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माननीय सभामखु महोदय, 

माननीय सदस्यहरु, 
 

कोभभड-१९ ले ग्रभसत बनाएको स्वास््य अवस्था, अस्तव्यस्त बन्न पगेुको उत्पादन, ववतरण र सेवा तथा 

अलमभलएका शिक्षा लगायतका सामाशिक सेवाहरूमा देशखएका चनुौभतहरु सामना गनन िवुिरहेको 

अवस्थामा गण्डकी प्रदेि सरकारको आभथनक वर्न २०७८/०७९ को वावर्नक नीभत तथा कायनक्रम प्रस्ततु 

गनन चाहन्छु। 

 

सङ्घीय लोकताशन्िक गणतन्ि स्थापनाका लाभग नेपाली िनताले गरेको लामो र गौरवपूणन ऐभतहाभसक 

िनआन्दोलन, िनयदु्ध, मधेि आन्दोलन लगायतका सङ्घर्नमा िीवन उत्सगन गनुनहनुे सम्पूणन ज्ञात अज्ञात 

िवहदहरुप्रभत उच्च सम्मान व्यक्त गदनछु। बेपत्ता, घाइते योद्धा र पीभडतहरुप्रभत उच्च सम्मान व्यक्त 

गदनछु। नेपालको यगुान्तकारी पररवतननका लाभग भएका रावियता, लोकतन्ि र िनिीववकाको 

आन्दोलनमा अगवुाइ गनुनहनुे सम्पूणन अग्रिहरुको योगदानको उच्च सम्मानसवहत स्मरण गनन चाहन्छु। 

कोभभड-१९महामारी व्यवस्थापनमा अग्रपशततमा रही काम गने सरुक्षाकमी, स्वास्थकमी र रािसेवक तथा 

स्वयंसेवकहरुमा उच्च सम्मान व्यक्त गनन चाहन्छु।कोभभड महामारीको कारण मतृ्यवुरण गनुन भएका 

सम्पूणन नेपालीहरुमा भावपूणन श्रदान्िली व्यक्त गदनछु।साथै, कोभभड-१९ को महामारीमा पररवारका 

सदस्य गमुाएका पररवारहरुप्रभत हार्दनक समवेदना व्यक्त गदनछु र संक्रमणबाि गशुिरहेका सबैमा िीघ्र 

स्वास््य लाभको कामना गदनछु । 

नेपालको संववधानले आत्मसात गरेका िशक्त पथृककीरणको भसद्धान्त, मौभलक अभधकार, वाभलग 

मताभधकार, आवभधक भनवानचन, पूणन प्रसे स्वतन्िता, कानूनी राज्य, मानव अभधकार, समावेसी र 

समानपुाभतक प्रभतभनभधत्व, िनताको प्रभतस्पधानत्मक बहदुलीय संसदीय िासन प्रणालीमा आधाररत 

लोकतशन्िक मूल्य र मान्यतामा आधाररत समािवादप्रभत प्रभतबद्ध रहँदै लोकताशन्िक गणतन्िको रक्षा एवं 

सदुृढीकरणमा प्रदेि सरकार प्रभतबद्ध छ। 

सामाशिक तथा सांस्कृभतक ववववधताका बीच एकतावद्ध गण्डकी प्रदेिको ववकास र समवृद्धको लाभग सबै 

प्रकारका ववभेद, वशितीकरण र असवहष्णतुाको अन्त्य गरी समन्यावयक, समतामूलक र समदृ्ध समाि 

भनमानण गनन गण्डकी प्रदेि सरकार प्रभतबद्ध छ। 



2 

 

नेपालको संववधानले भनर्दनष्ट गरेको प्रदेिको एकल र साझा अभधकारको प्रयोग गरी ववभभन् न स्थान 

वविेर्मा वसोवास गने सबै तह र अवस्थाका िनताहरूले प्रदेि सरकारबाि आिा गरेका न्यूनतम 

प्रभतफलको प्रत्याभभूत गराइने छ। उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गनुन वतनमान कोभभड-१९ 

महामारीको अवस्थामा अझै महत्वपूणन हनु आउँछ । 

यसै पषृ्ठभभूममा "समदृ्ध प्रदेि र सखुी नागररक" को लक्ष्य हाभसल गनन तय गररएका अल्पकालीन, 

मध्यमकालीन तथा दीघनकालीन लक्ष्य, पन्रौ राविय योिना, प्रथम पिवर्ीय योिना, र्दगो ववकास लक्ष्य, 

अन्तरानविय प्रभतबद्धता, प्रदेिका नागररकको ववकास चाहना, िन भनवानशचत प्रभतभनभधमाफन त मखुररत 

िनभावना र ववज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले र्दएका सझुावलाई समेत आत्मसात गरी उपलब्ध स्रोत 

साधनको अभधकतम र दक्षतापूवनक उपयोग गदै गण्डकी प्रदेि सरकारले आभथनक वर्न २०७८/७९ का 

लाभग तय गरेका प्रमखु नीभत तथा कायनक्रमहरु देहाय बमोशिम रहेका छन:् 

१. कोभभड-१९को महामारीबाि सशृित समस्याहरूको सम्बोधन 

(क) कोभभड-१९ को ववरुद्ध खोपको व्यवस्थापन गनुनका साथै महामारीबाि बच्न सावधानीका 

लाभग सचेतना, संक्रमण परीक्षण, संघ र स्थानीय तहबाि गररने कायनक्रममा सबलीकरण, 

समन्वय र सहयोग गररनेछ । 

(ख) कोभभड-१९ संक्रभमतको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक स्वास्थ्य 

उपकरण, सामग्री तथा और्भधको व्यवस्था गररनेछ ।  

(ग) कोभभड-१९ को संक्रमणका कारण बाब ु वा आमा गमुाएका बालबाभलकाहरुलाई नगद 

राहतको व्यवस्था गररनेछ।साथै, कोभभड-१९ को संक्रमणका कारण िीवन गमुाएका 

स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी लगायतका आम नागररकका पररवारलाई नगद राहत उपलब्ध 

गराइनेछ।  

(घ) कोभभड-१९ ले पयनिन, यातायात, कृवर्,  उत्पादन तथा सेवा क्षेिमा पारेको प्रभतकूल प्रभावलाई 

न्यूनीकरण गदै उत्पादन तथा रोिगारी अभभववृद्ध गनन उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई 

भनव्यानिी किान उपलब्ध गराउन सिाभलत व्यवसाय िीवन रक्षा किान कायनक्रमलाई 

भनरन्तरता र्दइनेछ। 
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(ङ) कोभभड-19 को महामारीको भनयन्िणका लाभग अग्रपंशक्तमा रही उत्कृष्ट सेवा प्रदान गने 

स्वास््य कमीहरुलाई “कोरोना फ्रन्िीयर सववोतत्कृष्ट सेवा परुस्कार” को व्यवस्था गररनेछ। 

२. नेपाल सरकारसँगको सहकायनमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल भवन भनमानण तथा अन्य 

स्वास््य पूवानधार तयार गरी प्रदेि संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई सबैप्रकारका सरुवा 

रोगको उपचार गने नमूना अस्पताल(Centre of Excellence) को रुपमा ववकास गररनेछ। 

३. अभत दगुनम र दगुनम क्षेिका िविलतामा रहेका गभनवती, सतु्केरी र नविात शििकुो िीवन रक्षाको 

लाभग एयर भलशटिङ सेवालाई भनरन्तरता र्दइनेछ। िविल अवस्थामा रहेका गभनवतीको िीवन 

रक्षाका लाभग प्रदेिका सबै अस्पतालमा मात ृ प्रतीक्षा कक्ष (Maternal Waiting Room) स्थापना गदै 

लभगनेछ।स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा गभनवती र सतु्केरीको घर घरमा दक्ष स्वास््यकमी सेवा 

भबस्तार गररनेछ। 

४. पूणन खोपयकु्त प्रदेिलाई र्दगो राख्न सबै बालबाभलकालाई खोप सेवा कायनक्रम प्रभावकारी 

बनाइनेछ। 

५. बालबाभलका, वकिोरी र मवहलाहरुको पोर्ण शस्थभतमा सधुार ल्याउन नेपाल सरकार र स्थानीय 

तहसँगको साझेदारीमा सिाभलत बहकु्षेिीय पोर्ण सधुार कायनक्रम सबै स्थानीय तहमा भबस्तार 

गररनेछ। 

६. प्रदेि सरकार अन्तगनतका अस्पतालहरुको स्तरबवृद्ध कायनक्रमलाई भनरन्तरता र्दइनेछ। ५० 

