कर्णाली प्रदे श सरकणरको

आर्थाक बर्ा २०७५÷७६ को
नीति िथण कणर्ाक्रम

मणननीर् प्रदे श प्रमख
ु श्री दर्
ु णाकेशर खनणलज्र्द्
ू वणरण प्रस्िि
ु

कर्णाली प्रदे श सरकणर
मुख्र्मन्त्री िथण मन्त्न्त्रपररर्द्को कणर्णालर्
वीरे न्त्रनर्र, सख
ु ेि

सभणमुख महोदर्,
1. नेपालको

इतिहासमा

जनिाको

सार्वभौम

शक्ति

समेिको

समार्ेशी

एर्ं

समद्ध
ृ

राष्ट्र

तनमावण

अभभयानमा कणावली प्रदे शका न्यायप्रेमी जनिाको वर्भशष्ट्ठ योगदान रहे को स्मरण गदै , र्िवमान
धरािलमा उभभएर नयााँ इतिहासको रचना गने बेला आएको छ। यस ऐतिहाभसक क्जम्मेर्ारीलाई पुरा

गनवका लागग उच्च संकल्पका साथ नेपाल सरकारले अगाडि सारे को "समद्ध
ृ नेपाल-सुखी नेपाली"
राक्ष्ट्रय अभभयानलाई आत्मसाथ गदै

आगथवक िथा सामाक्जक रुपान्िरणका लागग पहहलो पटक आ.

र्. २०७५/०७६ को नीति िथा कायवक्रम प्रस्िुि गनव पाउाँ दा खश
ु ी र गौरर्ाक्न्र्ि भएको छु । यस

अर्सरमा म जनयुद्ध, जनआन्दोलन र कणावली प्रदे शको माग गदै आफ्नो जीर्न उत्सगव गरे का
महान शहहदहरुलाई हाहदव क श्रद्धाञ्जली अपणव गदव छु । साथै, र्ेपत्िा योद्धा, घाइिे, अपाङ्ग र
पररर्िवनको पहलकदमी भलने अग्रगामी नेित्ृ र्प्रति सम्मान व्यति गनव चाहन्छु ।

2. समाजर्ादमा आधाररि

जनसहभागगिामूलक वर्कास र सुशासन सहहिको समद्ध
कणावली प्रदे श
ृ

तनमावणका लागग शाक्न्ि, समवृ द्ध र समिामुलक समाजको तनमावण मार्वि ् न्यायपूणव एर्ं समार्ेशी
समाजर्ादी व्यबस्थाको आधार ियार गररने छ।
3. जनिाका
कायावन्र्यन

आकांक्षा,

आर्श्यकिा,

आर्ाजमा

आधाररि

र्ैज्ञातनक

योजना

तनमावण

र

त्यसको

गररने छ। यसको माध्यमबाट आगामी पााँच र्र्वमा कणावलीका जनिाको प्रतिब्यक्ति

आय २१०० िलर पय
ु ावइने छ।

4. खाद्य संप्रभि
ु ा, खाद्य र पोर्ण सरु क्षाको प्रत्यभतू ि हदइने छ।

5. भशक्षा र स्र्ास््यमा प्राथभमकिाका साथ कायवक्रमहरु िजम
ुव ा र कायावन्र्यन गररने छ।

6. भौतिक पर्
ू ावधार र ऊजाव क्षेत्रको वर्कासको िीव्र अभभयानसहहि उत्पादन र उत्पादकत्र्मा जोि हदइने
छ।

7. समार्ेशी एर्ं समानुपातिक भसद्धान्िसहहि सहभागगिामूलक कायवक्रमद्र्ारा आगथवक, सामाक्जक एर्ं
सााँस्कृतिक रुपान्िरण र प्राकतिक स्रोिको न्यायोगचि वर्िरणको व्यर्स्था भमलाइने छ।

8. सार्वजतनक

क्षेत्र,

सहकारी

र

तनजी

क्षेत्रको

संयुति

सहभागगिाद्र्ारा

आगथवक

सामाक्जक

सशक्तिकरणका साथै समुह, सहकारी र कम्पनी मार्वि ् जनिाको अतनर्ायव सहभागगिामा लगानी र
उत्पादनको र्ािार्रण तनमावण गररने छ।

9. प्राकृतिक स्रोि िथा उत्पादनका साधनहरुमा जनिाको स्र्ाभमत्र् सहहिको वर्कास िथा प्रतिर्लको
न्यायपूणव वर्िरणको व्यर्स्था गररने छ।

10. सापेक्षक्षक रुपमा पतछ परे को भु-भागका समुदाय र पररर्ारलाई योजना िथा वर्कास कायवक्रममा
प्राथभमकिा हदइने छ। साथै, "एक घर एक रोजगारी"

को कायवक्रम सञ्चालन गरी र्र्वमा १००

हदनको रोजगारी हदने नीति भलइने छ।
11. समग्र स्रोि, श्रमभशल जनशक्ति र नेित्ृ र्को इच्छाशक्ति एर्ं जनचाहनाको एकककृि िागिलाई

पाँज
प्रदे शको उचाईमा पुयावउने गरी
ू ीमा बदल्दै कणावली प्रदे शलाई सामाक्जक न्यायसहहिको समद्ध
ृ
वर्कास कक्रयाकलापहरु अतघ बढाइने छ।
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12. गतिशील नेित्ृ र्, अशल प्रशासन र सुधाररएको कानुनी व्यर्स्थाद्धारा कणावली प्रदे शका जनिालाई
भसघ्र सेर्ा प्रदान गररने छ। राजनैतिक िथा आगथवक-सामाक्जक-सााँस्कृतिक कायवक्रमहरु मार्वि ् हदगो

वर्कास लक्ष्य िथा समाजर्ादउन्मुख अथवव्यर्स्था तनमावण गनव, "यािायाि, वर्द्युिीकरण, सुचना
प्रवर्गध, पयवटन र व्यापार"
13. कणावली

प्रदे शमा

राष्ट्रकै

को पञ्चित्र्बाट कणावली प्रदे शको आधतु नकीकरण गररने छ।

नमुना

प्रांगाररक

िथा

आधतु नक

कृवर्

प्रणाली

स्थावपि

गरी

खाद्य

सम्प्रभुिाको प्रत्याभूति हदइने छ। समग्र गररबी, रोग, अज्ञानिा, भूभमहहनिा र बेराजगारीका वर्रुद्ध
सशति

कायवक्रम

सञ्चालन

गररने

छ।

सार्वजतनक,

तनजी

िथा

सहकारी

क्षेत्रको

संयुति

सहभागगिाबाट आगथवक िथा सामाक्जक सशक्तिकरणको अभभयानलाई मुिव रुप हददै लगानी िथा
उत्पादनलाई गुणात्मक र्वृ द्ध गररने छ।

14. कणावली प्रदे श सरकारलाई प्रभार्कारी रुपमा सञ्चालन गनव संवर्धान प्रदत्ि अगधकार क्षेत्रभभत्र रही
आर्श्यक ऐन, कानुन तनमावण िथा कायव सञ्चालनका लागग आर्श्यक संरचनाहरु यथाभसघ्र तनमावण
गररने छ।

15.कणावली प्रदे शका जनिाको आगथवक, सामाक्जक, राजनैतिक एर्ं सााँस्कृतिक स्िरलाई मागथ उठाउन,
प्रदे शको वर्द्यमान प्राकृतिक स्रोि, साधन, जनशक्ति, इच्छाशक्तिलाई एकककृि गरी यस प्रदे शलाई

१० र्र्वभभत्र दे शकै सबैभन्दा समद्ध
ृ प्रदे शमा पुयावउने लक्ष्यका साथ आम कणावलीर्ासीको बीचमा साझा
संकल्पका साथ अगाडि बढाईने छ।

16. नेपाल सरकारबाट प्राप्ि न्यन
ु बजेटको सदप
ु योग गनक
ुव ा साथै वर्गिका शासन व्यर्स्थाहरुले पतछ

पारे को कणावली प्रदे शको वर्कासमा क्षिीपि
ू ी माग्नु पने अर्स्थालाई नेपाल सरकारको ध्यान आकवर्वि
गराइने

छ। कणावलीको वर्कासका लागग नेपाल सरकारको स्र्ीकृिीमा र्ैदेभशक अनद
ु ान िथा

आर्श्यक ऋण भलई वर्भभन्न क्षेत्रको तिब्र वर्कास गने नीति भलईने छ।

17. कणावलीको समग्र वर्कासका लागग भशक्षा, स्र्ास््यलाई प्राथभमकिा हददै भौतिक पूर्ावधारमा केक्न्िि
भएर अगाडि बढ्ने, पयवटन, कृवर्, जडिबुटी, जलवर्द्युि उत्पादनका साथसाथै उद्योगहरुको
स्थापना र वर्कास मार्वि ् प्रदे शमा नयााँ आगथवक िरङ्ग पैदा गरी गरीर्ीको अन्त्य गररने छ।

18. प्रदे श सरकारले सेर्ा प्रर्ाह गने संरचना अनस
ु ारको जनशक्तिहरु नेपाल सरकारबाट आपूिी गनव

अनुरोध गनेछ। आर्श्यक जनशक्ति आपि
ू ी नभएको अर्स्थामा स्र्ीकृि दरर्न्दीमा सेर्ा करारको
वर्गध अन्िगवि जनशक्तिको आपूतिव गररने छ।

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

वर्कास िथा लगानी कोर् खिा गरी वर्भभन्न क्षेत्रबाट कोर्को बवृ द्ध गनक
ुव ा साथै उति कोर् महत्र्पूणव
पूर्ावधारका क्षेत्रमा लगानी गररने छ।

20. ठुला पूर्ावधार- त्रत्रदे शीय दि
व ागव, रे लमागव, सुखेिमा प्रदे शस्िरीय एयरपोटव , वर्भभन्न स्थानका अन्य
ु म
एयरपोटव हरुको स्िर उन्निीका साथै पयवटकीय एयरपोटव को रुपमा हुम्ला र रुकुममा तनमावण गनव १
र्र्वभभत्र डिपीआर ियार गरी सरकारी तनजी साझेदारीमा तनमावण कायव प्रारम्भ गररने छ।

