भाननीम प्रदे श प्रभुख

श्री बाबु राम कुँु वर

फाट

प्रस्तुत

आर्थिक बषि २०७४/०७५ को नीर्ि िथा कार्िक्रम

प्रदेश सरकार
मख्
ु र्मन्त्री िथा मर्न्त्रपररषदको कार्ािलर्

प्रदेश नं ४,
वि.सॊ . २०७५ सार िैशाख ३ गते

सबाभुख भहोदम,
१.

नेऩारको

सॊ विधान

ऐततहातसक

सॊ विधान

सबाफाट

जायी

बै

सॊ घीम

रोकतान्त्रिक गणतरि सॊ स्थागत बोको छ। जनताको अतबभतफाट गठन
बोको प्रदे श सबाको मस अतधिेशनभा प्रदे श सयकायको नीतत तथा
कामयक्रभ प्रस्तुत गनय ऩाउॉदा भैरे गौयि भहसुस गये को छु । मस अिसयभा
नेऩारको सॊ घीम रोकतान्त्रिक गणतरि स्थाऩनाका रातग बोका ऐततहातसक
जन आरदोरन, सशस्त्र सॊ घर्य य तयाई -भधेस आरदोरनभा फतरदान ददनु हुने
ऻात अऻात सवहदप्रतत श्रद्धा सुभन अऩयण गनय चाहरछु । साथै फेऩत्ता ोिॊ
ऩीतडत नागरयक प्रतत सम्भान व्मक्त गदयछु।
२.

नेऩारको मुगारतकायी ऩरयितयनका रातग बोका रोकतान्त्रिक आरदोरनभा
भहत्िऩूणय मोगदान ऩुर्माउनु बोका नेऩार कम्मुतनष्ट ऩाटॊका सॊ स्थाऩक नेता
ऩुष्ऩरार श्रे ष्ठ, जननेता भदन बण्डायी य जननामक वि.वऩ. कोइयारा प्रतत
बािऩूणय श्रद्धारजरी अऩयण गनय चाहरछु ।

३.

नेऩारको इततहासभा ऩवहरो ऩटक सॊ घीमताको कामायरिमन गनय तनिायन्त्चत
ु ोका प्रदे श सबाका भाननीम सबाभुख, उऩसबाभुख य सदस्महरुभा
हुनब
फधाई तथा शुबकाभना व्मक्त गनय चाहरछु ।

४.

सॊ िैधातनक व्मिस्था अनुसाय प्रदे श सबा य प्रदे श सयकायको गठन बई
सञ्चारनभा

आोको

छ।

मो

शासकीम

प्रणारीको

सिरीकयणका

भाध्मभफाट सॊ विधानको ऩूणय कामायरिमनभा हाभी प्रततफद्ध छौं।
५.

नेऩारको सॊ विधानरे अॊ तगकाय गये को तीन तहको सॊ घीम सॊ यचनाराई
कामयभूरक फनाउने अतबबाया प्रदे श सबा य प्रदे श सयकायका साभु यहे को
छ। प्रदे श सबा, प्रदे श सयकाय, याजनैततक दर, तनजी ऺेि, याष्रसेिक
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कभयचायी, सुयऺा तनकाम, नागरयक सभाज, ऩिकाय जगत रगामत सफैराई
आ-आफ्नो ऺेिफाट सॊ विधानको कामायरिमन य सॊ घीमताको व्मिस्थाऩनभा
मोगदान ददन अवऩर गदयछु ।
६.

प्रदे श सयकायरे याष्ड तनभायणभा यावष्डमता, रोकतरि, साभान्त्जक रमाम,
सभानता, साभान्त्जक सदबाि तथा यावष्डम ोकता, शान्त्रत तथा स्थामीत्ि य
विकास ोिॊ सभृवद्धका रातग विकासको खाका फनाउने छ। विकास य
सभृवद्धराई नागरयक अतधकाय, अिसय, सुयऺा य सम्भानका चायिटा
आधायबूत स्तम्बभा आफद्ध गयाइने छ। सफर य सभृद्ध प्रदे श तनभायण गयी
"सभृद्ध नेऩार य सुखी नेऩारी " को यावष्डम अतबमानराई साथयक फनाइने
छ।

७.

भानि अतधकायको सॊ यऺण तथा प्रफद्धयन य वितधको शासन प्रतत प्रदे श
सयकाय प्रततफद्ध छ। दीगो शान्त्रत, सुशासन, विकास य सभृवद्धका
जनअऩेऺाराई सम्फोधन गनय सऺभ प्रदे श, अतधकाय सम्ऩन्न स्थानीम
ु ो काभ गरयने
सयकाय तनभायणका रातग सॊ घ य स्थानीम तहका फीचभा सेतक
छ।

८.

प्रदे श सयकायको कामयसूचीभा मस आतथयक फर्यराई "कानून तजुभ
य ा य
प्रादे न्त्शक सॊ यचना स्थाऩना फर्य" य आगाभी आतथयक फर्यराई "प्रादे न्त्शक
सॊ यचना तनभायण फर्य" को रुऩभा कामायरिमन गरयने छ।

९.

