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माननीय सभामखु, 

माननीय सदस्यिरु, 

१. कोर्भड-१९ को पहिलो र दोस्रो लिरले मानव जीवन र अथितन्त्रमा परेको हवर्म 

प्रभावको यस कठठन पररन्त्स्थर्तमा प्रदेश सरकारको वाहर्िक नीर्त तथा कायिक्रम प्रस्ततु 

गनुि परेको छ । 

२. जनआन्त्दोलन, सशस्त्र जनयदु्ध, मधेश जनहवद्रोि र मधेश आन्त्दोलन लगायत हवर्भन्न 

लोकतान्त्न्त्रक आन्त्दोलनिरुबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्र नेपालको स्थापनामा 

आफ्नो ज्यान न्त्यौछावर गनुि भएका सम्पूणि वीर शहिदिरु प्रर्त िाठदिक श्रद्धान्त्जली 

अपिण गदिछु । 

३. कोर्भड-१९ को मिामारीको कारण आर्थिक वर्ि २०७६/२०७७ देन्त्ख नेपाल लगायत 

हवश्वमा नै आर्थिक गर्तर्बर्धमा ह्रास आएको छ । यस मिामारीबाट लाखौं मार्नसिरुले 

ज्यान गमुाएका छन ्भने करोडौ मार्नसिरु संक्रर्मत भएका छन ्। कैयौं व्यन्त्ििरुले 

रोजगारी गमुाएका छन ्र उद्योग व्यवसाय र्नयर्मत संचालन गनि सहकएको छैन ्। यस 

पररन्त्स्थर्तमा हवकासका गर्तहवर्धिरु भन्त्दा मानवीय स्वास््यलाई उच्च प्राथर्मकतामा 

रान्त्खएको छ ।  

४. यस मिामारीबाट स्वदेश तथा हवदेशमा ज्यान गमुाएका नेपाली नागररक र हवदेशी 

नागररकिरु प्रर्त श्रद्धाञ्जली व्यि गदिछु । साथै शोक सन्त्तप्त पररवारजन प्रर्त िाठदिक 

समवेदना प्रकट गदै संक्रर्मतिरुको शीघ्र स्वास््य लाभको कामना गदिछु । 

५. यस संकटको घडीमा आफ्नो ज्यानको जोन्त्खमलाई परवाि नगरी मानवीय सेवामा 

समहपित न्त्चहकत्सक, स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, सञ्चारकमी, सफाइकमी, एम्वलेुन्त्स चालक 

लगायत यस क्षेरमा अिोरार सेवारत सम्पूणि राष्ट्रसेवक, जनप्रर्तर्नर्ध एवं सामान्त्जक 

संघ संस्थािरुलाई िाठदिक धन्त्यवाद ठदन चािन्त्छु । 
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६. प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को नीर्त तथा कायिक्रम नेपालको 

संहवधान, नेपाल सरकारको आर्थिक नीर्त, नेपाल सरकारको आवर्धक योजना तथा 

दीघिकार्लन क्षेरगत नीर्तिरु र ठदगो हवकास लक्ष्य लगायत नेपालले अन्त्तरािहष्ट्रय 

क्षेरमा गरेका प्रर्तवद्धतािरु, कोर्भड-१९ ले पारेका प्रभाव न्त्यनुीकरण, प्रदेश सरकारको 

प्रथम पञ्चबहर्िय योजना, मध्यमकालीन खचि संरचना, चाल ुआर्थिक वर्िमा ल्याएको नीर्त 

तथा कायिक्रम र योजनािरुको कायािन्त्वयन गने तथा ठदगो हवकास लक्ष्य अन्त्तगित 

प्रादेन्त्शक प्राथर्मकतािरु तय गदै सो िार्सल गनि अग्रसर रिेको छ  । 

७. यो नीर्त तथा कायिक्रममा कोर्भड-१९ मिामारीले यस प्रदेशको आर्थिक गर्तहवधीमा 

ल्याएको ह्रास  र जोन्त्खमिरु न्त्यूर्नकरण गनि, प्रभाहवत जनतालाई राित प्रदान गनि तथा 

मािामारी र सो का कारण प्रदेश भरी लगाइएको पूणि तथा आंन्त्शक बन्त्दाबन्त्दीले सजृना 

गरेका समस्यािरुलाई सम्वोधन गरी अथितन्त्रलाई  पनुसुिदृढीकरण गनि आगामी वर्ि 

अवलम्वन गररने रणनीर्तिरु तथा कायिक्रमिरु प्रस्ततु गरेको छु । 

माननीय सदस्यिरु, 

८. कोर्भड-१९ मिामारीले सनृ्त्जत जनस्वास््यसँग सम्वन्त्न्त्धत जोन्त्खम कम गनि स्वास््य 

क्षेरमा लगानी बहृद्ध गरी आवश्यकतानसुार गणुस्तरयिु क्वारान्त्टाईन केन्त्द्रिरु र 

आईसोलेशन केन्त्द्रिरु स्थापनाको साथै जनकपरुधामको मजेुर्लयान्त्स्थत मन्त्णपाल न्त्शक्षण 

अस्पतालमा कोर्भड अस्पताल तथा आइसोलेशन केन्त्द्र र्नमािण कायिलाई र्तव्रता 

ठदइएको छ।मधेश स्वास््य हवज्ञान प्रर्तष्ठान तथा प्रदेन्त्शक अस्पताल जनकपरुधाम 

लगायत अन्त्य न्त्जल्ला अस्पतालिरुमा  भेन्त्न्त्टलेटरको सहुवधा सहितको उपचारको 

व्यवस्था गररएको छ। अस्पतालिरुमा अन्त्क्सजनको अभाव िनु नठदने व्यवस्था 

र्मलाइएको छ।कोर्भड-१९ दोस्रो लिरलाई मध्यनजर राख्दै अस्पतालिरुमा आवश्यक 

संख्यामा स्वास््यकमीको दरबन्त्दी थप गररएको छ ।जोन्त्खममा रिेका व्यन्त्ििरुको 
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पहिचान, पी.सी.आर. तथा एन्त्न्त्टजेन हवर्धबाट परीक्षण र रोग संक्रर्मत व्यन्त्िको 

उपचार कायिमा प्रदेश सरकारले सबै खालको सियोग परु ्याइरिेको छ ।  

९. कोर्भड-१९ मिामारी र्नयन्त्रण र उपचारका लार्ग आवश्यक स्वास््य सामग्रीिरु, 

अस्पताल संरचनािरु तथा उपकरणिरुको यथासमय खररद, र्नमािण र सविसलुभ 

उपलव्धतामा जोड ठदइरिेको छ र सो कायिलाई थप र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । कोरोना 

मारको उपचार गने अस्पतालिरु छुट्याउने, अरु अस्पतालमा कोरोना बेड छुट्याउने, 

ज्वरो न्त्क्लर्नकिरु छुट्याउने, आईसीय ु बेडिरु थप्ने, रेन्त्स्परेटर र भेन्त्न्त्टलेटरिरु पगु्दो 

मारामा उपलव्ध गने र स्वास््य संकट टानि तात्कार्लक उपचार केन्त्द्र/अस्पतालिरु 

र्नमािण गने तथा आवश्यक थप जनशन्त्िको व्यवस्थापन गने कामलाई र्नरन्त्तरता ठदई 

प्रदेशवासीलाई गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको लार्ग सरकार संवेदनशील रिनेछ । 

संक्रमण बढी देन्त्खएका गाँउ, टोल वस्ती तथा शिरिरुमा शतप्रर्तशत पी.सी.आर तथा 

एन्त्न्त्टजेन परीक्षण बढाइनेछ । 

१०. कोर्भडको प्रभावलाई न्त्यूर्नकरण गनि संघ र स्थानीय सरकारसंग समन्त्वय गरी प्रदेशमा 

कोर्भड हवरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गरी सबै प्रदेशवासीलाई खोपको सहुवधा उपलब्ध 

गराइनेछ । यस्तै प्रकोप तथा मिामारीबाट िनेु मतृ्यदुर कम गनि सहुवधायिु प्रदेश 

स्वास््य आपतकालीन केन्त्द्र स्थापना गरी संचालन गररनेछ । 

११. प्रदेशका ८ वटै न्त्जल्ला नै र्छमेकी देश भारत सँग खलुा सीमा भएको र रोजगारी 

लगायत हवर्भन्न कामको र्सलर्सलामा भारतसँगको आवत जावत र्नयर्मत र र्नरन्त्तर 

िनेु िनुाले कोर्भड जस्ता भाइरसयिु सरुवारोग र्नयन्त्रणका लार्ग आवश्यकतानसुार 

संघीय सरकार तथा स्थानीय तिको समन्त्वयमा Boarder Health Service लाई  

सदुृहढकरण गनिका लार्ग प्रदेश २ का प्रमखु अन्त्तरािहष्ट्रय सीमा नाकािरुमा Health 
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Desk स्थापना गरी स्वास््यकमी माफि त र्नयर्मत रुपमा स्वास््य जाँच सेवा तथा 

र्नगरानी बढाइनेछ । 

१२. कोरोना प्रभाहवतको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न तथा सो सँग सम्बन्त्न्त्धत न्त्जम्मेवारीमा 

रिेका सवै कमिचारीिरुका लार्ग स्वास््य बीमा सहुवधा लगायतका उत्प्ररेणात्मक 

कायिक्रमिरु ल्याइनेछ । यस कायिमा तत्काल सेवामा जटु्न सक्ने दक्ष जनशन्त्ि र 

स्वयंसेवकिरुको आपूर्ति र्नजी र गैरसरकारी क्षेरिरुबाट समेत गररनेछ । कोरोना 

र्नयन्त्रण र उपचारका लार्ग साविजर्नक र्नजी साझेदारीको नीर्त अवलम्बन गररनेछ । 

१३. र्नयर्मत खोप सेवा सजगता अपनाई सचुारु गररने छ । पूणि सरुन्त्क्षत माततृ्व प्रदेशको 

अवधारणा अनरुुप स्वास््य चौकी/ प्राथर्मक स्वास््य केन्त्द्र/ अस्पतालिरुमा क्रमशिः 

सहुवधा सम्पन्न बर्थिङ्ग सेन्त्टर र्नमािण तथा र्बस्तार गररनेछ । घरमा गई हवशेर् स्वास््य 

Antenatal Care, Postnatal Care आठद सेवा  ठदने कायिक्रम संचालन गररने छ 

। संघ तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्त्वय र साझेदारीमा पूणि सरुन्त्क्षत माततृ्व प्रदेश 

र पूणि खोपयिु प्रदेश घोर्णा गने गरी अर्भयान कै रुपमा सघन कायिक्रमिरु संचालन 

गररनेछ । 

१४. शल्यहक्रया सहुवधा सहितको घमु्ती हवन्त्शष्टकृत स्वास््य र ल्याव सेवा न्त्शहवर र्नयर्मत 

रुपमा संचालन गररनेछ  । मिामारी तथा आकन्त्स्मक रोगिरुको उपचारका लार्ग 

प्रादेन्त्शक तथा न्त्जल्ला अस्पतालिरुमा हवशेर् व्यवस्था र्मलाइनेछ ।  

१५. प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा मधेश स्वास््य हवज्ञान प्रर्तष्ठान स्थापना भैसकेको 

छ । प्रर्तष्ठानलाई स्वास््य क्षेरको हवन्त्शष्ट अध्ययन अनसुन्त्धान गने क्षेरको रुपमा 

हवकास गदै लर्गनेछ र  प्रर्तष्ठानमा आगामी आर्थिक वर्ि र्भर अध्ययन अध्यापन 

कायिको शरुुवात गररनेछ । साथै प्रादेन्त्शक अस्पताल जनकपरुधामलाई ५०० शैय्या 
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सहितको अत्याधरु्नक हवन्त्शष्टीकृत अस्पतालमा स्तरोन्नर्त गरी स्वास््य सेवा उपलब्ध 

गराइनेछ । 

१६. प्रदेशको पूवि पन्त्िम राजमागि अन्त्तगित बाराको पथलैया तथा सप्तरीको रुपनीमा ट्रमा 

अस्पताल बनाई संचालनमा ल्याइनेछ । 

१७. अस्पतालिरुमा न्त्यनुतम सेवा मापदण्ड समेतका आधारमा कायि सम्पादनमा आधाररत 

व्यवस्थापन प्रणाली लाग ुगरी गणुस्तरीय सेवा प्रवाि िनेु व्यवस्था र्मलाइनेछ । 

१८. प्रादेन्त्शक अस्पतालमा क्यान्त्सर रोगको उपचारका लार्ग क्यान्त्सर हवभागको स्थापना 

गरी संचालनमा ल्याइनेछ । क्यान्त्सर, मगृौला डायलोर्सस लगायतका नसने प्राणघातक 

रोगिरु (Non Communicable Diseases) बाट पीर्डत हवरामीिरुका लार्ग हवशेर् 

सिायता प्रदान गने कायिक्रम संचालन गररनेछ । 

१९. दर्लत सशन्त्िकरण ऐनले व्यवस्था गरेको प्रदेश र्भरका दर्लत लगायत सीमान्त्तकृत 

तथा र्बपन्न पररवारिरुको र्निःशलु्क स्वास््य बीमा कायिक्रम संचालन गररनेछ । 

२०. आयवेुद, योग, प्राकृर्तक न्त्चहकत्सा, िोर्मयोप्यार्थक तथा अन्त्य परम्परागत उपचार 

पद्धर्तको अध्ययन अनसुन्त्धान तथा हवकास गररनेछ । यसका लार्ग प्रादेन्त्शक आयवेुद 

तथा बैकन्त्ल्पक न्त्चहकत्सा अनसुन्त्धान केन्त्द्र स्थापना गररनेछ । आयवेुद अस्पतालको 

सेवालाई प्रभावकारी र गणुस्तरीय बनाइनेछ । स्थानीय तिमा क्रमशिः स्वास््य तथा 

नागररक आरोग्य केन्त्द्र स्थापना तथा र्नयर्मत संचालन गने व्यवस्था र्मलाइनेछ । 

२१. कुपोर्णबाट ग्रर्सत महिला तथा बालबार्लकािरुको लार्ग बिकु्षरे्रय पोर्ण 

कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ठददैं सन्त्तरु्लत, पोर्ण र हवहवधतायिु खानाको लार्ग 

