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भाननीम सबाभखुज्मू, 

भाननीम सदस्मज्मूहरू, 

१. र्वश्व भानव सभदुाम कोतबड-१९ (कोयोना बाइयस) भहाभायीफाट आक्रान्त 
बइयहेको वतफभान अवस्थाभा सदूुयऩश्चिभ प्रदेश सबाको गरयभाभम छैठौं 
अतधवेशनभा प्रदेश सयकायको आतथफक वषफ २०७७/७८ को वार्षफक नीतत तथा 
कामफक्रभ प्रस्ततु गदैछु ।  

२. भरुकुभा बएका ऐततहातसक जनआन्दोरन, सशस्त्र सॊघषफ रगामतका याजनीततक 
आन्दोरनभा सॊघीम रोकताश्चन्रक गणतन्र प्रातिका खाततय आफ्नो अभूल्म 
जीवन फतरदान गनुफहनेु सम्ऩूणफ ऻात अऻात शहीदहरू प्रतत उच्च सम्भान सर्हत 
हार्दफक श्रद्धासभुन अऩफण गदफछु । साथै, याजनीततक आन्दोरनका क्रभभा 
हारसम्भ फेऩत्ता, घाइते य अऩाङ्ग मोद्धाहरू प्रतत उच्च सम्भान य सहानबुतूत 
प्रकट गदफछु । 

३. कोतबड-१९ भहाभायीफाट सङ्क्क्रतभत बई स्वदेश तथा र्वदेशभा जीवन गभुाउन ु
हनेु नेऩारी तथा अन्म तभरयाष्ट्रका नागरयकहरू प्रतत हार्दफक श्रद्धा्जलरी ्म्त  गदै 
शोकाकुर ऩरयवायजनप्रतत गर्हयो सभवेदना ्म्त  गदफछु । उऩचाययत सम्ऩूणफ 
सॊक्रतभत ्मश्च्त हरूको शीघ्र स्वास््म राबको काभना गदफछु । साथै, कोतबड-
१९ भहाभायीको सॊक्रभण, तनमन्रण तथा न्मूनीकयणका रातग र्दनयात, प्रत्मऺ 
उऩचाय तथा सभग्र ्मस्थाऩनभा खर्टयहन ु बएका सम्ऩूणफ स्वास््मकभॉ, 
सयुऺाकभॉ, एम्फरेुन्स चारक, ्मवस्थाऩकीम ऩऺभा खर्टयहन ु बएका 
कभफचायीहरू तथा कोयोना बाइयस र्वरुद्धको अतबमानभा सहकामफ य सहमोग 
गनुफहनेु सॊघीम सयकायका भन्री, सॊघीम साॊसद, प्रदेश सबा सदस्म, स्थानीम 
तहका जनप्रतततनतध, तनजी ऺेर, सॊघ सॊस्था, सॊचाय जगत रगामत ्माऩायी, 
फरु्द्धजीवी तथा प्रदेशवासी आभ जनसभदुामहरू प्रतत हार्दफक आबाय ्म्त  
गदफछु । 
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४. हारै भार नेऩार सयकायफाट मस प्रदेश अन्तयगत दाच ुफरा श्चजल्राभा ऩने 
तरश्चम्ऩमाधयुा, तरऩरेुक य काराऩानी सभेतको नेऩारी बूबाग सभेटेय नक्शा जायी 
बएकोभा प्रदेश सयकाय य प्रदेशवासीको तपफ फाट नेऩार सयकायराई हार्दफक 
धन्मवाद र्दन चाहन्छु । हाम्रो देशको बबूागभा फाह् म अततक्रभण सभाि 
हनुऩुछफ  य भातबृतूभको बौगोतरक अखण्डता सदुृढ यहनऩुछफ बन्ने हाभी सफैको 
एउटै धायणा यहेको छ ।  

५. नेऩारको सॊर्वधान जायी बई सॊघीम शासन प्रणारी कामाफन्वमन बइयहेको 
सन्दबफभा हाम्रो प्रदेश आतथफक सभरृ्द्ध, सशुासन य र्वकासको भागफभा अश्चघ 
फर्ढयहेको छ । मस प्रदेशराई आत्भतनबफय फनाउन कृर्ष, जरस्रोत, ऩमफटन, 
जडीफटुी य उद्योग रगामत सभस्त ऺेरको र्वकास य र्वस्तायको प्रचयु 
सम्बावनाराई उश्चचत ्मवस्थाऩन एवभ ्ऩरयचारन गयी प्रदेशको सभग्र र्वकास य 
सभरृ्द्धका रातग हाभी सफै दृढ सॊकश्चल्ऩत छौँ । 

सबाभखु भहोदम, 

अफ, भ आतथफक वषफ २०७६/७७ भा घोर्षत नीतत तथा कामफक्रभ अन्तयगत बएका 
उऩरश्चधधहरूको फायेभा सॊऺेऩभा उल्रेख गनफ चाहन्छु । 

६. प्रदेशभा आवश्मक नीतत, ऐन, तनमभावरी, गठन आदेश, कामफर्वतध, तनदेश्चशका, 
आचायसॊर्हता य भागफदशफन ऩारयत बई रागू बइयहेका छन ् । कततऩम 
र्वधेमकहरू प्रदेश सबाभा र्वचायाधीन यहेका छन ्। 

७. अन्तय प्रदेश सभन्वम ऩरयषद् य र्वत्त ऩरयषद्  भा सॊघीमता कामाफन्वमनका र्वषमभा 
प्रदेश य स्थानीम तह फीच नीततगत साभन्जस्मता, कानून तनभाफण, मोजना तजुफभा 
य र्वकास तनभाफणका कामफहरू सहकारयता, सहअश्चस्तत्व य सभन्वमको तसद्धान्तको 
आधायभा अश्चघ फर्ढयहेका छन ्। 

८. कोतबड-१९ भहाभायीको तनमन्रण तथा योकथाभका रातग र्वतबन्न सॊमन्रहरूको 
तनभाफण गयी प्रबावकायीरूऩभा ऩरयचारन गरयएको छ । हारसम्भ मस प्रदेशभा 
कोयोना बाइयसफाट छधफीस जना ्मश्च्त हरू सॊक्रतभत बएकोभा एकजनारे ज्मान 
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गभुाउन ु ऩयेको य छ जना तफयाभीहरू तनको बई घय पर्कफ सकेका छन ् बने 
फाॉकी सॊक्रतभत तफयाभीहरू उऩचायको क्रभभा यहेका छन ्। बायतफाट आई 
सीभानाकाभा अरऩर ऩयेका नेऩारीहरूराई सॊघीम सयकाय य स्थानीम तहसॉग 
सभन्वम गयी उद्धाय तथा ्मवस्थाऩन गरयएको छ ।    

९. प्रदेश सयकायरे कोतबड-१९ भहाभायीको जोश्चखभ तनमन्रण, उऩचाय तथा 
्मवस्थाऩन कोष तनदेश्चशका, २०७६ स्वीकृत गयी भहाभायी जोश्चखभ तनमन्रण, 
उऩचाय तथा ्मवस्थाऩन गनफ कोष स्थाऩना गयेको छ  । उ्त  भहाभायीको 
योकथाभ, क्वायेन्टाइन ्मवस्थाऩन, स्वास््म साभग्री खयीद य अस्ऩतार 
्मवस्थाऩनको रातग श्चजल्रा सभन्वम सतभतत, स्थानीम तह, श्चजल्रा प्रशासन 
कामाफरम, सयुऺा तनकाम य अस्ऩतारहरूराई आवश्मक यकभ उऩरधध गयाई 
सभन्वम तथा सहकामफ गरयएको छ ।  

१०. सेती प्रादेश्चशक अस्ऩतार धनगढीभा ऩचास शैय्माको कोयोना र्वशेष अस्ऩतार 
तनभाफण गयी हस्तान्तयण गरयएको छ । मसैगयी भहेन्रनगयको भहाकारी 
अस्ऩतारभा ऩचास शैय्माको कोयोना र्वशेष अस्ऩतारको तनभाफण कामफ सम्ऩन्न 
हनेु चयणभा ऩगेुको छ । 

११. प्रदेश सयकायरे कोयोना बाइयस रकडाउन याहत भाऩदण्ड, २०७६ स्वीकृत 
गयी स्थानीम तह भापफ त याहत र्वतयण गनफ अनदुान उऩरधध गयाइएको छ ।  

१२. र्वकास तनभाफणका कामफहरू तीव्ररुऩभा सञ्चारन गनफ य नागरयकहरूराई 
गणुस्तयीम सेवा घयदैरोसम्भ ऩरु् माउन आवश्मक ऩने दऺ जनशश्च्त , सॊगठन 
सॊयचना, ऩद तथा दयफन्दी ्मवस्थाऩन गनफका रातग सॊगठन तथा ्मवस्थाऩन 
सवेऺणको कामफ अश्चन्तभ चयणभा ऩगेुको छ । प्रदेशभा सभामोजन बई आएका 
कभफचायीहरूको ऩदस्थाऩन सम्फन्धी कामफहरू सम्ऩन्न बएका छन ्। 

१३. प्रदेशराई आवश्मक जनशश्च्त  ्मवस्थाऩनका रातग प्रदेश रोकसेवा आमोग 
गठन सम्फन्धी कामफ अश्चन्तभ चयणभा ऩगेुको छ । 
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१४. तनजाभती कभफचायी आवासीम र्वद्यारम र्दऩामरभा सञ्चारनभा यहेको य मसको 
बौततक ऩूवाफधाय तनभाफणको कामफ शरुू बएको छ ।  

१५. सदूुयऩश्चिभ प्रदेश याजधानी ऩूवाफधाय र्वकास सतभतत (गठन) आदेश, २०७६ 
फभोश्चजभ याजधानी ऩूवाफधाय र्वकास ऩरयमोजनाको रातग जग्गा प्राति रगामतका 
अन्म आवश्मक प्रर्क्रमा अगातड फढाइएको छ । सॊघीम सयकायरे आतथफक वषफ 
२०७७/७८ का रातग आवश्मक फजेट ्मवस्था गयेकोभा हार्दफक धन्मवाद 
र्दन चाहन्छु । 

१६. प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजनाको आधायऩर तनभाफणका रातग र्वषमगत भन्रारमफाट 
मोजनाको खाका प्राि बई भस्मौदा तजुफभा बइयहेको छ । साथै, मस प्रदेशभा 
रगानी आकषफण गनफ तथा प्रदेशको सभग्र र्वकासभा मोगदान ऩरु् माउन र्वत्तीम 
ऺेरका र्वऻहरूको सहबातगताभा सदूुयऩश्चिभ प्रदेश र्वत्तीम सम्भेरन, २०७६ 
सपरताऩूवफक आमोजना बएको छ । 

सबाभखु भहोदम, 
१७. अऩयाध तनमन्रण य शाश्चन्त सयुऺा कामभ गनफ तयाई श्चजल्राका भखु्म शहयी 

ऺेरभा अटोभेशन गने कामफ बइयहेको छ । साथै, प्रदेशका नौवटै श्चजल्रा 
कायागायको सधुाय, रागू औषध तनमन्रण य र्वद्यतुीम अऩयाध तनमन्रणको कामफ 
अगातड फढाइएको छ । 

१८. सफै सयुऺा तनकामराई आवश्मक ऩने र्वऩद् ्मवस्थाऩन साभग्री उऩरधध 
गयाइएको छ । र्वऩद्को कायणरे घाइते बएका र्वतबन्न श्चजल्राका नागरयकको 
हवाई उद्धाय गयी तत्कार उऩचाय गने कामफ गरयएको छ । 

