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माननीय सभामुख महोदय,
माननीय सदसयहरू,
1. ljZjJofkL महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोग 

(कोलभड-१९) को संक्रमणबाट मानव सभ्यता र मानव जालतमालि 
नै अकलपनी्य संकट आइपरेको छ। महामारी ववरुद्ध प्रदेश 
सरकार आफनो समपपूण्ण क्षमता, स्ोत र साधनकासाि जवुटरहेको 
्यस कठिन घडीमा गणडकी प्रदेश सभाको छैटौं अलधवेशनमा 
प्रदेश सरकारको आलि्णक वर्ण २०७७/७८ को नीलत तिा 
का्य्णक्रम प्रसततु गददैछु। प्रसततु नीलत तिा का्य्णक्रमिे कोलभड-
१९ बाट प्रदेशवासीको जीवन रक्षा गनने र महामारीबाट शशलिि 
भएको अि्णतन्त्रिाई चिा्यमान बनाउने मपूि िक््य लिएको छ।  

2. नेपािको ्यगुान्तकारी अग्रगामी पररवत्णनका िालग संघी्य 
िोकताशन्त्रक गणतन्त्रातमक शासन व्यवसिा सिापना गन्ण 
ऐलतहालसक जनआन्दोिन, जन्यदु्ध र सबै खािका आन्दोिन 
तिा संघर्णका क्रममा शहादत प्राप्त गनु्ण हनेु समपपूण्ण ज्ात अज्ात 
अमर शहीदप्रलत भावपपूण्ण >4f~hnL अप्णण गद्णछु। शहीद, बेपत्ा 
तिा घाइते पररवारप्रलत सममान सवहत घाइतेको शीघ्र सवास्थ्य 
िाभको कामना गद्णछु। ्यसैगरी राव्रि्यता, िोकतन्त्र, गणतन्त्र 
र जनजीववकाको आन्दोिनको नेततृव गनु्ण हनेु समपपूण्ण अग्रजहरू 
प्रलत उचच सममान प्रकट गद्णछु। उहाँहरूिे k'¥ofpg' भएको 
अमपूल्य ्योगदानको समरण गन्ण चाहन्छु।

3. ljZjJofkL रुपमा फैलिएको कोलभड-१९ को महामारीबाट 
सवदेश तिा ववदेशमा जीवन गमुाउन ुभएका समपपूण्ण ठददीबवहनी 
तिा दाजभुाइप्रलत भावपपूण्ण >4f~hnL अप्णण गददै शोकाकुि 
पररवारजनप्रलत गवहरो समवेदना व्यक्त गद्णछु। कोलभड-१९ 
बाट सवदेश तिा ववदेशमा संक्रलमत हनु ु भएका सबै नेपािी 
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ठददीबवहनी तिा दाजभुाइको शीघ्र सवास्थ्य िाभको कामना 
गद्णछु। 

4. कोलभड-१९ को महामारीबाट सबै नागररकिाई सरुशक्षत /fVg 
िागपू गररएको िकडाउनको पपूण्ण पररपािना गनु्ण भएकोमा 
प्रदेशवासी सबैमा धन््यवाद व्यक्त गद्णछु। आगामी ठदनमा पलन 
्यस महामारीबाट बचन सरकारिे चालने हरेक कदममा लनरन्तर 
साि र समि्णन पाइरहने ljZjf; लिएको छु। 

5. संकटको ्यस घडीमा एकजटु भई महामारीको रोकिाम, 
लन्यन्त्रण र उपचारको का्य्णमा अग्रपश्तमा अहोरात्र खवटन ु
हनेु शचवकतसक, सवास्थ्यकममी, सरुक्षाकममी, सरसफाइकममी, 
एमबिेुन्स चािक िगा्यत रा्रिसेवकको ्योगदानको उचच 
प्रशंसा गद्णछु। जोशखमपपूण्ण ्यस पररशसिलतमा आ-आफनो तहबाट 
खवटन ुहनेु जनप्रलतलनलध, राजनीलतक दि, सञ्ारकममी, उद्ोगी, 
व्यवसा्यी, लनजी क्षेत्र, नागररक समाज िगा्यत सबै व्यशक्त तिा 
संघसंसिािाई धन््यवाद व्यक्त गद्णछु। प्रदेश सरकारिे सिापना 
गरेको कोलभड-१९ उपचार कोरमा सवैशचछक रुपमा ्योगदान 
गनु्ण हनेु बैङ्क तिा ववत्ी्य संसिा, व्यशक्त तिा अन््य संघसंसिा 
एवं सवास्थ्य सामग्री तिा शजन्सी सामान सह्योग गनु्ण हनेु सबै 
महानभुावप्रलत आभार प्रकट गद्णछु।

सभामुख महोदय,  
6. नेपािको भपूलम लिशमप्याधरुा, लिपिेुक र कािापानी क्षेत्रिाई 

नेपािको नकसामा समावेश गनने र नेपािको लनशान छापिाई 
सो अनरुुप पररमाज्णन गन्ण संववधान संशोधनको प्रसताव अगालड 
बढाउने नेपाि सरकारको ऐलतहालसक र रा्रिवादी कदमको 
सवागत गद्णछु। राव्रि्यताको पक्षमा सममाननी्य प्रधानमन्त्रीज्यपूिे 
लिनभुएको दह्ो अडान र चालनभुएको ्यस साहलसक कदमको 



–. 3 .–

लसङ्ो गणडकी प्रदेश पपूण्ण समि्णन गद्णछ। ऐलतहालसक प्रमाण, 
लिखत, दसतावेज र नकसा समेतका आधारमा लमत्ररा्रि भारत 
सरकारसँग कपू टनीलतक माध्यमबाट नेपािको भपूलम वफता्ण लिने 
का्य्णमा नेपाि सरकारिाई सफिता लमिोस ् भन्े शभुकामना 
व्यक्त गद्णछु। 

7. नागररकको हक अलधकारको रक्षा गरी आलि्णक ववकासको 
माध्यमबाट सबि र समदृ्ध प्रदेश बनाउने अलपकािीन, 
मध्यमकािीन तिा दीघ्णकािीन सोच र िक््यका साि प्रदेश 
सरकार लनरन्तर वक्र्याशीि रहेको छ। नेपाििाई ववक्रम संवत ्
2079 समम अलपववकलसत रा्रिबाट ववकासशीि, 2087 
समम मध्यम आ्य भएको र 2099 समम उचच आ्य भएको 
समनु्त रा्रि बनाउने राव्रि्य िक््य हालसि गन्ण प्रदेश सरकार 
दृढ संकशलपत छ।

8. जनताको प्रलतसपधा्णतमक बहदुिी्य िोकताशन्त्रक शासन 
प्रणािी, शशक्त पिृकीकरणको लसद्धान्त, नागररक सवतन्त्रता, 
मौलिक अलधकार, मानव अलधकार, बालिग मतालधकार, 
आवलधक लनवा्णचन, पपूण्ण प्रसे सवतन्त्रता, सवतन्त्र, लनषपक्ष र 
सक्षम न््या्यपालिका र कानपूनी राज्यको अवधारणा िगा्यतका 
िोकताशन्त्रक मपूल्य र मान््यतामा आधाररत समाजवादप्रलत प्रलतबद्ध 
रहदैँ संघी्य िोकताशन्त्रक गणतन्त्रको रक्षा एवं सदुृढीकरण गन्ण 
प्रदेश सरकार दृढ संकशलपत छ। 

9. प्रदेशको नामाकरण र राजधानी लनधा्णरण गनने जसतो महत्वपपूण्ण 
ववर्यमा ्यस सममालनत सभािे राजनीलतक सहमलतको उदाहरणी्य 
सन्देश ठदएको ववर्य पनुः समरण गन्ण चाहन्छु। 

10. प्राकृलतक सनु्दरता र सांसकृलतक ववववधतािे भररपपूण्ण ्यस प्रदेशमा 
सामाशजक सद् भाव र सहअशसततवमा आधाररत एकताबद्ध, सभ्य 
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र ससंुसकृत समाज लनमा्णण गनने नीलत प्रदेश सरकारिे लिएको 
छ। समाजमा ववद्मान सबै प्रकारका ववभेद, jl~rtLs/0f र 
असवहषणतुाको अन्त्य गरी समन््याव्यक, समतामपूिक र समदृ्ध 
समाजको लनमा्णण गन्ण प्रदेश सरकार प्रलतबद्ध रहेको छ। 

सभामुख महोदय,
11. सीलमत स्ोत र साधनको अलधकतम पररचािन गरी प्रदेशको 

सवा्णङ्ीण ववकास गनने सपष्ट दृवष्टकोण, गन्तव्य र िक््य सवहत 
प्रदेश सरकार तीव्र गलतमा अगालड बवढरहेको अवसिामा कोलभड-
१९ को संक्रमणको सामना गनु्ण पदा्ण प्रदेशको सेवा प्रवाह, 
ववकास लनमा्णण िगा्यतका समग्र गलतववलध प्रभाववत भएका छन।् 
्यस ववरम पररशसिलतमा प्रदेश सरकारिे हालसि गरेका केही 
महत्वपपूण्ण उपिश्धहरू सममालनत सभा समक्ष प्रसततु गन्ण 
चाहन्छु। 

12. ववलधको शासनमा आधाररत पारदशमी, जवाफदेही, पररणाममखुी 
र नागररकमैत्री शासन व्यवसिा का्यम गन्ण महतवपपूण्ण कानपून 
लनमा्णण गररएको छ। हािसमम ४० वटा ववधे्यक ्यस सममालनत 
सभामा पेश भएकोमा ३३ वटा ववधे्यक पाररत भइसकेका छन।् 
प्रदेश सरकारका कामकारबाहीिाई व्यवशसित गन्ण आवश्यक 
लन्यमाविी, गिन आदेश, का्य्णववलध र लनदने शशका बनाई िागपू 
गररएको छ।

13. प्रदेश सरकारका ववकास नीलत तिा आवलधक ्योजनामा माग्ण 
लनदनेशन ठदन प्रदेश विकास पररषद्को गिन गररएको छ। 
परररदको प्रिम बैिकको लसफाररस समेतका आधारमा ववकास 
र समवृद्धका अलपकािीन, मध्यमकािीन र दीघ्णकािीन िक््य 
समेटी गणडकी प्रदेशको प्रथम पञ्चिषषीय योजना तजु्णमा गरी 
का्या्णन्व्यनमा ल्याइएको छ। सं्यकु्त रा्रिसंघी्य ठदगो ववकास 
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िक््यिाई आन्तररकीकरण गददै प्रदेश सरकारको ठदगो ववकास 
िक््य त्य गररएको छ। 

14. गणडकी प्रदेश र लमत्ररा्रि जनवादी गणतन्त्र चीनको हाइनान 
प्रान्तबीच भलगनी समबन्ध सिापना भई ठविपक्षी्य वहत प्रवद्ध्णनका 
िालग उचचसतरी्य भ्रमण आदानप्रदान भइरहेको छ। लमत्ररा्रि 
जनवादी गणतन्त्र चीनको ्यनुान प्रान्तका गभन्णर र सवशालसत 
क्षेत्र लत्बत सरकारका अध्यक्षिे नेततृव गरेका छुट्ाछुटै् 
प्रलतलनलधमणडिहरू तिा ्यस प्रदेशका मखु्यमन्त्रीको नेततृवको 
प्रलतलनलधमणडिबीच भेटघाट भई पपूवा्णधार, कृवर, प्य्णटन, शशक्षा, 
ऊजा्ण िगा्यतका क्षेत्रमा िगानी आकर्णण गनने तिा ठविपक्षी्य 
वहत प्रवद्ध्णन गनने का्य्ण िािनी गररएको छ। 

15. लमत्ररा्रि बङ्िादेशका महामवहम रा्रिपलत िगा्यतका उचच पदसि 
अलधकारीबाट नेपािको सनु्दर प्य्णटकी्य नगरी पोखराको भ्रमण 
समपन् भई ्यस प्रदेशको प्य्णटन प्रवद्ध्णनमा टेवा पगेुको छ। सािै 
लमत्ररा्रि भारत, चीन, कोरर्या, जापान, इजरा्यि, सं्यकु्त राज्य 
अमेररका, सं्यकु्त अलधराज्य, ्यरुोवप्यन ्यलुन्यन, सवीजरल्याणड, 
अ्ेरिलि्या िगा्यतका रा्रिका राजदपूत तिा कुटनीलतज् र ववलभन् 
बहपुक्षी्य ववकास साझेदार संसिाका प्रलतलनलधसँग भेटघाट गरी 
सहा्यता तिा िगानी प्रवद्ध्णन गनने का्य्ण िािनी गररएको छ। 

16. लमत्ररा्रि सं्यकु्त राज्य अमेररकाको न््या्य मन्त्राि्यको मैत्रीपपूण्ण 
लनमन्त्रणामा मखु्यमन्त्रीको नेततृवमा उचचसतरी्य टोिीबाट भएको 
भ्रमणको क्रममा अमेररकाको संघ,  राज्य,  काउन्टी र नगर 
तहको सरकार, प्रहरी तिा महान््या्यालधवक्ता बीचको समतिी्य 
र उधव्णगामी  सहका्य्ण र समन्व्यका समबन्धमा अध्य्यन गररएको 
छ। भ्रमणको अवसरमा मखु्यमन्त्री र वाशश्टन राज्यका 
गभन्णरबीच भेटघाट भई प्य्णटन, ऊजा्ण,  कृवर र मतस्य पािनका 
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क्षेत्रमा िगानी तिा व्यापार प्रवद्ध्णन र आपसी समबन्ध ववसतार 
गन्ण पहि भएको छ। लमत्ररा्रि सं्यकु्त अलधराज्यको भ्रमणको 
क्रममा मखु्यमन्त्रीबाट त्यहाँ ववलभन् पेशा, व्यवसा्य गरी बसेका 
नेपािी र ववलभन् सामाशजक संघसंसिािाई प्रदेशमा िगानी गन्ण 
आह्ान गररएको छ।

17. प्रदेश सरकारिे गैर-आवासी्य नेपािी संघिाई गणडकी प्रदेशमा 
प्य्णटन, कृवर, ऊजा्ण, उद्ोग, सेवा िगा्यतका क्षेत्रमा िगानी 
गन्ण आह्ान गरेको छ। गैर-आवासी्य नेपािी संघको का्य्णकारी 
सलमलतको बैिक पोखरामा समपन् भई प्रदेशमा िगानीका अवसर 
बारे बहृत ्छिफि भएको छ।  

18. नेपाि सरकारिे आ्योजना गरेको तेह्ौं दशक्षण एशश्यािी खेिकुदका 
आि वटा इभेन्ट प्रदेशको राजधानी पोखरामा सफितापपूव्णक 
समपन् गररएको छ। सो प्रलत्योलगतामा ्यस प्रदेशका पदक 
ववजेता खेिाडी र प्रशशक्षकिाई प्रोतसाहन सवरुप नगद परुसकार 
प्रदान गनने लनण्ण्य गररएको छ। सिानी्य तहसँगको सहका्य्णमा 
२२ गाउँपालिका र ५ नगरपालिकामा खेि मैदान र रंगशािा 
लनमा्णणको का्य्ण अगालड बढाइएको छ। 

