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सबणभुख भहोदम,
१) नेऩणरको सॊ ववधणन जणयी बएको दोश्रो वषाभण कणणारी प्रदे श सयकणयको आर्थाक वषा २०७४ /७५ को नीर्त तथण
कणमाक्रभ मस गरयभणभम सबणभण प्रस्तुत गना ऩणउॉदण भरणई खुसी रणगेको छ । मस अवसयभण भ नेऩणरको सॊ घीम
रोकतणन्त्न्त्रक गणतन्त्रकण रणर्ग नेऩणरी जनतणरे ऩटकऩटक गदै आएको ऐर्तहणर्सक जनआन्त्दोरन

, सशस्त्र

आन्त्दोरन रगणमत मस प्रदे श स्थणऩनणथा बएकण आन्त्दोरनहरुको स्भयण गना चणहन्त्छु । रोकतन्त्रको स्थणऩनणथा
शहीदहरु तथण फेऩत्तण य ऩीर्डत नणगरयकहरुको त्मणग य वर्रदणनरणई उच्च सम्भणन गदाछु ।
२) कणणारी प्रदे श फहुजणतीम , फहुबणवषक, फहुधणर्भाक, फहुसणॊस्कृर्तक तथण बौगोर्रक ववववधतणमुक्त ववशेषतण बएको प्रदे श
हो । मस प्रदे शको भौर्रक ववशेषतणरणई आत्भसणत गयी ववववधतणफीचको एकतण , सणभणन्त्जक सणॊकृर्तक ऐक्मवद्धतण,
सवहष्णुतण य सद्efवरणई सॊ यऺण एवॊ प्रफ द्धान गदै फर्र्गॉम , जणतीम, ऺेरीम, बणवषक, धणर्भाक, रैं र्गक ववबेद य सफै
प्रकणयकण जणतीम छु वणछु तको अन्त्त्म गयी आर्थाक सभणनतण , सभृवद्ध य सणभणन्त्जक न्त्मणम सुर्नन्त्ित गना सभणनुऩणर्तक
सभणवेशी य सहबणर्गतणभूरक र्सद्धणन्त्तकण आधणयभण सभतणभूरक सभणज र्नभणाण गने सॊ कल्ऩ मस प्रदे शरे र्रएको छ
।
३) मस प्रदे शर्बर

ददगो शणन्त्न्त्त, सुशणसन, ववकणस य सभृवद्धको आकणॊऺणरणई ऩूयण गना प्रदे श सयकणयरे सणवाजर्नक, र्नजी

य सहकणयी ऺेरको सहबणर्गतण तथण ववकणस भणपात सणधन य श्रोतको अर्धकतभ ऩरयचणरनद्धणयण तीब्र आर्थाक फृवद्ध
हणर्सर गदै ददगो आर्थाक ववकणस गने तथण प्रणप्त उऩरन्त्धधहरुको न्त्मणमोन्त्चत ववतयण गयी आर्थाक असभणनतणको
अन्त्त्म गदै शोषण यवहत सभणजको र्नभणाण गना प्रदे शको अथातन्त्ररणई आत्भर्नबाय , स्वतन्त्र तथण उन्नतन्त्शर फनणउॉदै
सभणजफणद उन्त्भुख स्वतन्त्र य सभृद्ध अथातन्त्रको ववकणस गने उद्देश्म मस प्रदे शरे र्रएको छ ।
४) ववकणसकण दृविरे ऩछणर्ड ऩये को मस प्रदे शको सन्त्तुर्रत , गुणस्तयीम य ददगो रुऩभण बौर्तक ऩूवणाधणय ववकणस गने
भहत्वऩूणा न्त्जम्भेवणयी मस प्रदे शको सयकणयरणई आएको छ । गणउॉ गणउॉभण र्सॊ हदयफणयको नणयणरणई सणकणय ऩणना
प्रदे श सयकणयरे ववकणस य स्थणनीम सयकणयरे सणवाजर्नक सेवण प्रफणहभण जोड ददनु जरुयी छ । ववकणसकण वहसणवरे
नेऩणरकण अन्त्म प्रदे श बन्त्दण वऩछर्डएको ऺेर य ऩहणडी न्त्जल्रण फवढ बएको मस कणणारी प्रदे श ववकणसकण
सम्बणवनणकण वहसणवरे अवसय य च ुनौती दुफै यहेको प्रदे श हो ।
५) जर्डफुटी , कृवष, जरश्रोत य ऩमाटन मसकण सम्बणवनण हुन बने वमनको अनुसन्त्धणन , र्नभणाण य उद्योग स्थणऩनण गना
त्मर्तकै च ुनौर्तहरु छन । बू —फनोट, सडक, सॊ चणय, र्छभेकी यणष्ट्रसॊ ग सीभण जोर्डएकण व्मणऩणरयक नणकणहरुको
सॊ चणरन, कणणारी कोरयडोयको सहज मणतणमणत व्मवस्थणऩन , प्रदे श यणजधणनी य केन्त्रीम यणजधणनीको र्सधण हवणइ
उडणन र्नमर्भत गने , ऺेरीम ववभणनस्थरको सुदृर्डकयण य व्मवस्थणऩन जस्तण च ुनौर्तरणई अवसयको रुऩभण ऩरयणत
गयी अगणर्ड फढ्नु ऩये कोछ । मस कणमाभण सफै यणजनीर्तक दर, नणगरयक सभणज, उद्योग, वणन्त्णज्म य व्मणऩणय ऺेरकण
प्रफुद्ध व्मन्त्क्तहरु, फुवद्धजीवव वगा, कणनून व्मणवसणमी य ऩरकणयको भहत्वऩूणा बूर्भकण यहन्त्छ ।
६) मसै सन्त्दबाभण प्रदे श भन्त्न्त्रऩरयषद्को वैठकद्धणयण नै

“कणणारी सभृवद्धको आधणय , ऩमाटनको ववकणस य ऩूवणाधणय ” बन्ने

भूर नणयण सवहत यणयण कणणारी ऩमाटन वषा २०७५ भनणउने र्नणाम बए फभोन्त्जभ र्भर्त २०७५ सणर फैशणख १
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गते सम्भणननीम प्रधणनभन्त्रीज्मू फणट यणयण कणणारी ऩमाटन फषा २०७५ को शुबणयम्ब बैसकेको व्महोयण सम्भणर्नत
सदन सभऺ जणनकणयी गयणउन चणहन्त्छु । मस प्रदे शको प्रभुख उद्योगको रुऩभण ऩमाटन हो बन्ने तथ्मरणई भनन
गयी कणणारी प्रदे शरणई ऩमाटन हवको रुऩभण र्नभणाण गने

