“स्वच्छ, शि शि त एव सम्बृद्ध कैला

कैला

, कैषि , पर्यटन र पव धा रकै र्य जन बृद्ध बिबृकै स”

गा उँ$प बिलाकै कै

आठौं' गा उँ$ सभा मा उँप ध्र्य

श्री, स-कै-मा र्य बि.ङद्वा र प्रस्त-त

आ.बृ. २०७८/७९ कै

न,बित त. कै र्यक्रमा
र्यस गारिरमा मार्य सभा कै अध्र्य
प्रमा-ख प्र

एव कैला

गा उँ$प बिलाकै कै अध्र्य

श्री, टकै बृहा दु-र मा-क्ता नज्र्य- ,

सकै?र्य अबिधाकैत, गा उँ$ सभा कै मा नन,र्य सदुस्र्यज्र्य-हारु , सभा मा सहार्य गा प-र्र्य ई रहान-

भाएकै सम्पर्ण कैमाचा रE बिमात्रहारु त. सभा मा उँपशिस्.त माहा न-भा वमा सवप्र.मा मा कैला

गा उँ$प बिलाकै त. माGर व्र्यशिक्तागात तर्फबृ ट हा र्दिदुकै स्व गात त. अबिभाबृ दुन व्र्यक्ता गान चा हान्छ- ।
बिबृगात ला मा समार्य दुG शिख नGप लाकै बिबृबिभान्न आन्दु लानहारुमा बृ,रगाबित प्र प्त गान- हा-नG सम्पर्ण

ज्ञा तअज्ञा त सषिहादुहारुप्रबित भा वपर्ण हा र्दिदुकै श्रीद्ध ञ्जलाE अपर्ण गादुछ- । षिवश्वमा हा ला र्फQबिलारहाG कै
कै र न मा हा मा रEबृ ट षिपबिRत सम्प-र्ण व्र्यशिक्ताहारुकै शि घ्र स्वस्थ्र्य ला भाकै कै मान गादुछ- ।
अध्र्य

माहा दुर्य, र मा नन,र्य सदुस्र्यज्र्यहारु !

नGप लाE जनत कै ला मा समार्यसम्माकै सघ

र वलाEदु न मा र्फत प्र प्त नGप लाकै सषिवधा न २०७२

कै प्र वधा न बृमा शिजमा सघ,र्य गाण्तन्त्र त्माकै ला कैत न्त्र,कै व्र्यवस्. अन्तगात जनत कै नशिजकैकै
सरकै रकै रुपमा रहाG कै कैला

गा उँ$प बिलाकै कै चाQ. व कै आठौं' गा उँ$सभा मा प $चाQ त.

अशिन्तमा व कै न,बित कै र्यक्रमा त. बृजGट प्रस्त-त गान प उँदु हाषि त भाएकै छ- । सघ,र्यत

कै र्य न्वर्यनकै सन्दुभामा स्. न,र्य सरकै रमा र्फत न गारEकैकै चा हान बृमा शिजमा कै र्य गानY , आफ्न
गा उँ$ आर्फ बृन उँ$ र नGप ला सरकै रकै स-ख, नGप लाE समाद्ध नGप लाजस्त कै र्यक्रमाहारुला ई मा-तरुप

र्दिदुनG शिजम्माGव रE हा म्रो कै $धामा आएकै छ ।र्य हा म्रो ला बिगा अवसर र चा -नQबित दु-व हा । अबिधाकै र ,
स्रो त स धान, बृजGट, उँत्तरदु षिर्यत्व र जव र्फदुG षिहात समाGत स्. न,र्य तहामा रहानG सवधा बिनकै व्र्यवस्. लाG
तल्ला तहाला ई अबिधाकै र सम्पन्न बृन उँनG प्रर्य स गारिरएकै छ, ज-न स्व गातर्य ग्र्य छ ।
अध्र्य

माहा दुर्य, र मा नन,र्य सदुस्र्यज्र्यहारु !

गा उँ$प बिलाकै कै आ .बृ. २०७८/७९ कै न,बित त. कै र्यक्रमा प्रस्त-त गानY

अबृ मा र्यस कैला

अन-माबित चा हान्छ- ।स्. न,र्य तहाकै बिनव चान पच्छर्य त चाQ. बृ
अशिन्तमा व मा प्रवG
न गारिरकैलाG प्रत्र्य

प-र गारिर हा मा, र्यस कै र्यकै लाकै

भाएकै छQ। र्यस सन्दुभामा गा उँ$प बिलाकै लाG बिबृकैट भाQगा बिलाकै

- गानY र्य जन तज-मा गान-कै स . कै र्य न्वर्यनमा प्रत्र्य
अन-भात

Gत्रकै

सहाभा गा, गार उँनG ,

मा गा र औशिचात्र्यमा आधा रिरत बिबृकै स , र ष्ट्रलाG बृ कैGकै सहास्रो ब्दुE लाक्ष्र्य , दुEगा बिबृकै सकै
स-चाकैहारुमा आधा रिरत गाबितबिबृबिधाहारु सचा लान गारE र्यस

Gत्रकै जनत कै शि

, स्व स्थ्र्यकै

बिबृकै स, स . स्वर जगा र त. आर्य-आजनमा बृशिद्ध हा-नG षिकैबिसमाकै कै र्यक्रमा सचा लान गारिर गारEव,
न्र्य-बिनकैरर्ण गानY प्रमा-ख न,बित बिलाइएकै छ ।

आदुरर्ण,र्य माहा न-भा वहारु,
आगा मा, आबि.कै बृ मा कैला

गा उँ$प बिलाकै लाG नGप लाकै सबिबृधा न २०७२ , प्रचाबिलात कै नन त.

न,बित बिनर्यमा र कै र्यबिबृबिधाहारु अन-सरर्ण गादुf स सम्बृशिन्धा न,बित त. कै र्यक्रमाकै ला बिगा
प्रस्त व पG

बिनम्न

गारG कै छ- ।

१. आबि.कै बिबृकै स
१.१ कैषि
१.१.१ कैला

गा उँ$प बिलाकै कै बिबृकै सकै माख्र्य आधा र न कैषि कै बिबृकै स भाएकै लाG
गान गा उँ$प बिलाकै कै भागा ला , मा ट कै गा-र्ण ,

अन-स रकै कैषि

बिसर्फ रिरसमा वल्कै र पकैGट

भा-गा ला

मात र अवस्. अन-स र

Gत्र बिनधा रर्ण गारिर बृ लाE बिसर्फ रिरस गारिरनG छ ।

१.१.२ कैषि कै उँत्प दुकैत्व बृशिद्ध गान उँन्नत षिवउँ त. मालाख दु त. बिस$चा ई त. कै-ला बिनमा र्ण
त. मामात गारिरनG छ ।

१.१.३ र्य-व हारुला ई कैषि मा आकै र्ण बृढा उँन ब्र्यवस षिर्यकै , हा ईजGबिनकै टनGला खGत,, बृGमाQसमा,
तरकै रE खGत, त. नगादुG बृ लाEकै ला बिगा आवश्र्यकै अन-दु नकै ब्र्यवस्. गारिरनG छ । स .
र्य-व स्वर जगा र कै र्यक्रमाकै ला बिगा बृजGट ब्र्यवस्. गारिरनG ।
१.१.४

एकै

वR

एकै

नमा-न

व्र्यवस षिर्यकै

अवधा रर्णला ई सर्फला प न कैला

- लान
तरकै रE , प प

त.