सचेतनामूलक कायिक्रम तथा प्रदशिनीिरु संचालन गरी पौहष्टक खानेकुरा खानेबानीको 

हवकास गरी प्रदेशलाई कुपोर्णमिु प्रदेश बनाउने अर्भयानलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । 
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कुपोर्णबाट ग्रर्सत बालबार्लकािरुको उपचारको लार्ग प्रत्येक न्त्जल्लाको न्त्जल्ला 

अस्पतालिरुमा पोर्ण पनुस्थािपना गिृ संचालनमा ल्याइनेछ । 

२२. गणुस्तरीय स्वास््य सेवा तथा दक्ष जनशन्त्िको लार्ग तार्लमका र्बशेर् कायिक्रमिरु 

ल्याइनेछ । 

२३. गणुस्तरीय प्रयोगशाला सेवाको लार्ग प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशालालाई अत्याधरु्नक 

भवन, उपकरण सहित आठै न्त्जल्लाका प्रयोगशालािरुको सदुृहढकरण गररनेछ ।  

२४. प्रदेशको समग्र स्वास््य क्षेरमा सधुारको लार्ग प्रदेश स्वास््य नीर्त ल्याइनेछ । 

सतुीजन्त्य पदाथि, मादक पदाथि सेवन तथा लागू और्ध न्त्यूर्नकरण गनि हवशेर् नीर्त 

ल्याई कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ । स्वास््य क्षेरमा सशुासन र पारदन्त्शिता कायम गनि 

अस्पताल सेवा लगायतका कायििरुको हववरणलाई हवद्यतुीय अर्भलेख र प्रर्तवेदन गने 

कायिको थालनी गररनेछ । 

२५. स्वास््य सामग्रीको पिुँच तथा उपलब्धताको लार्ग प्रदेश स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन 

केन्त्द्रलाई अत्याधरु्नक भवन सहितको समग्रीका लार्ग हवशेर् कायिक्रम ल्याइनेछ । 

प्रदेश अन्त्तगितका स्वास््य संस्थािरुमा भएका उपकरणिरु ममित तथा सम्भार कायिका 

लार्ग Bio-Medical Engineering  प्रयोगशाला स्थापना गररनेछ । 

२६. गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको लार्ग जलेश्वर, लिान, भारदि, पोखररया र डमुररया 

अस्पताललाई  स्तरोन्नर्त गररनेछ । धनरु्ा नगराईनको शहिद दगुािनन्त्द झा अस्पताल  

र्नमािणलाई र्नरन्त्तरता  ठददै ५० शैय्या सहितको बाल अस्पतालको रुपमा हवकास 

गररनेछ । यसका साथै बारा न्त्जल्लाको र्सम्रौनगढमा पचास शैयाको अस्पतालको 

स्थापना गररनेछ ।  

२७. प्रदेशको शैन्त्क्षक मागिदशिनको रुपमा प्रदेश न्त्शक्षा नीर्त तय गररनेछ र प्रादेन्त्शक न्त्शक्षा 

गरुुयोजना र्नमािण गरी कायिन्त्वयनमा ल्याइनेछ । साविजर्नक हवद्यालयमा गणुस्तर 
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सधुारका लार्ग सूचकमा आधाररत गणुस्तर मापन गने कायिको थालनी गररनेछ । 

प्रत्येक न्त्जल्लामा स्रोत साधन सम्पन्न प्रहवर्धमैरी दक्ष जनशन्त्ि यिु एक/एक वटा 

नमूना हवद्यालयिरु स्थापना गररनेछ । नमूना हवद्यालय संचालनका लार्ग हवर्भन्न 

प्रर्तहष्ठत हवद्यालयिरुसँग अनभुव आदान प्रदान कायिक्रम संचालन गरी आजिन िनेु 

ज्ञानलाई नमूना हवद्यालयिरुमा लाग ुगररनेछ । 

२८. हवद्यालयिरुलाई पूवािधारमैरी हवद्यालय बनाउन बालमैरी कक्षा कोठा, छारा शौचालय, 

खेलमैदान र इन्त्टरनेट सहुवधा सहितको पसु्तकालय स्थापनालाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । 

प्रत्येक न्त्जल्लामा एक/एक वटा नमूना पसु्तकालयिरु र्नमािण तथा हवस्तार गररनेछ । 

प्रदेश न्त्स्थत संस्कृत र्बद्यालयिरुलाई सदुृढीकरण गनि हवशेर् सियोगको कायिक्रम 

ल्याइनेछ । प्रदेश प्रमखु नैर्तक न्त्शक्षा कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । 

२९. स्थानीय तििरुमा सञ्चार्लत नमूना वालहवकास श्रोत केन्त्द्रिरुलाई हवज्ञ समूि सन्त्म्मर्लत 

नमूना वालहवकास स्रोत केन्त्द्रको रुपमा हवस्तार गररनेछ ।साथै मातभृार्ामा नेपाल 

पररचय अध्ययन अध्यापन गराइनेछ ।  

३०. व्यविारमखुी र प्रहवर्धमखुी न्त्शक्षा हवकासको लार्ग प्रत्येक प्रादेन्त्शक र्नवािचन क्षेरमा 

एक प्राहवर्धक हवद्यालयको स्थापना गने कायिलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । बीरगंजमा 

र्बज्ञान तथा प्रहवर्ध हवश्वहवद्यालय, सप्तरीमा कृहर् हवश्वहवद्यालय, धनरु्ा न्त्जल्ला लाई 

सम्भाहवत शैन्त्क्षक िवको रुपमा हवकास गनिकालार्ग हवस्ततृ अध्ययन गरी आवश्यक 

कायिको थालनी गररनेछ । प्राहवर्धक न्त्शक्षालाई र्नजी क्षेरको सियोग र समन्त्वयमा 

रोजगारीसंग जोर्डनेछ । 

३१. फरक क्षमता भएका वालवार्लका सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीर्त तय गररनेछ । फरक 

क्षमता भएका वालवार्लकाको न्त्शक्षामा पिुँच सरु्नन्त्ितताको लार्ग  छारावास र 

आवश्यक थेरापी सहुवधा सहितको हवशेर् हवद्यालयिरु र्नमािण तथा हवस्तार गररनेछ ।  
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३२. हवद्यालय नसि सियोग कायिक्रमलाई थप हवद्यालयमा समेत हवस्तार गने गरी र्नरन्त्तरता  

ठदइनेछ । 

३३. उच्च न्त्शक्षा अध्ययनरत आठदवासी जनजार्त, दर्लत, मनु्त्स्लम, छारा तथा मधेश 

आन्त्दोलनका शहिद पररवार, घाइते पररवारका लार्ग छारवनृ्त्िको व्यवस्था गररने छ । 

३४. सामदुाहयक पसु्तकालयिरुको र्नमािण तथा स्तरोन्नती कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ 

। जनकपरुधाममा प्रादेन्त्शक स्तरको पसु्तकालय र्नमािण कायिको सम्भाव्यता अध्ययन  

गररनेछ । प्रदेशमा रिेका ऐर्तिार्सक पसु्तकालयिरुको स्तरोन्नती गररनेछ । 

३५. कोर्भड-१९ को कारणले रोजगारी गमुाएका यवुािरुका लार्ग “मखु्यमन्त्री यवुा 

स्वरोजगार तथा उद्यम हवकास” कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

३६. रोजगारी र्सजिना गनि सरोकारवालािरुसँगको सिकायि र समन्त्वयमा घरेल ु तथा साना 

उद्योग प्रवद्धिन गने कायिलाई प्राथर्मकता ठदइनेछ । गररबी न्त्यूनीकरणका लार्ग लघ ु

उद्यम हवकास कायिक्रमलाई प्रदेश अनकूुल पररमाजिन गरी हवपन्न पररवारलाई 

रोजगारीको अवसर सजृना गररनेछ । 

३७. हवदेश पलायन िनेु श्रम तथा यवुा जनशन्त्िलाई उद्यम, कृहर्, व्यवसाय तथा अन्त्य 

रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन स्थानीय तिसंग समन्त्वय, सिकायि र लागत 

साझेदारीमा यवुा तथा महिला लन्त्क्षत छोटो तथा लामो अवर्धको सीप हवकास तार्लम 

कायिक्रमिरु संचालन गररनेछ र यवुा लन्त्क्षत सीप हवकास तथा व्यवसाहयक 

तार्लमिरुलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । बीरगंज, जनकपरुधाम, र राजहवराजमा र्सप हवकास 

केन्त्द्र खोल्ने कामलाई अगार्ड बढाइनेछ। 

३८. रोजगार सूचना केन्त्द्रलाई  ब्यवन्त्स्थत तलु्याई सरुन्त्क्षत आप्रवासनका लार्ग हवशेर् 

प्याकेजका कायिक्रम ल्याइनेछ । 
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३९. प्रदेशमा खेलकूदको हवकासका लार्ग संघीय सरकारको समन्त्वय र सिकायिमा  

आवश्यक  संरचनागत व्यवस्था गररनेछ । 

४०. प्रदेशमा खेलकूद गर्तहवर्ध बढाउन र प्रर्तभावान खेलाडी छनौट गरी सबै खेलहवधाको 

खेल टोली र्नमािण गनि मखु्यमन्त्री रर्नङ्ग न्त्शल्ड संचालन गररनेछ । राहष्ट्रय खेलिरु 

तथा प्रदेश नं. २ का लोकहप्रय तथा लोपोन्त्मखु खेलिरुलाई प्राथर्मकता ठदई 

खेलकूदको हवकासका कायिक्रमिरु संचालन गररनकुा साथै कवडििल तथा 

रङ्गशालािरुको स्तरोन्नर्त गररनेछ । 

४१. प्रदेश र्भरका यवुा शन्त्ििरुको क्षमता र योग्यताको कदर स्वरुप प्रदेश यवुा नीर्त 

तजुिमा गररनेछ ।  

४२. जेष्ठ नागररकको सरुक्षा सम्मान र स्वास््य परीक्षणको लार्ग हवशेर् सियोगको 

कायिक्रम ल्याइनेछ र मनोरन्त्जनको लार्ग ठदवासेवा केन्त्द्रिरु सञ्चालन गररनेछ । 

अनाथालय, बालमन्त्न्त्दर र बदृ्धाश्रमलाई सयिु रुपमा सञ्चालन गने नीर्त र्लइनेछ ।  

४३. कोर्भड-१९ बाट प्रभाहवत सबैलाई मनोसामान्त्जक परामशि सेवा उपलव्ध गराइनेछ । 

४४. प्रदेशको वालवार्लका सम्बन्त्धी ऐन, २०७६ लाई प्रभावकारी कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ 

र स्थानीय तिसँगको सिकायिमा वालश्रम मिु तथा सडक वालवार्लका मिु प्रदेश 

बनाउने अर्भयान संचालन गररनेछ । 

४५. महिला सशन्त्िकरण कायिक्रम माफि त महिलािरुलाई हवकासको मूल प्रवािीकरणमा  

ल्याइनेछ । महिला सशन्त्िकरणको लार्ग सारभतू लैहङ्गक नीर्त तय गररनेछ। हिंसामा 

परेका महिलाको तत्कार्लन सरुक्षाको लार्ग प्रदेशर्भर सेफ िाउसको र्नमािण गरी 

संचालन गररनेछ । 

४६. प्रदेश र्भर रिेका हवपन्न दर्लतिरुलाई लन्त्क्षत गरी दर्लत छारवनृ्त्ि र रासन काडि 

योजना कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ । साथै प्रदेशका डोम, िलखोर, मेस्तर र मसुिर 
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जार्तका पररवारलाई जीहवकोपाजिनका लार्ग र्बशेर् प्याकेजका कायिक्रमिरु संचालन 

गररनेछ । 

४७. मधेश र मधेशी केन्त्न्त्द्रत पहिचान र सम्मान वहृद्धका कायिक्रमिरु संचालन गररनेछ । 

हवर्भन्न जातीय तथा सामदुाहयक पहिचानलाई संरक्षण गनि “प्रदेश भार्ा, कला तथा 

संस्कृर्त प्रर्तष्ठान” स्थापना गररनेछ भने प्रदेश र्भरका मौर्लक सांस्कृर्तक सम्पदािरुको 

संरक्षणका लार्ग प्रादेन्त्शक संग्रिालय स्थापना गररनेछ । साथै प्रदेशको सामान्त्जक 

सांस्कृर्तक हवहवधतालाई सम्पदाको रुपमा आत्मसात गदै यी हवहवधतािरुको पहिचान, 

संरक्षण र उत्थान माफि त बिजुातीय, बिभुाहर्क, बिधुार्मिक, बिसुांस्कृर्तक समाजको 

र्नमािण गरी सामान्त्जक तथा राहष्ट्रय एकतालाई मजबतु पाररनेछ । 

४८. मधेशको Culinary  भोजन, पेयपदाथि र खाद्यजन्त्य पहिचानको प्रवद्धिन गनि पाकशाला 

गठन गररनेछ । नीन्त्ज क्षेरको समन्त्वय र सिकायिमा यिाँको परम्परागत हवन्त्शष्ट 

पहिचान भएको खानेकुराको प्रचार प्रसार हवश्व स्तरमा गररनेछ । 

४९. सँस्कृर्त संरक्षण र सम्वद्धिनका लार्ग ऐर्तिार्सक, पूरातान्त्त्वक, सासँ्कृर्तक, धार्मिक 

मित्वका पूवािधारको र्नमािण, संरक्षण र सम्बधिनका लार्ग र्बशेर् कायिक्रम ल्याइनेछ । 

बारा न्त्जल्लाको र्सम्रौनगढमा प्रदेश स्तरीय सासँ्कृर्तक संग्रिालय स्थापना गररनेछ । 

माननीय सदस्यिरु, 

५०. भरू्म व्यवस्थापन, जग्गाको नाप नक्सा तथा अर्भलेख व्यवस्थापन कायिलाई व्यवन्त्स्थत 

गनि आवश्यक कानूनको तजुिमा गररनेछ । प्रादेन्त्शक भ-ूउपयोग योजना तजुिमा कायि 

प्रारम्भ गररनेछ । आगामी आ.व. मा प्रत्येक न्त्जल्लाबाट एक/एक वटा स्थानीय ति 

छनौट गरी आठवटा स्थानीय तिको प्रादेन्त्शक भ-ूउपयोग योजना तजुिमा गररनेछ । 

५१. पचासौं वर्ि पूरानो भ-ूअर्भलेखको आधारमा प्रदेश र्भर जग्गा प्रशासन सम्बन्त्न्त्ध सेवा 

