
“पययटन, कृषि, पशु र गणुस्तररय परु्वयधवर र्वरवगङु मषुिक्षते्रको पषिचवन र समषृददको अधवर” 

 

ऄदयक्ष मिोदय, 

१. र्वरवगुङ मुषिके्षत्र गवईँपवषिकवको समृषि र षिकवसको िवषग स्थवनीय तिको षनर्वयचन सम्पन्न भइ 

िोकतवषरत्रक गणतरत्रवत्मक संसदीय व्यिस्थवको स्थवनीय तिदषेख नै संस्थवगत भैसकेको छ । 

जनतवको ऄषभमतिवट स्थवषपत यस तिको चौथो ऄषधिेशनमव यस गवईँपवषिकवको अर्थथक र्िय 

२०७५/०७६ को नीषत तथव कवययक्रम प्रस्तुत गनय पवईँदव गौरिको मिशुश गरेको छु । 

२. नेपविमव संघीय िोकतवषरत्रक गणतरत्रवत्मक संसदीय व्यिस्थवको स्थवपनवकव खवषतर भएकव 

षर्षभन्न अरदोिनकव क्रममव जीर्न ईत्सगय गनुयहुने सम्पूणय ज्ञवत ऄज्ञवत सषिदिरु प्रषत िवर्ददक 

सम्मवन व्यि गदयछु । अरदोिनकव क्रममव िेपत्तव,घवआते,षपषडत र ईनीिरुकव पररर्वर  प्रषत ई् 

सम्मवन व्यि गदयछु । यसै क्रममव िोकतवषरत्रक अरदोिन मवर्य त युगवरतकवरी पररर्तयनकव िवषग 

भएकव रवषियतव र िोकतरत्रको अरदोिनमव ऄगुर्वइ गनुयहुने सम्पूणय ऄग्रजिरुको योगदवनको 

सम्मवन सषित स्मरण गनय चविरछु । 

३. स्थवनीय सरकवरको रुपमव एक र्ियको ऄर्षध सर्ि भएको ऄनुभुषत गरेको छु। यो सर्ितव 

प्रवप्तीकव िवषग सियोग गने, सुझवर् तथव मवगयदशयन ददनुहुने, खर्रदवरी गनुयहुने सम्पुणय 

जनप्रषतषनषध षमत्रिरु, रवजनीषतक दि, कमयचवरी, षशक्षक,समवजसेर्ी, िुषिषजषर्, सवझेदवर तथव 

सियवत्री सम्पुणय सरकवरी तथव गैरसरकवरी संघ-संस्थव, पत्रकवर तथव सम्पुणय िुर्वअमव-दवजुभवइ 

तथव ददददिषिषनिरु प्रषत िवर्ददक अभवर प्रकट गनय चविवरछु। अगवमी ददनमव पषन सिैिवट थप 

िौसिव, सियोग तथव खिरदवरीको ऄपेक्षव गरेको छु । 

४.  यो नीषत तथव कवययक्रम तयवर गदवय नेपविको संषर्धवनको ममय र भवर्नव, स्थवनीय सरकवर 

संचविन ऐन, २०७४, ददगो षर्कवस िक्ष, चौधौं अर्षधक योजनव, र्वरवगुङ मुषिके्षत्र गवईँ 

कवययपवषिकव तथव गवईँसभव िवट पवररत ऐन, षनयमवर्िी तथव कवययषर्षधिरु, स्थवनीय तिको 

योजनव तथव िजेट तजुयमव ददग्दशयन, २०७४, अर्थथक व्यर्स्थवपन तथव सम्पषत्त िस्तवरतरण 

सम्िषरध षनदषेशकव, २०७४ तथव प्रचषित कवनून र मवपदण्ड िमोषजम प्रवथषमकतव प्रवप्त 

कवययक्रमिवइ मूि अधवर मवषनएको छ। 

५. संघीयतवको ममय ऄनुरुप स्थवनीय सरकवरको ऄषधकवरको सर्ि प्रयोगकव सरदभयमव षर्षभन्न 

के्षत्रिवट अशंकव ईत्पन्न भआरिकेो ऄर्स्थवमव सिमती, सिकवयय र सिभवषगतवको भवर्नविवइ 

अत्मसवत गद ैअर्थथक-सवमवषजक षर्कवस, सवर्यजषनक सेर्व प्रर्वि, पुर्वयधवर षर्कवस, र्वतवर्रण 

संरक्षण, अर्थथक ऄनुशवसन तथव सुशवसन प्रिियनकव कवययक्रमिरुिवइ ई् प्रवथषमकतवमव रवख्दै 

सभ्य, ऄनुसवषशत, सुरदर र समुन्नत र्वरवगुङ मुषिके्षत्रको पषिचवन स्थवषपत गनुय िवम्रो प्रमुख 