21. भशक्षा र स्र्ास््य मार्वि ् र्ालर्ाभलकालाई लगानी, कृवर्, उद्योग र पयवटन मार्वि ् कणावलीका

युर्ाहरुलाई रोजगारी भसजवना गनव र अनुभर् बैंकका रुपमा जेष्ट्ठ नागररकलाई सम्मान गने हे िुले
3

"र्ाललाभलकालाई लगानी, युर्ालाई रोजगार र जेष्ट्ठ नागररकलाई सम्मान" गने कायवक्रमहरु संचालन
गररने छ।

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

पहहचान िथा पररचालन गरी समद्ध
कणावलीको पररकल्पनालाई साकार पाने अभभयान तनरन्िर
ृ
चलाइने

छ।

अगावतनक

कृवर्

उत्पादन

बढाउने,

पशुपालनलाई बजारीकरण गने ब्यर्स्था भमलाइने छ।

कृवर्जन्य

उत्पादन

खाद्यान्न,

र्लर्ुल,

23. सार्वजतनक, तनजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागगिा, स्र्िन्त्र वर्कास र पररपूरक भूभमका मार्वि ्
प्रादे भशक अथविन्त्रलाई सुद्दृढ गदै सम्बवृ द्धको मागविर्व आगथवक नीतिहरु केक्न्िि गररने छ।

24. अनुसन्धानवर्ना हदगो वर्कास असम्भर् हुने भएकाले कणावली प्रदे श सरकारले भौतिक पूर्ावधारको
वर्कास गनव अनुसन्धान र वर्कासको यथोगचि व्यर्स्था भमलाएको छ। साथै, समग्र कणावलीको

वर्कासका लागग क्जआइएस िथा ररमोट सेक्न्सङ वर्गधबाट अध्ययन गरी यथाभसघ्र गुरुयोजना बनाइने
छ।

सभणमुख महोदर्,

25. संवर्धानका तनदे शक भसद्धान्ि बमोक्जम सरकारी, सहकारी र तनजी क्षेत्रलाई प्रदे श सरकारले िीन
खम्बे नीतिका रुपमा अर्लम्बन गरे को छ। नागररक समाज, गैरसरकारी क्षेत्र समेिको सहभागगिा र
समन्र्यमा आगथवक वर्कासको हदगो लक्ष्य हाभसल गने गरी नीतिगि व्यर्स्था गररने छ।
26. सबै स्थानीय िहहरुमा आधतु नक बैंककङ्ग सुवर्धा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसाँग समन्र्य गरी
सबै स्थानीय िहसम्म बैंक िथा वर्त्िीय संस्थाको वर्त्िीय सेर्ा पहुाँच वर्स्िार गररने छ।

27. करका क्षेत्रहरु पहहचान गरी प्रादे भशक कर कानूनको उपयुति व्यर्स्था गने र छररिो कर प्रशासतनक
संरचना मार्वि ् कर िथा गैरकर असुली िथा संकलन कायव प्रभार्कारी बनाइने छ।

28. प्रशासतनक खचवलाई तनक्श्चि सीमाभन्दा बढ्न नहदन अतनर्ायव दातयत्र् भसजवना हुनेिर्व सजग रही
पाँुजीगि एर्ं वर्कास खचवलाई बढाउाँ दै िीब्र आगथवक वर्कासद्र्ारा ठोस प्रतिर्ल प्राप्ि गने नीति
अर्लम्बन गरी सीभमि साधन िथा स्रोिको अगधकिम उपयोग गनव योजना िथा कायवक्रमहरुको
प्राथभमकीकरण गने नीति भलइने छ।
29. आन्िररक िथा र्ैदेभशक ऋण पररचालनबाट प्राप्ि स्रोि उच्च प्रतिर्लयुति आयोजनाहरुमा मात्र
पररचालन गने नीति अंगीकार गररने छ। कणावली प्रदे शको समवृ द्धको खाका सहहि दीघवकालीन र
आर्गधक योजना िजुम
व ा गरी सोही आधारमा वर्कास कायवक्रमहरु सञ्चालन गने नीति भलइने छ।

30. बजेट िजुम
व ा, सार्वजतनक खचव, लेखाङ्कन प्रतिर्ेदन, अनुगमन, मूल्याङ्कन लगायिका कायवहरु
ि्य र मापदण्िको आधारमा गने गरी नीतिगि, कानन
ू ी र संरचनात्मक व्यर्स्था गररने छ।

31. बजेट िथा कायवक्रम कायावन्र्यनलाई नतिजामा आधाररि बनाउन भौतिक िथा वर्त्िीय प्रगति
प्रतिर्ेदनका आधारमा तनकासा िथा भत
ु िानी हदने व्यर्स्था भमलाइने छ।
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32. प्रादे भशक योजना प्रभार्कारी बनाई कायावन्र्यन गनव कणावली प्रदे श नीति िथा योजना आयोग गठन
गररने छ। साथै कणावलीको अनुसन्धान र वर्कासका लागग वर्ज्ञहरुको सहयोग भलने हे िुले गथङ्क
ट्याङ्कको व्यर्स्था गररने छ।

33. प्रदे शमा सञ्चाभलि राक्ष्ट्रय गौरर् िथा प्रदे श गौरर्का आयोजना लगायि प्राथभमकिा प्राप्ि महत्र्पूणव
वर्कास

आयोजनाहरुको

अनुगमन

मूल्याङ्कन

प्रभार्कारी

बनाउन

योजना/आयोजना

मागवदशवन ियार गरी कायावन्र्यनमा ल्याइने छ।

अनुगमन

34. आयोजना सञ्चालन गने कायावलय प्रमुख िथा आयोजना प्रमुखलाई क्जम्मेर्ार बनाउन पररयोजना
कायव सम्पादन सम्झौिा हदग्दशवन प्रणालीको वर्कास गरी कायावन्र्यनमा ल्याइने छ।

35.प्रदे श र संघ, प्रदे श र प्रदे श, प्रदे श र स्थानीय िहको साझेदारीमा सम्पन्न गनव सककने िथा प्रदे श
स्र्यमले सञ्चालन गने सम्भावर्ि आयोजनाहरुको सूची पररयोजना बैंक ियार गरी कायावन्र्यनमा
ल्याइने छ।

36. नेपाल सरकारसाँग समन्र्य गरी सार्वजतनक खररद प्रकृया समय सापेक्ष, प्रतिस्पधी, पारदशी,
भमिव्ययी, पररणाममख
ु ी बनाउन प्रादे भशक सार्वजतनक खररद कानन
ू िजम
ुव ा गरी लागू गररने छ।

37. कणावली प्रदे शको वर्कास र समवृ द्धको लागग प्राप्ि गररने वर्कास साझेदारहरुको सहयोगलाई प्रभार्कारी
क्षेत्रमा पररचालन गनव कणावली प्रदे श वर्कास साझेदार मञ्च गठन गरी कायावन्र्यनमा ल्याइने छ।

सभणमुख महोदर्,

38. प्रदे शको प्रभार्कारी सुरक्षा ब्यर्स्था सुतनक्श्चि गनव प्रवर्गधयुति कणावली प्रदे श प्रहरी गठन गररने छ।

39. समवृ द्ध र वर्कासका लागग शाक्न्ि सुरक्षा, सुरक्षक्षि प्रदे श जन अपेक्षाको मुल ममवलाई हृदयंगम गदै
समवृ द्धका लागग त्रबशेर् शाक्न्ि सुरक्षा अभभयान सञ्चालन गररने छ।

40. चस्
ु ि र दरु
ु स्ि सक्षम आधतु नक प्रवर्गधयुति प्रदे श प्रहरी संगठन तनमावण गरी प्रदे शको शाक्न्ि
सुरक्षालाई अनुभूति हुने गरी गुण्िागदी, कालोबजारी, संगहठि अपराध, जबरजस्िी असुली, चेलीर्ेटी
बेचत्रबखन, महहला हहंसा आहदको प्रभार्कारी रुपमा तनयन्त्रण गररने छ।

41. “ब्यबसातयक प्रदे श प्रहरी सेर्ाको त्रबस्िार, प्रत्रबगधयुति प्रहरी सेर्ाको आधार” को नीति अनुरुप
सुरक्षा सेर्ामा प्रवर्गधको अगधकिम उपयोग गने कायवक्रमहरु लागु गररने छ। जस अन्िगवि प्रदे श
िथा शहर प्रर्ेश द्धार र प्रमुख शहरमा आधतु नक भस.भस.तयामरा जिान गररने छ।

42. लागु पदाथव तनर्ेध, महदरा तनयन्त्रण र तनमावण कायवमा हुने अतनयभमििा र हढलासुस्िीको अन्त्य
गनव मुिव कायवयोजना तनमावण गरी दृढ कायावन्र्यन गररने छ।
43. स्थानीय

िह

िथा

अन्य

सरोकारर्ालाहरुसाँगको

सहकायवमा

“हाम्रो

प्रहरी,

हाम्रो

साझेदारी”

कायवक्रमद्र्ारा सरु क्षा सेर्ाको पहुच वर्स्िार गदै शहरदे खख गााँउसम्म सरु क्षाको अनभ
ु तु ि हदलाइने छ।
अपराध तनयन्त्रण गनव “प्रहरी यर्
ु ा हािेमालो” कायवक्रम संचालन गररने छ।

44. प्रदे श प्रहरीको र्तृ ि वर्कासका लागग प्याकेज कायवक्रम कायावन्र्यनमा ल्याइने छ। साथै, प्रहरी
कमवचारीका छोराछोरी अध्ययन गने प्रहरी वर्द्यालय स्थापना गररने छ।
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45. डिक्जटल प्रदे शका लागग योजनाबद्ध ढं गले आधारहरु तनमावण गने नीतिअनुरुप यसै आगथवक र्र्वदेखख
प्रयेक तनर्ावचन क्षेत्रका एउटा गाउाँ पाभलका र नगरपाभलकाको क्षेत्रलाइ र प्रमुख शहरहरुलाइ डिक्जटल