19. चाि ुआलि्णक वर्णमा प्रदेश सरकारको ववशेर पहिमा एक घर-
एक धारा का्य्णक्रममा रु. ३० करोड, आधारभपूत खानेपानी 
पहुँच का्य्णक्रममा रु. २० करोड, प्रदेश साक्षरता अलभ्यानमा 
रु. ३ करोड, सवास्थ्य क्षेत्रको सदुृढीकरण का्य्णक्रममा रु. ३३ 
करोड ववशेर अनदुान, प्रदेशका ववलभन् सडक आ्योजनाका िालग 
रु. १ अब्ण ११ करोड समपपूरक अनदुान र भौलतक पपूवा्णधार 
का्य्णक्रममा रु. ६ अब्ण ९७ करोड सशत्ण अनदुान गरी रु. 8 
अब्ण 94 करोड नेपाि सरकारबाट अनदुान प्राप्त भएको छ।  

20. प्रदेश र सिानी्य तहबीच सेतकुो रुपमा काम गन्ण गठित प्रदेश 
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समन्व्य परररदको तेस्ो बैिकिे संववधानको मम्ण र भावना 
अनरुुप सहकाररता, सहअशसततव र समन्व्यको लसद्धान्तमा 
आधाररत भई ्योजना तजु्णमा र का्या्णन्व्यन गनने, पन्ध्ौं राव्रि्य 
्योजना र प्रदेशको प्रिम k~rjifL{o ्योजनासँग तादातम्य हनेु 
गरी सबै सिानी्य तहिे आ-आफनो k~rjifL{o ्योजना तजु्णमा 
गनने र प्रािलमकताका आधारमा स्ोत र साधनको पररचािन गनने 
जसता महत्वपपूण्ण लनण्ण्य गरेको छ। 

21. प्रदेश समन्व्य परररदको बैिक ततकाि बसन नसकेको अवसिामा 
प्रदेश समन्व्य परररदको तफ्ण बाट काम गन्ण मखु्यमन्त्रीको 
सं्योजकतवमा गठित गणडकी प्रदेश समन्व्य परररद सहजीकरण 
सलमलतिे प्रदेश र सिानी्य तहबीच ्योजना तजु्णमा, बजेट तिा 
का्य्णक्रम का्या्णन्व्यनमा समन्व्य र सहजीकरण गरी रहेको छ। 
सिानी्य तहमा ्योजना तजु्णमामा एकरुपता का्यम गन्ण प्रदेश 
नीलत तिा ्योजना आ्योगका उपाध्यक्षको सं्योजकतवमा गठित 
सिानी्य तहमा ्योजना तजु्णमा सहजीकरण सलमलतिे सिानी्य 
तहमा ्योजना तजु्णमा गन्ण सह्योग k'¥ofpFb} आएको छ। 

22. मखु्य न््या्यालधवक्ताको सं्योजकतवमा गठित सिानी्य तहमा 
कानपून तजु्णमा सहजीकरण सलमलतको आ्योजनामा प्रदेशलभत्रका 
सबै सिानी्य तहका कानपून तजु्णमामा संिगन जनप्रलतलनलध 
र कम्णचारीिाई कानपून तजु्णमा समबन्धी व्यवहाररक अभ्यास 
सवहतका प्रशशक्षण का्य्णक्रम समपन् गररएको छ। 

23. प्रदेशलभत्रका सडक सतरोन्लत तिा ववसतार गनने का्य्ण अन्तग्णत 
१०८ वकिोलमटर सडक कािोपते्र/ढिान गररएको र २०७ 
वकिोलमटर सडक ग्राभेि गररएको छ। आगामी २ वर्णलभत्र समपन् 
गनने गरी ५५२ वकिोलमटर सडक कािोपते्र गन्ण बहवुरमी्य िेक्ा 
समझौता गरी लनमा्णण का्य्ण भइरहेको छ। २० सडक पिुको 
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लनमा्णण का्य्ण समपन् गररएको छ। आगामी २ वर्णलभत्र १४४ 
सडक पिु लनमा्णण समपन् गनने गरी का्य्ण भइरहेको छ। एक 
लनवा्णचन क्षेत्र-एक सडक अन्तग्णत चाि ुआलि्णक वर्णमा बहवुरमी्य 
िेक्ा समझौता भई ३३ सडकको लनमा्णण का्य्ण भइरहेको छ। 

24. सबै सिानी्य तहको केन्द्रसमम सडक k'¥ofpg] प्रदेश सरकारको 
नीलत अनरुुप सडक ;~hfnn] नछोएका गोरखाको चमुनबु्ी र 
मनाङको नापा्णभपूलम गाउँपालिकाका केन्द्रसमम सडक k'¥ofpg 
ववसततृ आ्योजना प्रलतवेदन त्यार गरी वातावरणी्य प्रभाव 
मपूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ।

25. मसुताङ, पव्णत, कासकी र नविपरु (नविपरासी, बद्णघाट ससुता 
पपूव्ण) शजलिामा क्रमश: १३०, ३५९, २०८ र २५५ लमटर 
िमबाइका झोिङु्े पिु लनमा्णण समपन् भएका छन।् आगामी 
वर्णलभत्र ववलभन् शजलिामा 121 झोिङु्े पिु लनमा्णण समपन् गनने 
गरी का्य्ण अगालड बढाइएको छ।

26. भपूलमगत, सतह र न्याँ प्रववलधमा आधाररत लसँचाइ आ्योजनाको 
का्या्णन्व्यनबाट १,२१७ हेकटर न्याँ लसँशचत क्षेत्र ववसतार 
भएको छ। परुाना तिा जीण्ण लसँचाइ आ्योजनाको सतरोन्लतबाट 
४,२७९ हेकटर जलमनमा बाहै् मवहना लसँचाइ सवुवधा पगेुको 
छ। १७५ लसँचाइ आ्योजनाको लनमा्णण का्य्ण भइरहेको छ। 

27. नदी लन्यन्त्रण/तटबन्ध का्य्णक्रम अन्तग्णत 157 आ्योजना 
का्या्णन्व्यन गरी २९.४ वकिोलमटर िामो तटबन्ध लनमा्णणबाट 
बसती, बजार, जगगा र सांसकृलतक समपदाको संरक्षण गररएको 
छ। सो का्य्णबाट १९७ हेकटर जलमन उकास भएको छ। 

28. प्रदेशका सबै नागररकिाई आधारभपूत खानेपानी सेवा k'¥ofpg 
ववशेर का्य्णक्रम िागपू गररएको छ। आधारभपूत खानेपानी सेवा 
नपगेुका तिा लनमा्णणाधीन खानेपानी आ्योजनाको का्य्णक्षेत्रमा 
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समेत नपरेका बसतीमा १३० खानेपानी आ्योजनाको लनमा्णण 
का्य्ण शुरु गररएको छ। प्रदेश सरकारिे घोरणा गरेको एक घर 
- एक धारा का्य्णक्रम अन्तग्णत हािसमम ९५ आ्योजनाबाट २९ 
हजार ७ स्य धारा लनमा्णण भई २ िाख ७५ हजार जनसंख्या 
िाभाशन्वत भएका छन।् 

29. गण्डकी प्रदेश-उजयालो प्रदेशको िक््य हालसि गनने उद्ेश्यिे 
ववद्तु ्को राव्रि्य प्रसारणको पहुँच नपगेुका ८ शजलिाका ववलभन् 
सिानमा ववद्तु ्सेवा k'¥ofpg] का्य्ण भइरहेको छ। दईु वर्णलभत्र 
राव्रि्य प्रसारण िाइन पगुने समभावना नदेशखएका गोरखा, मनाङ, 
मसुताङ र म्यागदी शजलिाका ७ सिानी्य तहका ११६० घरधरुीमा 
्यसै आलि्णक वर्णलभत्र ७५ प्रलतशत सहलुि्यतमा सोिार प्यानि 
जडान गनने का्य्ण ;~rfng भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको 
शवद्तु ्कािेपोि प्रलतसिापन गनने नीलत अनरुुप प्रदेशलभत्रका 51 
सिानी्य तहिाई १4,7७० शसटिपोि उपि्ध गराइएको र 
िप ९,९७६ शसटिपोि उपि्ध गराउने का्य्ण भइरहेको छ।

30. जनता आवास का्य्णक्रम अन्तग्णत हािसमम १३२० घर लनमा्णण 
समपन् भई िशक्षत पररवारिाई हसतान्तरण गररएको र िप 
८१५ घर लनमा्णणाधीन रहेका छन।्

31. लनवा्णचन क्षेत्र पपूवा्णधार ववकास का्य्णक्रम अन्तग्णत ७९६ ्योजना 
का्या्णन्व्यन भइरहेका छन।्

32. प्रदेश मातहतका सबै असपतािमा भौलतक पपूवा्णधार, जनशशक्त 
ववकास र आधुलनक सवास्थ्य उपकरणको व्यवसिा गन्ण सिास्थय 
के्त्र सदुृढीकरण काय्यक्रम ;~rfng गररएको छ। प्रदेशको 
राजधानी पोखरामा प्रदेशस्तरीय सिास्थय प्रयोगशाला सिापना 
गररएको छ। नविपरुको रजहरशसित प्राकृव्तक व्चवकतसालयको 
भवन लनमा्णण तिा सवास्थ्य उपकरणको िालग सह्योग गररएको 
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छ।  गणडकी प्रदेशका दगु्णम सिानका जोशखमपपूण्ण अवसिामा 
रहेका १४ गभ्णवती/सतुकेरी मवहिािाई एयर वलव्टिङ गरी 
सवुवधा समपन् असपतािमा k'¥ofOPsf] छ।  

33. मखु्यमन्त्री तिा मशन्त्रपरररदको का्या्णि्यमा श्रव्य-दृश्य 
माध्यमबाट संवादको िालग विशेष कक्  (एकसन रुम) 
;~rfngdf रहेको छ। ्यस कक्षबाट प्रदेशका ववकास 
आ्योजना र शाशन्त सरुक्षाको अनगुमन तिा नेपाि सरकार, 
सिानी्य तह तिा सरोकारवािासँगको समपक्ण  र समन्व्यिाई 
प्रभावकारी बनाइएको छ। प्रदेश सरकारका सबै मन्त्राि्यको 
वावर्णक का्य्णक्रम का्या्णन्व्यन का्य्ण ्योजनाको प्रगलत अनगुमन 
गन्ण अनगुमन तिा मपूल्याङ्कन का्य्णववलध जारी गररएको छ।  प्रदेश 
सरकार र जनताबीच समबन्ध जीवन्त /fVg जन्तासगँ मुखयमन्त्री 
टेिवलवभजन काय्यक्रम ;~rfngdf रहेको छ। हेलो मुखयमन्त्री 
कक्षमा प्राप्त जनताका गनुासा लन्यलमत रुपमा समबोधन गनने 
गररएको छ।

34. प्रदेश सरकारिे का्या्णन्व्यन गनने गरी सममालनत अदाितबाट 
भएका फैसिा का्या्णन्व्यनमा सहजीकरण गन्ण प्रदेशसतरी्य 
फैसिा का्या्णन्व्यन इकाई गिन गररएको छ।

35. रा्रिसेवक कम्णचारीको मनोबि उचच /fVg उतकृष्ट काम गनने 
कम्णचारीिाई परुसकृत गररएको छ।

36. जिवा्य ुअनकुपू लित प्रववलधको प्र्योग, ववकास तिा ववसतार गन्ण 
मुखयमन्त्री जलिायुमैत्री नमूना कृवष गाउँ काय्यक्रम 72 सिानमा 
;~rfng गररएको छ। ्यसबाट कृवर उतपादन र उतपादकतव 
अलभववृद्ध, रोजगारी सजृना र गरीबी लनवारण गन्ण टेवा पगेुको 
छ। प्रदेशिाई मखु्य-मखु्य उतपादनमा आतमलनभ्णर बनाउन धान, 
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मकै, आि,ु तरकारी, अदवुा, अिैंची, सनु्तिा, माछा जसता 
कृवरजन््य वसतकुो उतपादनका िालग 163 पकेट क्षेत्र ववकास 
का्य्णक्रम तिा २७ ्िक सिापना का्य्णक्रम ;~rfng गररएको 
छ। तरकारी, च्याउ, मौरीपािन, मसिा, शच्या, कफी, फिफपू ि 
खेती, पशपुक्षी तिा मतस्यपािन क्षेत्रमा ७८६ मोडेि फाम्णिाई 
सह्योग गररएको छ। 

37. १४७ मेवरिक टन माछा तिा मास ु र ९४८ मेवरिक टन 
फिफपू ि तिा तरकारी भणडारण क्षमताका २ कोलड सटोर र 
२४ कोलड रुम सिापना गन्ण सह्योग गररएको छ। दगुध पदाि्ण 
भणडारण तिा लबक्री ववतरणमा सहजताका िालग १७ दगुध 
शचस्यान केन्द्र सिापना गन्ण सह्योग गररएको छ। कृवर उपज 
भणडारणका िालग िप २० शीत भणडार तिा १० दगुध शचस्यान 
केन्द्र सिापना गनने का्य्ण भइरहेको छ। 

38. प्रदेशका ववलभन् सिानमा ५७ प्य्णटकी्य पदमाग्ण र ७३ धालम्णक 
प्य्णटकी्य सििको लनमा्णण, मम्णत समभार र सौन्द्यमीकरण 
गररएको छ। जिाधार संरक्षण गन्ण ७० वटा पोखरी लनमा्णण 
गररएको छ। होमसटे सेवािाई प्रवद्ध्णन गन्ण २७४ होमसटेिाई 
पुजँीगत अनदुान ठदइएकोमा सोबाट १३९ सामदुाव्यक भवन, 
१५ सवागतविार, ५ सांसकृलतक स्ग्रहाि्य र ८५ पदमाग्ण 
लनमा्णण गररएको छ। १०७ होमसटेमा दृश्याविोकन टावर, 
साव्णजलनक शौचाि्य, इन्टरनेट, सोिार, इशन्सनरेटर िगा्यतका 
पपूवा्णधारको लनमा्णण गररएको छ। ्यस आलि्णक वर्णमा १३३ 
होमसटेका पपूवा्णधार सदुृढीकरण का्य्णक्रम ;~rfngsf का्य्ण 
अगालड बढाइएको छ। मानव वन््यजन्त ु विन्वि न््यपूनीकरणका 
िालग नविपरुमा ४ हजार लमटर तारबार समपन् गररएको छ। 

39. एक सथानीय ्तह-एक उद्ोग ग्ाम का्य्णक्रम अन्तग्णत नेपाि 
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सरकारबाट सवीकृलत प्राप्त १५ सिानमा उद्ोग ग्राम सिापना 
गनने का्य्ण प्रारमभ गररएको छ।

40. गणडकी ljZjljBfnosf] कुिपलतको लन्यशुक्त गरी न््यालसक 
परररदको गिन गररएको छ। प्रिम चरणमा शचवकतसा ववज्ान र 
सपूचना प्रववलध ववर्यमा शैशक्षक का्य्णक्रम ;~rfng गन्ण पाठ्यक्रम 
तजु्णमाको का्य्ण प्रारमभ गररएको छ। 

41. प्रदेश र सिानी्य तहका पदालधकारी र कम्णचारीको क्षमता 
अलभववृद्ध गन्ण गण्डकी प्रदेश प्रवशक्ण प्रव्तष्ानको सिापना 
गररएको छ। प्रदेशलभत्रका महतवपपूण्ण ताि, पोखरी र कुणडहरूको 
संरक्षण, ववकास र सौन्द्यमीकरण गन्ण ्ताल सरंक्ण ्तथा विकास 
प्रावधकरण सिापना गररएको छ। 