प्रदे शका नीतत तजुभ
य ा गदाय साभान्त्जक रमाम, रै वङ्गक सभानता, सभानुऩाततक
सभािेशीकयण, सभताभूरक सभाजका आधायस्तम्बभा केन्त्रित गरयने छ।
साथै दीगो विकासका रक्ष्म य सभृवद्धका आधायराई ऩूया गने गयी प्रदे श
सयकायका नीतत तथा मोजना तजुभ
य ा गयी रगानी केन्त्रित गरयने छ।
आगाभी फर्यको फजेट तजुभ
य ा गदाय दीगो विकासका रक्ष्म य सूचक
सभेतराई आरतरयकीकयण गरयने छ। साथै नेऩाररे अरतयायवष्डम स्तयभा
जनाोको प्रततफद्धताको ऩूणय रुऩभा ऩारना गरयने नीतत तरइने छ।
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१०. जरिामू

अनुकूतरत विकास गनय िाताियण भैिी य दीगो विकासभा

आधारयत विकास प्रकृमा अिरम्िन गरयने छ। उऩरब्ध प्राकृततक श्रोत
साधनको दीगो व्मिस्थाऩन गयी अतधकतभ ऩरयचारन गरयने छ।
११. साियजतनक, तनजी य सहकायी ऺेिको सहबातगताभा प्रदे शको विकासको

ॉ ी ऩरयचारनफाट उत्ऩादन
खाका कोरयने छ। आरतरयक तथा फैदेन्त्शक ऩूज
फृवद्ध, योजगायी सृजना य दीगो विकासका रक्ष्म हातसर गने ऺेिभा
ऩरयचारन गयी सभृद्ध प्रदे शका आधाय तनभायणको शुरुिात गरयने छ।
१२. नेऩारको सॊ विधान फभोन्त्जभ प्रदे श सयकायको कामय न्त्जम्भेिायी ऩूया गनय

भुख्मभरिीको

सॊ मोजकत्िभा

उच्चस्तयीम

सॊ विधान

कामायरिमन

सतभतत

फनाइने छ। मो सतभततरे सॊ विधान कामायरिमनभा अरतय प्रदे श ऩरयर्द,
अरतय सयकायी वित्त ऩरयर्द य प्रदे श सभरिम ऩरयर्दको काभराई थऩ
व्मिन्त्स्थत फनाउने छ।
१३. साियजतनक खचय व्मिस्थाऩनको रातग आगाभी आतथयक फर्य भध्मभकारीन

खचय सॊ यचना तमाय गयी प्रदे शका यणनीततक रऺ य प्रादे न्त्शक गौयिका
आमोजना ऩवहचान गरयने छ । सरतुतरत विकास य सभृवद्धको आधायभा
प्रदे शका गौयिका आमोजना प्राथतभकीकयण गरयने छ। प्रदे शको वित्त
सरतुरन कामभ गदै वित्तीम साधनको ऩरयचारन गयी विकासको प्रायम्ब
गरयने छ ।
१४. ऩाॉच फर्यको आितधक विकास यणनीततऩिको आधायभा आगाभी आतथयक

फर्यको फजेट तजुभ
य ा गने व्मिस्था तभराइने छ ।
१५. प्रदे श सयकायरे यावष्डम ऩुनतनयभायण प्रातधकयणसॉग सभरिम य सहजीकयण

गयी बूकम्ऩ ऩतछको ऩुनतनयभायण तथा नितनभायणको कामयराई तीव्रता ददई
आगाभी दुई फर्यतबिभा सम्ऩन्न गरयने छ ।
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१६. तनयॊ कुश जहाॉनीमा याणाशासन, तनयॊ कुश याजतरिात्भक तनदय रीम तानाशाही

ऩञ्चामती व्मिस्था, केन्त्रिकृत शासन प्रणारी य ोकात्भक ढाॉचाको याज्मको
तफरुद्ध रोकतान्त्रिक गणतरिात्भक शासन
दे शबन्त्क्तऩूणय आरदोरन,

ऐततहातसक

प्रणारी

जनआरदोरन

स्थाऩनाको
य

सशस्त्र

रातग
सॊ घर्यभा

शहादत प्राप्त मस प्रदे शका सवहदहरुको स्भयणभा सवहद स्भृतत ऩाकय तनभायण
गरयने छ।
सबाभुख भहोदम,
प्रदे शका ऺेिगत नीतत दे हाम फभोन्त्जभको यहने छन्
१७. फहुजातीम,

फहुबावर्क,

फहुधातभयक,

फहुसाॉस्कृततक

ोिॊ

बौगोतरक

विविधतामुक्त मस ऩमयटकीम प्रदे शको विकासका रातग ऩमयटन, उजाय, कृवर्,
उद्योग य ऩूफायधाय विकासभा उच्च प्राथतभकता ददईने छ।
१८. जनसॊ ख्माको वितयण य प्रदे शको बौगोतरक फनािटका आधायभा विकास

ॉ ी ऩरयचारन गरयने छ।साथै प्रदे शको बौगोतरक
तनभायण गनय आिश्मक ऩूज
सॊ यचनाफाट िान्त्छछत राब तरई सभृद्ध ोिॊ सभुन्नत प्रदे शको तनभायणका
रातग बू-फनोटका आधायभा आतथयक विकासका कामयक्रभ सञ्चारन गरयने
छ।
१९. प्रदे शभा तनभायणाधीन यावष्डम गौयि य उच्च प्राथतभकताका विभानस्थर,