सञ्चालन भैरिेको िुँदा भरू्म व्यवस्थापन क्षेरलाई पररष्कृत गनि Title Registration 
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System (िकदावी प्रणाली) अवलम्वन गरी प्रहवर्धयिु जग्गा नापनक्सा कायि प्रारम्भ 

गररनेछ । जग्गा प्रशासन क्षेरमा दक्ष जनशन्त्ि पररपूर्ति गनि आवश्यक व्यवस्था 

गररनेछ । प्रदेश स्तरमा “नापनक्सा र्नदेशनालय” एवं “नापनक्सा प्रन्त्शक्षण तथा 

अनसुन्त्धान केन्त्द्र” गठन कायि अन्त्घ बढाइनेछ । साथै प्रदेशमा भरू्म व्यवस्थापन 

सम्बन्त्न्त्ध सचेतना कायिक्रम संचालन गररनेछ । 

५२. कृर्क, हवपन्न, गररब, भरू्मिीन तथा सामान्त्जक रुपमा हपछर्डएका साना कृर्किरु, एकल 

महिला, मधेस आन्त्दोलनका सहिद र घाइते पररवारको आयआजिन तथा जीहवकोपाजिनमा 

टेवा परु ् याउन “मखु्यमन्त्री हकसान उत्थान कायिक्रम” लाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ ।  

५३. धान, गिुँ र मकै, फलफुलमा आपँ, केरा र कागती, औद्योर्गक वालीमा उखूवालीको 

उत्पादन र बजारीकरणलाई हवशेर् प्राथर्मकता ठदइनेछ । साथै प्रदेशको अनकूुलता 

बमोन्त्जम व्यवसाहयक मित्वका तरकारी र मसला, पषु्पखेती, पोर्णयूि बालीिरु ओल, 

सोहिजन, अनार, मेवा, च्याउ लगायतका व्यवसाहयक खेतको प्रवद्धिन गररनेछ ।  

५४. एकीकृत कृहर् उत्पादन प्रणालीमा केन्त्न्त्द्रत रिी सिकारी खेती (Cooperative 

farming) र करार खेती (Contract Farming) , सिकारी करार खेती 

(Cooperative Contract Farming), सामूहिक खेती (Group Farming) र 

चक्लावन्त्दी खेती माफि त कृहर् उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कायिक्रम संचालन 

गररनेछ ।  

५५. र्नजी क्षेरको सिभागीता तथा सिकायिमा फलफुल, तरकारी र कृहर्वन प्रणालीका लार्ग 

गणुस्तरीय मौसमी वा बिवुहर्िय हवरुवािरु उत्पादन गने िाइटेक नसिरी स्थापना 

गररनेछ । कृहर्वन प्रणालीको हवकास र प्रवद्धिनद्वारा चरेुको संरक्षणमा हवशेर् सियोग 

पयुािइनेछ । साना उत्पादक हकसानिरुलाई व्यवसाहयक रुपमा उत्पादन गनि ग्रीनिाउस 

र नेट िाउस संचालनमा सियोग गररनेछ ।   



 

12 
 

५६. बाली र वस्त ुपररवेशमा सन्त्तलुन कायम राख्न  एहककृत शरजुीव व्यवस्थापन, जलवाय ु

मैरी कृहर् प्रहवर्ध हवस्तार, कृहर् जैहवक हवहवधता, प्राकृर्तक जलाशय संरक्षण 

कायिक्रमिरु संचालनमा जोड ठदइनेछ । माटोको उविरा शन्त्ि व्यवस्थापन गनि माटो 

स्वास््य प्रवद्धिन (Soil Health Promotion Program) गनि आवश्यक क्षमता हवकास 

गररनेछ । माटो परीक्षणका लार्ग घमु्ती प्रयोगशालाको व्यवस्था गररने छ। बीउको 

माग सम्वोधन गनि बीज वहृद्ध कायिक्रम संचालन गररनेछ ।नया ँ प्रहवर्धमा आधाररत 

र्सँचाई प्रणालीको हवकास गनि फोिोरा र्संचाइ, पोखरी र्सँचाई र थोपा र्सँचाई जस्ता 

कायिलाई संचालनमा ल्याइनेछ ।  

५७. बालीनाली र पश ु वस्तकुा मिामारी रोग र िानीकारक कीरािरुको प्रकोप फैर्लन 

नठदई तत्काल स्थलगत रुपमा मिामारी र्नयन्त्रणका लार्ग पशपंुक्षी घमु्ती सेवा 

(Veterinary Mobile Van) सहितको रैहपड रेस्पोन्त्स हटमको पररचालन गनि स्थानीय 

तिसँग सिकायि गरी आकन्त्स्मक व्यवस्थापन गनि पिल गररनेछ । 

५८. कृहर् व्यवसाय प्रवद्धिन लन्त्क्षत कायिक्रमिरु कृहर् उत्पादनको मूल्य शृ्रङ्खलामा 

कृर्किरुको भरू्मका (Leverage) बहृद्ध केन्त्न्त्द्रत िनेुछ । कृर्क र उद्यमीलाई 

व्यवसाहयक कृहर्को लार्ग बैंकको ऋण, व्याज, कृहर् सामग्री, ढुवानीको लार्ग वािन 

लगायतका कृहर्यन्त्र र भौर्तक पवुािधार (तरकारी र फलफूल बजार स्थल  र्नमािण, 

संचयको वेयरिाउस, कोल्ड स्टोरेज/कोल्डरुम) स्थापना गनि अनदुान  प्रदान गररने  

कायिलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । 

५९. वैदेन्त्शक रोजगारीबाट फकेका वा स्वदेशमै उद्यम गनि उत्साहित यवुािरुलाई प्रोत्सािन 

गनि “नवप्रवतिन कृहर् रोजगार तथा व्यवसाय  प्रवद्धिन  कायिक्रम” लाई र्नरन्त्तरता    

ठदइनेछ । 



 

13 
 

६०. हवर्भन्न  प्रकारका प्राकृर्तक प्रकोप तथा कृहर्जन्त्य रोगका कारण कृहर् बालीमा िनेु 

क्षर्तलाई पररपरुण गनि कृहर्  बीमा कायिक्रम सञ्चालन  तथा  व्यवस्थापन कायिलाई 

र्नरन्त्तरता  ठदइनेछ ।  

६१. कृहर् उत्पादन तथा बजारीकरणको र्नन्त्म्त मित्वपूणि स्थानिरुमा कृहर् सडक र्नमािण, 

कृहर् उपज संकलन, भण्डारण वा हवक्री केन्त्द्र र्नमािण, र्संचाई प्रणाली हवकास, कृहर् 

हवद्यरु्तकरण वा कृहर् र्मटर जडान कायिलाई उच्च प्रार्थमकता ठदइनेछ । 

६२. र्डप ट्युवेल, स्यालो ट्युवेलको सदुृढीकरण तथा आधरु्नकीकरण र नदीिरुको 

व्यवस्थापन गरी हवद्यमान कृहर् र्सँचाई प्रणालीिरुको क्षमता अर्भवहृद्ध कायिलाई 

र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । स्थानीय स्तरमा रिेका साना र्सँचाई पूवािधारिरु (िाल बन्त्द तथा 

सञ्चालनमा रिेको निर, पैनी, बाँध र िेडवकि स) लाई समदुायबाटै व्यवस्थापन िनेु गरी 

संचालनमा ल्याइनेछ । न्त्जल्लामा रिेका पानी सरबी तथा नदीनालािरु 

(Perennial/Seasonal Water Sources) मा बाँध र पलुमरु्न सरु्लस गेट बनाई 

कुलो पैनी माफि त र्सँचाईको प्रबन्त्ध गररनेछ । वर्ािको पानी संकलन र उपयोग गने 

गरी कायिक्रम तजुिमा गररनेछ । सतिी तथा भरू्मगत र्सँचाई प्रणालीिरुको लार्ग 

सोलार र हवद्यतुीय पम्प जडान कायिलाई प्रोत्साहित गररने कायिक्रम संचालन  

गररनेछ ।  

६३. कृहर् क्षेरमा आधाररत साना र मझौला उद्योग तथा सिकारी क्षेरका संस्थापनिरुलाई 

कर र शलु्क छुट, ऋणमा सिरु्लयत पूणि सहुवधा तथा साना अनदुान कायिक्रम संचालन 

गररनेछ । 

६४. उख ु कृर्किरु र न्त्चनी उद्योगिरुको संरक्षण र सम्वद्धिनका लार्ग सिजीकरण गनि 

हवशेर् कायिक्रमको प्याकेज तयार गरी कायािन्त्वयन गररनेछ । 
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६५. प्रत्येक न्त्जल्लाको कोररडोरमा कृहर् उपज प्रशोधन उद्योग स्थापना गनि र्नजी, सिकारी र 

प्रदेश सरकारको सिकायिमा हवशेर् कायिक्रम ल्याइनेछ । 

६६. हवदेशबाट फकेका तथा कोरोना मिामारीका कारण बैदेन्त्शक रोजगारीबाट फकेका 

स्वदेश मै उद्यम गनि ईच्छुक उजािवान/क्षमतावान कृर्किरुलाई तलुनात्मक लाभको 

दृहष्टकोणले अत्यार्धक आर्थिक मनुाफा ठदने बस्त/ुव्यवसाय लन्त्क्षत High Volume, 

High Value, Farm to Fork,  एक पररवार ठदनको िजार जस्ता  Production 

Model कायिक्रमिरु संचालन गररनेछ । 

६७. दगु्ध तथा मास ु र्मसन कायिक्रम र प्रस्तावमा आधाररत पशपंुछी तथा मत्स्य हवकासका 

कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता  ठदइनेछ । 

६८. गणुस्तरीय उन्नत नश्लका पशपंुछी तथा मत्स्य बीज, र्समेन आठदको उत्पादनाथि 

आनवुांन्त्शक श्रोत केन्त्द्र, क्रायो बैंकको स्थापना, सोको उपयोगबाट माछा, मास,ु अण्डा, 

दधु तथा दगु्धजन्त्य पदाथिको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वहृद्ध गनि पशपंुछी तथा 

मत्स्यनश्ल सधुार कायिलाई र्नरन्त्तरता ठदई उन्नत नश्लका पशपंुछी तथा मत्स्य बीज, र्समेन 

आठदको आयात तथा व्यवस्थापन गरी कृर्रम गभािधान सेवालाई थप प्रभावकारी बनाई 

कृर्क स्तरमा सेवा सरु्नन्त्ित गररनेछ । 

६९. आकन्त्स्मक सेवाको रुपमा स्थाहपत भेटेररनरी सेवालाई प्रभावकारी र उपलन्त्ब्ध मलुक 

बनाउन र्नमािणाधीन भेटेररनरी नमूना अस्पताल, धनरु्ालाई र्नरन्त्तरता ठददै सप्तरी र पसाि 

न्त्जल्लामा समेत भेटेररनरी नमूना अस्पताल स्थापना गरी पश ुउपचार सेवा, प्रयोगशाला 

सेवा, मोबाईल र आकन्त्स्मक सेवाको व्यवस्था गररनकुो साथै प्राकृर्तक प्रकोप (मिामारी 

रोग, कीरा, प्राकृर्तक हवपद, आगलागी आठद) सनृ्त्जत आपतहवपदका कारण कृर्कले बेिोनुि 

परेको क्षर्तको प्रभाव न्त्यनुीकरण, राित तथा पनुिस्थापना कायिक्रम संचालन गररनेछ । 
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७०. कृहर् यान्त्न्त्रकीकरण लगायतका नवीनतम प्रहवर्धको उत्पादन, हवकास र उपयोग गरी 

कृहर् व्यवसायको प्रबद्धिन, कृहर्जन्त्य वस्तकुो उत्पादन लागत न्त्यनुीकरण तथा सोको 

उत्पादन र उत्पादकत्व बहृद्ध गराउन कृर्क उद्यमी/व्यवसायीको जीवन यापनको लार्ग 

दीगो तथा मूल आधार व्यवसायको रुपमा स्थाहपत गररनेछ । 

७१. स्वस््य पशपंुछी तथा मत्स्य उत्पादनका लार्ग घमु्ती न्त्क्लर्नक सेवा संचालन गररनेछ 

। उपभोिािरुलाई स्वच्छ, सफा, स्वस््य तथा गणुस्तरीय माछा, मास,ु दधु तथा 

दगु्धजन्त्य पदाथििरुको उपलब्धता सरु्नन्त्ित गराउन पश ु बधशाला, माछा/मास ु र्बहक्र 

कक्ष, र्मट माटि, डेरी पालिर, डेरी पसल, दधु संकलन केन्त्द्र, न्त्चस्यान केन्त्द्र, 

माछा/मास/ुदधु तथा दगु्धजन्त्य पदाथििरुको हवहवर्धकरण, उत्पादन पिातको 

व्यवस्थापन एवं बजारीकरणका लार्ग न्त्जउँदो माछा, मास ु ढुवानीको र्नन्त्म्त अन्त्क्सजन 

जर्डत भ्यान/हिजर तथा इन्त्सलेुटेड भ्यान उपलब्ध गराई स्वच्छ बजार जस्ता 

सहुवधािरुको हवकास गररनेछ । 

७२. कृहर्जन्त्य औधोर्गकीकरण तथा र्नयाितमखुी व्यवसाय प्रबद्धिनमा हवशेर् सियोग  

गररनेछ ।  

७३. साबिजर्नक र्नजी साझेदारीमा कृहर् पयिटन प्रबद्धिन,  नदी उकास, बगर क्षेर, उपयोग 

हविीन जग्गाको उपयोर्गता वढाउन सामूहिक कृहर् व्यवसाय संचालन गनि प्रोत्सािन 

गररनेछ । हवद्यमान साविजर्नक जलाशय/पोखरी, ताल-तलैया, ररजरभ्वायरिरुको संरक्षण 

गनि उन्त्चत प्राहवर्धक सेवा तथा हविीय प्रोत्सािन सहित उत्प्ररेरत गररनेछ । 

७४. प्रहवर्ध िस्तान्त्तरणको सशि माध्यमको रुपमा रिेको तार्लम तथा क्षमता अर्भबहृद्ध 

