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माननीय सभामखु, 

माननीय सदस्यहरू, 

1. नेपालको राष्ट्रिय ष्ट्रहत, आर्थाक सामाजजक न्द्याय सष्ट्रहतको लोकताजन्द्िक मूल्य र मान्द्यतामा आधाररत 
समाजवाद प्रर्त प्रर्तबद्ध रहँदै समनु्नत सङ घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्द्यायपूणा, ष्ट्रवभेदरष्ट्रहत, 

समतामूलक, सबल र समदृ्ध नेपालको र्नमााण गने उद्देश्यका साथ बागमती प्रदेश सरकारको आर्थाक 
वर्ा २०७९/८० को नीर्त तथा कायाक्रम यस गररमामय सभामा प्रस्ततु गना पाउँदा मलाई खशुी 
लागेको छ। यस घडीमा नेपाली जनताले मलुकुको स्वतन्द्िता, सावाभौर्मकता, भौगोर्लक अखण्डता, 
स्वाधीनता, स्वार्भमान, रािष्ट्रहत, लोकतन्द्ि र अग्रगामी पररवतानको लार्ग पटक-पटक गरेका ऐर्तहार्सक 
जनआन्द्दोलन, सशस्त्र संघर्ा, मधेश आन्द्दोलन लगायत ष्ट्रवर्भन्न आन्द्दोलन, त्याग र बर्लदानको स्मरण 
गदै ज्ञात अज्ञात शहीद तथा बेपत्ता र पीर्डत नागररकहरू प्रर्त उच्च सम्मान व्यक्त गदाछु। 

2. लोकतन्द्ि र सङघीयताको आधारजशलाको रूपमा रहेको स्थानीय तहको र्नवााचन र्नष्पक्ष र शाजन्द्तपूणा 
रूपमा सम्पन्न गना अहोराि खष्ट्रटन ुभएका राि सेवक कमाचारी, राजनीर्तक दल, आम मतदाता 
लगायत सबैमा हार्दाक धन्द्यवाद र्दन चाहन्द्छु । साथै, र्नवााजचत सम्पूणा जनप्रर्तर्नर्धहरूमा हार्दाक 
बधाई एवम ्सफल कायाकालको शभुकामना व्यक्त गदाछु। 

3. कोर्भड-19 को रोकथाम, र्नयन्द्िण तथा उपचार, प्राकृर्तक प्रकोपको प्रभाव न्द्यूनीकरण र खोजी, 
उद्धार तथा राहत ष्ट्रवतरण कायामा आर्थाक, प्राष्ट्रवर्धक एवम ् व्यवस्थापकीय सहयोग परु् याउने नेपाल 
सरकार, स्थानीय तह, र्नजी क्षेि,  राष्ट्रिय तथा अन्द्तरााष्ट्रिय गैर सरकारी संघसंस्था, ष्ट्रवकास साझेदार 
र्नकाय, सम्पूणा रािसेवक कमाचारी, जनप्रर्तर्नर्ध, स्थानीय नागररक, स्वयंसेवक लगायत ष्ट्रवपद्को 
समयमा अहोराि खष्ट्रटई अग्रपङ जक्तमा रही सेवा गनुाहनुे सबै प्रर्त हार्दाक आभार व्यक्त गदाछु।  

4. कोर्भड-19 को ष्ट्रवश्वव्यापी महामारी र र्सन्द्धपुाल्चोक, दोलखा, मकवानपरु लगायतका जजल्लामा 
बाढी, पष्ट्रहरो, चट्याङ्ग, आगलागी जस्ता प्राकृर्तक प्रकोपबाट जीवन गमुाउन ुहनुे सम्पूणा व्यजक्तहरू 
प्रर्त हार्दाक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गदै शोकाकुल पररवारजनमा गष्ट्रहरो समवेदना व्यक्त गदाछु।  

5. नेपालको संष्ट्रवधान, सङ् घ एवम ्प्रदेश सरकारका आवर्धक योजनाले पररलजक्षत गरेका ष्ट्रवर्यहरू, 
र्दगो ष्ट्रवकासको लक्ष्य, प्रदेश सरकारको न्द्यूनतम साझा कायाक्रम, राजनीर्तक दलहरूको चनुावी 
घोर्णापि, सम्माननीय रािपर्तबाट २०७९ जेठ १० मा सङ घीय संसदमा प्रस्ततु सङ घीय सरकारको 
नीर्त तथा कायाक्रम, राजनीर्तक दल र अन्द्य सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सझुावहरू समेतको आधारमा 
प्रदेश सरकारले यो नीर्त तथा कायाक्रम तजुामा गरेको छ।  

माननीय सभामखु, 

6.  यो नीर्त तथा कायाक्रमको कायाान्द्वयन गदाा गणुस्तरीय जनशजक्तको उत्पादन र रोजगारी र्सजाना, 
उत्पादन र उत्पादकत्व वृष्ट्रद्ध, र्दगो पूवााधार र्नमााण, र्दगो ष्ट्रवकास, पयाावरणीय संरक्षण र सन्द्तलुन, 

असमानता र गररबी न्द्यूनीकरण, सशुासन र सावाजर्नक सेवामा नागररकहरूको सहज पहुँचलाई 
प्राथर्मकता र्दइनछे। 

7. संष्ट्रवधानको ममा र भावना अनरुूप सबै प्रकारका ष्ट्रवभेदहरू अन्द्त्य गरी आर्थाक समानता, समषृ्ट्रद्ध र 
सामाजजक न्द्यायको सरु्नजततताका लार्ग समावेशी र सहभार्गतामूलक र्सद्धान्द्तका आधारमा 
समतामूलक समाजको र्नमााण गना वडा स्तरबाट अभ्यास गने गरी ‘नमनुा वडा समाजवादी कायाक्रम’ 
कायाान्द्वयन गररनेछ। 
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8. प्रर्तकारात्मक, प्रवद्धानात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थाापनात्मक र प्रशामक सेवा(प्यार्लएष्ट्रटभ केयर)लाई 
समेटेर स्वास््य के्षिका कायाक्रमहरू तजुामा गररनेछ। आधारभतू स्वास््य सेवालाई र्निःशलु्क र 
आकजस्मक स्वास््य सेवालाई सरु्नजतत गरी गणुस्तरीय स्वास््य सेवामा नागररकहरूको पहुँच स्थाष्ट्रपत 
गना आवश्यक कायाक्रम सञ्चालन गररनेछ। स्वास््य संस्थाको सबलीकरणका लार्ग आवश्यक 
स्वास््यकमीको क्षमता अर्भवृष्ट्रद्ध, भौर्तक पूवााधार, ष्ट्रवशेर्ज्ञ, स्वास््य उपकरण र और्र्धको व्यवस्था 
र्मलाइनेछ। एम्बलेुन्द्स र्डस्प्याच सेन्द्टर, घमु्ती स्वास््य जशष्ट्रवर, स्याटेलाइट जललर्नक र टेली 
मेर्डर्सन समेतका माध्यमबाट स्वास््य सेवा प्रवाह गररनछे। 

9. सरुवा रोगहरूको जोजखम र्नयन्द्िण र कोर्भड-१९ जस्ता महामारीको प्रर्तकायाको प्रभावकारी 
व्यवस्थापनको लार्ग कम्तीमा ५० बेडको सषु्ट्रवधा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापना 
गने कायालाई अगार्ड बढाइनेछ। 

10. नसने रोग व्यापक रूपमा बढ्दै गइरहेको सन्द्दभामा प्रदेश अस्पताल र स्थानीय तहको सहकायामा 
रोगको पष्ट्रहचान र स्वास््य परीक्षण कायालाई सघन रूपमा सञ्चालन गररनछे। सङ घीय सरकार र 
स्थानीय तहसँगको सहकायामा दीघा रोगी र अशक्तहरूको र्नजम्त समदुायमा आधाररत प्रशामक सेवा 
(प्यार्लएष्ट्रटभ केयर) को र्नयर्मत सेवा परु् याइने व्यवस्था गररनेछ। 

11. “मखु्यमन्द्िी जनता स्वास््य कायाक्रम” अन्द्तगात ष्ट्रवपन्न नागररकलाई लयान्द्सर, हृदयघात, मजस्तष्कघात 
र अप्स्टेष्ट्रिक ष्ट्रफषु्टला लगायतका रोगको उपचारमा र्दइँदै आएको सहरु्लयत व्यवस्थालाई थप 
प्रभावकारी बनाइनेछ। मगृौला रोगीका लार्ग सञ्चार्लत र्निःशलु्क डायलार्सस सेवा प्रदेश मातहतका 
सबै अस्पतालहरूमा ष्ट्रवस्तार गररनेछ। 

12. सशस्त्र संघर्ा (जनयदु्ध) र जनआन्द्दोलनको घाइतेलाई प्रादेजशक अस्पतालहरूबाट र्निःशलु्क उपचारको 
व्यवस्था र्मलाइनछे । 

13. ष्ट्रकशोरीहरूको पाठेघरको मखुको लयान्द्सरको रोकथाम गना सङ घीय सरकारसँग सहकाया गररनछे। 

14. ‘स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्धान, बागमती प्रदेशको अर्भयान’ अन्द्तगात शहरी र मानर्सक स्वास््य सेवा 
प्रवद्धान र व्यवहार पररवतान गना प्रवद्धानात्मक स्वास््य कायाक्रमलाई ष्ट्रवस्तार गररनेछ। नसने र 
मानर्सक रोगको जोजखम र प्रकोप न्द्यूनीकरण गने तफा  जोड र्दइनेछ। 

15. स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हनुे जडीबटुीहरूको व्यवस्थापन र उपयोग गदै आयवेुद जचष्ट्रकत्सा 
प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। आयवेुद और्र्धमा आत्मर्नभार हनु जचतवनको रत्ननगरमा 
आयवेुद और्र्ध उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गररनेछ। स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन तथा नागररक 
आरोग्यताको लार्ग ष्ट्रवशेर् कायाक्रम तजुामा गररनेछ। योग,  प्राकृर्तक जचष्ट्रकत्सा, होर्मयोप्यार्थक 
आम्ची लगायतका अन्द्य वैकजल्पक जचष्ट्रकत्सा उपचार पद्धर्तलाई प्राथर्मकता र्दइनछे।  

