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मन्िव्य 

नेपालको सिंष्ट्वधानले सिंघीय लोकताष्ट्रिक गणतरिात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट सशुासन, ष्ट्वकास र 

समषृ्ट्ि हाष्ट्सल गरी स्वाधीन, समरुनत तथा समाजवाद उरमखु अथथतरि ष्ट्वकास गने पररकल्पना गरेको छ । सिंष्ट्वधान 

कायाथरवयनको क्रममा सिंघ, प्रदशे र स्थानीय सरकार ष्ट्क्रयाशील भई आष्ट्थथक सामाष्ट्जक ष्ट्वकासतफथ  अगाष्ट्ड बढेका 

छन ्।  

योजनाबि ष्ट्वकासमा ष्ट्वगतका प्रयासबाट सामाष्ट्जक िेिमा उल्लेख्य प्रगष्ट्त भएको छ भन ेआष्ट्थथक, पवूथधार 

तथा अरय ििेमा ष्ट्मष्ट्ित प्रगष्ट्त दषे्ट्खएको छ । ष्ट्नरपेि गररबीको दर र मात ृतथा बाल मतृ्यदुरमा कमी आएको छ । 

औसत आय ु एवम ् ष्ट्वद्यालय भनाथदरमा वषृ्ट्ि, खानपेानी तथा सरसफाई िेिमा सधुार र सडक, स्चाार तथा हवाई 

पवूाथधार उल्लेख्य ष्ट्वस्तार भएको छ । मलुुकले उच्चा आष्ट्थथक वषृ्ट्िको ष्ट्दशा तय गरी चाौधौं योजनाले ष्ट्लएको लक्ष्यको 

नष्ट्जक पगुेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा समते सधुारका सिंकेत दषे्ट्खएका छन ् । सरकारले सामाष्ट्जक सिंरिणका 

माध्यमबाट सामाष्ट्जक-आष्ट्थथक रूपले पछाष्ट्ड परेका समदुाय र िेिलाई समग्र ष्ट्वकास प्रयासमा सहभागी गराउँद ै

ष्ट्वकासको प्रष्ट्तफलको समरयाष्ट्यक ष्ट्वतरण गद ै जान े नीष्ट्त ष्ट्लएको छ । सशुासन कायम गद ै तीव्र आष्ट्थथक वषृ्ट्ि, 

उत्पादनशील रोजगारी अष्ट्भवषृ्ट्ि र आय असमानताको रयनूीकरण गरी नागररकको जीवनस्तरमा थप सधुार ल्याउन ु

आवश्यक छ ।  

पररौं योजना तजुथमा गदाथ सिंष्ट्वधानमा उल्लेष्ट्खत मौष्ट्लक हक, राज्यका ष्ट्नदशेक ष्ट्सिारत र नीष्ट्त लगायतका 

अरय व्यवस्था, ष्ट्दगो ष्ट्वकास लक्ष्य र अरतराथष्ट्रिय पररदृश्य तथा सरकारका प्रष्ट्तबितालाई ध्यान ष्ट्दइएको छ । वतथमान 

सरकारको ‘समदृ्ध नेपाल , सखुी नेपाल ी’ को पररकल्पना परूा गनथ आगामी २५ वर्थका लाष्ट्ग दीघथकालीन सोचा २१०० 

को प्रारूप सष्ट्हतको पररदृश्य तयार गररएको छ । उक्त सोचा हाष्ट्सल गन ेआधार योजनाका साथै प्रदशे र स्थानीय तहका 

दीघथकालीन सोचा र आवष्ट्धक योजनालाइथ समते मागथदशथन गने गरी यो पररौं योजना तजुथमा गररएको छ । 

पररौं योजनामा ष्ट्लइएका उद्दशे्य र आष्ट्थथक वषृ्ट्िको लक्ष्य हाष्ट्सल गनथ आवश्यक रणनीष्ट्त तथा कायथनीष्ट्त तजुथमा 

गरी ष्ट्तनको कायाथरवयनबाट प्राप्त हुने अपेष्ट्ित उपलष्ट्धधका पररमाणात्मक लक्ष्य समते ष्ट्नधाथरण गररएको छ । योजना 

अवष्ट्धमा अष्ट्धकािंश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्परन गन े गरी स्रोत साधनको व्यवस्था एवम ् समरवय, अनगुमन 

तथा मलू्याङ्कनमा जोड ष्ट्दइएको छ । योजनाले ष्ट्लएका समष्ट्िगत तथा ष्ट्वर्य ििेगत लक्ष्य हाष्ट्सल गनथका लाष्ट्ग 

रूपारतरणकारी आयोजनाको पष्ट्हचाान तथा छनोट एवम ् प्रमखु कायथक्रम र सावथजष्ट्नक-ष्ट्नजी साझेदारी माफथ त 

स्चाालन हुने ष्ट्वकास कायथक्रम तथा आयोजना ष्ट्नर्क्यौल गरी यस योजनामा समावेश गररएको छ । साथै, दश वटा 

राष्ट्रिय लक्ष्यलाई प्रमखु नष्ट्तजा ििेका रूपमा अवलम्बन गरी सो अनरुूप प्रभाव, असर तथा प्रष्ट्तफल तहका सचूाक र 

वाष्ट्र्थक पररमाणात्मक लक्ष्य तय गररएको छ । यसैगरी पररमाणात्मक लक्ष्य सष्ट्हत दीघथकालीन सोचा बमोष्ट्जमका लक्ष्य 

तथा गरतव्य सचूाक एवम ्प्रादषे्ट्शक लक्ष्य तथा गरतव्य सचूाक तयार गरी समावेश गररएको छ ।  



यस योजना तजुथमा गने क्रममा राष्ट्रिय तथा प्रदशे तहमा सिंघ, प्रदशे र स्थानीय तहका जनप्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध तथा 

पदाष्ट्धकारी, सिंघीय सिंसद ्र प्रदशे सभाका सदस्य र ष्ट्नजी, सहकारी तथा सामदुाष्ट्यक ििेका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धसँग छलफल 

एवम ्अरतष्ट्क्रथ या गरी प्राप्त राय सझुावका आधारमा पररौं योजना तयार गररएको छ । साथै, प्रमखु राजनैष्ट्तक दलका 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध, ष्ट्वष्ट्भरन ििेका प्राष्ट्िक तथा ष्ट्वर्य ष्ट्वि, नेपाल सरकारका ष्ट्वष्ट्भरन मरिालय र ष्ट्नकायका पदाष्ट्धकारी, 

प्रदशे सरकारका पदाष्ट्धकारी र स्थानीय तहका प्रमखु तथा उपप्रमखु, ष्ट्वकास साझेदार र प्रबिु व्यष्ट्क्त, मष्ट्हला, दष्ट्लत, 

जनजाष्ट्त, मधेसी, मषु्ट्स्लम, अपाङ्गता भएका व्यष्ट्क्तका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध, गरैआवसीय नेपाली लगायतका कररब ४ हजार ५ 

सय सरोकारवालासँग छलफल र अरतरष्ट्क्रया गरी प्राप्त राय सझुाव तथा राष्ट्रिय ष्ट्वकास पररर्द ्को बठैक, २०७५ मा 

प्राप्त भएका मागथदशथन समतेको आधारमा यो योजना तयार गररएको छ । ष्ट्वश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैष्ट्लइरहकेो 

कोराना भाइरस सिंक्रमण (कोष्ट्भड-१९) तथा अरय महामारी एवम ्ष्ट्वपदक्ा कारण योजनाले ष्ट्लएका लक्ष्य प्राष्ट्प्तमा पन े

नकारात्मक असर रयनूीकरण गनथ तथा अथथतरिको पनुरोत्थान गनथ उपयकु्त योजना तथा कायथक्रम तजुथमा गरी 

कायाथरवयन गररनेछ । साथै, योजनाको मध्यावष्ट्ध मलू्याङ्कन गरी लक्ष्य, रणनीष्ट्त र कायथनीष्ट्त तथा कायथक्रम र 

आयोजनालाई आवश्यकता अनसुार पनुरावलोकन गररनछे ।  

यस योजना तयार गन े क्रममा ष्ट्वष्ट्भरन ष्ट्वर्य ििेगत मरिालय र ष्ट्नकाय, सिंघ, प्रदशे र स्थानीय तहका 

पदाष्ट्धकारी, राजनषै्ट्तक दल तथा ष्ट्वष्ट्भरन सिंघ-सिंस्थाका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध, ष्ट्वकास साझदेार लगायत सम्बि सब ै

सरोकारवालाबाट प्राप्त सहयोगका लाष्ट्ग धरयवाद ष्ट्दन चााहरछु । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सदस्य सष्ट्चाव, 

सहसष्ट्चाव, कायथक्रम ष्ट्नदशेक, योजना अष्ट्धकृत र अरय कमथचाारीबाट प्राप्त सहयोगका लाष्ट्ग ष्ट्वशेर् धरयवाद ष्ट्दन 

चााहरछु । दीघथकालीन सोचा सष्ट्हतको पररौं योजना तयार गनथ सम्माननीय प्रधानमरिी एवम ्आयोगका अध्यिज्यबूाट 

प्राप्त अष्ट्भभावकत्व र मागथदशथनप्रष्ट्त कृतिता सष्ट्हत आभार प्रकट गनथ चााहरछु । अरतमा, यस योजनाले ‘समदृ्ध नेपाल , 

सखुी नेपाल ी’ को राष्ट्रिय सोचा हाष्ट्सल गनथ मजबतु आधार ष्ट्नमाथण गन ेर यसको कायाथरवयनमा सब ैपिको सहयोग 

हुने अपिेा राखेको छु । 
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म.रया.का. महारयायाष्ट्धवक्ताको कायाथलय 

म.बा.ज्य.ेना.म. मष्ट्हला, बालबाष्ट्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मरिालय 

म.ले.प. महालेखा परीिक 

मा.ष्ट्व.प्र. मानव ष्ट्वकास प्रष्ट्तवेदन 

म.ुम.म.प.का. मखु्यमरिी तथा मरिीपररर्दक्ो कायाथलय 

मे.ट. मेष्ट्िक टन 

य.ुखे.म. यवुा तथा खलेकुद मरिालय 

र.म. रिा मरिालय 

रा.आ.ग. राष्ट्रिय आष्ट्थथक गणना 

रा.ज.ग. राष्ट्रिय जनगणना 

रा.यो.आ. राष्ट्रिय योजना आयोग 

रा.ले. राष्ट्रिय लेखा 

लो.से.आ. लोक सेवा आयोग 

व.वा.म. वन तथा वातावरण मरिालय 

वा.प्र. वाष्ट्र्थक प्रष्ट्तवेदन 

ष्ट्व.आ.म. ष्ट्वश्व आष्ट्थथक म्चा 

ष्ट्व.खा.स.ुस.ू ष्ट्वश्व खाद्य सरुिा सचूाकाङ्क  

ष्ट्व.बैं.प्र. ष्ट्वश्व बैंकको प्रष्ट्तवेदन 

व्य.स.ूप्र. व्यवस्थापन सचूाना प्रणाली 

श.ष्ट्व.म. शहरी ष्ट्वकास मरिालय 

ष्ट्श.ष्ट्व.प्र.म. ष्ट्शिा, ष्ट्विान तथा प्रष्ट्वष्ट्ध मरिालय 

शै.व्य.स.ूप्र. शैष्ट्िक व्यवस्थापन सचूाना प्रणाली  

ि.रो.सा.स.ुम. िम, रोजगार तथा सामाष्ट्जक सरुिा मरिालय 

स.अ. सवोच्चा अदालत 

सिं.प.ना.उ.म. सिंस्कृष्ट्त, पयथटन तथा नागररक उड्ययन मरिालय 

सिं.मा.सा.प्र.म. सिंघीय माष्ट्मला तथा सामारय प्रशासन मरिालय 

सिं.स.ूप्र.म. स्चाार तथा सचूाना प्रष्ट्वष्ट्ध मरिालय 

स्वा.ज.म. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मरिालय 

स्वा.व्य.स.ूप्र. स्वास्थ्य व्यवस्थापन सचूाना प्रणाली 
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परिच्छेद - १ 

परिचय 

१.१ पृष्ठभूमि 

प्राचीन कालदखेि न ैनपेालले आखथिक गखिशीलिा भएको मलुुकको रूपमा पखिचान बनाएको छ । कौखिल्यको 

अथिशास्त्रमा समिे नेपालका राडीपािी ित्कालीन मगध राज्यसम्म खनयािि भएको र िानीको 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 नपेालको 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, 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 पने पद्घखि 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 अपेखक्षि खवकास िुन सकेन । २०६२-६३ को 

िनआन्दोलनबाि स्थाखपि ऐखििाखसक संखवधान सभाबाि िारी भएको नेपालको संखवधानले संघीय लोकिाखन्रक 

गणिन्रात्मक शासन व्यवस्थालाई संस्थागि गरेको छ र आखथिक समखृिका लाखग मागि प्रशस्ि गरेको छ ।  

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

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

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

गरेका मौखलक िक िथा राज्यका खनदशेक खसिान्ि, नीखि र दाखयत्वमा उखल्लखिि प्रावधानिरूलाई कायािन्वयन 

गनुिपनेछ । नयाुँ शासकीय प्रबन्ध र प्रणालीले रारि खनमािणको लाखग शाखन्ि र स्थाखयत्वको आधार खनमािण गरेको छ । यो 

रािनैखिक र नीखिगि स्थाखयत्वको िगमा उखभएर नागररकले अनभुिू गने र पररवििनको लाभांश वििमान पसु्िाले नै प्राि 

गने गरी नपेाली िनिाको िीवनस्िरमा सधुार गरी खवकास र समखृिको आधार ियार गनुिपने आवश्यकिा रिकेो छ । 

अन्िरािखरिय प्रखिबििा अनरुूप खव.सं. २०८७ सम्ममा खदगो खवकास लक्ष्य िाखसल गनुिपनेछ । खवकासका सब ै

आयाममा कसैलाई पखन पखछ नछोड्न े प्रखिबििा बमोखिम खदगो खवकास लक्ष्यको संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका 
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खवकास कायिक्रममा आन्िररकीकरण र स्थानीयकरणका कायि 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 नपेाललाई अखि कम खवकखसि दशेबाि खवकासशील दशेमा स्िरोन्नखि गद ैखव.सं. २०८७ 

सम्ममा मध्यम आय भएको मलुुकको स्िरमा परु् याउनपुनछे ।  

िीन ििको खनवािचनपश्चाि् रािनीखिक स्थाखयत्वको िगमा संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका सरकार संखवधान 

कायािन्वयनको लाखग खक्रयाशील छन ्। िीन ििका सरकारलाई संवैधाखनक कायि खिम्मेवारीका आधारमा नेपालको 

स्विन्रिा, साविभौमसत्ता, भौगोखलक अिण्डिा र स्वाधीनिालाई सम्बििन गद ै नेपाललाई समिृ र समनु्नि बनाउन े