सभामुख महोदय,

42. ljZjJofkL रुपमा फैलिएको कोलभड-१९ को महामारीबाट 
प्रदेशवासीको जीवन रक्षा गन्ण प्रदेश सरकारिे गरेका मखु्य-

मखु्य का्य्णहरू प्रसततु गन्ण चाहन्छुः   

(क) मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय वनददेशक 
सवमव्त र COVID-19 Crisis Management Center िे 
नीलतगत लनण्ण्य, सििगत लनरीक्षण र अनगुमन तिा 
नेपाि सरकार, सिानी्य तह र शजलिासतरी्य CCMC 

सँग आवश्यक समन्व्य र सहका्य्ण गरी कोलभड-१९ को 
रोकिाम, लन्यन्त्रण र उपचारको का्य्णिाई प्रभावकारी 
रुपमा व्यवसिापन गरेको छ। 

(ख) आलि्णक मालमिा तिा ्योजना मन्त्रीको सं्योजकतवमा 
कोलभड-१९ रोकिाम, लन्यन्त्रण तिा व्यवसिापन समबन्धी 
समन्िय सवमव्त गिन गरी का्य्ण भइरहेको छ।
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(ग) कोलभड-१९ को रोकिाम, लन्यन्त्रण तिा उपचारका िालग 
कोरोना भाइरस रोकथाम, वनयन्त्रण र उप्चार कोष खडा 
गररएको छ। सामाशजक ववकास मन्त्रीको सं्योजकतवमा 
कोष सञ्चालक सवमव्त गिन गररएको छ। प्रदेश 
सरकारिे रु. १५ करोड जममा गरी सिापना गरेको उक्त 
कोरमा पनुः रु. १५ करोड िप गरी रु. ३० करोड 
k'¥ofOPsf] छ। उक्त कोरमा प्रदेश सरकारका मन्त्री 
तिा पदालधकारी, प्रदेश सभाका पदालधकारी तिा माननी्य 
सदस्यहरू, रा्रिसेवक, अन््य व्यशक्त र संघसंसिाबाट 
हािसमम सवैशचछक रुपमा रु. ३ करोड ३ िाख सह्योग 
प्राप्त भएको छ। 

(घ) कोरोना उपचार कोरबाट कवारेशन्टन, आइसोिेसन र 
डेलडकेटेड असपताि सिापना तिा ;~rfng गनने र 
कोलभड-१९ को रोकिाम, लन्यन्त्रण तिा उपचारमा 
संिगन जनशशक्तिाई १००, ७५ र ५० प्रलतशत जोशखम 
बहन भत्ा र जीवन लबमा बापत प्रलतव्यशक्त ३० िाख 
रुपै्याँ उपि्ध गराउने तिा सवास्थ्य उपकरण र परीक्षण 
सामग्री खररद गनने व्यवसिा लमिाइएको छ। 

(ङ) मिुकुभर िागपू गररएको िकडाउनबाट सशृजत असहज 
पररशसिलतमा दैलनक उपभोग्य वसतकुो सहज आपपूलत्ण, 
बजार मपूल्य र गणुसतरको अनगुमन तिा सपुररवेक्षण 
गन्ण उद्ोग, प्य्णटन, वन तिा वातावरण मन्त्रीको 
सं्योजकतवमा प्रदेशस्तरीय आपूव्त्य अनुगमन सवमव्त, 

प्रमुख शजलिा अलधकारीको सं्योजकतवमा वजललास्तरीय 
आपूव्त्य अनुगमन सवमव्त र पालिका प्रमखु/अध्यक्षको 
सं्योजकतवमा पावलकास्तरीय आपूव्त्य अनुगमन सवमव्त 
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गिन गरी बजारको प्रभावकारी अनगुमन गनने तिा 
आपपूलत्णको व्यवसिा सहज बनाउने का्य्ण भइरहेको छ।  

(च) कोलभड-१९ को रोकिाम तिा लन्यन्त्रण गन्ण प्रमखु 
सशचवको सं्योजकतवमा प्रदेशसतरी्य समन्व्य सलमलत र 
सवास्थ्य िगा्यत अन््य ववलभन् क्षेत्रका प्राववलधक तिा ववज् 
सशममलित १० ववर्यगत सलमलत गिन गरी वक्र्याशीि 
रहेका छन।् 

(छ) प्रदेशको प्रवेश लबन्द ु स्या्जाको रामदी, तनहुँको 
आबखैुरेनी र नविपरुको गैंडाकोट र दाउन्ेमा सरुक्षा 
इकाई सिापना गरी सवास्थ्य र सरुक्षा चेक जाँचको 
व्यवसिा लमिाइएको छ। प्रदेश प्रवेश गनने नाकामा सवारी 
साधनिाई लडसइ्न्फेकसन गराएर मात्र प्रवेश गनने व्यवसिा 
लमिाइएको छ।  

(ज) कोरोना भाइरस रोकिाम, लन्यन्त्रण र उपचार कोरबाट 
गररएको खच्णका अलतररक्त कोलभड-१९ को प्रभावकारी 
रोकिाम, लन्यन्त्रण र उपचारको व्यवसिा गन्ण प्रदेश 
अन्तग्णतका असपताि तिा ववलभन् सवास्थ्य संसिािाई रु. 
१३ करोड ४९ िाख उपि्ध गराइएको छ। प्रदेशका 
सबै असपतािमा आवश्यक सवारी साधन खररद गनने 
व्यवसिा लमिाइएको छ। प्रदेशलभत्रका सबै शजलिाका 
११ सरकारी असपतािमा 2 देशख 5 शय्या क्षमताका 
आइलस्य ुकक्ष लनमा्णण गन्ण रु. १४ करोड लनकासा गरी 
लनमा्णण का्य्ण अगालड बढाइएको छ।

(झ) प्रदेश अन्तग्णतका कृवर तालिम केन्द्र, मािेपाटनमा 
कवारेशन्टन ;~rfng गररएको र सवास्थ्य तालिम केन्द्र 
र शशक्षा तालिम केन्द्रिाई कवारेशन्टनका िालग त्यारी 



–. 15 .–

अवसिामा राशखएको छ। कवारेशन्टनको उशचत व्यवसिापन 
गन्ण प्रदेशलभत्रका सबै शजलिा प्रशासन का्या्णि्य र सिानी्य 
तहसँग समन्व्य गररएको छ।

(ञ) प्रदेश सरकारिे कोलभड-१९ बाट संक्रलमतको लनःशलुक 
उपचार गनने व्यवसिा लमिाएको छ। klZrdf~rn क्षेत्री्य 
असपताि पोखरा र धौिालगरी असपताि बागिङुिाई 
आइसोिेशन तिा डेलडकेटेड असपतािको रुपमा तोवकएको 
छ। प्रदेश अन्तग्णतका सबै असपतािमा वफभर शकिलनक 
र कोलभड-१९ को उपचारका िालग आइसोिेसन कक्षको 
व्यवसिा गररएको छ। िेखनाि सामदुाव्यक िा्यन्स 
असपताि, शशशवुािाई आइसोिेसन तिा डेलडकेटेड 
असपतािको रुपमा ववकास गन्ण पपूवा्णधार लनमा्णणको का्य्ण 
िािनी गररएको छ।

(ट) klZrdf~rn क्षेत्री्य असपताि पोखरामा कोलभड-१९ 
संक्रमणको परीक्षण गनने तीन वटा वपलसआर मेलसन जडान 
गरी ;~rfngdf ल्याइएको छ। वपलसआर र आरलडवट 
परीक्षण भइरहेको छ। संक्रमणको शंका िागेका र 
ववदेशबाट आएका व्यशक्तको आवश्यकता र प्रािलमकताका 
आधारमा परीक्षण गनने व्यवसिा लमिाइएको छ। 

(ि) कोलभड-१९ को रोकिाम, लन्यन्त्रण तिा व्यवसिापन गनने 
समबन्धमा टोि फ्ी नमबर १०९२ माफ्ण त ्हेिो डाकटर 
सेवा ;~rfng गररएको र प्रदेशभरीको सपूचना सङ्किन तिा 
दैलनक सपूचना प्रवाह गन्णका िालग सपूचना कक्ष ;~rfng 
गररएको छ। 

(ड) कोलभड-१९ को लन्यन्त्रण, रोकिाम र उपचार समबन्धमा 
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सममाननी्य प्रधानमन्त्री र माननी्य उपप्रधानमन्त्री 
तिा मखु्यमन्त्रीबीच श्रव्य-दृश्य माध्यमबाट संवाद भई 
प्रभावकारी समन्व्य गररएको छ। मखु्यमन्त्रीबाट ववपक्षी 
दिका नेता, प्रदेश सभाका सबै ववर्यगत सलमलतका 
सभापलत, माननी्य सदस्यहरू, प्रदेश सभामा प्रलतलनलधतव 
गनने राजनीलतक दि, सिानी्य तहका पदालधकारी, प्रदेशका 
सबै प्रमखु शजलिा अलधकारी, सरुक्षा लनका्य तिा उद्ोगी, 
व्यवसा्यी िगा्यतका सरोकारवािासँग लन्यलमत संवाद 
गरी समस्या समाधान गनने गररएको छ। 

(ढ) हेलो मुखयमन्त्री कक् र एकसन रुमबाट कोलभड-१९ को 
रोकिाम, लन्यन्त्रण तिा व्यवसिापन गन्ण सव्णसाधारण 
नागररकबाट प्राप्त गनुासा तिा सझुाव समबोधन गनने गररएको 
छ।  रेलड्यो, टेलिलभजन िगा्यतका ववद्तुी्य तिा छापा 
सञ्ार माध्यमबाट कोलभड-१९ ववरुद्धका सचेतनामपूिक 
साव्णजलनक सन्देशहरू लनरन्तर प्रवाह गररएको छ। 

(ण) कोलभड-१९ बाट प्रभाववत दैलनक ज्यािादारी गरी जीवन 
गजुारा गनने, लनमेक मजदरुी गनने, गरीब र लनमखुा 
व्यशक्तिाई िकडाउनको अवलधमा जीवन लनवा्णहका िालग 
प्रदेश सरकारबाट सिानी्य तहिाई रु. ६ करोड ५० िाख 
उपि्ध गराई राहत ववतरणको व्यवसिा लमिाइएको छ। 

(त) कोलभड-१९ को रोकिाम, लन्यन्त्रण तिा उपचारको 
का्य्णमा सरुक्षा सं्यन्त्रको प्रभावकारी पररचािन तिा 
व्यवसिापन गन्ण सबै शजलिा प्रशासन का्या्णि्यिाई रु. 
१ करोड ४५ िाख र सरुक्षा लनका्यिाई रु. ४५ िाख 
उपि्ध गराइएको छ।

(ि) कोलभड-१९ को रोकिाम, लन्यन्त्रण र उपचारको का्य्णिाई 
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प्रभावकारी बनाउन मखु्यमन्त्रीबाट लन्यलमत रुपमा ववलभन् 
असपताि, कवारेशन्टन, आइसोिेसनको सििगत अनगुमन 
गनने का्य्ण भइरहेको छ।  

(द) िकडाउनको अवलधमा अत्यावश्यक सरुक्षाका उपा्य 
अविमबन गरी प्रदेशलभत्रको ववकास लनमा्णणका का्य्ण 
क्रमशः सचुारु गररएको छ। आधारभपूत खाद् पदाि्ण र 
खाद् पदाि्ण प्याकेशजङ सामग्री उतपादन गनने उद्ोग तिा 
किकारखाना पनुः ;~rfng गनने व्यवसिा गररएको छ। 
कृवर उतपादनका का्य्णिाई सचुारू गन्ण आवश्यक मि, 
बीउलबजन, कृवर औजारको सहज आपपूलत्ण गन्ण सहजीकरण 
गररएको छ। 

43. कोलभड-१९ महामारीको रोकिाम, लन्यन्त्रण र उपचार गनने, 
प्रदेशलभत्र शाशन्त र व्यवसिा का्यम /fVg], कृवर उतपादन, उद्ोग 
किकारखाना र ववकास लनमा्णणका काम सचुारू गनने एवं संघ र 
सिानी्य तहबीच प्रभावकारी समन्व्य गनने का्य्णमा प्रदेश सरकारिे 
खेिेको उलिेखनी्य भपूलमकाबाट प्रदेश सरकारको औशचत्य पनुः 
पवुष्ट भएको छ। ्यसबाट संघी्य शासन प्रणािीिाई सदुृढीकरण 
गरी प्रदेश तिा सिानी्य तहिाई अलधकार समपन्, सबि र 
सक्षम बनाउनपुनने महत्वपपूण्ण सन्देश प्राप्त भएको छ।

सभामुख महोदय,
44. नेपािको संववधानिे लनठद्णष्ट गरेका राज्यका लनदनेशक लसद्धान्त र 

नीलत, नेपाि सरकारिे अंलगकार गरेको समवष्टगत आलि्णक नीलत, 
पन्ध्ौं राव्रि्य ्योजना, प्रदेशको प्रिम k~rjifL{o ्योजना, ठदगो 
ववकासका िक््य, प्रदेश सभाका ववर्यगत सलमलत, राजनीलतक 
दि, उद्ोगी, व्यवसा्यी िगा्यतका लनजी क्षेत्र र नागररक 
समाजको सझुाव तिा प्रदेशका नागररकको ववकासका चाहना 
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तिा प्रदेश सरकारिे ्यस अशघका वर्णमा अविमबन गरेका नीलत 
एवं कोलभड-१९ िे प्रदेशको जनजीवन र अि्णतन्त्रमा पारेको 
असरको अध्य्यन गन्ण प्रदेश सरकारविारा गठित का्य्णदिको 
सझुाव समेतको आधारमा ्यो नीलत तिा का्य्णक्रम तजु्णमा 
गररएको छ। 

45. कोलभड-१९ को महामारीबाट मानव जालतिे अपपूरणी्य क्षलत 
व्यहोरी रहेको छ। ्यो महामारीको अन्त्य कवहिे र कसरी हनु्छ 
भन्े अझै clglZrt छ। सरकारिे िागपू गरेको िकडाउनको 
कारण सबै सरकारी सेवा प्रभाववत भएका छन।् प्य्णटन व्यवसा्य, 
्याता्यात सेवा, शैशक्षक संसिा बन्द छन।् उद्ोग किकारखाना, 
ववकास र पपूवा्णधार लनमा्णणका का्य्ण, कृवर क्षेत्र तिा बजार 
प्रभाववत भएका छन।् रोजगारीका अवसर खशुमचदै गएका छन।् 
वैदेशशक रोजगारमा रहेका र सवदेशमै ज्यािा मजदरुी गनने 
श्रलमकहरू समस्यामा परेका छन।् ljZj अि्णतन्त्रमा गमभीर 
धक्ा िागेको ्यस अवसिामा राव्रि्य तिा प्रादेशशक अि्णतन्त्र पलन 
प्रभाववत भएको छ।