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

46. नागररकहरुको सुसुगचि हुन पाउने हकको प्रबधवन र प्रदे शलाई संचार प्रणालीमा आबद्ध गनव “सबैका
लागग सूचना, सबैतिर सञ्चार” को अबधारणालाई योजनाबद्ध ढं गले कायावन्र्यनमा ल्याइने छ।
साथै,

सरकारका

काम

कारबाहीहरुलाई

र्ेर्साइि

व्यर्स्थालाई थप प्रभार्कारी बनाउदै लगगने छ।

मार्वि ्

व्यर्क्स्थि

रुपमा

सार्वजतनक

गने

47. नेपाल सरकारसाँगको समन्र्यमा कणावली प्रदे शभभत्र सञ्चारको पहुाँचबाट बक्न्चि गााँउ बस्िीहरुलाई
आगामी दईु र्र्वभभत्र पूणव रुपमा संचार प्रणालीमा आर्द्ध गररने छ।

48. प्रदे श सरकारका मन्त्रालय र मािहिका कायावलयहरुमा कागजरहहि चस्
ु ि प्रशासनको अर्धारणालाई
कायावन्र्यनमा ल्याउने प्रकक्रया प्रारम्भ गररने छ।

49. तनरन्िर पत्रकाररिामा रहे र समाज पररर्िवनका लागग उल्लेख्य योगदान गरे का पत्रकारलाई प्रोत्साहन
गनव कायववर्गध बनाई प्रेस स्र्िन्त्रिा हदर्सको अर्सरमा परु स्कार िथा सम्मान पत्र प्रदान गररने छ।

50. सञ्चारकमीहरुको पेशागि दक्षिा र वर्र्यगि क्षमिा अभभर्वृ द्ध गनव िथा आमसञ्चारको क्षेत्रमा

अध्ययन, अनस
ु न्धान कायव अतघ बढाउन प्रदे शस्िरीय आमसञ्चार प्रतिष्ट्ठान गठन गररने छ। साथै,
आम संचारको क्षेत्रमा आबद्ध पत्रकारहरुको स्र्ास््य सम्र्ेदनशीलिालाई मध्यनजर गदै
स्र्ास््य वर्मा कायवक्रम लागु गररने छ।

पत्रकार

51. आम नागररकहरुको सुसगु चि हुने हकको सम्मान र प्रर्धवन गनव िथा प्रदे श स्िरका सूचना,
जानकारी सम्प्रेर्ण गनव प्रादे भशक रे डियो, टे भलभभजन, अनलाइन र पत्रत्रका संचालनमा ल्याइने छ।
प्रदे शभभत्रका एर्एम रे डियोहरुमा कायवरि पत्रकारहरुको क्षमिा अभभर्वृ द्ध गराउने कायवक्रमहरु ल्याइने
छ। हाल संचालनमा रहे को सुखेिक्स्थि रे डियो नेपालको क्षेत्रत्रय प्रशारण केन्िलाई प्रदे श सरकारको
मािहिमा ल्याउन पहल गररने छ।
52. वर्पद्

जोखखमलाई

न्युनीकरण

गनव

प्रदे श

वर्पद

व्यर्स्थापन

कायावन्र्यन

सभमति

गठन

भई

कायवयोजना ियारीसहहि कायव शुरु गररसकेको छ। उति सभमतिले स्थानीय िहको वर्पद व्यर्स्थापन

सभमति र क्जल्ला िहको क्जल्ला वर्पद व्यर्स्थापन सभमतिसाँग समन्र्य गरी वर्पद न्युतनकरण, पूर्व
ियारी, खोज िथा उद्दार र राहिको कायवलाई व्यर्क्स्थि गराइने छ। वर्पद पीडििहरुको उद्धारका
लागग यस प्रदे शमा तनयभमि रुपमा हे लीकप्टर 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 व्यर्क्स्थि र पहुाँचयोग्य बनाउन िेटा सेन्टरको वर्कास गररने
छ।

54. भौगोभलक त्रबकटिा र लोकमागवहरुको अबस्थालाई दृक्ष्ट्टगि गदै अन्य तनकायहरुसाँग समेि समन्र्य
गरी सर्ारी दघ
व ना न्यूतनकरण गनव शसति पहल गररने छ। तनक्श्चि मापदण्िका आधारमा
ु ट
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यािायािका साधनहरुमा प्रवर्गध जिान गने र सर्ारी चालकहरुलाई हदइने िाभलम िथा राकर्क
सचेिना कायवक्रमलाई अभभयानका रुपमा सञ्चालन गररने छ।
55. कणावली प्रदे शमा कायवरि राष्ट्र सेर्क कमवचारीहरुलाई उत्प्रेररि र प्रोत्साहहि गनव द्धण्ि र पुरस्कृि गने
नीति अर्लम्बन गररने छ। कायव सम्पादनस्िर मापदण्िका आधारमा कायववर्गध बनाई प्रोत्साहन र
पुरस्कृि गने नीति भलइने छ।

56. सम्पूणव कणावलीर्ासीले आफ्नो प्रदे श सरकार प्रमुखसाँग भसधा सम्पकव गरी सेर्ा प्रर्ाह र सुशासनमा
आफ्नो क्जज्ञासा राख्न सतने र प्राप्ि सुझार्, सल्लाह िथा गुनासाहरुको सुनुर्ाई िथा सम्बोधन

गनव "जनिासाँग मुख्यमन्त्री" कायवक्रम शुरु भई सकेको र यसलाई थप प्रभार्कारी बनाउाँ दै लगगने
छ।

सभणमुख महोदर्,

57. “गुणस्िरयुति भशक्षा र शैक्षक्षक पूर्ावधारः प्रदे श सम्र्वृ द्धको आधार” मा प्रदे श भशक्षा नीति िजुम
व ा
गररने छ।

58. वर्द्याथी संख्या र भूगोलको आधारमा भशक्षकको दरर्न्दी भमलान गनव र वर्द्यालयमा गुणस्िरीय

भशक्षा प्राक्प्िको सुतनक्श्चििाका लागग वर्द्यालयहरुको मजव गरी आर्ासीय वर्द्यालय सञ्चालन गनव
स्थानीय िहहरुलाई प्रोत्साहन गररने छ।

59. सबै स्थानीय िहमा क्रमसः प्रावर्गधक िथा व्यार्सातयक शैक्षक्षक कायवक्रम सञ्चालन गने नीति भलइने
छ। यसै आ.र्.दे खख सबै प्रादे भशक तनर्ावचन क्षेत्रमा माध्यभमक िह र कणावली प्रावर्गधक भशक्षालय
िथा दश र्टा क्जल्लामा रहे का आर्श्यक पुर्ावधार भएका तयाम्पस हरुसाँगको सहकायवमा स्नािक
िहको प्रावर्गधक भशक्षा कायवक्रम सञ्चालनको व्यर्स्था भमलाइने छ।

60. नेपाल सरकारसाँग समन्र्य गरी मध्यपक्श्चमाञ्चल वर्श्र्वर्द्यालय र कणावली स्र्ास््य वर्ज्ञान
प्रतिष्ट्ठानलाई प्रादे भशक वर्श्र् वर्द्यालय र प्रतिष्ट्ठानको रुपमा सञ्चालन गनव आर्श्यक कानूनी िथा
संस्थागि प्रबन्ध भमलाइने छ।

61. प्रावर्गधक भशक्षालाई व्यर्क्स्थि गनव प्रदे श प्रावर्गधक भशक्षा िथा व्यर्सातयक िाभलम पररर्द गठन
गररने छ।
62. प्रदे शभभत्र संचाभलि सामुदातयक तयाम्पसहरुको शैक्षक्षक कायवक्रमहरुको नतसाङ्कन गरी आर्श्यकिाका
आधारमा गुणस्िरीय भशक्षा र शैक्षक्षक उन्नयनका लागग प्रोत्साहहि गने नीति भलइने छ।

63. कणावली प्रदे शको दक्ष र उच्च प्रावर्गधक जनशक्ति तनमावणका लागग "पर्विीय वर्ज्ञान िथा प्रवर्गध
वर्श्र् वर्द्यालय"

स्थापना गनवका लागग सम्भाव्यिा अध्ययन गररने छ।

64. क्जल्लागि वर्शेर्िाअनस
ु ार पहहचान तनमावण गराउने प्रावर्गधक वर्श्र्वर्द्यालय िथा महावर्द्यालयहरु
सञ्चालनको सम्भाव्यिा अध्ययन गरी सरोकारर्ालालाई प्रोत्साहहि गररने छ।

65. कणावली आयर्
ु ेहदक प्रतिष्ट्ठान स्थापना गरी जडिबट
ु ी सम्र्न्धी अध्ययन, अनस
ु न्धान, उत्पादन िथा
प्रशोधन तनजी िथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा गने नीति भलइने छ।
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66. प्रदे शमा असहाय, र्रक क्षमिा भएका र अशतिका लागग एक पुनस्
व थापना केन्िका साथै र्रक
क्षमिाका वर्द्याथीलाई पढ्ने वर्द्यालयको व्यर्स्था गररने छ।

67. सबैलाई आधारभूि स्र्ास््य सेर्ाको पहुाँच पुयावउनका लागग सुखेिक्स्थि क्षेत्रीय अस्पिालको स्िर
र्वृ द्ध गरी नेपाल सरकारसाँग समन्र्य गरी प्रादे भशक भशक्षण अस्पिाल िथा मेडिकल कलेजको रुपमा
वर्कास गररने छ।

68. प्रादे भशक भशक्षण अस्पिाल िथा कणावली स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रतिष्ट्ठानबाट गुणस्िरयुति वर्र्ेशज्ञ