, कुर ग्रणहास्थ उत्ऩणदनभण ऩमाटनफणट हुने मोगदणनको

वहस्सण फढणउने , रगणनी भैरी फणतणवयण र्नभणाण गने , यणवष्ट्रम तथण अन्त्तयणवष्ट्रमस्तयभण मस प्रदे शको ऩवहचणन गयणउने
उद्देश्म र्रई वव.सॊ . २०७५ सणरर्बर ५ रणख ऩमाटक र्बरमणउने रक्ष्म सवहत यणयण ऩमाटन वषा २०७५को
सन्त्चवणरमरे आफ्नण वक्रमणकरणऩरणई थणरनी गरय सकेको छ । मस अर्बमणनरणई सम्फद्ध सफै ऩऺफणट ऩूणा
सहमोग हुनेछ बन्ने आशण य ववश्वणस र्रएको छु ।
७) “स्वणस्थ्म प्रर्त न्त्जम्भेवणय –सभृवद्धको आधणय ” बन्ने भूर नणयण सवहत जन जनभण स्वणस्थ्मको ऩहुॉच हणम्रो अर्बमणन
अन्त्तगात “भेयो फषा २०७५ अर्बमणन” कणमाक्रभ नेऩणर सयकणय स्वणस्थ्म तथण जनसॊ ख्मण भन्त्रणरमको सहमोगभण मस
प्रदे शको सणभणन्त्जक ववकणस भन्त्रणरमको अगुवणईभण शुबणयम्ब बैसकेको छ । मस अर्बमणनरे हये क नणगरयकरे
आफ्नो व्मवहणय ऩरयवतान गये भण स्वस्थ य गुणस्तयीम जीवन फन्ने आशण र्रएको छु । मस अर्बमणनरणई सपर
ऩणने हणभी सफैको कताव्म हो । मस भहणन अर्बमणनभण सफै ऩऺको सहमोग य सणथ यहनेछ बन्ने आशण र्रएको छु
।
८) फताभणन सॊ ववधणनको सुन्त्दय ऩऺ भध्मे नणगरयकको कताव्म सॊ ववधणनभण व्मवस्थण हुन ु ऩर्न एक हो । प्रदे श
सयकणयरे हणभीरणई के ददमो बन्नु बन्त्दण ऩर्न प्रदे श सयकणयरे चणरे कण आर्थाक सभृवद्धको आधणयहरुरणई सपर ऩणना
नणगरयकको है र्समतरे भैरे प्रदे श सयकणयरणई के सहमोग गये बनेय भनन गना सफैभण अनुयोध गदाछु । प्रदे श
सयकणयरे र्रएकण नीर्त तथण कणमाक्रभ हणम्रो सणझण कणमाक्रभ हो बन्ने बणवनण प्रत्मेक नणगरयकरे भनन गना जरुयी
छ । मस कणमाक्रभरणई प्रत्मेक नणगरयकरे आ —आफ्नो स्थणनफणट भन , फचन य कभारे सणकणय ऩणना दत्तन्त्चत्त बै
रणग्नु ऩने बएकोछ । जसरे गदणा मस प्रदे शको दीगो शणन्त्न्त्त , ववकणस य सभृवद्धको जनतणको आकणॊऺण ऩूयण हुने
भणगा प्रशस्त हुने ववश्वणस र्रएको छु ।
९) कणणारी प्रदे शको सभग्र ववकणस य सभृवद्धको गुरूमोजनण फनणउन ववऻहरूको एक वटभ र्नभणणा गरय प्रदे शको सभग्र
मोजनणको खणकण सणवाजर्नक गरयने छ ।
१०) भवहरण दर्रत, जनजणर्त तथण र्सभणन्त्तकृत जणर्त तथण सभुदणमहरूरणइा शसन्त्क्तकयण गनाकण रणर्ग ववषेश कणमाक्रभ
ल्मणइने छ । 
सबणभुख भहोदम,
११) जनतणसॉग भुख्मभन्त्रीको प्रत्मऺ सम्फन्त्ध स्थणवऩत गने कणमाक्रभरणई अगणडी फढणईने छ ।
१२) प्रदे श स्तयीम ऐन, कणनून तथण नीर्त र्नभणाण सम्फन्त्धी कणमारणई र्तधब्रतण ददइने छ ।
१३) भणनव अर्धकणयको सॊ यऺण तथण प्रफद्धान गने कणमाक्रभ सम्फन्त्न्त्ध नीर्त र्नमभ तजुभ
ा ण गरयने छ ।
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१४) अर्नमर्भतण, वढरणसुन्त्स्त य भ्रिणचणय र्नमन्त्रण गयी सुशणसन सवहतको जनभैरी शणसन धमवस्थण अवरम्फन
गरयने छ ।
१५) बिणचणयरणइा शुन्त्म सहनर्सरतणको र्नर्त अवरम्फन गदै बिणचणय यवहत प्रदे श फनणइने छ । ऩणयदन्त्श,ा र्छटो
छरयतो, प्रशणसन यणन्त्ख ऩूणा सुशणसन कणमभ गरयने छ ।
१६) प्रदे शस्तयीम भणनव सॊ सणधन ववकणस मोजनण तजुभ
ा ण य कणमणान्त्वमनकण कणमाक्रभ अगणडी फढणइने छ ।
१७) आवश्मक प्रणदे न्त्शक आमोगहरू गठन गने कणमारणइा अगणर्ड फढणइनेछ ।
१८) प्रदे शस्तयीम तणर्रभ, नीर्त तथण भणऩदण्ड र्नधणायण य स्तयीकयण सम्फन्त्न्त्ध कणमा अगणडी फढणइने छ ।
१९) भुख्मभन्त्री तथण भन्त्न्त्रऩरयषद्को कणमारम तथण भन्त्रणरमहरूको सॊ स्थणगत सुधणय गने कणमारणई अगणडी फढणइने छ
२०) सॊ चणय ऺेररणइा धमवन्त्स्थत य प्रबणवकणयी फनणउन आवश्मक कणमाक्रभ फनणइने छ ।
सबणभुख भहोदम,
२१) कणणारी प्रदे शरणई ववशेष आर्थाक प्रदे श ( SEP) अथणात कणणारी प्रदे श र्बर ववशेष आर्थाक ऺेर ( SEZ) घोषणण
गयी सञ्चणरन गना आवश्मक नीर्त र्रइने छ ।
2२) एक ऩणर्रकण एक घये र ु उद्योगको नीर्तअनुसणय स्थणनीम सीऩ , प्रववर्ध य कच्चण ऩदणथाभण आधणरयत घये र ु तथण
सणनण उद्योगरणई प्रवधान गने नीर्त अफरम्फन गने तथण योजगणयभुखी य उत्ऩणदन भुरक ठु रण य भझौरण उद्योगहरु
जस्तै र्सभेण्ट , खर्नज, जर्डफुटी जस्तण प्रदे शकण कच्चण ऩदणथा उऩबोग हुने उद्योग को स्थणऩनण तथण ववकणसरणई
प्रणथर्भकतण ददईने छ ।
२३) ऩेट्रोर्रमभ ऩदणथाको अध्ममन , अन्त्वेषण य अनुसन्त्धणन गयी उऩमोगकणरणर्ग आवश्मक मोजनण फनणईने छ ।
ऩवहचणन गरयएकण औद्योर्गक ऺेरहरुको ऩूवणाधणय ववकणसभण जोड ददइने छ । सणथै खणद्यणन्न

, ऩेट्रोर्रमभ ऩदणथा

रगणमतकण अत्मणवश्मकीम वस्तुको आवश्मक तथण सॊ कटकणरीन भौज्दणतको ववशेष व्मवस्थण गरयने छ ।
२४) स्वदे शी य स्थणनीमस्तयभण उत्ऩणददत वस्तु तथण सेवणको उऩबोगरणई प्रणथर्भकतण य प्रोत्सणहन ददइने छ ।
२५) सुखेतभण अन्त्तयणवष्ट्रम भणऩदण्डको प्रणदे न्त्शक ववभणनस्थर र्नभणाणकोरणर्ग सॊ घीम सयकणयसॊ ग ऩहर गरयने छ ।
२६) प्रदे शभण अत्मणवश्मक वस्तु तथण सेवणको सहज, सुरब य र्नमर्भत आऩूर्ताकण रणर्ग सणवाजर्नक, सयकणयी, र्नजी तथण
सहकणयीको सहकणमाको प्रणणरीरणई स्थणवऩत गरयने छ । स्वस्थ प्रर्तस्ऩधणात्भक फजणय व्मवस्थणरणई प्रोत्सणहन गना
फजणयको र्नमभन य अनुगभनको प्रणणरीरणई स्थणवऩतगरय आऩूर्ता प्रणणरीरणई च ुस्त फनणइने छ ।
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२७) ×सभृवद्धकण रणर्ग हरयत वन

" बन्ने नणयण सणथाक गना वनश्रोतको फहु उऩमोग गने नीर्त र्रईने छ ।

सहबणर्गतणत्भक य वनको ददगो व्मवस्थणऩन गने नीर्त अवरम्फन
तथण ववस्तणयभण सॊ रग्न गयणउॉदै वनजन्त्म उद्यभको प्रफ