46. कोलभड-१९ को कारणबाट प्रदेशको वावर्णक का्य्णक्रम, प्रिम 
k~rjifL{o ्योजना र ठदगो ववकासका िक््य प्रालप्तमा व्यवधान 
खडा भएको छ। चाि ुआलि्णक वर्णमा प्रदेशको वावर्णक आलि्णक 
ववृद्धदर 9.3 प्रलतशत हनेु िक््य राशखएकोमा प्रदेशको ववप्ररेण, 
प्य्णटन, कृवर, उद्ोग िगा्यतका क्षेत्रमा प्रभाव परी २.६८ 
प्रलतशतमा खशुमचने प्रारशमभक अनमुान गररएको छ। कोलभड-
१९ को महामारीबाट मानव जीवनको रक्षा गनु्ण हाम्ो प्रमखु 
कत्णव्य हनु आएको अवसिामा सरकारका ववकासका िक््यहरू 
पनुःप्रािलमकीकरण गनु्ण पनने भएको छ। 

47. नेपाि सरकारिे लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सखुी नेपाली’ को 
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राव्रि्य आकांक्षा अनरुुप प्रदेशको सन्तलुित, समन््याव्यक र 
समावेशी ववकास गरी उचच आलि्णक ववृद्धदर हालसि गनने र 
गरीबी लनवारण गनने िक््यका साि प्रदेश सरकारिे लिएको 
‘समृद्ध प्रदेश र सखुी नागररक’को संकलपिाई साकार पान्ण, 
कोलभड-१९ को महामारीबाट नागररकिाई सरुशक्षत /fVg, 
संक्रलमतिाई प्रभावकारी उपचार सेवा प्रदान गन्ण र शशलिि 
अि्णतन्त्रिाई गलतशीि बनाउन प्रसततु नीलत तिा का्य्णक्रमिे 
देहा्यका ववर्यिाई प्रािलमकता ठदएको छः 

(क) कोलभड-१९ को परीक्षणको का्य्णिाई व्यापक रुपमा 
ववसतार गनने र लनःशलुक परीक्षण तिा उपचार गनने 
का्य्णिाई लनरन्तरता ठदइनेछ,

(ख) महामारीबाट नागररकको रक्षा गन्ण सव्णसिुभ तिा 
गणुसतरी्य सवास्थ्य सेवा ;'lglZrt गनने र ्यसता महामारी 
ववरुद्ध िडन सवास्थ्य प्रणािीिाई सदुृढ गररनेछ, 

(ग) ज्यािा मजदरुी गरी जीवन गजुारा गनने र ववपन् 
व्यशक्तहरूिाई िकडाउनको अवलधमा जीवन लनवा्णहका 
िालग सिानी्य तहसँगको सहका्य्णमा राहत तिा रोजगारी 
उपि्ध गराइनेछ,

(घ) महामारीबाट प्रभाववत दैलनक रुपमा ज्यािादारी गनने मजदरु, 
मवहिा, दलित, गरीब तिा सीमान्तकृत, असहा्य तिा 
अपाङ्ता भएका व्यशक्त, ज्ेयष्ठ नागररकको वहत संरक्षण 
गन्ण ववशेर का्य्णक्रम ल्याइनेछ,

(ङ) प्य्णटन, कृवर, उद्ोग, ्याता्यात, लनमा्णण िगा्यतका 
व्यवसा्यिाई महामारीिे पारेको असरका आधारमा 
क्षेत्रगत पनुरूतिानका ववशेर का्य्णक्रम ;~rfng गररनेछ, 
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(च) रोजगारी गमुाएका, ववदेश जान रोवकएका र ववदेशबाट 
फकने का व्यशक्तको श्रम, पुजँी, सीप र रुशचका आधारमा 
प्य्णटन, कृवर, उद्ोग, ्याता्यात, लनमा्णण िगा्यतका क्षेत्रमा 
आवश्यकता अनसुार प्राववलधक तिा व्यावसाव्यक तालिम, 
प्रववलध तिा बीउपुजँी प्रदान गरी उद्मशीिता ववकास तिा 
सवरोजगारी र रोजगारी प्रवद्ध्णनका का्य्णक्रम ;~rfng 
गररनेछ,  

(छ) महामारीबाट प्रभाववत उद्मीिाई सहलुि्यत दरमा आवश्यक 
्यन्त्र तिा उपकरण उपि्ध गराउने र सहलुि्यत कजा्णका 
िालग बैङ्क तिा ववत्ी्य संसिासँग समन्व्य गररनेछ, 

(ज) महामारीका कारण परेको मनोवैज्ालनक असरिाई समबोधन 
गन्ण सचेतनामपूिक तिा मनोसामाशजक परामश्ण का्य्णक्रम 
;~rfng गररनेछ।

सभामुख महोदय, 
48. सवास्थ्य सेवा सव्णसिुभ र गणुसतरी्य बनाउन प्रदेश सवास्थ्य 

नीलत, कानपून र मापदणड तजु्णमा गररनेछ। सवास्थ्य क्षेत्रको 
सदुृढीकरण का्य्णक्रमिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। सवास्थ्य 
सेवािाई गणुसतरी्य बनाउन न््यपूनतम सवास्थ्य सेवा मापदणड 
का्या्णन्व्यनको ;'lglZrttf गररनेछ। प्रभावकारी सवास्थ्य सेवा 
प्रवाहका िालग असपतािमा ववद्तुी्य प्रववलधको प्र्योग गनने का्य्ण 
प्रारमभ गररनेछ। 

49. संक्रामक तिा सरुवा रोगको उपचारको व्यवसिा गन्ण नेपाि 
सरकारसँगको सहका्य्णमा प्र्योगशािा परीक्षण सवहतको 
अतयाधुवनक प्रविवधयुक्त सकं्रामक ्तथा सरुिा रोग असप्ताल 
सिापना गररनेछ।   
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50. जवटि अवसिामा रहेका गभ्णवतीको जीवन रक्षाका िालग प्रदेश 
अन्तग्णतका असपतािमा मात ृप्रलतक्षा कक्ष सिापना गददै िलगनेछ। 
आधारभपूत र आकशसमक मात ृ तिा नवजात शशश ु स्याहार 
सेवािाई सदुृढीकरण गररनेछ। अलत दगु्णम र दगु्णम क्षेत्रका 
जवटितामा रहेका गभ्णवती, सतुकेरी र नवजात शशशकुो जीवन 
रक्षाको िालग ए्यर लिशफटङ गरी सवुवधा समपन् असपतािसमम 
k'¥ofpg] का्य्णिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 

51. गभ्णवती, शशश,ु बािबालिका, वकशोरी र अपाङ्ता भएका 
व्यशक्तको पोरण शसिलतमा सधुार ल्याउन नेपाि सरकार र 
सिानी्य तहसँगको साझेदारीमा बहुके्त्रीय पोषण सधुार काय्यक्रम 
;~rfng गररनेछ। प्रदेशिाई पपूण्ण खोप्यकु्त प्रदेश का्यम /fVg 
खोप का्य्णक्रमिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 

52. मनाङ र मसुताङ शजलिाका असपतािमा २ शय्या र बाँकी सबै 
शजलिाका ९ असपतािमा ५ शय्याको सघन उपचार कक्षको 
सिापना गररनेछ। नेपाि सरकारसँगको सहका्य्णमा शजलिा 
असपताििाई २५ देशख ५० शय्या र धौिालगरी असपताििाई 
२०० शय्याको जनरि असपतािमा सतरोन्लत गररनेछ। ५० 
शय्याका असपतािमा आखँा उपचार सेवा र ज्ेयष्ठ नागररक 
उपचार वाड्ण ;~rfng गददै िलगनेछ। मगृौिा पीलडत लबरामीका 
िालग सञ्ालित डा्यिाइलसस सेवािाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

53. नेपाि सरकारसँगको सहका्य्णमा बागिङुको बलुत्णबाङ, िमजङुको 
सनु्दरबजार, तनहुँको बशन्दपरु, स्या्जाको गल्याङ् र लभरकोट 
तिा गोरखाको आपँवपपि असपताििाई सदुृढीकरण गन्ण र 
पोखराको शशशवुामा बाि असपताि सिापना गन्ण आवश्यक 
सह्योग गररनेछ। नविपरु शजलिाका ववलभन् सवास्थ्य संसिामा 
सप्णदंश उपचारको व्यवसिा लमिाइनेछ। 
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54. नेपाि सरकारसँगको समन्व्यमा सबै नागररकिाई आगामी तीन 
वर्णलभत्र सिास्थय वबमा काय्यक्रममा आबद्ध गररनेछ। सवास्थ्य 
लबमा का्य्णक्रमको प्रभावकारी का्या्णन्व्यनका िालग अनगुमन र 
मपूल्याङ्कन प्रणािीको ववकास गररनेछ।  

55. क्यान्सर, मटुु, मगृौिा, लसकिसेि एलनलम्या, सपाइनि इन्जरुी, 
पावक्ण न्सन, अलजाइमर र हेड इन्जरुीको उपचारको िालग अलत 
गरीब लबरामीिाई आलि्णक सह्योग गनने नीलतिाई लनरन्तरता 
ठदइनेछ। आलि्णक अभावका कारण सवास्थ्य उपचार सेवा पाउन 
नसकेका अपाङ्, असहा्य, अशक्त, गभ्णवती, सतुकेरी, ज्ेयष्ठ 
नागररक र ववपन् वग्णको उपचारको िालग प्रदान गददै आएको 
सवुवधािाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 

56. नेपाि सरकारसँगको सहका्य्णमा पोखरा सवास्थ्य ववज्ान 
प्रलतष्ठानमा मगृौिा र मटुुरोगको ववशशवष्टकृत उपचार सेवा प्रारमभ 
गररनेछ। बा्योमेलडकि उपकरण मम्णत तिा तालिम केन्द्र र 
प्रदेश सवास्थ्य आपपूलत्ण व्यवसिापन केन्द्र िगा्यतका भवनको 
ववसततृ आ्योजना प्रलतवेदन त्यार गररनेछ। प्रदेश क्ष्यरोग 
लन्यन्त्रण केन्द्रको सदुृढीकरण गररनेछ।

57. नविपरुको मध्यलबन्द ु असपताि, कासकीको मातशृशश ु लमतेरी 
असपताि तिा पव्णत, मनाङ र मसुताङ शजलिा असपतािका भवन 
लनमा्णण का्य्णिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 

58. आ्यवुनेद तिा प्राकृलतक शचवकतसा िगा्यतका वैकशलपक 
शचवकतसा सेवािाई सम्य सापेक्ष र प्रभावकारी बनाइनेछ। 
प्रदेशका आ्यवुनेद औरधाि्य/आ्यवुनेद सवास्थ्य केन्द्रिाई १५ 
शय्याको शचवकतसाि्यमा सतरोन्लत गददै िलगनेछ। पोखरा 
महानगरपालिकाको वडा नं. २६ मा आ्यवुनेद शचवकतसाि्यको 
भवन लनमा्णण का्य्ण प्रारमभ गररनेछ। साव्णजलनक-लनजी साझेदारीमा 
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जडीबटुी भणडारण तिा प्रशोधन केन्द्रको सिापना का्य्ण प्रारमभ 
गररनेछ। 

59. सिानी्य तहसँगको साझेदारीमा नसनने रोगको रोकिाम, लन्यन्त्रण 
र व्यवसिापनका िालग एकीकृत जनसवास्थ्य प्रवद्ध्णन का्य्णक्रम 
;~rfng गररनेछ। 

60.  आधारभपूत सवास्थ्य सेवाको ;'lglZrttfsf] िालग अत्यावश्यक 
औरधी, सवास्थ्य उपकरण तिा सामाग्री आपपूलत्णको व्यवसिा 
लमिाइनेछ। 

61. प्रदेशसतरी्य श्रम तिा रोजगार समबन्धी नीलत तजु्णमा गररनेछ। 
रोजगार सपूचना केन्द्रसँगको सहका्य्णमा रोजगारीका क्षेत्र पवहचान 
गरी रोजगारीका अवसर सजृना गररनेछ। 

62. श्रलमकिाई सामाशजक सरुक्षा का्य्णक्रममा आबद्ध गराइनेछ। 
ज्यािामा हनेु िैवङ्क ववभेदिाई अन्त्य र का्य्णसििमा हनेु वहंसा 
न््यपूनीकरण गररनेछ। 

सभामुख महोदय, 

63. गणडकी ljZjljBfnosf] भौलतक पपूवा्णधार लनमा्णण का्य्णको िािनी 
गररनेछ। आगामी आलि्णक वर्णमा शचवकतसा ववज्ान तिा सपूचना 
प्रववलध समबन्धी ववर्यको अध्य्यन-अध्यापन का्य्ण ;~rfng 
गररनेछ। गणडकी ljZjljBfnodf 500 शय्याको शशक्षण 
असपताि सिापनाको िालग ववसततृ आ्योजना प्रलतवेदन त्यार 
गरी लनमा्णण का्य्ण प्रारमभ गररनेछ। ljZjljBfnodf सपूचना 
प्रववलध पाक्ण  लनमा्णण का्य्ण प्रारमभ गररनेछ।

64. प्राववलधक शशक्षा तिा व्यावसाव्यक तालिमको सतर लनधा्णरण 
र प्रमाणीकरण गन्ण तिा बजार माग अनरुुपको सीप्यकु्त 
मानव संशाधन ववकास गन्ण गण्डकी प्राविवधक वशक्ा ्तथा 
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वयािसावयक ्तावलम प्रव्तष्ान सिापना गररनेछ।

65. सिानी्य तहसँगको सहका्य्णमा दगु्णम तिा वहमािी क्षेत्रमा 
सञ्ालित नमपूना आवासी्य ववद्ाि्य व्यवसिापन तिा ;~rfng 
गनने का्य्णिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। गरुुकुि, गमुबा, मदरसा, 
आश्रम र वैकशलपक ववद्ाि्यको पपूवा्णधार ववकासमा सह्योग 
गररने र ्यसता संसिाबाट ठदइने शशक्षािाई औपचाररक शशक्षा 
प्रणािीमा मपूिप्रवाहीकरण गनने नीलतिाई लनरन्तरता ठदइनेछ।

66. ववद्ाि्य तहमा मातभृाराका पाठ्यक्रम लनमा्णण, कक्षा १० को 
माध्यलमक शशक्षा परीक्षा ;~rfng तिा व्यवसिापन, शैशक्षक 
त्थ्याङ्क व्यवसिापन, शैशक्षक ्योजना लनमा्णण र प्रलतवेदन त्यारी 
का्य्णमा सिानी्य तहसँग सहजीकरण गररनेछ।

67. सिानी्य तहसँगको समन्व्यमा प्राववलधक शशक्षा, व्यावसाव्यक 
तालिम तिा ववज्ान शशक्षा अध्यापन गराउने सामदुाव्यक 
ववद्ाि्यको सदुृढीकरण गररनेछ। सामदुाव्यक ववद्ाि्यमा 
अध्य्यनरत ववपन् पररवारका जेहेन्दार छात्रछात्राका िालग 
प्रोतसाहनमपूिक का्य्णक्रम ;~rfng गररनेछ। गरीब, संरक्षक 
ववहीन, विन्वि/वहंसा पीलडत तिा अपाङ्ता भएका बािबालिकाको 
पिनपािनमा सह्योग गनने नीलत लिइनेछ। नवप्रवत्णन गनने तिा 
सजृनातमक क्षमता प्रदश्णन गनने प्रलतभािाई प्रोतसाहन गररनेछ। 

68. उचच शशक्षािाई प्रववलधमैत्री बनाउँदै िलगनेछ। शशक्षा तालिम 
केन्द्र र सामदुाव्यक ववद्ाि्यमा क्रमशः सपूचना प्रववलधमैत्री 
शैशक्षक प्र्योगशािा सिापना गररनेछ। नेपाि सरकारसँगको 
सहका्य्णमा भच ु्णअि पद्धलतबाट शशक्षक तालिम र शशक्षण लसकाई 
का्य्णक्रम ;~rfng गररनेछ । 

