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माननीय सभामखु, 

माननीय सदस्यहरु । 

1. ववश्वमा नै कोतभड १९ को माहामािीले प्रभाव पािेको यस कठठन 
परिन्त्स्थतिमा प्रदेशको नीति िथा काययक्रम प्रस्ििु गनुय पिेको छ । 
 

2. जनआन्त्दोलन, सशस्त्र जनयदु्ध, मधेश जनववद्रोह ि मधेस आन्त्दोलन 
लगायि ववतभन्न लोकिान्त्न्त्रक आन्त्दोलनहरुबाट स्थावपि नेपालको 
संघीय लोकिान्त्न्त्रक गणिन्त्र स्थापनामा ववन्त्शष्ट योगदान परु् याई जीवन 
अपयण गनुयभएका सम्पूणय वीि शवहदहरुप्रति हाठदयक श्रद्धान्त्जतल अपयण 
गदयछु।  

 

3. कोतभड १९ को यस माहामािीबाट ववश्वमा लाखौ मातनसहरुले ज्यान 
गमुाएका छन ् भने लाखौ मातनसहरु संक्रतमि भएका छन ् । यस 
माहामािीबाट स्वदेश िथा ववदेशमा ज्यान गमुाएका नेपाली नागरिक ि 
ववदेशी नागरिकहरु प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गदयछु । साथै  शोक सन्त्िप्त 
परिवािजनप्रति हाठदयक समवेदना प्रकटगदै संक्रतमिहरुको शीघ्र 
स्वास््यलाभको कामना गदयछु ।  

 

4. यस कठठन परिन्त्स्थति मा आफ्नो ज्यानको जोन्त्खमलाई पिवाह नगिी 
मानवीय सेवामा समवपयि न्त्िवकत्सक, स्वास््यकमी, सिुक्षाकमी, 
सञ् िािकमी, सफाइकमी, एम्वलेुन्त्स िालक लगायि यस क्षेरमा 
अहोिार सेवािि सम्पूणय जनप्रतितनतध, िाष्ट्रसेवक एवम सामान्त्जक 
संघसंस्थाहरुलाई हाठदयक धन्त्यवाद ठदन िाहन्त्छु । 

 

5. ववश्वको इतिहासमा घवटि यस्िा घटनाहरुवाट अपूिणीय मानवीय िथा 
आतथयक क्षति भएपतन अन्त्ििोगत्वा यस्िा माहामािीहरु मातथ मातनसले 
जीि प्राप्त गिेको इतिहास साक्षी छ । िसथय, हामी हाम्रो लगनशीलिा, 
धैययिा िथा कियव्यतनष्ठाले यस्िा माहामािीलाई अवश्य न्त्जत् नेछौँ भन्ने 
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आशा िाखेको छु । यस्िो परिन्त्स्थतिमा प्रदेश सिकाि हिसम्भव 
जनिाको साथ िन, मन िथा स्रोिले सदैव ऐक्यवद्ध िहनेछ । 

 

6. प्रदेश सिकािको यो नीति िथा काययक्रम नेपालको संववधान, नेपाल 
सिकािको आतथयक नीति, नेपाल सिकािको आवतधक योजना िथा 
दीघयकालीन क्षेरगि नीतिहरु, सहश्राव्दी ववकास लक्ष्य ि ठदगो ववकास 
लक्ष्य लगायि नेपालले अन्त्ििायवष्ट्रय क्षेरमा गिेका प्रतिवद्धिाहरु, कोतभड 
१९ ले पािेका प्रभाव न्त्यूनीकिण, प्रदेश सिकािको प्रथम पंिववषयय 
योजना, मध्यकालीन खिय संििना, िाल ुआतथयक वषयमा ल्याएको नीति 
िथा काययक्रम ि योजनाहरुको कायायन्त्वयन गने िथा ठदगो ववकास 
लक्ष्य अन्त्िगयि प्रादेन्त्शक प्राथतमकिाहरु िय गदै सो हातसल गनय अग्रसि 
िहेको छ  । 

 

माननीय सदस्यहरु, 

7. कोतभड–१९ माहामािीले यस प्रदेशमा ल्याएको ि आगामी वषय अझ 
थवपन सक्ने जनस्वास््यका जोन्त्खमहरु न्त्यूनीकिण गनय, प्रभाववि 
जनिालाई िाहि प्रदान गनय िथा यस माहामािी ि सोका कािण 
प्रदेशभिी लगाइएको बन्त्दाबन्त्दीले गदाय ससु्ि बनेको आतथयक–सामान्त्जक 
क्षेर एवं गमेुको िोजगािीका अवसिहरुलाई सम्वोधन गनय ि प्रदेशमा 
ठुलो संख्यामा फवकय दै गिेका नागरिकहरुका कािण थवपएको 
िनुौिीहरुको सामना गिी अथयिन्त्रलाई िलायमान बनाई पनुसुयदृढीकिण 
गनय आगामी वषय अवलम्वन गरिने िणनीतिहरु िथा काययक्रमहरु प्रस्ििु 
गिेको छु । 

 

8. कोतभड–१९ माहामािीको जनस्वास््यसंग सम्वन्त्न्त्धि जोन्त्खम कम गनय 
स्वास््य क्षेरको लगानी दोब्बि गरिनेछ । आवश्यकिा अनसुाि 
गणुस्िियकु्त क्वािान्त्टाईन केन्त्द्रहरु ि आईसोलेसन केन्त्द्रहरु स्थापना 
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गदै लतगनेछ । जोन्त्खममा िहेका व्यन्त्क्तहरुको पवहिान, पी.सी.आि. 
ववतधको टेन्त्स्टङ्ग ि िोग संक्रतमि व्यन्त्क्तको उपिाि काययमा प्रदेश 
सिकािले सबै खालको सहयोग परु् याउने छ । संघ ि स्थानीय 
सिकािसंग तनिन्त्िि समन्त्वय गिी प्रदेशमा कोतभड–१९ को जोन्त्खम 
न्त्यूनीकिण गनय उपयकु्त व्यवस्थापकीय प्रबन्त्धहरु तमलाईनेछ । 

 

 

9. कोतभड–१९ माहामािी तनयन्त्रण ि उपिािका लातग आवश्यक स्वास््य 
सामग्रीहरु, अस्पिाल संििनाहरु िथा उपकिणहरुको यथासमय खरिद, 

तनमायण ि सवयसलुभ उपलव्धिामा जोड ठदईनेछ । कोिोना मारको 
उपिाि गने अस्पिालहरु छुट्याउने, अरु अस्पिालमा कोिोना बेड 
छुट्याउने, ज्विो न्त्क्लतनकहरु छुट्याउने, आई.सी.यू. बेडहरु थप्ने, 

िेन्त्स्पिेटि ि भेन्त्न्त्टलेटिहरु पगु्दो मारामा उपलव्ध गने ि स्वास््य 
संकट टानय िात्कातलक उपिाि केद्रहरु÷अस्पिालहरु तनमायण गने 
काययमा प्रदेश सिकाि दत्तन्त्ित्त िहनेछ । 

 

 

10. स्वास््य क्षेर ि कोिोना जोन्त्खमसंग जझु्ने न्त्जम्मेवािीमा िहेका सवै 
िाष्ट्रसेवकहरुका लातग तबमा सवुवधा, पी.पी.ई. वकटको उपलव्धिा, 
आवासीय सवुवधा लगायि मनोवल बढाई वहााँहरुले प¥ुयाउने सेवामा 
प्रभावकारििा ल्याउन आवश्यक प्रवन्त्धनलाई सदुृढ वनाईनेछ । यस 
काययमा ित्काल सेवामा जटु्न सक्ने दक्ष जनशन्त्क्त ि स्वयंसेवकहरुको 
आपूतिय तनजी ि गैिसिकािी क्षेरहरुवाट पतन गरिनेछ । कोिोना 
तनयन्त्रण ि उपिािमा तनजी क्षेरका स्वास््य संस्थाहरुको प्रभावकािी 
उपयोग गरिनेछ । 

 

11. तनयतमि खोप सेवा, तनयतमि स्वास््य पिीक्षण ि उपिाि सेवालाई 
िोवकन नठदन सजगिा अपनाई प्रभावकािी उपायहरु अवलम्वन गरिने 
छ । आवश्यक ि्यांक एवं सूिना संकलन गिी कोतभड १९ बाट 
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प्रभाववि आम नागरिक ि खासगिी बालबातलका, मवहला, वकशोिीहरु, 
बधृ्दबधृ्दा िथा अन्त्य जोन्त्खममा िहेका व्यन्त्क्तहरुका लातग 
मनोसामान्त्जक पिामशय सेवा (psycho-social-counselling) काययक्रम 
स्थानीय िहसाँगको समन्त्वय एवं सहकाययमा संिालन गरिनेछ ।  

 

12. गणुस्ििीय स्वास््य पिीक्षणको लातग प्रादेन्त्शक प्रयोगशालालाई 
अत्याधतुनक बनाईनेछ । 

 

13. सरुवा िोग िथा आकन्त्स्मक माहामािीबाट बच्न एकीकृि स्वास््य 
नीतिको साथै २०० शैय्या सवहिको प्रादेन्त्शक सरुवा िोग तनयन्त्रण 
अस्पिाल बािा न्त्जल्लाको कलैया उपमहानगिपातलका वडा नं. १६ 
न्त्झटकैया ि महोत्तिीको जलेश्विमा तनमायण गरिनेछ ।  

 

14. शल्यवक्रया सवुवधा सवहिको घमु्िी ववन्त्शष्टकृि स्वास््य ि ल्याव सेवा 
न्त्शववि तनयतमिरुपमा संिालन गरिनेछ भने माहामािी िथा आकन्त्स्मक 
िोगहरुको उपिािका लातग अस्पिालतभर ववशेष व्यवस्था तमलाइनेछ 
। त्यस्िै प्रदेशलाई पूणय खोपयकु्त प्रदेश घोषणा गनेगिी अतभयानकै 
रुपमा सघन काययक्रम संिालन गरिनेछ । 

 

15. पोषणयकु्त भोजन, व्यन्त्क्तगि सिसफाई, सामान्त्जक दूिी,  मास्कको प्रयोग 
ि योगा, आयवेुठदक–यूनानी जस्िा वैकन्त्ल्पक उपिाि ववतधहरुको 
उपयकु्त प्रयोग गिी नागरिकहरुको िोग प्रतििोधात्मक क्षमिामा वनृ्त्ध्द 
ल्याउन काययक्रम संिालन गरिनेछ ।  

 

16. कोतभड–१९ माहामािीले जनजीवन ि जनजीववकामा पािेको असिलाई 
न्त्यून गनय िाहिका ववशेष योजनाहरु संिालन गरिनेछ। िाल ुवषयमा 
उपलव्ध गिाइएको िाहिलाई आगामी आतथयक वषयको प्रथम िीन मवहना 
सम्म आवश्यक स्थान ि आवश्यक समदुायमा तनिन्त्िििा ठददै 
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अवहलेसम्मको अनभुवको आधािमा स्थानीय िहको सहयोगमा संिातलि 
िाहि सहयोग योजनालाई पनुसंििना गरिनेछ । िोजगाि ववहीन दैतनक 
ज्यालादािीमा काम गने मजदूिहरु, खेिीहि मजदूिहरु, भािि ि िेश्रो 
मलुकुवाट फकय ने वेखिी श्रतमकहरु ि तिनका आन्त्श्रिहरु िथा ववपन्न 
वगयका नागरिकहरुलाई खाद्यान्न सवहिको िाहि िथा समदुाय स्वयंले 
संिालन गने तनिःशलु्क भोजन काययक्रमहरुलाई तनिन्त्िििा ठदईनेछ।  

 

17. प्रदेश सिकािले प्रदेशमा हनेु खाद्यान्न, दलहन, िेलहन, ििकािी, दूध ि 
माछा मासकुो उत्पादन, पैठािी, भण्डािण िथा सावयजतनक ववििण 
प्रणालीमा सदुृढीकिण गिी खाद्य सिुक्षाको प्रत्याभतूि गनेछ । यस 
काययका लातग साना ि ववपन्न वकसानलाई ववउ, मल ि अन्त्य कृवष 
सामग्रीका लातग अनदुान प्रदान गरिनेछ । ववपन्त्त्तका वेला कृवष 
उत्पादनको बजाि पहुाँिका लातग कृवष एम्बलेुन्त्स, न्त्यूनिम मूल्यको 
प्रत्याभतूि ि खरिद िथा उपयकु्त भण्डािणमा प्रदेश सिकािले लगानी 
गनेछ।  

 

18. कोतभड–१९ को प्रभावले गदाय ववपन्निामा पगुेका थप जनिाको पवहिान 
गनय स्थानीय सिकािलाई सहयोग परु् याईनेछ । ववदेशबाट फकेका ि 
साववकमा प्रदेशमै िहेका यस्िा ववपन्न परिवािहरुको पवहिान गिी 
परिियपर ित्काल उपलव्ध हनेु व्यवस्था तमलाईनेछ । िीनै िहका 
सिकािहरुद्वािा उपलव्ध हनेु िाहि ि ववशेष िोजगािीका 
काययक्रमहरुको एकीकृि, समन्त्वयात्मक ि प्रभावकािी कायायन्त्वयनद्वािा 
यी परिवािहरुलाई िाहि ि िोजगािी उपलव्ध गिाईनेछ । एकल 
मवहलाहरु, बदृ्धबदृ्धाहरु, अनौपिारिक ि तनमायण क्षेरमा िहेका दैतनक 
ज्यालादािीमा काम गने मजदूिहरुका लातग थप लन्त्क्षि काययक्रमहरु 
संिालन गरिनेछ।  
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19. मखु्यमन्त्री िोजगाि काययक्रम संिालन गिी स्विोजगािद्वािा आफ्नो शीप 
प्रयोग गिी जीवनयापनको नवीन अवसिहरु प्राप्त गनय िाहने यवुाहरुका 
लातग िात्कातलक शीप/दक्षिा िालीम, लघ ुकजाय, औजाि खरिद गनय 
अनदुान प्रदान गिी तनजी क्षेर समेिको सहभातगिामा स्विोजगािीका 
अवसिहरुको पवहिान गिी वजािमा आधारिि िोजगािी शृ्रजना गरिने 
छ । साथै कृवष ि गैि कृवष क्षेरसंग सम्वन्त्न्त्धि साना तसंिाई, कुलो 
तनमायण, नदी तनयन्त्रण, कृवष सडक, सामदुावयक भवन, ववद्यालय भवन ि 
अन्त्य संििनाहरुको तनमायण ि सम्भािमा ५० हजाि यवुाहरुलाई 
िोजगािी ठदईनेछ ।  