स्र्ास््य सेर्ा प्रदान गने व्यर्स्था भमलाइने छ। प्रत्येक क्जल्ला अस्पिाललाई वर्शेर्ज्ञ सेर्ासहहि ५०
शैंया िथा प्रत्येक स्थानीय िहमा क्रमसः न्यूनिम १५ शैंयाको अस्पिाल र एम्बुलेन्स सेर्ा सञ्चालन
गने व्यर्स्था भमलाइने छ।

69. सरकारी अस्पिालको आफ्नै र्ामेसी िथा ल्यार् सञ्चालन गनव प्रोत्साहन गररने छ। मोटर बाटो
नपुगेका क्जल्ला हुम्ला र िोल्पामा अध्ययन गरी अक्तसजन पलान्ट जिान गररने छ।
70. आयुर्ेद लगायिका अन्य र्ैकक्ल्पक गचककत्सा प्रद्धतिको वर्कास र वर्स्िार गररने छ। यसका लगग
प्रादे भशक आयर्
ुव ेद अस्पिाल स्थापनाको सम्भाव्यिा अध्ययन गररने छ।

71. और्धीजन्य उद्योग स्थापनाका लागग तनजी सामुदातयक साझेदारीलाई प्रोत्साहन गररने छ।

72. आकक्स्मक स्र्ास््य सेर्ा कोर्लाइ तनरन्िरिा हदइने छ। स्र्ास््य सेर्ालाई भरपदो र प्रभार्कारी
र्नाउन गचककत्सक, और्धी र एयर भलक्फ्टङ सेर्ाको प्रबन्ध भमलाइने छ। हे ल्थ पभु लस, गैर

जमानिी हहरासि र हर्ाई एम्र्ल
ु ेन्स संभाव्यिा अध्ययनको आधारमा सेर्ा सच
ु ारु गररने छ। साथै
कायववर्गध बनाई एअर भलक्फ्टङ सेर्ालाई तनरन्िरिा हदइने छ।

73. सरु क्षक्षि माित्ृ र्, बालस्र्ास््य, सरुर्ा र नसने रोग तनयन्त्रण सम्बक्न्ध प्रतिरोधात्मक िथा
प्रर्धवनात्मक स्र्ास््य सेर्ा कायवक्रमहरु सञ्चालन गररने छ।
बनाउन स्र्ास््यकमी आचारसंहहिाको व्यर्स्था गररने छ।

स्र्ास््य सेर्ालाई मयावहदि र सुरक्षक्षि

74. प्रदे श स्िरको मानर् संसाधनको आर्श्यकिा प्रक्षेपण गरी क्षेत्रगि रुपमा आर्श्यक पने मानर्ीय
संशाधन वर्कास योजना िजुम
व ा गररने छ। सबै मन्त्रालयसाँग सम्बद्ध कमवचारीहरुलाई एकद्धार प्रणाली
मार्वि िाभलम प्रदान गने व्यर्स्था भमलाइने छ।
सभणमुख महोदर्,

75. स्र्स्थ जीर्नको लागग खेलकुद" को लागग खेल र खेलािीहरुको प्रर्वधन गनव “कणावली खेलकुद
पररर्द” गठन गररने छ।

76. नेपाल सरकारसाँग समन्र्य गरी सुखेिमा प्रादे भशक रङ्गशाला तनमावण कायव थालनी गररने छ। पहािी

िथा उच्च हहमाली क्षेत्रमा र्हुउद्देशीय खेलकुद रङ्गशाला तनमावणका लागग अध्ययन गरर तनमावण
कायव सरु
ु गररने छ।

77. १८ र्र्व पग
ु ेपतछ एक र्र्व अतनर्ायव शारीररक िन्दरु
ु स्िी िथा सामाक्जक सरु क्षा िाभलम भलने व्यर्स्था
भमलाइने छ। "यर्
ु ाको र्ुसवदको समय खेलकुद वर्द्यालय" भन्ने नारालाई आत्मसाथ गदै यर्
ु ाको

8

शारीररक र मानभसक वर्कास गनव प्रत्येक सामुदातयक वर्द्यालयलाई खेलकुद मैदान तनमावण, वर्कास
र वर्स्िार गनव प्रोत्साहहि गररने छ।

78. र्ालर्ाभलका र्ेचवर्खन, र्ाल शोर्ण, र्ालवर्र्ाह, यौन हहंसा िथा दव्ु यवर्हार, बहुवर्र्ाह, बोतसी,
छुर्ाछुि छाउपडि जस्िा सामाक्जक सांस्कृतिक कुरीतिजन्य कक्रयाकलापको रोकथाम र तनर्ारणका

कायवक्रमहरु संचालन गररने छ। छुर्ाछुि, छाउपडि, बोतसी, र्ालवर्र्ाह र सिक र्ालर्ाभलका क्षेत्र
मुति घोर्णा गने स्थानीय िहलाइ प्रोत्साहन गररने नीति अर्लम्बन गररने

छ।

79. जेष्ट्ठ नागररकलाई पाररर्ाररक र्ािार्रणमा बस्न सतने बनाउन पररर्ारको भूभमका र क्जम्मेर्ारी
अभभर्वृ द्ध हुने कायवक्रमलाई प्रोत्साहन गदै “मनमोहन जेष्ट्ठ नागररक” कायवक्रम संचालन गररने छ।
80. द्धन्द्ध पीडिि, सिक िथा अभभभार्कवर्हहन बालबाभलका, असहाय, एकल िथा प्रिाडिि महहला र

अपाङ्गगिा भएका व्यक्तिहरुलाई संरक्षण, सम्र्धवन िथा सम्मानपूर्वक जीर्नयापन गनव सरु क्षक्षि
आर्ाभसय व्यर्स्था सहहिका कायवक्रम सञ्चालन गने संस्थाहरुलाई सहयोग गररने नीति भलइने छ।

81. “जनिाको घरमा कणावली सरकार, उपेक्षक्षि उत्पीडििको संरक्षण र सम्भार” भन्ने नाराका साथ पतछ
परे का

दभलि,

उक्त्पडिि,

महहला,

अपाङ्ग,

आहदर्ासी

र

जनजाति,

लोपोन्मख
ु

राउटे

िथा

उपेक्षक्षि,

भभू महीन, भसमान्कृि र्गव समद
ु ायलाई वर्कासका सबै प्रकक्रयामा मल
ु प्रर्ाहीकरणका लागग

वर्शेर् कायवक्रमहरु संचालन गररने छ।
82. राक्ष्ट्रय

िथा

अन्िरावक्ष्ट्रय

गैरसरकारी

संस्थाहरुद्धारा

संचालन

गररने

कायवक्रमलाई

पारदशी

र

जनउत्िरदायी बनाइने छ। प्रदे श सरकारको प्राथभमकिाका क्षेत्रहरुमा कायवक्रम सञ्चालनमा दोहोरो

नपने गरी स्रोि र साधन पररचालन गनव प्रोत्साहहि गररने छ। यस क्षेत्रको प्रभार्कारी तनयमन,
अनग
ु मन र समन्र्यका लागग सामाक्जक सेर्ा पररर्द गठन गरी व्यर्क्स्थि गररनेछ। अन्िरावक्ष्ट्रय

वर्कास साझेदारहरुको सहयोगलाई समेि प्रदे शको प्राथभमकिा र अपनत्र् हुने गरी पररचालन गने
व्यर्स्था भमलाइने छ।
83. यस प्रदे शमा श्रमको सम्मान गदै काम अनुसार उगचि ज्याला हदने व्यर्स्था गररने छ।

84. कणावली प्रदे शमा नै रोजगारी र स्र्रोजगारीका साथै युर्ाहरुलाई उद्यमभशल बनाउन युर्ा िथा साना
व्यर्सायी स्र्रोजगार कोर्संग समन्र्य गरी बैंक, वर्क्त्िय संस्था िथा सहकारी संस्थाहरु मार्वि

वर्ना गधिो प्रस्िार्नाको आधारमा सहुभलि कजाव उपलब्ध गराइने छ। रोजगारीका लागग बैदेभशक श्रम
बजारमागथको तनभवरिा क्रमशः घटाईदै लगगने छ।
85. र्ैदेभशक रोजगार प्रर्धवन र्ोिवसंग समन्र्य गरी र्ैदेभशक रोजगारमा गएर समस्यामा परे का कामदारको
उद्दार, सहुभलयि कजाव लगायि अन्य सुवर्धा प्रदे शस्िरर्ाट उपलब्ध गराउने व्यर्स्था भमलाइने छ।
सभणमख
ु महोदर्,

86. प्रदे शमा रहे का परु ािाक्त्र्क, ऐतिहाभसक, धाभमवक, परम्परागि ररिी, मल्
ू य, मान्यिा, भार्ा एर्ं
सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पहहचान, संरक्षण र सम्र्द्र्धनका लागग “भार्ा, कला, साहहत्य िथा
संस्कृति प्रतिष्ट्ठान” गठन गररने छ।
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87. प्रदे शको राजधानी सुखेि र भसञ्जामा खस संग्रहालय, अभभलेखालय र पुस्िकालयको स्थापना गररने
छ। अन्य स्थानका लागग सम्भाव्यिा अध्ययन गररने छ।

88. खानेपानी, सरसर्ाइ िथा स्र्च्छिासम्बन्धी नीति िथा मापदण्ि िजुम
व ा गररने छ। स्र्च्छ खानेपानी

िथा सरसर्ाइमा पहुाँच अभभर्वृ द्ध गनव स्थानीय िहहरुलाइ प्रोत्साहन गररनेछ। यसको लागग तनजी,
सहकारी िथा सामुदातयक क्षेत्रको सहभागगिा बढाइने छ।

