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प्रदेश सभाका माननीय सभामुख, 

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, 

 

1= सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको बललदानीपूर्व संघर्व, जनयुद्ध ि लर्लभन्न समयका 

आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गनेगिी जनलनर्ावलित संलर्धानसभाबाट घोर्र्ा 

भएको नेपालको संलर्धानमा ब्यर्स्था भए बमोलजम संघीय शासन प्रर्ालीबाट गलित कर्ावली 

प्रदेशका नागरिकको प्रलतलनलधमूलक यस गरिमामय सभामा कर्ावली प्रदेश सिकािको आलथवक 

र्र्व २०७७/०७८ को नीलत तथा कायवक्रम प्रसु्तत गनव पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ।  

2= यस अर्सिमा लोकताब्धिक गर्ति, संघीयता, समारे्लशता, सामालजक न्याय ि कर्ावली 

प्रदेश लनमावर्का लालग जीर्न उत्सगव गनुवहुने समू्पर्व ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरूप्रलत हालदवक 

श्रद्धाञ्जली अपवर् गदवछु। यसक्रममा बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यब्धि ि आन्दोलनमा 

स्वालभमानपूर्वक सहभागी भई योगदान गनुवहुने व्यब्धित्वहरूको स्मिर् गदै सम्मान व्यि 

गदवछु। 

3= नेपाल सिकािले ऐलतहालसक सब्धि, नक्सा तथा प्रमार्का आधािमा ललब्धम्पयाधुिा, ललपुलेक ि 

कालापानी समेतको के्षत्रलाई समेटी नेपालको िाजनीलतक ि प्रशासलनक नक्सा अद्यार्लधक गिी 

सार्वजलनक गिेकोमा कर्ावली प्रदेश सिकाि धन्यर्ाद सलहत उच्च सम्मान ब्यि गदवछ। 

4= लर्श्वब्यापी रूपमा फैललएको कोलभड-19 महामािीले समू्पर्व मानर्जालतलाई नै आक्रान्त बनाएको 

छ। यसबाट स्वदेश ि लर्देशमा ज्यान गुमाएका नेपाली लगायत सबै मृतकप्रलत हालदवक 

श्रद्धाञ्जली ि शोकाकुल परिर्ािजनप्रलत समरे्दना अपवर् गदवछु। साथै, सङ््कक्रलमत सबैको शीघ्र 

स्वास्थ्य लाभको कामना गदवछु। यस लर्र्म महामािीबाट जीर्निक्षाका लालग सिकािबाट 

ललइएको नीलतको परिपालनाका लालग सबैलाई धन्यर्ाद लददै थप सतकव ता ि संयम अपनाउन 

समेत अलपल गदवछु।  

5= कोलभड-19 बाट उत्पन्न संकट व्यर्स्थापन गनव प्रदेश सिकाि उच्च प्राथलमकताका साथ सलक्रय 

छ। लर्देशमा तथा प्रदेश बालहि िहेका ि घि लफताव हुन प्रयत्नित कर्ावलीबासीको मानर्ीय 

संरे्दनालाई उच्च महत्व लददै गन्तव्यसम्म पुग्न सहजीकिर्, प्रदेश प्ररे्श हुने लर्लभन्न नाकामा 

स्वास्थ्य जाँिका लालग स्वास्थ्यकमी ि सुिक्षाकमीको सघन परििालन, लजल्ला तथा स्थानीय 

तहमा क्वािेब्धिनको व्यर्स्था, िाहत लर्तिर्, स्वास्थ्य संस्थामा आइसोलेसन कक्ष लनमावर्, 

आर्श्यक और्धी, स्वास्थ्य सामग्री ि आर्श्यक पूर्ावधािको शीघ्र लर्कासका लालग प्रदेश 

सिकािले बजेट प्रर्ाह ि जनशब्धि परििालन गरििहेको छ। प्रदेश सिकािले आि.टी. 

लप.लस.आि. लगायतका मेलसन उपकिर्हरूको उलित व्यर्स्था सलहत िुलो संख्यामा पिीक्षर् 

कायवलाई लनिन्तिता लदईएको छ।  

6= यस महामािीको लनयिर्, िोकथाम ि उपिािको अग्रपङ््कलतमा िहेि महत्वपूर्व योगदान गनुवहुने 

स्वास्थ्यकमी, सुिक्षाकमी, सफाईकमी तथा सञ्चािकमीप्रलत उच्च सम्मान ि आभाि प्रकट 

गदवछु। यस लर्र्म परिब्धस्थलतमा प्रदेश लर्पद् व्यर्स्थापन कोर्मा योगदान गने दाताहरू, 

महामािीको प्रभार् नू्यनीकिर्मा खलटनुहुने जनप्रलतलनलध, िाष्ट्र सेर्क कमविािी, सामालजक तथा 

गैि सिकािी संघ-संस्था ि बन्दाबन्दी एरं् ब्यब्धिगत तथा सामालजक दूिीको पालना एरं् संयम 

अपनाई सिकािलाई सहयोग गनुवहुने आमनागरिकमा हालदवक धन्यर्ाद ज्ञापन गदै जीवन रहे 

सबथोक रहन्छ भने्न मान्यतालाई आत्मसाथ गिी यस महामािीलाई पिास्त गने अलभयानमा 

सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट थप महत्वपूर्व योगदान पुर्याउन आह्वान गदवछु। 
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7= यस संकटको घडीमा लर्देश ि मुलुकका अन्य स्थानहरूबाट प्रदेश सीमानामा आई अलपत्र 

पिेका ि बन्दाबन्दीको कािर्ले समस्यामा पिेका नागरिकको सुिक्षा तथा उद्धाि गनुव प्रदेश 

सिकािको एक प्रमुख दालयत्व हो। यस्ता नागरिकको स्वास्थ्य पिीक्षर् गिी संक्रलमतको उलित 

उपिािको व्यर्स्था लमलाईएको छ। सबै स्थानीय तहमा लनलित संख्यामा नमूना पिीक्षर् पिात 

प्रदेश लभत्रको जोब्धखम पलहिान तथा नागरिकमा आत्मलर्श्वास रृ्ब्धद्ध गिी आलथवक गलतलर्लध 

लनयलमत गरिनेछ। 

 

माननीय सदस्यहरु, 

8= िालु आलथवक र्र्वको नीलत तथा कायवक्रम प्रभार्कािी रूपमा कायावन्वयन गिी संघीयताको 

नर्ीन अभ्यासलाई साथवक बनाउने लदशामा कर्ावली प्रदेशका सबै संयिहरू लक्रयाशील छन्। 

प्रदेश सिकाि गिन भएको छोटो समयमा पलन हाम्रो अथक प्रयासबाट आलथवक, सामालजक 

ि पूर्ावधािका सूिकहरूमा उले्लखनीय प्रगलत हालसल भएको छ।  

9= र्तवमान सिकाि गिन भए पिात संघीय िाजधानीसँग लनयलमत ि भिपदो हर्ाई सम्पकव  

स्थालपत गरिएको छ। जनताको आधािभूत स्वास्थ्य सेर्ाका लालग लजल्ला अस्पतालहरूको 

क्षमता अलभरृ्ब्धद्ध गदै प्रदेश अस्पतालको स्तिोन्नलत, कर्ावली स्वास्थ्य लर्ज्ञान प्रलतष्ठान ि 

िौिजहािी सामुदालयक अस्पताललाई आर्श्यक सहयोग गिी लर्लशष्ट्ीकृत सेर्ा प्रदान गने 

अस्पतालको रुपमा लर्कास गरिएको छ।  

10= लजल्लास्तिबाट समेत सेर्ा प्रर्ाहलाई प्रभार्कािी ि जनमैत्री बनाउन प्रदेशलाई आर्श्यक पने 

संगिन संििना ि जनशब्धि टुङ्गो लगाईएको, प्रदेशको व्यर्ब्धस्थत ि दूिगामी लर्कासको 

कोशेढुङ्गाको रुपमा प्रथम पञ्चर्र्ीय योजनाको आधािपत्र स्वीकृत भएको, प्रदेश समन्वय 

परिर्द ि लर्कास परिर्द्को बैिक गिी कर्ावलीका प्राथलमकता पलहिान गरिएको, जोब्धखममा 

पिेका गभवर्ती ि सुते्किी मलहलालाई हर्ाई उद्धािको व्यर्स्था भएको, सबै कर्ावलीबासी ि 

िाष्ट्र सेर्क कमविािीको सामूलहक दुघवटना बीमा गरिएको, छोिीहरूको बैंक खाता खोललएको, 

छोिी बुहािीलाई उच्च लशक्षा अध्ययनका लालग छात्ररृ्लत्त प्रदान गरिएको, सामुदालयक नसव तथा 

स्वयंसेर्कहरू परििालन गरिएको, सहयोगापेक्षी सडक मानर्को उद्धाि ि संिक्षर् गरिएको, 

लदर्ा बृद्ध सेर्ा केन्द्र लगायतका आलथवक, सामालजक ि पूर्ावधाि लर्कासका दूिगामी प्रभार् 

पाने कायवक्रम ि आयोजना सञ्चालन गरिएका छन्।  

11= यस अर्लधमा प्रदेश महत्वका िूला सडकहरूको लर्सृ्तत परियोजना प्रलतरे्दन तयािी ि खरिद 

प्रकृया अलघ बढाई लनमावर् कायवको शुरुर्ात गरिएको छ। प्रहिी इकाइहरूको भौलतक पूर्ावधाि 

लर्कासका साथै स्रोत साधन सम्पन्न बनाईएको छ। अगावलनक खेती प्रर्द्धवन, कृलर् बालीको 

उत्पादन ि उत्पादकत्व बढाउने कायवक्रम सञ्चालन भएका छन्। नागरिक ि सिकाि बीि 

जीर्न्त सम्बि स्थालपत गनव जनताका दुुःख-सुखका कुिा सुन्न हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमिी 