दाखयत्व आएको छ । वििमान सरकारको ‘समदृ्ध नेपाल, सखुी नपेाली’ को पररकल्पनालाई साकार पानि दीघिकालीन 

सोच ििुिमा गनुिपन ेआवश्यकिा रिकेो छ । स्रोि-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 ।  

खवगिमा संक्रमणकालका कारणले खरवषीय योिनािरू कायािन्वयन भइरिकेोमा खस्थर सरकार गठन भएकोले 

खव.सं. २१०० सम्ममा नपेाललाई समनु्नि मलुुकको स्िरमा परु् याउन ेलक्ष्य राख्द ैदीघिकालीन सोच सखििको पाुँच वषि 

अवखधको पन्धौं योिना ििुिमा गररएको छ । नागररकका खवकास र समखृिका अपके्षा सम्बोधन गनि बिृि ्आखथिक िथा 

सामाखिक रूपान्िरण गनि खवकास नीखिको प्रभावकारी कायािन्वयन गनि, िीव्र र उच्च आखथिक वखृि िाखसल गनि र 

समन्याखयक खविरण र पनुखवििरण सखुनखश्चि गनि सम्पणूििामा कायािन्वयन िुन ेयोिना ियार गररएको छ ।  

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

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 नै आखथिक 

समखृिको 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 समखृिको लाखग उपयोग गनि शासकीय अवयविरूको 

कुशलिापवूिक पररचालनबाि समखृिको आधार ियार िुनेछ ।  

यस योिनाले समखृि र सिुको आधार खसििना गन,े िि् पश्चािक्ा दईु विा पजचवषीय योिनाले समखृि र सिु 

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

ल्याउने राखरिय सोच, लक्ष्य र उद्दशे्य प्राि गने गरी रणनीखि, कायिनीखि र कायिक्रम कायािन्वयन गनुिपनेछ । यस योिनाले 

प्रदशे र स्थानीय ििका दीघिकालीन सोच र आवखधक योिनालाई समिे मागिदशिन गनछे ।  

१.२ योजनाबद्ध मिकासको सिीक्षा 

नेपालमा ६ दशक लामो योिनाबि खवकासको अवखधमा नौ विा पजचवषीय र पाुँच विा खरवषीय योिना 

कायािन्वयन भएका छन ्। यस अवखधमा रािनीखिक क्षेरमा यगुान्िकारी पररवििन भए िापखन आखथिक, सामाखिक िथा 

आधखुनक यािायाि िथा पवूािधार खवकासको क्षेरमा अपेखक्षि उपलखब्ध िाखसल िुन सकेको छैन । खवगिको िुलनामा 

नेपाली िनिामा सचिेनामा अखभवखृि भएको छ । समाि आधखुनकिामा प्रवेश गरेको छ । िािीय, लैङ्खगक र वगीय 
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खवभेद, वखिरकरण र असमानिा पणूि रूपमा समाि नभए िापखन सधुारोन्मिु रिकेा छन ्। यस अवखधमा खशक्षा, 

स्वास््य, िानेपानी र सामाखिक सरुक्षा लगायि क्षेरमा मित्त्वपणूि उपलखब्ध िाखसल भएका छन ्। पवूािधार क्षरे अन्िगिि 

सडक यािायाि, सजचार िथा सचूना प्रखवखध र शिरी पवूािधारमा उल्लेख्य खवकास भएका छन ् । िलखवद्यिु, िवाई 

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

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

कायािन्वयन गनुिपन ेआवश्यकिा रिकेो छ । 

खनरपेक्ष िथा बिुआयाखमक गररबीमा उल्लेख्य कमी आएको भए िापखन अझ ैपखन िनसङ्ख्याको ठूलो खिस्सा 

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

रिकेो छ । अथििन्रमा औद्यौखगक क्षेरको योगदान घिेको छ र व्यापार घािा उच्च रिकेो छ । खवप्रेषणले अथििन्रको 

आकार वखृि र खवदशेी मदु्राको पयािि सखजचखिमा योगदान परु ्याएको छ । सामाखिक सरुक्षा, समावेशीकरण, वािावरण 

संरक्षण लगायिका आखथिक-सामाखिक खवकासका क्षेरमा मित्त्वपणूि उपलखब्ध िाखसल भएका छन ्। आखथिक वखृि, 

उत्पादन र उत्पादकत्व, औद्योगीकरण, गणुस्िरीय खशक्षा िथा स्वास््य, स्वच्छ र प्रदषुणमिु वािावरण र सशुासन 

लगायिका क्षरेमा योिनाले खलएका लक्ष्य अपेखक्षि रूपमा िाखसल िुन सकेका छैनन ्।   

१.३ चौधौं योजनाको 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 

ििुिमाका बिि खवनाशकारी भकूम्पबाि अथििन्रमा कररब रू. साि िबि बराबरको क्षखिको अनमुान गररएको खथयो । 

दखक्षणी सीमा नाकामा लामो समयसम्म भएको अवरोधबाि अथििन्रले थप नोक्सानी व्यिोनुि परेको खथयो । यसका 

कारण लगानीको वािावरण समिे प्रखिकूल बनेको खथयो । सावििखनक लगानीमा उल्लेख्य वखृि गरी भकूम्प पखछको 

पनुखनिमािणलाई िीव्रिा खदन,े संघीयिा कायािन्वयन र व्यवस्थापनका साथै दखक्षण खसमानाको व्यापाररक अवरोधबाि 

अथििन्रमा भएको नोक्सानीलाई सम्बोधन गने गरी 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 समखृिको मागिमा रारिलाई अगाखड 

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

स्थानीय ििको खनवािचन सम्पन्न गन,े संघीयिा कायािन्वयन र व्यवस्थापन लाखग आवश्यक काननू र संरचना खनमािण 

गने उद्दशे्य रिकेो खथयो ।  

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

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

सरकारका अखधकार सचूीको प्रयोग र सोिी अनरुूप खवखध र संरचना समेि खनमािण गने कायि िीव्र भएको छ । मलुुकले 
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िोिेको आखथिक समानिा, सशुासन, खवकास, समखृि र सामाखिक न्यायको सखुनखश्चििाका लाखग समिे चौधौं योिना 

मित्त्वपणूि रिकेो खथयो । साथै, रािनैखिक स्थाखयत्वको लाखग िनमि प्राि भई खस्थर सरकार गठन भएपश्चाि् लगानीको 

वािावरण अनकूुल िुुँद ै गएको र खवत्तीय संघीयिा कायािन्वयन भएको छ । खवत्त नीखि िथा उत्प्रेरणाको 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 

अखभवखृि गने र खवत्त प्रणाली सदुृढ िथा प्रखिफलयिु बनाउन मध्यमकालीन िचि संरचना समेि यसै योिनाको 

आधारमा ियार गररएको खथयो । 

चौधौं योिनाले उत्पादनशील रोिगारी उन्मिु र न्यायपणूि खविरण सखििको उच्च आखथिक वखृिद्वारा गररबी दू्रि 

रूपमा न्यनूीकरण गद ै आखथिक सामाखिक रूपान्िरण गन े उद्दशे्य खलएको खथयो । सो अनरुूप ७.२ प्रखिशि औसि 

आखथिक वखृिदरको लक्ष्य रिकेोमा आ.व. २०७३/७४ मा ७.७ प्रखिशि, आ.व. २०७४/७५ मा ६.३ प्रखिशि र आ.व. 

२०७५/७६ मा ६.८ प्रखिशि गरी वाखषिक औसि ६.९ प्रखिशि उच्च आखथिक वखृि भएको खथयो । क्षरेगि आधारमा 

यस अवखधमा कृखष क्षरेको कुल मलू्य अखभवखृि वाखषिक औसि ४.२ प्रखिशि र गैरकृखष क्षेरको ८ प्रखिशि रिकेो 

खथयो । आ.व. २०७५/७६ मा अथििन्रको आकार रू. ३४ िबि ६४ अबि रिकेो 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 

प्रभाव पनि गएको छ । आ.व. २०७५/७६ मा ११ लाि ९७ ििार पयििक नेपाल प्रवेश गनुिले मलुकुको अथििन्र 

सकारात्मक खदशाखिर अखघ बखढरिकेो दखेिन्छ । साथै, िनसाङ्खख्यक लाभांश, लगानीमरैी वािावरण, खवकखसि 

सामाखिक-आखथिक पवूािधार, भकूम्पपखछको िीव्र गखिको पनुखनिमािण र ऊिाि उत्पादनमा भएको वखृि लगायिका 

सकारात्मक पररदृश्यबाि मलुुकको खवकास र समखृिको प्रस्थान खबन्दकुा आधार ियार भएको छ । 

योिना अवखधमा कुल सरकारी िचि रू. ३० िबि ३४ अबि ९२ करोड भएको खथयो  । योिनाको पखिलो, दोस्रो र 

िेस्रो वषिमा कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा सावििखनक िचि क्रमशः ३१.३, ३५.९ र ३१.६ प्रखिशि रिकेो छ । 

खवगिभन्दा िीव्र रूपमा भइरिकेो आखथिक खवस्िार एवम ् खवत्त नीखि र मौखद्रक नीखिबीच उखचि िालमेलका कारण 

मदु्रास्फीखि न्यनू रिन गएको छ ।  

योिना अवखधमा मानव खवकास सचूकाङ्क ०.५७ र अपेखक्षि आय ु सरदर ७२ वषि परु् याउने लक्ष्य रिकेोमा 

क्रमशः ०.५७९ र ७० वषिको िारािारीमा पगुेको छ । आधारभिू िानपेानी सेवा पगुेको िनसङ्ख्या ८९ प्रखिशि, 

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

राखिएकोमा क्रमशः ८९, ४६ र ९२ प्रखिशि पगुकेो छ । सामाखिक पररसचूकका पिुुँचगि लक्ष्य प्राखिमा उल्लेख्य 

प्रगखि भए िापखन यसको गणुात्मक पक्षमा सधुारको आवश्यकिा रिकेो छ । चौधौं योिनाको प्रमिु आखथिक, 

सामाखिक िथा भौखिक लक्ष्य र प्रगखि िाखलका १.१ मा प्रस्िुि गररएको छ ।  
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तालिका १.१ : चौधौं योजनाको आलथिक, सामालजक र भौलतक िक्ष्य तथा उपिलधध  

 

क्र. स.ं 
सचूक 

आधाि िर्ष 

(२०७२/७३) 

आ.ि. 

२०७५/७६ 

सम्िको लक्ष्य 

आ.ि. 

२०७५/७६ 

सम्िको प्रगमि 

१ वाखषिक औसि आखथिक वखृिदर (आधारभिू 

मलू्यमा, प्रखिशि)  
०.८ ७.२ ६.९ 

२ कृखष क्षेरको वाखषिक औसि वखृिदर (प्रखिशि)  १.३ ४.७ ४.२ 

३ गैरकृखष क्षेरको वाखषिक औसि वखृिदर (प्रखिशि)  ०.६ ८.४ ८.० 

४ वाखषिक औसि मदु्रास्फीखि (प्रखिशि)  ९.५ ७.५ ४.६ 

५ प्रखिव्यखि कुल गाििस््य उत्पादन (रू. ििारमा)  ७९.४ ११६.५ ११७.५ 

६ गररबीको रेिामखुनको िनसङ्ख्या (प्रखिशि)  २१.६ १७ १८.७ 

७ मानव खवकास सचूकाङ्क  ०.५४ ०.५७ ०.५७९ 

८ लैङ्खगक सशिीकरण सूचकाङ्क  ०.५६ ०.५८ ०.५६८ 

९ अपेखक्षि आय ु(िन्मेको समयमा, वषि)  ६९ ७२ ६९.७ 

१० िानेपानी सेवा पगुेको िनसङ्ख्या (प्रखिशि)  ८३.६ ९० ८९ 

११ माध्यखमक ििमा िदु भनािदर (प्रखिशि)  ३७.७ ४५ ४६ 

१२ १५-२४ वषि उमेर समिूको साक्षरिा दर  ८८.६ ९२ ९२ 

१३ खवद्यिु उत्पादन (िखडि क्षमिा, मेगावाि)  ८५१ २,३०१ १,२५० 

१४ खवद्यिुमा पिुुँच प्राि पररवार (प्रखिशि)  ७४.० ८७ ८८ 

१५ खसुँचाइ (िके्िर लािमा)  १३.९ १५.२ १४.७ 

१६ इन्िरनेि सेवामा पिुुँच प्राि िनसङ्ख्या (प्रखिशि)  ४४.४ ६५ ६५.९ 

१.३.१ सिमिगि आमथषक के्षत्र 

बचि िथा लगानी 

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

वषि २०७२/७३ मा चालु मलू्यमा कुल गाििस््य उत्पादनको २८ प्रखिशि रिकेो कुल खस्थर पुुँिी खनमािण सावििखनक 

िथा खनिी क्षेरबाि भएको उल्लेख्य लगानीका कारण आ.व. २०७५/७६ मा ३६.९ प्रखिशि पगुेको छ । सरकारले 

खवत्त प्रणाली सदुृढ गनिका लाखग खनिी क्षेरमा प्रवाि गन े किािमा संकुचन आउन नखदन े गरी खवत्त नीखि अवलम्बन 

गरेकोले किाि प्रवािमा उल्लेख्य सधुार भएको छ । सावििखनक क्षेरको कुल खस्थर पुुँिी खनमािण कुल गाििस््य 

उत्पादनको अनपुािमा १३ प्रखिशि परु् याउन ेलक्ष्य रिकेोमा आ.व. २०७५/७६ मा ८ प्रखिशिमा सीखमि भएको छ । 

आ.व. २०७२/७३ मा चाल ुमलू्यमा कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा २१.६ प्रखिशि रिकेो खनिी क्षरेको कुल 

खस्थर पुुँिी खनमािण आ.व. २०७५/७६ मा २९ प्रखिशि पगुेको छ । यस अवखधमा खनिी क्षेरबाि खनमािण, िोिल, 
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िलखवद्यिु र नागररक उड्डयन क्षरेमा भएको लगानीको कारण कुल खस्थर पुुँिी खनमािण बढेको छ । न्यनू पुुँिीगि 

िचिका कारण यस अवखधमा सावििखनक क्षेरको पुुँिी खनमािण अपके्षा अनरुूप िुन सकेन ।  

योिनाको अन्त्य सम्ममा कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा कुल गाििस््य बचि र कुल राखरिय बचि क्रमशः 

१०.८ र ४५ प्रखिशि परु् याउने लक्ष्य रिकेोमा आ.व. २०७५/७६ मा क्रमशः २०.५ र ५२.४ प्रखिशि पगुेको छ । यस 

अवखधमा नागररकको आम्दानीमा भएको उच्च वखृि, बैंखकङ िथा खवत्तीय क्षरेको खवस्िार र बचि पररचालन िथा 

लगानी सम्बन्धी उपयिु औिार अवलम्बनका कारण बचिको खिस्सा उल्लेख्य वखृि भएको िो ।  

सिकािी मित्त  

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

२०७५/७६ मा ३१.६ 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 िलब िथा 

ज्यालादरमा भएको वखृिका कारण चाल ु िचिको वखृिदर पुुँिीगि िचिको िलुनामा बढ्न गएको छ । समग्रमा 

सावििखनक िचि बढे पखन खवखनयोिन गररएको रकमको िलुनामा भने िचि न्यनू रिन गएको दखेिन्छ । आ.व. 

