सभामुख महोदय,
1. नेपालको इतिहासमा जनिाको सार्वभौम शक्ति समेिको समार्ेशी एर्ं समृद्ध राष्ट्र तनमावण अतभयानमा कणावली

प्रदे शका न्यायप्रेमी जनिाको वर्क्तशष्ठ योगदान रहे को स्मरण गदै , र्िवमान धरािलमा उतभएर नयााँ इतिहासको
रचना गने बेला आएको छ। यस ऐतिहातसक क्तजम्मेर्ारीलाई पुरा गनवका लातग उच्च सं कल्पका साथ नेपाल
सरकारले अगाति सारे को "समृद्ध नेपाल-सुखी नेपाली" रावष्ट्रय अतभयानलाई आत्मसाथ गदै

आतथवक िथा

सामाक्तजक रुपान्िरणका लातग पवहलो पटक आ. र्. २०७५/०७६ को नीति िथा कायवक्रम प्रस्िुि गनव
पाउाँदा खुशी र गौरर्ाक्तन्र्ि भएको छु । यस अर्सरमा म जनयुद्ध, जनआन्दोलन र कणावली प्रदे शको माग

गदै आफ्नो जीर्न उत्सगव गरे का महान शवहदहरुलाई हार्दवक श्रद्धाञ्जली अपणव गदवछु । साथै, र्ेपत्ता योद्धा,
घाइिे, अपाङ्ग र पररर्िवनको पहलकदमी तलने अग्रगामी नेित्ृ र्प्रति सम्मान व्यि गनव चाहन्छु ।

2. समाजर्ादमा आधाररि जनसहभातगिामूलक वर्कास र सुशासन सवहिको समृद्ध कणावली प्रदे श तनमावणका

लातग शाक्तन्ि, समृवद्ध र समिामुलक समाजको तनमावण मार्वि् न्यायपूण व एर्ं समार्ेशी समाजर्ादी व्यबस्थाको
आधार ियार गररने छ।
3. जनिाका आकांक्षा, आर्श्यकिा, आर्ाजमा आधाररि र्ैज्ञातनक योजना तनमावण र त्यसको कायावन्र्यन

गररने छ। यसको माध्यमबाट आगामी पााँच र्र्वमा कणावलीका जनिाको प्रतिब्यक्ति आय २१०० िलर
पुयावइने छ।

ु ा, खाद्य र पोर्ण सुरक्षाको प्रत्यभूति र्दइने छ।
4. खाद्य सं प्रभि
5. क्तशक्षा र स्र्ास््यमा प्राथतमकिाका साथ कायवक्रमहरु िजुम
व ा र कायावन्र्यन गररने छ।
6. भौतिक पूर्ावधार र ऊजाव क्षेत्रको वर्कासको िीव्र अतभयानसवहि उत्पादन र उत्पादकत्र्मा जोि र्दइने छ।

7. समार्ेशी एर्ं समानुपातिक तसद्धान्िसवहि सहभातगिामूलक कायवक्रमद्वारा आतथवक, सामाक्तजक एर्ं सााँस्कृतिक

रुपान्िरण र प्राकतिक रोतोिको न्यायोक्तचि वर्िरणको व्यर्स्था तमलाइने छ।

ु
8. सार्वजतनक क्षेत्र, सहकारी र तनजी क्षेत्रको सं यि
सहभातगिाद्वारा आतथवक सामाक्तजक सशक्तिकरणका साथै
समुह, सहकारी र कम्पनी मार्वि् जनिाको अतनर्ायव सहभातगिामा लगानी र उत्पादनको र्ािार्रण तनमावण
गररने छ।

9. प्राकृतिक रोतोि िथा उत्पादनका साधनहरुमा जनिाको स्र्ातमत्र् सवहिको वर्कास िथा प्रतिर्लको न्यायपूण व

वर्िरणको व्यर्स्था गररने छ।

10. सापेक्तक्षक रुपमा पतछ परे को भ-ु भागका समुदाय र पररर्ारलाई योजना िथा वर्कास कायवक्रममा प्राथतमकिा

र्दइने छ। साथै, "एक घर एक रोजगारी"

को कायवक्रम सञ्चालन गरी र्र्वमा १०० र्दनको रोजगारी र्दने

नीति तलइने छ।

ाँ ीमा
11. समग्र रोतोि, श्रमक्तशल जनशक्ति र नेित्ृ र्को इच्छाशक्ति एर्ं जनचाहनाको एवककृि िागिलाई पूज
बदल्दै

कणावली प्रदे शलाई सामाक्तजक न्यायसवहिको समृद्ध प्रदे शको उचाईमा पुयावउने गरी वर्कास

वक्रयाकलापहरु अक्तघ बढाइने छ।

12. गतिशील नेित्ृ र्, अशल प्रशासन र सुधाररएको कानुनी व्यर्स्थाद्धारा कणावली प्रदे शका जनिालाई तसघ्र सेर्ा

प्रदान गररने छ। राजनैतिक िथा आतथवक-सामाक्तजक-सााँस्कृतिक कायवक्रमहरु मार्वि् र्दगो वर्कास लक्ष्य
1

िथा समाजर्ादउन्मुख अथवव्यर्स्था तनमावण गनव, "यािायाि, वर्द्युिीकरण, सुचना प्रवर्तध, पयवटन र व्यापार"
को पञ्चित्र्बाट कणावली प्रदे शको आधुतनकीकरण गररने छ।

ु ाको
13. कणावली प्रदे शमा राष्ट्रकै नमुना प्रांगाररक िथा आधुतनक कृवर् प्रणाली स्थावपि गरी खाद्य सम्प्रभि

प्रत्याभूति र्दइने छ। समग्र गररबी, रोग, अज्ञानिा, भूतमवहनिा र बेराजगारीका वर्रुद्ध सशि कायवक्रम
ु
सञ्चालन गररने छ। सार्वजतनक, तनजी िथा सहकारी क्षेत्रको सं यि
सहभातगिाबाट आतथवक िथा सामाक्तजक
सशक्तिकरणको अतभयानलाई मुिव रुप र्ददै लगानी िथा उत्पादनलाई गुणात्मक र्ृवद्ध गररने छ।

14. कणावली प्रदे श सरकारलाई प्रभार्कारी रुपमा सञ्चालन गनव सं वर्धान प्रदत्त अतधकार क्षेत्रतभत्र रही आर्श्यक

ऐन, कानुन तनमावण िथा कायव सञ्चालनका लातग आर्श्यक सं रचनाहरु यथातसघ्र तनमावण गररने छ।

15. कणावली प्रदे शका जनिाको आतथवक, सामाक्तजक, राजनैतिक एर्ं सााँस्कृतिक स्िरलाई मातथ उठाउन, प्रदे शको

वर्द्यमान प्राकृतिक रोतोि, साधन, जनशक्ति, इच्छाशक्तिलाई एवककृि गरी यस प्रदे शलाई १० र्र्वतभत्र दे शकै
सबैभन्दा समृद्ध प्रदे शमा पुयावउने लक्ष्यका साथ आम कणावलीर्ासीको बीचमा साझा सं कल्पका साथ अगाति
बढाईने छ।

16. नेपाल सरकारबाट प्राप्त न्युन बजेटको सदुपयोग गनुक
व ा साथै वर्गिका शासन व्यर्स्थाहरुले पतछ पारे को

कणावली प्रदे शको वर्कासमा क्षिीपूिी माग्नु पने अर्स्थालाई नेपाल सरकारको ध्यान आकवर्वि गराइने

छ। कणावलीको वर्कासका लातग नेपाल सरकारको स्र्ीकृिीमा र्ैदेक्तशक अनुदान िथा आर्श्यक ऋण तलई
वर्तभन्न क्षेत्रको तिब्र वर्कास गने नीति तलईने छ।

17. कणावलीको समग्र वर्कासका लातग क्तशक्षा, स्र्ास््यलाई प्राथतमकिा र्ददै भौतिक पूर्ावधारमा केक्तन्िि भएर

अगाति बढ्ने, पयवटन, कृवर्, जतिबुटी, जलवर्द्युि उत्पादनका साथसाथै उद्योगहरुको स्थापना र वर्कास
मार्वि् प्रदे शमा नयााँ आतथवक िरङ्ग पैदा गरी गरीर्ीको अन्त्य गररने छ।

18. प्रदे श सरकारले सेर्ा प्रर्ाह गने सं रचना अनुसारको जनशक्तिहरु नेपाल सरकारबाट आपूिी गनव अनुरोध

गनेछ। आर्श्यक जनशक्ति आपूिी नभएको अर्स्थामा स्र्ीकृि दरर्न्दीमा सेर्ा करारको वर्तध अन्िगवि
जनशक्तिको आपूतिव गररने छ।

19. कणावलीको वर्कासलाई तिब्रिाका साथ अगाति बढाउन िथा र्जेटको न्युनिा पूिी गनव कणावली वर्कास िथा

लगानी कोर् खिा गरी वर्तभन्न क्षेत्रबाट कोर्को बृवद्ध गनुक
व ा साथै उि कोर् महत्र्पूण व पूर्ावधारका क्षेत्रमा
लगानी गररने छ।
20. ठु ला

पूर्ावधार- तत्रदे शीय दुिम
व ागव, रे लमागव, सुखेिमा प्रदे शस्िरीय एयरपोटव, वर्तभन्न स्थानका अन्य

एयरपोटवहरुको स्िर उन्निीका साथै पयवटकीय एयरपोटवको रुपमा हुम्ला र रुकुममा तनमावण गनव १ र्र्वतभत्र
तिपीआर ियार गरी सरकारी तनजी साझेदारीमा तनमावण कायव प्रारम्भ गररने छ।

21. क्तशक्षा र स्र्ास््य मार्वि् र्ालर्ातलकालाई लगानी, कृवर्, उद्योग र पयवटन मार्वि् कणावलीका युर्ाहरुलाई

ु े "र्ाललातलकालाई
रोजगारी तसजवना गनव र अनुभर् बैंकका रुपमा जेष्ठ नागररकलाई सम्मान गने हे िल
लगानी, युर्ालाई रोजगार र जेष्ठ नागररकलाई सम्मान" गने कायवक्रमहरु सं चालन गररने छ।