16. बहकेु्षिीय पोर्ण कायाक्रम (मजल्टसेलटरल न्द्यषु्ट्रिसन प्रोग्राम) कायाान्द्वयनलाई र्नरन्द्तरता र्दइनछे। 
स्थानीय कृष्ट्रर् उपजबाट उत्पादन गररएका प्राकृर्तक पौष्ट्रष्टक आहार ष्ट्रवतरण माफा त बालबार्लका, 
गभावती मष्ट्रहला, ष्ट्रकशोरी एवम ्ज्येष्ठ नागररकको पोर्ण स्वास््यका लार्ग “जनता पोर्ण कायाक्रम” 
सञ्चालन गररनेछ। 

17. मात ृतथा नवजात जशश ुसेवालाई सदुृढीकरण गदै सबै अस्पतालहरूमा शल्यष्ट्रक्रया सष्ट्रहतको सतु्केरी 
तथा नवजात जशश ुसेवा प्रदान गररनेछ। प्रदेशमा बसोबास गने अर्त सीमान्द्तकृत एवम ्लोपोन्द्मखु 
जार्तहरूको स्वास््य सेवामा सहज पहुँच बढाउन ष्ट्रवशरे् कायाक्रम सञ्चालनमा ल्याइनछे। मात ृतथा 
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नवजात जशश ुमतृ्यदुर कम गना र्नजी र सामदुाष्ट्रयक सेवा प्रदायक संस्थासँग साझेदारी गरी आइर्सय ु
तथा एनआइर्सय ुसेवालाई सवासलुभ गराइनेछ। 

18. ष्ट्रकशोर ष्ट्रकशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास््य प्रवद्धान तथा परामशा सेवा प्रवाह गना "एक माध्यार्मक 
ष्ट्रवद्यालय, एक नसा" कायाक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइ ष्ट्रवस्तार गररनेछ।  

19. हेटौंडा, भक्तपरु, र्िशूली, र्सन्द्धलुी, धार्दङ्ग, बकुलहर र पशपुर्त चौलागाँई स्मरृ्त अस्पताललाई 
ष्ट्रवजशष्ट्रष्टकृत स्वास््य सेवा प्रदायक अस्पतालको रूपमा स्तरोन्द् नती गररनेछ। प्रदेशस्तरका अस्पताल 
र आयवेुद केन्द्रहरूको सदुृढीकरण गरी सेवा प्रवाहलाई गणुस्तरीय बनाइनेछ। हेटौंडा अस्पताललाई 
दईु सय बेडको अस्पतालमा स्तरोन्द् नती गरी धमाभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपरुसँगको 
सहकायामा मगृौला प्रत्यारोपण सेवा समेत ष्ट्रवस्तार गररनछे। मदन भण्डारी स्वास््य ष्ट्रवज्ञान प्रर्तष्ठानको 
ष्ट्रवस्तार र सदुृढीकरण गदै लर्गनछे। प्रर्तष्ठान अन्द्तगातको आफ्नै अस्पताल स्थापनाको लार्ग 
आवश्यक प्रष्ट्रक्रया अजघ बढाइनेछ।  

20. सामदुाष्ट्रयक, सहकारी, र्नजी तथा गैरसरकारी स्वास््य संस्थाहरूको अनगुमन र र्नयमन प्रभावकारी 
बनाई समन्द्वय एवम ्सहकाया अर्भवषृ्ट्रद्ध गररनछे। सामदुाष्ट्रयक र स्वास््य सहकारीद्वारा सञ्चार्लत 
अस्पतालको भौर्तक पूवााधार ष्ट्रवकास र उपकरण व्यवस्थाका लार्ग साझेदारी कायाक्रम सञ्चालन 
गररनेछ।  

21. अस्पतालजन्द्य फोहोरमैलाको आधरु्नक र उपयकु्त प्रष्ट्रक्रयाबाट ष्ट्रवसजान गने कायालाई र्नरन्द्तरता 
र्दइनेछ। अस्पताललाई स्वच्छ एवम ्सफा र हराभरा राख् न आवश्यक व्यवस्था र्मलाइनेछ। 

22. सम्भाष्ट्रवत तथा ष्ट्रवद्यमान महामारीजन्द्य रोगहरूको र्नगरानी, खोजपड्ताल, ष्ट्रवश्लरे्ण गदै समयमै 
रोकथाम र र्नयन्द्िण गने संयन्द्िको रूपमा “प्रादेजशक स्वास््य आपत ्कार्लन काया सञ्चालन केन्द्र” 
सञ्चालन र थप सदुृढीकरण गररनेछ।  

23. प्रदेशका ब्लड बैँकबाट ष्ट्रवपन्न र आकजस्मक सेवामा आउने नागररकलाई उपलब्ध गराइने ब्लड 
ब्याग अनदुानलाई र्नरन्द्तरता र्दइनेछ।  

24. प्रदेश र्भिका स्वास््य संस्थाहरूको अर्भलेख र प्रर्तवेदन कायालाई व्यवजस्थत गना र्डजजटल स्वास््य 
सूचना प्रणाली लागू गररनेछ।  

25. प्रदेश जनसंख्या तथा बसाइ सराई सम्बन्द्धी नीर्त तजुामा र कायाान्द्वयन गररनेछ। 

माननीय सभामखु, 

26. ष्ट्रवद्याथी केजन्द्रत ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सधुार कायाक्रम माफा त सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ। उच्च र न्द्यून र्सकाइ उपलजब्ध भएका ष्ट्रवद्यालय बीच शैजक्षक उपलजब्ध र व्यवस्थापकीय 
क्षमता वृष्ट्रद्धका लार्ग अनभुव आदान प्रदान कायाक्रम सञ्चालन गररनेछ। शैजक्षक उपलजब्ध सूचकको 
आधारमा जशक्षण संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

27. "बागमती प्रदेशको इच्छा, समषृ्ट्रद्धको लार्ग प्राष्ट्रवर्धक जशक्षा" भने्न नाराका साथ प्राष्ट्रवर्धक जशक्षा 
सञ्चालन भइरहेका जशक्षालयहरूलाई प्रोत्साहन गररनछे। माध्यार्मक तहमा कृष्ट्रर् तथा पश ु
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सेवासम्बन्द्धी ष्ट्रवर्यको अध्यापन गराउने सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयलाई प्रोत्साहन गररनेछ। औपचाररक 
तथा अनौपचाररक पद्धर्तबाट र्सकेको प्राष्ट्रवर्धक ज्ञान, सीप र दक्षताको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण 
गने व्यवस्था र्मलाइनेछ। 

28. सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयको कक्षा ११ र १२ वा सो सरहमा प्राष्ट्रवर्धक ष्ट्रवर्य अध्ययन गने अल्पसंख्यक, 
लोपोन्द्मखु, अर्त सीमान्द्तकृत, दर्लत समदुायका छािछािा मध्ये प्रर्त स्थानीय तह एक जनालाई 
शैजक्षक छािवृजत्त प्रदान गररनेछ। सामदुाष्ट्रयक लयाम्पसमा अध्ययनरत छोरी बहुारीलाई प्रदान गररन े
छािवृजत्त कायाक्रमलाई र्नरन्द्तरता र्दइनेछ।  

29. बालबार्लकाको सवााङ् गीण ष्ट्रवकास गने थलोको रूपमा रहेको बाल ष्ट्रवकास केन्द्रलाई स्थानीय तहको 
सहकायामा नमनुा केन्द्रको रूपमा स्तरोन्द् नती गने कायाक्रमलाई र्नरन्द्तरता र्दइनछे। लोपोन्द्मखु, अर्त 
सीमान्द्तकृत, अल्पसंख्यक तथा अर्त ष्ट्रवपन्न समदुायका बालबार्लकाहरूलाई ष्ट्रवद्यालय जशक्षामा पहुचँ 
अर्भवृष्ट्रद्ध गना प्रोत्साहन गररनछे। 

30. ष्ट्रवद्यालयहरूमा रहेको पूवा प्राथर्मक कक्षाको र्सकाइलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको 
सहकायामा भौर्तक संरचना सधुार तथा आधरु्नक पाठ्य सामग्री तयार गरी प्रत्येक जजल्लाको कम्तीमा 
एउटा ष्ट्रवद्यालयमा नमनुा बाल ष्ट्रवकास केन्द्र सञ्चालन गररनेछ। 

31. गरुुयोजना स्वीकृत भएका आवासीय ष्ट्रवद्यालयहरूको भौर्तक पूवााधार ष्ट्रवकास गररनेछ। नमनुा 
ष्ट्रवद्यालय ष्ट्रवकास गरुुयोजना कायाान्द्वयन गररनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकायामा प्रदेश र्भिका 
कम्तीमा दईु वटा ष्ट्रवद्यालयलाई पाठ्यक्रम, जशक्षण ष्ट्रवर्ध, जशक्षक, ष्ट्रवद्याथी तथा अर्भभावक बीचको 
सम्बन्द्धमा सधुार र भौर्तक पूवााधार तथा शैजक्षक सामग्रीहरू सम्पन्न नमनुा ष्ट्रवद्यालयको रूपमा 
स्तरोन्द् नती गररनछे। 

32. सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयको गणुस्तर अर्भवषृ्ट्रद्धका लार्ग सूचना प्रष्ट्रवर्ध प्रयोगशाला, ष्ट्रवज्ञान तथा ष्ट्रवर्यगत 
प्रयोगशालाहरू स्थापना गने कायाक्रमलाई र्नरन्द्तरता र्दँदै थप ष्ट्रवद्यालयहरूमा ष्ट्रवस्तार गररने छ। 

33. राि र्नमााणमा योगदान र्दन सलने गणुस्तरीय जनशजक्त उत्पादन गना संभाव्यताको आधारमा प्रदेश 
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, मार्नत ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय र प्रर्तष्ठानको स्थापना गररनेछ। प्रदेश ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवर्ध 
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयको स्थापनाको प्रष्ट्रक्रया अगार्ड बढाइनेछ। सामदुाष्ट्रयक लयाम्पसको गणुस्तर अर्भवृष्ट्रद्धका 
लार्ग भौर्तक तथा शैजक्षक पूवााधार ष्ट्रवकासमा सहयोग गररनेछ। 

