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माननीय सभामुख महोदय, 

माननीय सदस्यहरू, 
  

1. संघीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक शासन 
व्यवस्थाको माध्यमबाट गण्डकी प्रदेशको ववकास 
र समवृिको जनआकांक्षा पूरा गननका लागग 
जनताको अभिमतबाट गण्डकी प्रदेश सरकारको 
गठन िई कायनरत रहेको हामी सबैलाई ववददतै 
छ। जनननवानगित गण्डकी प्रदेश सिाको िौथो 
अगिवेशनमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आगथनक वर्न 
२०७६/७७ को नीनत तथा कायनक्रम प्रस्तुत गनन 
पाउँदा गौरव महशसु गरेको छु। 

2. सामरती, ननरकंुश, केररीकृत र एकात्मक शासन 
प्रणालीको अरत्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक 
गणतरिात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गनन 
जीवन बभलदान गनुन हुने सम्पूणन ज्ञात अज्ञात 
अमर शहीदप्रनत िावपूणन श्रद्िाञ्जली अपनण 
गदनछु। शहीद, बेपत्ता तथा घाइते पररवारप्रनत 
उच्ि सम्मान प्रकट गदै घाइतेको शीघ्र स्वास््य 
लािको कामना गदनछु। नेपालको युगारतकारी 
अग्रगामी पररवतननका लागग िएका रावियता, 

लोकतरि, गणतरि र जनजीववकाको 
आरदोलनमा अगुवाइ गनुन हुने सम्पूणन 
अग्रजहरूको योगदानको उच्ि सम्मान गनन 
िाहरछु।  
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3. बाग्लुङ न्त्जल्लाबाट प्रदेश सिामा प्रनतननगित्व गनुन 
हुने लोकवप्रय युवा नेता माननीय सदस्य 
टेकबहादरु घतीको असामनयक ननिनमा िावपूणन 
श्रद्िाञ्जली अपनण गदनछु। साथै शोक सरतप्त 
पररवारजनप्रनत गदहरो समवेदना प्रकट गदनछु।  

4. नेपालको संघीय शासन प्रणाली नेपाली जनताको 
लामो त्याग, बभलदान र संघर्नको उपज हो। 
नेपालको संवविानले सिूपात गरेको संघीय शासन 
प्रणालीलाई कायनमलूक र प्रिावकारी बनाई 
नागररकको हक अगिकारको रक्षा, आगथनक 
ववकास र समवृिका लागग प्रदेश सरकार ननररतर 
क्रक्रयाशील छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतरिको 
रक्षा एवं सुदृढीकरण गरी संवविानको पूणन 
कायानरवयन गनन प्रदेश सरकार प्रनतबद्ि छ। 

5. लोकतरिका आिारिूत मूल्य र मारयता, 

जनताको प्रनतस्पिानत्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक 
शासन प्रणाली, मौभलक अगिकार, मानव 
अगिकार, बाभलग मतागिकार, पूणन पे्रस 
स्वतरिता, आवगिक ननवानिन, शक्तिपथृकीकरणको 
भसिारत, स्वतरि, ननष्पक्ष र सक्षम 
रयायपाभलका र ववगिको शासनप्रनत प्रदेश सरकार 
प्रनतबद्ि छ । प्रदेशको अगिकार क्षेि तथा 
मौभलक हक र कतनव्य सम्बरिी संवैिाननक 
व्यवस्थाको कायानरवयन गनन प्रदेश सरकार दृढ 
संकन्त्ल्पत छ। 
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6. गण्डकी प्रदेश सिाले प्रदेशको नामाकरण र 
राजधानी समयमै ननिानरण गने जस्तो उदाहरणीय 
कायन गरी राजनैनतक सहमनतको सरदेश ददएको 
छ ।  

7. िौगोभलक वववविता, प्राकृनतक सुरदरता, 

बहुजातीय, बहुिावर्क, बहुिाभमनक र 
बहुसांस्कृनतक ववशेर्तायुक्त गण्डकी प्रदेशमा 
सामान्त्जक सद््िाव र सांस्कृनतक सहअन्त्स्तत्वमा 
आिाररत एकताबि, सभ्य र सुसंस्कृत समाज 
ननमानण गने नीनत प्रदेश सरकारले अवलम्बन 
गनेछ । समाजमा ववद्यमान सबै प्रकारका 
वविेद, वञ्गितीकरण र असदहष्णुताको अरत्य 
गदै अवसरबाट पछाक्तड परेका र पाररएका वगन, 
समुदाय, जात, जानत, क्षेि र भलङ्गलाई 
राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रदेश सरकार 
सदैव अग्रसर रहनेछ । 

 

सभामखु महोदय, 
 

8. प्रदेश सरकार जनिावना, जनआकांक्षा र 
आवश्यकताका आिारमा प्रदेशका नागररकको 
जीवनस्तरमा सुिार गनन तथा ववकास र 
समदृ्गिको अपेक्षा पूरा गनन दृढ संकल्पका साथ 
अगाक्तड बदढरहेको छ । िौनतक संरिना पयानप्त 
नहुनु, कमनिारी र अरय स्रोतसािनको कमी हुन ु
तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीि आयोजनाको 
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वगीकरण समयमा नहुनु जस्ता अनेकन 
प्रनतकूलताका बाबजुद प्रदेश सरकारले शरुुआती 
वर्नमा हाभसल गरेका केही महत्त्वपूणन उपलन्त्धिहरू 
सम्माननत सदन समक्ष प्रस्तुत गनन िाहरछु । 

9. नेपालको सरदिनमा प्रदेश सरकार नवीनतम प्रयोग 
िएकोले प्रदेशको सुशासन, ववकास र समवृिको 
लागग नागररकमैिी शासन व्यवस्था सञ्िालन 
गनन यस वर्न महत्वपूणन ऐन, कानून, ननदेभशका 
र कायनववगि ननमानण गरी कानूनी जग बसाल्ने 
काम िएको छ । यस क्रममा हालसम्म २५ वटा 
ऐन, तीनवटा ननयमावली र तीनवटा गठन 
आदेश जारी िइसकेका छन ् । िालु आगथनक 
वर्नको बजेट तथा कायनक्रम कायानरवयन गननका 
लागग १४३ वटा कायनववगि र ननदेभशका जारी िई 
कायानरवयनमा आएका छन ्।  

10. सम्माननीय प्रिानमरिीको अध्यक्षतामा बसेको 
अरतर प्रदेश पररर्द्का तीन वटा बैठकमा 
मुख्यमरिी तथा प्रमुख सगिवको सहिागगता 
रहेको र दोस्रो बैठकबाट जारी िएको २९ बुँदे 
संघीयता कायाान्वयन सहजीकरण काया योजना 
कायानरवयनको िरणमा रहेको छ । प्रदेश 
सरकारको काममा एकरुपता ल्याउने र 
संघीयताका ववभिर्न पक्षको अनिुव आदानप्रदान 
गने अभिप्रायले मखु्यमरिीहरूको प्रथम बैठक नौ 
बुँदे मागनगिि तयार गरी पोखरामा सम्पर्न 
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िएको छ । संघीयता कायानरवयनका ववर्यमा 
छलफल गदै मुख्य रयायागिवक्ताहरूको प्रथम 
सम्मेलन पोखरामा सम्पर्न िएको छ ।  

11. गण्डकी प्रदेशको सामान्त्जक आगथनक ववकासका 
सूिकहरूको अवस्था गििण गने न्त्स्थनतपि र 
प्रथम पञ्िवर्ीय योजनाको आिार-पि तयार 
िएका  
छन ् । प्रदेशको ववकास र समदृ्गिका लागग 
अल्पकालीन लक्ष्य ववक्रम सम्वत ् २०८१, 
मध्यकालीन लक्ष्य ववक्रम सम्वत ् २०८७ र 
दीघनकालीन लक्ष्य ववक्रम सम्वत ् २१०० ननिानरण 
गररएको छ ।   

12. माननीय मुख्यमरिीको नेततृ्वमा भमिराष्र िीनको 
हाइनान प्रारतको उच्ि स्तरीय भ्रमण र हाइनान 
प्रारतका डेपुटी गिननर श्री छु जुनको नेततृ्वमा 
गण्डकी प्रदेशको उच्िस्तरीय भ्रमण सम्पर्न िई 
गण्डकी प्रदेश र हाइनान प्रान्त बीच भगगनी 
सम्बन्ध स्थापना गररएको छ। यस क्रममा 
शकै्षक्षक, व्यापाररक र सांस्कृनतक क्षेिमा सहयोग 
आदानप्रदान गने समझदारी िएको छ। गण्डकी 
प्रदेशको राजिानी पोखरा र हाइनान प्रारतको 
राजिानी हाइकाओ बीि समेत भगगनी सम्बन्ध 
स्थावपत िएको छ। 

13. गण्डकी गाईपालन तथा अनुसन्धान केन्र 
स्थापना गननका लागग गिननयाँ कम्पनीसँग 
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सम्झौता सम्पर्न िएको छ। प्रदेश गौरवको 
आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा-भभमाद-
दमु्कीबास सडक खण्डलाई रतुमागनको रुपमा 
ननमानण गनन गिननयाँ कम्पनीबाट सम्िाव्यता 
अध्ययन कायन प्रारम्ि िएको छ। पोखरामा 
अत्यािुननक बहुउद्देश्यीय रंगशाला ननमानणको 
लागग सम्िाव्यता अध्ययन कायन सम्पर्न िएको 
छ। पोखरा महानगरपाभलकामा िक्रपथ तथा 
मोनोरेल सञ्िालनको पूवानिार ननमानणका लागग 
ववस्ततृ आयोजना प्रनतवेदन तयार गनन गिननया ँ
कम्पनीसँग सम्झौता गने कायन अन्त्रतम िरणमा 
पुगेको छ।  

14. 'एक ननवााचन क्षेत्र - एक सडक' कायनक्रम 
अरतगनत ३६ र रणनीनतक ११ गरी ४७ सडक 
मध्ये ३५ सडकको २२५ क्रकलो भमटर कालोपि ेर 
३७ क्रकलो भमटर ग्रािेल गननका लागग ननमानण 
प्रक्रक्रया अगाक्तड बढाइएको छ। बाँकी १२ सडकको 
ववस्ततृ आयोजना प्रनतवेदन तयार िइरहेको छ। 
अरय १५८ सडक मध्ये १४५ सडकको ननमानण 
कायन अन्त्रतम िरणमा पुगेको छ। ४५.५ क्रकलो 
भमटर कालोपि े र ७ क्रकलो भमटर ग्रािेल गने 
कायन सम्पर्न िएको छ। 

15. सडक पुलतफन  २२ वटाको ननमानण कायन शरुु 
िएको, १७ वटा खररद प्रक्रक्रयामा रहेका र २५ 
वटाको ववस्ततृ आयोजना प्रनतवेदन तयार 
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िइरहेको छ। संघबाट हस्तारतररत ४१ वटा सडक 
पुलमध्ये ८ वटाको ननमानण कायन सम्पर्न 
िइसकेको र १२ वटा यस ै आगथनक वर्नभिि 
सम्पर्न हुने गरी कायन िइरहेको छ। बाँकी २१ 
वटा ननमानणािीन अवस्थामा रहेका छन।् झोलुङ्गे 
पुलतफन  २ वटा सम्पर्न िएका छन ् िने ५१ 
वटाको लागग खररद प्रक्रक्रया शरुु गररएको छ। 

16. िालु आगथनक वर्नमा ववभिर्न ३८ वटा क्रमागत 
भसँिाइ योजना पुनस्थानपना गरी ६९१ हेक्टर 
जग्गामा वर्ैिरी भसँिाइ सुवविा पुर्याइएको छ र 
ववभिर्न नयाँ भसँिाइ योजनाबाट ६६ हेक्टर थप 
भसञ्गित क्षेि ववस्तार गररएको छ। नदी 
ननयरिणका १५४ योजनामध्ये ७० योजना 
सम्पर्न िइसकेका छन ् िने बाँकी योजनाको 
ननमानण कायन यसै आगथनक वर्नमा सम्पर्न गने 
गरी रतु गनतमा अगाक्तड बढाइएको छ।  

17. खानेपानीतफन  ५५९ आयोजना कायानरवयनका लागग 
सम्झौता गरी सक्रकएको र १३० आयोजनाको 
ववस्ततृ सम्िाव्यता अध्ययन प्रनतवेदन तयार 
गररएको छ। एक घर - एक धारा कायनक्रम 
अरतगनत हालसम्म ८,५०७ घरिुरीमा खानेपानी 
सेवा ववस्तार गररएको छ। 

18. गुणस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गनन प्रदेश 
मातहतका 10 अस्पताल र 11 आयुवेद 
अस्पतालको स्तरवदृ्गि गरी सेवा ववस्तार गने 
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कायन प्रारम्ि गररएको छ। नवलपुर (नवलपरासी, 
बदनघाट ससु्ता पूवन) मा यातायात व्यवस्था सेवा 
कायानलय र घरेल ु तथा साना उद्योग कायानलय 
स्थापना गरी सेवा प्रारम्ि गररएको छ।  

19. दईु वर्नभििमा गण्डकी प्रदेश - उज्यालो प्रदेश 
घोर्णा गने प्रदेश सरकारको नीनत अनुरुप दईु 
वर्नभिि रान्त्ष्रय प्रसारण लाइनमा जोक्तडने 
सम्िावना नरहेका र हालसम्म बत्ती बाल्नका 
लागग आिुननक ऊजानको प्रयोग निएका मुस्ताङ, 
मनाङ, म्याग्दी, लमजुङ र गोरखा न्त्जल्लाका नौ 
वटा स्थानीय तहहरूका करीब १५०० घरिुरीमा 
घरेलु सौयन ऊजान प्रववगि जडान गने प्रक्रक्रया शरुु 
िइसकेको छ । बाग्लङु, लमजुङ, गोरखा र 
मनाङमा ३१ वटा साना जलववद्युत आयोजनाको 
ममनत गने कायन प्रारम्ि गररएको छ । आगामी 
िार वर्नभिि प्रदेशभििका करीब ७० हजार जीणन 
काठे पोललाई न्त्स्टल पोलले ववस्थापन गने नीनत 
अनुरुप १४,५०० न्त्स्टल पोल खररद गने कायन 
अगाक्तड बढाइएको छ। 