गयी सयकणयी तथण र्नजी ऺेररणई वन ववकणस

द्धान, उत्ऩणदनको ववववधीकयण य फजणयीकयणफणट

भूल्मअर्बवृवद्ध य योजगणयी र्सजानण गरयने छ ।
२८) प्रदे श स्तयभण जर तथण बूभीको उत्ऩणदकत्व वृवद्ध गना जरणधणय ऺेरको एवककृत सॊ यऺण य व्मवस्थणऩन गरयने
छ ।
२९) ×जनतणको धन , जडीवुटी वन्त्मजन्त्तु य वन

" बन्ने नणयण रणइा सणकणय ऩणना सणथ फन जॊ गरको सॊ यऺण य सही

उऩमोग एवॊ जडीफुटीको व्मफस्थण य प्रशोधनभण जोड ददईने छ । आर्थाकरुऩरे भहत्वऩूणा जडीवुटी तथण गैयकणष्ठ
वन ऩैदणवणयको व्मवसणवमक खेती , उत्ऩणदन वृवद्ध य फजणयीकयणरणई प्रोत्सणहन गरयने छ । सणथै सणभुदणवमक

,

कफुर्रमती, सणझेदणयी, सॊ यन्त्ऺत, धणर्भाक रगणमतकण सभुदणमद्वणयण व्मवन्त्स्थत वनरणई आर्थाक य सणभणन्त्जक रुऩरे
सऺभ फनणउॉदै रणबको न्त्मणमोन्त्चत फणॉडपणॉड गने व्मवस्थण र्भरणईने छ ।
३०) ‘कणणारी सभृवद्धको आधणय , ऩमाटनको ववकणस य ऩूवणाधणय ’ बन्ने नणयण सणकणय गना ऩमाटन ववकणस गुरु मोजनण
र्नभणाण तथण कणमणान्त्वमन गनाकण रणर्ग र्भर्त २०७५ फैशणख १ गते यणयण तणरको वकनणय भण फसेको प्रदे शको यणयण
क्मणववनेटको र्नणाम फभोन्त्जभ कणणारी ऩमाटन र्फकणस प्रणर्धकयण गठन गरयने छ ।
३१) ‘स्वच्छ वणतणवयणकण रणर्ग हरयमणरी ’ नणयणकण सणथ सणवाजर्नक स्थरभण आर्थाक रणब र्रन सवकने खणरकण
वृऺणयोऩण कणमाक्रभरणई स्थणनीमतहसॉग सभन्त्वम गयी एक व्मन्त्क्त दश रुख योप्ने नीर्तरणई अर्बमणनको रुऩभण
अगणर्ड फढणइने छ ।
३२) प्रणकृर्तक प्रकोऩकण जोन्त्खभमुक्त ऺेर ऩवहचणन गयी नकणयणत्भक प्रबणव न्त्मूनीकयण गने मोजनण तमणय गयी
कणमणान्त्वमनभण ल्मणइन ेेछ ।
सबणभुख भहोदम,
३३) ववऩद व्मवस्थणऩन , ऩूव ा तमणयी जोन्त्खभ न्त्मूनीकयण य ववऩद प्रर्तकणमा कण रणर्ग प्रणदे न्त्शक ववऩद् कोष स्थणऩनण य
सञ्चणरन गरयने छ । वस्ती स्थणनणन्त्तणयण सम्वन्त्न्त्ध प्रणदे न्त्शक नीर्त कणनून, भणऩदण्ड य मोजनण तजुभ
ा ण गरयनेछ ।
३४) प्रदे शरणइा सुचनण प्रववर्ध मुक्त प्रदे श फनणउन सूचनण प्रववर्ध सम्फन्त्धी बौर्तक ऩूवणाधणय स्थणऩनण गरयने छ ।
३५) च ुस्त य दुरुस्त सऺभ आधुर्नक प्रववर्धमुक्त प्रदे श प्रहयी सॊ गठन र्नभणाण गयी प्रदे शको शणन्त्न्त्त सुयऺणरणई अनुबर्ू त
हुने गयी सेवण प्रवणह गरय गुण्डणगर्र्दॊ , सॊ गदठत अऩयणध, जफयजस्ती असुरी, रणगु औषध दुधमासर्न,

भणनव तस्कयी,

भवहरण तथण फणर वहॊ सण आददको प्रबणवकणयी रुऩभण र्नमन्त्रण गरयने छ । सणथै रणगु औषधको प्रमोग तथण
ओसणयऩसणयरणई र्नरुत्सणवहत गयी र्नमन्त्रण गना य त्मसकण ववरुद्ध जनचेतनण कणमाक्रभ सॊ चणरन गरयने छ ।
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३६) कणरोफजणयी, अफैध धमणऩणय, चोयी र्नकणशी–ऩैठणयी, तस्कयी जस्तण कृमणकरणऩ उऩय र्नगयणनी य र्नमन्त्रण गना सवै
सुयऺण र्नकणमको सभन्त्वमणत्भक ऩरयचणरनरणई जोड ददई जनतणभण ददने सेवण नणगरयक फडणऩर खडण गयी तथ्मऩूणा
ु णइको रणर्ग र्न्शुल्क टे र्रपोन
गुनणसो य उजुयी सुनव

(Toll Free Number) प्रणणरीको ववकणस तथण नणगरयक

सहणमतण कऺ (Help Desk) स्थणऩनण गयी गुनणसो पछ्र्मौटको प्रगर्त जणनकणयी ददने व्मवस्थण र्भरणईने छ ।
३७) प्रदे शरणइा ऩूणा रूऩरे शणन्त्न्त्त सुयऺण ददन प्रदे श प्रहयीरणइा शसन्त्क्तकयण गदै आवश्मक सणधणन स्रोतको तत्कणर
धमवस्थण र्भरणउने कणमाक्रभ ल्मणइने छ ।
३८) आधुर्नक प्रववर्धको प्रमोगद्वणयण र्छटो छरयतो य प्रबणवकणयी तरयकणफणट अऩयणध अनुसन्त्धणन तथण र्नमन्त्रण गरयने
छ।
३९) सडक दुघट
ा नणरणइा न्त्मूर्नकयण गना नणगरयक सचेतनण कणमाक्रभ सॊ चणरन गरय सडक सुशणसन कणमभ गने र्नर्त
र्रइने छ ।
४०) प्रदे शस्तयभण सणवाजर्नक ववदण, उत्सव य ऩवाहरुको उन्त्चत व्मवस्थणऩन गरयने छ ।
४१) द्धन्त्दफणट ऩीर्डत तथण ववस्थणवऩत व्मन्त्क्तको उन्त्चत व्मवस्थणऩन गरय सत्मर्नरुऩण तथण भेर र्भरणऩ य वेऩत्तण
ऩणरयएकण व्मन्त्क्तको सम्फन्त्धभण नीर्त फनणई कणमणान्त्वमनभण जोड ददइने छ

।

४२) प्रदे श र्बरकण न्त्मणवमक य अधान्त्मणवमक र्नकणमरे गये कण पैसरण कणमणान्त्वमनभण जोड ददइने छ ।
४३) प्रदे श स्तयकण सॊ चणयभणध्मभको रणर्ग इजणजत

, दतणा, अर्बरे ख, अनुभर्त, नववकयण, अनुगभन य र्नमभनरणई

व्मवन्त्स्थत य प्रबणवकणयी फनणइ सूचनणको हकफणये नणगरयकभण सवैको ऩहुच ऩुमणाउने सम्फन्त्न्त्ध प्रणदे न्त्शक नीर्त, कणनून,
भणऩदण्ड तजुभ
ा ण गयी प्रबणवकणयी कणमणान्त्वमनकणरणर्ग ववर्बन्न कणमाक्रभ सॊ चणरन गरयने छ ।
४४) दुयदयणजसम्भ सञ्चणयको सहज ऩहुॉचको रणर्ग प्रदे शस्तयभण तणयमुक्त य तणययवहत ब्रोडव्मणण्ड प्रववर्धको ववकणस
व्मवस्थणऩन य र्नमभन गरय सूचनण प्रववर्धको प्रवधान

