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सभणमखु महोदय, 

१) नेपणलको संववधणन जणरी भएको दोश्रो वर्ामण कर्णाली प्रदेश सरकणरको आर्थाक वर्ा २०७४/७५ को नीर्त तथण 
कणयाक्रम यस र्ररमणमय सभणमण प्रस्ततु र्ना पणउँदण मलणई खसुी लणरे्को छ । यस अवसरमण म नेपणलको संघीय 
लोकतणन्त्न्त्रक र्र्तन्त्रकण लणर्र् नेपणली जनतणले पटकपटक र्दै आएको ऐर्तहणर्सक जनआन्त्दोलन, सशस्त्र आन्त्दोलन 
लर्णयत यस प्रदेश स्थणपनणथा भएकण आन्त्दोलनहरुको स्मरर् र्ना चणहन्त्छु । लोकतन्त्रको स्थणपनणथा शहीदहरु तथण 
बेपत्तण र पीर्ित नणर्ररकहरुको त्यणर् र वर्लदणनलणई उच्च सम्मणन र्दाछु ।  

२) कर्णाली प्रदेश बहजुणतीय, बहभुणवर्क, बहधुणर्माक, बहसुणंस्कृर्तक तथण भौर्ोर्लक ववववधतणयकु्त ववशेर्तण भएको प्रदेश हो 
। यस प्रदेशको मौर्लक ववशेर्तणलणई आत्मसणत र्री ववववधतणबीचको एकतण, सणमणन्त्जक सणंकृर्तक ऐक्यवद्धतण, 
सवहष्र्तुण र सद्efवलणई संरक्षर् एवं प्रबद्धान र्दै बर्र्र्ीय, जणतीय, क्षेरीय, भणवर्क, धणर्माक, लैंर्र्क ववभेद र सबै 
प्रकणरकण जणतीय छुवणछुतको अन्त्त्य र्री आर्थाक समणनतण, समवृद्ध र सणमणन्त्जक न्त्यणय सरु्नन्त्ित र्ना समणनपुणर्तक 
समणवेशी र सहभणर्र्तणमूलक र्सद्धणन्त्तकण आधणरमण समतणमूलक समणज र्नमणार् र्ने संकल्प यस प्रदेशले र्लएको छ 
। 

३) यस प्रदेशर्भर  ददर्ो शणन्त्न्त्त, सशुणसन, ववकणस र समवृद्धको आकणंक्षणलणई पूरण र्ना प्रदेश सरकणरले सणवाजर्नक, र्नजी र 
सहकणरी के्षरको सहभणर्र्तण तथण ववकणस मणर्ा त सणधन र श्रोतको अर्धकतम पररचणलनद्धणरण तीब्र आर्थाक बवृद्ध 
हणर्सल र्दै ददर्ो आर्थाक ववकणस र्ने तथण प्रणप्त उपलन्त्धधहरुको न्त्यणयोन्त्चत ववतरर् र्री आर्थाक असमणनतणको 
अन्त्त्य र्दै शोर्र् रवहत समणजको र्नमणार् र्ना प्रदेशको अथातन्त्रलणई आत्मर्नभार, स्वतन्त्र तथण उन्नतन्त्शल बनणउँदै 
समणजबणद उन्त्मखु स्वतन्त्र र समदृ्ध अथातन्त्रको ववकणस र्ने उद्देश्य यस प्रदेशले र्लएको छ । 

४) ववकणसकण दृविले पछणर्ि परेको यस प्रदेशको सन्त्तरु्लत, र्रु्स्तरीय र ददर्ो रुपमण भौर्तक पूवणाधणर ववकणस र्ने 
महत्वपूर्ा न्त्जम्मेवणरी यस प्रदेशको सरकणरलणई आएको छ । र्णउँ र्णउँमण र्संहदरबणरको नणरणलणई सणकणर पणना 
प्रदेश सरकणरले ववकणस र स्थणनीय सरकणरले सणवाजर्नक सेवण प्रबणहमण जोि ददन ुजरुरी छ । ववकणसकण वहसणवले 
नेपणलकण अन्त्य प्रदेश भन्त्दण वपछर्िएको के्षर र पहणिी न्त्जल्लण बवि भएको यस कर्णाली प्रदेश ववकणसकण 
सम्भणवनणकण वहसणवले अवसर र चनुौती दबैु रहेको प्रदेश हो ।  

५) जर्िबटुी, कृवर्, जलश्रोत र पयाटन यसकण सम्भणवनण हनु भने वयनको अनसुन्त्धणन, र्नमणार् र उद्योर् स्थणपनण र्ना 
त्यर्तकै चनुौर्तहरु छन । भ—ूबनोट, सिक, संचणर, र्छमेकी रणष्ट्रसंर् सीमण जोर्िएकण व्यणपणररक नणकणहरुको संचणलन, 

कर्णाली कोररिोरको सहज यणतणयणत व्यवस्थणपन, प्रदेश रणजधणनी र केन्त्रीय रणजधणनीको र्सधण हवणइ उिणन र्नयर्मत 
र्ने, के्षरीय ववमणनस्थलको सदुृर्िकरर् र व्यवस्थणपन जस्तण चनुौर्तलणई अवसरको रुपमण पररर्त र्री अर्णर्ि बढ्न ु
परेकोछ । यस कणयामण सबै रणजनीर्तक दल, नणर्ररक समणज, उद्योर्, वणन्त्र्ज्य र व्यणपणर के्षरकण प्रबदु्ध व्यन्त्क्तहरु, 

बवुद्धजीवव वर्ा, कणनून व्यणवसणयी र परकणरको महत्वपूर्ा भरू्मकण रहन्त्छ । 

६) यसै सन्त्दभामण प्रदेश मन्त्न्त्रपररर्द्को वैठकद्धणरण नै “कर्णाली समवृद्धको आधणर, पयाटनको ववकणस र पूवणाधणर” भने्न मूल 
नणरण सवहत रणरण कर्णाली पयाटन वर्ा २०७५ मनणउन े र्नर्ाय भए बमोन्त्जम र्मर्त २०७५ सणल बैशणख १ र्ते 
सम्मणननीय प्रधणनमन्त्रीज्यू बणट रणरण कर्णाली पयाटन बर्ा २०७५ को शभुणरम्भ भैसकेको व्यहोरण सम्मणर्नत सदन 
समक्ष जणनकणरी र्रणउन चणहन्त्छु । यस प्रदेशको प्रमखु उद्योर्को रुपमण पयाटन हो भने्न तथ्यलणई मनन र्री 
कर्णाली प्रदेशलणई पयाटन हवको रुपमण र्नमणार् र्ने, कुल ग्रणहास्थ उत्पणदनमण पयाटनबणट हनुे योर्दणनको वहस्सण 
बिणउन,े लर्णनी मैरी बणतणवरर् र्नमणार् र्ने, रणवष्ट्रय तथण अन्त्तरणवष्ट्रयस्तरमण यस प्रदेशको पवहचणन र्रणउने उद्देश्य 
र्लई वव.सं. २०७५ सणलर्भर ५ लणख पयाटक र्भरयणउने लक्ष्य सवहत रणरण पयाटन वर्ा २०७५को सन्त्चवणलयले 
आफ्नण वक्रयणकलणपलणई थणलनी र्रर सकेको छ । यस अर्भयणनलणई सम्बद्ध सबै पक्षबणट पूर्ा सहयोर् हनुेछ भने्न 
आशण र ववश्वणस र्लएको छु । 
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७) “स्वणस्थ्य प्रर्त न्त्जम्मेवणर–समवृद्धको आधणर” भने्न मूल नणरण सवहत जन जनमण स्वणस्थ्यको पहुँच हणम्रो अर्भयणन 
अन्त्तर्ात “मेरो बर्ा २०७५ अर्भयणन” कणयाक्रम नेपणल सरकणर स्वणस्थ्य तथण जनसंख्यण मन्त्रणलयको सहयोर्मण यस 
प्रदेशको सणमणन्त्जक ववकणस मन्त्रणलयको अर्वुणईमण शभुणरम्भ भैसकेको छ । यस अर्भयणनले हरेक नणर्ररकले 
आफ्नो व्यवहणर पररवतान र्रेमण स्वस्थ र र्रु्स्तरीय जीवन बने्न आशण र्लएको छु । यस अर्भयणनलणई सर्ल पणने 
हणमी सबैको कताव्य हो । यस महणन अर्भयणनमण सबै पक्षको सहयोर् र सणथ रहनेछ भने्न आशण र्लएको छु ।  