कायिक्रमलाई प्रभावकारी र उपलन्त्ब्धमलुक बनाउन पशसेुवा तार्लम केन्त्द्र, 

जनकपरुधामलाई स्तरोन्नर्त गरी प्रादेन्त्शक पशसेुवा तार्लम केन्त्द्रको रुपमा हवकास गरी 
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प्रदेशको लार्ग आवश्यक प्राहवर्धक जनशन्त्ि क्षमता अर्भबहृद्ध तार्लमिरु संचालन 

गररनेछ । 

७५. व्यावसाहयक कृर्क उद्यमी/व्यवसायी/सिकारी तथा प्राहवर्धक जनशन्त्ििरुको क्षमता 

अर्भवहृद्ध तथा बनृ्त्ि हवकास तथा नवीनिम प्रहवर्धिरुको बारेमा जानकारी आदान 

प्रदानको लार्ग देश तथा हवदेशमा संचार्लत प्रहवर्धिरुको स्थलगत अवलोकन भ्रमण 

गराई सोको अनशुरण गरी वाली/वस्तकुो उत्पादन, उत्पादकत्व बहृद्ध र व्यवसाय 

प्रबद्धिनमा योगदान पयुािउन राहष्ट्रय तथा अन्त्तरािहष्ट्रय भ्रमण कायिक्रमिरु संचालन  

गररनेछ । 

७६. पशपंुछी, माछा तथा जलीय जीव संरक्षण, सम्बद्धिन सम्बन्त्धी कानूनी संयन्त्र, श्रोत साधन 

र व्यवसाय प्रबद्धिन तथा व्यवस्थापनको वातावरण सजृना गनिका र्नन्त्म्त सेवा/वस्त ु

र्बशेर् र्नयमन कायिक्रमिरु संचालन गररनेछ ।  

७७. कृर्क उद्यमीिरुको पहिचान र अर्भलेन्त्खकरण प्रयोजनाथि सूचना तथा सञ्चारका 

नहवनतम प्रर्बर्ध (Information and Communication Technology) िरुको 

प्रयोग गरी त्याँक उत्पादन तथा व्यवस्थापन माफि त कृहर्, पशपुन्त्छी तथा मत्स्य 

हवकासको गरुुयोजना, मागिन्त्चर तयार गरी गणुस्तरीय कृहर् त्याँक प्रणालीको र्बकास 

गदै लर्गनेछ । 

७८. सिकाररताको माध्यमबाट प्रदेशको कृहर् हवकास, स्वरोजगारी एवं ग्रामीण अथितन्त्रमा 

साथिक एवं प्रभावकारी टेवा परु् याउनका लार्ग प्रदेशको सिकारी क्षेरमा हवद्यमान 

समस्या एवं चनुौतीिरुको र्नराकरण गदै सिकारी अर्भयानलाई थप व्यवन्त्स्थत र सदुृढ 

बनाउन सम्बद्ध सरोकारवालािरुसँगको परामशिमा “प्रादेन्त्शक सिकारी प्रवद्धिन नीर्त” 

तजुिमा गरी प्रादेन्त्शक सिकारी कानूनको तजुिमा तथा आवश्यक संस्थागत संरचना 

र्नमािण गने कायिलाई प्राथर्मकता ठदइनेछ ।  
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७९. प्रदेशको पार्लका स्तरसम्म सिकाररता सम्बन्त्धी सचेतना र कायिगत क्षमता अर्भवहृद्धका 

लार्ग स्थानीय तिका पदार्धकारी र कमिचारीिरुको सिभार्गतामा समन्त्वय गोष्ठी तथा 

सबै पार्लकामा “स्थानीय सिकारी सिजकताि” तयार गनि कन्त्म्तमा स्नातक ति उतीणि 

अगवुा सिकारीकमीिरुलाई दईु िपे्त हवशेर् “सिकारीता प्रन्त्शक्षक प्रन्त्शक्षण” प्रदान 

गररनेछ । साथै अन्त्तरप्रदेश सफल र अनकुरणीय सिकारी कायिक्रमिरुको अध्ययन 

भ्रमण माफि त सिकारीकमीिरुको र्सकाई अर्भवहृद्ध गररनेछ । सिकारीता प्रवद्धिनलाई 

प्रोत्साहित गनि सिकारी क्षेरका लार्ग आवश्यक संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था 

तयार गररनेछ । 

८०. कृहर् र फलफूल उत्पादनको हवशेर् पकेट क्षेरिरु र्नधािरण गरी चाल ु अ.व. र्भरै 

प्रदेशका आठ वटै न्त्जल्लालाई समेहटने गरी कम्तीमा आठ वटा “नमूना कृहर् गाउँ” को 

हवकास गररनेछ । साथै प्रदेश स्तरीय एकीकृत कृहर् तथा पशपंुक्षी फामि तथा 

प्रयोगशाला स्थापना गररनेछ । 

८१. राहष्ट्रय कृहर् अनसुन्त्धान पररर्दसंगको सिकायिमा प्रदेशस्तरीय कृहर् अनसुन्त्धान संस्थाको 

हवकास गररने छ । 

८२. संघ सरकारको समन्त्वयमा धनरु्ा न्त्जल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपार्लका न्त्स्थत 

अधेरी खोला, कमला नदी र वफर खोलाको दोभानमा िाभेन्त्स्ट्रङ्ग ड्याम बनाई यस 

क्षेरमा र्सचाईको व्यवस्था गरी कृहर् र फलफूल खेतीलाई प्रोत्सािन र कृहर् पयिटन 

कायिक्रमको प्रवद्धिन गररनेछ । 

माननीय सदस्यिरु, 

८३. साझेदारी वन, सामदुाहयक वन, सरकारद्वारा व्यवन्त्स्थत वन, वन संरक्षण क्षेर, चक्लावन, 

कवरु्लयती वन र साविजर्नक तथा र्नजी वनिरुको ठदगो व्यवस्थापन माफि त वनजन्त्य 
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उद्यम तथा कृहर् वनको हवकास गरी वन क्षेरबाट रोजगारी र आय आजिनका 

अवसरिरु र्सजिना गनि समहृद्धका लार्ग वन कायिक्रम कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ । 

८४. प्रत्येक प्रादेन्त्शक र्नवािचन क्षेरमा कन्त्म्तमा एक जलाशय/पोखरी र्नमािण, ममित संभार 

तथा व्यवस्थापन गररनेछ । 

८५. “संरक्षण िाम्रो मन, प्रदेशको वन प्रदेशकै धन” भन्ने मागिदशिनलाई साकार पानि वन 

क्षेरको प्रदेशस्तरीय गरुुयोजना तजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ । वन श्रोतको 

अध्यावर्धक सवेक्षणको नीर्त र्लइनेछ । 

८६. “जिाँ बाटो त्यिाँ रुख, त्यसले ल्याउँछ परम सखु” भन्ने नारालाई चररताथि गराउन 

स्थानीय ति समेतको सिकायिमा सडक हकनारमा हवरुवा रोप्ने कायिलाई र्नरन्त्तरता 

ठदइनेछ । 

८७. जडीवटुी एवं गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको पकेट क्षेर पहिचान गरी खेती प्रहवर्धको हवकास, 

हवस्तार र जडीवटुी प्रशोधन केन्त्द्रको स्थापना गरी व्यवसायीकरणको नीर्त र्लइनेछ । 

यसका साथै र्नजी, साविजर्नक तथा नदी उकास जग्गािरु र हवद्यतु प्रशारण लाईन र्भर 

पने वन क्षेरमा समेत पयािपयिटनका लार्ग ईको पाकि  तथा जर्डबटुी खेतीलाई प्रबद्धिन 

गररनेछ । 

८८. प्रदेशलाई िररत प्रदेश बनाउन गणुस्तरीय बिवुहर्िय हवरुवािरु उत्पादन गनि प्रत्येक 

न्त्जल्लामा स्थाहपत नसिरीिरुलाई व्यवस्थापन गररनेछ । र्नजी क्षेरका नसिरीिरुलाई 

गणुस्तरीय हवरुवािरु उत्पादन र स्थानीयलाई वकृ्षारोपणका लार्ग प्रोत्साहित गररनेछ । 

८९. मखु्यमन्त्री िररत प्रदेश अर्भयान कायिक्रम अन्त्तगित वाहर्िक एक करोड हवरुवा रोपणको 

अर्भयानलाई व्यापकीकरण गररनेछ । वर, हपपल, समी, नीम लगायतका धार्मिक, 

साँस्कृर्तक एवं पयािवरणीय मित्वका वनस्पर्तिरु समेतको रोपण तथा संरक्षण 

कायिलाई हवशेर् अर्भयानको रुपमा सञ्चालन गररनेछ । साथै प्रदेशमा पाइने हवर्भन्न 
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वनस्पर्तिरुको बारेमा अध्ययन अनसुन्त्धान गरी प्रचरु मारामा पाइने उपयोगी 

वनस्पर्तलाई प्रमखु वनस्पर्तको रुपमा पहिचान गरी प्रदेश वकृ्ष घोर्णा गररनेछ । 

९०. प्रदेशर्भरको वन क्षेर तथा सागरनाथ वन हवकास पररयोजनाको वनको ठदगो 

व्यवस्थापन माफि त काठजन्त्य पदाथिको उत्पादन अर्भबहृि गरी सिज र सलुभ 

तररकाबाट जनतालाई काठ दाउरा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र्मलाइने छ । 

९१. संघीय सरकारको सिकायिमा पसाि राहष्ट्रय र्नकुञ्जलाई खलु्ला सफारी पाकि को रुपमा 

हवकास गरी प्रकृर्तमा आधाररत पयिटनको गन्त्तव्य बनाउँदै पयिटकको संख्यामा बहृद्ध 

गररनेछ । 

९२. स्थानीय ति र अन्त्य सरोकारवालािरुको सिकायिमा ग्रामीण तथा सिरी वन हवकास 

अर्भयानमा जोड ठदइनेछ । 

९३. प्रदेश अन्त्तगित रिेको जैहवक हवहवधताको दृहष्टकोणले मित्वपूणि मार्नएका वन क्षेर, 

र्समसार क्षेर तथा चरेु वा भ-ूक्षयको दृहष्टकोणले संवेदनशील क्षेर (Hot Spot) 

घोर्णा गरी व्यवस्थापन गनि हवशेर् कायिक्रम ल्याइनेछ । 

९४. गणुस्तरीय हवरुवा उत्पादनको लार्ग वन हवउको श्रोत पहिचान, व्यवस्थापन,  संकलन, 

भण्डारण तथा हवतरण कायिलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । 

९५. काष्ठजन्त्य पदाथिको माँग र आपूर्ति बीचको सन्त्तलुन कायम गनि र वन पैदावारमा 

आधाररत उद्यम हवकासका लार्ग प्रदेशमा र्नजी वनको प्रवद्धिन गररनेछ । साथै र्नजी र 

सरकारी वन क्षेरबाट काष्ठजन्त्य वन पैदावारको उत्पादन र आपूर्ति बढाई हवदेशबाट 

िनेु आयातलाई प्रर्तस्थापन गने नीर्त अवलम्वन गररनेछ । 

९६. र्नजी, साविजर्नक, सरकारी वनमा आधाररत काविन व्यापारका लार्ग अन्त्तरािहष्ट्रय संयन्त्र 

माफि त भिुानीको लार्ग संघीय सरकारसँग समन्त्वय र सिकायि गररनेछ । 
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९७. मानव-वन्त्यजन्त्त ुसि-अन्त्स्तत्व कायम गनि जैहवक मागि तथा र्समसार क्षेरको पहिचान, 

व्यवस्थापन र क्षर्त न्त्यूर्नकरण गने कायिक्रम संचालन गररनेछ । पसाि-कोशी जोड्ने 

जैहवक मागिको जोन्त्खमयिु क्षेरिरुको नक्साँकन र व्यवस्थापनको लार्ग स्थानीय ति 

र समदुायसँग सिकायि गरी कायिक्रमिरु सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

९८. अर्तक्रर्मत क्षेर तथा वन्त्य जन्त्त ुसंवेदनशील क्षेर (Hot Spot) को त्याँक सँकलन 

गरी र्डन्त्जटल डाटावेस तयार गररनेछ ।अर्तक्रमण र्नयन्त्रण तथा व्यवस्थापनको लार्ग 

प्रदेशस्तरीय छुटै्ट रणनीर्त तयार गरी कायािन्त्वयन गररनेछ । 

९९. प्रदेश नम्बर दईुको सप्तरीदेन्त्ख पसािसम्म फैर्लएको चरेु पिाड यस प्रदेशको रक्षा 

कवजको रुपमा रिेको छ । यस प्रदेशको जनता प्रर्तवर्ि बाढी पहिरो पानीको समस्या 

र कृहर् उपज समेतको समस्याबाट प्रतार्डत रिेका छन ्। चरेु क्षेरको माटो एकदमै 

कमजोर छ । कमजोर भ-ूबनौटका कारण यिाँका ढुङ्गा, र्गट्टी र्नकार्लयो भने नदीको 

बिाब र्तब्र िनु्त्छ र र्तब्र बिाबले बगाएर ल्याउने बालवुा मधेशमा थहुप्रदैँ गैरिेको 

सविहवठदतै छ । त्यसकारण वन हवनश, वतावरणीय स्नतलुन, जैहवक हवहवधताको 

संरक्षण, पानी मिुान संरक्षणको साथै प्रदेशलाई मरुभरू्मकरण िनुबाट जोगाउने कायिप्रर्त 

प्रदेश सरकार प्रर्तवद्ध रिेकोले चरेु क्षेरको संरक्षणका लार्ग प्रदेश सरकारले कानूनी,  

प्रशासर्नक लगायत सबै उपाय अबलम्बन गरी हवशेर् कायिक्रम सञ्चालन गनेछ ।    

१००. चरेु जलाधारको उपल्लो तट र प्रभाहवत तल्लो तटबीचको अन्त्योन्त्यान्त्श्रत सम्बन्त्ध 

कायम गने नदी प्रणालीमा आधाररत योजना तजुिमादेन्त्ख कायािन्त्वयनसम्म संघ, प्रदेश र 

स्थानीय तिबीच सिकायि र समन्त्वय गने रणनीर्त र्लइनेछ । 

१०१. नदीनालाका ढुङ्गा, र्गट्टी, बालवुाको अव्यवन्त्स्थत र अत्यर्धक दोिनलाई नीर्तगत 

तवरबाट व्यवन्त्स्थत गररनेछ र चरेु क्षेरमा जलाशय र्नमािण तथा ममित सम्भार गरी 
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माटो कटान कायिलाई र्नयन्त्रण, पनुभिरण र भरू्मगत जलस्तर (Ground Level 