,

, सॊ चणरन एवभ र्नमभन गरयने छ । इन्त्टयनेट सेवणको

ववस्तणयभण जोड ददई सञ्चणय य सूचनण प्रववर्ध भैरी सञ्चणय प्रणणरीको प्रत्मणबूर्त गनाकण रणर्ग दुयदयणजसम्भ सञ्चणयको
ऩहुॉच ऩुमणाउन आवस्मक नीर्तको र्नभणाण गयी प्रववर्धको जडणन सभेत गरयने छ ।
सबणभुख भहोदम,
४५) प्रदे शको ववकणसभण प्रत्मऺ प्रबणव ऩणने

, जनजीववकणको स्तयरणई उकणस्न सहमोग ऩु

मणाउने तथण

प्रणकृर्तक

प्रकोऩफणट ऺर्तग्रस्त बौर्तक ऩूवणाधणयहरु जस्तै खणनेऩणनी तथण सयसपणई , र्सॊ चणई, जरववद्युत, बवन तथण आवणस, नदी
र्नमन्त्रण तथण तटफन्त्धन एवॊ मणतणमणत ऩूवणाधणय (सडक , ऩुर) आददको ऩवहचणन गयी सम्बणव्मतण अध्ममन तथण
उऩमुक्त ठहरयएकण मोजनणहरुको ववस्तृत ऩरयमोजनण प्रर्तवेदन
छ ।
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(DPR) तमणय गयी क्रभश् कणमणान्त्वमन गदै रर्गने

४६) प्रदे शको बौगोर्रक य सणभरयक अवस्थणको अध्ममन गरय शहयीकयण तथण एवककृत फस्ती र्फकणस कणमाक्रभ
सॊ चणरन गरयने छ ।
४७) प्रदे श को यणजधणनी , न्त्जल्रण सदयभुकणभ य स्थणनीम तहको केन्त्रभण फढ्दै गये को अव्मवन्त्स्थत शहयीकयणरणई
न्त्मूर्नकयण गयी व्मवन्त्स्थत शहयको ववकणस गना प्रणववर्धक दृविकोणरे सॊ बणव्म य उऩमुक्त स्थणनहरुको ऩवहचणन गयी
Smart City हरुको ववकणस गरयने छ ।
४८) सुयन्त्ऺत, व्मवन्त्स्थत, वणतणवयणभैरी बवनहरु र्नभणाण गनाकण रणर्ग बवनसॊ ग सम्फन्त्न्त्धत ऐन , र्नमभहरु, बवन सॊ वहतण,
भणऩदण्ड, र्नदे न्त्शकण तमणय गयी कणमणान्त्वमभण ल्मणइने छ ।
४९) रन्त्ऺत वगा तथण सभुदणम रणई ऩवहचणन गयी जनतण आवणस कणमाक्रभ सॊ चणरन गरयने छ ।
५०) अऩणङ्गतण बएकण धमन्त्क्त य दर्रत सभुदणमको उत्थणन गयी न्त्शऺण य योजगणयभण ऩहुॉच ऩुमणाउन जोड ददइने छ ।
५१) भवहरण सशन्त्क्तकयणको रणर्ग ववशेष कणमाक्रभ ल्मणउने र्नर्त अवरम्फन गरयने छ ।
५२) प्रदे शकण दुई न्त्जल्रण (हुम्रण य डोल्ऩण) रणई यणवष्ट्रम सडक सन्त्जणरसॊ ग जोड्न सॊ घीम सयकणयसॊ ग सभन्त्वम गयी
आवश्मक ऩहर कदभी अगणडी फढणइने छ ।
५३) कणणारी प्रदे शको बौर्तक ऩूवणाधणय ववकणसकण रणर्ग जभुनणह —वहल्सण प्रधणनभन्त्री अन्त्तयणावष्ट्रम रतु भणगा , कणणारी
कोरयडोय, बेयी कोरयडोय रगणमत सडकहरु रणई यणवष्ट्रम गौयवको आमोजनणको रुऩभण सभणवेश गना ऩहर गरयने छ
। फददामण-सुखेत सुरुङ भणगा र्नभणाण गना ऩूव ा सम्बणव्मतण अध्ममनकण रणर्ग सॊ घीम सयकणयसॊ ग अनुयोध गरयने छ ।
५४) सॊ न्त्घम सयकणयफणट हस्तणन्त्तयण बै आउने , र्डवऩआय तमणय बएकण तथण कणमणान्त्वमन बैयहेकण आमोजनणहरुरणई
प्रदे श सयकणयरे आप्े्नो स्वणर्भत्वभण र्रई र्नयन्त्तयतण ददइने छ ।
५५) स्थणनीम तहरणई न्त्जल्रण जोड्ने य न्त्जल्रणरणई प्रदे श यणजधणनी जोड्ने सडक सॊ जणर र्नभणाण गरयने छ ।
५६) यणवष्ट्रम अथातन्त्रभण भहत्वऩूणा प्रबणव ऩणने पुकोट कणणारी, फेतन कणणारी, जगदुल्रण जरववद्युत आमोजनण, सणयदण
जरववद्युत आमोजनण, नरर्सॊ गड जर ववद्युत आमोजनण रणई ऩवहरो प्रणथर्भकतणभण यणखी मस्तै प्रकृर्तकण जर ववद्युत
आमोजनणहरुरणई सॊ न्त्घम सयकणय सॊ ग सभन्त्वम गयी प्रदे शभण रगणनी भैरी वणतणवयण फनणइनेछ ।

प्रदे शकण सफै

न्त्जल्रणहरूभण ववद्युत रणइन जडणन तथण ववस्तणय गरयने छ ।
५७) आगणभी ऩणॊच वषा र्बर सफै स्थणर्नम तहभण ववद्युतको सहज ऩहुॊच अर्बवृवद्ध गना जर ववद्युत

, वैकन्त्ल्ऩक उजणा

(सोरणय, वणमोग्मणॊस, वणमो उजणा) आददको सम्बणव्मतण अध्ममन गयी उज्मणरो कणणारी अर्बमणनरणई अगणडी फढणईने
छ ।
५८) जरवणमु ऩरयवतान , प्रणकृर्तक प्रकोऩ , जरउत्ऩन्न प्रकोऩरणई न्त्मूनीकयण गना जोन्त्खभमुक्त जरणशम तथण ऩवहयो
व्मवस्थणऩनकण रणर्ग आवश्मक नदी र्नमन्त्रणकण मोजनण तजुभ
ा ण गयी कणमणान्त्वमनभण ल्मणइनेछन् ।
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५९) सॊ घीम सयकणयसॊ ग सभन्त्वम गयी प्रदे श सयकणय , स्थणनीम सयकणय य जनतणको प्रत्मऺ सॊ रग्नतणभण र्फद्युत उत्ऩणदन
गने आमोजनणहरु सुरु गने नीर्त र्रईने छ ।
६०) बेयी –फवई फहुउद्देशीम डणईबसान जस्तण यणवष्ट्रम गौयवकण आमोजनणहरुको सहज कणमणान्त्वमन गयी तोवकएको सभम
र्बर सम्ऩन्न गना

आमोजनणफणट प्रत्मऺ एवॊ अप्रत्मऺ रुऩभण प्रबणव ऩने ऺेरहरुभण र्सॊ चणई

मणतणमणत, ववद्युत रगणमतकण बौर्तक ऩूवणाधणयको व्मवस्थण गना सॊ न्त्घम सयकणयसॊ ग सभन्त्वम गयी