८) बतामणन संववधणनको सनु्त्दर पक्ष मध्ये नणर्ररकको कताव्य संववधणनमण व्यवस्थण हनु ुपर्न एक हो । प्रदेश सरकणरले 
हणमीलणई के ददयो भनु्न भन्त्दण पर्न प्रदेश सरकणरले चणलेकण आर्थाक समवृद्धको आधणरहरुलणई सर्ल पणना नणर्ररकको 
हैर्सयतले मैले प्रदेश सरकणरलणई के सहयोर् र्रे भनेर मनन र्ना सबैमण अनरुोध र्दाछु । प्रदेश सरकणरले र्लएकण 
नीर्त तथण कणयाक्रम हणम्रो सणझण कणयाक्रम हो भने्न भणवनण प्रत्येक नणर्ररकले मनन र्ना जरुरी छ । यस 
कणयाक्रमलणई प्रत्येक नणर्ररकले आ—आफ्नो स्थणनबणट मन, बचन र कमाले सणकणर पणना दत्तन्त्चत्त भै लणग्न ु पने 
भएकोछ । जसले र्दणा यस प्रदेशको दीर्ो शणन्त्न्त्त, ववकणस र समवृद्धको जनतणको आकणंक्षण पूरण हनु ेमणर्ा प्रशस्त हनुे 
ववश्वणस र्लएको छु ।  

९) कर्णाली प्रदेशको समग्र ववकणस र समवृद्धको र्रुूयोजनण  बनणउन ववज्ञहरूको एक वटम र्नमणर्ा र्रर प्रदेशको समग्र 
योजनणको खणकण सणवाजर्नक र्ररने छ ।  

१०) मवहलण दर्लत, जनजणर्त तथण र्समणन्त्तकृत जणर्त तथण समदुणयहरूलणइा शसन्त्क्तकरर् र्नाकण लणर्र् ववर्ेश कणयाक्रम 
ल्यणइने छ । 

 
सभणमखु महोदय, 

११) जनतणसँर् मखु्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बन्त्ध स्थणवपत र्ने कणयाक्रमलणई अर्णिी बिणईने छ । 

१२) प्रदेश स्तरीय ऐन, कणनून तथण नीर्त र्नमणार् सम्बन्त्धी कणयालणई र्तधब्रतण ददइन ेछ । 

१३) मणनव अर्धकणरको संरक्षर् तथण प्रबद्धान र्ने कणयाक्रम सम्बन्त्न्त्ध नीर्त र्नयम तजुामण र्ररने छ ।  

१४) अर्नयर्मतण, विलणसनु्त्स्त र  भ्रिणचणर र्नयन्त्रर् र्री सशुणसन सवहतको जनमैरी शणसन धयवस्थण                
    अवलम्बन र्ररन ेछ ।  

१५) भिणचणरलणइा शनु्त्य सहनर्सलतणको र्नर्त अवलम्बन र्दै भिणचणर रवहत प्रदेश बनणइन ेछ । पणरदन्त्शा, र्छटो छररतो, 
प्रशणसन रणन्त्ख पूर्ा सशुणसन कणयम र्ररन ेछ ।  

१६) प्रदेशस्तरीय मणनव संसणधन ववकणस योजनण तजुामण र कणयणान्त्वयनकण कणयाक्रम अर्णिी बिणइने छ । 

१७) आवश्यक प्रणदेन्त्शक आयोर्हरू र्ठन र्ने कणयालणइा अर्णर्ि बिणइनछे ।  

१८) प्रदेशस्तरीय तणर्लम, नीर्त तथण मणपदण्ि र्नधणारर् र स्तरीकरर् सम्बन्त्न्त्ध कणया अर्णिी बिणइने छ । 

१९) मखु्यमन्त्री तथण मन्त्न्त्रपररर्द्को कणयालय तथण मन्त्रणलयहरूको संस्थणर्त सधुणर र्ने कणयालणई अर्णिी  
    बिणइने छ । 

२०) संचणर के्षरलणइा धयवन्त्स्थत र प्रभणवकणरी बनणउन आवश्यक कणयाक्रम बनणइने छ ।  

 
सभणमखु महोदय, 

२१) कर्णाली प्रदेशलणई ववशेर् आर्थाक प्रदेश (SEP) अथणात कर्णाली प्रदेश र्भर ववशेर् आर्थाक के्षर (SEZ) घोर्र्ण 
र्री सञ्चणलन र्रन् आवश्यक नीर्त र्लइने छ । 

2२) एक पणर्लकण एक घरेल ुउद्योर्को नीर्तअनसुणर स्थणनीय सीप, प्रववर्ध र कच्चण पदणथामण आधणररत घरेल ुतथण सणनण 
उद्योर्लणई प्रवधान र्ने नीर्त अबलम्बन र्ने तथण रोजर्णरमखुी र उत्पणदन मलुक ठुलण र मझौलण उद्योर्हरु जस्तै 
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र्समेण्ट, खर्नज, जर्िबटुी जस्तण प्रदेशकण कच्चण पदणथा उपभोर् हनुे उद्योर् को स्थणपनण तथण ववकणसलणई प्रणथर्मकतण 
ददईने छ । 

२३) पेट्रोर्लयम पदणथाको अध्ययन, अन्त्वेर्र् र अनसुन्त्धणन र्री उपयोर्कणलणर्र् आवश्यक योजनण बनणईन ेछ । पवहचणन 
र्ररएकण औद्योर्र्क के्षरहरुको पूवणाधणर ववकणसमण जोि ददइने छ । सणथै खणद्यणन्न, पेट्रोर्लयम पदणथा लर्णयतकण 
अत्यणवश्यकीय वस्तकुो आवश्यक तथण संकटकणलीन मौज्दणतको ववशरे् व्यवस्थण र्ररने छ । 

२४) स्वदेशी र स्थणनीयस्तरमण उत्पणददत वस्त ुतथण सेवणको उपभोर्लणई प्रणथर्मकतण र प्रोत्सणहन ददइन ेछ । 

२५) सखेुतमण अन्त्तरणवष्ट्रय मणपदण्िको प्रणदेन्त्शक ववमणनस्थल र्नमणार्कोलणर्र् संघीय सरकणरसंर् पहल र्ररने छ ।  

२६) प्रदेशमण अत्यणवश्यक वस्त ुतथण सेवणको सहज, सलुभ र र्नयर्मत आपूर्ताकण लणर्र् सणवाजर्नक, सरकणरी, र्नजी तथण 
सहकणरीको सहकणयाको प्रर्णलीलणई स्थणवपत र्ररन ेछ । स्वस्थ प्रर्तस्पधणात्मक बजणर व्यवस्थणलणई प्रोत्सणहन र्ना 
बजणरको र्नयमन र अनरु्मनको प्रर्णलीलणई स्थणवपतर्रर आपूर्ता प्रर्णलीलणई चसु्त बनणइने छ । 