22. "पानी, खानी, कृवर् र र्न-हाम्रा युर्ा हाम्रा धन" भन्ने मुलमन्त्रका साथ कणावलीको रोतोि साधनको पवहचान

िथा पररचालन गरी समृद्ध कणावलीको पररकल्पनालाई साकार पाने अतभयान तनरन्िर चलाइने छ। अगावतनक
कृवर् उत्पादन बढाउने, कृवर्जन्य उत्पादन खाद्यान्न, र्लर्ुल, पशुपालनलाई बजारीकरण गने ब्यर्स्था
तमलाइने छ।
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23. सार्वजतनक, तनजी र सहकारी क्षेत्रको सहभातगिा, स्र्िन्त्र वर्कास र पररपूरक भूतमका मार्वि् प्रादे क्तशक

अथविन्त्रलाई सुद्दृढ गदै सम्बृवद्धको मागविर्व आतथवक नीतिहरु केक्तन्िि गररने छ।

24. अनुसन्धानवर्ना र्दगो वर्कास असम्भर् हुने भएकाले कणावली प्रदे श सरकारले भौतिक पूर्ावधारको वर्कास

गनव अनुसन्धान र वर्कासको यथोक्तचि व्यर्स्था तमलाएको छ। साथै, समग्र कणावलीको वर्कासका लातग
क्तजआइएस िथा ररमोट सेक्तन्सङ वर्तधबाट अध्ययन गरी यथातसघ्र गुरुयोजना बनाइने

छ।

सभामुख महोदय,
25. सं वर्धानका तनदे शक तसद्धान्ि बमोक्तजम सरकारी, सहकारी र तनजी क्षेत्रलाई प्रदे श सरकारले िीन खम्बे

नीतिका रुपमा अर्लम्बन गरे को छ। नागररक समाज, गैरसरकारी क्षेत्र समेिको सहभातगिा र समन्र्यमा
आतथवक वर्कासको र्दगो लक्ष्य हातसल गने गरी नीतिगि व्यर्स्था गररने छ।

26. सबै स्थानीय िहहरुमा आधुतनक बैंवकङ्ग सुवर्धा उपलब्ध गराउन सं घीय सरकारसाँग समन्र्य गरी सबै

स्थानीय िहसम्म बैंक िथा वर्त्तीय सं स्थाको वर्त्तीय सेर्ा पहुाँच वर्स्िार गररने छ।

27. करका क्षेत्रहरु पवहचान गरी प्रादे क्तशक कर कानूनको उपयुि व्यर्स्था गने र छररिो कर प्रशासतनक

सं रचना मार्वि् कर िथा गैरकर असुली िथा सं कलन कायव प्रभार्कारी बनाइने छ।

ाँ ीगि एर्ं
28. प्रशासतनक खचवलाई तनक्तिि सीमाभन्दा बढ्न नर्दन अतनर्ायव दावयत्र् तसजवना हुनेिर्व सजग रही पुज

वर्कास खचवलाई बढाउाँदै िीब्र आतथवक वर्कासद्वारा ठोस प्रतिर्ल प्राप्त गने नीति अर्लम्बन गरी सीतमि
साधन िथा रोतोिको अतधकिम उपयोग गनव योजना िथा कायवक्रमहरुको प्राथतमकीकरण गने नीति तलइने
छ।

29. आन्िररक िथा र्ैदेक्तशक ऋण पररचालनबाट प्राप्त रोतोि उच्च प्रतिर्लयुि आयोजनाहरुमा मात्र पररचालन

गने नीति अंगीकार गररने छ। कणावली प्रदे शको समृवद्धको खाका सवहि दीघवकालीन र आर्तधक योजना
िजुम
व ा गरी सोही आधारमा वर्कास कायवक्रमहरु सञ्चालन गने नीति तलइने छ।

30. बजेट िजुम
व ा, सार्वजतनक खचव, ले खाङ्कन प्रतिर्ेदन, अनुगमन, मूल्याङ्कन लगायिका कायवहरु ि्य र

मापदण्िको आधारमा गने गरी नीतिगि, कानूनी र सं रचनात्मक व्यर्स्था गररने छ।
31. बजेट िथा कायवक्रम कायावन्र्यनलाई नतिजामा आधाररि बनाउन भौतिक िथा वर्त्तीय प्रगति प्रतिर्ेदनका

आधारमा तनकासा िथा भ ुिानी र्दने व्यर्स्था तमलाइने छ।

32. प्रादे क्तशक योजना प्रभार्कारी बनाई कायावन्र्यन गनव कणावली प्रदे श नीति िथा योजना आयोग गठन गररने

ु े तथङ्क ट्याङ्कको व्यर्स्था
छ।साथै, कणावलीको अनुसन्धान र वर्कासका लातग वर्ज्ञहरुको सहयोग तलने हे िल
गररने छ।

33. प्रदे शमा सञ्चातलि रावष्ट्रय गौरर् िथा प्रदे श गौरर्का आयोजना लगायि प्राथतमकिा प्राप्त महत्र्पूण व वर्कास

आयोजनाहरुको अनुगमन मूल्याङ्कन प्रभार्कारी बनाउन योजना/आयोजना अनुगमन मागवदशवन ियार गरी
कायावन्र्यनमा ल्याइने छ।
34. आयोजना सञ्चालन गने कायावलय प्रमुख िथा आयोजना प्रमुखलाई क्तजम्मेर्ार बनाउन पररयोजना कायव

सम्पादन सम्झौिा र्दग्दशवन प्रणालीको वर्कास गरी कायावन्र्यनमा ल्याइने छ।
35. प्रदे श र सं घ, प्रदे श र प्रदे श, प्रदे श र स्थानीय िहको साझेदारीमा सम्पन्न गनव सवकने िथा प्रदे श स्र्यमले

सञ्चालन गने सम्भावर्ि आयोजनाहरुको सूची पररयोजना बैंक ियार गरी कायावन्र्यनमा ल्याइने छ।
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36. नेपाल सरकारसाँग समन्र्य गरी सार्वजतनक खररद प्रकृया समय सापेक्ष, प्रतिस्पधी, पारदशी, तमिव्ययी,

पररणाममुखी बनाउन प्रादे क्तशक सार्वजतनक खररद कानून िजुम
व ा गरी लागू गररने छ।
37. कणावली प्रदे शको वर्कास र समृवद्धको लातग प्राप्त गररने वर्कास साझेदारहरुको सहयोगलाई प्रभार्कारी

क्षेत्रमा पररचालन गनव कणावली प्रदे श वर्कास साझेदार मञ्च गठन गरी कायावन्र्यनमा ल्याइने छ।
सभामुख महोदय,
38. प्रदे शको प्रभार्कारी सुरक्षा ब्यर्स्था सुतनक्तिि गनव प्रवर्तधयुि कणावली प्रदे श प्रहरी गठन गररने छ।
39. समृवद्ध र वर्कासका लातग शाक्तन्ि सुरक्षा, सुरक्तक्षि प्रदे श जन अपेक्षाको मुल ममवलाई हृदयं गम गदै समृवद्धका

लातग तबशेर् शाक्तन्ि सुरक्षा अतभयान सञ्चालन गररने छ।

40. च ुस्ि र दुरुस्ि सक्षम आधुतनक प्रवर्तधयुि प्रदे श प्रहरी सं गठन तनमावण गरी प्रदे शको शाक्तन्ि सुरक्षालाई

अनुभतू ि हुने गरी गुण्िागदी, कालोबजारी, सं गर्ठि अपराध, जबरजस्िी असुली, चेलीर्ेटी बेचतबखन, मवहला
वहं सा आर्दको प्रभार्कारी रुपमा तनयन्त्रण गररने छ।

41. “ ब्यबसावयक प्रदे श प्रहरी सेर्ाको तबस्िार, प्रतबतधयुि प्रहरी सेर्ाको आधार” को नीति अनुरुप सुरक्षा

सेर्ामा प्रवर्तधको अतधकिम उपयोग गने कायवक्रमहरु लागु गररने छ। जस अन्िगवि प्रदे श िथा शहर
प्रर्ेश द्धार र प्रमुख शहरमा आधुतनक तस.तस.क्यामरा जिान गररने छ।
42. लागु पदाथव तनर्ेध, मर्दरा तनयन्त्रण र तनमावण कायवमा हुने अतनयतमििा र वढलासुस्िीको अन्त्य गनव मुिव

कायवयोजना तनमावण गरी दृढ कायावन्र्यन गररने छ।

43. स्थानीय िह िथा अन्य सरोकारर्ालाहरुसाँगको सहकायवमा “ हाम्रो प्रहरी, हाम्रो साझेदारी” कायवक्रमद्वारा

सुरक्षा सेर्ाको पहुच वर्स्िार गदै शहरदे क्तख गााँउसम्म सुरक्षाको अनुभ ुति र्दलाइने छ। अपराध तनयन्त्रण
गनव “ प्रहरी युर्ा हािेमालो” कायवक्रम सं चालन गररने छ।

44. प्रदे श

प्रहरीको र्ृति वर्कासका लातग प्याकेज कायवक्रम कायावन्र्यनमा ल्याइने छ। साथै, प्रहरी

कमवचारीका छोराछोरी अध्ययन गने प्रहरी वर्द्यालय स्थापना गररने छ।

45. तिक्तजटल प्रदे शका लातग योजनाबद्ध ढं गले आधारहरु तनमावण गने नीतिअनुरुप यसै आतथवक र्र्वदेक्तख प्रयेक

तनर्ावचन क्षेत्रका एउटा गाउाँपातलका र नगरपातलकाको क्षेत्रलाइ र प्रमुख शहरहरुलाइ तिक्तजटल शहरको

रुपमा वर्कास गररने छ। सुचना र सञ्चारलाई सर्वसाधारणको पहुाँचमा पुयावउन सबै स्थानीय िहलाई
र्ाइर्ाई जोनको रुपमा पररणि गररने छ।

46. नागररकहरुको सुसक्तु चि हुन पाउने हकको प्रबधवन र प्रदे शलाई सं चार प्रणालीमा आबद्ध गनव “ सबैका लातग