, स्वणस्थ्म, खणनेऩणनी,
त्मस आमोजनणफणट

रणब तथण रणबको वहस्सेदणयी र्रनकण रणर्ग अनुगभन गने नीर्त र्रईने छ ।
६१) सुखेत उऩत्मकण तथण बेयी , फफइा य कणणारी

नदी वकनणयणको फस्तीको र्सॊ चणई तथण खणनेऩणनीको दीघाकणरीन

सभस्मण सभणधणन गना बेयी फफइा य कणणारी नददको ऩणनीरणई र्रफ्ट प्रववर्ध प्रमोग गरय स्वच्छ खणनेऩणनी

तथण

र्सॊ चणइ उऩरधध गयणउने नीर्त र्रईने छ ।
६२) आगणभी ऩणॊच वषा र्बर फहुउद्देशीम जर उऩमोग नीर्त अन्र्तगत

बूर्भगत तथण आकणशे ऩणर्नको धमवस्थणऩन गयी

कणणारी प्रदे शकण जनतणको स्वच्छ खणनेऩणनीको ऩहुॊच कणमभ गरयने छ ।
६३) उत्ऩणदनन्त्शर जर्भनभण र्सॊ चणइकण श्रोतहरुको ऩवहचणन गयी सफै ठणउॉभण र्सॊ चणई सुववधण उऩरधध गयणईने छ ।
सबणभुख भहोदम,
६४) दऺ जनशन्त्क्त उत्ऩणदन तथण ददगो र्फकणसकण सम्फन्त्धी फणर र्फकणसकणरणर्ग ववशेष कणमाक्रभ ल्मणइने छ । सणथै
न्त्शऺणफणट फॊन्त्चत यहेकण फणरफणर्रकण कण रणर्ग अर्नवणमा न्त्शऺणको अवसय प्रदणन गरयने छ ।
६५) कणणारी प्रदे शको आवश्मकतण य सॊ म्बणवनणरणई भध्म नजय गदै

प्रणववर्धक, व्मफहणरयक तथण फैऻणर्नक एवॊ

गुणस्तयीम न्त्शऺण प्रदणन गरयने छ ।
६६) स्थणर्नम तहभण न्त्मुनतभ एउटण भणध्मणर्भक ववद्यणरमभण प्रणववर्धक य व्मणवसणवमक शैन्त्ऺक कणमाक्रभ सॊ चणरन गना
सम्बणव्मतण अध्ममन गयी क्रभश रणगु गरयने छ । सणथै मस्तण ववद्यणरमहरुरणई प्रदे श सयकणयफणट प्रोत्सणहन तथण
नर्तजणभण आधणरयत अनुदणनको व्मवस्थण गरयने छ । सणथै आवणसीम ववद्यणरमको अवधणयणण र्रईने छ ।
६७) सणऺयतण तथण सणऺयोत्तय कणमाक्रभहरुको सॊ चणरन गयी सणऺय प्रदे श घोषणण अर्बमणनको सॊ चणरन गरयने छ ।
६८) प्रदे श र्बर आधणयबूत स्वणस्थ्म सेवण सुर्नन्त्ित गदै सवा सुरब य प्रबणवकणयी फनणइने छ । सणथै स्वणस्थ्म वीभण
रणगु गने नीर्त फनणइने छ ।
६९) प्रदे श र्बर यहेकण सयकणयी

, गैय सयकणयी तथण र्नजी ऺेर द्धणयण सञ्चणर्रत स्वणस्थ्म सॊ स्थणहरुको र्नमभन

कणमणान्त्वमन तथण अनुगभन प्रबणवकणयी ढॊ गरे गरयने छ ।
७०) “स्वस्थ्म जीवन, सकणयणत्भक सोच” नणयणरणई चरयतणथा गना प्रदे शकण ववर्बन्न स्थणनभण आयोग्म केन्त्रहरुको स्थणऩनण
गरयने छ ।
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,

71) प्रणकृर्तक न्त्चवकत्सण, होभीमोऩेथी, मेरोऩेथी रगणमत ववर्बन्न उऩचणय ऩद्धर्तरणई कणणारी प्रदे श बयी एकरुऩतण कणमभ
गयी ववशेष कणमाक्रभ फनणई रणगु गरयने छ

।

७2) मणतणमणतको ऩहुॉच बएकण स्थणनीम तहहरुभण प्रर्त स्थणनीम तह कम्तीभण एक एम्फुरेन्त्स उऩरधध गयणइने छ ।
७3) असहणम जेष्ठ नणगरयकको ऩणरन , ऩोषण य सॊ यऺणको उन्त्चत व्मवस्थण गदै अऩङ्गतण बएकण व्मन्त्क्तहरुको सभणवेशी
कयणको नीर्त अवरम्फन गरयने छ ।
७4) ववर्बन्न बणषणबणषी , करणकृर्त, जणतजणती, धभा सॊ स्कृर्त सवहतको ऩवहचणन

झल्कीने गयी करण तथण सॊ स्कृर्त

सॊ ग्रणहणरमको स्थणऩनण गरयने छ ।
७5) मुवणहरुरणई उत्ऩणदणनसॉग जोर्डने नीर्त ल्मणइने छ । मसकण रणर्ग प्रदे शको यणजधणनी सुखेतभण “सीऩ तथण श्रभ
स्कुर” खोर्रने छ । फैदेन्त्शक योजगणयीभण जणने मुवणकण रणर्ग प्रदे श स्तयफणटै श्रभ स्वीकृती ददइने व्मवस्थण गरयने
छ । सणथै

प्रदे श र्बर मोजनणफद्ध रुऩभण भणनव सॊ सणधन र्फकणस कणमाक्रभ रणगु गरयने छ ।

७6) मस प्रदे शभण सॊ चणर्रत भध्मऩन्त्िभ ववश्वववद्यणरम य कणणारी स्वणस्थ्म ववऻणन प्रर्तष्ठणनरणई प्रदे श सयकणय भणतहत
सॊ चणरनकण रणर्ग आवश्मक कणनूनी तथण सॊ स्थणगत प्रफन्त्धकण रणर्ग ऩहर गरयने छ ।
७7) यणवष्ट्रम र क्ष्म अनुसणय भणतृ भृत्मुदय , फणर भृत्मुदय घटणउनकण रणर्ग सुयन्त्ऺत भणतृत्व , फणर स्वणस्थम , ऩोषणसॉग
सम्फन्त्न्त्धत र्फर्बन्न कणमाक्रभरणई प्रबणवकणयी गरयने छ । अन्त्म आधणयबूत स्वणस्थ्म

, र्नशुल्क स्वणस्थम सेवण य

ववशेषऻ सेवण ववस्तणय गना सभन्त्वम एवॊ सहकणमा गरयने छ ।
७8) सुखेत न्त्स्थत ऺेरीम अस्ऩतणररणई भेर्डक र करे ज तथण न्त्शऺण अस्ऩतणरको रुऩभण ववकणस गरयने छ । सणथै
न्त्जल्रणकण सदयभुकणभभण ५० शैमण अस्ऩतणर र्नभणाणकण रणर्ग अध्ममन कणमा शुरु गरयने छ । प्रत्मेक

स्थणर्नम

तहभण जनघनत्व हेयी कन्त्म्तभण १५ शैमणको अस्ऩतणर स्थणऩनणको प्रवक्रमण अगणडी फढणइने छ ।
७9) दुगभ
ा न्त्जल्रणहरुफणट उऩचणयको न्त्शरन्त्शरणभण अन्त्मर प्रेषण बई जणने र्फयणभीहरुको रणर्ग सहजीकयणण गने
कणमाक्रभ ल्मणइने छ । सणथै रन्त्ऺत र्फयणभीहरुको रणर्ग हवणई एम्फुरेन्त्स