20. गोरखा, नवलपुर (नवलपरासी, बदनघाट सुस्ता 
पूवन), लमजुङ, मनाङ, तनहँु, बाग्लुङ, म्याग्दी 
र मुस्ताङ न्त्जल्लाका रान्त्ष्रय प्रसारण लाइन 
नजोक्तडएका क्षेिमा ववद्युत ववस्तार गननका लागग 
ववद्युत प्रागिकरणसँग सम्झौता िई कायन प्रक्रक्रया 
अगाक्तड बढेको छ। 
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21. ववकास आयोजनाको प्रिावकारी अनुगमन गनन, 
ननमानण कायनमा हुन सक्ने दढलाससु्ती र 
अननयभमतता रोक्न, आयोजनाको कायानरवयनमा 
आइपने समस्याको समयम ै सम्बोिन गरी 
ननमानण कायनलाई नछटो, छररतो र गुणस्तरीय 
बनाउन मुख्यमरिीको प्रत्यक्ष ननदेशनमा 
सञ्िालन हुने गरी प्रदेश सरकारको प्रथम 
वावर्नकोत्सवको अवसरमा २०७५ साल फागुन ४ 
गत ेववशेष कक्ष (एक्शन रुम) स्थापना गरी कायन 
प्रारम्ि गररएको छ। प्रदेश सरकारका सोंि, 
लक्ष्य, उद्देश्य, नीनत, कायनक्रम तथा 
उपलन्त्धिका बारेमा जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा 
जानकारी गराउने तथा जनताबाट पषृ्ठपोर्ण भलने 
उद्देश्यले ''जनतासँग मखु्यमन्त्री टेभलभभजन 
कायाक्रम'' शरुुआत गररएको छ। 

22. प्रदेश सरकारले २०७५ साल िार ४ गतेदेखख 
नागररकका गुनासा प्रत्यक्ष रुपमा सुनी सम्बोिन 
गने उद्देश्यले हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्िालनमा 
ल्याएको छ। हालसम्म प्राप्त िएका ५३० गुनासा 
मध्ये ३८४ गुनासा फर्छनयौट िई १४६ फर्छनयौटको 
क्रममा रहेका छन।् 

23. प्रदेश सरकार स्थापना िएको एक वर्न पूरा 
िएको उपलक्ष्यमा उत्कृष्ट काम गने २७ जना 
राष्रसेवकलाई पुरस्कृत गररएको छ। सरकारले 
वर्निर गरेका कामकारबाहीको वववरण समेटी 
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'प्रदेश सरकारको एक वषा' नामक पुन्त्स्तका 
प्रकाशन गररएको छ। 

24. प्रदेश सरकारले २०७५ साल िार १३ गत ेगण्डकी 
प्रदेशलाई पूणा खोप सुननश्गचत प्रदेश घोर्णा 
गरेको छ।  

25. यस वर्न 834 कृवर्, पशपुक्षी तथा मत्स्य मोडेल 
फामनलाई अनुदान सहयोग गररएको छ। गण्डकी 
प्रदेशका ३६ ननवानिन क्षेिमा एक/एक मुख्यमन्त्री 
जलवायुमैत्री नमूना कृवष गाउँ ननमानणको कायन 
अगाक्तड बढाइएको छ। प्रदेशभिि ३२ वटा कोल्ड 
रुम तथा कोल्ड स्टोर, 4 स्थानमा खसी बजार, 
३ स्थानमा बिशाला, १८ स्थानमा दिु गिस्यान 
केरर, ११ स्थानमा कृवर् उपज संकलन केरर, 
८ स्थानमा कृवर् प्रशोिन केरर, एउटा प्राङ्गाररक 
मल उत्पादन कारखाना, २ वटा दटस्यू कल्िर 
प्लारट तथा २ स्थानमा वप्रभसजन फामन स्थापना 
गने कायन िइरहेको छ। ७१ वटा कृवर् 
यान्त्रिकीकरण तथा गग्रनहाउस कायनक्रम, १२६ 
वटा साना तथा आिुननक भसँिाइ कायनक्रम, १० 
वटा सहकारी खेती कायनक्रम, ३ स्थानमा 
िक्लाबरदी कायनक्रम, २१ वटा पशपुक्षी तथा 
कृवर् क्षिेका मलू्य श्रङृ्खलामा आिाररत 
कायनक्रम, ५३ वटा फे्रसहाउस सदुृढीकरण सहयोग 
कायनक्रम तथा २८ वटा सामुदानयक होमस्टेमा 
प्राङ्गाररक खेती सहयोग कायनक्रम सञ्िालन 
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िइरहेका छन।् सहकारी सूिना, िू-सूिना तथा 
कृवर् सूिना व्यवस्थापनको लागग मोबाइल एप्स 
तयार गररएको छ। िालु आगथनक वर्नभििमा 
नवलपुर (नवलपरासी, बदनघाट सुस्ता पूवन) र 
कास्की न्त्जल्लाका स्थानीय तहका सीमाना 
अद्यावगिक गने कायन सम्पर्न गररनेछ। 

26. प्रदेशभििका ११० प्रमखु पयनटकीय गरतव्यहरूलाई 
समेटेर सगिि पुन्त्स्तका प्रकाशन गररएको छ। 
पयनटन ववकास तथा पूवानिार व्यवस्थापन गनन 
27३ होमस्टेलाई पूँजीगत अनुदान प्रदान गररएको 
छ। 

27. प्रदेशमा रहेका महत्वपूणन ताल, पोखरी र 
कुण्डहरूको संरक्षण, ववकास र सौरदयीकरणका 
लागग ताल संरक्षण ववकास प्रागधकरण ऐन, 
२०७५ जारी िएको छ। फेवाताल संरक्षण 
सम्बरिी सम्माननत सवोच्ि अदालतको 
फैसलालाई सम्मान गदै फेवातालको संरक्षण र 
ववकासका लागग उद्योग, पयनटन, वन तथा 
वातावरण मरिीको संयोजकत्वमा उच्िस्तरीय 
सभमनत गठन िई कायन अगाक्तड बढेको छ।  

28. प्रदेश समन्वय पररषद्को दईुवटा बैठक सम्पर्न 
िएका छन।् पररर्द्को दोस्रो बैठकले प्रदेश र 
स्थानीय तह बीि प्रिावकारी समरवय कायम 
गनन मुख्यमरिीको संयोजकत्वमा गण्डकी प्रदेश 
समन्वय पररषद् सहजीकरण सभमनत, कानून 
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तजुनमामा सहजीकरण गनन मुख्य रयायागिवक्ताको 
संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा कानून तजुामा 
सहजीकरण सभमनत र आवगिक योजना तजुनमामा 
सहजीकरण गनन नीनत तथा योजना आयोगका 
उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा योजना 
तजुामा सहजीकरण सभमनत गठन िई क्रक्रयाशील 
रहेका छन।् स्थानीय तहका जनप्रनतननगि तथा 
कमनिारीहरूलाई क्षमता अभिवदृ्गि गने उद्देश्यले 
रयानयक सभमनतको क्षिेागिकार र स्थानीय 
सरकार सञ्िालन सम्बरिमा ९ न्त्जल्लामा 
अभिमखुीकरण कायनक्रम सम्पर्न िएको छ। ८५ 
स्थानीय तहका पदागिकारीका लागग आवगिक 
योजना तजुनमा सम्बरिी अभिमखुीकरण कायनक्रम 
सम्पर्न िएको छ। 

 

सभामखु महोदय, 

 

29. प्रदेश सरकारले प्रथम वर्नमा हाभसल गरेका 
महत्त्वपूणन उपलन्त्धिको जगमा तयार गररएको 
आगामी आगथनक वर्नको सरकारको नीनत तथा 
कायनक्रम यस सम्माननत सदन समक्ष प्रस्तुत गनन 
िाहरछु। 

30. यस नीनत तथा कायनक्रम तयार गदान संवैिाननक 
व्यवस्था, प्रदेशका एकल र साझा अगिकार 
सूिी, पररौं योजनाको आिार-पि, नेपाल 
सरकारको समन्त्ष्टगत आगथनक नीनत, प्रदेशको 
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प्रथम पञ्िवर्ीय योजनाको आिार-पि, ददगो 
ववकास लक्ष्य प्रान्त्प्तका लागग अरतरानविय स्तरमा 
व्यक्त गरेका प्रनतबद्िता तथा प्रदेश सरकारले 
पदहलो र दोस्रो अगिवेशनमा प्रस्तुत गरेको नीनत 
तथा कायनक्रमलाई मागनदशननको रुपमा भलइएको 
छ। आगामी वर्न प्रदेश सरकारको संगठन संरिना 
अनुरुपका कमनिारीको व्यवस्था हुनेछ, साझा 
सूिीमा परेका ववर्यमा कानूनको तजुनमा हुनेछ, 
संवविानको ममन र िावना अनुरुप आयोजनाको 
वगीकरण िई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीि 
राजस्व तथा आयस्रोतको सरतुभलत, पारदशी र 
रयायोगित रुपमा बाँडफाँट हुनेछ र संघीयताको 
ममन बमोन्त्जम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीि 
समरवय, सह-अन्त्स्तत्व र सहकारीताको सम्बरि 
स्थावपत िई संघीयताको सहज कायानरवयनको 
वातावरण सजृना हुनेछ िर्ने ववश््वासको जगमा 
यो नीनत तथा कायनक्रम तय गररएको छ। 

31. प्रस्तुत नीनत तथा कायनक्रमले प्रदेशको सरतुभलत, 
समरयानयक र समावेशी ववकास र समदृ्गि 
हाभसल गरी "समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली" को 
राविय आकांक्षालाई सफल पाने उद्देश्य भलएको 
छ। 

32. "समदृ्ध प्रदेश र सखुी नागररक" ननमानण गने 
प्रदेश सरकारको दीघनकालीन सोंिबाट ननदेभशत 
िई प्रदेशको ववकास र समदृ्गिका लागग आगामी 
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िार वर्नभिि बहुआयाभमक गरीबी १४.२ 
प्रनतशतबाट ७ प्रनतशतमा झाने र प्रदेशको वावर्नक 
औसत आगथनक वदृ्गिदर 10.2 प्रनतशतले वदृ्गि 
गने लक्ष्य भलइएको छ। 

 

समदृ्गधको आधारः पयाटन पूवााधार  
 

33. पयनटन ववकास गरुुयोजना तयार गरी स्पष्ट कायन 
योजना सदहत पयनटन क्षेिको एकीकृत ववकास 
गररनेछ। गण्डकी प्रदेशलाई 'पयाटन हब' र 
पोखरालाई नेपालको 'पयाटकीय राजधानी'को 
रुपमा ववकास गररनेछ। रान्त्ष्रय तथा अरतरानन्त्ष्रय 
पयनटन बजारमा पयनटकीय गरतव्यको रुपमा 
प्रदेशको छवव स्थावपत गररनेछ।  

34. पोखरा-काठमाडौं-लुन्त्म्बनीलाई गौतम बुद्ध 
स्वर्णाम त्रत्रकोणको रुपमा  ववकास गनन संघीय 
सरकार र अरतर-प्रदेश सहकायनमा जोड ददइनेछ।  

35. पयनटकीय पूवानिारको ववकास गदान पुरातान्त्त्त्वक 
महत्त्वका िाभमनक, सांस्कृनतक, ऐनतहाभसक मठ 
मन्त्रदर, गुम्बा र गुफा लगायत मौभलक 
संस्कृनतको संरक्षण र प्रवद्निन गने नीनत 

अवलम्बन गररनेछ।  

36. जीववकोपाजनन र रोजगारीका अवसरमा वदृ्गि गनन 
पयान-पयनटन, माइस (MICE) पयनटन, जल पयनटन, 

कृवर् पयनटन, खेल पयनटन, शकै्षक्षक पयनटन, 

िाभमनक पयनटन र ग्रामीण पयनटन जस्ता पयनटन 
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व्यवसायको ववववगिकरण तथा ववस्तारमा जोड 
ददइनेछ र पयनटन क्षिेलाई अरय क्षेिसँग आबद्ि 
गरी उत्पादकत्व वदृ्गि गररनेछ। होमस्टे 
कायनक्रमलाई अगानननक कृवर् उत्पादन र साना 
तथा घरेलु उत्पादनसँग आबद्ि गरी पयनटन 
प्रवद्निन गररनेछ।  

37. प्रदेशभििका अर्नपूणन िक्रीय पदमागन, मनास्लु, 
िौलागगरी तथा ढोरपाटन भशकार आरक्ष 
लगायतका संरक्षक्षत क्षेिका पदमागनको स्तरोर्ननत 
गररनेछ। ग्रामीण पयनटन केररको स्तरोर्ननत र 
पयनटन सेवा सूिना केररको संस्थागत व्यवस्था 
गररनेछ। 

38. सन ् २०१९ लाई आन्तररक पयाटन वषा घोर्णा 
गरी कायनक्रम सञ्िालन िइरहेका छन।् सन ्
२०२० लाई निमेकी आकषाण पयाटन वषा र सन ्
२०२२ लाई अन्तरााष्ट्रिय पयाटन वषा अभियान 
सञ्िालन गरी सन ् २०२२ सम्ममा वावर्नक बीस 
लाख पयनटक भित्र्याउने लक्ष्य सदहत प्रिारप्रसार, 
बजार प्रवद्निन तथा  पूवानिार ननमानणमा जोड 
ददइनेछ।  