षजम्मेर्वरी रिकेो छ। 



६. नेपविको संषर्धवनिे षनर्ददष्ट गरेकव ऄषधकवरिरुको ऄभ्यवस गद ै स्थवनीय सरकवरिवइ शसि, 

सक्षम र सर्ि सरकवरको  रुपमव षर्कवस गरवईनु पदयछ भन्ने अजको अर्श्यकतविवइ मदयनजर 

गद ैसोिी र्वटोमव ऄगवडी र्ढ्ने प्रषतिितव व्यि गदयछु । 

 

७. संिैधवषनक ब्यिस्थव ऄनुसवर नवगररककव अधवरभूत मौषिक ऄषधकवरिरु स्थवनीय तिको क्षमतव 

ऄनुसवर षनररतर पूरव गद ै जनतवको सेर्व, सुरक्षव, समृषि र सुखकव िवषग र्वरवगुङ मुषिके्षत्र 

गवईँपवषिकव  प्रषतिि रिकेो छ । 

८. िवम्रो गवईँपवषिकव प्रवकृषतक सुरदरतव, सवंस्कृषतक र धवर्थमक  सम्पदविे भरपुर छ । यी िवमी 

सिैको सवझव सम्पती हुन् । यसको पृथकतविवइ कवयम रवख्द ै सवंस्कृषतक समवनतव, सषिष्णुतव 

सषितको सभ्य र सुसंस्कृत गवईँ षनमवयण गने गवईँपवषिकवको नीषत रिकेो छ । 

९. सुशवसन, षिकवस र सम्र्ृषि सिमषतको अधवरमव ऄगवडी िढवईने कुरवमव यो गवईँपवषिकवको 

ससगो पररर्वर एक रिनेछ । यो प्रषतिितवमव सिैको सकवरवत्मक सियोगको ऄपेक्षव गदछैौं । कुनै 

पषन नवगररकिवइ कवखव र पवखव नगरी सिैको सवझव अस्थव र षर्श्ववसको केररको रुपमव स्थवनीय 

सरकवरिवइ स्थवषपत गनय चविरछौ । 

 

१०. संघ, प्रदशे र स्थवनीय तिकव सवझव ऄषधकवर सूषचकव षर्ियमव िवमी चनवखो भएर स्थवनीय स्तर 

दषेख नै यसको नेतृत्र्को जग िसवल्ने तथव संिैधवषनक ऄषधकवरिवइ िुषिमत्तव पुर्यक प्रयोग गनय 

िवमी िवषग पने छौं । 

११. परम्परवगत रुपमव रिकेो सवमवषजक ऄनुशवसनिवइ समयवनुकुि पररर्तयन गद ै समवज सुधवरको 

प्रमुख खम्र्वको रुपमव टोि सुधवर सषमषत गठन गरी षर्कवस र ऄनुशवसनिवइ अर्ि गद ैिैजवने 

प्रयवस गने छौं । 

१२. गवईँपवषिकवको श्रोत र सवधनमवषथ सिै गवईँिवसीिरुको समवन पहुचँ तथव समरयवषयक षितरणको 

ब्यिस्थव गद ै  सम्मवषनत नवगररकको रुपमव जीषर्कोपवजयन गने ऄिसर सृजनव गनय तर्य  

गवईँपवषिकवको नीषत षनदेषशत रिने छ । 

१३. रवषिय ऄरतरवषिय प्रषतर्ितव नेपविको संिैधवषनक तथव कवनुनी प्रवर्धवन संग ऄनुकुि हुनेगरी 

संिैधवषनक ऄषधकवरको ईपयोग गनय प्रयवप्त कवनुनी तथव संरचनवगत सुधवर गनय यस गवईँपवषिकव 

पररर्वर अतुर रिकेो छ |  

१४. प्रचषित कवनुनको ऄषधनमव रषि सवर्यजषनक सेर्व प्रदवन गनुय भएकव रविसेर्क कमयचवरी िरुप्रषत 

सम्मवन गद ैईिवँिरुको मनोर्ििवइ ई् रवषख ऄझ प्रभवर्कवरी ढंगिवट सेर्व प्रदवन गनय सम्पुणय 

कमयचवरीिरुिवइ ईत्प्रेररत हुन ऄषपि गदयछु ।  



१५. िवम्रव षर्ियगत कवयवयियिरुिवइ अधुषनक प्रषर्धीमैत्री कवयवयियको रुपमव षर्कवस गररद ैिषगनेछ 

। त्यसको िवषग अर्श्यक (कम््युटर/ल्यवपटप, षप्ररटर/र्ोटोकपी मेषसन, इरटरनेट, व्यवकऄप अदद) 

