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गण्डकी प्रदेश सरकार 

आर्थिक वर्ि 2078/79 को नीर्ि िथा कार्िक्रम 

 

माननीर् सभामखु महोदर्, 

माननीर् सदस्र्हरु, 
 

कोर्भड-१९ ले ग्रर्सि बनाएको स्वास््र् अवस्था, अस्िव्र्स्ि बन्न पगेुको उत्पादन, वविरण र सेवा िथा 
अलमर्लएका शशक्षा लगार्िका सामाशिक सेवाहरूमा देशखएका चनुौर्िहरु सामना गनि िवुिरहेको अवस्थामा 
गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वावर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनि चाहन्छु। 

 

सङ्घीर् लोकिाशन्िक गणिन्ि स्थापनाका लार्ग नेपाली िनिाले गरेको लामो र गौरवपूणि ऐर्िहार्सक 
िनआन्दोलन, िनर्दु्ध, मधेश आन्दोलन लगार्िका सङ्घर्िमा िीवन उत्सगि गनुिहनुे सम्पूणि ज्ञाि अज्ञाि 
शवहदहरुप्रर्ि उच्च सम्मान व्र्क्त गदिछु। बेपत्ता, घाइिे र्ोद्धा र पीर्डिहरुप्रर्ि उच्च सम्मान व्र्क्त गदिछु। 
नेपालको र्गुान्िकारी पररवििनका लार्ग भएका राविर्िा, लोकिन्ि र िनिीववकाको आन्दोलनमा अगवुाइ 
गनुिहनुे सम्पूणि अग्रिहरुको र्ोगदानको उच्च सम्मानसवहि स्मरण गनि चाहन्छु। 

कोर्भड-१९महामारी व्र्वस्थापनमा अग्रपशतिमा रही काम गने सरुक्षाकमी, स्वास्थकमी र रािसेवक िथा 
स्वरं्सेवकहरुमा उच्च सम्मान व्र्क्त गनि चाहन्छु।कोर्भड महामारीको कारण मतृ्र्वुरण गनुि भएका सम्पूणि 
नेपालीहरुमा भावपूणि श्रदान्िली व्र्क्त गदिछु।साथै, कोर्भड-१९ को महामारीमा पररवारका सदस्र् गमुाएका 
पररवारहरुप्रर्ि हार्दिक समवेदना व्र्क्त गदिछु र संक्रमणबाि गशुिरहेका सबैमा शीघ्र स्वास््र् लाभको 
कामना गदिछु । 

नेपालको संववधानले आत्मसाि गरेका शशक्त पथृककीरणको र्सद्धान्ि, मौर्लक अर्धकार, वार्लग मिार्धकार, 
आवर्धक र्नवािचन, पूणि प्रसे स्विन्ििा, कानूनी राज्र्, मानव अर्धकार, समावेसी र समानपुार्िक प्रर्िर्नर्धत्व, 
िनिाको प्रर्िस्पधाित्मक बहदुलीर् संसदीर् शासन प्रणालीमा आधाररि लोकिशन्िक मूल्र् र मान्र्िामा 
आधाररि समािवादप्रर्ि प्रर्िबद्ध रहँदै लोकिाशन्िक गणिन्िको रक्षा एवं सदुृढीकरणमा प्रदेश सरकार 
प्रर्िबद्ध छ। 

सामाशिक िथा सासं्कृर्िक ववववधिाका बीच एकिावद्ध गण्डकी प्रदेशको ववकास र समवृद्धको लार्ग सबै 
प्रकारका ववभेद, वशििीकरण र असवहष्णिुाको अन्त्र् गरी समन्र्ावर्क, समिामूलक र समदृ्ध समाि र्नमािण 
गनि गण्डकी प्रदेश सरकार प्रर्िबद्ध छ। 
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नेपालको संववधानले र्नर्दिष्ट गरेको प्रदेशको एकल र साझा अर्धकारको प्रर्ोग गरी ववर्भन् न स्थान ववशेर्मा 
वसोवास गने सबै िह र अवस्थाका िनिाहरूले प्रदेश सरकारबाि आशा गरेका न्रू्निम प्रर्िफलको 
प्रत्र्ाभरू्ि गराइने छ। उपलब्ध स्रोि र साधनको उच्चिम प्रर्ोग गनुि वििमान कोर्भड-१९ महामारीको 
अवस्थामा अझै महत्वपूणि हनु आउँछ । 

र्सै पषृ्ठभरू्ममा "समदृ्ध प्रदेश र सखुी नागररक" को लक्ष्र् हार्सल गनि िर् गररएका अल्पकालीन, 
मध्र्मकालीन िथा दीघिकालीन लक्ष्र्, पन्रौ राविर् र्ोिना, प्रथम पिवर्ीर् र्ोिना, र्दगो ववकास लक्ष्र्, 
अन्िरािविर् प्रर्िबद्धिा, प्रदेशका नागररकको ववकास चाहना, िन र्नवािशचि प्रर्िर्नर्धमाफि ि मखुररि िनभावना 
र ववज्ञ िथा सरोकारवालाहरुले र्दएका सझुावलाई समेि आत्मसाि गरी उपलब्ध स्रोि साधनको अर्धकिम 
र दक्षिापूविक उपर्ोग गदै गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ि २०७८/७९ का लार्ग िर् गरेका प्रमखु 
नीर्ि िथा कार्िक्रमहरु देहार् बमोशिम रहेका छन:् 

१. कोर्भड-१९को महामारीबाि सशृिि समस्र्ाहरूको सम्बोधन 

(क) कोर्भड-१९ को ववरुद्ध खोपको व्र्वस्थापन गनुिका साथै महामारीबाि बच्न सावधानीका लार्ग 
सचेिना, संक्रमण परीक्षण, संघ र स्थानीर् िहबाि गररने कार्िक्रममा सबलीकरण, समन्वर् र 
सहर्ोग गररनेछ । 

(ख) कोर्भड-१९ संक्रर्मिको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन अत्र्ावश्र्क स्वास्थ्र् उपकरण, 

सामग्री िथा और्र्धको व्र्वस्था गररनेछ ।  

(ग) कोर्भड-१९ को संक्रमणका कारण बाब ु वा आमा गमुाएका बालबार्लकाहरुलाई नगद 
राहिको व्र्वस्था गररनेछ।साथै, कोर्भड-१९ को संक्रमणका कारण िीवन गमुाएका 
स्वास््र्कमी, सरुक्षाकमी लगार्िका आम नागररकका पररवारलाई नगद राहि उपलब्ध 
गराइनेछ।  

(घ) कोर्भड-१९ ले पर्ििन, र्ािार्ाि, कृवर्,  उत्पादन िथा सेवा क्षेिमा पारेको प्रर्िकूल प्रभावलाई 
न्रू्नीकरण गदै उत्पादन िथा रोिगारी अर्भववृद्ध गनि उद्यमी िथा व्र्वसार्ीहरुलाई र्नव्र्ाििी 
किाि उपलब्ध गराउन सिार्लि व्र्वसार् िीवन रक्षा किाि कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। 

(ङ) कोर्भड-19 को महामारीको र्नर्न्िणका लार्ग अग्रपंशक्तमा रही उत्कृष्ट सेवा प्रदान गने 
स्वास््र् कमीहरुलाई “कोरोना फ्रन्िीर्र सवोत्कृष्ट सेवा परुस्कार” को व्र्वस्था गररनेछ। 
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२. नेपाल सरकारसँगको सहकार्िमा संक्रामक िथा सरुवा रोग अस्पिाल भवन र्नमािण िथा अन्र् 
स्वास््र् पूवािधार िर्ार गरी प्रदेश संक्रामक िथा सरुवा रोग अस्पिाललाई सबैप्रकारका सरुवा 
रोगको उपचार गने नमूना अस्पिाल(Centre of Excellence) को रुपमा ववकास गररनेछ। 

३. अर्ि दगुिम र दगुिम क्षेिका िविलिामा रहेका गभिविी, सतु्केरी र नविाि शशशकुो िीवन रक्षाको 
लार्ग एर्र र्लशटिङ सेवालाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। िविल अवस्थामा रहेका गभिविीको िीवन 
रक्षाका लार्ग प्रदेशका सबै अस्पिालमा माि ृ प्रिीक्षा कक्ष (Maternal Waiting Room) स्थापना गदै 
लर्गनेछ।स्थानीर् िहसँगको साझेदारीमा गभिविी र सतु्केरीको घर घरमा दक्ष स्वास््र्कमी सेवा 
र्बस्िार गररनेछ। 

४. पूणि खोपर्कु्त प्रदेशलाई र्दगो राख्न सबै बालबार्लकालाई खोप सेवा कार्िक्रम प्रभावकारी बनाइनेछ। 

५. बालबार्लका, वकशोरी र मवहलाहरुको पोर्ण शस्थर्िमा सधुार ल्र्ाउन नेपाल सरकार र स्थानीर् 
िहसँगको साझेदारीमा सिार्लि बहकु्षेिीर् पोर्ण सधुार कार्िक्रम सबै स्थानीर् िहमा र्बस्िार 
गररनेछ। 

