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भूमिका 

नेपालको संखवधानल ेसघंीय लोकिाखन्रक गणिन्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाि सशुासन, खवकास र समखृद्ध 

िाखसल गरी स्वाधीन, समनु्नि िथा समािवाद उन्मिु अथििन्र खवकास गने पररकल्पना गरेको छ । संखवधानको 

कायािन्वयनको क्रममा संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको खनवािचनपश्चाि ्िीनै ििका सरकार खक्रयाशील भई आखथिक सामाखिक 

खवकासिफि  अगाखड बढेका छन ्।  

खवगिका प्रयासबाि खनरपेक्ष गररबीको दर र माि ृिथा बाल मतृ्यदुरमा कमी आएको छ । साथै, औसि आय ुएवम ्

खवद्यालय भनािदरमा वखृद्ध, िानेपानी िथा सरसफाई क्षेरमा सधुार र सडक, सजचार िथा िवाई पवूािधार खवकास भएको छ । 

सरकारल ेसामाखिक संरक्षणका माध्यमबाि सामाखिक-आखथिक रूपल े पछाखड परेका समदुाय र क्षेरलाई समग्र खवकास 

प्रयासमा सिभागी गराउुँद ै खवकासको प्रखिफलको समन्याखयक खविरण गद ैिाने नीखि खलएको छ । सशुासन कायम गद ै

आखथिक वखृद्ध, उत्पादनशील रोिगारी र आय असमानिाको न्यनूीकरण गरी नागररकको िीवनस्िरमा सधुार ल्याउन ु

आवश्यक छ ।  

  पन्रौं योिना (आखथिक वषि २०७६/७७ - २०८०/८१) को आधार-पर ििुिमा गदाि सखंवधानमा व्यवस्था भएका 

मौखलक िक, राज्यका खनदशेक खसद्धान्ि र नीखि, खदगो खवकास लक्ष्य र अन्िरािखरिय पररदृश्यलाई ध्यान खदइएको छ । 

वििमान सरकारको ‘सिृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राखरिय सोच परूा गनि आगामी २५ वषिका लाखग नेपालको 

दीघिकालीन सोच, खव.स.ं २१०० को प्रारखम्भक प्रारूप ियार गररएको छ । उि सोच िाखसल गने आधार वषिको योिनाको 

रूपमा यो योिना ििुिमा गररएको छ । योिनाल ेखलएको उद्दशे्य र आखथिक वखृद्धको लक्ष्य िाखसल गनि आवश्यक रणनीखि 

िथा कायिनीखि ििुिमा गरी खिनको कायािन्वयनबाि प्राि िुने अपेखक्षि उपलखब्ध समेि खनधािरण गररएको छ । साथै, प्रदशे र 

स्थानीय ििका दीघिकालीन सोच र योिनालाइि मागिदशिन गने गरी दीघिकालीन सोच सखििको राखरिय योिना ििुिमा 

गररएको छ ।  

 पन्रौं योिनाको आधार-पर ियार गने क्रममा राखरिय िथा प्रदशे ििमा संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका िनप्रखिखनखध 

िथा पदाखधकारीिरू र खनिी, सिकारी िथा सामदुाखयक क्षरेका प्रखिखनखधिरूसुँग छलफल एवम ्अन्िखक्रि या गरी प्राि राय 

सझुाविरू समावेश गररएको छ । साथ,ै संघीय ससंद ् र प्रदशे सभाका माननीय सदस्यिरू, प्रमिु रािनैखिक दलका 

प्रखिखनखध, खवखभन्न क्षरेका प्राखज्ञक िथा खवषय खवज्ञ, नेपाल सरकारका खवखभन्न मन्रालय र खनकायका पदाखधकारी, खवकास 

साझदेार र प्रबदु्ध व्यखित्व, मखिला, दखलि, िनिाखि, मधशेी, मखुस्लम, अपाङ्गिा भएका व्यखिका प्रखिखनखधिरू 

लगायिका सरोकारवालािरूसुँग छलफल र अन्िरखक्रया गरी प्राि राय/सझुावलाई यस आधार-परमा समावेश गररएको छ । 

प्रस्ििु आधार-परमा राखरिय खवकास पररषद,् २०७५ बाि प्राि िुने मागिदशिन समावेश गरी आवश्यक पररमाििन सखिि 

अखन्िम रूप खदइनछे । 

आधार-पर ियार गने क्रममा खवखभन्न खवषयगि मन्रालय र खनकाय, सघं, प्रदशे र स्थानीय ििका खवखभन्न क्षेरका 

प्रखिखनखधिरूबाि प्राि सियोगका लाखग आयोग धन्यवाद खदन चािन्छ । यो आधार-पर प्रारखम्भक मस्यौदा भएकाल े

अखन्िम रूप खदुँदा सधुार गररनेछ । 

अन्िमा, यस आधार-परल े ‘सिृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राखरिय सोचलाई साकार पानि आधार खनमािण गन े

खवश्वास आयोगल ेखलएको छ । 

िामरिय योजना आयोग 

चैत्र ११, २०७५ 
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परिच्छेद – १ 

परिचय 

१.१ पृष्ठभूमि  

प्राचीन कालदखेि नै नपेालले आखथिक गखिशीलिा भएको मलुकुको रूपमा पखिचान बनाएको छ । कौखिल्यको 

अथिशास्त्रमा समिे नेपालका राडीपािी ित्कालीन मगध राज्यसम्म खनयािि भएको र िाखनको अन्वेषण िथा उत्िनन ्

िुने गरेको उल्लेि छ । खलच्छखवकालमा नपेाली वस्िुको खनयािि िुने गरेको र खिब्बिमा समिे नपेाली मदु्रा प्रचलनमा 

रिकेो खथयो । मल्लकालमा नपेाली कला र इखजिखनयररङ उत्कृष्ट रिकेाले यस समयको खशक्षा प्रणाली व्याविाररक र 

दक्ष िनशखि उत्पादनमा केखन्द्रि रिकेो अनमुान गनि सखकन्छ । 

खवखभन्न राज्य रिौिामा खवभाखिि नेपालको एकीकरणपश्चाि ्आखथिक खवकासको आधार स्थाखपि भए िापखन 

खव.सं. १९०३ को कोिपविपखछ सरुु भएको रािनीखिक अखस्थरिाले आखथिक िथा सामाखिक खवकासमा मलुुक खनकै 

पछाखड पनि गयो । िासगरी १०४ वषिसम्मको मध्ययगुीन सामन्िवादी केन्द्रीकृि शासकीय प्रणाली, राज्यकोषको 

व्यखिगि दरुूपयोग भएको र खशक्षा, स्वास््य लगायिका आधारभिू आवश्यकिामा िनिाको अत्यन्ि न्यनू पिुुँच 

रिकेो र पवूािधार खवकासमा ध्यान नखदएको अवस्था खथयो । फलिः प्राचीन समयदखेि खवस्िार िुुँद ैआएको आखथिक 

गखिखवखधमा नपेाल क्रमशः पछाखड पद ै गयो । खव.सं. २००७ सालमा प्रिािन्रको प्राखिपखछ एक दशक लामो 

रािनीखिक संक्रमण कालमा शासकीय संरचनाका लाखग आवश्यक पन ेपद्दखि र प्रणालीको खवकासको सरुुआि भए 

िापखन कररब िीन दशक लामो खनदिलीय पजचायि व्यवस्थामा नागररकप्रखि उत्तरदायी शासन प्रणालीको अभावका 

कारण अपखेक्षि रूपमा खवकास िुन सकेन । 

खव.सं. २०४६ पश्चािक्ो िलुा रािनीखिक पररवेश र आखथिक सधुार सम्बन्धी कायिक्रमले आखथिक गखिखवखधमा 

खवस्िार भएको खथयो । िर एक दशक लामो द्वन्द्वका कारण मलुुकमा अपखेक्षि खवकास िुन सकेन ।  २०६२/६३ को 

िनआन्दोलनबाि स्थाखपि ऐखििाखसक संखवधान सभाबाि िारी भएको नेपालको संखवधानले संघीय लोकिाखन्रक 

गणिन्रात्मक शासन व्यवस्थालाई संस्थागि गरेको छ ।   

नेपालको संखवधानले लोकिाखन्रक मलू्य र मान्यिामा आधाररि समािवादप्रखि प्रखिबद्ध रिी सशुासन, खवकास र 

समखृद्ध िाखसल गन ेराखरिय कायिसचूी खनधािरण गरेको छ । साथै, सामन्िवादका अवशेषलाई समाि गद ैसबै प्रकारका 

खवभेद अन्त्य गरी समखृद्ध, आखथिक समानिा र सामाखिक न्याय सखुनखश्चि गन ेमागिदशिन गरेको छ । संखवधानले प्रत्याभिू 

गरेका मौखलक िक िथा राज्यका खनदशेक खसद्धान्ि, नीखि र दाखयत्वमा उल्लेखिि  प्रावधानिरूलाई कायािन्वयन 

गनुिपनेछ ।  नयाुँ शासकीय प्रबन्ध र प्रणालीले रारि खनमािणको लाखग शाखन्ि र स्थाखयत्वको आधार खनमािण गरेको छ । 
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यो रािनैखिक र नीखिगि स्थाखयत्वको िगमा उखभएर नागररकले अनभुिू गने र पररवििनको लाभांश वििमान पसु्िाले न ै

प्राि गने गरी खवकास र समखृद्धको आधार ियार गनुिपन ेआवश्यकिा रिकेो छ । 

अन्िरािखरिय प्रखिबद्धिा अनरुूप खव.सं. २०८७ सम्ममा खदगो खवकास लक्ष्यिरू िाखसल गनुिपनेछ । खवकासका सबै 

आयाममा कसैलाई पखन पखछ नछोड्ने प्रखिबद्धिा बमोखिम खदगो खवकास लक्ष्यिरूको संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका 

खवकास कायिक्रममा आन्िररकीकरण र स्थानीयकरणका कायििरू भइरिकेा छन ्। खवगिमा समान अवस्थामा रिकेा 

रारििरूको िलुनामा पछाखड परेकाले आखथिक सामाखिक खवकासमा छोिो अवखधम ैफड्को माद ैअगाखड बढ्न ुपरेको 

छ । खव.सं. २०७९ सम्ममा नेपाललाई अल्पखवकखसि दशेबाि खवकासोन्मिु दशेमा स्िरोन्नखि गद ै खव.सं. २०८७ 

सम्ममा मध्यम आय भएको मलुुकको स्िरमा पगु्नपुनछे ।  

िीन ििको खनवािचनपश्चाि ्रािनीखिक स्थाखयत्वको िगमा संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका सरकारिरू संखवधानको 

पणूि कायािन्वयनको लाखग खक्रयाशील छन ्। िीनै ििका सरकारलाई संवैधाखनक कायि खिम्मेवारीका आधारमा नपेालको 

स्विन्रिा, साविभौमसत्ता, भौगोखलक अिण्डिा र स्वाधीनिालाई सम्बद्धिन गद ै नेपाललाई समदृ्ध र समनु्नि बनाउन े

दाखयत्व आएको छ । वििमान सरकारले समदृ्ध नेपाल र सिुी नेपाली बनाउन ेसंकल्प खलए अनरुूप दीघिकालीन सोच 

ििुिमा गनुिपने आवश्यकिा रिकेो छ । सबै स्रोि र साधनको खदगो एवम ्खववेकपणूि पररचालन गद ैप्रणालीगि सधुार र 

सक्षम कायिशलैीका माध्यमबाि अन्य दशेले पच्चीस वषिमा खवकासमा फड्को मारेको अनभुवलाई आत्मसाि गद ै

अगाखड बढ्नपुरेको छ । 

चालु आ.व. २०७५/७६ चौधौं योिनाको अखन्िम वषि भएकाले अको योिना ििुिमा गनुिपने भएको छ । खवगिमा 

संक्रमणकालका कारणले खरवषीय योिनािरू कायािन्वयन भइरिकेोमा स्थायी सरकार गठन भएकोले पाुँच वषि 

अवखधको पन्धौं योिना ििुिमा गररएको छ । खवकासको लाखग दीघिकालीन सोचको आवश्यकिालाई ध्यानमा रािी 

खव.सं. २१०० सम्ममा नपेाललाई समनु्नि मलुुकको स्िरमा परु् याउन े लक्ष्य राख्द ै  यो योिना ििुिमा गररएको  

छ । आमनागररकका खवकास र समखृद्धका अपेक्षा सम्बोधन गनि विृि् आखथिक िथा सामाखिक रूपान्िरण गनि खवकास 

नीखिको प्रभावकारी कायािन्वयन गनि, िीव्र र उच्च आखथिक वखृद्ध िाखसल गनि र समन्याखयक खविरण र पनुखवििरणको 

सखुनखश्चििाका लाखग सम्पणूििामा कायािन्वयन िुन ेयोिनाको आधार-पर ियार गररएको छ ।  

दशेको भ-ूबनोि, खवखवधिायिु प्रकृखि, समािको उत्पखत्त र बनोि, सभ्यिा र खवखवधिायिु संस्कृखि, भाषा, 

सभ्यिा, प्राकृखिक स्रोि र साधनको अत्यतु्तम पररचालन, उदीयमान दईु खछमेकी अथििन्र, दशेखभरको खक्रयाशील 

िनशखि, अन्िरािखरिय क्षेरमा सरुु भएको असल सम्बन्धको खवकास र कायम रिकेो समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व न ै

आखथिक समखृद्धको आधारका रूपमा रिकेा छन ्। सशुासन र खवकासका लाखग वििमान सरकारको रािनखैिक अठोि र 

इच्छाशखि एवम ् प्रदशे र स्थानीय ििको खक्रयाशीलिा र साम्यिको माध्यमबाि सम्पणूि रूपमा कायािन्वयन गनुिपन े

भएको छ । यो अवसरलाई मलुकुको सशुासन, खवकास र समखृद्धको लाखग उपयोग गनि शासकीय अवयविरूको 

कुशलिापवूिक पररचालनबाि समखृद्धको आधार ियार िुनेछ ।  
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यस योिनाले समखृद्ध र सिुको आधार खसििना गन,े िि् पश्चािक्ा दईु विा पजचवषीय योिनाले समखृद्ध र सिु 

प्राखिमा िीव्रिा खदने र अन्िका दईु पजचवषीय योिनाले िाखसल गररएको समखृद्ध र सिुको सन्िलुन सखििको खदगोपना 

ल्याउने गरी राखरिय सोच, लक्ष्य र उद्दशे्य प्राि गने गरी रणनीखि, कायिनीखि र कायिक्रमिरूको कायािन्वयन गनुिपनेछ । 

यस योिनाले प्रदशे र स्थानीय ििका दीघिकालीन सोच र आवखधक योिनालाई समेि  मागिदशिन गनेछ ।  

१.२ योजनाबद्ध मिकासको सिीक्षा 

छ दशक लामो योिनाबद्ध खवकासको अवखधमा नौ विा पजचवषीय र पाुँच विा खरवषीय योिना कायािन्वयनमा 

आएका छन ्। आखथिक वषि २०७५/७६ चौधौं योिनाको अखन्िम वषि िो । यस अवखधमा रािनीखिक क्षरेमा 

यगुान्िकारी पररवििन भए िापखन आखथिक, सामाखिक िथा आधखुनक यािायाि िथा पवूािधार खवकासको क्षेरमा 

अपखेक्षि उपलखब्ध िाखसल िुन सकेको छैन । खवगिको िुलनामा नपेाली िनिामा सचिेनामा अखभवखृद्ध भएको छ र 

समाि आधखुनकिामा प्रवेश गरेको छ । िािीय, लैङ्खगक र वगीय खवभेद, वखिरकरण र असमानिा पणूि रूपमा समाि 

नभए िापखन सधुारोन्मिु रिकेा छन ्। खशक्षा, स्वास््य, िानपेानी, सामाखिक सरुक्षा आखद क्षेरमा यस अवखधमा 

मित्वपणूि उपलखब्ध िाखसल भएका छन ्। पवूािधार क्षेर अन्िगिि सडक यािायाि, सजचार िथा सचूना प्रखवखध र शिरी 

पवूािधारमा उल्लेख्य खवकास भए िापखन अखधकांश पवूािधारको गणुस्िर सखुनखश्चि िुन सकेको छैन । िलखवद्यिु,् िवाइ 

यािायाि लगायिका अन्य पवूािधार खनमािणमा थप प्रयास गनुिपनछे । िनिाका बढ्दो अपके्षाको सम्बोधन गनि र समदृ्ध 

िथा समनु्नि रारिको रूपमा खवकास गनि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीघिकालीन योिना ििुिमा गरी नखििामलूक 

कायािन्वयन गनुिपन ेिुन्छ । 

खनरपेक्ष िथा बिुआयाखमक गररबीमा उल्लेख्य कमी आएको भए िापखन अझै पखन िनसंख्याको ठूलो खिस्सा 

गररबीको रेिामखुन रिकेो छ । स्वदशेमा रोिगारीको अभावले यवुा श्रमशखि रोिगारीका लाखग खवदखेशन ेक्रम यथावि ्

छ । अथििन्रमा औद्यौखगक क्षरेको योगदान घखिरिकेो छ र खनयािि-आयाि अनपुाि िीव्र रूपमा बखढरिकेो छ । 

खवप्रेषणले अथििन्रको आकारमा वखृद्ध भएको र खवदशेी मदु्राको पयािि सखजचखि रिकेो छ । सामाखिक सरुक्षा, 

समावशेीकरण, वािावरण संरक्षण लगायिका आखथिक-सामाखिक खवकासका क्षेरमा मित्वपणूि उपलखब्ध िाखसल 

भएका छन ्। आखथिक वखृद्ध, उत्पादन र उत्पादकत्व, औद्योखगकीकरण, गणुस्िरीय खशक्षा िथा स्वास््य, स्वच्छ र 

प्रदषूणमिु वािावरण र सशुासन लगायिका क्षरेमा योिनाले खलएका लक्ष्यिरू अपेखक्षि रूपमा िाखसल िुन सकेका 

छैनन ्।  

१.३ चौधौं योजना पमिलो दुई िर्षको सिीक्षा  

ऐखििाखसक संखवधान सभाबाि संखवधान िारी भएपखछको पखिलो योिनाको रूपमा चौधौं योिना (आ. व. 

२०७३/७४-२०७५/७६) ििुिमा भएको खथयो । योिनाले कृखष उपि, औषखध िथा ऊिाि क्षेरमा आत्मखनभिर बनाउुँद ै

स्वाधीन, समनु्नि िथा समािवाद उन्मिु राखरिय अथििन्रको खनमािण गन ेसोच खलएको खथयो । योिनाले सामाखिक 

न्याय सखििको लोक कल्याणकारी राज्य िुुँद ैमध्यम आय भएको मलुकुमा पगु्न ेलक्ष्य खलएको खथयो । साथै, यो योिना 

खदगो खवकास लक्ष्यिरूलाई मलूप्रवािीकरण एवम ्आन्िररकीकरण गने प्रयास गरेको पखिलो योिना खथयो । योिना 
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ििुिमाका बिि खवनाशकारी भकूम्पबाि अथििन्रमा कररब रू. साि िबि बराबरको क्षखि भएको खथयो । दखक्षणी सीमा 

नाकामा लामो समयसम्म भएको अवरोधबाि अथििन्रमा थप नोक्सानी भएको खथयो । यसका कारण लगानीको 

वािावरण समिे प्रखिकूल रिकेो खथयो । सावििखनक लगानीमा उल्लेख्य वखृद्ध गरी भकूम्प पखछको पनुखनिमािणलाई 

िीव्रिा खदन,े संघीयिा कायािन्वयन र व्यवस्थापनका साथै दखक्षण सीमानाका अवरोधबाि नोक्सानीलाई सम्बोधन 

गनेगरी सो योिना ििुिमा भएको खथयो । 

संखवधानले िय गरेको खवकासको कायिखदशा बमोखिम राखरिय अथििन्रलाई समािवाद उन्मिु, आत्मखनभिर, 

स्विन्र िथा उन्नखिशील बनाउन ेसोचलाई कायािन्वयन गद ैखदगो खवकास सखििको समखृद्धको मागिमा रारिलाई अगाखड 

बढाउनेिफि  चौधौं योिना उन्मिु खथयो । साथै, संखवधान कायािन्वयन गन े प्रारखम्भक कायिको रूपमा संघ, प्रदशे र 

स्थानीय ििको खनवािचन सम्पन्न गने, संघीयिा कायािन्वयन र व्यवस्थापन लाखग आवश्यक काननु र संरचना खनमािण 

गने उद्दशे्य रिकेो खथयो ।  

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको खनवािचन सम्पन्न भई िीनै ििका सरकार खक्रयाशील रिकेा छन ्। यसबाि लामो 

समयदखेिको रािनैखिक संक्रमणकाल समाि भई रािनैखिक स्थाखयत्व कायम भएको छ । संघीय संरचनामा िीनै ििका 

सरकारका अखधकार सचूीको प्रयोग र सोिी अनरुूप खवखध र संरचना समेि खनमािण गने कायि िीव्र भएको छ । मलुुकले 

िोिेको आखथिक समानिा, सशुासन, खवकास, समखृद्ध र सामाखिक न्यायको सखुनखश्चििाका लाखग समेि चौधौं 

योिनाको पखिलो दईु वषि मित्वपणूि वषिका रूपमा रिकेा खथए । साथै, रािनखैिक स्थाखयत्वको लाखग िनमि प्राि भई 

खस्थर सरकार गठन भएपश्चाि् लगानीको वािावरण अनकूुल भएको र खवत्तीय संघीयिाको कायािन्वयन समेि प्रारम्भ 

भएको छ । खवत्त नीखि िथा उत्प्रेरणा माध्यमबाि खवनाशकारी भकूम्प िथा दखक्षणी सीमा नाकामा भएको अवरोधबाि 

अथििन्रमा दिेापरेका प्रखिकूलिा ििाउुँद ै समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व कायम गनि यो योिना सफल भएको छ । 

योिना र बिेि प्रणालीबीचको अन्िरसम्बन्ध अखभवखृद्ध गने र खवत्त प्रणाली सदुृढ िथा प्रखिफलयिु बनाउन 

मध्यमकालीन िचि संरचना समेि यसै योिनाको आधारमा ियार भएको खथयो । 

चौधौं योिनाले उत्पादनशील रोिगारी उन्मिु र न्यायपणूि खविरण सखििको उच्च आखथिक वखृद्धद्वारा गररबी दु्रि 

रूपमा न्यनूीकरण गद ैआखथिक सामाखिक रूपान्िरण गन ेउद्दशे्य खलएको खथयो । सो अनरुूप कुल गाििस््य उत्पादनको 

औसि वाखषिक वखृद्धदर ७.२ प्रखिशि परु् याउन े लक्ष्य रिकेोमा आ.व. २०७३/७४ मा ७.३९ प्रखिशि र आ.व. 

२०७४/७५ मा ५.८९ प्रखिशि गरी औसि ६.६४ प्रखिशि वखृद्ध भएको छ । क्षेरगि आधारमा यस अवखधमा कृखष 

क्षेरको कुल मलू्य अखभवखृद्ध वाखषिक औसि ४.०१ प्रखिशि र गहै्रकृखष क्षेरको ७.८ प्रखिशि रिकेो छ । आठौं योिना 

पश्चािका अन्य योिनाले िोकेको लक्ष्यको िलुनामा यस समीक्षा अवखधको आखथिक वखृद्धदर (६.६ प्रखिशि) को प्रगखि 

लक्ष्यको सबैभन्दा नखिक रिकेो छ । आखथिक वषि २०७४/७५ सम्ममा अथििन्रको आकार रू. ३,००७ अबि पगुेको 

छ ।  

योिना अवखधमा लगानीमैरी आखथिक नीखि, खवद्यिु ्आपखूिि प्रणालीमा भएको खनरन्िर सधुार, श्रम सम्बन्धमा 

सधुार र रािनीखिक स्थाखयत्वले गदाि लगानीको वािावरणमा आएको अनकूुलिाका कारण अथििन्रमा सकारात्मक 
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असर पगु्न गएको छ । सन ्२०१८ मा ११ लाि ४० ििार पयििक नपेाल प्रवेश गनुिले मलुुकको अथििन्र सकारात्मक 

खदशाखिर अखघ बखढरिकेो पखुष्ट गदिछ । साथै, िनसांखख्यक लाभांश, लगानीमैरी वािावरण, खवकखसि सामाखिक-

आखथिक पवूािधार, भकूम्पपखछको िीव्र गखिको पनुखनिमािण र ऊिाि उत्पादनमा भएको वखृद्ध लगायि खवद्यमान 

सकारात्मक अवयवबाि मलुुकको खवकास र समखृद्धको प्रस्थान खबन्दकुा आधार ियार भएको छ । 

योिना अवखधको शरुुका दईु वषि आ.व. २०७२/७३ र आ.व. २०७४/७५ मा कुल सरकारी िचि क्रमश: रू. ८ 

िबि १९ अबि ४६ करोड ८८ लाि ८५ ििार र रू. १० िबि ८४ अबि ९२ करोड १३ लाि ५४ ििार रिकेो खथयो ।  

कुल गाििस््य उत्पादन (उत्पादकको मलू्यमा) को अनपुािमा उि रकम क्रमश: ३१ र ३६ प्रखिशि िुन आउुँछ । 

खवगिभन्दा िीव्र रूपमा भइरिकेो आखथिक खवस्िार एवम ् खवस्िारकारी खवत्त नीखिको कायािन्वयन गदाि पखन कुशल 

मौखद्रक नीखि कायािन्वयनको कारण पखछल्लो दशकमा मदु्रास्फीखि न्यनू रिकेो छ ।  

मानव खवकास सचूकांक ०.५७ र अपखेक्षि आय ुसरदर ७२ वषि परु् याउन ेलक्ष्य राखिएकोमा समीक्षा अवखधमा 

क्रमश ०.५७४  र ७० वषिको िारािारीमा पगुेको छ । स्वच्छ िानपेानी सेवा पगुेको िनसंख्या ९० प्रखिशि, माध्यखमक 

ििमा िदु भनािदर ४५ प्रखिशि र १५ दखेि २४ वषि उमरे समिूको साक्षरिा दर ९२ प्रखिशि परु् याउन े लक्ष्य 

राखिएकोमा क्रमश ९४.९, ४३.९ र ८५ प्रखिशि पगुेको छ । सामाखिक पररसचूकका पिुुँचगि लक्ष्य प्राखिमा उल्लेख्य 

प्रगखि भए िापखन यसको गणुात्मक पक्षमा सधुारको आवश्यकिा रिकेो छ । 

चौधौं योिनाको प्रमिु आखथिक, सामाखिक र भौखिक लक्ष्यिरू र पखिलो दईु वषिको प्रगखि खनम्न िाखलकामा 

दिेाइएको छ । 

तालिका १.१ : चौधौं योजनाको पलििो दुई वर्षको आलथषक, सामालजक र भौलतक उपिलधध 

सचूक 
आधाि िर्ष 

(२०७२/७३) 

आ.ि.२०७५/७६ 

सम्िको लक्ष्य 

आ.ि. २०७४/७५ 

सम्िको प्रगमि 

१. वाखषिक औसि आखथिक वखृद्धदर (प्रखिशि)   ०.८ ७.२ ६.६ 

२. कृखष क्षेरको वाखषिक औसि वखृद्धदर (प्रखिशि) १.३ ४.७ ४.० 

३. गैरकृखष क्षेरको वाखषिक औसि वखृद्धदर (प्रखिशि)  ०.६ ८.४ ७.८ 

४. मदु्रास्फीखि (प्रखिशि)  ९.५ ७.५ ४.२ 

५. प्रखिव्यखि कुल गाििस््य उत्पादन (रू. ििारमा)  ७९.४ ११६.५ १०३.३ 

६. गररबीको रेिामखुनको िनसङ्ख्या (प्रखिशि)  २१.६ १७ १८.७ 

७. मानव खवकास सचूकाङ्क  ०.५४ ०.५७ ०.५७४ 

८. लैङ्खगक सशिीकरण सचूकाङ्क  ०.५६ ०.५८ ०.५६८ 

९. अपेखक्षि आय ु(िन्मेको समयमा, वषि)  ६९ ७२ ६९.७ 
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सचूक 
आधाि िर्ष 

(२०७२/७३) 

आ.ि.२०७५/७६ 

सम्िको लक्ष्य 

आ.ि. २०७४/७५ 

सम्िको प्रगमि 

१०. िानेपानी सेवा पगुेको िनसङ्ख्या (प्रखिशि)  ८३.६ ९० ९४.९ 

११. माध्यखमक ििमा िदु भनािदर (प्रखिशि)  ३७.७ ४५ ४३.९ 

१२. १५–२४ वषि उमेर समिूको साक्षरिा दर  ८८.६ ९२ ८५ 

१३. खवद्यिु ्उत्पादन (िखडि क्षमिा, मेगावाि)  ८५१ २३०१ १,०२० 

१४. खवद्यिु ्मा पिुुँच प्राि पररवार (प्रखिशि)  ७४.० ८७ ९०.७ 

१५. खसुँचाइ (िके्िर लािमा)  १३.९ १५.२ १४.७ 

१६. इन्िरनेि सेवामा पिुुँच प्राि िनसङ्ख्या (प्रखिशि)  ४४.४ ६५ ५५.४ 

 

१.३.१ सिमिगि आमथषक के्षत्र 

बचि िथा लगानी 

समीक्षा अवखधमा कुल खस्थर पुुँिी खनमािण कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा क्रमशः बढ्द ैगएको छ । आधार 

वषि २०७२/७३ मा चालु मलू्यमा कुल गाििस््य उत्पादनको २८ प्रखिशि रिकेो कुल खस्थर पूुँिी खनमािण आ.व. 

२०७४/७५ मा ३४.१ प्रखिशि पगुकेो छ । यस अवखधमा खनिी क्षरे समेिबाि भएको उल्लेख्य लगानीका कारण यो 

वखृद्ध सम्भव भएको छ । सरकारले खवत्त प्रणाली सदुृढ गनिका लाखग खनिी क्षरेमा प्रवाि गन ेकिािमा संकुचन आउन 

नखदन े गरी खवत्त नीखि अवलम्बन गरेकोले किाि प्रवािमा उल्लेख्य सधुार भएको छ । आ.व. २०७२/७३ मा चाल ु

मलू्यमा कुल गाििस््य उत्पादनको िलुनामा २१.६ प्रखिशि रिकेो खनिी क्षेरको कुल खस्थर पुुँिी खनमािण आ.व. 

२०७४/७५ मा २६.३ प्रखिशि पगुकेो छ । सावििखनक क्षेरको कुल खस्थर पुुँिी खनमािण कुल गाििस््य उत्पादनको १३.० 

प्रखिशि  परु् याउने लक्ष्य रिकेोमा आ.व. २०७४/७५ मा ७.८ प्रखिशिमा सीखमि भएको छ । यस अवखधमा खनिी 

क्षेरबाि खनमािण, िोिल, िलखवद्यिु ्र नागररक उड्डयन क्षेरमा भएको लगानीको कारण कुल खस्थर पुुँिी खनमािण बढेको 

छ । न्यनू पुुँिीगि िचिका कारण यस अवखधमा सावििखनक क्षेरको पुुँिी खनमािण अपेक्षा अनरुूप िुन सकेन ।  

योिनाको अन्त्यसम्ममा कुल गाििस््य उत्पादनको िलुनामा कुल गाििस््य बचि र कुल राखरिय बचि क्रमशः 

१०.८ र ४५.० प्रखिशि परु् याउने लक्ष्य राखिएकोमा आ.व. २०७४/७५ मा क्रमशः १५.० र ४३.९ प्रखिशि पगुेको  

छ । यस अवखधमा आखथिक वखृद्धको िलुनामा कुल उपभोग वखृद्ध न्यनू रिुँदा कुल गाििस््य बचिको लक्ष्य परूा  

भएको छ । िर सोिी अवखधमा खवपे्रषण आयको वखृद्ध कम भएको कारण कुल राखरिय बचिको अनपुाि भने केिी कम  

भएको छ । 
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सिकािी मित्त  

आ. व. २०७२/७३ मा कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा २६.७ प्रखिशि रिकेो सरकारी िचि आ. व. 

२०७४/७५ मा ३५.७ प्रखिशि पगुकेो छ । यस अवखधमा सो अनपुाि चालु िचििफि  ६.७ प्रखिशि र पुुँिीगि िचििफि  

३.४ प्रखिशि खबन्दलेु बढेको छ । स्थानीय ििमा गररएको खवत्तीय िस्िान्िरण, सामाखिक सरुक्षा र िलबमा भएको 

बढोत्तरीका कारण चालु िचिको वखृद्धदर पुुँिीगि िचिको िलुनामा बढ्न गएको छ । समग्रमा सावििखनक िचि बढे पखन 

खवखनयोिन गररएको रकमको िुलनामा भन ेिचि न्यनू रिन गयो । आ.व. २०७३/७४ र २०७४/७५ मा कुल बिेि 

अनमुानको क्रमशः ७८.५१ र ८४.८२ प्रखिशि िचि भएको छ । न्यनू पुुँिीगि िचिको प्रमिु कारणमा पयािि पवूिियारी 

खवना आयोिना कायािन्वयनमा लैिान,ु िग्गा अखधग्रिणमा समस्या िुन,ु समयमै ठेक्कापट्टा निुन,ु प्रखक्रयागि 

खढलाससु्िी िुन,ु खनमािण सामग्रीको अभाव िुन ुिथा सरोकारवाला खनकायिरूबीच समन्वय अभाव रिकेा छन ्।    

समीक्षा अवखधमा रािस्वको वखृद्धदर वाखषिक औसि १९.३ प्रखिशि रिरे आ.व. २०७४/७५ मा कुल गाििस््य 

उत्पादनको २४.३ प्रखिशि पगुकेो छ । मलू्य अखभवखृद्ध कर, आयकर, भन्सार मिसलु, अन्िःशलु्कको प्रमिु 

योगदानको कारण उि वखृद्ध सम्भव भएको िो । समीक्षा अवखधमा खवखभन्न नीखिगि िथा संस्थागि सदुृढीकरणका 

कायििरू कायािन्वयनमा आए पखन कर प्रणालीको आधार र दायरा साुँघरुो रिन ु र रािस्वको वखृद्ध मलूिः आयािमा 

आधाररि खक्रयाकलापिरूले खनधािरण गनुि िस्िा चनुौिी यस योिनामा समिे खनरन्िर रिकेा छन ्। 

आ.व. २०७३/७४ मा रु ७२.७७ अबि वैदखेशक सिायिा पररचालन भएकोमा आ.व. २०७४/७५ मा रु १२८.९ 

अबि पररचालन भएको छ । िथाखप, समीक्षा अवखधमा अपेखक्षि वैदखेशक सिायिा पररचालन गनि सखकएको छैन । यस 

अवखधमा वैदखेशक सिायिाबाि सजचाखलि आयोिनािरू लक्ष्य अनरुूप सजचालन निुन,ु समयमा शोधभनाि नखलन ुर 

प्रखिबद्धिा बमोखिमको रकम पररचालन िुन नसक्नकुा कारण वैदखेशक सिायिा न्यनू रूपमा पररचालन भएको िो ।   

आ.व. २०७४/७५ मा नेपाल सरकारको खिनि बाुँकी बाि् य ऋण रू. ४५४.६ अबि र आन्िररक ऋण रू.३८८.३ 

अबि गरी कुल खिनि बाुँकी ऋण रू.८४२.९ अबि पगुेको छ । आ.व. २०७४/७५ सम्ममा खिनि बाुँकी कुल ऋण कुल 

गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा २८ प्रखिशि पगुेको छ । खवखनयोखिि रकम िचि िुन नसक्न ु र खवशेषिः वैदखेशक 

ऋणबाि सजचाखलि आयोिनािरूको खवत्तीय प्रगखि न्यनू रिकेा कारण योिनाले अपके्षा गरे बमोखिम वैदखेशक ऋण 

पररचालन िुन नसकेको िो । 

िूल्य मथथमि 

मदु्रास्फीखि दर ७.५ प्रखिशिमा सीखमि राख्ने लक्ष्य रिकेोमा समीक्षा अवखधमा औसि ४.३ प्रखिशि रिकेो  

छ । िाद्य र गैह्रिाद्य वस्िु िथा सेवाको मलू्यको वाखषिक वखृद्धदर क्रमशः २.३ र ५.९ प्रखिशि रिकेो खथयो । आधार 

वषिमा मदु्रास्फीखि उच्च रिकेो कारण आधार मलू्यको प्रभाव, आपखूिि व्यवस्थापनमा आएको सधुार एवम ् भारि 

लगायि खवश्वव्यापी रूपमै भएको न्यनू मलू्यवखृद्धको प्रभावका कारण समीक्षा अवखधमा उपभोिा मदु्रास्फीखिमा 

लक्ष्यभन्दा उल्लेख्य कम रिकेो छ । 
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मित्तीय के्षत्र  

यस अवखधमा उत्पादनशील क्षरेिफि को किािको वाखषिक वखृद्धदर २० प्रखिशि रिने लक्ष्य खलएकोमा खनिी 

क्षेरिफि को किािको वखृद्धदर वाखषिक १९.३ प्रखिशिले खवस्िार भई उत्पादनशील क्षेरिफि को किाि १७ प्रखिशिले वखृद्ध 

भएको छ । पनुखनिमािण लगायि खनिी क्षेरको गखिखवखधमा आएको खवस्िारका कारण खनिी क्षेरिफि को किािको वखृद्ध 

भएको छ । वाखणज्य बैंकको शािा सङ्ख्या ३,०२३ खवकास बैंकको ९३९, खवत्त कम्पनीको १८६ र लघखुवत्त 

संस्थािरूको २,४४९ गरी कुल शािा सङ्ख्या ६,६५१ पगुेको छ । बैंक िथा खवत्तीय संस्थाको प्रखि शािाले औसिमा 

कररब ४,३७५ िनसङ्ख्यालाई सेवा गनुिपने दखेिन्छ । संघीय व्यवस्था अन्िगिि गखठि ७५३ स्थानीय िििरूमध्य े

आ.व. २०७४/७५ मा ५५६ स्थानीय ििमा वाखणज्य बैंकिरूको शािा पगुेको छ ।  

पुुँजी बजाि 

 आ.व. २०७४/७५ मा खधिोपर बिार माफि ि् कुल पुुँिी पररचालन रू. १३५ अबि र बिार पूुँिीकरण रू. 

१,४३५ अबि पगुको छ । सचूीकृि कम्पनीको संख्या १९६ पगुेको र नेप्से पररसचूक आ.व. २०७२/७३ को असार 

मसान्िमा १,७१८ खबन्द ु रिकेोमा २०७४/७५ को असार मसान्िमा १,२१२ कायम भएको छ ।  िकप्रद शेयरको 

खनरकाशनका कारण पुुँिीकरणमा भएको वखृद्ध, बोनस शेयरको खविरण, वाखणज्य बैंकिरूको व्यािदरमा वखृद्ध िस्िा 

कारणिरूले नेप्से पररसचूक घि्न गएको छ । 

िैदेमिक व्यापाि 

यस योिनाले खनयािि प्रवद्धिन, आयाि व्यवस्थापन, पयििन प्रवद्धिन र ऊिाि खवकास माफि ि ्व्यापार घािा कम गन े

उद्दशे्य खलए पखन उि घािा समीक्षा अवखधमा खनरन्िर बढेको छ । आ. व. २०७३/७४ र २०७४/७५ मा  आयाि 

क्रमशः २८.० र २५.५ प्रखिशिले बढेको छ भन ेसो अवखधमा खनयािि क्रमशः ४.२ र ११.१ प्रखिशिले मार बढ्न 

सक्यो । फलस्वरूप, व्यापार घािामा उल्लेख्य वखृद्ध भई आ.व. २०७४/७५ मा कुल गाििस््य उत्पादनको ३८.६ 

प्रखिशि पगुेको छ । उच्च व्यापार घािासुँगै आयाि धान्न सक्ने खवदशेी खवखनमय सखजचखि क्रमशः घि्द ैगएको छ । 

आ.व. २०७२/७३ मा कररव १४ मखिनाको वस्िु िथा सेवाको आयाि धान्न सक्न ेखवदशेी खवखनमय सखजचखि रिकेोमा 

आ.व. २०७३/७४ मा ११ मखिना र आ.व. २०७४/७५ मा ९ मखिनाका लाखग सखजचखि पयािििा रिकेो छ । 

खनयािियोग्य वस्िुिरूको उत्पादन नबढ्न,ु उत्पाखदि वस्िुको गणुस्िर र प्रखिस्पधी क्षमिा कम िुन ु र पिेोखलयम पदाथि 

िथा यािायािका सामानिरूको बढ्दो आयािका कारण आयाि–खनयाििको अनपुाि बढ्न गएको छ ।  

सिकािी 

आ.व. २०७४/७५ मा सिकारीको सङ्ख्या ३४,५१२ र शेयर पुुँिी रू. ७३ अबि रिकेो छ । सिकारी संस्थाले गन े

कुल बचि र ऋणमा उल्लेख्य प्रगखि भएको छ । आ. व. २०७४/७५  मा सिकारी सङ्घ संस्थाको कुल बचि रू. 

३०२ अबि र ऋण लगानी रू. २७३ अबि भएको छ । रोिगारी खसििना, मखिला सिभाखगिा, मखिलाद्वारा सजचालन 

गररएको सिकारी संस्था, सिकारी साना िथा मझौला उद्योग सजचालन, सिकारी ििेी योिना िस्िा लक्ष्यिरूमा भन े

उल्लेख्य प्रगखि भएको छैन । 
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१.३.२ मिर्य के्षत्र 

अ. आमथषक के्षत्र 

कृमर्, खाद्य सुिक्षा ि मसुँचाइ  

आ. व. २०७३/७४ र आ. व. २०७४/७५ मा कृखष क्षरेको लखक्षि वखृद्ध दर क्रमशः ४.५ र ४.७ प्रखिशि रिकेोमा 

५.२ र २.८ प्रखिशि वखृद्ध भयो । आ.व. २०७३/७४ मा प्रमिु िाद्यान्न बाली धान, गिुुँ र मकैको उत्पादन वखृद्ध 

भएकोले सो लक्ष्य िाखसल िुन सकेको िो । समयम ैमनसनुको सरुुआि िुन,ु व्यावसायीकरणमा सधुार िुन,ु रासायखनक 

मलको उपलब्धिा बढ्न,ु खसुँचाइ सखुवधाको खवस्िार िुुँद ैिान ुआखद िस्िा कारणले यी िाद्यान्न बालीिरूको उत्पादन 

बढेको  िो । आ.व. २०७४/७५ मा िडेरी, पखिरो र बाढी िस्िा प्राकृखिक प्रकोपले िाद्यान्न बालीको क्षरेफलमा ह्रास 

आएकाले उत्पादन अपेखक्षि रूपमा बढ्न सकेको छैन । िरकारीको उत्पादनमा मलुुक आत्मखनभिर िुुँद ैगएको छ भन े

फलफूलको उत्पादनमा अपेखक्षि वखृद्ध िाखसल गनि सखकएको छैन ।  

आ.व. २०७३/७४ मा २० लाि ३१ ििार मेखिक िन र आ.व. २०७४/७५ मा २२ लाि ९६ ििार मखेिक िन 

दधु उत्पादन गन ेलक्ष्य रिकेोमा क्रमशः १९ लाि ११ ििार (९४ प्रखिशि) र १९ लाि ९१ ििार (८७ प्रखिशि) 

मेखिक िन उत्पादन भएको छ ।  त्यसै गरी मास ुउत्पादनको लक्ष्य क्रमशः ३ लाि ४४ ििार मेखिक िन र ३ लाि ७९ 

ििार मखेिक िन रिकेोमा ३ लाि ३२ ििार मेखिक िन (९६ प्रखिशि) र ३ लाि ४७ ििार मेखिक िन (९१ प्रखिशि) 

उत्पादन भएको छ । अण्डा उत्पादनको लक्ष्य क्रमशः १३५ करोड र १४५ करोड गोिा रिकेोमा १३५ करोड (१०० 

प्रखिशि) र १४७ करोड (१०१ प्रखिशि) गोिा उत्पादन भएको छ । मलुुक अण्डामा आत्मखनभिर भएको छ भने दधु र 

मासमुा आत्मखनभिरिा उन्मिु िुुँद ैगएको छ । पशपुालनप्रखि कृषकिरूको बढ्दो आकषिण र सरकारी नीखि अनकूुल 

रिन ुयसका मखु्य कारणिरू रिकेा छन ्। 

आ.व. २०७३/७४ र २०७४/७५ मा प्रखिव्यखि प्रखिवषि िाद्यान्न उपलब्धिा क्रमशः ३८ के.िी. र ३ के.िी.ले 

वखृद्ध भई क्रमशः ३४० र ३४३ के.िी. रिकेो छ ।  कृखष उत्पादनमा वखृद्ध र दगुिमका खिल्लामा दवुानी सेवा सिि भई 

िाद्यान्न भण्डारमा सधुार भएकोले लक्ष्य प्राखि भएको खथयो ।  

आ.व. २०७३/७४ मा लक्ष्यको ८५ प्रखिशि र आ. व. २०७४/७५ मा लक्ष्यको ७१ प्रखिशि भखूममा मार खसुँचाई 

सखुवधा परु् याउन सखकयो । अपेखक्षि प्रगखि िुन नसक्नकुा मखु्य कारणिरूमा भौगोखलक खवकििा, िखमनको असिि 

अवखस्थखि, िल स्थानान्िरण िथा िलाशययिु बिुउद्दशेीय आयोिनाको अपके्षाकृि रूपमा अखघ बढ्न नसक्न ु र 

वषेनी प्राकृखिक प्रकोपबाि खसुँचाइ पवूािधारिरूमा भएको क्षखि रिकेा छन ्।  

कररब ३७ ििार कमैया पररवार मध्ये पनुस्थािपना गनि बाुँकी रिकेा कररब १० ििार ५ सय पररवारमध्ये िम्मा 

४४० पररवारको पनुस्थािपना भएको छ । त्यसैगरी, मिु िखलयािरूलाई िग्गा िररद, घर खनमािण र ममिि अनदुान 

खविरण गन ेकायिमा समेि लक्ष्य अनरुूपको प्रगखि िुन सकेको छैन । 
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िन व्यिथथापन  

आ.व. २०७४/७५ मा कुल भभूागको ४४.७४ प्रखिशि वन क्षेर रिकेो छ । यस मध्ये सघन वनले ओगिेको क्षरे 

४०.३६ प्रखिशि कायम न ै छ भने संरखक्षि वनले ओगिेको क्षेर केिी बढेको छ । । यस अवखधमा ४५ विा वन 

पैदावारमा आधाररि उद्योग स्थापना भएर सजचालनमा आएका छन ्।  वनमा आधाररि उद्यम खवकास िथा काठ र 

दाउराको उत्पादनमा पखन उल्लेख्य वखृद्ध भएकोले रािस्व सङ्कलनमा थप सियोग पगुेको छ ।   
उद्योग  

आ.व. २०७४/७५ मा कुल गाििस््य उत्पादनमा उत्पादनमलूक उद्योगको योगदान ५.५ प्रखिशि पगुेको छ । 

उद्योगको सङ्ख्या र औद्योखगक लगानी उल्लेिनीय रूपमा वखृद्ध भएको छ । िालका वषिमा खवद्यिु् आपखूििमा वखृद्ध 

िथा  लगानीकिािको खवश्वास बढेकोले लगानीमा वखृद्ध भएको िो ।   
आपूमिष 

औसि १६.८ ििार मेखिक िन िाद्यान्न ढुवानी गने लक्ष्य रिकेोमा १८.४ ििार मेखिक िन (१०९ प्रखिशि) 

ढुवानी भएको छ । ननु ढुवानीको औसि लक्ष्य कररब ९४ ििार खक्वन्िल रिकेोमा ८४ ििार खक्वन्िल (८९ प्रखिशि) 

ननु ढुवानी िुन सकेको छ । राखरिय िाद्य सरुक्षा भण्डारमा यी दईु वषिमा २५ ििार मेखिक िन भण्डारण गने औसि 

लक्ष्य रिकेोमा १५ ििार मखेिक िन (६० प्रखिशि) भण्डारण क्षमिा पगुेको छ ।  

पयषटन 

आधार वषि २०७२/७३ मा ७ लाि १ ििार पयििक आगमन भएकोमा सो संख्या ३४ प्रखिशिले वखृद्ध भई 

आ.व. २०७४/७५ मा ९ लाि ४० ििार पगुेको छ । यसमा रािनीखिक खस्थरिा, भकूम्पबाि भखत्कएका पयििकीय 

संरचनािरूको पनुखनिमािण िथा िीणोद्धार, थप अन्िरािखरिय िवाई सेवाको खवस्िार, बाहै्र मखिना र राखर सेवा सजचालन 

गनि खमल्न ेखवमानस्थलको सङ्ख्यामा वखृद्ध आखदको प्रमिु भखूमका रिकेो छ । 

आ. सािामजक के्षत्र 

मिक्षा 

खवद्यालय ििमा िदु भनाि, खिकाउ, खवद्यालय छाड्ने र लैङ्खगक समानिा दरको प्रगखि लक्ष्य अनरुूप भएको छ । 

आ.व. २०७३/७४ र आ.व. २०७४/७५ मा प्राथखमक ििको (कक्षा १ दखेि ५) िदु भनाि दर क्रमशः ९६.९ प्रखिशि र 

९७.२ प्रखिशि पगुेको छ भन ेआधारभिू ििमा  (कक्षा १ दखेि ८) सो दर क्रमशः ९१ प्रखिशि र ९२.३ प्रखिशि पगुेको 

छ । माध्यखमक ििमा (कक्षा ९ दखेि १२) सो दर क्रमशः ३८.९ प्रखिशि र ४३.९ प्रखिशि पगुकेो छ । खवशेष गरी 

खवपन्न वगिलाई लखक्षि गरी सजचाखलि कायिक्रमिरू िस्िैः छारवखृत्त, खदवा िािा, खनःशलु्क खशक्षा, प्रखवखध, खशक्षा 

पवूािधार आखदको खवस्िार र खवकासले गदाि यो सम्भव भएको िो ।   
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थिाथ्य 

नविाि खशश,ु माि ृ र बाल मतृ्यदुर घिाउन ेलक्ष्यिरूको प्रगखि खमखश्रि रिकेो छ । नविाि खशश ु मतृ्य ु दरको 

(प्रखिििार िीखवि िन्म) लक्ष्य २२ रिकेोमा सोिी अनरुूप उपलखब्ध िाखसल गनि सखकएको छ । ५ वषिभन्दा मखुनको 

बाल मतृ्य ुदर आ.व. २०७४/७५ मा ३४ (प्रखिििार िीखवि िन्ममा) ल्याउने लक्ष्य रिकेोमा यस अवखधमा ३९ मा 

झानि सखकएको छ । यसैगरी माि ृमतृ्यदुरको  लक्ष्य १४८ (प्रखिलाि िीखवि िन्ममा) रिकेोमा वास्िखवक उपलखब्ध 

२३९ रह्यो ।   

खानेपानी  

आधारभिू िानपेानी िथा सरसफाइको सखुवधा सबैलाई उपलब्ध गराउने िफि को प्रगखि उत्सािप्रद रिकेो छ । 

योिना अवखधमा औसि ९० प्रखिशि िनसंख्यालाई आधारभिू िानेपानीको सखुवधा परु् याउन ेलक्ष्य रिकेोमा ९४.९ 

प्रखिशि िनसंख्यालाई सो सखुवधा पगुेको छ ।  

युिा 

यवुा िनशखिको समखुचि पररचालन गरी दशेको सवािङ्गीण खवकास गन ेलक्ष्य िाखसल गन ेखदशािफि को प्रगखि 

सन्िोषिनक छ । राखरिय यवुा पररषद ्माफि ि १,५०० यवुालाई सीप िथा नेितृ्व खवकास िाखलम खदन ेलक्ष्य रिकेोमा 

क्रमशः १,५६० यवुाले सो िाखलम प्राि गरेका छन ्। ग्रामीण भगेका यवुालाई उद्यमशील बनाउने रणनीखि अनरुूप 

आ.व. २०७३/७४ दखेि ग्रामीण यवुा उद्यम समिू गठन गने प्रखक्रया सरुु गररएको छ । यस अवखधमा ३९४ विा यवुा 

उद्यम समिूिरू गठन भएका छन ्। 

खेलकूद 

समीक्षा अवखधमा िले पवूािधारिफि  ११ विा खक्रकेि मदैानिरू खनमािण भएका छन ्। २८ विा कभडि िल खनमािण 

गने लक्ष्य रिकेोमा ३२ विा िलिरू खनमािणाधीन रिकेा छन ्। िरेक खनवािचन क्षरेमा कम्िीमा एउिा िले मैदान खनमािण 

गन ेलक्ष्य रिकेोमा िाल २४० िले मैदानिरू खनमािणाधीन अवस्थामा छन ्। उत्कृष्ट िलेाडीिरूलाई राखरिय खिममा 

सिभागी गराई राखरिय िथा अन्िरािखरिय स्िरको प्रखशक्षणमा सिभागी गराउने िफि को प्रगखि सन्िोषिनक रिकेो छ । 

प्रत्येक वषि १५ ििार िेलाडीिरूलाई प्रखशक्षण प्रदान गररएको छ । 

इ. पूिाषधाि के्षत्र  

मिदु्यि ्िथा ऊजाष 

खवद्यिु् उत्पादन क्षमिा खवस्िारमा लक्ष्यभन्दा न्यनू उपलखब्ध भएको छ भने प्रसारण लाइन खवस्िार, चिुावि 

खनयन्रण र खवद्यिु् पिुुँचमा लक्ष्यभन्दा बढी उपलखब्ध भएको छ । आ. व. २०७४ ७५ मा ३३९ मगेावाि खवद्यिु ्उत्पादन 

क्षमिा थप भई १,०२० मेगावाि पगुेको छ । खवद्यिु ् प्रसारण लाइन िथा व्यवस्थापन र चिुावि खनयन्रणमा भएको 

सधुारको फलस्वरूप आ.व. २०७२/७३ मा २६ प्रखिशि रिकेो चिुावि आ.व. २०७४/७५ मा २०.५ प्रखिशिमा  
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झरेको छ । साथै, राखरिय प्रसारण लाइनमा पिुुँच पगुेको िनसंख्या ७० प्रखिशि र प्रखिव्यखि खवद्यिु् िपि कररब २०० 

खकलोवाि घण्िा पगुेको छ । भकूम्पपखछको पनुखनिमािणमा खढलाई, ठेकेदारसुँगको असामन्िस्यिा र खववाद, 

पररयोिनाको लाखग आवश्यक िग्गा प्राखि िथा क्षखिपखूििको समस्या, रुि किानको स्वीकृखि समयमा प्राि निुन,ु 

समयखभरै अखख्ियारी नपगु्ने, खछिो खछिो कमिचारी स्थानान्िरण िुने िस्िा समस्याले खवद्यिु् उत्पादन क्षमिामा 

लक्ष्यभन्दा न्यनू उपलखब्ध भएको छ ।   

सडक 

यस अवखधमा रणनीखिक िथा अन्य सडक खनमािण, स्िरोन्नखि, पनुखनिमािण र सदुृढीकरण, आवखधक िथा खनयखमि 

ममिि–सम्भार र पलु खनमािणमा उल्लेख्य उपलखब्ध िाखसल भएको छ । समीक्षा अवखधमा कररब १,४०० खक.मी. सडक 

खनमािण भएको छ । भकूम्पबाि क्षखिग्रस्ि सडक संरचनाको पनुखनिमािण, आधारभिू सडक सजिाल खवस्िार, प्रमिु 

रािमागििरूको खवकास, उत्तर-दखक्षण िोड्न े प्रमिु व्यापाररक एवम ् मित्वपणूि सडकिरूको खवकास, खद्वदशेीय 

व्यापाररक नाका िोड्ने प्रमिु सडकिरूको खवकास, काठमाडौं उपत्यका पिुुँच िथा उपत्यका सडक सदुृढीकरण, 

सरुुङमागि खनमािण िस्िा मखु्य कायिक्रमिरूको उपलखब्ध अपके्षा अनरुूप िुन सकेको छैन ।  

िेलिागष 

समीक्षा अवखधमा रेल मागिको स्िरोन्नखि गन ेलक्ष्य बािके अन्य कायि अपखेक्षि रूपमा िुन सकेनन ्। समीक्षा 

अवखधमा २५ खक.खम. ियाक िोखलएको र मचेी-मिाकाली खवद्यिुीय रेलमागिको ६४१ खक.खम. को लाखग डी.पी.आर. 

ियार भएको छ । पयािि अनभुव र प्राखवखधक िथा खवत्तीय स्रोिको कमी, रेल्वे खवकासको लाखग नीखिगि र काननुी 

अस्पष्टिा िथा प्रभावकारी समन्वय निुुँदा लक्ष्य अनरुूप प्रगखि िुन सकेको छैन ।  

सूचना िथा सञ्चाि 

समीक्षा अवखधमा सचूना िथा सजचार क्षेरका िेखलफोन घनत्व, मोबाइल, इन्िरनेि, रेखडयो िथा  िेखलखभिनमा 

पिुुँच िस्िा मखू्य  सचूकिरूमा  लक्ष्यभन्दा बढी उपलखब्ध प्राि भएको छ । आ.व. २०७४/७५ मा िनसंख्या र 

खविररि िेखलफोन लाइनको अनपुाि (प्रखिसय व्यखिमा) १३३ पगुेको छ । सोिी अवखधमा मोबाइल िेखलफोन 

ग्रािकको संख्या लक्ष्यभन्दा २५ प्रखिशिले वखृद्ध भई ३ करोड ८० लाि र इन्िरनेि ग्रािक संख्या १ करोड ४७ लाि 

पगुेको छ । दशेको ९० प्रखिशि भभूागमा मोबाइल सेवाको पिुुँच पगुकेो छ । नपेाल िेखलखभिन िथा रेखडयो नपेालको 

राखरिय प्रसारण क्रमशः ७२ प्रखिशि र ८७ प्रखिशि िनसंख्यामा पगुेको छ । सबै नगरपाखलका, गाउुँपाखलका, वडा 

कायािलय, शैखक्षक संस्था, स्वास््य संस्था आखदमा ब्रोडब्याण्ड इन्िरनिे सेवा उपलब्ध गराउन ेकायि अगाखड बढाइएको 

छ ।   

आिास ि िििी मिकास 

समीक्षा अवखधमा १३ ििार आवास एकाई र ६० विा सरकारी भवन खनमािण खनमािण गने लक्ष्य रिकेोमा ९ ििार 

८ आवास एकाई र  १८ विा सरकारी भवन खनमािण भएका छन ्। पवूािधार सखििको ७ विा नमनुा बस्िी खनमािण सम्पन्न 
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गने लक्ष्य खलएकोमा ३१ विा एकीकृि बस्िी खनमािणको क्रममा रिकेा छन ्। यस योिनाले िनिा आवास, सरकारी 

भवन खनमािण, एकीकृि सरकारी भवन खनमािण, एक-शिर एक पखिचान, स्मािि खसिीको खवकास, िाद्य िररयाली शिर, 

कोररडर खसिी, स्मािि खभलेि िस्िा कायिक्रमिरू राि ेपखन अपेखक्षि उपलखब्ध िाखसल िुन सकेको छैन । 

मिज्ञान िथा प्रमिमध 

आ.व. २०७३/७४ मा १० विा अध्ययन केन्द्रको स्थापना गरी आ.व. २०७३/७४ र २०७४/७५ मा त्यस क्षेरमा 

क्रमशः ३ ििार र ४ ििार थप रोिगारी खसििना गररेएको छ । आ.व. २०७३/७४ र २०७४/७५ मा क्रमशः ५० र ८० 

विा अध्ययन अनसुन्धानलाई उपयोगमा ल्याइएको छ । वैज्ञाखनक खवद्याथी उत्पादन गरी यवुा पलायन रोक्न 

खवद्यालयको क्षमिा र कायिसम्पादनको आधारमा खवद्यालय खशक्षादखेि नै खवज्ञान खशक्षामा खवशेष कायिक्रम सजचालन 

गनि आवश्यक छ । 

पुनमनषिाषण 

भकूम्प पखछको पनुखनिमािण गनुिपने सरकारी भवन, खवद्यालय भवन र स्वास््य संस्थाको भवनमध्ये आधाभन्दा 

बढी खनमािण सम्पन्न भएका र बाुँकी भवन खनमािणाधीन छन ्। परुािाखववक सम्पदा र सरुक्षा खनकायको भवन खनमािणमा 

भने न्यनू मार प्रगखि भएको छ । खनिी आवास खनमािणिफि  कररब ९० प्रखिशिले घर खनमािणको लाखग अनदुान सम्झौिा 

गररसकेका छन ्। राखरिय पनुखनिमािण प्राखधकरणको निेतृ्व बारम्बार पररवििन, पनुखनिमािणमा पयािि अनभुवको अभाव, 

झन्झखिलो सावििखनक सेवा प्रवाि िस्िा कारणले पनुखनिमािणको गखि खढला भएको िो । 

१.३.३ अन्िि सम्बमन्धि मिर्य के्षत्र 

लैङ्मगक सििा ि सिािेिीकिण 

राज्यद्वारा लैङ्खगक खिसंालाई समानिा र सशिीकरणका बाधकको रूपमा स्वीकार गरी त्यसको खनराकरणको 

लाखग खवखभन्न नीखि, योिना िथा कायिक्रम सजचालन गररएको छ । मखिला िथा बाखलका उपर िुने खिसंा खनवारणको 

लाखग यौनिन्य दवु्यिविार आचारसंखििा २०७४ लाग ूभएको छ । राखरिय बिेिमा मखिलालाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा 

पगु्ने लैङ्खगक उत्तरदायी बिेि खवखनयोिनको अनपुाि आ.व. २०७४/७५ र २०७५/७६ क्रमशः ३७.४ र ३८.६ 

प्रखिशि पगुेको छ । मखिला, बालबाखलका, अपाङ्गिा भएका व्यखि िथा ज्येष्ठ नागररकको सरुक्षा र कल्याण सम्बन्धी 

खवषय िथा मदु्दािरूलाई व्यवखस्थि रूपमा सम्बोधन गनुि आवश्यक छ । 

श्रि ि िोजगािी 

पन्र वषि वा सोभन्दा माखथल्लो उमेरका कुल िनसंख्याको श्रमशखि सिभाखगिा दर ३८.५ प्रखिशि पगुेको  

छ । योिना अवखधमा सजचालन भएको नपेाल श्रमशखि सवेक्षण, २०१७ अनसुार समग्र बेरोिगारी दर ११.४ प्रखिशि 

िथा परुुष र मखिलाको बेरोिगारी दर क्रमशः १०.३ र १३.१ प्रखिशि रिकेो छ । आ.व. २०७३/७४ र २०७४/७५ मा 
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मार क्रमशः ३ लाि ५४ ििार र ३ लाि २४ ििार यवुा वैदखेशक रोिगारीमा गएका छन ्। दशेमा कररब ५६ प्रखिशि 

घर पररवारमा खवप्रेषण आय प्राि भएको छ । खवप्रेषण आय आ.व. २०७३/७४ र २०७४/७५ मा क्रमशः रू. ९५.५ र 

रू. ७५५.६ अबि रिकेो छ । दशेखभरै रोिगारी खसििनाको लाखग एकीकृि व्याविाररक दृखष्टकोण ियार गरी प्रखिस्पधी 

वस्िु िथा सेवाको पखिचान, उत्पादन िथा प्रवद्धिन गनि आवश्यक छ । 

सािामजक सुिक्षा 

आ.व. २०७४/७५ मा थप रू. १६ करोड िम्मा गने लक्ष्य रिकेोमा कररब रू. १८ करोड िम्मा भएको छ । 

सामाखिक सरुक्षा कोषमा िम्मा भएको रकम उल्लेिनीय रूपमा बढकेो भए िापखन सिभागीको संख्या भने बढाउन 

सखकएको छैन । यस कोषमा सिभागी िुनेको संख्या आ.व. २०७२/७३ को ७ लािबाि थप १३ ििार वखृद्ध भएको  

छ  । त्यस्िै, यसका मखु्य कारणिरूमध्ये असङ्गखठि िथा अनौपचाररक क्षेरमा कायिरि कमिचारी िथा श्रखमकिरूलाई 

सामाखिक सरुक्षाको दायरामा ल्याउन नसक्न ुिो ।  

मिपद व्यिथथापन 

भकूम्प प्रभाखवि ३१ विा खिल्लाबाि ि्याङ्क सङ्कलन िथा अद्यावखधक गरी भकूम्पबाि भएका संरचनागि 

क्षखिको खववरण ियार गरेको छ । राखरिय पनुखनिमािण प्राखधकरणले आ.व. २०७४/७५ मा कररब ४०,१७५ व्यखिलाई 

डकमी िाखलम प्रदान गरेको छ । खवपद ्व्यवस्थापनका सबै खक्रयाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी व्यवस्थापन 

गरी प्राकृखिक िथा गैरप्राकृखिक खवपद ्बाि सविसाधारणको िीउधन र सावििखनक, खनिी िथा व्यखिगि सम्पखत्त, 

प्राकृखिक एवम ्सांस्कृखिक सम्पदा र भौखिक संरचनाको संरक्षण कायि एकीकृि रूपमा अगाखड बढाउन खवपद ्िोखिम 

न्यनूीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र Post Disaster Recovery Framework (PDRF) ियार भएको छ ।  

थथानीय मिकास 

स्थानीय ििको खनवािचन भई िनप्रखिखनखधबाि सेवा प्रदान भएको छ । कायि प्रणालीलाई सिि बनाउन िथा 

प्रभावकाररिा ल्याउन खनदखेशका, कायिपद्दखि ियार भई स्थानीय ििले िनिालाई सेवा परु् याउन थालेका छन ्। 

पररणामस्वरूप स्थानीय िििरूमा खवत्तीय सशुासन कायम िुन ेक्रममा रिकेो छ । आ.व. २०७३/७४ र २०७४/७५ मा 

स्थानीय ििको आन्िररक आयमा क्रमशः ८.९ र ५.८ प्रखिशि वखृद्ध भई आ.व. २०७४/७५ मा रू. १७ अबि ५ करोड 

संकलन भएको छ । संगठनात्मक संरचना ियार गनुि, िनशखि छनोि िथा व्यवस्थापन गने, पयािि स्रोििरू िस्िान्िरण 

लगायिका स्थानीय ििको खक्रयाकलापिरूको प्रभावकाररिाको लाखग खनयखमि अनगुमन, मलू्याङ्कन िथा खनयमनको 

संयन्र िय गरी कायािन्वयन गनुि आवश्यक रिकेो छ । 

सिुासन 

यस योिनाले सम्पणूि सावििखनक प्रशासनलाई िनिाप्रखि उत्तरदायी र सेवामलूक िथा खवकासमरैी बनाउने लक्ष्य 

रािी प्रशासनलाई स्वच्छ, पररणाममिुी, िवाफदिेी र पारदशी बनाई सावििखनक सेवा प्रवाि र खवकास प्रखक्रयालाई 

प्रभावकारी बनाउने उद्दशे्य रािेको खथयो । न्याय व्यवस्थापनमा समग्र सधुारको लाखग न्यायपाखलकाले दवेानी िथा 
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फौिदारी संखििािरूको ििुिमा गरी अनमुोदन गररसकेको अवस्था छ । न्यायपाखलकाको कायिबोझको आधारमा 

िनशखि व्यवस्थापन र क्षमिा खवकास सम्बन्धी कायि थालनी गररएको छ । सचूक सखिि कायि सम्पादन सम्झौिा 

सम्बन्धी काननु ििुिमा, खनिामिी कमिचारी िेड यखुनयनको आचारसंखििा ििुिमा, खवखभन्न केन्द्रीय िथा खिल्ला खस्थि 

सावििखनक सेवा प्रवाि गन ेकायािलयिरूको व्यवस्थापन परीक्षण अपेखक्षि रूपमा िुन सकेको छैन । न्याय क्षरेमा पणूि 

रूपले सचूना प्रखवखधको प्रयोग गनुि र न्याय सम्पादनलाई व्यवखस्थि रूपमा गनुि अझै चनुौिीपणूि रिकेो छ ।  

िामन्ि िथा सुिक्षा 

राखरिय सरुक्षा नीखि, २०७३ को अनमुोदन भई कायािन्वयनमा आएको छ । आ.व. २०७३/७४ र २०७४/७५ मा 

नेपालका खवखभन्न शिरमा क्रमशः ७०४ र ७०१ विा सीसीिीभी क्यामेरा माफि ि शिरी यािायाि व्यवस्था िथा 

आपराखधक घिनािरूको अनगुमन कायिको थालनी गररएको छ । १५ खिल्लामा राखरिय पररचय पर खविरण गने लक्ष्य 

रिकेोमा परीक्षणको रूपमा पाुँचथर खिल्लामा खविरण सरुुआि भएको छ ।  

मित्त सुिासन 

समीक्षा अवखधमा बिेि िथा िचि खनयन्रण प्रणाली, नेपाल सावििखनक क्षरे लेिामान, सावििखनक िररद 

काननु, एकल कोष प्रणाली, रािस्व व्यवस्थापन, एकीकृि रािस्व प्रणाली लगायिका सधुार कायिक्रमिरू लाग ूभएका 

छन ्। फलस्वरूप, आ.व. २०७३/७४ सम्मको बाुँकी बेरुि ुरु २ िबि २२ अबि ५३ करोड रिकेोमा रु ५२ अबि ९१ 

करोड फछ् योि भई रू. १ िबि ६९ अबि ६२ करोड बाुँकी रिकेो खथयो । आ.व. २०७४/७५ को बेरुि ुरु १ िबि २० 

अबि ९१ करोड थप भई रु २ िबि ९० अबि ५३ करोड बाुँकी रिकेो छ । २०७४ आषाढ मसान्िमा कायम ७४४ 

स्थानीय ििमध्ये ७३८ को रु १ िबि ८० अबि ३१ करोडको लेिापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा रू. १४ अवि २५ करोड 

(औसिमा ७.९० प्रखिशि) बेरुि ुदखेिएको छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीचको खवत्तीय सम्बन्धको अन्यौल 

कम गनि कोषको एकल िािा र खवत्तीय व्यवस्थापन सचूना प्रणालीको प्रखवखधलाई प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन 

गनुिपने आवश्यकिा रिकेो छ । 

आयोिना व्यवस्थापनमा सधुार गरी खवकास खनमािणको सरुु र समाखि एवम ् लागिमा खनखश्चििा ल्याउने, 

शासकीय संरचनािरू नयाुँ भएकाले असल समन्वय स्थाखपि गन,े िखचिलो शासकीय प्रणाली, खवत्तीय साधन र स्रोिको 

दायरा फराखकलो बनाउन ेकायि गनि सखकएको छैन, आखथिक सधुारले फड्को मानि सकेको अवस्था छैन, सशुासन, 

योिना र बिेि कायािन्वयन प्रणाली कमिोर रिकेा छन ्।  

खवगिका योिनाको कायािन्वयनको खसकाइबाि आयोिना व्यवस्थापनमा सधुार गनि साधन र स्रोिको प्रखिफलका 

आधारमा  कायिक्रम िथा आयोिनाको प्राथखमकीकरण गन े प्रणालीको खवकास गनुिपन े िुन्छ । स्रोि र साधनको 

उपलब्धिाको आधारमा प्राथखमकीकरण गरी संखवधानको क्रमशः कायािन्वयन गन,े खवकास र आखथिक समखृद्धमा 

केखन्द्रि रिी पवूािधार खनमािण, शासकीय सधुार, खवत्तीय संघीयिाको कायािन्वयन, समावेशीकरण र खपछखडएका क्षरे िथा 

समदुायको खवकास, प्रादखेशक सन्िलुन, स्वावलम्बन र स्वआधार खनमािण, िीव्र आखथिक वखृद्ध र समन्याखयक खविरण, 
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अनसुन्धान र खवकास, शिरी खवकास, खवज्ञान िथा सचूना प्रखवखध र मानव संसाधन खवकास, उत्पादकत्व वखृद्ध िथा 

कृखष, ऊिाि, िखनि र पयििनको खवकासमा िोड खदनपुन ेछ ।  

१.४ मदगो मिकास लक्ष्य कायाषन्ियन सिीक्षा  

संयिु रारिसंघको मिासभाले सन ्२०१६ दखेि २०३० सम्म खवश्वको रूपान्िरण र खवकासका िरेक आयाममा 

कसैलाई पखन पछाखड नछोड्ने प्रखिबद्धिाका साथ सन ्२०१५ को सेप्िेम्बरमा खदगो खवकास लक्ष्यिरू घोषणा गरेको 

खथयो । उि घोषणा बमोखिम खदगो खवकासका १७ विा लक्ष्य, १६९ विा पररमाणात्मक लक्ष्य र २३२ विा खवश्वव्यापी 

सचूक खनधािरण गररएका छन ्। खदगो खवकास लक्ष्यमा खवश्वका सबै रारिमा सिभाखगिामलूक, अखधकारमिुी र 

समिामलूक खवकास गरी गररबीको र भोकमरीको अन्त्य गन,े सबैलाइि स्वास्थ र खशक्षा परु् याउन े िस्िा खवषय 

समेखिएका छन ्। यसैगरी, लैंखगक समानिा, सबैका लाखग स्वच्छ पानी, सबैमा ऊिािको पिुुँच, रोिगारीको प्रवद्धिन, 

आखथिक वखृद्ध, उद्योग, पवूािधार खवकास र खदगो शिरीकरण िस्िा खवषयलाइि समिे समेखिएका  

छन ्। यसरी खदगो खवकास लक्ष्यमा सामाखिक, आखथिक र पयािवरणीय आयाम गरी मखु्यिः ३ आयाम समावेश 

गररएको छ । 

नेपालले खदगो खवकास लक्ष्यलाइि मलुुकको आखथिक, सामाखिक र पयािवरणीय पररवशे अनसुार कायािन्वयनमा 

ल्याउुँद ै चौधौं योिनादखेि न ै खदगो खवकासका लक्ष्यलाई आन्िररकीकरण गनि सरुू गरेको छ । कायिक्रम िथा बिेि 

ििुिमा गदाि कायिक्रम िथा आयोिनालाई खदगो खवकास लक्ष्यअनसुार बिेि सांकेिीकरण गने व्यवस्था गररएको छ । 

आ.व. २०७४/७५ दखेि मध्यमकालीन िचि संरचनामा समिे खदगो खवकासका लक्ष्य िाखसल गनि सियोग परु् याउन े

आयोिनालाई उच्च प्राथखमकिा प्रदान गनि िदअनसुार सचूक खनमािण गरी आयोिनाको प्राथखमकीकरण गररएको छ । 

खदगो खवकास लक्ष्यलाइि प्रादखेशक िथा स्थानीय ििका योिनामा समावेश गरी लक्ष्य प्राि गनि सियोग पगु्न े ध्येयले 

प्रादखेशक िथा स्थानीय योिना ििुिमा नमनुा खदग्दशिन ियार भएका छन ्। यसै अनरुूप खदगो खवकास लक्ष्यलाइि 

प्रादखेशक िथा स्थानीय योिना िथा कायिक्रममा आन्िररकीकरण गने उद्दशे्यले क्षमिा खवकास सम्बन्धी कायिक्रम 

सजचालन भएका छन ्। 

खदगो खवकास लक्ष्य सम्बन्धमा राखरिय योिना आयोगले खवखभन्न रणनीखि िथा प्रखिवेदन ियार गरेको छ । खव.सं 

२०७२ सालमा खदगो खवकास लक्ष्यको प्रारखम्भक राखरिय प्रखिवेदन प्रकाशन गररएको खथयो । उि प्रखिवदेनलाई 

अध्यावखधक गरी २०७४ सालमा “नेपालमा खदगो खवकास लक्ष्यको वििमान अवस्था र भावी कायियोिनाः २०१६-

२०३०”  प्रकाशनमा ल्याइएको खथयो । त्यस्िै, खव. सं. २०७४ सालमा ऐखच्छक राखरिय समीक्षा प्रखिवेदन ियार गरी 

संयिु रारिसंघीय उच्चस्िरीय रािनीखिक मजचमा प्रस्िुि गररएको खथयो । यी दस्िावेििरूले खदगो खवकास लक्ष्य 

कायािन्वयन सम्बन्धमा नीखिगि मागिखनदशेन गनुिका साथै उि लक्ष्यको आन्िररकीकरण गन ेकायिमा सघाउ परु् याएका 

छन ्।  

राखरिय योिना आयोगले ियार गरेको नेपालमा खदगो खवकास लक्ष्यको आवश्यकिा पखिचान, लागि अनमुान 

िथा खवत्तीय रणनीखिले खदगो खवकास लक्ष्य कायािन्वयन गनि नेपाललाई चाखिन े खवत्तीय स्रोिको आुँकलन र स्रोिका 
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संभाव्य क्षरे पखिचान गरेको छ । यस अनसुार खदगो खवकास लक्ष्य कायािन्वयन गनि वाखषिक औसि रू. २० िबि २५ 

अबि लाग्न ेअनमुान गररएको छ । उि वाखषिक औसि रकममध्य ेरू. ११ िचि ११ अबि सरकारी क्षेरबाि, रू. ७ िबि 

३९ अबि खनिी क्षेरबाि, रू. ८७ अबि सिकारी िथा गैरसरकारी क्षरेबाि र रू. ८८ अबि घर-पररवार क्षेरबाि लगानी 

गनुिपने अनमुान गररएको छ । सरकारी र खनिी क्षेरबाि िुने लगानीमा क्रमश:  रू. २ िबि ९८ अबि र रू. ३ िबि ६७ 

अबि गरी वाखषिक औसि  रू. ५ िबि ८५ अबि नपगु िुनेछ । उल्लेखिि न्यनू खवत्तीय स्रोि व्यवस्थापनको लाखग 

आन्िररक रूपमा प्रगखिशील करको व्यवस्था, करको आधार फराखकलो बनाउन,े खनिी िथा अन्य क्षरेलाइि लगानीमा 

प्रोत्सािन गन,े सावििखनक खनिी साझेदारी व्यवस्थालाइि प्रभावकारी बनाउनकुा साथै वैदखेशक खवकास सिायिा र 

वैदखेशक लगानीको पररचालन गनुिपने िुन्छ । यसका साथै, खवत्तीय संघीयिाको कायािन्वयनका चरणमा संघ, प्रदशे र 

स्थानीय ििबाि थप स्रोि पररचालनको आधार ियार गरी खवत्तीय दायरा बढाउनपुन ेिुन्छ । 

खदगो खवकास लक्ष्यको कायािन्वयनलाई प्रभावकारी र व्यवखस्थि बनाउन नीखिगि काननूी िथा संस्थागि संरचना 

ियार गररएका छन ्। खवश्वसनीय र सदुृढ ि्याङ्क प्रणालीको खवकास गनि नयाुँ ि्यांक ऐनको मस्यौदा ियार भएको र  

ि्यांक प्रणाली सम्बन्धी राखरिय रणनीखि ियार भई कायािन्वयनमा आएको छ । त्यस्िै, राखरिय िथा प्रादखेशक 

अनगुमन िथा मलू्यांङ्कन खदग्दशिन र प्रादखेशक ििका खदगो खवकास लक्ष्य सचूकको पखिचान गरी कायािन्वयनमा 

ल्याइएको छ । खदगो खवकास लक्ष्य कायािन्वयन िथा अनगुमनको लाखग सम्माननीय प्रधानमन्रीको अध्यक्षिामा 

उच्चस्िरीय केन्द्रीय खनदशेक सखमखि, राखरिय योिना आयोगका उपाध्यक्षको संयोिकत्वमा खदगो खवकास लक्ष्य 

कायािन्वयन िथा समन्वय सखमखि िथा राखरिय योिना आयोगका सदस्यको संयोिकत्वमा खवषयगि कायि सखमखि गठन 

गररएका छन ्। यी सखमखिले खदगो खवकास लक्ष्यसुँग सम्बखन्धि योिना, कायिक्रम, नीखि िथा बिेि कायािन्वयन, 

अनगुमन र मलू्याङ्कन सम्बन्धमा मागिखनदशेन गदिछन ्। खदगो खवकास लक्ष्यको कायािन्वयन र अनगुमन प्रभावकारी 

बनाउन ेउद्दशे्यले गररन ेसििीकरण र खनयमनका लाखग आवश्यक ऐन काननुको खनमािण र सधुार गन ेकुरामा संसदको 

भखूमका मिववपणूि िुन्छ । यसै प्रयोिनाथि संसदमा खदगो खवकास िथा सशुासन सखमखि खक्रयाशील रिकेो छ ।  

नेपाल सरकारले नीखि, कायिक्रम र आयोिनाको खनधािररि लक्ष्य िाखसल गनि र कायािन्वयनका क्रममा दखेिन 

सक्ने कमिोरीलाई समयसापेक्ष सधुार गनि अनगुमन र मलू्याङ्कनको खनधािररि ढाुँचा िथा प्रणाली खवकास र 

अवलम्बन गद ैआएको छ । यी प्रणालीले खदगो खवकास लक्ष्य अनगुमन र मलू्याङ्कनको साथै कायािन्वयनमा आइपन े

समस्यािरूको समेि समाधान गनछेन ्। खदगो खवकासका लक्ष्य िाखसल गनि सरकारको एकल प्रयासले मार सम्भव  

छैन । िसथि, सरकारी, खनिी, गैरसरकारी, सामदुाखयक लगायि सम्पणूि खवकास साझदेारबीचमा रणनीखिक साझेदारी िुन ु

िरुरी छ । 
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परिच्छेद – २ 

दीर्षकालीन  सोच २१०० 

२.१ पृष्ठभूमि  

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको खनवािचन सम्पन्न भई मलुकुमा रािनीखिक स्थाखयत्व प्राि भएको छ । रािनीखिक 

स्थाखयत्वको िगमा िीव्र आखथिक खवकास र समखृद्धको दरूगामी सोच सखििको राखरिय लक्ष्यिरू खनधािरण गनुिपनेछ । 

आय वखृद्ध, गणुस्िरीय मानव पुुँिी खनमािण र आखथिक िोखिमको न्यनूीकरण गद ै खव.सं. २०७९ सम्ममा अखि कम 

खवकखसि मलुकुबाि खवकासशील दशेमा स्िरोन्नखि गने र खव.सं. २०८७ सम्ममा खदगो खवकास लक्ष्यलाइि िाखसल गन े

सोच सखिि उच्च मध्यम आयस्िर भएको मलुुकमा स्िरोन्नखि िुने गरी यस दीघिकालीन सोच ियार गररएको छ । 

सामाखिक न्यायमा आधाररि समिामलूक समाि खनमािण गनेिफि  दीघिकालीन सोच लखक्षि रिकेो छ । आन्िररक िथा 

बाह्य स्रोि-साधन लगायि अथििन्रका सियोगी क्षरेको पररचालनबाि रूपान्िरणका कायिक्रममा लगानी केखन्द्रि गद ै

दीघिकालीन सोचले खलएका लक्ष्य, उद्दशे्य िाखसल गररनछे ।  

२.२ दीर्षकालीन सोचको आिश्यकिा 

नेपाली िनिाको लामो संघषि र बखलदानबाि प्राि संघीय लोकिाखन्रक गणिन्रात्मक शासन व्यवस्थाको 

माध्यमबाि खदगो शाखन्ि, सशुासन, खवकास र समखृद्ध िाखसल गन ेगरी नेपालको संखवधानले मागि प्रशस्ि गरेको छ । 

मलुुकमा रािनीखिक स्थाखयत्वपखछ नागररकले आफ्नो िीवनस्िर सधुार िुने िथा आधखुनक, सखुवधासम्पन्न, सिुी 

िीवन अनभुिू गने आकांक्षा रािकेा छन ्। खनवािचनपश्चाि ्गठन भएको सरकारले दीघिकालीन सोच सखििका नीखि 

िथा कायिक्रम अगाखड सारेको छ । यसमा नपेालको संखवधानले खनखदिष्ट गरेको खवकासको मागि र खनवािचनका बेला 

रािनीखिक दलिरूले िनिाका बीचमा गरेका प्रखिबद्धिािरू अन्िखनिखिि छन ्। नागररकका समखृद्ध र समनु्नखिका यी 

अपके्षा िथा सरकारका प्रखिबद्धिा परूा गनि खवकासका अल्पकालीन र मध्यमकालीन योिनालाई कायािन्वयन गनि 

नीखिगि मागिखचर सखििको दीघिकालीन सोचको आवश्यकिा रिकेो छ ।  

दीघिकालीन खवकास रणनीखिको माध्यमबाि सबै प्रकारका खवभेद, बखिरकरण एवम ्वखजचिीकरणका अवशेष र 

खवकासका अवरोधिरू समाि गरी समािवाद उन्मिु समदृ्ध अथिव्यवस्था खनमािण गनि पखन सोचको आवश्यकिा 

मिससु गररएको छ । संखवधानले अंगीकार गरेका खवकास केखन्द्रि सोचलाई आवखधक योिनामा समाखिि गनि, संघीय 

प्रणालीलाई मिबिु बनाउन र सावििखनक, खनिी र सिकारी क्षेरलाई समग्र खवकास प्रयासमा सिभागी बनाउन समेि 

दीघिकालीन सोचको आवश्यकिा रिकेो छ । 

पखिलो िीन वषिखभर नपेाललाई खवकासशील रारि बनाउन,े खव.सं. २०८७ सम्ममा सम्पणूि नागररकलाई खनरपके्ष र 

बिुआयाखमक गररबीको अवस्थाबाि मिु गद ै खदगो खवकासका लक्ष्य िाखसल गन े िथा मध्यम आयस्िर भएको 
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मलुुकमा स्िरोन्नखि गन े र खव.सं. २१०० सम्ममा समनु्नि रारिको स्िरमा परु् याउन २५ वषि अवखधको दीघिकालीन 

सोचको खनमािण गनुि परेको िो ।  

२.३ दीर्षकालीन सोचको िागषमचत्र 

अबको खवकासको कायिसचूी सशुासन, खवकास र समखृद्ध रिकेो छ । िसथि, खवकासमा प्रादखेशक सन्िुलन, 

समावेखशिा, प्राकृखिक स्रोि र साधनको संरक्षण, सम्वद्धिन र उपयोग गद ैमयािखदि काम र रोिगारी खसििना गनुि पनछे । 

समािवाद उन्मिु लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था, उपलब्ध स्रोि र साधनको  पररचालनबाि िीव्र आखथिक वखृद्ध गद ै

राखरिय अथििन्रलाई आत्मखनभिर बनाई समदृ्ध अथििन्र खनमािण गने मागिखचर खनधािरण गररएको छ । संखवधानले खशक्षा, 

स्वास््य, रोिगारी, आवास, िाद्य सरुक्षा, सामाखिक सरुक्षा लगायि सामाखिक, आखथिक, सांस्कृखिक िथा 

पयािवरणीय अखधकारिरूलाई मौखलक िकको रूपमा स्थाखपि गरेको छ । मखिला, दखलि लगायिका पछाखड परेका वगि 

िथा समदुायलाई राज्यका संरचनामा सिभागी गराउन े समावेशी व्यवस्था, िाद्य अखधकार र िाद्य सम्प्रभिुाको 

व्यवस्था, िनिालाई सम्मानपवूिक बाुँच्न पाउने िक, समानिाको िक, स्वच्छ वािावरणको िक, शोषण र खवभदेबाि 

मखुि, खशक्षा, स्वास््य, िाद्य, आवास, रोिगारी, सामाखिक न्याय, सामाखिक सरुक्षा िस्िा खवषयिरूलाई प्रत्याभिू 

गनि समािवाद उन्मिु आखथिक व्यवस्थाका आधार खनमािणमा यस दीघिकालीन सोच केखन्द्रि रिनछे ।  

नेपाल बिुिािीय, बिुभाखषक, बिुधाखमिक, बिुसांस्कृखिक खवशेषिायिु र भौगोखलक खवखवधिा भएको दशे िो । 

खयनै खवशेषिािरूलाई ध्यान खदुँद ै खवकासको प्रारूपमा खवखवधिा ल्याउन ुआवश्यक छ ।  ठूला अथििन्र भएका दईु 

खछमेकी दशेको उच्च आखथिक वखृद्ध र खवश्वव्यापीकरणको लाभ खलनेगरी िाम्रो अथििन्रलाई प्रखिस्पधाित्मक बनाउन ु

आवश्यक रिकेो छ । स्वदशेी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी संघीय आखथिक नीखि कायािन्वयन गनुिपनछे । 

अनौपचाररक अथििन्रको खिस्सालाई  औपचाररकीकरण गद ैआखथिक खवस्िार गनुिपन े छ ।  

खवकास सम्बन्धी राज्यका नीखििरू लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा आधाररि रिनछेन ्। लोकिन्रको 

मलू्य र मान्यिामा आधाररि समािवाद उन्मिु  अथि व्यवस्थाको खनमािणमा सावििखनक, खनिी र सिकारी क्षेरको 

मिववपणूि भखूमका रिनछे । उदारवादी नीखि र अथििन्रको खनयमनबीच सन्िुलन कायम गद ै राखरिय पुुँिीको खवकास 

गररनेछ । लगानीको न्यनूिा परूा गनि खनिी क्षरे, सावििखनक-खनिी साझेदारी र सावििखनक, खनिी िथा सिकारी 

साझेदारीको लगानीलाई प्रोत्साखिि गररनछे ।  

दीघिकालीन सोच अन्िगिि समखृद्ध र सिु प्राखिका लक्ष्यिरूलाई िीन चरणमा खवभािन गररएको छ । पखिलो 

चरण समखृद्ध र सिुको आधार खनमािणको मिववपणूि चरण िुनछे । यस चरणमा उच्च आखथिक वखृद्धका लाखग आखथिक, 

सामाखिक र भौखिक पवूािधार ियार गनुिपने िुन्छ । भौखिक पवूािधार अन्िगिि यािायाि, ऊिाि, खसुँचाइ, सचूना प्रखवखध 

िथा संचार आखदको खवकासको लाखग ठूलो लगानी गनुिपने आवश्यकिा छ । रूपान्िरणकारी र क्रमागि राखरिय 

गौरवका आयोिनािरूको खनमािण पखिलो पाुँच वषिखभरमा सम्पन्न गनि र गणुस्िरीय पवूािधार खनमािण गरी उत्पादन र 

उत्पादकत्व अखभवखृद्ध गनिमा राज्यको प्रमिु भखूमका रिन ेछ । खशक्षा र स्वास््यलाई क्रमशः राज्यको खिम्मेवारीमा 

ल्याइनेछ । खवद्यमान खशक्षा प्रणालीलाई सधुार गरी समान पिुुँच सखििको गणुात्मक खशक्षा प्रणाली अवलम्बन 

गररनेछ । पन्रौं योिना समखृद्ध र सिुको आधारशीला ियार गने पखिलो योिना िुनेछ । 
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दोस्रो चरण समखृद्ध र सिुका सचूकिरूमा िीव्र प्रगखि िाखसल गने चरण िुनछे । यस चरणमा पन्रौं योिना 

पश्चािक्ा दईु विा पजचवषीय योिना कायािन्वयनमा आउनेछन ्। पन्रौं योिनाले खनमािण गरेका आखथिक समखृद्ध र 

सिुका आधारको मिबिु िगमा यस अवखधमा िीव्र र उच्च आखथिक वखृद्ध िाखसल गररनछे । यस क्रममा आखथिक 

वखृद्धदरसुँग ैप्राि उपलखब्धको खविरण न्यायपणूि बनाउुँद ैलखगनछे । यस दश वषि अवखधको अन्त्यमा नपेाल उच्च मध्यम 

आय भएको मलुुकमा रूपान्िररि भई उच्च आय भएको मलुुकमा स्िरोन्नखि िुनिेफि  उन्मिु िुनेछ ।  

िेस्रो चरण समखृद्ध र सिुका सचूकिरूमा सन्िुलन सखििको खदगोपना िाखसल गन ेचरण िुनेछ । यस चरणमा 

दीघिकालीन सोच अवखधका बाुँकी दईु पजचवषीय योिना कायािन्वयनमा आउनछेन ्। यस अवखधमा दईु अंकको 

आखथिक वखृद्धदर सखिि सामाखिक न्याय कायम गररनछे । दीघिकालीन सोच अवखधको अन्त्यमा अथििन्र आत्मखनभिर, 

स्विन्र र समदृ्ध िुनेछ । साथै, उपलब्ध साधन र स्रोिको अखधकिम पररचालन एवम ्समन्याखयक खविरणद्वारा आखथिक 

असमानिा न्यनू भई समािवादिफि को बािो सदुृढ िुनछे । 

२.४ दीर्षकालीन सोच 

"सिृद्ध नेपाल, सखुी नेपाली" 

समनु्नि, स्वाधीन र समािवाद उन्मिु अथििन्र सखििको समान अवसर प्राि, स्वस्थ, खशखक्षि, सम्माखनि, 

मयािखदि र उच्च िीवनस्िर भएका सिुी नागररक बसोबास गन ेमलुुक । 

२.५ दीर्षकालीन िामरिय लक्ष्य 

१. सिृमद्ध (Prosperity) २. सखु (Happiness) 

१.१ मानव पुुँिी खनमािण िथा सम्भावनाको पणूि उपयोग 

(Development and full utilization of 

human capital potentials) 

२.१ परररकृि िथा मयािखदि िीवन (Well-being and 

decent standard of living) 

१.२ उच्च र खदगो उत्पादन िथा उत्पादकत्व (High 

and sustainable production and  

productivity) 

२.२ सरुखक्षि, सभ्य र न्यायपणूि समाि (Secured, 

civilized and just society) 

१.३ सविसलुभ आधखुनक पवूािधार एवम ्सघन अन्िर 

आबद्धिा (Accessible modern 

infrastructure and intensive connectivity) 

२.३ स्वस्थ र सन्िुखलि पयािवरण (Healthy and 

balanced environment) 

१.४ उच्च र समिामलूक राखरिय आय (High and 

equitable national income) 

२.४ सशुासन (Good governance) 

 २.५ सबल लोकिन्र (Comprehensive 

Democracy) 

 २.६ राखरिय एकिा, सरुक्षा र सम्मान (National 

unity, security and dignity ) 
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२. ६ दीर्षकालीन िामरिय िणनीमि 

१. िीव्र, खदगो र रोिगारमलूक आखथिक वखृद्ध गन,े 

२. सलुभ िथा गणुस्िरीय स्वास््य सेवा र खशक्षाको सखुनखश्चि गन,े 

३. आन्िररक िथा अन्िरदशेीय अन्िरआबद्धिा एवम ्खदगो शिर/बस्िी खवकास गन,े 

४. उत्पादन र उत्पादकत्व अखभवखृद्ध गन,े 

५. पणूि, खदगो र उत्पादनशील सामाखिक सरुक्षा िथा संरक्षण गन,े 

६. गररबी खनवारण र आखथिक सामाखिक समानिा सखििको न्यायपणूि समाि खनमािण गन,े 

७. प्राकृखिक स्रोिको संरक्षण र पररचालन िथा उत्थानशीलिा खवकास गन,े र 

८. सदुृढ सावििखनक सेवा र प्रादखेशक सन्िलुन सखििको संघीय शासन प्रणालीको प्रवद्धिन गन े। 

२.७  रूपान्ििणका प्रिुख सम्िािक 

दीघिकालीन सोचका रणनीखि कायािन्वयन गरी राखरिय लक्ष्य िाखसल गनि दिेाय बमोखिम सामाखिक-आखथिक 

रूपान्िरणका सम्वािकको रूपमा अवलम्बन गररएको छ । यी सम्वािकलाई दीघिकालीन सोचको प्राथखमकिाका 

क्षेरका रूपमा समिे खलई िदनरुूप साधन-स्रोिको व्यवस्था गररनेछ । 

१. गणुस्िरीय िथा एकीकृि यािायाि प्रणाली, सचूना प्रखवखध िथा सजचार पवूािधार िथा विृि ्

सजिालीकरण, 

२. गणुस्िरीय मानव पुुँिी खनमािण गद ैउद्यमशील कायि संस्कृखि खवकास र सम्भावनाको पणूि उपयोग, 

३. िल खवद्यिु् उत्पादन वखृद्ध गद ैिररि अथििन्र प्रवद्धिन, 

४. उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा अखभवखृद्ध, 

५. गणुस्िरीय पयििन सेवाको खवकास र खवस्िार, 

६. आधखुनक, खदगो र व्यवखस्थि शिरीकरण, आवास र बस्िी खवकास, 

७. प्रादखेशक र स्थानीय अथििन्रको खवकास र सदुृढीकरण िथा औपचाररक क्षेरको खवस्िार,  

८. सामाखिक संरक्षण र सरुक्षाको प्रत्याभखूि, र 

९. शासकीय सधुार र सशुासन अखभवखृद्ध । 

२.८  सियोगी के्षत्र  

दीघिकालीन सोचका लक्ष्य िाखसल गन े सन्दभिमा रूपान्िरणका संवािक क्षरेको प्रभावकारी पररचालन गनि 

दिेायका क्षरेिरूलाई प्रमिु सियोगी क्षेरका रूपमा खलइएको छ । 

१. संखवधान, लोकिन्र र खवकास प्रखिको रािनीखिक प्रखिबद्धिा, 
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२. िनसांखख्यक लाभ र नागररक चिेना,  

३. भौगोखलक अवखस्थखि िथा प्राकृखिक खवखवधिा र सम्पन्निा, 

४. सामाखिक-सांस्कृखिक खवखवधिा िथा मौखलक पखिचान, 

५. सामाखिक पुुँिी र खवश्वभर फैखलएका नपेाली समदुाय, 

६. स्वच्छ र नवीकरणीय ऊिाि, 

७. खमररारि र अन्िरािखरिय समदुायको सद ्भाव, र 

८. संघीय शासन प्रणाली र खवत्तीय संघीयिा । 

२.९ अथषिन्त्रको परिदृश्य  

दीघिकालीन सोचको राखरिय लक्ष्यिरू प्राखिको लाखग उच्च आखथिक वखृद्धदरको आवश्यकिा पनछे । यस 

अवखधमा औसि १०.५ प्रखिशि आखथिक वखृद्धदरको प्रारखम्भक अनमुान गररएको छ । यसमध्ये कृखष क्षेरमा औसि 

५.५ प्रखिशि, उद्योग क्षरेमा औसि १३ प्रखिशि र सेवा क्षरेमा औसि १०.९ प्रखिशि आखथिक वखृद्ध िुन ेअनमुान 

गररएको छ । यो आखथिक वखृद्ध िाखसल गनि रूपान्िरणका सम्वािक िथा सियोगी क्षरेका साथै दिेायका ित्वलाई 

प्रमिु आधार खलइएको छ । 

१. संखवधानका राज्यका नीखि र मौखलक िक प्राि गनि उच्च र खदगो आखथिक वखृद्ध आवश्यक रिकेो । 

२. रािनीखिक िथा नीखिगि खस्थरिा कायम भई आखथिक समखृद्धिफि  उन्मिु अवस्था खसििना भएको । 

३. समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व कायम गरी खनिी क्षेरको साथै सिकारी र सामदुाखयक क्षेरको सघन उपखस्थखि 

सखिि लगानीमैरी वािावरण खनमािण भएको । 

४. िनसांखख्यक लाभ, प्राकृखिक स्रोि-साधनको मित्तम उपयोग गररन े। 

५. ज्ञान, सीप, पुुँिी र प्रखवखध िथा पवूािधार र ऊिाि खवकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन े। 

६. खव.सं. २०८७ सम्म खदगो खवकास लक्ष्यिरू िाखसल गने प्रखिबद्धिा रिकेो । 

७. खवकास कायिक्रमको कायािन्वयनमा िीव्रिा प्रदान गनि आयोिना बैंक, आयोिना पवूि ियारी र अनगुमन िथा 

मलू्याङ्कन कायिलाई सदुृढ बनाइन े। 

८. अनौपचाररक अथििन्रलाई क्रमशः औपचाररक र उत्पादनशील बनाइने ।  

९. खवदशेी लगानी राखरिय प्राथखमकिा प्राि क्षेरमा गनि आवश्यक सधुार र एकद्वार प्रणाली अपनाइन े। 

१०. ज्ञानमा आधाररि अथििन्रको खवकास गरी समखृद्ध िाखसल गन े। 

दीघिकालीन सोच अवखधको आखथिक वखृद्धदरको लक्ष्य अनरुूप यस दीघिकालीन सोचको अखन्िम वषिमा कुल 

गाििस््य उत्पादनमा कृखष क्षरेको अंश िालको २७.६ प्रखिशिबाि घिेर ९ प्रखिशि, उद्योग क्षरेको अंशमा िालको 

१४.८ प्रखिशिबाि वखृद्ध भई ३० प्रखिशि र सेवा क्षेरको अंश िालको ५७.६ प्रखिशिबाि ६१ प्रखिशि पगु्न ेअनमुान 
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छ । यसबाि कृखष क्षेरमा रिकेो ठूलो िनशखि उद्योग र सेवा क्षेरमा स्थानान्िरण िुनछे । आगामी २५ वषिमा उद्योग र 

सेवा क्षेरको व्यापक खवस्िार भई अथििन्रमा ठूलो संरचनागि एवम ्गणुात्मक पररवििन िुने अनमुान छ ।  

दीघिकालीन सोचको आधार आ.व. २०७४/७५ मा नेपालको प्रखिव्यखि आय १ ििार १२ अमेररकी डलर 

रिकेो छ । खव.सं. २०७९ सम्ममा अखि कम खवकखसि रारिबाि खवकासशील रारिमा र खव.सं. २०८७  मा खदगो खवकास 

लक्ष्यिरू िाखसल गद ैमध्यम आय भएको मलुुकमा स्िरोन्नखि िुनछे । खव.सं. २१०० मा १२ ििार १ सय अमरेरकी 

डलर प्रखिव्यखि आय सखिि नेपाललाई उच्च आयस्िर भएको मलुुकमा  स्थाखपि गन ेलक्ष्य रिकेो छ । 

२.१० सिमिगि िथा मिर्य के्षत्रगि सोच 

क. सिमिगि आमथषक के्षत्र  

 उत्पादन र उत्पादकत्व अखभवखृद्ध गरी उच्च आखथिक वखृद्ध सखिि समन्याखयक खविरण सखुनखश्चि गनुि 

समखष्टगि आखथिक नीखिको प्रमिु उद्दशे्य िुनेछ । अथििन्रमा खनिी, सिकारी र सामदुाखयक क्षरेको भखूमकालाई मिवव 

खदुँद ैउपलब्ध साधन र स्रोिको अखधकिम पररचालन र उपयोगमा िोड खदइनेछ । राखरिय पुुँिी खनमािणको लाखग बचि 

पररचालन िथा स्वदशेी लगानीलाई प्राथखमकिा खदइनछे । अथििन्रको संरचनामा उवपादनशील क्षरेको योगदान 

बढाउन औद्योखगकीकरणिफि  लगानी केखन्द्रि गररनछे । लगानीको वािावरणमा सधुार गनि उद्योग व्यवसायको सरुुदखेि 

बखिगिमनसम्मका सबै प्रखक्रया र प्रणालीमा सधुार गरी व्यावसाखयक लागि कम गररनेछ । आयाि व्यवस्थापन र खनयािि 

प्रवद्धिनका लाखग अग्र िथा पषृ्ठ सम्बन्धका आधारमा मलू्य अखभवखृद्ध िुने उत्पादनशील क्षेरमा वदैखेशक पुुँिी िथा 

प्रखवखधको आकषिण िथा लगानीका लाखग खवत्तीय प्रोत्सािन  खदइनेछ । सचूना प्रखवखध, खवत्तीय पिुुँच र सदुृढ कर 

प्रणालीको माध्यमबाि आखथिक क्षेरका सब ै गखिखवखधमा स्वच्छिा, िवाफदिेी र प्रखिस्पधाि कायम गद ैअथििन्रको 

औपचाररकीकरणमा वखृद्ध गररनछे । उपलब्ध साधन, स्रोिको खदगो पररचालनबाि प्राि िुने आखथिक खवकासको 

प्रखिफलको समन्याखयक खविरण गररनेछ । 

आखथिक वखृद्ध र समिामैरी कर नीखिका माध्यमबाि राखरिय कराधारको संरक्षण गद ै करको आधार िथा 

दायरालाई फराखकलो बनाइनेछ । रािस्वको आधारलाई क्रमशः प्रत्यक्ष कर र सेवा प्रवािमा आधाररि बनाइनेछ । 

सामाखिक सरुक्षा कर प्रणालीको सरुुआि गररनछे । खछमेकी दशेिरूको कर प्रणालीसुँग प्रखिरपधी िुन ेगरी संस्थागि 

आय करका दरिरू पनुरावलोकन गररनेछ । व्यखिगि आय करमा ठाडो समिा (Vertical equity) का साथै 

खक्षखििीय समिा (Horizontal equity) कायम गररनछे । भन्सारका दरिरूलाई अथििन्रको लागि नबढ्ने र राखरिय 

उत्पादनको संरक्षण गन ेगरी पनुिरावलोकन गररनेछ । कर ििस्थिाको खसद्धान्ि बमोखिम मलू्य अखभवखृद्ध करको आधार 

फराखकलो बनाई कर दक्षिामा सधुार गररनछे । अन्िःशलु्कलाई मलू्यवखृद्ध गने वस्ि ुर सेवामा मार लगाई अन्य वस्ि ुर 

सेवामा लागेको अन्िःशलु्कलाई पणूििः िारेि गररनेछ । संघ, प्रदशे िथा स्थानीय ििले करका दर खनधािरण गदाि 

आखथिक वखृद्धमरैी कर प्रणालीको नीखि अबलम्बन गनि प्रोत्सािन गररनछे  । 
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खवत्तीय संघीयिा कायािन्वयन र खवत्त दायराको पररचालन गदाि समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व कायम गररनेछ । 

रािस्व बचि वखृद्ध गरी खवकास खवत्तमा पररचालन गररनेछ । आखथिक खक्रयाकलापको खवस्िार र औद्योखगकीकरणका 

लाखग आवश्यक पवूािधारमा लगानी वखृद्ध गररनछे । सावििखनक िचिमा खवखनयोिन कुशलिा र सजचालन दक्षिा कायम 

गररनेछ । सावििखनक िचिलाई उत्पादनशील क्षेरमा र अथििन्र खवस्िार गन े गरी लगानी केखन्द्रि गररनेछ । चाल ु

िचिलाई लखक्षि सीमामा राखिनछे । वैदखेशक िथा आन्िररक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेरमा पररचालन गररनेछ । 

अन्िरािखरिय आखथिक  सिायिा पररचालनलाई कायिक्रम िथा पररयोिना र बिेि सिायिाको रूपमा ग्रिण गररनेछ । 

खवदशेी मदु्राको िोखिम कम गनिका लाखग खवत्त व्यवस्थापनका उपयिु उपाय अवलम्बन गररनछे । सावििखनक र खनिी 

क्षेरको खवत्तीय लेिाङ्कन र प्रखिवेदन प्रणालीलाई पारदशी बनाउन नवीनिम लेिामानक र लेिा प्रणाली अवलम्बन 

गरी खवत्तीय िोखिम कम गररनछे । 

मलू्य नीखिलाई उपभोिामैरी बनाउन उपयिु नीखिगि र संरचनागि उपाय अवलम्बन गररनछे । अत्यावश्यक र 

राज्यको दाखयत्वमा रिकेा वस्ि ुिथा सेवाको मलू्य लागि मलू्यका आधारमा र अन्य क्षेरमा प्रखिस्पधाित्मक बिारले 

मलू्य खनधािरण गन ेपद्दखि सखुनखश्चि गररनछे । खवत्तीय क्षेर स्थाखयत्वका लाखग सरकारको खवत्त नीखिसुँग सामजिस्य िुन े

गरी मौखद्रक नीखि अवलम्बन गररनछे । खवत्तीय मध्यस्थिा लागि कम गद ैलखगनेछ । उत्पादनशील र रोिगारी खसििना 

गने क्षरेमा  सिुखलयिपणूि किािको व्यवस्था गररनछे । खवत्तीय क्षरेको खनयमनलाई सदुृढ बनाई नागररकको बचि र 

लगानीको िोखिम न्यनूीकरण गररनेछ । खवदशेी खवखनमय नीखिमा समय सापेक्ष पनुरावलोकन गररनछे । पुुँिी िािालाई 

सम्भाव्यिा र उपयिुिाको आधारमा क्रमशः पररवत्यि बनाई पयािि वैदखेशक लगानी खभखरने र नपेालीले पखन खवदशेमा 

लगानी गनि पाउन ेव्यवस्था गररनेछ । 

खबमा व्यवसायको खवस्िार गरी सबै नागररकलाई खबमामा आबद्ध  गररनेछ । सामाखिक सरुक्षा, उत्पादन िथा 

उत्पादकत्व वखृद्धको लाखग लगानी र उत्पादन संरक्षण गनि खबमा खप्रखमयममा अनदुान खदने नीखि खलइनछे । पुुँिीबिारको 

खवकासका लाखग उत्प्रेरणात्मक नीखि खलइनेछ । साथै यस सम्बन्धी खनयामक खनकायको क्षमिा अखभवखृद्ध गररनेछ । 

खडखििल अथििन्र प्रवद्धिनका लाखग आवश्यक पन ेसब ैपवूािधारको खवकास गरी यस क्षेरमा रिकेो लागिलाई शनू्यमा 

ल्याइनेछ ।  

ख. आमथषक के्षत्र 

१. कृमर्, िन िथा प्राकृमिक स्रोि  

कृखष, वन, भखूम र अन्य प्राकृखिक स्रोि नपेालको आखथिक खवकास र समखृद्धको लाखग मिववपणूि क्षरे रिकेा छन ्। 

खवगिमा गररएको खवकासका असल अभ्यास र खसकाईलाई आत्मसाि ्गद ैआगामी २५ वषिखभरमा यस क्षेरको खदगो 

खवकासका माध्यमबाि दशेलाई समनु्नि र समदृ्ध बनाइनेछ ।  

यस अवखधमा वजै्ञाखनक, व्यवसाखयक, बिार िथा उपभोिामिुी कृखष प्रणालीको खवकास माफि ि कृखष क्षेरलाई 

प्रखिस्पधी, खदगो, आत्मखनभिर र खनयाििमिुी बनाइनछे । सिकारी र सामखूिक  कृखष प्रणाली माफि ि कृखषको उत्पादन र 
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उत्पादकत्व अखभवखृद्ध गररनछे । िाद्य िथा पोषण सरुक्षाको सखुनखश्चि गनि राखरिय कृखष अन्वेषण प्रणाली एवम ्

आवश्यक संरचनागि खवकास माफि ि कृखष क्षेरको आधखुनकीकरण, याखन्रकीकरण र औद्योखगकीकरण गररनेछ । 

खवज्ञान, प्रखवखध र िैखवक खवखवधिामा आधाररि िलवाय ुअनकूुलन सखिि खदगो कृखष प्रणाली माफि ि कृखषश्रम र 

उत्पादनमा खवखशष्टीकरण िथा कृखषिन्य वस्िुिरूको बिार र उपभोगमा खवखवधीकरण गररनछे । िाद्य अखधकार िथा 

िाद्य सम्प्रभिुाको सखुनखश् चिा गद ै योगदानमा आधाररि खकसानको पने्सन समिेको िक र अखधकार सखुनखश् चि 

गररनेछ । कृखष क्षेरमा यवुा पीखढको आकषिक बढाउन प्रखवखधमैरी, याखन्रकृि, व्यवसाखयक, उच्च प्रखिफलदायी एवम ्

मयािखदि पेसाको रूपमा रूपान्िरण गररनेछ । कृखष भखूम लगायिका व्यवसाखयक िक-अखधकार सखुनखश्चि गद ैउत्पादन 

सामग्रीको आपखूिि सखुनखश्चििा एवम ्खवत्तीय उत्पे्ररणाको उत्पादनशील क्षेरमा पणूि उपयोग गररनेछ ।  

आगामी २५ वषिमा कृखष क्षेरको वाखषिक औसि वखृद्धदर ५.५ प्रखिशि, कुल गाििस््य उत्पादनमा ९ प्रखिशि 

योगदान िथा यस क्षरेमा दशेको आखश्रि िनसंख्या कुल िनसंख्याको २० प्रखिशिमा  रिन ेअनमुान गररएको छ । यस 

क्षेरमा रिकेा अधिबेरोिगारीको अन्त्य गनि िथा यस क्षेरको उत्पादकत्व अखभवखृद्ध गनि समिे सियोग पगु्नछे । 

आधखुनकीकरण िथा व्यवसाखयकीकरणको माध्यमबाि उच्च प्रखवखधमा आधाररि उद्योगको रूपमा खवकास गररनछे । 

मािोमा प्राङ्गाररक पदाथिको मारा ५ प्रखिशि िथा सम्पणूि खसुँचाइयोग्य िखमनमा खसुँचाइको सखुवधा परु् याइनेछ । प्रमिु 

बालीिरूको बीउ प्रखिस्थापन दर ७० प्रखिशिभन्दा बढी परु् याई िखमनको उत्पादकत्व अमरेरकी डलर ९,५०० 

प्रखििके्िर र कृखष श्रमको उत्पादकत्व अमरेरकी डलर २,७९८ प्रखिश्रम परु् याइनछे । गम्भीर िाद्य असरुक्षा िथा िाद्य 

गररबी शनू्यमा परु् याइनेछ । प्राङ्गाररक िेिीमा आधाररि िलुनात्मक लाभ भएका बालीवस्िुिरूको उत्पादनले 

कृखषिन्य व्यापारमा प्रमिु खिस्सा रिकेो िुनछे । कृखष िथा पशपुन्छीिन्य उत्पादनमा मलुुक आत्मखनभिर िुनकुा साथै 

कृखष क्षरेको खनयािि व्यापार समेि उल्लेख्य रूपमा वखृद्ध िुनेछ ।  

खदगो वन व्यवस्थापन र सन्िुखलि वािावरणबाि आखथिक समखृद्ध र नागररकमा सिुको अनभुखूि खसििना गनि 

सियोग पगु्नेछ । वनले ढाकेको क्षेरफल ४५ प्रखिशि कायम रािी अथििन्रमा यसको योगदान उल्लेख्य वखृद्ध गररनछे । 

सबै संरखक्षि क्षरेिरूमा िैखवक खवखवधिाको संरक्षण गद ैगणुात्मक पयििनको गन्िव्य स्थानका रूपमा खवकास गररनछे । 

खवद्यमान संरक्षणमिुी सोचमा आधाररि वन व्यवस्थापनलाई खदगो प्रयोग र सोबाि प्राप् ि लाभको समन्याखयक 

बाुँडफाुँिको व्यवस्था गररनछे । राखरिय वनको ७५ प्रखिशि क्षेरफल समदुायिरूबाि व्यवस्थापन गरी उच्चिम लाभ 

प्राि गन ेव्यवस्था गररनेछ । कृखष वनको अत्याखधक प्रयोगबाि िलाधार व्यवस्थापन र पयािवरणीय पद्दखिको संरक्षण 

गरी कृखष िखमनको गणुात्मक सधुार र उत्पादकत्वमा वखृद्ध गररनछे । प्रखिवषि १३ करोड क्यखूबक खफि काठ खदगो रूपमा 

उत्पादन गरी त्यस्िा काष्ठिन्य उद्योगिरूबाि प्राप् ि िुने लाभको समन्याखयक खविरणको व्यवस्था गररनेछ । वनिन्य 

िथा िखडबिुीको उत्पादनमा उल्लेख्य वखृद्ध गरी यी उत्पादनको खिस्सा कुल खनयाििको १० प्रखिशि िथा िी 

व्यवसायिरूमा कम्िीमा १५ लाि रोिगारी खसििना िुन ेअनमुान छ ।  

कृखष, िाद्य सरुक्षा, शिरी खवकास एवम ् खवपद ् व्यवस्थापन लगायिका क्षेरमा भखूमको उपयोग गनि भ-ूउपयोग 

नीखिको समयानकूुल पररमाििन गद ैसब ैस्थानीय ििमा भखूमको वगीकरणमा आधाररि भ-ूउपयोग योिना कायािन्वयन 
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माफि ि भखूमको मित्तम उपयोग र व्यवस्थापन गररनेछ । आधखुनक नापनक्सा िथा भौगोखलक सचूना प्रखवखध माफि ि 

शदु्ध, खवश्वसनीय र प्रभावकारी भ-ूसचूनाको उपलब्धिा सखुनखश्चि गररनेछ । सबै प्रकारका भ-ूसम्बन्धिरूको उखचि 

पखिचान र व्यवस्थापन गरी कररब १५ लाि भखूमिीन र सीमान्िीकृि पररवारिरूको बसोबास व्यवखस्थि गररनेछ ।   

आगामी २५ वषिमा नपेालका सबै िलसम्पदाको उपयोग गदाि कृखषयोग्य िखमनमा खसंचाइ अखभवखृद्ध गने नीखि 

खलइनछे । यस अवखधमा २२ लाि िके्िर कृखष योग्य भखूममा भरपदो खसंचाइ व्यवस्था परु् याइनेछ । यसै गरी, प्रमिु नदी 

खकनारिरूमा बाढी पखिरो खनयन्रण र व्यवस्थापन गररनछे । पयािवरणीय पद्दखि र िलवाय ु पररवििन सम्बन्धी 

अन्िरािखरिय स्िरको मापन केन्द्रिरूबाि ररयल िाइम सचूना प्रवाि गररनेछ । िलस्रोि र ऊिाि सम्बन्धी ि्यांकिरूको 

प्रभावकारी संकलन, व्यवस्थापन र सम्प्रेषण गररनछे । एकीकृि िलाधार व्यवस्थापनको माध्यमद्वारा िलवाय ु

पररवििनबाि िलस्रोिको उपलब्धिा र उपयोगमा पने प्रभाव न्यनू गरी पयािवरणीय सन्िुलनमा उल्लेख्य सधुार 

ल्याइनेछ । 

२.  उद्योग, िामणज्य िथा आपूमिष ि पयषटन  

उद्योग क्षेर आखथिक समखृद्धको एक मिववपणूि आधारको रूपमा रिनछे । आखथिक समनु्नखि िाखसल गनिका लाखग 

खदगो, रोिगार मलूक र उच्च प्रखिफलयिु औद्योखगक खवकास गनुि यस क्षरेको दीघिकालीन सोच रिकेो छ । यस 

अवखधमा उद्योगिन्य पवूािधारको खवकास, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अखभवखृद्ध, रोिगारीका थप अवसरिरूको खसििना, 

स्थानीय श्रम र सीपमा आधाररि उद्योगको प्रवद्धिन र खवकासका साथै खनयािि प्रवद्धिन र आयाि व्यवस्थापन गन ेगरी 

उद्योग क्षेरको समग्र खवकास गररनछे  । यसका लाखग वैदखेशक पुुँिी र प्रखवखध समिे आकखषिि गररनछे ।  

अन्िरदशेीय आखथिक क्षरे, औद्योखगक क्षेर, औद्योखगक कररडोर, खवशेष आखथिक क्षेर, औद्योखगक ग्राम र घरेल ु

उद्योग ग्राम िस्िा औद्योखगक पवूािधारको खनमािण र प्रवद्धिनबाि सबल औद्योखगक वािावरण कायम भएको िुनछे । 

उद्योग क्षरेको खवकासका लाखग संघ-प्रदशे र प्रदशे-प्रदशेबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी गखिशील औद्योखगक 

खवकास भएको िुनछे । प्रखवखधमैरी उद्योग क्षेरको खवकास माफि ि अग्र िथा पषृ्ठ सम्बन्धका आधारमा प्रखिस्पधी क्षमिा 

खवकास भई खनयािि व्यापारमा उल्लेख्य वखृद्ध भएको िुनछे । औद्योखगक खवकासका लाखग अध्ययन, अनसुन्धानबाि 

प्राि नखििालाई उपयोग गररएको िुनेछ । बौखद्धक सम्पखत्तको अखधकार संरक्षण गरी नवप्रवििनको प्रवद्धिन गररएको 

िुनेछ । िाखन अन्वेषणलाई खवशषे िोड खदई िाखन िथा िखनििन्य उद्योगको िोि र अन्वेषण गरी उपयोगमा 

ल्याइएको िुनछे । उल्लेखिि सोच प्राखिका लाखग सरकारको भखूमका उत्पे्ररक, सििकिाि र खनयामकको रूपमा रिन ेर 

खनिी क्षेरले नेितृ्वदायी भखूमका खलएको िुनछे । 

व्यापार क्षेर समग्र आखथिक क्षेरको संवािकको रूपमा रिनछे । बिुपक्षीय व्यापार प्रणाली, क्षरेीय िथा खद्वपक्षीय 

व्यापार संझौिाका साथै खवश्वव्यापीकरण, अन्िरखनभिरिा र आबद्धिाले व्यापारमा थप अवसर खसििना भएका छन ्। यस 

क्षेरमा खनयािि प्रवद्धिन, आयाि व्यवस्थापन र आखथिक समखृद्धका लाखग व्यापार सन्िलुन कायम गन ेगरी दीघिकालीन 

नीखि िथा कायिक्रमिरू लखक्षि गररएका छन ्। 
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उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेख्य रूपमा वखृद्ध, व्यापार पवूािधारिरूको सघन रूपमा खनमािण र खवकास, 

िुलनात्मक र प्रखिस्पधी लाभ भएका वस्ि ुिथा सेवाको पखिचान, खवकास र खवखवधीकरण, स्थानीय सीप, पुुँिीका साथै 

उन्नि प्रखवखधको प्रयोग यस क्षरेको दीघिकालीन सोच िुनेछ । उत्पादन र पारविन लागि कम गनि व्यापार 

सििीकरणका थप उपायिरू कायािन्वयन गररनेछ । बिुपक्षीय, क्षरेीय र खद्वपक्षीय व्यापार संझौिािरूबाि खसखििि 

अवसरिरूको उपयोगका लाखग संस्थागि क्षमिा खवकास गररनेछ । िल यािायािको उपयोगका लाखग नीखिगि र 

संस्थागि व्यवस्थालाई सबल बनाउुँद ै खनयािि र आयािमा लाग्ने उच्च लागिमा कमी ल्याइनेछ । वािाि क्षमिाको 

अखभवखृद्ध गरी व्यापार कूिनीखिलाई सदुृढ गररनेछ । सेवा व्यापारबाि अखधकिम लाभ खलने र खवद्यिुीय व्यापारका 

लाखग राखरिय क्षमिाको खवकास गररनेछ । समग्रमा  खनयािि प्रवद्धिन र आयाि व्यवस्थापन गद ैव्यापारलाई सन्िुखलि गनुि 

र गणुस्िरीय नेपाली वस्िलुाई खवश्व बिारमा सिि रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था िुनछे । 

गणुस्िरीय वस्िु िथा सेवा प्राि गनुि प्रत्येक उपभोिाको अखधकार िो । प्रभावकारी, सिि,  स्वचाखलि  र 

खिम्मेवार आपखूिि प्रणाली िथा उपभोिा िकको संरक्षण गन ेयस क्षरेको दीघिकालीन सोच रिेको छ । यस अवखधमा 

संवैधाखनक अखधकारको संरक्षण र प्रवद्धिन गन े गरी समग्र आपखूिि क्षेर व्यवखस्थि गररनछे । यसका लाखग आपखूिि 

सम्बन्धी नीखि, ऐन र खनयमिरूको पररमाििन र प्रभावकारी कायािन्वयन, आपखूिििन्य पवूािधार खनमािण र खवकास, 

प्रखिस्पधी आपखूिि प्रणालीको प्रवद्धिन गररनछे ।  

आपखूिि क्षेरलाई पारदशी एवम ् प्रखिस्पधी रूपमा सजचालन गद ैआधारभिू र अत्यावश्यक वस्िुको सिि र 

सलुभ भण्डारण खविरण प्रणालीको खवकास भएको िुनछे । प्रकोप र संकिको अवस्थामा प्रयोग गनि सक्ने गरी पयािि 

िाद्यान्न भण्डारण गररनछे । िाद्य सरुक्षाको प्रत्याभखूि, प्रभावकारी बिार अनगुमन, नीखिगि र काननुी सधुार, 

संस्थागि क्षमिा खवकास र प्रखक्रयागि सधुारको माध्यमबाि आपखूिि क्षरेलाई पारदशी र प्रखिस्पधी िुल्याउुँद ैआपखूिि 

प्रणालीलाई भरपदो र सिि िुल्याउने गरी यस क्षेरका समग्र नीखि िथा कायिक्रम खनदखेशि िुनछेन ्।  

पयििन क्षेर अथििन्रको उच्च संभावना भएका क्षरेमध्ये एक िो । अखद्विीय प्राकृखिक एवम ्सांस्कृखिक सम्पदा र 

खवखवधिाको कारण यस क्षरेमा पयििकीय उपिमा िलुनात्मक लाभ उच्च रिकेो छ । नपेाललाई आकषिक, सरुखक्षि र 

मनोरजिनात्मक पयििकमरैी गन्िव्य बनाउन े दीघिकालीन सोच रिकेो छ । खवश्व पयििन बिारमा नपेाल एक प्रमिु 

आकषिक पयििकीय गन्िव्यको रूपमा स्थाखपि गररनकुा साथै नयाुँ पयििकीय गन्िव्यिरूको पखिचान र खवखवधीकरण, 

पयििकीय पवूािधार खवकासमा खनिी क्षेरको लगानी प्रवद्धिन गररनछे । पयििन पवूािधारमा आधखुनक प्रखवखधको प्रयोग गरी 

पयििन सेवालाई छररिो, पयििकमरैी, सरुखक्षि र खवश्वाखसलो बनाइनछे । प्राकृखिक सनु्दरिा, आध्याखत्मकिा, प्राचीन 

ज्ञान र दशिनको उद ्गमस्थल, िैखवक खवखवधिा िस्िा खवखशष्ट प्रकृखिका पयििकीय गन्िव्य र उपििरूले खसििना गरेका 

अवसरिरूको उपयोग माफि ि पयििन क्षरेको प्रवद्धिन भएको िुनछे । उल्लेखिि प्रयासबाि पयििक आगमन र 

रोिगारीका अवसरमा उल्लेख्य वखृद्ध भई िनिाको िीवनस्िरमा उल्लेख्य सधुार भएको िुनछे । 

सांस्कृखिक सम्पदािरूलाई आखथिक खक्रयाकलापिरूमा आबद्ध गराई त्यसको लाभ िनस्िरमा  

परु् याइनछे । मखुिनाथ, पशपुखि, दवेघाि िथा खरवेणीलाई समेि्न े गरी एकीकृि खशव पररपथ, लुखम्बनी, दवेदि 



दीर्घकालीन सोच २१०० | 29 

लगायिका स्थानिरूलाई समि्ेन े गरी बदु्ध पररपथ र िनकपरुलाई विृि ् रामायण पररपथमा समेि्ने गरी खवकास 

गररनेछ । साथै, यी पररपथमा अन्य स्थलिरूको पखन आबद्धिा गररनेछ । यसले नपेालमा क्षेरीय र स्थानीय संस्कृखि 

िथा परम्पराको पखन िगेनाि गनुिका साथै सबै िाििाखि र धमि समदुायिरूको पखिचान र मौखलकिा कायम रिने र नपेाल 

एक सामाखिक सांस्कृखिक रूपले सम्पन्न आकषिक गन्िव्य मलुुकको रूपमा खवश्वमा पररखचि िुनछे । अथििन्रको ठूलो 

खिस्सामा पयििन क्षेरखल योगदान गने र रोिगारीमा पखन यस क्षेरको उल्लेख्य खिस्सा रिने अवस्था खसििना गररनेछ । 

ग.   सािामजक मिकास के्षत्र  

राज्यले नागररकका बीच उत्पखत्त, धमि, वणि, िाििाखि, खलंग, आखथिक अवस्था, भाषा, क्षेर, वैचाररक आस्था 

वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगररन े संखवधान प्रदत्त नागररक िकको सखुनखश्चििा िुन ेगरी सामाखिक खवकासका 

प्रयास केखन्द्रि िुनेछन ् । खदगो खवकास लक्ष्य िाखसल गनि सामाखिक खवकासको क्षेरले खवशेष योगदान गनछे । 

सामाखिक सरुक्षा िथा संरक्षणका माध्यमबाि खवकास र समखृद्ध िाखसल गनेिफि  प्रयास केखन्द्रि गररनछे ।  

संखवधान प्रदत्त स्वास््य सम्बन्धी नागररकको मौखलक िकलाई सखुनखश्चि गद ै “समदृ्ध मलुुकको लाखग स्वस्थ 

नागररक”को दीघिकालीन सोचलाई साकार पानि स्वस्थ, सबल, उत्पादनशील र सिुी नागररक सखििको समाि 

खनमािणमा िोड खदइनछे । औसि आय ुबढाउन,े गणुस्िरीय स्वास््य सेवामा नागररकको समिामलूक पिुुँच िथा उपभोग 

सखुनखश्चि गन,े स्वास््यलाई सब ैनीखिमा समावेश गद ैस्वस्थ िीवनशलैी प्रवद्धिन गररनछे । यस अवखधमा स्वस्थ, सबल 

र सखक्रय िीवन सखिि नेपालीको औसि आय ु८० वषि पगुेको िुनछे ।  

िनसङ्ख्या, खवकास र वािावरणबीच िादम्यिा कायम गद ैिनसङ्ख्या सम्बन्धी खवषयलाई राज्यका सबै नीखि 

र खवकासका प्रत्येक क्षरेमा समावेश गद ै मानव बस्िी र शिरिरूलाइि खदगो, सरुखक्षि, गणुस्िरीय, बसोबासयोग्य र 

समावेशी बनाउन सम्पणूि पवूािधार सखििको एकीकृि बस्िी खवकास िुुँद ैिानछे । िनसांखख्यक लाभांशको सदपुयोग गनि 

स्वदशेमा नै ज्ञान, सीप र योग्यिामा आधाररि रोिगारी र अवसर खसििना गद ैिन्म, मतृ्य,ु खववाि र बसाइुँसराई िस्िा 

व्यखिगि घिनाको अखभलेिीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गररनछे । 

खशक्षाको माध्यमबाि व्यखिको सवािङ्गीण खवकास र सामाखिक आखथिक रूपान्िरणका लाखग गणुस्िरीय खशक्षा 

प्रणाली खवकखसि भएको िुन े र कुनै पखन कारणले कुनै बालबाखलकाले बीचमैा पढाई छोड्नपुने अवस्थाको अन्त्य 

गररनेछ । स्थानीय ििमा रिकेा रैथाने ज्ञान, सीपिरूको िोिी गरी आधखुनक ज्ञान र सीपसुँग एकीकृि गररनेछ । 

वैज्ञाखनक अनसुन्धानिरूमा शखैक्षक संस्थािरू, मन्रालयिरू र उद्योगिरूसुँगको समन्वयमा यवुािरू पररचालन 

गररनेछन ्। िनशखि प्रक्षपेणको मागिदशिनका आधारमा दशेमा आवश्यक क्षमिावान िनशखि उत्पादन गनि सरकारी 

लगानीमा उच्च वखृद्ध गररनछे । 

िनसङ्ख्या, भगूोल र सामदुाखयक आवश्यकिाका आधारमा स्वास््य, खशक्षण र सीप िथा प्रखवखध खवकास 

केन्द्रिरू स्थापना र सजचालन भएका िुनछेन ्। व्यावसाखयक िथा प्राखवखधक खशक्षा एवम ् सीपमलूक िाखलमका 

माध्यमबाि सबै यवुा िथा वयस्क उत्पादनशील िनशखिमा पररणि भई राखरिय िथा अन्िरािखरिय स्िरमा प्रखिस्पधाि 
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गनि सक्षम भएका िुनेछन ्। उच्च खशक्षालाई ज्ञान उत्पादन केन्द्रको रूपमा खवकास गनि अनसुन्धानमा आधाररि खशक्षा 

खवकासमा िोड खदइनछे । खवज्ञान िथा प्रखवखधको खवकास एवम ्उपयोगको मागिखचर ियार गरी लाग ूभएको िुनेछ । 

समािमा खवद्यमान सब ै प्रकारका खवभेद, गररबी र असमानिाको अन्त्य गरी आखथिक समानिा, समखृद्ध, 

सामाखिक न्याय र सामाखिक सरुक्षा िथा संरक्षणका खवद्यमान प्रणालीमा सधुार गद ैगररबी, सामाखिक िथा लैंखगक 

खवभेद िथा िोखिमपणूि अवस्थामा रिकेा व्यखि िथा समदुायको प्रखिरोध क्षमिा अखभवखृद्ध, अवसर, पिुुँच र 

सिभाखगिा प्रवद्धिन माफि ि नागररकिरूको गणुस्िरीय एवम ्मयािखदि िीवन सखुनखश्चि गररनेछ । 

र्.  पूिाषधाि के्षत्र 

पवूािधार क्षेर दशेको सवािङ्गीण खवकासका लाखग पवूिशििको रूपमा रिकेो छ । यसले दशेको समग्र आखथिक 

सामाखिक रूपान्िरणको खदशालाई गखि प्रदान गन ेकायिमा अिम ्भखूमका िेल्दछ । पवूािधार क्षेर दरूगामी खवकासको 

संवािक रूपमा पखन रिकेोले यस क्षेरको समिामलूक, समावेशी, रोिगारमलूक समाि खनमािणमा प्रत्यक्ष रूपमा 

योगदान रिनछे । आखथिक समखृद्धको सचूकको रूपमा रिकेो सविसलुभ िथा आधखुनक पवूािधार एवम ्सघन अन्िर-

आबद्धिाका साथै उच्च र खदगो उत्पादन िथा उत्पादकत्वमा बढोत्तरीका लाखग यस क्षेरको प्रमिु भखूमका रिनछे ।   

दीघिकालीन सोच अन्िगिि समखृद्ध र सिु प्राखिका कायििरू िीन चरणमा लक्ष्य खवभािन गरी कायि योिना 

अगाखड बढाउन ेक्रममा भौखिक पवूािधार क्षरेलाई प्रथम चरणको (समखृद्ध र सिुको आधार खनमािण) कायािन्वयनमा 

प्राथखमकिा खदने नीखि खलइएको छ । पखिलो चरणमा पवूािधार क्षरेमा खनमािणाधीन आयोिनािरू सम्पन्न गन े र 

रूपान्िरणकारी आयोिनािरूको पखिचान, छनौि िथा खनखश्चि अवखधखभर िोखकएको गणुस्िर िाखसल गने गरी 

कायािन्वयन गररनछे । यसबाि खसििना भएको उपलखब्धको आधारमा दोस्रो चरणमा गणुात्मक सेवा खवस्िारका साथै 

आखथिक िथा सामाखिक खवकासका अन्य कायििरूमा िीव्र प्रगखि िाखसल िुनछे । िेस्रो चरणमा खनखमिि पवूािधारको 

खवकासबाि प्रखिफल प्राि िुन ेसन्िलुन सखििको खदगोपना कायम गररनेछ । 

पवूािधार क्षरेमा खनिी िथा सिकारी क्षेरको सिभाखगिा एवम ्लगानी अपररिायि छ । सावििखनक खनिी साझेदारी 

र सावििखनक, खनिी िथा सिकारी साझेदारीको सशि योगदानबाि खनमािण भएका भौखिक संरचनािरूको गणुात्मक 

िथा उच्च व्यवस्थापकीय प्रखवखधमा आधाररि िुन े िुुँदा सन्िलुन सखििको खदगोपना िाखसल गनि थप मद्दि पगु्ने िुुँदा 

त्यस्िो साझेदारीलाई उच्च प्राथखमकिा खदइनेछ । पवूािधार क्षेरमा संलग्न खनमािण व्यवसायी िथा परामशिदािाको पखन 

व्यावसाखयकिा र प्रखिस्पधाित्मक क्षमिामा अखभवखृद्ध गरी राखरिय पुुँिी खनमािणमा योगदान पगु्नछे ।  

पवूािधार क्षेरखभर रिकेा ऊिाि, यािायाि (सडक, िल यािायाि, रेल मागि, िवाई यािायाि र रज्ि ु मागि), 

सजचार, शिरी खवकास लगायिका उपक्षरेिरूको खवकास गररनछे । यी उपक्षेरिरूको समन्वयात्मक, भरपदो िथा 

सलुभ सेवा उपलब्ध िुनेगरी खशक्षा, स्वास्थ, कृखष, िथा बिारमा नागररकको सरुखक्षि पिुुँच सखुनखश्चि गररनछे । ऊिाि 

उत्पादन िथा उपयोग, सीखमि भ-ूभागमा आबद्ध  रिकेो गणुस्िरीय सडक सजिाल र सजचार सम्बन्धी पवूािधारलाई 
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खदगो रूपमा संचालन गरी प्रभावकारी, गणुस्िरयिु र खवश्वसनीय बनाउुँद ैअन्िरािखरिय मापदण्ड अनरुूप खवस्िार गन े

रणनीखि खलइनछे । 

ऊिािको क्षेरमा प्रक्षखेपि थप ऊिाि उत्पादन, ऊिाि सखमश्रण र सदुृढ प्रसारण िथा खविरण प्रणाली माफि ि दशेखभर 

स्वच्छ ऊिाि िपिमा वखृद्ध गरी वािावरण र िलवायमुा पने नकारात्मक प्रभावलाई कम गद ैलखगनछे । यस अवखधमा 

दशेमा ३५ ििार मेगावाि  िलखवद्यिु र ५ ििार मगेावाि वैकखल्पक ऊिाि उत्पादन गरी प्रखिव्यखि ऊिाि िपि १९८ 

खकलोवाि घण्िाबाि ३,५०० खकलोवाि घण्िा परु् याइनेछ । यस क्षेरको अथििन्रमा उल्लेख्य योगदान भएको िुनेछ ।  

समग्र यािायाि क्षेरको खवकासले दशेको आखथिक समाखिक रूपान्िरणका लाखग बखलयो र भरपदो आधार 

खनमािण गनेछ । यािायाि क्षेरको २५ वषे प्रक्षपेणलाई मध्यनिर गरी यस क्षेरको दीघिकालीन आवश्यकिा पररपखूिि गनि 

यािायाि संरचना र सेवाको खवकास िथा खवस्िारका कायििरू योिनाबद्ध रूपमा अगाखड बढाइनछे । अन्िरािखरिय 

मापदण्ड अनरुूप आखथिक िथा सामाखिक रूपमा खदगो यािायाि संरचना खनमािण गररनछे । रेल, िल, िवाई, केवलकार 

र रोपव े लगायिका यािायाि पवूािधारिरूलाई एकीकृि यािायाि प्रणालीमा आबद्ध  गरी खवकास िथा खवस्िार 

गररनेछ । शिरी क्षेरमा उपयिु यािायाि माध्यम चयन गरी विृि पररविन सेवा (मेिो, िलुका रेल पररविन, दु्रि बस 

सेवा प्रणाली, िाम, िली सेवा) को खवकासमा िोड खदइनछे । भरपदो रेल िथा िल यािायाि सेवाले िलुनात्मक रूपमा 

ढुवानी िचि बचि गनुिका साथै क्षेरीय िथा अन्िरािखरिय आबद्धिामा सिििा ल्याउनेछ । आधखुनक प्रखवखधमा 

आधाररि खनमािण िथा सम्भार, सजचालनमा व्यवस्थापकीय कुशलिा िथा सेवामा गणुस्िरीयिा सखुनखश्चि गररनछे ।  

अन्िरािखरिय िथा क्षेरीय यािायाि आबद्धिाका लाखग दु्रि र भरपदो साधनको रूपमा िवाई यािायािको खवकास 

र खवस्िार गररनछे । नपेालको खवखशष्ट भ-ूअवखस्थखि र खवश्व बिारमा प्रत्यक्ष पिुुँच खवस्िार गनि िथा पयििन प्रवद्धिन गनि 

िवाई सेवाका पवूािधारिरूको खवकास गररनछे । िवाई क्षेरको दीघिकालीन सोच अनरुूप आन्िररक िवाई सजिाल 

खनमािण, खवस्िार िथा स्िरोन्नखि गरी प्रखिस्पधी िथा भरपदो बनाइनेछ । साथै, अन्िरािखरिय िवाई सेवाको लाखग नपेाल 

प्रवेश गनि सिि मागििरूको खवस्िार र िरेक प्रदशेमा कम्िीमा एक आन्िररक खवमानस्थललाई क्षरेीय खवमानस्थलमा 

स्िरोन्नखि गररनेछ । अन्िरािखरिय बिारमा नेपालका वायसेुवा कम्पनीको खिस्सा बढाउन िोड खदइनेछ ।  

सजचार क्षेरमा सविसलुभ प्रखवखधको उच्चिम प्रयोग िथा संस्थागि क्षमिा खवकासमा िोड खदनकुा साथै एकीकृि 

खडखििल सेवाको प्रवद्धिन गररनेछ । सशुासन कायम गन े कायिमा सचूना प्रखवखधको बढ्दो प्रयोगलाई प्रोत्सािन गद ै

खडखििल रूपान्िरणका बिुआयाखमक पक्षिरूलाई कायािन्वयन गरी खडखििल नपेालको अवधारणालाई पणूि 

कायािन्वयनमा ल्याइनेछ । बढ्दो शिरीकरणलाई व्यवखस्थि गनि आधखुनक पवूािधारयिु, योिनाबद्ध, वािावरणमैरी, 

खवपदप््रखिरोधी, सरुखक्षि, व्यवखस्थि, समावेशी, आखथिक रूपले गखिशील र सरुम्य शिरिरूको खवकास गररनेछ । 

शिरीकरणलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसुँग आबद्ध गरी रोिगारी खसििना र आखथिक खक्रयाकलापमा खवस्िार िुन े गरी 

शिरी खवकास िथा खवस्िार गनि खवशेष ध्यान केखन्द्रि गररनछे । 

यस अवखधमा पवूािधार क्षरेमा आमलू पररवििन आउन ेछ । स्वच्छ ऊिाि उपभोगमा मलुुक समनु्नि िुनेछ । सब ै

बस्िीिरूमा यािायाि सेवा परु् याइनेछ । ७५ प्रखिशि सडक सजिाल सबै िालको मौसममा चल्न े पक्की सडकमा 



32 | पन्ध्रौं योजना, आधाि-पत्र  

स्िरोन्नखि िुनछेन ्। आवश्यकिाका आधारमा राखरिय रणनीखिक मित्वका चार दखेि आठ लेनसम्मको पवूि-पखश्चम 

एखसयाली िाइवे पणूि रूपमा सजचालनमा आएको िुनछे । साथै, केन्द्र र प्रदशे िथा प्रदशे रािधानीिरूबीच दु्रि 

यािायाि सेवा खवस्िार भएको िुनेछ । यस अवखधमा रेल िथा िल यािायाि सजिाल खवस्िार भई अन्िरािखरिय 

आबद्धिाका साथ सजचालनमा आएको िुनेछ । बस्िी िथा बिारबीचको दरूी बढीमा २ घण्िाको मोिर यारामा सीखमि 

िुनेछ । सडक, रेल, िवाई िथा िल यािायािको माध्यमबाि मलुुक अन्िरािखरिय यािायाि सजिालमा थप आबद्ध  

भएको िुनछे ।  शिप्रखिशि िनसंख्या आधखुनक सजचारको पिुुँचखभर आबद्ध  िुनेछन ्। सम्पणूि सरकारी िथा खनिी 

कारोबारिरूमा सजचार प्रखवखधको उच्चिम प्रयोग भई सशुासन, खवकास र समखृद्धमा सजचार क्षेरको उल्लेिनीय 

योगदान पगुेको िुनेछ ।  

व्यवखस्थि शिरीकरणका साथै रोिगारी खसििनाको अवसर शिरी क्षेरमा बढी िुन े िुनाले मलुकुको अखधकिम 

िनसंख्या िीवनयापनको लाखग शिरिफि  आकखषिि िुने िुुँदा व्यवखस्थि शिरिरूको आखथिक वखृद्धमा उल्लेिनीय 

योगदान रिनछे । 

ङ. लोकिन्त्र ि सुिासन 

यस अवखधमा संघीय लोकिाखन्रक गणिन्रात्मक शासन प्रणाली, नागररक स्विन्रिा, मौखलक अखधकार, मानव 

अखधकार, वाखलग मिाखधकार, स्विन्र, खनरपक्ष, खमिव्ययी र भयरखिि आवखधक खनवािचन, पणूि पे्रस स्विन्रिा, 

स्विन्र, खनरपक्ष र सक्षम न्यायपाखलका, काननुी राज्यको अवधारणाको प्रभावकारी कायािन्वयन र आधारभिू 

लोकिाखन्रक मलू्य-मान्यिालाई संस्थागि गद ैआमनागररकले संखवधानप्रदत्त िकको प्रभावकारी उपभोग र अभ्यास 

गन ेउपयिु लोकिाखन्रक वािावरण खनमािण गररनछे । खवद्यमान संस्थाको आचरण र व्यविारमा पणूि लोकिान्रीकरण 

गद ैिनिाको प्रत्यक्ष सिभाखगिा, पिुुँच र सामाखिक न्यायमा आधाररि पणूि लोकिाखन्रक शासन प्रणाली स्थाखपि 

भएको िुनछे ।  

िवाफदिेी, पारदशी, िनउत्तरदायी, सिभाखगिामलूक, गणुात्मक प्रखिस्पधािमा आधाररि, समिामलूक र 

सदाचारयिु एवम ्स्वअनशुाखसि शासन प्रणालीलाई संस्थागि गद ै सेवा प्रवािमा रिकेा कायि खवखधगि प्रखक्रयालाई 

खछिो र सिि बनाउन आधखुनक प्रखवखधमा आधाररि खवद्यिुीय शासन प्रणाली (e-governance) को खवकास खवस्िार 

गद ैनागररकको ििसम्म सबै प्रकारका सेवालाई गणुस्िरीय र प्रभावकारी बनाइनछे ।  

आमनागररकको व्यखिगि स्विन्रिा, मयािखदि िीवन र समानिाको सखुनखश्चििा गररएको िुनेछ । मानव 

अखधकार र सामाखिक न्यायसुँग सम्बखन्धि संवैधाखनक र काननुी संरचनाको संस्थागि खवकास र सदुृढीकरण, सन्िुखलि 

र खदगो खवकासका लाखग शाखन्िपणूि र समिामलूक समावेशी समािको प्रवद्धिन, संखवधानप्रदत्त मौखलक िकको 

प्रभावकारी कायािन्वयन र आमनागररकले पिुुँचयोग्य सामाखिक न्याय माफि ि मानव अखधकारको उपभोग र अभ्यास 

गरेका िुनेछन ्। 
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च.  अन्ििसम्बमन्धि मिर्य के्षत्र 

दीघिकालीन सोच प्राखिका लाखग अन्िरसम्बखन्धि खवषयिरूले दीघिकालीन उपलखब्धलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा 

प्रभाव पान ेसन्दभिमा राज्यका नीखि, योिना िथा कायिक्रमिरूले सम्बोधन गनुिपन ेसामाखिक, आखथिक, रािनैखिक िथा 

वािावरणीय आयामिरू समेखिएका अन्िरसम्बखन्धि खवषयिरूमा एउिा क्षेरमा भएको पररवििन वा उपलखब्धको 

प्रभावबाि अन्य क्षेरको उपलखब्ध िाखसल गनि सियोग पगु्नेगरी नीखिगि, प्रणालीगि िथा संरचनागि सधुार गररनछे ।  

सबैलाई समान अवसर, समान अखधकार, उखत्तकै सरुक्षा र उखत्तकै सम्मानको प्रत्याभखूि गररनछे । सबैका लाखग 

मयािखदि रोिगारीका अवसरको सखुनखश्चििा, अनौपचाररक क्षेरमा रिकेो श्रमको  औपचाररकीकरणका साथै सब ै

श्रखमकिरूलाई सामाखिक सरुक्षाको दायरामा ल्याइनेछ । असल श्रम सम्बन्धको स्थापना र श्रखमकको क्षमिा अखभवखृद्ध 

गरी श्रमको उत्पादन र उत्पादकत्व िथा आय र िीवनस्िरमा उल्लेख्यनीय सधुार गररनेछ ।  

  सामाखिक सरुक्षा सम्बन्धी कोषिरूको खदगो व्यवस्थापन सखिि योगदानमा आधाररि सामाखिक सरुक्षा 

प्रणालीमा अखधकांश नागररकलाई आबद्ध गराउुँद ै समिामलूक र न्यायपणूि समािको खनमािण गररनछे । सामाखिक 

सरुक्षामा योगदान गनि नसक्ने एवम ्आफ्नो िीवनयापन आफै गनि नसक्न ेअशि, अपाङ्गिा भएका व्यखि िथा 

असिाय व्यखिलाई िीवनयापनको प्रत्याभखूि र सामाखिक संरक्षण प्रदान गररनेछ । साथै, रोिगारी, िाद्य सरुक्षा, 

स्वास््य, खशक्षा लगायिका मौखलक िकको प्राखिमा समिे सामाखिक संरक्षण प्रदान गररनेछ । िरेक खकखसमका खवपद ्

व्यवस्थापनका लाखग योिना ििुिमा गरी यसका लाखग संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा संस्थागि प्रणाली खवकास गररनछे ।    

 प्राखवखधक खिसाबले कुशल, नवप्रवििनशील िुन ेगरी यवुा उद्यमशीलिाको खवकास गररनछे । आखवरकार र 

नवप्रवििनका लाखग उपयिु वािावरण खसििना गनि लगानी, बौखद्धक सम्पखत्तको अखधकार सम्बन्धी काननुी िथा 

संस्थागि व्यवस्था सखििको स्वचाखलि संयन्र र यवुा उद्यमीिरूलाई िोखिम विनका लाखग प्रोत्सािन गनि खवखभन्न 

कोषिरूको व्यवस्था गररनछे । खनिी क्षेरको सिकायिमा उद्यमशीलिा खवकास केन्द्रिरूको स्थापना गररनछे । नपेालबाि 

दिाि भएका बौखद्धक अखधकार सम्बन्धी पेिेन्ि, खडिाइन, भौगोखलक पखिचान, औद्योखगक खडिाइन, यखुिखलखि मोडेल, 

िेडमाकि , कखपराइि आखदको संख्या अन्िरािखरिय बौखद्धक सम्पखत्त संस्थाको खवश्वव्यापी डािाबेसमा उल्लेख्य वखृद्ध 

िुनेछ । 

       प्रत्येक नगरपाखलकाको कखम्िमा १० प्रखिशि क्षेरमा िररयाली प्रवद्धिन गररनेछ । पच्चीस वषिमा वाय ु

प्रदषूणको मारा (PPM 2.5) सबै शिरिरूमा ३० प्रखिशिभन्दा कम िुन े अवस्था खसििना गररनछे । नपेालका 

औद्योखगक शिरिरूमा फोिोरमैला व्यवस्थापनका लाखग भरमीकरण यन्र लगायि आधखुनक प्रखवखधमा आधाररि 

यन्रशालािरू स्थापना गरी व्यवखस्थि गररनछे । कुखिने र सड्न ेफोिोरबाि प्रांगाररक मल बनाई कृखषमा प्रयोग गररनेछ । 

दशेका सबै क्षेरिरूमा िररिगिृ ग्याुँस उत्सििनमा कमी ल्याउन े र वािावरण सम्बन्धी अद्यावखधक ि्यांक (Real 

Time Data) ियार गररनछे । यो समयमा िखनि ऊिाि िपिलाई स्वच्छ खवद्यिुीय ऊिाि माफि ि प्रखिस्थापन गद ै

यसको खिस्सा ५० प्रखिशिखभर सीखमि गररनछे । 

ि्य र ज्ञानमा आधाररि खवकासका माध्यमबाि असल‚ खसििनशील र खव्ेषणात्मक सीपयिु िनशखि 

खवकास गरी समदृ्ध रारि खनमािण गनिका लाखग खवज्ञान, प्रखवखध र अनसुन्धानमा कुल गाििस््य उत्पादनको २.५ 
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प्रखिशिसम्म लगानी गररनछे । यसले गदाि अनसुन्धान िथा खवकासका लाखग शैखक्षक प्रणालीमा सधुार, अनसुन्धान 

िथा खवकासलाई प्रोत्सािन, खसििनशीलिा र खसििनाको संरक्षण र सम्वद्धिन गररनछे । अनसुन्धानबाि प्राि 

नखििािरूको आधारमा वस्िु िथा सेवाको गणुस्िर अखभवखृद्ध गन े प्रणालीको खवकास गररनेछ । अनसुन्धान िथा 

खवकासका लाखग आवश्यक ि्यांक प्रणालीको सदुृढीकरण गररनेछ । 

 आवखधक योिनािरुले प्राि गनि िोिेको उच्च आखथिक वखृद्धमा मखिलाको समेि मित्वपणूि योगदान रिन े

िथा खवगि दखेिन ै लैङ्खगक समिासुँग सम्बखन्धि खबखभन्न खक्रयाकलापिरुको कायािन्वयन माफि ि मखिलाको 

सशखिकरणलाई िोड खदुँद ैआएको सन्दभिमा नेपालले  लैङ्खगक समानिा भएको रारिको रुपमा पखिचान बनाउने छ । 

यस क्रममा लैङ्खगक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागि गद ै मखिलाको सम्माखनि िीवनयापनको वािावरण 

सखुनखश्चि गररने साथै  मखिला खवरुद्ध िुने सबै प्रकारका भेदभाव, खिसंा र शोषणको अन्त्य भएको िुनछे । 

अन्िरािखरिय स्िरमा िािरे भएको प्रखिबद्धिाअनरुूप बाल अखधकारको सखुनखश्चििा भएको िुनेछ । यस क्रममा 

बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरी खवरुद्ध िुने शारररीक र मानखसक लगायि सबै प्रकारका खिसंा, खवभदे, दवु्यिविार, 

शोषण र उपके्षाको अन्त्य गद ैबालमैरी समािको खनमािण िुनेछ ।   

छ. गरिबी, असिानिा ि प्रादेमिक सन्िुलन 

यस अवखधमा सब ैप्रकारका गररबी, खवभेद िथा वखजचिीकरणको अन्त्य र समािमा व्याि आखथिक असमानिा 

उल्लेख्य मारामा कम गररनछे । िाल खवद्यमान १८.७ प्रखिशि खनरपके्ष गररबीको दरलाई खव.सं. २०८७ सम्ममा ४.९ 

प्रखिशिमा कम गरी खव.सं. २१०० सम्ममा अन्त्य गररनेछ । बिुआयाखमक गररबीमा रिकेा २८.६ प्रखिशि 

िनसंख्यालाई खव.सं. २०८७ सम्ममा १० प्रखिशि र खव.सं. २१०० सम्ममा ५ प्रखिशिभन्दा कम गनिका लाखग लखक्षि 

कायिक्रमिरू सजचालन गररनछे । यसैगरी उपभोग िचि र सम्पखत्तको स्वाखमत्वमा आधाररि असमानिा व्यि गने खिखन 

गणुक क्रमश: कम गद ैलखगनेछ ।  

संखवधानप्रदत्त मौखलक िकिरूको कायािन्वयन गनि काननुी र संस्थागि व्यवस्था गरी गररबीको अन्त्य र 

असमानिा कम गनिेफि  राज्यका संयन्रिरू पररचालन गररनछे । ििगि सरकार, खनिी िथा गरैसरकारी क्षेर, सिकारी र 

सामदुाखयक क्षेरको सिकायि, समन्वय र सियोगमा गररब िथा न्यनू आय भएका नागररक लखक्षि कायिक्रमिरू 

सजचालन गररनेछ । रोिगार िथा स्वरोिगारमलूक सीप खवकास िाखलम र शखैक्षक कायिक्रम सजचालन गनुिका 

अखिररि खशक्षा, स्वास््य र रोिगारीका अवसरिरूमा गरीब िनिाको पिुुँच सखुनखश्चि गररनछे । उत्पादनका साधनिरू 

सीखमि व्यखििरूको िािमा केखन्द्रि िुन नखदई खिनीिरूको प्रयोगमा गररबवगिको पिुुँच वखृद्ध गररनछे । िीनै ििका 

सरकारिरूबाि  गररबी र असमानिा न्यनूीकरण लखक्षि कायिक्रम र आयोिना ििुिमा गरी कायािन्वयन गने नीखिगि र 

संस्थागि प्रबन्ध गररनछे । उत्पादन िथा उत्पादकत्व वखृद्ध, सामाखिक सरुक्षाको खवस्िार, आरक्षण र सकारात्मकका 

रणनीखि िथा कायिक्रमिरू अवलम्बन गरी गररबी र असमानिा कम गररनछे ।  

यस अवखधमा सामाखिक–आखथिक लगायि समग्र खवकासका क्षेरमा प्रदशेिरूबीच रिकेो असमानिा र 

असन्िलुन कम गने लक्ष्य खलइएको छ । आमनागररकको दशेप्रखि सम्मान भावना िथा अपनत्व खसििना िुने गरी 
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समिामलूक प्रादखेशक खवकासका रणनीखििरू अवलम्बन गररनछे । िरेक प्रदशेका बाखसन्दाले खवकासका प्रखिफलको 

समान उपयोगका अवसर प्राि गरी आफ्नो िीवनस्िरमा गणुात्मक सधुार भएको अनभुखूि गनि पाउने अवस्था खसििना 

गररनेछ । संखवधानले मागिदशिन गरेबमोखिम उपलब्ध स्रोि, साधन र अवसरिरूमा प्रदशेका नागररकको  समान पिुुँच, 

प्रयोग र प्रखिखनखधत्व िुन सक्न ेअवस्था खसििना गनि सकारात्मक खवभेद, आरक्षण र खवशेष लखक्षि कायिक्रमिरूको 

कायािन्वयन गररनछे । िाल उपभोग र सम्पखत्तको असमानिा, मानव खवकास, गररबी, खशक्षा, स्वास््य, आवास, सखुवधा, 

पोषण आखद सचूक अनसुार सापेखक्षक रूपमा कमिोर दखेिएका प्रदशे न.ं २, कणािली प्रदशे र सदुरू पखश्चम प्रदशेिरूको 

खवकासमा अन्य प्रदशेिरूसुँग समिा कायम गनि सन्िुखलि खवकासका रणनीखि अवलम्बन गररनछे । खवकास 

सचूकांकलाई आधार खलई सबै प्रदशेमा भौखिक िथा सामाखिक–आखथिक पवूािधारिरूको समानपुाखिक खवकास 

गररनेछ ।  

प्रदशेिरूको बीचमा रिकेो असन्िुलनका सम्पणूि आयामको सामखयक खव्ेषण गरी खवत्तीय िस्िान्िरण, 

रािस्वको बाडफाुँि र प्राकृखिक स्रोि-साधनको उपयोगलाई अद्यावखधक सचूकमा आधाररि बनाइनेछ । एक प्रदशेले 

अवलम्वन गरेका खवकासका असल अभ्यास अको प्रदशेले अनकुरण गने र आपसमा स्वस्थ प्रखिस्पधाित्मक 

खवकासका अखभयान सजचालन गनेिफि  प्रदशेिरूलाई उत्प्रेररि गररनछे । प्रादखेशक असन्िलुन कम गनि संघ, प्रदशे र 

स्थानीय िििरूबीचको आपसी समन्वय, सिकायि र सियोग पररचालन गररनछे । 

२.११ दीर्षकालीन परििाणात्िक लक्ष्यिरू 

दीघिकालीन सोचका प्रमिु पररमाणात्मक लक्ष्यिरू दिेायको िाखलका २.१ मा प्रस्िुि गररएको छ । 

तालिका २.१ दीर्षकािीन सोचका प्रमुख िक्ष्यिरु 

क्र.स.ं िामरिय लक्ष्य, गन्िव्य ि सचूक एकाई 

आ.ि. 

२०७४/७५ 

को यथाथष 

आ.ि. 

२१००/०१ 

को लक्ष्य 

1.  आखथिक वखृद्धदर (औसि)  प्रखिशि ५.९ १०.५ 

2.  
कुल गाििस््य उत्पादनमा कृखष िथा वन क्षेरको 

योगदान 
प्रखिशि २७.६ ९ 

3.  कुल गाििस््य उत्पादनमा उद्योग क्षरेको योगदान प्रखिशि १४.८ ३० 

4.  कुल गाििस््य उत्पादनमा सेवा क्षरेको योगदान प्रखिशि ५७.६ ६१ 

5.  प्रखिव्यखि कुल राखरिय आय अमरेरकी डलर १,०१२ १२,१०० 

6.  गररबीको रेिामखुन रिकेो िनसंख्या (खनरपके्ष गररबी) प्रखिशि १८.७ ० 
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क्र.स.ं िामरिय लक्ष्य, गन्िव्य ि सचूक एकाई 

आ.ि. 

२०७४/७५ 

को यथाथष 

आ.ि. 

२१००/०१ 

को लक्ष्य 

7.  आम्दानीमा माखथल्लो १० र िल्लो ४० प्रखिशि 

िनसंख्याको अनपुाि (Palma ratio) 
अनपुाि 

१.३ १.१ 

8.  सम्पखत्तमा आधाररि खिनी गणुक (Gini 

Coefficient) 
गणुक 

०.३१ ०.२५ 

9.  बिुआयाखमक गररबीमा रिकेो िनसंख्या प्रखिशि २८.६ ५ 

10.  श्रमशखि सिभाखगिा दर (१५ वषि माखथ) प्रखिशि ३८.५ ७२ 

11.  बेरोिगारी दर प्रखिशि ११.४ ३ 

12.  रोिगारीमा औपचाररक क्षेरको खिस्सा प्रखिशि ३६.५ ७० 

13.  िलखवद्यिु ्िथा नखवकरणीय उिाि उत्पादन  

(िखडि क्षमिा) 
मेगावाि १,०७४ ४०,००० 

14.  खवद्यिुमा पिुुँच प्राि पररवार प्रखिशि ९०.७ १०० 

15.  प्रखिव्यखि खवद्यिु उपभोग 
खकलोवाि 

घण्िा 
१९८ ३,५०० 

16.  ३० खमनेि सम्मको दरुीमा यािायाि पिुुँच भएको 

पररवार 
प्रखिशि ७८.९ १०० 

17.  राखरिय र प्रादखेशक लोकमागि  खक.खम. ६,९७९ ३३,००० 

18.  दु्रि लोकमागि खक.खम. ० २,००० 

19.  रेलमागि खक.खम. ४२ २,२०० 

20.  इन्िरनिे  प्रयोगकिाि (कुल िनसंख्यामा) प्रखिशि ५५.४ १०० 

21.  अपखेक्षि आय ु(िन्म िुुँदाको) वषि ६९.७ ८० 

22.  माि ृमतृ्यदुर (प्रखि लाि िीखवि िन्ममा) िना २३९ २० 

23.  पाुँच वषि मखुनको बाल मतृ्यदुर  

(प्रखिििार िीखवि िन्ममा) 
िना ३९ ८ 

24.  ५ बषि मखुनका कम िौल भएका बालबाखलका प्रखिशि २७ २ 

25.  साक्षरिा दर (१५ वषि माखथ) प्रखिशि ५८ ९६ 
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क्र.स.ं िामरिय लक्ष्य, गन्िव्य ि सचूक एकाई 

आ.ि. 

२०७४/७५ 

को यथाथष 

आ.ि. 

२१००/०१ 

को लक्ष्य 

26.  यवुा साक्षरिा दर (१५-२४ वषि) प्रखिशि ८५ १०० 

27.  माध्याखमक िि (९-१२) मा िदु भनािदर  प्रखिशि ४३.९ ९५ 

28.  उच्च खशक्षामा कुल भनािदर  प्रखिशि ९.५ ४० 

29.  उच्च मध्यम स्िरको िानपेानी सखुवधा पगुेको 

िनसंख्या 
प्रखिशि २० ९५ 

30.  आधारभिू सामाखिक सरुक्षामा आबद्ध िनसंख्या प्रखिशि १७ १०० 

31.  पाुँच वषि मखुनका बालबाखलकको िन्म दिाि प्रखिशि ५६ १०० 

32.  लैंखगक खवकास सचूकांक सचूकांक ०.९२५ १ 

33.   मानव खवकास सचूकांक सचूकांक ०.५७४ ०.७६० 

नोि: (i) दीघिकालीन सोचको मागिखचर र रणनीखि, २५ वषिमा नपेाल उच्च आय भएको मलुुकको स्िरमा पगु्न े

लक्ष्य र अन्य दशेिरूको खवकासको अनभुवका आधारमा प्रारखम्भक अनमुान गररएको छ । 

(ii) आखथिक वषि २०७५/७६ को संशोखधि अनमुान ियार भैरिकेो िुुँदा अधार-परको अखन्िम मस्यौदामा 

उल्लेि गररनेछ । 
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परिच्छेद – ३ 

पन्रौं योजना 

(आमथषक िर्ष २०७६/७७-२०८०/८१) 

३.१ पृष्ठभूमि  

नेपालको संखवधानमा समनु्नि, स्वाधीन र समािवाद उन्मिु अथििन्रको खनमािण गन ेपररकल्पना गररएको छ । 

िीव्र र सन्िुखलि आखथिक खवकास, समखृद्ध, सशुासन र नागररकले सिुको अनभुखूि प्राि गने दरूदृखष्ट  योिनाले रािेको 

छ । संघीय संरचनामा  िीनै ििको कुशल अन्िरसरकारी खवत्त व्यवस्थापन र खनिी, सिकारी िथा सामदुाखयक 

क्षेरसुँगको सिकायिद्वारा लखक्षि उद्दशे्य िाखसल गन े यो पखिलो योिना िुनछे । वििमान पसु्िाले नै अनभुिू गन े गरी 

समखृद्ध र सिु प्राखि गने र समािवाद उन्मिु अथििन्र खनमािणको आधार यस योिनाले गनछे । सो बमोखिम वििमान 

पसु्िाले न ैसमखृद्ध िाखसल गने र सिुको अनभुखूि गन ेआधार खनमािण गनुिपने भएको छ । आय वखृद्ध, गणुस्िरीय मानव 

पुुँिी खनमािण र आखथिक िोखिमिरूको न्यनूीकरण गद ै खव.सं. २०७९ सम्ममा अखिकम खवकखसि मलुुकबाि 

खवकासशील दशेमा स्िरोन्नखि गन े र खव.सं. २०८७ सम्ममा खदगो खवकास लक्ष्यलाइि िाखसल गन ेसोच सखिि उच्च 

मध्यम आयस्िर भएको मलुुकमा सियोग पगु्ने गरी पन्धौं योिनाको आधार पर ििुिमा गररएको छ । 

यस योिना अवखधमा उत्पादनशील रोिगारी खसििना, न्यायोखचि खविरण िथा सामाखिक संरक्षण र सरुक्षा 

सखििको आखथिक वखृद्ध िाखसल गने गरी मलुुकमा उपलब्ध सम्पणूि स्रोि–साधनको मित्तम पररचालन गररनेछ । यसका 

लाखग आखथिक गखिखवखधमा खवस्िार एवम ् गखिशीलिा ल्याउने गरी लगानी केखन्द्रि गररनेछ । खनिी, सिकारी र 

सामदुाखयक क्षरेलाई  एकअकािको पररपरूकका रूपमा पररचालन गररनेछ । यी क्षेरिरूबाि गररन ेलगानी, उत्पादकवव 

अखभवखृद्ध िथा उद्यमशीलिा प्रवद्धिनद्वारा अथििन्रलाइि उत्पादनमिुी, रोिगारमलूक र आत्मखनभिर बनाउुँद ैअथििन्रको 

संरचनात्मक पररवििन गनिेफि  उन्मिु गररनछे । संघीय संरचना बमोखिम संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको बीचमा 

सिकाररिा, सिअखस्िवव र समन्वयको खसद्धान्िका आधारमा आखथिक, सामाखिक, पयािवरणीय र सशुासन सम्बन्धी 

लक्ष्यिरू िाखसल गनगेरी योिना कायािन्वयन गररनछे । सामाखिक न्यायमा आधाररि समिामलूक समाि खनमािण 

गनेिफि  योिना लखक्षि िुनछे । अन्िरािखरिय र क्षेरीयस्िरमा गररएका प्रखिबद्धिाको आन्िररकीकरण गद ैअथििन्रका 

सियोगी क्षेरको पररचालनद्वारा रूपान्िरणका संवािकको क्षेरमा लगानी केखन्द्रि गरी राखरिय अथििन्रको आकार वखृद्ध 

गनेिफि  योिनामा िोड खदइएको छ । आन्िररक िथा बाि् य स्रोि र साधन िथा अन्िरसरकारी खवत्तको मित्तम 

पररचालनद्वारा िीनै ििको सरकारको कायिमा सामजिस्यिा कायम गरी आखथिक समखृद्ध र नागररक सिुको अनभुखूिको 

आधार खनमािण गनिेफि  यो योिना केखन्द्रि रिनेछ । 
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३.२ चुनौिी िथा अिसि 

समन्याखयक आखथिक समखृद्ध  र नागररकको िीवनमा गणुात्मक सधुार गन ेकायि चनुौिीपणूि छ ।  यसका लाखग 

आधखुनक पवूािधार र गणुस्िरीय मानव पुुँिी खनमािण गद ै िीव्र आखथिक वखृद्ध िाखसल गनि िरूरी िुन्छ ।  खनरपेक्ष र 

बिुआयाखमक गररबीको अन्त्य र  आय असमानिा सारभिू रूपमा घिाउन ठूलो स्रोि र साधनको आवश्यकिा पदिछ । 

यसैगरी व्यवखस्थि शिरीकरण, एकीकृि ग्रामीण पवूािधार खवकास, स्वच्छ ऊिािको उपभोगमा वखृद्ध र सचूना प्रखवखधको 

खवकास गने कायि समिे त्यखिकै मिववपणूि रिकेो छ । कृखष र वनिन्य उत्पादनमा व्यावसाखयकीकरण, उद्योग क्षरेको 

खवस्िार र सेवा क्षेरको गणुस्िरीयिा अखभवखृद्ध गद ैउत्पादन र उत्पादकत्व वखृद्ध गनुि पखन उखत्तकै चनुौिीपणूि छ । स्वस्थ 

र  खशखक्षि नागररक एवम ् दक्ष मानव संशाधनको खवकासद्वारा उत्पादनशील रोिगारीका अवसर अखभवखृद्ध गरी 

िनसांखख्यक लाभको उपयोग गन े कायि र समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व कायम गद ै खवत्तीय संघीयिाको कुशल र 

प्रभावकारी कायािन्वयन गने कायि समेि चनुौिीपणूि छ । 

संखवधानले प्रत्याभिू गरेका मौखलक िकको क्रमशः कायािन्वयन र  खदगो खवकास लक्ष्य िाखसल गनिका लाखग 

ठूलो मारामा स्रोि र साधन आवश्यक पदिछ । आमनागररकको परररकृि एवम ् मयािखदि िीवनयापनको वािावरण 

खसििना र सामाखिक सरुक्षा िथा संरक्षण प्रदान गद ै न्यायपणूि समािको खनमािण गन े कायि कखठन छ । साथै, खवपद ्

िोखिम न्यनूीकरण गद ै उत्थानशीलिा र िलवाय ु अनकूुलनशीलिा िाखसल गने कायि पखन उखत्तकै चनुौिीपणूि  

रिकेो छ । संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका कायि खिम्मेवारी परूा गनि  साधन–स्रोिको खविरण र िनशखि एवम ्संस्थागि 

प्रबन्ध गने कायि पखन चनुौिीको रूपमा रिकेो छ ।  

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा खक्रयाशील सरकार र संस्थागि स्थाखयत्वका कारण मलुुक सामाखिक न्याय सखिि 

आखथिक समखृद्धको खदशामा अगाखड बढ्न ुर प्रदशे िथा स्थानीय ििमा खदगो खवकास, समखृद्ध र सशुासनका क्षेरमा िुन े

प्रखिस्पधी भावना आफैं मा अवसरको रूपमा रिकेो छ । साथै, उपलब्ध िनसांखख्यक लाभलाई मानव पुुँिी खनमािणको 

माध्यमद्वारा मलुुकको खवकासमा उपयोगको सम्भावना उच्च छ । अथििन्रका सियोगी क्षेरको पररचालन र 

रूपान्िरणका संवािक क्षेरको पखिचान गरी लगानी केखन्द्रि गनि सिि वािावरण खनमािण िुन,ु प्रदशे र स्थानीय ििमा 

िुने खवत्तीय िस्िान्िरणबाि पुुँिीगि िचि र गणुस्िर अखभवखृद्धले सावििखनक सेवा प्रवािमा सधुार िुने अवस्था रिन,ु 

स्थानीय अथििन्रको खवकासबाि रोिगारी, आय–आििन र गररबी न्यनूीकरण एवम ्राखरिय उत्पादनमा बढोत्तरी आउन े

सम्भावना रिनकुा साथै प्राकृखिक, भौगोखलक, िैखवक, पयािवरणीय िथा सामाखिक साुँस्कृखिक खवखवधिाको 

बिुआयाखमक उपयोग गनि सखकने अवसरको रूपमा रिकेो छ ।  

खनिी क्षेरको लगानी, व्यावसाखयकिा र प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा अखभवखृद्ध िथा सामदुाखयक र सिकारी क्षेरको 

उत्पादनशील क्षेरमा पररचालनद्वारा राखरिय पुुँिी खनमािणमा ठूलो योगदान पगु्न े सम्भावना छ । योिना अवखधमा 

अथििन्रका संवािक क्षेर र रूपान्िरणकारी कायिक्रम/आयोिनामा िुन ेलगानीले अथििन्रको आकारमा िुने वखृद्ध र 

सोबाि प्राि िुने प्रखिफलको न्यायोखचि खविरणबाि समिामलूक समाि खनमािणमा सियोग पगु्ने दखेिन्छ । आन्िररक 

स्रोििफि  खवत्तीय दायरा खवस्िार गरी सावििखनक लगानी अखभवखृद्ध िुने सम्भावना रिकेो छ । साथै, खद्वपक्षीय िथा 
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बिुपक्षीय खवकास साझेदारबाि प्राि प्रखिबद्धिाले स्रोिको सखुनखश्चििा प्रदान गदिछ । आखथिक, सामाखिक र 

भौखिकपवूािधारको खवकासबाि सेवा क्षरेको खवस्िारले अथििन्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढोत्तरीमा मद्दि पगु्नछे । 

यसबाि उत्पादनशील रोिगारी खसििना, खनयािि अखभवखृद्ध र आयाि व्यवस्थापनका माध्यमबाि समखष्टगि आखथिक 

स्थाखयत्व कायम भई समखृद्ध िाखसल गनि सियोग पगु्न िानछे ।  

३.३ िामरिय लक्ष्य  

पन्रौं योिना ‘समदृ्ध नेपाल, सिुी नपेाली’को दीघिकालीन सोच िाखसल गन ेआधार योिनाको रूपमा रिनछे । 

सो बमोखिम समदृ्ध अथििन्र, सामाखिक न्याय िथा परररकृि िीवन सखििको समािवाद उन्मिु लोककल्याणकारी 

राज्यको रूपमा रूपान्िरण गद ै उच्च आयस्िर भएको मलुुकमा स्िरोन्नखि िुने आधार खनमािण गन े यस योिनाको 

राखरिय लक्ष्य रिकेो छ ।   

३.४ प्रिुख परििाणात्िक लक्ष्यिरू 

योिनाका पररमाणात्मक राखरिय लक्ष्य र गन्िव्य दिेाय बमोखिम रिकेा छन ्। 

तालिका ३.१ समृलिका रालरिय िक्ष्य, गन्तव्य र सचूक 

क्र.स.ं िामरिय लक्ष्य, गन्िव्य ि सचूक एकाई 

आ.ि. 

२०७४/७५ 

को यथाथष 

आ.ि. 

२०८०/८१ 

को लक्ष्य 

१ उच्च ि सििािूलक िामरिय आय 
   

 १.१ औद्योमगक िारिको थििको उच्च आय  
   

 १.१.१ आखथिक वखृद्धदर प्रखिशि ५.९ १०.३ 

१.१.२ प्रखिव्यखि कुल राखरिय आय अमरेरकी डलर १,०१२ १,६०० 

 १.२ गरिबीको अन्त्य 
 

  

१.२.२ गररबीको रेिामखुन रिकेो िनसंख्या (खनरपके्ष गररबी) प्रखिशि १८.७ १३ 

१.२.२ बिुआयाखमक गररबीमा रिकेो िनसंख्या प्रखिशि २८.६ १४ 

 १.३ िामरिय आम्दानीिा िल्लो ४० प्रमििि 

जनसखं्याको मिथसा  

  

१.३.१ आम्दानीमा माखथल्लो १० र िल्लो ४० प्रखिशि 

िनसंख्याको अनपुाि (Palma ratio) 
अनपुाि 

१.३ १.२५ 
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क्र.स.ं िामरिय लक्ष्य, गन्िव्य ि सचूक एकाई 

आ.ि. 

२०७४/७५ 

को यथाथष 

आ.ि. 

२०८०/८१ 

को लक्ष्य 

१.३.२ सम्पखत्तमा आधाररि खिनी गणुक  

(Gini Coefficient) 
गणुक 

०.३१ ०.२८ 

२ िानि पुुँजी मनिाषण िथा सम्भािनाको पूणष 

उपयोग     

  २.१ थिथथ ि लािो आयु भएका नेपाली 
   

 २.१.१ अपखेक्षि आय ु(िन्म िुुँदाको)  वषि ६९.७ ७२ 

 २.१.२ माि ृमतृ्यदुर (प्रखिलाि िीखवि िन्ममा) संख्या २३९ ९९ 

 २.१.३ ५ वषि मखुनका बाल मतृ्यदुर (प्रखिििार िीखवि 

िन्ममा) 
संख्या ३९ २४ 

 २.२ गुणथििीय, िोजगाििूलक िथा जीिनोपयोगी 

मिक्षा प्राप्त नागरिक    

 २.२.१ साक्षरिा दर (१५ वषि माखथ) प्रखिशि ५८ ९० 

 २.२.२ यवुा साक्षरिा दर (१५-२४ वषि) प्रखिशि ८५ ९९ 

 २.२.३ आधारभिू िि (१-८) मा िदु भनािदर  प्रखिशि ९२.३ ९९.५ 

 २.२.४ काम गन ेउमरे समिूका प्राखवखधक र व्यावसाखयक 

क्षेरमा िाखलम प्राि िनसंख्या 
प्रखिशि २५ ५५ 

 २.३ उत्पादनिील ि ियाषमदि िोजगािी 
   

 २.३.१ श्रमशखि सिभाखगिा दर प्रखिशि ३८.५ ४८.५ 

 २.३.२ बेरोिगारी दर प्रखिशि ११.४ ६ 

 २.३.३ रोिगारीमा औपचाररक क्षेरको खिस्सा प्रखिशि ३६.५ ५० 

३ सिषसलुभ िथा आधुमनक पिूाषधाि ि सर्न 

अन्ििआबद्धिा    

 ३.१ सिषसलुभ, सिुमक्षि ि आधुमनक यािायाि 
   

 ३.१.१ राखरिय लोकमागि (कालोपरे) खक.खम. ६,९७९ १५,००० 

३.१.२ दु्रि लोकमागि खक.खम. ० ७६ 
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क्र.स.ं िामरिय लक्ष्य, गन्िव्य ि सचूक एकाई 

आ.ि. 

२०७४/७५ 

को यथाथष 

आ.ि. 