कायवक्रम सञ्चालनमा िहेको छ।   

 

माननीय सदस्यहरू, 

12= लर्कास गलतलर्लधले गलत ललने ि नलतजा देखाउने समयमा कोलभड-19 को प्रभार्का कािर् 

सार्वजलनक जीर्न अर्रुद्ध हुन पुगी सिकािका लर्कास प्रयासमा गलतिोध उत्पन्न भएको छ। 

13= समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको िालष्ट्र य आकांक्षा अनुरुप कर्ावली प्रदेशको दीघवकालीन सोि 

समृद्ध कर्ााली सुखारी कर्ाालीवासीलाई साकाि पानव आलथवक, सामालजक रुपान्तिर् तथा 
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साँसृ्कलतक सुधाि सलहतको समारे्शी लर्कास हालसल गने लदशामा हाम्रा प्रयास केब्धन्द्रत िहेका 

छन्। 

14= प्रदेशको दीघवकालीन लर्कासको लालग स्वीकृत प्रथम पञ्चर्र्ीय योजनाको आधािपत्र तथा 

परिर्लतवत परिब्धस्थलत अनुरूप प्राथलमकता तय गिी आर्लधक योजनाको प्रभार्कािी कायावन्वयन 

गरिनेछ। प्राथलमकतामा आधारित लगानी ि त्यसको प्रलतफलको समन्यालयक लर्तिर्मा जोड 

लदइनेछ। कृलर्, उद्योग, भौलतक पूर्ावधाि ि पयवटनको लर्कासका लालग सार्वजलनक लनजी ि 

सहकािी के्षत्रको साझेदािीमा लगानीमैत्री र्ातार्िर् लसजवना गनवका लालग प्रदेश लर्कास िर्नीलत 

तयाि गरिनेछ। 

14.1. आयोजना छनौटका र्सु्तलनष्ठ आधाि तयाि गिी प्रदेश महत्व लगायतका योजनाहरू 

समेटेि िूला पूर्ावधाि लर्कासका लालग परियोजना बैंक बनाईनेछ ि उच्च प्रलतफल लदने 

प्राथलमकताक्रम एरं् मध्यकालीन खिव संििनाका आधािमा सिकािी, लनजी तथा रै्देलशक 

लगानीको प्रर्द्धवन गरिनेछ। 

14.2. प्रदेशलभत्र हुने आलथवक गलतलर्लध रृ्ब्धद्ध गदै यसको लाभ जनस्तिसम्म पुर्याउन तथा 

समन्यालयक बनाउन लनजी, सहकािी तथा सामुदालयक के्षत्रसँग साझेदािीको नीलत 

ललइनेछ।  

15= कर्ावली प्रदेशमा उच्च, लदगो ि समारे्शी आलथवक रृ्ब्धद्ध हालसल गदै सामालजक, आलथवक 

न्याय सलहतको लर्कासका लालग "स्वास्थ्य, शशक्षा, उत्पादन र आपूशता: रोजगारी, 

आजीशवका, पूवााधार र समृद्धद्ध" भने्न मूल धे्ययका साथ आलथवक र्र्व २०७७।०७८ को 

कर्ावली प्रदेश सिकािको नीलत तथा कायवक्रम तजुवमा गरिएको छ। यसका लालग नेपालको 

संलर्धानले व्यर्स्था गिेको तीन तहका शासकीय संििना बीि सहकारिता, समन्वय ि 

सहअब्धस्तत्वको सैद्धाब्धन्तक आधािमा िही लर्कास ि समृब्धद्धका गलतलर्लध अलघ बढाइनेछ। 

16= लर्श्वव्यापी महामािीको रुपमा देब्धखएको कोलभड-१९ को प्रभार्बाट लशलथल आलथवक गलतलर्लध 

ि सुस्त बनेको लर्कासलाई गलतलशलता लदने, संघीय सिकािले अर्लम्बन गने नीलत अनुरुप 

हुने गिी कोिोना भाईिसको प्रभार् िोकथाम, लनयिर्, प्रलतकायव ि उपिािलाई प्रभार्कािी 

बनाउने, स्वास्थ्य के्षत्रको संस्थागत क्षमता अलभरृ्ब्धद्ध गने, खाद्यान्न लगायतका आधािभूत 

आर्श्यकताका र्सु्तको भण्डािर् तथा सहज आपूलतवको ब्यर्स्था लमलाउने, िोजगािी गुमाएका 

तथा बेिोजगािलाई ललक्षत गिी कोलभड-19 को सामना गदै बाँचे्न, खाने ि उत्पादन गने 

लकलसमले िोजगािीका अर्सि सृजना गने, कृलर् के्षत्रको उत्पादन ि उत्पादकत्व रृ्ब्धद्ध गने ि 

आम जीर्नस्तिमा सुधाि गनेतफव  आगामी आलथवक र्र्व 2077/78 को कर्ावली प्रदेश 

सिकािको नीलत तथा कायवक्रम ललक्षत गरिएको छ। 

 

माननीय सदस्यहरू, 

17= कोलभड-१९ महामािी नू्यलनकिर्लाई उच्च प्राथलमकता लदइ यसको िोकथाम, लनयिर्, 

प्रलतकायव ि उपिािको उलित व्यर्स्था गदै प्रदेश लभत्र आर्श्यक और्धी एरं् और्धीजन्य 

सामग्रीको सहज आपूलतव ि उपलिता सुलनलित गिी महामािीबाट जनतालाई सुिलक्षत िाब्धखनेछ। 

17.1. महामािीको अर्स्था लबशे्लर्र् गिी बन्दाबन्दीलाई थप ब्यर्ब्धस्थत ि प्रभार्कािी बनाउदै 

कोलभड-१९ लनयिर् तथा उपिािका लालग प्रदेश बालहिबाट आई क्वािेब्धिनमा िाख्नु 

पने व्यब्धिलाई स्थानीय तह माफव त खानाको व्यर्स्था सलहत क्वािेब्धिन व्यर्ब्धस्थत गने 

ि प्रदेश सिकािले त्यस्ता व्यब्धिलाई लनर्ावह भत्ता उपलि गिाउनेछ।  
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17.2. पिीक्षर्को दायिा ि के्षत्रलाई व्यापक लर्स्ताि गिी समुदायस्तिसम्म पुर्याइनेछ। 

पिीक्षर्बाट संक्रलमत देब्धखएका लबिामी मधे्य सामान्य अबस्थाका लबिामीलाई 

लजल्लास्तिमा िहेको आइसोलेसनमा ि गब्धिि अर्स्थाका लबिामीलाई आई.लस.यू. 

सलहतको तोलकएका अस्पतालमा उपिािको ब्यर्स्था लमलाईनेछ। जलटल अर्स्थाका 

संक्रलमत लबिामीलाई एमु्बलेन्स ि सडक पहँुि नभएका स्थानीय तहबाट हर्ाई उद्धाि 

गिी लर्लशलष्ट्कृत अस्पतालमा पुर्याई उपिाि सेर्ा उपलि गिाईनेछ। 

17.3. आर्श्यकताका आधािमा सबै लजल्ला अस्पतालमा कब्धिमा पिास देब्धख एक सय 

शैयाका आइसोलेसन कक्ष, कब्धिमा पाँि शैयाका आई.लस.यू. कक्ष ि कब्धिमा एक 

भेब्धिलेटि सलहतको सघन उपिाि कक्षको ब्यर्स्था शीघ्र लमलाईने छ। महामािी 

लनयिर्का लालग थप जनशब्धि ि पूर्ावधािको व्यर्स्था गिी उपिािमा संलग्न 

स्वास्थ्यकमीलाई लबशेर् प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ। 

17.4. सबै नागरिकलाई सुिलक्षत िाख्न जनस्तिमा मनोसामालजक पिामशव सलहतका 

सिेतनामूलक कायवक्रम सञ्चालनका साथै घिेलु उपिाि लर्लधबाट िोग प्रलतिोधी क्षमता 

बढाउने कायवलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।   

17.5. यस महामािीको लनयिर्को लालग आर्श्यक मास्क, लप.लप.इ., स्यानीटाइजि, साबुन  

लगायतका स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गने उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 

18= जनताको आधािभूत मौललक हकको रुपमा िहेको स्वास्थ्य सेर्ामा सबैको सहज पहँुि स्थालपत 

गने नीलत ललईनेछ। यसका लालग स्वस्थ प्रदेश अशभयान सञ्चालन गिी सर्वसुलभ ि गुर्स्तिीय 

स्वास्थ्य सेर्ा प्रदान गरिनेछ। 

18.1. प्रदेश अस्पताललाई लर्लशलष्ट्कृत ि सबै लजल्ला अस्पताललाई लबशेर्ज्ञ सेर्ा प्रर्ाह गने 

अस्पतालको रुपमा लर्कास गरिनेछ। िाकम कर्ावलीमा टर मा सेििको स्थापना गरिनेछ। 

लजल्ला अस्पतालमा प्रयोगशालाको सुदृढीकिर् गदै नेपाल सिकािसँगको सहकायवमा 

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। घुिी प्रयोगशाला माफव त स्वास्थ्य सङ्कट 