२७) "समवृद्धकण लणर्र् हररत वन" भने्न नणरण सणथाक र्ना वनश्रोतको बह ुउपयोर् र्ने नीर्त र्लईने छ । सहभणर्र्तणत्मक 
र वनको ददर्ो व्यवस्थणपन र्ने नीर्त अवलम्बन र्री सरकणरी तथण र्नजी क्षेरलणई वन ववकणस तथण ववस्तणरमण 
संलग्न र्रणउँदै वनजन्त्य उद्यमको प्रबद्धान, उत्पणदनको ववववधीकरर् र बजणरीकरर्बणट मूल्यअर्भवृवद्ध र रोजर्णरी 
र्सजानण र्ररन ेछ ।  

२८) प्रदेश स्तरमण जल तथण भमूीको उत्पणदकत्व वृवद्ध र्ना जलणधणर के्षरको एवककृत संरक्षर् र व्यवस्थणपन र्ररने छ 
।  

२९)जनतणको धन, जिीवटुी वन्त्यजन्त्त ुर वन " भने्न नणरणलणइा सणकणर पणना सणथ बन जंर्लको संरक्षर् र सही उपयोर् 
एवं जिीबटुीको व्यबस्थण र प्रशोधनमण जोि ददईने छ । आर्थाकरुपले महत्वपूर्ा जिीवटुी तथण रै्रकणष्ठ वन 
पैदणवणरको व्यवसणवयक खेती, उत्पणदन ववृद्ध र बजणरीकरर्लणई प्रोत्सणहन र्ररने छ । सणथै सणमदुणवयक, कबरु्लयती, 
सणझेदणरी, संरन्त्क्षत, धणर्माक लर्णयतकण समदुणयद्वणरण व्यवन्त्स्थत वनलणई आर्थाक र सणमणन्त्जक रुपले सक्षम बनणउँदै 
लणभको न्त्यणयोन्त्चत बणँिर्णँि र्ने व्यवस्थण र्मलणईने छ । 

३०) ‘कर्णाली समवृद्धको आधणर, पयाटनको ववकणस र पूवणाधणर’ भने्न नणरण सणकणर र्ना पयाटन ववकणस र्रुु योजनण र्नमणार् 
तथण कणयणान्त्वयन र्नाकण लणर्र् र्मर्त २०७५ बैशणख १ र्ते रणरण तणलको वकनणरमण बसेको प्रदेशको रणरण 
क्यणववनेटको र्नर्ाय बमोन्त्जम कर्णाली पयाटन र्बकणस प्रणर्धकरर् र्ठन र्ररन ेछ ।  

३१) ‘स्वच्छ वणतणवरर्कण लणर्र् हररयणली’ नणरणकण सणथ सणवाजर्नक स्थलमण आर्थाक लणभ र्लन सवकन े खणलकण 
वृक्षणरोपर् कणयाक्रमलणई स्थणनीयतहसँर् समन्त्वय र्री एक व्यन्त्क्त दश रुख रोप्ने नीर्तलणई अर्भयणनको रुपमण 
अर्णर्ि बिणइने छ । 

३२) प्रणकृर्तक प्रकोपकण जोन्त्खमयकु्त के्षर पवहचणन र्री नकणरणत्मक प्रभणव न्त्यूनीकरर् र्ने योजनण तयणर र्री 
कणयणान्त्वयनमण ल्यणइनछ । 

सभणमखु महोदय, 

३३) ववपद व्यवस्थणपन, पूवा तयणरी जोन्त्खम न्त्यूनीकरर् र ववपद प्रर्तकणयाकण लणर्र् प्रणदेन्त्शक ववपद् कोर् स्थणपनण र  

सञ्चणलन र्ररने छ । वस्ती स्थणनणन्त्तणरर् सम्वन्त्न्त्ध प्रणदेन्त्शक नीर्त कणनून, मणपदण्ि र योजनण तजुामण र्ररनछे । 

३४) प्रदेशलणइा सचुनण प्रववर्ध यकु्त प्रदेश बनणउन सूचनण प्रववर्ध सम्बन्त्धी भौर्तक पूवणाधणर स्थणपनण र्ररने छ ।    

३५) चसु्त र दरुुस्त सक्षम आधरु्नक प्रववर्धयकु्त प्रदेश प्रहरी संर्ठन र्नमणार् र्री प्रदेशको शणन्त्न्त्त सरुक्षणलणई अनभुरू्त 
हनुे र्री सेवण प्रवणह र्रर र्णु्िणर्र्र्दी, संर्दठत अपरणध, जबरजस्ती असलुी, लणर् ुऔर्ध दधुयासर्न,  मणनव तस्करी, 
मवहलण तथण बणल वहंसण आददको प्रभणवकणरी रुपमण र्नयन्त्रर् र्ररने छ । सणथै लणर् ु और्धको प्रयोर् तथण 
ओसणरपसणरलणई र्नरुत्सणवहत र्री र्नयन्त्रर् र्ना र त्यसकण ववरुद्ध जनचेतनण कणयाक्रम संचणलन र्ररने छ । 
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३६) कणलोबजणरी, अबैध धयणपणर, चोरी र्नकणशी–पैठणरी, तस्करी जस्तण कृयणकलणप उपर र्नर्रणनी र र्नयन्त्रर् र्ना सवै 
सरुक्षण र्नकणयको समन्त्वयणत्मक पररचणलनलणई जोि ददई जनतणमण ददने सेवण नणर्ररक बिणपर खिण र्री तथ्यपूर्ा 
र्नुणसो र उजरुी सनुवुणइको लणर्र् र्निःशलु्क टेर्लर्ोन (Toll Free Number) प्रर्णलीको ववकणस तथण नणर्ररक सहणयतण 
कक्ष (Help Desk) स्थणपनण र्री  र्नुणसो र्छ्र्यौटको प्रर्र्त जणनकणरी ददने व्यवस्थण र्मलणईने छ । 

३७) प्रदेशलणइा पूर्ा रूपले शणन्त्न्त्त सरुक्षण ददन प्रदेश प्रहरीलणइा शसन्त्क्तकरर् र्दै आवश्यक सणधणन स्रोतको तत्कणल 
धयवस्थण र्मलणउने कणयाक्रम ल्यणइने छ ।  

३८) आधरु्नक प्रववर्धको प्रयोर्द्वणरण र्छटो छररतो र प्रभणवकणरी तररकणबणट अपरणध अनसुन्त्धणन तथण र्नयन्त्रर् र्ररन े
छ।  

३९) सिक दघुाटनणलणइा न्त्यूर्नकरर् र्ना नणर्ररक सचेतनण कणयाक्रम संचणलन र्रर सिक सशुणसन कणयम र्ने र्नर्त 
र्लइने छ ।  

४०) प्रदेशस्तरमण सणवाजर्नक ववदण, उत्सव र पवाहरुको उन्त्चत व्यवस्थणपन र्ररने छ । 

४१) द्धन्त्दबणट पीर्ित तथण ववस्थणवपत व्यन्त्क्तको उन्त्चत व्यवस्थणपन र्रर सत्यर्नरुपर् तथण मेल र्मलणप र वेपत्तण 
पणररएकण व्यन्त्क्तको सम्बन्त्धमण नीर्त बनणई कणयणान्त्वयनमण जोि ददइने छ  ।  

४२) प्रदेश र्भरकण न्त्यणवयक र अधान्त्यणवयक र्नकणयले र्रेकण रै्सलण कणयणान्त्वयनमण जोि ददइने छ ।  

४३) प्रदेश स्तरकण संचणरमणध्यमको लणर्र् इजणजत, दतणा, अर्भलेख, अनमुर्त, नववकरर्, अनरु्मन र र्नयमनलणई व्यवन्त्स्थत 
र प्रभणवकणरी बनणइ सूचनणको हकबणरे नणर्ररकमण सवैको पहचु पयुणाउने सम्बन्त्न्त्ध प्रणदेन्त्शक नीर्त, कणनून, मणपदण्ि 
तजुामण र्री प्रभणवकणरी कणयणान्त्वयनकणलणर्र् ववर्भन्न कणयाक्रम संचणलन र्ररने छ ।  