२०८०/८१ 

को लक्ष्य 

३.१.३ रेलमागि खक.खम. ४२ ११२ 

 ३.२ पूिाषधाििा पि ुँच िथा आबद्धिा 
   

 ३.२.१ ३० खमनेि सम्मको दरुीमा यािायाि पिुुँच भएको 

पररवार 
प्रखिशि ७८.९ ९५.० 

३.२.२ खवद्यिुमा पिुुँच प्राि पररवार प्रखिशि ९०.७ ९९ 

३.२.३ आधारभिू िानपेानी सखुवधा पगुेको िनसंख्या प्रखिशि ९४.९ ९९ 

 ३.२.४ इन्िरनिे  प्रयोगकिाि (कुल िनसंख्यामा) प्रखिशि ५५.४ ७५ 

४ उच्च ि मदगो उत्पादन िथा उत्पादकत्त्ि 
   

 ४.१ अथषिन्त्रिा के्षत्रगि योगदान 
   

४.१.१ कृखष, वन र िाखन  प्रखिशि २८.२ २३.० 

४.१.२ उद्योग  प्रखिशि १४.२ १९.१ 

४.१.३ सेवा  प्रखिशि ५७.६ ५८.७ 

 ४.२  थिच्छ ऊजाषको उत्पादन िथा उपभोग 
   

४.२.१ िलखवद्यिु ्उत्पादन (िखडि क्षमिा) मेगावाि १,०२० ५,००० 

४.२.२ प्रखिव्यखि खवद्यिु् उपभोग खकलोवाि घण्िा १९८ ७०० 

४.२.३ ऊिाि उपभोगमा नवीकरणीय ऊिािको अनपुाि प्रखिशि ८५.५ ९५ 

  ४.३ व्यापाि सन्िुलन 
   

 ४.३.१ खनयािि–आयाि अनपुाि अनपुाि १:१५.३ १:१०.५ 

 ४.४ िामरिय िथा के्षत्रगि उत्पादकत्त्ि 
   

४.४.१ श्रम उत्पादकवव रू. ििारमा १८४.६ २७६ 

४.४.१ कृखष उत्पादकवव (प्रमिु बाली) मे.ि. प्रखि िके्िर २.९७ ३.९८ 

 

नोि: आखथिक वषि २०७५/७६ को संशोखधि अनमुान ियार भरैिकेो िुुँदा अधार-परको अखन्िम मस्यौदामा 

उल्लेि गररनेछ । 
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तालिका ३.२ सखुका रालरिय िक्ष्य, गन्तव्य र सचूक 

क्र.स.ं िामरिय लक्ष्य, गन्िव्य ि सचूक एकाई 

आ.ि. 

२०७४/७५ 

को यथाथष 

आ.ि. 

२०८०/८१ 

को लक्ष्य 

१ परिरकृि िथा ियाषमदि जीिन   
  

१.१ नागरिक थिथथिा िथा सन्िुमि   
  

१.१.१ ५ वषि मखुनका कम िौल भएका बालबाखलका प्रखिशि २७ १५ 

१.१.२ मानव खवकास सचूकांक सचूकांक ०.५७४ ०.६२४ 

१.१.३ नागररक सन्िुखष्टको अनभुखूि सचूकांक सचूकांक ४.७ 
 

१.२ सिुमक्षि  िथा समुिधासम्पन्न आिास    
  

१.२.१ 
सरुखक्षि (भवन आचार संखििाको मापदण्ड अनसुार खनखमिि) 

आवासमा बसोबास गन ेिनसंख्या 
प्रखिशि ३७.८ ४९.९ 

१.३ 
भौमिक िथा आधमुनक सम्पमत्त िामथको सििािूलक 

पि ुँच िा थिामित्ि  
  

  

१.३.१ आफ्नै स्वाखमत्वको आवासमा बसोबास गने पररवार  प्रखिशि ८५.३ ८९ 

१.३.२ सावििखनक खधिोपरमा लगानी गन ेिनसंख्या प्रखिशि ४.४ १२ 

१.३.३ लैंखगक खवकास सचूकांक सचूकांक ०.९२५ ०.९६३ 

२ सभ्य ि न्यायपूणष सिाज   
  

२.१ मिभेद, मिंसा ि अपिाधिुक्त सिाज   
  

२.१.१ 
िीवनकालमा श्रीमानबाि शारीररक वा मानखसक वा यौन 

खिसंा पीखडि मखिला 
प्रखिशि २६.३ १३ 

२.१.२ दिाि भएका अपराधका घिना र अनसुन्धानको अनपुाि अनपुाि ९६.५ १०० 

२.२ सािामजक–सांथकृमिक मिमिधिा प्रिद्धषन िथा सिंक्षण   
  

 
मािभृाषामा पठन-पाठन िुन ेखवद्यालय संख्या २७० २७० 

२.३ सािामजक सिुक्षा िथा सिंक्षण   
  

२.३.१  राखरिय बिेिमा सामाखिक सरुक्षा िचि प्रखिशि ११.३ १३.७ 

२.३.२ आधारभिू सामाखिक सरुक्षामा आबद्ध िनसंख्या प्रखिशि १७ ६० 
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क्र.स.ं िामरिय लक्ष्य, गन्िव्य ि सचूक एकाई 

आ.ि. 

२०७४/७५ 

को यथाथष 

आ.ि. 

२०८०/८१ 

को लक्ष्य 

३ थिथथ ि सन्िुमलि पयाषििणीय पद्दमि   
  

३.१ प्रदूर्णिुक्त ि थिच्छ िािाििण   
  

३.१.१ वाय ुप्रदषूणको औसि मारा  (खप खप एम २.५) 

माइक्रोग्राम 

प्रखि 

घ.खम. 

५३ ४० 

३.२ जैमिक मिमिधिा सिंक्षण ि पयाषििणीय सन्िुलन   
  

३.२.१ 
लोपोन्मिु, सङ्किापन्न र िोखिममा परेका प्रिाखि/वनस्पखि 

संरक्षण  
संख्या ५८९ ५८९ 

३.३ जलिाय ुपरिििषन अनुकूलनिीलिा    
  

३.३.१ अनकूुलन योिना ियार भई कायािन्वयन भएका स्थानीय िि संख्या २१७ ५५० 

३.४ मिपद् उत्थानिील सिाज ि अथषिन्त्र    
  

३.४.१ खवपदक्ा घिनाबाि प्रभाखवि िनसंख्या प्रखि लाि ३८५६ २०० 

३.४.२ खवपदक्ा घिनाबाि मतृ्य ुिुन ेिनसंख्या प्रखि लाि १.७ १.०९ 

४ सिुासन   
  

४.१ कानुनी िासन    
  

४.१.१ काननुी शासन सचूकांक सचूकांक ०.५३ ०.५८ 

४.२ सािषजमनक सदाचाि, पािदमिषिा ि जिाफदेमििा    
  

४.२.१ भ्रष्टाचार अनभुखूि सचूकांक सचूकांक ३१ ४१ 

४.२.२ 'िलेो सरकार'मा प्राि उिरुीको  फछ् योि प्रखिशि ४८.१३ ९८ 

५ िामरिय एकिा ि सम्िान   

  

५.१ नेपालीत्त्िको उच्च भािना   
  

५.१.१ राखरिय पररचयपर प्राि गरेका नपेाली नागररक प्रखिशि ० १०० 

५.२ िानि िथा अन्य सिुक्षा   
  

५.२.१  पाुँच वषिमखुनका बालबाखलकको िन्म दिाि प्रखिशि  ५६ १०० 
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क्र.स.ं िामरिय लक्ष्य, गन्िव्य ि सचूक एकाई 

आ.ि. 

२०७४/७५ 

को यथाथष 

आ.ि. 

२०८०/८१ 

को लक्ष्य 

५.२.२ आधारभिू िाद्य सरुक्षाको खस्थखिमा रिकेा पररवार  प्रखिशि  ४८.२ ७० 
५.३ अत्यािश्यक िथिु ि सेिािा आत्िमनभषििा   

  

५.३.१ 
कुल आयािमा अत्यावश्यक वस्िु (कृखष उपि, िीविन्िु र 

िाद्य पदाथि) को  अशं 
प्रखिशि १४.७ ५ 

३.५ िामरिय उदे्दश्य  

१. सविसलुभ, गणुस्िरीय र आधखुनक पवूािधार खनमािण, उत्पादनशील र मयािखदि रोिगारी अखभवखृद्ध, उच्च, 

खदगो र समावेशी आखथिक वखृद्ध िथा गररबी खनवारण गद ैसमखृद्धको आधार खनमािण गनुि । 

२. गणुस्िरीय स्वास््य िथा खशक्षा, स्वस्थ िथा सन्िुखलि वािावरण, सामाखिक न्याय र गणुस्िरीय एवम ्

िवाफदिेी सावििखनक सेवा कायम गरी संघीय शासन व्यवस्थाको सदुृढीकरण गद ैनागररकलाई मयािखदि र 

परररकृि िीवनयापनको अनभुखूि गराउन ु। 

३. सामाखिक-आखथिक रूपान्िरण िथा स्वाधीन राखरिय अथििन्र खनमािण गरी दशेको स्वाखभमान, स्विन्रिा र 

राखरिय खििको संरक्षण गनुि ।  

३.६  िामरिय िणनीमि 

१.  िीव्र, मदगो ि िोजगाििूलक आमथषक िृमद्ध गने 

आधारभिू िथा विृि् पवूािधार खनमािण, स्वच्छ ऊिािको उत्पादन िथा उपयोग, उच्च मलू्य िथा व्यावसाखयक 

कृखष, उत्पादनमलूक उद्योग र पयििन खवकास िथा व्यापार खवस्िार माफि ि िीव्र, खदगो र रोिगारमलूक आखथिक वखृद्ध 

िाखसल गररनेछ । सावििखनक क्षरेको प्रभावकाररिा अखभवखृद्धसुँगै खनिी, सिकारी िथा सामदुाखयक क्षेरको विृत्तर 

पररचालन िथा सदुृढीकरण, प्रादखेशक िथा स्थानीय अथििन्रको खवकास िथा आयोिना सशुासन (Project 

Governance) मा सधुार गद ै मलुुकलाई अन्िरािखरिय/क्षेरीय आखथिक (पयििकीय, व्यापाररक, शैखक्षक र खवत्तीय) 

केन्द्रको रूपमा खवकास गररनेछ । साथै, पुुँिी, श्रम िथा प्राकृखिक स्रोि-साधनको मित्तम उपयोग गनि समखष्टगि िथा 

खवषय क्षेरगि रणनीखि अवलम्बन गररनेछ ।  

२.  सुलभ िथा गुणथििीय थिाथ्य सेिा ि मिक्षाको सुमनमिििा गने 

स्थानीय स्िरसम्म आधारभिू स्वास््य सेवा सखििको स्वास््य पवूािधारिरूको खवकास गद ै स्वास््य सेवामा 

नागररकको समिामलूक पिुुँच स्थाखपि गररनछे । औषखध िथा उपचार पद्दखि, खचखकत्सक र सेवा प्रभावमा नवीनिम 

प्रखवखधको उपयोग र िनशखिको उपलब्धिा िथा दक्षिा अखभवखृद्ध गरी गणुस्िरीय स्वास््य सेवाको सखुनश्चििा कायम 
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गररनेछ । स्वास््य सेवा प्राखिको लागिमा न्यनूीकरण गने र िोखिम व्यवस्थापनको नीखि अवलम्बन गररनेछ । यसको 

लाखग स्वास््य खबमाको खवस्िार गद ैस्वास््य प्रणालीमा सधुार गररनछे । स्वास््यप्रखि नागररकलाई खिम्मेवार बनाउुँद ै

स्वस्थ िीवनशलैी प्रवद्धिन गररनछे । 

खनःशलु्क र अखनवायि आधारभिू खशक्षा िथा खनःशलु्क माध्यखमक खशक्षामा सखुनखश्चििाका साथै गणुस्िरीय 

खशक्षामा सविसलुभ पिुुँच, प्रखवखधमैरी, रोिगारमलूक र िीवनोपयोगी खशक्षाको खवकास र खवस्िार गररनेछ । स्थानीय 

स्िरसम्म प्राखवखधक खशक्षा एवम ्प्रदशे स्िरसम्म खवखशष्टीकृि िथा उच्च खशक्षाको खवस्िार िथा सदुृढीकरण गररनेछ । 

शैखक्षक िथा खशक्षण संस्थाको सदुृढीकरण, गणुस्िरीय पवूािधार खनमािण, सशुासन र प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा अखभवखृद्ध 

गररनेछ ।  

खशक्षा र स्वास््य क्षरेको समग्र खवकासमा सरकारको लगानी र भखूमका नेितृ्वदायी रिनछे ।  साथै खनिी, सिकारी 

र समदुाखयक क्षेरको भखूमकालाई पररपरूकको रूपमा खवकास गररनछे । गणुस्िरीय स्वास््य सेवा िथा प्राखवखधक िथा 

खवखशष्टीकृि उच्च खशक्षा प्रदान गन ेक्षेरीय केन्द्रको रूपमा नपेाललाई खवकास गररनछे ।  

३.  आन्िरिक िथा अन्ििदेिीय अन्ििआबद्धिा एिि ्मदगो ििि/बथिी मिकास गने 

आखथिक वखृद्धको प्रमिु सम्वािकको रूपमा रिकेो यस क्षेरमा लगानी केखन्द्रि गररनछे । राखरिय, प्रादखेशक िथा 

स्थानीय सडक सजिाल, सरुूङमागि, दु्रिमागि, रेलमागि, िलमागि र खवमानस्थल खनमािणको लाखग एकीकृि यािायाि 

प्रणालीमा आधाररि अन्िरआबद्धिा खवकास, उत्पादन लागि किौिी र प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा अखभवखृद्ध गररनछे । 

यसले आन्िररक र अन्िरािखरिय व्यापार र गणुस्िरीय पयििन वखृद्धमा समेि सियोग पगु्नेछ । पनुखनिमािण लगायि विृि ्

िथा खनमािणाधीन ठूला पवूािधार सम्पन्न गररनछे । यस क्षेरको खवकासका लाखग आधखुनक प्रखवखध र उपकरणमा लगानी 

वखृद्ध गद ैखनमािण व्यवसायको क्षमिा र दक्षिा अखभवखृद्ध गररनछे ।   

ऊिाि उत्पादन िथा खविरण, िपि र दक्षिा अखभवखृद्ध गनि पवूािधार खवकास गररनेछ । यसका लाखग विृि,्  

िलाशययिु र खनयािियोग्य आयोिनािरूको खनमािण गद ैआन्िररक िथा अन्िरदशेीय खवद्यिु् प्रसारण लाइन खनमािण 

गररनेछ । साथै सौयि, वाय,ु बायोग्यास लगायिका नवीकरणीय ऊिािमा िोड खदुँद ै खवद्यिुीय उपकरण िथा सवारी 

साधनको उपयोगलाई प्रवद्धिन गररनेछ । ऊिाि दक्षिा र प्रखिव्यखि खवद्यिु ् िपि वखृद्ध गनि आधखुनक खवद्यिुीय 

उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्सािन गररनछे ।  

सचूना प्रखवखधमा आधाररि अथििन्र प्रवद्धिन गनि सचूना मिामागि िथा सचूना प्रखवखध सम्बन्धी आधखुनक पवूािधार 

खनमािण र खवद्यिुीय सेवा प्रवाि अखभवखृद्ध गररनछे । सरकारी सेवालाई आगामी पाुँच वषिखभर सम्पणूि रूपमा खवद्यिुीय 

प्रणालीमा आबद्ध गररनेछ । 

बढ्दो बसाइुँसराई िथा शिरीकरणलाई व्यवखस्थि गनि आधखुनक, सरुखक्षि र खदगो शिर एवम ् बस्िी खवकास 

गररनेछ । आधखुनक पवूािधार सखििको सघन शिर, शिरी कोररडोर, खवखशष्टीकृि र पवििीय शिरिरू खनमािण िथा 

प्रदषूणमिु शिरी पयािवरण सखििको व्यवखस्थि बस्िी खवकास गररनछे । िानपेानी क्षेरमा विृि् आयोिना खनमािण गद ै



48 | पन्ध्रौं योजना, आधाि-पत्र  

प्रादखेशक िथा स्थानीय स्िरमा िानेपानी िथा फोिोर व्यवस्थापन र प्रशोधन गनि आवश्यक पवूािधार खनमािण गररनेछ । 

एकीकृि बस्िी खवकास, नागररक आवास योिना खनमािणका साथै ग्रामीण र शिरी क्षरेबीच अन्िरआबद्धिा अखभवखृद्ध 

गररनेछ । स्थानीय आखथिक गखिखवखधमा खवस्िार र रोिगारीका अवसर खसििना िुनेगरी नयाुँ शिर खनमािण गररनछे ।  

४.  उत्पादन ि उत्पादकत्त्ि अमभिृमद्ध गने 

खसुँचाइ सखुवधाको िीव्र र सघन खवस्िार, भ-ूउपयोग नीखिको प्रभावकारी कायािन्वयन, िखमनको एकीकरण िथा 

चक्लाबन्दी,  उन्नि बीउ–बीिन, मल िथा आधखुनक प्रखवखधको अवलम्बन, कम िौल/आयिन उच्च मलू्य िथा 

अगािखनक कृखष उत्पादन र प्रशोधनमा िोड खदुँद ै कृखषको आधखुनकीकरण, व्यावसाखयकीकरण र औद्योखगकीकरण 

गररनेछ । यसका लाखग कृखष अनसुन्धान िथा प्रखवखध खवकास, सिुखलयिपणूि कृखष किाि, कृखष खबमा, कृखष प्रसार सेवा, 

मल िथा बीउको उपलब्धिाको सखुनखश्चििा, स्थानीय र प्रादखेशक ििबाि कृखषको प्रवद्धिन, लगानी र बिार 

व्यवस्थापन गररनेछ । प्रमिु िाद्यान्न बालीिरूसुँगै मत्स्य िथा पशिुन्य उत्पादनमा आत्मखनभिर िुने गरी रणनीखिक 

िस्िक्षेप गररनेछ । बाली उत्पादनपवूि न ै प्रमिु कृखष उत्पादनको न्यनूिम समथिन मलू्य िोकी सोको प्रभावकारी 

कायािन्वयन गररनछे ।  

औद्योखगक क्षरे, खवशेष आखथिक क्षेर, आखथिक कोररडोर िथा औद्योखगक ग्रामिरूको स्थापना, खवद्यमान 

उद्योगिरूको पणूि क्षमिामा सजचालन, साना िथा मझौला उद्योगिरूको प्रवद्धिन र उत्पादनमा आधाररि प्रोत्सािन िथा 

सिुखलयि एवम ् खनयमन गरी उत्पादन अखभवखृद्ध गररनेछ । कृखष िथा वनिन्य, खनमािणिन्य, औषखधिन्य, िस्िकला, 

ियारी पोसाक लगायिका उच्च आन्िररक माग िथा िलुनात्मक लाभ भएका अन्य उत्पादनमलूक उद्योगिरूको 

खवकास, पनुस्थािपना र खवस्िार एवम ्क्षेरीय र खवश्व मलू्य शृंिला (Value Chain) मा आबद्धिा कायम गररनेछ । 

ऊिािको सिि र सलुभ आपखूिि, पारविन िथा भण्डारण लागि किौिी, स्वच्छ, परररकृि िथा आधखुनक प्रखवखधको 

प्रयोग, अध्ययन अनसुन्धान, उद्यमशीलिा खवकास, सामाखिक सरुक्षा योिना, असल श्रमसम्बन्ध िथा पयािवरणीय 

सन्िुलनको माध्यमबाि प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा र उत्पादकवव अखभवखृद्ध गररनेछ ।  

खवमानस्थल खनमािण िथा स्िरोन्नखि र अन्य प्रमिु पयििकीय पवूािधार खनमािण, पयििकीय गन्िव्य खवकास,  नपेाल 

भ्रमण वषिको आयोिना र गणुस्िरीय पयििन प्रवद्धिन गरी पयििन क्षरेको िीव्र खवकास गररनेछ । यािायाि, व्यापार, 

खवत्तीय सेवा लगायि सेवा क्षेरको आधखुनकीकरण, खवकास र खवस्िार गनि रणनीखिक िस्िक्षपे गररनेछ ।  खवत्तीय पिुुँच, 

समावेखशिा र साक्षरिाको माध्यमबाि खवत्तीय सेवाको प्रभावकाररिा अखभवखृद्ध गररनेछ । साथै, यािायाि िथा 

पारवािन लागि िथा समय न्यनूीकरण, खनयमन प्रणालीमा सधुार र व्यावसाखयक लागिमा किौिी गरी अथििन्रको 

उत्पादकवव वखृद्ध गररनेछ ।  

५.  पूणष, मदगो ि उत्पादनिील सािामजक सुिक्षा िथा संिक्षण प्रदान गने 

सबै नागररकले संखवधानप्रदत्त अवसर, राज्यबाि प्रदान गररने सेवा सखुवधा, पणूि सरुक्षा िथा सम्मान र सामाखिक 

संरक्षण प्राि गने गरी उपलब्ध गराइनेछ । समावेशी आखथिक वखृद्ध, खनरपेक्ष गररबीको अन्त्य र आयको न्यायोखचि 
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खविरणका लाखग उत्पादनका साधन, रोिगारी र अवसरमा न्यायोखचि पिुुँच, खविरण र उपयोग सखुनखश्चि गररनेछ ।  

संगखठि िथा असंगखठि क्षेरका रोिगारदािा, श्रखमक र नागररकको सिभाखगिा एवम ्योगदानमा आधाररि विृि ्िथा 

एकीकृि सामाखिक सरुक्षा र संरक्षणको कायिक्रम कायािन्वयन गररनेछ । राज्यले सीमान्िीकृि िथा िोखिममा रिकेा 

समदुाय िथा नागररकको खवशेष संरक्षणका कायिक्रम कायािन्वयन गनेछ । सामाखिक सरुक्षा सम्बन्धी कोषिरूलाई 

राखरिय आय वखृद्ध िथा समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व कायम िुने गरी पररचालन गररनेछ ।  

६.  गरिबी मनिािण ि आमथषक सािामजक सिानिा समििको न्यायपूणष सिाज मनिाषण गने 

लैंखगक समानिा अखभवखृद्ध िथा सबै प्रकारका खिसंा, खवभेद, बखिरकरण र खवकृखिको अन्त्य गद ैसरुखक्षि, सभ्य र 

समिामलूक समाि खनमािण सम्बन्धी कायिक्रम कायािन्वयन गररनेछ । खशक्षा, स्वास््य, रोिगारी, प्रखिखनखधत्व लगायि 

सबै प्रकारका अवसरिरूमा समान पिुुँच र खविरणमा िोड खदइनछे । सामाखिक-सांस्कृखिक खवखवधिा संरक्षण िथा 

प्रवद्धिन, सामाखिक िथा सामदुाखयक खक्रयाकलाप एवम ्सामाखिक पुुँिी पररचालनद्बारा स्वस्थ र गखिशील सामाखिक 

िीवनको स्थापनामा िोड खदइनछे । संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबीचको अन्िरआबद्धिा र सिकायिद्बारा स्वाधीनिा, 

राखरिय एकिा एवम ्सामखूिक भावनाको अखभवखृद्ध गररनछे । नैखिक िथा नागररक खशक्षा एवम ्सामाखिक-सांस्कृखिक 

िागरणलाई अखभयानको रूपमा सजचालन गररनछे । न्याय व्यवस्था सरल, कम िखचिलो र समयम ै न्याय प्राि गनि 

सखकने गरी खवकास गररनछे । 

७.  प्राकृमिक स्रोिको संिक्षण ि परिचालन िथा उत्थानिीलिाको मिकास गने 

भखूम, वन, िलस्रोि िथा िखनि स्रोिको कृखष, उद्योग र सेवा क्षेरमा योगदान वखृद्ध िुन ेगरी संरक्षण र पररचालन 

गररनेछ । वन क्षेरिफि  व्यापाररक िथा कृखष  वन र गैरकाष्ठ वनिन्य उत्पादन अखभवखृद्ध गररनछे । वन पैदावारको 

वैज्ञाखनक, व्यवखस्थि िथा सन्िखुलि उपयोग र पनुःवकृ्षारोपण गरी काष्ठिन्य उत्पादनमा आत्मखनभिर िुने गरी रणनीखिक 

िस्िक्षेप गररनेछ । िाखन र िाखनिन्य क्षेरको सम्भाव्यिा अध्ययन र खवकास गरी मलू्य शृंिलामा आबद्ध गररनछे । 

प्रचरु मारामा रिकेो िलस्रोिको बिुपक्षीय उपयोगका लाखग लागि प्रभावी िुनगेरी एकीकृि आयोिना सजचालनमा 

ल्याइनेछन ्। साथै, प्राकृखिक स्रोिको उपयोग गदाि िैखवक खवखवधिा संरक्षण र पयािवरणीय सन्िलुनमा िोड खदइनछे । 

िलवाय ुपररवििन अनकूुलन र खवपदक्ो िोखिम न्यनूीकरण गने रणनीखि खलइनछे । खवपद ् व्यवस्थापनको पवूिियारी, 

उद्धार, रािि र पनुस्थािपनाका लाखग संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको संस्थागि र संरचनागि सधुार एवम ्खवकास प्रखक्रयामा 

मलूप्रवािीकरण गररनेछ । 

८.  संर्ीय िासन प्रणालीको सुदृढीकिण ि सािषजमनक सेिाको प्रभािकारििा अमभिमृद्ध गने  

संघीय शासन व्यवस्थामा सिकाररिा, सिअखस्ित्व र समन्वयका आधारमा संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबाि प्रदान 

गररने सावििखनक सेवालाई चसु्ि, पारदशी र िवाफदिेी बनाइनेछ । नागररकसुँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न ेसेवा र सखुवधा 

स्थानीय ििबाि प्रदान गररनछे । सन्िुखलि प्रादखेशक खवकासका लाखग उत्पादन, पवूािधार खनमािण र गणुस्िरीय सेवाको 

खविरण प्रदशे ििबाि गररनछे । रणनीखिक खवकास, उत्पादन, सेवाको सखुनखश्चििा र अनसुन्धान िथा खवकास संघको 
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प्राथखमकिामा रिनेछ । िीनै ििका सरकारको सेवा प्रवािलाई आधखुनकीकरण गनि खवद्यिुीय प्रणाली अवलम्बन िथा 

अन्िरआबद्धिा खवकास गररनछे । खवकास र समखृद्धका लाखग सशुासनका बिुआयाखमक पक्षिरूमा सधुार  गररनेछ । 

खवत्तीय सेवामा पिुुँच, समावेखशिा र साक्षरिा अखभवखृद्ध गरी संघीय शासन प्रणाली सदुृढ िुल्याइनछे ।  

३.७ मदगो मिकास लक्ष्यको आन्िरिकीकिण 

पन्रौं योिनाको समखष्टगि राखरिय लक्ष्य, गन्िव्य, सचूक र अपेखक्षि उपलखब्ध लगायि क्षेरगि नीखि, रणनीखि र 

कायिनीखि ििुिमा गदाि खदगो खवकासका लक्ष्यसुँग सामन्िस्य िुन े गरी ििुिमा गररएको छ । ३.४ मा उल्लेखिि 

पररमाणात्मक लक्ष्य र ३.६ मा उल्लेखिि रणनीखििरूले खदगो खवकास लक्ष्यका िीन विै आयामलाई समेिेका छन ्। 

साथै समखष्टगि आखथिक नीखि, आखथिक वखृद्धदरको लक्ष्य, कुल लगानीको अनमुान, सावििखनक, खनिी िथा सिकारी 

क्षेरको लगानी, कुल गाििस््य उत्पादनमा क्षेरगि योगदान लगायिका नीखि िथा लक्ष्य िय गदाि खदगो खवकास लक्ष्य 

आवश्यकिा पखिचान, लागि अनमुान िथा खवत्तीय रणनीखिलाई समिे आधार बनाइएको छ । योिना अवखधमा खदगो 

खवकास लक्ष्यिरूको आन्िररकीकरण िथा स्थानीयकरणमा खवशेष िोड खदइनछे ।   

खदगो प्रगखिका लाखग आवश्यक पने आखथिक वखृद्ध, रोिगारी, उत्थानशील पवूािधार, औद्यौखगकीकरण, शिर र 

बस्िी, उपभोग िथा उत्पादनको खदगोपनासुँग सम्बखन्धि यस योिनाका लक्ष्य र रणनीखििरूको कायािन्वयनबाि खदगो 

खवकासका लक्ष्य ८, ९, ११, १२ िखसल गनि सियोग पगु्नछे । त्यस्िै, लैङ्खगक समानिा, सशुासन िथा सामाखिक 

सरुक्षा िस्िा खवषयमा ििुिमा गररएका लक्ष्य र रणनीखििरूको कायािन्वयनबाि खदगो खवकासका लक्ष्य ५, १० र १६ 

िाखसल िुन सियोग पगु्नछे । यस योिनामा गररबी घिाउन,े भोकमरी अन्त्य गन,े सबैको खनखम्ि खपउने पानीको व्यवस्था 

र आधखुनक ऊिाि उपलब्ध गराउने िस्िा मानव सभ्यिाका आधारभिू पक्ष सम्बन्धमा िय गररएका लक्ष्य र 

रणनीखििरूले खदगो खवकासका लक्ष्यिरू १, २, ६ र ७ लाई समिेेका छन ्। यस्िै, स्वास््य िथा खशक्षा क्षेरसुँग 

सम्बखन्धि रणनीखििरू खदगो खवकास लक्ष्य ३ र ४ िाखसल गनि सियोग पगु्ने गरी ििुिमा गररएका छन\ ।  यस योिनाले 

प्राकृखिक स्रोि व्यवस्थापन  र उत्थानशीलिा खवकास गन े रणनीखििरू पखन िय गरेको छ । यी रणनीखििरूको 

कायािन्वयनबाि खदगो खवकास लक्ष्य १३ र १५ िाखसल गनि सियोग पगु्नछे । साथै  खदगो खवकास लक्ष्य १७ ले 

परीकल्पना गरे अनरुूप खवकासका लक्ष्य प्राि गनि सबै आन्िररक िथा बाह्य सरोकारवालासुँगको साझेदारीलाई यस 

योिनाले मिवव खदएको छ ।  

३.८ मिकासिा के्षत्रगि भूमिका 

३.८.१  सािषजमनक के्षत्र 

'समदृ्ध नेपाल, सिुी नेपाली' को राखरिय सोच सखििको खवकासका लक्ष्यिरू िाखसल गनि सावििखनक क्षेरले 

अग्रणी भखूमका खनवािि गनेछ । िीव्र, खदगो र रोिगारमलूक आखथिक वखृद्ध िाखसल गद ै समािवाद उन्मिु अथििन्र 

खनमािणमा यस क्षरेको अिम ्भखूमका रिनेछ । यस क्षेरले समग्र खवकास प्रयासमा खनिी, सिकारी र सामदुाखयक िथा 

गैरसरकारी क्षेरको लगानी र सिभाखगिाका लाखग उत्प्रेररि गनछे । 
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सावििखनक क्षरेले समािवाद उन्मिु अथििन्र खनमािण गनिका लाखग आवश्यक नीखि, योिना, रणनीखि िथा 

मापदण्डको ििुिमा, कायािन्वयन, अनगुमन र खनयमन गनछे ।  उच्च, खदगो र समावेशी आखथिक वखृद्ध र स्थाखयत्व कायम 

गनि लगानीको वािावरण खनमािण, पवूािधार खवकास एवम ्उत्पादन र उत्पादकवव अखभवखृद्धमा राज्यले मिववपणूि भखूमका 

खनवािि गनेछ । खवत्तीय स्थाखयवव कायम गद ैसमखष्टगि आखथिक क्षरेमा नीखिगि उत्प्रेरणा प्रदान गन ेनीखि खलइनेछ । 

सामाखिक न्याय, प्रादखेशक सन्िुलन, सभ्य र समिामलूक समाि खनमािण गनि सावििखनक क्षरेले अग्रणी भखूमका 

खनवािि गनेछ । आखथिक उपलखब्धको समन्याखयक खविरण र पनुखवििरणका माध्यमबाि आखथिक सबलीकरणमा िोड 

खदइनेछ । सशुासन, शाखन्ि र सवु्यवस्था कायम, सामाखिक सरुक्षा र संरक्षण, मानव अखधकार संरक्षण र उत्पादनशील 

रोिगारीको प्रत्याभखूि गद ै संघीय शासन प्रणालीको सदुृढीकरण गररनेछ । नागररकको परररकृि र मयािखदि िीवनको 

अनभुखूि गराउन समिे सावििखनक क्षेरले अिम ्भखूमका खनवािि गनेछ । 

संर् 

नेपालको संखवधानले संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबीचको सम्बन्ध सिकाररिा, सिअखस्िवव र समन्वयको 

खसद्धान्िमा आधाररि िुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारका सोच, लक्ष्य, उद्दशे्य िथा प्राथखमकिा कायािन्वयन गनि संघीय 

ििले प्रदशे िथा स्थानीय ििसुँग सिकायि, समन्वय र साझेदारी गनछे । यस योिना ििुिमा गदाि संवैधाखनक प्रावधान र 

अनसुचूीमा खनखदिष्ट कायि खिम्मेवारी, सरकारको नीखि िथा प्राथखमकिा, खवद्यमान काननु िथा खवगिका अनभुव एवम ्

अन्िरािखरिय स्िरमा गररएका राखरिय प्रखिबद्धिा समिेलाई आधार खलइएको छ । योिनाका सोच, लक्ष्य, उद्दशे्य र 

रणनीखिसुँग सामजिस्य र पररपरूक िुने गरी प्रदशे र स्थानीय ििका योिना, नीखि िथा कायिक्रम ििुिमा िथा 

कायािन्वयन िुनेछन ्। संघीय ििले प्रदशे िथा स्थानीय ििको सिकायि र सियोगमा उपलब्ध उत्पादनका साधनको 

कुशल पररचालन गने गरी आखथिक समखृद्ध िथा नागररक सिुको राखरिय लक्ष्य िाखसल गनछे । 

संघीय ििले केन्द्रीय योिना, नीखि खनमािण, खनयमन, समन्वय, मापदण्ड खनमािण िथा ठूला र विृि ्प्रभाव पान े

आयोिना एवम ्कायिक्रम कायािन्वयन गनछे । रणनीखिक खवकास, उत्पादन, सेवाको सखुनखश्चििा र अनसुन्धान िथा 

खवकासमा संघीय ििले िोड खदनछे । कृखष, उद्योग, खनमािण र सेवा क्षरेको उत्पादन र उत्पादकत्व अखभवखृद्ध िथा 

िनिाको आयस्िर वखृद्ध गनि समावेशी र सन्िुखलि खवकासको अवधारणा बमोखिम कायि गनेछ । यसको लाखग 

नेपालको संखवधान र अन्िरसरकारी खवत्त व्यवस्थापन ऐन बमोखिम समानीकरण, सशिि, समपरूक र खवशषे अनदुानका 

साथै रािस्व बाुँडफाुँि सखिि खवत्तीय िस्िािरण गनेछ । संघले योिनाका समखष्टगि र खवषय क्षेरगि सोच लक्ष्य उद्दशे्य 

िाखसल गनि आवश्यक क्षमिा खवकास र सििीकरणको कायि समिे गनछे । यसको लाखग नमनुा योिना, नीखि, काननु 

िथा कायिखवखध ियार गनेछ । साथै, राखरिय योिना आयोगले प्रदशे िथा स्थानीय ििको दीघिकालीन सोच, योिना, 

वाखषिक बिेि िथा मध्यमकालीन िचि संरचना अनगुमन िथा मलू्यांङ्कन लगायिका खवकास योिनासुँग सम्बखन्धि 

खवषयमा आवश्यक ज्ञान, सीपको िस्िारण िथा आदान प्रदान गनछे । प्रदशे र स्थानीय अथििन्रको बखलयो आधार 

खनमािण गनि संघले आवश्यक सियोग गनेछ । 
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प्रदेि िि  

प्रदशे ििले संघीय सरकारको खवकासको सोच, लक्ष्य, उद्दशे्य िथा रणनीखि प्राखिमा समन्वय, सिकायि र सियोगी 

भखूमका िुन े गरी नीखि िथा कायिक्रम कायािन्वयन र खवकास खनमािणको कायि गनेछ । सिभाखगिात्मक खवकासको 

अवधारणा अनरुूप खवकास प्रखक्रया अगाखड बढाउन प्रदशे ििको योिना, नीखि, कायिक्रमको ििुिमा, कायािन्वयन र 

अनगुमन गनछे । साथै, प्रदशे ििमा लगानीको आवश्यक उपयिु वािावरण खसििना गरी प्रादखेशक मिवव र 

प्राथखमकिाका आयोिना कायिक्रमको छनौि िथा कायािन्वयन गद ै िनिाको िीवनस्िरमा सधुार ल्याइनेछ । प्रदशे 

बीचमा खवकास र समखृद्धका लाखग सिकायि, समन्वय र प्रखिस्पधािको वािावरण खनमािणमा िोड खदइनेछ । 

सशुासन, शाखन्ि सरुक्षा, रोिगारी अखभवखृद्ध एवम ्सावििखनक सेवा प्रवाि गणुस्िर र प्रभावकाररिा अखभवखृद्ध गनि 

प्रदशे ििले प्रमिु भखूमका खनवािि गनेछ । प्रदशे स्िरीय आखथिक सामाखिक खवकासको लाखग खनिी, गैरसरकारी, 

सिकारी र सामदुाखयक क्षेरसुँग सिकायि, समन्वय र साझेदारी गररनछे । िनशखि िथा संस्थागि क्षमिा खवकास गद ै

प्रदशे ििलाई समावेशी, व्यवसाखयक, प्रखिस्पधी, सेवामिुी र स्वावलम्बी बनाइनछे । प्रदशेस्िरीय स्रोि-साधनको खदगो 

व्यवस्थापन गरी अखधकिम उपयोग गनि प्रोत्साखिि गररनेछ । प्रदशे ििबाि योिना ििुिमा, कायािन्वयन र अनगुमन िथा 

मलू्यांङ्कनमा क्षमिा अखभवखृद्धका कायि सजचालन गररनछे । साथै, वस्िुगि आधार र मापदण्ड बमोखिम खवत्तीय 

िस्िान्िरण िुने व्यवस्था खमलाइनछे ।  

थथानीय िि 

स्थानीय ििले संघ र प्रदशे सरकारको खवकास सम्बन्धी सोच, लक्ष्य र उद्दशे्य प्राि गनि समन्वय, सियोग र 

सिकायि गद ै स्थानीय अथििन्रको खवकास र खवस्िारबाि समखृद्धको आधार खनमािण गनछे । यसका लाखग समावेशी 

प्रखिखनखधत्व, साधन-स्रोिमा बढोत्तरी, सेवा प्रदायक खनकायमा सिि पिुुँचसुँगै अन्िरिि साझदेारी कायम गररनेछ । 

नागररकलाई आधारभिू सेवा प्रवाि गन ेकायिमा स्थानीय ििको प्रमिु भखूमका रिनेछ । यस ििले संघ िथा प्रदशे 

ििको योिना िथा नीखि अनरुूप नीखि, योिना र कायिक्रमको ििुिमा िथा कायािन्वयन गनछे । आवश्यकिा 

बमोखिमका स्रोि र साधनको  पररचालन िथा लगानीको उपयिु वािावरण खसििना गरी नागररकको िीवनस्िर 

सधुारका आयोिना िथा कायिक्रम कायािन्वयन गनछे । स्थानीय ििमा एकीकृि सोचका साथ ग्रामीण खवकास र 

स्थानीय पवूािधार खनमािणका कायिमा लगानी अखभवखृद्ध गररनेछ । साथै, खवकास र सशुासन अखभवखृद्धका लाखग संयिु 

रूपमा कायिक्रम सजचालन गनि खवत्तीय प्रोत्सािन गन ेनीखि खलइनेछ ।   

प्रभावकारी सेवा प्रवाि र खवकास व्यवस्थापनको आधार केन्द्रको रूपमा स्थापना गदै िनिालाई परु् याउनपुन े 

खशक्षा, स्वास््य, खवद्यिु्, िानेपानी िथा सरसफाई लगायिका सावििखनक सेवा सखुवधाको प्रत्याभखूि खदन यस ििको 

मखु्य भखूमका रिनछे । यसको लाखग स्थानीय ििले खनिी, गैरसरकारी िथा सामदुाखयक क्षरेसुँग साझेदारी र सिकायि 

गनेछ ।  शाखन्ि सरुक्षा, रोिगारी अखभवखृद्ध िथा मानव स्रोिको क्षमिा खवकासमा स्थानीय ििको सियोगी भखूमका 

रिनछे । स्थानीय ििबाि प्रवाि िुने सेवालाई समावेशी, व्यवसाखयक, प्रखिस्पधी, सेवामिुी र स्वावलम्बी बनाउुँद ै

स्थानीय सशुासन कायम गररनेछ । 
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३.८.२  मनजी के्षत्र  

खनिी क्षरेले समग्र खवकास प्रखक्रयामा अिम ्भखूमका खनवािि गनछे । नपेालको संखवधानले अगंीकार गरेका नीखि 

िथा काननुी व्यवस्थाले खनखदिष्ट गरेबमोखिम खनिी क्षेरले आफ्नो भखूमका खनवािि गनेछ । सरकारको खवकास सम्बन्धी 

सोच, नीखि र योिना बमोखिम लक्ष्य िथा उद्दशे्य िाखसल गनि लगानीमैरी वािावरण अखभवखृद्ध गरी दशेको आखथिक-

सामाखिक खवकासमा सियोग र सिकायि गन े खनिी क्षरेको भखूमका िुनेछ । खनिी क्षरेले प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा 

अखभवखृद्ध गद ैसावििखनक-खनिी साझेदारीको अवधारणा अनरुूप िोखिमको न्यायोखचि बाुँडफाुँि गरी खवकास खनमािण 

कायि सजचालन गनेछ । कृखष, उद्योग, खनमािण र सेवा क्षरेमा खनिी क्षरेको लगानी अखभवखृद्ध गनि आवश्यक 

प्रोत्सािनको व्यवस्था गरी खदगो खवकासको लक्ष्य िाखसल गररनछे ।   

यस क्षेरले गणुस्िरीय वस्िु िथा सेवा उत्पादन, सिि र सलुभ आपखूिि व्यवस्थापन, गणुस्िरीय पवूािधार खनमािण, 

आयाि व्यवस्थापन, खनयािि प्रवद्धिन िथा उत्पादनशील र मयािखदि रोिगारी खसििना गनिमा सियोग गनेछ ।  समुधरु 

औद्योखगक सम्बन्ध, बालश्रम खनवारण, सामाखिक सरुक्षा र संरक्षणमा सिभाखगिा एवम ् संस्थागि सामाखिक 

उत्तरदाखयत्व बिन गद ैखनिी क्षेरको प्रखिष्ठा अखभवखृद्ध गनछे । खवत्तीय क्षेरमा स्थाखयवव र सशुासन कायम गनि सियोग 

परु् याउनछे । स्वदशेी िथा वैदखेशक लगानी अखभवखृद्ध गद ैखद्वपक्षीय िथा बिुपक्षीय प्रखिबद्धिा िथा सम्झौिा बमोखिम 

अवसरको प्राखि िथा चनुौिी सामना गनि सियोग गनछे ।  

३.८.३  सिकािी के्षत्र 

नेपालको संखवधानले अंगीकार गरेका नीखि िथा काननुी व्यवस्थाले खनखदिष्ट गरे बमोखिम सिकारी क्षरेले सिकारी 

मलू्य–मान्यिा र खसद्धान्िको अनशुरण िथा पारस्पाररकिा र स्वावलम्बनको संस्कार खवकास गद ै समग्र खवकास 

प्रखक्रयामा सियोगी भखूमका खनवािि गनेछ ।  खवकास सम्बन्धी सोच, नीखि र योिना बमोखिम लक्ष्य िथा उद्दशे्य िाखसल 

गनि दशेको आखथिक-सामाखिक खवकासमा सियोग र सिकायि गने यस क्षेरको भखूमका िुनेछ । यस क्षेरले सिकारी 

संस्थामा सशुासन कायम गद ैस्थानीय स्रोि–साधन, श्रम, सीप र पुुँिीलाई व्यापक रूपमा पररचालन गरी रोिगारी िथा 

आय वखृद्ध र गररबी खनवारणमा गनि सियोग परु् याउनछे । साथै, यस क्षरेले सरकार र खनिी क्षेर उपखस्थखि िुन नसकेको 

क्षेरमा आधारभिू वस्ि ुिथा सेवा प्रवािको व्यवस्था गद ैन्यनू आय वगिका िनिाको बचि पररचालन गरी सामाखिक-

आखथिक रूपान्िरण िथा समावेशी आखथिक वखृद्ध िाखसल गनि सियोग गनेछ ।  

३.८.४ गैिसिकािी सथंथा, नागरिक सिाज ि सािुदामयक के्षत्र  

गैरसरकारी संस्था, नागररक समाि र सामदुाखयक क्षेरले समग्र खवकास प्रयासमा सियोगी भखूमका गनछे । यस 

क्षेरले सरकारको खवकास लक्ष्य िथा प्राथखमकिा अनरुूपका क्षेरमा कायिक्रम संचालन गरी गररबी खनवारण, क्षमिा 

अखभवखृद्ध, नागररक सचेिना िथा कििव्यबोध र सशिीकरणमा सियोग परु् याउनछे । साथै, दगुिम िथा पछाखड परेको  

क्षेरको खवकास, ग्रामीण उत्पादन वखृद्ध र सेवा आपखूििमा सियोग गनेछ । यस क्षेरले पारदखशििा, िवाफदखेििा र 

खमिव्ययीिा कायम गद ैसंस्थागि सशुासन कायम गरी आफ्नो भखूमका खनवािि गनछे ।  
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३.९ सिमिगि आमथषक खाका 

३.९.१ आमथषक िृमद्धदि  

मलुुक स्थाखयत्वको खदशामा अगाखड बढेसुँगै योिना अवखधमा खवकास िथा आयोिना सशुासन (Project 

Governance) मा उल्लेख्य रूपमा सधुार ल्याई खनमािणाधीन अखधकांश राखरिय गौरवका आयोिना र विृि् प्रकृखिका 

कायिक्रम िथा आयोिना सम्पन्न भएका िुनेछन ्। साथै, ऊिाि उत्पादनमा उल्लेख्य वखृद्ध भई अथििन्रका समग्र क्षेरमा 

खवद्यिुीय ऊिािको िपि िथा उपयोगमा वखृद्ध र योिनाले पखिचान गरेका रूपान्िरणकारी कायिक्रम/आयोिना 

प्रभावकारी कायािन्वयन भएको िुनेछ । उल्लेखिि प्रयासिरूबाि कृखष, उद्योग र सेवा क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व 

अखभवखृद्ध भई िीव्र आखथिक वखृद्ध िुने अनमुान गररएको छ । आखथिक वखृद्धको लक्ष्य िाखसल गनि लगानीमा उच्च 

वखृद्धका अखिररि श्रमशखिको उत्पादनशील उपयोग र िलस्रोि, भखूम, वन सम्पदा र िखनि पदाथि लगायिका 

प्राकृखिक स्रोि-साधनको खदगो पररचालन गररनेछ । संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कायािन्वयनबाि प्रदशे र 

स्थानीय अथििन्रमा गखिशीलिा आउनकुा साथै खनिी, सिकारी र सामदुाखयक क्षरेको पररपरूकात्मक सिकायि मिबिु 

एवम ्सदुृढ भई राखरिय पुुँिी खनमािण िुनेछ । आखथिक वखृद्धका लाखग कृखष िथा वन, िाखन िथा उत्पादनमलूक उद्योग, 

खवद्यिुीय ऊिाि, खनमािण, पयििन, यािायाि िथा सचूना प्रखवखध, खशक्षा र स्वास््य प्रमिु िस्िक्षपेका क्षरे िुन ्। यी क्षेरमा 

भएको लगानीको कारण अथििन्रका अन्य क्षरेमा समिे सकारात्मक प्रभाव पनि गई लखक्षि आखथिक वखृद्ध िाखसल िुन े

अनमुान गररएको छ । योिना अवखधमा औसि ९.६ प्रखिशिको वाखषिक आखथिक वखृद्ध िाखसल गने लक्ष्य राखिएको 

छ । कृखष, उद्योग र सेवा क्षेरमा क्रमशः ५.४, १४.६  र ९.९ प्रखिशिको औसि वखृद्ध िुन ेअनमुान रिकेो छ । उल्लेखिि 

आखथिक वखृद्ध िाखसल गनिको लाखग समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व कायम गद ैलगानी आकषिण िथा पररचालन गररनेछ ।  

पन्रौं योिनाको क्षेरगि मलू्य अखभवखृद्ध सखििको कुल गाििस््य उत्पादन िाखलका ३.३ र ३.४ मा उल्लेि 

गररएको छ ।  
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तालिका ३.३ :  कुि गािषस्थ्य उत्पादन तथा के्षत्रगत मूल्य अलभवृलिको िक्ष्य 

(२०७५/७६ को खस्थर मलू्यमा) 

(रू. किोडमा) 

क्र.स.ं के्षत्रिरू 
आधाि िर्ष 

२०७५/७६* 

पन्रौं योजना 

औसि 

िमृद्धदि 
2076/77 2077/78 2078/79 2079/80 2080/81 

!= कृमर् 82,899 5.4 86,805 91,199 96,382 101,979 107,879 

!=! कृखष िथा वन 81,328 5.2 85,069 89,237 94,145 99,417 104,985 

!=@ मत्स्यपालन 1,571 12.9 1,736 1,962 2,237 2,561 2,894 

@= गैिकृमर् 225,782 11.0 247,995 275,360 306,174 338,900 377,867 

@=! उद्योग 47,574 14.6 54,414 62,683 71,798 81,113 92,897 

@=!=@ िाखन िथा भ–ूगभि  1,955 15.6 2,209 2,541 2,960 3,463 4,052 

@=!=@ उत्पादनमलूक उद्योग 16,910 12.7 18,855 21,306 24,076 26,965 30,740 

@=!=# खवद्यिु,् ग्यास िथा पानी 4,097 29.7 5,859 7,909 10,124 12,756 15,435 

@=!=$ खनमािण 24,611 11.6 27,491 30,927 34,638 37,929 42,670 

@=@ सेिा 178,208 9.9 193,581 212,677 234,377 257,787 284,970 

@=@=! थोक िथा िदु्रा व्यापार 41,428 10.6 45,156 50,123 55,888 61,756 68,549 

@=@=@ िोिेल िथा रेस्िुरेण्ि 6,511 16.6 7,585 9,027 10,561 12,251 14,088 
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क्र.स.ं के्षत्रिरू 
आधाि िर्ष 

२०७५/७६* 

पन्रौं योजना 

औसि 

िमृद्धदि 
2076/77 2077/78 2078/79 2079/80 2080/81 

@=@=# 

यािायाि, भण्डारण र 

सजचार 
25,249 10.8 27,521 30,411 34,060 37,807 42,343 

@=@=$ खवत्तीय मध्यस्थिा  19,513 9.3 21,171 23,182 25,385 27,669 30,492 

@=@=% 

घरिग्गा, बिाल िथा 

व्यापाररक खक्रयाकलाप 
34,710 7.4 37,035 39,813 42,600 46,008 49,734 

@=@=^ सामान्य प्रशासन िथा रक्षा 8,739 8.6 9,542 10,258 11,181 12,132 13,224 

@=@=& खशक्षा 21,786 9.8 23,638 25,883 28,472 31,319 34,826 

@=@=* 

स्वास््य िथा सामाखिक 

कायि 
5,178 10.5 5,629 6,209 6,860 7,636 8,552 

@=@=( 

अन्य सामदुाखयक 

सामाखिक िथा व्यखिगि 

सेवाका खक्रयाकलाप 

15,096 8.9 16,304 17,771 19,370 21,211 23,162 

 

कुल िूल्य अमभिृमद्ध 

(अप्रत्यक्ष रूपिा िापन 

गरिएको मित्तीय 

िध्यथथिा सेिा सिेि) 

308,681 9.6 334,800 366,559 402,557 440,878 485,746 
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क्र.स.ं के्षत्रिरू 
आधाि िर्ष 

२०७५/७६* 

पन्रौं योजना 

औसि 

िमृद्धदि 
2076/77 2077/78 2078/79 2079/80 2080/81 

 

अप्रत्यक्ष रूपमा मापन 

गररएको खवत्तीय मध्यस्थिा 

सेवा  

12,998 7.8 13,973 15,090 16,298 17,520 18,921 

 

कुल गािषथ्य उत्पादन 

(आधािभूि िूल्यिा) 
295,683 9.6 320,828 351,469 386,259 423,358 466,824 

 

िदु वस्िु िथा सेवा 

उत्पादन कर 
49,225 13.0 55,624 62,856 71,027 80,260 90,694 

 

कुल गािषथ्य उत्पादन 

(उत्पादकको िूल्यिा) 
344,908 10.1 376,452 414,324 457,286 503,619 557,519 

 

*आधार वषिको कुल गाििस््य उत्पादन चौधौं योिनाको अखन्िम वषिको लक्ष्य बमोखिम रिकेो । चालु आखथिक वषि २०७५/७६ को राखरिय लेिा सावििखनक भएपखछ 

सोको आधारमा आधार वषि र पन्रौं योिनाको कुल गाििस््य उत्पादन पररमाििन गररनेछ । 



58 | पन्ध्रौं योजना, आधाि-पत्र  

तालिका ३.४ :  कुि गािषस्थ्य उत्पादन तथा के्षत्रगत मूल्य अलभवृलिदरको िक्ष्य 

(२०७५/७६ को लस्थथर मूल्यमा) 

(प्रर्िशिमा) 

के्षत्रिरू 
आधाि िर्ष 

2075/76 

पन्ध्रौं योजना 
2076/77 2077/78 2078/79 2079/80 2080/81 योजनाको औसत 

कृमर् 4.8 4.7 5.1 5.7 5.8 5.8 5.4 

उद्योग 12.2 15.1 15.6 14.8 13.2 14.6 14.6 

उत्पादनमलूक उद्योग 9.5 11.5 13.0 13.0 12.0 14.0 12.7 

खवद्यिु,् ग्यास िथा पानी 20.0 43.0 35.0 28.0 26.0 21.0 29.7 

खनमािण 13.0 11.7 12.5 12.0 9.5 12.5 11.6 

सेिा 7.9 8.7 9.9 10.2 10.0 10.6 9.9 

िोिेल िथा रेस्िुरेण्ि 11.0 16.5 19.0 17.0 16.0 15.0 16.6 

यािायाि, भण्डारण र सजचार 10.5 9.0 10.5 12.0 11.0 12.0 10.8 

खशक्षा 6.0 8.5 9.5 10.0 10.0 11.2 9.8 

स्वास््य िथा सामाखिक कायि 7.5 8.7 10.3 10.5 11.3 12.0 10.5 

कुल िूल्य अभिृमद्ध (अप्रत्यक्ष रूपिा िापन गरिएको मित्तीय 

िध्यथथिा सेिा सिेि) 
7.8 8.7 9.7 10.0 9.6 10.3 9.6 

s'n ufx{:Yo pTkfbg -cfwf/e"t d"Nodf_ 7.9 8.5 9.6 9.9 9.6 10.3 9.6 

s'n ufx{:Yo pTkfbg -pTkfbssf] d"Nodf_ 8.9 9.2 10.1 10.4 10.1 10.7 10.1 

द्ररिव्यः उद्योग िथा सेवा क्षेरमा केिी मिववपणूि क्षरेको मार वखृद्धदर उल्लेि गररएको छ ।  
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योिना अवखधमा उद्योग र सेवा क्षरेमा उच्च मलू्य अखभवखृद्धदरको कारण अथििन्रमा उल्लेिनीय संरचनात्मक 

पररवििन िुनछे । कुल गाििस््य उत्पादनमा कृखष क्षरेको योगदान २६.९ प्रखिशिबाि २२.२ प्रखिशिमा कायम िुन े

अनमुान छ । सेवा क्षरेको योगदान वखृद्ध भई ५७.७ प्रखिशिबाि ५८.७ प्रखिशि पगु्ने अनमुान छ । उद्योग क्षरेको 

योगदान उल्लेख्य रूपमा वखृद्ध भई १५.४ प्रखिशिबाि १९.१ प्रखिशि पगु्ने अनमुान छ । यसबाि कृखष क्षेरमा आखश्रि 

श्रमशखिको ठूलो खिस्सा उद्योग र सेवा क्षेरमा स्थानान्िरण िुन ेदखेिन्छ । क्षेरगि योगदानको अनमुान िाखलका ३.५ मा 

प्रस्िुि गररएको छ । 

तालिका ३.५ :  कुि गािषस्थ्य उत्पादनमा के्षत्रगत योगदान 

(प्रर्िशिमा) 

के्षत्रिरू 

 

आधाि िर्ष 

२०७५/७६ 

पन्रौं योजना 

2076/77 2077/78 2078/79 2079/80 2080/81 

कृमर् 26.9   25.9    24.9    23.9     23.1    22.2  

उद्योग 15.4     16.3     17.1    17.8    18.4    19.1  

उत्पादनमलूक उद्योग      5.5       5.6       5.8       6.0       6.1       6.3  

खवद्यिु,् ग्यास िथा पानी     1.3       1.7       2.2       2.5       2.9       3.2  

खनमािण 8.0      8.2      8.4       8.6       8.6      8.8  

सेिा 57.7    57.8    58.0    58.2    58.5    58.7  

िोिेल िथा रेस्िुरेण्ि   2.1       2.3       2.5       2.6       2.8       2.9  

यािायाि, भण्डारण र 

सजचार 8.2      8.2       8.3       8.5       8.6       8.7  

खशक्षा  7.1       7.1       7.1       7.1       7.1       7.2  

स्वास््य िथा 

सामाखिक कायि 
          1.7       1.7       1.7       1.7       1.7       1.8  

जम्िा 100    100     100     100     100     100  

द्ररिव्यः उद्योग िथा सेवा क्षेत्रमा केही महत्त्वपरू्घ क्षते्रको मात्र वरृ्िदि उल्लेख गरिएको छ । 

३.९.२ उत्पादकत्ि 

अथििन्रको िीव्र वखृद्धको लाखग लगानीको साथै उपलब्ध मानवीय िथा प्राकृखिक स्रोि–साधनको पररचालन र 

उत्पादकत्व वखृद्ध गनुि समिे अपररिायि छ । खवगिमा उत्पादनका साधनिरूको उत्पादकत्व अपेखक्षि वखृद्ध नभएकाले 

खछमेकी लगायिका अन्य खवकासशील मलुुकको िुलनामा नपेालको उत्पादकत्व न्यनू रिकेो छ । खवद्यमान न्यनू 
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उत्पादकत्वको प्रवखृत्त कायम रिमेा स्रोि िथा लगानीको उपलब्धिा र सोको प्रखिफलको आधारमा िुने स्रोि 

पररचालनबाि मार मलुुकको समखृद्ध िाखसल िुन कखठन छ ।  

त्यसैले यस योिनामा राखरिय, क्षेरगि र व्यावसाखयक एकाई ििको उत्पादकत्व अखभवखृद्धमा मखु्य ध्यान 

खदइनेछ । राखरिय अथििन्रको समग्र उत्पादकत्व वखृद्धका लाखग उच्च गणुस्िरको स्वास््य, खशक्षा र पोषण सखििको 

मानव पुुँिी खनमािण गरी स्वदशेमा नै यसको उपयोग, यािायाि िथा सजचार पवूािधारको अन्िरआबद्धिा एवम ्

व्यवखस्थि शिरीकरण, खवद्यिुीय उिािको उत्पादन र प्रसारण लागि खमिव्ययीिा िथा औद्योखगक उत्पादन र सेवा 

क्षेरमा कुशल उपयोग र िोखकएको समयमा आयोिना सम्पन्न गनि योिनामा िोड खदइनेछ ।  मलुुकका लाखग उपयोगी 

अनसुन्धान, उन्नि िथा आधखुनक प्रखवखधको खवकास र अवलम्बन सखिि अथििन्रको आधखुनकीकरणमा िोड 

खदइनेछ । यसबाि मध्यम िथा दीघिकालमा उत्पादकत्व वखृद्धमा सियोग पगु्नेछ । साथै सावििखनक, खनिी र सिकारी 

क्षेरको सशुासन, आयोिना सशुासन र कायि संस्कृखिमा समिे सधुार गरी सखिलै प्राि िुने लाभ (Low hanging 

fruit) को उपयोग गररनछे ।  

क्षेरगि रूपमा कृखष िथा वन सम्बन्धी अनसुन्धान िथा खवकास, कृषकमा नवीनिम ज्ञान िथा सीप खवकास, 

याखन्रकीकरण, खसुँचाइ, भखूम खवकास, चक्लाबन्दी र सघन उत्पादन र उच्च मलू्यका कृखष िथा वन पदैावरको खवकास 

गरी कृखष क्षेरको उत्पादकत्व अखभवखृद्ध गररनेछ । उद्योग क्षेरमा ऊिािको सिि र सलुभ उपलब्धिा, आधखुनक 

प्रखवखधको अवलम्बन र दक्षिा वखृद्ध, उद्यमशीलिा खवकास, सीपयिु िनशखिको खवकास र उपयोग, असल 

श्रमसम्बन्ध र उद्योगको क्षमिा उपयोगमा प्रोत्सािन गरी उत्पादकत्व अखभवखृद्ध गररनछे । सेवा क्षेरिफि  व्यवस्थापनमा 

सधुार, आधखुनक िथा सचूना प्रखवखधको अवलम्बन र उच्च प्रखवखध िथा ज्ञानमा आधाररि सेवा उद्योगको खवकासमा 

िोड खदइनछे । साथै, क्षेरगि उत्पादकत्व अखभवखृद्ध िुनगेरी वैदखेशक लगानीलाई राखरिय प्राथमखकिाका क्षेरमा 

पररचालन गररनेछ । व्यावसाखयक एकाई स्िरमा समेि पुुँिीको खवखनयोिन कुशलिामा सधुार, िनशखिको क्षमिा 

अखभवखृद्ध िथा श्रमलाई उत्पादनसुँग आबद्धिा र उत्पादनका साधनको अनावश्यक प्रयोग र िेर फाल्ने प्रवखृत्तलाई 

खनरूत्सािन गनि रणनीखिक िस्िक्षपे गररनछे । 

३.९.३ सीिान्ि पुुँजी उत्पादन अनुपाि ि लगानी 

मलुुक स्थाखयत्व र समखृद्धको खदशामा अखघ बढ ेअनरुूप सशुासन कायम िुन,े कायिक्रम/आयोिना खनधािररि 

समय र लागिमा सम्पन्न भई लखक्षि उपलखब्ध िाखसल िुन े वािावरणको खसििना िुन े अपेक्षा गररएको  

छ ।  खवगिमा थालनी गररएका सडक िथा िवाई यािायाि, िलखवद्यिु् र खसुँचाई क्षरेका विृि ्कायिक्रम/आयोिना यस 

योिना अवखधमा सम्पन्न भई संचालनमा आउनेछन ्। संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको अखधकार क्षेर बमोखिम सावििखनक 

िचिमा उल्लेख्य वखृद्ध िुनेछ । अथििन्रको लागि किौिी िथा उत्पादन अखभवखृद्ध भई पुुँिीको उत्पादकत्वमा वखृद्ध िुन े

अनमुान छ । यसका लाखग कृखष, उद्योग र सेवा क्षेरमा उन्नि िथा आधखुनक प्रखवखध, सचूना प्रखवखध र खवद्यिुीय 

शासनको अवलम्बन सखिि अथििन्रको याखन्रकीकरण िथा आधखुनकीकरण गनुि आवश्यक छ ।  साथै, संघीय शासन 

प्रणाली बमोखिम सबै स्थानीय ििसम्म यािायाि, सजचार, खशक्षा िथा स्वास््य र सावििखनक सेवा सम्बन्धी 
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पवूािधारको खनमािण िथा खवस्िार गनुिपने छ । नवीनिम, दीघिकालीन िथा रणनीखिक प्रकृखिका रेलमागि, खवमानस्थल, 

िलाशययिु िलखवद्यिु,् प्राखवखधक खशक्षा िथा स्वास््य सम्बन्धी पवूािधार लगायिका कायिक्रम/आयोिनामा ठूलो 

पररमाणमा लगानी गनुिपने आवश्यकिा रिकेो छ ।  

पुुँिीको उत्पादकत्वमा सधुार िुन ेअनमुान गररए िापखन उल्लेखिि विृि् प्रकृखिका नयाुँ आयोिनािरू सम्पन्न 

भई प्रखिफल आउन समय लाग्न ेभएकाले गि योिनाको िलुनामा यस योिनामा सीमान्ि पुुँिी उत्पादन अनपुािमा 

सामान्य कमी आई ४.९ : १ रिने अनमुान छ । उल्लेखिि सीमान्ि पुुँिी उत्पादन अनपुािको आधारमा योिना 

अवखधको औसि ९.६ प्रखिशिको आखथिक वखृद्धदरको लक्ष्य िाखसल गनि कुल खस्थर लगानी आ.व. २०७५/७६ को 

मलू्यमा रू. ९२ िबि ४६ अबि ३९ करोड आवश्यक पने अनमुान गररएको छ । यसमध्ये सावििखनक क्षेरबाि रु ३६ 

िबि १३ अबि ३२ करोड, खनिी क्षरेबाि रू. ५१ िबि ३५ अबि ४१ करोड र सिकारी क्षेरबाि रू. ४ िबि ९७ अबि ६६ 

करोड लगानी िुन ेअनमुान गररएको छ । कुल लगानीमा यी िीन क्षेरको क्रमशः ३९.१ प्रखिशि, ५५.५ प्रखिशि र ५.४ 

प्रखिशि योगदान िुनेछ । अनमुाखनि लगानीको खवषयगि बाुँडफाुँि अनसुार कृखष, उत्पादनमलूक उद्योग, खवद्यिु,् 

खनमािण, खशक्षा िथा स्वास््यमा सरकारी लगानी उल्लेख्य वखृद्ध िुने प्रक्षेपण गररएको छ ।  
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क्षेरगि सीमान्ि पुुँिी उत्पादन अनपुाि र लगानी सम्बन्धी खववरण िाखलका ३.६ र ३.७ मा खदइएको छ : 

तालिका ३.६:  सीमान्त पुुँजी उत्पादन अनुपात र कुि िगानी (२०७५/७६ को लस्थथर मूल्यमा) 

(रु किोडमा) 

क्र सं 
लगानीका 

के्षत्रिरू 

अनुिामनि 

सीिान्ि पुुँजी 

उत्पादन 

अनुपाि 

आधाि 

िर्ष २०७५/७६* 

पन्रौं योजनािा प्रके्षमपि लगानी 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 
योजना 

अिमध 

१ कृमर्   11039 12758 14320 16883 18209 19205 81375 

१.१ कृखष िथा वन 3.3 10587 12346 13756 16197 17398 18372 78068 

१.२ मत्स्यपालन 2.5 452 413 564 687 811 832 3307 

२ गैिकृमर्   102659 122732 150105 170237 185075 215115 843264 

२.१ उद्योग   39274 47794 57057 62608 68844 79159 315461 

२.१.१ 
िाखन िथा 

उत्िनन 
6.1 1315 1551 2022 2557 3070 3591 12791 

२.१.२ उद्योग 5.0 9096 9723 12256 13849 14446 18875 69149 

२.१.३ 
खवद्यिु,् ग्यास 

िथा पानी 
15.5 19802 27306 31783 34326 40799 41520 175734 

२.१.४ खनमािण 3.2 9060 9214 10996 11876 10530 15172 57788 

२.२ सेिा   63386 74937 93048 107629 116231 135957 527802 
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क्र सं 
लगानीका 

के्षत्रिरू 

अनुिामनि 

सीिान्ि पुुँजी 

उत्पादन 

अनुपाि 

आधाि 

िर्ष २०७५/७६* 

पन्रौं योजनािा प्रके्षमपि लगानी 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 
योजना 

अिमध 

२.२.१ 
थोक िथा िदु्रा 

व्यापार 
2.1 9578 7830 10431 12105 12323 14266 56954 

२.२.२ 
िोिेल िथा 

रेस्िुरेण्ि 
6.1 4194 6553 8791 9361 10308 11210 46222 

२.२.३ 

यािायाि, 

भण्डारण र 

सजचार 

11.0 20393 24996 31787 40142 41213 49905 188042 

२.२.४ 
खवत्तीय 

मध्यस्थिा  
3.1 4765 5142 6235 6827 7082 8749 34035 

२.२.५ 

घरिग्गा, बिाल 

िथा व्यापाररक 

खक्रयाकलाप 

5.1 11651 11860 14166 14213 17381 19006 76626 

२.२.६ 
सामान्य प्रशासन 

िथा रक्षा 
4.5 2077 3618 3221 4155 4277 4913 20183 

२.२.७ खशक्षा 4.1 4316 7592 9207 10612 11673 14382 53466 
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क्र सं 
लगानीका 

के्षत्रिरू 

अनुिामनि 

सीिान्ि पुुँजी 

उत्पादन 

अनुपाि 

आधाि 

िर्ष २०७५/७६* 

पन्रौं योजनािा प्रके्षमपि लगानी 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 
योजना 

अिमध 

२.२.८ 
स्वास््य िथा 

सामाखिक कायि 
8.8 3251 3964 5102 5737 6822 8063 29688 

२.२.९ 

अन्य 

सामदुाखयक 

सामाखिक िथा 

व्यखिगि 

सेवाका 

खक्रयाकलाप 

2.8 3160 3381 4109 4478 5153 5464 22585 

  कुल लगानी 4.9 113698 135490 164425 187121 203284 234320 924639 

* चौधौं योजनामा उल्लेख भए बमोर्जमको अनमुार्नि लगानी ।  
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तालिका ३.७:  सावषजलनक, लनजी र सिकारी के्षत्रबाट िुने िगानी (२०७५/७६ को लस्थथर मूल्यमा) 

(रु किोडमा) 

क्र स ं लगानीका के्षत्रिरू 

सािषजमनक मनजी सिकािी जम्िा 

िकि प्रमििि िकि प्रमििि िकि प्रमििि िकि प्रमििि 

१ कृमर् 42004 51.6 28143 34.6 11227 13.8 81375 100.0 

१.१ कृखष िथा वन 41376 53.0 25762 33.0 10930 14.0 78068 100.0 

१.२ मत्स्यपालन 628 19.0 2381 72.0 298 9.0 3307 100.0 

२ गैिकृमर् 319327 37.9 485397 57.6 38539 4.6 843264 100.0 

२.१ उद्योग 132548 42.0 172455 54.7 10458 3.3 315461 100.0 

२.१.१ िाखन िथा उत्िनन ् 3326 26.0 9209 72.0 256 2.0 12791 100.0 

२.१.२ उद्योग 8298 12.0 55319 80.0 5532 8.0 69149 100.0 

२.१.३ खवद्यिु,् ग्यास िथा पानी 96654 55.0 75566 43.0 3515 2.0 175734 100.0 

२.१.४ खनमािण 24271 42.0 32361 56.0 1156 2.0 57788 100.0 

२.२ सेिा 186779 35.4 312942 59.3 28081 5.3 527802 100.0 

२.२.१ थोक िथा िदु्रा व्यापार 3417 6.0 48411 85.0 5126 9.0 56954 100.0 
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क्र स ं लगानीका के्षत्रिरू 

सािषजमनक मनजी सिकािी जम्िा 

िकि प्रमििि िकि प्रमििि िकि प्रमििि िकि प्रमििि 

२.२.२ िोिेल िथा रेस्िुरेण्ि 3698 8.0 41600 90.0 924 2.0 46222 100.0 

२.२.३ यािायाि, भण्डारण र सजचार 105304 56.0 73336 39.0 9402 5.0 188042 100.0 

२.२.४ खवत्तीय मध्यस्थिा  3063 9.0 26547 78.0 4425 13.0 34035 100.0 

२.२.५ 
घरिग्गा, बिाल िथा व्यापाररक 

खक्रयाकलाप 
3831 5.0 68963 90.0 3831 5.0 76626 100.0 

२.२.६ सामान्य प्रशासन िथा रक्षा 20183 100.0 0 0.0 0 0.0 20183 100.0 

२.२.७ खशक्षा 29406 55.0 22456 42.0 1604 3.0 53466 100.0 

२.२.८ स्वास््य िथा सामाखिक कायि 13360 45.0 15141 51.0 1188 4.0 29688 100.0 

२.२.९ 

अन्य सामदुाखयक सामाखिक 

िथा व्यखिगि सेवाका 

खक्रयाकलाप 

4517 20.0 16487 73.0 1581 7.0 22585 100.0 

  कुल लगानी 361332 39.1 513541 55.5 49766 5.4 924639 100.0 
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३.९.४ स्रोि-साधनको अनुिान िथा बाुँडफाुँटका आधाि 

नेपालको संखवधान कायािन्वयनलाई प्रमिु आधार खलुँद ैयस योिनाको लक्ष्य िथा उद्दशे्य िाखसल गने गरी स्रोि-

साधनको आुँकलन िथा बाुँडफाुँि गररएको छ । समखृद्ध र सिुको आधार खनमािण गनि सावििखनक, खनिी र सिकारी 

क्षेरबीचको सिकायि िथा पररपरूक भखूमका एवम ् संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबीचको सिकायिबाि अथििन्रमा 

उल्लेिनीय पररपरूकिा (Synergy) ल्याउने गरी स्रोि अनमुान गररएको छ । योिनाले खनधािरण गरेका रूपान्िरणका 

संवािकका क्षेरमा आवश्यक स्रोि-साधनको बाुँडफाुँि गररएको छ । राखरिय रणनीखि बमोखिम पखिचान गररएका खवषय 

क्षेरमा रणनीखिक िस्िक्षेप गरी लगानीको उच्चिम प्रखिफल िाखसल िुने अपेक्षा गररएको छ । खनमािणाधीन राखरिय 

स्िरका कायिक्रम/आयोिना संघबाि, प्रदशे र स्थानीय स्िरका  कायिक्रम/आयोिना क्रमशः प्रदशे र स्थानीय ििबाि न ै

सम्पन्न गने गरी स्रोि आुँकलन िथा बाुँडफाुँि गररएको छ । साथै, भकूम्पपखछको पनुखनिमािणलाई पणूििा खदने, आधारभिू 

पवूािधार खनमािण िथा प्रवद्धिन िुने र अखभयानका रूपमा सजचालन िुने कायिक्रम िथा खदगो खवकास लक्ष्य िाखसल गनि 

सघाउ पगु्ने गरी स्रोि बाुँडफाुँि गररएको छ ।  

योिनाले खलएको आखथिक वखृद्धको लक्ष्य िाखसल गनि सावििखनक लगानीलाई कृखष िथा वन, औद्योखगक 

पवूािधार खनमािण, प्रोत्सािन र सििीकरण सखिि औद्योखगक उत्पादन, खवद्यिु उत्पादन, प्रसारण िथा खविरण, पवूािधार 

खनमािण िस्िा क्षेरमा लगानी केखन्द्रि गररएको छ । खनिी क्षेरको लगानी रोिगारी खसििना, अथििन्रको औद्योखगकीकरण 

र आधखुनकीकरण, ऊिाि उत्पादन, शिरी क्षेरमा लगानी, पयििन, व्यापार, यािायाि र सजचार क्षरेमा लखक्षि िुन े

अनमुान गररएको छ । कृखष, उत्पादनमलूक क्षेर, साना िथा मझौला उद्योग र ग्रामीण िथा सामाखिक खवकासमा 

सिकारी िथा सामदुाखयक क्षेर पररचाखलि िुन ेखवश्वास खलइएको छ । मानव पुुँिी खनमािण र सोको उच्चिम उपयोगले 

उत्पादकवव अखभवखृद्ध, उच्च आयको आधार खनमािण र सिुको अनभुखूि िुने अपेक्षा गररएको छ । साथै, पयािवरण 

संरक्षण, सभ्य र न्यायपणूि समाि खनमािण िथा सशुासन, लोकिन्र र राखरिय एकिालाई थप सदुृढ बनाउने गरी 

सावििखनक, खनिी िथा सिकारी र सामदुाखयक क्षेरको  स्रोि पररचालनको अनमुान र सोको बाुँडफाुँि गररएको छ ।   

३.९.५ सािषजमनक स्रोि व्यिथथा िथा खचषको अनुिान 

आधारभिू सावििखनक सेवा प्रवाि, िीव्र आखथिक वखृद्धको लक्ष्य िथा खदगो खवकास लक्ष्य िाखसल गने खदशामा 

अग्रसर िुन सरकारी लगानी िथा िचिको मिववपणूि भखूमका िुन्छ । साथै  घर पररवार, खनिी, सिकारी िथा सामदुाखयक 

क्षेरको लगानी आकषिण गरी योिनाको खनधािररि लक्ष्य िाखसल गनि समेि सावििखनक िचिको आवश्यकिा पदिछ । 

योिना अवखधमा रू. ९९ िबि ५८ अबि ३३ करोड सरकारी िचि िुन ेअनमुान गररएको छ । यस अनमुाखनि िचिमध्ये 

रू. ४५ िबि ९६ अबि ८२ करोड चालु िचि, रू. ४० िबि १५ अबि ५२ करोड पुुँिीगि िचि, रू. १३ िबि ४५ अबि ९९ 

करोड खवत्तीय व्यवस्था र खवत्तीय िस्िान्िरण (अनदुान) रू. १७ िबि १ अबि ३ करोड िुन े अनमुान गररएको छ । 

योिनाको अखन्िम वषिमा कुल गाििस््य उत्पादनको िलुनामा पुुँिीगि िचि र कुल िचि क्रमशः १८.१ प्रखिशि र ४३.६ 

प्रखिशि िुने प्रक्षेपण गररएको छ ।  
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उखल्लखिि सरकारी िचि ब्यिोन ेप्रमिु स्रोिको रूपमा रिन ेरािस्व कुल गाििस््य उत्पादनको ३२.४ प्रखिशि 

अथािि ्रू. ७२ िबि ४७ अबि ६२ करोड पररचालन िुने अनमुान गररएको छ । योिना अवखधमा रु ३ िबि २१ अबि ४६ 

करोड बराबर अनदुानको (वैदखेशक) प्राि िुने अनमुान गररएको छ । 

 रािस्व िथा अन्य आन्िररक आम्दानी र वैदखेशक अनदुान पररचालन गदाि न्यनू िुने योिनाको अनमुाखनि 

िचि रू. २३ िबि ८९ अबि २५ करोड मध्ये रू. १३ िबि ९३ अबि १० करोड वैदखेशक ऋण र बाुँकी न्यनू िुने रू. ९ 

िबि ९६ अबि १५ करोड आन्िररक ऋणबाि ब्यिोनुिपने प्रक्षेपण गररएको छ । सरकारी बिेि (िचि) िथा ब्यिोन े

स्रोििरूको खववरण िाखलका नं. ३.८ मा उल्लेि गररएको छ । 
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तालिका ३.८ सावषजलनक लवत्तको प्रके्षपण (आ.व. २०७५/७६ को मूल्यमा) 

िकम रू. किोडमा 

क्र.सं. मिििण 
२०७५/७६ को 

अनुिान 
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

योजना 

अिमधको 

कुल जम्िा 

 
सािषजमनक आय 139571 159322 177629 197318 218388 243176 995833 

१ िाजथि 102072 112766 127433 143340 160551 180672 724762 

२ िैदेमिक सिायिा 20299 30530 32370 34230 36096 38230 171456 

 
वैदखेशक अनदुान 

3999 6472 6451 6429 6408 6387 32146 

 
वैदखेशक ऋण 

16300 24058 25919 27801 29688 31844 139310 

३ आन्िरिक ऋण 17200 16026 17827 19748 21741 24273 99615 

 
सािषजमनक व्यय 139571 159322 177629 197318 218388 243176 995833 

१ चालू खचष 78940 85472 85298 91572 96679 100661 459682 

२ पुुँजीगि खचष 47087 58037 69949 80162 89061 104343 401552 

३ मित्तीय व्यिथथा 13545 15813 22382 25583 32647 38173 134599 

 
लगानी 

7678 9488 10105 11323 12400 13627 56943 

 
ऋण भिुानी 

5866 6325 12277 14260 20248 24545 77656 

४ मित्तीय िथिान्ििण 32849 31032 33026 34180 35324 36541 170103 
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द्रष्टव्यः आधार वषि आ.व. २०७५/७६ मा चाल ुिचि अन्िगिि प्रदशे र स्थानीय ििलाई िस्िान्िरण गररएको अनदुान (खवत्तीय समानीकरण, सशिि, समपरूक र खवशषे 

अनदुान) रकम समावेश भएको भए िापखन पन्रौं योिना अवखधमा यस्िो िस्िान्िरणलाई खवत्तीय िस्िान्िरण अन्िगिि समावेश गररएको छ । 

३.९.६ अन्ििसिकािी मित्त 

अन्िरसरकारी खवत्त व्यवस्थापनिफि  योिना अवखधमा कुल रकम रू. २३ िबि ७० अबि ४० करोड िस्िान्िरण िुने प्रक्षपेण गररएको छ । िसमध्ये, रािस्व बाुँडफाुँि िफि  

रू. ६ िबि ६९ अबि ३६ करोड र अनदुान िफि  रू. १७ िबि १ अबि ३ करोड रकम िस्िान्िरण िुन ेअनमुान गररएको छ । यसको खवस्ििृ खववरण िाखलका ३.९ मा प्रस्ििु 

गररएको छ ।  

तालिका ३.९ अन्तरसरकारी लवत्तको  प्रके्षपण (आ.व. २०७५/७६ को मूल्यमा) 

िकम रू. किोडमा 

क्र.सं. मिििण 

आ.ि. २०७५/७६ को अनुिान आ.ि. २०७६/७७ आ.ि. २०७७/७८ आ.ि. २०७८/७९ 

प्रदेि 
थथानीय 

िि 
कुल प्रदेि 

थथानीय 

िि 
कुल प्रदेि 

थथानीय 

िि 
कुल प्रदेि 

थथानीय 

िि 
कुल 

१ 

संर्ीय मिभाज्य 

कोर्बाट िाजथि 

बाुँडफाुँट 

4943 4359 9303 5537 4883 10420 6254 5516 11770 7035 6204 13239 

२ अनुदान 12343 20505 32849 11118 19914 31032 12027 20999 33026 12511 21669 34180 

  
खवत्तीय समानीकरण 

अनदुान 

5030 8521 13551 5249 8538 13787 5531 8996 14526 5827 9478 15305 

  सशिि अनदुान 
6314 10985 17298 4920 10427 15347 4920 10427 15347 4920 10427 15347 
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  समपरूक अनदुान 500 500 1000 475 475 949 901 901 1802 1026 1026 2053 

  खवशषे अनदुान 500 500 1000 475 475 949 676 676 1352 738 738 1475 

जम्िा 17287 24865 42151 16655 24797 41452 18281 26515 44796 19546 27873 47419 

 

क्र.सं. मिििण 
आ.ि. २०७९/८० आ.ि. २०८०/८१ योजना अिमध 

प्रदेि थथानीय िि कुल प्रदेि थथानीय िि कुल प्रदेि थथानीय िि कुल 

१ 
संर्ीय मिभाज्य कोर्बाट 

िाजथि बाुँडफाुँट 

7880 6949 14829 8863 7816 16679 35568 31368 66936 

२ अनुदान 12985 22339 35324 13491 23051 36541 62132 107972 170103 

  खवत्तीय समानीकरण अनदुान 
6140 9987 16126 6469 10522 16991 29215 47521 76736 

  सशिि अनदुान 
4920 10427 15347 4920 10427 15347 24599 52134 76733 

  समपरूक अनदुान 
1120 1120 2241 1223 1223 2446 4745 4745 9490 

  खवशषे अनदुान 805 805 1610 879 879 1758 3572 3572 7144 

जम्िा 20865 29288 50152 22354 30867 53221 97700 139339 237040 
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३.९.७ सिमिगि अथषिन्त्रिा पने प्रभाि 

संघ, प्रदशे र स्थानीय िि िथा खनिी, सिकारी एवम ् सामदुाखयक क्षेरको लगानी िथा अन्य प्रयासबाि यस 

अवखधमा अथििन्रका प्रमिु िथा समखष्टगि पररसचूकिरूमा सकारात्मक प्रभाव पनि गई समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व 

कायम भई आखथिक समखृद्धको आधार खनमािण गनि सियोग पगु्नेछ । यस अवखधमा बचि िथा लगानी, सावििखनक खवत्त, 

मौखद्रक िथा बाह्य क्षरेमा दिेाय बमोखिम उपलखब्ध िाखसल िुन ेअनमुान छ । 

  

तालिका ३.१० बचत तथा िगानी, सावषजलनक लवत्त र मौलद्रक तथा बाह्य के्षत्र 

(कुि गािषस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा) 

क्र.स.ं सचूक/लक्ष्य एकाई 

आ.ि. 

२०७४/७५ को 

यथाथष 

पन्रौं योजनाको लक्ष्य 

(२०८०/८१ िा) 

१  बचि िथा लगानी  
 

    

  कुल गाििस््य बचि प्रखिशि 15.0 19.0 

  कुल राखरिय बचि प्रखिशि 43.9 47.0 

  कुल खस्थर पुुँिी लगानी प्रखिशि 34.1 42.0 

  सावििखनक प्रखिशि - 16.4 

  खनिी  प्रखिशि - 23.4 

  सिकारी प्रखिशि - 2.3 

२  सािषजमनक मित्त  
 

    

  कुल बिेि प्रखिशि ३६.१ 43.6 

  चाल ुिचि प्रखिशि २३.२ 18.1 

  पुुँिीगि िचि प्रखिशि ९.० 18.7 

  खवत्तीय व्यवस्था प्रखिशि ३.९ 6.8 

  रािस्व प्रखिशि २४.६ 32.4 

  संघले संकलन गने रािस्व प्रखिशि २४.२ 30.4 

  वैदखेशक ऋण प्रखिशि २.८ 5.7 

  आन्िररक ऋण प्रखिशि 4.७ 4.4 



पन्ध्रौं योजना (आर्थघक वर्घ २०७६/७७-२०८०/८१) | 73 

क्र.स.ं सचूक/लक्ष्य एकाई 

आ.ि. 

२०७४/७५ को 

यथाथष 

पन्रौं योजनाको लक्ष्य 

(२०८०/८१ िा) 

३ िौमद्रक िथा बाह्य के्षत्र 
 

    

  मदु्रास्फीखि* प्रखिशि 4.२ 6.0 

  खनयािि  प्रखिशि 2.७ 5.1 

  आयाि प्रखिशि ४१.४ 45.8 

  खवप्रेषण प्रखिशि 2५.१ 22.6 

  वैदखेशक लगानी प्रखिशि 0.5 4.7 

* वार्र्घक औसि वरृ्िदि । 

माखथ उल्लेि भए बमोखिमका समखष्टगि आखथिक पररसचूकिरूमा िुन ेउपलखब्धबाि िीव्र, खदगो र रोिगारमलूक 

आखथिक वखृद्ध  िाखसल भई अथििन्रको संरचनात्मक पररवििन िुनेछ । साथै, संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा िुन े

सावििखनक खवत्त व्यवस्थापनबाि संघीय संरचनाको सदुृढीकरण भई आमनागररकको िीवनस्िरमा अपखेक्षि सधुार गनि 

मद्दि पगु्न ेखवश्वास खलइएको छ । 
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परिच्छेद – ४ 

 सिमिगि अथषिन्त्र 

४.१ बचि 

१.  पृष्ठभूमि 

िीव्र आखथिक वखृद्ध र समखृद्धका लाखग आवश्यक लगानी ििुाउन बचि पररचालनको मित्वपणूि भखूमका रिन्छ । 

नेपालको संखवधानले पररलखक्षि आत्मखनभिर, स्विन्र िथा उन्नखिशील राखरिय अथििन्र खनमािण गद ैसमािवाद उन्मिु, 

स्विन्र र समदृ्ध अथििन्र खवकास गने आखथिक उद्दशे्य िाखसल गनि आन्िररक स्रोि िासगरी बचि पररचालन गरी पुुँिी 

खनमािण गनुिपने िुन्छ । िर, नेपाली िनिाको आयस्रोि कम भएका कारण बचि गन ेक्षमिामा अपके्षाकृि वखृद्ध िुन 

सखकरिकेो छैन । कुल गाििस््य बचिको पररमाण कम भए िापखन वैदखेशक रोिगारीबाि प्राि खवप्रेषण आयका कारण 

कुल राखरिय बचि पररचालन भने उल्लेिनीय रिकेो छ । खवगि १० वषिमा कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा कुल 

गाििस््य र राखरिय बचि क्रमशः औसि ११ प्रखिशि र ४०.८ प्रखिशि रिकेो खथयो । एकाखिर उत्पादनमा वखृद्ध गरी 

नागररकको आय र बचि गने क्षमिा बढाउन ु पनछे भने अकोिफि  उच्च बचि पररचालन गद ै लगानी र आयमा 

उल्लेख्य वखृद्ध गनुिपने आवश्यकिा रिकेो छ । यो योिना आय र बचि गने क्षमिा अखभवखृद्ध, व्यवखस्थि र सन्िुखलि 

उपभोग, बचिको संरचनात्मक पररवििन र बचि पररचालनको उपयिु वािावरण खनमािणमा केखन्द्रि रिनछे । 

२.  प्रिुख सिथया 

प्रखिव्यखि आय न्यनू भएका कारण आयको ठूलो खिस्सा उपभोगमा िचि िुन,ु िीवन खनवािि लागि उच्च 

रिकेाले न्यनू आय भएका वगिले अपखेक्षि बचि गनि नसक्न,ु भड्खकलो सामाखिक संस्कृखि र बढ्दो सामाखिक िचिका 

कारण मध्यम वगिमा समिे उपभोग दर उच्च रिन,ु सबै वगि िथा क्षेरमा खवत्तीय पिुुँच पगु्न नसक्न,ु बचि सम्बन्धी 

उपकरणिरूको कमी िुन,ु खवत्तीय साक्षरिाको कमी रिन ु र पुुँिी बिारको आधार साुँघरुो रिन ुबचि सम्बन्धी प्रमिु 

समस्या िुन ्। 

३.  चुनौिी िथा अिसि 

आमनागररकमा बचिको मित्व िथा बचि गने व्यवस्थापकीय क्षमिाको खवकास गनुि, आयािमिुी अथििन्रलाई 

उत्पादनमिुी अथििन्रमा रूपान्िरण गनुि, बचि िथा लगानीमा मित्तम प्रखिफलको सखुनखश्चििा गनुि, मदु्रास्फीखिलाई 

वाखजछि सीमाखभर राख्न,ु बचि पररचालन सम्बन्धी नवीनिम उपकरणको अवलम्बन, आकषिण र खवस्िार गनुि, 

खवपे्रषण आयलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्िरण गनुि र उपभोगलाई व्यवस्थापन गनुि बचि सम्बन्धी प्रमिु 

चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्।  
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बैंक, खवत्तीय संस्थाको खवस्िार र पिुुँच वखृद्ध िुन ुिथा खवत्तीय उपकरणको िीव्र खवस्िार िुन,ु पखछल्ला वषिमा 

बचिको उच्च ब्यािदर रिन,ु खवपे्रषण आप्रवाि उल्लेख्य रिन,ु खवत्तीय संघीयिाको कायािन्वयनका कारण स्थानीय 

ििसम्म खवकास/खनमािणमा सावििखनक िचि वखृद्ध िुन ु र कुल राखरिय बचि उच्च भएकाले राखरिय पुुँिी खनमािणको 

लाखग स्रोिको उपलब्धिा िुन ुबचि सम्बन्धी अवसरका रूपमा रिकेा छन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

बचि पररचालन माफि ि आत्मखनभिर र समनु्नि अथििन्र खनमािण । 

४.२ लक्ष्य 

बचि पररचालनमा संरचनात्मक सधुार गरी लगानी वखृद्ध गन े।  

४.३ उदे्दश्य 

बचि गन ेक्षमिा अखभवखृद्ध र बचि पररचालनको वािावरण खनमािण गरी गाििस््य िथा राखरिय बचि अखभवखृद्ध 

गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. रोिगारी र आय–आििनका 

अवसर वखृद्ध गरी बचि गन े

क्षमिा वखृद्ध गन े। 

१. समिामलूक आयवखृद्ध िथा आखथिक िोखिम न्यनूीकरण गन ेसमखष्टगि 

आखथिक नीखि अवलम्बन गररनछे ।  

२. न्यनूिम मलू्यमा गणुस्िरीय दखैनक उपभोग्य वस्िु र आधारभिू िथा 

सामाखिक सेवा सखुवधाको सखुनखश्चििा कायम गरी बचिको दायरा 

खवस्िार गररनछे । 

३. राखरिय बचि नीखि ििुिमा गरी कायािन्वयन गररनेछ ।  

२. घर पररवार, खनिी क्षेर र 

सिकारी िथा सामदुाखयक 

संस्थालाई बचि गनि 

प्रोत्सािन र आकषिण गन े। 

१. घर पररवार िथा सावििखनक क्षेरको अनतु्पादक िचिलाई खनरुत्साखिि 

गरी उत्पादनशील िचिमा प्रोत्साखिि गररनेछ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

२. बचि िथा लगानीमा उच्चिम प्रखिफलको सखुनखश्चििा िुन े वािावरण 

खनमािण गररनछे ।  

३. बचि पररचालन गरी आखथिक वखृद्ध गनि रािस्व प्रणाली िथा  खवत्तीय 

क्षेरमा आवश्यक सधुार गररनेछ ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

३. खवत्तीय प्रणालीको खवकास 

िथा अनौपचाररक क्षेरको 

खनयमन माफि ि व्यखिगि, 

संस्थागि र वैदखेशक 

रोिगारीको बचि 

पररचालन गने  । 

१. बचि िथा लगानी सम्बन्धी खवद्यमान उपकरणको प्रभावकारी उपयोग 

िथा नवीनिम उपकरणिरूको अवलम्बन र खवस्िार गररनेछ ।  

२. पुुँिी बिारलाई एकीकृि िथा सघनीकृि गरी पुुँिी खनमािणमा बचि 

आकषिण गररनछे ।  

३. सम्झौिीि बचि कोष िथा खनवखृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन र 

खवप्रेषणको उत्पादनशील पररचालन गनि खवशेष बचि िथा लगानी 

योिना संचालनमा ल्याइनछे ।   

४. अनौपचाररक क्षेरको औपचाररकीकरण गरी खवत्तीय सेवा खवस्िार र 

बचि अखभवखृद्ध गररनछे ।  

५. वैदखेशक रोिगारीको बचि पररचालन गनि आवश्यक उपकरणिरू 

कायािन्वयनमा ल्याइनछे । 

४. बचि अखभवखृद्ध िथा 

पररचालनमा अन्िरसरकारी 

समन्वय िथा खनिी, 

सिकारी िथा सामदुाखयक 

क्षेरको सिकायि अखभवखृद्ध 

गन े। 

१. खवत्तीय प्रणालीको खवस्िार गरी सम्पणूि नागररकमा खवत्तीय पिुुँच 

परु् याइनछे ।  

२. बैंक िथा खवत्तीय क्षरेको पिुुँच र सेवा खवस्िार गररनछे ।  

३. सिकारी िथा सामदुाखयक संस्था माफि ि न्यनू आय भएका िथा साना 

बचिकिािको बचि िथा लगानी अखभवखृद्ध गररनछे ।  

४. खवत्तीय संस्था, सिकारी र समदुाखयक क्षेरसुँगको सिकायिमा स्थानीय 

ििबाि बचि (िासगरी दीघिकालीन बचि) को मित्वबारे खवत्तीय 

सचेिना र साक्षरिा कायिक्रम संचालन गररनछे ।  

५. स्थानीय ििमा खवत्तीय संस्थाको खवस्िार एवम ् प्रदशे रािधानीमा 

प्रादखेशक समन्वय गन े गरी खवत्तीय प्रणालीको संरचनात्मक सधुार 

गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा कुल गाििस््य बचि १९ प्रखिशि िथा कुल राखरिय बचि ४७ प्रखिशि 

पगुेको िुनेछ । 
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४.२  सािषजमनक मित्त  

४.२.१ सािषजमनक खचष 

१.  पृष्ठभूमि 

उपलब्ध स्रोि र साधनको कुशल िथा प्रभावकारी उपयोग गरी समािवाद उन्मिु अथििन्रको आधार खनमािण 

गनि सावििखनक िचिको प्रभावकारी पररचालन आवश्यक िुन्छ । नागररकका बढ्दो आवश्यकिा र अपके्षालाई 

उपलब्ध स्रोि र साधनको सीमाखभर रिी सम्बोधन गनुिपन ेअवस्था छ । साथै, संखवधानले प्रत्याभिू गरेका मौखलक 

िकको कायािन्वयन गनि बनेका काननुले खसििना गरेका आखथिक दाखयत्विरूको व्यवस्थापन गनुिपने छ । संघीय प्रणाली 

अनरुूप सावििखनक िचिको संरचना र िचि गन ेभखूमका एवम ्खिम्मवेारीमा पररवििन भएकोले संघ, प्रदशे र स्थानीय 

ििले आ-आफ्नो िचि खिम्मेवारी बमोखिम सावििखनक स्रोिको सन्िुखलि र न्यायोखचि खवखनयोिन गरी कायािन्वयन 

गनुिपनछे । समग्र सावििखनक िचि प्रणालीलाई पारदशी, िवाफदिेी र नखििामलूक बनाउन िीनै ििमा सावििखनक 

िचिको उपयोग गन े क्षमिा अखभवखृद्ध गनुि अपररिायि िुन्छ । खवगि १० वषिमा सावििखनक िचि कुल गाििस््य 

उत्पादनको अनपुािमा १९.८ प्रखिशिबाि ३६.१ प्रखिशि पगुकेो छ । िसथि सावििखनक िचिको कुशलिा, 

प्रभावकाररिा र खदगोपना, उच्च िथा गणुस्िरीय पुुँिीगि िचि र राखरिय पुुँिी खनमािण र खवत्तीय संघीयिा कायािन्वयनमा 

यो योिना केखन्द्रि छ ।  

२.  प्रिुख सिथया 

चालु िचि बढ्द ै िान ु िर पुुँिीगि िचि अपेखक्षि रूपमा बढ्न नसक्न,ु खवखनयोिन कुशलिा र कायािन्वयन 

दक्षिाको कमी िुन,ु प्रखिबद्धिा अनरुूप खवकास सिायिा पररचालन निुन ुर आखथिक अनशुासनको पालनमा कमी िुन ु

सावििखनक िचि व्यवस्थापनका प्रमिु समस्या िुन ्। िचि गने क्षमिाभन्दा बढी बिेि माग िुन,ु खवखनयोिन कुशलिा र 

कायािन्वयन दक्षिा कमी, खनधािररि समय, लागि, पररमाण र गणुस्िरमा आयोिना सम्पन् न निुन,ु क्रमागि आयोिनाको 

संख्या अखधक िुन ुर आयोिना सशुासन कायम िुन नसक्न ुिस्िा थप समस्या रिकेा छन ्। 

३.  चुनौिी िथा अिसि  

नेपालको दीघिकालीन सोच, खदगो खवकास लक्ष्यको मागिखचर र पन्रौं योिनाको लक्ष्य िाखसल िुने गरी 

सावििखनक िचि व्यवस्थापन गनुि, सावििखनक िचिको बढ्दो मागलाई कुशलिापवूिक व्यवस्थापन गद ैखवत्तीय संघीयिा 

कायािन्वयन गनुि, खवखनयोिन कुशलिा र िचि गन े दक्षिा अखभवखृद्ध गनुि, र चाल ुिचिलाई वाखजछि सीमामा रािी 

पुुँिीगि िचिमा बढोत्तरी गनुि प्रमिु चनुौिी रिकेा छन ्। राखरिय आवश्यकिा र प्राथखमकिाका क्षेरमा खवकास सिायिा 

पररचालन गनुि, सावििखनक िचि प्रणालीलाई प्रदशे र स्थानीय ििमा संस्थागि गनुि र प्रदशे िथा स्थानीय ििको 

आवश्यकिा र उपलब्ध स्रोिबीच सन्िुलन कायम गनुि िस्िा थप चनुौिी रिकेा छन ्।  

सावििखनक िचि प्रणालीमा भएका नीखिगि, काननूी, प्रखक्रयागि एवम ्प्रखवखधिन्य सधुार, िीन ैििमा खनवािखचि 

सरकारको खक्रयाशीलिा र प्रादखेशक िथा स्थानीय अथििन्रको खवकास, स्थानीय स्रोि र साधनको उच्चिम 

पररचालनको सम्भावना र खवकास साझेदारिरूको सिायिा प्रखिको प्रखिबद्धिा प्रमिु अवसर िुन ्। साथै, नेपालको 

दीघिकालीन सोच, खदगो खवकासका लक्ष्यको मागिखचर िथा खवत्तीय रणनीखि र मध्यमकालीन िचि संरचनाले 

सावििखनक िचिलाई थप प्रभावकारी बनाउन ेअवसर प्राि भएको छ।   
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४.  सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

सावििखनक िचिको कुशल र नखििामलूक व्यवस्थापनद्बारा समदृ्ध अथििन्र खनमािण । 

४.२ लक्ष्य 

सावििखनक िचिको कुशल, समन्याखयक र नखििामलूक व्यवस्थापन गरी समदृ्ध र सबल अथििन्र खनमािण गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

सावििखनक िचिको खवखनयोिन दक्षिा, कायािन्वयन कुशलिा र खवत्तीय अनशुासन कायम गरी उच्च आखथिक 

वखृद्ध िाखसल गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको 

सावििखनक िचि प्रणाली 

सदुृढ गरी दक्षिा, पारदखशििा 

र िवाफदखेििा कायम गरी 

नखििामलूक बनाउन े। 

१. खवत्तीय उत्तरदाखयत्व सखििको संघीय आखथिक कायिखवखध काननु लगायि 

सावििखनक िचि प्रणालीसुँग सम्बखन्धि काननुको ििुिमा िथा पररमाििन 

गरी कायािन्वयनमा ल्याइनेछ । 

२. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको सावििखनक िचि सम्बन्धी एकीकृि प्रणाली 

खवकास गररनेछ ।   

३. आवखधक योिना र वाखषिक योिना िथा बिेिबीच िादात्म्य कायम गनि, 

कायिक्रम/आयोिनाको प्राथखमकीकरण र स्रोिको सखुनखश्चििा गनि र 

सावििखनक िचिलाई नखििासुँग आबद्ध गनि मध्यमकालीन खवत्तीय 

िाका, मध्यमकालीन बिेि िाका र मध्यमकालीन नखििा िाका 

सखिि मध्यमकालीन िचि प्रणालीलाई िीनै ििमा संस्थागि गन े

व्यवस्था गररनछे ।  

४. आखथिक वषिको सरुुआिदखेि न ैपुुँिीगि िचि गनि प्रोत्सािनको व्यवस्था 

गररनेछ । 

५. सावििखनक िचिको दक्षिा सधुार गने प्रणाली खवकास गररनेछ ।  

६. खवत्तीय िोखिम न्यनूीकरण गनि िीन ै ििको आन्िररक खनयन्रण 

प्रणालीलाई सदुृढ गररनछे । 

७. बिेि िथा कायिक्रम/आयोिना ििुिमा िथा कायािन्वयनसुँग सम्बखन्धि 

कमिचारीको क्षमिा अखभवखृद्ध गररनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

२. सावििखनक िचिलाई 

आखथिक िथा सामाखिक 

पुुँिी खनमािणका क्षेरमा 

कुशल र प्रभावकारी 

खवखनयोिन गन े। 

१.  चालु िचि व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड बनाइनछे । साथै, गैरबिेिरी 

िचिलाई खनयन्रण गद ैलखगनेछ ।  

२. चालु िचिलाई पुुँिीगि िचिको उत्पादनशील क्षमिा अखभवखृद्ध गनि 

आबद्ध गररनेछ । खनखमिि पुुँिीगि संरचनािरूको ममिि–सम्भारमा 

आवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।  

३. रािस्वको आधार वखृद्ध गने एवम ्उच्च प्रखिफल खदने र उत्पादन वखृद्धसुँग 

सम्बखन्धि पवूािधारका क्षरेमा सावििखनक स्रोिको खवखनयोिन गररनेछ ।  

४. खशक्षा, स्वास््य, िानपेानी िथा सरसफाई र सामाखिक सरुक्षा एवम ्

संरक्षणमा आवश्यक बिेि खवखनयोिन गरी सामाखिक खवकासमा िोड 

खदइनेछ ।  

५. खवकास कायिक्रम/आयोिनालाई प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गनि 

आयोिना व्यवस्थापन खनदखेशका ििुिमा गरी संघ, प्रदशे र स्थानीय 

ििमा कायािन्वयन  गररनेछ ।  

६. आन्िररक ऋणलाई उत्पादनमलूक र पुुँिी खनमािण िुन ेक्षरेमा उपयोग गनि 

प्राथखमकिा खदइनछे ।  

७. आयोिनाको आखथिक सामाखिक लाभ लागि खव्ेषण गरर उपयिु 

भएको आयोिनािरूको राखरिय आयोिना बैंक स्थापना गररनछे । सो 

बैंकमा सचूीकृि कायिक्रम/आयोिनालाई अपखेक्षि प्रखिफल, प्रादखेशक 

सन्िुलन र स्थानीय आवश्यकिाका आधारमा प्राथखमकिाक्रम बमोखिम 

बिेि खवखनयोिन गरी कायािन्वयन गने व्यवस्था गररनछे ।  

८. आयोिना सशुासनमा सधुार गरी क्रमागि  आयोिनािरूको खनधािररि 

समयमै सम्पन् न गररनछे ।  

९. अनदुानलाई उत्पादनशील र पारदशी रूपमा प्रदान गनि राखरिय अनदुान 

नीखि ििुिमा गररनछे ।  

१०. एकद्वार प्रणाली माफि ि अनदुान खविरण गने नीखि खलइनेछ ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

३. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको 

खवकासको आवश्यकिालाई 

सम्बोधन गन े गरी 

न्यायोखचि, सन्िुखलि र 

पररपरूक रूपमा 

अन्िरसरकारी खवत्त 

व्यवस्थापन गन े। 

१. िीन ििका सरकारबीचमा िुन े स्रोिको बाुँडफाुँि एवम ् खवत्तीय 

िस्िान्िरणलाई पारदशी, न्यायसंगि र सन्िखुलि बनाउन खवस्ििृ आधार, 

मागिखचर र एकीकृि ढाुँचा ियार गररनेछ ।  

२. खवकास र उपलब्ध स्रोि बीचको असन्िलुन कम गनि समन्याखयक रूपमा 

आखथिक िथा सामाखिक पवूािधारका क्षेरमा लगानी केखन्द्रि गरी प्रदशे र 

स्थानीय ििबीच सन्िुलन कायम  गररनेछ ।  

३. िीन ििका सरकारबीचको सिलगानी र खद्वपक्षीय लगानी सम्बन्धी 

सम्झौिाका ढाुँचा ियार गरी कायािन्वयन गररनछे । 

४. सावििखनक िचि 

प्रणालीलाई आधखुनक 

सचूना प्रखवखधमा आधाररि 

बनाई थप पारदशी बनाउन े। 

१.  बिेि ििुिमा, कायािन्वयन, लेिाङ्कन र प्रखिवेदनमा िीन ििकै 

सरकारबीच एकरूपिा कायम गनि आधखुनक सचूना प्रखवखधको 

अवलम्बन गरी एकीकृि सावििखनक खवत्त व्यवस्थापन सचूना प्रणाली 

खवकास गररनेछ ।  

२. सावििखनक भिुानी व्यवस्थालाई पणूि रूपमा खवद्यिुीय प्रणालीमा 

आधाररि बनाइनछे ।  

३. मन्रालयगि बिेि सचूना प्रणाली (LMBIS) लाई एकलकोष िािासुँग 

आबद्ध गरी थप सदुृढ बनाइनेछ ।  

४. साविखनक िचि िथा रािस्व सम्बन्धी िानकारी खवद्यिुीय माध्यमबाि 

सावििखनकीकरणको व्यवस्था गररनेछ । सावििखनक िचिको अनगुमन 

गने प्रणाली स्थापना गररनछे ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

बिेि खवखनयोिनमा कुशलिा, सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोग र बिेिको अपेखक्षि नखििा प्राि भएको िुन,े 

सावििखनक िचिमा पुुँिीगि िचिको खिस्सा उल्लेख्य बढेको िुन,े संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबीच खवत्तीय 

अन्िरआबद्धिा सदुृढ भई खवत्तीय संघीयिा कायािन्वयन प्रभावकारी भएको िुन,े बिेि प्रणाली पारदशी, वैज्ञाखनक र 

सचूना प्रणालीमा आधाररि भएको िुन ेर आयोिना िोखकएको गणुस्िर, पररमाण, लागि र समयमा सम्पन् न भएको 

िुनेछ । 
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४.२.२ िाजथि 

१.  पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानमा उल्लेि भएका मौखलक िक, राज्यका खनदशेक खसद्धान्ि र नीखिको कायािन्वयन गनि, 

मलुकुको खवकास र समखृद्धको लाखग सावििखनक िचिको बढ्दो आवश्यकिा परूा गनि र वैदखेशक सिायिामाखथको 

खनभिरिा कम गनि आन्िररक स्रोि पररचालनमा वखृद्ध गनि आवश्यक छ । खवगि १० वषिमा रािस्वको औसि वखृद्धदर 

२०.४ प्रखिशि र आ.व. २०७४/७५ मा कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा २४.६ प्रखिशि पगुेको छ । संघीय 

प्रणाली अनरुूप सावििखनक खवत्त संरचना सदुृढ गरी लगानी, व्यवसाय र करदािामैरी कर प्रशासन माफि ि उत्पादन 

वखृद्धलाई सियोग परु् याउुँद ैअखधकिम रािस्व पररचालनिफि  यो योिना खनदखेशि छ । 

२. प्रिुख सिथया 

आखथिक खक्रयाकलापमा अनौपचाररक क्षेरको खिस्सा उच्च िुन,ु रािस्वको ठूलो खिस्सा आयािमा खनभिर रिन,ु 

आय करको अंश अपेखक्षि रूपमा बढाउन नसखकन,ु मलू्य अखभवखृद्ध कर प्रणालीलाई राखरिय कराधार संरक्षण गनि सक्न े

गरी सदुृढ गनि नसक्दा अपखेक्षि रािस्व संकलन िुन नसक्न,ु करको दायरा अपखेक्षि रूपमा खवस्िार िुन नसक्न ुिथा 

संभावना र क्षमिा अनरुूप रािस्व पररचालन िुन नसक्न ुयस क्षरेका प्रमिु समस्या िुन ्।  

३.  चुनौिी िथा अिसि 

कर पररपालनमा दखेिएको अन्िरमा सधुार गनुि प्रमिु चनुौिीको रूपमा रिकेो छ । सम्पणूि आखथिक 

कारोबारिरूलाई करको दायरामा ल्याउन,ु कर सङ्कलन लागि र करदािाको कर पररपालन लागि घिाउुँद ै कर 

काननुको पणूि पालना गनुि गराउन,ु उत्पादन (िासगरी सेवा क्षरे) िथा आखथिक वखृद्ध र रािस्वबीच सबल अन्िरसम्बन्ध 

कायम गनुि र करदािा िथा कर प्रशासन दवैु पक्षमा व्यावसाखयकिा, पारदखशििा र सदाचाररिा कायम गनुि यस क्षेरका 

सिायक चनुौिी िुन ्। साथै, संघीय संरचना बमोखिम रािस्व संरचनामा सामजियस्िा ल्याउन,ु रािस्व चिुावि 

खनयन्रण गनुि, कारोबार मलू्यलाई भन्सार िाुँचपास प्रणालीको आधार बनाउन,ु कारोबारको यथाथि खबल खबिक 

अखनवायि रूपमा खदने/खलन े व्यवस्था गनुि र रािस्व संकलन िथा व्यापार सििीकरण बीच सन्िलुन कायम गनुि यस 

क्षेरका थप चनुौिी िुन ्। 

नीखिगि खस्थरिा र स्थाखयवव भइ सिि व्यावसाखयक वािावरण खनमािण िुन,ु उच्च आखथिक वखृद्ध र अथििन्रको 

आकारमा खवस्िार िुुँद ैिान ु/संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको कायिक्षेर बमोखिम रािस्व पररचालनको संभावना वखृद्ध िुन,ु 

यस क्षेरका प्रमिु अवसर िुन ्। साथै कर सिभाखगिामा भएको बढोत्तरीसुँग ै करको दायरा खवस्िार िुुँद ै िान,ु कर 

प्रणाली थप प्रगखिशील िुन,ु स्वदशेी उद्योग व्यवसायको संरक्षण र प्रवद्धिन गने नीखिगि व्यवस्था िुन,ु कर प्रशासनको 

संस्थागि खवस्िार िथा करदािाको पिुुँचमा वखृद्ध र रािस्व प्रशासनलाई सचूना िथा प्रखवखधमा आधाररि बनाउुँद ैिान ु

समेि थप अवसर िुन ्। 
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४.  के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

सदुृढ र प्रगखिशील रािस्व प्रणालीको खवकास गरी समदृ्ध अथििन्र खनमािण । 

४.२ लक्ष्य 

आन्िररक उत्पादन र आयमा आधाररि करको वखृद्ध गद ैरािस्व कुल गाििस््य उत्पादनको एक खििाई परु् याउन े।  

४.३ उदे्दश्य 

उत्पादन, लगानी, व्यवसाय िथा करदािामैरी एवम ् स्वच्छ, ििस्थ, पारदशी र प्रगखिशील कर प्रणालीको 

खवकास िथा स्वैखच्छक कर सिभाखगिाबाि अखधकिम रािस्व पररचालन गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. सबै खकखसमका आखथिक 

खक्रयाकलापलाई करको 

दायरामा ल्याई रािस्वको 

आधार फराखकलो बनाउन े। 

१. राखरिय िथा अन्िरािखरिय कराधारको संरक्षण गरी रािस्व संरक्षण 

गररनेछ । रािस्वको राखरिय ढाुँचा बनाइनछे । 

२. सबै प्रकारका आखथिक िथा व्यावसाखयक कारोबारमा संलग्न व्यखि िथा 

फमिलाई स्थायी लेिा नम्बर प्रदान गरी करको दायरामा ल्याइनेछ ।  

३. खवद्यिुीय माध्यमबाि बीिक िारी गने व्यवस्था अवलम्बन गरी खबल 

बीिक खदन-ेखलन ेप्रणालीमा सधुार गरी मलू्य अखभवखृद्ध कर प्रणालीलाई 

प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

४. करको दायरमा सबैको सिभाखगिा बढाउन करदािा खशक्षालाई खवस्िार 

गरी कर सचिेना अखभवखृद्ध गररनछे । 

२. रािस्व प्रशासनको खवस्िार 

िथा आधखुनकीकरण गरी 

कुशल, व्यावसाखयक र 

स्वच्छ बनाउन े। 

१. करको दायरा खवस्िार िथा करदािाको पिुुँच अखभवखृद्ध गनि आन्िररक 

रािस्व प्रशासन सढृुढीकरण िथा खवस्िार गररनछे ।  

२. सबै खकखसमका रािस्वलाई समि्ेने गरी खवद्यमान खवद्यिुीय रािस्व 

भिुानी प्रणालीको सदुृढीकरण र खवस्िार गररनछे ।  

३. खवश्व कर प्रणालीमा प्रयोगमा आएका नवीनिम खवखध, अभ्यास, प्रखवखध 

र उपकरणको प्रयोग गरी कर प्रशासनको आधखुनकीकरण गररनेछ ।  

४. बारकोड सखििको अन्िःशलु्क खिकिको प्रयोग र ि्याखकङ प्रणाली 

अवलम्बन गरी अन्िःशलु्क प्रशासनलाई आधखुनकीकरण गररनछे ।   
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िणनीमि कायषनीमि 

३. आखथिक खक्रयाकलापको 

खवस्िार, आयाि 

व्यवस्थापन र खनयािि 

प्रवद्धिनमा सियोग पगु्ने गरी 

कर प्रणालीलाई लगानी 

िथा व्यवसायमैरी बनाउन े। 

१. भन्सारमा मालवस्िुको घोषणा, वगीकरण र मलू्याङ्कनलाई यथाथिपरक 

बनाइनछे ।  

२. भन्सार िाुँचपास प्रणालीलाई प्रखवखध िथा िोखिम व्यवस्थापनमा 

आधाररि बनाइनछे । भन्सार िाुँचपासमा खवश्वसनीय व्यापारी (Trusted 

traders) को अवधारणालाई अवलम्बन गररनछे ।  

३. नेपालसुँग बढी आखथिक िथा व्यावसाखयक कारोबार भएका र लगानी 

संभावना भएका मलुुकिरूसुँग नपेालको आखथिक खिि अखभवखृद्ध र 

लगानी प्रवद्धिन िुन े गरी दोिोरो कर मखुि िथा खवत्तीय छल खनरोध 

सम्झौिा गररनछे ।   

४. कर प्रणालीलाई उत्पादनमलूक उद्योगको उत्पे्ररकका रूपमा खवकास 

गररनेछ । 

४. कर संरचना र करका दरमा 

सामखयक सधुार गरी कर 

प्रणालीलाई थप प्रगखिशील 

र समन्याखयक बनाउन े। 

१.  कर सम्बन्धी नवीनिम अवधारणा िथा अभ्यास अवलम्बन गरी कर 

प्रणालीलाई थप प्रगखिशील िथा सावििखनक खवत्तलाई खदगो   बनाइनछे ।  

२. सामाखिक सरुक्षा करको प्रणाली शरुुवाि गररनेछ । 

३. अन्िरािखरिय पररवेश र प्रखिबद्धिा अनरुूप आयकर र भन्सार मिसलु 

दरको पनुरावलोकन गररनछे । 

४. गैरकर रािस्वको क्षरे खवस्िार एवम ्करका दरिरूलाई लागि प्रभावी िुन े

गरी समय सापके्ष पररमाििन गररनेछ ।  

५. संघीय प्रणाली अनरुूप 

रािस्व प्रशासनको 

संरचनागि र प्रणालीगि 

पक्षमा सधुार गन े। 

१. रािस्व प्रशासनको कायि खवखशष्टीकरणको लाखग संगठन संरचनामा सधुार 

िथा खवस्िार गरी थप िनशखि पररचालन गररनछे । 

२. प्रदशे र स्थानीय ििको रािस्व सङ्कलन, कायि कुशलिा िथा कराधार 

पखिचान र खवस्िार सम्बन्धी क्षमिा अखभवखृद्धको लाखग आवश्यक 

समन्वयात्मक र सियोगात्मक भखूमका खनवािि गररनछे ।   

३. खनयमनकारी खनकायमा रिकेा करदािा सम्बन्धी सचूनालाई एकीकृि गरी 

करदािा सचूना व्यवस्थापन प्रणाली खवकास गररनछे ।  

४. करदािा र कर प्रशासन दवैु पक्षमा व्यावसाखयकिा, इमान्दाररिा, 

पारदखशििा, स्वच्छिा र सदाचाररिा कायम गनि आवश्यक उपायिरूको 

अवलम्बन गररनेछ ।  
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५. अपेमक्षि उपलमधध 

रािस्व प्रणाली लगानी, व्यवसाय र करदािामैरी भएको िुने, सबै खकखसमको रािस्व खवद्यिुीय माध्यमबाि 

भिुानी गरी कर संकलन लागि र करदािाको सिभाखगिा लागि घिेको िुन े र कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा 

रािस्व ३२.४ प्रखिशि र आयकर १० प्रखिशि पगुेको िुनेछ । 

४.२.३ अन्ििाषमरिय मिकास सिायिा 

१.  पृष्ठभूमि  

लगानीका क्षरेमा रिकेो स्रोिको अन्िर पखूिि गनि,  व्यापार सन्िलुन कायम गनि र नवीनिम ज्ञान िथा प्रखवखधको 

अवलम्बन/िस्िान्िरण माफि ि खवकास गनि अन्िरािखरिय खवकास सिायिा आवश्यक पदिछ । खवगि ६ दशकदखेि 

नेपालले वैदखेशक सिायिा खलुँद ैआएको भए िापखन यसको प्रभावकारी उपयोग िुन सकेको छैन ्। नागररकका मौखलक 

िक, अखधकारिरूको प्रचलन गराउन र संघीय प्रणाली अनरुूप समन्वयात्मक रूपमा खवकासका खक्रयाकलाप 

सजचालन गनि थप खवकास सिायिाको पररचालन र व्यवस्थापन गनुिपने िुन्छ । साथै खव.सं. २०७९ सम्ममा 

खवकासशील मलुुकको रूपमा स्िरोन्नखि िुन र खव.सं. २०८७ सम्ममा मध्यम आय भएको मलुुकमा स्िरोन्नखि सखिि 

खदगो खवकासका लक्ष्य िाखसल गनि आवश्यक सावििखनक लगानी ििुाउन समिे वैदखेशक सिायिा पररचालन 

गनुिपनेछ । खवगि १० वषिमा कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा वैदखेशक सिायिा औसि ३.३ प्रखिशि रिकेो र 

सावििखनक िचिमा यसको अंश १३ प्रखिशि मार रिकेो छ । 

२.  प्रिुख सिथया 

अन्िरािखरिय खवकास सिायिा सम्झौिा पवूिको अपयािि ियारी, कमिोर आयोिना व्यवस्थापन िथा अनगुमन 

प्रणाली, खवकास सिायिाको न्यनू ग्रिण क्षमिा र सबै वैदखेशक सिायिा राखरिय प्राथखमकिा िथा प्रणालीमा आबद्ध 

िुन नसक्न ु यस क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्। साथै, सिायिालाई पररयोिना र कायिक्रमको आधारमा भन्दा बिेि 

सिायिामा आबद्ध गनि नसक्न,ु खद्वपक्षीय सिायिालाई राखरिय बिेि प्रणालीमा ल्याउन नसक्न ुपखन समस्याको रूपमा 

रिकेो छ । 

३.  चुनौिी िथा अिसि 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबीच समन्वयात्मक रूपमा खवकास सिायिा पररचालन गनुि, प्रदशे र स्थानीय ििमा 

सजचालन िुने कायिक्रमिरूको िण्डीकरणमा कमी ल्याउन,ु सबै ििको सिायिा व्यवस्थापनमा अपनत्व, आबद्धिा, 

िवाफदखेििा, उत्तरदाखयत्व, पारदखशििा िस्िा असल अभ्यास सखुनखश्चि गनुि, सिायिाको प्रखिबद्धिा र उपयोग बीचको 

अन्िर घिाउन ुर स्थाखपि प्रणाली िथा संरचना माफि ि सिायिा पररचालन गनुि यस क्षरेका प्रमिु चनुौिी िुन ्। 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका सरकार गठन भई खक्रयाशील रिन,ु रािनैखिक स्थाखयववबाि आम िनिामा उत्साि 

र आकाुँक्षा बढ्न,ु सिायिा प्रभावकाररिाका लाखग भइरिकेा अन्िरािखरिय अखभयानमा नेपालको सिभाखगिा िथा 
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प्रखिबद्धिा रिन,ु  खदगो खवकासका लक्ष्य प्राखि र सरकारको दीघिकालीन सोच साकार पानिका लाखग खवकास सिायिा 

प्रवाि गनि खवकास साझेदार ित्पर रिन ुर खवकास सिायिाका नवीनिम एवम ्गैर-पारम्पाररक स्रोि खवकखसि िुुँद ैिान ु

खवकास सिायिाको प्रभावकारी पररचालनका अवसर िुन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच  

अन्िरािखरिय खवकास सिायिाको प्रभावकारी पररचालन माफि ि खवकास र समदृ्ध अथििन्र खनमािण । 

४.२ लक्ष्य  

मलुुकको आवश्यकिा र प्राथखमकिाका क्षेरमा अन्िरािखरिय खवकास सिायिाको पररचालन अखभवखृद्ध गरी 

राखरिय क्षमिा अखभवखृद्ध गद ैखवकास लक्ष्य िाखसल गनि सियोग परु् याउन े।  

४.३ उदे्दश्य 

१. समखृद्धको आधारशीला खनमािण गनि अन्िरािखरिय खवकास सिायिाको छनौिपणूि उपयोग माफि ि राखरिय 

अथििन्रको उत्पादन, उत्पादकत्व िथा रोिगारी बढाउुँद ै मलुुकलाई खवकास खवत्तमा क्रमशः आत्मखनभिरिा 

उन्मिु बनाउन े । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. राखरिय आवश्यकिा, नीखि 

िथा प्राथखमकिाका 

आधारमा अखधकाखधक 

प्रखिफल पाउन े गरी 

अन्िरािखरिय खवकास 

सिायिाको पररचालन गन े। 

१.  वैदखेशक सिायिालाई राखरिय, प्रादखेशक िथा स्थानीय आवश्यकिा र 

प्राथखमकिा अनरुूप उच्च आखथिक प्रखिफल प्राि िुने राखरिय पुुँिी 

खनमािणका क्षेरमा केखन्द्रि गररनेछ ।  

२. सिायिाको उच्चिम मलू्य प्राि गरी खवकास सिायिा पररचालनमा 

प्रभावकाररिा िाखसल गररनेछ ।  

३. खवकास साझदेारिरूलाई िुलनात्मक खवशेषज्ञिा र अनभुव िाखसल 

गरेको क्षेरमा सिायिा पररचालन गनि प्रोत्सािन गररनछे । खवकास 

सिायिाको िण्डीकरणलाई खनरुत्साखिि गररनछे ।  

२. खवकास सिायिा 

प्रभावकाररिा सम्बन्धी 

अन्िरािखरिय प्रखिबद्धिा एवम ्

राखरिय नीखि अनरुूप खवकास 

सिायिाको पररचालन गने । 

१. सिायिा रकम स्थानान्िरण गन ेप्रवखृत्तलाई खनरुत्सािन गद ैसामान्यिया 

एक खवकास साझदेारको रकम अको खवकास साझेदार वा खनकाय माफि ि 

सजचालन नगने नीखिगि व्यवस्था गररनेछ ।  

२. वैदखेशक सिायिाको प्रभावकाररिाका लाखग अन्िरािखरिय िगिमा 

खवकास भएका सखम्मखश्रि खवत्त, दखक्षण/दखक्षण सियोग, आन्िररक स्रोि 
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िणनीमि कायषनीमि 

पररचालन क्षमिा अखभवखृद्ध र खवकासका लाखग कर िस्िा खवकास 

सिायिा सम्बन्धी नवीनिम अवधारणा िथा उपकरणको सान्दखभिकिा 

अध्ययन गरी उपयिुिाको आधारमा उपयोग गररनेछ । 

३. राखरिय बिेि प्रणालीमा आबद्ध िुन े गरी खवकास सिायिा खलन े र 

सिायिा व्यवस्थापन सचूना प्रणालीलाई सदुृढ गरी खवकास सिायिामा 

पारदखशििा अखभवखृद्ध गररनछे ।  

४. अन्िरािखरिय प्रखिबद्धिा र काननुको ढाुँचाखभर रिी वेदखेशक सिायिा 

पररचालन गररनेछ ।  

३. संघीय संरचना बमोखिम 

खवकास सिायिा प्रणाली 

रूपान्िरण गरी प्रादखेशक 

सन्िुलन र समन्याखयकिाको 

खसद्धान्ि अनरुूप खवकास 

सिायिा उपयोग गन े। 

१. संघीय संरचना अनरुूप खवकास सिायिा पररचालन गनि नीखिगि, 

काननुी र संस्थागि व्यवस्था खमलाइनेछ ।  

२. प्रादखेशक सन्िलुन र स्थानीय आवश्यकिा पररपखूिि िुने गरी खवकास 

सिायिा पररचालन गनि प्रोत्साखिि गररनेछ । 

३. आखथिक िथा सामाखिक दृखष्टकोणबाि पछाखड परेका क्षरे, वगि र 

समदुायका खवकासको लाखग सिायिा पररचालन गनि प्रोत्साखिि 

गररनेछ ।  

५.  अपेमक्षि उपलमधध 

सबै प्रकारका खवकास सिायिा राखरिय सावििखनक खवत्त व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भएको िुन,े राखरिय 

आवश्यकिा, नीखि र प्राथखमकिाका क्षरेिरूमा पररचालन भएको िुने र संघीय प्रणाली बमोखिम खवकास सिायिा 

पररचालन भएको िुनछे ।   

४.२.४ सािषजमनक ऋण 

१.  पृष्ठभूमि 

सरकारको न्यनू खवत्त पररचालन, समखष्टगि आखथिक स्थाखयवव, वैदखेशक पुुँिी िथा प्रखवखधको उपयोग र 

अन्िरपसु्िा समिा कायम गनि सावििखनक ऋणको मित्वपणूि भखूमका रिकेो छ । खनिी क्षरेमा प्रवाि िुन े किािमा 

संकुचन िुन नखदई समखष्टगि आखथिक स्थाखयवव कायम िुने गरी राखरिय आवश्यकिा र प्राथखमकिाका क्षरेमा 

सावििखनक ऋण पररचालन गनुि आवश्यक िुन्छ । बढ्दो सावििखनक िचि र सीखमि रािस्व िथा अनदुानका बीचमा 

िादात्म्यिा कायम गनि नपेाल सरकारले आन्िररक एवम ्वैदखेशक ऋणको पररचालन गद ैआएको छ । पखछल्ला वषिमा 

आन्िररक ऋणको पररचालन लक्ष्य बमोखिम िुुँद ैआएको भए िापखन बाह्य ऋण अपके्षाकृि रूपमा पररचालन िुन 

सकेको छैन । आखथिक वषि २०७४/७५ सम्म कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा २९.७ प्रखिशि खिनि बाुँकी ऋणमध्य े

आन्िररक ऋण १३ प्रखिशि र वैदखेशक ऋण १६.७ प्रखिशि रिकेो छ । संघीय संरचना बमोखिम खदगो र उच्च 
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प्रखिफलयिु क्षरेमा सावििखनक ऋण पररचालन गरी उच्च आखथिक वखृद्धको लाखग आवश्यक न्यनू खवत्त पररचालनमा 

योिना केखन्द्रि छ । 

२.  प्रिुख सिथया 

 सावििखनक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीखि निुन,ु राखरिय आवश्यकिा र प्राथखमकिाका क्षरेमा अपेखक्षि 

रूपमा सावििखनक ऋण पररचालन निुन ु सावििखनक ऋण सम्बन्धी प्रमिु समस्या िुन ्। साथै आन्िररक ऋण 

पररचालनका उपकरण सम्बन्धी िनचेिनाको कमी िुन ुर उत्पादनमलूक क्षरेमा ऋण पररचालन गनि नसक्न ुआन्िररक 

ऋण पररचालनमा समस्या रिकेा छन ् भने प्रखिबद्धिा बमोखिम ऋण प्राि गनि नसक्न,ु सिुखलयिपणूि ऋणको अंश 

क्रमशः कम िुुँद ैिान,ु ऋणको पररचालन र उपयोग क्षमिामा कमी िुन ुर खवदशेी खवखनमय सम्बन्धी िोखिम अखधक भई 

लागि बढ्न ुवैदखेशक ऋण पररचालनमा दखेिएका समस्या िुन ्।  

३.  चुनौिी िथा अिसि 

 सावििखनक ऋणलाई उत्पादन िथा पवूािधार खनमािणको क्षेरमा पररचालन गरी खदगो र उच्च प्रखिफलमिुी बनाउन,ु 

सावििखनक ऋणको प्रभावकारी रूपमा िोखिम व्यवस्थापन गनुि, खनिी क्षरेको लगानी खनरूत्साखिि निुन े गरी 

आन्िररक ऋण पररचालन गनुि र आन्िररक पुुँिी पररचालन क्षमिा बढाई खवदशेी ऋणको भार कम गनुि प्रमिु चनुौिी 

िुन ्। साथै, समखष्टगि आखथिक स्थाखयवव कायम गनुि, आन्िररक ऋणको पररचालनका अल्पकालीन िथा दीघिकालीन 

उपकरणप्रखि लगानीकिािको आकषिण बढाउन,ु दीघिकालीन ऋणपरको उपयोग बढाई पुुँिी बिारको खवकास गनुि र 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििले पररचालन गन ेसावििखनक ऋणको समन्वयात्मक रूपमा व्यवस्थापन गनुि समिे यस क्षरेका 

थप चनुौिी िुन ्। 

संघीय प्रणाली बमोखिम संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा खवखभन्न उपकरण माफि ि आन्िररक ऋण पररचालन िुन े

व्यवस्था रिन,ु सावििखनक ऋण कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा कम रिकेाले थप पररचालनको सम्भावना कायम 

रिन,ु सावििखनक ऋणको व्यवस्थापनका लाखग छुटै्ट कायािलय स्थापना भई सजचालनमा आउन,ु पुुँिी बिारको खवकास 

िथा खवस्िार र सचूना प्रखवखधको बढ्दो उपयोगले खवत्तीय प्रणालीमा लगानीकिािको पिुुँच अखभवखृद्ध िुन ु र खदगो 

खवकास लक्ष्यको कायािन्वयनका लाखग खवकासका साझेदारिरूको प्रखिबद्धिा रिन ुयस क्षरेका प्रमिु अवसर िुन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

 सावििखनक ऋणको प्रभावकारी पररचालन गरी सबल अथििन्र खनमािण । 

४.२ लक्ष्य 

 समखष्टगि आखथिक स्थाखयवव कायम गद ैराखरिय पवूािधार र उत्पादनशील क्षेरमा सावििखनक ऋण पररचालन गने । 
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४.३ उदे्दश्य 

 सावििखनक ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी रोिगारी खसििना, राखरिय पुुँिी खनमािण र आखथिक वखृद्धमा 

योगदान परु् याउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. मलुुकले धान्न 

सक्नेगरी उच्च 

प्रखिफलयिु क्षेरमा 

सावििखनक ऋण 

पररचालन गन े। 

१. समखष्टगि आखथिक स्थाखयवव कायम िुने गरी सावििखनक ऋणको पररचालन 

िथा उत्पादनशील र पवूािधार खनमािणका क्षरेमा उपयोग गररनछे ।  

२.  सावििखनक ऋण पररचालनका िोखिम न्यनूीकरण िुनेगरी उपयिु स्रोि 

पखिचान िथा व्यवस्थापन गररनछे । 

३. आन्िररक स्रोि पररचालन, आयाि व्यवस्थापन र खनयािि प्रवद्धिनमा योगदान 

पगु्ने गरी सावििखनक ऋणको पररचालन गररनछे ।  

४. विृि् पवूािधार खनमािण र नेपाल सरकारले िोकेको क्षेर बािकेका क्षेरमा 

पररचालन िुने ऋणमा सरकार िमानि नबस्ने नीखि अङ्गीकार गररनछे ।    

२. सावििखनक ऋण 

व्यवस्थापन सम्बन्धी 

नीखिगि, काननूी र 

संरचनागि सधुार गन े। 

१.  सावििखनक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी मध्यमकालीन िथा दीघिकालीन 

रणनीखि ििुिमा गररनेछ ।  

२. संघीय संरचना अनरुूप सावििखनक ऋणको पररचालन गनि ऐन/खनयममा 

संशोधन गरी काननुी आधार स्पष्ट गररनेछ ।  

३. सावििखनक ऋण व्यवस्थापन कायािलयलाई आधखुनक, सचूना प्रखवखधमैरी र 

अनसुन्धानमलूक बनाइनेछ ।  

४. सावििखनक ऋण पररचालन सम्बन्धी आधारिरूलाई समयानकूुल 

पनुरावलोकन िथा पररमाििन गररनछे ।  

५. पुुँिी बिारको खवकासमा सियोग गनि आवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।  

३. संघीय प्रणाली अनरुूप 

सावििखनक ऋण 

व्यवस्थापन सम्बन्धी 

उपकरण िथा स्रोिको 

खवखवधीकरण गन े। 

१. सरकारी ऋणपरमा लगानीकिािको आकषिण बढाउन खवत्तीय साक्षरिा 

प्रवद्धिन, प्रोत्सािनको व्यवस्था, सरकारी ऋणपरको उपकरणमा खवखवधीकरण 

र स्वचाखलि कारोबार संयन्रको खवकास गरी दोस्रो बिारलाई सखक्रय 

बनाइनछे ।  

२. वैदखेशक ऋण सम्बन्धी नवीनिम अवधारणा, स्रोि िथा उपकरणको 

सान्दखभिकिा अध्ययन गरी उपयिुिाको आधारमा पररचालन गररनेछ ।  

३. प्रदशे र स्थानीय ििको आखथिक सम्भावना र खवत्तीय क्षमिा, अपेखक्षि 

प्रखिफलको आधारमा उपयिु उपकरण माफि ि सावििखनक ऋण पररचालन 

िुने व्यवस्था गररनछे ।  
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५.  अपेमक्षि उपलमधध 

 सावििखनक ऋण कुल गाििस््य उत्पादनको ४ प्रखिशि खभर रिकेो िुने र राखरिय प्राथखमकिा प्राि पुुँिी खनमािण 

िथा उत्पादनशील क्षेरमा सावििखनक ऋणको पररचालन भई उच्च आखथिक वखृद्धमा योगदान पगुेको िुनेछ । 

४.२.५ अन्िि-सिकािी मित्त 

१. पृर ठभूमि  

खवत्तीय संघीयिा संखवधान र काननु बमोखिम संघ, प्रदशे र स्थानीय ििले कायि खिम्मेवारी परूा गनि आवश्यक 

स्रोि पररचालन सखििको अखधकारको प्रयोगका लाखग आवश्यक िुन्छ । नपेालको संखवधानले धारा ५७ बमोखिम 

राज्यशखिको प्रयोग र अनसुचूी ५, ६, ७, ८ र ९ बमोखिमका एकल र साझा अखधकार प्रदान गरी िीन ििलाई कायि 

खिम्मेवारी िोकेको छ । यी खिम्मेवारी परूा गनि कराखधकार बािके प्रदशे र स्थानीय ििलाई संघीय सखज चि कोषबाि र 

स्थानीय ििलाई प्रदशे सखज चि कोषबाि रािस्व बाुँडफाुँिसखिि खवत्तीय समानीकरण, सशिि, समपरूक र खवशषे 

अनदुानबाि खवत्तीय िस्िान्िरण माफि ि स्रोि उपलब्ध गराउनपुन ेव्यवस्था संखवधानको धारा ६० ले गरेको छ । साथै 

िीनै ििका सरकारले घािा बिेि प्रस्िुि गनि पाउने भएकाले खवत्त व्यवस्थापनका लाखग आन्िररक ऋण समेि उठाउन 

पाउन ेव्यवस्था रिकेो छ । पारदशी र न्यायपणूि खवत्तीय िस्िान्िरण गद ैखवत्तीय संघीयिालाई संस्थागि गने, सन्िुखलि र 

समन्याखयक ढंगमा प्रादखेशक र स्थानीय अथििन्रको खवकास गद ैखवकास र समखृद्धको आधार खसििना गने गरी अन्िर 

सरकारी खवत्त व्यवस्थापन गनिमा योिना केखन्द्रि छ ।      

२. प्रिुख सिथया  

प्रदशे र स्थानीय ििको खवश्वसनीय र ििगि रूपमा अलग अलग ि्याङ्क निुन,ु प्रदशे र स्थानीय ििमा खवत्त 

व्यवस्थापन सम्बन्धी अनभुवको कमी, प्रदशे र स्थानीय ििको िचिको आवश्यकिा पखिचान िुन नसक्न,ु प्रदशे र 

स्थानीय ििको रािस्व अखधकार भए िापखन खिनको वास्िखवक रािस्व क्षमिा पखिचान निुन ु प्रमिु समस्या िुन ्। 

साथै, िीन ै ििका सरकारले आन्िररक ऋण पररचालनको लाखग उपलब्ध बिार र समग्र खवत्तीय स्थाखयववमा पान े

प्रभाव आुँकलन गनि कखठन िुन,ु िीनै ििका आखथिक पक्षिरूको सम्बन्धमा आवश्यक काननु िथा नीखििरूको अभाव 

रिन,ु संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको कायिसम्पादनमा दोिोरोपना कायमै रिन ुर खवत्तीय िस्िान्िरणका खवखभन् न स्वरूप र 

उपयोगबारे बझुाइमा एकरूपिा निुन ुसमिे समस्या रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििले संखवधानप्रदत्त कायि खिम्मेवारी परूा गनि आवश्यक स्रोि पखिचान गरी व्यवस्थापन 

गनुि, प्रदशे र स्थानीय ििको ि्याङ्कलाई खवश् वसनीय र भरपदो बनाउन,ु प्रदशे र स्थानीय ििको िचिको आवश्यकिा 

पखूिि गनिका लाखग खवखभन् न प्रकारका खवत्तीय िस्िान्िरणको उपयोग िि् िि ्प्रयोिनका लाखग िुन ेसखुनखश् चि गनुि र प्रदशे 

र स्थानीय ििमा िचि र स्रोिको उपयोग सम्बन्धी क्षमिा खवकास गनुि अन्िर-सरकारी खवत्त सम्बन्धी प्रमिु चनुौिी िुन ्।   
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िीनै ििमा आखथिक-सामाखिक खक्रयाकलाप खवस्िार भई थप स्रोिका लाखग आधार ियार िुन,ु िीन ै ििका 

सरकारले आ-आफ्नो रािस्व अखधकार प्राप् ि गरेकाले रािस्व पररचालनमा बढोत्तरी िुन ेअवस्था रिन,ु स्थानीय िि 

सेवा प्रवािका अखिररि स-साना पवूािधार खनमािण, उद्योग व्यवसाय खवस्िार र कृखष उत्पादन वखृद्धमा समेि संलग् न िुन े

िुुँदा स्थानीय अथििन्र खवकासको सम्भावना िुन,ु र समग्र आखथिक खवकासमा िीनै ििका सरकारको अपनव व कायम 

िुन ु यस क्षेरका अवसर िुन ्। साथै खवगिमा केन्द्रबाि सज चालन भइरिकेा कायिक्रम/आयोिना प्रदशे िथा स्थानीय 

ििमा िस्िान्िरण भई प्रदशे र स्थानीय ििमा रोिगारीका अवसर खसििना अवस्था रिन,ु संघीय सखज चि कोषबाि प्रदशे 

र स्थानीय ििमा िथा प्रदशे सखज चि कोषबाि स्थानीय ििमा िुने खवत्तीय िस्िान्िरणको उपयोग िोखकएको प्रयोिनका 

लाखग मार गनुिपने भएको िुुँदा अनावश्यक रूपमा स्रोि छररन ेप्रवखृत्तमा कमी आउन ेर उपलब्ध खवत्तीय स्रोिको मित्तम 

उपयोग गद ै प्रदशे र स्थानीय िििरूबीच खवकासमा प्रखिस्पधाि गन ेवािावरण खनमािण िुन ु यस क्षरेका अन्य अवसर 

िुन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

 खवत्तीय संघीयिा माफि ि समदृ्ध र समािवाद उन्मिु अथििन्र खनमािण । 

४.२ लक्ष्य 

 संघीय प्रणाली बमोखिम दशेखभर उपलब्ध सबै प्रकारका खवत्तीय स्रोि र साधनको समिामलूक र न्यायोखचि 

पररचालन गरी सन्िुखलि र न्यायपणूि खवकास गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििलाई संवैधाखनक कायि खिम्मेवारी परूा गनिका लाखग िचिको आवश्यकिा सम्बोधन 

िुन ेगरी सन्िखुलि र न्यायोखचि स्रोि उपलब्ध गराउन ुर िीन ैििको खवत्तीय आधार (Fiscal Space) वखृद्ध 

गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. िीन ििका सरकारका 

एकल िथा साझा कायि 

खिम्मेवारीिरू  

सामज िस्यपणूि ढङ्गबाि 

परूा गनि स्रोि व्यवस्थापन 

गन े। 

१. िीन ििका सरकारबाि कायािन्वयन िुन ेकायिक्रम एकअकािसुँग नदोिोररन े

र पररपरूक िुने गरी गररनछे । 

२. प्रदशे र स्थानीय ििबाि पररचालन िुने साझा अखधकार क्षरेका करको 

एकल कराखधकार र प्रशासन िुने व्यवस्था कायम गररनछे । 

३. अन्िर-प्रदशे पररषद,् अन्िर-सरकारी खवत्त पररषद,् प्रदशे समन्वय 

पररषदको भखूमका बढाउुँद ैअन्िर-सरकारी समन्वय प्रभावकारी बनाइनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४. रािस्व िथा िचि गन ेअखधकार क्रमशः प्रदशे र स्थानीय ििमा िस्िान्िरण 

गद ैलखगनेछ । 

५. कयिक्रम िथा आयोिना वगीकरणका साथै कायिक्षेर अनसुार िस्िान्िरण र 

सजचालन गररनछे । 

६. राखरिय खवकास कायिक्रमिरूमा समिे प्रदशे र स्थानीय ििको 

स्वाखमववबोध बढाउने गरी सिभाखगिाको वािावरण खनमािण गररनछे ।  

2. अन्िर-सरकारी खवत्त 

िस्िान्िरणलाई पारदशी, 

अनमुानयोग्य र न्यायोखचि 

बनाउन े। 

१. प्रदशे  िथा  स्थानीय ििको रािस् व क्षमिा र सम्भाव्यिाको अध्ययन गरी 

रािस्व पररचालनमा थप सधुार गररनेछ । 

२. अन्िर-सरकारी खवत्तीय िस्िान्िरणलाई वस्िुगि र पारदशी बनाउन 

आवश्यक ि्याङ्कीय आधार ियार गररनछे । 

३. प्रदशे िथा स्थानीय ििबाि प्रवाि िुने सेवा र खवकास खनमािणको लागि 

यखकन गरी त्यसका लाखग आवश्यक पन ेस्रोि सखुनखश्चििा गररनेछ ।  

४. प्रदशे र स्थानीय ििमा भएको खवत्तीय िस्िान्िरणको कायिसम्पादन र 

उपयोगको प्रभावकाररिाका आधारमा अन्िर-सरकारी खवत्त िस्िान्िरण 

िुने व्यवस्था खमलाइनेछ । 

५. रािस्व पररचालन र स्रोिको बाुँडफाुँिमा अन्िर-सरकारका बीचमा खववाद 

िुन नखदन पवूि सावधानी अपनाइनछे । 

६. खनयखमि अध्ययन, अनसुन्धान गरी संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबाि गररने 

रािस्व असलुीमा गनुिपन ेसधुारका क्षेर पखिचान गररनछे । 

3. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा 

सावििखनक खवत्त 

व्यवस्थापन सम्बन्धी 

क्षमिा खवकास गन े। 

 

१. प्रदशे र स्थानीय ििबाि िुने सावििखनक खवत्त व्यवस्थापनका लाखग प्रदशे 

र स्थानीय ििको संस्थागि क्षमिा खवकास गद ैलखगनेछ । 

२. राखर िय प्राकृखिक स्रोि िथा खवत्त आयोगको संस्थागि क्षमिा खवकास 

गररनेछ ।  

३. खवत्तीय संघीयिाका खवखवध क्षेरमा संघ, प्रदशे, स्थानीय िि र अन्य 

सरोकारवालाको क्षमिा खवकास गररनेछ । 

4. संघ, प्रदशे र स्थानीय 

ििका सरकारमा खवत्तीय 

सशुासन कायम गन े। 

१. समखर िगि आखथिक पररसचूकको आधार खलई िीनै ििको ऋण खलन े र 

उपयोग गने क्षमिा खवश् लेषण गरी आन्िररक ऋणलाई वैज्ञाखनक र वस्िुगि 

बनाई पररचालन िुने सखुनखश् चि गररनेछ । 



समर्िगि अथघिन्ध्त्र  | 93 

िणनीमि कायषनीमि 

 २. प्रदशे िथा स्थानीय ििको खवत्तीय सशुासनको िोखिम खवश् लेषण खवखध 

ियार गरी खनयखमि लेिािोिा गरी खवत्तीय िोखिम न्यनूीकरण गररनछे । 

३. अन्िर-सरकारी खवत्त िस्िान्िरणलाई समन्याखयक, पवूािनमुानयोग्य र 

पारदशी बनाउन खवद्यिुीय प्रणाली कायािन्वयनमा ल्याइनछे । 

५.  अपेमक्षि उपलमधध 

िीन ििका सरकारका एकल िथा साझा कायि खिम्मेवारीिरू  सामज िस्यिापणूि रूपमा सम्पादन िुनगेरी स्रोि 

व्यवस्था भएको िुन,े अन्िर-सरकारी खवत्त िस्िान्िरण पारदशी, अनमुानयोग्य र न्यायोखचि भएको िुन,े प्रदशे र स्थानीय 

ििको संस्थागि क्षमिा खवकास भएको िुन ेर संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको खवत्तीय सशुासन कायम भएको िुन ेर िीन ै

ििमा खवत्तीय अन्िरआबद्धिा सदुृढ भएको िुनेछ ।  

४.३ सािषजमनक सथंथान 

१.  पृष्ठभूमि 

अत्यावश्यक, सावििखनक र एकाखधकार रिकेा वस्िु िथा सेवाको उत्पादन खविरण र  व्यवस्थापन गनि 

सावििखनक संस्थानको भखूमका रिकेो िुन्छ । खनिी क्षरेको न्यनू उपखस्थखि वा लगानी भएको क्षेरमा अग्रणी एवम ्

उदािरणीय भखूमका प्रदशिन गनि, राखरिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोिको उपयोग र संरक्षण गनि, रणनीखिक मित्वका क्षरेमा 

राज्यको उपखस्थखि सदुृढ िुल्याउन समेि सावििखनक संस्थान स्थापना र सजचालन गनुिपने िुन्छ । खवशषे ऐन, संस्थान 

ऐन, सजचार संस्थान ऐन र कम्पनी ऐन अन्िगिि स्थाखपि भई िाल ३५ विा सावििखनक संस्थान र १४ विा सिायक 

संस्था सजचालनमा छन ्। व्यावसाखयक कुशलिा अखभवखृद्ध र लागि न्यनूीकरण,  सजचालन िथा व्यवस्थापनमा 

व्यावसाखयक स्वायत्तिा, शेयर स्वाखमत्व िथा िोखिम बाुँडफाुँिमा स्पष्टिा, उत्पादनमा प्रखिस्पधाि र व्यवस्थापनमा 

पारदखशििा एवम ्िवाफदखेििा र संघीय प्रणाली बमोखिम सावििखनक संस्थानको पनुसंरचना िथा स्थापना सम्बन्धी 

खवषयमा यो योिना केखन्द्रि रिकेो छ ।    

२.  प्रिुख सिथया 

व्यावसाखयकिा र प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा कमिोर रिन,ु संस्थानिरूको सजचालन र व्यवस्थापनमा एकरूपिा 

निुन,ु कखिपय संस्थानले खनयामक एवम ् वस्ि/ुसेवा प्रदायकको दोिोरो भखूमका खनवािि गनुि, संस्थानको खनयमन, 

समन्वय र सपुरीवेक्षण फरक-फरक खनकायबाि िुन,ु बन्द संस्थानका सम्पखत्तको उखचि संरक्षण िथा उपयोग निुन ु यस 

क्षेरमा प्रमिु समस्या रिकेा छन ्।  
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३. चुनौिी िथा अिसि 

अत्यावश्यक, सावििखनक र एकाखधकार रिकेा वस्ि ु िथा सेवाको उत्पादन, खविरण, गणुस्िर िथा मलू्यमा 

आमनागररकलाई सन्िुखष्ट प्रदान गनुि, संस्थानिरूको प्रखिस्पधी र व्यवसाखथक क्षमिा बढाउन,ु आखथिक अनशुासन 

कायम गरी सरकार माथीको व्ययभार कम गनुि, बन्द संस्थानका सम्पखत्तको व्यवस्थापन एवम ्वैकखल्पक उपयोग गनुि, 

खवखनवेश गररएका संस्थानका खववाखदि खवषय िुङ्गो लगाउन ुिथा खवखनवेश पश्चाि सजचालनको सखुनखश्चििा कायम 

गनि खनयमन गनुि र संघीय प्रणाली बमोखिम सजचालनमा रिकेा संस्थानको व्यवस्थापन गनुि यस क्षरेका मलूभिू चनुौिी  

िुन ्। 

नीखिगि स्पष्टिा, स्थाखयवव र खस्थरिा कायम िुन,ु संघीय प्रणाली बमोखिम खवखशखष्टकृि रूपमा संस्थानिरूको 

पनुसंरचना र स्थापना गनुिपने खस्थखि रिन,ु कखिपय क्षेरमा खनिी क्षरे प्रभावकारी नभएकाले सावििखनक संस्थानले 

प्रखिस्पधाित्मक बिार खसििना गनुिपने भखूमका खवद्यमान रिन ुर सावििखनक-खनिी साझदेारीको अवधारणालाई सरकारले 

अगाखड बढाउन ुयस क्षरेका अवसर िुन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

सबल र प्रखिस्पधी सावििखनक संस्थान माफि ि आत्मखनभिर र समािवाद उन्मिु अथििन्र खनमािण । 

४.२ लक्ष्य 

सावििखनक संस्थानको कुशल र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी अत्यावश्यक, सावििखनक र एकाखधकार रिकेा वस्ि ु

िथा सेवाको गणुस्िरीय िथा सविसलुभ उपलब्धिा कायम गन े।  

४.३ उदे्दश्य 

१. सावििखनक संस्थानको स्थापना, सजचालन र व्यवस्थापन प्रणालीमा सधुार गरी गणुस्िरीय वस्ि ु िथा 

सेवाको उत्पादन, खविरण र उपभोगमा नागररकको पिुुँच स्थाखपि गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. आवश्यकिा र उपादयेिाका 

आधारमा संघीय प्रणाली 

बमोखिम उपयिु ठिररएका 

सावििखनक संस्थानको 

पनुसंरचना र स्थापना िथा 

१. िाल सजचालनमा रिकेा संस्थानिरूको उद्दशे्य, कायिक्षेर र कायिप्रकृखि 

अनसुार संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा रिने गरी पनुसंरचना गररनेछ ।  

२. रणनीखिक रूपमा संस्थानको आवश्यकिा, उद्दशे्य िथा कायिक्षेरका 

आधारमा एक अकोमा गाभ्ने/गाखभने िथा प्राखि गने व्यवस्था गररनछे ।  

३. राज्यले सजचालन गनि आवश्यक नदखेिएका सावििखनक संस्थानिरूको 
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िणनीमि कायषनीमि 

सान्दखभिक नदखेिएका 

संस्थानको खवखनवेश गन े। 

उपयिु नीखि, खवखध र प्रखक्रयाबाि खवखनवेश वा िारेिी गररनछे ।  

४. खनिीकरण गररएका संस्थानका खववाखदि खवषयलाई खनरकषिमा परु् याउन 

र खनयमन गनि आवश्यक संयन्र खनमािण गररनेछ ।  

५. िारेिी गररएका संस्थानको स्वाखमत्वमा रिकेा सम्पखत्तको सरुक्षा, 

व्यवस्थापन एवम ्वैकखल्पक उपयोग गररनेछ ।  

२. काननुी िथा संस्थागि सधुार 

र आधखुनकीकरण गरी 

सावििखनक संस्थानको 

सजचालन, व्यवस्थापन र 

खनयमनलाई प्रभावकारी 

बनाउन े। 

१. संस्थान खनयमन, सजचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा एकीकृि ऐन 

ििुिमा लगायि आवश्यक काननुी व्यवस्था िथा पररमाििन गररनछे ।  

२. सावििखनक संस्थान खनयमन, सजचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा 

आवश्यक संस्थागि एवम ्संरचनागि व्यवस्था गररनेछ ।  

३. सावििखनक-खनिी साझेदारीमा सावििखनक संस्थान सजचालन िथा 

व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गरी प्राि सझुाव अनसुार आवश्यक 

काननुी एवम ्संस्थागि व्यवस्था गरी कायािन्वयनमा ल्याइनछे ।  

४. सावििखनक संस्थानको व्यावसाखयकिा अखभवखृद्ध गनि िनशखि क्षमिा 

खवकासका कायिक्रम सजचालनमा ल्याइनेछ ।  

५. सावििखनक संस्थानको व्यवस्थापकीय क्षमिा अखभवखृद्ध सम्बन्धी 

कायिक्रम सजचालनमा ल्याइनछे ।  

६. साविखनक संस्थानले प्रवाि गन ेसेवा, उत्पादन र उत्पादकत्व अखभवखृद्ध 

गनि सचूना प्रखवखध लगायिका नवीनिम प्रखवखधको प्रयोग गरी 

आधखुनकीकरण गररनेछ ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

सावििखनक संस्थान सधुारका लाखग आवश्यक काननुी व्यवस्था ियार भएको िुन,े सावििखनक संस्थानको 

खनयमकारी खनकायको स्थापना भएको िुन,े संस्थानको व्यवस्थापन र संचालनमा सधुार भै संस्थानबाि उत्पाखदि र 

खविररि वस्ि ु िथा सेवाको गणुस्िरमा सधुार आउनकुा साथै यसको उपभोगमा नागररकको पिुुँच अखभवखृद्ध भएको 

िुनेछ । 

४.४ िौमद्रक िथा मित्तीय के्षत्र 

१.  पृष्ठभूमि 

खदगो आखथिक खवकासका लाखग मलू्य खस्थरिा, बाि् य खस्थरिा िथा खवत्तीय क्षेर स्थाखयवव कायम गनुि 

मौखद्रक िथा खवत्तीय नीखिको प्रमिु उद्दशे्य िो । उपलब्ध खवत्तीय स्रोि–साधनको उखचि पररचालन माफि ि 
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आखथिक वखृद्धमा योगदान परु् याउन मौखद्रक नीखिले िोड खददं ै आएको छ । बैंक िथा खवत्तीय संस्था 

गाभ्ने/गाखभने एवम ् पुुँिीगि आधार सदुृढ गने नीखिको पररणामस्वरूप बैंखकंग क्षेर सदुृढ िुन गई लगानी 

क्षमिामा वखृद्ध िुुँद ैगएको छ । साथ,ै सबै स्थानीय ििमा वाखणज्य बैंङ्कको शािा स्थापना गराउने अखभयानले 

खवत्तीय पिुुँच खवस्िारमा मित्वपणूि योगदान परु् याएको छ । चौधौं योिनाको पखिलो दईु वषिमा मदु्रास्फीखि र 

खनिी क्षेरमा प्रवाखिि किािको औसि वखृद्धदर क्रमश: ४.३ प्रखिशि र  २०.२ प्रखिशि रिकेो छ । मलू्य 

खनयन्रण िथा ब्यािदर स्थाखयवव, िरलिा व्यवस्थापन, प्राथखमकिाप्राि क्षेरिफि  किाि खवस्िार, खवत्तीय क्षेरको 

संस्थागि िथा संरचनागि सधुार, खवत्तीय समावेशीकरण र बाि् य क्षेर िथा समग्र खवत्तीय स्थाखयवव कायम गनि 

यो योिना केखन्द्रि रिकेो छ । 

२.  प्रिुख सिथया 

कृखष, ऊिाि, पयििन लगायिका राखरिय प्राथखमकिाका क्षेरमा अपेखक्षि रूपमा किाि खवस्िार िुन नसक्न,ु 

पवूािधार क्षेरमा आवश्यक ठूलो पररमाणको दीघिकालीन लगानी पररचालन गने बैंखकंग संरचनाको खवकास 

भइनसक्न,ु बैंखकंग क्षेरमा दगुिम स्थानिरूमा बैंङ्क िथा खवत्तीय संस्थािरूको संचालन लागि उच्च भएको 

कारण अपेखक्षि रूपमा खवत्तीय पिुुँच खवस्िार निुन,ु खवत्तीय साक्षरिाको कमीका कारण खवत्तीय सेवाको माग 

पक्ष कमिोर रिन ु र खवद्यिुीय कारोबारको दायरा अपेखक्षि रूपमा खवस्िार गनि नसक्न ु मौखद्रक िथा खवत्तीय 

क्षरेका प्रमिु समस्या िुन ्।  

३.  चुनौिी िथा अिसि 

 गैरमौखद्रक िथा आपखूिििन्य कारणले िुने मदु्रास्फीखिलाई वाखजछि सीमामा राख्नु, बढ्दो आयािलाई 

व्यवस्थापन गरी सदुृढ शोधनान्िर खस्थखि कायम गनुि, खवत्तीय पिुुँच खवस्िार गद ै लगानीयोग्य साधनको 

व्यवस्थापन गनुि, अनौपचाररक खवखिय कारोबारलाई न्यनूीकरण गनुि, ब्यािदर स्थाखयवव कायम गनुि र खवत्तीय 

क्षेरमा सशुासन अखभवखृद्ध गनुि यस क्षेरका प्रमिु चनुौिी िनु् ।   

 संघीयिाको कायािन्वयनसुँगै आखथिक खवकास र समखृद्धिफि  उन्मिु अथििन्र, अन्िरािखरिय एवम ्क्षेरीय 

संगठनसुँगको बढ्दो आखथिक सम्बन्ध, व्यावसाखयक वािावरणमा आएको सधुार, बैंङ्क िथा खवत्तीय 

संस्थािरूको सदुृढ पुुँिीगि आधार एवम ् शािा खवस्िार र भिुानी प्रणालीको आधखुनकीकरणका कारण 

मौखद्रक िथा खवत्तीय नीखिको बढ्दो प्रभावकाररिा यस क्षेरका प्रमुि अवसर िुन ्।  

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

गखिशील, खवश्वसनीय र उत्पादनशील मौखद्रक िथा खवत्तीय क्षेर । 
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४.२ लक्ष्य 

उच्च, खदगो र रोिगारमलूक आखथिक वखृद्ध िाखसल गनि आन्िररक िथा बाह्य स्थाखयवव कायम गद ै

आवश्यक खवत्तीय स्रोि सखुनखश्चि गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. मदु्रास्फीखि खनयन्रण, शोधनान्िर बचि एवम ्खवत्तीय स्थाखयवव िाखसल गनुि ।  

२. खवत्तीय पिुुँच अखभवखृद्ध गरी प्राथखमकिाप्राि क्षेरमा खवत्तीय साधनको उपलब्धिा बढाउन ु।  

३. भिुानी प्रणालीलाई सिि र खवश्वसनीय बनाउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. मौखद्रक िथा खवत्तीय नीखिको 

प्रभावकाररिा अखभवखृद्ध गन े

िथा खवत्त नीखिसुँग आबद्धिा 

कायम गन े। 

१. खवत्तीय क्षेर र खवदशेी खवखनमयसुँग सम्बखन्धि काननु िथा प्रणालीमा 

पनुरावलोकन गररनछे ।  

२. िलुा बिार कारोबार र समखष्टगि खववेकशील खनयमनलाई थप 

प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

३. खवत्तीय क्षरेका खनयामकबीच प्रभावकारी समन्वय अखभवखृद्ध 

गररनेछ । 

४. बचि अखभवखृद्ध िथा उत्पादनशील क्षेरमा लगानी पररचालनको 

लाखग खवत्तीय क्षेरमा प्रखिस्प्रधाित्मक वािावरण खसििना गरी बचिकिाि 

िथा लगानीकिािलाई प्रोत्सािन गररनेछ ।  

५. खवत्तीय मध्यस्थकिाि लागि न्यनूीकरण गद ै स्रोि–साधनको मित्तम 

पररचालन गररनेछ ।  

२. राखरिय प्राथखमकिाप्राि क्षेरमा 

पयािि खवत्तीय स्रोि–साधन 

पररचालन गन े। 

१. राखरिय प्राथखमकिाप्राि क्षेरिफि  किाि खवस्िारका लाखग बैंक िथा 

खवत्तीय संस्था र पवूािधार सम्बन्धी बैंकलाई प्रोत्साखिि गररनछे ।  

२. भौखिक संरचना खनमािणमा लगानी आकखषिि गरी पुुँिी खनमािणमा 

खवत्तीय स्रोि–साधन पररचालन गररनेछ । यसका लाखग उपयिु 

खवत्तीय उपकरणको खवकास गररनछे । 

३. सिुखलयिपणूि किाि िथा पनुरक्िाि सखुवधालाई सदपुयोखगिाका 

आधारमा थप व्यवखस्थि गररनेछ ।  

३. खवत्तीय साक्षरिा अखभवखृद्ध गद ै

दगुिम िथा खपछखडएका क्षेरसम्म 

खवत्तीय पिुुँच खवस्िार गन े। 

१. स्थानीय िि, बैंङ्क िथा खवत्तीय संस्था एवम ् सिकारी िथा 

सामदुाखयक संस्थाको सिकायिमा खवत्तीय साक्षरिा अखभवखृद्ध 

गररनेछ ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

२. खवत्तीय सेवाको पिुुँच खवस्िारमा सचूना प्रखवखधको अखधकिम उपयोग 

गररनेछ ।  

३. स्थानीय ििमा उपयिु खवत्तीय उपकरणिरूको खवकास िथा खवस्िार 

गररनेछ ।  

४. दगुिम िथा खपछखडएको क्षरेमा खवत्तीय पिुुँच खवस्िार गनि लघखुवत्त 

खवत्तीय संस्थालाई सामाखिक बैंखकङ्ग अवधारणा अवलम्वन गनि 

प्रोत्साखिि गररनेछ । 

४. सरुखक्षि, आधखुनक र खवद्यिुीय 

भिुानी प्रणालीको खवकास 

गन े। 

१. वास्िखवक समयमा कारोबार राफसाफ प्रणालीको स्थापना गरी 

भिुानी सेवा प्रदायकिरूको खनयमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनछे ।  

२. भिुानी प्रणालीमा आधखुनक उपकरणको उपयोगलाई प्रवद्धिन गद ै

खवत्तीय कारोबारलाई खवद्यिुीय प्रणालीमा बनाइनछे ।  

३. सम्पखत्त शदु्धीकरण, खवत्तीय अपराध एवम ् अनौपचाररक खवत्तीय 

कारोबार न्यनूीकरण गद ैनगदरखिि कारोबारलाई अखभवखृद्ध गररनछे ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

 वाखषिक औसि मदु्रास्फीखि दर ६ प्रखिशिमा सीखमि रिकेो िुन,े खवस्ििृ मदु्राप्रदायको औसि वखृद्धदर १५ प्रखिशि 

कायम रिकेो िुन,े कम्िीमा ७ मखिनाको वस्िु िथा सेवाको आयाि धान्न सक्ने खवदशेी मदु्रा संखचखि कायम रिकेो िुन,े 

खनिी क्षरेिफि को किाि वखृद्ध औसिमा २० प्रखिशि भएको िुन,े खवत्तीय सेवाको पिुुँच खवस्िार भई प्रखि बैंक शािा 

िनसंख्या ३ ििार पगुेको िुन,े स्थानीय ििका सबै वडामा ई-बैंखकंग सखुवधा पगुकेो िुने र सबै नागररकको बैंक िािा 

भएको िुनछे । 

४.५ िूल्य नीमि 

१.  पृष्ठभूमि  

सामान्यिः वस्िु िथा सेवाको माग र आपखूििले मलू्य खस्थखि कायम िुने गदिछ । मलू्य खस्थखिले लगानी, रोिगारी, 

उत्पादन, खविरण िस्िा अथििन्रका समग्र पक्षमा असर गरी समग्र आखथिक खस्थखि र अथििन्रलाई नै प्रभाव पारेको 

िुन्छ । उत्पादनका साधनको उपलब्धिा, मलू्यमा आउने पररवििन, सरकारले अवलम्बन गने नीखि, बाह्य मलुुकको 

मलू्यवखृद्धको अवस्था, प्रखिस्पधाित्मक बिारको अवस्था, मानवीय िथा अन्य कारणले समखष्टगि मागमा आउन े

पररवििन िस्िा पक्षले मलू्य खस्थखिमा प्रभाव परेको िुन्छ । मदु्रास्फीखि दरलाई वाखजछि सीमामा रािी समग्र लगानी, 

रोिगारी, उत्पादन, आपखूिि िथा माग िस्िा पक्षको अखभवखृद्ध माफि ि उच्च आखथिक वखृद्ध िाखसल गने खदशामा यो 

योिना केखन्द्रि रिकेो छ ।  
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२.  प्रिुख सिथया 

बढ्द ै गएको मागको आधारमा वस्िु िथा सेवा आपखूिि िुन नसक्न,ु एकाखधकार, कालोबिार िथा खसखन्डकेि 

िस्िा खवकृखि अन्त्य निुुँदा मलू्य वखृद्धको खस्थखि खसििना िुन,ु मानवीय एवम ्प्राकृखिक खवपखत्त िथा प्रखिकूल मौसमका 

कारणणले कृखषिन्य उत्पादनको आपखूििमा उिार चढाव कायम िुन ुर अनौपचाररक क्षेरमा रिकेो मलू्य खस्थखिको मापन 

िुन नसक्न ुयस क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्। 

३.  चुनौिी िथा अिसि 

मदु्रास्फीखि दरलाई वाखजछि सीमाखभर राख्न ुयस क्षरेको मखु्य चनुौिी रिकेो छ । साथै, भारिीय मलू्यवखृद्ध एवम ्

अन्िरािखरिय मलू्यमा आउन े उिार-चढावको प्रभाव कम गनुि, मौसमी प्रखिकूलिाका कारण कृखषिन्य उत्पादन िथा 

आपखूििमा आउने उिार-चढावको प्रभाव कम गनुि र कालो बिारी िथा खसखन्डकेि िस्िा पक्षको पणूि रूपमा अन्त्य गरी 

प्रखिस्पधाित्मक माग र आपखूििको सन्िुलनबाि स्वचाखलि मलू्य खस्थखि कायम िुने व्यवस्था खमलाउन ुयस क्षेरमा रिकेा 

चनुौिी िुन ्। 

नीखिगि स्थाखयत्वसुँग ै उत्पादन र उत्पादकत्वसुँग ैलगानी वखृद्ध िुुँद ै गएकोले समखष्टगि मागमा वखृद्ध िुुँद ै िान,ु 

एकाखधकार, कालोबिारी िथा खसखन्डकेि अन्त्यका लाखग नीखिगि, संरचनागि िथा संस्थागि व्यवस्था िुनकुा साथै 

प्रखिस्पधी क्षमिा वखृद्ध िुन ुर यािायाि क्षरे खवस्िार िुुँद ैगएकोले आपखूिि व्यवस्था सिि िुन ुयस क्षरेको अवसरका 

रूपमा रिकेा छन ्। 

४.  के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

मलू्य खस्थरिा माफि ि समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व । 

४.२ लक्ष्य 

उच्च मलू्य वखृद्धलाई खनयन्रण गद ैप्रखिस्पधाित्मक माग र आपखूििको सन्िुलनबाि मलू्य खस्थरिा कायम गने । 

४.३ उदे्दश्य 

मलू्य वखृद्धलाई वाखजछि सीमामा रािी आम िनिाको क्रयशखिमा सधुार ल्याउन ु र खनयािियोग्य वस्िु िथा 

सेवाको प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा बढाउन ु। 
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. नीखिगि, काननुी र 

संरचनागि व्यवस्था माफि ि 

मदु्रास्फीखिलाई बाखजछि 

सीमाखभर राख्न े।  

१. बिार मलू्य र िरलिाको खस्थखि अनसुार मौखद्रक नीखि पररमाििन 

गररनेछ । मलू्य स्थाखयत्व कायम गन े गरी सरकारी खवत्त िथा वाखषिक 

मौखद्रक नीखि िय गररनछे । 

२. मलू्य नीखिमा स्थाखयत्व कायम गनि र स्वायत्तिा प्रदान गनि संरचनागि 

पररवििन गररनछे । 

३. खवदशेी खवखनमय नीखि माफि ि मलू्य खस्थरिा कायम गररनेछ । 

४. मलू्य सचूकाङ्कलाई पररमाखििि गरी मलू्य खस्थखिको खनयखमि अनगुमन 

गने व्यवस्था  गररनेछ । ग्रामीण िथा शिरी क्षेरको उपभोिा मलू्यलाई 

समेिेर राखरिय स्िरको मलू्य सचूकांक ियार गररनेछ । 

२. उत्पादन िथा उत्पादकत्व 

वखृद्ध गरी आपखूिि 

व्यवस्थालाई सिि बनाउन े। 

१. कृखष, सेवा क्षरेको उत्पादनलाई बिार िथा आपखूिि व्यवस्थासुँग आबद्ध 

गरी वस्िु िथा सेवाको प्रखिस्पधी उपलब्धिालाई सखुनखश्चि गररनेछ ।  

२. उत्पादनशील क्षरेमा किाि प्रवािको लाखग बैंक िथा खवत्तीय संस्थालाई 

प्रोत्सािन गररनछे । 

३. उत्पादन लागि, खनयमन प्रणाली र व्यावसाखयक लागिमा सधुार गरी 

उत्पादकत्व अखभवखृद्ध गररनेछ । 

३. अत्यावश्यक वस्ि ु िथा 

सेवाको सिि आपखूििको 

व्यवस्था गद ै उपभोिाको 

क्रयशखिमा सधुार ल्याइन े। 

१. न्यनूिम मलू्यमा गणुस्िरीय दखैनक उपभोग्य वस्िु र आधारभिू िथा 

सामाखिक सेवा सखुवधाको सखुनखश्चििा कायम गररनेछ । 

२. आधारभिू आवश्यकिाका वस्ििुरूको उत्पादन, भण्डारण र खविरण 

क्षमिा अखभवखृद्ध गरी आपखूिि व्यवस्थालाई सिि र सलुभ बनाइनेछ । 

३. सावििखनक खविरण प्रणाली सदुृढ गररनेछ । 

४. मलू्य िथा बिार सचूना प्रणालीलाई सदुृढ गरी प्रचार-प्रसारको व्यवस्था 

खमलाइनछे । 
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४. बिार अनगुमन िथा खनयमन 

प्रणालीलाई सदुृढ गरी 

एकाखधकार, कालोबिारी, 

खसखन्डकेि िथा खबचौखलयाको 

अन्त्य गन े। 

१. बिार अनगुमन िथा खनयमनलाई खनयखमि बनाई आपखूििसुँग सम्बखन्धि 

अवाखजछि खक्रयाकलापलाई खनरूत्साखिि िथा खनयन्रण गररनेछ । 

२. कृखषिन्य िथा अन्य उत्पादन िथा वस्िुको मलू्यका बारेमा िानकारी 

उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्थानीय ििमा बिार सचूना केन्द्र स्थापना 

सम्बन्धी व्यवस्था गररनेछ । 

३. कृखष क्षेरमा खबचौखलयाको प्रभावलाई अन्त्य गरी सिकारी बिार र प्रत्यक्ष 

बिारका माध्यमबाि उत्पादक र उपभोिा बीच सोझो सम्बन्ध स्थाखपि 

गरी प्रखिस्पधी मलू्य प्रणाली कायम गररनछे । 

५.   अपेमक्षि उपलमधध 

 बिार अनगुमन प्रभावकारी भएको िुन,े बिार सचूना केन्द्र स्थापना भएको िुन,े वाखषिक औसि मलू्य वखृद्धदर ६ 

प्रखिशिमा सीखमि रिकेो िुनछे । 

४.६ िैदेमिक व्यापाि, िोधनान्िि ि मिदेिी मिमनिय 

१.  पृष्ठभूमि 

नेपालको शोधनान्िर खस्थखि र खवदशेी खवखनमय सखजचखिको खस्थखि मखु्य रूपमा आयािमा िुन े भिुानी र 

खवप्रेषण आप्रवािले खनधािरण गन े गरेको छ । नेपालको संखवधानले आयाि व्यवस्थापन र खनयािि प्रवद्धिनको क्षेरमा 

वैदखेशक पुुँिी र प्रखवखधको लगानीलाई प्रोत्सािन गन ेनीखि खलएको छ । वस्िु िथा सेवा खनयाििको िलुनामा आयािको 

आकार ठूलो र फराखकलो रिकेो िथा खनयाििको खवस्िार प्रायः खस्थर भएकाले व्यापार घािा खनरन्िर बखढरिकेो भए 

िापखन खवप्रेषण आयका कारण नपेालको शोधनान्िर खस्थखि खवगिका अखधकांश वषििरूमा बचिमा रिकेो खथयो । 

आखथिक वषि २०७४/७५ मा व्यापार घािा कुल गाििस्थय् उत्पादनको ३८.६ प्रखिशि पगुेको खथयो । खवप्रषेण आप्रवाि 

कुल गाििस््य उत्पादनको २५.१ प्रखिशि रिकेो खथयो । अथििन्र खवस्िारका क्रममा रिकेाले आन्िररक उत्पादनमा 

वखृद्ध नभएसम्म खनयािि-आयाि अनपुािमा अपेखक्षि सधुार निुने र उत्पादनशील क्षरेको खवकासका लाखग चाल ु

िािामा अत्यखधक दवाब पनि सक्ने अवस्था आउन सक्छ । अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीघिकालीन नीखि िथा 

कायिक्रमबाि सम्बोधन गरर सन्िखुलि बनाउन ु पन े दखेिन्छ । व्यापार घािा कम गरी शोधनान्िर खस्थखि सकारात्मक 

बनाउुँद ैवस्ि ुिथा सेवा आयाि धान्न आवश्यक खवदशेी खवखनमय सखजचखि कायम गनि यस योिनामा केखन्द्रि गररनेछ ।  

२.   प्रिुख सिथया 

व्यापार घािा उच्च िुन,ु कृखष िथा औद्योखगक उत्पादन न्यनू िुन,ु लगानीको वािावरणमा पयािि सधुार निुन,ु 

स्वदशेी वस्िुको उत्पादनमा वखृद्ध गनि नसखकन,ु खनयािि प्रवद्धिन गनि दशेगि िथा वस्िुगि खवखवधीकरण गनि नसक्न,ु 

िलुा सीमानाका कारण चोरी खनकासी पैठारी िुने कायिको खनयन्रणमा कमी ल्याउन नसखकन,ु भारिीय मदु्रा खवखनमय दर 
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लामो समयदखेि खस्थर रिन,ु सेवा व्यापार अपेखक्षि वखृद्ध निुन ु र औद्योखगक पवूािधारिरूको खवकास गनि नसक्न ुयस 

क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्।  

३.  चुनौिी िथा अिसि  

खनयािि प्रवद्धिनको लाखग वस्िु र दशेगि खवखवखधकरण गनुि, खनयािियोग्य कृखषिन्य वस्ििुरूको उत्पादन र 

उत्पादकत्व अखभवखृद्ध गनुि, स्वदशेमा नै उत्पादन प्रोत्सािन िथा वैकखल्पक वस्िुको प्रयोग गरी आयाि व्यवस्थापन 

गनुि, पयििन लगायिका सेवा व्यापार िथा ऊिािको खनयाििबाि खवदशेी मदु्रा आििन गनुि, खवप्रेषण आयलाई उत्पादनसुँग 

िोड्न,ु राखरिय प्राथखमकिाप्राि क्षरेको उत्पादन अखभवखृद्ध गनि खवदशेी लगानी आकि खषि गनुि, उच्च व्यापार घािा कम 

गनुि, शोधानान्िर बचि कायम गनुि र खवदशेी खवखनमय सखजचखिको पयािििा कायम राख्न ुयस क्षेरका प्रमिु चनुौिीका 

रूपमा रिकेा छन ्।  

लगानीको वािावरणमा सधुार िुन,ु भारिसुँग थप बन्दरगाि उपयोग सम्बन्धी सम्झौिा र चीनसुँग पारविन 

सम्झौिा िुन,ु कृखष िथा औद्योखगक उत्पादन वखृद्ध गरी खछमेकी मलुुक लगायि खवकखसि मलुुकिफि  खनयाििको 

सम्भावना िुन,ु िलखवद्यिु उत्पादन गरी खछमेकी दशेिरूमा खनयािि गनि सखकने सम्भावना बढ्न,ु कृखष िथा वन पैदावर, 

िखनि पदाथिमा आधाररि वस्ििुरू स्वदशेमा नै उत्पादन अखभवखृद्ध गरी स्वदशेी वस्िुको उपयोग वखृद्ध गनुि, पयििनलाई 

खवदशेी मदु्रा आििनको आधारको रूपमा खवकास गनि सखकने संभावना बढ्न,ु खवदशे िाने कामदारको सीप र दक्षिा 

अखभवखृद्ध गरी खवपे्रषण आप्रवाि वखृद्ध गने सम्भावना बढ्न,ु ऊिाि, पयििन, िखनि र औद्योखगक उत्पादनका क्षरेमा 

उल्लेख्य खवदशेी लगानी खभत्र्याउन सखकने सम्भावना रिन ुयस क्षेरका प्रमिु अवसर िुन ्।  

४.  मिर्य के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच   

वैदखेशक व्यापार सन्िलुन, बाि् य क्षेर स्थाखयत्व र आवश्यक खवदशेी मदु्रा सखजचखि सखििको सदुृढ अथििन्र ।   

४.२  लक्ष्य   

खनयािि प्रवद्धिन, वैदखेशक व्यापार सन्िुलन र शोधानान्िर बचि कायम गन े।    

४.३. उदे्दश्य   

१. उत्पादन अखभवखृद्ध, आयाि व्यवस्थापन िथा खनयािि प्रवद्धिनको लाखग दशेगि िथा वस्िुगि खवखवधीकरण 