69. सिानी्य तह, लनजी तिा सामदुाव्यक क्षेत्रसँगको समन्व्यमा 
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प्रववलधमैत्री साक्षरता तिा लनरन्तर शशक्षाका का्य्णक्रम ;~rfng 
गररनेछ। 

70. प्रदेशमा खेिकुदको संसिागत ववकास गन्ण आवश्यक कानपून तजु्णमा 
गररनेछ। नेपाि सरकारसँगको सहका्य्णमा अन्तरा्णव्रि्यसतरको 
बहउुद्ेश्यी्य रङ्शािा, उचच उचाइ खेिकुद तालिम केन्द्र 
र वक्रकेट रङ्शािा िगा्यतका खेिकुद पपूवा्णधार लनमा्णणको 
का्य्णिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। नेपाि सरकारसँगको सहका्य्णमा 
प्रत्ेयक शजलिामा रङ्शािा लनमा्णण गनने नीलत लिइनेछ। प्रदेशमा 
अन्तरा्णव्रि्य तिा राव्रि्यसतरका खेिकुद प्रलत्योलगता ;~rfng 
गन्ण सहजीकरण गररनेछ।

71. प्रदेशलभत्रका जालत, भारा, सावहत्य, लिवप, किा, संसकृलत र 
सङ्ीतको संरक्षण र प्रवद्ध्णनका िालग आगामी आलि्णक वर्णलभत्र 
गण्डकी प्रज्ा प्रव्तष्ान सिापना गररनेछ। 

72. प्रदेशका ऐलतहालसक समारक र परुाताशत्वक सििको अध्य्यन, 
अनसुन्धान, संरक्षण र ववकास गनने तिा बहसुांसकृलतक ग्रामको 
लनमा्णण का्य्णिाई लनरन्तरता ठदइनेछ।  प्रदेशलभत्रका स्ग्रहाि्यको 
संरक्षण र संवद्ध्णन गररनेछ। प्रदेशलभत्रका महत्वपपूण्ण धालम्णक तिा 
सांसकृलतक सििको संरक्षण गरी व्यवशसित रुपमा ;~rfng 
गन्ण सिानी्य तहसँगको समन्व्यमा संसिागत संरचनाको व्यवसिा 
गररनेछ।

73. मवहिाको आलि्णक तिा सामाशजक सशक्तीकरण, िैवङ्क 
मपूिप्रवाहीकरण र िैवङ्क समानता का्यम गनने नीलत लिइनेछ। 
िैवङ्क वहंसा ववरुद्ध शपून््य सहनशीिताको नीलत का्या्णन्व्यन गन्ण 
लनरोधातमक, प्रवद्ध्णनातमक र उपचारातमक का्य्णक्रममा जोड 
ठदइनेछ। 
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74. वहंसा पीलडत तिा अन्तजा्णती्य वववाहको कारण घर छोडन 
बाध्य व्यशक्तको उद्ार, संरक्षण, पाररवाररक k'gP{sLs/0f र 
पनुसिा्णपना गन्ण सिानी्य तह र गैर सरकारी संसिासँग समन्व्य 
र सहका्य्णमा पनुसिा्णपना केन्द्र ;~rfngdf ल्याइनेछ। एकि 
मवहिा, ्यौलनक तिा िैवङ्क अलपसंख्यक, सीमान्तकृत तिा 
िोपोन्मखु जालतको अलधकार संरक्षणमा ववशेर ध्यान ठदइनेछ। 

75. अपाङ्ता भएका व्यशक्तप्रलतको दृवष्टकोणमा सकारातमक पररवत्णन 
गररनेछ। अपाङ्ता भएका व्यशक्तको संरक्षण तिा सशक्तीकरणका 
िालग समदुा्यमा आधाररत पनुसिा्णपना का्य्णक्रमिाई लनरन्तरता 
ठदइने र क्षमता अनसुार सवरोजगारमपूिक तालिम प्रदान गररनेछ। 

76. ज्ेयष्ठ नागररक आश्रम,  ठदवा सेवा तिा लमिन केन्द्र िगा्यतका 
सेवा ;~rfng गनने संघसंसिािाई सिानी्य तह र गैर सरकारी 
संसिासँगको समन्व्य र सहका्य्णमा सह्योग गनने का्य्णिाई 
लनरन्तरता ठदइनेछ। जोशखमपपूण्ण अवसिामा रहेका बािबालिकाको 
उद्धार र संरक्षणका का्य्णक्रम ;~rfng गररनेछ।

77. छुवाछपू त तिा भेदभाव ववरुद्ध शपून््य सहनशीिताको नीलत 
लिइनेछ। छुवाछपू त तिा भेदभाव िगा्यतका सबै प्रकारका 
सामाशजक कुरीलत र कुसंसकारको अन्त्य गन्ण तिा गणडकी 
प्रदेशिाई बाि वववाहमकु्त तिा बािमैत्री प्रदेश बनाउन सिानी्य 
तहको समन्व्य र सहका्य्णमा सचेतनामपूिक का्य्णक्रम अलभ्यानको 
रुपमा ;~rfng गररनेछ।  

78. एमबीबीएस िगा्यत उचच प्राववलधक शशक्षा अध्य्यनका िालग 
छात्रवशृत्मा छनौट भएका दलित, अलपसंख्यक तिा गरीब 
ववद्ािमीिाई िप प्रोतसाहन गन्ण उचच शशक्षा प्रोतसाहन छात्रवशृत् 
का्य्णक्रमिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। उचच शशक्षा अध्य्यनरत 
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दलित, अलपसंख्यक तिा गरीब ववद्ािमीिाई प्रदेश सरकारको 
आवश्यकताको क्षेत्रमा अनसुन्धान गन्ण शोध वशृत् प्रदान गररनेछ।  

79. दलित समदुा्यको परमपरागत पेशा, किा र सीपको संरक्षण, 
संवद्ध्णन, आधुलनकीकरण र व्यावसा्यीकरणको िालग भग्त 
सि्यजी्त सीप विकास काय्यक्रम ;~rfng गररनेछ।   

80. आठदवासी जनजालतको अलधकारिाई ;'lglZrt गददै आलि्णक, 
सामाशजक एवं सांसकृलतक ववकास गन्ण भारा, संसकृलत, परमपरागत 
ज्ान र सीपको संरक्षणका िालग ववशेर का्य्णक्रम ;~rfng 
गररनेछ।

सभामुख महोदय,
81. कृवर नीलत तिा गरुु्योजना तजु्णमा गररनेछ। कृवर उतपादन 

र उतपादकतव ववृद्ध गन्ण ्याशन्त्रकीकरण, आधलुनकीकरण र 
व्यावसा्यीकरणका का्य्णक्रम प्रवद्ध्णन गररनेछ। कृवर तिा 
पशपुक्षीजन््य उपजको उतपादन र उतपादकतव ववृद्ध गरी मखु्य-
मखु्य उतपादनमा आतमलनभ्णर हनु उन्त जात, gZn र प्रववलधको 
प्र्योगिाई ववसतार गररनेछ। एक पावलका-एक उतपादन 
काय्यक्रमिाई प्रभावकारी बनाउन ववलभन् बािी, पशपुक्षी तिा 
मतस्यपािनका पकेट तिा ्िक ववसतार गररनेछ। 

82. गणुसतरी्य उतपादन ;'lglZrt गन्ण पश ुgZn स्ोत केन्द्र ववकास 
गररनेछ। रैिाने र उन्त बीउ उतपादन, तरकारी, फिफपू ि तिा 
घाँसका प्रववलध्यकु्त नस्णरी सिापना का्य्णक्रमिाई प्रािलमकता 
ठदइनेछ। 

83. लडशजटि प्रववलधबाट कृवर तिा पशपुक्षीको त्थ्याङ्क अद्ावलधक 
गररनेछ। नमपूना क्षेत्र छनौट गरी कृरकको वगमीकरण तिा 
पररच्यपत्र उपि्ध गराउने का्य्णको िािनी गररनेछ। बजार 
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मागको आधारमा ्यवुा वग्णिाई िशक्षत गरी आधलुनक प्रववलधमा 
आधाररत व्यावसाव्यक कृवर तिा पशपुक्षी समबन्धी तालिम 
का्य्णक्रमिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 

84. स्याउ उतपादनमा आतमलनभ्णर हनु मनाङ, मसुताङ र गोरखा 
(धाचने र चमुनबु्ी) शजलिामा उचच घनतवमा आधाररत स्याउ 
खेती र प्रववलध्युक्त स्याउ नस्णरी सिापना गरी सयाउ सपुर जोन 
ववकास का्य्णक्रमिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 

85. भपू-बनोट र समभाव्यताको आधारमा एभोकाडो, वकलब, सनु्तिा, 
कागती, ओखर, अिैची, केरा, लिची, ड्ागन फु्ट, सरिबेरी, वटमरु, 
शच्या, कफी, च्याउ, मोररङ्ा, रेशम खेती, घाँसेबािी, मौरी पािन 
आठदिाई प्रोतसाहन गररनेछ। कृवर जैववक ववववधताको संरक्षण 
र संवद्ध्णन गररनेछ।  

86. पहाडी र उचच पहाडी भेगमा आि ुउतपादन का्य्णक्रम ;~rfng 
गररनेछ। कौसीखेती, करेसाबारी तिा घरबगैंचामा पोरण्यकु्त 
बािी िगाउन प्रोतसाहन गररनेछ। 

87. कृवर उद्मशीिता अलभववृद्ध गन्ण बैङ्क तिा ववत्ी्य संसिासँगको 
सहका्य्णमा कृरकिाई सहलुि्यत ््याजदरमा कृवर ऋण 
उपि्ध गराउने व्यवसिा लमिाइनेछ। नेपाि सरकारसँगको 
सहका्य्णमा बािी तिा पशपुक्षी लबमा का्य्णक्रम ववसतार गन्ण लबमा 
कमपनीसँगको समन्व्यिाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

88. कृवर तिा पशपुक्षी ववकास समबन्धी सेवाको पहुँच ववसतार 
गररनेछ। कृवर व्यवसा्य गन्ण चाहने कृरकिाई बीउलबजन, कृवर 
औजार, प्रववलध र तालिम ठदइनेछ। 

89. सिानी्य तहसँगको सहका्य्णमा बाँझो जगगाको िगत संकिन 
गरी उप्योग गनने नीलत लिइनेछ। सहकारी, सामपूवहक, करार 
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तिा व्यावसाव्यक खेती गन्ण प्रोतसाहन गररनेछ। कृवर भपूलमको 
प्रभावकारी व्यवसिापनको िालग जगगा एकीकरण तिा चकिाबन्दी 
का्य्णक्रमिाई ववसतार गररनेछ। 

90. जिवा्य ु पररवत्णनबाट पनने प्रभाव न््यपूनीकरण गन्ण र जिवा्य ु
अनकुपू लित प्रववलधको प्र्योग गरी कृवर उतपादन र उतपादकतव 
ववृद्ध गन्ण मुखयमन्त्री जलिायुमैत्री नमूना कृवष गाउँ काय्यक्रमिाई 
िप प्रभावकारी बनाइनेछ। 

91. अगा्णलनक खेती ववसतार गन्ण प्राङ्ाररक मि तिा बा्योचार 
उतपादनिाई प्रोतसाहन गररनेछ। होमसटे ;~rfng भएका 
सिानमा अगा्णलनक कृवर उपजको उतपादन का्य्णक्रम र सिानी्य 
बािी तिा पशपुक्षीको प्रवद्ध्णनातमक का्य्णक्रम ;~rfng गरी 
प्य्णटन प्रवद्ध्णन गररनेछ। कृवर तिा पशपुक्षीजन््य उपजको 
बजारीकरणिाई सहज र व्यवशसित गन्ण प्रशोधन केन्द्र, शीत 
भणडार र शचस्यान केन्द्र सिापना सह्योग का्य्णक्रमिाई लनरन्तरता 
ठदइनेछ। मासजुन््य पदाि्णमा गणुसतर का्यम गन्ण आधलुनक 
पश ु बधसिि तिा बधशािा सिापना सह्योग का्य्णक्रमिाई 
लनरन्तरता ठदइनेछ। 

92. मखु्य कृवर उपजको न््यपूनतम समि्णन मपूल्य तोकने व्यवसिा 
गररनेछ। प्रदेशलभत्रका कृवर उपज िोक बजारको कारोबार 
तिा मपूल्य समबन्धी सपूचना प्रणािीको ववकास गररनेछ। कृवर 
उतपादनको बजार ;'lglZrttfsf िालग कृरक र व्यापारीबीच 
अलग्रम करार गन्ण प्रोतसाहन गररनेछ। 

93. बीउलबजन, माटो तिा बािी संरक्षण प्र्योगशािािाई सदुृढीकरण 
गरी परीक्षण सेवािाई प्रभावकारी बनाइनेछ। तनहुँको आबँखैुरेनी 
र स्याङजाको मािङु्ामा सिावपत द्रतु ववरादी अवशेर परीक्षण 
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केन्द्रिाई पशपुक्षी रोग लन्यमन समबन्धी का्य्ण समेत ;~rfng 
गनने गरी प्र्योगशािामा सतरोन्लत गररनेछ। 

94. दधु तिा दगुधजन््य पदाि्णको प्रवद्ध्णन गन्ण प्रादेशशक दगुध नीलत 
तजु्णमा गररनेछ। प्रदेश दगुध ववकास बोड्णिाई वक्र्याशीि 
बनाइनेछ। नेपाि सरकारसँगको सहमलतमा सवदेशी तिा ववदेशी 
उन्त gZnsf] गाई र प्रववलध लभत््याइ प्रदेशिाई दगुध पदाि्णमा 
आतमलनभ्णर बनाउन लनजी क्षेत्रसँग सहका्य्ण गररनेछ। उन्त 
gZnsf] गाईपािनमा अत्याधलुनक प्रववलध लभत््याइ प्रदेशिाई 
दगुध पदाि्णमा आतमलनभ्णर बनाउन लछमेकी लमत्ररा्रि चीनको 
चाइना एकेडेमी अफ एलग्रकलचर मेकनाइजेसन साइन्ससँग 
भएको समझदारी बमोशजम का्य्ण अगालड बढाइनेछ।  

95. उन्त gZnsf गाई भैंसीको संख्यातमक तिा गणुातमक ववृद्ध 
गन्ण उन्त गाई भैंसीको स्ोत केन्द्रको ववकास गररनेछ। 
बाचछा-बाचछछी, पाडा-पाडी हकुा्णउने कृरकिाई प्रोतसाहन गनने 
का्य्णक्रमिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। दधु र मासकुो उतपादन 
ववृद्ध गन्ण पाककोटे र लिमे जसता रैिाने जातका भैंसीपािन 
का्य्णक्रमिाई ववशेर प्रािलमकता ठदइनेछ। कृवर बािी तिा 
पशपुक्षीको न्याँ प्रजालतको ववकास गन्ण अनसुन्धान का्य्ण अगालड 
बढाइनेछ।

96. दाना उद्ोगिाई आवश्यक कचचा पदाि्ण आपपूलत्ण गन्ण मकै र 
भट्मास उतपादन प्रवद्ध्णन गरी लनजी क्षेत्रको साझेदारीमा दाना र 
साइिेज उद्ोग सिापना का्य्ण अगालड बढाइनेछ।