को व्यर्स्थव गररनेछ । 

 

१६. षिकवसकव सवझेदवरिरु संग समयवनुकुि ब्यििवर गद ै कम िवगतमव नवगररक सरतुषष्ट सषितको 

सेर्व प्रदवन गरी गवईँपवषिकव प्रषत नवगररकको षिश्ववस िढवईंद ै सुशवसनको ऄनुभुषत ददिवईन 

पयवयप्त पिि गररने छ | 

१७. ग्रवषमण ऄथयतरत्रिवइ ईत्पवदनमुखी,रोजगवरमुिक िनवईद ै ऄरतर षनभयरतवमव अधवररत षनयवयत 

तथव अयवतको प्रणविीिवइ प्रोत्सविनकव िवषग प्रषतष्पधवयत्मक िवभकव के्षत्रमव स्थवनीय सरकवर, 

षनजी के्षत्र र अम नवगररकको संिग्नतव िढवआने छ | 

१८. गवईँको षिकवसमव सिभवगी हुने, योगदवन गने तथव प्रवप्त हुने प्रषतर्ििवइ समरयवषयक रुपमव प्रवप्त 

गने ऄर्सर सिै नवगररकिवइ ईपिब्ध गरवआने छ | 

१९. प्रचषित कवनुनको ऄषधनमव रषि सवर्यजषनक सेर्व प्रदवन गनुय भएकव रविसेर्क कमयचवरी िरुप्रषत 

सम्मवन गद ैईिवँिरुको मनोर्ििवइ ई् रवषख ऄझ प्रभवर्कवरी ढंगिवट सेर्व प्रदवन गनय सम्पुणय 

कमयचवरीिरुिवइ ईत्प्रेररत हुन ऄषपि गदयछु । 

परू्वयधवर नीषत  

 िचुर्वको भरमव िजेट षिषनयोजन गने प्रर्ृषत्तिवइ षनरुत्सवषित गनय DPR तयवर गरी योजनव 

िैंक मवर्य त संघीय प्रदशेस्तररय गवईँपवषिकव स्तरीय  छुट्टवछुटै्ट िगवनीमव र गवईँपवषिकव र  

प्रदशे तथव संघको सवझेदवरीमव षिकवसकव योजनव संचविनिवइ प्रवथषमकतव ददने नीषत 

षिआनेछ | 

 ममयतको िवषग ऄषत अर्श्यक रिकेव  सवनव योजनविवइ िजेटको ब्यिस्थव गरेर ममयत गनय 

िवमो समय िवगे्न हुदँव यस्तव योजनव समयमै ममयत सम्भवरको िवषग ममयत सम्भवर कोिको 

ब्यिस्थव षमिवआनेछ | 

 गवईँ स्तरीय सडकिरूिवइ िवह्रमैवस संचविनकव िवषग स्तवरोन्नती गररद ैिषगनेछ | 

 गवईँपवषिकवको छुटै्ट भर्न नहुदँव कवयय संचविनमव ऄसिजतव ईत्पन्न भएको हुदँव  

गवईँपवषिकवको िवषग अर्श्यक भर्न षनमवयणको िवषग पिि गररनेछ | 

 पययटकिवइ अकियण गनय सके्न पुर्वयधवरको षनमवयणमव गवईँपवषिकवको िगवनीिवइ केषररत 

गररनेछ ।  

 कृषि, खवनेपवनी तथव सरसर्वइ, गररिी रयुषनकरण, सवनव ससचवइ, षिफ्ट ससचवइ, थोपव 

ससचवइ, रोजगवरमुिक ईद्यमको षर्कवस, र्षस्तसम्म सडक षर्स्तवर तथव स्तरोन्नतीकरण 



िगवयत पययटन प्रर्ियनकव कवययक्रमिरुमव सवझेदवरी नीषत ऄर्िम्र्न गद ैपुर्वयधवर षर्कवसिवइ 

जोड ददइनेछ। 

 गवईँपवषिकवको केरर र र्डव कवयवयिय जोड्ने सडकिरुिवइ षनयषमत सुचवरु हुने व्यर्स्थव 

षमिवआने छ ।   

 गवईँपवषिकवषभत्र स्र्च्छ खवनेपवषन समस्यव समवधवन गनय अर्श्यक श्रोतको खोजीिवइ षतव्रतव 