गरी व्यापार घािा कम गनुि ।  

२. खवदशेी खवखनमय खस्थरिा, बाि् य क्षरे खस्थरिा िथा लखक्ष्यि खवदशेी मदु्रा सखजचखि कायम गनुि ।  
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१ िुलनात्मक लाभ भएका कृखष, िडीबिुी, 

िलखवद्यिु ् िथा पयििन िस्िा क्षरेको 

खवकास गरी वस्ि ु र सेवाको उत्पादन 

अखभवखृद्ध गन े। 

१. कृखष िथा वनपैदावारमा आधाररि उद्योगलाई प्रोत्साखिि 

गररनेछ । 

२. पयािि िलखवद्यिुको उत्पादनबाि आन्िररक खवद्यिु माग परूा 

गरी सोको खनयािि गन े व्यवस्थाद्वारा खवदशेी मदु्रा आििनमा 

वखृद्ध गररनछे ।   

३. अन्िरािखरिय आबद्धिा खवस्िार र नयाुँ पदमागि िथा थप 

पयििकीय स्थलको खवकास गरी पयििन क्षेरबाि खवदशेी 

मदु्राको आििन वखृद्ध गररनेछ । 

४. खनयािियोग्य वस्ि ु लगायिका उत्पादनशील क्षेरमा किाि 

प्रवािलाई सलुभ, सरल र सस्िो बनाई यी क्षेरमा किाि 

खवस्िार गररनछे । 

५. खनयािि गनि सखकने वस्िकुो पखिचान गरी उत्पादन 

बढाइनछे ।  

६. आयाि व्यवस्थापन र खनयािि प्रवद्धिन गने वस्ि ुिथा सेवाको 

उत्पादन वखृद्ध गररनेछ ।   

२. वस्ि ु र सेवाको उत्पादन अखभवखृद्ध र 

अनावश्यक आयाि खनयन्रण गरी आयाि 

व्यवस्थापन गन े।  

 

१. दलिन, िेलिन, फलफूल, छालाितु्ता, खसमेन्ि, कपडा, 

फलाम िस्िा कृखष िथा औद्योखगक वस्िुिरूको 

उत्पादनलाई बढावा खदइनछे ।  

२. खवद्यिु उत्पादनमा वखृद्ध गरी खवद्यिुीय उपकरणको प्रयोगमा 

सिुखलयिको व्यवस्था गरी पेिोखलयम पदाथि, ग्याुँस िथा 

कोइलाको आयािलाई व्यवस्थापन गररनछे ।  

३. कम गणुस्िर र अनावश्यक वस्िु िथा सेवाको आयािलाई 

खनरुत्साखिि गनि काननुी व्यवस्था गररनछे । 

४. वैदखेशक व्यापार सम्बन्धी नीखििरूलाई अद्यावखधक 

गररनेछ । 

३. वस्िुगि िथा दशेगि खनयािि बिार खवस्िार 

िथा खवखवधीकरण गन े।  

 

१. औद्योखगक क्षेर, खवशेष आखथिक क्षेर, खनयािि प्रशोधन क्षरे 

र क्वारेन्िाइन सेवाको खवकास गरी खनयािि अखभवखृद्ध 

गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२. एकीकृि व्यापार रणनीखिले पखिचान गरेका वस्िु िथा सेवा 

र अन्य प्रशोखधि कृखषिन्य वस्ि ु िथा िखडबिुीको 

खनयाििलाई प्रोत्साखिि गररनेछ । 

३. खनयाििकिाििरूको क्षमिा अखभवखृद्ध र खनयािि व्यापार 

सरलीकरण गरी खनयाििलाई खवस्िार गररनेछ ।   

४. आखथिक कूिनीखि र बिार अध्ययनका माध्यमबाि थप नयाुँ 

अन्िरािखरिय बिारिरूको पिुुँचमा िोड खदइनेछ । 

५. श्रखमकको सीप र क्षमिा वखृद्ध गरी खवपे्रषण रकममा वखृद्ध 

गररनेछ । 

४. शोधनान्िर खस्थखि र बाह्य क्षेर सन्िलुन 

कायम गन े।  

१. औपचाररक माध्यमबाि खवप्रेषण आप्रवािमा वखृद्ध िथा  

खवप्रेषण र खवदशेी लगानीलाई प्राथखमकिा क्षरेमा पररचालन 

गनि काननुी, संरचानागि र प्रखक्रयागि सधुार र प्रोत्सािनको 

व्यवस्था गररनछे । 

२. पुुँिी िािालाई सम्भाव्यिा अध्ययनका आधारमा 

छनोिपणूि रूपमा क्रमशः पररवत्यि बनाउुँद ैलखगनछे ।  

३. सम्भाव्यिाका आधारमा मलुकुको खिि िुनगेरी खवदशेमा  

लगानी क्रमशः िलुा गद ैलखगनेछ । 

५. खवदशेी खवखनमय सखजचखि गन े। १. खवदशेी खवखनमय नीखिलाई पनुरावलोकन गद ैलखगनेछ ।  

२. भारिीय मदु्राको खवखनमय सखजचखि वखृद्ध गनि भारििफि को 

खनयािि प्रवद्धिन र भारिीय पयििक आगमनमा अखभवखृद्ध गनि 

िोड खदइनेछ ।  

३. खवदशेी खवखनमयलाई उत्पादनशील क्षेरमा उपयोग गनि िोड 

खदइनेछ ।  

५. अपेमक्षि प्रमिफल 

खनयािि वखृद्ध र आयािमा सधुार भई खनयािि-आयाि अनपुािमा सधुार भई १:१०.५ मा आएको िुन,े शोधनान्िर 

खस्थखि बचिमा रिकेो िुने र खवदशेी खवखनमय सखजचखि कम्िीमा ७ मखिनाको वस्िु िथा सेवाको आयाि धान्नसक्न े

स्िरमा कायम भएको िुनेछ । 
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४.७ मबिा  

१.  पृष्ठभूमि 

प्राकृखिक र मानव खसखििि िोखिमबाि मानव िीवन, सम्पखत्त र दाखयत्वको रक्षावरण गरी खवत्तीय सरुक्षा प्रदान 

गनि खबमा क्षरेको मित्वपणूि भखूमका रिन्छ । सरकारले खबमाको पिुुँच खवस्िार गन ेनीखिका साथै पश ुिथा बाली खबमा, 

सिुखलयिपणूि किाि खबमा र स्वास््य खबमा िस्िा खबमामा सरकारबाि अनदुानको व्यवस्था, खव.सं. २०७२ सालको 

खवनाशकारी भकूम्प पश्चाि खबमासम्वन्धी िनचिेना अखभवखृद्धका कारण अथििन्रमा यो क्षेरको योगदान क्रमशः वखृद्ध 

िुुँद ै गएको छ । खबमा क्षेरमा प्रखवखधको प्रयोग, नवप्रवििन िथा अन्िरािखरिय आबद्धिाले सेवाको गणुस्िर अखभवखृद्ध 

भएको छ साथै खवखभन्न प्रकारका खबमालेििरूको खवकास भएको छ भने शीघ्र दाबी भिुानी प्रणाली अगाखड बढकेो 

छ । िीवन खबमामा आबद्ध िनसंख्या १४ प्रखिशि रिकेो छ । 

२.  प्रिुख सिथया 

खबमाको दायरा साुँघरुो िुन,ु ग्रामीण क्षेर, न्यनू आय र खवपन्न वगिसम्म खबमाको पिुुँच न्यनू िुन,ु खबमा िोखिम 

न्यनूीकरणको उपायको रूपमा सविसाधारणमाझ पररखचि निुन,ु कृखष क्षेरलाई अपखेक्षि रूपमा समि्ेन नसखकन,ु 

सविसाधारण नागररकिरूलाई खबमाप्रखि खवश्वस्ि बनाउन नसक्न ुर सरल िथा शीघ्र दाबी भिुानी प्रणालीको अपेखक्षि 

रूपमा खवकास निुन ुखबमा क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्। 

३.  चुनौिी िथा अिसि 

खबमाको दायरालाई खवस्िार गद ैदगुिम क्षरे, खवपन्न पररवार र सबै क्षरेसम्म पिुुँच परु् याउन,ु स्वास््य खबमा, लघ ु

खबमा, कृखष खबमा र सिुखलयिपणूि किाि खबमाको खवस्िार गनुि, संघीय संरचना अनरुूप खनयमनकारी खनकायको खवस्िार 

गनुि, सरल र शीघ्र दाबी भिुानी प्रणालीको िीव्र खवस्िार गनुि, बीमा िालसािी खनयन्रण गनि संरचनागि व्यवस्था गनुि र 

खबमासम्बन्धी िानकारी सविसाधारण नागररकको पिुुँचमा परु् याउन ुयस क्षेरका प्रमिु चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 

स्वास््य खबमा, लघ ु खबमा र सिुखलयिपणूि किाि खबमा माफि ि िोखिम न्यनूीकरण राज्यको प्राथखमकिामा पनुि, 

खबमाप्रखि आमनागररकको चेिना, खवश्वास र भरोसा बढ्द ैिान,ु िीवन िथा खनिीवन खबमा कम्पनीिरूले िीव्र बिार 

खवस्िार गने नीखि अबलम्वन गनुि, भकूम्प िथा खवखभन्न प्राकृखिक प्रकोपको कारणले िनमानसमा खबमाप्रखिको 

आकषिण बढ्न,ु यवुा पसु्िामा खबमा क्षेरप्रखि आकषिण बढ्द ैिान ुर खबमा क्षरेमा थप रोिगारी वखृद्ध िुन ुखबमा क्षरेको 

अवसरका रूपमा रिकेा छन ्।  

४.  के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

सदुृढ र खवस्िाररि खबमा सेवाबाि िोखिम न्यनूीकरण माफि ि उत्थानशील समाि र अथििन्र खनमािण ।  
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४.२ लक्ष्य 

अन्िरािखरिय प्रचलन र अभ्यास अनरुूप खबमा सेवाको खवकास एवम ्खवस्िार गरी आखथिक, प्राकृखिक, सामाखिक 

एवम ्अन्य कारणबाि उत्पन्न िुन ेिोखिमलाई खबमाको दायरामा ल्याइ  खवत्तीय िोखिम न्यनूीकरण गन े।  

४.३ उदे्दश्य 

खबमा क्षेरलाई प्रभावकारी र खदगो बनाई दगुिम िथा न्यनू आय भएका वगि लगायि समािका सबै िि र 

कारोबारमा खबमा सेवाको पिुुँच परु् याउन ु।  

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. खबमा सेवालाई प्रभावकारी र 

प्रखिस्पधी बनाउन िथा 

बीखमिको िक खिि सखुनखश्चि 

गनि नीखिगि, काननुी र 

संस्थागि सधुार गन े। 

१. खबमा सम्बन्धी खवद्यमान काननुी व्यवस्थालाई समय सापके्ष पररमाििन 

गरी लाग ूगररनछे ।  

२. खवद्यमान अन्िरािखरिय पररवेश अनरुूप खबमकिरूको िोखिम 

न्यनूीकरणका लाखग िोखिममा आधाररि सपुरीवेक्षण प्रणाली लाग ू

गररनेछ ।  

३. खबमा क्षेरको खनयमनलाई सबल, प्रभावकारी र व्यावसाखयक बनाउन 

खनयामक खनकायको क्षमिा अखभवखृि गररनेछ ।  

४. संघीय संरचना बमोखिम खनयामक िथा खबमा कम्पनीको पनुसंरचना 

िथा खवस्िार गररनछे ।  

५. पनुखबिमाको संस्थागि क्षमिा वखृद्ध गररनेछ ।  

२. खबमा सम्बन्धी अन्िरािखरिय 

प्रचलन, अभ्यास िथा 

मापदण्डको आधारमा खबमा 

सेवा प्रदान गन े। 

१. खबमक िथा खबमा मध्यस्थकिाििरूको खनरीक्षण िथा अनगुमन 

कायिलाई थप प्रभावकारी बनाई अन्िरािखरिय स्िरको खबमा सेवा प्रदान 

गररनेछ ।  

२. स्वास््य खबमालाई सस्थागि व्यवस्था गरी खवस्िार गररनछे । 

मध्यस्थकिािको रूपमा रिकेो िेस्रो पक्ष सििकिाि खवकास सम्बन्धी 

काननुी व्यवस्था गरी लाग ूगररनेछ ।  

३. बाली िथा पशपुन्छी खबमा लगायिका मौसमी खबमालाई सबलीकृि 

गद ैथप खवस्िार गररनछे । खनवखृत्तभरण योिना, सरकारी भवन एवम ्

सम्पखत्तको खबमा लगायिका खबमा सम्बन्धी अध्ययन गरी उपयिु 

लाग ूगररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४. खबमा दाबी प्रखक्रयालाई सरलीकरण गनि शीघ्र दाबी भिुानी 

प्रणालीको खवकास गररनेछ ।  

५. खबमकको लगानीयोग्य रकमलाई सरुखक्षि िथा प्रखिफलमिुी क्षेरमा 

लगानी गन ेवािावरण ियार गररनछे । 

३. सामाखिक संरक्षणको एक 

मित्वपणूि आधारस्िम्भको 

रूपमा खबमा व्यवसायलाई 

खवकास गन े। साथै खबमा 

सेवाको खवस्िार गरी न्यनू आय 

भएका वगि लगायि सम्पणूि 

नागररक एवम ् क्षेरमा पिुुँच 

परु् याउनका लाखग उपयिु  

संयन्रको खवकास गन े। 

१. खबमाको पिुुँच पगु्न नसकेका क्षरे लगायि प्रत्येक स्थानीय ििमा 

िीवन िथा खनिीवन खबमा कम्पनीको शािा कायािलय खवस्िार 

गररनेछ ।   

२. स्थानीय िि िथा सामदुाखयक संस्थासुँगको सिकायिमा दगुिम िथा 

ग्रामीण क्षेरिरूमा खबमा सम्बन्धी चेिना अखभवखृद्ध  गररनछे ।  

३. दगुिम, खपछखडएको क्षेर िथा न्यनू आय भएका वगिका लाखग लखक्षि 

गरी प्रोत्सािन सखििको लघ ुखबमा लाग ूगररनेछ ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

खबमा सम्बन्धी खनयामक संस्थाको क्षमिा अखभवखृद्ध भएको िुन,े न्यनू आय भएका, दगुिम र खपछखडएका क्षेर 

लगायि िरेक स्थानीय ििसम्म खबमा सेवाको पिुुँच खवस्िार भएको िुन,े सम्पखत्तमा आधाररि बीमामा आबद्ध 

िनसंख्या ५० प्रखिशि पगुेको िुन,े िीवन खबमा र स्वास््य खबमामा आबद्ध िनसंख्या ५० प्रखिशि पगुकेो िुने र कृखष 

खबमाको पिुुँच १० प्रखिशि कृषकमा पगुकेो िुनछे ।  

४.८ पुुँजी बजाि 

१.  पृष्ठभूमि 

 स-सानो रूपमा छररएर रिकेो बचिलाई उत्पादनशील क्षेरिफि  प्रवाखिि गरी राखरिय पुुँिी खनमािण, 

औद्योखगकीकरण िथा अथििन्रको खवकास र खवस्िार गनि पुुँिी बिारको मित्वपणूि भखूमका रिकेो िुन्छ । संखवधानले 

पररलखक्षि गरेको स्विन्र र स्वाधीन अथििन्र खनमािण गनि आन्िररक िथा बाह्य पुुँिी पररचालन गनुिपन ेभएकाले पुुँिी 

बिारको स्वच्छ, प्रखिस्पधी र खदगो खवकास आवश्यकिा रिकेो छ । नपेालमा पुुँिी बिारको खवकास क्रखमक रूपमा 

अगाखड बढेको िथा वस्िु खवखनमय बिार प्रारखम्भक चरणमा रिकेाले नीखिगि िथा संरचनागि पररवििन गरी बिारलाई 

थप स्वच्छ, प्रखिस्पधी िथा खवश्वसनीय बनाउुँद ै खधिोपर बिार िथा वस्ि ु खवखनमय बिारमा लगानीकिािको पिुुँच 

अखभवखृद्ध गनुिपन ेभएको छ । सो अनसुार राखरिय पुुँिी खनमािण िुने गरी पुुँिी बिारको खवकासमा योिना केखन्द्रि रिकेो 

छ ।   
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२.  प्रिुख सिथया 

खधिोपरको प्राथखमक बिार दशेभर खवस्िार भए िापखन दोस्रो बिार खवस्िार िुन नसक्न,ु खधिोपर बिारमा 

उत्पादनमलूक र वास्िखवक क्षरेका संस्थािरूको  सिभाखगिा न्यनू िुन,ु गरैआवासीय नेपाली िथा खवदशेी संस्थागि 

लगानीकिािलाई खधिोपर बिारमा आकखषिि गनि आवश्यक नीखिगि िथा काननुी व्यवस्था निुन,ु खधिोपर 

व्यवसायीमा व्यवसाखयकिा िथा प्रखिस्पधाित्मक क्षमिाको अभाव िुन,ु संस्थागि सशुासनको अभ्यास कमिोर िुन,ु 

लगानीकिािमा खवत्तीय साक्षरिाको कमी िुन,ु खधिोपर सम्बन्धी उपकरणको खवखवधीकरण िुन नसक्न,ु खधिोपर 

कारोबारको लागि उच्च िुन ुर खधिोपरको दोस्रो बिारमा खधिोपरको मलू्यमा अस्वभाखवक र अत्याखधक उिार चढाव 

िुन ुयस क्षरेका प्रमिु समस्याको रूपमा रिकेा छन ्।  

३.  चुनौिी िथा अिसि 

खधिोपरको दोस्रो बिार दशेव्यापी रूपमा खवस्िार गनुि, संस्थागि लगानीकिाि खभत्र्याउन,ु खधिोपर बिारलाई 

पारदशी, प्रखिस्पधी, स्वच्छ र खवश्वसनीय बनाउन,ु बण्ड, खडवेन्चर लगायि पुुँिी बिारका उपकरणको खवस्िार गनुि, 

उत्पादनमलूक र वास्िखवक क्षेरलाई पुुँिी बिारमा खभराउन ु नसक्न,ु वैकखल्पक लगानी कोष (Private Equity, 

Venture capital and Hedge Fund) को खवकास गनुि र वस्िु खवखनमय बिारलाई स्थानीय वस्िुसुँग आबद्ध गराई 

दशेको कृखष क्षेरको समिे स्िरोन्नखि िुने गरी बिारको खवकास गनुि यस क्षेरको प्रमिु चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 

रािनीखिक िथा नीखिगि खस्थरिा र स्थाखयववको वािावरण, वास्िखवक क्षरेका संगखठि संस्थाको प्रवेशलाई 

प्रोत्साखिि गनि आवश्यक काननुी िथा नीखिगि व्यवस्था िुन,ु पूुँिी बिारमा गरैआवासीय नपेालीको आकषिण बढ्द ै

िान,ु खधिोपर बिारमा सविसाधारण लगानीकिािको आकषिण बढ्द ैिान,ु सचूीकृि कम्पनी िथा खधिोपर व्यवसायीको 

संख्या वखृद्ध िुन,ु प्राथखमक बिार दशेव्यापी रूपमा खवस्िार िुन ु र स्वचाखलि कारोबार प्रणालीको खवकास िुन ु यस 

क्षेरका प्रमिु अवसर िुन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

स्वच्छ, प्रखिरपधी र फराखकलो खधिोपर िथा वस्िु खवखनमय बिारमाफि ि् राखरिय पूुँिी खनमािण । 

४.२ लक्ष्य 

 सबल, गखिशील र खवश्वसनीय खधिोपर िथा वस्िु खवखनमय बिारको खवकास माफि ि लगानी आकखषिि गने ।  

४.३ उदे्दश्य 

खधिोपर िथा वस्िु खवखनमय बिारलाई पिुुँचयोग्य, स्वच्छ र खवश्वसनीय बनाउन ु। 
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. खधिोपर िथा वस्ि ु

खवखनमय बिारलाई 

स्वच्छ, प्रखिरपधी र 

खवश्वसनीय बनाउनकुा 

साथै यसको क्षेर िथा 

दायरा अखभवखृद्ध गन े। 

१. बिारको स्वस्थ खवकासका लाखग प्राथखमक खनरकाशनमा अन्िरािखरिय 

स्िरमा प्रचखलि मलू्य खनधािरण प्रणाली र दोस्रो बिारको प्रणाली परीक्षण 

(System Audit) लगायिको व्यवस्था गररनेछ ।  

२. के्रखडि रेखिङ्ग एिेन्सी स्थापना सम्बन्धी संस्थागि व्यवस्था गररनछे । 

३. खधिोपर बिारमा वास्िखवक क्षरेका कम्पनीलाई खभत्र्याउन आवश्यक 

प्रोत्सािनमलूक व्यवस्था गररनछे ।  

४. नेपाली स्थानीय वस्िुको समेि प्रवद्धिन िुन े गरी वस्ि ु खवखनमय बिारको 

खवकास गररनेछ ।  

५. ऋणपरको दोस्रो बिारलाई सखक्रय एवम ्प्रभावकारी बनाइनछे ।  

खधिोपर बिारमा सचूना प्रखवखध लगायि नवीनिम प्रखवखधको उपयोग गरी 

आधखुनकीकरण गररनेछ ।  

२. काननुी, संस्थागि र 

संरचनागि सधुार गरी 

खधिोपर िथा वस्ि ु

खवखनमय बिार सजचालन 

िथा खनयमन प्रणालीलाई 

अन्िरािखरिय स्िरको 

बनाउन े। 

१. खधिोपर बिार सम्बन्धी खवद्यमान काननुी व्यवस्थािरूको पनुरावलोकन, 

िष्ट ऐनको ििुिमाका साथै वैकखल्पक लगानी कोष खनयमन व्यवस्था सदुृढ 

गररनेछ ।   

२. वस्िु खवखनयम बिारको दक्ष एवम ् प्रभावकारी सजचालनका लाखग 

आवश्यक काननुी पवूािधार िथा अन्य आधारभिू संरचनाको खवकास 

गररनेछ ।   

३. नेपाल खधिोपर बोडिको क्षमिा अखभवखृद्ध गरी बिार खनयमनलाई थप 

प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

४. पुुँिी बिारसम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान िथा प्रखशक्षणका लाखग 

संस्थागि प्रबन्ध गररनछे ।  

३. खधिोपर बिारमा साना र 

स्वदशेी िथा खवदशेी 

संस्थागि लगानीकिािको 

आकषिण बढाउन े। 

१. पुुँिी बिार सम्बन्धी खनयामक संस्था, सचूीकृि कम्पनी, खधिोपर 

व्यवसायी र स्थानीय ििको सिकायिमा पुुँिी बिार िथा वस्ि ु खवखनमय 

सम्बन्धी साक्षरिा अखभवखृद्ध गररनछे ।  

२. सबै स्थानीय ििमा प्राथखमक खनरकाशनको पिुुँच खवस्िार गररनछे ।   

३. खधिोपर बिारमा गरैआवासीय नेपाली िथा अन्िरािखरिय खवत्तीय संस्थाको 

सिभाखगिा गराउन आवश्यक काननुी व्यवस्था गररनछे ।    

४. खधिोपर बिारमा लगानी िथा िोखिम न्यनूीकरणका लाखग आवश्यक 

खवत्तीय उपकरणिरूको खवकास गररनेछ ।  
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५.  अपेमक्षि उपलमधध 

नेपाल खधिोपर बोडिको खनयमन िथा सपुरीवेक्षण क्षमिा अखभवखृद्ध भएको िुन,े खधिोपर िथा वस्ि ु खवखनमय 

बिार सम्बन्धी काननुी व्यवस्था सदुृढ भई खधिोपर कारोबार लागि कम भएको िुने, खधिोपर बिारमा वास्िखवक 

क्षेरको सचूीकृि संस्थाको संख्या वखृद्ध भएको िुन,े पुुँिी बिारसम्बन्धी साक्षरिा व्यापक र सदुृढ भएको िुने, लगानी 

िथा िोखिम न्यनूीकरणको लाखग खवखभन्न खवत्तीय उपकरणिरूको व्यवस्था भएको िुन,े स्विन्र मलू्य खनधािरणको खवखध 

लाग ूभएको िुन ेर खधिोपर बिारमा राखरिय िथा अन्िरािखरिय संस्थागि लगानीकिािको प्रवेश भएको िुनछे । 
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परिच्छेद – ५ 

 मनजी िथा सिकािी के्षत्र 

५.१ मनजी के्षत्र 

१.  पृष्ठभूमि 

लगानी, उत्पादन, खविरण र रोिगारी खसििना गरी आखथिक गखिखवखधको खवस्िार गनि खनिी क्षेरको  प्रमिु भखूमका 

रिकेो िुन्छ । नेपालको संखवधानले िीव्र आखथिक वखृद्ध िाखसल गनि िथा स्विन्र र समदृ्ध अथििन्र खनमािण गनि खनिी 

क्षेरलाई प्रमिु सम्वािकको रूपमा आत्मसाि गद ैस्रोि-साधनको मित्तम पररचालन गन ेनीखि अंगीकार गरेको छ । सो 

बमोखिम राज्यका नीखि िथा काननुको पररखधमा रिी सावििखनक क्षेरसुँग समन्वय, साझेदारी र सिकायि गद ै समग्र 

खवकास प्रखक्रयामा सिभागी िुने सवािखधक अखधकार खनिी क्षेरले प्राि गरेको छ । खनिी क्षेरलाई  प्रखिस्पधी, सबल, 

उत्पादनशील र उत्तरदायी बनाउन राज्यले सििीकरण र खनयमनकारी भखूमका िेल्नेछ  । यस योिना अवखधमा खनिी 

क्षेरबाि ५५.५ प्रखिशि लगानी िुने अपेक्षा गररएको छ । सो अनसुार िाखन िथा उत्िनन,् उत्पादनमलूक उद्योग, 

खनमािण,व्यापार, िोिल िथा रेषु्टरेन्ि, खवत्तीय मध्यस्थिा, घर-िग्गा बिाल िथा व्यापाररक खक्रयाकलाप, खशक्षा, स्वास््य 

िस्िा क्षरेको लगानीको मखु्य खिस्सा खनिी क्षेरबाि िुने अनमुान गररएको छ । यसका लाखग खनिी क्षेरको सििीकरण 

र प्रोत्सािन सखिि लगानी मरैी वािावरण सखुनखश्चि गरी खनिी क्षेरको प्रखिस्पधी क्षमिा र लगानी अखभवखृद्धमा यो 

योिना केखन्द्रि छ ।  

२.  प्रिुख सिथया 

स्वदशेी वस्ि ुिथा सेवाको उत्पादन लागि वखृद्धले खनिी क्षरेको प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा कमिोर िुन,ु प्रखक्रयागि 

िखिलिा अझै रिन,ु प्रादखेशक सन्िुलन सखििको औद्योखगक पवूािधारको खवकास िुन नसक्न,ु लागि बढोत्तरीले गदाि 

खनिी क्षरे उत्पादनशील क्षरेमा भन्दा आयािीि वस्ि ु िथा सेवा व्यापारमा केखन्द्रि रिन,ु खवशेष आखथिक क्षेर र 

औद्योखगक क्षेर प्रभावकारी रूपमा सजचालन िुन नसक्न,ु अपेखक्षि रूपमा उद्यमशीलिा प्रवद्धिन िुन नसक्न,ु खनिी 

क्षेरको खवकासमा दखेिएका प्रमिु समस्या िुन ्। त्यसैगरी, दक्ष िथा अधिदक्ष िनशखिको अभाव रिन,ु एकाखधकार, 

अवैध व्यापार र खसखन्डकेि िस्िा खवकृखि अन्त्य िुन नसक्न,ु बिारमा गणुस्िरको वस्ि ुिथा सेवा उपलब्धिा निुन,ु 

उपभोिा खिि संरक्षण र सामाखिक उत्तरदाखयत्व कमिोर िुन,ु खनिी क्षरे सबल, सक्षम र सदुृढ िुन नसक्न ुर खनयमन 

प्रणाली कमिोर िुन ुलगायिका समस्या समिे यस क्षेरमा खवद्यमान छन ्। 
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३. चुनौिी िथा अिसि 

खनिी क्षरेको लगानीको खवखवधीकरण िथा खवखशष्टीकरण गद ैउत्पादन र प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा अखभवखृद्ध गनुि, 

उपलब्ध साधन-स्रोिको मित्तम उपयोग िुनगेरी खनिी क्षेरलाई पररचालन गनुि िथा उत्पादनमलूक क्षेरमा खनिी क्षरेलाई 

आकखषिि एवम ्केखन्द्रि गनुि यस क्षरेका प्रमिु चनुौिी िुन ्। साथै लघ,ु साना र मझौला उद्यमीको व्यावसाखयक क्षमिा 

अखभवखृद्ध िथा व्यवसायको स्िरोन्नखि गनुि, वस्िु िथा सेवाको गणुस्िर अखभवखृद्ध गनुि, मध्यस्थकिाि लागि किौिी 

गनुि, नवीनिम सीप िथा प्रखवखधको उपयोग गद ैअथििन्रको आधखुनकीकरण गनुि, अनौपचाररक क्षेरको अथििन्रलाई 

औपचाररकीकरण गनुि, खनिी क्षरेमा स्वच्छिा र प्रखिस्पधाि कायम गराउन,ु खद्वपक्षीय र बिुपक्षीय व्यापार सम्झौिाबाि 

खसखििि अवसरको उपयोग गनुि र आयाि व्यवस्थापन र खनयािि प्रवद्धिन गनुि यस क्षेरका अन्य चनुौिी िुन ्। 

संघीयिाको कायािन्वयनसुँग ैनीखिगि खस्थरिा कायम िुुँद ैिान,ु अथििन्रको समग्र मागमा वखृद्ध िुन,ु लगानीमैरी 

वािावरण खसििना गनि नीखिगि, काननुी, संरचनागि र प्रखक्रयागि सधुारको थालनी िुन,ु आखथिक समखृद्धको लाखग खनिी 

क्षेरको अिम ्भखूमका रिन,ु ऊिाि िथा खनमािण लगायिका क्षेरमा खनिी क्षेर प्रखिस्पधी र कुशल ढंगबाि खवकखसि िुुँद ै

िान,ु आन्िररक िथा अन्िरदशेीय आबद्धिाका पवूािधारको खवकाससुँगै खछमेकी मलुुकको बिारको उपयोग गनि सक्न े

सम्भावना रिन ुर लगानीका प्राथखमकिा र सम्भावनाका क्षेरको पखिचान िुन ुयस क्षरेका प्रमिु अवसर िुन ्।  

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

आखथिक समखृद्धको सम्वािकका रूपमा खनिी क्षेर । 

४.२ लक्ष्य 

खनिी क्षेरको प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा र उत्पादकत्व अखभवखृद्ध गरी िीव्र आखथिक वखृद्ध र रोिगारी खसििना गने । 

४.३ उदे्दश्य 

१. लगानी अखभवखृद्ध, उत्पादनशील र मयािखदि रोिगारी खसििना गद ैवस्िु िथा सेवा उत्पादन गनि खनिी क्षरेलाई 

प्रोत्सािन र सििीकरण गनुि । 

२. खनिी क्षेरको व्यावसाखयक र प्रखिस्पधी क्षमिा अखभवखृद्ध गद ैआयाि व्यवस्थापन र खनयािि प्रवद्धिन गनुि ।   

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

५. खनिी क्षरेलाई उद्योग क्षरेको 

अग्रणी भखूमकामा स्थाखपि गन े। 

१. िाखन, उत्पादनमलूक उद्योग र खवद्यिु उत्पादनका लाखग आवश्यक 

सडक, प्रसारण िथा खविरण लाइन िस्िा आधारभिू पवूािधार सरकार 

र खनिी क्षेरको साझदेारीमा खनमािण गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२. खनिी क्षेरको सिभाखगिामा अन्िरदशेीय आखथिक क्षरे, खवशेष 

आखथिक क्षेर, औद्योखगक क्षेर, औद्योखगक ग्राम सम्बन्धी पवूािधार 

खनमािण गरी सजचालनमा ल्याइनेछ । 

३. उद्योगको लाखग आवश्यक दक्ष िनशखि उत्पादन सम्बन्धी व्यवस्था 

गररनकुा साथै खनिी क्षेरबाि दक्ष िनशखि खवकासका लाखग खवत्तीय 

उत्प्रेरणा खदइनेछ ।  

४. ऊिाि, यािायाि िथा ढुवानी मध्यस्थिा लगायिका औद्योखगक 

उपभोगको लागि न्यनूीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरी उद्योग क्षरेलाई 

प्रखिस्पधी बनाइनेछ । 

५. खनिी क्षरेको सिभाखगिामा बिुमलू्य पत्थर, फलाम, यरेुखनयम, िामा, 

सनु, प्राकृखिक ग्यास िथा पेिोखलयम पदाथि लगायिका िखनि 

पदाथिको अन्वेषण, प्रशोधन िथा उत्पादनमा िोड खदइनछे । 

६. खसमेन्ि, खचनी, फुिवेयर, औषखध, िसु, डेरी, खचया, पखश्मना िस्िकला 

लगायिका स्वदशेी कच्चा पदाथिमा आधाररि उद्योगको प्रवद्धिनका 

लाखग खवत्तीय लगानी सिििा र पवूािधार खनमािणमा सियोग गररनछे ।  

७. उत्पादनमलूक उद्योगको खवकास र खवस्िार गनि आवश्यक 

प्रोत्सािनको व्यवस्था गररनछे ।  

८. आयाि व्यवस्थापन र खनयािि प्रवद्धिन सम्बन्धी वस्िु िथा सेवा 

उत्पादनमा प्रोत्सािन र सििीकरण गररनछे । 

९. उद्योगको लाखग आवश्यक पन ेिग्गा सिि रूपमा खलिमा उपलब्ध 

गराउने नीखि खलइनछे । 

१०. खनिी क्षेरबाि उत्पाखदि वस्िु र सोको बिार प्रवद्धिनका लाखग 

अनसुन्धान िथा खवकासमा खवत्तीय उत्प्रेरणा प्रदान गने नीखि 

खलइनछे । 

११. औद्योखगक क्षरेको उत्पादन वखृद्धका लाखग लागिमैरी र उत्पादन 

संरक्षणको नीखि खलइनछे । 

६. कृखष क्षरेको व्यवसायीकरण, 

आधखुनकीकरण र 

औद्योखगकीकरणमा  खनिी 

क्षेरलाई अखभप्रेररि गन े। 

१. सावििखनक क्षेरले कृखषमा अनसुन्धान िथा प्रखवखध िस्िान्िरण र 

खसुँचाइ, कृखष सडक लगायिका पवूािधारको खनमािण गरी खनिी लगानी 

आकखषिि गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२. कृखषिन्य िथा वन पदैावार उत्पादन, याखन्रकीकरण, प्रशोधन उद्योग 

स्थापना, भण्डारण िथा बिारीकरणका लाखग सिुखलयिपणूि किाि, 

खबमा सेवा र खवत्तीय उत्प्ररेणा प्रदान गररनछे । 

७. सावििखनक, सिकारी िथा 

सामदुाखयक क्षेरसुँगको 

सिकायिमा सेवा क्षेरलाई 

गणुस्िरीय र प्रखिस्पधी बनाउन े। 

१. व्यापार व्यवसाय, िोिल िथा पयििन र यािायाि सेवा गणुस्िरीय र 

प्रखिस्पधी रूपमा प्रदान गनि खनिी क्षरेलाई प्रोत्सािन र सििीकरण 

गररनेछ । 

२. सेवा क्षेरको आधखुनकीकरण िथा सचूना प्रखवखधको उपयोगलाई 

बढावा खदइनछे । सचूना प्रखवखध पवूािधारिन्य लागिमा न्यनूीकरण 

गररनेछ ।  

३. खशक्षा िथा स्वास््य सेवा िासगरी गणुस्िरीय, उच्च र खवखशष्टीकृि 

सेवा प्रदान गनि सरकारको पररपरूकको रूपमा खनिी क्षरेलाई 

सििीकरण गररनेछ । 

८. खनिी क्षेरको गणुस्िर, 

प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा र 

खवश्वसनीयिा अखभवखृद्ध गन े। 

१. खनिी क्षेरमा संस्थागि सशुासन कायम गराउन उत्पे्रररि गररनछे । 

२. औपचाररक क्षेरको खवस्िार गद ैसामाखिक सरुक्षाको दायरा खवस्िार 

गररनेछ ।  

३. वस्िु िथा सेवाको गणुस्िर िथा सिि र सलुभ आपखूिि कायम गनि 

खनयमन प्रणालीलाई सदुृढ गराइनेछ ।  

४. बालश्रम खनवारण, गररबी खनवारण िथा सामाखिक उत्तरदाखयत्वमा 

खनिी क्षेरलाई सिभागी गराइनछे । 

९. पवूािधार खनमािण र खवकासमा 

खनिी क्षेरको स्रोि, सीप, प्रखवखध 

र व्यवस्थापनको उपयोग गने । 

१. सावििखनक-खनिी साझेदारीको माध्यमबाि पवूािधार र सेवाका क्षेरको 

खवकास र खवस्िार गररनछे । 

२. स्थानीय कच्चा पदाथि, सीप र स्रोि प्रवद्धिन िुने गरी उत्पादनशील 

क्षेर र पवूािधार खवकास लगायिका राखरिय प्राथखमकिा प्राि क्षेरमा 

प्रत्यक्ष वैदखेशक लगानी आकखषिि गररनेछ । 

३. खनिी क्षरेलाई आवश्यक पुुँिी र प्रखवखधको खवकास र खवस्िार गनि 

खद्वपक्षीय र बिुपक्षीय खवकास साझेदारसुँग समन्वय र सिकायि 

गररनेछ । 

४. विृि् पवूािधार खनमािण कायि समयमै सम्पन्न गने गरी बिारमा 
प्रभावकारी माग खसििना गररनछे ।  

५. खनिी क्षेरबाि खनखमिि सावििखनक पवूािधार सरकारले िररद गन े
सम्बन्धी काननुी व्यवस्था गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

१०. खनिी क्षेरको लगानी, उत्पादन र 

रोिगारी अखभवखृद्ध गनि नीखिगि, 

काननुी र प्रखक्रयागि सधुार गन े। 

१. समुधरु औद्योखगक सम्बन्ध प्रवद्धिन गनि आवश्यक काननुी िथा 

प्रखक्रयागि सधुार गररनेछ । 

२. क्षेरगि लगानीका आधार र प्राथखमकिा सखििको लगानी नीखि 

ििुिमा गररनछे । 

३. लगानीसुँग सम्बखन्धि लगानी, रोिगारी, वैदखेशक लगानी, पवूािधार 

खनमािण लगायिका खवषयमा खवद्यमान काननुको पररमाििन िथा नयाुँ 

काननु ििुिमा गररनछे । 

४. व्यवसाय/लगानीको दिाि प्रणाली िथा व्यवसायसुँग सम्बखन्धि सब ै

सेवालाई एकद्वार प्रणालीबाि एकीकृि रूपमा उपलब्ध गराउन 

अन्िरखनकाय आबद्धिा सखििको एकल खबन्द ु सेवा प्रणाली खवकास 

गरी लाग ूगररनछे । 

५. अनसुन्धान िथा खवकास िचि, वािावरण प्रदषूण िचि लगायिका 

खिम्मेवार पुुँिी खनमािणका लाखग मलू्य अखभवखृद्ध कर खफिाि, आयकर 

छुि लगायिका सखुवधाबाि प्रखिस्पधाि, उत्पादन, उत्पादकत्व र 

प्रादखेशक सन्िलुन अखभवखृद्ध गररनछे । 

६. खनिी क्षेरको लगानी, उत्पादन र रोिगारीको अनगुमनको अनगुमन 

संयन्र खवकास गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

कृखष, उद्योग र सेवा क्षरेमा खनिी क्षेरले आ.व. २०७५/७६ को खस्थर मलू्यमा क्रमशः रू. २८१.४३ अबि, रू. 

१,७२४.५५ अबि र रू. ३,१२९.४२ अबि औसि वाखषिक लगानी गरेको िुन ेर खनिी क्षरेमा वाखषिक ३ लाि ५० ििार 

थप रोिगारी खसििना भएको िुनछे । 

५.२ सिकािी के्षत्र 

१. पृष्ठभूमि 

सावििखनक र खनिी क्षरेका साथै सिकारी क्षरे समिेको सिभाखगिा र स्विन्र खवकास माफि ि राखरिय अथििन्र 

सदुृढ गन ेनीखि राज्यले खलएको छ । अन्िरािखरिय सिकारी मिासंघमा नेपाल आबद्ध भएको छ । सिकारी क्षरेले छररएर 

रिकेो श्रम, सीप, प्रखवखध र पुुँिीलाई एकखरि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोिगारी वखृद्ध गरी राखरिय अथििन्रमा 

योगदान गनि सक्दछ । िाल ३४,५१२ खवखभन्न प्रकृखिका प्रारखम्भक सिकारी संस्था, ७७ खिल्ला सिकारी संघ, ३२८ 

खवषयगि खिल्ला सिकारी संघ, २० खवषयगि केन्द्रीय सिकारी संघ, राखरिय सिकारी बैंक र राखरिय सिकारी मिासंघ 
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रिकेा छन ्। प्रारखम्भक सिकारी संस्थामा कररब ६३ लाि सदस्य रिकेा छन ्। सिकारी संघसंस्थाको कुल शेयर पुुँिी 

७३ अबि र पररचाखलि बचि रू. ३ िबि २ अबि रिकेो छ । सिकारी संघ संस्थाबाि रू. २७३ अबि ऋण पररचालन 

भएको छ । सिकारी संस्थामा कररब ५२ प्रखिशि मखिला सदस्य रिकेा छन ्भने सजचालकमा मखिला सिभाखगिा ४० 

प्रखिशि रिकेो छ । यस क्षेरले ६१ ििार िनालाई प्रत्यक्ष रोिगारी खदनकुा साथै लािौ ुँको संख्यामा अप्रत्यक्ष रोिगारी 

खसििना गरेको छ । खवत्तीय पिुुँच अखभवखृद्ध, मखिला सशिीकरण, नेितृ्व खवकास िथा क्षमिा खवकास, सामाखिक 

एकीकरण, उद्यमशीलिा प्रवद्धिन र गररबी न्यनूीकरणमा यस क्षरेको मित्वपणूि योगदान रिकेो छ । यस क्षेरमा प्राि 

उपलखब्धको सम्बद्धिन गद ैसिकारी आन्दोलनको स्वस्थ खवकासलाई प्रोत्साखिि गनुि बाजछनीय भएको छ ।  

२. प्रिुख सिथया 

सिकारी सम्बन्धी खशक्षा र चेिनाको खवस्िार अपेखक्षि रूपमा िुन सकेको छैन ्। सिकारी खक्रयाकलापको सघनिा 

उत्पादन िथा स्वरोिगारको क्षेरमा नभई बचि िथा ऋणको कारोबारमा बढी दखेिएको छ । सिकारीका खसद्धान्ि, 

मलू्य, मान्यिाको अनशुरणको अवस्था कमिोर रिकेो छ । कखिपय सिकारी संस्था सशुासनको अभावले गदाि 

समस्याग्रस्ि अवस्थामा रिकेा छन ्। अत्याखधक संख्यामा सिकारी संघसंस्थाको खवस्िार, दोिोरो सदस्यिा, खवत्तीय 

सशुासनको कमी िस्िा कारणले यस क्षेरमा खवत्तीय िोखिम रिकेो छ । 

३. चुनौिी िथा अिसि 

सिकारी संघ संस्थाको संख्यात्मक खवस्िारभन्दा गणुात्मक खवकास गरी समदुायमा आधाररि र सदस्य केखन्द्रि 

बनाउन,ु सिकारीलाई ग्रामीण खवपन्न समदुायसम्म खवस्िार गनुि, संखवधानले खनखदिर ि गरेअनसुार सिकारीलाई मलुुकको 

समखृद्धको आधारको रूपमा स्थाखपि गनुि, सिकारी संस्थामा स्वखनयमनलाई सदुृढ िुल्याउुँद ैसशुासन कायम गराउन,ु 

सिकारी आन्दोलनका प्रखिखनखधमलूक संघ िथा प्रवद्धिन र खनयमनमा संलग्न खनकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम 

गनुि, मखिला िथा सीमान्िीकृि वगिमा सिकारीको पिुुँच अखभवखृद्ध गद ैगररबी खनवारणिफि  केखन्द्रि गनुि, यस क्षेरबाि 

पररचालन िुन ेबचि िथा ऋणको सरुक्षाका लाखग नीखिगि र संस्थागि प्रबन्ध मिबिु िुल्याउन,ु सिकारी क्षेरमा ऋण 

ग्रस्ििा अन्त्य गने िथा खवपन्न समदुायलाई आखथिक सरुक्षाको प्रत्याभखूि खदने माध्यमको रूपमा खवकास गनुि, सिकारी 

माफि ि पररचाखलि पुुँिीलाई उत्पादनमलूक क्षरेमा पररचालन गनुि, उत्पादन र रोिगारीको क्षेरमा सिकारीको योगदान 

अखभवखृद्ध गनुि र सिकारी संघ संस्थाको खनयमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ुयस क्षेरका प्रमिु चनुौिीका रूपमा रिकेा 

छन ्।  

िीनै ििको शासकीय अखधकारको सचूीमा सिकारी खवषय समावेश भएकोले िीन विै ििबाि खनयमन िथा 

प्रवद्धिनका कायि सम्पादन भई यस क्षरेको खवकासमा थप योगदान पगु्ने अवस्था सिृना िुन,ु सिकारी अखभयानको 

प्रारखम्भक ििदखेि संघीय ििसम्मको संरचना खनमािण िुन,ु अन्िरािखरिय सिकारी अखभयानसुँग सम्बन्ध खवस्िार भइ 

सबल प्रखिखनखधत्व िुन,ु कृखषको मलू्य शृंिलामा सिकारी संस्थालाई पररचालन गने वािावरण ियार िुन,ु सिकारी 

आन्दोलनमा खवपन्न वगिको सिभाखगिाबाि सशिीकरण र गररबी खनवारण गन ेमाध्यमको रूपमा स्थाखपि िुुँद ैिान,ु 

सिकारी क्षेरबाि पररचाखलि बचि िथा ऋण सदस्यको प्राथखमकिानसुार आय–आििन, रोिगारी खसििना, आकखस्मक 
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आवश्यकिा, उपभोग िस्िा खक्रयाकलापमा उपयोग गनि सखकन े अवस्था खवद्यमान रिन,ु अथििन्रमा  सिकारीको 

भखूमकालाई संवैधाखनक रूपमै मिवव खदइन ुयस क्षरेका प्रमिु अवसरको रूपमा रिकेा छन ्।  

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

आखथिक समखृद्ध र सामाखिक रूपान्िरणका लाखग गणुात्मक एवम ्खदगो सिकाररिा ।  

४.२ लक्ष्य 

स्वावलम्बन िथा पारस्पररकिाको आधारमा उत्पादनमिुी, खदगो एवम ्न्यायोखचि आखथिक सम्बन्धको खवकास 

गन े।  

४.३ उदे्दश्य 

१. सिकारी माफि ि खवपन्न वगिलाई आखथिक िथा सामाखिक सशिीकरणको प्रखक्रयामा सिभागी गराउन ु।  

२. सिकारी मलू्य र खसद्धान्िको अनशुरण िथा पारस्पाररकिा र स्वावलम्बनको संस्कार खवकास गनुि ।  

३. सिकारी संस्थामा सशुासन कायम गनुि ।  

४. िाल सजचालनमा रिकेा वा नयाुँ गठन िुने खवखभन्न कृखष िथा दगु्ध सिकारीिरूलाई बिुउत्पादन, प्रशोधन 

िथा बिारीकरणिफि  उन्मिु गराउन िी संस्थाको संस्थागि क्षमिा अखभवखृद्ध गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. सिकारीको माध्यमबाि गरीब 

िथा खवपन्न वगिका सदस्यको 

संलग्निामा सजचालन िुन े

व्यावसाखयक आयोिनालाई 

खवत्तीय एवम ् प्राखवखधक 

सियोग उपलब्ध गराउन े। 

 

१. सिकारी माफि ि स्वरोिगार खसििनामा सियोगी िुन े श्रखमकद्वारा 

सजचाखलि एवम ् अन्य सिकारी संघ संस्थालाई आयोिना 

सजचालनका लाखग बीऊ पुुँिी िथा पुुँिीगि अनदुान उपलब्ध 

गराइनेछ ।  

२. सिकारी संघ संस्था माफि ि सजचालन िुने उत्पादनको प्रशोधन, 

भण्डारण,  बिारीकरण र खवखवधीकरणका आयोिनाका लाखग खवत्तीय 

िथा प्राखवखधक सियोग उपलव्ध गराइनेछ । साथै, सिकारी माफि ि 

खबमासम्बन्धी खक्रयाकलापलाई सििीकरण गररनेछ । 

३. कृखषलाई आधखुनकीकरण र व्यवसायीकरण गनि साना खकसानिरूलाई 

सिकारीको माध्यमबाि एकीकृि गरी ठूलो आकारको ििेी गद ैविृि् 

पररमाणमा कृखष उत्पादन, प्रशोधन र बिारीकरण गनि आवश्यक सेवा 

िथा सखुवधा उपलब्ध गराइनछे ।   
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िणनीमि कायषनीमि 

२ सिकारी क्षरेको प्रवद्धिनका 

लाखग नीखिगि र संस्थागि 

प्रबन्ध मिबिु बनाउन े। 

 

१. उत्पादन, मलू्य शृंिला खवकास िथा खनयाििमलूक वस्िु उत्पादन गन े

आयोिनालाई खवखशष्टीकृि सिकारी संघ माफि ि सजचालन गन ेव्यवस्था 

खमलाइनछे ।  

२. सिकारी संस्थाबाि उत्पाखदि वस्ि ुिथा सेवाको बिारीकरणको लाखग 

ब्राखण्डङ गने व्यवस्था गररनेछ । 

३. परुाना साझा सिकारी संस्थाको सम्पखत्त संरक्षण गनुिका साथै खनखरक्रय 

अवस्थामा रिकेा संस्थाको पनुसिजचालनको व्यवस्था खमलाइनछे । 

नेपाल सरकार वा राखरिय सिकारी खवकास बोडिको ५१ प्रखिशि वा 

सोभन्दा बढी स्वाखमत्व भएका साझा संस्थाको पनुसंरचना गररनछे । 

४. सिकारी क्षेरमा खवखशष्टीकृि सिकारी संघको ढाुँचामा बचि िथा किाि 

सरुक्षण कोष र किाि सचूना केन्द्रको स्थापना गररनछे । यस क्षेरबाि 

लगानी भएको किाि असलुीलाई प्रभावकारी बनाउन किाि असलुी 

न्यायाधीकरण गठन गररनेछ । 

५. सिकारीको सन्िुखलि खविरण सखुनखश्चि गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाि गनि 

आवश्यकिानसुार एकीकरण िथा खवस्िार गररनछे । 

६. कूल ग्रािस्थ उत्पादनमा सिकारी क्षेरको योगदानको मापन गररनेछ ।  

३ सिकारी संस्थाको सघनिालाई 

उत्पादनशील क्षरेमा केखन्द्रि 

गनि प्रोत्सािन गन े। 

 

१. स्थानीय पयििन प्रवद्धिनमा सिकारीको भखूमकालाई बढाउुँद ैलखगनछे । 

२. उत्पादनमलूक क्षरेका खक्रयाशील रिकेा प्रत्येक प्रदशेका कम्िीमा २ 
विा सिकारी  संस्थालाई नमनुा सिकारी  संस्था बनाउने व्यवस्था 

खमलाइनछे । 

४  सिकारी संघ संस्थाको क्षमिा 

अखभवखृद्धका लाखग सिकारी 

खशक्षा, नेितृ्व खवकास एवम ्

व्यवस्थापन िाखलमलाई 

व्यापक िुल्याउने । 

 

१. खवद्यालयको पाठ्यक्रममा सिकारी खवषय समावेश गनुिका साथै 

खवश्वखवद्यालयमा सिकाररिा खवषयको शैखक्षक कायिक्रम सजचालन 

गररनेछ । 

२. सिकारी खशक्षा िथा िाखलम सजचालन गन े खवखभन्न संस्था िथा 

खनकायको न्यनूिम मापदण्डको व्यवस्था खमलाइनछे ।  

३. सिकारी प्रखशक्षण िथा अनसुन्धान केन्द्रको पनुसंरचना एवम ्सांगठखनक 

क्षमिा खवकास गररनेछ ।  

४. सबै ििका सिकारी संघसंस्था माफि ि खवखत्तय साक्षरिा, सिकारी खशक्षा, 

िाखलम र क्षमिा अखभवखृद्धका कृयाकलापिरू खवस्िार गररनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

५ सिकारी क्षरेको प्रभावकारी 

खनयमनका लाखग एकीकृि 

अनगुमन प्रणालीको खवकास 

गन े।  

 

१. सिकारी संघसंस्थामा सम्पखत्त शदु्धीकरण खनवारण सम्बन्धी काननुको 

पालनालाई थप प्रभावकारी बनाइनछे ।  

२. सिकारीको खनयमन क्षेराखधकार अनसुार संघ, प्रदशे एवम ् स्थानीय 

ििबाि एकल िथा संयिुरूपमा अनगुमन प्रणालीको खवकास गररनेछ ।  

३. सिकारी सम्बन्धी एकीकृि आधारभिू ि्यांक ियार गनि िथा 

खनयमनलाई प्रभावकारी बनाउन सिकारी िथा गररबी खनवारण सम्बन्धी 

व्यवस्थापन सचूना प्रणाली (CoPoMIS) को प्रभावकारी कायािन्वयन 

गररनेछ । 

४. सिकारी संघ संस्थामा पारदखशििा प्रवद्धिन गररनछे । 

६.बिुउद्दशे्यीय िथा अन्य 

सिकारी संघ/संस्था, कृषक 

समिू, व्यावसाखयक फमिको 

संलग्निामा पशपुालन 

लगायिका अन्य माध्यमबाि 

बायोग्याुँस प्लान्िको स्थापना, 

सजचालन िथा उत्पाखदि 

वस्िुको प्रयोगको लाखग 

अनदुानको व्यवस्था गन े। 

१. कृखष िथा पशपुालनमा आधाररि सिकारी  संघ/संस्था/समिूलाई 

प्राङ्गाररक िेिी, बायोग्याुँस िथा अन्य प्लान्ि स्थापना िथा 

सजचालनको लाखग क्षमिा अखभवखृद्धका खक्रयाकलाप सजचालन 

गररनेछ । 

२. स्थानीय पयििन प्रवद्धिनमा सिकारीको भखूमकालाई बढाउुँद ैलखगनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध  

खवद्यालय ििको खशक्षामा सिकारी खवषय समावेश भई पठनपाठन थाखलएको िुनछे । खवश्वखवद्यालय ििमा 

सिकाररिा खवषयको शैखक्षक कायिक्रम सजचालन भएको िुनछे । स्थानीय िि, प्रदशे सरकार एवम ्संघबाि एकल िथा 

संयिु रूपमा अनगुमन प्रणालीको कायािन्वयनबाि सिकारी सशुासनमा थप योगदान पगुेको िुनेछ । सिकारी िथा 

गररबी खनवारण सम्बन्धी व्यवस्थापन सचूना प्रणाली (CoPoMIS)  को प्रभावकारी कायािन्वयन भएको िुनेछ । कुल 

गाििस््य उत्पादनमा सिकारी क्षरेको योगदान खनधािरण भएको िुनछे । सिकारी सम्बन्धी दीघिकालीन रणनीखिक योिना 

ििुिमा गररएको िुनेछ । सिकारी प्रखशक्षण िथा अनसुन्धान केन्द्रको पनुसंरचना भएको िुनेछ । खनखरक्रय अवस्थामा 

रिकेा परुाना साझा सिकारी संस्थाको सम्पखत्त संरक्षणका साथै पनुसंजचालन भएको िुनछे । सिकारीमा मखिला 

सदस्यिा ५३ प्रखिशि पगुेको िुनेछ । सजचालकमा मखिला सिभाखगिा ४३.५ प्रखिशि पगुेको िुनछे । सिकारी माफि ि 

पररचाखलि शेयर पुुँिी रू. ८६ अबि र बचि रू.३८४ अबि पगुेको िुनेछ । सिकारी माफि ि रू. ३९३ अबि ऋण पररचालन 

भएको िुनछे । यस क्षरेमा ८३ ििार िनालाई प्रत्यक्ष रूपमा रोिगारी प्राि भएको िुनछे । 
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५.३ सािषजमनक-मनजी साझेदािी 

१. पृष्ठभूमि 

खवकास र समखृद्धको लक्ष्य िाखसल गनि आवश्यक लगानी ििुाउन सावििखनक-खनिी साझेदारी अपररिायि िुन 

आएको छ । सावििखनक-खनिी साझेदारी माफि ि लगानीको वािावरण ियार गरी त्यसको प्रखवखधयिु व्यवस्थापनबाि 

यस अवधारणालाई अगाखड बढाउन िरूरी छ । सावििखनक लगानीलाई मखु्यियाः आखथिक खवकासको पवूिशििको 

रूपमा रिकेो आधारभिू सेवा प्रदान गनि खवशेषिः केखन्द्रि गररनेछ । खनिी क्षरे एक्लैले लगानी गनि नसक्ने अवस्थामा 

सावििखनक िथा खनिी क्षेरको सिकायि, साझेदारी र सिभाखगिाका आधारमा लगानी ििुाई थप स्रोि व्यवस्थापन 

गररनेछ  । 

संघीयिामा िीन ििका सरकारकाबीचमा स्रोिको बाुँडफाुँि िथा िस्िान्िरण गररन ेिुुँदा अन्िर-सरकार साझेदारी 

िथा अन्िर-सरकार िथा खनिी क्षरेको साझेदारीमा समिे आयोिना कायािन्वयन गरी लगानीको स्रोिको व्यवस्थापन 

गररनेछ । िीनै ििका सरकारले सावििखनक िथा खनिी क्षरेसुँगको सिकायि, साझेदारी र सिभाखगिालाई उच्च 

प्राथखमकिा खदनपुनछे । सावििखनक-खनिी साझेदारीको लगानीलाई भौखिक पवूािधार संरचनाको खवकासमा शिरी 

पवूािधार, सेवा क्षेरको व्यवस्थापन, कृखष िथा वन, औद्योखगकीकरणमा प्राथखमकिा खदइनछे । साथै, िलखवद्यिु, 

खसुँचाई, सिि, िवाई र िलमागि, सचूना मिामागि र प्रखवधी पवूािधारको क्षरेमा पखन सावििखनक र खनिी साझेदारीको 

लगानीबाि आयोिनाको खवकास िथा खनमािण गनि सखकनछे । सावििखनक-खनिी साझेदारीसम्बन्धी स्पष्ट नीखिगि 

व्यवस्था सखिि संस्थागि संरचना खनमािण गरी कायािन्वयनका क्षरेमा स्वदशेी खनिी क्षेरलाई प्रोत्साखिि गररनेछ । ठूला 

पवूािधार िथा विृि ्उत्पादनका क्षेरमा स्वदशेी लगानीकिािसुँग साझेदारी गनगेरी प्रत्यक्ष वैदखेशक लगानीलाई आकखषिि 

गररनेछ । खनिी क्षेरको ज्ञान, प्रखवखध, व्यवस्थापकीय सीप र कुशलिाका साथै िोखिम बिन गनिसक्ने क्षमिा अखभवखृद्ध 

गररनेछ । पवूािधार खनमािणका क्रममा राखरिय र अन्िरािखरिय स्िरमा सफल अभ्यासको अनशुरण र उपयोगबाि क्षमिा 

अखभवखृद्ध गररनछे ।  

२. प्रिुख सिथया  

खवकासका लाखग मलुुकमा खवत्तीय स्रोिको कमी िुन,ु सावििखनक र खनिी क्षरेबीचमा आकषिण िुन नसक्न ुप्रमिु 

समस्याको रूपमा रिकेो छ ।  यसका अखिररि सावििखनक-खनिी साझेदारी सम्बखन्धि काननूी एवम ्नीखिगि संरचना 

पयािि निुन,ु नीखिगि स्थाखयवव निुन,ु एकद्वार प्रणालीको कमिोर कायािन्वयन िुन,ु प्रखक्रयागि खढलाई िुन ु िस्िा 

समस्या रिकेा छन ्। सम्बखन्धि खनकायबीच समन्वयमा कमी र खवदशेी मदु्रा खवखनमय लगायिका िोखिम रिन ु र  

सरकार र खनिी क्षेरबीचका लाभ, लागि, िोखिम र प्रखिफलको बाुँडफाुँि लगायि लगानीमैरी वािावरणमा यथेष्ठ 

सधुार िुन नसक्न ुथप समस्याको रूपमा रिकेा छन ्। 
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३. चुनौिी िथा अिसि 

रारिले अगंीकार गरेका खवकास लक्ष्य र उद्दशे्य िाखसल गनि उल्लेख्य रूपमा थप लगानीको पररचालन गनिका 

लाखग लगानीको उखचि वािावरण खसििना गनुि, व्यवसाय सजचालनमा सिििा र कुशलिा कायम गनुि र लगानी 

सरुक्षाको प्रत्याभखूि खदई आखथिक खवकासमा पररचालन गने कायि चनुौिीपणूि छ । खनिी क्षेरको खवद्यमान स्रोि साधन, 

श्रम, सीप, प्रखवखध, व्यावसाखयक क्षमिाको अखधकिम उपयोग गन ेवािावरणको सखुनखश्चििा गनुि र चाल ुिचि बढ्न 

गएको कारणले पुुँिीगि लगानी वखृद्ध गनुि चनुौखिपणूि छ । 

संखवधानको पणूि कायािन्वयन, संघीयिामा थप खवत्तीय लगानीको माग र िीन ििका सरकारिरूका वीचमा 

सिकायि प्रमिु अवसरको रूपमा रिकेा छन ्। खबकासमा खनिी क्षरेको भखूमका अखभवखृद्ध गनि सरकार र खनिी क्षरेका 

वीच सिकायिद्वारा सामाखिक आखथिक रूपान्िरणको अवसर प्राि छ । खवकासका गखिखबखधिरूमा खनिी क्षेरलाई 

आकषिण गने लगानीमरैी वािावरणको खसििना गरी लगानी सरुक्षाको प्रत्याभिूी र िीव्र रूपमा िुन लागेको शिरी 

खवकास सावििखनक-खनिी साझेदारीको अवसरको रूपमा रिकेा छन ्।   

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

सावििखनक-खनिी साझेदारीको माध्यमद्वारा उत्पादनशील र रोिगारमलूक आखथिक वखृद्ध ।  

४.२ लक्ष्य  

सावििखनक-खनिी साझेदारीको लगानी अखभवखृद्ध गरी थप स्रोि एवम ्व्यवस्थापकीय सीप पररचालन गन े। 

४.३ उदे्दश्य  

सावििखनक-खनिी साझेदारीलाई प्रोत्सािन गरी पवूािधार र सेवाका क्षरेमा सावििखनक-खनिी साझेदारी अखभवखृद्ध 

गनुि ।  

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. सावििखनक-खनिी साझेदारीका लाखग 

नीखि, काननु र संस्थागि संरचनाको 

प्रवन्ध गन े। 

१. आयोिना सजचालनका लाखग आवश्यक पन ेिग्गा प्राखि लगायि 

अन्य सम्बखन्धि काननुलाई समसामखयक पररमाििन गरी लगानीमरैी 

बनाई सरोकारवाला खनकायबीच प्रभावकारी समन्वय संयन्र 

बनाइनछे । 

२. सावििखनक-खनिी साझेदारीमा सजचालन िुने आयोिनाको 

वगीकरण र मापदण्ड (िोखिम बाुँडफाुँि मापदण्ड सखिि) एवम ्

उपकरण खनधािरण गरी कायािन्वयन गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

३. सावििखनक-खनिी साझेदारीमा सजचालन िुने आयोिनाको 

सििीकरणका लाखग एकल खबन्द ुसेवाको स्थापना गररनछे ।  

४. सावििखनक-खनिी साझेदारीका आयोिनाको िीनै ििका सरकारबाि 

कायािन्वयन गररनछे  ।  

५. सावििखनक-खनिी साझेदारीको प्रभावकारी कायािन्वयनको लाखग 

आवश्यक संस्थागि क्षमिा अखभवखृद्ध कायिक्रम सम्बखन्धि क्षरे र 

ििमा सजचालन गररनछे ।  

२. िीन ििका सरकारबाि सावििखनक-

खनिी साझदेारी प्रवद्धिन गरी 

लगानीको वखृद्ध गनि लगानी 

वािावरण र लगानी सरुक्षाको 

प्रत्याभखूि गन े। 

१. सावििखनक-खनिी साझेदारीमा सजचालन िुने आयोिनाका लाखग 

लगानीकिाििरूलाई लगानीको सरुक्षा र उखचि प्रखिफलको 

प्रत्याभखूि खदन े गरी कायिखवखध ियार गरी आखथिक वा गैरआखथिक 

सखुवधा उपलब्ध गराइनछे । 

२. सावििखनक-खनिी साझेदारी िथा खनिी लगानी सम्बन्धी अनकूुल 

वािावरण ियार गररनछे । 

३. सावििखनक-खनिी साझेदारीमा सजचालन िुने आयोिनाका लाखग 

आन्िररक एवम ्बाि् य ऋण प्रवािको लाखग सििीकरण गररनेछ ।  

४. सावििखनक-खनिी साझदेारीमा आधाररि आयोिना खवकास, लगानी 

प्रवद्धिन िथा आयोिना कायािन्वयनमा संघ, प्रदशे र स्थानीय 

ििबीच समन्वय गररनेछ ।  

५. सावििखनक, खनिी, सिकारी, समदुाय र नागररकबीच सिकायि, 

समन्वय र साझेदारीलाई प्रवद्धिन गररनेछ ।   

६. ठूला पवूािधारको क्षरेमा खनिी क्षेरसुँगको सिकायिलाई खवशेष मिवव 
खदइनेछ । 

३. सावििखनक-खनिी साझेदारीको 

लगानीमा स्वदशेी पुुँिी 

पररचालनलाई प्रोत्सािन  गने । 

१. आयोिनामा संलग्न िुने स्वदशेी बैंक िथा खवत्तीय संस्थाको  

खवत्तीय, प्राखवखधक, िोखिम बिन गनि सक्न ेक्षमिा अखभवखृद्ध गन े

नीखिगि व्यवस्था गरी आवश्यक खवत्तीय उपकरण अवलम्बन 

गररनेछ । 

४. राखरिय आयोिना बैंकबाि 

सावििखनक-खनिी साझेदारीका 

आयोिना कायािन्वयनमा 

प्राथखमकिा खदन े।  

१. सावििखनक-खनिी साझेदारीमा कायािन्वयन गररने आयोिनालाई 

पखिचान गरी  क्षेरगि योिनािरूमा समावेश गररनछे ।  

२. सावििखनक-खनिी साझेदारीमा कायािन्वयन िुने आयोिनाको खववरण 

संकलन गरी सोको अध्ययन गरी/गराई आयोिना बैंक माफि ि ्

प्राथखमकिाका आधारमा कायािन्वयन गररनछे  । 
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५. अपेमक्षि उपलमधध 

सावििखनक-खनिी साझेदारी सम्बन्धी काननु ियार भई सावििखनक-खनिी साझेदारीमा क्षेरगि आयोिना 

कायािन्वयनमा आएका िुन ेर योिना अवखधमा रू. ७ िबि ५० अबि लगानी भएको िुनछे । 

५.४ िैदेमिक लगानी 

१. पृष्ठभूमि 

आखथिक समखृद्ध िाखसल गनि िीव्र औद्योखगकीकरणको माध्यमबाि िलुनात्मक लाभ र प्रखिस्पधी क्षमिा भएका 

क्षेरिरूमा स्वदशेी एवम ्खवदशेी पुुँिी पररचालन गनुि पन े िुन्छ । आन्िररक पुुँिी पररचालन र खवदशेी सिायिाले मार 

लगानीको आवश्यकिा र उपलब्ध स्रोि–साधनबीचको अन्िरलाई पखूिि गन े नदखेिएकोले ठूला पररयोिनािरूमा 

प्रत्यक्ष खवदशेी लगानी पररचालन गनुि अपररिायि छ । सन ्२०३० सम्ममा खदगो खवकासका लक्ष्य  र नपेाल सरकारले 

खलएको “सिृद्ध नेपाल, सखुी नेपाली” को लक्ष्य िाखसल गनि पवूािधारयिु ठूला पररयोिनािरू र प्रखवखधको क्षेरमा 

खवदशेी लगानी पररचालन गनुिपने िुन्छ । लगानीसुँग सम्बखन्धि नीखि, काननु एवम ्संरचनामा समयानकूुल पररमाििन, 

सखुवधा सम्पन्न पवूािधार खनमािण, प्रखक्रयागि सरलीकरण गरी लगानी सरुक्षाको प्रत्याभखूि गराई दशेमा लगानीमैरी 

वािावरण खसििना गनि सकेमा वैदखेशक लगानीकिाििरूको रोिाइमा नपेाल पनि सक्ने सम्भावना रिकेो छ । 

खवदशेी लगानी िथा प्रखवखध िस्िान्िरण सम्बन्धी काननुको समसामखयक पररमाििन, बौखद्धक सम्पखि सम्बन्धी र 

ज्ञानमा आधाररि उद्यमशीलिा सम्बन्धी काननूी व्यवस्था, खवदशेी लगानीको प्रवेश, लगानीका लाखग योग्य पररयोिना 

प्रोफाईल, लगानी सम्बन्धी सचुना चसु्ि दरुुस्ि गरी खवदशेी लगानीको प्रवेश, अनमुखि, उद्योग/व्यवसाय दिाि, संचालन, 

बखिगिमन र लगानी िथा मनुाफाको ररपाखिियसन सम्मका सेवा िथा सखुवधा सरल िथा सिि प्रखक्रयाबाि एकै स्थानबाि 

उपलब्ध गराउन,ु नेपालमा लगानीका संभाखवि मलुुकसुँग खद्वपक्षीय लगानी सम्झौिा गरी लगानीको सरुक्षा प्रत्याभखूि 

गराउन ुअत्यावश्यक छ ।   

२. प्रिुख सिथया 

लगानीका प्रशस्ि सम्भावना भएिा पखन पयािि वैदखेशक लगानी कम आकखषिि िुन,ु वैदखेशक लगानीसम्बन्धी 

काननुको समसामखयक पररमाििन निुन,ु औद्योखगक पवूािधारको खवकास कम िुन,ु उद्योगिरू छररएर रिुँदा सरुक्षा, सेवा, 

सखुवधा वा सिुखलयि उपलब्ध गराउन कखठनाई िुन,ु पयािि दक्ष िनशखिको अभाव िुन,ु उद्योग िथा बिार अनसुन्धान 

र खवकास निुन,ु उद्योग र लगानीका खवषय धेरै खनकायसुँग सम्बखन्धि िुुँदा अन्िर-खनकायगि र नीखिगि समन्वय िुन 

नसक्न,ु अन्िरािखरिय खवत्त बिारमा पयािि बिारीकरण गनि नसखकन,ु लगानीको संभावना भएका मलुुकसुँग खद्वपक्षीय 

लगानी संरक्षण सम्झौिा िुन नसक्न ुिस्िा खवषय प्रमिु समस्याका रूपमा रिकेा छन ्।  
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३. चुनौिी ि अिसि 

िुलनात्मक लाभ र प्रखिस्पधी क्षमिा भएका क्षेरको पयािि मारामा पखिचान गरी लगानीयोग्य पररयोिना बैंक 

ियार गनुि, खवश्वव्यापीकरणसुँगै अन्िरािखरिय स्िरमा आफ्नो प्रखिस्पधी क्षमिा बढाउन,ु व्यापारलाई लगानीसुँग आबद्ध 

गनुि, पररविन सखुवधाको सीखमि उपलब्धिा, सचूना प्रखवखधमा आएको िीव्र खवकास र पररवििनसुँगै अद्यावखधक िुन,ु 

समय अनकूुल प्रखवखधमा फड्को मानुि, बौखद्धक सम्पखत्तको संरक्षण र प्रवद्धिन गनुि, अन्िरािखरिय मान्यिा प्राि िुन ेगरी 

सखुवधा सम्पन्न प्रयोगशालाको खनमािण र एखक्रखडिेशन, आधखुनक र सखुवधा सम्पन्न पवूािधार खवकास गनुि, उदीयमान दईु 

ठूला अथििन्रमा आफ्नो बिार खवस्िार गनुि, दक्ष िनशखि उपलब्ध गराउन,ु लगानीको लाखग पुुँिीको सखुनखश्चििा िुन,ु 

औधोखगक श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गनुि, बिुपक्षीय व्यापार सम्झौिाबाि खसखििि अवसरिरूको उपयोग गनि 

लगानी आकखषिि गनुि  िस्िा खवषय चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 

लगानीका प्राथखमकिाका र सम्भावनाका क्षेरको पखिचान िुन,ु िलु्ला र आखथिक उदारीकरणसुँगै नेपाल खवखभन्न 

अन्िरािखरिय र क्षेरीय संगठनको सदस्य रिन,ु साना, मझौला िथा ठूला सबै प्रकारका उद्योगको संभावना रिन,ु लामो 

रािनीखिक संक्रमणको व्यवस्थापनसुँगै आखथिक समखृद्धको खवषय सबैको साझा एिेण्डाको रूपमा अगाखड बढ्न,ु 

लगानीमैरी वािावरण सिृना गनि नीखिगि, काननुी, संरचनागि िथा प्रखक्रयागि सधुारको सरुूआि िुन,ु औद्योखगक 

पवूािधारको खनमािण भइरिन,ु िीव्र रूपमा आखथिक खवकास भइरिकेा र धेरै िनसंख्या भएका दईु ठूला मलुुकबीचको 

रणनीखिक भौगोखलक अवखस्थखि िुन,ु िनसंख्याको ठूलो खिस्सा काम गन े उमरेको यवुा िनशखि रिन,ु अनकूुल 

िावापानी नपेालको औद्योखगकीकरण र खवदशेी लगानी आकखषिि गन ेअवसर िुन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

वैदखेशक लगानी पररचालन माफि ि ्प्रखिस्पधी एवम ्गखिशील राखरिय अथििन्र खनमािण ।  

४.२ लक्ष्य 

वैदखेशक लगानीको आकषिण र अखभवखृद्ध गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा खवकास गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. नपेालमा आउन ेप्रत्यक्ष वैदखेशक लगानीलाई उच्च र खदगो बनाउन ु। 

२.  वैदखेशक लगानीको माध्यमबाि पुुँिी, प्रखवखध, प्राखवखधक सीप िथा व्यवस्थापकीय कौशल खभत्र्याउन।ु 

३.  उपयोगमा नआएका प्राकृखिक स्रोिको उपयोग र पवूािधार खवकास गनुि ।  
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. प्रत्यक्ष वैदखेशक लगानी 

आकखषिि गनि आवश्यक 

काननुी, संरचनागि िथा 

प्रखक्रयागि सधुार िथा 

सरलीकरण गरी लगानीमैरी 

वािावरण खसििना गन े। 

१. खवदशेी लगानीसुँग सम्बखन्धि काननु समसामखयक संशोधन िथा पररमाििन 

गररनेछ । 

२. खवदशेी लगानी प्रखक्रयालाई प्रखवखधमैरी बनाउनका लाखग कम्पनी रखिष्टार 

कायािलय र उद्योग खवभागमा शरुु गररएको अनलाईन प्रणालीलाई पणूि 

स्वचाखलि बनाइनेछ । 

३. खवशेष आखथिक क्षेर, औद्योखगक क्षेर, अन्िरदशेीय अखथिक क्षेर, 

औद्योखगक क्लष्टरको खनमािण गनुिका साथै उि क्षरेमा उद्योग स्थापना गनि 

प्राथखमकिा र प्रोत्सािन गररनेछ । 

४. खवशेष आखथिक क्षरे, खनयािि प्रवद्धिन गिृ, औद्योखगक क्लष्टर, औद्योखगक 

क्षेरमा औद्योखगक पवूािधार (सडक, खवद्यिु्, पानी, बैखकङ्ग एवम ् खबमा 

सेवा) लगायिका आवश्यक सेवा उपलब्ध गराइनेछ । 

५. वैदखेशक लगानी सम्बन्धी काननुको प्रभावकारी कायािन्वयन गररनछे । 

६. वैदखेशक लगानी सम्बन्धी नेपालको अवस्था दिेाउने गरी राखरिय के्रखडि 

रेखिङ (Sovereign Credit Rating) गररनेछ ।  

२. िुलनात्मक लाभ, 

उत्पादनमलूक िथा 

रोिगारमलूक क्षरेमा लगानी 

आकखषिि गन े।  

१. राखरिय प्राथखमकिा प्राि उद्योग, उत्पादनमलूक उद्योग एवम ्रोिगारमलूक 

उद्योगमा खवदशेी लगानी आकखषिि गनि प्रोत्सािन, सखुवधा िथा सिुखलयि 

उपलब्ध गराइनेछ ।  

२. िुलनात्मक लाभ िथा प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा भएका वस्िु र सेवाको 

उत्पादनलाई प्राथखमकिा खदइनछे । 

३. स्थानीय स्रोि-साधन र 

सीपको उपयोग िथा 

प्रादखेशक सन्िलुन कायम 

िुन े गरी प्राथखमकिाका 

क्षेरमा वैदखेशक लगानी 

पररचालन गन े।  

१. प्रखवखध िस्िान्िरण, प्रखवखधक सीप एवम ्व्यवस्थापकीय कायि कौशलिाको 
प्रवद्धिन र प्रोत्सािन गररनेछ ।  

२. वैदखेशक लगानीलाई ठूला पवूािधार पररयोिना र प्रखवखधको क्षेरमा केखन्द्रि 
गररनेछ ।  

३. वैदखेशक लगानीका क्षेरिरूको पखिचान गनि िलुनात्मक लाभका आधारमा 

अध्ययन िथा अनसुन्धान गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४. खवदशेी लगानी पररचालनको 
लाखग आखथिक कूिनीखिलाई 

उपयोग गन े। 

 

१. खवदशेी लगानी आकखषिि गनि आखथिक कूिनीखि एवम ्खवदशेखस्थि नपेाली 

खनयोगको प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा बढाई पररचालन गररनेछ । 

२. खवदशेी लगानीको प्रवद्धिनको लाखग लगानीको स्रोि मलुुकमा 

लगानीकिािसुँग अन्िखक्रि या िथा छलफल आयोिना गरी लगानी आकखषिि 

गररनेछ । 

३. खवदशेी लगानीका संभावना भएका मलुुकसुँग खद्वपक्षीय लगानी सम्झौिा 
िथा दोिोरो कर मखुि सम्झौिा गरी लगानी सरुक्षाको प्रत्याभखूि खदइनछे ।  

४. खवदशेी लगानी खभत्र्याउन खवश्वभर छररएर रिकेा गरैआवसीय नपेालीको 

पररचालन एवम ्लगानीदिूको पररचालन गररनछे । 

५. लगानीको प्रवेश, अनमुखि, 

संचालन, बखिगिमन सम्मका 

सेवा र सखुवधा सरल र सिि 

िररकाले एकै स्थानबाि 

उपलब्ध गराउन े।  

१. खवदशेी लगानीलाई खधिोपरको दोश्रो बिार िलु्ला गद ैलखगनछे । 

२. लगानीकिािलाई सििीकरण गनि लगानी सििीकरण केन्द्रको स्थापना 
गररनेछ। 

३. खवदशेी लगानी प्रशासनलाई सरल एवम ्सिि बनाउन एकल खबन्द ु सेवा 
केन्द्र स्थापना गरी संचालनमा ल्याइनेछ ।  

४. वैदखेशक लगानीको प्रखिफल लैिाने सिि वािावरण खसििना गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिनाको अखन्िम वषिमा वैदखेशक लगानी रू. २६० अबि पगुेको िुनछे । खवदशेी लगानीमैरी काननुको संशोधन, 

पररमाििन िथा नयाुँ ऐन ििुिमा भई उत्पादनमलूक र िलुनात्मक लाभ िथा प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा भएका क्षेरमा 

उल्लेख्य मारामा वैदखेशक लगानी वखृद्ध भएको िुनछे । वैदखेशक लगानीसुँगै औद्योखगक क्षेरमा उच्िस्िरीय प्रखवखध, 

प्राखवखधक सीप, व्यावसाखयक कौशल िथा नवप्रवििन िस्िान्िरण भई औद्योखगक उत्पादन गणुस्िरीय र प्रखिस्पधी 

िुनेछ । एकल खबन्द ुसेवा संचालन केन्द्रको स्थापना र संचालन िुनछे । लगानीको सम्भावना भएका खवखभन्न मलुुकसुँग 

खद्धपक्षीय लगानी सम्झौिा भएको िुनेछ ।  

५.५ मिपे्रर्ण 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले वैदखेशक रोिगारीबाि आििन भएको पुुँिी, सीप, प्रखवखध र अनभुवलाई स्वदशेमा 

उत्पादनमलूक क्षेरमा लगाउन प्रोत्सािन गन ेनीखि अगंीकार गरेको छ । श्रम आप्रवासनबाि मौखद्रक खवप्रषेण मार नभई 

सामाखिक पुुँिीको रूपमा सीप, प्रखवखध र अनभुवलाई पखन आखथिक-सामाखिक खवकासमा उपयोग गने गरी वैदखेशक 
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रोिगार नीखि र राखरिय रोिगार नीखि कायािन्वयनमा आएका छन ्। खवप्रेषण आयलाई बचि गरी पुुँिी खनमािण गनि, 

रोिगारी खसििना गनि, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई राखरिय अथििन्रमा योगदान खदन े गरी उपयोग गनि सखकन्छ । 

खवपे्रषणले अथििन्रमा पान ेप्रभाव यसको उपयोग प्रवखृत्तमा खनभिर रिन्छ ।  

आखथिक नीखिमा खवश्वव्यापी रूपमा भएको पररवििन र नपेालले अंगीकार गरेको उदारवादी अथिव्यवस्थाको 

पररणाम स्वरूप वदैखेशक रोिगारीका लाखग नेपालीिरू अन्िरािखरिय श्रम बिारमा प्रवेश गने क्रम बढेको िो । फलिः 

खवगि दईु दशकदखेि श्रम आप्रवासन दर िीव्र रूपमा वखृद्ध भई खवप्रषेण आप्रवाि उल्लेख्य रूपमा वखृद्ध भएको छ । 

एकिफि , खवपे्रषण आप्रवािले न्यनू र न्यनू-मध्यम आयस्िर भएका पररवारको आय वखृद्ध भई गररबी खनवारण र 

आखथिक-सामाखिक खवकासमा परेको सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अकोिफि , राखरिय उत्पादन वखृद्धमा नकारात्मक 

असर परी कृखष वस्िुका साथै अनतु्पादक वस्िुको आयाि वखृद्ध भई व्यापार असन्िलुन बढ्द ै गएको छ । खवप्रेषण 

आप्रवािले बाि् य क्षेर सन्िलुनमा सकारात्मक योगदान खदएको छ िर खवपे्रषण आयलाई उत्पादनशील क्षेरमा उपयोग 

गनि सरकारी प्रयास त्यखि सफल िुन सखकरिकेो छैन ्। 

गि आ.व. २०७४/७५ मा कुल गाििस््य उत्पादनसुँगको खवप्रेषण आयको अनपुाि २५.१ प्रखिशि र कुल 

खवप्रेषण आप्रवाि रू. ७५५ अबि रिकेो खथयो । दखक्षण एखसयामा खवप्रषेण पठाउन ेऔसि लागि ५.२३ प्रखिशि रिकेो 

छ ।    

२. प्रिुख सिथया  

खवपे्रषण आयको उल्लेख्य खिस्सा अनौपचाररक माध्यमबाि खभखरन,ु उपभोगमिुी प्रवखृत्त बढ्द ैिान,ु खवप्रेषण 

आयलाई उत्पादनशील क्षेरको लगानीमा रूपान्िरण गनि नसखकन ु,खवपे्रषण आय प्राि गनि सिि बैंखकंग पिुुँच खवस्िार 

गनि नसखकन ुर खवपे्रषण आयका कारण आयाि वखृद्ध भई व्यापार घािा  बढ्द ैिान ुयस क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्।   

३. चुनौिी िथा अिसि 

खवलासी िथा अनतु्पादक उपभोग प्रवखृत्त खनरूत्साखिि गरी खवपे्रषण आयको उल्लेख्य अंश बचि गनुि, 

खवपे्रषणबाि पुुँिी खनमािण गनि सि-लगानी र साझेदारी लगानीको मोडेल खवकास गनुि, औपचाररक बैखकंग प्रणाली 

माफि ि ् खवपे्रषण खभत्र्याउन,ु खवप्रेषण आयबाि उपभोगमा भएको बढोत्तरीसुँग ैबाि् य सन्िुलनमा परेको दबाव कम गनुि, 

वैदखेशक रोिगारीमा िान ेव्यखिको क्षमिा र दक्षिा एवम ्सीप बढाई खवपे्रषण आयमा वखृद्ध गनुि  र खवपे्रषण लागि कम 

गनुि यस क्षेरका प्रमिु चनुौिी रिकेा छन ्। 

खवपे्रषण आयको माध्यमबाि आन्िररक उत्पादन िथा उत्पादकत्व बढाउन उपयोगी िुन ेअवस्था रिन,ु खवदशेी 

मदु्रा संखचखिमा खवपे्रषणले सकारात्मक योगदान गने खस्थखि रिन,ु खवपे्रषण आय गररबी खनवारण, मानव खवकासमा 

सियोगी िुन ुर खवपे्रषण प्राि गने पररवारको िीवनस्िर  सधुार िुन ुिस्िा अवसर रिकेा छन ्।  
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४. दीर्षकालीन सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि  

४.१ सोच  

खवपे्रषण आयको खदगो र उत्पादनमलूक उपयोगबाि गररबी खनवारण र आखथिक समखृद्ध । 

४.२ लक्ष्य  

खवप्रेषण आयलाई उत्पादनशील क्षेरमा उपयोग गरी िीव्र आखथिक वखृद्ध र आन्िररक रोिगार अखभवखृद्धमा 

सियोग परु् याउन े। 

४.३ उदे्दश्य    

१. खवप्रेषण आयलाई अखधकिम बचि गरी र उत्पादनशील क्षरेमा लगानी वखृद्ध गनुि । 

२. खवप्रेषण आयलाई औपचाररक बैखकंग प्रणाली माफि ि ्खभत्र्याउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. खवप्रेषण आयको मित्तम बचि 

गरी पुुँिी खनमािण गनि नीखिगि 

िथा संस्थागि व्यवस्था गरी 

प्रवद्धिनात्मक र सचिेनामलूक 

कायि गन े।  

१. खवप्रेषण आयलाई बचि िथा लगानीमा रूपान्िरण गनि सि-लगानी 

िथा साझदेारी लगानीका क्षेरिरूको पखिचान गररनेछ । 

२. खवप्रेषण आयको उत्पादनशील क्षरेमा लगानी बढाउन खवप्रेषण 

बोन्डको प्रभावकारी कायािन्वयन गररनछे । 

३. खवप्रेषण सेवाप्रदायक बैंक िथा खवत्तीय िथा मदु्रा कारोबार संस्थासुँग 

रणनीखिक सिकायि गरी खवपे्रषणको उत्पादनशील क्षरेमा उपयोग वखृद्ध 

गररनेछ । 

४. वैदखेशक रोिगारमा संलग्न पररवारका सदस्यिरूमा खवत्तीय साक्षरिा 

िथा खवत्तीय पिुुँच बढाउन आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

२. खवप्रेषणलाई औपचाररक बैंखकंग 

प्रणाली माफि ि खभत्र्याई पुुँिीको 

उपलब्धिा बढाउन े। 

१. अनौपचाररक खवप्रेषण आप्रवाि कम गररनेछ । 

२. खवप्रेषण आयको बचिमा खप्रखमयम ब्यािदर उपलब्ध गराउन बैंक िथा 

खवत्तीय संस्थालाई प्रोत्साखिि गररनछे । 

३. खवप्रेषण आय प्राि गन ेपररवार लखक्षि उद्यमशीलिा खवकास कायिक्रम 

सजचालन गररनछे ।  

४. खवप्रेषण आप्रवाि लागि कम गनि आवश्यक कायि गररनेछ । 
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५. अपेमक्षि उपलमधध  

कुल गाििस््य उत्पादनमा खवपे्रषणको अनपुाि २२.६ प्रखिशि भएको िुनेछ । अनौपचाररक माध्यमबाि आउन े

खवपे्रषणमा कमी आएको िुनेछ । उत्पादनशील क्षेरमा खवप्रेषण आयको लगानीमा उच्च वखृद्ध भएको िुनछे ।  

५.६ उद्यििीलिा मिकास 

१. पृष्ठभूमि 

उद्यमशीलिालाई उत्पादनको मित्वपणूि साधन माखनन्छ । िासगरी नवीन व्यवसायिरूको ियारी, स्थापना र 

संचालनका लाखग  इच्छाशखि र क्षमिा अखभवखृद्ध गनि उद्यमशीलिा आवश्यक िुन्छ । उद्यमशील संस्कृखिको 

खवकासले नागररकिरूलाई पेसा व्यवसायप्रखि आकखषिि गराई िोखिम विन गनि र खसििनशील कायिलाई आखथिक 

खक्रयाकलापमा आबद्ध गनि मदि गदिछ । स्थानीय स्िरदखेि नै उत्पादन र उत्पादकत्व वखृद्ध िथा रोिगारी खसििनाका गरी 

अथििन्रलाई गखिशीलिा खदन उद्यमशीलिा खवकास मित्वपणूि आयाम िो । नवप्रवद्धिनात्मक िथा अन्वेषणात्मक वस्ि ु

िथा सेवाको उत्पादन, स्थानीय स्िरमा उपलब्ध श्रम, साधनस्रोि, पुुँिी र प्रखवखधको उपयोग एवं सीपमलूक िालीम र 

खवत्तीय पिुुँचको खवस्िारबाि उद्यमशीलिा खवकास गनि सखकन्छ । उद्यमशील िनशखिलाई सरकारको िफि बाि 

लगानीको वािावरण, खवखभन्न खकखसमका व्यवसायिन्य कोष िथा व्यवसाय खसििना गने केन्द्रिरूको स्थापना र 

व्यवसाय सजचालनको लाखग खबउ पुुँिी उपलब्ध गराई साना िथा मझौला व्यवसायको थालनी गररएको पाईन्छ  । 

क्रमशः यस्िा साना उद्योगिरू व्यवसाखयक बन्द ै स्िरोन्नखि िुुँद ै राखरिय िथा बिुरािखरिय व्यवसायको रूपमा खवकास 

भएको पखन उदािरणिरू छन ्। नेपालमा पखन स्वरोिगार िथा उद्यमशीलिा प्रवद्धिनबाि उत्पादन र रोिगारी खसििना गन े

रणनीखि सरकारले खलएको छ । यसै अनरुूप लघ,ु घरेल ु िथा साना उद्योगिरूको स्थापना िथा सजचालन गनि 

प्रोत्साखिि गने िथा खवत्तीय पिुुँच बढाउन े उद्दशे्यले खवखभन्न कोषिरूको स्थापना र किाि कायिक्रमिरू सजचालन 

गररएको छ ।  

२. प्रिुख सिथया  

उद्यमशील संस्कृखिको कमी,  लखक्षि समिूको पखिचान िुन नसक्न,ु  िालीमलाई उद्यमसंग आबद्ध गनि नसखकन,ु 

सरकारले घोषणा गरेको प्रखिस्पधी िलुा कोष (Challenge Fund) कायािन्वयनमा नआउन,ु व्यवसाय शरुु गनि 

आधार पुुँिी (Startup fund) को अपयािििा िुन,ु  खवत्तीय पिुुँचको कमी, व्यवसाय खवकास केन्द्र (Business 

Incubation Center) को स्थापना निुन,ु िोखिम आंकलन गन ेक्षमिाको अभाव िुन,ु उत्पादनको मलू्यश्रिृंलामा 

उद्यमीको न्यनू आबद्धिा रिन,ु बिारको माग अनरुूप उद्यमशील र नाफामलुक क्षेरको पखिचानको कमी िुन,ु  

खवश्वव्यापीकरणले खसििना गरेका अवसर र नवीन प्रखवखध अवलम्वन गनि नसखकन ुआखद यस क्षेरका प्रमिु समस्याका 

रूपमा रिकेा छन ्। 
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३. चुनौिी िथा अिसि 

चुनौिी 

खशक्षालाई व्यवसाखयक बनाई यवुा पसु्िामा उद्यमशील संस्कृखिको खवकास गनुि, उद्यमीलाई नवीन प्रखवखध िथा 

बिार मलू्यश्रृंिलासंग आबद्ध गराउन,ु सीपमलूक िथा व्यवसाखयक िालीमलाई उद्यमशीलिासंग आबद्ध गनुि, छररएर 

रिकेा उद्यम खवकाससुँग सम्वखन्धि कायिक्रमलाई एकीकृि र प्रभावकारी बनाउन,ु लघ,ु घरेल ु िथा साना उद्यमीको 

खवत्तीय स्रोिमा पिुुँच सखुनखश्चि गनुि, व्यवसायीको िोखिम विन क्षमिा अखभवखृद्ध गनुि, पररयोिना प्रस्िाव खव्ेषण र 

मलू्यांङ्कनका आधारमा उत्पादनमलूक उद्योग व्यवसायमा ऋण लगानीका लाखग बैंखकंग िथा खवत्तीय क्षेर अग्रसर 

निुन,ु व्यवसाय किाि सरुक्षण एिेन्सी निुन ुिथा व्यवसाय िोखिम खबमा प्रभावकारी निुन ुयस क्षेरका प्रमिु चनुौिी 

िुन ्।     

अिसि 

संघीयिाको कायिन्वयनसंग ैप्रदशे र स्थानीय ििसम्म उद्योग दिाि िथा उद्यमशीलिा र रोिगार सम्बन्धी सेवा िथा 

नीखि, काननु र संस्थागि संरचनािरूको स्थायी व्यवस्था िुन,ु खवत्तीय क्षेरको खवस्िार र दायरा बढ्द ैिान,ु स्वरोिगारी र 

आन्िररक रोिगारी खसििना राखरिय प्राथखमकिामा पनुि, मलुुकमा सखक्रय उमेरका िनसंख्याको अनपुाि वखृद्ध िुन,ु  यवुा 

िनशखिको उद्यमप्रखिको आकषिण बढ्न,ु लघ ुखवत्तीय संस्थािरू स्थानीय स्िरसम्म पगु्न ुर यसको दायरा वखृद्ध िुुँद ैिान,ु 

िनस्िरमा स्वरोिगार िथा उद्यम संचालन गन ेप्रवखृत्त बढ्द ैिान,ु  औद्योखगक पवूािधारको खवकास र खवस्िार िुुँद ैिान,ु 

खनिी क्षरेको खवस्िार िुन,ु अथििन्रमा साना िथा मझौला उद्योगिरूको योगदान वखृद्ध िुुँद ैिान ुउद्यमशीलिा खवकासका 

लाखग अवसर िुन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि ि कायषनीमि 

४.१ सोच 

उद्यमशील संस्कृखिः उद्यमी िनिा । 

४.२ लक्ष्य 

सीपको खवकास, प्रखवखधको उपयोग र स्रोिको पररचालन गरी उद्यमशीलिाको खवकास गने । 

४.३ उदे्दश्य 

१. उद्यमशील र स्वरोिगारमलुक सीपको खवकास गनुि । 

२. नवीनिम र परम्परागि प्रखवखधको उपयोग गनि सक्न ेउद्यमशील िनशखिको खवकास गनुि । 

३. उपलब्ध स्रोि–साधन, स्थानीय पुुँिी र प्रखवखधको पररचालन गरी स्वरोिगार र रोिगारीका अवसर वखृद्ध गद ै

गररबी खनवारणमा योगदान परु् याउन ु। 
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१. यवुा उद्यमीलाई स्वदशेमा 

उद्यम गनि आकखषिि गनि िीनै 

ििका सरकारमा नीखिगि, 

संस्थागि, काननुी िथा 

प्रखक्रयागि सधुार  

गने  । 

१.  उद्यमशीलिा खवकास, नवप्रवििन, परम्परागि ज्ञानको उपयोगमा सियोग 

पगु्ने गरी खवद्यमान नीखि िथा काननुिरू पररमाििन गररनेछ । 

२.  नवीन आखवरकारिन्य ज्ञान, सीप र क्षमिा सम्बन्धी उद्यम प्रवद्धिन गनि 

ििगि सरकारको सि-लगानीमा बैंक र खवत्तीय संस्थािरू माफि ि 

खसििनशील खवत्तीय कोष (Innovative Financing Fund) को 

स्थापना र प्रखिस्पधी िलुा कोष (Challenge Fund) को प्रभावकारी 

उपयोग गररनछे । 

३.  उद्यमीिरूलाई लगानी िथा किाि सरुक्षण (Credit Guarantee) 

उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

४.  उद्यमीिरूको खसििनशीलिा र नवप्रवििनको बौखद्धक सम्पखत्त अखधकार 

संरक्षणको सखुनखश्चििा गररनछे । 

५.  उद्यम-व्यवसाय खवकास र स्थापना गनि सम्भाव्य उद्यमीिरूलाई व्यवसाय 

खवकास केन्द्र (Business Incubation Center) स्थापना गरी 

सजचालन गररनछे । 

६.  गररबी खनवारण कोष, राखरिय यवुा पररषद,् भगि सवििीि सीप खवकास 

कायिक्रम, प्रधानमन्री रोिगार कायिक्रम लगायिका लखक्षि 

कायिक्रमिरूलाई उद्यमशीलिा खवकाससुँग रणनीखिक आबद्धिा गनि 

आवश्यक समन्वय गररनेछ । 

२.  खनिी, सिकारी एवं 

गैरसरकारी क्षेरसुँगको 

सिकायिमा स्थानीय स्िरका 

स्रोि-साधन र सीपको पखिचान 

र खवकास गरी पररचालन गन े। 

१.  श्रम गरी खवदशेबाि फकेका नेपालीिरूलाई प्रखवखध, खवज्ञिा र खवत्तीय 

सियोग गरी उद्योग व्यवसाय स्थापना गनि प्रोत्सािन गररनेछ । 

२.  प्रदशे र स्थानीय ििबाि लखक्षि समिूलाई एकीकृि िथा क्रमबद्ध सेवा 

प्रवाि गरी लघ ुउद्यम खवकासमा प्रोत्साखिि गररनछे । 

४.  व्यावसाखयक िथा प्राखवखधक िनशखि खवकासमा संलग्न प्रखिष्ठानिरूले 

यवुािरूलाई व्यवसाय-िोखिम खव्ेषण, पररयोिना खवकास र 

लगानीका स्रोििरू पखिचान गने गरी  संस्थागि सदुृढीकरण र क्षमिा 

खवकास गररनेछ । 

५. खवद्यालय स्िरबाि व्यविाररक एवम ् व्यवसाखयक खशक्षाको पाठ्यक्रम 

राखिनेछ । साथै, उच्च खशक्षा अध्यापन गराउने शैखक्षक संस्थािरूमा 
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खवद्याथीिरूलाई उद्यमशीलिा खवकास गनि-गराउन उि संस्थािरूलाई 

प्रोत्सािन गररनछे ।  

६. पवूि-प्राथखमक ििदखेि बालबाखलकाको क्षमिा पखिचान गरी 

उद्यमशीलिा खवकास गनि खनिी क्षरेलाई प्रोत्सािन गररनछे । 

७. सचूना िथा सजचार प्रखवखध, अखिसकू्ष्म प्रखवखध (Nano Technology) 

िस्िा नवीन प्रखवखधिरूको अध्ययन िथा अनसुन्धान  र प्रयोग गनि उच्च 

खशक्षालय र खवश्वखवद्यालयिरूसुँग सिकायि गररनेछ ।  

३.  परम्परागि ज्ञान र सीपलाई 

नवीनिम प्रखवखध र   उद्योग 

व्यवसायसुँग आबद्ध गन ेगरी 

यवुा उद्यमशीलिा प्रवद्धिन 

गन े। 

१. स्थानीय ििमा रिकेा मखिला िथा यवुा समिूिरूलाई उद्यमशील 

समिूको रूपमा खवकास गद ैलखगनछे । 

२. मखिला उद्यमीिरूको सीप िथा क्षमिा खवकास गनि र व्यवसाय 

स्थापनामा सियोग गनि लखक्षि कायिक्रम सजचालन गररनछे । 

३. नवप्रवििन, सचूना िथा सजचार प्रखवखधको प्रयोग र नवीन प्रयोगमलूक 

व्यवसाय गनि उद्यमशील प्रखिभािरूको पखिचान गररनेछ ।  

४. अपांगिा भएका व्यखिको क्षमिा खवकास र उद्यमशीलिाको प्रवद्धिनमा 

प्रोत्सािन गररनछे ।  

४.   लघ,ु घरेलु िथा साना 

उद्योगमा  उद्यमशीलिाको 

लाखग खवत्तीय पिुुँच र 

लगानीको  वािावरण खसििना 

गने   । 

१.  संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका नीखििरूमा उद्यमशीलिा खवकासलाई 

प्राथखमकिामा रािी कायािन्वयन गररनेछ ।  

२.  स्थानीयस्िरमा उपलब्ध स्रोि, साधन र सीपको संभाव्यिा र बिार 

मागको आधारमा लघ,ु घरेलु िथा साना उद्योगको प्रवद्धिन र खवकास 

गररनेछ । 

३. परम्परागि सीप र ज्ञान (Traditional Knowledge) को 

आधखुनकीकरण एवम ् स्िरोन्निी गरी स्वदशेी उपि उत्पादन गन े

कायिलाई प्रोत्सािन गररनछे । 

४.  यवुा नव-उद्यमीिरूलाई व्यवसाय सरुू गनि आवश्यक व्यवसाय 

सरुूआिी कोष  र व्यवसाय प्रस्िावनाका आधारमा सिुखलयिपणूि किाि, 

समिू सरुक्षण किाि (Group Collateral Loan) िस्िा किाि प्रवाि 

गरी खवत्तीय पिुुँच सखुनखश्चि गनि बैंक िथा  खवत्तीय  संस्थािरूसुँग 

सिकायि गररनेछ । 
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५.  बैंक, खवत्तीय संस्था िथा लघखुवत्त संस्थािरूबाि क्षेरगि रूपमा लघ,ु 

घरेलु, साना िथा मझौला उद्योगिरूमा िुने अखनवायि किाि प्रवािको 

सीमा खनधािरण गररनेछ ।  

६.  उद्यमशीलिा प्रवद्धिनको लाखग सरकारबाि उखचि सखुवधा, अनदुान र 

सिुखलयिको व्यवस्था गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिना अवखधमा वाखषिक १५ ििार लघ,ु घरेलु िथा साना उद्योगिरूको स्थापना भई वाखषिक ६० ििार थप 

रोिगारी िथा स्वरोिगारी खसििना भएको िुनछे । बैंक िथा खवत्तीय संस्थािरूबाि लघ,ु घरेल,ु साना र मझौला 

उद्योगिरूमा प्रवाि िुन ेकिािमा उल्लेख्य वखृद्ध भएको िुनछे । प्रत्येक प्रदशेमा १/१ विा खबिनेस इन्कुबेसन सेन्िरको 

स्थापना, चनुौिी कोषको पररचालन, खसििनशील खवत्तीय कोष (Innovative Financing Fund) को स्थापना र किाि 

सरुक्षण आरम्भ भएको िुनेछ । 
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परिच्छेद – ६ 

आमथषक के्षत्र 

६.१ कृमर् िथा प्राकृमिक स्रोि  

६.१.१ कृमर्  

१. पृष्ठभूमि 

कुल गाििस््य उत्पादनमा २७.६ प्रखिशि योगदान रिकेो र ६०.४ प्रखिशि िनसंख्या आबद्ध भएको कृखष क्षरे 

आखथिक समखृद्ध िाखसल गन े मलू आधार िो । उच्च र समावेशी आखथिक वखृद्धमा योगदान परु् याउने क्षरे भएकोले 

यसको वैज्ञाखनक ढङ्गले सधुार िथा रूपान्िरण गने खवगिका प्रयासलाई सघन बनाई उत्पादन र उत्पादकत्वमा वखृद्ध 

गनुिपने िुन्छ । 

नेपालको संखवधानले िाद्यसम्बन्धी अखधकारलाई मौखलक िकका रूपमा प्रत्याभिू गरेको छ । यसै सन्दभिमा 

खवखभन्न कारणले उत्पन्न िुनसक्ने िाद्य िथा पोषण सङ्किको अवस्थालाई मध्यनिर गद ैप्रमिु बाली, पशपुन्छी िथा 

माछा उत्पादनमा आत्मखनभिरिाका लाखग कृखषमा नीखिगि, संरचनागि र संस्थागि सधुारको आवश्यकिा छ । दशेलाइि 

िाद्य सम्प्रभ ुिुल्याउन र स्वाधीन अथििन्रको खवकास गनि कृखष क्षेरमा उल्लेख्य मारामा लगानी बढाउन आवश्यक 

छ । कृखष क्षेरको समग्र मागिखचरको रूपमा रिकेो नपेालको संखवधानका अखधकार सचूी िथा कृखष खवकास रणनीखि 

(सन ् २०१५ - २०३५) र खदगो खवकास लक्ष्यलाई मागिदशिनको रूपमा खलइएको छ । उि रणनीखिले कृखष िथा 

पशपुन्छीिन्य उत्पादनको व्यावसायीकरण, याखन्रकीकरण र खवखवधीकरण गरी यस क्षेरलाई प्रखिस्पधी बनाउन िोड 

खदएको छ । यसै गरी खदगो खवकास लक्ष्यले खलएको भोकमरीको अन्त्य गने, िाद्य सरुक्षा िथा पोषण सखुनखश् चि गन े

िथा खदगो कृखषको प्रवद्धिन गन ेलक्ष्य िाखसल गन ेगरी यस क्षेरमा स्रोि र साधनको पररचालन गररनछे । खवशेषि: कृखष 

क्षेरको औद्योगीकरणका माध्यमबाि थप रोिगारी खसििना गरी आय–आििन, गरीबी खनवारण िथा आयाि 

व्यवस्थापनलाइि समेि सम्बोधन गररनेछ । संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको लगानीलाई कृखष क्षरेको समग्र खवकासमा 

पररचालन गररनेछ । 

२.  प्रिुख सिथया  

कृखष उत्पादकत्व वखृद्ध गनि अपररिायि स्रोि–साधन र सामग्रीिरूको न्यनू उपलब्धिा,  आवश्यक भौखिक 

पवूािधारिरू िस्िै खसुँचाइ, सडक, कृखष बिार, शीि भण्डार, गोदाम घर, खचस्यान केन्द्र, संकलन केन्द्र िथा खबिलुी 

आखदको अपयािििा मलू  समस्याका रूपमा दखेिएका छन ्। कृखषिन्य उत्पादनको आशािीि उपलखब्ध िाखसल गनि 
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अत्यावश्यक उन्नि नश् ल िथा बीउको प्रखिस्थापन दर पखन अत्यन्िै कम छ । यसको अखिररि िीव्र  गखिको िखमन 

िण्डीकरण प्रमिु समस्याको रूपमा रिकेो छ । 

अनसुन्धानबाि खवकास भएका प्रखवखध पयािप् ि मारामा खवस्िार निुन,ु वैज्ञाखनक िनशखि व्यवस्थापन कमिोर 

िुन,ु अनसुन्धानको लाखग प्रयोगशाला लगायि अन्य पवूािधारिरूको कमी िुनलेु कृखषको आधखुनकीकरण, 

याखन्रकीकरण, व्यवसायीकरण िथा औद्योखगकीकरणमा थप बाधा पगुेको छ । यसले गदाि  भखूम िथा श्रमशखिको 

उत्पादकत्व खनकै न्यनू रिकेो छ । फलस्वरूप दशेमा िाद्यान् नको आयाि अपेखक्षि रूपमा घि्न सकेको छैन । उत्पाखदि 

िाद्यवस्िुिरू पखन समखुचि भण्डारण, प्रशोधन िथा मलू्य अखभवखृद्ध गरी प्रखिफल यथोखचि रूपमा बढाउन सखकएको 

छैन । िलवाय ुपररवििनबाि यस क्षेरमा पनि गएको प्रभावलाई अनकूुलनको माध्यमबाि िलवाय ु उत्थानशील िथा 

वािावरणमैरी कृखष प्रणालीको खवकास गनि पखन समस्या रिकेो छ । 

व्यावसाखयक पकेि क्षेरिरूमा अखनयखन्रि र असन्िुखलि रूपमा िीवनाशक खवषादी, एखण्िबायोखिक्स िथा 

रासायखनक पदाथिको प्रयोगले मानव िथा वािावरणीय स्वास््यमा असर पगुेको छ । िाद्य स्वच्छिा, िाद्य पदाथििरूमा 

पौखष्टक ित्विरूको स्रोि  र उखचि उपयोगबारे चिेना र ज्ञानको कमीले गदाि स्वस्थकर िानपान िथा सोको लाखग 

व्यविार पररवििन गनि कखठनाइ दखेिएको छ । यसका साथै  िाद्यवस्िुको गणुस्िर खनयमन प्रणाली पखन कमिोर रिकेो 

छ । 

३. चुनौिी िथा अिसि  

अखधकांश कृषकिरू साना र मझौला स्िरका भएको िुुँदा खिनको दक्षिा वखृद्ध गरी व्यवसायीकरण गनि एवम ्कृखष 

क्षेरमा िलवाय ुपररवििनका नकारात्मक असरलाई न्यनूीकरण गद ैखवखभन्न प्राकृखिक प्रकोपसुँग िधु्ने क्षमिा खवकास 

गनि चनुौिीपणूि छ । रोिगारी र व्यवसाखयक वािावरणको अपयािप् ििाका कारण कृखषका लाखग आवश्यक पन े

श्रमशखिको रूपमा रिकेो यवुा िनशखि वैदखेशक लगायि अन्य क्षरेमा अधि-बेरोिगारीका रूपमा रिुँदा यस क्षेरको 

उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । यसको अखिररि अव्यवखस्थि शिरीकरण, िग्गाको िण्डीकरण र िग्गा बाुँझो राख् न े

प्रवखृत्तलाई खनरुत्साखिि गद ैकृखष भखूमलाई उपयोगमा ल्याउन िथा  कृखष क्षेरको प्रसार सेवामा कृषकिरूको न्यनू पिुुँच, 

सीखमि स्रोि , साधन र सामग्रीिरू, कृखष ऋण, खबमा, प्रखवखध र ज्ञानको प्रयोगलाई िादम्यिा ल्याई उत्पादन िथा 

उत्पादकत्व वखृद्ध गद ैिान िथा समग्र कृखष क्षेरको उत्पादन लागि कम गरी प्रखिस्पधाित्मक क्षमिाको अखभवखृद्ध गन े

कायि प्रमिु चनुौिीको रूपमा रिकेो छ ।  

उच्च प्रखवखधयिु िथा अनदुान सखिि कृखष क्षरेको प्रवद्धिन गरररिकेा दईु ठूला दशेको बीचमा रिकेो नपेालमा 

खवद्यमान गिुारामिुी कृखषलाई रूपान्िरण गरी प्रखिस्पधाित्मक एवम ् व्यवसायमिुी बनाउुँद ै ओद्यौखगक खवकासमा 

आबद्ध गने कायि चनुौिीपणूि रिकेो छ । कृखष िथा पशपुन्छीिन्य उत्पादनमा खवषाखद, एखण्िबायोखिक्स, िाखनकारक 

रसायन, िामोन आखदको अवशेष कम गरी वािावरण र िनस्वास््यमा पन े नकारात्मक प्रभाव घिाउुँद ै िान, यवुा 

िनशखिलाई श्रम, सीप िथा पुुँिीसखिि यो पेसालाई सम्माखनि बनाई प्रोत्सािन सखिि आकखषिि गरररिन, कृखष िथा 

पशपुन्छीिन्य वस्िुिरूको उत्पादन, प्रशोधन र बिारीकरणलाई लागि–प्रभावी बनाउन, कृखष क्षेरको व्यापारलाई 
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सन्िुलनमा राख् न, गणुस्िर एवम ् स्वच्छिा खनयमन कायि प्रभावकारी िुल्याई नाफामलूक र प्रखिस्पधाित्मक बनाउन,  

कृखष क्षेरको उत्पादन वखृद्ध  गरी आत्मखनभिर बन्नका लाखग संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको लगानी एवम ्सेवालाई थप 

प्रभावकारी बनाउन अन्िरसरकार सिकायि र समन्वय बनाउन चनुौिी रिकेो छ । 

दशेको भौगोखलक िथा िैखवक खवखवधिाले उपलब्ध गराएका खवखभन्न सम्भाव्यिा िुन,ु खवदशेबाि फखकि एका 

यवुािरू पुुँिी, प्रेरणा, आत्मखवश्वास र उन् नि प्रखवखधवारेको ज्ञान सखिि कृखष व्यवसायमा आकखषिि िुुँद ैिान,ु िैखवक 

कृखष र कृखष वनप्रखि उद्यमी र  खकसानको आकषिण बढ्न,ु उत्पाखदि वस्िुको खवश् व व्यापारको पिुुँच, ठूला संस्थागि र 

अन्य खनिी क्षेरसमेिको यस क्षेरमा आकषिण बढ्द ैिान ुकृखष क्षेरका अवसर िुन ्।  

भौगोखलक रूपमा खवकि पिाड र दगुिम क्षरेमा यािायािका सखुवधा बढ्द ैिानकुा अखिररि पखछल्ला वषििरूमा 

कृखष ऋण, कृखष खबमा, नयाुँ प्रखवखधिरूको उपयोग र खसुँचाइ सखुवधामा खवस्िारले समिे यस क्षरेमा थप अवसर खसििना 

िुुँद ैगएका छन ्। िलवाय ुपररवििनका कारणले कखिपय भौगोखलक क्षेरमा सीखमि मारामा भए पखन नयाुँ  बाली िथा 

पशपुन्छी उत्पादन गनि सखकन ेअवसर प्राप् ि भएको छ । साथै, िलवाय ु पररवििनसुँग िधु्न खवश् वव्यापीरूपमा बढ्द ै

गएको चासो र त्यसको उपलब्ध  ज्ञान, सीप, प्रखवखध र स्रोिले कृखषलाई अनकूुलन िथा उत्थानशील बनाउन े थप 

अवसर समेि खसििना भएको छ ।  

नागररकको क्रयशखि बढ्न,ु िानपानको चिेना िथा व्यविारमा भएको पररवििनले फलफूल िथा पशिुन्य 

पदाथिको माग िीव्र गखिमा बढ्नलेु यस क्षेरको खवकासमा अवसर प्रदान गरेको छ । िाद्य स्वच्छिाबारे िनसाधारणमा 

रुची बढ्द ैगरेको अवस्थामा नेपालमा प्राड्गाररक कृखष उत्पादन प्रवद्धिन अवसरको रूपमा रिकेो दखेिन्छ । नपेालको 

पयािवरणीय खवखवधिाले नपेाल आउने पयििकिरूको प्राङ्गाररक कृखष उत्पादनप्रखिको चािले पखन यस क्षेरमा थप 

मलू्य शृंिलाको अवसर रिकेो छ । 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

 िाद्य र पोषण सरुक्षा िथा िाद्य संप्रभिुा सखििको खदगो, प्रखिस्पधी एवम ्समदृ्ध कृखष अथििन्र । 

४.२ लक्ष्य 

 प्रखिस्पधी, िलवाय ु अनकूुल, आत्मखनभिर एवम ् खनयाििमिुी उद्योगको रूपमा कृखषक्षेरलाई रूपान्िरण गद ै

समावेशी र खदगो आखथिक वखृद्ध िाखसल गन े। 

४.३ उदे्दश्य  

१. कृखष क्षेरको उत्पादन िथा उत्पादकत्वको वखृद्ध गरी िाद्य िथा पोषण सरुक्षा सखुनखश्चि गनुि । 

२. कृखषमा आधाररि उद्योगको खवकास गरी रोिगारी र आम्दानी वखृद्ध गनुि ।  

३. व्यवसायीकरण  िथा प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा खवकास गरी कृखष क्षरेको व्यापार सन्िलुन गनुि ।  
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१. संघ, प्रदशे र स्थानीय सरकार 

िथा सम्बन्धी ि 

सरोकारवालासुँगको समन्वय 

िथा सिकायिमा कृखष सम्बन्धी 

नीखि,  काननु िथा योिना 

खनमािण गरी कृखषको उत्पादन र 

उत्पादकत्व वखृद्ध गन े।  

१. संघीय प्रादखेशक र स्थानीय ििको कृखष अनसुन्धान र खवकासमा क्षमिा 

वखृद्ध गररनछे ।  

२. संघीय, प्रादखेशक र स्थानीय प्राथखमकिा िथा नीखि, काननु    र योिना 

खनमािणमा समन्वय र सििीकरण गने संयन्रको खवकास गररनछे ।  

३. संघीय संरचनामा कृखष िथा पश ु सेवा प्रसारको िीनै ििका लाखग 

उपयिु मोडेल ियार गनि नीखिगि, संरचनागि िथा मानव संशाधन 

व्यवस्थापनमा सधुार गररनछे ।  

२. कृखष क्षेरको उत्पादकत्व वखृद्ध 

गनि खशक्षा, अनसुन्धान र प्रसार 

पद्दखिलाई एकीकृि गद ै

प्रभावकारी बनाउने र 

गणुस्िरीय उत्पादन सामग्री 

िथा सेवाको उपलब्धिाको 

सखुनखश् चििा गन े। 

 

१. समस्या समाधानमा केखन्द्रि र प्रखवखध उत्पादन गने प्रमिु थलोको रूपमा 

खवकास गनि कृखष अनसुन्धानलाई साधन र स्रोि सम्पन्न बनाइनेछ । 

अनसुन्धानको संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन समसामखयक नीखि एवम ्

काननु    संशोधन गनुिका साथै ित्सम्बन्धी  अध्ययन र अनसुन्धान गनि 

कृखष नीखि अनसुन्धान प्रखिष्ठानको स्थापना गररनछे ।  

२. कृखष खशक्षा, अनसुन्धान र प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल कृखष 

अनसुन्धान पररषदक्ो अगवुाईमा माखनि खवश्वखवद्यालयको स्थापना 

गररनेछ ।  

३. कृखषलाई िीवन पद्दखिको रूपमा स्थाखपि गनि कृखष खशक्षालाई 

खवद्यालयस्िरदखेि न ैसमाखिि गरी कृखष पेसालाई आकखषिि र मयािखदि 

बनाइनछे  । स्थानीय स्िरमा कृषकिरूलाई उत्पादन सामाग्री र 

प्राखवखधक सेवा आपखूिि गनि मौिदुा कृखष ज्ञान केन्द्र र भेिेरीनरी 

अस्पिाल िथा पश ु सेवा खवज्ञ केन्द्रलाई एकीकृि कृखष िथा पशपुन्छी 

ज्ञान केन्द्रको रूपमा रूपान्िरण गरी स्थानीय ििका िनशखिको क्षमिा 

अखभवखृद्ध गद ैकृषकिरूलाई सेवा र सखुवधा उपलब्ध  गराइनछे । साथै, 

कृखष सामग्री आपखूिि, कृखष अनसुन्धान, कृखष प्रसार, कृखष खशक्षा, कृखष 

ऋण, कृखष खबमा  िस्िा उत्पादनका अपररिायि ित्विरू यसै थलोबाि 

उपलब्ध  गररनेछ ।  

४. बीउबीिन क्षेरको दीघिकालीन सोचले पररलखक्षि गरे अनरुूप             

अनसुन्धान, खनिी क्षेर िथा कृषकिरूको क्षमिा अखभवखृद्धका 

माध्यमबाि उन्नि िथा वणिसंकर िािको खवकास गरी बालीिरूको बीउ 

प्रखिस्थापन दरमा उल्लेख्य वखृद्ध  गद ैआत्मखनभिर उन्मिु बनाइनेछ  । 
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साथै दधु, अण्डा िथा मासकुो उपलब्धिा बढाउन न् सधुार 

कायिक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनछे  । सरकारी कृखष फमि िथा 

केन्द्रिरूमा उपयोगमा ल्याउन नसखकएका िखमनमा बीउ, बेनाि, भरूा 

उत्पादन िथा नश् ल सधुार कायिमा उपयोग गररनछे । 

५. कृखष पाररखस्थखिक क्षेरिरूमा सम्भाव्यिा र आवश्यकिाको आधारमा 

कृखष यान्रीकरणलाई खनिी क्षेर िथा सिकारीसुँग को सिकायिमा 

उत्पादन, सधुार िथा खवस्िार गररनछे । 

६. खनिी क्षरे िथा सिकारीसुँगको सिकायिमा स्वदशेमा न ै उत्पादन गन े

प्राथखमकिासखिि गणुस्िरीय कृखष सामाग्रीको उपलब्धिा सखुनखश् ििा 

गररनेछ । 

७. कृखषको व्यवसायीकरणका लाखग भखूमको उपलब्धिाको सखुनश् चििा 

गररनकुा साथै, करार, समिू वा सिकारी िेिीका लाखग एकीकृि भखूम 

व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रोत्साखिि गररन ेछ ।  

८. दशेखभर उत्पादन भएका िाद्यान्निरूको उपलब्धिा सखुनखश् चि गनि िथा 

प्रखिइकाई  प्रखिफललाइि अखभवखृद्ध गनि उत्पादनोपरान्ि भण्डारण, 

प्रशोधन िथा मलू्य  अखभवखृद्धका कायिक्रम संचालन गररनछे । 

९. समग्र कृखष क्षरेको ि्याङ्क संकलन, खवश् लेषण िथा प्रकाशनलाई 

भरपदो एवम ्खवश् वसनीय  बनाइनछे  । 

३. कृखषमा खनिी क्षेरको लगानी 

वखृद्धको उखचि वािावरण 

खसििना गनि नीखि िथा 

संरचनागि सधुार र 

कायिक्रमगि सियोग िथा 

सििीकरण गन े।  

१. बिार सचूनाको एकीकृि केन्द्र र बिार सचूना प्रणाली स्थापना िथा 

सजचालन गरी सम्भाव्य क्षेरमा खनिी र सिकारीलाई बिारीकरणमा 

संलग्न गने खवषयमा प्राथखमकिा खदइनेछ ।  

२. कृखष उत्पादनको अग्र एवम ्पषृ्ठ सम्बन्धको आधार ियार गरी सिकारी 

िथा खनिी क्षेरको संलग्निामा कृखष प्रशोधन िथा अन्य कृखषिन्य 

उद्योग स्थापना िथा खवस्िारमा खवत्तीय उत्प्रेरणा खदइनेछ । 

३. कृखषिन्य वस्िुको उत्पादन र उत्पाखदि वस्िुको खनयाििलाई प्रोत्साखिि 

गररनेछ । 

४. कृखष क्षरेमा लगानी वखृद्ध  गनि सिुखलयिपणूि दरमा किाि लगानी 

गररनेछ । 

५. कृखष उत्पादनको उपभोग बढाउन कर प्रणालीबाि राखरिय उत्पादनको 

संरक्षण प्रदान गररनछे । साथै, िास िास बाली र वस्िमुा न्यनूिम 

समथिन मलू्य िोकी कायािन्वयन गररनेछ । 
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६. कृखष उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण िथा बिारीकरण प्रखक्रया मा 

आवश्यक ऋणको व्यवस्था र खबमा  सेवाको खवस्िार गररनेछ । 

४. कृखष पवूािधारको खवकास, 

बिार सचूना प्रणालीको 

स्थापना, साना िथा मझौला 

कृखष उद्यमशीलिाको खवकास, 

िाद्य स्वच्छिा िथा गणुस्िर 

अखभवखृद्ध गद ै प्रखिस्पधाित्मक 

क्षमिा वखृद्ध गन े।  

१. यन्र, उपकरण एवम ्प्रखवखधिरूलाई मखु्य आधार मानी उत्पादन एवम ्

यवुा लखक्षि मयािखदि रोिगारीको समेि अखभवखृद्ध  गन े गरी मलू्य 

शृंिला खवकास गररनछे । 

२. कृषकको पररभाषा गरी पररचयपरका आधारमा खवत्तीय उत्पे्ररणा, 

उत्पादनमा आधाररि प्रोत्सािन िथा सामाखिक संरक्षणका कायिक्रममा 

िोड खदइनेछ । 

३. खसुँचाइ, कृखष सडक िथा बिार पवूािधार िरूको खवकास िथा खवस्िार 

गररनेछ ।   

४. प्रत्येक संघीय खनवािचन क्षेरमा संभाव्यिाका आधारमा खनिी 

क्षेर/सिकारीको सिकायिमा कृखष उपि भण्डारण/ शीिघर स्थापना 

गररनेछ ।  

५. कृखष उद्यम खवकासलाई िेवा परु् याउन त्यस्िा उद्योगको लाखग चाखिन े

कच्चा पदाथिको स्वदशेम ैउत्पादन गनि प्रोत्सािन गररनेछ । साथै दशेखभर 

आवश्यक पशपुन्छी रोग खवरुद्धका िोपिरू स्वदशेम ै उत्पादन गनि 

प्राथखमकिा खदइनछे । 

६. "एक प्रदशे, एक नमनुा पशपुन्छी वधशाला" को अवधारणालाई खनिी 

क्षेर/सिकारीको सिकायिमा कायािन्वयन गररनछे ।  

७. बिार प्रणालीमा सिकारीको संलग्निा प्रोत्सािन गनुिका साथै 

मध्यस्थकिािलाई स्थानीय ििमा दिाि गन ेव्यवस्था गरी उनीिरूको कायि 

र अखिररि नाफालाई खनयमन र व्यवखस्थि गररनछे ।  

८. िाद्य स्वच्छिा िथा गणुस्िरको अखभवखृद्ध गने कायिलाई खवकेखन्द्रि 

संरचनामा खवस्िार गद ैक्षमिा अखभवखृद्ध गररनछे  । 

९. कृखष प्रखवखधको खवस्िारमा एकीकृि एवम ् आधखुनक सचूना िथा 

सज चार प्रखवखधको अखधकिम प्रयोग गररनेछ । 

५. स्थानीय सम्भाव्यिाको 

आधारमा उत्पादनशील 

कृषकिरूको प्राखवखधक, 

१. स्थानीय पाखलकाका वडालाई एक खवकास इकाइ मानी सम्भाव्यिाको 

आधारमा बाली, पशपुन्छी िथा मत्स्य पकेि क्षेरको पखिचान गरी 

कृषकलाई आवश्यक पने उत्पादन साधन र सेवा एकद्वार प्रणालीबाि 

स्थानीय िि माफि ि उपलब्ध गराइने  व्यवस्था गररनछे । 
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व्यावसाखयक िथा संस्थागि 

क्षमिा अखभवखृद्धका साथै 

उनीिरूको अखधकार सखुनखश्चि 

गद ैउत्पादन र बिारीकरणलाई 

नाफामलूक बनाउन े।  

२. प्रत्येक प्रदशेमा कम्िीमा दईु विाको दरले खनिी/सिकारी क्षरेको 

सिकायिमा नमनुा एकीकृि अगािखनक फमि स्थापना गररनछे । 

३. एकीकृि कृखष ििेी, सामखूिक िथा सिकारी ििेी प्रणाली र 

पयािपयििनीय िथा वािावरणमैरी कृखष प्रणालीलाई प्रोत्साखिि गररनछे । 

४. मलू्य शृंिलाका उत्पादन एवम ् कृखष भण्डारणको लाखग संघ, प्रदशे र 

स्थानीय ििबाि थप लगानी गररनछे । 

५. उत्पादन क्षरेलाई स्थानीय, प्रादखेशक र राखरियस्िरको बिारमा िोड्न 

सम्बन्धी ि ििको सरकारले आपसमा समन्वय िथा सिकायि गरी 

उपयिु स्िरको मलू्य शृिंला खवकास गररनछे ।  

६. कृखष उत्पादन क्षरेको अखिररि श्रमशखिलाई  कृखष िथा गरैकृखष िन्य 

उद्योगमा पररचालन गरी उच्च आय सखिि रोिगारीको खसििना  

गररनेछ ।  

७. बाुँझो िथा सीमान्ि िखमन खवशेषि: पिाडी िथा खभरालो धरािलको 

संरक्षण िथा उत्पादकत्व वखृद्धका लाखग सदपुयोगको खसद्धान्ि अनसुार 

बिुउपयोगी एवम ्उच्चमलू्य बाली सखििको कृखषवन प्रणालीको प्रवद्धिन 

गररनेछ । 

८. सिकारी माफि ि कृषकिरूले सेवाको माग गन,े योिना ियार गने, 

उत्पादन क्षमिा वखृद्ध गने र बिारीकरण गनि सक्ने गरी संस्थागि क्षमिा 

अखभवखृद्ध गररनछे ।  

६. िुलनात्मक लाभ एवम ् उच्च 

मलू्य बाली िथा वस्िुको 

बिारीकरण गरी खनयािि प्रवद्धिन 

गन े। 

१. नेपालको खवखशष्ट पखिचान भएका खवद्यमान खनयािििन्य उत्पादनको 

पखिचान िथा प्रवद्धिन गन े एवम ् त्यस्िा उत्पादनलाई आवश् यक 

प्रोत्सािनसखिि ब्राखण्डङ र बिार सदुृढ गररनछे । 

२. खवखशखष्टकृि उत्पादन क्षेर, बाली र पशवुस्िमुा आधाररि प्रखवखधको 

सखुनखश्चििा गररनेछ । 

३. कृखषिन्य उद्योगको स्थापना िथा खवस्िारका लाखग क्षेर र स्थान  खवशषे 

औद्योखगक बाली, वस्ि,ु फलफूल िथा परुप व्यवसायको उत्पादन, 

प्रशोधन र बिारीकरणको प्रवद्धिन गररनेछ ।  

४. कृखषिन्य उपििरूको व्यापार प्रवद्धिन एवम ् खवषाखदिन्य पदाथिको 

प्रयोगको खनयमन र व्यवस्थापन गनिका  लाखग प्रदशेस्िरमा मानक 

प्रयोगशाला (Accredited Lab) स्थापना गररनेछ ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

७. िलवाय ु पररवििन र प्रकोपबाि 

पने नकारात्मक असर 

न्यनूीकरण गद ै िलवाय ु

अनकूुलन िथा उत्थानशील 

प्राङ्गाररक लगायिका कृखष 

प्रखवखधको खवकास र खवस्िार 

गन े। 

१. प्राङ्गाररक ििेीका सम्भाखवि वस्िु र क्षेरिरूको पखिचान एवम ्

उत्पादन वखृद्ध गरी उत्पाखदि प्राङ्गाररक वस्िुको प्रमाणीकरण िथा 

ब्राण्ड प्रवद्धिन गद ै राखरिय िथा अन्िरािखरिय स्िरमा बिारीकरण  

गररनेछ ।  

२. लोपोन्मिु बीउखबिन, नश् ल र कृखष िथा पशपुन्छीिन्य िैखवक 

खवखवधिा संरक्षणमा स्थानीय िि िथा समदुायको अग्रसरिालाई 

प्रोत्सािन गररनछे ।  

३. कृखषमा िलवाय ुपररवििन अनकूुलन िथा उत्थानशील प्रखवखधको प्रयोग 

गद ै कृषकको िलवाय ु पररवििनसुँग िधु्न े क्षमिा बढाउन िलवाय ु

पररवििनलाई कायिक्रम र बिेिमा यकीन गरी कृखष िैखवक खवखवधिाको 

संरक्षण, संवद्धिन िथा खदगो उपयोग गररनछे ।  

४. प्राङ्गाररक िेिीको प्रवद्धिनको लाखग प्राङ्गाररक कृखष क्षेरको घोषणा, 

वायोग्यास िथा अन्य स्रोििरूबाि उत्पादन भएका प्राङ्गाररक मलको 

प्रयोगलाई सिकारी िथा खनिी क्षेरको सिकायिमा खवस्िार गररनछे ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिना अवखधको अखन्िममा प्रमिु बालीिरूको बीउ प्रखिस्थापन दर २५ प्रखिशि पगुेको िुनछे । आ.व. 

२०७४/७५ मा प्रमिु बालीिरूको प्रखििके्िर उत्पादकत्व धान ३.५ मेखिक िन, मकै २.७ मेखिक िन, गिुुँ २.८ मेखिक 

िन, िरकारी १४.० मेखिक िन, आल ु१६.० मेखिक िन, फलफूल ८.९ मखेिक िन, माछा ४.९ मखेिक िन प्रखि िके्िर, 

दधु १,०१२ खलिर प्रखि दधुालु पश ुप्रखि विे, मास ु७२ केिी प्रखिबध गररएको पश,ु िथा अण्डा २४० विा प्रखि पन्छी 

रिकेोमा योिना अवखधको अखन्िम वषि २०८०/८१ मा धान ४.५ मेखिक िन, मकै ४.० मेखिक िन, गिुुँ ३.५ मेखिक िन, 

िरकारी २०.० मेखिक िन, आलु २२.० मेखिक िन, फलफूलको १२.० मेखिक िन, माछा ८ मेखिकिन प्रखि िके्िर, दधु 

१,४८७ खलिर प्रखि दधुालु पश ुप्रखिवेि, मास ु९२ केिी प्रखि बध गररएको पश,ु अण्डा २६० विा प्रखिपन्छी पगुेको 

िुनेछ । िखमनको उत्पादकत्व अमरेरकी डलर ५,३३९ प्रखि िके्िर, कृखष श्रमको उत्पादकत्व अमेररकी डलर  १,२६० 

प्रखिश्रखमक पगुेको िुनछे । यस योिना अवखधखभर प्रमिु कृखष उत्पादनमा आत्मखनभिर भई कृखष क्षेरको व्यापार सन्िुलन 

कायम भएको िुनेछ । 
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६ .१.२ खाद्य सिुक्षा िथा पोर्ण  

१.  पृष्ठभूमि 

िाद्य िथा पोषण सरुक्षाको मित्वलाई हृदयंगम गरी नपेालको संखवधानले िाद्य सम्प्रभिुाको प्रत्याभखूि िुन े

व्यवस्था गरेको छ । यसको कायािन्वयनका लाखग िाद्य अखधकार िथा िाद्य सम्प्रभिुा ऐनको व्यवस्था गररएको छ । 

िाद्य सरुक्षा बिुआयाखमक खवषय भएको र यसको उद्दशे्य प्राि गनि बिुपक्षीय प्रयास आवश्यक छ । खदगो खवकास 

लक्ष्यमा “भोकमरीको अन्त्य गने, िाद्य सरुक्षा िथा पोषणको अवस्था सधुार गन ेिथा खदगो कृखष प्रणालीको प्रवद्धिन  

गन”े उल्लेि भएको छ । साथै, कृखष खवकास रणनीखि शनू्य भोकमरी चनुौिी एवम ् बिुक्षेरीय पोषण योिना दोस्रो 

लगायि क्षरेगि नीखि र योिनाले खलएका लक्ष्य र उद्दशे्य अनसुार िाद्य िथा पोषण सरुक्षा िाखसल गनि उपयिु रणनीखि 

र कायिनीखिको प्रभावकारी कायािन्वयन गनुि अपररिायि छ । 

२.  प्रिुख सिथया 

िाद्य िथा पोषण सरुक्षा बिुक्षरेगि खवषय भएको सन्दभिमा नीखिगि कमीका कारण सरोकारवालािरूबीच 

प्रभावकारी समन्वय िथा सिकायिको न्यनूिा िाद्य र पोषण सरुक्षाको क्षेरमा समस्याको  रूपमा रिकेो छ ।   

िाद्य िथा पोषण सरुक्षा सखुनखश् चि गनि प्रमिु भखूमका खनवािि गने कृखष क्षरेको उत्पादन िथा उत्पादकत्व कम 

रिकेो र उपलब्ध िाद्यको आपखूिि िथा खविरण प्रणालीमा रिकेो कमिोरीले गदाि दगुिम, खिमाली र केिी िराई क्षरेमा 

िाद्य उपलब्धिा िथा पिुुँचको अवस्था कमिोर रिकेो छ । त्यसै गरी खवखभन्न समयमा िाद्यवस्िुको अखनयखन्रि 

मलू्यवखृद्धले िाद्यको पिुुँचमा अझ ैसमस्या थपेको छ । िलवाय ुपररवििन िथा अन्य प्राकृखिक खवपखत्तका कारणले 

उत्पादकत्वमा आएको ह्रासले िीखवकोपाििन िथा िाद्य िथा पोषण सरुक्षाको लक्ष्य िाखसल गनि थप िखिल 

िुल्याएको छ । 

स्वास््य, सरसफाई िथा िान े व्यविार सम्बन्धी िनचिेनाको कमी िाद्य सरुक्षा र पोषणका क्षरेमा िखिलिा 

बढाउुँद ैगएका छन ्। उवा, कोदो, िौ, खचनो, कागनुो िथा फापर िस्िा स्थानीय पोखषलो रैथान ेबालीको उत्पादन िथा 

उपभोगमा पखन कमी आएको छ । केिी व्यवसाखयक पकेििरूबाि उत्पादन िुने कृखष उपििरूमा अखनयखन्रि खवषादी, 

एखन्िबायोखिक, िमोन िथा िाद्यमा गरैिाद्यवस्िुको खमसाविले सरुखक्षि, स्वच्छ िथा पोषणयिु िाद्यवस्िुको आपखूिि 

िथा उपलब्धिा सखुनखश् चि गनि सखकएको छैन ।  

३.  चुनौिी िथा अिसि  

चुनौिी 

िाद्य उपलब्धिा, िाद्यमा पिुुँच, िाद्य उपयोग र खस्थरिामा समयानकूुल सधुार गनुि, झन्डै ८.१ प्रखिशि 

िनसङ्ख्याले दखैनक खनधािररि क्यालोरीको न्यनूिम मारा उपभोग गनिबाि वखजचि रिकेो अवस्थामा सधुार ल्याउन,ु 

िाद्य सरुक्षाका दृखष्टले िोखिममा रिकेा समिू र क्षेरको पखिचान गरी खिनको िाद्यवस्िमुा पिुुँच सधुार गद ैिाद्यवस्िमुा 
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आत्मखनभिर बनाउन ुचनुौिीपणूि छ । स्वस्थकर र पोषणयिु िाना र व्यविार पररवििन गनुि, अखनयखन्रि रूपमा बढेको 

िीवनाशक खवषाखद िथा एखन्िबायोखिकको प्रयोग घिाई िाद्य गणुस्िरमा सधुार गनुि िथा िलवाय ुपररवििनका कारणले 

िाद्य सरुक्षामा िुन ेिोखिम न्यनू गनुि यस क्षरेका मखु्य चनुौिी िुन ्।  

िाद्य सरुक्षा अवस्थाको ि्यांकको अभावले गदाि मलुुकमा िाद्य सरुक्षाको दृखष्टले अखि िोखिममा रिकेो 

समदुाय िथा क्षेरको पखिचान चनुौिीपणूि रिकेो छ । उि समदुायका लाखग लखक्षि प्रयासमा सम पिुुँच  सखुनखश् चि 

गनुिका साथै आपिकालीन अवस्थामा िाद्य आवश्यकिालाई परूा गनि िाद्यवस्िुको िगेडा भण्डारलाई कायम राख् न 

सबै प्रदशेमा आधखुनक भण्डारण संरचना खवकास गनुि पखन चनुौिी छ । 

उन्नि बीउ, मल िथा सिुाउुँदो कृखष यन्र, सरकारी अनदुान, खबमा िथा खवत्तीय उत्प्रेरणा लगायिका सरकारी 

सेवा िथा सखुवधामा साना एवम ्अखि खवपन्न िथा िोखिममा रिकेा िनिाको पिुुँचमा सखुनखश् चििा गनुि थप चनुौिीपणूि 

रिकेो छ । 

अिसि 

नेपालको संखवधानमा िाद्य सम्प्रभिुालाई मौखलक िकको रूपमा  स्थाखपि गररन ुर सोको कायािन्वयनका लाखग 

ऐनको व्यवस्था समेि िुनलेु प्रत्येक नागररकको िाद्य िथा पोषण सरुक्षा सखुनखश्चि गनि ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ । 

खदगो खवकास लक्ष्यले भोकमरी अन्त्य गने उद्दशे्य खलन,ु कृखष खवकास रणनीखिमा िाद्य िथा पोषण सरुक्षाका 

कायिक्रमलाई मित्व खदइनकुा साथै बिुक्षेरीय पोषण योिना (दोस्रो) लाग ू िुन ुसमिे अवसर िुन ्। 

संघीय संरचना अनरुूप संघीय, प्रादखेशक िथा स्थानीय ििले स्थानीय पररवेश िथा खवखशष्टिामा आधाररि 

योिना ििुिमा िथा कायािन्वयन गनुिबाि िाद्य सरुक्षाको उद्दशे्य प्राखिमा थप अवसर खसििना गरेको छ । िाद्य अखधकार, 

िाद्य सरुक्षा एवम ्िाद्य सम्प्रभिुा सम्बन्धी अखधकारको संरक्षण, सम्बधिन र पररपखुिि गने कायिलाइि व्यवखस्थि  गनि िीन ै

ििमा स्थायी संयन्रको व्यवस्था  िुन ुर कृखष प्रसार, कृखष उत्पादन िथा आधारभिू स्वास््य एवम ्सरसफाइ स्थानीय 

सरकारका अखधकार सचूीमा रिने संवैधाखनक प्रावधानबाि साना खकसान िथा िाद्य सरुक्षा र पोषणको दृखष्टकोणबाि 

िोखिममा रिकेा समिूमा प्रभावकारी िथा समयम ैसम्बोधनका कायिक्रम संचालन गनि अवसर बढेको छ ।  

आम िनिामा िानपान िथा पोषण सम्बन्धी चेिनामा आइरिकेो सकारात्मक पररवििन, क्रयशखिमा दखेिएको 

वखृद्ध , बिार लगायि कृखष पवूािधारमा आएका क्रखमक सधुारिरू र यािायाि िथा सजचारमा भइरिकेो खवकासले 

िाद्यवस्िुको पिुुँचमा वखृद्ध िुन ुिाद्य िथा पोषण सरुक्षा सखुनखश्चि गन ेथप अवसर िुन । 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि ि कायषनीमि  

४.१ सोच 

िाद्य सम्प्रभिुा, खदगो िाद्य िथा पोषण सरुक्षा सखििको समाि । 
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४.२ लक्ष्य 

स्वच्छ र पोषणयिु िाद्य उपलब्धिा िथा पिुुँचको वखृद्ध गद ैिाद्य िथा पोषण सरुक्षाको सखुनखश् चििा गने ।  

४.३ उदे्दश्य  

१. िाद्य असरुक्षा िथा पोषणको िोखिममा रिकेा क्षेर र समिूको आधारभिू िाद्य उपलब्धिा सखुनखश् चि गनुि । 

२. कृखष िथा गहै्रकृखषिन्य उद्यम माफि ि आय–आििनमा सधुार गरी िाद्यमा पिुुँच वखृद्ध  गनुि ।   

३. िाद्यवस्िुको स्वच्छिा अखभवखृद्ध गद ैगणुस्िरयिु िाद्यवस्िुको खविरण प्रणालीमा सधुार गनुि ।   

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. संघ, प्रदशे िथा स्थानीय ििमा 

िाद्य िथा पोषण असरुखक्षि क्षेर र 

समिूमा ि्यमा आधाररि एकीकृि 

योिना सखिि िाद्य सङ्कि 

समाधान गनि आवश्यक व्यवस्था 

खमलाउन े। 

१. िाद्य अखधकार र िाद्य सरुक्षाको सखुनखश् चििाका लाखग खवद्यमान 

िाद्य सरुक्षा िथा िाद्य सम्प्रभिुा ऐनको प्रभावकारी कायािन्वयन 

गररनेछ ।  

२. िाद्य असरुक्षाबाि प्रभाखवि घरधरुीिरूको िाद्यसंकििन्य 

अवस्थाको सामनाका लाखग उत्थानशीलिा खवकास गररनछे । साथै 

सामाखिक एवम ्आखथिक रूपले अशि समिूलाई सामाखिक सरुक्षा 

कायिक्रम अन्िगिि िाद्यमा पिुुँच सखुनखश्चि गररनछे । 

३. सीमान्िीकृि िथा िाद्य असरुक्षाको िोखिममा रिकेा 

घरधरुीिरूलाई समिू, सिकारीमा आबद्ध गराई करार िथा सामखुिक 

िेिी गनि प्रोत्सािन गरी िाद्य उपलब्धिा वखृद्ध गररनेछ ।  

२. कृखष िैखवक खवखवधिाको संरक्षण, 

संवद्धिन  र सदपुयोग, िलवाय ु

पररवििन अनकूुलन प्रखवखधको 

खवकास र खवस्िार गरी िाद्य वस्िकुो 

उपलब्धिा, उपयोगमा खस्थरिा र 

प्रवधिन  कायम गरी िाद्य िथा 

पोषण सरुक्षा सखुनखश् चि गन े।  

१. िाद्य िथा पोषण सरुक्षाका प्रखिकूल खक्रयाकलापिरू कृखषयोग्य भखूम 

िण्डीकरण र िग्गा बाुँझो राख्ने कायिलाई खनरूत्साखिि गररनछे ।  

२. खशक्षा,  अनसुन्धान र प्रसारसुँगको समन्वय िथा सिकायिमा 

िलवाय ु पररवििनको प्रभाव न्यनूीकरण गनि उत्थानशील प्रखवखधको 

खवकास र खवस्िार गररनछे । साथै, बायोफोिीफाईड बाली र वस्िुको 

खवकास िथा उपयोगमा खवस्िार गररनेछ ।  

३. िाद्य सरुक्षा िथा पोषणका कायिक्रमिरूबीच समन्वय िथा सिकायि 

माफि ि पोषण खवशेष िथा पोषण सम्वेदनशील खक्रयाकलापमा 

सदुृढीकरण गररन ेछ ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

३. रैथान े िाद्यबाली िथा पशपुन्छीको 

संरक्षण, प्रवधिन  र प्रचार प्रसार गद ै

समदुायको पोषण अवस्था सधुारका 

लाखग िानपानको बानी ब्यविारमा 

सधुार ल्याउन े।  

१. प्रत्येक स्थानीय ििमा िाद्यवस्िुमा आत्मखनभिर उन्मिु योिना ियार 

गरी कायािन्वयन गररनेछ । स्थानीयस्िरमा उत्पादन िुन े रैथान े

लगायिका िाद्य उपभोगमा िोड खदुँद ै सम्भाव्य कृखष वस्िुको 

उत्पादन र उपयोगका कायिक्रम संचालन गररनेछ ।  

२. अध्ययन, अनसुन्धान र नखििामा आधाररि सरुखक्षि र सन्िुखलि 

िाद्य व्यविारलाई प्रवधिन  गद ैसमदुायको पोषण अवस्था सधुारका 

लाखग िानपानको बानी ब्यविारमा  समिे सधुार ल्याइनेछ ।  

४. गैह्रकृखषमा आबद्ध नागररकका 

लाखग आय–आििन बढाई िाद्यमा 

पिुुँच  बढाउन े।   

१. रोिगारीका अवसर खसििना गरी िाद्यको पिुुँचमा खवस्िार गररने छ । 

२. गैह्रकृखषिन्य उद्यम िथा व्यवसाय खवस्िार गरी आय–आििन माफि ि 

क्रयशखि वखृद्ध  गररन ेछ ।  

३. िाद्यवस्िुको बिार अनगुमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई मलू्य  

उिार चढावलाई व्यवखस्थि  गररन ेछ ।  

५. खविरण प्रणाली व्यवखस्थि गनिका 

लाखग िीन ै ििका सरकारको 

समन्वयात्मक सजिालको खवकास 

गद ैिाद्य आवश्यकिालाई परूा गनि 

सबै प्रदशे िथा स्थानीय स्िरमा 

िगेडा भण्डार (Buffer Storage) 

को  व्यवस्था  गन े।  

१. िाद्य िोखिम क्षेरमा रिकेा पररवारको प्रभावकारी रूप            मा 

िाद्यमा पिुुँच बढाउन खनिी, सामदुाखयक र सिकारी क्षेरको 

साझेदारीमा सविसलुभ  खविरण प्रणालीको सदुृढीकरण एवम ्खवकास 

गररनेछ ।  

२. खविरण प्रणालीलाई व्यवखस्थि गनिका लाखग िीन ै ििको 

समन्वयात्मक सजिालको खवकास गरी स्थानीय िाद्य 

आवश्यकिाको अनपुािमा िाद्य भण्डार गने व्यवस्था गररनछे । 

६. संघ, प्रदशे िथा स्थानीय ििमा 

िाद्य िथा पोषण खस्थखि एवम ्

िाद्यवस्िुको गणुस्िर र स्वच्छिा 

सखुनखश् चि गनि खनयमन प्रणाली 

खवकास िथा संस्थागि गन े। 

१. िाद्यवस्िुको स्वच्छिा िथा गणुस्िर सखुनखश् चि गनि खनयमन कायि 

प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

२. िाद्य वस्िुको गणुस्िर परीक्षण, प्रमाणीकरण िथा खनयमनलाई 

प्रभावकारी बनाउन प्रयोगशाला सेवालाई थप सदुृढ गद ै स्थानीय 

ििसम्म पिुुँच  खवस्िार गररनछे ।  

३. िाद्यवस्िुको स्वच्छिा िथा गणुस्िरबारे िनचेिना अखभवखृद्ध  गनि 

उपभोिा िकखििसुँग सम्बन्धी ि संस्थािरूसुँग सिकायि गररनछे ।  

४. िाद्य िथा पोषण खस्थखिको खनयखमि अनगुमनका लाखग प्रदशे िथा 

स्थानीय ििमा नपेाल िाद्य सरुक्षा अनगुमन प्रणालीलाई संस्थागि 

गररनेछ ।  
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५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिनाको अखन्िम वषिमा िाद्य गररबी १० प्रखिशि िथा मौिदुा गम्भीर िाद्य असरुखक्षि (िाद्य असरुक्षा अनभुव 

मापन अनसुार) िनसङ्ख्या ७.८ प्रखिशिबाि घिेर २ प्रखिशि भएको िुनछे । त्यसैगरी खवश्वव्यापी िाद्य सरुक्षा 

सचूकाङ्क (सन ्२०१८) ४६ बाि ६६ मा पगुेको िुनेछ । दखैनक खनधािररि क्यालोरीको न्यनूिम मारा उपभोग गनिबाि 

वखज चि रिकेो िनसङ्ख्या ८.१ प्रखिशिबाि घिेर ४ प्रखिशि भएको िुनेछ । 

६.१.३ मसुँचाइ   

१. पृष्ठभूमि 

कृखषयोग्य भखूममा बाहै्र मखिना खसुँचाइ  सखुवधा परु् याई कृखषको उत्पादकत्व बढाउन खसुँचाइको खदगो व्यवस्था िुन 

आवश्यक छ । नपेालको कुल क्षरेफल मध्ये २६ लाि ४१ ििार िके्िर कृखषयोग्य िखमन भएकोमा २२ लाि ६५ 

ििार िके्िर खसुँचाइयोग्य िखमन रिकेो छ । आ.व. २०७४/७५ को अन्त्यसम्म १४ लाि ७३ ििार िके्िरमा खसुँचाइ   

सखुवधाका लाखग पवूािधार खवकास भएको छ । परम्परागि खसुँचाइ  प्रणलीको ममिि–सम्भार  र नयाुँ प्रखवखधमा आधाररि 

खसुँचाइ प्रणालीको माध्यमबाि खसंखचि कृखष क्षेरको खवस्िार भइरिकेो छ । खसुँचाइ   पवूािधार खनमािणमा रणनीखिक 

मित्वका ठूला खसुँचाइ संघबाि, मझौला खसुँचाइ प्रदशेबाि र साना खसुँचाइ   आयोिनामा स्थानीय ििबाि लगानी 

पररचालन गन ेव्यवस्था खमलाउन आवश्यक छ । खसुँचाइ प्रणलीको खनमािण पखछको ममिि–सम्भार, व्यवस्थापन एवम ्

संचालनमा उपभोिा समदुायको सखक्रय सिभाखगिालाई थप सदुृढ गनुिपन ेआवश्यकिा रिकेो छ । खसुँचाइको थप 

पवूािधार खवकास र सम्पन्न खसुँचाइ प्रणालीको सदुृढीकरण गरी व्यवखस्थि बनाउन लगानी वखृद्ध गनि आवश्यक छ ।  

२. प्रिुख सिथया 

अखधकांश खसुँचाइ योिना प्राकृखिक नदी प्रणाली (रन अफ द ररभर) अवधारणामा खनमािण गररएकोले वषै भरी 

एकैनासले खसुँचाइको भरपदो सेवा परु् याउन नसक्न,ु खनमािण सम्पन्न भइसकेका खसुँचाइ प्रणालीको पयािि ममिि–सम्भार 

िुन नसक्न,ु खसुँचाइ सखुवधा पगुेको वा पगु्नसक्ने भमुीमा िण्डीकरण र अव्यवखस्थि शिरीकरण िुन,ु सिि खसुँचाइ  र 

भखूमगि खसुँचाइको संयोिनात्मक उपयोग निुन,ु प्राकृखिक मलू िथा मिुानिरू सकु्द ैिान,ु उपलब्ध पानीको स्रोिमा 

बढ्दो चाप, खसुँचाइ िथा िल उपयोग दक्षिा न्यनू िुन,ु नदी िन्य खनमािण सामग्रीको अत्यखधक दोिन िुनगई नदीको बडे 

लेभल घि्द ैिान,ु ठूला िथा बिुउद्दशे्यीय आयोिनामा पयािि लगानी िुन नसक्न ुयस क्षेरका प्रमिु समस्याका रूपमा 

रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

चुनौिी 

दशेको सम्पणूि कृखषयोग्य भखूममा खसुँचाइ सखुवधा उपलब्ध गराउने गरी खनमािणाखधन आयोिाना समयमै सम्पन्न 

गनुि, खसुँचाइ पवूाधािर खवकासका लाखग संघ, प्रदशे र स्थानीय ििले लगानीको प्रथखमकिा िय गनुि, उपयिु िथा 

गणुस्िररय प्रखवखधको खवकास एवम ् छनौि गनुि, खनमािण सम्पन्न भएका खसुँचाइ   प्रणालीिरूको खनयखमि  
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रूपमा ममिि–सम्भार गनुि, खसुँचाइ प्रणालीबाि बाहै्र मखिना खसुँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने गरी दीघिकालीन रूपमा ठूला 

नदीिरूको िल स्थानान्िरण िथा िलाशययिु योिना खनमािण गनुि, खसुँचाइ  सखुवधा उपलब्ध भएका र खनकि 

भखवरयमा िुन े कृखषभखूम कृखषका लाखग संरक्षण गनुि, िलवाय ुपररवििनबाि पानीको उपलब्धिामा िुनसक्ने प्रखिकूल 

असरलाई न्यनूीकरण गन ेउपाय समयम ैअवलम्बन गरी िोखिम व्यवस्थापन गनुि, उपलब्ध िलस्रोिको संरक्षण गद ै

खसुँचाइ   सखििको बिुआयखमक उपयोग गनुि यस क्षेरको प्रमिु चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 

सिि र भखूमगि िलस्रोिको ठूलो भण्डार उपलब्ध िुन,ु खसुँचाइ खवकास र खवस्िारका लाखग दक्ष िनशखि 

स्वदशेमै उपलब्ध िुन,ु खसुँचाइ  का नयाुँ प्रखवखधको आखवरकार िथा खवस्िार िुन,ु खसुँचाइ खवकास र व्यवस्थापनमा 

कृषक उपभोिाको पिुुँच र सिभाखगिा बढ्द ैिान,ु खसुँचाइ  प्रणाली खवस्िारका लाखग कृषकिरूको माग बढ्द ैिान ुयस 

क्षेरका प्रमिु अवसर िुन ् । 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि ि कायषनीमि 

४.१ सोच 

खदगो एवम ्भरपदो खसुँचाइ  सखुवधा उपलब्ध  गराई कृखष उत्पादन र उत्पादकत्व वखृद्धमा योगदान । 

४.२ लक्ष्य 

कृखषयोग्य भखूममा खदगो एवम ्भरपदो खसुँचाइ  सखुवधा उपलब्ध  गराउने । 

४.३ उदे्दश्य 

१. उपयिु प्रखवखध माफि ि  थप कृखषयोग्य भखूममा खसुँचाइ सेवा खवस्िार गनुि । 

२. ठूला, िलाशययिु िथा िलस्थान्िरण बिुउद्दशे्यीय आयोिनाको खवकास गरी कृखषयोग्य भखूममा वषै भरी 

भरपदो रूपमा खसुँचाइ  सखुवधा उपलब्ध गराउन ु। 

३. सम्पन्न खसुँचाइ  प्रणलीको ममिि-सम्भार एवम ्व्यवस्थापनलाई सदुृढ िुल्याई खदगोपन बढाउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. खसुँचाइ खवकासको 

गरुूयोिना र कृखष खवकास 

रणनीखि अनसुार िलवाय ु

पररवििन अनकूुलन िुन े गरी 

खसुँचाइ   योिनािरूको 

खवकास एवम ्खवस्िार गन े। 

१. प्राखवखधक, आखथिक र वािावरणीय पक्षबाि सम्भाव्य साना, मझौला र ठूला 

सिि खसुँचाइ   आयोिना प्राथखमकीकरण, खनमािण िथा खवस्िार गररनछे । 

२. प्रदशे र स्थानीय ििसुँगको सिकायिमा सम्भाव्य स्थानमा भखूमगि 

िलस्रोिमा आधाररि स्यालो िथा डीप ि्यबुबेल  कायिक्रम प्राथखमकिाका 

साथ कायािन्वयन गररनेछ । 

३. खसुँचाइमा िलवाय ुपररवििनबाि िुने प्रभावको अध्ययन गरी सोिी अनरुूप 

प्रणाली खडिाइन एवम ्सजचालनमा आवश्यक सधुार गद ैलखगनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२. नयाुँ प्रखवखधमा आधाररि 

खसुँचाइ  को खवकास गनुिका 

साथै खसुँचाइ   दक्षिा वखृद्ध 

गन े। 

 

१.  प्रदशेसुँगको सिकायिमा कृखषयोग्य भखूममा व्यवसाखयक कृखषलाई प्रोत्सािन 

गनिका लाखग सौयि ऊिाि एवम ् अन्य प्रखवखधमा आधाररि भखूमगि िथा 

खलफ्ि खसुँचाइ  प्रणालीको खवकास गररनेछ । 

२. मध्य िथा उच्च पिाडी क्षरेमा उपयिु प्रखवखध सखििको खसुँचाइ   सखुवधा 

खवस्िार गररनछे । 

३. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको 

समन्वय र सिकायिमा खसुँचाइ  

प्रणालीको खवकास गन े िथा 

बाहै्र मखिना खसुँचाइ   सेवा 

उपलब्ध गराउनका लाखग 

ठूला बिुउद्दशे्यीय, अन्िर 

िलाधार र िलाशययिु 

आयोिनालाई प्राथखमकिाका 

साथ अखघ बढाउन े। 

१. संघबाि िीन ैििका सरकारको समन्वय र साझेदारीमा आधाररि भई बाहै्र 

मखिना खसुँचाइ  सखुवधा उपलब्ध गराउन प्राखवखधक, सामाखिक, आखथिक 

िथा वािावरणीय पक्षबाि सम्भाव्य अन्िर िलाधार र िलाशययिु 

बिुउदद्दशे्यीय आयोिनाको प्राथखमकिाका साथ अध्ययन िथा कायािन्वयन 

गररनेछ । 

२. पानीको स्रोि न्यनू िुने िथा वषैभरी खसुँचाइ उपलब्ध  िुन नसक्ने क्षेरमा 
खसुँचाइ  सेवा परु् याउन भखूमगि िलस्रोि  र आकाश ेपानीको सङ्कलन, 

पोिरी वा िलाशयमा भण्डारण गरी थोपा, फोिोरा िस्िा प्रखवखध समेि 

उपयोग गररनछे । 

३. ठूला खसुँचाइ प्रणालीिरूमा पानीको थप स्रोि  बढोत्तरीको लाखग स्थानीय 
स्रोििरूको समिे अखधकिम उपयोग गररनछे । साथै, मलू एवम ् पोिरी, 

िालिलैयािरूको संरक्षण िथा सदुृढीकरण गरी  खसुँचाइको लाखग समेि 

उपयोग गररनछे । 

४.  भखूमगि खसुँचाइ   योिनाको 

खवस्िार सखिि उपयोगमा िोड 

खदन े। 

१. खसुँचाइ प्रणालीिरूको खदगो व्यवस्थापनका लाखग सेवा शलु्कको 

सखुनखश्चििा सखिि खनिी क्षरेको समिे संग्लग्निाको लाखग प्रोत्सािन 

गररनेछ ।  

२. खसुँचाइ सेवाको दक्षिा सखिि कृखष उत्पादकत्व िथा उत्पादन वखृद्ध  एवम ्

कृखष खवकास रणनीखि र कृखष खवकास केखन्द्रि खवशेष कायिक्रमका लाखग 

समन्वयात्मक रूपमा एकीकृि  बाली िथा िल व्यवस्थापनमा िोड 

खदइनेछ । 

५. खसुँचाइ   प्रणालीको ममिि–

सम्भार एवम ् खदगो 

व्यवस्थापनका लाखग स्रोि 

सखिि उपभोिा सिभाखगिा 

सखुनखश्चि गन े। 

१. संघीय संरचना अनरुूप संस्थागि खवकास िथा िनशखिको क्षमिा 

अखभवखृद्ध गररनछे । 

२. खसुँचाइ प्रणालीलाई खिकाई राख्न उपभोिािरूको स्रोिसखििको 

सिभाखगिामा सोको खनयखमि ममिि  सम्भार  िथा खदगो व्यवस्थापन र 

उपयोग गन ेपद्दखिमा सधुार गररनेछ । 
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६. खनखिगि सधुार एवम ्खवद्यमान 

संस्थागि संरचनाको क्षमिा र 

संग्लग्न िनशखिको दक्षिा 

अखभवखृद्ध  गन े। 

१. संघीयिा अनकूुलको खसुँचाइ  नीखि, रणनीखि, प्राथखमकिा, कायिसचूी  र 

मापदण्ड बनाई िीनै ििका सरकारको कायि खिम्मेवारी खनधािरण गररनछे । 

२. खसुँचाइ  आयोिनाको स्वीकृि खसुँखचि क्षेरमा िुनसक्ने अखिक्रमणलाई 

रोक्न खवद्यमान काननुमा आवश्यक पररमाििन गरी कृखषयोग्य भखूमको 

संरक्षण गररनेछ । 

५.  अपेमक्षि उपलमधध 

खसुँचाइ  खवकासको राखरिय गरुूयोिनाको ििुिमा भई सो अनसुार सिि, भखूमगि िथा अन्िर िलाधार योिनाको 

कायािन्वनबाि थप ३ लाि िके्िर भखूममा खसुँचाइ सखुवधा पगुेको िुनछे । खसुँचाइ सेवाका लाखग पवूािधार  खवकास भएको 

क्षेरमध्य ेकररव ५० प्रखिशि क्षेरमा वषैभरी खसुँचाइ  सेवा उपलब्ध िुनेछ । ९८,५०० िके्िर भखूममा खसुँचाइ सखुवधा 

परु् याइएको खवद्यमान खसुँचाइ  प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन सखिि संचालन भएको िुनछे । 

६.१.४ भूमि व्यिथथा  

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानमा व्यवस्था भएको सम्पखत्तको िक, िाद्य सरुक्षा र सम्प्रभिुाको िक, मखिलाको िक र 

भखूमिीन  दखलिको िक कायािन्वयन गनि िथा सन ्२०३० सम्ममा िाखसल गररसक्नपुने खदगो खवकासका लक्ष्य प्राि गनि 

उपलब्ध सीखमि भखूम िथा भखूमस्रोिको खदगो व्यवस्थापन गनि आवश्यक  रिकेो छ । भखूमको समखुचि उपयोग सखुनखश्चि 

गनि भखूम वगीकरण गरी भ-ूउपयोग योिना ियार गनि, आधखुनक प्रखवखधको प्रयोग माफि ि नापनक्सामा शदु्धिा कायम 

गद ैपरम्परागि िग्गा प्रशासनको शैलीमा समय सापके्ष सधुार गरी भखूम व्यवस्थालाई सरुखक्षि, पारदशी,  खवश्वसनीय 

बनाउन र दशेको सम्पणूि भखूमलाई नापनक्सा िथा भ-ूसचूना प्रणालीमा आबद्ध  गरी अनलाइन सेवा प्रवाि िथा 

खडखििल अखभलिे ियार गनि  आवश्यक नीखि, काननु, पवूािधार ियारी िथा स्रोि  साधन पररचालन अपररिायि 

दखेिन्छ  । 

यसै सन्दभिमा िालसम्म दशे भरमा कररब ७ ििार खनयन्रण खबन्दकुो राखरिय सजिाल स्थापना, दशेको सम्पणूि 

भभूाग समेि्न ेगरी ७०६ स्थलरूप नक्सा, ७ विै प्रदशे एवम ्७७ खिल्ला िथा ७५३ स्थानीय ििको प्रशासखनक नक्सा 

ियार भएको छ । दशेको कुल आवादी क्षरेको कररब ७५ प्रखिशि खकत्ता नापी-नक्सा, सोको खडखििल अखभलेि, 

िग्गा दिाि िथा िग्गाधनी पिूाि खविरण भइसकेको र नक्सामा आधाररि िग्गा प्रशासन प्रणाली लाग ूभई ५० मालपोि 

कायािलयिरूमा अनलाइन सेवा समेि सरुु भइसकेको छ । भ-ूउपयोग नीखि लाग ू भई भखूमको वगीकरण गन े र भ-ू

उपयोग नक्सा िथा डािाबेस ियार गन े  कायि ३५५ स्थानीय ििमा सम्पन्न भइसकेको छ । कररब २७ ििार मिु 

कमैया र कररब ७ ििार मिु िखलयािरूको पनुस्थािपनाको कायि सम्पन्न भएको छ । अन्िरािखरिय  सीमािफि  नपेाल-

चीन सीमा शि प्रखिशि र नेपाल भारि सीमािफि  सवेक्षण, नाप नक्सांकन िथा खवद्यिुीय अखभलेिनको ९८ प्रखिशि 

कायि सम्पन्न भएको छ । 
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२. प्रिुख सिथया 

भ-ूउपयोग नीखिको प्रभावकारी कायािन्वयन गनि भ-ूउपयोग ऐन लाग ू निुन,ु कृखषयोग्य िग्गाको िण्डीकरण बढ्द ै

िान ुर गहै्रकृखष क्षेरमा प्रयोग बढ्द ैिान,ु सकुुम्बासी, मोिी िथा गठुी खकसान, भखूमिीन, अव्यवखस्थि बसोबासीिरूको 

बसोबास सम्बन्धी उखचि व्यवस्था िुन नसक्न,ु दशेको कुल भ-ूभागको कररब ७० प्रखिशि क्षेरलाई भखूम प्रशासनको 

आखधकाररक अखभलेिखभर ल्याउन नसखकन,ु परम्परागि खकत्ता नापी र िग्गा प्रशासन प्रणालीलाई पणूि रूपमा  

आधखुनक प्रखवखधयिु बनाई सेवा प्रवािलाई  सरल, सिि र पारदशी बनाउन नसखकन,ु नापनक्सा पद्दखि लाई आधखुनक 

प्रखवखधयिु बनाई  योिना ििुिमा र खवकास खनमािण कायिको लाखग शदु्ध र खवश्वसनीय  भौगोखलक सचूना  उपलब्ध 

गराउन नसखकन ुर आवश्यकिा अनसुार पेसागि दक्ष िनशखि  उपलब्ध निुन ुयस क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

भखूममा सबै नागररकको समन्याखयक पिुुँच स्थाखपि गनुि, भ-ूउपयोग योिना ियार गरी कायािन्वयन गनुि, भखूम 

प्रशासन प्रणालीलाई समयानकूुल बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाि गनुि, भखूम सम्बन्धी सम्पणूि अखभलेि खडखििाइि गरी 

एकीकृि  भसूचूना प्रणाली लाग ूगनुि र नापनक्सा कायिमा समयानकूुल आधखुनक प्रखवखधको अवलम्बन, दक्ष िनशखि 

प्राि गरी खिकाइराख्न ुयस क्षेरका प्रमिु चनुौिी िुन ्। 

संखवधानिः भखूम व्यवस्थापन संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका सरकारको साझा अखधकारको खवषय िुन ु र भखूम 

सम्बन्धी सम्पणूि अखभलेिलाई खडखििाइि गरी केन्द्रीय अखभलेि ियार गनि िदारुकिा दिेाइन,ु  सबै रािनैखिक 

दलिरूले वैज्ञाखनक भखूम व्यवस्थापनको खवषयमा प्रखिबद्धिा  िनाउन,ु सचूना  प्रखवखधको खवकास िथा सेवा प्रवािमा 

यसको प्रयोगको आरम्भ िुन,ु संघीय संरचना अनसुार भखूमसुँग सम्बन्धी ि काननुको संशोधनको कायि अगाखड बढ्न,ु 

दशेको सम्पणूि प्रशासखनक र स्थलरूप आधार नक्सा ियार िुन,ु मालपोि कायािलयमा अनलाइन सेवाको सरुुआि िुन,ु 

दक्ष िनशखि िथा आधखुनक प्रखवखधको उपलब्धिाको सरुुआि िुन ुर भ-ूउपयोग योिना ििुिमाको काम चाल ूिुन ुयस 

क्षेरका अवसर िुन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि ि कायषनीमि 

४.१ सोच 

समन्याखयक, उत्पादनमिुी र खदगो भखूम व्यवस्था । 

४.२ लक्ष्य 

खदगो खवकासको अवधारणा अनरुूप भखूम व्यवस्थालाई रारिको समखृद्धको आधार बनाउन े।  

४.३ उदे्दश्य 

१. भखूमको समखुचि उपयोग माफि ि उत्पादन वखृद्ध  र यसबाि प्राि लाभको समन्याखयक खविरण सखुनखश् चि गनुि । 

२. योिना ििुिमा र खवकास खनमािणको लाखग आवश्यक शदु्ध एवम ् खवश्वसनीय नापनक्सा र भौगोखलक सचूना 

सविसलुभ बनाउन ु। 
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३. भखूम व्यवस्थालाई आधखुनक प्रखवखधयिु, सरल, र पारदशी बनाउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. भ-ूउपयोग नीखि बमोखिम 

क्षमिा उपयिुिा र 

आवश्यकिाको आधारमा 

भखूमको वगीकरण िथा  

उपयोग सखुनखश्चि गरी उत्पादन 

वखृद्ध  गन े। 

 

१. भ-ूउपयोग नीखि अनसुार भखूमको वगीकरण  गरी आवश्यकिा अनसुार 

नक्सा डािा ियार गररनेछ । 

२. भ-ूउपयोग नक्सा िथा डािासमिेको आधारमा भ-ूउपयोग योिना 

ििुिमा गरी आवश्यकिा अनसुार कायािन्वयनमा ल्याइनछे । 

३. कृखषयोग्य िग्गाको िण्डीकरण खनयन्रण गने, िग्गा बाुँझो नराख् न 

उत्पे्रररि गने, भ-ूउपयोग पररवििन गनि नपाइने, कृखष प्रयोिनको लाखग 

कम उपयोगी र िोखिमरखिि िग्गालाई मार आवासीय र व्यवसाखयक 

क्षेरको रूपमा  खवकास  गनि पाइन ेव्यवस्था गररनेछ । 

४. भ-ूउपयोग ऐन संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा कायािन्वयनमा ल्याइनेछ ।  

२. भखूमिीन  दखलि, कृषक, 

सकुुम्बासी, मोिी िथा गठुी 

खकसान, अव्यवखस्थि 

बसोबासी लगायि 

सीमान्िीकृि वगिको 

भखूममाखथको अखधकार र 

पिुुँच सखुनखश्चि गन े। 

 

१. अनौपचाररक भसूम्बन्धको पखिचान, सत्यापन (Verification) िथा 

खवस्ििृ अखभलेि ियार गरी भखूमिीन, सकुुम्बासी र अव्यवखस्थि 

बसोबासीको व्यवखस्थि बसोबास र िीखवकोपाििनको कायिक्रम 

संचालन गररनेछ ।  

२. मिु कमैया, मिु िखलया पनुस्थािपना िथा मोिी र िग्गाधनीबीच 

िग्गा बाुँडफाुँि  गरी लगिकट्टा गने कायि सम्पन्न गररनेछ । 

३. मखिलाको भखूममाखथको अखधकार र खनयन्रणको अवस्थालाई सधुार 

गररनेछ । 

४. भखूमिीन  दखलिलाई आवास प्रयोिनको लाखग एकपिक िग्गा 

उपलब्ध गराउन ेव्यवस्था कायािन्वयन गररनछे ।  

५. विृि ्पररमाणमा व्यावसाखयक रूपमा कृखष उत्पादन गनि एकीकृि भखूम 

व्यवस्थापनको लाखग भखूम बैंकको अवधारणा अनरुूप             

सिकारीिरू समेिलाई पररचालन गरी कायािन्वयन गररनछे । 

६. भखूम नीखि र भ-ूउपयोग गरुूयोिना ििुिमा गरी कायािन्वयनमा 

ल्याइनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

३. आधखुनक प्रखवखधमा 

आधाररि नापनक्साका 

आधारभिू पवूािधारिरू ियार 

गने र शदु्ध िथा खवश्वसनीय  

भ-ूसचूना  संकलन गन े। 

 

१. भ-ूमापनका आधखुनक खसद्धान्ि र प्रखवखध अनसुार नापनक्साको 

आधारभिू खनयन्रण खबन्दकुो सजिाल सदुृढ िुल्याइनछे ।  

२. नापनक्सा सम्बन्धी अत्याधखुनक प्रखवखधको प्रयोग गरी शदु्ध र 

खवश्वसनीय  भ-ूसचूना संकलन िथा खव्ेषण  गरी डािाबेस ियार 

गररनेछ ।  

३. रारिको आवश्यकिा अनसुार खवखभन्न  खकखसमका खवषयगि  

नापनक्सा ियार िथा अद्यावखधक गररनेछ । 

४. भौगोखलक सचूना  पवूािधारको 

अवधारणा बमोखिम 

आधारभिू भौगोखलक सचूना 

िथा खवखभन्न क्षरेका 

खवषयगि सचूना ियार गरी 

उपलब्ध गराउन े। 

१. बिुउद्दशे्यीय भौगोखलक सचूना प्रणाली ियार गररनेछ ।  

२. अनलाइन खियोपोििल माफि ि आधारभिू भौगोखलक सचूना  िथा 

खवखभन्न  क्षेरका खवषयगि सचूना  प्राि गनि सखकने प्रखवखध खवकास 

गररनछे ।  

३. खवश्वखवद्यालयिरूसुँगको सिकायिमा नापनक्सा, भौगोखलक सचूना, भ-ू

उपयोग िथा भखूम व्यवस्थापन िस्िा खवषयका दक्ष िनशखि  

उत्पादन, शोध िथा अनसुन्धान कायिक्रम संचालन गररनेछ । 

५. खकत्तानापी िुन बाुँकी रिकेा 

भ-ूभागमा नापनक्सा गरी 

सम्पणूि िखमनलाई िग्गा 

प्रशासन प्रणालीमा आबद्ध  

गने र सरकारी, सावििखनक, 

सामदुाखयक िथा गठुी 

िग्गाको खवस्ििृ अखभलेि 

ियार गरी संरक्षण गन े। 

१. द्वन्द्वबाि क्षखि भएका, नापी िुन बाुँकी रिकेा, खवगिमा गाउब्लकमा 

रिकेा छुि िग्गा नापिाुँच गरी दिाि स्रेस्िा कायम गररनछे ।  

२. प्रत्येक  प्रदशेमा नापनक्सा खनदशेनालय गठन गरी सम्पणूि सरकारी, 

सावििखनक, सामदुाखयक िथा गठुी िग्गाको यखकन अखभलेि ियार 

गरी सरुखक्षि गररनछे ।  

६. वैज्ञाखनक सचूकका आधारमा 

अचल सम्पखत्तको वस्िपुरक 

मलू्याङ्कन गने प्रणाली 

स्थापना गने र सब ै

सरोकारवालािरूले सोिी 

मलू्याङ्कन प्रयोग गनुिपन े

व्यवस्था  गन े। 

१. घर िग्गाको एकीकृि  मलू्याङ्कनको लाखग वैज्ञाखनक आधार िथा 

मापदण्ड ियार गररनेछ ।  

२. एकीकृि  मलू्यांङ्कन प्रणाली सबै सरोकारवालािरूले कायािन्वयन 

गनुि पन ेगरी काननुी व्यवस्था गररनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

७. आधखुनक प्रखवखधमा 

आधाररि भखूम सम्बन्धी 

अखभलेििरूको व्यवखस्थि 

भण्डारण गने र िग्गा प्रशासन 

सेवालाई सिि, सरल, 

खवश्वसनीय र पारदशी 

बनाउन े। 

१. खकत्ता नापी नक्सा, खफल्डबकु, प्लि रखिस्िर, मोठ स्रेस्िा, रखिरिेसन 

िथा खमखसल िामलेी लगायि िग्गा प्रशासन सम्बन्धी सम्पणूि 

अखभलेििरूलाई खडखििलाइि गररनेछ र भ-ूसचूना  अखभलेि 

व्यवस्थापन प्रणालीलाई सबै मालपोि कायािलयिरूमा लाग ूगररनेछ ।  

२. खकत्तानापीको खडखििल अखभलेि अद्यावखधक गरी अनलाइन 

प्रखवखधमा आधाररि डािाबेस खनमािण गररनेछ र मालपोि 

कायािलयिरूमा रिकेो भ-ूसचूना  अखभलेि व्यवस्थापन प्रणालीसुँग 

समन्वय गरी एकीकृि  प्रणाली ियार गररनछे ।  

३. भखूम व्यवस्थापन सेवा क्षरेमा आधखुनक प्रखवखधको व्यवस्था गररनछे । 

प्रदशे र स्थानीय ििमा समेि दक्ष िनशखिको खवकास गनि आवश्यक 

व्यवस्था खमलाइनेछ ।  

४. िग्गा प्रशासन सम्बन्धी सम्पणूि  सेवा अनलाइन प्रणाली माफि ि सिि, 

सरल, खवश्वसनीय र पारदशी िरीकाले एकद्वार प्रणालीबाि उपलब्ध 

गराइनेछ ।  

५. नागररकको िग्गा प्रशासन सेवामा पिुुँच खवस्िार गरी सेवा प्रवािलाई 

सिि बनाउन ररमोि एक्सेस मोडल िथा भ-ूसेवा केन्द्र स्थापना गरी 

सजचालनमा ल्याइनछे |  

५.  अपेमक्षि उपलमधध 

योिना अवखधमा दशे भरका १३१ विै नापी र मालपोि िथा भखूमसधुार कायािलयमा रिकेा नक्सा िथा स्रेस्िा 

खडखििाइि भई केन्द्रीय डािाबेस ियार िुने र अनलाइन प्रणालीबाि सरल िथा प्रभावकारी िग्गा प्रशासन सम्बन्धी 

सेवा उपलब्ध गराइएको िुनछे । दशेभरीका सबै ७०६ विै स्थलरूप आधार नक्सािरू अद्यावखधक भएका िुनछेन ्। 

नापनक्साका कररब ५ सय प्रथम र दोस्रो दिािका आधार खबन्दिुरूको राखरिय सजिालको सदुृढीकरण कायि भएको 

िुनेछ । नाप नक्साको कायि गनि प्रत्येक प्रदशेमा नाप नक्सा खनदशेनालय स्थापना भएको िुनेछ । िालसम्म पखिचान 

भएका २७५०० मिु कमैया िथा १६९०० मिु िखलयाको पनुस्थािपना भएको िुनेछ । िग्गा माखथको द्वधै स्वाखमत्वको 