िैयाका सबै अस्पतालमा आखँा उपचार सेवा र ज्येष्ठ नागररक उपचार वाडन संिालन गदै 

लभगनेछ। डायलाइभसस सेवालाई ववस्तार गरी गणुस्तरीय बनाउँदै लभगनेछ।  

७. “स्वास््य बीमा सरकारको शिम्मा” अन्तगनत मवहला स्वास््य स्वयंसेववका र भनलो काडन प्राप्त 

अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरुलाई स्वास््य भबमामा आबद्ध गराइने छ । 

८. आयवेुद, प्राकृभतक तथा अन्य वैकशल्पक शचवकत्सा सेवालाई समय सापेक्ष र प्रभावकारी 

बनाइनेछ। प्राकृभतक शचवकत्सा पद्धभतको प्रवद्धनन गनन सो ववर्यमको अध्ययन-अध्यापनको 

व्यवस्था गररनेछ।गण्डकी प्रदेि आयवेुद और्धालयको भवन भनमानण गररने छ। 

९. प्रदेि सरकार अन्तगनत सिाभलत अस्पतालहरुमा ववद्यतुीय स्वास््य अभभलेख प्रणाली (EMR) र 

स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (HMIS) सधुार गरी स्वास््य सेवाको सदुृढीकरण गररनेछ । 

१०. गण्डकी स्वा्य भबज्ञान प्रभतष्ठानमा मिुु, मगृौला र क्यान्सर रोगको उपचार गने व्यवस्था 

गररनेछ। डायभलभसस सेवालाई नवलपरुको मध्यभबन्द ुअस्पताल र लमिङु्ग शिल्ला अस्पतालमा 
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भबस्तार गररनेछ।  पोखरामा एक ट्रमा सेन्िरको भनमानण कायन प्रारभ्म गररनेछ।सामदुावयक 

अस्पतालहरुको संिालनमा सहयोग गररनेछ।  

११. प्रदेिका मेभडकल कलेिहरूको सेवालाइन शिल्ला अस्पतालहरूसंग आवद्ध गदै शिल्ला र पाभलका 

तहसम्म वविेर्ज्ञ स्वास््य सेवा प्रदान हनुे गरी स्थलगत स्वास््य सेवा ववस्तारमा िोभडने छ ।  

१२. प्रदेिका सवै पाभलकाहरुमा मनोसामाशिक परामिनकतानको व्यवस्था गररनेछ।बलात्कार वा अन्य 

प्रकृभतका यौन वहंसामा परेका बाभलका तथा वकिोरीहरुलाई उनीहरुको क्षमता र चाहना 

अनसुारको व्यवसावयक शिक्षा तथा उच्चशिक्षा भनिःिलु्क उपलब्ध गराइने छ ।  

१३. एम्बलेुन्स नभएका स्थानीय तहमा लागत साझेदारीमा एक एम्बलेुन्सको व्यवस्था गररने छ 

।प्रदेि भभि सिाभलत एम्बलेुन्स सेवालाई शि.वप.एस. ट्रयावकङमाफन त एकीकृत प्रणालीमा आवद्ध 

गरी  सञ् चालन गररनेछ। 

१४. लैवङ्गक वहंसामा परेका तथा ववपद् मा परेका घाइते र भबरामी व्यशक्तहरुलाई प्रभावकारी स्वास््य 

सेवाप्रदान गररनेछ।  

१५. ज्येष्ठ नागररक र बालबाभलकालाई घरदैलोमा नै स्वास्थ सेवा प्रवाह गनन स्थानीय तहसँग समन्वय 

र सहकायन गररनेछ। 

१६. एच आइ भभ पोिेविभ, हेप्पािाइविस, कुष्टरोग, क्षयरोग, हाशत्तपाइले, हेमोवफभलय, दादरुा िस्ता 

रोगको उपचार गने व्यवस्था गररनेछ। 

सभामखु महोदय, 

१७. प्रदेि शिक्षा नीभत, काननु तथा मापदण्ड भनमानण गरी प्रभावकारी कायानन्वयन गररनेछ। 

१८. गण्डकी ववश्वववद्यालयको भौभतक पूवानधार भनमानण कायनलाइन भनरन्तरता र्दइनेछ। शचवकत्सा 

ववज्ञानसूचना प्रववभध तथा सम्बन्धी ववर्यको अध्ययन-अध्यापन िरुु गररनेछ। आर्दकवव भानभुक्त 

बहमुखुी क्याम्पसलाई ववश्वववद्यालय स्थापनाको लाभग सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । 

१९. गण्डकी ववश्वववद्यालयमा ५०० िैयाको शिक्षण अस्पताल (३५० बेडको िनरल अस्पताल,  ५० 

बेडको मिुु,  ५० बेडको मगृौला र ५० बेडको अबुनद रोग उपचार वाडन) स्थापनाको लाभग 

ववस्ततृ आयोिना प्रभतवेदन तयार गरी भनमानण कायन प्रारम्भ गररनेछ। 

२०. मवहलाको स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर र आङ खस्ने (प्रोल्याप्स) को उपचारमा तत्काल 

त्यांक संकलन गरी भतनीहरुको भनिलु्क उपचारको व्यवस्था भमलाइनेछ।  
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२१. रािमागनमा हनुे अत्यभधक सडक दघुनिना समेतलाइ ववचार गरी नवलपरु लगायतका स्थानमा ट्रमा 

सेन्िरको स्थापना गररनेछ । 

२२. शि.पी. कोईराला स्वासप्रश्वास केन्रलाई प्रभतष्ठानको रुपमा ववकास गनन पहल गररने छ ।  

२३. गण्डकी प्राववभधक शिक्षा तथा व्यावसावयक ताभलम प्रभतष्ठानको भौभतक पूवानधारको ववकास प्रारम्भ 

गररनेछ। प्राववभधक शिक्षा तथा व्यावसावयक ताभलमका पाठ्यक्रम ववकास, ताभलम प्रमाणीकरण 

तयारी गरी अिोमोबाइल इशन्िभनयररङ, कृवर्/पि ुववज्ञान र िुररिम एण्ड हशस्पिाभलिी मेनेिमेन्ि 

अध्ययन अध्यापन ववर्यमा अध्यापन िरुु गररनेछ। 

२४. स्थानीय तहसँगको सहकायनमा दगुनम तथा वहमाली क्षेिमा सञ् चाभलत नमूना आवासीय ववद्यालय 

व्यवस्थापन तथा छािवशृत्त कायनक्रम गने कायनलाई भनरन्तरता र्दइनेछ। गरुूकुल, गमु्बा, मदरसा, 

आश्रम र वैकशल्पक ववद्यालयको पूवानधार ववकासमा सहिीकरण गदै यस्ता संस्थाबाि र्दइने 

शिक्षालाई औपचाररक शिक्षा प्रणालीमा मूल प्रवाहीकरण गने नीभतलाई भनरन्तरता र्दइनेछ। 

२५. ववद्यालय तहका स्थानीय ववर्य र मातभृार्ाका पाठ्यक्रम भनमानण, माध्यभमक शिक्षा परीक्षा 

सञ् चालन तथा व्यवस्थापन, प्रादेशिक िैशक्षक त्याङ्क व्यवस्थापन, आवभधक िैशक्षक योिना 

भनमानण, िैशक्षक पूवानधार भनमानण तथा सो को कायानन्वयन गननका लाभग स्थानीय तहलाई 

सहिीकरण गररनेछ। 

२६. स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्राववभधक शिक्षा तथा ववज्ञान शिक्षा अध्यापन गराउने सामदुावयक 

ववद्यालयको भबस्तार तथा संस्थागत सदृढीकरण गररनेछ।नवप्रवतननात्मक कायन तथा सिृनात्मक 

क्षमता प्रदिनन गने प्रभतभालाई प्रोत्साहन गने नीभत भलइनेछ। 

२७. साधारण भबर्य पढाउने सामदुावयक क्याम्पसलाई सम्भाव्यता हेरी प्राववभधक ववर्य पढाउने 

क्याम्पसमा रुपान्तरण गनन प्रोत्साहन गररनेछ। िहीद स्मभृत आवासीय माध्यभमक ववद्यालयलाई 

व्यावसावयक ववद्यालयको रुपमा सिालन गररनेछ।  

२८. प्रदेिमा शिक्षाको गणुस्तर सधुार गनन प्रदेि प्रमखु शिक्षा सधुार कायनक्रम सिालन गररनेछ। 

२९. माध्यभमक भबद्यालयमा भबज्ञान शिक्षाको ववस्तारको लाभग पूवानधार भनमानणमा सहयोग गनुनका साथै 