१९. फाजयुा, अछाभ, कञ्चनऩयुभा प्रहयी चौकी य कैरारीभा प्रदेश आऩतकातरन कामफ 
सन्चारन केन्रको बवन तनभाफणाधीन यहेको छ ।  

सबाभखु भहोदम, 
२०. “भखु्मभन्री एकीकृत कृर्ष तथा ऩश ुर्वकास कामफक्रभ” अन्तयगत सफै स्थानीम 

तहभा नभूना कृर्ष गाउॉ छनौट बई र्वतबन्न फारी, तयकायी, परपूर य 
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ऩशऩुॊऺीको एकीकृत उत्ऩादन तथा ्मावसामीकयणको कामफ सञ्चारन बएको 
छ ।  

२१. “एक घय,  एक तातरभ प्राि ्मश्च्त ” कामफक्रभ अन्तयगत दशहजाय कृषकराई 
्मावसार्मक तातरभ प्रदान गरयएको छ । 

२२. यैथाने घयऩारवुा ऩशऩुन्छीको आनवुॊश्चशक स्रोतको ऩर्हचान य सॊयऺणका रातग 
कैरारी य कञ्चनऩयु श्चजल्राभा यैथाने कुखयुा पाभफ स्थाऩना गरयएको छ । 

२३. दगु्ध उद्योगराई प्रोत्सार्हत गने उदे्दश्मरे डेयी ऩसर तथा श्चचस्मान केन्रहरूको 
सधुाय कामफक्रभ सञ्चारन गरयएको छ । 

२४. ऩचास प्रततशत अनदुानभा ऩाॉचसम दश भेर्िक टन गहुॉको उन्नत फीउ र्वतयण 
गयी चायहजाय दईुसम ऩचास हेक्टय जग्गाभा बएको खेतीफाट कयीफ फाह्रहजाय 
सातसम ऩचास भेर्िक टन गहुॉ उत्ऩादन बएको छ । मसैगयी ऩचास प्रततशत 
अनदुानभा छसम भेर्िक टन धानको उन्नत फीउ र्वतयण गरयएको छ । 

२५. तीनसम जना कृषकहरूराई हाते िमाक्टय सर्हतको आधतुनक कृर्ष मन्र 
र्वतयण गरयएको य थऩ छसम कृषकहरूराई र्वतयण गने प्रर्क्रमाभा यहेको 
छ । 

२६. सयकायी-तनजी साझेदायी अवधायणा अनसुाय डोटी य डडेल्धयुा श्चजल्राभा बैसी 
स्रोत केन्र स्थाऩना बएको छ । 

२७. भ्ुत  कभैमा, भ्ुत  कभरयी, भ्ुत  हतरमा तथा सकुुम्फासीको ऩनुस्थाफऩना गने 
कामफक्रभ अन्तयगत दईुहजाय सीभान्तकृत कृषकराई कृर्ष तथा ऩशऩुन्छी 
सम्फन्धी कामफक्रभ भापफ त सहमोग गरयएको छ । 

२८. साना तसॊचाई सरु्वधा र्वस्ताय, प्राङ्गारयक भरको प्रमोग वरृ्द्ध य प्राङ्गारयक 
खेतीराई प्रोत्साहन गनफ अनदुान प्रदान गरयएको छ । खेतीमोग्म जभीनभा 
्मावसार्मक कृषकहरूको ऩहुॉच र्वस्ताय गनफ फारी र्वर्वतधकयण कामफक्रभ 
सञ्चारन गरयएको छ । 
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२९. कृर्ष उत्ऩादकत्व वृर्द्धका रातग प्राङ्गारयक भर उत्ऩादन, फीउ फैङ्कको स्थाऩना 
तथा फीउ सम्फन्धी ऩूवाफधाय सदुृढीकयण, प्रर्वतधम्ुत  नभूना पाभफ स्थाऩना य 
कृर्ष प्रदशफनीका कामफक्रभहरू सञ्चारन गरयएका छन ्। साथै दऺ मवुाहरूराई 
्मावसार्मक कृर्ष सञ्चारन गनफ सहतुरमतऩूणफ ऋणको ्मवस्था गनफ फैंङ्कहरूसॉग 
ऋण कामफक्रभको स्वरुऩ अध्ममन तथा अन्म आवश्मक काननुी प्रर्क्रमा 
शरुुवात गरयएको छ । 

३०. “भखु्मभन्री एकीकृत फस्ती र्वकास कामफक्रभ” अन्तयगत कैरारी, कञ्चनऩयु य 
डोटी श्चजल्राभा सबेऺणको कामफ शरुुवात गरयएको छ ।  

सबाभखु भहोदम, 

३१. चारू आतथफक वषफभा र्वद्यारम, क्माम्ऩस य छारावास गयी एकसम ऩैँसठ्ठीवटा 
बवन तनभाफणाधीन अवस्थाभा यहेका छन ् । कैरारी तथा डोटी फहभुखुी 
क्माम्ऩस य गोकुरेश्वय कृर्ष रगामतका क्माम्ऩसहरूको बौततक ऩूवाफधाय तनभाफण 
कामफ प्रर्क्रमाको शरुुवात बइसकेको छ । 

३२. दतरत, द्वन्द्व ऩीतडत, आर्दवासी, जनजातत, सीभान्तीकृत, अततर्वऩन्न सभदुामका 
जेहेन्दाय र्वद्याथॉहरूराई उच्च श्चशऺा अध्ममनका रातग छारवशृ्चत्त प्रदान गने 
कामफ बइयहेको छ । 

३३. स्थानीम तहहरूभा आधायबतू स्वास््म सेवाको ऩहुॉच फढाउन प्रसतुी केन्र, शहयी 
स्वास््म केन्र य साभदुार्मक स्वास््म इकाई बवनहरू तनभाफण गने प्रर्क्रमा शरुु 
गरयएको य सफै स्थानीम तहराई आधायबूत स्वास््म सेवा सदुृढीकयण गनफ 
अल्िासाउन्ड उऩकयण र्वतयण गरयएको छ । 

३४. सावफजतनक स्वास््म सेवा प्रवाह सहज य सरुब फनाउन सॊघीम सयकायसॉगको 
सभन्वमभा प्रदेश अन्तयगतका सफै श्चजल्राहरूभा स्वास््म फीभा कामफक्रभ 
र्वस्ताय गरयएको छ । 

३५. र्वकास य स्वयोजगायीराई टेवा ऩगु्ने गयी “भखु्मभन्री प्रदेश स्वमभ ् सेवक 
ऩरयचारन  कामफक्रभ”  सञ्चारन बइयहेको छ  । 
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सबाभखु भहोदम, 

३६. नागरयकहरूको आवातजावतराई सहज तलु्माई जीवनस्तयभा सधुाय ल्माउन मस 
प्रदेशका नौवटै श्चजल्राहरूभा एक-एकवटा प्रदेश गौयवका सडकहरू य सभऩूयक 
अनदुान अन्तयगत फाह्रवटा य प्रदेश अन्तयगत फाइसवटा सडकहरूको फहफुषॉम 
ठेक्का बई कामाफन्वमनभा यहेका छन ्। साथै, चायवटा सडक ऩरु य सातवटा 
झोरङु्गे ऩरु तनभाफण सम्ऩन्न बई सञ्चारनभा आएका छन ्। 

३७. स्थानीम तहको केन्र जोड्ने, ग्राभीण सडक य अन्म सडकहरूको िमाक, ग्रावेर, 
स्तयोन्नतत य कारोऩरे गने कामफ गरयएको छ ।  

३८. खानेऩानी तथा सयसपाइका सरवटा मोजनाहरू सम्ऩन्न बई तेश्चत्तससम जनसॊख्मा 
राबाश्चन्वत बएका छन ्बने तसॉचाईका एकसम तेइसवटा मोजना सम्ऩन्न बई एकसम 
हेक्टय जभीनभा तसॊचाई सरु्वधा र्वस्ताय बएको छ । 

३९. जनता आवास कामफक्रभ अन्तयगत तीनसम दईुवटा घयहरू तनभाफण सम्ऩन्न बएका 
छन ्बने चौहत्तयवटा साभदुार्मक बवन तनभाफणको चयणभा यहेका छन ्। 

४०. जरर्वद्यतु र्वकासतपफ  दईुवटा आमोजनाहरूको र्वस्ततृ ऩरयमोजना अध्ममनको 
प्रर्क्रमा अगातड फढाइएको छ । साथै, वैकश्चल्ऩक उजाफ र्वकास तपफ  तीनवटा 
आमोजनाको र्वस्ततृ ऩरयमोजना अध्ममन सम्ऩन्न बएको छ । 

सबाभखु भहोदम, 

४१. वनको सॊयऺण, सम्फद्धफन, तफरुवा उत्ऩादन, नदी तटफन्धन तनभाफण, चयेु सॊयऺण 
तथा नमाॉ सीभसाय ऺेरको ्मवस्थाऩन गरयनकुा साथै जराधाय सॊयऺण, गल्छी 
ऩर्हयो तथा नदी तनमन्रण कामफहरू गरयएको छ । 

४२. सफै श्चजल्राहरूभा जडीफटुीजन्म नौवटा नमाॉ नसफयी तनभाफण गरयएको छ । प्रदेशका 
र्वतबन्न स्थानभा गैयकाष्ठभा आधारयत जडीफटुी प्रशोधन उद्योगहरू स्थाऩनाको 
क्रभभा यहेका छन ् । साथै, सॊघीम सयकायको जडीफटुी कम्ऩनीसॉग प्रदेशभा 
जडीफटुी कम्ऩनी स्थाऩना गनफ प्रायश्चम्बक सम्झौता बएको छ । 
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४३. “एक तनवाफचन ऺेर दईु नवीन उद्योग” कामफक्रभ स्थाऩनाका रातग अनदुान 
सर्हत प्रर्क्रमा अगातड फढेको य रघ ु उद्यभ र्वकास कामफक्रभ आठवटा 
श्चजल्राभा सञ्चारन बइयहेको छ । 

सबाभखु भहोदम, 

अफ भ प्रदेश सयकायको आतथफक वषफ २०७७/७८ को वार्षफक नीतत तथा कामफक्रभ मस 
गरयभाभम सबा सभऺ प्रस्ततु गदफछु । 

४४. आतथफक वषफ २०७७/७८ का रातग सॊघीम सयकायरे प्रस्ततु गयेको नीतत तथा 
कामफक्रभ य फजेटसॉग तादात्म्म एवभ ्सन्तरुन कामभ हनेु गयी स्थानीम तहफाट 
प्राि सझुाव, प्रदेश सयकायको र्वगतका नीतत तथा कामफक्रभको अनबुव, प्रदेश 
सयकायको छोटो अभ्मास, ्मवहारयक ऻान य अनबुव सभेतराई ध्मानभा याखी 
आतथफक वषफ २०७७/७८ का रातग नीतत तथा कामफक्रभको तजुफभा गरयएको 
छ ।  