अन्त्य भई कररब ३ लाि मोखिले िग्गाधनी प्रमाणपिूाि प्राि गनछेन ्। भ-ूउपयोग ऐन ििुिमाभई ७५३ विै स्थानीय 

िििरूको भ-ूउपयोग नापनक्सा ियार भएको िुन,े  भ-ूउपयोग योिना ििुिमा िुन े र कायािन्वयनको सरुूवाि भएको 

िुनेछ । भखूमसुँग सम्बखन्धि कररब २ ििार दक्ष िनशखि उत्पादन भएको िुनछे । गणुस्िरीय भौगोखलक सचूना 

पवूािधारको खवकास भई नीखि खनमािण, योिना ििुिमा, खवकास खनमािण लगायिका प्रयोिनका लाखग सरल, सिि र 

प्रभावकारी ढंगले भौगोखलक सचूना उपलब्ध गराइएको िुनेछ । 
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६.१.५ जलस्रोि  

१.  पृष्ठभूमि 

मलुुकको खवकास र समखृद्धका लाखग िलस्रोिको बिुउपयोगलाई प्रविद्धन गनि आवश्यक छ । िलस्रोिको 

समखुचि व्यवस्थापन र खवकास माफि ि न ैिलखवद्यिु, खसुँचाइ, िानपेानी िस्िा क्षरेको खवकासलाई अगाखड  बढाउन 

सखकन्छ । संखवधानले िनसिभाखगिामा आधाररि स्वदशेी लगानीलाई प्राथखमकिा खदद ैिलस्रोिको बिुउपयोगमा िोड 

खदएको छ । िलस्रोिको उपयोग गरी िलखवद्यिु, खसुँचाइ , िानपेानी िस्िा खवकासका कायिलाई खदगो बनाउन  

िलस्रोिका मिुान, िलप्रवाि, भखूमगि िलस्रोि, खिमनदी र खिमिाल सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान सखिि 

ि्यांकको सकू्ष्म खव्ेषण गनुि आवश्यक छ । खवखभन्न कारणबाि खसििना  िुने िलउत्पन्न खवपद ्बाि मानवबस्िी, 

िेिीयोग्य िखमन, मौिदुा भौखिक पवूािधारको संरक्षण गनुिका साथै यस प्रकारका खवपदि्रुको न्यनूीकरण गनि वैज्ञाखनक 

अध्ययन, अनसुन्धान गरी नवीन प्रखवखधको खवकास र खवस्िार गनुि अपररिायि रिकेो छ । िलस्रोिको गणुस्िर संरक्षण 

गद ैयसको व्यवस्थापन र बिुउपयोगका लाखग नीखिगि मागिदशिन गनि एकीकृि िलस्रोि नीखि आवश्यक रिकेो छ । 

िलस्रोिको समखुचि खवकास िथा उपयोगका लाखग संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको सखक्रयिा, समन्वय एवम ्सिकायिको 

आवश्यकिा रिकेो छ । 

२. प्रिुख सिथया 

िलवाय ु पररवििन िथा अन्य प्राकृखिक प्रकोपबाि खसखििि असरका कारण पानीको उपलब्धिामा आएको 

अखनखश्चििा, अव्यवखस्थि भ-ूउपयोग र सडक सजिालको खनमािण िथा खवस्िारले गदाि पखिरो िथा भ–ूक्षयमा वखृद्ध भई 

नदीको बिावमा पररवििन आएको छ । नदीको खपुँधको सिि (ररभर वेड) मा घिबढ भई बाढीिन्य समस्या आउन ुर 

िलस्रोिको उपयोगमा नकरात्मक असर पनुि, िोला नालाको प्राकृखिक बिावमा अखिक्रमण भई िराई, खभरी मधशे 

िथा पिाडी क्षेरका शिरी बस्िी बाढी िथा डुवानको िोखिममा रिकेा छन ्। एकीकृि िलस्रोि  नीखि िथा नदी बेखसन 

गरुू योिना अद्यावखधक िुन नसक्दा िलखवद्यिु, खसुँचाइ , िानेपानी लगायिका क्षरेमा िलस्रोिको एकीकृि िथा 

समन्वयात्मक व्यवस्थापन िथा उपयोग निुन,ु खवखभन्न  खकखसमका िलस्रोिको पररमाण िथा गणुस्िर सम्बन्धी 

ि्यांकिरूको संकलन िथा व्यवस्थापन पयािि नभएको कारण अध्ययन, अनसुन्धान िथा योिना प्रभावकारी रूपले 

कायािन्वयन िुन नसक्न ुआखद यस क्षेरका मखु्य समस्या  रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

उपलब्ध िलस्रोिको समखुचि, बिुआयाखमक र समन्वयात्मक उपयोग सखिि एकीकृि िलाधार व्यवस्थापन गनुि, 

िलवाय ु पररवििनको असरलाई ध्यानमा रािी िलस्रोिको समखुचि उपयोग गनुि, िलवाय ु पररवििनका नकरात्मक 

असरलाई न्यनूीकरण गन े उपाय समयमै अवलम्बन गरी िोखिम व्यवस्थापन गनुि, िलउत्पन्न खवपद ्बाि खसखििि 

क्षखिलाई न्यनूीकरण गनुि, िलाधार क्षरेको बढ्दो क्षयीकरणका कारण गेग्रान बिाव अत्यखधक िुन गई नदीको खपुँधको 

सिि बढ्द ैिान ेक्रमलाई रोकथाम गनुि, नदी खकनारालाई संरक्षण गनि रेिाङ्कन गरी िोखनङ्ग गनुि िथा िोखिमयिु 
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स्थानको पखिचान गरी खदगो व्यवस्थापन गनुि, अध्ययन अनसुन्धानको लाखग आवश्यक िनशखि र पवूािधारको खवकास 

गनुि, िलस्रोिको व्यवस्थापन, खवकास र उपयोग सम्बन्धमा  अन्िरखनकाय एवम ् संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबीच 

समन्वय गनुि, खद्वपक्षीय लाभ िुन ेगरी अन्िरदशेीय नदीको व्यवस्थापन र उपयोग गनुि प्रमिु चनुौिी िुन ्।  

िलस्रोिको पयािि उपलब्धिा िुन,ु िलस्रोिको बिुआयाखमक उपयोगको आवश्यकिा मिससु िथा संभावना 

िुन,ु नदी व्यवस्थापन कायिबाि उकास भएको िखमनको कृखषिन्य र अन्य उपयोगको संभावना रिन,ु नदी खकनारामा 

खनमािण गररएको ििबन्धलाई सडकको रूपमा प्रयोग गनि सखकन,ु यस क्षेरमा गनुि पन े अनसुन्धान र खवकासलाई 

संस्थागि गनि िलस्रोि अनसुन्धान िथा खवकास केन्द्रको स्थापना िुन ुयस क्षेरका प्रमिु अवसरका रूपमा रिकेा छन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

िलस्रोिको खदगो उपयोगबाि समदृ्ध नेपाल खनमािणमा योगदान । 

४.२ लक्ष्य 

िलस्रोिको समन्वयात्मक खवकास र बिुआयाखमक िथा समन्याखयक उपयोगबाि आखथिक समखृद्ध िाखसल गन े।  

४.३ उदे्दश्य 

१. िलस्रोिको बिुआयाखमक िथा समन्याखयक उपयोग माफि ि आखथिक, सामाखिक र वािावरणीय क्षरेको 

खवकास गनुि । 

२. िलाधार व्यवस्थापन िथा िलउत्पन्न खवपद ्न्यनूीकरण एवम ्व्यवस्थापनबाि आखथिक िथा सामाखिक क्षखि  

न्यनूीकरण गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. िलस्रोिको बिुआयाखमक िथा 

समन्वयात्मक खवकासको लाखग 

नीखिगि िथा संरचनागि सधुार गन े। 

१. िलस्रोि क्षेरको एकीकृि, बिुउद्दशे्यीय  एवम ् बिुआयाखमक 

उपयोगको लाखग खवद्यमान नीखिगि िथा काननुी प्रावधानलाई 

पररमाििन िथा ििुिमा गरी कायािन्वयन गररनछे । 

२. िलस्रोिको खवकास र उपयोगका लाखग आवश्यक मापदण्ड, 

नम्स, खनदखेशका/ कायिखवखधको पररमाििन िथा खवकास गररनछे । 

२. अन्िरदशेीय  नदीको खद्वपक्षीय  लाभ 

िुने गरी व्यवस्थापनमा िोड खदन े। 

१. नेपाल भारिबीच िलस्रोि सम्बन्धी खवखभन्न ििका संयन्रलाई 

प्रभावकारी बनाई िलस्रोिको बिुउद्दशे्यीय उपयोग गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

३. िलस्रोिसम्बन्धी अनसुन्धान र 

खवकासलाई गखिशील बनाउन  

आवश्यक पने पवूािधार र क्षमिाको 

खवकास र खवखभन्न अनसुन्धानमलूक 

संस्था र खवश्वखवद्यालयसुँग  सिकायि 

गद ैयस क्षेरको अध्ययन अनसुन्धान 

कायिलाई प्रभावकारी बनाउन े। 

१. िलस्रोि क्षेरमा काम गन ेखनकायिरूको क्षमिा खवकासको लाखग 

अध्ययन अनसुन्धानलाई प्राथखमकिा खदनकुा साथै प्रखवखध प्रवद्धिन 

िथा खवस्िार गनि खवश्वखवद्यालय र खनिी क्षरेका संस्थासुँग समन्वय 

र सिकायि  गररनछे । 

२. अन्िरिलाधार िल स्थानान्िरण िथा िलाशययिु बिुउदशे्यीय 

आयोिना लगायि विृि ्प्रकृखिका खसुँचाइ   िथा िल उत्पन्न 

खवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धी मोडखलङ्ग (Physical and 

Numerical Modeling) को कायि गररनछे । 

४. िलाधार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी 

बनाउनकुो साथै बाढी पखिरोिन्य 

खवपदक्ो खदगो एवम ् भरपदो 

व्यवस्थापनका लाखग संरचनागि िथा 

गैरसंरचनागि प्रखवखधको उपयोग र 

िनचेिना अखभवखृद्धका कायि गन े। 

१. योिनाबद्ध नदी खनयन्रण िथा व्यवस्थापनको लाखग गरुूयोिना 

ियार गरी कायािन्वयन गररनेछ । 

२. िोखिमयिु बाढी िथा पखिरो क्षेरको पखिचान एवम ् लगि 

संकलन गरी िोखिम नक्सा (Hazard Map) ियार गररनेछ । 

३. नदी खकनारा िथा प्रवाि क्षेरको रेिाङ्कन िथा त्यस् िा 

क्षेरिरूको भ-ूउपयोग योिना ियार गरी कृखष, उधोग र पयििनको 

खवकासमा उपयोग गररनछे ।  

४. एकीकृि िलाधार व्यवस्थापनलाई प्राथखमकिाका साथ अखघ 

बढाइनछे ।  

५. गैरसंरचनागि प्रखवखधिफि  बायो इखन्िखनयररङ्गको कायि  िथा 

िल खवपद ्सम्बन्धी  िाखलम कायििरूलाई अगाखड बढाइनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

एकीकृि िलस्रोि नीखि ििुिमा भई कायािन्वयनमा आएको िुन,े नयाुँ िलस्रोि ऐन बनेको िुन,े िलस्रोिको 

खवकास िथा उपयोगका लाखग आवश्यक मापदण्ड, खनदखेशका/कायिखवखध बनेको िुन,े नदी  बेखसनको एकीकृि  खवकास 

िथा व्यवस्थापनका लाखग नदी बेखसनिरूको योिना ियार भएको िुने, िोखिमयिु बाढी िथा पखिरो क्षेरको पखिचान 

गरी िोखिम नक्सा ियार भएको िुन,े कररब ३०० खक.खम. ििबन्ध िथा नदी खनयन्रण संरचना खनमािण भई कररब 

१,१०० िके्िर िखमन उकास भएको िुनेछ । 
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६.१.६ िन, जैमिक मिमिधिा िथा जलाधाि 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको कुल भ-ूभागको ४४.७४ प्रखिशि ओगिेको वन क्षेर मित्वपणूि प्राकृखिक सम्पदा िो । वन, वनस्पखि, 

वन्यिन्ि,ु िैखवक खवखवधिा र िलाधार व्यवस्थापनलाई समेि्ने यो क्षेर प्रत्यक्ष रूपमा पयािपयििन, िलखवद्यिु,् कृखष, 

पशपुालन, स्वच्छ पयािवरण र वन िथा िखडबिुीमा आधाररि उद्योगसुँग  गाुँखसएको छ । यस क्षेरबाि प्राि िुन ेकाठ, 

दाउरा, िखडबिुी, िररि उद्यम र पयािपयििनको खवस्िार समखृद्धका आधार िुन ्भन ेस्वच्छ पयािवरण, िररयाली, िैखवक 

खवखवधिा, प्राकृखिक रमणीयिा, समनु्नि िलाधार, प्राकृखिक स्रोि व्यवस्थापनमा मखिला, आखदवासी िथा स्थानीय 

समदुायको सिभाखगिा एवम ्पिुुँच र लाभको खनरपक्ष  र न्यायोखचि खविरण सिुी नपेालीका मित्वपणूि सचूक िुन ्। 

नेपालमा उपलब्ध वानस्पखिक स्रोि िथा िखडबिुीको अध्ययन, अनसुन्धान, अखभलेिीकरण िथा दिाि र गणु पखिचान 

गद ैमलुुकखभर न ैमलू्य अखभवखृद्ध गरी िलुनात्मक लाभ खलन सखकने प्रचरु सम्भावना रिकेो छ ।  

िैखवक खवखवधिाको दृखष्टले नपेाल सम्पन्न मलुुक िो । नेपालमा ११८ प्रकारका पाररखस्थखिकीय प्रणाली,  ७५ 

प्रकारका वनस्पखि वगि, ३५ प्रकारका वन, ११,९७१ वनस्पखि प्रिाखि र ११,८६१ प्राणी प्रिाखि पखिचान भएका छन ्। 

२० विा संरखक्षि क्षेर, १० विा अन्िरािखरिय मित्वका खसमसार क्षेर, ११ विा वनस्पखि उद्यान, २२,६०० विा 

सामदुाखयक वन र १० ििार भन्दा बढीको संख्यामा रिकेा अन्य समदुायमा आधाररि वनिरू र वन बाखिर ग्रामीण  

मखिला, खकसान वा पररवारका खनिी िेिबारीमा लािौंको संख्यामा रिकेा खनिी/पाररवाररक वन, कृखष वनमा िैखवक 

खवखवधिाको संरक्षण भइरिकेो छ । खसमसार संरक्षण, नदी खकनार संरक्षण, क्षखिग्रस्ि भखूमको पनुस्थािपना, पानीको मिुान 

संरक्षण िस्िा कायि माफि ि विृि् िलाधार व्यवस्थापनमा िेवा पखुगरिकेो छ । नेपालमा खभखरने खवदशेी पयििकमध्ये ६० 

प्रखिशिभन्दा बढीले संरखक्षि क्षरे र सामदुाखयक वनमा भ्रमण गने गरेको पाइएको छ ।  

२. प्रिुख सिथया  

वनक्षेरले ओगिेको भभूागका िलुनामा यसबाि अथििन्रमा उल्लेख्य रूपमा योगदान पगु्ने गरी व्यवसाखयक 

व्यवस्थापन र उपयोग गनि नसक्न,ु यस क्षरेले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा समग्र अथििन्रमा परु् याएको योगदानलाई 

राखरिय लेिा प्रणालीमा गणना गनि नसक्न,ु  पवूािधार खवकास र पयािवरणीय प्रणालीबीच योिनाबद्ध िररकाले सन्िलुन 

कायम गनि नसक्न,ु वन अखिक्रमण,  वन्यिन्िुको चोरी खशकार िथा अवैध व्यापार, वन्यिन्िुको प्रकोप र मानव 

वन्यिन्िु द्वन्द्वलाई प्रभावकारी रूपमा  खनयन्रण एवम ् व्यवस्थापन गनि नसक्न ु यस क्षेरका प्रमिु समस्याको रूपमा     

रिकेा छन ्।  

३. चुनौिी िथा अिसि 

उपलब्ध वन, वनस्पखि िथा िैखवक खवखवधिाको पणूि क्षमिामा सदपुयोग गनुि, वन, िैखवक खवखवधिा िथा 

िलाधार व्यवस्थापनको कायिमा संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका सरकार, वन समिू र खनिी क्षेरबीच प्रभावकारी समन्वय 

र सिकायिको वािावरण खनमािण गनुि, वन, वन्यिन्िु लगायि िैखवक खवखवधिा संरक्षण, िलधार व्यवस्थापनका कायि र 
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मलुुकको भौखिक एवम ्आखथिक खवकासबीच उत्पन्न िुने द्वन्द्व व्यवस्थापन गनुि, आनवंुखशक स्रोिमाखथ  पिुुँच र लाभ 

बाुँडफाुँि गनि आवश्यक काननु खनमािण र प्रभावकारी कायािन्वयन गनुि, यस क्षेरबाि उत्पाखदि वस्िु िथा सेवािरूको 

खवस्िार र खिनबाि प्राि लाभको वगीय, लैंखगक िथा सामाखिक रूपमा  समन्याखयक बाुँडफाुँि गनुि यस क्षेरका प्रमिु 

चनुौिी िुन ्।  

नेपालको प्राकृखिक स्रोिमध्ये वन, िैखवक खवखवधिा िथा िलाधार क्षरे प्रत्यक्ष रूपमा िनिाको 

िीखवकोपाििनसुँग िोखडएको मित्वपणूि खवषय िुनाले भपूररखधस्िर सधुारसखिि खयनको खदगो व्यवस्थापन माफि ि आय र 

रोिगारी वखृद्ध गरी मलुुकको समखृद्धमा मित्वपणूि योगदान परु् याउन ेसम्भावना रिकेो छ । संघीय संरचना अनसुार संघ, 

प्रदशे र स्थानीय ििका सरकार कायािन्वयनमा रिकेो िुुँदा वन िथा िैखवक खवखवधिा संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्रोि, 

साधनको उपलब्धिा सिि िुनका साथै अपनत्वमा समिे वखृद्ध िुने दखेिन्छ । मखिला, दखलि,  आखदवासी  िथा 

स्थानीय समिू सखम्मखलि सामदुाखयक वन लगायिका समदुायमा आधाररि ३० ििार भन्दा बढी वन समिू माफि ि 

वनको व्यवस्थापन, वनमा आधाररि उद्योग र पयाि-पयििन प्रवद्धिन, वािावरण व्यवस्थापन र िलवाय ुपररवििनको असर 

न्यनूीकरण गनि सखकने र वनको संरक्षण एवम ्खवकास माफि ि काबिन संरक्षण र सखजचखिबाि अन्िरािखरिय  भिुानीमा 

पिुुँच परु् याउन सखकन े अवसर छ । िैखवक खवखवधिा र प्राकृखिक रमणीयिा सखििका संरखक्षि क्षेर, समदुायद्वारा 

व्यवखस्थि वन, कबखुलयिी वन र कृखष वनमा पयििन खवकास र खवस्िार गद ैवन्यिन्ि ुर वनस्पखिबाि दशेलाई खवश्वमा 

खचनाउन सखकन ेअवसर रिकेो छ । मलुुकको झण्डै ६० लाि िके्िर राखरिय वन क्षरेमध्य ेएक खििाइलाई मार खदगो वन 

व्यवस्थापनमा लैिाुँदा िालको कररब १.५ करोड घन खफि  प्रखिवषि काठको उत्पादनलाई बढाएर प्रखिवषि १० करोड 

घन खफि  भन्दा बढी परु् याउन सखकने अध्ययनले दिेाएको छ । बिुमलू्य िखडबिुीिरू दशेखभर ैप्रशोधन िथा मलू्य 

अखभवखृद्धका चरण परूा गरी “नपेालमा बनाउुँ (Make in Nepal), प्रयोग र खनयािि गरौ” भन्ने अखभयानका साथ 

उत्पादनिरूको व्यावसाखयकरण गनि सक्ने सम्भावना रिकेो छ । 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

वन क्षरेको खदगो व्यवस्थापन र उद्यमशीलिाबाि समखृद्ध र सिुमा योगदान ।   

४.२ लक्ष्य 

वन, िैखवक खवखवधिा िथा िलाधारको खदगो र सिभाखगिामलूक व्यवस्थापनबाि वािावरणीय सन्िुलन र खदगो 

खवकास कायम राख्द ै वनिन्य उद्यम िथा पयािपयििनको खवकास एवम ् वनिन्य वस्िु िथा सेवाको उत्पादन, मलू्य 

अखभवखृद्ध एवम ्न्यायोखचि खविरण माफि ि अथििन्रमा यस क्षरेको योगदान वखृद्ध गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. वन, िैखवक खवखवधिा िथा िलाधार सम्पदाको उत्पादकत्व, उत्पादन र वािावरणीय सेवामा अखभवखृद्ध  

गनुि । 
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२. वन, िैखवक खवखवधिा र िलाधारको संरक्षण,  पनुस्थािपना र खदगो उपयोग गनुि । 

३. वन, िैखवक खवखवधिा िथा िलाधार सम्पदाबाि प्राि लाभको न्यायोखचि खविरण गनुि । 

४. वन, िैखवक खवखवधिा िथा िलाधार क्षरेमा अध्ययन, अनसुन्धानलाई प्रवद्धिन गरी वनमा आधाररि उद्यम 

खवकासमा उपयोग गनुि ।   

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. वन क्षरेको पणूि क्षमिाको 

उपयोग िुने गरी 

सिभाखगिामलूक 

व्यवस्थापन र प्रकृखिमा 

आधाररि पयििनको 

खवकासवाि वस्िु र सेवाको 

खवस्िार र खवखवधीकरण गन े। 

१. प्राकृखिक िथा वकृ्षारोपण गररएको वनको अवस्था अनसुार खदगो  

रूपमा पणूि क्षमिामा काष्ठ र गरैकाष्ठ वन पैदावार (आयवेुद खचखकत्सा 

प्रणालीमा उपयोगी िुने समिे) को उत्पादन वखृद्ध िुन े गरी राखरिय 

(सामदुाखयक वन लगायिका समदुायमा आधाररि वन व्यवस्थापन समेि), 

खनिी र सावििखनक वनिरूको व्यवस्थापन योिनािरूलाई पररमाििन गरी 

प्रभावकारी कायािन्वयन गररनेछ । 

२. सबै संरखक्षि क्षेर, सामदुखयक वन र समदुायमा आधाररि व्यवखस्थि 

वनिरूलाई प्रकृखिमा आधाररि पयििनको गन्िव्य बनाउुँद ै गणुस्िरीय 

पयििकिरूको संख्यामा उल्लेख्य वखृद्ध गररनछे । 

३. पसाि र शकु्लाफाुँिा राखरिय खनकुज िलाई प्राकृखिक खचखडयािानाको   रूपमा 

खनरन्िरिा खदइनेछ । 

४. व्यावसाखयकरण िुन सक्ने िखडबिुी एवम ्गैरकाष्ठ वन पैदावारिरूको पकेि 

क्षेर खनधािरण गरी व्यवसाखयक योिना सखििको ििेी प्रखवखधको खवकास र 

खवस्िार एवम ्िखडविुी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गररनछे । 

५. खिमाली क्षेरदखेि िराई क्षरेसम्मका िाली खनिी/पाररवाररक वन वा 

सावििखनक/सामदुाखयक, सरकारी िग्गािरूमा कृखष वनको खवकासका लाखग 

सििीकरण गररनेछ । 

६. वनमा आधाररि काबिन व्यापारका लाखग रेडप्लस ियारी कायिक्रम सम्पन्न 

गरी अन्िरािखरिय संयन्रमाफि ि  भिुानीको दाबी गररनछे । 

७. मखिला, दखलि, आखदवासी िथा स्थानीय समदुाय सखम्मखलि वन उपभोिा 

समिूद्वारा सिकारी खनमािण र समदुाय, सरकारी र खनिी क्षरेको साझेदारीमा 

पुुँिी  वखृद्ध गरी  वन पदैावारलाई नखििामा आधाररि पयािपयििन, काष्ठ 

फखनिचर लगायिका उद्योगमा लगाउने वािावरण खनमािण गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

८. नेपालका वनस्पखि स्रोिको सारित्वबाि उत्पाखदि वस्ि ु िथा फमुिलालाई 

सदपुयोग, बिारीकरण, व्यावसाखयक रण र खनयािि गररनेछ । 

९. नरम प्रिाखिको काठको स्िरोन्नखि, काष्ठ प्रखवखधको खवकास र उत्पादनमा 

खवखवधीकरण िथा गहै्रकाष्ठ वन पैदावारको गणुस्िर खनधािरण र वन 

प्रमाणीकरण गररनछे । 

१०. खनिी वन एवम ् पररवाररक खनिी वनको िखमनमा वकृ्षारोपण र िेिीका 

लाखग व्यावसाखयक  योिना खनमािण, सिुखलयि ऋण अनदुान,  खबमा  र 

िररि सम्पखत्त  खधिो राख्न सखकन ेव्यवस्था गररनेछ । 

११. क्षखिपखूिि वकृ्षारोपण, वन सम्वद्धिन, कृखष वनको खवस्िार, वन उद्यमको 

खवकास र वन पैदावारको सिि आपखूििको लाखग नेपाल वन खनगम र वन 

खवकास कोषको स्थापना गररनछे । 

१२.  काष्ठिन्य वन पैदावारको स्वदशेी उत्पादन र आपखूिि बढाई खवदशेबाि िुन े

आयािलाई प्रखिस्थापन गररनछे ।  

१३. सरकार, सामदुाखयक वन र खनिी क्षरेको सिभाखगिामा वन्यिन्िुको पालन, 

प्रिनन, व्यावसाखयकरण  र खवदशे खनकासीका लाखग आवश्यक व्यवस्था 

गररनेछ । 

१४. प्रत्येक प्रदशेमा  कम्िीमा एउिा काठ र एउिा गरैकाष्ठ वा िखडबिुीमा 

आधाररि मझौला वा  ठूलो उद्योगको स्थापना गररनेछ । यसका लाखग 

आवश्यकिा अनसुार सावििखनक, सामखुदयक, सिकारी िथा खनिी क्षरेसुँग 

साझेदारी गररनेछ । 

२. वन, वनस्पखि,  वन्यिन्ि ु

िथा िैखवक खवखवधिाको 

भपूररखधस्िर र एकीकृि 

रूपमा संरक्षण र व्यवस्थापन 

गन े। 

१. संरक्षणका कायिलाई भ-ूपररखधस्िर र चरन क्षेर समेिमा रणनीखिक योिना 

खनमािण र संरखक्षि क्षरेिरूको मखिला, दखलि,  आदीवासी  सखिि स्थानीय 

समदुायको सिभाखगिामा  एकीकृि व्यवस्थापन योिना ियार गरी 

कायािन्वयन गररनछे । 

२. सरकारद्वारा व्यवखस्थि, सामदुाखयक, साझेदारी, कबखुलयिी, लगायि सब ै

वन व्यवस्थापन पद्दखिमा वन, चरनक्षेर, खसमसार र िैखवक खवखवधिा 

संरक्षणलाई समिे सम्वोधन िुन ेगरी खदगो वन व्यवस्थापन योिना खनमािण र 

रैथान े (इन्डेखमक) िथा संकिापन्न अवस्थामा रिकेा प्रिाखिको संरक्षण 

कायियोिना बनाई कायािन्वयन गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

३. संघ, प्रदशे र स्थानीय सरकारको समन्वयमा चरेुको संरक्षण र सम्वद्धिनका 

लाखग  मौिदुा ‘चरेु क्षरे संरक्षण कायिक्रम’लाई पनूसंरचना गरी 

प्राथखमकिाका साथ सिभाखगिामलुक व्यवस्थापन सखिि थप प्रभावकारी 

बनाइनछे  । 

४. मौिदुा खसमसारको संरक्षण, पखिचान र अखभलेखिकरण गद ैरामसार सचूीमा 

सचूीकृि खसमसार क्षेरको सिभाखगिामलूक व्यवस्थापन योिना बनाई 

कायािन्वयन गररनछे ।  

५. वन्यिन्िु र खिनको वासस्थान िथा दलुिभ वनस्पखिको संरक्षण र 

व्यवस्थापनको लाखग खवद्यमान संरखक्षि क्षेरलाई कायम राख्द ै संवेदनशील  

िैखवक खवखवधिा क्षेरको पखिचान र खवस्िार गने गरी परस्थानीय एंव 

स्वस्थानीय स्िरमा संम्भाव्यिा र आवश्यकिाको आधारमा िैखवक स्रोि 

संरक्षणलाई खनरन्िरिा खदइनेछ । 

३. भौखिक पवूािधार खवकासका 

लाखग वन क्षेरको उपयोग 

गदाि एकीकृि प्रणालीको 

अवलम्बन गन े र यसको 

संरक्षण र खवकासमा एकीकृि 

सोच बनाउने। 

१. वन क्षरे भएर िाने पवूािधार खवकासका लाखग खनखश्चि क्षरे (Corridor) को 

व्यवस्था गररनछे । 

२. संरखक्षि क्षेरिरू िथा मित्वपणूि िैखवक मागििरूमा भौखिक पवूािधार खनमािण 

गदाि संरक्षणमैरी संरचना खनमािण गनि आवश्यक समन्वय र सिकायि गररनेछ । 

३. मानव–वन्यिन्िु द्वन्द्व न्यनूीकरणका लाखग चिेनामलूक कायिक्रम, उखचि 

क्षखिपखूििको व्यवस्था र आवश्यक भौखिक संरचना खनमािण गररनेछ । 

४. भौखिक पवूािधार खनमािण र खवकास आयोिनािरूको खदगोपनको लाखग 

बायो ईखन्िखनयररङ् ग कायिलाई अखभन्न अगं बनाइनछे । 

४. नदी प्रणालीमा आधाररि 

एकीकृि िलाधार 

व्यवस्थापन गन े। 

१. कोशी, गण्डकी, कणािली र मिाकाली नदी बेखसन लगायि नदी प्रणालीको 

खवखभन्न ििको समन्वयमा एकीकृि  िलाधार व्यवस्थापन  नीखि र योिना 

ियार गरी कायािन्वयन गररनेछ । 

२. भ-ूकम्पबाि प्रभाखवि क्षरेका बस्िी नखिकको पखिरो, क्षखिग्रस्ि भखूमिरूको 

पनुरुत्थानको लाखग कम िखचिलो प्रखवखध र कृखष वन प्रणालीको खवकास गरी 

प्रखवखध िस्िान्िरण गररनेछ ।  

३. मध्यविी क्षरे लगायि अन्य क्षरेको नदी िन्य वन पैदावार ढुङ्गा, खगिी, 

वालुवािरूको संकलन, ओसार पासार र खबक्री खविरणलाई व्यवखस्थि एवम ्

प्रभावकारी बनाइनेछ । 
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४. िलाधार संरक्षण र सम्वद्धिन गनि सावििखनक र खनिी  िग्गामा िल 

पनुभिरणका लाखग  खवशेष कायिक्रम सज चालन गररनेछ । 

५. वन, िैखवक खवखवधिा िथा 

िलाधार व्यवस्थापनमा 

लैंखगक समानिा िथा 

सामाखिक 

समावेशीकरणलाई संस्थागि 

गरी यस क्षेरबाि प्राि 

लाभको न्यायोखचि खविरण 

गन े। 

१. वन क्षेरमा सामदुाखयक वन लगायिका वन व्यवस्थापन पद्दखिमा  लैंखगक 

िथा सामाखिक समावेशीकरण रणनीखिलाई समयसापेक्ष पररमाििन गरी 

कायािन्वयन गररनछे । 

२. सबै स्थानीय ििमा रिकेा िखैवक खवखवधिा र त्यससुँग  िोखडएका 

आखदवासी िनिाखि िथा स्थानीय समदुायका परम्परागि ज्ञान, सीप, 

अभ्यास, सामाखिक-सांस्कृखिक पद्दखि, कला, बौखद्धक सम्पखत्तको 

अखभलेिीकरण िथा दिाि गररनेछ । 

३. एक वडा एक स्थानीय वन िथा िलाधार व्यवस्थापन स्रोि व्यखि 

पररचालनको अवधारणा लाग ू गररनेछ । 

६. अनसुन्धान खनकाय, 

खवश्वखवद्यालय र गैर सरकारी 

संस्थाबीच समन्वय िथा 

सिकायि गरी शोध, 

अध्ययन, अनसुन्धान, 

िनचेिना र क्षमिा 

अखभवखृद्ध गन े। 

१. वन क्षरेसुँग सम्बन्धीि खवश्वखवद्यालय, अध्ययन संस्थान, प्राखवखधक 

खशक्षालयिरूसुँग  सिकायि गरी खवद्याथीिरूलाई वन व्यवस्थापन, वन 

उपभोिा समिूिरू पररचालन, वनमा आधाररि उद्योगिरूमा इन्िनिखशप 

गराउने व्यवस्था खमलाइनेछ । 

२. राखरिय वनस्रोि सवेक्षण (राखरिय िथा खनिी पाररवाररक वन) लाई खनरन्िरिा 

खदई वन क्षरेको सचूना प्रणालीलाई संस्थागि गद ैअनगुमन िथा मलु्यांकन 

पद्दखिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

३. वन क्षेरसुँग सम्बन्धीि शोध, अध्ययन अनसुन्धान, अनगुमन िथा  
मलू्यांङ्कनमा लगानी वखृद्ध गद ै खवश्वखवद्यालय िथा संघ संस्थािरूसुँग 

आपसी समन्वय र साझेदारी गररनछे । 

४. नेपालमा रिकेा रैथाने (इन्डेखमक) वनस्पखि लगायि उपयोगी िखडबखुििरूको 

अध्ययन, अनसुन्धान िथा खवकास गररन ेछ । 

५. वन क्षेरको उत्पादकत्व वखृद्ध र िैखवक खवखवधिा संरक्षण गनि स्थानीय वन 

सिािकिाि समिेको क्षमिा र सीप खवकास िथा प्रचार प्रसार कायिका लाखग  

राखरिय रणनीखि खनमािण गररनछे । 

७. वन क्षेरको खदगो 

व्यवस्थापनका लाखग संघ, 

प्रदशे र स्थानीय ििबीच 

समन्वय गरी आवश्यक 

१. सामदुाखयक वन लगायि समदुायमा आधाररि वन, सरकारद्वारा व्यवखस्थि 

वन समिेमा वन उद्यम खवकास गद ैखनिी िथा पाररवाररक वनबाि उत्पाखदि 

वन पैदावारिरूको संकलन, ओसारपसार, प्रशोधन, खबक्री खविरण र 

बिारीकरणलाई सरलीकरण गन ेगरी संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा खनयमन 

गनि आवश्यक नीखि, काननु िथा कायिखवखध खनमािण िथा पररमाििन गररनेछ । 
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काननु खनमािण र कायािन्वयन 

गन े। 

२. संस्थागि िथा व्यखिगि िवरबाि गररने वन अखिक्रमण, चोरी खनकासी, वन 

डढेलो िस्िा अपराधलाई खनरुत्सािन र खमचाि बाि् य प्रिाखिको  खनयन्रण 

गरी वन ह्रासलाई रोक्द ैसंवेदनशील वासस्थान संरक्षण गनिका लाखग मौिदुा 

रणनीखिमा समयसापेक्ष पररमाििन सखिि कायािन्वयन गररनेछ । 

३. आनवंुखशक स्रोिमा पिुुँच र लाभको न्यायोखचि बाुँडफाुँिका लाखग काननुी 

व्यवस्था र संरचना खनमािण गरी कायािन्वयनमा लखगनेछ । 

४. वन क्षरेका सरोकारवाला खनकायिरूको स्वरूप, कायिशैली र आचरणलाई 

रूपान्िरण गरी पारदशी, नखििामिुी र सेवाग्रािी प्रखि उत्तरदायी बनाइनेछ । 

५. िीन ििका सरकारबीच वन सम्बन्धी अनगुमन र समन्वयका लाखग उपयिु 

काननुी संरचना खनमािण गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

मखिला, दखलि,  आखदवासी  िथा स्थानीय समदुायको सिभाखगिामा वन संरक्षणका सघन खक्रयाकलाप संचालन 

भई वन क्षेर ४४.७४ प्रखिशि न ै कायम भएको िुनछे । थप २ ििार सामदुाखयक वन उपभोिा समिू गठन भई 

सामदुाखयक वनको संख्या २४ ििार पगुेको िुनेछ । सामदुाखयक, साझेदारी, कबखुलयिी लगायि समदुायमा आधाररि 

व्यवस्थापन अन्िगिि रिकेो राखरिय वनको खिस्सा ४५ प्रखिशि पगुेको िुनछे । वन डढलेो, वन पदैावारको अवैध 

संकलन िथा ओसारपसार र अखिक्रमण, रोकथाम र खनयन्रण गद ैवनको स्वास््यमा सधुार भएको िुनछे । िराईमा ३० 

ििार िके्िर खनिी वन/पाररवाररक वन स्थापना भएको िुनेछ । राखरिय वन, सामदुाखयक वन िथा खनिी/पाररवाररक 

दवैुिफि  गरी एक लाि िके्िर कृखष वन खवस्िार भएको िुनछे । िराईमा थप २० ििार िके्िर सावििखनक वन खवकास 

भएको िुनेछ । ठूला नदी प्रणालीको एकीकृि विृि ्िलाधार (वेखसन) व्यवस्थापन नीखि िथा योिना ियार भई लाग ू

भएको िुनछे । खवद्यमान संरखक्षि क्षेरलाई कायम राख्द ैत्यस्िा क्षेरको विृद भपूररधीय क्षेरसुँग एकीकृि  व्यवस्थापन 

भएको िुनछे । संरखक्षि क्षेर २३.४ प्रखिशि कायम भएको िुन ेिथा साि विै प्रदशेमा वनस्पखि प्रयोगशला स्थापना 

भएको िुनेछ । १० विा वन्यिन्ि ु पालनको फामि स्थापना भई सज चालन भएका िुनछेन ्। काठ िथा गैरकाष्ठ वन 

पैदावारमा आधाररि ठूला वा मझौला १४ विा उद्योग स्थापना भएका िुनछेन ्।  िाल प्रखिवषि कररब १ करोड ५० 

लाि घन खफि काठ उत्पादन िुुँद ैआएकोमा योिनाको अन्ि सम्ममा प्रखिवषि कम्िीमा ३ करोड घन खफि काठ उत्पादन 

भई काष्ठिन्य पदैावारमा आत्मखनभिर भएको िुनछे ।  
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६.२ उद्योग , िामणज्य, आपूमिष ि पयषटन 

६.२.१ उद्योग 

१. पृष्ठभूमि 

उद्योग क्षेर आखथिक खवकासको प्रमिु आधार स्िम्भको रूपमा रिकेो छ । िीव्र औद्योखगकीकरणले मलुुकको 

आखथिक समनु्नखिमा सियोग परु् याउुँदछ । नेपालको संखवधानले अथििन्रको खवकासका लाखग उद्योगधन्दा र स्रोि–

साधनको संरक्षण र प्रवद्धिन गरी नपेाली श्रम, सीप र कच्चा पदाथिमा आधाररि स्वदशेी लगानीलाई प्राथखमकिा खदने र 

राखरिय खिि अनकूुल आयाि व्यवस्थापन र खनयािि प्रवद्धिनका क्षरेमा वैदखेशक पुुँिी िथा प्रखवखधको लगानीलाई 

आकखषिि गद ैऔद्योखगक पवूािधार खवकासमा प्रोत्सािन र पररचालन गन े नीखि खलइएको छ । समग्र उद्योग क्षेरको 

खवकासमा खनिी क्षेरको निेतृ्वदायी भखूमका रिने र सरकारले प्रभावकारी उत्पे्ररक, खनयामक र सििकिािको भखूमका 

खनवािि गरररिकेो अवस्था छ । औद्योखगक नीखिले सावििखनक, खनिी र सिकारी क्षेरको सिकायिमा खदगो एवम ्विृि ्

आधारसखििको औद्योखगक खवकासको माध्यमबाि राखरिय अथििन्रमा उल्लेख्य योगदान परु् याउने लक्ष्य खलएको छ । 

लगानीमैरी वािावरण खनमािण गरी औद्योखगकीकरणलाई िीव्रिा खदन बौखद्धक सम्पखत्त ऐन िथा खवदशेी लगानी सम्बन्धी 

ऐन पररमाििन िथा औद्योखगकीकरण सम्बन्धी काननु ििुिमाको क्रममा रिकेा छन ्। 

संघीय संरचनाले आखथिक गखिखवखधको खवस्िार र प्रभावकारी मागको खसििना गने िुुँदा यो अवसरलाई उपयोग 

गद ै अन्िरदशेीय आखथिक क्षेर, औद्योखगक क्षेर, औद्योखगक कररडोर, खवशेष आखथिक क्षरे र उद्योग ग्राम लगायि 

पवूािधार खवकास गनुिपनेछ । औद्योखगकीकरणका लाखग  स्थानीय श्रम, सीप र कच्चा पदाथिमा आधाररि साना 

उद्योगिरूको संरक्षण गरी ठूला र आयाि व्यवस्थापन गने क्षरेमा वदैखेशक लगानी खभत्र्याउन लगानीमरैी वािावरण 

ियार गनुिपनछे । साथै, अन्िरप्रदशे र संघ बीच समन्वय स्थाखपि गराई औद्योखगक खवकासलाई गखिखशलिा प्रदान गनुि 

पनेछ ।  यसै गरी, उद्योगमा नयाुँ प्रखवखधिरूको प्रयोग गरी उत्पादन लागि कम गद ै उत्पादन र उत्पादकत्व वखृद्ध र 

रोिगारीका अवसर खसििना  गनुिपने भएको छ । श्रखमक, रोिगारदािा र सरकारबीचको सम्बन्ध सिि बनाउुँद ैराखरिय 

उद्योग धन्दाको संरक्षणका साथै स्वदशेी िथा खवदशेी लगानी अखभवखृद्ध गरी कुल गाििस््य  उत्पादनमा उद्योग क्षरेको 

योगदान अखभवखृद्ध गनुिपने भएको छ । आखथिक वखृद्धको सम्वािकको रूपमा रिकेो कृखष, पयििन, पवूािधार र 

िलखवद्यिुको खवकासको पररपरूकको रूपमा औद्योखगकरणलाई अग्र िथा पषृ्ठ सम्बन्धका आधारमा खनयािि प्रवद्धिन गन े

गरी खवकास गनुिपन ेिुन्छ । 

आ.व. २०७४/७५ मा कुल गाििस््य उत्पादनमा खद्विीय क्षेरको योगदान १४.१८ प्रखिशि र उत्पादनमलूक  

क्षेरको योगदान ५.४ प्रखिशि रिकेो छ । मलुुकमा स्थाखपि ११ औद्योखगक क्षरेमध्ये िाल १० विा सजचालनमा छन ्। 

कुल राखरिय रोिगारीमा यस क्षरेको योगदान ८.१ प्रखिशि रिकेो छ । 
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२. प्रिुख सिथया 

उद्यमशील सोचको खवकास िुन नसक्न,ु उत्पादनशील क्षरे र उद्योगमा पुुँिीको पररचालन र उपलब्धिा िुन 

नसक्न,ु उद्योग र लगानीका खवषयिरू एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध निुन,ु औद्योखगक उत्पादनिरू लागि प्रखिस्पधी िथा 

गणुस्िरीय निुन ुर खनयािियोग्य वस्िुिरूको उत्पादन र खवखवधीकरण निुन ुयस क्षेरका प्रमिु समस्या रिकेा छन ्। लघ,ु 

घरेलु िथा साना उद्योग प्रवद्धिनमा पुुँिी, सीप, कच्चा पदाथि र प्रखवखधको संयोिन गराउन खनिी क्षेरले निेतृ्व खलन 

नसक्न,ु औद्योखगकीकरणमा नवीन प्रखवखध र उपकरणिरूको प्रयोग गनि नसखकन,ु उद्योग क्षरेमा औद्योखगक मलू्य 

शृंिला (Industrial Value Chain) को खवकासमा सावििखनक-खनिी-सिकारी साझेदारी निुन,ु साथै िलुा सीमाना 

र अत्यखधक उदार नीखिका कारण अल्पकालीन मनुाफाको लाखग आयाि व्यापारमा व्यवसायीिरू आकखषिि िुन ुयस 

क्षेरका थप समस्या िुन ्। उद्योग िथा बिार अनसुन्धान र खवकास निुन,ु दक्ष औद्योखगक प्राखवखधक िनशखि पयािि 

मारामा निुन ु र उद्योगलाई अन्िखनिभिर क्षरेिरू िस्िै कृखष, वन, िाखन िथा िखनििन्य क्षरेसुँग एकीकृि र 

समन्वयात्मक रूपमा लैिान नसक्न,ु स्वदशेी कच्चा पदाथिको कम उपयोग िुन,ु उद्योगी एवम ् लगानीकिािलाई 

प्रोत्साखिि गनि सिुखलयि प्रदान गनि नसक्न,ु औद्योखगक पवूािधारको कमी िुन,ु उत्पादन िथा बिार अनसुन्धान र 

खवखवधीकरण निुन ुयस क्षरेका अन्य समस्याका रूपमा रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

लगानीमैरी वािावरण खसििना  गरी िलुनात्मक लाभ र प्रखिस्पधी क्षमिाका उद्योग क्षेरमा स्वदशेी िथा वैदखेशक 

लगानी आकखषिि गनुि, आखथिक उदारीकरण, खवश्वव्यापीकरण र बिुपक्षीय व्यापार सम्झौिाबाि खसखििि चनुौिी िथा 

अवसरको खव्ेषण गरी व्यापार र लगानीका क्षरेमा प्राथखमकिा र आवश्यकिा खनधािरण गनुि, यस क्षेरका प्रमिु 

चनुौिी िुन ्। औद्योखगक पवूािधारको खवकास गनुि, अन्िरािखरिय मान्यिा प्राि िुन े गरी उत्पाखदि वस्ि ु एवम ् सेवाको 

गणुस्िर कायम गनुि, नपेाली वस्िलुाई लेबखलङ र ब्राखण्डङको माध्यमबाि खनयािि वखृद्ध गनुि, बन्द भएका िथा रुग्ण 

उद्योगको व्यवस्थापन गनुि, बौखद्धक सम्पखत्तको संरक्षण र प्रवद्धिन गनुि, िाखन िथा िखनििन्य स्रोिको उत्िनन/उपयोग 

गनुि र कर प्रणालीबाि उत्पादनशील  क्षेरका उद्योगमा खवत्तीय उत्पे्ररणा भए िापखन कच्चा पदाथि, अधिप्रशोखधि वस्िु र  

पाििपिुािमा रिकेो उच्च भन्सार दर कम गनुि यस क्षेरका थप चनुौिी रिकेा छन ्। 

आखथिक समखृद्धको खवषय साझा एिेण्डाको रूपमा रिन,ु िुलनात्मक लाभका क्षेरको पखिचान िुन,ु लखचलो श्रम 

नीखि एवम ्एकद्वार प्रणालीप्रखि प्रखिबद्धिा व्यि िुन,ु िलुा अथििन्र र अन्िरािखरिय िथा क्षेरीय संगठनमा आबद्ध  िुन ु

र लगानीमैरी वािावरण खसििना िुने गरी नीखिगि, काननुी, संरचनागि िथा प्रखक्रयागि सधुारको सरुुआि िुन,ु सचूना 

िथा सजचार प्रखवखधको खवस्िार िुुँद ैिान ुयस क्षरेका अवसर रिकेा छन ्। दईु ठूला खनकििम खछमेकी मलुुकको िीव्र 

आखथिक वखृद्ध र खवस्िारको कारणले औद्योखगक वस्ि ुिथा सेवाको बिार उपलब्ध िुन,ु औद्योखगक सम्बन्ध क्रमशः 

सधुार िुन ुर गरैआवासीय नेपालीिरूलाई औद्योखगक खवकासमा पररचालन गन ेसम्भावना िुन,ु  ऊिािको उपलब्धिा 

बढ्द ै िान,ु औद्योखगक उत्पादन एवम ् िखनििन्य वस्िुको उत्िनन िुुँद ै िान,ु वन, खशक्षा, स्वास््य एवम ् पयििन 

क्षेरलाई उद्योगसुँग आबद्ध गरी खवस्िार गने प्रचरु सम्भावना िुन,ु यवुाको उद्योग व्यवसायप्रखि आकषिण बढ्द ैिान ुिथा 
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गैरआवासीय नपेालीलाई नपेालको औद्योखगक खवकासमा सिभागी गराउन ेसम्भावना बढ्द ैिान ुथप अवसरका रूपमा 

रिकेा छन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

आखथिक समखृद्धका लाखग खदगो, रोिगारमलूक  र उच्च प्रखिफलयिु औद्योखगक खवकास । 

४.२ लक्ष्य 

औद्योखगक क्षरेको खवकास र खवस्िारद्वारा राखरिय अथििन्रमा उद्योग क्षरेको योगदान बढाउने । 

४.३ उदे्दश्य  

१. औद्योखगक उत्पादन वखृद्ध गरी कुल गाििस््य  उत्पादनमा उद्योग क्षरेको योगदान बढाउन ु। 

२. उद्योगको प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा वखृद्ध गरी खनयािि प्रवद्धिन र आयाि व्यवस्थापन गनुि । 

३. लगानीमैरी वािावरण खसििना गरी उद्योग क्षेरमा स्वदशेी र वैदखेशक लगानी बढाउुँद ैरोिगारीका थप अवसर 

खसििना  गनुि ।  

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. औद्योखगक क्षेरको 

खवकासका लाखग 

नीखिगि, काननुी र 

संस्थागि सधुार गन े।  

 

१. उद्योग क्षेरलाई चौथो पसु्िाको औद्योखगक अवधारणा (Industry 4.0) 

अनरुूप रूपान्िरण गनि संस्थागि र नीखिगि सधुार गररनेछ । 

२. उद्योग र लगानीसुँग सम्बखन्धि नीखि िथा काननुलाई आवश्यकिानसुार 

पररमाििन र एखक्रडीिेशन काननु ििुिमा एवम ्कायािन्वयन गररनेछ । 

३. अनौपचाररक क्षेरको कारोबारलाई औपचाररकीकरण गरी कुल गाििस््य  

उत्पादनमा गणना गररनेछ । 

४. उत्पादकत्व अखभवखृद्ध र गणुस्िरमा सधुार ल्याउन समग्र गणुस्िर व्यवस्थापन, 

खनरन्िर सधुार, गणु चक्र िस्िा व्यवस्थापकीय ज्ञान र सीप प्रदान गन े गरी 

उद्यमी िथा व्यवसायीिरूको क्षमिा अखभवखृद्ध गररनछे । 

५. उद्योग व्यवसाय स्थापना िथा सजचालनमा सिििा बनाउन प्रणालीगि सधुार 

गररनेछ ।  

६. औद्योखगक बौखद्धक सम्पखत्तको संरक्षण र प्रवद्धिन गनि काननुी िथा संस्थागि 

व्यवस्थालाई सदुृढ बनाइनछे । 
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७. औद्योखगक क्षेरमा वैदखेशक लगानी खभत्र्याउनका लाखग खवदशे खस्थि कूिनीखिक 

खनयोगिरूको सघन रूपमा पररचालन गररनछे । 

८. रोिगारी खसििना र गररबी खनवारण गनि प्रदशे िथा स्थानीय ििसुँगको सिकायि 

र समन्वयमा लघ,ु घरेलु िथा साना उद्योगको संरक्षण र संवद्धिन गररनछे । 

९. स्थानीय िि माफि ि गररबी खनवारणका लाखग लघ ु उद्यम खवकास कायिक्रम 

संचालन गररनेछ ।  

१०. उद्योग स्थापना र उत्पाखदि वस्िुको बिारीकरणको लाखग अन्िरसरकार 

समन्वय गररनछे । 

११.  संघ र प्रदशे स्िरका औद्योखगक क्षेर र खवशेष आखथिक क्षरे खनमािण र 

संचालनमा प्रादखेशक सन्िलुन कायम गररनेछ । 

१२. औद्योखगक क्षरेमा सेवा प्रवाि गदाि खवद्यिुीय माध्यमबाि सेवा प्रवाि गरी 

समय र लागिलाई न्यनू गररनेछ । 

२. लगानीमैरी वािावरण 

ियार गनि प्रखवखध    

प्रयोग, एकद्वार प्रणालीको 

खवकास र औद्योखगक 

पवूािधार खवकास गन े। 

1. खसमेन्ि, खचनी, फुिवेयर, औषखध, िसु, डेरी, खचया, पखश्मना, िस्िकला 

लगायिका स्वदशेी कच्चा पदाथिमा आधाररि उद्योगको प्रवद्धिन र पवूािधार 

खनमािणमा सियोग र सििीकरण गररनेछ । 

2. औद्योखगक क्षरेमा आवश्यक भौखिक पवूािधार खनमािण िथा खवस्िार गनि खनिी 

क्षेरसुँग समन्वय र सिकायि गररनेछ । 

3. अन्िरदशेीय आखथिक क्षरे, खवशेष आखथिक क्षरे, औद्योखगक क्षेर, औद्योखगक 

ग्रामिरूमा खनिी क्षरेको उल्लेख्य संलग्निामा पवूािधार खनमािण गरी 

सजचालनमा ल्याइनछे । 

4. गैरआवासीय नपेालीको ज्ञान, सीप, पुुँिी र प्रखवखधलाई राखरिय उद्योग 

खवकासमा उपयोग गररनछे । 

5. मखिला उद्यमशीलिा खवकास गनि मखिला उद्यमी औद्योखगक क्षरे िथा उद्योग 

ग्राम स्थापना गररनेछ । 

6. उद्योग/लगानीको दिाि प्रणाली िथा उद्योगसुँग सम्बखन्धि सब ै सेवालाई 

एकीकृि रूपमा उपलब्ध गराउन अन्िरखनकाय आबद्धिा सखििको एकल 

खबन्द ुसेवा प्रणाली खवकास गरी प्रयोग गररनछे ।  

7. प्रत्यक्ष वैदखेशक लगानी खभत्र्याउन सखकने सम्भावना भएका मलुुकसुँग 

औखचत्यिाको आधारमा खद्वपक्षीय लगानी सम्झौिा गरी वैदखेशक सिायिा 

माखथको खनभिरिा क्रमश: ििाउुँद ैलखगनछे । 

8. वैदखेशक लगानीलाई क्षरेीय आबद्धिा िथा उत्पादन र रोिगारमलूक क्षेरमा 

पररचालन गररनेछ । 
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३. उद्योग क्षरेलाई अन्य 

उत्पादनमलूक क्षेरको 

अन्िरसम्बन्धको 

आधारमा खवकास र 

खवस्िार गन े। 

१. उद्योगलाई कृखष, पयििन, खशक्षा, स्वास््य िथा अन्य उद्यमशील क्षेरसुँग 

आबद्ध गन ेगरी कायिक्रम सजचालन गररनछे । 

२. पवििीय अथििन्र (Mountain Economy) र औद्योखगक उत्पादन 

आदानप्रदान (Industrial product sharing) का अवधारणालाई 

कायािन्वयन गनि आवश्यक कायिक्रम ििुिमा गररनछे । 

३. रारिसेवक िथा खवद्याथीिरूले प्रयोग गन े लत्ता कपडा स्वदशेम ै उत्पादन 

गररनेछ र सम्पणूि नेपाली िनिािरूलाई स्वदशेमै उत्पाखदि वस्िुिरूको प्रयोग 

गनि खवशेष व्यवस्था खमलाई प्रोत्सािन  गररनछे । 

४. िरेक प्रदशेमा कम्िीमा एक आधखुनक औद्योखगक क्षेर स्थापना गने नीखि 

अनरुूप सबै प्रदशेमा औद्योखगक क्षरे स्थापना गररनछे । 

५. साि विै प्रदशेमा औद्योखगक िथा व्यावसाखयक क्षेरमा उत्पादकत्व वखृद्ध गरी 

आगामी पाुँच वषि खभरमा धेरै िस्िो अखनवायि उपभोग्य वस्िु िथा सेवािरूको 

उत्पादनमा आत्मखनभिरिा कायम गररनछे । 

६. वािावरणमैरी कृखषमा आधाररि उद्योग स्थापनामा िोड खदइनछे । 

४.  िाखन िथा िखनििन्य 

उद्योगको लागि प्रभावी र 

िुलनात्मक लाभका 

आधारमा खवकास गन े। 

1. िखनि र पेिोखलयम पदाथिको उत्िनन, प्रशोधन र प्रयोग गनि यस सम्बन्धी 

काननु संशोधन र सधुार गररनछे ।   

2. खनिी क्षेरसुँगको सिकायि समिेमा वन पैदावार र बिुमलू्य पत्थर लगायि अन्य 

िखनिको प्रशोधन एवम ्अन्वेषण सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान गररनेछ । 

3. िाखन िथा खनमािणिन्य उद्योगको स्थापना, खवकास र खवस्िारमा सििीकरण 

िथा प्रवद्धिन गररनछे । 

4. स्थानीय स्िरका उद्योग ग्राममा वन पदैावार र िखनि पदाथिमा आधाररि 

प्रशोधन उद्योग सजचालन गनि प्रोत्सािन गररनेछ । 

५. प्रखिस्पधी क्षमिा र 

िुलनात्मक लाभ भएका 

स्वदशेी कच्चा पदाथिमा 

आधाररि उद्योगमा 

सावििखनक-खनिी-

सिकारी साझदेारीमा 

लगानी पररचालन गद ै

1. प्रत्यक्ष वैदखेशक लगानी, प्राखवखधक िनशखि िथा आधखुनक प्रखवखधको उपयोग 

गरी यरेुखनयम, फलाम, िामा, सनु, प्राकृखिक ग्यास िथा पेिोखलयम पदाथिको 

अन्वेषण, प्रशोधन िथा उत्पादनमा िोड खदइनेछ । 

2. उच्च मलू्य कम आयिन (High value low volume)  भएका वस्िुको 

उत्पादन वखृद्ध गरी खनयाििमा िोड खदइनेछ । 

3. नेपालको उच्च खिमाली भगेमा उपलब्ध िखडबिुी िथा खवखभन्न स्थानमा 
उपलब्ध खकमिी एवम ् अधिखकमिी पत्थरको प्रशोधनका लाखग प्रशोधन 

केन्द्रको स्थापना गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

आयाि व्यवस्थापनमा 

िोड खदन े। 

 

4. अल्लो, केरा, बेि, बाुँस िस्िा प्राकृखिक रेसामा आधाररि वस्िुिरूको 

उद्यमशीलिा प्रवद्धिनका लाखग यस्िा वस्िुको संकलन िथा प्रशोधन केन्द्रको 

स्थापना गरी प्रखवखध सियोग गररनछे । 

5. लघ,ु घरेल,ु साना िथा मझौला उद्योगमा सिुखलयिपणूि किाि र अन्य उद्योगमा 

किाि प्रवािलाई प्राथखमकिा खदइनछे । 

6. कृखषिन्य, वनिन्य र िखनििन्य उद्योगिरूमा स्थानीय स्रोि र कच्चा पदाथिको 

खदगो उपयोग उपयोगमा िोड खदइनछे । 

7. िुलनात्मक लाभ भएका र प्रखिस्पधी वस्ि ु  िथा सेवा पखिचान, प्रवद्धिन र 
खवकास गररनेछ । 

8. आयाि व्यवस्थापन गन ेिथा अत्यावश्यक वस्ि ुिथा सेवा उत्पादन गने रूग्ण 

उद्योग पनुस्थािपन गरी संचालन गररनेछ ।  

६. उद्योग धन्दाको खवकास र 

खवस्िारका लाखग क्षमिा 

खवकास, खवत्तीय पिुुँच र 

प्रवद्धिनात्मक उपाय 

अवलम्बन गन े। 

१. औद्योखगक क्षमिा अखभवखृद्ध गनि उद्योगमा नयाुँ प्रखवखधको प्रयोगलाई प्रोत्सािन 

गररनेछ ।  

२. व्यवसाय सजचालनको लाखग आवश्यक पुुँिी उपलब्ध गराउन बैंक िथा 

खवत्तीय संस्थासुँग समन्वय गरी सिुखलयि ब्यािदरमा किाि उपलब्ध गराउन े

व्यवस्था गररनछे । 

३. खद्वपक्षीय, क्षेरीय र बिुपक्षीय व्यापार सम्झौिा अन्िगिि रिरे स्वदशेी उद्योग 

धन्दालाई संरक्षण गररनेछ ।   

४. नेपाली उत्पादनको िोखकएको गणुस्िर कायम गरी उद्योगको प्रखिस्पधी क्षमिा 

अखभवखृद्ध गररनछे । 

५. व्यावसाखयक खकसान र मखिला उद्यमीलाई सिुखलयि सखििको खवत्तीय पि ुँचमा 

सखुनखश्चि गररनछे । 

६. करार गरी वस्िु उत्पादन गने उद्योगको स्थापना र सजचालनमा खवत्तीय उत्पे्ररणा 

र सििीकरण गररनेछ । 

७. नवखनमािणको लाखग आवश्यक पन ेखनमािण सामाग्रीिरू सिि उपलब्ध िुन ेगरी 

खनमािण सामाग्री उद्योगिरू स्थापना र संचालन गररनेछ । 
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५. अपेमक्षि उपलमधध 

कुल गाििस््य  उत्पादनमा उद्योग क्षेरको योगदान १९.१ प्रखिशि र औद्योखगक उत्पादनको योगदान ६.३ प्रखिशि 

पगुेको िुनछे । औद्योखगक पवूािधारको स्थापना भई १४० विा उद्योग ग्राम, १९ औद्योखगक क्षरे  र १५ खवशेष आखथिक 

क्षेरको स्थापना भई उद्योग सजचालनमा आएको िुनछे ।  

६.२.२ िामणज्य 

१. पृष्ठभूमि 

खवश्वव्यापीकरण िथा यािायाि र सजचारको संिालले एकीकृि िथा अन्िखनिभिर वििमान खवश्व अथििन्रमा 

व्यापार र वाखणज्य क्षेरले िीव्र आखथिक वखृद्ध र खवकासमा मित्वपणूि भखूमका िेल्दछ । उत्पादनका साधनको रूपमा 

खवश्वबिारमा उपलब्ध सीप, पुुँिी र प्रखवखधको उपयोग गरी प्रखिस्पधी र िलुनात्मक लाभ भएका वस्िकुो उत्पादन, 

आन्िररक उपभोग िथा खवश्व विारमा प्रवेश गराउन सकेमा बढ्दो व्यापार घािा न्यनू गद ै सबल राखरिय अथििन्र 

खनमािण गनि सखकन्छ । यसका लाखग आन्िररक रूपमा पवूािधारको खवकास र व्यापार िथा लगानीको वािावरण एवम ्

बाह्य रूपमा व्यापाररक साझेदार रारिसुँगको खद्वपक्षीय, क्षेरीय िथा बिुपक्षीय व्यापार सम्झौिाको कायािन्वयन मखु्य 

रूपमा मित्वपणूि िुन्छन ्। संखवधानले राखरिय खिि अनकूुल खनयािि प्रवद्धिन िथा आयाि व्यवस्थापनका क्षेरमा वैदखेशक 

पुुँिी िथा प्रखवखधको लगानीलाई आकखषिि गने नीखि खलनकुा साथै आन्िररक व्यापारमा कुनै प्रकारको अवरोध गनि 

नपाईने कुराको प्रत्याभखूि गरेको छ ।  

यस क्षेरको खवकास िथा खवस्िार र खनयािि प्रवद्धिनका लाखग वाखणज्य नीखि िथा नपेाल व्यापार एकीकृि रणनीखि 

िस्िा क्षरेगि नीखि र रणनीखि राज्यले अवलम्बन गरेको छ । नेपालको खवश्व व्यापार संगठन, दखक्षण एखसयाली स्विन्र 

व्यापार सम्झौिा र बिुक्षेरीय प्राखवखधक िथा आखथिक सिायिा सम्बन्धी बङ्गालको िाडीको प्रयत्न िस्िा क्षरेीय र 

अन्िरािखरिय संघ, संस्थासुँगको आबद्धिा र कखिपय दशेसुँग खद्वपक्षीय व्यापार सम्झौिा भई बिार पिुुँचमा खवस्िार भए 

िापखन आन्िररक अथििन्रका संरचनागि अवरोध र यी सम्झौिाबाि खसखििि अखधकार र सखुवधाको उपयोग गनि 

नसखकएको कारण खनयािि प्रवद्धिनमा अपखेक्षि उपलखब्ध िाखसल गनि सखकएको छैन । यसथि, व्यापार घािा कम गनि 

खनयािििन्य वस्ििुरूको पखिचान, खवकास र उत्पादन वखृद्ध गद ै खनयािि प्रवद्धिन िथा आयाि व्यवस्थापन गनुिपन े

ित्कालको आवश्यकिा छ ।  

आ.व. २०७४/७५ मा थोक िथा िदु्रा व्यापार क्षरेको अंश कुल गाििस््य उत्पादनमा १५·३ प्रखिशि रिकेो छ । 

खनयािि वखृद्ध दर न्यनू छ भन ेआयाि वखृद्धदर उच्च छ । व्यापार घािा बढ्द ै खनयािि-आयाि अनपुाि १ : १५.३ र 

व्यापार घािा कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा ३८.७ प्रखिशि पगुेको छ । आयािको ठूलो खिस्सा उच्च मलू्य 

भएका र  अखन्िम उपभोग्य वस्िु छन ्भने कृखषिन्य र कम मलू्य भएका वस्िु मखु्य रूपमा खनयािि िुन्छन ्।  
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२. प्रिुख सिथया 

नागररकको क्रयशखि वखृद्धसुँगै उपभोग्य सामग्री र खवलाखसिाका वस्िुको मागमा उच्च वखृद्व भए पखन उि माग 

धान्न ेगरी आन्िररक उत्पादन बढ्न नसक्न,ु िखनि ऊिािको बढ्दो आयािलाई प्रखिस्थापन गन ेगरी वैकखल्पक ऊिाि 

उत्पादन गनि नसक्न,ु कृखष क्षेरलाई याखन्रकीकरण, औद्योखगकीकरण िथा व्ययवसायीकरण गनि नसक्दा यसको उत्पादन 

िथा उत्पादकत्व न्यनू िुन भई कृखषिन्य आयाि वखृद्ध िुन,ु उत्पादन शृिंलामा अग्र र पषृ्ठ सम्बन्ध खवकास गनि नसखकन,ु 

खनयािििन्य िलुनात्मक िथा प्रखिस्पधी लाभका वस्िु िथा सेवाको अपखेक्षि खवकास र मलू्य अखभवखृद्ध िुन नसक्न,ु 

खवश्व समदुाय िथा बिारमा उपलब्ध सखुवधा िथा अवसरलाई व्यापार खवकासमा पयािि उपयोग गनि नसखकन,ु 

औद्योखगक लगानीमा भन्दा आयाि व्यापारमा व्यावसाखयक आकषिण बढ्द ैिान ुप्रमिु समस्या रिकेा छन ्। साथै, 

खनयाििमा कच्चा पदाथि, प्राथखमक वस्िु र अधिप्रशोखधि वस्िुको मारा बढी िुन,ु व्यापार िथा पारविन लागि उच्च िुन ु

र खद्वपक्षीय र बिुपक्षीय व्यापार सम्झौिाबाि उल्लेख्य लाभ खलन नसखकन ुयस क्षेरका थप समस्या िुन ्। त्यसैगरी, 

मानव, पश ु िथा वनस्पखििन्य स्वास््यमा प्रखिकूल असर गने सामानको आयाि खनयन्रण गनि नसखकन,ु िलुा 

सीमानाका कारण वैदखेशक व्यापारमा खवचलन आउन,ु दशेगि र वस्िगुि व्यापार खवखवधीकरण गनि नसखकन ुर आयाि 

व्यवस्थापन गनि काननुी व्यवस्था िथा खनयामक क्षमिा कमिोर िुन ुव्यापार क्षेरका अन्य समस्या िुन ्।  

३. चुनौिी िथा अिसि  

उत्पादकत्व र प्रखिस्पधाित्मक क्षमिामा वखृद्ध गरी व्यापार क्षरेमा संरचनागि पररवििन गनुि, खनयािि प्रवद्धिन गद ै

उच्च व्यापार घािालाई कम गनुि, बिुपक्षीय, क्षरेीय र खद्वपक्षीय व्यापार सम्झौिाबाि खसखििि अवसरबाि अखधकिम 

लाभ खलुँद ैत्यसका नकारात्मक असर कम गद ैिान,ु सस्िो श्रम र कच्चा पदाथिको अखधकिम उपयोग गरी प्रखिस्पधी 

वस्िु िथा सेवा उत्पादन वखृद्ध गनुि प्रमिु चनुौिी िुन ्। नेपाल व्यापार एकीकृि रणनीखि, २०७३ ले पखिचान गरेका वस्ि ु

िथा सेवाको उत्पादन र खनकासी वखृद्ध गनुि, अन्िरािखरिय व्यापारलाई प्रखिस्पधी र व्यापक गराउन दशेगि र वस्िगुि 

व्यापार खवखवधीकरण िथा वस्िकुो प्रमाणीकरण, लेबखलङ्ग, ब्राखण्डङ्ग गरी गणुस्िरीयिा अखभवखृद्ध गनुि, व्यापार 

कूिनीखिको उपयोग गरी प्राि बिार पिुुँचको सखुवधा उल्लेख्य रूपमा उपयोग गनुि यस क्षरेका थप चनुौिी रिकेा छन ्। 

खवश्वव्यापीकरण र खवश्व व्यापार प्रणालीबाि खसखििि बिारको उपलब्धिा, दईु ठूला अथििन्र भएका खछमेकी 

मलुुकिरूसुँगको व्यापार िथा पारविन सम्झौिा र शनु्य भन्सार प्रवेशको सखुवधा प्राि िुन ु मखु्य अवसर िुन ्। 

औद्योखगक श्रम िथा कच्चा पदाथिको उपलब्धिा िुन,ु व्यापार घािा न्यनूीकरण सबै क्षेरको रणनीखिगि प्राथखमकिामा 

पनुि, खवश्व व्यापार संगठन, दखक्षण एखसयाली स्विन्र व्यापार सम्झौिा र बिु-क्षेरीय प्राखवखधक िथा आखथिक सियोगका 

लाखग बङ्गालका िाडीको प्रयास िस्िा क्षरेीय र अन्िरािखरिय संघ-संस्थािरूसुँगको आबद्धिा, िाखन्िि अथििन्रको 

प्रबल सम्भावना थप अवसरको रूपमा रिकेा छन ्।  

स्वदशेी िथा वैदखेशक लगानी र व्यापारलाई एकीकृि ढगंबाि िनेे नीखिगि व्यवस्था िुुँद ैिान,ु अन्िरदशेीय र  

क्षेरीय अन्िरआवद्धिा सम्बन्धी पवूािधारिरूमा व्यापक लगानी िुुँद ैिान ुसाथै वस्ि ुिथा सेवाको उत्पादनमा गणुस्िर र 

प्रखिस्पधी क्षमिा वखृद्ध िुुँद ैिानलुाई ठूलो अवसरको रूपमा खलइएको छ । 
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४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

आखथिक समखृद्धका लाखग खनयािि प्रवद्धिन, आयाि व्यवस्थापन र व्यापार सन्िलुन ।  

४.२ लक्ष्य  

अथििन्रमा वाखणज्य क्षरेको योगदान अखभवखृद्ध गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. िाद्यान्न िथा आधारभिू उपभोगका वस्िुिरू िथा िलुनात्मक लाभका खनयािििन्य वस्िु िथा सेवाको 

उत्पादन वखृद्ध गनुि ।  

२. आन्िररक िथा अन्िरािखरिय व्यापार लागि कम गनुि । 

३. नेपाली वस्िु िथा सेवाको अन्िरािखरिय मलू्य शृंिलामा आबद्धिा अखभवखृद्ध गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. िाद्यान्न िथा आधारभिू 

उपभोगका र िलुनात्मक लाभ र 

प्रखिस्पधी क्षमिा भएका वस्िु िथा 

सेवािरूको पखिचान, खवकास, 

खवखवधीकरण िथा उत्पादन र 

उत्पादकत्व अखभवखृद्ध गरी आयाि 

व्यवस्थापन िथा खनयािि प्रवद्धिन 

गन े। 

 

१. वाखणज्य क्षेरसुँग सम्बखन्धि  खवद्यमान काननुिरूको संघीय 

संरचना अनरुूप ििुिमा एवम ् समसामाखयक पररमाििन गरी लाग ू

गररनेछ । 

२. एण्िीडखम्पङ, काउण्िरभखेलङ र सेफगाडिस ् सम्बन्धी काननुको 

ििुिमा गरी कायािन्वयन गररनेछ । 

३. खनयािि व्यापार अखभवखृद्ध गनि वस्िुगि एवम ् दशेगि व्यापारको 

खवखवधीकरणसुँग ैप्रखक्रयागि सरलीकरण गररनछे । 

४. उच्च मलू्य  अखभवखृद्ध िुने वस्िु ियारी पोशाक, गलैंचा, फुिवेयर 

छाला ितु्ता, कफी, फेल्ि, िािे कागि लगायिका र उच्च मलू्य  

कम आयिन भएका वस्िु उत्पादन र खनयािि प्रवद्धिनका लाखग 

खनयािि पवूािधारिरूको खवकास गररनेछ । 

५. खनयाििमलूक उद्योगिरूलाई आधखुनक प्रखवखधिरूको प्रयोगमा 

प्रोत्सािन उत्पादक िथा खनकासीकिाििरूलाई मलू्य अखभवखृद्धका 

आधारमा छुि, सिुखलयि  र प्रोत्सािनको व्यवस्था गररनेछ । 

६.  िीविन्िु िथा वनस्पखि स्वास््य (Sanitary and 

Phytosanitary) मा असर गन ेवस्िुिरूको आयाि प्रभावकारी 

रूपमा खनयन्रण गररनछे । 
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२. व्यापारिन्य प्रखवखध र पवूािधारको 

खवकास र उपयोग, सचूना 

प्रखवखधको प्रयोग एवम ् खवस्िार, 

सशुासन र प्रभावकारी खनयमन, 

व्यापार सििीकरण र संस्थागि 

सदुृढीकरण गरी आन्िररक िथा 

अन्िरािखरिय व्यापार लागि कम 

गन े। 

१. खवश्व बिारमा आएको पररवििनसुँगै व्यापारलाई समयानकूुल 

सरल र खमिव्ययी बनाई खवद्यिुीय व्यापार (ई-कमसि) को 

माध्यमबाि व्यापारको प्रवद्धिन र खवकास गररनछे । 

२. पारविन ढुवानीमा खवखवधीकरण गनि िलमागि यािायाि (Inland 

Waterways) को प्रयोगका लाखग आवश्यक नीखिगि, 

संस्थागि र  प्रखक्रयागि  व्यवस्था गररनेछ । 

३. व्यापार पवूािधारिरूको खवकासमा खनिी क्षेरको सिभाखगिालाई 

प्रवद्धिन गररनछे । 

४. खनयािि व्यापार प्रवद्धिनका लाखग एकीकृि भन्सार िाुँच चौकी, 

गणुस्िरीय क्वारेन्िाइन सेवा, एकीकृि सेवा केन्द्र  र सखु्िा 

बन्दरगाि लगायिका वाखणज्य पवूािधारिरू खनमािण र सजचालन 

गररनेछ । 

५. िेस्रो मलुकुसुँगको व्यापारका लाखग कोलकािा र खवषािापिनम 

बन्दरगािबाि िुने ढुवानीमा िान्सखसपमन्ि मोडाखलिी अवलम्बन 

गररनेछ । साथै चीनसुँगको पारविन सम्झौिाको कायािन्वन गरी 

बन्दरगाि र पारविन सखुवधा उपयोग गररनेछ । 

६. स्थानीय उत्पादनको खवकास, भण्डारण र बिारीकरणको लाखग 

आवश्यक पवूािधारको खवकास गररनेछ ।   

७. स्वदशेी कच्चा पदाथिमा आधाररि खनकासीिन्य वस्िुिरूको 

उत्पादन गन े उद्योगिरूमा नयाुँ प्रखवखध अपनाउन र उत्पादन 

प्रखक्रया सधुार गनि प्रोत्साखिि गररनछे । 

८. स्वदशेी उत्पादनको व्यापार एवम ् बिार प्रवद्धिन गनि सचूना 

प्रखवखध िथा ई-कमसिको उपयोग गररनेछ ।  

९. प्रदशे रािधानी र मखु्य शिरमा बिार व्यवस्थापन िथा प्रवद्धिन 

केन्द्र स्थापना गनि प्रदशे र स्थानीय ििसुँग सिकायि गररनछे । 

१०. राखरिय खिि अनकूुल खनयािि प्रवद्धिन िथा आयाि व्यवस्थापनका 

क्षेरमा वैदखेशक पुुँिी िथा प्रखवखध आकखषिि गरी पवूािधार 

खनमािणमा िोड खदइनछे । 
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११. व्यापार क्षरेमा दखेिएका भौगोखलक िथा सामाखिक असमानिा 

ििाइनछे । 

१२. आन्िररक िथा वदैखेशक व्यापार व्यवसायलाई सरल, खमिव्ययी र 

प्रभावकारी बनाउन खवद्यिुीय सेवा लाग ूगररनेछ । 

१३. िरेक प्रदशेमा अन्िरािखरिय प्रदशिनीस्थल खनमािण गरी उि प्रदशेका 

संभाखवि वस्िु िथा सेवाको खनयािि प्रवद्धिन गररनेछ । 

३. व्यापार सम्बद्ध बौखद्धक सम्पखत्त 

सम्बन्धी अखधकारको अन्िरािखरिय 

बिारमा संरक्षण र प्रवद्धिन गन े। 

 

१. स्थानीय िथा परम्परागि ज्ञान र सीपमा आधाररि वस्िुिरूको 

बौखद्धक सम्पखत्त  संरक्षणका लाखग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

२. खनयािि सम्भाव्य वस्िुिरूको बौखद्धक सम्पखत्त अन्य मलुुकमा दिाि, 

संरक्षण र प्रवद्धिन गनि आवश्यक सियोग गररनछे । 

४. आखथिक कूिनीखिलाई सदुृढ 

िुल्याउुँद ैव्यापार सम्बद्ध खद्वपक्षीय, 

क्षेरीय र बिुपक्षीय संयन्रको 

माध्यमबाि व्यापारिन्य क्षमिा 

बढाउुँद ै अन्िरािखरिय मलू्य 

शृंिलामा आबद्धिा र नेपाली 

सामानको बिार खवस्िार गने । 

 

१. नेपाल व्यापार एकीकृि रणनीखि, २०७३ ले पखिचान गरेका 

िुलनात्मक लाभ र प्रखिस्पधी क्षमिाका वस्ि ु िथा सेवािरूको 

प्रखिस्पधी क्षमिा र मलू्य शृंिला खवकास गरी अन्िरािखरिय 

बिारमा खनयािि प्रवद्धिन गररनछे । 

२. खवश्व व्यापार संगठन र क्षरेीय व्यापार सम्झौिािरूद्वारा नपेालको 

खिि संरक्षण िुने व्यवस्था गनि िोड खदइनेछ । यसमा भएका 

प्रावधान अनरुूप मोड ४ (Mode-4) अन्िगििको सेवा व्यापार 

खवस्िार गनि दक्ष िनशखि ियार गररनेछ । 

३. खवश्व व्यापार संगठनको सेवा व्यापार सम्बन्धी प्रावधान बमोखिम 

खवकखसि मलुुकले अखि कमखवकखसि मलुुकलाई खदन े सेवा 

व्यापारमा छुि (Service Waiver) बाि अखधकिम फाईदा खलन 

सो सम्बन्धी क्षरे/उपक्षेर/मोडको पखिचान गरी वािाि िथा सम्झौिा 

गररनेछ । 

४. वाखणज्य क्षेरका आन्िररक एवम ्बाि् य गखिखवखधमा स्वअनशुासन 

र प्रखिस्पधाि कायम गनि खनयमनको व्यवस्था गररनछे । 

५. आखथिक कूिनीखि िथा खवदशेखस्थि नेपाली खनयोगिरू र 

गैरआवासीय नपेालीिरूको संयन्रिरूलाई खनयािि प्रवद्धिनमा  

पररचालन गररनेछ । 
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६. खवखभन्न खनकायसुँगको समन्वयमा खनयािि वखृद्ध, दशेगि व्यापार 

खवखवधीकरण र आयाि व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन 

िालको व्यापार िथा खनयािि प्रवद्धिन केन्द्रलाई स्िरोन्नखि गरी 

अखधकार सम्पन्न “वैदखेशक व्यापार व्यवस्थापन केन्द्र” गठन 

गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध  

वस्िुको खनयािि-आयाि अनपुाि १:१०.५ भएको िुनछे । िाद्यान्न, िरकारी र आधारभिू उपभोग्य वस्िुको 

आयाि १४.७ प्रखिशिबाि ५ प्रखिशिमा झरेको िुनेछ । अथििन्र आत्मखनभिरिािफि  उन्मिु भएको िुनेछ । व्यापारिन्य 

पवूािधारको खवकास िथा खवस्िार र िल यािायाि संचालन भई व्यापार र पारविन लागि कम भएको िुनछे । 

६.२.३ आपूमिष 

१. पृष्ठभूमि 

दगुिम िथा ग्रामीण क्षरे लगायि मलुुकभर नागररकको दखैनक िीवनयापनमा अत्यावश्यक वस्िु िथा सेवाको 

सिि र खनबािध आपखूिि सखुनखश्चि गनुि राज्यको दाखयवव िो। नपेालको संखवधानले उपभोिाको िकको सखुनश्चििा गनि 

प्रत्येक उपभोिालाई गणुस्िरीय वस्िु िथा सेवा प्राि गन ेिक र  गणुस्िरिीन वस्ि ुवा सेवाबाि क्षखि पगुेको व्यखिलाई 

काननु बमोखिम क्षखिपखूिि पाउने िकको व्यवस्था गरेको छ । साथै, कालोबिारी, एकाखधकार, कृखरम अभाव खसििना, 

प्रखिस्पधाि खनयन्रण िस्िा कायिको पणूि अन्त्य गद ै राखरिय अथििन्रलाई प्रखिस्पधी बनाई व्यापाररक स्वच्छिा र 

अनशुासन कायम गरी उपभोिाको िकखिि संरक्षण गने राज्यको नीखि रिकेो छ । यसका लाखग उपभोिा संरक्षण ऐन 

लगायिका काननुी व्यवस्था गररएको छ । आपखूिि व्यवस्थामा सधुार गरी ल्याउुँद ै उपभोिाको िकखिि संरक्षण र 

प्रवद्धिन गद ैगणुस्िरीय वस्िु र सेवामा पिुुँच परु् याउन खवद्यमान काननुको समयसापेक्ष सधुार र प्रभावकारी कायािन्वयन 

िथा खवद्यमान आपखूििसुँग सम्बखन्धि संस्थानको पनुसंरचना गनि आवश्यक छ । 

पेिोखलयम पदाथिको मलू्यमा खस्थरिा कायम गनि मलू्य खस्थरीकरण कोषको स्थापना गररएको छ िसमा िाल रू. 

३ अबि ५५ करोड रकम रिकेो छ । िररद मलू्यका आधारमा पेिोखलयम पदाथिको मलू्य  समायोिन िुन ेप्रणाली लाग ू 

गररएको छ । पिेोखलयम पदाथिको भण्डारण क्षमिा वखृद्ध गनि र आयाि सिि गनि भण्डारण केन्द्रको स्थापनाको ियारी 

एवम ्पिेोखलयम पाइपलाइन खवस्िार कायि भइरिकेो छ । िाल पेिोखलयम पदाथिको भण्डारण क्षमिा कररब ७१ ििार 

खक.खल. रिकेो छ । दगुिम क्षरेका नागररकको िाद्यान्न माखथको पिुुँच सखुनखश्चि गनि िाद्यान्नको आपखूिि  ढुवानी र 

अनगुमन  कायिलाई प्राथखमकिा खदइएको छ । िाद्यान्नको आपिकालीन आपखूििका लाखग राखरिय िाद्यान्न भण्डार र 

साकि  िाद्यान्न बैंकमा गरी ३३ ििार मे.ि. िाद्यान्न चक्रीय रूपमा भण्डारण गने गररएको छ ।  
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अत्यावश्यक वस्ि ुिथा सेवा गणुस्िरीय एवम ्सिि रूपमा उपलब्ध िुन नसक्न,ु िाद्यान्नमा िुने खमसावि, ठगी, 

कालोबिारी  कािेखलङ्ग र खसखण्डकेि िस्िा खवकृखिका कारण बिारमा कृखरम अभाव खसििना िुन,ु अवाखजछि मलू्य 

वखृद्ध गररन ुसाथै, बिार अनगुमन प्रभावकारी िुन नसक्न ुयस क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्। अत्यावश्यक िाद्य वस्ि ु

भण्डारणको लाखग खनमािण भएका गोदामघर परुानो एवम ् िीणि अवस्थामा रिन,ु पेिोखलयम पदाथि िथा ग्यासको 

भण्डारण क्षमिा पयािि निुन,ु आपखूिि व्यवस्था िथा उपभोिा खिि सम्बन्धी खवद्यमान काननु प्रभावकारी कायािन्वयन 

गनि नसक्न,ु संघीय संरचनामा अत्यावश्यक औषखधको आपखूिि िथा भण्डारणको खिम्मेवारी स्थानीय ििमा रिकेोमा 

स्थानीय ििको भौखिक िथा संस्थागि क्षमिा कमिोर िुन ुयस क्षेरका अन्य समस्या िुन ्। साथै, िरेक स्थानीय ििमा 

उत्पादन िुन ेअखिररि िाद्यवस्िकुो संकलन र उखचि व्यवस्थापन एवम ्भण्डारण गरी अभाव भएका स्थानमा सििै 

पैठारी गने सरल र खछिो िथा भरपदो खनकायको संरचना निुन ुअको समस्या िो । 

३. चुनौिी िथा अिसि 

खनयखमि र प्रभावकारी रूपमा बिारको अनगुमन गरी व्यापाररक स्वच्छिा र अनशुासन कायम गरी उपभोिाको 

खिि संरक्षण गनुि, कृखरम अभाव, चिुावि, अस्वभाखवक मलू्यवखृद्ध, कािेखलङ्ग र खसखण्डकेि अन्त्य गरी प्रखिस्पधाि 

कायम गनुि, िाद्य वस्िु, अत्यावश्यक औषखध िथा स्वास््य उपकरण र पेखिखलयम पदाथिको सिि आपखूिि िथा िाद्य 

सरुक्षाको प्रत्याभखूि बनाइराख्न ु यस क्षेरका प्रमिु चनुौिी रिकेा छन ्। दगुिम एवम ् खवकि भौगोखलक क्षरेमा 

अत्यावश्यक िाद्यान्नमाखथ पिुुँच अखभवखृद्ध गनुि, नेपाल िाद्य संस्थान, साल्ि िेखडङ कपोरेशन खलखमिेड र  नेपाल 

आयल खनगम खल. लगायिका संस्थानिरूको पनुसंरचना गरी प्रभावकाररिा अखभवखृद्ध  गनुि आखद खवषयिरू आपखूिि 

व्यवस्थापनका थप चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 

िाद्य िथा पोषण सचिेनाको अखभवखृद्ध भई स्थानीय उत्पादनको माग र मित्व अत्यखधक रूपमा बढद ैिान,ु 

सरकारले कृखष वस्िमुा आत्मखनभिर िुने नीखि अवलम्बन गनुि, िीन ैििका सरकार आपखूिि अनगुमनमा खक्रयाशील िुन,ु 

भण्डारण क्षमिा वखृद्ध र पेिोखलयम पाईपलाईनको खवस्िार कायि सचुारू िुन,ु खवद्यिु उत्पादनमा वखृद्ध र आपखूििमा 

खनयखमििा िुन,ु उपभोिा सचेिनामा अखभवखृद्ध भई वस्िु िथा सेवाको गणुस्िरप्रखि चासो राख्न,ु खनिी क्षरेको आपखूिि 

प्रणालीमा अग्रणी भखूमका दखेिन,ु यािायाि सजिालको दशेव्यापी खवस्िार िुन ुर सचूना प्रणालीको पिुुँचमा बढोत्तरी 

िुन ुयस क्षेरका अवसर िुन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि ि कायषनीमि 

४.१ सोच 

प्रभावकारी, सिि,  स्वचाखलि  र खिम्मेवार आपखूिि प्रणाली िथा उपभोिा िकको संरक्षण । 
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४.२ लक्ष्य 

गणुस्िरीय वस्िु िथा सेवाको सिि, सविसलुभ र खनयखमि आपखूिि व्यवस्था सखुनखश्चि गरी उपभोिा खिि संरक्षण 

िथा आपखूिि प्रणालीमा नागररकको पिुुँच सिि बनाउन े।    

४.३ उदे्दश्य 

१. उपभोग्य वस्ि,ु अत्यावश्यक वस्िु िथा सेवा, अत्यावश्यक औषखध िथा उपकरण, पेिोखलयम पदाथि 

लगायिका वस्िु िथा सेवाको दशेव्यापी सविसलुभ आपखूिि सखुनखश्चि गनुि । 

२. बिार प्रणालीलाई स्वच्छ, प्रखिस्पधी र उपभोिाप्रखि खिम्मेवार बनाउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. आपखूिि व्यवस्था, प्रखिस्पधाि प्रवद्धिन 

र उपभोिा खििसुँग  सम्बखन्धि 

नीखि, ऐन काननुिरूको प्रभावकारी 

कायािन्वयन गन े।  

१. आपखूिि नीखिको समयानकूुल पररमाििन गरी प्रभावकारी आपखूिि 

व्यवस्थापन गररनछे ।  

२. कालाबिारी, एकाखधकार, कृखरम अभाव खसििना  गने र प्रखिस्पधाि 

खनयन्रण िस्िा कायिको अन्त्य गद ैव्यापाररक नैखिकिा र अनशुासन 

कायम गररनछे । 

३. प्रखिस्पधाि प्रवद्धिन िथा उपभोिा खिि संरक्षण सम्बन्धी काननुी 

व्यवस्थाको प्रभावकारी कायािन्वयनका लाखग सम्बद्ध खनकायको 

संस्थागि क्षमिा अखभवखृद्ध गररनेछ ।  

२. आपखूिि व्यवस्थामा संलग्न 

संस्थानिरूको संस्थागि िथा 

संरचनागि सदुृढीकरण गन े। 

१. पेिोखलयम पदाथिको आपखूिि र खविरण व्यवस्थालाई सदुृढीकरण िथा 

खवखवधीकरण गनि आवश्यक काननुी र संस्थागि सधुार गररनछे ।  

२. बिार अनगुमन सघन एवम ् खनयखमि बनाउनका लाखग आवश्यक 

काननुी, संस्थागि िथा प्रखक्रयागि सधुार गररनेछ ।  

३. िाद्यान्न िथा अत्यावश्यक वस्िकुो आपखूिि सखुनखश्चििाका लाखग 

आपखूिि सम्बद्ध खनकायिरूको पनुसंरचना गरी आपखूिि कम्पनीको 

स्थापना गररनछे । 

४. खवपन्न वगिको लाखग सपुथ मलू्यमा िाद्यान्न आपखूिि गने स्थायी 

संयन्रको खवकास गररनेछ ।  

५. आपखूिि सम्बन्धी ि्याङ्क व्यवस्थापनको लाखग िीन ििका 

सरकारबीच समन्वय गरी आपखूिि सचूना व्यवस्थापन प्रणालीको 

खवकास गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

३. आपखूिि अनगुमन प्रणालीको खवकास 

गरी प्रभावकारी कायािन्वयन गने । 

 

१. िाद्य सम्प्रभिुाको काननुी आधारलाई केखन्द्रकृि गरी िाद्यान्नको 

बीउबीिन िथा मलको आपखूिि खनखश्चि मापदण्ड, गणुस्िर र िौल 

अनसुारको िुन ेव्यवस्था गररनछे । 

२. प्रत्येक ििमा उपभोिा खिि संरक्षण सम्बन्धी खनयमन खनकाय 

स्थापना गररनछे ।  

३. उपभोिाको िाद्यवस्िु सम्बन्धी  मौखलक िकलाई  प्रभावकारी 

ढंगबाि कायािन्वयन गररनछे । 

४. मानव, पश ुिथा वनस्पखििन्य स्वास््य र पयािवरणमा पान ेप्रभावका 
आधारमा वस्िु िथा सेवाको गणुस्िर मापदण्ड िोकी लागि मलू्य 

खनधािरण गररनछे । 

४. आधारभिू आवश्यकिा िथा 

अत्यावश्यक वस्िु लगायिका सबै 

वस्िु िथा सेवाको बिारमा 

उपलब्धिा िथा गणुस्िर, मलू्य  र 

आपखूििमा पारदखशििा कायम गरी 

कृखरम अवरोध र अभावको अन्त्य 

गन े।  

१. आधारभिू आवश्यकिाका वस्ििुरूको उत्पादन, भण्डारण र खविरण 

क्षमिा अखभवखृद्ध गरी आपखूिि व्यवस्था सिि एवम ् सलुभ  

िुल्याइनेछ ।  

२. सावििखनक आपखूिि प्रणालीलाई सलुभ, पारदशी र प्रभावकारी 

बनाइनछे ।  

३. सावििखनक, खनिी र सिकारी क्षेरलाई प्रखिस्पधाित्मक बनाउुँद ै

गणुस्िरीय वस्िु िथा सेवाको आपखूििलाई सिि र सविसलुभ 

बनाइनछे । 

४. खनिी िथा सावििखनक यािायाि खशक्षा िथा स्वास््य क्षेरबाि प्राि 

िुने सेवािरूमा खसखन्डकेि र कािेखलङ्ग प्रथा अन्त्य गरी स्वस्थ, 

स्वच्छ एवम ् प्रखिस्पधी  बनाई खनयखमि र सविसलुभ ढगंबाि 

सेवाप्रवाि सखुनखश्चि गररनछे ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

दगुिम िथा आंखशक दगुिम खिल्लाका खवखभन्न  क्षेरमा वाखषिक रूपमा ७२ ििार क्वीन्िल आयोखडनयिु  

ननु र १ लाि ५२ ििार क्वीन्िल िाद्यान्न ढुवानी भएको िुनछे । राखरिय िाद्य सरुक्षा भण्डारमा २५ ििार म.ेिन र 

साकि  िाद्य सरुक्षा बैंकमा ८ ििार मे.िन िाद्यान्न संखचि भएको िुन,े िथा दशेको पिेोखलयम पदाथि भण्डारण क्षमिा 

९० खदनको माग धान्न सक्न ेभएको िुनछे । पेिोखलयम पाइपलाइन खचिवनसम्म खवस्िार भएको िुन,े दखैनक उपभोग्य 

वस्िु िथा सेवाको सिि आपखूिि िुने िथा आम उपभोिाले उखचि मलू्यमा गणुस्िरीय वस्िु िथा सेवाको उपभोग गनि 

पाउन ेअवस्था खसििना भएको िुनछे । प्रखिस्पधाि प्रवद्धिन िथा बिार संरक्षण ऐन लगायि उपभोिा खििसुँग सम्बखन्धि 
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काननुमा समयानकूुल पररमाििन भई कायािन्वयनमा आएको िुनेछ । वस्िु िथा सेवा व्यापारमा स्वच्छ प्रखिपधाित्मक 

प्रणालीको प्रवद्धिन भएको िुनेछ । 

६.२.४ पयषटन 

१. पृष्ठभूमि 

पयििन क्षेर नेपालको अथििन्रको खवकासका लाखग उच्च सम्भावना बोकेको क्षेर िो । अखद्विीय प्राकृखिक एवम ्

साुँस्कृखिक सम्पदा र खवखवधिाको कारण यस क्षेरमा िलुनात्मक लाभ रिकेो छ । िासगरी, खिमाली प्राकृखिक 

सनु्दरिा, मित्वपणूि धाखमिक पयििकीय गन्िव्य िथा मौखलक साुँस्कृखिक िथा परुािाखत्वक सम्पदा नपेालको पयििन 

क्षेरमा प्रचरु सम्भावना बोकेका खनखध िुन ्। यी स्थल र सम्पदाको संरक्षण, प्रवद्धिन र खवखवधीकरण गद ै

पयििकीयस्थलको रूपमा खवकास गरी राखरिय अथििन्रको प्रमिु आधारको रूपमा यस क्षरेलाई खवकखसि गने नीखि 

नेपालको संखवधानले अगंीकार गरेको छ । पयििन प्रवद्धिनको माध्यमबाि रोिगारीका अवसर वखृद्ध, गररबी खनवारण र 

िनिाको िीवनस्िरमा सधुार ल्याई आखथिक समखृद्धको लक्ष्य िाखसल गनि यस क्षरेको मित्वपणूि योगदान रिन ेभएकोले 

पयििन अथििन्रको प्रमिु संवािक पखन िो ।  

खवश्व बिार र िासगरी खछमेकी मलुुकको ठूलो िनसंख्या एवम ्पयििन बिार समिेबाि लाभ प्राि गरी नेपालमा 

पयििन आगमन र बसाइ अवखधमा वखृद्ध िुन ेसम्भावना छ ।  आ.व. ०७४/७५ मा पयििक आगमन ९ लाि ४० ििार 

रिकेो, पयििन क्षरेबाि कुल गाििस््य  उत्पादनमा २.६ प्रखिशि योगदान पगुेको, ३१ ििार रोिगारी खसििना भएको िथा 

प्रखि पयििक िचि प्रखि खदन ५४ अमेररकी डलर र औसि बसाई १३ खदन रिकेो छ । 

२. प्रिुख सिथया 

नेपालको पयििन खवकासमा पयििन उपि र खक्रयाकलापको अपेखक्षि खवकास र खवखवधीकरण िुन नसक्न,ु 

अन्िरािखरिय स्िरमा पयििन प्रवद्धिन अपखेक्षि रूपमा गनि नसखकन,ु पयििन पवूािधारको कमी िुन,ु धाखमिक िथा सांस्कृखिक 

सम्पदािरूको संरक्षण सम्वद्धिन र पयििन खवकासमा खनिी क्षरेलाई पयािि सिभागी गराउन नसक्न,ु पयििन क्षरेको 

खवकासमा उद्यमशीलिा खवकासलाई िोड्न नसखकन,ु पयििन क्षेरबाि प्राि लाभको न्यायोखचि खविरण िुन नसक्न ुर 

पयििकीय गखिखवखध प्रखवखधमैरी निुन ुिस्िा प्रमिु समस्या रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

खवश्व पयििन बिारमा नपेाललाई प्रमिु आकषिक पयििकीय गन्िव्यको रूपमा स्थाखपि गनुि, िवाई सेवाको सरुक्षा, 

खवश्वसनीयिा र खवस्िार गनुि, पयििकीय सेवा सखुवधाको गणुस्िर वखृद्ध गनुि, नयाुँ गन्िव्य स्थलिरूको पखिचान र 

खवखवधीकरण गनुि, पयििकीय पवूािधार खवकासमा खनिी क्षरेको लगानी आकखषिि गनुि, पयििन उद्योग र पयििन 

अथििन्रको रूपमा नेपाललाई खवकास गन ेसोच ियार गनुि र यस क्षरेमा आवश्यक दक्ष िनशखिको पयािििा कायम 

राख्न,ु यस क्षरेमा िलवाय ुपररवििनिन्य िोखिमबाि आउन ेअसर कम गनुि  चनुौिीको रूपमा रिकेा छन ्। यसैगरी 

पयििकको िचि र बसाई अवखध वखृद्ध गने गरी पयििन उपिको खवखवधीकरण र प्याकेखिङ् गनुि, गणुस्िरीय पयििक 
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आगमन वखृद्ध गनुि, पयििन सेवालाई छररिो, पयििकमैरी, सरुखक्षि र खवश्वाखसलो बनाउन,ु आधखुनक प्रखवखध र 

उपकरणको प्रयोग गरी पयििन उपििरू खचत्ताकषिक र मनोरजिनात्मक बनाई पयििकलाई व्यस्ि बनाउन ु पखन यस 

क्षेरका चनुौिी िुन ्।     

संघीय संरचना अनरुूप िीन ििका सरकारबाि पयििन क्षेरमा उत्साििनक काम गने वािावरण ियार िुन,ु 

भकूम्पबाि क्षखिग्रस्ि सांस्कृखिक सम्पदािरूको पनुखनिमािणले गखि खलन,ु नयाुँ पयििकीय गन्िव्यिरूको खवकास िुुँद ैिान,ु 

अन्िरािखरिय खबमानस्थलिरू लगायि पयििन पवूािधारिरूको खनमािणले गखि खलन,ु दु्रि खवकास भइरिकेा खछमेकी 

रारििरूको नेपालसुँग सखन्नकििा िुन,ु प्राकृखिक सनु्दरिा, अनन्ि शाखन्िआभाष, सौम्यिा, आध्याखत्मकिा, प्राचीन 

ज्ञान र दशिनको उद्गमस्थल, िैखवक खवखवधिा, खवखशष्ट प्रकृखिका पयििकीय गन्िव्य र उपििरूका कारण पयििन केन्द्र 

(Tourism Hub) बन्न सक्न ेप्रबल संभावनाले समखृद्धको एउिा प्रमिु संवािकको रूपमा पयििन क्षरे स्थाखपि िुन 

सक्ने अवसर रिकेो छ । 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

नेपाल एक आकषिक, सरुखक्षि र मनोरम पयििकीय गन्िव्य । 

४.२ लक्ष्य  

खवश्व पिियन बिारमा नेपाललाई अग्रणी स्थानमा स्थाखपि गने । 

४.३ उदे्दश्य 

१. नपेाललाई सरुखक्षि, गणुस्िरीय र पयििनमैरी बनाई आकषिक पयििन केन्द्रको रूपमा खवकास गनुि । 

२. पयििकीय गन्िव्य स्थल िथा उपिमा खवखवधीकरण गरी पयििन क्षरेको अथििन्रमा योगदान वखृद्ध गनुि । 

३. पयििकीय क्षेरबाि प्राि लाभलाई समन्याखयक रूपले िनस्िरसम्म परु् याउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 
१. खछमेकी मलुुक िथा प्रमिु 

पयििन बिारमा नपेाली 

पयििनको व्यापक प्रचार 

प्रसार र प्रवद्धिन गन े। 

१. नेपालप्रखिको अन्िरािखरिय  पयििकको धारणा र  छखब  खनमािण गनि 

अन्िरािखरिय पयििन बिारमा नपेाल खचनाउने सामग्रीको खवकास, उत्पादन र 

प्रचार प्रसार गररनछे । 

२. दोिोर् याएर नपेाल प्रवेश गने पयििकलाई नेपाल खचनाउने दिु (ब्राण्ड 

एम्बासाडोर) बनाई सम्मान गररनछे ।   

३. सन ् २०२० लाई अन्िरािखरिय स्िरमा नेपाल भ्रमण वषिको रूपमा मनाई 

आन्िररक पयििनलाई समिे प्रवद्धिन गररनछे ।  
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४. सचूना िथा सजचार र अन्य प्रखवखधको उपयोग गरी स्वदशे िथा खवदशेमा 

पयििन प्रचार प्रसार र प्रवद्धिन गररनछे ।  

५. सबै प्रदशेले पयििन क्षरेबाि लाभाखन्वि िुने गरी प्रादखेशक सन्िलुनलाई 

ध्यानमा रािी नयाुँ पयििकीय गन्िव्यिरूको खवकास र प्रवद्धिन गररनछे । 

६. पयििन खवकास गरुूयोिना ियार गरी लाग ू गररनछे ।  

७. मनोरजिनात्मक, फुसिदको उपयोग गने (Leisure) िथा गमी छल्ने 

पयििकलाई ध्यानमा रािी पिाडी शीिल आराम क्षेर (Hill Station) 

लगायि मानव-खनखमिि पयििकीय उपि/संरचना खवकासमा खनिी क्षेरलाई 

प्रोत्सािन गरी पयििकीय खक्रयाकलापिरूलाई बढी लाभ खलन सखकन ेक्षेरको 

रूपमा सजचालन र प्रवद्धिन गररनेछ ।  

८. पयििन क्षेरबाि प्राि िुने लाभलाई न्यायोखचि खविरण गनि सभा, सम्मेलन, 

गोष्ठी िथा प्रदशिनी लखक्षि पयििकीय उपि र पयििकीय गन्िव्यको 

खवखवधीकरण िथा सौन्दयीकरण गररनेछ ।  

९. आधखुनक पयििकीय उपि िस्िै: खसनमेा पयििन, सािखसक पयििन, 

मनोरजिनात्मक पयििन, शोध पयििन, व्यापाररक  पयििन, पयािपयििन, 

पवििारोिण िथा पदयारालाई कृखष पयििन आखदको खवकासका लाखग खनिी 

क्षेरसुँग  सिकायि गररनेछ ।  

१०. संवेदनशील एवम ् िलवाय ु संकिासन्न र िोखिममा रिकेा पयििन स्थल 

एवम ्सांस्कृखिक सम्पदाको पखिचान गरी संरक्षण गररनछे । 

११. पयििकीय खक्रयाकलापबाि खसखििि फोिरमलैा एवम ्प्रदषूण खनयन्रण गनि 

मापदण्ड बनाई खनयमन र खनयन्रण गररनेछ । 

१२. पयििन सेवा सखुवधालाई खवखवधीकरण, वगीकरण िथा प्रभावकारी खनयमन 

गरी गणुस्िर अखभवखृद्ध गररनेछ ।  

१३.  सािखसक पयििन पदमागिको पखिचान र खवकास गररनेछ । 

१४. पयििन क्षरेलाई वािावरणमैरी, ऊिाि खकफायिी एवम ्िलवाय ुउत्थानशील 

बनाउन नीखिगि व्यवस्था गररनेछ । 

२. पयििनको संभावना बोकेका 

खशक्षा, स्वास््य, िेलकूद 

िस्िा क्षरे समेिेर एकीकृि  

१.  पयििन सम्बद्ध नीखि िथा काननुको समसामखयक सधुार गररनेछ ।  

२. खशक्षा, स्वास््य, िेलकुदका क्षरेिरू समेिेर एकीकृि  पयििन खवकास मोडेल 

खवकास गररनेछ ।  
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िणनीमि कायषनीमि 
पयििन खवकास गन े। ३. राखरिय अथििन्रमा पयििन क्षेरको योगदानको सिी लेिांकन गनि खवस्िाररि 

लेिा (Tourism Satellite Account) ियार गररनछे ।  

४. पयििन क्षरेमा िुने िलवाय ुपररवििन संकिासन्निा र िोखिम न्यनूीकरण गरी 

पयििन उपि र उद्यमलाई खदगो बनाइनेछ ।  

५. मौसम पवूािनमुान प्रखवखधको सदुृढीकरण गद ैखवपद ्व्यवस्थापन गररनछे । 

६. प्रमिु पयििकीय स्थलमा एकीकृि स्वास््य पवूािधार खवकास गररनेछ । 

३. स्वदशेी िथा खवदशेी लगानी 

प्रोत्साखिि गद ै सावििखनक-

खनिी-सिकारी साझदेारीको 

अवधारणा अनरुूप 

आधखुनक पयििन पवूािधारको 

खवकास, बिारीकरण र 

प्रविद्धन गन े।  

१. पयििन क्षेरमा सावििाखनक-खनिी-साझेदारी प्रवद्धिन र प्रत्यक्ष वैदखेशक लगानी 

आकखषिि गनि पिल गररनछे ।  

२.  पयििन पवूािधार खवकासमा प्रदशे, स्थानीय िि, खनिी क्षरे र समदुायको 
लगानीका लाखग साझेदारी मोडल खवकास गररनछे ।  

३. क्षेरीय पयििन सजिाल खवकासको अवधारणा अनरुूप बदु्ध सखकि ि, खशव 

सखकि ि र पवूि ऐखििाखसक खमखथला संस्कृखि, रामायण सखकि ि र यस्िै अन्य 

पररयोिना खवकासमा स्थानीय िथा राखरिय पवूािधारलाई आबद्ध  गराइने छ । 

४. प्रमिु रािमागि एवम ् पयििन मागिमा पयििकमैरी पवूािधार खवकास भएको 

िुनेछ । 

५. पयििकीय सम्पदा र पयििन स्थलिरूलाई पयििकमैरी बनाइनछे ।  

६. पयििन खवकासका लाखग आधखुनक मनोरजिनात्मक यािायाि पवूािधार 

खवकास गररनेछ ।  

७. नेपालको प्राचीन सभ्यिासुँग िोखडएका अनन्ि शाखन्ि िथा स्वगीयिा, 

आध्याखत्मकिा, ज्ञान िथा दशिन, खकल्ला, धाखमिक िथा परुािाखत्वक 

मित्वका सम्पदाको पखिचान र खवकास गररनछे । 

८. मलुुकका संरखक्षि क्षरेमा पयििकीय खक्रयाकलापको प्रवद्धिन गररनेछ ।    

४. पयििन क्षरेलाई अथििन्रको 

संवािकको रूपमा खवकास 

गररनेछ । पयििकीय गन्िव्य 

स्थलको पखिचान, खवकास 

िथा खवखवधीकरण गनि 

प्रादखेशक िथा स्थानीय 

१. पयििन क्षेरमा रणनीखिक खिसाबले लाभ अखभवखृद्ध गनि अध्ययन, अनसुन्धान, 

अन्वेषण िथा ि्याङ्क व्यवस्थापन गररनछे । 

२.  पवििीय अथििन्र मोडेलखभरको पयििन अथििन्रसुँग सम्बखन्धि सब ै

कायिक्रमलाई प्रभावकारी ढगंबाि अगाखड बढाईनछे ।  

३. पयििनसुँग सम्बखन्धि प्रखिष्ठानिरूलाई नवीकरणीय ऊिािको प्रयोग गनि 
प्रोत्सािन गररनछे ।  
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सरकारले अग्रणी रूपमा 

खनिी क्षेरसुँग सिकायि गन े। 

४. पयििनसुँग  सम्बखन्धि प्रखिष्ठानिरूलाई िररि अथििन्रका आयामको उपयोग 

गनि प्रोत्सािन गररनेछ ।   

५. पयििन क्षेरका पयािि दक्ष िनशखिको खवकास गररनछे । यसका लाखग पयििन 

माखनि खवश्वखवद्यालयको स्थापना गने, शैखक्षक पाठ्यक्रममा पयििन खवषयलाई 

समावेश गने र खनिी क्षेरसुँगको सिकायिमा खनखश्चि मापदण्ड कायम गरी 

िाखलम सजचालन गररनछे ।  

५. पयििकीय उपिलाई मलू्य 

श्रङ्ृिलामा आबद्ध गरी 

स्थानीय स्िरसम्म यस 

क्षेरको लाभ खविरण गने ।  

१. पयििन उपिको खवकासमा स्थानीय साधन र उत्पादनिरूलाई प्रोत्साखिि 
गररनेछ । 

२. पयििकीय क्षरेको खदगो िथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लाखग प्रदशे, स्थानीय 

िि र समदुायसुँग सिकायि गररनछे । साथै, िी क्षरेमा फोिरमलैा र प्रदषूण 

खनयन्रण गररनेछ ।  

३. समदुायमा आधाररि ग्रामीण एवम ् घरबास पयििनको खवस्िार गरी यस 

क्षेरबाि प्राि लाभलाई िनस्िरसम्म परु् याइनछे । प्रत्येक स्थानीय ििमा 

स्थानीय खवशेषिा सखििको पयििकीय गन्िव्यको खवकास र िोमस्िेको व्वस्था 

गनि स्थानीय पाखलकािरूसुँग सिकायि गररनछे । 

४. िाप्लेिङ्ुगदखेि दाचुिलासम्मको गे्रि खिमालयन िेल, धौलाखगरी सेन्चरुी 

लगायिका पदमागिमा पवूािधार खवकास गररनछे । 

५.  अपेमक्षि उपलमधध 

नेपालमा खवदशेी पयििक आगमन संख्या ३५ लाि पगुेको िुनछे । खवदशेी पयििकको सरदर बसाई अवखध १५ 

खदन पगुेको र खवदशेी पयििकको सरदर दखैनक िचि १०० अमेररकी डलर पगुेको िुनछे । योिना अवखधमा ४ लाि ९० 

ििार थप प्रत्यक्ष रोिगारीका अवसर खसििना भएको िुने र कुल गाििस््य उत्पादनमा पयििन क्षेरको योगदान १० 

प्रखिशि पगुेको िुनेछ । 
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परिच्छेद – ७ 

सािामजक के्षत्र 

७.१ जनसखं्या िथा बसाइुँसिाई 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले िनसंख्या व्यवस्थापनको कायिलाइि संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका सरकारको कायि 

खिम्मेवारीमा रािेको छ । समिामलूक सामाखिक, आखथिक िथा सांस्कृखिक संरचना खनमािणमा योगदान गद ै िरेक 

नागररकलाई गणुस्िरीय िीवनयापनको लाखग अवसरको वखृद्ध गनि िनसंख्या सम्बन्धी दीघिकालीन योिना, (२०६७-

२०८७), िनसंख्या र खवकास सम्बन्धी अन्िरािखरिय सम्मेलनका कायियोिना, खदगो खवकास लक्ष्य र राखरिय िनसंख्या 

नीखि, २०७१ कायािन्वयनमा ल्याइएका छन ्। संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको एकल िथा साझा अखधकारको कायि 

खवस्ििृीकरणले योिना, पररवार खनयोिन र िनसंख्या व्यवस्थापनलाइि संघ र प्रदशेको साझा खिम्मवेारीको रूपमा 

खलएको छ भन ेव्यखिगि घिना (िन्म, मतृ्य,ु खववाि, सम्बन्ध खबच्छेद, बसाइुँसराई) सम्बखन्धि ि्याङ्क व्यवस्थापन 

गने कायि संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको अखधकारको राखरिय कायिसचूीमा रिकेो छ । राखरिय नीखि, कायिक्रम िथा 

योिनाबद्ध खवकासको फलस्वरूप िनसंख्याको वाखषिक वखृद्धदर १.३५ प्रखिशि (राखरिय िनगणना, २०६८), 

प्रिननशील मखिलाको कुल प्रिनन दर २.३ प्रखि मखिला (नपेाल िनसांखख्यक स्वास््य सवेक्षण, २०७३), 

िनसांखख्यक लाभांशको रूपमा रिकेो उत्पादनशील िनसंख्या ५७ प्रखिशि र खवदशेमा रिकेो उत्पादनशील िनशखि 

७.३ प्रखिशि रिकेो छ । यस पररप्रेक्षमा िनसंख्या िथा बसाइसराई बिुसरोकारको खवषय भएकाले सबै सावििखनक 

नीखिमा पखिलो प्राथखमकिाका साथ व्यवस्थापन गनुि मित्वपणूि माखनन्छ । िनशखि खवकासको पररचालक िथा 

प्रयोगकिािका साथै उत्पादक र उपभोिा समिे  िो । एकाखिर प्रिनन दर घि्द ैगएको, औसि आयमुा वखृद्ध िुुँद ैगएको 

र यवुा िनशखि खवदखेशन ेक्रम िारी छ भन ेअकोखिर ज्येष्ठ नागररकको िनसंख्या बढ्दो क्रममा रिकेो छ । बाह्य िथा 

आन्िररक बसाइुँसराई उच्च रिकेो कारण िनसंख्याको खविरणमा असमानिा बढ्द ैगएकाले यसबाि आखथिक उत्पादन 

र खविरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पनि नखदन िनसंख्या िथा बसाइुँसराईलाई अन्िरसम्बखन्धि खवषयको रूपमा व्यवस्थापन गनुि 

अपररिायि माखनन्छ । 

२. प्रिुख सिथया 

िनसंख्या व्यवस्थापनका नीखि िथा कायिक्रमलाई सरकारी, गैरसरकारी, खनिी क्षेर िथा नागररक समािबाि 

आन्िररकीकरण र समन्वय गनि नसक्न,ु ि्यमा आधाररि राखरिय नीखि खनमािण गनि प्रखिखनखधमलूक अनसुन्धान 

कायिलाइि प्रभावकारी रूपमा अगाखड बढाउन नसक्न,ु गररबी, अखशक्षा, भौगोखलक खवकििा, अव्यवखस्थि बसोबास र 
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बसाइुँसराई िथा आप्रवासन र सामाखिक कुरीखिका कारण िनसंख्या र खवकासकाबीच असन्िुलन िुन ु यस क्षरेका 

प्रमिु समस्या िुन ्। खस्थर संगठनात्मक संरचनाको अभाव िुन,ु खवस्ििृ एवम ्िण्डीकृि ि्याङ्क सखििको िनसंख्या 

व्यवस्थापन सचूना प्रणाली स्थापना िुन नसक्न,ु िनसांखख्यक लाभांशको रूपमा रिकेो उत्पादनशील िनशखिको 

आन्िररक िथा बाह्य आप्रवासनले कृखष िथा गैरकृखष क्षेरको उत्पादनमा नकारात्मक असर पनुि, खवकासको 

असन्िुखलि खविरण िथा िलवाय ुपररवििन, प्राकृखिक प्रकोप िस्िा कारणिरूले माखनसिरूको स्व:स्फूिि बसाइुँसराई 

प्रभाखवि भई िनसंख्याको खविरणमा प्रखिकूल प्रभाव पनुि, िीव्र रूपमा बढ्द ै गएको शिरीकरणलाई व्यवखस्थि गनि 

नसखकन,ु िनसंख्या व्यवस्थापन, बसाइुँसराई, आप्रवास र खवकासकाबीचमा समन्वयात्मक रूपमा  कायिक्रमिरू 

सजचालन गनि नसक्न ुिस्िा समस्या समिे यस क्षेरमा रिकेा छन ्।  

३. चुनौिी  िथा अिसि 

राखरिय नीखि िथा कायिक्रमिरू ििुिमा गदाि िनसांखख्यक सचूक र आखथिक िथा भौखिक खवकासका 

सचूकिरूबीच िादात्म्यिा िथा सन्िुलन कायम गनुि, उत्पादनशील िनशखिलाई रोिगारीका माध्यमबाि स्वदशेम ै

राख्न ेवािावरण खनमािण गनुि, स्वदशेबाि खवदशे र खवदशेबाि स्वदशेमा आई बसोबास गनेिरूको समखुचि व्यवस्थापन 

गनुि, उच्चदरमा बढ्दो ज्येष्ठ नागररकको िनसंख्याको व्यवस्थापन गनुि, स्वास््य, खशक्षा, रोिगारी र िानेपानी िस्िा 

आधारभिू सखुवधा सखििको एकीकृि बस्िी खवकास गनुि, सन्िुखलि िथा समानपुाखिक खवकास माफि ि आन्िररक 

बसाइुँसराईलाइि व्यवखस्थि गनुि िथा स्थानीय ििमा िनसांखख्यकीय सचूना बैंकको खनमािण र  खवस्िार गनुि िस्िा चनुौिी 

रिकेा छन ्।  

िनसंख्या सम्बन्धी दीघिकालीन योिना रिन,ु कुल िनसंख्यामा १५ दखेि ५९ वषि उमेरका िनसंख्याको प्रखिशि 

उच्च रिी िनसांखख्यक लाभको  उच्चिम उपयोग गरी दशेको आखथिक र सामाखिक खवकासमा योगदान परु् याउन ु

सखकने अवस्था रिन,ु सानो िथा गणुस्िरीय पररवारको अवधारणालाई अखधकांश नागररकले आत्मसाि गनुि, 

िनसंख्या र बसाइुँसराईको व्यवस्थापन एवम ् खवकासलाइि एकसाथ लैिान ेकायिमा राज्यको उच्च प्राथखमकिा रिन,ु 

वैदखेशक रोिगारीबाि प्राि खवपे्रषण एवम ्सीपलाई  राज्यको प्राथखमकिा प्राि क्षरेमा लगानी िुने अनकूुल वािावरण 

बन्द ैिान,ु पवूािधार खवकास, खिमाल र पिाडी क्षेरमा साना शिर खनमािण, रोिगारीका अवसरको खसििना, एकीकृि 

बस्िी खवकास लगायिका कायिक्रमिरू माफि ि बसाइुँसराईको व्यवस्थापन गनुिपछि भन्न ेकुरामा सबैको मिैक्यिा रिन,ु 

िनसंख्या र बसाइुँसराई व्यवस्थापनमा अन्िरािखरिय समदुायिरूको चासो बढ्द ै िान ु िथा राज्यका संघ, प्रदशे र 

स्थानीय ििबाि िनसंख्या र बसाइुँसराई सम्बन्धी कायिक्रम संचालन गनि सखकने िस्िा अवसर रिकेा छन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

उत्पादनशील िनसांखख्यक स्रोि । 
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४.२ लक्ष्य 

िनसंख्या िथा बसाइुँसराईको उखचि व्यवस्थापन गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. सबै नागररकलाइि स्वस्थ, सबल र सखक्रय बनाई औसि आयमुा वखृद्ध गनुि  ।  

२. बसाइुँसराई िथा शिरीकरणको व्यवस्थापन र िनसांखख्यक लाभांशको सदपुयोग गनुि । 

३. िनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन िथा अनसुन्धानलाइि संस्थागि गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. खकशोर-खकशोरी िथा 
यवुािरूको सरुखक्षि यौन 

िथा प्रिननस्वास््य, पररवार 

खनयोिन, सरुखक्षि माितृ्व र 

सरुखक्षि गभिपिन लगायिका 

सेवालाई अखधकारमिुी 

कायिक्रमको रूपमा खवकास 

गन े। 

१. सरुखक्षि यौन िथा प्रिनन स्वास््य लगायिका सेवालाई अखधकारका 

रूपमा खवकास गरी गणुस्िररय बनाउुँद ैपिुुँच बढाइनेछ ।  

२. खकशोरी आमाबाि िुन े िन्मदर िथा कम उमरेमा िुन े गभिधारणलाइि 

घिाउन, सरुखक्षि गभिपिन िथा यौन खशक्षा र प्रिनन स्वास््य सेवालाई 

खवस्िार गररनछे ।   

३. खकशोर-खकशोरी िथा यवुािरूको सरुखक्षि एवम ् खिम्मेवार चालचलन र 

बानी-व्यिोरा प्रवद्धिन िथा उनीिरूको िीवनोपयोगी क्षमिा खवकासको 

लाखग खवशेष कायिक्रमिरू संचालन गररन ेछ ।   

४. बाल खववाि न्यनूीकरण गनि खकशोर-खकशोरी िथा यवुािरूको लाखग 

आवश्यक, उपयिु र  सविसलुभ शैखक्षक वािावरणको खवकासमा िोड 

खदइनेछ ।  

५. खकशोर-खकशोरी िथा यवुािरूको रोिगारमलूक िथा िीवनोपयोगी 

खशक्षाको माध्यमबाि क्षमिा अखभवखृद्ध गररनछे ।  

२. िनसांखख्यक लाभांश 
सदपुयोग गनि ज्ञान र सीपमा 

आधाररि रोिगारीका 

अवसर खसििना  गने  । 

१. खवकास कायिक्रम र िनसंख्य बीच  सामजिस्यिा कायम गद ै िनसंख्या  

व्यवस्थापनलाइि समन्वयात्मक रूपमा संचालन  गररनेछ ।  

२. प्रदशे र स्थानीय ििमा िनसंख्या व्यवस्थापन कायिलाइि स्थानीय 

आवश्यकिानसुार संचालन गनि संस्थागि संयन्रको खवकास गररनछे ।  

३. िनसंख्या व्यवस्थापनका लाखग खवकासका साझेदार, सरकारी खनकाय, 

गैरसरकारी संस्था, खनिी क्षरे, सिकारी िथा सामदुाखयक संस्थािरसुँगको 

साझेदारी र सिकायिलाई प्रोत्सािन गररनेछ ।  

४. मानव संशाधन खवकासका लाखग खवस्ििृ कायि योिना बनाई िानसांखख्यक 

लाभांशको सदपुयोग गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

५. वैदखेशक रोिगारीबाि फकेका िनशखि िथा संगखठि यवुा िनशखिले 

आििन गरेको सीप, ज्ञान, क्षमिा, संस्कृखि िथा साधन स्रोिलाई 

उद्यमशीलिा, स्वरोिगार र व्यावसाखयक कायि माफि ि उत्पादनशील क्षेरमा 

लगानी गनि प्रोत्सािन गररनछे ।     

३. अखधकारमा आधाररि 

लैंखगक समानिा र  

समावेशीकरणको 

माध्यमबाि िनसङ्ख्या  र 

खवकासमा मलूप्रवािीकरण 

गने नीखि खलंद ैखवद्यमान 

काननु िथा संस्थागि 

व्यवस्थामा सधुार गन े।  

१. लैंखगक समानिा र सामाखिक समावेशीकरणको मान्यिा अनरुूप िनसंख्या 

िथा खदगो खवकासका कायिक्रमिरूमा  गररब, खसमान्िीकृि, दखलि, मखिला, 

बालबाखलका, खकशोर-खकशोरी, असि िथा अपांगिा भएका व्यखि िथा 

िेष्ठ नागररकको सिभाखगिालाई सखुनखश्चि गररनछे ।     

२. परम्परागि  रूपमा नेपाली समािले अवलम्वन गद ैआएको पाररवाररक 

मलू्य र मान्यिालाई सम्मान गद ै व्यवखस्थि पररवारको अवधारणालाई 

प्रोत्साखिि गररनेछ । 

३. ज्येष्ठ नागररकको अनभुव, ज्ञान, क्षमिा र सीपलाई समाि र रारि 

खवकासमा लगाउने वािावरण खसििना गररनेछ ।   

४. क्रखमक रूपमा नेपालमा ज्येष्ठ नागररकिरूको संख्यामा वखृद्ध भइरिकेो 

सन्दभिमा उनीिरूको लाखग सामाखिक सरुक्षा िथा सामाखिक संरक्षणका 

कायिक्रमिरू ियार गरी सम्वोधन गररनछे ।  

५. केन्द्रीय र प्रादखेशक अस्पिालिरूमा िेररयाखिक वाडििरूको खवकास र 

खवस्िार गररनेछ साथै अन्य अस्पिाल एवम ् स्वास््य संस्थािरूमा पखन 

ज्येष्ठ नागररकिरूको सिि पिुुँचको लाखग समाखिक संघसंस्थािरूसुँग 

समन्वय र सिकायि गरी खदवा स्यािार िथा प्रवद्धिन कायिक्रम संचालन 

गररनेछ ।  

६. सीमान्िकृि एवम ्लोपोन्मिु िाखि (राउिे, कुसणु्डा, चेपाङ्ग, रािवंशी, 

चमार, मसुिर, वादी, रािी आखद) को संरक्षण गनि खवशेष कायिक्रम 

संचालन र संस्थागि समिे गररनछे । 

७. राज्यका सबै संरचना र कायिक्रमिरू अपाङ्गमैरी बनाइनछे । 

४. ग्रामीण िथा दगुिम क्षेरमा 
एकीकृि बस्िी खवकासको 

माध्यमबाि आन्िररक 

बसाइुँसराई र शिरीकरणलाइि 

व्यवखस्थि गन े। 

१. आन्िररक बसाइुँसराईबाि स्थानीय बाखसन्दा/रैथानिेरूको आखथिक, 

सामाखिक, सांस्कृखिक खवकासमा खवचलन िुन नखदन खवशेष कायिक्रम 

संचालन गररनेछ ।  

२. सािै प्रदशेमा शिरी खवकासका सम्भाव्यिा भएका स्थानिरूको पखिचान 

गरी खिनलाइि शिरका पवूािधारसखिि यािायाि िथा सचूनाका सजिालले 
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िणनीमि कायषनीमि 

िोखडनेछ भन े ग्रामीण समदुायमा बसोबास गनलेाइि संिालमा िोखडन 

प्रोत्सािन गररनछे  ।   

३. ग्रामीण, दगुिम िथा  पछाखड परेका क्षेरमा खशक्षा, स्वास््य, भौखिक पवूािधार 

खनमािणको सामनपुाखिक खवकासमा िोड  खदुँद,ै रोिगारी र अवसरको 

खसििना गररनेछ ।   

४. भाषा, धमि, िाखि, संस्कृखिसुँग मलेिाने गरी समदुायको बस्िी खवकासमा 

प्रथखमकिा खदइनेछ । 

५. खवकास आयोिनाको सजचालन पवूि नै िनसांखख्यक प्रभाव मलू्याङ्कन 

गररनेछ ।  

६. खवदशेी नागररकिरूको आप्रवास, खिनको संख्या र खवशेषिा समिेका 

आधारमा आप्रवास प्रवखृत्तलाइि खनयमन गररनेछ ।   

५. िनसंख्या िथा बसाइुँसराई 
सम्बन्धी ि्याङ्क 

व्यवस्थापनलाई गणुस्िरीय 

िथा प्रखवखधमरैी बनाइि 

अध्ययन, अनसुन्धान, 

सवेक्षण, प्रक्षपेण, खव्ेषण 

गरी िनसंख्या सचूनालाई 

व्यवखस्थि गने  । 

१. िन्म, खववाि, बसाइुँसराई र मतृ्यिुस्िा व्यखिगि घिनाको दिाि 

प्रणालीलाई  प्रोत्सािन गनुिका साथै काननुी रूपमा समिे अखनवायि गराइन े

छ ।  

२. मतृ्यकुो कारण परीक्षण गने व्यवस्थाको खवकासका साथै स्वास््य संस्थामा 

िुने मतृ्य ुिथा िन्मलाई समेि खवद्यिुीय-व्यखिगि घिना दिािसुँग आबद्धिा 

गररनेछ ।  

३. स्थानीय ििमा राखिन ेि्याङ्कलाई राखरिय मलू संिालसुँग आबद्ध गरी 

िरेक समयमा िनसांखख्यक सचूना अद्यावखधक िुन े प्रणालीको खवकास  

िथा सम्प्रेषणको व्यवस्था समिे गररनेछ ।  

४. खवकास आयोिना ििुिमा गदाि पवूि सम्भाव्यिा अध्ययन  प्रणालीलाइि 

पारदशी र वैज्ञाखनक बनाइनेछ ।  

५. आन्िररक र बाह्य बसाइुँसराई सम्बन्धी अखभलेिन र ि्याङ्क 

प्रणालीलाई व्यवखस्थि गररनछे ।  

६. िनसंख्या िथा बसाइुँसराई, खवकास र वािावरणबीच समन्वय र सिकायि  

गद ैिनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाइि समग्र खवकासको अखभन्न अंगको रूपमा 

संस्थागि गररनेछ ।  

७. िनसंख्या र खवकासका खवखवध क्षेरमा िुन ेअध्ययन र अनसुन्धानिरूको 

खनयखमििा, एकरूपिा िथा गणुस्िरीयिा कायम गनि एवम ् खिनका 

खनरकषििरूको राखरिय नीखि खनमािण एवम ्योिना ििुिमामा उपयोग गनिका 

लाखग केन्द्रीय ििमा एक खनयमन खनकायको व्यवस्था गररनेछ ।  
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५. अपेमक्षि उपलमधध 

सबै सावििखनक नीखििरूमा िनसंख्या  र  खवकासले उच्च प्राथखमकिा पाएको िुनेछ । स्वस्थ, सबल र सखक्रय 

िीवनसखिि नेपालीको औसि आय ु७२ वषि िुनेछ । कुल प्रिनन दर प्रखिस्थापन स्िर (२.१) मा पगुकेो िुनेछ । िन्म, 

मतृ्य,ु खववाि र बसाइुँसराई िस्िा व्यखिगि घिनाको प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन भएको िुनछे । िनसंख्या 

व्यवस्थापन सचूना प्रणाली माफि ि िनसंख्याको अद्यावखधक ि्यांक उपलब्ध भएको िुनेछ । िनसांखख्यक लाभांश 

सदपुयोग गनि उल्लेिनीय रोिगारी खसििना भएको िुनेछ । बसाइुँसराई र शिरीकरण व्यवखस्थि भएको िुनछे ।  

७.२ मिक्षा 

१. पृष्ठभूमि   

खशक्षा खवकासको आधार  िो । साथै, मयािखदि एवम ्परररकृि िीवन र सम्माखनि रोिगारी िथा उद्यम खवकासको 

आधार समेि िो । ज्ञानमा आधाररि समािको माध्यमबाि मलुुकको खदगो  शाखन्ि र समखृद्धका लाखग खशक्षालाई 

मित्वपणूि माध्यमको रूपमा स्वीकार गररुँद ैआएको छ । नेपालको संखवधानले खशक्षा सम्बन्धी िकलाई मौखलक िकका 

रूपमा प्रत्याभिू गरेको छ । संखवधानले आधारभिू ििसम्मको खशक्षामा पिुुँच, आधारभिू ििसम्मको अखनवायि र 

खनःशलु्क खशक्षा िथा माध्यखमक ििसम्मको खनःशलु्क खशक्षा पाउने िक प्रत्याभिू गरेको छ । अपांगिा भएका र 

आखथिक रूपले खवपन्न नागररकलाई काननु बमोखिम खनःशलु्क उच्च खशक्षा पाउन,े प्रत्येक नेपाली समदुायलाई काननु 

बमोखिम आफ्नो मािभृाषामा खशक्षा पाउने र त्यसका लाखग खवद्यालय िथा शैखक्षक संस्था िोल्न ेर सजचालन गन ेिक 

प्रत्याभिू गरेको छ ।  साथै, खशक्षालाई वजै्ञाखनक, प्राखवखधक, व्यावसाखयक, सीपमलूक िथा रोिगारमलूक बनाउुँद ै

खशक्षामा राज्यको लगानी अखभवखृद्ध गद ैखनिी क्षरेको लगानीलाई खनयमन र व्यवस्थापन गरी सेवामलूक बनाउने नीखि 

अवलम्बन गरेको छ ।  

आखथिक वषि २०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा १५ वषि माखथको िनसङ्ख्याको साक्षरिा दर ५८ प्रखिशि पगुेको छ 

भने १५ दखेि २४ वषि उमेर समिूको यवुा साक्षरिा दर ८५ प्रखिशि पगुेको छ । पवूि प्राथखमक खशक्षामा कुल भनािदर 

८४.१ प्रखिशि, पवूि प्राथखमक खशक्षाको अनभुव सखिि कक्षा १ मा भनाििुने बालबाखलकाको संख्या ६६.३ प्रखिशि 

पगुेको छ । कक्षा १दखेि ५ सम्मको िदु भनािदर ९७.२ प्रखिशि र कक्षा १ दखेि ८ सम्मको िदु भनािदर  ९२.३ प्रखिशि  

र माध्यखमक िि (कक्षा ९-१२) को िदु भनािदर  ४३.९ प्रखिशि रिकेो छ  । अध्ययनको क्रममा बीचैमा खवद्यालय 

छाड्न ेदर कक्षा १ दखेि ५ मा ३.८ प्रखिशि, कक्षा ६ दखेि ८ मा ४.४ प्रखिशि र कक्षा ९ दखेि १० मा  ३.७ प्रखिशि  

छ । यसैगरी प्राथखमक िि र माध्यखमक िि (११-१२) को लैङ्खगक समिा सचूकाङ्क क्रमशः १.० र १.०२ रिकेो छ । 

उच्च खशक्षामा सििै दखेिने भनाि दर कररब १२.४ प्रखिशि रिकेो छ । खवदशेमा पढ्न िान ेएवम ् वैदखेशक संस्थामा 

पढ्न ेसमिे गदाि यो कररब १५ प्रखिशि पगुेको दखेिन्छ  । वाखषिक झण्डै पाुँचलाि यवुािरू श्रम बिारमा प्रवेश गदिछन 

िर कररब एक लाि पचास ििारले मार प्राखवखधक िथा व्यावसाखयक िाखलम प्राि गने गरेका छन ्। िनसंख्या 

संरचनालाई खव्ेशण गदाि िाल खकशोर एवम ्यवुा (१०-२४ वषि) समिूको ठूलो खिस्सा रिकेोले आगामी वषििरूको 
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लाखग खशक्षाको व्यवस्थापनमा यसलाई ध्यान खदन ु िरुरी दखेिन्छ । राज्यको निेतृ्वदायी र खनिी क्षरेको  पररपरूक 

भखूमकामा गणुस्िर अखभवखृद्ध गद ैसमग्र खशक्षा क्षेरको खवकास गने मलुभिू सोच यस योिनाले रािेको छ । 

२. प्रिुख सिथया 

सबैका लाखग गणुस्िरीय खशक्षामा पिुुँच सखुनखश्चि गनि नसखकन,ु खवशेष िथा लखक्षि समिूका बालबाखलकाको 

पिुुँच सखुनखश्चि गनि नसखकन,ु भनाि भएका खवद्याथीको खनरन्िरिा कायम गद ैअपेखक्षिरूपमा खसकाइ उपलखब्ध िाखसल 

िुन नसक्न,ु ििगि, क्षेरगि एवम ् खवषयगि रूपमा सबै खवद्यालयमा खशक्षक व्यवस्थापन गनि नसक्न,ु प्राखवखधक 

खशक्षालाई खशक्षाको मलू धारको रूपमा खवकास गनि नसखकन,ु प्राखवखधक िथा व्यावसाखयक खशक्षा र सीप खवकास एवम ्

खशक्षा सम्बन्धी अखधकार कायािन्वयन गनिका लाखग पयािि स्रोिको व्यवस्थापन गनि नसखकन,ु खवश्वखवद्यालय खशक्षालाई 

अनसुन्धानमा आधाररि बनाइि ज्ञानमा आधाररि अथििन्रमा िेवा परु् याउन सक्ने िनशखि उत्पादनमा केखन्द्रि गनि 

नसखकन,ु िोखकएको शैखक्षक वषिमा िि पार गनेको सङ्ख्या कम िुन,ु बिारको माग अनसुार िनशखि उपलब्ध निुन,ु 

उत्पाखदि िनशखिले पखन योग्यिा अनसुारको रोिगारी प्राि गनि नसक्न,ु पठन संस्कृखिको खवकास िथा िीवनपयिन्ि 

खशक्षाका लाखग सावििखनक पसु्िकालय प्रणालीको खवकास निुन,ु खशक्षा क्षरेका सबै ििमा सशुासनको प्रत्याभखुि गनि 

नसखकन,ु सावििखनक र खनिी लगानीका शैखक्षक संस्थाको उखचि व्यवस्थापन, प्रखिभािरूको पलायन खनयन्रण िस्िा 

खवषयिरू खशक्षा क्षरेमा प्रमिु समस्याका रूपमा रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी ि अिसि 

खवद्यालय खशक्षाको सविसलुभिा,उपयिु पवूािधारको खवकास, समन्याखयकिा, गणुस्िरको सखुनखश्चििा सखिि 

सावििखनक खशक्षा प्रखिको आकषिण अखभवखृद्ध गनुि', खवद्याथी संख्याको अनपुािमा खशक्षक दरबन्दी खमलान िथा 

पनुखवििरण गनुि, शैखक्षक सशुासन र उत्तरदाखयत्व अखभवखृद्ध गनुि, सबै प्रकारका खवद्यालयमा भौखिक पवूािधार सखििको 

आकषिक खसकाइ वािावरण खवकास गनुि, खशक्षण खसकाइ पद्दखिलाई व्याविाररक, बालमैरी एवम ्प्रखवखधमा आधाररि 

बनाउन,ुउद्यमशील, समालोचनात्मक र अन्वेषणकारी नागररक ियार गनुि, खवद्यालय बाखिर रिकेा सब ै

बालबाखलकालाई खवद्यालयमा भनाि गनुि, कक्षा छाड्ने दर शनू्यमा झारी अपखेक्षि खसकाइ उपलखब्ध िाखसल गनुि, 

प्राखवखधक खशक्षा िथा व्यावसाखयक िाखलमको खवकासको लाखग भौखिक पवूािधार, प्राखवखधक िनशखिको उपलब्धिा र 

समन्याखयक पिुुँच सखुनखश्चि गनि आवश्यक पने स्रोि–साधनको उपलब्धिा र व्यवस्थापन गनुि, सबै खवश्वखवद्यालयबाि 

उत्पादन िुन ेिनशखिलाई अन्िरािखरियस्िरमा समकक्षी र प्रखिस्पधी बनाउन,ु प्राखवखधक उच्च खशक्षाको अवसर खवस्िार 

गद ैज्ञान र प्रखवखधमा आधाररि अथििन्र प्रवद्धिन गन ेनवीन सोचलाई वास्िखवकिामा उिानि', खशक्षा क्षरेमा सशुासन र 

उत्तरदाखयत्व अखभवखृद्ध गनि', क्षमिावान ्यवुालाइि स्वदशेमै सेवा गने अवसरको खसििना गनुि, शैखक्षक प्रशासनको 

समयसापेक्ष पनुःसंरचना, िनसाङ्खख्यक बनोि, आन्िररक र बाह्य बसाइुँसराइको प्रवखृत्त समेिको अध्ययन गरी 

शैखक्षक संस्थािरूको नक्साङ्न गनुि र सचूना िथा सजचार प्रखवखधले ल्याएका खवखवध अवसरको सदपुयोग गनुि यस 

क्षेरका प्रमिु चनुौिी िुन ्। 
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खशक्षालाई मौखलक िकको रूपमा स्थाखपि गद ैअखधकार र खिम्मेवारी सखिि स्थानीय सरकारलाई  खिम्मेवार 

गराउने संवैधाखनक आधार भएकाले खशक्षामा सिभाखगिा र पिुुँचमा वखृद्धगरी गणुस्िर सधुार गनि सखकन ेअवसर खसििना 

िुन,ु साक्षरिा दरमा भएको वखृद्ध, खवद्यालय ििको िदु भनािदर र लैङ्खगक समिा सचूकाङ्कमा प्रगखि दखेिन,ु खशक्षामा 

समावेशी सिभाखगिा अखभवखृद्ध िुन,ु सावििखनक खवद्यालय प्रखिको चासो र िन अपेक्षा बढ्द ै िान,ु प्राखवखधक 

खशक्षालाई िरेक स्थानीय ििसम्म सविसलुभ गराउन ेिथा प्राखवखधक उच्च खशक्षालाई प्रवद्धिन गद ैरोिगारीका अवसरमा 

वखृद्ध गन े सरकारको नीखि रिन,ु खशक्षा िीनविै ििका सरकारको साझा अखधकार क्षरेको रूपमा रिकेोले आपसी 

साझेदारीमा लगानी अखभवखृद्ध गनि सखकन े अवस्था दखेिन,ु िीनै ििका सरकारको क्षमिा खवकास गद ै  खशक्षाको 

व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी िुल्याई शैखक्षक सेवा प्रवािमा सधुार गनि सखकने अवसर रिन,ु प्राखवखधक खशक्षा खवस्िार 

माफि ि स्वदशेमा न ैरोिगारीका अवसर खसििना गरी दशेको आखथिक खवकासमा िेवा परु् याउन  सक्ने एवम ्रोिगारीको 

िोखिमा बाखिर पलायन भएका यवुा िनशखिलाई स्वदशेमा नै खफिाि गनि सखकने वािावरण ियार िुन ु र गणुस्िरीय 

शैखक्षक वािावरण खसििना गदै िोि र अनसुन्धानमा आधाररि उच्च खशक्षाको खवकास गरी नेपाललाई खवखवध 

खवषयमा उच्च खशक्षाको अध्ययन केन्द्र बनाउन सखकने वािावरण ियार िुन ुयस क्षेरका प्रमिु अवसर िुन ्।  

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

सामाखिक आखथिक रूपान्िरणका लाखग मानव संसाधनको खवकास । 

४.२ लक्ष्य 

गणुस्िरीय खशक्षा माफि ि खसििनशील, दक्ष, प्रखिस्पधी, उत्पादनशील र नवप्रवििनशील मानव स्रोिको खवकास 

गन े। 

४.३  उदे्दश्य 

१. सबै बालबाखलकालाई प्रारखम्भक बालखशक्षाको अनभुवसखिि आधारभिू खशक्षा अखनवायि िथा खनःशलु्क र 

माध्यखमक खशक्षामा खनःशलु्क पिुुँच सखुनखश्चि गरी खशक्षालाई गणुस्िरीय, िीवनोपयोगी र प्रखवखधमैरी 

बनाउन ु। 

२. प्राखवखधक खशक्षा िथा व्यावसाखयक सीप खवकासमा समावेशी र समिामलूक पिुुँच खवस्िार र गणुस्िर 

सखुनश्चि गनुि । 

३. पिुुँच र गणुस्िर अखभवखृद्ध गरी उच्च खशक्षालाई वैज्ञाखनक, नवप्रवििनात्मक, अनसुन्धानात्मक, प्रखवखधमैरी र 

रोिगारमलूक बनाउFद ैज्ञानमा आधाररि समाि र अथििन्र खनमािण गनुि । 

४. सबै नागररकका लाखग िीवन पयिन्ि खशक्षाको अवसर सखुनखश्चि गनुि । 

५. संघीय संरचना अनरुूप सबै ििका शैखक्षक-प्रशासखनक खनकाय र खशक्षण संस्थामा सशुासन कायम गनुि । 
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िणनीमि कायषनीमि 

१. एक वषि अवखधको प्रारखम्भक 

बालखवकास  िथा खशक्षा 

कायिक्रमलाई खवद्यालय 

खशक्षाको अखभन्न अङ्गको 

रूपमा खवकास गरी यसलाई 

सबै बालबाखलकाका लाखग 

अखनवायि गन े।  

 

१. कम्िीमा एक खवद्यालय एक बालखवकास केन्द्रको अवधारणा अन्िगिि 

स्थानीय सरकार माफि ि \ बालखवकास केन्द्रिरूको पनुखवििरण गरी संघीय 

सरकारबाि िाल खदइुँद ैआएको अनदुानलाई खनरन्िरिा खदुँद ै प्रदशे िथा 

स्थानीय सरकारबाि समेि लगानी गरी बालखवकास  केन्द्रको खवकासका 

लाखग लागि साझेदारी गररनेछ ।  

२. प्रारखम्भक बालखवकास  िथा खशक्षाका खशक्षकको न्यनूिम शैखक्षक 

योग्यिा र िाखलम अवखधको  पनुरावलोकन गरी योग्य खशक्षकबाि सेवा 

प्रवाि िुने व्यवस्था गररन ेछ । 

३. प्रारखम्भक बाल कक्षामा खनधािररि मापदण्ड अनरुूप बसाइुँ व्यवस्था र 

सरसफाईलाई ध्यान खदई िेलसामग्री, खसकाइ सामग्री, मनोरजिन सामग्री, 

अखडयो खभखडयो सामग्री सखिि आकषिक, मनोरजिक र बालमरैी 

कक्षाकोठा व्यवस्थापन गररनछे । 

२. अखनवायि िथा खनःशलु्क 

खशक्षाको मापदण्डको 

आधारमा खवद्यालय खशक्षामा 

समिामलूक पिुुँच सखुनखश्चि 

गनि सरकारका सबै ििलाई 

क्षमिावान र िवाफदिेी 

बनाउन े। 

१. खवद्यालय बाखिर रिकेा सब ै बालबाखलकालाई खवद्यालय भनाि गन े

अखभयानलाई सबै ििको सरकार, रािनीखिक दल, स्थानीय बखुद्धिीवी, 

समािसेवी, सरकारी िथा गरैसरकारी खनकायिरूको साझदेारीमा 

खनरन्िरिा खदई सब ैबालबाखलकालाई खवद्यालय भनाि गरी प्रत्येक स्थानीय 

ििल ेआफ्नो भौगोखलक क्षरेखभर खवद्यालय बाखिर बालबाखलका नभएको 

घोषणा गने कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

२. सबैका लाखग अखनवायि िथा खनःशलु्क आधारभिू खशक्षा सखुनखश्चि गनि 

िोखिममा परेका, अल्पसंख्यक िथा लोपोन्मिु समदुायका खवद्याथीिरू 

िथा सीमान्िLकृि समिूका खवद्याथीको खसकाइ आवश्यकिा सम्बोधन गनि 

िलुा एवम ् वैकखल्पक खशक्षाको व्यवस्था गररनकुा साथै अपाङ्गिा 

भएका बालबाखलकाको पखिचान एवम ् लेिािोिा गन े र उखचि शखैक्षक 

अवसरको खसििना गनि अपाङ्गिा अनकूुल खसकाइ सामाग्रीको प्रबन्ध र 

आवश्यकिाका आधारमा आवासीय िथा खवशेष खशक्षाको व्यवस्था 

गररनेछ । 

३. कक्षा छाड्ने समस्या समाधान गनि र खवद्यालयमा खवद्याथी खिकाइ राख्नका 

लाखग आधारभिू ििका बालबाखलकालाई खदवा िािा, अपाङ्गिा 
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भएका बालबाखलका एवम ् खवपन्न लखक्षि छारवखृत्त र स्थानीय स्वास््य 

केन्द्रमा आधाररि स्वास््य परीक्षण र उपचार िस्िा प्रोत्सािनमलूक 

कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

४. सबै प्रकारका खवपदबाि क्षखिग्रस्ि खशक्षण संस्थािरूको पनुःखनमािण गरी 

खशक्षण संस्थािरूलाई भौखिक पवूािधार सम्पन्न गने िथा बिुप्रकारका 

खवपदप्रखि संवेदनशील र अपाङ्गमरैी बनाइनछे । 

५. दगुिम िथा खिमाली क्षरेका, खवशेष आवश्यकिा भएका बालबाखलका 

अध्ययन गने खवद्यालय  िथा नमनुाको रूपमा खवकास गररने खवद्यालयमा 

आवासीय सखुवधा सखििको शैखक्षक प्रवन्ध गररन'का साथै स्थानीय 

आवश्यकिाका आधारमा खवपन्न, सीमान्िकृि िथा लोपोन्मिु 

समदुायका बालबाखलकालाई लखक्षि गरी आवासीय सखुवधा सखििका 

खवद्यालय सजचालनमा ल्याइनछे । 

६. प्रत्येक गाउुँपाखलका र नगरपाखलकामा नपगु खवषयगि खशक्षक दरबन्दी 

व्यवस्था गनि संघीय, प्रदशे र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सिकायि गरी  

सबै खवद्यालयमा न्यनूिम खशक्षक सखुनखश्चि निुुँदासम्मका लाखग एकमषु्ट 

अनदुान िथा पिके अनदुान िस्िा वैकखल्पक खवखधिरूबाि खशक्षक 

व्यवस्थापन गररनछे । 

७. खशक्षण संस्थािरूको प्रखवखध सखििको भौखिक पवूािधार खवकासको लाखग 

स+घ, प्रदशे र स्थानीय ििको लगानीमा  प्राथखमकिा  खदइनेछ । 

८. िनसाङ्खख्यक बनोि, भौगोखलक अवस्थाको आधारमा खवद्यालय 

नक्साङ्कन गरी खवद्यालय गाभ्न,े साने िथा नयाुँ स्थापना गररनेछ । 

३. खवद्यालय खशक्षामा गणुस्िर 

मापदण्ड र प्रत्यायन प्रणाली 

(Accreditation System) 

खवकास गरी खवद्यालयमा 

समान गणुस्िर कायम गन े। 

१. पढ्नका लाखग खसक्ने िथा खसक्नका लाखग पढ्ने प्रखक्रयालाई प्रोत्साखिि 

गनि खवद्यालयमा उखचि प्रयोगशाला र पसु्िकालय िथा खसकाइ कुनाको 

व्यवस्था गररनछे । 

२. खशक्षण खसकाइ खक्रयाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन खवद्याथी संख्या कम 

भएका खवद्यालयमा बिुकक्षा खशक्षण व्यवस्था, कक्षा खशक्षण पद्दखि माफि ि 

पढाइ सीप प्रवधिन गनि उपयिु पाठ्यसामग्री, सन्दभि सामग्री, स्रोिसामग्री, 

प्रयोगात्मक सामग्री, उपयिु कक्षाकोठा व्यवस्थापन लगायिको व्यवस्था 

खमलाइनछे । 
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३. खशक्षकको न्यनूिम शैखक्षक योग्यिामा पनुरावलोकन िथा आवखधक 

रूपमा योग्यिा परीक्षण गने प्रणाली स्थापना गररनकुा साथै खशक्षकको 

खनरन्िर पेसागि क्षमिा खवकासका लाखग खशक्षक पेसागि खवकास 

कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

४. मानव संसाधन, पवूािधार िथा 

प्रखवखधको खवकास र 

िीवनोपयोगी ज्ञान र सीपमा 

आधाररि पाठ्यक्रम माफि ि ्

सबै ििको खशक्षामा गणुस्िर 

सखुनखश्चि गन े। 

१. प्रदशे र स्थानीय ििबाि समिे आवखधक रूपमा खवद्याथी उपलखब्ध 

परीक्षण गरी स्िरीकृि परीक्षणबाि प्राि नखििाका आधारमा पररमाखििि 

खवद्यालय सधुार योिना कायािन्वयनमा ल्याइनछे । 

२. खवद्यालय खशक्षाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्िक समयानकुुल पररमाििन 

गनुिका साथै आधारभिू ििको कक्षा १ दखेि ३ सम्मको एकीकृि 

पाठ्यक्रम कायािन्वयन गद ै आधारभिू ििको खशक्षण खसकाइका लाखग 

आवश्यकिा अनसुार माध्यम भाषाको रूपमा मािभृाषा वा स्थानीय भाषा 

वा नपेाली भाषा प्रयोग गन े व्यवस्था खमलाई संघीय ििबाि िोखकएको 

मापदण्ड बमोखिम खवद्यालय ििको स्थानीय पाठ्यक्रम िथा पाठ्यसामग्री 

स्थानीय ििबाि खवकास गने गरी स्थानीय ििको क्षमिा खवकास 

गररनेछ । 

३. प्रारखम्भक कक्षामा अन्िरसम्बखन्धि ज्ञान र सीपलाई एकीकृि गद ै

खवद्यालय िि (कक्षा १-१२) को पाठ्यक्रमलाई सक्षमिामा आधाररि िुन े

गरी पररवििन गररनछे । साथै, खवद्यालय ििमा नागररक खशक्षालाई समेि 

समावेश गररनेछ । 

४. खशक्षण खसकाइमा िेवा पगु्ने िालका खवशेषिः अंगे्रिी, गखणि, खवज्ञान र 

प्राखवखधक खवषयमा खडखििल पाठ्यसामग्रीिरू खवकास गरी प्रयोगमा 

ल्याइनेछ । 

५. खवज्ञान खशक्षालाई व्याविाररक र रूखचकर िुल्याउन सबै माध्यखमक 

खवद्यालयिरूमा खवज्ञान प्रयोगशाला िथा  आधारभिू खवद्यालयमा खवज्ञान 

कक्ष खनमािणमा िोड खदुँद ै खनधािररि मापदण्ड अनसुारको पवूािधार, 

िनशखि, खवद्याथी संख्या, िनघनत्व लगायिका पक्षमा उपयिु 

दखेिएका र  उच्च शैखक्षक उपलखब्ध िाखसल गन े अवस्था रिकेा 

सावििखनक माध्यखमक खवद्यालयमा  कक्षा १२ सम्म खवज्ञान खवषयमा 

कायिक्रम सजचालन गरी  नमनुा खवद्यालयको रूपमा खवकास गररनछे । 
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६. खशक्षण पेसामा अब्बल प्रखिभािरूलाई प्रवेश गराउन खवश्वखवद्यालयबाि 

उत्कृष्ठ अङ्क िाखसल गरेका प्रखिभालाई  सोझै खशक्षण पेसामा प्रवेश गनि 

पाउन ेकाननुी व्यवस्था गररनेछ । 

५. खनिी लगानीका खवद्यालयको 

प्रभावकारी खनयमन गन े

व्यवस्था खमलाई 

नाफामलूकबाि सेवामलूकमा 

रूपान्िरण गन े। 

१. स्थानीय सरकारद्वारा खनिी लगानीका खवद्यालय सखिि सबै खवद्यालयको 

पाठ्यक्रम, भौखिक वािावरण, खशक्षक िथा कमिचारी एवम ् आखथिक 

व्यवस्थापन लगायिका खवषयमा खनयमन गररनछे । 

२. खनिी लगानीका खवद्यालयिरूको प्रभावकाररिाका लाखग आवश्यक 

नीखिगि र काननुी व्यवस्था गरी त्यस्िा शैखक्षक संस्थालाई सेवामलूक 

बनाइनछे । 

६. यवुाका लाखग स्थानीय ििम ै

प्राखवखधक खशक्षा िथा 

व्यावसाखयक सीप खवकासको 

अवसर र पिुुँच सखुनखश्चि गनि 

व्यापक रूपमा प्राखवखधक िथा 

व्यावसाखयक खशक्षा र िाखलम 

कायिक्रमको खवस्िार गन े। 

१. सीप नक्साङ्कन (Skills Mapping) र मापदण्डका आधारमा स्थानमान 

खग्रड (Distribution Grid) को ढाुँचा ियार गरी प्राखवखधक िथा 

व्यावसाखयक खशक्षा र सीप खवकासमा पिुुँच र अवसरमा व्यापकिा 

ल्याउन िथा सावििखनक, सिकारी र औद्योखगक िथा खनिी क्षेरसुँग 

सिकायि गरी कायिस्थलको खसकाइ सखिि रोिगार सखुनखश्चि गनि 

औद्योखगक प्रखशक्षाथी कायिक्रम (Apprenticeship) सजचालन गररनछे । 

२. प्राखवखधक खशक्षा िथा व्यावसाखयक सीप खवकासका लाखग गरुूयोिना 

स्वीकृि गरी एकीकृि प्राखवखधक िथा व्यावसाखयक खशक्षा र सीप खवकास 

ऐन ििुिमा र एकीकृि कोष खनमािण गररने छ । 

३. प्रत्येक स्थानीय ििमा आवश्यक पवूािधार सखििको कखम्िमा एउिा 

प्राखवखधक खशक्षालय िथा व्यावसाखयक सीप खवकास िाखलम केन्द्र क्रमश: 

स्थापना गररनछे । 

४. संरचनागि खवकास िथा खनयमनकारी व्यवस्था खमलाई साधारण एवम ्

प्राखवखधक दवैु धारका कक्षा सजचालन गन ेमाध्यखमक खवद्यालयिरूलाई 

आवश्यक स्रोि व्यवस्था गररनछे । 

५. बिुआयाखमक गररबीको क्षेरखभर परेका, बिुवखजचिीकरणमा परेका 

(Multiple Disadvantaged), आखथिकसामाखिक रूपमा पछाखड 

परेका, अपाङ्गिा भएका र औपचाररक खशक्षा िाखसल गन ेअवसरबाि 

वखजचि नागररकिरूका लाखग आवश्यकिाका आधारमा प्राखवखधक िथा 

व्यावसाखयक खशक्षा र सीप खवकासको समन्याखयक अवसर प्रदान गनि 

खवद्याथी खवत्तीय सिायिा प्रणाली लाग ूगररनेछ । 
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६. प्राखवखधक िथा व्यावसाखयक खशक्षा र सीप खवकासमा िोखकएको गणुस्िर 

सखुनखश्चि िुने गरी घमु्िी सीप खवकास िथा िाखलम (Mobile Skill 

Development and Training) को व्यवस्था गररनछे । 

७. प्रत्येक स्थानीय ििबाि सीपको बदखलुँदो आवश्यकिालाई पररपखूिि गन ेर 

वखृत्त (पेसा वा व्यवसाय) सुँग सम्बखन्धि सल्लाि (Career 

Counseling) सेवा प्रवाि गने प्रणालीको खवकास गररनेछ । 

७. खसकाइका सब ै खवखध र 

मागििरू िलुा गद ै राखरिय 

योग्यिा प्रणाली (National 

Qualifications System) 

को माध्यमबाि साधारण 

खशक्षा, प्राखवखधक खशक्षा िथा 

व्यावसाखयक सीप खवकासको 

गखिशीलिा (Mobility) र 

पारगम्यिा (Permeability) 

को खसद्धान्िको आधारमा 

खशक्षा, िाखलम, सीप र 

खसकाइको योग्यिा खनधािरण 

गन े। 

१. साधारण खशक्षा र प्राखवखधक िथा व्यवसाखयक खशक्षा र सीप खवकासको 

गखिशीलिा (Mobility) र पारगम्यिा (Permeability) को आधारमा 

खशक्षा, िाखलम, सीप र खसकाइको योग्यिा खनधािरणगन ेसंयन्र र कायिक्रम 

खवकास गररनेछ ।   

२. प्राखवखधक िथा व्यावसाखयक खशक्षा र सीप खवकास प्राि गरेका 

िनशखिलाई उनीिरूले िाखसल गरेका सीप र दक्षिा उल्लेि भएको 

सीपरािदानी (Skills Passport) उपलब्ध गराउन ेव्यवस्था गररनछे । 

३. राखरिय पेसागि सक्षमिा मानक (National Occupational 

Competency Standard) को आधारमा पाठ्यक्रम, खसकाइ सामग्री र 

प्रखशक्षक ियार गरी सीप खवकास िाखलम प्रदायक संस्थािरूले अखनवायि 

रूपमा राखरिय मान्यिा प्राि गणुस्िर मानकमा आधाररि प्रत्यायन 

प्रमाणपर (Quality Assurance and Accreditation) खलन ुपने काननुी 

व्यवस्था गररनछे । 

८. उच्च स्िरको प्राखवखधक 

िनशखि उत्पादन गनि उच्च 

खशक्षा प्रदायक खशक्षण 

संस्थालाई प्रखिस्पधी एवम ्

नखििामिुी बनाउन े। 

१.  प्राखवखधक खशक्षा िथा व्यावसाखयक िाखलम प्रदायक सावििखनक शैखक्षक 

संस्थालाई आवश्यक पने उच्च स्िरीय िनशखि उत्पादनका लाखग 

खवश्वखवद्यालय िथा क्याम्पसिरूसुँगको साझेदारीमा कायिक्रम सजचालन 

गररनेछ । 

२.  खवज्ञान क्षेरमा प्रखिभावान खवद्याथीको छनोि गरी खवज्ञान प्रखिको 

रुचीलाई खनरन्िरिा खदन िरेक प्रदशेमा सङ्घीय सरकारको लगानीमा 

राखरिय खवज्ञान माध्यखमक खवद्यालयको खवकास गरी यस्िा खवद्यालयमा 

अध्ययन गने खवद्याथी राखरिय प्रखिस्पधािका आधारमा छनोि गररनछे । 

३.  उच्च खशक्षाको पिुुँच पगु्न नसक्न े दगुिम स्थान र वैकखल्पक पिुुँचको 

आवश्यकिा पनेिरूलाई ध्यानमा रािी िलुा खवश्वखवद्यालय लगायि 

िलुा एवम ्दरू खशक्षा प्रणालीको खवस्िार र सदुृढीकरण गररनछे । 
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९. खशक्षण पेसामा दक्ष िनशखि 

उत्पादनका लाखग 

खवश्वखवद्यालय अन्िगििका  

संकायिरू िथा खशक्षण 

िाखलम प्रदायक संस्थाको 

पनुसंरचना गन े। 

१.  उच्च खशक्षा नीखि अनरुूप खवश्वखवद्यालय अनदुान आयोगलाई उच्च 

खशक्षा आयोगका रूपमा पनु:संरचना गरी उच्च खशक्षाको सधुार र 

खवकासका लाखग खक्रयाशील बनाइनेछ । 

२. राखरिय प्राथखमकिाका आधारमा कृखष िथा वन, पयािवरण, खवज्ञान िथा 

प्रखवखध, खचखकत्सा खवज्ञान, आयवेुद, पयििन, इखजिखनयररङ्, िलखवद्यिु्, 

नवीकरणीय उिाि, उद्योग िथा व्यापार लगायिका प्राखवखधक खवषय 

क्षेरलाइि उच्च खशक्षामा सम्बद्ध गरी बाखिर िान ेिनशखिलाइि दशेमा न ै

रिन े वािावरण खसििना गनि कायिमलूक एवम ् रोिगारमलूक उच्च 

खशक्षाको खवकास र खवस्िारमा प्राथखमकिा खदइनछे । 

३. उच्च खशक्षाका पाठ्यक्रम िथा कायिक्रमलाई राखरिय आवश्यकिासुँग 

आबद्ध गरी अनसुन्धानमलूक एवम ्प्रवििनात्मक बनाउन प्रोत्साखिि गद ै

के्रखडि िान्सफरको व्यवस्था गरी गणुस्िर सधुारका लाखग गणुस्िर 

प्रत्यायन सखुनखश्चििा गररनेछ ।  

४. उच्च खशक्षामा प्रवेश गने िनशखिको पवूियोग्यिा परीक्षा प्रणाली 

कायािन्वयन गररनेछ । साथै खवदशेी खवश्वखवद्यालयमा अध्यापन गन े

िनशखि नपेाली खवश्वखवद्यालयमा खभत्र्याउन उत्प्ररेरि गररनेछ ।  

१०. ज्ञानमा आधाररि अथििन्रमा 

िेवा परु् याउन सक्न े िनशखि 

उत्पादन गनि िथा रोिगार 

प्रवद्धिन गनि नवीनिम िोि  र 

अनसुन्धानमा आधाररि उच्च 

खशक्षाको खवकास गनि 

नखििामा आधाररि लगानी 

पद्दखि खवकास गन े। 

१. स्नािक र स्नािकोत्तर ििका खवद्याथीिरूलाई कायिस्थलमा व्यविाररक 

अभ्यासका लाखग स्वयम ् सेवकको रूपमा स्थानीयििसम्म पररचालन 

गररनेछ । 

२. उच्च खशक्षा अध्ययन गने खवद्याथीिरूका लाखग शखैक्षक प्रमाणपर खधिो 

रािी सिुखलयिपणूि किािको व्यवस्था गररनछे । 

३. प्राखवखधक िथा व्यावसाखयक खशक्षा र सीप खवकासमा औद्योखगक 

प्रखशक्षाथी कायिक्रम खवस्िार गनि िथा खवद्यालय, खशक्षालय, िाखलम 

प्रदायक संघ संस्था र खशक्षाथीका लाखग आखथिक सििीकरणका लाखग 

औद्योखगक प्रखशक्षाथी सिुखलयि ऋण उपलब्ध गराउन सीप खवकास 

बैङ्कको अवधारणा लाग ूगररनछे । 

११. ज्ञानको स्थानान्िरण र 

खवकासका लाखग उच्च खशक्षा 

प्रदायक खवश्वखवद्यालय िथा 

१.  उच्च खशक्षाको गणुस्िर खनधािरण िथा प्रत्यायन गनि एक स्विन्र गणुस्िर 

खनधािरण िथा प्रत्यायन प्राखधकरण रिनछे र खनखश्चि मापदण्डमा आधाररि 

स्वचाखलि प्रणाली खवकास गरी उच्च खशक्षा प्रदान गन े संस्थािरूको 
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िणनीमि कायषनीमि 

खशक्षण संस्थािरूलाई 

प्रखवखधयिु खसकाइ केन्द्रको 

रूपमा खवकास गद ै गणुस्िर 

सखुनखश्चििा एवम ् प्रत्यायन 

प्रणाली (Quality 

Assurance and 

Accreditation System) 

लाई सदुृढ, सबल एवम ्

अखनवायि बनाउन े। 

गणुस्िर प्रत्यायन गररनेछ । 

२.  उच्च खशक्षा प्रदान गने संस्थािरूलाई प्रदान गररने अनदुान िथा थप 

सखुवधालाई गणुस्िर मापदण्डसुँग आबद्ध गररनछे । 

३.  सबै खकखसमका शैखक्षक कायिक्रमिरूलाइि सचूना िथा सजचार प्रखवखधले 

ल्याएका अवसरको उपयोग गरी अध्ययन अनसुन्धान कायिमा सियोग 

गनि केन्द्रीय डािासेन्िर बनाइनछे र ई-पसु्िकालयको स्थापना र 

सजचालन गररनछे । 

१२. अनौपचाररक खशक्षा िथा 

वैकखल्पक खसकाइ माफि ि ्

खसकेका ज्ञान िथा सीपलाई 

आयमलूक कायिक्रमसुँग 

आबद्ध गरी िीवन पयिन्ि 

खसकाइलाई सखुनखश्चि गन े। 

१.  औपचाररक, अनौपचाररक र अखिररि माध्यमबाि खसकाइ सखुनखश्चि गन े

गरी खसकाइका सब ै खवखध र मागििरू िलुा गनि राखरिय योग्यिा प्रणाली 

(National Qualifications System) खवकास गरी अनौपचाररक 

क्षेरमा खवद्यमान सीपिरूको अखभलेिीकरण, सीप परीक्षण र 

प्रमाणीकरणका लाखग कायिखवखध, प्रखक्रया र संयन्रिरूलाई सदुृढ 

गररनेछ । 

२.  पठन संस्कृखिको खवकास िथा िीवनपयिन्ि खशक्षाका लाखग सावििखनक 

पसु्िकालय प्रणालीको खवकास गरी प्रदशे र स्थानीय ििमा आधारभिू 

सखुवधा सखििको पसु्िकालय र खवद्यिुीय-पसु्िकालय सेवा खवस्िार गन े

व्यवस्था खमलाइनेछ । 

१३. परम्परागि र स्थानीय ज्ञान, 

सीप र प्रखवखधको सम्वद्धिन र 

संरक्षण गद ै वैज्ञाखनक िोि र 

अनसुन्धानबाि प्रखिपाखदि 

नवीनिम प्रखवखधलाई मलुुकको 

समग्र खवकास प्रखक्रयामा 

उपयोग गन े। 

१.  परम्परागि र स्थानीय प्रखवखधको सम्वद्धिन र संरक्षण गद ैवैज्ञाखनक िोि र 

अनसुन्धानलाइि उच्च खशक्षाको कायिक्रममा आबद्ध गरी नवीनिम 

प्रखवखधलाई मलुुकको समग्र खवकास प्रखक्रयामा उपयोग गनि अनसुन्धान 

गरी उपयिुिाको आधारमा खवद्यालय र खवश्वखवद्यालयको पाठ्यक्रममा 

समावेश गररनेछ । 

२.  नेपालको आफ्नै मौखलक कला र संस्कृखि समेखिएको र खवखशष्टिामा 

आधाररि उच्च खशक्षण संस्थाको स्थापना र खवकास माफि ि खवदशेी 

खवद्याथीिरूलाई समेि आकखषिि गररनछे । 

१४. संरचना िथा काननुी आधार 

ियार गरी सशुासन, पारदखशििा 

र िवाफदखेििा कायम गनि 

१.  सावििखनक माध्यखमक खवद्यालयमा क्रमश: अलग्ग ैप्रधानाध्यापकिरूको 

व्यवस्था गरी सबै प्रधानाध्यापकिरूको व्यवस्थापकीय एवम ् नेितृ्व 

क्षमिा खवकास कायिक्रम सजचालन गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

खशक्षा र खवज्ञान िथा प्रखवखध 

सम्बद्ध सबै िि र खनकायलाई 

िोखकएको कायि सम्पादन र 

उपलखब्ध प्रखि खिम्मेवार 

बनाउन े। 

 

 
 
 
  

२.  शैखक्षक सचूना व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवखस्थि, प्रभावकारी र 

प्रखवखधयिु बनाई खवद्यालय एवम ् उच्च शैखक्षक संस्थाबािै अनलाइन 

प्रणाली माफि ि सचूना प्रवाि िुन े व्यवस्था गरी प्रणालीलाइि स्थानीय, 

प्रादखेशक र संघीय ििमा योिना खनमािण, कायािन्वयन र अनगुमनमा 

उपयोग गररनछे । 

३.  खशक्षकले कक्षा कोठामा खबिाउन े समयलाई खनयखमि पठन पाठनसुँग 

सखुनखश्चििा गरीकायि सम्पादनलाई अनदुानसुँग आबद्ध गरी 

खशक्षकिरूलाई पेसाप्रखि समखपिि बनाई खशक्षाको गणुस्िर सधुारका 

लाखग स्थानीय ििमा उत्प्ररेणाका कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

४.  संघीय शासन प्रणाली अनरुूप खशक्षा र खवज्ञान िथा प्रखवखधसुँग 

सम्बखन्धि ऐन िथा खनयमावलीिरू आवश्यकिा अनसुार ििुिमा िथा 

संशोधन गरी खवद्यालयबाि िुने सेवा प्रवािलाई थप प्रभावकारी बनाई 

िवाफदखेििा सखुनखश्चि गनि खवद्यालयिरूको सजचालन िथा 

कायिसम्पादन स्िरको वाखषिक रूपमा कायि सम्पादन परीक्षण गने व्यवस्था 

खमलाइनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिनाको अन्त्यमा १५ वषिमाखथको साक्षरिा दर ९० प्रखिशि पगुकेो िुन,े सबै गाउुँपाखलका र नगरपाखलकाका 

वडािरूमा सावििखनक खसकाइ केन्द्रिरू स्थापना भएका िुन,े प्रारखम्भक बालखवकासमा िदु भनाि दर शिप्रखिशि  

पगुेको िुन,े शि प्रखिशि बालबाखलकािरू बालखवकास केन्द्रको अनभुव सखिि कक्षा १ मा भनाि भएका िुन े र 

आधारभिू ििको िदु भनािदर शि प्रखिशि पगुेको िुन,े आधारभिू िि परूा गन े दर  शि प्रखिशि पगुेको िुन े र 

आधारभिू ििमा मखिला खशक्षकको प्रखिशि कम्िीमा ५० कायम भएको िुनछे । उच्च खशक्षाको कुल भनाि दर २२ 

प्रखिशि र प्राखवखधक उच्च  खशक्षामा खवद्याथीको सिभाखगिा ३० प्रखिशि पगुेको िुन े र गणुस्िरीय प्राखवखधक िथा 

व्यावसाखयक खशक्षा र सीप खवकासको भगूोल, िनसंख्या र आवश्यकिाको आधारमा पिुुँच सखुनखश्चि भएको िुनछे । 

माध्यखमक खशक्षामा अध्ययन गनमेध्ये ३० प्रखिशि प्राखवखधक धारमा र १५ प्रखिशि खवज्ञान खवषय अध्ययन गरेका 

िुनेछन ्। कक्षा ५, ८,१० र १२ मा खवद्याथी उपलखब्ध परीक्षण भएको िुनेछ । नमनुा खवद्यालय र स्थानीय र प्रदशे ििका 

शैखक्षक व्यवस्थापन सेवा प्रदायक संस्थाको कायिसम्पादन परीक्षण गरी सधुारका लाखग सझुाव प्रस्िुि गन े पद्दखि 

स्थापना भई कायािन्वयन भएको िुनेछ । उच्च खशक्षा िफि  गणुस्िर सखुनखश्चििा िथा प्रत्यायन प्राि क्याम्पसिरूको 

संख्या ७० पगुेको िुनेछ ।  
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७.३ थिाथ्य िथा पोर्ण 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाि आधारभिू स्वास््य सेवा खन:शलु्क प्राि गन ेमौखलक िकको 

व्यवस्था गरेको छ । दशे खवकासमा स्वस्थ र उत्पादनशील नागररकको मित्वलाई दृखष्टगि गरी यस क्षेरमा लगानी वखृद्ध 

माफि ि गणुस्िरीय िथा सविसलुभ स्वास््य सेवामा समिामलुक पिुुँच सखुनखश्चि गनुि राज्यको दाखयत्व िो । यसै सन्दभिमा 

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनरुूप स्वास््य क्षेरलाई नाफामलूकबाि क्रमशः सेवामलूक क्षेरमा रूपान्िरण 

गद ैलैिान ुपने आवश्यकिा छ । संखवधानको एकल िथा साझा अखधकार सचूी अनसुार संघ, प्रदशे र स्थानीय ििलाई 

स्वास््य सेवाको खिम्मेवारी खदुँद ै स्वास््य नीखि, मापदण्ड, गणुस्िर, अनगुमन, परम्परागि उपचार सेवा र सरुवा रोग 

खनयन्रण लगायिको कायिलाई संघको अखधकार खभर रािेको छ । यसको प्रभावकारी कायािन्वयनको लाखग 

अन्िरमन्रालय समन्वय िथा सिकायिको अपररिायििा रिकेो िुन्छ । 

स्वास््य सेवामा कायािन्वयन भएका खवखभन्न कायिक्रमको फलस्वरूप प्रखिििार िीखवि िन्ममा खशश ु मतृ्यदुर 

३२, नविाि खशश ुमतृ्यदुर २१, पाुँच वषि मखुनको बाल मतृ्यदुर ३९ (प्रखिििार िीखवि िन्ममा)  िथा माि ृमतृ्यदुर 

२३९ (प्रखि लाि िीखवि िन्ममा) मा झरेको छ भने कुल प्रिनन दर २.३ रिकेो छ । त्यसैगरी पाुँच वषि मखुनका 

बच्चामा पड्ुकोपना घिेर ३६ प्रखिशि पगुेको छ । यस पररप्रके्षमा नेपालले खवखभन्न समयमा गरेको अन्िरािखरिय 

प्रखिबद्धिा, नपेाल सरकारका खवद्यमान नीखि एवम ्स्वास््य िथा पोषण क्षेरका प्रमिु समस्या, चनुौिी र अवसरलाई 

समेि आधार बनाउुँद ै खदगो खवकास लक्ष्य िाखसल गने राखरिय कायिसचूी रिकेो छ । नागररकलाई स्वस्थ बनाउन 

आधखुनक खचखकत्सा, आयवेुखदक, प्राकृखिक, िोखमयोपेखथक खचखकत्सा क्षरे, स्वास््य सशुासन र अनसुन्धानमा लगानी 

बढाउन आवश्यक दखेिएको छ । यस योिनामा स्वास््य सेवालाई िनिाको घरदलैोसम्म ैपरु् याउन राज्यको निेतृ्वदायी 

र खनिी िथा सिकारी क्षेरको पररपरूक भखूमका रिनछे ।  

२. प्रिुख सिथया 

िनिाले अपेक्षा गरे अनरुूप गणुस्िर सखििको स्वास््य सेवाको पिुुँच र एकरूपिा कायम गनि नसक्न,ु सेवामलूक 

िथा िनस्वास््यप्रखि उत्तरदायी सेवा िथा िनशखि पयािि खवकास गनि नसखकन,ु स्वास््य सेवामा लगानी अनसुारको 

प्रखिफल प्राि निुन,ु सरकारी स्वास््य संस्थामा आवश्यकिा अनसुारको आधखुनक उपकरण र खवशेषज्ञ 

खचखकत्सकिरूको अभाव िुन,ु सने िथा नसने रोगिरू, कुपोषण, दघुििना िथा खवपदिन्य स्वास््य समस्या खवद्यमान 

रिन,ु खवश्वव्यापीकरणसुँग ै िानपान िथा िीवनशलैीमा आएको पररवििनले नसने रोगिरूको भार िथा मानखसक 

स्वास््य समस्यािरू बढ्द ै िान ु प्रमिु समस्या िुन ्। स्वास््य सेवासुँग सम्बखन्धि िनशखि उत्पादन र उपयोगबीच 

सामन्िस्यिा िुन नसक्न,ु िलवाय ु पररवििन, बढ्दो िाद्य असरुक्षा िथा प्राकृखिक खवपदले िुने मानवीय स्वास््य 

समस्यािरू उत्पन्न िुन,ु एखन्िबायोखिकको समखुचि प्रयोग निुुँदा त्यसबाि िुने प्रखि-िैखवक प्रखिरोध (Anti-Microbial 

resistance) बढ्द ैिान,ु माि ृमतृ्यदुर घिन ेक्रममा भए पखन गखि न्यनू रिन,ु ५ वषि मखुनका कररब एक खििाइभन्दा बढी 
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बालबाखलका र प्रिनन उमेर समिूका मखिलामा न्यनू पोषण िुन,ु समदुायमा प्रदान गररन ेस्वास््य सेवामा खनिी क्षेरको 

सिभाखगिा, यथोखचि सिकायि िथा प्रभावकारी खनयमन िुन नसक्न ुिस्िा समस्या समेि रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

स्वास््यका सबै क्षरेमा नागररकको समिामलूक पिुुँच स्थाखपि गनुि, खनःशलु्क गणुस्िरीय आधारभिू स्वास््य 

सेवालाई सबै स्थानीय ििबाि सविसलुभ रूपमा उपलब्ध गराउन,ु अखि खवपन्न र िोखिममा परेका नागररकलाई उच्च 

प्राथखमकिामा राख्द ैस्वास््य सेवा उपलब्ध गराउन,ु स्वास््य उपचारमा उच्च रिकेो व्यखिगि िचि घिाउन,ु खवत्तीय 