र्फलार्फ-ला

- लान , तरकै रE खGत, , कैला -२ मा
-१, मा प प

दु $तGओखर, ज-न र, अलाचा,, स्र्य उँ र लाप्स,, शिचार्य कैला

-३ मा अदु-व खGत, र

बृ ख्रा प लान कैला -४ मा स-न्तला , अदु-व , कै गात, ज-न र र बृ ख्रा प लान कैला
तरकै रE, बृ ख्रा प लान, षिकैबृ,, अलाचा, अबिम्रोस , कैला
बृ ख्रा प लान कैला

खGत,कै

-५ मा

-६ तरकै रE, षिकैबृ,, दु $तGओखर, शिचार्य

-७ अदु-व खGत, , बृ ख्रा प लान, माQरEप लान, तरकै रE खGत, कैला

बृ ख्रा प लान, अदु-व खGत,, शिचाउँरEखGत,, ज-न र र तरकै रE कैला
बृ ख्रा प लान, अदु-व खGत, र गा ई , भास,प लान, अमास खGत, कैला

-८

-९ तरकै रE खGत, ,

-१० तरकै रE खGत, ,

बृ ख्रा प लान, अदु-व खGत, र गा ई , भास,प लान, अबिम्रोस , ज-न र खGत,कै कै र्यक्रमाला ई
बिनरन्तरत गारE प्र .बिमाकैत कै स . बृजGटकै ब्र्यवस्. गारिरनG छ ।

१.१.५ बृहा-उँद्देGश्र्य,र्य आधा-बिनकै नसरEला ई ब्र्यवशिस्.त गारिरदु लाबिगानGछ र टनGला खGत,ला ई ब्र्यवशिस्.त
र बिबृस्त र गादुf लाबिगानGछ ।

१.१.६ कैषि

- न्र्य उँत्प दुनला ई प्र धान गारिर मा-ल्र्य अबिभावशिद्ध श्रीखला (Value Chain) Value Chain) ) मा
त. प ज

रुप न्तरर्ण गारिर वषिढाभान्दु बृषिढाला भा बिलानG कै र्यक्रमा सचा लान गारिरनGछ।

१.१.७ प षि- वमा त. व बिलाषिवमा कै र्यक्रमाला ई अबिभार्य नकै रुपमा सचा लान गारिरनGछ।

- लानमा
१.१.८ परमापर गात खGत, प्रर्ण लाEला ई षिवस्. षिपत गारिर नगादुG व लाE र उँन्नत ज तकै प प
ज R र्दिदुइनGछ।
१.१.९ उँत्प र्दिदुत कैषि

- न्र्य उँत्प दुनकै ला बिगा उँशिचात मा-ल्र्यकै बृज रकै ख ज, गान
त. प ज

आवश्र्यकै पहाला गारिरनG छ ।

१.१.१० जनत कै ख द्यस-र

कै अबिधाकै रला ई स .कैत र्दिदुन बिबृबिभान्न ख द्य बृ लाEकै उँन्

नतज तकै बिबृउँबिबृजन अन-दु नमा उँपलाब्धा गार ईनG छ र कैषि ला ई क्रमा : आधा-बिनकै?कैरर्ण
गादुf लाबिगानG छ।

१.१.११ स न षिकैस न सहाकै रE सस्. मा बृषिढा भान्दु बृषिढा कै ला ई आबृद्ध गारE स सस्. मा र्फत
आर्य आजन त. स्वर जगा र मा-लाकै कै र्यक्रमा सचा लान गारिरनGछ।

- लान त. कैषि
१.१.१२ न्र्य-न आर्य भाएकै ब्र्यशिक्ताहारुकै शिजवनस्तर स-धा र गान स मा-षिहाकै प प
उँत्प दुनला ई ज R र्दिदुई समाग्र जनत कै ज,वनस्तरमा स-धा र ल्र्य उँन ज R र्दिदुईनG छ ।

१.१.१३ गा उँ$प बिलाकै कै कै कैहारुकै समास्र्य हारुला इ माध्र्यGनजर गादु आगा मा, व र्दिदुख रस र्यबिनकै
माला सहा-बिलार्यत दुरमा उँपलाव्धा गार इ कैषि

उँत्प दुन वशिद्ध गान

र्यरEर्य बिRएप, लागा र्यत

सव मालामा प्रबित कैG ज, २ रुपर्य कै दुरलाG अन-दु न उँपलाव्त्धा गार इनG छ ।उँत्तs कै र्यकै

ला गा, आवश्र्यकै मालाख दु खरिरदु भाण्R रर्ण त. षिवक्र?कै ला गा, उँपर्य-त्त स्. नमा भाण्R रर्ण
बिनमा र्ण गारिरन्छ ।

१.१.१४ स वजबिनकै जग्गा हारुकै पषिहाचा न गारिर उँक्ता जग्गा हारुमा जR,व-टEमा-लाकै , औ धा,मा-लाकै
षिवरुव कै खGत, गारिरनGछ।

१.१.१५ र्फलार्फ-ला खGबित, कै व
G लाE खGत,ला ई प्रवधान गान षिवउँ त. बृGन षिवतरर्ण कै र्यक्रमाला ई
बिनरन्तरत र्दिदुईनGछ।

१.२. उँद्य गा त. वशिर्णज्र्य
१.२.१ र्यस गा उँ$प बिलाकै

Gत्रबिभात्र स न , माझौQला त. ठौं- ला उँद्य गा स्. पन कै ला गा, आवश्र्यकै

व त वरर्ण श्रीजन गारिरनG छ ।

१.२.२ न गारिरकैकै स मा-षिहाकै लागा न,मा मा त्र प्र कैबितकै श्री तमा आधा रिरत उँद्य गाहारु
बृनजन्र्य कै ठौंसमाGत) स्. पन गानकै ला गा, आवश्र्यकै पहाला गारिरनG छ ।

(Value Chain) नर्दिदुजन्र्य

१.२.३ र्यस गा उँ$प बिलाकै बिभात्र सचा लानमा रहाG कै बिबृबिभान्न ब्र्य प र त. ब्र्यवस र्य दुत कै ला गा,
प्रत्र्यGकै वR मा घ-शिम्त शि षिवर सचा लान गारिरनG छ ।

$ गाठौंन गान
१.२.४ सर कै रव ला हारुकै षिहातकै ला गा, गा उँ$प बिलाकै स्तरिरर्य उँद्य गा व शिर्णज्र्य सघ
आवश्र्यकै पहाला गारिरनGछ ।

१.२.५ घरG ला - त. कै-षिटर उँद्य गा स्. पनमा सहार्य गा गारिरनGछ।
१.२.६ कैषि

१.३. पर्यटन
१.३.१ कैला

उँत्प दुन गानY उँद्य गाला ई अन-दु न र सहा-बिलार्यत उँपलाब्धा गार ईनGछ।
बृकै-ण्ठौं, कै बिलाकै माशिन्दुर लागा र्यत धाबिमाकै पर्यटन बिबृकै सकै बिRषिपआर बिनमा र्ण

भाईसकैGकै र दुG ख रE पर्यटन बिबृकै स , र न,प खरE षिपकैबिनकै प कै ला बिगा बिRषिपआर बिनमा र्ण
भाइसकैGकै लाG , बृ ल्नGR R , दु-म्स,खकै, गा-प्तGश्वर गा-र्फ , घर ङ, चा पचाQरकै धा बिमाकै त.
पर्यटन बिबृकै सकै ला गा, स्. न,र्य प्रत्र्य

जनसहाभा गा,त मा र्य जन अगा R, बृढा ईनG छ र

बिRषिपआर बिनमा र्ण भाईसकैGकै पर्यटन प-व धा र षिवकै स गान सघ , प्रदुG

सर्य-क्ता पहालामा आवश्र्यकै बृजGट ब्र्यवस्. गारिर कै र्य अशिघ बृढा ईनGछ ।

र स्. बिनर्य तहाकै

१.३.२ स्. न,र्य जनत कै प्रत्र्य

सहाभा बिगात मा सञ्चा लान हा-नG हा मास्टG स्. पन कै ला गा, प्र त्स हान

गारिरनG छ ।हा मास्टG सचा लान गान इच्छ- कै ब्र्यशिक्ताहारुला ई त बिलामा अध्र्यर्यन , भ्रमार्ण र
अन-दु न सहार्य गा गारिरनGछ।

- भाकै-न्RG पर्यटन, बृकै-ण्ठौं पकैन, खकै बिभाउँट वर बिR.षिप.आर., सGरकैला ज्र्य हा , मानज१.३.३ ज-रG.प
ज्र्य हा , ज्र्य न्द्रुङ
- चामाGर गा-र्फ बिR.षिप.आर., षिवश्व

शिन्त गा-म्बृ बिR.षिप.आर. तर्य र गारिरनGछ।

१.३.४ बृकै-ण्ठौं पर्यटन प-व धा र बिनमा र्णकै ला गा, सघ /प्रदुG

सरकै रबृ ट बिबृबिनर्य शिजत रकैमामा

गा उँ$प बिलाकै कै तर्फबृ ट ब्र्यहा न- पनY दु षिर्यत्व बृहान गारE समार्य बिभात्र स र्य जन सम्पन्न
गारEनGछ।