34. ष्ट्रवश्वका ष्ट्रवर्भन्न देशका प्रमखु ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय र कलेजहरूको आवद्धतामा नेपालमै सस्तो सलुभ र 
गणुस्तरीय जशक्षा उपलब्ध गराउन प्रदेशर्भि संभाव्यताका आधारमा ज्ञान ग्राम (नलेज र्भलेज) को 
स्थापना गने काया अगार्ड बढाइनेछ। 

35. वैज्ञार्नक खोज, अध्ययन, अनसुन्द्धान एवम ्अन्द्वेर्णलाई प्रवद्धान गना “वैज्ञार्नक खोज अनसुन्द्धान 
पररर्द्” स्थापना गररनेछ। प्रदेश ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवर्ध, अनसुन्द्धान र नवप्रवतान नीर्त बमोजजम 
प्रदेशर्भिका सबै ष्ट्रवज्ञान प्रष्ट्रवर्ध तथा नवप्रवतान सम्बन्द्धी र्नकायहरू बीचको समन्द्वय र सहकायामा 
इनोभेसन सेन्द्टर स्थापना गरी वैज्ञार्नक अनसुन्द्धान र नवप्रवतानको के्षिमा यवुालाई प्रोत्साहन 
गररनेछ। ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, नेपाल ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवर्ध प्रज्ञा प्रर्तष्ठान, नीर्त अनसुन्द्धान प्रर्तष्ठान लगायतका 
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संस्थाहरूसँग सहकाया गरी खोज, अध्ययन तथा अनसुन्द्धानको काया अगार्ड बढाइनछे।  

36. जशक्षा तथा सामाजजक ष्ट्रवकासका के्षिमा स्वयंसेवा गना चाहने सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेिबाट 
र्नवृत्त ष्ट्रवशरे् ज्ञान सीप भएका व्यजक्तहरूलाई पररचालन गने कायाक्रम सञ्चालनमा ल्याइनछे। 

37. अपाङ्गता भएका बालबार्लकाको गणुस्तरीय जशक्षामा पहुँच वषृ्ट्रद्ध गना ष्ट्रवद्यालयहरूलाई अपाङ्गमैिी 
ष्ट्रवद्यालयका रूपमा ष्ट्रवकास गररनेछ। अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरूको लार्ग क्षमता ष्ट्रवकासका 
कायाक्रमहरू सञ्चालन गनुाका साथै सहायता सामग्री ष्ट्रवतरण गररनेछ। प्रदेश सरकारबाट र्नमााण हनु े
संरचनालाई अपाङ्गमैिी बनाइनेछ। 

38. “सहयोगापेक्षी सडक मानवमकु्त बागमती प्रदेश” घोर्णा गना साझेदार संस्था र स्थानीय तहसँग 
सहकायामा कायाक्रम सञ्चालन गररनेछ।  

39. बालमैिी स्थानीय तह घोर्णा गना स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन  र बालमैिी घोष्ट्रर्त भैसकेका स्थानीय 
तहलाई ष्ट्रवशरे् सहयोग गररनछे। आमा र बाब ुदवैु नभएका  बालबार्लकाहरुलाई उपलब्ध गराइदै 
आएको सामाजजक सरुक्षा कायाक्रमलाई र्नरन्द्तरता र्दइनछे। 

40. मानव ओसारपसार तथा बेचर्बखनमा परेका व्यजक्तको उद्धार, पनुस्थाापना तथा पनुर्मालनका लार्ग 
सङ् घीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकाया गररनेछ। 

41. लैष्ट्रङ्गक ष्ट्रहंसा ष्ट्रवरुद्ध शून्द्य सहनशीलताको नीर्त अवलम्बन गररनेछ। कायास्थलमा हनुे यौनजन्द्य 
दवु्यावहार लगायतका लैष्ट्रङ्गक ष्ट्रहंसाबाट पीर्डत तथा प्रभाष्ट्रवतहरूको लार्ग उद्धार, राहत, मनोसामाजजक 
परामशा सेवा र पनुस्थाापना लगायतका सामाजजक सरुक्षाका कायाक्रम सञ्चालन गररनेछ। साथै 
ष्ट्रवद्यालय तहमा लैष्ट्रङ्गक ष्ट्रहंसा ष्ट्रवरुद्धको चेतना तथा ष्ट्रकशोरावस्था लजक्षत कानूनी सचेतना कायाक्रम 
सञ्चालन गररनेछ ।  

42. यौर्नक तथा लैष्ट्रङ्गक अल्पसंख्यक समदुायका व्यजक्तहरूको संरक्षण सम्बन्द्धी नीर्त कायाान्द्वयनमा 
ल्याइनेछ। यौर्नक तथा लैष्ट्रङ्गक अल्पसंख्यक समदुायका नागररकहरूको सीप तथा उद्यमशीलता 
ष्ट्रवकास गरी आत्मर्नभार बन्न प्रोत्साहन गररनेछ। 

43. एकल मष्ट्रहला, दर्लत, लोपोन्द्मखु तथा सीमान्द्तकृत समदुाय र अपाङ्गता भएका मष्ट्रहलाको सामाजजक 
र आर्थाक सशक्तीकरणका लार्ग सीप, पुजँी र प्रष्ट्रवर्ध उपलब्ध गराइने छ। 

44. अन्द्तर सरकारी तथा सामाजजक संघसंस्थाको समन्द्वय र साझेदारीमा बालबार्लका, अपाङ्गता भएका 
व्यजक्त, ज्येष्ठ नागररक र लैष्ट्रङ्गक ष्ट्रहंसा प्रभाष्ट्रवतहरूको संरक्षणका लार्ग बाल गहृ, ज्येष्ठ नागररक 
र्दवा सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागररक आश्रम, सेवा केन्द्र, पनुस्थाापना केन्द्र लगायतको भौर्तक संरचना 
र्नमााण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गररनेछ। बीस जनाभन्द्दा बढी जेष्ठ नागररक सष्ट्रहत सञ्चालनमा 
रहेको वृद्धाश्रममा नर्साङ सेवा उपलब्ध गराइनछे। 

45. प्रदेशर्भि बसोबास गने लोपोन्द्मखु र अर्त सीमान्द्तकृत समदुायहरू बनकररया, चेपाङ, थामी, जजरेल, 

माझी, दनवुार, सरेुल, बोटे र गन्द्धवा लगायतका सूचीकृत समदुायका लार्ग  ष्ट्रवशेर् कायाक्रम 
ल्याइनेछ। सीमान्द्तकृत चेपाङ समदुायको आर्थाक सामाजजक रूपान्द्तरणका लार्ग मकवानपरु, धार्दङ 
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र जचतवनको चेपाङ जार्त बसोबास क्षेिलाई चेपाङ ष्ट्रवशरे् संरजक्षत के्षि बनाइनेछ। 

46. प्रदेशमा बसोबास गने ष्ट्रवपन्न दर्लत समदुायको जीवनस्तर सधुारका लार्ग ष्ट्रवशरे् कायाक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। 

माननीय सभामखु, 

47. बालबार्लका तथा यवुालाई लजक्षत गरी लागू और्ध दवु्यासन, जातीय ष्ट्रवभेद, सामाजजक कुरीर्त, यौर्नक 
तथा लैष्ट्रङ्गक ष्ट्रहंसा, घरेल ुष्ट्रहंसा, कायास्थलमा हनुे यौनजन्द्य दवु्यावहार, बाल-ष्ट्रववाह, मानव बेचष्ट्रवखन 
र ष्ट्रवद्यतुीय अपराध ष्ट्रवरुद्ध सचेतना जगाउन ‘हाम्रो ध्यान, यवुा सचेतना अर्भयान’ सञ्चालन गररनेछ।  

48. सीप र दक्षताको आधारमा यवुा जनशजक्तको अर्भलेखीकरण गरी तार्लम प्रदान गने, तार्लम प्राप्त 
जनशजक्तलाई स्वरोजगार तथा रोजगारीमा आबद्ध गने नीर्त र्लइनेछ। यवुा जनशजक्तलाई प्रदेशको 
ष्ट्रवकास अर्भयानमा स्वयम ्सेवकको रूपमा पररचालन गररनेछ। प्रदेश र्भि ष्ट्रवजशष्ट योगदान गरेका 
यवुाहरू र यवुा वैज्ञार्नकहरूलाई प्रोत्साहन र सम्मान गररनेछ।  

49. द्वन्द्द्व पीर्डत, घाइते अपाङ्ग, ष्ट्रवर्भन्द् न प्राणघातक रोग लागेका यवुाहरूको लार्ग लजक्षत कायाक्रम 
सञ्चालन गररनेछ। लागू और्ध दवु्यासन तथा कुलतमा फसेका यवुाहरूलाई सधुार गने, मनोपरामशा 
सेवा प्रदान गने र समाजमा पनुस्थाापना गने नीर्त र्लइनछे। यवुामा रहेको प्रर्तभाको पष्ट्रहचान गरी 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

50. प्रदेश खेलकुद ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्तारका लार्ग प्रदेश खेलकुद पररर्द् र स्थानीय तहसँगको सहकाया र 
साझेदारीमा प्रदेश स्तरीय रंगशाला, कभाडहल, फुटसल तथा खलुा व्यायामशाला लगायतका खेल 
पूवााधारहरूको र्नमााण र संरक्षणमा जोड र्दइनछे। र्नयर्मत रूपमा प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रर्तयोर्गता 
आयोजना गररनेछ। राष्ट्रिय खेलकुद प्रर्तयोर्गतामा प्रदेशको तफा बाट सहभार्गताको लार्ग आवश्यक 
व्यवस्था र्मलाइनछे। खेलाडी, प्रजशक्षक तथा रेष्ट्रिलाई प्रजशक्षण, सम्मान र परुस्कारको व्यवस्था 
र्मलाइनेछ। 

51. एक स्थानीय तह एक खेल मैदानको नीर्त र्लइनछे। हरेक माध्यार्मक ष्ट्रवद्यालयमा कायारत 
जशक्षकहरू मध्येबाट एक जनालाई प्रजशक्षण प्रदान गरी खेलकुद जशक्षक तोलने व्यवस्था र्मलाइनछे। 

52. मखु्यमन्द्िीसँग बालबार्लका स्काउट कायाक्रमको आयोजना गररनेछ। साथै स्काउट सम्बन्द्धी सामग्री, 
तार्लम, प्रजशक्षक प्रजशक्षण जस्ता कायाक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