39. पोखरालाई हवाई हब बनाउन नेपालका प्रमुख 
शहर, प्रादेभशक राजिानी र नछमेकी देशका 
शहरसँग हवाई मागनद्वारा जोड्ने नीनत भलइनेछ। 
होमस्टे लगायतका महत्त्वपूणन पयनटकीय 
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गरतव्यमा आवश्यकता अनुसार हेभलप्याड ननमानण 
गररनेछ। 

40. गैर-आवासीय नेपालीलाई पयनटन पूवानिार ववकास 
र पयनटन प्रवद्निनमा आबद्ि हुन प्रोत्साहन 
गररनेछ। पदहिान िएका प्रदेशका प्रमुख 
पयनटकीय गरतव्यको ववकास र प्रवद्निन गररनेछ। 

41. मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी गोरखालाई फिल्म भसटी 
र ववशेर् पयनटन क्षेिको रुपमा ववकास गने नीनत 
भलइनेछ । आगामी वर्न उपल्लो मुस्ताङलाई 
Geopark घोर्णा गरी संरक्षण तथा प्रवद्निन 
गररनेछ। ऐनतहाभसक तथा पुरातान्त्त्त्वक महत्त्वको 
लोमरथाङ क्षेिलाई ववश््व सम्पदा सूिीमा सूिीकृत 
गनन पहल गररनेछ। 

42. गण्डकी प्रदेशको पयनटनलाई ववश््वव्यापी रुपमा 
प्रनतस्पिी बनाउन डडष्ट्जटल पयाटन कायाक्रम 
सञ्िालन गररनेछ। प्रदेशका उत्पादन तथा 
पयनटकीय स्थलको प्रिारप्रसार गनन ववश््वका प्रमुख 
िार्ामा वेब पोटाल ननमानण गरी सञ्िालन 
गररनेछ।  

43. प्रदेशभिि पयनटन सेवा प्रदान गनन उपयुक्त 
संस्थागत संरिना खडा गरी पयनटन प्रवद्निन 
गररनेछ।  

 

ववद्युत खपतमा वदृ्गधः प्रदेशको समदृ्गध 
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44. ववद्युत सेवा ववस्तारको कायनलाई ननररतरता 
ददइनेछ। रान्त्ष्रय प्रसारण लाइनको ववद्युत सेवा 
तुरुरतै पुर्याउन नसक्रकने क्षेिमा लघु जलववद्युत 
र सौयन ऊजानको माध्यमबाट ववद्युत सेवा पुर्याई 
गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपररर्द्को पदहलो 
बैठकबाट गररएको संकल्प "गण्डकी प्रदेश - 

उज्यालो प्रदेश" लाई पूरा गररनेछ।  

45. ववद्युत खपत वदृ्गि गरी पेरोभलयम पदाथनको 
आयातलाई प्रनतस्थापन गनन जोड ददइनेछ। एल 
वप ग्याँस िुलोलाई ववद्युत, बायोग्याँस र सौयन 
िुलोले ववस्थापन गदै जाने नीनत भलइनेछ।  

46. उत्तरगंगा, बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी लगायतका 
ठूला र जलाशययुक्त जलववद्युत आयोजना 
ननमानण गरी रान्त्ष्रय ऊजान सुरक्षामा उल्लेखनीय 
योगदान गननका लागग नेपाल सरकारसँग समरवय 
गररनेछ। कालीगण्डकी, मस्यानङ््दी र बुढीगण्डकी 
कररडोरमा संघीय सरकारसँगको समरवय र 
सहकायनमा प्रसारण लाइन ननमानण गनन पहल 
गररनेछ। लघ ु तथा साना जलववद्युत 
आयोजनाबाट उत्पाददत जलववद्युतलाई रान्त्ष्रय 
प्रसारण लाइनमा जोडी त्यस्ता आयोजनाबाट 
आगथनक लाि प्राप्त गने व्यवस्था भमलाइनेछ। 

47. प्रदेश सरकारको ववद्युत उत्पादनको लक्ष्य हाभसल 
गनन जल ववद्युत, सौयन, वायु र जवैवक ऊजान 
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आयोजना ननमानणको लागग सम्िाव्यताको 
आिारमा ननजी क्षेिसँग सहकायन गररनेछ। 
  

खाद्य वस्तुमा शदु्धताः प्रदेश सरकारको प्रनतबद्धता 
 

48. कृवर् क्षेिको आिुननकीकरण, यान्त्रिकीकरण, 
व्यावसायीकरण र भसँिाइको सुननश््गितता गरी 
उत्पादन र उत्पादकत्व ववृि गदै आगामी तीन 
वषामा मुख्य मुख्य उत्पादनमा आत्मननभार हुने र 
पाँच वषामा खाद्यान््न उत्पादन दोब्बर बनाउने 
लक्ष्यका साथ कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ। 
उर्नत जात, नश््ल र प्रववगिको प्रयोग र 
हस्तारतरण गननका लागग उगित व्यवस्था गनन र 
गुणस्तरीय सेवा उपलधि गराउन जनशक्ति तथा 
संस्थागत संरिना ववकास गदै लगगनेछ।  

49. उर्नत कृवर् उत्पादन सामग्रीको आपूनतन व्यवस्था 
सुननश््गित गनन उच्ि प्रववगियुि नसनरी र श्रोत 
केररको ववकास गररनेछ। उर्नत जातका 
बाच्छाबाच्छी र पाडापाडी हुकानउन ववशेर् प्रोत्साहन 
कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ। 

50. कृवर्, बागबानी, मत्स्य र पशपुक्षी पालन गने 
क्षेि नक्शाङ्कन गररनेछ। कृवष बगैंचा ननमानण 
गनन सम्िाव्यता अध्ययन गररनेछ। कृवर् तथा 
पशपुक्षीको त्यांक अद्यावगिक गररनेछ । कृर्क 
पररियपि र वगीकरणको आिारमा कृर्कलाई 
उपलधि गराउने सेवालाई प्रिावकारी बनाइनेछ। 
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51. कृर्क, कृवर् उद्यमी, कृर्क समूह र कृवर् 
सहकारीका लागग आम्दानी तथा प्रनतफलमा 
आिाररत प्रोत्साहन कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ।  

52. बाली, पशपुक्षी तथा मत्स्य पकेटक्षेि ववकासका 
लागग एक वडा - एक नमूना व्यावसानयक कृवष 
कायाक्रम र एक पाभलका - एक उत्पादन कायाक्रम 
जस्ता ववभशविकृत कृवर् उत्पादन क्षेि र मोडेल 
िामा सम्बरिी कायनक्रमलाई पररमाजनन गरी 
ननररतरता ददइनेछ।  

53. संघसँगको समरवयमा कृवर् क्षेिको ववकासको 
लागग प्रत्यक्ष वैदेभशक लगानी आकवर्नत गने 
नीनत भलइनेछ। नछमेकी भमि राि िीनसँग िएको 
सम्झौताको आिारमा उर्नत नश््लको गाई 
पालनमा अत्यािुननक प्रववगि भित्र्याई प्रदेशलाई 
दगु्ि पदाथनमा आत्मननिनर बनाउँदै लगगनेछ। 

54. बीउववजन लगायतका कृवर् उत्पादन सामग्रीको 
उपलधिता सुननश््गित गराइनेछ र उत्पाददत 
वस्तुको गुणस्तर ननयमन गने कानून तजुनमा 
गररनेछ। ववर्ादी, रोग, कीरा, बीउववजन तथा 
माटो परीक्षण गने प्रयोगशालालाई प्रिावकारी 
रुपमा सञ्िालन गररनेछ। प्रदेशको मुख्य 
प्रवेशववरद ु तनहँुको आबुखैरेनी र स्याङ्जाको 
मालुङ्गा राम्दीमा स्थावपत रतु ववर्ादी अवशेर् 
परीक्षण केररलाई प्रयोगशालाको रुपमा स्तरोर्ननत 
गरी एकीकृत खाद्य, कृवर् तथा पशपुक्षीजरय 
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उपजको गुणस्तर िेकपोष्टको रुपमा ववकास 
गररनेछ। 

55. जलवायु अनुकूभलत प्रववगिको प्रयोग, ववकास र 
ववस्तार गरी गरीबी ननवारण गनन, रोजगारी 
सजृना गनन तथा अगानननक कृवर् उत्पादन र 
उत्पादकत्व वदृ्गि गनन मखु्यमन्त्री जलवायमुैत्री 
नमूना कृवष गाउँ कायाक्रमलाइन ववस्तार गरी 
प्रिावकारी रुपमा कायानरवयन गररनेछ। 

56. उत्पादन र उत्पादकत्व ववृि गनन ववत्तीय उत्पे्ररणा 
कायनक्रम लाग ू गरी उद्यमशीलता अभिववृि गने 
नीनत भलइनेछ। ववत्तीय संस्थासँगको सहकायनमा 
कृर्कलाई उद्यमशील र आत्मननिनर बनाउन सहज 
रुपमा सहुभलयत व्याजदरमा कृवर् ऋण उपलधि 
गराउने व्यवस्था भमलाइनेछ। 

57. बाली तथा पशपुक्षी बबमालाई प्रिावकारी बनाउन 
कृर्क र बबमा कम्पनीसँग समरवय गरी 
प्रनतफलमा आिाररत बबमा कायनक्रम कायानरवयन 
गररनेछ। 

58. सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँगको सहकायनमा 
जैववक वववविता र स्थानीय बाली तथा 
पशपुक्षीको पदहिान, संरक्षण, संविनन र प्रविनन 
गने नीनत भलइनेछ।  

59. एक पाभलका-एक शीत भण्डार, एक पाभलका - 
एक कृवष बजार, एक वडा - एक कृवष उपज 
संकलन केन्र कायाक्रमलाई ननररतरता ददइनेछ।  
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60. ''खाद्य वस्तुमा शदु्धता - हामी सबैको 
प्रनतबद्धता'' को रान्त्ष्रय संकल्प पूरा गनन 
''आलीदेर्ख थालीसम्म - शदु्ध र स्वस्थ 
खाना'', ''बधशालादेर्ख भान्सासम्म - शदु्ध, 
स्वच्ि र स्वस्थ मास'ु' तथा ''गोठदेर्ख 
ओठसम्म - शदु्ध र स्वस्थ दधु'' कायनक्रमलाई 
अभियानको रुपमा सञ्िालन गररनेछ। यसका 
लागग खाद्य उत्पादनका असल अभ्यास 
अवलम्बन गदै कृवर् तथा पशपुक्षीजरय उपजको 
प्रशोिन केरर, अत्यािुननक बिशाला तथा दगु्ि 
गिस्यान केरर स्थापना सहयोग कायनक्रमलाई 
ननररतरता ददइनेछ। 

61. अगााननक कृवष उपज प्रमाणीकरण प्रयोगशाला 
स्थापना गने व्यवस्था भमलाइनेछ।  

62. माटोको गुणस्तर सुिानन प्राङ्गाररक मल र 
बायोिार उत्पादन तथा उपयोग कायनक्रम 
सञ्िालन गररनेछ। गुणस्तरीय प्राङ्गाररक दाना, 
और्िी, ववर्ादी र मल उत्पादन गने कारखाना 
स्थापना गनन ननजी क्षिेलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

63. सरकारी तथा सावनजननक स्थलमा फलफूल रोपण 
कायनक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्िालन 
गररनेछ। सबै सरकारी कायानलय पररसरमा बगैंचा 
पाका  बनाउन आवश्यक व्यवस्था भमलाइनेछ।  

64. सामूदहक, सहकारी तथा करार खेती प्रविनन गने 
कायनक्रमलाई ननररतरता ददइनेछ। उच्ि मूल्यका 



22 
 

कृवर् बाली (स्याउ, एिोकाडो, क्रकवी, कागती, 
ओखर, सुरतला, अलैंिी, कफी, गिया, भलिी, 
दटमुर, च्याउ, मौरीपालन, रेशम खेती लगायत) 
तथा पशवुस्तुलाई व्यावसायीकरण एवं 
औद्योगीकरण गननका लागग मलू्य श्रृंखलामा 
आिाररत कायनक्रमलाई प्रवद्निन गररनेछ। असला, 
सहर, राउट लगायतका स्थानीय स्तरमा उत्पादन 
हुन सक्ने प्रजानतका मत्स्यपालनलाई ववशेर् 
प्रोत्साहन ददइनेछ। सुरतला, अलैंिी, कफी, 
गियामा अनसुरिान गरी रोग ननदान गने 
व्यवस्था भमलाइनेछ।  

65. घरबगैंिा कायनक्रममा उच्ि मूल्य र पोर्णयुक्त 
बाली समावेश गनन प्रोत्साहन गररनेछ। 

66. स्याउ उत्पादनमा आत्मननिनर हुन संघसँगको 
समरवयमा मनाङ, मुस्ताङ, गोरखाको िािे र 
िुमनुब्रीलाई स्याउको सुपर जोनको रुपमा ववकास 
गररनेछ। स्याउ उत्पादन हुन सक्ने अरय स्थान 
पदहिान गरी स्याउ उत्पादन क्षेि ववस्तार गने 
नीनत भलइनेछ।  