२०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा कुल बिेि अनमुानको क्रमशः ७८.५, ८४.८ र ८४.४ प्रखिशि िचि भएको 

छ । पयािि पवूिियारी खबना आयोिना कायािन्वयनमा लैिान,ु िग्गा अखधग्रिण समयम ैगनि नसक्न,ु समयमै ठेक्कापट्टा 

निुन,ु प्रखक्रयागि खढलाससु्िी िुन,ु खनमािण सामग्री अभाव िुन ु र कमिोर आयोिना व्यवस्थापन र सरोकारवाला 

खनकायबीच समन्वयको अभाव रिन ुपुुँिीगि िचि न्यनू िुनकुा प्रमिु कारण रिकेा छन ्।  

योिना अवखधमा रािस्व वखृिदर वाखषिक औसि २१.० प्रखिशि रिकेो र आ.व. २०७५/७६ मा कुल गाििस््य 

उत्पादनको अनपुािमा २४.८ प्रखिशि पगुेको छ । यस अवखधमा खवखभन्न नीखिगि िथा संस्थागि सधुार एवम ्

प्रणालीगि सदुृढीकरणका कायििरू कायािन्वयनमा आएको िुुँदा रािस्वको उच्च वखृि सम्भव भएको िो । िथाखप कर 

प्रणालीको दायरा खवस्िार गनुि िथा आन्िररक उत्पादनमा आधाररि रािस्वको खिस्सा वखृि गनुि िस्िा चनुौिी रिकेा 

छन ्। 

आ.व. २०७३/७४ मा रू. ७२.७७ अबि वैदखेशक सिायिा पररचालन भएकोमा आ.व. २०७४/७५ मा रू. १३१ 

अबि ६० करोड र आ.व. २०७५/७६ मा रू. १५० अबि २० करोड पररचालन भएको छ । िथाखप, योिना अवखधमा 

अपखेक्षि वैदखेशक सिायिा पररचालन गनि सखकएको छैन । वैदखेशक सिायिाबाि सजचाखलि आयोिनािरू लक्ष्य 

अनरुूप कायािन्वयन निुन,ु समयम ैशोधभनाि नखलन ु र प्रखिबििा बमोखिम सिायिा रकम प्राि िुन नसक्नकुा कारण 

वैदखेशक सिायिा कम पररचालन भएको दखेिन्छ ।  

आ.व. २०७५/७६ मा बाि् य ऋण रू. ५९४.६ अबि र आन्िररक ऋण रू. ४५३ अबि गरी नेपाल सरकारको कुल 

खिनि बाुँकी ऋण रू. १०४७.१ अबि र कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा ३० प्रखिशि पगुेको छ । खवखनयोखिि रकम 

िचि िुन नसक्न ुर खवशेषिः वैदखेशक ऋणबाि सजचाखलि आयोिनािरूको खवत्तीय प्रगखि न्यनू रिकेा कारण योिनाले 

अपके्षा गरे बमोखिम सावििखनक ऋण पररचालन िुन सकेको छैन । 
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िौमिक के्षत्र 

योिना अवखधमा मदु्रास्फीखि दर वाखषिक औसि ७.५ प्रखिशिमा सीखमि राख्ने लक्ष्य रिकेोमा वाखषिक औसि 

४.४ प्रखिशि रिकेो खथयो । िाद्य र गरैिाद्य वस्िु िथा सेवाको मलू्यको वाखषिक औसि वखृिदर क्रमशः २.५ र ५.३ 

प्रखिशि रिकेो खथयो । आपखूिि व्यवस्थापनमा आएको सधुार एवम ् भारि लगायि खवश्वव्यापी रूपमै भएको न्यनू 

मलू्यवखृिको प्रभावका कारण यस अवखधमा मदु्रास्फीखि न्यनू रिन गएको िो । 

आ.व. २०७२/७३ मा १९.५ प्रखिशिले बढेको खवस्ििृ मदु्रा प्रदाय योिना अवखधमा वाखषिक औसि १६.४ 

प्रखिशिले वखृि भएको छ । आ.व. २०७५/७६ मा िदु वैदखेशक सम्पखत्त १६.४ प्रखिशिले घिेको छ । योिनाको 

आधार वषिमा २०.१ प्रखिशिले बढेको सखजचि मदु्रा अखन्िम वषिमा ८.१ प्रखिशिले मार बढेको छ । 

मित्तीय के्षत्र  

यस अवखधमा उत्पादनशील क्षेरिफि को किािको वाखषिक वखृिदर २० प्रखिशि रिने लक्ष्य खलएकोमा खनिी 

क्षेरिफि को किािको वखृिदर योिनाको अखन्िम वषिमा १९.४ प्रखिशिले खवस्िार भएको छ । पनुखनिमािण लगायि खनिी 

क्षेरको गखिखवखधमा आएको खवस्िारका कारण खनिी क्षेर िफि को किाि वखृि भएको छ । वाखणज्य बैंकको शािा 

सङ्ख्या ३,५८५, खवकास बैंकको १,२६७, खवत्त कम्पनीको २०५ र लघखुवत्त संस्थाको ३,६२९ गरी कुल शािा 

सङ्ख्या ८,६८६ पगुेको छ । बैंक िथा खवत्तीय संस्थाको प्रखि शािाले औसिमा कररब ३,३६३ िनसङ्ख्यालाई सेवा 

खदनपुने दखेिन्छ । आ.व. २०७५/७६ को अन्त्यमा ७३५ स्थानीय ििमा वाखणज्य बैंकिरूको शािा पगुकेो छ ।  

प ुँजी बजाि 

 आ.व. २०७५/७६ मा खधिोपर बिार पुुँिीकरण रू. १,५६७ अबि पगुेको छ । आ.व. २०७२/७३ को अन्त्यमा 

नेप्से पररसचूक १,७१८ खबन्द ु रिकेोमा आ.व. २०७५/७६ को अन्त्यमा १,२५९ मा झरेको र सचूीकृि कम्पनीको 

सङ्ख्या २१८ पगुेको छ । िकप्रद शेयर िथा ऋणपर खनरकाशनका कारण पुुँिीकरणमा भएको वखृि, बोनस शेयर 

खविरण, वाखणज्य बैंकिरूको व्यािदरमा वखृि िस्िा कारणिरूले नेप्से पररसचूक घि्न गएको छ ।  

िैदेमिक व्यापाि 

यस योिनाले खनयािि प्रवििन, आयाि व्यवस्थापन, पयििन प्रवििन र ऊिाि खवकास माफि ि वस्िु व्यापार घािा 

कम गन े उद्दशे्य खलए पखन योिना अवखधमा उि घािा खनरन्िर बढेको छ । आ.व. २०७३/७४, २०७४/७५ र 

२०७५/७६ मा आयाि क्रमशः २८.०, २५.५ र १३.९ प्रखिशिले बढेको छ भन ेसो अवखधमा खनयािि क्रमशः ४.२, 

११.१ र १९.४ प्रखिशिले बढेको छ । योिनाको अखन्िम वषि आ.व. २०७५/७६ मा व्यापार घािा कुल गाििस््य 

उत्पादनको ३८.१ प्रखिशि पगुेको छ । उच्च व्यापार घािासुँगै आयाि धान्न सक्न ेखवदशेी खवखनमय सखजचखि क्रमशः 

घि्द ैगएको छ । आ.व. २०७२/७३ मा कररब १४ मखिनाको वस्ि ुिथा सेवाको आयाि धान्न सक्न ेखवदशेी खवखनमय 

सखजचखि रिकेोमा आ.व. २०७३/७४ मा ११ मखिना, आ.व. २०७४/७५ मा ९ मखिना र आ.व. २०७५/७६ मा ७.८ 

मखिनाका लाखग सखजचखि पयािििा रिकेो छ । खनयािियोग्य वस्िुिरूको उत्पादन नबढ्न,ु उत्पाखदि वस्िुको गणुस्िर र 

प्रखिस्पधी क्षमिा कम िुन ुर पेिोखलयम पदाथि िथा यािायािका सामानिरूको बढ्दो आयािका कारण खनयािि-आयाि 

अनपुाि बढ्न गएको छ ।  
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सहकािी 

आ.व. २०७५/७६ मा सिकारी संस्थाको सङ्ख्या ३४,७६३ र शयेर पुुँिी रू. ७७ अबि रिकेो छ । सिकारी 

संस्थाले गने कुल बचि र ऋणमा उल्लेख्य प्रगखि भएको छ । आ.व. २०७५/७६ मा सिकारी सङ्घ-संस्थाको कुल 

बचि रू. ३४६ अबि र ऋण लगानी रू. ३३३ अबि रिकेो छ । रोिगारी खसििना, मखिला सिभाखगिा, मखिलाद्वारा 

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

लक्ष्यिरूमा भने उल्लेख्य रूपमा प्रगखि िुन सकेन । 

१.३.२ मिर्य के्षत्र 

अ. आमथषक के्षत्र 

कृमर्, खाद्य स िक्षा ि मसुँचाइ  

आ.व. २०७३/७४, आ.व. २०७४/७५ र आ.व. २०७५/७६ मा कृखष क्षेरको लखक्षि वखृि दर क्रमशः ४.५, ४.७ 

र ४.९ प्रखिशि रिकेोमा उपलखब्धिफि  क्रमशः ५.२, २.८ र ४.८ प्रखिशि रिकेो छ । आ.व. २०७३/७४ मा प्रमिु 

िाद्यान्न बाली धान, गिुुँ र मकैको उत्पादन वखृि भएकोले सो लक्ष्य िाखसल िुन सकेको िो । समयमै मनसनुको 

सरुुआि िुन,ु कृखष व्यावसायीकरण बढ्द ैिान,ु रासायखनक मलको उपलब्धिा बढ्न ुर खसुँचाइ सखुवधा खवस्िार िुुँद ैिान ु

लगायिका कारणले यी िाद्यान्न बालीको उत्पादन बढेको िो । िरकारीमा मलुुक आत्मखनभिर िुुँद ैगएको भए िापखन 

फलफूल उत्पादनमा अपेखक्षि वखृि िाखसल गनि सखकएको छैन ।  

आ.व. २०७३/७४ मा २० लाि ३१ ििार मे.ि., आ.व. २०७४/७५ मा २२ लाि ९६ ििार मे.ि. र आ.व. 

२०७५/७६ मा २५ लाि ९४ ििार मे.ि. दधू उत्पादन गन ेलक्ष्य रिकेोमा क्रमशः १९ लाि ११ ििार (९४ प्रखिशि), 

१९ लाि ९१ ििार (८७ प्रखिशि) म.ेि. र २० लाि ९३ ििार मे.ि. (८०.७ प्रखिशि) दधू उत्पादन भएको छ । 

त्यसैगरी मास ुउत्पादनको लक्ष्य क्रमशः ३ लाि ४४ ििार म.ेि., ३ लाि ७९ ििार म.ेि. र ४ लाि १७ ििार म.ेि. 

रिकेोमा ३ लाि ३२ ििार मे.ि. (९६ प्रखिशि), ३ लाि ४७ ििार म.ेि. (९१ प्रखिशि) र ३ लाि ४६ ििार म.ेि. 

(८२ प्रखिशि) उत्पादन भएको छ । अण्डा उत्पादनको लक्ष्य क्रमशः १३५ करोड, १४५ करोड र १५७ करोड गोिा 

रिकेोमा १३५ करोड (१०० प्रखिशि), १४७ करोड (१०१ प्रखिशि) र १५१ करोड (९६ प्रखिशि) गोिा उत्पादन 

भएको छ । मलुुक अण्डामा आत्मखनभिर भएको छ भने दधू र मासमुा आत्मखनभिरिा उन्मिु िुुँद ै गएको छ । 

पशपुालनप्रखि कृषकको बढ्दो आकषिण र सरकारी नीखि अनकूुल रिन ु यसका मखु्य कारण रिकेा छन ्। कृखष 

उत्पादनमा वखृि र दगुिम खिल्लामा दवुानी सेवा सिि भई िाद्यान्न भण्डारमा सधुार भएकोले लक्ष्य प्राखि भएको 

खथयो ।  

आ.व. २०७३/७४ मा लक्ष्यको ८५ प्रखिशि, आ.व. २०७४/७५ मा लक्ष्यको ७१ प्रखिशि र आ.व. २०७५/७६ 

मा लक्ष्यको ९२ प्रखिशि भखूममा मार खसुँचाइ 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 पवूािधारमा भएको क्षखि रिकेा 

छन ्।  
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कररब २७ ििार मिु कमैया र कररब ७ ििार मिु िखलयाको पनुस्थािपना कायि सम्पन्न भएको छ । मिु 

िखलयालाई िग्गा िररद, घर खनमािण र ममिि अनदुान खविरण गने कायिमा लक्ष्य अनरुूपको प्रगखि िुन सकेको छैन । 

िन व्यिस्थापन  

आ.व. २०७५/७६ मा कुल भभूागको ४४.७४ प्रखिशि वन क्षेर रिकेो छ । यस मध्ये सघन वनले ओगिेको क्षरे 

४०.३६ प्रखिशि कायम नै छ भन े संरखक्षि वनले ओगिेको क्षरे केिी बढेको छ । योिना अवखधमा वन पैदावारमा 

आधाररि ४५ विा उद्योग स्थापना भई सजचालनमा आएका छन ्। वनमा आधाररि उद्यम खवकास िथा काठ र 

दाउराको उत्पादनमा पखन उल्लेख्य वखृि भएकोले रािस्व सङ्कलनमा थप सियोग पगुेको छ । वनको समखुचि उपयोग 

गरी आन्िररक माग पखूिि गनुि एवम ्रोिगारी िथा आय-आििनमा योगदान अखभवखृि गनुि चनुौिीका रूपमा रिकेो छ ।   
उद्योग  

आ.व. २०७५/७६ मा कुल गाििस््य उत्पादनमा उत्पादनमलूक उद्योगको योगदान ५.६ प्रखिशि पगुेको छ । 

उद्योगको सङ्ख्या र औद्योखगक लगानी उल्लेिनीय रूपमा वखृि भएको छ । िालका वषिमा खवद्यिु आपखूििमा सधुार 

िथा लगानीकिािको खवश्वास बढेकोले लगानीमा वखृि भएको िो ।  
आपूमिष 

औसि १६.८ ििार मे.ि. िाद्यान्न ढुवानी गन ेलक्ष्य रिकेोमा १८.४ ििार म.ेि. (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 औसि २५ ििार म.ेि. भण्डारण परु् याउने लक्ष्य रिकेोमा १५ ििार मे.ि. 