को अध्ममन तथण

एमय र्रफ्टीङको

व्मवस्थणको अध्ममन गरयने छ । सणथै प्रदे श र्बरकण स्वणस्थ्म सॊ स्थणहरुभण स्वणस्थ्म ऩयीऺण प्रमोगशणरणहरुको
ववस्तणय गदै रर्गने छ ।
ु ब रुऩभण औषर्ध
८0) दुगभ
ा ऺेरकण ऩणमक ऩने स्थणनभण गुणस्तयीम स्वणस्थ्म सेवणको ऩहुॉच फढणउन तथण सफासर
उऩरधध गयणउन न्त्क्रर्नक, न्त्शववय तथण सुऩथ नणगरयक औषर्ध ऩसर सुरुवणत गरयने छ । सणथै औषर्ध उत्ऩणदन
उद्योगरणई प्रोत्सणहणन गरयने छ ।
81) भहणभणयी तथण आऩतकणरीन अवस्थणकण रणर्ग न्त्चवकत्सक सवहतको स्वणस्थ्म तमणयी टोरी
आवश्मक सणभग्रीको व्मवस्थण गरयने छ ।
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, फपय औषधी तथण

८2) मस प्रदे शभण ऩवहचणन बएकण सडक फणरफणर्रकणहरुरणई तत्कणर यणहत , सॊ यऺण य ऩुन स्थणऩनणको कणभ गने य
चेतनणभुरक कणमाक्रभ सॊ चणरन गयी एक वषाभण प्रदे शरणई सडक फणरफर्रकणभुक्त

प्रदे श फनणउने गयी अर्बमणन

सॊ चणरन गरयने छ । सणथै फणरभैरी प्रदे श र्नभणाणको रणर्ग सुरुवणत गरयने छ ।
८3) गैय सयकणयी सॊ स्थणहरुको कणभकणयवणवहरणई व्मवन्त्स्थत , ऩणयदशॉ य भमणाददत फनणउन एउटै र्नकणम अन्त्तगात दतणा
य र्नमभन गने गयी सणभणन्त्जक सॊ घ सॊ स्थण सॊ चणरन तथण व्मवस्थणऩन ऐन ल्मणइने छ ।
८4) वहॊ सण प्रबणववत भवहरण तथण फणरफणर्रकणहरूको रणर्ग

सॊ चणरनभण यहेकण एकद्धणय सॊ कट व्मवस्थणऩन तथण ऩुन

स्थणऩनण केन्त्ररणई र्फस्तणय गरयने छ । वहॊ सण प्रबणववत भवहरण फणरफणर्रकणको अल्ऩकणरीन सॊ यऺणकण रणर्ग हणर
सॊ चणरनभण यहेकण सॊ यऺण केन्त्ररणई र्नयन्त्तयतण ददईने छ ।
८5) मस प्रदे शभण रोऩुल्भुख वपयन्त्ते जीवनमणऩन गदै आईयहेकण यणउटे सभुदणमको सॊ यऺण तथण व्मफस्थणऩन रणर्ग
आवश्मक कणमाक्रभ सॊ चणरन गरयने छ ।
८6) प्रदे शभण यहेकण बणवषक, ऩुयणतणन्त्त्वक, ऐर्तहणर्सक, धणर्भाक य सणॊस्कृर्तक सम्ऩदणहरुको सॊ यऺण य सम्वधान गयी
र्तनीहरु भणपात ऩमाटन प्रवद्र्धनको रुऩभण ववकणस

गनाकण रणर्ग

“बणषण तथण सॊ स्कृर्त आमोग ”

गठन गयी

व्मवन्त्स्थत गरयने छ ।
८7) प्रदे शको यणजधणनी सुखेतभण प्रणदे न्त्शक यङ्गशणरण र्नभणाणको रणर्ग र्डवऩआय तमणय गरयने छ । सणथै प्रदे श र्बरको
उऩमुक्त ठणॉउभण हणई अन्त्ल्टच्मुड एकेडे भी सम्फन्त्न्त्ध अध्ममन गरयने छ । न्त्जल्रणकण र्नभणाणणर्धन यङ्गशणरणरणई
ऩुणत
ा ण ददनको सणथै प्रत्मेक न्त्जल्रणभण एउटण खेरकुद भैदणन हुने गयी सम्बणव्मतण अध्ममन

गरयने छ ।

८8) प्रदे शको खेरकुद ऺेररणई व्मवन्त्स्थत य प्रबणवकणयी फनणउन एक “प्रदे श खेरकुद ऩरयषद” गठन गरयने छ ।
८9) मस प्रदे शको श्रभ तथण योजगणयीको अवस्थण अध्ममन गयी प्रोपणइर तमणय गरयने छ सणथै योजगणय प्रवधान नीर्त
तमणय गयी स्थणनीम र्नकणम सॉगको सभन्त्वमभण योजगणय भुरक कणमाक्रभहरु सॊ चणरन गरयने छ ।
सबणभुख भहोदम,
90) प्रदे श य सॊ घ एवॊ प्रदे श य स्थणनीम सणझेदणयीभण सम्ऩन्न गना सवकने तथण प्रदे श स्वमभरे सञ्चणरन गने सम्बणववत
आमोजनणहरुको सूची ऩरयमोजनण फैंक (Project Bank) तमणय गयी कणमणान्त्वमनभण ल्मणइने छ । सणथै मोजनण तजुभ
ा ण
कणमणान्त्वमन य अनुगभन भूल्मणङ्कन प्रणणरी प्रबणवकणयी फनणउन

“प्रणदे न्त्शक मोजनण आमोग ” गठन गयी प्रणदे न्त्शक

आवर्धक मोजनण तथण दीघाकणरीन गुरु मोजनण भणपात कणमणान्त्वमनभण ल्मणइने छ ।
91) यणवष्ट्रम गौयवकण आमोजनणहरुको ऩवहचणन तथण कणमणान्त्वमनभण यहेकण आमोजनणहरु सभमभै सम्ऩन्न गना केन्त्र
सयकणयसॉग अनुयोध गदै सॊ ववधणनत् प्रदे शरे प्रणप्त गनुऩ
ा ने मोजनण आमोजनणहरु प्रदे शभण हस्तणन्त्तयण गने व्मवस्थण
र्भरणइने छ ।
९2) आमोजनणहरुको प्रणथर्भकीकयण गयी त्मसकण रणर्ग आर्थाक स्रोतको व्मवस्थण र्भरणइने छ ।
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९3) सणवाजर्नक खरयद प्रकृमण प्रर्तस्ऩर्र्धॉ , ऩणयदर्र्शॉ य ऩरयणणभभुखी फनणउन प्रणदे न्त्शक सणवाजर्नक खरयद कणनून जणयी
गयी रणगू गने व्मवस्थण र्भरणइने छ ।
ु णनमोग्म फनणउन खचा र्भतव्मवमतण सम्फन्त्धी
९4) सणवाजर्नक खचारणई ऩणयदर्र्शॉ जवणपदे ही , ववश्वसनीम य ऩूवणानभ
भणऩदण्ड तमणय गयी रणगू गरयने छ ।
९5) प्रदे श सयकणयको सम्ऩन्त्त्त व्मवस्थणऩन प्रणणरी प्रबणवकणयी फनणउन सम्ऩन्त्त्त व्मवस्थणऩन सम्फन्त्धी यणनीर्तक
कणमामोजनण तमणय गयी कणमणान्त्वमन गरयने छ ।
ॉ ीगत खचा गना सवकने मोजनणहरुरणई प्रणथर्भकतण ददई प्रदे शको
९6) चणरु खचारणई र्नन्त्ित सीभणर्बर आफद्ध गयी ऩुज
ववकणस य सभृवद्धकण रणर्ग सघणउ ऩुग्ने आमोजनणहरुको ऩवहचणन य सम्बणव्मतण अध्ममनभण जोड ददइने छ ।
९7) प्रदे शको अर्धकणय ऺेरर्बर ऩने कय यणजश्व तथण गैयकय यणजश्वको दय दणमयण सम्बणव्मतण सम्फन्त्धभण अध्ममन
अनुसन्त्धणन गयी प्रर्तवेदन ऩेश गना अथा भन्त्रणरमको नेतत्ृ वभण ववऻ सभेत यहेको एक उच्चस्तयीम सर्भर्त भणपात
सुझणव प्रणप्त गयी कणमणान्त्वमनभण ल्मणइने व्मवस्थण र्भरणइने छ ।
ॉ ीगत य उच्च प्रर्तपरमुक्त
९8) सॊ घको स्वीकृर्त बएकण वैदेन्त्शक सहणमतण तथण सणवाजर्नक ऋणरणई ऩुज
ऩरयमोजनणहरुभण प्रणथर्भकतणकण आधणयभण ऩरयचणरन गने नीर्तगत व्मवस्थण र्भरणइने छ ।
९9) प्रदे शकण सफै स्थणनीम तहभण कन्त्म्तभण एक फैंक तथण ववत्तीम सॊ स्थण अर्नवणमा ऩु