67. संघ र स्थानीय तहसँगको समरवय र सहकायनमा 
कृवर्, पशपुक्षी तथा मत्स्य ववकासका कायनक्रम 
सञ्िालन गने नीनत भलइनेछ। युवा लक्षक्षत 
व्यावसानयक कृवष तथा पशपुक्षी ताभलम 
कायाक्रमलाई ननररतरता ददइनेछ।  
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68. घरपालुवा पशपुक्षीका रोग ववरुि बहृत खोप 
कायनक्रम सञ्िालन गरी क्रमशः पूणा पशपुक्षी 
खोपयुक्त पाभलका घोषणा गदै जाने नीनत 
भलइनेछ। जुनोदटक तथा महामारीजरय पशपुक्षी 
रोग ननयरिण तथा रोकथामका लागग एकीकृत 
स्वास््य नीनत अवलम्बन गररनेछ। 

69. िूभम प्रयोग नक्शा, खेतीको पररदृश्य, खेती 
अनुसारको पानीको आवश्यकता र पदहिान तथा 
सम्िाववत भसँिाइ योजनाको पररदृश्यहरू समेत 
प्रनतबबन्त्म्बत हुने गरी प्रदेश भसँचाइ गुरुयोजना 
तयार गररनेछ। नेपाल सरकारसँगको समरवयमा 
कालीगण्डकी, मस्यानङ्गदी, मादी, आिँीखोला 
कोररडोर, भििी मिेश र ठूला टारहरूलाई ववशेर् 
प्राथभमकतामा राखेर योजनाबद्ि भसँिाइ ववकास 
गररनेछ। भसँिाइ सुवविा नपुगेका कृवर्योग्य 
जभमनमा भसँिाइ सुवविा ववस्तार गररनेछ। सतह 
भसँिाइको सम्िावना निएका पहाडी िू-िागका 
पाखा र टारमा भसँिाइ सुवविा पुर्याउनका लागग 
हाल सञ्िालनमा रहेका लघ ु जलववद्युत वा 
सोलार भलफ्ट भसँिाइ प्रणालीलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ। ननमानण सम्पर्न भसँिाइ आयोजनाको 
ददगो व्यवस्थापन गननको लागग भसँिाइ सेवा 
शलु्क संकलन गनन आवश्यक नीनतगत, कानूनी 
तथा संस्थागत व्यवस्था गररनेछ। 
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70. प्रदेशभििका ठूला तथा मध्यम नदी तथा खोलामा 
स्थायी रुपमा तटबरि ननमानण गरी नदी 
क्रकनारका बस्ती र खेर गई रहेको जमीन संरक्षण 
कायनलाई ननररतरता ददइनेछ। पोखरा 
महानगरपाभलकासँग सहकायन गरी फेवाताल 
संरक्षणको लागग तत्कालीन र दीघनकालीन रुपमा 
िेक ड्याम तथा भसल्टेशन ड्याम ननमानण कायन 
एवं जलािार संरक्षण कायनक्रमलाई ननररतरता 
ददइनेछ। 
 

अबको अवस्थाः व्यवष्ट्स्थत बसोबास र भभूम व्यवस्था  
 
71. िू-उपयोगका ववभिर्न क्षेिहरू जस्तैः कृवर्, 

बसोबास, व्यावसानयक, औद्योगगक, वन र 
सावनजननक उपयोग क्षिेका जग्गाको नक्शाङ््कन 
गररनेछ। जग्गाको िक्लाबरदी गने, कृवर् वन 
प्रणाली लाग ू गने, िरन क्षेि ववकास गने र 
जग्गा भलजमा भलने ददने व्यवस्थालाई प्रोत्सादहत 
गरी जग्गा खण्डीकरण र बाँझो राख््ने प्रववृत्तलाई 
ननरुत्सादहत गदै लगगनेछ।  

72. जग्गाको िक्लाबरदी, जग्गा भलजमा भलनेददने 
लगायतका िूभम व्यवस्थापन सम्बरिी नीनतगत, 
कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गदै सरकारी, 
सावनजननक र गुठी जग्गाको संरक्षण तथा 
अभिलेख व्यवस्थापन गदै लगगनेछ। 
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73. िूभमहीन सुकुम्बासीको त्यांक संकलन गरी संघ 
र स्थानीय तहसँगको समरवयमा बसोबास, 
जीववकोपाजनन र सामान्त्जक संरक्षणका कायनक्रम 
सञ्िालन गररनेछ। अव्यवन्त्स्थत बसोबासलाइन 
व्यवन्त्स्थत गनन एकीकृत बस्ती ववकास गने नीनत 
भलइनेछ।  
 

एक सहकारीः एक उत्पादन 

 

74. सहकारी सम्बरिी आवश्यक नीनत, कानून तथा 
मापदण्ड तजुनमा गररनेछ। सहकारीको दतान, 
अभिलेखीकरण, प्रभशक्षण, प्रविनन तथा ननयमन 
गनन प्रदेश स्तरीय संस्थागत संरिना स्थापना 
गररनेछ। सहकारी क्षेिको ववकास तथा प्रविननका 
लागग क्षमता ववकास र अनुदानका कायनक्रम 
सञ्िालन गररनेछ।  

75. कृवर् क्षेिको व्यावसायीकरणका लागग एक 
सहकारी - एक उत्पादन तथा सामूदहक सहकारी 
खेती प्रणाली कायनक्रमलाई ननररतरता ददइनेछ। 
मदहला सहकारी संस्थाको संस्थागत सुदृढीकरणका 
लागग आवश्यक सहयोग गररनेछ। एक घर - एक 
सदस्य हुने गरी सहकारी संस्था दतान एवं क्षेि 
ववस्तार कायनक्रम कायानरवयन गररनेछ। संस्थागत 
सुशासन कायम गदै सहकारी क्षेिको लगानीलाई 
उत्पादनशील एवं व्यावसानयक क्षेिमा पररिालन 
गने नीनत भलइनेछ।  
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उत्पादन र उत्पादकत्व वदृ्गधः प्रदेशको समदृ्गध 
  

76. 'उपभोग्य वस्तु र ननमााण सामग्रीको उत्पादन 
बढाऔ;ं प्रदेशको समवृद्धमा योगदान पुर्याऔ'ं 

अभियानलाई अगाक्तड बढाइनेछ। उत्पादन र 
उत्पादकत्व वदृ्गि, रोजगारी सजृना र गरीबी 
ननवारणमा टेवा परु्याउने स्थानीय कच्िा पदाथनमा 
आिाररत लघ,ु घरेलु तथा साना उद्योगलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ। त्यस्ता उद्योग स्थापना, 
सञ्िालन र व्यवस्थापन गनन ववत्तीय ससं्थासँग 
समरवय गरी सहुभलयत दरमा ऋण उपलधि 
गराउने नीनत भलइनेछ।  

77. स्वदेशी र स्थानीयस्तरमा उत्पाददत वस्तु तथा 
सेवाको उपिोगलाई प्राथभमकता र प्रोत्साहन ददने 
नीनत भलइनेछ। ननकासीजरय वस्तु जस्तैः 
अल्लो, लोक्ता, ऊन, पन्त्स्मना, गलैंिा उत्पादन 
गनन जोड ददइनेछ। संघ, स्थानीय तह र ननजी 
क्षेिसँगको समरवयमा औद्योगगकरणलाई प्रविनन 
गनन आवश्यक पूवानिार ननमानण गने नीनत 
भलइनेछ।  

78. उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय प्रवद्निनका लागग 
लगानीमैिी वातावरण सजृना गररनेछ। 
सावनजननक-ननजी-सहकारी साझेदारी र संघसँगको 
समरवयमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेभशक लगानी 
समेतलाई प्रोत्साहन गररनेछ।  
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79. एक स्थानीय तह - एक उद्योग ग्रामको 
नीनतलाई ननररतरता दददैं स्थानीय तहमा उद्योग 
ग्राम स्थापनाका लागग आवश्यक पूवानिार 
ननमानणमा जोड ददइनेछ। कास्की र नवलपुर 
(नवलपरासी, बदनघाट सुस्ता पवून) मा 
प्रदेशस्तरका औद्योगगक क्षेि स्थापना गररनेछ।  

80. संघ, स्थानीय तह र ननजी क्षिेसँगको 
समरवयमा खानी तथा खननजको अरवेर्ण, 

उत्खनन र उपयोग गने नीनत भलइनेछ। यसका 
लागग आवश्यक नीनत तथा कानूनको तजुनमा, 

संस्थागत संरिना तथा पूवानिार ननमानण र 
अरवेर्ण-सवेक्षण गररनेछ। खननजजरय उत्पादन 
तथा ननमानण उद्योगको स्थापना र सञ्िालन 
गनन जोड ददइनेछ। 

81. प्रदेशको क्षेिागिकारभिि परेका उद्योगको 
औद्योगगक उत्पादकत्व वदृ्गि, औद्योगगक क्षेि 
व्यवस्थापन र उद्यमशीलता ववकासका क्षेिमा 
क्रक्रयाशील रहेका संस्थाको पुनरावलोकन गरी 
आवश्यकता अनुसार पुनसरंिना गररनेछ। 
उत्पादन क्षमता तथा रोजगारी वदृ्गिका लागग 
पूवानिार ननमानण सहयोग कायनक्रम सञ्िालन 
गररनेछ। औद्योगगक क्षिे व्यवस्थापनका लागग 
नीनत, कानून र मापदण्ड तजुनमा गरी संस्थागत 
सुशासन कायम गररनेछ। 
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82. आगथनक-सामान्त्जक रुपमा पछाक्तड परेका वगनको 
उद्यमशीलता ववकासका लागग व्यावसानयक तथा 
सीपमूलक ताभलम कायनक्रमलाई ननररतरता 
ददइनेछ। त्यसरी ताभलम प्राप्त उद्यमीलाई 
सहुभलयत ऋणको लागग ववत्तीय ससं्थासँग 
समरवय गररनेछ। कुमाल, दभलत लगायतका 
समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई 
आिुननकीकरण तथा व्यावसायीकरण गररनेछ।  

83. उद्योग व्यवसाय प्रवद्निन गनन ननजी क्षिेसँगको 
सहकायनमा त्रबजनेस इन्कुबेशन सेन्टरको स्थापना 
र सञ्िालन गररनेछ। औद्योगगक वस्तु तथा 
सेवाको प्रवद्निनका लागग औद्योगगक तथा 
व्यापार मेला आयोजना गनन ननजी क्षेिलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

84. प्रदेशको ददगो आगथनक ववकासका लागग उद्योग, 
व्यापार तथा व्यवसाय सञ्िालन एवं लगानीमैिी 
वातावरण सजृना गनन र आगथनक ववकासलाई 
तीव्रता ददन सावनजननक-ननजी आगथनक संवाद र 
सहकायनलाई एक सशक्त माध्यमको रुपमा 
ववकास गनन प्रदेश व्यवसाय मञ्च स्थापना गरी 
सञ्िालनमा ल्याइनेछ। 

85. उद्योग दतान, अनुमनत, नवीकरण लगायतका 
उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्त्रित सेवा प्रवाहमा 
एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गररनेछ। यी सेवा 
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प्रवाहमा ववद्युतीय प्रववगि प्रयोगको प्रारम्ि 
गररनेछ।   

86. उत्पादन लागत कम गनन आवश्यक पूवानिारको 
ववकास, श्रम कानूनको पररपालन, उत्पादक र 
उपिोक्ता बीिको मध्यस्थकतान व्यवस्थापन, 
ढुवानी लागत र उत्पादन-अवरोि रयूनीकरण 
गररनेछ । 

87. लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको 
प्रनतस्पिानत्मक क्षमता वदृ्गि गरी बजार पहँुि 
तथा ववस्तारका लागग सक्षम बनाउन लघु उद्यम 
सेवा ववस्तारलाई ननररतरता ददइनेछ। लघु 
उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादनको 
पदहिानका लागग सामूदहक गिरह प्रयोग गनन 
सहजीकरण गररनेछ।  

88. स्थानीय तहसँगको समरवय र सहकायनमा एक 
पाभलका - एक औद्योगगक उत्पादन कायाक्रम 
सञ्िालन गररनेछ। यो कायनक्रमलाई प्रिावकारी 
बनाउन सम्िाव्य स्रोत र सािनमा आिाररत 
औद्योगगक वस्तुको उत्पादनलाई प्रवद्निन गनन 
वस्तु ववकास केन्र तथा समूहगत औद्योगगक 
केन्रको स्थापना गररनेछ।  

89. अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु सहज, सुलि र 
ननयभमत रुपमा उपलधि गराउन सावनजननक, ननजी 
तथा सहकारी क्षेिलाई सहिागी गराउँदै उपिोक्ता 
दहत संरक्षण तथा प्रवद्निन गने व्यवस्था 
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भमलाइनेछ। संघसँगको समरवयमा सब ै प्रकारका 
भसन्त्रडकेट र काटेलको अरत्य गररनेछ। उपिोक्ता 
हकदहत संरक्षण गनन बजार अनुगमनलाई 
प्रिावकारी बनाइनेछ। 

90. संघसँगको समरवयमा खाद्यवस्तुको गुणस्तर 
परीक्षण गने प्रयोगशालाको स्थापना गनन पहल 

गररनेछ।  
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वैज्ञाननक व्यवस्थापन सहहतको हररयो वनः  
स्वच्ि वातावरण, स्वस्थ जीवन 
 

91. यस प्रदेशको ३७.१ प्रनतशत वन क्षेिले ढाक्रकएको 
हँुदा रान्त्ष्रय लक्ष्य प्राप्त गनन वन क्षेि कायम र 
व्यवस्थापन गने कायनलाई ननररतरता ददइनेछ। 
वन व्यवस्थापन गदान संरक्षण र आगथनक 
उपाजननलाई सँगसँगै लैजाने नीनत भलइनेछ। वन 
क्षेि अनतक्रमण गने कायनलाई ननरुत्सादहत गरी 
रयून वन क्षेि िएका मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी 
गोरखामा वन क्षिे बढाउन िूगोल सुहाउँदो 
वकृ्षारोपण गदै लगगनेछ। 