(६० प्रखिशि) पगुेको छ ।  

पयषटन 

आधार वषि २०७२/७३ मा ७ लाि १ ििार बाह्य पयििक आगमन भएकोमा सो सङ्ख्या ७१ प्रखिशिले वखृि 

भई आ.व. २०७५/७६ मा ११ लाि ९७ ििार पगुेको छ । रािनीखिक खस्थरिा, भकूम्पबाि भखत्कएका पयििकीय 

संरचना पनुखनिमािण िथा िीणोिार, अन्िरािखरिय िवाई सेवा खवस्िार र बाहै्र मखिना िथा राखर सेवा सजचालन गनि सखकन े

खवमानस्थलको सङ्ख्यामा वखृि आखदको प्रमिु भखूमका रिकेो छ । 

आ. सािामजक के्षत्र 

मिक्षा 

खवद्यालय ििमा िदु भनाि, खिकाउ, खवद्यालय छाड्न ेर लैङ्खगक समिा दरको प्रगखि लक्ष्य अनरुूप भएको छ । 

आ.व. २०७५/७६ मा आधारभिू ििमा (कक्षा १ दखेि ८) िदु भनाि दर ९३ प्रखिशि पगुेको छ । माध्यखमक ििमा 

(कक्षा ९ दखेि १२) सो दर ४६ प्रखिशि पगुेको छ । खवशेष गरी खवपन्न वगिलाई लखक्षि गरी सजचाखलि कायिक्रम 

िासगरी छारवखृत्त, खदवा िािा, खनःशलु्क खशक्षा, प्रखवखध, खशक्षा पवूािधार आखदको खवस्िार र खवकासले गदाि यो 

सम्भव भएको िो ।  
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स्िास््य 

नविाि खशश,ु माि ृ र बाल मतृ्यदुर घिाउन े लक्ष्यिरूको प्रगखि खमखश्रि रिकेो छ । योिना अवखधमा नविाि 

खशश ुमतृ्यदुर (प्रखिििार िीखवि िन्ममा) २० मा झाने लक्ष्य रिकेोमा २१ मा झरेको छ । पाुँच वषिभन्दा मखुनको बाल 

मतृ्यदुर (प्रखिििार िीखवि िन्ममा) ३० मा झाने लक्ष्य रिकेोमा ३९ मा मार झानि सखकएको छ । यसैगरी माि ृमतृ्यदुर 

(प्रखिििार िीखवि िन्ममा) १४५ मा घिाउन ेलक्ष्य रिकेोमा २३९ मा खसखमि भएको छ ।  

खानेपानी  

सबैलाई आधारभिू िानेपानी िथा सरसफाइको सखुवधा उपलब्ध गराउन ेिफि को प्रगखि उत्सािप्रद रिकेो छ । 

योिना अवखधमा औसि ९० प्रखिशि िनसङ्ख्यालाई आधारभिू िानपेानीको सखुवधा परु् याउन ेलक्ष्य रिकेोमा ८९ 

प्रखिशि िनसङ्ख्यालाई सो सखुवधा पगुेको छ । ९९ प्रखिशि पररवार आधारभिू सरसफाइ सखुवधाबाि लाभाखन्वि 

भएका छन ्।  

य िा 

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 

१,४१५ यवुाले सो िाखलम प्राि गरेका छन ्। आ.व. २०७५/७६ मा यवुा स्वरोिगार कोषको सियोगमा कररब १७ 

ििार यवुा स्वरोिगार भएका छन ्।  

खेलक द 

योिना अवखधमा ११ विा खक्रकेि मैदान खनमािण भएका छन ्। २८ विा कभडि िल खनमािण गने लक्ष्य रिकेोमा 

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

िाल २४० विा िलेमैदान खनमािणाधीन छन ्। उत्कृष्ट िेलाडीलाई राखरिय खिममा सिभागी गराई राखरिय िथा 

अन्िरािखरिय स्िरको प्रखशक्षणमा सिभागी गराउन े िफि को प्रगखि सन्िोषिनक रिकेो छ । प्रत्येक वषि १५ ििार 

िेलाडीलाई प्रखशक्षण प्रदान गररएको छ । 

इ. पूिाषधाि के्षत्र  

ऊजाष 

खवद्यिु उत्पादन क्षमिा खवस्िारमा लक्ष्यभन्दा न्यनू उपलखब्ध भएको छ भन े प्रसारण लाइन खवस्िार, चिुावि 

खनयन्रण र खवद्यिु पिुुँचमा लक्ष्यभन्दा बढी उपलखब्ध भएको छ । आ.व. २०७५/७६ सम्ममा कुल खवद्यिु उत्पादन 

(िखडि क्षमिा) १,२५० 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. २०७५/७६ मा १५.३ प्रखिशिमा 

झरेको छ । साथै, िलखवद्यिु उत्पादन िथा राखरिय प्रसारण लाइनमा पिुुँच पगुेको िनसङ्ख्यामा वखृि भई प्रखिव्यखि 

खवद्यिु िपि २४५ खकलोवाि घण्िा पगुेको छ । भ-ूकम्प पखछको पनुखनिमािणमा खढलाइ, ठेकेदारसुँगको असामजिस्यिा 

र खववाद, पररयोिनाको लाखग आवश्यक िग्गा प्राखि िथा क्षखिपखूििको समस्या, रुि किानको स्वीकृखिमा समयमा प्राि 
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निुन,ु खछिो-खछिो कमिचारी सरुवा लगायिका कारणले खवद्यिु उत्पादन क्षमिामा लक्ष्यको िुलनामा न्यनू उपलखब्ध 

भएको छ ।  

सडक 

आ.व. २०७५/७६ सम्ममा साखबकको रणनीखिक सडकको लम्बाइ १३,४४८ खक.खम. पगुेको छ । सोमध्य े

६,९७९ खक.खम. कालोपर,े २,२७७ खक. खम. िण्डाखस्मि र ४,१९२ खक.खम. मािे सडक रिकेो छ । यस अवखधमा सडक 

खनमािण, स्िरोन्नखि, पनुखनिमािण र सदुृढीकरण, आवखधक िथा खनयखमि ममिि-सम्भार र पलु खनमािणमा उल्लेख्य 

उपलखब्ध िाखसल भएको छ । भकूम्पबाि क्षखिग्रस्ि सडक संरचनाको पनुखनिमािण, आधारभिू सडक सजिाल खवस्िार, 

प्रमिु रािमागििरूको खवकास, उत्तर-दखक्षण िोड्ने प्रमिु व्यापाररक एवम ् मित्त्वपणूि सडकको खवकास, खद्वदशेीय 

व्यापाररक नाका िोड्न े प्रमिु सडकको खवकास, काठमाडौं उपत्यका पिुुँचमागि िथा उपत्यका सडक सदुृढीकरण, 

सरुुङमागि खनमािण िस्िा मखु्य कायिक्रमको उपलखब्ध अपेक्षा अनरुूप िुन सकेको छैन ।  

िेलिागष 

योिना अवखधमा ४२ खक.खम. ियाक िोखलएको र मचेी-मिाकाली खवद्यिुीय रेलमागिको १,००३ खक.खम. (उत्तर 

दखक्षण खलंक लाइन सखिि) को लाखग खवस्ििृ आयोिना प्रखिवेदन ियार भएको छ । पयािि अनभुव र प्राखवखधक िथा 

खवत्तीय स्रोिको कमी, रेल्वे खवकासको लाखग नीखिगि र काननूी अस्पष्टिा िथा प्रभावकारी समन्वय निुुँदा लक्ष्य 

अनरुूप प्रगखि िुन सकेको छैन ।  

सूचना िथा सञ्चाि 

योिना अवखधमा सचूना िथा सजचार क्षेरका िेखलफोन, मोबाइल, इन्िरनिे, रेखडयो िथा िेखलखभिनमा पिुुँच 

िस्िा मखू्य सचूकमा लक्ष्यभन्दा बढी उपलखब्ध प्राि भएको छ । आ.व.२०७५/७६ मा िनसङ्ख्या र खविररि 

िेखलफोन लाइनको अनपुाि (प्रखि सय व्यखिमा) १३७ पगुेको छ । सोिी अवखधमा इन्िरनेि सेवाको पिुुँच ६५.९ 

प्रखिशि िनसङ्ख्यामा पगुेको छ । दशेको ९० प्रखिशि भभूागमा मोबाइल सेवाको पिुुँच पगुेको छ । नेपाल िेखलखभिन 

िथा रेखडयो नपेालको राखरिय प्रसारण क्रमशः ७२ प्रखिशि र ८६ प्रखिशि िनसङ्ख्यामा पगुेको छ । सबै नगरपाखलका, 

गाउुँपाखलका, वडा कायािलय, शैखक्षक संस्था, स्वास््य संस्था आखदमा ब्रोडब्याण्ड इन्िरनेि सेवा उपलब्ध गराउने कायि 

अगाखड बढाइएको छ ।  

आिास ि िहिी मिकास 

 योिना अवखधमा १३ ििार आवास एकाइ र ६० विा सरकारी भवन खनमािण गने लक्ष्य रिकेोमा ९ ििार ८ 

आवास एकाइ र १८ विा सरकारी भवन खनमािण भएका छन ्। पवूािधार सखििको ७ नमनुा बस्िी खवकास गन ेलक्ष्य 

रिकेोमा ३१ एकीकृि बस्िी खवकासको 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 लगायिका कायिक्रम सजचालन गन ेलक्ष्य रि ेिापखन अपेखक्षि उपलखब्ध िाखसल िुन सकेन । 
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मिज्ञान िथा प्रमिमध 

आ.व. २०७५/७६ को अन्त्य सम्ममा उच्च खशक्षामा प्राखवखधक खवषय अध्ययन गने खवद्याथी २३ प्रखिशि पगुेको 

र १०० विा अनसुन्धान वखृत्त उपलब्ध भएका छन ्। त्यसैगरी यो अवखधमा ९५० विा खड.एन.ए. डािाबेस ियार भएका 

छन ्। १० विा अध्ययन केन्द्र स्थापना भई कररब ७ ििार रोिगारी खसििना भएको छ । वैज्ञाखनक खवद्याथी उत्पादन गरी 

यवुा पलायन रोक्न खवद्यालयको क्षमिा र कायिसम्पादनको आधारमा खवद्यालय खशक्षादखेि नै खवज्ञान खशक्षामा खवशषे 

कायिक्रम सजचालन गनुि आवश्यक छ । 

प नमनषिाषण 

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

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

भने न्यनू मार प्रगखि भएको छ । खनिी आवास खनमािणिफि  कररब ९५ प्रखिशि भकूम्प प्रभाखवि घर-पररवारले घर 

खनमािणको लाखग अनदुान सम्झौिा गररसकेका छन ्। पनुखनिमािण सम्बन्धी पयािि अनभुवको कमी, साधन-स्रोिको 

अपयािििा लगायिका कारणले पनुखनिमािण कायि अपेखक्षि रूपमा सम्पन्न िुन सकेन । 

१.३.३ अन्ििसम्बमन्धि मिर्य के्षत्र 

लैङ्मगक सिानिा ि 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 

खवषयलाई व्यवखस्थि रूपमा सम्बोधन गनुि आवश्यक छ । 

श्रि िथा िोजगािी 

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

छ । आ.व. २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा वैदखेशक रोिगारीमा िाने व्यखिको सङ्ख्या क्रमशः ४.७ 

प्रखिशि, ९.३ प्रखिशि र ३२.६ प्रखिशिले घिेको दखेिएको छ । कररब ५६ प्रखिशि घर पररवारमा खवप्रषेण आय प्राि 

िुने गरेको छ । आ.व. २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा खवप्रषेण आय क्रमशः रू. ६३३.४ अबि, रू. ७५५.६ 

अबि र रू. ८७९.३ अबि रिकेो छ । दशेखभर ैरोिगारी खसििनाको लाखग प्रखिस्पधी वस्िु िथा सेवाको पखिचान, उत्पादन 

िथा प्रवििन गनुि आवश्यक छ । 

सािामजक स िक्षा 

आ.व. २०७५/७६ सम्ममा सामाखिक सरुक्षा कायिक्रममा आबि िनसङ्ख्या १७ प्रखिशि र सामाखिक 

सरुक्षाको लाखग सरकारी खवखनयोिन कुल बिेिको ११.७ प्रखिशि पगुेको छ । योगदानमा आधाररि सामाखिक सरुक्षा 
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ऐन, २०७४ र सामाखिक सरुक्षा ऐन, २०७५ िारी भएका छन ् । श्रखमकको सामाखिक सरुक्षाका लाखग योगदानमा 

आधाररि सामाखिक सरुक्षा कायिक्रम कायािन्वयनमा आएको छ । बेरोिगार व्यखििरुको सामाखिक सरुक्षालाई 

सम्बोधन गनि स्थानीय ििमा सचूीकरण गरी न्यनुिम १०० खदनको रोिगारी ग्यारेन्िी वा सो उपलव्ध नभएमा खनवािि 

भत्ताको व्यवस्था सखिि प्रधानमन्री रोिगार कायिक्रम आरम्भ भएको छ । सामाखिक सरुक्षा कोषमा खनिी क्षेरका 

रोिगारदािाको समिे सिभाखगिामा वखृि भएको छ ।  

मिपद् व्यिस्थापन 

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

क्षखिको खववरण ियार भएको छ । राखरिय पनुखनिमािण प्राखधकरणले आ.व. २०७५/७६ मा ४० ििारभन्दा बढी 

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

व्यवस्थापन गरी प्राकृखिक िथा गरैप्राकृखिक 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 खवपद ् पखछको पनुउित्थान िाका (Post Disaster Recovery 

Framework - PDRF) ियार भएका छन ्।  

स्थानीय मिकास 

स्थानीय ििमा खनवािचन सम्पन्न भई सेवा प्रवािमा प्रभावकाररिा अखभवखृि भएको छ । स्थानीय पवूािधार 

लगायिका खवकास खनमािणका कायिमा िीव्रिा आएको छ । सेवा प्रवाि िथा कायि प्रणालीलाई सिि बनाउन िथा 

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

ििको संगठनात्मक संरचना, िनशखि छनोि िथा व्यवस्थापन, पयािि स्रोि िस्िान्िरण, खनयखमि अनगुमन िथा 

मलू्याङ्कन र समन्वय संयन्र खवकास गनुि आवश्यक रिकेो छ । 

िामन्ि िथा स िक्षा 

राखरिय सरुक्षा नीखि, २०७३ को अनमुोदन भई कायािन्वयनमा आएको छ । खवखभन्न शिरमा सीसीिीभी क्यामेरा 

माफि ि शिरी यािायाि व्यवस्था िथा आपराखधक घिनाको अनगुमन कायि प्रारम्भ गररएको छ । पाुँचथर खिल्ला र 

खसंिदरबार खभरका कमिचारीलाई पररचय-पर ६५ ििार ४६१ पररचय-पर खविरण कायि सरुु भई १५ खिल्लामा 

पररचय-पर खविरण सम्बन्धी कायि प्रारम्भ भएको छ । सामाखिक सरुक्षा व्यवस्थापन सचूना प्रणाली सजचालनमा आई 

२८ लाि ९७ ििार लाभग्रािीको खववरण अद्यावखधक भएको र २,३५६ वडा कायािलयबाि अनलाइन माफि ि 

व्यखिगि घिना दिाि कायि भइरिकेो छ । 

स िासन 

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

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

प्रभावकारी बनाउन ेउद्दशे्य रािकेो खथयो । न्याय सम्पादनमा समग्र सधुारको लाखग दवेानी िथा फौिदारी संखििा ििुिमा 
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भई कायािन्वयनमा आएको छ । न्यायपाखलकाको कायिबोझको आधारमा िनशखि व्यवस्थापन र क्षमिा खवकास 

सम्बन्धी कायि थालनी भएको छ । सचूक सखिि कायि सम्पादन सम्झौिा सम्बन्धी काननू ििुिमा, खनिामिी कमिचारी 

िेड यखुनयनको आचारसंखििा ििुिमा, खवखभन्न केन्द्रीय िथा खिल्ला खस्थि सावििखनक सेवा प्रवाि गने कायािलयिरूको 

व्यवस्थापन परीक्षण अपखेक्षि रूपमा िुन सकेको छैन । न्याय क्षेरमा पणूि रूपले सचूना प्रखवखधको प्रयोग गनुि र न्याय 

सम्पादनलाई व्यवखस्थि गनुि अझै चनुौिीपणूि रिकेो छ ।  

मित्त स िासन 

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

रािस्व व्यवस्थापन, एकीकृि रािस्व प्रणाली लगायिका सधुार कायिक्रम लाग ू भएका छन ्। फलस्वरूप, आ.व. 