सूचना, सबैतिर सञ्चार” को अबधारणालाई योजनाबद्ध ढं गले कायावन्र्यनमा ल्याइने छ। साथै, सरकारका
काम कारबाहीहरुलाई र्ेर्साइि मार्वि् व्यर्क्तस्थि रुपमा सार्वजतनक गने व्यर्स्थालाई थप प्रभार्कारी
बनाउदै लतगने छ।

47. नेपाल सरकारसाँगको समन्र्यमा कणावली प्रदे शतभत्र सञ्चारको पहुाँचबाट बक्तन्चि गााँउ बस्िीहरुलाई आगामी

दुई र्र्वतभत्र पूणव रुपमा सं चार प्रणालीमा आर्द्ध गररने छ।

48. प्रदे श सरकारका मन्त्रालय र मािहिका कायावलयहरुमा कागजरवहि च ुस्ि प्रशासनको अर्धारणालाई

कायावन्र्यनमा ल्याउने प्रवक्रया प्रारम्भ गररने छ।
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49. तनरन्िर पत्रकाररिामा रहेर समाज पररर्िवनका लातग उल्ले ख्य योगदान गरे का पत्रकारलाई प्रोत्साहन गनव

कायववर्तध बनाई प्रेस स्र्िन्त्रिा र्दर्सको अर्सरमा पुरस्कार िथा सम्मान पत्र प्रदान गररने छ।
50. सञ्चारकमीहरुको पेशागि दक्षिा र वर्र्यगि क्षमिा अतभर्ृवद्ध गनव िथा आमसञ्चारको क्षेत्रमा अध्ययन,

अनुसन्धान कायव अक्तघ बढाउन प्रदे शस्िरीय आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गररने छ। साथै, आम सं चारको
क्षेत्रमा आबद्ध पत्रकारहरुको स्र्ास््य सम्र्ेदनशीलिालाई मध्यनजर गदै पत्रकार स्र्ास््य वर्मा कायवक्रम
लागु गररने छ।

51. आम नागररकहरुको सुसक्तु चि हुने हकको सम्मान र प्रर्धवन गनव िथा प्रदे श स्िरका सूचना, जानकारी

सम्प्रेर्ण गनव प्रादे क्तशक रे तियो, टे तलतभजन, अनलाइन र पतत्रका सं चालनमा ल्याइने छ। प्रदे शतभत्रका एर्एम
रे तियोहरुमा कायवरि पत्रकारहरुको क्षमिा अतभर्ृवद्ध गराउने कायवक्रमहरु ल्याइने छ। हाल सं चालनमा
रहेको सुखेिक्तस्थि रे तियो नेपालको क्षेतत्रय प्रशारण केन्िलाई प्रदे श सरकारको मािहिमा ल्याउन पहल
गररने छ।

52. वर्पद् जोक्तखमलाई न्युनीकरण गनव प्रदे श वर्पद व्यर्स्थापन कायावन्र्यन सतमति गठन भई कायवयोजना

ियारीसवहि कायव शुरु गररसकेको छ। उि सतमतिले स्थानीय िहको वर्पद व्यर्स्थापन सतमति र क्तजल्ला
िहको क्तजल्ला वर्पद व्यर्स्थापन सतमतिसाँग समन्र्य गरी वर्पद न्युतनकरण, पूर् व ियारी, खोज िथा उद्दार र

राहिको कायवलाई व्यर्क्तस्थि गराइने छ। वर्पद पीतििहरुको उद्धारका लातग यस प्रदे शमा तनयतमि रुपमा
हेलीकप्टर राख्ने व्यर्स्था गररने छ।
53. प्रदे श स्िरमा कानूनी अध्ययन, अनुसन्धान िथा कानून िजुम
व ा गनव सहयोग पुयावउन प्रदे श कानून आयोगको

गठन गररने छ। सुचनालाई व्यर्क्तस्थि र पहुाँचयोग्य बनाउन िे टा सेन्टरको वर्कास गररने

छ।

54. भौगोतलक तबकटिा र लोकमागवहरुको अबस्थालाई दृविगि गदै अन्य तनकायहरुसाँग समेि समन्र्य गरी

सर्ारी दुघट
व ना न्यूतनकरण गनव शसि पहल गररने छ। तनक्तिि मापदण्िका आधारमा यािायािका
साधनहरुमा प्रवर्तध जिान गने र सर्ारी चालकहरुलाई र्दइने िातलम िथा ट्रावर्क सचेिना कायवक्रमलाई
अतभयानका रुपमा सञ्चालन गररने छ।

55. कणावली प्रदे शमा कायवरि राष्ट्र सेर्क कमवचारीहरुलाई उत्प्रेररि र प्रोत्सावहि गनव द्धण्ि र पुरस्कृि गने नीति

अर्लम्बन गररने छ। कायव सम्पादनस्िर मापदण्िका आधारमा कायववर्तध बनाई प्रोत्साहन र पुरस्कृि गने
नीति तलइने छ।

56. सम्पूण व कणावलीर्ासीले आफ्नो प्रदे श सरकार प्रमुखसाँग तसधा सम्पकव गरी सेर्ा प्रर्ाह र सुशासनमा आफ्नो

ु ाई िथा सम्बोधन गनव "जनिासाँग
क्तजज्ञासा राख्न सक्ने र प्राप्त सुझार्, सल्लाह िथा गुनासाहरुको सुनर्
मुख्यमन्त्री" कायवक्रम शुरु भई सकेको र यसलाई थप प्रभार्कारी बनाउाँदै लतगने छ।
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सभामुख महोदय,
57. “ गुणस्िरयुि क्तशक्षा र शैक्तक्षक पूर्ावधारः प्रदे श सम्र्ृवद्धको आधार” मा प्रदे श क्तशक्षा नीति िजुम
व ा गररने छ।
58. वर्द्याथी सं ख्या र भूगोलको आधारमा क्तशक्षकको दरर्न्दी तमलान गनव र वर्द्यालयमा गुणस्िरीय क्तशक्षा

प्रातप्तको सुतनक्तिििाका लातग वर्द्यालयहरुको मजव गरी आर्ासीय वर्द्यालय सञ्चालन गनव स्थानीय िहहरुलाई
प्रोत्साहन गररने छ।
59. सबै स्थानीय िहमा क्रमसः प्रावर्तधक िथा व्यार्सावयक शैक्तक्षक कायवक्रम सञ्चालन गने नीति तलइने छ।

यसै आ.र्.दे क्तख सबै प्रादे क्तशक तनर्ावचन क्षेत्रमा माध्यतमक िह र कणावली प्रावर्तधक क्तशक्षालय िथा दश र्टा

क्तजल्लामा रहेका आर्श्यक पुर्ावधार भएका क्याम्पस हरुसाँगको सहकायवमा स्नािक िहको प्रावर्तधक क्तशक्षा
कायवक्रम सञ्चालनको व्यर्स्था तमलाइने छ।

60. नेपाल सरकारसाँग समन्र्य गरी मध्यपक्तिमाञ्चल वर्श्ववर्द्यालय र कणावली स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रतिष्ठानलाई

प्रादे क्तशक वर्श्व वर्द्यालय र प्रतिष्ठानको रुपमा सञ्चालन गनव आर्श्यक कानूनी िथा सं स्थागि प्रबन्ध
तमलाइने छ।
61. प्रावर्तधक क्तशक्षालाई व्यर्क्तस्थि गनव प्रदे श प्रावर्तधक क्तशक्षा िथा व्यर्सावयक िातलम पररर्द गठन गररने

छ।
62. प्रदे शतभत्र सं चातलि सामुदावयक क्याम्पसहरुको शैक्तक्षक कायवक्रमहरुको नक्साङ्कन गरी आर्श्यकिाका

आधारमा गुणस्िरीय क्तशक्षा र शैक्तक्षक उन्नयनका लातग प्रोत्सावहि गने नीति तलइने छ।
63. कणावली प्रदे शको दक्ष र उच्च प्रावर्तधक जनशक्ति तनमावणका लातग "पर्विीय वर्ज्ञान िथा प्रवर्तध वर्श्व

वर्द्यालय" स्थापना गनवका लातग सम्भाव्यिा अध्ययन गररने छ।

64. क्तजल्लागि वर्शेर्िाअनुसार पवहचान तनमावण गराउने प्रावर्तधक वर्श्ववर्द्यालय िथा महावर्द्यालयहरु सञ्चालनको

सम्भाव्यिा अध्ययन गरी सरोकारर्ालालाई प्रोत्सावहि गररने छ।
65. कणावली आयुर्ेर्दक प्रतिष्ठान स्थापना गरी जतिबुटी सम्र्न्धी अध्ययन, अनुसन्धान, उत्पादन िथा प्रशोधन

तनजी िथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा गने नीति तलइने छ।
66. प्रदे शमा असहाय, र्रक क्षमिा भएका र अशिका लातग एक पुनस्व थापना केन्िका साथै र्रक क्षमिाका

वर्द्याथीलाई पढ्ने वर्द्यालयको व्यर्स्था गररने छ।

67. सबैलाई आधारभूि स्र्ास््य सेर्ाको पहुाँच पुयावउनका लातग सुखेिक्तस्थि क्षेत्रीय अस्पिालको स्िर र्ृवद्ध गरी

नेपाल सरकारसाँग समन्र्य गरी प्रादे क्तशक क्तशक्षण अस्पिाल िथा मेतिकल कले जको रुपमा वर्कास गररने
छ।

68. प्रादे क्तशक क्तशक्षण अस्पिाल िथा कणावली स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रतिष्ठानबाट गुणस्िरयुि वर्र्ेशज्ञ स्र्ास््य सेर्ा

प्रदान गने व्यर्स्था तमलाइने छ। प्रत्येक क्तजल्ला अस्पिाललाई वर्शेर्ज्ञ सेर्ासवहि ५० शैंया िथा प्रत्येक
स्थानीय िहमा क्रमसः न्यूनिम १५ शैंयाको अस्पिाल र एम्बुलेन्स सेर्ा सञ्चालन गने व्यर्स्था तमलाइने
छ।

69. सरकारी अस्पिालको आफ्नै र्ामे सी िथा ल्यार् सञ्चालन गनव प्रोत्साहन गररने छ। मोटर बाटो नपुगेका