माननीय सभामखु, 

53. प्रदेशर्भि पयााप्त रूपमा स्वच्छ, गणुस्तरीय, सरुजक्षत, भरपदो र व्यवजस्थत खानेपानी तथा सरसफाइ 
सेवा उपलब्ध गराई जनस्वास््य र वातावरणीय स्वच्छताको संरक्षण, सम्वद्धान र र्नयमन गना 
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन तजुामा गरी कायाान्द्वयनमा ल्याइनेछ। 

54. प्रत्येक व्यजक्तलाई आधारभतू स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइको पहुचँ परु् याउन “एक घर एक 
धारा, पूणा सरसफाइ हाम्रो अर्भभारा” अर्भयानलाई अगार्ड बढाइनछे। स्थानीय तह एवम ् र्नजी 
क्षेिको सह-लगानीमा खानेपानी आयोजना एवम ्महत्त्वपूणा सावाजर्नक स्थलमा सावाजर्नक शौचालय 
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र्नमााण गने नीर्त र्लइनेछ। 

55. राष्ट्रिय खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड बमोजजमको सेवा परु् याउन खानेपानी गणुस्तर सधुार आयोजना र 
खानेपानी सरुक्षा योजना अजघ बढाइनेछ। सम्भाव्यताका आधारमा पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना 
गने नीर्त र्लइनेछ। 

56. प्रदेशर्भि सम्भाव्यताको आधारमा खानेपानीका स्रोत संरक्षण, भरू्मगत जल व्यवस्थापन तथा पनुभारण 
कायाक्रम सञ्चालन गररनछे। सखु्खाग्रस्त क्षिे लजक्षत गरी खानेपानी आपूर्ता सम्बन्द्धी ष्ट्रवशेर् कायाक्रम 
सञ्चालन गररनेछ। ऐर्तहार्सक ढुङ्गे धारा, इनार लगायतका पानीका स्रोतको संरक्षण गररनेछ। 

57. बढ्दो शहरीकरण सँगै अव्यवजस्थत हुँदै गएका ढल प्रणालीलाई व्यवजस्थत गना मखु्य शहरहरूमा 
प्राथर्मकताको आधारमा ढल र्नमााण तथा प्रशोधन कायाक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 

58. प्रदेशस्तरका ष्ट्रवद्यतु ्आयोजनाहरूको ष्ट्रवकास, अनगुमन तथा र्नयमन लगायत समग्र व्यवस्थापनको 
लार्ग कानून तजुामा गररनेछ। 

59.  “बागमती प्रदेश, पूणा उज्यालो प्रदेश” कायाक्रम अन्द्तगात ष्ट्रवद्यतु ्सेवाबाट वजञ्चत घर पररवारका लार्ग 
ग्रामीण  ष्ट्रवद्यतुीकरण, सोलार र्मनी र्ग्रड वा अन्द्य वैकजल्पक ऊजााको प्रयोग माफा त स्वच्छ तथा 
नवीकरणीय ऊजााको पहुँच परु् याउन ेनीर्त र्लइनछे। 

60. नवीकरणीय तथा वैकजल्पक ऊजााको वृहत ्प्रयोगमा जोड र्दँदै आधारभतू स्वास््य, गररबी र्नवारण 
जस्ता उद्देश्यसँग गाँर्सएका र्लफ्ट खानेपानी, र्लफ्ट र्सचँाइ, घरेल ुउद्योग लगायतका क्षेिमा ऊजाा 
खपत ष्ट्रवस्तार गररनेछ।  

61. “खाद्य सरुक्षाका लार्ग उत्पादन, उत्पादनका लार्ग र्सचँाई” भने्न नारालाई साकार पाना प्रदेश स्तरका 
र्नमााणाधीन र्सचँाइ आयोजनाहरू सम्पन्न गररने र सम्भाव्यताको आधारमा नयाँ आयोजनाहरूलाई 
अगार्ड बढाइनछे। स्थानीय तहसँगको सहकायामा परम्परागत राजकुलो, ताल तलैया र पोखरी 
संरक्षण तथा पनुस्थाापना गरी र्सँचाइ सेवा उपलब्ध गराइनेछ। सखु्खाग्रस्त टारहरूमा र्लजफ्टङ तथा 
नयाँ प्रष्ट्रवर्धमा आधाररत र्सचँाइ प्रणाली माफा त र्सचँाइ सषु्ट्रवधा ष्ट्रवस्तार गररनेछ। आवश्यकताको 
आधारमा र्डप तथा स्यालो ट्युबवेल समेतका भरू्मगत र्सँचाइ प्रणाली अवलम्बन गररनेछ। 

62. जलउत्पन्न ष्ट्रवपद्को जोजखममा रहेका क्षिेहरूमा प्राथर्मकताका आधारमा जोजखम न्द्यूनीकरण र 
व्यवस्थापन गने नीर्त र्लइनछे। “नदी व्यवस्थापन सष्ट्रहत जर्मन उकास” को लार्ग गरुुयोजनामा 
समावेश भएका नदीहरूमा तटबन्द्ध र्नमााण लगायत आधरु्नक प्रष्ट्रवर्धको प्रयोगलाई प्राथर्मकताका 
साथ अगार्ड बढाइनछे। 

माननीय सभामखु, 

63. “आत्मर्नभार कृष्ट्रर्: समदृ्ध प्रदेश” भने्न सोचलाई साकार बनाउन ष्ट्रकसानको आवश्यकता र चाहनालाई 
आत्मसात ्गदै भगूोल र वातावरण सहुाउँदो कृष्ट्रर् उत्पादनलाई प्रोत्साहन गररनेछ। कृष्ट्रर् क्षेिलाई 
ष्ट्रवजशष्टीकरण, आधरु्नकीकरण, औद्योर्गकीकरण, यान्द्िीकरण र व्यवसायीकरण माफा त रूपान्द्तरण 
गररनेछ। 



8 

 

64. प्रदेशलाई अण्डा, माछा-मास,ु आल,ु प्याज, लसनु र अदवुा लगायतका वस्तहुरूमा आत्मर्नभार बनाउन 
उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन कायाक्रम सञ्चालन गररनेछ। आधरु्नक र स्वचार्लत प्रष्ट्रवर्धबाट कृष्ट्रर् 
तथा पशपुन्द्छी पालन गने ष्ट्रकसान, व्यवसायी र सहकारीलाई प्रोत्साहन र बजारीकरणका लार्ग 
सहजीकरण गररनेछ। 

65. आगामी पाँच वर्ा र्भिमा कोही पर्न भोकै नपने वातावरण र्सजाना गना खाद्य उपलब्धताको सरु्नजततता 
गररनेछ । दूध, अण्डा र मासकुो खपतलाई दोब्बर बनाइनेछ। 

66. दगु्ध व्यवसायमा संलग्न कृर्कहरूलाई लजक्षत गरी उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन कायाक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। तीन वर्ा र्भिमा दूधको उत्पादनमा ३५ प्रर्तशतले वृष्ट्रद्ध गररनेछ। यसका लार्ग 
सम्भाव्यताका आधारमा डेरी एलसेलेन्द्सी सेन्द्टर स्थापना गररनेछ। 

67. कृष्ट्रर् के्षिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृष्ट्रद्ध गरी आर्थाक समषृ्ट्रद्ध हार्सल गना चललाबन्द्दी खेतीलाई 
प्रोत्साष्ट्रहत र जर्मन बाँझो राख् न ेप्रवजृत्तलाई र्नरूत्साष्ट्रहत गने नीर्त र्लइनेछ। बाँझो जर्मनको सदपुयोग 
गरी कृष्ट्रर् तथा पशजुन्द्य उत्पादनमा वृष्ट्रद्ध गना स्थानीय तहसँगको सहकायामा बाझँो जर्मन बैंक 
स्थापना गररनेछ।  

68. कृष्ट्रर् के्षिमा प्रवाह भइरहेको अनदुान कायालाई व्यवजस्थत बनाउन घमु्ती कोर्को स्थापना गरी समूह, 
सहकारी र र्नजी क्षेिलाई बीउ पूजँी उपलब्ध गराउने व्यवस्था र्मलाइनेछ। 

69. कृष्ट्रर् के्षिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृष्ट्रद्ध गना, कृष्ट्रर् माफा त रोजगारी र्सजाना गना तथा गर्तशील र 
सदुृढ अथातन्द्ि बनाउन प्रदेश कृष्ट्रर् ष्ट्रवकास ऐनको तजुामा र प्रदेश पोल्िी ष्ट्रवकास बोडाको स्थापना 
गररनेछ। 

70. “नाफामूलक कृष्ट्रर्: ष्ट्रकसानको समषृ्ट्रद्ध” का लार्ग कृष्ट्रर् बाली वस्तकुो न्द्यूनतम समथान मूल्य तोलन 
आवश्यक व्यवस्था र्मलाइनछे। न्द्यूनतम समथान मूल्यमा बाली वस्त ुखररद गना र्नजी एवम ्सहकारी 
के्षिलाई प्रोत्साष्ट्रहत गररनेछ। 

71. प्रदेशमा उत्पार्दत ष्ट्रवर्भन्न तरकारी र फलफूलजन्द्य वस्तहुरूको गणुस्तर कायम गदै प्रशोधन, ब्राजण्डङ्ग 
र ष्ट्रवतरण गना र्नजी के्षिसगँको सहकायामा धार्दङ जजल्लामा फुड प्रोसेर्सङ सेन्द्टरको स्थापना 
गररनेछ। 

72. “स्वस्थ माटो, र्दगो उत्पादनको मूल बाटो” भने्न अवधारणाका साथ माटो परीक्षण गने कायालाई 
तीव्रता र्दई माटो स्वस्थता प्रमाणपि उपलब्ध गराउन े व्यवस्था र्मलाइनेछ। माटोमा ह्रास हदैु 
गएको प्राङ्गाररक पदाथाको मािालाई वृष्ट्रद्ध गना प्राङ्गाररक मल र गड यौला मल(भर्माकम्पोष्ट)को 
प्रयोगलाई प्रोत्साहन गने नीर्त र्लइनछे। 