६. प्रदेश सरकार अन्िगििका अस्पिालहरुको स्िरबवृद्ध कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। ५० शैर्ाका 
सबै अस्पिालमा आखँा उपचार सेवा र ज्रे्ष्ठ नागररक उपचार वाडि संिालन गदै लर्गनेछ। 
डार्लाइर्सस सेवालाई ववस्िार गरी गणुस्िरीर् बनाउँदै लर्गनेछ।  

७. “स्वास््र् बीमा सरकारको शिम्मा” अन्िगिि मवहला स्वास््र् स्वरं्सेववका र र्नलो काडि प्राप्त अपाङ्गिा 
भएका व्र्शक्तहरुलाई स्वास््र् र्बमामा आबद्ध गराइने छ । 

८. आर्वेुद, प्राकृर्िक िथा अन्र् वैकशल्पक शचवकत्सा सेवालाई समर् सापेक्ष र प्रभावकारी बनाइनेछ। 
प्राकृर्िक शचवकत्सा पद्धर्िको प्रवद्धिन गनि सो ववर्र्मको अध्र्र्न-अध्र्ापनको व्र्वस्था 
गररनेछ।गण्डकी प्रदेश आर्वेुद और्धालर्को भवन र्नमािण गररने छ। 

९. प्रदेश सरकार अन्िगिि सिार्लि अस्पिालहरुमा ववद्यिुीर् स्वास््र् अर्भलेख प्रणाली (EMR) र 
स्वास््र् सूचना व्र्वस्थापन प्रणाली (HMIS) सधुार गरी स्वास््र् सेवाको सदुृढीकरण गररनेछ । 

१०. गण्डकी स्वा्र् र्बज्ञान प्रर्िष्ठानमा मिुु, मगृौला र क्र्ान्सर रोगको उपचार गने व्र्वस्था गररनेछ। 
डार्र्लर्सस सेवालाई नवलपरुको मध्र्र्बन्द ु अस्पिाल र लमिङु्ग शिल्ला अस्पिालमा र्बस्िार 
गररनेछ।  पोखरामा एक ट्रमा सेन्िरको र्नमािण कार्ि प्रारभ्म गररनेछ।सामदुावर्क अस्पिालहरुको 
संिालनमा सहर्ोग गररनेछ।  
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११. प्रदेशका मेर्डकल कलेिहरूको सेवालाइि शिल्ला अस्पिालहरूसंग आवद्ध गदै शिल्ला र पार्लका 
िहसम्म ववशेर्ज्ञ स्वास््र् सेवा प्रदान हनुे गरी स्थलगि स्वास््र् सेवा ववस्िारमा िोर्डने छ ।  

१२. प्रदेशका सवै पार्लकाहरुमा मनोसामाशिक परामशिकिािको व्र्वस्था गररनेछ।बलात्कार वा अन्र् 
प्रकृर्िका र्ौन वहंसामा परेका बार्लका िथा वकशोरीहरुलाई उनीहरुको क्षमिा र चाहना अनसुारको 
व्र्वसावर्क शशक्षा िथा उच्चशशक्षा र्निःशलु्क उपलब्ध गराइने छ ।  

१३. एम्बलेुन्स नभएका स्थानीर् िहमा लागि साझेदारीमा एक एम्बलेुन्सको व्र्वस्था गररने छ ।प्रदेश 
र्भि सिार्लि एम्बलेुन्स सेवालाई शि.वप.एस. ट्रर्ावकङमाफि ि एकीकृि प्रणालीमा आवद्ध गरी  
सञ् चालन गररनेछ। 

१४. लैवङ्गक वहंसामा परेका िथा ववपद् मा परेका घाइिे र र्बरामी व्र्शक्तहरुलाई प्रभावकारी स्वास््र् 
सेवाप्रदान गररनेछ।  

१५. ज्रे्ष्ठ नागररक र बालबार्लकालाई घरदैलोमा नै स्वास्थ सेवा प्रवाह गनि स्थानीर् िहसँग समन्वर् र 
सहकार्ि गररनेछ। 

१६. एच आइ र्भ पोिेविभ, हेप्पािाइविस, कुष्टरोग, क्षर्रोग, हाशत्तपाइले, हेमोवफर्लर्, दादरुा िस्िा रोगको 
उपचार गने व्र्वस्था गररनेछ। 

सभामखु महोदर्, 

१७. प्रदेश शशक्षा नीर्ि, काननु िथा मापदण्ड र्नमािण गरी प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनेछ। 

१८. गण्डकी ववश्वववद्यालर्को भौर्िक पूवािधार र्नमािण कार्िलाइि र्नरन्िरिा र्दइनेछ। शचवकत्सा 
ववज्ञानसूचना प्रववर्ध िथा सम्बन्धी ववर्र्को अध्र्र्न-अध्र्ापन शरुु गररनेछ। आर्दकवव भानभुक्त 
बहमुखुी क्र्ाम्पसलाई ववश्वववद्यालर् स्थापनाको लार्ग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ । 

१९. गण्डकी ववश्वववद्यालर्मा ५०० शैर्ाको शशक्षण अस्पिाल (३५० बेडको िनरल अस्पिाल,  ५० 
बेडको मिुु,  ५० बेडको मगृौला र ५० बेडको अबुिद रोग उपचार वाडि) स्थापनाको लार्ग ववस्ििृ 
आर्ोिना प्रर्िवेदन िर्ार गरी र्नमािण कार्ि प्रारम्भ गररनेछ। 

२०. मवहलाको स्िन क्र्ान्सर, पाठेघर क्र्ान्सर र आङ खस्ने (प्रोल्र्ाप्स) को उपचारमा ित्काल ि्र्ाकं 
संकलन गरी र्िनीहरुको र्नशलु्क उपचारको व्र्वस्था र्मलाइनेछ।  

२१. रािमागिमा हनुे अत्र्र्धक सडक दघुििना समेिलाइ ववचार गरी नवलपरु लगार्िका स्थानमा ट्रमा 
सेन्िरको स्थापना गररनेछ । 
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२२. शि.पी. कोईराला स्वासप्रश्वास केन्रलाई प्रर्िष्ठानको रुपमा ववकास गनि पहल गररने छ ।  

२३. गण्डकी प्राववर्धक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िार्लम प्रर्िष्ठानको भौर्िक पूवािधारको ववकास प्रारम्भ 
गररनेछ। प्राववर्धक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िार्लमका पाठ्यक्रम ववकास, िार्लम प्रमाणीकरण 
िर्ारी गरी अिोमोबाइल इशन्िर्नर्ररङ, कृवर्/पश ु ववज्ञान र िुररिम एण्ड हशस्पिार्लिी मेनेिमेन्ि 
अध्र्र्न अध्र्ापन ववर्र्मा अध्र्ापन शरुु गररनेछ। 

२४. स्थानीर् िहसँगको सहकार्िमा दगुिम िथा वहमाली क्षेिमा सञ् चार्लि नमूना आवासीर् ववद्यालर् 
व्र्वस्थापन िथा छािवशृत्त कार्िक्रम गने कार्िलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। गरुूकुल, गमु्बा, मदरसा, 
आश्रम र वैकशल्पक ववद्यालर्को पूवािधार ववकासमा सहिीकरण गदै र्स्िा संस्थाबाि र्दइन े
शशक्षालाई औपचाररक शशक्षा प्रणालीमा मूल प्रवाहीकरण गने नीर्िलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। 

२५. ववद्यालर् िहका स्थानीर् ववर्र् र मािभृार्ाका पाठ्यक्रम र्नमािण, माध्र्र्मक शशक्षा परीक्षा सञ् चालन 
िथा व्र्वस्थापन, प्रादेशशक शैशक्षक ि्र्ाङ्क व्र्वस्थापन, आवर्धक शैशक्षक र्ोिना र्नमािण, शैशक्षक 
पूवािधार र्नमािण िथा सो को कार्ािन्वर्न गनिका लार्ग स्थानीर् िहलाई सहिीकरण गररनेछ। 

२६. स्थानीर् िहसँगको समन्वर्मा प्राववर्धक शशक्षा िथा ववज्ञान शशक्षा अध्र्ापन गराउने सामदुावर्क 
ववद्यालर्को र्बस्िार िथा संस्थागि सदृढीकरण गररनेछ।नवप्रवििनात्मक कार्ि िथा सिृनात्मक 
क्षमिा प्रदशिन गने प्रर्िभालाई प्रोत्साहन गने नीर्ि र्लइनेछ। 

२७. साधारण र्बर्र् पढाउने सामदुावर्क क्र्ाम्पसलाई सम्भाव्र्िा हेरी प्राववर्धक ववर्र् पढाउने 
क्र्ाम्पसमा रुपान्िरण गनि प्रोत्साहन गररनेछ। शहीद स्मरृ्ि आवासीर् माध्र्र्मक ववद्यालर्लाई 
व्र्ावसावर्क ववद्यालर्को रुपमा सिालन गररनेछ।  

२८. प्रदेशमा शशक्षाको गणुस्िर सधुार गनि प्रदेश प्रमखु शशक्षा सधुार कार्िक्रम सिालन गररनेछ। 