92. अर्नपूणन संरक्षण क्षेि, मनास्लु संरक्षण क्षेि र 
पञ्िासे संरक्षक्षत वनको व्यवस्थापन प्रदेश सरकार 
मातहत ल्याउन पहल गररनेछ। 

93. िौलागगरी क्षेि, डहरे देउराली, घुम्टे लेक र 
पञ्िकोट लगायतका क्षेिको वन संरक्षणका लागग 
सम्िाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

94. वन तथा वरयजरतु संरक्षण, ददगो तथा वैज्ञाननक 
वन व्यवस्थापन तथा उपयोग र वातावरणीय 
सेवाको ददगो उपलधिताको लागग समदुायमा 
आिाररत वन व्यवस्थापनलाई सबल बनाउँदै 
लगगनेछ। यसका लागग आवश्यक नीनतगत, 

कानूनी र संरिनागत सुदृढीकरण गररनेछ।  

95. वन पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्व वदृ्गि गनन 
“समदृ्गधका लागग वन” कायनक्रमलाई ननररतरता 
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ददइनेछ। “वन क्षेत्रमा िलिूल वकृ्षारोपण वषा” 

घोर्णा गरी बहुउपयोगी तथा बहुवर्ीय बबरुवा 
रोपण गररनेछ। वन क्षेिमा रहेका जक्तडबुटी, 
फलफूल, डालेघासँका रुखववरुवा संरक्षण गररनेछ। 
प्रदेशस्तरीय वरयजरतु उद्िार केररको स्थापना र 
सञ्िालन गररनेछ। मानव-वरयजरतु द्वरद्व 
व्यवस्थापनमा थप जोड ददइनेछ। पोखरा 
महानगरपाभलकाको पििैयामा प्रदेशस्तरीय प्राणी 
उद्यान स्थापना गररनेछ। 

96. स्थानीय तहसँगको समरवयमा अन्तरााष्ट्रिय 
स्तरको हररत उद्यान ननमानण गरी सञ्िालनमा 
ल्याइनेछ। 

97. आय आजनन बढाउन बाँझो र अिन प्रयोग िएको 
जमीनमा कृवर् वन कायनक्रमलाई बढावा ददइनेछ। 
सामुदानयक वनमा बहुउपयोगी जडीबुटी, 
फलफूल, डालेघाँस लगायतका बोटबबरुवा प्रवद्निन 
गने नीनत भलइनेछ।   

98. “स्वच्ि वातावरण - स्वस्थ जीवन” अभियानलाई 
सफल बनाउन ननजी क्षेि र नागररक समाजसँग 
सहकायन गररनेछ। पोखरा महानगरपाभलका 
लगायतका शहरी क्षेिमा वातावरण संरक्षण, वाय ु
प्रदरु्ण ननयरिण, हररयाली प्रवद्निन तथा शहरी 
सौरदयन कायम गनन हररयाली उद्यान स्थापना 
तथा सञ्िालन गरी “हररत शहर” अभियानलाई 
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प्रिावकारी बनाउन स्थानीय तहसँग समरवय 
गररनेछ। 

99. वरयजरतु तथा घरपालुवा जनावरको लागग वपउने 
पानी, साना भसँिाइ तथा जल पुनिनरण गनन “एक 
गाउँ - एक पोखरी अभभयान” सञ्िालनका लागग 
वन क्षेि तथा आसपासमा पोखरीको ननमानण र  

ममनत सम्िार गने कायनलाई ननररतरता ददइनेछ। 
प्रदेशभििका पोखरी, ताल तथा नदीको पानीको 
गुणस्तर र जलीय जैववक वववविता सम्बरिी 
अनुसरिान गरी पानीको स्वच्छता कायम गने 
कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ।  

100. प्रदेश अरतगनतका वन क्षेिमा पाइने लोपोरमुख 
वनस्पती तथा वरयजरतु प्रजानतको स्थानीय 
स्थलमै संरक्षण गनन जोड ददइनेछ। प्रदेशभििको 
वन क्षेि, गैरकाष्ठ वन पैदावर, जक्तडबुटी र जैववक 
वववविताको अध्ययन, अनुसरिान गरी संरक्षण 
र व्यवस्थापन गने नीनत भलइनेछ। 

101. गुणस्तरीय बबरुवा उत्पादन गनन वन बीउ बगैँिाको 
संरक्षण र व्यवस्थापन गररनेछ। उच्ि प्रववगियुक्त 
बहुवर्ीय वन नसनरीबाट हुने बबरुवा उत्पादनलाई 
ननररतरता ददई थप आठ न्त्जल्लामा ववस्तार 
गररनेछ। 

102. ढुङ्गा, गगट्टी र बालवुा लगायतका प्राकृनतक 
स्रोतको उत्खनन, उपयोग र व्यवस्थापनलाई 
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वातावरणमैिी बनाउन अनुगमन र ननयमन 
गररनेछ। 

103. जलवायु पररवतननका कारणबाट भसन्त्जनत 
नकारात्मक असर रयूनीकरण गनन स्थानीय 

तहसँगको सहकायनमा जलवायु अनुकूलन 
कायनयोजना कायानरवयन गरी “जलवायु पररवतान 
अनुकूभलत प्रदेश” बनाउने नीनत भलइनेछ। 

104. समुदाय, स्थानीय तह, सुरक्षा ननकाय, नागररक 
समाज र सञ्िार माध्यमको समरवय तथा 
सहिागगतामा वन डढेलो रोकथाम तथा ननयरिण 
गररनेछ। 

105. प्रदेशमा जक्तडबुटीजरय उद्योगको स्थापना, 
ववकास र प्रवद्निनका लागग आवश्यक नीनतगत तथा 
कानूनी सुिार गनुनका साथै अध्ययन, अनुसरिान 
र संस्थागत संरिनाको व्यवस्था गररनेछ। स्थानीय 
जडीबुटीको पदहिान, संरक्षण, प्रशोिन तथा 
प्रयोगका बारेमा जनिेतना अभिववृि गरी जडीबुटी 
सम्बरिी परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रववगिको 
अभिलेखीकरण, सुदृढीकरण तथा पुस्तारतरणका 
लागग आवश््यक व्यवस्था भमलाइनेछ।  

106. शदु्ि वपउने पानी, जलीय स्वच्छता र 
वातावरणीय सेवा प्रवाहको सुननश््गितता गनन ि-ू
क्षय रयूनीकरण गरी जमीनको उत्पादकत्व बढाउन 
महत्वपूणन र संवेदनशील जलािार क्षेिको पदहिान 
गरी एकीकृत जलािार व्यवस्थापन गदै लगगनेछ।  
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107. िुरे िावर लगायत िौगोभलक दृन्त्ष्टकोणले 
संवेदनशील क्षेिहरूमा माटो, पानी, वन तथा 
जैववक वववविता जस्ता प्राकृनतक स्रोतको 
एकीकृत र ददगो व्यवस्थापन गररनेछ।  

108. तल्लो तथा उपल्लो तटीय क्षेिका सेवाग्राही बीि 
अरतर सम्बरि कायम राख्दै पाररन्त्स्थनतकीय 
सेवाको िुक्तानी प्रणालीको ववकास गरी त्यस्तो 
सेवा प्राप्त गरे बापत लाग्ने शलु्कको ननश््गित 

अंश स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापनमा खिन गने 
व्यवस्था भमलाइनेछ।  

 

सुशासन र समदृ्गधः ववज्ञान र प्रववगध 
 

109. ववज्ञान र प्रववगिको अध्ययन, अनुसरिान र 
आववष्कार गननका लागग ववज्ञान तथा प्रववगध 
प्रनतरठान स्थापनाको नीनतगत, कानूनी र 
संरिनागत प्रबरि भमलाइनेछ। ववज्ञान तथा 
प्रववगिको क्षेिमा व्यवहाररक तथा उपयोगी 
अध्ययन, अनुसरिान र आववष्कारका लागग 
प्रोत्साहन गररनेछ।   

110. संघ, स्थानीय तह र ननजी क्षिेसँगको समरवय 
र सहकायनमा घरघरमा अन्त्प्टकल फाइबर तथा 
ब्रोड ब्याण्ड नेटवका  ववस्तार गनन सावनजननक-
ननजी साझेदारीको नीनत अवलम्बन गररनेछ। 
स्थानीय तहसम्म इरटरनेट सेवा परु्याउन पूवानिार 
ननमानणमा स्थानीय तहसँग सहकायन गररनेछ।  



37 
 

 

गुणस्तरीय भौनतक पूवााधारः प्रदेश समदृ्गधको आधार  
 

111. आगामी िार वर्नभिि प्रदेश राजिानी पोखराबाट 
प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केररलाई सडक 
सञ्जालले जोक्तडनेछ र स्थानीय तहका केरर 
जोक्तडई सकेका सडकको स्तरोर्ननत गररनेछ। 
"एक ननवााचन क्षेत्र - एक सडक" कायनक्रमलाई 
ननररतरता ददइनेछ। स्थानीय तहको केरर जोड्ने 
सडकमा पने सम्पूणन सडक पुलहरू ननमानण 
गररनेछ। 

112. बहृत ्पोखरा चक्रपथ र पोखरा-भभमाद-दमु्कीबास 
रतुमागा तथा शाभलग्राम साँस्कृनतक कोररडोरको 
ववस्ततृ आयोजना प्रनतवेदन तयार गरी 
कायानरवयनमा लगगनेछ। बढुीगण्डकी, मस्यानङ्दी 
र मादी कोररडोरमा सडक ननमानण कायनलाई 
ननररतरता ददई यी क्षेिमा आगथनक, सांस्कृनतक र 
पयनटकीय क्रक्रयाकलाप अभिवदृ्गि गनन आगथनक 
कोररडोरको रुपमा ववकास गररनेछ। 

113. प्रदेशभिि आगामी दईु वर्नमा आवश्यक झोलुङ्गे 
पुल ननमानण सम्पर्न गने नीनत भलइनेछ। छोटो 
तरीको झोलुङ्गे पुल ननमानण गनन स्थानीय 
तहलाई आवश्यक प्राववगिक र आगथनक सहयोग 
गररनेछ। 

114. अध्ययन अनुसरिान माफन त ् सडक पूवानिारमा 
नवीनतम प्रववगिको ववकास र प्रयोग गरी सडक 



38 
 

सुरक्षामा प्रिावकारीता ल्याउने नीनत अवलम्बन 
गररनेछ। सडक सुरक्षालाई सुननश््गित गनन प्रदेश 
लोकमागनका महत्त्वपूणन स्थानमा भसभस क्यामेरा 
जडान गररनेछ। प्रदेशको प्रवेश नाकामा 
प्रववगिजरय सवारी सािन सुरक्षाजाँि गेट ननमानण 
गररनेछ। सडक सुरक्षा सम्बरिी सिेतनामूलक 
कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ।  

115. सवारी परीक्षण केरर माफन त ् सवारी गुणस्तर 
सुननश््गित गने नीनत अवलम्बन गररनेछ। नेपाल 
सरकारसँगको सहकायनमा स्माटन लाइसेरस िेकजाँि 
गने प्रणाली स्थापना गररनेछ।  

116. नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकायन 
तथा ननजी क्षेिसँगको साझेदारीमा प्रदेश राजिानी 
पोखरा लगायतका शहरी क्षेिमा ववद्युतीय सवारी 
सािन सञ्िालन गनन आवश्यक व्यवस्था 
भमलाइनेछ। वैज्ञाननक रुट परभमट प्रणाली माफन त 
यातायात सेवाको पहँुि सुननश््गित गररनेछ । सेवा 
र गुणस्तरका आिारमा सावनजननक सवारीको 
वगीकरण गररनेछ।  

117. सवारी िालक तथा सवारी िनीले नतनुनपने 
राजस्व, शलु्क, दस्तुर, आदद ववद्युतीय 
माध्यमबाट समेत िुक्तानी गने व्यवस्था 
भमलाइनेछ। अनलाईन सवारी िालक अनुमनत पि 
प्रणालीलाई थप व्यवन्त्स्थत गररनेछ। सावनजननक 
सवारी सािनको अनुगमन गने तथा स्माटन काडन 
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प्रयोग गरी ववद्युतीय माध्यमबाट िाडा िुक्तानी 
गने व्यवस्था भमलाइनेछ।  

 

एक घर, एक धारा - प्रदेश सरकारको अभभभारा 
 

118. आगामी एक वर्नभिि खानेपानी सुवविा नपुगेका 
सबै घरिूरीमा आिारिूत स्तरको खानेपानी 
पुर्याइनेछ। खानेपानीको गुणस्तरलाई क्रभमक 
रुपमा सुिार गदै लगगनेछ। एक घर - एक 
धाराको नीनत कायानरवयन गररनेछ।  

119. स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहँुिको 
मौभलक हकलाई सुननश््गित गनन खानेपानी 
आयोजनामा उपिोिाको लागत सहिागगता 
सम्बरिी नीनतमा पुनरावलोकन गररनेछ। जीणन 
तथा आभंशक रुपमा सञ्िालनमा रहेका खानेपानी 
आयोजनालाई पुननननमानण वा ममनत सुिार गरी 
पूणन रुपमा सञ्िालनमा ल्याइनेछ।  

120. जलवायु पररवतननको प्रनतकूल प्रिावलाई ध्यानमा 
राखी स्थायी श्रोतहरूको खोजी गरी खानेपानीको 
आपूनतनलाई िरपदो र ददगो बनाइनेछ।  

121. 'गण्डकी प्रदेश - स्वच्ि, सिा, हराभरा प्रदेश' 
को रुपमा ववकास गनन आधुननक प्रववगधयुक्त 
िोहोरमैला प्रशोधन केन्र ननमानणका लागग 
स्थानीय तहसँग सहकायन गररनेछ। स्थानीय 
तहसँगको सहकायनमा शहरी क्षेिमा सावनजननक 
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शौिालय र उद्यान ननमानण तथा शहरी सौरदयन 
ववृि गने नीनत भलइनेछ। 