२०७२/७३ सम्मको बाुँकी बेरुि ुरू. २ िबि २२ अबि ५३ करोड रिकेोमा रू. ५२ अबि ९१ करोड फछ् योि भई रू. १ 

िबि ६९ अबि ६२ करोड बाुँकी रिकेो खथयो । आ.व. २०७४/७५ को बेरुि ुरू. ३ िबि ७७ अबि ४८ करोड पगुकेो छ । 

आ.व. २०७४/७५ मा ७४७ स्थानीय ििको रू. ५ अबि ७१ करोड ५१ लािको लेिा परीक्षण भएको र सखजचि बेरुि ु

रू. ३५ अबि ९९ करोड २५ लाि रिकेो खथयो । संघीय सरकार र स्थानीय ििबीचको खवत्तीय सम्बन्धको अन्यौल कम 

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

आवश्यकिा रिकेो छ । 

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

शासकीय संरचनाबीच उखचि समन्वय स्थाखपि गन,े खवत्तीय साधन र स्रोिको दायरा फराखकलो बनाउने कायि गनि 

सखकएको छैन, आखथिक सधुारले फड्को मानि सकेको छैन, आखथिक अनशुासन, 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 गने प्रणालीको खवकास गनुिपन े िुन्छ । स्रोि र 

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

समखृिमा केखन्द्रि रिी पवूािधार खनमािण, शासकीय सधुार र खवत्तीय संघीयिाको कायािन्वयनमा िोड खदनपुनेछ । पखछ 

परेका क्षेर िथा समदुायको खवकास, प्रादखेशक सन्िलुन, स्वावलम्बन र स्वआधार खनमािण, िीव्र आखथिक वखृि र 

समन्याखयक खविरण गनुिपनेछ । साथै, शिरी खवकास, खवज्ञान िथा सचूना प्रखवखध, अनसुन्धान िथा खवकास र मानव 

संसाधन खवकास एवम ्कृखष, ऊिाि, िखनि र पयििन क्षेरको खवकासमा समेि ध्यान खदनपुन ेआवश्यकिा रिकेो 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 प्रखिबििाका साथ सन ्२०१५ सेप्िेम्बरमा खदगो खवकास लक्ष्य 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 गररबी र भोकमरी अन्त्य गने, सबैलाइि स्वास््य र खशक्षा परु् याउन ेिस्िा खवषय समखेिएका छन ्। यसै गरी, 
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लैङ्खगक समानिा, सबैका लाखग स्वच्छ पानी, सबैमा ऊिािको पिुुँच, रोिगारी प्रवििन, आखथिक वखृि, उद्योग, पवूािधार 

खवकास र खदगो शिरीकरण िस्िा खवषयलाइि समिे समखेिएका 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 पररवेश अनसुार कायािन्वयनमा 

ल्याउुँद ैचौधौं योिनादखेि नै खदगो खवकासका लक्ष्यलाई आन्िररकीकरण गनि सरुु गरेको खथयो । बिेि िथा कायिक्रम 

ििुि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 

अद्यावखधक गरी २०७४ सालमा 'नेपालमा दिगो दिकास लक्ष्यको िर्तमान अिस्था ि भािी कायतयोजनााः २०१६-

२०३०' प्रकाशनमा ल्याइएको खथयो । त्यस्िै, खव. सं. २०७४ सालमा ऐखच्छक राखरिय समीक्षा प्रखिवदेन ि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 नपेालमा खदगो खवकास लक्ष्यको आवश्यकिा पखिचान, लागि अनमुान 

िथा खवत्तीय रणनीखिले खदगो खवकास लक्ष्य कायािन्वयन गनि नेपाललाई चाखिन े खवत्तीय स्रोिको आुँकलन र स्रोिका 

संभाव्य क्षरे पखिचान गरेको छ । यस अनसुार खदगो खवकास लक्ष्य कायािन्वयन गनि वाखषिक औसि रू. २० िबि २५ 

अबि रकम आवश्यक पने अनमुान गररएको छ । उि वाखषिक औसि रकममध्ये रू. ११ िबि ११ अबि सरकारी क्षरेबाि, 

रू. ७ िबि ३९ अबि खनिी क्षेरबाि, रू. ८७ अबि सिकारी िथा गैरसरकारी क्षेरबाि र रू. ८८ अबि घर-पररवार क्षेरबाि 

लगानी गनुिपन ेअनमुान गररएको छ । सरकारी र खनिी क्षेरबाि िुन ेलगानीमा क्रमश: रू. २ िबि १८ अबि र रू. ३ िबि 

६७ अबि गरी वाखषिक औसि रू. ५ िबि ८५ अबि नपगु िुनछे । उखल्लखिि न्यनू खवत्तीय स्रोि व्यवस्थापनको लाखग 

आन्िररक रूपमा प्रगखिशील करको व्यवस्था र करको आधार फराखकलो बनाउने गरी कर प्रशासनमा सधुार गने, खनिी 

िथा अन्य क्षेरलाइि लगानीमा प्रोत्सािन गने, सावििखनक खनिी साझेदारी व्यवस्थालाइि प्रभावकारी बनाउनकुा साथै 

वैदखेशक खवकास सिायिा र वदैखेशक लगानीको पररचालन गनुिपन े िुन्छ । साथै, खवत्तीय संघीयिाको कायािन्वयनका 

चरणमा संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबाि थप स्रोि पररचालनको आधार ियार गरी खवत्तीय दायरा बढाउनपुन ेिुन्छ । 

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

ियार गररएका छन ्। खवश्वसनीय र सदुृढ ि्याङ्क प्रणालीको खवकास गनि नयाुँ ि्याङ्क ऐनको मस्यौदा ियार भएको 
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र ि्याङ्क प्रणाली सम्बन्धी राखरिय रणनीखि ियार भई कायािन्वयनमा आएको छ । त्यस्िै, राखरिय िथा प्रादखेशक 

अनगुमन िथा मलू्याङ्कन 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 मागिखनदेशन गदिछन ्। खदगो खवकास लक्ष्यको कायािन्वयन र अनगुमन प्रभावकारी 

बनाउन ेउद्दशे्यले गररन ेसििीकरण र खनयमनका लाखग आवश्यक ऐन काननूको खनमािण र सधुार गन ेखवषयमा संसदको 

भखूमका मित्त्वपणूि िु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  

निुने िुुँदा सरकारी, खनिी, सिकारी, सामदुाखयक क्षरे र खवकास साझदेार बीचमा 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 मलुुकमा रािनीखिक स्थाखयत्व प्राि भएको छ । रािनीखिक 

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

आय वखृि, गणुस्िरीय मानवपुुँिी खनमािण र आखथिक िोखिमको न्यनूीकरण गद ै खव.सं. २०७९ सम्ममा अखि कम 

खवकखसि दशेबाि खवकासशील दशेमा स्िरोन्नखि गने र खव.सं. २०८७ सम्ममा खदगो खवकास लक्ष्य िाखसल गद ैउच्च 

मध्यम आयस्िर भएको मलुुकमा स्िरोन्नखि िुन े 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 क्षेरको पररचालनबाि रूपान्िरणका कायिक्रममा लगानी केखन्द्रि गदै दीघिकालीन सोचले 

खलएका लक्ष्य िा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 समखृि िा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 बलेा 

रािनीखिक दलिरूले िनिाका बीचमा गरेका प्रखिबििािरू अन्िखनिखिि छन ्। नागररकका समखृि र समनु्नखिका यी 

अपके्षा िथा सरकारका प्रखिबििा परूा गनि खवकासका अल्पकालीन र मध्यमकालीन योिना कायािन्वयन गनि नीखिगि 

मागिखचर सखििको दीघिकालीन सोचको आवश्यकिा रिकेो छ ।  

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

खवकासका अवरोध समाि गरी समािवाद उन्मिु समिृ अथिव्यवस्था खनमािण गनि दीघिकालीन सोचको आवश्यकिा 

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

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

रारिलाई एकिाबि र उत्प्रेररि बनाई अगाखड बढाउन समिे दीघिकालीन सोच आवश्यक रिकेो छ ।  

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

बिुआयाखमक गररबीको अवस्थाबाि मिु गद ै खदगो खवकासका लक्ष्य िाखसल गन े िथा मध्यम आयस्िर भएको 

मलुुकमा स्िरोन्नखि गन े र खव.सं. २१०० सम्ममा समनु्नि रारिको स्िरमा परु् याउन २५ वषि अवखधको दीघिकालीन 

सोचको खनमािण गनुि परेको िो ।  
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२.३ दीर्षकालीन सोचको िागषमचत्र 

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

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

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

राखरिय अथििन्रलाई आत्मखनभिर बनाई समिृ 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 गराउने 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 दीघिकालीन सोच केखन्द्रि रिनेछ ।  

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

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

दशेको उच्च आखथिक वखृि र खवश्वव्यापीकरणबाि लाभ खलन ेगरी िाम्रो अथििन्रलाई प्रखिस्पधाित्मक बनाउन ुआवश्यक 

रिकेो छ । साथै, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी संघीय आखथिक नीखि कायािन्वयन गनुिपन े र अनौपचाररक 

अथििन्रको खिस्सालाई औपचाररकीकरण गद ैआखथिक खवस्िार गनुिपने छ ।  

खवकास सम्बन्धी राज्यका नीखििरू लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा आधाररि रिनेछन ्। सबैलाई 

समान अखधकार, अवसर, सरुक्षा र सम्मानको प्रत्याभखूि गररनछे । लोकिन्रको मलू्य र मान्यिामा आधाररि समािवाद 

उन्मिु अथि व्यवस्थाको खनमािणमा सावििखनक, खनिी र सिकारी क्षेरको मित्त्वपणूि भखूमका रिनछे । लगानीको न्यनूिा 

परूा गनि खनिी क्षेर, सावििखनक-खनिी साझेदारी र सावििखनक-खनिी-सिकारी साझदेारीको लगानीलाई प्रोत्साखिि गद ै

राखरिय पुुँिीको खवकास गररनेछ । 

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

चरण समखृि र सिुको आधार खनमािणको मित्त्वपणूि चरण िुनछे । यस चरणमा उच्च आखथिक वखृिका 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 । अखधकांश राखरिय गौरवका आयोिना र 

रूपान्िरणकारी आयोिना पखिलो पाुँच वषिखभर सम्पन्न गनि र गणुस्िरीय पवूािधार खनमािण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व 

अखभवखृि गनिमा राज्यको प्रमिु भखूमका रिनछे । खशक्षा िथा स्वास््यलाई क्रमशः राज्यको खिम्मेवारीमा ल्याउनकुा 

साथै खवद्यमान प्रणालीमा सधुार गरी समान पिुुँच सखििको गणुस्िरीयिा कायम गररनेछ । पन्रौं योिना समखृि र 

सिुको आधारखशला ियार गने पखिलो योिना िुनेछ । 

दोस्रो चरण समखृि र सिुका सचूकिरूमा िीव्र प्रगखि िाखसल गने चरण िुनेछ । यस चरणमा पन्रौं योिना 

पश्चाि् का दईु विा पजचवषीय योिना कायािन्वयनमा आउनेछन ्। यस अवखधमा पन्रौं योिनाले खनमािण गरेका आखथिक 

समखृि र सिुका आधारको मिबिु िगमा िीव्र र उच्च आखथिक वखृि िाखसल गररनछे । यस क्रममा आखथिक वखृिसुँग ै
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प्राि उपलखब्धको खविरण न्यायपणूि बनाउुँद ै लखगनेछ । यस दश वषि अवखधको अन्त्यमा नपेाल उच्च मध्यम आय 

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

िेस्रो चरण समखृि र सिुका सचूकिरूमा सन्िुलन सखििको खदगोपना िाखसल गने चरण िुनेछ । यस चरणमा 

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

अंकको आखथिक वखृि सखिि सामाखिक न्याय कायम गररनछे । दीघिकालीन सोच अवखधको अन्त्यमा अथििन्र 

आत्मखनभिर, स्विन्र र समिृ िुनेछ । साथै, उपलब्ध स्रोि-साधनको अखधकिम पररचालन एवम ् समन्याखयक 

खविरणद्वारा आखथिक असमानिा न्यनू भई समािवादिफि को बािो सदुृढ िुनछे । 

२.४ दीर्षकालीन सोच 

‘सिृद्ध नेपाल, स खी नेपाली’ 

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

िीवनस्िर भएका सिुी नागररक बसोबास गने मलुुक । 

२.५ दीर्षकालीन िामरिय लक्ष्य 

१. सिृमद्ध (Prosperity) २. स ख (Happiness) 

१.१ सविसलुभ आधखुनक पवूािधार एवम ्सघन 

अन्िरआबििा (Accessible modern 

infrastructure and intensive 

connectivity) 

२.१ परररकृि िथा मयािखदि िीवन (Well-being and 

decent life) 

१.२ मानवपुुँिी खनमािण िथा सम्भावनाको पणूि उपयोग 

(Development and full utilization of 

human capital potentials) 

२.२ सरुखक्षि, सभ्य र न्यायपणूि समाि (Safe, 

civilized and just society) 

१.३ उच्च र खदगो उत्पादन िथा उत्पादकत्व (High 

and sustainable production and 

productivity) 

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 वखृि गन,े 

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

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

४. उत्पादन र उत्पादकत्व अखभवखृि 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. सावििखनक सेवाको सदुृढीकरण, प्रादखेशक सन्िुलन र राखरिय एकिा सम्बििन गन े। 