४५. नेऩारको सॊर्वधानरे ऩरयकल्ऩना गयेको सॊघीम रोकताश्चन्रक गणतन्र, धभफ 
तनयऩेऺता, सभानऩुाततक प्रतततनतधत्व, सभताभूरक सभाज, तीन खम्फे आतथफक 
नीतत, सभाजवाद उन्भखु अथफतन्र, सफै प्रकायका बेदबाव उन्भूरन, नागरयक 
स्वतन्रता, भानव अतधकायको यऺा, भौतरक हकहरूको प्रत्माबूतत रगामत 
कानूनी याज्मको भूल्म य भान्मताराई स्थार्ऩत गने नीतत अश्चख्तमाय गरयनेछ । 

४६. हरयत, प्रदषुणभ्ुत  य वन्मजन्तकुो सयुश्चऺत करयडोय सर्हतको प्रदेश याजधानी 
स्थाऩनाका रातग आवश्मक ऩूवाफधाय तनभाफण गनफ सभग्र अध्ममन तथा सवेऺण 
गयी गरुूमोजना सर्हत याजधानी ऩूवाफधाय तनभाफणको कामफ प्राथतभकताका साथ 
अगातड फढाइनेछ ।  

४७. तरश्चम्ऩमाधयुा, तरऩरेुक य काराऩानी ऺेर यहेको ्मास गाउॉऩातरकाको 
र्वकासराई ध्मानभा याखी त्मस ऺेरका जनताको जीवनस्तय उकास्न र्वशेष 
कामफक्रभ ल्माइनेछ । अन्तयाफर्ष्ट्रम सीभाऺेरभा फसोफास गने जनसभदुामका 
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रातग साभाश्चजक सयुऺा य र्वकासका कामफक्रभ तजुफभा गयी कामाफन्वमन 
गरयनेछ ।   

४८. प्रदेश सयकायफाट स्थार्ऩत सॊस्थागत सॊयचनाको थऩ सदुृढीकयण गदै प्रदेश रोक 
सेवा आमोग, नीतत तथा मोजना आमोग रगामत फाॉकी यहेका सॊयचनाको शीघ्र 
स्थाऩना गरयनेछ । 

४९. प्रदेश अनसुन्धान धमयुो स्थाऩनाका रातग कानूनी य सॊयचनागत ्मवस्था 
गरयनेछ । 

५०. सदूुयऩश्चिभ प्रदेश अनसुन्धान तथा प्रश्चशऺण प्रततष्ठान स्थाऩनाथफ नीतत तथा 
आवश्मक कानून तजुफभा गरयनेछ । 

५१. कैरारी श्चजल्राको धनगढीभा दईुहजाय ऺभताको सबा बवन तनभाफणको रातग 
जग्गा प्राति य अन्म आवश्मक अध्ममनको काभ शरुु गरयनेछ । 

५२. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको साझेदायीभा केही स्थानीम तहको केन्रभा ऩन्र 
शैय्माको अस्ऩतार तनभाफण शरुूवात गरयनेछ । प्रसतुी केन्र, शहयी स्वास््म 
केन्र रगामतका स्वास््म सॊस्था तनभाफण गनफ स्थानीम तहराई अनदुान उऩरधध 
गयाइनेछ । 

५३. गड्डाचौकी देश्चख कणाफरी श्चचसाऩानीसम्भको याजभागफ स्तयोन्नततका रातग सॊघीम 
सयकाय तथा स्थानीम तहसॉग सभन्वम गयी कामफ आयम्ब गरयनेछ । 

५४. बौगोतरक र्वकटता, आवश्मकता, सभावेश्चशता, सभन्मार्मकता य 
 सभानऩुाततकताका आधायभा उऩरधध र्वत्तीम स्रोतको न्मामोश्चचत र्वतयण गने 
नीतत अवरम्फन गरयनेछ । 

५५. भानव र्वकास सचुकाङ्क य बौततक ऩूवाफधाय र्वकासभा सफैबन्दा ऩछातड ऩयेको 
फाजयुा रगामतका दगुफभ ऺेरहरूको सभग्र र्वकासभा र्वशेष जोड र्दइनेछ । 

५६. नमाॉ जन्भने फातरकाको सनुौरो बर्वष्म सतुनश्चित गनफ फातरका तफभाको नीततगत 
्मवस्था गरयनेछ । 
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५७. प्राकृततक र्वऩद् य दघुफटनाको जोश्चखभ न्मूनीकयण गनफ प्रदेशका सम्ऩूणफ 
घयधयुीराई तफभाको दामयाभा सभेट्ने ्मवस्था गरयनेछ । 

५८. चार ुखचफभा तभत्मर्मता कामभ गयी ऩूॉजीगत खचफ वरृ्द्ध गने नीतत अवरम्फन 
गरयनेछ । सावफजतनक खचफभा तभत्मर्मता कामभ गनफ खचफको भाऩदण्ड फनाई 
रागू गरयनेछ । 

५९. सावफजतनक खचफराई प्रबावकायी एवभ ् नततजाभखुी फनाउन सावफजतनक खचफ 
प्रणारीभा सॊरग्न ऩदातधकायी एवभ ् कभफचायीहरूराई जवापदेही फनाउने गयी 
र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व सम्फन्धी कानून तजुफभा गयी रागू गरयनेछ । 

६०. प्रदेशभा र्वत्तीम ऩहुॉच र्वस्ताय गनफ सॊघीम सयकाय य तनमाभक सॊस्थाहरूसॉगको 
सभन्वम य सहकामफभा प्रदेशका आभ नागरयकराई आधतुनक र्वत्तीम प्रणारीसॉग 
आवद्ध गरयनेछ। 

६१. सयकायी तनकामहरूफाट प्रदान गरयने अनदुानराई भागफदशफन गने गयी अनदुान 
सम्फन्धी एकीकृत नीतत तथा कानून तजुफभा गरयनेछ । 

६२. प्रदेश सयकायको नीतत तथा कामफक्रभभा उल्रेख बएका र्वषमहरूराई वार्षफक 
फजेट तथा कामफक्रभसॉग आवद्ध गयी नीतत नक्साङ्कनको कामफ थारनी गरयनेछ । 

६३. कोतबड-१९ भहाभायीको सॊक्रभण य मसको योकथाभको रातग गरयएको 
फन्दाफन्दीको कायण सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको सभग्र अथफतन्रभा ऩनफ गएको प्रबाव य 
बर्वष्मभा ऩनफ सक्ने असयको ऺती न्मूनीकयण एवभ ्अथफतन्रको ऩनु्उत्थानभा 
सहमोग ऩगु्ने र्दशाभा प्रदेशको आतथफक वषफ २०७७/७८ को फजेट तथा 
कामफक्रभहरू तम गरयनेछ । साथै, मस भहाभायीका कायण योर्कएका र्वकास 
तनभाफणका आमोजनाराई आगाभी वषफभा तनयन्तयता र्दइनेछ । 

६४. कोतबड-१९ भहाभायीको सॊक्रभण य मसको प्रबावरे स्वदेश तथा र्वदेशभा 
योजगायी गभुाएका ्मश्च्त हरूको योजगायी अतबवरृ्द्ध भापफ त आमआजफन फढाई 
अथफतन्रराई गततशीर य चरामभान गयाउने र्दशातपफ  प्रदेश सयकायको फजेट 
तथा कामफक्रभहरू केश्चन्रत हनेुछन ्। 
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६५. स्वास््म सेवा, खाद्य सयुऺा य आऩूततफको प्रबावकायी ्मवस्था गयी जनताराई 
“योगफाट फचाऔ,ँ बोकफाट जोगाऔ”ँ अतबमान शरुु गरयनेछ । 

६६. प्रदेश, स्थानीम तह, सहकायी य तनजीऺेरको साझेदायीभा पोहोयभैरा ्मवस्थाऩन 
य प्रशोधन कामफराई ्मवश्चस्थत गरयनेछ । 

६७. सयकायरे कृर्ष, उद्योग, उजाफ, जरश्रोत एवभ ् ऩमफटनराई दीगो र्वकास य 
सभरृ्द्धका रातग उच्चतभ उऩमोग गने उदे्दश्मका साथ प्रभखु प्राथतभकताभा याखी 
नीतत तथा कामफक्रभ तमाय गनफ जोड र्दनेछ ।  

६८. भखु्मभन्री एकीकृत फस्ती र्वकास कामफक्रभराई तनयन्तयता र्दॉदै फस्तीराई 
आधतुनक फस्ती, गाउॉ य शहय फजायराई सरु्वधाम्ुत  आधतुनक शहयभा 
रुऩान्तयण गनफ नौवटै श्चजल्राभा कामफक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।   

६९. श्रभ जनशश्च्त राई र्वकास तनभाफणसॉग जोड्दै आमोजनाहरू र्वकास गने य 
अवस्था हेयी काभका रातग खाद्यान्न कामफक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

७०. प्रदेशको र्वकास य स्वयोजगायीराई टेवा ऩगु्ने गयी “भखु्मभन्री प्रदेश स्वमभ ्
सेवक ऩरयचारन  कामफक्रभ” राई तनयन्तयता र्दइनेछ । 

७१. तछभेकी तथा तेस्रो भरुकुफाट योजगायी गभुाई स्वदेश पकेका नागरयकहरूको 
ऻान, सीऩ य ऺभता प्रमोग गयी कृर्ष तथा गैय-कृर्ष ऺेरको उत्ऩादन तथा 
उत्ऩादकत्व अतबवरृ्द्ध गने गयी कामफक्रभहरू रश्चऺत हनेुछन ्। मस्ता ्मश्च्त  
तथा उद्यभीहरूराई रश्चऺत गयी स्वयोजगाय र्वकास कोष भापफ त सहतुरमत 
दयभा तफना तधतो कजाफ प्रदान गरयनेछ । 

७२. स्थानीम कच्चा ऩदाथफभा आधारयत उत्ऩादनभूरक साना तथा भझौरा उद्योग य 
प्रदेशभा सञ्चारन हनेु अन्म साना तथा भझौरा ्मवसामको उत्ऩादन अतबवरृ्द्ध 
गयी अथफतन्रभा मोगदान ऩरु् माउन त्मस्ता उद्योगहरूरे उत्ऩादन य तसजफना 
गयेको योजगायी सर्हतको ऩरयणाभको आधायभा उद्यभीहरूराई प्रोत्साहन गने 
कामफक्रभ ल्माइनेछ । साथै, स्थानीमस्तयभा उत्ऩादन हनेु वस्तहुरूको ब्रान्ड 
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र्वकास, त्मस्ता वस्तहुरूको उत्ऩादनभा आवश्मक ऩूॉजी य प्रर्वतधको सहज 
उऩरधधता सतुनश्चित गरयनेछ । 

७३. ऩूवफ तमायी य कामाफन्वमन सतुनश्चित बएका फढी बन्दा फढी नागरयकराई 
प्रततपर र्दने आमोजना तथा कामफक्रभराई वार्षफक फजेट तथा कामफक्रभभा 
सभावेश गरयनेछ । 

७४. जरश्रोतको फहउुदे्दश्मीम उऩमोग गने गयी सॊघीम सयकायसॉग सभन्वम गयी 
तसॊचाई, जरर्वद्यतु, जर मातामात तथा भनोयन्जनकोरूऩभा जरश्रोतको उऩमोग 
हनेु गयी प्रदेशभा रगानीको वातावयण तमाय गरयनेछ । 

७५. उत्ऩादन प्रणारीराई फढोत्तयी र्दॉदै उत्ऩादन य र्वतयण प्रणारी फीचको सन्तरुन 
एवभ ्तादात्म्म हनेु गयी न्मामोश्चचत र्वतयण प्रणारी स्थाऩना गदै रतगनेछ । 