ववज्ञान र गशणत ववर्यको गणुस्तर सधुार गररने छ । 

३०. गण्डकी प्रदेिको पसु्तकालय नीभत तिुनमा गरी "गण्डकी प्रदेि पसु्तकालय" स्थापना र सिालन 

गररनेछ।  ववद्याथीको भसकाइमा अनलाइन माध्यमलाई प्रयोग गनन सहयोग पयुानइनेछ।   

३१. प्रत्येक भनवानचन क्षेिमा आवासीय ववद्यालय सिालन र व्यवस्थापनका लाभग नीभतगत व्यवस्था 

गररने छ। 

                                           7                                                                                                                   8 
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३२. कोभभड-१९ को कारण रोिगार गमुाएका, ववदेिवाि फवकन एका, ववदेि िान तयार भएर िान 

नपाएका तथा बेरोिगार रहेका व्यशक्तहरुको पवहचान गरी उनीहरुको मागको आधारमा सीप 

ववकास, क्षमता बवृद्ध तथा व्यवसाय सिालन सम्बन्धी कायनक्रम सिालन गरी स्वरोिगार प्रवद्धनन 

गररनेछ।   

३३. प्रदेिका ववभभन्न क्षेिमा कायनरत दक्ष र अधनदक्ष श्रभमक र मिदरुहरुको आभथनक सामाशिक 

अवस्था सवहतको अभभलेख स्थानीय तहसँगको सहकायनमा तयार गरी रोिगारका क्षेिहरु पवहचान 

गररनेछ। 

३४. प्रदेि सरकारबाि सञ् चालन गररएका व्यावसावयक तथा सीपमूलक ताभलम कायनक्रमलाई बिारको 

माग अनसुार पररमािनन गररनेछ।  

३५. आर्दवासी िनिाभत, दभलत, आभथनक एवं सामाशिक रुपमा वपछभडएका समदुायको उत्थानका लाभग 

वविेर् कायनक्रम सञ् चालन गररनेछ। परम्परागत सीप एवं पेिालाई संरक्षण र आधभुनकीकरण 

गररनेछ। 

३६. श्रम बिारलाई व्यवशस्थत बनाउनका लाभग संघ तथा स्थानीय तहको समन्वयमा रोिगार सेवा 

केन्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

३७. श्रभमकहरुको हकवहत सरुशक्षत गनन प्रदेि श्रम ऐन बनाई कायानन्वयन गररनेछ। भनिी क्षेिको 

सहकायनमा अनौपचाररक क्षेिमा काम गने श्रभमकहरुको सूचीकरण गने कायन प्रारम्भ गररनेछ। 

सबै श्रभमकहरुलाई योगदानमा आधाररत सामाशिक सरुक्षा कायनक्रममा आबद्ध गनन प्रोत्साहन 

गररनेछ। 

३८. समदुायमा आधाररत परम्परागत पेिा तथा सीपको व्यावसायीकरणको लाभग सिाभलत भगत 

सवनिीत सीप ववकास कायनक्रमलाई भनरन्तरता र्दइनेछ। 

३९. प्रदेिका ऐभतहाभसक स्मारक र परुाताशववक स्थलको अध्ययन, अनसुन्धान, संरक्षण र ववकास गने 

तथा बहसुांस्कृभतक ग्रामको ववकासको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ।  

४०. प्रदेिभभि रहेका ऐभतहाभसक कोि, दरबार र गढीहरुको पवहचान गरी भतनको अभभलेखीकरण र 

परुाताशववक संरक्षण गररनेछ।महववपूणन परुाताशववक, धाभमनक तथा सांस्कृभतक स्थल, ऐभतहाभसक 

सम्पदाहरुको अभभलेख तयार गरी संरक्षण गररनेछ। 

४१. मवहला सिक्तीकरणमा िोड र्दई हरेक क्षेिमा अथनपूणन सहभाभगता सभुनशश् चत गदै लैवङ्गक 

मूलप्रवाहीकरण तथा सारभतू लैवङ्गक समानता कायम गनन आवश्यक कानून तिुनमा गररनेछ।  
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४२. लैवङ्गक वहंसा ववरुद्ध िून्य सहनिीलताको नीभत अवलम्बन गरी स्थानीय तहसँगको सहकायनमा 

लैवङ्गक वहंसा, बाल वववाह तथा सामाशिक कुरीभतववरुद्ध अभभयानमूलक कायनक्रम सिालन 

गररनेछ। वहंसा प्रभाववत एवम ्मानव बेचभबखन तथा ओसारपसारमा परेका व्यशक्तहरूको उद्घार, 

संरक्षण, पाररवाररक पनुभमनलन तथा पनुिःस्थापना गररनेछ। 

४३. स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकायनमा बाल अभधकारको सभुनशितताका लाभग बालमैिी 

िासनको प्रवद्धनन गररनछे।िोशखमपूणन अवस्थामा रहेका बालबाभलकाको उद्धार र संरक्षणको 

व्यवस्था गररनेछ। सडक बालबाभलकाको उद्धार, पाररवाररक पनुभमनलन तथा पनुिःस्थापनाका लाभग 

आवश्यक व्यवस्था गररनेछ।बालमैिी सामाशिक व्यवहारको मापदण्ड भनमानण गररनेछ। 

४४. अपाङ्गता भएका व्यशक्तको अभधकार संरक्षण, प्रवद्धनन तथा सिक्तीकरण कायनक्रमहरुमा िोड र्दँदै 

समदुायमा आधाररत पनुिःस्थापना कायनक्रमलाई भनरन्तरता र्दइनेछ। संरक्षणमा राख्नपुने 

बालबाभलका, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरूको लाभग संरक्षण गहृ, ज्येष्ठ नागररक 

आश्रम तथा र्दवा सेवा केन्रहरुको संस्थागत ववकास तथा भौभतक पूवानधार प्रवद्धननका लाभग 

आवश्यक सहयोग गररनेछ। 

४५. छुवाछूत मकु्तराि नेपाल घोर्णालाई व्यवहाररक रुपमा कायानन्वयन गननका लाभग स्थानीय तहमा 

सवनपक्षीय सवनदलीय वहृत सचेतनामूलक कायनक्रम व्यवस्था गररनेछ। 

४६. सडक मानवमकु्त प्रदेि भनमानणका लाभग स्थानीय तह र मानव सेवा आश्रम लगायतका 

संघसंस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकायनमा कायनक्रम सञ् चालन गररनेछ।ज्येष्ठ नागररकहरुको 

अभधकार प्रवद्धनन र प्रत्याभतू गराउन अन्तरपसु्ता सीप हस्तान्तरण कायनक्रम तथा क्षमता 

ववकासका कायनक्रम सञ् चालन गररनेछ। 

४७. ज्येष्ठ नागररकहरुको भन:िलु्क उपचार सवहतको र्दवा सेवा केन्र सञ् चालन गने नीभत 

भलइनेछ।ज्येष्ठ नागररकहरुको स्याहार ससुार सम्बन्धी सीप ववकास गररनेछ। 

४८. ववज्ञान तथा प्रववभधको क्षेिमा व्यवहाररक तथा उपयोगी अध्ययन, अनसुन्धान प्रोत्साहनको लाभग 

अनसुन्धान वशृत्तको थालनी गररनेछ। प्रदेिका यवुालाई ववज्ञान तथा प्रववभधसँग िोड्न वैज्ञाभनक 

सम्मेलनको आयोिना गररनेछ।  

४९. प्रदेि खेलकुद पररर्दको भौभतक पूवानधार भनमानण गररनेछ ।राविय, प्रदेि, शिल्ला र स्थानीय तह 

स्तरका र मैिीपूणन खेलकुद प्रभतयोभगताहरु सिालन गररनेछ। 

५०. प्रशिक्षक तथा खेलाडीको क्षमता अभभववृद्धका लाभग प्रशिक्षण कायनक्रम सिालन गररनेछ । 
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५१. राविय ववकास स्वयंसेवक सेवा कायनक्रमलाई भनरन्तरता र्दँदै सामाशिक पररवतननका लाभग यवुा 

पररचालन गररनेछ। 

५२. एक पाभलका एक खेलमैदान कायनक्रमलाई भनरन्तरता र्दइनेछ। खेलकुद ववकासको लाभग वव.पी. 