Water) लाई उठाउने कायि गररनेछ । 

१०२. माटो तथा पानीको संरक्षण र बाढी र्नयन्त्रण गनि जलवाय ुपररवतिन अनकूुलन सम्बन्त्धी 

कायिक्रमिरु कायािन्त्वयन गररनेछ । 

१०३. पयिटकीय र पाररन्त्स्थर्तकीय मित्वका र्समसार, तालतलैया र पोखरीिरुका संरक्षण र 

प्रबद्धिन गनुिका साथै चरेुको फेदीमा रिेका सरकारी र साविजर्नक जग्गामा िररयालीयिु 

वन हवकास गरी चरेुको संरक्षण र त्यस क्षेरमा वन्त्य जन्त्तकुो संरक्षण र पयािपयिटनको 

हवकास गनि र्नन्त्ित गरुुयोजना बनाई ब्यापक मारामा वकृ्षारोपण गने, िररत उद्यान 

र्नमािण गने, जलाशय र भलपानी संकलन गने, पोखरी र्नमािण तथा र्थग्रायन र्नयन्त्रण 

गने जस्ता हवर्भन्न कायिक्रमिरु संचालन गरी जैहवक हवहवधताको संरक्षण र 

वातावरणीय सन्त्तलुन कायम गररनेछ । 

१०४. “प्रादेन्त्शक पयिटन पवुािधार, आन्त्तररक पयिटनको आधार” भन्न े नारालाई साथिक 

तलु्याउन प्राथर्मकताका साथ प्रादेन्त्शक मित्वका धार्मिक, सांस्कृर्तक, ऐर्तिार्सक र 

प्राकृर्तक पवुािधारिरुको न्त्जणोद्धार, हवकास र प्रवद्धिन गनि दीघिकार्लन प्रभाव र पररणाम 

ठदने ठुला लगानीका “एक न्त्जल्ला एक पयिटकीय गन्त्तव्य” को कायिनीर्त र्लई वाहर्िक 

तथा बिवुहर्िय कायिक्रम तजुिमा गररनेछ ।  

१०५. प्रदेशको पहिचान झल्कने धार्मिक, साँस्कृर्तक, ऐर्तिार्सक र प्राकृर्तक मित्वको 

उजागर गनि प्रदेशका मित्वपूणि स्थलिरुमा र्मर्थला न्त्चरकला, प्रदेश स्तरीय पयिटन 

सम्मेलनको आयोजना  लगायत अन्त्य कला सँस्कृर्तको माध्यमबाट संस्थागत रुपमा 

पयिटकीय प्रवद्धिन र संरक्षण गने अर्भयानको संचालन र प्रदशिन िनेुछ । ऐर्तिार्सक 

मित्वका पयिटकीय स्थलमा ध्वनी र प्रकाशको संयोजनद्वारा आकर्िण बढाइनेछ। 
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१०६. पयिटकीय हवशेर् गन्त्तव्यिरु, िररत पैदल मागि, पयिटकीय िररत उद्यान र पयिटन 

पवुािधारिरुमा बिवुहर्िय र अर्धकतम लगानीको माध्यमवाट जलवायमैुरी, आकर्िक र 

उच्चतम राजश्व आम्दानी क्षेरको रुपमा हवकर्सत गररनेछ । 

१०७. पूवि पन्त्िम राजमागि र सो राजमागिसँगै फास्ट ट्रयाक जोर्डने स्थानको दायाँबायाँ 

मनोरञ्जनात्मक साँस्कृर्तक बगैंचावारे सम्भाब्यता अध्ययन र कायािन्त्वयन गरी रोड 

साईड फोिोर व्यवस्थापनको माध्यमद्वारा पयिटन प्रवधिनका साथै संस्थागत 

सदुृहढकरणको लार्ग पयिटन सम्बन्त्धी प्रदेश स्तरीय कानूनी र संस्थागत संरचना तजुिमा 

गररनेछ । प्रदेश र्भर पयिटन सम्बन्त्धी गर्तहवधी संचालन गनि कन्त्म्तमा २ (दईु) वटा 

पयिटन कायािलयिरुको स्थापना गररनेछ । 

१०८. एक र्नवािचन क्षेर एक बिृत पयिटकीय िररत पाकि को स्थापना र संचालन गररनेछ । 

१०९. कोशी टप्प-ुजनकपरुधाम-पसाि राहष्ट्रय र्नकुञ्ज रुटलाई पयािपयिटनको केन्त्द्रको रुपमा 

स्थापना गरी  संचालन गररनेछ । 

११०. दधुमती-मिेन्त्द्रनगर कररडोरलाई धार्मिक पयिटकीय कररडोरको रुपमा व्यवस्थापन गने 

कायिलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । 

१११.  संघीय सरकारको समन्त्वयमा पसाि राहष्ट्रय र्नकुञ्ज र कोशी टप्प ुवन्त्यजन्त्त ुआरक्षलाई 

प्रमखु प्राकृर्तक गन्त्तव्यको रुपमा हवकास गनि आवश्यक सियोगको दायरा बहृद्ध गदै 

िररत अर्भयानको हिस्साको रुपमा हवकर्सत गररनेछ । 

११२. धनरु्ाधाम संरन्त्क्षत वनलाई प्रदेशकै लार्ग गौरव िनेु “वन्त्यजन्त्त ु उद्धार केन्त्द्र तथा 

जलुोन्त्जकल पाकि ” को रुपमा हवकर्सत गररनेछ । प्रदेश र्भरका धार्मिक, सांस्कृर्तक 

तथा पयिटकीय क्षेरिरुलाई समेटेर पयिटकीय सहकि ट र्नमािण गररनेछ ।साथै नेपालका 

सबै न्त्जल्लाका न्त्शक्षा, स्वास््य, हवकास, रिनसिन, जनजीवन, ईर्तिास, भगूोल तथा 
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गौरवपूणि हवर्यवस्तलुाई समेटेर प्रादेन्त्शक भार्ामा समेहटएको विृ न्त्चर माफि त देशदशिन 

कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

११३. प्रदेशमा आउने पयिटकिरुलाई प्रदेश र्भर लामो समयसम्म बस्न सक्ने वातावरण 

बनाउन प्रदेशको उपयिु स्थानमा Miniature of Nepal सहितका पयिटकीय पवुािधारिरु 

भएको “नेपालको आखँीझ्याल The Window of Nepal” पररयोजनाको संभाब्यता अध्ययन 

सहित र्नमािणको थालनी गररनेछ । 

११४. प्रदेश सरकारले स्वच्छ र सफा प्रदेश अर्भयान लागू गनेछ । स्थानीय तिसँग 

समन्त्वय र सिकायि गरी मिानगरपार्लका, उपमिानगरपार्लका र मित्वपूणि 

शिरिरुलाई िररत तथा स्वच्छ शिरमा रुपान्त्तरण गनि शिरी वकृ्षारोपण, फोिोर 

व्यवस्थापन र साविजर्नक शौचालय र्नमािणको अर्भयानलाई व्यापक रुपमा सञ्चालन  

गररनेछ । 

११५. जलउत्पन्न प्रकोप हवपद व्यवस्थापन गरी नदी र्नयन्त्रण तथा नदी उकास जग्गाको 

समनु्त्चत उपयोगबाट रोजगारी र्सजिना गनुिको साथै नदी तटीय क्षेरलाई स्वच्छ तथा 

सनु्त्दर बनाईनेछ ।   

११६. जलवाय ु पररवतिनको प्रर्तकूल प्रभावबाट जोन्त्खममा परेका क्षेर, पाररन्त्स्थहकय प्रणाली, 

घरधरुी र समदुायको पहिचान गरी आधारभतु त्याँक संकलन गने र उत्थानन्त्शल 

न्त्जहवकोपाजिनका साथै अनकूुलनका कायिक्रमिरु संचालन गररनेछ । 

११७. जलवाय ु पररवतिन अनकूुलन, व्यवस्थापन, योजना तजुिमा र कायािन्त्वयन गने दक्ष 

जनशन्त्िको हवकास गनि तार्लम, गोष्ठी, भ्रमण र श्रोत साधनको व्यवस्था र्मलाइनेछ । 

११८. संघीय सरकारसंग सिकायि गरी वाय ुप्रदूर्ण मापन केन्त्द्र स्थापनामा जोड ठदइनेछ । 

प्रदेशमा सञ्चार्लत उद्योगिरुबाट र्नस्कने प्रदूर्ण तथा फोिोरमैला हवसजिनका लार्ग 

वातावरणीय मापदण्डको र्नयमन कायिलाई प्रभावकारी बनाईनेछ । 
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११९. प्रदेशमा ईंटा उद्योग स्थापनाको बदोदो मागका कारणले कृहर् योग्य जर्मनमा ह्रास 

आई खाद्य सरुक्षामा संकट उत्पन्न िनु सक्ने र वाय ु प्रदूर्णमा वहृद्ध िनेु हवर्यलाई 

अध्ययन अनसुन्त्धान गरी त्यसका आधारमा आगामी नीर्त र रणनीर्त तजुिमा गररनेछ । 

१२०. प्रदेशको जनकपरुधाम तथा बीरगंजमा Planetarium (नभ मण्डल) र्नमािण तथा 

सञ्चालन गनि सम्भाब्यता अध्ययन गरी योजना कायािन्त्वयन गररनेछ । 

१२१. हवज्ञान तथा प्रहवर्धको हवकासका लार्ग हवश्वहवद्यालयिरुसँग सिकायि गरी अध्ययन 

अनसुन्त्धानका क्षेरिरु पहिचान गरी अनसुन्त्धान कायििरुलाई अझ संस्थागत गरी अगार्ड 

बढाईनेछ । 

१२२. प्रादेन्त्शक स्तरमा वन, वातावरण, उद्योग तथा वान्त्णज्यसंग सम्बन्त्न्त्धत अपराधिरुको 

अनसुन्त्धान तथा तिहककातको प्रयोजनको लार्ग प्रादेन्त्शक हवज्ञान प्रहवर्ध प्रयोगशाला र 

खाद्य परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रयोगशाला स्थापनाको लार्ग सम्भाब्यता अध्ययन 

गररनेछ । 

१२३. प्रदेशमा भएका तथा नयाँ प्रवहद्धित उद्योगिरुलाई कोर्भड-१९ को प्रभावबाट 

न्त्यरु्नकरण गनि र ठदगोपना ठदन उद्योगिरुलाई अनदुान र सिरु्लयतपूणि ऋणको लार्ग 

समन्त्वयकारी भरु्मका खेल्ने, साथै सीप तथा उद्यमन्त्शलता हवकास, तार्लम, सूचना प्रवाि, 

प्रहवर्ध िस्तान्त्तरण, लगानीमैरी वातावरणको र्नमािण, औद्योर्गक मेला, आठद औद्योर्गक 

प्रवद्धिनका कायिक्रमिरू संचालन गररनेछ । 

१२४. प्रदेशको अथितन्त्र परम्परागत कृहर् प्रणाली र हवप्ररे्ण (Remittance) मा र्नभिर 

रिेकोमा प्रदेशमा हवद्यमान स्रोत र साधनमा आधाररत उद्योगिरु सञ्चालन गनि  

सम्भावनािरूको अध्ययन गने  र प्रदेशमै लगानी बढाउन उत्पादनमूलक क्षेरमा पूजँी 

तथा बौहद्धक सम्पिीको  उपयोग गरी स्वरोजगारका अवसरिरु बढाई लगानीकतािलाई 

प्रोत्साहित गररनेछ । 
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१२५. स्थानीय स्तरमा उपलब्ध िनेु स्रोत साधन, श्रम र सीपको उपयोग िनेु, कृहर्, जडीबटुी, 

पयिटन, सूचना प्रहवर्ध तथा स्वास््य सेवा लगायत दीगो र उच्च प्रर्तफल ठदने,  र्नयाित 

प्रबिद्धन र आयात प्रर्तस्थापन गने लघ,ु घरेल,ु साना तथा मझौला उद्योगिरूको 

हवकासको वातावरण र्सजिना गरी प्रदेशमा औद्योर्गक हवकासको गर्तलाई तीव्रता 

ठदइनेछ र वैदेन्त्शक रोजगारी मार्थको र्नभिरतालाई क्रमशिः न्त्यून गररनेछ । 

१२६. औद्योर्गक सरुक्षा, सिज श्रम सम्बन्त्ध, उजािको र्नयर्मतता, औद्योर्गक पूवािधार, दक्ष 

जनशन्त्ि, नवीन प्रहवर्धद्वारा उत्पादकत्व बहृद्ध, र्नयाित योग्य वस्तिुरूको उत्पादनमा 

हवहवधता र सवल आपूर्ति व्यवस्थापन  जस्ता पक्षमा ध्यान ठदइनकुा साथै औद्योर्गक 

बौहद्धक सम्पन्त्ि अर्धकारको संरक्षण गररनेछ । 

१२७. साविजर्नक, र्नजी र सिकारी क्षेरको प्रभावकारी, समन्त्वयात्मक र सामञ्जस्यपूणि 

सिकायिमा ठदगो एवं बिृत ् आधार सहितको औद्योर्गक हवकासको माध्यमबाट 

अथितन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पयुािई गररवी न्त्यरु्नकरणमा सघाउ पयुािइनेछ ।  

१२८. प्रदेश सरकारी नीर्त, र्नयम, कायिशैली, बजारको उपलब्धता, प्रर्तस्पधािको स्वरूप, 

हविप्रबन्त्ध, मजदरु सम्बन्त्ध, श्रम उत्पादकत्व, औद्योर्गक पूवािधारको अवस्था, दक्ष 

श्रमशन्त्िको उपलब्धता, नवीनतम प्रहवर्धको उपयोग,  कच्चा पदाथिको भण्डारण, 

तलुनात्मक लाभका क्षेरिरूको पहिचान गरी यथाथिपरक र व्यविाररक कायिनीर्तक 

योजना र कायिक्रम सहित हवश्वसनीय औद्योर्गक लगानीमैरी वातावरण तयार गनि 

चार्लएको कदमलाई आगामी वर्ििरुमा पर्न र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । 