 

20. साना, मझौला िथा पिम्पिागि पेशागि उद्योगहरुलाई ववशेष पनुरुत्थान 
अनदुान उपलव्ध गिाई िोजगािीका थप अवसिहरु शृ्रजना गरिनेछ।  

 

21. न्त्शक्षा क्षेरको पनुस्थापना गनय बढी ववद्याथी संख्या भएका ववद्यालयहरुमा 
थप कक्षा कोठा तनमायण, थप अस्थायी/स्वयंसेवी न्त्शक्षक भनाय, दूि न्त्शक्षा, 
ि समदुायमा आधारिि न्त्शक्षामा लगानी गिी कोिोनाले गदाय शैन्त्क्षक 
सर खेि जान ठदनवाट बिाईने ि ववद्यालय न्त्शक्षाको गणुस्ििीय तसकाई 
सतुनन्त्िि गिी ववद्यालय न्त्शक्षामा ववपन्न वगयका बालबातलकाको पहुाँिलाई 
सतुनन्त्िि गरिनेछ । अनलाईन न्त्शक्षा, िेतडयो, वट.भी. काययक्रम माफय ि 

न्त्शक्षा, बालबातलकाको मनोसामान्त्जक उपिाि, ठदवा खाजा ि आधतुनक 
प्रववतधमा लगानी गिी कोिोनाको न्त्शक्षा क्षेरमा पिेको नकािात्मक 
असि न्त्यून गनय ववशेष काययक्रम संिालन गरिनेछ। प्रदेशतभर िहेका 
घिपरिवािहरुको ि्याङ्क संकलन गिी तनिक्षि व्यन्त्क्त लन्त्क्षि लन्त्िलो 
न्त्शक्षा काययक्रम (Flexible schooling program) िथा अनौपिारिक 
न्त्शक्षा (Non-formal education) काययक्रम सञ्चालन गिी प्रदेशलाई 
“साक्षि प्रदेश" बनाउने गिी साक्षििा काययक्रम अतभयानकै रुपमा 
सञ्चालन गरिने छ । 
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22. कोतभड–१९ को कािण बन्त्दाबन्त्दीमा पिेको आतथयक क्षेर, 
कलकािखाना, पययटन, सेवा क्षेर, यािायाि, बजाि, मालवस्िकुो 
आपूतिय, व्यापाि, सामान्त्जक प्रतिष्ठान ि सामान्त्जक कृयाकलापहरु, समग्र 
तनजी क्षेरका व्यवसाय एवं आतथयक कृयाकलापहरु यथाशीघ्र पनुिः 
िलायमान गिी आतथयक सामान्त्जक गतिववतधको पूणयििः पनुस्थायपन गिी 
आतथयक बवृद्ध हातसल गनय जरुिी छ । िि कोतभड–१९ पिािको 
जनजीवन यसपूवयको जनजीवन जन्त्त्तकै सहज हनु अझै कठठन छ । 
सामान्त्जक दूिी कायम िाख्दै ि व्यन्त्क्तगि सिसफाई लगायि मानवीय 
सिुक्षाको न्त्यूनिम प्रत्याभतूि नगिी बन्त्द व्यवसाय खलु्न पतन सक्दैनन ्
। साथै बजािमा आपूतियको सहजिा मार होईन, वस्ि ुि सेवाको माग 
पनु:स्थावपि हनु नागरिकसंग िोजगािी हनु, नगद प्रवाह हनु ि खिय 
गने मनन्त्स्थति फवकय न पतन जरुिी छ । यसका लातग संघ ि स्थानीय 
सिकािसंग समन्त्वय गदै प्रदेश सिकािले आतथयक कृयाकलाप 
पनु:स्थावपि गनय तनम्न कुिाहरुमा जोड ठददै ववशेष आतथयक काययक्रम 
संिालन गनेछ: 

(क) साना, मझौला उद्योग ि सहकािी क्षेरका संस्थापनहरुलाई 
कि ि शलु्क छुट, ऋणमा सहतुलयिपूणय सवुवधा िथा साना 
अनदुान काययक्रम;  

(ख) कृवष ि गैि कृवष उत्पादनहरुलाई बजाि पहुाँि िथा 
वविौतलयाको िंगलुवाट विाउन कृवष एम्बलेुन्त्स सेवा, न्त्यूनिम 
मूल्य तनधायिण ि सावयजतनक खरिद, ढुवानी नगद अनदुान, प्रदेश 
ि स्थानीय सिकािद्वािा प्राथतमकिायकु्त दिमा खरिद िथा वकसान 
ि उपभोक्ताका सहकािी संस्थाहरुलाई अनदुान; 
 
(ग) पययटन ि होटल व्यवसायको पनुरुत्थान काययक्रम, कि ि 
शलु्क सहतुलयि एवं आन्त्िरिक पययटन प्रवद्र्धन ववशेष काययक्रम; 
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(घ) औद्योतगक क्षेर ि औद्योतगक करिडोिमा िहेका उद्योगहरु 
लगायि प्रदेशमा िहेका सम्पूणय उद्योगहरु यथाशीघ्र पूणय क्षमिामा 
संिालन हनु श्रतमक आपूतिय ि श्रतमकको सिुक्षा, कच्िा पदाथयको 
आपूतिय ि ढुवानी सहजिा एवं अन्त्य सवुवधाहरुको प्याकेज प्रदान 
गदै थप लगानी ल्याउन वािाविण तनमायण; 
 
(ङ) प्रादेन्त्शक औद्योतगक व्यवसाय ऐन ि िद्नरुुपको तनयमावली 
यथाशीघ्र तनमायण गिी कायायन्त्वयन लगायि मध्यकालीन 
सधुािहरुको घोषणाद्वािा प्रदेशमा औद्योतगक संस्थापनहरुको 
संिक्षण ि प्रवद्धयन 

 
(ि) सामान्त्जक दूिी कायम गदै ि मानवीय सिुक्षाका दृवष्टले 
व्यन्त्क्तगि सिसफाई ि स्वास््य सिुक्षामा लगानी गिी व्यवसाय 
संिालन गनय प्रोत्साहन काययक्रम; िथा 
 
(छ) व्यापाि, आपूतिय, यािायाि एवं तनमायण क्षेरको पनुस्थायपन, 
संिक्षण ि सम्वद्धयनका लातग सहजीकिण काययक्रम । ववपन्न, 
गरिब, भतूमहीन िथा सामान्त्जक रुपमा वपछतडएका साना 
कृषकहरु, एकल मवहला, मधेस आन्त्दोलनका सवहद ि घाइिे 
परिवािको आय आजयन िथा न्त्जवकोपाजयनमा टेवा पुययाउन 
“मखु्यमन्त्री वकसान उत्थान काययक्रम” लगायिका 
स्विोजगािमूलक ववशेष काययक्रमलाई तनिन्त्िििा ठदइनेछ। यो 
योजनाको तनदेन्त्शका ि कायायन्त्वयनको योजना समेि ियाि 
भैसकेकोले आ.व को प्रथम िौमातसकमै यो योजनाको शभुािम्भ 
गरिनेछ । यो योजना अन्त्िगयि दश कट्ठासम्म जग्गा भएका िथा 
आफै कृवष कमय गने सम्पूणय वकसानका बैंक खािा खोली सो 
खािामा बषेनी दस हजाि नगद िान्त्खने छ । सो अनदुानको 
नगद वकसानले बीउ, मल, तसाँिाईमा प्रयोग गनुय पनेछ । 
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23. कोिोना माहामािीका कािण वैदेन्त्शक िोजगािीबाट फकेका वा स्वदेश 
मै उद्यम गनय उत्सावहि यवुा वगयलाई प्रोत्साहन गनय वकसान काडयमा 
आधारिि “नवप्रवियन कृवष िोजगाि िथा व्यवसाय प्रवद्धयन काययक्रम” 
कायायन्त्वयनमा ल्याइनेछ । साथै एकीकृि कृवष उत्पादन प्रणालीमा समेि 
जोड ठदइनेछ । 

 

24. संसदीय लोकिान्त्न्त्रक प्रणालीमा प्रदेश सभाको गरिमा उच्ि िाख्न 
सभामखु तनवायिन क्षेर ववकास योजना आगामी आतथयक वषयदेन्त्ख प्रािम्भ 
गरिनेछ । 

 

25. कोतभड १९ को प्रभाव बवढिहेको वियमान अवस्थालाई मध्यनजि गदै 
सूिना िथा सञ् िाि प्रववतधको प्रयोग गिी स्रोि साधन सम्पन्न बनाई 
प्रदेश सभाको काययलाई प्रभावकािी बनाइनेछ। 

 

26. ििकािी, फलफुल, दूध, अण्डा, मास,ु माछा, च्याउ आदी जस्िा 
नाशवान उपजहरुको बजाि सतुनिििा ि सहज आन्त्िरिक ववििणका 
लातग सिकािी, सहकािी ि तनजी संघ संस्थाहरुसाँगको सहकाययमा 
उत्पादन थलोवाट उपज खरिद िथा सपुथ मूल्यमा तबक्री व्यवस्थापन 
सम्बन्त्धी उपयकु्त ि भिपदो संयन्त्रको ववकास गरिनेछ । यस्िा 
संयन्त्रको ववकास गदाय कृवष उत्पादन मूल्य शंृ्रखलामा कृषकहरुको 
भतूमका (Leverage) बढाइने छ । 

 

27. सहकािी खेिी (Cooperative farming) ि किाि खेिी (Contract 

farming) ि सहकािी किाि खेिी (Cooperative Contract farming) 
प्रणाली माफय ि कृवष उपजको आन्त्िरिक ि बाह्य बजािमा तबक्री 
व्यवस्थापनको लातग सहजीकिण गरिनेछ ।  
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28. सहकािी ि तनजी कम्पनी, उत्पादक समूह िथा संगठनलाई प्रतिफलमा 
आधारिि प्रोत्साहन (Performance based incentives) प्रदान गिी कृवष 
बजाि सेवा प्रवाहिफय  आकवषयि गरिनेछ । 

 

29. “Farm to Fork” को अवधािणामा आधारिि स्वच्छ, स्वस््य ि 
सिुन्त्क्षि खाद्यवस्िकुो नमूना पसलहरुको स्थापना गने पहल गनुयको 
साथै पूवय स्थावपि पसलहरुको तनयमन िथा व्यवस्थापन काययलाई 
अतभयानको रुपमा संिालन गरिनेछ ।  

 

30. िोजगाि प्रवद्धयन गनय पूवय-पन्त्िम िाजमागयदेन्त्ख न्त्जल्लाको सदिमकुामसम्म 
जोडने सडक, प्रत्येक न्त्जल्लाको कोरिडोिलाई कृवष उपज प्रशोधन 
उद्योग स्थापना गनय तनजी, सहकािी ि प्रदेश सिकािको सहकाययमा 
ववशेष काययक्रम ल्याइनेछ । 

 

31. साना कृषक उत्थान िथा प्राकृतिक प्रकोप (िोग, माहामािी) सनृ्त्जि 
आपि  ववपदका कािण कृषकले बेहोनुय पिेको क्षतिको प्रभाव 
न्त्यूनीकिण िाहि िथा पनुिःस्थापना काययक्रमको लातग “कृवष ववकास 
कोष” स्थापना गरिनेछ । 

 
32. “पश ुस्वास््य घमु्िी कोष” लाई पनुयस्थापना गिी ग्रातमण क्षेरमा सेवा 

परु् याउन पश ुस्वास््य काययकिाय िथा जे.वट.ए.को सेवा उपलब्ध गिाउने 
ि ववना ब्याज ऋण उपलब्ध गिाई िोजगािी प्रवद्धयन गरिने छ । 

 

33. कृवष यान्त्न्त्रकीकिणलाई प्रबद्धयन गनय ववशेष काययक्रम सञ्चालन गरिनेछ 
। यस काययलाई व्यवन्त्स्थि गनय १३६ वटै पातलकामा कृवष आधतुनक 
उपकिण केन्त्द्रको स्थापना गरिने छ यसबाट कृषकहरुले न्त्यनुिम भाडा 
तििेि कृवष उपकिणहरु प्रयोग गनय सक्ने छन ् । 
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34. कृवषको आधतुनकाीकिणका लातग मोबाइल एपसबाट जानकािी प्राप्त गनय 
सवकने “Hello tractor” सेवाहरुमा छुटको व्यवस्था हनेुछ ।  

 

35. सहकािीिामा आधारिि कृवष उपज व्यवस्थापन िथा सहकािी सपुथ 
मूल्य पसल (कोप शप) प्रवद्धयनका लातग ववशेष प्याकेजको व्यवस्था 
गरिनेछ िथा एकीकृि व्यवसाय सञ्चालनको लातग पहल गरिनेछ ।  

 

36. स्विोजगािका अवसि सजृना गिी यवुाहरुलाई आत्मतनभयि बनाउन एवम ्
वैदेन्त्शक िोजगािीबाट स्वदेश फकेका यवुाहरुको ज्ञान, सीप, क्षमिा ि 
पुाँजीलाई प्रभावकािी रुपमा उपयोग गनय आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ 
। 

 

37. कोतभड १९ को कािणले िोजगाि गमुाएका यवुाहरुका लातग “यवुा 
स्विोजगाि िथा उद्यम ववकास” काययक्रम सञ्चालन गरिने छ ।  

 

38. िोजगािी तसजयना गनय स्थानीय िहसाँगको सहकायय ि समन्त्वयमा घिेल ु
िथा साना उद्योग प्रवद्धयन गने काययलाई प्राथतमकिा ठदइनेछ । गरिबी 
तनवािणका लातग लघ ु उद्यम ववकास काययक्रमलाई प्रदेश अनकूुल 
परिमाजयन गिी ववपन्न परिवािलाई िोजगािीको अवसि सजृना गरिनेछ 
। 

 

39. आन्त्िरिक पययटनलाई प्रवद्धयन गनय सावयजतनक तनकायका पदातधकािी ि 
कमयिािीहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

 