७६. श्रतभकहरूको न्मामोश्चचत र्हत य साभाश्चजक सयुऺाको सॊयऺण गने नीतत 
ल्माइनेछ । श्रतभकराई शेमय रगानीभा सहबागी गयाउन इच्छुक उद्योग य 
उद्यभीराई प्रदेश सयकायरे र्वशेष सहमोग गनेछ । 

७७. प्रदेशरे सञ्चारन गने र्वकासका र्क्रमाकराऩहरूराई यार्ष्ट्रम र्वकास एवभ ्दीगो 
र्वकासका रक्ष्महरूसॉग आवद्ध हनेु गयी प्रदेशको आवतधक मोजना तजुफभा 
गरयनेछ । 

७८. नेऩार सयकाय तथा स्थानीम तहहरूसॉग सभन्वम य सहकामफ गयी प्रदेशको 
आतथफक, साभाश्चजक रगामतका ऺेरको सूचना तथा त्माङ्क ्मवस्थाऩन गनफका 
रातग सूचना ्मवस्थाऩन प्रणारीको स्थाऩना तथा र्वकास गरयनेछ ।  

७९. सन्ततुरत र्वकासको अवधायणाराई भूतफ रुऩ र्दन प्रदेश सयकायफाट कामाफन्वमन 
गरयने र्वकासका र्क्रमाकराऩहरूराई बौगोतरक, आतथफक, साभाश्चजक तथा 
भानवीम दृर्िरे ऩछातड ऩयेका ऺेर, वगफ तथा सभदुामको उत्थानका रातग 
अगातड फढाइनेछ ।  

८०. प्रदेशभा रगानी अतबवरृ्द्ध तथा र्वस्ताय गनफ रगानीभैरी वातावयण तसजफना 
गरयनेछ । 
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८१. आतथफक वषफ २०७७/७८ का सभग्र कामफक्रभहरू उत्ऩादन, उत्ऩादकत्व, 
योजगायी एवभ ्आत्भतनबफय अथफतन्रको र्वकास गने तपफ  ऩरयरश्चऺत हनेुछन ्। 

८२. सशुासन प्रवद्धफन गदै भ्रिाचाय तनमन्रणको नीततराई कडाइका साथ रागू 
गरयनेछ । सावफजतनक सेवा प्रवाहराई सूचना प्रर्वतधभा आवद्ध गयाई तछटोछरयतो 
फनाइनेछ । सेवाग्राहीरे सहज तरयकारे गनुासो य उजयुी र्दन सक्ने ्मवस्था 
तभराइनेछ ।  

८३. सयकायी कामाफरमका सम्ऩूणफ आतथफक कायोफाय फैर्ङ्कग प्रणारी भापफ त गने 
्मवस्था तभराइनेछ ।  

८४. गयीफ, असहाम तथा र्ऩछतडएका वगफका ऩीतडत नागरयकराई तन:शलु्क कानूनी 
ऩयाभशफ सेवा तथा सहमोगको ्मवस्था गरयनेछ । 

८५. “एउटै सरृ्ि सभदृर्ि” भूर नाया सर्हत भर्हरा र्हॊसा, छाउऩडी प्रथा, फोक्सी प्रथा, 
जातीम बेदबाव उन्भूरन गनफ साभाश्चजक रुऩान्तयण अतबमान सञ्चारन गरयनेछ । 

८६. जनआन्दोरन य जनमदु्धका शर्हद, घाइते, फेऩत्ता ऩरयवाय, असहाम, अश्त , 
द्वन्द्व ऩीतडत, वदृ्धवृद्धा, सीभान्तीकृत, रोऩोन्भखु जातत, जनजातत, दतरत, एकर 
भर्हरा, फेयोजगाय तथा र्वऩन्न वगफराई ऩरयरश्चऺत गयी आगाभी फजेटभा 
कामफक्रभ ल्माइनेछ ।  

८७. जनशश्च्त राई सीऩभूरक तातरभ र्दई स्वदेशभा नै योजगायीभा रगाउने कामफक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ । साथै, अनौऩचारयक श्रभराई औऩचारयकीकयण य 
श्रतभकहरूको ऩन्जीकयण गरयनेछ । 

८८. साना उत्ऩादकराई सहकायी सॊस्थाभा आवद्ध गयाई अनदुान र्दने ्मवस्था 
गरयनेछ । फेयोजगाय मवुाहरूराई सहकायीभा सॊरग्न गयाउॊ दै स्वयोजगाय एवभ ्
्मवसाम सञ्चारन गनफ प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

८९. प्रदेशको प्राकृततक बू-फनोट, र्वकासको स्तय, र्वकासका सम्बा्मता, 
आवश्मकता य प्राथतभकताको आधायभा कामफक्रभहरू सभावेश गरयने छन ्। 
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९०. प्रदेशका र्वतबन्न र्वधाभा र्वश्चशि मोगदान गनुफहनेु ्मश्च्त त्वराई प्रादेश्चशक ऩदक 
य र्वबूषणफाट सम्भातनत गरयनेछ । 

९१. प्रदेश सयकाय अन्तयगतका तनकामहरूफाट सञ्चातरत आमोजना तथा कामफक्रभको 
गणुस्तय, रागत, सभम य उऩरश्चधध सभेतका सूचकभा आधारयत अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन प्रणारीको र्वकास गरयनेछ । 

सबाभखु भहोदम, 

९२. नेऩार सयकायको सॊघीम बतूभ ्मवस्थाऩन कानूनसॉग तादात्म्म हनेुगयी प्रदेश 
सयकायको ब-ूउऩमोग नीतत य मोजना तजुफभा गरयनेछ । 

९३. आधतुनक प्रर्वतधको प्रमोग गयी प्रदेशतबरको सम्ऩूणफ बूतभको र्वद्यतुीम अतबरेख 
सर्हतको प्रादेश्चशक बू-सूचना प्रणारीको र्वकास गनफ कामफमोजना तमाय गयी 
कामाफन्वमन गरयनेछ । 

९४. स्थानीम तहहरूको सभन्वमभा प्रदेशतबरका सम्ऩूणफ सयकायी, सावफजतनक य गठुी 
जग्गाको अतबरेख तमाय गयी त्मस्ता जग्गाको सॊयऺण य उऩमोग गरयनेछ । 

९५. र्वश्व्माऩीरुऩभा देश्चखएको कोयोना सॊक्रभणफाट प्रबार्वत मवुा श्रतभकहरूराई 
कृर्ष ऺेरको योजगायीभा प्राथतभकता र्दइनेछ ।  

९६. साना तथा गयीफ र्कसानहरूराई कृर्ष ऋण उऩरधध गयाउने नीतत तरइनेछ । 
साथै, सम्बा्मता अध्ममन गयी तयकायी खेती य परपूर र्वशेष ऩकेट ऺेर 
घोषणा गयी कामाफन्वमनभा ल्माइनेछ । 

९७. प्रदेशको खाद्य तथा ऩोषण सयुऺा सतुनश्चित गनफ “नभूना गाउॉ आपैं  फनाउॉ” 

कामफक्रभराई तनयन्तयता र्दई सहकायी तथा तनजी ऺेरराई कृर्ष उत्ऩादनतपफ  
प्रोत्सार्हत गदै, जग्गाको चक्राफन्दी, कृर्ष ्मावसामीकयण य आधतुनकीकयण 
भापफ त कृर्ष उत्ऩादकत्व वरृ्द्धका कामफक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ । 

९८. आगाभी वषफदेश्चख सफै खेतीमोग्म जभीनभा खेती गरयदै रतगनेछ । सावफजतनक 
जभीनभातथको अततक्रभण योर्कनेछ । 
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९९. जरवाम ु य बौगोतरक अवश्चस्थतत अनरुुऩ अन्नफारी, परपूर य नगदेफारीको 
र्वकास गरयनेछ । 

१००. कृर्षको ्मावसामीकयणका रातग कयाय, सभूह, ऩट्टा कृर्ष ्मवसाम प्रणारी य 
सहकायी खेतीको रातग एकीकृत बतूभ ्मवस्थाऩन प्रणारीराई प्रोत्सार्हत 
गरयनेछ ।  

१०१. बतूभहीन य ्मावसार्मक कृषकहरूराई कृर्ष ऩेशाभा सहमोग ऩरु् माउन बतूभ 
फैङ्कको स्थाऩना गरयनेछ । 

१०२. कृर्ष मन्र-उऩकयण, भर, फीउ, प्रर्वतध तथा प्रशोधन य बण्डायणभा अनदुान 
प्रदान गरयनेछ । 

१०३. प्राङ्गारयक भरको उत्ऩादन य प्रमोगभा जोड र्दइनेछ । जैर्वक र्वषादीको 
प्रमोगराई फढावा र्दई यासामतनक र्वषादीको प्रमोगराई प्रततस्थाऩन गने नीतत 
तरइनेछ । 

१०४. कृर्ष ऺेरभा आधतुनक प्रर्वतध, औजाय उऩकयणहरूको र्वकास य उऩमोग गयी 
कृर्ष ऩेशा ्मवसामराई आधतुनकीकयण गनफ जोड र्दइनेछ । कृर्ष ऺेरका 
ऩयम्ऩयागत र्वतध य प्रर्वतधहरूराई वैऻातनकीकयण य आधतुनकीकयण गरयनेछ । 

१०५. कृर्ष ऺेरको र्वकास य र्वस्तायका रातग कृषक सभूह य सहकायी तनभाफण गयी 
स्थानीम ऻान, सीऩ य अनबुवको उऩमोग गने नीतत तरइनेछ ।  

१०६. सॊघीम य स्थानीम तहसॉग आवश्मक सभन्वम य सहकामफ गयी साना 
र्कसानहरूराई फीउ, भर, तसॊचाई, कृर्ष ऋणको धमाज, र्वद्यतु भहशरु य 
बन्साय शलु्कभा अनदुान प्रदान गरयनेछ ।  

१०७. कृर्ष उत्ऩादन य प्रततपरको आधायभा अनदुान र्दने प्रणारीको स्थाऩना गयी 
अनदुानराई फैङ्क खातासॉग आवद्ध गरयनेछ ।  

१०८. कृर्ष, ऩशऩुॊऺी तथा भत्स्म उत्ऩादनका रातग आवश्मक साभग्रीहरूको प्रदेश तबरै 
उत्ऩादन, बण्डायण य फजायीकयणको रातग अनदुान प्रदान गरयनेछ । 
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१०९. प्रत्मेक स्थानीम तहभा फीउ स्रोत केन्र, श्चचस्मान केन्र य भूल्म श्रृॊखराभा 
आधारयत कृर्ष ्मवसामको र्वकास गदै योजगायी तसजफना गरयनेछ । 

११०. कृर्ष तथा ऩशजुन्म उत्ऩादनको उश्चचत फजायीकयणको सतुनश्चित गनफ प्रदेशका 
र्वतबन्न स्थानहरूभा तनभाफण, सञ्चारन य हस्तान्तयणको भोडरभा एकीकृत कृर्ष 
फजाय र्वकास गरयनेछ । कृर्ष उद्यभको र्वकासका रातग कृर्ष उस्भामन 
केन्रको शरुुवात गरयनेछ । 

१११. प्रदेशतबर ऩशऩुारनराई प्रोत्सार्हत गनफ गाई, बैंसी, फाख्रा, कुखयुाको 
्मावसार्मक उत्ऩादनका रातग फजायीकयणभा आधारयत अनदुान प्रदान 
गरयनेछ । प्राकृततक तथा कृतरभ जराशमभा भत्स्मऩारन गने कामफराई प्रफद्धफन 
गरयनेछ । 