देब्धखएका स्थानहरूमा तत्काल पिीक्षर् पहँुि पुर्याईनेछ। 

18.2. स्थानीय तहसँगको साझेदािीमा जनसंख्या ि भूगोलको आधािमा स्वास्थ्य संस्थाको 

भौलतक पूर्ावधाि लबकास ि स्वास्थ्य सामग्री उपलि गिाउनुका साथै घुिी स्वास्थ्य 

तथा दूि स्वास्थ्य (टेली मेलडलसन) सेर्ाको अलतरिि रै्कब्धिक लिलकत्सा पद्धलतको 

लर्कास ि लर्स्ताि गरिनेछ। हिेक स्थानीय तहमा पन्ध्र शैयाको अस्पताल लनमावर् गने 

नेपाल सिकािको नीलत कायावन्वयन गनव स्थानीय तहसँग साझेदािी गरिनेछ। 

18.3. मातृ-लशशु स्वास्थ्यमा सुधािका लालग लकशोिी, गभावर्स्था ि सुते्किी स्वास्थ्य सिेतना 

तथा पोर्र् सम्बिी कायवक्रमका साथै बलथवङ्क सेििलाई व्यर्ब्धस्थत गनव स्थानीय तहसँग 

सहकायव गरिनेछ। जोब्धखममा पिेका गभवर्ती तथा सुते्किी आमाको जीर्न िक्षाका लालग 

हर्ाइउद्धाि कायवक्रमलाई लनिन्तिता लदई थप व्यर्ब्धस्थत बनाइनेछ। प्रदेशलाई पूर्व 

खोपयुि प्रदेश घोर्र्ा गरिनेछ। 

18.4. सबै जनताको बर्वमा एक पटक अलनर्ायव स्वास्थ्य जाँि (मेलडकल ब्धिलनङ्क) को 

व्यर्स्था गिी स्वास्थ्य तथा उपिाि अर्स्थालाई व्यर्स्थापन सूिना प्रर्ालीमा आबद्ध 

गिाई स्वास्थ्य अलभलेख (हेल्थ प्रोफाईल) तयाि गने कायव शुरूर्ात गरिनेछ।  

 

माननीय सदस्यहरू,  
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19= मुख्यमन्त्री युवा उद्यमी अशभयान सञ्चालन गिी नर्ीनतम ज्ञान, सीप, प्रलर्लध तथा 

उद्धमलशलताका कायवक्रम माफव त युर्ाको क्षमता लर्कास गिी दक्ष ि उद्यमशील बनाई 

उत्पादनशील के्षत्रमा परििालन गरिनेछ। 

19.1. कोलभड-19 को महामािीको संकटबाट िोजगािी गुमाएका ि बेिोजगािलाई ललक्षत गिी 

आत्मलनभविता एरं् िोजगािीका अर्सि सृजना गनव मुख्यमिी िोजगाि कायवक्रमलाई थप 

परिमाजवन गिी लनिन्तिता लदइनेछ।  

19.2. यस कायवक्रम माफव त कृलर् ि उद्योग के्षत्रमा उद्यमशीलता लर्कास गिी स्विोजगािी 

सृजना गनव युर्ा जनशब्धिलाई तोलकएको मापदण्डका आधािमा सहुललयतपूर्व कजाव ि 

व्याज अनुदान लदने व्यर्स्था लमलाईनेछ।  

19.3. कोलभड-१९ को प्रभार्बाट िोजगािी गुमाएका नागरिकलाई ललक्षत गिी श्रम अलभयान 

सञ्चालन गरिनेछ। र्डास्तिमा श्रम सहकािी, श्रम कायवदल ि श्रम स्वयमसेर्क परििालन 

गिी श्रममूलक लर्कास लनमावर् कायवहरू सञ्चालन गरिनेछ। 

19.4. स्थानीय तहसँगको साझेदािीमा पिम्पिागत मौललक सीप, हस्तकला ि प्रलर्लधलाई 

प्रर्द्धवन गिी युर्ालाई िोजगािीको अर्सि सृजना गरिनेछ। 

19.5. खाद्य सुिक्षाका लालग श्रममुलक िोजगािी लर्शेर् कायवक्रम सञ्चालन गरिनेछ।  

 

माननीय सदस्यहरू,  

20= मेरो शकसान मेरो अन्नदाता अलभयानलाई लनिन्तिता लदई आधािभूत खाद्यबसु्तको उत्पादन ि 

उत्पादकत्व रृ्ब्धद्ध गरिनेछ। कृर्क प्रोत्साहन, कृलर् बीमा, सहुललयत कजाव ि नू्यनतम समथवन 

मूल्य जस्ता लकसानमैत्री कायवक्रम संघ ि स्थानीय तहसंग साझेदािी तथा सहकायव गिी सञ्चालन 

गरिने छ।   

20.1. मल, बीउ, बेनाव , कृलर् उपकिर् लगायतका आधािभूत कृलर् सामग्रीको समयमै उपलिता 

सुलनलित गरिनेछ। 

20.2. कृलर् उत्पादन रृ्ब्धद्ध गनव साना लसंिाई आयोजना सञ्चालन गरिनेछ।  

20.3. पिम्पिागत मौललक बालीको लर्कासमा प्रोत्साहन गरिनेछ। अगावलनक कृलर् उत्पादन ि 

कृलर् उपजको बजािीकिर्मा सहयोग गरिनेछ।  

20.4. फलफूल, तिकािी ि उच्च मूल्य कृलर् उपजमा पकेट के्षत्र प्रर्द्धवन कायवक्रम सञ्चालन 

गरिनेछ।  

20.5. एक स्थानीय तह एक लर्शेर् उत्पादन ि एक सामुदालयक बीउ बैंक, एक र्डा एक 

पोखिी र्ा जलाशय ि एक लजल्ला एक श्रोत केन्द्र लर्कास गरिनेछ। 

20.6. कृलर् उपज भण्डािर्को लालग शीत भण्डाि लनमावर्लाई प्रोत्साहन गरिनेछ।  

21= पशुपंक्षीजन्य उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मलनभवि बनाउनुका साथै यस्ता उत्पादनको लनयावतलाई 

प्रर्द्धवन गरिनेछ।  

21.1. व्यर्सालयक एरं् उन्नत नश्लका पशुपंक्षी, माछापालन, मौिीपालन ि उच्च मूल्यका 

पंक्षीपालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।  

21.2. पशुपंक्षी प्रयोगशालाको क्षमता लर्कास, संस्थागत साझेदािी ि कृलर् तथा पशुपंक्षी 

तथ्याङ्क प्रर्ालीको लर्कास गरिनेछ। 
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22= सार्वजलनक, लनजी ि सहकािी के्षत्रको साझेदािीमा दुग्ध उत्पादन, दाना, ह्याििी, प्रशोधन 

केन्द्र, अगावलनक मल, जैलर्क लर्र्ादी, र्धशाला, श्रोतकेन्द्र लबकास, सेलाि लिस्यान केन्द्र ि 

कृलर् औजाि तथा उपकिर्को उद्योग स्थापना गनव प्रोत्सालहत गरिनेछ। 

 

माननीय सदस्यहरू, 

23= कर्ावलीबासीको खाद्य सुिक्षाको सुलनलितताको लालग खाद्य आपूलतवको भिपदो व्यर्स्था 

लमलाईनेछ।  

23.1. कोलभड-19 बाट हुनसके्न खाद्य संकट समाधानका लालग अत्यार्श्यक खाद्यबसु्तको 

खरिद, भण्डािर् ि लर्तिर्को समुलित प्रबि गरिनेछ।  

23.2. प्रदेशलभत्र उत्पालदत कृलर् उपजको बजािीकिर्का लालग कायवक्रम सञ्चालन गरिनेछ।  

23.3. खाद्य भण्डािर्, आपूलतव तथा र्जािीकिर्मा सहजीकिर् गनव खाद्य संिय भण्डाि 

(एक स्थानीय तहुः एक अन्न भकािी) स्थापना गनव स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 

23.4. आम उपभोिाको अलधकतम लहत प्रर्द्धवन गनव दैलनक उपभोग्य र्सु्त तथा सेर्ाको 

सहज आपूलतवको लदगो ब्यर्स्था लमलाउने, उपभोिा लहत सम्बिी सिेतना कायवक्रम 

सञ्चालन गने, गुर्स्ति परिक्षर् ि प्रभार्कािी बजाि अनुगमनको व्यर्स्था लमलाईनेछ। 

 

माननीय सदस्यहरू, 

24= ज्ञान ि सीपयुि जनशब्धि समृब्धद्धको आधाि हो। कर्ावली प्रदेशमा दक्ष ि सीपयुि जनशब्धि 

उत्पादन गने नीलत ललइनेछ। यसका लालग प्रालर्लधक ि स्विोजगािमूलक लशक्षामा जोड लददै 

संघ ि स्थानीय तहसँगको सहकायवमा जीवनोपयोगी शशक्षााः सीपयुक्त योग्यता अलभयान 

सञ्चालन गरिनेछ। 

24.1. नर्लसजवनलशल, रै्ज्ञालनक, व्यर्सालयक ि मानर्मूल्यमा आधारित लशक्षाका लालग प्रदेश 

लशक्षा नीलत ि कानूनी प्रबिका साथमा समायानुकूल पाठ्यक्रम परिमाजवन गनव संघ ि 

स्थानीय तहसंग समन्वय ि सहकायव गरिनेछ। 

24.2. स्थानीय तहको सहकायवमा लर्द्यालय लशक्षा देब्धख ज्ञान सलहतको स्वआजवन )लनव एण्ड 

अनव( गने जीर्नोपयोगी लशक्षाको लर्कास गरिनेछ।  

24.3. बदललँदो समय ि कोलभड-१९ को प्रभार् समेतलाई मध्यनजि गिी प्रलर्लधमैत्री लशक्षर् 

लसकाईलाई प्रोत्साहन ि प्रर्द्धवन गनुवका साथै प्रलर्लधमैत्री जनशब्धि ि पूर्ावधाि लर्कास 

गरिनेछ। 

24.4. साक्षि घोर्र्ा हुन बाँकी िहेका स्थानीय तह तथा लजल्लामा सघन साक्षिता कायवक्रम 