माननीय सदस्यहरु, 

40. कोतभड–१९ को प्रभाव न्त्यूनीकिण गनय ल्याईने िात्कालीक प्रकृतिका 
उपिोक्त काययक्रम ि िणनीतिले मानव जीवनको िक्षा ि जनजीववकालाई 
पनुजीववि गदै प्रदेशको अथयिन्त्रलाई पनुिः सदुृढीकिण गनय सहयोग 
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तमल्ने ववश्वास तलएको छु । उपिोक्त ववशेष िणनीति ि काययक्रमका 
अतिरिक्त प्रदेश सिकािले क्षेरगिरुपमा ववतभन्न ववकास नीति ि 
काययक्रमहरु संिालन गनेछ । 

 

41. प्रदेशमा समान्त्जक रुपान्त्ििणका लातग सरुुवाि गरिएको बेटी पढाउ 
बेटी बिाउ अतभयान अन्त्िगयि छोिी मदु्दति ववमा योजना अन्त्िगयि 
लगभग २५ हजाि छोिीहरुको खािा खोलीएको छ । हालको व्यवस्था 
अनसुाि बीस बषय पिात्त िी छोिीहरु न्त्यनुिम ३ लाख नगद प्राप्त गने 
छन ्। समान्त्जक रुपान्त्ििणको यस अतभयानलाई अझ परिष्कृि ि 
सशक्त ढंगले अगाडी बढाइने छ । यस अतभयान अन्त्िगयि छोिी 
न्त्शक्षा, छारवनृ्त्त्त, छोिी लोकसेवा ियािी कक्षा, आदयश वववाह, साइकल 
ववििण ि छोिीहरुको िाज्य संििनामा पिास प्रतिशि सहभातगिाका 
लातग संििनात्मक व्यवस्था गरिने छ । 

 

42. मखु्यमन्त्री दतलि गिीब आवास योजना अन्त्िगयि आठवटै न्त्जल्लामा 
दतलि गिीबहरुको लातग तनशलु्ल्क आवास तनमायण काययको प्रािम्भ 
भैइसकेकोछ । नमूना दतलि गिीव आवाश योजना लाई तनिन्त्िििा 
ठदइने छ ।  

 

43. आगामी आतथयक वषयमा िाल ुखियमा तमिव्ययीिा अपनाई अथयिन्त्रमा 
सिकािी क्षेरको अतिरिक्त तनजी ि सहकािी क्षेरको साधन श्रोिको 
उपयोग गिी उत्पादनशील क्षेरमा लगानी बढाउन उत्पादन, 
उत्पादकत्व िथा िोजगािी ववृद्धमा जोड ठदईनेछ । 

 

44. प्रदेशको समवृद्धका लातग आतथयक, सामान्त्जक ववकास िथा पूवायधाि 
तनमायण गनय आवश्यक पने आतथयक स्रोि जटुाउन नेपालको संववधानले 
तनठदयष्ट गिेको शलु्क, किको संकलन, आन्त्िरिक िाजश्वको सदृढीकिण 
ि संकतलि स्रोिको प्रभावकािी रुपमा परििालन गरिनेछ । 
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45. संवैधातनक व्यवस्था अनरुुप प्रदेशमा ववकास सहायिाको प्रातप्त ि 
परििालन गनय वैदेन्त्शक सहायिा परििालन सम्बन्त्धी काननु तनमायण गनय 
िथा प्रदेश िहका ववकास सहायिामा सन्त्िातलि परियोजना प्रदेशलाई 
हस्िान्त्ििण गनय सङ्घीय सिकािसाँग सहकायय गरिनेछ । 

 

46. प्रदेशको आतथयक ववृद्ध, िाजश्व ववृद्ध एवम ्पुाँजी तनमायण ि परििालनमा 
तनजी क्षेरलाई प्रोत्सावहि गरिनकुा साथै अथयिन्त्रको एउटा खम्बाको 
रुपमा िहेको सहकािी प्रणालीलाई समेि प्रोत्साहन गरिनेछ।  

 

 

47. नेपालको संववधानमा उल्लेन्त्खि प्रदेशको एकल िथा साझा अतधकाि 
अन्त्िगयि ववत्तीय िथा ववमा संस्था व्यवसाय ि व्यवस्थापनका लातग 
आवश्यक प्रदेश काननुको िजुयमा गरिनेछ। 

 

48. प्रदेश अन्त्िगयि उद्योग स्थापना गने इच्छुक लगानीकिायहरुलाई प्रदेश 
सिकािले तनधायिण गिे अनसुािको ववशेष सवुवधा प्रदान गरिने छ । 
ववद्यमान औद्योतगक कोरिडोिको अतिरिक्त सम्भाव्यकोरिडोिको पवहिान 
गिी व्यवस्थापन गरिनेछ । 

 

49. आगामी आतथयक वषयतभर ववस्ििृ परियोजना प्रतिवेदन सवहिको प्रदेश 
आयोजना बैँक को तनमायण गिी प्रादेन्त्शक गौिवका आयोजनाहरुको 
पवहिान गरिनेछ । प्रादेन्त्शक गौिवका आयोजनाको ववकासको लातग 
तनजी, सावयजतनक ि सहकािी क्षेरको अवधािणा अनरुुप लगानी 
सम्मेलन आयोजनाको लातग  आवश्यक स्रोि िथा पूाँजीको व्यवस्थापन 
तमलाइ आयोजनाहरुको कायायन्त्वयन गरिनेछ । 
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50. प्रदेशका जनिाहरुको ववत्तीय पहुाँि अतभववृद्ध गिी पूाँजी तनमायणमा 
सहयोग परु् याउन “प्रदेश ववकास बैंक” स्थापनाका लातग आवश्यक 
प्रवक्रया पिुा गिी संिालन गरिनेछ ।  

 

51. तनजी, सहकािी िथा सावयजतनक साझेदािी लगानीमा उद्योग व्यवसाय 
संिालन गने वािाविण बनाउनको लातग प्रदेश लगानी प्रवद्धयन वोडयको 
स्थापना गरिनेछ । प्रदेश सभामा वविािातधन प्रदेश औद्योतगक व्यवसाय 
ववधेयक शीघ्र पारिि गिाइ सोको तनयमावली पतन ियाि गिी 
कायायन्त्वयन गरिनेछ। यसले प्रदेशमा औद्योतगकिणका लातग वािाविण 
तनमायणका लातग थप मदि पगु्नेछ। 

 
माननीय सदस्यहरु, 

52. "पूणय सिुन्त्क्षि माितृ्व प्रदेश" बनाउने गिी परिवाि तनयोजन ि सिुन्त्क्षि 
माितृ्व सम्बन्त्धी काययक्रमलाई अतभयानकै रुपमा संिालन गरिने छ । 
साथै प्रदेशमा ववन्त्शष्टीकृि माि ृन्त्शश ुअस्पिालको स्थापना िथा संिालन 
गरिनेछ । 

 

53. प्रादेन्त्शक अस्पिाल जनकपिुधामलाई ५०० शैय्या सवहिको 
अत्याधतुनक ववन्त्शष्टीकृि अस्पिालमा स्ििोन्नति गिी स्वास््य ववज्ञान 
प्रतिष्ठानको रुपमा ववकास गरिने छ । साथै स्वास््यमा सबैको पहुाँि 
सतुनन्त्िििाका लातग प्रत्येक न्त्जल्लामा प्रदेश मािहि िहेका न्त्जल्ला 
अस्पिालहरुलाई अत्याधतुनक सेवा सवहिको ववन्त्शष्टीकृि अस्पिालको 
रुपमा स्ििोन्नति गरिनेछ। पथलैया स्वास््य िातलम केन्त्द्रलाई ट्रमा 
अस्पिाल वनाइने छ । 

 

54. क्यान्त्सि िोगको उपिािका लातग प्रदेशतभर प्रादेन्त्शक क्यान्त्सि 
अस्पिालको स्थापना गरिने छ भने प्रादेन्त्शक क्यान्त्सि अस्पिालमा ६० 
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वषय उमेि कावटसकेका क्यान्त्सि िोगका तबिामीहरुलाई स्वास््य उपिािमा 
लाग्ने सम्पूणय खिय प्रदेश सिकािले व्योहोने छ । त्यस्िै मटुु िथा मगृौला 
िोगका तबिामीहरुको उपिािका लातग ववशेष व्यवस्था गरिनेछ । 
नािायणी उपक्षेरीय अस्पिाल, तबिगंजमा मटुु िोग उपिािका लातग 
क्याथ ल्याव संिालनका लातग आवश्यक सहयोग गरिने छ । 

 

55. आयबेुद, योग, प्राकृतिक न्त्िवकत्सा, होतमयोप्यातथक िथा अन्त्य 
पिम्पिागि उपिाि पद्धतिको अध्ययन अनसुन्त्धान िथा ववकास गरिनेछ 
। यसका लातग प्रादेन्त्शक आयबेुद िथा बैकन्त्ल्पक न्त्िवकत्सा अनसुन्त्धान 
केन्त्द्र स्थापना गरिनेछ । आयबेुद अस्पिालको सेवालाई प्रभावकािी ि 
गणुस्ििीय बनाइनेछ। 

 

56. नसने िोगहरुको बढ्दो प्रकोपको िोकथाम िथा जनमानसलाई सिेि 
पानयको लातग हिेक स्थानीय िहसाँगको समन्त्वयमा स्वास््य िथा 
आिोग्य केन्त्द्र (health and wellbeing center) संिालन गनय िाल ु
आतथयक बषयमा सम्भाव्यिा अध्ययन गरिनेछ । 

 

57. कुपोषणबाट ग्रतसि मवहला िथा बालबातलकाहरुको लातग बहकु्षेरीय 
पोषण काययक्रमलाई तनिन्त्िििा ठदंदै सन्त्ितुलि, पोषण ि ववववधिायकु्त 
खानाको लातग सिेिनामलुक काययक्रम िथा प्रदयशनीहरु संिालन गिी 
पौवष्टक खानेकुिा खाने बानीको ववकास गिी प्रदेशलाई कुपोषणमकु्त 
प्रदेश बनाउने अतभयानको शरुुवाि गरिनेछ । 

 

58. संघीय सिकािसाँग समन्त्वय ि सहकायय गिी प्रदेशतभरका सबै 
न्त्जल्लाहरुमा स्वास््य तबमा काययक्रम   ववस्िाि गिी प्रभावकािी रुपमा 
लागू गरिने छ । स्वास््य तबमामा जनिाको पहुाँि परु् याउन िथा 
प्रदेशका सबै नागरिकको न्त्यनुिम स्वास््य बीमा गनयका लातग सम्मातनि 

ppsingh
Highlight
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सदनमा प्रदेश स्वास््य बीमा ववधेयक आगामी आतथयक वषयको प्रथम 
िौमातसक मै पेस गरिने छ ।  

 

59. अस्पिालहरुको न्त्यूनिम सेवा मापदण्ड समेिका आधािमा 
काययसम्पादनमा आधारिि व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरि गणुस्ििीय 
सेवा प्रवाह हनेु व्यवस्था तमलाईनेछ । 

 

60. बालबातलकाहरुलाई न्त्शक्षाको मूलप्रवाहमा ल्याउनका लातग ववशेष 
न्त्शक्षा अतभयान काययक्रम सञ्चालन गरिने छ । साथै प्रदेश प्रमखु नैतिक 
न्त्शक्षा काययक्रमलाई तनिन्त्िििा ठदइनेछ । 

 

61. माध्यतमक िहमा अध्ययनिि बालबातलकाहरुको रुिी, सीप ि 
अन्त्िितनहीि प्रतिभा पवहिान गिी सो अनरुुप िोजगािमूलक सीप एवं 
क्षमिा अतभवृवद्धका काययक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।  

 

62. सामदुावयक, संस्थागि, सहकािी िथा धातमयक प्रकृतिका ववद्यालयहरुमा 
समेि सिकािबाट स्वीकृि मूल पाठ्यक्रम पठनपाठन हनेु व्यवस्था 
तमलाइ शैन्त्क्षक गणुस्ििमा एकरुपिा कायम गने नीति अवलम्वन गरिने 
छ । साथै शैन्त्क्षक संस्थाहरुमा आवश्यकिा अनसुाि ऐन्त्च्छक ववषयको 
पाठ्यक्रम तनमायण गिी लागू गरिनेछ । 

 

63. प्रदेश सिकािको शैन्त्क्षक नीति िजुयमा गिी कायायन्त्वयनमा ल्याईनेछ । 
साथै गणुस्ििीय न्त्शक्षाको  प्रबद्धयनका लातग प्रदेशमा नमनुा आवासीय 
बालमैरी ववद्यालय स्थापना गिी संिालनमा ल्याईनेछ। 

 

64. प्रदेशतभर िहेका सम्पूणय शैन्त्क्षक संस्थाहरुमा आधतुनक प्रववतधमा 
आधािीि बालमैरी ववतधबाट अध्ययन अध्यापन गने व्यवस्था 
तमलाइनेछ ।  
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65. प्रदेशतभर िहेका सम्पूणय शैन्त्क्षक संस्थाहरुको शैंन्त्क्षक ि्याङ्क ि 
सूिकाङ्क अद्यावतधक गिी अनगुमन मलु्यांकन प्रणाली माफय ि समग्र 
शैन्त्क्षक व्यवस्थापनमा सधुाि ल्याइनेछ  । 

 

66. पिम्पिागि िथा आधतुनक खेललाई प्रोत्साहन गने गरि खेलकुद ववकास 
काययक्रम संिालन गरिनकुो साथै खेलकुदको ववकासका लातग 
“प्रादेन्त्शक खेलकुद ववकास प्रातधकिण गठन” गिी कायय अगातड 
बढाईनेछ ।  िौिहट िाइस मीलको जग्गालाई आवश्यक प्रकृया पिुा 
गिी प्रदेश सिकािको स्वातमत्वमा ल्याइ प्रदेशस्ििको जनिाहना 
बमोन्त्जमको उपयकु्त संििना तनमायण गरिने छ ।यसको लातग स्थानीय 
िहसंग सहकायय ि समन्त्वय गिी यसै बषय कायय प्रािम्भ गरिने छ ।साथै 
एक न्त्जल्ला एक ववशेष खेल अतभयान सञ्चालन गनय सम्भाव्यिा अध्ययन 
गरिने छ  । हाल सलायहीको मलगंवामा िहेको िंगशालालाई स्ििोन्नति 
गरिने छ । 

 