११२. प्रदेशका उच्च र्हभारी ऩाटनभा वृहत ्मावसार्मक चौयी, बेडा य च्माङ्क्ग्रा ऩारन 
गनफ खरुा प्राकृततक पभफ स्थाऩना गयी मसफाट उत्ऩार्दत वस्तहुरू आन्तरयक य 
फार्हयी फजायसम्भ ऩरु् माउने नीतत तरइनेछ । 

११३. कृर्ष प्रसाय सेवाको र्वस्ताय गयी कृर्ष ्मवसामभा सॊरग्न ्मश्च्त हरूराई कृर्ष 
सम्फन्धी सूचना प्रवाह गरयनेछ । फारी अनसुन्धान केन्रहरू, कृर्ष र्वश्वर्वद्यारम 
तथा अध्ममन सॊस्थाहरूसॉगको सभन्वमभा कृर्ष प्रर्वतध र्वस्ताय, अध्ममन य 

उत्ऩादन प्रवद्धफनका कामफक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ । 

११४. प्रदेशस्तयभा एम्फरेुटोयी श्चक्रतनक सर्हतको प्रादेश्चशक र्वऻ बेटेनयी ऩयाभशफ 
अस्ऩतार  य फारी सॊयऺण  एम्फरेुन्स स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 
ऩशऩुन्छी खोऩ कामफक्रभ अतबमानका रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ । 

११५. “कृषकसॉग कृर्ष र्वद्याथॉ” कामफक्रभ सञ्चारन गयी कृर्ष अध्ममनसॉगै आमआजफन 
तथा कृर्ष प्रसायराई थऩ टेवा र्दइनेछ । 

११६. दतरत, भ्ुत  हतरमा, भ्ुत  कभैमा, भ्ुत  कभरयी, एकर भर्हरा, द्वन्द्वऩीतडत, 

सकुुम्वासी य र्वऩन्न सभदुामका रातग आमआजफनका कामफक्रभहरू सञ्चारन  
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गरयनेछ । साथै, र्वगतभा भ्ुत  कभैमा, हतरमा ऩनुस्थाफऩना कामफभा छुट हनु 
गएका ऩरयवायहरूको ऩर्हचान गयी रगत सॊकरन गरयनेछ । 

११७. साभदुार्मक वन तथा कफतुरमती वन ऺेरभा सयोकायवाराहरूको सभन्वम य 
सहकामफभा कृर्ष वन कामफक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

११८. कृर्ष य सहकायी सम्फन्धी त्माङ्क सॊकरन य अतबरेखीकयण गरयनेछ । 

११९. सहकायी ऺेरराई र्वकासको प्रभखु साझेदायका रुऩभा स्थार्ऩत गनफ सॊस्थाहरूको 
ऺभता र्वकासका कामफक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । सहकायी सॊस्थाहरू भापफ त सीऩ 
र्वकासका तातरभ सञ्चारन गयी सभदुामको आमआजफनभा टेवा ऩमुाफइनेछ । 
एकै कामफऺ ेर य सभान प्रकृततका कामफभा सॊरग्न सहकायीको एकीकयण तथा 
्मवसाम र्वस्तायराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

सबाभखु भहोदम, 

१२०. जनताको सवाफङ्गीण र्वकास एवभ ् जनचेतनाको आधायस्तम्बको रूऩभा यहेको 
स्वास््म य श्चशऺाराई र्वशेष प्राथतभकता र्दइनेछ ।  

१२१. जीवनोऩमोगी य गणुस्तयीम श्चशऺाको र्वकास, र्वस्ताय य सम्फद्धफन गरयनेछ । 

साथै, श्चशऺाराई जीवन, सभाज य उत्ऩादनसॉग जोड्दै प्रार्वतधक, ्मावसार्मक य 
ऩोतरटेश्चक्नक श्चशऺाराई र्वशेष जोड र्दइनेछ ।  

१२२. प्रदेश र्वश्वर्वद्यारम स्थाऩना गनफका रातग सम्बा्मता अध्ममन गयी आवश्मक 
प्रर्क्रमा शरुु गरयनेछ । मस र्वश्वर्वद्यारमभा कृर्ष सम्फन्धी अध्ममन य 
अनसुन्धानराई र्वशेष स्थान र्दइनेछ ।  

१२३. दगुफभ ऺेरका फातसन्दा, दतरत, भर्हरा, जनजाती, शर्हद ऩरयवाय, घाइते, अऩाङ्ग, 
वेऩत्ता ऩरयवाय, आतथफकरूऩरे र्वऩन्न वगफ, रोऩोन्भखु य तसभान्तीकृत सभदुाम य 
अऩाङ्गता बएका फारफातरकाहरूराई श्चशऺाभा ऩहुॉच सतुनश्चित गनफ छारवशृ्चत्त 
सर्हतका कामफक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ । 
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१२४. “भेयो र्वशेषऻता भेयै प्रदेशका रातग” बन्ने नायाका साथ र्ऩछतडएको वगफका 
जेहेन्दाय र्वद्याथॉहरूराई श्चचर्कत्सा श्चशऺा रगामत उच्च श्चशऺा अध्ममन गनफ 
छारवशृ्चत्त उऩरधध गयाइनेछ  । 

१२५. र्वद्यारम फार्हय यहेका  प्रदेशका सफै फारफातरकाहरूको रातग र्वद्यारम श्चशऺाभा 
ऩहुॉच सतुनश्चित गनफ र्वद्यारम बनाफ कामफक्रभ रगामत र्वशेष कामफक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ । 

१२६. सॊघीम य स्थानीम तहसॉगको सहकामफभा प्रदेशराई ऩूणफ साऺय प्रदेश घोषणा 
गरयनेछ । 

१२७. श्चशऺण सॊस्थाहरूभा सूचना तथा सञ्चाय प्रर्वतधको प्रमोगराई प्रोत्साहन गनफ ई-
राइबे्रयी, कम््मटुय य आधतुनक शैश्चऺक साभग्रीको ्मवस्था गरयनेछ ।  

१२८. प्रायश्चम्बक फार श्चशऺादेश्चख कऺा तीनसम्भ भातबृाषाको स्थानीम ऩाठ्यक्रभ 
तनभाफण गयी अध्ममन अध्माऩन गयाउने प्रफन्ध तभराइनेछ । अऩाङ्गता बएका 
फारफातरकाका रातग श्चशऺाको प्रफन्ध गरयनेछ ।  

१२९. श्चशऺण सॊस्थाहरूको बौततक ऩूवाफधाय सधुायका कामफराई तनयन्तयता र्दॉदै र्वऩद्   
जोश्चखभफाट सयुश्चऺत, रैर्ङ्गक तथा अऩाङ्गभैरी फनाइनेछ । 

१३०. प्रादेश्चशक श्चशऺा नीततका साथै आवश्मक ऐन तजुफभा गरयनेछ । 
१३१. प्रदेश भातहतभा यहने गयी श्चजल्राभा आवश्मकताका आधायभा साभाश्चजक 

र्वकास कामाफरम य तातरभ केन्रहरू स्थाऩना गरयनेछ । 
१३२. नगयऩातरकाका प्रत्मेक वडा य गाउॉऩातरकाका केन्रभा साभदुार्मक 

ऩसु्तकारम/वाचनारमहरू, ज्मेष्ठ नागरयक र्वश्राभस्थर तथा आश्रभको तनभाफण 
गरयनेछ । 

१३३. प्रदेशभा करा, सार्हत्म य सॊस्कृतत र्वकासको रातग सदूुयऩश्चिभ प्रऻा प्रततष्ठान 
स्थाऩना गरयनेछ  । 

१३४. रोकफाजा, रोकधनु, रोककरा, रोकगीत, रोकसॊस्कृतत, रोकसॊगीत य 
रोकवाताफको सॊयऺण, सम्वद्धफन य प्रफद्धफनका रातग सॊस्थागत र्वकास, प्रचायप्रसाय, 
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प्रश्चशऺण, प्रततमोतगता रगामतका ऩसु्तान्तयणका कामफक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ । 
साथै, रोक साॊस्कृततक सङ्क्ग्रहारम स्थाऩना गरयनेछ । 

१३५. कोतबड-१९ भहाभायीको सॊक्रभण फढ्दै गएको सन्दबफभा आवश्मकता अनसुाय 
सॊक्रतभतहरूराई अस्ऩतारभा छुटै्ट याख्न थऩ शैय्माको ्मवस्था गरयनेछ । 

१३६. कोतबड-१९ को योकथाभ य उऩचायका रातग धनगढी, भहेन्रनगय य डडेल्धयुाभा 
यहेका स्वास््म सॊस्थाहरूको स्तयोन्नतत गरयनेछ । फैतडी, डोटी य अछाभ 
अस्ऩतारभा भोतरक्मरुय सेटअऩ सर्हतको प्रमोगशारा स्थाऩना एवभ ् सञ्चारन 
गरयनेछ । 

१३७. कोतबड-१९ को योकथाभका तनश्चम्त स्थानीम तहसॉग सभन्वम गयी प्रदेशबय 
आवश्मकता अनसुाय अरग्गै (क्वायेश्चन्टन) याख्न े्मवस्था गरयनेछ । 

१३८. असयुश्चऺत भाततृ्व, उच्च भात,ृ फार तथा श्चशश ु भतृ्मदुय य र्वतबन्न योगहरूको  
योकथाभ य उऩचाय गनफ सेवा र्वस्ताय गने नीतत अवरम्वन गरयनेछ ।  

१३९. सावफजतनक, साभदुार्मक, सहकायी तथा तनजी ऺेरको सहकामफ य सभन्वमभा 
एकीकृत स्वास््म श्चशऺा य स्वास््म सेवा उऩरधध गयाइनेछ । 

१४०. “स्वास््म सेवा सदुृढीकयण कामफक्रभ”  भापफ त नौवटै श्चजल्राका अस्ऩतारहरूको 
स्तयोन्नतत गयी औषतध उऩकयण, आधुतनक सरु्वधाम्ुत  प्रमोगशारा य दऺ भानव 
सॊशाधनको ्मवस्था गरयनेछ । 

१४१. तसकरसेर एतनतभमा य थारसेतभमा योगको तनदान एवभ ्उऩचायको कामफराई थऩ 
्मवश्चस्थत गरयनेछ । 

१४२. प्रदेशभा सॊघीम सयकायको सहमोग य सहकामफभा सरु्वधा सम्ऩन्न िभा सेन्टय, 
एक सम शैय्माको सॊक्राभक योग तनमन्रण अस्ऩतार य क्मान्सय अस्ऩतार 
स्थाऩना गरयनेछ ।  

१४३. सेती य भहाकारी प्रादेश्चशक अस्ऩतारराई र्वश्चशिीकृत सेवा र्दने अस्ऩतारको 
रुऩभा र्वकास गरयनेछ ।  
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१४४. सदूुयऩश्चिभ आमवेुद प्रततष्ठान य प्रादेश्चशक आमवेुद श्चचर्कत्सारम स्थाऩना 
गरयनेछ । एरो्मातथक, होतभमो्मातथक, अक्मऩुञ्चय, प्राकृततक श्चचर्कत्सा तथा 
वैकश्चल्ऩक श्चचर्कत्सा प्रणारीहरूको सॊयऺण, सम्फद्धफन य र्वकास गरयनेछ ।  