सञ्चालन गनव स्थानीय तह परििालन गिी साक्षि कर्ावली अलभयानलाई लनिन्तिता 

लदइनेछ।  

24.5. लर्शेर् लर्द्यालय, लर्द्यालय पुस्तकालय, प्रयोगशाला ि सूिना प्रलर्लधको लर्कासका 

लालग स्थानीय तहसँग साझेदािी गरिनेछ। 

24.6. गुर्ात्मक ि स्तिीय प्रालर्लधक जनशब्धि उत्पादनका लालग पर्वतीय लर्ज्ञान तथा प्रलर्लध 

लर्श्वलर्द्यालय स्थापना गने कायवलाई लनिन्तिता लदईनेछ। प्रदेशलाई िालष्ट्र य तथा अन्तिावलष्ट्र य 

के्षत्रमा अध्ययन, अनुसिान ि शैलक्षक पयवटकीय केन्द्रको रुपमा लर्कास गरिनेछ। 

24.7. मध्यपलिमाञ्चल लर्श्वलर्द्यालयसंगको साझेदािीमा प्रदेश लर्कासको लालग अनुसिान ि 

लर्कासका कायवमा सहकायव गरिनेछ।  
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25= लर्द्यालय लशक्षामा सबैको सहज ि सिल पहँुि स्थालपत गनव एरं् गुर्स्तिीय लशक्षा प्रदान गनवका 

लालग सामुदालयक लर्द्यालयको क्षमता लबकास गरिनेछ। 

25.1. भूगोल ि लबद्याथी संख्याको आधािमा स्थानीय तहसंगको साझेदािीमा लबद्यालय 

समायोजन तथा एकीकिर् गनव प्रोत्सालहत गरिनेछ।  

25.2. लहमाली ि लर्कट पहाडी के्षत्रमा आर्ासीय लर्द्यालय सञ्चालन गनव सिाव्यताका आधािमा 

कायव अलघ  बढाईनेछ। 

25.3. स्थानीय तहसंगको सहकायवमा दोहोिोपना नहुने गिी एक स्थानीय तह एक नमूना 

सामुदालयक लर्द्यालय ि प्रदेश लर्शेर् लर्द्यालय स्थापना ि सञ्चालन गरिनेछ। 

26= मध्यम तथा उच्चस्तिको दक्ष प्रालर्लधक जनशब्धि उत्पादन एरं् गुर्स्तिीय प्रालबलधक लशक्षामा 

जनताको सहज ि सिल पंहुि कायम गनव प्रालर्लधक तथा व्यर्सालयक लशक्षाको लर्कासमा 

जोड लदईनेछ।  

26.1. सामुदालयक एरं् प्रालर्लधक लर्द्यालयको भौलतक पूर्ावधाि तथा प्रलर्लध लर्कासमा सहयोग 

गरिनेछ। एक लनर्ाविन के्षत्र एक सामुदालयक क्याम्पस ि एक लजल्ला एक बहु-प्रालर्लधक 

लशक्षालय सञ्चालनमा सहयोग गरिनेछ।  

26.2. ललक्षत र्गवलाई प्रालर्लधक उच्च लशक्षा अध्ययनको लालग लबशेर् छात्ररृ्लत्त प्रदान गनुवका 

साथै स्थानीय तहसंगको लागत साझेदािीमा एक स्थानीय तह पाँि प्रालर्लधक जनशब्धि 

)मेलडलसन, इब्धजजलनयरिङ्ग, कृलर्, भेटेरिनिी ि सूिना प्रलर्लध( उत्पादन कायव शुरूर्ात 

गरिनेछ।  

26.3. कर्ावली स्वास्थ्य लर्ज्ञान प्रलतष्ठान ि प्रदेश अस्पतालको साझेदािीमा लिलकत्साशास्त्रमा 

स्नातक ि स्नातकोत्ति अध्यापन कायवक्रमको शुरुर्ात गरिनेछ।  

 

माननीय सदस्यहरू,  

27= उद्योग तथा व्यर्साय के्षत्रको प्रर्द्धवन, लर्कास ि लर्स्तािका लालग आर्श्यक नीलतगत तथा 

कानूनी व्यर्स्था गिी अथवतिलाई सुदृढ गरिनेछ। 

27.1. स्थानीय तह ि लनजी के्षत्रसंगको साझेदािीमा कोलभड-19 को प्रभार्बाट लशलथल बनेको 

आलथवक गलतलर्लधलाई लनयलमत गनव साना, घिेलु तथा लघु उद्यमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।  

27.2. मझौला तथा िूला उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गनव सडक ि लर्द्युत पहँुिका लालग 

पूर्ावधाि लर्कास गरिनेछ।  

27.3. नर्उद्यमीलाई प्रोत्साहन गदै  प्रलर्लध हस्तान्तिर्, सहुललयतपूर्व कजाव, प्रालर्लधक एरं् 

लर्लत्तय पिामशवबाट िोजगािी ललक्षत उद्यम लर्शेर् कायवक्रम सञ्चालन गरिनेछ।  

27.4. प्रदेशका पलहिानजन्य, लनयावतयोग्य, अगावलनक, िैथाने लगायतका उत्पादनको प्रमालर्किर् 

तथा ब्राब्धिङ्ग गिी बजाि प्रर्द्धवन गरिनेछ।  

27.5. संघीय सिकािसँग समन्वय गिी प्रदेशलभत्र पेटर ोललयम पदाथवको भण्डािर्को लालग 

पूर्ावधाि लर्कास गरिनेछ। यस कायवमा लनजी के्षत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ।  

 

माननीय सदस्यहरू,  

28= बलञ्चतीकिर्मा पिेका तथा िाज्यको लर्शेर् संिक्षर् आर्श्यक पने र्गव, के्षत्र ि समुदायको 

संिक्षर्, लर्कास, जीलर्कोपाजवन ि आयरृ्ब्धद्धका लालग स्थानीय तहसंगको समन्वय तथा 

साझेदािीमा कर्ााली सरकार सामाशजक सुरक्षा तथा जीशवकोपाजान कायाक्रम सञ्चालन 

गरिनेछ।  
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28.1. िाउटे लगायतका लोपोनु्मख तथा अिसंख्यक सीमान्तकृत र्गवको संिक्षर् ि सुिक्षाका 

कायवक्रमलाई थप प्रभार्कािी बनाइनेछ।  

28.2. लैंलगक समानता तथा सामालजक समारे्शीकिर्लाई प्रभार्कािी रुपमा कायावन्वयन गिी 

मुलप्रर्ाहीकिर्का लालग छोिीको खानलपन, उपिाि, लालनपालन, लशक्षा आलदमा हुने 

भेदभार् अन्त्य गनव, कम उमेिमा हुने लर्र्ाह िोक्न बैक खाता छोरीको सुरक्षा 

जीवनभरीको कायवक्रमलाई लनिन्तिता लदइनेछ। छोिा ि छोिी बीिको लर्भेदको अन्त्य 

गदै प्रदेशलाई लैलङ्गक दृलष्ट्ले सुिलक्षत ि समतामूलक प्रदेशमा रुपान्तिर् गरिनेछ। 

28.3. बाल लर्कास केन्द्रमा कायवित सहयोगी कायवकताव ि मलहला स्वास्थ्य स्वयंसेलर्काको 

लालग सामुदालयक योगदान एरं् स्वरृ्ब्धद्ध कोर् प्रर्ालीको रुपमा प्रोत्साहन कायवक्रमलाई 

परिमाजवन गदै लनिन्तिता लदइनेछ। 

28.4. आलथवक तथा सामालजक रूपमा पलछ पिेका दललत मलहलाको समुलित लर्कास गनव 

स्थानीय तहसंगको साझेदािीमा दशलत मशहला आयआजान कायाक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 

28.5. जोब्धखममा पिेका अलभभार्क लर्लहन बालबाललकालाई स्थानीय तहसँगको सहकायवमा 

उलित संिक्षर्, पालनपोर्र्, लशक्षा ि स्वास्थ्यको समुलित व्यर्स्था लमलाईनेछ। 

28.6. जेष्ठ नागरिकको सहज लदनियावका लालग र्डास्तिमा जेष्ठ नागरिक लमलन केन्द्र तथा 

जेष्ठ नागरिकको सुिक्षा एरं् संिक्षर्का लालग बृद्धाश्रम, अपाङ्गता भएका व्यब्धि तथा 

अन्य अशि, असहाय ि आलश्रत व्यब्धिका लालग कल्यार्कािी कायवक्रम सञ्चालन 

गनव स्थानीय तहसँग सहकायव गरिनेछ।  

28.7. जनयुद्ध, जनआन्दोलन, प्रदेश प्राब्धप्त लगायतका अन्य अलधकाि प्राब्धप्तका आन्दोलनका 

घाइते योद्धा, शहीद परिर्ाि ि बेपत्ता भएका व्यब्धिको परिर्ािको उलित व्यर्स्थापन, 

िाहत, और्धोपिाि, पुनस्थावपना तथा िोजगािमूलक कायवक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 

28.8. सनु्तललत, समानुपालतक ि साथवक सहभालगताको लालग आलथवक एरं् सामालजक रुपमा 

बलहष्किर्मा पिेका कर्ावलीका अलत लर्पन्न नागरिकको नू्यनतम आधािभूत आर्श्यकता 

परिपूलतव गने नीलत ललइनेछ। यसका लालग स्थानीय तह संगको साझेदािीमा खाना, 

नाना, छाना कायाक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 

28.9. पलहिान गरिएका गिीब/लर्पन्न परिर्ािलाई ललक्षत गिी गरिबी लनर्ािर्का एलककृत 

कायवक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 

 