क्तजल्ला हुम्ला र िोल्पामा अध्ययन गरी अक्तक्सजन पलान्ट जिान गररने छ।

70. आयुर्ेद लगायिका अन्य र्ैकक्तल्पक क्तचवकत्सा प्रद्धतिको वर्कास र वर्स्िार गररने छ। यसका लतग

प्रादे क्तशक आयुर्
व ेद अस्पिाल स्थापनाको सम्भाव्यिा अध्ययन गररने छ।
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71. और्धीजन्य उद्योग स्थापनाका लातग तनजी सामुदावयक साझेदारीलाई प्रोत्साहन गररने छ।
72. आकक्तस्मक स्र्ास््य सेर्ा कोर्लाइ तनरन्िरिा र्दइने छ। स्र्ास््य से र्ालाई भरपदो र प्रभार्कारी र्नाउन

क्तचवकत्सक, और्धी र एयर तलक्तफ्टङ सेर्ाको प्रबन्ध तमलाइने छ। हेल्थ पुतलस, गैर जमानिी वहरासि र
हर्ाई एम्र्ुलेन्स सं भाव्यिा अध्ययनको आधारमा सेर्ा सुचारु गररने छ। साथै कायववर्तध बनाई एअर
तलक्तफ्टङ सेर्ालाई तनरन्िरिा र्दइने छ।

73. सुरक्तक्षि मािृत्र्, बालस्र्ास््य, सरुर्ा र नसने रोग तनयन्त्रण सम्बक्तन्ध प्रतिरोधात्मक िथा प्रर्धवनात्मक

स्र्ास््य सेर्ा कायवक्रमहरु सञ्चालन गररने छ।

स्र्ास््य सेर्ालाई मयावर्दि र सुरक्तक्षि बनाउन

स्र्ास््यकमी आचारसं वहिाको व्यर्स्था गररने छ।
74. प्रदे श स्िरको मानर् सं साधनको आर्श्यकिा प्रक्षेपण गरी क्षेत्रगि रुपमा आर्श्यक पने मानर्ीय सं शाधन

वर्कास योजना िजुम
व ा गररने छ। सबै मन्त्रालयसाँग सम्बद्ध कमवचारीहरुलाई एकद्धार प्रणाली मार्वि िातलम
प्रदान गने व्यर्स्था तमलाइने छ।

सभामुख महोदय,

75. स्र्स्थ जीर्नको लातग खेलकुद"

को लातग खेल र खेलािीहरुको प्रर्वधन गनव “ कणावली खेलकुद पररर्द”

गठन गररने छ।

76. नेपाल सरकारसाँग समन्र्य गरी

सुखेिमा प्रादे क्तशक रङ्गशाला तनमावण कायव थालनी गररने छ। पहािी िथा

उच्च वहमाली क्षेत्रमा र्हुउद्देशीय खेलकुद रङ्गशाला तनमावणका लातग अध्ययन गरर तनमावण कायव सुरु गररने
छ।

77. १८ र्र्व पुगेपतछ एक र्र्व अतनर्ायव शारीररक िन्दुरुस्िी िथा सामाक्तजक सुरक्षा िातलम तलने व्यर्स्था

तमलाइने छ। "युर्ाको र्ुसवदको समय खेलकुद वर्द्यालय" भन्ने नारालाई आत्मसाथ गदै युर्ाको शारीररक र
मानतसक वर्कास गनव प्रत्येक सामुदावयक वर्द्यालयलाई खेलकुद मैदान तनमावण, वर्कास र वर्स्िार गनव
प्रोत्सावहि गररने छ।

78. र्ालर्ातलका र्ेचवर्खन, र्ाल शोर्ण, र्ालवर्र्ाह, यौन वहं सा िथा दुव्यवर्हार, बहुवर्र्ाह, बोक्सी, छु र्ाछु ि

छाउपति जस्िा सामाक्तजक सांस्कृतिक कुरीतिजन्य वक्रयाकलापको रोकथाम र तनर्ारणका कायवक्रमहरु
सं चालन गररने छ। छु र्ाछु ि, छाउपति, बोक्सी, र्ालवर्र्ाह र सिक र्ालर्ातलका क्षेत्र मुि घोर्णा गने
स्थानीय िहलाइ प्रोत्साहन गररने नीति अर्लम्बन गररने

छ।

79. जेष्ठ नागररकलाई पाररर्ाररक र्ािार्रणमा बस्न सक्ने बनाउन पररर्ारको भूतमका र क्तजम्मेर्ारी अतभर्ृवद्ध हुने

कायवक्रमलाई प्रोत्साहन गदै “ मनमोहन जेष्ठ नागररक” कायवक्रम सं चालन गररने छ।

80. द्धन्द्ध पीतिि, सिक िथा अतभभार्कवर्वहन बालबातलका, असहाय, एकल िथा प्रिातिि मवहला र अपाङ्गगिा

भएका व्यक्तिहरुलाई सं रक्षण, सम्र्धवन िथा सम्मानपूर्क
व
जीर्नयापन गनव सुरक्तक्षि आर्ातसय व्यर्स्था
सवहिका कायवक्रम सञ्चालन गने सं स्थाहरुलाई सहयोग गररने नीति तलइने छ।
81. “ जनिाको घरमा कणावली सरकार, उपेक्तक्षि उत्पीतििको सं रक्षण र सम्भार” भन्ने नाराका साथ पतछ परे का

दतलि, मवहला, अपाङ्ग, आर्दर्ासी र जनजाति, लोपोन्मुख राउटे िथा उपेक्तक्षि,

उक्तत्पतिि,

भूतमहीन,

तसमान्कृि र्गव समुदायलाई वर्कासका सबै प्रवक्रयामा मुलप्रर्ाहीकरणका लातग वर्शेर् कायवक्रमहरु सं चालन
गररने छ।
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82. रावष्ट्रय िथा अन्िराववष्ट्रय गैरसरकारी सं स्थाहरुद्धारा सं चालन गररने कायवक्रमलाई पारदशी र जनउत्तरदायी

बनाइने छ। प्रदे श सरकारको प्राथतमकिाका क्षेत्रहरुमा कायवक्रम सञ्चालनमा दोहोरो नपने गरी रोतोि र
साधन पररचालन गनव प्रोत्सावहि गररने छ। यस क्षेत्रको प्रभार्कारी तनयमन, अनुगमन र समन्र्यका लातग
सामाक्तजक सेर्ा पररर्द गठन गरी व्यर्क्तस्थि गररनेछ। अन्िराववष्ट्रय वर्कास साझेदारहरुको सहयोगलाई
समेि प्रदे शको प्राथतमकिा र अपनत्र् हुने गरी पररचालन गने व्यर्स्था तमलाइने छ।

83. यस प्रदे शमा श्रमको सम्मान गदै काम अनुसार उक्तचि ज्याला र्दने व्यर्स्था गररने छ।
84. कणावली प्रदे शमा नै रोजगारी र स्र्रोजगारीका साथै युर्ाहरुलाई उद्यमक्तशल बनाउन युर्ा िथा साना

व्यर्सायी स्र्रोजगार कोर्सं ग समन्र्य गरी बैंक, वर्क्तत्तय सं स्था िथा सहकारी सं स्थाहरु मार्वि वर्ना तधिो
प्रस्िार्नाको आधारमा सहुतलि कजाव उपलब्ध गराइने छ। रोजगारीका लातग बैदेक्तशक श्रम बजारमातथको
तनभवरिा क्रमशः घटाईदै लतगने छ।

85. र्ैदेक्तशक रोजगार प्रर्धवन र्ोिवसंग समन्र्य गरी र्ैदेक्तशक रोजगारमा गएर समस्यामा परे का कामदारको

उद्दार, सहुतलयि कजाव लगायि अन्य सुवर्धा प्रदे शस्िरर्ाट उपलब्ध गराउने व्यर्स्था तमलाइने छ।

सभामुख महोदय,

86. प्रदे शमा रहे का पुरािाक्तत्र्क, ऐतिहातसक, धातमवक, परम्परागि ररिी, मूल्य, मान्यिा, भार्ा एर्ं सांस्कृतिक

सम्पदाहरुको पवहचान, सं रक्षण र सम्र्द्र्धनका लातग “ भार्ा, कला, सावहत्य िथा सं स्कृति प्रतिष्ठान” गठन
गररने छ।

87. प्रदे शको राजधानी सुखेि र तसञ्जामा खस सं ग्रहालय, अतभले खालय र पुस्िकालयको स्थापना गररने

छ।

अन्य स्थानका लातग सम्भाव्यिा अध्ययन गररने छ।
88. खानेपानी, सरसर्ाइ िथा स्र्च्छिासम्बन्धी नीति िथा मापदण्ि िजुम
व ा गररने छ। स्र्च्छ खानेपानी िथा

सरसर्ाइमा पहुाँच अतभर्ृवद्ध गनव स्थानीय िहहरुलाइ प्रोत्साहन गररनेछ। यसको लातग तनजी, सहकारी िथा
सामुदावयक क्षेत्रको सहभातगिा बढाइने छ।

89. र्दगो वर्कास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा भोकमरी र गररर्ीको अन्त्य गने लक्ष्यका साथ वर्द्यमान

अर्स्थामा पचास प्रतिशिको गररर्ीको रे खामुनी रहे को जनसं ख्यालाई आगामी पााँच र्र्वतभत्र पक्तच्चस
प्रतिशिमा घटाइने छ। यसका लातग आगामी िीन र्र्वतभत्र दुध र मासुजन्य पदाथव, दुई र्र्वतभत्र िरकारी र
पााँच र्र्वमा खाद्यान्न, र्लर्ुल र अन्िामा आत्मतनभवर हुने गरी कायवक्रमहरु सं चालन गररने छ।

90. कणावली प्रदे शले अगावतनक प्रदे श ियार गने आधार तनमावणका लातग तनणवय तलइसकेको सन्दभवमा वहमाली

पााँच क्तजल्लाहरु र अन्य पााँच क्तजल्लाहरुको भौगोतलक वर्शेर्िाअनुसार अगावतनक कृवर् प्रबधवनका लातग
आर्श्यक पने कृवर् उत्पादन सामाग्री, उत्पादन प्रवर्तध, अगावतनक प्रमाक्तणकरण र बजार व्यर्स्थापनका लातग
आर्श्यक व्यर्स्था तमलाइने छ।
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सभामुख महोदय,