89. हदगो वर्कास लक्ष्यअनुसार सन ् २०३० सम्ममा भोकमरी र गररर्ीको अन्त्य गने लक्ष्यका साथ
वर्द्यमान अर्स्थामा पचास प्रतिशिको गररर्ीको रे खामुनी रहे को जनसंख्यालाई आगामी पााँच र्र्वभभत्र
पक्च्चस प्रतिशिमा घटाइने छ। यसका लागग आगामी िीन र्र्वभभत्र दध
ु र मासुजन्य पदाथव, दईु
र्र्वभभत्र िरकारी र पााँच र्र्वमा खाद्यान्न, र्लर्ुल र अन्िामा आत्मतनभवर हुने गरी कायवक्रमहरु
संचालन गररने छ।
90. कणावली प्रदे शले अगावतनक प्रदे श ियार गने आधार तनमावणका लागग तनणवय भलइसकेको सन्दभवमा
हहमाली पााँच क्जल्लाहरु र अन्य पााँच क्जल्लाहरुको भौगोभलक वर्शेर्िाअनुसार अगावतनक कृवर्
प्रबधवनका लागग आर्श्यक पने कृवर् उत्पादन सामाग्री, उत्पादन प्रवर्गध, अगावतनक प्रमाखणकरण र
बजार व्यर्स्थापनका लागग आर्श्यक व्यर्स्था भमलाइने छ।
सभणमुख महोदर्,

91. कृवर्को व्यर्सातयकिाको लागग "एक र्ामव-एक व्यर्सातयक अनुदान"

को नीति अर्लम्बन गरी

तनजी, समुह र सहकारी मार्वि ् संचालन हुने व्यर्सातयक र्ामवलाई उत्पादन र उपलब्ध गराएको
रोजगारीको आधारमा प्रोत्साहहि गररने छ।

92. अगावतनक कृवर् वर्कासका लागग आर्श्यक पने कृवर् अनुसन्धान, भशक्षा र भशप वर्कासद्धारा दक्ष

जनशक्ति उत्पादन गरी कृवर् ज्ञान केन्िद्धारा आम ककसानहरुलाई प्रवर्गधको सदप
ु योग गनव कृवर्
तयाम्पसको स्थापना गररने छ। साथै, आर्श्यकिाअनुसार प्रांगाररक मल कारखाना, कृवर् औजार
कारखाना, जैवर्क वर्र्ादी कारखाना संचालनमा सरकारी, तनजी/सहकारी संग साझेदारी गररने छ।
साथै, माटो पररक्षण प्रयोगशाला र वर्र्ादी पररक्षण प्रयोगशाला स्थापना गररने छ।

93. "अगावतनक खेिीमा र्वृ द्ध-कणावलीको समद्ध
ृ " 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 लागग रै थाने प्रजातिका कृवर् र्ाली, पशुपंक्षी र जलचरको उगचि
संरक्षण र सम्र्द्र्धन, उत्पादकत्र्मा र्वृ द्ध र जीन बैंकको स्थापना समेि गररने छ।

94. कणावलीका सम्पूणव जनिालाई खाद्य िथा पोर्ण सुरक्षामा र्वृ द्ध हुने गरी खाद्य उत्पादन, वर्िरण
एर्ं खाद्य भण्िारण गने व्यर्स्था गररने छ। साथै, हाल सिक नपग
ु ेका क्जल्ला हुम्ला र िोल्पामा
नेपाल सरकारसाँग समन्र्य गरी खाद्यन्न ढुर्ानी अनद
ु ानको व्यर्स्था गररने छ।
95. परम्परागि खानपान सम्बन्धी सोच पररर्िवन गरर स्थानीय उत्पादनलाई आपतू िवको बभलयो आधार
बनाउने गरी उपभोतिाको आहार बानीमा सध
ु ार कायवक्रम सञ्चालन गररने छ।
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96. पयावर्रण अनुकूल हुने ककभसमको उत्पादन एर्ं र्जार सम्भाव्यिाको आधारमा र्ाली र्स्िु छनौट गरी
त्यस्िा कृवर् व्यर्सायलाई प्रोत्साहहि गररने छ।
97. सरकारी अनुदान र सहयोगलाई समुगचि प्रयोग गरर उत्पादन र उत्पादकत्र् र्वृ द्ध गररने छ। उपलब्ध
गराइएको अनुदानको दरु
ु पयोग गने कृर्क, कृर्क समूह, सहकारी िथा तनजी र्ामवहरुबाट रकम

असुल गररने छ। उति रकम असूल उपर नभए सम्म अनुदान सहयोग रोक लगाउने नीति भलइने
छ।

98. र्लर्ूल, पुष्ट्प, आलंकाररक त्रबरुर्ा र िरकारीका बेनावमा आत्मतनभवर बन्नको लागग हार्ापानी र
भौगोभलक क्षेत्रानुसार आधतु नक र हाइटे क नसवरी स्रोि केन्िको स्थापना र वर्कास गररनेछ।

99. िन्िु प्रजनन ् प्रत्रबधीको आधतु नक प्रयोगशाला स्थापना गरर केरा, आल,
ु कागिीको बेनाव र च्याउको
त्रबऊ उत्पादन गनव िथा हाइड्रोपोतनक प्रवर्गधको 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
प्रावर्गधक"

को नीति भलइने छ।

101. कृर्कको सामाक्जक सुरक्षाको लागग योगदानमा आधाररि व्यर्सातयक कृर्क पेन्सनको व्यर्स्था गनव
ककसान पहहचान र र्गीकरणको सुरुर्ाि एक क्जल्लाको एक स्थानीय िहबाट कायववर्गध बनाई
सुरुर्ाि गररने छ।

102. उत्पादन बढाउने कायवमा प्रोत्साहहि गरी रोजगारी अभभर्वृ द्ध गने उद्देश्यले अगावतनक उत्पादनका
आधारमा व्यर्सातयक ककसानहरुको अभभलेख ियार गरी प्रोत्साहहि गररने छ। साथै कृवर् पेसालाई
मयावहदि

र

सम्मानजनक

बनाउन कायववर्गध बनाई

पुरस्कार" वर्िरण गनव शुरु गररने छ।

ककसानहरुलाई "मुख्यमन्त्री

उत्कृष्ट्ठ

कृर्क

103. कृवर् िथा पशु क्षेत्रको समग्र वर्कासको लागग प्रधानमन्त्री कृवर् आधुतनकीकरण पररयोजना, उच्च
मूल्य कृवर् र्स्िु वर्कास आयोजना लगायि स्थानीय िह, राक्ष्ट्रय, अन्िरावक्ष्ट्रय स्िरमा कायवरि
संघ-संस्थासंग कायवमूलक सहकायव र समन्र्य गररने छ।

104. कणावली प्रदे शलाई अगावतनक प्रदे श बनाउन माछा मासु, दग्ु धजन्य पदाथव आहदमा प्रयोग भईरहे को

और्धी (एक्न्टबायोहटक) को मानर् स्र्ास््यमा पने प्रभार् कम गनव प्रांगाररक और्धी, मल,
वर्ऊको उत्पादनलाई प्राथभमकिा हदईने छ। साथै एकककृि कृवर् र्ामव (कम्युनीटी र्ामव) सञ्चालन
गनव प्रोत्साहहि गररने छ।

105. गरीर्ीको रे खामुनी रहे का पररर्ारलाई रोजगार बनाउन क्षमिा अभभबवृ द्ध िाभलम, सहुभलयि ऋणका
साथै सहकारीमा आर्द्ध गराई सहकारी मार्वि ् वर्वर्ध रोजगार श्रज
ृ ना गनव अनुदान समेि उपलब्ध
गराईने

छ।

106. कणावली प्रदे शका दईु लाख घर धरु ीलाई एकककृि कृवर् प्रणालीसहहि एकककृि र्क्स्ि वर्कास कायवक्रम
सञ्चालन गनव संर्न्धीि पररर्ार, स्थानीय िह र नेपाल सरकार संगको सहकायवमा स्थानीय
रोजगारीको सतु नश्चिा गदै नमन
ु ा गाउाँ मा रुपान्िरण गने गरी कायवक्रमहरु िजम
ुव ा गररने छ।
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107. ओखर, ढं टेलो, खम,
ु चल
ु ी, जैिुन, जटामासी, भाङ्गो लगायिका र्स्िुहरुको िेल उत्पादन गरी
पैठारी गररने छ। साथै, प्रांगाररक कृवर् गने ककसान र कृवर्जन्य उद्योगलाई कृवर् वर्माको व्यर्स्था
गररने छ।

108. समद्ध
कणावलीको लागग सहकारी अभभयानको नारालाई आत्मसाथ गरर कृवर् उद्यम र भसपमा
ृ

आधाररि सहकारी, कृवर् वर्कासको लागग सार्वजतनक तनजी, सहकारी बीच साझेदारी नीतिलाई
अर्लम्बन गररने

छ। स्थातनय अगावतनक खाद्यर्स्िुको प्रर्दव नका लागग सहकारी क्षेत्र संग भमली

अगावतनक होमस्टे को संचालनमा सहयोग गने नीति भलइने छ। साथै होमस्टे क्षमिा अभभर्द्
ृ तघ
सम्बन्धी कायवक्रम संचालन गररने छ।
109. सुखेिमा

अगावतनक

सहकारी

कम्प्लेतस

ग्राम

स्थापना

गररने

छ।

प्रादे भशक

सहकारी

रक्जस्टर

कायावलय, प्रभशक्षण केन्िजस्िा आत्यर्ाश्यक कायावलय स्थापना गररने छ।

110. अति वर्पन्न ककसान लक्षक्षि ककसान-सरकार हािेमालो कायवक्रम सञ्चालन गरी गररर् ककसानको
जीर्नस्िरमा र्वृ द्ध गररने छ।

111. सहकारीलाई समाजर्ाद तनमावणको महत्र्पण
ू व आधारको रुपमा वर्कास गदै सहकारीको माध्यमबाट

बहुआयाभमक उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र कायवलाई प्रोत्साहहि गररने छ।
112. गररर् घर पररर्ार पहहचान सम्बन्धी प्रादे भशक सर्ेक्षण गरी पहहचान भएका गररर् घर पररर्ारको
लागग सामाक्जक सरु क्षा िथा आय आजवन सम्बन्धी व्यर्स्था गररने छ।