४४)दरुदरणजसम्म सञ्चणरको सहज पहुँचको लणर्र् प्रदेशस्तरमण तणरयकु्त र तणररवहत ब्रोिव्यणण्ि प्रववर्धको ववकणस, 

व्यवस्थणपन र र्नयमन र्रर सूचनण प्रववर्धको प्रवधान, संचणलन एवम र्नयमन र्ररने छ । इन्त्टरनेट सेवणको ववस्तणरमण 
जोि ददई सञ्चणर र सूचनण प्रववर्ध मैरी सञ्चणर प्रर्णलीको प्रत्यणभरू्त र्नाकण लणर्र् दरुदरणजसम्म सञ्चणरको पहुचँ पयुणाउन 
आवस्यक नीर्तको र्नमणार् र्री प्रववर्धको जिणन समेत र्ररने छ ।  

 
सभणमखु महोदय, 

४५)प्रदेशको ववकणसमण प्रत्यक्ष प्रभणव पणने, जनजीववकणको स्तरलणई उकणस्न सहयोर् परुय्णउने तथण प्रणकृर्तक प्रकोपबणट 
क्षर्तग्रस्त भौर्तक पूवणाधणरहरु जस्तै खणनेपणनी तथण सरसर्णई, र्संचणई, जलववद्यतु, भवन तथण आवणस, नदी र्नयन्त्रर् 
तथण तटबन्त्धन एवं यणतणयणत पूवणाधणर (सिक, पलु) आददको पवहचणन र्री  सम्भणव्यतण अध्ययन तथण उपयकु्त 
ठहररएकण योजनणहरुको ववस्ततृ पररयोजनण प्रर्तवेदन (DPR) तयणर र्री क्रमशिः कणयणान्त्वयन र्दै लर्र्न ेछ । 

४६)प्रदेशको भौर्ोर्लक र सणमररक अवस्थणको अध्ययन र्रर शहरीकरर् तथण एवककृत बस्ती र्बकणस कणयाक्रम संचणलन 
र्ररने छ । 

४७)प्रदेशको रणजधणनी,  न्त्जल्लण सदरमकुणम र स्थणनीय तहको केन्त्रमण बढ्दै र्रेको अव्यवन्त्स्थत शहरीकरर्लणई 
न्त्यूर्नकरर् र्री व्यवन्त्स्थत शहरको ववकणस र्ना प्रणववर्धक दृविकोर्ले संभणव्य र उपयकु्त स्थणनहरुको पवहचणन र्री 
Smart City  हरुको ववकणस र्ररने छ ।  

४८)सरुन्त्क्षत, व्यवन्त्स्थत, वणतणवरर्मैरी भवनहरु र्नमणार् र्नाकण लणर्र् भवनसंर् सम्बन्त्न्त्धत ऐन, र्नयमहरु, भवन संवहतण, 
मणपदण्ि, र्नदेन्त्शकण तयणर र्री कणयणान्त्वयमण ल्यणइने छ ।  

४९) लन्त्क्षत वर्ा तथण समदुणय लणई पवहचणन र्री जनतण आवणस कणयाक्रम संचणलन र्ररने छ । 

५०) अपणङ्गतण भएकण धयन्त्क्त र दर्लत समदुणयको उत्थणन र्री न्त्शक्षण र रोजर्णरमण पहुँच पयुणाउन जोि ददइने छ ।  

५१) मवहलण सशन्त्क्तकरर्को लणर्र् ववशरे् कणयाक्रम ल्यणउने र्नर्त अवलम्बन र्ररने छ ।  
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५२) प्रदेशकण दईु न्त्जल्लण (हमु्लण र िोल्पण) लणई रणवष्ट्रय सिक सन्त्जणलसंर् जोड्न संघीय सरकणरसंर् समन्त्वय र्री 
आवश्यक पहल कदमी अर्णिी बिणइने छ ।  

५३) कर्णाली प्रदेशको भौर्तक पूवणाधणर ववकणसकण लणर्र् जमनुणह—वहल्सण प्रधणनमन्त्री अन्त्तरणावष्ट्रय रतु मणर्ा, कर्णाली  
कोररिोर, भेरी कोररिोर लर्णयत सिकहरु लणई रणवष्ट्रय र्ौरवको आयोजनणको रुपमण समणवेश र्ना पहल र्ररने छ । 
बददायण-सखेुत सरुुङ मणर्ा र्नमणार् र्ना पूवा सम्भणव्यतण अध्ययनकण लणर्र् संघीय सरकणरसंर् अनरुोध र्ररने छ ।   

५४) संन्त्घय सरकणरबणट हस्तणन्त्तरर् भै आउन,े र्िवपआर तयणर भएकण तथण कणयणान्त्वयन भैरहेकण आयोजनणहरुलणई प्रदेश 
सरकणरले आफ्नो स्वणर्मत्वमण र्लई र्नरन्त्तरतण ददइन े छ ।  

५५) स्थणनीय तहलणई न्त्जल्लण जोड्ने र न्त्जल्लणलणई प्रदेश रणजधणनी जोड्ने सिक संजणल र्नमणार् र्ररने छ । 

५६) रणवष्ट्रय अथातन्त्रमण महत्वपूर्ा प्रभणव पणने रु्कोट कर्णाली, बेतन कर्णाली, जर्दलु्लण जलववद्यतु आयोजनण, सणरदण 
जलववद्यतु आयोजनण, नलर्संर्ि जल ववद्यतु आयोजनण लणई पवहलो प्रणथर्मकतणमण रणखी यस्तै प्रकृर्तकण जल ववद्यतु 
आयोजनणहरुलणई संन्त्घय सरकणर संर् समन्त्वय र्री प्रदेशमण लर्णनी मैरी वणतणवरर् बनणइनेछ ।प्रदेशकण सबै 
न्त्जल्लणहरूमण ववद्यतु लणइन जिणन तथण ववस्तणर र्ररने छ ।   

५७) आर्णमी पणंच वर्ा र्भर सबै स्थणर्नय तहमण ववद्यतुको सहज पहुंच अर्भवृवद्ध र्ना जल ववद्यतु, वैकलव्पक उजणा 
(सोलणर, वणयोग्यणसं, वणयो उजणा) आददको सम्भणव्यतण अध्ययन र्री उज्यणलो कर्णाली अर्भयणनलणई अर्णिी बिणईने छ 
।  

५८) जलवणय ु पररवतान, प्रणकृर्तक प्रकोप, जलउत्पन्न प्रकोपलणई न्त्यूनीकरर् र्ना जोन्त्खमयकु्त जलणशय तथण पवहरो 
व्यवस्थणपनकण लणर्र् आवश्यक नदी र्नयन्त्रर्कण योजनण तजुामण र्री कणयणान्त्वयनमण ल्यणइनछेन ्। 

५९) संघीय सरकणरसंर् समन्त्वय र्री प्रदेश सरकणर, स्थणनीय सरकणर र जनतणको प्रत्यक्ष संलग्नतणमण र्बद्यतु उत्पणदन 
र्ने आयोजनणहरु सरुु र्ने नीर्त र्लईने छ ।  

६०) भेरी–बवई बहउुद्दशेीय िणईभसान जस्तण रणवष्ट्रय र्ौरवकण आयोजनणहरुको सहज कणयणान्त्वयन र्री तोवकएको समय 
र्भर सम्पन्न र्ना आयोजनणबणट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमण प्रभणव पने के्षरहरुमण र्संचणई, स्वणस्थ्य, खणनेपणनी, यणतणयणत, 

ववद्यतु लर्णयतकण भौर्तक पूवणाधणरको व्यवस्थण र्ना संन्त्घय सरकणरसंर् समन्त्वय र्री त्यस आयोजनणबणट लणभ तथण 
लणभको वहस्सेदणरी र्लनकण लणर्र् अनरु्मन र्ने नीर्त र्लईने छ ।  