सडक, ऩुर, उजाय उत्ऩादन, विद्युत प्रशायण राइन, खानेऩानी रगामतका
आमोजनाको कामायरिमनभा सहजीकयण गरयने छ। मसको कामायरिमनराई
उच्च प्राथतभकता ददई सुयऺा प्रफरध तभराइने छ।
२०. "सभृद्ध नेऩार य सुखी नेऩारी" को यावष्डम अतबमानभा प्रदे श सयकाय प्रततिद्ध

छ। भ प्रदे शफासी य मस प्रदे शका विदे शभा यहने गैय आिाशीम
नेऩारीराई मस प्रदे शभा रगानी गनयका रातग अवऩर गनय चाहरछु ।
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२१. प्रदे शभा आतथयक कृमाकराऩ विस्ताय गनय रगानी भैिी आतथयक नीतत,

िाताियण य शासकीम प्रफरध तभराईने छ ।साथै मस प्रदे शभा रगानी
फढाउन तफ.सॊ . २०७५ भा रगानी सम्भेरनको आमोजना गरयने छ।
२२. प्रदे शभा रगानीभैिी िाताियण फनाउन औद्योतगक ोिॊ व्मिसावमक ऺेिराई

उजाय आऩूततयभा प्राथतभकता ददइने छ । साथै ऩेरोतरमभ ऩदाथयको अबाि
हुन नददन नब्फे हजाय वकरोतरटय ऺभताको बण्डायणको रातग जग्गा प्रातप्त
य ऩूफायधाय तनभायणभा सहजीकयण गरयने छ ।
२३. सन् २०१९ राई "आरतरयक ऩमयटन फर्य", सन् २०२० राई तछभेकी

दे शफाट ऩमयटक आकवर्यत गनय "तछभेकी दे श ऩमयटन फर्य" य सन् २०२२
राई फृहत अरतयायवष्डम स्तयको "ऩोखया ऩमयटन फर्य" सॊ चारन गरयने छ ।
मसका रातग ऩमयटकीम ऩूफायधाय तनभायण य ऩमयटन प्रफद्धयनको प्रफरध
तभराईने छ ।
२४. प्रदे शराई

विश्वकै

भहत्िऩूणय

ऩमयटकीम

गरतव्मको

रुऩभा

विकास

गरयने छ। ऩमयटन प्रफद्धयन, ऩशुऩारन, अगायतनक उत्ऩादन, जतडफुवट खेती,
सॊ करन य प्रशोधन उद्योगको स्थाऩना गयी ग्राभीण जीिन ऩद्धततको विकास
गयी ऩमायऩमयटनभा जोड ददईने छ।
२५. नदीनारा, तारतरै मा, वहभश्रृङ्खरा, िन जॊ गर, जडीफुटी, खतनज श्रोतको

फहुआमातभक प्रमोग य दीगो व्मिस्थाऩन गदै उत्ऩादन फृवद्ध, योजगायी
तसजयना य आमआजयन फृवद्ध हुने गयी व्मिसावमक उऩमोगभा जोड ददइने
छ।
२६. प्रभुख ऩमयटकीम स्थरहरु अन्नऩूण य सॊ यऺण ऺेि, भनास्रु सॊ यऺण ऺेि,

वितबन्न प्राकृततक, ऐततहातसक, धातभयक-साॊस्कृततक ऺेि तथा ग्राभीण ऩमयटन
केरि, होभस्टे , ऩदमािा भागयराई सॊ यऺण, सम्फद्धयन य विकास गदै भुख्म
ऩमयटकीम गरतव्मस्थरको रुऩभा स्थावऩत गरयने छ ।
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२७. भातथल्रो

भुस्ताङ, भनाङ य गोयखाको च ुभनुति उऩत्मकाको ऩमयटन

ऩूफायधायभा जोड ददइने छ ।
ॉ हिाई
२८. ऩोखयाराई नेऩारका अरम प्रभुख शहय य प्रादे न्त्शक याजधानीसग
भागयद्वाया जोड्न ऩहर गरयने छ ।
२९. गरयफी ोिॊ ऩछौटे ऩन, साभान्त्जक विबेद य फेयोजगायीको अिस्थाको अरत्म

गनय उद्यभशीरताको भाध्मभफाट योजगायी सृजना गयी आतथयक-साभान्त्जक
रुऩारतयण गनय प्रदे श सयकायको ध्मान केन्त्रित हुने छ। गरयफीको ये खाभुतन
यहे का अतत विऩन्न िगय य अल्ऩसॊ ख्मकका रातग साभान्त्जक सॊ यऺणका
कामयक्रभ ल्माइने छ।
३०. तनभायणाधीन

तथा प्रस्तावित जरविद्युत आमोजना तनभायणभा सहजीकयण

गरयने छ। सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम सयकायको सहरगानीभा य तनजीऺेिको
रगानीभा

जरविद्युत

तथा

अरम

उजायका

रातग

आिश्मक

अध्ममन

अनुसरधान गरयने छ। जराशममुक्त जरविद्युत उत्ऩादन आमोजनाराई
उच्च प्राथतभकता ददइने छ।
३१. उत्ऩाददत जरविद्युतको ठू रो वहस्सा मसै प्रदे शभा यहे को बो ताऩतन सफै