 

समदृ्गधको लहरः आधुननक र व्यवष्ट्स्थत शहर  

 

122. प्रदेशको राजिानी पोखरालाई शहरी पूवानिारयुि 
स्माटन शहर बनाउन संघ र स्थानीय तहसँग 
सहकायन गररनेछ। संघ र स्थानीय तहसँगको 
सहकायनमा योजनाबद्ि शहरीकरणको नीनत 
भलइनेछ। प्रदेश राजिानी नन्त्जक रहेका शहरलाई 
स्याटलाइट भसटीको रुपमा ववकास गररनेछ। सब ै
न्त्जल्ला सदरमुकाम रहेका शहरलाई व्यवन्त्स्थत र 
पूवानिारयुि बनाइनेछ। 

123. नेपाल सरकार, पोखरा महानगरपाभलका र ननजी 
क्षेिसँगको साझेदारीमा पोखरामा अत्यािुननक 
सुवविा सम्पर्न अन्तरााविय सम्मेलन केन्र 
स्थापना गने कायन प्रारम्ि गररनेछ।   

124. जोखखमयुि र पूवानिार ननमानणका लागग खगिनलो 
हुने स्थानमा रहेका बस्तीलाई स्थानारतरण गनन 
वातावरणमैत्री, प्रववगध र पूवााधारयुक्त एकीकृत 
नमूना बस्ती ननमानण गररनेछ। एकीकृत आवास 
ननमानण गनन ननजी क्षेिलाई प्रोत्साहन गररनेछ।  

125. प्रदेशको पदहिान झन्त्ल्कने गरेर प्रदेश सरकारको 
मुख्य प्रशासननक केरर, प्रदेश सिा िवन, प्रदेश 
प्रशासननक प्रनतष्ठान तथा ववभशि पदागिकारीको 
आवास ननमानण कायन यसै वर्नदेखख थालनी 



41 
 

गररनेछ। नवलपुर (नवलपरासी, बदनघाट सुस्ता 
पूवन) को कावासोतीमा प्रादेभशक सरकारी 
कायानलयहरूको लागग एकीकृत सुवविा सम्पर्न 
िवन ननमानण कायन शरुु गररनेछ। अरय स्थानमा 
आवश्यक प्रादेभशक सरकारी कायानलय िवन 
ननमानण गदै जाने नीनत भलइनेछ।  

126. िवन ननमानण संदहता तथा मापदण्डको प्रिावकारी 
कायानरवयन गररनेछ। स्थानीय वास्तुकलाको 
जगेनान र प्रविनन गदै िवन ननमानणमा आिुननक 
प्रववगि र स्थानीय सामग्रीको प्रयोगमा जोड 
ददइनेछ। सबै सावनजननक संरिना लैङ्गगक, 
बालबाभलका र अपाङ्गमैिी हुने गरी ननमानण 
गररनेछ। 

127. अनत ववपर्न, लोपोरमुख, सीमारतकृत वगन, 
अपाङ्गता िएका व्यक्ति, जोखखममा रहेका 
बालबाभलकाका लागग सुरक्षक्षत आवासको व्यवस्था 
गनन हाल सञ्िालनमा रहेको जनता आवास 
कायाक्रमलाई ननररतरता ददइनेछ। 

 

प्रदेशको धनः दक्ष जनशष्ट्क्त उत्पादन 
 

128. प्रादेभशक भशक्षा नीनत, कानून र मापदण्ड तयार 
गरी कायानरवयनमा ल्याइनेछ। आगामी दईु 
वर्नभिि गण्डकी प्रदेशलाई पूणा साक्षर प्रदेश 
घोर्णा गररनेछ। प्रदेशस्तरमा प्राववगिक भशक्षा 
तथा व्यावसानयक ताभलम सम्बरिी नीनत र 
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मापदण्ड बनाई ननयमन गररनेछ। प्रादेभशक 
जनशन्त्क्तको आवश्यकता प्रक्षेपण तथा शकै्षक्षक 
योजना ननमानण गरी कायानरवयन गररनेछ। 
सामुदानयक ववद्यालयमा सञ्िाभलत प्राववगिक तथा 
व्यावसानयक कायनक्रमको गुणस्तर वदृ्गि गनन 
प्रोत्सादहत गररनेछ। प्रदेशस्तरमा ववद्यालय तहको 
भशक्षकको सेवा शतन, योग्यता र सक्षमताको 
मापदण्ड ननिानरण गरी ननयमन गने व्यवस्था 
भमलाइनेछ। 

129. उच्िस्तरीय दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागग 
गण्डकी ववश्वववद्यालय स्थापना गरी सञ्िालनमा 
ल्याइनेछ। गुणस्तरीय प्राववगिक तथा 
व्यावसानयक भशक्षा ववकास र ववस्तारका लागग 
गण्डकी प्राववगधक प्रनतष्ठानको स्थापना गरी 
सञ्िालनमा ल्याइनेछ।  

130. गुणस्तरीय भशक्षाका लागग सामुदानयक ववद्यालयका 
भशक्षकलाई आवश्यक ताभलम प्रदान गने नीनत 
भलइनेछ। सूिना-प्रववगिमिैी शकै्षक्षक सामग्रीको 
उत्पादन र ववकासको व्यवस्था भमलाइनेछ। 
स्थानीय आवश्यकता बमोन्त्जम पाठ्यक्रम तयार 
गरी कायानरवयनमा ल्याइनेछ। 

131. स्थानीय तहसँगको सहकायनमा मातिृार्ामा 
पठनपाठनको व्यवस्था भमलाउने नीनत भलइनेछ। 

132. प्रदेशका दगुनम तथा दहमाली क्षेिमा सञ्िाभलत 
रयून ववद्याथी संख्या िएका ववद्यालयहरूलाई 
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स्थानीय तहसँगको सहकायनमा एकीकरण तथा 
समायोजन गरी आवासीय ववद्यालय व्यवस्थापन 
तथा सञ्िालन गने कायनलाई सहयोग गररनेछ। 
गुम्बा, मदरसा, आश्रम र गुरुकुलमा सञ्िाभलत 
शकै्षक्षक कायनक्रमलाई मूलिारको भशक्षा प्रणालीमा 
आबद्ि गने नीनत भलइनेछ। 

133. ननजी तथा सामुदानयक क्षेिसँगको समरवयमा 
प्रववगि, ववत्तीय तथा व्यावसानयक सिेतना 
कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ। स्थानीय तहसँगको 
समरवयमा बालववकास केररलाई नमूना केन्रको 
रुपमा ववकास गदै लगगनेछ। 

134. अपाङ्गता िएका बालबाभलकाको भशक्षामा पहँुि 
बढाई गुणस्तरीय भशक्षा प्रदान गनन प्रववगधमैत्री 
भशक्षण भसकाईमा जोड ददइनेछ। 

135. एमबीबीएस लगायत उच्ि प्राववगिक भशक्षा 
अध्ययनका लागग छािववृत्तमा छनौट िएका 
दभलत, अल्पसंख्यक तथा गरीब ववद्याथीलाई थप 
प्रोत्साहन गनन उच्च भशक्षा प्रोत्साहन िात्रववृि 
कायाक्रम सञ्िालन गररनेछ। 

136. उत्पादन र उत्पादकत्व ववृि गरी ददगो ववकास 
गनन अनुसरिान र ववकासलाई सँगसँग ै लैजाने 
नीनत भलइनेछ। ववकासका लागग 
ववश््वववद्यालयसँगको समरवयमा खोजमूलक र 
अनुसरिानात्मक कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ। 
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टनेल इन्त्रजननयररङको पाठयक्रम बनाउन 
ववश््वववद्यालयलाई सहयोग गररनेछ। 

 

खेलकुदको सम्मानः प्रदेशको पहहचान  

 

137. प्रदेशमा खेलकुदको ववकास गनन प्रदेश खेलकुद 
प्रनतष्ठान स्थापना गरी सञ्िालनमा ल्याइनेछ। 

138. प्रदेशमा सुवविा सम्पर्न बहुउद्देश्यीय रंगशाला, 
क्रक्रकेट रंगशाला, गल्फ कोशन, उच्ि उिाइ 
खेलकुद ताभलम केरर लगायतका खेलकुद 
पूवानिारको ववकास गररनेछ। रान्त्ष्रय तथा 
अरतरानन्त्ष्रय स्तरका खेलकुद प्रनतयोगगता 
सञ्िालन गनन सहजीकरण गररनेछ।  

139. समदृ्गधको अभभयान - युवाको योगदान िर्ने सोंि 
अनुरुप युवामा राविय िावना जागतृ गराई 
प्रदेशको ववकास तथा समवृिप्रनत न्त्जम्मेवार र 
नैनतकवान बनाउन प्रादेभशक युवा नीनत 
ल्याइनेछ। 

 

भाषा, संस्कृनतको सम्मानः गण्डकी प्रदेशको शान 

 

140. िार्ा, सादहत्य, कला, संगीत, नाट््य र 
संस्कृनतको संरक्षण गनन प्रदेश प्रज्ञा प्रनतष्ठान 
स्थापना गरी सञ्िालनमा ल्याइनेछ। जानत, 
िार्ा, संस्कृनत र भलवपको संरक्षण र प्रवद्निनमा 
जोड ददइनेछ।  
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141. प्रदेशका ऐनतहाभसक स्मारक र पुरातान्त्त्त्वक 
स्थलको अध्ययन, अनुसरिान, संरक्षण, सिंार 
तथा पुननननमानण सम्बरिी नीनत, कानून र 
मापदण्ड तजुनमा गररनेछ। प्रदेशभिि बहुसांस्कृनतक 
ग्रामको ननमानण कायनलाई ननररतरता ददइनेछ। 
प्रदेश संग्रहालय र अन्तरााष्ट्रिय पवातीय 
संग्रहालयको संरक्षण र सम्वद्निनमा जोड 
ददइनेछ। 

 

नागररक अगधकारको सम्मानः  
सामाष्ट्जक सुरक्षामा सरकारको ध्यान 
 

142. हरेक क्षेिमा मदहलाको अथनपूणन सहिागगता 
सुननश््गित गदै आगथनक र सामान्त्जक सशक्तिकरण 
गररनेछ। लैङ्गगक मूलप्रवाहीकरण तथा सारिूत 
लैङ्गगक समानता कायम गनन आवश्यक नीनत 
तथा कानून तजुनमा गरी कायानरवयन गररनेछ। 
सीपमूलक क्षमता अभिववृि गरी व्यावसानयक 
तथा उद्यमशीलताको ववकासमा जोड ददइनेछ।  

143. "लैङ्गगक हहसंा ववरुद्ध शनू्य सहनशीलता " को 
नीनत अवलम्बन गरी स्थानीय तहसँगको 
समरवय तथा सहकायनमा लैङ्गगक हहसंा तथा 
सामाष्ट्जक कुरीनत ववरुद्ध अभभयान सञ्िालन 
गररनेछ। लैङ्गगक दहसंा, मानव बेिबबखन तथा 
ओसारपसारमा परेका मदहलाको उद्घार, संरक्षण, 
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रयानयक उपिार, पाररवाररक पुनभमनलन तथा 
पुनस्थानपना गने व्यवस्था भमलाइनेछ। 

144. लैङ्गगक दहसंा, जातीय छुवाछुत लगायतका 
वविेद तथा सामान्त्जक अरिववश््वास र ववकृनतको 
अरत्यका लागग सामान्त्जक जागरण अभियान 
तथा सिेतनामूलक कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ। 
स्थानीय तहसँगको समरवयमा बाल वववाह 
लगायतका सामान्त्जक कुसँस्कार हटाउन 
सिेतनामूलक कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ। 

145. लैङ्गगक उत्तरदायी बजेट तजुनमा तथा कायानरवयन 
गने नीनत भलइनेछ। एकल मदहलाको आगथनक 
सामान्त्जक सशक्तिकरणका लागग एकल मदहला 
संरक्षण कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ।  

146. बाल अगिकारको सुननश््गितताका लागग बालमैत्री 
स्थानीय तह घोषणा गनन सहयोग गररनेछ। 
जोखखमपूणन अवस्थामा रहेका बालबाभलकाको 
उिार, पाररवाररक पुनभमनलन, संरक्षण र 
पुनस्थानपनाका लागग कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ।  

147. अपाङ्गता िएका व्यक्तिको अगिकार संरक्षण तथा 
संविनन गनन समुदायमा आिाररत पुनस्थानपना 
कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ। संरक्षणमा राख््नुपने 
बालबाभलका, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता िएका 
व्यक्ति तथा मानभसक बबरामीको लागग संरक्षण 
गहृ, विृाश्रम, ज्येष्ठ नागररक ददवा सेवा तथा 
भमलन केरर लगायतका ससं्थागत संरिना 
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स्थापना तथा सञ्िालन गनन सहयोग गने नीनत 
भलइनेछ।  
 

प्रदेशको शष्ट्क्तः स्वस्थ जनशष्ट्क्त 

 

148. प्रदेशस्तरमा जनस्वास््य सेवा प्रिावकारी रुपमा 
प्रवाह गनन प्रदेश स्वास््य नीनत तजुनमा गररनेछ। 
मुटु, मगृौला र क्यारसर रोगको उपिारको लागग 
ववभशन्त्ष्टकृत अस्पतालको ननमानण गने नीनतलाई 
ननररतरता ददइनेछ। नसने रोगको ववृिदर 
ननयरिणका लागग जनिेतनामलूक अभियान 
सञ्िालन गररनेछ।  