97. भेटेररनेरी असपताि तिा पशसेुवा ववज् केन्द्रमा रहेका 
प्र्योगशािाको सतरोन्लत गररनेछ। पश ुरोग लन्यन्त्रणका िालग 
खोप बैङ्क सिापना र बहृत ्खोप का्य्णक्रम ;~rfng गरी पशकुो 
पपूण्ण खोप्यकु्त पालिका घोरणा गददै जाने नीलतिाई लनरन्तरता 
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ठदइनेछ। जनुोवटक तिा महामारीको रुपमा फैलिने पशपुक्षीजन््य 
रोगको इवपडेलम्योिोशजकि अध्य्यन गरी लतनको रोकिाम र 
लन्यन्त्रणका िालग एकीकृत सवास्थ्य नीलत अविमवन गररनेछ।

98. खाद्ान् आपपूलत्ण ;'lglZrt गन्ण प्रदेश र सिानी्य तहमा खाद् 
बैङ्क सिापना गन्ण नेपाि सरकार र सिानी्य तहसँग सहका्य्ण 
गररनेछ।

99. कृवर्योग्य भपूलममा ्योजनाबद्ध रुपमा लसँचाइ सवुवधा k'¥ofpg 
प्रदेश लसँचाइ गरुु्योजना तजु्णमा गररनेछ। कृवर्योग्य भपूलम, कृवर 
उतपादन, लसँचाइ आ्योजना, लसँशचत क्षेत्र िगा्यतका त्थ्याङ्क 
सङ्किन तिा अलभिेखीकरण गररनेछ। लसँचाइ ्योजनाको 
सतरोन्लत, मम्णत-समभार, न्याँ आ्योजनाको ववकास र प्रभावकारी 
व्यवसिापनमा जोड ठदई खेती्योग्य जलमनमा बाहै् मवहना लसँचाइ 
सवुवधा k'¥ofpg] का्य्णक्रमिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 

100. नदी तिा खोिामा तटबन्ध लनमा्णण गरी नदी वकनाराका बसती, 
संरचना, समपदा, जलमन आठद संरक्षण गनने तिा जगगा उकास 
गनने का्य्णिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 

101. भपू-उप्योगको डाटावेस अद्ावलधक गरी प्रदेशसतरी्य भपू-उप्योग 
्योजना त्यार गररनेछ। लनजी,  गिुछी,  सरकारी तिा साव्णजलनक 
जगगाको अलभिेख अद्ावलधक तिा व्यवशसित गररनेछ।

102. सहकारी संसिाको संसिागत क्षमता ववकास समबन्धी का्य्णक्रम 
;~rfng गररनेछ। सहकारीमा  आबद्ध गरीब, ववपन्, 
सीमान्तकृत तिा अपाङ्ता भएका व्यशक्त र मवहिा सहकारी 
संसिािाई िशक्षत गरी ववशेर का्य्णक्रम ;~rfng गररनेछ। एक 
सहकारी-एक उतपादन का्य्णक्रमिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। बचत 
तिा ऋणको कारोबार गनने सहकारी संसिािे कृवर उतपादन तिा 
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प्रशोधन वा उतपादनशीि क्षेत्रमा कमतीमा ३० प्रलतशत िगानी 
गनु्ण पनने व्यवसिाको प्रभावकारी का्या्णन्व्यन गररनेछ। सहकारी 
संसिाको लन्यलमत अनगुमन र लन्यमन गरी संसिागत सशुासन 
का्यम गररनेछ।

सभामुख महोदय,
103. प्रदेशको प्य्णटन क्षेत्रको ठदगो ववकास र व्यवसिापन गन्ण प्य्णटन 

नीलत र प्य्णटन गरुु्योजना तजु्णमा गररनेछ। प्रदेश समवृद्धको 
आधार, ठदगो प्य्णटन ववकासको दीघ्णकािीन सोचका साि प्य्णटन 
पनुरुतिान र प्रवद्ध्णनका का्य्णक्रम ;~rfng गरी रोजगारी 
सजृना, आ्यआज्णनमा ववृद्ध, गरीबी लनवारण, कृवर तिा औद्ोलगक 
उतपादन ववृद्ध र सबि अि्णतन्त्र लनमा्णण गनने नीलत लिइनेछ। 

104. गणडकी प्रदेशिाई नेपािको प्य्णटन हब र पोखरािाई नेपािको 
प्य्णटकी्य राजधानीको रुपमा ववकास गररनेछ। प्रदेशलभत्रका 
प्य्णटन गन्तव्य, पदमाग्ण, होटेि, होमसटे िगा्यतका प्य्णटन 
पपूवा्णधार ववकास गनने का्य्ण र प्रदेश सरकारको प्य्णटन प्रवद्ध्णन 
अलभ्यानिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 

105. नेपाि सरकार र अन्तर प्रदेश सहका्य्णमा कािमाणडौ-पोखरा-
िशुमबनीिाई गौतमबदु्ध सवशण्णम लत्रकोणको रुपमा र मशुक्तनाि-
पोखरा-देवघाट-जनकपरुिाई धालम्णक-सांसकृलतक प्य्णटकी्य 
माग्णको रुपमा ववकास गररनेछ। प्रदेशको राजधानी पोखरािाई 
नेपािका प्रमखु शहर, प्रादेशशक राजधानी र लछमेकी देशका 
शहरसँग हवाई माग्णद्ारा जोडने का्य्णिाई लनरन्तरता ठदइनेछ।  

106. नेपाि सरकार तिा प्रदेश सरकारबाट घोरणा भएका प्रदेशका 
प्रमखु प्य्णटकी्य गन्तव्यको पपूवा्णधार ववकास का्य्णक्रमिाई 
लनरन्तरता ठदइनेछ। प्रदेशलभत्रका प्रमखु प्राकृलतक, धालम्णक तिा 
सांसकृलतक प्य्णटकी्य सिििाई आकर्णक गन्तव्यको रुपमा 
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ववकास गररनेछ। 

107. प्रमखु प्य्णटकी्य सिििाई सरुशक्षत गन्तव्यको रुपमा ववकास 
गन्ण सिानी्य तहसँगको सहका्य्णमा हेलिप्याड िगा्यतका 
पपूवा्णधार लनमा्णण गनने र ववपद् मा परेका प्य्णटकिाई उद्धार गनने 
का्य्णक्रमिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 

108. प्य्णटन प्रवद्ध्णन गन्ण प्य्णटकी्य सपूचनािाई ववद्तुी्य सपूचना प्रणािीमा 
आबद्ध गररनेछ। सिानी्य तहसँगको सहका्य्णमा प्य्णटन सपूचना 
केन्द्र सिापना गररनेछ। कोशेिी घर ;~rfng गन्ण प्रोतसाहन 
गररनेछ। 

109. प्य्णटन प्रवद्ध्णन माफ्ण त जीववकोपाज्णन र रोजगारीका अवसरमा 
ववृद्ध गन्ण प्या्ण-प्य्णटन, माइस प्य्णटन, जि प्य्णटन, कृवर प्य्णटन, 
खेि प्य्णटन, साहलसक प्य्णटन, धालम्णक तिा सांसकृलतक प्य्णटन, 
शैशक्षक प्य्णटन, सवास्थ्य प्य्णटन जसता प्य्णटकी्य गलतववलधको 
ववसतार र ववववधीकरण गनने प्रवद्ध्णनातमक का्य्णक्रमिाई लनरन्तरता 
ठदइनेछ। 

110. प्य्णटन क्षेत्रको कृवर क्षेत्रसँग अग्र-पषृ्ठ समबन्धको ववकास गनने 
नीलत लिइनेछ। मनोरम ग्रामीण क्षेत्रमा प्य्णटकी्य गलतववलध 
माफ्ण त सिानी्य समदुा्यको आ्यआज्णन ववृद्ध गन्ण होमसटे र 
अगा्णलनक कृवर प्रणािीिाई एकीकृत रुपमा ;~rfng गन्ण 
प्रोतसाहन गररनेछ। सामदुाव्यक होमसटेको क्षमता अलभववृद्ध र 
पपूवा्णधार ववकास सह्योगका का्य्णक्रमिाई लनरन्तरता ठदइनेछ।

111. मसुताङ शजलिामा शज्यो पाक्ण  र लमलन मसुताङको सिापना तिा 
व्यवसिापन गन्ण नेपाि सरकार, सिानी्य तह, लनजी क्षेत्र र 
गैरसरकारी संसिासँग सहका्य्ण गररनेछ। ऐलतहालसक तिा 
परुाताशत्वक महत्वको िोमन्िाङ र गोरखा दरबार क्षेत्रको 
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संरक्षण तिा व्यवसिापन गन्ण र ljZj समपदा सपूचीमा सपूचीकृत 
गन्ण नेपाि सरकारसँग समन्व्य गररनेछ।   

  

सभामुख महोदय,
112. औद्ोलगक ववकासको माध्यमबाट उतपादन र उतपादकतव ववृद्ध 

गनने र आ्यआज्णन तिा रोजगारीका अवसर सजृना गनने का्य्णक्रम 
;~rfng गररनेछ। 

113. नेपाि सरकारसँगको सहका्य्णमा कासकीको पुलँडटार र नविपरुको 
िोकाहाखोिामा प्रदेशसतरी्य औद्ोलगक क्षेत्रको ववकास गररनेछ। 
नेपाि सरकार र सिानी्य तहसँगको सहका्य्णमा एक सथानीय 
्तह-एक उद्ोग ग्ाम सिापना गनने नीलतिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 

114. नविपरुको धौवादीमा फिाम खानी ;~rfng गन्ण नेपाि 
सरकार, सिानी्य तह तिा लनजी क्षेत्रसँग साझेदारी गररनेछ। 
प्रदेशलभत्र रहेका खलनजको अध्य्यन गरी उतखनन्योग्य 
खलनजको प्रािलमकीकरण गररनेछ। कृवर प्रशोधन, वन पैदावार 
र खलनजजन््य उद्ोग सिापना गन्ण प्रोतसाहन गररनेछ। अलिो, 
िोक्ता, पशसमना, गिैँचा जसता लनकासीजन््य वसत ुउतपादन गन्ण 
प्रोतसाहन गररनेछ। 

115. गरीबी लनवारणका िालग िघ ुउद्म ववकास का्य्णक्रम र िघ,ु 
घरेि ुतिा साना उद्ोगीको क्षमता अलभववृद्ध का्य्णक्रम ;~rfng 
गररनेछ। कोलभड-19 बाट प्रभाववत उद्ोगिाई जीवन्तता ठदन 
ववशेर प्रािलमकता ठदइनेछ। परमपरागत सीप, प्रववलध र सिानी्य 
कचचा पदाि्णमा आधाररत उद्ोगको प्रवद्ध्णन गररनेछ। 

116. ्यवुा, दलित, मवहिा, श्रलमक, साना वकसान, असहा्य तिा 
अपाङ्ता भएका व्यशक्त, गरीब तिा ववपन्, सीमान्तकृत, 
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अलपसंख्यक र वपछलडएका वग्ण/क्षेत्रको उद्मशीिता ववकासका 
िालग व्यावसाव्यक, सीपमपूिक र रोजगारमपूिक तालिम का्य्णक्रम 
;~rfng गररनेछ। 

117. ववपन् पररवारिाई िशक्षत गरी आगामी आलि्णक वर्णमा सपुथ 
मूलय का्ड्य वि्तरण काय्यक्रम प्रारमभ गररनेछ। 

118. प्रदेशमा िगानीमैत्री वातावरण सजृना गन्ण साव्णजलनक-लनजी 
संवाद र सहका्य्णमा जोड ठदइनेछ। उद्ोग प्रशासनिाई सदुृढ 
गन्ण ववद्तुी्य प्रववलधको प्र्योग गररनेछ। लबजनेश इन्कुबेसन 
सेन्टरिाई प्रभावकारी बनाइनेछ।   

119. सिानी्य तह तिा सिानी्य प्रशासनसँगको समन्व्यमा कािोबजारी, 
एकालधकार, लसशन्डकेट तिा काटने लिङ अन्त्य गन्ण तिा गणुसतरी्य 
र लन्यलमत आपपूलत्ण ;'lglZrt गन्ण बजार अनगुमनिाई िप 
प्रभावकारी बनाइनेछ। 

120. उपभोक्ता हक वहत प्रवद्ध्णन गन्ण उपभोक्ता सचेतना का्य्णक्रम 
;~rfng गररनेछ। वसत ुउतपादनको िालग साझा सवुवधा केन्द्र 
;~rfng गन्ण प्रोतसाहन गररनेछ।

सभामुख महोदय,
121. वन तिा वातावरणको संरक्षण र वैज्ालनक व्यवसिापन गररनेछ। 

माटो पानीको संरक्षण तिा एकीकृत जिाधार व्यवसिापन 
गररनेछ। जिवा्य ु पररवत्णनका नकारातमक प्रभाव न््यपूनीकरण 
तिा अनकुपू िन गनने दीघ्णकािीन सोच अनरुुपका का्य्णक्रम 
;~rfng गररनेछ। 

122. उतपादनमखुी वन व्यवसिापन र क्षलतग्रसत भपूलमको पनुसिा्णपना 
गनने तिा भपू-संरक्षण र पपूवा्णधार संरक्षणिाई एकीकृत रुपमा 
;~rfng गनने रणनीलत अविमबन गररनेछ।
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123. वन क्षेत्रलभत्र अवैध उतखनन, वन अलतक्रमण, चोरी लनकासी 
तिा वन डढेिो लन्यन्त्रणका का्य्णक्रम ;~rfng गररनेछ। 
समदुा्यमा आधाररत वन र चकिा वनको वैज्ालनक व्यवसिापन 
गनने का्य्णिाई ववशेर प्रािलमकताका साि लनरन्तरता ठदइनेछ।  

124. वन पैदावारको उतपादन अलभववृद्ध गरी प्रादेशशक आवश्यकता 
पपूरा गन्ण र कािको आ्यात प्रलतसिापन गन्ण अनतुपादक तिा 
हैलस्यत लबग्रकेा वनिाई रुपान्तरण गरी बहउुप्योगी र मपूल्यवान 
प्रजालतको वनक्षेत्रको रुपमा ववकास गररनेछ। 

125. k~rf;] वन संरक्षण क्षेत्र र ljZj शाशन्त जैववक ववववधता 
उद्ानको संरक्षण, व्यवसिापन र ववकास गररनेछ। प्रदेशलभत्रका 
संरशक्षत क्षेत्रको व्यवसिापन हसतान्तरण गन्ण नेपाि सरकारसँग 
समन्व्य गररनेछ। पोखराको िेकसाइडमा कोमागाने हररत 
पाक्ण , म्यागदीको घोडेपानीमा गरुाँस पाक्ण  र k~rf;]df सनुाखरी 
पाक्ण  सिापना र ;~rfng गन्ण आवश्यक व्यवसिा लमिाइनेछ। 
धौिालगरी क्षेत्रिाई संरशक्षत क्षेत्रको रुपमा ववकास गनने का्य्ण 
प्रारमभ गररनेछ।

126. लबरुवा उतपादन तिा ववतरण, वकृ्षारोपण तिा संरक्षण र हरर्यािी 
प्रवद्ध्णनका का्य्णक्रम ;~rfng गररनेछ। सिानी्य तहसँगको 
सहका्य्णमा शहरी वकृ्षारोपण, नगर उद्ान तिा वातावरण 
संरक्षणका का्य्णक्रम अगालड बढाइनेछ। 