73. दगु्धजन्द्य पदाथाको प्रशोधन तथा बजारीकरणका लार्ग काभ्रपेलाञ्चोक जजल्लामा र्मनी पाउडर प्लान्द्ट 
स्थापना तथा कृष्ट्रर् उपजको बजारीकरणका लार्ग धार्दङ जजल्लाको धाके र काभ्रपेलाञ्चोक जजल्लाको 
मण्डनदेउपरुमा शीत भण्डार सष्ट्रहतको कृष्ट्रर् बजार स्थापना गररनेछ। ष्ट्रकवी फलको व्यवसायीक 
उत्पादन र भण्डारणलाई टेवा परु् याउन साझेदारीमा शीतभण्डार स्थापना र सञ्चालन गररनेछ। 
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74. “प्रदेशको शान, मौर्लक कृष्ट्रर् हाम्रो पष्ट्रहचान” अर्भयानका साथ रैथाने बाली तथा पशपुक्षीहरूको 
पष्ट्रहचान, संरक्षण, सम्वद्धान, प्रवद्धान र ष्ट्रवस्तार गदै व्यावसाष्ट्रयक बनाउन ष्ट्रवशरे् पररयोजना लागू 
गररनेछ। प्रदेशलाई बीउमा आत्मर्नभार बनाउन बीज वृष्ट्रद्ध कायाक्रम सञ्चालनमा ल्याइनछे। साथै 
र्नजी तथा सहकारी के्षिसँगको साझेदारीमा बीउ बैङ्क स्थापना गना प्रोत्साहन गररनछे। 

75. “रोग हटाऔ,ं उत्पादन बढाऔ”ं भने्न पररकल्पनाका साथ पशमुा लाग्न ेखोरेत, ष्ट्रपष्ट्रपआर र रेबीज 
रोग उन्द्मलुन गना र्निःशलु्क खोप अर्भयान कायाक्रम सञ्चालन गररनेछ। पन्द्छीमा महामारीको रूपमा 
देजखने बडा फ्लू जस्ता रोगहरूको र्नयन्द्िण र र्नयमनका साथै सोको क्षर्तपूर्ताको व्यवस्था 
र्मलाइनेछ। मत्स्य र कृष्ट्रर् के्षिमा ष्ट्रवर्भन्न रोगहरूको कारणबाट हनुे क्षर्तलाई न्द्यूनीकरण गररनेछ। 
बाली तथा पश ुबीमा सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइनछे।  

76. कृष्ट्रर् सम्बन्द्धी अध्ययन अनसुन्द्धान, प्रष्ट्रवर्ध ष्ट्रवकास र प्रसारका सन्द्दभामा कृष्ट्रर्सँग सम्बजन्द्धत 
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय र कृष्ट्रर् अनसुन्द्धान पररर्द्सँग सहकाया गने नीर्त र्लइनेछ। 

77. पश ुस्वास््य तथा जललर्नकल सेवालाई ष्ट्रवस्तार गना स्थानीय तहसँगको समन्द्वयमा “एक वडा एक 
पश ुस्वास््य जललर्नक” कायाक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।  

78. प्रदेशर्भि सम्भाव्यताका आधारमा रासायर्नक मल कारखाना र कृष्ट्रर् औजार कारखाना स्थापना गने 
प्रष्ट्रक्रया अगार्ड बढाइनेछ। 

79. “पशपुन्द्छीको साहारा, गणुस्तरीय आहारा” भने्न सोचलाई पूणाता र्दन तीन वर्ा र्भि सबै पशपुन्द्छीलाई 
पोर्णयकु्त आहाराको सवासलुभ उपलब्धता गराउने व्यवस्था र्मलाइनछे। 

80. उच्च पहाडी र ष्ट्रहमाली भेगमा बसोबास गने ष्ट्रकसानहरूको जीष्ट्रवकोपाजानको प्रमखु स्रोतको रूपमा 
रहेको चौँरी र च्याङ्ग्रा पालनको प्रवद्धान गना पश ु जचष्ट्रकत्सक सेवा सष्ट्रहतको नश्ल सधुार, आहार 
व्यवस्थापन, खका  सधुार, तार्लम लगायतका कायाक्रमहरू सञ्चालन गररनछे। 

81. कृर्कहरूको वगीकरण गरी कृर्क पररचयपि ष्ट्रवतरण गररनेछ। सो को आधारमा कृर्कहरूलाई 
ष्ट्रवशेर् सहरु्लयत प्रदान गररनछे। 

माननीय सभामखु, 

82. सङ घीय सरकारसँगको सहकायामा भ-ूउपयोग, भरू्म प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्द्धी प्रदेश स्तरीय 
नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुामा र कायाान्द्वयन गररनेछ। प्रदेशजस्थत मालपोत तथा नापी 
कायाालयको संस्थागत सदुृढीकरण गना सङ घीय सरकारसगँ सहकाया गररनछे। 

83. जजल्ला र प्रदेश तहका सहकारी संघहरूलाई समेत पररचालन गरी प्रदेश सरकारको र्नयमन 
के्षिार्धकारमा पने सहकारी संस्थाहरूसँग सहकाया गदै त्यस्ता संस्थाहरूको र्नयर्मत र सघन अनगुमन 
गरी सशुासनयकु्त सहकारी र्नमााणको अर्भयान सञ्चालन गररनेछ। 

84. प्रदेशको के्षिार्धकारमा रहेका सहकारीको र्नयमन तथा अनगुमन क्षमता अर्भवषृ्ट्रद्ध गररनेछ। सहकारी 
संघसंस्थाहरू समेतको लागत साझेदारीमा सहकारी सञ्चालक, कमाचारी तथा सदस्यहरूको क्षमता 
अर्भवृष्ट्रद्ध गररनेछ। 
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85. ष्ट्रवद्यमान गररबी तथा बेरोजगारी समस्याको अन्द्त्य गना ष्ट्रवगतका आर्थाक वर्ा देजख सञ्चालनमा आएको 
सहरु्लयतपूणा ऋण लगानी कायाक्रम थप ष्ट्रवस्तार गररनेछ। पष्ट्रहचान भएका गररब तथा ष्ट्रवपन्न घर 
पररवार लजक्षत गरी व्यावसाष्ट्रयक सीप अर्भवृष्ट्रद्ध गने तार्लम कायाक्रमहरू र ष्ट्रवत्तीय पहुँचमा 
सहजीकरण माफा त स्वरोजगार र रोजगारीको अवसर सजृना गने नीर्त र्लइनछे।   

86. प्रदेश र्भिका खरका छानालाई उन्द्मूलन गने कायाक्रम यसै वर्ादेजख कायाान्द्वयन गररनछे।  

87. सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली माफा त सहकारी के्षिको त्याङ्क सङ्कलन र अद्यावर्धक गरी  
व्यवजस्थत गररनेछ। 

माननीय सभामखु, 

88. श्रम तथा रोजगारको ष्ट्रवकास र प्रवद्धानका लार्ग श्रम तथा रोजगार नीर्त कायाान्द्वयनमा ल्याइनेछ। 
अनौपचाररक क्षिेमा कायारत श्रर्मकहरू तथा स्वरोजगार श्रर्मकहरूलाई सामाजजक सरुक्षाको दायरामा 
ल्याउनका लार्ग स्थानीय तहसँगको सहकायामा श्रम सूचना प्रणालीको थालनी गररनेछ। साथै 
श्रर्मकहरूको माग र आपूर्ताको व्यवस्थापनको लार्ग श्रम बैंकको व्यवस्था गररनेछ ।  

89. “सीप र्सकौं, उद्यमशील बनौं” भने्न नाराका साथ यवुाहरूलाई रोजगारी सजृना तथा स्वरोजगार बनाउन े
नीर्त र्लइनेछ। स्वदेश र ष्ट्रवदेशको श्रम बजारको माग बमोजजम दक्षतायकु्त जनशजक्त उत्पादनमा 
जोड र्दँदै राष्ट्रिय तथा अन्द्तरााष्ट्रिय श्रम बजारसँग आबद्ध गदै लर्गनेछ। वैदेजशक रोजगारीमा जान े
यवुाहरूलाई आवासीय, आवर्धक र सघन सीपमूलक तार्लम प्रदेश सरकारले आफ्नै खचामा प्रदान 
गरी सीपयकु्त बनाइनछे। वैदेजशक रोजगारबाट प्राप्त आम्दानी, सीप, अनभुव र प्रष्ट्रवर्धलाई 
उत्पादनमूलक के्षिमा उपयोग गने आवश्यक कायाक्रम ल्याइनेछ। 

90. प्रदेश र्भिका गररव तथा र्बपन्न  कम्तीमा दश हजार यवुालाई रोजगारी प्रदान गना “मखु्यमन्द्िी सीप 
ष्ट्रवकास तथा रोजगार कायाक्रम” सञ्चालन गररनेछ। यसका लार्ग आवश्यक संस्थागत तथा कानूनी 
व्यवस्था र्मलाइनछे।  

91. “स्वदेशमै रोजगारी गरौं” भने्न नाराका साथ ष्ट्रवदेशबाट फकेका तथा स्वदेश र्भि हरेक वर्ा श्रम 
बजारमा प्रवेश गने तर रोजगारीको अवसरबाट वजञ्चत यवुाहरूलाई नवीन उद्यम माफा त स्वरोजगार 
बनाउन सीप, श्रोत र साधन उपलब्ध गराउने गरी “गररखान ेअर्भयान” सञ्चालनमा ल्याइन ेछ । 

92. श्रर्मकहरूको व्यवसायजन्द्य सरुक्षा तथा स्वास््य मापदण्डको अवलम्बन गरी कायास्थललाई सरुजक्षत 
बनाउन आवश्यक नीर्त तजुामा गररनेछ। 

93. श्रर्मकको हकष्ट्रहतको संरक्षण र सम्वद्धानको लार्ग श्रर्मक हेल्प डेलस सञ्चालनमा ल्याइनछे। श्रम 
प्रशासनको सदुृढीकरण गदै श्रमको उच्च सम्मान गने संस्कृर्तको ष्ट्रवकास गररनेछ। 