67. न्त्शक्षालाई व्यवहािमखुी ि प्रववतधमखुी बनाउन प्रत्येक प्रादेन्त्शक 
तनवायिन क्षेरमा एक प्राववतधक ववद्यालयको स्थापना िथा संिालन गने 
काययलाई तनिन्त्िििा ठदइनेछ । साथै प्रदेशका मखु्य शहिहरुलाई 
शैन्त्क्षक क्षेरको रुपमा क्रमशिः ववकास गनय पवहलो ििणमा 
जनकपिुधाम लाई शैन्त्क्षक क्षेरको रुपमा ववकास गने नीति तलइएको 
छ । 

 

माननीय सदस्यहरु, 

68. समयानकुुल स्ििीय जनशन्त्क्त आपूतियलाई दृवष्टगि गदै बीिगंजमा प्रववतध 
ववश्वववद्यालय स्थापना गरिनेछ । साथै सप्तिी न्त्जल्लामा कृवष कलेज 
स्थापना गिी क्रमश कृवष ववश्वववद्यालय स्थापना गरिनेछ ।  
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69. प्रदेशतभरका यवुाशन्त्क्तहरुको क्षमिा ि योग्यिाको कदि स्वरुप प्रदेश 
यवुा परििालन नीति िथा काननुको तनमायण गरिनेछ ।  

 

70. ववदेश पलायन हनेु श्रम िथा यवुा जनशन्त्क्तलाई उद्यम, कृवष व्यवसाय, 
िथा अन्त्य िोजगािीका अवसि उपलब्ध गिाउन स्थानीय िहसगाँ 
समन्त्वय ि सहकायय गरिनेछ ।  

 

71. प्रदेशतभरका ववतभन्न स्थानमा जेष्ठ नागरिक पाकय  तनमायण गनुयको साथै 
स्वास््य पिीक्षणको लातग ववशेष सहयोगको काययक्रम ल्याईने छ । 
यस्िै हिेक वकतसमका अपाङ्गिा भएका नागरिकहरुको लातग प्रदेशले 
ववशेष संिक्षणको काययक्रम संिालन गनेछ । 

 

72. ववतभन्न जािीय िथा सामदुावयक पवहिानलाई संिक्षण गनय “प्रदेश भाषा, 
कला िथा संस्कृति प्रतिष्ठान” स्थापना गरिनेछ भने प्रदेशतभरका मौतलक 
सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संिक्षणका लातग प्रादेन्त्शक संग्राहलय स्थापना 
गरिनेछ । साथै प्रदेशको सामान्त्जक-सांस्कृतिक ववववधिालाई सम्पदाको 
रुपमा आत्मसाि गदै यी ववववधिाहरुको पवहिान, संिक्षण ि उत्थान 
माफय ि बहजुािीय, बहभुावषक, बहधुातमयक, बहसुांस्कृतिक सामाजको 
तनमायण गिी सामान्त्जक िथा िावष्ट्रय एकिालाई मजबिु पारिनेछ । 

 

73. अनाथ बालबातलकाहरुलाई लन्त्क्षि गिी ववशेष संिक्षण एवं 
सशन्त्क्तकिणको काययक्रम संिालन गने व्यवस्था तमलाइनेछ । साथै 
बालबातलकाको बहृत्ति ववकासका लातग न्त्शश ुसदन िथा बाल उद्यान 
तनमायणका काययलाई तनिन्त्िििा ठदईनेछ । 

 

74. मवहला सशन्त्क्तकिणका लातग "प्रादेन्त्शक मवहला आयोग" गठन गरिनेछ 
।  
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75. मधेश आन्त्दोलनका शवहद परिवािको सम्मान िथा संिक्षणको लातग 
स्विोजगाि, िोजगाि, स्वास््य ि न्त्शक्षामा पहुाँि सतुनन्त्िि गरिने छ । 

 

76. दतलि, जनजािी, आठदवासी, मनु्त्िम एवं वपछतडएका वगयको 
सशन्त्क्तकिणका लातग ववशेष काययक्रम संिालन गरिनेछ । साथै दतलि 
िथा ववपन्न वगयहरुको सामान्त्जक िथा आतथयक रुपान्त्ििणको लातग 
प्रदेशका आठ वटै न्त्जल्लाहरुमा “प्रदेश प्रमखु िोजगाि काययक्रम” 
संिालन गरिनेछ ।साथै प्रदेश प्रमखु नैतिक न्त्शक्षा काययक्रमलाई 
तनिन्त्िििा ठदइने छ ।  

 

77. प्रदेश दतलि शसन्त्क्तकिण ऐनको काययवन्त्यनमा जोड ठदइनेछ । यसका 
लातग दतलि ववकास सतमति ि उच्ि स्ििीय जािीय छुवाछुि अनगुमन 
सतमति समेि गठन गरिनेछ । दतलि छारवनृ्त्त्त ि दतलि िासन काडय 
योजना काययवन्त्यनमा ल्याइने ि यसका लातग प्रदेशका डोम, हलखोि, 
मेस्िि ि मसुहि जातिका परिवािलाई न्त्जववकोपाजयनका लातग प्रति 
मवहना रु ५००० हजािको दिले उपलब्ध गिाइने छ । 

 
78. सपयदंशको उपिािका लातग न्त्जल्लामा अवन्त्स्थि प्रदेश मािहिका 

अस्पिालको सहकाययमा सपयदंश उपिाि केन्त्द्रको स्थापना िथा संिालन 
गरिनेछ । 

 

79. गणुस्ििीय स्वास््य सेवा प्रवाह ि प्रदेशतभर नसय जनशन्त्क्क्त उत्पादनको 
लातग प्रादेन्त्शक अस्पिाल तभर संिातलि नतसयङ कलेजको स्ििउन्नति 
गिी स्नािक िहको नतसयङ्ग कक्षा संिालन गरिनेछ ।  प्रदेसतभर 
उपलब्ध जनशन्त्क्तलाइ आकन्त्स्मक कक्ष ि आइतसयू (ICU) संिालन 
समबन्त्न्त्ध िालीम ठदइनेछ। 
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80. सामदुावयक ववद्यालयहरुमा स्वच्छ खानेपानी, शौिालय, िथा 
सिसफाईको उन्त्िि व्यवस्थाको लातग ववशेष काययक्रम ल्याईने छ ।  

 
 

माननीय सदस्यहरु, 

81. साझेदािी वन, सामदुायीक वन, िावष्ट्रय वन, तनन्त्ज वन ि कृवष वन 
लगायिका वनहरुको ठदगो वैज्ञातनक वन व्यवस्थापन ि वनजन्त्य उद्यम 
ववकास काययक्रम माफय ि वन क्षेरबाट उल्लेख्य िोजगािी ि आय 
आजयनका अवसिहरु तसजयना गरिने छ । 

 

82. “संिक्षण हाम्रो मन, प्रदेशको वन प्रदेशकै धन”  भन्ने मागयदशयनलाई 
मूियरुप ठदन वन क्षेरका लातग प्रदेश स्ििीय गरुुयोजना िजुयमा गिी 
कायायन्त्वयनमा ल्याइनेछ ।  

 

83. “जहााँ बाटो त्यहााँ रुख, त्यसले ल्याउाँछ पिम सखु” को नािालाई 
िरििाथय गिाउन स्थानीय िह समेिको सहकाययमा सडकका दवैु 
वकनािमा तबरुवा िोप्ने नीति तलइनेछ । 

 

84. प्रदेशलाई हरिि प्रदेश बनाउन गणुस्ििीय बहवुवषयय तबरुवाहरु उत्पादन 
गनय प्रत्येक न्त्जल्लामा कन्त्म्िमा एक हाइटेक नसयिी स्थापना गरिनेछ 
। तनजी क्षेरलाई तनजी नसयिी स्थापना गिी गणुस्ििीय तबरुवाहरु 
उत्पादन ि वकृ्षािोपणका लातग प्रोत्सावहि बनाइने नीति तलइनेछ । 

 

85. पसाय िावष्ट्रय तनकुञ् जलाई पययटनको गन्त्िव्य बनाउाँदै गणुस्ििीय 
पययटकको संख्यामा ववृद्ध गनय सहयोग गरिनेछ । यस्िै जैवीक 
ववववधिाको संिक्षण िथा सम्वद्धयनको लातग धनषुाधाममा एउटा 
न्त्ितडयाघिको तनमायण गने नीति तलइएकोछ । 
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86. प्रदेशकै गौिवको रुपमा िहेको सागिनाथ वन ववकास परियोजना 
लगायिका उत्पादनमूलक वन क्षेरहरुलाई सघन व्यवस्थापन अन्त्िगयि 
ल्याई ठदगो िथा वैज्ञातनक वन व्यवस्थापनको कायय गरिनेछ । स्थानीय 
िह ि वनसाँग सम्बन्त्न्त्धि सिोकािवालाहरुको सहकाययमा वन 
ववकासलाई जोड ठदइने नीति तलइनेछ । 

 

87. प्रदेश अन्त्िगयि िहेको जैववक ववववधिाको दृवष्टकोणले महत्वपूणय वन 
क्षेर, तसमसाि क्षेर वा अन्त्य भौगोतलक क्षेरलाई पयायविणीय वहसाबले 
हट स्पट घोषणा गिी व्यवस्थापन गनय ववशेष काययक्रम ल्याइनेछ। 

 

88. वनमा आधारिि काबयन व्यापािका लातग अन्त्ििावष्ट्रय संयन्त्र माफय ि 
भकु्तानीका लातग संघीय सिकािसाँग समन्त्वय ि सहकायय गरिनेछ । 
काष्टजन्त्य वन पैदाविको स्वदेशी उत्पादन ि आपूतिय बढाई ववदेशवाट 
हनेु आयािलाई प्रतिस्थापन गनय योगदान पुययाइनेछ ।  

 

89. प्रदेशमा तनजी वनको ववकास, संिक्षण िथा व्यवस्थापन गनय एकीकृि 
कृवष वन प्रणली (Agro Forestry System) बमोन्त्जम तनजी जग्गामा 
कृवष वन काययक्रम प्रभावकािी रुपमा लाग ुगनय आवश्यक ऐन तनयम 
िजुयमा गरिनेछ । 

 

90. प्रदेश सिकािको “ििेु जोगाउ, मधेश बिाउ” अतधयानलाई स्थानीय 
िहसाँगको सहकाययमा प्रभावकािी रुपमा संिालन गरिनेछ । 

 

91. ििेु जलाधािको उपल्लो िट, मध्य िट ि प्रभाववि िल्लो िटबीिको 
अन्त्योन्त्यान्त्श्रि सम्बन्त्ध कायम गने नदी प्रणालीमा आधारिि योजना 
िजुयमा देन्त्ख कायायन्त्वयनसम्म संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहबीि सहकायय ि 
समन्त्वय गने िणनीति तलइनेछ ।  
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92. ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा जस्िा नदीजन्त्य पदाथयको प्रयोगलाई वािाविण ि 
उपभोग वीि सन्त्िलुन हनेु गिी व्यवस्थापन गरिने छ ।  ििेु क्षेरमा 
जलाशय तनमायण िथा ममयि सम्भिण गिी माटो कटान काययलाई 
तनयन्त्रण,  पनुभयिण ि भतूमगि जलस्ििलाई उठाउने कायय गरिनेछ । 

 

93. गजेन्त्द्रनािायण तसंह औद्योतगक क्षेरलाई आधतुनकीकिण गिी पनुिः 
सञ्चालन गनय योजना िजुयमा गरिनेछ । 

 

94. इन्त्धनको आयािलाई प्रतिस्थापन गनय ि वािाविणीय अनकुुलिा बढाउन 
इन्त्डक्शन िलु्हो तनमायण गने उद्यमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

 

95. उद्योग सम्बन्त्न्त्ध प्रदेशस्ििीय नीति िथा काननु िजुयमा गिी सो सम्बन्त्धी 
कानूनी िथा संस्थागि व्यवस्थालाई सदुृढ बनाईनेछ । सबै प्रकािका 
उद्योगहरुको अतभलेखलाई सूिना प्रववतधमा आधारिि बनाई संघ, प्रदेश 
ि स्थानीय िहमा आबद्ध गरिनेछ । 

 

96. प्रदेशतभर पययटकीय गन्त्िव्यहरुको पवहिान ि ववकास गिी प्रत्येक 
न्त्जल्लामा पययटकको पहूाँि परु् याउन पययटक प्याकेज तनमायण गिी 
आन्त्िरिक िथा बाह्य पययटन प्रवद्धयन गरिनेछ । 

 

97. पययटन पूवायधािको संस्थागि सदुृवढकिणको लातग पययटन सम्बन्त्धी प्रदेश 
स्ििीय काननुी ि संस्थागि संििना तनमायण गरिनेछ । पययटन प्रवद्धयनमा 
महत्वपूणय भतूमका िहेको होटल व्यवसायको प्रवद्धयनका लातग आवश्यक 
सहयोग गने नीति तलइनेछ । प्रदेशन्त्स्थि खोला, नदी, िाल, 
िलैयाहरुको सम्भाव्यिा अध्ययन गिी जलाशययकु्त मनोिञ्जन स्थल 
बनाइने छ । 
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98. प्रदेशका ऐतिहातसक, सांस्कृतिक, धातमयक, पूिािान्त्त्वक ि प्राकृतिक 
सम्पदाहरुको पवहिान, संिक्षण, प्रवद्धयन एवं प्रिाि प्रसाि माफय ि प्रदेश 
अथयिन्त्रको महत्वपूणय आधािको रुपमा पयायविणमैरी पययटन उद्योगको 
ववकास गने ि पययटन सांस्कृतिको ववकास गनय आवश्यक नीति तलइनेछ 
। 

 

99. बािा न्त्जल्लाको तनजगढमा तनमायनाधीन दोस्रो अन्त्ििावष्ट्रय ववमानस्थलको 
व्यवसावयकिालाई ध्यानमा िाख्दै कोशी टप्प,ु पसाय नेशनल पाकय  
रुटलाई केन्त्द्रमा पने गिी पूवय पन्त्िम िाजमागयसाँगै फास्ट ट्रयाक जोतडने 
स्थानको दायााँबायााँ मनोिञ् जनात्मक सांस्कृतिक बगैँिाबािे सम्भाव्यिा 
अध्ययन गरिनेछ । 

 

100. दधुमिी महेन्त्द्रनगि करिडोिलाई धातमयक पययटकीय करिडोिको रुपमा 
ववकास गरिनेछ ।  साथै िामायण सवकय टको  ववकासलाई यस वषय पतन 
तनिन्त्िििा ठदइनेछ । 