१.४ सहाकै रE

१.४.१ स मा शिजकै त. आबि.कै बिबृकै सकै ला गा, सहाकै रE स्. पन , सचा लान त. प्रभा वकै रE
सGव कै ला गा,

Gर्यरधाबिन , सचा लाकै, ब्र्यवस्. पकै र कैमाचा रEहारु ला ई

मात बिबृकै स

सम्बृशिन्धा त बिलामाहारु प्रदु न गारिरनG छ ।

- लान सहाकै रE सस्. स्. पनमा उँत्प्रGरिरत गारिरनGछ।
त. प प

१.४.२ कैषि

१.४.३ सहाकै रE सस्. ला ई लाGख ब्र्यवस्. पन त बिलामा प्रदु न गारिरनGछ।

१.५ षिवशित्तर्य

Gत्र

१.५.१ स-स न सहाकै रEहारुला ई एषिकैकैत गार ई पशि$ जबृशिद्ध मा र्फत ग्र बिमार्ण
सGव कै ला बिगा पहाला गारिरनG छ ।

Gत्रमा प्रभा वकै रE

१.५.२ गा उँ$प बिलाकै बिभात्र बिबृबिभान्न (Value Chain) कै) व (Value Chain) ख) बृगाकै बिबृशित्तर्य सस्. हारु स्. पन कै ला बिगा आवश्
र्यकै पहाला गारिरनG छ ।

२. स मा शिजकै बिबृकै स :
२.१ शि

२.१.१ कैला

:

-९ कै बिलाकै उँच्चा मा .बिबृ. मा सचा बिलात प्र षिवबिधाकै शि

गारिरनGछ।

लार्यमा आवश्र्यकै सहार्य गा

२.१.२ गा उँ$प बिलाकै बिभात्रकै बिबृद्य लार्यहारुमा बिबृद्य .w सख्र्य कै अन-प तमा शि
ब्र्यवस्. गान

शि कै ब्र्यवस्. पन कै

स्. पन गारिरनGछ।

कै दुरबृन्दुEकै

२.१.३ र्यस गा उँ$प बिलाकै मा सचा लानमा आएकै एकै मा त्र आवस,र्य बिबृद्य लार्य कै बिलाकै मा .बिबृ.
न माट र ला ई आवश्र्यकै बृजGटकै ब्र्यवस्. गारिर .प ब्र्यवशिस्.त गारिरनG छ ।

२.१.४ पढ्न ज नG उँमाGरकै बिबृद्य लार्य बृ षिहार रहाG कै सम्पर्ण व लाव बिलाकै हारुला ई बिबृद्य लार्यमा
ल्र्य उँनकै ला गा, सतप्रबित त भान अबिभार्य न सचा लान गारिरनGछ।

२.१.५ र्यस गा उँ$प बिलाकै बिभात्र रहाG कै सम्पर्ण बिबृद्य लार्यहारुमा अग्रGज, मा ध्र्यमाबृ ट पठौंनप ठौंन स-रु
गान आवश्र्यकैत अन-स र शि

कैहारुकै

मात बिबृकै सकै ला बिगा शि

र्ण बिसकै ईसम्बृशिन्धा

त बिलामा सचा लान गारिरनG छ ।स . ज बितर्य व हा-ल्र्यत कै आधा रमा मा त भा
उँपलाव्धा गार उँन षिवद्य लार्यहारुकै पषिहाचा न गारिरनGछ ।

मा शि

२.१.६ सम्पर्ण बिबृद्य लार्यमा व लामात्र, , अप ङ्गमात्र, त. व त वरर्णमात्र, पव धा र बिनमा र्णला ई अशिघ
बृढा ईनG छ ।

शि कै गा-र्णस्तर बृशिद्ध गान र ब्र्यवस्. पकै?र्य प ला ई चा -स्तदु-रूस्त बृन उँन गा उँ$प बिलाकै

२.१.७

स्तरिरर्य अवश्र्यकै प-व धा रकै बिबृकै स गारिरनG छ , स . बिबृ.व्र्य.स. कै पदु बिधाकै रEहारुला ई
मात र नGतत्व बिबृकै स त बिलामा प्रदु न गारिरनG छ ।

२.१.८

शि कै गा-र्णस्तर, षिवधा .wहारूकै बिनर्यबिमात

मात परE र्ण एवमा{

आधा रमा षिवद्य लार्यहारुला ई प-रस्कैत र अन-दु न व्र्यवस्. गारिरनGछ।

२.१.९ प्र षिवबिधाकै शि

शि कै उँपलाशिव्धाकै

लार्य सचा लान गारिर पठौंनप ठौंन गार उँनG ईच्छ- कै षिवद्य लार्यहारुला ई अन-दु न

सहार्य गाकै व्र्यवस्. गारिरनGछ।

२.१.१० रिरक्ता शि
२.१.११

कै दुरबृशिन्दु र्य. शि घ्र पदुप-बित गारिर शि

आगा मा, आबि.कै

बृ बृ ट

बृ लाबृ बिलाकै कै ला गा, उँच्चा शि

ला गा- हा-नG गारिर दुबिलात
अध्र्यर्यन कै

२.१.१२ न्र्य-न बृGतन कै माकै ज गादुf आइरहाG कै

कै गा-र्णस्तर षिवकै स गानकै ला गा, शि

गार इनGछ ।

२.१.१४वR शि

सबिमाबित, गा उँ$ शि

सबिमाबित र शि

त.

जGहाGन्दु र

कै त. षिवद्य लार्य कैमा चा रEला ई

कैला इ समार्य स न्दुबिभाकै त बिलामा उँपलाव्धा
ख मा र्फत षिवद्य लार्य अन-गामान , कै

बिनरिर र्ण, स-चाकैमा आधा रिरत अन-गामार्ण प्रर्ण लाE मा र्फत
लाबिगानGछ।

अबित बिबृपन्न

स्. पन गारिरनGछ

ECD शि

न्र्य र्य शिचात तलाबृ स-षिवधा कै ब्र्यवस्. गारिरनGछ।

२.१.१३ शि

कै अभा वहा-न र्दिदुईनG छन।

Qशि कै गा-र्णस्तर स-धा र गादुf

२.२ स्व स्थ्र्य:

२.२.१ जनत कै स्व स्थ्र्य सम्बृशिन्धा माQबिलाकै हाकैला ई प्रत्र्यभात गान त. स्व स्थ्र्यकै पहा-$चामा

अबिभावद्ध, गारिरनGछ । स . माषिहाला त. व लाव बिलाकै र ज्र्यGष्ठौं न गारिरकैहारुकै ला बिगा
आवश्र्यकैत अन-स र प्रत्र्यGकै वR मा स्व स्थ्र्य शि षिवर सचा लान गारिरनGछ

२.२.२ सम्पर्ण जनत ला ई आधा रभात स्व स्थ्र्य सGव प्रदु न गान सबृ वR हारुमा स्. षिपत स्व स्थ्र्य
चाQकै? र आधा रभा-त स्व स्थ्र्य कैGन्द्रुहारुकै स-धा र गादुf लाबिगानGछ।

२.२.३ स्व स्थ्र्य बिबृमा कै र्यक्रमाला ई प्रभा वकै रE बृन उँन प्रत्र्यGकै घरपरिरव रकै अबिनबृ र्य स्व स्थ्र्य
बिबृमा र्यस बृ

सम्पन्न गारिरनGछ ।स . न्र्य-न आर्य भाएकै २०० घरपरिरव रला ई बिन : ल्- कै

स्व स्थ्र्य बिबृमा गारिरनGछ ।

२.२.४ “स्व स्थ्र्य आमा स्व स्थ्र्य शि

-” कै र्यक्रमा अन्तगात गाभावत, त. स-त्कैGरE माषिहाला हारुकै

स्व स्थ्र्य समास्र्य समाधा नकै ला बिगा गा उँ$प बिलाकै श्रीG त्र बिभात्र बिनs ल्- कै एम्बृ-लाGन्स सGव र
प र्ण कै र्यक्रमा सचा लान गारिरनGछ।