91. कृवर्को व्यर्सावयकिाको लातग "एक र्ामव-एक व्यर्सावयक अनुदान"

को नीति अर्लम्बन गरी तनजी,

समुह र सहकारी मार्वि् सं चालन हुने व्यर्सावयक र्ामवलाई उत्पादन र उपलब्ध गराएको रोजगारीको
आधारमा प्रोत्सावहि

गररने छ।

92. अगावतनक कृवर् वर्कासका लातग आर्श्यक पने कृवर् अनुसन्धान, क्तशक्षा र क्तशप वर्कासद्धारा दक्ष जनशक्ति

उत्पादन गरी कृवर् ज्ञान केन्िद्धारा आम वकसानहरुलाई प्रवर्तधको सदुपयोग गनव कृवर् क्याम्पसको स्थापना
गररने छ। साथै, आर्श्यकिाअनुसार प्रांगाररक मल कारखाना, कृवर् औजार कारखाना, जैवर्क वर्र्ादी

कारखाना सं चालनमा सरकारी, तनजी/सहकारी सं ग साझेदारी गररने छ। साथै, माटो पररक्षण प्रयोगशाला र
वर्र्ादी पररक्षण प्रयोगशाला स्थापना गररने छ।
93. "अगावतनक खेिीमा र्ृवद्ध-कणावलीको समृद्ध" भन्ने नारालाई साकार िुल्याउन एक स्थानीय िह एक नमूना

र्ामव, एक सहकारी एक नमुना कृवर्, पशुपंक्षी र माछा र्ामव नीतिलाई प्रभार्कारी रुपमा कायावन्र्यन गररने

छ। यसका लातग रै थाने प्रजातिका कृवर् र्ाली, पशुपंक्षी र जलचरको उक्तचि सं रक्षण र सम्र्द्र्धन,
उत्पादकत्र्मा र्ृवद्ध र जीन बैंकको स्थापना समेि गररने छ।

94. कणावलीका सम्पूण व जनिालाई खाद्य िथा पोर्ण सुरक्षामा र्ृवद्ध हुने गरी खाद्य उत्पादन, वर्िरण एर्ं खाद्य

भण्िारण गने व्यर्स्था गररने छ। साथै , हाल सिक नपुगेका क्तजल्ला हुम्ला र िोल्पामा नेपाल सरकारसाँग
समन्र्य गरी खाद्यन्न ढु र्ानी अनुदानको व्यर्स्था गररने छ।

95. परम्परागि खानपान सम्बन्धी सोच पररर्िवन गरर स्थानीय उत्पादनलाई आपूतिवको बतलयो आधार बनाउने

गरी उपभोिाको आहार बानीमा सुधार कायवक्रम सञ्चालन गररने छ।

96. पयावर्रण अनुकूल हुने वकतसमको उत्पादन एर्ं र्जार सम्भाव्यिाको आधारमा र्ाली र्स्िु छनौट गरी

त्यस्िा कृवर् व्यर्सायलाई प्रोत्सावहि गररने छ।

97. सरकारी अनुदान र सहयोगलाई समुक्तचि प्रयोग गरर उत्पादन र उत्पादकत्र् र्ृवद्ध गररने छ। उपलब्ध

गराइएको अनुदानको दुरुपयोग गने कृर्क, कृर्क समूह, सहकारी िथा तनजी र्ामवहरुबाट रकम असुल
गररने छ। उि रकम असूल उपर नभए सम्म अनुदान सहयोग रोक लगाउने नीति तलइने छ।

98. र्लर्ूल, पुष्प, आलं काररक तबरुर्ा र िरकारीका बेनावमा आत्मतनभवर बन्नको लातग हार्ापानी र भौगोतलक

क्षेत्रानुसार आधुतनक र हाइटे क नसवरी रोतोि केन्िको स्थापना र वर्कास गररनेछ।

99. िन्िु प्रजनन् प्रतबधीको आधुतनक प्रयोगशाला स्थापना गरर केरा, आलु, कागिीको बेनाव र च्याउको तबऊ

उत्पादन गनव िथा हाइड्रोपोतनक प्रवर्तधको वर्कास गनव तनजी िथा सहकारी क्षेत्रलाई आकवर्वि गनव
अनुदानको व्यर्स्था गररने छ।

100. केन्ि सरकार र स्थानीय िहको सहकायव िथा साझेदारीमा "एक र्िा- एक कृवर् िथा भेटनरी प्रावर्तधक"

को नीति तलइने छ।

101. कृर्कको सामाक्तजक सुरक्षाको लातग योगदानमा आधाररि व्यर्सावयक कृर्क पेन्सनको व्यर्स्था गनव वकसान

पवहचान र र्गीकरणको सुरुर्ाि एक क्तजल्लाको एक स्थानीय िहबाट कायववर्तध बनाई

सुरुर्ाि गररने छ।

102. उत्पादन बढाउने कायवमा प्रोत्सावहि गरी रोजगारी अतभर्ृवद्ध गने उद्देश्यले अगावतनक उत्पादनका आधारमा

व्यर्सावयक वकसानहरुको अतभले ख ियार गरी प्रोत्सावहि गररने छ। साथै कृवर् पेसालाई मयावर्दि र

सम्मानजनक बनाउन कायववर्तध बनाई वकसानहरुलाई "मुख्यमन्त्री उत्कृष्ठ कृर्क पुरस्कार" वर्िरण गनव
शुरु गररने छ।
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103. कृवर् िथा पशु क्षेत्रको समग्र वर्कासको लातग प्रधानमन्त्री कृवर् आधुतनकीकरण पररयोजना, उच्च मूल्य कृवर्

र्स्िु वर्कास आयोजना लगायि स्थानीय िह, रावष्ट्रय, अन्िराववष्ट्रय स्िरमा कायवरि सं घ-सं स्थासं ग कायवमूलक
सहकायव र समन्र्य गररने छ।

104. कणावली प्रदे शलाई अगावतनक प्रदे श बनाउन माछा मासु, दुग्धजन्य पदाथव आर्दमा प्रयोग भईरहे को और्धी

(एक्तन्टबायोवटक) को मानर् स्र्ास््यमा पने प्रभार् कम गनव प्रांगाररक और्धी, मल, वर्ऊको उत्पादनलाई
प्राथतमकिा र्दईने छ। साथै एवककृि कृवर् र्ामव (कम्युनीटी र्ामव) सञ्चालन गनव प्रोत्सावहि गररने छ।

105. गरीर्ीको रे खामुनी रहे का पररर्ारलाई रोजगार बनाउन क्षमिा अतभबृवद्ध िातलम, सहुतलयि ऋणका साथै

सहकारीमा आर्द्ध गराई सहकारी मार्वि् वर्वर्ध रोजगार श्रृजना गनव अनुदान समेि उपलब्ध गराईने
छ।

106. कणावली प्रदे शका दुईलाख घर धुरीलाई एवककृि कृवर् प्रणालीसवहि एवककृि र्क्तस्ि वर्कास कायवक्रम

सञ्चालन गनव सं र्न्धीि पररर्ार, स्थानीय िह र नेपाल सरकार सं गको सहकायवमा स्थानीय रोजगारीको
सुतनििा गदै नमुना गाउाँमा रुपान्िरण गने गरी कायवक्रमहरु िजुम
व ा गररने छ।

ु , जटामासी लगायिका र्स्िुहरुको िेल उत्पादन गरी तनकासी गररने छ।
107. ओखर, ढं टे लो, खमु, च ुली, जैिन
साथै, प्रांगाररक कृवर् गने वकसान र कृवर्जन्य उद्योगलाई कृवर् वर्माको व्यर्स्था गररने छ।

108. समृद्ध कणावलीको लातग सहकारी अतभयानको नारालाई आत्मसाथ गरर कृवर् उद्यम र तसपमा आधाररि

सहकारी, कृवर् वर्कासको लातग सार्वजतनक तनजी, सहकारी बीच साझेदारी नीतिलाई अर्लम्बन गररने
छ। स्थातनय अगावतनक खाद्यर्स्िुको प्रर्दवनका लातग सहकारी क्षेत्र सं ग तमली अगावतनक होमस्टे को

सं चालनमा सहयोग गने नीति तलइने छ। साथै होमस्टे क्षमिा अतभर्ृवि सम्बन्धी कायवक्रम सं चालन गररने
छ।
109. सुखेिमा अगावतनक सहकारी कम्प्ले क्स ग्राम स्थापना गररने छ। प्रादे क्तशक सहकारी रक्तजस्टर कायावलय,

प्रक्तशक्षण केन्िजस्िा आत्यर्ाश्यक कायावलय स्थापना गररने छ।

110. अति वर्पन्न वकसान लक्तक्षि वकसान-सरकार हािे मालो कायवक्रम सञ्चालन गरी गररर् वकसानको जीर्नस्िरमा

र्ृवद्ध गररने छ।
111. सहकारीलाई

समाजर्ाद तनमावणको महत्र्पूण व आधारको रुपमा वर्कास गदै

सहकारीको माध्यमबाट

बहुआयातमक उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र कायवलाई प्रोत्सावहि गररने छ।
112. गररर् घर पररर्ार पवहचान सम्बन्धी प्रादे क्तशक सर्े क्षण गरी पवहचान भएका गररर् घर पररर्ारको लातग

सामाक्तजक सुरक्षा िथा आय आजवन सम्बन्धी व्यर्स्था गररने छ।
113. गररर्ी तनर्ारणं को लातग अन्िर मन्त्रालय साझेदारी कायवक्रम सं चालन गनव वर्शेर् कायवक्रम सं चालन गररने

छ। गररर्ी तनर्ारण कोर्, युर्ा स्र्रोजगार कोर् र रावष्ट्रय युर्ा पररर्द् लगायिका सं स्था सं ग समन्र्य गरी
बैंक िथा वर्िीय सं स्था एर्ं सहकारी मार्वि सहुतलयि कजाव उपलब्ध गराइने छ।

114. जमीनलाई अतधकिम सदुपयोग गने नीति तलइने छ। सबै प्रकारका भतु मसम्बन्धी समस्या समाधान गनव