२९. माध्र्र्मक र्बद्यालर्मा र्बज्ञान शशक्षाको ववस्िारको लार्ग पूवािधार र्नमािणमा सहर्ोग गनुिका साथै 
ववज्ञान र गशणि ववर्र्को गणुस्िर सधुार गररने छ । 

३०. गण्डकी प्रदेशको पसु्िकालर् नीर्ि ििुिमा गरी "गण्डकी प्रदेश पसु्िकालर्" स्थापना र सिालन 
गररनेछ।  ववद्याथीको र्सकाइमा अनलाइन माध्र्मलाई प्रर्ोग गनि सहर्ोग परु्ािइनेछ।   

३१. प्रत्रे्क र्नवािचन क्षेिमा आवासीर् ववद्यालर् सिालन र व्र्वस्थापनका लार्ग नीर्िगि व्र्वस्था गररने 
छ। 
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३२. कोर्भड-१९ को कारण रोिगार गमुाएका, ववदेशवाि फवकि एका, ववदेश िान िर्ार भएर िान नपाएका 
िथा बेरोिगार रहेका व्र्शक्तहरुको पवहचान गरी उनीहरुको मागको आधारमा सीप ववकास, क्षमिा 
बवृद्ध िथा व्र्वसार् सिालन सम्बन्धी कार्िक्रम सिालन गरी स्वरोिगार प्रवद्धिन गररनेछ।   

३३. प्रदेशका ववर्भन्न क्षेिमा कार्िरि दक्ष र अधिदक्ष श्रर्मक र मिदरुहरुको आर्थिक सामाशिक अवस्था 
सवहिको अर्भलेख स्थानीर् िहसँगको सहकार्िमा िर्ार गरी रोिगारका क्षेिहरु पवहचान गररनेछ। 

३४. प्रदेश सरकारबाि सञ् चालन गररएका व्र्ावसावर्क िथा सीपमूलक िार्लम कार्िक्रमलाई बिारको 
माग अनसुार पररमाििन गररनेछ।  

३५. आर्दवासी िनिार्ि, दर्लि, आर्थिक एवं सामाशिक रुपमा वपछर्डएका समदुार्को उत्थानका लार्ग 
ववशेर् कार्िक्रम सञ् चालन गररनेछ। परम्परागि सीप एवं पेशालाई संरक्षण र आधरु्नकीकरण 
गररनेछ। 

३६. श्रम बिारलाई व्र्वशस्थि बनाउनका लार्ग संघ िथा स्थानीर् िहको समन्वर्मा रोिगार सेवा 
केन्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

३७. श्रर्मकहरुको हकवहि सरुशक्षि गनि प्रदेश श्रम ऐन बनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ। र्निी क्षेिको 
सहकार्िमा अनौपचाररक क्षेिमा काम गने श्रर्मकहरुको सूचीकरण गने कार्ि प्रारम्भ गररनेछ। सबै 
श्रर्मकहरुलाई र्ोगदानमा आधाररि सामाशिक सरुक्षा कार्िक्रममा आबद्ध गनि प्रोत्साहन गररनेछ। 

३८. समदुार्मा आधाररि परम्परागि पेशा िथा सीपको व्र्ावसार्ीकरणको लार्ग सिार्लि भगि सवििीि 
सीप ववकास कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। 

३९. प्रदेशका ऐर्िहार्सक स्मारक र परुािाशववक स्थलको अध्र्र्न, अनसुन्धान, संरक्षण र ववकास गने 
िथा बहसुांस्कृर्िक ग्रामको ववकासको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ।  

४०. प्रदेशर्भि रहेका ऐर्िहार्सक कोि, दरबार र गढीहरुको पवहचान गरी र्िनको अर्भलेखीकरण र 
परुािाशववक संरक्षण गररनेछ।महववपूणि परुािाशववक, धार्मिक िथा सांस्कृर्िक स्थल, ऐर्िहार्सक 
सम्पदाहरुको अर्भलेख िर्ार गरी संरक्षण गररनेछ। 

४१. मवहला सशक्तीकरणमा िोड र्दई हरेक क्षेिमा अथिपूणि सहभार्गिा सरु्नशश् चि गदै लैवङ्गक 
मूलप्रवाहीकरण िथा सारभिू लैवङ्गक समानिा कार्म गनि आवश्र्क कानून ििुिमा गररनेछ।  

४२. लैवङ्गक वहंसा ववरुद्ध शून्र् सहनशीलिाको नीर्ि अवलम्बन गरी स्थानीर् िहसँगको सहकार्िमा लैवङ्गक 
वहंसा, बाल वववाह िथा सामाशिक कुरीर्िववरुद्ध अर्भर्ानमूलक कार्िक्रम सिालन गररनेछ। वहंसा 



7 

 

प्रभाववि एवम ्मानव बेचर्बखन िथा ओसारपसारमा परेका व्र्शक्तहरूको उद्घार, संरक्षण, पाररवाररक 
पनुर्मिलन िथा पनुिःस्थापना गररनेछ। 

४३. स्थानीर् िहसँगको समन्वर् र सहकार्िमा बाल अर्धकारको सरु्नशिििाका लार्ग बालमैिी शासनको 
प्रवद्धिन गररनेछ।िोशखमपूणि अवस्थामा रहेका बालबार्लकाको उद्धार र संरक्षणको व्र्वस्था गररनेछ। 
सडक बालबार्लकाको उद्धार, पाररवाररक पनुर्मिलन िथा पनुिःस्थापनाका लार्ग आवश्र्क व्र्वस्था 
गररनेछ।बालमैिी सामाशिक व्र्वहारको मापदण्ड र्नमािण गररनेछ। 

४४. अपाङ्गिा भएका व्र्शक्तको अर्धकार संरक्षण, प्रवद्धिन िथा सशक्तीकरण कार्िक्रमहरुमा िोड र्दँदै 
समदुार्मा आधाररि पनुिःस्थापना कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। संरक्षणमा राख्नपुने बालबार्लका, 
ज्रे्ष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्शक्तहरूको लार्ग संरक्षण गहृ, ज्रे्ष्ठ नागररक आश्रम िथा र्दवा सेवा 
केन्रहरुको संस्थागि ववकास िथा भौर्िक पूवािधार प्रवद्धिनका लार्ग आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ। 

४५. छुवाछूि मकु्तराि नेपाल घोर्णालाई व्र्वहाररक रुपमा कार्ािन्वर्न गनिका लार्ग स्थानीर् िहमा 
सविपक्षीर् सविदलीर् वहृि सचेिनामूलक कार्िक्रम व्र्वस्था गररनेछ। 

४६. सडक मानवमकु्त प्रदेश र्नमािणका लार्ग स्थानीर् िह र मानव सेवा आश्रम लगार्िका 
संघसंस्थाहरूसँगको समन्वर् र सहकार्िमा कार्िक्रम सञ् चालन गररनछे।ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको 
अर्धकार प्रवद्धिन र प्रत्र्ाभिू गराउन अन्िरपसु्िा सीप हस्िान्िरण कार्िक्रम िथा क्षमिा ववकासका 
कार्िक्रम सञ् चालन गररनेछ। 

४७. ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको र्न:शलु्क उपचार सवहिको र्दवा सेवा केन्र सञ् चालन गने नीर्ि र्लइनेछ।ज्रे्ष्ठ 
नागररकहरुको स्र्ाहार ससुार सम्बन्धी सीप ववकास गररनेछ। 

४८. ववज्ञान िथा प्रववर्धको क्षेिमा व्र्वहाररक िथा उपर्ोगी अध्र्र्न, अनसुन्धान प्रोत्साहनको लार्ग 
अनसुन्धान वशृत्तको थालनी गररनेछ। प्रदेशका र्वुालाई ववज्ञान िथा प्रववर्धसँग िोड्न वैज्ञार्नक 
सम्मेलनको आर्ोिना गररनेछ।  

४९. प्रदेश खेलकुद पररर्दको भौर्िक पूवािधार र्नमािण गररनेछ ।राविर्, प्रदेश, शिल्ला र स्थानीर् िह 
स्िरका र मैिीपूणि खेलकुद प्रर्िर्ोर्गिाहरु सिालन गररनेछ। 

५०. प्रशशक्षक िथा खेलाडीको क्षमिा अर्भववृद्धका लार्ग प्रशशक्षण कार्िक्रम सिालन गररनेछ । 

५१. राविर् ववकास स्वरं्सेवक सेवा कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा र्दँदै सामाशिक पररवििनका लार्ग र्वुा 
पररचालन गररनेछ। 
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५२. एक पार्लका एक खेलमैदान कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। खेलकुद ववकासको लार्ग वव.पी. 
खेलग्राम गैडाकोिमा स्थापना गररनेछ ।सामदुावर्क पाकि  िथा एकीकृि आधारभिू खेलमैदान र्नमािण 
गनि स्थानीर् िहलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

५३. प्रदेश र्वुा पररचालन नीर्ि ििुिमा गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ।  

 

सभामखु महोदर्, 

 