स्रोिको पररमाण खनधािरण र उपलब्धिा सखुनश्चििा गनुि, संघीय प्रणाली अनरुूप स्वास््य संस्था, स्वास््य खबमालाई 

प्रभावकारर रूपमा कायािन्वयन गराउन,ु नाफामलूक स्वास््य क्षेरलाई क्रमशः सेवामलूक क्षेरमा रूपान्िरण गरी 

स्वास््य क्षेरलाई मानवीय स्वास््यप्रखि खिम्मेवार बनाउन,ु स्वास््य सेवा र सामाखिक उत्तरदाखयत्व विन गने सीप-

खमखश्रि दक्ष स्वस्थ िनशखिको सन्िुखलि व्यवस्थापन गनुि, औषखध उत्पादनमा आत्मखनभिर बन्न,ु िलवाय ुपररवििन र 

बढ्दो शिरीकरणसुँगै खसििना भएका िीवनशैलीसुँग सम्बखन्धि स्वास््य समस्यािरूको समाधान गनुि, औषखध िथा 

औषखधिन्य सामाग्रीको प्रभावकारी व्यवस्थापन िथा खनयमन गनुि, स्वास््य सचूना प्रणालीलाई थप व्यवखस्थि, 

एकीकृि र प्रखवखधमरैी बनाउुँद ैसब ैििको स्वास््य सचूनाको मागलाई यथोखचि सम्बोधन गरी अनमुगन, मलू्याङ्कन, 

समीक्षा, नीखि खनमािण िथा खनणिय प्रखक्रयामा ि्याङ्कको प्रयोग बढाउन,ु मतृ्यकुो कारणको अखभलेि राख्ने पद्दखिको 

खवकास र खनयखमि अनसुन्धान गनुि, स्वास््य सेवामा गणुस्िरको सखुनखश्चििा िथा खनयमन गरी समग्र स्वास््य िथा 

पोषण क्षेरमा सशुासन कायम गनुि िस्िा प्रमिु चनुौिी रिकेा छन ्। 

संखवधान प्रदत्त राज्यका संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबीच स्वास््य सेवासम्बन्धी अखधकारको सचूी बाुँडफाुँि िुन,ु 

नीखि र काननु माफि ि स्वास््य खबमा कायिक्रम कायािन्वयनमा रिन,ु प्रदशे िथा स्थानीय ििले आफ्नै स्रोिको प्रयोग गरी 

स्वास््यमा लगानी गरी कायिक्रमिरू संचालन गनुि, नयाुँ सचूना प्रखवखध, औषखध िथा उपकरणिरूको उपलब्धिा बढ्द ै

िान,ु पवूािधारको खवकाससुँगै नागररकिरूमा चेिना िथा चासो खनरन्िर बढ्द ैिान,ु समदुायस्िरसम्म स्वास््य संिालको 

खवस्िार िुन ु साथै खवद्यमान स्वास््य नीखि िथा कायिक्रमले स्वास््य सेवालाई व्यवखस्थि िथा गणुस्िरीय बनाउन े

कायिमा िोड खदन ु एवम ् नीखि खनमािण िथा खनणिय प्रखक्रयामा ि्याङ्कको प्रयोग सबै ििका सरकारिरूको 

प्राथखमकिामा पनुि िस्िा अवसर रिकेा छन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि  

४.१ सोच 

 स्वस्थ, उत्पादनशील, खिम्मेवार र सिुी नागररक ।  

४.२ लक्ष्य 

सबै ििमा सबल स्वास््य प्रणालीको खवकास र खवस्िार गद ै िनस्िरमा गणुस्िरीय स्वास््य सेवाको पिुुँच 

सखुनखश्चि गन े। 
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४.३ उदे्दश्य 

१. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा सबै खकखसमका स्वास््य सेवािरूको सन्िुखलि खवकास र खवस्िार गनुि । 

२. सविसलुभ र गणुस्िरीय स्वास््य सेवाको लाखग सरकारको उत्तरदाखयत्व र प्रभावकारी खनयमन अखभवखृद्ध गद ै

नाफामलूक स्वास््य क्षेरलाई सेवामलूक क्षरेको रूपमा क्रमशः रूपान्िरण गनुि । 

३. बिुक्षेरीय समन्वय िथा साझेदारी सखिि स्वास््य सेवामा नागररकको पिुुँच िथा उपभोग बढाई सेवा प्रदायक 
र सेवाग्रािीलाई थप खिम्मेवार बनाउुँद ैस्वस्थ िीवनशैली प्रवद्धिन गनुि । 

४.४  िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. प्रखिकारात्मक, 

प्रबद्धिनात्मक, उपचारात्मक, 

पनुस्थािपनात्मक िथा 

प्रशामक (Palliative 

Care) लगायिका 

आधारभिूदखेि खवखशष्टीकृि 

र गणुस्िरीय स्वास््य 

सेवामा सबै नागररकको 

पिुुँच सखुनखश्चि गन े। 

१. खन:शलु्क आधारभिू स्वास््य सेवामा नागररकको सविसलुभ पिुुँचको लाखग 

प्याकेि र प्रोिोकल ियार गरी  कायािन्वयन गररनेछ |  

२. ग्रामीण क्षेरका  नागररकको स्वास्थ सेवामा पिुुँच खवस्िार गद ै गणुस्िरीय 

स्वास््य सेवालाई सबिसलुभ रूपमा प्रवाि गनि िेलीमेखडखसन लगायि 

आधखुनक प्रखवखधको खवकास र खवस्िार िथा गैह्रसरकारी र खनिी क्षरेसुँगको 

सिकायिमा घमु्िी स्वास््य सेवा कायिक्रमको कायिखवखध बनाई कायािन्वयन 

गररनेछ |   

३. स्वास््य सेवामा साझेदारीको कायिखवखध ियार गरी खनिी िथा गरैसरकारी 

संस्थासुँगको सिकायिमा सबै ििमा पनुस्थािपना केन्द्र स्थापना गद ैसमदुायमा 

आधाररि पनुस्थािपनात्मक िथा प्रशामक सेवालाई खवकास र खवस्िार 

गररनेछ । 

४. रोगको भार िथा लागि प्रभावकाररिाको आधारमा समयानकुुल िोप 

सेवािरू प्रदान गररनछे । िोप सेवालाई खदगो बनाउन िोप कोषलाई सदुृढ 

बनाइनछे ।  

५. आचारसंखििा माफि ि खचखकत्सक/स्वास््यकमी र खबरामी बीचको असल र 

समुधरु सम्बन्ध कायम गद ैसद ्भावपणूि व्यविार सखुनखश्चि गनि प्रवद्धिनात्मक 

कायिक्रम संचालन गररनछे ।  

६. सबै ििका स्वास््य संस्थािरूबाि प्रदान गररन ेस्वास््य सेवाको गणुस्िरलाई 

सधुार गनि नपेाल स्वास््य पवूािधार खवकास मापदण्ड एवम ् न्यनूिम सेवा 

मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गद ैआवश्यक बिेि सखुनखश्चि 

गररनेछ । 
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२. आयवेुद, प्राकृखिक 

खचखकत्सा, िोखमयोप्याथी 

िथा अन्य खचखकत्सा 

पद्दखििरूको योिनाबद्ध 

खवकास   र खवस्िार गन े। 

१. स्थानीय स्िरमा उपलब्ध औषखधिन्य िडीबिुी, िखनि एवम ् िान्िब 

द्रव्यको पखिचान, संकलन, संरक्षण र प्रवद्धिनको लाखग संरचना खनमािण 

गररनेछ ।  

२. प्रचखलि प्राकृखिक खचखकत्सा, वैकखल्पक िथा अन्य खचखकत्सा पद्दखि िथा 

सेवािरूलाई खनखश्चि मापदण्डका आधारमा सचूीकृि िथा व्यवखस्थि गद ै

आयवेुद, पंचकमि, योग र प्राकृखिक खचखकत्साको खवखशष्टीकृि सेवा 

सखििको राखरिय आयवेुद, योग, ध्यान, प्रणायाम, मनोपरामशि, पंचकमि िथा 

प्राकृखिक खचखकत्सा सेवा केन्द्रको स्थापना गरी स्वास््य पयििनलाई प्रवद्धिन 

गररनेछ । 

३. िीवनपथको अवधारणा 

(Life Course 

Approach) अनरुूप सबै 

उमेर समिूका 

नागररकिरूको स्वास््य 

आवश्यकिालाई संबोधन 

गरी मािखृशश,ु 

बालबाखलका, र 

खकशोरखकशोरीको 

सवािङ्गीण खवकास र 

पररवार व्यवस्थापन 

सेवालाई थप सधुार िथा 

खवस्िार गन े। 

१. िीवनचक्रको अवधारणा अनरुूप मािखृशश,ु बालबाखलका, 

खकशोरखकशोरीको सवािङगीण खवकास र पररवार व्यवस्थापन सेवालाई थप 

सधुार िथा खवस्िार गररनेछ ।  

२. सबै उमेर समिूका नागररकिरूको स्वास््य आवश्यकिालाई सम्बोधन गनि 

िीवनपथको अवधारणा अनरुूप स्वास््य सेवािरूलाई िेष्ठ नागररक, 

लैंखगक  िथा अपाङ्गमैरी बनाइनछे ।  

३. खवखभन्न उमरे समिूमा िुनसक्ने स्वास््य िोखिम शीघ्र पखिचान गनि खनयखमि 

रूपमा स्वास््य परीक्षण गन ेव्यवस्था गररनछे ।  

४. मखिलािरूमा बढ्दो क्रममा रिकेो स्िन क्यान्सर र सभािइकल क्यान्सर 

िस्िा रोगिरूको खनःशलु्क परीक्षण गन ेव्यवस्था खमलाइनछे । 

५. माि ृ मतृ्यदुरलाई घिाउन ि्यमा आधाररि थप खवशेष कायिक्रमिरूको 

खवकास गरी कायािन्वयन गररनेछ ।   

४. िनसंख्याको खविरण, 

भौगोखलक अवखस्थखि एवम ्

आवश्यकिाको आधारमा 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा 

अस्पिाल र स्वास््य 

संस्थािरू िथा सीप-खमखश्रि 

सामाखिक उत्तरदाखयत्व 

बिन गनि सक्न े दक्ष 

िनशखिको खवकास िथा 

१. स्थानीय ििका िरेक वडामा कम्िीमा एक आधारभिू स्वास््य सेवा केन्द्र, 

िरेक स्थानीय ििमा आधारभिू आकखस्मक शल्यखक्रया  र प्राथखमक िमा 

केयर सखििको  स्वास््य सेवा सखुनखश्चि िुने गरी प्राथखमक अस्पिाल, प्रदशे 

अन्िगिि खद्विीय ििको अस्पिाल, प्रादखेशक अस्पिालिरू र संघ अन्िगिि 

रिन े गरी अखि-खवखशष्टीकृि अस्पिाल र संघ अन्िगिि न ै रिन े गरी िरेक 

प्रदशेमा कम्िीमा एक खवखशष्टीकृि अस्पिाल र  एक स्वास््य खवज्ञान 

प्रखिष्ठान स्थापना र संचालन गररनछे ।  

२. सरकारी स्वास््य संस्थािरूमा कायिरि खचखकत्सक/स्वास््यकमी एक मार 

स्वास््य संस्थामा रिने “एक खचखकत्सक/स्वास््यकमी-एक स्वास््य 
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खवस्िार गन े। संस्था” को अवधारणालाई सबै सरकारी स्वास््य संस्थािरूमा क्रमशः लाग ू

गररनछे र यस अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा लाग ू गनि िथा सेवाको 

पिुुँच खवस्िार गनिका लाखग सरकारी अस्पिालिरूमा अखिररि सखुवधा 

सखििको खवस्िाररि स्वास््य सेवा कायािन्वयन गररनछे । 

३. आधखुनक खवखध र खनखश्चि मापदण्ड खवकास गरी स्वास््य संस्थाको संख्या, 

प्रकार, स्थान िथा आवश्यक स्वास््य िनशखिको खनधािरण गनि गरुूयोिना 

ियार गरी लाग ूगररनछे ।  

४. दशेको आवश्यकिा र खवत्तीय स्रोिको उपलब्धिा िरेी प्राथखमकिाको 

आधारमा स्वास््यका खवखभन्न खवधामा छारवखृत्त प्रदान गररनछे ।    

५. स्वास््यमा राखरिय लगानी 

वखृद्ध गद ै खदगो स्वास््य 

खवत्तीय प्रणालीको खवकास 

गने | 

१. स्वास््य सेवामा सबैको समिामलूक पिुुँच वखृद्ध, स्वास््य सेवामा व्यखिगि 

िचिको न्यनूीकरण र लागि प्रभावकाररिाका आधारमा स्वास््यमा खवत्तीय 

स्रोिको पररचालन गने खवषयलाई समेि्द ैएकीकृि राखरिय स्वास््य खवत्तीय 

रणनीखि ििुिमा गरी कायािन्वयनमा ल्याइनेछ ।  

२. गणुस्िरीय आधारभिू स्वास््य सेवालाई सबै स्थानीय ििमा खनःशलु्क र 

खवशेषज्ञ स्वास््य सेवा लगायि अन्य स्वास््य सेवालाई समिामलूक 

स्वास््य खबमा माफि ि उपलब्ध गराइनेछ ।  

६. स्वास््य सेवामा सरकारको 

नेितृ्वदायी भखूमका 

सखुनखश्चि गद ै सरकारी, 

खनिी िथा गरैसरकारी 

क्षेरबीचको सिकायि िथा 

साझेदारीलाई व्यवस्थापन 

िथा खनयमन गन े। 

१. खशक्षा क्षरेसुँग आवश्यक समन्वय गरी “एक खवद्यालय-एक स्वास््यकमी 

नीखि” कायािन्वयन गररनछे ।  

२. स्वास््य सम्बन्धी खनयमनकारी खनकायिरूको िनशखि, संरचना र 

कायिक्षेरलाई सधुार गद ै सो सम्बन्धी व्यवसायी पररषदि्रुको छािा 

संरचनाको खवकास िथा खवस्िार गररनेछ ।  

३. स्वास््य खवज्ञान प्रखिष्ठानिरूलाई थप व्यवखस्थि गनि एकीकृि छािा ऐनको 

ििुिमा गरी आवश्यक संरचनाको खवकास िथा खवस्िार गररनछे ।   

४. खनखश्चि उद्दशे्य प्राखिका लाखग स्पष्ट मापदण्ड र कायिखवखध ििुिमा गरी खनिी, 

सामदुाखयक िथा गरै सरकारी क्षरेका स्वास््य संस्थािरूसुँग सिकायि िथा 

साझेदारी गररनेछ ।  

५. सरकारी,  खनिी, सामदुाखयक एवम ् सिकारी क्षरेलाई समेि्द ै खचखकत्सा 

सशुासन कायम गनुिको साथै स्वास््य सेवा मलू्यलाई खनखश्चि मापदण्ड बनाई 

खनयमन गररनेछ । 
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६. प्रदशे िथा स्थानीय ििलाई खिम्मवेार बनाई अस्पिाल िथा अन्य स्वास््य 

संस्था एवम ् प्रयोगशालाबाि खसििना िुन े फोिोर र औषखधिन्य फोिोर 

(Pharmaceutical Waste) को उखचि व्यवस्थापनको लाखग खनयमनका 

साथै खनरन्िर अनगुमन गररनेछ । 

७. नयाुँ प्रखवखधिन्य स्वास््य 

सामग्रीिरूका साथै औषखध 

िथा औषखधिन्य 

सामाग्रीको  उत्पादन, 

आयाि, भण्डारण, खविरण 

िथा प्रयोगको खनयमन िथा 

व्यवस्थापन गन े। 

१. नेपाल सरकारबाि खनःशलु्क प्रदान गररने औषखधलाई मध्यनिर गद ैऔषखध 

उत्पादनमा मलुुकलाई क्रमशः आत्मखनभिर बनाइनेछ ।  

२. औषखधिन्य िडीबखुिको व्यावसाखयक िेिी र औषखध उद्योगको खवकास र 

प्रवद्धिनमा िोड खदद ैऔषखध िथा प्रखवखधिन्य स्वास््य सामग्रीको उत्पादन, 

भण्डारण र खविरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गररनछे ।  

३. िेनेररक प्रेखस्क्रप्सनको कायािन्वयन, औषखधको मलू्य िथा गणुस्िर खनधािरण, 

प्रखि-िैखवक प्रखिरोधको न्यनूीकरण‚ एखन्िबायोखिक दरुूपयोगको खनयन्रण र 

औषखधको अनसुन्धान लगायिका खवषयलाई प्रभावकारी बनाउन 

खनयमनकारी खनकायको खवकास िथा खवस्िार गररनछे ।  

८. सने िथा नसने रोग खनयन्रण 

िथा िनस्वास््य खवपद ्

व्यवस्थापन पवूिियारी िथा 

प्रखिकायिका एकीकृि उपाय 

अवलम्बन गन े। 

१. सने िथा नसने  रोगिरूको अध्ययन, अनसुन्धान, खनगरानी, रोकथाम, 

खनयन्रण, खनवारण, उन्मलून िथा खनयमनका लाखग राखरिय स्िरमा एकीकृि 

खनकायको खवकास गरी कायिक्रम कायािन्वयन गररनछे । 

२. नसने िथा दीघि रोगिरूको रोकथाम, खनयन्रण िथा उपचार सेवालाई 

प्रभावकारी रूपमा कायिन्वयन गनि बिुक्षेरीय समन्वय माफि ि दीघिकालीन 

रणनीखि ियार गरी कायिन्वयन गररनेछ ।  

३. खसकल सेल एखनखमया र थालेसेखमया लगायिका वंशानगुि रोगिरूको भार 

र खविरण सम्बन्धमा िनसंख्यामा आधाररि अनसुन्धानको आधारमा 

कायियोिना बनाई रोकथाम िथा उपचारका कायिक्रम सजचालन गररनछे ।  

४. मानखसक स्वास््य सेवाको पिुुँचलाई सबै ििमा खवस्िार गररनछे ।  

५. आुँिा, नाक‚ कान‚ घाुँिी िथा मिु सम्बन्धी स्वास््य सेवालाई संघ, प्रदशे 

र स्थानीय ििमा क्रमशः खवकास र खवस्िार गररनछे ।   

६. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा खवपद ् िथा मिामारीको ित्काल सम्बोधन, 

एम्बलेुन्स सेवाको एकीकृि खवकास, साधन सम्पन्न िाखलम प्राि खचखकत्सक 

र स्वास््यकमीको िोलीलाई पररचालन गनि कायिखवखध बनाई लाग ूगररनेछ । 
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९. स्वास््य सचूना 

प्रणालीिरूलाई थप 

व्यवखस्थि, एकीकृि र 

प्रखवखधमैरी बनाउुँद ै सब ै

ििको स्वास््य सचूनाको 

मागलाई यथोखचि 

सम्बोधन गरी अनमुगन, 

मलू्याङ्कन, समीक्षा, 

नीखि खनमािण िथा खनणिय 

प्रखक्रयामा ि्याङ्कको 

प्रयोग बढाउन े। 

 

१. स्वास््य ि्याङ्क व्यवस्थापनलाई गणुस्िरीय िथा प्रखवखधमैरी बनाइि 

अध्ययन, अनसुन्धान, सवेक्षण, प्रक्षेपण, खव्ेषण गरी सबै ििमा िुने नीखि 

खनमािण िथा खनणिय प्रखक्रयामा ि्याङ्कको प्रयोगलाई  बढावा खदइनछे ।  

२. स्वास््य संस्था ििमा  ि्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रखवखधमैरी बनाई 

स्वास््य संस्थाबाि नै खवद्यिुीय प्रखिवेदन गने र क्रमश: खवद्यिुीय स्वास््य 

अखभलेिलाई सबै स्वास््य संस्थामा खवस्िार गररनेछ ।   

३. स्थानीय ििमा उत्पादन िुन े स्वास््य ि्याङ्कलाई आवश्यकिा अनरुूप 

राखरिय मलू संिालसुँग आबद्ध गरी िरेक समयमा सचूना अद्यावखधक िुन े

प्रणालीको खवकास  िथा सम्प्रेषणको व्यवस्था गररनछे । 

४. राखरिय आवश्यकिा िथा प्राथखमकिाका आधारमा अध्ययन, अनसुन्धान, 

सवेक्षण गने र आएका नखििालाई नीखि खनमािण िथा कायिक्रम खनधािरण 

गनिमा प्रयोग गररनछे । 

10. नेपाल स्वास््य अनसुन्धान 

पररषदक्ो कायिक्षेरलाई 

समयानकुुल पररमाििन गद ै

प्रदशेस्िरसम्म खवकास र 

खवस्िार गन े। 

१. ि्यमा आधाररि स्वास््य नीखि िथा योिना ििुिमा गनि स्वास््य 

अनसुन्धानलाई खवश्वखवद्यालय िथा प्राखज्ञक क्षरेसुँग सिकायि गद ै नेपाल 

स्वास््य अनसुन्धान पररषदक्ो संरचनालाई प्रदशेस्िरसम्म खवस्िार गररनेछ ।  

11. आप्रवास प्रखक्रयाबाि िन 

स्वास््यमा िुनसक्न े

िोखिमलाई न्यनूीकरण गन े

व्यवस्था खमलाउन े। 

१. आप्रवास स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणालीको खवकास गद ैआप्रवासीको 

प्रस्थान पवूि, गन्िव्य स्थानमा र आगमन पश्चािको स्वास््य परीक्षण िथा 

स्वास््य सेवामा सिि पिुुँच र उपयोगका लाखग नीखिगि िथा संस्थागि 

व्यवस्था गररनछे ।  

12. बिुक्षेरीय पोषण योिनाको 

समन्वय र साझेदारी माफि ि 

प्रभावकारी रूपमा 

कायािन्वयन गने।  

१. बिुक्षेरीय पोषण योिना (दोस्रो) ले पररलखक्षि गरे अनरुूप प्रदशे र स्थानीय 

ििमा गखठि पोषण सम्बद्ध संयन्रलाई पोषण सधुार योिना सखिि सदुृढ 

बनाउुँद ै “पोषण-लखक्षि िथा पोषण संवेदनशील कायिक्रमलाई सबै ििका 

स्वास््य संस्थाबाि संचालन गने व्यवस्था गररनेछ ।  

२. कुपोषण न्यनूीकरण गनि गणुस्िरीय एवम ् स्वास््यवद्धिक िाद्य पदाथिको 

पिुुँच र उपभोग बढाउुँद ैस्वस्थ बानी-व्यविारलाई प्रवद्धिन गररनछे ।  

13. बिुक्षेरीय समन्वय माफि ि 
सबै नीखिमा स्वास््यलाई 

समावेश गन े। 

१. िनस्वास््य समस्यालाई सम्बोधन गनि, िानेपानी, वािावरणीय सरसफाई, 

वाय ु िथा ध्वखनप्रदषूण, िाद्य सरुक्षा, खशक्षा, सडक लगायिका खवषयमा 

बिुक्षेरीय समन्वयलाई सदुृढीकरण गद ै "सबै नीखिमा स्वास््य" को 
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अवधारणालाई कायािन्वयनमा ल्याउन पैरवी गद ै सम्बखन्धि 

सरोकारवालासुँग समन्वय गरी एक स्वास््य अवधारणालाई प्रभावकारी 

रूपमा कायािन्वयन गररनछे । 

२. स्वास््यलाई प्रखिकूल असर पान े सिुीिन्य, मखदरा, रासायखनक पदाथि, 

खवषादी िथा अिाद्य वस्िुिरूको खमसावि र प्रयोगलाई खनयन्रण िथा 

खनयमन गररनछे । िनस्वास््यलाई िानी गने प्रशोखधि िथा ियारी 

िाद्यपदाथििरू प्रवद्धिन गने िालका ि्यिीन र भ्रमपणूि सन्दशे एवम ्

खवज्ञापनलाई खनरुत्साखिि िथा खनयन्रण गनि स्वास््य सम्बन्धी सन्दशे र 

सामग्री उत्पादन, प्रसारण र सम्प्रेषणलाई वैज्ञाखनक, व्यवखस्थि र प्रभावकारी 

बनाइनछे ।  

३. “मेरो स्वास््य मेरो खिम्मेवारी” लाई प्रभावकारी बनाउन स्वस्थ भान्साको 

अवधारणा अनरुूप स्वस्थ िानाको प्रयोग गनि िरेक नागररकलाई ससुखूचि 

गद ै स्वस्थ वािावरण र सखक्रय िीवनशैलीको प्रवद्धिन गनि साइकल लेन, 

एक घर-एक करेसाबारी, सावििखनक पाकि , व्यायाम िल, योगाभ्यास िथा 

पजचकमि केन्द्रको खनमािण र स्थापनाको लाखग सरोकारवालासुँग समन्वय 

िथा पैरवी गररनछे । 

४. िोखकएका उद्योग, व्यवसाय िथा आयोिनाको स्वीकृखि पवूि व्यवसायिन्य 

स्वास््य र सरुक्षालाई मध्यनिर गरी िनस्वास््य प्रभाव मलू्याङ्कनको 

लाखग संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा मापदण्ड र संयन्रको व्यवस्था गररनेछ ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध  

नागररकले आधारभिू स्वास््य सेवा खनशलु्क प्राि गरेका िुनछेन ्। स्वास््य खबमामा आबद्ध भएको िनसंख्या 

६० प्रखिशि, स्वास््य उपचारमा व्यखिगि िचि घिेर ४० प्रखिशि, स्वास््यमा सरकारी लगानी ८ प्रखिशि एवम ्३० 

खमनेिको दरुीमा स्वास््य संस्था भएका घरधरुी ८० प्रखिशि पगुेको िुनेछ । प्रोिोकल अनसुार कम्िीमा चार पिक 

गभिविी िाुँच गराउन ेमखिला ८१ प्रखिशि, दक्ष स्वास््यकमीको उपखस्थखिमा िखन्मएका बच्चािरू ७९ प्रखिशि र पणूि 

िोप पाउने बच्चािरू ९५ प्रखिशि पगुेका िुनछेन ्। प्रखिलाि िीखवि िन्ममा माि ृ मतृ्य ुअनपुाि ९९, प्रखि ििार 

िीखवि िन्ममा नविाि खशश ुमतृ्यदुर १४ र पाुँच वषि मखुनको बाल मतृ्यदुर २४ मा झरेको िुनछे । पाुँच वषि मखुनका 

बालबाखलकामा पड्ुकोपना २० प्रखिशिमा झरेको िुनछे । मलेररया, कालाज्वर र िात्तीपाइले रोग खनवारण भएका 

िुनेछन ्। स्वस्थ, सबल र सखक्रय िीवन सखििको नागररकको औसि आय ु७२ वषि पगुेको िुनछे ।  
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७.४ खानेपानी िथा सिसफाई 

१. पृष्ठभूमि 
िानपेानी िथा सरसफाई सेवाले मानव िीवनमा पाने बिुआयाखमक प्रभावका पादिछ । त्यसैले यस सेवालाई 

नेपालको संखवधानले मौखलक िकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । साथै, अन्िराखरिय रूपमा समेि खदगो खवकास लक्ष्यले 

िानपेानी िथा सरसफाई सम्बन्धी स्पष्ट लक्ष्यिरू खनधािरण गरेको छ । नेपालमा व्यवखस्थि  िानपेानी प्रणालीको 

शरुूआि खव.सं. १९५१ मा वीरधाराबाि सरुु भएको िो । िालसम्म ९४.९ प्रखिशि िनसंख्यालाई आधारभिू स्िरको र 

२० प्रखिशि िनसंख्यालाई सधुाररएको (उच्च िथा मध्यम स्िर) िानपेानी सेवामा पिुुँच पखुगसकेको अवस्था छ । 

सरसफाईिफि  िालका वषििरूमा उल्लेख्य प्रगखि भई ९८ प्रखिशि घरधरुीले आधारभिूस्िरको सरसफाई सेवा उपयोग 

गरररिकेा छन ्। यसबाि बालमतृ्यदुर कम गनि िथा सरदर आय ुवखृद्ध गनि सियोग पगुेको, नागररकको समग्र स्वास््य 

खस्थखिमा सधुार भई उत्पादनशील समयमा वखृद्ध भएको िथा सामाखिक रिन सिन र बालबाखलकाको खवद्यालय 

उपखस्थखि दरमा अनकूुल सधुार गनि योगदान पगुेको छ । 

२. प्रिुख सिथया 

खवखभन् न प्राकृखिक िथा मानविन्य कारणले स्रोििरूमा आएको ह्रासका कारण पानीको उपलब्धिामा कमी 

आएको छ । अपेक्षा अनरुूप िानेपानी सेवालाई सरुखक्षि, भरपदो र खदगो बनाउन सखकएको छैन । मानव बस्िीको 

खवस्िार र खवकाससुँगै मानव मल-मरुिन्य फोिोरको उखचि व्यवस्थापनको अभावमा बस्िी, नदीनाला, िलाशय िथा 

वािावरण क्रमश प्रदखूषि िुुँद ैगएका छन ्।  

३. चुनौिी िथा अिसि 

नेपालको संखवधानद्धारा प्रदत्त िानेपानी िथा सरसफाईको अखधकार अनरुूप सबैलाई स्वच्छ र सरुखक्षि 

िानपेानीको आपखूिि व्यवस्था गनुि, ह्रास िुुँद ै गएका सििगि र भखूमगि िानपेानीका स्रोिको िगेनाि गनुि, िानपेानी 

िथा सरसफाईका संरचनालाई िलवाय ुपररवििन अनकूुल िथा खवपद ् व्यवस्थापनमैरी बनाउुँद ै लैिान,ु अव्यवखस्थि 

शिरीकरणका कारण िानपेानी िथा सरसफाईको सेवामा परेको चापलाई व्यवखस्थि गनुि, पररवखििि संस्थागि 

संरचनाको सन्दभिमा िानपेानी िथा सरसफाई क्षेरको व्यवखस्थि खवकासको लाखग िीन ैििमा क्षमिा अखभवखृद्ध गनुि,  

शिर िथा बस्िीमा उपयिु आखथिक िथा प्राखवखधक उपायद्वारा मानव खसखििि मल मरू लगायिका औद्योखगक र 

कृखषिन्य फोिोर पानीको संकलन र प्रशोधन गरी उखचि व्यवस्थापन गनुि यस क्षेरका प्रमिु चनुौिी िुन ्।  

पररवखििि सन्दभिमा समदुाय स्िरमा आयोिना पखिचान, ििुिमा र कायािन्वयनबाि उत्तरदाखयत्व वखृद्ध िुन,े िीवन 

शैलीमा आएको सधुारसुँग ै गणुस्िरयिु िानेपानी र सरसफाई सेवाको बढ्दो माग, नदीनाला, िालिलैया िथा 

िलाशय लगायि अन्य वािावरणीय स्वच्छिाका खवषयमा िनचिेनामा आएको सकारात्मक अखभवखृद्ध, िानेपानी र 

सरसफाईको सेवा प्रवािमा खनिी क्षेरको बढ्दो आकषिण, सामदुाखयक, गैरसरकारी िथा खवकास साझेदारको सियोग र 

सिभाखगिा, खवदशेमा समेि िानेपानी खनयािि गनि सखकने संभावना यस क्षेरका अवसरका रूपमा रिकेा छन ्। 
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४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

स्वच्छ, सरुखक्षि, सविसलुभ र खदगो िानपेानी िथा सरसफाई सेवा । 

४.२ लक्ष्य 

सबैलाई आधारभिू स्िरको िानपेानी िथा सरसफाई सेवाको पिुुँच सखुनखश्चि गद ै गणुस्िरीय सेवा अखभवखृद्ध 

गन े।  

४.३ उदे्दश्य 

१. िानपेानी र सरसफाई सेवाको पयािि, सरुखक्षि र सविसलुभ रूपमा उपलब्धिाबाि िनस्वास््यमा सधुार गनुि ।  

२. सबै नागररकलाई आधारभिू स्िरको सरसफाई सेवामा पिुुँच िथा मानव मल मरू र फोिोर पानीको उखचि 

व्यवस्थापन गरी वािावरणीय स्वच्छिा कायम गराउन ु। 

३. िलवाय ुपररवििन अनकूुल िथा खवपद ्व्यवस्थापनमैरी िानपेानी िथा सरसफाई सेवा सखुनखश्चि गनुि ।   

४. िानपेानी िथा सरसफाईको खदगो सेवा प्रवािमा संघीय, प्रादखेशक र स्थानीय ििको भखूमका सबलीकरण गद ै

क्षमिा अखभवखृद्ध गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. आधारभिू िानेपानी िथा 

सरसफाई सेवाबाि वखजचि 

रिकेा समदुायको 

सिभाखगिामा िानेपानी 

िथा सरसफाई सेवा 

परु् याउन े। 

१. आधारभिू िानेपानी िथा सरसफाई सेवाबाि खवमिु समदुायको पखिचान र 

नक्शाङ्कन गररनछे । 

२. आधारभिू िानेपानी िथा सरसफाई सेवाबाि वखजचि रिकेा क्षरेमा 

िानपेानी िथा सरसफाई सेवा परु् याउने कायिक्रमलाई उच्च प्राथखमकिा खदई 

संचालन गररनछे ।  

३. "एक घर, एक धारा" को अवधारणा अनरुूप िानपेानी अयोिना खनमािण 

गररनेछ ।  

२. आयोिना समयमै खनमािण 

सम्पन्न गने िथा सेवा 

संचालनमा समस्या भएका 

आयोिनाको उखचि ममिि–

सम्भार, पनुस्थािपना िथा 

समयसापेक्ष सेवास्िर 

अखभवखृद्ध गद ैिान े। 

१. खदगो उपलखब्धका लाखग लाभाखन्वि समदुायको सिभाखगिामा आयोिना  

खनमािण गररनछे । यस्िा कायिक्रम स्थानीय िि र समदुायको सखक्रयिामा 

संचालन गररनेछ । 

२. परुाना र संचालनमा अन्य समस्या भएका िथा भकूम्पबाि क्षखिग्रस्ि 

आयोिनाको उखचि ममिि–सम्भार िथा पनुस्थािपन गरी भरपदो सेवाको 

प्रत्याभखुि गररनेछ ।  

३. खनमािणाधीन िथा िराई-मधेश केखन्द्रि आसेखनकमिु िानपेानी आयोिना 

यथाशीघ्र सम्पन्न गनि िीन ैििको सरकारबीच आवश्यक समन्वय, सिकायि 

िथा सििीकरण गररनेछ ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

४. सेवा संचालनमा समयसापेक्ष सधुार गनि आयोिनाको भौखिक संरचनागि 

सधुारका साथै उपभोिा सखमखिको क्षमिा खवकासका कायिलाई प्रभावकारी 

रूपमा अखघ बढाइनछे । 

३. सधुाररएको िानेपानी सेवा 

खवस्िारको लाखग मागको 

आधारमा सिलगानी, 

लागि साझेदारी, लागि 

उठ्िीको खसध्दान्ि अनरुूप 

िानपेानी आयोिना 

संचालन गन े। 

१. िानपेानी िथा सरसफाईको सविसलुभिा कायम राख्द ै गणुात्मक सेवा 

अखभवखृिको लाखग माग र स्थानीय क्रयशखिका आधारमा लागि 

उठ्िीको खसध्दान्ि अनरुूप िानपेानी सेवा  सधुारका आयोिना िथा 

फोिोर पानी व्यवस्थापनका आयोिना संचालन गररनछे ।  

२. उच्चस्िरीय िानपेानी िथा सरसफाई सेवाको खवकासका लाखग आवश्यक 

पने आखथिक स्रोि व्यवस्थापन गनि वैकखल्पक स्रोि पखिचान गरी पररचालन 

गररनेछ । 

३. लाभाखन्वि समदुायसंगको पुुँिीगि लागि सिभाखगिाका आधारमा सेवा 

खबस्िार र सधुार गने आयोिनाको खनमािण गररनछे । 

४. शिरी क्षरेमा िानेपानी आपखूिि गद ै आइरिकेा सेवाप्रदायकिरूको 

उत्पादन, खविरण, खनयमन िथा गणुस्िरको सखुनखश्चििा गन ेिथा स्वदशे र 

खवदशेमा समेि िानेपानीको व्यापार िथा खनयािि गनि सम्भाव्यिा अध्ययन 

गररनेछ । 

४. फोिोर पानीको उत्सििन 

कम गने र  उत्पाखदि फोिोर 

पानीको व्यवस्थापन गरी 

लाभ प्राि गन े। 

१. गाििस््य, औद्योखगक िथा कृखषिन्य फोिोर पानी खनरकाशनसम्बन्धी 

मापदण्ड ियार गरी लाग ूगद ैलखगनछे । 

२. शिरी क्षेरका घना बस्िीमा ढल प्रणालीको खवस्िार गररने छ। सब ै घना 

बस्िीबाि अप्रशोखधि ढल िलुा खनरकाशन गन े कायिलाई खनरुत्साखिि 

गररने छ । कम िनघनत्व भएका स्थानिरूमा स्थलगि सरसफाई सखुवधा 

प्रवधिन गररनछे ।  

३. साना शिर िथा नगरोन्मिु क्षरेमा ढल प्रणालीमा आबद्ध नभएका 

शौचालयमा संकलन िुन ेखदसािन्य लेदो पदाथिको उखचि व्यवस्थापन गनि 

प्रशोधन प्रणालीको खनमािण गररनेछ ।  

४. ढल प्रणालीको खनयखमि ममिि िथा संचालन िचि सम्पणूि रूपमा स्थानीय 

सरकार र लाभग्रािी समिूको लागि सिभाखगिामा व्यिोररनछे । ठूला 

ममििकायि र प्रशोधन प्रणालीका लाखग िोके बमोखिम सघ िथा प्रदशे 

सरकारबाि आंखशक ऋण िथा अनदुान प्राि िुन े व्यवस्थाका लाखग 

सििीकरण गररनेछ ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

५. स्थानीय िििरूको सिकायिमा प्रत्येक वडािरूमा शौचालयिरू खनमािण 

गररनेछ । 

५. मानविन्य फोिोर पानी 

प्रशोधन सखिि व्यवस्थापन 

िथा  खदसािन्य लेदो 

व्यवस्थापन गद ैनदी-नाला, 

िलाशय, िलाधार िथा 

िाल-िलैयाको पयािवरणीय 

स्वच्छिा िथा सौन्दयििा 

कायम गन े।   

१. िोलानालामा वािावरणीय बिाव कायम राख्न सखकन ेगरी आवश्यकिा 

अनसुार खवकेखन्द्रि प्रशोधन प्रणाली खनमािण गनि प्राथखमकिा खदइनेछ । 

२. फोिोर पानी संकलन गन े प्रणालीको खनमािण र प्रशोधन केन्द्रको स्थापना 

गनि पुुँिीगि िचिको व्यवस्था गदाि आवश्यकिा र मित्वका आधारमा संघ 

र प्रदशे सरकारिरूले स्थानीय सरकार र लाभग्रािी समिूको सिलगानीमा 

ऋण वा अनदुान लगानी गनि सक्ने व्यवस्था खमलाइनेछ ।  

३. फोिोर पानी व्यवस्थापनमा खनिी लगानी आकखषिि गनि आवश्यकिा र 

खवत्तीय स्रोिको उपलब्धिाका  आधारमा पररयोिनािरूमा संभाव्यिा न्यनू 

पररपरूक कोषको व्यवस्था गद ैलखगनेछ ।  

६. िानपेानी िथा सरसफाई 

आयोिनािरूलाई िलवाय ु

अनकूुलन िथा खवपद ्

िोखिम न्यनूीकरण िुने गरी 

खदगोपना कायम गन े।   

१. िानपेानी िथा सरसफाई सेवाको खडिाइन िथा खनमािणमा िलवाय ु

पररवििन प्रभाव न्यनूीकरण िथा प्राकृखिक खवपद ्व्यवस्थापन अनकूुलनका 

अवयवलाई समिे समावेश गररने छ  ।  

२. िलवाय ुअनकूुलन कोष िथा अन्य उपलब्ध अन्िरािखरिय कोषमा पिुुँच 

स्थाखपि गरी राखरिय खिि अनकूुलन उपयोग गरी िानपेानी िथा सरसफाई 

सेवामा सधुार गररनछे ।  

७. िानपेानीका स्रोि िथा 

िलाधार क्षरेको पखिचान र 

संरक्षण, भखूमगि पानीको 

पनुभिरण िथा िलस्रोिको 

बिु उपयोग, एकीकृि 

उपयोग िथा 

पनुरूपयोगलाई प्रोत्सािन र 

प्रवधिन गन े। 

१. ठूला शिरी क्षेरमा िानेपानी आपखूिि गनि िलाधारको पखिचान गरी यस्िा 

क्षेरको खवशेष संरक्षण र खवकास गररनेछ । 

२. भखूमगि पानीको पनुभिरण गने उपाय र प्रखवखधको खवकास गररनछे । 

३. परम्परागि पानी पोिरी, ढुंगेधारा र मलूको संरक्षण गनि कायिक्रम संचालन 

गरी  भौगोखलक  र प्राकृखिक स्वरूपको समेि िगेनाि  गररनछे । 

४. िलस्रोिको बिु उपयोग, एकीकृि उपयोग िथा पनुरूपयोगलाई प्रोत्सािन 

र प्रवद्धिन गररनछे ।  

८. िानपेानी िथा सरसफाई 

सेवा प्रदायक खनकायिरूको 

समयानकुुल सधुार, 

सदुृढीकरण िथा समायोिन 

गन े। 

१. प्रदशे र स्थानीय ििमा आयोिना छनौि, ििुिमा िथा कायािन्वयन सम्बन्धी 

क्षमिा अखभवखृद्ध कायिक्रमिरू संचालन गररनेछ । 

२. उपभोिा िथा सेवा प्रदायकिरूको क्षमिा वखृद्ध कायिक्रम संचालन गरी 

सेवास्िरमा अखभवखृद्ध गररनेछ । 

३. िानपेानी िथा सरसफाई सेवासुँग सम्बन्धीि नीखि, खनयम, मापदण्ड िथा 

खनदखेशका ििुिमा िथा समयानकूुल पररमाििन गररनछे । 
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५. अपेमक्षि उपलमधध 

यस योिना अवखधमा सबै नागररकिरूलाई आधारभिू स्िरको िानेपानी सेवा पगुेको िुन,े कररब ४० प्रखिशि 

नागररकिरूलाई सधुाररएको (उच्च िथा मध्यम स्िर) िानपेानी सेवा उपलब्ध िुन,े िलुा खदसामिु क्षेर घोषणा भएका 

क्षेरिरूमा पणूि सरसफाई उन्मिु खक्रयाकलापिरूले खनरन्िरिा पाउने र घरायसी, औद्योखगक र अन्य मानविन्य 

गखिखवखधिरूबाि उत्सखििि कररब २० प्रखिशि फोिोर पानी प्रशोधन गरी खनरकाशन िथा खवसििन भएको िुनेछ । 

७.५ युिा मिकास 

१. पृष्ठभूमि 

राखरिय खवकासमा यवुा सिभाखगिा अखभवखृद्ध गद ै रािनीखिक, सामाखिक, सांस्कृखिक र आखथिक 

अखधकारिरूको पणूि उपयोग गने वािावरण ियार गरी यवुाको सवािङ्गीण खवकास, सशिीकरण र यवुा 

उद्यमशीलिाका लाखग खशक्षा, स्वास््य, रोिगारी लगायिका क्षरेमा खवशेष अवसर प्रदान गने संवैधाखनक व्यवस्था 

रिकेो छ। संयिु रारिसंघीय सरुक्षा पररषदक्ो प्रस्िाव नं २२५०,  खदगो खवकास लक्ष्यिरू र यथु खभिन-२०२५ ले 

यवुाको खवकास र सिभाखगिामा िोड खदएकोछ । यसका लाखग एकीकृि कायिढाुँचा खनमािण गरी कायािन्वयनमा ल्याउन 

आवश्यक छ। नपेालको कुल िनसङ्ख्याको ४०.३५ प्रखिशि यवुा (१६ दखेि ४० वषि) रिकेो िनसाङ्खख्यक लाभको 

अवसरलाई पुुँिीकृि गरी मलुुकको आखथिक समखृद्धमा यवुाको योगदान सखुनखश्चि गनुि िरूरी छ। 

२. प्रिुख सिथया 

यवुा लखक्षि नीखि, योिना िथा कायिक्रमिरूको प्रभावकारी कायािन्वयन िुन नसक्न,ुबिारको माग र िनशखिको 

आपखूििबीच सामजिस्य निुन,ु  यवुा खवकासको लाखग ठोस योिना निुन,ु यवुा सुँग सम्बखन्धि ि्याङ्कीय आधार 

निुन,ु यवुाको सवािङ्गीण खवकास, उद्यमशीलिा र रोिगारीका अवसर सीखमि िुन,ु  ठूलो सङ्ख्यामा यवुा शखि खवदशे 

पलायन िुन,ु गररबी, खवभेद, कुरीखि र अन्धखवश्वासिन्य खचन्िन िथा अभ्यासिरू समािमा खवद्यमान रिन ु यवुा 

खवकासका प्रमिु समस्या िुन ्।  

३. चुनौिी िथा अिसि 

यवुा क्षमिाको खवकास गनुि, यवुा प्रखिभा पलायनलाई रोक्न,ु यवुा लखक्षि िीवनोपयोगी, प्राखवखधक र 

व्यावसाखयक खशक्षा सविसलुभ रूपमा उपलब्ध गराउन,ु स्वदशेमा रोिगारीका अवसर वखृद्ध गनुि, यवुामा सकारात्मक 

सोचको  खनमािण गरी स्वयंसेवी संस्कृखिको खवकास र श्रमको सम्मान गने संस्कृखिको खवकास गनुि, खवत्तीय स्रोिमा 

यवुाको सिि पिुुँच सखुनखश्चि गनुि, यवुा सशखिकरण गद ैरारिको, सामाखिक, सांस्कृखिक िथा आखथिक रूपान्िरण गनुि, 

खवद्यमान िनसाङ्खख्यक लाभलाई उपयोग गनुि, स्काउिलाई खवद्यालय ििसम्म खवस्िार गनुि प्रमिु चनुौिी िुन ्।  

यवुा खवकासका लाखग संवैधाखनक व्यवस्था िुन,ु यवुािरूको समग्र खवकासका लाखग खवखभन्न संरचनागि प्रवन्ध 

िुन,ु यवुा खवकासमा रािनैखिक इच्छाशखि वखृद्ध िुन,ु िीनै ििका सरकारमा यवुाको प्रखिखनखधत्व रिन,ु खवश्वव्यापीकरण 

र सचूना प्रखवखधको खवकासका अवसर प्राि िुन,ु स्वदशेमा रोिगार र स्वरोिगारका अवसर अखभवखृद्धका लाखग 

सरकारको उच्च प्राथखमकिा रिन ुर िनसाङ्खख्यक लाभको अवस्था खवद्यमान रिन ुयवुा खवकासका अवसर िुन ्। 
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४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

यवुाको सवािङ्गीण खवकास रारि खनमािणको प्रमिु आधार । 

४.२ लक्ष्य 

स्वस्थ, सकारात्मक सोचयिु, उद्यमशील, खसििनशील, अखधकारप्रखि सचिे र कििव्यप्रखि प्रखिबद्ध यवुा शखिको 

खवकास र पररचालन गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. यवुामा दक्षिा र क्षमिाको खवकास गनुि । 

२. यवुालाई उद्यमशील, रोिगारमलूक र स्वरोिगार बनाउन ु। 

३. शासकीय प्रखक्रया एवम ् सामाखिक, सांस्कृखिक र आखथिक रूपान्िरणमा यवुाको साथिक सिभाखगिा 

अखभवखृद्ध गनुि । 

४. यवुालाई आत्मखनभिर, स्वावलम्बी र चरररवान बनाउन ु।  

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. प्राखवखधक िथा 

व्यावसाखयक खशक्षा र सीप 

खवकासका अवसर खवस्िार 

गन े। 

१. प्राखवखधक िथा व्यावसाखयक िाखलमका अवसर अखभवखृद्ध गरी यवुा 

उद्यमशीलिाका लाखग संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबीच सिकायि गररनछे । 

२. व्यावसाखयक सीप खवकासका लाखग आवश्यक पन े प्राखवखधक िथा 

व्यावसाखयक िाखलमको पाठ्यक्रम खवकास  र ििुिमा गदाि िाखलम प्रदायक 

खनकाय, प्रदशे र स्थानीय ििसुँग समन्वय र सिकायि गररनेछ। 

२. यवुालाई उद्यम र व्यवसाय 
सजचालनमा प्रोत्सािन गने। 

१. यवुामा उद्यमशीलिा खवकासका लाखग बिारको माग अनरुूप परामशि सेवा 

िथा पैरवी सेवा र प्राखवखधक सियोग खवस्िार गररनछे । 

२. यवुालाई उद्यमशील, रोिगार र स्वरोिगार बनाउन आवश्यक सियोग 

उपलब्ध गराउन िरेक स्थानीय ििमा संयन्रिरू खवकास गररनछे। 

३. वैदखेशक अध्ययन िथा रोिगारीबाि आििन भएका, ज्ञान, सीप, प्रखवखध, 

पुुँिी र अनभुवलाई स्वदशेमा उत्पादनमलूक क्षरेमा लगाउन प्रोत्सािन 

गररनेछ । 

४. परम्परागि पेसा र व्यवसायको िगेनाि, परररकृि, प्रवद्धिन र 

व्यावसायीकरणमा यवुा सिभाखगिा अखभवखृद्ध गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

३. यवुाद्वारा सजचाखलि उद्यम, 

व्यवसाय िथा उद्योगको 

प्रवद्धिन गन े। 

१. यवुामैरी उद्यमशीलिा सम्बन्धी परामशि िथा पैरवी सेवा र प्राखवखधक 

सियोग उपलब्ध गराइनेछ । 

२. यवुा उद्यमशीलिा िथा रोिगार अखभवखृद्धको लाखग अन्िरखनकाय समन्वय र 

सिकायिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

३. यवुाद्वारा सजचाखलि उद्यम िथा व्यवसायको खबमा र किाि सरुक्षणको 

व्यवस्था गररनछे । 

४. खवत्तीय स्रोि–साधनमा 

यवुाको पिुुँच खवस्िार गन े। 

१. बैक िथा खवत्तीय संस्थाबाि उद्यम िथा व्यवसाय सजचालनका लाखग 

यवुालाई सिि रूपमा सिुखलयिपणूि किािको सखुवधा उपलब्ध गराइनछे । 

२. सावििखनक-खनिी साझेदारीको माध्यमबाि यवुा लखक्षि उद्यम व्यवसायको 

प्रवद्धिन गररनछे । 

३. यवुामा खसििनशीलिा एवम ् उद्यमशीलिाको खवकास गनि यवुाद्वारा 

सजचाखलि नवप्रवििनीय (Innovative) आयोिनामा प्रखिस्पधािको 

माध्यमबाि लगानी गररनछे । 

५. िीन ै ििको नीखि 

खनमािणदखेि 

कायािन्वयनसम्म यवुाको 

समावेशी र साथिक 

सिभाखगिा सखुनखश्चि गने। 

१. प्रत्येक प्रदशेमा एक–एक विा यवुा नवप्रवििन केन्द्र स्थापना गररनेछ । 

२. िरेक स्थानीय ििमा नमनुा यवुा संसदको अभ्यास र यवुा क्लबको गठन 

िथा पररचालन गररनेछ ।  

३. शासकीय प्रखक्रया, नीखि खनमािण िथा कायािन्वयनमा यवुाको समावेशी 

सिभाखगिा अखभवखृद्ध गररनेछ । 

४. िीन ै ििका सरकार, खनिी क्षेर र गरैसरकारी क्षरेबाि खनमािण गररने नीखि 

खनयमिरू यवुामैरी बनाइनछे । 

६. यवुामा स्वयंसेवी 

संस्कृखिको खवकास गने। 

१. मलुुकको आखथिक िथा सामाखिक खवकासमा यवुालाई खिम्मेवार बनाउन 

स्वयंसेवा कायिलाई अखभयानको रूपमा संचालन  गररनछे । 

२. सामाखिक कुरीखि, अन्धखवश्वास, खवभेद र असमानिा खवरुद्ध यवुा पररचालन 

गररनेछ । 

७. स्काउिको संरचनालाई 

खवकास र खवस्िार गने। 

१. स्काउि माफि ि यवुामा असल आचरण, स्वावलम्बन र स्वयंसेवी भावनाको 

खवकास गद ै नपेाल स्काउिलाई मानवीय सेवा र खवपद व्यवस्थापन िस्िा 

क्षेरमा पररचालन गररनेछ । 

२. प्रदशे र स्थानीय ििको सिकायिमा स्काउिको आधारभिू मलू्य र मान्यिाको 

खवस्िार गररनछे । 
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५. अपेमक्षि उपलमधध  

सीपमलूक िाखलम र खवत्तीय स्रोिमा यवुाको पिुुँच वखृद्ध भई मलुुकको उद्यम र व्यवसायमा यवुाको संलग्निा 

बढेको िुनछे । यवुा रोिगारी र स्वरोिगारीको अवस्थामा उल्लिेनीय सधुार िुनकुा साथै िोखिमपणूि काममा खवदखेशन े

यवुाको सङ्ख्यामा सारभिू रूपमा कमी आएको िुनेछ । शासकीय प्रणालीमा यवुाको अथिपणूि सिभाखगिा अखभवखृद्ध 

भई सशुासनको प्रवद्धिनमा िेवा पगुकेो िुनेछ । खवकास खनमािण, स्वास््य, खशक्षा, कृखष, वािावरण र सामाखिक खवकास, 

खवपद ्व्यवस्थापन कायिमा व्यापक रूपमा यवुा स्वयंसेवक पररचालन भएका िुनछेन ्। 

७.६ लैङ्मगक सिानिा िथा िमिला सिक्तीकिण 

१. पृष्ठभूमि  

नेपालको संखवधानले लैङ्खगक खवभेदको अन्त्य गन े संकल्प सखिि मखिलालाई लैङ्खगक भेदभावखवना समान 

वंशीय िक, सरुखक्षि माितृ्व र प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी िक, राज्यका सबै खनकायमा समानपुाखिक समावेशी 

खसद्धान्िको आधारमा सिभागी िुने िक लगायि मौखलक िकको प्रत्याभखूि गरेको छ । राखरिय िनगणना, २०६८ को 

ि्याङ्क अनसुार मखिला र परुुषको साक्षरिा दर क्रमशः ५७.७ प्रखिशि र ७५.६ प्रखिशि, सम्पखिमा स्वाखमत्व पगुेको 

मखिला २६ प्रखिशि र माि ृ मतृ्य ु दर प्रखिलाि िीखवि िन्ममा २३९, मखिला र परुुषको श्रमशखि सिभाखगिा दर 

क्रमशः २६.३ र ५३.८ प्रखिशि िथा बेरोिगारी दर क्रमशः १३.१ र १०.३ प्रखिशि रिकेो छ । त्यसैगरी कुल प्रिनन 

दर २.३ प्रखिमखिला रिकेो छ । नपेालले मखिला खवरुद्ध िुन ेसबै प्रकारका भेदभाव उन्मलून गन ेसम्बन्धी मिासखन्ध, 

१९७९ को अनमुोदन गरी सोिी अनरुूप नीखि िथा कायिक्रमिरू कायािन्वयन गद ै आएको छ । त्यसैगरी खदगो 

खवकासका लक्ष्यमा लैङ्खगक समानिा िथा बाखलका सशिीकरणको खवषय समावेश भएको छ । मखिलािरूको 

क्षमिा, श्रम, सीप र खसििनालाई खवकास प्रखक्रयामा लगाई संखवधानको ममि अनरुूकप सामाखिक समानिा कायम गनि 

कायिक्रमिरू सजचालन गनुिपन ेआवश्यकिा रिकेो छ । 

२. प्रिुख सिथया 

मखिलामाखथ िुन ेव्यविारगि खवभेद िि्न नसक्न,ु अखशक्षा, िाखनकारक अभ्यास, लैङ्खगक खवभेद िथा खिसंालाई 

बढावा खदने सामाखिक संरचना, सोच, मलू्य, मान्यिा, प्रथा, परम्परा कायमै रिन,ु मखिला िथा बाखलकािरू माखथ 

घरेल,ु यौनिन्य िथा लैङ्खगकिामा आधाररि खिसंा खवद्यमान िुन,ु लैङ्खगक समानिा प्रष््टयाउने पयािि िण्डीकृि 

ि्याङ्कको कमी िुन,ु िोखिम/सामाखिक र पाररवाररक वखिरकरणमा परेका िथा खिसंा पीखडि मखिलालाई पणूिरूपमा 

संरक्षण, पनुस्थािपना, सशिीकरण र स्वावलम्बी बनाउन नसखकन,ु सरकारी िथा खवकास साझेदार संस्थािरूबाि िुन े

कायिक्रममा समन्वयको कमी िुन ुयस क्षेरका समस्या िुन ्।  

३. चुनौिी िथा अिसि 

आखथिक िथा सामाखिक िीवनमा सारभिू लैङ्खगक समानिा कायम गनुि, राज्यको सबै िि र खनकायिरूमा 

लैङ्खगक दृखष्टकोणलाई मलूप्रवािीकरण गरी लैङ्खगक उत्तरदायी शासन पद्दखि संस्थागि गनुि, संघ, प्रदशे र स्थानीय 
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ििबीच लैङ्खगक समानिा सम्बन्धी नीखि, योिना िथा कायिक्रमिरूमा सामाजिस्यिा कायम गनुि, पाररवाररक र 

सामाखिक मलू्य, मान्यिा र लैङ्खगक भखूमकामा पररवििन ल्याउन,ु मखिलाको घरेल ु श्रम र िरेचाि कायिलाई मलू्य 

कायम गरी राखरिय आखथिक आयमा मखिलाको योगदानको गणना गनुि, मखिलामाखथ िुने सबै खकखसमका खिसंा, खवभेद र 

शोषणको अन्त्य गनुि, सम्पखिमाखथ मखिलाको पिुुँच स्थाखपि गनुि, ग्रामीण मखिला सखिि समग्र मखिलाको िीवन स्िरमा 

सधुार ल्याउन ुयस क्षरेका चनुौिी िुन ् ।    

नेपालको संखवधानले समानिाको िक सखुनखश्चि गनुि, लैङ्खगकमरैी संखवधान िथा ऐन-काननुिरू खनमािण िुन,ु 

राज्यका िीन ै ििमा मखिलाको रािनैखिक सिभाखगिा उत्साििनक रिन,ु राखरिय मखिला आयोगको संवैधाखनक 

अखधकार सखिि क्षरेाखधकारमा वखृद्ध िुन,ु केन्द्रमा लैङ्खगक उत्तरदायी बिेि प्रणाली संस्थागि िुन,ु खवद्यालय खशक्षामा 

लैङ्खगक समदर कायम िुन,ु समािको मलू्य, मान्यिा र व्यविारमा क्रमशः सकारात्मक पररवििन िुुँद ैआउन ु यस 

क्षेरका अवसर िुन ् ।    

४. सोच, उदे्दश्य, िणनीमि ि कायषनीमि 

४.१ सोच  

लैङ्खगक समानिामलूक रारि । 

४.२ लक्ष्य 

मखिलाको समान िथा अथिपणूि सिभाखगिा सखिि सारभिू समानिा कायम गन े।  

४.३ उदे्दश्य 

1. लैङ्खगक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागि गद ै मखिलाको सम्माखनि िीवनयापनको वािावरण 

सखुनखश्चि गनुि । 

2. मखिला खवरुद्ध िुने सबै प्रकारका भदेभाव, खिसंा र शोषणको अन्त्य गनुि । 

3. आखथिक समखृद्ध र खदगो खवकासका लाखग मखिलाको समान अग्रसरिा र निेतृ्वदायी भखूमका स्थाखपि गद ै

स्रोि, साधन, अवसर िथा लाभमा मखिलाको समान पिुुँच सखुनखश्चि गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि िणनीमि 

१. राज्यका सब ै िि र क्षरेले 

लैङ्खगक समानिा 

सम्बन्धी क्षरेगि नीखि, 

काननु िथा कायिक्रम 

ििुिमा गन े। 

१. लैङ्खगक समानिा सम्बन्धी नीखि ििुिमा, खवद्यमान काननु िथा कायिक्रममा 

पनुरावलोकन गरी  कायािन्वयन गररनेछ । 

२. संघीय, प्रादखेशक िथा स्थानीय ििबाि सबै क्षरेमा समान रूपमा अवसर, पिुुँच, 

प्रखिफल र लाभ  सखुनखश्चि गनि लैङ्खगक समानिाको नीखि अवलम्बन गररनेछ । 
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िणनीमि िणनीमि 

२. राज्यका सबै ििको 

सरकार, क्षेर  िथा 

खनकायिरूमा लैङ्खगक 

उत्तरदायी शासन पद्दखि 

अवलम्बन गन े। 

१. राज्यका सबै िि, संरचना िथा खवकास प्रखक्रयाका प्रत्येक चरणमा क्रमशः 

मखिलाको सिभाखगिा ५० प्रखिशि िुन ेव्यवस्था गररनेछ । 

२. राज्यको सबै िि र क्षेरको नीखि खनमािण ििमा मखिलाको सिभाखगिा वखृद्ध गरी 

कायिक्रम कायािन्वयन, अनगुमन/मलू्याङ्कन लगायि लाभ िथा प्रखिफलमा 

मखिलाको सारभिू सिभाखगिा सखुनखश्चि गरी असल अभ्यासको अनकुरण 

गररनेछ । 

३. मखिलाको श्रम र समयको बचि गने प्रखवखधको प्रयोगमा िोड खदइनछे । 

४. सारभिु लैङ्खगक समानिा प्राखिको लाखग परुुषको सखक्रय सिभाखगिा सखुनखश्चि   

गररनेछ ।   

५. सामाखिक उत्तरदाखयत्व कोष अन्ििगिको खनखश्चि रकम मखिला सशिीकरणमा 

उपयोग गन ेनीखिगि व्यवस्था गररनछे । 

६. सावििखनक खनकायलाई लैङ्खगक संवेदनखशल िुल्याउन नीखिगि व्यवस्था 

गररनेछ । 

३. राज्यका सबै ििको 

सरकारमा लैङ्खगक 

उत्तरदायी बिेि खवखनयोिन 

पद्दखिलाई संस्थागि गन े। 

१. लैङ्खगक उत्तरदायी बिेि प्रणालीलाई प्रदशे र स्थानीयििसम्म संस्थागि गद ै

लैङ्खगक बिेि खवखनयोिन अनपुाि वखृद्ध  गररनछे । 

२. लैङ्खगक सशिीकरण सचूकाङ्क समेिलाई आधार खलई प्रदशे िथा स्थानीय 

ििलाई खवत्तीय िस्िान्िरण गन ेव्यवस्था गररनेछ । 

३. राज्यका सबै ििमा लैङ्खगक सम्पकि  खबन्द ु िोकी मखिला लखक्षि बिेि 

खवखनयोिन व्यवस्था अखनवायि गररनेछ । 

४. लैङ्खगक सम्पकि  खबन्द ु िथा अन्य सम्बद्ध व्यखििरूको लाखग लैङ्खगक 

आचारसंखििा बनाई कायािन्वयन गररनछे । 

५. लैङ्खगक लेिापरीक्षण पद्दखिलाई राज्यका सबै ििमा लाग ूगररनेछ । 

४. लैङ्खगक समानिा िथा 

सशखिकरण मापन गन े

ि्याङ्क प्रणालीको 

खवकास गन े। 

१. लैङ्खगक समानिा िथा सशिीकरण मापन सचूकिरू ियार गरी अनगुमन िथा 

मलू्याङ्कन  प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनछे । 

२. नपेालमा िुन े सबै खकखसमका सवेक्षण िथा ि्याङ्क संकलन गदाि लैङ्खगक 

िण्डीकृि खवषय  अखनवायि रूपमा समावेश गने व्यवस्था गररनेछ । 

३. प्रदशे िथा स्थानीय ििबाि ियार गररएको प्रखिवेदनको आधारमा संघबाि 

मखिला  सम्बन्धी एकीकृि बाखषिक प्रखिवेदन ियार गररनछे । 
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िणनीमि िणनीमि 

५. आखथिक रूपले खवपन्न र 

सामाखिक  रूपले पछाखड 

परेका मखिलालाई खवशेष 

प्राथखमकिा खदुँद ै आखथिक 

सशखिकरण र सामाखिक 

रूपान्िरण गन े। 

१. उद्यमशीलिाको माध्यमबाि खपछखडएका िथा खवपन्न मखिलाको आखथिक 

सशिीकरण गनिको लाखग िीखवकोपाििन सधुार कायिक्रम संचालन गररनेछ  । 

२. मखिलाको घरेल ुश्रम िथा पाररवाररक िरेचाि सम्बन्धी खक्रयाकलापको मलू्य 

कायम गरी राखरिय आयमा मखिलाको योगदानको गणना गररनेछ । 

३. सरुखक्षि माितृ्व र प्रिनन स्वास््य अखधकारलाई थप सखुनखश्चि गनि खवशेष 

कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

४. प्राखवखधक खशक्षामा रिकेो लैङ्खगक िाडल कम गन े कायिक्रम सजचालन 

गररनेछ । 

५. खवपन्न िथा ग्रामीण मखिलाको आखथिक िथा सामाखिक रूपान्िरणका लाखग 

रारिपखि मखिला उत्थान कायिक्रमलाई  दशेव्यापी बनाइनेछ । 

६. मखिला खवकास कायिक्रमलाई पररमाििन गरी खवगिका असल अभ्यास र 

उपलखब्धलाई  स्थानीय ििमा संस्थागि गद ैमखिला समिूद्वारा प्रवखद्धिि मखिला 

सिकारी संस्थालाई मखिलािरूका उत्पादनमलूक व्यवसाय िथा स्वरोिगारको 

क्षेरमा पररचालन गररनेछ । 

७. यौखनक िथा लैङ्खगक अल्पसंख्यकिरूप्रखि सामाखिक खवभेद ििाउन 

सचेिनामलुक िथा  क्षमिा अखभवखृद्ध कायिक्रम सजचालन गररनछे । 

८. गररब िथा खवपन्न दखलि, आखदवासी िनिाखि, एकल िथा अपाङ्गिा 

भएका मखिला, बादी, कमलरी, कमैया, चपेाङ िस्िा वखजचिीमा परेका सबै 

समदुायका मखिला िथा खकशोरीको आय–आििन, क्षमिा खवकास र 

सशिीकरण गन े गरी आखथिक सामाखिक खवकासका कायिक्रम सजचालन 

गररनेछ । 

९. मखिलालाई व्यवसाय संचालन िथा आयमलूक कायि गरी स्वरोिगार िथा 

उद्यमशीलिा खवकास गनि सिुखलयिपणूि ऋण िथा खवत्तीय पिुुँचको व्यवस्था 

खमलाइनछे । 



220 | पन्ध्रौं योजना, आधाि-पत्र  

िणनीमि िणनीमि 

६. मखिला खवरुद्ध िुन े सबै 

प्रकारका  खिसंा, शोषण र 

भेदभाव अन्त्यका लाखग 

खनरोधात्मक, संरक्षणात्मक 

उपायद्वारा न्यायमा पिुुँच 

अखभवखृद्ध गन े। 

१. मखिलामाखथ िुन े सबै खकखसमका खिसंा खवरुद्ध शनू्य सिनशीलिाको नीखि 

प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

२. लैङ्खगक खिसंा, बोक्सीको आरोप, छाउपडी िस्िा कुरीखि, कुप्रथा अन्त्यका 

लाखग लैङ्खगक खिसंा खवरुद्धको वषि घोषणा गरी राज्यका सबै ििसम्म सचेिना 

अखभवखृद्धको लाखग सामाखिक अखभयान संचालन गररनछे । 

३. खिसंा पीखडि िथा प्रभाखवि मखिलाको लाखग प्रदशे िथा स्थानीय ििसम्म 

एकीकृि सेवा सखििको दीघिकालीन िथा अल्पकालीन पनुस्र्थापना केन्द्र 

संचालन गररनेछ । 

४. लैङ्खगक खिसंा अन्त्यको लाखग आवश्यक संयन्र खनमािण गरी खिसंाखवरुद्ध 

खनगरानी बढाइन ेर पीखडि िथा प्रभाखवि मखिलालाई न्याय प्रदान गररनछे । 

५. मखिला खवरुद्ध िुन े सबै प्रकारका खिसंा, शोषण र खवभेद रोकथाम एवम ्

खनयन्रणका लाखग काननुी उपचार प्रणालीलाई सिि, खछिो र पिुुँच योग्य 

बनाइनछे । 

६. खिसंा पीखडि िथा प्रभाखविको रािि, उद्धार, खनःशलु्क काननुी सिायिा, 

मनोसामाखिक परामशि र  सीपमलूक कायिक्रमको लाखग प्रदशे र स्थानीय ििमा 

आपत्कालीन पनुःस्थापना कोष स्थापना गररनेछ । 

७. लैङ्खगक खिसंाका खवखवध आयामिरूको अध्ययन िथा अनसुन्धान गन े िथा 

लैङ्खगक खिसंा मिु क्षरे घोषणा गने सचूकको खनमािण गरी कायािन्वयनमा 

ल्याइनेछ ।   

५. अपेमक्षि उपलमधध 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा लैङ्खगकमरैी ऐन, काननु िथा खनयमिरू ििुिमा भई कायािन्वयन भएको िुन,े सबै 

खकखसमका खवभदे र शोषणमा उल्लेख्य रूपमा कमी आएको िुन,े राखरिय आयमा मखिलाको योगदान मलू्याङ्कन 

भएको िुन,े सबै ििमा लैङ्खगक उत्तरदायी बिेि प्रणाली संस्थागि भएको िुन,े लैङ्खगक समानिा िथा सशिीकरण 

मापन गन ेि्याङ्क प्रणाली खवकास भएको िुनछे । 

७.७ बालबामलका िथा मकिोिमकिोिी 

१. पृष्ठभूमि 

संखवधानले बालबाखलकाको िकलाई मौखलक िकको रूपमा व्यवस्था गरी बाल बचाउ, बाल संरक्षण, 

बालखवकास  र बाल सिभाखगिा िस्िा खवषयिरू समिेी सवािङ्गीण खवकासको प्रत्याभिू गरेको छ । संयिु रारि संघीय 
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बालअखधकार सम्बन्धी मिासखन्ध, १९८९ िथा अन्य बालअखधकार सम्बन्धी अन्िरािखरिय सखन्ध र इच्छाधीन 

आलेििरूमा गरेको प्रखिबद्धिानरुूप नपेाल सरकारले बाल अखधकार सम्बन्धी नीखि िथा काननु ििुिमा गरी 

कायािन्वयन गद ै आएको छ । खदगो खवकास लक्ष्यमा बालबाखलकाको गणुस्िरीय खशक्षा िथा स्वास््य, सरुखक्षि, 

पिुुँचयोग्य र िररि सावििखनक स्थलमा पिुुँच, बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरी खवरुद्ध िुने सबै प्रकारका खवभदे, 

शोषण, दवु्यिविार  र खिसंाको अन्त्य गरी सशि गने िस्िा पररमाणात्मक लक्ष्य समावेश गररएको र सोिी अनरुूप उि 

खवषयलाई सम्बोधन गनुिपन ेआवश्यकिा रिकेो छ ।  

२. प्रिुख सिथया 

 सबै बालबाखलकाको गणुस्िरीय खशक्षा, स्वास््यमा सिि पिुुँच निुन,ु मनोरजिन, बालसिभाखगिा, बालमैरी 

वािावरणको अभावमा खवकास र संरक्षण िुन नसक्न,ु बालश्रमको अवस्था खवद्यमान रिन,ु अझै पखन सडक 

बालबाखलकाको अवस्था खवद्यमान रिन,ु असिाय र अनाथ बालबाखलकाको संरक्षण िथा उखचि व्यवस्थापन िुन 

नसक्न,ु बालखववाि, खिसंा, शोषण, यौन दवु्यिविार, बलात्कार, ित्या, अनखधकृि ओसार पसारको अवस्था खवद्यमान 

रिन,ु खकशोरी खशक्षाको कमी िुन,ु काननुको खववाद र बाल खवज्याईिंस्िा समस्याको प्रभावकारी सम्बोधन गरी 

उनीिरूको भावी िीवनलाई सिि बनाउुँद ै पररवार र समािमा पनुिखमलन र पनुिस्थापना गराउन नसक्न ु र वैकखल्पक 

स्यािारको माध्यमबाि अनाथ बालबाखलकाको पनुस्र्थापना गनि नसक्न ुयस क्षेरका समस्या िुन ्। 

३. चुनौिी ि अिसि 

 खवज्ञान र प्रखवखधको खवकास, शिरीकरण, खवकखसि खवश्वव्यापी मलू्य-मान्यिा र बदखलुँदो पररखस्थखिलाई 

मध्यनिर गद ै बाल अखधकारको संरक्षण र प्रवद्धिन प्रभावकारी रूपमा गनुि, खशक्षा, स्वास््य, मनोरजिन, बाल 

सिभाखगिा र बालमैरी वािावरणको खवकास गद ै संकि र िोखिममा परेका सबै बालबाखलकाको संरक्षण गनुि, 

बालखववाि, बालश्रम, ित्या, अपिरण, बालखिसंा, यौन दवु्यिविार िथा बलात्कार िस्िा घिनाको अन्त्य गनुि र 

असिाय, असि, बाब–ुआमाखविीन, िोखिममा परेका, सडक बालबाखलका एवम ् कुन ै पखन विानामा 

बालअखधकारबाि वखजचि बालबाखलकाको उखचि संरक्षण र व्यवस्थापन गरी उनीिरूको भखवरय सखुनखश्चि गनुि यस 

क्षेरका चनुौिी िुन ्। 

 संखवधानले बालबाखलकाको िकलाई मौखलक िकको रूपमा प्रत्याभिू गनुि, संघीय संरचना अनसुार बालबाखलका 

सम्बन्धी काननु, नीखि, योिना, कायिक्रम िथा संस्थागि संयन्र स्थानीय ििदखेि संघीय ििसम्म स्थापना िथा 

सजचालन िुुँद ै िान,ु खदगो खवकास लक्ष्यमा बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरी सम्बन्धी खवषयिरू समावेश िुन,ु 

बालबाखलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ कायािन्वयनमा आउन,ु राज्यबाि बालबाखलकाको खशक्षा र स्वास््यमा खवशेष िोड 

खदइन,ु बालबाखलकाको संरक्षण सम्बन्धी खवषय िीन ैििको सरकारको अखधकार क्षेरखभर पनुि, सरकार, संघ-संस्था र 

नागररक समािबीच समन्वय, सियोग, सििीकरण र सिकायिमा अखभवखृद्ध िुन,ु बाल अखधकारको संरक्षण िथा 

प्रवद्धिनको सवालमा सरोकारवालािरूमा सचिेना र सिकायि वखृद्ध िुुँद ैिान ुयस क्षेरका अवसर रिकेा छन ्। 
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४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

 बालअखधकार सखुनखश्चि भएको बालमरैी समाि ।  

४.२ लक्ष्य 

 बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरीलाई सबै प्रकारको खिसंा, दवु्यिविार र शोषणबाि मिु गराउुँद ैउनीिरूको िक 

अखधकार संरक्षण िथा प्रवद्धिन गरी रारि खनमािण गनि सक्ने योग्य र सक्षम नागररकको रूपमा खवकास गने । 

४.३ उदे्दश्य 

१. बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरीको अखधकारको संरक्षण र प्रवद्धिन गनुि । 

२. बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरीमैरी वािावरण खसििना गनुि । 

३. बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरी खवरुद्ध िुन ेशारीररक र मानखसक लगायि सबै प्रकारका खिसंा, खवभेद, 

दवु्यिविार, शोषण र उपेक्षाको अन्त्य गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. बाल स्वास््यमा सधुार गरी  

बाल मतृ्यदुर घिाउन े। 

१. बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरीको पोषण अवस्थामा सधुार गनि 

पोषण सम्बन्धी कायिक्रमको  खवस्िार गररनछे । 

२. बालबाखलकािरूमा गणुस्िरीय स्वास््य सेवाको पिुुँच बढाई बाल 

मतृ्यदुर घिाइनछे । 

३. खकशोरखकशोरीिरूलाई स्वास््य िथा प्रिनन स्वास््य खशक्षा िथा सेवा 

उपलब्ध गराइनेछ । 

४. खवद्यालय ििको पाठ्यक्रममा बालअखधकार, बालबाखलका सम्बन्धी 

काननु र यौन िथा प्रिनन स्वास््य खवषयलाई समावेश गररनछे ।  

५. खवद्यालयमा अध्यापन गने खशक्षक खशखक्षकािरूलाई बालअखधकार, यौन 

िथा प्रिनन स्वास््यका खवषयमा आधारभिू ििको प्रखशक्षण खदईनछे । 

२. बालबाखलकाको मानखसक िथा 

शारीररक खवकासका लाखग 

प्रारखम्भक बालखवकासमा पिुुँच 

बढाउने । 

१. प्रारखम्भक बालखवकास कायिक्रमलाई खवस्िार गरी सबै बालबाखलकाको 

पिुुँच सखुनखश्चि गररनछे । 

२. प्रत्येक खवद्यालयमा बालबाखलकाको शारीररक र मानखसक खवकासको 

लाखग उमेर र कक्षा अनसुार िेलकुद, मनोरजिन िथा अखिररि 

खक्रयाकलापिरू वाखषिक क्यालेण्डर बनाई सजचालन गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

३. बालबाखलका िथा 

खकशोरखकशोरी खवरुद्ध िुने सबै 

प्रकारका खिसंाको अन्त्य गरी 

उनीिरूको िीवनलाई सरुखक्षि 

बनाउन े। 

१. बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरीिरू खवरुद्ध िुन ेखिसंा, यौन दवु्यिविार, 

बालश्रम, बलात्कार, बेचखविनिस्िा अपराध खवरुद्ध शनू्य 

सिनशीलिाको नीखि अबलम्बन गररनछे ।  

२. बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरीिरू खवरुद्धको अपराध खनयन्रण गनि 

काननुी सधुार गररनेछ । 

३. बालबाखलका खवरुद्ध िुन े शारीररक िथा मानखसक सिाय खवरुद्ध 

अखभयान संचालन गरी खवद्यालयलाई बालमैरी िथा शाखन्ि क्षेर घोषणा 

गररनेछ ।  

४. बालबाखलकाको आपि् कालीन उद्धार र संरक्षणका लाखग बालबाखलका 

िोििलास न.ं १०४ र बाल िले्पलाईन न.ं १०९८ को सेवा स्थानीय 

ििसम्म खवस्िार गरी सो सेवाबारे खवद्यालयदखेि सविसाधारणसम्म पगु्ने 

गरी प्रचार प्रसार गररनेछ । 

५. बालबाखलका िोििलास न.ं १०४ र बाल िले्पलाईन नं. १०९८ को 

प्रभावकाररिाका लाखग सेवा सजचालन सम्बन्धी काननु िथा कायिखवखध 

खनमािण गरी कायािन्वयन गररनेछ । 

६. प्रदशे िथा स्थानीय ििमा आपत्कालीन बाल उद्धारकोष  स्थापना र 

व्यवस्थापन गररनछे । 

७. अनलाईन सरुक्षालाई प्रभावकारी बनाउुँद ै ईन्िरनेिको दरुूपयोगबाि पन े

सबै प्रकारका नकारात्मक असरबाि बालबाखलकालाई  संरक्षण गनि 

राज्यसंयन्र र सरोकारवालािरूसुँग साझेदारी गरी कायिक्रम संचालन 

गररनेछ । 

८. बाल खववाि, बाल श्रम, बालबाखलका खवरुद्धको खिसंा, बाल यौन 

दवु्र्यव्यिार, बालबाखलका बेचखबिन िथा गैर काननुी ओसारपसार 

लगायि बालबाखलका सम्बन्धी काननुी प्रावधानका खवषयिरू र नैखिक 

खशक्षाको खवषय खवद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गररनेछ । 

९. खवद्यालयमा बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरी खवरुद्ध िुने शारीररक 

दण्ड, कष्ट, दवु्यिविार वा लैङ्खगकिामा आधाररि खिसंालाई पणूि 

खनरूत्साखिि गरी त्यस्िा कायिलाई दण्डका आधारमा खनयन्रण गररनेछ । 

४. असिाय, अनाथ, अपाङ्गिा 

भएका, असि िथा बेवाररसे 

१. अनाथ एवम ् खवशेष संरक्षणको आवश्यकिा भएका बालबाखलकाका 

लाखग िन्मदिाि र नागररकिा पाउन ेप्रखक्रया सरलीकरण गररनेछ । 
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बालबाखलका िथा 

खकशोरखकशोरीलाई राज्यबाि 

संरक्षण र संवद्धिन गन े। 

२. अनाथ, असिाय, बेवाररसे, अशि, अपाङ्गिा भएका र खवशेष 

संरक्षणको आवश्यकिा भएका   बालबाखलका िथा 

खकशोरखकशोरीिरूको संरक्षण र प्रवद्धिन गनि अस्थायी संरक्षण सेवाको 

व्यवस्थापन गररनछे । 

३. सडक बालबाखलकाको उद्धार र पनुस्र्थापना, रोकथाम िथा खनयन्रणमा 

प्रदशे िथा स्थानीय  िि समेिबाि अखभयान सजचालन गररनेछ । 

४. बालगिृ, बालसधुार गिृ, खनगरानी कक्ष िथा अस्थायी संरक्षण सेवामा 

रिकेा बालबाखलकािरूको िानपान, स्वास््य िथा सरुक्षाको खवषयमा 

उपयिु मापदण्ड खनमािण गरी सोको आधारमा सजचालन गनि खनरन्िर 

अनगुमन गरी सधुार गररनछे । 

५. अपाङ्गिा भएका खवशेषिः बौखद्धक अपाङ्गिा भएका 

बालबाखलकािरूको उपचार सेवालाई प्राथखमकिा खददं ैत्यस्िो सेवालाई 

सिि र प्रभावकारी बनाईनछे । 

५. खवखभन्न माध्यमबाि 

बालबाखलकालाई सामाखिक 

िीवनमा सिभागी िुने वािावरण 

खसििना गन े। 

१. बाल क्लब, बाल समिू, खकशोरखकशोरी समिू िस्िा संस्थाको गठन 

िथा सजचालनलाई  खवस्िार गरी बालबाखलका िथा 

खकशोरखकशोरीिरूको सिभाखगिा बढाइनछे । 

२. बालबाखलकाको शारीररक, मानखसक र शखैक्षक खवकासमा अवरोध िथा 

बाधा नपने गरी बाल सिभाखगिालाई प्रवद्धिन गररनछे । 

३. नीखि खनमािण ििमा बालबाखलकाको सिभाखगिा सखुनखश्चि गररनेछ । 

६. राज्यले सब ैप्रकारको 

बालश्रमको अन्त्य गनि 

आवश्यक व्यवस्था गन े। 

१. सबै प्रकारको बालश्रमको अन्त्य गनि आवश्यक काननुी व्यवस्था 

गररनेछ । 

२. िनुसकैु क्षरेमा कायिरि श्रखमकिरूको अनगुमन गरी बाल श्रखमकको 

उद्धार िथा पनुस्र्थापना   गररनछे । 

३.  प्रदशे िथा स्थानीय िि समेिबाि सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्यका 

लाखग काननुी, नीखिगि िथा   कायिक्रमगि व्यवस्था गररनछे । 

७. बालबाखलकाको पिुुँचयिु 

पवूािधारको खनमािण गरी बालमैरी 

वािावरण खसििना गन े। 

१. बालमैरी स्थानीय शासनको आवश्यक पवूािधार िथा बालअखधकार 

सचूकिरू परूा गनि आवश्यक स्रोि–साधनको व्यवस्थापन, बालमरैी 

वडा िथा स्थानीय िि घोषणा गन ेकायिलाई खनरन्िरिा खदइनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२. सावििखनक स्थल िथा खवद्यालयका भौखिक संरचना(भवन, शौचालय, 

सडक, फखनिचर, कुसी, िेबलु) र अन्य संरचनालाई समिे बालमरैी 

बनाइनछे । 

३. बाल अखधकार, बालमैरी शासन र बाल संवेदनशीलिा अखभवखृद्ध 

सम्बन्धी खवषय खशक्षक िथा सबै सरकारी खनकायको िाखलम 

पाठ्यक्रममा समावेश गरी अखभमिुीकरण िथा क्षमिा अखभवखृद्ध 

िाखलम प्रदान गररनछे । 

८. खवद्यमान बालगिृको संस्थागि 

आवासीय संरक्षणलाई 

खनरुत्साखिि िथा खनःसंस्थाकरण 

गद ैअखन्िम खवकल्पको रूपमा 

मार संरक्षण गने गरी अन्य 

वैकखल्पक िरेचािलाई प्रवद्धिन  

गन े। 

१. खवशेष संरक्षणको आवश्यकिा भएका बालबाखलकालाई वैकखल्पक 

िरेचािको व्यवस्था गने  प्रणाली स्थापना  गररनछे । 

२. सन्िान नभएका दम्पखि, एकल मखिला िथा परुुषले धमिपरु धमिपरुी 

खलन चािमेा स्थानीय  बाल अखधकार सखमखि माफि ि दीघिकालीन 

संरक्षणका लाखग खनयमानसुार धमिपरु धमिपरुी खसफाररस िथा खलने खदन े

व्यवस्था र प्रखक्रयालाई प्राथखमकिामा रािी अदालिबाि िुन े खलिि 

प्रमाणीकरण प्रखक्रया समिेलाई सिि िथा प्रभावकारी बनाइनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

सरकारका िीनै ििमा बालअखधकार संरक्षण िथा सम्बद्धिन सम्बन्धी नीखि, काननु, योिना िथा कायिक्रम र 

मापदण्ड कायािन्वयन भएको िुन,े खवशेष संरक्षणको आवश्यकिा भएका बालबाखलकाको अखधकार संरक्षण भएको िुन,े 

बालबाखलकाको खशक्षा, पोषण र स्वास््यसम्बन्धी सेवा सखुवधामा पिुुँच पगुेको िुन,े बालबाखलकाखवरुद्ध िुन े सबै 

प्रकारका शारीररक र मानखसक शोषण, खिसंा र दवु्यिविार उल्लेख्य रूपमा न्यनूीकरण भएको िुन,े सरकारी खनकाय, 

संस्था, बाबआुमा िथा संरक्षकको  बालबाखलकाप्रखिको दाखयत्व अखभवखृद्ध भएको िुन,े बालबाखलका िोििलास न.ं 

१०४ र बाल िले्पलाईन १०९८ प्रभावकारी रूपमा सजचालन भएको िुनेछ । 

७.८ ज्येष्ठ नागरिक 

१. पृष्ठभूमि 

संखवधानले ज्येष्ठ नागररकको िकलाई मौखलक िकको रूपमा व्यवस्था गरी राज्यबाि खवशेष संरक्षण िथा 

सामाखिक सरुक्षा प्रत्याभिू गरेको छ । खदगो खवकास लक्ष्यमा ज्येष्ठ नागररकको लाखग सामाखिक सरुक्षा लगायि 

सरुखक्षि, समावेशी र पिुुँचयोग्य िररि िथा सावििखनक िलु्ला ठाुँउिरूमा पिुुँच सविसलुभ गन ेखवषय समावेश भएको 

छ । सरकारले ज्येष्ठ नागररकको संरक्षण, स्यािारससुार र सरुक्षा गनिको लाखग वदृ्धाश्रम (िरेचाि केन्द्र) र खदवा सेवा 

केन्द्रिरू सजचालन, यािायािमा खवशेष सिुखलयि, औषधोपचार, सामाखिक सरुक्षा भत्ता लगायिका सेवा सखुवधा 
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प्रदान गद ै आएको छ । उनीिरूको िीवन सिि, सरुखक्षि एवम ् सम्माखनि बनाई सामाखिक न्याय कायम गनुिपन े

आवश्यकिा रिकेो छ । 

२. प्रिुख सिथया 

ज्येष्ठ नागररकलाई सेवा सखुवधा र सामाखिक सरुक्षा पयािि निुन,ु उनीिरूको ज्ञान, सीप र अनभुव रारिले उपयोग 

र नयाुँ पीखढमा िस्िान्िरण गनि नसखकन,ु शारीररक र मानखसक रूपमा असि, असिाय, एकल, वेवाररसे िथा पीडामा 

परेका ज्येष्ठ नागररकको उखचि संरक्षण निुन,ु सन्िानले बाब–ुआमा प्रखि परुा गनुिपने दाखयत्व बिन र िरेचािमा क्रमशः 

ह्रास िुुँद ैिान,ु बढ्ुयौलीको कारणले लाग्ने खवखभन्न रोगिरूको खनदान िथा उपचारको यथोखचि व्यवस्था निुन,ु ज्येष्ठ 

नागररक प्रखिको श्रद्धा र सम्मानमा ह्रास आउन ुिस्िा यस क्षरेका समस्या िुन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

ज्येष्ठ नागररकका खवषयलाई समानरूपमा सम्बोधन र व्यवस्थापन गनुि, ज्येष्ठ नागररकको संख्यामा वखृद्ध िुुँद ैिाुँदा 

सो अनसुार सेवा सखुवधाको पयािि व्यवस्था गनुि, ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुवलाई समाि खवकास र पवूािधार 

खनमािणमा उपयोग गनुि, ज्येष्ठ नागररकमाखथ िुने खिसंा र दवु्यिविारको अन्त्य गनुि, उनीिरूको आखथिक िथा सामाखिक 

िक अखधकारको संरक्षण गनुि, उनीिरूका लाखग उपयिु एवम ्पयािि खदवा सेवा केन्द्र, क्लब, औषधोपचार सखििको 

आरोग्य आश्रमको खनमािण िथा सजचालन गनुि यस क्षरेका चनुौिी रिकेा छन ्। 

संखवधानद्धारा ज्येष्ठ नागररकको खवशेष संरक्षण िथा सामाखिक सरुक्षाको िक सखुनखश्चि गनुि, ज्येष्ठ नागररकको 

व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अखधकार क्षेरखभर रिुन,ु ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुवलाई उपयोग गन े

वािावरण खसििना िुुँद ै िान,ु ज्येष्ठ नागररकको िक र अखधकारको रक्षा र प्रवद्धिन गनि राखरिय र अन्िरािखरियस्िरमा 

सरकारको प्रखिबद्धिा रिन ुिस्िा यस क्षेरका अवसर रिकेा छन ्। 

४. सोच, लक्ष्य ि उदेश्य, िणनीमि ि कायषनीमि 

४.१ सोच 

ज्येष्ठ नागररकको संरक्षण र सम्माखनि िीवनको प्रत्याभखूि  । 

४.२ लक्ष्य 

ज्येष्ठ नागररकको िीवन सम्माखनि, सरुखक्षि र व्यवखस्थि बनाई उनीिरूको ज्ञान, सीप र अनभुवलाई रारिले 

समखृद्धका लाखग उपयोग गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. पाररवाररक, आखथिक र काननुी संरक्षणको माध्यमबाि ज्येष्ठ नागररकको िक अखधकारको संरक्षण र प्रवद्धिन 

गनुि । 

२. ज्येष्ठ नागररकलाई आवश्यक सेवा सखुवधा उपलब्ध गराउन ु। 

३. ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुवलाई आखथिक-सामाखिक रूपान्िरण र खवकासमा उपयोग गनुि । 
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िणनीमि कायषनीमि 

१. पाररवाररक र सामाखिक 

माध्यमबाि ज्येष्ठ नागररकको 

लाखग िरेचाि, स्यािारससुार र 

उपयिु वािावरण खसििना 

गन े। 

१. आफना आमाबाबलुाई सन्िानले अखनवायि िरेचाि गनुिपने पद्दखिको 

खवकास गररनेछ । 

२. ज्येष्ठ नागररकको आखथिक िथा सामाखिक िक अखधकार संरक्षणको लाखग 

ज्येष्ठ नागररक संरक्षण नीखि ििुिमा गरी कायािन्वयन गररनछे ।  

३. ज्येष्ठ नागररकप्रखि िुनसक्ने खवखभन्न प्रकारका खिसंा िथा दरुव्यविार 

खनयन्रणका लाखग आवश्यक संयन्र खनमािण गरी कायािन्वयन गररनेछ ।  

४. ज्येष्ठ नागररकको उपचार र िरेचािको लाखग एक सय शैया भन्दा ठूला 

सरकारी अस्पिालिरूमा ज्येष्ठ नागररक वाडिको स्थापना र खनिी क्षरेका 

अस्पिालमा कम्िीमा १० प्रखिशि शैयाको व्यवस्था र सिुखलयि दरमा 

उपचार िुन ेव्यवस्था गररनेछ । 

२. असिाय, असि, एकल र 

िोखिममा परेका ज्येष्ठ 

नागररकको खवशेष संरक्षण र 

सरुक्षाको काननुी िथा 

संस्थागि व्यवस्था गन े। 

१. ज्येष्ठ नागररकको लाखग स्थानीय ििमा  ज्येष्ठ नागररक क्लब,  खदवा सेवा 

केन्द्र र प्रदशेमा आरोग्य आश्रमको स्थापना र सजचालन गररनेछ । 

२. एकल िथा खवधरु, शारीररक र मानखसक रूपमा असि, पररत्यि, असिाय 

र आफनो पररवार वा संरक्षक नभएका ज्येष्ठ नागररकको लाखग स्यािार 

ससुार, िरेचाि र औषधोपचारको व्यवस्था गररनेछ । 

३. बढुयौली रोग, अल्िाइमसि िथा खवसिने रोग आखदबाि प्रभाखवि ज्येष्ठ 

नागररकको लाखग औषधोपचारको व्यवस्था गररनछे । 

३. ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र 

अनभुवलाई उपयोग गनिका 

लाखग नीखि खनमािणमा 

सिभाखगिा र स्रोिमा पिुुँच 

सखुनखश्चि गन े। 

१. ज्येष्ठ नागररकलाई नीखि खनमािणमा सिभाखगिा र स्रोि–साधनमा पिुुँच 

बढाई अपनत्व वखृद्ध गररनछे । 

२. ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुवलाई उपयोग गनि अन्िरपसु्िा सीप 

िस्िान्िरण, छलफल र अन्िरखक्रया कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

३. ज्येष्ठ नागररकले समाि र रारिको लाखग परु् याएको योगदानको आधारमा 

सम्मान र आदर गररनेछ । 

४. ज्येष्ठ नागररकको सरुक्षा र 

सिििाको लाखग सामाखिक 

सरुक्षाका सेवालाई वखृद्ध गन े। 

१. ज्येष्ठ नागररकलाई सम्मान, आदर र सिििाको लाखग खवखभन्न सेवा र 

सखुवधामा खवशेष छुि र सिुखलयिको व्यवस्था गररनछे । 

२. सरोकारवाला खनकायिरू बीच समन्वय िथा सिकायिमा शारीररक एवम ्

मानखसक रूपमा कमिोर भएका र असिाय ज्येष्ठ नागररकलाई सेवा 

सखुवधा प्रदान गररनेछ । 
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५. अपेमक्षि उपलधधी  

ज्येष्ठ नागररकिरूको ज्ञान, सीप र अनभुवको सामाखिक खवकास र पवूािधार खनमािणमा उपयोग भएको िुन,े 

असिाय, असि र पररत्यत्त ज्येष्ठ नागररक संरखक्षि भएको िुन,े ज्येष्ठ नागररक माखथ िुन ेखिसंा िथा दवु्यिविारमा कमी 

आएको िुन ेर ज्येष्ठ नागररक क्लब, खदवा सेवा केन्द्र एवम ्आरोग्य आश्रमको स्थापना र सजचालन भएको िुनछे । 

७.९  अपाङ्गिा भएका व्यमक्त 

१. पृष्ठभूमि 

संखवधानले आखथिक समानिा, समखृद्ध र सामाखिक न्याय सखुनखश्चि गनि समानपुाखिक समावेशी र 

सिभाखगिामलूक खसद्धान्िका आधारमा समिामलूक समाि खनमािण गन े संकल्प गद ै राज्यले खवशेष व्यवस्था गरेको 

छ । अपाङ्गिा भएका व्यखिको नागररक, रािनैखिक, आखथिक, सामाखिक िथा सांस्कृखिक अखधकार सखििको 

सम्मानिनक िीवनयापनको अखधकारलाई काननुले संरक्षण र प्रवद्धिन गरेको छ । खदगो खवकास लक्ष्यले अपाङ्गमरैी 

खवद्यालय लगायि सरुखक्षि, समावेशी र पिुुँचयोग्य सावििखनक िलु्ला ठाउुँिरूमा खवषय समावेश गरेको छ । नेपालले 

अपाङ्गिा भएका व्यखिको अखधकार सम्बन्धी मिासखन्ध, २००६, एखसया िथा प्रशान्ि क्षरेको क्षेरीय इन्चोन रणनीखि 

(२०१३–२०२२) लगायिका अन्िरािखरिय प्रखिबद्धिािरूको कायािन्वयन गद ै आएको छ । खवश्वव्यापी मान्यिा 

अनसुारको समदुायमा आधाररि पनुस्थािपना कायिक्रम कायािन्वयनमा रिकेो छ । अपाङ्गिा भएका व्यखिको सम्मान 

एवम ्अखधकार प्रवद्धिनका लाखग राज्यले समावेशी, समन्याखयक र सिभाखगिालाई िोड खदन आवश्यक रिकेो छ ।  

२. प्रिुख सिथया  

अपाङ्गमरैी खशक्षाको अभावमा अपाङ्गिा भएका बालबाखलका खवद्यालय बाखिर रिन,ु अपाङ्गिा भएका 

व्यखिको लाखग रोिगारी, सामाखिक सिभाखगिा र आय-आििनका अवसरमा समान पिुुँच निुन ुर खवखभन्न अवरोध, 

खवभेद र असमान व्यविारको अवस्था खवद्यमान िुन,ु भौखिक संरचनािरू अपाङ्गमरैी निुन,ु सचूना, सजचार िथा 

प्रखवखध अपाङ्गिा भएका व्यखििरूको लाखग पिुुँचयिु िुन नसक्न,ु सबै प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यखिका लाखग 

खनयखमि स्वास््य सेवा, परामशि सेवा, प्रयोग गररन े सिायक सामग्री र पनुस्थािपना सेवा उपलब्ध निुन ु र नदखेिन े

अपाङ्गिा (Invisible Disability) को पखिचान र सिी सम्बोधन निुन ुयस क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

संघीय प्रणाली बमोखिम स्थानीय ििसम्म अपाङ्गिा भएका व्यखििरूको अखधकार सम्बन्धी ऐनले खनदखेशि 

गरेको संरचनाको खनमािण, आवश्यक नीखिको व्यवस्था र सोको लाखग आवश्यक स्रोि–साधनको व्यवस्था गनुि, सब ै

प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यखिको लाखग पवूािधार, आवश्यकिा अनसुार सेवा सखुवधा िथा उपकरणको व्यवस्थापन 

गनुि, दगुिम ग्रामीण स्थानमा सिि सेवा सखुवधाको व्यवस्थापन र सबै भौखिक संरचनािरू अपाङ्गमैरी खनमािण गनुि, पणूि 

अशि, अखि अशि र बौखद्धक अपाङ्गिा भएका व्यखिको लाखग सियोगी व्यखि र पनुस्र्थापनाको व्यवस्था गनुि र 
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सबै प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यखिको लाखग खशक्षा, स्वास््य, िाखलम र आवश्यकिा अनसुार रोिगारी उपलब्ध 

गराउन ुयस क्षेरमा चनुौिीको रूपमा रिकेा छन ्। 

संखवधानमा अपाङ्गिा भएका व्यखिको लाखग सेवा सखुवधा र सामाखिक सरुक्षाको व्यवस्था िुन,ु राज्यद्वारा 

अपाङ्गिा भएका व्यखिको अखधकार सम्बन्धी ऐन, समावेशी खशक्षा नीखि, भौखिक संरचना, सजचार सेवा र 

सखुवधालाई पिुुँचयिु बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड लगायि अपाङ्गिा सम्बन्धी खवशेष काननु िथा नीखिको ििुिमा र 

कायािन्वयन िुन,ु अन्िरािखरिय मिासखन्ध, खदगो खवकासको लक्ष्य आखदमा अपाङ्गिा भएका व्यखिको लाखग खवखभन्न 

प्रावधान रिन ुर अन्िरािखरिय मिासखन्धको पक्ष राज्य भएकाले अपाङ्गिाको खवषयलाई सम्बोधन गनिको लाखग सरकार 

र सरोकारवाला खनकायिरूसुँग सिकायि र साझेदारीमा वखृद्ध िुन ुयस क्षेरमा अवसरका रूपमा रिकेा छन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

अपाङ्गिा भएका व्यखिको मयािखदि र आत्मखनभिर िीवन । 

४.२ लक्ष्य 

सेवा सखुवधा, साधन र स्रोिमा अपाङ्गिा भएका व्यखिको पिुुँच स्थाखपि गरी आखथिक सामाखिक सशिीकरण 

गद ैसम्मानपवूिक िीवनयापनको वािावरण खसििना गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. अपाङ्गिा भएका व्यखिको आखथिक िथा सामाखिक सशिीकरण गनुि । 

२. सबै प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यखिको सिि िीवनयापनको लाखग पनुस्र्थापना, स्वास््योपचार र 

सिायक सामग्रीको व्यवस्था गनुि ।  

३. भौखिक संरचना, यािायाि, सेवा सखुवधा, साधन स्रोि, सचूना िथा सजचार र प्रखवखधमा अपाङ्गिा भएका 

व्यखिको सिि पिुुँच सखुनखश्चि गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. अपाङ्गिा भएका व्यखिको िक-

अखधकार संरक्षण गनि नीखि 

खनमािण िथा काननुिरूको 

पनुरावलोकन गन े। 

१. सबै प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यखिको िीवनयापनको लाखग 

उनीिरूको सिभाखगिामा अपाङ्गमैरी नीखि िथा कायिक्रम ििुिमा गरी 

कायािन्वयन गररनछे । 

२. अपाङ्गिा भएका व्यखिका लाखग आवश्यक पने सामाखिक सरुक्षाका 

कायिक्रमिरूको दायरा खवस्िार गरी प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन 

गररनेछ ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

३. अपाङ्गिा भएका व्यखिलाई सरकारी र खनिी क्षेरमा रोिगारीको 

अवसर वखृद्ध गररनछे ।  

४. अपाङ्गिा सम्बन्धी पखिचानका लाखग आवश्यक पवूि परीक्षण प्रणाली  

(Early Screening System) को खवकास गररनछे । 

२. भौखिक संरचना अपाङ्गमैरी 

बनाई अपाङ्गिा भएका 

व्यखिलाई सावििखनक सेवामा 

सिि पिुुँच, प्राखि र अवसरको 

खसििना गन े। 

१. अपाङ्गिा भएका व्यखिको दखैनक िीवनयापन सिि बनाउन सािै 

प्रदशेबाि क्रमशः सिायक सामग्री उत्पादनको व्यवस्था खमलाई 

उनीिरूको आवागमनलाई सरल र व्यवखस्थि बनाइनछे । 

२. सबै प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यखिका लाखग सेवा सखुवधा 

अपाङ्गमरैी बनाई दखैनक खक्रयाकलाप गनि सरल िुने वािावरण खनमािण 

गररनेछ ।  

३. सावििखनक भौखिक संरचना, पवूािधारिरू िथा यािायािका साधन 

अपाङ्गमरैी बनाइनेछ । 

४. अपाङ्गिा भएका बालबाखलकालाई खवद्यालय भनािमा प्राथखमकिा र  

खशक्षण खसकाई पद्दखि िथा पाठ्यक्रम अपाङ्गमैरी बनाई गणुस्िरीय 

खशक्षामा सबै अपाङ्गिा भएका बालबाखलकाको पिुुँच वखृद्ध गररनेछ । 

५. अपाङ्गिा भएका व्यखििरूका लाखग आय-आििन गने कायिक्रम 

ििुिमा  गरी उनीिरूलाई आत्मखनभिर बनाइनछे । 

६. अपाङ्गिा भएका व्यखििरूका लाखग सावििखनक सेवा प्रदान गनि 

एकीकृि प्रणालीको खवकास गररनछे । 

३. अपाङ्गिा भएका व्यखिको 

लाखग सबै प्रकारको सखुवधा 

सखििको पनुस्थािपना सेवाको 

व्यवस्था गन े। 

१. सावििखनक-खनिी साझेदारीमा खवशेष प्रकारको अपाङ्गिाको लाखग 

पनुस्थािपना सेवा र आवश्यक स्वास््योपचारको व्यवस्था गररनेछ । 

२. पणूि अशि, अखि अशि, अखिज्म, डाउन खसन्रोम, बौखद्धक 

अपाङ्गिा भएका िथा नदखेिने अपाङ्गगिा भएका व्यखिका लाखग 

आवश्यक पने खवखशष्ट प्रकारको सेवा र सखुवधा उपलब्ध िुने व्यवस्था 

खमलाइनछे । 

३. पणूि अशि अपाङ्गिा भएका व्यखििरूका लाखग सािै प्रदशेमा सबै 

प्रकारका सखुवधा सखििका अपाङ्ग ग्राम स्थापना र संचालन गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४. सचूना, सजचार िथा प्रखवखधको 

सखुवधामा समेि अपाङ्गिा 

भएका व्यखिको पिुुँच सखुनखश्चि 

गने गरी सेवाको  उपलब्धिा र 

उपकरणको व्यवस्था गन े। 

१. आमसचूना, सजचार र प्रखवखधमा अपाङ्गगिा भएका व्यखिको पिुुँच 

सखुनखश्चि गने गरी सेवाको उपलब्धिा र उपकरणको व्यवस्था क्रमशः 

गद ैलखगनेछ । 

५. अपाङ्गिा भएका व्यखििरूप्रखि 

गररने खवखभन्न प्रकारको 

अन्धखवश्वास, खवभेद र खिसंा 

अन्त्य गन े। 

१. अपाङ्गिा भएका व्यखिप्रखि गररन ेखवखभन्न प्रकारको अन्धखवश्वास,   

खवभेद र सबै प्रकारका खिसंा खनयन्रण र खनराकरण गन ेकायिक्रम 

सजचालन गररनछे । 

५.  अपेमक्षि उपलमधध 

अपाङ्गिा भएका व्यखिको लाखग आवश्यक पने सेवा सखुवधा सिि रूपमा उपलब्ध भएको िुन,े सावििखनक 

भौखिक संरचनािरू अपाङ्गमैरी भएको िुन,े अपाङ्गिा भएका बालबाखलकाको भनािदर वखृद्ध भएको िुन,े अपाङ्गिा 

भएका व्यखि खवशेषिः पणूि अशि अपाङ्गिा, अखि अशि अपाङ्गिा, अखिज्म, डाउन खसन्रोम, बौखद्धक 

अपाङ्गिा भएकािरूका लाखग खशक्षा, स्वास््य सखुवधा सखििको पनुस्र्थापना सेवा उपलब्ध भएको िुनछे । 

७.१० खेलकुद  

१. पृष्ठभूमि 

व्यखिको शारीररक िन्दरुुस्िी, सामाखिक, मानखसक र संवेगात्मक पक्षको सन्िुखलि खवकासमा िलेकुदको 

मित्वपणूि भखूमका रिन्छ । िेलकुद राखरिय एकिा सदुृढ गने र अन्िरािखरिय क्षेरमा राखरिय पखिचान स्थाखपि गने प्रमिु 

माध्यमको रूपमा रखि आएको छ । खवश्वव्यापी मलू्यमान्यिा र प्रखवखधको संयोिनबाि नागररकलाई रोिगारको अवसर 

खसििना गनि, िेल पयििनको माध्यमबाि खदगो खवकासका खशक्षा, स्वास््य, लैंखगक समानिा िथा आखथिक वखृद्ध 

लगायिका लक्ष्यिरू िाखसल गनि  स्थानीय ििदखेि नै िलेकुदको संस्थागि खवकास एवम ् पवूािधार खनमािण गरी 

"सबैका लाखग िलेकुद" अखभयानलाई साथिकिा खदन आवश्यक छ ।  

२. प्रिुख सिथया  

िेलकुद खवकासका लाखग पयािि पवूािधार िथा िेल सामाग्रीको कमी िुन,ु खवद्यमान पवूािधारिरू गणुस्िरीय, 

आधखुनक र सखुवधायिु निुन,ु नपेालले  राखरिय िथा अन्िरािखरिय प्रखियोखगिािरू खनयखमि रूपमा आयोिना गनि 

नसक्न,ु िेलाडी िथा प्रखशक्षकिरूलाई खनयखमि िथा गणुस्िरीय प्रखशक्षणको व्यवस्था र उनीिरूको मनोबल उच्च 

बनाई िीखवकोपाििनको आधारको रूपमा िलेकुदलाई स्थाखपि गनि नसक्न,ु राखरिय िलेकुद पररषद ्र िलेकुद क्षेरका 
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खवषयगि संघिरूको क्षमिा खवकास एवम ् संस्थागि सशुासन कायम िुन नसक्न,ु िेलकुदका पवूािधार खवकास िथा 

प्रखियोखगिा आयोिनामा खनिी िथा अन्िरािखरिय लगानी आकखषिि गनि नसक्न,ु पवििीय, पयििकीय र सािखसक 

िेलकुद गखिखवखध पयािि मारामा सजचालन गनि नसक्न ुयस क्षरेका प्रमिु समस्याका रूपमा रिकेा छन ्।  

३. चुनौिी िथा अिसि  

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा राखरिय िथा अन्िरािखरिय मापदण्ड अनकूुलका सखुवधा सम्पन्न भौखिक 

पवूािधारिरूको खनमािण गनुि, समयसापेक्ष राखरिय िथा अन्िरािखरियस्िरको अध्ययन, अनसुन्धान, प्रखशक्षण िथा 

प्रखियोखगिाको व्यवस्था गरी स्वच्छ िेलाडी (Clean Athlete) को खवकास, प्रोत्सािन िथा सम्वद्धिन गनुि, िेलकुद 

प्रखशक्षण िथा प्रखियोखगिािरूमा नयाुँ खशल्प (Technique) र खवज्ञान प्रखवखधको प्रयोग गनुि, िेलकुदको खवकासमा 

लगानी अखभवखृद्ध गनुि, गैरसरकारी र खनिीक्षेरको लगानी आकखषिि गनुि, िेलकुदलाई िीवनको अखभन्न अङ्गको 

रूपमा स्थाखपि गद ै व्यवसाय (Profession) र रोिगारीको रूपमा खवकास गनुि, िेलकुद सम्बद्ध खनकायिरूमा 

व्यवस्थापकीय र संस्थागि क्षमिा अखभवखृद्ध गनुि र राखरिय िथा अन्िरािखरियस्िरका मान्य मापदण्डका आधारमा 

व्यवस्थापन िथा खनयमन गनुि िेलकुद खवकासका प्रमिु चनुौिी रिकेा छन ्। 

िेलकुदलाई राखरिय एकिा सढृुढ गन ेर अन्िरािखरिय क्षेरमा सम्मान अखभवखृद्ध गन ेमाध्यमका रूपमा खलन,ु संघ, 

प्रदशे र स्थानीय ििलाई िेलकुद क्षेरको खवकासका लाखग खिम्मेवार बनाइन,ु  शारीररक व्यायाम, योग िथा िेलकुद 

गखिखवखधिरूको मित्वप्रखि िनमानसमा रुची र िागरुकिा बढ्द ै िान,ु उच्च भभूागीय िथा सािखसक िेलकुद 

खवकासका प्रचरु सम्भावना रिन,ु िेलकुद गखिखवखधमा खनिी क्षेरको सिभाखगिा क्रमश: वखृद्ध िुुँद ै िान,ु िेलकुद 

पयििन प्रवद्धिनको प्रचरु सम्भावना रिन ुिलेकुद खवकासका अवसर िुन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य , िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

स्वच्छ, व्यावसाखयक र प्रखवखधमरैी िेलकुद अखभवखृद्ध । 

४.२ लक्ष्य 

िेलकुदको खवकास र खवस्िार गरी स्वस्थ, सक्षम र अनशुाखसि नागररक ियार पाद ैअन्िरािखरिय िगिमा रारिको 

सम्मान अखभवखृद्ध  गद ैपखिचान स्थाखपि गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. िेलकुद पवूािधारको खवकास, खवस्िार र स्िरोन्नखि गनुि ।  

२. िेलकुद क्षरेलाई प्रखिस्पधी र व्यावसाखयक बनाउन ु। 

३. सबै क्षेरमा िेलकुदलाई मलूप्रवािीकरण गनुि ।  
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. सबै ििसुँगको समन्वय र 

सिकायिमा िेलकुद पवूािधारको 

खनमािण, संरक्षण र स्िरोन्नखि 

गन े। 

१. प्रत्येक प्रदशेमा प्रदशे स्िरीय रङ्गशाला र सखुवधा सम्पन्न िले मदैान 

खनमािण गररनछे । 

२. प्रादखेशक र स्थानीय स्िरमा सखुवधा सम्पन्न िलेकुद पवूािधारिरूको 

खनमािण िथा स्िरोन्नखि गररनछे। 

३. उच्च भभूागीय िेलकुद िाखलम केन्द्र (High Altitude Sports 

Training Centre) स्थापना र सजचालन गररनेछ । 

२. िेलकुद पवूािधारको खवकास, 

व्यवस्थापन र गखिखवखध 

सजचालनमा खनिी क्षरेलाई 

प्रोत्सािन गन े। 

१. सावििखनक-खनिी साझेदारीमा िेलकुद पवूािधार खनमािण िथा व्यवस्थापन 

गररनेछ । 

२. खनिी क्षेरलाई प्रखियोखगिािरू आयोिना िथा प्रखशक्षणको लाखग लगानी 

गनि उत्प्रेररि गररनेछ । 

३. िेलकुद खवकासमा आबद्ध 

खनकाय/संघ संस्थािरूको क्षमिा 

खवकास िथा संस्थािरूमा 

सशुासन प्रवद्धिन गन े। 

१. िेलकुदसुँग सम्बखन्धि संघ संस्थािरूको संस्थागि सदुृढीकरण िथा 

सशुासन अखभवखृद्ध गररनछे । 

२. िेलकुद सम्बन्धी अध्ययन िथा खवकासका लाखग छुटै्ट शैखक्षक संस्थाको 

स्थापना गररनछे । 

३. िेलकुदका मखु्य मखु्य खवधाका प्रखिष्ठानिरूको स्थापना र सजचालन 

गररनेछ । 

४. एखण्ि डोखपङ्ग, म्याच खफखक्सङ्ग िथा बल िेम्पररङ्ग िस्िा गरैकाननुी 

कायि खनरुत्साखिि गनि सचेिनामलूक कायिक्रम सजचालन गररनछे । 

४. प्रखिभावान िलेाडीको 

पखिचान, क्षमिा खवकास िथा 

प्रोत्सािनको व्यवस्था गने । 

१. स्थानीय स्िरदखेि नै प्रखियोखगिािरू आयोिना गरी प्रखिभावान ्

िेलाडीिरूको पखिचान िथा खवकास गररनेछ । 

२. राखरिय स्िरका प्रखिभाशाली िेलाडीिरू िथा प्रखशक्षकिरूलाई 

प्रोत्सािन िथा परुस्कृि गद ै खनयखमि रूपमा स्वदशेी िथा वैदखेशक 

प्रखशक्षणको व्यवस्था गररनेछ । 

३. िेलकुद क्षेरमा अक्षय कोषको व्यवस्था गरी िलेाडीिरूको सामाखिक 

सरुक्षा सखुनखश्चि गररनेछ ।  

४. अन्िरािखरिय स्िरमा पदक िाखसल गनि सम्भाव्यिा रिकेा िेलकुदलाई 

प्रोत्सािन गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

५. समािका प्रत्येक िि र क्षरेमा 
िेलकुदको मित्व स्थाखपि गद ै

सबै उमरे समिूका नागररक 

सिभागी िुने अवसर खसििना 

गन े। 

१. बालबाखलकालाई आफ्नो अन्िखनिखिि क्षमिाको खवकास गनि प्रत्येक 

खवद्यालयमा िलेकुद खवकास, प्रखशक्षण र अभ्यासलाई अखभन्न अङ्ग 

बनाइनछे । 

२. खवशषे िथा पारा िेलकुदको खवकास र खवस्िारमा िोड खदइनछे ।  

३. सम्भाव्य स्थानिरूको पखिचान गरी िेल शिर (Sports City) को 

खवकास गररनेछ । 

४. खनयखमि शारीररक व्यायाम र योगसम्बन्धी खक्रयाकलापलाई अखभवखृद्ध  

गररनेछ । 

५. आमनागररकको रुची िथा स्वास््य प्रवद्धिन गने िलेिरूको खवकासका 

लाखग खवशेष कायिक्रम सजचालन गररनछे ।  

६. आखथिक िथा सामाखिक 

खवकासका लाखग िेलकुद 

गखिखवखधलाई प्राथखमकिा खदने । 

१. िेलकुद खक्लखनकिरूको स्थापना िथा स्िरवखृद्ध गररनेछ । 

२. सािखसक, पयििकीय, मनोरजिनात्मक र व्यवसाखयक िलेकुदलाई 

प्रवद्धिन गररनछे।  

३. नेपालमा खवखभन्न िेलकुद खवधाका मैरीपणूि िथा व्यावसाखयक 

प्रखियोखगिा आयोिना गररनेछ । 

४. कुनै िेलमा खवशेष खवज्ञिा िाखसल गरेका दशेसुँग समझदारी गरी 

िेलाडीिरूको अनभुव, ज्ञान र सीप आदान प्रदान कायिमा सिकायि 

गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

संघमा अन्िरािखरियस्िरको राखरिय िेलकुद पररसर, सबै प्रदशेमा एक-एक विा सखुवधा सम्पन्न रङ्गशाला र सबै 

स्थानीय िििरूमा िले ग्राम खनमािण भई सजचालनमा आएका िुनेछन ्। सबैका लाखग िेलकुद (बालबाखलका, यवुा, 

ज्येष्ठ नागररक, खवशेष क्षमिा भएका र पारा िेलाडीिरू) प्रखियोखगिाको आयोिना गरी सबैलाई सिभागी िुने अवसर 

खसििना भएको िुनेछ । प्रखिभावान ्िेलाडीको पखिचान गरी प्रखवखधिरूको माध्यमबाि प्रखशक्षण खदई िलेाडीको िले 

कौशलमा स्िरोन्नखि भई अन्िरािखरिय पदक िाखसल दर वखृद्ध भएको िुनेछ । ३ विा उच्च भभूागीय िले िाखलम केन्द्र 

स्थापना र सजचालन िुनकुा साथै सािखसक िलेकुद प्रखियोखगिाको आयोिना माफि ि् पयििन प्रवद्धिनमा सियोग पगुेको 

िुनेछ ।  िेलकुदको पवूािधार खनमािण, स्िरोन्नखि र व्यवस्थापनका साथसाथै प्रखियोखगिा सजचालनमा खनिी क्षरेको 

सिभाखगिा अखभवखृद्ध भएको िुनछे । खवद्यालयिरूमा िलेकुद खवकास, प्रखशक्षण र अभ्यासमा वखृद्ध भएको िुनेछ । 
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७.११ सािामजक सिुक्षा िथा सिंक्षण 

१. पृष्ठभूमि 

 गररबी न्यनूीकरण, मयािखदि िीवन र सरुखक्षि भखवरयका लाखग सामाखिक सरुक्षा र संरक्षण अपररिायि छ । 

नेपालमा आखथिक, सामाखिक, प्राकृखिक र पयािवरणीय िोखिमको खवद्यमानिा िथा सम्भावना रिकेो र वििमानमा पखन 

यस्िा िोखिमको सामना गनुिपरररिकेो नपेाली अनभुव छ । समािवाद उन्मिु लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा 

बमोखिम कमिोर, खवपन्न र खवखभन्न िोखिममा रिकेा समदुायको िीवनयापनलाई सिि बनाउन र सबै नागररकको 

िीवन सरुखक्षि, संरखक्षि र गणुस्िरीय बनाउन सामाखिक सरुक्षा उपलब्ध गराउन ु राज्यको दाखयत्व िो । नपेालको 

संखवधानले सामाखिक सरुक्षा, िाद्य सरुक्षा र िाद्य सम्प्रभिुा, आवास, स्वास््य, खशक्षा र रोिगारीको िकलाई मौखलक 

िकको रूपमा स्थाखपि गरे अनरुूप सबै नागररकको गणुस्िरीय िीवन सखुनखश्चििाका लाखग राज्यले सामाखिक सरुक्षा र 

संरक्षणको नीखि अवलम्बन गरेको छ । त्यसैगरी, अन्िरािखरिय प्रखिबद्धिा परुा गनि र खदगो खवकास लक्ष्यिरूको प्राखिका 

लाखग पखन नागररकिरूलाई सामाखिक सरुक्षा र संरक्षण प्रदान गनुि आवश्यक िुन्छ । यसथि, खवखभन्न क्षेरमा खवखभन्न 

खनकायबाि सजचाखलि सामाखिक सरुक्षा र संरक्षणका कायिक्रमलाई एकीकृि ढाुँचामा थप खवस्िार गरी सबैको पिुुँचमा 

परु् याउन र खिनको प्रभावकारी कायािन्वयन गराउन आवश्यक दखेिएको छ । 

 आखथिक िथा सामाखिक वखजचिीकरण िथा िोखिममा परेकािरूको सामाखिक संरक्षणका लाखग सामाखिक 

सरुक्षा ऐन, २०७५ िारी भएको िथा श्रखमकको सामाखिक सरुक्षाका लाखग योगदानमा आधाररि सामाखिक सरुक्षा ऐन, 

२०७४ कायािन्वयनमा रिकेो छ । क्षेरगि रूपमा नेपाल सरकारका खवखभन्न खनकायबाि खवखभन्न लखक्षि समिूिरूलाई 

िाद्यान्न, पोषण स्वास््य, खशक्षा, कृखष, श्रम िथा रोिगारीका क्षेरिरूमा सामाखिक सरुक्षा र संरक्षणका कायिक्रम 

सजचाखलि छन ्। आ.व. २०७५/७६ मा कुल बिेिको ११.३ प्रखिशि रकम सामाखिक सरुक्षा र संरक्षणको क्षरेमा 

खवखनयोिन भएको छ ।  

२. प्रिुख सिथया 

सामाखिक सरुक्षा योिनालाई सविव्यापी बनाउन नसखकन,ु सामाखिक सरुक्षा योिनाको ििुिमा, लगानीको 

आुँकलन र स्रोिमाखथको दबाव अनमुान गनि आवश्यक पने सचूना र ि्याङ्कको कमी िुन,ु सरकारका खवखभन्न 

खनकाय र ििबाि प्रदान गररन ेसामाखिक सरुक्षा र संरक्षणका कायिक्रमिरूमा एकीकृि ढाुँचा निुुँदा िण्डीकृि, दोिोरो र 

असामजिस्य िुन,ु सामाखिक सरुक्षा कायिक्रममा खनिी क्षरेका रोिगारदािाको न्यनू सिभाखगिा रिन,ु अनौपचाररक 

क्षेरका श्रखमकलाई सामाखिक सरुक्षाको दायरामा आबद्ध गनि नसखकन,ु नागररकिरूको सामाखिक सरुक्षा 

कायिक्रमिरूमा सिि पिुुँच स्थाखपि गनि नसखकन ुर सामाखिक सरुक्षा खविरण प्रणाली प्रभावकारी निुन ुर कायािन्वयनमा 

सरकारी, सिकारी, खनिी िथा सामदुायीक क्षेरिरूबीच समन्वय निुन ुिस्िा समस्या रिकेा छन ्। 
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३. चुनौिी िथा अिसि 

योगदानमा आधाररि सामाखिक सरुक्षा प्रणालीमा सबैको आबद्धिा बढाउन,ु सामाखिक सरुक्षा र संरक्षण 

सम्बन्धी योिनालाई खवत्तीय रूपमा खदगो बनाउन,ु सामाखिक सरुक्षालाई आखथिक-सामाखिक खवकासका अन्य क्षरेका 

नीखि िथा कायिक्रमिरूसुँग आबद्ध गनुि, वास्िखवक वखजचिीकरण र िोखिममा रिकेा वगि र समदुायको पखिचान गरी 

सामाखिक सरुक्षा र संरक्षणका कायिक्रमिरूमा उनीिरूको सिि पिुुँच सखुनखश्चि गनुि, उमरे पगुेको िनसंख्याको खिस्सा 

बढ्द ैिाुँदा राज्य कोषमा पने थप सामाखिक सरुक्षा दाखयत्वलाई सम्बोधन गनुि, सामाखिक सरुक्षा र संरक्षणमा संगखठि 

खनिी क्षेर र अनौपचाररक क्षरेबाि त्यिाुँ रिकेो ठुलो दाखयत्व विन गराउन,ु ठूलो रािनीखिक मित्वकांक्षा, राज्यको 

असीखमि दाखयत्व र सानो खवत्तीय क्षमिाबीच सन्िुलन कायम गरी सामाखिक सरुक्षा योिना र कायिक्रमको स्वचाखलि 

िथा खदगो प्रणाली स्थापना गनुि प्रमिु चनुौिी रिकेा छन ्। 

श्रखमकको सामाखिक सरुक्षा सम्बन्धी र सबै नागररकको सामाखिक सरुक्षा सम्बन्धी छुट्टाछुटै्ट काननुी व्यवस्था भई 

कायिक्रम प्रारम्भ िुन,ु खनिी क्षरेका रोिगारदािाको श्रखमकप्रखिको सामाखिक सरुक्षा दाखयत्व खकिान िुन ुर प्रखिबद्धिा 

समेि व्यि िुन,ु सामाखिक सरुक्षा कोष लगायि खवखभन्न कोषको स्थापना िुन ुर सामाखिक सरुक्षा लगानीमा राज्यको 

उल्लेिनीय वखृद्ध िुन,ु िोखिम विनका लाखग खबमा क्षेरको खवखवधीकरण र बिार खवस्िार िुन ुप्रमिु अवसर िुन ्।   

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

सबैका लाखग खदगो सामाखिक सरुक्षा प्रणाली, समिामलूक समाि र लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको 

आधार । 

४.२ लक्ष्य 

सामाखिक सरुक्षा र संरक्षणलाई खदगो, सविव्यापी र पिुुँचयोग्य बनाई नागररक िकको कायािन्वयन गने र राज्यप्रखि 

नागररकको खवश्वास सदुृढ गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. सबै नागररकलाई  अखनवायि र सविव्यापी सामाखिक सरुक्षा प्रणालीमा आबद्ध गनुि । 

२. आखथिक सामाखिक वखजचिीकरण र िोखिममा परेका समदुायलाई सामाखिक संरक्षण प्रदान गनुि । 

३. सामाखिक सरुक्षा र संरक्षण माफि ि नागररकिरूको आखथिक, सामाखिक, पयािवरणीय र अन्य िोखिम 

न्यनूीकरण गनुि ।   
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. सामाखिक सियोग र 

संरक्षणका कायिक्रम 

खवस्िार गरी आखथिक 

सामाखिक बखजचिीकरण 

िथा िोखिममा परेका 

क्षेर, खलङ्ग, वगि  र 

समदुायको पिुुँच बढाउन े।  

 

१. िीवनयापन गने आयस्रोि नभएका, सरकारले िोकेको भन्दा न्यनू आय 

भएका, श्रम गनि नसक्न ेअशि र असिाय, एकल मखिला,  अपाङ्गिा भएका, 

बालबाखलका, आफ्नो िरेचाि आफै गनि नसक्ने िथा लोपोन्मिु िाखिका 

नागररकको पखिचान गरी सामाखिक संरक्षणको व्यवस्था गररनछे । 

२. बिुक्षेरीय पोषण योिना, सरुखक्षि आमा कायिक्रम लगायिका सामाखिक 

सरुक्षाका कायिक्रमलाई पिुुँचयोग्य बनाइनछे ।  

३. सामाखिक सरुक्षा करको खवत्तीय दायरा खवस्िार र योगदानमा आधाररि 

सामाखिक सरुक्षा प्रणालीलाई सदुृढ गरी सामाखिक सरुक्षालाई सबल र खदगो 

बनाइनछे। सबकैा लाखग अखनवायि स्वास््य खबमा कायिक्रम ियार गरी लाग ू

गररनेछ । 

४. खवपद ्बाि खसििना िुने सम्भाखवि िोखिम/प्रकोपको सामना गनि सक्ने गरी 

सामाखिक सरुक्षा कायिक्रमलाई Shock Responsive बनाइनछे । 

५. अनौपचाररक क्षरेका श्रखमकलाई सामाखिक सरुक्षा कायिक्रममा आबद्ध गराउन 

लखक्षि कायिक्रम संचालन गररनेछ । 

६. वैदखेशक रोिगारमा गएका कामदारलाई योगदानमा आधाररि सामाखिक 

सरुक्षा प्रणालीमा आबद्ध गद ैलखगनेछ ।  

७. िाद्य सरुक्षाको िक, आवासको िक, स्वास््यको िक, खशक्षाको िक, 

रोिगारीको िक िस्िा नागररक िकको कायािन्वयन गनि एकीकृि सामाखिक 

सरुक्षा प्याकेि लाग ूगररनछे । 

८. सामाखिक सरुक्षा सम्बन्धी खवश्वव्यापी अवधारणा र अभ्यासका बारेमा 

अध्ययन अनसुन्धान गरी उपयिु योिना, प्रारूप िथा प्याकेि प्रयोगमा 

ल्याइनेछ । 

९. सामाखिक सरुक्षा सम्बन्धी खवषयलाई सिि र पारदशी बनाइनछे । 

२. योगदानमा आधाररि 

सामाखिक सरुक्षा 

योिनालाई औपचाररक 

क्षेरका साथै अनौपचाररक 

क्षेरमा समेि खवस्िार गरी 

सविव्यापी बनाउन े। 

१. एकीकृि सामाखिक सरुक्षा योिना र योगदानमा आधाररि सामाखिक सरुक्षा 

कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्वयनका लाखग नीखिगि, काननुी िथा 

अन्िरखनकाय समन्वयात्मक सधुार गररनेछ । 

२. सामाखिक सरुक्षा कोषलाई सविव्यापी सामाखिक सरुक्षा योिना िथा 

योगदानमा आधाररि सामाखिक सरुक्षा योिना एकीकृि रूपमा सजचालन गन े

गरी पनुसंरचना गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

३. सामाखिक सरुक्षा, सामाखिक सियोग, श्रम बिारमा िस्िक्षेप, सावििखनक 

कायि, सामाखिक रेिदिे र सेवा कायि आखदलाई एकीकृि सामाखिक सरुक्षा 

प्रणालीमा आबद्ध गरी खवखभन्न सामाखिक सरुक्षाका कायिक्रमिरू संचालन 

गररनेछ । 

४. प्रखिष्ठानिरूलाई संस्थागि सामाखिक उत्तरदाखयत्व कोषको खनखश्चि खिस्सा 

सामाखिक सरुक्षा िथा संरक्षण सम्बन्धी कायिमा योगदान गनि प्रोत्सािन 

गररनेछ ।  

५. खवदशेमा काम गन ेनपेाली कामदारको सम्बखन्धि मलुुकमा गरेको सामाखिक 

सरुक्षा योगदानको रकम नपेालको सामाखिक सरुक्षा कोषमा िस्िान्िरण र 

आबद्ध गन ेसम्बन्धमा सम्भाव्यिा अध्ययन गररनछे । 

३. सामाखिक सरुक्षा, सियोग 

र संरक्षणमा संघ, प्रदशे र 

स्थानीय सरकारबीच 

समन्वय र सिकायिलाई 

प्रभावकारी वनाउन अन्िर 

सरकार सचूना प्रणालीको 

खवकास गन े। 

१.  सामाखिक सरुक्षा एकीकृि सचूना प्रणालीको खवकास गररनेछ । सामाखिक 

सरुक्षा योिना खविरणको प्रखिवेदन प्रणाली खवकास गररनछे । 

२. संघीय प्रणाली अनरुूपको सामाखिक सरुक्षा कायिक्रम कायािन्वयन ढाुँचा 

खवकास गनि अन्िरािखरिय अभ्यासको अध्ययन िथा अन्िरसरकार ििगि 

समन्वय र सिकायिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

३. िीन ििकै सरकारको समन्वय र सिकायिमा भारिमा िाने नेपाली कामदारको 

सरुक्षाका लाखग सामाखिक सरुक्षा खबमामा आबद्ध गद ैलखगनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

सामाखिक सरुक्षाको सजिालखभर नागररकको पिुुँच उल्लेख्य रूपमा खवस्िार भई सामाखिक सरुक्षा योिनाबाि 

लाभाखन्वि िुनछेन ्। औपचाररक क्षेरका सबै श्रखमक योगदानमा आधाररि सामाखिक सरुक्षामा आबद्ध भएका िुनछेन ्। 

आखथिक सामाखिक वखजचिीकरण र िोखिममा परेका वगि, क्षेर, खलंग र समदुायलाई राज्यबाि सामाखिक संरक्षण 

प्रदान गररएको िुनेछ । सरुखक्षि समािको खनमािणका लाखग खवपद उत्थानशील संस्कृखि प्रवद्धिन र अवलम्बन भएको 

िुनेछ । 
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परिच्छेद – ८ 

पूिाषधाि के्षत्र 

८.१ ऊजाष 

८.१.१ जलमिद्युि ्

१. पृष्ठभूमि  

िलखवद्यिु आखथिक वखृद्ध र आखथिक रूपान्िरणको एक मित्वपणूि साधन िो । नेपालको खवद्यिु् खवकासको यारा 

खव.सं. १९६८ दखेि शरुु भएको भएिा पखन खवत्तीय उत्पे्ररणा सखििको लगानी नीखिको प्रभावकारी समन्वय र खनमािण 

क्षमिाको अभावले संभाखवि क्षमिाको न्यनू मारामा उत्पादन सम्भव िुन सकेको छ । आ.व. २०७४/७५ सम्ममा कुल 

िलखवद्यिु िडान क्षमिा १,०२० मगेावाि पगुेको छ । खवद्यिु खग्रडमा िनसंख्याको पिुुँच ७० प्रखिशि छ । खवद्यिु 

प्रसारण लाइनको ६६ के.भी. वा सो भन्दा माखथको कुल लम्बाई ३,५३८ सखकि ि खकलोखमिर पगुेको छ । ६२३ स्थानीय 

ििमा खवद्यिुीय पवूािधार पगुेको छ । साथै प्रखिव्यखि खवद्यिु िपि उपभोग १९८ खकलोवाि घण्िा रिकेो छ । िाल 

कररब २० प्रखिशि रिकेो चिुाविलाई न्यनूीकरण गद ैलैिान ुआवश्यक छ । िलखवद्यिु खवकासका लाखग स्वदशेी िथा 

वैदखेशक लगानी आकषिण भइरिकेो छ । अन्िरसरकार, सावििखनक खनिी साझेदारीमा िुने लगानी यस क्षेरमा प्रवाि 

भइरिकेो छ । ऊिाि खमखश्रि गने रणनीखि एवम ्खवकासको आवश्यकिा र खवद्यिु सेवाको माग धान्न सक्नसेम्मका लाखग 

सावििखनक लगानीलाई प्राथखमकिा खदइएको छ ।  

२.  प्रिुख सिथया 

धेरै िलखवद्यिु् आयोिना प्राकृखिक नदी प्रणालीमा आधाररि रिन,ु सखु्िा याममा खवद्यिुको माग परुा िुन 

नसक्न,ु खवद्यिु खविरण प्रणालीको सदुृढीकरण िुन नसक्न,ु खवद्यिु आपखूिि भरपदो र गणुस्िरीय निुन,ु वािावरणीय 

प्रभाव मलू्यांङ्कन प्रभावकारी निुन,ु िग्गा प्राखि सम्वन्धी कखठनाईले आयोिना कायािन्वयनमा खढलाई िुन,ु 

अन्िरखनकाय समन्वयमा कमी िुन,ु प्रसारण लाइन खनमािणका लाखग आवश्यक खनिी िग्गा प्राखि िथा वन क्षरेमा 

खनमािण कायिमा खढलाइ र व्यवस्थापनमा कखठनाइ िुन,ु आयोिना व्यवस्थापनका पवूि चरणमा गने कायि समयमै सम्पन्न 

िुन नसक्न,ु आयोिनाको लागिमा बढोत्तरी िुन ु र आयोिना बैंकको अभाव िुन ु यस क्षरेका प्रमिु समस्या िुन ्। 

आयोिना खनमािण मरैी पवूािधारको अभाव िुन,ु खनमािण कायि र खनमािण सामग्रीमा अत्यखधक परखनभिरिा िथा खनमािणका 

लाखग आवश्यक खमखश्रि श्रम शखिको अभाव िुन ुिस्िा यस क्षरेका अन्य समस्या रिकेा छन ्।  
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३. चुनौिी िथा अिसि 

शिरीकरण िथा आखथिक गखिखवखधको खवस्िारका कारण बढ्द ैगएको खवद्यिुको माग परुा गनुि, ठूला िलाशययिु 

खवद्यिु आयोिनािरूको खवकास गनुि, आयोिना खनधािररि समय र लागिमा सम्पन्न गनुि, सरोकारवाला खनकायबीच 

समन्वय र प्रभावकारी खनयमनको व्यवस्थापन गनुि, प्रसारण िथा खविरण प्रणाली खवस्िार र सदुृढीकरण गनुि, िलखवद्यिु ्

उत्पादनमा पयािि मारामा वैदखेशक र खनिी क्षरेको लगानी आकखषिि गनुि, अन्िदशेीय खवद्यिु् प्रसारण लाईनको खनमािण 

मोडाखलिी खवकास गनुि, संस्थागि संरचनामा उपयिु सधुार गनुि िलखवद्यिु् खवकासका प्रमिु चनुौिी िुन ्। 

िलखवद्यिु ्उत्पादनको लाखग उपयिु भौगोखलक अवस्था र िलस्रोिको उपलब्धिा रिन,ु औद्योखगकीकरण एवम ्

आखथिक गखिखशलिा र कृखष क्षरेको आधखुनकीकरणले िलखवद्यिु क्षरे आखथिक रूपान्िरणको संवािकको रूपमा 

पखिचान िुन,ु यस क्षेरमा स्वदशेी िथा वैदखेशक लगानी िलुा रिन,ु िलखवद्यिु उत्पादनमा खनिी क्षरेको लगानी बढन,ु 

िलखवद्यिु आयोिनमा स्थानीय िनिाको लगानी बढ्द ैगई िनिाको स्वाखमत्व कायम िुन,ु  िलखवद्यिु आयोिनाको 

खवकासमा आन्िररक क्षमिा वखृद्ध िुन,ु िलखवद्यिु उत्पादन, प्रसारण र खविरणमा संरचनागि िण्डीकरण एवम ् खिन ै

ििका सरकारको कायि क्षरे र खिम्मेवारी स्पष्ट िुन ुयस क्षेरको खवकासका प्रमिु अवसर िुन ्।  

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि ि कायषनीमि 

४.१ सोच 

िलखवद्यिुक्ो खदगो र भरपदो खवकास माफि ि मलुुकको समखृद्धमा योगदान । 

४.२ लक्ष्य 

िलखवद्यिुक्ो िीव्र उत्पादन गरी ऊिाि सरुक्षा सखुनखश्चि गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

1. िलखवद्यिुक्ो उत्पादनमा वखृद्ध गद ैस्वच्छ ऊिािको उपलब्धिा सखुनखश्चि गनुि । 

2. ऊिाि दक्षिा सखिि गणुस्िरयिु, भरपदो र सलुभ रूपमा सबै घर पररवार र उत्पादनशील  क्षरेमा खवद्यिु 

सेवाको पिुुँचमा खवस्िार गरी खवद्यिु ्िपिमा वखृद्ध गनुि । 

3. क्षेरीय ऊिाि खनयािि व्यापार अखभवखृद्ध र पेिोखलयम पदाथिको आयाि क्रमशः प्रखिस्थापन गद ै भिुानी 

सन्िुलनलाई अनकूुल बनाउन योगदान परु् याउन ु।  

४.३ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

1. िलखवद्यिुमा आन्िररक एवम ्

बाि् य क्षेरको लगानी आकषिण 

गरी खवद्यिु ्उत्पादनमा वखृद्ध गन े। 

1. खनमािणाधीन खवद्यिु् उत्पादन, प्रसारण िथा खविरण 

आयोिनािरूलाई िोखकएको समयमा सम्पन्न गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

2. िलखवद्यिु उत्पादनमा खनिी िथा खवदशेी लगानी आकखषिि गनि 

िोखिम आुँकलन, खनधािरण र बाुँडफाुँि सम्बधी नीखि एवम ्  उपयिु 

मोडल खवकास गरी लाग ूगररनछे।  

3. नेपाल खभर िथा बाखिर रिकेा नेपाली िनिाको प्रत् यक्ष लगानी 

सखििको सिभाखगिामा आकषिक िलखवद्यिु आयोिनािरूको 

खवकास गररनेछ ।  

4. खवद्यिु व्यापार सम्झौिामा वैदखेशक मदु्रा खवखनमय िोखिम न्यनूीकरण 

गनि िखेिङ्ग कोष कायािन्वयनमा ल्याइनेछ । 

2. आन्िररक र अन्िरदशेीय खवद्यिु 

प्रसारणलाई सदुृढ िथा खवस्िार गरी 

खवद्यिु् आपखूिि प्रणालीलाई 

प्रभावकारी र भरपदो बनाउन े।  

1. आन्िररक खवद्यिु प्रसारण लाइनको खनमािणलाई िीव्रिा खदइनेछ । 

2. अन्िरदशेीय प्रसारण लाइनिरूको अध्ययन र सवेक्षण गरी खनमािण 

कायि प्राथखमकिाका साथ सम्पन्न गररनेछ । 

3. ऊिाि दक्षिा बढाउन खविरण 

प्रणालीलाई प्रभावकारी एवम ्

भरपदो बनाई खवद्यिु पिुुँच वखृद्ध गरी 

िपि बढाउन े।  

1. खवद्यिु चिुावि रोक्न र खवद्यिु सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्मािि 

खमिर िथा स्मािि खग्रडको अवधारणालाई क्रखमक रूपमा लाग ू गद ै

लखगनेछ । 

2. ग्रामीण खवद्यिुीकरणलाई खवस्िार गरी सबै नागररकमा खवद्यिु पिुुँच 

परु् याई आखथिक खक्रयाकलापसुँग आबद्ध गररनछे । 

3. ऊिाि खवकास र ऊिाि िपि अखभवखृद्ध सखििको खवद्यिु खविरण 

गरुूयोिना ियार गरी कायािन्वयनमा लखगनेछ । 

4. सघन शिरी क्षेरमा भखूमगि खविरण लाइनको खनमािण कायि अगाखड 

बढाइनछे । 

5. खवद्यिुबाि संचाखलि सवारी साधनको प्रवद्धिन र मिशलु दर 

सम्बन्धमा अध्ययन गरी उपयिु मिशलू खनधािरण गररनेछ । 

6. खनिी क्षेर समेिको सिभाखगिामा खवद्यिुबाि संचाखलि सवारी 

साधनको प्रवद्धिन गनि आवश्यक चाखििङ्ग स्िेशन क्रमशः स्थापना 

गररनेछ । 

7. िखनि ऊिािलाई िलखवद्यिु ऊिािले प्रखिस्थापन गनि धुुँवारखिि 

भान्छाको अवधारणा  लाग ू गररनेछ । साथै िाना पकाउन े

प्रयोिनको लाखग उपयिु मिशलू खनधािरण गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

8. िरेक घर ऊिाि घरको अवधारणा अन्िगिि ऊिाि दक्षिा कायिक्रम र 

घरघरमा राखिने रुफिप सौयि ऊिािलाई निे खमिररङ िथा नेि 

पेमेण्िका आधारमा ग्रीडमा िोड्ने कायिक्रमलाई अखभयानका रूपमा 

अखघ बढाइनछे । 

9. खवद्यिुीय चलु्िो घर घरमा परु् याउनको लाखग चलु्िोको  मापदण्ड 

ियार गरी लाग ूगररनेछ ।  सबै खवद्यिुीय उपकरणिरूको ऊिाि दक्षिा 

सम्बन्धी मापदन्ड ियार गरी लाग ूगररनेछ ।  

4. िलखवद्यिु उत्पादन सखिि सबै 

प्रकारका ऊिािको सखमश्रण र क्षरेीय 

ऊिाि व्यापारको माध्यमबाि ऊिाि 

सरुक्षा कायम गन े। 

1. प्रादखेशक सन्िलुन समेि कायम िुने गरी बिुउपयोगी िलाशययिु 

आयोिनािरूको अध्ययन अनसुन्धान र खवकास गररनेछ । 

2. खवद्यिु आयोिनािरूको उत्पादन सखमश्रणका लाखग िल प्रवािमा 

आधाररि आयोिनाका अलावा िलाशययिु िथा पम्प स्िोरेि 

३०–३५ प्रखिशि, अधि िलाशययिु आयोिना २५–३० प्रखिशि र 

अन्य वैकखल्पक स्रोि ५–१० प्रखिशिको अनपुाि कायम गरी िेक 

अर पे खसद्धान्िको आधारमा खवद्यिु िररद सम्झौिा गने व्यवस्था 

खमलाइनछे । 

3. भारि र अन्य क्षरेीय मलुुकसुँग खद्वपक्षीय िथा बिुपक्षीय खवद्यिु ्

व्यापार सम्झौिा गरी क्षेरीय खवद्यिु ्बिारको खवकास गररनछे । 

5. िलखवद्यिु क्षेरको संस्थागि 

संरचनाको सदुृढीकरण गन े। 

1. उत्पादन, प्रसारण, खविरण, खवद्यिु व्यापार िथा खनयमन सखििको 

संस्थागि पनूसरंचना अखघ बढाइनछे ।  

2. प्रसारण लाइनको राईि अफ व,े िग्गा अखधग्रिण र लाभ बाुँडफाुँि 

लगायि वािावरणीय िथा सामाखिक आवश्यकिाका सम्बन्धमा 

स्पष्ट नीखिगि िथा काननुी व्यवस्था गररनेछ ।  

3. नेपाल खवद्यिु प्राखधकरणका खवद्यमान क्षेरीय कायािलयलाई खविरण 

कम्पनीमा रूपान्िरण गरी क्रमशः प्रदशे सरकारलाई िस्िान्िरण 

गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

िलखवद्यिु िखडि क्षमिा ५ ििार मगेावाि पगुेको िुन,े ६६ के.भी. िथा सो भन्दा माखथका प्रसारण लाइन  

खनमािण कायि ८ ििार सखकि ि खकलोखमिर, ३३ के.भी प्रसारण लाइन खनमािण कायि ७,२७७ सखकि ि खकलोखमिर, ११ 

के.भी लाईन खनमािण कायि ४३,३५२ खकलोखमिर पगुकेो िुनछे । खवद्यिु चिुावि िालको २० प्रखिशिबाि घिाई १४ 
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प्रखिशिमा सीखमि भएको िुन,े सबै स्थानीय िि र  ५८ लाि ५० ििार घरधरुीमा खवद्यिु पिुुँच पगुेको िुने र प्रखिव्यखि 

खवद्यिु िपि ७०० खकलोवाि घण्िा पगुेको िुनेछ । 

८.१.२ िैकमल्पक ऊजाष  

१. पृष्ठभूमि 

खदगो खवकासका लक्ष्य प्राखिका लाखग खदगो ऊिािको अवधारणा, िररिगिृ ग्याुँसबाि वािावरणमा पने असर 

न्यनूीकरण िथा अनकूुलन माफि ि िररि अथििन्रलाई प्रवद्धिन गनुि आिको आवश्यकिा िो । ऊिाि खमश्रण र ऊिाि 

सरुक्षाको सखुनखश्चििा िथा ऊिािको पिुुँच वखृद्ध गनि वैकखल्पक/नवीकरणीय ऊिाि क्षेरको िीव्र खवकास िुन आवश्यक 

छ । नेपालको संखवधानले वैकखल्पक ऊिािको खवकास गरी आधारभिू आवश्यकिा पररपखूििका लाखग सपुथ र सलुभ 

रूपमा भरपदो ऊिािको आपखूिि गने नीखि अङ्गीकार गरेको छ । राखरिय खवद्यिु ्प्रसारण लाइन नपगुेका ग्रामीण िथा 

शिरी क्षेरमा प्रदशे र स्थानीय ििसुँगको सिकायिमा ऊिाि सेवा परु् याउन र आयाखिि ऊिाि माखथको खनभिरिालाई कम 

गनि वैकखल्पक ऊिािको प्रवद्धिन र खवकास गरी यस क्षेरलाई खवकासको मलूप्रवािमा ल्याउन िरुरी छ । 

िालसम्म वैकखल्पक ऊिािको स्रोिबाि कररब ५५ मगेावाि खवद्यिु उत्पादन भई दशेका कररब ३६ लाि घरधरुी 

वैकखल्पक ऊिाि वाि लाभाखन्वि भएका छन । वैकखल्पक ऊिािको माध्यमबाि दशेका १८ प्रखिशि िनिामा खवद्यिुको 

पिुुँच पगु्नकुा साथै कररब ३० ििार रोिगारी खसििना भएको र  दशेको कुल उत्पाखदि स्वच्छ ऊिािमा वैकखल्पक 

ऊिािको योगदान ३.२ प्रखिशि रिकेो छ । राखरिय ऊिाि दक्षिा रणनीखि ियार गरी कायािन्वयन अगाखड बढाइएको छ । 

त्यसै गरी लघ ु िथा साना िलखवद्यिु, बायोग्याुँस, सधुाररएको चलूो र सधुाररएको पानीघट्ट िस्िा आयोिनालाई 

संयोिन गरी काबिन आयोिनाको रूपमा खवकास गररएको छ । 

२.  प्रिुख सिथया 

ऊिाि खमश्रणमा राखरिय ऊिाि सरुक्षाको आधारको रूपमा रिकेो वैकखल्पक ऊिािको योगदानको स्पष्ट लक्ष्य 

खनधािरण िुन नसक्न,ु िुलनात्मक रूपमा सरुुवािी लागि बढी िुन े वैकखल्पक ऊिाि प्रखवखधको प्रवद्धिन र खवस्िारका 

लाखग आवश्यक सिुखलयि ऋण, िोखिम व्यवस्थापन िथा खबमा सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था निुन,ु खनिी क्षरेल े

ग्रामीण क्षेरमा अपेक्षाकृि लगानी गनि नसक्न,ु स्थानीय ििमा वैकखल्पक ऊिाि प्रखवखध प्रवद्धिन िथा प्रयोग सम्बन्धमा 

क्षमिाको कमी िुन,ु वैकखल्पक ऊिाि सम्बन्धी केन्द्रीय सचूना प्रणाली व्यवखस्थि निुन,ु वैकखल्पक ऊिाि घरायसी 

आधारभिू आवश्यकिा पररपखूििमा मार केखन्द्रि रिन ुयस क्षेरका समस्या रिकेा छन ्।   

३. चुनौिी िथा अिसि 

कररब ७४ प्रखिशि घरधरुीमा िाना पकाउन ेप्रयोिनका लाखग प्रयोग िुने परम्परागि ऊिािका स्रोिलाई स्वच्छ, 

खकफायिी िथा आधखुनक ऊिािले प्रखिस्थापन गनुि, साना िथा मझौला उद्योगको परम्परागि ऊिाि प्रखवखध माखथको 

खनभिरिालाई कम गद ैआधखुनक प्रखवखधको पिुुँच बढाउन,ु ऊिाि सरुक्षा िथा ऊिाि दक्षिा अखभवखृद्धको लाखग खमखश्रि 

ऊिाि प्रणालीको नीखि अवलम्बन गनुि, ठूला वैकखल्पक ऊिािका आयोिना खनमािण गरी राखरिय प्रसारण लाइनमा िडान 
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गनुि, वैकखल्पक ऊिाि प्रखवखधवाि ऊिाि उत्पादन, उपयोग र व्यवस्थापनका लाखग सबै ििका सरकारबीच आपसी 

सिकायि र समन्वय गनुि, वैकखल्पक ऊिाि िथा ऊिाि दक्षिा सम्बन्धी नवीनिम प्रखवखध र प्रयोगको प्रवद्धिन र खवकासका 

लाखग आवश्यक अनसुन्धान िथा खवकासमा िोड खदन,ु वैकखल्पक ऊिाि क्षेरमा स्वदशेी िथा खवदशेी लगानी 

प्रोत्साखिि गनुि, ऊिािको पिुुँच नपगुेका वास्िखवक लखक्षि वगि िथा क्षेरमा पिुुँच परु् याउन ुयस क्षरेका चनुौिी रिकेा 

छन ्।  

खवद्यिु् िथा स्वच्छ ऊिािको पिुुँच सबै क्षेरमा परु् याउने कायि सरकारको प्राथखमकिामा रिन,ु खछमेकी दशेको 

अनभुवका साथै असल अभ्यासबाि खसक्न ेसम्भावना रिन,ु प्रदशे िथा स्थानीय िि र खवकास साझदेारको यस क्षरेमा 

प्रखिबद्धिा र सिभाखगिा बढ्द ै िान,ु खदगो खवकासका लक्ष्यमा प्रखवखध खवस्िार र प्रयोगलाई िोड खदइन,ु वैकखल्पक 

ऊिाि प्रखवखधको प्रवद्धिनमा खवत्तीय संस्था िथा खनिी क्षरेको सिभाखगिा र लगानी बढाउुँद ै रोिगारीका अवसरिरू 

खसििना गन ेसम्भावना रिन,ु पेिोखलयम पदाथि, कोइला िस्िा िखनि इन्धनको आयाि न्यनू गन ेएक आधारका रूपमा 

रिन ुर वैकखल्पक ऊिाि प्रणालीलाई स्वच्छ खवकास संयन्र िथा अन्य काबिन पररयोिनाको रूपमा खवकास गनि सखकन ु

यस क्षेरका अवसर िुन ्।  

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि ि कायषनीमि 

४.१ सोच 

वैकखल्पक/नवीकरणीय ऊिािको प्रवद्धिन, खवस्िार र दक्षिा माफि ि आधखुनक ऊिािको खदगो खवकास । 

४.२ लक्ष्य  

वैकखल्पक/नवीकरणीय ऊिािको उत्पादन र उपयोगमा ऊिाि दक्षिा बढाई स्वच्छ ऊिािमा सबैको पिुुँच सखुनखश्चि 

गने र ऊिाि सरुक्षामा सियोग परु् याउन े।  

४.३ उदे्दश्य 

1. राखरिय प्रसारण प्रणालीको पिुुँच बाखिरका क्षेरमा समिे वािावरणमैरी, खदगो, भरपदो, सविसलुभ, खकफायिी 

र गणुस्िरीय आधखुनक ऊिािको पिुुँच वखृद्ध गनुि ।  

2. ऊिािको दक्ष उपयोगबाि ऊिाि िपि घनत्व (Energy Intensity) घिाई उत्पादकत्व बढाउन ु। 

४.४  िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

1. वैकखल्पक/नवीकरणीय ऊिािको 

खवस्िार गरी ऊिाि आपखूिि प्रणालीको 

मित्वपणूि अशंको रूपमा खवकास र 

बिुउपयोग प्रवद्धिन गन े। 

1. लघ ु िथा साना िलखवद्यिु,् सौयि ऊिाि, िैखवक ऊिाि िथा वाय ु

ऊिाििस्िा वैकखल्पक ऊिािको उपयोगको प्रवद्धिन, खवकास एवम ्

खवस्िार गररनकुा साथै उत्पाखदि खवद्यिुको उपयोग बढाउन खवशेष 

कायिक्रम संचालन गररनछे । 
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2. राखरिय खवद्यिु प्रणालीको पिुुँच नभएका िथा खनयखमि नभएका 
अस्पिाल, खवद्यालय, पयििकीय स्थल, पदमागि आखदमा आधारभिू 

ऊिािको आपखूिि खनयखमि गनि स्थानीय सरकारको सिकायिमा सौयि 

प्रणाली प्रवद्धिन गररनकुा साथै सौयि/वाय ु खमखश्रि खमखनखग्रड 

प्रणालीको प्रवद्विन गररनेछ । 

3. राखरिय खवद्यिु् प्रसारण लाइन पगुेका क्षेरिरूमा लघ ु िथा साना 
िलखवद्यिु,् सौयि ऊिाि, वाय,ु िैखवक लगायिका वैकखल्पक 

ऊिािबाि उत्पाखदि खवद्यिुलाई राखरिय खवद्यिु प्रसारण लाइनमा 

िोड्न े व्यवस्था गररनछे । सौयि रुफिप कायिक्रम कायािन्वयन 

गररनेछ । 

4. बायोग्यास िथा सधुाररएको चलुो, ग्यासीफायर (िापीय िथा 

खवद्यिुीय प्रखवखध), बायोखब्रकेि िस्िा खकफायिी िखैवक ऊिाि 

प्रखवखध िथा खवद्यिुीय चलुो एवम ्अन्य उपकरणको प्रवद्धिन एवम ्

खवस्िार गररनछे । 

5. सौयि िथा वाय ुऊिाि स्रोिको स्थलगि ि्यांक संकलन गरी सोको 
आधारमा प्रमाणीकरण गरी राखरिय ग्रीडमा समाखिि गने िालका 

सौयि िथा वाय ुऊिाि प्रणालीको खवकास गररनछे । 

6. वैकखल्पक ऊिाि सम्बन्धी कायिलाई प्रभावकारी वनाउन वैकखल्पक 
ऊिाि प्रवद्धिन केन्द्रलाई उत्कृष्टिा केन्द्रको रूपमा स्थाखपि गररनेछ । 

2. प्रदशे र स्थानीय ििमा 

सरोकारवालासुँगको सिकायिमा 

लैङ्खगक समानिा िथा सामाखिक 

समावेशीकरणलाई प्राथखमकिा खदुँद ै

आधखुनक, भरपदो र पयािि ऊिाि 

सेवा उपलब्ध नभएका क्षरेसम्म 

वैकखल्पक ऊिािको पिुुँच वखृद्ध गन े। 

1. स्थानीय ििलाई वैकखल्पक ऊिािको उत्पादन एवम ् खवकासका 
लाखग क्षमिा अखभवखृद्ध एवम ् स्रोि पररचालन गनि सििीकरण 

गररनेछ । 

2. िैखवक स्रोिको समखुचि व्यवस्थापनबाि ऊिाि उत्पादन गनिका 
लाखग स्थानीय िि िथा खनिी क्षेरसुँग समन्वय गरी आवश्यक 

प्रखवखध र प्रणालीिरूको प्रवद्धिन र खवस्िार गररनछे ।  

 

3. नवीनिम, खदगो िथा ऊिाि दक्ष 

प्रखवखधिरूको प्रयोगमा िोड खदन े। 

1.  ऊिाि उत्पादन र प्रयोग सम्बन्धी उपकरणिरूको गणुस्िर मापन गने 
पद्दखिलाई सदुृढ गररनछे ।     

2. ऊिाि दक्षिाको राखरिय मापदण्ड र स्िर खनधािरणका साथै ऊिाि 
दक्षिा मापनका उपकरण र उपायको खवकास गररनछे ।  
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4. वैकखल्पक ऊिािको क्षेरमा वैंखकङ 
िथा खवत्तीय क्षेरको संलग्निा वखृद्ध 

गने िथा वैकखल्पक ऊिाि 

प्रखबखधिरूलाई उपयिु काविन 

पररयोिना िथा कायिक्रमको रूपमा 

खबकास गरी अन्िरराखरिय काविन 

बिारको साथै आन्िररक काविन 

बिार संयन्र स्थापना गन े। 

1. वैकखल्पक ऊिाि क्षेरमा लगानी गने वािावरण खसििना गररनेछ । 

साथै, बैंक िथा खवखत्तय क्षेरवाि यस क्षेरमा सिुखलयि दरमा खस्थर 

किाि प्रवाि गररनेछ ।  

2. केन्द्रीय नवीकरणीय ऊिाि कोषलाई प्रभावकारी पररचालन गद ै
प्रदशे िथा स्थानीय ऊिाि कोष स्थापना गने व्यवस्था खमलाइनेछ । 

3. वैकखल्पक ऊिाि प्रवद्धिनका लाखग िररि िलवाय ुकोष िथा अन्य 

राखरिय िथा अन्िरािखरिय वािावरण िथा िलवाय ु पररवििन 

सम्बन्धी कोषिरूबाि स्रोि पररचालन गने व्यवस्थाका लाखग 

आवश्यक प्रकृया अवलम्बन गरी त्यससुँग सम्बखन्धि कायिक्रम 

िथा आयोिनािरू संचालन गररनछे । 

5. कृखष िथा पशपुन्छी पालनमा संलग्न 
कृषक, व्यावसाखयक समिू, फामि र 

सिकारी संघसंस्थािरू समिेको 

सिकायिमा ठूला क्षमिाका बायोग्यास 

प्लान्ि स्थापना गरी एल.पी. ग्यासको 

प्रयोगलाई न्यनूीकरण गनुिका साथै 

बायोस्लरीबाि प्रांगाररक मल 

उत्पादन गन े। 

1. कृखष िथा पशपुन्छी फामि/सिकारी र उद्योगिरूसुँगको सिकायिमा 
सो क्षरेबाि उत्पाखदि िैखवक पदाथि/फोिोरको उपयोग गरी ठूला 

क्षमिाका बायोग्यास प्लान्ि प्रवद्धिनको लाखग कायिक्रम सजचालन 

गररनेछ  । 

 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

लघ ु िथा साना िलखवद्यिुबाि १३ मेगावाि, सौयि खवद्यिु् प्रणालीबाि १२७ मगेावाि र वाय ु ऊिािबाि १० 

मेगावाि खवद्यिु ्उत्पादन भई थप ५ प्रखिशि िनिालाई खवद्यिु ्सेवा पगुेको िुनछे । २ लाि घरायसी बायोग्यास प्लान्ि 

र ५ लाि सधुाररएको चलुो र ग्यासीफायर (िापीय खवद्यिुीय प्रखवखध) िडान भएको िुनछे । प्रखि वषि कम्िीमा २० 

ििार मेखिक िनका दरले बायोखब्रकेि पलेेििरूको उत्पादन भएको िुनेछ । वैकखल्पक ऊिाि प्रखवखधबाि २ ििार लघ,ु 

साना िथा मझौला उद्योगमा ऊिाि उपलव्ध भएको िुनछे । २ विा थप काबिन आयोिनाको खवकास गरी काबिन 

व्यापारमाफि ि आम्दानीको पररचालन भएको िुनछे । ५ सय ठूला क्षमिाका बायोग्यास प्लान्ि िडान भई बाखषिक ४० 

ििार मेखिक िन एल.पी. ग्यासको आयाि व्यवस्थापन भएको िुनछे ।  
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८.२  यािायाि पूिाषधाि  

मलुुकको आखथिक-सामाखिक खवकासलाई गखि प्रदान गनि,  सविसाधारको खनवािध पिुुँचका अखिररि व्यापार, 

व्यवसाय िथा सेवालाई सििीकरण गनि यािायाि क्षेरको अिम भखूमका छ । यािायािको व्यवखस्थि संिाल र 

प्रणालीको खवकासबाि मार सामाखिक आखथिक एकीकरण र प्रादखेशक सन्िुलन कायम राख् न संभव छ । राखरिय 

खवकासको लाखग समग्र क्षेरको सन्िुखलि व्यवस्थापन आफैं मा एउिा चनुौिी िो । यसका लाखग यािायाि क्षेर 

अन्िरगिका उपक्षेरलाई प्राथखमकीकरण गद ैखवकास गनुि आवश्यक छ । दीघिकालीन सोच प्राखिमा यािायािका क्षेरको 

अिम ्भखूमका रिनछे ।  

आखथिक वखृद्ध र उन् नखिको संवािकको रूपमा रिकेो यािायाि क्षेरले भौखिक िथा सामाखिक पवूािधारिरू िस्िै 

िलखवद्यिु, उद्योग, सज चार, पयििन, कृखष, स्वास््य, खशक्षा एवम ्शिरी िथा ग्रामीण खवकास आखदमा उल्लेिनीय 

योगदान खदुँद ैआएको छ । आखथिक वखृद्धसुँग बिुआयाखमक रूपमा अन्िरसम्बखन्धि रिकेो यस क्षेरको खवकासमा 

लगानी सखुनखश् चि गनुिपन ेआवश्यकिा रिकेो छ । यस्िो अवस्थामा समग्र यािायाि प्रणालीको प्रभावकारी खवकासका 

लाखग यस क्षेरमा िुन ेलगानी, लगानीको प्राथखमकीकरण, सरुखक्षि यािायाि सेवा, न्यनूिम ढुवानी िचि िथा खदगो 

संरचना खनमािण िथा योिनाबद्ध ममिि–सम्भार िुन िरूरी छ । यसका लाखग आयोिनाको सिी पखिचान, छनौि, 

कायािन्वयन, अनगुमन िथा मलू्याङ्कन िुन े गरी कायिक्रमिरू संचालन गनि आवश्यक दखेिन्छ । सडक सज िाल 

खवस्िार, िवाई यािायाि, अन्िरदशेीय रेल, िल िथा अन्य यािायाि समिेको अल्पकालीन र दीघिकालीन सोचका 

साथ सिि, सरुखक्षि िथा गणुस्िरीय यािायाि सेवा प्रदान गने कायिका लाखग एकीकृि यािायाि प्रणालीको अध्ययन 

िथा खवकास िुन ुअपररिायि छ । खवगिका आवखधक योिनािरूदखेि नै यािायाि क्षरेलाई उच्च प्राथखमकिामा राख् ने 

गररएको सन्दभिमा नपेालको आखथिक-सामाखिक खवकासमा मित्वपणूि भखूमका िेल्ने रणनीखिक मित्व भएका राखरिय 

लोकमागि र अन्िरदशेीय व्यापाररक नाका िोड्ने सडकिरू, रेलमागि िथा िलमागिको खनमािण, संचालन िथा 

व्यवस्थापन लगायिका कायििरूलाई यस योिना अवखधमा कायािन्वयनको लाखग खवशेष िोड खदन आवश्यक रिकेो 

छ । साथै आगामी खदनमा यािायाि पवूािधार खवकास िथा व्यवस्थापनका कायिमा वैकखल्पक इन्धनको प्रयोग िासगरी 

खवद्यिुीय उपयोगलाई प्रोत्सािन गद ैवािावरणमरैी प्रखवखधको प्रयोग गनि आवश्यक दखेिन्छ ।  

८.२.१ सडक 

1. पृष्ठभूमि 

यािायाि क्षरेको योगदानबाि दशेका ७७ मध्य े७६ खिल्लािरूमा राखरिय यािायाि सज िालको पिुुँच पगुेको छ। 

आखथिक वषि २०७४/७५ सम्ममा रणनीखिक सडकको लम्वाई १३,४४८ खक.मी रिकेो छ, सोमध्य े ६९७९ खक. मी. 