माननीय सभामखु, 

94. स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदाथा, प्रष्ट्रवर्ध र सीपमा आधाररत लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योगहरूलाई  
प्रोत्साहन गररनेछ। प्रदेश र्भिका साना तथा मझ्यौला उद्यमीहरूको प्रशासकीय क्षमता अर्भवृष्ट्रद्ध गने 
कायाक्रम र्नजी क्षेिसँगको सहकायामा सञ्चालन गररनछे। 
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95. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकायामा सम्भाव्यता र क्षमताको आधारमा औद्योर्गक क्षेि तथा 
औद्योर्गक ग्रामको स्थापना र ष्ट्रवस्तार गरी राष्ट्रिय उत्पादन अर्भवृष्ट्रद्ध, आयात प्रर्तस्थापन, र्नयाात 
प्रवद्धान र रोजगारी र्सजानामा टेवा परु् याइनेछ। प्रष्ट्रवर्ध हस्तान्द्तरण, र्सप ष्ट्रवकास एवम ्कायास्थलमै 
तार्लम माफा त उद्यमशीलता प्रवद्धान गररनेछ। नवप्रवतान सोच सष्ट्रहतको उद्यमीलाई ष्ट्रवशेर् प्रोत्साहन  
गररनेछ। 

96. हालसम्म घोर्णा भएका उद्योग ग्रामहरूको पूवााधार ष्ट्रवकास काया सम्पन्न गररने छ। जचतवन, 
मकवानपरु र र्सन्द्धलुीमा नयाँ औद्योर्गक के्षिको र्नमााणको काया प्रारम्भ गररनेछ। प्रदेशर्भिका 
औद्योर्गक के्षिमा रहेका रुग्ण उद्योगहरुको सञ्चालनका लार्ग सङ घीय सरकारसंग सहकाया गररनेछ। 

97. मूल्य शृ्रङ्खलामा आधाररत उद्यमशीलताको ष्ट्रवकास गरी लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योगको मझौला तथा 
ठूला उद्योगसँग कच्चा पदाथा एवम ्उत्पादनमा अन्द्तर सम्बन्द्ध कायम गने नीर्त अपनाईनेछ। 
प्रदेशमा उत्पादन हनुे र्नयाातजन्द्य वस्तकुो पष्ट्रहचान गरी अन्द्तरााजष् िय बजारमा र्नयाात वृष्ट्रद्ध गने नीर्त 
र्लईनेछ। 

98. प्रत्येक स्थानीय तहमा एक वडा एक साना उद्योग कायाक्रम सञ्चालन गररनछे। साथै संभाव्यताको 
आधारमा हस्तकला ग्राम र्नमााण गरी प्रदेशको पष्ट्रहचानलाई राष्ट्रिय अन्द्तरााष्ट्रिय के्षिमा परु् याउने र 
यसका माध्यमबाट परम्परागत सीपको प्रवद्धान गदै वैदेजशक मरुा आजानमा टेवा परु् याईनेछ। 
प्रदेशस्तरीय हस्तकला ग्राम स्थापना, सञ्चालन र ष्ट्रवकास सम्बन्द्धी नीर्त तजुामा गरी लाग ुगररनेछ। 

99. नेपालबाट ष्ट्रवदेश र्नयाात हनु ेवस्तकुो प्रवद्धान गना र्नजी के्षिको सहकायामा र्नयाात व्यापार मेला 
आयोजना गररनेछ।  

100. खाद्य सरुक्षा सरु्नजतत गना सङ घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकायामा खाद्य भण्डार र्नमााण र 
आन्द्तररक ष्ट्रवतरण प्रणालीलाई सदुृढ गरी आपूर्ता व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

माननीय सभामखु, 

101. स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा नमनुा पयाटकीय गन्द्तव्य स्थलहरूको पष्ट्रहचान गरी सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन गररनेछ। नवीन पयाटकीय गन्द्तव्यहरूको गरुुयोजना तयार गरी पयाटकीय पूवााधारहरूको 
र्नमााणमा जोड र्दइनेछ। 

102. आन्द्तररक पयाटन प्रवद्धानको लार्ग आ.व.२०७९/८० लाई घमुष्ट्रफर वर्ाको रूपमा घोर्णा गरी 
कायाान्द्वयन गररनेछ। 

103. लजुम्बनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशसँग समन्द्वय र सहकाया गरी देवघाट, मनकामना, बढुीगण्डकी, र्िवेणी 
जस्ता स्थलहरूमा पयाटकीय पूवााधारहरूको र्नमााण गरी पयाटन प्रवद्धान गने नीर्त र्लइनेछ।  

104. आन्द्तररक तथा बाह्य पयाटन प्रवद्धान गना नेपाल आटा र्भलेजद्वारा लर्लतपरु जजल्लाको गोदावरी 
नगरपार्लका अन्द्तगात डुकुछाप र छम्पी गाउँमा र्नमााणार्धन ७२ ष्ट्रफट अग्लो भैरव देवताको मूर्ता 
र्नमााण स्थललाई पयाटकीय गन्द्तव्यको रूपमा ष्ट्रवकास गना सहजीकरण गररनछे।  

105. नेपाली चलजचिको माध्यमबाट पयाटन प्रवद्धान गना प्रदेश सरकारले पष्ट्रहचान गरेका पयाटकीय गन्द्तव्य, 
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कला, संस्कृर्तहरूको छायाङ्कन गरी चलजचि र्नमााण गना प्रोत्साहन गररनेछ।  

106. पयाटन क्षेिबाट प्राप्त हनुे लाभलाई ग्रामीण तहसम्म परु् याउन होमस्टेलाई एक प्रमखु माध्यमको 
रूपमा ष्ट्रवकास गररनछे। यसका लार्ग क्षमता ष्ट्रवकास तार्लम सञ्चालन गररनछे।  

107. लाङटाङ, जगुल, गणेश तथा गौरीशंकर ष्ट्रहमालमा साहर्सक तथा पवातीय पयाटन र तामाकोशी, 
भोटेकोशी, र्िशलुी लगायतका नदीहरुमा जल पयाटनको ष्ट्रवकास गररनेछ। 

108. "गोसाईकुण्ड एकीकृत ष्ट्रवकास पररयोजना" माफा त ्रसवुा जजल्लाको प्रर्सद्ध तीथास्थल गोसाईकुण्डको 
समग्र ष्ट्रवकास गररनेछ। 

109. इान्द्रसरोवर, टौदह जस्ता दह तालहरूको संरक्षण गने नीर्त र्लइनछे।  

110. प्रदेशर्भिको पयाटकीय दृष्ट्रष्टकोणले महत्त्वपूणा क्षेिलाई पयाटकीय क्षेि वा पयाटकीय ग्राम घोर्णा 
गररनेछ। सरोकारवाला समदुाय र र्नजी के्षिको सहकायामा जािा, पवा, मेला, महोत्सव लगायतका 
परम्परा र संस्कृर्तमा आधाररत कायाक्रमहरू सञ्चालन गना प्रोत्साहन गररनेछ। प्राकृर्तक, सांस्कृर्तक, 
ऐर्तहार्सक महत्त्वका सम्पदाहरूको पष्ट्रहचान, अध्ययन अनसुन्द्धान, संरक्षण, सम्वद्धान र ष्ट्रवकास गने 
नीर्त र्लइनेछ। 

111. परुाताजत्त्वक एवम ्मौर्लक, जातीय, धार्माक, सांस्कृर्तक लगायतका सम्पदाहरू, गठुीहरू र जातीय 
संस्थाहरूको संरक्षण, सम्वद्धान र अर्भलेखीकरण गररनेछ। परम्परागत, मौर्लक कला र लोक संगीत, 
नतृ्य, नाट्य, साष्ट्रहत्य, प्रदशानकारी लोककलाहरूको अर्भलेखीकरण, संरक्षण, अनसुन्द्धान र ष्ट्रवकास 
गने नीर्त र्लइनेछ। 

112. प्रदेशर्भिका लोपोन्द्मखु तथा र्समान्द्तकृत जार्त, समदुायको भार्ा, साष्ट्रहत्य लोकोजक्तलाई र्लष्ट्रपबद्ध, 
अर्भलेखीकरण, अध्ययन, अनसुन्द्धान, संरक्षण, सम्वद्धान एवम ् ष्ट्रवकासका लार्ग संघसंस्थाहरूसगँ 
समन्द्वय र सहकाया गरी प्रवद्धान गने नीर्त र्लइनेछ। 

113. राजनीर्तक, सामाजजक, सांस्कृर्तक क्षेिमा ख्यार्त प्राप्त व्यजक्तको सम्मानको लार्ग स्मरृ्त केन्द्र, 
प्रर्तष्ठान तथा अध्ययन अनसुन्द्धान केन्द्र जस्ता संरचनाहरूको र्नमााण गररनछे।   

माननीय सभामखु, 

114. राष्ट्रिय वन नीर्तसँग सामञ् जस्यता कायम गदै प्रदेश वन नीर्त तजुामा तथा वन के्षिको गरुु योजना 
र्नमााण गरी राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्वद्धान र व्यवस्थापन गररनेछ। 

115. प्रदेशर्भि बहमूुल्य जडीबटुी, काष्ठ तथा गैह्र काष्ठ वन पैदावारको पकेट के्षि पष्ट्रहचान गरी यस्ता 
वन पैदावारको व्यवस्थापन, संरक्षण, प्रवद्धान र ष्ट्रवकासद्वारा वृहत ्हररत रोजगारी र्सजाना गररनेछ। 
और्र्धजन्द्य जडीबटुीको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र र्नकासीमा ष्ट्रवशरे् जोड र्दइनछे।  

116. चरेुके्षि, नदी उकास जर्मन र अन्द्य उपयकु्त ठाउँमा मखु्यतिः बाँस प्रजार्तको वृहत ् वृक्षारोपण 
गररनेछ। वनको सघन व्यवस्थापनको लार्ग नाङ्गा डाडँा, पाखा, पती, चौरमा आयआजानमा टेवा 
परु् याउने प्रजार्तको वृक्षारोपण गररनेछ। 
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117. राष्ट्रिय वन के्षिर्भि गणुस्तरमा ह्रास आइरहेका सखुड खडा र ढला पडा रूखहरूको सङ्कलन, कटानी 
र ष्ट्रवक्री ष्ट्रवतरणका लार्ग आवश्यक व्यवस्था र्मलाइनछे। 

118. संवेदनशीलताका आधारमा जलाधार क्षिेको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गररनेछ। मेलम्ची जस्ता अर्त 
संवेदनशील क्षेिहरूमा भएको भ-ूस्खलन, बाढी पष्ट्रहरो, नदी कटान र्नयन्द्िण गना भ-ूसंरक्षण कायाक्रम 
सञ्चालन गररनेछ। साथै र्समसार क्षेिहरूको अर्भलेखीकरण, संरक्षण र व्यवस्थापन गररनेछ। 