५४. िग्गा चक्लाबन्दी कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा र्दई चक्लाबन्दीका आधारमा व्र्ावसावर्क कृवर् फामि 
सिालन गनि प्रोत्साहन गररनेछ। संघीर् सरकारसँगको समन्वर्मा म्र्ाग्दी, िनहुँ लगार्िका स्थानमा 
रहेका गठुी िग्गा सम्बन्धी समस्र्ा समाधान गररनेछ।  

५५. कृवर् क्षेिको आधरु्नकीकरण, र्ाशन्िकीकरण र व्र्ावसार्ीकरण माफि ि उत्पादन र उत्पादकत्व ववृद्ध 
गरी स्वरोिगारका अवसरहरु सिृना िथा खाद्य सरुक्षाको प्रत्र्ाभरू्ि गररनेछ।  

५६. कृवर् स्रोि केन्रहरुको सदुृढीकरण गरी मखु्र् मखु्र् िरकारी िथा फलफूल बालीको बेनाि उत्पादन, 
खाद्यान्न बालीको स्रोि बीउ उत्पादन र व्र्ावसावर्क कीि उत्पादन कार्िलाई िोड र्दइनेछ। मखु्र् 
िथा रैथान ेखाद्यान्न बालीहरुको बीि ववृद्धलाई ववशेर् प्राथर्मकिा र्दइनेछ। 

५७. बालबार्लका, मवहला िथा ज्रे्ष्ठ नागररकको खाद्य िथा पोर्ण सरु्नशिििाका लार्ग करेसाबारी िथा 
घरबगैंचा कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। रैथाने िथा स्थानीर् बाली लगार्ि मौर्लक उत्पादनको 
प्रवद्धिन िथा उपर्ोगमा िोड र्दइनेछ।दलहन िथा िेलहन बालीको उत्पादनलाई प्रवद्धिन 
गररनेछ।ववद्यालर्हरुमा र्दइने र्दवा खािा समेिमा स्थानीर् उत्पादनको प्रर्ोग गररनेछ।  

५८. िलवार् ुपररवििन अनकुुर्लि प्रववर्धको प्रर्ोग गरी कृवर् उत्पादन र उत्पादकत्व ववृद्ध गनि सिार्लि 
मखु्र्मन्िी िलवार्मैुिी नमूना कृवर् गाउँ कार्िक्रमलाई पररमाििन गरी प्रभावकारी कार्ािन्वर्न 
गररनेछ। 

५९. शशिोष्ण फलफूलको उत्पादन ववृद्ध गनि उच्च पहाडी िथा वहमाली क्षेिका उपर्कु्त क्लष्टरमा स्र्ाउ, 
ओखर र खपुािनीको बगैंचा स्थापना, ववस्िार िथा बिारीकरण गररनेछ। 

६०. सबै स्थानीर् िहमा मािो परीक्षण शशववर सञ् चालन गरी मािोको गणुस्िर क्रमशिः सधुार गदै 
लर्गनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्िमा र्डशििल स्वर्ल म्र्ावपङलाई प्रदेशमा कार्ािन्वर्न 
गररनेछ। मािोको उत्पादकत्व बढाउन मािोमा प्राङ्गाररक पदाथि र काबिनको वहस्सा ववृद्ध गररनेछ। 
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६१. नेपाल सरकार र स्थानीर् िहसँगको समन्वर्मा रासार्र्नक मलको आपूर्ििका लार्ग आवश्र्क 
व्र्वस्था र्मलाइनेछ। र्दगो कृवर् प्रणालीको ववकास गनि प्राङ्गाररक मलको उत्पादन र उपर्ोगलाई 
ववशेर् प्राथर्मकिाका साथ अगार्ड बढाइनेछ। 

६२. स्थानीर् िहसँगको सहकार्िमा बाँझो िग्गाको लगि िर्ार गने र त्र्स्िा िग्गालाई उपर्ोग गरी 
कृवर्िन्र् उत्पादन ववृद्ध गनि बाँझो िग्गामा व्र्ावसावर्क खेिी प्रवद्धिन कार्िक्रम सञ् चालन 
गररनेछ।बाँझो िग्गामा कृवर् वनको ववकासका लार्ग प्रर्ोग गनि प्रोत्साहन गररनेछ।  

६३. खेिीर्ोग्र् िर्मनमा र्सँचाइ सवुवधा उपलब्ध गराउन नर्ाँ पूवािधारहरुको र्नमािण िथा परुाना 
आर्ोिनाहरुको ममिि सम्भार र स्िरोन्नर्ि गररनेछ।  

६४. कृवर् सेवाका प्राववर्धकहरुको क्षमिा अर्भववृद्ध गरी स्थानीर् स्िरमा प्रभावकारी प्राववर्धक सेवा 
प्रवाहमा सहिीकरण गररनेछ।वकसानहरुलाई ववश्वववद्यालर् र अनसुन्धान केन्रका ववज्ञहरुसँग आवद्ध 
गररनेछ। 

६५. वकसान सूचीकरण अर्भर्ानलाई सफल बनाउन आवश्र्क सहिीकरण गररनेछ। स्थानीर् िहसँगको 
सहकार्िमा र्डशििल प्रववर्धको प्रर्ोग गरी कृवर् सम्बन्धी सूचना िथा ि्र्ाङ्क अद्यावर्धक गने प्रणाली 
ववकास गररनेछ। 

६६. कृवर् व्र्वसार्को िोशखम न्रू्नीकरणका लार्ग उपलब्ध गराइने थप र्बमा सहरु्लर्िलाई 
पनुरावलोकन गरी बाली िथा पशपुन्छी र्बमाको व्र्वस्था र्मलाइनेछ। 

६७. भगूोल र हावापानी अनसुारको प्रववर्धको प्रर्ोग गनि ठूला कृवर् बगैंचा िथा एग्रो िेक्नो पाकि  सिालन 
गनि प्रोत्साहन गररनेछ।कृवर् उत्पादनलाई पर्ििनसँग िोडी कृवर् क्षेिको पर्ििनसँग अग्र र पषृ्ठ 
सम्बन्ध ववकास गररनेछ। 

६८. स्थानीर् िहमा उत्पार्दि कृवर् उपि िथा वस्िहुरुलाई बिारसम्म परु् र्ाउन िथा उत्पार्दि वस्िलुाई 
खेर िान नर्दन कृवर् एम्बलेुन्स सेवा सिालन गनि स्थानीर् िहसँग सहकार्ि गररनेछ।   

६९. व्र्ावसार्ीकरणको उच्च सम्भावना भएका स्थानीर् िहको मखु्र् एक कृवर् उपि िथा वस्ि ु पवहचान 
गरी उत्पादन, बिारीकरण िथा व्र्ावसार्ीकरणको लार्ग आवश्र्क पने प्राववर्धक िथा आर्थिक 
सहर्ोग गररनेछ। 

७०. र्सक र गर (Learn and Do) कार्िक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 

७१. कृवर् िथा पशपंुक्षीिन्र् उपिको व्र्वशस्थि बिारीकरणका लार्ग शीिभण्डार, शचस्र्ान केन्र, प्रशोधन 
केन्र, पश ु बधस्थल, कृवर् बिार स्थापना सहर्ोग कार्िक्रमलाई र्निी क्षेिसँगको सहकार्िमा 
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र्नरन्िरिा र्दइनेछ। ववर्भन्न बाली िथा वस्िकुो व्र्ावसावर्क खेिी गनि प्रोत्साहन गदै मूल्र् शृ्रङ्खला 
प्रवद्धिन गररनेछ। ग्रामीण साना कृवर् उद्यम ववकास सम्बन्धी कार्िक्रमलाई प्राथर्मकिा र्दइनेछ। 

७२. दधु िथा दगु्धिन्र् पदाथिको प्रवद्धिन गने प्रादेशशक दगु्ध नीर्ि ििुिमा गररनेछ। गाईपालनमा 
आधरु्नक प्रर्बर्धसमेि र्भत्र्र्ाइ प्रदेशलाई दगु्ध पदाथिमा आत्मर्नभिर बनाइनेछ।उच्च उत्पादन क्षमिा 
भएका उन्नि नश्लका गाईभैसीको संख्र्ात्मक िथा गणुात्मक बढोत्तरी गनि पश ुनश्ल सधुार सम्बन्धी 
कार्िक्रम िथा पाडी बाच्छी हकुािउन प्रोत्साहन गररनेछ। 

७३. रेर्बि रोगको संक्रमण शून्र् गराउन ववशेर् कार्िक्रम सञ् चालन गररनेछ।  

७४. स्थानीर् नश्लका पशपुन्छीको आनवुांशशक स्रोिको संरक्षण, प्रवद्धिन र उपर्ोग सम्बन्धी कार्िलाई 
र्नरन्िरिा र्दइनेछ। मासकुो लार्ग र्लमे भैंसी र दूधउत्पादनका लार्ग पाकोिे भैंसीको संरक्षण र 
प्रवद्धिन कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। 

७५. स्थानीर्िहसँगको सहकार्िमा प्रत्रे्क वडामा पश ुिथा कृवर् प्राववर्धक स्वरं्सेवक पररचालन गने नीर्ि 
र्लइनेछ। 