माननीय सदस्यहरू,  

29= कर्ाालीको पानीाः जनताको लगानी अलभयान सञ्चालनका लालग जलस्रोत गुरुयोजना तयाि 

गरिनेछ। लनजी के्षत्रसँगको सहकायवमा आकर्वक ि प्रालर्लधकरुपले योग्य जललर्द्युत तथा 

बहुउदे्दश्यीय आयोजनाको सिाव्यता अध्ययन गरिनेछ। आधािभूत लर्द्युत सेर्ा नपुगेका 

स्थानमा लघु जललर्द्युत तथा रै्कब्धिक उजावको माध्यमबाट लर्द्युतीकिर् गनव कर्ावली 

उज्यालो कायवक्रमलाई लनिन्तिता लदइनेछ। 

29.1. भेिी बबई बहुउदे्दश्यीय आयोजना ि जगदुल्ला जललर्द्युत आयोजनामा प्रदेश सिकािको 

उलित लगानी गरिनेछ। 

29.2. भेिी बबई बहुउदे्दश्यीय आयोजनाको बाँधलाई प्रयोग गिी संघीय सिकािसँगको 

सहकायवमा यस प्रदेशको पूर्व स्वालमत्व कायम हुने गिी छुटै्ट जललर्द्युत आयोजना 

लनमावर् प्रकृया अगाडी बढाईनेछ।  
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29.3. िालष्ट्र य लर्द्युत प्रशािर् सञ्जाल नपुगेका दुगवम ि भौगोललक रूपमा कलिन स्थानमा 

लघु जललर्द्युत एरं् सौयव, बायोग्यास, र्ायू उजाव लगायतका रै्कब्धिक उजावको लर्कास 

गरिनेछ। 

29.4. आमजनताको स्वालमत्व िहने गिी पब्धिक कम्पनी र्ा सहकािीबाट कायावन्वयन गने 

गिी उपयुि के्षत्रमा बहुउदे्दश्यीय जलश्रोत आयोजना सञ्चालनको सिाव्यता अध्ययन 

गरिनेछ। 

30= सुिलक्षत, भिपदो ि गुर्स्तिीय सडक पूर्ावधाि लर्कास गनव गुरुयोजना तजुवमा गरिनेछ। 

30.1. िर्नीलतक तथा पयवटकीय महत्वको सुखेत-लहल्सा सडक खण्डको लर्कास ि 

स्तिोन्नतीको लालग स्वदेशी ि लर्देशी दुबै स्रोतको परििालन गनव संघीय सिकािसँगको 

सहकायवमा कायावन्वयन गरिनेछ। 

30.2. स्थानीय तहको केन्द्र देब्धख लजल्ला सदिमुकाम जोड्ने पँहुि मागव लनमावर्को कायवलाई 

लनिन्तिता लदँदै  लजल्ला सदिमुकामबाट प्रदेश िाजधानी जोड्ने िर्नैलतक महत्वका 

प्रादेलशक सडकको स्तिोन्नलत गरिनेछ। प्रदेश िाजधानी र्ीिेन्द्रनगिमा बालहिी िक्रपथ 

लनमावर्को प्रकृया अलघ बढाईनेछ। 

30.3. नेपाल सिकाि तथा स्थानीय तहसँगको सहकायवमा आर्श्यक स्थानमा झोलुङे्ग पुल 

लनमावर् गिी जनताको आर्तजार्त सहज बनाईनेछ। 

30.4. स्थानीय तहसंगको सहकायवमा प्रदेश िाजधानीमा लर्द्युतीय सर्ािी साधन सञ्चालनलाई 

प्रोत्साहन गरिनेछ। सुखेत उपत्यका लभत्रका प्रमुख सडकमा पदमागव ि साईकल लेनको 

व्यर्स्था गरिनेछ। 

30.5. सर्ािी दुघवटनालाई नू्यनीकिर् गनव िाजमागवमा सडक सुिक्षा परिक्षर्, रिफे्रस तथा 

भेइकल लफटनेस सेिि स्थापना गनव प्रोत्साहन गरिनेछ। सडक, सर्ािी तथा यातायात 

सभ्यता लबकासका लालग नमूना तथा सिेतनामूलक कायवक्रम सञ्चालन गनुवका साथै 

लनयलमत सडक लनिीक्षर्को ब्यर्स्था लमलाईनेछ। 

31= भुकम्प प्रलतिोधी सार्वजलनक तथा लनजी भर्न ि संििना लनमावर्को लालग नीलतगत तथा कानूनी 

ब्यर्स्था लमलाईनेछ। 

32= "कर्ावली प्रदेश यातायात सेर्ा" सञ्चालनका लालग शेयि साझेदािी, अनुदान, सहुललयत ऋर् 

तथा पुिक अन्ति कोर् सहयोगमा आम जनताको शेयि स्वालमत्व िहने गिी समाजर्ादी 

अर्धािर्ामा पब्धिक कम्पनी र्ा सहकािी प्रर्ाली माफव त प्रदेशको सार्वजलनक यातायात 

सेर्ालाई सुिलक्षत, प्रलतष्पधी, गुर्स्तिीय ि  सेर्ामुखी बनाउने नीलत ललइनेछ। 

33= जनतालाई आधािभूत खानेपानीको व्यर्स्था ि लसँिाई सुलर्धा उपलि गिाईनेछ। कर्ावली ि 

भेिी बेसीन, बबई ि शािदा लगायतका नदी लकनािाका बस्ती ि खेतीयोग्य जलमनलाई ललक्षत 

गिी नर्ीन प्रलर्लधको माध्यमबाट स्वच्छ खानेपानी तथा लसँिाइ सुलर्धा लर्स्ताि गरिनेछ।  

33.1. घि, लर्द्यालय, सार्वजलनक संस्था ि लर्कट बस्ती तथा खानेपानीका स्रोत नभएका 

स्थानमा स्वच्छ तथा गुर्स्तिीय खानेपानी उपलिताको लालग र्र्ावतको पानी सङ्कलन, 

लडप बोरिङ्क तथा ललफ्ट आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। 

33.2. प्रदेश िाजधानी र्ीिेन्द्रनगिको खानेपानीको समस्या समाधान गनव भेिी ललफ्ट खानेपानी 

आयोजना अलघ बढाउन नेपाल सिकािसँग समन्वय गरिनेछ। बैकब्धिक श्रोत एरं् 

बहुउदे्दश्यीय उपयोगको दृलष्ट्कोर्ले लिङ्गाड खोलाको लर्सृ्तत सिाव्यता अध्ययनको 

कायव अलघ बढाइनेछ। 
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33.3. खानेपानी सुिक्षा योजना कायावन्वयन गनव घुिी भ्यान पानी पिीक्षर् प्रयोगशाला सलहत 

ि सबै शहिमा स्थानीय तहसँगको सहकायवमा बहुउदे्दश्यीय सार्वजलनक शौिालय, ढल 

व्यर्स्थापन ि फोहोिमैला प्रशोधन केन्द्र लनमावर्को शुरुर्ात गरिनेछ।  

34= दललत, िाउटे, लर्पन्न, घिबािलर्लहन, लर्पद् पीलडत जनता ि छरिएको तथा जोब्धखमयुि 

बस्तीलाई सुिलक्षत स्थानमा स्थानान्तिर् गिी लशक्षा, स्वास्थ्य, िोजगािी ि आयआजवनका अर्सि 

उपलि गिाउने गिी एशककृत बस्ती शवकास तथा सामाशजक रुपान्तरर् कायाक्रम अगालड 

बढाइनेछ। 

35= प्राकृलतक प्रकोपको उच्च जोब्धखममा िहेका बस्ती ललक्षत गिी सुिलक्षत एरं् एलककृत नमूना 

बस्ती लर्कास गनव सिाव्यता अध्ययन गिी अलत लर्पन्न, ललक्षत र्गव ि समूदायको जीर्नस्ति 

सुधाि तथा सामालजक रुपान्तिर्का लालग जनता आर्ास कायवक्रमलाई लनिन्तिता लदइनेछ। 

36= सुिलक्षत, व्यर्ब्धस्थत ि र्ातार्िर्मैत्री सार्वजलनक तथा लनजी भर्न लनमावर् सम्बिी कानून तथा 

सुिक्षा मापदण्ड तजुवमा गरिनेछ। सार्वजलनक लनजी साझेदािीको अर्धािर्ा अनुसाि सहिी 

सौन्दयव ि मनोिञ्जनजन्य लक्रयाकलापका लालग आधािभूत सुलबधायुि खुला मैदान लनमावर्लाई 

प्रोत्साहन गरिनेछ । 

37= समाजर्ादी अर्धािर्ा अनुसाि आम नागरिक ि लनजी के्षत्रको शेयि स्वालमत्व िहने ि लाभको 

न्यायोलित लर्तिर् हुने गिी प्रदेश सिकािको जमानी ि प्रोत्साहनमा लनमावर्, स्वालमत्व ि 

सञ्चालन प्रारुप अनुरुप साझेदािीमा िर्नीलतक महत्वका पूर्ावधाि आयोजनाको सिाव्यता 

अध्ययन गिी सञ्चालन गरिनेछ।  

 

 

 

माननीय सदस्यहरू, 

38= "समृब्धद्धका लालग र्न" कायवक्रम माफव त रै्ज्ञालनक र्न व्यर्स्थापन, र्न्यजनु्त, जलडबुटी तथा 

जैलर्क लर्लर्धताको लदगो संिक्षर् तथा व्यर्स्थापनबाट िोजगािी, हरित अथवति ि पयावपयवटन 

माफव त प्रदेशको लर्कास ि समृब्धद्धका लालग र्न के्षत्रको योगदान बढाईनेछ। 

38.1. र्नस्रोतको सरे्क्षर्, संिक्षर्, सदुपयोग ि व्यर्स्थापन गिी र्न, र्नस्पलत तथा र्न्यजनु्तको 