(सुकुम्र्ाशी, ऐलानी, र्ाढी पीतिि, गुठी, मुि हतलया, जनयुद्धको समयमा वकनबेच गररएको जग्गाहरुको
स्र्ातमत्र् िथा हक भोग समस्या लगायिका सबै समस्याहरु) एक शक्तिशाली भूतम आयोग गठन गररने
छ।
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115. कृवर्योग्य जतमनको खक्तण्िकरण रोक्न र उर्वरा जतमन बााँझो राख्ने प्रबृक्तत्तलाई तनरुत्सावहि गररने छ। बाझो

राखेको खेिीयोग्य जतमन तलजमा र्दनको लातग िे स्िो जग्गा धनीको ि्यांक सं कलन गनव स्थानीय िहलाई

पररचालन गररने छ। यस्िो अतभले खको आधारमा भतु म बैंकको स्थापना गरी स्र्ीकृि कायववर्तध अनुरुप
सुकुम्र्ासी र साना वकसानलाई करार खेिीमा लगाइने छ।

116. वर्शेर् आतथवक क्षेत्रको पूर्ावधार तनमावण िथा औद्योतगक क्षेत्रको सञ्चालनमा स्र्दे शी िथा वर्दे शी लगानी

किावलाई आकवर्वि गने

नीतिगि ब्यर्स्था तमलाईने छ। पवहचान भै सकेका र औद्योतगक उत्पादनका दृविले

उपयुि ठु ला उद्योगहरुलाई पहुाँच वर्स्िार गनव सिक र वर्द्युि प्रशारण लाईन तनमावण गने कायवलाई
प्राथतमकिाका साथ अक्तघ बढाईने छ।
117. र्न, र्नस्पति र जतिर्ुवटको व्यर्स्थापनको लातग प्रदे शमा एउटा र्ृहि प्रशोधन केन्ि प्रदे श राजधानी

सुखेिमा र वहमाली क्तजल्ला हुम्ला, मुग ु र िोल्पामा नमुना प्रशोधन केन्ि स्थापना गररने छ। कणावली
प्रदे शमा पाइने जतिबुटीको अध्ययन, उत्पादन, वर्क्री, वर्िरण, प्रशोधन र बजारीकरणसम्बन्धी आर्श्यक
व्यर्स्था तमलाईने छ।

118. अगावतनक कणावली प्रदे श तनमावणलाई सहयोग पुग्ने गरर स्थापना हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन गने नीति तलइने

छ।

119. सम्भावर्ि खानीजन्य पदाथवहरुको (तमनरल्स िथा जेम स्टोन लगायि) को उपलब्धिाको क्तस्थति भू-गभव

शास्त्रीद्धारा सभे क्षण अध्ययन, अनुसन्धान पिाि सं भावर्ि उद्योगको स्थापना गररने छ।
120. सं भाव्य अध्ययनबाट लगानीमैत्री र्ािार्रण तनमावण गनव "वर्शेर् आतथवक क्षेत्र" स्थापना गरी "कणावली

ब्राण्ि" को उत्पादन गराइने छ।

121. कणावली प्रदे शको आर्श्यकिा पुतिव गने गरी जैवर्क वर्र्ादी, जैवर्क मल िथा कृवर् औजार लगायिका अन्य

ठु ला उद्योगहरुको स्थापना गररने छ।
122. मवहला, दतलि, तसमान्ि र्गव लक्तक्षि साना िथा लघु उद्यम व्यर्सायहरुलाई प्रोत्साहन गने नीति तलइने छ।
123. उत्पादनका साधन र रोतोिहरुमा लाभग्राही जनिाको स्र्ातमत्र् स्थावपि गनव सहकारी सं स्था, तनजी

कम्पनीहरु मार्वि लगानी मैत्री र्ािार्रण तनमावण गररने छ।
सभामुख महोदय,
124. कणावली प्रदे श सरकारले बहुपक्षीय लगानीलाई आकववर्ि गनव लगानीकिावको सहभागीिामा लगानी सम्मेलन

गने छ। कणावली प्रदे शमा जन्मी, हुकी, बढी,पढी आफ्नो क्षेत्रमा वर्क्तशििा हाक्तशल गरे का र उद्यमशील
नागररकहरु र काम वर्शेर्ले प्रदे श बावहर रहनु भएकाहरुलाई आर्ू जन्मेको माटो सम्झी सरकारको नीति
िथा कायवक्रम मार्वि प्रदे शमा शुरु गररएका कायवक्रमहरुमा लगानी गनव आकवर्वि गररने छ।
125. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युबाट नयााँ र्र्वको पवहलो र्दन मै रारा-कणावली पयवटन र्र्वको शुभारम्भले पयवटन

क्षेत्रको वर्कासका प्रच ुर सम्भार्ाना र अर्सरहरु उजागर भएका छन्। पयवटन र्र्वलाई सर्ल बनाउन
प्रबधवनात्मक र प्रचारात्मक कायवहरुलाई तनरन्िरिा र्दई पयवटकहरुको सेर्ा र सुवर्धाको वर्स्िार र
स्िरीयकरण गनव तनजी क्षेत्रलाई आकववर्वि गने नीति अर्लम्बन गररने छ।

126. कणावली प्रदे शमा पयवटन सम्बद्र्धनका लातग आर्श्यक सं स्थागि सं रचनाको तनमावण गरर "वर्श्वको पयवटकीय

गन्िव्य नेपाल र नेपालको पयवटकीय गन्िव्य कणावली" हो भनेर क्तचनाउन कणावली पयवटन बृहत्तर गुरुयोजना
ियार गररने छ। साथै "कणावली जाऔ अतभयान सञ्चालन गररने छ।
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127. पयवटनको वर्कास, वर्स्िार, प्रबद्र्धन र समन्र्यका लातग नेपाल सरकारको सहयोगमा तनमाणव हुने नयााँ

पयवटन स्थलसाँग सामन्जस्यिा कायम गदै यस प्रदे शले ५० र्टा नयााँ पयवटकीय स्थलहरुको सम्भाव्यिाको
अध्ययन गनेछ।

128. सुखेिर्ाट जुम्ला, रारा, हुम्ला, िोल्पा, चौरजहारी र नेपालगन्ज, धनगढी, भै रहर्ा, काठमािौसम्मलाई वर्तभन्न

हर्ाई कम्पनीहरुलाई उिान सुचारु राखी थप उिान सेर्ा वर्स्िार गनव उत्प्रेररि गररने छ।
129. दुगम
व क्षेत्रका जनिालाई सहज र सुलभ हर्ाई यात्रा गनव प्रदे श राजधानी सुखेिबाट उिान हुने हुम्ला,

जुम्ला, मुग ु

र िोल्पामा आर्िजार्ि गनव हर्ाई इन्धनमा कायववर्तध बनाई अनुदान र्दने व्यर्स्था गररने

छ।
130. पयवटकीय पूर्ावधारको वर्कास, तनमावण र सं चालनमा र्ािार्रण सं रक्षणको पक्षलाई प्राथतमकिा र्दई

र्ािार्रणको जगेना गनुक
व ा साथै होमस्टे , मोटल, ररसोटव , कटे ज र होटलको पूर्ावधार वर्कासको कायावन्र्यन
पक्षलाई प्रभार्कारी बनाईने छ। कणावली प्रदे शको स्थानीय उत्पादनको प्रर्धवन, सं रक्षण र बजारीकरण गनव
ु ा कम्िीमा एउटा पररकार स्थानीय उत्पादनकै हुन ु पने व्यर्स्था तमलाईने
उपलब्ध गराइने खानाको मेनम
छ।

131. प्रदे शको भौगोतलक, भौगतभवक, सामाक्तजक वर्वर्धिा झल्काउने गरी पर्विीय सं ग्राहालय िथा भौगतभवक उद्यान

(क्तजयोपाकव) तनमावणका लातग सम्भाव्यिा अध्ययन गररने छ। सबै स्थानीय िहका केन्ि र र्िा कायावलयको
आसपासमा हे तलप्याि बनाउन प्रोत्सावहि गनुक
व ा साथै त्यस्िा हेतलप्यािको अतभलेखीकरण गररने छ।

132. िालबाट िाल, वहमालबाट वहमाल, सभ्यिा, सं स्कृति र धातमवक पयवटन सवकवटको सम्भाव्यिा अध्ययन गरी

तनमावण कायव शुरु गररने छ। यस्िै र्हुउद्देश्यीय लाभका दृविले मानर् तनतमवि िालको सम्भाव्यिा अध्ययन
गरी तनमावण गररने छ।

133. एतसयाकै लामो कातलकोटको पचाल झरना (३८५ तम.) लाई पयवटकीय स्थलको रुपमा वर्कास गने ,

दे र्पुरी हुम्लाको रुपमा पररक्तचि हुम्लामा धातमवक पयवटकीय गन्िब्य तनमावण गनव कैलाश वहमाल दशवनको

लातग "बाह्रदे उ भ्यु टार्र" तनमावण गररने छ। उच्च वहमाली स्थानमा मानर् बस्िी भएको धाकाव भोट, धो,
तिन्जे, तभजे, चाला, तलमी भ्यालीजस्िा क्षेत्रको पयवटकीय गन्िव्यलाई पूर्ावधार वर्कासमा जोि र्दइने छ।
134. पूर् व मेचीदे क्तख पक्तिम महाकालीसम्म जोड्ने ग्रेट वहमालयन ट्रेलको यस प्रदे शमा पने खण्िलाई सर्ेक्षण गरी

पयवटकीय पदमागवको रुपमा वर्कास गररने छ। गुररल्ला पयवटन पदमागव, नार्र िथा कस्िुरी पदमागव तनमावण
गररने छ। सुखेि-गोठीकााँिा-तसद्धपाइला, पहािी िथा वहमाली क्तजल्लाहरुमा केर्लकारको सम्भाव्यिा
अध्ययन गररने छ।

135. कणावली प्रदे श पयवटनको वर्कास, वर्स्िार र प्रर्धवन गनव कणावली पयवटन र्ोिवको स्थापना गररने छ।

कणावली प्रदे शलाई पयवटकीय हर् बनाउने उद्देश्यसवहि प्राकृतिक सौन्दयव, ऐतिहातसक, पुरािाक्तत्र्क, धातमवक,
सााँस्कृतिक, कृवर्, स्र्ास््य, र्न र जतिबुटी, जनयुद्ध स्मृति गन्िब्य, जनयुद्ध सं ग्रहालय, जलयात्रा िथा
साहतसक पयवटनको पर्वद्र्धन