कालोपरे सडक, २२७७ खक. मी. ग्राभेल र ४१९२ खक.मी. मािे सडक रिकेो छ । रणनीखिक सडक मलुुकको कुल 

सडक लम्बाइको कररब १९ प्रखिशि िुन आउुँछ र बाुँकी ८१ प्रखिशि सडक स्थानीय सडक सज िाल अन्िगिि रिकेा 
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छन ्। खव.स. २०७५ को सवेक्षण ि्याङ्कको आधारमा रणनीखिक सडकको अवस्था ४३ प्रखिशि राम्रो,  ४२ प्रखिशि 

औसि र १५ प्रखिशि िराब रिकेो छ । नेपालको संखवधानले खनखदिष्ट गरेबमोखिम ििगि सरकारको अखधनमा रिन 

िाने सडक सज िालको खवकास िथा खवस्िारको खिम्मेवारी सम्बखन्धि सरकारको माििि रिने व्यवस्था गररनेछ। 

संघले राखरिय यािायािको सडक सज िालमा प्रदशे र स्थानीय ििको भखूमका र कायिक्षरेको खनरूपण गरी समग्र क्षेरगि 

खवकासको अवधारणा ल्याउनेछ । सािै प्रदशे भएर िान े मलुुकको मेरुदण्डको रूपमा रिकेो पवूि-पखश् चम लोकमागि 

(एखसयन िाईवे) लाई पखश्चमी क्षरेमा प्रस्िाखवि सखु्िा बन्दरगािसुँग आबद्ध िुन े गरी िथा उत्तर-दखक्षण सडक 

कोररडोरिरू, अन्िरप्रदशे लोकमागि र संघीय रािधानीसुँग िोड्न े लोकमागििरू स्िरोन्नोखि कायिलाई प्राथखमकिा 

खदइनेछ । संघीय ढाुँचा अनरुूप राखरिय लोकमागि, प्रादखेशक लोकमागि िथा स्थानीय सडकबीच सन्िलुन कायम गन े

गरी क्रमशः खिम्मेवारी िस्िान्िरण गद ैिाने नीखि अनरुूप यसबाि रारिको सवािङ्खगण खवकासमा यािायाि क्षेरको 

मित्वपणूि योगदान साखबि िुनेछ । लगानीको स्रोि, भौगोखलक पररवशे, सवारी चापको प्रक्षेपण, ममिि िथा सम्भारको 

थप दाखयत्व िथा प्रमाखणि प्रखवखधको प्रयोग गरी लोकमागिलाई िोखकएको मापदण्ड बमोखिम खनमािण सम्पन् न गनुिपन े

आिको आवश्यकिा िो । 

2. प्रिुख सिथया 

यािायािका पवूािधारको अपेखक्षि एकीकृि खवकास निुन,ु मापदण्ड खबना योिना पखिचान िथा छनौि िुन,ु 

आवश्यक पवूिियारी खबना आयोिना कायािन्वयनमा लैिान,ु खनिी क्षरेको व्यवसाखयक क्षमिामा समयानकूुल वखृद्ध 

निुन,ु दक्ष श्रखमक िथा अन्य खवषयगि िनशखिको उपलब्धिामा कखम रिन,ु गणुस्िरीय खनमािण सामग्रीका साथै 

स्थानीय ििको क्षरेाखधकारमा रिकेो नदीिन्य खनमािण सामग्रीको सिि उपलव्धिा िुन नसक्न ु यस क्षेरका प्रमिु 

समस्या िुन ्। यसका साथै बिेिको खवखनयोिन र संचालन कुशलिाको अभाव िुन,ु संस्थागि, व्यवस्थापकीय िथा 

प्राखवखधक संशाधन क्षमिामा अपके्षाकृि वखृद्ध निुन,ु सडकप्रखि सविसाधारणको अपनवव अपके्षाकृि निुन,ु आयोिना 

व्यवस्थापनमा सशुासन कायम राख् न गनुि पने उपायिरूको अबलम्बन निुन,ु ठेक् का व्यवस्थापनमा पयािप् ि कमिोरी 

रिन,ु सडक लम्बाइ वखृद्धका साथै ममिि-सम्भारको दाखयत्व वखृद्ध भएअनरुूप स्रोि व्यवस्थापन निुन,ु िग्गा अखधग्रिण 

कायिमा अन्िरखनकाय समन्वयको अभाव रिन,ु राखरिय लोकमागििरूको सीमा अखिक्रमण बढ्न,ु सडक खवस्िारमा 

सडक सीमा खववाद िथा मआुब्िाको लाखग स्थानीय िनिाबाि अवरोध िुन,ु अनगुमन र मलू्याङ्कनलाई  नखििासुँग 

आबद्ध गनि नसक्न ुलगायिका समस्या समेि खवद्यमान छन ्।  

3. चुनौिी िथा अिसि 

सीखमि लगानीका कारण सडक पवूािधार खनमािण कायिमा अपनाइने प्रखवखध, लागि र गणुस्िरमा सन्िलुन कायम 

गनुि, चनुौखिपणूि भौगखभिक-भौगोखलक अवस्था रिन,ु सानाखिना आयोिना कायािन्वयन गनुि पन े दवावका कारण 

प्राथखमकिा प्राप् ि योिना िथा रणनीखिक गरुूयोिनाले पखिचान गरेका आयोिनािरूमा मार लगानी केखन्द्रि गनुि, 

आयोिना बैंकको अवधारणालाई कायािन्वयनमा ल्याउन,ु सावििखनक-खनिी-साझेदारीमाफि ि लगानी आकखषिि गनुि, 
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िीन ैििका सरकारिरूले खनमािण गने सडक पवूािधारिरू पररपरुक िुन ेगरी खनमािण गनुि, संस्थागि क्षमिा अखभवखृद्ध गनुि, 

सन्िुखलि, सरुखक्षि, खदगो, वािावरणमैरी र गणुस्िरीय सडक पवूािधार खनमािण गनुि, खनखमिि सडक संरचनािरूको ममिि-

सम्भार र सम्पखत्त सरुक्षाका लाखग सब ैपक्षिरूको पयािप् ि ध्यान िथा लगानी सखुनखश् चि गनुि, प्राकृखिक प्रकोप एवम ्

िलवाय ु पररवििनको अनकूुलिालाई समेि ध्यानमा रािी सडक संरचना खनमािण गनुि, अन्िर खनकायबीच भौखिक 

पवूािधारको योिना ििुिमा, कायािन्वयन िथा सज चालन सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय कायम गनुि, आयोिनाको पवूि-

ियारीका सम्पणूि चरणिरू परूा गरी कायािन्वयनमा लैिान,ु खनिी क्षरेको ब्यवसाखयक क्षमिामा  वखृद्ध गनुि  र खनिी 

क्षेरको लगानी आकषिण गनुि प्रमिु चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 

नेपालको संखवधानले खवखभन् न ििका सरकारको सडक सज िालिरूको खिम्मेवारी िोखकन,ु सरकारको 

दीघिकालीन सोचमा सडक सज िालको खवकास एवम ् सदुृढीकरण उच्च प्राथखमकिामा रिन,ु राखरिय लोकमागिको 

सजिाल व्यवसाखयक रूपमा व्यवस्थापन गनुि, खनिी क्षेर र खद्वपक्षीय िथा बिु-पक्षीय खवकास साझेदारिरूबाि सडक 

पवूािधार लगानीमा चासो रिन,ु िीनै ििका सरकारिरूको सिकायिमा सडक सम्पखत्त संरक्षण िथा पवूािधार खनमािण गनि 

सिि िुन ुसडक क्षरेको अवसरको रूपमा रिकेा छन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

सघन, सन्िखुलि, सलुभ, सरुखक्षि, गणुस्िरीय एवम ्खदगो सडक पवूािधारको खवकास । 

४.२  लक्ष्य 

राखरिय सडक सज िालको खवस्िार गरी आखथिक-सामाखिक खवकास, व्यापार सििीकरणमाफि ि आखथिक समखृद्ध । 

४.३  उदे्दश्य 

१. कुल यािायाि िचि न्यनूिम िुन ेगरी सडक सज िालको सन्िुखलि खवकास िथा खवस्िार गनुि । 

२. सडक पवूािधारिरूको उखचि संरक्षण, ममिि-सम्भार र सडक सरुक्षाको व्यवस्थापन गरी सिि सवारी 

आवागमन सखुनखश् चि गनुि । 
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४.४  िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

1. उच्च क्षमिाका दु्रिमागि, भखूमगि 

मागि, भाया-डक्ि लगायिका 

आधखुनक संरचना सखििको 

गरुूयोिनामा आधाररि सडक 

सज िालको खवकास गन े। 

1. सडकले भार बिन गने क्षमिा, सवारी चाप र योगदान लगायि खवखभन्न 

मापदण्डका आधारमा राखरिय लोकमागिको वगीकरण गरी दीघिकालीन 

गरुूयोिना ियार गररनछे ।  

2. आयोिना बैंकको संलग्निामा राखरिय लोकमागिमा थप लगानीका 

अवसरिरू वखृद्ध गररनेछ । 

3. िग्गा अखधग्रिण, सडक क्षरेाखधकार (Right of Way), रेिांकन, वन 

क्षेर प्रयोग स्वीकृखि लगायि पवूि ियारीका कायििरूको  खवस्ििृ कायि-

योिना ियारी पश्चाि योिना कायािन्वयन अगाखड बढाइनछे । 

4. पवूि-पखश् चम लोकमागिलाई एखसयन िाईवेको मापदण्डमा स्िरोन्नोखि 

गनुिका साथै अन्िर प्रादखेशक लोकमागिलाई सवारी चापका आधारमा 

खवस्िार गररनछे । 

5. सडक सजिाल खवकासमा पछाखड परेका कणािली िथा सदुरु पखश्चम 

प्रदशेका उत्तर-दखक्षण लोकमागिलाई आन्िररक िथा अन्िरािखरिय 

आबद्धिा िुन े गरर सवारी चापका आधारमा खवकास िथा खवस्िार 

गररनेछ । 

6. स्थानीय ििका केन्द्रसम्म सडक पिुुँच खवस्िार र सदुृढ गने व्यवस्था 

गररनेछ । 

7. सडक खवकास िथा खवस्िारमा प्रादखेशक सन्िलुन कायम, आखथिक 

केन्द्र, पयििकीय गन्िव्य लगायिका खवषयलाई ध्यान खदइनछे । 

8. यारा अवखध छोि्याउनका लाखग राखरिय रणनीखिक सडक 

सज िालको खवकास िथा खवस्िार कायिमा शिरी क्षरेमा फ्लाई-ओभर 

पलु िथा अन्डर-पास र मखु्य-मखु्य लोकमागििरूमा भखूमगि मागि 

िथा भायाडक्ििरूको प्रयोग गरी प्रभावकारी आवागमन िुन े

िालका आधखुनक सडक पवूािधार खवकास गने कायि शरुु गररनछे ।  

9. सवारी चाप बढी िुन े सडक सज िालिरूमा आधखुनक सचूना-

प्रखवखधमा आधाररि इन्िेखलिेन्ि िान्सपोिि खसस्िमका आवश्यक 

पवूािधारको खवस्ििृ योिना सखिि खनमािण शरुु गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

2. संस्थागि क्षमिाको खवकासलाई 

उच्च प्राथखमकिा खदई आधखुनक 

प्रखवखधको अखधकिम उपयोग 

गन े। 

 

1. राखरिय लोकमागि खनमािणका कायिमा अन्य पवूािधार खनमािण क्षेरसुँग 

समन्वय गररनछे ।  

2. सडक उप-क्षेरसुँग सम्बद्ध िनशखिलाई व्यविाररक दक्षिा िाखसल 

िुने गरी खवस्ििृ र गणुस्िरीय िाखलम प्रदान गररनछे । 

3. वैदखेशक सिायिामा संचालन िुने आयोिनािरूमा सडक-क्षेर 

सम्बद्ध खनकायको आन्िररक िनशखिको अखधकिम संलग्निा गरी 

ज्ञान, सीप िथा प्रखवखध िस्िान्िरण गराइनेछ । 

4.  काननुमा आवश्यक संशोधन, नीखिगि व्यवस्थामा पररमाििन आखद 

कायि उच्च प्राथखमकिाका साथ गररनेछ ।  

5. पवूािधार खनमािणसंग संलग्न खनिी क्षेरको संस्थागि क्षमिा खवकास 

गररनेछ ।  

3. परम्परागि सरकारी स्रोिमाखथको 

खनभिरिा घिाई लगानीका 

वैकखल्पक स्रोििरू ििुाउन े।  

1. ठूला लागिका राखरिय लोकमागि िथा अन्िर प्रदशे सडक-पवूािधार 

संरचना खनमािणमा सावििखनक-खनिी साझेदारी, ई.पी.खस., खडिाईन-

खबल्ि िस्िा आधखुनक करार सम्झौिा अबलम्बन गरी गणुस्िरमा 

सखुनखश् चििा कायम गन ेकायि अगाखड बढाइनेछ । 

2.  सडक पवूािधारको संरक्षण र संवद्धिनको लाखग सडक प्रयोगकिािलाई 

समेि सिभागी गराई स्रोि व्यवस्थापन गररनछे । 

3. खवत्तीय स्रोि व्यवस्थापनमा लगानीका वैकखल्पक स्रोििरू ििुाई 

परम्परागि सरकारी स्रोिमाखथको खनभिरिा घिाइनछे । 

4. सडकको खडिाइन, खनमािण, ममिि–

सम्भार िथा सडक सरुक्षाका 

लाखग आधखुनक प्रखवखधको 

उपयोग िथा याखन्रकीकरणमा 

िोड खदन े। 

 

 

 

1. सडक सम्भार कायिको मापदण्ड िथा ििगि खिम्मेवारी िोकी सोखि 

अनरुूप ममिि–सम्भार कायिको  खनयखमि अनगुमन गररनछे । 

2.  संलग्न संस्थागि संरचनाको पनुरावलोकन गरी उपयोगकिािप्रखि 

उत्तरदायी आवश्यक संस्थागि सधुार गररनछे ।   

3. सडक पवूािधारको खवकास, खवस्िार, ममिि-सम्भार िथा संचालनसुँग 

सम्बखन्धि सम्पणूि सचूनािरूको पिुुँचमा सिििा ल्याई संस्थागि 

कायि-प्रभावकारीिा लाई आधखुनक स्िरको बनाउनका लाखग सचूना-

प्रखवखधको अखधकिम प्रयोग गरी पणूि-स्वचाखलि खवद्यिुीय पद्दखिको 

खवकास गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

4. बायो-ईखन्िखनयररंग लगायिका उपयिु पद्दखिलाई सििी भ-ूक्षय 

खनयन्रण कायिमा प्रभावकारी ढंगले लाग ुगररनछे । 

5. दघूििना न्यनूीकरण िथा सरुखक्षि राखरिय रणनीखिक सडक सज िालको 

लाखग खडिाईन िथा खनमािणका खवखभन् न चरणमा सडक सरुक्षा िाुँचको 

व्यवस्था गररनछे । 

6. सडक बोडिमाफि ि सडक सम्भारको लाखग स्रोि ििुाउने कायिलाई 

व्यवखस्थि बनाइनछे । 

5. प्राकृखिक प्रकोप िथा िलवाय ु

प्रखिकूलिाका कारण िुनसक्न े

संभाव्य असर वा     

िानी/नोक्सानीलाई न्यनूीकरण 

गने। 

 

1. पखिरो िथा आकखस्मक दघुििनाको कारण सडक बन्द िुन े

समयावखधलाई न्यनूिम राख् न वैकखल्पक उपायिरू अबलम्बन 

गररनेछ ।  

2. प्राकृखिक प्रकोप िथा िलवाय ुप्रखिकूलिाका कारण िुन सक्ने असर 

िथा नोक्सानीलाई न्यनुिम राख् न सडक िथा पलु खडिाईन िथा 

खनमािणमा खवशेष सिकि िा अपनाइनेछ ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध  

योिना अवखधमा राखरिय लोकमागि, प्रदशे लोकमागि र स्थानीय सडक सजिालको मापदण्ड ियार भई 

कायािन्वयन भएको िुनेछ । सवारी चापको आधारमा ८ ििार खक.खम. राखरिय लोकमागििरूको स्िरोन्नखि भएको 

िुनेछ । राखरिय लोकमागि िथा पलुिरूको खनयखमि पिके र आवखधक ममिि िोखकएको अवखध खभर ैसम्पन्न गने गरर 

व्यवखस्थि भएको िुनेछ । रणनीखिक सडकमा २०० विा र स्थानीय सडकमा १,२५० विा खनमािणाधीन पक् की 

पलुिरूको खनमािण कायि सम्पन्न भएको िुनछे । िुलाकी सडक सज िाल, मध्यपिाडी लोकमागि, उत्तर-दखक्षण लोकमागि 

(कणािली, काखलगण्डकी र कोशी कोररडोर) र मदन भण्डारी लोकमागिको दईु लेनमा कालोपरे गरर सखकएको िुनेछ । 

िुम्ला खिल्ला सदरमकुाम राखरिय सडक सज िालले िोखडएको िुनछे भने मसु्िाङ्ग, मनाङ्ग, मगु,ु िुम्ला र डोल्पा 

सदरमकुामसम्म पगु्ने सडक कालोपर े गररएको िुनछे । सब ै स्थानीय ििका केन्द्रिरू राखरिय यािायाि प्रणालीसुँग 

िोखडएको िुनछे । 

८.२.२ ििाई यािायाि 

१. पृष्ठभूमि 

अन्िरािखरिय िथा क्षेरीय यािायाि आबद्धिाका लाखग दु्रि र भरपदो साधनको रूपमा िवाई यािायािलाई 

खलइन्छ । नेपालको खवखशष्ट भरूािनीखिक अवखस्थखिको कारण खवश्व बिारमा प्रत्यक्ष पिुुँच कायम गनि िवाई सेवाको 

मित्वपणूि भखूमका रिकेो छ । भौगोखलक खवखवधिाले आन्िररक िवाई सेवा अझ अपररिायि िुल्याएको अवस्था छ । 
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सरुखक्षि, खवश्वसनीय र सविसलुभ नागररक उड्डयन सेवाको लाखग आधखुनक प्रखवखधयिु पवूािधार, राखरिय ध्िवाबािक 

नेपाल वायसेुवा खनगमको चसु्ि व्यवस्थापन र यस क्षेरको प्रभावकारी खनयमन अखनवायि पक्षिरू िुन ्।  

िाल अन्िरािखरिय उडान गने वायसेुवाको संख्या ३०, आन्िररक उडान गने वायसेुवाको संख्या १८ र खद्वपक्षीय 

िवाई सेवा सम्झौिा भएका दशेको संख्या ३९ पगुेको छ । वषैभरी संचालनमा आउन ेखवमानस्थलको संख्या २९ पगुेको 

छ । खरभवुन अन्िरािखरिय खवमानस्थलको व्यवस्थापकीय सधुार गरी दखैनक २२ घण्िा संचालनमा ल्याइएको छ । 

२. प्रिुख सिथया 

नागररक उड्डयनका लाखग आवश्यक पन ेआधखुनक प्रखवखध एवम ् पवूािधारको अपयािििा िुन,ु उडान सरुक्षा 

खनयमनको क्षरेमा दक्ष िनशखि अपयािि रिन,ु प्राखवखधक िथा व्यवस्थापकीय क्षमिाको कमी िुन,ु अन्िरािखरिय िवाई 

सेवाको अपेक्षाकृि खवस्िार िुन नसक्न,ु नेपाल वायसेुवा खनगमको व्यवसाखयक कायिकुशलिा कम िुन,ु िवाई चाप 

बमोखिम खवमानस्थल पवूािधार िथा प्रखवखध अपयािि िुन,ु बिारको माग र आवश्यकिा बमोखिम आन्िररक िथा बाह्य 

उडानका लाखग पयािि संख्यामा खवमान निुन ुयस क्षेरका प्रमिु समस्याका रूपमा रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

अन्िरािखरिय िवाई सेवाको लाखग नेपाल प्रवेश गनि सिि मागििरूको खवस्िार गनुि, सावििखनक-खनिी साझेदारीमा 

खवमानस्थलको खवकास¸ खवस्िार र व्यवस्थापन गनुि¸ अन्िरािखरिय िथा आन्िररक खवमानस्थललाई आखथिक रूपले 

सक्षम िुने गरी संचालन गनुि, नेपाल वायसेूवा कम्पनीलाई पणूि व्यवसायीक रूपमा सजचालन गरी अन्िरािखरिय बिार 

खिस्सामा उल्लेख्य वखृद्ध गनुि प्रमिु चनुौखि रिकेा छन ्। 

अन्िरािखरिय नागररक उड्डयन संगठनले नपेाललाई गम्भीर उड्डयन सरुक्षा चासोको सचूीबाि ििाउन,ु खरभवुन 

अन्िरािखरिय खवमानस्थलको क्षमिा अखभवखृद्ध भ ैचौखवसै घण्िा संचालनमा ल्याउन सम्पणूि ियारी परुा िुन,ु गौिमबदु्ध 

अन्िरािखरिय खवमानस्थलको खनमािण कायि अखन्िम चरणमा पगु्न,ु पोिरा अन्िरािखरिय खवमानस्थल खनमािण कायि शरुू िुन,ु 

खनिगढ अन्िरािखरिय खवमानस्थल खनमािणको ियारी िुन,ु वायसेुवा कम्पनीिरू यस क्षेरमा आकखषिि िुन ुिस्िा अवसर 

रिकेा छन ्।    

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ दीर्षकालीन सोच 

सरुखक्षि, खवश्वसनीय र सविसलुभ िवाई यािायाि सेवाको सखुनखश्चििा । 

४.२ लक्ष्य 

नागररक उड्डयन सेवा र सरुक्षालाई अन्िरािखरिय मापदण्ड अनरुूप सजचालन गरी िवाई यािायािको पिुुँच 

अखभवखृद्ध गन े।  
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४.३ उदे्दश्य 

राखरिय िथा अन्िरािखरिय गन्िव्य संिाल खवस्िार गरी नागररक उड्डयन क्षेरलाई सविसलुभ, पिुुँचयोग्य र सरुखक्षि 

बनाउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. िवाई पवूािधारिरूको खनमािण¸ 

खवकास िथा व्यवस्थापनमा  

सरकार र खनिी क्षरेको 

साझेदारी र सिकायिलाई 

प्रोत्सािन गन े। 

१. खवमानस्थल खनमािण, व्यवस्थापन र संचालनमा खनिी क्षरेको 

सिभाखगिा अखभवखृद्ध गररनेछ ।  

२. नेपाल वायसेुवा खनगमको व्यवस्थापनलाई चसु्ि, दरुुस्ि र प्रखिस्पधी 

बनाउन रणनीखिक साझेदार खभत्र्याइनेछ ।  

३. गौिमबदु्ध अन्िरािखरिय खवमानस्थल र पोिरा अन्िरािखरिय 

खवमानस्थलको खनमािण कायि समयमै सम्पन्न गरी सजचालनमा 

ल्याइनेछ ।  

४. खरभवुन अन्िरािखरिय खवमानस्थलमा आन्िररक िथा अन्िरािखरिय िवाई 

यािायाि सेवाको बढ्दो िाखफक चापलाई दृखष्टगि गरी पवूािधार खवकास 

िथा खवस्िारका साथै क्षमिा अखभवखृद्ध गररनछे ।  

५. खनिगढ अन्िरािखरिय खवमानस्थलको खनमािण कायिलाई खिव्रिाका साथ 

अगाडी बढाइनछे ।  

६. खनयखमि उडान िुन नसकेका खवमानस्थलिरूमा उपयिु उडड् यन 

खक्रयाकलापलाई प्रोत्सािन गररनछे । 

७. बाह्य िथा आन्िररक पयििन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नपेाल वाय ु

सेवा खनगमका खवमानको संख्या बढाइिने साथै प्रभावकारी सेवा प्रदायक 

खनिी क्षेरका िवाई सेवालाइि प्रोत्सािन गररनछे ।   

२. सरुक्षा प्रावधान सम्बन्धी 

अन्िरािखरिय मापदण्डको 

अवलम्वन र नवीन प्रखवखधको 

उच्चिम उपयोग गरी िवाई 

सेवालाई थप सरुखक्षि,  

गणुस्िरीय र खवश्वसनीय  

बनाउन े। 

१.  िवाई सेवालाई सरुखक्षि बनाउन खवमानस्थलिरूमा आधखुनक उड्डयन 

सिायक उपकरणको व्यवस्था गररनछे । साथै खवमानिरूको उडान 

सरुक्षा अनगुमन र िाुँच प्रणालीलाई अन्िरािखरिय मापदण्ड अनकूुल 

बनाइनछे ।  

२. िवाई दघुििना िाुँच कायिलाई व्यवखस्थि, प्रभावकारी र थप बैज्ञाखनक 

बनाउनका लाखग स्थायी र स्विन्र संयन्रको स्थापना गररनछे ।  

३. सामाखिक एवम ् पयििकीय रूपले मिववपणूि खवमानस्थलिरू बाहै्र 

मखिना सजचालन योग्य िुने गरी स्िरोन्नखि गररनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

४. आन्िररक उडानमा िाल कायम रिकेो यारवुीमा सीमालाई 

पनुरावलोकन गररनछे ।  

३. िवाई उड्डयन सेवा र िवाई 

उड्डयन खनयमनका लाखग 

खनयामक खनकायको 

संरचनात्मक सदुृढीकरण गन े। 

१. नेपाल वाय ु सेवा खनगमको संस्थागि सदुृढीकरण गरी सजचालनमा 

व्यवसायीकिा िथा कायिकुशलिा अखभवखृद्ध गररनछे ।  

२. अन्िरािखरिय मान्यिा र राखरिय आवश्यकिालाई मध्यनिर गदै नपेाल 

नागररक उड् डयन प्राखधकरणलाई पनूसंरचना गरी सेवाप्रदायक र 

खनयामक गरी दईु छुट्टाछुटै्ट खनकायको व्यवस्था गनि नपेाल नागररक 

उड् डयन ऐन ििुिमा गररनेछ ।  

४. सेवा प्रदायक खनकायिरूलाई 

सक्षम¸ प्रखिस्पधी र प्रभावकारी 

बनाइि िवाई सेवालाई सविसलुभ 

बनाउन े। 

१. प्रदशे रािधानीका सब ैखवमानस्थलमा अन्िरआबद्धिाका लाखग िवाई 

सेवा सजचालन गररनेछ ।  

२. िवाई उड्डयन प्राखधकरणको खनयमन क्षमिा अखभवखृद्ध गरी िवाई 

सेवालाई खवश्वसनीय र सविसलुभ बनाइने छ ।  

३. लागि उठ्न ेअवस्थामा आन्िररक उडानमा थप खसि क्षमिाका ििाि 

सजचालनमा ल्याउन प्रोत्साखिि गररनेछ ।  

५. िवाई सम्झौिा र िवाई मागि 

खवस्िार र बिार प्रवद्धिन गरी 

नेपाली वायसेूवा कम्पनीिरूलाई 

अन्िरािखरिय बिारसम्म पिुुँच 

वखृद्ध गन े। 

१. राखरिय िवाई सेवा सम्झौिा रणनीखि ििुिमा गरी नयाुँ गन्िब्य 

रारििरूसुँग िवाई सेवा सम्झौिा गररनेछ ।  

२. दगुिम क्षेर िवाई खवकास कोषलाई प्रभावकारी ढंगबाि पररचालन गरर 

दगुिम क्षेरिरूमा िवाई यािायािलाई खनयखमि र सविसाधारणको 

पिुुँचयोग्य बनाईनेछ ।  

३. स्थानीय ििको सिकायिमा सब ै वडामा एउिा िलेीप्याड खनमािण 

गररनेछ । 

४. खिउंदमा पखन आकास िलु्ला रिने क्षेरको पखिचान गरी खवमानस्थल 

खनमािणको लाखग सम्भाव्यिा अध्ययन गररनछे । 

५. कजनचपरु, िुम्ला, िमु्ला, नपेालगजि, सिुेिको रामघाि, सैलुङ्ग, 

अपर मसु्िाङ्ग, रामारोशन, भद्रपरु िथा सोल ु खस्थि आन्िररक 

खवमानस्थलिरूको स्िर उन्नखि गरी अत्याधखुनक बनाइनेछ।   

५. अपेमक्षि उपलमधध 

गौिमबदु्ध अन्िरािखरिय खवमानस्थल र पोिरा अन्िरािखरिय खवमानस्थलको खनमािण सम्पन्न भई सन्चालनमा 

आएको िुने, खनिगढ अन्िरािखरिय खवमानस्थलको खनमािण कायि प्रारम्भ भएको िुन,े खरभवुन अन्िरािखरिय 
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खवमानस्थलको स्िरोन्नखि कायि सम्पन्न भई क्षमिा अखभवखृद्ध भएको िुनछे । खद्वपक्षीय िवाई सेवा सम्झौिा भएका 

दशेिरूको संख्या ३९ बाि ४३ पगुेको िुने, िवाई सरुक्षा अखभवखृद्ध भएको िुन,े सबै मौसममा सजचालन िुन े

खवमानस्थलको संख्या ३९ पगुेको िुन,े आन्िररक उडान गने वायसेुवािरूको संख्या १८ बाि २५ पगुकेो िुन,े नेपाल 

आउने खवदशेी खवमान कम्पनी ३३ विा र  िवाई खसिको सङ्ख्या (B757 को खसि क्षमिाको आधारमा ) वाखषिक १ 

करोड पगुकेो िुन ेएवम ्िुनछे ।  

८.२.३ िेल यािायाि 

१. पृष्ठभूमि 

मलुुकको समग्र आखथिक, सामाखिक खवकासमा यािायाि क्षरेले िलेेको भखूमकालाई एकीकृि यािायाि 

प्रणालीको अवधारणा अनरुूप संचालन गने उद्दशे्यका साथ रेल यािायाि खवकासमा िोड खदइएको छ । लामो दरुीको 

मालसमान ढुवानी िथा यारसेुवा संचालन गदाि रेल यािायाि िलुनात्मक रूपमा सडक यािायाि भन्दा सस्िो पनि िान े

िुुँदा रेल यािायािलाई दीघिकालीन सोचका साथ खवकास िुन िरूरी दखेिएको छ । खछमेकी मलुकुबीच बढ्दो 

व्यापारलाई मध्यनिर रािी दीघिकालीन रूपमा नपेालको रेल्वे सेवा माफि ि खछमेकी मलुुकसुँगको व्यापार ढुवानीमा 

सिििा आई आखथिक खवकासले ठूलो फड्को माने दखेिन्छ । दशेमा रेलमागि खवकास िथा खवस्िारले पयििन खवकास 

लगायि उद्योग, खनकासी व्यापार वखृद्धमा समिे योगदान गदिछ । रेल सेवाको मित्वलाई ध्यान खदई खवखभन् न खवकल्पको 

सम्भाव्यिा अध्ययन गन े र राखरिय सीमाका व्यापाररक केन्द्रसम्म रेल सेवाले िोडन ेकायिलाई प्राथखमकिामा राख् न 

िरूरी दखेिएको छ । रेल यािायाि खवकासको लाखग ठूलो मारामा लगानी आवश्यक पने िुुँदा लगानीका स्रोिको 

पखिचान गरी आकखषिि गनि आवश्यक दखेिन्छ ।  

२. प्रिुख सिथया  

रेल यािायाि खनमािण र सज चालनको लाखग नीखिगि, काननुी िथा रेल सेवा संचालनका मापदण्डको व्यवस्था 

निुन,ु सम्भाव्यिा अध्ययन भएका रेलमागिको रेिाङ्कनमा पने िग्गाको अखधग्रिण िथा मआुब्िा खनधािरणमा कखठनाई 

िुन,ु रेल्वे सम्बन्धी दक्ष िनशखिको अभाव िुन,ु आवश्यक लगानी आकषिण र प्रोत्सािनका लाखग कायियोिनाको 

अभाव खवशेषि: प्रमिु समस्याको रूपमा रिकेा छन ्।  

३. चुनौिी िथा अिसि 

रेलमागि खनमािणमा उपलब्ध स्रोि र लागि सन्िलुन कायम गनुि, प्रस्िाखवि पवूि-पखश् चम रेलमागिको समानान्िर 

रूपमा पवूि-पखश् चम लोकमागि र िुलाकी लोकमागि भएको कारण लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन,ु रेल िथा यािायाि 

सेवामा वैकखल्पक लगानीका स्रोिलाई आकखषिि गनुि, रेल सेवाको प्रभावकारी संचालनका लाखग दक्ष िनशखिको 

व्यवस्थापन गनुि, रेल सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गनुि चनुौिीको रूपमा रिकेा छन ्। 

रेल सेवा खवकास र खवस्िार राज्यको उच्च प्राथखमकिामा रिन,ु मेिो िथा मोनोरेल खनमािणको लाखग खवदशेी 

लगानीकिाि आकखषिि िुन ेसम्भावना रिन,ु आन्िररक िलखवद्यिु ् उत्पादन वखृद्धले खवद्यिुीय रेल संचालन गनि सिि 
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वािावरण ियार िुन,ु अन्िरदशेीय रेलमागि खवकासका लाखग खछमेकी मलुुकिरूको सकारात्मक चासो रिन ुअवसरको 

रूपमा रिकेा छन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य िणनीमि िथा कायषनीमि   

४.१  सोच 

भरपदो, सरुखक्षि, पिुुँचयोग्य, वािावरणमैरी रेल यािायाि प्रणालीको खवकास । 

४.२ लक्ष्य 

सरुखक्षि, भरपदो र पयािवरणमैरी राखरिय रेल सजिाल खनमािण गरी सामाखिक, आखथिक र भौगोखलक खवकासमा 

सन्िुलन कायम गन े। 

४.३ उदे्दश् य 

१. रेल यािायाि सखुवधा खवस्िार गरी अन्िरदशेीय व्यापार सम्बन्ध पिुुँचमा खवस्िार बढाउुँद ैआखथिक सामाखिक 

एकीकरणमा योगदान गनुि । 

२. भौगोखलक सन्िुलन र खवकासमा योगदान पगु्ने गरी भरपदो र सरुखक्षि रेलसेवा सज चालन गनुि ।  

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. रेलमागिको सम्भाव्यिा अध्ययन 

गरी राखरिय आवश्यकिा पखिचान, 

खवकास र  खवस्िार गन े।  

१. गरुूयोिनामा आधाररि रेलमागिको राखरिय रणनीखिक संिालको 

खनधािरण गररनछे । 

२. सम्भाव्यिा अध्ययनको आधारमा ियार गररएको आयोिना बैंक 

अनसुार रेलमागि खनमािण र खवस्िार गररनेछ । 

२. रेल खवभागको संस्थागि क्षमिा 

अखभवखृद्ध गन े। 

१. रेलसेवा संचालन गनि आवश्यक काननुी एवम ् नीखिगि व्यवस्था 

गररनेछ । 

२. रेलमागि खनमािण, संचालन िथा अन्य व्यवस्थापकीय सेवासुँग 

सम्बखन्धि िनशखिको क्षमिा खवकास गररनछे ।  

३. रेल यािायािको पवूािधार खवकास 

िथा सज चालनमा लगानीका 

भरपदाि वैकखल्पक स्रोि प्रवद्धिन 

गन े। 

१. काठमाण्डौ उपत्यका लगायि सम्भाव्य अन्य शिरी क्षेरमा  मेिो िथा 

मोनो रेलसेवा सज चालनको लाखग खवस्ििृ आयोिना प्रखिवेदन ियार 

गरी खनमािण कायि अगाखड बढाउन खनिी क्षेरको लगानी आकखषिि गन े

कायि अगाखड बढाइनछे । 

२. रेलमागिको खनमािण र संचालनमा प्रत्यक्ष वैदखेशक लगानी आकखषिि 

गद ैठेक् का व्यवस्थापनका नवीनिम खवखध अवलम्बन गररनछे । 
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५. अपेमक्षि उपलमधध 

पवूि-पखश्चम रेलमागिको बखदिबास-खनिगढ िण्डको खनमािण भई सज चालन भएको िुनेछ । खनमािणाधीन खवरािनगर-

कििरी, ियनगर-िनकपरु-बखदिबास, बथनािा-खवरािनगर-कििरी, िलपाइगडुी-काुँकडखभट्टा, नौिनवा-भैरिवा, 

नेपालगजि रोड-नेपालगज ि रेलमागिको खनमािण भई रेलसेवा सजचालन भएको िुनेछ ।वीरगजि-काठमाडौं, रसवुागढ-

काठमाण्डौ, काठमाण्डौ-पोिरा-लुखम्बनी रेलमागिको खवस्ििृ आयोिना प्रखिवेदन िथा लगानीको प्रारूप ियार भएको 

िुनेछ । काठमाडौं उपत्यका खभर ७२ खक.खम. मेिो रेल खनमािण सम्बन्धी खवस्ििृ पररयोिना प्रखिवेदन ियार भएको 

िुनेछ ।   

८.२.४ जल यािायाि 

१. पृर ठभूमि 

मलुुकखभर िलस्रोि उपयोगको अपार सम्भावना रिकेो सन्दभिमा िलयािायािको पखिचानले यािायाि क्षेरको 

समग्र खवकासमा एउिा नयाुँ आयाम थपकेो छ। यसले िल यािायािलाई अन्य यािायाि सेवासुँग पररपरुक िुन ेगरी 

खवकास गनुिपने दखेिन्छ। नेपालमा आन्िररक िथा अन्िरदशेीय यािायाि सज चालनमा िल यािायाि दररलो 

खवकल्पको रूपमा खवकास िुनसक्ने दखेिन्छ। िेस्रो मलुुकिरूसुँग गने वैदखेशक व्यापारका लाखग िल यािायाि 

सज चालनको माध्यमबाि समनु्द्रसम्मको पिुुँचमा सिििा आउन,े नेपालमा दिाि भएका व्यापाररक पानी ििाि 

समनु्द्रमा सज चालन गदाि नपेालमा आयाि िुने र नेपालबाि खनयािि िुने सामानिरूको ढुवानी अझ सरुखक्षि, सिि, 

भरपदो र व्यवखस्थि िुन सक्ने र ढुवानी मलू्य घि्न िान ेथप सम्भावनािरू दिेापरेका छन।् सरुखक्षि, सिि, भरपदो र 

व्यवखस्थि िल यािायािको सज चालनले दशेको प्रखिस्पधाित्मक क्षमिामा बखृद्ध िुन,े व्यवसाय िचिमा कमी आउन,े 

रोिगारीमा बखृद्ध िुन,े आन्िररक पयििनमा सघाउ पगु्नकुा साथैकूल गाििस््य उत्पादनमा सकारात्मक योगदान पगु्न सक्न े

दखेिन्छ । 

२. प्रिुख सिथया 

िल यािायाि सम्बन्धी अनभुव िथा दक्ष िनशखि पयािि निुन,ु वषाि याममा िुन ेपानीको अत्यखधक बिाव र 

खिउुँदमा पानीको सिि न्यनू िुुँद ैिान,ु आवश्यक पवूािधारको अभाव रिन ुर आन्िररक िथा अन्िरदशेीय समन्वय गनि 

िखिल िुन ुयस क्षरेका प्रमिु समस्या रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

सरुखक्षि, सिि, भरपदो र व्यवखस्थि िल यािायाि सज चालनको लाखग नीखिगि व्यवस्था िथा अन्िरराखरिय 

मिासखन्ध, अखभसखन्ध, सम्झौिा िथा मापदण्डअनरुूप िल यािायाि सज चालन िुने गरी आवश्यक काननु खनमािण गनुि, 

पवूािधार खनमािणको लाखग लगानी ििुाउन,ु उपयिु संस्थागि संरचनाको खवकास गनुि, आवश् यक प्रखवखध र िनशखिको 

उत्पादन िथा व्यवस्थापन गनुि मखु्य चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 
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समनु्द्रमा नपेाली पानी ििाि सज चालन गनि अन्िरराखरिय मिासखन्धले अखधकार प्रदत्त गरेको अवस्था खवद्यमान 

रिन,ु खछमेकी मलुुकिरूले आ-आफ्नो आन्िररक िलमागि प्रवद्धिन गनि प्राथखमकिाका साथ काम अगाखड बढाउन,ु 

क्षेरीयस्िरमा िल यािायाि सज िाल कायम गनि इच्छुक रिन,ुकोशी, गण्डकी र कणािली नदीमा िलयािायाि 

खवकासको सम्भावना रिन,ु नेपालको समनु्द्रसम्म पिुुँचको लाखग वैकखल्पक यािायाि खवकासको संभावनाकाको रूपमा 

रिन,ु पानी ििाि व्यवसाय सज चालन गनि नेपाली लगानीकिाि इच्छुक दखेिन ु र पयििकीय िलयाराको उच्च 

सम्भावना रिन ुप्रमिु अवसर िुन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश् य, ि कायषनीमि 

४.१ सोच 

सलुभ र खकफायिी यािायािको भरपदो खवकल्पको रूपमा िल यािायािको खवकास । 

४.२ लक्ष्य 

आन्िररक र समनु्द्रसम्म िल यािायािको खवकासमाफि ि पयििन प्रवद्धिन एवम ्व्यापार सििीकरण गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

आन्िररक, क्षेरीय र अन्िरराखरिय िलमागिको प्रयोग गरी दशेको उद्योग, व्यापार िथा पयििन लगायि राखरिय 

अथििन्रका अन्य आयाममा सकारात्मक योगदान परु् याउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. आन्िररक िथा समनु्द्रसम्म 

पिुुँचका लाखग िल 

यािायािको खवकास र 

खवस्िार गन े। 

 

१. सम्भाव्यिा अध्ययनको आधारमा िल यािायािको खवकास िथा खवस्िार 

गररनेछ । 

२. समनु्द्रसम्मको पिुुँचको लाखग िल यािायािको आवश्यक पवूािधार खनमािण 

गनि खद्वपक्षीय िथा बिु-पक्षीय समझदारी गररनेछ ।  

३. पयििकीय िलखविारसुँग आबद्ध िुने गरी आन्िररक िल यािायाि पवूािधार 

ियार गररनछे । 

२. िल यािायाि सेवा 

खवकासको लाखग खनिी 

एवम ्अन्य क्षेरको लगानी 

आकखषिि गन े। 

१. िल यािायाि सज चालन खवकास िथा सेवा खबस्िारका लाखग खनिी क्षेरलाई 

प्राथखमकिा खदईनछे । 

२. सावििखनक-खनिी-साझेदारी अन्िगिि िलयािायाि खवकासका लाखग 

आवश्यक स्रोि ििुाईनछे ।  
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३. िल यािायाि खवकास र 

सज चालनमा संस्थागि, 

व्यवस्थापकीय िथा 

प्राखवखधक क्षमिाको 

खवकास र अखभवखृद्ध गन े। 

१. िल पररविन सम्बन्धी अन्िरािखरिय मिासखन्ध, अखभसखन्ध, सम्झौिािरूको 

नेपाल पक्ष रारि बन्नछे । 

२. िल यािायाि खवकास िथा सज चालनको लाखग नीखिगि िथा काननूी 

संरचनाको खनमािण लगायि खवद्यमान काननुिरूलाई अन्िरराखरिय काननु िथा 

अभ्यास अनरुूप पररमाििन गररनछे ।  

३. िल यािायािसुँग सम्बखन्धि िनशखि उत्पादन िथा क्षमिा खवकास गररनछे ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

िल यािायाि सज चालन गनि काननुी, नीखिगि र संस्थागि व्यवस्था भएको िुनछे । राखरिय रूपमा िल 

यािायािको सम्भाव्यिा अध्ययन भई िल यािायाि मागिको पखिचान भएको िुनछे । कोशी, गण्डकी र कणािली 

नदीिरूमा िल यािायाि सज चालनका लाखग आवश्यक पवूािधार खवकास भई सरुखक्षि, सिि, भरपदो र व्यवखस्थि 

िल यािायाि सज चालनमा आएको िुनेछ । आन्िररक िथा खवदशेी पयििकको गणुात्मक िथा संख्यात्मक रूपमा वखृद्ध 

भएको िुनेछ । वस्िु िथा सेवाको लागि घि्न गई उपभोिा लाभाखन्वि िुन े एवम ् खनयािि व्यापार बढेको िुनछे । 

सरुखक्षि, सिि, भरपदो र व्यवखस्थि िल यािायािको सज चालन गनिमा आन्िररक क्षमिाको अखभवखृद्ध भएको िुनछे ।  

८.२.५ यािायाि व्यिथथापन 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले यािायाि सखुवधामा नागररकको सरल, सिि र समान पिुुँच सखुनखश् चि गनि यािायाि क्षरेमा 

लगानी अखभवखृद्ध गन ेर वािावरण अनकूुल प्रखवखधलाई प्राथखमकिा खदुँद ैसावििखनक यािायािलाई प्रोत्सािन र खनिी 

यािायािलाई खनयमन गरी यािायाि क्षरेलाई सरुखक्षि, व्यवखस्थि, समावेशी र अपाङ्गिामरैी बनाउने पररकल्पना 

गरेको छ । आवश्यक पवूािधारको खवकास केिी िदसम्म भए िापखन यािायाि सेवा खदगो र भरपदो िुन सकेको छैन ्। 

खनिी क्षेरको प्रमिु लगानी रिकेो सावििखनक यािायाि सेवालाई व्यवखस्थि र मयािखदि बनाई सिि िररकाबाि 

नागररकले खनवािध रूपमा आवि-िावि गनि पाउन ुपन ेिकको यथोखचि उपयोग अझ ैगनि नपाएको अवस्था खवद्यमान 

छ । अिः यस िफि को समखुचि व्यवस्थापन आवश्यक रिकेो छ । 

२. प्रिुख सिथया 

सविसाधारणले प्रयोग गने सावििखनक यािायाि पणूििः व्यवखस्थि, सविसलुभ, सरुखक्षि र भरपदो निुन,ु िीणि िथा 

परुाना सवारी साधनका कारण प्रदषूण बढ्न,ु व्यावसाखयक िाखलम प्राि सवारी चालक र खिनको श्रम समय सीमा 

खनयमन गने मापदण्ड निुनाका कारण दघुििना बढ्न,ु अत्यखधक भार वािनको कारण सडक खछिोखछिो खबग्रन,ु िाखफक 

खनयम पररपालना निुन,ु संस्थागि क्षमिा िथा प्रखवखधमैरी कायि प्रणाली निुन,ु सवारी साधनको खनयखमि र व्यवखस्थि 

परीक्षण प्रणाली निुन ुप्रमिु समस्याको रूपमा रिकेा छन ्। 
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३. चुनौिी िथा अिसि  

सवारी साधनको वखृद्धलाई खनयमन गनुि, दीघकालीन यािायाि व्यवस्थापन िथा सडक सरुक्षा रणनीखि माफि ि 

सडक दघुििना न्यनूीकरण गनुि, शिरी क्षरेमा बढ्दो खनिी सवारी साधनको वैज्ञाखनक व्यवस्थापन गनुि, वाय ुिथा ध्वनी 

प्रदषूण खनयन्रण, सडक सरुक्षा लगायि खनयमन िथा अनगुमन कायिलाई प्रभावकारी बनाउुँद ै सविसलुभ र सरुखक्षि 

सावििखनक यािायाि सेवा प्रदान गनुि चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 

यािायाि व्यवस्थापनमा प्रखवखधको प्रयोग बढ्न,ु व्यविाररक िथा स्वचाखलि भाडादर प्रयोगमा आउन,ु खवद्यिुीय, 

वािावरणमैरी िथा ठूला सवारी साधन सज चालनमा आउन,ु सावििखनक यािायाि सेवामा खनिी क्षेरको लगानी 

आकखषिि भइरिन ुअवसरको रूपमा रिकेा छन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच  

प्रखिस्पधी, सविसलुभ, सरुखक्षि र वािावरणमैरी यािायाि प्रणालीको खवकास । 

४.२ लक्ष्य 

आधखुनक, सविसलुभ, भरपदो, वािावरणमैरी र पवूािधारमैरी यािायाि सेवा खवकास गन े।  
४.३ उदे्दश्य  

यािायाि सेवालाई प्रखिस्पधी, सविसलुभ, भरपदो, सरुखक्षि, समावेशी र अनशुाखसि बनाई आवागमन र 

ढुवानीलाई सिि बनाउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. संस्थागि सदुृढीकरण र 

प्रखक्रयागि सरलीकरण गद ै

यािायाि क्षेरमा सशुासन 

कायम गन े। 

१. सवारीचालक अनमुखिपर र सवारीदिाि सम्बन्धी सचूनामा एकद्वारको लाखग 

डािा सेन्िर स्थापना र खवकास गररनेछ । 

२. ग्लोबल पोखिसखनङ्ग खसस्िम (खिखपएस) माफि ि सवारी साधन ियाखकङ् को 

व्यवस्था खमलाइनेछ । 

३. यािायाि क्षेरमा संलग्न िनशखिलाई क्षमिा खवकास र व्यविार सधुार 

िाखलम सज चालन गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२. खदगो िथा वािावरणमरैी 

सवारी साधनको उपयोगमा 

िोड खदन े। 

१. प्रदशेगि रूपमा सवारी परीक्षण कायािलय स्थापना गरी सवारी प्रदषूण 

मापनका लाखग स्वचाखलि प्रखवखध स्थापना गररनछे । 

२. मास िान्सपोििलाई िोड खददं ै विृि् बस पररविन प्रणालीलाई प्राथखमकिा 

खदइनेछ । 

३. खवद्यिुीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथखमकिा खदइनछे ।  

४. सावििखनक यािायािमा ज्येष्ठ नागररक, मखिला, बालबाखलका, अपाङ्गिा 

भएका व्यखि, अखि गरीब र अन्य लखक्षि समिूको पिुुँच र उपभोगलाई 

अखभवखृद्ध गररनछे ।  

३. सावििखनक यािायािलाई 

प्रोत्सािन गद ै खनिी िथा 

सिकारी क्षरेको 

भखूमकालाई प्रभावकारी 

एवम ्व्यवखस्थि गन े।  

१. सावििखनक यािायाि सज चालनमा स्थानीय िि िथा सिकारी क्षेरको 

लगानीलाई प्रोत्सािन गद ैखनिी क्षरेलाई प्रभावकारी खनयमन गररनेछ । 

२. सवारी साधनको परीक्षणको लाखग खनिी क्षेरबाि समिे सवारी िाुँचपास 

केन्द्रिरू स्थापना गनि प्रोत्सािन गररनेछ । 

३. व्यविाररक िथा वजै्ञाखनक आधारमा स्वचाखलि भाडादरलाई थप 

प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

४. यािायाि व्यवस्थापनमा 

प्रखवखधको प्रयोग गद ैसडक 

दघुििनालाई न्यनू गद ैिान े। 

१. रािधानी लगायिका मखु्य सिरका सावििखनक यािायाि प्रणालीलाई रर–

रुखिङ गद ैसडकको अवस्था एकीन गरेर मारै सवारी साधन सज चालनको 

रुि अनमुखि खदइनछे । 

२. सडक दघुििना सचूना व्यवस्थापन प्रणालीलाई नखििामलूक ढङ्गले लाग ू

गररनेछ । 

३. प्रमिु शिरिरूमा िाखफक लाइिको व्यवस्था गरी सवारी चाप व्यवखस्थि 

गररनेछ । 

४. घना शिर िथा बस्िी लखक्षि गरेर "सवारी साधन खनषेखधि क्षरे" िोखकनेछ ।  

५. अपेमक्षि नमिजा 

यािायाि क्षेरको व्यवस्थापनमा अत्याधखुनक प्रखवखधको प्रयोग भई यारलेु सिि, सरल र भरपदो सेवा पाएका 

िुन,े साि विै प्रदशेमा सवारी परीक्षण कायािलय (Vehicle Fitness Test Centre) स्थाखपि भई सज चालनमा 

आएका िुन,े यािायाि सम्बन्धी सेवा प्रवािमा अनलाइन प्रणाली प्रयोग भएको िुने र ग्लोबल पोखिसखनङ्ग प्रणाली 

(GPS) लाग ुभएको िुनेछ । 
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८.३ सञ् चाि िथा सचूना प्रमिमध पिूाषधाि 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले पणूि पे्रस स्विन्रिा, वाक िथा प्रकाशन स्विन्रिा, सजचार र सचूनाको िकलाई मौखलक 

िकको रूपमा उल्लेि गरेको छ । आखथिक खवकासको संवािक एवम ् उत्पे्ररकको रूपमा रिकेो सजचार िथा सचूना 

प्रखवखध क्षेरलाई मयािखदि, व्यावसाखयक, सक्षम र सबल बनाउने दाखयत्व र खिम्मेवारीका साथ अगाखड बढ्नपुने िाुँचो 

छ । खदगो खवकास लक्ष्यले सबैले धान् न सक्न े गरी इन्िरनेिको पिुुँचमा उल्लेख्य वखृद्ध गने उल्लेि गरेको छ । िाल 

नेपालमा कुल िनसंख्याको ७२ प्रखिशिमा िेखलखभिन, ८३ प्रखिशिमा रेखडयो र ५५.५ प्रखिशिमा ब्रोडब्याण्ड सेवाको 

पिुुँच पगुेको र खडखििल साक्षरिा ३१ प्रखिशि रिकेो अवस्था छ । नपेाली िनिालाई सचूना िथा सज चारसुँग 

सम्बखन्धि खवश्वव्यापी खवकास एवम ्उपलखब्ध अनरुूप सेवा परु् याउुँद ैआखथिक खवकासका समग्र पक्षमा सचूना प्रखवखध 

िथा सज चारको अखधकिम उपयोग बढाउन सजचार र सचूना प्रखवखध सम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमिाको खवकास गरी 

सशुासन कायम गनुि र सचूना प्रखवखधलाई अथििन्रको मिववपणूि खिस्साको रूपमा खवकास गनुि आिको आवश्यकिा 

िो । 

२. प्रिुख सिथया  

आमसजचार माध्यम पणूि रूपमा मयािखदि, खिम्मेवार, िवाफदिेी, उत्तरदायी र खवश्वसनीय िुन नसक्न,ु दरूसजचार 

सेवामा सबै नागररकको पिुुँच पगु्न नसक्न,ु सचूना प्रखवखधको खवकास र साइबर सरुक्षाको लाखग पयािि संरचनागि 

व्यवस्थाको कमी िुन,ु सावििखनक सेवा प्रवािमा सचूना प्रखवखधको न्यनू उपयोग िुन,ु िुलाक सेवालाई खवखवधीकरण गनि 

नसक्न,ु नेपाललाई प्राि अबािइिल स्लिको समयम ैउपयोग गनि नसक्न,ु सरुक्षण मदु्रणको पयािि पवूािधार खवकास निुन,ु 

सचूना प्रखवखध उद्योग व्यवखस्थि निुन,ु अपेखक्षि रोिगारी खसििना निुन,ु चलखचर क्षरेलाई उद्योगको रूपमा खवकास गनि 

नसक्न ुर खवज्ञापन व्यवसाय व्यवखस्थि िुन नसक्न ुयस क्षरेमा मखु्य समस्याका रूपमा रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी  िथा अिसि 

आम सजचारका माध्यममा प्रसाररि समाचार मयािखदि र खवश्वसनीय बनाउन,ु भ्रामक समाचारको खनयमन एवम ्

खनयन्रण गनुि, सामाखिक सजिालको वखृद्धसुँगै यसमा बढ्द ैगएको दरुूपयोग खनयन्रण गनुि, सचूना िथा सजचार क्षेरमा 

खवकखसि नवीनिम प्रखवखध समय सापेक्ष प्रयोग गनुि, बढ्दो साइबर अपराधको सामना गनुि, सचूना प्रखवखधमा आधाररि 

उद्योगिरूलाई प्रखिस्पधी बनाई संवद्धिन गनुि, परम्परागि िुलाक सेवालाई खवखवधीकरण गनुि, अनसुन्धान िथा खवकासमा 

लगानी वखृद्ध गनुि, सरुक्षण मदु्रणमा रिकेो परखनभिरिा ििाउन,ु सेवा प्रवािको लाखग बस्िी छररएर रिन,ु चलखचर क्षेरलाई 

प्रखिस्पधाित्मक बनाई उद्योगको रूपमा खवकास गनुि, दरूसजचार पवूािधारमा सिप्रयोगको अवस्था खसििना गनुि यस क्षरेमा 

चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 
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संखवधानमा पणूि प्रेस स्विन्रिा, सजचार िथा सचूनाको िकको प्रत्याभखूि िुन,ु खडखििल नेपालको अवधारणाले 

मित्व पाउन,ु खशक्षा क्षरेको समग्र खवकासको लाखग सजचार िथा सचूना प्रखवखधको प्रयोगमा खवस्िार िुन,ु सचूना 

प्रखवखधमा खनिी क्षेरको लगानी वखृद्ध िुुँद ै िान,ु यस क्षेरमा काम गनि यवुा आकखषिि िुन,ु थप रोिगारीका अवसर 

खसििना िुन,ु सचूना प्रखवखधलाई आखथिक खवकासको संवािकको रूपमा स्वीकाररन,ु मोबाइल प्रयोगकिािको संख्यामा 

उल्लेख्य वखृद्ध िुन,ु डािामा आधाररि दरूसजचार सेवा, सावििखनक सेवामा नागररकको पिुुँच क्रमश: वखृद्ध िुुँद ैिान,ु 

सचूना प्रखवखधको प्रयोगले सेवा प्रवािको लागिमा कमी आउन,ु खडखििल साक्षरिामा वखृद्ध िुुँद ै िान,ु नवीनिम 

प्रखवखधको खवकास िुन,ु आमसजचारको क्षेरमा बढ्दो सचूना प्रखवखधको प्रयोग यस क्षेरमा अवसरका रूपमा रिकेा 

छन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

 सचूना प्रखवखधयिु रारि । 

४.२ लक्ष्य 

आमसजचार, दरूसजचार िथा सचूना प्रखवखधमा सबै नागररकको पिुुँच िथा उच्चिम उपयोग सखुनखश्चि गरी 

आमनागररकको िीवनस्िरमा गणुात्मक पररवििन ल्याउन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. सबै नागररकमा  सजचार िथा सचूना प्रखवखधको सिि पिुुँच िथा उपयोग खवस्िार गनुि । 

२. सजचार र सचूना प्रखवखधको सेवालाई सविसलुभ, भरपदो र गणुस्िरीय बनाउन ु। 

३. सजचार र सचूना प्रखवखधमा आधाररि उद्योगको खवकास गरी रोिगारी वखृद्ध गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. सचूनामा सबै  नागररकको 

पिुुँच िथा उपयोग 

सखुनखश्चि गन े। 

१. सबै नागररकमा सचूनाको पिुुँच परु् याउन आवश्यक नीखिगि िथा संस्थागि 

व्यवस्था गररनछे । 

२. राखरिय सचूना आयोगलाई थप प्रभावकारी र सक्षम बनाइनछे । 

३. सजचार माध्यमसुँग साझेदारीको नीखिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२. पणूि पे्रस स्विन्रिाको 

सखुनश्चििा गद ै

आमसजचारमा सब ै

नागररकको पिुुँच खवस्िार 

गन े। 

 

१. सज चार क्षेरको समग्र खवकासको लाखग आवश्यक पन ेनीखिगि, काननूी िथा 

संरचनागि क्षेरमा समयानकूुल सधुार गररनछे । 

२. सावििखनक आमसजचार माध्यमलाई स्वायत्त, प्रखिस्पधी, मयािखदि, उत्तरदायी 

र व्यवसाखयक  बनाइनेछ । 

३. रेखडयो नेपाल र नपेाल िेखलखभिनलाई  एकीकृि गरी सावििखनक प्रसारण 

सेवामा रूपान्िरण गरी दशेव्यापी बनाइनछे । 

४. सावििखनक आमसजचार माध्यमको क्षमिा अखभवखृद्ध गद ै स्थानीय ििदखेि 

प्रदशे, राखरिय र अन्िरािखरिय स्िरसम्म क्रमश: पिुुँच खवस्िार गनुिका साथै 

राखरिय समाचार सखमखिको प्रभावकाररिा अखभवखृद्ध गररनछे ।  

५. प्रदशे स्िरमा आधखुनक र प्रखवखधयिु सजचार ग्रामको स्थापना गररनेछ । 

६. प्रेस काउखन्सललाई खमखडया काउखन्सलको रूपमा रूपान्िरण गरी अनगुमन 

प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनछे । 

३. दरूसजचार एवम ्

ब्रोडब्याण्ड सेवाको पिुुँच 

दशेभर परु् याउन े। 

१. स्थानीय स्िरसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवा खवस्िार गररनछे । 

२. भरपदो र गणुस्िरीय दरूसजचार सेवा (Seamless Connectivity) लाई 

सखुनखश्चि गररनछे । 

३. ग्रामीण दरूसजचार कोषलाई मलूभिू रूपमा दरूसज चार क्षरेको खवकास र 

खडखििल नपेालका  कायिक्रम वा पररयोिनामार कायािन्वयन गनि पररचालन 

गररनेछ । 

४. दरूसजचार पवूािधारमा सि-प्रयोग िथा सदपुयोगको अवधारणालाई 

कायािन्वयन गररनछे । 

४. खडखििाइिेसन माफि ि 

सामाखिक, आखथिक र 

शासकीय व्यवस्थामा 

सधुार गन े। 

१. खडखििल नपेाल फे्रमवकि  कायािन्वयन गररनछे । 

२. आम सजचार माध्यमलाई खडखििल प्रणालीमा रूपान्िरण गररनछे । 

३. सावििखनक िथा खनिी सेवािरू क्रमश: अनलाइन माफि ि प्रदान गररनछे । 

४. खडखििल नेपाल, सचूना मिामागि, डािा सेन्िर, इन्िरनेि एक्सचेन्ि सेन्िर, 

आधखुनक प्रखवखधमा आधाररि िेखलफोन, अनलाइन सेवा र खवद्यिुीय भिुानी 

(ई-पेमेन्ि गेि-वे) लगायिका सजचार िथा सचूना प्रखवखध सम्बन्धी पवूािधार  

खवकासमा  िोड  खदइनछे ।  

५. राखरिय खफ्रक्वेन्सी खनधािरण योिना (Frequency Allocation Plan) र 

रणनीखि ियार गरी खफ्रक्वेन्सी खविरण प्रणाली व्यवखस्थि र पारदशी 

बनाइनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

६. सरकारी  खवद्यिुीय  प्रणालीलाई एकीकृि िथा अन्िरआबद्ध गररनेछ । 

७. साइबर सरुक्षा िथा गोपनीयिा सम्बन्धी कायि गनि साईबर सरुक्षा अनगुमन 

केन्द्र स्थापना गररनछे । 

८. खडखििल खडभाइड कम गनिको लाखग खडखििल साक्षरिा र सचेिना 

अखभवखृद्धलाई अखभयानको रूपमा सजचालन गररनछे । 

९. नेपाललाई प्राि अखबििल स्लि (Orbital Slot) को प्रयोग गरी नपेालको 

आफ्नै स्यािलाइि स्थापना गररनेछ । 

१०. सचूना प्रखवखधलाई खशक्षा र आधखुनक प्रखवखधमा उपयोग गररनेछ । 

११. सचूना प्रखवखधको प्रयोग माफि ि स्थानीय भाषा, संस्कृखि िथा मौखलकिाको 

संरक्षण िथा प्रवद्धिन गररनछे । 

५. िुलाक सेवालाई संस्थागि 

पनुसंरचना गरी स्वायत्त, 

प्रखिस्पधी र व्यावसाखयक 

बनाउन े। 

१. िुलाक सेवालाई प्रखिस्पधी र व्यावसाखयक बनाउन आवश्यक नीखिगि, 

काननुी िथा संस्थागि सधुार गररनछे । 

२. िुलाक सेवा प्राखधकरण गठन गरी कायिक्षरेको खवखवधीकरण, खवखशष्टीकरण 

िथा आधखुनकीकरण गररनेछ । 

६. चलखचर क्षरेको पवूािधार 

खवकास गरी उद्योगको 

रूपमा खवकास िथा 

प्रविद्धन गन े। 

१. चलखचर सम्बन्धी नीखि, ऐन, काननुको पनुरावलोकन िथा सधुार गररनेछ । 

२. चलखचर क्षेरका पवूािधारको खवकास गरी सो माफि ि नेपालको राखरियिा, 

संस्कृखि िथा पयििन प्रवद्धिन गररनछे । 

३. बक्स अखफस मलुुकभर पणूि रूपमा कायािन्वयनमा ल्याइनछे । 

७. सरुक्षण मदु्रणको व्यवस्था 

गन े। 

१. सरुक्षण मदु्रण सम्बन्धी आवश्यक नीखिगि, काननुी िथा संस्थागि व्यवस्था 

गररनेछ । 

२. मानव स्रोिको खवकासका साथै भौखिक पवूािधारको खवकास गरी नेपालमा 

सरुक्षण मदु्रणको कायि प्रारम्भ गररनछे । 

८. खवज्ञापन बिार व्यवखस्थि 

बनाउन े। 

१. खवज्ञापन बिारको व्यवस्थापन एवम ् खनयमन गनि खनयामक खनकायको 

स्थापना िथा सजचालन  गररनछे । 

२. सावििखनक क्षरेबाि प्रचार-प्रसार िुने खवज्ञापनमा समानपुाखिक खविरण 

प्रणालीको व्यवस्था गररनछे । 
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५. अपेमक्षि उपलमधध 

रेखडयो, िेखलखभिन िथा मोबाइल ब्रोडब्याण्डको पिुुँच सम्पणूि िनिामा पगुेको िुन,े एकीकृि सावििखनक सेवा 

प्रसारण संस्थाको स्थापना िथा सजचालन भएको िुन,े सािै प्रदशेमा आधखुनक र प्रखवखधयिु सजचारग्रामको स्थापना 

भएको िुन,े सबै सावििखनक सेवा खवद्यिुीय माध्यमबाि प्रवाि भएको िुन,े सरुक्षण मदु्रणिफि  आत्मखनभिर भएको िुन,े 

चलखचर क्षरे उद्योगको रूपमा स्थाखपि भएको िुन,े िुलाक सेवा प्राखधकरण गठन भएको िुने र दईु लाि थप 

रोिगारीको अवसर उपलब्ध भएको िुनेछ । 

८.४ थथानीय पूिाषधाि  

१. पृष्ठभूमि 

योिना प्रणाली र स-साना खवकास खनमािणका लाखग पखन केन्द्रमिुी िुनपुने अवस्थाले गदाि स्थानीय खवकास 

खनमािणमा िनिाको आवश्यकिा प्रखिखबखम्बि िुन सकेको छैन ्। फलस्वरूप, स्थानीय पवूािधार खवकासका केिी प्रयास 

भए िापखन योिना प्रखक्रयामा िनसिभाखगिा र अपनत्व स्थाखपि िुन नसकी िनआकांक्षा अनरुूप पररणाममिुी कायि 

िुन सकेको छैन ्। मलुकु संघीय प्रणालीको अभ्यासको क्रममा रिकेो छ । खवकास खनमािण र सेवा प्रवािमा 

सखन्नकििाको खसद्धान्ि अनसुार स्थानीय ििबाि िनिाको घरदलैोको सरकारको रूपमा िनचािना अनसुार 

सरोकारवालािरूको सिभाखगिामा स्थानीय पवूािधारको खवकास गन ेअभ्यासको थालनी भइसकेको छ । 

२.  प्रिुख सिथया 

खवकि भौगोखलक अवखस्थखि, खनवाििमिुी कृखषप्रणाली, छररएको बस्िी, बसाइसराई, यवुा िनशखिको खवदशे 
पलायन, साधन स्रोिको उखचि व्यवस्थापनमा कमी, स्थानीय क्षरेको आयोिना प्राथखमकीकरण कायिमा कखठनाई िुन,ु 

स्थानीय आयोिनाको अनगुमन िथा मलू्याङ्कन कायिमा अन्यौलिा दखेिन,ु आखथिक सामाखिक खवकासका 

पवूािधारको कमी िुन,ु िवाफदखेििाको अभाव र भ्रष्टाचार आखद प्रमिु समस्याका रूपमा रिकेा छन ्। 

३.  चुनौिी िथा अिसि 

एकीकृि बस्िी खवकास गनुि, स्थानीय भौखिक पवूािधारको गणुस्िर कायम िथा खदगोपना अखभवखृद्ध गनुि, 

खवखनयोखिि रकमको उखचि प्रयोग गनुि, स्थानीय पवूािधार खवकास साझेदारी कायिक्रमको रकमलाइि प्रभावकारी र 

उपलखब्धमलूक ढङ्गले सदपुयोग गनुि, िनशखिको व्यवस्थापन र क्षमिा वखृद्ध गनुि प्रमिु चनुौिी रिकेा छन ्। 

स्थानीय ििको खवत्तीय िथा प्रशासखनक स्वायत्तिा, उत्साखिि सक्षम खनवािखचि िनप्रखिखनखध िथा समावेशी 

सिभाखगिा, साधन स्रोिमा बढोत्तरी, सेवा प्रदायक खनकाय आमनागररकको बीचमा पगु्न,ु लोकिाखन्रक शासन प्रणाली, 

उदार अथििन्र, खनिी क्षेरको सिकायि र िलुा सामाखिक पररवेश एवम ्साझा सरोकारका खवषयमा अन्िरिि साझदेारी 

प्रमिु अवसरका रूपमा रिकेा छन ्। 
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४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

भरपदो, सलुभ एवम ्पिुुँचयोग्य स्थानीय पवूािधार खवकास । 
४.२ लक्ष्य 

आखथिक सामाखिक रूपान्िरणका लाखग ग्रामीण अथििन्र र सामाखिक खवकासमा सघाउ पगु्ने गरी स्थानीय 

पवूािधार खनमािण एवम ्खवकास गन े। 

४.३ उदे्दश्य  

१. ग्रामीण पवूािधार खवकासलाई सन्िखुलि, खदगो र वािावरणमरैी बनाउनकुा साथै स्थानीय बिार र उत्पादनलाई 

िोडी ग्रामीण िीवनलाई सरल, सिि र उत्पादनमलूक बनाउन ु। 

२. खमिव्ययी र प्रभावकारी स्थानीय सेवा प्रवािका लाखग आवश्यक आधारभिू पवूािधारको खवकास गनुि । 

३. सघन बस्िी खवकास गद ैक्रमशः नगरोन्मिु बनाई सावििखनक सेवालाई सिि बनाउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. सेवाप्रवाि र खवकास व्यवस्थापनको 

लाखग आवश्यक काननु, कायिखवखध र 

मापदण्ड ियार गनुिका साथै प्रत्येक 

स्थानीय ििको वडा स्िरसम्म न्यनूिम 

पवूािधार सखििको संस्थागि प्रबन्ध 

गन े।  

१. सेवाप्रवाि र खवकास व्यवस्थापनको लाखग आवश्यक काननु, 

कायिखवखध र मापदण्ड एक वषिखभरमा ियारी सक्न े गरी 

आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

२. प्रत्येक स्थानीय ििको वडा स्िरसम्म न्यनूिम पवूािधार िस्िैः  

खशक्षा, स्वास््य, सडक, खबिलुी, िानपेानी, खसुँचाई, बस्िी 

खवकास, फोिोरमलैा व्यवस्थापन र सरसफाई, उद्योगग्राम, 

िेखलफोन, इन्िरनिे, बैंक र सामदुाखयक संस्था िस्िा 

पवूािधारको प्राथखमकिाका साथ खनमािण गररनेछ ।  

२. स्थानीय खवकास व्यवस्थापनमा 

नागररक र सरोकारवालाको अथिपणूि 

सिभाखगिालाई सखुनखश्चि गद ै क्षमिा 

खवकास योिना ििुिमा गरी िालीम खदन े

संस्थाको एकीकृि रूपमा पारदखशििा 

एवम ् िवाफदखेििा प्रवद्धिन र क्षमिा 

खवकास गने संयन्र र पद्दखिको खवकास 

गन े। 

१. स्थानीय योिनाको सब ैप्रखक्रयामा नागररक र सरोकारवालाको 

अथिपणूि सिभाखगिालाई सखुनखश्चि गररने र सोको खवकास 

योिना ििुिमा गरी खवखभन्न खनकाय अन्िगिि रिकेा िाखलम 

इकाईलाई एकीकृि गनुिका साथै खिनको पारदखशििा एवम ्

िवाफदखेििा प्रवद्धिन र क्षमिा खवकास कायिक्रम सजचालन 

गनि संयन्र र पद्दखिको खवकास गररनछे । 

२. योिना कायािन्वयनको खदगोपनाको लाखग िनसिभाखगिा 

सखुनखश्चि गनि उपभोिा सखमखिको गठन गररने र सोको 

खनयमनको व्यवस्था गररनेछ ।  

३. स्थानीय कायि सन्चालन र सेवा प्रवािमा नव-प्रवििन र सचूना 

प्रखवखधलाई अवलम्बन गद ैईसेवा प्रदान गररनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

३. स्थानीय ििको नीखि, योिना, बिेि 

िथा कायिक्रम ििुिमा र कायािन्वयनमा 

समावेशी सिभाखगिा सखुनखश्चििाका 

साथै स्थानीय स्रोि पररचालन दक्षिा 

अखभवखृद्ध गरी स्थानीय ििलाई 

स्वावलम्बी बनाउन े।  

१. स्थानीय ििको नीखि, योिना, बिेि िथा कायिक्रम ििुिमा र 

कायािन्वयनमा सबै खलङ्ग, क्षरे, वगिको समावेशी र अथिपणूि 

सिभाखगिालाई सखुनखश्चि गनि कायिखवखध ििुिमा गररनछे । 

२. समावेशी क्षरे (मखिला, दखलि, आखदवासी िनिाखि, ज्येष्ठ, 

नागररक, बालबाखलका, यवुा, अपाङ्गिा भएका व्यखि, 

खकसान) को शासनमा पिुुँच, अथिपणूि सिभाखगिा, 

सशिीकरण र अपनवव िुने गरी आवश्यक प्रखक्रया खनधािरण 

गररनेछ । 

४. खनिी िथा सिकारी क्षेरसुँगको 

सिकायि, कायि सम्पादनमा स्िरीकरण,  

नवीनिम प्रखवखधको प्रयोग गद ैस्थानीय 

ििलाई व्यवसाखयक र प्रखिस्पधी 

बनाउन े। 

१. खनिी िथा सिकारी क्षरेसुँगको सिकायि, कायिसम्पादनमा 

स्िरीकरण, नवीनिम प्रखवखधको प्रयोग गद ै स्थानीय ििलाई 

व्यवसाखयक र प्रखिस्पधी बनाई खनिी र सिकारी क्षेरसुँग 

खनरन्िर संवाद िथा अन्िखक्रि या गरी खनिी र सिकारी क्षरेको 

अथिपणूि खवश्वास आििन गररनछे ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

स्थानीय ििका केन्द्र र सबै वडा कायािलय सडक सजिालबाि िोखडएका िुन,े सबै स्थानीय ििमा कम्िीमा 

एउिा उच्च माध्यखमक ििको प्राखवखधक खशक्षालय स्थापना भएको िुने, कम्िीमा ३० खमनिेको खिुँडाइको फेरो खभर 

पलूको सखुवधा पगु्न ेगरी झोलङ्ुग ेिथा सडक पलु खनमािण भएको िुने र बिार केन्द्रको खनमािण भई उत्पादनले बिार 

पाएको िुनेछ । साथै, सबै घरमा खबिलुी, नगरपाखलका खभरका सबै वडामा बैङ्क वा खवत्तीय सिकारी शािा र शिरी 

ग्रामको खवकास भएको िुनेछ । 

८.५ मिज्ञान िथा प्रमिमध 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले खवज्ञान िथा प्रखवखधलाई दशेको खवकाससुँग आबद्ध गद ैवजै्ञाखनक अध्ययन, अनसुन्धान 

एवम ्खवज्ञान र प्रखवखधको आखवरकार, उन्नयन र खवकासमा लगानी अखभवखृद्ध गने िथा वैज्ञाखनक, प्राखवखधक, बौखद्धक र 

खवखशष्ट प्रखिभाको संरक्षण गने नीखि आत्मसाि गरेको छ । स्वच्छ वािावरण, स्वास््य, िाद्य, आवास, पवूािधार, 

सचूना-सजचार, खशक्षा र सामाखिक सरुक्षा लगायिका खवषयमा खवज्ञान प्रखवखध र नव-प्रवििनात्मक कायि गरी सिुी 

एवम ्समदृ्ध रारि खनमािणमा सियोग परु् याउन अत्यावश्यक छ । वैज्ञाखनक अनसुन्धानबाि प्रखिपाखदि ज्ञान र परम्परागि 

एवम ् उदीयमान प्रखवखधका उपलखब्धलाई आधारभिू आवश्यकिा पररपखूििमा केखन्द्रि गने िथा दशेमा उपलब्ध 

प्राकृखिक स्रोि–साधनको बखुद्धमिापणूि उपयोगमा िोड खदनपुने आवश्यकिा रिी आएको छ ।  
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खवज्ञान िथा प्रखवखधलाई उत्पादन शखिका रूपमा अगंीकार गरी यस क्षेरमा राज्यको लगानीमा उल्लेख्य वखृद्ध गद ै

दक्ष प्राखवखधक िनशखि खवकासका लाखग समन्वयात्मक रूपमा प्राखवखधक खशक्षालय िथा खवश्वखवद्यालय एवम ्

अनसुन्धान संस्थाको क्षमिा अखभवखृद्ध र समग्र अनसुन्धान िथा प्रखवखधमा प्राथखमकिा खदन ुआवश्यक िुन्छ । 

२. प्रिुख सिथया 

मलुुकको समग्र खवकासका लाखग दशेखभर र बाखिर छररएका िनशखि र प्रखिभािरूको ज्ञान, सीप र क्षमिालाई 

उपयोग गन े वािावरण खनमािण गनि नसखकन,ु खवज्ञान िथा प्रखवखधसुँग सरोकारवाला खनकायबाि सम्पादन गररन े

खक्रयाकलापमा समन्वय र सिकायिका लाखग प्रभावकारी नीखि िथा स्पष्ट काननुी व्यवस्थाको कमी िुन,ु खवज्ञान र 

प्रखवखधको समखुचि खवकास र उपयोगका लाखग राज्यको लगानी खसखमि िुन,ु क्षमिावान यवुा िनशखिलाई स्वदशेमा 

खिकाई राख्ने वािावरण ियार निुन,ु खवज्ञान िथा प्रखवखधको प्रखिफल िनिा समक्ष परु् याउन आवश्यक प्रभावकारी 

संयन्रको खवकास निुन,ु खवज्ञान र प्रखवखधको क्षरेमा खवखभन्न खनकायबाि गररन ेलगानीलाई उपलखब्धमलूक बनाउन 

प्रयास निुन ुिस्िा समस्या यस क्षेरमा खवद्यमान छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

पारमाणखवक प्रखवखध, सचूना िथा संचार प्रखवखध, नानो प्रखवखध, िैखवक प्रखवखध, आखििखफखसयल इन्िेखलिेन्स 

लगायिका उदीयमान प्रखवखधको सदपुयोग गनि प्रोत्साखिि गनुि, प्रखवखध खवकासले पाने नकारात्मक असरलाई न्यनूीकरण 

गनुि, खवज्ञान िथा प्रखवखधको सन्िुखलि खवकास गनि नीखिगि र संरचनात्मक व्यवस्था गनुि, खवज्ञान खशक्षालाई व्यविाररक 

र सविसलुभ बनाउन,ु खवज्ञान िथा प्रखवखध क्षेरका खवषयमा उच्च खशक्षा िाखसल गरी अनसुन्धानमा संलग्न यवुा 

िनशखिलाई स्वदशेमा काम गन ेवािावरण ियार गनुि, दशेखभर रिकेा वैज्ञाखनक र प्राखवखधक प्रखिभाको क्षमिालाई 

सदपुयोग गनुि, अनसुन्धान क्षेरलाई पवूािधारयिु र सबल बनाउन,ु खवकखसि प्रखवखधलाई उद्योग र उद्यमशीलिाको 

खवकासमा उपयोग गनुि, खवज्ञान िथा प्रखवखधको क्षेरमा भएका खवकासलाई आधारभिू सेवा एवम ्उत्पादनमा आबद्ध 

गनुि, खवज्ञान-प्रखवखध िथा नव-प्रवििनको दरूगामी योिना र मागिखचर ियार गरी कायािन्वयन गनुि प्रमिु चनुौिी िुन ्। 

खवज्ञान िथा प्रखवखधलाई खवकाससुँग आबद्ध गरी यस क्षेरको प्रवद्धिन गनुि, पारमाणखवक प्रखवखधको शाखन्िपणुि 

उपयोग सम्बन्धी अखभसखन्धको पक्ष रारि भएकोले यस प्रखवखधको विृि ् उपयोग गनि क्षमिा अखभवखृद्ध, प्रखवखध 

िस्िान्िरण िथा प्रवद्धिन गनि अन्िरािखरिय एवम ् खवश्वव्यापी सियोग प्राि िुन े अवसर रिन,ु प्रदशेस्िरमा समेि 

अनसुन्धानशाला र प्रखिष्ठान स्थापना गरी वैज्ञाखनक अनसुन्धान िथा प्राखवखधक खवकासलाई अखघ बढाउने वािावरण 

ियार िुन,ु दशे बाखिर छररएर रिकेा वैज्ञाखनक प्रखिभालाई स्वदशे फकािई खवज्ञान र प्रखवखधको उपयोग गन ेसम्भावना 

रिन,ु वैज्ञाखनक अनसुन्धान र नवप्रवििनको क्षेरमा अनसुन्धानकिािको संख्या बढ्द ै िान,ु खवज्ञान अध्ययन गरेका 

िागरूक यवुा समिूको उल्लेख्य सङ्ख्या िुन,ु आधखुनकीकरणसुँग ैअन्िरािखरिय सियोग र समन्वयको क्षेर फराखकलो 

िुन,ु खवश्वव्यापी रूपमा छररएर रिकेा वैज्ञाखनकको ज्ञान, अनभुव र सीप नेपाल खभत्र्याउन े संभावना रिन,ु खवज्ञान र 

प्रखवखधको खवकासबाि आखथिक उन्नखि िुन ेर आखथिक उन्नखिबाि मलुकुको समखृद्ध सम्भव िुने रािनखैिक चेिना उन्मिु 

िुन ुिस्िा अवसर यस क्षेरमा खवद्यमान छन ्। 
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४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि ि कायषनीमि 

४.१ सोच 

 समािसुँग खवज्ञान र उत्पादनसुँग प्रखवखध िथा नवप्रवििन । 

४.२ लक्ष्य 

 समािमा वैज्ञाखनक संस्कारको खवकास गरी उत्पादन प्रखवखधमा  नवप्रवििनलाई आबद्ध गद ै मलुुकको समखृद्ध 

िाखसल गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. िनिाको गणुस्िरीय िीवन प्राखि र खवज्ञानमा आधाररि सोच खनमािण र खव्ेषण गनि खवज्ञान िथा प्रखवखधको 

मित्तम उपयोग गनुि । 

२. खवज्ञान खशक्षालाई व्यविाररक बनाउुँद ैनवीनिम खवज्ञानको उन्नयन र उदीयमान प्रखवखधिरूको अंगीकार गद ै

खिनलाई आधारभिू सेवा प्रवािमा अखभवखृद्ध गनुि । 

३. उत्पादन वखृद्ध िथा औद्योखगक खवकासका लाखग प्रकृखि प्रदत्त स्रोि एवम ् परम्परागि प्रखवखध िथा नव-

प्रवििनको उपयोग एवम ्खवकास गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. समािमा वैज्ञाखनक चिेनाको 

अखभवखृद्ध गद ै खवज्ञानसम्मि 

खव्ेषण गने संस्कारको 

खवकास गन े।    

१. उच्चस्िरीय नखवनिम ् वैज्ञाखनक अनसुन्धान र प्रखवखधको खवकासलाई 

सबलीकरण गनि एकीकृि अनसुन्धान िथा खवकास कोषको स्थापनाका 

लाखग काननुी िथा संरचनात्मक आधार ियार गररनछे । 

२. मौिदुा खवज्ञान िथा प्रखवखध नीखिको समयसापेक्ष पररमाििन गरी 

कायािन्वयन गररनछे । 

३. अन्िररक्ष खवज्ञान िथा प्रखवखध, पारमाणखवक खवज्ञान िथा प्रखवखध, नानो र 

िैखवक खवज्ञान िथा प्रखवखध क्षेरको अध्ययन अनसुन्धान गररनेछ । 

४. पारमाणखवक प्रखवखधको सरुखक्षि र शाखन्िपणूि उपयोगका लाखग आवश्यक 

ऐन, खनयम, खनदखेशका र मापदण्ड ियार गरी सोको खनयमन गनि क्षमिायिु 

खनकायको गठन गररनेछ । 

५. खवज्ञान प्रखवखध िथा नवप्रवििन लगायि सम्बद्ध खवषयको भरपदो सचूना र 

बखलयो ि्यांकीय आधार बनाउन नीखि िथा काननुी आधार ियार 

गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

६. योिना ििुिमा, कायािन्वयन र अनगुमन िथा मलू्याङ्कन लाखग आवश्यक 

ि्याङ्क संकलन र खव्ेषणका खनखम्ि दक्ष िनशखि सखििको पवूािधार 

खवकास गरी खक्रयाशील बनाइनेछ । 

७. आमसजचार लगायि औपचाररक िथा अनौपचाररक माध्यमबाि 

खवज्ञान-प्रखवखधको व्यापक प्रचार-प्रसार गरी दशेभरी पगु्ने घमु्िी खवज्ञान 

प्रयोगशालाको आयोिना र सिभाखगिामलुक खवज्ञान अन्िरखक्रयािरू 

संचालन गररनेछ । 

२. खवज्ञान िथा प्रखवखधका लाभ 

िथा उपलखब्धलाई आम 

िनमानसमा परु् याई गणुस्िरीय 

िीवन िाखसल गनि सघाउन े।   

१. वािावरण, स्वास््य, िाद्य, आवास, सचूना सजचार, खशक्षा र सामाखिक 

सरुक्षा साथै िाद्य सरुक्षाको प्रत्याभखूि गनि उपलब्ध प्रखवखधको प्रयोगलाई 

प्रोत्साखिि गररनेछ । 

२. खवज्ञान िथा प्रखवखधलाई कृखष, उद्योग, वन पदैावार र सेवा लगायि 

उत्पादनका सबै पक्षका साथै गणुस्िरीय पवूािधारको अखभन्न अङ्गका 

रूपमा एकीकृि गररनछे । 

३. उदीयमान प्रखवखधको प्रयोगलाई 

प्रोत्सािन र प्रवद्धिन गद ै

नवप्रवििनलाई खदगो खवकासका 

लक्ष्यसुँग िादाम्यिा कायम  

गन े।  

१. खदगो खवकासको मागिखचर अनरुूप गरीबी न्यनूीकरण लगायि अन्य लक्ष्य 

िाखसल गनि खवज्ञान प्रखवखध िथा नवप्रवििनको क्षमिालाई अखधकिम 

उपयोग गररनछे । 

२. वैज्ञाखनक अनसुन्धानलाई प्रोत्सािन गनि सावििखनक-खनिी साझेदारीमा 

अनसुन्धान र लगानी गररनछे । 

४. दशेमा उपलब्ध प्राकृखिक 

स्रोििरूको प्रयोग र 

अखधमलू्यन (भ्याल ू एखडसन) 

का लाखग आवश्यक पवूािधार 

िथा प्राखवखधक िनशखि ियार 

गन े।  

१. प्रदशेको खवखशष्टिाका आधारमा सखुवधा सम्पन्न अनसुन्धानशाला र 

प्रखिष्ठान स्थापना गरी खिनलाई खवषयगि खवखशष्ट केन्द्र (सेन्िर अफ 

एखक्सलेन्स) को रूपमा खवकास गरी स्थानीय आवश्यकिासुँग आबद्ध 

गररनेछ । 

२. राखरिय प्राथखमकिाका खवषयमा अध्ययन िथा अनसुन्धान गनि 

खवश्वखवद्यालयलाई प्रोत्साखिि गररनछे । 

५. यवुा खपढीलाई वैज्ञाखनक ज्ञान र 
प्राखवखधक सीप िाखसलमा 

प्रखिस्पधी बन्न उत्प्रेरणा खदुँद ै

स्रोिको अखधकिम उपयोग र 

अनसुन्धानलाई पररणाममिुी 

बनाउन संस्थागि समन्वय 

कायम गन े। 

१. खवज्ञान खवषयलाई व्यविाररक, उपयोगी र प्रखिस्पधी बनाउने प्रदशिनी र 

खवखवध कायिक्रम गनि प्रत्येक प्रदशे िथा स्थानीय ििस्िरीय खवज्ञान 

अध्ययन केन्द्र (Science Learning Centre) को खवकास गररनछे । 

२. खवज्ञान र प्रखवखधका यवुा िनशखिलाई उद्यमशील भई नव-प्रवििनात्मक 

कायिमा आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमिा उपयोग गने वािावरण खसििना 

गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

६. प्राखज्ञक क्षरेमा िुन े

अनसुन्धानलाई औद्योखगक 

उत्पादनसुँग संयोिन गने िथा 

औद्योखगक उत्पादन वखृद्धका 

लाखग अनसुन्धान िथा 

खवकासमा लगानी बढाउुँद ै

वैज्ञाखनक िथा प्राखवखधक 

िनशखिमा उद्यमशीलिाको 

खवकास गन े। 

१. अनसुन्धान प्रखिष्ठान, खवश्व-खवद्यालय र औद्योखगक संस्थािरूबीच 

समन्वय कायम गनि  प्रभावकारी संयन्रको खवकास गररनछे ।   

२. खवश्वखवद्यालय, अनसुन्धान प्रखिष्ठान र औद्योखगक प्रखिष्ठानबीच 

सिकायिको वािावरण बनाउन आवश्यक नीखि-खनयम ििुिमा गरी लाग ू

गररनेछ । 

३. औद्योखगक प्रखिष्ठानमा अनसुन्धान िथा खवकास एकाइ स्थापना गररनछे । 

साथै, औद्योखगक उत्पादनको परीक्षण एवम ् प्रमाणीकरणका लाखग 

आधखुनक प्रयोगशाला खनमािण गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

राखरिय खवज्ञान प्रखवखध नीखि एवम ्रणनीखि ियार भई प्राथखमकिा खनधािरण भएको िुने, संघीय व्यवस्था अनसुार 

संस्थागि संरचनागि सदुृढीकरण भई खवज्ञान िथा प्रखवखधको खवकाश एवम ् खिनको उपयोगको स्पष्ट मागिखचर ियार 

भएको िुन,े पारमाणखवक प्रखवखध र आयोनीकृि खवकीरणको सरुखक्षि र शाखन्िपणूि प्रयोग गनि आवश्यक काननुी िथा 

संरचनात्मक व्यवस्था िुन,े पारमाणखवक ऐन र सोिी बमोखिमको पारमाणखवक पदाथिको व्यवस्थापन गने खनयमनकारी 

खनकायको स्थापना भएको िुन,े प्रत्येक प्रदशे िथा स्थानीय ििमा एक-एक ओिा खवज्ञान अध्ययन केन्द्र स्थापना भएको 

िुन,े आवश्यकिानसुार वैज्ञाखनक अनसुन्धान वखृत्त उपलब्ध गराइएको िुन े र वैज्ञाखनक अनसुन्धानमा शैखक्षक संस्था, 

मन्रालय र उद्योगसुँगको समन्वयमा बढी भन्दा बढी यवुा पररचाखलि भएका िुनछेन ्। 

८.६ िििी मिकास 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले राज्यको सन्िुखलि र समावेशी खवकासको पररकल्पना गरेको छ । समदृ्ध नेपाल, सिुी 

नेपालीको राखरिय सोच परूा गनि आधखुनक पवूािधारयिु योिनाबद्ध वािावरणमैरी खवपद ् प्रखिरोधी, व्यवखस्थि, 

समावशेी, आखथिक रूपमा गखिशील र सरुम्य शिर खनमािण गनुिपदिछ । शिर एवम ्मानव बस्िीलाइि समावेशी, सरुखक्षि, 

उत्थानशील एवम ्खदगो बनाउन ुपनेछ । सबैका लाखग खदगो मानव बस्िी र शिरको घोषणा समिे गनुिपनेछ । त्यसैगरी, 

खवपद ् िोखिम न्यनूीकरणका लाखग खवपदक्ो आखथिक, मानवीय एवम ् पवूािधारको क्षखि सारभिू रूपमा घिाउने र 

आधारभिू सेवामा अवरोध घिाउन ु पनछे । राखरिय िनगणना, २०६८ पश्चाि थप भएका नयाुँ नगरपाखलका सखिि 

नगरपाखलकाको संख्या २९३ पगुसेुँगै शिरी िनसंख्या ५९.९ प्रखिशि पगुेको छ । यस प्रकार नयाुँ शिरको वखृद्धसुँग ै

वररपररका गाउुँबाि शिरमा िीव्र रूपमा बसाइुँसराइि भइरिकेो छ । यसकारण िी शिरमा िाल उपलब्ध अपयािि 

भौखिक, सामाखिक िथा आखथिक पवूािधारमा अखिररि चाप पनि गइि शिरी िीवन असिि बन्द ै गएको अवस्थामा 
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गणुस्िरीय शिरी पवूािधार सेवा िथा सखुवधा उपलब्ध गराइि शिरी वािावरण र िीवनस्िरमा सधुार ल्याउन ुआवश्यक 

छ । 

२. प्रिुख सिथया 

बिुसंख्यक नगरपाखलकाको पररवेश ग्रामीण िथा शिर उन्मिु अवस्थामा रिकेो र िालसम्म पखन शिरी 

प्रणालीको ििगि िाका (ठूला शिरदखेि बिार केन्द्रसम्म) खनधािरण गरी सो अनरुूप शिरी पवूािधार िथा सेवा सखुवधा 

खनधािरण निुन,ु शिरको योिना ििुिमा, खनमािण व्यवस्थापन, स्िरोन्नखि, खवस्िार िथा सधुार गन ेकायिमा सम्बखन्धि 

खनकायबीचको समन्वय र सिकायिको कमी िुन,ु शिर खवकास िथा खनमािणमा खवपद ् व्यवस्थापनको अवधारणा 

स्थाखपि निुन,ु शिरको भौगोखलक, भौगखभिक/िल प्रणालीको साथै शिरको ऐखििाखसक पषृ्ठभखूम र खवस्िारको 

प्रकृखिको गिन अध्ययन खव्ेषण नगरी परम्परागि खवखध र िररकाले शिर खवकास गररन,ु अव्यवखस्थि र न्यनू 

सखुवधायिु शिर यस क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

भ-ूउपयोग योिनामा आधाररि व्यवखस्थि, खनयोखिि र योिनाबद्ध शिरी खवकासको माध्यमबाि खवकास गनुि, 

शिरको वगीकरण गद ै खनखश्चि मापदण्डको आधारमा शिरी पवूािधार िथा सेवाको व्यवस्था गरी वािावरणीय सधुार 

गनुि, एकीकृि शिरी भौखिक पवूािधार खवकास खनमािणका लाखग सम्बखन्धि खनकायबीच समन्वय र सिकायिको 

बाध्यकारी व्यवस्था गनुि, राखरिय शिरी नीखि िथा रणनीखिले अवलम्बन गरेका शिरी प्रणाली र अन्िरसम्बन्धलाइि 

िीवन्ििा प्रदान गनि स्रोि-साधनको पखिचान गरी खनदखेशि ठूलो लगानी गनुि, िाल भइरिकेा र खनमािणाधीन शिरलाइि 

खवपद ्िोखिमबाि सरुखक्षि गनुि प्रमिु चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 

शिरी खवकास नपेाल सरकार, गैरसरकारी खनकाय र दाि ृ खनकायको प्राथाखमकिामा पनुि, खनिी क्षेरले शिरी 

पवूािधार खनमािण िथा व्यवस्थापनमा लगानीको अखभरूची राख् न,ु नयाुँ नगर खवकासको प्रारखम्भक चरणमा रिकेोले 

आधखुनक पवूािधार, मौखलक पखिचान सखिि योिनाबद्ध खवकास गनि सखकने सम्भावना रिन,ु राखरिय रािमागि िथा 

प्रस्िाखवि रेलमागिको प्रभाव क्षेरमा शिरी खवकासको सम्भावना रिन,ु एकीकृि िग्गा खवकास कायिक्रममा सरकारी 

खनकायको उल्लेख्य अनभुव र नागररकमा समिे सचेिना र स्वीकायििा रिन,ु नयाुँ आधखुनक शिर र स्मािि खसिी 

लगायिका अवधारणा कायािन्वयनको चरणमा आउन ुप्रमिु अवसरका रूपमा रिकेा छन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच  

व्यवखस्थि शिरीकरण माफि ि खदगो आखथिक सामाखिक समखृद्ध ।  

४.२ लक्ष्य 

सविसलुभ, समदृ्ध, खदगो र सनु्दर शिरको खवकास गन े।  
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४.३ उदे्दश्य   

१. खवपद ्प्रखिरोधी, मानव केखन्द्रि, सरुखक्षि, आखथिक रूपमा गखिशील, स्वच्छ, सफा र व्यवखस्थि शिर खनमािण 

गनुि । 

२. सन्िुखलि राखरिय शिरी प्रणाली र परररकृि शिरी बनोि खवकासका लाखग िररि अथििन्र माफि ि शिर एवम ्

ग्रामीण-शिरी अन्िरसम्बन्धलाइि िीवन्ििा प्रदान गनुि । 

३. शिरको योिना, खनमािण, व्यवस्थापन, सधुार िथा खवस्िारका लाखग प्राखवखधक क्षमिा अखभवखृद्ध र शिरी 

पवूािधार सशुासनको संस्थागि खवकास गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. खवद्यमान शिरको वािावरणीय 

सधुारका लाखग सामाखिक, भौखिक र 

आखथिक पवूािधारको व्यवस्था गन े। 

१. भौगोखलक अवखस्थखि, आखथिक समखृद्ध र पयििकीय सम्भावना 

िथा पखिचान र परुािाखत्वक खवशेषिाका आधारमा शिरको 

खवकास गररनेछ । 

२. खवपद ् संवेदनशील भ-ूउपयोगमा आधाररि रिी खनयखन्रि 

खवकासका माध्यमबाि शिरी खवकास गररनेछ । 

३. शिरी वािावरण सधुारका लाखग यािायाि, शिरी सडक, 

िानपेानी, ढल, आवास, उद्यान, िलु्ला िररि क्षरे, बिारक्षरे, 

बसपाकि  लगायिका एकीकृि शिरी पवूािधारको अवधारणा 

अनसुार योिना ििुिमा र खनमािण गररनेछ । 

४. शिरी सेवासखुवधालाई एकीकृि िथा व्यवखस्थि गनिको लाखग 

यखूिखलिी कोररडोरको अवधारणा अनसुार शिरी खवकासको लाखग 

काननूी िथा संस्थागि व्यवस्था गररनेछ । 

५. शिरी क्षरेबाि उत्सििन िुन े मानवीय मलमरू लगायिका 

फोिोरमैला िथा प्रदषूणको न्यनूीकरण िथा उखचि व्यवस्थापन 

गरी सफा शिरी वािावरण खनमािण गररनेछ ।  

६. दशेका ठूला रािमागिदखेि केिी दरुीमा, नोडल केन्द्र िथा 

औद्योखगक र व्यावसाखयक खक्रयाकलाप भएको स्थानमा नयाुँ 

बस्िी, आधखुनक शिर एवम ्आखथिक कोररडोर शिरको खवकास 

गररनेछ ।  

७. दशेका प्रमिु शिरी क्षरेखभरका सडकलाई शिरी सडकको 

अवधारणा र मापदण्ड अनसुार खवकास िथा खवस्िार गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२. राखरिय शिरी प्रणाली खवकासको लाखग 

सबै प्रकारका स्रोि–साधनिरूको 

पखिचान र समखुचि उपयोग गरी 

खनदखेशि लगानी गन े। 

१. शिरी कोररडोर खवकास प्रयास (Urban Corridor 

Development Initiative) को अवधारणा अनसुार सािै 

प्रदशेमा शिरी कोररडोरको खवकास गररनछे ।  

२. एकीकृि शिरी पवूािधार सेवामा खनिी, सरकारी-खनिी  साझेदारी, 

अन्िरसरकार साझेदारी र सिकारी क्षरेको रणनैखिक लगानी 

गररनेछ । 

३. खदगो शिरी खवकासको लक्ष्य िाखसल गनि शिरी खवकासको क्षेरमा 

खक्रयाशील िीन ििका सरकार र खनिी क्षरेको क्षमिा अखभवखृद्ब 

गररनेछ । 

४. शिरी अध्ययन अनसुन्धानलाइि संस्थागि बनाउन शैखक्षक संस्था 

एवम ्अध्ययन प्रखिष्ठानसुँग सिकायि गररनछे । 

५. शिरी िग्गा खवकास र पवूािधार खवकासका आयोिनाबाि खसििना 

िुने घर िग्गा मलू्य अखभवखृद्धको केिी अंशले लगानीको भारबिन 

गन े "भ्याल ु क्याप्चर" को अवधारणालाइि कायािन्वयनमा ल्याइि 

शिरी खवकासका लाखग वैकखल्पक खवत्तीय स्रोि खसििना गररनेछ । 

६. सािै प्रदशेका रािधानी खनमािणका लाखग प्रादखेशक पखिचान 

सखििको खनखश्चि योिना र  मापदण्ड बनाई कायािन्वयन गररनेछ । 

३. िीन ै ििको समन्वयात्मक सिकायिमा 

एकीकृि शिरी पवूािधार खवकास र 

शिरी सेवा प्रवािमा शिरी सशुासन 

प्रवद्धिन गन े।  

१. ठूला शिरी पवूािधार संरचनाको अन्िरप्रदशे स्िरमा समिामलूक 

िथा खवखवधिापणूि खवकास गररनेछ ।  

२. दशेका घोखषि २९३ विै नगरपाखलकामा शिरी योिना ििुिमा र 

कायािन्वयनका लाखग चाखिन ेस्रोि िथा िनशखि व्यवस्थापनका 

लाखग शिरी योिनाकार, वास्िुखवद,् इिखन्िखनयर सखम्मखलि 

प्राखवखधक खवभाग स्थापना गनि पिल गररनेछ । 

३. अव्यवखस्थि शिरीकरणलाई खनयन्रण गनि नगरपाखलकािरूलाई 

प्रोत्सािन िथा सििीकरण गररनछे । 

४. शिरी गरीबको लाखग आवास िथा आधारभिू पवूािधार सखििको 

उखचि व्यवस्थापन गररनेछ ।  

५. खवद्यमान शिरको स्िरीकरण गरी सोिी अनरुूप पवूािधार िथा 

सेवाको मापदण्ड िोकी खवकास खनमािण कायिलाइि अगाखड 

बढाइनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

६. शिरी पवूािधार खनमािण र सेवा प्रवािमा प्रभावकाररिा अखभवखृद्ब 

गनि अत्याधखुनक एवम ् सचूना प्रखवखधलाइि अगंीकार गद ै स्मािि  

शिर खनमािण गररनेछ । 

४. काठमाडौं उपत्यकालाई आकषिक, 

समदृ्ध र वािावरणमरैी अत्याधखुनक 

सखुवधायिु सांस्कृखिक रािधानी 

शिरको रूपमा खवकास गन े। 

१. काठमाडौं उपत्यकाको ऐखििाखसक, प्राकृखिक एवम ् सांस्कृखिक 

सम्पदाको िगेनाि गद ै संघीय रािधानी शिरको रूपमा संरक्षण र 

खवकास गररनेछ ।  

२. काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय ििलाई आधारभिू खवशेषिा 

एवम ्पखिचान झल्कने गरी सांस्कृखिक शिरको रूपमा खवकास गनि 

प्रोत्साखिि गररनेछ ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

२७ विा नयाुँ शिर खनमािणको कायिले खनरन्िरिा पाउनछे । सबै नगरपाखलकाको एकीकृि शिरी खवकास योिना 

ििुिमा भएको िुनेछ । िीन विा स्मािि खसिीको खनमािण कायि शरुु िुन ेसाथै थप १० विा शिरको अध्ययन कायि सम्पन्न 

भएको िुनछे । काठमाडौं उपत्यकाको ४ स्थानमा नयाुँ शिर खनमािण/खवस्िारको कायि शरुु भएको िुनछे । काठमाडौं 

उपत्यकाको बाखिरी चक्रपथका लाखग िग्गा खवकासको माध्यमबाि िग्गा प्राखि भएको िुनेछ । बागमिी लगायिका 

नदीनालाको दायाुँबायाुँ ढल, कोररडोर सडक खनमािण िथा िररि पिेी खनमािण भएको िुनछे । सघन शिरी खवकास 

कायिक्रम अन्िगिि िराइिका खिल्ला सदरमकुाम रिकेा नगरपाखलका लगायि कम्िीमा ७० नगरपाखलकामा पवूािधार 

खनमािणका कायि सम्पन्न भएको िुनछे । 

८.७ ग्रािीण मिकास 

१. पृष्ठभूमि 

ग्रामीण खवकास आखथिक, सामाखिक, रािनैखिक, सांस्कृखिक र भौखिक पवूािधारको बिुपक्षीय परम्परागि 

समािबाि आधखुनक ढाुँचामा सामाखिक रूपान्िरण िुन ेखवकास प्रखक्रया िो । नेपालमा ग्रामीण खवकासको अवधारणा 

खव.सं.२००७ सालको प्रिािन्रको उदयसुँगै शरुु भए िापखन सामाखिक पररवििन र योिनाबद्ध ग्रामीण खवकासको 

प्रयास भन े २०१३ सालको पखिलो योिनादखेि शरुु भएको माखनन्छ । नपेालमा खरभवुन ग्रामीण खवकासको 

कायिक्रमसुँगै एकीकृि ग्रामीण खवकास कायिक्रम, कृखष सडक कायिक्रम, ग्रामीण पवूािधार खवकास कायिक्रम, ग्रामीण 

पिुुँच कायिक्रम, गरीबी खनवारण कायिक्रम, दगुिम िथा खवशेष क्षेर खवकास कायिक्रम, ग्रामीण सामदुाखयक पवूािधार िथा 

खवकेखन्द्रि ग्रामीण खवकास कायिक्रम खनरन्िर रूपमा संचालन िुुँद ैआएका छन ्। यस पररपेक्षमा योिनाबद्ध खवकासको 

प्रयासबाि नपेालको ग्रामीण खवकास, भौखिक पवूािधार खनमािण लगायि सामाखिक-आखथिक क्षरेमा उल्लेिनीय खवकास 

र प्रगखि िाखसल भएको छ । नागररकको बढ्दो आकांक्षा, प्रखवखधको प्रयोग र खवश्वव्यापीकरणको प्रभावका कारण प्राि 
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भएका उपलखब्धबाि सन्िोष मान्न सखकने अवस्था छैन । उत्पादन र उत्पादकत्वमा वखृद्ध, रोिगारीका अवसर खसििना, 

स्थानीय उत्पादनलाई बिारसुँगको आबद्धिा, सीमान्िकृि समिूका नागररकको अथिपणूि सिभाखगिा र खवकासको 

प्रखिफलको समन्याखयक खविरणका माध्यमबाि शिर र ग्रामीण क्षरेको खवकासको अन्िरआबद्धिा अखभवखृद्ध गद ै

गणुस्िरीय िीवनको सखुनखश्चििा गनुिपन ेआवश्यकिा रिकेो छ ।  

२. प्रिुख सिथया 

ग्रामीण आवश्यकिा र प्राथखमकिाका आधारमा पवूािधार खवकास िुन नसक्न,ु खनमािण सम्पन्न पवूािधारको 

गणुस्िर एवम ् खदगोपना कायम िुन नसक्न,ु छररएको बस्िीका कारण पवूािधार खवकास िखचिलो िुन,ु दगुिम क्षरे र 

भौगोखलक िखिलिाका कारण पवूािधार खवकासमा राखरिय सन्िलुन कायम गनि नसक्न ुर ग्रामीण खवकासमा खवखनयोखिि 

स्रोि र लगानीको मित्तम उपयोग िुन नसक्न ुप्रमिु समस्याका रूपमा रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

छररएको बस्िी र दगुिम क्षरेमा रिकेा नागररकका आधारभिू आवश्यकिा परूा गनुि, खनखमिि पवूािधारको लागिको 

िुलनामा अखधक लाभ िाखसल गरी पवूािधार खवकासको औखचत्य पखुष्ट गनुि, स्थानीय पवूािधारको छनौि, खनमािण र 

व्यवस्थापनमा सरोकारवालाको सियोग, सिभाखगिा एवम ्अपनवव स्थाखपि गनुि, ग्रामीण पवूािधारको गणुस्िर िथा 

दीगोपना कायम गनुि, स्थानीय सेवाप्रवािमा सिििा ल्याउन,ु अत्यावश्यक पवूािधार खवकासका लाखग खवत्तीय स्रोिको 

व्यवस्थापन गनुि, एकीकृि बस्िी खवकासको अवधारणालाई कायािन्वयनमा ल्याउन,ु स्थानीय पवूािधार खवकासका लाखग 

आवश्यक दक्ष प्राखवखधक िनशखिको आपखूििमा सिििा ल्याई कायिक्षेरमा खिकाई राख्न,ु संघीय शासन प्रणाली 

अनसुार क्षमिा खवकास गनुि र खनखमिि पवूािधारलाई प्राकृखिक िोखिमबाि सरुखक्षि राख्न ुिस्िा चनुौिी यस क्षेरमा रिकेा 

छन ्। 

खनवािखचि स्थानीय िनप्रखिखनखधको उपखस्थखिले ग्रामीण खवकासमा िनसिभाखगिा र अपनत्व वखृद्ध िुन,ु स्थानीय 

पवूािधार खवकासमा स्थानीय सरकारको अगवुाई बढ्न ुर योिनाबद्ध पवूािधार खवकासका लाखग पयािि सम्भावना रिन,ु 

शिरीकरणसुँगै नगरपाखलकाको खवस्िार र खवकास िुन,ु वैदखेशक रोिगारबाि फकेका यवुालाई आकखषिि गन े

कायिक्रममा खवस्िार िुन ुिस्िा अवसर रिकेा छन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

आधखुनक आधारभिू मापदण्ड र पवूािधार सखििका ग्रामीण बस्िी । 

४.२. लक्ष्य 

ग्रामीण अथििन्र र सामाखिक खवकासमा सघाउ पगु्न ेगरी ग्रामीण पवूािधार खनमािण एवम ्खवकास गन े। 
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४.३ उदे्दश्य  

१. सन्िुखलि र खदगो ग्रामीण पवूािधार खवकास गनुि । 

२. ग्रामीण िीवनलाई सरल, सिि र उत्पादनमलूक बनाउन ु। 

३. बसाइुँसराईलाई व्यवखस्थि र न्यनूीकरण गद ैगणुस्िरीय िीवनको प्रवद्धिन गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. ग्रामीण खवकास गरुूयोिनामा 

आधाररि पवूािधार खवकास 

िथा स्थानीय स्रोि-साधन र 

प्रखवखधमा आधाररि 

उत्पादनशील पवूािधार खवकास, 

व्यवस्थापन र खदगोपनामा 

प्राथखमकिा खदन े।  

१. ग्रामीण खवकासको गरुूयोिना ियार गनि एक खवज्ञ समिू गठन गररन ेर प्राि 

प्रखिवेदनको आधारमा एक वषिखभर गरुूयोिना खनमािण गरी कायािन्वयनमा 

ल्याइनेछ । 

२. यथासम्भव स्थानीय स्रोि-साधन र प्रखवखधमा आधाररि र स्थानीय िनिाको 

सखक्रय सिभखगिामा क्षरेगि प्राथखमकिा खनधािरण िुने गरी ग्रामीण 

पवूािधारको खवकासमा ध्यान खदइनछे । 

३. मागमा आधाररि एवम ् लाभग्रािी समदुायको प्रत्यक्ष सिभाखगिामा 

आयोिना छनौि, सजचालन र खदगो व्यवस्थापनका लाखग सरोकारवालाको 

क्षमिा खवकास गररनेछ । 

२. आधारभिू सेवामा सबैको 

पिुुँच सखुनखश्चि िुने गरी 

स्थानीय संभाव्यिाको 

आधारमा क्षेरगि प्राथखमकिा 

खनधािरण गने र ग्रामीण 

पवूािधारको खवकास 

गने।स्थानीय पवूािधार 

खवकासको माध्यमद्वारा 

सेवाप्रवािलाई खमिव्ययी र 

प्रभावकारी बनाउन े। 

 

१. ग्रामीण क्षेरको आखथिक रूपान्िरणका लाखग कृखषको आधखुनकीकरण िथा 

व्यवसायीकरण, पयििन प्रवद्धिन, (पयाि-पयििन, स्वास््य पयििन) वनको 

संरक्षण िथा व्यवस्थापन र परम्परागि िथा प्रखवखधिन्य उद्योगको स्थापना र 

खवस्िारमा लगानी वखृद्ध गद ै ग्रामीण खवकासका पवूािधार खनमािण, खवकास 

िथा खवस्िार गररनछे ।  

२. ग्रामीण क्षरेको सामाखिक िथा सांस्कृखिक रूपान्िरणको लाखग खशक्षा र 

स्वास््य क्षेरमा लगानी वखृद्ध र गणुस्िरमा सधुार गद ै परम्परागि मलू्य, 

मान्यिा र संस्कृखिको संरक्षण र प्रवद्धिन गररनछे । 

३. ग्रामीण क्षरेको रािनैखिक र प्रशासखनक रूपान्िरणको लाखग ग्रामीण 

नागररकको सखक्रय सिभाखगिा, सशिीकरण, समानपुाखिक प्रखिखनखधत्व र 

समावेशीकरणका कायिक्रमलाई खवकासका कायिक्रमसुँग आन्िररकीकरण 

गररनेछ । 

४. शिरी क्षरेको प्राखवखधमरैी खवकास र दक्ष िनशखि िस्िान्िरण गरी ग्रामीण 

क्षेरको श्रमशखि, मौखलक र स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रखवखधको प्रवद्धिन र 

संरक्षणमा िोड खदइनछे । 



280 | पन्ध्रौं योजना, आधाि-पत्र  

िणनीमि कायषनीमि 

३. आय–आििन र रोिगारी 

सखुनखश्चििा गद ै

बसाइुँसराईलाई व्यवखस्थि र 

न्यनूीकरण गन े। 

 

१. ग्रामीण पयििन,  सिकाररिाको प्रवद्धिन, स्थानीय मौखलक उत्पादन,  

प्राकृखिक स्रोिको उपयोग, बिार खवस्िार र स्मािि खभलेिको खवकास माफि ि 

गणुस्िरीय िीवनमा िोड खदइनेछ ।  

२. ग्रामीण वािावरणलाई खबथोल्न नखदई िनिाको माग र आवश्यकिा 

बमोखिमका सखुवधाको व्यवस्थापन र गाउुँ र शिर बीचको 

अन्िरखनभिरिालाई सम्बोधन गद ै सेवा प्रवािलाई सिि, सरल र खमिव्ययी 

बनाइनछे ।  

३. श्रममलूक प्रखवखधको अनशुरण, स्थानीय श्रम सीप र साधनको उपयोग, 

स्थानीय उद्योग र उद्यमशीलिाको प्रवद्धिन िस्िा कायिक्रम संचालन गरी 

बसाइुँसराईलाई व्यवखस्थि गररनेछ । 

४. िोखिमयिु बस्िीको 

व्यवस्थापन गरी नदी खकनारा, 

भीरपािा र िेिीयोग्य ठाउुँमा 

िुने बस्िी खवस्िारलाई 

खनरूत्साखिि गन े। 

१. स्थानीय ििबाि िोखिमयिु स्थानको पखिचान गरी िी ठाउुँमा िुन सक्न े

बस्िी खवस्िार कायिलाई खनरूत्साखिि गनि कायिक्रम संचालन गररनछे । 

२. सरुखक्षि स्थानको पखिचान गरी त्यस्िा ठाउुँमा व्यवखस्थि र भरपदो बस्िी 

खवकासको कायिलाई अखघ बढाइनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

ग्रामीण खवकासको गरुूयोिना ििुिमा भई कायािन्वयनमा आएको िुनछे । गणुस्िरीय खशक्षा, स्वास््य, िानपेानी, 

खवद्यिु ्र सरसफाई िस्िा आधारभिू सेवाको साथै न्याय र मानव अखधकारको सेवामा सबैको पिुुँच सखुनखश्चि िुन ेगरी 

ग्रामीण पवूािधारको खवकास भएको िुनेछ । स्थानीय स्रोि–साधन, सीप र प्रखवखधमा आधाररि उत्पादनशील पवूािधारको 

खनमािण भएको िुनेछ । योिना छनौि, सन्चालन िथा त्यसको खदगो व्यवस्थापनमा िनसिभाखगिाको उच्चिम 

पररचालन भएको िुनछे । अथििन्रमा िेवा पगु्ने खकखसमले ग्रामीण पयििनको प्रवद्धिन भएको िुनछे । स्थानीय सेवा प्रवाि 

गणुस्िरीय, खमिव्ययी र प्रभावकारी भएको िुनेछ । उद्यमशील कायिक्रम माफि ि बसाइुँसराईको खदगो व्यवस्थापन भएको 

िुनेछ ।  

८.८ आिास िथा बथिी मिकास 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले आवासको िकलाई मौखलक िकको रूपमा अंगीकार गरी सबै नागररकको सरुखक्षि, उपयिु 

र वािावरणमरैी आवासको अखधकारको सम्मान, संरक्षण िथा पररपखूिि गनि िथा आवासखबिीन नागररकलाई आवास 

सखुवधा उपलब्ध गराउन ेव्यवस्था गरेको छ । साथै, संखवधानले अव्यवखस्थि बसोबासलाई व्यवस्थापन गनि योिनाबद्ध 
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व्यवखस्थि बस्िी खवकास गन ेनीखिगि व्यवस्था गरेको छ । सरकारले नीखिगि िथा काननुी व्यवस्थाबाि सामाखिक 

सरुक्षासुँग आबद्ध गरी नागररकको सरुखक्षि आवासको िकको प्रत्याभखूि गरेको छ । त्यस्िै, खवकि, खवपदक्ो उच्च 

िोखिमयिु स्थानमा छररएर बसेका घर पररवारलाई नखिकको सरुखक्षि स्थानमा आखथिक रूपले स्वावलम्बन िुन ेगरी 

एकीकृि बस्िीमा स्थानान्िरण गनुिपन े अवस्था रिकेो छ । खव.सं. २०६८ को िनगणना अनसुार कुल ५४ लाि 

पररवारमध्य े ८५ प्रखिशि आफ्नै स्वाखमववको, १३ प्रखिशि भाडाको घरमा बस्ने गरेको दखेिन्छ । आवासको िक 

अन्िगिि खव.सं. २०८० सम्ममा कररब २० लाि आवास एकाई खनमािण गनुिपन ेदखेिएका मध्य ेकररब ४ लाि आवास 

एकाई खवपन्न, लोपोन्मिु िथा खसमान्िीकृि वगिको लाखग आवश्यक दखेिन्छ । आखथिक वषि २०७४/७५ सम्ममा िनिा 

आवास कायिक्रम अन्िगिि खवपन्न, लोपोन्मिु िथा खसमान्िीकृि वगिको लाखग १७ ििार आवास एकाई खनमािण 

सम्पन्न भइसकेको र ३८ ििार एकाई खनमािणाधीन रिकेा छन ्भने आ.व. २०७५/७६ मा कररब २० ििार पररवारको 

लाखग सरुखक्षि नागररक आवास खनमािण शरुू गररएको छ । 

२. प्रिुख सिथया 

एकीकृि िथा योिनाबद्ध बस्िी खवकासमा पयािि सििीकरण िुन नसक्न,ु असरुखक्षि बस्िी र कमिोर आवास 

संरचनाका कारण वषेनी ठूलो धनिनको क्षखि िुन,ु व्यखिगि प्रयासबाि आवास खनमािण गन ेपरम्परा िखचिलो र धान् न 

नसक्ने िुुँद ैगएको र खनिी क्षेरबाि खनमािण भइरिकेा सामखूिक िथा बिुिल्ले संयिु आवास एकाई न्यनू आय वगि िथा 

शिरी गररबको पिुुँच पगु्न नसक्न,ु सामखूिक आवास कायिक्रममा िनमानसको आकषिण कम रिन ुर कम गणुस्िरका 

खनमािण सामग्रीको प्रयोग िुन ुयस क्षरेका प्रमिु समस्याको रूपमा रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

खवकि र खवपदक्ो उच्च िोखिमयिु असरुखक्षि स्थानमा छररएर रिकेा बस्िीलाई वैज्ञाखनक भ-ूउपयोगमा 

आधाररि रिी एकीकृि बस्िी खवकास गनुि, स्थानीय खनमािण सामग्रीको प्रयोग गरी सरुखक्षि िथा कम लागिका आवास 

खनमािण गनुि, न्यनू आय, खसमान्िीकृि िथा खवपद ्िोखिममा रिकेा वगि र शिरी गरीबका लाखग आवासको आपखूिि गनुि, 

सामखूिक आवासका कायिक्रममा खनिी क्षरेलाई आकखषिि गनुि प्रमिु चनुौिीको रूपमा रिकेा छन ्। 

आवासको अखधकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाग ुिुन,ु नेपाल सरकारबाि अखि खवपन् न, लोपोन्मिु र खसमान्िीकृि 

िाििाखिका लाखग सरुखक्षि नागररक आवास र िनिा आवास कायिक्रम संचालन िुन,ु खव.सं. २०७२ को खवनाशकारी 

भकूम्प पश् चाि सरुखक्षि आवास खनमािणमा िनचेिनाका साथै प्राखवखधक क्षमिा अखभवखृद्ध िुन,ु खनिी क्षरेबाि 

योिनाबद्ध आवास िथा िग्गा खवकासमा लगानी बढ्न,ु सिकारी एवम ्कल्याणकारी कोषको रकम व्यवखस्थि आवास 

खनमािणमा अखभप्रेररि िुन,ु खवकि र खवपदक्ो उच्च िोखिमयिु बस्िी स्थानान्िरण िथा एकीकृि बस्िी खवकास ियार 

िुन,ु पेसागि खवखवधिा आएको पररवििन र खवप्रेषणको कारण पाररवाररक आम्दानीमा भएको वखृद्धले शिरीकरणको 

आवश्यकिा र सम्भावनामा पारेको प्रभाव यस क्षरेको प्रमिु अवसरका रूपमा खलन सखकन्छ । 
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४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच  

सलुभ, सरुखक्षि, उत्थानशील र एकीकृि आवास िथा बस्िी । 

४.२ लक्ष्य 

एकीकृि योिनाबद्ध बस्िी खवकासको माध्यमबाि नागररकको लाखग खदगो र उत्थानशील आवास व्यवस्था गन े। 

४.३ उदे्दश्य   

१. सब ै आय वगिका खनखम्ि उपयिु, सरुखक्षि, वािावरणमैरी, सलुभ र उत्थानशील आवास खनमािण िथा 

स्िरोन्नखि गनुि । 

२. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको समन्वय र सिकायिमा एकीकृि बस्िी खवकास गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. संघीय, प्रादखेशक र स्थानीय ििको 

क्षेरगि भखूमका  स्पष्ट पाद ै

संस्थागि क्षमिा अखभवखृद्ध गन े। 

 

१. आवास िथा बस्िी खवकास क्षेरमा संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको 

भखूमका स्पष्ट पारी सशुासन कायम गनि आवश्यक नीखि, ऐन, 

खनयमावली, कायिखवखध ििुिमा एवम ्पररमाििन गद ैस्थानीय ििको 

क्षमिा अखभवखृद्धका कायिक्रम संचालन गररनछे ।  

२. अव्यवखस्थि परुाना घना बस्िीलाई पनुरूत्थान गररनछे ।  

३. आवास िथा पवूािधार सेवाको खवकास र खवस्िारमा स्थानीय िि, 

खनिी क्षरे िथा स्थानीय िनसिभाखगिालाई प्रोत्साखिि गरी 

एकीकृि रूपमा कायिक्रम संचालन गररनेछ  ।  

४. खनिी क्षरेबाि संचालन भइरिकेो आवास िथा िग्गा खवकास 

कम्पनीलाई काठमाडौ ुँ उपत्यका बाखिरका शिरी क्षेरमा पखन 

खवस्िार गनि प्रोत्साखिि गररनेछ ।  

५. शिरी क्षेरिरूमा बढ्दो आवासको मागलाई पररपखूिि गनि संयिु र 

खमखश्रि आवास खनमािणलाई प्रोत्साखिि गनि खवद्यमान नीखििरूमा  

पनुरावलोकन गररनछे ।  

६. सरकारी खनकायको संलग्निामा भाडाको आवास सरल रूपमा 

उपलब्ध िुने व्यवस्था गरी अस्वस्थकर बस्िी खवकासलाई 

खनयन्रण गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

७. सरल ऋण, अनदुान र खवत्तीय सम्भावनाको अध्ययन गरी नगर 

खवकास कोष लगायिका शिरी खवकासको क्षेरमा खक्रयाशील 

खवत्तीय खनकायिरूले आवास लगानी प्रवद्धिन िथा पररचालन गनि 

नीखि एवम ्मापदण्ड ियार गरी लाग ूगररनेछ ।  

२. भौगोखलक रूपमा खवकि, 

खवकासको लाखग बाधक, अपायक 

र खवपदक्ो उच्च िोखिमयिु 

स्थानमा रिकेा  बस्िीिरूलाई 

खनरुत्साखिि गन े। 

१. दशेभरी रिकेा भौगोखलक रूपमा खवकि, खवकासको लाखग बाधक, 

अपायक र खवपदको उच्च िोखिमयिु स्थान िथा चरेु क्षरेमा 

रिकेा बस्िीिरू िथा स्थानान्िरण गनि सखकने नखिकको सरुखक्षि 

बस्िी पखिचान िथा खवकास गरी स्थानान्िरण िुन प्रोत्सािन 

गररनेछ ।  

२. घनत्व र िनसंख्याका आधारमा आधारभिू सेवा सखुवधा 

सखििको एकीकृि बस्िी खवकास गररनछे । 

३. शारीररक अपाङ्गिा भएका व्यखि, ज्येष्ठ नागररक लगायि 

खवपदक्ो उच्च िोखिममा रिकेा व्यखिका लाखग खवशेष सामाखिक 

आवासको खवकास गररनेछ  ।  

३. वािावरणीय दृखष्टले सन्िुखलि, 

खवत्तीय दृखष्टले सम्भाव्य र 

प्राखवखधक दृखष्टले उपयिु एवम ्

सरुखक्षि िथा व्यवखस्थि एकीकृि 

बस्िीिरूको खवकास गन े। 

१. बसोबासको लाखग नयाुँ िग्गाको खवकास गदाि पवूािधार सेवाको 

खनमािण र खविरण व्यवस्था सकभर न्यनुिम लागिमा सम्पन्न 

गराउने उपयिु प्रखवखध, खडिाईनलाई प्रोत्साखिि गररनछे।  

२. सावििखनक-खनिी साझदेारी लगायि लगानीका वैकखल्पक 

स्रोििरू पखिचान गरी न्यनू लागि प्रखवखध िथा स्थानीय खनमािण 

सामाग्री प्रयोग गरी न्यनू लागिका आवास एकाई िथा आवास 

खनमािण गररनछे ।  

४. कमिोर आखथिक अवस्थामा 

रिकेा, दखलि, मखुस्लम, लोपोन्मिु 

र सीमान्िीकृि िाििाखि िथा 

समदुाय एवम ् खवपदक्ो उच्च 

िोखिममा रिकेा नागररकका 

लाखग सरुखक्षि, खकफायिी र 

वािावरणमैरी आवासको 

व्यवस्था गन े। 

१. अखि खवपन्न, लोपोन्मिु र अखि खसमान्िीकृि िाि िाखि र 

समदुाय र शिरी गररबको लाखग सरुखक्षि आवास उपलब्ध 

गराइनेछ ।  

२. सिकारी आवास खनमािणलाई प्राथखमकिाका साथ अगाखड 

बढाइनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

५. िखमनको प्रभावकारी उपयोग िुन े

गरी आवासको लाखग आवश्यक 

िग्गा लगायि योिनाबद्ध भौखिक 

पवूािधार सेवाको एकीकृि रूपमा 

खवकास गन े। 

१. एकीकृि बस्िी खवकास गनि िग्गा प्राखि व्यवस्थालाई सरल 

बनाइनछे ।  

२. स्वयम ् आवास खनमािण गनि चािने पररवारिरूको खनखमत्त 

खवकखसि घडेरी िग्गाको आपखूििमा वखृद्ध गनि स्वीकृि 

मापदण्डका आधारमा शिरी क्षेरमा पखन खनिी क्षरेको संलग्निा 

वा सिकायिमा िग्गा एकीकरण कायिक्रम िथा अन्य प्रकारका 

िग्गा खवकास योिना र कायिक्रम संचालन गररनछे ।  

३. िाल शिरी खवकास िथा भवन खनमािण खवभाग अन्िगिि रिकेो 

िग्गा खवकास चक्रकोषको क्षेराखधकार वखृद्ध गरी राखरिय स्िरको 

स्वायत्त खनकायको रूपमा िग्गा िथा आवास खवकास कोषको 

स्थापना गररनछे ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

खवखभन्न ििका सरकार िथा खनिी क्षेर समिेको सिभाखगिामा १० लाि आवास एकाई िथा १ लाि आवासीय 

फ्ल्याि खनमािण भएको िुन,े अव्यवखस्थि बस्िी व्यवस्थापन गनि शिरी गरीबको लाखग शिरमा ५ ििार आवास 

एकाईको खनमािण भएको िुन,े प्रत्येक प्रदशेमा कम्िीमा ५/५ विाको दरले ३५ विा एकीकृि बस्िी खवकास भएको 

िुनेछ । 

८.९ भिन मनिाषण  

१. पृष्ठभूमि   

नेपालको अवखस्थखि भकूम्प लगायि बिुखवपद ्िोखिमयिु रिकेोले खवपद ्पवूिियारी कायिलाई अखभवखृद्ध गरी 

प्रभावकारी प्रखिकायि र पनुलािभ िाखसल गनि, पनुःस्थापना र पनुःखनमािण कायिमा "खवल्ड ब्याक बेिर" को अवधारणा 

अनसुार भवन खनमािणमा िोड खदइनेछ । खव.सं. २०७२ वैशािको खवनाशकारी भकूम्प र यसले परु् याएको क्षखिलाई 

समेि मध्यनिर गरी राखरिय भवन संखििालाई कडाइका साथ कायािन्वयन गनुि,  राखरिय भवन संखििा समय सापेखक्षक 

रूपमा खनमािण िथा पररमाििन गनुि र िाल रिकेा भवनको िोखिम परीक्षण गरी आवश्यकिानसुार सबलीकरण गनुि 

उखिकै िरुरी रिकेो छ । वािावरणीय दृखष्टले स्वच्छ, खवत्तीय दृखष्टले सम्भाव्य र प्राखवखधक दृखष्टले उपयिु र सरुखक्षि 

भवन खनमािण प्रखवखधको प्रयोगलाई प्रोत्सािन गनुिको साथै परम्परागि खनमािण प्रखवखध िथा वास्िुकलाको िगेनाि गनुिपन े

आवश्यकिा रिकेो छ । भवनको प्रचखलि खडिाइन र खनमािण प्रखवखधमा समयानकूुल पररमाििन गद ैिान ुिरूरी रिकेो 

छ । 
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२. प्रिुख सिथया  

खव.स. २०७२ सालको भकूम्पपश्चाि सरुखक्षि भवन खनमािणमा िागरुकिा वखृद्ध भए पखन सरुखक्षि भवन खनमािणले 

संस्थागि रूप खलन नसक्न,ु गणुस्िरीय खनमािण सामग्रीको आपखूिि व्यवस्था कमिोर िुन,ु राखरिय भवन संखििा पालनामा 

सरोकारवालाको अपेखक्षि सिभाखगिा निुन,ु स्थानीय िििरूमा राखरिय भवन संखििा कडाईका साथ लाग ु गनि 

प्राखवखधक िनशखि पयािि मारामा निुन,ु कम लागिका नयाुँ खनमािण प्रखवखधबारे अध्ययन अनसुन्धान पयािि मारामा 

निुन ुयस क्षेरका प्रमिु समस्या रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

भवन खनमािणका लाखग खनमािण सामाग्रीको गणुस्िरमा सधुार ल्याउन आवश्यक अनसुन्धान गरी नम्सि र स्ि्याण्डडि 

ियार गनुि र समयानकूुल नयाुँ प्रखवखधिरूको प्रयोग गनुि, राखरिय भवन संखििाको समयानकूुल पररमाििन गरी सम्पणूि 

भवन सरुखक्षि िवरले खनमािण गनुि, एकीकृि सरकारी भवनको खनमािण एवम ्व्यवस्थापनको कायि एकद्वार प्रणालीबाि 

सम्पादन गराउन,ु खदगो िथा वािावरणमैरी नवीनिम भवन खनमािण प्रखवखध प्रयोग गराउन,ु परम्परागि सीप खनमािण 

प्रखवखध िथा वास्िुकलाको िगेनाि गनुि, नयाुँ खनमािण प्रखवखध सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान िथा िाखलम व्यवस्था गनुि 

यस उपक्षेरका प्रमिु चनुौिी िुन ्। 

राखरिय भवन संखििा प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गनि सबै क्षेरको प्रखिबद्धिा िुन,ु सरुखक्षि भकूम्प प्रखिरोधी 

भवन खनमािण सम्बन्धी िनचिेना अखभवखृद्ध िुन,ु नयाुँ प्रखवखधको सरुखक्षि भवन पनुखनिमािणको लाखग खडिाईन क्यािलग 

ियार िुन,ु पनुखनिमािणको क्रममा सरकारबाि गाउुँगाउुँमा प्राखवखधक सेवा उपलब्ध गराइन,ु सरकारी भवनको खनमािण, 

ममििसंभार, रेिदिे र सरुक्षा सम्बन्धमा एकीकृि सरकारी कायािलय भवन खनमािण सम्बन्धी नीखिगि खनणिय िुन,ु भवन 

ममिि सचूना प्रणाली सफ्िवेयर खवकास गररन ुप्रमिु अवसर िुन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१  सोच  

सरुखक्षि, खकफायिी र वािावरणमैरी भवन । 

४.२ लक्ष्य 

सरुखक्षि, आकषिक, खकफायिी र वािावरणमैरी भवन खनमािण, स्िरोन्नखि िथा सधुार गन े।  

४.३ उदे्दश्य   

१. भवन खनमािणमा उपयिु आधखुनक प्रखवखध, स्थानीय वास्िुकलाको खमश्रणबाि नयाुँ खनमािण सामाग्रीको प्रयोग 

समेिलाई प्रोत्सािन गरी सरुखक्षि, खिकाउ, सलुभ र खकफायिी भवनिरूको खनमािण गनुि । 

२. एकीकृि सरकारी भवन खडिाइन, खनमािण, प्रयोग िथा ममिि–सम्भार सम्बन्धमा एकद्वार नीखि सखिि भवन 

क्षेरको संस्थागि िथा काननुी संरचनाको सधुार गनुि । 
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 
िणनीमि कायषनीमि 

१. संस्थागि क्षमिा खवकास गद ै

सरकारी कायिलाई सेवामलूक 

िथा कायिमलूक बनाउन 

एकीकृि सरकारी भवनको 

खनमािण गन े। 

 

१. राखरिय भवन संखििाको समय सापेखक्षि पररमाििन िथा अवश्यकिा 

अनसुार नयाुँ भवन संखििा खनमािण िथा प्रभावकारी कायािन्वयनमा िोड 

खदइनेछ । 

२. भवन संखििाको अनगुमन संयन्रलाई कायिक्षरे िोकी प्रदशे र स्थानीय 

ििमा खवस्िार गररनेछ। 

३. भवन खडिाईन, खनमािण िथा सपुररवेक्षणका कायिमा संलग्न िनशखिको 

क्षमिा खवकास गररनेछ ।  

४. स्थानीय प्रखवखध र उपलब्ध खनमािण सामग्रीिरूको प्रयोगलाई 

प्राथखमकिा खदई प्रचखलि भवन खडिाइन र प्रखवखधको लाखग आवश्यक 

मापदण्ड खवकास गररनेछ ।  

५. घर-िग्गा बिाललाई व्यवखस्थि गनि र खनिी िथा सरकारी लगानीमा 

‘बिाल भवन’ खनमािण र सजचालन गनि घर-िग्गा बिाल सम्बन्धी काननु 

िथा मापदण्डको खनमािण गररनछे ।  

६. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा प्रशासखनक सेवा सिि र खमिव्ययी बनाउन 

प्रशासखनक प्लािा एवम ्सेवाग्रािीमैरी एकीकृि सरकारी भवन खनमािण 

गररनेछ ।  

७. सरकारी भवनको एकीकृि लगि ियार गररनेछ । 

२. एकीकृि सरकारी भवन 

खडिाइन, खनमािण, प्रयोग िथा 

ममिि-संभार सम्बन्धमा एकद्वार 

नीखि सखिि भवन क्षेरको 

संस्थागि िथा काननुी 

संरचनाको सधुार गन े। 

१. खनमािणको क्षेरमा प्रयोग िुन सक्ने अझ खकफायिी, सरुखक्षि र 

वािावरणमैरी खनमािण सामग्री र नवीनिम प्रखवखधको प्रवद्धिनका लाखग 

खनयखमि अनसुन्धान र खवकास कायिमा शैखक्षक प्रखिष्ठानलाई पररचालन 

गररनेछ । 

२. बिुिल्ले भवन खनमािण सम्बन्धी प्रखवखधबारे अनसुन्धान िथा खवकास 

गरी यस्िा भवन खनमािण गनि प्रोत्सािन गररनेछ ।  

३. सरकारी िथा खनिी स्िरबाि नयाुँ भवन खनमािण गदाि परम्परागि प्रखवखध र 

स्थानीय वास्िुकलालाई प्रोत्सािन गररनेछ ।  

४. परुािाखत्वक मित्वका भवन खनमािण गदाि परम्परागि खनमािण प्रखवखध र 

वास्िुकलाको िगेनाि गररनेछ । 
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५. अपेमक्षि उपलमधध 

सब ैप्रदशेको प्रादखेशक रािधानीका प्रशासखनक भवनको एकीकृि सेवा केन्द्रको रूपमा भवन खनमािण भएको 

िुनेछ । समय सापखेक्षि रूपमा िाल रिकेा सबै राखरिय भवन संखििा पररमाििन, आवश्यकिानसुार नयाुँ राखरिय भवन 

संखििा खनमािण भएको िुनछे । सब ैस्थानीय ििमा राखरिय भवन संखििा प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन, राज्यको िीन ै

ििमा एकीकृि सरकारी भवन खनमािण भएको िुनेछ । नयाुँ खनमािण प्रखवखध िथा खनमािण सामाग्री सम्बन्धी अनसुन्धान 

िथा खवकास केन्द्र स्थापना भएको िुनेछ । परुािाखत्वक मिववका भवनको परम्परागि खनमािण प्रखवखध र वास्िुकला 

अनसुार पनुखनिमािण भएको िुनछे ।   

८.१० पुनमनषिाषण  

१. पृष्ठभूमि 

नेपालमा २०७२ साल वैशाि १२ को खवनाशकारी भकूम्प िथा ित्पश्चािका पराकम्पका कारण पवूी िथा मध्य 

नेपालका १४ खिल्ला गम्भीर र १८ खिल्ला आंखशक रूपमा प्रभाखवि भई ठूलो पररमाणमा धनिनको क्षखि िुन पगु्यो । 

उि भकूम्पबाि क्षखिग्रस्ि भौखिक संरचनाको पनुखनिमािण गनि गराउन नीखिगि, काननुी र संस्थागि संरचनाको व्यवस्था 

गने क्रममा राखरिय पनुखनिमािण प्राखधकरणको गठन भई भकूम्पबाि भएको क्षखि एखकन गरी सोिी आधारमा सरकारी 

संरचना, खनिी आवास, ऐखििाखसक िथा परुािाखत्वक सम्पदाको पनुखनिमािण िथा िोखिमयिु बस्िी स्थानान्िरण, 

एकीकृि बस्िी खवकास साथै पनुस्थािपना सम्बन्धी कायि भइरिकेा छन ्। पनुखनिमािण सम्बन्धी कायि क्रमश: स्थानीय 

ििमा िस्िान्िरण गद ै उि ििको अपनवव सखिि गरी सबैको सिकायिमा पनुखनिमािण र पनुस्थािपनाको कायि अगाखड 

बढाउनपुने आवश्यकिा िड्कारो रूपमा दखेिएको छ । 

२. प्रिुख सिथया 

भकूम्प पीखडिको गनुासो व्यवस्थापन गनुि, स्रोि–साधनको व्यवस्थापनमा समस्या िुन,ु सावििखनक संरचना 

खनमािणमा िग्गा सम्बन्धी समस्या िुन,ु अन्िरखनकाय समन्वय िथा सिकायि प्रभावकारी िुन नसक्न,ु ऐखििाखसक िथा 

परुािाखत्वक सम्पदा पनुखनिमािणमा प्रखक्रया र खनकायगि अन्यौलिा िथा खववाद रिन,ु पनुखनिमािणमा संलग्न कमिचारीलाई 

उत्प्रेरणा िगाई स्थायी रूपमा रािी राख्न कखठनाई िुन,ु खवकास साझेदारबाि प्रखिबद्धिा बमोखिमको सियोग प्राखि, 

प्रयोग र पररचालन िुन नसक्न ुप्रमिु समस्या िुन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

भकूम्पबाि क्षखिग्रस्ि रिकेा खनिी आवास एवम ् सावििखनक भवन, खवद्यालय भवन, परुािाखत्वक सम्पदा र 

स्वास्थ केन्द्रको पनुखनिमािणका लाखग आवश्यक स्रोि ििुाई िोखकएको समयम ै पनुखनिमािणको काम सम्पन्न गनुि, 

पनुखनिमािणका लाखग आवश्यक प्राखवखधक िनशखिको उपलब्धिा र उपयोगको सखुनखश्चििा गनुि, पनुखनिमािण पखछको 

पनुस्थािपनाका लाखग भकूम्प पीखडिलाई िीखवकोपाििनमिुी कायिक्रम संचालन गरी िीवनस्िर उकास्न ुएवम ्स्थानीय 
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ििमा खवपद ्व्यवस्थापनका लाखग आवश्यक नीखिगि व्यवस्था एवम ्कायािन्वयन क्षमिा खवकास गनुि यस क्षरेमा प्रमिु 

चनुौिी िुन ्। 

पनुखनिमािणलाई राखरिय प्राथखमकिाको कायिक्रम अन्िगिि रािी प्राखधकरण र अन्िगििका खनकाय माफि ि सम्बोधन 

गररन,ु स्थानीय एवम ् खिल्लास्िरमा पनुखनिमािण सम्बन्धी संचाखलि िाखलमबाि उत्पाखदि आवश्यक िनशखिलाई 

पररचालन गनि सखकन ेअवस्था रिन,ु पनुखनिमािण, िोखिम न्यनूीकरण सम्बन्धी अखभमिुीकरण एवम ्सचेिीकरणका 

कायिक्रम संचालन गरी िनचिेना िगाउने संभावना रिन,ु राखरिय िथा अन्िरािखरिय संघसंस्था, दाि ृ खनकाय एवम ्

खमररारिबाि सियोगको प्रखिबद्धिा प्राि िुन ु र स्थानीय ििका खनवािखचि िनप्रखिखनखधबाि पनुखनिमािणका कायिको 

अपनत्व ग्रिण गनुि प्रमिु अवसर िुन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि ि कायषनीमि 

४.१ सोच 

सरुखक्षि र योिनाबद्ध पनुखनिमािण । 

४.२ लक्ष्य 

भकूम्पबाि क्षखिग्रस्ि भौखिक संरचनाको खदगो, सरुखक्षि र बिुप्रकोप प्रखिरोधात्मक ढगंले पनुखनिमािण गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. खनिी आवास िथा सावििखनक भौखिक संरचनाको शीघ्र पनुखनिमािण गरी सम्पन्न गनुि । 

२. िोखिमयिु बस्िी स्थानान्िरण, एकीकृि बस्िी खवकास एवम ्पनुस्थािपनाको कायि गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. खनिी आवास एवम ् सावििखनक 

भौखिक संरचनािरूको भकूम्प 

प्रखिरोधी िुन े गरी पनुखनिमािण  र 

सधुार गन े। 

१. क्षखिग्रस्ि संरचनामध्ये बाुँकी रिकेा भौखिक संरचना प्राथखमकिाको 

आधारमा शीघ्र र लागिमैरी प्रबलीकरण िथा पनुखनिमािण गररनछे । 

२. खनिी आवास पनुखनिमािणका लाखग आवश्यक अनदुान खविरण एवम ्

सिुखलयिपणूि किाि प्रवािलाई प्रभावकारी बनाई सम्पन्न गररनेछ । 

३. धाखमिक िथा सांस्कृखिक सम्पदा एवम ् परम्परागि शैलीका खनिी 

आवास पनुखनिमािण िथा पनुस्थािपना कायिमा यथाशक्य स्थानीय सीप, 

सामग्री र प्रखवखधको उपयोग गररनछे । 

४. खवश्व सम्पदा सचूीमा सचूीकृि सांस्कृखिक सम्पदाको एकीकृि 

गरुूयोिनाका आधारमा पनुखनिमािण सम्पन्न गररनछे । 

५. पनुखनिमािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्धी कायि प्रदशे िथा स्थानीय 

सरकारसुँग सिकायि र समन्वय गरी सम्पन्न गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२. िोखिमयिु बस्िी स्थानान्िरण 

एवम ्एकीकृि बस्िी खवकास गन े। 

 

१. िोखिमपणूि बस्िी स्थानान्िरण एवम ् एकीकृि बस्िी खवकासको 

कायिलाई योिनाबद्ध रूपमा अगाखड बढाउन आवश्यक काननु 

ििुिमा गररनछे । 

२. स्थानीय एवम ् प्रदशे ििसुँग सिकायि र समन्वय गरी िोखिम 

न्यनूीकरणका आधारभिू अवधारणा अवलम्बन गरी कायिक्रम 

सजचालन गररनछे ।  

३. भकूम्पपीखडि (मलूिः िोखिममा 

परेका) को िीखवकोपाििनका लाखग 

आय–आििनका अवसर    खसििना 

गन े।   

१. भकूम्प पीखडिको िीखवकोपाििनका लाखग व्यावसाखयक कृखष, 

पशपुालन, पयििन, स्थानीय सामग्रीको उत्पादन, परम्परागि कला र 

कौशलको प्रवद्धिन सम्बन्धी कायिक्रम सजचालन गररनछे । 

२. भकूम्प पीखडिको आय–आििनमा सधुारका लाखग खवखभन्न 

अल्पकालीन िथा मध्यमकालीन अवखधका खनःशलु्क व्यावसाखयक 

सीप खवकास िाखलम सजचालन गररनेछ । 

३. िोखिममा परेका लाभग्रािीका लाखग आवश्यकिामा आधाररि 

आय–आििन र िीखवकोपाििनमिुी  कायिक्रम सजचालन गररनछे । 

४. खवपद ् व्यवस्थापनका लाखग 

स्थानीय िि दखेि नै आवश्यक 

क्षमिा र प्रभावकाररिा सदुृढ गन े। 

 

१. सरुखक्षि संरचना खनमािणका लाखग स्थानीय ििका िनप्रखिखनखध, 

कमिचारी िथा िनसाधारणका लाखग खवखभन्न प्रकारको क्षमिा 

अखभवखृद्ध िथा प्रचार-प्रसारको कायिक्रम सजचालन गररनछे ।  

२. स्थानीय स्िरको पनुखनिमािण सम्बन्धी क्षमिा अखभवखृद्ध गनि प्राखवखधक 

सिायिा, िाखलम र सििीकरणको सखुवधा उपलब्ध गराइनछे । 

३. पनुखनिमािणबाि प्राि ज्ञान, सीप र क्षमिा भकूम्प प्रभाखवि स्थानीय 

खनकायमा िस्िान्िरण गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिना अवखधमा ५,०५,४२४ खनिी आवास, १६७ सावििखनक भवन, ३,७३७ खवद्यालय भवन, २८६ सरुक्षा 

खनकायका भवन, ५५४ स्वास््य केन्द्र, ६६८ परुािाखत्वक सम्पदा एवम ् १,३२० गमु्बा पनुखनिमािण भएका िुनछेन ्। 

भकूम्प पीखडि पररवारले आवास खनमािणको लाखग अनदुान िथा सरल किाि सखुवधा प्राि गरेको िुने, भकूम्पबाि 

क्षखिग्रस्ि खनिी आवास एवम ् सरकारी भौखिक संरचनाको पनुखनिमािण, ममििसंभार िथा प्रवलीकरण भएको िुन,े 

िोखिमपणूि बस्िीका बाखसन्दाको उपयिु स्थानमा स्थानान्िरण भएको िुने, नवीनिम खसद्धान्ि अनरुूप भकूम्प 

प्रभाखवि क्षेरको पनुखनिमािण एवम ्पनुस्थािपना सम्बन्धी कायि सम्पन्न भएको िुने, भकूम्प पीखडिलाई िीखवकोपाििनको 

लाखग खवखभन्न आय–आििनका कायिक्रम सजचालन भएका िुने र भकूम्प प्रभाखवि स्थानीय ििका िनप्रखिखनखध एवम ्

कमिचारीको खवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमिा अखभवखृद्धका लाखग िाखलम संचालन भएको िुनेछन ्। 
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पररच्छेद – ९ 

 लोकिन्त्र ि सिुासन 

९.१ िामरिय एकिा 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले नेपाललाई बिुिािीय, बिुभाखषक, बिुधाखमिक, बिुसांस्कृखिक िथा भौगोखलक 

खवखवधिायिु खवशेषिालाइि आत्मसाि गरी खवखवधिाबीचको एकिा खनमािण गने संकल्प गरेको छ। त्यसैगरी, 

संखवधानले राज्यका नीखििरू अन्िगिि नेपालको स्विन्रिा, साविभौमसत्ता, भौगोखलक अिण्डिा र स्वाधीनिाको 

संरक्षण गद ैराखरिय एकिा अक्षणु्ण राख्ने िथा खवखभन्न िाि, िाखि, धमि, भाषा, संस्कृखि र सम्प्रदायबीच पारस्पररक 

सद ्भाव, सखिरणिुा र ऐक्यबद्धिा कायम गरी संघीय इकाईबीच परस्परमा सियोगात्मक सम्बन्ध खवकास गद ैराखरिय 

एकिा प्रवद्धिन गन े नीखि अंगीकार गरेको छ । संखवधानको यो मलू ममिलाइि आत्मसाि गद ै नपेालमा रिकेा खवखभन्न 

िाििाखि,भाषा, धमि, संस्कार र संस्कृखिको िगनेाि र सम्वद्धिन गनि राखरिय एकिा नीखि ल्याई सोमाफि ि सम्पणूि 

नागररकिरूबीचको सद ्भाव बढाउन खवखभन्न प्रयास थाखलएको छ । 

२. प्रिुख सिथया   

धाखमिक, सामाखिक, सांस्कृखिक, िािीय खवखवधिाखभर पखिचानको खवषयलाई उखचि एवम ् उपलखब्धमलूक 

ढङ्गले व्यवस्थापन गनुि, कखथि साम्प्रदाखयकिा वा अन्य कुनै अखिवादको नाममा िुने घिनाका कारण थप द्वन्द्व र 

अखवश्वासको वािावरण खसििना िुन ेसम्भावना रिन ुिस्िा खवषय समस्याको रूपमा रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि  

राखरिय एकिालाइि अक्षणु्ण राख्न,े रारि र राखरियिा कुन ैव्यखि समदुाय वा क्षरेीयिाभन्दा माखथ िो भन्न ेभावना 

िागिृ गराउन,ु सबै वगि र समदुायको पखिचान र भावनाको कदर गनुि, संघीयिाको  कायािन्वयनसुँगै संघीय शासकीय 

व्यवस्थामा संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका इकाइबीच आ-आफ्नो क्षरेाखधकार कायािन्वयन गदाि सिकाररिा, समन्वय र 

सिअखस्ित्वको आधारमा राखरियिा र राखरिय एकिाको भावनालाई सवोपरर रािी गने कायि संस्कृखिको खवकास गनुि 

चनुौिीपणूि रिकेो छ । 

बिुिािीय, बिुभाखषक, बिुसांस्कृखिक िथा भौगोखलक खवखवधिाबीचको एकिा कायम राख्ने गरी गररएको 

संवैधाखनक व्यवस्था, सिकाररिा, समन्वय र सिअखस्ित्वमा आधाररि संखघयिाको सखुनश्चििा, नेपालीको नपेाल रारि 

खनमािण गन ेचािना, आखथिक, सामाखिक, सांस्कृखिक, पवूािधार एवम ् खवखभन्न क्षरेको खवकासको अवसर, िाखिगि, 
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भाखषक, सांस्कृखिक, भौगोखलक एवम ् धाखमिक खवखवधिा व्यवस्थापनको संवैधाखनक व्यवस्था र िीनै ििका 

सरकारबीचको अन्िरआबद्धिा अवसरका रूपमा रिकेा छन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

राखरिय एकिाको संरक्षण, संवििन र प्रवििन । 

४.२ लक्ष्य  

बिुल समािको खवशेषिालाइि दशेको आखथिक, सामाखिक िथा सांस्कृखिक खवकाससुँग आबद्ध गनुि ।  

४.३ उदे्दश्य   

खवखवधिाको उखचि सम्बोधन र सम्मान माफि ि राखरिय एकिा सदुृढ बनाउन ु। 

४.४  िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. खवखवधिायिु नपेालको खवशेषिा 

र यसका सबल पक्षको सम्बन्धमा 

नागररकमा िनचिेना फैलाउने ।  

 

१. नेपालको िािीय, भाखषक, लैंखगक, क्षेरीय िथा सांस्कृखिक 

खवखवधिाको बारेमा खवखभन्न संचार माध्यमबाि िानकारीमलूक 

कायिक्रम प्रसारण गररनेछ ।  

२.  खवद्यालय िथा उच्च खशक्षाका पाठ्यक्रममा नेपालको सामाखिक 

िथा सांस्कृखिक बनोि र यसका सकारात्मक पक्ष सम्बन्धी खवषय 

समावेश गररनेछ । 

२. आपसी सद ्भाव र मलेखमलापको 

माध्यमबाि सभ्य समाि खनमािण 

गनि नागररकलाइि प्रेररि गने । 

 

१.  समािमा शाखन्ि, सवु्यवस्था, आपसी मलेखमलाप र सद ्भाव बढाउन 

प्रत्येक नागररक खिम्मेवार बन्न े गरी नागररकलाइि उत्पे्रररि िुन े

खकखसमका कायिक्रम संचालन गररनछे ।  

२.  दशेको स्विन्रिा, साविभौमसत्ता िथा राखरिय एकिाको प्रबलीकरण 

र संघीय इकाईबीच परस्परमा सियोगात्मक सम्बन्ध खवकास गद ै

राखरिय एकिा प्रवििन गररनछे । 

३. समािमा द्वषे र अन्िरद्वन्द्व फैलाउन े

आन्िररक िथा बाि् य गखिखवखध 

खवरुध्द सशि कदम चाल्न े। 

 

१. सामाखिक िथा सांस्कृखिक खवखवधिाका बीचको एकिालाइि 

िल्बल्याउने िथा नागररकलाइि खदग्भ्रखमि पान ेमनसायले संखवधान 

वा काननुको गलि प्रचार र प्रयोगलाई रोक्न शनू्य सिनशीलिाको 

नीखि अपनाइनछे । 

२. राखरिय खिि र राखरिय एकिामा िलल पगु्न े सामाखिक संिालको 

प्रयोगलाइि खनरूत्साखिि गररनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

३. राखरिय एकिा िथा सामाखिक सद ्भाव र सखिरणिुा प्रवद्धिन िुने 

खक्रयाकलाप सजचालन गरी नागररकसुँगको सम्बन्ध थप सौिादिपणूि 

बनाइनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

मलुुकको स्विन्रिा, साविभौमसत्ता, भौगोखलक अिण्डिा र स्वाधीनिाको रक्षा गद ैसब ैिाििाखि, धमि, भाषा, 

संस्कृखि र सम्प्रदायबीच पारस्पररक सद ्भाव, सखिरणिुा र ऐक्यबििा थप सदुृढ भएको िुन,े भौगोखलक खवखवधिाको 

उखचि उपयोग गरी राखरिय एकिा सदुृढ बनाउन ेकायिमा सबै नागररक एकििु भएको िुने र सामाखिक-सांस्कृखिक 

रूपले अझ सभ्य िथा परररकृि नागररक ियार भइि समदृ्ध एवम ्सिुी नेपाली समाि खनमािण भएको िुनेछ ।  

९.२  नेिृत्ि मनिाषण 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले काननुको शासन, मौखलक िक िथा मानव अखधकारका मलू्य र मान्यिा, लैङ्खगक 

समानिा, समानपुाखिक समावेशीकरण, सिभाखगिा र सामाखिक न्यायको माध्यमबाि राखरिय िीवनका सबै क्षेरमा 

न्यायपणूि व्यवस्था कायम गद ै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गन े िथा परस्पर सियोगमा आधाररि 

संघीयिाका आधारमा संघीय इकाईबीचको सम्बन्ध सजचालन गने र स्थानीय स्वायत्तिा र खवकेन्द्रीकरणको आधारमा 

शासन व्यवस्थामा समानपुाखिक खसद्धान्िलाई आत्मसाि् गद ैलोकिाखन्रक अखधकारको उपभोग गनि पाउने अवस्था 

सखुनखश्चि गनि संघीय लोकिाखन्रक गणिन्रात्मक व्यवस्था सदुृढ गन ेउद्दशे्य खलएको छ । मलुुकमा िीन ििको शासन 

प्रणाली रिन े संवैधाखनक व्यवस्था बमोखिम सबै ििमा िनखिि र दशे खवकासका लाखग इमान्दार एवम ्अनकुरणीय 

नेितृ्वको आवश्यकिा रिकेो छ । लोकिाखन्रक राज्य प्रणालीमा सबै िनिाको सिभाखगिा अखभवखृि गद ैरािनीखिक, 

आखथिक, सामामखिक र सांस्कृखिक अखधकारको पणूि उपयोगको वािावरण खसििना गन,े यवुाको सशिीकरण र 

खवकासका लाखग खशक्षा, स्वास््य, रोिगारी लगायिका क्षेरमा खवशषे अवसर प्रदान गद ै व्यखित्व खवकास गन ेिथा 

राज्यको सवांगीण खवकासमा योगदानका लाखग उपयिु अवसर प्रदान गन े राज्यको नीखि रिकेो छ । यस सन्दभिमा, 

संखवधानले खनदशे गरेका खसिान्िमा आधाररि भई दशे र िनिाका लाखग पररलखक्षि  दाखयत्व परूा गनि लोकिाखन्रक 

प्रणालीमा अपनत्व र खवश्वास रिन ेगरी दशे खवकासका लाखग िेवा खदन सक्ने रािनीखिक िथा प्रशासखनक प्रणालीको 

खवकास गनि िरूरी छ । यसका लाखग सम्बखन्धि खवषयवस्िुको पणूि ज्ञान, सबै पक्षलाइि समेि्ने सीप र सकारात्मक 

धारणा सखििको नेितृ्व खनमािण आिको आवश्यकिा िो । 

२. प्रिुख सिथया  

असल रािनीखिक संस्कारको खवकास, संवििन एवम ्प्रवििन िुन नसक्न,ु इिमान्दार निेतृ्व खनमािणका सम्बन्धमा 

रािनीखिक एवम ् प्रशासखनक निेतृ्वको भखूमकालाइि थप उदािरणीय बनाउन नसक्न,ु नेितृ्व खनमािण िथा नेितृ्व 
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खवकासलाइि सियोग पगु्ने सामाखिक वािावरणको अभाव िुन,ु राखरिय खवकासमा यवुा सिभाखगिा अखभवखृि गनि 

यवुाको व्यखित्व खवकास र सशिीकरणका लाखग अपेक्षाकृि अवसर प्रदान गनि नसक्न ुयस क्षरेका प्रमिु समस्याको 

रूपमा रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

रािनीखिक प्रणालीमा क्षमिावान र नैखिकवान निेतृ्वको खवकास गनुि, विृि ्निेतृ्व (Meta Leadership) को 

अभ्यास गनुि, नेितृ्वमा रारि र िनिाप्रखि समपिण भावको खवकास गनुि, योग्यिा र क्षमिाका आधारमा नेितृ्व चयन 

प्रणालीको अभ्यास गनुि, नेितृ्वलाइि खनष्ठा, सदाचार, ईमान्दाररिाको मानकको रूपमा स्थाखपि गराउन,ु यवुाको 

सशिीकरणसुँगै व्यावसाखयक निेतृ्व खवकास गनुि र निेतृ्वमा पखन दण्ड परुस्कार पद्दखि लाग ूगनुि आखद प्रमिु चनुौिी 

रिकेा छन ्। 

लोकिाखन्रक व्यवस्था र संघीय शासन प्रणाली अनरुूप राज्यको िल्लो ििदखेि रािनीखिक अभ्यास गन े र 

नेितृ्व खनमािण गन ेसक्षम नेितृ्व िुन,ु सिभाखगिामलूक निेतृ्वशलैीको अभ्यास र समावेशी निेतृ्वको अभ्यास बढ्न,ु 

नेितृ्व छनौिमा प्रिािाखन्रकशलैी अवलम्बन गररन,ु राखरिय खवकासका सबै क्षेरमा यवुा पसु्िाको सिभाखगिा उल्लेख्य 

रूपमा बढ्द ैिान,ु राखरिय िथा अन्िरािखरिय स्िरमा सजिालीकरण िथा अवसर प्राि िुन,ु कायि सम्पादनमा आधाररि 

प्रोत्सािन प्रणाली, कायि सम्पादन करार सम्झौिा लाग ूगन ेअभ्यास सरुुआि िुनलुाई अवसरको रूपमा खलन सखकन्छ । 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

खनष्ठावान, सक्षम, इिमान्दार र  गखिशील नेितृ्व खवकास । 

४.२ लक्ष्य   

लोकिाखन्रक मलू्य-मान्यिामा आधाररि शासन सजचालन, व्यवस्थापन र सवािङ्गीण खवकासलाइि प्रभावकारी 

रूपमा अगाडी बढाउन सक्षम एवम ्कुशल निेतृ्वको खवकास गनुि । 

४.३ उदे्दश्य 

१. मलुुकको सवािङ्गीण खवकासका लाखग रािनैखिक, प्रशासखनक, सामाखिक, व्यावसाखयक लगायि सबै क्षरेमा 

सक्षम िथा कुशल नेितृ्व खवकास गनुि । 

२. खवखभन्न ििको निेतृ्व बीचको अन्िसिम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउुँद ै सिभाखगिात्मक एवम ् सिकायाित्मक 

नेितृ्वशैली खवकास गनुि । 
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 
िणनीमि कायषनीमि 

१. सक्षम र प्रभावकारी निेतृ्व 

खवकासका लाखग योिना ियार  

गन े। 

१. नेितृ्व खवकासका लाखग क्षरेगि रूपमा दीघिकालीन, मध्यमकालीन िथा 

अल्पकालीन  कायियोिना ियार गरी लाग ूगररनेछ । 

२. पसु्िान्िरण निेतृ्व खवकासका लाखग  उत्तराखधकार योिना 

(Leadership Succession Plan) बनाइि लाग ूगररनछे । 

३.  सक्षम र क्षमिावान नेितृ्व खवकासका लाखग कायि खववरण, अखधकार 

प्रत्यायोिन, दण्ड-परुस्कार, प्रशासकीय स्वायत्तिा आखदको लाखग 

काननुी रूपम ैव्यवस्था गररनेछ । 

२.  खवखभन्न ििको नेितृ्वबीचको 

अन्िसिम्बन्धलाई प्रभावकारी 

बनाउन साझेदारी र सिकायिको 

खवकास गन े।  

१. नेितृ्वबीचको साझेदारी र सिकायि खवकास गनि सावििखनक, खनिी, 

सिकारी र गरैसरकारी संस्थासुँग सिकायि र साझेदारी अखभवखृि 

गररनेछ । 

२. नेितृ्व क्षमिा खवकासका लाखग सरकारी र खनिी क्षरेबीच अनभुव 

आदान-प्रदान र प्रखशक्षाथी प्रखशक्षण (इन्िनिसीप) कायिक्रम संचालन 

गररनेछ। 

३. पदमा मार आधाररि नभइि 

क्षमिामा आधाररि निेतृ्व 

खवकासलाइि प्राथखमकिा खदने । 

१. सफल निेतृ्वलाइि आदशि र अनकुरणीय व्यखिको रूपमा सम्मान गन े

संस्कृखिको खवकास गररनेछ । 

२. नेितृ्व मलू्याङ्कनको लाखग संयन्र र पद्दखि व्यवखस्थि गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

दशेको शासन व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा संचालन गनि सक्न े क्षमिायिु र कुशल नेितृ्व खनमािणका लाखग 

आवश्यक योिना र काननु खनमािण भएको िुने, सरोकारवाला खनकायसुँग समन्वय र सिकायि गररएको िुने, सक्षम र 

सफल नेितृ्व माफि ि दशे खवकासले गखि खलएको िुनेछ । 

९.३ अन्ििाषमरिय आमथषक सम्बन्ध   

१. पृष्ठभूमि  

खवगिका केिी दशकमा खवश्वको रािनीखिक िथा आखथिक वािावरणमा सारभिू रूपमा पररवििनका संकेि 

दिेापरेका छन ्। एखसया मिादशे खवश्वको आखथिक खवकासको केन्द्र बनेको छ भने खछमेकी खमर रारििरू खवश्वका दईु 

ठूला अथििन्रका रूपमा खवकखसि िुुँद ैआएका छन ्। संखवधानले पररभाखषि गरेका राखरिय खििका आधारभिू खवषय 

प्राि गनि नपेालले बाि् य आखथिक सम्बन्धलाई खवशेष िोड खदुँद ैआएको छ । यसै अनरुूप नेपालको आखथिक कूिनीखि 

मलूभिू रूपमा अन्िरािखरिय आखथिक सम्बन्धलाई मलुुकको समखृद्ध र खवकासमा पररचालन गन ेखदशामा केखन्द्रि रिकेो 
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छ । संखवधानद्वारा खनदखेशि अन्िरािखरिय सम्बन्धको ढाुँचाखभर रिी अखि कम खवकखसि मलुुकबाि खवकासोन्मिु 

मलुुकमा स्िरोन्नखि िुन,े खदगो खवकासका लक्ष्यिरू र समदृ्ध नपेाल िथा सिुी नेपालीको लक्ष्य प्राि गनेिफि  नपेालको 

अन्िरािखरिय आखथिक सम्बन्धलाई उद्दशे्यमलूक रूपमा पररचालन गनुिपनेछ । 

२. प्रिुख सिथया  

नेपालको अन्िरािखरिय आखथिक सम्बन्धको प्रवद्धिनमा दिेा परेका मखु्य समस्यािरूमा नपेालको खवकास 

प्रयासलाई असर पानि सक्न ेबाह्य रािनीखिक, रणनीखिक एवम ्  नीखिगि पररवििनलाई उपयिु िवरले खव्ेषण गरी 

सम्बोधन गनि सक्ने िनशखि िथा संस्थागि व्यवस्थाको पयािि खवकास िुन नसक्न,ु बिुस्िरमा सजचालन िुन े

अन्िरािखरिय आखथिक सम्बन्ध अखभवखृद्धका लाखग आवश्यक स्रोि िथा साधन सखििको रणनीखिक बाुँडफाुँिको 

समन्वय निुन,ु अन्िरािखरिय आखथिक सम्बन्धको सजचालनमा आबद्ध िुन े खनकायिरूका बीचमा सिकायि र समन्वय 

प्रभावकारी रूपमा बढाउन नसक्न,ु खनिी क्षरेको कमिोर उत्पादकत्व क्षमिाको कारणले अन्िरािखरियस्िरमा उपलब्ध 

बिार सखुवधा पणूि उपयोग गनि नसक्न,ु अपखेक्षि स्िरमा प्रत्यक्ष वैदखेशक लगानी र उपयिु प्रखवखध खभर ्याउन नसक्न ु

रिकेा छन ्।  

३. चुनौिी िथा अिसि 

खवश्वको पररवििनशील वािावरणमा राखरिय खिि संरक्षण एवम ् प्रवद्धिन गने सक्षम कूिनीखिक क्षमिाको स्थापना 

गनुि, अन्िरािखरिय प्रणालीमा दिेापरेका अवसर िथा चनुौिी पखिचान गरी यसमा रिकेो नीखिगि दायरा (Policy 

Space) खनधािरण गनुि, खछमेकी मलुुकले िाखसल गरेको अभिूपवूि खवकासबाि लाभ खलन,ु खमर रारििरू िथा अन्य 

खवकास साझदेारको सियोग प्राि गनिका लाखग खद्वपक्षीय, क्षेरीय िथा बिुपक्षीय ििमा कूिनीखिक सिभाखगिा 

अखभवखृद्ध गनुि, खवश्वमा दिेा परररिकेा भ-ूआखथिक पररवििनलाई रारि खवकासको पक्षमा उपयोग गनुि, अन्िरािखरिय 

आखथिक सम्बन्धमा दिेापरेका अखनखश्चििािरूलाई ध्यान खदुँद ैअन्िरािखरिय स्िरमा वस्िु िथा सेवाको आपखूिि गन े

क्षमिा अखभवखृद्ध गनुि िथा अखिकम खवकखसि मलुुकको िखैसयिले प्राि िुने सखुवधाको पणूि उपयोग िथा अखिकम 

खवकखसि रारिबाि स्िरोन्नखि भएपखछ आउन सक्ने असरको न्यनूीकरणका लाखग आवश्यक रणनीखि खवकास गनुि प्रमिु 

चनुौिा रूपमा रिकेा छन ्। 

नेपालको िालसम्म १६३ मलुुकसुँग कूिनीखिक सम्बन्ध कायम भई खवदशेका खवखभन्न ३९ स्थानमा आवासीय 

कूिनीखिक खनयोग खक्रयाशील रिन,ु मौखलक शाखन्ि प्रखक्रयाको िुङ्गो लागेर रािनीखिक संक्रमण अन्त्य भएसुँग ै

मलुुकले िाखसल गरेको स्थाखयत्व र खस्थरिाबाि अन्िरािखरिय िगिमा मलुुकप्रखि सकारात्मक दृखष्टकोण र सद ्भाव रिुन,ु 

नेपालले खद्वपक्षीय, क्षेरीय िथा बिुपक्षीय सम्झौिाबाि िाखसल गरेको अन्िरािखरिय बिारमा सिि प्रवेश, प्राकृखिक 

स्रोि-साधन िथा भ-ूअवखस्थखिबाि खसखििि अन्िरािखरिय बिार सम्भावना र खवदशेमा रिकेा नपेाली िनशखिको सीप, 

क्षमिा र अनभुव िथा खवपे्रषणको खवकासमा अखधकिम पररचालनको संभावना यस क्षेरका अवसरका रूपमा रिकेा 

छन ्। 
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४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच  

समनु्नि र समन्याखयक खवकास एवम ्राखरिय सम्मानका लाखग अन्िरािखरिय आखथिक सम्बन्ध । 

४.२ लक्ष्य 

नेपाललाई आकषिक लगानी िथा पयििन गन्िव्य, सन्िुखलि एवम ् खवखवधीकृि अन्िरािखरिय व्यापार र आखथिक 

अन्िरआबद्धिा भएको सदुृढ िथा आत्मखनभिर अथििन्रका रूपमा खवकास गनि अन्िरािखरिय आखथिक सम्बन्धको 

सदुृढीकरण गन े।  

४.३ उदे्दश्य 

अन्िरािखरिय स्िरमा नपेालको राखरिय खिि प्रवद्धिन गद ै िीव्र आखथिक वखृद्ध, गररबी न्यनूीकरण िथा खदगो 

खवकासका लक्ष्यिरू प्राखिमा योगदान परु् याउन अन्िरािखरिय सम्बन्धको मित्तम पररचालन गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१.अन्िरािखरिय िगिमा नपेालको 

राखरिय खिि, राखरिय छखव, राखरिय 

पखिचान र प्रखिष्ठाको प्रवद्धिन गने । 

१. संखवधानमा उखल्लखिि राखरिय खिि अनरुूप प्राकृखिक, ऐखििाखसक र 

सामाखिक-सांस्कृखिक सम्पदा र खवकासलाई खवश्व समदुायमा 

स्थाखपि एवम ् प्रवद्धिन गररनछे । 

२. मौखलक ढङ्गले िाखसल गरेको लोकिाखन्रक रािनीखिक रूपान्िरण 

र शाखन्ि प्रखक्रया िथा मलुुकले िय गरेको खवकासको स्पष्ट खदशा र 

संभावनािरूको प्रचरुिालाई खवश्व समदुायसमक्ष स्थाखपि गररनछे ।   

३. नेपाललाइि खवश्वमा खचनाउन र पयििन प्रवद्धिन गनि खवदशेखस्थि 

कूिनीखिक खनयोगमा सांस्कृखिक कायिक्रमसखिि राखरिय खदवस 

मनाउनकुा साथै नपेाली शाखन्ि खमसनलाई पररचालन िथा लखक्षि 

प्रचार प्रसारका कायिक्रम सजचालन गररनछे । 

४. कूिनीखिक सम्बन्ध स्थापना गनि बाुँकी रिकेा मलुुकसुँग आवश्यकिा 

र औखचत्यका आधारमा कूिनीखिक सम्बन्ध स्थापना र आवासीय 

कूिनीखिक प्रखिखनखधत्व खवस्िार गररनेछ । 

५. खद्वपक्षीय, क्षरेीय र बिुपक्षीय कूिनीखिक संयन्रमा नेपालको 

सिभाखगिालाई अझ सशि बनाइनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२.नेपालको आखथिक कूिनीखिलाई 

रणनीखिक िथा नखििामलूक 

रूपमा पररचालन गन े। 

१. उच्चस्िरीय भ्रमण,  कूिनीखिक पिलका साथै क्षेरीय िथा उप-क्षेरीय 

सियोग संयन्रका बैठकिरूमा नपेालको आखथिक खिि अखभवखृद्ध 

िुनेगरी सिभाखगिा रिनेछ ।  

२. सरोकारवाला खनकायसुँगको सिकायिमा संभाव्यिाका आधारमा 

दशेगि लक्ष्य िोकी सम्बखन्धि मलुकुको आखथिक िथा खवकास नीखि 

र बिार संभावनािरूको अध्ययन गने लगायका  कायिक्रम सजचालन 

गनि खवदशेखस्थि नेपाली खनयोगिरूको पररचालन गररनेछ । 

३. गैरआवासीय नपेाली, अन्िरािखरिय  संघ-संस्था र बिुराखरिय 

कम्पनीलाई नपेालमा रोिगारमलूक, दीघिकालीन र रूपान्िरणकारी 

पररयोिना सजचालन गनि उत्पे्रररि गरी खवदशेी पुुँिी, प्रखवखध र सीप 

आकखषिि गनुिका साथै नपेाली उत्पादनलाई खनयािि गनि प्रोत्सािन 

गररनेछ ।  

४. नेपाल-भारि-चीनबीच यािायाि पवूािधार र सजचार आबद्धिा, ऊिाि 

र पयििन लगायिका क्षेरमा खद्वपक्षीय िथा खरपक्षीय सियोग िथा 

सिकायिको प्रवद्धिन गररनेछ । दखक्षण एखसया िथा उत्तर एखसयासुँगका 

आखथिक खसनिीलाई मलुुकको आखथिक सामाखिक रूपान्िरणमा 

उपयोग गररनछे । 

 

३. राखरिय खिि अनकूुल िुने गरी 

खवद्यमान सखन्ध, संझौिा र 

समझदारीको खव्ेषण गरी 

पनुरावलोकन गने । 

१. कायािन्वयनमा रिकेा सखन्धको वस्िुगि खव्ेषणका आधारमा 

पररमाििन िथा अन्िरािखरिय सम्बन्धमा दखेिएका नयाुँ समीकरण िथा 

शखि रािनीखिकरणको सकू्ष्म अध्ययन र खव्ेषणबाि मार सन्िुखलि 

नयाुँ सखन्ध, सम्झौिा गररनछे । 

२. पारविन, आपखूिि िथा बिार पिुुँच र प्राखवखधक क्षरेबाि पनि सक्न े

नकारात्मक प्रभावको खव्ेषण गरी सो  सम्बन्धी  कायिको लाखग 

अन्िरखनकाय समन्वय अखभवखृद्ध गररनछे । 

३. वस्िु िथा सेवाको सिुखलयिपणूि बिार पिुुँचको प्राखि, प्रखवखध 

िस्िान्िरण, सीमापार बसाइुँ-सराई, पयािवरण र मौसम पररवििन िस्िा 

क्षेरसुँग सम्बखन्धि अन्िरािखरिय खनयमन प्रखक्रयालाई खवकासशील 

िथा भपूररवेखष्ठि मलुुकको खििसम्मि बनाउने प्रयास गररनेछ र समान 

आखथिकस्िर भएका मलुुकिरूसुँग स्विन्र व्यापार सम्झौिा गरी वस्ि ु

िथा सेवा व्यापार प्रवद्धिन गनि िोड खदइनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४.  कूिनीखिक दक्षिामा अखभवखृद्ध 

गरी गणुस्िरीय सेवा प्रवािको 

सखुनखश्चििा गन े।     

१. पररखस्थखििन्य र काननुी समस्यामा परेका नपेालीलाई 

आवश्यकिानसुार काननुी परामशि, रािि िथा उद्धारको व्यवस्था 

गररनेछ ।  

२.  कूिनीखिक सम्बन्ध स्थाखपि रारिमा वैधाखनक प्रखक्रयाबाि प्रवेशाज्ञा 

खदन ेखवषयमा प्रभावकारी अनगुमन बढाइनछे । 

३. व्यवसाखयक, दक्ष र प्रखिस्पधी कूिनीखिक सेवाका लाखग आवश्यक 

काननुी संरचनाको व्यवस्था, िनशखि खवकास योिनाको खनमािण, 

कायिसम्पादनमा आधाररि व्यवस्थापन प्रणालीको अवलम्बन, ज्ञान 

व्यवस्थापन िथा संस्थागि अखभलेि व्यवस्थापनको सबलीकरण 

लगायिका कायि गररनछे ।  

४. संयिु रारि संघ लगायि अन्य अन्िर-सरकारी, अन्िरािखरिय संघ- 

संस्थामा नेपालको िफि बाि खनयखमि रूपमा उम्मेदवारी खदने िथा िी 

खनकायका नीखिगि र कायिकारी पदका लाखग नेपाल पररारि सेवा 

लगायि खनिामिी सेवाका इच्छुक कमिचारीलाई योग्य बनाउन 

आवश्यक प्रणालीगि, नीखिगि र काननुी व्यवस्था अपनाइनेछ ।  

५. रािदानी सेवा र कन्सलुर सेवालाई सचूना प्रखवखधमा आधाररि 

बनाइनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिना अवखधमा अन्िरािखरिय आखथिक सम्बन्ध सदुृढ भइि खवश्वव्यापी रूपमा नपेालको प्रखिष्ठा अखभवखृद्ध िुनकुो 

साथै बाह्य स्रोि प्रवािमा सकारात्मक प्रभाव पनछे । आखथिक कूिनीखिको दशेगि र क्षरेगि रणनीखिको प्रभावकारी 

कायािन्वयन भएको िुनेछ । थप मलुुकिरूसुँग खद्वपक्षीय परामशि संयन्रको स्थापना भई खनयखमि बैठक र नखििामलूक 

रणनीखिक संवाद भएको िुनछे । संयिु रारि संघीय प्रणालीका अङ्ग िथा खवश्व व्यापार संगठन िस्िा खनकायमा 

कायिकारी ििमा नपेालको प्रखिखनखधत्व भएको िुनेछ । यस अवखधमा नेपालको उत्पादकत्व र आपखूिि क्षमिा अखभवखृद्ध 

भई व्यापार घािामा न्यनूीकरणमा योगदान पगुेको र नेपाल खभखरने पयििकको संख्या उल्लेख्य रूपमा वखृद्धमा सघाउ 

पगुकेो िुनछे । दक्ष र सीपयिु कामदारिरू मार श्रम सम्झौिा भएका सरुखक्षि गन्िव्यमा मार िानेछन ्। मलुुकलाई 

आवश्यक पन े प्रखवखध सिि रूपमा खभखरएको िुनछे । अन्िरािखरिय सम्बन्धको प्रवद्धिन र कूिनीखिमा संलग्न 

िनशखििरूको क्षमिा अखभवखृद्ध भएको िुनछे । 
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९.४ िामन्ि सवु्यिथथा ि सिुक्षा 

१. पृष्ठभूमि 

शाखन्ि सवु्यवस्था र सरुक्षाको खवश्वसनीय वािावरण सशुासन र खवकासका लाखग पवूिशिि िो । सशुासन र खवकास 

खदगो शाखन्ि र खस्थरिाको मलू आधार िो । नेपालको संखवधानले नेपालको स्विन्रिा, साविभौमसत्ता, भौगोखलक 

अिण्डिा र स्वाधीनिाको संरक्षण गद ैराखरिय एकिा अक्षणु्ण राख्ने̧  राखरिय सरुक्षा प्रणालीको खवकास गरी शाखन्ि-

सरुक्षाको व्यवस्था गन,े सवािङ्गीण मानवीय सरुक्षाको प्रत्याभखूि गने िथा राखरिय सरुक्षा नीखिका आधारमा नपेाली 

सेना, नेपाल प्रिरी, सशस्त्र प्रिरी बल नपेाल लगायि सबै सरुक्षा खनकायलाई सबल¸ सदुृढ¸ व्यावसाखयक¸ समावेशी 

एवम ्िनउत्तरदायी बनाउने र राखरिय आवश्यकिा अनरुूप नागररकलाई रारिको सेवा गनि ित्पर िथा सक्षम बनाउन े

लगायिका नीखिलाई आत्मसाि ् गरेको छ । मलुुकलाई आन्िररक िथा बाह् य सरुक्षा चनुौिीबाि प्रखिरक्षा गद ै

नागररकको िीउ, धन, समानिा र स्विन्रिाको संरक्षण, शाखन्िपवूिक बाुँच्न पाउने अखधकारको सखुनखश्चििा िथा उद्यम 

एवम ् व्यापार-व्यवसायको सरुक्षाको प्रभावकारी प्रबन्ध गनुि राज्यको संवैधाखनक दाखयत्व समेि रिकेो छ । संघीय 

व्यवस्था बमोखिम संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा राखरिय िथा अन्िरािखरिय सरुक्षा चनुौिीलाई पवूािनमुान गनि सक्न े

प्रभावकारी राखरिय सरुक्षा प्रणालीको खवकास गद ै समनु्नि, आत्मखनभिर र खदगो आखथिक खवकासका लाखग शाखन्ि 

सरुक्षाको उपयिु वािावरण खनमािण गनुि राखरिय प्राथखमकिाको खवषय िो । काननुको प्रभावकारी कायािन्वयन र अपराध 

खनयन्रण माफि ि प्रत्येक नपेालीलाई सिुी र िसुी िुल्याउन िथा सामाखिक-आखथिक खवकासका लाखग भरपदो आधार 

खनमािण गनि शाखन्ि सरुक्षाको बिुआयाखमक पक्षको गणुात्मक खवकासको गखिलाई आगामी खदनमा िीव्र बनाउन ुपनेछ । 

मलुुकको समग्र राखरिय खिि, सरुक्षा र प्रखिरक्षासम्बन्धी नीखिलाई समयानकूुल बनाउुँद ैसबै सरुक्षा संयन्रको संस्थागि 

सदुृढीकरण एवम ्आधखुनकीकरण गद ैराखरिय सरुक्षालाई थप सबल, सदुृढ र िनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ ।  

२. प्रिुख सिथया 

सवािङ्गीण मानवीय सरुक्षाको प्रत्याभखूिका लाखग मानवीय खवकासका सबै पक्ष समेि्न े गरी राखरिय सरुक्षा 

प्रणालीलाई समायानकूुल खवकास गनि नसखकन,ु शाखन्ि सवु्यवस्था कायम राख्ने कायिमा िनस्िरमा अपेक्षाकृि 

दाखयत्वबोध िुन नसक्न,ु शाखन्ि सरुक्षालाई सामाखिक-आखथिक खवकासका क्षेरगि खक्रयाकलापमा आन्िररकीकरण गनि 

नसखकन,ु शाखन्ि सरुक्षाको पवूि सिगिा, पवूि-ियारी र पयािि सावधानी अपनाउन नसक्न,ु सीमा िथा अध्यागमन 

व्यवस्थालाई आवश्यक/ अपखेक्षि सदुृढ एवम ् व्यवखस्थि गनि नसखकन,ु सरुक्षाका आन्िररक िथा बाि् य दवैु पक्षमा 

सचूना एवम ् नवीनिम प्रखवखधको उच्चिम उपयोग गनि नसखकन,ु शाखन्ि सरुक्षासुँग सम्बखन्धि सचूनाको प्राखि, 

खव्ेषण, प्रयोग र सम्पे्रषण पयािि मारामा िुन नसक्न,ु सरुक्षा खनकायिरूलाई समयको पररवििनसुँग ैथप सबल¸ चसु्ि¸ 

दक्ष र प्रखिस्पधी बनाउन आवश्यक संस्थागि सदुृढीकरण एवम ्आधखुनकीकरणका लाखग पयािि साधन स्रोि उपलब्ध 

निुनु̧  सरुक्षा खनकायलाई आवश्यक पने िाििखियार¸ गोलीगठ्ठा¸ बन्दोबस्िी लगायिका सरुक्षा सामग्री स्वदशेखभर 

पयािि मारामा उत्पादन गनि नसखकनु̧  मलुुकमा ठूला र रणनैखिक मिववका खवकास आयोिना सजचालन गदाि राखरिय 

सरुक्षामा पन े प्रभावको लेिािोिा र खव्ेषण गन े पद्दखि निुन ु र सरुक्षा खनकायको चल-अचल सम्पखत्तको सचूना 
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प्रखवखधमा आधाररि व्यवखस्थि र एकीकृि अखभलेि ियार गनि नसक्न ु िस्िा खवषय यस क्षरेका प्रमिु समस्याका 

रूपमा रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि  

शाखन्ि सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम राख्न े कायिमा िीन ििका सरकारिरूबीच काननुी र संस्थागि क्षमिा र 

अन्िरसम्बन्धको प्रभावकारी खवकास गनुि, द्वन्द्वका स्रोिको समयमै आुँकलन गरी व्यवस्थापन गनुि, सामाखिक खवकृखि, 

खवभेद, बखिरकरण र सामाखिक-आखथिक असरुक्षाका कारण उत्पन्न िुनसक्ने सरुक्षा चनुौिी खनराकरण गनि यसलाई सबै 

क्षेरगि खवषयमा समि्ेन,ु िनअपके्षा र उपलब्ध स्रोि–साधन बीचको अन्िरलाई कम गनुि, सरुक्षा चनुौिीको बदखलुँदो 

स्वरूप र प्रकृखिसुँग िधु्न सरुक्षा खनकायको आधखुनकीकरण र व्यावसायीकरण गनुि, नपेाली सेना, नेपाल प्रिरी, सशस्त्र 

प्रिरी बल नेपाल लगायि सबै सरुक्षा खनकायलाई समावेशी र िनउत्तरदायी बनाउुँद ैकायिरि िनशखिलाई समयानकूुल 

िाखलम, प्रखशक्षण, सैन्य िथा सरुक्षा उपकरण आवश्यक मारामा उपलब्ध गराउन,ु वखृत्त खवकासका उखचि अवसर 

सन्िुखलि र न्यायपणूि िररकाले उपलब्ध गराई उनीिरूको मनोबल उच्च राख्नु̧  काननुको बाध्यकारी पररपालनाप्रखि 

नागररकको कििव्य र दाखयत्वबोध गराउन,ु िलु्ला खसमाना र भमूण्डलीकरणका कारण बढ्दो संगखठि अपराध 

खनयन्रणका लाखग आवश्यक संख्यामा नखििामिुी, खिम्मेवार र उत्प्रेररि िनशखि उपलब्ध गराउन,ु अन्िरािखरिय र 

संवेदनशील क्षरेीय सरुक्षा वािावरण, अन्िरािखरिय आिङ्कवाद, गैरसंवैधाखनक खक्रयाकलाप, िलु्ला अन्िरािखरिय 

खसमाना िथा अन्िरािखरिय संगखठि अपराध लगायिका गखिखवखधिरू खनयन्रण गनुि, अन्िरािखरिय खसमानामा िुन ेघसुपैठ¸ 

अखिक्रमण र अबाखजछि गखिखवखधलाई खनयन्रण गनुि¸ आप्रवासन िथा शरणाथी समस्यालाई समाधान गनुि¸ सरुक्षा 

संयन्र र खनकाय बीच समन्वय र कायाित्मक सम्बन्ध सदुृढ िुल्याई मलुुकको समग्र सरुक्षा व्यवस्थामा सधुार ल्याउन ु

यस क्षेरका प्रमिु चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्।  

संक्रमणकालको अन्त्य भई खस्थरिा सखििको स्पष्ट कायिखदशा, मलुकुभर खवस्िाररि सरुक्षा संयन्र, िनचिेनामा 

आएको अखभवखृद्ध, अपराध अनसुन्धानमा नवीनिम प्रखवखधको खवकास एवम ्सिि उपलब्धिा, स्वास््य सेवा, प्रकृखि 

संरक्षण, िनखिि िथा उिारिस्िा सेवामलूक कायिमाफि ि सरुक्षा खनकाय र नागररक बीचको सम्बन्ध सदुृढीकरण, सरुक्षा 

सम्बन्धी सचूना र सियोग आदान प्रदानका लाखग क्षेरीय र अन्िरािखरिय संगठनसुँगको सम्बन्ध खवकास, सचूना 

प्रखवखधमा भएको खवकाससुँगै सरुक्षा खनकायिरूमा आधखुनक प्रखवखध र उपकरणको प्रयोग क्रमशः खवस्िाररि िुुँद ैिान ु

यस क्षेरको अवसरका रूपमा रिकेा छन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

स्विन्र, अिण्ड,  सरुखक्षि, साविभौम र  शाखन्िपणूि नपेाल । 

४.२ लक्ष्य 

सवािङ्गीण मानवीय सरुक्षा सखििको खवकास र समखृद्धका लाखग शाखन्ि सरुक्षाको पणूि प्रत्याभखूि गद ैराखरिय खिि 

र स्वाथिको संरक्षण एवम ्संवद्धिन गने । 
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४.३ उदे्दश्य 

1. संघ¸ प्रदशे र स्थानीय ििमा रिन ेसबै सरुक्षा खनकायबीच शाखन्ि-सरुक्षाका खवषयमा सियोग र समन्वय सदुृढ 

गद ैखवश्वसनीय र भरपदो सरुक्षा प्रणाली खवकास गनुि ।  

2. सामाखिक खवकृखि, द्वन्द्व, अपराध र खिसंा खनयन्रण गद ैखदगो शाखन्ि प्रवििन गनुि । 

3. शाखन्िमरैी खवकास प्रणाली िथा संवेदनशील खवकास प्रखक्रयालाई अवलम्बन गद ै सामाखिक-आखथिक 

खवकासका क्षेरगि खवषयमा शाखन्ि सरुक्षाको खवषयलाई आन्िररकीकरण गनुि । 

4. सबै सरुक्षा खनकायलाई समयानकूुल चसु्ि¸ दक्ष¸ व्यावसाखयक र साधन-स्रोि सम्पन्न िुल्याउन ु। 

5. अन्िरािखरिय खसमाना र सीमा नाकाको सरुक्षा व्यवस्था र अध्यागमन प्रणालीलाई सदुृढीकरण गनुि । 

6. खवद्यिुीय माध्यममा आधाररि व्यखिगि घिना दिाि र नागररकको सबै प्रकारका सचूना र खववरण सखििको 

एकीकृि राखरिय पररचय व्यवस्थापन सचूना प्रणालीको खवकास गरी राज्यबाि प्रवाि िुने सेवासखुवधालाई 

समेि एकीकृि सचूना प्रणालीमा आबद्ध गनुि । 

7. सबै सरुक्षा खनकायको व्यावसाखयक क्षमिा अखभवखृद्ध गरी राखरिय िथा अन्िरािखरिय शाखन्ि स्थापनामा 