१२९. स्थानीय स्रोत, कच्चापदाथि, सीप र साधनको पररचालन, नहवनतम प्रहवर्ध एवं 

वातावरणमैरी उत्पादन प्रहक्रयालाई प्रयोग गरी उद्योग व्यवसायलाई ठदगो एवं भरपदो 

आर्थिक क्षेरको रूपमा स्थाहपत गररनेछ । 
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१३०. सिज, स्वचार्लत र न्त्जम्मेवार आपूर्ति प्रणालीको हवकास गरी उपभोिाको िक, हित र 

अर्धकारको संरक्षण गदै आपूर्ति व्यवस्थापन चसु्त बनाउन ऐन, कानून र्नमािण तथा 

बजार अनगुमन कायिलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । साथै मिामारी तथा र्बपदको 

अवस्थामा आधारभतू र अत्यावश्यक वस्तकुो सिज र सलुभ भण्डारण तथा हवतरण 

प्रणालीको हवकास गररनेछ । 

१३१. औद्योर्गक/व्यवसाहयक प्रर्तष्ठानले आफ्ना उत्पादन तथा रोजगारी सजृनाका 

माध्यमबाट समाजलाई प्रदान गरेको योगदानलाई कदर गदै उद्योगी तथा व्यवसायीका 

लार्ग हवशेर् कायिक्रम संचालन गररनेछ । 

१३२. प्रदेशको प्रमखु औद्योर्गक नगरीको रुपमा रिेको बीरगंजमा औद्योर्गक प्रर्तष्ठानिरुको 

सिजताको लार्ग प्रदेश उद्योग हवभाग स्थापना गररनेछ । 

माननीय सदस्यिरु, 

१३३. प्रदेशलाई कृहर्प्रधान प्रदेशको रुपमा हवकास गने अवधारणा अन्त्तगित भरू्मगतजलको 

प्रयोग गरी र्डप ट्युववेल जडानको कायिलाई अझ सघनताका साथ हवस्तार गररनेछ । 

साथै र्संचाईको लार्ग सोलार र हवद्यतुीय टयवेुललाई थप प्रोत्साहित गररनेछ । 

१३४. प्रदेशको खेतीयोग्य जर्मनमा बाहै्र महिना र्संचाई सेवा पयुािउन क्रमागत मझौला र्संचाई 

आयोजनािरुलाई प्राथर्मकताका साथ र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । साथै र्संचाई योजनािरुको 

ममित संभार तथा अन्त्य आवश्यक संरचनािरु र्नमािण गने कायिलाई प्राथर्मकता  

ठदइनेछ । 

१३५. सति र्संचाईको सरु्बधा उपलब्ध गराउन नसहकने क्षेरिरुमा भरू्मगत जलको 

उपलब्धताको आधारमा प्रदेशका आठ वटै न्त्जल्लािरुमा र्डप ट्युवेल क्लस्टर तथा 

हवद्यतुीकरण सहितको पावरर्िल ट्युवेल क्लस्टर बनाई ट्युवेल र्संचाई प्रणालीलाई 

र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । 
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१३६. अहवरल वर्ािको कारणले िनु सक्ने डवुान तथा नठद कटानको कारणबाट उच्च 

जोन्त्खममा रिेका गाउँ बस्ती संरक्षण गने कायिको साथै नदी र्नयन्त्रण कायििरुलाई 

उच्च प्राथर्मकता ठदइनेछ । 

१३७. घरघरमा स्वच्छ खानेपानी पयुािउने अर्भयानलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ र “राहष्ट्रय 

खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड, २०६२” कायािन्त्वयन गरी न्त्जल्लाका सदरमकुामिरुमा 

खानेपानी गणुस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गररने कायि अगार्ड बढाइनेछ । 

१३८. प्रदेश र्भरका ग्रार्मण तथा दगुिम बस्तीिरुमा स्वच्छ खानेपानीको सहुवधा पयुािउन 

“र्नमिल जल घर घर नलजल” खानेपानी योजना लाई प्राथर्मकता ठदइनेछ । साथै 

ढल्केवर, लालगढ, बठदिवास, धारापानी लगायतका पानीको अभाव रिेको चरेु क्षेरिरुमा 

खानेपानीको हवशेर् कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ ।   

१३९. वातावरणीय सरसफाई एवं स्वच्छता प्रवद्धिन गनि वातावरणीय सरसफाइ कायिक्रमलाई 

र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । आठै न्त्जल्लाका सदरमकुामिरुमा तथा मखु्य िाट-बजार तथा 

अन्त्य साविजर्नक स्थलिरुमा आवश्यकता पहिचान गरी साविजर्नक शौचालय र्नमािण 

कायिलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । 

१४०. नदी तथा खोलािरुमा चरेु क्षेरबाट आएको बालवुालाई र्नयन्त्रण गनि एकीकृत 

जलाधार व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्राथर्मकता ठदइनेछ । 

१४१. प्रदेश सरकारले आत्मसात गरेको “िाम्रो प्रदेश, उज्यालो प्रदेश” को नारालाई साथिकता 

प्रदान गनि बैकन्त्ल्पक उजािलाई प्रवद्धिन गरी आगामी वर्ि साविजर्नक र्नजी साझेदारी 

नीर्त अन्त्तगित प्रदेशको आठ वटै न्त्जल्लामा सौयि उजाि प्लान्त्ट र्नमािणको कायिलाई 

प्राथर्मकता ठदइनेछ । हवपन्न पररवारलाई हवशेर् अनदुान ठदई बायोग्याँस, सोलार, आठद 

प्रयोग गने कायिलाई प्राथर्मकता ठदइनेछ। 
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१४२. “जिाँ सडक, तिाँ हवकास” को नारालाई साथिकता प्रदान गनि हवर्भन्न न्त्जल्लािरुमा 

हवस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रदेश लोकमागि, प्रदेश सिायक मागि र स्थानीय सडक 

पहिचान गरी प्रदेश र्भरका सडकिरुको हवस्ततृ इन्त्भेन्त्टरी बनाइनेछ । प्रदेश 

अन्त्तगितका प्रत्येक र्नवािचन क्षेरमा ५ हक.र्म. सडकिरु कालोपरे गररने कायिक्रमलाई 

र्नरन्त्तरता ठदइनेछ ।  

१४३. प्रदेशर्भरका सडकिरुको ममित तथा स्तरोन्नर्त गने कायिलाई प्राथर्मकता ठदइनेछ । 

१४४. प्रदेश र्भरको यातायात क्षेरलाई सदुृहढकरण गने कायिलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । 

१४५. प्रत्येक पार्लकामा वडादेन्त्ख  पार्लकाको केन्त्द्र जोड्ने सडक र्नमािण कायिलाई 

प्राथर्मकता ठदइनेछ ।साथै यस्ता र्नमािण कायिमा स्वदेशी र्नमािण सामाग्रीको प्रयोगलाई 

प्रोत्साहित गररनेछ । 

१४६. प्रदेशर्भर प्रस्ताहवत वा सञ्चार्लत रिेको राहष्ट्रय गौरवका योजनािरु दोश्रो अन्त्तराहष्ट्रय 

र्बमानस्थल र्नजगढ, िलुाकी सडक, जनकपरुधाम-जयनगर रेल्वे, सनुकोशी-मरीन र 

सनुकोशी-कमला डाइभसिन जस्ता आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गनि संघीय सरकारसँग 

थप समन्त्वय गने कायिलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । 

१४७. पसाि न्त्जल्ला देन्त्ख सप्तरी न्त्जल्ला सम्मको कररब २५० हकलोर्मटर सम्मको सडकलाई 

“मधेशी शहिद राजमागि” को रुपमा पहिचान ठदन अध्ययन कायि प्रारम्भ भइसकेको  

छ । यस कायिलाई थप प्रभावकारी बनाई कायािन्त्वयन गररनेछ । 

१४८. प्रदेश सरकारले प्रादेन्त्शक पररविन सेवा संचालन गने नीर्तलाई र्नरन्त्तरता ठदई पहिलो 

चरणमा बस खररद भई िाल संचालनको प्रहक्रयामा रिेको बीरगंज-जनकपरुधाम, 

बीरगंज-राजहवराज र जनकपरुधाम-राजहवराज बस सेवा साविजर्नक र्नजी साझेदारीको 

आधारमा सञ्चालन गररनेछ । साथै सेवाको प्रभावकाररताको आधारमा क्रमश: प्रदेशको 

सबै न्त्जल्ला सदरमकुामिरुमा संचालन गररनेछ । 
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१४९. आपतकालीन वािन, यन्त्रिरुलाई उद्धारको लार्ग पररचालन गने दृहष्टकोण राखी यस 

प्रदेश र्भर रिेका प्रत्येक साविजर्नक सडकिरुमा प्रादेन्त्शक सडक गरुुयोजना बनाई 

सोिी अनरुुप सडक स्तरोन्नती गने नीर्तलाई कायमै राख्दै सोिीअनसुार आवास 

व्यवस्थापनको कायिलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । 

१५०. प्रत्येक गाउँ, शिरको बसोबासलाई व्यवन्त्स्थत गदै लैजाने नीर्त र्लइनेछ । िरेक ५० 

घरको लार्ग एउटा साविजर्नक दलान एवं साविजर्नक खलुा ठाउँको व्यवस्था, आवासीय 

भरू्मलाई सदपुयोग गनि व्यवन्त्स्थत बस्ती हवकास तथा जमीनलाई वगीकरण गररनेछ । 

१५१. प्रत्येक न्त्जल्ला सदरमकुाममा सञ्चार्लत दर्लत छारावास र जेष्ठ नागरीक आवास 

कायिक्रमलाई यस आर्थिक वर्िमा सम्पन्न गरी उि योजनालाई क्रमश: 

मिानगरपार्लका, उप-मिानगरपार्लका तथा नगरपार्लका र गाउँपार्लकामा समेत 

हवस्तार गररनेछ । 

१५२. नमूनाको रुपमा प्रत्येक न्त्जल्लामा १/१ वटा आधरु्नक र प्रहवर्धमैरी बस्ती हवकास 

कायिक्रम संचालन भईरिेकोमा उि स्थानिरुमा एकीकृत पूवािधार हवकास कायिक्रमको 

स्वरुपलाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ । 

१५३. स्याटेलाईट र्सटीको अवधारणालाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । चाल ु आर्थिक वर्िमा 

प्रस्ताहवत स्याटेलाईट र्सटी मिेन्त्द्रनगर, कल्याणपरु, गोलबजार, गरुडा, पोखरीया, 

र्समरौनगढ, बागमती  लगायतको हवस्ततृ अध्ययन प्रर्तवेदनको आधारमा आगामी 

आर्थिक वर्िमा र्नमािण कायि प्रारम्भ गररनेछ । 

१५४. प्रत्येक न्त्जल्लाको सदरमकुाममा प्रादेन्त्शक अर्तर्थ सदन र्नमािण गररनेछ एवं 

जनकपरुधाममा मधेश सम्मेलन केन्त्द्र (Madhesh Auditorium Center) र्नमािण 

गररनेछ । 
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१५५. िाल प्रथम चरणमा जनता आवास कायिक्रम अन्त्तगित संचार्लत डोम, मसुिर, मेस्तर र 

िलखोरको घर र्नमािण कायिलाई र्नरन्त्तरता ठदँदै क्रमशिः अन्त्य दर्लत, लोपोन्त्मखु 

लगायतको लन्त्क्षत वगिमा यो आवास कायिक्रम पयुािइनेछ ।प्रदेश प्रमखु दर्लत हवपन्न 

स्वरोगार कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

१५६. प्रदेश सरकारद्वारा र्नमािण गररने भौर्तक संरचनािरु लैहङ्गकमैरी तथा अपाङ्गमैरी 

बनाइने नीर्तलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले हवशेर् जोड ठदइनेछ । 

१५७. प्रदेश र्भरका सडकिरुको संरक्षण, सम्वद्धिन, व्यवस्थापकीय कायि, नीर्त तजुिमा 

लगायतको कायिलाई व्यवन्त्स्थत गनि प्रादेन्त्शक सडक बोडि गठन गररने कायि प्रारम्भ 

गररनेछ । 

१५८. जनकपरुधाम रेल्वेसँग जोर्डने गरी जनकपरुधाममा िाइपोटि र्नमािणका लार्ग 

सम्भाव्यता  अध्ययन गररनेछ । 

१५९. स्माटि सवारी चालक पहिचानपर प्रदेशबाट नै हवतरण गने कायिलाई प्रारम्भ गरर 

प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

१६०. सवारी यातायातलाई थप व्यवन्त्स्थत बनाउन प्रदेश र्भर कन्त्म्तमा दईु स्थानमा 

आधरु्नक सहुवधा सहितको ररिेस सेन्त्टर स्थापना गररनेछ । 

१६१. जनताको िक, अर्धकारको लार्ग आजीवन संघर्ि गनुि भएका अथक योद्धा स्व.गजेन्त्द्र 

नारायण र्संि, गणतन्त्र स्थापनाको लार्ग जीवनपयिन्त्त संघर्ि गनुि भएका गणतन्त्रवादी 

नेता स्व.रामराजा प्रसाद र्संिको शार्लक स्थापना कायिको साथै सहिद दगुािनन्त्द झाको 

शालीक जनकपरुधाममा र्नमािण कायिलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । 

१६२. वातावरणीय अनकूुलतालाई दृहष्टगत गदै प्रदेशका मखु्य क्षेरिरुमा हवद्यरु्तय सवारी 

साधन तथा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययनको कायि यसै वर्ि सम्पन्न गररनेछ ।  
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१६३. बीरगंज मिानगरपार्लका तथा जनकपरुधाम उपमिानगरपार्लकाको सिकायिमा 

व्यवन्त्स्थत हवकासका लार्ग बीरगंज हवकास प्रार्धकरण तथा जनकपरुधाम हवकास 

प्रार्धकरण स्थापना गररनेछ । 

माननीय सदस्यिरु,  

१६४. रोजगारहविीन दैर्नक ज्यालादारीमा काम गने मजदूर तथा हवपन्नवगिका 

नागररकिरुलाई राित प्रदान गने कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । साथै कोर्भडबाट 

रोजगारी गमुाएका श्रर्मकवगि, हवपन्न तथा शहिद पररवारका आन्त्श्रतिरुका लार्ग 

स्वरोजगार कायिक्रम संचालन गररनेछ ।  

१६५. कोर्भड-१९संक्रमणको कारण मतृ्यभुएका प्रदेशका नागररकिरुको आन्त्श्रतलाई र 

भेन्त्टीलेटरमा उपचाररत कोर्भड संक्रर्मतलाई प्रदेश सरकारले राित सियोग ठदने नीर्त 

र्लनेछ ।   

१६६. प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्व अर्भवहृद्ध गनि संहवधानले ठदएको अर्धकार क्षेरको 