नागरयकभा विद्युतको ऩहुॉच नऩुगेकारे आगाभी दुई फर्य तबिभा सफै घय
धुयीभा २४ घण्टा ३६५ ददन विद्युत सेिा ऩुर्माइने छ ।

सबाभुख भहोदम,
३२. प्रादे न्त्शक बू-उऩमोग नीतत तथा मोजना तनभायण गयी सो को आधायभा

व्मिसावमक भोडेर पाभय ोिॊ कृवर् तथा ऩशु विकास कामयक्रभ सञ्चारन
गरयने छ। साथै बूतभ, कृवर्, ऩशु य सहकायी तथा गरयिी तनिायणका नीतत
तथा कानून तजुभ
य ा गरयने छ।
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३३. सॊ घ

तथा

स्थानीम

सयकायसॉगको

सहकामयफाट

बूतभको

प्रकृतत,

उत्ऩादनशीरता, प्राकृततक तथा िाताियणीम अनुकूरताको आधायभा कृवर्
ऺेिको विविधीकयण, व्मिसामीकयण य आधुतनकीकयणका कामयक्रभभा
जोड ददइने छ ।
३४. गाउॉऩातरकाभा "भुख्मभरिी

िाताियण भैिी कृवर् गाउॉ नभूना कामयक्रभ"

थारनी गरयने छ। कृवर्भा दे न्त्खने जोन्त्खभ भूल्माङ्कन गयी रैवङ्गक तथा
साभान्त्जक सभािेशीकयण विश्लेर्ण सवहत स्थान विन्त्शष्ठ िाताियण, कृवर्
प्रवितध, अभ्मास य सेिाको ऩवहचान गरयने छ।
३५. कृवर् उत्ऩादनभा आत्भतनबयय फनाउन खाद्यान्न, दरहन, तेरहन, तयकायी,

भाछा, भासु, अण्डा, दुग्ध जरम ऩदाथय तथा परपूरका ऺेिभा प्रदे शको
भाग फभोन्त्जभ उत्ऩादन फृवद्ध गयी खाद्यान्नभा आत्भतनबयय हुने नीतत तरइने
छ।
३६. कृर्क, कृवर् उद्यभी, सहकायी तथा अरम सयोकायिाराको साझेदायीभा

प्राङ्गारयक ऺेि छु ट्याई प्राङ्गारयक कृवर् सम्फरधी अनुसरधान य विकास गयी
उत्ऩादन य उत्ऩादकत्िभा फृवद्ध गरयने छ।
३७. अगायतनक प्रदे शको रुऩभा विकास गदै जाने नीतत अनुरुऩ प्रदे शभा प्राङ्गारयक

भर कायखाना स्थाऩना गनय आिश्मक ऩूफायधाय तमाय गरयने छ।
३८. वकसानको ऺभता फृवद्धका रातग कृर्क तातरभ, कृवर् प्रसाय से िाभा ऩहुॉच,

उच्चस्तयको फीउ, तसॊ चाई, ऩोर्क तत्त्ि य कृवर्को उत्ऩादकत्ि फढाउन
वित्तीम उत्प्रेयणाका कामयक्रभ ल्माइने छ।
३९. अगायतनक फस्तुको प्रभाणीकयण तथा खाद्य फस्तुको ऩयीऺण गने प्रमोगशारा

तनभायण गरयने छ। खाद्यान्न प्रमोगभा गुणस्तयीमता कामभ गयाउन प्रदे श
स्तयीम भाऩदण्डको तनभायण गरयने छ।
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४०. कृर्कको

हक

वहतको

सॊ यऺण,

खाद्य

सुयऺा

कृर्कको

य

खाद्य

सम्प्रबूताराई भध्मनजय गयी कृर्कका रातग कृवर् साभग्री, कृवर् उऩजको
उन्त्चत भूल्म य फजायभा ऩहुॉच सुतनन्त्ितताका रातग ऩूफायधाय तमाय गरयने
छ।
४१. कृवर् फजायभा यहे का विचौतरमा प्रिृन्त्त्तको अरत्म गयी कृवर् उत्ऩादनभा

कृर्क य उऩबोक्ताको सीधा सम्ऩकयको रातग उऩमुक्त प्रवितधको व्मिस्था
गरयने छ। साथै कृर्क सहमोग प्माकेजको कामयक्रभ सञ्चारन गने व्मिस्था
तभराईने छ।
४२. कृवर्मोग्म बूतभको अतबरेखीकयण गने कामयको थारनी गरयने छ ।कृवर्

ऺेिभा जतभनको चक्राफरदीको भाध्मभफाट बूतभ विकासका रातग बूतभ
फैङ्क स्थाऩना गरयने छ। वकसानराई ऩरयबावर्त य िगॉकयण गयी तनन्त्ित
तसभा बरदा भातथको कृवर्को आमभा कय रगाउने गयी कानून तजुभ
य ा
गरयने

छ। साथै

जतभन

फाॉझो

याख्नेराई

कयायोऩण

गयी

कृवर्को

उत्ऩादकत्िभा सुधाय गरयने छ।
४३. प्रदे शस्तयका तनभायणाधीन तसॊ चाई आमोजनाहरुको शीघ्र तनभायण य सञ्चारन