गररने छ। यस्िै कााँक्रेवर्हार-कुवर्ण्िे िाल-र्ायुघट्ट-स्यापुव दह- से र्ोक्सुण्िो

िाल-से गुम्बा, र्ालातत्रपुरा सुन्दरी-चन्दनाथ-छायानाथ-रारा िाल-तभउदुलो, रक्तल्लङ गुम्र्ा, खापुन
व ाथ, याल्बाङ

गुम्बा, तलमीको हल्जी गुम्र्ा, वहल्सा (कैलाश, मानसरोर्र) पचाल झरना-महाबु-पञ्चदे र्ल-दुल्लु पञ्चकोशीतसद्धपाइलालाई प्रादे क्तशक पयवटकीय सवकवटको लातग अध्ययन गरी कायव थालनी गररने छ।

136. र्ैज्ञातनक र्न व्यर्स्थापनद्धारा र्न क्षेत्रको उत्पादकत्र् र र्न पैदार्ारको उत्पादन र्ृवद्ध गररने छ।
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137. सामुदावयक,

कबुतलयिी,

साझेदारी,

सं रक्तक्षि,

धातमवक

लगायिका

समुदायद्धारा

व्यर्क्तस्थि

पाररक्तस्थतिकीय, आतथवक र सामाक्तजक रुपले सक्षम बनाउाँदै लाभको न्यायोक्तचि बााँिर्ााँि गररने छ।

र्नलाई

138. तनजी िथा सहकारी क्षेत्रलाई र्न वर्कास िथा वर्स्िारमा सं लग्न गराउाँदै र्नजन्य उद्यमको प्रबधवन,

उत्पादनको वर्वर्धीकरण र बजारीकरणबाट मूल्य अतभर्ृवद्ध र हररि रोजगारी तसजवना गररने छ।

139. जलर्ायु पररर्िवनका नकारात्मक प्रभार् न्यू नीकरण िथा अनुकूलनका उपाय अर्लम्र्न गरर वहमाली र्ुट्यान

र र्न जोगाउन “ वहमाली र्न सं रक्षण” अतभयान संचालन गररने छ।
140. र्न श्रोिलाई अत्यातधक खाना पकाउने इन्धन (दाउरा) को रुपमा प्रयोग गने दरलाई न्युतनकरण गनव

आधुतनक र्ैकक्तल्पक प्रवर्तधको प्रयोग गनव प्रोत्सावहि गररने छ। च ुरे क्षेत्रको सं रक्षरणद्धारा पूनजवतलकरण गने
व्यर्स्था तमलाइने छ।

141. खाली रहे को र्ााँझो र्नक्षेत्रमा जतिर्ुवट िथा उत्पादनमुलक बृक्षहरु रोपी “ र्ािार्रणमै त्री हररि अथविन्त्र,

समृवद्धको मुलमन्त्र” भन्ने नारालाई साकार पानव र्हु-सरोकारर्ालाको साझेदारी िथा सहकायवमा कायवक्रमहरु

सं चालन गररने छ। सबै स्थानीय िहमा र्लर्ुल िथा क्षेत्र वर्शेर् उपयोगी जािका नसवरीहहरुको सञ्चालन
र व्यर्स्थापन गनुक
व ा साथै एक व्यक्ति दश वर्रुर्ा र्ृक्षारोपण गने कायवलाई अतभयानको रुपमा सञ्चालन

गररने छ। साथै यस प्रदे शका नाङ्गा िााँिामा र्ृक्षारोपण कायवक्रमलाई ठाउाँ वर्शेर्िाअनुसार उत्पादनमुलक
र्लर्ुल िथा अन्य वर्रुर्ा उत्पादन गनव र वर्क्षरोपण गनव प्रोत्सावहि गररने छ।

142. वहमाली र्न्यजन्िुको सं रक्षण गदै अन्िराववष्ट्रय स्िरमा कणावलीको र्न्यजन्िुको प्रचार प्रसार गनव प्रदे श

राजधानी सुखेि र वहमाली क्षेत्रमा समेि क्तचतियाखाना तनमावणका लातग सम्भाव्यिा अध्ययन गररने छ।

143. र्न, र्नस्पति र जतिर्ुटीको वर्र्यमा आधारभूि वर्स्िृि अध्ययन अनुसन्धान गरी सं रक्षण एर्ं र्दगो

उपयोगको लातग रणनीति ियार गररने छ।

गैर काष्ठ र्न पैदार्रलाई प्रांगाररक प्रमाक्तणकरणको प्रवक्रयाको

लातग आर्श्यक पहल अगाति बढाइने छ।
144. कणावली प्रदे शका दतलि िथा अति वर्पन्न घर पररर्ारलाई लक्तक्षि गरी जतिबुटी, नसवरी िथा र्ृक्षारोर्ण

कायवक्रमबाट नगदी बालीको रुपमा लाभाक्तन्र्ि गराउने कायवक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ।
सभामुख महोदय,
145. कणावली प्रदे शमा तनजी िथा सरकारी तनकायहरुबाट सर्ेक्षणमा रहे का वर्तभन्न जलवर्द्युि आयोजनाहरुको

आगामी १० बर्वतभत्र प्रगति मुल्याङ्कन िथा सहजीकरण गरी "वर्कास र सम्बृवद्धको लातग ऊजाव" भन्ने
नारालाई आत्मसाथ गदै "उज्यालो कणावली प्रदे श" अतभयानबाट कम्िीमा ५००० मेगार्ाट क्षमिाका
आयोजनाहरुको तनमावण कायव अगाति बढाइने छ।
146. नेपाल सरकारर्ाट कायावन्र्यन भईरहे को भेरी-बबई पथान्िरण पररयोजनाबाट उत्पादन गररने ४८ मेगार्ाट

जलवर्द्युि गृह लगायिका सम्बक्तन्धि सं रचनाको तनमावण, सं चालन र स्र्ातमत्र् ग्रहण गने कायव अक्तघ बढाइने
छ। यसका लातग आर्श्यक पने १३२ के.तभ.को प्रसारण लाईन र सबस्टे सनको तनमावण कायव नेपाल
सरकारको समन्र्यमा ित्काल प्रारम्भ गररने छ।
147. दुई र्र्वतभत्र भेरी िाईभसवन पररयोजनामा

जलवर्द्युि आयोजना प्रदे श सरकारको स्र्ातमत्र्मा तनमावण गररने

छ। पााँच र्र्वमा जनिाको शेयर सहभागीिासवहि ऋण र अनुदान समेिका आधारमा कम्िीमा ५००
मेघार्ाट भन्दा मातथको जलवर्द्युि आयोजना तनमावण कायव शुरु गररने छ।
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148. र्ुकोट कणावली, मातथल्लो कणावली, बेिन कणावली, तिला-१, तिला-२, जगदुल्ला, आगेखोला, शारदा,

नलतसं गाि, भेरी-१ र भेरी-४, जुम्लाको जर्ा, हुम्ला-१, हुम्ला-२, कर्ािी खोला जलवर्द्युि आयोजनालाई
सं चालन गनव लगानी मैत्री र्ािार्रण बनाईने छ।
149. नेपाल सरकारको सहयोगमा कणावली कोरीिोर र भे री कोरीिोरमा वर्द्युि प्रसारण लाईन वर्स्िार गररने छ।
150. र्ैकक्तल्पक ऊजाव केन्िसं ग समन्र्य गरे र िीन र्र्वतभत्र घर-घरमा आधुतनक ऊजाव र पााँच बर्वतभत्र सबै

प्रकारका उद्यमी समेिको माग बमोक्तजम वर्द्युि उपलब्ध गराउन वर्शेर् जोि र्दईने छ।

151. कणावली प्रदे शका अतधकााँश गााँउपातलका र नगरपातलकाहरुमा स्थानीय िहहरुसाँग सहकायव गरी सौयव, बायु,

बायो ग्यााँस एर्ं अन्य नवर्करणीय र्ैकक्तल्पक ऊजाव प्रवर्तधलाई प्रोत्साहन गरी ३ र्र्वतभत्र पूण व वर्द्युतिकरण
गररने छ।

152. जल िथा जतमनको अतधकिम उपयोगका लातग प्रदे श नं. ५ र ७ िथा नेपाल सरकारसाँग समन्र्य गरी

र्ृहि कणावली जलाधार रणनीतिक गुरुयोजनाको प्रारुप ियार गरी सम्बक्तन्धि आयोजनाहरुको सं भाव्यिा
अध्ययन एर्ं तनमावण कायवलाई अक्तघ बढाइने छ।

153. जलश्रोिको र्हुउद्देशीय उपयोग िथा जलाधार एर्ं स्र्च्छ पानी सं रक्षण गनव स्थानीय िहसाँग समन्र्य,

सहकायव गदै जलश्रोिको र्हुउपयोगको लातग स्थानीय िहलाई प्रोत्सावहि गररने छ।
154. साना िथा मझौला जलवर्द्युि आयोजना तनमावण गनव सार्वजतनक र तनजी लगानीलाई प्रोत्साहन गररने छ।

सभामुख महोदय,

155. नेपाल सरकारले सार्वजतनक गरे को पााँच बर्वतभत्र तसाँचाईयोग्य सबै जतमनमा तसाँचाई सुवर्धा पुयावउने लक्ष्यका

साथ साना तसाँचाई, टार तसाँचाई, भतु मगि तसाँचाईका साना िथा मझौला आयोजनाहरुको पवहचान गरर क्रमसः
तनमावण गररने छ।

156. नदी, पवहरो र्ा भू-क्षय, िुबान र कटान हुने सं भाव्य जोक्तखमयुि बस्िी र सं रचनाहरुको पवहचान गरर

रोकथाम िथा व्यर्स्थापनका उपायहरु अबलम्बन गररने छ। ठू ला नदीको हकमा नेपाल सरकार र
अन्यको हकमा स्थानीय िहहरुसाँग सहकायव गररने छ।

157. स्र्च्छ खानेपानीमा पहुाँच पुयावउन तसं चाई िथा खानेपानीको दीघवकातलन समस्या समाधान गनव उपलब्ध