खेलग्राम गैडाकोिमा स्थापना गररनेछ ।सामदुावयक पाकन  तथा एकीकृत आधारभतू खेलमैदान 

भनमानण गनन स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

५३. प्रदेि यवुा पररचालन नीभत तिुनमा गरी कायानन्वयन गररनेछ।  

 

सभामखु महोदय, 

५४. िग्गा चक्लाबन्दी कायनक्रमलाई भनरन्तरता र्दई चक्लाबन्दीका आधारमा व्यावसावयक कृवर् फामन 

सिालन गनन प्रोत्साहन गररनेछ। संघीय सरकारसँगको समन्वयमा म्याग्दी, तनहुँ लगायतका 

स्थानमा रहेका गठुी िग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गररनेछ।  

५५. कृवर् क्षेिको आधभुनकीकरण, याशन्िकीकरण र व्यावसायीकरण माफन त उत्पादन र उत्पादकत्व 

ववृद्ध गरी स्वरोिगारका अवसरहरु सिृना तथा खाद्य सरुक्षाको प्रत्याभभूत गररनछे।  

५६. कृवर् स्रोत केन्रहरुको सदुृढीकरण गरी मखु्य मखु्य तरकारी तथा फलफूल बालीको बेनान 

उत्पादन, खाद्यान्न बालीको स्रोत बीउ उत्पादन र व्यावसावयक कीि उत्पादन कायनलाई िोड 

र्दइनेछ। मखु्य तथा रैथाने खाद्यान्न बालीहरुको बीि ववृद्धलाई वविेर् प्राथभमकता र्दइनेछ। 

५७. बालबाभलका, मवहला तथा ज्येष्ठ नागररकको खाद्य तथा पोर्ण सभुनशितताका लाभग करेसाबारी तथा 

घरबगैंचा कायनक्रमलाई भनरन्तरता र्दइनेछ। रैथाने तथा स्थानीय बाली लगायत मौभलक 

उत्पादनको प्रवद्धनन तथा उपयोगमा िोड र्दइनेछ।दलहन तथा तेलहन बालीको उत्पादनलाई 

प्रवद्धनन गररनेछ।ववद्यालयहरुमा र्दइने र्दवा खािा समेतमा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गररनेछ।  

५८. िलवाय ु पररवतनन अनकुुभलत प्रववभधको प्रयोग गरी कृवर् उत्पादन र उत्पादकत्व ववृद्ध गनन 

सिाभलत मखु्यमन्िी िलवायमैुिी नमूना कृवर् गाउँ कायनक्रमलाई पररमािनन गरी प्रभावकारी 

कायानन्वयन गररनेछ। 

५९. शितोष्ण फलफूलको उत्पादन ववृद्ध गनन उच्च पहाडी तथा वहमाली क्षेिका उपयकु्त क्लष्टरमा 

स्याउ, ओखर र खपुाननीको बगैंचा स्थापना, ववस्तार तथा बिारीकरण गररनेछ। 

६०. सबै स्थानीय तहमा मािो परीक्षण शिववर सञ् चालन गरी मािोको गणुस्तर क्रमििः सधुार गदै 

लभगनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकायनमा भडशििल स्वयल म्यावपङलाई प्रदेिमा कायानन्वयन 
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गररनेछ। मािोको उत्पादकत्व बढाउन मािोमा प्राङ्गाररक पदाथन र काबननको वहस्सा ववृद्ध 

गररनेछ। 

६१. नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रासायभनक मलको आपूभतनका लाभग आवश्यक 

व्यवस्था भमलाइनेछ। र्दगो कृवर् प्रणालीको ववकास गनन प्राङ्गाररक मलको उत्पादन र 

उपयोगलाई वविेर् प्राथभमकताका साथ अगाभड बढाइनेछ। 

६२. स्थानीय तहसँगको सहकायनमा बाँझो िग्गाको लगत तयार गने र त्यस्ता िग्गालाई उपयोग गरी 

कृवर्िन्य उत्पादन ववृद्ध गनन बाँझो िग्गामा व्यावसावयक खेती प्रवद्धनन कायनक्रम सञ् चालन 

गररनेछ।बाँझो िग्गामा कृवर् वनको ववकासका लाभग प्रयोग गनन प्रोत्साहन गररनेछ।  

६३. खेतीयोग्य िभमनमा भसँचाइ सवुवधा उपलब्ध गराउन नयाँ पूवानधारहरुको भनमानण तथा परुाना 

आयोिनाहरुको ममनत सम्भार र स्तरोन्नभत गररनेछ।  

६४. कृवर् सेवाका प्राववभधकहरुको क्षमता अभभववृद्ध गरी स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी प्राववभधक सेवा 

प्रवाहमा सहिीकरण गररनेछ।वकसानहरुलाई ववश्वववद्यालय र अनसुन्धान केन्रका ववज्ञहरुसँग 

आवद्ध गररनेछ। 

६५. वकसान सूचीकरण अभभयानलाई सफल बनाउन आवश्यक सहिीकरण गररनेछ। स्थानीय 

तहसँगको सहकायनमा भडशििल प्रववभधको प्रयोग गरी कृवर् सम्बन्धी सूचना तथा त्याङ्क 

अद्यावभधक गने प्रणाली ववकास गररनेछ। 

६६. कृवर् व्यवसायको िोशखम न्यूनीकरणका लाभग उपलब्ध गराइने थप भबमा सहभुलयतलाई 

पनुरावलोकन गरी बाली तथा पिपुन्छी भबमाको व्यवस्था भमलाइनेछ। 

६७. भगूोल र हावापानी अनसुारको प्रववभधको प्रयोग गनन ठूला कृवर् बगैंचा तथा एग्रो िेक्नो पाकन  

सिालन गनन प्रोत्साहन गररनेछ।कृवर् उत्पादनलाई पयनिनसँग िोडी कृवर् क्षिेको पयनिनसँग अग्र 

र पषृ्ठ सम्बन्ध ववकास गररनेछ। 

६८. स्थानीय तहमा उत्पार्दत कृवर् उपि तथा वस्तहुरुलाई बिारसम्म परु् याउन तथा उत्पार्दत 

वस्तलुाई खेर िान नर्दन कृवर् एम्बलेुन्स सेवा सिालन गनन स्थानीय तहसँग सहकायन गररनेछ।   

६९. व्यावसायीकरणको उच्च सम्भावना भएका स्थानीय तहको मखु्य एक कृवर् उपि तथा वस्त ु 

पवहचान गरी उत्पादन, बिारीकरण तथा व्यावसायीकरणको लाभग आवश्यक पने प्राववभधक तथा 

आभथनक सहयोग गररनेछ। 

७०. भसक र गर (Learn and Do) कायनक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 
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७१. कृवर् तथा पिपंुक्षीिन्य उपिको व्यवशस्थत बिारीकरणका लाभग िीतभण्डार, शचस्यान केन्र, 

प्रिोधन केन्र, पि ु बधस्थल, कृवर् बिार स्थापना सहयोग कायनक्रमलाई भनिी क्षेिसँगको 

सहकायनमा भनरन्तरता र्दइनेछ। ववभभन्न बाली तथा वस्तकुो व्यावसावयक खेती गनन प्रोत्साहन गदै 

मूल्य शृ्रङ्खला प्रवद्धनन गररनेछ। ग्रामीण साना कृवर् उद्यम ववकास सम्बन्धी कायनक्रमलाई 

प्राथभमकता र्दइनेछ। 

७२. दधु तथा दगु्धिन्य पदाथनको प्रवद्धनन गने प्रादेशिक दगु्ध नीभत तिुनमा गररनेछ। गाईपालनमा 

आधभुनक प्रभबभधसमेत भभत्र्याइ प्रदेिलाई दगु्ध पदाथनमा आत्मभनभनर बनाइनेछ।उच्च उत्पादन 

क्षमता भएका उन्नत नश्लका गाईभैसीको संख्यात्मक तथा गणुात्मक बढोत्तरी गनन पि ुनश्ल सधुार 

सम्बन्धी कायनक्रम तथा पाडी बाच्छी हकुानउन प्रोत्साहन गररनेछ। 

७३. रेभबि रोगको संक्रमण िून्य गराउन वविेर् कायनक्रम सञ् चालन गररनछे।  

७४. स्थानीय नश्लका पिपुन्छीको आनवुांशिक स्रोतको संरक्षण, प्रवद्धनन र उपयोग सम्बन्धी कायनलाई 

भनरन्तरता र्दइनेछ। मासकुो लाभग भलमे भैंसी र दूधउत्पादनका लाभग पाकवोतिे भैंसीको संरक्षण र 

प्रवद्धनन कायनक्रमलाई भनरन्तरता र्दइनेछ। 

७५. स्थानीयतहसँगको सहकायनमा प्रत्येक वडामा पि ुतथा कृवर् प्राववभधक स्वयंसेवक पररचालन गने 

नीभत भलइनेछ। 

७६. माछा उत्पादनमा आत्मभनभनर हनु मत्स्य स्रोत केन्र स्थापना तथा स्थानीय तह र भनिी 