¥मणउन सॊ घीम सयकणयसॉग

सभन्त्वम गयी सहजीकयण गरयने छ ।
100) सफै स्थणनीम तहभण ववत्तीम ऩहुॉच सहज फनणउन रघुववत्त

, फचत तथण ऋण सहकणयी सॊ स्थण सञ्चणरन तथण

र्नमभन गने उऩमुक्त प्रणदे न्त्शक नीर्त तथण नमणॉ भणऩदण्ड तमणय गयी रणगू गरयने छ ।
101) कणणारी प्रदे शभण उऩरधध सणधन य श्रोतको अर्धकतभ उऩमोग गयी आत्भर्नबाय अथा व्मवस्थणको नीर्त
ॉ ी वृवद्ध गरयने छ ।
अवरम्फन गने सणथै श्रभ य स्थणनीम स्रोतभण आधणरयत ऩुज
१०2) सयकणयी, सहकणयी य नीन्त्ज ऺेर सॊ ग यहेको ववत्त ऩरयचणरन फणये ववशेष कणमाक्रभ सञ्चणरन गरयने छ । सणथै
एक व्मन्त्क्त एक उत्ऩणदन तथण अर्नवणमा फचत को नीर्त रणगु गरयने छ ।
ॉ ी यणवष्ट्रम
१०3) कणणारी प्रदे शभण सञ्चणरन गरयने उद्योगधन्त्दण, करकणयखणनण तथण आमोजनण सञ्चणरन गना आवश्मक ऩुज
अन्त्तयणवष्ट्रम रगणनी कतणाफणट जुटणइने छ सणथै सो रणगनी कतणाको सुयऺण तथण रगणनी भैरी वणतणवयणको र्सजानण
गरयने छ ।
ु यणष्ट्रसॊ घीम, दुइा ऩन्त्ऺम, फहुऩन्त्ऺम तथण अन्त्तयणवष्ट्रम ववकणस
१०4) कणणारी प्रदे शको ववकणस सणझेदणयीभण यहेकण सॊ मक्त
सणझेदणयहरूको सहमोगरणइा आवश्मक सभन्त्वमन गयी थऩ प्रबणवकणयी रूऩभण ऩरयचणरन गने नीर्तरणइा अवरम्फन
गरयने छ ।
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सबणभुख भहोदम,

१०5) मस प्रदे शकण सम्ऩूणा सवहदहरू तथण सवहदकण ऩरयवणयहरू, घणइते मोद्दण तथण फेऩत्तण नणगरयकको ऩरयवणयको
सम्भणन य सहमोगको रणर्ग आवश्मक कणमाक्रभ ल्मणउने नीर्त अवरम्फन गरयने छ ।
१०6) मस प्रदे शको सभग्र ववकणसभण कृवष ऺेरको ववकणसरणई उच्च प्रणथर्भकतणभण यणख्दै खणद्यणन्न उत्ऩणदन , परपूर,
तयकणयी, अदुवण, अरै ची, नगदे फणरी दुग्धजन्त्म ऩदणथा , भणछण भणसु , जर्डवुटी, भह, च्मणउ जस्तण वस्तु य फणरीको
उत्ऩणदन य उत्ऩणदकत्व वृवद्ध गना वैऻणर्नक मोजनण फनणएय रणगु गरयने छ ।
१०7) प्रदे श सयकणय भन्त्री ऩरयषद्को ऩवहरो फैठकको र्नणाम अनुसणय यै थणने वणरीको सॊ यऺण सम्फद्र्धन गदै
कणणारी प्रदे शरणई अगणार्नक प्रदे श घोषणणको आधणय र्नभणाण गनाकण रणर्ग आवश्मक नीर्त य कणमाक्रभ अन्त्घ
फढणईने छ ।
१०8) ʺसभृद्ध कणणारीकण रणर्ग सहकणयी अर्बमणन ʺ बन्ने भूर नणयणरणइ सणथाक गयणउन एक गणॉऊ एक सहकणयी एक
ऩकेट उत्ऩणदन नीर्तरणई रणगू गरयने छ ।
१०9)

×शुसणर्सत सहकणयी उत्ऩणदनभण रगणर्न" बन्ने नणयणकण सणथ व्मणवसणवमक खेर्त प्रणणरीको प्रोत्सणहन गदै उच्च
भूल्म कृवष फस्तुको उत्ऩणदनकण कणमाक्रभहरु सॊ चणरन गरयने छ ।

110) कृवषको आधुर्नकीकयण, व्मणवसणवमकयण, मणन्त्न्त्रकीकयणभण जोड ददइने छ ।
१11) कृवष तथण ऩशु ऩॊऺीजन्त्म फस्तुको उत्ऩणदन य उत्ऩणदकत्व फृवद्ध भणपात खणद्य सुयऺणको अर्बवृवद्ध गरयने छ ।
१12) कृवष तथण ऩशु सेवण प्रसणयभण आभ नणगरयकको ऩहुॉच वृवद्ध गने नीर्त अवरम्फन गरयने छ ।
१13) परपूरको भूल्म अर्बफृवद्ध गना प्रशोधन केन्त्र तथण शीत बण्डणय स्थणऩनणको सम्बणव्मतण अध्ममन गरयने छ ।
१14) गुणस्तरयम वीउ उत्ऩणदन तथण फजणयीकयणभण जोड दददै उत्ऩणदन य उत्ऩणदकत्व फृवद्धको सम्बणव्मतण अध्ममन
गरयने छ ।
१15) प्रदे श र्बर यहेकण पणभाहरुको स्तयोन्नती गरयने छ ।
१16) ऩशुजन्त्म उत्ऩणदनको फजणयीकयण एवभॊ प्रशोधनकण रणर्ग आवश्मक ऩूवणाधणय ववकणसभण अनुदणनको व्मवस्थण
गरयनेछ ।
१17) चयन ववकणस, ऩणनीकण भूहणन सॊ यऺण जस्तण कणमाक्रभ फणट जैववक ववववधततण सॊ यऺणभण जोड ददइने छ ।
१18) र्सॊ न्त्चत ऺेर ववस्तणय गयी फषै बयी र्सचणॉई सेवण उऩरधध गयणउन र्सचणॉईकण सम्बणव्म सफै प्रववर्ध य प्रणणरीको
ववकणस गने कणमारणई प्रणथर्भकतणकण सणथ अगणर्ड फढणइने छ ।
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119) कणणारी प्रदे शरणइा ऩूणा अग्रणर्नक प्रदे शको रूऩभण ववकणस गना अगणार्नक कृवष उत्ऩणदन अनुसन्त्धणनकण रणर्ग
कृवष ववऻहरूको एक अगणार्नक कृवष उत्ऩणदन ऩरयषद् फनणइाने छ ।
१20) कृवष, ऩशुऩॊऺी, सहकणयी य बूर्भसॊ ग सम्फन्त्न्त्धत यणवष्ट्रम स्तयकण नीर्त , र्नमभ तथण यणनीर्तरणई सॊ ववधणनको भभा य
प्रदे श अनुकुर कणमणान्त्वमन गरयने छ य आवश्मकतण अनुसणय थऩ प्रदे श स्तयीम नीर्त