लदगो लर्कास एरं् पूर्व क्षमतामा काष्ठ ि गैह्रकाष्ठ र्न पैदार्ािको उत्पादन ि 

उत्पादकत्वमा अलभरृ्ब्धद्ध गिी पलहलो तहको प्रशोधन गनव प्रोत्साहन एरं् र्न पैदार्ािको 

सहज आपूलतवको व्यर्स्था लमलाईनेछ।  

38.2. हाईटेक नसविी प्रलर्लध अर्लम्वन गिी कृलर् र्न ि र्न नसविीमा बहुमूल्य प्रजालतका 

रुख तथा जडीबुटीका लबरुर्ा उत्पादन ि र्न लर्कास तथा लर्स्ताि गनव सिकाि, 

समुदाय, सहकािी ि लनजी के्षत्रको साझेदािीमा र्न पैदार्ािमा आधारित उद्यमको 

प्रबद्धवन, उत्पादनको लर्लर्धीकिर् ि बजािीकिर्बाट मूल्य अलभरृ्ब्धद्ध ि िोजगािी लसजवना 

गरिनेछ। 

38.3. उच्च लहमाली, महाभाित शृ्रङ््कखला ि िुिे के्षत्रमा अनुकुल र्न तथा र्नस्पलतको 

संिक्षर्का लर्शेर् कायवक्रम सञ्चालन ि लर्स्ताि गरिनेछ।  

38.4. सामुदालयक र्न तथा खाली जग्गालाई आयमूलक रुपमा उपयोग गनव फलफूल, 

जलडबुटी ि सुगब्धित र्नस्पलतको खेती ि सङ्कलन कायवलाई प्रर्द्धवन गरिनेछ। 

38.5. जैलर्क लर्लर्धताको अध्ययन, अनुसिान एरं् रै्ज्ञालनक अलभलेखन गिी प्रते्यक लजल्लामा 

नमूना रृ्हत र्नस्पलत उद्यानको स्थापना गने एरं् जैलर्क लर्लर्धता संिक्षर्, लनजी तथा 
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सार्वजलनक जग्गामा व्यर्सालयक जलडबुटी खेतीका लालग प्रोत्साहन, बहुमूल्य जलडबुटीको 

मूल्य शृ्रङ््कखला लबकास ि पयावपयवटनमा टेर्ा पुर्याउने कायवक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 

39= कर्ावली प्रदेशलाई सुिलक्षत, आकर्वक ि लर्लशष्ट् पयवटकीय गन्तव्यको रुपमा लर्कास गरिनेछ। 

यसका लालग प्रदेश पयवटन गुरुयोजना अनुसाि पूर्ावधाि लर्कास ि प्रर्द्धवन गरिनेछ। पयवटनलाई 

स्थानीय जनताको िोजगािी ि आयआजवनसँग आबद्ध गिाइनेछ। 

39.1. लर्मानस्थलबाट टाढा पने लर्कट के्षत्रमा हेलीप्याड लनमावर् तथा प्रदेशका सबै लर्मानस्थल 

एरं् सुखेत लर्मानस्थलको लर्स्ताि ि स्तिोन्नलत गरिनेछ। लनयलमत उडान व्यर्स्थाका 

लालग दुगवम के्षत्र सेर्ा कोर् परििालन गनव पहल गरिनेछ। 

39.2. कोलभड-19 बाट प्रभालर्त पयवटन उद्योगलाई सहयोग गनव लर्शेर् प्रोत्साहनको व्यर्स्थाका 

साथै प्रदेश लभत्रका पयवटन सिाव्य के्षत्रमा नमूना पयवटकीय पदमागव, पयवटकीय पहंुि 

मागव तथा एक लजल्ला एक पयवटकीय गन्तव्य पूर्ावधाि लर्कास गरिनेछ। 

39.3. साहलसक पयवटन, सामुदालयक घिबास )होमसे्ट( तथा िािा के्षत्रमा नमूनाको रुपमा 

पयवटकीय मुमाव गाउँ लबकास, प्रदेश लभत्र िहेका ऐलतहालसक गढी, लकल्ला, देर्लको 

संिक्षर् गदै लर्श्वप्रलसद्ध धालमवकस्थल मानसिोर्ि जाने पहँुिमागव लनमावर्लाई लर्शेर् 

प्राथलमकता लदईनेछ। 

40= अलत समे्वदनशील जलाधाि के्षत्रको पलहिान, जलस्रोतको संिक्षर्, गुर्स्ति अलभरृ्ब्धद्ध तथा 

ताल तलैया, जलाशय ि खोलानालाको संिक्षर् ि व्यर्स्थापन गनव स्थानीय तहसंग साझेदािी 

गिी जलर्ायु परिर्तवन अनुकूलन योजना तजुवमा गिी कायावन्वयन गरिनेछ। 

40.1. प्रदेशको िाजधानी र्ीिेन्द्रनगिलाई नमूना हरित शहिको रुपमा लर्कास गरिनेछ । 

40.2. पूर्ावधाि लर्कास तथा लनमावर् कायवलाई जलर्ायु अनुकूललत ि र्ातार्िर्मैत्री बनाइनेछ। 

41= भूलमगत पानीको पूनुःभिर् (रििाजव) को आर्श्यकतालाई मध्यनजि गदै सिाव्यताका आधािमा 

स्थानीय तह ि सहकािी के्षत्रसँगको सहकायवमा जलाशय लनमावर् कायवलाई अलघ बढाईनेछ। 

42= लनमावर् सामग्रीको लदगो आपूलतव, पयावर्िर्ीय सनु्तलन ि िाजश्व रृ्ब्धद्धका लालग स्थानीय तहसंगको 

समन्वय ि साझेदािीमा उत्खनन, संकलन ि घाटगद्दीको लजमे्मर्ािी सुिक्षा संयिलाई लदने ि 

संकललत सामग्री प्रलतस्पधावबाट लबक्री लर्तिर्को प्रबि लमलाईनेछ। 

 

माननीय सदस्यहरू,  

43= सहकािी प्रर्ालीलाइव आलथवक लर्कासको एक संर्ाहकको रुपमा लर्कास गदै समाजर्ाद उनु्मख 

अथवतिको लर्कासको आधािको रुपमा उपयोग गरिनेछ। 

43.1. नमूना गाँउ, उपभोिा लहत संिक्षर्, उत्पादन, लशक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के्षत्र ि 

लर्कास लनमावर् कायवमा सहकािी प्रर्ालीको उपयोग गरिनेछ । 

43.2. उद्यमशील कायवका लालग बित परििालन ि कृलर् के्षत्रमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डािर् 

ि बजािीकिर्को कायव गनव सहकािीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 

43.3. कृलर्मा आधारित सहकािीलाई प्रोत्सालहत गिी "एक सहकािी एक उत्पादन'' को 

कायवक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 

44= प्रदेशको भू-उपयोग नीलत, कानुन तथा गुरुयोजना तजुवमा गिी रै्ज्ञालनक भूलम व्यर्स्थापनको 

माध्यमबाट भूलमको र्लगवकिर् ि यसको उत्पादनमूलक उपयोग गरिनेछ। 
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44.1. जशमन बााँझो नराख ौं, सके्नलाई खेती गना शदऊाँ  अलभयान सञ्चालन गरिनेछ। 

िक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गिी व्यब्धिगत, सामूलहक र्ा सहकािी खेतीलाई प्रर्द्धवन 

गरिनेछ। 

44.2. गुिी तथा ऐलानी जग्गाको व्यर्स्थापन, सुकुम्बासी तथा भूलमहीन सम्बिी समस्याको 

समाधान ि जनयुद्धकालमा जनसत्ताबाट लकनबेि गरिएका जग्गा जलमनको लगत 

व्यर्स्थापन गने कायवलाई संघ ि स्थानीय तहसँग समन्वय गिी अलघ बढाइनेछ।  

44.3. कृलर् तथा अन्य प्रयोजनका लालग जग्गाको बगीकिर् सलहतको भू-सूिना प्रर्ाली 

स्थापना गनव भूलम सम्बिी एलककृत तथ्याकं व्यर्स्थापनको लालग लजल्लाब्धस्थत मालपोत 

तथा नापी कायावलयलाई आर्श्यक सहजीकिर् गरिनेछ । 

 

माननीय सदस्यहरू,  

45=  ऐलतहालसक, पुिाताब्धत्वक एरं् सांसृ्कलतक स्थलको खोज ि लर्कास गदै लर्लभन्न जालत, र्गव, 

के्षत्र ि समुदायको पिम्पिागत संसृ्कलतलाई संिक्षर् ि सम्र्द्धवन गरिनेछ।  

46= प्रदेश सङ््कग्रहालयलाई स्तिोन्नलत गिी प्रदेश अलभलेखालयको रुपमा लर्कास गनुवका साथै लसँजा 

ि दुलु्लमा स्थानीय तहसँगको साझेदािीमा तथ्य, प्रमार्, ललपी सम्बिी दस्तारे्जको व्यर्ब्धस्थत 

संग्रह सलहतको सांसृ्कलतक संग्रहालयको स्थापना ि पूर्ावधाि लर्कास गरिनेछ। 

47= मनोरञ्जन, स्वास्थ्य र व्यद्धक्तत्वका लाशग खेलकूद भने्न अलभयानलाई साथवक बनाउन अब्बल 

खेलाडी उत्पादन ि खेलकूद के्षत्रको पूर्ावधाि तथा संस्थागत लबकास गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको 

साझेदािीमा सामुदालयक लर्द्यालयमा खेल मैदान लनमावर्, लर्कास ि लर्स्ताि गदै लर्द्यालय, र्डा 

तथा स्थानीय तह हुदै प्रदेशसम्म खेलकुद अर्सिको लर्स्ताि गिी खेल प्रलतभा पलहिान बाट 