१४५. प्रादेश्चशक भाऩदण्ड तजुफभा गयी सावफजतनक स्वास््म सेवा प्रवाह गने सॊस्था य 
तनजी ऺेरभा सञ्चातरत अस्ऩतार, श्चक्रतनक, पाभेसी, प्रमोगशारा रगामतका 
सॊस्थाहरूको तनमभन तथा अनगुभन गरयनेछ । 

१४६. सीभा नाका य अन्म आवश्मक स्थानहरूभा उऩकयणम्ुत  स्वास््म केन्र स्थाऩना 
गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

१४७. “भखु्मभन्री ज्मेष्ठ नागरयक स्वास््म कामफक्रभ” भापफ त आधायबतू स्वास््म 
सेवाभा ज्मेष्ठ नागरयकहरूको ऩहुॉच अतबवृर्द्ध गरयनेछ । 

१४८. जनआन्दोरन तथा सशस्त्र सॊघषफका घाइतेहरूको तन्शलु्क उऩचायको ्मवस्था 
गरयनेछ ।  

१४९. स्थानीम तहसॉगको सहकामफभा प्रत्मेक स्थानीम तहभा न्मूनतभ र्वद्याथॉ सॊख्मा 
ऩगेुका र्वद्यारमहरूभा “एक र्वद्यारम एक नसफ  य एक मोग गरुू कामफक्रभ” 

क्रभश् सञ्चारन गरयनेछ । 
१५०. भात ृ तथा फार स्वास््म प्रवद्धफनका रातग ग्राभीण अल्िासाउण्ड कामफक्रभराई 

र्वस्ताय गरयनेछ। साथै, भात ृतथा फार सयुऺाका रातग आकश्चस्भक प्रसतुी सेवा 
य गम्बीय प्रकृततका अतत आवश्मकीम स्वास््म सेवाका रातग हवाई एम्फरेुन्स 
सेवाराई तनयन्तयता र्दइनेछ । 

१५१. स्वास््म ऩमफटनराई प्रवद्धफन हनेुगयी खिड, फतडभातरका, याभायोशन, 
भातरकाजुफन, ग्वाल्रेक य ऩयशयुाभधाभभा मोग तथा ध्मान केन्र तनभाफणको 
सम्बा्मता अध्ममन गरयनेछ । 

१५२. स्वास््म उऩकयणहरू भभफत सम्बाय गनफ प्रदेशस्तय फामोभेतडकर इन्जीतनमरयङ्ग 
प्रमोगशारा स्थाऩना य सञ्चारन गरयनेछ । 
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१५३. प्रदेशतबर सञ्चातरत ऺमयोग अस्ऩतारसॉगको साझेदायीभा ऺमयोग भ्ुत  प्रदेश 
फनाउने अतबमान सञ्चारन गरयनेछ । 

१५४. ऩाठेघयको भखुको क्मान्सय, स्तन क्मान्सय रगामतका अन्म नसने योगहरूको 
तनदान गनफ  अतबमान सञ्चारन गरयनेछ ।  

१५५. स्वास््म सेवा य श्चशऺाभा र्वद्यतुीम प्रणारीको उऩमोग गरयनेछ ।   
१५६. भहाकारी आमवेुद औषधारम कञ्चनऩयुभा प्रादेश्चशक स्वास््म प्रफद्धफन केन्र 

स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ । मस्ता केन्र प्रदेशका नौवटै श्चजल्राभा 
क्रभश् र्वस्ताय गरयनेछ । 

१५७. गेटा आॉखा अस्ऩतारसॉगको सभन्वम य सहकामफभा नौवटै श्चजल्राभा आॉखा  

श्चशर्वय सञ्चारन गरयनेछ । 
१५८. साभदुार्मक अस्ऩतारहरूराई ऩूॉजीगत सधुायको रातग अनदुान र्दने कामफराई 

तनयन्तयता र्दइनेछ । 

सबाभखु भहोदम, 

१५९. प्रादेश्चशक गौयव आमोजनाको रुऩभा फहउुदे्दश्मीम यॊगशारा तनभाफण गरयनेछ । 
साथै, प्रत्मेक प्रदेशसबा तनवाफचन ऺेरभा एक खेरभैदानको तनभाफण एवभ ्
स्तयोन्नतत गरयनेछ ।  

१६०. यार्ष्ट्रम य अन्तययार्ष्ट्रमस्तयभा हनेु खेरकुद प्रततमोतगताभा प्रदेशको सहबातगता वरृ्द्ध 
गनफ प्रोत्साहनभूरक कामफक्रभ  सञ्चारन गरयनेछ । खेराडीहरूको वशृ्चत्त 
र्वकासका रातग खेरकुद प्रश्चशऺण प्रततष्ठान सञ्चारन गरयनेछ ।  

१६१. खेरकुदको र्वकासका रातग सॊघ य स्थानीम तहको सभन्वमभा एकीकृत 
खेरकुद मोजना फनाई गाउॉ, टोर, र्वद्यारम, श्चजल्रा य प्रदेशस्तयभा रागू 
गरयनेछ । 

१६२. “स्वस्थ मवुा प्रदेशको खम्फा” बन्ने नाया सर्हत भखु्मभन्री खेरकुद 
प्रततमोतगताराई तनयन्तयता र्दइनेछ । 
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१६३. यार्ष्ट्रम तथा अन्तयाफर्ष्ट्रमस्तयका खेरकुदभा ऩदक प्राि य खेरफाट सन्मास 
तरएका प्रदेश तबरका खेराडीहरूराई सहमोग गनफ “खेराडी कल्माणकायी कोष” 

राई तनयन्तयता र्दॉदै स्वणफऩदक र्वजेता खेराडीको जीवन तफभा प्रदेश सयकायरे 
गनेछ ।  

१६४. दतरत सभदुामभातथको छुवाछूत रगामत सफै प्रकायका बेदबावहरूको अन्त्मका 
रातग अतबमान सञ्चारन गरयनेछ ।  

१६५. स्थानीम तहसॉगको सभन्वमभा फारर्ववाह र्वरुद्धको अतबमान सञ्चारन 
गरयनेछ । 

१६६. असहाम, अऩाङ्गता बएका ्मश्च्त राई उद्धाय य सॊयऺण गनफ र्वशेष कामफक्रभ 
सञ्चारन  गयी सडक भानवभ्ुत  प्रदेश घोषणा गरयनेछ । 

१६७. करकायखाना तथा उद्योग प्रततष्ठानहरूभा काभ गने श्रतभकहरूको त्माङ्क 
सॊकरन गयी अतबरेख तमाय गरयनेछ । साथै, श्रतभकहरूको सीऩ य ऺभताको 
आधायभा स्वयोजगायभूरक ्मवसाम सञ्चारन गनफ प्रोत्साहन गरयनेछ । 

१६८. गरयफीको येखाभनुी यहेका फेयोजगाय, सकुुम्फासी, भ्ुत  कभैमा, दतरत, अऩाङ्गता 
बएका नागरयक, जनमदु्धका शर्हद ऩरयवाय, घाइते, फेऩत्ता य अऩाङ्गका रातग 
प्रदेश सयकायरे आमआजफनका कामफक्रभ सञ्चारन गनेछ ।  

१६९. ऐततहातसक भहत्त्वका र्कल्रा, गढी एवभ ्साॊस्कृततक, धातभफक तथा ऩयुाताश्चत्वक 
स्थरका साथै प्रदेशतबरका यार्ष्ट्रम  एवभ ्स्थानीम सम्ऩदाहरूको सॊयऺण, सम्फद्धफन 
य र्वकास गनफ  र्वशेष कामफक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

१७०. प्रादेश्चशक स्वास््म तथा श्चचर्कत्सा र्वऻान प्रततष्ठान केन्र स्थाऩनाका रातग 
सम्बा्मता अध्ममन गरयनेछ ।  

१७१. कोतबड-19 भहाभायीरे तसजफना हनेु भनोवैऻातनक असयराई न्मूनीकयण एवभ ्
्मवस्थाऩन गनफ जनचेतनाभूरक य भनोऩयाभशफ सेवा सञ्चारन गरयनेछ । 

१७२. मवुाहरूको सवाफङ्गीण र्वकास गयी सभदृ्ध प्रदेश तनभाफणका रातग प्रादेश्चशक मवुा 
नीतत ल्माइनेछ । 
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सबाभखु भहोदम, 

१७३. फषैबरय तसॊचाई सेवा उऩरधध गयाउनका रातग र्वगतभा र्वकास गरयएका तथा 
नमाॉ फहउुदे्दश्मीम रगामत सतह तसॊचाई, नमाॉ प्रर्वतधभा आधारयत तसॊचाई य 
बतूभगत जर तसॊचाई प्रणारीको र्वकास, र्वस्ताय, प्रवद्धफन य उऩमोग गरयनेछ । 

१७४. नदी तथा जराधाय ऺेरको एकीकृत र्वकास तथा ्मवस्थाऩन गनफ प्रदेशस्तयभा 
तसॊचाई गरुुमोजना फनाई कामाफन्वमनभा ल्माइनेछ । ्मावसार्मक खेती गरयने 
ऺेरभा तसॊचाई प्रणारी र्वकास गनफ प्राथतभकता र्दइनेछ । 

१७५. जरवाम ुऩरयवतफन तथा शहयीकयणका कायण बतूभगत जर सतह घट्दै गइयहेको 
अवस्थाफाट तसश्चजफत सभस्मा सभाधान गनफ य ऩानीको ऩनु्उऩमोग गनफ सम्बा्म 
स्थानभा ठूरा तथा साना ऩोखयी तनभाफण गरयनेछ ।  

१७६. तसॊचाई मोजनाहरूको ऩरयमोजना फैँक फनाई प्राथतभकताको आधायभा अध्ममन 
तथा तनभाफण कामफ अगातड फढाइनेछ । 

१७७. प्रदेशतबरका प्रभखु भझौरा नदीहरूको तनमन्रण/्मवस्थाऩन कामफराई 
प्राथतभकता र्दई तटफन्ध गरुूमोजना तनभाफण गयी कामाफन्वमन गरयनेछ । 

१७८. फाजयुा श्चजल्राको अभकोटभा ऩर्हयोको कायण फढुीगॊगा नदीको फहावफाट 
हनुसक्ने ऺतीराई योक्न उऩम्ुत  प्रार्वतधक ऩद्धतत य प्रर्क्रमा अऩनाई सभस्माको 
सभाधान गरयनेछ । 

१७९. भखु्म नदीहरूको नदी फेतसन गरुुमोजना तनभाफण गयी ऩानीको प्रमोग गने नीतत 
अवरम्फन गरयनेछ । 

१८०. प्रदेशको अतधकाय ऺेरभा यहेको जरर्वद्यतु आमोजनाहरूराई प्रदेशरे आपै वा 
साझेदायीभा सञ्चारन गने नीतत अवरम्फन गदै आतथफक वषफ २०७७/७८ तबर 
फीस भेगावाट ऺभताको आमोजना अगातड फढाइनेछ । र्वतबन्न जरर्वद्यतु 
आमोजनाहरूको अध्ममन गयी आमोजना फैँकको तनभाफण गरयनेछ । 