119. सङ घीय सरकारसँगको सहकायामा संरक्षण के्षि, राष्ट्रिय र्नकुञ्ज एवम ्मध्यवती के्षिको संरक्षण र 
ष्ट्रवकाससम्बन्द्धी कायाक्रम सञ्चालन गररनेछ। मानव-वन्द्यजन्द्त ुद्वन्द्द्व न्द्यूनीकरणमा जोड र्दइनेछ। 

120. समदुायमा आधाररत वन व्यवस्थापन समूहको संस्थागत ष्ट्रवकासमा जोड र्दइनेछ। साथै वन उद्यमको 
ष्ट्रवकास तथा प्रवद्धानका लार्ग सीप तथा प्रष्ट्रवर्ध हस्तान्द्तरण सम्बन्द्धी कायाक्रम सञ् चालन गररनछे। 

121. राष्ट्रिय-अन्द्तरााष्ट्रिय संघसंस्थासगँको सहकायामा वातावरण संरक्षण, ष्ट्रवकास तथा जीष्ट्रवकोपाजान सम्बन्द्धी 
कायाक्रमहरू सञ्चालन गररनछे। स्थानीय तह र अन्द्य संघसंस्थासँगको साझेदारीमा प्रदूर्ण र्नयन्द्िण, 

फोहरमैला व्यवस्थापन र हररयाली प्रवद्धान कायाक्रम सञ्चालन गरी वातावरण स्वच्छता एवम ्सन्द्तलुन 
कायम गररनेछ। प्रदेश र्भि नेपाल ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवर्ध प्रज्ञा प्रर्तष्ठान (NAST) को “शहरी ष्ट्रवकास र 
वातावरण ष्ट्रवजशष्टीकृत अनसुन्द्धान केन्द्र” स्थापना गररनेछ। 

122. र्नजी वनको ष्ट्रवकास र प्रवद्धान गने कायाक्रमहरू सञ्चालन गरी राष्ट्रिय वनमा चाप कम गररनछे। 
“कृष्ट्रर् वन प्रणाली” प्रवद्धान गने कायाक्रमहरू सञ् चालनमा ल्याइनछे। 

123. स्थानीय जलवाय ु अनकूुलन कायायोजनाको आधारमा जलवाय ु पररवतानको जोजखम न्द्यूनीकरणका 
लार्ग कायाक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ। समदुायको उत्थानशीलता ष्ट्रवकासका साथै पूवााधार ष्ट्रवकासलाई 
वातावरण मैिी बनाइने छ। 

माननीय सभामखु, 

124. सङ घीय राजधानी र प्रदेश राजधानी जोड्ने मखु्य सडक, प्रदेश राजधानीसँग जजल्ला सदरमकुाम र 
स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, दईु वा सो भन्द्दा बढी स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक तथा 
अन्द्य रणनीर्तक महत्त्वका सडकको ष्ट्रवस्तार तथा स्तरोन्द् नती गने कायालाई प्राथर्मकता र्दइनेछ। 
प्रदेश यातायात गरुुयोजना स्वीकृत गरी कायाान्द्वयनमा ल्याइनछे। 

125. प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा फष्ट्रपाङ-हमुाने भञ्ज्याङ-कलंकी-हेभी सडक यसै आर्थाक वर्ामा 
र्नमााण शरुु गररनछे। बागमती प्रदेश चक्रपथ र्नमााणको सम्भाव्यता अध्ययन शरुु गररनेछ।  

126. सडक दूरी र यािा समय घटाउन सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा संघ तथा स्थानीय तह र र्नजी 
के्षिको साझेदारीमा सरुुङ मागाको ष्ट्रवस्ततृ अध्ययन काया अगार्ड बढाइनेछ।  

127. “र्नयर्मत ममात सम्भार: र्दगो सडकको आधार” को ममा अनसुार प्रदेश सरकारबाट र्नमााण तथा 
स्तरोन्द् नती भएका र अन्द्य प्रादेजशक सडकहरूलाई बाहै्र मष्ट्रहना सञ्चालन हनुे गरी र्नयर्मत, आवर्धक 
तथा आकजस्मक ममात सम्भार गररनेछ। सडक र्नमााण र सञ्चालनका सन्द्दभामा र्डजाइन तथा लागत 
अनमुान तयार गदाा देजख नै सडक सरुक्षाका संरचनाहरू अर्नवाया समावेश गने व्यवस्था र्मलाइनेछ। 
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128. भौर्तक र्नमााणको ठेक्का कायाान्द्वयनको क्रममा र्नमााण कायातार्लका (लयालेन्द्डर अफ अपरेसन)को 
पालना गराइनेछ र सोको आधारमा भौर्तक प्रगर्तको अनगुमन गररनेछ।  

129. सडक र्नमााण पतात प्राकृर्तक कारणबाट र्सजजात भ-ूक्षय तथा पष्ट्रहरो न्द्यूनीकरण गना बायो 
इजन्द्जर्नयररङ्ग  तथा सडक सौन्द्दयीकरणको लार्ग वृक्षारोपण कायालाई प्राथर्मकता र्दई पयाावरणमैिी, 
र्दगो र योजनावद्ध पूवााधार ष्ट्रवकासमा जोड र्दइनछे। 

130. सडक पलुहरूको पष्ट्रहचान गरी प्राथर्मकताका आधारमा र्नमााण गने नीर्त र्लइनेछ। साथै ठूला तथा 
जष्ट्रटल प्रकृर्तका सडक पलुहरू र्डजाइन एण्ड ष्ट्रवल्ड मोडेलमा र्नमााण गने नीर्त र्लइनेछ।  

131. झोलुंगे पलुहरूको र्नमााण तथा वृहत ्ममात सम्भार कायालाई प्राथर्मकताका साथ अगाडी बढाइनेछ। 
ष्ट्रवपदको समयमा जोजखमयकु्त तरी-तराउलाई व्यवस्थापन गना याजन्द्िक पलुको जगेडा व्यवस्था 
गररनेछ। स्थानीय तहबाट र्नमााण गररने पलु तथा झोलङु्गे पलु र्नमााण कायामा प्रदेश सरकारबाट 
प्राष्ट्रवर्धक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। 

132. "शहरी सडक पूवााधार सधुार: समनु्नत जीवनको आधार" भने्न नाराका साथ प्रदेशजस्थत शहरी के्षिका 
सडकहरूलाई स्तरयकु्त बनाउन र्दगो शहरी सडक सधुार कायालाई र्नरन्द्तरता र्दइनछे।  

133. मानव ष्ट्रवकास सूचकाङ्कमा पछार्ड परेको धार्दङ जजल्लाको रुबीभ्याली गाउँपार्लकाको ष्ट्रवकासको 
लार्ग "रुबीभ्याली एकीकृत ष्ट्रवकास कायाक्रम" लाई र्नरन्द्तरता र्दइनेछ।  

134. गरुु योजना बमोजजम प्रदेश राजधानी हेटौंडाको समग्र ष्ट्रवकास गररनेछ। प्रदेश सभा भवन, प्रदेश 
सरकारको प्रशासर्नक भवन लगायत अन्द्य पूवााधारहरूको र्नमााण काया यसै आर्थाक वर्ामा शरुु 
गररनेछ।  

135. तीव्र रूपमा शहरीकरण भइरहेका प्रदेश र्भिका महत्त्वपूणा स्थानहरूको एकीकृत ष्ट्रवकास तथा 
सौन्द्दयीकरणको लार्ग ष्ट्रवस्ततृ गरुु योजना बनाई शहरी ष्ट्रवकास कायाक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

माननीय सभामखु,  

136. सरकारी कायाालयहरूमा ष्ट्रवद्यतुीय सवारी साधन खररदलाई ष्ट्रवशेर् प्राथर्मकता र्दइनेछ। प्रदेशका 
प्रमखु शहरहरूमा ष्ट्रवद्यतुीय सवारी साधनका लार्ग चाजजाङ स्टेसन लगायतका आवश्यक पूवााधारहरू 
र्नमााण गररनेछ। र्नजी के्षिसँगको सहकायामा प्रदेश राजमागाका उपयकु्त स्थानमा एकीकृत स्माटा 
ररिेस एन्द्ड िान्द्सफर सेन्द्टर तथा प्रदूर्ण परीक्षण सेवा सञ्चालनमा ल्याइनछे। ठूला सावाजर्नक 
ष्ट्रवद्यतुीय सवारी साधन सञ्चालन गना र्नजी के्षिलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

137. प्रदेशमा ष्ट्रवद्यतु ्खपत बढाउँदै पेिोर्लयम पदाथाको आयात प्रर्तस्थापन गना ष्ट्रवद्यतुीय सवारी साधन 
खररद गने उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

138. सवारी चालक अनमुर्तपिको परीक्षालाई थप व्यवजस्थत गररनेछ। िायल सेन्द्टरहरूलाई क्रमशिः 
स्वचार्लत प्रणाली (अटोमेशन) मा लर्गनेछ। स्माटा काडा लाइसेन्द्सलाई यथासम्भव र्छटो उपलब्ध 
गराउने व्यवस्था र्मलाइनेछ। 
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139. सवारी साधन र चालक अनमुर्तपि सम्बन्द्धी ष्ट्रववरण ष्ट्रवद्यतुीय प्रणालीमा आबद्ध गररनेछ। यातायात 
व्यवस्था कायाालयबाट प्रवाह हनुे सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गररनेछ। 

140. सावाजर्नक सवारी साधनको भाडालाई ष्ट्रवद्यतुीय माध्यमबाट भकु्तानी गने व्यवस्था र्मलाइनेछ। 

141. सावाजर्नक सवारी साधनलाई सरुजक्षत बनाउन िाष्ट्रफक प्रहरीसँगको सहकायामा सचेतानामूलक 
कायाक्रम सष्ट्रहत ‘यािकुो सरुक्षा, सवारीको पष्ट्रहलो प्राथर्मकता’ अर्भयान सञ्चालन गररनेछ। 