गरयने छ । तसॊ चाइका नमाॉ सम्बािनाको ऩवहचान गयी तत्कार तनभायण
ॉ को साझेदायीभा नमाॉ प्रवितधभा
सुरु गने व्मिस्था तभराइने छ। वकसानसग
ॉ ीगत अनुदान उऩरब्ध गयाइने छ।
आधारयत तसॊ चाईभा ऩुज
४४. प्रदे शको अरतयावष्डम सीभा नाका जोडने सडकराई प्राथतभकतासाथ तनभायण

गरयने

छ।

ऩवहरो

चयणभा

कोयरा-ऩोखया

य

ऩोखया-तििेणी

प्रदे श

रोकभागयको तनभायणभा जोड ददइने छ।
४५. प्रदे श य स्थानीम तहको सडकको भाऩदण्ड तम गरयने छ। साथै प्रदे श य

स्थानीम

तहराई

जोड्ने

प्रादे न्त्शक

प्राथतभकता ददइने छ।
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रोकभागयको

तनभायणराई

उच्च

४६. प्रदे शका

सडक

सञ्जारका

प्राथतभकीकयणको

आधायभा

रातग

आिश्मक

तनभायण

गरयने

ऩने

सडक

ऩुरराई

छ।

सडक

नऩुगेका

गाउॉफस्तीराई सहज ऩहुॉचका रातग थऩ झोरुङ्गे ऩुर तनभायणभा जोड ददइने
छ।
४७. प्रदे श याजधानीराई व्मिन्त्स्थत य शहयी ऩूफायधायमुक्त फनाउन फृहत ऩोखया

चक्रऩथ तनभायणको रातग सम्बाव्मता अध्ममन गरयने छ।
४८. स्थानीम तहसॉग सभरिम य सहकामय गयी आधायबूत स्िच्छ खानेऩानीभा

नागरयकको ऩहुॉच क्रभश् अतबफृवद्ध गरयने छ। खानेऩानीिाट फन्त्ञ्चत सम्ऩूणय
गाउॉिस्तीभा आगाभी दुई फर्यभा आधायबूत खानेऩानीको व्मिस्था गरयने
छ।
४९. आगाभी तीन फर्यभा स्थानीम तहसॉगको सहबातगताभा मस प्रदे शराई सपा

य सभ्म प्रदे शको रुऩभा विकास गरयने छ। सफै नगयऩातरकाभा पोहोय
व्मिस्थाऩनको रातग स्मातनटयी ल्माण्डवपल्ड साइडको व्मिस्था गरयने छ।
सफै गाउॉऩातरकाभा पोहोय व्मिस्थाऩनभा आधुतनक प्रवितधको प्रमोग गनय
प्रोत्साहन गरयने छ।
५०. िाताियणभैिी, सुयन्त्ऺत, वित्तीम रुऩभा सॊ बाव्म य प्रावितधक उऩमुक्तताका

साियजतनक बिन तथा तनजी आिासको विकास गयी ोवककृत सुयन्त्ऺत
फस्ती विकास तथा बिन तनभायणराई प्रोत्साहन गरयने छ।
५१. सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहसॉगको सभरिमभा प्रदे शभा आधुतनक ठू रा शहयी

ऩूफायधाय

सवहतको

शहयीकयण

य

स्माटे राइट

तसटीको

तनभायण

गनय

सम्बाव्मता अध्ममन गरयने छ।
५२. जनता

आिास

कामयक्रभको

भाध्मभफाट

विऩन्न,

अव्मिन्त्स्थत फसोफासराई व्मिन्त्स्थत गरयने छ।
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घयफास

विहीन

य

५३. फृहत

सबा

सम्भेरनका

रातग

अरतयावष्डमस्तयको

सुविधा

सम्ऩन्न

फहुआमातभक सम्भेरन केरिको रातग सबाव्मता अध्ममन गरयने छ।
५४. प्रादे न्त्शक

प्रशासतनक सॊ यचना, कामायरम य प्रदे शका अरम सॊ यचनाको

तनभायणका रातग गुरु मोजना तमाय गरयने छ। प्रदे शका कामायरम तनभायण
गदाय ोवककृत सेिा केरिको अिधायणाभा तनभायण गरयने छ।
५५. विद्युतीम सिायी साधनको प्रमोग फढाउन वितबन्न स्थानभा सिायी साधनको

रातग विद्युत चान्त्जङ्ग
य प्रणारीको स्टे सन यान्त्खने छ। साथै प्रदे श सयकायफाट
सिायी साधन खरयद गदाय विद्युतीम सिायी साधनराई प्राथतभकता ददइने
छ।
५६. प्रदे श य स्थानीम तहका ऩूफायधायका काभको गुणस्तय सुतनन्त्ित गनय प्रदे श

स्तयीम गुणस्तय भाऩन प्रमोगशारा स्थाऩना गरयने छ।

सबाभुख भहोदम,
५७. उद्योग ऺेिको प्रोत्साहन तथा औधोतगक प्रफद्धयनका रातग प्रदे शभा ठू रो

औद्योतगक ऺेि य प्रत्मेक स्थानीम तहभा ोक उद्योग ग्राभ स्थाऩनाका
रातग सम्बाव्मता अध्ममन गरयने छ। प्रदे शभा यहे का खानी तथा खतनजको
अरिेर्णको कामय थातरने छ।
५८. कातरगण्डकी य भस्मायङ्गदी कयीडोयभा नेऩार सयकायसॉगको सभरिमभा,