127. नेपाि सरकारसँग समन्व्य गरी प्रदेशको वहमािी क्षेत्रमा कसतरुी 
मगृ संरक्षण तिा प्रजननका िालग फाम्ण सिापना गन्ण लनजी 
क्षेत्रिाई प्रोतसाहन गररनेछ। खक्ण  र चररचरनको संरक्षण 
गररनेछ।

128. मानव वन््यजन्त ु विन्वि न््यपूनीकरण गनने का्य्णक्रम ;~rfng 
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गररनेछ। समस्याग्रसत वन््यजन्त ु व्यवसिापनका िालग पोखरा 
महानगरपालिकाको पचभैं्यामा प्रदेशसतरी्य वन््यजन्त ु उद्धार 
केन्द्र लनमा्णण गरी प्राणी उद्ानको रुपमा ववकास गररनेछ। 
मानव वन््यजन्त ुविन्वि व्यवसिापन गन्ण नविपरुमा तारबार गनने 
का्य्णिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 

129. सामदुाव्यक तिा कबलुि्यती वन क्षेत्रको सािै बाँझो लनजी जगगामा 
कृवर वनको रुपमा जडीबटुीको खेती ववसतार र व्यावसा्यीकरण 
गन्ण जोड ठदइनेछ। कोलभड-१९ को कारणिे रोजगारी गमुाएका 
तिा ववदेशबाट फकने का व्यशक्तिाई तालिम ठदई जडीबटुी खेती 
गन्ण प्रोतसाहन गररनेछ।  

130. प्रदेशलभत्रका ताि तिै्या, पोखरी, जिाश्य र कुणडको ववसततृ 
सवनेक्षण, संरक्षण र व्यवसिापन गन्ण ्ताल सरंक्ण ्तथा विकास 
प्रावधकरणिाई प्रभावकारी बनाइनेछ। नेपाि सरकार तिा 
पोखरा महानगरपालिकासँगको समन्व्य र सहका्य्णमा फेवातािको 
संरक्षण र सौन्द्यमीकरण गररनेछ। तािमा आशश्रत समदुा्यको 
जीववकोपाज्णनमा सधुार गनने वैकशलपक का्य्णक्रम ;~rfng 
गररनेछ। 

131. वन, वनसपलत, वन््यजन्त,ु पाररशसिलतकी्य प्रणािी तिा जिाधार क्षेत्र 
समबन्धी वैज्ालनक अध्य्यन, अनसुन्धान, तालिम र प्रचारप्रसारका 
का्य्णक्रम एकीकृत रुपमा ;~rfng गररनेछ। ्यी का्य्णक्रम 
का्या्णन्व्यन गदा्ण समबशन्धत संघसंसिासँग आवश्यकता अनसुार 
समन्व्य गनने नीलत लिइनेछ।

132. पपूवा्णधार लनमा्णणको िालग चावहने ढुङ्ा, लगट्ी, बािवुाको िालग 
नदीजन््य स्ोत बाहेक अन््य वैकशलपक स्ोत पवहचान, उतखनन 
तिा प्रशोधन गरी प्र्योग तिा व्यवसिापन गन्ण नेपाि सरकारसँग 
समन्व्य गररनेछ। सिानी्य तह र सिानी्य प्रशासनसँग समन्व्य 
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गरी ढुङ्ा, लगट्ी र बािवुा िगा्यतका प्राकृलतक स्ोतको उतखनन 
र व्यवसिापनको अनगुमन र लन्यमन गनने का्य्णिाई प्रभावकारी 
बनाइनेछ। 

133. ववज्ान र प्रववलधको अध्य्यन, अनुसन्धान र ववकास गन्ण गण्डकी 
विज्ान प्रविवध प्रव्तष्ान सिापना गरी ;~rfngdf ल्याइनेछ।

सभामुख महोदय,
134. प्रदेशको ्याता्यात क्षेत्रको ्योजनाबद्ध ववकास गन्ण प्रादेशशक 

्याता्यात गरुु्योजना तजु्णमा गररनेछ। 

135. राव्रि्य र प्रादेशशक िोकमाग्णबाट सिानी्य तहको केन्द्र जोडने 
सडकिाई सतरोन्लत गददै आगामी तीन वर्णलभत्र कािोपते्र गररनेछ। 
एक वनिा्य्चन के्त्र-एक स्डक  का्य्णक्रमिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 
आगामी दईु वर्णलभत्र ५५२ वकिोलमटर सडक कािोपते्र गररनेछ। 

136. प्रादेशशक िोकमाग्ण र अन््य सडकमा पनने नदी र खोिामा सडक 
पिु तिा पिेुसा लनमा्णण गददै िलगनेछ। िपू िा नदीमा नवीन 
प्रववलधको प्र्योग गददै सडक पिु लनमा्णण गनने का्य्णिाई लनरन्तरता 
ठदइनेछ। आगामी दईु वर्णलभत्र १४४ सडक पिु लनमा्णण समपन् 
गररनेछ। 

137. प्रदेशका प्रािलमकतामा रहेका बहृत ् पोखरा चक्रपि, लभमाद-
डेढगाउँ-अरुणखोिा सडक, शालिग्राम कररडोर, आरुघाट-
लसठद्णबास-रूइिा भन्ज्याङ र डमु्-ेबेशीसहर-मनाङ सडक 
आ्योजनािाई नेपाि सरकारसँगको सहका्य्णमा लनरन्तरता 
ठदइनेछ। 

138. आगामी दईु वर्णलभत्र प्रदेशका आवश्यक र समभाव्य सबै सिानमा 
झोिङु्े पिु लनमा्णण गनने नीलत अनरुुप आगामी आलि्णक वर्णलभत्र 
१२१ झोिङु्े पिुको लनमा्णण का्य्ण समपन् गररनेछ। झोिङु्े पिु 
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सपूचना प्रणािीको ववकास गररनेछ।

139. पपूवा्णधार लनमा्णणमा गणुसतर का्यम गन्ण प्रदेशसतरमा सिावपत 
लनमा्णण परीक्षण प्र्योगशािाको सतरोन्लत र शजलिासतरमा 
समेत ववसतार गररनेछ। उचच प्रववलध्यकु्त सडक, सरुुङ् माग्ण 
तिा सडक पिु लनमा्णणको िालग इशन्जलन्यर तिा प्राववलधक 
जनशशक्तको क्षमता ववकास का्य्णक्रम ;~rfng गररनेछ। 

140. पोखरा महानगरपालिकासँगको सहका्य्णमा महानगरपालिकाको 
वडा नं. ९ शसित बसपाक्ण िाई  सतरोन्लत गररने र वडा नं. 
32 शसित िामेआहािमा प्रदेशसतरी्य बसपाक्ण को लनमा्णण का्य्ण 
प्रारमभ गररनेछ। 

141. ्याता्यात व्यवसिा का्या्णि्यबाट प्रवाह गररने सेवािाई िप 
प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेशसतरमा सवारी परीक्षण का्या्णि्यको 
सिापना गरी सवारी साधनको परीक्षणिाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 
ववद्तुी्य माध्यमबाट सवारी भाडा भकु्तानी गन्ण प्रोतसाहन 
गररनेछ।

142. जनसंख्याको चाप, सडकको घनतव र सवारी साधनको संख्याको 
आधारमा वैज्ालनक रुट परलमट प्रणािीको अविमबन गररनेछ। 
बाहै् मवहना सवारी साधन ;~rfngof]Uo सडकमा सिा्यी रुट 
परलमट ठदने व्यवसिा गररनेछ। 

143. ववद्तुी्य सवारी साधनको प्र्योगमा प्रोतसाहन गररनेछ। नेपाि 
सरकार, सिानी्य तह तिा लनजी क्षेत्रसँगको समन्व्य र सहका्य्णमा 
ववद्तुी्य सवारी साधन ;~rfng गन्ण आवश्यक पपूवा्णधार लनमा्णण 
गररनेछ।  

144. प्रादेशशक सडकमा खानेपानी, शौचाि्य, वक्ण सप सवहतको सेवा 
केन्द्र सिापनाका िालग समभाव्यता अध्य्यन गररनेछ। वक्ण सप र 
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ड्ाइलभङ् केन्द्रको मापदणड लनधा्णरण गरी लन्यमन तिा अनगुमन 
का्य्ण प्रभावकारी बनाइनेछ।

145. सामपूवहक र एकीकृत आवास लनमा्णणका िालग लनजी क्षेत्रिाई 
आकर्णण गन्ण आवश्यक नीलतगत व्यवसिा गररनेछ। 

146. प्रदेश राजधानी नशजकका शहरिाई स्याटिाइट लसटीको रुपमा 
ववकास गनने का्य्णिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। शजलिा सदरमकुामिाई 
समबशन्धत सिानी्य तहसँगको सहका्य्णमा व्यवशसित र न््यपूनतम 
पपूवा्णधार्यकु्त शहर बनाइनेछ। सिानी्य तहसँगको साझेदारीमा 
शहरी क्षेत्रमा साव्णजलनक शौचाि्य र उद्ान लनमा्णण गनने का्य्णिाई 
लनरन्तरता ठदइनेछ।

147. सिानी्य तहसँगको साझेदारीमा बहउुद्ेश्यी्य सभाहि लनमा्णण 
गनने का्य्णिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। नेपाि सरकार, पोखरा 
महानगरपालिका तिा लनजी क्षेत्रसँगको समन्व्य र सहका्य्णमा 
पोखरामा अतयाधुवनक अन््तरा्यवट्रिय सममेलन केन्द्र लनमा्णण का्य्ण 
अगालड बढाइनेछ। 

148. प्रदेशको मुखय प्रशासवनक केन्द्र, प्रदेश सभा ्तथा गण्डकी प्रदेश 
प्रवशक्ण प्रव्तष्ान िगा्यतका लनका्यका िालग प्रदेशको मौलिक 
पवहचान झलकने गरी नेपाि सरकारसँगको समन्व्य र सहका्य्णमा 
अत्याधलुनक भवन लनमा्णण का्य्ण अगालड बढाइनेछ। नविपरुको 
कावासोतीमा नेपाि सरकारसँगको समन्व्य र सहका्य्णमा संघ, 
प्रदेश र सिानी्य तहका सरकारी का्या्णि्यका िालग सवुवधा 
समपन् एकीकृ्त नमूना प्रशासवनक केन्द्र लनमा्णण का्य्ण अगालड 
बढाइनेछ। 

149. प्रदेश सरकारिे लनमा्णण गनने भवन िगा्यतका भौलतक संरचना 
िैवङ्क, बािबालिका तिा अपाङ्मैत्री र भकुमप प्रलतरोधी 
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बनाइनेछ।

150. दलित, ववपन्, िोपोन्मखु र अलत सीमान्तकृत जालत तिा समदुा्यका 
िालग सरुशक्षत आवासको व्यवसिा गन्ण हाि ;~rfngdf रहेको 
जन्ता आिास काय्यक्रमिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। नेपाि 
सरकारसँगको समन्व्य र सहका्य्णमा भपूलम समबन्धी समस्या 
दीघ्णकािीन रुपमा समाधान गररनेछ।

सभामुख महोदय,
151. ्यसै वर्ण ‘गण्डकी प्रदेश-उजयालो प्रदेश’ घोरणा गनने प्रदेश 

सरकारको संकलप कोलभड-१९ बाट सशृजत ववरम पररशसिलतका 
कारण आगामी वर्ण पपूरा गररनेछ। नेपाि सरकारसँगको 
सहका्य्णमा गोरखा, नविपरु, िमजङु, मनाङ, बागिङु, म्यागदी र 
मसुताङ शजलिाका राव्रि्य ववद्तु ् प्रसारण िाइन नजोलडएका 
क्षेत्रमा राव्रि्य प्रसारण िाइनको पहुँच ववसतार गररनेछ। राव्रि्य 
प्रसारण िाइनमा ततकाि जोलडने समभावना नभएका मसुताङ, 
मनाङ, म्यागदी र गोरखा शजलिाका ७ सिानी्य तहका ११६० 
घरधरुीमा सरकारी अनदुानमा सौ्य्ण ऊजा्णको व्यवसिा गररनेछ। 

152. प्रदेशको ऊजा्य नीव्त तजु्णमा गररनेछ। सौ्य्ण र वा्य ुऊजा्ण तिा 
जि ववद्तु ्मा िगानी प्रवद्ध्णन गन्ण साव्णजलनक-लनजी साझेदारी 
र लनजी क्षेत्रसँग सहका्य्ण गररनेछ। प्रदेशलभत्र नवीकरणी्य 
ऊजा्णको प्र्योग बढाइनेछ। आवश्यकता अनसुार िघ ुजिववद्तु ्
आ्योजनाको मम्णत-समभार गररनेछ। िघ ुजिववद्तु ्आ्योजनाबाट 
उतपाठदत ववद्तु ्िाई राव्रि्य ववद्तु ्प्रसारण िाइनसँग आबद्ध गददै 
िलगनेछ। उद्ोग क्षेत्र र गाह्णस्थ्य उपभोगमा ववद्तु ्को खपत 
ववृद्ध गन्ण प्रोतसाहन गररनेछ। एिवप ग्याँसिाई प्रलतसिापन गन्ण 
ववद्तुी्य चलुहो प्र्योगमा प्रोतसाहन गन्णका िालग अनदुान सह्योग 
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गररनेछ।

153. आगामी तीन वर्णलभत्र प्रदेशलभत्रका करीब ७० हजार जीण्ण 
कािका ववद्तु ् पोििाई नेपाि सरकार र सिानी्य तहको 
साझेदारीमा शसटिपोिबाट प्रलतसिापन गनने का्य्णिाई लनरन्तरता 
ठदइनेछ।

154. प्रत्ेयक नागररकको सवचछ खानेपानी तिा सरसफाइमा पहुँचको 
मौलिक हकिाई ;'lglZrt गन्ण प्रदेश खानेपानी गुरुयोजना त्यार 
गररनेछ। एक घर-एक धारा का्य्णक्रमिाई ववशेर प्रािलमकताका 
साि ;~rfng गररनेछ। प्रदेशका सबै घरपररवारिाई आधारभपूत 
खानेपानी सेवा k'¥ofpg लनमा्णणाधीन आ्योजनािाई आगामी 
वर्णलभत्र समपन् गररनेछ। जीण्ण तिा आंशशक रुपमा ;~rfngdf 
रहेका खानेपानी आ्योजनाको पनुलन्णमा्णण र मम्णत-समभार गनने 
का्य्णिाई प्रािलमकता ठदइनेछ। 

155. आधारभपूतसतरको खानेपानी सेवा उपि्ध भैसकेका क्षेत्रमा 
खानेपानीको गणुसतर सधुार गरी मध्यम तिा उचचसतरको 
खानेपानी सेवा k'¥ofpg सतरोन्लतका का्य्णक्रम ;~rfng 
गररनेछ। शहरी र शहर उन्मखु क्षेत्रका उपभोक्तासँगको िागत 
साझेदारीमा मध्यम तिा उचचसतरको खानेपानी सेवा ववसतार गददै 
िलगनेछ। 