६१) सखेुत उपत्यकण तथण भेरी, बबइा र कर्णाली नदी वकनणरणको बस्तीको र्संचणई तथण खणनेपणनीको दीघाकणलीन समस्यण 
समणधणन र्ना भेरी बबइा र कर्णाली नददको पणनीलणई र्लफ्ट प्रववर्ध प्रयोर् र्रर स्वच्छ खणनेपणनी  तथण र्संचणइ 
उपलधध र्रणउने नीर्त र्लईन ेछ । 

६२) आर्णमी पणंच वर्ा र्भर बहउुद्देशीय जल उपयोर् नीर्त अन्र्तर्त भरू्मर्त तथण आकणशे पणर्नको धयवस्थणपन र्री 
कर्णाली प्रदेशकण जनतणको स्वच्छ खणनेपणनीको पहुंच कणयम र्ररने छ । 

६३) उत्पणदनन्त्शल जर्मनमण र्संचणइकण श्रोतहरुको पवहचणन र्री सबै ठणउँमण र्संचणई सवुवधण उपलधध र्रणईने छ । 

 
सभणमखु महोदय, 

६४) दक्ष जनशन्त्क्त उत्पणदन तथण ददर्ो र्बकणसकण सम्बन्त्धी बणल र्बकणसकणलणर्र् ववशेर् कणयाक्रम ल्यणइन ेछ । सणथै 
न्त्शक्षणबणट बंन्त्चत रहेकण बणलबणर्लकण कण लणर्र् अर्नवणया न्त्शक्षणको अवसर प्रदणन र्ररन ेछ । 

६५) कर्णाली प्रदेशको आवश्यकतण र संम्भणवनणलणई मध्य नजर र्दै प्रणववर्धक, व्यबहणररक तथण बैज्ञणर्नक एवं 
र्रु्स्तरीय न्त्शक्षण प्रदणन र्ररने छ । 

६६) स्थणर्नय तहमण न्त्यनुतम एउटण मणध्यणर्मक ववद्यणलयमण प्रणववर्धक र व्यणवसणवयक शैन्त्क्षक कणयाक्रम संचणलन र्ना 
सम्भणव्यतण अध्ययन र्री क्रमश लणर् ुर्ररन ेछ । सणथै यस्तण ववद्यणलयहरुलणई प्रदेश सरकणरबणट प्रोत्सणहन तथण 
नर्तजणमण आधणररत अनदुणनको व्यवस्थण र्ररने छ । सणथै आवणसीय ववद्यणलयको अवधणरर्ण र्लईने छ । 
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६७) सणक्षरतण तथण सणक्षरोत्तर कणयाक्रमहरुको संचणलन र्री सणक्षर प्रदेश घोर्र्ण अर्भयणनको संचणलन र्ररने छ । 

६८) प्रदेश र्भर आधणरभतू स्वणस्थ्य सेवण सरु्नन्त्ित र्दै सवा सलुभ र प्रभणवकणरी बनणइने छ । सणथै स्वणस्थ्य वीमण लणर् ु
र्ने नीर्त बनणइने छ ।  

६९) प्रदेश र्भर रहेकण सरकणरी, रै्र सरकणरी तथण र्नजी के्षर द्धणरण सञ्चणर्लत स्वणस्थ्य संस्थणहरुको र्नयमन, कणयणान्त्वयन 
तथण अनरु्मन प्रभणवकणरी िंर्ले र्ररने छ । 

७०) “स्वस्थ्य जीवन, सकणरणत्मक सोच” नणरणलणई चररतणथा र्ना प्रदेशकण ववर्भन्न स्थणनमण आरोग्य केन्त्रहरुको स्थणपनण 
र्ररने छ । 

71)प्रणकृर्तक न्त्चवकत्सण, होमीयोपेथी, येलोपेथी लर्णयत ववर्भन्न उपचणर पद्धर्तलणई कर्णाली प्रदेश भरी एकरुपतण कणयम 
र्री ववशरे् कणयाक्रम बनणई लणर् ुर्ररने छ । 

७2)यणतणयणतको पहुँच भएकण स्थणनीय तहहरुमण प्रर्त स्थणनीय तह कम्तीमण एक एम्बलेुन्त्स उपलधध र्रणइने छ । 

७3)असहणय जेष्ठ नणर्ररकको पणलन, पोर्र् र संरक्षर्को उन्त्चत व्यवस्थण र्दै अपङ्गतण भएकण व्यन्त्क्तहरुको समणवेशी 
करर्को नीर्त अवलम्बन र्ररने छ । 

७4) ववर्भन्न भणर्णभणर्ी, कलणकृर्त, जणतजणती, धमा संस्कृर्त सवहतको पवहचणन झल्कीने र्री कलण तथण संस्कृर्त 
संग्रणहणलयको स्थणपनण र्ररने छ । 

७5) यवुणहरुलणई उत्पणदणनसँर् जोर्िने नीर्त ल्यणइने छ । यसकण लणर्र्  प्रदेशको रणजधणनी सखेुतमण “सीप तथण श्रम 
स्कुल” खोर्लने छ । बैदेन्त्शक रोजर्णरीमण जणन ेयवुणकण लणर्र् प्रदेश स्तरबणटै श्रम स्वीकृती ददइन ेव्यवस्थण र्ररन ेछ 
। सणथै  प्रदेश र्भर योजनणबद्ध रुपमण मणनव संसणधन र्बकणस कणयाक्रम लणर् ुर्ररन ेछ ।  

७6) यस प्रदेशमण संचणर्लत मध्यपन्त्िम ववश्वववद्यणलय र कर्णाली स्वणस्थ्य ववज्ञणन प्रर्तष्ठणनलणई प्रदेश सरकणर मणतहत 
संचणलनकण लणर्र् आवश्यक कणनूनी तथण संस्थणर्त प्रबन्त्धकण लणर्र् पहल र्ररने छ । 

७7) रणवष्ट्रय लक्ष्य अनसुणर मणत ृ मतृ्यदुर, बणल मतृ्यदुर घटणउनकण लणर्र् सरुन्त्क्षत मणततृ्व, बणल स्वणस्थय, पोर्र्सँर् 
सम्बन्त्न्त्धत र्बर्भन्न कणयाक्रमलणई प्रभणवकणरी र्ररने छ । अन्त्य आधणरभतू स्वणस्थ्य, र्नशलु्क स्वणस्थय सेवण र ववशेर्ज्ञ 
सेवण ववस्तणर र्ना समन्त्वय एवं सहकणया र्ररने छ । 

७8) सखेुत न्त्स्थत के्षरीय अस्पतणललणई मेर्िकल कलेज तथण न्त्शक्षर् अस्पतणलको रुपमण ववकणस र्ररने छ । सणथै   
न्त्जल्लणकण सदरमकुणममण ५० शैयण अस्पतणल र्नमणार्कण लणर्र् अध्ययन कणया शरुु र्ररने छ । प्रत्येक स्थणर्नय 
तहमण जनघनत्व हेरी कन्त्म्तमण १५ शैयणको अस्पतणल स्थणपनणको प्रवक्रयण अर्णिी बिणइने छ । 

७9) दरु्ाम न्त्जल्लणहरुबणट उपचणरको न्त्शलन्त्शलणमण अन्त्यर प्ररे्र् भई जणने र्बरणमीहरुको लणर्र् सहजीकरर्ण र्ने कणयाक्रम 
ल्यणइने छ । सणथै लन्त्क्षत र्बरणमीहरुको लणर्र् हवणई एम्बलेुन्त्सको अध्ययन तथण  एयर र्लफ्टीङको व्यवस्थणको 
अध्ययन र्ररने छ । सणथै प्रदेश र्भरकण स्वणस्थ्य संस्थणहरुमण स्वणस्थ्य परीक्षर् प्रयोर्शणलणहरुको ववस्तणर र्दै 
लर्र्ने छ । 