१८१. ऩश्चिभ सेती, कणाफरी रगामतका ठूरा जरर्वद्यतु ऩरयमोजनाहरू तछटो सञ्चारन 
गनफ सॊघीम सयकायसॉग ऩहर गरयनेछ । 
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१८२. प्रदेशभा सञ्चारनभा यहेका य भभफत गनुफऩने रघ ु जरर्वद्यतु आमोजनाहरूको 
त्माङ्क अद्यावतधक गयी आवश्मक भभफत, सम्बाय य स्तयोन्नततका रातग स्थानीम 
तहहरूसॉग सहकामफ गरयनेछ । 

१८३. “प्रदेशका गाउॉ, उज्मारो फनाउ” कामफक्रभ सञ्चारन गयी ग्राभीण तथा दगुफभ 
ऺेरभा जरस्रोत एवभ ् वैकश्चल्ऩक उजाफको सम्बा्मता अध्ममन गयी कामफक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ ।  

१८४. “जरस्रोतभा रगानी, नागरयकको आम्दानी” नीतत रागू गदै आकषफक जरर्वद्यतु 
ऩरयमोजना जनता य सयकायको सॊम्ुत  रगानीभा तनभाफण, प्रफद्धफन य फजायीकयण 
गने नीतत तरइनेछ ।  

१८५. सफैराई खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा उऩरधध गयाउने कामफक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ । 

१८६. कैरारी य कञ्चनऩयु श्चजल्राको चयेु पेदी तथा बावय ऺेर फस्तीभा यहेको 
खानेऩानीको अबावराई सभाधान गनफ आकाशे ऩानी सॊकरन य डीऩ फोरयङ्ग 
प्रर्वतध प्रमोग गयी खानेऩानी आऩूततफ गरयनेछ । 

१८७. खानेऩानी सेवा र्वस्तायको रातग भागको आधायभा सह रगानी, रागत साझेदायी, 
रागत उठततको तसद्धान्त अनरुुऩ खानेऩानी आमोजनाहरू  सञ्चारन गरयनेछ । 

१८८. सॊघ य स्थानीम तहसॉगको सहकामफभा एकीकृत नभूना फस्तीको र्वकास 
गरयनेछ । ्मवश्चस्थत शहयीकयणको मोजना कामाफन्वमनभा ल्माई छरयएय यहेका 
फस्तीहरूराई एकीकृत फस्ती र्वकासको कामफक्रभ अन्तयगत ल्माइनेछ । 

१८९. नौवटै श्चजल्राहरूभा कम्तीभा एक/एक वटा आधतुनक शहयका रातग र्वस्ततृ 
अध्ममन गयी कामफ सञ्चारन गरयनेछ ।  

१९०. सावफजतनक य तनजी बवन तनभाफण गदाफ यार्ष्ट्रम बवन सॊर्हताको ऩरयऩारनाभा जोड 
र्दइनेछ । साथै, आवश्मक कामफर्वतध तमाय गयी स्थानीम तह य सभदुामको 
साझेदायीभा आवश्मकताका आधायभा साभदुार्मक बवनहरूको तनभाफण गरयनेछ । 
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१९१. सयकायी बवनको तडजाइन, प्रमोग तथा भभफत सम्बाय सम्फन्धभा एकद्वाय नीतत 
अवरम्फन गरयनेछ । 

१९२. ग्राभीण ऺेरका र्वऩन्न ऩरयवायहरूको आवास सधुायका रातग खयको छानो 
र्वस्थाऩन गने नीतत तरइनेछ । 

१९३. यणनीततक भहत्वका सडक तथा ऩरुहरू एकीकृत आमोजनाका रुऩभा तनभाफण 
गने नीतत तरइनेछ ।  

१९४. प्रदेश तथा स्थानीम तहहरूराई एकीकृत सडक स्जलारभा आफद्ध हनेु गयी 
प्रादेश्चशक सडक तथा मातामात गरुूमोजना तमाय गयी मातामात स्जलारको 
र्वकास तथा र्वस्ताय गरयनेछ ।  

१९५. आतथफक वषफ २०७७/७८ भा दईुसम चौध र्करोतभटय सडक कारोऩरे 
गरयनेछ ।  

१९६. फाजयुा, फझाङ्ग य दाच ुफरा रगामतका श्चजल्राहरूभा सडक स्जलार तनभाफण य 
र्वस्ताय गयी ग्राभीण ऩूवाफधाय तनभाफणभा र्वषेश ध्मान र्दइनेछ । सडक तनभाफण 
गदाफ हरयत सडक तनभाफणभा जोड र्दइनेछ ।  

१९७. आतथफक वषफ २०७७/७८ देश्चख तनभाफण हनेु सफै ऩूवाफधायहरूराई वातावयणभैरी 
य अऩाङ्गताभैरी फनाइनेछ । साथै, ऩैदरमार ुय साइकर मारकुा रातग भखु्म-
भखु्म सडकहरूभा अरग रेन तनभाफण गरयनेछ ।  

१९८. प्रादेश्चशक सडकहरूभा दघुफटना न्मूनीकयणका रातग तडजाइन, तनभाफण, स्तयोन्नतत 
य भभफत सम्बाय गयी सडक सयुऺाको भाऩदण्ड रागू गयी योड पतनफचसफ तनभाफण 
गरयनेछ ।  

१९९. र्वस्ततृ अध्ममन प्रततवेदनका आधायभा मसै वषफदेश्चख प्रदेश फस सेवा सञ्चारनभा 
ल्माइनेछ । 

२००. मातामात ्मवस्था सेवा कामाफरम य िामर सेन्टयराई आधतुनकीकयण गयी 
स्थानीम तहहरूसॉगको सभन्वमभा सफै प्रकायका सवायीसाधनहरूको दताफ, सडक 
अनभुतत, नवीकयण य चारक अनभुतत ऩरको प्रर्क्रमा थऩ ्मवश्चस्थत गरयनेछ । 
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२०१. प्रदेशका र्वतबन्न स्थानभा आवश्मकताका आधायभा झोरङु्गे ऩरुहरूको तनभाफण 
गरयनेछ । 

सबाभखु भहोदम, 

२०२. प्रादेश्चशक वन नीतत तमाय गयी साझेदायी वन ्मवस्थाऩन, दीगो वैऻातनक वन 
्मवस्थाऩन, वन सॊयऺण ऺेर ्मवस्थाऩन जस्ता ऩद्धततराई आवश्मकता अनरुुऩ 
सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

२०३. वन, वनस्ऩतत, जैर्वक र्वर्वधता य वातावयण सॊयऺण कामफराई ्मवश्चस्थत गयी 
अगातड फढाइनेछ । स्वच्छ, सपा वातावयण कामभ गनफ वन जॊगरको र्वस्ताय 
गरयनेछ ।  

२०४. जराधायीम श्रोतहरूको सॊयऺण य ्मवस्थाऩन गनफ प्रदेशस्तयभा कामफभूरक 
यणनीततक मोजना तमाय गरयनेछ । सीभसाय ऺेरहरूको अतबरेखीकयण य 
वगॉकयण गयी मोजना तजुफभा तथा कामाफन्वमन गरयनेछ । 

२०५. कणाफरी–भहाकारी नदीफीचको श्चशवातरक ऺेरभा जैर्वक र्वर्वधता य जराधाय 
सॊयऺण गनफ कणाफरी–भहाकारी चयेु सॊयऺण कामफक्रभराई तनयन्तयता र्दइनेछ । 

२०६. तनजी, कफतुरमती य साभदुार्मक वनभा वन उद्यभ अन्तयगत भौयी ऩारन, र्टभयु 
खेती, ओखय, रयठ्ठा, श्चचउयी योऩण जस्ता स्थानीम आमभूरक कामफक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ । 

२०७. वन दशक कामफक्रभ (२०७१-२०८०) राई तनयन्तयता र्दॉदै शहय तथा नगय 
उन्भखु फस्तीहरूभा हरयत उद्यानहरू, स्थानीम तह सभेतको सभन्वमभा स्थाऩना 
गरयनेछ । 

२०८. प्रदेशभा उऩरधध फहभूुल्म जडीफटुीफाट अतधकतभ पाइदा तरन जडीफटुीभा 
आधारयत औषधीजन्म वस्तकुो उत्ऩादन, प्रशोधन, बण्डायण य तनकासीभा र्वशेष 
जोड र्दइनेछ य जडीफटुी बण्डायणका रातग प्रदेश य श्चजल्रास्तयभा अत्माधतुनक 
बण्डायण केन्र स्थाऩना तथा सञ्चारन गरयनेछ ।  
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२०९. सॊघीम सयकायको जडीफटुी कम्ऩनीसॉग बएको सम्झौता अनरुुऩ प्रदेशभा 
जडीफटुी कम्ऩनी स्थाऩना गने कामफ अगातड फढाइनेछ । 

२१०. प्रदेशतबरका यार्ष्ट्रम तनकु्जल तथा सॊयऺण ऺेरहरूभा जैर्वक र्वर्वधता सॊयऺण 
तथा ऩमाफ - ऩमफटन प्रफद्धफनका रातग सॊघीम सयकायसॉग सहकामफ गयी कामफक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ । साथै, प्रदेशतबर ऩाइने जैर्वक र्वर्वधताको अतबरेख तमाय 
गयी वनको नक्साङ्कन गरयनेछ । 

२११. प्राकृततक स्रोत साधनको अत्मतधक दोहनराई तनमन्रण गने य सोको 
्मवस्थाऩनका रातग नीततगत एवभ ्काननुी ्मवस्था गरयनेछ । 

सबाभखु भहोदम, 

२१२. प्रादेश्चशक उद्योग, वाश्चणज्म तथा आऩूततफ य खतनज उद्योग सम्फन्धी नीतत तमाय 
गरयनेछ । 

२१३. प्रदेशभा रगानी प्रफद्धफन गनफ प्रादेश्चशक औद्योतगक सम्भेरन गयी रगानीको 
वातावयण अतबवरृ्द्ध गने कामफक्रभ ल्माइनेछ । 

२१४. सॊघीम सयकायसॉगको सहकामफभा कैरारी य कञ्चनऩयुभा औद्योतगक ऺेर य 
करयडोय तनभाफण कामफ अगातड फढाइनेछ । 

२१५. “एक स्थानीम तह एक औद्योतगक ग्राभ” स्थाऩनाको रातग सॊघीम सयकाय य 
स्थानीम तहहरूसॉग सभन्वम गयी कामफ अगातड फढाइनेछ । 

२१६. र्वऩद्को सभमभा वस्त ु तथा सेवाको आऩूततफ सहज फनाउन सॊस्थागत ऺभता 
र्वकास य र्वस्ताय गयी बण्डायण ऺभताभा अतबवरृ्द्ध गरयनेछ । 

२१७. स्थानीमस्तयभा उत्ऩार्दत वस्तहुरूको फजायीकयण य प्रचाय प्रसायको रातग 
श्चजल्रा तथा प्रदेशस्तयभा औद्योतगक भेरा भहोत्सवको आमोजना गरयनेछ । 

२१८. बौगोतरक सूचना प्रणारी सर्हतको उद्योग प्रशासनका रातग आधुतनक त्माङ्क 
्मवस्थाऩन प्रणारीको र्वकास गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

२१९. सॊघीम सयकायसॉग सभन्वम गयी खानीको अध्ममन अनसुन्धानको काभराई 
प्राथतभकता र्दइनेछ ।  



28 

 

२२०. ऩमफटन ऺेरभा सहज ऩहुॉच य आवागभन, सयुऺा ्मवस्था, र्वतबन्न सेवा य 
सरु्वधा र्वस्ताय गरयनेछ । 