आतथयक कयीडोय य विशेर् औद्योतगक ऺेिको तनभायणको सॊ म्बाव्मता
अध्ममन गरयने छ।
५९. प्रदे श य स्थानीम सयकायको सभरिमभा स्थानीम उत्ऩादन फृवद्ध, योजगायी

सृजना गने गयी रघु, घये र,ु साना तथा भझौरा उद्योगको प्रफद्धयन गनयका
ॉ ीगत अनुदान ददन मुिा
रातग उद्यभशीरताको विकास य आिश्मक ऩुज
रन्त्ऺत च ुनौती कोर् (च्मारेरज पण्ड)को सॊ चारन गनय ऩूि य तमायी गरयने छ।
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६०. उत्ऩादनभूरक योजगायी तसजयना य गरयफी तनफायणभा टे िा ऩुयमाउने
साना
तथा भझौरा उद्योगहरुको प्रफद्धयनभा तफशेर् जोड ददइने छ। ऩयम्ऩयागत
ऻान तथा सीऩ, प्रवितध य कच्चा ऩदाथयभा आधारयत घये र ु तथा साना
उद्योगराई प्रफद्धयन गने नीतत अिरम्फन गरयने छ ।
६१. प्रदे शभा कुर बू–बागको चारीस प्रततशत िन ऺेि कामभ गरयने छ। साथै

प्रदे शस्तयभा यावष्डम िनको व्मिस्थाऩनको रातग आिश्मक नीततगत तथा
कानूनी व्मिस्था तभराइने छ। िन सॊ यऺण, दीगो व्मिस्थाऩन तथा
उऩमोगको रातग सभुदामभा आधारयत िैऻातनक िन व्मिस्थाऩन ऩद्धततको
विकास य प्रफयद्धन गरयने छ ।
६२. िनको िैऻातनक व्मिस्थाऩनफाट िन ऺेिको उत्ऩादकत्ि य िन ऩैदािायको

उत्ऩादन फृवद्ध गनय "सभृवद्धका रातग िन" कामयक्रभ रागू गरयने छ ।
आतथयक रुऩरे भहत्िऩूणय जडीफुटी, कृवर् िन तथा गैय काष्ठ िन ऩैदािायको
व्मिसावमक खेती य उत्ऩादन फृवद्धराई प्रोत्साहन गरयने छ।
६३. प्रदे शभा यहे का जडीफुटी ऩवहचान, सॊ करन य फजाय प्रफद्धयन ोिॊ प्रशोधनका

रातग

नभूना

फजाय

सॊ करन

तथा

प्रशोधन

केरिको

स्थाऩनाका

सम्बाव्मताको अध्ममन गरयने छ। जडीफुटी प्रशोधन केरि स्थाऩनाराई
प्राथतभकता ददइने छ।
६४. प्रदे शका ठू रा तथा भहत्िऩूण य नदी तथा तार तरै माको जराधाय ऺेि

सॊ यऺणका रातग ोवककृत जराधाय सॊ यऺण कामयक्रभ सञ्चारन गरयने
छ। प्रदे शभा यहे का नदी य खोराहरुफाट हुने जोन्त्खभ रमूनीकयण गनयका
रातग नदी तनमरिण य तटफरधको कामयक्रभ ऩवहचान गरयने छ। प्रदे शभा
वितबन्न ऩाकय य उद्यानको तनभायणको रातग प्राथतभकता ददइने छ।
६५. सपा

य स्िच्छ तथा हरयमारी प्रदे शका रातग तनमतभत सयसपाई य

साियजतनक स्थरभा शहयी सौरदमय अतबफृवद्ध गने िृऺा योऩण गयी "स्िच्छ
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िाताियण, स्िस्थ जीिन" कामयक्रभराई स्थानीम तहसॊ ग सभरिम गयी
अतबमान सञ्चारन गरयने छ।
६६. अत्मािश्मक सेिा तथा फस्तु सहज, सुरब य तनमभीत रुऩभा उऩरब्घ

गयाउन

साियजतनक, नीन्त्ज

तथा

सहकायी

ऺेिराई

सहबागी

गयाउदै

उऩबोक्ता वहत सॊ यऺण तथा प्रफयद्धन गरयने व्मिस्था तभराइने छ। स्िदे शी
उत्ऩाददत फस्तु तथा सेिाको उऩबोगराई प्रोत्साहन ददइने छ।
६७. सूचना

प्रवितध

ऩाकयको

तनभायण

य सॊ चारनका

रातग

अध्ममन

गरयने

छ।
६८. करा सावहत्म

तथा सॊ स्कृततको सॊ यऺण, सम्फद्धयन य विकासका रातग

सॊ गीत, नाट्य, रतरतकरा, प्रऻा प्रततष्ठानको स्थाऩना गयी सॊ चारन गने
नीतत तरइने छ। प्रदे शको गौयि य प्रततष्ठा फढाउने गयी मोगदान ददने
नागरयकराई ऩुयस्कृत ोिॊ सम्भान गने नीतत तरइने छ।
६९. प्रदे श सयकाय गठन बोको ददनराई प्रदे श ददिसको रुऩभा भनाइने छ।