८0) दरु्ाम के्षरकण पणयक पने स्थणनमण र्रु्स्तरीय स्वणस्थ्य सेवणको पहुँच बिणउन तथण सबासलुभ रुपमण और्र्ध उपलधध 
र्रणउन न्त्क्लर्नक, न्त्शववर तथण सपुथ  नणर्ररक और्र्ध पसल सरुुवणत र्ररने छ । सणथै और्र्ध उत्पणदन उद्योर्लणई 
प्रोत्सणहणन र्ररने छ । 

81) महणमणरी तथण आपतकणलीन अवस्थणकण लणर्र् न्त्चवकत्सक सवहतको स्वणस्थ्य तयणरी टोली, बर्र और्धी तथण 
आवश्यक सणमग्रीको व्यवस्थण र्ररने छ । 

८2) यस प्रदेशमण पवहचणन भएकण सिक बणलबणर्लकणहरुलणई तत्कणल रणहत, संरक्षर् र पनु स्थणपनणको कणम र्ने र 
चेतनणमलुक कणयाक्रम संचणलन र्री एक वर्ामण प्रदेशलणई सिक बणलबर्लकणमकु्त प्रदेश बनणउन े र्री अर्भयणन 
संचणलन र्ररने छ । सणथै बणलमैरी प्रदेश र्नमणार्को लणर्र् सरुुवणत र्ररने छ । 
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८3) रै्र सरकणरी संस्थणहरुको कणमकणरवणवहलणई व्यवन्त्स्थत, पणरदशी र मयणाददत बनणउन एउटै र्नकणय अन्त्तर्ात दतणा र 
र्नयमन र्ने र्री सणमणन्त्जक संघ संस्थण संचणलन तथण व्यवस्थणपन ऐन ल्यणइने छ । 

८4) वहंसण प्रभणववत मवहलण तथण बणलबणर्लकणहरूको लणर्र् संचणलनमण रहेकण एकद्धणर संकट व्यवस्थणपन तथण पनु 
स्थणपनण केन्त्रलणई र्बस्तणर र्ररने छ । वहंसण प्रभणववत मवहलण बणलबणर्लकणको अल्पकणलीन संरक्षर्कण लणर्र् हणल 
संचणलनमण रहेकण संरक्षर् केन्त्रलणई र्नरन्त्तरतण ददईन ेछ । 

८5) यस प्रदेशमण लोपलु्मखु वर्रन्त्ते जीवनयणपन र्दै आईरहेकण रणउटे समदुणयको संरक्षर् तथण व्यबस्थणपन लणर्र् 
आवश्यक कणयाक्रम संचणलन र्ररने छ । 

८6) प्रदेशमण रहेकण भणवर्क, परुणतणन्त्त्वक, ऐर्तहणर्सक, धणर्माक र सणंस्कृर्तक सम्पदणहरुको संरक्षर् र सम्वधान र्री 
र्तनीहरु मणर्ा त पयाटन प्रवद्र्धनको रुपमण ववकणस र्नाकण लणर्र्  “भणर्ण तथण संस्कृर्त आयोर्”  र्ठन र्री व्यवन्त्स्थत 
र्ररने छ । 

८7) प्रदेशको रणजधणनी सखेुतमण प्रणदेन्त्शक रङ्गशणलण र्नमणार्को लणर्र् र्िवपआर तयणर र्ररने छ । सणथै प्रदेश र्भरको 
उपयकु्त ठणँउमण हणई अन्त्ल्टच्यिु एकेिेमी सम्बन्त्न्त्ध अध्ययन र्ररने छ । न्त्जल्लणकण र्नमणार्णर्धन रङ्गशणलणलणई परु्ातण 
ददनको सणथै प्रत्येक न्त्जल्लणमण एउटण खेलकुद मैदणन हनुे र्री सम्भणव्यतण अध्ययन  र्ररने छ । 

८8) प्रदेशको खेलकुद के्षरलणई व्यवन्त्स्थत र प्रभणवकणरी बनणउन एक “प्रदेश खेलकुद पररर्द” र्ठन र्ररने छ । 

८9) यस प्रदेशको श्रम तथण रोजर्णरीको अवस्थण अध्ययन र्री प्रोर्णइल तयणर र्ररने छ सणथै रोजर्णर प्रवधान नीर्त 
तयणर र्री स्थणनीय र्नकणय सँर्को समन्त्वयमण रोजर्णर मलुक कणयाक्रमहरु संचणलन र्ररने छ । 

 
सभणमखु महोदय, 

90)प्रदेश र संघ एवं प्रदेश र स्थणनीय सणझेदणरीमण सम्पन्न र्ना सवकने तथण प्रदेश स्वयमले सञ्चणलन र्ने सम्भणववत 
आयोजनणहरुको सूची पररयोजनण बैंक (Project Bank) तयणर र्री कणयणान्त्वयनमण ल्यणइने छ । सणथै योजनण तजुामण 
कणयणान्त्वयन र अनरु्मन मूल्यणङ्कन प्रर्णली प्रभणवकणरी बनणउन “प्रणदेन्त्शक योजनण आयोर्” र्ठन र्री प्रणदेन्त्शक 
आवर्धक योजनण तथण दीघाकणलीन र्रुु योजनण मणर्ा त कणयणान्त्वयनमण ल्यणइने छ।  

91)रणवष्ट्रय र्ौरवकण आयोजनणहरुको पवहचणन तथण कणयणान्त्वयनमण रहेकण आयोजनणहरु समयमै सम्पन्न र्ना केन्त्र 
सरकणरसँर् अनरुोध र्दै संववधणनतिः प्रदेशले प्रणप्त र्नुापने योजनण आयोजनणहरु प्रदेशमण हस्तणन्त्तरर् र्ने व्यवस्थण 
र्मलणइने छ । 

९2) आयोजनणहरुको प्रणथर्मकीकरर् र्री त्यसकण लणर्र् आर्थाक स्रोतको व्यवस्थण र्मलणइने छ ।  

९3)सणवाजर्नक खररद प्रकृयण प्रर्तस्पर्र्धी, पणरदर्र्शी र पररर्णममखुी बनणउन प्रणदेन्त्शक सणवाजर्नक खररद कणनून जणरी र्री 
लणरू् र्ने व्यवस्थण र्मलणइने छ ।  

९4) सणवाजर्नक खचालणई पणरदर्र्शी जवणर्देही, ववश्वसनीय र पूवणानमुणनयोग्य बनणउन खचा र्मतव्यवयतण  सम्बन्त्धी 
मणपदण्ि तयणर र्री लणरू् र्ररने छ ।  

९5) प्रदेश सरकणरको सम्पन्त्त्त व्यवस्थणपन प्रर्णली प्रभणवकणरी बनणउन सम्पन्त्त्त व्यवस्थणपन सम्बन्त्धी रर्नीर्तक 
कणयायोजनण तयणर र्री कणयणान्त्वयन र्ररने छ ।  

९6) चणल ुखचालणई र्नन्त्ित सीमणर्भर आबद्ध र्री पुजँीर्त खचा र्ना सवकन ेयोजनणहरुलणई प्रणथर्मकतण ददई प्रदेशको 
ववकणस र समवृद्धकण लणर्र् सघणउ पगु्ने आयोजनणहरुको पवहचणन र सम्भणव्यतण अध्ययनमण जोि ददइन ेछ ।  