योगदान परु् याउन ु ।      

४.४  िणनीमि िथा कायषनीमि  

िणनीमि कायषनीमि 

१. सरुक्षा र प्रखिरक्षा सम्बन्धी नीखि¸ 

रणनीखि र काननु िथा 

संगठनात्मक पक्षमा समसामखयक 

सधुार गरी राखरिय सरुक्षा 

व्यवस्थालाई सदुृढ बनाउन े। 

१. मलुुकको सरुक्षा संवेदनशीलिालाई उखचि सम्बोधन गद ै नयाुँ 

राखरिय सरुक्षा नीखि ििुिमा गरी कायािन्वयनमा ल्याइनछे । 

२. मलुुकको बाि् य सरुक्षा सरोकारका खवषयलाई उखचि सम्बोधन गन े

गरी प्रखिरक्षा नीखि कायािन्वयनमा ल्याइनेछ । 

३. सबै सरुक्षा खनकायिरू सम्बन्धी काननुलाई पनुरावलोकन गरी 

आवश्यक संशोधन िथा अद्यावखधक गररनछे । 

४. सबै सरुक्षा खनकायको मौिदुा संगठन संरचनालाई समयानकूुल थप 

चसु्ि र प्रभावकारी बनाइनेछ । 

५. मलुुकको सरुक्षा¸ खसमाना िथा भौगोखलक अिण्डिा सम्बन्धी 

सचूना¸ नक्सा¸ अखभलेि िथा दस्िावेिलाई सरुखक्षि र 

अद्यावखधक राख्न खवखभन्न कायिक्रम संचालन गररनेछ । 

६. सबै सरुक्षा अङ्गिरूबीच अन्िसिम्बन्ध, सिकायि िथा मित्वपणूि 

सचूनाको साझेदारी गद ैआन्िररक िथा बाह्य सरुक्षा प्रणालीलाई 

चसु्ि र सदुृढ िुल्याइनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२. काननुको पररपालना, सामाखिक 

न्याय र द्वन्द्व व्यवस्थापन माफि ि 

खदगो शाखन्ि प्रवद्धिन गन े। 

१. खदगो शाखन्ि प्रवििनको खवषयलाई राज्यका सब ै नीखि िथा 

कायिक्रममा समन्वयात्मक एवम ् सामजिस्यपणूि ढङ्गले 

मलूप्रवािीकरण गररनेछ । 

२. खदगो शाखन्िका लाखग गरैखवभदेकारी नीखि र काननु ििुिमा िथा 

कायािन्वयन गररनछे । 

३. सामाखिक न्यायमाफि ि खदगो शाखन्ि प्रवििनका लाखग स्थानीय ििमा  

बिुआयाखमक कायिक्रम र सामदुाखयक मध्यस्थिा एवम ् द्वन्द्व 

व्यवस्थापनको क्षमिा अखभवखृि गररनछे । 

४. समािमा िुनसक्ने खववाद र द्वन्द्वका कारणका बारेमा समयम ै

पखिचान गनिसक्न े गरी खनयखमि सचूना संकलन र खव्ेषण गनि 

खवशेषज्ञ इकाईको स्थापना र क्षमिा खवकास गररनेछ । 

३. खवद्यमान काननुी एवम ् संस्थागि 

व्यवस्थाको सदुृढीकरणसखिि 

बिुसरोकारवाला खनकायसुँग 

साझदेारी माफि ि सामाखिक 

खवकृखि, द्वन्द्व, अपराध, खिसंा र 

लाग ू पदाथिको कारोबार िथा 

दवु्यिसन खनयन्रण गन े। 

१. स्थानीय ििसुँगको समन्वय र सिकायिमा सामाखिक खवकृखि, 

दवु्यिसन र अपराध खनयन्रणका अखभयान  सजचालन गररनछे । 

२. सरकारी, गरैसरकारी, नागररक समाि िथा अन्य सरोकारवालाको 

सिकायिमा लाग ू पदाथिलाई खनषधे र मखदरा खबक्री-खविरणलाई  

व्यवखस्थि गररनेछ । 

३. दवु्यिसनमा परेका व्यखििरूलाई उपचार र पनुःस्थापना गरी 

उद्यमशील र आत्मखनभिर बनाइनेछ । 

 

४. शाखन्ि सरुक्षा, अपराध 

अनसुन्धान र खनयन्रणका लाखग 

आधखुनक प्रखवखधको प्रयोग िथा 

गिुचर सरुक्षा सचूना प्रणालीको 

(Security Intelligence) 

संस्थागि एवम ् प्राखवखधक 

सदुृढीकरण गन े। 

१. शाखन्ि सरुक्षा र अपराध खनयन्रणका लाखग रोकथाममलूक, 

उपचारात्मक र प्रवििनात्मक खक्रयाकलाप संचालन गररनछे । 

२. सरुक्षा इकाईिरू एवम ् सरुक्षा गिुचर (Security Intelligence) 

लाई सचूना प्रखवखध र रेखडयो सजचार निेवकि मा आबद्ध गररनछे । 

३. खिल्लास्िरीय प्रिरी इकाईमा बायोमेखिक सखििको अपराध िथा 

अपराधी अखभलेि प्रणाली ियार ि्यांक व्यवस्थापन गररनेछ । 

४. सबै सरुक्षा इकाईको आवश्यकिानसुार भौखिक एवम ् प्राखवखधक 

पवूािधार स्िरोन्नखि गररनेछ । 

५. अन्िरखनकाय सचूना साझेदारी संयन्र खवकास गररनछे । 
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५. खवकासका सबै आयाममा सरुक्षा 

चासोलाई सम्बोधन गने र सरुक्षा 

खनकायको खवकास खनमािण र 

खवपद ् व्यवस्थापन कायिक्षमिा 

अखभवखृद्ध गन े।  

१. मलुुकमा ठूला र रणनैखिक मित्वका खवकास आयोिना सञच्ालन 

गदाि त्यसले राखरिय सरुक्षामा पान ेप्रभावको लेिािोिा र खव्ेषण 

गने प्रणालीको खवकास गररनेछ । 

२. सेवामलूक, औद्योखगक, उत्पादनशील र खवकासमलूक क्षरेमा 

खवशेष सरुक्षा व्यवस्था गररनेछ । 

३. खवद्यमान सरुक्षा खनकायखभरै खवखशष्टीकृि िाखलम प्राि सरुक्षा दस्िा 

ियार गरी औद्योखगक क्षेरको सरुक्षाको लाखग खवशेष सरुक्षा इकाई 

स्थापना र सदुृढीकरण गररनेछ । 

४. राखरिय गौरव र रणनखैिक मित्वका ठूला खवकास आयोिनाको 

िग्गा प्राखि, खनमािण र संचालन सरुक्षाका खवषयमा समन्वयात्मक 

ढङ्गमा आवश्यक सरुक्षा व्यवस्था गररनछे । 

५. रणनैखिक र सामररक मित्वका पवूािधार खनमािण गनि नपेाली सेनाको 

क्षमिा अखभवखृद्ध गररनेछ । 

६. खवपद ्व्यवस्थापनका मित्वपणूि चरणमा प्रभावकारी भखूमका खनवािि 

गनि सक्न ेगरी सरुक्षा खनकायको क्षमिा अखभवखृद्ध गररनछे । 

६. नागररक-मैरी सरुक्षा व्यवस्था 

सदुृढ गने िथा नागररक र सरुक्षा 

अङ्ग बीचको सम्बन्धलाई  

सदुृढ बनाउन े। 

१. सरुक्षा चासो र चनुौिीको स्थानीय ििदखेि न ैखव्ेषण (Security 

and Crime Mapping) गने व्यवस्था र क्षमिा अखभवखृि 

गररनेछ । 

२. खनखश्चि उमेर समिूका यवुालाई सरुक्षा सम्बन्धी आधारभिू प्रखशक्षण 

खदइनेछ । 

३. नागररक र  सरुक्षा खनकायबीचको सम्बन्ध िथा साझेदारीलाई सदुृढ 

िुल्याउन खवखभन्न कायिक्रम सजचालन गररनछे ।  

४. राखरिय सेवा दललाई स्थानीय स्िरसम्म खवस्िार गद ै रारिप्रखि 

समखपिि¸ अनशुाखसि र बफादार रारिको सेवा गनि िवपर र सक्षम 

नागररकको खवकास गररनेछ । 

७. सबै सरुक्षा खनकायलाई 

समयानकूुल दक्ष¸ आधखुनक¸ 

व्यावसाखयक िथा साधन–स्रोि 

सम्पन्न बनाई सबै खकखसमका 

१. सबै सरुक्षा खनकायको िाखलम प्रखशक्षण नीखिलाई समयानकूुल 

पररमाििन गरी आवश्यक संख्यामा िाखलम¸ प्रखशक्षण िथा वखृत्त 

खवकासको सन्िुखलि र न्यायोखचि व्यवस्था गररनछे । 
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सरुक्षा चनुौिीलाई सामना गनि 

सक्षम बनाउन े। 

२. सरुक्षा बन्दोबस्िीका सामग्रीको िररद व्यवस्थालाई थप चसु्ि र 

पारदशी बनाई नेपाली सेना िथा अन्य सरुक्षा खनकायलाई 

आवश्यक पन े िवाई िथा िखमनी र नाखवक सरुक्षा उपकरण िथा 

सचूना प्रखवखधका साधन िथा मखेशनरी आवश्यक मारामा उपलब्ध 

गराइनेछ । 

३. सबै सरुक्षा खनकायका लाखग आवश्यक बन्दोबस्िीका सामग्रीको 

उत्पादन िथा आपखूििमा आत्मखनभिर िुन यससम्बन्धी मौिदुा 

उद्योग, कारिानाको सदुृढीकरण िथा क्षमिा खवस्िार र 

आवश्यकिा अनसुार नयाुँ उद्योग सजचालनमा ल्याइनछे । 

४. सरुक्षाकमीको आवास एवम ्ब्यारेकको पनुखनिमािण िथा नवखनमािण 

गरी सरुखक्षि र व्यवखस्थि िुल्याइनछे । 

५. सबै सरुक्षा खनकायमा आधखुनक सचूना प्रखवखधको उपयोग गद ै

खडखििल सरुक्षा प्रणालीको खवकास एवम ् खवस्िार गरी कायिदक्षिा 

अखभवखृद्ध गररनछे । 

६. सरुक्षा सम्बन्धी सबै खनकायको चल र अचल सम्पखत्तको व्यवखस्थि 

र एकीकृि अखभलेि ियार गनि खडखििलाइिेसन गररनछे ।  

७. सबै सरुक्षा खनकायका िाखलम/प्रखशक्षण संस्थाको स्िरोन्नखिका साथै 

सरुक्षा एवम ् प्रखिरक्षा सम्बन्धी खवषयमा उच्च ििको औपचाररक 

खशक्षा प्रवद्धिन गनि सम्भाव्यिाका आधारमा राखरिय प्रखिरक्षा 

खवश्वखवद्यालय वा सरुक्षा उच्च अध्ययन प्रखिष्ठान सजचालन 

गररनेछ । 

८. नेपालसुँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका खमररारिसुँग सैखनक 

कूिनीखि¸ सैन्य सियोगको आदान-प्रदान िथा संयिु अभ्यास 

माफि ि नेपाली सेनाको क्षमिा खवकास एवम ्साि वखृद्ध गररनेछ । 

८. सीमा सरुक्षा र अध्यागमन 

प्रणालीलाई खद्वपक्षीय एवम ्

बिुपक्षीय कूिनीखिक पिल िथा 

संस्थागि सदुृढीकरणका 

आधारमा व्यवखस्थि र सदुृढ 

गन े। 

१. सीमा क्षरेमा सीमा सरुक्षा र अपराध खनयन्रण गनि आधखुनक 

प्रखवखधयिु थप सरुक्षा पोष्ट िथा खवखशष्टीकृि इकाईको स्थापना 

एवम ्संस्थागि क्षमिा वखृद्ध गररनछे । 

२. अन्िरािखरिय संगठनसुँगको समन्वय र सियोगलाई अखभवखृद्ध गद ै

अपराध खनयन्रण गररनेछ । 
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 ३. खवद्यिुीय अध्यागमन प्रणालीको स्थापना र खवकास गररनछे ।  

४. सीमा सरुक्षा र अध्यागमन प्रणालीको सदुृढीकरणका लाखग खद्वपक्षीय 

एवम ्बिुपक्षीय सचूना आदान-प्रदानको संयन्र र साझेदारी खवकास 

गररनेछ । 

९. कारागार सम्बन्धी न्यनूिम 

मापदण्ड समयसापेक्ष रूपमा 

पररमाििन गरी प्रखवखधमैरी 

सेवासखुवधा सखििको सधुार 

गिृको रूपमा खवकास गन े। 

१. न्यनूिम मानवोखचि सेवा सखुवधा र भौखिक पवूािधारको सखििको 

कारागार खनमािण र सधुार गररनेछ । 

२. कैदी बन्दीलाई उत्पादनशील र खवकासका खक्रयाकलापमा संलग्न 

गराउन ेव्यवस्था गररनछे । 

१०. बिुउपयोगी िथा प्रखवखधयिु 

एकीकृि राखरिय पररचय 

व्यवस्थापन सचूना प्रणालीको 

खवकास गरी नागररकका सब ै

प्रकारका खववरण र राज्यबाि 

प्रदान गररन े सेवा सखुवधा 

समेिको अखभलेि एकीकृि 

रूपमा क्रमशः आबि गद ै

लैिान े। 

१. सबै नागररकलाई राखरिय पखिचान सखििको बिुउपयोगी राखरिय 

पररचयपर (स्मािि काडि) प्रदान गररनेछ । 

२. राखरिय पररचयपर व्यवस्थापन सचूना प्रणाली र सामाखिक सरुक्षा 

िथा व्यखिगि घिना दिाि व्यवस्थापन सचूना प्रणालीलाई एकीकृि 

गररनेछ । 

३. व्यखिगि घिना दिािलाई बायोमेखिक खववरण सखििको खवद्यिुीय 

प्रणालीमा आबद्ध गररनेछ । 

 

४. राज्यबाि प्रवाि िुने सामाखिक सरुक्षा भत्ता लगायि सबै सेवालाई 

राखरिय पररचयपर व्यवस्थापन सचूना प्रणालीमा आबद्ध गद ै

खवद्यिुीय र बैंखकङ प्रणालीमा आधाररि बनाइनछे । 

११. सरुक्षा खनकायको व्यावसाखयक 

क्षमिा अखभवखृद्ध गद ैराखरिय िथा 

अन्िरािखरिय शाखन्ि स्थापनामा 

योगदान परु् याउन े।      

१. सबै सरुक्षा खनकायलाई शाखन्ि स्थापना कायिमा आवश्यक पन े

प्रखशक्षण¸ सरुक्षा सामग्री िथा उपकरण उपलब्ध गराइनछे । 

२. अन्िरािखरिय शाखन्ि स्थापनामा नपेाली सरुक्षाकमीको सिभाखगिा र 

योगदानलाई क्रमशः खवस्िार गद ैलखगनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

संघ, प्रदशे, स्थानीय िि र सबै सरुक्षा खनकायबीच सरुक्षा खवषयमा सदुृढ समन्वय िथा वैज्ञाखनक एवम ्

प्रखवखधयिु सरुक्षा व्यवस्थाको कायािन्वयन माफि ि खदगो शाखन्ि र खवश्वसनीय सरुक्षा वािावरण खनमािण भएको िुनछे । 

सरुक्षा चासोमा िनसिभाखगिा सखुनखश्चि भई प्रशासन नागररकमरैी भएको िुनछे । शाखन्ि सरुक्षाको बिुआयाखमक 

पक्षको सम्बोधन र क्षेरगि खवकास योिनामा मलूप्रवािीकरण भएको  िुनेछ । भौखिक पवूािधार खवकास र 
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औद्योखगकीकरणमा बाधा परु् याउन ेगखिखवखधको खनयन्रण भई आयोिना सरुक्षा सदुृढ भएको िुनछे । लाग ूपदाथिको 

कारोबार एवम ् दवु्यिसन खनयन्रण, मखदराको उत्पादन, खबक्री-खविरण एवम ् प्रयोग व्यवखस्थि भई स्वस्थ, सभ्य र 

अपराधमिु समाि खनमािण भएको िुनछे ।  साइबर क्राइम, आखथिक अपराध, आिंकवाद, मानव बेचखबिन र लाग ू

पदाथि अपराधमा उल्लेख्य कमी आएको िुनछे । सबै सरुक्षा खनकायमा आधखुनक सरुक्षा उपकरण िथा बन्दोबस्िीको 

सामग्री र पयािि मारामा िाखलम/प्रखशक्षणको व्यवस्था माफि ि दक्षिा एवम ् व्यावसाखयक क्षमिा अखभवखृद्ध भई 

आन्िररक िथा बाह्य सरुक्षा व्यवस्था सबल, सदुृढ र िनउत्तरदायी भएको िुनेछ । 

९.५ मनिाषचन प्रणाली 

१. पृष्ठभूमि  

नेपालले प्रखिस्पधाित्मक बिुदलीय, लोकिाखन्रक गणिन्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । यस 

प्रणालीको स्थाखयत्व र खदगोपनाका लाखग आवखधक खनवािचन प्रणाली एक मित्वपणूि आधार स्िम्भ िो । नेपालको 

संखवधान एवम ्काननुले स्विन्र, खनरपक्ष र भयरखिि वािावरणमा िनिाले आफ्नो मिाखधकारबाि िनप्रखिखनखध छनौि 

गने अखधकार सखुनखश्चि गनुिका साथै प्रत्येक बाखलग नपेाली नागररकलाई खनवािचन प्रखक्रयामा सिभागी िुन,े मिदान गन,े 

खनवािचन सम्बन्धी सचूना प्राि गन ेअखधकारको प्रत्याभखूि गरेको छ । संखवधानले खनवािचन आयोगलाई सबै प्रकारका 

खनवािचनको सजचालन, रेिदिे, खनदशेन र खनयन्रण र खनवािचनको प्रयोिनको लाखग मिदािा नामावली संकलन गन,े 

रािनीखिक दलको दिाि र खनयमन गने िस्िा मित्वपणूि खिम्मेवारी समेि प्रदान गरेको छ । नेपालको संखवधान िारी 

भएपश्चाि् रारिपखि, उपरारारिपखि, संघीय संसद, प्रदशे सभा र स्थानीय ििका खनवािचन सफलिापवूिक सम्पन्न 

भइसकेका छन ्। यस क्रममा समावेशी र समानपुाखिक प्रखिखनखधत्व िुने गरी ३६,००० भन्दा बढी िनप्रखिखनखध 

खनवािखचि भई संघीय लोकिाखन्रक प्रणाली संस्थागि भएको छ । 

२. प्रिुख सिथया 

खनवािचन सम्बन्धी ऐनमा आवखधक खनवािचनको खमखि उल्लेि नभएको कारणले खनवािचन समय साररणी बनाई 

खनवािचन कायि सजचालन गनि नसखकन,ु खनवािचन काननुमा दोिोरोपना िथा अस्पष्टिा रिन,ु मिदािा नामावली दिाि 

सफ्िवेयरलाई समयमा नै अद्यावखधक गनि नसक्न,ु मिदािा नामावलीलाई रखुिरखिि बनाउन नसखकन,ु सरोकारवालाको 

सिमखिमा खवद्यिुीय मिदान यन्रको प्रयोग गरी मिदान एवम ्मिगणना गनि नसखकन,ु धेरैिसो खनवािचन कायािलयको 

आफ्नै भवन निुन ुयस क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

िाल आयोगबाि ियार गनि लाखगएको आयोगको िेस्रो रणनीखिक योिनाका रणनीखिक स्िम्भ, लक्ष्य र 

खक्रयाकलाप कायािन्वयन गनुि, खनवािचन सजचालन िथा व्यवस्थापन गन े खनकायलाई आधखुनक प्रखवखधयिु, चसु्ि, 
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दरुुस्ि िथा सक्षम बनाउन,ु खनवािचनका सरोकारवाला सबै पक्ष खमली आवखधक खनवािचनलाई स्वच्छ, स्विन्र र 

खमिव्ययी ढंगबाि सम्पन्न गराउन,ु प्रभावकारी खनवािचन खशक्षाको माध्यमबाि ससुखूचि मिदािा ियार पानुि, खनवािचन 

आचारसंखििाको पणूि पररपालना गनुि-गराउन ुिस्िा चनुौिी यस क्षरेमा रिकेा छन ्। 

सबै प्रकारका खनवािचनलाई सफलिापवूिक सम्पन्न गन ेसक्षम खनकायको रूपमा खनवािचन आयोगको खवश्वसनीयिा 

रिन,ु आयोगलाई राखरिय िथा अन्िरािखरिय क्षेरबाि सियोग र समथिन प्राि िुन,ु लोकिन्र र खनवािचनप्रखि 

सरोकारवालाको प्रखिबद्धिा बढ्न,ु खनवािचन आयोगप्रखि मिदािािरूको खवश्वास बढ्द ै िान,ु सचेि नागररक समाि 

एवम ् बढ्दो िनचेिनाले खनवािचन एउिा राखरिय अखभयानको रूपमा खवकास िुुँद ै िान,ु आमसजचार र सामाखिक 

सजिालको खवस्िार िुन,ु खनवािचन प्रखक्रयामा नवीनिम प्रखवखधको प्रयोगको सम्भावना रिन ुिस्िा अवसर यस क्षरेमा 

रिकेा छन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच  

स्वच्छ, स्विन्र, खनरपक्ष, खवश्वसनीय एवम ्खमिव्ययी खनवािचनको सजचालन एवम ्व्यवस्थापन । 

४.२ लक्ष्य  

सबै उम्मेदवार िथा मिदािालाई आफ्नो रािनीखिक अखधकार खनवािध ढगंले उपभोग गनि पाउन ेअवसर प्रदान 

गरी स्वच्छ, स्विन्र, खनरपक्ष, खवश्वसनीय र खमिव्ययी आवखधक खनवािचन गन े। 

४.३ उदे्दश्य  

1. खनवािचन सम्बन्धी ऐन, खनयम, कायिखवखध र खनदखेशकामा समसामखयक सधुार एवम ्खनवािचन चक्रका सम्पणूि 

खक्रयाकलापलाई प्रखवखधयिु र खमिव्ययी बनाई स्वच्छ, खनरपक्ष, स्विन्र, खवश्वसनीय एवम ् भयरखिि 

खनवािचन प्रणालीको माध्यमबाि नागररकको मिाखधकारको सखुनखश्चििा गद ै लोकिन्रको संस्थागि 

खवकासमा योगदान गनुि । 

2. खनवािचनका सरोकारवाला बीचको आपसी सम्बन्धलाई समन्वयात्मक, सियोगात्मक र सदुृढ बनाउुँद ै

खनवािचन कायिक्रम र प्रखक्रयामा मिससु िुने गरी सधुार गद ैलैिान ु। 

3. खनवािचन खशक्षा माफि ि मिदािालाई सशिीकरण गरी खनवािचनलाई बढीभन्दा बढी सिभाखगिामलूक  

बनाउन ु।  
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

1. खनवािचन सम्बन्धी काननुमा 

भएका अस्पष्टिा एवम ्

अपणूििालाई ििाई थप 

पररमाििन  िथा परररकृि गनुिका 

साथै नीखिगि सधुार गन े। 

 

1. खनवािचन सम्बन्धी काननुमा समसामखयक सधुार र पररमाििन गररनछे ।    

2. खनवािचन समय साररणीको माध्यमबाि खनवािचनको पवूािनमुान गरी 

खनवािचनलाई सरल, छररिो र प्रभावकारी बनाइनेछ । 

3. नेपाल सरकार, रािनीखिक दल र अन्य सरोकारवालासुँग छलफल गरी 

काननुमै आवखधक खनवािचनको सखुनखश् चििा गरी खनवािचन समय 

साररणी बनाई खनवािचन सम्बन्धी खक्रयाकलाप संचालन िुने व्यवस्था 

खमलाइनछे ।  

4. आवश्यकिा अनसुार मिदान केन्द्रको पनुरावलोकन, उत्प्रेरणामलूक 

खनवािचन खशक्षा  कायिक्रम, अपाङ्गमैरी मिदान व्यवस्था, सरल 

मिदान प्रखक्रया अवलम्बन गरी सम्पणूि मिदािालाई मिदानमा 

सिभागी िुने वािावरण खसििना गररनेछ । 

2. प्रभावकारी खनवािचन खशक्षा 

संचालन िथा नवीनिम 

प्रखवखधको उच्चिम प्रयोग गरी 

मिदािा नामावली दिाि, 

अद्यावखधक, मिदान र 

मिगणना गन े।  

 

1. खनवािचन कायिक्रम एवम ्प्रखक्रयालाई सरल, स्पष्ट, खछिो छररिो िथा 

प्रभावकारी बनाउन खनवािचन व्यवस्थापनका सम्पणूि प्रखक्रयामा क्रमश: 

नवीनिम प्रखवखध िस्िैः खवद्यिुीय मिदान यन्रको प्रयोग गररनछे । 

2. मिदािा नामावली दिाि िथा अद्यावखधक कायिक्रमलाई स्थानीय 

ििका वडास्िरसम्म परु् याइ मिदािा नामावली दिािलाई अखभयानको 

रूपमा संचालन गररनछे । 

3. अनलाइन प्रणालीबाि समिे मिदािा नामावलीमा नाम दिाि गने 

प्रणालीको खवकास गररनेछ । 

4. संचारका आधखुनक साधन प्रयोग गरी आयोगको िानकारीमलूक 

सचूना िथा सन्दशेिरू सरोकारवाला समक्ष प्रभावकारी रूपमा 

परु् याइनछे । 

5. रािनीखिक दल दिाि िथा अध्यावखधक र रािनीखिक दलको आय-

व्ययलाई पारदशी बनाउन एवम ्खनवािचन सम्बन्धी िचिलाई सीमाबद्व 

बनाउन सफ्िवेयरको खनमािण र प्रयोग गररनेछ । 
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3. सबै रािनीखिक दल, 

सरोकारवाला र सरुक्षा 

खनकायबीचको आपसी 

समन्वयबाि खवश्वाखसलो 

वािावरण खसििना गरी खनवािचन 

सरुक्षालाई मिबिु र भरपदो 

बनाउन े। 

1. खनवािचनका सरोकारवालासुँग समुधरु सम्बन्ध रािी, सरुक्षा खनकायको 

पररचालन िथा आचार संखििाको पणूि पररपालना गरी गराई 

खनवािचनलाई शाखन्िपणूि बनाउन ेकायिमा सबैको स्वाखमत्व र प्रखिबद्विा 

िाखसल गररनेछ ।           

2. खनवािचन सरुक्षा िोखिम खव्ेषण गरी सरुक्षा खनकायिरूको 

संलग्निामा सरुक्षा व्यवस्थालाई मिबिु पान े प्रणालीको खवकास 

गररनेछ । 

3. खनवािचनको सन्दभिमा संचार माध्यमको अनगुमनलाई प्रभावकारी 

बनाइनछे ।  

4. नेपाल सरकार, रािनीखिक दल, आमसजचार माध्यम, नागररक 

समाि, दाि ृ खनकाय लगायि खनवािचनका सरोकारवालाको बीचमा 

आपसी खवश्वास, समझदारी खनमािण, सिकायि, सम्वादका लाखग 

खवखभन् न कायिक्रम सजचालन गररनछे । 

4. खनवािचन आयोगको संस्थागि 

सदुृढीकरण गन े।   

1. खनवािचनसुँग सम्बखन्धि कमिचारीलाई मिदािा नामावली दिाि, 

खनवािचन सामग्री व्यवस्थापन, लेिा िस्िा खनवािचन व्यवस्थापनको 

आधारभिू िानकारी सम्बन्धी िाखलम, अखभमिुीकरण एवम ् अन्य 

खवषयगि र पनुिाििगी िाखलम कायिक्रमका माध्यमबाि क्षमिा 

अखभवखृद्व गररनछे । साथै, खनवािचनमा संलग्न िनशखिलाई खवषयगि 

एवम ्पनुिाििगी िाखलम प्रदान गररनेछ । 

2. खनवािचन सम्बन्धी खवश्वमा भएका राम्रा अभ्यासलाई नपेालमा 

खभत्र्याउन सखकन े सम्भावनाको बारेमा अध्ययन, अनसुन्धान िथा 

खवकास गररनेछ । 

3. रािनीखिक दल, आयोगका पदाखधकारी िथा कमिचारी िथा 

खनवािचनमा िखिने िनशखिको लाखग छुट्टाछुटै्ट आचारसुँखििा खनमािण 

गरी लाग ूगररनछे । 

4. िग्गा नभएका खिल्ला खनवािचन कायािलयको िग्गा प्राि गरी र िग्गा 

भएका िर भवन नभएका खिल्ला खनवािचन कायािलयको भवन खनमािण 

गररनेछ । 
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5. िखचिलो बन्द ैगइरिकेो खनवािचन प्रचार-प्रसार अखभयानलाई खनयन्रण 

गरी रािनीखिक दल एवम ्उम्मेदवार बीचमा Equal Level Playing 

Field कायम गनि प्रयास गररनेछ । 

6. खवदशेमा रिकेा िथा अनपुखस्थि मिदािाको मिदानको अखधकार 

स्थाखपि गन ेसम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गररनछे । 

7. सरकारबाि रािनीखिक दललाई खदइने अनदुान (State Funding) 

को खवषयमा आवश्यक अध्ययन गररनछे ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

रखुिरखिि मिदािा नामावली ियार भएको िुन,े भयरखिि मिदानको वािावरण खसििना भएको िुन ेिथा खनवािचन 

खशक्षामा सबैको पिुुँच अखभवखृद्व भएको िुनेछ । खनवािचनमा अखधकाखधक मिदािाको सिभाखगिा भई न्यनू प्रखिशि 

मार मि बदर भएको अवस्था िुनेछ । मिदािा नामावली दिाि, मिदान, मिगणना लगायिका खनवािचन सम्बन्धी 

खक्रयाकलापिरू प्रखवखधमैरी भएका िुनछेन ्। खनवािचन आचार संखििाको पणूि पररपालना भई खनवािचन अझ बढी 

स्वच्छ, स्विन्र, खनरपक्ष, खवश्वसनीय एवम ् खमिव्ययी भएको िुनछे । खनवािचन आयोग िथा सम्बखन्धि खनकायको 

संस्थागि क्षमिा सदुृढ भएको िुनकुा साथै भवन नभएका खिल्ला खनवािचन कायािलयको भवन खनमािण भएको िुनेछ । 

खनवािचन सम्बन्धी काननुको अद्यावखधक भएको िुनेछ । 

९.६ िानि अमधकाि 

१. पृष्ठभूमि 

मानव अखधकारको संरक्षण, प्रवद्धिन र सम्मानका लाखग नपेालको संखवधानले आमनागररकका आधारभिू 

अखधकारलाई मौखलक िकिरूका रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संयिु रारि सङ्घको बडापर एवम ् मानव 

अखधकारको खवश्वव्यापी घोषणापर, मानव अखधकार सम्बन्धी खवखभन्न अन्िरािखरिय मिासखन्धको नपेाल पक्ष रारि 

भइसकेको छ । मानव अखधकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्धिनमा खनरन्िर अन्िरािखरिय प्रखिबद्धिा िनाउुँद ैकायािन्वयनका 

लाखग संवैधाखनक, काननुी, नीखिगि एवम ्संस्थागि संरचनाको व्यवस्था गद ैआएको छ । 

मानव अखधकारको संरक्षण, संवद्धिन र सम्मानका लाखग स्थायी संरचना एवम ्संस्थािरू र खवखभन्न ििका सरकारी 

खनकायिरूका बीचमा समन्वय िथा सिकायि गरी मानव अखधकार सम्बन्धी िनचेिनामलूक कायिक्रमलाई थप सशि 

बनाइएको, समदुायमा मानव अखधकार सम्बन्धी अखभमिुीकरण िाखलम सजचालन गररएको, खवकासका मदु्दासुँग मानव 

अखधकारलाई संरचनागि एवम ्कायाित्मक रूपमा िोड्द ैलाने कायि भइरिकेो छ । 
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२. प्रिुख सिथया 

समािमा रिकेो भेदभाव, छुवाछुि, लैखगंक खिसंा िस्िा कुप्रथा, मलुुकको भौगोखलक संरचना, पवूािधार एवम ्

सेवा सखुवधाको उपलब्धिा िस्िा कुरािरू मानव अखधकारको प्रत्याभखूिका लाखग प्रमिु समस्याको रूपमा रिकेा 

छन ्। साथै, मानव अखधकारप्रखिको सचेिनामा अखभवखृद्ध भएको भए िापखन सेवाग्रािी नागररक अखधकारका बािक 

िुन भन्न ेमानव अखधकार संस्कृखिको खवकास िुन नसक्न,ु रािनीखिक, सामाखिक एवम ्मानव अखधकारको आधारभिू 

ज्ञान, मलू्य-मान्यिा र संस्कारको पद्दखि स्थाखपि िुन ुनसक्न,ु संरचनागि रूपमा रिकेो सामाखिक खवभेदलाई अन्त्य गनि 

नसक्न ुिस्िा प्रमिु समस्या रिकेा छन ्। 

३.  चुनौिी िथा अिसि 

संखवधान, काननु र अन्िरािखरिय प्रखिबद्धिा अनरुूप दण्डिीनिा अन्त्य र प्रभावकारी रूपमा काननुको पररपालना 

गनुि, खवकास खनमािणमा सामाखिक एवम ्आखथिक खक्रयाकलाप मानव अखधकारमरैी र संस्कारयिु बनाउन,ु मानव 

अखधकारको संरक्षण, सम्वद्धिन र प्रवद्धिनमा दाखयत्वकिाि र अखधकारकिािबीच प्रभावकारी समन्वय र साझेदारी खनमािण 

गनि नसक्न,ु मानव अखधकार सम्बन्धी सचूना, ज्ञान र िानकारी सबै खनकायका अखधकारी एवम ्आमनागररकको 

ििसम्म पगु्न नसक्न ुिस्िा चनुौिी रिकेा छन ्। 

खवश्वमा सविस्वीकायि भएका मानव अखधकारसम्बन्धी मलू्य र मान्यिालाई नेपालको संखवधानले मौखलक िकको 

रूपमा प्रत्याभिू गनुि, मौखलक िक कायािन्वयनका लाखग आवश्यक काननुी व्यवस्था  िुन,ु मानव अखधकारसुँग समखुचि 

क्षेरीय, अन्िराखरिय मिासखन्ध, सखन्ध, िथा ऐखच्छक आलेिको पक्ष रारि िुन,ु संघ, प्रदशे र स्थानीय सरकारको 

क्षेराखधकार संखवधानद्वारा नै स्पष्ट गरी नागररकले वास्िखवक रूपमै मानव अखधकारको उपभोग गनि सक्न े गरी 

संरचनात्मक व्यवस्था िुन,ु संखवधान एवम ्काननुद्वारा संरखक्षि मानव अखधकारको कायािन्वयनको अनगुमन गन,े मानव 

अखधकार उल्लंघनमा अनसुन्धान गने लगायिका कायि गने स्विन्र र सक्षम, संवैधाखनक आयोगको व्यवस्था िथा 

न्याय सम्पादनका लाखग स्विन्र न्यायालयको व्यवस्था िुन ुिस्िा मानव अखधकारको संरक्षण िथा सम्वद्धिनको लाखग 

मित्वपणूि अवसर िुन ्।  

४.  सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१. सोच 

समावेशी, मयािखदि, समिामलूक र स्वअनशुाखसि समाि खनमािण ।  

४.२. लक्ष्य 

न्यायमैरी शासन प्रणाली र प्रभावकारी सेवा प्रवाि माफि ि अखधकारको खनबािध उपभोग गनि पाउन ेखस्थखि खनमािण 

गन े। 

४.३. उदे्दश्य 

१. राखरिय िथा अन्िराखरिय प्रखिबद्धिा अनरुूप मानव अखधकारको संरक्षण र संवद्धिन गनुि । 
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२.  खसमान्िीकृि, खवपन्न, लैङ्खगक अल्पसंख्यक, अपाङ्गिा भएका एवम ्खपछखडएका क्षेर, वगि, र समदुायको 

अखधकार सखुनखश्चि गनुि । 

३.  मानव अखधकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वद्धिन िथा उपभोगको प्रत्याभखूि गन े। 

४.  मानव अखधकार प्रवद्धिनको सदृढीकरण एवम ्मानव अखधकारमैरी शासन पद्दखिको खवस्िार गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

 िणनीमि कायषनीमि 

१. मौखलक िक कायािन्वयन गनि 

खनमािण भएका काननु 

प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन 

गन े। 

 

१. मौखलक िक कायािन्वयन गने काननुिरूको कायािन्वयनको लाखग 

आवश्यक स्रोि-साधनको उपलब्धिा सखुनखश्चि गररनछे । 

२. संखवधानमा व्यवस्था भएका मानव अखधकार सम्बन्धी संरचनालाई 

प्रभावकारी बनाई मानव अखधकारको संरक्षण र सम्वद्धिन गररनेछ । 

३. न्यायमा पिुुँच सखुनखश्चि गनि खनःशलु्क काननुी सिायिा सम्बन्धी 

एकीकृि नीखिगि, काननुी एवम ्संस्थागि व्यवस्था गररनछे । 

२. समािमा खवद्यमान सब ै

प्रकारका भेदभाव, छुवाछुि, 

खिसंा िथा कुप्रथाको अन्त्य 

गन े। 

 

१. खवपन्न, सीमान्िीकृि एवम ् खपछखडएका वगिका अखधकार सखुनखश्चि 

गररनेछ । 

२. मानव अखधकार सम्बन्धी आधारभिू खवषयवस्िुलाई खवद्यालय िथा 

खवश्वखवद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गररनछे । 

३. िरेक प्रकारका भेदभाव र छुवाछुि खवरुद्ध िनचेिनामलूक कायिक्रम 

राज्यको िीन ैििबाि सजचालन गररनेछ । 

३. मानव अखधकार उल्लङ्घनको 

घिनामा दण्डिीनिाको अन्त्य 

गरी पीखडिलाई क्षखिपखूििको 

सखुनखश्चििा गन े। 

१. मानव अखधकार उल्लंघनका घिनाको अनसुन्धान कायिलाई 

प्रभावकारी बनाइनेछ । 

२. मानव अखधकार उल्लंघनको घिनाका पीडकलाई कारवािी र 

पीखडिलाई उखचि क्षखिपखूिि िथा पररपरूणको व्यवस्था गररनछे ।  

४. मानव अखधकारलाई एउिा 

संस्कृखिको रूपमा खवकास गरी 

मानव अखधकार सम्बन्धी 

मिासखन्धबाि खसखििि दाखयत्व 

कायािन्वयन गन े।  

१. सावििखनक क्षरेमा सेवा प्रवाि गने रारि सेवक एवम ् कमिचारीलाई 

आफू कििव्यको वािक र सेवाग्रािी नागररक अखधकारका वािक िुन 

भन्न े मानव अखधकारको आधारभिू मलू्य-मान्यिाका सम्बन्धमा 

सचेिना अखभवखृद्ध गररनेछ । 

२. मानव अखधकारको संरक्षण, सम्वद्धिन र प्रवद्धिनमा योगदान गन ेव्यखि 

िथा संघ-संस्थालाई सम्मान गररनछे । 

३. मानव अखधकार सम्बन्धी अन्िरािखरिय मिासखन्ध अन्िगििका 

प्रखिवेदन सम्बन्धी दाखयत्व समयम ैपरूा गररनेछ । 
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 िणनीमि कायषनीमि 

५. िीन ििका सरकारबाि सम्पन्न 

गररने योिना िथा कायिक्रम 

कायािन्वयन गदाि मानव 

अखधकारमिुी पद्दखि 

अपनाउन े। 

 

१. िीन ििका सरकारबाि ियार िुन ेनीखि िथा कायिक्रम, कायियोिना र 

खवकास खक्रयाकलापमा मानव अखधकार सखुनखश्चि िुन ेगरी सजचालन 

गररनेछ । 

२. मानव अखधकार सम्बन्धी राखरिय कायियोिना ििुिमा गरी कायािन्वयन 

गररनेछ । 

३.  स्थानीय ििको न्याखयक सखमखिको क्षमिा अखभवखृद्ध गररनेछ । 

४. मन्रालयले मानव अखधकारमैरी नीखि, योिना िथा कायिक्रम बनाउन े

र मिससु िुन ेगरी कायािन्वयनको िाका ियार गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

 मानव अखधकारका सम्बन्धमा खनमािण भएका काननु र अदालिका आदशे/फैसला कायािन्वयन भई सब ै

नेपाली नागररकले मानव अखधकारको व्यविाररक रूपमा उपभोग गनि सक्ने अवस्था सखुनखश्चि भएको िुनेछ । साथै, 

मानव अखधकार सम्बन्धी नेपाल पक्ष भएका अन्िरािखरिय मिासखन्ध अन्िगििका प्रखिवेदन सम्बन्धी दाखयत्व कायािन्वयन 

भएको िुनछे । 

९.७ न्याय प्रणाली 

१. पृष्ठभूमि  

संखवधान र संघीयिाको ममि अनसुार नपेाली िनिाको इच्छा र आकांक्षा िथा अन्िरािखरिय मापदण्ड अनरुूप 

काननु खनमािण गरी न्यायलाई सबैको पिुुँचयोग्य, अनमुानयोग्य र खवश्वसनीय बनाउन ुआवश्यक रिकेो छ । यसका लाखग 

संखवधान प्रदत्त मौखलक िकको कायािन्वयन गरी नागररक स्विन्रिा, मानव अखधकार र मानवीय मलू्य-मान्यिाको 

सम्मान, संरक्षण र सम्वद्धिन गद ै स्विन्र, खनरपक्ष र सक्षम न्यायपाखलका माफि ि खछिो-छररिो, सविसलुभ, खमिव्ययी, 

खनरपक्ष, प्रभावकारी र उत्तरदायी न्याय व्यवस्था कायम गरी िनिाले प्रत्यक्ष अनभुिू गनि सक्ने न्याय प्रणाली सखुनखश्चि 

गनुि आवश्यक छ ।  

संवैधाखनक व्यवस्था एवम ् संघीय प्रणाली अनकूुल फौिदारी काननुको प्रभावकारी कायािन्वयन गरी समािमा 

अपराध खनयन्रण गन,े  वैज्ञाखनक प्रमाणका आधारमा अखभयोिन गने, सरकारको सरोकार भएका मदु्दामा प्रखिरक्षा गने र 

शाखन्ि सवु्यवस्था कायम गरी सशुासनको अनभुिू िुन ेगरी खवद्यमान न्याय प्रणालीलाई समयानकूुल सदुृढ गद ैलैिान ु

पनेछ । न्याय प्रणालीको प्रस्थान खबन्द ु स्थानीय ििको न्याखयक सखमखिलाई न्याय सम्पादन र व्यवस्थापनमा सक्षम 

एवम ्प्रणालीबद्ध बनाई न्याय सम्पादन र व्यवस्थापन प्रभावकाररिा कायम गनुि आवश्यक छ । नेपाल सरकार र प्रदशे 

सरकारको प्रमिु काननुी सल्लािकारका रूपमा नपेालको संखवधानले व्यवस्था गरेको मिान्यायाखधविा र मखु्य 

न्यायाखधविाको भखूमकालाई काननुको अनसुरण र प्रखिरक्षाका लाखग अझ सबल र सदुृढ बनाउुँद ैमानवीय, सामाखिक 
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िथा आखथिक खवकासको पवूिसििको रूपमा रिकेो काननुी शासनलाई सबै पक्षबाि पररपालना गरी िीवन्ि िुल्याई 

न्यायपणूि र गखिशील समाि खनमािण गनि यस योिनाले खनदखेशि गनछे ।  

२. प्रिुख सिथया 

संघीय व्यवस्थामा लोकिाखन्रक पद्दखि सििीकरण र खवखधको साशन कायम गनि आवश्यक काननु खनमािण 

गनिका लाखग पयािि ज्ञान, सीप र क्षमिा सखििको दक्ष िनशखिको कमी रिन,ु अन्िरखनकाय वा बिुखनकाय समन्वयको 

कमीका कारण काननु खनमािणमा खढलाई िुन,ु काननुको पररपालना गने संस्कृखिको पयािि खवकास निुन,ु खनःशलु्क 

काननुी सेवाको प्रभावकाररिामा कमीको कारण सबैको न्यायमा पिुुँच कम िुन,ु मदु्दा प्रवाि व्यवस्थापन पद्दखि सचूना 

प्रखवखधसुँग आबद्ध िुन नसकेकोले न्याखयक प्रखक्रया खछिो छररिो, सिि र पवूि-अनमुानयोग्य िुन नसक्न,ु अदालिको 

बढ्दो कायिचाप अनरुूप स्रोि–साधनको व्यवस्थापन र िनशखिको क्षमिा खवकास िुन नसक्न,ु फैसला कायािन्वयनको 

स्वचाखलि पद्दखि खवकास गनि नसक्न,ु न्याय प्रखक्रयामा साक्षी प्रमाणको प्रस्िुखि प्रभावकारी निुन,ु खनणिय गनुिपवूि काननुी 

सल्लाि नखलने पररपािीका कारण सरकारी खनणिय उपर परेका ररि खनवदेनको प्रखिरक्षामा अपखेक्षि सफलिा िाखसल गनि 

नसक्न,ु साक्षी र पीखडिको सरुक्षा व्यवस्थापन कमिोर िुन,ु फैसला कायािन्वयन प्रभावकारी निुन,ु खवकासका नवीनिम 

आयामसुँग सम्बखन्धि खवषयिरूमा काननुी खशक्षालाई आवश्यकिा अनसुार खवखशष्टीकृि खवखवधीकरण गनि नसक्न,ु 

काननुी खशक्षा र खशक्षण प्रणालीलाई खनदखेशि, व्यवस्थापन र खनयमन गने खवशेषज्ञ खनकायको अभाव िुन ुयस क्षेरका 

प्रमिु समस्या िुन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

नेपालको संखवधान कायािन्वयन गनि आवश्यक पन े सबै काननु ििुिमा गनुि, स्थानीय न्याखयक सखमखिको काम 

कारवािीलाई गणुस्िरीय एवम ्प्रभावकारी बनाउन,ु खनःशलु्क काननुी सिायिा सेवा सम्बखन्धि सबैलाई उपलब्ध गराई 

न्यायमा पिुुँच अखभवखृद्ध गनुि, फौिदारी एवम ्दवेानी कायिखवखध संखििाको पणूि पररपालनाका लाखग सबै िि र खनकायमा 

पयािि नागररक खशक्षा, सचेिना र दक्षिा अखभवखृि गनुि, परम्परागि ढाुँचाको अनसुन्धान प्रखक्रयालाई वस्िुगि र 

वैज्ञाखनक प्रमाणमा आधाररि बनाउन,ु अपराध पीखडि िथा साक्षीको संरक्षण गरी कसरुदारलाई सिाय खदलाउन,ु 

सरकारी सरोकारका मदु्दा सशि रूपमा प्रखिरक्षा गनि पयािि स्रोि-साधन र क्षमिा खवकास गनुि, मदु्दािरूको चापमा वखृद्ध 

भएसुँग ै त्यसको सिी व्यवस्थपन र फैसला कायािन्वायनको लाखग पयािि दक्ष िनशखिकोको व्यवस्था गनुि, काननुको 

पररपालनामा नागररकको कििव्य र दाखयत्वबोध वखृद्ध गद ैलैिान,ु सबै सरोकारवालाबीच समन्वयको भखूमका खनवािि 

गन े खनकायको क्षमिा सदुृढ एवम ्आधखुनकीकरण गनुि, काननुी खशक्षा र खशक्षण प्रणालीलाई समािको खवकासक्रम 

एवम ्आवश्यकिा अनरुूप खवखशष्टीकृि, गणुस्िरीय र आकखषिि बनाउुँद ैलैिान ुिस्िा खवषय प्रमिु चनुौिीका रूपमा 

रिकेा छन ्। 
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मलुुक संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपखछ संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा आवश्यकिानसुार प्राथखमकिा 

खनधािरण गरी काननु खनमािण गन े र कायािन्वयन गन े मित्वपणूि अवसर प्राि भएको छ ।  सचूना प्रखवखधमरैी 

न्यायसम्पादन, भौखिक पवूािधार खवकास र न्याखयक िनशखिको क्षमिा खवकासका क्षेरिरूको पखिचानसखिि 

न्यायपाखलकाको रणनीखिक योिनाले सधुारका क्षेर पखिचान गरेको छ । सरकारी अखभयोिन र सरकारी खनणियको 

प्रखिरक्षाको लाखग मिान्यायखधविा लगायि प्रदशेस्िरमा मखु्य मिान्यायखधविाको संवैधाखनक व्यवस्था िुन,ु स्थानीय 

न्याखयक सखमखिको व्यवस्था िुन,ु नयाुँ फौिदारी एवम ्दवेानी कायिखवखध संखििा ििुिमा भइि लाग ुिुन,ु खनःशलु्क काननुी 

सेवाको व्यवस्था िुन,ु खिरासिमा रिकेो थनुवुा र कैदीको मानव अखधकारको अनगुमन व्यवस्था िुन,ु सरकारी 

वखकलको लाखग छुटै्ट सेवा शििसम्बन्धी काननुी व्यवस्था िुन,ु अपराध पीखडिको िक, संरक्षण र सम्वद्धिनमा खवषयगि 

काननु खनमािण िुन ुअवसरका रूपमा रिकेा छन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

स्विन्र, खनरपक्ष, पिुुँचयोग्य, सक्षम र खवश्वसनीय न्याय प्रणाली । 

४.२ लक्ष्य 

स्विन्र एवम ् सक्षम न्याय प्रणाली, प्रभावकारी अखभयोिन, सदुृढ प्रखिरक्षा, संखवधान प्रदत्त मौखलक िकको 

सखुनखश्चििा एवम ्मानव अखधकारको संरक्षण, सम्वद्धिन, न्याखयक प्रखक्रयामा सचूना प्रखवखधको प्रयोग गरी सिि पिुुँच 

खवस्िार िथा काननुी सिायिाको प्रभावकाररिा अखभवखृद्धसुँगै काननुी शासनको प्रखिफल िनिाले अनभुिू गन े न्याय 

व्यवस्था कायम गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. न्याय प्रशासनलाई खछिो, छररिो, खनरपक्ष, प्रभावकारी र िनउत्तरदायी िथा न्याखयक प्रखक्रयालाई सरल, 

अनमुानयोग्य, िवाफदिेी, पारदशी र सचूना प्रखवखधमरैी बनाई सबैका लाखग न्याय सखुनखश्चि गद ै

न्यायपाखलकाप्रखिको िनआस्था र खवश्वासमा अखभवखृद्ध एवम ्न्यायपणूि समाि खनमािण गनुि । 

२. नेपालको संखवधान, संघीयिाको ममि, नपेाल पक्ष भएको अन्िरािखरिय सखन्ध-सम्झौिा अनरुूप सबै पक्षबाि 

अपनत्व िुने सरल र गणुस्िरीय काननुको ििुिमा गनुि िथा मौखलक िक िथा मानव अखधकारको संरक्षण र 

सम्वद्धिन गद ैन्यायमा सबैको सिि पिुुँच स्थाखपि गराउन ु। 

३. न्याय सम्पादनमा खक्रयाशील िनशखिको क्षमिा अखभबखृि गद ै वस्िुगि र वैज्ञाखनक प्रमाणमा आधाररि 

अपराध अनसुन्धान, अखभयोिन र प्रखिरक्षा प्रणाली खवकास गरी पीखडि पक्ष र सरकारी पक्षका साक्षीको 

संरक्षण एवम ्अपराध पीखडिलाइि न्याय खदइि दण्डिीनिाको अन्त्य गनुि । 

४. काननुी खशक्षा र खशक्षण प्रणालीलाई राखरिय एवम ्अन्िरािखरिय स्िरमा गणुस्िरीय, प्रखिस्पधी एवम ्समािको 

आवश्यकिा पररपखूिि गन ेगरी खवकास गनुि ।  
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. सचूना प्रखवखधमैरी मदु्दा 
प्रवाि व्यवस्थापन  र 

स्वचाखलि फैसला 

कायािन्वयन पद्दखिको 

खवकास एवम ्

न्यायपाखलकाको 

संस्थागि सदुृढीकरण र 

न्याखयक िनशखिको 

क्षमिा खवकास गरी 

न्याखयक प्रखक्रयालाई 

खछिोछररिो, प्रभावकारी, 

अनमुानयोग्य र सिि 

पिुुँचयिु बनाउन े। 

 

१. न्याखयक प्रखक्रयालाई खछिोछररिो, प्रभावकारी र पवूिनमुानयोग्य बनाउन 

वैज्ञाखनक र सचूना प्रखवखधमैरी मदु्दा व्यवस्थापन प्रणालीको खवकास गररनेछ । 

२. फैसला कायािन्वयनलाई स्वचाखलि बनाई मदु्दा अखन्िम खकनारा भएको खमखिले 

१ वषिखभर फैसला कायािन्वयन गररनेछ । 

३. न्यायपाखलकाको संस्थागि सदुृढीकरणका लाखग ििुिमा गररएको 

न्यायपाखलकाको चौथो पजचवखषिय रणनीखिक योिना र न्यायपाखलकाको सचूना 

प्रखवखध सम्बन्धी गरुूयोिनाको प्रभावकारी कायािन्वयन गररनछे । 

४. सेवा प्रवािको खनखश्चि पद्दखि एवम ् मापदण्डको खवकास र अनगुमन िथा 

सपुररवेक्षणका माध्यमबाि काम कारवािीमा पारदखशििा र न्याखयक सशुासनलाई 

प्रभावकारी बनाइनेछ । 

५. अदालििरूको भौखिक संरचनािरूको सदुृखढकरण र अखभलेि संरक्षणका 

लाखग पवूािधारको खवकास गररनेछ । 

६. न्यायमा पिुुँच खवस्िारका लाखग काननु र कायिखवखधमा सधुार, सेवाग्रािीमैरी 
भौखिक संरचनाको खनमािण र आन्िररक कायि संस्कृखिमा सधुार एवम ्

न्यायपाखलकाको आस्था र खवश्वास अखभवखृद्ध र मलेखमलाप पद्दखिको 

प्रभावकाररिाका लाखग कायिक्रमिरू सजचालन गररनेछ । 

७. न्याखयक िनशखिको क्षमिा खवकास सम्बन्धी िाखलम नीखि २०७४ को 

प्रभावकारी कायािन्वयन गररनेछ । 

८. सेवाग्रािीको रायसझुाव संकलन, गनुासो व्यवस्थापन एवम ् दण्ड र परुस्कार 

पद्दखिलाई प्रभावकारी रूपमा सजचालन गररनेछ । 

९. कायिखवखध सरलीकरण र नवीन खवखधशास्त्रीय खवषयिरूमा खनयखमि अध्ययन 

अनसुन्धान गररनेछ । 

२. संखवधान अनकूुलको 

काननु खनमािण गन े। 

१. काननु खनमािण गदाि आमिनिा िथा सरोकारवालािरूसुँग पयािि छलफल एवम ्

आवश्यक अध्ययन-अनसुन्धान गरी आम िनमानसमा अपनत्वको भावना 

खवकास िुने वािावरण ियार गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२. नेपालको संखवधान र संघीयिाको ममि िथा अदालिका आदशे बमोखिमका 

काननु खनमािणमा िीव्रिा खदइनेछ । 

३. मलुुकी दवेानी िथा अपराध संखििा लगायिका काननुिरूको प्रचार-प्रसार गरी 

काननुी सचिेना अखभवखृद्ध गररनछे । 

४. खनमािण भएका काननुबारे सविसाधारणमा खछिो िानकारी खदन र पिुुँचयोग्य 
बनाउन "िाि िािमा काननु" कायिक्रम माफि ि मोबाइल एखप्लकेशन खवकास 

गररनेछ । 

३. खनःशलु्क काननुी 

सिायिा सेवालाई सवैको 

पिुुँचयोग्य र प्रभावकारी 

बनाउन े।  

 

१. मौखलक िक कायािन्वयनको लाखग आवश्यक ऐन, खनयम, खनदखेशका र 

कायिखवखध खनमािण िथा पररमाििन गररनेछ । 

२. नेपाल पक्ष भएका अन्िरािखरिय सखन्ध सम्झौिाको अध्ययन अनसुन्धान गरी 

अन्िरािखरिय दाखयत्ववाि खसखििि भखूमका खनवािि गनि आवश्यक काननु ििुिमा 

गररनेछ । 

३. स्वेखच्छक काननुी सिायिा (pro bono) लाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा 

ल्याइनेछ । 

४. खनःशलु्क काननुी सिायिा सेवालाई सबैको पिुुँचयोग्य र प्रभावकारी  बनाउुँद ै
कायािन्वयन खनकायको संस्थागि सदुृढीकरण एवम ्क्षमिा खवकास गररनेछ । 

५. न्यायमा सिि पिुुँच अखभवखृद्धको लाखग काननुी पवूािधार ियार गरी प्रभावकारी 

रूपमा कायािन्वयनमा ल्याई खिसंा िथा खवभेदरखिि न्यायपणूि समािको खसििना 

गररनेछ । 

६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कायििरू परूा गनि कायिरि आयोगलाई समथि 

िुल्याउन आवश्यक काननुी, प्रखक्रयागि र संस्थागि सधुार गररनछे । 

४. अपराध अनसुन्धान, 

अखभयोिन र प्रखिरक्षा 

प्रणालीलाई वैज्ञाखनक र 

वस्िुगि प्रमाणमा आधाररि 

बनाउने िथा संस्थागि 

सदुृखढकरण गन े। 

१. अपराध अनसुन्धानमा वैज्ञाखनक पद्दखिको प्रयोगलाई बढाउुँद ै लैिाने र सब ै

ििका न्याखयक सखमखिलाई खक्रयाशील बनाइनेछ । 

२. खवखध खवज्ञान प्रयोगशालालाई प्रादखेशक ििमा खवस्िार गररनछे । 

३. िलेो साक्षी कायिक्रम, इ-एिनी कायिक्रम र समदुायमा सरकारी वकील कायिक्रम 
सजचालनमा ल्याइने िथा पीखडि मरैी कक्षको खवस्िार गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४. काननुको पररपालना, सरकारीवादी मदु्दाको सशि प्रखिरक्षा र फैसला 

कायािन्वयनको प्रभावकाररिा अखभवखृद्ध र समन्वय कायम गनि नपेाल बार 

काउखन्सल र सरकारी वखकलको कायािलयको संस्थागि क्षमिा सदुृढीकरण 

गररनेछ । 

५., न्याय सेवाका कमिचारी 

र सरकारी वखकलिरू 

एवम ्स्थानीय न्याखयक 

सखमखिका 

पदाखधकारीिरूको न्याय 

सम्पादन एवम ्मदु्दा 

व्यवस्थापन क्षमिा 

अखभवखृि गन े। 

१. न्याय सेवा िालीम केन्द्र र राखरिय न्याखयक प्रखिष्ठान माफि ि िाखलम 
आवश्यकिा खव्ेषण गरी क्षमिा अखभवखृिका कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

२. सरकारी वखकलको पेसालाइि व्यवसाखयक बनाइि थप स्वायत्तिा प्रदान गररनछे । 

३. सरकारी वखकलको सेवा शििसम्बन्धी काननु ििुिमा गरी खवषयगि आधारमा 

उनीिरूको खवखशष्टीकरण गररनेछ । 

४. स्थानीय न्याखयक सखमखिका पदाखधकारीलाई आवश्यक िाखलम खदई 

मेलखमलाप, मध्यस्थिा िस्िा सामदुाखयक कायिक्रमिरू माफि ि स्थानीय ििका 

खववाद खनरूपण एवम ्द्वन्द्व व्यवस्थापन गररनछे । 

६. पीखडि पक्ष र सरकारी 

पक्षका साक्षीको संरक्षण 

िथा मदु्दाका साक्षी र 

प्रमाणको प्रस्िुखिलाई 

प्रभावकारी बनाउन े। 

१. पीखडिमरैी प्रभावकारी न्याय प्रणालीका लाखग आवश्यक काननुी िथा भौखिक 

एवम ्सरुक्षा पवूािधारको प्रबन्ध गररनेछ । 

२.  साक्षी पररक्षण एवम ् प्रमाण प्रस्िुिीमा सचूना प्रखवखधको प्रयोगको खवस्िार 
गररनेछ । पीखडिले प्राि गने क्षखिपखूिि िथा रािि कोषको व्यवस्थापन 

प्रभावकारी बनाइनेछ । साक्षी संरक्षणसम्बन्धी काननु ििुिमा गरी लाग ुगररनेछ । 

७. काननुी खशक्षा र खशक्षण 

प्रणालीलाई व्यवखस्थि,  

गणुस्िरीय र आधखुनक 

बनाउन े।  

१. काननुी खशक्षा र यससुँग सम्बखन्धि खशक्षण संस्थानलाई गणुस्िरीय, प्रखिस्पधी र 

समािको आवश्यकिा पररपखूिि गने गरी काननुी खशक्षा प्रणालीको खवकास, 

व्यवस्थापन र खनयमन गनि राखरिय स्िरमा एक काननु खवश्वखवद्यालयको स्थापना 

एवम ्सजचालन गररनछे । 

२. काननुी खशक्षालाई आधखुनकीकरणसुँगै खवधागि रूपमा खवखशष्टीकृिसुँग ै 

व्यावसाखयक र आकखषिि बनाइनछे । 

३. काननुी खशक्षा र खशक्षण प्रणालीलाई प्रखवखधयिु बनाई नागररक खशक्षासुँग 

िोखडनेछ । 
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५.  अपेमक्षि उपलमधध 

स्विन्र, सक्षम एवम ् प्रभावकारी न्याय प्रणालीको स्थापना भई काननुको शासन एवम ् नागररक अखधकार र 

स्विन्रिाको संरक्षण िुनछे । सबैका लाखग न्याय सखुनखश्चि िुनछे । सचूना प्रखवखधको प्रयोगले काननु र न्याखयक 

कामकारवािीमा िनिाको सिि पिुुँच कायम िुनेछ । मदु्दाको अनसुन्धान र अखभयोिन वैज्ञाखनक एवम ् वस्िुपरक 

िुनेछ । खछिो, छररिो, सरल, खनरपक्ष, अनमुानयोग्य न्याय प्रखक्रयाको माध्यमबाि आधारभिू मौखलक िकको 

कायािन्वयन, संरक्षण र प्रवद्धिन प्रभावकारी भएको िुनेछ । न्यायमा सबैको पिुुँच पगुेको िुनछे । मोबाइल एखप्लकेशन 

खनमािण भई काननुमा िनिाको पिुुँच सिि िुनेछ । सबै पक्षबाि स्वाखमत्व खलन े काननु खनमािण भई काननुको 

पररपालनाको संस्कारमा वखृद्ध िुनेछ । सरल, खछिो, खनरपक्ष, अनमुानयोग्य न्याय प्रणालीको खवकास भई 

न्यायपाखलकाप्रखि िनआस्था वखृद्ध भएको िुनेछ । सािविै प्रदशेमा खवखध खवज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना भई 

सजचालनमा आएको िुनेछ । अखभयोिन पक्ष सदुृढ भई सरकारवादी मदु्दामा सफलिाको दर वखृद्ध भएको िुनछे । 

९.८ सरं्ीय िासन प्रणाली 

१. पृष्ठभूमि 

 संघीय शासन प्रणाली बमोखिम संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा सरकार गठन भई संचालनमा रिकेो छ । साथै, 

संखवधानले शासन पद्दखिमा खवखभन्न िाि, िाखि, वगि, क्षेर, खलङ्ग र समदुायका नागररकिरूको स्वाखमत्व, सिभाखगिा 

र पिुुँच अखभवखृद्ध गद ै खवखवधिाको व्यवस्थापनका माध्यमबाि रारि खनमािण गने उद्दशे्यका साथ संघीय ढाुँचालाई 

आत्मसाि गरेको छ । अन्िरिि समन्वय, सियोग र सिकायिमा आधाररि संघीयिा नै नपेालको शासन पद्दखिको मलू 

आधार िो । 

२. प्रिुख सिथया 

 संघीयिा कायािन्वयनको नयाुँ अनभुव, संघीयिा कायािन्वयनको स्पष्ट मागिखचर ियार भइनसक्न,ु संघ, प्रदशे र 

स्थानीय ििका सरकारबीच अन्िरसम्बन्ध स्पष्ट रूपमा पररभाखषि निुन,ु एक-अकाि सरकारबीच अपखेक्षि समन्वय 

कायम िुन नसक्न ुर प्रदशे र स्थानीय ििको क्षमिा खवकासको योिना नबन्न ुप्रमिु समस्याका रूपमा रिकेा छन ्। 

३.  चुनौिी ि अिसि 

 संखवधानप्रखि सबै सरोकारवालाको समान बझुाई कायम गनुि, सबै ििमा प्रशासन र रािनीखि बीच अन्िरसम्बन्ध 

पररभाखषि गनुि, सबै ििमा पयािि कमिचारी व्यवस्थापन गनुि, खवत्तीय संघीयिाको कायािन्वयन गनुि, सिकारी संघीयिाको 

मलू्य र मान्यिालाई आत्मसाि गनुि, सबै प्रदशेलाई एउिै खदशामा अग्रसर गराउन ुर सबैका बीचमा समन्वय स्थाखपि 

गरी संखवधानले िोकेका अखधकारिरूको िि ्िि ्ििमा अभ्यास गनुि प्रमिु चनुौिी िुन ्। 

 िीन ै ििमा खनवािखचि खस्थर सरकार, रािनीखिक प्रखिबद्धिा, प्रशासखनक संरचना र आवश्यक काननुिरूको 

उपलब्धिा, संघीयिा कायािन्वयनका लाखग सियोगी वािावरण, सकारात्मक नागररक सोच िस्िा अवसर रिकेा छन ्। 
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साथै, स्थानीय िि नै सशुासन, खवकास र समखृद्धको लाखग आधार भएकोले यो अवसरको रूपमा पखन रिकेो छ । 

स्थानीय अथििन्रको िगमा आखथिक समखृद्ध िाखसल गने अवसर पखन प्राि भएको छ ।  

४.  के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

समन्वय, सियोग र सिकायिमा आधाररि समावेशी  संघीय शासन प्रणाली ।  

४.२ लक्ष्य 

संघीय शासन पद्दखिबाि प्राि िुन ेलाभमा सबै नागररकिरूको समान पिुुँच र अवसरको सखुनखश्चििा िुन े। 

४.३ उदे्दश्य 

1. लोकिन्रबाि प्राि िुने लाभको समानपुाखिक, समावेशी र न्यायोखचि खविरणको अवस्था खसििना गनुि । 

2. सखन्नकििाको खसद्धान्ि अनसुार कायिसम्पादन िुने अवस्था खसििना गनुि । 

3. स्थानीय ििबाि रािनैखिक एवम ्प्रशासखनक नेितृ्व खवकास गनुि । 

४.४ िणानीमि िथा कायषनीमि   

िणनीमि कायषनीमि 

१.ििगि सम्बन्धलाई पररभाखषि गनि 

आवश्यक काननुी र संस्थागि आधार 

ियार गन े। 

1. संखवधानले मागिदशिन गरेका अन्िरसरकार समन्वय सम्बन्धी ऐन 

खनमािण गरी कायािन्वयनमा ल्याइनछे ।  

2. संघीय संरचना अनसुार संस्थागि संरचना खनमािण र व्यवखस्थि 

गररनेछ । 

२.िीनै ििका सरकारिरूलाई सिि 

रूपले संचालन गनि योिना, नीखि र 

रणनीखि बनाई कायािन्वयन गने । 

 

1. स्थानीय ििलाई संवैधाखनक अखधकारको पणूि कायािन्वयन गनि 

सक्ने गरी सक्षम बनाउन आवश्यक नीखि र कायिको प्रबन्ध 

खमलाउन ेप्रणालीको खवकास गररनछे । 

2. स्थानीय ििको िनशखि िथा खनवािखचि निेतृ्व र खिल्ला 

समन्वय सखमखि िथा सम्बद्ध संघ/मिासंघको क्षमिा खवकास 

गररनेछ । 

3. संघीयिा कायािन्वयनको लाखग नागररक समाि, खनिी क्षेर र 

गैरसरकारी क्षेरसुँग साझेदारी गररनछे ।  

३.भौगोखलक, सामाखिक, आखथिक, 

सांस्कृखिक खवखवधिालाई िीवन्ििा 

प्रदान गन े।  

1. संखवधानमा व्यवस्था गररएका सामाखिक, आखथिक, सांस्कृखिक 

खवखवधिा र समावेखशिा संरक्षण गन े खवखभन्न आयोग र 

प्रखिष्ठानको कायि खिम्मेवारीलाई सििीकरण र समन्वय गररनेछ । 
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 2. स्थानीय ििलाई आखथिक वखृद्धको रूपमा खवकास गने गरी 

सावििखनक, खनिी, सिकारी एवम ् समदुायको लगानी केखन्द्रि 

गररनेछ । साथै, स्थानीय ििका बीचमा एकीकरण भएमा थप 

समानीकरण अनदुान उपलब्ध गराइनेछ । 

3. भौगोखलक, सामाखिक, आखथिक, सांस्कृखिक खवखवधिालाई 

िीवन्ििा प्रदान गद ै खवखवधिा बीचको एकिा कायम गनि 

सामाखिक पररचालन, सचेिना एवम ् अन्िखक्रि या कायिक्रम 

संचालन गररनेछ । 

4. संखवधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा व्यवस्था भए 

बमोखिमका खवशेष, संरखक्षि र स्वायत्त क्षेर पखिचान गरी सोको 

गठन िथा संचालन गररनछे । 

४.५ अपेमक्षि उपलमधध 

संघीयिा कायािन्वयन सम्बन्धी आवश्यक काननु, नीखि, संस्थागि संरचना खनमािण भएको िुन,े संघीयिा सम्बन्धी 

खवखभन्न खवषयको अध्ययन, अनसुन्धान, छलफल र समन्वय सम्बन्धी कायिक्रमको संचालन, संखवधान अनसुारका 

समावेशी आयोग िथा प्रखिष्ठानको क्षमिा अखभवखृद्ध भएको िुन ेर संघ, प्रदशे र स्थानीय ििले आ-आफ्नो अखधकारको 

उपभोग र प्रयोग गरेका िुनछेन ्। 

९.९ प्रदेि िथा थथानीय ििको सन्िुमलि मिकास 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानको प्रस्िावनामा संघीय लोकिाखन्रक गणिन्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा खदगो 

शाखन्ि, सशुासन, खवकास र समखृद्धको आकांक्षा परूा गने व्यवस्था गररएको छ । त्यस्िै संखवधानले राज्यको संरचना र 

राज्यशखिको बाुँडफाुँि अन्िगिि संघीय लोकिाखन्रक गणिन्र नेपालको मलू संरचना संघ, प्रदशे र स्थानीय िि गरी 

िीन ििको िुने  व्यवस्था गरेको िथा राज्यशखिको बाुँडफाुँि अन्िगिि खवखभन्न अखधकारका सचूीिरूको खनधािरण 

गरेको छ । संखवधानको यो मलू ममिलाइि आत्मसाि गद ैिाल संघ, प्रदशे र स्थानीय िीन ैििको खनवािचन सम्पन्न भइि 

सबै ििमा सरकार गठन समिे भइसकेको छ । संघीय गणिन्रात्मक नेपालको समखृद्धको मलू कडी स्थानीय िथा प्रदशे 

ििको सन्िखुलि खवकास नै िो । िसथि संघ, प्रदशे िथा स्थानीय ििको अखधकार क्षरे अनरुूप काननु बनाइि सोको 

कायािन्वयनबाि िनिाले लोकिन्रको अनभुखूि गन ेगरी प्रदशे िथा स्थानीय ििको सन्िखुलि खवकास गनुिपनछे । 

२. प्रिुख सिथया 

संखवधानले खदएका साझा अखधकारका बझुाइिमा अन्योलिा खसििना िुन,ु कखिपय अवस्थामा एउिै कर सब ै

ििबाि लगाइन,ु प्रदशे िथा स्थानीय ििमा भौखिक पवूािधार िथा िनशखि व्यवस्थापनमा कखठनाई िुन,ु सबै ििको 

सन्िुखलि खवकासको लाखग भौगोखलक खवकििा रिन ुआखद प्रमिु समस्या रिकेा छन ्।    
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३. चुनौिी िथा अिसि  

प्रदशे िथा स्थानीय ििको खवकासमा भौगोखलक सन्िुलन कायम गनुि, िीन ििको सरकारका अखधकारको 

सचूीमा थप स्पष्टिा ल्याई खिम्मवेारी समन्वयात्मक एवम ् सामजिस्यपणूि ढङ्गमा कायािन्वयनमा ल्याउन,ु िनिामा 

"आफूले मििेको कि आफ्नै मिकासको लामग" भन्ने भावना िागिृ गराउन,ु िनिामा अखधक भारको मिससु निुन े

गरी रािस्व बढाउन ेउपायको अवलम्बन गनुि र सबै ििको सन्िुखलि खवकास गनि प्रमिु चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्।   

एकात्मक राज्य प्रणाली संघीय व्यवस्थामा रूपान्िरण िुन,ु सबै ििको खनवािचनमाफि ि खस्थर सरकार गठन समेि 

भइसकेको अवस्थामा िनिाले पाउने सेवासखुवधा िनिाको नखिकबाि उपलब्ध िुन े व्यवस्था िुन ु र प्रदशे िथा 

स्थानीय सरकार दवैुले आ-आफ्नो ििको खवकासका लाखग नयाुँ-नयाुँ योिना सखिि खवकासका कायि अगाखड बढाउन ु

प्रमिु अवसर िुन ्।  

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

मिबिु संघीय शासन प्रणालीमा आधाररि समदृ्ध नपेाल ।  

४.२ लक्ष्य  

रारिको समग्र खवकासमा योगदान खदन सक्न ेगरी प्रदशे र स्थानीय ििलाइि सदुृढ बनाउन ु। 

४.३ उदे्दश्य   

प्रदशे िथा स्थानीय शासन प्रणालीको सन्िखुलि र खदगो खवकास गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. संघीय सरकारको सियोग र 

समन्वयमा प्रदशे र स्थानीय ििले 

आ-आफ्नो भौगोखलक क्षेरको    

वस्िुखस्थखि खव्ेषण गरी सोको 

सिी सदपुयोग गन े गरी खवखवध 

उपायको अवलम्बन गन े। 

१. प्रदशे र स्थानीय ििमा उपलब्ध स्रोि-साधनको पखिचान गरी सोको 

मित्तम उपयोग िुने गरी सम्बखन्धि सरकार माफि ि योिना 

बनाइनछे । 

२. प्रदशे िथा स्थानीय सरकार आफैमा आत्मखनभिर िुन सक्ने गरी 

संखवधानको दायराखभर रिी रािस्वको पररमाण वखृद्ध गनि आवश्यक 

कायिक्रम ल्याइनेछ । 

३. स्थानीय िथा प्रदशे ििमा उपलब्ध स्रोि-साधनको मित्तम उपयोग 

िुने गरी पररचालन गनि प्रत्येक ििलाइि खिम्मेवार बनाइनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२. स्थानीय िि र प्रदशेको स्रोि-

साधन र क्षमिा अखभवखृद्ध गरी 

खवकासशील   िनशखि उत्पादन 

गन े। 

१. स्थानीय िथा प्रदशे सरकारको क्षमिा अखभवखृद्ध गनि खवशेष िाखलम 

िथा अन्य आवश्यक कायिक्रम प्याकेिको रूपमा ल्याइनछे । 

२. प्रदशे िथा स्थानीय ििमा कमिचारी समायोिन िथा नयाुँ भनािको 
माध्यमबाि िनशखि आपखूिि कायि सम्पन्न गररनेछ । 

३. आ-आफ्नो क्षेरको खवकासको 

लाखग एक-आपसमा समन्वय िथा 

सिकायि गद ै प्रखिस्पधाित्मक िुन 

संघीय सरकारले सबै स्थानीय 

िथा प्रदशे सरकारलाइि उत्प्रेररि 

गन े। 

१. सबै ििका खवकास खनमािणका कायि संचालन गदाि पारदखशििा, 
िवाफदखेििा र खमिव्ययीिा सखुनश्चििा गररनेछ ।   

२. प्रदशे र स्थानीय ििलाई संवैधाखनक खसमाखभर रिी करको दायरा 
बढाएर आफैमा खनभिर िुन सक्न ेगरी सबलीकरण गररनेछ । 

३. स्थानीय साधन स्रोिको उपयिु पररचालनबाि रािस्वमा वखृद्ध गरी 

खदगो िथा दु्रि खवकासमा योगदान परु् याउन स्थानीय िथा प्रदशे 

सरकारलाइि प्रोत्साखिि गररनेछ । 

५.  अपेमक्षि उपलमधध 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका अखधकारको बाुँडफाुँिमा स्पष्टिा आएको िुन,े प्रत्येक ििले आफूलाइि प्राि 

अखधकार कायािन्वयको लाखग आवश्यक काननु खनमािण गरी आ-आफ्ना योिना संचालन गरेका िुन,े खदगो, फराखकलो र 

सन्िुखलि खवकासका लाखग स्थानीय िथा प्रदशे ििले रािस्व वखृद्ध गरी आफैुँ धान्न सक्न ेिचि प्रणालीको खवकास 

गरेका िुन ेर प्रदशे िथा स्थानीय ििको सन्िुखलि खवकास माफि ि संघीयिा कायािन्वयन सफलिापवूिक अगाखड बढेको 

िुनेछ ।  

९.१० िासकीय सधुाि 

१. पृष्ठभूमि 

नागररकका सामाखिक-आखथिक आकांक्षा परूा गद ै अगाखड बढ्न शासन सजचालनका लाखग प्रयिु पद्दखि र 

औिारलाई खनरन्िर परररकृि गद ै लैिान ुआवश्यक पदिछ । नागररकले संखवधान प्रदत्त आधारभिू मौखलक िकको 

वास्िखवक अनभुखूि गनि सक्न ेवािावरण खवकास गनि समिे यो अपररिायि िुन्छ । राज्यका नीखि अन्िगिि सावििखनक 

प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, खनरपक्ष, पारदशी, भ्रष्टाचारमिु, िनउत्तरदायी र सिभाखगिामलूक बनाउुँद ैराज्यबाि प्राि 

िुने सेवा सखुवधामा िनिाको समान र सिि पिुुँच सखुनखश्चि गरी सशुासनको प्रत्याभखूि गने व्यवस्था रिकेो छ । संघीय 

शासन प्रणाली अनरुूप सेवा प्रवािका लाखग आधार ियार भएसुँगै नयाुँ प्रकृखिको अभ्यासलाई व्यवखस्थि गन,े 

आवश्यक काननुी ढाुँचाको खवकास गन ेर खवखभन्न ििबीच समन्वय र सिकायिलाई अभ्यासमा उिान ेकाम भइरिकेा 

छन ्। स्थानीय ििलाई संखवधान खनदखेशि उत्तरदाखयत्व परूा गनि सक्षम िुल्याउन खवधाखयकी, व्यवस्थापकीय र न्याखयक 
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क्षमिा अखभवखृद्ध गने, खवकासको व्यवस्थापन गनि सक्षम िुल्याउने र आवश्यक सियोग, समन्वय र अनगुमन सम्बन्धी 

कायि िुुँद ैआइरिकेा छन ्।  

२.  प्रिुख सिथया 

संघीय शासन व्यवस्थाको अवलम्बन पश्चाि ्िनिासुँग प्रत्यक्ष सम्बखन्धि सेवाप्रवाि र खवकासको व्यवस्थापन 

िथा सजचालनको दाखयत्व प्रदशे र स्थानीय ििको कायि खिम्मेवारी बमोखिमको क्षमिा अखभवखृद्ध निुन,ु सावििखनक 

सेवा प्रवािका क्षरेमा नवीनिम खवकास एवम ्प्रखवखधको समखुचि उपयोग गनि नसक्न,ु पारदखशििा र िवाफदखेििाको 

प्रणाली पणूि रूपमा खवकास भइनसक्न,ु खवखभन्न ििबीच पयािि समन्वय िुन नसक्न,ु सशुासन र सावििखनक उत्तरदाखयत्व 

अपखेक्षि रूपमा बिन िुन नसक्न ुप्रमिु समस्या रिकेा छन ्। 

३.  चुनौिी िथा अिसि 

संखवधानले खनखदिष्ट गरे अनरुूप सावििखनक क्षेरमा पारदखशििा, खनरपक्षिा र प्रभावकाररिा कायम गरी उत्तरदाखयत्व 

बिन गद ै िनिाको घर-दलैोमा सेवा परु् याउन,ु खवकास प्रशासनको क्षमिामा अखभवखृद्ध गनुि, सावििखनक 

व्यवस्थापनप्रखि नागररकको खवश्वास बढाउन,ु समन्वयको प्रभावकारी प्रणाली अवलमब्न गरी िनिामा उत्साि पैदा 

गनुि, संघीय प्रणालीको कायािन्वयनलाई कम िखचिलो बनाउन,ु पारदखशििा र िवाफदखेििाको स्िर सदुृढ बनाउन,ु शासन 

सजचालनमा सदाचार र खमिव्ययीिा कायम गनुि िस्िा चनुौिी रिकेा छन ्। 

नयाुँ संखवधान बमोखिम खनवािचनबाि सबै ििमा रािनीखिक संरचनािरू ियार भई मलुुक लामो समयदखेिको 

रािनीखिक अखस्थरिा र संक्रमणबाि मिु िुन,ु िनिामा खशक्षा र चेिनाको स्िर बढ्न ुर नखिकको सरकारबाि िुने काम 

कारवािीमा उनीिरूको खनगरानी िुन सक्ने सिि वािावरण ियार िुन,ु खवकास आयोिनािरूको प्राथखमकीकरण र 

कायािन्वयनमा स्थानीय िनिाको सिभाखगिा बढाउन अनकूुल अवस्था रिन,ु संखवधानको कायािन्वयन र खवकासको 

लक्ष्यमा पगु्न अनकूुल वािावरण ियार िुन ुप्रमिु अवसर िुन ्।  

४.  सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि  

४.१. सोच 

पारदखशििा, िवाफदिेीिा, िनउत्तरदायी, सदाचारयिु र आधखुनक प्रखवखधमा आधाररि खवखधको शासन । 

४.२. लक्ष्य  

समग्र शासन व्यवस्थामाखथ नागररकको खवश्वास अखभवखृद्ध गद ैखवखधको शासन सदुृढ बनाउन ु। 

४.३. उदे्दश्य 

सावििखनक खनकायका काम कारवािीिरूलाई पारदशी, िवाफदिेी, सदाचारयिु र प्रखवखधमरैी बनाई 

िनसिभाखगिा र िनखवश्वासमा अखभवखृद्ध गनुि । 
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१.  सरकारका काम 

कारवािीलाइि पारदशी िथा 

प्रभावकारी बनाउन 

सांगठखनक, काननुी, 

प्रणालीगि िथा व्यविारगि 

सधुार गन े। 

 

१. राज्यबाि प्रदान गररन ेसेवा सखुवधालाइि खछिो छररिो र प्रभावकारी बनाउन 

काननुी िथा नीखिगि स्पष्टिा ल्याइिनेछ । 

२. परम्परागि शलैीमा खवद्यमान रिकेा कायािलयका कायिस्थलिरूलाई 

आधखुनक, प्रखवखधमरैी र अखधकिम िलुा कायिस्थलको रूपमा पररवििन 

गररनेछ ।  

३. अध्ययन, अनसुन्धान र अन्वेषण िस्िा कायिमा उपलब्ध सरकारी 

ि्यांकको प्रयोगमा सिििा ल्याउन खवद्यिुीय रूपमा सावििखनक िुन े

ि्यांक िथा सचूना िलुा सरकारी ि्यांक (Open Government 

Data - Open Source data) को अवधारणा अनरुूप प्रकाशन गररनेछ ।  

२.  खवकास आयोिनाको 

कायिन्वयनमा आइपन े

समस्यालाई सम्बोधन गनि 

प्रखवखधमा आधाररि ित्काल  

समस्या समाधान प्रणाली 

अवलम्बन गने  । 

१. खवकास खनमािणका काममा आइपने समस्याको ित्काल समाधान गनि 

संयन्र बनाई खक्रयाशील बनाइनछे । प्रधानमन्री िथा मखन्रपररषदक्ो 

कायािलय अन्िगिि ित्काल समस्या समाधान केन्द्र स्थापना गरी संचालन 

गररनेछ । 

२. अनगुमन प्रणालीलाई वस्िगुि बनाइने र आवश्यकिानसुार अनगुमनको 

पनु:अनगुमन गन ेप्रणाली खवकास गरी लाग ूगररनछे । 

३. नागररकको गनुासो समयमै सम्बोधन गनि सावििखनक खनकायका 

कायिखवखधमा पररमाििन गररनकुा साथै िलेो सरकारलाइि थप 

अखधकारसखिि प्रभावकारी बनाइनछे । 

३.  रािनीखिक िथा प्रशासखनक 

क्षेरका खिम्मेवार 

पदाखधकारीको 

कायिसम्पादनको स्िरलाई 

मापनयोग्य बनाई लाग ूगन े। 

१. खमिव्ययीिा, िवाफदखेििा र सदाचारलाई सावििखनक पदमा रिकेा 

व्यखििरूले िीवनशलैीकै रूपमा पालना गनुिपने व्यवस्था गररनेछ । 

२. खवखभन्न ििका सावििखनक खनकायबाि सम्पादन िुनें काम कारवािीमा 

समन्वय गरी आधारभिू र प्राखवखधक रूपमा एकरूपिा कायम गनि 

प्रशासखनक ििमा समन्वय प्रणालीको खवकास गररनछे । 

३. उच्च नेितृ्व ििमा सावििखनक खिम्मेवारी प्रदान गदाि कायि सम्पादन करार 

सम्झौिा गररनछे । 

४.  सावििखनक खनकायका काम 

कारवािीप्रखि सकारात्मक 

छखव खनमािण गन े। 

 

१. नयाुँ प्रखवखधको अवलम्बन र खवद्यमान प्रखवखधमा सधुार गदाि धेरै 

खनकायबाि दोिोरो िचि िुन नखदन खनखश्चि मापदण्डमा आधाररि भई 

प्रारखम्भक िचि गने र त्यसको प्रयोग अन्य धरैे खनकायले गने व्यवस्था 

गररनेछ । 
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 २. सावििखनक खनकायका कायिक्रम कम िखचिलो र सामाखिक नमनुाको 

रूपमा सम्पन्न गररनछे । 

३. सरकारबाि गररएका काम कारवािी िथा नयाुँ अखभयानलाइि सावििखनक 

गरी सदाचारयिु असल अभ्यासिरूको प्रचार-प्रसारमा िोड खदई सरकार 

िथा राज्य संयन्रप्रखि िनिाको सकारात्मक छखव खनमािण गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमव्ध 

संवैधाखनक व्यवस्था अनरुूप सावििखनक खनकायका काम कारवािीमा पारदखशििा, स्वच्छिा र खनरपक्षिामा 

अखभवखृद्ध गनि आवश्यक खवखध ियार भएका िुन,े सावििखनक खनकायका कायिखवखध र अभ्यास बढी मीिव्ययी र 

सदाचारयिु भएका िुन,े खिम्मवेारी र उत्तरदाखयत्वको स्पष्ट खकिानी गने प्रणालीको अवलम्बनले सावििखनक 

िवाफदखेििाको स्िरमा स्पष्ट रूपमा सधुार आएको िुन,े प्रखवखधमैरी कायिस्थल र कायिखवखधको प्रयोगबाि काम सम्पन्न 

गनि लाग्ने समय पवूािनमुान गनि सखकने भएको िुन,े कायिसम्पादनको स्िरमा सधुार आएको िुन,े गनुासोको संख्या घिेको 

िुन े र समग्रमा िीनै ििका सावििखनक खनकायका काम र कायिशलैी उपर िनिाको भरोसामा उल्लेख्य वखृद्ध भएको 

िुनेछ ।    

९.११ प्रिासकीय सिुासन 

१. पृष्ठभूमि 

शासन प्रणालीलाई िनमिुी, सक्षम, सदुृढ, सेवामलूक र उत्तरदायी  बनाउुँद ैलैिान ुआिको  आवश्यकिा िो । 

शासन प्रणालीमा सबै क्षेर, वगि, समदुाय र सरोकारवालाको पिुुँच र सिभाखगिालाई सखुनखश्चि गनि आवश्यक छ । 

संघीय प्रणालीमा आधाररि लोकिाखन्रक शासन व्यवस्थालाई व्यविारमा कायािन्वयन गद ैिनखवश्वास अखभवखृद्ध गनुि 

प्रशासकीय सशुासनको मलू ममि िो । 

२. प्रिुख सिथया 

अन्िरसरकार समन्वय, शासन संचालन र खवकास. सेवा प्रवाि सम्बन्धी नीखि, काननु िथा मापदण्ड ििुिमा भई 

नसक्न,ु सबै ििमा संरचनागि व्यवस्था भइनसक्न,ु सबै ििमा िनशखिको समखुचि व्यवस्थापन िुन नसक्न,ु 

िवाफदखेििा, खिम्मेवारीबोध र सेवाग्रािीमैरी व्यविार िुन नसक्न ुर सदाचार कायम गनि नसखकन ुिस्िा प्रमिु समस्या 

रिकेा छन ्।  

३.  चुनौिी ि अिसि 

लखक्षि वगिले लाभ खलन सक्ने गरी समावेशीकरण नीखिमा पनुरावलोकन गनुि, िनिाको बढ्दो अपके्षा सम्बोधन 

गने गरी सेवा प्रवािमा सधुार गनुि, सबै रारि सेवक कमिचारीको क्षमिाको पणूि उपयोग िुन े गरी संस्थागि क्षमिामा 
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अखभवखृद्ध गनुि, संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबीच प्रभावकारी प्रशासकीय समन्वय कायम गन े गरी संरचनागि एवम ्

नीखिगि व्यवस्था गनुि चनुौिी रिकेा छन ्। 

संघीय ढाुँचा अनरुूप स्थानीय ििबािै सेवा प्रवाि िुने अवस्था खसििना िुन,ु सावििखनक व्यवस्थापनको क्षेरमा 

नयाुँ प्रखवखध, ज्ञान, सीप र क्षमिा भएका िनशखिको प्रवेश िुुँद ै िान,ु सावििखनक प्रशासन समावेशी िुुँद ै िान,ु 

रािनीखिक र प्रशासखनक समुधरु सि-सम्बन्धको माध्यमबाि खवकास र सेवा प्रवाि प्रभावकारी िुुँद ैिान ुअवसरका 

रूपमा रिकेा छन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१. सोच 

पररणाममिुी , समन्याखयक र िनसेवी सावििखनक प्रशासन िथा खवकास व्यवस्थापन ।  

४.२. लक्ष्य 

िवाफदिेी व्यावसाखयक सक्षम सावििखनक प्रशासनबाि सावििखनक सेवाप्रखिको िनखवश्वास अखभवखृद्ध गने र 

खवकासलाई नखििामिुी बनाउन े। 

४.३. उदे्दश्य 

१. सावििखनक प्रशासनलाई सबल, समन्याखयक बनाई दक्ष, सेवाग्रािीमिुी र व्यावसाखयक बनाउन ु।  

२. सावििखनक सेवालाई भरपदो,  सलुभ, गणुस्िरीय र पिुुँचयोग्य बनाई खवकास प्रखक्रयालाई प्रभावकारी बनाउन ु। 

३. सेवा प्रवाि र शासन प्रणालीमा बिुपक्षीय साझेदारीको खवकास गनुि । 

४.४ िणानीमि िथा कायषनीमि  

िणनीमि कायषनीमि 

१ .क्षमिा खवकास योिना बनाई 

कमिचारी एवम ् िाखलम प्रदायक 

संस्थािरूको क्षमिा खवकास गने ।  

१.  क्षमिा खवकास योिना बनाई संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा कायिरि 

कमिचारीलाई आवश्यकिाको आधारमा िाखलम खदइनछे । 

२.  िाखलम प्रदायक संस्थामा आवश्यक पवूािधारको व्यवस्था गरी 

सचूना प्रखवखधसुँग आबद्ध गररनेछ ।  

३.  खवद्यमान क्षमिा खवकासका नीखि एवम ्काननुलाई समयानकूुल र 

समन्याखयक िवरले पररमाििन गररनेछ । 

२.अन्िरसरकार समन्वय र सिकायिलाई 

प्रभावकारी एवम ् व्यवखस्थि 

बनाउन े।  

१.  अन्िरसरकार समन्वय र सिकायि गनि संखवधानको व्यवस्थालाई 

प्रभावकारी बनाउन मन्रालय र प्रदशे स्िरमा संयन्र खनमािण गरी 

सोको प्रभावकारी वािावरण ियार गररनेछ । 
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२.   प्रदशे र स्थानीय ििको प्रशासकीय संरचना, सेवा प्रवाि िुन ेस्थान 

र क्षमिा खवकास सम्बन्धी संरचना खनमािण गरी सेवा प्रवािलाई 

प्रभावकारी  

बनाइनछे । 

३.सेवा प्रवािलाई नागररक  र  

खवकासमैरी बनाइि खवकास 

व्यवस्थापनमा सिकारी िथा खनिी 

क्षेरलाई आबद्ध गन े। 

१.  सेवा प्रवाि र खवकास व्यवस्थापनमा खनिी क्षेर र नागररक समाि 

बीचको सिकायि अखभवखृद्धका लाखग काननुी र नीखिगि सधुार 

गररनेछ । 

२.  सेवा प्रवािलाई पारदशी, िनमिुी, उत्तरदायी बनाउन नागररक 

समाि लगायि बिु-सरोकारवालाको खनगरानी बढाइनछे । 

३.   सेवा प्रवाि र खवकासलाई प्रभावकारी बनाउन सेवाग्रािीको 

पषृ्ठपोषण खलने पद्दखिलाई संस्थागि गद ै प्रखवखधमरैी बनाउन 

आवश्यक पिल गररनछे ।  

४. रारिसेवकलाई आफ्नो कायि 

खिम्मेवारीप्रखि थप पररणाममिुी र 

उत्तरदायी बनाउन े। 

1. रारि सेवकलाइि खिम्मेवार, कििव्यखनष्ठ र उत्तरदायी बनाइि 

आचरणमा सकारात्मक पररवििन ल्याउन सचूकसखिि कायिसम्पादन 

सम्झौिा गररनकुा साथै  दण्ड र परुस्कारको उखचि र प्रभावकारी 

व्यवस्था गररनछे । 

2. भ्रष्टाचार खवरुद्ध व्यि गररएका प्रखिबद्धिा अनरुूप भ्रष्टाचार खवरुद्ध 

शनू्य सिनशीलिाको नीखिमाफि ि  सावििखनक प्रशासनमा 

सदाचाररिा अखभवखृद्ध गररनछे । 

3. खवखभन्न अध्ययन सझुावको आधारमा प्रशासकीय सशुासनको 

क्षेरमा थप सधुार गररनेछ । 

४.५ अपेमक्षि उपलमधध 

सबै प्रदशे िथा स्थानीय ििको क्षमिा खवकास योिना ियार भएको िुन,े  स्थानीय ििका कम्िीमा दईु खििाई 

िनप्रखिखनखध िथा कमिचारीले आधारभिू िाखलम प्राि गरेको िुन,े सबै नगरपाखलका िथा गाउुँपाखलकाको न्यनूिम 

पवूािधार सखििको वडा ििसम्मको प्रशासकीय भवन खनमािण सम्पन्न भएको िुन,े अन्िरसरकार समन्वय सम्बन्धी 

काननु ििुिमा भइ यसको प्रभावकारी कायािन्वयन भएको िुन,े सबै स्थानीय ििका िनप्रखिखनखध िथा कमिचारीको 

आचार संखििा खनमािण भई लाग ू भएको िुन,े स्थानीय ििको नीखि ििुिमा िथा सेवा प्रवाि प्रखक्रयामा नागररक 

समािको सिभाखगिा, सिकायि, समन्वय एवम ्सियोग अखभवखृद्ध गन ेसंयन्र खनमािण भई सावििखनक क्षरेको कुशलिा 

अखभवखृद्ध भएको िुनछे  । 
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९.१२ भ्रिाचाि मनयन्त्रण 

१. पृष्ठभूमि  

नेपालको संखवधानमा सावििखनक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, खनरपक्ष, पारदशी, भ्रष्टाचारमिु, िनउत्तरदायी र 

सिभाखगिामलूक बनाउुँद ैराज्यबाि प्राि िुने सेवा, सखुवधामा िनिाको समान र सिि पिुुँच सखुनखश्चि गरी सशुासनको 

प्रत्यभखूि खदने राज्यको नीखि अनरुूप काननुी र संरचनागि व्यवस्था गररएको छ । भ्रष्टाचार खवरुद्धको संयिु रारि संघीय 

मिासखन्ध बमोखिम काननुको पररमाििन गरी सावििखनक, खनिी लगायि सबै क्षेरमा िुने भ्रष्टाचारिन्य कायि, आखथिक 

अखनयखमििालाई समेि काननुको दायरामा ल्याउन आवश्यक काननुी व्यवस्था ििुिमा भइरिकेा छन ्। उि काननुी 

व्यवस्था बमोखिम भ्रष्टाचार खनयन्रणसुँग सम्बखन्धि खनयामक खनकायको सबलीकरण गनुि आवश्यक भएको छ । 

समािको आखथिक िथा सामाखिक पक्षमा भ्रष्टाचारले पारररिकेो प्रखिकूल असरलाई खनयन्रण गन ेसम्बन्धमा खविङ्गम 

दृखष्टकोण, प्रखिबद्धिा एवम ्सोिी बमोखिमको गखिशीलिा र  व्यविारमा प्रखिखबखम्बि िुन आवश्यक छ ।  

२. प्रिुख सिथया 

भड्खकलो सामाखिक व्यविार र संस्थागि भ्रष्टाचार बढ्द ैिान,ु समािमा आखथिक अपराध खवरुद्धको िनमिलाई 

बखलयो बनाउन नसखकन,ु खनिी क्षेरको आखथिक अखनयखमििालाई काननुी कारवािीको दायरमा पणूिरूपमा ल्याउन 

नसखकन,ु छानखबन िथा अनसुन्धानको सबल प्रणालीको खवकास गनि नसखकन,ु सावििखनक सेवा खवशेष गरी िररद िथा 

नागररकसुँग प्रत्यक्ष सरोकार रिने खनकायबाि सम्पादन िुने काम कारवािीलाई अनलाईन प्रणालीमा पणूि रूपमा आबद्ध 

गनि नसखकन,ु सबै प्रदशे िथा स्थानीय ििमा खवस्िार गरी सावििखनक सेवालाई अनमुानयोग्य बनाउन नसखकन ुप्रमिु 

समस्या िुन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

समािमा नैखिक मलू्य-मान्यिाको खवकास गरी भ्रष्टाचारलाई सामाखिक अपराधको रूपमा स्थाखपि गनुि,  

समािका सबै क्षरेमा िुने भ्रष्टाचारिन्य कायिलाई खनयन्रण गरी सशुासनको प्रत्याभखूि खदन ुिथा भ्रष्टचारिन्य कसरुका 

नयाुँ-नयाुँ स्वरूप खनयन्रण गरी समग्र सावििखनक सेवालाई अनमुानयोग्य बनाउन ुचनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्।  

भ्रष्टाचार खवरुद्धको संयिु रारि संघीय मिासखन्ध बमोखिम काननु पररमाििनको क्रममा रिकेो काननुले खनिी 

क्षेरमा िुन े भ्रष्टाचारिन्य कायि एवम ्आखथिक अखनयखमििा समिे अनसुन्धानको दायरामा आउन े सम्भावना रिकेो, 

मलुुकको संघीय संरचना बमोखिम सबै ििमा सबल सरकार गठन भएकोले गलि आखथिक खक्रयाकलापलाई खनयन्रण 

गरी मलुुकको खवकास गनिको लाखग उपयिु अवसर रिन,ु भ्रष्टाचार खवरुद्ध समािमा दखेिएको पररवखििि दृखष्टकोण, 

संवैधाखनक एवम ् काननुी रूपमा सबल खनयामक खनकायको व्यवस्था िुन,ु नागररकमा भ्रष्टाचार खवरुद्धको सशि 

चेिनाको खवकास िुन,ु खनयामक खनकायको सबलीकरण एवम ्अखख्ियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको प्रादखेशक 

(क्षेरीय कायािलय) एवम ् सम्पकि  कायािलयको खवस्िारले भ्रष्टाचार खवरुद्धको अखभयानलाई थप प्रभावकारी रूपमा 

अगाखड बढाउन ेिस्िा अवसर रिकेा छन ्। 
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४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि  

४.१ सोच  

सदाचारयिु समाि खनमािण । 

४.२ लक्ष्य 

भ्रष्टाचारिन्य कायि खनयन्रण गरी मयािखदि एवम ्स्वच्छ समाि खनमािण गन े। 

४.३ उदे्दश्य  

भ्रष्टाचारिन्य कायि खनयन्रण गरी सशुासनको अनभुखूि खदलाउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि  

िणनीमि कायषनीमि 

1. खवद्यमान नीखि िथा काननुमा 

समयानकूुल पररमाििन िथा 

कायािन्वयन गन े। 

1. सदाचार नीखि ििुिमा गरी  प्रभावकारी कायािन्वयन गन े।  

2. भ्रष्टाचार खनयन्रणसुँग सम्बखन्धि काननु एवम ् नीखिगि सधुारलाई 
खनरन्िरिा खदइनेछ । 

3. नीखिगि ििमा िुने भ्रष्टाचारको अन्त्य गद ै नीखि खनमािणकिािलाई 

िवाफदिेी र उत्तरदायी बनाइनछे । 

2.  भ्रष्टाचार खवरुद्ध शनू्य 

सिनशीलिासखिि सदाचारयिु 

समाि खनमािण गन े। 

 

1. अखख्ियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग, न्यायपररषद,् सम्पखत्त 

शदु्धीकरण खवभाग, रािस्व अनसुन्धान खवभाग, राखरिय सिकि िा केन्द्र, 

राखरिय अनसुन्धान खवभाग, सावििखनक िररद अनगुमन कायािलय, 

सैखनक अनसुन्धान सखमखि लगायिका खनकायको कायिलाई थप 

प्रभावकारी बनाइनेछ । 

2. भ्रष्टाचारसुँग सम्बखन्धि सचूनाको संकलन, आदान-प्रदान गनि र 

खव्ेषण गरी खनयामक खनकाय एवम ्सम्बखन्धि खनकायमा आवश्यक 

कारवािीको लाखग उपलब्ध गराउन ेप्रबन्ध खमलाइनछे । 

3. भ्रष्टाचार खनयन्रण गने खनकायमा आबद्ध कमिचारीको क्षमिा खवकास 

िथा अनसुन्धानमा आधखुनक उपकरण िथा पद्दखिको प्रयोग गरी 

भ्रष्टाचार खनयन्रणलाई प्रभावकारी बनाइनछे । 

4.  खनयामक खनकायबीचको समन्वयलाई अझ सदुृढ गरी  भ्रष्टाचार 

खनयन्रणसुँग सम्बखन्धि काम कारवािीलाई एकीकृि रूपमा अगाखड 

बढाईनछे । 

5. गलि खकखसमले आििन गरेको सम्पखत्त शखुद्धकरण कायिलाई दखण्डि 

गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

3. भ्रष्टाचार खवरुद्धका चेिनामलूक, 

खनरोधात्मक एवम ् दण्डात्मक 

काम कारवािीलाई प्रभावकारी 

बनाउन े। 

१. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबाि प्रवाि िुन ेसावििखनक सेवामा अनलाईन 

प्रणाली खवकास गररनछे ।  

२. खवद्यालय स्िरको पाठ्यक्रममा “भ्रष्टाचार समाि खवरुद्धको अपराध  

िो” भन्न ेखवषयलाई समावेश गरी भ्रष्टाचार खवरुद्ध सामाखिक सचेिना  

िगाइ नैखिकवान ्नागररक बन्न िोड खदइनछे । 

३. भ्रष्टाचार खवरुद्धको िनमि पररचालन गनिको लाखग नागररक समाि,  

गैरसरकारी िथा सामदुाखयक संस्थािरूको सखक्रय सिभाखगिामा 

सचेिनामलूक कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

४. काननुी शासनको प्रभावकारी कायािन्वयन गररनछे । 

५. भ्रष्टाचार खवरूद्धको िनमि ियार गनि संचार माध्यमको उपयोग 

गररनेछ । 

4. सावििखनक सेवामा लाग्ने िचि, 

समायवखध िथा प्रखक्रया एवम ्

कायिखवखधको सम्बन्धमा स्पष्टिा 

ल्याई सावििखनक सेवालाई 

अनमुानयोग्य बनाउन े। 

१. भ्रष्टाचार खवरुद्धको संयिु रारिसंघीय मिासखन्ध कायियोिना सम्बन्धी 

रणनीखिक कायि योिना, २०६९ मा व्यवस्था भए अनसुार काननु 

खनमािण िथा पररमाििन गररनेछ । 

२. सावििखनक खनकायको वेबसाइि, नागररक बडापर एवम ् सजचारका 

अन्य माध्यमबाि सावििखनक सेवामा लाग्न े िचि, समायवखध िथा 

प्रखक्रया एवम ् कायिखवखधमा स्पष्टिा ल्याई सावििखनक सेवालाई 

प्रभावकारी बनाइनेछ । 

5. सावििखनक, खनिी, गैरसरकारी, 

सिकारी, बैंखकङ्ग क्षरेमा िुन े

आखथिक अखनयखमििाको 

खनयन्रण गरी खनिी क्षरेको सेवा 

प्रवािलाई गणुस्िरीय एवम ्

सेवामलूक बनाउन े। 

१. अनखुचि कायिको अनसुन्धान िथा कारवािी सम्बन्धमा आवश्यक 

काननुी व्यवस्था गररनछे ।  

२. भ्रष्टाचार गरी खवदशेमा लगरे लुकाएको सम्पखत्त खफिाि गनि पारस्पररक 

काननुी सिायिा, सपुदुिगी गन ेिस्िा अन्िरािखरिय सियोग प्रवद्धिनको 

कायिलाई प्रभावकारी बनाइनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

भ्रष्टाचार समाि खवरुद्धको अपराधको रूपमा स्थाखपि भई िनस्िरदखेि राज्य संचालनका िरेक ििमा सदाचार 

प्रवधिन भएको िुनेछ ।  भ्रष्टाचारिन्य कायि खनयन्रण भई समदृ्ध नेपाल सिुी नपेालीको दीघिकालीन लक्ष्य िाखसल गनिमा 

योगदान पगुेको िुनेछ । 
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९.१३ िानि बेचमबखन िथा ओसािपसाि मनयन्त्रण 

१. पृष्ठभूमि 

संखवधानले नागररक स्विन्रिा, मौखलक अखधकार, मानव अखधकारको संरक्षण र सम्वद्धिन गद ैप्रत्येक व्यखिलाई 

शोषण खवरुद्धको िक अन्िगिि दास वा बाुँधा बनाउन र इच्छा खवरुद्ध काममा लगाउन नपाइन ेव्यवस्थाको प्रत्याभखूि 

गरेको छ । मानव बचेखबिन िथा ओसारपसार बिुआयाखमक, बिु–क्षेरगि एवम ् खवश्वव्यापी समस्या भएका िुुँदा 

यसको खनरोध, पीखडिको संरक्षण, सम्वद्धिन  र काननुी उपचार सम्बन्धी कायि भइरिकेो छ । यसका साथै, सरकारले 

राखरिय िथा अन्िरािखरिय स्िरमा गरेको प्रखिबद्धिा अनरुूप आवश्यक काननु र नीखि ििुिमा गरी सरोकारवाला 

खनकायको सियोग, समन्वय, सिकायिमा खवखभन्न कायिक्रम सजचालन गद ैआएको छ । मानव बचेखबिनसम्बन्धी 

िघन्य अपराधको खनयन्रण गने कायिमा राज्यको अिम भखूमका रिन्छ । िसथि, राज्य संरचनामा आएको पररवििनसुँग ै

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबीच आपसी समन्वय र सिकायिबाि मानव बेचखबिन िथा ओसारपसार खनयन्रण गनुिपन े

आवश्यकिा छ । 

२. प्रिुख सिथया 

मानव बेचखबिन िथा ओसारपसारका आयाम र स्वरूपमा पररवििन िुन,ु िोखिममा परेका समिू/समदुायको 

पखिचान िुन नसक्न,ु पीखडि िथा पीडकको पखिचान िुन नसक्न,ु नखिकका आफन्ि र खचनिानका व्यखिबाि समिे 

बेचखबिनमा पनुि, कखिपय पीखडििरू न्यायका लाखग राज्य संयन्रको सम्पकि मा आउन नचािन,ु वैदखेशक रोिगार िथा 

आप्रवासनलाई व्यवखस्थि एवम ् मयािखदि बनाउन नसक्न,ु घरेलु िथा अन्य वैदखेशक रोिगारमा िाने मखिला यौन 

शोषणमा पनुि, िोिल िथा सत्कार व्यवसायमा कायिरि मखिला िथा खकशोरीिरूको यौन शोषण खवद्यमान रिन,ु 

चेिनाको कमी र गररबीको कारण मानवअंगको बचेखबिनको अवस्था खवद्यमान िुन,ु अन्िरािखरिय अपराधीको सजिाल 

िथा संलग्निामा वखृद्ध िुुँद ैिान ुर प्रभावकारी अन्िरािखरिय सिकायि र साझेदारीको कमी िुन ुयस क्षेरका समस्या िुन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

मानव बेचखबिनका नयाुँ स्वरूप, िररका र बािो प्रयोग िुन ेगरेको सन्दभिमा सोिी अनसुार खनयन्रणका उपाय 

अवलम्बन गनुि, खनयन्रणमा संलग्न खनकायिरूबीच प्रभावकारी समन्वय स्थाखपि गनुि, एकीकृि ि्याङ्क िथा सचूना 

प्रणालीको खवकास गनुि, स्वदशेमा रोिगार िथा स्वरोिगारका अवसर खसििना गनुि, यौन िथा श्रम शोषणका लाखग िुन े

आन्िररक िथा बाह्य बेचखबिन खनयन्रण गनुि, वैदखेशक रोिगार र मानव बेचखबिनबारे सचेिना अखभवखृद्ध गनुि, प्रमाण 

संकलन र साक्षी संरक्षण प्रभावकारी रूपमा गनुि, वैदखेशक रोिगार ऐन र मानव बेचखबिन िथा ओसारपसार ऐनबीच 

सामजिस्यिा कायम गराउन,ु मानव बेचखबिनको अन्िरदशेीय संगखठि सजिाल खवरुद्ध प्रिरी पररचालन र सचूना 

संकलन एवम ्खव्ेषण गने क्षमिा अखभवखृद्ध गनुि यस क्षेरका चनुौिी िुन ्। 

नेपालको संखवधानले शोषण खवरुद्धको िकको  प्रत्याभिू गनुि, संघ, प्रदशे र स्थानीय सरकारको सामखूिक 

प्रयत्नबाि मानव बेचखबिन िथा ओसारपसारका मदु्दाको सम्बोधन गने सकारात्मक अवस्थाको खसििना िुन,ु मानव 
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बेचखबिन खनयन्रण र सरुखक्षि आप्रवासन सम्बन्धी सचूना िथा परामशि केन्द्र स्थापना िथा सजचालन िुन,ु मानव 

बेचखबिन िथा ओसारपसार खवरूद्ध स्थानीय ििबाि सखमखि गठन भई खिनको पररचालन िुने संभावना रिुन,ु 

बेचखबिनबाि पीखडिका लाखग अल्पकालीन पनुस्थािपना कोष िथा केन्द्र सजचालन िुन,ु मानव बचेखबिन खनयन्रण 

सम्बन्धमा खवखभन्न खनकाय िथा गैरसरकारी संस्थाको सिकायि िुन ु र सचूना िथा सजचार प्रखवखधको खवकासको 

व्यापकिाले नागररक ििमा यस खवरुद्ध सचेिना अखभवखृद्ध िुुँद ैिान ुयस क्षेरका अवसर िुन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि  

४.१ सोच 

मानव बेचखबिन िथा ओसारपसारमिु मयािखदि समाि । 

४.२ लक्ष्य 

मानव बेचखबिन िथा ओसारपसारको िोखिममा रिकेा समिू/समदुायको सामाखिक-आखथिक रूपान्िरण गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

1. मानव बचेखबिन िथा ओसारपसारको िोखिममा रिकेा समिू/समदुायको आखथिक-सामाखिक सशिीकरण 

गनुि । 

2. खनरोधात्मक अखभयान माफि ि मानव बेचखबिन िथा ओसारपसार खनयन्रण गनुि । 

3. मानव बेचखबिन िथा ओसारपसारबाि पीखडि िथा प्रभाखविको उद्धार, संरक्षण, न्यायमा पिुुँच  र 

पनुस्थािपनाका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

1. मानव बेचखबिन िथा ओसारपसारको 

िोखिममा रिकेा समिू/समदुायको 

पखिचान गरी आखथिक िथा सामाखिक 

सशिीकरण गद ेबचेखबिन िथा 

ओसारपसार कायिलाई खनयन्रण िथा 

खनरुत्साखिि गने उपाय अवलम्ब गने । 

1. मानव बेचखबिन िथा ओसारपसारको िोखिम कम गनि िोखिममा 

रिकेा समिू/समदुायको पखिचान गरी खिनीिरूको सशिीकरण गनि 

समदुायमा आधाररि िीखवकोपाििन िथा स्वरोिगारका कायिक्रम 

सजचालन गररनछे । 

2. मानव बचेखबिन िथा ओसारपसारबाि पीखडि/प्रभाखविको 

अध्ययन िथा पखिचानका लाखग कायिखवखध ियार गरी कायािन्वयन 

गररनेछ । 

3. बेचखबिन िथा ओसारपसारको िोखिममा रिकेा समिू िथा 

पीखडि/प्रभाखविबारे एकीकृि ि्याङ्क िथा सचूना व्यवस्थापन 

प्रणालीको खवकास गररनेछ । 

4. मानव बचेखबिन खनयन्रणका लाखग खवकास साझेदार, खनिी क्षेर र 

समदुायसुँग  सिकायि र साझेदारी गररनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

5. मानव बचेखबिन िथा ओसारपसार रोक्न स्थानीय ििमा सरुखक्षि 

आप्रवासन सम्बन्धी खशक्षा िथा सचेिनामलूक कायिक्रम 

सजचालनको साथै सचूना केन्द्र स्थापना गररनेछ । 

6. मानव बचेखबिन िथा ओसारपसार खवरूद्ध राखरिय िथा स्थानीय 

सजचार माध्यमको क्षमिा िथा संवेदनशीलिा अखभवखृद्ध गरी 

प्रभावकारी रूपमा पररचालन गररनछे । 

7. मानव बेचखबिन िथा ओसारपसार खनयन्रणको लाखग मखिला 

खवकास  कायिक्रमद्वारा प्रवखद्धिि समिू िथा संस्थाको  प्रभावकारी 

पररचालन गररनेछ । 

२. मानव बचेखबिन िथा ओसारपसार 

खनयन्रण, पीखडि/प्रभाखविको उद्धार, 

संरक्षण र पनुस्थािपना गनि खवखभन्न 

ििका सरकारमा साझेदारी गन ेसंयन्र 

र संरचनाको क्षमिा अखभवखृद्ध िथा 

सरोकारवालाबीच प्रभावकारी 

साझेदारी कायम गन े। 

1. मानव बेचखबिन िथा ओसारपसारबाि पीखडि िथा प्रभाखविको 

उद्धार, स्वदशे खफिी, संरक्षण िथा पनुस्थािपनाका लाखग स्थाखपि 

संयन्रिरूको सदुृढीकरण िथा खवस्िार गररनेछ ।  

2. मानव बचेखबिन िथा ओसारपसारबाि पीखडि/प्रभाखविलाई 

ित्कालै उद्धार िथा संरक्षण गनि गन्िव्य दशेमा अल्पकालीन 

संरक्षण केन्द्रको स्थापना गररनछे ।  

3. पीखडि िथा प्रभाखविलाई खदइन ेसेवालाई मापदण्ड अनरुूप बनाई 

प्रत्येक   प्रदशेमा कम्िीमा एउिा एकीकृि सेवा सखुवधा सखििको 

दीघिकालीन पनुस्थािपना केन्द्र र आवश्यकिानसुार स्थानीय ििमा 

पनुस्थािपना केन्द्र खनमािण िथा सजचालन गररनछे । 

4. मानव बचेखबिन िथा ओसारपसार खवरुद्ध शनू्य सिनशीलिाको 

नीखि अवलम्बन गद ै बेचखबिनमा संलग्नलाई काननुी दायरामा 

ल्याउन सम्बखन्धि काननुमा समसामखयक पररमाििन गररनछे । 

5. मानव बचेखबिन िथा ओसारपसार खवरुद्ध न्याय प्रणालीका साथै 

वैज्ञाखनक र पारदशी अनसुन्धान पद्दखि खवकास गररनेछ ।  

6. पीखडि िथा प्रभाखविलाई पररवार िथा समदुायमा पनुस्थािपना र  

पनुखमिलनपखछको सियोग र अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाइनछे । 

7. मानव बचेखबिन िथा ओसारपसार खनयन्रण गनि क्षेरीय स्िरमा 

समन्वय िथा पीखडि, प्रभाखविको स्वदशे खफिीलाई सिि बनाउन 

खद्वदशेीय, क्षेरीय र अन्िरािखरिय मजचको उपयोग गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

8. मानव बचेखबिन िथा ओसारपसार खनयन्रण, पीखडि िथा 

प्रभाखविको उद्धार, संरक्षण, पनुस्थािपना र स्वदशे खफिीमा 

कूिनीखिक खनयोगको पररचालन गररनेछ । 

३.मानव बचेखबिन िथा 

ओसारपसारबाि पीखडि/प्रभाखविको 

संरक्षणका लाखग आधारभिू मानव 

अखधकारको सम्मान गद ैएकीकृि िथा 

प्रभावकारी सेवा प्रवािको सखुनखश्चििा 

गन े। 

1. बेचखबिन िथा ओसारपसारका पीखडि िथा प्रभाखवििरूलाई प्राि 

िुने काननुी सिायिा िथा क्षखिपखूििलाई सिि बनाइनेछ ।  

2. मानव बचेखबिन िथा ओसारपसार खनयन्रण गनि गखठि राखरिय 

सखमखि, प्रदशे सखमखि िथा स्थानीय सखमखिको सदुृढीकरण गरी 

मानव बेचखबिन खवरूद्धका कायिक्रमको ििुिमा र कायािन्वयनमा 

समन्वय गरी सबै स्थानीय समिू र समदुायको सिभाखगिा वखृद्ध गद ै

लखगनेछ । 

3. साक्षी र पीखडिको सरुक्षाको लाखग काननुी व्यवस्था गररनछे । 

4. बेचखबिनबाि पीखडि िथा प्रभाखविको रािि, उद्धार, पनुस्थािपना 

र  सीपमलूक िाखलमको लाखग प्रदशे िथा स्थानीय ििसम्म 

पनुःस्थापना कोषको स्थापना गररनछे । 

४.मानव बचेखबिन िथा ओसारपसार 

खनयन्रणका लाखग प्रभावकारी 

फौिदारी न्याय प्रणाली र काननुी एवम ्

संस्थागि संरचनाको माध्यमबाि 

पीखडि/प्रभाखविको न्यायमा पिुुँच 

अखभवखृद्ध गन े। 

1. मानव बचेखबिन िथा ओसारपसार खवरुद्ध शनू्य सिनशीलिाको 

नीखि अवलम्बन गनि र बेचखबिनमा संलग्न अपराधीलाई काननुी 

दायरामा ल्याउन आवश्यक काननुी िथा नीखिगि सधुार गररनछे । 

2. मानव बेचखबिन िथा ओसारपसारबाि पीखडि िथा प्रभाखविको  

संवेदनशीलिालाई दृखष्टगि गद ैघिना दिाि प्रखक्रयालाई पीखडि िथा 

प्रभाखविमैरी बनाई न्यायमा पिुुँच वखृद्ध गररनछे । 

3. यौन िथा श्रम शोषणका लाखग िुन ेआन्िररक बेचखबिन र िोिल 

िथा सत्कार व्यवसायमा िुन ेयौन शोषण खनयन्रण गनि प्रभावकारी 

खनयमन िथा अनगुमन प्रणालीको खवकास गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

आन्िररक िथा बाह्य मानव बेचखबिन िथा ओसारपसारमा उल्लेख्य कमी आएको िुन,े स्थानीय ििमा मानव 

बेचखबिन िथा ओसारपसार खनयन्रण संयन्रको खनमािण भएको िुन,े पीखडिले क्षखिपखूिि सिि रूपमा प्राि गरेको िुन,े 

पीखडिको न्यायमा पिुुँच वखृद्ध भएको िुने र पीखडि िथा प्रभाखविका लाखग गणुस्िरीय पनुस्थािपना केन्द्र सजचालन 

भएको िुनछे  । 
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परिच्छेद – १० 

 अन्ििसम्बमन्धि मिर्य के्षत्र 

१०.१ ि्याङ्क प्रणाली 

१.  पृष्ठभूमि 

 नेपालको संखवधानले संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको ि्याङ्कीय अखधकार स्पष्ट खकिानी गरेको छ । यस अनसुार 

मलुुकको ि्याङ्क प्रणाली िीनै ििका सरकारिरू संलग्न रिकेो खवकेखन्द्रि प्रणालीको रूपमा सजचालन भइरिकेो छ । 

ि्याङ्कका संघीय खक्रयाकलापमा केन्द्रीय ि्याङ्क खवभागको अखिररि खवखभन्न संवैधाखनक आयोग, मन्रालय 

िथा खवभागिरू, नेपाल रारि बैंक लगायिका खनकाय संलग्न छन ्। यी खनकायले आ–आफ्नो खवषयगि कायिक्षेर 

अन्िगििका ि्याङ्क उत्पादन र आपखूिि गद ैआएका छन ्। उत्पाखदि ि्याङ्क खवकास र समखृद्धको राखरिय लक्ष्य 

अनरुूप िीनै ििका सरकारका नीखि िथा योिना ििुिमा, अनगुमन र मलू्याङ्कनका साथै खवकासको दीघिकालीन 

सोच, खदगो खवकास लक्ष्य िथा संखवधानमा उल्लेखिि राज्यका खनदशेक खसद्धान्ि िथा नीखिबाि मागिखनदखेशि 

कायिक्रमिरूको कायािन्वयनबाि अपेखक्षि नखििा िाखसल गनिका लाखग वस्िुगि आधार बन्न सक्नेछन ्। 

    खव.सं. १९६८ सालको िनगणनाबाि औपचाररक रूपमा सरुु भएको ि्याङ्क प्रणालीले एक शिाब्दी पार 

गररसकेको छ । यस क्रममा केन्द्रीय ि्याङ्क खवभागबाि आवखधक रूपमा राखरिय स्िरका गणना र सवेक्षणिरू 

सम्पन्न भएका छन ्। िालसम्म ११ विा िनगणना, ६ विा कृखष गणना र १० विा औद्योखगक गणनािरू सम्पन्न भएका 

छन ्। पखिलो पिक राखरिय आखथिक गणना २०७५ सम्पन्न भएको छ । राखरिय लेिाका अनमुान र सचूकांक खनमािण 

सम्बन्धी कायििरू खनयखमि रूपमा सजचालन भइरिकेा छन ्। स्वास््य िथा िनसंख्या मन्रालयबाि िनसांखख्यक िथा 

स्वास््य सवेक्षण र नेपाल रारि बैंकबाि पररवार बिेि सवेक्षण खनखश्चि समय अन्िरालमा सजचालन िुुँद ैआएका छन ्। 

प्रशासखनक अखभलेि, सचूना व्यवस्थापन प्रणाली, अध्ययन अनसुन्धानका प्रखिवेदनको प्रशोधन र खव्ेषणबाि समिे 

ि्याङ्क उत्पादन भइरिकेो छ । ि्याङ्क प्रणालीको खवकासका लाखग राखरिय रणनीखि ििुिमा भएको र नयाुँ 

ि्याङ्क ऐन ििुिमाको चरणमा छ । योिना अवखधमा ि्याङ्क प्रणाली थप मिबिु भई यसले स्पष्ट कायिखदशा िय 

गने अपेक्षा गररएको छ । 

२.  प्रिुख सिथया 

 संघीय शासन पद्दखि सापेक्ष ि्याङ्क प्रणाली स्थाखपि िुन नसक्न,ु ि्याङ्क सम्बन्धी ऐन-खनयमको सामखयक 

पररमाििन निुन ु र परस्पर बाखझने काननुी प्रावधान एकैसाथ लाग ूभइरिन,ु ि्याङ्कीय खक्रयाकलापबीच प्रभावकारी 

समन्वय िुन नसक्दा खवसंगि ि्याङ्कको उत्पादन खवद्यमान रिन,ु खवश्व िगिमा प्रचखलि ि्याङ्कीय मानक र असल 
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अभ्यासिरूको सीखमि प्रयोग िुन,ु ि्याङ्क प्रणालीका लाखग अत्यावश्यक भौखिक, प्राखवखधक र खवत्तीय पवूािधार 

कमिोर िुन ु मखु्य समस्याका रूपमा दखेिएका छन ्। ि्याङ्कीय खक्रयाकलापमा सचूना प्रखवखध लगायि नवीन 

प्रखवखधिरूको न्यनू प्रयोग िुन,ु प्रशासखनक अखभलेििरूबाि सीखमि खकखसमका मार ि्याङ्क उत्पादन िुन,ु माग 

अनसुार िण्डीकृि स्वरूपका ि्याङ्क उपलब्ध िुन नसक्न,ु सवेक्षण अनमुखि प्रणाली पणूि रूपमा लाग ू िुन नसक्न,ु 

ि्याङ्कीय खनकायको सांगठखनक र कायि प्रणालीगि सधुार िुन नसक्न ुिस्िा समस्या समेि खवद्यमान छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

 संघीय संरचना बमोखिम ि्याङ्क प्रणालीलाई सबै ििमा स्थाखपि गद ै ििगि सरकारको अखधकार र 

उत्तरदाखयत्व स्पष्ट गरी ि्याङ्कको उत्पादन िथा उपलब्धिाको पद्दखि स्थापना गनुि, संघ, प्रदशे र  स्थानीय ििसम्म न ै

ि्याङ्कको माग, आपखूिि र प्रयोगलाई सम्बोधन गनुि, सवेक्षण अनमुखि प्रणाली लाग ू गरी खनकायगि र ििगि 

खिम्मेवारी स्पष्ट गनुि ि्याङ्क प्रणालीका मखु्य चनुौिी िुन ्। ि्याङ्क क्षरेको खवकासका लाखग प्राि िुने सिायिालाई 

प्राथखमकिा प्राि क्षेरमा पररचालन गनुि, ि्याङ्कीय िनशखि िथा संस्थागि क्षमिा खवकास गरी ि्याङ्कको उत्पादन 

बढाउन,ु ि्याङ्कीय खक्रयाकलापलाइि खमिव्ययी  रूपमा सजचालन गनुि र अन्िरािखरिय िगिमा प्रचखलि खवखध, प्रखवखध 

र गणुस्िर मापदण्डलाई आत्मसाि गरी राखरिय खवकासका दीघिकाखलन सोच, खदगो खवकास लक्ष्य लगायि िीनै ििका 

नीखि िथा योिना प्रणालीका लाखग आवश्यक ि्याङ्कको खनरन्िर उत्पादन र आपखूिि गनुि िस्िा चनुौिी रिकेा छन ्।  

 संघीय प्रणाली अनसुार संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका ि्याङ्कीय अखधकार र खिम्मेवारी संखवधानले खकिानी 

गरेको र सो बमोखिमका अखधकारको कायि खवस्ििृीकरण सम्बन्धी प्रखिवेदन नेपाल सरकारबाि स्वीकृि भई 

कायािन्वयनमा आएको छ । ि्याङ्क प्रणालीको खवकासका लाखग राखरिय रणनीखि ििुिमाको क्रममा छ । नयाुँ 

ि्याङ्क ऐन ििुिमाको प्रखक्रया अगाखड बढेको छ । सचूना र प्रखवखधको प्रयोगमा भएको खनरन्िर वखृद्ध, खवखभन्न 

मन्रालय िथा सरकारी खनकायिरूमा व्यवस्थापन सचूना प्रणालीको स्थापना, ि्याङ्कको उपयोगका सम्बन्धमा 

चेिना अखभवखृद्ध, नीखि खनमािण र योिना व्यवस्थापनका लाखग गणुस्िरीय ि्याङ्कको मागमा खनरन्िर वखृद्ध, सरकारी 

खनकायमा कायिरि ि्याङ्कीय िनशखिमा प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा िथा लामो कायि अनभुव, अन्िरािखरिय समदुाय र 

खवकास साझेदारिरूबाि खनरन्िर रूपमा सियोग प्राि िुन,ु उच्च रािनैखिक िथा प्रशासखनक क्षरेबाि ि्याङ्क 

प्रणालीको खवकास र प्रयोगमा चासो व्यि िुन ुिस्िा अवसर रिकेा छन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि ि कायषनीमि 

४.१ सोच 

 सबल, खक्रयाशील र समन्वयात्मक राखरिय ि्याङ्क प्रणालीको खवकास । 

४.२ लक्ष्य 

 समन्याखयक खवकास र समखृद्ध सम्बन्धी नीखिका लाखग संघीय शासन प्रणालीसापके्ष गणुस्िरीय ि्याङ्क 

उत्पादन, व्यवस्थापन र आपखूिि पद्दखिको खवकास गन े ।  
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४.३ उदे्दश्य 

१. खवश्वसनीय, गणुस्िरीय िथा अन्िरािखरिय स्िरमा िलुनायोग्य ि्याङ्क उत्पादन गरी खनयखमि आपखूििको 

व्यवस्था गनुि । 

२. ि्याङ्कीय खक्रयाकलापमा खनकायगि िथा ििगि समन्वय स्थापना गरी संघीय संरचना अनरुूपको 

ि्याङ्क प्रणाली खवकास गनुि । 

४.४ िणनीमि ि कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. संघीय पद्दखि बमोखिम ि्याङ्कीय कायि 

व्यवस्थापनका लाखग नीखिगि र संस्थागि 

व्यवस्था गन े।  

 

१. ि्याङ्क प्रणालीको खवकासका लाखग राखरिय रणनीखि 

कायािन्वयन गररनछे ।  

२. संघ, प्रदशे, स्थानीय ििका ि्याङ्कीय खनकायको 

प्रखिखनखधत्व रिन े गरी मौिदुा राखरिय ि्याङ्क पररषदक्ो 

पनुगिठन गररनछे । प्रदशेस्िरमा समन्वय प्रभावकारी बनाउन 

प्रदशे ि्याङ्क पररषद ्गठन गररनछे ।  

३. ििगि ि्याङ्क उत्पादनमा सामजिस्यिा कायम गनि अन्िर–

ििगि प्रखिखनखधत्व रिन े गरी प्राखवखधक सखमखििरू गठन 

गररनेछ । स्िरीय अवधारणा, पररभाषा, मानक, ढाुँचा र 

वगीकरणमा एकरूपिा कायम गनि ि्याङ्कीय एकाईका 

बीचमा समन्वय गररनेछ । 

२. नीखि, योिना, अनगुमन िथा मलू्याङ्कन 

र खदगो खवकास लक्ष्य लगायिका उपयिु 

सचूकिरूको पखिचान र प्राथखमकीकरण 

गरी अन्िरािखरिय रूपमा प्रचखलि खवखध र 

गणुस्िर मापदण्ड अनरुूपको ि्याङ्क 

उत्पादन र आपखूिि गन े।  

१. स्थानीय ििसम्मका ि्याङ्क िथा सचूकिरू एकीकृि रूपमा 

उपल्ब्ध गराउन सचूना प्रखवखधमा आधाररि राखरिय ि्यगि 

खववरण खवकास गररनेछ र खनयखमि रूपमा अद्यावखधक गद ै

लखगनेछ ।  

२. खदगो खवकास लक्ष्यका राखरिय, प्रादखेशक िथा स्थानीय ििका 

सचूकको मापन, सङ्कलन, सम्पादन र खव्ेषण गररनछे ।  

३. अन्िरािखरिय स्िरमा प्रचलनमा रिकेा अवधारणा, पररभाषा, 

मानक, ढाुँचा र वगीकरणलाई नपेालको सन्दभिमा पररमाििन 

गरी प्रयोगमा ल्याइनछे । 

४. ि्याङ्कीय कायिक्रमको योिनाको प्रारखम्भक चरणदखेि न ै

उत्तरदािालाई पन ेभार कम गनि, प्रत्यतु्तर दर बढाउन र लागि 

कम गनि उपयिु प्रखक्रया अवलम्बन गररनछे । 



340 | पन्ध्रौं योजना, आधाि-पत्र  

िणनीमि कायषनीमि 

५. भौगोखलक, लैंखगक, सामाखिक र खवषय खवशेषिाका अधारमा 

िण्डीकृि ि्याङ्क उत्पादन र खव्ेषण गरी उपलब्ध  

गराइनेछ । 

३. ि्याङ्क उत्पादन र आपखूििमा सबै 

ि्याङ्कीय स्रोििरू (गणना, सवेक्षण 

िथा प्रशासखनक अखभलेि) को उपयोग 

गन े। 

 

१ नीखि िथा योिना ििुिमा, कायािन्वयन, अनगुमन र 

मलू्याङ्कनका लाखग आवश्यक पने ि्याङ्क िथा 

सचूकिरूको उत्पादन र प्रक्षपेण गनि आवश्यक पन ेगणना िथा 

सवेक्षणिरू चक्रीय प्रणाली अनसुार सजचालन गररनछे ।  

२. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका खवखभन्न खनकायमा रिकेा 

प्रशासखनक अखभलेि िथा व्यवस्थापन सचूना प्रणालीबाि 

प्राि ि्याङ्क, खववरण िथा  नक्शांकनिरूको संग्रि, प्रशोधन 

र खव्ेषण गररनेछ । स्थल ि्याङ्क (Big Data) को 

व्यवस्थापन र उपयोगका लाखग पिल गररनेछ ।  

४. ि्याङ्कीय खक्रयाकलापमा आधखुनक 

सचूना प्रखवखधको प्रयोग बढाउन ेर 

नवीनिम प्रखवखधिरू अवलम्बन गने ।   

१. प्रयोगकिािमैरी रूपमा ि्याङ्कको सम्पे्रषण, सावििखनकीकरण 

र खविरणको लाखग िलुा ि्याङ्क (Open Data) 

लगायिका प्रचखलि उत्तम अभ्यास र  प्रखवखधको अवलम्बन 

गररनेछ । 

२.  ि्याङ्कीय काम कारवािीमा आधखुनक सचूना िथा सजचार  

प्रखवखधको अखधकिम प्रयोग गररनेछ । सबै ििका सरकारी 

खनकायको वेबसाइिमा ि्याङ्कीय सामग्री अखधकिम रूपमा 

समावेश गररनेछ । 

३. व्यखिगि घिना दिाि प्रणालीको व्यवस्थापनमा अनलाइन 

पद्दखि अवलम्बन गररनेछ । िाल कागिी रूपमा रिकेा र 

अनलाइन दिाि प्रणालीमा आधाररि खववरणको प्रशोधन गरी 

िनसांखख्यक सचूकिरू ियार गररनछे ।  

४. सबै सावििखनक खनकायका प्रशासखनक अखभलेििरूलाई 

सवु्यवखस्थि गनि व्यवस्थापन सचूना प्रणाली स्थापना िथा  

एकीकृि पोििल ियार गररनछे । प्रशासखनक प्रखिवेदनिरूको 

अखभलेिन र व्यवस्थापन सचूना प्रणालीका सबै चरणमा 

उपयिु खडखििल प्रखवखधको प्रयोग गररनेछ ।  



योजना िजुघमा, कायाघन्ध्वयन ि अनगुमन िथा मलू्याङ्कन   | 341 

िणनीमि कायषनीमि 

५. ििगि सरकारमा ि्याङ्क व्यवस्थापन 

सम्बन्धी सुँगठनात्मक व्यवस्था, क्षमिा 

खवकास र प्रभावकारी समन्वय, आदान 

प्रदान र सजिालीकरण गन े। 

 

१. िनशखि खवकास, अध्ययन अनसुन्धान र अन्िरािखरिय िगिमा 

खवकखसि असल अभ्यासको आदान प्रदानका लाखग राखरिय 

नीखिको पररखधमा रिी अन्िरािखरिय सम्बन्ध र सियोग 

पररचालन गररनेछ । 

२. खवश्वखवद्यालय लगायिका शैखक्षक संस्था िथा प्रखिष्ठान, 

अनसुन्धानमलूक संस्था, गैरसरकारी संघ-संस्थासुँग समन्वय 

गरी खवशेषज्ञ सेवा आदान प्रदान र इन्िनिसीपको व्यवस्था 

गररनेछ । 

३. खनधािररि ि्याङ्क प्रणाली लाग ूगरी सरकारका सबै िि िथा 

खनकायको काम, कििव्य र अखधकार स्पष्ट  

गररनेछ ।  

४. सवेक्षण अनमुखि प्रणाली  राखरिय ि्याङ्क कायािलयबाि 

कायािन्वयन गन ेव्यवस्था गररनछे । 

५. सबै ििका ि्याङ्क कायािलय वा एकाईिरूको भौखिक, 

प्राखवखधक र ि्याङ्कीय पवूािधारको खवकास गररनछे ।  

६. ि्याङ्कीय िनशखिको अध्ययन, अनसुन्धान र प्रखशक्षणका 

लाखग संस्थागि प्रवन्ध र क्षमिा खवकास गररनछे ।  

७.  प्रदशे िथा स्थानीय ििमा ि्याङ्क व्यवस्थापन, उपयोग र 

आदान प्रदानका लाखग आधारभिू प्रणालीको स्थापना र 

खवकासका साथै िी िििरूमा रिकेा ि्याङ्कीय 

खनकायिरूको क्षमिा खवकास गररनछे ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

 राखरिय िनगणना २०७८, राखरिय कृखष गणना २०७८, नेपाल िीवनस्िर सवेक्षण, नेपाल बिुसचूकांक 

सवेक्षण, िनसांखख्यक िथा स्वास््य सवेक्षण, पाररवाररक बिेि सवके्षण, समय उपयोग सवेक्षण, मखिला खवरुद्ध िुन े

खिसंा सम्बन्धी सवेक्षण लगायिका गणना िथा सवेक्षणिरू सजचालन भएका िुनेछन ्। ि्याङ्कीय खक्रयाकलाप 

स्िरीय मानक िथा कायिखवखध ियार भइि कायािन्वयनमा आएको िुन,े सवेक्षण अनमुखि प्रणाली र खनधािररि ि्याङ्क 

प्रणाली लाग ू भएको िुन े र खदगो खवकास लक्ष्यका सचूकिरूको खनयखमि उत्पादन र आपखूिि पद्दखि स्थापना भएको 

िुनेछ । राखरिय लेिाका रैमाखसक िथा वाखषिक अनमुान, आपखूिि-उपयोग िाखलका र आगि-खनगिि िाखलका, उत्पादन 

िथा मलू्य सम्बन्धी ि्याङ्क िथा सचूकांक ियार भएको िुनेछ ।  
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१०.२ गरिबी मनिािण  

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले सामाखिक सरुक्षा र सामाखिक न्याय प्रदान गद ैसबै खलङ्ग, क्षरे र समदुायखभरका आखथिक 

रूपले खवपन्नलाई प्राथखमकिा प्रदान गन ेनीखि अंगीकार गरेको छ । नपेालमा खवगि दईु दशकदखेि गररबी खनवारणलाई 

खवकास प्रयासको प्राथखमकिामा रािी कायिक्रमिरू सजचालन गररएको छ । दसौं योिना अवखधदखेि गररबीलाई आय 

गररबी, मानवीय गररबी िथा सामाखिक वखजचिीकरण गरी मलूिः िीन आयाममा खवभािन गररएको छ । िाल पचास 

विाभन्दा बढी गररब लखक्षि कायिक्रम सजचालन भइरिकेा छन ्। गररब लखक्षि कायिक्रमिरू लखक्षि वगिमा केखन्द्रि गनि 

गररब घर-पररवार पखिचान िथा पररचयपर खविरण कायिक्रम अगाखड बढेको छ । यी प्रयासिरूको फलस्वरूप 

नेपालीको समग्र गररबी र मानव खवकास सचूकिरूमा उल्लेिनीय सधुार आएको छ । आ.व. २०७४/७५ को अन्त्यमा 

गररबीको रेिामखुन रिकेो िनसङ् ख्या १८.७ प्रखिशि र बिुआयाखमक गररबी सचूकांक २८.६ प्रखिशि रिकेो छ । 

यद्यखप गररबी खनवारण र आखथिक असमानिा न्यनूीकरणको क्षेरमा अपेक्षाकृि  उपलखब्ध िाखसल िुन सकेको छैन ।  

िाम्रो अपके्षा खदगो खवकास लक्ष्यमा उल्लेि गररए अनसुार सबै ठाुँउबाि सबै प्रकारको गररबी अन्त्य गनुि िो । यो 

लक्ष्य िाखसल गनिका लाखग गररबीका बिु-आयामिरूलाई सम्बोधन गद ैगररबिरूको प्रखिव्यखि आय वखृद्ध गनुिका साथै 

भौगोखलक क्षेर, खलङ् ग र सामाखिक समिूिरूबीच खवद्यमान रिकेो आखथिक असमानिा न्यनूीकरण गनि रूपान्िरणीय 

प्रयास आवश्यक दखेिएको छ । त्यसैगरी गररबी न्यनूीकरण अन्िसिम्बखन्धि खवषय भएकाले यसका लाखग सरकारी, 

सिकारी, सामदुाखयक, खनिी र गरैसरकारी क्षरे एवम ्खवकास साझेदारको एकीकृि र समन्वयात्मक भखूमका अपररिायि 

रिकेो छ ।  

२. प्रिुख सिथया 

गररब लखक्षि कायिक्रम क्षमिा खवकासभन्दा खविरणमिुी िुन,ु वास्िखवक गररबलाई लखक्षि गरी कायिक्रम 

सजचालन गनि नसक्न,ु खवखभन्न खनकायिरूबाि सजचाखलि छररएर रिकेा गररबी खनवारणसुँग सम्बखन्धि कायिक्रमबीच 

समन्वयको अभाव रिन,ु कृखष क्षेर खनवाििमिुी िुन,ु राज्यको स्रोि–साधनमा गररबिरूको सिि पिुुँच परु् याउन नसक्न,ु 

वैदखेशक रोिगारीबाि प्राि आखथिक सामाखिक खवपे्रषणको उपयोग उत्पादनमलूक क्षेरमा लगाउन नसक्न ु र बौखद्धक 

पलायन रोक्न नसक्न ु एवम ् दक्षिा िथा क्षमिा अनरुूप रोिगारीको अवसर खसििना गरी वैदखेशक रोिगारीमा िान े

िनशखिको क्षमिाको उपयोग मलुकुखभर ैगनि नसक्न ुगररबी खनवारणका प्रमिु समस्याका रूपमा रिकेा छन ्।  

३. चुनौिी िथा अिसि 

गररबी न्यनूीकरणको प्रयासलाई िीव्रिा खदुँद ै भौगोखलक, लैङ्खगक, िािीय र आय वगिबीच रिकेो गररबीको 

गिनिा र असमानिा कम गनुि, सीप, पुुँिी र प्रखवखधमा गररबीको रेिामखुन रिकेा नागररकको पिुुँच सखुनखश्चि गरी 

स्वरोिगार प्रवद्धिन गनुि, कृखषमा आखश्रि आवश्यकिाभन्दा बढी िनसङ्ख्यालाई क्रखमक रूपले गैरकृखष क्षेरमा 

स्थानान्िरण गराउन,ु कृखष क्षरेलाई आधखुनकीकरण र व्यवसायीकरण गनुि, लगानीमैरी वािावरणको खसििना गद ैकृखष, 
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उद्योग र पयििन क्षेरको खवकास गरी नयाुँ रोिगारीका अवसर खसििना गनुि र वास्िखवक गररब पखिचान गरी गररब लखक्षि 

कायिक्रम सजचालन गनुि यस क्षेरका प्रमिु चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 

संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास सरुुआिसुँगै रािनीखिक स्थाखयत्व, शाखन्ि सवु्यवस्था िथा सशुासन कायम 

भई खवकासको अखभयानमा नागररकको सखक्रय सिभाखगिा वखृद्ध िुन,ु गररबी खनवारणको खवषय िीनै ििका सरकारको 

खिम्मेवारीखभर रिकेो िुुँदा िीनै ििका सरकारबाि गररबी खनवारण सम्बन्धी कायिक्रम कायािन्वयन िुने बखलयो आधार 

ियार िुन,ु गररब घर-पररवार पखिचान गरेर सामाखिक सरुक्षण लगायि अन्य गररबी खनवारणका कायिक्रम वास्िखवक 

गररबलाई लखक्षि गरी अखघ बढाउने प्रयास िुन,ु आवखधक योिना र कृखष, पयििन, खवकास खनमािण लगायि सब ैक्षरेगि 

योिना गररबी खनवारणमिुी िुनगेरी ििुिमा िथा कायािन्वयन िुन,ु खदगो खवकासका लक्ष्य  प्राि गनि एवम ्साकि  गररबी 

खनवारण र खबमस्िेक गररबी खनवारण कायियोिना कायािन्वयन गनि नेपाल सरकारले प्रखिबद्धिा िनाउन ु यस क्षेरका 

अवसर िुन ्। 

४.  सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि ि कायषनीमि 

४.१ सोच 

सबै प्रकारको गररबीमिु समाि । 

४.२ लक्ष्य 

गररब र धनीबीचको आखथिक असमानिा न्यनूीकरण गद ैगररबीको रेिामखुन रिकेो िनसङ्ख्या १३ प्रखिशिमा 

झानुि । 

४.३ उदे्दश्य  

1. गररब पखिचान गनुि एवम ्गररब लखक्षि कायिक्रम सजचालन गनुि । 

2. गररबवगि लखक्षि सीप खवकास िथा रोिगारी खसििना गनुि । 

3. राज्यको स्रोि-साधनमा गररबको सिि पिुुँच स्थाखपि गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. सवेक्षण माफि ि गररब घर-पररवार पखिचान 

गरी अध्यावखधक खववरण राख् ने । 

1. गररब पखिचान गरी राखरिय पररचयपर प्रणालीमा आबद्ध 

गनि आवश्यक गररब पररचयपर सम्बन्धी काननुी व्यवस्था 

गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

2. आधखुनक प्रखवखधको प्रयोग गरी दशेका सबै घर-पररवारको 

सवेक्षण माफि ि गररब घर-पररवारको पखिचान गरी 

पररचयपर खविरण गररनछे । 

3. बिुसंख्यक गररब भएका क्षरे (शिरी/ग्रामीण), समदुाय र 
पररवार (गररब, मध्यम गररब र अखि गररबको पखिचान 

गररनेछ । 

4. सवेक्षण माफि ि गररब घर-पररवारको खववरण अद्यावखधक 

गररनेछ । साथै, यस्िो खववरण गररब घर-पररवार सचूना 

व्यवस्थापन प्रणाली खवकास गरी  व्यवखस्थि गररनछे । 

२. पखिचान भएका गररब लखक्षि गरी गररबी 

खनवारण योिना, कायिक्रम िथा आयोिना 

ििुिमा एवम ्कायािन्वयन गन े। 

१. पछाखड परेको क्षेर र समदुायका गररब घर-पररवारलाई 

लखक्षि गरी क्षमिा खवकास, आय-आििन िथा 

रोिगारमलूक कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

२. सामाखिक सरुक्षा एवम ् संरक्षणका कायिक्रम र गररबी 

खनवारणका कायिक्रमलाई गररब व्यखि, पररवार िथा 

समदुाय लखक्षि गररनछे । 

३. गररबी खनवारण सम्बन्धी खदगो खवकास लक्ष्य, साकि  गररबी 

खनवारण कायियोिना, खबमस्िेक गररबी खनवारण 

कायियोिना कायािन्वयनका लाखग िी खवषयवस्िु क्षेरगि 

नीखििरूमा समावेश गररनछे । यस्िा नीखि िथा 

कायिक्रमको ििुिमा िथा कायिन्वयनमा समन्वय गररनेछ | 

४. गररबी खनवारणका लाखग खवखभन्न खनकायबाि सजचाखलि 

कायिक्रमबीच प्रभावकारी समन्वय िथा अनगुमन गन े

प्रणालीको खवकास गररनेछ । 

३. रोिगार िथा स्वरोिगारमलूक सीप खवकास 

िाखलम िथा खशक्षा कायिक्रमिरू 

सजचालन गन े। 

1. रोिगार िथा स्वरोिगारमलूक खशक्षा र सीप खवकास 

िाखलम कायिक्रम सजचालन गरररिकेा खवखभन्न 

खनकायिरूसुँग साझदेारी िथा समन्वय गररनेछ । 

2. अखि गररब व्यखि िथा पररवारलाई बिारको माग 

अनसुारको सीप खनशलु्क प्रदान गरी व्यवसाय सजचालन 

गनि खवशेष अनदुान एवम ्सिुखलयि दरको ऋण उपलब्ध 

गराइनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

3. बेरोिगार यवुािरूलाई उद्यमी बनाउन रोिगारमलूक 

िाखलम प्रदान गररनछे । 

4. अन्िरािखरिय/क्षरेीय संघ-संस्था िथा खवकास 

साझेदारिरूसुँग समन्वय र सम्बन्ध खवस्िार गरी गररबी 

खनवारण केखन्द्रि कायिक्रम सजचालन गररनछे । 

४. उत्पादनमलूक रोिगारी िथा अवसरको 

अखभवखृद्ध गरी यसमा गररबको पिुुँच  

सखुनखश्चि गन े। 

1. आखथिक वखृद्ध माफि ि खसििना िुने रोिगारी लगायिका 

सम्पणूि अवसरको न्यायोखचि खविरण गररनेछ । 

2. न्यनूिम रोिगारी प्रत्याभिू योिना ििुिमा गरी लाग ू 

गररनेछ । 

3. खवकास आयोिना ििुिमा र कायािन्वयन गदाि आखथिक 

वखृद्ध एवम ् रोिगारी खसििना िुने खवषयलाई प्राथखमकिा 

खदइनेछ । 

५. गररबी खनवारण नीखि ििुिमा गरी उत्पादनका 

स्रोि-साधनमा गररबिरूको पिुुँच सखुनखश्चि 

गन े। 

1. गररबी खनवारण कायिक्रमलाई व्यवखस्थि गनि गररबी 

खनवारण नीखि िथा काननु ििुिमा गररनछे । 

2. भखूम व्यवस्था, सिकारी िथा गररबी खनवारण 

मन्रालयलाई गररबी खनवारण सम्बन्धी कायिक्रमको 

समन्वय, ििुिमा, कायािन्वयन, अनगुमन एवम ्मलू्याङ्कन 

गने खनकायको रूपमा रिनेछ । 

3. सबै क्षरेगि नीखि, योिना िथा कायिक्रमको ििुिमा गदाि 

गररबी खनवारणलाई उच्च प्राथखमकिामा राखिनछे । 

4. राखरिय िथा अन्िरािखरिय लगानी, वैदखेशक सिायिा 

लगायि राज्यका स्रोि-साधन पररचालन गदाि गररब 

व्यखि, पररवार िथा समदुायको सिि पिुुँच िुन े गरी 

पररचालन गररनेछ । 

5. उद्यमी बन्न चािन े गररबलाई आवश्यक सीप, पुुँिी, 

प्रखवखध एवम ्स्रोि-साधन आखदको  व्यवस्था गररनेछ । 

6. सामदुाखयक संस्थािरूमा रिकेो मौिदुा साधन-स्रोिलाई 

उत्पादनशील क्षेरमा लगानी गरी उद्यमी र उद्यमशीलिा 

खवकास गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

६. आधारभिू आवश्यकिाका वस्िु िथा 

सेवामा गररबिरूको पिुुँच सखुनखश्चि गन े। 

1. सरकारी िथा गैरसरकारी खनकाय माफि ि खशक्षा, स्वास््य, 

िानपेानी, आवास, सचूना आखद िस्िा आधारभिू 

आवश्यकिाका वस्ि ु िथा सेवामा गररबको सिि पिुुँच 

सखुनखश्चि गररनछे । 

2. गररबिरूलाई सिकारी संस्थामा आबद्ध गराई छररएर 

रिकेो श्रम, पुुँिी, प्रखवखध र सीप एकीकृि रूपमा उपयोग 

गरी व्यवसाय प्रवद्धिन माफि ि गररबिरूको िीवनस्िर 

उठाइनेछ । 

५.  अपेमक्षि उपलमधध  

गररबी खनवारण नीखि िथा सोिी बमोखिम क्षेरगि नीखि िथा कायिक्रम ििुिमा भई कायािन्वयनमा आएको 

 िुनछे । गररब पखिचान सम्बन्धी राखरिय प्रणालीको खवकास भई ७७ विै खिल्लाका गररब व्यखि िथा पररवारको 

पखिचान गरी पररचयपर खविरण गररएको िुनछे । गररब व्यखि िथा पररवारलाई गररबीको रेिामखुन पनिबाि रोक्ने गरी 

सामाखिक सरुक्षण लगायिका लखक्षि कायिक्रम सजचालन भएको िुनेछ । गररबीको रेिामखुन रिकेो िनसंख्या १३ 

प्रखिशिमा झरेको िुने र गररब र धनीबीचको आखथिक असमानिा न्यनूीकरण भएको िुनछे ।  

१०.३ श्रि िथा िोजगािी 

१. पृष्ठभूमि 

गररबी खनवारण र आखथिक खवकासमा उल्लेख्य प्रगखि गनि सखकने ि्यलाई मध्यनिर गरी श्रमबिारको 

आवश्यकिा अनरुूप सीपमलूक श्रमशखिको खवकास गनुि आिको आवश्यकिा िो । गणुस्िरीय मानव संसाधनको 

खवकास माफि ि श्रमको उत्पादकत्व अखभवखृद्ध गरी राखरिय अथििन्रलाई सबल बनाउन उत्पादनको खक्रयाशील साधनको 

रूपमा श्रमको मिववपणूि भखूमका रिन्छ । उत्पादनमलूक रोिगारी खसििना गरी मलुुकमा उपलब्ध यवुा श्रमशखिको 

उपयोग माफि ि कृखष क्षेरमा खवद्यमान अनतु्पादक अखधक श्रमशखिलाई उद्योग, व्यापार, पयििन, खशक्षा, स्वास््य िस्िा 

सेवा क्षरेमा स्थानान्िरण गनि सकेमा अथििन्रको संरचनात्मक पररवििनमा योगदान िुनसक्छ । खवगिमा वैदखेशक 

रोिगारीले गररबी खनवारणमा उल्लेिनीय भखूमका िलेेकोले सरकारी स्िरबािै यसको प्रवद्धिन गररए पखन यसले 

ल्याएका र ल्याउन सक्ने सामाखिक, आखथिक र मानवीय िोखिम खव्ेषण गरी आन्िररक रोिगारी खसििना गरी 

वैदखेशक रोिगारीलाई खनरूत्साखिि गनुिपनछे ।  

नेपालको संखवधानले रोिगारी र श्रमको िकलाई मौखलक िकको रूपमा स्थाखपि गनुिका साथै दक्ष र व्यावसाखयक 

श्रमशखिको खवकास गन,े श्रखमक र उद्यमीबीच ससुम्बन्ध कायम गन,े वैदखेशक रोिगारबाि आखििि पुुँिी, सीप, प्रखवखध 
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र अनभुवको स्वदशेमा उपयोग गने र सबैका लाखग मयािखदि कामको अवसर सखुनखश्चि गन े नीखि खलएको छ । श्रम 

संगठनको अखभसखन्ध १६९ ले मयािखदि र सरुखक्षि रोिगारी र श्रमको उत्पादकत्वको प्रत्याभखूि गरेको छ । राखरिय 

रोिगार नीखि, २०७१ र वैदखेशक रोिगार नीखि, २०६८ कायािन्वयन भएको छ भन ेखदगो खवकास लक्ष्य र अन्िरािखरिय 

श्रम संगठन अखभसखन्ध माफि ि सरुखक्षि रोिगारीको प्रखिबद्धिा व्यि गरेको छ । यसका लाखग आन्िररक रोिगारीको 

प्रवद्धिन, बाध्यात्मक वैदखेशक रोिगारीको अन्त्य र उत्पादकत्व अखभवखृद्ध गन े रणनीखि अनरुूप खवखभन्न कायिक्रम 

सजचालनमा रिकेा छन ्। 

नेपालमा प्रत्येक वषि कररब पाुँच लाि थप िनशखि श्रम बिारमा प्रवेश गदिछन ्। एकािफि  आन्िररक श्रम 

बिारको प्रशोचन क्षमिा (Absorption Capacity) न्यनू िुुँदा अखिररि श्रमशखि वैदखेशक रोिगारीमा िान ेगरेका 

छन ्। दखैनक कररब १ ििार यवुा खवदखेशने गरेको र खवपे्रषण आय कुल गाििस्थ उत्पादनको अनपुािमा २५.१ प्रखिशि 

रिकेो छ िनु खवश्वकै उच्चमध्येको एक िो । अकोिफि  उदार श्रमनीखि, सीपमलूक श्रमशखिको अपयािििा र कमिोर 

श्रम खनरीक्षण िथा खनयमनका कारण खवदशेी श्रखमक आप्रवाि बढ्द ैगएको र स्वदशेी श्रखमक खवस्थाखपि िुुँद ै गएको 

अवस्था छ । श्रम शखिको ३६.५ प्रखिशि औपचाररक क्षेरमा संलग्न रिकेो र बेरोिगारी दर ११.४ प्रखिशि रिकेो छ । 

श्रम शखि सिभाखगिा दर ३८.५ रिकेो र बाध्यकारी श्रम सिभाखगिा दर १.२ प्रखिििार रिकेो छ । आ.व. २०७४/७५ 

मा औसि श्रम उत्पादकत्व वाखषिक रू. १ लाि ८४ ििार रिकेो छ ।  

२. प्रिुख सिथया 

श्रम, सीप र उत्पादनबीच िादात्म्यिा कायम िुन नसक्न,ु श्रमप्रखिको सम्मानको कमी िुन,ु उद्यमशीलिा खवकास, 

स्वरोिगार प्रवद्धिन र उत्पादनशील रोिगारीको खसििना पयािि िुन नसक्न,ु वैदखेशक रोिगारीबाि प्राि सीप र पुुँिीको 

न्यनू पररचालन िुन,ु खवखभन्न प्रकृखिको बालश्रम खवद्यमान रिन,ु सकारात्मक औद्योखगक श्रम सम्बन्धको खवकास गरी 

रोिगारमैरी लगानीलाई प्रोत्सािन गनि नसक्न ुर श्रमबिार सचूना प्रणाली र श्रम प्रशासन चसु्ि निुन ुमखु्य समस्या िुन ्।    

३. चुनौिी िथा अिसि 

श्रम िथा रोिगारीको िकको कायािन्वयन गनुि, उत्पादनशील क्षेरमा रोिगारीका अवसर पखिचान र खसििना गनुि, 

अनौपचाररक क्षेरको रोिगारीलाई औपचाररक क्षरेको दायरामा ल्याउन,ु श्रम खनरीक्षण र खनयमनलाई प्रभावकारी 

बनाउन,ु श्रम बिारको माग अनरुूप सीपयिु श्रमशखिको खवकास गनुि, खशक्षालाई व्यविाररक र रोिगारमलूक बनाई 

उद्यमशीलिा खवकास गनुि, असल श्रम सम्बन्धको खवकास र श्रमको उत्पादकत्व वखृद्ध माफि ि आखथिक खवकासका 

सम्भावनािरूलाई फराखकलो बनाउन,ु प्रमिु गन्िव्य मलुुकसुँग खद्वपक्षीय श्रम सम्झौिा गनुि, गन्िव्य मलुुकमा 

कामदारको सरुक्षा गनुि र वैदखेशक रोिगारीबाि खसखििि संरचनागि िोखिमिरू कम गद ैयसबाि प्राि पुुँिी, प्रखवखध, 

ज्ञान र सीपलाई उत्पादनशील क्षरेमा आन्िररक उपयोग गनुि  मखु्य चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्।  

श्रम, सामाखिक सरुक्षा र रोिगार सम्बन्धी नयाुँ काननुिरू िारी िुन,ु प्राखवखधक खशक्षा िथा सीपमलूक 

िाखलमलाई प्राथखमकिा खदइन,ु न्यनूिम पाररश्रखमकको काननुी व्यवस्था िुन,ु शैखक्षक बेरोिगार िथा वैदखेशक 
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रोिगारबाि फकेका व्यखिलाई ऋण सखुवधा उपलब्ध गराउन े व्यवस्था िुन,ु बालश्रम खनवारण गरुूयोिना 

कायािन्वयनमा आउन ुर रोिगार सचूना केन्द्रको स्थानीय ििसम्म खवस्िार िुन ुप्रमिु अवसर िुन ्।  

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच  

सबै नागररकलाई मयािखदि र उत्पादनशील रोिगारीका अवसरको उपलब्धिा । 

४.२ लक्ष्य 

उत्पादनशील क्षेरमा रोिगारी अखभवखृद्ध गरी बेरोिगारी दर िथा श्रमको अल्प उपयोगमा उल्लेिनीय रूपमा 

कमी ल्याउन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. दशेखभर उत्पादनशील र मयािखदि रोिगारीका अवसर खवस्िार गनुि । 

२. असल औद्योखगक श्रम सम्बन्ध खवकास गनुि । 

३. बालश्रम लगायि सबै प्रकारका श्रम शोषण अन्त्य गनुि । 

४. वैदखेशक रोिगारीलाई सरुखक्षि, मयािखदि र व्यवखस्थि गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

1. स्थानीय ििदखेि रोिगार कायिक्रमलाई 

खवस्िार गरी न्यनूिम रोिगारीको 

प्रत्याभखूि गन े। 

 

1. न्यनूिम रोिगारीको प्रत्याभखूि गने गरी प्रधानमन्री रोिगार 

कायिक्रम लगायिका खवशेष कायिक्रमिरू प्रभावकारी रूपमा 

सजचालन गररनछे । 

2. रोिगार र उद्यमशीलिा प्रवद्धिन गनि शैखक्षक प्रमाणपर खधिो रािी 

न्यनू ब्यािदरमा ऋण प्रवािको व्यवस्थालाई खवस्िार गररनछे । 

3. रोिगार सचूना केन्द्र स्थापना गरी खनिी क्षेरमा खसििना िुन े

रोिगारीलाई उपलब्ध श्रमशखिको मागसुँग आबद्ध गररनेछ । 

4. “श्रमको सम्मान, िाम्रो अखभयान” माफि ि श्रमप्रखिको सकारात्मक 

धारणा खवकास गररनेछ र श्रम सम्परीक्षणको माध्मबाि श्रखमक 

िक-खििको प्रत्याभखूि गनुिका साथै कायिथलोमा िुने सबै 

प्रकारका खवभेदलाई अन्त्य गद ै ‘समान कामका लाखग समान 

पाररश्रखमक’को प्रखिबद्धिा लाग ूगररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

5. रोिगार सम्बन्धी मिववपणूि अखभलेििरू खडखििलाइि गरी 

प्रकाशन गनुिका अखिररि सम्बखन्धि खनकायको वेबसाइिमा समेि 

राख्न ेव्यवस्था खमलाइनछे ।  

6. सम्पणूि श्रखमकिरूलाई पजिीकृि गरी सामाखिक सरुक्षाको 

दायरामा ल्याइनछे । 

7. मयािखदि श्रमको मान्यिा अनरुूप सबै प्रकारको श्रमको शोषण 

अन्त्य गररनछे । िरेक श्रमलाई मयािखदि बनाइनछे । साथै, बाुँधा 

िथा बलपवूिक लगाइने श्रमलाई खनमूिल पाररनेछ । 

8. िीवन धान्न पगु्न ेििमा न्यनूिम पाररश्रखमक िोकी आवश्यकिा 

अनसुार समयानकूुल वखृद्ध गद ैलखगनेछ । 

9. सरकारी खनकायले गन े खवकास िचिलाई रोिगारी खसििनासुँग 

आबद्ध गररनछे । 

2. खवद्यमान श्रम िथा रोिगार सम्बन्धी 

काननुिरूको प्रभावकारी कायािन्वयन र 

सामाखिक संवादको माध्यमबाि 

असल औद्योखगक श्रम सम्बन्धको 

खवकास गन े। 

१. वैदखेशक रोिगार कल्याणकारी कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन 

कामदारको वगीकरण अनसुार योगदान गनि व्यवस्था गररनेछ । 

२. असल श्रमसम्बन्ध खवकास गनि र श्रम खववाद समाधान गनि 

सरकार, रोिगारदािा र िेड यखुनयनबीच खनयखमि संवाद र 

समन्वयको प्रणाली स्थापना गररनछे । 

३. सरकार र खनिी क्षरेको सिकायिमा श्रम खवखनमय केन्द्रको स्थापना 

गरी सजचालन र खनयमन गररनेछ ।  

४. प्रखिष्ठानिरूमा श्रखमकको व्यवसायिन्य स्वास््य र सरुक्षा 

सम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी अनगुमन िथा खनयमन गरी 

कायािन्वयन गराइनछे । 

५. श्रम काननुको प्रभावकारी कायािन्वयन गद ैअनौपचाररक श्रमलाई 

औपचाररकीकरण गने प्रखक्रया आरम्भ गररनछे । 

६. बालश्रमको अन्त्य गने सम्बन्धी खवद्यमान गरुूयोिनाको 

प्रभावकारी कायािन्वयन गद ैबालश्रम अन्त्य गररनेछ । 

७. श्रखमकिरूको िक-खिि र सखुवधासुँग सम्बखन्धि  खवषयिरूमा 

खनणिय गदाि श्रखमकिरूको अखनवायि प्रखिखनखधत्वको व्यवस्था 

गररनेछ । 
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3. राखरिय आवश्यकिाका आधारमा 

िाखलम र सीप  खवकासद्वारा श्रखमकको 

दक्षिा अखभवखृद्ध गन े। 

१. व्यावसाखयक िथा सीप खवकास िाखलम कायिक्रमिरूलाई श्रम 

बिारको आवश्यकिा अनरुूप बनाई “सबलैाई सीप, सबैलाई 

रोिगार” कायिक्रम संजचालन गररनछे ।  

२. श्रमबिारको मागको आधारमा श्रमशखिको क्षमिा खवकास गरी 

श्रम उत्पादकत्व वखृद्ध गररनेछ ।  

३. वैदखेशक रोिगारमा िानेिरूलाई आवश्यक िाखलम र 

प्रखशक्षणद्वारा सीप खवकास गरेर मार वैदखेशक रोिगारमा पठाउन 

आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

४. वैदखेशक रोिगारबाि प्राि ज्ञान, सीप र अनभुवलाई प्रमाणीकरण 

गरी उद्यमशीलिा खवकासमा उपयोग गररनेछ ।  

4. िीन ििका सरकारबीच रोिगारी 

खसििना र श्रम व्यवस्थापनमा 

प्रभावकारी समन्वय गन े।  

1. सरकारलाई रोिगारका सचूना प्रवाि गनिका लाखग उत्पे्रररि गने र 

यसका लाखग क्षमिा अखभवखृद्धका कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

2. रोिगारका खवषयमा स्वदशे िथा खवदशेमा भएका असल 

अभ्यासिरूबाि लाभ खलन ज्ञान आदान-प्रदान केन्द्र 

(Knowledge Sharing Center) स्थापना गररनेछ । 

3. न्यनूिम ज्यालाको कायािन्वयन िथा प्रखिष्ठान िथा संघ-संस्थामा 

कायिरि श्रखमकको ज्याला, िलब-भत्ता िथा अन्य सखुवधा बैंक 

िािा माफि ि भिुानी गन ेव्यवस्था गररनेछ । 

4. प्रभावकारी रोिगार व्यवस्थापनका लाखग खवखभन्न ििका  

सरकारबीच समन्वय र सिकायि गररनेछ । 

5. सामाखिक ऐक्यवद्धिा, योगदान र सामाखिक साझेदारीमा 

आधाररि सविकालीक सरुक्षाको विृि् कायिक्रम सजचालन 

गररनेछ ।  

5. वैदखेशक रोिगारका चरणलाई सरुखक्षि, 

शोषणमिु मयािखदि र अखधकिम 

प्रखिफलदायक बनाउन े। 

१. प्रमिु गन्िव्य मलुुकिरूसुँग श्रम सम्झौिा गनुिका साथै खवदशेमा 

रिकेा नपेाली श्रखमकिरूको िक-खििको संरक्षण र सामाखिक 

सरुक्षाका लाखग श्रम कूिनीखि अवलम्बन गररनछे । 

२. गन्िव्य मलुुकमा कामदारको िक-खििको संरक्षण र प्रवद्धिन र 

उद्धारका लाखग त्यिाुँ रिकेा सेवा प्रदायक, गरैआवासीय िथा 

प्रवासी नपेाली संघसंगठन र प्रखिखष्ठि रोिगारदािा कम्पनीसुँग 

प्रभावकारी समन्वय कायम गररनछे । 
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३. सबै सरोकारवालािरूको प्रखिखनखधत्व रिने गरी  वैदखेशक रोिगार 

पररषदक्ो स्थापना गररनेछ । 

४. दशेलाई आवश्यक पन ेिनशखिको पखिचान र व्यवस्थापन गद ै

िगेडा श्रखमकलाई गन्िव्य मलुुकसुँग श्रम सम्झौिा गरी वैदखेशक 

रोिगारमा पठाउने व्यवस्था गररनछे । 

५. भारिमा रोिगारीका लाखग िान ेकामदारले स्थानीय ििमा दिाि 

िुन,े पररचयपर िारी गने  र खबमा/कल्याणकारी कोषमा आबद्ध 

गराउने काननुी व्यवस्था कायािन्वयन गररनछे । 

६. वैदखेशक रोिगारको लाखग िानिेरूको पवूि अखभलेि रािी 

त्यसलाई सरुखक्षि व्यवखस्थि एवम ् मयािखदि गररनेछ । साथै, 

सबैिाले खवकृखििरूको कडाईका साथ खनयन्रण गररनछे । 

6. रोिगारी खसििना गनि एवम ् खवखभन्न 

खनकायसुँग समन्वय िथा रोिगारी 

सम्बन्धी कायिको खनयमन गनि एक 

अखधकार सम्पन्न उच्चस्िरीय 

“राखरिय रोिगार प्राखधकरण” गठन 

गन े। 

१. िनशखि र रोिगारी सम्बन्धी केन्द्रीय ि्याङ्क प्रणाली खनमािण 

गरी आखथिक रूपले सखक्रय िनसंख्याको खववरण अद्यावखधक 

गररनेछ । 

२. बिारमा आवश्यक रिकेो िनशखि पखूिि िुने गरी रोिगारको 

िोिीमा रिकेा र प्राखधकरणमा नाम दिाि गने व्यखििरूलाई सीप 

खसकाउन राखरिय प्राखवखधक प्रखशक्षण प्रखिष्ठानसुँग समन्वय 

गररनेछ । 

३. यवुा स्वरोिगार कोष, गररबी खनवारण कोष लगायिका कोष, 

बोडि र आयोगिरूलाई प्राखधकरणमा समाखिि गररनेछ । 

४. राखरिय मानव संशाधन िथा िनशखि योिना ििुिमा गरी िाखलम 

र क्षमिा खवकासका माध्यमबाि सीपमलूक िथा प्राखवखधक 

िनशखि खवकास गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिना अवखधमा वाखषिक ५ लाि िनशखिले व्यावसाखयक, प्राखवखधक र सीपमलूक िाखलम प्राि गरेको िुनेछन ्। 

सबै स्थानीय खनकायमा रोिगार सचूना केन्द्रिरू स्थापना भई संगखठि क्षरेको रोिगारी  प्रणालीमा आबद्ध भएको 

िुनेछ । औद्योखगक श्रम खववादको न्यनूीकरण भई असल श्रम सम्बन्धको खवकास भएको िुनेछ । बेरोिगारी दर ११.४ 

प्रखिशिबाि ६ प्रखिशिमा झरेको िुने, रोिगारीमा औपचाररक क्षरेको खिस्सा ३६.५ प्रखिशिबाि ५० प्रखिशि पगुेको र 

श्रमको औसि उत्पादकत्व वाखषिक रू. २ लाि ७६ ििार पगुेको िुनछे ।    
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१०.४ िानि ससंाधन मिकास  

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले पररलखक्षि गरेको समािवाद उन्मिु स्विन्र र समदृ्ध अथििन्र खवकासको लाखग आवश्यक 

प्रमिु साधन नै  िनशखि िो । त्यसैगरी, संखवधान प्रदत्त रोिगारीको मौखलक िकको कायािन्वयन िथा दीगो खवकासका 

लक्ष्यिरू २०३० ले रािकेो सम्मानिनक रोिगारीका लक्ष्य प्राि गनि समेि खशक्षालाई सीपसुँग, सीपलाई उत्पादनसुँग, 

उत्पादनलाई बिार िथा बिारलाई रोिगारी, अवसर र आखथिक खवकाससुँग िोड्न मानव संसाधन खवकास योिना 

आवश्यकिा पदिछ । िनसंख्याको ४०.३५ प्रखिशि यवुािरू(१५ दखेि ४० वषि) लाई व्यावसाखयक, प्राखवखधक खशक्षा 

िथा सीपमलूक िाखलमको माध्यमबाि दक्ष िनशखिमा पररणि गरी स्वदशेी िथा अन्िरािखरिय श्रम बिारमा प्रखिस्पधाि 

गनि सक्न ेिुल्याउन िरुरी दखेिएको छ । मलुकुखभरै उपलब्ध रोिगारीका अवसर नागररकले नै उपयोग गनिसक्ने िथा 

स्वरोिगारी खसििना िुनसक्न ेवािावरण खनमािण गनि आवश्यक छ । 

२. प्रिुख सिथया 

दशेमा खवद्यमान िनशखि उत्पादनको अवस्था र भखवरयमा आवश्यक पने खवखवध क्षरेका िनशखिको आुँकलन 

गन ेप्रणाली िालसम्म पखन स्थापना िुन नसक्न,ु उत्पाखदि िनशखि र श्रम बिारको मागबीच िालमेल निुन,ु आन्िररक 

श्रमबिारमा आवश्यक दक्ष िनशखिको अभाव िुन,ु ठूलो संख्यामा अदक्ष कामदार खवदशेमा सस्िो ज्यालामा 

िोखिमपणूि काम  गन ेअवस्था खसििना िुन,ु खवश्वखवद्यालयबाि  उत्पाखदि दक्ष िनशखिसमेि खवदशे पलायन िुन,ु वषेनी 

श्रमबिारमा प्रवशे गन ेकररब  ५ लाि िनशखिमध्ये कररब १ लाि पचास ििारको लाखग मार छोिो िथा लामो 

अवखधका प्राखवखधक र व्यावसाखयक सीप खवकासका अवसर उपलब्ध िुन,ु उपलब्ध भएको प्राखवखधक खशक्षाको 

गणुस्िर बिारको माग बमोखिकको िुन नसक्न,ु अखभभावक, खशक्षक, शैखक्षक संस्था, खवद्याथी सबलैाई श्रम बिारको 

मांग सम्बन्धमा अनमुानको आधारमा िोखिम खलनपुने बाध्यिा रखिरिन,ु ज्ञान िथा सीप र कामको बीच िालमले नभई 

बेरोिगारी झन ्बढ्न ु िथा खवकास र समखृद्ध िुन नसक्न,ु गररबी खनवारण र उच्च आखथिक खवकासको मखू्य आधार 

ठाखनएको मानव संसाधनको खवकास प्राथखमकिामा पनि नसक्न ुिस्िा  समस्यािरू रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

नेपालको संखवधानले पररलखक्षि गरेको समदृ्ध रारि खनमािणमा िेवा परु् याउन खशक्षा, ऊिाि, स्वास््य, सचूना 

प्रखवखध, कृखष, वन, लगायिका सबै संभाखवि क्षेरिरू पखिचान गरी आवश्यक पन ेिनशखि प्रक्षेपण गद ैमानव संसाधन 

खवकास योिना ियार गरी कायािन्वयन गनुि, गणुस्िरीय व्यावसाखयक सीप र िाखलमका अवसरमा सबैको पिुुँच खवस्िार 

गनुि, वैदखेशक रोिगारीमा िाने अदक्ष यवुािरूलाई दक्ष बनाएर मार पठाउने व्यवस्था गनुि, वैदखेशक रोिगारीबाि 

फकेकािरूको सीप र दक्षिाको उपयोग गनुि, मानव संसाधन खवकासलाई गररबी खनवारण र आखथिक खवकाससुँग 

एकीकृि गनुि यस क्षरेका प्रमिु चनुौिी िुन ्। 
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िनसङ्ख्याको उमरेगि संरचना अनसुार उत्पादनशील यवुा शखिको अनपुाि खनकै उच्च रिन,ु िनशखिको 

वििमान अवस्थाको आुँकलन र प्रक्षेपणको  खववरण (डािाबेस) ियार िुन,ु राखरिय िथा अन्िरािखरिय श्रमबिारमा 

सीपयिु िनशखिको माग बढ्द ैिान,ु गणुस्िरीय प्राखवखधक र व्यावसाखयक खशक्षाका लाखग सरकारी र खनिी लगानी 

वखृद्धिुुँद ै िान,ु सीपमलूक र प्राखवखधक खशक्षाप्रखिको आकषिणमा वखृद्ध िुुँद ै िानलेु मलुुकखभर गणुस्िरीय मानव 

संसाधनको खवकास गन ेर मलुुकको आखथिक सामाखिक रूपान्िरणमा सोको उपयोग गन ेमिववपणूि अवसर खसििना िुन ु

यस क्षेरका प्रमिु अवसर िुन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

दक्ष, कुशल, सीपयिु र उत्पादनशील मानव संसाधनको खवकास  । 

४.२ लक्ष्य  

बिारको माग र आपखूििबीच सन्िलुन कायम गद ैसामाखिक िथा आखथिक रूपान्िरणका लाखग मानव संसाधनको 

खवकास गन े। 

४.३  उदे्दश्य 

१. आखथिक सामाखिक रूपान्िरणका लाखग ित्कालीन र दीघिकालीन रूपमा आवश्यक पन े मानव संसाधनको 

वििमान अवस्थाको मलू्यांङ्कन गरी सोिी आधारमा प्रक्षपेण गनुि ।  

२. मानव संसाधन खवकास प्रणालीलाई संस्थागि गरी राखरिय िथा अन्िरािखरिय स्िरमा प्रखिस्पधाि गनि सक्न े

सक्षम िथा गणुस्िरीय मानव संसाधनको उत्पादन गरी  आपखूिि गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. मलुुकखभर आवश्यक पन े दक्ष िथा 

अधिदक्ष मानव संसाधनको खवकास र 

उपयोगको खनखम्ि आवखधक प्रक्षेपणका 

आधारमा  योिना ियार गरी लाग ू  

गन े। 

 

१. सबै ििका सरकार िथा खनिी क्षरे समेिको सिभाखगिामा 

एकीकृि मानव संसाधन खवकास योिना ियार गरी यसलाई 

अनसुन्धानसुँग समेि आबद्ध गररनछे । 

२. आवखधक िनशखि प्रक्षपेणका आधारमा सबै ििका 

सरकारबाि वाखषिक योिना ियार गररनछे । 

३. यवुा िनशखिलाई प्राखवखधक िथा खवश्वखवद्यालय खशक्षामा 

केखन्द्रि गन,े कायिक्षेरमा आबद्ध िनशखिलाई स्वअध्ययन, 

िाखलम िथा खवकासमा प्रोत्साखिि गने र अवकाश प्राि 

िनशखिलाई ज्ञान स्थानान्िरण कायिक्रममा केखन्द्रि गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४. यवुा, मखिला, वदृ्ध, अपांगिा भएका िथा सखक्रय िनशखिको 

अद्यावखधक प्रवखृत्तका आधारमा आखथिक सामाखिक नीखि 

ििुिमा एवम ्संशोधन गद ैलखगनेछ ।  

२. रारिको आखथिक खवकासको क्रमसुँग ै

खवखवध क्षरेमा आवश्यक पन े मानव 

संसाधनको खवकास र उपयोगमा सरकारी, 

सामदुाखयक र खनिी क्षरेबीच साझेदारी र 

सिकायि गन े। 

१. िनशखि प्रक्षेपणको मागिदशिन बमोखिम प्राथखमकिा प्राि 

क्षेरिरूका लाखग आवश्यक िनशखि उत्पादनका लाखग 

सरकारी लगानीमा उच्च वखृद्ध गररनेछ । 

२. सरकारी र खनिी क्षरेबीचको साझेदारी िथा कपोरेि 

सामाखिक उत्तरदाखयत्वको अवधारणामा आधाररि भई मानव 

संसाधनको खवकास र उपयोगमा खनिी क्षेरलाई उत्पे्रररि 

गररनेछ । 

३. प्राखवखधक खशक्षा िथा व्यावसाखयक सीप 

खवकासको अवसर सबैको पिुुँचयोग्य र 

गणुस्िरीय बनाउन े।  

 