उपयोग गदै हवद्यमान करको दायरालाई फराहकलो बनाउने र राजश्व प्रशासनका लार्ग 

आवश्यक प्रादेन्त्शक संरचना स्थापना गररनेछ । 

१६७. प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा मित्वपूणि योगदान पयुािउने कायािलयको संस्थागत 

सधुार तथा क्षमता अर्भवहृद्ध गरी प्रहवर्धमैरी प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराइनेछ । 

१६८. िररत, बदर्लदो पररन्त्स्थर्तसँग र्मल्दो तथा समावेशी हवकासलाई प्राथर्मकतामा राखी 

प्रदेश सरकारले आर्थिक न्त्स्थरता र ठदगो आर्थिक बहृद्धलाई जोड ठदइनेछ । 

१६९. प्रदेश सरकारको सीर्मत स्रोत र साधनको अर्धकतम उपयोग गनि हवर्नयोजन दक्षता 

अर्भवहृद्ध गदै प्रदेश सरकारले र्नधािरण गरेका लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गरी अर्धकतम 

प्रर्तफल िार्सल गररनेछ । प्राप्त प्रर्तफलको समन्त्याहयक हवतरण गरी प्रदेशको स्रोत र 

साधनको पिुँचमा सामान्त्जक न्त्याय कायम गररनेछ । 
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१७०. हविीय सशुासन कायम गनि आर्थिक कायिहवर्ध तथा हविीय उिरदाहयत्व ऐन, तथा 

र्नयमावली, आन्त्तररक र्नयन्त्रण प्रणाली लगायतका कानूनिरुको र्नमािण गररनेछ । 

कायािन्त्वयनमा रिेका आर्थिक कानूनिरुको पूनरावलोकन गरी समयसापेक्ष पररमान्त्जित  

गररनेछ । मानव संशाधनको सवलीकरण गनि हविीय अनशुासन, साविजर्नक खररद 

व्यवस्थापन सम्बन्त्धी क्षमता अर्भवहृद्ध गररनेछ । 

१७१. आयोजना कायािन्त्वयनको प्रभावकारी अनगुमन गनि प्रादेन्त्शक पररयोजना अनगुमन 

प्रणाली (Provincial Project Monitoring System-PPMS) तयार गरी लागू 

गररनेछ । 

१७२. प्रदेश सरकारको सम्पर्तको अर्भलेखीकरण गनि प्रदेश सम्पर्त सूचना प्रणालीको हवकास 

गरी लागू गररनेछ । 

१७३. प्रदेश सरकारको वेरुज ुअर्भलेखलाई व्यवन्त्स्थत गनि वेरुज ुफर्छ्यौट कायियोजना तथा 

अर्भलेख सूचना प्रणाली लागू गररनेछ । 

१७४. तलुनात्मक लाभका क्षेरिरुमा लगानी गरी ठदगो आर्थिक वहृद्ध िार्सल गनि प्रदेशको 

आयोजना बैङ्कमा रिेका आयोजनािरु मध्ये साविजर्नक-र्नजी-साझेदारीमा आधाररत 

आयोजनािरुको कायािन्त्वयनलाई प्राथर्मकता ठदइनेछ । 

१७५. प्रदेशका मित्वपणुि तथा प्राथर्मकता प्राप्त आयोजनािरुको हवस्ततृ हववरण सहितको 

प्रदेश आयोजना बैँकको र्नमािणको काम अन्त्न्त्तम चरणमा रिेको छ । यस अन्त्तगित 

साविजर्नक, र्नजी तथा सिकाररताको अवधारणा अनरुुप प्रदेशको आर्थिक हवकासमा 

मित्वपूणि योगदान ठदन सहकने आयोजनािरु समेहटएको छ । पररयोजना बैँकको 

आधारमा प्रदेशका सम्भाहवत लगानीका क्षेरिरु पहिचान गरी उद्योगी व्यवसायीिरुलाई 

प्रदेशमा लगानीको लार्ग आकि हर्त गनि लगानी सम्मेलनको  आयोजना गररनेछ । 
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साविजर्नक, र्नजी र सिकारी क्षेरको हवकासको अवधारणालाई कायािन्त्वयन गनि 

साविजर्नक र्नजी साझेदारी ऐनको तजुिमा गररनेछ । 

१७६. “प्रदेश औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, २०७७” र्नमािण भै कायािन्त्वयनमा आइसकेको छ । 

यसलाई अझ व्यवन्त्स्थत बनाउन प्रदेश औद्योर्गक व्यवसाय र्नयमावलीको र्नमािण 

गररनेछ । प्रदेशको आर्थिक हवकासको लार्ग र्नजी क्षेरलाई प्रोत्साहित गररनेछ । 

प्रदेशमा उद्योग व्यवसाय दताि गरी लगानी गनि इच्छुक लगानी कतािलाई प्रदेश 

सरकारले र्नधािरण गरे अनसुारको हवशेर् सहुवधा उपलब्ध गराइनेछ । 

१७७. प्रदेश औद्योर्गक व्यवसाय ऐन तथा र्नयामावलीको कायािन्त्वयन पिात न्त्जल्ला न्त्स्थत 

उद्योग कायािलयिरुबाट उद्योग दताि, संचालनमा प्राहवर्धक सियोग तथा समस्या 

र्नराकरणका लार्ग आवश्यक सल्लाि सेवा उपलब्ध गराइनेछ । एकद्वार प्रणालीको 

अवधारणामा उद्योग कायािलयिरुबाट सेवा सञ्चालन गररनेछ । 

१७८. कृहर् र गैर कृहर् उत्पादनिरुलाई बजार पिुँच तथा हवचौर्लयाको चंगलुवाट बचाउन 

कृहर् एम्बलेुन्त्स सेवा, न्त्यूनतम मूल्य र्नधािरण र ढुवानी नगद अनदुान, प्रदेश र स्थानीय 

सरकारद्वारा प्राथर्मकता यिु दरमा खररद तथा हकसान र उपभोिाका सिकारी 

संस्थािरुलाई अनदुान उपलब्ध गराइनेछ । 

१७९. कोर्भड-१९ बाट प्रभाहवत पयिटन क्षेर र िोटल व्यवसायको पनुरुत्थान गनि आन्त्तररक 

पयिटन प्रवद्धिन कायिक्रम संचालन गररनेछ । कोर्भड १९ को रोकथाम तथा 

र्नयन्त्रणका लार्ग गररएका र्नर्धेाज्ञाका कारण प्रभाहवत यातायात क्षेर तथा उद्योग 

,व्यवसाय लन्त्क्षत सिरु्लयत कायिक्रम ल्याइनेछ ।  

१८०. औद्योर्गक क्षेर र औद्योर्गक कररडोरमा रिेका उद्योगिरु लगायत प्रदेशमा रिेका 

सम्पूणि उद्योगिरु यथाशीघ्र पूणि क्षमतामा संचालन िनु श्रर्मक आपूर्ति र श्रर्मकको 
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सरुक्षा, कच्चा पदाथिको आपूर्ति र ढुवानी सिजता एवं अन्त्य सहुवधािरुको प्याकेज प्रदान 

गदै थप लगानी ल्याउने वातावरण र्नमािण गररनेछ । 

१८१. प्रदेशको समहृद्ध र हवकासका लार्ग हवद्यमान औद्योर्गक कोररडोरिरुको र्बकास गदै 

थप प्रादेन्त्शक औद्योर्गक क्षेर लगायत बीरगंज-ठोरी, ढल्केवर-र्भट्टामोड कोररडोर र 

रेल्वेमागि कररडोरिरुको सम्भाव्यता अध्ययन कायिलाई अगार्ड बढाइनेछ ।  

माननीय सदस्यिरु, 

१८२. मानवअर्धकार उल्लंघनका घटनािरुमा प्रदेश सरकारले आठवटै न्त्जल्लामा गरीव, 

हवपन्न तथा असिायलाई ठदंदै आएको र्निःशलु्क कानूनी सिायता कायिक्रमलाई अझ 

प्रभावकारी बनाई पार्लका तिसम्म परुयाइने छ ।  

१८३. प्रदेशका प्रचर्लत कानूनिरुको आवर्धक समीक्षा तथा पनुरावलोकन गरी संशोधन गनि 

वा नयाँ कानून बनाउन ु पने आवश्यकताका बारेमा अध्ययन गररनेछ । साथै 

संहवधानले सरु्नन्त्ित गरेका प्रदेशको स्वायिता तथा क्षेराअर्धकार संकुचन िनु नठदन 

बररष्ठ संहवधानहवदिरुको सियोग र्लई सवोच्च अदालतको संवैधार्नक इजलासमा 

हवचारार्धन तथा थप दायर िनु सक्ने मदु्दािरुको प्रभावकारी ढंगले प्रर्तरक्षा गनि संयन्त्र 

र्नमािण गररने छ । 

१८४. प्रदेशर्भर रिेका हिरासत कक्ष तथा कारागारिरुको र्नयर्मत अनगुमन गरी आवर्धक 

प्रर्तवेदन साविजर्नक गररनेछ । साथै  कारागारिरुमा रिेका कैदीिरुको सामान्त्जक 

सेवा तथा पनुस्थािपना तथा एकीकरण गने कायिमा सियोग परु ्याउनका लार्ग “प्रदेश 

प्रोवेशन तथा प्यारोल बोडि” गठन गनि आवश्यक पिल गररनेछ । 

१८५. मधेश आन्त्दोलनका शहिद पररवारको सम्मान तथा संरक्षणको लार्ग स्वरोजगार, 

रोजगार, स्वास््य र न्त्शक्षामा पिुँच सरु्नन्त्ित गररने छ । मधेश शहिद प्रर्तष्ठानको कायि 

प्रभावकारी वनाई मधेश आन्त्दोलन लगायतका आन्त्दोलनका शहिद तथा हपर्डत 
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पररवारको सम्मान तथा संरक्षणको लार्ग स्वरोजगार, स्वास््य र न्त्शक्षामा पिुँच सरु्नन्त्ित 

गररने तथा एक पररवार एक रोजगार वा भरणपोर्णको लार्ग आवश्यक प्रबन्त्ध 

र्मलाइनेछ । 

१८६. प्रदेश र्भर शान्त्न्त्त सरुक्षा तथा प्रदेशको सेवामा समहपित प्रिरीिरुको आत्म सरुक्षाको 

व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाउन प्रिरी कायािलयिरुको भवन तथा पूवािधारको र्नमािण 

कायिलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । 

१८७. प्रदेश र्भर अपरार्धक गर्तहवर्ध र्नयन्त्रण गनि हवर्भन्न स्थानिरुमा प्रिरी तथा स्थानीय 

तििरुसँगको सिकायिमा CCTV Camera जडान गरी अनगुमन तथा अपराध र्नयन्त्रण 

कायि गररनेछ । यस्तै गस्ती तथा अपरार्धक गर्तहवर्ध र्नयन्त्रणको लार्ग अत्यावश्यक 

उपकरण तथा सवारी साधनको व्यवस्थापन गररने छ । 

१८८. सरुन्त्क्षत वेटी अर्भयान, वाल हिंसा, घरेल ु हिंसा हवरुद्ध प्रर्तरोधात्मक तथा उपचारात्मक 

कायिक्रमिरु प्रिरी,  स्थानीय ति तथा हवद्यालयिरुको सिकायिमा संचालन गररनेछ । 

१८९. प्रदेशका सवै न्त्जल्लामा लागू और्ध दवु्यिर्ण रोकथाम तथा र्नयन्त्रणको रोकथाममूलक 

र प्रवद्धिनात्मक कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । 

१९०. सीमा क्षेरमा र्नगरानी तथा अपरार्धक घटना र्नयन्त्रणका लार्ग संघीय सरकारसँग 

अपरार्धक घटना न्त्यूर्नकरण गनि सिकायि गररनेछ । सीमा क्षेरमा र्नगरानी तथा 

अपरार्धक घटना र्नयन्त्रणका लार्ग संघीय सरकारसँग समन्त्वय गरी प्रदेश प्रिरी 

समायोजन तथा ररि पदपूर्ति कायि साथै प्रदेश प्रिरीको क्षमता अर्भवहृद्धको कायि 

अगार्ड बढाइने छ । 

१९१. हवपद् व्यवस्थापन योजना अनसुार प्रदेश र्भरका हवपद्का संभाहवत जोन्त्खम न्त्यूनीकरण 

गनि सचेतनामूलक तथा हवपद पिात राित, उद्धार तथा पनुरस्थापना कायिक्रमिरु 

संचालन गररने छ। हवपद्को पूवि तयारी, खोज तथा उद्धार, राित हवतरण, पनुस्थापना र 
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पनुर्नमािण लगायतका सवै चक्रलाई मननगरी समन्त्वयात्मक गर्तहवर्धिरु कायािन्त्वयनमा 

ल्याइनेछ । प्रदेश आपतकालीन कायि सञ्चालन केन्त्द्रलाई प्रभावकारी वनाइने छ । 

१९२. प्रदेश अन्त्तगितका कारागारिरुको सधुार तथा सधुार गिृको र्नमािण गररने छ। 

कारागारिरुको ममित सधुार तथा कारागारमा रिेका बन्त्दीिरुलाई आय आजिनमा 

सियोग पगु्ने स्वरोजगारमूलक आवश्यक तार्लम संचालन तथा कारागार र्भर 

पसु्तकालयको हवकास गररने छ । 

१९३. न्त्याहयक तथा अधि न्त्याहयक र्नकायिरुको कायि सम्पादनलाई प्रहवर्धमैर्र बनाउन तथा 

नागररकको सिज र सलुभ सेवा प्रार्प्तका लार्ग आवश्यक पूवािधार र्नमािण कायिमा 

सियोग गरी न्त्याहयक र्नकाय तथा अधि न्त्याहयक र्नकायिरु र प्रदेश सरकारका कानूनी 

संयन्त्रिरु बीच समन्त्वय तथा सिकायिलाई प्रभावकारी वनाइनेछ । 

१९४. राज्य प्रदि सेवा सहुवधािरुमा नागररकिरुको न्त्याहयक पिुँच स्थाहपत गनि प्रदेश 

कानूनिरु बारे सरोकारवालािरुसँग अन्त्तहक्रया र न्त्याहयक सर्मर्तको क्षमता अर्भवहृद्ध 