ददइनेछ। 

 नवगररकको अर्श्यकतव, षर्कवसको ऄर्स्थव र श्रोतको ईपिब्धतव षिच तवदवम्यतव कवयम गनय 

अर्षधक योजनवको षनमवयण गररनेछ। 

 जनसिभवषगतव जुट्ने योजनविवआ प्रवथषमकतवमव रवषख िजेट षर्षनयोजन गररनेछ ।  

 कृषि ईत्पवदनमव र्ृषि गनय ससचवइ निर तथव कूिविरु र  टंकीिरुको षनमवयण गररनेछ । 

 िोकमवगय षनमवयण कवययिवइ षतव्रतव ददनकव िवषग अर्श्यक पिि गररनेछ । 

अरतररक अय र्ृषिकर/रवजश्व पररचविन सम्िषरध नीषत 

 कर षतनय सके्न क्षमतवमव र्ृषि गद ैअम नवगररकिवइ कर दवयरवमव ल्यवईनको िवषग 

कर दर भरदव पषन दवयरवमव र्ृषि गने नीषत षिआनेछ | 

 टेषिर्ोनको टवर्र तथव िोर्डडग िोडयमव कर िगवआने छ | 

 एकीकृत सम्पषत कर िगवईनको िवषग अर्स्यक तयवरी गरी अ.र्. ०७६/७७ दषेख 

एकीकृत सम्पषत कर ऄषनर्वयय गनय अर्श्यक पूर्वयधवर तथव जनशषिको षिकवस गररने 

छ | 

 रवजश्व प्रशवसन शवखविवइ थप सुदढृ गद ैप्रत्येक र्डव कवयवयिवयविवट कर संकिन गने 

व्यर्स्थविवइ प्रभवर्कवरी सवथ िवगु गररने छ | 

 कर षतनुयपछय भन्ने भवर्नवको षर्कवसको िवषग कर योग्य अम्दवनीमव मवत्र कर िगवईने 

नीषत षिइनेछ । 

र्न िवतवर्रण/जन स्र्वस््य र सरसर्वइ नीषत  

 सर्व सौरदयय युि र्वरवगुङ पटक पटक घुम्न जवईँ भन्ने नवरवकव सवथ षनयषमत ऄषभयवनको 

रुपमव सरसर्वइ कवययक्रम संचविन गररने छ | 

 शुरय र्ोिोर षर्सजयन केररको ऄर्धवरणव ऄनुसवर घर,घरिवट नै र्ोिोरिवइ िर्थगकरण गररने र 

ब्यिस्थवपन गररने छ | 

 कविीगण्डकी,नर्थसङ खोिव,कवगखोिव,षतरी खोिव, पवण्डवखोिविवइ अधुषनक प्रषर्षध ऄपनवइ 

िहुईपयोग र संरक्षण गररनेछ | 



 ढि षनमवयण गररएकव गवईँिरुको ढि तथव षर्षभन्न स्थवनकव नविविवइ प्रसोधन गने व्यिस्थवको 

सुरुर्वत गररने छ | 

 गवईँषभत्र ्िवषस्टकजरय र षशशवजरय र्ोिोरिवइ षनरुत्सवषित गररनेछ | 

 गवईँपवषिकव के्षत्रषभत्र ऄस्पतवि षनमवयणको िवषग प्रदशे र केरर सरकवर संग अर्श्यक पिि 

गररने छ | 

 र्वतवर्रण संरक्षणको िवषग ऄन्नपूणय संरक्षण के्षत्रसंगको सिकवययमव एईटव ग्रवषमण ईद्यवनको 

कवययक्रम सर्ि गनय अर्शयक कवयय ऄगवडी िढवआने छ | 

 षर्धमवन स्र्वस््य संस्थवको षर्कवस र षिस्तवर गद ै अधवरभूत स्र्वस््य सेर्वमव सिैको पहुचँ 

कवयम गररने छ | 

 यस गवईँपवषिकव षभत्रकव जडीिुटीिरुको ब्यिसवषयक ईपयोगको िवषग गवईँपवषिकविे 

अर्श्यक पिि गनेछ | 

 

घरेि ुईद्योग/ईद्योग ब्यिस्थवपन नीषत  

 ईद्यमी र ब्यिसवयीिरुिवइ अफ्नो ब्यिसवय संचविन गनय ईपयुि र्वतवर्रण षनमवयण गररने छ 

। 

 स्थवनीय श्रोत, सवधन, षसप र प्रषर्षधमव अधवररत ईद्योगिरुिवइ प्रोत्सविन गने ब्यिस्थव 

षमिवआनेछ । 

 स्थवनीय स्तरमव प्रषतस्पधवयत्मक िवभको रुपमव रिकेव के्षत्रसंग सम्िषरधत ईद्योग ब्यिसवय 

स्थवपनवको िवषग अर्श्यक सियोग गररने छ ।(जस्तै अिु ईत्पवदन,स्यवई ईत्पवदन,च्यवंग्रव 

यवक,चौरी पविन अदद ।) 