साथै प्रदे श याजधानी शहय ऩोखयाभा आधुतनक विजम स्भायकको तनभायण
थातरने छ।
७०. जातीम सदबाि य साॊस्कृततक सहअन्त्स्तत्िको भाध्मभफाट यावष्डम ोकता

कामभ

गनय

फहुजातीम,

फहुबावर्क,

फहुसाॊस्कृततक

ऩवहचान

झन्त्ल्कने

फहुसाॊस्कृततक ग्राभ तनभायणको ऩूित
य मायीका काभ सम्ऩन्न गरयने छ।
७१. प्रदे श सयकायका सूचना, साॊस्कृततक विकास य भनोयञ्जनको रातग प्रदे श

सयकायको टे तरतबजन प्रसायण य ये तडमो सेिाका रातग सम्बाव्मता अध्ममन
गरयने छ।
७२. प्रदे शको सभृवद्धको रातग आिश्मक ऩने विर्मगत जनशन्त्क्तको आिश्मकता

ऩवहचान गनय मसै फर्य अध्ममन थातरने छ। प्रावितधक भहाविद्यारम
स्थाऩनाका रातग स्थान छनौट गयी सम्बाव्मता अध्ममन गरयने छ।
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प्रादे न्त्शक विश्वविद्यारमको स्थाऩनाको ऩूि य तमायीको काभ सम्ऩन्न गरयने
छ।
७३. स्थानीम तहफाट सॊ चारन हुने भाध्मतभक न्त्शऺाको गुणस्तयभा सुधाय गनयका

रातग न्त्शऺकको ऩेशागत ऺभता अतबफृवद्ध गरयने छ।
७४. स्थानीम

तहसॉग सभरिम गयी तनयऺयता उरभूरनका रातग साऺयता

अतबमान सञ्चारन गरयने छ। मस कामयक्रभ अरतगयत सॊ घीमता, वित्तीम य
विद्युतीम साऺयता कामयक्रभराई ऩतन सभािेश गरयनेछ। स्थानीम तहसॉगको
सहरगानीभा प्रत्मेक गाउॉऩातरका केरिभा ऩुस्तकारम स्थाऩना गनयका रातग
ऩूि य तमायी गरयने छ।
७५. प्रदे शभा अरतयावष्डमस्तयको फहुउऩमोगी खेर भैदान य स्थानीम स्तयभा

ोउटा यॊ गशाराको तनभायण गने नीतत तरइने छ।
७६. आगाभी ऩाॉच फर्य तबिभा क्मारसय, भुटु योग तथा भृगौरा रगामतका

जवटर योगको उऩचायका अत्माधुतनक सुविधा सम्ऩन्न उऩचाय केरिको
स्थाऩनाका रातग आमोजनाको ऩूि य तमायी शुरु गरयने छ। विन्त्शवष्टकृत फार
उऩचाय केरिको स्थाऩनाको सम्बाव्मता अध्ममन गरयने छ।
७७. ऩरयिाय तथा फार स्िास््मका कामयक्रभ सॊ चारन गयी प्रदे शराई

ऩूणय

खोऩमुक्त प्रदे श फनाउनका रातग स्रोतको दीगो व्मिस्थाऩन गरयने छ।
७८. श्रभशन्त्क्त श्रभ फजाय सम्फरधी अध्ममन गयी आिश्मक श्रभशन्त्क्त मोजना

फनाईने

छ। प्रदे शस्तयभा

फहु

आमातभक

भानि

श्रोत

विकास

य

व्मिस्थाऩनका रातग अनुसरधान ोिॊ तातरभ केरिको स्थाऩना गने नीतत
तरइने छ।
७९. सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहसॉगको सभरिमभा जेष्ठ नागरयक क्रि तथा

आश्रमस्थरको

तनभायण

गरयने

छ।
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साभान्त्जक

सुयऺा

य

सॊ यऺणका

कामयक्रभराई सभमभै रन्त्ऺत िगयभा ऩुर्माउनका रातग सहजीकयण गरयने
छ।
८०. रै वङ्गक वहॊ सा, भानि फेचतफखन तथा ओसायऩसाय तनमरिण तनमभन य

सचेतनाभूरक कामयक्रभ तथा ऩुनस्थायऩना केरि सञ्चारन गरयने छ। साथै
भवहरा

फारफातरका

अऩाॊगता

बोका

व्मन्त्क्त

ोिॊ

वकशोय

वकशोयी

सशक्तीकयण कामयक्रभ सञ्चारन गरयने छ।
८१. प्रदे श विऩद् कोर् स्थाऩना गयी विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फरधी जोन्त्खभ ऺेि

तनधाययण, नक्साॊकन, अध्ममन, अनुसरधान गदै स्थानीम विऩद् कोर्राई
सहमोग गरयने छ। विऩद् सम्फरधी अतग्रभ सूचना प्रिाह गनय सूचना
प्रवितधको प्रमोग सम्फरधी अध्ममन तथा अनुसरधान गरयने छ।
८२. प्रदे शको अतधकाय ऺेिभा हस्तारतयण बोय आउने सम्ऩन्त्त्तको ोकीकृत

सम्ऩन्त्त्त विियण तमाय गरयने छ। प्रदे शका सम्ऩन्त्त्तहरुको साियजतनक भहत्ि
कामभ हुने गयी व्मिसावमक प्रमोगभा ल्माइने छ।
८३. मातामात