७६. माछा उत्पादनमा आत्मर्नभिर हनु मत्स्र् स्रोि केन्र स्थापना िथा स्थानीर् िह र र्निी क्षेिसँगको 
सहकार्िमा मत्स्र् ह्याचरी स्थापना गरी कृर्कस्िरमा माछाका भरूा उपलव्ध गराइनेछ। 

७७. नेपाल सरकारसँग समन्वर् गरी गररब घरपररवारको पवहचान गररनेछ।गररबी न्रू्नीकरण गनि 
सहकारी, कृवर्, लघ ुउद्यम, पर्ििन िथा पूवािधार ववकास क्षेिको भरू्मकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।  

७८. प्रदेश सरकारको लगानी र कार्िक्रमहरुको प्रर्िफल समदुार्सम्म ववस्िार गरी गररबी न्रू्नीकरणमा 
िोड र्दइनेछ। र्सका लार्ग र्निी, सहकारी एवं गैरसरकारी क्षेिसँग सहकार्ि गररनेछ। 

 

सभामखु महोदर्, 
 

७९. संघ र स्थानीर् िहसँगको समन्वर् र सहकार्िमा खानी िथा खर्नि उद्योगको अन्वर्णे, उत्खनन र 
ववकासद्वारा प्रदेश अथििन्िमा खर्नि क्षेिको र्ोगदानमा ववृद्ध गररनेछ।  

८०. उत्पादन ववृद्ध, रोिगारी सिृना र गररबी र्नवारणमा िेवा परु् र्ाउने स्थानीर् कच्चा पदाथिमा आधाररि 
लघ,ु घरेल ु िथा साना उद्योगमा श्रममूलक िथा उपर्कु्त प्रववर्ध र स्वदेशी श्रमलाई प्रोत्साहन 
गररनछे। स्वदेशी  र स्थानीर्स्िरमा उत्पार्दि वस्ि ुिथा सेवाको उपभोगलाई प्राथर्मकिा र्दइनेछ।  

८१. प्रदेशर्भि प्रचरु मािामा रहेको र्नगालो, बासँ र बेिमा आधाररि उद्योग िथा कृवर् र वन्र्िन्र् कच्चा 
पदाथिमा आधाररि उद्योग स्थापना गनि र अल्लो िथा लोक्ताबाि र्नर्मिि सामग्री िथा उनबाि िर्ार 
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पशस्मना, गलैँचा िस्िा र्नकासीिन्र् वस्ि ु उत्पादन गनि सहकारी िथा र्निी क्षेिलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ। 

८२. प्रदेशमा सञ् चालनमा रहेका परम्परागि समेिका उद्योगहरुमा व्र्वसार्ीहरुसँग समन्वर् गरी 
कार्िस्थलमै सीप ववकास िार्लम सञ् चालन गने व्र्वस्था गररनेछ। 

८३. एकद्वार प्रणालीको ववकास गरी लघ,ु घरेल ुिथा साना उद्योग एवं व्र्वसार्हरुको दिाि, नवीकरण 
लगार्िका प्रशासर्नक कार्िहरु अनलाइन प्रववर्धबाि सेवा प्रदान गने व्र्वस्था गररनेछ।  

८४. घरेल ुिथा साना उद्योग कार्ािलर्मा दिाि भई न्रू्न क्षमिा र गणुस्िरमा चलेका व्र्वसार्लाई क्षमिा 
ववृद्ध गनि सहर्ोग गररनेछ। 

८५. उत्पादक र उपभोक्ता बीचको सीधा सम्बन्ध बढाउने नीर्ि र्लइनेछ। उपभोक्ता वहि संरक्षण 
सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्था गररनेछ।  

८६. स्वरोिगारका लार्ग िार्लम प्राप्त उद्यमीहरुलाई अनदुान/सहरु्लर्ि दरको ऋण सहर्ोगमा आवश्र्क 
र्न्ि, उपकरण उपलब्ध गराइनेछ। 

८७. प्रदेशमा खाद्यान्नको अभाब हनु नर्दन नेपाल खाद्य व्र्वस्था िथा व्र्ापार कम्पनीसँगको सहकार्िमा 
खाद्यान्नको न्रू्निम मौज्दाि राख्न ेव्र्वस्था गररनेछ।   

८८. प्रदेशमा लगानीमैिी वािावरण र्नमािण गनि र्निी क्षेिसँग सहकार्ि गररनेछ।  

८९. स्थानीर् िह र स्थानीर् प्रशासनसँगको समन्वर्मा कालोबिारी, एकार्धकार, र्सशन्डकेि िथा कािेर्लङ 
अन्त्र् गररनेछ।  

  

सभामखु महोदर्, 

९०. गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको मखु्र् पर्ििन केन्रववन्द ुर पोखरालाई नेपालको पर्ििकीर् रािधानीको 
रुपमा ववकास गने कार्िलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। प्रदेश पर्ििन गरुुर्ोिनाको पनुरावलोकन 
गररनेछ। 

९१. पर्ििन क्षेिको प्रवद्धिन र व्र्वसार्लाई व्र्वशस्थि गरी प्रोत्साहन गनि नीर्िगि र कानूनी व्र्वस्था 
गररनेछ।  

९२. स्थानीर् स्रोि साधनको उपर्ोग गरी उद्यमशीलिाको ववकास गनि सामदुावर्क होमस्िेमा पूवािधार 
र्नमािण र क्षमिा अर्भववृद्ध कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। सामदुावर्क होमस्िेलाई प्रदेशले िर् 
गरेको नमूनाको आधारमा वगीकरण गरी सदुृढीकरण गररनेछ। 
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९३. ववश्वववख्र्ाि अन्नपूणि, धौलार्गरी र मनास्ल ु चक्रीर् पदमागि िथा अन्र् पर्ििकीर् गन्िव्र्हरुमा 
पदमागि र्नमािण, स्िरोन्नर्ि र सौन्दर्ीकरण गने कार्िलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ।   

९४. प्रदेशर्भिका मखु्र् उपत्र्का (भ्र्ाली) हरुको एकीकृि ववकासको लार्ग वहृत्तर पररर्ोिना सिालन 
गनि संघ र स्थानीर् िहसँग सहकार्ि गररनेछ। नारार्णी नदीमा वीच पाकि  (Beach Park ) र्नमािण गनि 
अध्र्र्न गररनेछ। 

९५. प्रदेशको पवहचान िथा मौर्लक संस्कृर्िको संरक्षण एवं प्रवद्धिन गदै प्रदेशर्भिका प्रमखु पर्ििकीर् 
गन्िव्र्हरुमा पर्ििन पूवािधार ववकास गने कार्िलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। 

९६. पोखरा-काठमाण्डौ-लशुम्बनीलाई गौिमबदु्ध स्वशणिम र्िकोणको रुपमा ववकास गनि नेपाल सरकार र 
अन्िर प्रदेश सरकारको सहकार्िलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ।  

९७. र्िवेणी, देवघाि, केलादीघाि, राम्दीघाि, रुरवेणी, शार्लग्राम, बागलङु कार्लका, पिकोि, बराह, 
गलेश्वर, मशुक्तनाथ, दामोदरकुण्ड, ववन्ध्र्वार्सनी पोखरा, करापिुार, व्र्ास दमौली, र्छम्केश्वरी, 
गोरखकाली, मनकामना िोड्ने धार्मिक पररपथ ववकास गररनेछ।  

९८. पर्ििकीर् गन्िव्र्, पदमागि र होमस्िेलाई र्डशििलाइि गरी अनलाइन पर्ििकीर् सूचना प्रवाह गने 
व्र्वस्था गररनेछ। 

९९. प्रदेशका मखु्र् पर्ििकीर् गन्िव्र्हरुमा पर्ििकीर् होिलहरुको ववस्िार िथा सञ् चालन गनि र्निी 
क्षेिलाई प्रोत्साहन गररनेछ।  

१००. नेपाल सरकार, स्थानीर् िह, स्थानीर् प्रशासन र पर्ििन व्र्वसार्ीसँग समन्वर् गरी ववपदमा परेका 
पर्ििकको आकशस्मक उद्धार गने कार्िलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ ।  

१०१. प्रदेशर्भि िल पर्ििन, कृवर् पर्ििन, खेल पर्ििन, साहर्सक पर्ििन, शैशक्षक पर्ििन, स्वास््र् पर्ििन 
िस्िा पर्ििकीर् गर्िववर्धको र्बस्िार, ववववधीकरण र प्रवद्धिन गररनेछ। माइस (Meetings, Incentives, 

Conferences and Exhibitions, MICE) पर्ििनमा िोड र्दइनेछ।  

१०२. प्रदेश रािधानी पोखरालाई देशका प्रमखु शहरहरुसँग हवाई सेवाले िोड्ने नीर्ि अन्िगिि भैरहवा, 
ववरािनगर, भरिपरु र नेपालगञ्जमा सीधा हवाई सेवा सञ् चालनलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ।साथै, भरपरु, 
र्समरा, िनकपरु, िमु्ला र धनगढीमा सीधा हवाई सेवा सञ् चालन गनि र्निी क्षेिलाई सहिीकरण 
गररनेछ। 