२.२.५ बिबृद्य लार्यमा अध्र्यर्यनरत छ त्र हारुकै ला बिगा स्. न,र्य स्तरमा बिनमा र्ण गारिरएकै स्र्य नGटरE
प्र्य R बिन: ल्- कै षिवतरर्ण गारिरनGछ ।

२.२.६ ख पर्य-क्ता गा उँ$प बिलाकै ला ई र्दिदुगा बृन ई र ख्न र कै-प र्णकै पषिहाचा हान गारिर शि घ्र कै-प र्ण
न्र्यबिनकैरर्ण कै र्यक्रमा सचा लान गारिरनGछ ।

२.२.७ माषिहाला हारुकै ला बिगा स्तन , प ठौंGघरसम्बृशिन्धा क्र्य न्सर र आङ खस्नGसम्बृशिन्धा र गाकै शि षिवर
सञ्चा लान गारिरनGछ ।

२.२.८ गा उँ$प बिलाकै कै मा तहा तमा रहाG कै मा बि.ल्ला

Gत्रमा १ , तल्ला

Gत्रमा १ गारिर २ वट

एम्बृ-लाGन्स सGव ला ई .प प्रभा वकै रE रुपमा सचा लान गारिरनGछ।

२.२.९ माहा मा रEकै रुपमा र्फलाEरहाG कै कै र न भा इरसकै दु श्री लाहार बिनर्यन्त्रर्णला इ प्रभा वकै रE
बृन उँन स्व स्थ्र्य चाQकै? त. स मा-दु षिर्यकै स्व स्. ईकै ईहारुमा अशिक्सजन सषिहातकै बृGR र
आवश्र्यकै औ धा, त. उँपकैरर्णकै व्र्यवस्. गारिरनGछ।

२.२.१० कै र न भा ईरस Covid-19 कै कै रर्ण र्फQबिलाएकै माहा मा रE बिनर्यन्त्रर्ण गान वR वR मा
जनचाGतन मा-लाकै कै र्यक्रमा र ख प कै र्यक्रमा सचा लान गारिरनGछ।

२.२.११ स्व स्थ्र्य सस्. हारुकै प-व धा र बिनमा र्ण र मामात गान प्रर्य प्त बृजGटकै ब्र्यवस्. गारिरनGछ।
२.२.१२ गा उँ$प बिलाकै द्वा र सचा बिलात कै बिभाR आईस लाGसन कैGन्द्रुकै

मात वशिद्ध गादुf .प स-रशि त

र प्रभा वकै रE वन ईनGछ। Covid-19 त. मा हा मा रE र गा र कै. मा त. बिनर्यन्त्रर्ण गान
कै

स्. पन गारE परिरचा लान गारिरनGछ।

२.३ ख नGप न, त. सरसर्फ ई

२.३.१ “स्वच्छ र स-न्दुर गा उँ$घर, स्व स्.र्य शिजवनकै आधा र ” ला ई मातरुप र्दिदुन गा उँप बिलाकै
भारिरकै स्वच्छ ख नGप न, अभा व भाएकै ट लावशिस्तहारुमा ख नGप न,कै आवश्र्यकै प्रबृन्धा
बिमाला ईनG छ।

२.३.२ पर्ण सरसर्फ ईर्य-क्ता गा उँ$प बिलाकै बिनमा र्णकै ला गा, एकैघर एकै
कैR ईकै स . ला गा- गारिरनGछ , आवश्र्यकैत अन-स र स वजबिनकै
छ ।
२.३.३

हारE त.

गारिरनGछ।

Qचा लार्यसम्बृशिन्धा न,बितला ई
Qचा लार्यकै बिनमा र्ण गारिरनG

हार न्मा-ख बृस्त,हारुमा सरसर्फ ई कै र्यक्रमाला ई अबिभार्य नकै रुपमा सचा लान

२.३.४ “मा-हा नदुG ख, मा-खसम्मा स-रशि त प न, स्वस्. शिजन्दुगा न, “ भान्नG अबिभार्य न जनजनमा प-र्र्य ई
हारG कै

Gत्रकै सरसर्फ ईला ई माहात्वकै कै र्यक्रमा बृन ई अशिघ बृढा ईनGछ ।

२.३.५ गा उँप बिलाकै मा

षिवतरर्ण गारिरनGछ।

Qचा लार्य बिनमा र्ण गारG कै घरपरिरव र सबृला ई सरसर्फ ई परिरचार्य -पत्र

२.३.६ सरसर्फ ई परिरचार्यपत्र प्र प्त घरपरिरव रला ई र ज्र्यबृ ट र्दिदुनG सGव स-षिवधा मा प्र .बिमाकैत र्दिदुनG
न,बित बिलाईनGछ।

२.३.७ ख नGप न, मा-हा नकै सरसर्फ ईला ई प्र .बिमाक्ता र शिखनGछ।

२.३.८ गा उँ$प बिलाकै बिभात्र सचा बिलात बिबृबिभान्न ख नGप बिन त. सरसर्फ इ कै र्यक्रमाला ई एषिकैकैत र
र्दिदुगा रुपमा सचा लान गान गा उँ$प बिलाकै स्तरिरर्य ख नGप बिन बृ R गाठौंन गान न,बितगात
व्र्यवस्. गारिरनGछ।

२.४

सस्कैबित प्रवद्धन

२.४.१ कैला

-२ बृकै-ण्ठौंमा घ ट- न चा, जनज बितकै ईबितहा स र सस्कैबित प्रवद्धनकै ला गा, त मा ङ

सग्रहालार्य स्. पन गानY , न माट रकै स्र्य सY कै बिलाकै माGला , कै बिलाकै ट रकै कै बिलाकै माGला ,

गा गानGकै चाQषिकैट र माGला लागा र्यत अन्र्य स्. न र ज बित बिबृ G कै धा बिमाकै त. स $स्कैबितकै
माGला पवकै बिबृकै स र सर र्णकै ला बिगा आवश्र्यकै बृजGटकै ब्र्यवस्. गारिरनGछ ।

२.४.२ गा उँ$प बिलाकै बिभात्रकै माठौंमाशिन्दुर, गा-म्बृ , चाचा र माशिस्जदु आर्दिदुकै सर र्णकै ला बिगा आवश्र्यकै
कै र्य गारिरनG छ ।

२.४.३ भा

, कैला , सस्कैबितकै सर र्ण र सम्वधानकै ला गा, षिव G

कै र्यक्रमा सचा लान गारिरनGछ।

२.५ ला} बिगाकै समा नत , स मा शिजकै न्र्य र्य त. समा वG ,कैरर्ण

२.५.१ एकैला त. षिवपन्न माषिहाला हारुला ई आर्यआजन त. बिसपमालाकै कै र्यक्रमा सचा लान गान
वजGटकै ब्र्यवस्. गारिरनGछ ।

सशिक्ताकैरर्ण कै र्यक्रमा, घरG ला - षिहास लागा र्यत सबृ प्रकै रकै षिहास र बिबृभाGदुहारुकै

२.५.२ माषिहाला

अन्त्र्यकै ला बिगा कै र्यक्रमाहारु सचा लान गान वजGटकै ब्र्यवस्. गारिरनGछ ।

२.५.३ दुबिलात, जनज बित, बिसमा न्तकैत र अप ङ्गहारुकै ला बिगा शिजषिवकै प जन कै र्यक्रमा सचा लान गारिर
आत्माबिनभार बृन उँन र जGहाGन्दु र त. बिबृपन्न छ त्रछ त्र हारुला ई उँच्चा शि
शि

अध्र्यर्यन त. ला कैसGव , शि

तर्य रE कै

एव प्र षिवबिधाकै

कै सGव र अन्र्य स्. र्य, सरकै रE सGव प्रवG कै

सचा लान गान कै र्यक्रमाकै स . बृजGट बिबृबिनर्य जन गारिरनG छ ।

२.५.४ व लामात्र, स्. न,र्य

सन पर्णरुपमा ला गा- गान बिबृ G

ज R र्दिदुईनGछ , र्यस आ.व. बिभात्र

बृ लामात्र, गा उँ$प बिलाकै घ न गान अबिभार्य न सचा लान गारिरनGछ।

२.५.५ ज्र्यGष्ठौं न गारिरकैहारुला ई सम्मा नकै स . बिनर्यबिमात स्व स्थ्र्य ज $चा गान ब्र्यवस्. बिमाला ईनGछ।
२.५.५ ट लाट लामा स माशिजकै स-र