९7) प्रदेशको अर्धकणर के्षरर्भर पने कर रणजश्व तथण रै्रकर रणजश्वको दर दणयरण सम्भणव्यतण सम्बन्त्धमण अध्ययन 
अनसुन्त्धणन र्री प्रर्तवेदन पेश र्ना अथा मन्त्रणलयको नतेतृ्वमण ववज्ञ समेत रहेको एक उच्चस्तरीय सर्मर्त मणर्ा त 
सझुणव प्रणप्त र्री कणयणान्त्वयनमण ल्यणइने व्यवस्थण र्मलणइन ेछ ।  
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९8) संघको स्वीकृर्त भएकण वैदेन्त्शक सहणयतण तथण सणवाजर्नक ऋर्लणई पुजँीर्त र उच्च प्रर्तर्लयकु्त पररयोजनणहरुमण 
प्रणथर्मकतणकण आधणरमण  पररचणलन र्ने नीर्तर्त व्यवस्थण र्मलणइने छ ।  

९9) प्रदेशकण सबै स्थणनीय तहमण कन्त्म्तमण एक बैंक तथण ववत्तीय संस्थण अर्नवणया प¥ुयणउन संघीय सरकणरसँर् समन्त्वय 
र्री सहजीकरर् र्ररने छ ।  

100) सबै स्थणनीय तहमण ववत्तीय पहुँच सहज बनणउन लघवुवत्त, बचत तथण ऋर् सहकणरी संस्थण सञ्चणलन तथण र्नयमन 
र्ने उपयकु्त प्रणदेन्त्शक नीर्त तथण नयणँ मणपदण्ि तयणर र्री लणरू् र्ररने छ ।  

101) कर्णाली प्रदेशमण उपलधध सणधन र श्रोतको अर्धकतम उपयोर् र्री आत्मर्नभार अथा व्यवस्थणको नीर्त अवलम्बन 
र्ने सणथै श्रम र स्थणनीय स्रोतमण आधणररत पुजँी वृवद्ध र्ररने छ । 

१०2) सरकणरी, सहकणरी र नीन्त्ज के्षर संर् रहेको ववत्त पररचणलन बणरे ववशरे् कणयाक्रम सञ्चणलन र्ररने छ । सणथै एक 
व्यन्त्क्त एक उत्पणदन तथण अर्नवणया बचत को नीर्त लणर् ुर्ररने छ । 

१०3)कर्णाली प्रदेशमण सञ्चणलन र्ररने उद्योर्धन्त्दण, कलकणरखणनण तथण आयोजनण सञ्चणलन र्ना आवश्यक पुजँी रणवष्ट्रय 
अन्त्तरणवष्ट्रय लर्णनी कतणाबणट जटुणइने छ सणथै सो लणर्नी कतणाको सरुक्षण तथण लर्णनी मैरी वणतणवरर्को र्सजानण 
र्ररने छ ।  

१०4)कर्णाली प्रदेशको ववकणस सणझेदणरीमण रहेकण संयकु्त रणष्ट्रसंघीय, दइुा पन्त्क्षय, बहपुन्त्क्षय तथण अन्त्तरणवष्ट्रय ववकणस 
सणझेदणरहरूको सहयोर्लणइा आवश्यक समन्त्वयन र्री थप प्रभणवकणरी रूपमण पररचणलन र्ने नीर्तलणइा अवलम्बन 
र्ररने छ ।  

 

सभणमखु महोदय, 

१०5) यस प्रदेशकण सम्पूर्ा सवहदहरू तथण सवहदकण पररवणरहरू, घणइते योद्दण तथण बेपत्तण नणर्ररकको पररवणरको सम्मणन 
र सहयोर्को लणर्र् आवश्यक कणयाक्रम ल्यणउने नीर्त अवलम्बन र्ररने छ ।  

१०6) यस प्रदेशको समग्र ववकणसमण कृवर् के्षरको ववकणसलणई उच्च प्रणथर्मकतणमण रणख्दै खणद्यणन्न उत्पणदन, र्लरू्ल, 

तरकणरी, अदवुण, अलैची, नर्दे बणली दगु्धजन्त्य पदणथा, मणछण मणस,ु जर्िवटुी, मह, च्यणउ जस्तण वस्त ुर बणलीको उत्पणदन 
र उत्पणदकत्व वृवद्ध र्ना वैज्ञणर्नक योजनण बनणएर लणर् ुर्ररने छ । 

१०7) प्रदेश सरकणर मन्त्री  पररर्द्को पवहलो बैठकको र्नर्ाय अनसुणर रैथणन ेवणलीको संरक्षर् सम्बद्र्धन र्दै कर्णाली 
प्रदेशलणई अर्णार्नक प्रदेश घोर्र्णको आधणर र्नमणार् र्नाकण लणर्र् आवश्यक नीर्त र कणयाक्रम अन्त्घ बिणईने छ । 

१०8) "समदृ्ध कर्णालीकण लणर्र् सहकणरी अर्भयणन" भने्न मूल नणरणलणइ सणथाक र्रणउन एक र्णँऊ एक सहकणरी एक 
पकेट उत्पणदन नीर्तलणई लणरू् र्ररने छ । 

१०9) "शसुणर्सत सहकणरी उत्पणदनमण लर्णर्न" भने्न नणरणकण सणथ व्यणवसणवयक खेर्त प्रर्णलीको प्रोत्सणहन र्दै उच्च 
मूल्य कृवर् बस्तकुो उत्पणदनकण कणयाक्रमहरु संचणलन र्ररने छ । 

110) कृवर्को आधरु्नकीकरर्, व्यणवसणवयकरर्, यणन्त्न्त्रकीकरर्मण जोि ददइने छ । 

१11)कृवर् तथण पश ुपंक्षीजन्त्य बस्तकुो उत्पणदन र उत्पणदकत्व बवृद्ध मणर्ा त खणद्य सरुक्षणको अर्भववृद्ध र्ररने छ।  

१12) कृवर् तथण पश ुसेवण प्रसणरमण आम नणर्ररकको पहुँच वृवद्ध र्ने नीर्त अवलम्बन र्ररने छ । 

१13) र्लरू्लको मूल्य अर्भबवृद्ध र्ना प्रशोधन केन्त्र तथण शीत भण्िणर स्थणपनणको सम्भणव्यतण अध्ययन र्ररन ेछ । 

१14) र्रु्स्तररय वीउ उत्पणदन तथण बजणरीकरर्मण जोि दददै उत्पणदन र उत्पणदकत्व बवृद्धको सम्भणव्यतण अध्ययन 
र्ररने छ । 

१15) प्रदेश र्भर रहेकण र्णमाहरुको स्तरोन्नती र्ररने छ । 

१16) पशजुन्त्य उत्पणदनको बजणरीकरर् एवमं प्रशोधनकण लणर्र् आवश्यक पूवणाधणर ववकणसमण अनदुणनको व्यवस्थण 
र्ररनेछ ।  
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१17) चरन ववकणस, पणनीकण मूहणन संरक्षर् जस्तण कणयाक्रम बणट जैववक ववववधततण संरक्षर्मण जोि ददइन ेछ । 

१18) र्संन्त्चत के्षर ववस्तणर र्री बरै् भरी र्सचणँई सेवण उपलधध र्रणउन र्सचणँईकण सम्भणव्य सबै प्रववर्ध र प्रर्णलीको 
ववकणस र्ने कणयालणई प्रणथर्मकतणकण सणथ अर्णर्ि बिणइन ेछ । 

119)कर्णाली प्रदेशलणइा पूर्ा अग्रणर्नक प्रदेशको रूपमण ववकणस र्ना अर्णार्नक कृवर् उत्पणदन अनसुन्त्धणनकण लणर्र् कृवर् 
ववज्ञहरूको एक अर्णार्नक कृवर् उत्पणदन पररर्द् बनणइाने छ ।  

१20) कृवर्, पशपंुक्षी, सहकणरी र भरू्मसंर् सम्बन्त्न्त्धत रणवष्ट्रय स्तरकण नीर्त, र्नयम तथण रर्नीर्तलणई संववधणनको ममा र 
प्रदेश अनकुुल कणयणान्त्वयन र्ररने छ र आवश्यकतण अनसुणर थप प्रदेश स्तरीय नीर्त, र्नयम, र्नदेन्त्शकण तथण 
कणयाववर्ध  जणरी र्री कणयणान्त्वयन र्ररनेछ । 