१०३. ववश्व शाशन्ि िैववक ववववधिा उद्यान, ववश्वशाशन्ि स्िूप, पमु्दी/भमु्दीकोि, भञ्ज्र्ाङ हुँदै भदौरेसम्म 
िैववक िथा पर्ििकीर् पदमागि र्नमािण कार्ि अगार्ड बढाइनेछ।  
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१०४. मनास्ल ु र अन्नपूणि संरक्षण क्षेि िथा ढोरपािन शशकार आरक्षमा प्रकृर्िमा आधाररि पर्ििन 
व्र्वसार्लाई प्रवद्धिन गररनेछ।धौलार्गरी संरक्षण क्षेिको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ। 

१०५. गणुस्िरीर् पर्ििनमा िोड र्दई आन्िररक पर्ििन प्रवद्धिन गररनेछ।ववदा पर्ििन कार्िक्रमलाई 
र्नरन्िरिा र्दइनेछ।साहर्सक पर्ििन सिालन गनिका लार्ग पर्ििन व्र्वसार्ी र र्निी क्षेिसँगको 
सहकार्िमा साहर्सक पर्ििकीर् िार्लम केन्रहरूको स्थापना गनि सहर्ोग गररनेछ। स्र्ातिाको 
स्वरेकमा रहेको प्र्ाराग्लाइर्डङ्ग िार्लम केन्रलाई सदुृढीकरण गनि सहर्ोग गररनेछ। 

 

सभामखु महोदर्, 
 

१०६. सामदुावर्क वनको व्र्वस्थापन सदुृढीकरण गररनेछ। सामदुावर्क वन क्षेिमा व्र्ावसावर्क 
उत्पादनको सम्भावना रहेका वनिन्र् फलफूलको वकृ्षारोपण गररनेछ।  

१०७. काठ िथा गैरकाष्ठ वन पैदावरिन्र् उद्योगको स्थापना गनि र्निी क्षेिसँग सहकार्ि गररनेछ। 
नवलपरु,  िनहुँ र कास्कीमा एक एकविा वन पैदावरमा आधाररि मझौला उद्योग स्थापना गनि 
सहर्ोग गररनेछ । 

१०८. राविर् वन, र्निी वन िथा खाली िग्गामा र्निी क्षेिको सहकार्िमा और्धीिन्र् िर्डबिुी खेिी 
र्बस्िार र पर्ििन ववकासका लार्ग खलु्ला प्रर्िस्पधािको आधारमा व्र्ावसावर्क कबरु्लर्िी वन 
उपलब्ध गराउने नीर्ि र्लइनेछ। और्धीिन्र् िर्डविुीको मलु्र् शंृ्रखलाको लार्ग िर्डविुी प्रशोधन 
केन्रको स्थापना गनि सहर्ोग गररनेछ। 

१०९. गण्डकी प्रदेशको भौगोर्लक अवस्था, हावापानी, पाररशस्थर्िकीर् प्रणाली र बिार व्र्वस्था समेिलाई 
ध्र्ानमा राखी वहमाली क्षिेमा ओखर, सिवुा, विमरु र अकरकारा; पहाडी क्षेिमा सिवुा, ओखर, 
विमरु, मररच, वपप्ला, लप्सी, िेिपाि, शशिलशचनी िथा चरेु र िराई क्षेिमा विमरु, िेिपाि, हरो-बरो-
अमला (र्िफला), लेमन ग्रास र क्र्ामोमाइलको खेिी ववस्िार गररनेछ। 

११०. उच्च प्रववर्धर्कु्त वन नसिरीबाि गररने बहवुर्ीर् र्बरुवा उत्पादनलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। मसु्िाङ, 
मनाङ, र उत्तरी गोरखामा वन क्षेि बढाउन भगूोल र िलवार् ुसहुाँउदो वकृ्षारोपणलाई र्नरन्िरिा 
र्दइनेछ। 

१११. गण्डकी प्रदेशको िल्लो ििीर् क्षेिदेशख वहमाली क्षेिसम्म फैर्लएका िैववक ववववधिा (प्रिार्ि, 
पाररशस्थर्िकीर् प्रणाली र आनवुांशशक) को अर्भलेखीकरणका लार्ग बार्ोडाइभर्सििी प्रोफाइल िर्ार 
गररनेछ ।  
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११२. िलवार् ुपररवििनका िोशखमलाई न्रू्नीकरण गनि िथा िलवार् ुअनकूुलन कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गरी 
हररि अथििन्ि र्नमािण गनि सहर्ोग गररनेछ । 

११३. गण्डकी प्रदेश बाढी पवहरो र डुवानलाई ब्र्वस्थापन गनिका लार्ग हाल िनहुँ र पवििमा भएका भ ू
िथा िलाधार ब्र्वस्थापन कार्ािलर्लाई आवश्र्किा अनसुार ववस्िार गररनेछ । 

११४. पोखरा प्राणी उद्यानलाई प्रदेशस्िरीर् वन्र्िन्ि ुउद्धार केन्रलाई समस्र्ाग्रस्ि वन्र्िन्िकुो उद्धार र 
वन्र्िन्िकुो अनसुन्धानशालाको रुपमा ववकास गररनेछ। भानभुक्त प्राणी उद्यान र पोखरा प्राणी 
उद्यानबीच अन्िरसञ्जाल र्नमािण गरी मानव-वन्र्िन्ि ुद्वन्द्व न्रू्नीकरणमा सहिीकरण गररनेछ। 

११५. पानीको अभावमा मानव-वन्र्िन्ि ुद्वन्द्व बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहको 
सहकार्िमा कम्िीमा "एक सामदुावर्क वन-एक पोखरी र्नमािण अर्भर्ान" माफि ि मानव-वन्र्िन्ि ुद्वन्द 
व्र्वस्थापन गररनेछ। 

११६. नेपाल सरकारसँग समन्वर् गरी मसु्िाङ शिल्लामा कस्िरुी मगृ संरक्षण िथा प्रिनन केन्र स्थापना 
गररनेछ। 

११७. स्वच्छ वािावरण कार्म गनि नागररक समािलाई पररचालन गररनेछ। स्थानीर् िहसँगको समन्वर्मा 
बढी सवारी चाप हनुे शहरी क्षेिमा र्नर्र्मि प्रदूर्ण मापन िथा प्रदूर्ण र्नर्न्िणका कार्िहरु सिालन 
गररनेछ।    

११८. वन, वनस्पिी, िैववक ववववधिा, वन्र्िन्िसँुग सम्बशन्धि रणनीर्िक िथा कार्िगि अध्र्र्न, 
अनसुन्धान गरी स्थानीर् संरक्षणमा िोड र्दइनेछ।आर्ार्िि प्रिार्िको र्नर्न्िणको कार्िलाई 
र्नरन्िरिा र्दइनेछ। 

११९. वन क्षेिसँग सम्बशन्धि कमिचारी िथा सरोकारवालाको मानव संसाधन ववकास र क्षमिा अर्भववृद्ध 
गररनेछ। 

१२०. वािावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गरी ढुङ्गा, र्गट्टी र बालवुा लगार्िका प्राकृर्िक स्रोिको उत्खनन, 

उपर्ोग र व्र्वस्थापनलाई वािावरणमैिी बनाउन सम्बशन्धि सरोकारवालाहरुसँग आवश्र्क समन्वर् 
र सहिीकरण गररनेछ। 

१२१. नेपाल सरकार र पोखरा महानगरपार्लकासँगको सहकार्िमा रामसारमा सूचीकृि फेवािाल लगार्िका 
िालहरुको गरुुर्ोिना र्नमािण गरी र्ोिनावद्ध रुपमा संरक्षण र सौन्दर्ीकरण गने कार्िलाई 
र्नरन्िरिा र्दइनेछ। 
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१२२. शदु्ध वपउने पानी, िलीर् स्वच्छिा र वािावरणीर् सेवा प्रवाहको सरु्नशिििा गनि एकीकृि िलाधार 
व्र्वस्थापन कार्िलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ।  

१२३. प्रदेशमा रहेका िैववक ववववधिा र उच्च वहमालमा रहेका पववि पाररशस्थर्िकीर् भदूृश्र्मा 
वािावरणीर् अध्र्र्न र्बना गररने भौर्िक ववकास र्नमािणको कार्िलाई र्नरुत्सावहि गररनेछ। 

१२४. रािपर्ि चरेु िराई मधेश संरक्षण ववकास सर्मर्िसँगको समन्वर् र सहकार्िमा नवलपरुको चरेु भावर 
लगार्ि अन्र् भौगोर्लक दृवष्टकोणले संवेदनशील क्षेिहरुमा प्राकृर्िक स्रोिको एकीकृि र र्दगो 
व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

 

सभामखु महोदर्, 
 

१२५. राविर् र प्रादेशशक लोकमागिबाि सबै स्थानीर् िहको केन्र िोड्ने सडकलाई आगामी दईु वर्िर्भि 
स्िरोन्नर्ि गरी कालोपिे गररनेछ। 