२.७ रूपान्ििणका प्रि ख सम्िाहक 

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

रूपान्िरणका सम्वािक अवलम्बन गररएको छ । यी सम्वािकलाई दीघिकालीन सोचको प्राथखमकिाका क्षेरका रूपमा 

समेि खलई िदनरुूप साधन-स्रोिको व्यवस्था गररनछे । आगामी आवखधक योिनािरू ििुिमा गदाि राखरिय आवश्यकिा 

अनसुार प्राथखमकिािरूमा समयानकूुल पररमाििन गररनेछ । 

१. गणुस्िरीय एकीकृि यािायाि प्रणाली, सचूना प्रखवखध िथा सजचार पवूािधार र बिृि् सजिालीकरण, 

२. गणुस्िरीय मानवपुुँिी खनमािण, उद्यमशील कायि संस्कृखि खवकास र सम्भावनाको पणूि उपयोग, 

३. िल खवद्यिु उत्पादन वखृि र िररि अथििन्र प्रवििन, 

४. उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा अखभवखृि, 

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 अखभवखृि । 

२.८ सहयोगी के्षत्र  

दीघिकालीन सोचका लक्ष्य िाखसल गने सन्दभिमा रूपान्िरणका सम्वािक क्षरेको प्रभावकारी पररचालन गनि 

दिेायका क्षरेिरूलाई प्रमिु सियोगी क्षेरका रूपमा खलइएको छ : 

१. संखवधान, लोकिन्र र खवकास प्रखिको रािनीखिक प्रखिबििा, 

२. िनसाङ्खख्यक लाभ र नागररक सचेिना,  

३. भौगोखलक अवखस्थखि र प्राकृखिक खवखवधिा िथा सम्पन्निा, 
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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 दीर्षकालीन सोचको परिदृश्य ि परििाणात्िक लक्ष्यहरू 

दीघिकालीन सोचको राखरिय लक्ष्यिरू प्राखिको लाखग उच्च आखथिक वखृिदर आवश्यक िुन्छ । यस अवखधमा 

वाखषिक औसि १०.५ प्रखिशि आखथिक वखृिको प्रारखम्भक लक्ष्य अनमुान गररएको छ । यसमध्ये कृखष क्षेरमा वाखषिक 

औसि ५.५ प्रखिशि, उद्योग क्षरेमा वाखषिक औसि १३ प्रखिशि र सेवा क्षरेमा वाखषिक औसि १०.९ प्रखिशि आखथिक 

वखृि िुन ेअनमुान गररएको छ ।  

दीघिकालीन सोच अवखधको आखथिक वखृिदरको लक्ष्य अनरुूप यस सोच अवखधको अखन्िम वषिमा कुल गाििस््य 

उत्पादनमा कृखष क्षेरको अंश २७ प्रखिशिबाि घिेर ९ प्रखिशि, उद्योग क्षरेको अशं १५.२ प्रखिशिबाि ३० प्रखिशि र 

सेवा क्षेरको अशं ५७.८ प्रखिशिबाि ६१ प्रखिशि पगु्न ेअनमुान छ । यसबाि कृखष क्षरेमा 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 िुन ेअनमुान छ ।  

दीघिकालीन सोचको आधार वषि २०७५/७६ मा नेपालको प्रखिव्यखि राखरिय आय १ ििार ४७ अमरेरकी डलर 

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

खदगो खवकास लक्ष्य िाखसल गद ैनपेाल मध्यम आय भएको मलुुकमा स्िरोन्नखि िुनछे । खव.सं. २१०० मा १२ ििार १ 

सय अमरेरकी डलर प्रखिव्यखि राखरिय आय सखिि नेपाल उच्च आयस्िर भएको मलुुकमा स्थाखपि िुनछे ।  

माखथ उखल्लखिि लक्ष्यिरू िाखसल गनि रूपान्िरणका सम्वािक िथा सियोगी क्षेरका अखिररि दिेायका 

ित्त्वलाई प्रमिु आधार खलइएको छ : 

१. राज्यका नीखि र मौखलक िक प्राि गनि उच्च र खदगो आखथिक वखृिको आवश्यकिा । 

२. रािनीखिक िथा नीखिगि खस्थरिा कायम भई आखथिक समखृि उन्मिु अवस्था । 

३. समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व कायम गरी सावििखनक, खनिी, सिकारी र सामदुाखयक क्षरेको लगानी वखृि गन े

उपयिु वािावरण । 

४. िनसाङ्खख्यक लाभ र प्राकृखिक स्रोि-साधनको मित्तम उपयोग । 

५. ज्ञान, सीप, पुुँिी िथा प्रखवखध, पवूािधार र ऊिाि खवकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वखृि । 

६. खव.सं. २०८७ सम्म खदगो खवकास लक्ष्य िाखसल गने राखरिय प्रखिबििा । 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

22 | पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) 

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

मलू्याङ्कन कायिको सदुृढीकरण । 

८. अनौपचाररक अथििन्रलाई क्रमशःऔपचाररक अथििन्रमा रूपान्िरण ।  

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

अवलम्बन । 

१०. ज्ञानमा आधाररि अथििन्रको खवकास र समखृि । 

दीघिकालीन सोचका प्रमिु पररमाणात्मक लक्ष्य दिेायको िाखलका २.१ मा प्रस्ििु गररएको छ । 

तालिका २.१ दीर्िकािीन सोचका प्रमुख पररमाणात्मक िक्ष्यहरू 

क्र.सं. िामरिय लक्ष्य, गन्िव्य ि सूचक एकाइ 

आ.ि. 

२०७५/७६ को 

मस्थमि 

आ.ि. 

२१००/०१ 

को लक्ष्य 

1.  आखथिक वखृिदर (औसि) प्रखिशि ६.८ १०.५ 

2.  कुल गाििस््य उत्पादनमा कृखष क्षेरको योगदान प्रखिशि २७.० ९ 

3.  कुल गाििस््य उत्पादनमा उद्योग क्षेरको योगदान प्रखिशि १५.२ ३० 

4.  कुल गाििस््य उत्पादनमा सवेा क्षेरको योगदान प्रखिशि ५७.८ ६१ 

5.  प्रखिव्यखि राखरिय आय अमरेरकी डलर १,०४७ १२,१०० 

6.  गररबीको रेिामखुन रिकेो िनसङ्ख्या (खनरपेक्ष गररबी)१ प्रखिशि १८.७ ० 

7.  बिुआयाखमक गररबीमा रिकेो िनसङ्ख्या२ प्रखिशि २८.६ ३ 

8.  सम्पखत्तमा आधाररि खिनी गणुक३ गणुक ०.३१ ०.२५ 

9.  
आम्दानीमा माखथल्लो १० प्रखिशि र िल्लो ४० प्रखिशि 

िनसङ्ख्याको अनपुाि (Palma Ratio)१ 
अनपुाि १.३ १.१ 

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

11.  रोिगारीमा औपचाररक क्षेरको खिस्सा प्रखिशि ३६.५ ७० 

12.  खवद्यिु उत्पादन (िखडि क्षमिा) मगेावाि १,२५० ४०,००० 

13.  खवद्यिुमा पिुुँच प्राि पररवार प्रखिशि ८८ १०० 

14.  प्रखिव्यखि खवद्यिु उपभोग खकलोवाि घण्िा २४५ ३,५०० 

15.  ३० खमनेि सम्मको दरूीमा यािायाि पिुुँच भएको पररवार१ प्रखिशि ८२ ९९ 

16.  राखरिय र प्रादखेशक लोकमागि (२ लनेसम्म)*  खक.खम.  ७,७९४ ३३,००० 

17.  राखरिय लोकमागि (२ लने माखथ, दू्रिमागि समिे) खक.खम. ९६ ३,००० 

स्रोर्: १. नेपाल जीिनस्र्ि सिेक्षण; २. बहुआयादमक गरिबीको प्रदर्िेिन, २०१८; ३. नेपाल जनसाङ्ख दययक र्था स्िास््य 

सिेक्षण, २०१६ । 

पनुश्चाः * कालोपत्रे भएको सडक मात्र । 
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तालिका २.१ (क्रमशः) 

क्र.सं. िामरिय लक्ष्य, गन्िव्य ि सूचक एकाइ 

आ.ि. 

२०७५/७६ को 

मस्थमि 

आ.ि. 

२१००/०१ 

को लक्ष्य 

18.  रेलमागि खक.खम. ४२ २,२०० 

19.  इन्िरनेिमा पिुुँच प्राि िनसङ्ख्या प्रखिशि ६५.९ १०० 

20.  अपेखक्षि आय ु(िन्म िुुँदाको) वषि ६९.७ ८० 

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

22.  पाुँच वषि मखुनको बाल मतृ्यदुर (प्रखिििार िीखवि िन्ममा) िना ३९ ८ 

23.  ५ वषि मखुनका कम िौल भएका बालबाखलका३ प्रखिशि २७ २ 

24.  साक्षरिा दर (१५ वषि माखथ)४ प्रखिशि ५८ ९९ 

25.  माध्यखमक िि (९-१२) मा िदु भनािदर  प्रखिशि ४६ ९५ 

26.  उच्च खशक्षामा कुल भनािदर  प्रखिशि १२ ४० 

27.  उच्च मध्यम स्िरको िानेपानी सखुवधा पगुकेो िनसङ्ख्या प्रखिशि २१ ९५ 

28.  आधारभिू सामाखिक सरुक्षामा आबि िनसङ्ख्या प्रखिशि १७ १०० 

29.  लङ्ैखगक खवकास सचूकाङ्क५ सचूकाङ्क ०.८९७ ०.९९ 

30.   मानव खवकास सचूकाङ्क५ सचूकाङ्क ०.५७९ ०.७६० 

स्रोर्: १. नेपाल जीिनस्र्ि सिेक्षण; ३. नेपाल जनसाङ्ख दययक र्था स्िास््य सिेक्षण, २०१६; ४. िादरिय जनगणना, २०६८; 

५. मानि दिकास प्रदर्िेिन, २०१९ । 

पनुश्च: (i) िीर्तकालीन सोचका उदललदखर् लक्ष्य दनर्ातिण गिात २५ िर्तमा नेपाल उच्च आय भएको मलुकुको स्र्िमा पगु्ने लक्ष्य 

ि अन्ध्य िेशको दिकासको अनभुिका आर्ािमा गरिएको छ । 

(ii) शनू्ध्य प्रदर्शर् गरिबीले १ प्रदर्शर् भन्ध्िा कम गरिबी िहकेो अिस्था बुझाउँछ ।  

(iii) आगामी आिदर्क योजनाहरू र्जुतमा गिात मादथ उदललदखर् लक्ष्यहरू समयानकूुल पनुिािलोकन गरिनेछ । 

२.१० सिमिगि िथा मिर्य के्षत्रगि सोच 

क. सिमिगि आमथषक के्षत्र  

 उत्पादन र उत्पादकत्व अखभवखृि गरी उच्च आखथिक वखृि सखिि समन्याखयक खविरण सखुनखश्चि गनुि 

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

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

पररचालन िथा स्वदशेी लगानीलाई प्राथखमकिा खदइनछे । अथििन्रको संरचनामा उत्पादनशील क्षेरको योगदान 

बढाउन औद्योगीकरणिफि  लगानी केखन्द्रि गररनछे । लगानीको वािावरणमा सधुार गनि उद्योग व्यवसायको स्थापनाको 

ियारीदखेि बखिगिमन सम्मका सबै प्रखक्रया र प्रणालीमा सधुार गरी व्यावसाखयक लागि कम गररनेछ । आयाि 

व्यवस्थापन र खनयािि प्रवििनका लाखग अग्र िथा पषृ्ठ सम्बन्धका आधारमा मलू्य अखभवखृि िुन ेउत्पादनशील क्षेरमा 
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वैदखेशक पुुँिी िथा प्रखवखधको आकषिण िथा लगानीका लाखग खवत्तीय प्रोत्सािन खदइनेछ । सचूना प्रखवखध, खवत्तीय पिुुँच 

र सदुृढ कर प्रणालीको माध्यमबाि आखथिक क्षरेका सबै गखिखवखधमा स्वच्छिा, िवाफदिेी र प्रखिस्पधाि कायम गद ै

अथििन्रको औपचाररकीकरणमा वखृि गररनछे । उपलब्ध साधनको खदगो पररचालनबाि प्राि िुने आखथिक खवकासको 

प्रखिफलको समन्याखयक खविरण गररनेछ । 

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

फराखकलो बनाइनछे । रािस्वको आधारलाई क्रमशः प्रत्यक्ष कर र सेवा प्रवािमा आधाररि बनाइनछे । सामाखिक 

सरुक्षा कर प्रणालीको सरुुआि गररनेछ । खछमेकी दशेिरूको कर प्रणालीसुँग प्रखिस्पधी िुन ेगरी संस्थागि आयकरका 

दरिरू पनुरवलोकन गररनेछ । व्यखिगि आयकरमा उध्वि िथा क्षखैिखिक समिा (Vertical and Horizontal 

equity) कायम गररनेछ । भन्सारका दरिरूलाई अथििन्रको लागि नबढ्न े र राखरिय उद्योगको संरक्षण गन े गरी 

पनुरवलोकन गररनछे । कर ििस्थिाको खसिान्ि बमोखिम मलू्य अखभवखृि करको आधार फराखकलो बनाई कर 

दक्षिामा सधुार गररनछे । संघ, प्रदशे िथा स्थानीय ििले करका दर खनधािरण गदाि आखथिक वखृिमरैी कर प्रणालीको 

नीखि अवलम्बन गनि प्रोत्सािन गररनेछ । 

खवत्तीय संघीयिाको कायािन्वयन र खवत्त दायराको पररचालन गदाि समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व कायम गररनछे । 

रािस्व बचि वखृि गरी खवकास खवत्तमा पररचालन गररनछे । आखथिक खक्रयाकलापको खवस्िार र औद्योगीकरणका लाखग 

आवश्यक पवूािधारमा लगानी वखृि गररनछे । सावििखनक िचिमा खवखनयोिन कुशलिा र सजचालन दक्षिा कायम गरी 

उत्पादनशील क्षेर र अथििन्र खवस्िार गन ेगरी लगानी केखन्द्रि गररनेछ । सावििखनक लगानीको उच्च माग सम्बोधन गनि 

सावििखनक खनिी साझेदारीका उपयिु लगानी ढाुँचा अवलम्बन गरी पुुँिी खनमािणमा लगानी वखृि गररनेछ । चाल ु

िचिमा खमिव्यखयिा कायम गद ैयसलाई लखक्षि सीमामा राखिनछे । वैदखेशक िथा आन्िररक ऋणलाई उत्पादनशील 

क्षेरमा पररचालन गररनछे । अन्िरािखरिय आखथिक सिायिा पररचालनलाई कायिक्रम िथा पररयोिना र बिेि सिायिाको 

रूपमा ग्रिण गररनेछ । खवदशेी मदु्राको िोखिम कम गनिका लाखग खवत्त व्यवस्थापनका उपयिु उपाय अवलम्बन 