113. गररर्ी तनर्ारणंको लागग अन्िर मन्त्रालय साझेदारी कायवक्रम संचालन गनव वर्शेर् कायवक्रम संचालन

गररने छ। गररर्ी तनर्ारण कोर्, यर्
ु ा स्र्रोजगार कोर् र राक्ष्ट्रय युर्ा पररर्द् लगायिका संस्था

संग समन्र्य गरी बैंक िथा वर्िीय संस्था एर्ं सहकारी मार्वि सहुभलयि कजाव उपलब्ध गराइने छ।
114. जमीनलाई अगधकिम सदप
ु योग गने नीति भलइने छ। सबै प्रकारका भुभमसम्बन्धी समस्या समाधान

गनव (सुकुम्र्ाशी, ऐलानी, र्ाढी पीडिि, गुठी, मुति हभलया, जनयुद्धको समयमा ककनबेच गररएको
जग्गाहरुको स्र्ाभमत्र् िथा हक भोग समस्या लगायिका सबै समस्याहरु) एक शक्तिशाली भूभम
आयोग गठन गररने छ।

115. कृवर्योग्य जभमनको खक्ण्िकरण रोतन र उर्वरा जभमन बााँझो राख्ने प्रबक्ृ त्िलाई तनरुत्साहहि गररने

छ। बाझो राखेको खेिीयोग्य जभमन भलजमा हदनको लागग िेस्िो जग्गा धनीको ि्यांक संकलन गनव
स्थानीय िहलाई पररचालन गररने छ। यस्िो अभभलेखको आधारमा भुभम बैंकको स्थापना गरी
स्र्ीकृि कायववर्गध अनुरुप सुकुम्र्ासी र साना ककसानलाई करार खेिीमा लगाइने छ।

116. वर्शेर् आगथवक क्षेत्रको पूर्ावधार तनमावण िथा औद्योगगक क्षेत्रको सञ्चालनमा स्र्दे शी िथा वर्दे शी
लगानी किावलाई आकवर्वि गने

नीतिगि ब्यर्स्था भमलाईने छ। पहहचान भैसकेका र औद्योगगक

उत्पादनका दृक्ष्ट्टले उपयुति ठुला उद्योगहरुलाई पहुाँच वर्स्िार गनव सिक र वर्द्युि प्रशारण लाईन
तनमावण गने कायवलाई प्राथभमकिाका साथ अतघ बढाईने छ।
117. र्न, र्नस्पति र जडिर्ुहटको व्यर्स्थापनको लागग प्रदे शमा एउटा र्ह
ृ ि प्रशोधन केन्ि प्रदे श राजधानी

सुखेिमा र हहमाली क्जल्ला हुम्ला, मुगु र िोल्पामा नमुना प्रशोधन केन्ि स्थापना गररने छ।
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कणावली

प्रदे शमा

पाइने

जडिबुटीको

अध्ययन,

उत्पादन,

वर्क्री,

वर्िरण,

प्रशोधन

र

बजारीकरणसम्बन्धी आर्श्यक व्यर्स्था भमलाईने छ।
118. अगावतनक कणावली प्रदे श तनमावणलाई सहयोग पुग्ने गरर स्थापना हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन गने नीति
भलइने छ।
119. सम्भावर्ि खानीजन्य पदाथवहरुको (भमनरल्स िथा जेम स्टोन लगायि) को उपलब्धिाको क्स्थति
भू-गभव शास्त्रीद्धारा सभेक्षण अध्ययन, अनुसन्धान पश्चाि संभावर्ि उद्योगको स्थापना गररने छ।

120. संभाव्य अध्ययनबाट लगानीमैत्री र्ािार्रण तनमावण गनव "वर्शेर् आगथवक 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 ठुला उद्योगहरुको स्थापना गररने छ।

122. महहला, दभलि, भसमान्ि र्गव लक्षक्षि साना िथा लघु उद्यम व्यर्सायहरुलाई प्रोत्साहन गने नीति
भलइने छ।

123. उत्पादनका साधन र स्रोिहरुमा लाभग्राही जनिाको स्र्ाभमत्र् स्थावपि गनव सहकारी संस्था, तनजी
कम्पनीहरु मार्वि लगानी मैत्री र्ािार्रण तनमावण गररने छ।
सभणमुख महोदर्,

124. कणावली प्रदे श सरकारले बहुपक्षीय लगानीलाई आकववर्ि गनव लगानीकिावको सहभागीिामा लगानी
सम्मेलन गने छ। कणावली प्रदे शमा जन्मी, हुकी, बढी,पढी आफ्नो क्षेत्रमा वर्भशष्ट्टिा हाभशल गरे का
र उद्यमशील नागररकहरु र काम वर्शेर्ले प्रदे श बाहहर 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 पहहलो हदन मै रारा-कणावली पयवटन र्र्वको शुभारम्भले

पयवटन क्षेत्रको वर्कासका प्रचरु सम्भार्ाना र अर्सरहरु उजागर भएका छन ्। पयवटन र्र्वलाई सर्ल
बनाउन प्रबधवनात्मक र प्रचारात्मक कायवहरुलाई तनरन्िरिा हदई पयवटकहरुको सेर्ा र सवु र्धाको
वर्स्िार र स्िरीयकरण गनव तनजी क्षेत्रलाई आकववर्वि गने नीति अर्लम्बन गररने छ।

126. कणावली प्रदे शमा पयवटन सम्बद्र्धनका लागग आर्श्यक संस्थागि संरचनाको तनमावण गरर "वर्श्र्को
पयवटकीय गन्िव्य नेपाल र नेपालको पयवटकीय गन्िव्य कणावली" हो भनेर गचनाउन कणावली पयवटन
बह
ु योजना ियार गररने छ। साथै "कणावली जाऔ अभभयान सञ्चालन गररने छ।
ृ त्िर गरु

127. पयवटनको वर्कास, वर्स्िार, प्रबद्र्धन र समन्र्यका लागग 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, भैरहर्ा,
काठमािौसम्मलाई वर्भभन्न हर्ाई कम्पनीहरुलाई उिान सच
ु ारु राखी थप उिान सेर्ा वर्स्िार गनव
उत्प्रेररि गररने छ।
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129. दग
व क्षेत्रका जनिालाई सहज र सुलभ हर्ाई यात्रा गनव प्रदे श राजधानी सुखेिबाट उिान हुने हुम्ला,
ु म
जुम्ला, मुगु र िोल्पामा आर्िजार्ि गनव हर्ाई इन्धनमा कायववर्गध बनाई अनुदान हदने व्यर्स्था
गररने छ।

130. पयवटकीय पूर्ावधारको वर्कास, तनमावण र संचालनमा र्ािार्रण संरक्षणको पक्षलाई प्राथभमकिा हदई
र्ािार्रणको जगेना गनक
ुव ा साथै होमस्टे , मोटल, ररसोटव , कटे ज र होटलको पूर्ावधार वर्कासको

कायावन्र्यन पक्षलाई प्रभार्कारी बनाईने छ। कणावली प्रदे शको स्थानीय उत्पादनको प्रर्धवन, संरक्षण र
बजारीकरण गनव उपलब्ध गराइने खानाको मेनुमा कम्िीमा एउटा पररकार स्थानीय उत्पादनकै हुनु
पने व्यर्स्था भमलाईने छ।
131. प्रदे शको

भौगोभलक,

भौगभभवक,

सामाक्जक

वर्वर्धिा

झल्काउने

गरी

पर्विीय

संग्राहालय

िथा

भौगभभवक उद्यान (क्जयोपाकव) तनमावणका लागग सम्भाव्यिा अध्ययन गररने छ। सबै स्थानीय िहका
केन्ि र र्िा कायावलयको आसपासमा हे भलप्याि बनाउन प्रोत्साहहि गनक
ुव ा साथै त्यस्िा हे भलप्यािको
अभभलेखीकरण गररने छ।

132. िालबाट िाल, हहमालबाट हहमाल, सभ्यिा, संस्कृति र धाभमवक पयवटन सककवटको सम्भाव्यिा

अध्ययन गरी तनमावण कायव शरु
ु गररने छ। यस्िै र्हुउद्देश्यीय लाभका दृक्ष्ट्टले मानर् तनभमवि िालको
सम्भाव्यिा अध्ययन गरी तनमावण गररने छ।

133. एभसयाकै लामो काभलकोटको पचाल झरना (३८५ भम.) लाई पयवटकीय स्थलको रुपमा वर्कास गने,
दे र्परु ी हुम्लाको रुपमा पररगचि हुम्लामा धाभमवक पयवटकीय गन्िब्य तनमावण गनव कैलाश हहमाल
दशवनको लागग "बाह्रदे उ भ्यु टार्र" तनमावण गररने छ। उच्च हहमाली स्थानमा मानर् बस्िी भएको
धाकाव भोट, धो, तिन्जे, भभजे, चाला, भलमी भ्यालीजस्िा क्षेत्रको पयवटकीय गन्िव्यलाई पर्
ू ावधार
वर्कासमा जोि हदइने छ।

134. पूर्व मेचीदे खख पक्श्चम महाकालीसम्म जोड्ने ग्रेट हहमालयन रे लको 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-भसद्धपाइला, पहािी िथा हहमाली क्जल्लाहरुमा
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 उद्देश्यसहहि प्राकृतिक सौन्दयव, ऐतिहाभसक, पुरािाक्त्र्क,
धाभमवक,

सााँस्कृतिक,

कृवर्,

स्र्ास््य,

र्न

र

जडिबुटी,

संग्रहालय, जलयात्रा िथा साहभसक पयवटनको पर्वद्र्धन

जनयुद्ध

स्मतृ ि

गन्िब्य,

जनयुद्ध

गररने छ। यस्िै कााँक्रेवर्हार-कुवर्ण्िे िाल-

र्ायुघट्ट-स्यापुव दह- से र्ोतसुण्िो िाल-से गुम्बा, र्ालात्रत्रपुरा सुन्दरी-चन्दनाथ-छायानाथ-रारा िालभभउदल
ु ो, रक्ल्लङ गुम्र्ा, खापन
ुव ाथ, याल्बाङ गुम्बा, भलमीको हल्जी गुम्र्ा, हहल्सा (कैलाश,
मानसरोर्र)