142. यातायात व्यवस्था कायाालयबाट प्रवाह हनुे सेवालाई सरल, सहज र सेवाग्राहीमैिी बनाउनको लार्ग 
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय तथा लयाम्पससँगको सहकायामा छोटो अवर्धको इन्द्टनासीप कायाक्रमलाई नमनुाको 
रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 

माननीय सभामखु, 

143. ष्ट्रवपद् जोजखम न्द्यूनीकरणको लार्ग क्षमता ष्ट्रवकास कायाक्रम सञ्चालन गररनछे। प्रदेश गोदामघरमा 
ष्ट्रवपद् उद्धार एवम ्राहत सामग्रीको पयााप्त मौज्दातको व्यवस्था गररनेछ। 

144. सङ घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकायामा ष्ट्रवपद् उत्थानशील समाज र्नमााणमा जोड र्दइनछे। 
ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवतहरूको लार्ग र्नजी आवास पनुर्नामााण तथा पनुस्थाापना कायालाई र्नरन्द्तरता र्दइनछे।  

145. ष्ट्रवपद् व्यवस्थापनको लार्ग स्वयंसेवक र समदुायलाई तार्लमको व्यवस्था गरी पररचालन गररनछे। 

146. प्रदेशमा सञ् चारग्राम, सूचना केन्द्र, आईष्ट्रट पाका  स्थापना गररनेछ। प्रदेशर्भि रहेका ष्ट्रवद्यतुीय सञ् चार 
माध्यमको दताा, इजाजत तथा नवीकरण प्रदेशमै गना प्रोत्साष्ट्रहत गररनेछ। त्यस्ता सञ् चार गहृहरूको 
प्रभावकारी र्नयमनका लार्ग प्रदेश सञ् चार प्रार्धकरण स्थापना गररनेछ।  

147. बागमती प्रदेशलाई र्डजजटल प्रदेशको रूपमा ष्ट्रवकास गना सबै के्षिमा सूचना प्रष्ट्रवर्धलाई ष्ट्रवस्तार गरी 
सूचना प्रष्ट्रवर्धमा आधाररत व्यावहाररक योजना र रणनीर्त बनाउने नीर्त र्लइनेछ। 

148. प्रदेशर्भिका सञ् चारकमीहरूको हकष्ट्रहतको लार्ग ष्ट्रवशेर् कायाक्रमहरू सञ्चालन गररनछे।  

माननीय सभामखु, 

149. सावाजर्नक खचालाई नर्तजामखुी बनाउन, के्षिगत तथा भौगोर्लक सन्द्तलुन समेत हनुे गरी ष्ट्रवर्नयोजन 
कुशलता अर्भवषृ्ट्रद्ध गररनछे। प्रर्तफल दरको आधारमा आयोजनाको प्राथर्मकीकरण गदै सावाजर्नक 
खचामा गणुस्तर अर्भवृष्ट्रद्ध गररनेछ। बजेट अनशुासन कायम राख्दै खचा व्यवस्थापनमा जजम्मेवार 
पदार्धकारीलाई नर्तजा प्रर्त थप उत्तरदायी बनाइनेछ। 

150. प्रदेश सरकारले कायाान्द्वयन गने र स्थानीय तहमा हस्तान्द्तरण हनुे आयोजना तथा कायाक्रमहरूको 
न्द्यूनतम सीमा तोकी बजेट ष्ट्रवर्नयोजन गने प्रणालीको ष्ट्रवकास गररनेछ। 

151. र्नमााणाधीन र अधरुा आयोजना तथा कायाक्रमहरूलाई पूणाता र्दने गरी बजेट ष्ट्रवर्नयोजन गने व्यवस्था 
र्मलाइनेछ। पूवा तयारी नभएका आयोजना तथा कायाक्रममा बजेट छुट् याउन ेकायालाई र्नरूत्साष्ट्रहत 
गररनेछ। आयोजना बैंक सूचना प्रणाली र मध्यमकालीन खचा संरचना सूचना प्रणालीलाई 
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कायाान्द्वयनमा ल्याइनेछ।  

152. प्रदेश मन्द्िालयगत बजेट सूचना प्रणालीलाई अद्यावर्धक र स्तरोन्द् नती गरी प्रयोगकताा मैिी बनाउँदै 
लर्गनेछ। सूचना प्रष्ट्रवर्धको उपयोग माफा त सरकारको बजेट तजुामा, खचाको लेखाङ्कन, अर्भलेख तथा 
प्रर्तवेदन प्रणालीमा एकरूपता ल्याई ष्ट्रवत्तीय अनशुासन कायम गने कायालाई व्यवजस्थत गदै लर्गनछे। 

153. राजस्वका नयाँ क्षेिहरूको पष्ट्रहचान गरी कराधार ष्ट्रवस्तार गररनेछ। करको दायरा ष्ट्रवस्तार, कर 
पररपालनामा वृष्ट्रद्ध र राजस्व चहुावट र्नयन्द्िणमा जोड र्दइनेछ। राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 
ष्ट्रवकास गरी प्रदेश सरकारको राजस्वसँग सम्बजन्द्धत सूचना र अर्भलेख प्रणालीलाई व्यवजस्थत 
बनाइनेछ। 

154. देशको सङ घीय राजधानीमा केन्द्रीय कायाालय रहेका नेपाल राि बैंक लगायतका बैंक तथा ष्ट्रवत्तीय 
संस्थाहरूको प्रदेश राजधानी हेटौंडामा प्रादेजशक कायाालय स्थापना गराउने नीर्त र्लइनेछ। 

155. स्थानीय तहमा हस्तान्द्तरण हनुे समानीकरण अनदुानलाई क्रमशिः वृष्ट्रद्ध गदै लर्गनेछ। तलुनात्मक 
रूपमा कम आय भएका स्थानीय तहको लार्ग सशता अनदुान तथा ष्ट्रवशेर् अनदुानमा प्राथर्मकता 
र्दइनेछ। 

156. आयोजना कायाान्द्वयनमा तीव्रता ल्याउन बजेट कायाान्द्वयनको आवर्धक समीक्षा गरी काया सम्पादनको 
आधारमा थप बजेट र्दने प्रणाली ष्ट्रवकास गररनछे। 

157. सङ घीय आर्थाक कायाप्रणालीसँग सामञ्जस्य हनुे गरी प्रदेश आर्थाक कायाष्ट्रवर्ध तथा ष्ट्रवत्तीय उत्तरदाष्ट्रयत्व 
सम्बन्द्धी ऐन तथा र्नयमावली तजुामा गररनछे। 

158. संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र र्नजी के्षि समेतको सहलगानीमा रूपान्द्तरणकारी, उच्च प्रर्तफलयकु्त 
ठूला र प्रदेशको ष्ट्रवकास र समषृ्ट्रद्धमा योगदान गना सलने आयोजनाको पष्ट्रहचान र ष्ट्रवकास गरी 
कायाान्द्वयनमा लैजान ेनीर्त र्लइनेछ। 

माननीय सभामखु, 

159. भ्रष्टाचार ष्ट्रवरुद्ध शून्द्य सहनशीलताको नीर्त र्लइनछे। प्रदेशबाट हनुे सेवा प्रवाहलाई उच्चतम 
प्रष्ट्रवर्धको प्रयोग माफा त थप सवासलुभ, गणुस्तरीय र पारदशी बनाइनेछ। 

160. बागमती प्रदेशको लार्ग आवश्यक जनशजक्तको माग र आपूर्ता बीच सन्द्तलुन कायम गना अध्ययन 
अनसुन्द्धान कायालाई प्राथर्मकता र्दइनेछ।  

161. प्रदेश र स्थानीय तहमा र्नवााजचत जनप्रर्तर्नर्ध र कमाचारीको क्षमता अर्भवृष्ट्रद्ध, नेततृ्व ष्ट्रवकास र 
ष्ट्रवर्यगत ज्ञानमा बढोत्तरी गदै स्वच्छ, सक्षम, र्नष्पक्ष, सेवामूलक र व्यवसायीक जनशजक्त र्नमााणमा 
जोड र्दइनेछ। 

162. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका नाममा रहेका सम्पूणा जग्गा जर्मन, भवन, सवारी साधन लगायतका 
भौर्तक सम्पजत्तको एकीकृत ष्ट्रववरण तयार गररनेछ। 
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163. सङ घीयताको कायाान्द्वयनका लार्ग सङ घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्द्वय र सहकायालाई 
प्रभावकारी बनाइादै लर्गनेछ। 

164. प्रदेश सरकारबाट कायाान्द्वयन हनुे आयोजना तथा कायाक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन कायालाई 
थप व्यवजस्थत, प्रभावकारी एवम ्नर्तजामूलक बनाइनेछ। 

165. प्रदेश र्नजामती कमाचारीको मनोबल उच्च बनाउन क्षमता ष्ट्रवकास तथा प्रोत्साहनका कायाक्रम 
सञ्चालन गररनेछ।  

166. प्रदेशको नीर्त तथा योजनालाई व्यवजस्थत गना प्रदेश नीर्त तथा योजना आयोग ऐन र प्रदेशको 
त्याङ्कलाई व्यवजस्थत गना प्रदेश त्याङ्क ऐन तजुामा गररनेछ। 

माननीय सभामखु, 
माननीय सदस्यहरू, 
 

167. प्रदेशर्भि उत्पादन र उत्पादकत्व वृष्ट्रद्ध, गणुस्तरीय जनशजक्त उत्पादन र रोजगारी सजृनामाफा त  
समाजमा ष्ट्रवद्यमान गररबी र असमानताहरूलाई न्द्यूनीकरण गदै सामाजजक न्द्यायसष्ट्रहतको आर्थाक 
समषृ्ट्रद्ध हार्सल गना यो नीर्त तथा कायाक्रम सहयोगी हनुे ष्ट्रवश्वास र्लएको छु। 

168. यो नीर्त तथा कायाक्रमको सफल कायाान्द्वयनको र्नजम्त सङ घीय सरकार, स्थानीय तह र सरोकारवाला 
सबैको सष्ट्रक्रय सहभार्गता र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। 

169. अन्द्त्यमा, प्रदेशको समग्र ष्ट्रवकासमा योगदान परु् याउन ुहनुे जनप्रर्तर्नर्ध, रािसेवक कमाचारी लगायत 
सरोकारवाला सबैमा हार्दाक धन्द्यवाद र्दन चाहन्द्छु। 

                                               

   धन्द्यवाद। 