गनि अन्त्तरहक्रया कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

१९५. प्रदेश सरकारका मंरालयिरु/ हवभागिरु / र्नकायिरुबाट उत्पादन िनेु र्बज्ञापन/ 

सचुना यसै प्रदेशका संचारमाध्यमिरुबाट प्रकान्त्शत एवं प्रसाररत गररने नीर्त अवलम्बन 

गरी प्रादेन्त्शक संचार माध्यमिरुलाई प्रोत्साहित गररनेछ । 

१९६. प्रदेश र्भरका संचार माध्यिरुको अर्भलेखीकरण तथा सवलीकरण गरी प्रदेश सरकार 

एवं मातितका र्नकायिरुको लोककल्याणकारी सूचनािरुलाई एकद्वार प्रणाली माफि त 

व्यवन्त्स्थत गररनेछ । 

१९७. आगामी आर्थिक बर्ि देन्त्ख लोककल्याणकारी हवज्ञापन प्रादेन्त्शक संचार माध्यमिरुबाट 

समेत प्रकान्त्शत र प्रसाररत गररनेछ । 
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१९८. परकारिरुलाई प्रोत्सािन गनि परकार वनृ्त्ि कायिक्रम,  मधेश परकाररता परुस्कार, 

परकार अध्ययन छारवनृ्त्ि तथा महिला परकारिरुको लार्ग हवशेर् सरुक्षा कायिक्रम 

संचालन गररनेछ। साथै परकारिरुको क्षमता अर्भबहृद्धको लार्ग परकार प्रन्त्शक्षण 

कायिक्रमको सञ्चालन गररनेछ।  

१९९. सूचना तथा सामाचारको संप्ररे्णलाई व्यवन्त्स्थत बनाउन “प्रदेश मदु्रण छापाखाना” तथा 

“प्रदेश रेर्डयो” को स्थापना तथा संचालन गररनेछ । 

२००. चलन्त्चर क्षेर तथा पयिटकीय हवकासको लार्ग प्रदेश सरकारको समन्त्वय तथा 

सियोगमा Digital Film Plateform र प्रदेश चलन्त्चर नगर Province Film City 

को हवकास गररनेछ । 

माननीय सदस्यिरु,  

२०१. प्रदेश र्नजामर्त सेवा ऐन कायािन्त्वयनको चरणमा रिेको छ । यस ऐन बमोन्त्जम प्रदेश 

लोकसेवा आयोगले प्रदेश र्भरको ररि पदपूर्तिको कायिलाई उच्च प्राथर्मकतामा राखी 

कायिको शरुुवात गररसकेको छ । प्रदेश कायािलयिरुको ररि दरबन्त्दी एवम ्

बढुवाबाट पदपरु्ति िनेु पदिरुको स्वीकृत कायि योजनानसुार हवज्ञापन, दरखास्त संकलन, 

र्लन्त्खत परीक्षा सञ्चालन, अन्त्तरवाताि र नर्तजा प्रकाशन लगायतका कायििरु सञ्चालन 

गररनेछ । प्रदेश सरकारको स्वार्मत्वमा रिेको संगठठत संस्थाका पदपरु्ति प्रकृयालाई 

समेत प्रदेश लोकसेवा आयोग माफि त अन्त्घ बढाइनेछ ।  

२०२. प्रदेशमा सामान्त्जक रुपान्त्तरणका लार्ग सरुुवात गररएको बेटी पढाउ बेटी बचाउ 

अर्भयान अन्त्तगित छोरी मदु्दर्त बीमा योजना अन्त्तगित प्रदेश र्भर कायिक्रम लागू 

भएपिात छोरी बीमा कायिक्रम लोकहप्रय भएको छ । िालको व्यवस्था अनसुार बीस 

बर्ि पिाि ती छोरीिरुले न्त्यूनतम तीन लाख नगद प्राप्त गने छन ् । सामान्त्जक 

रुपान्त्तरणको यस अर्भयानलाई अझ पररष्कृत र सशि ढंगले अगार्ड बढाइनेछ । 
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यस अर्भयान अन्त्तगित छोरी न्त्शक्षा छारवनृ्त्ि, छोरी लोकसेवा तयारी कक्षा, आदिश 

हववाि, साइकल हवतरण, ल्यापटप र छोरीिरुको राज्य संरचनामा पचास प्रर्तशत 

सिभार्गताका लार्ग संरचनात्मक व्यवस्था गररनेछ । 

२०३. मखु्यमन्त्री दर्लत गरीब आवास योजना अन्त्तगित आठवटै न्त्जल्लामा दर्लत गरीबिरुको 

लार्ग र्निःशलु्क आवास र्नमािण कायिको प्रारम्भ भैइसकेको छ । नमूना दर्लत गरीव 

आवाश योजनालाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । 

२०४. प्रदेश सरकारले प्रदान गने सेवा सरु्बधालाई सेवाग्रािी मैरी सरल र सिज बनाउन 

प्रदेश सरकारका प्रशासर्नक इकाईिरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गरी 

प्रादेन्त्शक संरचनाको पनुरावलोकन गररनेछ । मधेश भवन पररसरमा सेवाग्रािी मैरी 

आधरु्नक सरु्बधा सम्पन्न प्रशासर्नक भवन र्नमािण गररनेछ । 

२०५. प्रदेश र्नजामर्त कमिचारीको हववरण व्यवन्त्स्थत र वैज्ञार्नक रुपमा अर्भलेन्त्खकृत गनि 

प्रदेश र्नजामर्त हकताबखानाको स्थापना गररनेछ । 

२०६. प्रदेश तथा स्थानीय तिका राजनैर्तक नेततृ्व तथा प्रशासर्नक र प्रार्बर्धक जनशन्त्िको 

क्षमता अर्भवहृद्ध गनि प्रदेशमा प्रादेन्त्शक प्रन्त्शक्षण प्रर्तष्ठानको स्थापनाका लार्ग कानूनको 

र्नमािण गरी प्रादेन्त्शक प्रन्त्शक्षण प्रर्तष्ठानको स्थापना गररनेछ । 

२०७. प्रदेशमा गररने र्बकास र्नमािण कायिको प्रभावकारीता एवं गणुस्तरको सरु्नन्त्ितताका 

लार्ग कानूनी संरचनाको र्नमािण गरी प्रदेशमा एक सरु्बधा सम्पन्न प्रार्बर्धक परीक्षण 

प्रयोगशाला स्थापना गररनेछ । 

२०८. E-Governance को अवधारणा अन्त्तगित प्रदेशका काम कारवािीमा आम 

नागररकिरुको सिज पिुँचका लार्ग र्डन्त्जटल सूचनामैरी सूचना प्रहवर्धको हवकासलाई 

अझ प्रभावकारी ढंगले कायािन्त्वयन गररनेछ । प्रदेशका हवर्भन्न र्नकायिरुबाट प्रदान 
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गररने सेवालाई नागररकको सिज पिुँचको लार्ग नागररक APPS सँग आवद्ध गने 

कायािलाई प्राथर्मकता ठदइनेछ । 

२०९. प्रदेश सरकारको भ्रष्टाचार हवरुद्ध शनु्त्य सिनशीलताको नीर्तलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । 

साविजर्नक सेवालाई जनमखुी, नर्तजामखुी, जवाफदेिी र पारदशी बनाई सशुासनको 

प्रत्याभरू्त गराइनेछ । यसका लार्ग साविजर्नक प्रशासनको संस्थागत तथा संरचनात्मक 

सधुार, जनशन्त्ि व्यवस्थापन र पूवािधार हवकासमा जोड ठदइनेछ । 

२१०. जन-गनुासो तथा हवकासका अवरोधलाई अर्बलम्व सनुवुाई गनि मखु्यमन्त्री तथा 

मन्त्न्त्रपररर्दको कायािलयमा प्रदेशवासीको समस्या तथा गनुासो सनु्ने संयन्त्रको र्नमािण 

गररनेछ । माननीय मखु्यमन्त्रीको उपन्त्स्थर्तमा न्त्जल्लाका हवर्भन्न स्थानिरुमा “अपनेके 

सरकार अपनेके द्वार” कायिक्रमको शरुुवात गरी हवकास कायिको अनगुमन, जनताको 

वास्तहवक आवश्यकताको पहिचान, गनुासो तथा सझुाव संकलन र सामाधान गररने 

कायिको शरुुवात गररनेछ । 

२११. “मखु्यमन्त्री स्वच्छता अर्भयान” अन्त्तगित प्रत्येक प्रादेन्त्शक र्नवािचन क्षेरमा कन्त्म्तमा 

१/१ वटा पोखरीको सौन्त्दयीकरण गरी पयिटकीय स्थलको रुपमा हवकास गररने 

कायिको शभुारम्भ भैसकेको छ । प्रदेश सरकारले ऐर्तिार्सक तथा धार्मिक 

सम्पदािरुको संरक्षण तथा सम्वद्धिन गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान परु ्याउने र 

पयिटकीय गन्त्तव्य स्थल बनाई स्वदेशी तथा हवदेशी तीथि यारीिरुलाई प्रदेश र्भर घमु्न 

आकि र्ण गने कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । यसै गरी र्बरगंज मिानगरपार्लका र 

जनकपरुधाम उप-मिानगरपार्लकालाई िररत र स्वच्छ सफा शिरमा रुपान्त्तरण गनि 

शिरी वकृ्षारोपण, फोिोर व्यवस्थापन र साविजर्नक शौचालय र्नमािणको अर्भयानलाई 

बीरगंज मिानगरपार्लका एवम ् जनकपरुधाम उप-मिानगरपार्लका सँगको सिकायिमा 

व्यापक रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 
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२१२. मखु्यमन्त्री स्वच्छता अर्भयानको व्यापकतालाई दृहष्टगत गदै अर्भयानको ठदगोपनाका 

लार्ग मखु्यमन्त्री स्वच्छता अर्भयान प्रार्धकरण गठन गररनेछ । 

२१३. छारा न्त्शक्षा छारवनृ्त्ि माफि त छाराको शैन्त्क्षक स्तर अर्भवहृद्ध गनि कक्षा १ देन्त्ख ८ 

सम्मका अर्त हवपन्न दर्लत तथा मनु्त्स्लम छारािरुलाई छारवनृ्त्िको माध्यमवाट 

प्रोत्सािन गरी शैन्त्क्षक स्तर वहृद्ध गनि छारा न्त्शक्षा छारवनृ्त्ि कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता 

ठदइनेछ । 

२१४. प्रदेश नीर्त तथा योजना आयोगको सदुृहढकरण गरी योजना तजुिमा, नीर्त हवश्लरे्ण, 

अनगुमन  तथा त्याङ्क मिाशाखािरुको लागी पयािप्त दरबन्त्दी तथा कमिचारीिरुको 

व्यवस्था गररनेछ । 

२१५. नीर्तगत अध्ययन अनसुन्त्धान गरी आवश्यक प्रादेन्त्शक नीर्त, रणनीर्त, मागिदशिन, 

कायिहवर्ध तथा योजनाको र्नमािणलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । स्थानीय तििरुलाई 

योजनावद्ध हवकासका लार्ग आवर्धक योजना र्नमािणको लार्ग सियोग र समन्त्वय 

गररनेछ । 

२१६. प्रदेश र स्थानीय तिबीचको समन्त्वय र सिकायिलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक 

हवकासका कायिक्रमिरु सञ्चालन गररनेछ । 

२१७. प्रदेश सरकारका र्नकायमा कायिरत कमिचारीिरुको क्षमता अर्भवहृद्ध गनि तार्लम प्रदान 

गररने कायिलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । साथै स्थानीय तिमा कायिरत जनशन्त्ििरुको 

क्षमता र्बकास का कायिक्रमिरु समेत सञ्चालन गररनेछ । 

२१८. प्रदेशका बौहद्धक वगिलाई प्रदेशको हवकासमा स्वयंसेवी रुपमा योगदान ठदन अर्भप्ररेरत 

गनि अन्त्तर प्रदेश अवलोकन भ्रमण तथा अनभुव आदान प्रदान कायिक्रम संचालन 

गररनेछ । 
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२१९. स्थानीय, राहष्ट्रय तथा अन्त्तरािहष्ट्रय गैरसरकारी संघ संस्थािरुसँग समन्त्वय र सिकायि 

गरी प्रादेन्त्शक प्राथर्मकताका क्षेरिरुमा पररचालन गररनेछ। 

२२०. प्रदेशमा संचार्लत मित्वपूणि योजनािरुको अनगुमन संयन्त्र माफि त र्नयर्मत अनगुमन, 

मूल्यांकन र पषृ्ठपोर्ण गने कामलाई र्नरन्त्तरता ठदइनेछ । 

२२१.  प्रदेश सभा सदस्य र्नवािचन क्षेर हवकास कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ठदई प्राथर्मकता 

प्राप्त क्षेरमा हवर्नयोजन गने नीर्त र्लइनेछ ।  

२२२. यस नीर्त तथा कायिक्रमले कोर्भड-१९ का कारण सनृ्त्जत आर्थिक समस्यािरुलाई 

प्रभावकारी समन्त्वय र सिकायिको माध्यमबाट कायािन्त्वयन गरी आर्थिक बहृद्ध दर 

िार्सल गनुिका साथै प्रदेश सरकारको सोच “उच्च मानव हवकास र पहिचान, समदृ्ध 

मधेश समाज” लाई साथिक बनाउन मित्वपूणि सियोग पयुािउने हवश्वास र्लएको छु । 

२२३. कोर्भड-१९ मिामारीबाट हवश्व नै आक्रान्त्त भइरिेको हवद्यमान पररप्रके्ष्यमा यस 

मिामारी हवरुद्ध सबै पक्षिरुसँग ऐक्यबद्ध भई चनुौतीिरुलाई परास्त गनि प्रदेश सरकार 

तत्परताका साथ प्रर्तबद्ध रिनेछ । साथै, यस नीर्त तथा कायिक्रमको सफल 

कायािन्त्वयनद्वारा प्रदेशको सकारात्मक रुपान्त्तरण एवम ् अग्रगमनमा सम्पूणि 

सरोकारवालािरुको साथिक रचनात्मक सियोग, समन्त्वय एवम ् सिकायिको िाठदिकता 

पूविक अपेक्षा राखेको छु । 

 

धन्त्यवाद ! 