 

101. वान्त्णज्य क्षेरसाँग सम्बन्त्न्त्धि आवश्यक प्रदेश नीति िथा काननुको िजुयमा 
गिी लागू गरिनेछ । 

 

102. वान्त्णज्य ि व्यापाि पूवायधािको ववकासका लातग आवश्यक भौतिक 
संििना तनमायण लगायिका कायय गनय सम्भाव्यिा अध्ययन गरिनेछ । 
प्रदेश मािहि तनयमन गरिने व्यापारिक फामयका अतभलेखहरुलाई सूिना 
प्रववतधमा आधारिि बनाइनेछ । 

 

103. प्रदेश, संघ ि स्थानीय िहको समन्त्वयमा बजाि अनगुमन गरिनेछ । 
उपभोक्ता हीि ववपरििका वक्रयाकलापलाई पूणय रुपमा तनयन्त्रण गरिनेछ 
। 
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104. सिकािले स्वच्छ ि सफा प्रदेश अतभयान लाग ु गनेछ । स्थानीय 
िहसाँग सहकायय गिी न्त्जल्लाका सदिमकुामहरुलाई हरिि िथा स्वच्छ 
सफा शहिमा रुपान्त्ििण काययक्रम सञ्चालन तनमायण गरिने छ। 

 

105. भसंूिक्षण काययलाई स्थानीय सीप ि प्रववतधको प्रयोग गिी प्रभावकािी 
रुपमा संिालन गरिनेछ साथै नदी वकनािमा वकृ्षािोपणको काययक्रम 
संिालन गिी िोजगािीको तसजयनाका साथै नदी िटीय वािाविण स्वच्छ 
िथा सनु्त्दि बनाईनेछ । फोहोिमैलाको व्यवस्थापनका लातग उन्त्िि 
प्रवन्त्ध     तमलाईनेछ । 

 

106. संघीय सिकािसाँग सहकायय गिी वाय ुप्रदूषण मापन केन्त्द्र स्थापनामा 
जोड ठदइनेछ । प्रदेशमा सञ् िातलि उद्योगहरुबाट तनन्त्स्कने प्रदूषण 
िथा फोहोिमैला तबसजयनका लातग वािाविणीय मापदण्डको तनयमन 
काययलाई प्रभावकािी बनाइनेछ ।  

 

माननीय सदस्यहरु,   

107. प्रदेशलाई कृवष प्रधान प्रदेशको रुपमा ववकास गने अवधािणा अन्त्िगयि 
“खेि खेि मे पानी, हाथ हाथ मे काम” को अतभयानलाई थप 
प्रभावकािी ढंगले संिालन गरिनेछ । यसको लातग भतूमगि जलको 
प्रयोग गिी तडप ट्युवेल जडानको काययलाई अझ सघनिाका साथ 
अगाडी बढाई प्रत्येक वडा सम्म पयुायइने छ । साथै बााँध, पइनी, नहि, 

हेड बक्स ि नदीखोलाको व्यवस्थापन गिी खेि खेिमा तसाँिाईको 
व्यवस्थापन गरिनेछ । तसंिाइको तनतमत्त सोलाि ि ववद्यिुीय ट्युवेललाई 
थप प्रोत्सावहि गरिनेछ ।  

 

108. अवविल वषायको कािणले हनु सक्ने नदी कटानको कािणबाट बाढीको 
उच्ि जोन्त्खममा िहेका गाउाँ बस्िी संिक्षण गने काययलाई उच्ि 
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प्राथतमकिा ठदइने छ । बषेनी बागमिी, लालवकैया, कमला, िािो, 
ववघही, जंघाह, मिाह, खटुी, जलाइद, लखनदेही, बिाह, मैनाविी, घमुी 
न्त्झम, खााँडो, महलुी, पसाह, दधुौिा, भेँडहा, भलवुाही-मदवुाहा खोलाबाट 
प्रभाववि पातलकाहरुमा िटबन्त्ध तनमायणका लातग आवश्यकिा अनसुाि 
काम ि ववस्ििृ अध्ययन प्रतिवेदन ियाि गरिने छ ।यसका लातग 
संघीय ि स्थानीय पातलकाहरुसाँग समन्त्वय सहकायय गिी कायय अगातड 
बढाइने छ । 

 

109. नयााँ प्रववतधमा आधारिि तसाँिाई प्रणालीको ववकास गनय फोहोिा तसंिाइ, 
पोखिी तसाँिाई ि थोपा तसाँिाई जस्िा काययलाई संिालनमा ल्याईनेछ 
।  

 

110. सिह तसाँिाईको सवुवधा उपलब्ध गिाउन नसवकने क्षेरहरुमा भतूमगि 
जलको उपलब्धिा िथा भौतिक अवस्थाको आधािमा प्रदेशका आठ 
वटै न्त्जल्लामा कन्त्म्िमा १/१ वटा तडप टयवुवेल क्लष्टि िथा १/१ 
वटा ववद्यिुीकिण सवहिको पावितिल टयवुवेल क्लष्टि ि स्यालो 
ट्युबवेल क्लष्टि बनाई टयवुवेल तसाँिाई प्रणाली जडान गिी तसाँिाई 
सवुवधा पयुायइनेछ । 

 

111. सिही िथा भतूमगि तसाँिाई प्रणालीहरुको सदुृढीकिण िथा 
आधतुनकीकिण गिी ववद्यमान तसाँिाई प्रणालीहरुको क्षमिा अतभववृद्ध 
गरिनेछ । स्थानीय स्ििमा िहेका साना तसाँिाई पूवायधािहरु (हाल बन्त्द 
िथा सञ्चालनमा िहेको नहि एवं बााँधहरु) लाई समदुायबाटै व्यवस्थापन 
हनेु गिी संिालनमा ल्याइने छ । न्त्जल्लामा िहेका पानी सितब िथा 
नदीनालाहरु (perennial/seasonal water sources) मा बाधाँ ि पलुमतुन 
सतुलस गेट बनाई कुलो पईनी माफय ि तसाँिाईको प्रबन्त्ध गरिनेछ । 
वषायको पानी संकलन ि उपयोग गने गरि काययक्रम िजुयमा गरिनेछ । 
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112. प्रदेशका आठवटै न्त्जल्लाहरुमा घिघिमा स्वच्छ खानेपानी सवुवधा    
पयुायइनेछ । 

 

113. “िावष्ट्रय खानेपानी गणुस्िि मापदण्ड २०६२” कायायन्त्वयन गिी प्रत्येक 
न्त्जल्लाका सदिमकुाममा खानेपानी गणुस्िि पिीक्षण प्रयोगशाला 
स्थापना गरिने कायय अगाडी बढाईने छ । 

 
114. वािाविणीय सिसफाइ एवं स्वच्छिा प्रवद्धयन गनय वािाविणीय सिसफाइ 

काययक्रमलाई तनिन्त्िििा ठदईनेछ । यसका लातग आठै न्त्जल्लाका 
सदिमकुाम िथा मखु्य हाट बजािमा आवश्यकिा पवहिान गिी 
सावयजतनक शौिालयको तनमायण एवं व्यवस्थापन गदै खलुाठदसामकु्त 
प्रदेशको अवस्थालाई सदुृढ एवं ठदगो बनाउाँदै लतगनेछ । 

 

115. नदी िथा खोलाहरुमा ििेु क्षेरबाट आएको बालवुालाई तनयन्त्रण गनय 
एकीकृि जलाधाि व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्राथतमकिा ठदईनेछ । 

 
116. प्रदेश सिकािले आत्मसाि गिेको “हाम्रो प्रदेश, उज्यालो प्रदेश” को 

नािालाई साथयकिा प्रदान गनय बैकन्त्ल्पक उजायलाई प्रवद्धयन गरि आगामी 
वषय तनजी साझेदािी योजना अन्त्िगयि प्रदेशको आठवटै न्त्जल्लामा सौयय 
उजाय प्लान्त्ट तनमायणको काययलाई अगातड बढाइनेछ ।  

 

117. सौयय उजाय सम्बन्त्धी पावि प्लान्त्ट स्थापनामा साना, मझौला िथा 
मध्यमखालका ववद्यिुीकिणलाई ववशेष महत्व ठदइने छ साथै ववद्यमान 
ग्रीड िथा प्रसािण लाईनको सधुाि गिी ववििण लाईनमा समेि सधुाि 
गरिनेछ ।  

 

118. गरिबीको िेखामतुन िहेको जनिालाई घि परिवािको संख्याको आधािमा 
परििय पर उपलब्ध गिाउने काययलाई तनिन्त्िििा ठदई न्त्यूनिम 
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शलु्कमा इन्त्धन उपलब्ध गिाउन आवश्यक व्यवस्था तमलाइनेछ । 
तनम्न आय भएका परिवािलाई ववशेष अनदुान ठदई बायोग्यास, सोलाि, 

ववद्यिुीय िलु्हा आठद प्रयोग गने काययलाई प्रभावकािी बनाई तनिन्त्िििा 
ठदइनेछ । 

 

119. ववतभन्न न्त्जल्लाहरुमा ववस्ििृ संभाव्यिा अध्ययन गिी प्रदेश लोकमागय, 
प्रदेश सहायक मागय ि स्थानीय सडकहरुको ववस्ििृ इन्त्भेन्त्टिी बनाइनेछ 
। 

 

120. पसाय न्त्जल्लादेन्त्ख सप्तिी न्त्जल्लासम्मको करिब २५० वकलोतमटि 
सडकलाई “मधेशी शवहद िाजमागय” को ववस्ििृ अध्ययन प्रतिवेदन 
िैयाि गरिनेछ । 

 

121. जहााँ सडक त्यहााँ ववकासको अवधािणा लाई अवलम्बन गदै प्रदेश 
सभाका प्रत्येक तनवायिन क्षेरमा न्त्यनुिम ५ वकलोतमटिको दिले 
कालोपरे सडक तनमायण काययलाई प्रािम्भ गरिनेछ । 

 
122. प्रत्येक पातलकालाई सदिमकुामसाँग जोडने प्रमखु सडकहरु कालोपरे 

गने काययलाई थप तनिन्त्िििा ठदइनेछ । एक पातलकालाई अको 
पातलकासाँग ि पातलकालाई न्त्जल्ला सदिमकुामसाँग जोडने सडकको 
स्ििोन्नति गरिनेछ ।  

 

123. प्रदेशतभर प्रस्िाववि वा संिातलि िहेको िावष्ट्रय गौिवका योजनाहरु 
दोश्रो अन्त्ििावष्ट्रय ववमानस्थल तनजगढ, हलुाकी सडक, जनकपिुधाम 
जयनगि िेल्वे, सनुकोशी-मिीन ि कमला डाइभसयन िथा िाप्ती 
दधुौिालाई संघीय सिकािसाँग समन्त्वय गिी तनमायण काययलाई अगातड 
बढाउन जोड ठदइने छ। 
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124. धातमयक िथा पययटकीय महत्वका सडकहरुको तनमायणलाई प्राथतमकिा 
ठदइनेछ । 

 

125. प्रदेश सिकािले प्रादेन्त्शक परिवहन सेवा संिालन गने नीतिलाई 
तनिन्त्िििा ठदाँदै पवहलो ििणमा हाल संिालनको प्रवक्रयामा िहेको 
तबिगंज-जनकपिुधाम ि जनकपिुधाम-िाजवविाज बस सेवा संिालन गिी 
क्रमश प्रदेश भिी ववस्िाि गरिनेछ ।  

 

126. आपिकातलन वाहन, यन्त्रहरुलाई उद्धािको लातग परििालन गने 
दृवष्टकोण िाखी यस प्रदेशतभर िहेका प्रत्येक सावयजतनक सडकहरुमा 
प्रादेन्त्शक सडक गरुुयोजना बनाई सोही अनरुुप सडक स्ििोन्नति गने 
नीतिलाई कायम िाख्दै सोही अनसुाि आवास व्यवस्थापनको काययलाई 
तनिन्त्िििा ठदइनेछ ।   

 
127. प्रत्येक गाउाँ शहिको बसोबासलाई व्यवन्त्स्थि गदै लैजाने नीति तलइनेछ 

। सो अनसुाि सावयजतनक सडकको िौडाई िोकी ढल तनकास, 

खानेपानी, शौिालयको व्यवस्था, प्रत्येक पातलकामा एउटा दलान एवं 
सावयजतनक खलुा ठाउाँको व्यवस्था, आवासीय भतूमलाई सदपुयोग गनय 
बहिुले घिहरुको तनमायण, कृवषयोग्य भतूमलाई बिाउन गाउाँ, शहिहरुको 
सीमा िोकी सोही क्षेरतभर घिहरु तनमायण गने, न्त्शक्षा स्वास््य, सडक, 

बजाि आठदको व्यवस्थापन गने, िोजगािीको लातग सो गाउाँ शहि नन्त्जक 
औद्योतगक क्षेर स्थापना गने नीति अन्त्ख्ियाि गरिएकोछ ।  

 

128. प्रत्येक न्त्जल्ला सदिमकुाममा संिातलि दतलि छारावास ि जेष्ठ नागरिक 
आवास काययक्रमलाई यस आतथयक वषयमा पतन तनिन्त्िििा ठदइने छ । 
यो योजनालाई क्रमशिः महानगिपातलका, उप महानगिपातलका िथा 
नगिपातलका ि गाउाँपातलकामा समेि ववस्िाि गरिनेछ ।  

 



29 

 

129. नमनुाको रुपमा प्रत्येक न्त्जल्लामा १/१ वटा आदशय बस्िी ववकास 
काययक्रम संिालन गरि उक्त स्थानहरुमा एकीकृि पूवायधाि ववकास 
काययक्रम संिालन गरिनेछ । 

 

130. सेटेलाईट तसटीको अवधािणालाई तनिन्त्िििा ठदइनेछ । िाल ुआतथयक 
वषयमा प्रस्िाववि नौ सेटेलाइट तसटी पोखिीया, पिसौनी, तसम्रनगढ, गौि, 
मलंगवा, जलेश्वि, गोलबजाि, कल्याणपिु ववस्ििृ अध्ययन प्रतिवेदनको 
आधािमा आगामी आतथयक वषयमा तनमायण कायय प्रािम्भ गरिनेछ । 

 
 