भात्त षिवतरर्ण कै र्यकै स-रुव त गारिरनGछ र स मा शिजकै स-र

षिवतरर्ण गादु स स- प्र प्त गानY न गारिरकैकै

२.६ खGलाकै-दु षिवकै स

स्व स्.र्य परिर र्ण गानY व्र्यवस्. गारिरनGछ ।

२.६.१ खGलाकै-दुकै मा ध्र्यमाबृ ट स्व स्थ्र्य र्य-व जन शिक्ता बिनमा र्ण गारE कैला कै षिवकै स प्रर्य समा
स माGला गारिरनGछ।

२.६.२ वR स्तरिरर्य, गा .प . स्तरिरर्य खGलाकै-दु प्रबितर्य बिगात हारु र्य-व हारुकै चा हा न बृमा शिजमा सचा लान
गारिरनGछ।

२.६.३ शिजल्ला स्तरिरर्य खGलाकै-दु प्रबितर्य बिगात हारुमा कैला कै उँपशिस्.बितला र्फ स .कै बृन उँन
बिनर्यबिमात अभ्र्य स र प्रशि

२.६.४ र्यस कैला

र्ण गारिरनGछ।

गा उँ$प बिलाकै बृ ट प्रबितबिनबिधात्व गारE र शिष्ट्रर्य त. अन्तरर शिष्ट्रर्य खGलाकै-दु

प्रबितर्य बिगात हारुमा सहाभा गा, भाइ पदुकै शिजत्नG खGला बिRहारुला ई उँशिचात सम्मा न र प-रसकै रकै
व्र्यवस्. गारिरनGछ ।

३. पव धा र बिबृकै स

३.१ सRकै त. प-ला (Value Chain) झौ .प)

३.१.१ चा -बिनर्य , न माट र, कै बिलाकै ट र, भा त , स न R R खकै, छ्या ङदु-ङ-ख ला खकै-R R खकै हा-दु
पकैन, गा गानG मा टरबृ ट

(Value Chain) कैला

मा गा) बृ र्हा माषिहान

बिनर्यबिमात

सचा लान

गान

प्र .बिमाकैत कै स . बृजGट बिबृबिनर्य जन गारिरनGछ । स . ख ला खकै -बृकै-ण्ठौं सRकै, भा त -

रुपर ङ-प ख्राGबृG ,-गा कै-प-सRकै, गा गानGमा R-चाQषिकैट र-कैटहारG -बिबृबिमारG सRकै , कैGउँरG न,
कैप्सGरE सRकै , मा नGR R भा-त्र्य दु ला धान, सRकै , दु-म्स,खकै स न-लाGकै माझौ-व दु भा न
सRकै, स ला भाञ्ज्र्य ङ कै लाEख ला सRकै, R RGबृ स गा लाढा- गा सRकै लागा र्यत अन्र्य

ख

सRकैहारुकै मामात त. स्तरउँन्नबितकै ला गा, आवश्र्यकै बृजGट बिबृबिनर्य जन गारिरनG छ ।

३.१.२ घटटG ख ला , र उँतG ख ला , छर्य डदगु दोभान, घुमाउने पक्कै?प-ला बिनमा र्ण त. अन्र्य झौ .प
बिनमा र्ण त. मामातकै ला गा, बिबृ G

३.१.३ स न R R खकै कैला

पहाला गारिरनG छ ।

बृकै-ण्ठौं गाज-रE मा टरबृ ट , पकैन,-कैप्सGरE- भा त - सरिरखGत-

मानहारE मा टरबृ ट , गा गानG-कै बिलाकै ट र

सRकै, स्र्य सY -घर ङ

बिनमा र्णमा

र्दिदुईनGछ।स . आवश्र्यकैत अन-स र अन्र्य सRकै बिबृस्त र गारिरदु लाबिगानGछ ।
३.१.४ अधा-र त. क्रमा गात सRकै त.

बिनरन्तरत

मा टररG वला प-ला त. झौ .प-.हारुकै बिनमा र्ण कै र्य र्यस

आ.व. बिभात्र सम्पन्न गारिर बृजGट षिवबिनर्य जन गारिरनGछ।

३.२ बिसचा ई

३.२.१ चा ला- बिसचा ई र्य जन हारुला ई आवश्र्यकै मामात सम्भा र र नर्य $ बिसचा ई र्य जन बिनमा र्ण त.
बिलाफ्ट बिसचा ई बिनमा र्णकै ला गा, बिबृ G

३.३ भावन त. सहारE बिबृकै स

प्र .बिमाकैत स . बृजGट बिबृबिनर्य जन गारिरनG छ ।

३.३.१ बृशिस्त बिबृकै स त. भावन बिनमा र्ण आचा र सषिहात पर्ण प लान गारिरनGछ ।
३.३.२ ब्र्यवशिस्.त वशिस्त बिबृकै सकै ला गा, आवश्र्यकै पहाला गारिरनG छ ।
३.३.३ सRकै अबिधाकै र

Gत्रकै प लान हा-नG गारिर पशि€ सरचान त. घर बिनमा र्ण गादु नक्स प स

कै र्यला ई अबिनव र्य गादुf लाबिगानGछ।

३.३.४ गा उँ$प बिलाकै कै र्य लार्य , सबृ वR कै र्य लार्य ६वट मा .षिव., ६ वट स्व स्थ्र्य चाQकै? ,
बिन.मा .षिव सबृमा ईहा शिजरE जR न गारE अबिनव र्य गार उँनG।

३.४ उँज त. स न जलाबिबृद्य-त, बृकैशिल्पकै उँज

३.४.१ आ.बृ. २०७८/७९ बिभात्र गा उँ$प बिलाकै कै सबृ वR हारुमा बिबृद्य-बितकैरर्ण कै र्य सम्पन्न गारिरनG
छ ।

३.४.२ बृकैशिल्पकै उँज प्रबिबृबिधा ला ई प्र .बिमाकैत र्दिदुई बृजGट बिबृबिनर्य जन गारिरनG छ ।
३.४.३ कैला

३ न गाछG R जलाबिबृद्य-र्य आर्य जन बिनमा र्ण गान बिबृ G

पहाला गारिरनG छ ।

३.५ सचा र

३.५.१ गा उँ$प बिलाकै कैGन्द्रु लागा र्यत सबृ वR कै र्य लार्यहारुमा सचा र पहा-$चा प-र्र्य उँन नGट ईन्टरनGट
स-षिवधा ब्र्यवस्. गारिरनG छ ।

३.५.२ स न

हारE

Gत्र लागा र्यत कैGन्द्रु बृज रहारुमा Free Wifi Zon) e कै र्यमा गान पहाला गारिरनGछ।

३.५.३ सबृ वR कै र्यलार्यहारुमा भारपदु• ईनटनYटकै व्र्यवस्. गारिर On) lin) e सGव हारु सचा लान गानY
न,बित बिलाइनGछ।

४ व त वरर्ण त. बिबृपद् व्र्यवस्. पन

४.१.१ व त वरर्ण त. बिबृपद् ब्र्यवस्. पन सबिमाबित गाठौंन त. बिबृपद् ब्र्यवस्. पन कै र्यर्य जन
बिनमा र्ण गारिर बिबृपद् ब्र्यवस्. पन कै
छ ।

स्. पन गारिर षिवपद् व्र्यवस्. पन कै र्य अशिघ बृढा ईनG

४.१.२ आपतकै बिलान उँद्दु र कै र्यला ई प्रभा वकै रE बृन उँन स्. न,र्य र्य-व त. स-र

बिनकै र्य र

रG Rक्रस लागा र्यत सर कै रव ला हारुकै सहाभा बिगात मा गा उँ$प बिलाकै स्तर त. वR स्तरमा
आपतकै बिलान उँद्दु र त. सहार्य गा सबिमाबित गाठौंन गारिरनG छ ।