सुशवसन तथव संस्थवगत षर्कवसः 

 सवर्यजषनक सेर्विवआ ईत्तरदवयी पवरदशी र सरषिकृत िनवइनेछ । र्विमैषत्र स्थवनीय शवसनमव 

जोड ददनुकव सवथै सेर्वप्रर्विमव िविर्वषिकव, जेष्ठ नवगररक, षपछषडएको समुदवय तथव र्रक 

क्षमतव भएकव व्यषििरुिवइ षर्शेि ग्रवह्यतव ददआनेछ।  

 सवर्यजषनक सेर्व प्रर्विमव षर्द्युषतय प्रषर्षधको ऄर्िम्र्निवआ संस्थवगत गररनेछ । 

 सवमवषजक सुरक्षव भत्तविवइ पुणयरुपमव िैषककङ प्रणवषििवट षर्तरणको व्यर्स्थव षमिवइनेछ । 

 सवर्यजषनक सुनुर्वइ, सवमवषजक पररक्षण तथव नवगररक सरतुष्टी सभेक्षणिवइ प्रभवर्कवरी रुपमव 

संचविन गररनेछ। 



 स्थवनीय सरकवरिे कुनै पषन ति तथव कुनै स्र्रुपको भ्रष्टवचवरिवइ सिदनै। भ्रष्टवचवर जरय 

दक्रयवकिवप प्रषत शुरय सिनषशितवको ऄर्धवरणव मवर्य त सुशवसनको प्रत्यवभुषत गररनेछ। 

 अम जनतवको सुचनवमव पहुचँ स्थवषपत गनय गवईँपवषिकवको मोर्वइि ए्स को षनमवयणको 

िवषग पिि गररनेछ । 

 षनर्वयषचत जनप्रषतषनषध, सेर्वप्रदवयक कमयचवरी तथव नवगररकको क्षमतव ऄषभिृषि सम्िषरध 

ऄषभमुषखकरणिवइ षनररतरतव ददइनेछ। जसऄरतगयत जनप्रषतषनषध तथव कमयचवरीकव िवषग 

अधवरभुत कम््युटर तथव ऄकग्रेजी भविव र दक्षतव ऄषभिृषि सम्िषरध ऄषभमुषखकरण तवषिम 

संचविन गररनेछ।  

 िविमैत्री र्डव घोिणव तथव गवईँपवषिकविवआ िविमैत्री िनवईन पिि गररनेछ । 

 

सवमवषजक षर्कवसः 

 "जन-जनमव स्र्वस््यको पहुचँ िवम्रो ऄषभयवन" स्र्स्थ शरीरको िवषग स्र्स्थ जीर्नशैिी र 

स्र्च्छ खवनपवन िवइ जीर्नको ऄषभन्न ऄंग िनवइनेछ । त्यसको िवषग समुदवयमव अधवररत 

योग षशषर्र, स्नेिन र स्र्ेदन जस्तव पंचकमयकव कवययक्रम, नर्जवत षशशु र अमवको स्र्वस््य 

प्रर्धयनको िवषग मवतृषशशु पोिण कवययक्रम, जेष्ठ नवगररकको स्र्वस््य जगेनवय को िवषग षर्शेि 

कवययक्रम संचविनगररनेछ । 

 षनयषमत खोप, र्र्थथङ सेरटर व्यर्स्थवपन, पररर्वर षनयोजन, एदककृत िविरोग व्यर्स्थवपन, 

अकषस्मक स्र्वस््य षशषर्रको व्यर्स्थवपन, मषििव स्र्वस््य स्र्यं सेषर्कव ईत्प्रेरणव,अपूर्थत 

व्यर्स्थवपन, रेकडय ररपोर्टटङ िगवयतकव कवययक्रम गररनेछ । 

 एक गवईँ एक पोखरी षनमवयण गरी पवनीको िहुईपयोगको ब्यर्स्थव षमिवइनेछ  । 

 स्र्वस््य के्षत्रमव गुणवत्मक सुधवरकव कवययक्रम संचविन गररनेछ । स्र्वस््य संस्थविरुमव नेपवि 

सरकवरद्ववरव षनशुल्क षर्तरणकव िवषग घोिणव गररएकव औिषधको अर्श्यकतव ऄनुसवर 

ईपिब्ध गरवआनेछ, पुणय खोप षनररतरतव,  षजरो िोम डषेिभरीको िवषग अर्श्यक कवययक्रमिरु 

संचविन गररनेछ । 

 मषििव स्र्वस््य स्र्यं सेषर्कविरुिवइ प्रोत्सविन तथव क्षमतवषर्कवसकव तवषिम सञ्चविन 

गररनेछ । 

 एक घर एक धवरव कवययत्रmममवर्य त खवनेपवनी ईपिव्ध गरवईने कवययक्रमिवइ प्रवथषमकतवमव 

सवथ संचविन गररनेछ। 

 षशक्षण संस्थविवआ िविमैत्री, ऄपवकगमैत्री, प्रषर्षधमैत्री, समतवमूिक र िैषङकमैत्री िनवआनेछ । 