पचाल

झरना-महाबु-पञ्चदे र्ल-दल्
ु लु

पञ्चकोशी-भसद्धपाइलालाई

प्रादे भशक

पयवटकीय

सककवटको लागग अध्ययन गरी कायव थालनी गररने छ।
136. र्ैज्ञातनक र्न व्यर्स्थापनद्धारा र्न क्षेत्रको उत्पादकत्र् र र्न पैदार्ारको उत्पादन र्वृ द्ध गररने छ।
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137. सामुदातयक, कबुभलयिी, साझेदारी, संरक्षक्षि, धाभमवक लगायिका समुदायद्धारा व्यर्क्स्थि र्नलाई
पाररक्स्थतिकीय, आगथवक र सामाक्जक रुपले सक्षम बनाउाँ दै लाभको न्यायोगचि बााँिर्ााँि गररने छ।

138. तनजी िथा सहकारी क्षेत्रलाई र्न वर्कास िथा वर्स्िारमा संलग्न गराउाँ दै र्नजन्य उद्यमको प्रबधवन,
उत्पादनको वर्वर्धीकरण र बजारीकरणबाट मूल्य अभभर्वृ द्ध र हररि रोजगारी भसजवना गररने छ।

139. जलर्ायु पररर्िवनका नकारात्मक प्रभार् न्यूनीकरण िथा अनुकूलनका उपाय अर्लम्र्न गरर हहमाली
र्ुट्यान र र्न जोगाउन “हहमाली र्न संरक्षण” अभभयान संचालन गररने छ।

140. र्न श्रोिलाई अत्यागधक खाना पकाउने इन्धन (दाउरा) को रुपमा प्रयोग गने दरलाई न्युतनकरण

गनव आधतु नक र्ैकक्ल्पक प्रवर्गधको प्रयोग गनव प्रोत्साहहि गररने छ। चरु े क्षेत्रको संरक्षरणद्धारा
पूनजवभलकरण गने व्यर्स्था भमलाइने छ।

141. खाली रहे को र्ााँझो र्नक्षेत्रमा जडिर्ुहट िथा उत्पादनमुलक बक्ष
ृ हरु रोपी “र्ािार्रणमैत्री हररि

अथविन्त्र, समवृ द्धको मुलमन्त्र” भन्ने नारालाई साकार पानव र्हु-सरोकारर्ालाको साझेदारी िथा
सहकायवमा कायवक्रमहरु संचालन गररने छ। सबै स्थानीय िहमा र्लर्ुल िथा क्षेत्र वर्शेर् उपयोगी

जािका नसवरीहहरुको सञ्चालन र व्यर्स्थापन गनक
ुव ा साथै एक व्यक्ति दश वर्रुर्ा र्क्ष
ृ ारोपण गने
कायवलाई अभभयानको रुपमा सञ्चालन गररने छ। साथै यस प्रदे शका नाङ्गा िााँिामा र्क्ष
ृ ारोपण
कायवक्रमलाई

ठाउाँ

वर्शेर्िाअनस
ु ार उत्पादनमल
ु क र्लर्ुल

िथा अन्य

वर्रुर्ा उत्पादन

गनव र

वर्क्षरोपण गनव प्रोत्साहहि गररने छ।

142. हहमाली र्न्यजन्िक
ु ो संरक्षण गदै अन्िरावक्ष्ट्रय स्िरमा कणावलीको र्न्यजन्िक
ु ो प्रचार प्रसार गनव
प्रदे श राजधानी सख
ु ेि र हहमाली क्षेत्रमा समेि गचडियाखाना तनमावणका लागग सम्भाव्यिा अध्ययन
गररने छ।

143. र्न, र्नस्पति र जडिर्ुटीको वर्र्यमा आधारभूि वर्स्िि
ृ अध्ययन अनुसन्धान गरी संरक्षण एर्ं
हदगो

उपयोगको

लागग

रणनीति

ियार

गररने

छ।

गैर

काष्ट्ठ

र्न

पैदार्रलाई

प्रांगाररक

प्रमाखणकरणको प्रकक्रयाको लागग आर्श्यक पहल अगाडि बढाइने छ।
144. कणावली प्रदे शका दभलि िथा अति वर्पन्न घर पररर्ारलाई लक्षक्षि गरी जडिबुटी, नसवरी िथा
र्क्ष
ृ ारोर्ण कायवक्रमबाट नगदी बालीको रुपमा लाभाक्न्र्ि गराउने कायवक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ।

सभणमुख महोदर्,

145.कणावली

प्रदे शमा

तनजी

िथा

सरकारी

तनकायहरुबाट

सर्ेक्षणमा

रहे का

वर्भभन्न

जलवर्द्युि

आयोजनाहरुको आगामी १० बर्वभभत्र प्रगति मुल्याङ्कन िथा सहजीकरण गरी "वर्कास र सम्बवृ द्धको
लागग ऊजाव" भन्ने नारालाई आत्मसाथ गदै "उज्यालो कणावली प्रदे श" अभभयानबाट कम्िीमा ५०००
मेगार्ाट क्षमिाका आयोजनाहरुको तनमावण कायव अगाडि बढाइने छ।

146. नेपाल सरकारर्ाट कायावन्र्यन भईरहे को भेरी-बबई पथान्िरण पररयोजनाबाट उत्पादन गररने ४८
मेगार्ाट जलवर्द्यि
ु गह
ृ लगायिका सम्बक्न्धि संरचनाको तनमावण, संचालन र स्र्ाभमत्र् ग्रहण गने
कायव अतघ बढाइने छ। यसका लागग आर्श्यक पने १३२ के.भभ.को प्रसारण लाईन र सबस्टे सनको
तनमावण कायव नेपाल सरकारको समन्र्यमा ित्काल प्रारम्भ गररने छ।
15

147. दईु र्र्वभभत्र भेरी िाईभसवन पररयोजनामा

जलवर्द्युि आयोजना प्रदे श सरकारको स्र्ाभमत्र्मा तनमावण

गररने छ। पााँच र्र्वमा जनिाको शेयर सहभागीिासहहि ऋण र अनुदान समेिका आधारमा कम्िीमा
५०० मेघार्ाट भन्दा मागथको जलवर्द्युि आयोजना तनमावण कायव शुरु गररने छ।

148. र्ुकोट कणावली, मागथल्लो कणावली, बेिन कणावली, तिला-१, तिला-२, जगदल्
ु ला, आगेखोला,
शारदा,

नलभसंगाि,

भेरी-१

र

भेरी-४,

जुम्लाको जर्ा,

हुम्ला-१, हुम्ला-२,
जलवर्द्युि आयोजनालाई संचालन गनव लगानी मैत्री र्ािार्रण बनाईने छ।

कर्ािी

खोला

149. नेपाल सरकारको सहयोगमा कणावली कोरीिोर र भेरी कोरीिोरमा वर्द्युि प्रसारण लाईन वर्स्िार
गररने छ।

150. र्ैकक्ल्पक ऊजाव केन्िसंग समन्र्य गरे र िीन र्र्वभभत्र घर-घरमा आधतु नक ऊजाव र पााँच बर्वभभत्र सबै
प्रकारका उद्यमी समेिको माग बमोक्जम वर्द्युि उपलब्ध गराउन वर्शेर् जोि हदईने छ।

151. कणावली प्रदे शका अगधकााँश गााँउपाभलका र नगरपाभलकाहरुमा स्थानीय िहहरुसाँग सहकायव गरी सौयव,
बायु, बायो ग्यााँस एर्ं अन्य नवर्करणीय र्ैकक्ल्पक ऊजाव प्रवर्गधलाई प्रोत्साहन गरी ३ र्र्वभभत्र पूणव
वर्द्यतु िकरण गररने छ।

152. जल िथा जभमनको अगधकिम उपयोगका लागग प्रदे श नं. ५ र ७ िथा नेपाल सरकारसाँग समन्र्य
गरी र्ह
ु योजनाको प्रारुप ियार गरी सम्बक्न्धि आयोजनाहरुको
ृ ि कणावली जलाधार रणनीतिक गरु
संभाव्यिा अध्ययन एर्ं तनमावण कायवलाई अतघ बढाइने छ।

153. जलश्रोिको र्हुउद्देशीय उपयोग िथा जलाधार एर्ं स्र्च्छ पानी संरक्षण गनव स्थानीय िहसाँग
समन्र्य, सहकायव गदै जलश्रोिको र्हुउपयोगको लागग स्थानीय िहलाई प्रोत्साहहि गररने छ।

154.साना िथा मझौला जलवर्द्यि
ु आयोजना तनमावण गनव सार्वजतनक र तनजी लगानीलाई प्रोत्साहन
गररने छ।

सभणमुख महोदर्,

155. नेपाल सरकारले सार्वजतनक गरे को पााँच बर्वभभत्र भसाँचाईयोग्य सबै जभमनमा भसाँचाई सुवर्धा पुयावउने
लक्ष्यका साथ साना भसाँचाई, टार भसाँचाई, भुभमगि भसाँचाईका साना िथा मझौला आयोजनाहरुको
पहहचान गरर क्रमसः तनमावण गररने छ।

156. नदी, पहहरो र्ा भू-क्षय, िुबान र कटान हुने संभाव्य जोखखमयुति बस्िी र संरचनाहरुको पहहचान
गरर रोकथाम िथा व्यर्स्थापनका उपायहरु अबलम्बन गररने छ। ठूला नदीको हकमा नेपाल सरकार
र अन्यको हकमा स्थानीय िहहरुसाँग सहकायव गररने छ।