149. संघ र स्थानीय तहसँगको सहकायनमा स्वास््य 
त्रबमा कायाक्रमलाई अभियानका रुपमा अगाक्तड 
बढाइनेछ। क्यारसर, मटुु, मगृौला, भसकल सेल 

एननभमया, स्पाइनल इरजुरी, पाक्रकन रसन, 
अल्जाइमर र हेड इरजुरीको उपिारको लागग अनत 
गरीब बबरामीलाई आगथनक सहयोग गने नीनत 
भलइनेछ। आगथनक अिावका कारण स्वास््य 
उपिार सेवा पाउन नसकेका अपाङ्ग, असहाय, 
अशक्त, गिनवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागररक र 
ववपर्न वगनको उपिारको लागग प्रदान गदै आएको 
सुवविालाई ननररतरता ददइनेछ।  

150. मातभृशश ु स्वास््यमा सुिार ल्याउन र बाल 
मतृ्युदर घटाउन प्रसूनत तथा बाल अस्पतालको 
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ननमानण कायन अगाक्तड बढाइनेछ। प्रदेश खोप 
कोषलाई ननररतरता ददइनेछ। 

151. प्रदेशका अस्पताल तथा आयुवेद केररको सेवा 
ववस्तार र स्तरोर्ननत गरी प्रिावकारी सेवा प्रवाह 
गने व्यवस्था भमलाइनेछ। गुणस्तरीय स्वास््य 
सेवाको लागग आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था, 
और्िी तथा उपकरणको आपूनतनमा सहजीकरण र 
पूवानिार संरिनाको ननमानण गररनेछ।  

152. आगामी तीन वर्नभिि नवलपुर (नवलपरासी, 
बदनघाट ससु्ता पूवन), मुस्ताङ र मनाङमा न्त्जल्ला 
अस्पतालका िवन ननमानण गररनेछ ।  

153. गोरखा, लमजुङ, म्याग्दी, पवनत, नवलपुर 
(नवलपरासी, बदनघाट सुस्ता पूवन) र स्याङ्जाका 
न्त्जल्ला अस्पतालमा मगृौला रोगीको लागग 
डाईलायभसस सेवा ववस्तार गदै लगगनेछ । 
नवलपुर (नवलपरासी, बदनघाट सुस्ता पूवन) 
न्त्जल्लाका ववभिर्न स्वास््य ससं्थामा सपनदंश 
उपिारको व्यवस्था भमलाइनेछ। 

154. ववशेर्ज्ञ स्वास््य सेवाबाट वञ्गित रहेका दरू 
दराजका गाउँ बस्तीमा एकीकृत ववशेषज्ञ स्वास््य 
भशववर सञ्िालन गररनेछ। क्षयरोग, 
एि.आई.िी. एड्स, मलेररया, डेङ््गु र 
कालाजार रोगको एकीकृत खोज पड्ताल तथा 
ननगरानी कायाक्रमको शरुुआत गररनेछ। 
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155. स्थानीय तहसँगको समरवयमा सतु्केरी हुने 
घरघरमा स्वास््यकमी सेवा शरुुआत गररनेछ। 
दगुनम स्थानमा गिानवस्था तथा जदटल प्रसवको 
कारण स्वास््य सम्बरिी जदटलता उत्पर्न 
िएका गिनवती, सुत्केरी आमा तथा बच्िाको 
जीवन रक्षाको लागग सुवविा सम्पर्न 
अस्पतालसम्म पुर्याउन एयर भलष्ट्टटङ्ग गने 
कायनलाई ननररतरता ददइनेछ।  

156. स्याङ्जाको वाभलङ, पवनतको क्तडमुवा र तनहँुको 
दमौलीबाट सञ्िाभलत राजमागा घुम्ती अस्पताल   

सेवालाई ननररतरता ददइनेछ। आगामी आगथनक 
वर्नमा मध्यववरद ु न्त्जल्ला अस्पताल नवलपुरबाट 
समेत उक्त सेवा प्रदान गररनेछ। 

157. ननजी तथा सामुदानयक स्तरबाट सञ्िाभलत 
आयुवेद, प्राकृनतक, आम्िी, होभमयोप्याथी र 
एलोप्याथी लगायतका अरय गिक्रकत्सा सेवा प्रदान 
गने स्वास््य ससं्थाको मापदण्ड बनाई ननयमन 
गररनेछ। 

158. रोग ननदानका लागग प्रादेभशक रेिरेन्स 
प्रयोगशाला र स्वास््य सामग्री आपूनतनका लागग 
प्रदेश स्वास््य आपूनता भण्डारण केन्र स्थापना 
गररनेछ। महामारी तथा ववपद््जरय रोग ननयरिण 
गनन प्रिावकारी संयरि बनाइनेछ।  

159. आयुवेद अस्पतालमा स्थानीय जडीबुटीबाट 
पञ्िववद कर्ाय कल्पना तयार गरी उपलधि 
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गराउने व्यवस्था भमलाइनेछ। आयुवेद, योग र 
प्राकृनतक गिक्रकत्साको एकीकृत सेवा सदहतको 
प्रादेभशक आयुवेद अस्पताल ननमानण कायन प्रारम्ि 
गररनेछ। 

160. नेपाल सरकारसँगको सहकायनमा बहुक्षिेीय पोर्ण 
कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ। 

161. बजारको माग अनुसार सीपयुक्त जनशन्त्क्त 
उत्पादन गरी रोजगारीमा आबद्ि गने नीनत 
भलइनेछ। वैदेभशक रोजगारीबाट फक्रकन एका 
नागररकको ज्ञान, सीप, क्षमता र पूँजीलाई 
उपयोग गरी स्वदेशमै रोजगार र उद्योग व्यवसाय 
गनन प्रोत्सादहत गररनेछ। सीप भसक्न िाहनेका 
लागग सीपमूलक ताभलम सञ्िालन गररनेछ।  

 

सभामखु महोदय, 
 

162. ववकासका कायनक्रमलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय 
तह बीि प्रिावकारी र समरवयात्मक रुपमा 
सञ्िालन गनन अरतर प्रदेश पररर्द्, अरतर 
सरकारी ववत्त पररर्द् र प्रदेश समरवय पररर्द्लाई 
अगिकतम उपयोग गररनेछ।  

163. प्रदेशमा उपलधि सम्पूणन स्रोत सािनको ददगो 
उपयोगबाट उत्पादन र उत्पादकत्व ववृि गनन 
सावनजननक, ननजी, सहकारी तथा सामुदानयक 
क्षेिको सहिागगतामा प्रदेशको अथनतरिलाई 
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गनतशील, उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक, 
आत्मननिनर र ननयानतमूलक बनाउदै लगगनेछ। 

164. प्रदेशको आगथनक समवृिको संवाहकको रुपमा 
रहेका पयनटन, कृवर्, ऊजान, उद्योग र िौनतक 
पूवानिारको ववकास गनन लगानीमैिी वातावरण 
सजृना गररनेछ। प्रदेशको सवानङ्गीण आगथनक 
ववकासका लागग जनशन्त्क्त ववकास र सुशासनमा 
जोड ददइनेछ। प्रगनतशील उत्पादक शन्त्क्तको 
ववकास गरी उपलधि स्रोत र सािनको कुशल 
तथा प्रिावकारी उपयोगद्वारा रान्त्ष्रय पूँजीको 
ववकास गदै समाजवाद उरमुख अथनतरिको आिार 
ननमानण गनन ससं्थागत तथा संरिनागत 
सुदृढीकरण गररनेछ। 

165. ववत्तीय संघीयतालाई प्रिावकारी बनाउन नेपाल 
सरकारसँग खानी तथा खननज पदाथन, वन, 
संरक्षक्षत क्षिे, पवनतारोहण र ववद्युत रोयल्टीको 
दहस्सा प्राप्त गनन पहल गररनेछ। प्रदेश सरकारको 
कायन न्त्जम्मेवारी, संगठन संरिना, ववकास 
लागत, पूवानिार ननमानण र िौगोभलक सरतुलन 
जस्ता सूिकहरू समेतको आिारमा अनुदान तथा 
राजस्व बाँडफाँटको दहस्सा ननिानरण गनन रान्त्ष्रय 
प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आयोग र नेपाल 
सरकारसँग सहकायन गररनेछ।  

166. कर तथा गैरकरका दरलाई प्रनतस्पिी र 
समरयानयक बनाई व्यवसाय लागत घटाउन, 
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लगानी बढाउन र रोजगारी सजृना गनन नीनतगत 
तथा संस्थागत प्रबरि भमलाइनेछ। सावनजननक 
स्रोतको उपयोगलाई पारदशी, भमतव्ययी, 
उपलन्त्धिमलूक र समरयानयक बनाउन ववत्तीय 
जवाफदेही तथा बजेट व्यवस्थापन सम्बरिी 
कानून तजुनमा गररनेछ।  

167. आवश्यकता र प्राथभमकताका आिारमा योजना 
तथा बजेट तजुनमा र कायनक्रम छनौट गररनेछ। 
बजेट तथा कायनक्रमको कायानरवयन, लेखांकन र 
प्रनतवेदन पद्दनतलाई सूिनामलूक, समयबि, 
गुणस्तरीय र अनुमानयोग्य बनाइनेछ। ववकास 
आयोजना तथा कायनक्रम छनौट र कायानरवयन, 
ननतजामा आिाररत अनुगमन तथा मूल्यांकन, 
मध्यमकालीन खिन संरिना र वावर्नक ववकास 
कायनक्रमलाई एकआपसमा आबद्ि गररनेछ। 

168. प्रदेश नीनत तथा योजना आयोग माफन त योजना 
तजुनमालाई यथाथनपरक तथा कायानरवयनलाई 
प्रिावकारी बनाउन त्यांक संकलन, प्रशोिन र 
व्यवस्थापन गने कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ। 
स्वदेशी र ववदेशी प्रत्यक्ष लगानी आकवर्नत गनन 
सम्िाव्य पररयोजनाहरूको पदहिान र 
प्राथभमकीकरण गननका लागग प्रदेश पररयोजना 
बैंक स्थापना गररनेछ।  

169. नेपाल सरकारको ववकास सहायता नीनत अनुरूप 
राविय एवं प्रादेभशक लक्ष्य प्रानिका लागग वैदेभशक 
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अनुदान तथा ऋण पररिालन गररनेछ। पूँजी 
ननमानण, आगथनक ववृि, आगथनक ववकास र 
प्राववगिक जनशक्ति उत्पादन हुने क्षेिमा वैदेभशक 
अनुदान तथा ऋण पररिालन गररनेछ। ववकास 
आयोजनामा अपयानि पूँजीको पूनत न गनन, रोजगारी 
सजृना गनन, आरतररक राजस्व पररिालनमा 
ददगोपना र कुशलता ल्याउन, लगानी प्रविननका 
लागग पूवानिार ननमानण गनन प्राथभमकीकरण गरी 
अनुदान पररिालन गररनेछ। नतननसक्ने क्षमता र 
राविय प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आयोगले प्रदान 
गरेको सीमा समेतलाई मध्यनजर गदै आरतररक 
ऋणको कुशल व्यवस्थापन गने नीनत भलइनेछ। 

170. ववत्तीय सरतुलन, आगथनक अनुशासन र योजना 
व्यवस्थापनलाई प्रिावकारी बनाउन कायानरवयन 
योग्य योजना छनौट तथा बजेट-कायनक्रम तजुनमा 
गने कायनलाई प्रोत्साहन गरी कायानरवयनको 
क्रममा हुन सक्ने कायनक्रम संशोिन र 
रकमारतरलाई ननरूत्सादहत गररनेछ। 

171. संवविानद्वारा ननदेभशत लोककल्याणकारी राज्य 
व्यवस्था एवं समाजवाद उरमखु अथनतरि  
ननमानण गनन पररपूरक हुने गरी सावनजननक ववत्तको 
पररिालन गररनेछ। ववकास आयोजनामा लगानी 
गदान तीन तहका सरकारको लगानी दोहोरो नपने 
व्यवस्था भमलाइनेछ। अत्यावश्यक र प्रादेभशक 
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गौरवका आयोजनामा संघसँग समपूरक रुपमा 
लगानी गने नीनत भलइनेछ।  

172. प्रदेश सरकारले सावनजननक ववत्तको अवस्था र 
ववभशि कायनप्रकृनतको आिारमा आवश्यक 
सावनजननक ससं्थान, प्रनतष्ठान, बोडन तथा सभमनत 
स्थापना गने र यस्ता संस्थामा शेयर लगानी, 
ऋण लगानी, अनुदान प्रदान गने सम्बरिमा 
नीनतगत व्यवस्था गररनेछ।  

173. ददगो ववकास लक्ष्यका िारवटा आिारस्तम्िः 
जनता, पृ् वी, शान्त्रत र समवृिलाई 
केररववरदमुा राखी प्रदेशका नीनत, योजना, बजेट 
र कायनक्रम तजुनमा र कायानरवयन गररनेछ। 
 

ववद्युतीय सुशासनः  
सक्षम, सुदृढ, सेवामखुी र भ्ररटाचारमुक्त प्रशासन 
 

174. प्रदेश ननजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेशको 
अरय सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गदठत संस्थाको 
सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको 
सङ्गदठत ससं्थाको पदमा उपयुि उम्मेदवार 
छनौटमा स्वच्छता तथा ननष्पक्षता कायम गरी 
योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्निन गदै सावनजननक 
प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र उत्तरदायी 
बनाउन प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, 

कताव्य, अगधकार तथा कायाववगधको सम्बन्धमा 
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व्यवस्था गना बनेको ववधेयक यसै अगिवेशनमा 
प्रस्तुत गररनेछ। 