गररनेछ । नवीनिम लेिामान र लेिा प्रणाली अवलम्बन गरी सावििखनक िथा खनिी क्षेरको खवत्तीय लेिाङ्कन र 

प्रखिवेदन प्रणालीलाई पारदशी बनाउुँद ैखवत्तीय िोखिम कम गररनछे । 

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

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

खनधािरण गने पद्घखि सखुनखश्चि गररनछे । खवत्तीय क्षरे स्थाखयत्वका लाखग खवत्त नीखिसुँग सामजिस्य िुने गरी मौखद्रक नीखि 

अवलम्बन गररनछे । खवत्तीय मध्यस्थिा लागि कम गद ैलखगनेछ । उत्पादनशील र रोिगारीमलूक क्षेरमा सिुखलयिपणूि 

किािको व्यवस्था गररनेछ । खवत्तीय क्षेरको खनयमनलाई सदुृढ बनाई नागररकको बचि र लगानीको िोखिम न्यनूीकरण 

गररनेछ । सम्पणूििामा खवत्तीय पिुुँच र खवद्यिुीय भिुानी प्रणाली कायािन्वयन गररनछे । खवदशेी खवखनमय नीखिमा समय 

सापेक्ष पनुरवलोकन गररनेछ । पुुँिी िािालाई सम्भाव्यिा र उपयिुिाको आधारमा क्रमशः पररवत्यि बनाई पयािि 

वैदखेशक लगानी खभखरन ेर नपेालीले पखन खवदशेमा लगानी गनि पाउन ेव्यवस्था गररनेछ । 
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खबमा व्यवसायको खवस्िार गरी सबै नागररकलाई खबमामा आबि गररनेछ । सामाखिक सरुक्षा, उत्पादन िथा 

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

खवकासका लाखग उत्प्ररेणात्मक नीखि खलई खनयामक खनकायको क्षमिा अखभवखृि गररनेछ । खडखििल अथििन्र 

प्रवििनका लाखग आवश्यक पने सब ैपवूािधारको खवकास गरी यस क्षरेमा रिकेो लागि कम गररनछे ।  

ख. आमथषक के्षत्र 

१. कृमर्, िन िथा प्राकृमिक स्रोि  

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

खवगिमा गररएको खवकासका असल अभ्यास र खसकाइलाई आत्मसाि् गद ैआगामी २५ वषि खभरमा यस क्षेरको खदगो 

खवकासका माध्यमबाि दशेलाई समनु्नि र समिृ बनाइनेछ ।  

यस अवखधमा वैज्ञाखनक, व्यावसाखयक, बिार िथा उपभोिामिुी कृखष प्रणालीको खवकास माफि ि कृखष क्षेरलाई 

प्रखिस्पधी, खदगो, आत्मखनभिर र खनयाििमिुी बनाइनछे । सिकारी र सामखूिक कृखष प्रणाली माफि ि कृखषको उत्पादन र 

उत्पादकत्व अखभवखृि गररनछे । िाद्य िथा पोषण सरुक्षाको सखुनखश्चि गनि राखरिय कृखष अन्वेषण प्रणाली एवम ्

आवश्यक संरचनागि खवकास माफि ि कृखष क्षेरको आधखुनकीकरण, यान्रीकरण र औद्योगीकरण गररनछे । खवज्ञान िथा 

प्रखवखध र िैखवक खवखवधिामा आधाररि िलवाय ुअनकूुलन सखिि खदगो कृखष प्रणाली माफि ि कृखष श्रम र उत्पादनमा 

खवखशष्टीकरण िथा कृखषिन्य वस्िकुो बिार र उपभोगमा खवखवधीकरण गररनछे । िाद्य अखधकार िथा िाद्य सम्प्रभिुा 

सखुनखश् चि गद ै योगदानमा आधाररि खकसानको पेन्सन समेिको िक र अखधकार सखुनखश् चि गररनेछ । कृखष क्षेरमा 

यवुाको आकषिण बढाउन कृखषलाई प्रखवखधमरैी, याखन्रकृि, व्यावसाखयक, उच्च प्रखिफलदायी एवम ्मयािखदि पेसाको 

रूपमा रूपान्िरण गररनछे । कृखष भखूम लगायिका व्यावसाखयक िक-अखधकार एवम ् उत्पादन सामग्रीको आपखूिि 

सखुनखश्चि गद ैखवत्तीय उत्प्ररेणाको माध्यमबाि कृखष क्षेरलाई उत्पादनशील बनाइनछे ।  

आगामी २५ वषिमा कृखष क्षेरमा आखश्रि िनसङ्ख्या २० प्रखिशि रिने अनमुान गररएको छ । यसबाि कृखष 

क्षेरमा रिकेो अधिबेरोिगारी अन्त्य गनि िथा यस क्षेरको उत्पादकत्व अखभवखृि गनि समिे सियोग पगु्नेछ । 

आधखुनकीकरण िथा व्यवसायीकरणको माध्यमबाि कृखषलाई आधखुनक प्रखवखधमा आधाररि उद्यमको रूपमा खवकास 

गररनेछ । मािोमा प्राङ्गाररक पदाथिको मारा ५ प्रखिशि िथा सम्पणूि खसुँचाइयोग्य िखमनमा खसुँचाइ सखुवधा पगुेको 

िुनेछ । प्रमिु बालीिरूको बीउ प्रखिस्थापन दर ५५ प्रखिशिभन्दा बढी परु् याई िखमनको उत्पादकत्व अमरेरकी डलर 

९,५०० प्रखििके्िर र कृखष श्रखमकको उत्पादकत्व १३ ििार अमेररकी डलर प्रखिश्रखमक पगुेको िुनछे । गम्भीर िाद्य 

असरुक्षा िथा िाद्य गररबी शनू्यमा परु् याइनेछ । प्राङ्गाररक िेिीमा आधाररि िलुनात्मक लाभ भएका 

बालीवस्ििुरूको उत्पादनले कृखषिन्य व्यापारमा प्रमिु खिस्सा रिकेो िुनेछ । कृखष िथा पशपुन्छीिन्य उत्पादनमा 

मलुुक आत्मखनभिर िुनकुा साथै कृखष क्षेरको खनयािि व्यापार समिे उल्लेख्य रूपमा वखृि िुनछे ।  

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

सियोग पगु्नेछ । सोच अवखधमा वनले ढाकेको क्षेरफल ४५ प्रखिशि कायम रािी अथििन्रमा यसको योगदान 

उल्लेख्य वखृि गररनछे । सबै संरखक्षि क्षरेमा िैखवक खवखवधिाको संरक्षण गद ै गणुात्मक पयििनको गन्िव्य स्थानका 

रूपमा खवकास गररनेछ । खवद्यमान संरक्षणमिुी सोचमा आधाररि वन व्यवस्थापनलाई खदगो प्रयोग र सोबाि प्राप् ि 
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लाभको समन्याखयक बाुँडफाुँिको व्यवस्था गररनेछ । राखरिय वनको ७५ प्रखिशि क्षेरफल समदुायिरूबाि व्यवस्थापन 

गरी उच्चिम लाभ प्राि गन ेव्यवस्था गररनेछ । कृखष वनको अत्यखधक प्रयोगबाि िलाधार व्यवस्थापन र पयािवरणीय 

पद्घखि संरक्षण गरी कृखष िखमनको गणुात्मक सधुार र उत्पादकत्वमा वखृि गररनछे । प्रखिवषि १३ करोड क्यखूबक खफि 

काठ खदगो रूपमा उत्पादन गरी काष्ठिन्य उद्योगिरूबाि प्राप् ि िुने लाभको समन्याखयक खविरणको व्यवस्था गररनेछ । 

वनिन्य िथा िखडबिुीको उत्पादनमा उल्लेख्य वखृि भई कुल खनयाििको १० प्रखिशि खिस्सा पगुकेो िुने िथा िी 

व्यवसायिरूमा कम्िीमा १५ लाि रोिगारी खसििना भएको िुनेछ ।  

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

नीखिको समयानकूुल पररमाििन गद ैसब ैस्थानीय ििमा भखूमको वगीकरणमा आधाररि भ-ूउपयोग योिना कायािन्वयन 

माफि ि भखूमको मित्तम उपयोग र व्यवस्थापन गररनेछ । आधखुनक नापनक्सा िथा भौगोखलक सचूना प्रखवखध माफि ि 

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

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

आगामी २५ वषिमा नपेालका सबै िलसम्पदाको उपयोग गदाि कृखषयोग्य िखमनमा खसुँचाइ अखभवखृि गन ेनीखि 

खलइनछे । यस अवखधमा २२ लाि िके्िर कृखष योग्य भखूममा भरपदो खसुँचाइ व्यवस्था परु् याइनेछ । यसैगरी, प्रमिु नदी 

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

अन्िरािखरिय स्िरको मापन केन्द्रिरूबाि अद्यावखधक सचूना प्रवाि गररनेछ । िलस्रोि र ऊिाि सम्बन्धी ि्याङ्कको 

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

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

िुनेछ । 

२.  उद्योग, िामणज्य, आपूमिष ि पयषटन  

उद्योग क्षेर आखथिक समखृिको एक मित्त्वपणूि आधारको रूपमा रिकेो छ । आखथिक समनु्नखि िाखसल गनिका 

लाखग खदगो, रोिगारमलूक र उच्च प्रखिफलयिु औद्योखगक खवकास गनुि यस क्षेरको दीघिकालीन सोच रिकेो छ । यस 

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

स्थानीय श्रम र सीपमा आधाररि उद्योगको प्रवििन र खवकासका साथै खनयािि प्रवििन 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 प्रवििनबाि सबल औद्योखगक वािावरण खसििना गररनेछ । उद्योग 

क्षेरको खवकासका लाखग संघ-प्रदशे र प्रदशे-प्रदशेबीच समन्वय कायम भई गखिशील औद्योखगक खवकास भएको िुनेछ । 

प्रखवखधमैरी उद्योग क्षेरको खवकास माफि ि अग्र िथा पषृ्ठ सम्बन्धका आधारमा प्रखिस्पधी क्षमिा खवकास भई खनयािि 

व्यापारमा उल्लेख्य वखृि भएको िुनेछ । औद्योखगक खवकासका लाखग अध्ययन, अनसुन्धानबाि प्राि नखििालाई 

उपयोग गररएको िुनेछ । बौखिक सम्पखत्तको अखधकार संरक्षण गरी नवप्रवििनको प्रवििन गररनेछ । िानी अन्वेषणलाई 

खवशेष िोड खदई िानी िथा िखनििन्य उद्योगको िोि र अन्वषेण गरी उपयोगमा ल्याइनछे । उखल्लखिि सोच 
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प्राखिका लाखग सरकारको भखूमका उत्प्रेरक, सििकिाि र खनयामकको रूपमा र खनिी क्षरेको निेतृ्वदायी भखूमका 

रिनछे । 

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

खद्वपक्षीय व्यापार संझौिाका साथै खवश्वव्यापीकरण, अन्िरखनभिरिा र आबििाले व्यापारमा थप अवसर खसििना भएका 

छन ्। यस क्षेरमा खनयािि प्रवििन, आयाि व्यवस्थापन र आखथिक समखृिका लाखग व्यापार सन्िलुन कायम गन ेगरी 

दीघिकालीन नीखि िथा कायिक्रम िय गररएका छन ्। 

उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेख्य रूपमा वखृि, व्यापार पवूािधारको सघन रूपमा खनमािण र खवकास, 

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

साथै उन्नि प्रखवखधको प्रयोग यस क्षेरको दीघिकालीन सोच रिकेो छ । उत्पादन र पारविन लागि कम गनि व्यापार 

सििीकरणका थप उपाय अवलम्बन गररनछे । 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 

अखभवखृि गरी व्यापार कूिनीखिलाई सदुृढ गररनछे । सेवा व्यापारको प्रवििन िथा खवद्यिुीय व्यापार सम्बन्धी क्षमिा 

अखभवखृि गररनेछ । समग्रमा, नपेाली वस्िु िथा सेवालाई खवश्व बिारमा सिि रूपमा उपलब्ध गराउन ेव्यवस्था गरी 

खनयािि प्रवििन र आयाि व्यवस्थापन माफि ि व्यापार सन्िलुन कायम गररनछे । 

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

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

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

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

खवकास र प्रखिस्पधी आपखूिि प्रणालीको प्रवििन गररनछे ।  

आपखूिि क्षेरलाई पारदशी एवम ्प्रखिस्पधी बनाउुँद ैआधारभिू र अत्यावश्यक वस्िुको सिि र सलुभ भण्डारण 

िथा खविरण प्रणालीको खवकास भएको िुनछे । प्रकोप र सङ्किको अवस्थामा प्रयोग गनि सक्न ेगरी पयािि िाद्यान्न र 

अत्यावश्यक वस्िुको भण्डारण गररनेछ । िाद्य सरुक्षाको प्रत्याभखूि, प्रभावकारी बिार अनगुमन, नीखिगि र काननूी 

सधुार, संस्थागि क्षमिा खवकास र प्रखक्रयागि सधुारको माध्यमबाि आपखूिि क्षरेलाई पारदशी र प्रखिस्पधी बनाउुँद ै

आपखूिि प्रणालीलाई भरपदो र सिि िुल्याउन ेगरी यस क्षेरका समग्र नीखि िथा कायिक्रम कायािन्वयन िुनेछन ्।  

अखद्विीय प्राकृखिक एवम ्सांस्कृखिक सम्पदा र खवखवधिाको कारण पयििन क्षेरमा िलुनात्मक लाभ उच्च रिकेो 

छ । नपेाललाई आकषिक, सरुखक्षि र मनोरजिनात्मक पयििकमैरी गन्िव्य बनाउने दीघिकालीन सोच रिकेो छ । खवश्व 

पयििन बिारमा नपेाल एक प्रमिु आकषिक पयििकीय गन्िव्यको रूपमा स्थाखपि िुनेछ । साथै, नयाुँ पयििकीय 

गन्िव्यिरूको पखिचान र खवखवधीकरण गद ैपयििकीय पवूािधार खवकासमा खनिी क्षेरको लगानी प्रवििन गररनेछ । पयििन 

पवूािधारमा आधखुनक प्रखवखधको प्रयोग गरी पयििन सेवालाई गणुस्िरीय, सरुखक्षि र खवश्वाखसलो बनाइनछे । प्राकृखिक 

सनु्दरिा, अध्यात्म, प्राचीन ज्ञान र दशिनको उद ्गमस्थल, िैखवक खवखवधिा िस्िा खवखशष्ट प्रकृखिका पयििकीय गन्िव्य र 

उपििरूले खसििना गरेका अवसरिरूको उपयोग माफि ि पयििन क्षेरको प्रवििन गररनेछ । यी प्रयासबाि पयििक आगमन 

र रोिगारीका अवसरमा उल्लेख्य वखृि भई िनिाको िीवनस्िरमा उल्लेख्य सधुार भएको िुनछे । 
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सांस्कृखिक सम्पदािरूलाई आखथिक खक्रयाकलापिरूमा आबि गराई त्यसको लाभ िनस्िरमा परु् याइनेछ । 