१२६. प्रादेशशक लोकमागि, स्थानीर् िहको केन्र िोड्ने सडक र अन्र् सडकमा पने नदी र खोलामा 
सडकपलु िथा पलेुसा र्नमािण कार्िलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। ठूला नदीमा नवीन प्रववर्धको प्रर्ोग गदै 
सडक पलु र्नमािण गने कार्िलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ।  

१२७. प्रदेशर्भिका महववपूणि सडक र सडकपलु र्नर्र्मि ममिि गरी बाहै्र मवहना र्ािार्ाि सञ् चालनर्ोग्र् 
बनाउनको लार्ग र्नर्र्मि ममिि सम्भार कार्िलाई व्र्वशस्थि गररने छ। 

१२८. प्रदेशको प्राथर्मकिामा रहेका भीमाद-डेढगाउँ-अरुणखोला सडक, शार्लग्राम कररडोर, रूइला भन्ज्र्ाङ-
साम्दो-ल्हो-प्रोक-ववही-र्सर्दिबास सडक, डुम्र े बेंशीसहर मनाङ सडक आर्ोिनालाई नेपाल 
सरकारसँगको सहकार्िमा र्नरन्िरिा र्दइनेछ। 

१२९. उत्तरदशक्षण रिुमागि कोरोला-पोखरा-दमु्कीवास हुँदै र्िवेणीको र्नमािण कार्िलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ।  

१३०. दमौलीबाि बदु्धर्संह मागि हुँदै र्िवेणी िोड्ने सडक र्नमािणको कार्ि अगार्ड बढाइनेछ।  

१३१. सांस्कृर्िक िथा व्र्ापाररक महववको र्िवेणी क्षेिको ववकासको लार्ग गरुुर्ोिना ििुिमा गररनेछ। 
र्िवेणीधाम-दमु्कीवास सडक र्नमािण कार्ि प्रारम्भ गररनेछ। 

१३२. र्सद्धाथि रािमागिको स्िरववृद्ध गनि नेपाल सरकार र लशुम्बनी प्रदेश सरकारसँग सहकार्ि गररनेछ।  

१३३. पृ् वी रािमागिको पोखरा मशुग्लन खण्डको स्िरववृद्ध गने, मध्र्पहाडी लोकमागिको र्नमािण हनु बाँकी 
खण्ड सम्पन्न गने,  कार्लगण्डकी कररडोरको स्िरववृद्ध गने कार्िक्रममा सहिीकरण गररनेछ। 
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१३४. प्रदेश रािधानी नशिकका शहरलाई स्र्ािेलाइि र्सिीको रुपमा ववकास गने कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा 
र्दइनेछ।  

१३५. नेपाल सरकार, पोखरा महानगरपार्लका िथा र्निी क्षेिसँगको समन्वर् र सहकार्िमा पोखरामा 
अत्र्ाधरु्नक अन्िरािविर् सम्मेलन केन्र र्नमािण कार्ि थालनी गररनेछ । 

१३६. नेपाल सरकारसँगको सहकार्िमा प्रदेश प्रशासर्नक केन्र, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश कमिचारी आवास र 
नवलपरुको कावासोिीमा एकीकृि प्रशासर्नक केन्र र्नमािण कार्ि अगार्ड बढाइनेछ। 

१३७. सामूवहक र एकीकृि बस्िी िथा आवास ववकासका लार्ग र्निी क्षेिलाई आकवर्िि गररनेछ। 

१३८. दर्लि, ववपन्न, लोपोन्मखु र अर्िसीमान्िकृि िार्ि िथा समदुार्का लार्ग सरुशक्षि आवासको व्र्वस्था 
गनि "िनिा आवास कार्िक्रमलाई" र्नरन्िरिा र्दइनेछ । 

१३९. र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर्हरु सूचना प्रववर्धमैिी बनाई सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 
सवारी चालक अनमुर्िपि (लाइसेन्स) वविरण गने कार्िलाई व्र्वशस्थि गररनछे।  

१४०. िनसंख्र्ाको चाप कम भएका स्थानमा समेि र्ािार्ािको सहि पहँूच पगु्न ेगरी र्ािार्ाि सिालन 
गनि प्रोत्साहन गररनेछ।  

 

सभामखु महोदर्, 
१४१. "गण्डकी प्रदेश-उज्र्ालो प्रदेश"को संकल्पलाई पूरा गनि सबै घरपररवारमा ववद्यिु सेवा परु् र्ाउने कार्ि 

सम्पन्न गररनेछ।  

१४२. लघ ु िलववद्यिु आर्ोिनाको ममिि सम्भार गरी राविर् ववद्यिु प्रसारण लाइनमा आबद्ध 
गररनेछ।ववद्यिु वविरण लाइनमा रहेका िीणि काठका पोललाई नेपाल सरकार र स्थानीर् िहको 
साझेदारीमा शस्िलपोलबाि प्रर्िस्थापन गने कार्िलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। 

१४३. नवीकरणीर् ऊिािको प्रर्ोगलाई प्रोत्साहन गदै लर्गनेछ।स्वच्छ िथा हररि ऊिाि खपि ववृद्ध गनि 
ववद्यिुीर् चलूो, ववद्यिुीर् सवारी साधन र र्लटि खानेपानी िथा र्सचाइ आर्ोिना प्रवद्धिन गररनेछ। 

१४४. खेिीर्ोग्र् िर्मनमा बाहै्र मवहना र्सचाइ सवुवधा परु् र्ाउन र्सचाइ आर्ोिनाको ववकास गररनेछ। 
भरू्मगि र्सँचाइ र नर्ाँ प्रववर्धमा आधाररि र्सचाइ प्रणालीको कार्ािन्वर्नमा िोड र्दइनेछ।  

१४५. खानेपानी िथा सरसफाइका कार्िक्रमहरु र्ोिनाबद्ध रुपमा सिालन गनिका लार्ग प्रादेशशक खानेपानी 
िथा सरसफाइ गरुुर्ोिना र्नमािण गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ।  

१४६. प्रदेशका सबै घरपररवारमा गणुस्िरीर् आधारभिू खानेपानी सेवाको पहुँच परु् र्ाइनेछ।  
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१४७. उपलब्ध आधारभिू खानेपानी सेवाको गणुस्िर सधुार गरी मध्र्म िथा उच्चस्िरको खानेपानी सेवा 
परु् र्ाउन आर्ोिना स्िरोन्नर्िका कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। 

१४८. ववपद्िन्र् घिनाबाि क्षर्िग्रस्ि खानेपानी आर्ोिनाका भौर्िक पूवािधारहरुको ममिि सम्भार गरी 
सचुारु गने व्र्वस्था र्मलाइनेछ ।  

 

सभामखु महोदर्, 
 

१४९. सूचना प्रववर्ध पाकि को ववस्ििृ आर्ोिना प्रर्िवेदन िर्ार गरी भौर्िक पूवािधार र्नमािणका कार्ि प्रारम्भ 
गररनेछ।  

१५०. आम सिार माध्र्महरुलाई लोककल्र्ाणकारी ववज्ञापन माफि ि व्र्ावसावर्क बनाउन प्रोत्साहन 
गररनेछ।सञ् चारकमीको क्षमिा ववकास गररनेछ। 

१५१. आम सिार नीर्ि र्नमािण गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ।  

१५२. ववद्यिुीर् शासन प्रणालीको गरुुर्ोिना कार्ािन्वर्न गररनेछ। सावििर्नक सेवा प्रवाहमा नागररकको 
सरल र सहि पहुँच ववृद्ध गनि आधरु्नक सूचना प्रववर्धको प्रर्ोग ववृद्ध गररनेछ। सावििर्नक प्रशासन 
पारदशी, िवाफदेही, नागररकमैिी िथा रष्ष्टाचारमकु्त बनाइनेछ।  

१५३. प्रदेश सरकार गठन भए पिाि र्सििना भएका िथा साववक संरचनाबाि हस्िान्िरण भएका सम्पूणि 
ि्र्ाङ्क िथा अर्भलेखहरुलाई ववद्यिुीर् माध्र्ममा अर्भलेखीकरण र व्र्वस्थापन गररनेछ। 

१५४. प्रदेश र स्थानीर् िहका पदार्धकारीहरुको क्षमिा ववकास गररनेछ । 

१५५. प्रदेश र स्थानीर्िहका कमिचारीहरुको सेवा सिि र सवुवधाको सरु्नशिि गरी वतृ्ती ववकास गनि प्रदेश 
र्निामिी सेवा सम्वन्धी कानूनको ििुिमा गररनेछ।  

१५६. रािसेवकहरूमा कामप्रर्ि ित्पर हनुे, सेवाभावसवहि समर्मै काम सम्पन्न गने, उत्कृष्ट नर्ििा र्दने र 
शिम्मेवारी वहन गने कार्िसंस्कृर्िको ववकास गररनेछ। राि सेवकहरूमा ज्ञान, सीप र पेशागि 
मर्ािदाको ववकास गरी सरकारी सेवा उत्कृष्ट ढंगले प्रवाह गररनेछ।प्रदेशमा कार्िरि कमिचारीहरुको 
समर्ानकुुल क्षमिा िथा दक्षिा अर्भववृद्ध गनि िार्लम, अन्िरप्रदेश रष्मण र ववदा पर्ििनलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