157. स्र्च्छ खानेपानीमा पहुाँच पुयावउन भसंचाई िथा खानेपानीको दीघवकाभलन समस्या समाधान गनव
उपलब्ध भभू मगि िथा सिह जलस्रोिहरुको समगु चि व्यर्स्थापन, उपयोग गदै कणावली, भेरी,
बबई, तिला, लगायिका नदी र खोला र्ा िालबाट पानीलाई भलफ्ट गरी स्र्च्छ खानेपानी िथा
भसंचाई उपलब्ध गराउने नीति अर्लम्बन गररने छ। साथै, पानीको मह
ु ान संरक्षण सम्बद्र्धन िथा
डिपबोररङ्ग प्रवर्गध समेि प्रयोग गरी खानेपानी वर्िरण िथा आपतू िवलाई सहज गररने छ।
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158. "सिक पूर्ावधारवर्ना वर्कासको ढोका खल्
ु दै न" भन्ने अनुभर्का आधारमा सिक मागव नजोडिएको

क्जल्ला हुम्ला र िोल्पाको सदरमुकाम जोड्ने सिक एक र्र्वभभत्र जोडिने छ। नेपाल सरकारले अगाडि
सारे को अन्िरावक्ष्ट्रय सीमा जोड्ने भसमकोट-हहल्सा, गमगढी-नाग्चेलाग्ना, दन
ै मोररम्ला सिकलाई
ु उच्च

प्राथभमकिा

हदइने

छ।जमुनाह-हहल्सा,

रानीघाटदे खख

र्हदव याको

भुडिगाउाँ ,

जाजरकोटको

मुल्सामदे खख जुम्लाको टोप्लासम्म सुरुङ मागव, दै लेखको भामसैनदे खख काभलकोटको हदल्लीकोटसम्म

सुरुङ मागव, मुगुको र्ामदे खख हुम्लाको दामवसम्मको सुरुङ मागव र मटे लादे खख जुम्लासम्म सुरुङ मागव
तनमावण कायवको संभाव्यिा अध्ययन गररने छ।
159. "अथविन्त्रमा सकक्रयिाको आधार, चस्
ु ि दरु
ु स्ि यािायाि पूर्ावधार" भन्ने मुलमन्त्रका साथ कणावली
प्रदे शको

राजधानी

र्ीरे न्िनगरबाट

नक्जकमा

रहे का

आगथवक

र

व्यपाररक

केन्िहरु

नेपालगञ्ज,

धनगढी, घोराही, जुम्ला र हदपायललाई सिक मागवबाट जोड्न सम्भाव्य अध्ययन गररने छ। साथै,
रे लमागवको पतन सम्भाव्यिा अध्ययन गररने छ।

160. प्रदे श राजधानीबाट स्थानीय िहहरुसाँग जोड्ने सिक दईु लेनका सिकमा

स्िरोन्निी गररने छ।

यसका साथै, पयवटकीय, ऐतिहाभसक, सााँस्कृतिक, परु ािाक्त्र्क लगायिका स्थल जोड्ने सिकहरु
तनमावण गदाव स्थानीय िहहरुसाँग समन्र्य गरर तनमावण कायव अतघ बढाइने छ।

161. कणावली प्रदे शको िीव्र आगथवक र्वृ द्धका लागग तनमावण गररने अन्िरावक्ष्ट्रय मापदण्िका सिकहरु बनाउ,

स्र्ाभमत्र् लेउ, संचालन गर, हस्िान्िरण गर (त्रबल्ि, ओन, अपरे ट, रान्सर्र) को अर्धारणामा
तनमावण गनव वर्दे शी लगानीकिावलाई आकवर्वि गररने छ।

162. ईक्न्जतनयररङ्ग

डिजाईन

र

सर्ारी

साधन

संख्याको

प्रक्षेपण

वर्ना

नै

तनमावण

गररएका

र्ा

तनमावणागधन क्जल्ला र्ा ग्राभमण सिकहरुको पुनमल्
ुव याङ्कन गरर आन्िररक लाभांश दर (ईन्टरनल
रे ट अर् ररटनव) को मापदण्ि पुरा गने सिकहरुको स्िरउन्निी/ पुनरुत्थान गररने छ।

163. सामररक महत्र्, पयवटकीय र्ा भसधा सम्पकवका हहसाबले महत्र्पूणव सिकहरु जस्िै उत्िर-दक्षक्षण
सिक,

क्जल्ला

सदरमुकामलाई

वर्रे न्िनगरसाँग

जोड्ने

सिकहरु,

र्ीरे न्िनगरदे खख

रारासम्मको

सिकलाई कालोपत्रे गने र स्िरोन्नति गनव नेपाल सरकारसाँग समन्र्य गररने छ।
164. र्ीरे न्िनगर, चन्दननाथ, चौरजहारी, खलंगा मुभसकोट जस्िा शहरी क्षेत्रमा भभत्री सिकको अर्स्थाको

आाँकलन गरी शहरी यािायािको वर्कासका लागग १० बर्े गुरुयोजना बनाई सो अनुरुप सिक
सन्जालको वर्कास गररने छ।
सभणमुख महोदर्,

165. खल
ु ा प्रतिस्पधाव र बजार अथविन्त्रको भसद्धान्ि अबलम्र्न गरी यात्रक
ु ो सुवर्धालाई सर्ोपरी ठानी
अन्िराक्ष्ट्रय मापदण्ि पुरा गरे का सर्ारी साधनलाई मात्र सार्वजतनक यािायाि सेर्ा हदन पाउने
व्यर्स्था भमलाइने छ।

166. प्रदे श यािायाि कायावलय स्थापना गरर यािायाि प्रणालीलाई व्यर्क्स्थि गररने छ।
167. प्रदे शमा स्र्च्छ खानेपानी वर्िरण गने व्यर्स्था भमलाइने छ।
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168. प्रदे श राजधानी, मुख्य शहरहरु, नगरपाभलका र अन्य पयवटकीय सेर्ा केन्िहरुमा भसक्जवि जलप्रर्ाह
मागव (ईमरक्जङ हाईड्रोलोक्ज) को अध्ययन गरी भलपानी िकावउने, ढल तनकास र हदसाजन्य लेदोको
वर्सजवन गने संरचना अतनर्ायव तनमावण गनव गराउन प्रोत्साहन गररने छ।
169. "प्रदर्
ु कले व्योहोछव " अथावि "पोलुटर पे वप्रक्न्सपल" को आधारमा ठोस िथा िरल र्ोहोरको
व्यर्स्थापन गररने छ। साथै, बसपाकव, चोक, बजार, सेर्ा केन्ि, सेर्ा प्रर्ाह गने कायावलय,

स्कूल, कलेज, अस्पिाल, राजमागवमा तनक्श्चि दरु ीमा र अन्य सार्वजतनक महत्र्का स्थानहरुमा
र्ैज्ञातनक वर्श्लेर्णमा आधाररि सार्वजतनक शौचालयहरुको तनमावण गररने छ।

170. जोखखममा रहे का सम्पूणव गाउाँ बस्िीमा सुरक्षक्षि एकीकृि बस्िी वर्कास गनव स्थानीय िहहरुलाई
प्रोत्साहन

गररने

छ।

कर्रन्िे

जीर्न

त्रबिाइरहे का

राउटे

लगायिका

आहदर्ाशी,

भसमान्िकृि

घरर्ारवर्हहन पररर्ारलाई सुरक्षक्षि बसोबासको व्यर्स्था भमलाउने गरी कायवक्रम िजुम
व ा गररने छ।

नेपाल सरकारले अतघ सारे को खरका छाना वर्स्थावपि गरर हटनका छाना लगाउने कायवक्रममा सहभागी
गराउन स्थानीय िहलाइव पररचालन गररने छ।
171. आर्ास क्षेत्र, व्यर्सातयक क्षेत्र, औधोगगक क्षेत्र र सेर्ा प्रर्ाह गने (सरकारी कामकाज, भशक्षा,
स्र्ास््य, मनोरन्जन, बजार, आपतू िव) क्षेत्र छुट्टय
ु ा शहरको
् ाई सबै क्जल्लामा कम्िीमा एक नमन
वर्कास

गररने छ।

172. हालको उर्वरा भभू मलाई मासेर बस्िी बस्ने र प्लहटङ् गने प्रर्तृ िलाई तनरुत्साहहि गनव कृवर्को लागग

अयोग्य स्थानहरु जस्िै उजाि पहािहरुलाई सम्याएर जग्गा प्राक्प्ि गरी ईक्न्जतनयररङ् डिजाईनका
आधारमा नयााँ बस्िीहरुको वर्कास गररने छ।

173. र्ीरे न्िनगरमा अन्िराक्ष्ट्रय सम्मेलन केन्ि तनमावण गररने छ। नेपाल सरकारसाँग समन्र्य गरी
काभलकोटको 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 संसदीय अभ्यास नयााँ हो । यसकारण संसदको क्षमिा अभभर्वृ द्ध िथा संस्थागि वर्कासका
लागग वर्शेर् कायवक्रम ल्याइने छ।

अन्त््र्मण, कणावली प्रदे श सरकारको आगथवक र्र्व २०७५।०७६ को नीति िथा कायवक्रम िजुम
व ा गने
क्रममा

महत्र्पूणव

सुझार्, सल्लाह

हदनु

हुने कणावली प्रदे श सभाका माननीय सदस्यज्यूहरु,
राजनीतिक दल, स्थानीय िहका तनर्ावगचि जनप्रतितनधीहरु, राष्ट्रसेर्क कमवचारीहरु, सुरक्षाकमी,
तनजी क्षेत्र, बुवद्धजीर्ी, नागररक समाज, सञ्चार जगि, राक्ष्ट्रय िथा अन्िराक्ष्ट्रय संघ संस्थाका

प्रतितनधीहरु, नेपाल सरकार र वर्कास साझेदारहरुप्रति हाहदव क धन्यर्ाद ज्ञापन गदै यो नीति िथा
कायक्रमलाई दृढिापर्
व
कायावन्र्य गने क्रममा सबैको तनरन्िर सहयोग र सद्भार्को अपेक्षा राखेको
ू क
छु ।

धन्यर्ाद ।
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