क्षेिसँगको सहकायनमा मत्स्य ह्याचरी स्थापना गरी कृर्कस्तरमा माछाका भरूा उपलव्ध 

गराइनेछ। 

७७. नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी गररब घरपररवारको पवहचान गररनेछ।गररबी न्यूनीकरण गनन 

सहकारी, कृवर्, लघ ु उद्यम, पयनिन तथा पूवानधार ववकास क्षेिको भभूमकालाई प्रभावकारी 

बनाइनेछ।  

७८. प्रदेि सरकारको लगानी र कायनक्रमहरुको प्रभतफल समदुायसम्म ववस्तार गरी गररबी 

न्यूनीकरणमा िोड र्दइनेछ। यसका लाभग भनिी, सहकारी एवं गैरसरकारी क्षेिसँग सहकायन 

गररनेछ। 
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सभामखु महोदय, 
 

७९. संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकायनमा खानी तथा खभनि उद्योगको अन्वर्णे, उत्खनन 

र ववकासद्वारा प्रदेि अथनतन्िमा खभनि क्षेिको योगदानमा ववृद्ध गररनेछ।  

८०. उत्पादन ववृद्ध, रोिगारी सिृना र गररबी भनवारणमा िेवा परु् याउने स्थानीय कच्चा पदाथनमा 

आधाररत लघ,ु घरेल ु तथा साना उद्योगमा श्रममूलक तथा उपयकु्त प्रववभध र स्वदेिी श्रमलाई 

प्रोत्साहन गररनछे। स्वदेिी  र स्थानीयस्तरमा उत्पार्दत वस्त ु तथा सेवाको उपभोगलाई 

प्राथभमकता र्दइनेछ।  

८१. प्रदेिभभि प्रचरु मािामा रहेको भनगालो, बासँ र बेतमा आधाररत उद्योग तथा कृवर् र वन्यिन्य 

कच्चा पदाथनमा आधाररत उद्योग स्थापना गनन र अल्लो तथा लोक्ताबाि भनभमनत सामग्री तथा 

उनबाि तयार पशस्मना, गलैँचा िस्ता भनकासीिन्य वस्त ु उत्पादन गनन सहकारी तथा भनिी 

क्षेिलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

८२. प्रदेिमा सञ् चालनमा रहेका परम्परागत समेतका उद्योगहरुमा व्यवसायीहरुसँग समन्वय गरी 

कायनस्थलमै सीप ववकास ताभलम सञ् चालन गने व्यवस्था गररनेछ। 

८३. एकद्वार प्रणालीको ववकास गरी लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग एवं व्यवसायहरुको दतान, नवीकरण 

लगायतका प्रिासभनक कायनहरु अनलाइन प्रववभधबाि सेवा प्रदान गने व्यवस्था गररनेछ।  

८४. घरेल ुतथा साना उद्योग कायानलयमा दतान भई न्यून क्षमता र गणुस्तरमा चलेका व्यवसायलाई 

क्षमता ववृद्ध गनन सहयोग गररनेछ। 

८५. उत्पादक र उपभोक्ता बीचको सीधा सम्बन्ध बढाउने नीभत भलइनेछ। उपभोक्ता वहत संरक्षण 

सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गररनेछ।  

८६. स्वरोिगारका लाभग ताभलम प्राप्त उद्यमीहरुलाई अनदुान/सहभुलयत दरको ऋण सहयोगमा 

आवश्यक यन्ि, उपकरण उपलब्ध गराइनेछ। 

८७. प्रदेिमा खाद्यान्नको अभाब हनु नर्दन नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँगको 

सहकायनमा खाद्यान्नको न्यूनतम मौज्दात राख्न ेव्यवस्था गररनेछ।   

८८. प्रदेिमा लगानीमैिी वातावरण भनमानण गनन भनिी क्षेिसँग सहकायन गररनेछ।  

८९. स्थानीय तह र स्थानीय प्रिासनसँगको समन्वयमा कालोबिारी, एकाभधकार, भसशन्डकेि तथा 

कािेभलङ अन्त्य गररनेछ।  
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सभामखु महोदय, 

९०. गण्डकी प्रदेिलाई नेपालको मखु्य पयनिन केन्रववन्द ु र पोखरालाई नेपालको पयनिकीय 

रािधानीको रुपमा ववकास गने कायनलाई भनरन्तरता र्दइनेछ। प्रदेि पयनिन गरुुयोिनाको 

पनुरावलोकन गररनेछ। 

९१. पयनिन क्षेिको प्रवद्धनन र व्यवसायलाई व्यवशस्थत गरी प्रोत्साहन गनन नीभतगत र कानूनी व्यवस्था 

गररनेछ।  

९२. स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गरी उद्यमिीलताको ववकास गनन सामदुावयक होमस्िेमा पूवानधार 

भनमानण र क्षमता अभभववृद्ध कायनक्रमलाई भनरन्तरता र्दइनेछ। सामदुावयक होमस्िेलाई प्रदेिले 

तय गरेको नमूनाको आधारमा वगीकरण गरी सदुृढीकरण गररनेछ। 

९३. ववश्वववख्यात अन्नपूणन, धौलाभगरी र मनास्ल ुचक्रीय पदमागन तथा अन्य पयनिकीय गन्तव्यहरुमा 

पदमागन भनमानण, स्तरोन्नभत र सौन्दयीकरण गने कायनलाई भनरन्तरता र्दइनेछ।   

९४. प्रदेिभभिका मखु्य उपत्यका (भ्याली) हरुको एकीकृत ववकासको लाभग वहृत्तर पररयोिना 

सिालन गनन संघ र स्थानीय तहसँग सहकायन गररनेछ। नारायणी नदीमा वीच पाकन  (Beach Park ) 

भनमानण गनन अध्ययन गररनेछ। 

९५. प्रदेिको पवहचान तथा मौभलक संस्कृभतको संरक्षण एवं प्रवद्धनन गदै प्रदेिभभिका प्रमखु पयनिकीय 

गन्तव्यहरुमा पयनिन पूवानधार ववकास गने कायनलाई भनरन्तरता र्दइनेछ। 

९६. पोखरा-काठमाण्डौ-लशुम्बनीलाई गौतमबदु्ध स्वशणनम भिकोणको रुपमा ववकास गनन नेपाल सरकार र 

अन्तर प्रदेि सरकारको सहकायनलाई भनरन्तरता र्दइनेछ।  

९७. भिवेणी, देवघाि, केलादीघाि, राम्दीघाि, रुरवेणी, िाभलग्राम, बागलङु काभलका, पिकोि, बराह, 

गलेश्वर, मशुक्तनाथ, दामोदरकुण्ड, ववन्ध्यवाभसनी पोखरा, करापिुार, व्यास दमौली, भछम्केश्वरी, 

गोरखकाली, मनकामना िोड्ने धाभमनक पररपथ ववकास गररनेछ।  

९८. पयनिकीय गन्तव्य, पदमागन र होमस्िेलाई भडशििलाइि गरी अनलाइन पयनिकीय सूचना प्रवाह गने 

व्यवस्था गररनेछ। 

९९. प्रदेिका मखु्य पयनिकीय गन्तव्यहरुमा पयनिकीय होिलहरुको ववस्तार तथा सञ् चालन गनन भनिी 

क्षेिलाई प्रोत्साहन गररनेछ।  

१००. नेपाल सरकार, स्थानीय तह, स्थानीय प्रिासन र पयनिन व्यवसायीसँग समन्वय गरी ववपदमा 

परेका पयनिकको आकशस्मक उद्धार गने कायनलाई भनरन्तरता र्दइनेछ ।  
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१०१. प्रदेिभभि िल पयनिन, कृवर् पयनिन, खेल पयनिन, साहभसक पयनिन, िैशक्षक पयनिन, स्वास््य 

पयनिन िस्ता पयनिकीय गभतववभधको भबस्तार, ववववधीकरण र प्रवद्धनन गररनेछ। माइस (Meetings, 

Incentives, Conferences and Exhibitions, MICE) पयनिनमा िोड र्दइनेछ।  

१०२. प्रदेि रािधानी पोखरालाई देिका प्रमखु िहरहरुसँग हवाई सेवाले िोड्ने नीभत अन्तगनत भैरहवा, 

ववरािनगर, भरतपरु र नेपालगञ्जमा सीधा हवाई सेवा सञ् चालनलाई भनरन्तरता र्दइनेछ।साथै, 

भरपरु, भसमरा, िनकपरु, िमु्ला र धनगढीमा सीधा हवाई सेवा सञ् चालन गनन भनिी क्षेिलाई 

सहिीकरण गररनेछ। 

१०३. ववश्व िाशन्त िैववक ववववधता उद्यान, ववश्विाशन्त स्तूप, पमु्दी/भमु्दीकोि, भज्यायाङ हुँदै भदौरेसम्म 