भूतमगि िथा सिह जलरोतोिहरुको समुक्तचि व्यर्स्थापन, उपयोग गदै कणावली, भेरी, बबई, तिला,
लगायिका नदी र खोला र्ा िालबाट पानीलाई तलफ्ट गरी स्र्च्छ खानेपानी िथा तसं चाई उपलब्ध गराउने
नीति अर्लम्बन गररने छ। साथै, पानीको मुहान सं रक्षण सम्बद्र्धन िथा तिपबोररङ्ग प्रवर्तध समेि प्रयोग
गरी खानेपानी वर्िरण िथा आपूतिवलाई सहज गररने छ।
158. "सिक पूर्ावधारवर्ना वर्कासको ढोका खुल्दै न" भन्ने अनुभर्का आधारमा सिक मागव नजोतिएको क्तजल्ला

हुम्ला र िोल्पाको सदरमुकाम जोड्ने सिक एक र्र्वतभत्र जोतिने छ। नेपाल सरकारले अगाति सारे को
अन्िराववष्ट्रय सीमा जोड्ने तसमकोट-वहल्सा, गमगढी-नाग्चेलाग्ना, दुनै-मोररम्ला सिकलाई उच्च प्राथतमकिा

र्दइने छ।जमुनाह-वहल्सा, रानीघाटदे क्तख र्र्दवयाको भतु िगाउाँ, जाजरकोटको मुल्सामदे क्तख जुम्लाको टोप्लासम्म

ु ो र्ामदे क्तख हुम्लाको
सुरुङ मागव, दै लेखको भामसै नदे क्तख कातलकोटको र्दल्लीकोटसम्म सुरुङ मागव, मुगक
दामवसम्मको सुरुङ मागव र मटे लादे क्तख जुम्लासम्म सुरुङ मागव तनमावण कायवको सं भाव्यिा अध्ययन गररने
छ।
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159. "अथविन्त्रमा सवक्रयिाको आधार, च ुस्ि दुरुस्ि यािायाि पूर्ावधार" भन्ने मुलमन्त्रका साथ कणावली प्रदे शको

राजधानी र्ीरे न्िनगरबाट नक्तजकमा रहे का आतथवक र व्यपाररक केन्िहरु नेपालगञ्ज, धनगढी, घोराही, जुम्ला

र र्दपायललाई सिक मागवबाट जोड्न सम्भाव्य अध्ययन गररने छ। साथै, रे लमागवको पतन सम्भाव्यिा
अध्ययन गररने छ।

160. प्रदे श राजधानीबाट स्थानीय िहहरुसाँग जोड्ने सिक दुई ले नका सिकमा

स्िरोन्निी गररने छ। यसका

साथै, पयवटकीय, ऐतिहातसक, सााँस्कृतिक, पुरािाक्तत्र्क लगायिका स्थल जोड्ने सिकहरु तनमावण गदाव
स्थानीय िहहरुसाँग समन्र्य गरर तनमावण कायव अक्तघ बढाइने छ।

161. कणावली प्रदे शको िीव्र आतथवक र्ृवद्धका लातग तनमावण गररने अन्िराववष्ट्रय मापदण्िका सिकहरु बनाउ,

स्र्ातमत्र् लेउ, सं चालन गर, हस्िान्िरण गर (तबल्ि, ओन, अपरे ट, ट्रान्सर्र) को अर्धारणामा तनमावण गनव
वर्दे शी लगानीकिावलाई आकवर्वि गररने छ।
162. ईक्तन्जतनयररङ्ग तिजाईन र सर्ारी साधन सं ख्याको प्रक्षेपण वर्ना नै तनमावण गररएका र्ा

तनमावणातधन क्तजल्ला

र्ा ग्रातमण सिकहरुको पुनमुल्व याङ्कन गरर आन्िररक लाभांश दर (ईन्टरनल रे ट अर् ररटनव) को मापदण्ि
पुरा गने सिकहरुको स्िरउन्निी/ पुनरुत्थान गररने छ।
163. सामररक महत्र्, पयवटकीय र्ा तसधा सम्पकवका वहसाबले महत्र्पूण व सिकहरु जस्िै उत्तर-दक्तक्षण सिक,

क्तजल्ला सदरमुकामलाई वर्रे न्िनगरसाँग जोड्ने सिकहरु, र्ीरे न्िनगरदे क्तख रारासम्मको सिकलाई कालोपत्रे
गने र स्िरोन्नति गनव नेपाल सरकारसाँग समन्र्य गररने छ।

164. र्ीरे न्िनगर, चन्दननाथ, चौरजहारी, खलं गा मुतसकोट जस्िा शहरी क्षेत्रमा तभत्री सिकको अर्स्थाको

ाँ लन गरी शहरी यािायािको वर्कासका लातग १० बर्े गुरुयोजना बनाई सो अनुरुप सिक सन्जालको
आक
वर्कास गररने छ।
सभामुख महोदय,

165. खुला प्रतिस्पधाव र बजार अथविन्त्रको तसद्धान्ि अबलम्र्न गरी यात्रुको सुवर्धालाई सर्ोपरी ठानी अन्िरावष्ट्रय

मापदण्ि पुरा गरे का सर्ारी साधनलाई मात्र सार्वजतनक यािायाि सेर्ा र्दन पाउने व्यर्स्था तमलाइने छ।
166. प्रदे श यािायाि कायावलय स्थापना गरर यािायाि प्रणालीलाई व्यर्क्तस्थि गररने छ।
167. प्रदे शमा स्र्च्छ खानेपानी वर्िरण गने व्यर्स्था तमलाइने छ।
168. प्रदे श राजधानी, मुख्य शहरहरु, नगरपातलका र अन्य पयवटकीय सेर्ा केन्िहरुमा तसक्तजि
व जलप्रर्ाह मागव

(ईमरक्तजङ हाईड्रोलोक्तज) को अध्ययन गरी भलपानी िकावउने, ढल तनकास र र्दसाजन्य ले दोको वर्सजवन गने
सं रचना अतनर्ायव तनमावण गनव गराउन प्रोत्साहन गररने छ।

169. "प्रदुर्कले व्योहोछव " अथावि "पोलुटर पे वप्रक्तन्सपल" को आधारमा ठोस िथा िरल र्ोहोरको व्यर्स्थापन

गररने छ। साथै , बसपाकव, चोक, बजार, सेर्ा केन्ि, सेर्ा प्रर्ाह गने कायावलय, स्कूल, कले ज, अस्पिाल,
राजमागवमा तनक्तिि दुरीमा र अन्य सार्वजतनक महत्र्का स्थानहरुमा र्ैज्ञातनक वर्श्लेर्णमा आधाररि
सार्वजतनक शौचालयहरुको तनमावण गररने छ।

170. जोक्तखममा रहे का सम्पूण व गाउाँबस्िीमा सुरक्तक्षि एकीकृि बस्िी वर्कास गनव स्थानीय िहहरुलाई प्रोत्साहन

गररने छ। वर्रन्िे जीर्न तबिाइरहेका राउटे लगायिका आर्दर्ाशी, तसमान्िकृि घरर्ारवर्वहन पररर्ारलाई
सुरक्तक्षि बसोबासको व्यर्स्था तमलाउने गरी कायवक्रम िजुम
व ा गररने छ। नेपाल सरकारले अक्तघ सारे को
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खरका छाना वर्स्थावपि गरर वटनका छाना लगाउने कायवक्रममा सहभागी गराउन स्थानीय िहलाइव
पररचालन गररने छ।
171. आर्ास क्षेत्र, व्यर्सावयक क्षेत्र, औधोतगक क्षेत्र र सेर्ा प्रर्ाह गने (सरकारी कामकाज, क्तशक्षा, स्र्ास््य,

मनोरन्जन, बजार, आपूतिव) क्षेत्र छु ट्ट्ट्याई सबै क्तजल्लामा कम्िीमा एक नमुना शहरको वर्कास

गररने छ।

172. हालको उर्वरा भूतमलाई मासेर बस्िी बस्ने र प्लवटङ् गने प्रर्ृतिलाई तनरुत्सावहि गनव कृवर्को लातग अयोग्य

स्थानहरु जस्िै उजाि पहािहरुलाई सम्याएर जग्गा प्रातप्त गरी ईक्तन्जतनयररङ् तिजाईनका आधारमा नयााँ
बस्िीहरुको वर्कास गररने छ।

ाँ समन्र्य गरी कातलकोटको
173. र्ीरे न्िनगरमा अन्िरावष्ट्रय सम्मेलन केन्ि तनमावण गररने छ। नेपाल सरकारसग
सुनथराली एअरपोटव सञ्चालनमा ल्याइने छ।

174. कणावली प्रदे शको राजधानी र्ीरे न्िनगरका साथै सबै स्थानीय िहको केन्िको गुरुयोजना ियार गरी

कायावन्र्यन गररने छ।

175. प्रदे शको सं सदीय अभ्यास नयााँ हो । यसकारण सं सदको क्षमिा अतभर्ृवद्ध िथा सं स्थागि वर्कासका लातग

वर्शेर् कायवक्रम ल्याइने छ।
अन्त्यमा, कणावली प्रदे श सरकारको आतथवक र्र्व २०७५।०७६ को नीति िथा कायवक्रम िजुम
व ा गने
क्रममा महत्र्पूणव सुझार्, सल्लाह र्दनु हुने कणावली प्रदे श सभाका माननीय सदस्यज्यू हरु, राजनीतिक दल,
स्थानीय िहका तनर्ावक्तचि जनप्रतितनधीहरु, राष्ट्रसेर्क कमवचारीहरु, सुरक्षाकमी, तनजी क्षेत्र, बुवद्धजीर्ी,
नागररक समाज, सञ्चार जगि, रावष्ट्रय िथा अन्िरावष्ट्रय सं घ सं स्थाका प्रतितनधीहरु, नेपाल सरकार र वर्कास

साझेदारहरुप्रति हार्दवक धन्यर्ाद ज्ञापन गदै यो नीति िथा कायक्रमलाई दृढिापूर्क
व कायावन्र्य गने क्रममा
सबैको तनरन्िर सहयोग र सद्भार्को अपेक्षा राखेको छु ।
धन्यर्ाद ।

16