175. सावनजननक सेवालाई सरल, पारदशी, जवाफदेही, 
गुणस्तरीय, पररणाममुखी र नागररकमैिी बनाई 
सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गररनेछ। प्रदेशका 
सरकारी ननकायबाट प्रदान गररने सेवालाई 
प्रिावकारी बनाई सुशासनको प्रत्यािूनत गनन 
सुशासन सम्बन्धी कानून तथा प्रदेश सावाजननक 
सेवा सञ्चालन ननदेभशका तजुनमा गरी कायानरवयन 
गररनेछ।  

176. गण्डकी प्रदेश प्रभशक्षण प्रनतष्ठान ऐन, २०७५ 
बमोन्त्जम गण्डकी प्रदेश प्रभशक्षण प्रनतष्ठान 
स्थापना गरी प्रदेश र स्थानीय तहका 
जनप्रनतननगि, पदागिकारी र कमनिारीका लागग 
क्षमता ववकास सम्बरिी प्रभशक्षण कायन सञ्िालन 
गररनेछ। 

177. 'भ्ररटाचार गहदानः गना पनन हदन््न' अभियान 
सञ्िालन गररनेछ। प्रदेशको तफन बाट सञ्िालन 
गररने हरेक क्रक्रयाकलापमा भ्रिािार ववरुिको 
शरूय सहनशीलताको नीनत भलई सदािार प्रविनन 
गररनेछ। सावनजननक सेवालाई थप सहज, 
अनुमानयोग्य, पारदशी र जवाफदेही बनाउन 
ववद्युतीय सुशासनमा जोड ददइनेछ।  

178. रािसेवकहरूमा उच्ि मनोबल र न्त्जम्मेवारीका 
साथ समयमै काम सम्पर्न गने र उत्कृि 
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ननतजा ददने कायन संस्कृनतको ववकास गनन तथा 
सावनजननक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र 
सेवाग्राहीमैिी बनाउन प्रोत्साहनका कायनक्रम 
सञ्िालन गररनेछ। 

179. प्रदेश सरकारी सेवाका कमनिारीको अभिलेख 
व्यवन्त्स्थत र अद्यावगिक गनन व्यडक्तगत वववरण 
अभभलेख प्रणालीको ववकास गररनेछ। 

180. सावनजननक सेवा प्रवाहमा आिुननक प्रववगिको 
प्रयोग, नवप्रवनद्िनात्मक सोंि तथा 
प्रनतस्पिानत्मक क्षमता र दक्षता वदृ्गि गने 
कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ। 

181. स्थानीय तहका रयानयक सभमनतको क्षमता 
ववकास, कानून तजुनमा तथा स्थानीय सरकार 
सञ्िालन सम्बरिी क्षमता अभिववृि कायनक्रम 
सञ्िालन गररनेछ। मानव अगिकारको सम्मान, 
संरक्षण र प्रविनन गनन मानव अगिकार तथा 
कानूनी सिेतना कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ।  

182. नेपालको सवंविानले पररकल्पना गरे बमोन्त्जम 
रयायपाभलकाको स्वतरिता, सक्षमता र 
ननष्पक्षताको सम्मान गदै अदालतको फैसला 
कायानरवयन गनन प्रदेशभिि िैसला कायाान्वयन 
इकाई गठन गररनेछ। कानून व्यवसायीको 
व्यावसानयक मयानदा र क्षमता अभिवदृ्गिका 
कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ। 
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183. प्रदेश सरकारका नीनत तजुनमादेखख 
कायानरवयनसम्मका िरणलाई पारदशी, जवाफदेही 
र पूवाननुमानयोग्य बनाउन ननतजामूलक सूिकमा 
आिाररत अनुगमन तथा मूल्याङ््कन प्रणालीलाई 
प्रिावकारी बनाइनेछ।  

184. सावनजननक व्यवस्थापनलाई ननतजामुखी बनाउन, 
कानूनी राज्यको अविारणा अनुरुप प्रशासकीय 
काम कारवाही सम्पादन गराउन र प्रदेश 
सरकारले भलएका नीनत, योजना तथा 
कायनक्रमलाई अझै बढी प्रिावकारी बनाउन 
व्यवस्थापन परीक्षणमा जोड ददइनेछ। 

185. प्रदेश प्रहरी, प्रदेश प्रहरी ताभलम केन्र र प्रदेश 
अनुसन्धान व्यूरो सञ्िालनका लागग आवश्यक 
पने कानूनी, संगठनात्मक व्यवस्था तथा िौनतक 
संरिनाको ननमानण तथा स्तरोर्ननत  गररनेछ। 

186. कारागार, दहरासत तथा बाल सुिार गहृको 
ननयभमत अनुगमन गरी सुधार गहृको रुपमा 
रुपारतरण गने कायनलाई ननररतरता ददइनेछ। 
संघसँगको सहकायनमा आवश्यक िौनतक संरिना 
ननमानण तथा स्तरोर्ननत गने नीनत भलइनेछ। 

187. संवविानको एकल अगिकार सूिीका तथा संघ र 
स्थानीय तहसँगको समरवय र सहकायनमा साझा 
अगिकार सूिीका कानून तजुनमा गररनेछ र कानून 
कायानरवयन अवस्थाको प्रिावकारी अनुगमन 
गररनेछ। 
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188. पयनटन व्यवसायलाई सुरक्षक्षत बनाउन मनाङ, 

मुस्ताङ र उत्तरी गोरखामा पयाटक उद्दार केन्र 
स्थापना गररनेछ। 

189. ववपद् व्यवस्थापन सम्बरिी प्रदेशको आवश्यक 
नीनत, कानून र मापदण्ड तजुनमा गररनेछ। ववपद् 
व्यवस्थापन सामग्री िण्डारण केररमा आवश्यक 
सामग्रीको व्यवस्था गररनेछ। ववपद् जोखखम 
रयूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागग सम्बि 
ववर्यगत ननकायसँगको समरवयमा ववपद् पूवा 
सूचना प्रणाली स्थापना र व्यवस्थापन गररनेछ। 

190. स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सभमनतलाई सक्रक्रय 
बनाई उिारकमीको क्षमता अभिववृि गररनेछ। 
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा राहत तथा उिार 
सामग्रीको व्यवस्थापन गररनेछ। स्थानीय तहमा 
ववपद् जोखखम रयूनीकरण सम्बरिी 
अभिमखुीकरण कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ। 

191. ननजी क्षेिसँगको साझेदारीमा सूचना प्रववगध पाका  
स्थापना र सञ्िालनका लागग गुरुयोजना तयार 
गरी पूवानिार ननमानणका कायन प्रारम्ि गररनेछ। 
प्रदेशस्तरीय सञ्िारग्राम स्थापनाका लागग संघीय 
सरकारसँगको साझेदारीमा आवश्यक पूवानिार 
ननमानणको कायन अगाक्तड बढाइनेछ। स्थानीय 
तहसँगको सहकायनमा सूिना प्रववगिको प्रविनन 
तथा ववद्युतीय अपराि ननयरिणका लागग 
ववद्युतीय साक्षरता कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ।  
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192. आमसञ्िार क्षेिलाई थप मयानददत र व्यावसानयक 
बनाउन सञ्िार सम्बरिी आवश्यक कानून तजुनमा 
गररनेछ। सञ्िार गहृमा रयूनतम पाररश्रभमक 
ननिानरण सभमनतले तोके बमोन्त्जमको पाररश्रभमक 
लागू गराउन पहल गररनेछ। पिकार तथा 
सञ्िारकमीको क्षमता ववकास सम्बरिी कायनक्रम 
सञ्िालन गररनेछ।  

193. दहसंा पीक्तडत मदहला तथा बालबाभलकाको 
सहयोगाथन सुरक्षक्षत गहृ ननमानण तथा व्यवस्थापन 
गननका लागग स्थानीय तहसँग सहकायन गररनेछ। 
अपराि तथा यातना पीक्तडतको पुनस्थानपनाका 
लागग ववभिर्न सघं ससं्थासँगको सहकायन तथा 
साझेदारीमा सिेतनामूलक र क्षमता अभिववृि 
कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ। 

194. जनआरदोलन तथा सशस्ि संघर्नका शहीद तथा 
बेपत्ता नागररकका पररवार, घाइते तथा घाइते 
पररवार र अपाङ्गता िएका व्यक्तिका लागग 
सरोकारवाला संघ संस्थासँगको सहकायनमा रोजगार 
तथा सीपमूलक कायनक्रम सञ्िालन गररनेछ। 

195. सरोकारवाला संघ संस्थासँगको सहकायनमा 
प्रदेशभिि लागूपदाथन दवु्यनसन रयूनीकरण तथा 
समुदाय-प्रहरी साझेदारी कायाक्रम सञ्िालन 
गररनेछ। 

196. प्रदेश सरकारको ववद्यमान संगठन संरिनालाई 
सेवा प्रवाहको माग र आवश्यकताको आिारमा 
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संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी 
कायानरवयनमा ल्याइनेछ।  

197. संघसँगको समरवयमा प्रदेशका ठूला तथा गौरवका 
आयोजनामा स्वदेशी तथा ववदेशी लगानी 
आकवर्नत गनन र कायानरवयनको प्रिावकारी 
अनुगमन गननका लागग प्रदेश ववकास प्रागधकरण 
स्थापना गने सम्बरिी नीनतगत, कानूनी र 
संस्थागत व्यवस्था भमलाइनेछ ।  

198. स्थानीय तहको आवश्यकता र मागका आिारमा 
पाभलका कायानलय िवन ननमानणका लागग 
समपूरक अनुदानको माध्यमबाट सहयोग गने 
नीनत भलइनेछ।  

199. सेवा प्रवाह तथा ववकास आयोजनाको 
प्रिावकाररता अभिवदृ्गि गनन अनुगमन र 
मूल्यांकन गने, जनताको गुनासो सुर्ने तथा 
पषृ्ठपोर्ण भलने सम्बरिी नीनतगत तथा 
संस्थागत संयरिको व्यवस्था गररनेछ। हाल 
सञ्िालनमा रहेका 'हेलो मखु्यमन्त्री कक्ष', 
आिुननक प्रववगियुि 'ववशेष कक्ष (एक्शन रुम)' 

र 'जनतासँग मुख्यमन्त्री टेभलभभजन 
कायाक्रम'लाई थप प्रिावकारी बनाई ननररतरता 
ददइनेछ। 

200. सावनजननक सम्पवत्तको अभिलेख अद्यावगिक गरी 
संरक्षण र व्यवस्थापन गनन आवश्यक नीनतगत, 
कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गररनेछ। प्रदेश 
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सरकारको कायन न्त्जम्मेवारीमा परेका 
कामकारबाहीलाई प्रिावकारी तथा व्यवन्त्स्थत 
बनाउन आवश्यक पने संस्था तथा संरिना प्रदेश 
सरकार मातहत ल्याउन नेपाल सरकारसँग 
समरवय गररनेछ।  

 

सभामखु महोदय, 
 

201. प्रदेश सरकारको आिार वर्नमा प्राि उपलन्त्धिलाई 
संस्थागत गदै आगथनक, सामान्त्जक र सांस्कृनतक 
लगायतका सबै क्षेिको ववकास गरी सामान्त्जक 
रयाय र समरयानयक आगथनक ववकासबाट रािले 
भलएको समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपालीको राविय 
आकांक्षा पूरा गनन गण्डकी प्रदेश सरकारको यो 
नीनत तथा कायनक्रम सहायकभसि हुने ववश््वास 
भलएको छु। 

202. यो नीनत तथा कायनक्रमको सफल कायानरवयनबाट 
संघीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक शासन 
व्यवस्था संस्थागत हँुदै नागररक सबलीकरण, 
उत्पादन र उत्पादकत्व ववृि, उद्यमशीलताको 
ववकास, िौनतक पूवानिारको सरतुभलत ववकास, 
सामान्त्जक वविेदको अरत्य, गुणस्तरीय सेवा 
प्रवाह तथा समाजवाद उरमखु स्वतरि र समिृ 
अथनतरिको ननमानणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको 
छु। 
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203. प्रदेश सरकारको ननमरिणालाई स्वीकार गरी प्रदेश 
सिाको दोस्रो अगिवेशनमा उपन्त्स्थत िई 
मागनदशनन र उत्पे्ररणा ददनु हुने सम्माननीय 
प्रिानमरिीज्यूप्रनत आिार प्रकट गनन िाहरछु। 
गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ववकास र समवृिको 
यािातफन  अग्रसर गराउन योगदान पुर्याउनु हुने 
यस प्रदेशका सम्पूणन नागररक, संघीय सरकार, 
प्रदेश सिाका माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तह, 
राजनीनतक दल, ववकास साझेदार संस्था, 
िगगनी सम्बरि कायम िएको जनवादी गणतरि 
िीनको हाइनान प्रारत सरकार, पिकार, 
राष्रसेवक कमनिारी, सुरक्षाकमी, नागररक समाज 
तथा गैर सरकारी संघ ससं्थाप्रनत हाददनक आिार 
प्रकट गदनछु। प्रदेशको सवानङ्गीण ववकासमा प्रदेश 
सरकारसँग हातेमालो गदै यहाँहरूले ददनुिएको 
साथ, समथनन र रिनात्मक सुझाव प्रस्तुत नीनत 
तथा कायनक्रमको कायानरवयन गदान पनन अटुट 
रुपमा प्राि िई न ै रहने अपेक्षा गदनछु। गण्डकी 
प्रदेशलाई सबल र समिृ प्रदेश बनाएरै छाड्ने 
प्रदेश सरकारको प्रनतबिता माननीय सदस्यहरू 
समक्ष दोहोर्याउन िाहरछु। यस प्रदेशको आगथनक 
तथा सामान्त्जक ववकासमा आ-आफ्ना तह र 
तप्काबाट महत्त्वपूणन िूभमका ननवानह गनुन हुने 
सबैमा हाददनक आिार प्रकट गनन िाहरछु। 
 

धन्यवाद। 