, र्नमभ, र्नदे न्त्शकण तथण

कणमाववर्ध जणयी गयी कणमणान्त्वमन गरयनेछ ।
१21) कृवष, ऩशु तथण बूर्भसॊ ग सम्फन्त्न्त्धत आधणयबूत तथणॊकरणइ फैऻणर्नक ढॊ गफणट व्मवस्थणऩन तथण अध्मणवर्धक गने
व्मवस्थण गरयनेछ ।
१22) वकसणनहरुरणई प्रणङ्गणयीक भर य जैववक औषर्ध अनुदणनभण उऩरव्ध गयणउनुकण सणथै प्रदे श स्तयभण
भर उत्ऩणदन तथण जैववक औषर्ध उद्योगको स्थणऩनणकण रणर्ग सम्बणव्मतण अध्ममन गरयने छ ।

प्रणङ्गणयीक
सणथै यै थणने

फणरीको र्फउ उत्ऩणदन, प्रशोधन य बण्डणयणभण ववशेष अनुदणन व्मवस्थण गरयने छ ।
१२3) प्रदे शरणइा यणसणमर्नक भर य ववषणदीको प्रमोग न्त्मूर्नकयण गयी अगणार्नक कृवष उत्ऩणदनरणई प्रोत्सणहन गने नीर्त
अवरम्फन गरयने छ ।
१२4) प्रदे श स्तयीम ऩशु तथण प्रणन्त्ट क्वणये न्त्टणइन कणमणारम य चेक ऩोस्ट (ऩरयऺणा केन्त्र) स्थणऩनणको रणर्ग
सम्बणव्मतण अध्ममन गरयने छ
१२5) कृवष मणन्त्न्त्रकीकयण य कृवष ऩूवणाधणयभण प्रणथर्भकतण सणथ रगणनी गरयने छ ।
१२6) भवहरण सहकणयीहरुरणई उत्ऩणदन य कृवष जन्त्म उद्योगहरुको रणर्ग ववशेष प्रोत्सणहनकण सणथै सीऩभुरक
तणर्रभको ववशेष व्मवस्थण गरयने छ

।

१२7) अनुगभन तथण र्नमभनरणई प्रबणवकणयी फनणई सहकणयी ऺेररणई सुशणसन कणमभ गरयने छ ।
१२8) सहकणयी सस्थणरणई कृवष ऩमाटन उद्योग उजणा जस्तण प्रत्मऺ उत्ऩणदन ऺेरभण ऩरयचणरन गरयने छ ।
१२9) शहयफजणयको पोहोय सॊ करन गरय जैववक भर उत्ऩणदन गना प्रोत्सणहन गरयने छ ।
१30) कृवष मोग्म बुर्भ चक्रणफन्त्दी गना प्रोत्सणहन गरयने छ ।
१31) सहकणयीरणई आर्थाक खम्फणको रुऩभण ववकणस गना

, सहकणयीकण सदस्महरुरे उत्ऩणदनभूरक कणमाहरु गना ,

उत्ऩणदनभण आधणरयत बएय सहुर्रमत ऋण तथण अनुदणनको व्मवस्थण गना सहकणयी ववकणस कोष स्थणऩनण गरयने
छ ।
१32) “गणॉउ शहयभण सहकणयी घयघयभण योजगणयी ” को र्नर्त अनुरुऩ सहकणयीरणई अर्बमणनको रुऩभण अगणडी वढणइने
छ ।
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१33) बूर्भको वैऻणर्नक वर्गाकयण, नक्सणॊकन य व्मवस्थणऩनकण रणगी ववस्तृत सवे गयी गुरुमोजनण तमणय गरयने छ ।
१34) बूर्भ सम्फन्त्धी सभस्मण सभणधणन गना ववऻहरू सम्भेर्रत एक अर्धकणय सम्ऩन्न आमोग गठन गरयने छ ।
१35) कृवष ऩेशणरणई भमणाददत फनणउनकण रणर्ग र्नयन्त्तय व्मणवसणवमक कृषक

हरू ऩवहचणन गयी कृवष ऩेन्त्शन

कणमाक्रभरणई अगणडी फढणइने छ ।
१३6) कणणारी प्रदे शरणई खणद्यणन्न , तयकणयी, परपूर, दुध तथण भणसुभण आत्भर्नबाय फनणउन नीर्त अवरम्फन गरयने छ
।
१३7) बूर्भरणइ उऩमोग वववहन यणख्ने य न्त्मुन उऩमोग , दुरुऩमोग एव अत्मर्धक दोहन गने कणमारणइ र्नरुत्सणवहत गदै
बुर्भको उन्त्चत प्रमोग गनाकण रणर्ग कयणय खेती, सणभूवहक खेती प्रणणरीको ववकणस गरयने छ ।
१३8) स्वच्छ, सुन्त्दय, सुववधण सम्ऩन्न तथण सुयन्त्ऺत वस्ती ववकणस य मोजनणवद्ध एव ददगो शहयीकयण सुर्नन्त्ित गरयने छ
।
१३9) बूर्भ सम्वन्त्न्त्ध सम्ऩुणा अर्बरे ख Digital प्रववर्ध प्रणणर्रभण आवद्ध गरयनेछ ।
१40) प्रदे शको गरयफीरणई न्त्मूनीकयण गनाकण रणर्ग गरयव रन्त्क्ष्ऺत र्फशेष कणमाक्रभ सॊ चणरन गरयने छ

।

१41) ये र्भट्यणन्त्सफणट प्रणप्त बएको यकभरणइ उत्ऩणदनभूरक ऺेरभण रगणनी गयी र्नमणातरणइ प्रवद्र्धन गरयने छ ।
१42) मुवण स्वयोजगणय कणमाक्रभरणइ सहकणयी भणपात व्मवन्त्स्थत रुऩभण सञ्चणरन गरयने छ ।
१४3) उद्योग , ऩमाटन, कृवष, जरश्रोत, जर्डवुर्ड, खर्नज ऩदणथा रगणमतकण अन्त्मश्रोत सणधनहरुको अत्मर्धक ववकणस
उऩमोग नीर्त अनुरुऩ अवरम्वन गरयने छ ।
१४4) फणवढवऩर्डतहरूको सभस्मण ऩवहचणन गरय यणहत तथण ऩुनस्थणऩनण कणमाक्रभ सॊ चणरन गना ठोस नीर्त अवरम्फन
गरयने छ ।
१४5) प्रदे शभण सहकणयी यन्त्जियको कणमणारम, प्रणदे न्त्शक मणतणमणत धमवस्थण कणमणारम य कम्ऩर्न यन्त्जियको कणमणारम
स्थणऩनणको कणभरणइ अगणर्ड फढणइने छ ।
१४6) अन्त्त्मभण, कणणारी प्रदे शको सभग्र ववकणस अर्बमणनभण भहत्वऩूणा सहमोग ऩुमणाउने सफै यणजनीर्तक दर, यणष्ट्रसेवक
कभाचणयीहरु, सुयऺणकभॉ, र्नजी ऺेर, नणगरयक सभणज, सञ्चणय जगत, सम्ऩूणा कणणारी प्रदे श वणसीहरुकण सणथै सफै
र्भर यणष्ट्रहरु, नेऩणर सयकणय, प्रदे श सयकणयहरु, स्थणर्नम सयकणय दुई ऩऺीम तथण फहु ऩऺीम अन्त्तयणवष्ट्रम सॊ घ
सॊ स्थणहरुरणई हणददाक धन्त्मवणद ऻणऩन गदाछु ।
कणणारी प्रदे श य प्रदे श वणसीहरुको जम होस ।
धन्त्मवणद ।
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