अब्बल खेलाडी उत्पादन ि खेलकुदको लबकास गरिनेछ। 

48= िालष्ट्र य स्तिका खेलकुद प्रलतयोलगता सञ्चालन गनव खेलकुद पूर्ावधािको लर्कासको लालग नेपाल 

सिकाि ि स्थानीय तहसँग सहकायव गरिनेछ। 

 

माननीय सदस्यहरू, 

49= मानर् अलधकािका सर्वमान्य लसद्धान्त, मूल्य मान्यताको प्रर्द्धवन, नागरिकको जीउधन ि 

स्वतिताको संिक्षर्, संलबधान प्रदत्त मौललक हकको प्रत्याभूलतका लालग आर्श्यक कानूनी, 

संस्थागत तथा भौलतक पूर्ावधािको समुलित प्रबि गरिनेछ।  

49.1. शाब्धन्त सुिक्षा तथा अमनियन कायम िाख्न सुिक्षा नीलत तजुवमा, कानूनी तथा संस्थागत 

प्रबि गिी प्रदेश प्रहिी गिन गरिनेछ। दक्ष, जनउत्तिदायी, व्यर्सालयक ि उच्च 

मनोर्लयुि प्रहिी संगिन लनमावर्का लालग प्रहिी ताललम केन्द्रको स्थापना, आर्श्यक 

प्रलर्लध तथा पूर्ावधािको प्रबि गिी नागरिकमैत्री प्रहिी प्रशासनको अर्धािर्ा कायावन्वयन 

गरिनेछ। 

49.2. कानूनी िाज्यको प्रत्याभूलतका लालग आर्श्यक कानून लनमावर्, प्रभार्कािी कायावन्वयन 

ि कानूनी सहायता कायवक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 

49.3. कािागािलाई सुधाि केन्द्रको रूपमा लर्कास गनव उत्पादनमूलक खुला कािागाि लनमावर् 

कायवलाई नमूनाको रुपमा अलघ बढाईनेछ। 

49.4. जनयुद्ध ि अलधकाि प्राब्धप्तका लर्लभन्न आन्दोलनको क्रममा आफ्नो जीर्न उत्सगव गने 

महान शहीदहरूको सम्मान ि सम्झनामा िाजनीलतक आन्दोलन तथा सामालजक परिर्वतन 
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झल्कने तथ्य, प्रमार्, र्सु्त ि दस्तारे्जको व्यर्ब्धस्थत संग्रह सलहतको शाब्धन्त पाकव  लनमावर् 

प्रािि गरिनेछ। 

49.5. सडक सुशासन प्रर्द्धवनका लालग प्रभार्कािी सार्वजलनक यातायात सेर्ाको लर्कास, 

प्रलर्लधको प्रयोग, सिेतना लर्कास, सर्ािी दुघवटना नू्यनीकिर्, खोज, उद्धाि एरं् 

उपिाि सेर्ालाई भिपदो बनाईनेछ। 

50= कर्ावली प्रदेशको भौगोललक लर्लशष्ट्तालाई मध्यनजि गदै लर्पद् व्यर्स्थापनका लालग स्थानीय 

तह, सुिक्षा लनकाय ि सम्बद्ध संघसंस्थासंगको समन्वय तथा सहकायवलाई प्रभार्कािी बनाईनेछ 

। र्डा तहसम्मको लर्पद् जोब्धखम ब्यर्स्थापन कायवयोजना तजुवमा गिी कायावन्वयन गरिनेछ। 

50.1. लर्पद्को पूर्वतयािी, खोज तथा उद्धाि, िाहत लर्तिर्, पुनस्थावपना ि पुनलनवमावर् कायवलाई 

समन्वयात्मक रुपमा अगालड बढाउन स्थानीय ि र्डा तहमा स्वरृ्ब्धद्ध प्रर्ालीमा आधारित 

लर्पद् िाहत कोर् स्थापना तथा प्रदेश आपतकालीन कायव सञ्चालन केन्द्रको क्षमता 

लर्कास गरिनेछ।  

50.2. प्रदेशका स्थायी बालसन्दा ि कायवित िाष्ट्र सेर्क तथा  संघ संस्थाका कमविािीको  लर्पद् 

जोब्धखम लर्रुद्ध सामूलहक दूघवटना बीमा कायवक्रमलाई लनिन्तिता लदनुका साथै समुदाय 

तहमा लर्पद् व्यर्स्थापनका लालग स्वयंसेर्ी दूतको व्यर्स्था गरिनेछ। 

50.3. लर्पद् जोब्धखम के्षत्र नक्सांकन ि पूर्व सूिना प्रर्ालीको लर्कास गरिनेछ। पुनस्थावलपत 

हुन नसकेका सुखेतका लर्.सं. २०७१ सालका बाढी पीलडत लगायतका पीलडत 

परिर्ािको आर्ास लनमावर् कायवलाई सम्पन्न गरिनेछ। 

51= आमसञ्चाि माध्यमलाई स्वच्छ,  मयावलदत ि व्यर्सालयक बनाउन तथा सञ्चािकमीको क्षमता 

अलभरृ्ब्धद्धको लालग लर्लभन्न कायवक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 

51.1. श्रमलजर्ी पत्रकािको स्वास्थ्य सुिक्षा, उते्प्रिर्ा ि व्यर्सालयक दक्षता लर्कास गनव पत्रकाि 

स्वास्थ्य बीमा ि स्नातकोत्ति छात्ररृ्लत्त कायवक्रमलाई लनिन्तिता लदईनेछ।  

51.2. सञ्चाि माध्यमको दताव, इजाजत, नलर्किर् ि लनयमनको आर्श्यक कानून लनमावर् गिी 

कायावन्वयन गरिनेछ।  

52= सूिना प्रलर्लधको के्षत्रमा लर्श्वबजािमा देब्धखएका नर्ीन प्रलर्लधको प्रयोग गदै लर्द्युतीय शासनको 

संकि साथवक पानव लडलजटल कर्ावली गुरुयोजना तजुवमा ि कायावन्वयन गिी सिकािी 

कामकाजलाई प्रलर्लधमैत्री बनाईनेछ। 

52.1. सूिना प्रलर्लध तथा तथ्याङ्कको भण्डािर् ि सुिक्षा गिी लर्द्युतीय शासनको समुलित 

व्यर्स्थापन गरिनेछ। 

52.2. प्रदेश मिालय ि अन्तगवतका कायावलयबाट क्रमशुः स्विाललत कायावलय प्रर्ाली )अलफस 

अटोमेसन लसस्टम( को शुरुर्ात गरिनेछ। साथै, प्रदेशको एलककृत एब्धिकेशन लनमावर् 

गिी प्रदेश सिकािका सूिना तथा सेर्ा लर्द्युतीय माध्यमबाट प्रर्ाह गरिनेछ। 

53= स्वस्थ, सभ्य, सुिलक्षत ि सुसंसृ्कत कर्ावली समाज लनमावर् गरिनेछ। कुसंस्काि, कुलत, लागुऔर्ध 

उत्पादन, ओसािपसाि, बेिलबखन ि दुब्यवशन, जुर्ातास जस्ता लर्संगलतलाई लनमूवल गनव सामालजक 

अलभयान सञ्चालन गरिनेछ। कुलतमा लागेका व्यब्धिको सुधाि ि पुनस्थावपनाको लालग 

अलभमुखीकिर्, जीर्नोपयोगी ताललम ि मनोपिामशव कायवक्रम सञ्चालन गरिनेछ।  

 

माननीय सदस्यहरू, 
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54= कोिोना भाइिसको महामािीबाट अथवतिमा लसलजवत लर्र्म परिब्धस्थलतमा भएको स्रोतको संकुिन 

ि यसबाट पने लर्त्तीय भाि समेतलाई मध्यनजि गिी िालु खिवलाई लनलित सीमामा िाखे्न, नयाँ 

संगिन संििना थप नगने तथा प्रशासलनक खिवको लनयिर् गिी लनलित सीमा लभत्र कायम 

गरिनेछ । दीघवकालीन दालयत्व नू्यनीकिर् गने ि गैि बजेटिी खिवलाई लनरुत्साहन गिी लर्त्तीय 

उत्तिदालयत्व ि जर्ाफदेलहता प्रर्द्धवन गरिनेछ। 

55= प्रदेशमा लर्त्तीय साक्षिता, बैलङ्कग प्रर्ालीमा पहँुि ि लर्त्तीय समारे्शीकिर् अलभरृ्ब्धद्ध गरिनेछ। 

नागरिकको र्ित रृ्ब्धद्ध गिी स्विोजगािका अर्सि लसजवना गने कायवलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।  

56= आन्तरिक स्रोत अलभरृ्ब्धद्ध गनव प्रदेशको अलधकाि के्षत्र अन्तगवत िहेको िाजश्वको दायिा लर्स्ताि 

तथा कि प्रर्ालीलाई सुधाि गरिनेछ। साथै, नेपाल सिकाि ि स्थानीय तहसँग समन्वय गिी 

सार्वजलनक खिव लेखाङ्कन ि प्रलतरे्दनको एकीकृत स्विाललत प्रर्ाली लर्कास गिी लागू गरिनेछ। 

57= कर्ावली प्रदेशको पूर्ावधाि लगायतका प्राथलमकता प्राप्त के्षत्रमा लर्कास साझेदािलाई परििालन 

गरिनेछ। प्रत्यक्ष रै्देलशक लगानी आकर्वर् गनव सुिक्षा ि लगानीमैत्री र्ातार्िर्को प्रत्याभूलत 

प्रदान गरिनेछ।  

 

माननीय सदस्यहरू,  

58= जनताको लोकताब्धिक सिेतना अलभरृ्ब्धद्ध, मानर्अलधकािको प्रबद्धवन, शासकीय सूिनाको 