िैववक तथा पयनिकीय पदमागन भनमानण कायन अगाभड बढाइनेछ।  

१०४. मनास्ल ु र अन्नपूणन संरक्षण क्षेि तथा ढोरपािन शिकार आरक्षमा प्रकृभतमा आधाररत पयनिन 

व्यवसायलाई प्रवद्धनन गररनेछ।धौलाभगरी संरक्षण क्षेिको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

१०५. गणुस्तरीय पयनिनमा िोड र्दई आन्तररक पयनिन प्रवद्धनन गररनेछ।ववदा पयनिन कायनक्रमलाई 

भनरन्तरता र्दइनेछ।साहभसक पयनिन सिालन गननका लाभग पयनिन व्यवसायी र भनिी क्षेिसँगको 

सहकायनमा साहभसक पयनिकीय ताभलम केन्रहरूको स्थापना गनन सहयोग गररनेछ। स्यातिाको 

स्वरेकमा रहेको प्याराग्लाइभडङ्ग ताभलम केन्रलाई सदुृढीकरण गनन सहयोग गररनेछ। 

 

सभामखु महोदय, 
 

१०६. सामदुावयक वनको व्यवस्थापन सदुृढीकरण गररनेछ। सामदुावयक वन क्षेिमा व्यावसावयक 

उत्पादनको सम्भावना रहेका वनिन्य फलफूलको वकृ्षारोपण गररनेछ।  

१०७. काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावरिन्य उद्योगको स्थापना गनन भनिी क्षेिसँग सहकायन गररनेछ। 

नवलपरु,  तनहुँ र कास्कीमा एक एकविा वन पैदावरमा आधाररत मझौला उद्योग स्थापना गनन 

सहयोग गररनेछ । 

१०८. राविय वन, भनिी वन तथा खाली िग्गामा भनिी क्षेिको सहकायनमा और्धीिन्य िभडबिुी खेती 

भबस्तार र पयनिन ववकासका लाभग खलु्ला प्रभतस्पधानको आधारमा व्यावसावयक कबभुलयती वन 

उपलब्ध गराउने नीभत भलइनेछ। और्धीिन्य िभडविुीको मलु्य शंृ्रखलाको लाभग िभडविुी 

प्रिोधन केन्रको स्थापना गनन सहयोग गररनेछ। 
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१०९. गण्डकी प्रदेिको भौगोभलक अवस्था, हावापानी, पाररशस्थभतकीय प्रणाली र बिार व्यवस्था 

समेतलाई ध्यानमा राखी वहमाली क्षेिमा ओखर, सतवुा, विमरु र अकरकारा; पहाडी क्षेिमा 

सतवुा, ओखर, विमरु, मररच, वपप्ला, लप्सी, तेिपात, शितलशचनी तथा चरेु र तराई क्षेिमा विमरु, 

तेिपात, हरवोत-बरवोत-अमला (भिफला), लेमन ग्रास र क्यामोमाइलको खेती ववस्तार गररनेछ। 

११०. उच्च प्रववभधयकु्त वन नसनरीबाि गररने बहवुर्ीय भबरुवा उत्पादनलाई भनरन्तरता र्दइनेछ। 

मसु्ताङ, मनाङ, र उत्तरी गोरखामा वन क्षेि बढाउन भगूोल र िलवाय ुसहुाँउदो वकृ्षारोपणलाई 

भनरन्तरता र्दइनेछ। 

१११. गण्डकी प्रदेिको तल्लो तिीय क्षेिदेशख वहमाली क्षेिसम्म फैभलएका िैववक ववववधता (प्रिाभत, 

पाररशस्थभतकीय प्रणाली र आनवुांशिक) को अभभलेखीकरणका लाभग बायोडाइभभसनिी प्रोफाइल 

तयार गररनेछ ।  

११२. िलवाय ुपररवतननका िोशखमलाई न्यूनीकरण गनन तथा िलवाय ुअनकूुलन कायनक्रम कायानन्वयन 

गरी हररत अथनतन्ि भनमानण गनन सहयोग गररनेछ । 

११३. गण्डकी प्रदेि बाढी पवहरो र डुवानलाई ब्यवस्थापन गननका लाभग हाल तनहुँ र पवनतमा भएका भ ू

तथा िलाधार ब्यवस्थापन कायानलयलाई आवश्यकता अनसुार ववस्तार गररनेछ । 

११४. पोखरा प्राणी उद्यानलाई प्रदेिस्तरीय वन्यिन्त ुउद्धार केन्रलाई समस्याग्रस्त वन्यिन्तकुो उद्धार 

र वन्यिन्तकुो अनसुन्धानिालाको रुपमा ववकास गररनेछ। भानभुक्त प्राणी उद्यान र पोखरा प्राणी 

उद्यानबीच अन्तरसञ्जाल भनमानण गरी मानव-वन्यिन्त ुद्वन्द्व न्यूनीकरणमा सहिीकरण गररनेछ। 

११५. पानीको अभावमा मानव-वन्यिन्त ु द्वन्द्व बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सामदुावयक वन उपभोक्ता 

समूहको सहकायनमा कम्तीमा "एक सामदुावयक वन-एक पोखरी भनमानण अभभयान" माफन त मानव-

वन्यिन्त ुद्वन्द व्यवस्थापन गररनेछ। 

११६. नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी मसु्ताङ शिल्लामा कस्तरुी मगृ संरक्षण तथा प्रिनन केन्र 

स्थापना गररनेछ। 

११७. स्वच्छ वातावरण कायम गनन नागररक समािलाई पररचालन गररनेछ। स्थानीय तहसँगको 

समन्वयमा बढी सवारी चाप हनुे िहरी क्षेिमा भनयभमत प्रदूर्ण मापन तथा प्रदूर्ण भनयन्िणका 

कायनहरु सिालन गररनेछ।    

११८. वन, वनस्पती, िैववक ववववधता, वन्यिन्तसँुग सम्बशन्धत रणनीभतक तथा कायनगत अध्ययन, 

अनसुन्धान गरी स्थानीय संरक्षणमा िोड र्दइनेछ।आयाभतत प्रिाभतको भनयन्िणको कायनलाई 

भनरन्तरता र्दइनेछ। 
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११९. वन क्षेिसँग सम्बशन्धत कमनचारी तथा सरोकारवालाको मानव संसाधन ववकास र क्षमता अभभववृद्ध 

गररनेछ। 

१२०. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी ढुङ्गा, भगट्टी र बालवुा लगायतका प्राकृभतक स्रोतको उत्खनन, 

उपयोग र व्यवस्थापनलाई वातावरणमैिी बनाउन सम्बशन्धत सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक 

समन्वय र सहिीकरण गररनेछ। 

१२१. नेपाल सरकार र पोखरा महानगरपाभलकासँगको सहकायनमा रामसारमा सूचीकृत फेवाताल 

लगायतका तालहरुको गरुुयोिना भनमानण गरी योिनावद्ध रुपमा संरक्षण र सौन्दयीकरण गने 

कायनलाई भनरन्तरता र्दइनछे। 

१२२. िदु्ध वपउने पानी, िलीय स्वच्छता र वातावरणीय सेवा प्रवाहको सभुनशितता गनन एकीकृत 

िलाधार व्यवस्थापन कायनलाई भनरन्तरता र्दइनेछ।  

१२३. प्रदेिमा रहेका िैववक ववववधता र उच्च वहमालमा रहेका पववि पाररशस्थभतकीय भदूृश्यमा 

वातावरणीय अध्ययन भबना गररने भौभतक ववकास भनमानणको कायनलाई भनरुत्सावहत गररनेछ। 

१२४. रािपभत चरेु तराई मधेि संरक्षण ववकास सभमभतसँगको समन्वय र सहकायनमा नवलपरुको चरेु 

भावर लगायत अन्य भौगोभलक दृवष्टकोणले संवेदनिील क्षेिहरुमा प्राकृभतक स्रोतको एकीकृत र 

र्दगो व्यवस्थापन गररनेछ ।  

 

सभामखु महोदय, 
 

१२५. राविय र प्रादेशिक लोकमागनबाि सबै स्थानीय तहको केन्र िोड्ने सडकलाई आगामी दईु 

वर्नभभि स्तरोन्नभत गरी कालोपिे गररनेछ। 

१२६. प्रादेशिक लोकमागन, स्थानीय तहको केन्र िोड्ने सडक र अन्य सडकमा पने नदी र खोलामा 

सडकपलु तथा पलेुसा भनमानण कायनलाई भनरन्तरता र्दइनेछ। ठूला नदीमा नवीन प्रववभधको प्रयोग 