नमुनव षर्द्यवियको ऄर्धवरणव ऄनुरुप शैषक्षक गुणस्तर सुधवरकव कवययक्रमिरु संचविन गररनेछ। 

एक र्टव सवमुदवषयक E-Library स्थवपनव तथव संचविनमव ल्यवआनेछ ।  



 जीर्नमव षशक्षवको औपचवररक सुरुर्वतको रुपमव रिने र्विषशक्षविवइ रोचक, ज्ञवनिियक र 

नमुनव िनवइनेछ। 

 षर्द्यविय तथव सरकवरी कवयवयियिरुमव र्वयोमेरिक िवजीरी जडवनिवइ क्रमश षर्स्तवर 

गररनेछ। 

 अर्वषशय षर्द्यवियको व्यर्स्थवपन गद ै ऄषनर्वयय अधवरभुत तथव षनशुल्क मवदयषमक तिको 

षशक्षव सम्म िवििवषिकवको ऄषधकवरिवइ सुषनषित गनय प्रयवस गररनेछ । 

 िेरोजगवर युर्विरुिवआ व्यवर्सवषयक तथव स्र्रोजगवरमुिक तवषिम ददआनेछ । तवषिमपिवत् 

अयअजयनकव दक्रयवकिवपमव संिग्न गरवइ स्र्रोजगवर िन्न प्रोत्सविन गररनेछ ।  

 गररर् तथव षर्पन्न षर्द्यवथीिरुिवइ शैषक्षक सवमवग्रीको व्यर्स्थव तथव छवत्रिृषत्तको व्यर्स्थव 

गररनेछ। 

 िषक्षत समुिको शशषिकरणकव िवषग क्षमतव तथव सीप षर्कवस सम्िरधी कवययक्रम संचविन 

गररनेछ। 

 खेिकुद के्षत्रको षर्कवसकव िवषग गवईँपवषिकव स्तररय र र्डव स्तररय खेिकुद षर्कवस सषमषत 

गठन गरर षर्षभन्न खेिकुद कवययक्रम संचविन गररनेछ । खेि पययटनिवइ जोड ददआनेछ । 

 सवर्यजषनक, षनजी, सिकवरी, रवषिय तथव ऄरतरवषिय दवतृ संस्थविरु सँगको सिकवययमव षिद्युत, 

सडक तथव खवनेपवनी िगवयत पुर्वयधवर षनमवयण सवझेदवररमव कवययक्रमिरु संचविन गररनेछ । 

 कृिक समुि तथव कृषि सिकवरी मवर्य त् स्र्रोजगवरमुिक तवषिम प्रदवन गद ैयूर्विरुिवइ अय 

अजयनकव दक्रयवकिवपमव सिभवगी िनवआनेछ । 

अर्थथक षर्कवस  

 अरतररक पययटन तथव िवह्य पययटनिवइ प्रोत्सविन गनय पययटकीय स्थििरुको संरक्षण तथव 

षिकवस गररनेछ । 

 षिषभन्न पययटकीय स्थििरु सम्मको पहुचँिवइ सिज गनय िवटो तथव पययटकीय स्थिमव प्रवप्त हुने 

सेर्वको गुणस्तरीयतवको िवषग पिि गररनेछ । 

 ऄन्नपूणय संरक्षण के्षत्र िगवयतकव संस्थविरु संगको सिकवययमव पययटक सूचनव केररको स्थवपनवकव 

िवषग पयवयप्त रकम छुट्यवएको छु । 

 कवषिगण्डकीमव छुसवङ देषख कवगिेनी हुदँ ैजोमसोम सम्म जियवत्रव गनयको िवषग DPR तयवर 

गनय अर्श्यक रकमको ब्यिस्थव गरेकोछु । 

 पययटकिरुिवइ षर्श्वमव दिुयभ मवषनद ैगएकव जनवर्र संग जम्कवभेट गने गरी पययटकीय स्थििरु 

षिकवस गद ैeco tourism िवइ प्रोत्सविन गनय पयवयप्त रकम षिषनयोजन गरेको छु ।   

 सम्भवव्य प्रषतस्पधवयत्मक िवभको के्षत्रको रुपमव रिकेो स्यवई,अिु तथव िेमौसमी तरकवरी 

ईत्पवदन र िेचषिखनको ब्यिस्थव षमिवईने । 



 यिवँको प्रमुख खवद्यवन्नको रुपमव रिकेो ईर्व, र्वपर, जौ जस्तव खवद्यवन्नको ईत्पवदन तथव 