131. बािाको गढीमाईस्थानमा प्रादेन्त्शक गौिवका धमयशाला ि वववाह मण्डप 
तनमायण काययलाई आगामी वषय पतन थप तिब्रिा ठदई तनमायण कायय सम्पन्न 
गरिनेछ ।  

 

132. ववतभन्न करिडोिहरु सखडा कंकालनी, तसिाह सलहेस, धनषुाधाम 
जनकपिुधाम, ववद्यापिी तडह,  मडई मांडव्य ऋवष िथा परिक्रमा स्थल, 

िौजामजाि, मवटहानी जलेश्वि, परिक्रमा सडक, तसम्रौनगढ माहागढीमाई 
करिडोिलाई धातमयक करिडोिको रुपमा ववकास गरिने काययलाई थप 
तनिन्त्िििा ठदइनेछ ।  

 
133. हाल प्रथम ििणमा जनिा आवास काययक्रम अन्त्िगयि संिातलि डोम, 

मेस्िि, हलखोि  ि मसुहि जातिको घि तनमायण काययलाई तनिन्त्िििा ठदाँदै 
क्रमशिः अन्त्य दतलि, लोपोन्त्मखु लगायिको लन्त्क्षि वगयमा यो आवास 
काययक्रम पयुायइनेछ ।  

 

134. प्रदेश सिकािद्वािा तनमायण गरिने भौतिक संििनाहरु लैंतगक िथा 
अपाङ्गमैरी बनाइने नीतिलाई थप प्रभावकािी बनाउन ववशेष जोड 
ठदइनेछ ।  
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135. प्रदेशको आठवटै न्त्जल्ला सदिमकुाममा प्रदेश अतितथ गहृ तनमायण गने 
नीतिलाई तनिन्त्िििा प्रदान गरिनेछ ।  

 

136. प्रदेशतभरका सडकहरुको संिक्षण, सम्वद्धयन, व्यवस्थापकीय कायय, नीति 
िजुयमा लगायिको काययलाई व्यवन्त्स्थि गनय प्रादेन्त्शक सडक बोडय गठन 
गने कायय प्रािम्भ गरिनेछ ।  

 
137. जनकपिुधाम िेल्वेसाँग जोतडने गिी िाइपोटय तनमायणका लातग थप ववस्ििृ 

अध्ययन गरिनेछ ।  

 

138. जनकपिुधाममा आउटि रिङ्गिोडको सम्भाव्यिा अध्ययन ि तनमायण 
काययलाई तनिन्त्िििा ठददै क्रमशिः सबै न्त्जल्लाको सदिमकुाममा लाग ु
गरिनेछ । 

  

139. स्माटय सवािी िालक पवहिान पर प्रदेशबाट नै ववििण गने काययलाई 
थप प्रभावकािी बनाउाँदै तनिन्त्िििा ठदइनेछ । 

 

140. सवािी यािायािलाई थप व्यवन्त्स्थि बनाउन यस प्रदेशतभर कन्त्म्िमा 
२ (दईु) स्थानमा आधतुनक सवुवधा सवहिको रिफे्रस सेन्त्टि स्थापना 
गरिनेछ । 

 

141. प्रदेशका स्थानीय तनकायसाँगको समन्त्वयमा प्रत्येक न्त्जल्लामा कन्त्म्िमा 
१/१ स्थानमा फोहोि मैला व्यवस्थापनको लातग ल्याण्ड वफल्ड 
साईटको ववस्ििृ अध्ययन कायय गरिनेछ । 

 

142. कृवष उत्पादन िथा बजािीकिणको तनन्त्म्ि महत्वपूणय हनेु स्थानहरुमा 
सडक तनमायण काययलाई उच्ि प्रातथमकिा ठदइनेछ । 
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143. मधेशी जनिाको हक, अतधकािका लातग आजीवन संघषय गनुयभएका 
अथक योद्धा स्व.गजेन्त्द्र नािायण तसंह ि गणिन्त्र स्थापनाको लातग 
जीवनपययन्त्ि संघषय गनुय भएका गणिन्त्रवादी नेिा स्व.िामिाजा प्रसाद 
तसंहको शातलक स्थापना काययलाई तनिन्त्िििा ठदइनेछ। 

 
144. प्रदेशमा ववद्यिु आपतुियलाई तनयतमि िथा व्यवन्त्स्थि गनय प्रदेश ववद्यिु 

बोडय गठन गरिनेछ । 

 

145. संववधानले ठदएको प्रदेशको अतधकाि सतुनन्त्िि गिाउनका लातग 
आवश्यक संवैधातनक िथा काननुी उपायहरुको अबलम्बन गरिनेछ । 

 

146. प्रदेशतभर िहेका गरिब, ववपन्न, असहाय नागरिकलाई तनिःशलु्क कानूनी 
सहायिा प्रदान गने काययलाई अझ बढी प्रभावकािी रुपमा तनिन्त्िििा         
ठदइनेछ ।  

 

147. प्रदेशको १३६ वटै स्थानीय िहमा िहेका न्त्यावयक सतमतिका 
पदातधकािीहरुको क्षमिा अतभववृद्ध िथा न्त्याय तनरुपण काययमा सहयोग 
गने नीति तलइएको छ ।  

 

148. प्रदेशतभरका अदालि िथा सिकािी वकील कायायलयहरुको संस्थागि 
ववकासबाट न्त्याय सम्पादनको काययलाई प्रभावकािी बनाउन िी 
कायायलयहरुसाँगको सहकायय, समन्त्वय ि सहयोगलाई यस वषय पतन 
तनिन्त्िििा ठदइने छ । 

 
149. प्रितलि प्रदेश काननुको कायायन्त्वयनको अवस्था, ववद्यमान प्रदेश 

काननुमा गनुयपने संशोधन वा नयााँ कानून बनाउनपुने आवश्यकिाका 
बािेमा अध्ययन गिी सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालय माफय ि प्रदेश सिकाि समक्ष 
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तसफारिस गनय “काननु अध्ययन िथा तसफारिस सतमति” गठन गरिने 
छ । 

 
 

150. प्रदेशको कािागािहरुमा िहेका कैदीहरुको सामान्त्जक पनुस्थायपना िथा 
एकीकिण गने काययमा सहयोग परु् याउनका लातग “प्रदेश प्रोवेशन िथा 
प्यािोल बोडय” गठन गनय आवश्यक पहल गरिने छ । 

 

माननीय सदस्यहरु, 

151. भतुम व्यवस्था, कृवष िथा सहकािी सम्बन्त्धी िावष्ट्रय ि अन्त्ििायवष्ट्रय 
नीतिसाँग सामञ्जस्यिा हनेुगिी प्रादेन्त्शक तनयम, ऐन कानून, काययनीति, 

तनदेन्त्शका, काययववतध, मापदण्डको िजुयमा िथा संस्थागि ि सांगठतनक 
पनुसंििना गरिने छ ।ववन्त्शवष्टकृि बोडयहरु गठन गरिनेछ। 

 

152. कृषक िथा कृवष मजदिु ि श्रतमकको वतगयकृि पवहिान ि 
अतभलेन्त्खकिण गने काययको थालनी गरिनेछ । यसको लातग ि्याङ्क 
व्यवस्थापन गनय कृवष एप तनमायण e-agriculture को प्रयोगलाई 
वकसानको हािमा पुययाइनेछ । 

  

153. व्यवसावयक कृवषलाई टेवा परु् याउन बैंकको ऋण, मल, तबउ, तसमेन, 
कृतरम गभायधान, ववद्यिु, तसाँिाई आठदमा अनदुान प्रदान गरिनेछ । 
साथै कृवष ऋण, सहतुलयि दिमा मल, खाद, बीउको उपलब्धिा 
सतुनन्त्श् िि गरिनेछ । 

 
154. उत्पाठदि कृवष उपजलाई सहकािी िथा स्थानीय िहको समन्त्वय ि 

सहकाययमा संकलन, संिय, ढुवानी, खरिद तबक्री ि ववििणको व्यवस्था 
तमलाईनेछ । संघीय सिकािको समन्त्वयमा समथयन मलु्य िोकी 
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कृषकको बिि, खाद्यान वा उपजलाई खरिद गने व्यवस्था तमलाईनेछ 
। साथै कृवष सडको तनमायणमा जोड ठदइनेछ ।  

 

155. प्रदेश सिकािबाट सन्त्िालन गरिने काययक्रममा मूलििः खाद्यान्न बालीमा 
धान, गहुाँ ि मकैको उत्पादन ि बजािीकिणलाई ववशेष प्राथतमकिा 
ठदइनेछ । 

 

156. धान, गाँह ु ि मकैको उत्पादकत्व ि उत्पादन ववृद्ध गनय मल, तबउ, 
तसाँिाई, तबमा, यान्त्न्त्रकीकिणमा सहयोग ि सहजीकिणमा जोड ठदइनकुा 
साथै संघीय सिकाि, स्थानीय िह ि सहकािी संस्थाको सहकाययमा 
समथयन मूल्य िोकी संिय गिी बजािीकिण गने, िाईस पोतलतसङ्ग, 

ब्रान्त्न्त्डंग ि प्याकेन्त्जङ्ग गिी तबक्री ववििणका लातग ववशेष काययक्रम 
संिालन गरिनेछ। 

 

157. दाना ि साइलेजका लातग उत्पादन गरिने मकै खेिीलाई किाि खेिी, 
िक्लाबन्त्दी, सहकािी खेिीमा जोड ठदइनेछ । 

 

158. िैिमा धान उत्पादन गने कृषकलाई सहयोग गनय सामदुावयक खाद्यान्न 
भन्त्डािण तनमायण, िायि केन्त्द्रहरु स्थापना ि संिालन गरिनेछ । 
प्रदेशका िैथाने बाली प्रबद्धयन काययक्रम संिालन हनेुछ। 

 

159. बालीहरुको उत्पादन लागि कम गनय कृवषको यान्त्न्त्रकीकिण 
काययक्रमलाई एकै थलोबाट सवुवधा (कृवष यान्त्न्त्रकीकिण, सामाग्री) ि 
तनजी क्षेरसाँग सहकाययमा कृवष सेवा प्रदायक संस्थाहरुको स्थापना गिी 
बाली व्यवस्थापनमा सहन्त्जकिण ि प्रतिस्पतधय बनाईनेछ । 

 

माननीय सदस्यहरु, 
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160. हलुावक मागय लन्त्क्षि दगु्ध तमसन काययक्रम अन्त्िगयि भैँसीपालनलाई 
व्यवसायीकिण गरिने, साना वकसानलाई समेवटने गरि दगु्ध सहकािी 
गठन गने, सहकािीहरुबाट संिालन गने गरि दगु्ध संकलन केन्त्द्र, 

न्त्िस्यान केन्त्द्र, सामदुावयक प्रजनन केन्त्द्र, घााँसेबाली, साईलेज एवं पश ु
स्वास््यका एकीकृि काययक्रम संिालन हनेुछ ।  

 

161. पशपुालनबाट न्त्यूनिम “एक परिवाि, एक ठदनको एक हजाि” आम्दनी 
हनेु गरि काययक्रम संिालन गरिनेछ ।  

 

162. तनजी, सहकािी साझेदारिमा एक पातलकामा कम्िीमा एक व्यवसावयक 
कृवष िथा पशपुालन फामयहरुको ववकास गरिने छ ।  

 

163. प्रदेशको ववन्त्शष्ट “मत्स्यपालन” काययक्रमलाई व्यवसायीकिण गने, 
ह्याििी सधुाि गने, पोखिी प्रवद्धयन ि बजाि स्थल तनमायण एवं वफ्रजि 
ढुवानीमा ववशेष प्राथतमकिा ठदई काययक्रम संिालन गरिनेछ । 

प्रदेशलाई माछा जोनको रुपमा ववकास गनय िथा वकसानहरुको आतथयक 
सशन्त्क्तकिणका लातग माछा पालनका लातग पोखिी खन्नका तबशेष 
अनदुान ठदइनेछ । 

 
164. “बािा माछा व्यवसाय” लाई ब्रान्त्ण्डग गिी फ्रोजन ि लाईभ माछा 

तबक्री ववििणमा जोड ठदईनेछ। 

 
165. प्रदेशको अनकूुलिा बमोन्त्जम व्यवसावयक महत्वका उख,ु ििकािी, 

च्याउ, मसला ि पषु्पखेिीका लातग ववशेष काययक्रम संिालनमा जोड 
ठदइनेछ ।  
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166. ििकािी ि फलफूल बजािस्थल तनमायण, संियको लातग वेयिहाउस, 

कोल्ड स्टोिेज, ढुवानीको लातग वाहनमा कृषक ि उद्यमीलाई सहयोग 
प्रदान गरिनेछ। 

 
 

167. ििकािी, मसला, बाली, माछा, मास,ु खाद्यान्न, जतडबटुी, दाना आठदमा 
ववषादी अवशेष, एन्त्ण्टवायोवटक अवशेष लगायि जााँि गनय ि असल कृवष 
अभ्यास प्रमान्त्णकिणको लातग प्रदेश सिकािले एकीकृि प्रयोगशाला 
स्थापना      गनेछ ।  

 

168. संववधानले प्रत्याभिू गिेको खाद्य सम्प्रभिुाको सतुनन्त्िििा गरिनेछ । 
साथै प्राकृतिक आपदववपदको बेलामा खाद्यान्न उपलब्धिा िथा 
सावयजतनक ववििण प्रणाली (Public distribution system) लाई 
व्यवन्त्स्थि गनय आवश्यक संस्थागि िथा संगठनात्मक व्यवस्थापन िथा 
सहजीकिण गरिनेछ। 

 

169. प्रदेशतभर कृवष प्रसाि सेवाको सदुृवढकिण गनय स्थानीय िहहरुलाई 
सबलीकिण गने कायय गरिनेछ । स्थानीय िहका कृवष प्रसाि 
काययकिायहरुलाई कृषक पाठशाला सहन्त्जकिण िथा समसामवयक 
प्राववतधक ववषयवस्िसुाँग सम्बन्त्न्त्धि दक्षिा अतभवृवद्ध गनय सहकायय 
गरिनेछ । “कृवष कमय” िेतडयो काययक्रम माफय ि कृवष उत्पादनसाँग 
सम्बन्त्न्त्धि ज्ञान िथा सेवा प्रदान गरिनेछ । 

 