सेिाराई बयऩदो, विश्वसनीम फनाउन तसन्त्रडकेट य तभरेभतो

प्रणारीको अरत्म गनय मातामात व्मिस्थाऩन नीतत ल्माईने छ ।
सबाभुख भहोदम,
८४. प्रदे श य स्थानीम तहका नेतत्ृ ि ोिॊ जनशन्त्क्तको ऺभता अतबफृवद्ध गनय

प्रादे न्त्शक तातरभ नीतत य ऺभता अतबफृवद्धको आिश्मकता ऩवहचान गरयने
छ। साथै प्रदे शस्तयीम तातरभ ोकेडेभीको सम्बाव्मता अध्ममन गरयने छ।
८५. प्रदे शका सेिाराई से िाग्राही भैिी य प्रवितधभैिी फनाईने छ। से िाको रागत

कभ गनय ोकीकृत सेिा केरिको सञ्चारन गने प्रफरध तभराईने छ।
भ्रष्डाचायको अरत्म गयी सुशासन कामभ गरयने छ। प्रदे शका कामय प्रकृमा य
प्रणारीराई सहबातगताभूरक फनाइने छ।
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८६. प्रदे शको सुयऺा व्मिस्थाराई बयऩदो य प्रबािकायी फनाउन आिश्मक

कानून, सङ्गठन सॊ यचना य जनशन्त्क्तको व्मिस्थाऩन गरयने छ।
८७. विद्युतीम

त्माङ्क प्रणारीको भाध्मभफाट त्माङ्कको व्मिस्थाऩन गरयने

छ। प्रदे शका भरिारम ोिॊ कामायरमको अनुगभन, सुऩयीिेऺण तथा
भूल्माॊकनको ऩद्धततराई व्मिन्त्स्थत गदै रतगने छ। भुख्मभरिीको नेतत्ृ िभा
प्रदे शभा सॊ चातरत आमोजनाको सहजीकयण य अनुगभनका रातग विशेर्
कऺ (War Room) को स्थाऩना गरयने छ ।
८८. आगाभी आतथयक फर्यभा आमोजना कामायरिमनका रातग सभऩूयक अनुदान,

फैदेन्त्शक अनुदान, फैदेन्त्शक ऋण य आरतरयक ऋणफाट श्रोत ऩरयचारन
गरयने छ ।
८९. प्रदे श सयकायको अतधकायतबिका याजश्व सॊ करनको मथाथय न्त्स्थतत य याजश्व

सॊ करनको सम्बाव्मता अध्ममन गयी सयर कय प्रणारीको विकास गरयने
छ।
९०. प्रदे शराई शारत, सपा, सभृद्ध य सभ्म प्रदे श फनाउन "प्रदे श प्रभुख मुिा

स्िमॊसेिा कामयक्रभ" रागू गरयने छ। मस अतबमानभा १८ फर्य भातथका
मुिा मुितीराई सहबागी गयाइने छ।
९१. "हेरो भुख्मभरिी" कामयक्रभराई विद्युतीम प्रणारीभा आफद्ध गयी नागरयकको

गुनासो सम्फोधन गरयने छ।
९२. नागरयकराई

साियजतनक भहत्िका सूचना उऩरब्ध गयाउन सूचनाको

हकराई ऩूणय रुऩभा प्रचरनभा ल्माईने छ।
९३. प्रादे न्त्शक विकास नीतत तथा मोजना तजुभ
य ा, नीतत अनुसरधान ोिॊ विश्लेर्ण

य प्रफद्धयनका रातग प्रदे श नीतत तथा मोजना आमोगको गठन गरयने छ।
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सबाभुख भहोदम,
९४. छोटो सभमभा प्रादे न्त्शक सॊ यचनाको स्थाऩना गयी सञ्चारन गनयभा सहमोग

गने प्रदे शफासी, नेऩार सयकाय, प्रदे श सबा य प्रदे श सयकाय, नेऩार
सयकायका याष्डसेिक कभयचायी, तनजी ऺेि य ऩिकाय जगत प्रतत फधाई
तथा धरमिाद व्मक्त गनय चाहरछु ।
९५. नेऩारी जनताको राभो सभम दे न्त्खको सॊ घर्य य फतरदानीफाट हातसर बोको

ितयभान अिस्थाको याजनैततक ऩरयितयनको सॊ यऺण, सम्फद्धयन तथा सॊ स्थागत
गने भहत्त्िऩूणय अतबबाया मस सयकायको काॉधभा यहे को छ। मो ऐततहातसक
उऩरन्त्ब्धराई अझ उन्नततशीर ोिॊ नागरयकभैिी फनाउन जनप्रतततनतध,
याजनैततक दर, तनजी ऺेि, याष्डसेिक कभयचायी, नागरयक सभाज, सञ्चाय
जगत ोिॊ सयोकायिारा सफैरे आ-आफ्नो ऺेिफाट मोगदान गनुह
य न
ु े छ बन्ने
विश्वास

तरोको

भहाअतबमानभा

छु ।
मोगदान

"सभृद्ध

नेऩार

गनुह
य न
ु े

सफैप्रतत

शुबकाभना व्मक्त गदयछु।
धरमिाद ।
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य

सुखी

नमाॉ

नेऩारी" तनभायणको

फर्य २०७५

सारको