ईपभोगको संस्कृषत षिकवस गनय प्रोत्सवषित गररनेछ । 

 अगवयषनक तथव िेमौसमी तरकवरी ईत्पवदनको िवषग एक गवईँ एक टनेि कवययक्रम संचविन 

गररने छ । 

 कृषिमव अधुषनकीकरण,व्यर्सवयीकरण र यवषरत्रकरणको िवषग अर्श्यक प्रर्रध षमिवआनेछ | 

 ब्यिसवषयक कृषििवइ ई् प्रवथषमकतव ददइ ससचवइको ईषचत प्रर्रध षमिवईंद ै िैजवने नीषत 

षिआनेछ | 

 स्थवनीय प्रजवषतकव षिई षिजनको ईषचत भण्डवरण, संरक्षण, प्रर्दयन र ईपयोगको ब्यिस्थव 

षमिवआनेछ | 

 कृषििवइ पययटन संग अिद्द्ि गद ैस्थवनीय ईत्पवदनकव खवद्यवन्नको पररकवर मवर्य त पययटकिवइ 

अकर्थित गनय प्रोत्सवषित गरीनेछ | 

 कृषिमव अधुषनकीकरण तथव ब्यर्सवषयकरण गद ै यिवँको स्थवनीय ईत्पवदनमव स्थवनीय 

जनतवको सिभवषगतव िढवईद ै र्िरू्ि तथव िेमौसमी तरकवरी ईत्पवदनमव जोड ददइनेछ । 

िवगत सिभवषगतवमव गवईँपवषिकव स्तररय षचस्यवन केररको स्थवपनवको िवषग अर्श्यक पिि  

गररनेछ ।  

 गवँईपवषिकवको श्रोतको ऄनुमवन  ,प्रवषप्त , पररचविन र ईपभोगमव नवगररक सिभवषगतवको 

प्रर्धयन गद ैिजेटको प्रभवर्कवरी, प्रषतर्ियुि, र पवरदशी रुपमव कवयवयरर्यन गररनेछ । योजनव 

कवयवयरर्यनमव चुस्ततव कवयम गनय प्रषर्धीको ऄषधकतम प्रयोगमव जोड ददइनेछ । 

 प्रगषतषशि कर प्रणविी ऄर्िम्िन गररनेछ । कर ऄषभिेख प्रणविीिवइ सूचनव प्रषर्षधमव 

अधवररत िनवईद ैिषगनेछ । 

 घरेिु तथव सवनव ईद्योग षर्कवसकव िवषग अर्श्यक प्रोत्सविन गररने र स्थवनीय ईत्पवदनको 

ईपभोग र प्रर्ियनमव जोड ददइनेछ । िघु ईद्यम सम्िरधी अर्षधक योजनव ऄनुरुप कवययक्रम 

संचविन गररनेछ। 

 कृषि के्षत्रको षर्कवसकव िवषग र्ैज्ञवषनक र व्यर्सवषयक खेषत प्रणवषि ऄर्िम्िन गररनेछ। मवटो 

पररक्षणकव अधवरमव पकेट के्षत्र तथव कृषि व्िक षनधवयरण गरर कृषििवइ षर्षर्षधकरण र 

व्यर्सवषयकरण गने कवययको शुभवरम्भ भएको ऄर्स्थवमव यसिवइ प्रभवर्कवरी िनवईँद ै

िषगनेछ। स्यवई अिु खुपवयनी तोरव षजम्र्ु जस्तव ईत्पवदनको षिशेि के्षत्र तोकी कृिकिवइ 

प्रोत्सवषित गररनेछ । 

  सिकवरी, समुििरु मवर्य त सवमुषिक खेती तथव पशुपविन प्रणविीिवइ प्रोत्सविन गररनेछ।  

 श्रमको सम्मवन गद ैईषचत ज्यविवदर षनधवयरण गररनेछ।  



 स्थवनीय स्रोत सवधनको ई्तम ईपयोग गद ैस्र्रोजगवरमुिक सीप षर्कवस सम्िरधी तवषिम 

संचविन गरर ददगो र भरपदो अय अजयनको श्रोत सुषनषिततकव िवषग समुषचत ऄनुदवनको 

व्यर्स्थव गररनेछ। 

 ऄनुपषस्थत भु-स्र्वषमत्र् तथव खेषतयोग्य जषमनिवइ िवँझो रवख्ने प्रिृषत्तको ऄरत्यकव िवषग पिि 

गररनेछ। िैज्ञवषनक भु ईपयोग नीषत िनवईन शुरुर्वत गररनेछ। 

 कृषि तथव र्न नसयरीको षर्स्तवर गरर जषडिुरट खेषतिवइ प्रोत्सविन गररनेछ। र्न संरक्षण तथव 