४.१.३ षिवपदुकै अवस्. मा तत्कै ला र हात र प-नबिनमा र्ण कै र्य सचा लान गान षिवपदु व्र्यवस्. पन
कै मा आवश्र्यकै रकैमा षिवबिनर्य जन गारिरनGछ।

४.१ वन त. भासर र्ण

४.१.१ गा उँप बिलाकै बिभात्रकै सबृ स मा-दु षिर्यकै बृन समा-हाहारुकै उँशिचात ब्र्यवस्. पन त. बिनर्यमान
गारिरदु ला नGछ ।

४.१.२ नर्दिदु उँकै स जबिमान भा,रप ख पखGर त. ख लाE पबित जग्गा र कैला

मा गाकै आवश्र्यकै

दु-बृ षिकैन र मा अबिनबृ र्य रुपलाG भाGबिगार्य अन-स र बिबृबिभान्न ज तकै बिबृरुव हारु र प्नG कै र्य
गारिरनG छ ।
४.१.३ कैला

गा उँ$प बिलाकै कै बृन ऐन तज-मा कै ला गा, आवश्र्यकै न,बितगात ब्र्यवस्. गारिरनGछ।

४.२ जला धा र सर र्ण

४.२.१ नर्दिदु, ख ला , कै-व , त. बिसमास र

Gत्रकै उँशिचात सर र्णमा बिबृ G

ज R र्दिदुईनG छ ।

४.२.२ उँपर्य-क्ता स्. नकै पषिहाचा न गारिर कैबितमा प खरE त. त लाहारुकै बिनमा र्ण गारिरनG छ ।

४.३ व त वरर्ण

४.३.१ गा उँप बिलाकै स्तरमा बिनमा र्ण गारिरनG सबृ र्य जन हारु व त वरर्ण मात्र, बृन ई व त रवरर्ण
सर र्णमा ज R र्दिदुईनG छ ।

४.३.२ व त वरर्ण बिबृद्हारुकै अध्र्यर्यन अन-सन्धा न रिरप ट अबिन बिसर्फ रिरसकै आधा रमा प्रकैबितकै
श्री तहारुकै उँत्खनन{ त. उँपर्य गा गानY न,बित अवलाम्बृन गारिरनG छ ।

४.३.३ व त वरर्ण सर र्ण सम्बृशिन्धा कै र्यक्रमा सचा लान गारिरनG छ ।

४.४ जलाव र्य- परिरवतन

४.४.१ जलाबृ र्य- अन-कै-बिलात बिबृकै स कै र्यक्रमा सचा लान गारिर हारिरत अ.तन्त्रकै प्रद्धन गान पहाला
गारिरनGछ, स . जलाबृ र्य- परिरवतन सगा सम्बृशिन्धात सर कै रव ला सगा समान्वर्य सहाकै र्य गारिर
अशिघ बृड्नG न,बित अशिख्तर्य र गारिरनG छ ।

४.४.२ व त वरर्ण,र्य प्रबितकैला असर पनY सबृ गाबितषिवबिधा बिन धा
G गारिरदु लाबिगानG छ ।
४.५ र्फ हारमाला व्र्यवस्. पन

४.५.१ सरसर्फ ई सम्बृशिन्धा जनचाGतन मा-लाकै कै र्यक्रमाहारु सचा लान गारिरनGछ र ज. भाव, र्फ हा र गानY
आमान गारिरकैहारुला ई दुण्R जरिरव न गारिरनG न,बित बिलाईनGछ ।

४.५.२ सरकै रE, गारसरकै रE, कै र्य लार्य बृ क्ला ट लावशिस्त बृज र

सकैलान गारिर उँपर्य-क्ता ब्र्यवस्. पनकै प्रबृन्धा बिमाला ईनG छ ।

४.६ जलाउँत्पन्न प्रकै प बिनर्यन्त्रर्ण

Gत्रहारुबृ ट बिनस्कैGकै र्फ हा र

४.६.१ बिबृबिभान्न ज शिखमामा रहाG कै वशिस्त , सRकै, भावन, बृ ट , खGत,र्य ग्र्य जबिमानकै बृचा उँ र
सर र्णकै ला गा, बिबृ G

बृजGटकै प्रबृन्धा बिमाला ईनG छ ।

४.७ षिवपद् व्र्यवस्. पन, व रुर्ण र्यन्त्र सचा लान

४.७.१ आपतकै बिलान बिबृपद् ब्र्यवस्. पन र्य जन अन-स र बृ ढाE , पषिहार , नर्दिदु कैट न, आगाला गा,,
चाट्ट्या ङ, बिबृद्य-बितर्य कै रर्ण त. र गा जन्र्य मा हा मा रE लागा र्यत अन्र्य दुषिवकै कै रर्णबृ ट
उँत्पन्न हा-नG बिबृपद्हारुला ई समार्यमा ब्र्यवस्. पन गानकै ला गा, बिबृ G
गारिरनG छ ।

४.७.२ चाट्या ङकै ज शिखमा र्य-क्ता

बृजGट बिबृबिनर्य जन

Gत्र त. वस्त,हारुमा ज शिखमा न्र्य-बिनकैरर्णकै कै र्यक्रमा सचा लान

गारिरनGछ।

५. सस्. गात बिबृकै स त. सGव प्रव हा

५.१ स मा न्र्य सGव
५.१.१ गा उँप बिलाकै कै सम्पर्ण कैमाचा रEहारु , जनप्रबितन,बिधा, बिनमा र्ण सबिमाबितकै पदु बिधाकै रE , सघसस्. , गा उँप बिलाकै अन्तरगातकै बिबृबिभान्न समा-हाकै पदु बिधाकै रEहारु ला ई नGतत्व ,
षिवकै स

कै न-न, त.

कै मा , कैतब्र्य

र

अबिभामाशिखकैरर्ण कै र्यक्रमा सचा लान गारिरनG छ ।

मात

अबिधाकै रसम्बृशिन्धा भ्रमार्ण , त बिलामा, गा ष्ठौंˆ

५.१.२ गा उँ$प बिलाकै र गा उँ$प बिलाकै अन्तरगातकै कै र्य लार्यद्वा र सम्प दुन गारिरनG सGव हारुमा बिछट
छरिरत सरला र सहाजत ल्र्य उँनकै ला बिगा गा उँ$प बिलाकै कै

मात अन-स र जनप्रबितन,बिधा र

कैमाचा रEहारुमा उँत्स हा बृशिद्ध गान .प सGव स-बिबृधा सषिहातकै कै र्य सम्प दुनमा आधा रिरत
प्र त्स हान सम्बृशिन्धा कै र्यक्रमा कै र्यन्वर्यनमा ल्र्य ईनGछ ।

५.१.३ शिजम्माGव रE बृहान नगानY कै माचा रE , अन्र्य सरकै रE, गार सरकै रE सघ -सस्. , बिनमा र्ण

कैम्पन,, बिनमा र्ण सबिमाबित र अन्र्य समा-हाहारुलाG प उँनG सGव स-बिबृधा क्रमा : स्.बिगात, र क्कै ,
ख रG ज, र बिनर्यमा न-स र कै व हाEकै दु र्यर मा ल्र्य ईनGछ ।

५.१.४ गा उँ$प बिलाकै कै स्व,कैत रिरक्ता दुरबृन्दुEमा र आवश्र्यकैत अन-स र प्रषिवबिधाकै र कै र्य लार्य
सहार्य गा, पदुहारुमा बिनर्यमा न-स र कैर रमा पदुपबित गारिरदु लाबिगानG छ ।

५.१.५ कै र्य लार्यकै अबिभालाGख त. व्र्यवस्. पनला ई चा -स्तदु-रुस्त वन ई प्रषिवधा,मात्र, एवमा{ सव वR
कै र्य लार्यला ई षिवधा-त,र्य स- सनमा आबृद्ध गारिरनGछ ।

५.२ स-र

व्र्यवस्. पन

५.२.१ गा उँप बिलाकै बिभात्र

शिन्त स-र

बिनकै र्यहारु नGप ला प्रहारE ,

, अमानचार्यन कै र्यमा र ख्न नGप ला सरकै रकै स-र

सस्त्र प्रहारE , नGप लाE सGन , अन-सन्धा न बिबृभा गा लागा र्यतकै

बिनकै र्यहारु सगा बिनरन्तर सहाकै र्य समान्वर्य गारिर २४ स घण्ट जनत ला ई
अन-भाबित र्दिदुला उँन गा उँ$प बिलाकै प्रर्य सरत रहानG छ ।
५.२.२ ला गा- पदु . र मा दुकै पदु . सGवन गारिर समा जमा