प्रत्याभूलत, जनआर्ाजको सुनुर्ाई प्रबि एरं् नागरिक मञ्च समेतका माध्यमबाट प्रदेश सिकाि 

ि जनता बीि नलजकको सम्बि स्थालपत गिी सुशासनको प्रत्याभूलत गनव जनतासौंग कर्ााली 

सरकार कायाक्रम कायावन्वयनमा ल्याइनेछ। 

58.1. प्रदेश सिकािबाट सञ्चाललत लर्लभन्न आयोजना तथा सिकािका लक्रयाकलापप्रलत आम 

नागरिकको गुनासो तथा धािर्ा सम्बोधन हुने गिी प्रदेश सिकािसँग प्रत्यक्ष रुपमा 

आफ्नो कुिा िाख्न हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री कायवक्रमलाई थप प्रभार्कािी 

बनाईनेछ। 

58.2. सञ्चाि माध्यमसँगको सहकायवमा नागरिक लशक्षा कायवक्रम सञ्चालन गिी नागरिक 

अनुगमन तथा पृष्ठपोर्र् प्रर्ाली अपनाइ नागरिक सहभालगता, अपनत्व अलभरृ्ब्धद्ध गिी 

शासन, प्रशासन तथा लर्कास प्रलक्रयालाई पािदशी, परिर्ाममुखी, प्रलतस्पधी, 

जनउत्तिदायी, जर्ाफदेही एरं् थप लर्श्वसनीय बनाइनेछ। 

58.3. प्रदेश सिकािबाट संिाललत रु. पाँि किोड भन्दा मालथका कायवक्रम तथा आयोजनाको 

कायावन्वयन प्रभार्कारिता अलभरृ्ब्धद्ध गनव उच्चस्तिीय अनुगमन तथा सहजीकिर् संयि 

बनाईनेछ। 

58.4. स्थानीय तहमा नर्प्रर्तवन ि लर्कासका लालग प्रलतष्पधाव बढाउन प्रदेश लभत्रका सबै 

स्थानीय तहले लाभ ललन सके्न गिी एक लसजवनशील साझेदािी कोर् (इन्नोभेलटभ 

पाटवनिलसप फण्ड) स्थापना ि सञ्चालनको व्यर्स्था लमलाईनेछ। 

59= सार्वजलनक सेर्ा प्रर्ाहलाई िुस्त, अनुमानयोग्य एरं् सुशासनयुि बनाइ समृद्ध कर्ावलीको 

जनअपेक्षा सम्बोधन गनव सबल, सक्षम मानर्स्रोतको लर्कास ि शासकीय प्रर्ालीमा समयानुसाि 

सुधाि गदै ललगनेछ। 

59.1. प्रदेश लनजामती सेर्ा सम्बिी कानून तजुवमा ि कायावन्वयन गिी प्रदेश लनजामती 

सेर्ालाई सक्षम, लनष्पक्ष, पािदशी, उत्तिदायी, सदािाियुि एरं् नागरिकप्रलत 

समे्वदनशील बनाई प्रदेशको प्रशासन, लर्कास ि सेर्ा प्रर्ाहलाई प्रभार्कािी बनाईनेछ। 
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59.2. िाष्ट्र सेर्क कमविािीको मनोबल उच्च गिाई काम, कतवव्यप्रलत अझ बढी र्फादाि, 

लजमे्मर्ाि, उत्तिदायी बनाउन लर्शेर् योगदान पुर्याउने कमविािीलाई कर्ावली सेर्ा 

पुिस्कािबाट सम्मालनत गरिनेछ। 

59.3. िाष्ट्र सेर्क तथा लनजी के्षत्रको औद्योलगक एरं् िूला उद्योग-प्रलतष्ठान, व्यापारिक केन्द्र 

लगायतका िूलो संख्यामा मलहला कमविािी/मजदुि कायवित िहने कायवस्थलमा लशशु 

हेििाह सहजताको लालग लदर्ा लशशु स्याहाि केन्द्र स्थापना ि सञ्चालन गनव प्रोत्सालहत 

गरिनेछ। 

59.4. व्यर्स्थापन पिीक्षर् माफव त स्विाललत कायवसञ्चालन (अटोमेसन) एरं् कमविािी सूिना 

प्रर्ाली अर्लम्बन गिी प्रदेश सेर्ा प्रर्ाहलाई प्रभार्कािी बनाईनेछ। 

59.5. नलर्नतम प्रलर्लधको अलधकतम उपयोगबाट प्रदेशको समृब्धद्ध ि सुशासन प्रर्द्धवन गनव 

प्रादेलशक सुशासन प्रर्द्धवन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । प्रदेश सिकाि मातहत िहेका 

लर्लभन्न ताललम केन्द्रलाई क्रमश: एलककृत गिी यस केन्द्रलाई प्रदेश तहमा प्रलशक्षर् 

सम्बिी कायव गने एक लर्लशलष्ट्कृत संस्थाको रुपमा लर्कास गरिनेछ। 

60= संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहबीि नीलतगत सामञ्जस्यता, योजना व्यर्स्थापन  तथा कायावन्वयनमा 

िर्नीलतक साझेदािी, साझा अलधकाि के्षत्रको प्रयोग, प्राकृलतक स्रोत साधनको उपयोग ि 

बाँडफाँड सम्बिी लर्र्यमा संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्रभार्कािी बनाईनेछ। 

60.1. नेपालको संलर्धानले प्रदेशको एकल अलधकाि तथा संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहको साझा 

अलधकाि सूलिमा िहेका अलधकाि तथा कायव लर्सृ्ततीकिर्बाट प्रदेशलाई प्राप्त अलधकाि 

तथा लजमे्मर्ािी पूिा गनव सके्न गिी आर्श्यक आलथवक स्रोतसाधन, जनशब्धि  ि 

कायवयोजना तयाि गिी अलघ बढाइनेछ। 

60.2. नेपाल सिकाि तथा स्थानीय तहसँग बजेट साझेदािी, नीलतगत मागवदशवन, कायवक्रमगत 

लदशाबोधबाट सहकायव, साझेदािी, समपुिक आधािमा मुख्यमिी तथा मिीपरिर्द्को 

कायावलयको कायवक्रम समन्वय इकाइबाट प्राथलमकता प्राप्त कायवक्रमको रुपमा लबर्यगत 

लनकाय तथा स्थानीय तह माफव त कायावन्वयनमा ल्याइ कायवक्रमलाई नलतजामुखी एरं् 

उपलब्धिपूर्व बनाईनेछ। 

60.3. प्रदेश तथा स्थानीय तहबीि नर्प्रर्लतवत लर्कास लनमावर्को लसकाई, अनुभर् ि अभ्यास 

आदान प्रदान तथा अनुशिर् (िेब्धिकेट) का कायवक्रम अलघ बढाईनेछ। 

60.4. प्रदेश समन्वय परिर्द्को व्यर्स्थापन तथा लनर्वयको प्रभार्कािी कायावन्वयनका लालग 

मुख्यमिी तथा मब्धिपरिर्द्को कायावलयमा स्थानीय तह सम्पकव  इकाई सञ्चालनमा 

ल्याईनेछ। 

   

माननीय सभामुख, 

माननीय सदस्यहरू, 

61= प्रसु्तत नीलत तथा कायवक्रमले कोलभड-19 ले अथवतिमा पािेको प्रभार्लाई नू्यनीकिर् गनुवका 

साथै कर्ावलीको िाजनीलतक, आलथवक, सामालजक लगायतका समग्र शासकीय के्षत्र ि लर्कासमा 

थप सुधाि तथा प्रगलत हुने लर्श्वास ललएको छु। सिकािी, लनजी, सहकािी, लर्कास साझेदाि 

लगायतका िालष्ट्र य तथा अन्तिावलष्ट्र य गैि सिकािी संस्थासँगको संयुि प्रयास, समन्वय, सहकायव 

ि साझेदािीबाट प्रसु्तत नीलत तथा कायवक्रम कायावन्वयन भई कर्ावली प्रदेशको लर्कास ि 

समृब्धद्धमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गिेको छु।  
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62= कर्ावली प्रदेशको समग्र लबकासको फिालकलो आधाि लनमावर् गनवको लालग प्रसु्तत नीलत तथा 

कायवक्रम तयािी गने क्रममा सल्लाह सुझार् लदइ योगदान गनुवहुने संघीय ि प्रदेश सभाका 

माननीय सदस्य, प्रदेश सभाका लबर्यत सलमलत, लबज्ञ समूह, िाजनीलतक दलका प्रमुख तथा 

प्रलतलनलध, स्थानीय तहका जनप्रलतलनलध, िाष्ट्र सेर्क कमविािी, प्रदेश योजना आयोग पदालधकािी, 

बुब्धद्धजीलर्, लनजी के्षत्र, नागरिक समाज, श्रमजीलर् नागरिक, सञ्चािकमी, लर्कास साझेदाि संघ 

संस्था ि समू्पर्व कर्ावलीर्ासीप्रलत धन्यबाद ज्ञापन गदै अन्तर्हवदयबाट आभाि ि कृतज्ञता प्रकट 

गदवछु। 

63= अन्तमा, प्रसु्तत नीलत तथा कायवक्रमको प्रभार्कािी कायावन्वयन भई कोलभड-19 को प्रभार्बाट 

देब्धखएको महामािी लनयिर् गिी कर्ावलीबासीको जीर्निक्षा, यस संकटबाट उत्पन्न हुनसके्न 

खाद्य संकटको लनर्ािर् ि लशलथल बनेको आलथवक गलतलर्लधलाई पूनजीर्न लदन सक्षम हुनेछ 

भने्न लर्श्वास ललँदै सर्वपक्षीय सहयोगका लालग अपील गदवछु। 

 

धन्यवाद ! 

 

 