170. सिोकािवालाहरुको समन्त्वयमा प्रदेशमा िावष्ट्रय कृवष यान्त्न्त्रकीकिण 
मेला िथा अन्त्य कृवष महोत्सव, खाद्य मेला ि ववशेष ववषय ठदवस (ववश्व 
खाद्य ठदवस, ओिहा ठदवस, दगु्ध ठदवस, सहकािी ठदवस, आठद) काययक्रम 
आयोजना गनय पहल गरिनेछ ।  
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171. ह्रासोन्त्मखु िहेको माटोको उवयिाशन्त्क्त व्यवस्थापन गनय माटो स्वास््य 
प्रवद्धयन (Soil Health Promotion program) काययक्रम संिालन गिी 
िासायतनक, प्रांगारिक िथा जैववक मलको न्त्यायोन्त्िि प्रयोगको लातग 
आवश्यक क्षमिा िथा पूवायधाि प्रवद्धयनका काययहरु गरिनेछ ।  

 

172. बाली ि वस्ि ु परिवेशमा सन्त्िलुन कायम िाख् न एवककृि शरजुीव 
व्यवस्थापन, भकािी व्यवस्थापन िथा बाली पोषण प्रणाली सदुृवढकिण, 

जलवाय ु मैरी, कृवष जैववक ववववधिा, प्राकृतिक जलाशय संिक्षण 
काययक्रमहरु सिालनमा जोड ठदईनेछ । 

 

173. ििेू भावि लगायि समभाव्य क्षेरहरुमा संघ ि स्थानीय िहसाँग सहकायय 
गिी भतूमगि जल सन्त्ञ्चतिकिण अतभववृद्ध गने उपयूक्त काययक्रमहरुको 
िजूयमा गनय पहल गरिनेछ । 

 

174. प्रदेशतभरका सिकािी फामय िथा श्रोि केन्त्द्रहरुको लक्ष्य िथा सेवा 
ववस्िाि गनय पूवायधाि सदुृढीकिण, आधतुनकीिण गरिने छ । यस्िा 
श्रोिकेन्त्द्रहरु क्रमशिः थप गरिाँदै लतगनेछ । 

 

175. प्रदेशका सबै न्त्जल्लामा मत्स्य बीज िथा पशपुन्त्छी आहािा ि घााँसखेिी 
लगायि आाँप, तलिी, कागिी, केिा, मेवा लगायिका उष्ण प्रदेशीय 
फलफुल ि पषु्पको गणुस्ििीय बेनाय ि कलमी तबरुवा िथा तबरुवाजन्त्य 
सामग्रीको सहज उपलब्धिाको लातग सिकािी िथा तनजी क्षेरका 
नसयिीहरुलाई प्रवद्धयन गरिनेछ ।  

 

176. पयायविणीय सधुाि एवं हरिि क्रान्त्न्त्िमा टेवा ठदन तनजी िथा सावयजतनक 
जग्गाहरुमा एक लाख फलफूलका तबरुवाहरु िोवपनेछ । आवश्यक्ता 
अनसुाि फलफूलका तबरुवा एवं खाद्यान्न, ििकािी, घााँसेवाली बीउ 
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प्रवद्धयनको लातग पातलका स्िि बीउ बैंक ि नसयिी स्थापनामा जोड 
ठदइनेछ । 

 

177. कृषक स्ििमा छरिएि िहेका पुाँजी, शीप िथा श्रोि साधन ि साना 
परिमाणको उपजलाई व्यवसाय योग्य स्वरुपमा लैजान ि लागि प्रभावी 
बनाउन लगानी मैरी वािाविण शृ्रजना गनय पहल गरिनेछ ।   

 

178. ऐलानी ि पिी वा बगि खेिी प्रवद्धयन गनय छुटै्ट काययववतध माफय ि ववशेष 
सहयोगी काययक्रम संिालन गरिनेछ ।  

 

179. पशपुन्त्छी ि मत्स्य व्यवसाय ि बालीनालीमा िोग वकिा माहामािीका 
कािण हनेु क्षति न्त्यूनीकिणका लातग माहामािी िथा सरुवा िोग 
तनयन्त्रण, भ्यान्त्क्सनेशन िथा बाली संिक्षण काययलाई अतभयानको रुपमा 
संिालन गरिनेछ । 

  

180. हातनकािक िोग, माहामािी ि कीिाहरुको प्रकोप फैतलन नठदई ित्काल 
स्थलगि रुपमा माहामािी तनयन्त्रणका लातग मोबाईल भ्यान सवहिको 
िैवपड िेस्पोन्त्स वटमको परििालन गनय स्थानीय िहसाँग सहकायय गिी 
आकन्त्स्मक व्यवस्थापन गनय पहल गरिने छ । 

 

181. माछा, मास,ु अण्डा, दधु िथा दगु्धजन्त्य पदाथयको उत्पादनमा ववृद्ध गनय 
पशपुन्त्छी िथा मत्स्य नि सधुाि काययलाई तनिन्त्िििा ठदन उन्नि निका 
पशपुन्त्छी िथा माछा भिूा ि तसमेनको आयाि गिी कृषकस्ििमा सेवा 
सतुनन्त्िि गरिनेछ ।  

 

182. तनमायणाधीन भेटेरिनिी नमूना अस्पिाल, धनषुालाई तनिन्त्िििा ठददै 
पशपुन्त्छी, मत्स्य क्षेरमा गणुस्िरिय ववज्ञ सेवा पुययाउन 
नगिपातलकाहरुमा भेटेरिनिी अस्पिालहरु स्थापना गरिनेछ । यस्िा 
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अस्पिालहरुमा पश ु उपिाि सेवा, प्रयोगशाला सेवा, मोबाईल ि 
आकान्त्स्मक सेवाको व्यवस्था हनेुछ।   

 

183. प्रदेश अन्त्ििगिका िातलम केन्त्द्रहरुको सदुृवढकिण गिी नवप्रवियन 
केन्त्द्र (Technical Innovation Centre) िथा प्रयोगशालाहरुलाई 
पिीक्षण, अन्त्वेषण िथा वविषेण केन्त्द्र (Examination, Invention and 

Analysis center) को रुपमा ववकास गदै लतगनेछ । हाल संिातलि 
प्रयोगशालाहरुलाई व्यवन्त्स्थि ि सदुृवढकिण गनय आवश्यक मेन्त्शनिी, 
ईलेन्त्क्ट्रक ि ईलेक्ट्रोतनक्स औजाि, उपकिण आठदको व्यस्थापन ि 
जनशन्त्क्तको क्षमिा अतभववृद्ध गिी सेवाको स्ििोन्नति गरिने छ ।  

 

184. माछाको उत्पादन बवृद्धका लातग घमु्िी मत्स्य न्त्क्लतनक सेवा संिालन 
गरिनेछ । मास ुढुवानी ि बजारिकिणको लातग वफ्रजि भ्यान उपलब्ध 
गिाइनेछ । 

 

185. प्रदेशको आन्त्िरिक स्रोि साधनमा आधारिि मत्स्य िथा पशपुन्त्छी दाना 
ि आहािा प्रशोधन प्रांगारिक, जैववक िथा गड्यौँले मल उत्पादन गने 
कृवषजन्त्य उद्योग, डेिी उद्योग व्यवसाय स्थापना िथा संिालनमा आतथयक 
िथा प्राववतधक सहयोग प्रदान गरिनेछ ।  

 

186. सहकािी न्त्िनी तमल िथा धलुो दधु उत्पादन गने उद्योग स्थापनाको 
लातग आवश्यक वािाविण ियाि गरिनेछ । डी.डी.सी. ढलकेविको 
सहकाययमा दधु ढुवानीको लातग ट्याङ्कि उपल्बध गिाइनेछ। 

 

187. प्रदेश सिकाि िथा इच्छुक बैंक ि ववत्तीय संस्था, सहकािी ि 
कृषकहरुको सह-ववत्तीकिणमा सहकािी व्यवसायको ढााँिामा तबिगंज 
िीनी कािखाना ि कृवष औजाि कािखानालाई नयााँ ढंगबाट पनुिः 
संिालन गनय आवश्यक पहल गरिनेछ । 
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188. संघ मािहि िहेका सिकािी कृवष फामयहरु (मत्स्य मानव संसाधन 
ववकास िथा प्रववतध परिक्षण केन्त्द्र जनकपिुधाम, उष्ण प्रदेशीय बागवानी 
केन्त्द्र नवलपिु सलायही, कृवष यान्त्न्त्रकीकिण प्रवद्धयन केन्त्द्र नकटान्त्झज 
धनषुा, िाइजोववयम िथा घााँसेबाली बीउ ववजन प्रयोगशाला 
जनकपिुधाम, तनगौल गाई गौशाला महोत्तिी, पशपुन्त्छी िोग अन्त्वेशन 
प्रयोगशाला जनकपिुधाम, िावष्ट्रय पश ुप्रजनन कायायलय लहान तसिहा, 
घााँसेबाली आनबुांन्त्शक श्रोि केन्त्द्र िन्त्ञ्जिपिु सलायही, खाद्य प्रववतध िथा 
गणु तनयन्त्रण कायायलय जनकपिुधाम) लाई प्रदेश सिकाि, भतूम 
व्यवस्था कृवष िथा सहकािी मन्त्रालय मािहि ल्याउन आवश्यक पहल 
गरिनेछ ।  

 

189. तसिाह न्त्जल्लाको गोलबजािमा गणुस्ििीय बीउ/बेनाय/निको उत्पादन 
िथा वीउ तबजन, बाली संिक्षण, माटो पिीक्षण एवं खाद्य प्रववतध गणु 
तनयन्त्रणका लातग प्रदेश स्ििमा सवुवधा सम्पन्न एवककृि प्रयोगशाला 
सवहिको एक बहृद कृवष फामय िथा अनसुन्त्धान केन्त्द्र स्थापना कायय 
प्रािम्भ गरिने छ । 

  

190. कृवष यन्त्र उपकिण संिालन िथा तसाँिाई काययलाई लागि प्रभावी 
बनाउन कृवष ववद्यिुीकिणलाई प्राथतमकिा ठदई सहतुलयि दिमा कृवष 
तमटि उपलब्ध गिाउन पहल गरिनेछ ।  

 

191. साना उत्पादक वकसानहरुलाई ग्रीन हाउस, ठुला कपोिेट 
उत्पादकहरुलाई ग्रीन हाउस ि नेट हाउस स्थापना मा सहयोग गरिनेछ 
।  

 
 

माननीय सदस्यहरु, 
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192. भतूमको उत्पादकत्व ववृद्धको लातग जग्गा बाझो िाख्न े प्रवनृ्त्त्तलाई 
तनरुत्सावहि गनय स्थावपि गरिने भतूम बैंकलाई सवलीकिण ि व्यवन्त्स्थि 
बस्िी ववकास गदै छरिएि िहेका िथा खन्त्ण्डकृि कृवष भतूमको 
एकतरकिण गिी जोिको आकाि बढाई सहकािी एंव सामवुहक 
खेिीलाई प्रोत्सावहि गरिने छ । साथै जतमनको उत्पादन क्षमिा बवृद्ध 
गनय कृवष भतूमको िक्कलाबन्त्दी काययको लातग ववज्ञ छलफल िथा ववतभन्न 
ववकल्पहरुको पवहिान गिी आवश्यक कानून ियािी िथा िक्कलाबन्त्दी 
कायय प्रािम्भ गरिनेछ । 

 

193. कृवष उत्पादन ि उत्पादकत्व ववृद्ध गनय िाक्लावन्त्दी खेिी (समहुमा 
कम्िीमा  १० ववगाह जग्गालाई िक्लाबन्त्दी गिी) संिालन गरिने नीति 
तलइएको छ । यसिी िक्लावन्त्दीका खेिी गनय समहुमा आवद्ध भई 
आउने वकसानलाई कृवष पकेट क्षेरको रुपमा कृवष अनदुान काययववतध 
अनसुाि ववशेष सहतुलयि प्रदान गने नीति तलइएको छ ।  

 

194. ववतभन्न प्रकािका प्राकृतिक प्रकोप िथा कृवषजन्त्य िोगका कािण कृवष 
बालीमा हनेु क्षतिलाई परिपिुण गनय कृवष बीमा काययक्रम सञ् िालन 
िथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।  

 

195. पिी, सावयजतनक जग्गा, नदी वकनाि, मठ मन्त्न्त्दि, गठुी, सामदुावयक वन 
िथा तनजी बगैँिाको जग्गालाई उत्पादनशील बनाई कृवष उपयोतगिाको 
लातग ववशेष काययक्रम लागू गरिनेछ ।  

 
196. कृवष भतूमको वैज्ञातनक उपयोगको लातग प्रदेन्त्शक भ-ूउपयोग नीतिको 

िजूयमा गरिनेछ । साथै आधतुनक प्रववतधको प्रयोग गिी प्रादेन्त्शक भ-ू
सिुना प्रणालीको ववकास गनय आवश्यक कायय गरिनेछ । 
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197. वषौदेन्त्ख बसोबास गदै आएका िथा भतूममा स्वातमत्व नपाएका 
बसोबासीहरुलाई संघीय सिकािसगाँको समन्त्वय ि सहकाययमा 
व्यवन्त्स्थि बसोबास िथा लालपूजाय उपलव्ध गिाउन प्रदेश स्ििीय भतूम 
स्वातमत्व समस्या सामाधान आयोग गठन गिी समस्या सामाधान गने 
नीति तलइएको छ । 

 

198. जग्गा प्रशासनलाई िसु्ि दरुुस्ि बनाई सेवा ि सूिना प्रवाहमा सूशासन 
कायम गनय, लगिकट्टा प्रभावकािी ि व्यवन्त्स्थि रुपमा सम्पन्न गनय िथा 
जग्गाको मूल्याङ्कनलाई वास्िववक बनाई एकरुपिा कायम गनय स्थानीय 
िहहरुको समन्त्वयमा प्रदेशतभरका सम्पणुय सिकािी, सावयजतनक ि गठुी 
जग्गाको अतभलेखीकिण गिी त्यस्िा जग्गाहरुको संिक्षण ि समनु्त्िि 
व्यवस्थापनको लातग स्थानीय िहहरुसाँग आवश्यक समन्त्वय ि सहकायय 
गरिनेछ ।  

 

199. शहिीकिण ि जग्गाको खण्डीकिण तनयन्त्रण गनय प्राथतमकिाका 
आधािमा छूट वकत्ता नापीको कायय अगातड बढाउने छ । 

 