२२१. वतफभान कोयोना भहाभायीराई सभेत ध्मान र्दॉदै प्रादेश्चशक ऩमफटन नीतत तजुफभा 
गयी कामाफन्वमनभा ल्माइनकुा साथै आन्तरयक ऩमफटनराई प्रोत्साहन गने नीतत 
अवरम्फन गरयनेछ ।  

२२२. ऐततहातसक, धातभफक, साॉस्कृततक, ऩयुाताश्चत्वक ऩमफटकीम ऺेरको सभग्र अध्ममन, 
अनसुन्धान, र्वकास, सॊयऺण एवभ ्सम्फद्धफन गरयनेछ । 

२२३. तयाई, ऩहाड य र्हभार जोड्ने गयी प्रदेश ऩमफटन करयडोयहरूको र्वस्ततृ 
अध्ममन गयी कामफ सञ्चारन गरयनेछ ।  

२२४. खिड, फतडभातरका य याभायोशनभा सरु्वधा सम्ऩन्न गल्पकोसफ य हकी खेरका 
साथै साहतसक खेरको सम्बा्मता अध्ममन गरयनेछ । 

२२५. सात फर्हनी बवगती य ऩाॉच श्चशवधाभहरू रगामतका ऩर्वर स्थरहरूको 
आध्माश्चत्भक एवभ ् तीथाफटनहरूराई केन्रको रुऩभा र्वकास गयी त्मसको 
एकीकृत चक्रतीथफ मारा एवभ ् धातभफक मारा ऩरयऩथ कामफक्रभको प्रफद्धफन 
गरयनेछ । 

२२६. फैद्यनाथ, ऩयशयुाभधाभ य घोडाघोडी जस्ता ऩमफटकीम गन्त्महरूको गरुुमोजना 
तमाय गरयनेछ । साथै, ऩातार बूभेश्वय, गबाफ दयफाय, फाजुफकोट दयफाय, 
राभीतार, देवतार, फडीकेदाय,  तसद्ध गपुा, सभुाफ सयोवय रगामतका अन्म 
ऩमफटकीम ऺेरहरूको सॊयऺण य र्वकास गरयनेछ । 

२२७. अर्ऩनाम्ऩा, अर्ऩ सैऩार, धमासऋर्ष, जेठी फहयुानी रगामतका र्हभारमहरूभा 
र्हभार आयोहण प्रफद्धफन, साहतसक ऩमफटनको ऩूवाफधाय र्वकास गरयनेछ । 

२२८. कैरारी य कञ्चनऩयुका थारू य यानाथारूहरूको जीवनस्तय प्रफद्धफन गने गयी 
होभस्टे सञ्चारन गनफ प्रोत्साहन गनुफका साथै अन्म सम्बा्म ऩमफटकीम गन्त्मभा 
सभेत होभस्टे सञ्चारन गनफ प्रोत्साहन गरयनेछ । 
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२२९. दतरत सभदुाम य अतत र्वऩन्न वगफ, जातत, जनजाततका ऩयम्ऩयागत ऩेशा, करा य 
सीऩको सॊयऺण गदै ततनको आधतुनकीकयण य ्मवसामीकयण गरयनेछ ।  

२३०. प्रदेशभा यहेका यानाथारू, वादी, भशु्चस्रभ, याउटे, याजी, शौका रगामतका 
अल्ऩसॊख्मक जातजाततको जीवनस्तय उकास्न कामफक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

२३१. जरवाम ु ऩरयवतफन, हरयत ग्मास उत्सजफन न्मूनीकयण य वातावयण सॊयऺण 
सम्फन्धी नीतत तजुफभा तथा र्वतबन्न ऐन, तनमभहरूको सभसाभर्मक ऩरयभाजफन 
गरयनेछ ।  

२३२. र्वतबन्न प्रकायका प्रदषुण तनमन्रण य न्मूनीकयण गनफ ्राश्चस्टकको प्रमोगभा 
तनमन्रण एवभ ्तनमभन गयी वैकश्चल्ऩक स्थानीम साभग्रीको उऩमोगराई प्रोत्साहन 
गरयनेछ । साथै, प्रदषुण भाऩन मन्रहरूको स्थाऩना गयी प्रदषुणको भारा भाऩन 
गने ्मवस्था गरयनेछ । 

२३३. प्रादेश्चशक र्वऻान तथा प्रर्वतध सम्फन्धी कानून तमाय गयी सदूुयऩश्चिभ र्वऻान 
तथा प्रर्वतध प्रततष्ठान स्थाऩना गरयनेछ ।  

२३४. ऩयम्ऩयागत ऻान, सीऩ तथा प्रर्वतधहरूराई र्वऻान तथा प्रर्वतध सभेतको 
सॊमोजनद्वाया आधतुनकीकयण गदै रतगनेछ । खोज य अनसुन्धानभा सॊरग्न 
जनशश्च्त राई प्रदेशभा यहेय काभ गनफ प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

२३५. सयोकायवारा तनकामहरूसॉगको सहकामफ य सभन्वमभा प्रदेश र्वऻान केन्र य 
र्वतध र्वऻान प्रमोगशारा स्थाऩनाका रातग सॊस्थागत सॊयचना य ऩूवाफधायहरूको 
र्वकास गरयनेछ । 

२३६. प्रदेश, स्थानीम तह य सहकायी सॊघसॊस्थाको साझेदायीभा दैतनक उऩबोग्म 
वस्तकुो सहज तफक्री र्वतयणका रातग सरुब उऩबो्त ा ऩसर सञ्चारन गने नीतत 
तरइनेछ । 

सबाभखु भहोदम, 
२३७. प्रदेश प्रहयी सम्फन्धी कानूनी ्मवस्था गयी प्रदेश प्रहयी सॊगठनको स्थाऩना 

गरयनेछ । 
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२३८. प्रदेशको शाश्चन्त सयुऺा य प्रदेशभा फढ्दै गइयहेको सडक दघुफटना न्मून गनफ 
आधतुनक प्रर्वतध य उऩकयणको उऩमोग गरयनेछ ।  

२३९. र्वऩद् ्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामफराई प्रबावकायी फनाउन एकीकृत सूचना 
सभन्वम इकाई एवभ ्तनमन्रण कऺको स्थाऩना गरयनेछ । 

२४०. प्रहयी इकाईहरूको रातग बौततक ऩूवाफधाय र्वकास सम्फन्धी कामफक्रभराई 
कामाफन्वमन गरयनेछ । 

२४१. भर्हरा र्हॊसा, भानव फेचर्वखन एवभ ् रागू औषध ओसायऩसाय तनमन्रण गनफ 
कामफक्रभ सञ्चारन गरयने छन ्। 

२४२. सीभा नाकाहरूभा स्थार्ऩत नागरयक सीभा सहामता कऺराई थऩ ्मवश्चस्थत 
फनाइनेछ । 

२४३. प्रदेश याजऩर छऩाई गनफ आवश्मक भरुण  सम्फन्धी उऩकयणको ्मवस्थाऩन 
गयी याजऩर छऩाई सम्फन्धी कामफ प्रदेशभै गरयनेछ । 

२४४. प्रदेश येतडमो य टेतरतबजनको स्थाऩना गरयनेछ । 
२४५. गैय सयकायी सॊस्थाहरूको तनमभन, अनगुभन, सभन्वम य अतबरेखीकयण 

सम्फन्धी कानूनी ्मवस्था गरयनेछ ।  
२४६. प्रदेशभा आभसञ्चाय ऺेरराई भमाफर्दत य ्मावसार्मक फनाई श्चस्थयता, स्थार्मत्व 

य र्वकासभा सञ्चाय जगतको मोगदान प्रवफद्धन गनफ आभसञ्चाय नीतत तजुफभा गयी 
कामाफन्वमनभा ल्माइनेछ । 

२४७. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह, सहकायी, तनजी ऺेर तथा सभदुामको सहकामफ य  
सभन्वमभा खोज, उद्धाय य याहतको ्मवस्था तभराइनेछ । मसका रातग 
आवश्मक साभग्री तथा औजाय उऩकयणको ्मवस्था गरयनेछ । 

२४८. सफै श्चजल्रा सदयभकुाभभा र्वऩद् साभग्रीको बण्डायण केन्र तनभाफण गरयनेछ । 
साथै,  र्वऩद्को ऩूवफ सूचना प्रणारी स्थाऩना गरयनेछ । 

२४९. प्राकृततक र्वऩद्को जोश्चखभ न्मूनीकयण गनफ र्वऩद् जोश्चखभ नक्साङ्कन गरयनेछ । 
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२५०. दगुफभ स्थानीम तहको केन्रभा गबफवती भर्हरा तथा र्वऩद् फाट हनेु घाइतेहरूको 
तत्कार उद्धाय गनफ स्थानीम तहसॉगको सभन्वमभा हेतर्माड तनभाफण गरयनेछ । 

सबाभखु भहोदम, 

२५१. प्रदेश सयकायको उल्रेश्चखत नीतत तथा कामफक्रभको ऩयीतधतबर यही आतथफक वषफ 
२०७७/७८ भा सीतभत स्रोत य साधनका फाफजदु प्रदेश सयकायरे अतधकतभ 
प्रततपर हातसर हनेु गयी फजेट तथा कामफक्रभ तजुफभा गने ्महोया मस 
गरयभाभम सबाभा जानकायी गयाउॉदछु । 

२५२. मसै फीच कोतबड-19 भहाभायीराई न्मूनीकयण गनफ य मसरे ऩायेको  प्रबावराई 
सम्फोधन गने चनुौततका भाझभा मो नीतत य कामफक्रभ कामाफन्वमन गनुफऩने 
अवस्थाभा सफै ऩऺको सहकामफ य सभन्वम आवश्मक छ । मस भहाभायीको 
सॊकटफाट प्रबार्वत साभाश्चजक तथा आतथफक ऺेरहरूराई ऩनुजॉवन र्दने कामफभा 
प्रदेश सयकायरे आवश्मक सफै प्रकायको ऩहरकदभी तरनेछ य सॊघीम सयकायरे 
अश्चघ सायेका नीतत य कामफक्रभ तथा स्थानीम तहहरूरे सञ्चारन गने हयेक 
र्क्रमाकराऩभा प्रदेश सयकायरे आवश्मक सभन्वम गयी अश्चघ फढ्नेछ । 

२५३. अन्त्मभा, आतथफक वषफ २०७७/७८ को नीतत तथा कामफक्रभ तजुफभा गने 
चयणभा सझुाव, सभन्वम य सहमोग गनुफ हनेु सॊघीम सयकायका भाननीम भन्री, 
सॊघीम सॊसदका भाननीम सदस्म, प्रदेश सयकायका भाननीम भन्री, प्रदेश सबाका 
भाननीम सदस्महरू, यार्ष्ट्रम मोजना आमोग, स्थानीम तहका ऩदातधकायी, 
याजनीततक दर, याष्ट्रसेवक, र्वऻ, सञ्चाय जगत, नागरयक सभाज, तनजी ऺेर, 
गैयसयकायी सॊघसॊस्था य प्रदेशका नागरयकप्रतत हार्दफक आबाय प्रकट गदफछु । 
प्रदेश सयकायरे मो नीतत तथा कामफक्रभ कामाफन्वमनको चयणभा सम्फद्ध सफै 
ऩऺफाट सकायात्भक सहमोगको अऩेऺा याखेको छ । 

 

 

धन्मवाद । 