शिन्त स-र

कै

शिन्त स-ब्र्यवस्. , स मा शिजकै सद्भा वमा ,

खलाला प-र्य उँनG ज कै हाEला ई कै न-न, दु र्यर मा ल्र्य ईनG छ ।

५.३ स-चान प्रबिबृबिधा

५.२.१ चा ला- आ.व. बिभात्र कैला

गा उँ$प बिलाकै कै सरकै रE कै र्य लार्यहारुमा र्फ इबृर ईनटनYट जR न

गार ईनGछ।

५.४ स्. न,र्य तथ्र्य ङ्क सकैलान र अबिभालाGख व्र्यवस्. पन
५.४.१ गा उँ$प बिलाकै

Gत्र बिभात्रकै सम्पर्ण स वजबिनकै जग्गा , माठौंमाशिन्दुर, गा-म्बृ , माशिस्जदु, चाचा,

भावन, कै र्य लार्य, खGलामादु न, पर्यटकै?र्य

Gत्र, सघ-सस्. , ज तज बित, धामा, बिलाङ्ग, ख ला

न ला , त ला तलार्य , जबिबृकै बिबृषिवधात , प्र कैबितकै श्री त आदुEकै तथ्र्य ङ्कै सकैलान गारिर
अबिभालाGख ब्र्यवस्. पन गान आवश्र्यकै बृजGट बिबृबिनर्य जन गारिरनG छ ।

५.५ स- सन प्रवद्धन

५.५.१ गा उँप बिलाकै अन्तरगातकै सबृ सरकै रE कै र्य लार्यहारुमा सव ख ला सGव ग्र हाEहारुकै
ज नकै रEकै ला गा, न गारिरकै वR पत्र र शिखनG छ ।

५.५.२ जनत कै गा-न स कै सम्बृ धान गान सबृ सरकै रE कै र्य लार्यहारुमा उँज-रE त. स-झौ व
पGषिटकै र शिखनG छ ।

५.५.३ र्य जन अन-गामान त. कै र्य न्वर्यन प्रकैर्य मा प्रत्र्य रुपलाG जनप्रबितन,बिधा र कैमाचा रEहारुला ई
जव र्फदुG हाE र
ल्र्य ईनGछ।

शिजम्माGव र

बृन ई

स-चाकैमा

आधा रिरत

अन-गामान

प्रर्ण लाE सचा लानमा

५.५.४ गा उँ$प बिलाकै लाG गारG कै गाबितबिबृबिधाहारु झौशिल्कैनG ज नकै रE मा-लाकै चाQमा बिसकै बृ-लाGषिटन प्रकै
गारिरनG छ ।

न

- ई, स वजबिनकै परिर र्ण जस्त स- न प्रवद्धनकै मा ध्र्य मा मा र्फत
५.५.५ स वजबिनकै स-नव
प रदुशि त कै र्यमा गारिर कै मा कै व हाEला ई चा -स्त दु-रुस्त बृन ईनGछ।

५.६ नगार प्रहारE परिरचा लान

५.६.१ गा उँ$प बिलाकै कै बिनर्णर्य कै र्य न्वर्यन षिवकै स बिनमा र्णमा समान्वर्य र अन्र्य आवश्र्यकै कै र्यमा
परिरचा लान गानY गारिर नगार प्रहारE भान त. परिरचा लान गान न,बितगात व्र्यवस्. गारिरनGछ।

५.७ अन-सन्धा न त. बिबृकै स

५.७.१ समाशिद्धकै ला बिगा गा उँ$प बिलाकै बिभात्रकै हारG कै

Gत्रकै बृQशिद्धकै वगा , र बिबृ र्य बिबृज्ञा अन-भाव,

ब्र्यशिक्तात्वहारु सशिम्माबिलात सल्ला हा स-झौ व बिलाई स सबिमाबितकै बिनर्णर्य , अध्र्यर्यन अन-सन्धा न
पश्चा त बिबृबिभान्न

Gत्रकै बिबृकै स र्य जन कै गा-रुर्य जन बृन ई कै र्य रम्भा गारिरनG छ ।

५.८ प्रधा नमान्त्र, र जगा र कै र्यक्रमा
५.८.१ दुG मा षिवद्यमा न बृGर जगा रE दुर कैमा गानकै ला बिगा आवGदुन आहृा न गारE र जगा र सGव
कैGन्द्रुमा सशिचाकैत गारिरनGछ ।

५.८.२ स्. न,र्य तहाकै र जगा र सGव कैGन्द्रुमा सशिचाकैत भाएकै बृGर जगा रहारुला ई र्यव र जगा रEकै
ला बिगा कै माकै ला बिगा प रिरश्रीबिमाकैमा आधा रिरत स मा-दु षिर्यकै आर्य जन हारु सञ्चा लान गारE
न्र्यनतमा र जगा रEकै प्रत्र्य भाबित गार इनGछ ।

५.८ COVID-19 कै कै रर्णबृ ट बृदुG शि कै र जगा रEमा ज न नप एकै त. षिवदुG बृ ट र्फषिकैन बृ ध्र्य
भाएकै व्र्यशिक्ताहारुला ई सशिचाकैत गारE षिव G

५.८.४ दु

प्र .बिमाकैत स . र जगा रE प्रदु न गारिरनGछ ।

त. स मा जन शिक्ताकै षिवकै स गारE आन्तरिरकै र जगा रE प्रवधान गान आवश्र्यकै

स,पमालाकै त बिलामाकै पषिहाचा न गारE बृGर जगा र व्र्यशिक्ताला ई त बिलामा र्दिदुइनGछ ।

५.८.५ सघ त. प्रदुG लाG ल्र्य एकै र जगा रमालाकै कै र्यक्रमामा अपनत्व कै र्यमा गादुf र जगा रEकै
Gत्र षिवस्त र गारिरनGछ ।

५.८.६ बृदुG शि कै र जगा रEबृ ट षिर्फत आएकै श्रीबिमाकैहारुकै बिसप पषिहाचा न गारE स्वर जगा रमालाकै
कै र्यमा सलाग्न स्. न,र्य र्यव उँद्यमा,हारुला ई प्र त्स षिहात गारिरनGछ ।

५.८.७ श्रीमा सम्बृन्धाला ई प्र .बिमाकैत र्दिदुदु} स वजबिनकै पव धा र बिनमा र्ण, कैषि , व्र्यवस षिर्यकै उँद्य गा,
षिवशित्तर्य

Gत्रबृ ट र जगा रE बिसजन मा ज R र्दिदुइनGछ ।

५.८.८ र जगा र सGव कैGन्द्रुला ई .प स-दृषिढाकैरर्ण गारE श्रीमा बृ}कैकै रुपमा स्. षिपत गारिरनGछ ।

५.८.९ प बिलाकै स्तरिरर्य षिवकै स बिनमा र्णकै र्य जन हारुमा आवश्र्यकै श्रीबिमाकैहारुकै ला बिगा र जगा र
सGव कैGन्द्रुमा सशिचाकैत बृGर जगा र व्र्यशिक्ताहारुला ई प्र .बिमाकैत र्दिदुइनGछ ।

५.८.१० र्य-व र जगा रEकै ला बिगा रुप न्तरर्ण पहाला आर्य जन त. कै माकै ला बिगा प रिरश्रीबिमाकैमा
आधा रिरत स मा-दु षिर्यकै आर्य जन हारुला ई .प स क्ता रुपमा सञ्चा लान गारिरनGछ ।

५.८.११ माषिहाला त. प-रु

कै मादु रहारुला ई हारG कै कै मामा समा न ज्र्य ला उँपलाब्धा हा-नG गारिर

न,बितगात व्र्यवस्. कै र्यमा गारिरनGछ।

५.८.१२ र्यस गा उँ$प बिलाकै कै बिभात्र बृस बृ स गानY अबित षिवपन्न परिरव रहारुकै पषिहाचा न गारE न्र्यनतमा
आवश्र्यकैत बृ ट बृशिञ्चात नहा उँन भान्नG उँद्देGश्र्यलाG आन्तरिरकै र जगा रE व स्वर जगा रEमा सलाग्न
गार उँनG कै र्य पषिहाला प्र .बिमाकैत हा-नGछ ।