200. ववकास तनमायणको लातग गरिने नापनक्शालाई िावष्ट्रय तनयन्त्रण तबन्त्दकुो 
संन्त्जालमा आवद्ध गिाउन आवश्यकिा अनसुाि तनयन्त्रण तबन्त्दूहरु 
स्थापनाको लातग प्रदेश स्ििमा संयन्त्र ियाि गिी कायय अगाडी बढाईने    
छ ।  

 
201. प्रदेशमा सहकािी प्रवद्धयनको लातग प्रदेश सहकािी प्रवद्धयन कोषको 

स्थापना गरिनेछ । त्यस्िै प्रादेन्त्शक सहकािी िातलम केन्त्द्रको 
स्थापनाका लातग पहल गरिनेछ । 

 

202. साववक साझा सहकािी संस्थाबाट ऋण तलएका ऋणीहरुको जग्गा 
फुकुवा सम्बन्त्धी मापदण्ड तनधायिण िथा कायायन्त्वयन गरिनेछ । 
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203. सहकािी सेवालाई िसु्ि दरुुस्ि बनाउन प्रदेश सहकािी ऐन बमोन्त्जम 
तनयामावली िजुयमा गरिनेछ ि प्रदेश सहकािी िन्त्जष्टािको कायायलय 
स्थापना गरिनेछ । 

 

204. मास ु ि माछाको गणुस्ििीय उत्पादन प्रवद्धयनको लतग बाख्रा पालन, 

पाडा पालन, बंगिु पालन, केज ि वपाँजडा प्रववतधमा माछापालनमा बवृद्ध 
गदै बधशाला, मास ुतबक्री कक्ष ि  तमट माटय स्थापनामा ववशेष सहयोग 
परु् याइनेछ । कुखिुापालनमा ववशेष जोड ठदइनकुो साथै दाना उद्योग,  

ह्याििी ि अण्डा उत्पादन ववृद्ध गरिने छ ।  

 

205. मास ुऐन िजुयमा गरि स्वच्छ ि स्वस््य मासमुा छाप लगाई बेितबखन 
गने व्यवस्था तमलाइनेछ।  

 
206. दानाको गणुस्िि तनयन्त्रणको लातग प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ ि 

कच्िा पदाथयको उत्पादनमा प्रोत्साहन ठदइनेछ ।  

 

माननीय सदस्यहरु, 

207. प्रदेशतभर शान्त्न्त्ि सिुक्षा िथा प्रदेशको सेवामा समवपयि प्रहिीहरुको 
आत्मसिुक्षाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकािी बनाउन प्रहिी 
कायायलयहरुको भवन िथा पूवायधािको तनमायण काययलाई तनिन्त्िििा 
ठदइनेछ । यस्िै प्रहिी कायायलयहरुमा आवश्यक उपकिणहरुको 
व्यवस्था तमलाइनेछ । 

 

208. प्रदेशतभर अपिातधक गतिववतध तनयन्त्रण गनय ववतभन्न स्थानहरुमा प्रहिी 
िथा स्थानीय िहहरुसाँगको सहकाययमा CC camera जडान गिी 
अनगुमन िथा अपिाध तनयन्त्रण गरिनेछ । यस्िै गस्िी िथा अपिातधक 
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गतिववतध तनयन्त्रको लातग अत्यावश्यक सवािी साधनको व्यवस्थापन 
गरिने छ । 

 

209. सिुन्त्क्षि बेटी अतभयान, बाल वहंसा, घिेल ुवहाँसा ववरुद्ध प्रतििोधात्मक 
िथा उपिािात्मक काययक्रमहरु प्रहिी, स्थानीय िह िथा ववद्यालयहरुको 
सहकाययमा संिालन गरिनेछ। 

 

210. प्रदेशका सवै न्त्जल्लामा लागू औषध दवु्ययसन िोकथाम िथा तनयन्त्रणको 
िोकथाममूलक ि प्रवद्धयनात्मक काययक्रम लागू गरिने छ । 

  

211. सीमा क्षेरमा तनगिानी िथा अपिातधक घटना तनयन्त्रणका लातग संघीय 
सिकािसाँग अपिातधक घटना न्त्यनुीकिण गनय सहकायय गरिने छ ।  

 

212. ववपि व्यवस्थापन योजना अनसुाि प्रदेशतभरका ववपिका संभाववि 
जोन्त्खम न्त्यूनीकिण गनय सिेिनमूलक िथा ववपद पिाि िाहि, उद्धाि 
िथा पनुस्थायपनाका काययक्रमहरु संिालन गरिने छ । 

 

213. प्रदेश अन्त्िगयिका कािागािहरुको सधुाि िथा सधुाि गहृको तनमायण    
गरिनेछ । 

 
214. प्रदेशतभर मवहला मैरी सेफ हाउसको तनमायण गरिनेछ । 

 

215. प्रववतधमैरी सिुना िथा संिािको ववकासको लातग सहकायय गरिनेछ । 

 

216. प्रदेशतभर सवुवधा सम्पन्न ववतधववज्ञान प्रयोगशाला (Forensic lab) 
स्थापना गरिनेछ । 
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217. नीतिगि अध्ययन िथा अनसुन्त्धान गिी आवश्यक प्रादेन्त्शक नीति, 
िणनीति, मागयदशयन, काययववतध िथा योजनाको तनमायणलाई तनिन्त्िििा 
ठदइनेछ । 

 

218. प्रदेश िथा स्थानीय िहबीिको समन्त्वय ि सहकाययलाई तनयतमि संवाद 
िथा छलफलको माध्यमवाट बतलयो बनाई प्रादेन्त्शक िथा स्थानीय 
िहको योजनामा जनसमदुायको आकांक्षा पवहिान गिी कायायन्त्वयनको 
लातग आवश्यक प्रवक्रयाको थालनी गरिनेछ । 

219. प्रादेन्त्शक गौिवका आयोजना िथा प्रदेशतभर संिालन हनेु 
आयोजनाहरुको प्रभावकािी कायायन्त्वयन िथा आइपने समस्याहरु 
समयमै सामाधान गनय अनगुमन िथा मलु्याकंन गने प्रणालीको थालनी 
गरिनेछ। 

 

220. E governance को अवधािणा अन्त्िगयि प्रदेशका काम कािवाहीमा आम 
नागरिकहरुको सहज परु् याउन तडन्त्जटल सूिनामैरी सूिना प्रववतधको 
ववकासलाई अझ प्रभावकािी ढंगले कायायन्त्वयन गरिनेछ । website 
िथा सूिनामैरी Apps बाट सूिनाहरु प्रभावकािी रुपले प्रवावहि 
गरिनेछ। 

 

221. प्रशे स्विन्त्रििाका सवयमान्त्य तसद्धान्त्ि अनरुुप आम संिािलाई स्विन्त्र, 
तनष्पक्ष, मयायठदि, न्त्जम्मेवाि, अनशुातसि बनाउन आवश्यक नीतिगि 
व्यवस्था गरिनेछ ।  आम संिाि क्षेरलाई व्यापक ि प्रभावकािी 
वनाउन अपेन्त्क्षि सहयोग ि सहकायय गरिने छ । 

 

222. काययक्रमको कायायन्त्वयन पक्षलाई प्रभावकािी बनाउन काययसम्पादन 
किाि सम्झौिा गरिने काययप्रणालीको थालनी अगामी आतथयक वषयदेन्त्ख 
गरिनेछ । 
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223. भ्रष्टािािववरुद्ध शून्त्य सहनशीलिाको नीति तलइनेछ । सावयजतनक सेवा 
प्रवाहलाई जनमखुी, पहुाँि नतिजामखुी,जवाफदेही ि पािदशी बनाई 
सशुासनको प्रत्याभतूि गिाइनेछ । यसका लातग सावयजतनक प्रशासनको 
संस्थागि िथा संििनात्मक सधुाि, जनशन्त्क्त व्यवस्थापन ि पूवायधाि 
ववकासमा जोड   ठदइनेछ । 

 

224.  प्रदेश लोकसेवा गठन भैइसकेको ि प्रदेश तनजामिी सेवा ववधेयक 
यस सम्मातनि सदनको सतमतिमा ियािी अवस्थामा िहेकोले आगामी 
आतथयक वषयमा प्रदेश तनजामिीको गठन ि प्रदेशको आफ्नै िसु्ि दरुुसि 
प्रशासनको सांगठनीक संििना िहनेछ । िहनेछ । साथै संघीय 
सदनले प्रहिी समायोजन ि प्रदेश प्रहिीसाँग समन्त्वयको कानून पास 
गिी काययवन्त्यनमा समेि लतगसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रहिीको गठन 
िथा प्रदेश प्रहिी मािहिका भौतिक पूवायधाि तनमायणमा जोड ठदइनेछ 
। 

 

225. प्रदेश जनलोकपाल ववधेयक यस सम्मातनि सदनवाट पास भैइसकेको 
अवस्थामा प्रदेसमा भ्रष्टािाि तनयणरण िथा सशुासन कायम गनय प्रदेश 
जनलोकपाल गठन गरिनेछ । प्रदेश जनलोकपाललाई स्विन्त्रपूवयक 
कामकाज गनय िथा भ्रष्टािाि गने जो कोहीलाई पतन तनष्पक्षिाका साथ 
अनसुनधान गने गिी स्वायत्त िथा साधन श्रोि समपन्न बनाइने छ । 

 

226. जनगनुासो िथा ववकासका अविोधलाई अववलम्व सनुवुाई गनय “जनिाके 
साथ मखु्यमन्त्री” काययक्रमको थालनी गरि गनुासो िथा सझुाव संकलन 
िथा सामाधान गरिने काययको शरुुवाि गरिनेछ।  

 

227. स्थानीय, िावष्ट्रय िथा अन्त्ििायवष्ट्रय गैिसिकािी संघ संस्थाहरुको तनयमन 
गने तनकायको गठन गिी प्रदेशको प्राथतमकिा अनसुाि यस्िा 
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संस्थाहरुलाई ववकास िथा स्वंयसेवाको क्षेरमा लगाइने नीति 
तलइएकोछ । 

 

228. “मखु्यमन्त्री स्वच्छिा अतभयान” अन्त्िगयि प्रत्येक प्रादेन्त्शक तनवायिन 
क्षेरमा कन्त्म्िमा १/१ वटा पोखिीको सौन्त्दयीकिण गिी पययटकीय 
स्थलको रुपमा ववकास गरिनेछ ।यसका साथै प्रदेशतभरका ऐतिहातसक 
िथा धातमयक सम्पदाहरुको संिक्षण िथा संवद्धयन गिी वािािविण 
संिक्षणमा योगदान परु् याउने ि पययटकीय गन्त्िव्य स्थल बनाई स्वदेशी 
िथा ववदेशी िीथययारीहरुलाई प्रदेशतभर धमु्न आकय षण गने 
काययक्रमलाई तनिन्त्िििा ठदइनेछ। 

 

229. छारा न्त्शक्षा छारवनृ्त्त्त माफय ि छाराको शैन्त्क्षक स्िि अतभववृद्ध गनय 
कक्षा १ देन्त्ख ८ सम्मका अति ववपन्न दतलि िथा मनु्त्स्लम छाराहरुलाई 
छारवृन्त्त्तको माध्यमवाट प्रोत्साहन गिी शैन्त्क्षक स्िि ववृद्ध गनय छारा 
न्त्शक्षा छारवृन्त्त्त काययक्रमलाई तनिनिििा ठदइनेछ । 

 

230. मौजदुा कानूनमा आवश्यक सधुाि गिी नयााँ काययववतध अनसुाि  स्थानीय 
िहमा पठाइने सशयि अनदुान ववििण गरिने छ ।  

 

231. प्रदेश सिकािको ववकास िकम प्रदेश सिकाि िथा स्थानीय िहका 
तनकायहरुलाई प्रदान गने व्यवस्थालाई प्राथतमकिा ठदइने छ । 

 

232. प्रदेशको अस्थाई िाजधानीको रुपमा िहेको जनकपिुधामको भौतिक 
सम्पदाको ववकास एवं सौन्त्दयीकिणलाई ववशेष प्राथतमकिा ठदइने छ 
। 

 

233. न्त्जल्ला समन्त्वय सतमतिलाई स्थानीय िहसंगको समन्त्वयात्मक िथा 
अनगुमनको भमुीका प्रभावकािी वनाउन नीतिगि व्यवस्था गरिने छ । 
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234. वषेनी हनेु प्राकृतिक प्रकोप िथा माहामािीसाँग जधु्नको लातग प्रदेश 
ववपत्त व्यवस्थापन प्रातधकिण गठन गरिनेछ । यसका लातग आवश्यक 
काननुमा संशोधन िथा आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्त्ध तमलाइनेछ । 

 

235. प्रदेशको स्थायी िाजधानी ि नामकिणको प्रवक्रया अन्त्घ बढाउन 
सिकािले आवश्यक पहल गने छ । 

 

236. प्रदेशको समग्र ववकासका लातग प्रादेन्त्शक ववकास प्रातधकिण स्थापना 
गरिने छ । 

 

माननीय सदस्यहरु, 
237. आ.व. २०७५।०७६ मा सम्पन्न आयोजनाहरुको भकु्तानी तनठदयष्ट 

समयमा गनय नसकी भकु्तानी ठदन बााँकी िहेको उक्त बक्यौिा िकम 
आ.वं. २०७७।०७८ को बजेटमा समावेश गिी सम्बन्त्न्त्धि पक्षलाई 
भकु्तानी ठदइनेछ । 

 

238. यस नीति िथा काययक्रमले प्रदेशको सोि "उच्ि मानव ववकास ि 
पवहिान, समदृ्ध मधेश समाज" लाई साकाि गिी आतथयक ववृद्धमा 
महत्वपूणय योगदान ठदन िोजगािको अवसि सजृना गनय, गरिबी 
न्त्यूनीकिण गनय ि कोतभड १९ को सामान्त्जक आतथयक परिवेशको 
प्रभावलाई न्त्यून गनय मद्दि गनेछ । 

अन्त्त्यमा, कोतभड १९ को माहामािी ववरुद्ध एकबद्ध भएि सम्पूणय िनुौतिहरु 
सफलिापूवयक सामना गनय प्रदेश सिकाि प्रतिवद्ध िहनेछ । साथै यस नीति 
िथा काययक्रमको सफल कायायन्त्वयनको लातग सम्पूणय सिोकािवालाहरुको 
सवक्रय सहयोगको अपेक्षा िाखेको छु। 

 

धन्त्यवाद । 