१. खवश्वखवद्यालय, शैखक्षक संस्था र खनिी क्षेरलाई श्रम क्षेरमा 

उच्च माग भएका खवषयगि  क्षरेमा  िनशखि उत्पादन गनि 

प्रोत्साखिि गने कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

२. खनिी क्षेरसुँगको सिकायिमा आन्िररक श्रमको माग 

अनसुारका खवखभन्न खकखसमका व्यावसाखयक िथा सीपमलूक 

िाखलम सजचालन गररनछे । 

३. मानव संसाधनको उपयोगका लाखग रोिगारीका अवसर धेरै 

भएका खनिी क्षरेसुँग सिकायि गररनछे । 

४. छररएर रिकेा सरकारी सीप खवकास संस्था र कायिक्रमबीच 

सिकायि, समन्वय र एकीकरण समेि गरी क्षमिा र गणुस्िर 

वखृद्ध गररनछे । 

५. अनसुन्धानमलूक उच्च खशक्षा िथा प्राखवखधक खशक्षाका 

अवसर उपलब्ध गराएर राखरिय-अन्िरािखरिय श्रमबिारमा 

प्रखिस्पधाि गनिसक्ने गणुस्िरीय िनशखि ियार गररनछे । 

६. आखथिक िथा सामाखिक रूपमा पछाखड परेका समिूको 

क्षमिा खवकासका लाखग प्राखवखधक र व्यावासाखयक खशक्षाका 

अवसरमा छारवखृत्त लगायिका सखुवधािरू उपलब्ध 

गराइनेछ । 

 



योजना िजुघमा, कायाघन्ध्वयन ि अनगुमन िथा मलू्याङ्कन   | 355 

िणनीमि कायषनीमि 

७. उत्पाखदि िनशखि र श्रमबिारमा उपलब्ध रोिगारीका 

अवसरबीच िादात्म्यिा कायम गनि इन्िनिसीप र एपरेखन्िससीप 

कायिक्रमलाई अखनवायि गररनेछ । 

४. वैदखेशक रोिगारीबाि फकेर आएका 

सीपयिु िनशखिलाई ज्ञान र सीप प्राि 

गने एक स्रोिको रूपमा उपयोग गने ।  

 

१. वैदखेशक रोिगारीबाि फकेकािरूको सीपको खडखििल 

अखभलेि स्थापना गरी उनीिरूलाई व्यवासाखयक िाखलमको 

प्रखशक्षकका रूपमा उपयोग गररनछे । 

२. खवदशेी लगानीका उद्योगमा वदैखेशक रोिगारीबाि फखकि एका 

नेपाली कामदारलाई प्राथखमकिा खदइने व्यवस्था गररनछे । 

५. खवदशेी उद्योग र कम्पनी माफि ि  नयाुँ 

प्रखवखध प्राखि र उपयोग गन े।  

१. खवदशेी उद्योग र कम्पनीसुँगको समन्वय र सिकायिमा नयाुँ 

प्रखवखध खभत्र्याई दक्ष िनशखि उत्पादन गररनेछ । 

२. खवश्वखवद्यालय र अन्िगििका अनसुन्धान खनकायिरूको क्षमिा 

खवकास गरी बाह्य लगानीको पररचालनमा अनसुन्धानका 

कायििरू सजचालन गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

िनशखि प्रक्षेपण िथा एकीकृि मानव संसाधन खवकास योिना खनमािण भई त्यसको आधारमा क्षेरगि योिनािरू 

खनमािण भएको िुनछे । रारिको आवश्यकिा बमोखिमको सीपयिु िनशखि उत्पादन भएका िुनेछन ्। खवकास 

योिनािरूले मानव संसाधनको खवकास र उपयोगलाई उच्च प्राथखमकिा खदएका िुनेछन ्। श्रम बिारको माग र 

आपखूििको सन्िलुन कायम भएको िुनछे । मानव संसाधनको खवकास र उपयोगमा सरकारी र खनिी क्षरेबीच सिकायि 

गररएको िुनछे । इच्छुक यवुािरूले माग बमोखिम सीप खवकासका अवसर प्राि गनछेन ्। अधि-बेरोिगारी िथा 

बेरोिगारीको दरमा कमी आएको िुनेछ । समग्रमा मानव संसाधन खवकासमा प्रगखि भई स्िरोन्नखि भएको िुनेछ । 

१०.५ अनुसन्धान िथा मिकास 

१. पृष्ठभूमि 

संघीय लोकिाखन्रक गणिन्रात्मक शासन व्यवस्थालाई समावेखशिाका माध्यमबाि सदुृढ गनि र खवकास 

व्यवस्थापनलाई नखििामिुी बनाउन अनसुन्धान िथा खवकासको अपररिायििा रिन्छ । वैज्ञाखनक अध्ययन अनसुन्धान 

एवम ्खवज्ञान र प्रखवखधको आखवरकार‚ उन्नयन र खवकासमा लगानी अखभवखृद्ध गने िथा वैज्ञाखनक‚ प्राखवखधक‚ बौखद्धक  

र खवखशष्ट प्रखिभािरूको संरक्षण गने राज्यका नीखि रिकेो छ । नीखि अनसुन्धानको क्षेरमा लामो समयदखेि वािावरण, 

स्वास््य िथा िनसंख्या अनसुन्धान केन्द्र, नपेाल स्वास््य अनसुन्धान पररषद,् नेपाल कृखष अनसुन्धान पररषद,् शैखक्षक 

अनसुन्धान िथा खवकास केन्द्र, आखथिक खवकास िथा प्रशासन अनसुन्धान केन्द्र, नेपाल एखसयाली अध्ययन केन्द्र, 
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नीखि अनसुन्धान िथा खव्ेषण केन्द्र, खक्रयाशील वन नेपाल, नीखि अनसुन्धान िथा खवकास संस्था, पररारि माखमला 

अध्ययन प्रखिष्ठान, खवश्वखवद्यालय िथा प्राखज्ञक संस्थािरू‚ नेपाल प्रशासखनक प्रखशक्षण केन्द्र, नपेाल अध्ययन समिू 

लगायिका खक्रयाशील संस्थािरू रि े िापखन खिनीिरूको क्षमिा खवकास गनि र खिनीिरूको योगदानलाई राखरिय 

खवकासका आयामिरूमा आन्िररकीकरण गरी मलुुकले उखचि लाभ खलन थप काम गनि बाुँकी छ । यसै क्रममा नेपाल 

सरकारबाि नीखि अनसुन्धान प्रखिष्ठानको गठन समिे गरी ि्यमा आधाररि नीखिको अध्ययन एवम ्अनसुन्धान गनि 

िोखिएको छ । 

“सिृद्ध नेपाल, सखुी नेपाली” को राखरिय सोचलाई सफल बनाउन ऊिाि, यािायाि, पयििन, कृखष, खशक्षा, 

स्वास््य, वन, वािावरण, शिरी खवकास िथा वैदखेशक रोिगार र सामाखिक खवकास िस्िा क्षेरगि खवषयका  नीखििरू 

ििुिमा र कायािन्वयन गनि अध्ययन र अनसुन्धानको गिन भखूमका रिकेो छ । साथै, िालसम्म पखिचान नभएका स्रोि-

साधन पखिचान गनि, खिनीिरूको व्यवखस्थि पररचालन गनि िथा उपलब्ध स्रोि-साधनको अत्यतु्तम उपयोग गन े

वािावरण खसििना गनि र मलूि: खवकास नीखि ििुिमा कायािन्वयन एवम ् पषृ्ठपोषण गनि अनसुन्धान िथा खवकासको 

माध्यमबाि मागि प्रशस्ि गनुि आवश्यक िुन्छ ।  

२. प्रिुख सिथया 

अनसुन्धान िथा खवकासको क्षरेमा दीघिकालीन सोच निुन,ु अनसुन्धान िथा खवकासलाई उच्च मिवव नदी न,ु 

सरकारी िथा खनिीक्षरेबाि अध्ययन एवम ्अनसुन्धानको कायिले प्राथखमकिा नपाउन,ु अनसुन्धान िथा खवकासको 

क्षेरमा पयािि साधन पररचालन निुन,ु वैज्ञाखनक यवुा शखिको समखुचि पररचालन गनि नसक्न,ु अनसुन्धान िथा 

खवकासको लाखग संस्थागि संयन्र िथा अन्िरखनकाय समन्वय अत्यन्ि कमिोर िुन,ु अनसुन्धान िथा खवकासमा 

खवश्वखवद्यालय िथा प्राखज्ञक संस्थािरूको संलग्निा कम िुन,ु बाह्य पक्षबाि नपेालमा गररएका अनसुन्धान िथा खवकास 

सम्बन्धी अध्ययनिरू नेपालले प्राि गरी उपयोग गनि नसक्न ुप्रमिु समस्याका रूपमा रिकेा छन ्। साथै, नयाुँ सोच, 

खवचार सखििका स्वदशेमा रिकेा र खवदशेबाि आशा, उमंग र चािनािरू बोकेर फकेका खसििनशील यवुाशखिलाई 

अनसुन्धान र खवकासमा समाखिि गराउने खवखधको खनमािण निुन ुअनसुन्धान र ि्यपरक खवकास नीखिमा बाधक बनेको 

छ ।  

३. चुनौिी िथा अिसि 

अनसुन्धान िथा खवकासलाई राखरिय नीखि िथा खवकास आयोिनाको अखभन्न अंगको रूपमा आत्मसाि गनुि, 

अनसुन्धान िथा खवकासका क्षरेिरूको प्राथखमकीकरण िथा स्िरीकरण गनुि, अनसुन्धान िथा खवकासको लाखग 

यथाथिपरक र सान्दखभिक सचूना िथा ि्याङ्किरूको अखभलेिीकरण गनुि, नीखि खनमािण िथा पषृ्ठपोषणसुँग अनसुन्धान 

िथा खवकासलाई एकीकृि गनुि, नीखि खव्ेषणको लाखग सचूना खनमािण, संकलन, पिुुँच अखभवखृद्ध र सचूनाको उपयोग 

गने क्षमिाको खवकास गनुि, अध्ययन िथा अनसुन्धानबाि राखरिय मापदण्ड ियार गनुि र यस खवषयमा कायिरि खनकायका 

बीचमा उच्च स्िरको समन्वय गनुि‚ अध्ययन एवम ्अनसुन्धान गररएका खवषयको प्रमाणीकरण एवम ्एकीकृि भण्डारण 
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िथा सिि रूपमा प्रमाण उपलब्ध गराउन‚ु अनसुन्धान िथा खवकासको  उपलखब्धलाई संस्थागि गनुि र यसको 

खदगोपनालाई प्रभाव मलू्यांङ्कनको माध्यमबाि प्रमाणमा अधाररि बनाउन ुचनुौिी रिकेा छन ्। 

अनसुन्धान िथा खवकासको कायि अत्यन्ि सघन र बौखद्धक कायि समेि रिकेोले यसलाई ज्ञानमा आधाररि 

भखवरयको सम्पखत्त (Knowledge Based Future Property) को रूपमा खसििना गनि सखकन,ु राखरिय नीखि िथा 

खवकास आयोिनािरूमा अध्ययन अनसुन्धानको माग बढ्द ैिान,ु राखरिय, क्षेरीय िथा अन्िरािखरिय स्िरको साझेदारी 

बढ्द ैिान,ु अनसुन्धान िथा खवकासको क्षरेमा खवखभन्न संस्थािरूको संिाल स्थापना र खवस्िार िुन,ु अनसुन्धान िथा 

खवकासबाि प्राि नखििालाई पषृ्ठपोषणको रूपमा उपयोग गन े वािावरण बन्दिैान ु िस्िा अवसर रिकेा छन ्। साथै 

खवश्वव्यापीकरणको कारणले नीखि एवम ्कायियोिनाको सन्दभिमा राखरिय खििको प्रवद्धिन गनि पखन अनसुन्धान एवम ्

खवकास कायिले क्रमशः मिवव पाएको छ । खछमेकी मलुुक चीन र भारि लगायि नपेाल िस्िा अन्य मलुुकको 

अनभुवबाि नवीन खवकास, ज्ञान िथा प्रखवखध िस्िान्िरणको क्षेरमा अनसुन्धान िथा खवकासलाई अगाखड बढाउन 

सखकने अवसर समिे रिकेो छ । 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि ि कायषनीमि   

४.१ सोच  

ि्य र ज्ञानमा आधाररि खवकासका माध्यमबाि समदृ्ध रारि खनमािण । 

४.२ लक्ष्य 

अनसुन्धान िथा खवकासलाई खसििनशील ज्ञानको भण्डार (Store of the Innovative Knowledge) को 

रूपमा खवकास गनुि । 

४.३ उदे्दश्य  

१. अनसुन्धान िथा खवकासको माध्यमबाि भखवरयको लाखग ज्ञानमा आधाररि र खसििनशील नागररक ियार गनुि ।  

२. अनसुन्धान िथा खवकासको उपलखब्धलाई रारि खिि‚ राखरिय नीखि िथा कायिक्रममा अवलम्बन गनुि । 

३. अनसुन्धान िथा खवकासको माध्यमबाि राखरिय नीखि खनमािण िथा कायािन्वयन क्षमिा अखभवखृद्ध गनुि । 

४.४ िणनीमि ि कायषनीमि   

िणनीमि कायषनीमि 

१. नेपालको शखैक्षक प्रणालीलाई व्यविाररक‚ 

प्रयोगात्मक र अनसुन्धानमलूक बनाउन िोड 

खदन े। 

 

१. खवश्वखवद्यालयका अनसुन्धानमलूक शोधकायिलाई 

राखरिय नीखि खनमािणमा समाखिि गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२.  िाखलम र खवकासलाई सैद्धाखन्िक  

ज्ञान र व्याविाररक अभ्यासमा प्रखिखबखम्बि   गरी 

अनसुन्धान िथा खवकाससुँग आबद्ध  

गन े। 

 

 

१. सरकारका सबै खनकायिरूमा खवश्वसनीय सचूना िथा 

ि्याङ्क र अनगुमन सखुनखश्चििा कायम गररनछे । 

२. िाखलम प्रदायक संस्थािरूको पाठ्यक्रमलाई 

व्यविाररक बनाउद ै िाखलमपश्चािक्ो प्रभाव 

मलू्यांङ्कन (Impact Monitoring of 

Training) लाई अखनवायि बनाइनछे । 

३. प्रखशक्षाथीले िाखलममा खसकेको ज्ञान र सीपलाई सोध 

र कायिक्षेरमा उपयोग गन ेवािावरण बनाइनछे । 

३.   अनसुन्धान िथा खवकासलाई राखरिय 

प्राथखमकिामा रािी खनिी क्षरेको भखूमका सखिि 

खवगिका खवषय क्षेरगि नीखििरूको 

पनुरावलोकन गरी पषृ्ठपोषण खलन े।  

 

१. अनसुन्धान िथा खवकासमा खनिी‚ गरैसरकारी  िथा 

सामदुाखयक क्षेरको रणनीखिक सियोग र साझेदारी 

प्रोत्साखिि गररनेछ । 

२. अनसुन्धान िथा खवकासमा िुने राखरिय लगानीलाई 

वखृद्ध गद ै खनिी िथा खवकास साझेदारिरूको 

लगानीलाई खवश्वसनीय बनाउन े संयन्रको खवकास 

गररनेछ । 

३. अनसुन्धान िथा खवकासको माध्यमबाि नीखि खनमािण, 

कायािन्वयन र अनगुमनमा सरोकारवाला 

खनकायिरूको सिभाखगिा अखभवखृद्ध गररनेछ । 

४. िलुनात्मक रूपमा खवकासका सम्भावना बढी भएका 

क्षेरिरूमा अनसुन्धान र खवकासलाई संस्थागि गद े

उत्पादन र उत्पादकत्वमा िोड खदइनेछ । 

५. अनसुन्धान र खवकासका लाखग खनिी क्षरेसुँग राखरिय 

िथा अन्िरािखरिय स्िरमा सिकायि गररनेछ ।  

४.   अनसुन्धान िथा खवकासलाई अनसुन्धान 

आयोिना (Research Project) को रूपमा 

खवकास गन े। 

 

१. अनसुन्धान िथा खवकासमा संलग्न खनकायिरूलाई 

एउिै संिाल (Single Networking) मा आबद्ध 

गररनेछ । 

२. अनसुन्धान िथा खवकासको पररणामलाई राखरिय 

नीखि िथा खवकास आयोिनािरूसुँग सामन्िस्यिा 

गद ेयसको राखरिय मानक खनधािरण गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

३. राखरिय िथा अन्िरािखरिय‚ खवत्तीय‚ प्राखवखधक, 

मानवीय र अन्य स्रोिको पखिचान र उपयोगको लाखग 

समन्वयात्मक वािावरण िय गररनछे । 

५.    अनसुन्धान िथा खवकासको माध्यमबाि मानव 

शंसाधन खवकासमा िोड खदन े। 

 

१. यवुा िनशखिलाई गणुस्िरीय िथा प्राखज्ञक खशक्षामा 

केखन्द्रि गद ैकायिक्षेरमा आबद्ध िनशखिलाई िाखलम 

माफि ि दक्ष र योग्य बनाउन उच्च प्राथखमकिा 

खदइनेछ । 

६.    नीखि खनमािणकिािलाई व्यावसाखयकिा िथा 

क्षेरगि खवषय खवज्ञ बनाउने वािावरण ियार गने ।  

 

1. सबै ििका सरकारको नीखि खवकास योिना र 

कायिक्रममा ि्यपरक खदगो खवकास लक्ष्यिरूलाई 

अनसुरण गनि सक्न े क्षमिाको खवकास सम्पन्न 

गररनेछ । 

2. स्थलगि िाखलम (On the Job Training) लाई 

सपुररवेक्षकको अखनवायि खिम्मेवारी 

(Responsibility of  the Supervisor) को 

रूपमा  गररनछे । 

3. अनसुन्धान िथा खवकासको माध्यमबाि पवूि 

रारिसेवक प्राखज्ञकिरूको ज्ञान‚ सीप र अनभुवलाई 

राखरिय खििमा समखुचि उपयोग गने संयन्रको 

खवकास गद ैवैज्ञाखनक‚ प्राखवखधक‚ बौखद्धक र खवखशष्ट 

प्रखिभािरूको संरक्षण गररनेछ ।  

4. नेपाल खभर र बाखिरका अध्ययन िथा अनसुन्धानको       

ि्यांकीय अखभलेिीकरण गररनेछ । 

5. नेपालको अनसुन्धान िथा खवकासको लाखग स्थापना 

भएका संस्थालाई खवदशेी रारिका अनसुन्धान िथा 

खवकास गन े संस्थासुँग सम्पकि  र सिकायि स्थाखपि 

गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

अध्ययन, अनसुन्धान िथा खवकासमा सावििखनक र खनिी क्षेरको बिेि िचि भएको िुनछे । अध्ययन 

अनसुन्धानको ि्यांकीय अखभलेि सरुु भएको िुनछे । अध्ययन, अनसुन्धान िथा खवकासबाि औद्योखगक क्षेरको 
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उत्पादनमा सियोग पगुेको िुनछे । ि्यमा आधाररि र नखििामलूक खनणिय प्रखक्रयाको माध्यमबाि संघीय लोकिाखन्रक 

गणिन्रात्मक शासन व्यवस्था अनरुूप समदृ्ध रारि खनमािणमा सियोग पगुेको िुनेछ ।  

१०.६ सिािेिीकिण 

१. पृष्ठभूमि 

आखथिक, सामाखिक, रािनैखिक र प्रशासखनक दृखष्टले पछाखड परेका खवखभन्न लखक्षि वगििरू (मखिला, दखलि, 

आखदवासी िनिाखि, मधेसी, थारु, मखुस्लम समदुाय, खपछडावगि, सीमान्िीकृि, अल्पसंख्यक, सीमान्िकृि, अपाङ्गिा 

भएका व्यखि, लैंखगक िथा यौखनक अल्पसंख्यक, खकसान, श्रखमक, उत्पीखडि वा खपछखडएको क्षेरका नागररक िथा 

आखथिक रूपले खवपन्न िस आयि) लाई नेपालको संखवधानले समानपुाखिक समावेशी खसद्धान्िका आधारमा राज्यको 

खनकायमा सिभाखगिा िुन पाउन ेिकलाई मौखलक िकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संखवधानमा न ैराखरिय 

मखिला आयोग, राखरिय दखलि आयोग, राखरिय समावेशी आयोग, आखदवासी िनिाखि आयोग, मधसेी आयोग, थारु 

आयोग र मखुस्लम आयोगको व्यवस्था गरी समावेशीकरणलाई थप व्यवखस्थि, सखुनखश्चि िथा प्रभावकारी बनाउन े

व्यवस्था गररएको छ । मखिला, दखलि, आखदवासी िनिाखि, मधेसी, मखुस्लम समदुाय, खपछडावगि, अल्पसंख्यक, 

लोपोन्मिु िाखि, दगुिम पिाडी िथा खिमाली क्षेरका बाखसन्दा, खवपन्नवगि िस्िा वखजचिीमा परेका समदुाय िथा 

व्यखििरूको लाखग सीप खवकास िाखलम, छारवखृत्त किाि र रोिगारीमलूक लखक्षि कायिक्रम, खशक्षा िथा सावििखनक 

क्षेरको रोिगारीमा आरक्षण, मािभृाषाको संरक्षण र सम्वद्धिन सम्बन्धी कायिक्रम सजचालन िुुँद ैआएको भए िापखन 

खवखभन्न िाखि, वगि एवम ्क्षरेबीच आखथिक, शैखक्षक िथा स्वास््य क्षरेमा दखेिएको अन्िरको अन्त्य गनुिपने भएको छ । 

साथै, मलुुकको बिुलिायिु सामाखिक स्वरूपलाई पुुँिीको रूपमा स्थाखपि गरी राखरिय खवकासमा मित्तम लाभ 

उठाउन समावेशीकरणलाई प्रमिु माध्यमको रूपमा अंगीकार गनुिपने आवश्यकिा रिकेो छ । 

२. प्रिुख सिथया 

खवखभन्न लखक्षि समदुाय र वगिका बीच सामाखिक क्षेरमा ठूलो अन्िर रिन,ु राज्यको स्रोि, साधन, अवसर र 

लाभमा त्यस्िा वगि, समदुाय एवम ् क्षेरको न्यायोखचि पिुुँच निुन,ु रािनीखिक र प्रशासखनक संरचनामा उखचि 

प्रखिखनखधत्व निुन ु प्रमिु समस्याको रूपमा रिकेा छन ्।   

३. चुनौिी िथा अिसि 

लखक्षि समदुायमा व्याि गररबी घिाउन,ु खवखभन्न समदुायिरू िथा वगििरूबीच आखथिक, शैखक्षक िथा सामाखिक 

क्षेरमा रिकेो अन्िर कम गनुि, राज्यको स्रोि-साधन िथा सेवा सखुवधामा त्यस समदुायको न्यायोखचि पिुुँच स्थाखपि 

गनुि, नकारात्मक सामाखिक मलू्य-मान्यिा ििाउन,ु प्रदशे र स्थानीय ििमा स्थाखपि सरकारको संरचनामा लखक्षि 

समदुायको अपेखक्षि प्रखिखनखधत्व गराउन,ु सामाखिक न्याय सखििको समावेशी खवकास िाखसल गने खवषयिरू प्रमिु 

चनुौिीको रूपमा रिकेा छन ्। 
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खवखभन्न िाखि, वगि र खपछखडएको क्षरेका नागररकलाई समानपुाखिक समावेशी खसद्धान्िका आधारमा राज्यका 

खनकायमा सिभाखगिा िुन पाउने िकलाई मौखलक िकको रूपमा व्यवस्था िुन,ु मौखलक िक सम्बन्धी काननुिरू संघीय 

संसदबाि अनमुोदन िुन,ु समावेशीकरणलाई बढी व्यवखस्थि िथा प्रभावकारी बनाउन व्यवस्था गररएका संवैधाखनक 

आयोगिरूको संरचनागि स्थापना वा स्थापना िुने प्रखक्रयामा रिन,ु स्थानीय ििका खवखभन्न पदिरूमा िािीय, 

लैङ्खगक प्रखिखनखधत्वको व्यवस्था भएको, आफ्नो धमि, संस्कृखि, भाषाको संरक्षण र संवद्धिनका लाखग सचेिना िथा 

खक्रयाशीलिामा अखभवखृद्ध िुन ुर राज्यका खवखभन्न अङ्ग िथा क्षरेमा यस्िा समदुायिरूको प्रखिखनखधत्व बढ्द ैगएकाले 

समावेशीकरणको प्रखक्रयालाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्भावना रिकेा छन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

राज्यका सबै नागररकको उपखस्थखि र अथिपणूि सिभाखगिामा समावेशी खवकास । 

४.२ लक्ष्य 

मानव खवकास सचूकांकको आधारमा पछाखड परेका समदुायिरूको सशिीकरण र समानपुाखिक खवकास  

गने  ।  

४.३ उदे्दश्य  

१.  आखथिक सामाखिक िथा रािनैखिक अवसरबाि वखजचिीमा परेका लखक्षि वगिका लाखग मलुुकमा उपलब्ध 

साधन-स्रोि िथा सखुवधामा समानपुाखिक समावेशी पिुुँचको सखुनखश्चििा गनुि । 

४.४   िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. मलुुकमा उपल्ब्ध स्रोि-साधनिरूमा 

लखक्षि वगिको  समानपुाखिक पिुुँच 

बढाउन े। 

 

१. मलुुकमा उपल्ब्ध स्रोि-साधनिरूमा मखिला, आखदवासी, 

िनिाखि, दखलि,  मधेसी, मखुस्लम समदुाय, अल्पसंख्यक 

लोपोन्मिु िाखि, खपछडा वगिका नागररकिरूको पिुुँच बढाइनेछ । 

२. खसमान्िीकृि िथा खपछखडएका क्षरेका नागररकिरूको आखथिक 

िथा सामाखिक खवकासका लाखग लखक्षि कायिक्रमिरू सजचालन 

गररनेछ ।  

२. राज्यका िीनै ििमा िुने खनणिय 

प्रखक्रया िथा यसका प्रशासखनक 

संरचनामा सकारात्मक खवभदे र 

आरक्षणको माध्यमबाि अथिपणूि 

सिभाखगिा सखुनखश्चिा गन े। 

३. शासन सजचालन िथा खवकासका सबै क्षेरको खनणिय प्रखक्रयामा 

सबै सरोकारवालािरूको सिभाखगिा सखुनखश्चि गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४. आखथिक, सामाखिक िथा भौगोखलक रूपले पछाखड परेका 

नागररकिरूलाई सकारात्मक खवभेद र आरक्षणको माध्यमबाि 

रािनैखिक, सामाखिक र प्रशासखनक क्षेरमा अथिपणूि सिभाखगिा 

सखुनखश्चििा गररनेछ । 

३. सीप खवकास िाखलम प्रदान गरी 
मलुुकमा उपल्ब्ध रोिगारीका अवसर 

उपयोग गनि सक्षम बनाउन े। 

१. संघ, प्रदशे र स्थानीय िि र यसका कायिक्षेरखभर उपलब्ध 
रोिगारीका अवसर उपयोग गनि सक्षम िुल्याउन आखथिक, 

सामाखिक रूपले पछाखड परेका लखक्षि वगिलाइि सीप खवकास 

िाखलम प्रदान गरी उनीिरूको क्षमिा अखभवखृद्ध गररनछे ।  

४. आखदवासी, िनिाखि, दखलि, मधेसी, 

मखुस् लम समदुाय िथा खपछडावगिको 

भाषा िथा संस्कृखिको संरक्षण एवम ्

संवद्धिन गन े।  

१. खवखभन्न िाखि िथा समदुायको लोपोन्मिु भाषा एवम ्

संस्कृखििरूलाई संरक्षण र प्रवद्धिन गनि आवश्यक अनसुन्धान, 

राम्रा खसकाईको अनसुरण, सम्बखन्धि वगिको संलग्निा र 

त्यसप्रखि िागरण ल्याउने कायिक्रमिरू सजचालन गररनछे । 

५.  अपेमक्षि उपलमधध 

राज्यका िीन ैििका खनणिय प्रखक्रयामा नागररक सिभाखगिा सखुनखश्चि भएको िुन,े उपल्ब्ध स्रोि–साधनिरूमा 

समदुायको पिुुँच बढेको िुने, रािनीखिक, प्रशासखनक, शखैक्षक क्षरेमा सकारात्मक खवभेद र आरक्षणको माध्यमबाि 

अथिपणूि र दखेिन ेसिभाखगिा भएको िुन ेर आखदवासी, िनिाखि, मधेसी, मखुस्लम समदुाय, खपछडा वगिको भाषा िथा 

संस्कृखिको संरक्षण एवम ् संवद्धिन भएको िुनछे ।  

१०.७ सािामजक-सांथकृमिक मिमिधिा 

१. पृष्ठभूमि 

नेपाल बिुिािीय, बिुभाखषक, बिुधाखमिक र बिुसांस्कृखिक रारिको रूपमा खवश्वम ैसपुररखचि छ । िाम्रा समदृ्ध मिूि 

िथा अमिूि सम्पदािरू राखरिय एकिा सबलीकरण गने माध्यमका रूपमा रिकेा छन ्। परम्परागि संस्कृखिको िगनेाि गरी 

भाषा र संस्कृखिको मौखलकिालाई अक्षणु्ण राख्द ै ऐखििाखसक, परुािाखववक िथा सांस्कृखिक सम्पदािरूको संरक्षण, 

सम्वद्धिन र खवकास गनुि िाम्रो दाखयत्व रिकेो छ । असल सांस्कृखिक अभ्यास, सांस्कृखिक सखिरणिुा र सिअखस्ित्व 

माफि ि सामाखिक सद्भाव सदुृढ गनि आवश्यक छ । "खवखवधिामा एकिा, नेपाली समािको खवशेषिा" भन्ने ि्यलाई 

आत्मसाि ्गरी राखरिय एकिा र अिण्डिालाई मिबिु बनाउनको लाखग संस्कृखिको अिम ्भखूमका रिकेो छ । कला र 

साखित्यको क्षेरमा मिववपणूि योगदान परु् याउने श्रष्टािरूलाई सम्मान गने कायिक्रमिरू सजचालन गररएका छन ्। 
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नेपालमा ४ भाखषक समदुायका कुल १२५ िाििाखि  र १२३ भाषािरू रिकेा छन ्। यिाुँका १० सम्पदािरू 

खवश्वसम्पदा सचूीमा सचूीकृि छन ्। मिूि-अमिूि संस्कृखिका दृखष्टकोणले नेपाल खवश्वम ैधनी रारि माखनन्छ । 

२. प्रिुख सिथया  

प्राचीन सांस्कृखिक सम्पदा एवम ्खिनीिरूको स्वाखमत्वमा रिकेो सम्पखत्तको वैज्ञाखनक अखभलेिको अभाव िुन,ु 

सम्पदािरूमाखथ अव्यवखस्थि शिरीकरणद्वारा खसखििि अखिक्रमण िुन,ु खवश्वव्यापीकरण िथा आधखुनकीकरणको प्रभाव 

रिन,ु  मिूि िथा अमिूि सांस्कृखिक सम्पदाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीखि िथा काननुको प्रभावकारी कायािन्वयन गनि 

पयािि स्रोि-साधन अपयािि िुन,ु सम्पदाको खदगो संरक्षण िथा सजचालनका लाखग स्थानीय िि िथा समदुायमा 

स्वाखमत्वको अनभुखूि खदलाउन नसखकन,ु भाषा, संस्कृखि संरक्षण, प्रवद्धिन िथा अभ्यास गने खवखभन्न क्षरेका स्रष्टा िथा 

समदुायलाई उखचि सम्मान िथा प्रोत्सािनमा समेि्न नसक्न,ु भाषा, संस्कृखिको क्षरेमा पयािि मारामा अध्ययन, 

अनसुन्धान िथा अन्वेषण कायि िुन नसक्न ुिस्िा समस्या  खवद्यमान रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी  िथा अिसि 

मिूि िथा अमिूि सांस्कृखिक सम्पदा सम्बन्धी नीखि, काननु एवम ् अन्िरािखरिय मिासखन्धिरूको प्रभावकारी 

कायािन्वयन गनुि, खवश्वव्यापीकरणको प्रभावबाि मौखलक संस्कृखिलाई िोगाइराख्न,ु खवखवधिामा एकिा ल्याउने सशि 

माध्यम भाषा र संस्कृखि भएकोले सबै भाषा र संस्कृखिको संरक्षण र सम्वद्धिन गनुि र संस्कृखिलाई राज्यको 

प्राथखमकिामा समावेश गरी पयािि स्रोि–साधनको व्यवस्था खमलाउन ुप्रमिु चनुौिीको रूपमा रिकेा छन ्। 

भकूम्पद्वारा क्षखिग्रस्ि ऐखििाखसक परुािाखववक सम्पदािरूको पनुखनिमािण सन्िोषिनक रूपमा गखि खलएको, संघीय 

संरचना अनरुूप िीन ििका सरकारबाि संस्कृखिको संरक्षणमा स्थानीय आवश्यकिा बोध गरी थप प्रयास िुन सक्न े

अवस्था खसििना भएको छ । संखवधानमा भाषा आयोगको प्रावधान रिन,ु िथा भाषा र संस्कृखिको िकलाई मौखलक 

िकको रूपमा प्रत्याभिू गररन,ु सांस्कृखिक एवम ् धाखमिक खवखवधिाबीच सद्भाव अखभवखृद्ध भएकाले राखरिय एकिा 

सदुृढ गनिका साथै बाह्य धाखमिक पयििकलाई आकषिण गनि सखकने अवसर रिकेो छ ।  

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच  

खवखवधिामा गौरव गन ेएकिाबद्ध नपेाली समाि । 

४.२ लक्ष्य   

नेपालका सबै मौखलक संस्कृखिको संरक्षण, संवद्धिन र खवकास गद ै राखरिय एकिा एवम ् अिण्डिा मिबिु 

बनाउन े। 

४.३ उदे्दश्य  

१. सबै िाखि/समदुायको संस्कृखि र परम्पराको िगेनाि गरी मौखलक पखिचान र राखरिय एकिा अखभवखृद्ध गनुि । 
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२. सम्पदािरूको संरक्षण र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी पयििकीय स्थलको रूपमा खवकास गनुि । 

३. भाषा, साखित्य, खलपी, सङ्गीि, नाि्यकला र लखलिकला क्षेरको विृत्तर खवकास र प्रवद्धिन गनुि । 

४.३ िणनीमि िथा कायषनीमि  

िणनीमि कायषनीमि 

१. सबै समदुायको सामाखिक¸ 

सांस्कृखिक र धाखमिक मलू्य- 

मान्यिाको  कदर, संरक्षण र 

सम्मान गद ै राखरिय एकिा 

प्रवद्धिन गन े गरी संस्कृखि 

पररभारय खनमािण गन े। 

1. सबै समदुायका धाखमिक िथा सांस्कृखिक मलू्य–मान्यिािरूको सम्मान 
वखृद्ध िुन ेकायिक्रम सजचालन गररनछे ।  

2. लोपोन्मिु संस्कृखिको संरक्षण िथा अखभलेिीकरण गररनेछ ।  

3. सांस्कृखिक खवखवधिाबाि राखरिय एकिाका सरूिरू पखिचान गरी 
खिनलाई सविसाधारणले बझु्न े र अभ्यास गन े रूपमा प्रचार-प्रसार 

गररनछे ।  

4. नागररकिरूमा उि पररभारयका आधारमा सांस्कृखिक एकिा सन्दशे 

प्रवाि गररनेछ ।   

5. परम्परागि गठुी प्रणालीको संरक्षणका साथै धाखमिक गठुी सम्बन्धी 
सम्पणूि व्यवस्थालाई पनुरवलोकन गरी पररवखििि सन्दभिमा नयाुँ ढगंले 

सजचालनको व्यवस्था खमलाइनेछ ।  

२. धाखमिक, सांस्कृखिक एवम ्

परुािाखववक सम्पदािरूको 

संरक्षण र क्षखिग्रस्ि संरचनाको 

पनुखनिमािण गनुिका साथै  प्रवद्धिन  

गरी पयििकीय उपिको रूपमा 

खवकास गनि सरकार¸खनिी क्षेर र 

समदुायबीच सिकायि गन े। 

१. क्षखिग्रस्ि सम्पदािरूलाई समयम ै पनु:खनमािण सम्पन्न गरी पयििकीय 

आकषिणको रूपमा सजचालन गररनेछ ।  

२. मिूि िथा अमिूि सांस्कृखिक सम्पदालाई प्रभावकारी संरक्षण िुने 

मापदण्डको आधारमा संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको कायिक्षेर अनरुूप 

वगीकरण गररनछे । 

३. खशव पररपथ, बौद्ध पररपथ र रामायण पररपथ लगायि अन्य धाखमिक 

िथा सांस्कृखिक पररपथिरूको गरुूयोिना ियार गरी कायािन्वयन 

गररनेछ । 

४. खवश्व सम्पदा सचूीमा परेका क्षेरको उखचि संरक्षण र संवद्धिन गनुिका साथै 

अन्य सम्भाखवि स्थललाई समिे खवश्व सम्पदा सचूीमा समावेश गराउन 

पिल गररनेछ ।  

५. धाखमिक, सांस्कृखिक, पारम्पाररक, ऐखििाखसक एवम ् परुािाखववक 

मिववका सम्पदा स्थलिरूको खदगो खवकास एवम ्व्यवस्थापनका लाखग 

गरुूयोिना बनाई कायािन्वयन गद ैलखगनेछ ।  
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६. धाखमिक, सांस्कृखिक, पारम्पाररक, ऐखििाखसक सभ्यिािरूको सम्बद्धिन र  

प्रवद्धिन गद ैलखगनछे । 

७. पशपुखिनाथ, लुखम्बनी, विृत्तर िनकपरु र दवेघाि िस्िा धाखमिक िथा 

पयििकीय क्षेरिरूको अन्िरािखरिय स्िरमा प्रचार-प्रसार िथा प्रवद्धिन 

कायिलाई उच्च प्राथखमकिा खदइनेछ ।  

३. भाषा, कला¸ साखित्य र संगीि 

आखद क्षेरसुँग सम्बद्ध 

संस्थािरूको सबलीकरण गन े। 

1. प्राखचन कला¸साखित्य, संगीि, भाषा, संस्कृखि भएका खवशेष स्थान र 
त्यसमा समखपिि स्रष्टािरूको सम्मान िुने गरी सामाखिक संरक्षण प्रदान 

गररनेछ ।  

2. स्रष्टािरूको खसििनाको सरुक्षाका लाखग प्रखिखलखप अखधकार संरक्षण 

कायिलाई प्रभावकारी बनाइनछे ।  
3. दशेमा प्रचखलि खवखभन्न भाषा–भाषीका, खलपीको यथाथि खस्थखि 

पखिचान गरी अखभलेिीकरण गनुिका साथै खिनीिरूको संरक्षण एवम ्

उत्थानका कायिलाई अखघ बढाइनछे । 

4. नेपाली मौखलक सभ्यिाको प्रवद्धिन र संरक्षण गररनेछ ।   

5. परम्परागि लोकसंगीि, नतृ्य, नाि्य लगायिका श्रव्य िथा प्रदशिनिन्य 

लोक कलािरूको अनसुन्धान र संरक्षणको उखचि व्यवस्था खमलाइनेछ ।  

४. ऐखििाखसक, धाखमिक एवम ्

परुािाखववक सम्पदािरूको 

अन्वेषण, उत्िनन,् संरक्षण, 

िगेनाि र प्रवधिनमा ििगि 

सरकारबीच समन्वय र सिकायि 

गन े। 

१. खवखभन्न धाखमिक सांस्कृखिक िथा परुािाखववक सम्पदािरूमा पयििकीय 

आकषिण वखृद्ध गररनछे ।  

२. नेपाली मौखलक खिमाली सभ्यिाको पखिचान र संरक्षण गररनछे ।  

३. मिूि िथा अमिूि संस्कृखिको संरक्षणका लाखग गिन अध्ययन, अनसुन्धान 

िथा अन्वेषण कायि सजचालन गररनेछ ।  

४. खवखभन्न धाखमिक सम्पदा एवम ्िीथिस्थलिरूलाई आत्मखनभिर बनाउन िी 

क्षेरमा उठ्न े भेिीघािी लगायि स्रोििरूको उखचि व्यवस्थापन गनि 

आवश्यक काननुी व्यवस्था गररनेछ ।  

५. स्थानीय सम्पदा, ऐखििाखसक गढी, भाषा, खलपी, कला, संस्कृखि, गठुी, 

धाखमिक स्थल िथा पािी-पौवािरूको अखभलेिीकरण, संरक्षण र 

उपयोगमा प्रदशे र स्थानीय ििसुँग सिकायि गररनेछ ।  

६. काठमाडौ ुँ उपत्यकाका पयििकीय स्थानको प्रवद्धिन गरी िीखवि िलुा 

संग्रिालयको रूपमा खवकास गररनछे । 
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७. प्रत्येक प्रदशेमा एक-एक विा बिुभाखषक, बिुिािीय िथा 

बिुसांस्कृखिक संग्रिालय स्थापना गररनेछ । 

५.  अपेमक्षि उपलमधध 

क्षखिग्रस्ि सम्पदािरूको पनुरख्नमािण कायि सम्पन्न भएको िुने, लुखम्बनी र पशपुखि क्षेर खवकासको गरुूयोिना 

कायािन्वयन भएको िुन,े दशेखभरका सबै समदुायिरूको संस्कृखिको प्रणालीबद्ध रूपमा अखभलेिीकरण एवम ्

लोपोन्मिु सांस्कृखिक सम्पदािरूको िगेनाि भएको िुन,े परुािाखववक, धाखमिक र सांस्कृखिक सम्पदािरूको संरक्षणमा 

स्थानीय िि िथा समदुायको स्वाखमत्व र अपनत्व वखृद्ध भएको िुने, परुािाखववक एवम ् ऐखििाखसक मिववका 

सम्पदािरूको संरक्षण र  संवद्धिन भई दरुुस्ि सजचालनमा रिकेो िुन,े धाखमिक-सांस्कृखिक पयििनको खवकासबाि पयििन 

आगमनमा उल्लेख्य वखृद्ध भएको िुन ेर प्रखिखलखप अखधकारको संरक्षण भई स्रष्टा-सििकिरू लाभाखन्वि िुने अवस्था 

सखुनखश्चि  िुनछे । 

१०.८ मिपद् जोमखि न्यूनीकिण िथा व्यिथथापन 

१. पृष्ठभूमि 

नेपाल कमिोर भौगखभिक िथा भ-ूधरािलीय बनोि, मौसमी खवषमिा िथा िलवाय ुपररवििन, खनरन्िर दोिोरररिन े

बिु-प्रकोपका घिना, अव्यवखस्थि पवूािधार खवकास एवम ् िोखिम असंवेदनशील खवकास खनमािण कायि लगायिका 

कारण उत्पन्न खवखभन्न प्राकृखिक िथा गैरप्राकृखिक खवपदक्ो अत्यखधक िोखिममा रिकेो मलुुकिरूमध्ये रिकेो छ । 

सखक्रय भकूम्पीय क्षेर, भौगखभिकरूपमा गखिशील पविि श्रङ्ृिला, अखस्थर र खभरालो िखमनका कारण नेपाल खवश्वमा 

भकूम्पीय िोखिमको दृखष्टले ११औ ंिथा बाढी  पखिरोको दृखष्टकोणबाि ३०औ ंअखि िोखिम मलुुकको रूपमा रिकेो 

छ । खवखवध प्रकारका खवपदि्रुको िोखिममा रिकेाले िरेक वषि औसि ५०० भन्दा बढी खवपदक्ा घिनािरू िुने गरेका 

छन ्। प्राकृखिक िथा गैरप्राकृखिक खवपदक्ा घिनािरूका कारण नपेालको भौखिक, आखथिक, सामाखिक खवकास र 

प्रगखिमा समिे प्रखिकूल प्रभाव परररिकेो छ । 

नेपालको संखवधानले प्राकृखिक प्रकोपबाि िुने िोखिम न्यनूीकरण गनि पवूिसचूना, ियारी, उद्धार, रािि एवम ्

पनुस्थािपना गने नीखि अवलम्बन गद ैखवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायिलाई स्थानीय ििको एकल अखधकार िथा संघ, 

प्रदशे र स्थानीय ििको साझा अखधकारका रूपमा रािेको छ । त्यसैगरी प्राकृखिक िथा गरैप्राकृखिक खवपद ्पवूिियारी, 

उिार, रािि र पनुलािभ कायि संघ र प्रदशेको साझा अखधकारको सचूीमा सचूीकृि छ । यस खिम्मेवारीलाई योिनाबद्ध  

र व्यवखस्थि ढङ्गले कायािन्वयन गनि खवगिका खवपद ् घिनािरूबाि पाठ खसक्द ै सेण्डाई कायिढाुँचा २०१५-२०३०, 

िलवाय ु पररवििन अनकूुलन सम्बन्धी परेरस सम्झौिा, अखद्दस अबाबा कायियोिना िथा खदगो खवकासका लक्ष्यिरू 

लगायिका अन्िरािखरिय प्रखिबद्धिािरू समिेी यस योिनाले खवपद ्िोखिम न्यनूीकरण िथा व्यवस्थापनलाई संघीय 

शासकीय प्रणाली अनरुूप राज्यका नीखि, रणनीखि र कायियोिना संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको कायिक्षरेखभर समाखिि 

गनेछ । 
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२. प्रिुख सिथया 

खवपदस्म्बन्धी िोखिमका बारेमा पयािि सचूना र ज्ञानको कमी िुन,ु खवपद ्िोखिम न्यनूीकरण र खवकास खनमािण 

कायिबीच आवश्यक िालमलेको कमी िुन,ु खवपद ्उत्थानशील खवकास प्रखक्रयाको कमिोर अवलम्बन िुन,ु खवकास 

खनमािणमा खवपद ् व्यवस्थापनको न्यनू मलूप्रवािीकरण िुन,ु सबै खवषयगि क्षरेमा  खवपद ् िोखिमको पखिचान िथा 

नक्सांकन िुन नसक्न,ु प्राकृखिक स्रोििरूको अव्यवखस्थि एवम ्अत्यखधक दोिन िुन,ु सबै खवषयगि क्षेरमा खवपद ्

िोखिम न्यनूीकरण र व्यवस्थापनका लाखग स्पष्ट कायियोिना  र पयािि लगानीको कमी िुन,ु सरोकारवालािरू बीचको 

कायिमा सामाजिस्यिाको कमी िुन,ु खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण िथा व्यवस्थापनको सचूकमा आधाररि सचूना 

व्यवस्थापन प्रणालीको अभाव, आपिकालीन अवस्थाका लाखग दक्ष र यथेष्ट मानव स्रोि, उपकरण, बन्दोबस्िी िथा 

रािि सामग्रीको कमी िुन ुयस क्षरेको प्रमिु समस्याका रूपमा रिकेा छन ्।   

३. चुनौिी िथा अिसि 

खवकास आयोिनािरूको छनोि प्रखक्रयादखेि न ै आयोिना व्यवस्थापनका प्रत्येक चरणमा खवपद ् िोखिम 

मलू्याङ्कनलाई समाखवष्ट गराउन,ु िोखिममा आधाररि योिना िथा खनणिय प्रखक्रया अवलम्बन गराउन,ु खवपद ्िोखिम 

न्यनूीकरणका लाखग पयािि लगानी ििुाउन,ु अव्यवखस्थि एवम ् छररएर रिकेा बस्िीलाई खवपदक्ो दृखष्टकोणबाि 

उत्थानशील बनाइि नागररकलाई सरुखक्षि बसोबासको व्यवस्था खमलाउन,ु सरोकारवालािरू बीचको आपसी समन्वय र 

सिकायि सदुृढ गनुि, संघ, प्रदशे र स्थानीय गरी िीन विै ििमा खवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धी कोषको खनमािण एवम ्

व्यवस्थापन गनुि, एकीकृि खवपद ्व्यवस्थापन सचूना प्रणालीको खवकास र सजचालन, पररवखििि संघीय प्रणाली अनसुार 

खवपद ्व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको अखधकारक्षेर र खिम्मेवारीमा आन्िररकीकरण र कायािन्वयन क्षमिा 

अखभवखृि गद ैउत्थानशील समाि खनमािण गनुि मखु्य चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्।  

संवैधाखनक प्रत्याभखूि, खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण राखरिय नीखि, २०७५, खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण िथा 

व्यवस्थापन ऐन, २०७४, खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण राखरिय रणनीखिक कायियोिना, २०१८-२०३० लगायिका 

नीखिगि िथा काननुी व्यवस्थािरू िुन,ु सबै ििका सरकारमा खवपद ्िोखिम न्यनूीकरण र व्यवस्थापनको अखधकार र 

खिम्मेवारीको बाुँडफाुँि िुन,ु खवखभन्न अन्िरािखरिय प्रखिबद्धिािरूको कायािन्वयन िुुँद ैिान,ु िोखिम न्यनूीकरणमा खनिी 

क्षेर िथा समदुायको िागरुकिा र सचेिना अखभवखृि िुन,ु गैरसरकारी संस्थाको सखक्रयिा रिन,ु प्राखज्ञक िथा अध्ययन 

अनसुन्धानको क्षरेको संलग्निा बढ्द ैिान,ु आधखुनक प्रखवखधमा पिुुँच एवम ्खवस्िार िुन ुआखद यस क्षरेका अवसरका 

रूपमा रिकेा छन ्।  

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

खवपद ्िोखिमबाि सरुखक्षि र उत्थानशील नपेाल । 
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४.२ लक्ष्य 

सबै प्रकारका प्राकृखिक प्रकोप एवम ् गरैप्राकृखिक खवपद ् घिनाबाि खसखििि मानवीय, भौखिक, आखथिक, 

सामाखिक, सांस्कृखिक र वािावरणीय क्षखि कम गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. खवपद ्िोखिम न्यनूीकरण िथा व्यवस्थापन गनि खवपद ्उत्थानमैरी शासन पद्दखिको सदुृढीकरण गन े। 

२. िीन ैििमा बिुप्रकोप िोखिम नक्साङ्कन/सचूनामा आधाररि खवपद ्िोखिम पवूािनमुान, पवूिियारी, 

प्रखिकायि  र पनुलािभ सम्बन्धी क्षमिा खवकाससुँगै खवपद ्िोखिम संवेदनशील योिना िथा पवूािधार खनमािण 

प्रखक्रया सखुनश्चि गन े। 

३. खवपद ्िोखिम न्यनूीकरण र व्यवस्थापनका लाखग सावििखनक, खनिी िथा सामदुाखयक लगानी वखृद्ध गरी 

समदुाय स्िरदखेि नै उत्थानशील क्षमिा अखभवखृद्ध गन े। 

४. खवपद ्िोखिम न्यनूीकरण र व्यवस्थापनका लाखग विृि् सिभाखगिा सखुनखश्चि गरी सचेिना अखभवखृि गद ै

खवपदप्श्चािक्ो पनुलािभ, पनुःस्थापना, पनुखनिमाण र नवखनमािणका कायिलाई सबल र उत्थानशील बनाउन े। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 
िणनीमि कायषनीमि 

१. खवपद ्िोखिम प्रखिरोधमरैी शासन पद्दखि 

सदुृढ बनाउन आवश्यक नीखिगि, 

संस्थागि र कायिपद्दखिमा सधुार गन े। 

१. खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी खवद्यमान 

व्यवस्थािरूलाई पनुरवलोकन गरी आवश्यक नीखिगि र 

काननुी व्यवस्था गररनछे । 

२. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा खवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायि 

गदाि अन्िर सरकार समन्वय र सिकायिको कायिसंस्कृखि 

अवलम्बन गररनेछ ।  

३. िीन विै ििमा बिुप्रकोप िोखिम आुँकलनमा आधाररि भई 

यससम्बन्धी बझुाई अखभवखृद्ध गद ै सबैको पिुुँच सखुनखश्चि 

गररनेछ । 

४. खवपद ्िोखिम न्यनूीकरणका योिना िथा कायिक्रमिरू ििुिमा र 

कायािन्वयन गदाि लैङ्खगक साथै सबै प्रकारका सामाखिक 

समावेखशिालाई प्राथखमकिामा रािी गररनेछ । 

२. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका खवषयगि 

खवकास प्रखक्रयािरूमा  िोखिम 

न्यनूीकरणलाई मलूप्रवािीकरण गन ेर 

खवपद ्िोखिम न्यनूीकरण एवम ्

१. खवषयगि खवकास योिना र पवूािधार खनमािणमा खवपद ्िोखिम 

आुँकलनमा आधाररि भई खवपद ्िोखिम मलू्याङ्कन समावेश 

गररनेछ । 
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उत्थानशीलिा अखभवखृद्ध गनि सावििखनक, 

खनिी िथा  समदुायमा आधाररि लगानी, 

साझेदारी र सिकायि अखभवखृद्ध गन े। 

 

२.  खवषयगि खवकास प्रखक्रयाको अनगुमन र मलू्याङ्कनमा खवपद ्

िोखिम न्यनूीकरण सम्बन्धी सचूकिरू खवकास गरी लाग ू

गररनेछ । 

३. िीनविै िि र समदुायस्िरमा मौिदुा िोखिमलाई घिाउनकुा 

साथै थप िोखिम उत्पन्न िुन नदी न सदुृढ खवपद ् प्रभाव 

मलू्याङ्कन पद्दखि, िीवन िथा खनिीवन   खबमा, सामाखिक 

सरुक्षा लगायि समदुायमा आधाररि खवपद ् िोखिम 

न्यनूीकरणका खवखधिरूको प्रवद्धिन गररनेछ ।  

४. खवपद ्िोखिम न्यनूीकरण र उत्थानशीलिा अखभवखृद्धका लाखग 

सावििखनक िथा खनिी लगानी वखृद्ध गरी सबै ििमा 

साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

५. खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण िथा व्यवस्थापनमा सावििखनक, 

खनिी, गैरसरकारी, सिकारी संघसंस्थािरू र समदुायबीच 

साझेदारी र सिकायि प्रवििन गररनेछ । 

६. खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन-

अनसुन्धान र प्रखवखध खवकासका क्षरेमा सरकारी खनकाय, 

खशक्षण संस्थान, अनसुन्धानकिाि िथा खनिी क्षेरको साझेदारी 

र सिकायिलाई प्रवद्धिन र सदुृढ गररनेछ । 

३. समदुायदखेि राखरिय स्िरसम्म बिुप्रकोप 

िोखिम आुँकलन/नक्साङ्कनमा 

आधाररि  पवूिियारी,  प्रखिकायि, पनुलािभ 

सम्बन्धी क्षमिा खवकास र पयािि साधन- 
स्रोिको व्यवस्थापन गन े। 

१. संघ, प्रदशे, स्थानीय िि र समदुायस्िरमा बिुप्रकोप िोखिम 

आुँकलन िथा नक्साकंन गररनेछ । 

२. िीन विै ििमा खवपद ्िोखिम न्यनूीकरण िथा व्यवस्थापनको 

विृत्तर सचूना सङ्कलन, खव्ेषण र प्रवािलाई अनलाइन 

प्रणालीमा आधाररि बनाई सरोकारवालािरूको समन्वयमा  

सबैको पिुुँचमा परु् याइनेछ । 

४. खवपद ्िोखिमको पवूािनमुान, अनगुमन, 

पवूिियारी र प्रभावकारी प्रखिकायि गनि 

आवश्यक पवूािधार, िनशखि, क्षमिा र  

प्रखवखधको खवकास र सदुृढीकरण गने । 

१. प्रभावकारी पवूिियारी र प्रखिकायिका लाखग संभाव्य 

प्रकोपिरूको आुँकलन सखििको भौगोखलक सचूना प्रणालीमा 

आधाररि (GIS Based) पवूिसचूना प्रणालीको खवकास र 

खवस्िार गररनछे । 

२. खवपद ् पश्चािक्ो क्षखि न्यनूीकरण िथा पनुलािभको लाखग 

स्थानीय ििको क्षमिा खवकास गरी स्थानीय ििसम्म उद्धार 

एवम ् रािि सामग्रीको रणनीखिक मौज्दाि (Strategic 
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Storage) कायम रािी भण्डारण िथा खविरण प्रभावकारी 

बनाइनछे । 

३. औपचाररक िथा अनौपचाररक खशक्षा िथा सीप खवकास 

िाखलमका कायिक्रमिरूमा प्रकोप र खवपद ्सम्बन्धी पाठ्यक्रम र 

खवषयिरू समावेश गररनेछ, 

४. प्रकोप र खवपद ् िोखिमको अनगुमन, सचूना संपे्रषण, िोि 

िथा उद्धार कायिलाई प्रभावकारी बनाउन आधखुनक प्रखवखध 

िथा उपकरण, बन्दोबस्िीका सामग्री र दक्ष िनशखि सखििको 

क्षमिा अखभवखृद्ध गररनेछ । 

५. प्राकृखिक स्रोिबाि प्राि आय समदुायको 

खवपद ्िोखिम व्यवस्थापनमा न्यायोखचि 

रूपमा उपयोग गन े।  

१. खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण गरी मानवीय, भौखिक, आखथिक, 

सामाखिक, सांस्कृखिक र वािावरणीय क्षखि कम गनि खवपद ्

बिेि कोड र खवपद ्व्यवस्थापनको खवत्तीय रणनीखि ियार गरी 

लाग ूगररनेछ ।  

२. प्राकृखिक स्रोिको आयलाइि प्रभाखवि क्षेरको खवपद ् िोखिम 

न्यनूीकरणमा लगानी गरी सरुखक्षि र उत्थानशील बस्िीको 

खनमािण गररनछे । 

३. खवपद ् क्षखि न्यनूीकरणको लाखग खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण 

कोषको स्थापना गरी सजचालन गररनेछ । 

४. खवपद ्पश्चािक्ो पनुखनिमािण र पनुस्थािपनामा अझ राम्रो र बखलयो 

(Built Back Better) खनमािण गनिका लाखग िोड खदइनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

सबै ििमा सचूना िथा ि्यमा आधाररि खवपद ्िोखिम न्यनूीकरण िथा व्यवस्थापन योिना ििुिमा िथा खनणिय  

प्रखक्रया स्थाखपि भएको िुनेछ । संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण िथा व्यवस्थापनका लाखग 

रणनीखिक कायियोिना, कायिखवखध, प्रखिकायि ढाुँचा ििुिमा भई कायािन्वयनमा आएको िुनेछ । खवपद ् िोखिम  

व्यवस्थापनमा सरकारी िथा खनिी क्षेरको लगानी वखृद्ध भएको िुनछे । प्रकोप र खवपद ्िोखिमको पवूािनमुान, सचूना 

संपे्रषण, िोि िथा उद्धार, प्रखिकायि र पनुलािभलाई प्रभावकारी बनाउन खवपद व्यवस्थापन सचूना प्रणालीको स्थापना 

िुनकुा साथै आधखुनक उपकरण, बन्दोबस्िी, प्रखवखध र दक्ष िनशखि सखििको प्रभावकारी प्रखिकायि क्षमिा अखभवखृद्ध 

भएको िुनछे र प्रकोप एवम ् खवपदि्न्य घिनािरू र खिनीिरूबाि मानवीय नोक्सानी, भौखिक, आखथिक, सामाखिक, 

सांस्कृखिक र वािावरणीय क्षखि र असर कम भई खवपद ्संवेदनशील खवकास पिखि स्थाखपि भएको िुनछे । 
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१०.९ िािाििण  

१. पृष्ठभूमि 

वािावरण व्यवस्थापन मानव स्वास््य र सिुसुँग प्रत्यक्ष रूपमा िोखडएको खवषय िो । संखवधानले प्रत्येक 

नागररकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वािावरणमा बाुँच्न पाउन ेमौखलक िकको व्यवस्था गरी यसको व्यवस्थापनलाई राज्यले 

उच्च प्राथखमकिामा रािेको छ । वािावरण संरक्षण संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका सरकारको कायि खिम्मेवारीखभर 

पदिछ । नेपालको भौगोखलक अवस्था, भ-ूउपयोग र भ-ूक्षमिानसुार भौखिक पवूािधार खनमािण र सजचालन गनि सफा 

यािायाि, वािावरणमैरी कलकारिाना र अस्पिाल एवम ् व्यखस्थि शिरीकरणको आवश्यकिा छ । चमु्बकीय िथा 

खवद्यिुीय उपकरण, खवषादी र रासायखनक पदाथिको प्रयोगमा सावधानी अपनाउन ुिरुरी दखेिन्छ । 

वािावरण संरक्षणलाई िेवा परु् याउन ध्वखन, िल, िखमन र वायसुुँग सम्बखन्धि प्रदषूण रोकथाम र खनयन्रणका 

लाखग केिी  मापदण्ड खनधािरण भई कायािन्वयनमा आएका छन ्। औद्योखगक प्रखिष्ठानमा खनयखमि र आकखस्मक 

अनगुमन गरी मापदण्ड पालना गराउने कायि भएको छ । स्थानीय ििमा वािावरणीय सक्षमिा िाखसल गनि िलवाय ु

अनकूुलन गाउुँ कायिक्रम सजचालनमा ल्याइएको छ । वािावरणीय खवषयमा िनचेिना अखभवखृद्ध,  सरसफाई एवम ्

फोिरमलैा व्यवस्थापन, प्रदषूण खनयन्रण िथा नदी  खकनार र सडक खकनार समेिमा िररयाली प्रविद्धन गरी वािावरणीय 

स्वच्छिा कायम राख् न खवगि दईु दशकदखेि प्रयास गररए िापखन अपखेक्षि उपलखब्ध िाखसल िुन सकेको छैन । 

वािावरण व्यवस्थापन एक िखिल, बिुक्षेरीय र बिुआयाखमक खवषय भएकाले यसको व्यवस्थापनमा प्रत्येक व्यखि, 

ििगि सरकार, खनकाय र क्षरेको सियोग र सिकायि अखनवायि शिि िो । 

२. प्रिुख सिथया 

एकीकृि र योिनावद्ध खवकास निुन,ु िनसंख्याको बढदो चाप, अव्यवखस्थि शिरीकरण बढ्न,ु पवूािधार खवकास 

र वािावरण बीचको असन्िलुन िुन,ु औद्योखगक क्षेर, अस्पिाल र  शिरी क्षेरबाि खनस्काशन िुन े रेखडयोधमी, 

खवद्यखुिय,  चमु्बकीय, अस्पिालिन्य लगायिका खवखभन्न प्रकारका प्रदषूण र कृखष क्षेरमा प्रयोग िुन ेरासायखनक मल र 

खवषादी, िोखिमपणूि रसायनको मापदण्डको अभाव र कायािन्वयन क्षमिा कमिोर िुुँदा वाय,ु  ध्वखन,  िल िथा 

िखमनमा प्रदषूणको मारा बढन,ु िीनै ििका सरकार, औद्योखगक प्रखिष्ठान,  खवश्वखवद्यालय,  अनसुन्धान सम्बन्धी संघ 

संस्थािरू िथा अन्य सरोकारवालाबीच वािावरणसुँग  सम्बखन्धि खवषयमा समन्वय र सिकायि िुन नसक्न ुयस क्षेरका 

प्रमिु समस्या िुन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

प्रत्येक नागररकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वािावरणमा बाुँच्न पाउने िकलाई प्रत्याभिू गने गरी आवश्यक नीखि,  

काननु,  मापदण्ड खनमािण र यसको प्रभावकारी कायािन्वयन गनुि चनुौिी रिकेो छ । वािावरणीय स्वच्छिा सम्बन्धी 

खवषयमा सबै खनकायिरू र िििरूको साझा प्रखिबद्धिा ििुाउन,ु ठूला उद्योग,  यािायाि िथा शिरी बस्िीमा मानवीय 

खक्रयाकलापिरूबाि िुन े िल,  िखमन,  ध्वखन र वाय ु प्रदषूण खनयन्रण गनुि, प्लाखष्टक लगायि फोिरमैलाको उखचि 
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व्यवस्थापन िथा नदीखकनार, सडक खकनार समिेमा वकृ्षारोपण गरी शिरी िररयाली कायम गनुि, वािावरण र 

खवकासबीच सन्िलुन कायम गनुि, वािावरण प्रदषूण गनेबाि दाखयत्व विन गराउन,ु  वािावरण संरक्षण प्रखि नागररकको 

दाखयत्वबोध, अध्ययन अनसुन्धानमा साझेदारी र सिकायि ििुाउन ुआखद यस क्षेरको प्रमिु चनुौिीका रूपमा रिकेा 

छन ्।   

स्वच्छ िथा स्वस्थ वािावरणलाई संखवधानमा मौखलक िकका रूपमा व्यवस्था गररन ु यस क्षरेको लाखग ठूलो 

अवसर िो । वािावरण संरक्षण ढाुँचा ियार िुन,ु स्वच्छ िथा स्वस्थ वािावरणका लाखग िनचिेनामा वखृद्ध िुुँद ैिान,ु  

यसका लाखग स्थानीय,  राखरिय, क्षेरीय िथा अन्िरराखरिय चासो रिन,ु वािावरणसुँग सम्बद्ध खवखभन्न मिासखन्ध,  

अखभसखन्ध िथा संझौिािरू िुन ु र नेपाल त्यस्िा सखन्ध-संझौिाको पक्ष रारि िुन ु वािावरणीय व्यवस्थापनका लाखग 

अवसर िो । िैखवक खवखवधिा र प्राकृखिक वािावरण नै मलुुकको पयििन खवकासको मेरुदण्ड भएको मिससु गरी 

वािावरणीय स्वच्छिाका लाखग सबै पक्ष र सरोकारवालािरूले ध्यान खदन ुअवसरका रूपमा खलन सखकन्छ । खदगो 

खवकास लक्ष्य िाखसल गनि वािावरणीय पक्षलाई समिे खवशेष ध्यान खदन ुपने िुनाले वािावरण व्यवस्थापन गनि सरकार, 

खवश्वखवद्यालय र गरैसरकारी संस्थािरू लगायि सबै सरोकारवालािरूको सियोग प्राि िुने अवसर रिकेो छ ।  

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच  

सफा, स्वच्छ र िररि वािावरण । 

४.२ लक्ष्य  

प्रदषूण खनयन्रण, फोिरमलैा व्यवस्थापन र िररयाली प्रवद्धिन गरी नागररकको स्वच्छ र स्वस्थ वािावरणमा बाुँच्न 

पाउन ेअखधकारको सखुनखश् चििा गने ।  

४.३ उदे्दश्य  

१. िल,  वाय,ु  मािो,  ध्वखन िथा खवद्यिुीय लगायि सबै प्रकारका प्रदषूणको रोकथाम र खनयन्रण गनुि । 

२. भौखिक पवूािधारको खवकास र प्राकृखिक वािावरणबीच सन्िुलन कायम गनुि । 

३. प्रमिु शिर र औद्योखगक क्षरे लगायि सबै क्षेरबाि खसखििि फोिरमैला (घरधरुी, औद्योखगक प्रखिष्ठान र 

अस्पिाल) को व्यवस्थापन, नदीको स्वच्छिा कायम र िररयाली खवस्िार गनुि ।  

४. प्रदषूण खनयन्रण सखििको वािावरण व्यवस्थापनका लाखग आवश्यक नीखि, काननु र प्रभावकारी संरचना 

खनमािण गनुिका साथै शोध, अनसुन्धान र क्षमिा अखभवखृद्ध गनुि । 
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१. िल,  वाय,ु मािो, ध्वखन, 

खवखकरणिन्य,घािक 

फोिोरमैला, िथा खवद्यिुीय 

प्रदषूण ििको राखरिय मापदण्ड 

ियार गरी सबै प्रकारका 

प्रदषूणको रोकथाम र खनयन्रण  

गने साथै प्रदषूण  पीखडिलाई 

प्रदषूकबाि  क्षखिपखूिि उपलब्ध 

व्यवस्था गन े। 

1. िल, िखमन, ध्वखन, दृश्य िथा वाय ु प्रदषूण रोकथाम सम्बन्धी 

अन्िरािखरिय मापदण्ड अनकूुल राखरिय मापदण्ड ियार गरी मौिदुा िथा 

नयाुँ बन्ने शिरिरूमा समेि कायािन्वयन र सोको खनयखमि अनगुमन 

गररनेछ । 

2. प्रमिु शिरिरू, औद्योखगक प्रखिष्ठान र िोखिममा रिकेा क्षेरमा वाय ु

गणुस्िर मापन केन्द्र स्थापना र सजचालन, वाय ु गणुस्िरको एकीकृि 

नक्साङ्कन, वाय ु प्रदषूण क्षमिा एखकन र पवुािनमुान गरी उत्सििनका 

गखिखवखधमा खनयन्रण गररनछे । 

3. औद्योखगक प्रखिष्ठानिरूमा प्रदषूण खनयन्रण प्रणाली स्थापना गनुिका साथै 

गैर-औद्योखगक क्षरेबाि उत्सििन िुने प्रदखूषि पानीको प्रशोधनको 

व्यवस्था गररनछे । 

4. उद्योग र अन्य व्यवसायिरूबाि खनरकासन िुन े प्रदषूणयिु धुुँवा धलुो, 

पानीलाई व्यवखस्थि गनि वािावरणमैरी प्रखवखध कायािन्वयनमा 

ल्याइनेछ । 

5. औद्योखगक प्रखिष्ठानबाि उत्पादन िुन े वस्िुिरूमा प्रदषूणमिू भएको 

प्रमाणपरको व्यवस्था लाग ूगररनेछ ।  

6. िोखकएको मापदण्ड बािकेका प्लाखष्टक उत्पादन र प्रयोगमा प्रखिबन्ध र 

प्लाखष्टकिन्य पदाथिको पनु: प्रयोगको नीखि अवलम्बन  गररनेछ । 

7. कृखषफामि, उद्योग र अन्य व्यवसायिरूमा प्रयोग गररने खवषादीको खनयमन 

र खनयन्रण गररनेछ ।   

२. पवूािधार खवकास र 

वािावरणबीच सन्िलुन कायम 

गनि आवश्यक काननु र 

संरचना खनमािण गरी 

वािावरणीय प्रभाव 

मलू्यांङ्कन र न्यनूीकरणलाई 

पवूािधार खवकासको अखभन्न 

अंग बनाउन े। 

1. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा प्राथखमकिा प्राप् ि आयोिना र वािावरणमा 

प्रभाव पान ेअन्य आयोिनािरू व्यवखस्थि गनि वािावरण व्यवस्थापनको 

समग्र पक्ष समेि्न े गरी काननु, मापदण्ड ििुिमा िथा संशोधन गरी 

कायिन्वयन गररनेछ । 

2. िररि अथििन्रको खवकासका लाखग सरोकारवालािरू पररचालन गरी 

यसलाई वािावरण खवकासका क्षेरगि कायिक्रममा मलूप्रवािीकरण 

गररनेछ । 
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3. प्रारखम्भक वािावरणीय परीक्षण र वािावरण प्रभाव मलू्यांङ्कन मापदण्ड 

फराखकलो र व्यविाररक बनाई ििगि समन्वय गरी वािावरणीय 

अध्ययन प्रखिवेदन स्वीकृखि प्रखक्रयालाई पारदशी र सरलीकरण गररनछे । 

4. वािावरणीय प्रभावबाि उत्पन्न िोखिम न्यनूीकरणका लाखग खनखश्चि 

प्रखिशि रकम वािावरणीय अध्ययन प्रखिवेदनमा नै छुट्टयाइनेछ । 

३. फोिोरमैला व्यवस्थापनका 

लाखग खनिी क्षेरको 

सिभाखगिा सखिि नवीन 

प्रखवखधको अवलम्बन गन े। 

1. सबै स्थानीय िििरूमा वािावरणमैरी कायियोिना ियार गरी िैखवक 

ऊिाि, प्राङगाररक मल उत्पादन र फोिरमलैा व्यवस्थापनका लाखग 

सावििखनक खनिी साझदेारीमा प्लान्ि (भखस्मकरण समेि) स्थापना र 

सज चालन गररन गररनछे । 

2. फोिरमलैा व्यवस्थापन प्रणालीलाई वजै्ञाखनक (प्राङगाररक मल र 

भखस्मकरण प्लान्ि) र प्रभावकारी बनाउुँद ै खसमसार क्षेर, धाखमिक स्थल, 

सडक, िोल वा अन्य सावििखनक स्थानमा फोिरमलैा फाल्न पणूिरूपले 

प्रखिवन्ध लगाइनछे । 

3. नदीखकनारा अखिक्रमणलाई रोकी सो ठाउुँमा वकृ्षारोपणलाई अखभयानको 

रूपमा सज चालन गररनछे । 

4. नदीको स्वच्छत्ता कायम राख्न प्रदखूषि पानी, ढल र फोिोरमलैालाई 

नदीमा खमसाउने कायि खनयन्रण गररनेछ । 

४. शिरी क्षरेमा योिनाबद्ध 

एकीकृि नदी  व्यवस्थापन र 

िररयाली प्रवद्धिन गन े। 

1. प्रमिु शिरिरू, औद्योखगक प्रखिष्ठान, नदी खकनार र सडक खकनारमा 

सरकार र स्थानीय समदुायको सिकायिमा वकृ्षारोपण र परुपवाखिका 

खनमािण िस्िा िररयाली प्रवद्धिनका कायि गररनछे । 

५. खवश्वखवद्यालय र अन्य 

खनकायको सिकायिमा प्रदषूण 

खनयन्रण लगायि वािावरण 

व्यवस्थापनका  क्षेरमा शोध, 

अध्ययन, अनसुन्धान एवम ्

सरोकारवालािरूको क्षमिा 

अखभवखृद्ध गन े। 

2. वािावरण सम्बन्धी अनसुन्धानका खक्रयाकलापिरू सजचालनमा संघ, 

प्रदशे र स्थानीय िि,  दाि ृ खनकाय, गैरसरकारी संस्था, सामदुाखयक 

संस्था एवम ्प्राखज्ञक खनकायिरूबीच समन्वय र साझेदारी गररनेछ । 

3. खरभवुन खवश्वखवद्यालय अन्िगििको भौखिक िथा खवज्ञान खवभाग, नारेल 

प्रयोगशाला र नपेाल सरकार अन्िगििको केन्द्रीय वािावरण ररफरेन्स 

प्रयोगशालािरूको स्िरोन्नखि गरी प्रभावकारी सज चालनका साथै प्रदशे 

स्िरमा वािावरण परीक्षण प्रयोगशालािरू स्थापना गररनछे । 

4. आवखधक रूपमा संघ र सबै प्रदशेको वािावरणीय अवस्था (State of 

Environment) को प्रखिवेदन ियार गरी प्रकाखशि गररनेछ । 



योजना िजुघमा, कायाघन्ध्वयन ि अनगुमन िथा मलू्याङ्कन   | 375 

िणनीमि कायषनीमि 

5. वािावरण व्यवस्थापनमा सम्बद्ध सरोकारवालािरूको लाखग िाखलम, 

गोष्ठी अध्ययन, भ्रमण सज चालन गरी खवखशष्टीकृि क्षमिा अखभवखृद्ध 

गररनेछ । 

6. वािावरण व्यवस्थापनका सम्पणूि खक्रयाकलापिरूको ि्याकं 

अद्यावखधक गरी वािावरणीय सचूना प्रणाली सदुृढ गरी अनगुमन िथा 

मलू्यांङ्कन प्रणालीलाई  प्रभावकारी बनाइनछे । 

7. औद्योखगक घरायसी र अन्य स्रोिबाि उत्पन्न पनुःभरणयोग्य वस्िुिरूको 

सदपुयोग गने उद्योगिरूको स्थापना गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

वािावरण संरक्षणका लाखग राखरिय  मापदण्ड ियार भई िनिाले अनभुिू गनि सक्ने गरी सबै प्रकारका प्रदषूण 

रोकथाम र खनयन्रणमा उल्लेख्य उपलखब्ध िाखसल भएको िुनछे । िरेक स्थानीय ििमा फोिोरमलैा व्यवस्थापन प्लान्ि 

स्थापना, वन उद्यान स्थापना र िाखल क्षरेको कम्िीमा ५ प्रखिशि िररयाली बढेको िुनेछ । िोखिमिन्य फोिोर 

व्यवस्थापनका लाखग  ठूला औद्योखगक प्रखिष्ठान र अस्पिालिरूमा भखस्मकरण प्लान्ि स्थापना भएको िुनेछ । सब ै

प्रदशेमा वािावरण प्रदषूण पररक्षण प्रयोगशाला स्थापना र ३० स्थानिरूमा वाय ुगणुस्िर मापन केन्द्र स्थापना भएको 

िुनेछ । प्लाखष्टकको प्रयोग प्रखिव्यखि प्रखिखदन २ ग्राम बाि १ ग्राममा घिेको िुनेछ ।  

१०.१० जलिायु परिििषन 

१.  पृष्ठभूमि 

िलवाय ुपररवििन खवश्वव्यापी रूपमा दिेापरेको एक गम्भीर समस्या िो । नपेालको अखधकिम िापक्रम प्रखिवषि 

सरदर ०.०५६ खडग्री सेखल्सयसका दरले वखृद्ध भएको र खिमाली क्षेरमा यो दर अझ बढी दखेिएको छ । नेपालले खवश्वको 

कुल िररिगिृ ग्याुँसको कररब ०.०२७ प्रखिशि मार उत्सििन गरे िापखन वायमुण्डलीय िापक्रम वखृद्धका कारण र 

भौगखभिक िथा भौगोखलक रूपमा संवेदनशील भबूनोि भएको िुुँदा िलवाय ुपररवििनको असर बढी परेको दखेिन्छ । 

िलवाय ुपररवििनको कारण कृखष िथा िाद्यान्न, िलस्रोि, वन-िङ्गल िथा िैखवक खवखवधिा, मानव स्वास््य, 

पयििन, ऊिाि, खसुँचाई, बसोवास िथा पवूािधारमा प्रखिकूल प्रभाव पनि थालेको छ । बाढी, पखिरो, डढेलोमा समेि 

िीव्रिा आएको कारण ठूलो मारामा धनिनको क्षखि िुनकुो साथै िीखवकोपाििनमा समेि असर पारी बसाइुँसराई गनुि 

पन ेबाध्यिा खसििना भएको दखेिन्छ । नपेाल सयिु रारिसंघीय िलवाय ुपररवििन प्रारूप मिासखन्ध (UNFCCC) को 

पक्ष रारि भई अन्िरािखरिय क्षेरमा प्राि अवसरलाई राखरिय आवश्यकिा अनरुूप सदपुयोग गनुिको साथै सो अनरुूपका 

दाखयत्विरू परुा गद ै आएको छ । िलवाय ु पररवििन नीखि,२०६७ कायािन्वयनका लाखग राखरिय अनकूुलन 

कायिक्रम,२०६७ र स्थानीय अनकूुलन योिना, २०६८ अनरुूप स्थानीय स्िरमा िलवाय ु पररवििन अनकूुलनका 
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कायिक्रमिरू सजचालन गद ैआएको छ । नवीकरणीय स्वच्छ ऊिािका कायिक्रमिरू माफि ि न्यनू काबिन उत्सििन िुन े

वािावरण मरैी खवकासका प्रखक्रयािरू अवलम्बन गरी क्षमिा अनसुार उत्सििन न्यनूीकरणमा योगदान परु् याएको छ भन े

काबिन संखचखिका लाखग वन क्षरेका कायिक्रम सज चालनमा छन ् । 

नेपालले िलवाय ु पररवििन सम्बन्धी पेररस सम्झौिालाई अनमुोदन गरी कायािन्वयनका लाखग “राखरिय रूपमा 

खनधािररि योगदान” मागिखचर समिे ियार गरेको छ । खवकास िथा वािावरणीय सरुक्षाका अन्िरसम्बखन्धि िि, क्षेर 

िथा सरोकारवालािरूबीच प्रभावकारी रूपमा समन्वय गरी िलवाय ु पररवििनका प्रभावसुँग अनकूुखलि िुने िथा 

प्रखिकूल प्रभावलाई  न्यनूीकरण गनेिफि  नीखि िथा कायिक्रमको ििुिमा र कायािन्वयन गनुि आवश्यक छ । 

२. प्रिुख सिथया  

िलवाय ुपररवििनमा नपेालको भखूमका नगन्य भए पखन िलवाय ुपाररवििनको अत्याखधक प्रभाखवि र िोखिमपणूि 

रारििरूको सखूचमा रिन,ु िलवाय ुपररवििन बिुपक्षीय खवषय भएको िर अन्िर क्षेरगि खनकायिरूबीच समन्वयमा कमी 

र बझुाईमा एकरूपिा निुन,ु िलवाय ु पररवििनका संभाखवि असर र प्रभाव, िलवायिुन्य प्रकोपबाि िुने क्षखि 

सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान र आधारभिु ि्याकंको कमी िुन,ु िलवाय ु पररवििनको खवषय समग्र खवकास 

प्रखक्रयामा मलूप्रबािीकरण िुन नसक्न,ु समस्या सम्बोधनको लाखग समग्र संस्थागि क्षमिा, आवश्यक खवत्त, प्रखवखध, 

ज्ञानको कमी रिन ुप्रमिु समस्या िुन ्।  

३. चुनौिी िथा अिसि  

खवखभन्न ििमा िलवाय ु पररवििनको िोखिम व्यवस्थापनबाि संकिापन्निा घिाई अनकूुखलि क्षमिा बढाउन,ु 

िलवाय ु उत्थानशील समदुाय खनमािण गनुि, िलवाय ु खवत्तमा पिुुँच बढाई नखििामलूक कायिक्रम सज चालन गनुि, 

अन्िरखनकाय समन्वय गनुि, संस्थागि क्षमिामा अखभवखृद्ध गनुि, िलवाय ु पररवििनमा नपेालका खवखशष्टीकृि  

खवषयिरूलाई अन्िरािखरिय मज चिरूमा िलवाय ु पररवििनबाि िोखिममा परेका दशेिरूको साझा आवािको रूपमा 

स्थाखपि गनुि प्रमिु चनुौिी िुन ्।  

िलवाय ुपररवििनको असर न्यनूीकरण िथा अनकूुलनका कायििरू गनि खद्वपक्षीय र बिुपक्षीय सियोग र सिकायि 

प्राि गनि सखकन े अवस्था रिन,ु काबिन उत्सििन न्यनूीकरणका लाखग काबिन व्यापारमा भाग खलन क्षेरीय िथा 

अन्िरािखरिय खवखध िथा संरचनािरू स्थाखपि िुन,ु वािावरणमरैी खवकास िथा काबिन पदचाप (काबिन फुिखप्रन्ि) 

प्रखिस्थापनका लाखग वािावरण सेवाको भिुानी प्रणालीको स्थापना गनि सक्ने अवस्था रिन,ु काबिन सखजचखिबाि 

अन्िरािखरिय भिुानीमा पिुुँच परु् याउुँद ै िलवाय ु पररवििनका क्षेरमा उपलब्ध अन्िरािखरिय सियोग र सखुवधालाई 

नेपालको प्राथखमकिा अनरुूप पररचालन गरी िलवायमुैरी खवकास कायिक्रममा समावेश गद ै राखरिय समखृद्धमा िेवा 

परु् याउन सखकन ुप्रमिु अवसर िुन ्। 
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४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि  

४.१ सोच  

िलवाय ुउत्थानशील समािको खनमािण ।  

४.२ लक्ष्य  

िलवाय ु पररवििन अनकूुलन क्षमिा अखभवखृद्ध िथा प्रखिकूल प्रभावको न्यनूीकरणबाि खदगो समाि खनमािणमा 

योगदान गन े।  

४.३ उदे्दश्य  

1. िलवाय ु पररवििनको प्रखिकूल प्रभावलाई पेररस सम्झौिा अनरुूप न्यनूीकरण गद ै अनकूुलन क्षमिाको 

अखभवखृद्ध गन े। 

2. िलवाय ुपररवििन न्यनूीकरणका लाखग वािावरण मैरी, स्वच्छ ऊिाि र िररि खवकास अवधारणा कायािन्वयन 

गन े।  

3. िलवाय ु पररवििन न्यनूीकरण र अनकूुलनका लाखग पेररस सम्झौिा लगायिका माध्यमबाि उपलब्ध 

अन्िरािखरिय खवत्त र प्रखवखधमा दाबी गद ैप्राि लाभको न्यायोखचि खविरण गने । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि  

िणनीमि कायषनीमि 

1. िलवाय ु पररवििन व्यवस्थापनका 

लाखग संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा 

आवश्यक नीखिगि र संस्थागि 

संरचनामा सधुार एवम ् क्षमिा 

अखभवखृद्ध गन े। 

1. राखरिय र अन्िरािखरिय स्िरमा भएका पररवििनलाई आत्मसाि गरी 

िलवाय ुपररवििन नीखि,२०६७ को समसामखयक परमाििन गररनेछ । 

2. वािावरण िथा िलवाय ु पररवििन सम्बन्धी संघीय काननु ििुिमा 

गररनेछ । 

3. िलवाय ुपररवििन सम्बन्धी पेररस सम्झौिाको कायािन्वयनका लाखग 

दीघिकालीन रणनीखिक योिना ििुिमा गररनेछ साथै राखरिय रूपमा 

खनधािररि योगदान मागि खचरलाई आवश्यकिानसुार पररमाििन गद ै

कायािन्वयन गररनछे । 

4. राज्यका सबै िि, खनकाय र क्षेरिरूमा िलवाय ु पररवििनका 

मदु्दािरूलाई मलूप्रवािीकरण गररनछे । 

2. समदुायको संकिापन्निा घिाई 

समानकूुखलि िुल्याउन राखरिय, 

प्रादखेशक एवम ् स्थानीय  
अनकूुलन योिना कायािन्वयन 

गन े। 

1. नदी िथा खिमिालिरूको सवके्षण, अनगुमन िथा िोखिम 

न्यनूीकरणका कायििरू गररनछे । 

2. िलवाय ुपररवििन सम्बन्धी राखरिय अनकूुलन योिना ििुिमा गररनेछ 

र यसले खनधािरण गरेको प्राथखमकिा िथा लक्ष्य िाखसल गनि स्थानीय 

ििमा अनकूुलन योिनािरू ियारी िथा कायािन्वयन गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

3. समदुायमा आधाररि वन व्यवस्थापन योिनािरूलाई काबिन संखचखि 

र िलवाय ुपररवििन अनकूुलन मैरी बनाइनेछ ।  

4. िलवाय ु पररवििन अनकूुलन िुन े गरी खवपद िोखिम व्यवस्थापन, 

पबूािधार खवकास र यसबाि प्रत्यक्ष प्रभाखवि कृखष, िलस्रोि िथा 

ऊिाि आखदमा उपयिु प्रखवखधको पखिचान, संरक्षण, प्रवद्धिन र प्रसार 

गररनेछ । 

3. िलवाय ु पररवििन न्यनूीकरणका 

लाखग िररि खवकासको अवधारणा 

अवलम्बन गने र स्वच्छ ऊिाि 

प्रवद्धिन गन े। 

1. िररि खवकास अवधारणाको ढाुँचा ियार गरी कायािन्वयन गररनेछ । 

2. खवद्यखुिय सवारी साधनलाई प्राथखमकिा खदइनछे । 

3. िररिगिृ ग्याुँस उत्सििन गन ेयािायाि, उद्योग, ऊिाि, कृखष, वन िथा 

भ-ूउपयोग लगायि क्षेरका उत्सििन िुने प्रमिु खबन्दिुरू र कारकिरू 

(Drivers) पखिचान गरी खिनलाई उत्सििनको माराका आधारमा 

वगीकरण गन ेर उत्सििन मापनका आधारिरू ियार गररनेछ । 

4. प्रमिु स्रोििरूको उत्सििनको आधार िि (Reference Level) 

िथा ऐखििाखसक प्रवखृत्त (Historical Trend)  पत्ता लगाई उत्सििन 

न्यनूीकरणका उपायिरू पखिचान र खसफाररश गररनेछ । 

4. िलवाय ु खवत्तमा सिि पिुुँचको 

लाखग अन्िरािखरिय स्िरमा परैवी गद ै

सम्भाखवि लाभिरूलाई प्रदशे, 

स्थानीय िि र समदुायसम्म 

परु् याउन े। 

1. खद्वपक्षीय िथा बिुपक्षीय भिुानीका संभाखवि क्षेरिरू िस्िै रेडप्लस, 

िररि िलवाय ु कोष, अन्िरािखरिय वािावरणीय सखुवधा, अनकूुलन 

कोष, िलवाय ुलगानी कोष िस्िा संयन्रिरू र अन्िरािखरिय मज चमा 

सिभाखगिा र समन्वय माफि ि खवत्त िथा प्रखवखध खभर ्याउन पिल 

गररनेछ । 

2. स्थानीय अनकूुलन योिनाको खनमािण र कायािन्वयनमा स्थानीय 

िििरूलाई सशिीकरण गद ैिलवाय ुपररवििन शीषिकको बिेिको 

ठूलो खिस्सा स्थानीय ििमा िचि िुने व्यवस्था गररनछे । 

3. िलवाय ुपररवििन न्यनूीकरण र स्वच्छ ऊिािका कायिक्रम खवस्िार गनि 
खनिी क्षेरको सिभाखगिा र लगानीलाई वखृद्ध गररनेछ । 

5. िलवाय ु पररवििनका क्षेरमा 

अध्ययन-अनसुन्धान िथा क्षमिा 

खवकासका कायििरू गने । 

1. खवश्वखवद्यालाय िथा अन्य संस्थािरूसुँगको सिकायिमा संघ, प्रदशे र 

स्थानीय ििमा िलवाय ुपररवििनका क्षरेमा अध्ययन अनसुन्धान र 

शोध, प्रखवखध खवकास िथा क्षमिा खवकासका कायििरू गररनछे ।   

2. िलवाय ुपररवििन व्यवस्थापनमा संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको कायि 

खिम्मेवारी स्पष्ट गरी खिनविै ििबाि लगानी पररचालन गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

3. िलवाय ु पररवििनको असर न्यनूीकरण, अनकूुलन, लगानी िथा 

भिुानीको प्रभावकारी अनगुमन िथा मलू्यांङ्कन गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध  

पाुँच विा खवषयगि क्षरे (यािायाि, उद्योग-वाखणज्य, कृखष, वन र ऊिाि क्षेर) बाि िुन ेिररिगिृ ग्यास उत्सििनको 

सन्दभि िि (Reference Level) ियार भई खनयखमि रूपमा अनगुमन गन ेव्यवस्था भएको िुनछे । िलवाय ुपररवििन 

व्यवस्थापनको क्षेरमा कम्िीमा पाुँच विा ठूला पररयोिना सजचालन भई िलवाय ुपररवििनको प्रखिकूल प्रभावलाई 

अनकूुलन गन ेगरी क्षमिा बढेको िुनेछ । ५५० स्थानीय ििको अनकूुलन योिना ियार भई कायािन्वयन भएको िुनछे । 

िलवाय ु पररवििन सम्बन्धी खशक्षा समावेश गरेका खवद्यालयिरूको अनपुाि ९० प्रखिशि र िलवाय ु पररवििन 

अनकूुलनमा िाखलम प्राि व्यखि (स्थानीय योिनाकार) को संख्या २ ििार पगुेको िुनछे । िलवायकुो दृखष्टले 

व्यवखस्थि गाउुँिरू (स्मािि खभलेि) १०० विा र िलवायकुो दृखष्टले व्यवखस्थि िेिीप्रणाली (फाखमिङ) ३०० विा 

पगुेको िुनेछ । 

१०.११ जल िथा िौसि मिज्ञान  

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको भौगोखलक अवखस्थखि िथा भ-ूधरािलका कारण नपेालमा खवषम िथा खवखवधिा यिु िलवाय ुरिकेो 

छ । िलमौसम र कृखषको अन्योन्याखश्रि सम्बन्ध रिकेो छ । िैखवक खवखवधिा कायम राख्न पखन िल, मौसम र 

िलवायकुो ज्ञान िथा ि्यांक आवश्यक रिन ेगदिछ । मौसमी प्रखिकूलिा र बाढीका कारण खवखभन्न खवपदक्ा  घिना 

िुने गरेको र िलवाय ुपररवििनका कारण मौसम िथा बाढी पवूािनमुानमा िखिलिा थखपंद ैगइरिकेो छ । खिमक्षेर िथा 

खिमनदीिरूमा आएको संकुचन आएको छ । साथै, ठूला-ठूला खिमिालिरूको खनमािण भएका कारण खिमिाल 

खवरफोिनको िोखिम बढ्दो छ । भरपदो र खवश्वसनीय मौसम पवूािनमुान िथा प्रभावकारी पवूिसचूनाबाि नेपालको कृखष 

प्रणाली सधुार गनि, िवाई दघुििना कम गनि, बाढी िथा िडेरी लगायि अन्य िल िथा मौसमिन्य प्राकृखिक खवपदले् 

पानि सक्ने िनधनको क्षखिलाई न्यनू गनुिपन ेआवश्यकिा छ । 

२. प्रिुख सिथया 

िाल सजचालनमा ल्याइएका खवखभन्न िल िथा मौसम मापन केन्द्रिरूलाई खवश्व मौसम संगठनको मापदण्ड 

बमोखिम चसु्ि र दरुुस्ि बनाई खनयखमि रूपमा र ित्काल (Real Time) गणुस्िरीय ि्याङ्क प्राि गनि नसक्न,ु दक्ष 

िनशखक्त्त उपलब्ध निुन,ु अखधकांश केन्द्रको िग्गाको स्वाखमत्व नपेाल सरकारमा नभएकोले केन्द्रिरूको स्थाखयत्व 

नभई ि्याङ्कको खनरन्िरिा कायम गनि कखठन िुन,ु उच्च पिाडी िथा खिमाली क्षेरमा िल िथा मौसम मापन केन्द्रिरू 

पयािि संख्यामा निुन,ु िल, मौसम िथा िलवाय ुसेवालाई व्यवखस्थि र खनदखेशि गन ेखवखशष्ट काननुको अभाव िुुँदा सो 

सुँग सम्बखन्धि कामलाई व्यवखस्थि गनि नसक्न,ु अखवखच्छन्न सेवा प्रवाि गनि स्रोि-साधन अपयािि िुन,ु साथै 
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अन्िरािखरिय िवाई उड्डयन संगठनको मापदण्ड बमोखिम उड्डयन मौसम सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सजचालन गनि 

नसखकन,ु सरोकारवाला (िवाई उड्डययन, कृखष, पयििन, िलस्रोि, खवपद ् व्यवस्थापन, स्वास््य आखद) को माग 

बमोखिम िल, मौसम िथा िलवाय ुसेवा खवस्िार गनि नसखकन,ु भखूमगि िल भण्डारका अलावा िाल िलैयामा रिकेो 

पानीको पररमाण र गणुस्िरको ि्याङ्क खनयखमि रूपमा संकलन निुन ुर सेखडमेन्ि सम्बन्धी एवम ्बाढी-डुबान र क्षखि 

आुँकलन िथा खनराकरण सन्दभिमा अध्ययन िथा अनसुन्धान अपयािि िुन ुप्रमिु समस्या रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

मौसम िथा िलप्रवाि पवूािनमुानलाई भरपदो बनाई पवूिसचूनाको उपयोग गद ैकृखष, िवाई, िलस्रोि, स्वास््य, 

पयििन आखद क्षेरको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाउन,ु दशेको भौगोखलक खवकििा िथा खवषमिाको कारण दशेैभर 

सिि एवम ्भखूमगि िल र मौसमसुँग सम्बखन्धि गणुस्िरीय ि्याङ्क, सचूना अिूि रूपमा सङ्कलन गनुि, िल िथा 

मौसम मापन केन्द्रिरूको सजिालन, खवस्िार र आधखुनकीकरण गनुि, खिमिाल िथा खिमनदीिरूको सवेक्षण गनुि, 

िलवाय ु पररवििनबाि िुने िल िथा मौसमिन्य बिुप्रकोपबाि खवखभन्न क्षेरमा िुनसक्ने असरलाई न्यखुनकरण िथा 

िोखिम व्यवस्थापन गनुि, अन्िरािखरिय िवाई उड्डयन संगठन र खवश्व मौसम संगठनले िल िथा मौसम सेवा प्रवािका 

लाखग खनधािरण गरेका मापदण्डिरू लाग ूगनुि, स्थानीय स्िरमा समेि उपयोग िुने गरी कृखष िावापानी सेवा प्रदान गनुि 

िथा बिुप्रकोप पवूिसचूना प्रणालीको खवकास गनुि, लामो अवखध सम्मको मौसम पवूािनमुान सेवा उपलब्ध गराउन,ु 

िलवाय ु पररवििन सम्बन्धी समयानकूुल वैज्ञाखनक अध्ययन िथा अनसुन्धान गरी क्षेरगि ि्याङ्क/सचूना 

सरोकारवाला खनकायिरूसम्म प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गनुि, अध्ययन िथा अनसुन्धानको लाखग आवश्यक दक्ष 

िनशखि उत्पादन एवम ्आधखुनक प्रखवखधको खवस्िार र प्रभावकारी प्रयोग गनुि प्रमिु चनुौिी रिकेा छन ्। 

िलस्रोि, कृखष, पयििन, स्वस््य, पवूािधार खनमािण आखदको खदगो खवकास िथा व्यवस्थापनका लाखग भरपदो, 

अिुि, गणुस्िरीय, िल िथा मौसम सेवा अत्यावश्यक िुन,ु िलवाय ुपररवििनका कारण खसखििि नकारात्मक असरिरू 

न्यनूीकरण गनि खवखभन् न स्वदशेी िथा खवदशेी संघ-संस्थाबाि क्षमिा अखभवखृद्ध, संस्थागि खवकास, अध्ययन िथा 

अनसुन्धानका लाखग अखभरुची बढ्न,ु िल िथा मौसमिन्य बिुप्रकोपको भरपदो पवूािनमुान िथा पवूिसचूना सेवाको 

माग बढ्न,ु खबमा प्रयोिनका लाखग िल िथा मौसमी घिनािरूको प्रमाणीकरणको माग वखृद्ध िुन ु र िवाई सेवाको 

खवस्िार िुुँद ैिाुँदा िवाई मौसम सेवाको माग पखन बढ्द ैिान ुयस क्षेरका प्रमिु अवसर िुन ्। 

४.  के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

खवश् वसनीय र भरपदो िल िथा मौसम सेवा माफि ि िवाई उड्डयन, िलस्रोि, कृखष, पयििन, स्वास््य लगायिका 

क्षेरको खदगो खवकास एवम ्िलवाय ुसमानकूुखलि समािको खनमािण ।  
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४.२ लक्ष्य 

खवश् वसनीय र भरपदो िल िथा मौसम सेवा माफि ि नागररकको िीउधनको सरुक्षाका साथै खदगो पवूािधार 

खनमािणमा िेवा परु् याउन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. िल िथा मौसम सेवालाई समयानकूुल खवकास र खवस्िार गनि आवश्यक नीखि खनमािण िथा संरचनागि सधुार 

गनुि । 

२. िल िथा मौसमिन्य बिुप्रकोपको भरपदो पवूािनमुान िथा पवूिसचूना प्रवािबाि नागररकको िीउधनको 
सरुक्षा गनुि । 

३. िल, मौसम िथा िलवाय ुपररवििन सम्बन्धी अध्ययन िथा अनसुन्धान गनुि ।  

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

1. खवश्व मौसम संगठनको मापदण्ड अनसुारको 

भरपदो,  खवश् वसनीय,  गणुस्िरीय िल िथा 

मौसम सेवा उपलब्ध गराउन नीखि िथा काननु 

खनमािण गन े। 

1. िल िथा मौसम सेवालाई समयानकूुल खवकास र 

खवस्िार गनि र यस सेवालाई लागि उठ्िी आधार 

(Cost Recovery Basis) मा सजचालन गनि काननुी 

व्यवस्था गनुिको साथै संरचनागि सधुार गररनछे । 

2. िल िथा मौसम मापन केन्द्रिरूलाई क्रमश: 

नवीनिम प्रखवखध सखििको आधखुनक 

स्वचाखलि केन्द्रिरूमा रूपान्िरण र 

आवश्यकिा अनसुार खवस्िार गन े। 

1. िल िथा मौसम मापन केन्द्रिरूलाई क्रमश: िेखलमेिी 

प्रखवखध सखिि स्वचाखलि केन्द्रमा स्िरोन्नखि गररनेछ । 

2. उच्च खिमाली क्षरेमा स्वचाखलि िल िथा मौसम केन्द्र 

स्थापना गरी खिमिाल िथा खिमनदीको सभेक्षण 

गररनेछ । 

3. नदी बेखसन योिना बमोखिम खवकासका 

पवुािधारिरूको लाखग िल उपलब्धिामा िुन े

खभन् निा, बेखसनिरूको पानीको सन्िलुन 

(Water Balance), थेग्रान अध्ययन िथा 

आुँकलन गन े। 

1. ठूला प्रकृखिका अन्िर-िलाधार िल स्थानान्िरण र 

िलाशययिु बिुउद्दशेय्ीय िलस्रोि आयोिनाको समग्र 

िल व्यवस्थापन गररनछे । 

2. आधखुनक उपकरण सखिि िल मौसम मापन केन्द्रिरूको 

स्थापना गरी िलप्रवाि, िलवाय,ु सेखडमेन्ि मापन िथा 

अध्ययन गररनछे । 

4. मौसम िथा िल प्रवािको भरपदो िथा 

गणुस्िरीय पवूािनमुान गन े। 

1. िल िथा मौसम सेवालाई खवश् वसनीय र भरपदो बनाउन 

नेपालको पवूि, मध्य र पखश् चमी क्षेरमा एक एक विा 

उच्च प्रखवखधयिु मौसमी राडार िडान गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

2. दखैनक एक-एक विा रेखडयोसोण्ड (Radiosonde) 

बेलुन प्रक्षेपण गरी वायमुण्डलको मौसमी अवस्था मापन 

गररनेछ । 

5. खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण सम्बन्धी सेन्डाई 

फे्रमवकि ले िय गरे अनरुूप खवखभन् न संघ-

संस्थासुँग समन्वय गरी िल िथा मौसमिन्य 

बिु-प्रकोप पवूिसचूना प्रणालीको खवकास 

गन े। 

1. साि खदने िथा ऋिगुि मौसम पवूािनमुान र िलवाय ु

पररवििनको प्रक्षेपण गरी बाढी, सकु्िा लगायि अन्य 

िलमौसम िन्य बिुप्रकोपिरूको भरपदो िथा 

खवश् वसनीय पवूि सचूना खवखभन् न सरोकारवाला खनकाय र 

लखक्षि समदुायसम्म सम्प्रेषण गनि िेखलखभिनका साथै 

अन्य संचार माध्यमिरूको उपयोग गररनेछ । 

2. ररमोि सेखन्सङ, भौगोखलक सचूना प्रणाली र गखणिीय 

मोडेखलङबाि बाढी प्रकोप िोखिम नक्सा (Flood Risk 

Map) ियार गरी िोखिममा आधाररि बाढी पवूािनमुान 

िथा पवूिसचूना प्रणालीको खवकास गरी सजचालनमा 

ल्याइनेछ । 

6. खवश्व मौसम संगठन, िलवाय ु पररवििन 

सम्बन्धी अन्िर सरकारी खनकाय, अन्िरािखरिय 

िवाई उड्डयन संगठन र अन्य सरोकारवाला 

संघ-संस्थािरूसुँग समन्वय र सिकायि गन े। 

1. खवश् व मौसम संगठनबाि प्रखिपाखदि िलवाय ु

सेवासम्बन्धी खवश्वव्यापी िाका (Global Framework 

for Climate Services) बमोखिम राखरिय िाका ियार 

गरी सिकायि िथा समन्वयका साथ कायिन्वयनमा 

ल्याइनेछ । 

2. िल िथा मौसम मापन उपकरणको ममिि-संभार, 

क्याखलब्रेसन,  प्रखवखध खवकासका लाखग आवश्यक 

अध्ययन िथा अनसुन्धान गनि प्रयोगशाला सखििका 

पवूािधारिरूको स्थापना िथा प्रभावकारी उपयोग 

गररनेछ । 

3. अनसुन्धानमलूक संस्थािरूसुँग सिकायि गद ैिल, मौसम 

िथा िलवाय ु पररवििनबाि परेका वा पनि सक्न े असर 

सम्बन्धी अध्ययन िथा अनसुन्धान कायिलाई प्रभावकारी 

बनाइनछे । 

 



योजना िजुघमा, कायाघन्ध्वयन ि अनगुमन िथा मलू्याङ्कन   | 383 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

नवीनिम प्रखवखध सखििको मौसमी राडार, रेखडयोसोण्ड, चट्टयाङ मापन केन्द्र, स्वचाखलि िल िथा मौसम मापन 

केन्द्र आखदबाि अिुि रूपमा गणुस्िरीय िल िथा मौसम ि्यांक संकलन, प्रशोधन िथा खवश् लेषण गरी साि 

खदनसम्मको भरपदो मौसम िथा िलप्रवाि पवूािनमुान सेवा उपलब्ध िुनेछ । िलवाय ुपररवििन सम्बन्धी अध्ययन िथा 

अनसुन्धान गरी सो सम्बन्धी सचूना प्रवाि भएको िुनछे । िल िथा मौसमिन्य बिु-प्रकोपको पवूिसचूना सरोकारवाला 

खनकायमा सम्प्रेषण भई िोखिम र िनधनको क्षखि न्यनूीकरण भएको िुनेछ । 

१०.१२ सािुदामयक ि गैिसिकािी सथंथा 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले सामदुाखयक िथा गरैसरकारी संस्थािरूको लगानी र भखूमकालाई िवाफदिेी र पारदशी 

बनाउुँद ैत्यस्िा संस्थािरूको स्थापना, स्वीकृखि, सजचालन, खनयमन र व्यवस्थापनका लाखग एकद्वार प्रणाली अपनाउन े

र राखरिय आवश्यकिा र प्राथखमकिा प्राि क्षरेमा संलग्न गराउन ेकुरा उल्लेि गरेको छ । खदगो खवकास लक्ष्यले नागररक 

समािसुँगको साझेदारीलाई समावशे गरेको छ । राज्यको समखृद्धका लाखग नेपाली िनिाको सामाखिक रूपान्िरण र 

आखथिक खवकासको लाखग खवकासको साझेदारको रूपमा अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्थािरूको मिववपणूि भखूमका रिकेो 

छ । सामदुाखयक िथा गैरसरकारी संस्थािरूलाई सरकारको खवकास प्रयासमा सियारीको रूपमा योगदान गनिसक्न े

वािावरण खनमािण गनुि र उनीिरूबाि प्रवाि िुने स्रोिको उपयोगलाई, पारदशी बनाई अखधकिम सामाखिक पररचालन 

माफि ि प्रभावकारी सेवा प्रवाि गरी िनिाको िीवनस्िरमा सधुार गन ेगराउनेिफि  िोड खदन ुआिको आवश्यकिा रिकेो 

छ । यस सन्दभिमा सामदुाखयक िथा गैरसरकारी संघ संस्थाको भखूमका खदगो खवकास लक्ष्य िाखसल गने िफि  केखन्द्रि िुन ु

आवश्यक छ । 

२. प्रिुख सिथया 

सरकार र सामदुाखयक िथा गैरसरकारी संस्थािरू बीचको सिकायिका क्षरेिरूलाई व्यावसाखयक, पारदशी र 

प्रभावकारी बनाउन नसक्न,ु राखरिय िथा अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्थािरूको कायिक्रममा दोिोरोपना िुन,ु 

पररयोिनािरूको प्रभावकारी सपुेररवेक्षण, अनगुमन िथा मलू्याङ्कन निुन,ु एकीकृि सचूना िथा ि्याङ्क प्रणाली 

निुन,ु सामदुाखयक एवम ्गरैसरकारी संस्थामा आन्िररक सशुासनको कमी िुन,ु राखरिय िथा अन्िरािखरिय गैरसरकारी 

संस्था माफि ि वैदखेशक सिायिा पररचालन भइरिकेो भए िापखन लगानी अनसुार अपेखक्षि उपलखब्ध िाखसल िुन 

नसक्न,ु खनयमनकारी खनकाय प्रभावकारी निुन ुयस क्षेरका समस्या िुन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

राखरिय िथा अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्थाद्वारा संचाखलि पररयोिनालाई एकद्वार प्रणाली माफि ि सििीकरण 

िथा पररचालन गनुि, अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्थाबाि पररचालन िुने आखथिक स्रोिलाई पारदशी बनाई राखरिय लेिा 

प्रणालीमा आबद्ध गराउन ु र गरैसरकारी संस्थालाई िीन ै ििको सरकार बीचको समन्वयमा राखरिय प्राथखमकिा र 



384 | पन्ध्रौं योजना, आधाि-पत्र  

आवश्यकिाका क्षरेमा पररचालन गनुि, सामाखिक िथा आखथिक खवकासमा गरैसरकारी क्षेरको योगदान मापन गन े

सचूक ियार गनुि र प्रभावकारी अनगुमन/मलू्याङ्कनका लाखग संस्थागि सदुृढीकरण गनुि यस क्षरेका चनुौिी िुन ्। 

नेपालको संखवधानमा संघ संस्थालाई काननुी रूपमा अखधकार प्रदान गनुिका साथै उत्तरदाखयत्व र खिम्मेवारीको 

व्यवस्था िुन,ु संघीय प्रणाली अनरुूप प्रदशे र स्थानीय सरकारको पररयोिना ििुिमा र पररचालनमा संलग्निा िुन े

अवस्था िुन,ु संघीय प्रणाली बमोखिम स्थानीय ििसम्म गैरसरकारी संस्थािरूलाई खवकास साझेदारको रूपमा 

पररचालन गरी सामाखिक खवकासका खवखवध क्षरेका खक्रयाकलापलाई िीव्र बनाउने आधार ियार िुनकुा साथै खदगो 

खवकास लक्ष्य प्राखिमा सियोग पगु्न ेअवस्था खसििना िुन ुयस क्षेरका अवसर िुन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि ि कायषनीमि 

४.१ सोच   

व्यावसाखयक, िवाफदिेी र पारदशी सामदुाखयक िथा गरैसरकारी संघसंस्था । 

४.२ लक्ष्य 

राखरिय िथा अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्थािरूलाई मयािखदि, पारदशी र व्यवखस्थि रूपमा पररचालन गद ै

सामाखिक िथा आखथिक खवकास गने । 

४.३ उदे्दश्य 

१.  राखरिय प्राथखमकिाको क्षरेमा संघ संस्थाको पररचालन, व्यवस्थापन र खनयमन गनुि ।  

२.  राखरिय िथा अन्िरािखरिय गरैसरकारी संस्थािरूबाि प्राि िुन े स्रोिको उपयोगलाई िवाफदिेी र पारदशी   

बनाउुँद ैमलुुकको सामाखिक िथा आखथिक खवकास गनुि  । 

४.४ िणनीमि ि कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

1. राखरिय िथा अन्िरािखरिय गरैसरकारी 

संस्थािरूको पररचालनमा 

सििीकरण गन े खनकायलाई सक्षम, 

सदुृढ, खिम्मेवार र उत्तरदायी 

बनाउन े। 

1. गैरसरकारी संस्था स्थापना, स्वीकृखि, आबद्धिा, सजचालन, 

व्यवस्थापन, पररचालन िथा खनयमन र समाि खवकास सम्बन्धी 

नीखि खनमािण, काननुी व्यवस्थाको पनुरवलोकन र 

आवश्यकिानसुार नयाुँ काननुको ििुिमा गररनेछ । 

 

2. कुनै पखन राखरिय िथा अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्थाले नपेालको 

साविभौमसत्ता, अिण्डिा, पररारि िथा सरुक्षा नीखिमा प्रखिकूल 

िुन,े खवखभन्न िाििाखि वा सम्प्रदायबीच ससुम्बन्ध िलल पान,े 

धाखमिक रूपमा कसैलाई मनोवजै्ञाखनक प्रभावपाने िथा सावििखनक 
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िणनीमि कायषनीमि 

नैखिकिाको प्रखिकूल  िुने कायि  प्रयोिनको लाखग पररयोिना 

सजचालन गरेमा काननुी रूपमा दण्डनीय बनाइनछे । 

3. समाि कल्याण पररषदक्ो भोगाखधकारमा रिकेो सम्पखत्तको 

व्यवस्थापन गनिको लाखग गरुूयोिना  ििुिमा गररनछे ।  

4. संघीय संरचना अनरुूप सििीकरण िथा खनयमन गन े खनकायको 

पनुसंरचना गरी सरकारका िीन ििबीचको समन्वय र 

सिकायिलाई प्रभावकारी बनाउनको लाखग उि खनकायलाई सक्षम 

र सदुृढ बनाइनेछ । 

5. सामदुाखयक िथा गरैसरकारी संघ-संस्थाको पररचालनको लाखग 

आचारसंखििा एवम ्मापदण्ड खनमािण गरी कायािन्वयन गररनछे । 

6. गैरसरकारी संस्थाको आबद्धिा, स्वीकृखि, पररचालन, अनगुमन 

िथा मलू्याङ्कन गनि खिम्मेवार खनकायको संस्थागि सदुृढीकरण 

गररनेछ । 

2. राखरिय िथा अन्िरािखरिय गरैसरकारी 

संस्थािरूको पारदखशििा, 

िवाफदखेििा सखुनखश्चि गद ै

सििीकरण, पररचालन, अनगुमन र 

मलू्याङ्कनलाई प्रभावकारी 

बनाउन े। 

1. राखरिय िथा अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्थाका कायिक्रमिरूलाई 

समन्वयात्मक रूपमा एकद्वार प्रणालीबाि राखरिय प्राथखमकिाको 

क्षेरमा पररचालन गररनेछ । 

2. स्थानीय ििमा उपलब्ध िुन ेभौखिक, मानवीय िथा प्रखवखधिन्य 

स्रोिको उपयोगलाई प्राथखमकिा खदुँद ै राखरिय िथा अन्िरािखरिय 

गैरसरकारी संस्थािरूको स्रोि पररचालन गररनछे । 

3. राखरिय िथा अन्िरािखरिय गरैसरकारी संस्थाको सजचालन िथा 

िचिको मापदण्ड खनदखेशका ििुिमा गरी प्रभावकारी रूपमा 

कायािन्वयनमा ल्याइनछे । 

4. राखरिय िथा अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्थाले प्राि गन े स्रोिको 

अखभलेिीकरण गरी पारदखशििा कायम गनिको लाखग सिायिा 

व्यवस्थापन सचूना प्रणालीमा आबद्ध िुन े बाध्यकारी व्यवस्था  

गररनेछ । 

5. राखरिय खवकासको लक्ष्य िाखसल गनि गरैसरकारी क्षेरसुँग 

साझेदारीको नीखि अवलम्बन गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

3. राखरिय िथा अन्िरािखरिय गरैसरकारी 

संस्थािरूको पररचालनलाई िीनै 

ििको सरकारसुँगको समन्वय र 

सिकायि माफि ि सामाखिक िथा 

आखथिक खवकासमा अखभवखृद्ध गन े। 

4. गैरसरकारी संस्थाका पररयोिना खनमािणदखेि कायािन्वयनसम्मका 

सबै चरणिरूमा स्थानीय सरोकारवाला िथा स्थानीय ििको 

सिभाखगिा, सिकायि र समन्वयलाई सखुनखश्चि गररनछे । 

5. अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्थाको सियोगमा स्थानीय गैरसरकारी 

संस्था माफि ि प्रदशे स्िरमा सजचाखलि कायिक्रममा प्रदशे 

सरकारले सििीकरण गनछे र केन्द्रीय मापदण्ड िथा 

आचारसंखििाको प्रदशे र स्थानीय स्िरमा कायिक्रम कायािन्वयन 

गने गैरसरकारी संस्थाले पालना गन ेव्यवस्था गररनेछ । 

6. गैरसरकारी संस्थािरूले सजचालन गन े पररयोिना र लगानीलाई 

स्थानीय ििको वाखषिक बिेि िथा योिनामा अखनवायि रूपमा 

समावेश गने व्यवस्था गररनेछ । 

7. राखरिय िथा अन्िरािखरिय गरैसरकारी संस्थािरूले सजचालन 

गरेका पररयोिनाको िीन ै ििका सरकारिरूको समन्वय र 

सिकायिमा अनगुमन िथा मलु्याङ्कनलाई खनयखमि एवम ्

प्रभावकारी बनाइनेछ । 

४. राखरिय िथा अन्िरािखरिय गैरसरकारी 

संघ-संस्थािरूको कायि 

प्रभावकाररिा र कायि कुशलिालाई 

मापन योग्य बनाउन े िथा एकीकृि 

ि्याङ्क सचूना प्रणाली खवकास 

गन े। 

1. राखरिय िथा अन्िरािखरिय गरैसरकारी संस्थाले सामाखिक क्षरेमा 

गरेको योगदानलाई एकीकृि ि्याङ्क प्रणाली  माफि ि राखरिय 

रूपमा अखभलेि राख्न,े ि्याङ्क अद्यावखधक गने र खव्ेषण 

सखिि वाखषिक रूपमा प्रखिवेदन सावििखनक गररनेछ । 

2. अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्थाको खवत्तीय र भौखिक खववरण 

सचूना प्रणालीमा प्रखवखष्ट गन ेव्यवस्था गररनछे । 

3. अन्िरािखरिय गरैसरकारी संस्थाको कायिक्रम/पररयोिनाको प्रगखि 

िेस्रो पक्षबाि मलू्याङ्कन गने व्यवस्था खमलाइनछे । 

4. अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्था माफि ि प्राि रकम नपेाल सरकारले 

िोकेको बैंक माफि ि  कारोबार गने व्यवस्था गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

राखरिय िथा अन्िरािखरिय गरैसरकारी संस्थािरू व्यावसाखयक, पारदशी र उत्तरदायी भई राखरिय प्राथखमकिाको 

क्षेरमा पररचालन भएका िुन,े गैरसरकारी संस्था पररचालन एवम ्खनयमन सम्बन्धी नयाुँ काननु कायािन्वयनमा आएको 

िुन,े एकीकृि ि्याङ्क िथा सचूना प्रणाली स्थापना िथा सजचालन भएको िुने र अनगुमन िथा मलू्याङ्कन 

प्रभावकारी भएको िुनेछ । 
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परिच्छेद – ११  

योजना िजुषिा, कायाषन्ियन ि अनुगिन 

िथा िूल्याङ्कन 

११.१ योजना िजुषिा  

१. पृष्ठभूमि  

योिनाबद्ध खवकास प्रयासको छ दशक लामो अवखधमा राखरिय योिना प्रणाली संस्थागि िुनकुा साथै आखथिक 

सामाखिक खवकासको क्षेरमा मित्वपणूि उपलखब्धिरू िाखसल भएका छन ्। पखिलो आरम्भदखेिकै योिनादखेि न ै

सामाखिक–आखथिक क्षेरमा उल्लेख्य उपलखब्ध िाखसल गने लक्ष्यसखिि रणनीखि र कायिक्रमिरू समावेश गरी 

आवश्यक स्रोिको खवखनयोिन गद ैआएको भए िापखन अपके्षाकृि उपलखब्ध भने िाखसल िुन सकेको छैन । योिना 

प्रणालीलाई  रािनैखिक पररवििनसापेक्ष नखििामिुी र यथाथिपरक बनाउन खनरन्िर प्रयासिरू िुुँद ैअएका छन ्। िेह्रौ ुँ 

योिनाबाि नखििा िाकाको अवधारणालाई आत्मसाि गरी यसलाई थप परररकृि बनाउद ैयोिनासुँग मध्यमकालीन 

िचि संरचना र वाखषिक खवकास कायिक्रमलाई आबद्ध गद ै  लखगएको छ । पररवखििि संघीय संरचना अनसुार प्रदशे र 

स्थानीय ििमा समिे योिना प्रणालीको खवकास गरी संस्थागि गने प्रयास बमोखिम प्रदशे ििमा योिनावद्ध खवकासको 

संस्थागि व्यवस्था भएको छ  भने प्रादखेशक र स्थानीय योिना ििुिमा खदग्दशिन, राखरिय र प्रादखेशक अनगुमन िथा 

मलू्याङ्कन खदग्दशिन ििुिमा गरी कायािन्वयनमा लखगएको छ । साथै खवकास आयोिना िथा कायिक्रमको आवश्यकिा 

पखिचान, छनोि र स्वीकृखिका लाखग राखरिय आयोिना बैंक स्थापना सम्बन्धी कायि अगाखड बढेको छ । सरकारका 

िीन ििमा योिना प्रखक्रयालाई ि्य र प्रमाणमा आधाररि र नखििामिुी बनाउन नखििा िाकाको प्रयोग र राखरिय 

आयोिना बैङ्क स्थापनाको प्रयास  भइरिकेो छ । 

पन्रौं योिना संघीय प्रणाली अनसुार संखवधान कायािन्वयन गन े प्रथम योिना भएकाले िीव्र आखथिक वखृद्ध, 

उत्पादनशील रोिगारी खसििना र खवकासका प्रखिफल र अवसरिरूमा समिामलूक पिुुँच स्थाखपि गद ै“सिृद्ध नेपाल, 

सखुी नेपाली” राखरिय सोच र िथा समािवाद उन्मिु अथििन्रको आधार खसििना गनिमा केखन्द्रि गररएको छ । यो 

योिनाले संघीय प्रणाली अनसुार एकीकृि योिना प्रणालीको खवकास, दीघिकालीन सोच, राखरिय लक्ष्य र उद्दशे्य 

िाखसल गने गरी प्रदशे र स्थानीय ििको आवखधक योिना र कायािन्वयनलाई मागिखनदशे गनछे । साथै, रूपान्िरणकारी 

कायिक्रम िथा आयोिना पखिचान र नखििामलूक योिना, अनगुमन िथा मलू्यांङ्कन प्रणालीको संस्थागि खवकास र 

सदुृढीकरणमा पन्रौं योिना केखन्द्रि रिकेो छ ।  
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२. प्रिुख सिथया 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको साझा अखधकार सचूीको काननुी व्यवस्था र मापदण्ड स्पष्ट निुन,ु योिना ििुिमालाई 

ि्यपरक र नखििामलूक बनाई कायािन्वयन पद्दखिसुँग िोड्न नसक्न,ु संघीय प्रणाली अनरुूप िण्डीकृि ि्याङ्क 

उपलब्ध निुन,ु आखथिक योिना समिू खक्रयाशील निुनकुो पररणाम स्वरूप योिना ििुिमा सम्बन्धमा दक्ष र अनभुवी 

िनशखिको अभाव िुन ु योिना ििुिमा सम्बन्धी प्रमिु समस्या िुन ्। साथै, योिना ििुिमा गदाि नै कायािन्वयन र 

अनगुमन िथा मलू्याङ्कन गन ेपद्दखिको खवकास गनि नसक्न,ु खवषय क्षेरगि मन्रालय िथा खनकायमा योिना सम्बद्ध 

िनशखिको क्षमिा खवकासमा पयािि ध्यान पगु्न नसक्न ुर सांगठखनक एवम ्कायि प्रणालीगि सधुार निुन ुसमेि समस्या 

रिकेा छन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि  

राखरिय, प्रादखेशक र स्थानीय  ििको खवकासको अवस्था र प्राथखमकिा बमोखिम दीघिकालीन सोचसखिि योिना 

ििुिमा िथा कायिक्रम पखिचान, छनोि र कायािन्वयन गनुि, आवखधक योिना, मध्यमकालीन िचि संरचना र वाखषिक 

बिेिबीच सामजिस्यिा कायम गरी स्रोि-साधनको सखुनखश्चििा गनुि, संघीय प्रणाली अनरुूप योिना ििुिमासम्बन्धी 

सङ्गठनात्मक संरचना, प्रखक्रया िथा खवखधमा सधुार गनुि, योिना ििुिमामा संलग्न िुनै िीन ै ििका  खनकायिरूको 

क्षमिा अखभवखृद्ध गनुि र संलग्न िनशखिको क्षमिा खवकास गरी संस्थागि सदुृढीकरण गनुि प्रमिु चनुौिी िुन ्।  

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका सरकारको खवकासप्रखि उच्च प्रखिबद्धिा िुन,ु खवकास योिना िथा कायिक्रम 

कायािन्वयनको लाखग आवश्यक पन े स्रोि-साधनको लाखग खवत्त सबलीकरणको अवस्था रिन ु र खवत्तीय दायरा 

फराखकलो िुद ैिान,ु अवश्यक ि्याङ्कीय आधार खवस्िार िुन,ु खदगो खवकास लक्ष्यको कायािन्वयन िथा सामाखिक-

आखथिक रूपान्िरणका लाखग दीघिकालीन सोचको अवधारणा अगाखड आउन,ु संखवधानको कायािन्वयन िथा संघीय 

ढाुँचाअनरुूप नीखिगि, काननुी, संस्थागि र संरचनागि पररवििन िुन,ु योिना प्रखक्रयालाई थप नखििामलूक, सन्िुखलि, 

समन्याखयक र समावशेी बनाउने प्रयास िुन,ु खवकास सिायिाको प्रखिबद्धिा बढद ैिान,ु प्रकोप उत्थनशील योिना 

ििुिमा िथा कायािन्वयनमा िोड खदइन ु र खशक्षामा बढ्दो लगानीका कारण दक्ष िनशखिको उपलब्धिा योिना 

प्रखक्रयालाई प्रभावकारी बनाउने अवसरका रूपमा रिकेा छन ्।  

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि  

४.१ सोच 

संघीय संरचना अनरुूप ि्यपरक र नखििामिुी योिना ििुिमा प्रणालीको खवकास । 

४.२ लक्ष्य 

दीघिकालीन सोच बमोखिम योिना ििुिमा गरी खवकास कायिक्रम/आयोिनाबाि लखक्षि उपलखब्ध िाखसल गने । 
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४.३ उदे्दश्य 

राखरिय सोच र लक्ष्य िाखसल िुन ेगरी संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा समन्वयात्मक, नखििामिुी र सबल योिना 

ििुिमा पद्दखिको खवकास गनुि ।  

४.४  िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

1.  खदघिकालीन सोच र राखरिय 

प्राथखमकिाका अधारमा योिना  

ििुिमा गन े। 

1. संखवधानमा उखल्लखिि राज्यको खनदशेक खसद्धान्ि िथा 

नीखिसापके्ष कायिक्रमिरू समावेश गरी योिना ििुिमा गररनेछ । 

2. दीघिकालीन सोचका आधारमा सबै ििका योिनािरू ििुिमा 

गररनेछ । 

3. खदगो खवकासका लक्ष्यिरूको कायािन्वयनलाई मध्यनिर गरी 

ििगि योिनािरू ििुिमा  गररनछे । 

4. सबै ििमा आयोिना बैंक स्थापना गरी सोमा समावेश  

आयोिनाको प्राथखमकीकरण गरी कायािन्वयनमा लखगनछे । 

2. योिना ििुिमाको प्रखक्रयागि पक्षमा 

सधुार गन े। 

1. खवगिका योिनाको समीक्षा गरी खसकाई, अनभुव र पषृ्ठपोषणका 

आधारमा योिना ििुिमा प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउने प्रणाली 

खवकास गररनेछ ।  

2. योिना ििुिमालाई कायािन्वयनयोग्य र नखििामिुी बनाउन 

योिनाले आत्मसाि गन े लक्ष्य िथा आवश्यक पन े स्रोिको 

यथाथि अनमुान गने पद्दखिको खवकास  गररनछे । यसका लाखग 

आवश्यक पने ि्याङ्कको उत्पादन र व्यवस्थापनमा सधुार 

गररनेछ ।  

3. योिना ििुिमाको क्रममा नै कायािन्वयनका लाखग आवश्यक 

संस्थागि संरचना, स्रोि, खिम्मेवारी र अनगुमन िथा मलू्यांङ्कन 

पद्दखिको स्पष्ट व्यवस्था गररनेछ ।  

4. सबै ििमा समावेशी र सिभाखगिामलूक योिना ििुिमा पद्दखिको 

खवकास गररनेछ । ििगि सरकार, खनिी  िथा गरैसरकारी क्षेर, 

नागररक समाि, प्राखज्ञक वगि र अन्य सरोकारवालाको 

सिभाखगिामा  योिना ििुिमामा सविपक्षीय अपनत्व अखभवखृद्ध 

गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

3. संघीय संरचना अनकूुल िुनगेरी 

खवद्यमान योिना प्रणालीको 

सदुृढीकरण िथा खवकास गन े। 

1. संघीय संरचना अनकूुल सघ,ं प्रदशे र स्थानीय ििमा योिना 

प्रणाली खवकास गररनछे ।  

1. योिना र मध्यकालीन िचि संरचनालाई संघ, प्रदशे र स्थानीय 

ििमा संस्थागि गरी योिनाका खवखभन्न िि र अवयवबीच 

कायिमलूक सम्बन्ध कायम गररनेछ । 

2. िीन ैििका योिना िथा कायिक्रमको ििुिमाको  चरणमा दिेा पन े

समस्याको सम्बोधन गने प्रणालीको खवकास गररनछे । ििगि 

समन्वय प्रभावकारी बनाउन राखरिय योिना आयोगबाि खवशेष 

पिल गररनेछ । 

3. राखरिय सोच र लक्ष्यलाई मध्यनिर गरी प्रादखेशक र स्थानीय 

ििका योिना ििुिमा गदाि राखरिय  योिनाले खलएका मलूभिू 

खसद्धान्ि, सोच र लक्ष्यलाई अनसुरण गररनछे । राखरिय  योिनाले 

प्रादखेशक र स्थानीय ििका योिनालाई समिे मागिखनदशे र 

सििीकरण गने पद्दखिको खवकास गररनेछ । 

4. योिना ििुिमामा संलग्न 

सावििखनक खनकाय एवम ् खनिी, 

सिकारी िथा सामदुाखयक क्षेरको 

क्षमिा खवकास िथा सदुृढीकरण 

गरी ग्रिण क्षमिा अखभवखृद्ध गन े। 

1. िीन ै ििमा रिकेा योिना सम्बन्धी खनकाय र एकाईिरूको 

संस्थागि क्षमिा खवकास गररनेछ ।  

2. योिना ििुिमा िथा कायािन्वयनमा संलग्न संघ, प्रदशे र स्थानीय 

ििका िनशखिको क्षमिा खवकास िथा िवाफदखेििा अखभवखृद्ध 

गररनेछ ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

संघीय संरचना बमोखिम योिना ििुिमा सम्बन्धी काननुी, संस्थागि र प्रखक्रयागि व्यवस्था भएको िुन,े 

दीघिकालीन सोच र आवखधक योिना ििुिमा भई प्रदशे र स्थानीय ििमा योिना प्रणाली खवकास र संस्थागि भएको 

िुन,े संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा मध्यमकालीन िचि संरचना संस्थागि भएको िुन,े रूपान्िरणकारी 

कायिक्रम/आयोिना खवकास भई कायािन्वयनमा आएको िुने र योिना ििुिमा िथा कायािन्वयन खनकायको संस्थागि 

सदुृढीकरण िथा िनशखिको क्षमिा अखभवखृद्ध भएको िुनेछ । 
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११.२ िामरिय आयोजना बैंक  

१. पृष्ठभूमि  

सन्िुखलि आखथिक िथा सामाखिक खवकासका लाखग आवश्यक लगानीका अवसर पखिचान गरी पररचालन गनि र 

पररपक्व रूपमा योिना पखिचान िथा छनोिका कायििरू गनि गराउन आयोिना बैंकको स्थापना भएको िो । खवकासका 

िोखकएका लक्ष्यिरू गणुस्िरयिु िथा खनखदिष्ट समयखभर िाखसल गनि आयोिनािरूको सिी पखिचान र छनोि गन े

प्रणालीको खवकास गरी प्राथखमकिाका आधारमा आयोिना कायािन्वयन गनुि,गराउनपुन ेआिको आवश्यकिा िो । कुन ै

खनखश्चि मापदण्डखवना आयोिनाको पखिचान िथा छनोि गन े र आवश्यक पवूि ियारीखवना कायािन्वयनमा लैिान े

वििमान पररपाखिले अखधकांश आयोिनािरू समस्याग्रस्ि छन ्। यसबाि आयोिनािरू िोखकएको समय र खनधािररि 

लागिमा सम्पन्न िुन सखकरिकेा छैनन ्। पररणामस्वरूप िालका वषििरूमा सावििखनक खवत्त व्यवस्थापनमा अनावश्यक 

िथा अत्यखधक चाप पनि गएको छ । राखरिय आयोिना बैंक िीनै ििको सरकारको योिना ििुिमा ििसम्म खवस्िार 

भएको अवस्थामा यसले दशेको आखथिक अनशुासन कायम गनि र लगानीका थप अवसरिरू ििुाउन एवम ्आयोिना 

कायािन्वयनमा कुशलिा िाखसल गनि मित्वपणूि योदान गनेछ । 

२. प्रिुख सिथया  

आयोिनाको पखिचान, छनोि, मलू्यांङ्कन प्रखक्रया िस्िा पवूिियारी खबना कायािन्वयन गन े पररपाखि िथा 

आयोिनाको आवश्यकिा र योगदान सम्बन्धी ि्यगि सचूनाको अपयािििा, क्षेरगि गरुूयोिना िथा योिनाको 

अभाव लगायिका कारणले खवकास आयोिनािरू प्रायः िोखकएको समय र खनधािररि लागिमा सम्पन्न निुन ु एवम ्

यसको लाखग आवश्यक संयन्र बन्न नसक्न,ु संस्थागि सरचना र क्षमिाको कमी िुन ुप्रमिु समस्याको रूपमा रिकेा 

छन ्।  

३. चुनौिी िथा अिसि  

खवकास आयोिना चक्रको समखुचि व्यवस्थापन, आन्िररक र बाि् य स्रोि–साधनको पररचालन, न्यायोखचि 

खविरणको साथै सम्बखन्धि सबै पक्षको सियोग, समन्वय र प्रखिबद्धिा िाखसल गने कायि चनुौिीपणूि रिकेो छ । 

खवगिका अपररपक्व रूपमा गररएका आयोिना पखिचान र छनोिले ल्याएको दीघिकालीन नकारात्मक प्रभावलाई कम 

गद ैिानकुा साथै आयोिना बैंकको खसद्धान्ि र मान्यिालाई अनसुरण िथा कायािन्वयन गन ेगराउन ेकायि चनुौिीपणूि 

रिकेा छन ्। 

सरकारको नीखि िथा कायिक्रममा राखरिय आयोिना बैंक स्थापना गने गराउने व्यवस्था उल्लेि िुन,ु 

प्राथखमकिाको क्षरेमा लगानी पररचालन गने नीखि िुन,ु आगामी आखथिक वषििरूको लाखग आयोिना छनोिको आधार 

िय िुन,ु आयोिना बैंक सम्बन्धी काननु ििुिमा प्रखक्रयामा रिन,ु खवकास साझेदारिरूको चासो िथा सियोगको 

प्रखिबद्धिा िुन ु र िीनै ििको सरकारमा आयोिना बैंकको मित्वपणूि भखूमका रिन ु अवसरको रूपमा रिकेा छन ्। 
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राखरिय आयोिना बैंकमा समावेश भएका आयोिनालाई सावििखनक वा खनिी क्षेर एवम ्सावििखनक खनिी साझेदारीमा 

समेि लगानीयोग्य िुनछेन ्।  

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि  

४.१ सोच 

आयोिना ििुिमा िथा व्यवस्थापनमा सशुासन अखभवखृद्ध गरी खिव्र सन्िुखलि र खदगो खवकास  । 

४.२ लक्ष्य 

कायािन्वयनका लाखग ियारी अवस्थामा रिकेा आयोिनािरूको पोििफोखलयो ियार भई सावििखनक, खनिी एवम ्

वैदखेशक स्रोिको प्रभावकारी पररचालन गरी सन्िुखलि र खदगो खवकास गने  ।  

४.३ उदे्दश्य  

१. ि्यपरक र मापदण्डमा आधाररि आयोिना पखिचान, छनोि, मलू्यांङ्कन प्रखक्रया िथा प्राथखमकीकरण गने 

प्रणालीको खवकास र अभ्यास गनुि/गराउन ु। 

२. आयोिना बैंकका खसद्धान्ि र मान्यिा अनरुूप प्रादखेशक सरकार र स्थानीय िििरूमा समिे त्यस्िो 

प्रणालीको स्थापना गनि आवश्यक सििीकरण गनुि ।  

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. ि्यपरक र मापदण्डमा 

आधाररि आयोिना पखिचान, 

छनोि, मलू्यांङ्कन िथा 

प्राथखमकीकरण गरी राखरिय 

आयोिना बैंकको स्थापना 

गन े। 

१. आयोिनािरूको पखिचान, मलू्यांङ्कन, छनोि िथा प्राथखमकीकरणको 

मापदण्ड बनाई लाग ू गनिको लाखग आवश्यक काननु िथा संस्थागि 

संरचना ियार गररनेछ । 

२. राखरिय आयोिना बैंकमा समावेश भएका आयोिनािरूको  व्यवखस्थि 

अखभलेिीकरणका लाखग राखरिय आयोिना  बैंक खवद्यिुीय व्यवस्थापन 

सचूना प्रणाली (National Project Bank Management 

Information System) मा आबद्ध गरी आयोिना छनोि प्रणालीको 

पणूि रूपमा खवकास गररनछे ।  

३. राखरिय योिना आयोगमा राखरिय आयोिना बैंक पणूि रूपमा संचालन गरी 

क्षमिा खवकास गररनेछ ।                                                                                                                                                                                                                    

४. सम्भाव्यिा अध्ययन भइसकेका आयोिनालाई मार प्राथखमकिाको 

आधारमा छनोि गरी कायािन्वयन गररनछे ।  

५. राखरिय योिना आयोगले खवशेष पररखस्थखिमा आवश्यक आयोिनाको 

पखिचान गरी सम्भाव्यिा अध्ययन प्रखक्रया अखघ बढाइनछे । 
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६. राखरिय आयोिना बैंक माफि ि आयोिनाको पखिचान, प्राथखमकीकरण र 

नखििाको सखुनखश्चििा गररनछे । 

 

२. प्रादखेशक सरकार र स्थानीय 

िििरूमा आयोिना बैंक 

प्रणालीको स्थापना गने िफि  

आवश्यक कायििरू गनि गराउन 

सििकिािको भखूमका खनवािि 

गन े। 

१. प्रदशे र स्थानीय ििमा आयोिनािरूको पखिचान, छनोि, मलू्यांङ्कन 

प्रखक्रया िथा प्राथखमकीकरणको मापदण्ड बनाई लाग ू गनि सििीकरण 

गररनेछ । 

२. प्रदशे िथा स्थानीय स्िरमा आयोिना बैंक स्थापना गनि आवश्यक 

समन्वय र सििीकरण गररनछे ।     

३. प्रदशे र स्थानीय िििरूका आयोिना बैंकमा सचूीकृि रिकेा 

आयोिनािरूको व्यवखस्थि अखभलेिीकरणका लाखग आयोिना 

बैंकलाई खवद्यिुीय व्यवस्थापन सचूना  प्रणालीमा आबद्ध गररनछे ।                                                                                                                                                                                                                                     

३. कायािन्वयनका लाखग ियारी 

अवस्थामा रिकेा 

आयोिनािरूको पोििफोखलयो 

ियार गरी स्वदशेी िथा खवदशेी  

खनिी क्षेरको लगानी र 

सिायिा पररचालन गन े। 

१. राखरिय आयोिना बैंक र प्रदशे िथा स्थानीय स्िरका आयोिना बैंकमा 

समावेश भएका आयोिनाको खवकास िथा  सजचालनका लाखग 

आन्िररक िथा बाि् य स्रोिको पररचालन गनि सियोग गररनेछ । 

२. राखरिय आयोिना बैंकमा समावेश भएका आयोिनािरूको 

प्राथखमकिाको आधारमा छनोि गरी मध्यमकालीन िचि संरचनामा 

समावेश गररनेछ । 

३. कायािन्वयनमा रिकेा क्रमागि आयोिनािरूको स्वीकृि मापदण्डका 

आधारमा मलू्यांङ्कन गरी पनुः प्राथखमकीकरण गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

 राखरिय आयोिना बैंक स्थापना भई पणूि रूपमा संचालन भएको िुनछे । खवकास आयोिनािरूको लाखग 

आवश्यक स्रोिको पखिचान र पररचालन िुन गई िोखकएको गणुस्िर, पररमाण, समय र खनधािररि लागिमा सम्पन्न भई 

सरकारको खवत्तीय व्यवस्थापनमा योगदान पगुेको िुनछे । 

११.३ ििगि सम्बन्ध िथा अन्ििसिकाि सिन्िय 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले संघीय लोकिाखन्रक गणिन्र नपेालको राज्य संरचना संघ, प्रदशे र स्थानीयबाि िुन े

व्यवस्था गरेको छ ।  संबैधाखनक  व्यवस्था बमोखिम संघ, प्रदशे र स्थानीय ििले आ-आफ्नो अखधकार  प्रयोग गदाि 

एकअकािको साझा चासो, सरोकार र राखरिय लक्ष्य एवम ् खििको खवषयलाई समेि ध्यान खदई आफ्ना सामाखिक, 

आखथिक एवम ् सांस्कृखिक खवकासका प्रयासिरू अखघ बढाउन ु परेको छ । यी िीन ै ििको सम्बन्ध सिकाररिा, 
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सिअखस्ित्व र समन्वयका खसद्धान्िका आधारमा िुने व्यवस्था छ । िीनै ििले संखवधान प्रदत्त अखधकारको मित्तम 

प्रयोग माफि ि खवकास र सशुासनमा प्रखिरपधाि िथा आवश्यकिा अनसुार सियोग र सिकायि गरी अन्िरसरकार 

समन्वयलाइि मिबिु बनाउुँद ैराखरिय खवकासमा योगदान परु् याउन ुआिको आवश्यकिा िो । 

२. प्रिुख सिथया 

संखवधानमा संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको अखधकारका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाका बारेमा आ-आफ्नै बझुाइ 

रिन,ु रािस्व बाुँडफाुँिको खवषयमा ििबीच फरक मि रिन,ु एकअकािमा समन्वयको लाखग काननूी िथा संस्थागि 

व्यवस्था सदुृढ निुन,ु संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी र पररणाममिुी बनाउन नसक्न ु िस्िा 

प्रमिु समस्या रिकेा छन ्।    

३. चुनौिी िथा अिसि  

संखवधानले िोकेका साझा अखधकारको सचूीमा थप स्पष्टिा ल्याउन,ु िनिामा अखधक भारको मिससु निुने गरी 

रािस्व बढाउन े उपाय अवलम्बन गनुि, नागररकको बढ्दो आकांक्षा एवम ्अपके्षालाइि सम्बोधन गनुि, संघ, प्रदशे र 

स्थानीय ििबीच रािनीखिक समझदारी कायम गद ै समन्वयको संस्कारमा अखभवखृद्ध गनुि र ििगि समन्वको लाखग 

काननूी िथा संस्थागि व्यवस्था सदुृढ गनुि प्रमिु चनुौिी रिकेा छन ्।   

मलुुकले संघीय लोकिाखन्रक गणिन्रात्मक शासन प्रणालीसखिि संघीय राज्य प्रणाली अवलम्वन गनुि, संघीयिा 

कायािन्वयनले गखि खलन,ु िीन ििको सरकार माफि ि िनिालाइि खदनपुने सेवा नखिकबाि प्रदान गररन ेव्यवस्था िुन,ु संघ, 

प्रदशे िथा स्थानीय सरकार सबैले आ-आफ्नो क्षेराअखधकार अनसुार खवकास खनमािणको कायि अगाखड बढाउन ुप्रमिु 

अवसर रिकेा छन ्।  

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

सदुृढ ििगि सम्बन्ध र उपलखब्धमिुी अन्िर सरकार समन्वय ।  

४.२ लक्ष्य  

संघ, प्रदशे र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धलाइि सदुृढ, सबल र सक्षम बनाउन े। 

४.३ उदे्दश्य   

1. संघीय शासन प्रणाली कायािन्वयनमा दखेिएका अन्यौलिा ििाउन अन्िरसरकार समन्वय माफि ि खवकास र 

सशुासनमा िेवा परु् याउन ु। 

2. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको एकल िथा साझा अखधकारको बझुाइमा एकरूपिा ल्याई अन्िरसरकार समन्वय 

सदुृढ गनुि ।  
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3. प्रभावकारी एवम ् उपलखब्धमलूक ििगि सम्बन्धको लाखग आवश्यक काननूी िथा संस्थागि संयन्रको 

खनमािण गनुि । 

4. स्रोि खविरण एवम ् बाुँडफाुँि, खवकास एवम ् कायािन्वयनमा स्पष्टिा ल्याई नागररकमा संघीय शासनको 

अनभुखूि गराउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 
िणनीमि कायषनीमि 

१. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििले संखवधान 

प्रदत्त अखधकारको प्रयोगमा िीव्रिा 

खदन े।  

 

१. नेपालको संखवधानले प्रदान गरेका एकल िथा साझा अखधकारका 

सम्बन्धमा आवश्यक काननु खनमािण गरी प्रत्येक ििको अखधकारमा 

स्पष्टिा ल्याइनेछ । साथै, नेपाल सरकार कायि खवस्ििृीकरण प्रखिवेदन 

अनसुार खनधािररि कायििरू सम्पादन गनिका लाखग आवश्यक 

संस्थागि र प्रणालीगि व्यवस्था गररनेछ ।  

२. प्रदशे िथा स्थानीय ििलाइि अखधकारको प्रयोग, काननु खनमािण िथा 

कायािन्वयनको लाखग संघीय सरकारले आवश्यक सििीकरण 

गररनेछ । 

३. िीन ििको सरकार बन्नअुखघ नेपाल सरकारले संचालन गरेका 

आयोिना िथा खिल्ला र क्षेरीय रूपमा रिकेो िग्गा िथा सम्पखत्त 

आवश्यकिा र औखचत्यका आधारमा सम्बखन्धि ििलाइि िस्िान्िरण 

गररनेछ ।  

२.  िीन ििको सरकारबीचको 

समन्वयमा अखभवखृद्ध गरी खवकास 

खनमािण, सेवाप्रवाि िथा िनिासुँग 

प्रत्यक्ष सरोकारका खवषयलाइि 

प्रभावकारी बनाउन े। 

१. अन्िरप्रदशे पररषद ् िथा प्रदशे समन्वय पररषद ् माफि ि िीन ििको 

समन्वयलाइि प्रभावकारी बनाइनछे ।  

२. अन्िरप्रदशे पररषदक्ो सखचवालय गठन गरी समन्वयलाइि सिि 

बनाइनछे । 

३.  खवकास खनमािण र सेवा प्रवािमा चसु्ििा ल्याउन िनिालाइि प्रदान 

गररने सेवािरू छररिो र प्रभावकारी बनाइनेछ । 

४. स्थानीय ििबाि भएका कामकारवािी िथा सेवाप्रवाि आवश्यकिा 

अनसुार प्रदशे िथा केन्द्रीय स्िरबाि र प्रदशेको कामकारवािी 

केन्द्रीयस्िरबाि अनगुमन र सििीकरण गररनछे । 

५.  िीनै ििबीच समन्वय कायम गनिको लाखग आवश्यक काननु खनमािण   

गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

३. आ-आफ्नो ििको खवकास र 

सशुासन अखभवखृद्ध गनिको लाखग 

सरकारिरूबीच प्रखिस्पधाित्मक 

वािावरण खसििना गन े। 

 

१. खवकासका गखिखवखधलाइि िीव्रिा खदन र सशुासन प्रवििन गनि सबै 

ििबाि कायिक्रमसखििका योिना बनाइि लाग ूगररनेछ । 

२. मानव खवकास सचूकांकमा उल्लेख्य वखृद्ध िाखसल गनि सबै ििका 

सरकारलाइि खवखभन्न कायिक्रम माफि ि प्रोत्सािन गररनछे । 

३. खवकास र सशुासन कायम गनि एक ििले गरेका उत्कृष्ट कायििरूलाइि 

अन्य ििले समिे अनसुरण गने वािावरण खमलाइनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको कायिक्षेर र अखधकारको बाुँडफाुँिमा स्पष्टिा आएको िुनछे । िीनै ििबीच समन्वय 

गनि काननुी रूपमा न ैव्यवस्था भएको िुनछे । साझा चासो र खििका सम्बन्धमा िििरूबीच सचूनाको आदान प्रदान 

िथा असल अभ्यासको अनसुरण गने संस्कारको खवकास भइि िीन ििबीच सिकायि र समन्वयमा अखभवखृद्ध भएको 

िुनेछ र िनिालाइि अनभुिू िुन ेगरी खवकास र सशुासन कायम भएको िुनेछ । 

११.४ अनुगिन िथा िूल्याङ्कन  

१. पृष्ठभूमि  

खवकास नीखि, योिना, कायिक्रम िथा आयोिनाको सफल कायािन्वयनका साथै खवकास प्रखक्रयालाई 

नखििामलूक र पारदशी बनाई सावििखनक िवाफदखेििा सखुनखश्चि गनि अनगुमन िथा मलू्याङ्कनको मित्वपणूि भखूमका 

रिन्छ । संखवधानले राखरिय नीखिको कायािन्वयन िथा सशुासनको सन्दभिमा समेि अनगुमन िथा मलू्याङ्कनलाई मित्व 

खदई फराखकलो दायरामा रािेको छ ।  खवकास आयोिनािरूको व्यवखस्थि अनगुमन िथा मलू्याङ्कनका लाखग राखरिय 

अनगुमन िथा मलू्याङ्कन खदग्दशिन, २०७५ कायािन्वयनमा रिकेो छ । प्रदशे र स्थानीय ििको अनगुमन िथा 

मलू्याङ्कन प्रणाली खवकासका लाखग प्रदशे अनगुमन िथा मलू्याङ्कन खदग्दशिन, २०७५ (नमनुा) ियारी र  संपे्रषण गरी 

सििीकरण गररएको छ । खदगो खवकास लक्ष्यमरैी अनगुमन िथा मलू्याङ्कनका लाखग सचूक ियार गरी प्रदशेगि 

रूपमा समिे ि्याङ्कको व्यवस्थापन गररएको छ । 

अनगुमन िथा मलू्याङ्कनलाई अन्िरखनकाय र अन्िरसरकारी ििको समन्वय र सिकायिमा थप प्रभावकारी 

बनाउन ुआवश्यक छ । आन्िररक र िेस्रो पक्षको मलू्याङ्कन माफि ि खवकास नीखि, योिना िथा कायिक्रमको असर र 

प्रभाव अध्ययन गरी पषृ्ठपोषण प्रदान गने प्रयासलाई सदुृढ बनाउन े एवम ् खवकास आयोिनािरूको अनगुमन िथा 

मलू्याङ्कन कायि खछिो, छररिो र व्यवखस्थि बनाउन नवीन प्रखवखधको प्रयोग र सजिालीकरण गनुिपन ेदखेिएको छ । 

योिनामा अनगुमन िथा मलू्याङ्कनबाि प्राि अनपुोषणलाई िीन ै ििको सरकारमा अखनवायि रूपमा लाग ु गन े

प्रणालीको खवकास गद ैसमस्याको शीघ्र सम्बोधन गररनछे । 
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२. प्रिुख सिथया 

अनगुमनका चरणिरूको अनपुालना िुन नसक्न,ु खवकास नीखि, योिना िथा कायिक्रमले पारेको समग्र प्रभाव, 

असर र खदगोपनाको मलू्याङ्कनलाई सघन बनाउन नसक्न,ु योिना ििुिमाको क्रममा अनगुमन िथा मलू्याङ्कनका 

लाखग आवश्यक कायियोिनाले प्राथखमकिा नपाउन ुप्रमिु समस्या िुन ्। अनगुमन िथा मलू्याङ्कनबाि औलं्याइएका 

सकारात्मक पषृ्ठपोषणलाई कायािन्वयन गन े व्यवस्था अखनवायि निुन,ु कायिक्रम िथा आयोिनाको नखििालाई 

सम्बखन्धि खनकायका पदाखधकारीिरूको कायिसम्पादनसुँग आबद्ध गरी परुस्कार र दण्डको व्यवस्था गराउन नसक्न,ु 

अनगुमन िथा मलू्याङ्कन प्रणालीसुँग आबद्ध िनशखि पयािि क्षमिा खवकास गनि नसक्न ु र यसका लाखग साधन-

स्रोिको अपयािििा रिन ुप्रमिु समस्या िुन ्। 

३. चुनौिी िथा अिसि 

संघीय संरचना अनरुूप संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको सिकायि र समन्वयमा अनगुमन िथा मलू्याङ्कन 

प्रणालीलाई संस्थागि गनुि, योिनाले पररलखक्षि गरेका प्रगखिको एकीकृि प्रखिवेदन गनुि, राखरिय लक्ष्यका सिी िथा 

मापनयोग्य सचूकिरू खनधािरण गनुि, खदगो खवकास लक्ष्य लगायिका खवषयमा असर र प्रभाव ििका सचूकिरूको 

िण्डीकृि एवम ्सवेक्षणमा आधाररि ि्याङ्क, सचूना खसििना गरी प्रगखि समीक्षा गनुि, अनगुमन िथा मलू्याङ्कन 

क्षेरमा दक्ष िनशखि ियार गरी खिकाइराख्न,ु नीखि, योिना िथा कायिक्रमको प्रभाव र असर मलू्याङ्कन गनुि, 

मलू्याङ्कनबाि आएका पषृ्ठपोषणलाई अखनवायि कायािन्वयन गराउन ुर अनगुमन िथा मलू्याङ्कन कायिमा प्रखवखधको 

प्रयोगलाई व्यविारमा लाग ुगनुि प्रमिु चनुौिी रिकेा छन ्।  

संखवधानद्वारा ििगि सरकारको अखधकारको सचूीबाि कायि खिम्मेवारीको बाुँडफाुँि िुन,ु िीन ैििमा आफ्नो कायि 

खिम्मेवारी अनसुार अनगुमन सचूक बनाई कायि गने अवसर प्राि िुन,ु संघीयिाको कायािन्वयनसुँग ै प्रदशे र स्थानीय 

खनकायिरू अनगुमन िथा मलू्याङ्कनमा सखक्रय िुन,ु अनगुमन िथा मलू्याङ्कन सम्बन्धी आवश्यक  नीखिगि नमनुा 

मागिदशिन ििुिमा िुन,ु मलू्याङ्कनका क्षरेमा प्रखिखष्ठि राखरिय िथा अन्िरािखरिय संस्थासुँगको साझेदारी र सिकायिमा 

वखृद्ध िुन ुर अनगुमन िथा मलू्याङ्कनको सबलेै आत्मसाि गनुि िस्िा अवसर रिकेा  छन ्। 

४. के्षत्रगि सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि  

४.१ सोच 

नखििामलूक अनगुमन िथा मलू्याङ्कन व्यवस्था माफि ि शासकीय सधुार । 

४.२ लक्ष्य 

मापनयोग्य सचूकको आधारमा नखििामलूक अनगुमन िथा मलू्याङ्कन प्रणाली सदुृढ गरी खवकास 

कायिक्रम/आयोिनाको खनधािररि लक्ष्यिरू िाखसल गनुि । 

४.३ उदे्दश्य 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा नखििामलूक अनगुमन िथा मलू्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागि गन े । 
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१.  अनगुमन िथा मलू्याङ्कन 

सम्बन्धी काननुी र नीखिगि 

व्यवस्थालाई संस्थागि गन े। 

१. अनगुमन िथा मलू्याङ्कन ऐन ििुिमा गरी कायािन्वयन गररनेछ ।  

२. अनगुमन िथा मलू्याङ्कन प्रणालीमा सिभाखगिामलूक, आधखुनक र 

नवीनिम खवखधिरू अवलम्बन गररनेछ ।  

३. अनगुमन िथा मलू्याङ्कन कायिलाई गणुस्िरीय बनाउन खिम्मेवार संस्था 

िथा खनकायिरूको संखििा िथा स्िरीय मापदण्ड बनाई लाग ूगररनछे ।  

४. अनगुमन िथा मलू्याङ्कनसुँग सम्बखन्धि खनकायिरूसुँग सिकायि र 

सचूनामा समन्वय गररनेछ ।  

२.  नखििामलूक अनगुमन िथा 

मलू्याङ्कनलाई स्थाखपि गनि 

अन्िर खनकायगि िथा अन्िर 

सरकारी समन्वय र 

सिकायिको खवकास गन े।  

 

१. संघीय संरचना अनरुूप अनगुमन िथा मलु्याङ्कन सम्बन्धी भखूमका 

प्रभावकारी बनाउन सो सम्बन्धी अन्िरखनकाय/अन्िरसरकारी समन्वय र 

सिकायिलाई सबल बनाइनेछ ।  

२. िीनै ििका वाखषिक अनगुमन िथा मलू्याङ्कन कायियोिना स्वीकृि गरी 

िदनरुूप कायि सम्पादन गररनछे ।  

३. आयोिना ििुिमाकै क्रममा सोचिाखलका िथा सरल, स्पष्ट, मापनयोग्य र 

भरपदो नखििा सचूकिरू समावेश गने व्यवस्था गररनछे ।  

४. एकीकृि अनगुमन िथा मलू्याङ्कन प्रणालीको खवकास गरी संघ, प्रदशे र 

स्थानीय िि बीच आयोिना प्रगखि सम्बन्धी सचूना प्रणाली खवकास 

गररनेछ । 

५. िीन ििको सरकारको सिभाखगिामा प्राथखमकिा प्राि खवकास 

आयोिनािरूको संयिु अनगुमन गररनेछ । 

३.  अनगुमन िथा मलू्याङ्कन 

कायिमा आबद्ध सब ैििका 

िनशखिको क्षमिा खवकास 

गन े।  

 

१. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका अनगुमन िथा मलू्याङ्कन सम्बन्धी 

िनशखिको क्षमिा खवकासका लाखग िाखलम प्रदान गररनेछ ।  

२. गणुस्िरीय अनगुमन िथा मलू्याङ्कन सम्बन्धी क्षमिा खवकासका लाखग 

सम्बखन्धि क्षेरमा कायिरि राखरिय/अन्िरािखरिय संस्थासुँग सिकायि गररनेछ ।  

३. िीन ििको सरकारका आवखधक योिना, नीखि िथा वाखषिक कायिक्रमको  

पवूि, चाल,ू सम्पन्न, असर र प्रभाव िथा खदगोपना मलू्याङ्कन गन े

प्रणालीको खवकास गररनेछ ।  

४. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका खवकास नीखि, योिना र कायिक्रममा खदगो 

खवकास लक्ष्यलाई आन्िररकीकरण गरी सोको  अनगुमन िथा मलू्याङ्कन, 

अखभलेि व्यवस्थापन र प्रखिवेदन गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४. खवकास कायिक्रम िथा 

आयोिनािरूको समस्यािरू 

ित्काल/समयम ैसमाधान 

गराउने संरचनाको खवकास 

गन े। 

 

१. राखरिय गौरवका, खवकास रूपान्िरणकारी, रणनीखिक मित्वका र 

प्राथखमकिा प्राि आयोिनाका समस्या समाधान गनि सक्ने अखधकार 

सम्पन्न खवशेष संयन्रको खवकास गररनछे ।    

२. अनगुमन िथा मलू्याङ्कनबाि प्राि पषृ्ठपोषणको आधारमा आयोिनाको 

खव्ेषण गरी आयोिना बैंकमा समावेश गन े िथा आयोिना बैंकको 

सचूीबाि ििाउन सखकने प्रणालीको खवकास गररनेछ ।  

३. सरोकारवाला खनकायिरू सखम्मखलि संयिु अनगुमन िोली गठन गरी 

आयोिना/कायिक्रमको अनगुमन गने प्रणालीको खवकास गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

अनगुमन िथा मलू्याङ्कन सम्बन्धी ऐन िारी भएको िुनेछ । नयाुँ कायिक्रम िथा आयोिना स्वीकृखि गनुि अखघ 

सो सम्बन्धी कायिक्रम िथा आयोिनािरूको मलू्याङ्कनबाि प्राि सझुाविरूलाई ग्रिण गने पद्दखि खवकास भएको 

िुनेछ । सािविै प्रदशेमा आयोिना कायिसम्पादन सचूना प्रणालीको माध्यमबाि प्रमिु खवकास आयोिनािरूको प्रगखि 

समीक्षा भएको िुनछे । प्रदशे िथा स्थानीय ििमा अनगुमन मलू्याङ्कन सम्बन्धी नीखिगि र कायिगि स्पष्टिा आई 

खवकास आयोिनाले अपखेक्षि उपलखब्ध प्राि गनि सियोग पगुेको िुनछे ।  आन्िररक र िेस्रो पक्ष गरी  कखम्िमा २५ विा 

कायिक्रम/आयोिनाको मलू्याङ्कन भएको िुनेछ । संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको सिकायि र समन्वयमा कखम्िमा ३५ 

विा राखरिय प्राथखमकिा प्राि आयोिनाको अनगुमन भई कायािन्वयनमा सििीकरण र दखेिएका समस्याको समाधान 

भएको िुनेछ । अनगुमन िथा मलू्याङ्कन कायिमा संलग्न ८० प्रखिशि कमिचारीिरूले अनगुमन िथा मलू्याङ्कन 

सम्बन्धी िाखलम प्राि गरेका िुनेछन ्। खनधािररि समयमा आयोिना सम्पन्न िुन ेअवस्था आएको िुनेछ । 

११.५ जोमखि व्यिथथापन 

१. पृष्ठभूमि 

योिनाको अपेखक्षि लक्ष्य िथा उद्दशे्य िाखसल गनि रािनीखिक स्थाखयत्व, रािनीखिक दलिरू बीच सिकायि, 

नीखिगि खस्थरिा, लगानीको अनकूुल वािावरण, आखथिक स्थाखयत्व, खमर रारि र खवकास साझेदारको सियोग, 

खनकायगि कायिदक्षिा र कुशलिा, अन्िरक्षेरगि र अन्िरििगि समन्वय र सिकायि आवश्यक िुन्छ । त्यस्िै योिनाले 

खनधािरण गरे अनरुूप सावििखनक, खनिी िथा सिकारी एवम ् गरैसरकारी क्षेरबाि लगानी िुन े अपके्षा गररएको छ । 

योिना अवखधमा सम्पन्न िुने राखरिय गौरव िथा राखरिय प्राथखमकिा प्राि आयोिना र कायिक्रमले योिनाको 

कायािन्वयन पक्षलाई खनक्यौल गनछे । यसथि यस योिनाको ििुिमा गदाि खलइएका मान्यिा पवूािनमुान अनरुूप सम्भाव्य 

िोखिम प्रक्षखेपि अवस्था अनरुूप खनयन्रणको दायराखभर रिने अनमुान गररएको छ ।   
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२. जोमखि पक्ष 

२.१ बाि् य जोमखि 

 यस अन्िगिि क्षरेीय िथा खवश्वव्यापी स्िरका आखथिक, रािनीखिक र वािावरणीय िोखिम रिकेा छन ्। दईु 

खछमेकी मलुुक र अन्य प्रमिु व्यापार, श्रम र लगानी सम्बन्ध भएका रारिले अवलम्बन गने आखथिक एवम ् खवत्तीय  

नीखि िथा खिनीिरूको आखथिक खस्थखि, बिार िथा उत्पादन अवस्था, खवश्व बिारमा आउन सक्ने असन्िलुन िथा 

आखथिक संकिबाि नपेालको अथििन्रको वास्िखवक, मौखद्रक, सावििखनक िथा बाि्य सबै क्षेरमा नकारात्मक प्रभाव 

पनि सक्दछ । यसले खनयािि, आयाि, रोिगारी, पयििन आगमन, वैदखेशक सिायिा प्राखि, खवप्रेषण, सोधनान्िर िथा 

खवदशेी खवखनमय सखजचखिमा असर पानि सिछ । भारिमा िुने मलू्यवखृद्ध, वैदखेशक खवखनमय नीखि, अन्िरािखरिय मलू्यमा 

आउने उिार-चढावको प्रभाव, मौसमी प्रखिकूलिाका कारण कृखषिन्य उत्पादन िथा आपखूििमा आउन ेउिार-चढावको 

प्रभाव िस्िा पक्षिरू िोखिमको रूपमा रिकेा छन ्। योिनाका समखष्टगि िथा खवषय क्षरेगि नीखि िथा रणनीखिले यी 

पक्षलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गद ैबाि् य खस्थरिा सखिि अथििन्रलाई स्विन्र र सबल गने अनमुान गररएको छ । 

साथै, बाि् य क्षेरमा िुन ेआिंककारी गखिखवखध, खद्वपक्षीय र बिुपक्षीय सम्बन्ध, िलवाय ुपररवििनबाि वािावरणमा पन े

नकारात्मक असर, पेिोखलयम पदाथिमा िुन ेमलू्य वखृद्ध, मिामारी िथा अन्य खवपद ्लगायिका कारणबाि पखन योिनाले 

खलएका लक्ष्यिरू प्राखिमा  नकारात्मक असर पन ेिोखिम रिकेा छन ्।  

२.२ आन्िरिक जोमखि 

यस अन्िगिि आखथिक, खवत्त, मौखद्रक, प्राकृखिक, शासकीय र सामाखिक िथा कायि संस्कृखििन्य िोखिम रिकेा छन ्। 
नेपालको अथििन्र खवस्िारका क्रममा रिेकाले आन्िररक उत्पादनमा वखृद्ध नभएसम्म खनयािि-आयाि अनपुािमा 

अपखेक्षि सधुार निुने र उत्पादनशील क्षरेको खवकासका लाखग चालु िािामा अत्यखधक दवाब पनि सक्ने अवस्था 

आउन सक्छ । आन्िररक रूपमा रािनीखिक अखस्थरिा भई लगानीको वािावरण िल्बखलएमा वा आन्िररक सरुक्षा 

खस्थि कमिोर भएमा पखन अथििन्रमा नकारात्मक असर पनिसक्ने िोखिम िुन सक्छ । साथै, िलवाय ुपररवििनका 
दृखष्टकोणले नेपाल ज्याद ैिोखिमपणूि रिकेाले यसबाि िनिीवन, उत्पादन, पवूािधार िथा अन्य क्षरेमा प्रखिकूल असर 

पनि सक्ने दखेिन्छ । साथै आन्िररक िथा अन्िरदशेीय उत्सििनका कारण भइरिकेो र आगामी खदनमा थप बढ्नसक्न े

वाय ुप्रदषूण खनयन्रण गनि िथा स्वच्छ र िररि अथििन्र खनमािण गने कायि चनुौखिपणूि छ ।  

प्राकृखिक रूपले नपेाल एक सम्वेदनशील मलुुकका रूपमा रिकेो छ । मलुुकको अवखस्थखि िथा भबूनोिका 

कारण भकूम्प, बाढी, पखिरो, सखु्िा, िडेरी लगायिका प्राकृखिक खवपदक्ो उच्च िोखिम रिकेो छ । उदािरणका 

लाखग ८०० वषिको अवखधमा नपेालले िीनविा ठूला भकूम्प (सन ् १२२०, खव.सं. १९९० र २०७२) को सामना 

गनुिपर् यो । खवपदक्ो िोखिम न्यनूीकरण सम्बन्धी पयािि ियारी नभएमा वा विृि,् आधखुनक पवूािधार िथा खनमािणमा 

पयािि सावधानी नअपनाइएमा मलुुक आखथिक रूपमा समदृ्ध िुुँद ै गदाि यसबाि िुन े मानवीय, भौखिक िथा आखथिक 

क्षखि, गररबी िथा संकिापन्निामा पन ेप्रभावको सघनिा गखणिीय रूपमा बढ्ने सम्भावना रिन्छ । यसबाि आखथिक 
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खक्रयाकलापमा अनपेखक्षि प्रभाव पनि सिछ र कुल गाििस्थ उत्पादन र उत्पादकत्वमा क्षखि भै लखक्षि उपलखब्ध िाखसल 

गनि अवरोध खसििना िुन सक्छ । 

 शासकीय िोखिम अन्िगिि संघीय शासन प्रणाली नेपालको लाखग नयाुँ अभ्यास भएको िुुँदा प्रदशे र स्थानीय 

ििको संस्थागि खवकास र कायािन्वयन क्षमिाले खवकास योिना, नीखि िथा कायिक्रमको कायािन्वयनलाई प्रभाखवि 

पानछे । साथै यस अवखधमा ििुिमा िुन े वाखषिक र आवखधक योिनामा उल्लेि भएका लक्ष्य िथा रणनीखिको 

खनरन्िरिामा िोखिम रिन्छ । योिनाका लक्ष्यिरू िाखसल गनि सो अनरुूप रािनीखिक नेितृ्व, कमिचारीिन्र र 

नागररकको दृखष्टकोण िथा मनोवखृत्त एवम ् संरचनात्मक व्यवस्थामा पररवििन िुन ु आवश्यक छ । साधन स्रोिको 

खवखनयोिन एवम ्सजचालन कुशलिा कायम गद ैकायि पद्दखि र कायि संस्कृखिमा सधुार गनि सकेमा िोखिम पक्षको 

व्यवस्थापन िुन सक्छ । अथििन्रलाई आत्मखनभिर बनाउुँद ै खवत्तीय, मानवीय िथा भौखिक साधनको पररचालन िुन 

नसकेमा उल्लेखिि लक्ष्य िाखसल निुने िोखिम रिन्छ ।  

३. जोमखि व्यिथथापनका िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. खवश्व अथििन्रमा आउन सक्न े

सम्भाखवि उिार चढावको िोखिम 

पखिचान गरी नपेाली अथििन्रमा 

यसको नकारात्मक प्रभाव 

न्यनूीकरण गन े। 

१. अथििन्रमा आउन सक्ने सम्भाखवि िोखिम पखिचान गन ेप्रणालीको 

गररनेछ । 

२. खवदशेी मदु्राको सखजचिी वखृद्ध गररनेछ । 

३. नेपाली अथििन्रको परखनभिरिालाई क्रमशः कम गररनेछ । 

२. अन्िरािखरिय अथि रािनीखिको 

खव्ेषण गरी आवश्यक नीखि 

िथा रणनीखि बनाउन े। 

१. पुुँिी िािालाई सम्भाव्यिा अध्ययनका आधारमा छनोिपणूि रूपमा 

क्रमशः पररवत्यि बनाउुँद ैलखगनछे ।  

२. खछमेकी रारि िथा नेपालसुँग अथि-रािनीखिक रूपमा मित्वपणूि 

रारििरू िथा अन्िरािखरिय खवकास साझेदार संस्था िथा खनकायको 

नीखििरूको अध्ययन खव्ेषण गरी उपयिु नीखि र रणनीखि ििुिमा 

गरी कायािन्वयन गररनछे । 

३. वैदखेशक व्यापार िथा वैदखेशक 

खवखनमयका िोखिमको प्रभाव 

न्यनूीकरण गन े। 

१. वस्िु र सेवाको उत्पादन अखभवखृद्ध गनुिका साथै अनावश्यक आयाि 

खनयन्रण गरी आयाि व्यवस्थापन गररनेछ । 

२. नेपाली अथििन्रलाई प्रखिस्पधी र समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व 

कायम िुनगेरी खवदशेी खवखनमय नीखिलाई पनुरावलोकन गद ै

लखगनेछ । 
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३. भारिीय मदु्राको खवखनमय सखजचिी वखृद्ध गनि भारििफि को खनयािि 

प्रवद्धिन र भारिीय पयििक आगमनमा अखभवखृद्ध गनि िोड लखगनेछ।  

४. खवदशेी खवखनमयलाई उत्पादनशील क्षेरमा उपयोग गनि िोड 

खदइनेछ । 

५. दशेगि र वस्िुगि व्यापार खवखवधीकरण गररनछे । 

४. वैदखेशक रोिगारी व्यवस्थापन 

िथा खवप्रेषण प्रािी िथा 

पररचालनमा दखेिएका िोखिम 

न्यनूीकरण गन े। 

१. औपचाररक माध्यमबाि खवप्रेषण आप्रवािमा वखृद्ध िथा  खवप्रेषण र 

खवदशेी लगानीलाई प्राथखमकिा क्षेरमा पररचालन गनि काननुी, 

संरचानागि िथा प्रखक्रयागि सधुार र प्रोत्सािनको व्यवस्था 

गररनेछ । 

२. आन्िररक रोिगारीको अवसर वखृद्ध गररनेछ । 

५. समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व 

कायम गन े। 

१. आखथिक िथा खवत्तीय िोखिम पखिचान गनि आखथिक पवूि सावधानी 

प्रणाली खवकास गरी सोको व्यवस्थापन रणनीखि अवलम्बन 

गररनेछ । 

२. खवपे्रषण आप्रवाि लगानी र वैदखेशक व्यापार िथा भिुानी सन्िुलन 

सम्बन्धमा मध्यमकालीन िथा दीघिकालीन प्रक्षेपण गरी उपयिु 

रणनीखि अवलम्बन गररनेछ ।  

३. खबमा सेवाको खवकास एवम ् खवस्िार गरी आखथिक, प्राकृखिक, 

सामाखिक एवम ्अन्य कारणबाि उत्पन्न िुन ेिोखिमलाई खबमाको 

दायरामा ल्याई  खवत्तीय िोखिम न्यनूीकरण गररनछे । 

४. खधिोपर िथा वस्ि ु खवखनमय बिारलाई स्वच्छ, प्रखिरपधी र 

खवश्वसनीय बनाइनछे ।  

५. खधिोपर बिारमा लगानी िथा िोखिम न्यनूीकरणका लाखग 

आवश्यक खवत्तीय उपकरणिरूको खवकास गररनछे । 

६. सावििखनक खवत्तको प्रभावकारी 

व्यवस्थापन गन े। 

१. िीनै ििको खवत्तीय िोखिमको खनयखमि लेिािोिा गने खवखध ियार 

गरी खवत्तीय खनयन्रण प्रणालीलाई सदुृढ गररनछे ।  

२. रािस्वको आधार वखृद्ध गने एवम ् उच्च प्रखिफल खदने र उत्पादन 

वखृद्धसुँग सम्बखन्धि पवूािधारका क्षरेमा सावििखनक स्रोिको 

खवखनयोिन गररनछे । 
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३. सावििखनक िचिलाई उत्पादनशील िथा प्रखिफलयिु िुने गरी 

पररचालन गररनेछ । 

४. चालु िचि व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड बनाई वाखजछि सीमा 

खभर राखिनछे । साथै, गरैबिेिरी िचिलाई खनयन्रण गररनछे ।   

५. योगदानमा आधाररि सामाखिक सरुक्षा लगायिका सामाखिक 

सरुक्षा प्रणालीलाई खवस्िार िथा सबल बनाइनछे ।  

६. सावििखनक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी काननु र मध्यमकालीन िथा 

दीघिकालीन रणनीखि ििुिमा गररनछे । सावििखनक ऋण व्यवस्थापन 

गदाि खवदशेी खवखनमयको िोखिम न्यनूीकरण गने रणनीखि 

अवलम्वन गररनछे । 

७. सावििखनक ऋण पररचालन सम्बन्धी आधारिरूलाई समयानकूुल 

पनुरावलोकन िथा पररमाििन गररनेछ । साथै, सावििखनक ऋणलाई 

अल्पकालीन िथा खनखश्चि सीमामा राख्नगेरी पररचालन गररनछे ।  

८. मध्यमकालीन िचि संरचना ििुिमा प्रकृयालाई सदुृढ गरी 

यथाथिपरक बनाइनेछ । 

७. मौखद्रक िथा खवत्तीय क्षेरका 

िोखिम न्यनूीकरण गन े। 

१. किािको ब्यािदर खनधािरण गदाि लागि प्रभावी प्रणाली अवलम्बन 

गने व्यवस्था लाग ुगररनछे । 

२.  अथििन्रको लाखग आवश्यक लगानी र आन्िररक स्रोि 

उपलब्धिा बीचको अन्िर पखूिि गनि बाि् य लगानी खभत्र्याइनेछ । 

३. मदु्राखस्फखि दरलाई वाखजछि सीमा खभर राखिनछे । 

४. बिार मलू्य र िरलिाको खस्थखि अनसुार मौखद्रक नीखि पररमाििन 

गररनेछ ।  

५. मलू्य स्थाखयत्व कायम गने गरी सरकारी खवत्त िथा वाखषिक मौखद्रक 

नीखि िय गररनछे । 

६. खवत्तीय संस्थाको खवस्िार र प्रखवखधमैरी खवत्तीय सेवाको खवकास 

गरी खवत्तीय पिुुँच बढाइनेछ । 

७. खवत्तीय क्षरेको खनयमन प्रणाली सदुृढ गररनछे । 

८. पवूािधार र सचूना प्रखवखधिन्य 

िोखिम न्यनूीकरण गन े। 

१. उिाि, पवूािधार, मानवीय र साइबर सरुक्षा प्रदान गने िथा साइबर 

अपराध खनयन्रण गररनेछ । 
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२. सचूना प्रखवधी सजिालीकरण िथा डािावेस सरुक्षा सम्बन्धी 

प्रणालीको आधखुनक प्रखवधीको अवलम्बन गररनछे । 

३. सचूना प्रखवखधको खवस्िार र पिुुँच अखभवखृद्ध गरी खडिीिल 

खडभाइड न्यनूीकरण गररनेछ । 

९. प्राकृखिक खवपद ् र िलवाय ु

पररवििन िोखिम न्यनूीकरण गन े। 

५. बिुप्रकोप िोखिम नक्साङ्कन र सचूनामा आधाररि खवपद ्िोखिम 

पवूािनमुान, पवूिियारी, प्रखिकायि  र पनुलािभ सम्बन्धी क्षमिा 

खवकाससुँगै खवपद ्िोखिम संवेदनशील योिना िथा पवूािधार खनमािण 

प्रखक्रया सखुनश्चि गररनेछ । 

६. खवपद ्िोखिम न्यनूीकरण र व्यवस्थापनका लाखग सावििखनक, खनिी 

िथा सामदुाखयक लगानी वखृद्ध गरी समदुाय स्िरदखेि नै उत्थानशील 

क्षमिा अखभवखृद्ध गररनेछ । 

७. िलवाय ुपररवििनको प्रभाव न्यनूीकरण गनि स्थानीय समदुायमा 

अनकूुलन क्षमिा अखभवखृद्ध, सचेिना, सवलीकरण  गररनछे । 

८. खवकास खनमािणका चरणिरूमा िलवाय ुपररवििन सम्बन्धी 

खवषयलाई मलूप्रवािीकरण गररनछे ।  

१०. शासकीय िोखिम न्यनूीकरण 

गन े। 

१. सरकारका कामकावाििीमा पारदखशििा, िवाफदखेििा र उत्तरदाखयत्व 

प्रवद्धिन गरी सशुासन कायम गररनछे ।  

२. रािखनखिक, प्रशासखनक िथा खवत्तीय संघीयिालाई परररकृि गद ै

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबीचको सिकायि र समन्वयलाई 

प्रभावकारी बनाइनेछ । 

३. दीघिकालीन सोच, आवखधक योिना र वाखषिक बिेि बीचको 

िादात्म्यिा  र क्षेरगि नीखििरूसुँग सामजिस्यिामा काय गररनछे ।  

११. सामाखिक िथा कायि संस्कृखि 

सम्बन्धी िोखिम न्यनूीकरण गन े। 

१. कामको सम्मान, सम्मानिनक काम र कामप्रखिको खिम्मेवारीलाई 

प्रवद्धिन गररनछे । 

२. सावििखनक पदमा रिने सबै पदाखधकारीरूको पदीय आचरण र 

अनशुासन सम्बन्धी आचारसंखििा  लाग ूगन ेव्यवस्था गररनेछ ।  

३. पेसागि मयािदा, व्यवसायीकिा र सदाचार प्रवद्धिन गनि आवश्यक 

कायिक्रम सजचालन गररनेछ ।   