१21) कृवर्, पश ुतथण भरू्मसंर् सम्बन्त्न्त्धत आधणरभतू तथणंकलणइ बैज्ञणर्नक िंर्बणट व्यवस्थणपन तथण अध्यणवर्धक र्ने 
व्यवस्थण  र्ररनछे । 

१22) वकसणनहरुलणई प्रणङ्गणरीक मल र जैववक और्र्ध अनदुणनमण उपलव्ध र्रणउनकुण सणथै प्रदेश स्तरमण प्रणङ्गणरीक मल 
उत्पणदन तथण जैववक और्र्ध उद्योर्को स्थणपनणकण लणर्र् सम्भणव्यतण अध्ययन र्ररने छ । सणथै रैथणने बणलीको 
र्बउ उत्पणदन, प्रशोधन र भण्िणरर्मण ववशेर् अनदुणन व्यवस्थण र्ररने छ । 

१२3) प्रदेशलणइा रणसणयर्नक मल र ववर्णदीको प्रयोर् न्त्यूर्नकरर् र्री अर्णार्नक कृवर् उत्पणदनलणई प्रोत्सणहन र्ने नीर्त   
अवलम्बन र्ररने छ । 

१२4) प्रदेश स्तरीय पश ुतथण प्लणन्त्ट क्वणरेन्त्टणइन कणयणालय र चेक पोस्ट (पररक्षर्ा केन्त्र) स्थणपनणको लणर्र् सम्भणव्यतण 
अध्ययन र्ररने छ  

१२5) कृवर् यणन्त्न्त्रकीकरर् र कृवर् पूवणाधणरमण प्रणथर्मकतण सणथ लर्णनी र्ररने छ । 

१२6) मवहलण सहकणरीहरुलणई उत्पणदन र कृवर् जन्त्य उद्योर्हरुको लणर्र् ववशरे् प्रोत्सणहनकण सणथै सीपमलुक तणर्लमको 
ववशेर् व्यवस्थण र्ररने छ  । 

१२7) अनरु्मन तथण र्नयमनलणई प्रभणवकणरी बनणई सहकणरी के्षरलणई सशुणसन कणयम र्ररने छ । 

१२8) सहकणरी सस्थणलणई कृवर् पयाटन उद्योर् उजणा जस्तण प्रत्यक्ष उत्पणदन के्षरमण पररचणलन र्ररने छ ।  

१२9) शहरबजणरको र्ोहोर संकलन र्रर जैववक मल उत्पणदन र्ना प्रोत्सणहन र्ररन ेछ । 

१30) कृवर् योग्य भरु्म चक्लणबन्त्दी र्ना प्रोत्सणहन र्ररन ेछ । 

१31) सहकणरीलणई आर्थाक खम्बणको रुपमण ववकणस र्ना, सहकणरीकण सदस्यहरुले उत्पणदनमूलक कणयाहरु र्ना, 
उत्पणदनमण आधणररत भएर सहरु्लयत ऋर् तथण अनदुणनको व्यवस्थण र्ना सहकणरी ववकणस कोर् स्थणपनण र्ररन े
छ ।  

१32) “र्णँउ शहरमण सहकणरी घरघरमण रोजर्णरी” को र्नर्त अनरुुप सहकणरीलणई अर्भयणनको रुपमण अर्णिी  विणइने छ 
। 

१33) भरू्मको वैज्ञणर्नक वर्र्ाकरर्, नक्सणंकन र व्यवस्थणपनकण लणर्ी ववस्ततृ सवे र्री र्रुुयोजनण तयणर र्ररने छ । 

१34) भरू्म सम्बन्त्धी समस्यण समणधणन र्ना ववज्ञहरू सम्मेर्लत एक अर्धकणर सम्पन्न आयोर् र्ठन र्ररने छ।  

१35) कृवर् पेशणलणई मयणाददत बनणउनकण लणर्र् र्नरन्त्तर व्यणवसणवयक कृर्कहरू पवहचणन र्री कृवर् पेन्त्शन कणयाक्रमलणई 
अर्णिी बिणइने छ । 

१३6) कर्णाली प्रदेशलणई खणद्यणन्न, तरकणरी, र्लरू्ल, दधु तथण मणसमुण आत्मर्नभार बनणउन नीर्त अवलम्बन र्ररने छ । 

१३7) भरू्मलणइ उपयोर् वववहन रणख्न ेर न्त्यनु उपयोर्, दरुुपयोर् एव अत्यर्धक दोहन र्ने कणयालणइ र्नरुत्सणवहत र्दै 
भरु्मको उन्त्चत प्रयोर् र्नाकण लणर्र् करणर खेती, सणमूवहक खेती प्रर्णलीको ववकणस र्ररने छ । 

१३8) स्वच्छ, सनु्त्दर, सवुवधण सम्पन्न तथण सरुन्त्क्षत वस्ती ववकणस र योजनणवद्ध एव ददर्ो शहरीकरर् सरु्नन्त्ित र्ररने छ 
। 
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१३9) भरू्म सम्वन्त्न्त्ध सम्परु्ा अर्भलेख Digital प्रववर्ध प्रर्णर्लमण आवद्ध र्ररनेछ । 

१40) प्रदेशको र्ररबीलणई न्त्यूनीकरर् र्नाकण लणर्र् र्ररव लन्त्क्ष्क्षत र्बशेर् कणयाक्रम संचणलन र्ररने छ  । 

१41) रेर्मट्यणन्त्सबणट प्रणप्त भएको रकमलणइ उत्पणदनमूलक के्षरमण लर्णनी र्री र्नयणातलणइ प्रवद्र्धन र्ररने छ । 

१42) यवुण स्वरोजर्णर कणयाक्रमलणइ सहकणरी मणर्ा त व्यवन्त्स्थत रुपमण सञ्चणलन र्ररने छ । 

१४3) उद्योर्, पयाटन, कृवर्, जलश्रोत, जर्िवरु्ि, खर्नज पदणथा लर्णयतकण अन्त्यश्रोत सणधनहरुको अत्यर्धक ववकणस उपयोर् 
नीर्त अनरुुप अवलम्वन र्ररने छ ।  

१४4) बणविवपर्ितहरूको समस्यण पवहचणन र्रर रणहत तथण पनुस्थणपनण कणयाक्रम संचणलन र्ना ठोस नीर्त अवलम्बन 
र्ररने छ ।   

१४5) प्रदेशमण सहकणरी रन्त्जिरको कणयणालय, प्रणदेन्त्शक यणतणयणत धयवस्थण कणयणालय र कम्पर्न रन्त्जिरको कणयणालय 
स्थणपनणको कणमलणइ अर्णर्ि बिणइने छ ।  

१४6) अन्त्त्यमण, कर्णाली प्रदेशको समग्र ववकणस अर्भयणनमण महत्वपूर्ा सहयोर् प¥ुयणउने सबै रणजनीर्तक दल, रणष्ट्रसेवक 
कमाचणरीहरु, सरुक्षणकमी,  र्नजी क्षेर, नणर्ररक समणज, सञ्चणर जर्त, सम्पूर्ा कर्णाली प्रदेश वणसीहरुकण सणथै सबै 
र्मर रणष्ट्रहरु, नेपणल सरकणर, प्रदेश सरकणरहरु, स्थणर्नय सरकणर दईु पक्षीय तथण बह ु पक्षीय अन्त्तरणवष्ट्रय संघ 
संस्थणहरुलणई हणददाक धन्त्यवणद ज्ञणपन र्दाछु ।   

 
कर्णाली प्रदेश र प्रदेश वणसीहरुको जय होस । 

धन्त्यवणद । 