६. षिवषिवधा
६.१ प्रदुG

सरकै र त. सघ,र्य सरकै र सगाकै स झौGदु रE, सहाकै र्य, सहा-लागा न,मा सचा लान हा-नG

- शि
सRकै, ख नGप न,, बिसचा ई, भावन, जलाबिबृद्य-त आर्य जन , पर्यटन बिबृकै स, कैषि , प प
बिबृकै सजस्त र्य जन हारुकै समाप-रकै कै

स्. पन गारिर कै र्यन्वर्यनकै ला गा, पहाला गानY ।

६.२ ला गा- औ धा , मा दुकै पदु .कै उँत्प दुन र बिबृक्र? बिबृतरर्णला ई पर्णरुपमा बृन्दुG ज गान
प्र

सनसगा सहाकै र्य गारिर कै र्यक्रमा सचा लान गानY ।

६.३ र्य-व हारुला ई खGलाकै-दुप्रबित आकै र्ण बृढा उँन खGलाकै-दु मादु न बिनमा र्ण प्रशि

र्ण बिबृबिभान्न

प्रत र्य बिगात आर्य जन , गा .प . बृ षिहारकै खGलाकैदुहारुमा सहाभा गा, जन उँन र खGला स मा ग्र,हारु
बिबृतरर्ण गान आवश्र्यकै बृजGट बिबृबिनर्य जन गारिरनG छ ।

६.४ सम्पर्ण वR हारुमा चाQमा बिसकै रुपमा कै र्य लार्य सचा लान खचा पठौं ईनG ब्र्यवस्. बिमाला उँनG छ।

६.५ वR हारुकै कै र्यसम्प दुन मा-ल्र्य ङ्कैनकै आधा रमा बिबृकै स बिनमा र्णसम्बृशिन्धा र्य जन हारु .पघट
गारिर अन-दु न रकैमा बिनशिश्चात गारिरनGछ ।

६.६ कैला

मा गाकै बिबृचाबृ ट दु र्य $बृ र्य $ १०-१० बिमाटर गारिर २० बिमाटर बिभात्रमा र अन्र्य

ख

सRकैकै दु र्य बृ र्य ५-५ बिमाटर गारिर १० बिमाटर बिभात्र कै-न पबिन पव धा र बिनमा र्ण गान र कै
लागा ईनG छ ।

६.७ ज-व त स खGल्नG कै र्यला ई प्रबितबृन्दु गारिरनGछ , अबृधा चा रEशि कै रE, नर्दिदुन ला मा बिबृ

हा ल्नG

कै र्यला ई कैR ईकै स . बृन्दु गारिरनGछ, कै न-न बृमा शिजमा दुण्Rन,र्य हा-नG सबृ प्रकै र षिहास र
बिबृभाGदुला ई पर्णरुपमा अन्त्र्यकै ला बिगा कै र्यक्रमाहारू अगा R, बृढा ईनGछ ।

६.८ सGव बिन:बृत्त हा-नG व भासकैGकै कैला
ला बिगा अवकै स त. कैल्र्य र्णकै

गा उँ$प बिलाकै कै कैमाचा रEहारुकै हाकैषिहात र सGव कै

- न,
स्. पन गारिर आवश्र्यकै बृजGट बिबृबिनर्य जन गारिर भाक्ता

प्रकैर्य ला ई अगा R, बृढा ईनG छ ।

६.९ आफ्न आमा , बृ-बृ , बृ जG, बृज्र्य व नशिजकैकै र असहा र्य आर्फन्तकै उँशिचात ला लानप लान ,
स्व स्थ्र्य उँपचा र, हाG रचा हा नगानY, हाG ला , षिहास , भाGदुभा व र घर्ण गानY हाकैदु र, अशि र्य र र स मा

नशिजकैकै आर्फन्तहारुला ई गा $उँप बिलाकै बृ ट हा-नG सबृ सGव स-बिबृधा र क्कै , स्. बिगात र बृन्दु
गारिरनGछ।

६.१० समा जकै कै-रिरत, र बिबृसगाबितकै रुपमा रहाG कै व लाबिबृव हाला ई न्र्य-बिनकैरर्ण गानकै ला गा,
त्र्यस्त बिबृव हारुला ई स मा शिजकै बृषिहास्कै र गानY , र जनप्रबितन,बिधा, सरकै रE कैमाचा रE , गार
सरकै रE सस्. कै कैमाचा रE , र जन,बितकै नGतत्व, समा जकै अन्र्य लाब्धाप्रबितशिष्ठौंत ब्र्यशिक्ता

हारुला ई सहाभा गा, नहा-न अन-र धा गारिरनG छ, जनप्रबितन,बिधा र कैमाचा रEहारु अटG र गारिर सहाभा गा,
भाएमा प्रचाबिलात कै न-न वमा शिजमा कै व हाE अगा R, बृढा ईनG छ ।

६.११ गा उँ$प बिलाकै कै लाक्ष्र्य, उँद्देGश्र्य प्र शिप्तकै ला गा, आफ्न शिजम्माGव रE बृहान गान समाषिपत भाई
ला गा, पनY जनप्रबितन,बिधा , उँपभा क्ता सबिमाबित, स मा न्र्य प्र

सन, वR सशिचाव, शि

स्व स्थ्र्य,

कैषि , प ,- प्रषिवबिधाकै, कैमाचा रEहारु ला ई नगादु सषिहात सम्मा न र प-रुस्कैत गारिरनG छ ।

६.१२ गा उँ$सभा बृ ट प रिरत न,बित त. कै र्यक्रमा , र्य जन बृजGटकै कै र्य न्वर्यन र लागा एकै कैर
हारु उँठौं उँनकै ला गा, गा उँप बिलाकै कै सहार्य गामा गाठौंन भाएकै ट ला बिबृकै स सबिमाबित
सरसर्फ ई सबिमाबित, कैषि , प ,- स्व स्थ्र्य, शि

,

, उँपभा क्ता सबिमाबित, सहाकैरE र लाशि त समा-हाकै

सबिमाबितहारुला ई ब्र्य पकै परिरचा लान गारिरनG छ ।

६.१३ न गारिरकै अबिभानन्दुन : समा ज षिवकै स त. गा उँ$प बिलाकै ला ई प्रत्र्य , पर

आबि.कै, भाQबितकै

त. अन्र्य सहार्य गा गानYला ई न गारिरकै अबिभानन्दुन गारिरनGछ ।

६.१४ गा उँ$प बिलाकै मा न गारिरकैहारुला इ आपदु षिवपदु अवस्. मा सहाज प-न स्. पन र हात र
उँद्ध रकै ला गा, गा उँप बिलाकै कै उँपर्य-त्त स्. नहारुकै पषिहाचा न गारिर हाG लाE प्र्य R बिनमा र्ण गारिरनGछ ।
अन्तमा वजGटकै व रG मा षिवबिनर्य जन षिवद्यGर्यकैमा उँल्लाGख गारG कै छ- र र्यस न,बित त.
कै र्यक्रमा तर्य र गानY सहार्य गा गान- हा-नG जनप्रबितन,बिधाज्र्य-हारु, कैमाचा रE बिमात्रहारु र कै र्य पबिलाकै बृठौंकै
र षिवबिभान्न षिव र्यगात सबिमाबितहारु गा उँसभा मा गारिरमा मार्य उँपशिस्.बित जन उँन- हा-नG मा नबिनर्य सदुस्र्य

ज्र्य-हारु सबृमा हा र्दिदुकै धान्र्यबृ दु त. आभा र ब्र्यक्ता गादुf र्य न,बित त. कै र्यक्रमा आफ्न अमा-ल्र्य
स-झौ व र्दिदुई समाद्ध कैला

बिनमा र्णकै कै र्य सहाभा गा, आग्रहा गादुf र्य न,बित त. कै र्यक्रमा

सवसम्मात रुपमा प रिरत गारिरर्दिदुन- हा-न मा नन,र्य सदुस्र्यज्र्य-हारुमा अन-र धा गादुछ- ।