सभामुख महोदय,
156. महामारीबाट प्रभाववत प्य्णटन, कृवर, उद्ोग, ्याता्यात, लनमा्णण 

िगा्यतका क्षेत्रिाई जीवन्त /fVg  एउटा छुट्ै वयिसाय जीिन 
रक्ा कोष (Enterprises Survival Fund) सिापना गररनेछ। सो 
कोरबाट उद्मशीिता ववकास, क्षमता अलभववृद्ध, सवरोजगार र 
रोजगार ववृद्ध िगा्यतका क्षेत्रगत ववशेर का्य्णक्रम ;~rfng 
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गररनेछ।

157. प्रदेशका गौरव र प्रािलमकताका आ्योजना तिा साव्णजलनक-
लनजी साझेदारीबाट ;~rfng गररने आ्योजनाको लछटो छररतो 
का्या्णन्व्यन, कुशि व्यवसिापन र प्रभावकारी लन्यमन गरी 
प्रदेशको आलि्णक समृवद्धमा ्योगदान k'¥ofpg गण्डकी प्रदेश 
विकास प्रावधकरणको सिापना गररनेछ। 

158. आ्योजना पवहचान, प्रािलमकीकरण, छनौट तिा का्या्णन्व्यन 
गनने का्य्णिाई व्यवशसित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेशसतरी्य 
आ्योजना बैङ्क सिापना गररनेछ।  

159. लनवा्णचन क्षेत्र पपूवा्णधार ववकास का्य्णक्रमिाई पररमाज्णनसवहत 
लनरन्तरता ठदइनेछ।

160. नेपाि सरकारसँगको समन्व्यमा ठविपक्षी्य तिा बहपुक्षी्य ववकास 
साझेदारसँग समबन्ध ववसतार गरी वैदेशशक सहा्यता तिा िगानी 
पररचािन गनने नीलत लिइनेछ। भलगनी समबन्ध का्यम भएको 
लमत्ररा्रि चीनको हाइनान प्रान्तसँगको समबन्ध सदुृढीकरण 
गररनेछ। प्य्णटन, कृवर, ऊजा्ण, उद्ोग, पपूवा्णधार िगा्यतका 
क्षेत्रमा सह्योग आदानप्रदान गन्ण नेपाि सरकारको सहमलतमा 
भलगनी समबन्ध ववसतार गददै िलगनेछ। 

161. गैर-आवासी्य नेपािीिे आज्णन गरेको ज्ान, सीप, प ुजँी र 
प्रववलधिाई प्रदेशको ववकासमा उप्योग गन्ण तिा सवरोजगारी 
प्रवद्ध्णन गन्ण प्रोतसाहन गररनेछ। 

162. नेपाि सरकार र सिानी्य तहको समन्व्यमा राजसव चहुावट 
लन्यन्त्रण गन्ण र करदातािाई करप्रलतको सकारातमक धारणा 
अलभववृद्ध गराउन आवश्यक का्य्णक्रम ;~rfng गररनेछ। 

163. राजसव सङ्किन, बजेट तजु्णमा, िेखाङ्कन, खच्ण प्रणािी, आन्तररक 
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लन्यन्त्रण र िेखा परीक्षण प्रलतवेदनिाई एकीकृत रूपमा ववद्तुी्य 
प्रणािीमा आबद्ध गररनेछ। प्रदेशको राजसवको स्ोत र दा्यरा 
ववसतार गररनेछ।

164. प्रदेशको आलि्णक समवृद्ध हालसि गन्ण प्य्णटन, कृवर, ऊजा्ण, उद्ोग 
र भौलतक पपूवा्णधार ववकासका क्षेत्रमा साव्णजलनक, लनजी, सहकारी 
तिा सामदुाव्यक क्षेत्रको समन्व्य, साझेदारी र सहभालगतामा 
जोड ठदइनेछ। प्रदेश सरकारका अधरुा तिा क्रमागत आ्योजना 
सम्यमै समपन् गन्ण आवश्यक स्ोतको व्यवसिा गररनेछ।

165. सिानी्य तहको माग, खच्णको आवश्यकता र राजसवको क्षमताका 
आधारमा सशत्ण, समपपूरक र ववशेर अनदुान उपि्ध गराउने 
का्य्णिाई व्यवशसित गन्ण ववद्तुी्य प्रणािी ववकास गररनेछ।

166. प्रदेशको साव्णजलनक र लनजी क्षेत्रमा दीघ्णकािीन, मध्यमकािीन र 
अलपकािीन अवलधका िालग आवश्यक पनने आधारभपूत, प्राववलधक 
र ववशशवष्टकृत जनशशक्तको आपपूलत्ण, क्षमता ववकास र प्रभावकारी 
उप्योग गन्ण प्रदेशको जनशशक्त ववकास ्योजना त्यार गररनेछ। 

167. त्थ्यमा आधाररत नीलत लनमा्णण तिा ्योजना तजु्णमा गन्ण एवं 
प्रदेशको त्थ्याङ्क प्रणािीिाई गणुसतरी्य र भरपदको बनाउन प्रदेश 
र सिानी्य तहको त्थ्याङ्क समेत समावेश भएको भौगोलिक 
सपूचना प्रणािीको ववकास गररनेछ। सिानी्य तहको आवलधक 
्योजना तजु्णमा गन्ण आवश्यक आलि्णक तिा प्राववलधक सह्योग 
गररनेछ। अनसुन्धान र ववकास का्य्णमा ljZjljBfno तिा 
अनसुन्धान संसिासँग सहका्य्ण गररनेछ।

सभामुख महोदय,
168. प्रदेश लनजामती सेवाको गिन तिा सेवाका शत्ण र सरुक्षा 

िगा्यतका व्यवसिा गरी प्रदेश लनजामती सेवािाई व्यावसाव्यक, 
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गणुसतरी्य, नागररकमैत्री, पररणाममखुी र जवाफदेही बनाउन 
प्रदेश लनजामती सेवा समबन्धी कानपून तजु्णमा गररनेछ। 

169. प्रदेश तिा सिानी्य तहको सेवामा उप्यकु्त उममेदवार छनौटमा 
सवचछता तिा लनषपक्षता का्यम गरी साव्णजलनक प्रशासनिाई 
सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र उत्रदा्यी बनाउन प्रदेश लोक सेिा 
आयोगको गिन गररनेछ। 

170. साव्णजलनक प्रशासनिाई पारदशमी, जवाफदेही, सहभालगतामपूिक र 
नागररकमैत्री बनाउन तिा ववलधको शासन, भ्रष्टाचारमकु्त र चसुत 
प्रशासन, आलि्णक अनशुासन तिा साव्णजलनक का्य्ण र साव्णजलनक 
स्ोतको कुशि व्यवसिापनका माध्यमबाट सशुासन प्रवद्ध्णन गरी 
प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हनेु सेवा सवुवधामा नागररकको समान 
र सहज पहुँच ;'lglZrt गररनेछ। 

171. भ्रष्टाचार ववरुद्ध शपून््य सहनशीिताको नीलत अविमबन गरी 
साव्णजलनक प्रशासनमा सदाचार र इमानदारी प्रवद्ध्णन गददै 'भ्रष्ा्चार 
गवद्यन : गन्य पवन वदन्न' अलभ्यानिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 
साव्णजलनक सेवा प्रवाहिाई लछटो छररतो, लमतव्य्यी, पारदशमी र 
प्रभावकारी बनाई प्रदेशिाई व्डवजटिल प्रदेशको रुपमा ववकास 
गन्ण ववद्तुी्य सशुासन  गरुु्योजना तजु्णमा गरी का्या्णन्व्यनमा 
ल्याइनेछ। 

172. रा्रिसेवकको मनोबि उचच राखी साव्णजलनक सेवा प्रवाहिाई 
गणुसतरी्य र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रोतसाहनका का्य्णक्रम 
;~rfng गररनेछ। सेवा लनवतृ् कम्णचारीको अनभुविाई 
प्रदेशको ववकासमा उप्योग गनने नीलत लिइनेछ। 

173. प्रदेश र सिानी्य तहका जनप्रलतलनलध, पदालधकारी र कम्णचारीका 
िालग क्षमता ववकास समबन्धी प्रशशक्षण का्य्ण गन्ण सिावपत 
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गण्डकी प्रदेश प्रवशक्ण प्रव्तष्ानिाई वक्र्याशीि बनाइनेछ। 
सिानी्य तहमा कानपून तिा ्योजना तजु्णमा, सिानी्य सरकार 
;~rfng, मानव अलधकार तिा कानपूनी सचेतना र न््याव्यक 
सलमलतको क्षमता अलभववृद्ध का्य्णक्रमिाई लनरन्तरता ठदइनेछ।

174. प्रदेश र सिानी्य तहका ववकासका समस्या समाधान गन्ण 
गठित प्रदेश विकास समसया समाधान सवमव्तिाई प्रभावकारी 
बनाइनेछ। गणडकी प्रदेश समन्व्य परररद, गणडकी प्रदेश 
समन्व्य परररद सहजीकरण सलमलत, सिानी्य तहमा कानपून 
तजु्णमा सहजीकरण सलमलत र सिानी्य तहमा ्योजना तजु्णमा 
सहजीकरण सलमलतिाई प्रभावकारी बनाई प्रदेश र सिानी्य 
तहबीचको समन्व्यिाई मजबतु बनाइनेछ। 

175. प्रदेश सभा, ववर्यगत सलमलत तिा सशचवाि्यिाई स्ोत साधन 
समपन् र प्रववलधमैत्री बनाइनेछ। कानपून लनमा्णण प्रवक्र्यािाई 
लछटो छररतो र गणुसतर्यकु्त बनाउने तिा सरोकारवािासँग 
परामश्ण गनने का्य्णिाई िप व्यवशसित गररनेछ। 

176. कानपूनी राज्य र सवतन्त्र न््या्यपालिकाको अवधारणािाई सममान 
गददै अदाितका फैसिा का्या्णन्व्यन गन्ण प्रदेशका सबै मन्त्राि्यमा 
फैसिा का्या्णन्व्यन इकाई गिन गररनेछ। 

177. ववपद् जोशखमका क्षेत्रको पवहचान तिा नकशाङ्कन गरी ववपद् 
पपूव्ण सपूचना प्रणािीको सिापना र ववकास गररनेछ। प्रदेश ववपद् 
कोरिाई ववसतार गरी ववपदको सम्यमा खोज, उद्धार, राहत तिा 
पनुसिा्णपना गनने का्य्णिाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

178. सरुक्षा लनका्यको क्षमता ववकास गरी ववपदको अवसिामा ततकाि 
खोज, उद्धार र राहत का्य्णका िालग अत्यावश्यक सामग्रीको 
प्रबन्ध र जनशशक्तको पररचािन हनेु व्यवसिा लमिाइनेछ। 
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'ववपद् व्यवसिापन : सबैको साझा शजममेवारी' अलभ्यान ;~rfng 
गररनेछ। ववपद् व्यवसिापनका सेवािाई प्रभावकारी बनाउन 
नेपाि सरकार तिा सिानी्य तह र अन््य संघसंसिाबीच समन्व्य 
गररनेछ। 

179. प्रदेशमा शाशन्त र व्यवसिा सुदृढ गन्ण प्रदेश प्रहरी र प्रदेश 
अनुसन्धान बयुरोको गिन तिा पररचािन समबन्धी नीलतगत, 
कानपूनी तिा संरचनागत व्यवसिा गररनेछ। प्रदेश प्रहरी सेवािाई 
व्यावसाव्यक, दक्ष र सक्षम बनाई अपराधको रोकिाम, अनसुन्धान 
र लन्यन्त्रणको का्य्णिाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रहरी सेवािाई 
अनशुालसत, म्या्णठदत, मानव अलधकार र नागररकमैत्री बनाई 
जनता र प्रहरीबीचको समबन्धिाई सदुृढ बनाउँदै िलगनेछ। 
भपूगोि, जनस्ख्या र शाशन्त सरुक्षाका चनुौतीका आधारमा 
प्रदेश प्रहरीको संरचना त्यार गरी प्रहरी पररचािनको व्यवसिा 
लमिाइनेछ। प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र र प्रहरी का्या्णि्यको 
िालग सवुवधा समपन् भवन लनमा्णण तिा सतरोन्लत गनने का्य्णिाई 
लनरन्तरता ठदइनेछ। 

180. बाि सधुार गहृ तिा कारागारको भौलतक पपूवा्णधार सधुार गददै 
िलगनेछ। बाि सधुार गहृ तिा कारागारिाई ववशेर सधुार 
गहृको रुपमा ववकास गन्ण अलतररक्त वक्र्याकिाप, ध्यान, ्योग 
तिा सीपमपूिक का्य्णक्रम ;~rfngdf सह्योग गररनेछ। 

181. ्यवुािाई असि र शजममेवार नागररक बनाउन नैलतक शशक्षा, 
िागपू पदाि्ण दवु्य्णसन लनराकरण, ववद्तुी्य अपराध लन्यन्त्रण र 
रिावफक सचेतना का्य्णक्रमिाई 'गणडकी समाज : सभ्य समाज' 
अलभ्यानका रुपमा ;~rfng गररनेछ। 

182. ऐलतहालसक जनआन्दोिन, जन्यदु्ध िगा्यत ववलभन् आन्दोिनका 
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घाइतेको उपचारको व्यवसिा लमिाइनेछ। शहीद, घाइते, विन्वि 
पीलडत तिा बेपत्ा पाररएका व्यशक्तका पररवारिाई िशक्षत गरी 
उद्मशीिता, क्षमता तिा सीप ववकासका ववशेर का्य्णक्रम 
;~rfng गररनेछ। 

183. सपूचनाको संकिन, प्रशोधन तिा प्रसारण गरी नागररकको सपूचनाको 
हकिाई ;'lglZrt गन्ण सञ्ारकममीको क्षमता अलभववृद्धका 
का्य्णक्रम ;~rfng गररनेछ। 

184. सिानी्य तहबाट भएका ववकास लनमा्णण का्य्णको प्रभावकारी 
अनगुमन गन्ण शजलिा समन्व्य सलमलतिाई आवश्यक सह्योग 
गररनेछ। 

185. मखु्यमन्त्री तिा मशन्त्रपरररदको का्या्णि्यमा सञ्ालित हेिो 
मखु्यमन्त्री कक्ष, ववशेर कक्ष (एकसन रुम), जनतासँग मखु्यमन्त्री 
टेलिलभजन का्य्णक्रम र ववकास लनमा्णण का्य्णक्रमको ववद्तुी्य 
अनगुमन प्रणािीिाई िप प्रभावकारी बनाइनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,
माननीय सदसयहरू,
186. 'समृद्ध प्रदेश र सखुी नागररक' लनमा्णण गनने गणडकी प्रदेश 

सरकारको दीघ्णकािीन िक््य प्रालप्त गन्ण ्यो नीलत तिा 
का्य्णक्रमको महत्वपपूण्ण ्योगदान रहने ljZjf; लिएको छु। 
सबि र समदृ्ध प्रदेश लनमा्णणमा साि ठदनहुनेु समपपूण्ण प्रदेशवासी, 
नेपाि सरकार, प्रदेश सभाका माननी्य सदस्यहरू, सिानी्य 
तह, राजनीलतक दि, ववकास साझेदार संसिा, लनजी क्षेत्र, 
सञ्ारकममी, रा्रिसेवक कम्णचारी, सरुक्षाकममी, नागररक समाज 
तिा गैरसरकारी संघसंसिाप्रलत हाठद्णक आभार प्रकट गददै आगामी 
ठदनमा ्यहाँहरूको सवक्र्य सह्योगको अपेक्षा गद्णछु। 

 धन्यिाद Û
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