गदै सडक पलु भनमानण गने कायनलाई भनरन्तरता र्दइनेछ।  

१२७. प्रदेिभभिका महववपूणन सडक र सडकपलु भनयभमत ममनत गरी बाहै्र मवहना यातायात 

सञ् चालनयोग्य बनाउनको लाभग भनयभमत ममनत सम्भार कायनलाई व्यवशस्थत गररने छ। 

१२८. प्रदेिको प्राथभमकतामा रहेका भीमाद-डेढगाउँ-अरुणखोला सडक, िाभलग्राम कररडोर, रूइला 

भन्ज्याङ-साम्दो-ल्हो-प्रोक-ववही-भसर्दनबास सडक, डुम्र ेबेंिीसहर मनाङ सडक आयोिनालाई नेपाल 

सरकारसँगको सहकायनमा भनरन्तरता र्दइनेछ। 
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१२९. उत्तरदशक्षण रतुमागन कोरोला-पोखरा-दमु्कीवास हुँदै भिवेणीको भनमानण कायनलाई भनरन्तरता 

र्दइनेछ।  

१३०. दमौलीबाि बदु्धभसंह मागन हुँदै भिवेणी िोड्ने सडक भनमानणको कायन अगाभड बढाइनेछ।  

१३१. सांस्कृभतक तथा व्यापाररक महववको भिवेणी क्षेिको ववकासको लाभग गरुुयोिना तिुनमा 

गररनेछ। भिवेणीधाम-दमु्कीवास सडक भनमानण कायन प्रारम्भ गररनेछ। 

१३२. भसद्धाथन रािमागनको स्तरववृद्ध गनन नेपाल सरकार र लशुम्बनी प्रदेि सरकारसँग सहकायन गररनेछ।  

१३३. पृ् वी रािमागनको पोखरा मशुग्लन खण्डको स्तरववृद्ध गने, मध्यपहाडी लोकमागनको भनमानण हनु 

बाकँी खण्ड सम्पन्न गने,  काभलगण्डकी कररडोरको स्तरववृद्ध गने कायनक्रममा सहिीकरण 

गररनेछ। 

१३४. प्रदेि रािधानी नशिकका िहरलाई स्यािेलाइि भसिीको रुपमा ववकास गने कायनक्रमलाई 

भनरन्तरता र्दइनेछ।  

१३५. नेपाल सरकार, पोखरा महानगरपाभलका तथा भनिी क्षेिसँगको समन्वय र सहकायनमा पोखरामा 

अत्याधभुनक अन्तरानविय सम्मेलन केन्र भनमानण कायन थालनी गररनेछ । 

१३६. नेपाल सरकारसँगको सहकायनमा प्रदेि प्रिासभनक केन्र, प्रदेि सभा भवन, प्रदेि कमनचारी 

आवास र नवलपरुको कावासोतीमा एकीकृत प्रिासभनक केन्र भनमानण कायन अगाभड बढाइनेछ। 

१३७. सामूवहक र एकीकृत बस्ती तथा आवास ववकासका लाभग भनिी क्षेिलाई आकवर्नत गररनेछ। 

१३८. दभलत, ववपन्न, लोपोन्मखु र अभतसीमान्तकृत िाभत तथा समदुायका लाभग सरुशक्षत आवासको 

व्यवस्था गनन "िनता आवास कायनक्रमलाई" भनरन्तरता र्दइनेछ । 

१३९. यातायात व्यवस्था कायानलयहरु सूचना प्रववभधमैिी बनाई सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी 

बनाइनेछ। सवारी चालक अनमुभतपि (लाइसेन्स) ववतरण गने कायनलाई व्यवशस्थत गररनेछ।  

१४०. िनसंख्याको चाप कम भएका स्थानमा समेत यातायातको सहि पहँूच पगु्ने गरी यातायात 

सिालन गनन प्रोत्साहन गररनेछ।  

 

सभामखु महोदय, 

१४१. "गण्डकी प्रदेि-उज्यालो प्रदेि"को संकल्पलाई पूरा गनन सबै घरपररवारमा ववद्यतु सेवा परु् याउन े

कायन सम्पन्न गररनेछ।  
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१४२. लघ ु िलववद्यतु आयोिनाको ममनत सम्भार गरी राविय ववद्यतु प्रसारण लाइनमा आबद्ध 

गररनेछ।ववद्यतु ववतरण लाइनमा रहेका िीणन काठका पोललाई नेपाल सरकार र स्थानीय तहको 

साझेदारीमा शस्िलपोलबाि प्रभतस्थापन गने कायनलाई भनरन्तरता र्दइनेछ। 

१४३. नवीकरणीय ऊिानको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गदै लभगनेछ।स्वच्छ तथा हररत ऊिान खपत ववृद्ध गनन 

ववद्यतुीय चलूो, ववद्यतुीय सवारी साधन र भलटि खानेपानी तथा भसचाइ आयोिना प्रवद्धनन 

गररनेछ। 

१४४. खेतीयोग्य िभमनमा बाहै्र मवहना भसचाइ सवुवधा परु् याउन भसचाइ आयोिनाको ववकास गररनेछ। 

भभूमगत भसँचाइ र नयाँ प्रववभधमा आधाररत भसचाइ प्रणालीको कायानन्वयनमा िोड र्दइनेछ।  

१४५. खानेपानी तथा सरसफाइका कायनक्रमहरु योिनाबद्ध रुपमा सिालन गननका लाभग प्रादेशिक 

खानेपानी तथा सरसफाइ गरुुयोिना भनमानण गरी कायानन्वयन गररनेछ।  

१४६. प्रदेिका सबै घरपररवारमा गणुस्तरीय आधारभतू खानेपानी सेवाको पहुँच परु् याइनेछ।  

१४७. उपलब्ध आधारभतू खानपेानी सेवाको गणुस्तर सधुार गरी मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी 

सेवा परु् याउन आयोिना स्तरोन्नभतका कायनक्रमलाई भनरन्तरता र्दइनेछ। 

१४८. ववपद्िन्य घिनाबाि क्षभतग्रस्त खानेपानी आयोिनाका भौभतक पूवानधारहरुको ममनत सम्भार गरी 

सचुारु गने व्यवस्था भमलाइनेछ ।  

 

सभामखु महोदय, 
 

१४९. सूचना प्रववभध पाकन को ववस्ततृ आयोिना प्रभतवेदन तयार गरी भौभतक पूवानधार भनमानणका कायन 

प्रारम्भ गररनेछ।  

१५०. आम सिार माध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी ववज्ञापन माफन त व्यावसावयक बनाउन प्रोत्साहन 

गररनेछ।सञ् चारकमीको क्षमता ववकास गररनेछ। 

१५१. आम सिार नीभत भनमानण गरी कायानन्वयनमा ल्याइनेछ।  

१५२. ववद्यतुीय िासन प्रणालीको गरुुयोिना कायानन्वयन गररनेछ। सावनिभनक सेवा प्रवाहमा नागररकको 

सरल र सहि पहुँच ववृद्ध गनन आधभुनक सूचना प्रववभधको प्रयोग ववृद्ध गररनेछ। सावनिभनक 

प्रिासन पारदिी, िवाफदेही, नागररकमैिी तथा रष्ष्टाचारमकु्त बनाइनेछ।  

१५३. प्रदेि सरकार गठन भए पिात भसिनना भएका तथा साववक संरचनाबाि हस्तान्तरण भएका 

सम्पूणन त्याङ्क तथा अभभलेखहरुलाई ववद्यतुीय माध्यममा अभभलेखीकरण र व्यवस्थापन गररनेछ। 
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१५४. प्रदेि र स्थानीय तहका पदाभधकारीहरुको क्षमता ववकास गररनेछ । 

१५५. प्रदेि र स्थानीयतहका कमनचारीहरुको सेवा सतन र सवुवधाको सभुनशित गरी वतृ्ती ववकास गनन 

प्रदेि भनिामती सेवा सम्वन्धी कानूनको तिुनमा गररनेछ।  

१५६. रािसेवकहरूमा कामप्रभत तत्पर हनुे, सेवाभावसवहत समयमै काम सम्पन्न गने, उत्कृष्ट नभतिा र्दन े

र शिम्मेवारी वहन गने कायनसंस्कृभतको ववकास गररनेछ। राि सेवकहरूमा ज्ञान, सीप र पेिागत 

मयानदाको ववकास गरी सरकारी सेवा उत्कृष्ट ढंगले प्रवाह गररनेछ।प्रदेिमा कायनरत 

कमनचारीहरुको समयानकुुल क्षमता तथा दक्षता अभभववृद्ध गनन ताभलम, अन्तरप्रदेि रष्मण र ववदा 

पयनिनलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

१५७. प्रदेिमा कायनरत कमनचारीहरूको सरुवा, परुस्कार, वशृत्त ववकास र क्षमता अभभववृद्धको अवसरलाई 

कायनसम्पादनसँग आवद्ध गररनेछ। 

१५८. रष्ष्टाचारलाई न्यूनीकरण गनन रष्ष्टाचार ववरुद्ध िून्य सहनिीलता नीभत अबलम्बन गररनेछ।  

१५९. मन्िालयहरुको कायन प्रगभत मूल्याङ्कन एकीकृत ववद्यतुीय अनगुमन प्रणालीमाफन त 

गररनेछ।मखु्यमन्िी तथा मशन्िपररर्द्को कायानलयमा रहेको हेलो मखु्यमन्िी कायनक्रम, िनतासँग 

प्रदेि सरकार, वविेर् कक्ष  सञ् चालन कायनलाई सदुृढीकरण गररनेछ। 

१६०. प्रदेिमा र्दगो ववकास लक्ष्य कायानन्वयन गनन सबै मन्िालय तथा भनकायलाई मखु्यमन्िी तथा 

मन्िीपररर्दको कायनलयले सहशिकरण गने व्यवस्था गररनेछ। प्रदेिले भनधानरण गरेका र्दगो 

ववकास लक्ष्यका सूचकहरुको प्रगभत अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने व्यवस्था गररनेछ।       

१६१. मखु्यमन्िी तथा मशन्िपररर्दको कायानलय तथा प्रदेि नीभत तथा योिना आयोगको संयकु्त 

अनगुमन िोलीमाफन त प्रदेि गौरवका आयोिनाहरुको भनयभमत अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गररनेछ। 

१६२. नीभतगत तथा कायनगत सामञ्जयताका र अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न सङ्घ-प्रदेि-स्थानीय तह र 

अन्तर प्रदेि समन्वय तथा सहकायनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

१६३. प्रदेि सरकार अन्तगनतका कायानलयहरुबीच सकारात्मक प्रभतष्पधान भसिनना गरी सेवा प्रवाहलाई 

प्रभावकारी बनाउन नभतिा सूचकका आधारमा नमूना कायानलय छनौि गरी परुस्कृत गने 

कायनक्रमलाई भनरन्तरता र्दइनेछ। 

सभामखु महोदय, 
 

१६४. रािस्व पररचालनलाई प्रभावकारी बनाउन र अभभलेख अद्यावभधक गनन ववद्यतुीय प्रणालीको ववकास 

गरी कायानन्वयनमा ल्याइनेछ। 
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१६५. प्रदेिको अभधकार क्षेिभभिको रािस्वको स्रोत पररचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आन्तररक 

स्रोत ववृद्ध गररनेछ।  

१६६. करको दायरा ववृद्ध एवं कर प्रिासनलाई चसु्त र दरुुस्त बनाउन तथा मनोरञ्जन र ववज्ञापन कर 

प्रिासनलाई व्यवशस्थत गररनेछ । 

१६७. बैंक तथा ववत्तीय संस्था, भनिी क्षेि लगायत अन्य सरोकारवालासँगको सहकायनमा ववत्तीय 

साक्षरता अभभयान सिालन गररनेछ। 

१६८. भडशििल गण्डकी प्रदेि भनमानणमा योगदान गनन ववत्तीय पहुँच भबस्तार र ववद्यतुीय भकु्तानी प्रणाली 

प्रोत्साहन गररनेछ। 

१६९. बिेि तिुनमा गदान लैवङ्गक उत्तरदायी, िलवायमैुिी र र्दगो ववकासमैिी बिेि प्रणाली अवलम्बन 

गररनेछ। संघ, प्रदेि र स्थानीय तहबीच साझेदारीमा कायानन्वयन गने आयोिनालाई प्राथभमकता 

र्दइनेछ। 

१७०. सम्भाव्यता अध्ययन, भबस्ततृ अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भई िग्गा प्राभप्त भएका 

र कायानन्वयनको पूवनतयारी सम्पन्न भएका आयोिना तथा कायनक्रमहरूको लाभग बिेि ववभनयोिन 

गररनेछ।    

१७१. पूिँीगत खचनमा लक्ष्य अनसुार प्रगभत हाभसल गननका लाभग समयमै भनधानररत लक्ष्य र बिेिअनसुार 

कायनसम्पन्न गने भनमानण व्यवसायी र कमनचारीलाई प्रोत्साहन गररनेछ।सावनिभनक खचनलाई 

भमतव्ययी एवं नभतिामखुी बनाउन मापदण्ड तयार गरी कायानन्वयन गररनेछ।  

१७२. प्रदेि ववपद् व्यवस्थापन कोर्मा रकम ववृद्ध गररनेछ।प्रदेि आपतकालीन कायन सिालन केन्रको 

सदुृढीकरण गररनेछ।  

१७३. ववपद्को समयमा खोि, उद्धार तथा राहत ववतरण कायनलाइन प्रभावकारी बनाइनेछ। मनसनु िन्य 

ववपद् प्रभाववत भनिी आवास पनुभननमानण तथा पनुस्थानपना गने कायनको लाभग नेपाल सरकार र 

स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकायन गररनेछ।  

१७४. बाढी, पवहरो भ-ूस्खलनबाि क्षभतग्रस्त भएका भनिी घरहरुको पनुभनमानण नपेाल सरकार र स्थानीय 

तहको समन्वय र सहकायनमा गररनेछ। 

१७५. प्रदेि प्रहरी गठन गरी संगठन संरचना तयार गररनेछ।िाशन्त सरुक्षा र अमनचयन कायम गनन 

िनसंख्या, भगूोल र सरुक्षा चनुौतीका आधारमा प्रहरी पररचालनको व्यवस्था भमलाइनेछ । 

१७६. प्रदेि अनसुन्धान ब्यरुोको गठन तथा पररचालन सम्बन्धी कानून तिुनमा गरी प्रदेि अनसुन्धान 

ब्यरुो स्थापना गररनेछ । 
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१७७. प्रहरी कमनचारीहरुको मनोबल अभभववृद्ध गननको लाभग साधनश्रोत उपलब्ध गराउने कायनलाई 

प्राथभमकता र्दइनेछ। 

१७८. लोकताशन्िक आन्दोलन तथा िनयदु्धका द्वन्द्वपीभडत व्यशक्त तथा पररवारका लाभग राहत कायनक्रम 

अन्तगनत द्वन्द्वपीभडतहरुको िीववकोपािननमा सधुार गने सीपमूलक ताभलम कायनक्रमलाई भनरन्तरता 

र्दइनेछ। प्रदेिभभिका द्वन्द्वपीभडतहरुको त्याङ्कलाई अद्यावभधक गरी पररचयपि उपलब्ध 

गराइनेछ। 

१७९. िहीदहरुको स्मभृतमा भनमानण भएका संरचनाहरुको स्तरोन्नभत र ममनत सम्भार गररनेछ। 

१८०. क्षेिगत प्राथभमकतामा परेका आयोिनाहरुको भबस्ततृ आयोिना प्रभतवेदन तथा आयोिना प्रस्ताव 

तयार गरी सङ्घीय सरकारका भबर्यगत मन्िालय, राविय योिना आयोग र ववकास साझेदारसँगको 

समन्वयमा स्रोतको व्यवस्थापन गररनेछ। यसका लाभग स्रोत व्यवस्थापन गनन स्रोत व्यवस्थापन 

सभमभत गठन गरी ववकास आयोिनाको लाभग स्रोतको व्यवस्था गररनेछ।  

१८१. आयोिना पवहचान, प्राथभमकीकरण, छनौि र कायानन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन "प्रादेशिक 

आयोिना बैंक" स्थापना गरी क्रमि कायानन्वयनमा ल्याइनेछ । 

माननीय सभामखु महोदय, 

आभथनक वर्न २०७८/०७९ का नीभत तथा कायनक्रमको कायानन्वयनबाि प्रदेि ववकासमा महत्वपूणन 

योगदान पगु्न े ववश्वास भलएको छु। यस नीभत तथा कायनक्रमको आधारमा सरकारले ल्याउने बिेिको 

कायानन्वयनबाि यस प्रदेिको समदृ्धीमा िेवा पगु्ने अपेक्षा सवहत सबै िनप्रभतभनधी, रािनैभतक दल, ववकास 

साझेदार, भनिी क्षेि, सिार क्षेि, राि सेवक कमनचारी, नागररक समाि, गैर-सरकारी क्षेि र सम्पूणन 

प्रदेिवासीहरुको साथ र सहयोगका लाभग आग्रह गदनछु। 
 

 

धन्यवाद। 

 