र्न व्यर्स्थवपन संिरधी कवययक्रमिरु संचविन गररनेछ। 

 पययटन मवर्य त अर्थथक षर्कवसकव िवषग धवर्थमक तथव पययटदकय के्षत्रको पषिचवन, संरक्षण र 

षर्कवसमव जोड ददआनेछ। शवषिग्रवम षशिव िगवयतकव धवर्थमक के्षत्रिरुिवइ संरक्षण गरर धवर्थमक 

तथव पययटदकय पषिचवन स्थवषपत गद ै नयवँ पययटदकय गरतब्यको खोजीिवइ पषन षनररतरतव 

ददन पययटन गुरुयोजनव तयवर गररनेछ। 

 र्जवर व्यर्स्थवपन, घरेिु ईद्योग तथव व्यर्सवय प्रर्ियनकव िवषग अर्श्यक पुर्वयधवर तयवरीमव 

जोड ददआनेछ। गवईँपवषिकव षभत्र िवट र्जवर व्यर्स्थवपन, कविोिजवरी षनयरत्रण तथव 

ऄत्यवर्श्यक र्स्तु तथव सेर्वको ईपिब्धतवकव िवषग स्थवनीय सरोकवरर्विव  सर्यपषक्षय 

प्रषतषनषध सषम्मषित सषमषत गठन गरर ऄनुगमन र षनयमन गररनेछ ।  

र्वतवर्रण तथव षर्पद व्यर्स्थवपनः 

िररयविी प्रिियन, प्रवकृषतक स्र्च्छतव तथव सुरदरतव कवयम गने कवययिवइ प्रवथषमकतव ददइनेछ। 

षर्कवस षनमवयण कवयय संचविन गदवय ददगो षर्कवस तथव िररत षर्कवस नीषत ऄर्िम्र्न गररनेछ। 

सवर्यजषनक खविी स्थवन तथव सडक दकनवरविरुमव िृक्षवरोपण, र्न संरक्षण तथव व्यर्स्थवपन 

कवययक्रम संचविन गररनेछ। 

नदी षनयरत्रणकव िवषग तटिरध षनमवयण गररनेछ ।  

जिर्वयु ऄनुकुिनकव कवययक्रमिरु संचविन गररनेछ। 

गवईँपवषिकव स्तररय षर्पद प्रषतकवयय योजनव तयवर गरर िवगु गररनेछ। षर्पद व्यर्स्थवपन कोििवइ 

कवयययोजनव िनवइ पुर्यतयवरीकव, ऄनुकुिन तथव पुनस्थवयपनवकव िवषग रयुनतम अधवर तयवर 

गररनेछ। 

षर्पद तथव प्रकोप प्रभवषर्तिरुिवइ तत्कवि ईद्दवरकव िवषग QRT (Quick Response Tem) 

प्रत्येक र्डवमव गठन गररनेछ। 



चररचरन व्यर्स्थवपन तथव प्रकोप षनयरत्रणकव िवषग र्न संरक्षण सम्िषरध कवययक्रम िनवइ िवगु 

गररनेछ। 

पुणय सरसर्वइ युि गवईँपवषिकव घोिणवकव िवषग अर्श्यक पुर्वयधवरकव कवययक्रमिरु संचविनमव 

जोड ददइनेछ। 

ऄरत्यमव, 

पररर्र्थतत रवज्य संरचनवको नौिो ऄभ्यवसमव गिन षजम्मेर्वरी िोध गद ैयस गररमवमय सभवमव 

प्रस्तुत गररएिमोषजमकव ऄपेषक्षत ईपिषब्ध िवषसि गनय सम्पुणय सदस्यज्युिरु, कमयचवरी, षशक्षक, 

रवजनीषतक दि, सुरक्षवकमी, नवगररक समवज, सियवत्री सरकवरी तथव गैरसरकवरी संघ-संस्थव, 

पत्रकवर िगवएत अम र्वरवगुङ मुषिके्षत्रर्वसीको ऄमुल्य सियोग तथव सिभवषगतविे मवत्र संभर् 

हुने कुरव ऄर्गत नै छ । तसथय यस गवईँपवषिकव षभत्र संचविन हुने िरेक दक्रयवकिवपिरुमव यिवँिरु 

सिैको सवथयक सिभवषगतव तथव कवयवयरर्यनमव तत्परतव िे नै ऄनुशवषसत, सुरदर र समुन्नत र्वरवगुङ 

मुषिके्षत्र िनवईने ऄपेक्षव सषित यिवँिरु प्रषत िवर्ददक अभवर प्रकट गद ैषर्दव हुरछु । 

 

ददकी गुरुङ  

ईपवदयक्ष  

 