१५७. प्रदेशमा कार्िरि कमिचारीहरूको सरुवा, परुस्कार, वशृत्त ववकास र क्षमिा अर्भववृद्धको अवसरलाई 
कार्िसम्पादनसँग आवद्ध गररनेछ। 

१५८. रष्ष्टाचारलाई न्रू्नीकरण गनि रष्ष्टाचार ववरुद्ध शून्र् सहनशीलिा नीर्ि अबलम्बन गररनेछ।  
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१५९. मन्िालर्हरुको कार्ि प्रगर्ि मूल्र्ाङ्कन एकीकृि ववद्यिुीर् अनगुमन प्रणालीमाफि ि गररनेछ।मखु्र्मन्िी 
िथा मशन्िपररर्द्को कार्ािलर्मा रहेको हेलो मखु्र्मन्िी कार्िक्रम, िनिासँग प्रदेश सरकार, ववशेर् 
कक्ष  सञ् चालन कार्िलाई सदुृढीकरण गररनेछ। 

१६०. प्रदेशमा र्दगो ववकास लक्ष्र् कार्ािन्वर्न गनि सबै मन्िालर् िथा र्नकार्लाई मखु्र्मन्िी िथा 
मन्िीपररर्दको कार्िलर्ले सहशिकरण गने व्र्वस्था गररनेछ। प्रदेशले र्नधािरण गरेका र्दगो ववकास 
लक्ष्र्का सूचकहरुको प्रगर्ि अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन गने व्र्वस्था गररनेछ।       

१६१. मखु्र्मन्िी िथा मशन्िपररर्दको कार्ािलर् िथा प्रदेश नीर्ि िथा र्ोिना आर्ोगको संर्कु्त अनगुमन 
िोलीमाफि ि प्रदेश गौरवका आर्ोिनाहरुको र्नर्र्मि अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन गररनेछ। 

१६२. नीर्िगि िथा कार्िगि सामञ्जर्िाका र अन्िरसम्बन्ध कार्म राख्न सङ्घ-प्रदेश-स्थानीर् िह र अन्िर 
प्रदेश समन्वर् िथा सहकार्िलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

१६३. प्रदेश सरकार अन्िगििका कार्ािलर्हरुबीच सकारात्मक प्रर्िष्पधाि र्सििना गरी सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकारी बनाउन नर्ििा सूचकका आधारमा नमूना कार्ािलर् छनौि गरी परुस्कृि गने 
कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। 

 

सभामखु महोदर्, 
 

१६४. रािस्व पररचालनलाई प्रभावकारी बनाउन र अर्भलेख अद्यावर्धक गनि ववद्यिुीर् प्रणालीको ववकास 
गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ। 

१६५. प्रदेशको अर्धकार क्षेिर्भिको रािस्वको स्रोि पररचालनको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी आन्िररक स्रोि 
ववृद्ध गररनेछ।  

१६६. करको दार्रा ववृद्ध एवं कर प्रशासनलाई चसु्ि र दरुुस्ि बनाउन िथा मनोरञ्जन र ववज्ञापन कर 
प्रशासनलाई व्र्वशस्थि गररनेछ । 

१६७. बैंक िथा ववत्तीर् संस्था, र्निी क्षेि लगार्ि अन्र् सरोकारवालासँगको सहकार्िमा ववत्तीर् साक्षरिा 
अर्भर्ान सिालन गररनेछ। 

१६८. र्डशििल गण्डकी प्रदेश र्नमािणमा र्ोगदान गनि ववत्तीर् पहुँच र्बस्िार र ववद्यिुीर् भकु्तानी प्रणाली 
प्रोत्साहन गररनेछ। 
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१६९. बिेि ििुिमा गदाि लैवङ्गक उत्तरदार्ी, िलवार्मैुिी र र्दगो ववकासमैिी बिेि प्रणाली अवलम्बन 
गररनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहबीच साझेदारीमा कार्ािन्वर्न गने आर्ोिनालाई प्राथर्मकिा 
र्दइनेछ। 

१७०. सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, र्बस्ििृ अध्र्र्न िथा वािावरणीर् अध्र्र्न सम्पन्न भई िग्गा प्रार्प्त भएका र 
कार्ािन्वर्नको पूवििर्ारी सम्पन्न भएका आर्ोिना िथा कार्िक्रमहरूको लार्ग बिेि ववर्नर्ोिन 
गररनेछ।    

१७१. पूिँीगि खचिमा लक्ष्र् अनसुार प्रगर्ि हार्सल गनिका लार्ग समर्मै र्नधािररि लक्ष्र् र बिेिअनसुार 
कार्िसम्पन्न गने र्नमािण व्र्वसार्ी र कमिचारीलाई प्रोत्साहन गररनेछ।सावििर्नक खचिलाई र्मिव्र्र्ी 
एवं नर्ििामखुी बनाउन मापदण्ड िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ।  

१७२. प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन कोर्मा रकम ववृद्ध गररनेछ।प्रदेश आपिकालीन कार्ि सिालन केन्रको 
सदुृढीकरण गररनेछ।  

१७३. ववपद्को समर्मा खोि, उद्धार िथा राहि वविरण कार्िलाइि प्रभावकारी बनाइनेछ। मनसनु िन्र् 
ववपद् प्रभाववि र्निी आवास पनुर्निमािण िथा पनुस्थािपना गने कार्िको लार्ग नपेाल सरकार र स्थानीर् 
िहसँग समन्वर् िथा सहकार्ि गररनेछ।  

१७४. बाढी, पवहरो भ-ूस्खलनबाि क्षर्िग्रस्ि भएका र्निी घरहरुको पनुर्नमािण नेपाल सरकार र स्थानीर् 
िहको समन्वर् र सहकार्िमा गररनेछ। 

१७५. प्रदेश प्रहरी गठन गरी संगठन संरचना िर्ार गररनेछ।शाशन्ि सरुक्षा र अमनचर्न कार्म गनि 
िनसंख्र्ा, भगूोल र सरुक्षा चनुौिीका आधारमा प्रहरी पररचालनको व्र्वस्था र्मलाइनेछ । 

१७६. प्रदेश अनसुन्धान ब्र्रुोको गठन िथा पररचालन सम्बन्धी कानून ििुिमा गरी प्रदेश अनसुन्धान ब्र्रुो 
स्थापना गररनेछ । 

१७७. प्रहरी कमिचारीहरुको मनोबल अर्भववृद्ध गनिको लार्ग साधनश्रोि उपलब्ध गराउने कार्िलाई 
प्राथर्मकिा र्दइनेछ। 

१७८. लोकिाशन्िक आन्दोलन िथा िनर्दु्धका द्वन्द्वपीर्डि व्र्शक्त िथा पररवारका लार्ग राहि कार्िक्रम 
अन्िगिि द्वन्द्वपीर्डिहरुको िीववकोपाििनमा सधुार गने सीपमूलक िार्लम कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा 
र्दइनेछ। प्रदेशर्भिका द्वन्द्वपीर्डिहरुको ि्र्ाङ्कलाई अद्यावर्धक गरी पररचर्पि उपलब्ध गराइनेछ। 

१७९. शहीदहरुको स्मरृ्िमा र्नमािण भएका संरचनाहरुको स्िरोन्नर्ि र ममिि सम्भार गररनेछ। 
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१८०. क्षेिगि प्राथर्मकिामा परेका आर्ोिनाहरुको र्बस्ििृ आर्ोिना प्रर्िवेदन िथा आर्ोिना प्रस्िाव 
िर्ार गरी सङ्घीर् सरकारका र्बर्र्गि मन्िालर्, राविर् र्ोिना आर्ोग र ववकास साझेदारसँगको 
समन्वर्मा स्रोिको व्र्वस्थापन गररनेछ। र्सका लार्ग स्रोि व्र्वस्थापन गनि स्रोि व्र्वस्थापन 
सर्मर्ि गठन गरी ववकास आर्ोिनाको लार्ग स्रोिको व्र्वस्था गररनेछ।  

१८१. आर्ोिना पवहचान, प्राथर्मकीकरण, छनौि र कार्ािन्वर्नलाई प्रभावकारी बनाउन "प्रादेशशक आर्ोिना 
बैंक" स्थापना गरी क्रमश कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

 

माननीर् सभामखु महोदर्, 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ का नीर्ि िथा कार्िक्रमको कार्ािन्वर्नबाि प्रदेश ववकासमा महत्वपूणि र्ोगदान 
पगु्ने ववश्वास र्लएको छु। र्स नीर्ि िथा कार्िक्रमको आधारमा सरकारले ल्र्ाउने बिेिको कार्ािन्वर्नबाि 
र्स प्रदेशको समदृ्धीमा िेवा पगु्ने अपेक्षा सवहि सबै िनप्रर्िर्नधी, रािनैर्िक दल, ववकास साझेदार, र्निी 
क्षेि, सिार क्षेि, राि सेवक कमिचारी, नागररक समाि, गैर-सरकारी क्षेि र सम्पूणि प्रदेशवासीहरुको साथ र 
सहर्ोगका लार्ग आग्रह गदिछु। 
 
 

धन्र्वाद । 