क्षेरीय र स्थानीय संस्कृखि िथा परम्पराको िगेनाि गनुिका साथै सबै िाििाखि र धमि समदुायिरूको पखिचान र 

मौखलकिा कायम गररनछे । नेपाल एक सामाखिक सांस्कृखिक रूपले सम्पन्न आकषिक गन्िव्य मलुुकको रूपमा खवश्वमा 

पररखचि िुनछे । अथििन्रमा पयििन क्षरेको उल्लेिनीय योगदान रिन ेर रोिगारीमा पखन यस क्षेरको उल्लेख्य खिस्सा 

रिन ेअवस्था खसििना गररनछे । 

ग.  सािामजक के्षत्र  

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

आस्था वा अन्य कुन ै आधारमा भदेभाव नगन े संखवधान प्रदत्त नागररक िकको सखुनखश्चििा िुन े गरी सामाखिक 

खवकासका प्रयास केखन्द्रि िुनेछन ् । खदगो खवकास लक्ष्य िाखसल गनि सामाखिक खवकासको क्षरेले खवशेष योगदान 

गनेछ । सामाखिक सरुक्षा िथा संरक्षणका माध्यमबाि सामाखिक न्याय, खवकास र समखृि िाखसल गररनछे ।  

संखवधान प्रदत्त स्वास््य सम्बन्धी नागररकको मौखलक िकलाई सखुनखश्चि गद ै 'समदृ्ध मलुुकको लादग स्िस्थ 

नागरिक' को दीघिकालीन सोच िाखसल गनि स्वस्थ, सबल, उत्पादनशील र सिुी नागररक सखििको समाि खनमािणमा 

िोड खदइनछे । औसि आय ुबढाउने, गणुस्िरीय स्वास््य सेवामा नागररकको समिामलूक पिुुँच िथा उपभोग सखुनखश्चि 

गन,े स्वास््यलाई अन्य खवषय क्षेरगि नीखिमा समावेश गद ैस्वस्थ िीवनशैली प्रवििन गररनछे । यस अवखधमा स्वस्थ, 

सबल र सखक्रय िीवन सखििका नपेालीको औसि आय ु८० वषि पगुकेो िुनेछ ।  

खशक्षाको माध्यमबाि व्यखिको सवािङ्गीण खवकास र सामाखिक आखथिक रूपान्िरणका लाखग गणुस्िरीय 

खशक्षा प्रणाली खवकास गररनेछ । कुनै पखन कारणले कुनै बालबाखलकाले बीचम ै पढाइ छोड्नपुन ेअवस्थाको अन्त्य 

गररनेछ । स्थानीय ििमा रिकेा रैथाने ज्ञान र सीपको िोिी गरी आधखुनक ज्ञान र सीपसुँग एकीकृि गररनेछ । वैज्ञाखनक 

अनसुन्धानिरूमा शैखक्षक संस्था, मन्रालय र उद्योगसुँगको समन्वयमा यवुा पररचालन गररनछे । िनशखि प्रक्षपेणको 

आधारमा िनशखि उत्पादन गनि सरकारी लगानीमा उच्च वखृि गररनछे । 

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

केन्द्र स्थापना र सजचालन गररनेछ । व्यावसाखयक िथा प्राखवखधक खशक्षा एवम ्सीपमलूक िाखलमका माध्यमबाि सब ै

यवुा िथा वयस्क उत्पादनशील िनशखिमा पररणि भई राखरिय िथा अन्िरािखरिय स्िरमा प्रखिस्पधाि गनि सक्षम भएका 

िुनेछन ्। उच्च खशक्षालाई ज्ञान उत्पादन केन्द्रको रूपमा खवकास गनि अनसुन्धानमा आधाररि खशक्षा खवकासमा िोड 

खदइनेछ । खवज्ञान िथा प्रखवखधको खवकास एवम ्उपयोगको मागिखचर ियार गरी लाग ूगररनेछ । 

लैङ्खगक समिा िथा मखिला सशखिकरणसुँग सम्बखन्धि खवखभन्न खक्रयाकलापको कायािन्वयन माफि ि आखथिक 

समखृिमा मखिलाको योगदान अखभवखृि गरी नपेाललाई लैङ्खगक समानिा भएको रारिको रूपमा पखिचान स्थाखपि 

गररनेछ । लैङ्खगक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागि गद ै मखिलाको सम्माखनि िीवनयापनको वािावरण 

सखुनखश्चि िुनकुा साथै मखिला खवरुि िुने सबै प्रकारका भेदभाव, खिसंा र शोषणको अन्त्य भएको िुनछे । 

अन्िरािखरिय स्िरमा गररएको प्रखिबििाअनरुूप बाल अखधकारको सखुनखश्चििा गररनछे । बालबाखलका िथा 

खकशोरखकशोरी खवरुि िुने शारररीक र मानखसक लगायि सबै प्रकारका खिसंा, खवभेद, दवु्यिविार, शोषण र उपके्षाको 

अन्त्य गद ैबालमैरी समािको खनमािण िुनछे । 
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समािमा खवद्यमान सबै प्रकारका खवभेद, गररबी र असमानिाको अन्त्य गरी आखथिक समानिा, समखृि, 

सामाखिक न्याय र सामाखिक सरुक्षा िथा संरक्षणका खवद्यमान प्रणालीमा सधुार गररनेछ । गररबी, सामाखिक िथा 

लैङ्खगक खवभदे िथा िोखिमपणूि अवस्थामा रिकेा व्यखि िथा समदुायको प्रखिरोध क्षमिा अखभवखृि, अवसर, पिुुँच र 

सिभाखगिा प्रवििन माफि ि नागररकको गणुस्िरीय एवम ्मयािखदि िीवन सखुनखश्चि गररनेछ । 

र्.  पूिाषधाि के्षत्र 

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

रूपान्िरणको खदशालाई गखि प्रदान गन ेकायिमा अिम ्भखूमका िेल्दछ । पवूािधार क्षरे दरूगामी खवकासको सम्वािकको 

रूपमा पखन रिकेोले यस क्षरेको समिामलूक, समावेशी, रोिगारमलूक समाि खनमािणमा प्रत्यक्ष रूपमा योगदान 

रिनछे । आखथिक समखृिको सचूकको रूपमा रिकेो सविसलुभ िथा आधखुनक पवूािधार एवम ्सघन अन्िरआबििाका 

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

दीघिकालीन सोच अवखधको पखिलो चरणमा पवूािधार क्षेरलाई प्राथखमकिा खदने नीखि खलइएको छ । यस 

चरणमा पवूािधार क्षेरमा खनमािणाधीन आयोिनािरू सम्पन्न गने र रूपान्िरणकारी आयोिनािरूको पखिचान, छनोि 

ि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 िुनेछ । िेस्रो चरणमा खनखमिि पवूािधारको खवकासबाि प्रखिफल प्राि िुन े सन्िलुन सखििको खदगोपना 

कायम गररनछे । 

पवूािधार क्षेरमा खनिी िथा सिकारी क्षेरको सिभाखगिा एवम ् लगानी अपररिायि छ । सावििखनक-खनिी 

साझेदारी र सावििखनक-खनिी-सिकारी साझेदारीमा खनमािण भएका भौखिक संरचना गणुात्मक िथा उच्च 

व्यवस्थापकीय प्रखवखधमा आधाररि िुन े र सन्िुलन सखििको खदगोपना िाखसल गनि थप मद्दि पगु्न े िुुँदा त्यस्िो 

साझेदारीलाई उच्च प्राथखमकिा खदइनेछ । ऊिाि, यािायाि (सडक, िल यािायाि, रेलमागि, िवाई यािायाि र 

रज्िमुागि), सजचार, शिरी खवकास लगायिका उपक्षरेको समन्वयात्मक रूपमा अन्िरािखरिय मापदण्ड अनरुूप खवकास 

गरी सरुखक्षि, भरपदो, सलुभ र गणुस्िरीय पवूािधार सेवा उपलब्ध गराइनछे । राखरिय पुुँिी खनमािणमा योगदान पगु्ने गरी 

पवूािधार क्षेरमा संलग्न खनमािण व्यवसायी िथा परामशिदािाको पखन व्यावसाखयक क्षमिा अखभवखृि गररनेछ । 

ऊिािको क्षरेमा प्रक्षेखपि थप ऊिाि उत्पादन, ऊिाि खमश्रण र सदुृढ प्रसारण िथा खविरण प्रणाली माफि ि दशेखभर 

स्वच्छ ऊिाि िपिमा वखृि गरी वािावरण र िलवायमुा पने नकारात्मक असर कम गद ैलखगनछे । यस अवखधमा ३५ 

ििार मेगावाि िलखवद्यिु र ५ ििार मगेावाि वैकखल्पक ऊिाि उत्पादन गरी प्रखिव्यखि ऊिाि िपि २४५ खकलोवाि 

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

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

खनमािण गनछे । यािायाि क्षेरको दीघिकालीन आवश्यकिा पररपखूिि गनि यािायाि संरचना र सेवाको खवकास िथा 

खवस्िारका कायि योिनाबि रूपमा अगाखड बढाइनछे । अन्िरािखरिय मापदण्ड अनरुूप आखथिक िथा सामाखिक रूपमा 

खदगो यािायाि संरचना खनमािण गररनेछ । काठमाडौं-िराई मधेस दू्रिमागि, पवूि-पखश्चम रािमागि, उत्तर-दखक्षण लोकमागि 

लगायिका राखरिय रणनीखिक मित्त्वका सडकलाई एखसयाली िाइवे मापदण्ड अनरुूप चारदखेि आठ लेनसम्म खनमािण 
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र खवस्िार गरी पणूि रूपमा सजचालनमा ल्याइनछे । रेल, िल, िवाई, केबलकार र रोपव े लगायिका यािायाि 

पवूािधारलाई एकीकृि यािायाि प्रणालीमा आबि गरी खवकास िथा खवस्िार गररनछे । लगानीयोग्य पुुँिी र प्रखिफल 

िथा आवश्यकिाको आधारमा शिरी क्षेरमा बिृि् पररविन सेवा (मिेो, िलुका रेल पररविन, दू्रि बस सेवा प्रणाली, 

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

िचि बचि गनुिका साथै क्षरेीय िथा अन्िरािखरिय आबििामा सिििा ल्याइनेछ । आधखुनक प्रखवखधमा आधाररि 

खनमािण िथा सम्भार, सजचालनमा व्यवस्थापकीय कुशलिा र सेवाको गणुस्िर सखुनखश्चि गररनेछ ।  

अन्िरािखरिय िथा क्षरेीय यािायाि आबििाका लाखग दू्रि र भरपदो साधनको रूपमा िवाई यािायािको 

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

प्रवििन गनि िवाई पवूािधारको 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 क्षरेमा सविसलुभ प्रखवखधको उच्चिम प्रयोग िथा संस्थागि क्षमिा खवकासमा िोड खदनकुा साथै 

एकीकृि खडखििल सेवा प्रवििन 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, योिनाबि, वािावरणमैरी, 

खवपदप््रखिरोधी, सरुखक्षि, व्यवखस्थि, समावेशी, आखथिक रूपले गखिशील एवम ् सांस्कृखिक िथा परुािाखत्त्वक मित्त्व 

कायम िुन ेगरी सरुम्य शिरिरूको खवकास गररनछे । शिरीकरणलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसुँग आबि गरी रोिगारी 

खसििना र आखथिक खक्रयाकलाप वखृि िुने गरी शिरी खवकास िथा खवस्िार गररनेछ । 

यस अवखधमा पवूािधार क्षेरमा आमलू पररवििन आएको िुनछे । स्वच्छ ऊिाि उपभोगमा मलुुक समनु्नि िुनेछ । 

सबै बस्िीिरूमा यािायाि सेवा पगुेको िुनछे । ७५ प्रखिशि सडक सजिाल सबै िालको मौसममा चल्ने पक्की 

सडकमा स्िरोन्नखि िुनेछन ्। साथै, केन्द्र र प्रदशे िथा प्रदशे रािधानीिरूबीच दू्रि यािायाि सेवा खवस्िार भएको 

िुनेछ । यस अवखधमा िवाई, रेल िथा िल यािायाि सजिाल खवस्िार भई अन्िरािखरिय आबििाका साथ 

सजचालनमा आएको िुनेछ । बस्िी िथा बिार बीचको दरूी बढीमा आधा घण्िाको मोिर यारामा सीखमि भएको 

िुनेछ । शि प्रखिशि िनसङ्ख्या आधखुनक सजचारको पिुुँचखभर आबि भएको िुनछे । सम्पणूि सरकारी िथा खनिी 

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

योगदान पगुकेो िुनछे । आखथिक गखिखवखध िथा गखिशीलिा र रोिगारीका अवसर वखृि िुन ेगरी सघन शिर, नयाुँ शिर 

र शिरी कोररडोरको व्यवखस्थि खवकास गररनछे ।  

ङ. लोकिन्त्र ि स िासन 

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

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

स्विन्र, खनरपक्ष र सक्षम न्यायपाखलका, काननूी राज्यको अवधारणाको प्रभावकारी कायािन्वयन र आधारभिू 
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लोकिाखन्रक मलू्य-मान्यिालाई संस्थागि गद ै आमनागररकले संखवधानप्रदत्त िकको प्रभावकारी उपभोग र अभ्यास 

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

िनिाको प्रत्यक्ष सिभाखगिा, पिुुँच र सामाखिक न्यायमा आधाररि लोकिाखन्रक शासन प्रणाली सदुृढ भएको िुनेछ ।  

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

सदाचारयिु एवम ् स्वअनशुाखसि शासन प्रणालीलाई संस्थागि गद ै सेवा प्रवािमा रिकेा कायिखवखधगि प्रखक्रयालाई 

खछिो र सिि बनाउन आधखुनक प्रखवखधमा आधाररि खवद्यिुीय शासन प्रणालीको खवकास र खवस्िार गद ै गणुस्िरीय 

सेवामा नागररकको पिुुँच सखुनखश्चि गररनेछ ।  

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

सामाखिक न्यायसुँग सम्बखन्धि संवैधाखनक र काननूी संरचनाको संस्थागि खवकास र सदुृढीकरण िथा सन्िुखलि र खदगो 

खवकासका लाखग शाखन्िपणूि र समिामलूक समावेशी समािको प्रवििन गररनेछ । साथै, संखवधानप्रदत्त मौखलक िकको 

क्रमशः कायािन्वयन र सामाखिक न्याय माफि ि मानव अखधकारको अभ्यास भएको िुनेछ । 

च.  अन्ििसम्बमन्धि मिर्य के्षत्र 

दीघिकालीन सोच प्राखिका लाखग अन्िरसम्बखन्धि खवषयिरूले दीघिकालीन उपलखब्धलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष 

रूपमा प्रभाव पान ेसन्दभिमा राज्यका नीखि, योिना िथा कायिक्रमले सम्बोधन गनुिपन ेसामाखिक, आखथिक, रािनखैिक 

िथा वािावरणीय आयामिरू समखेिएका अन्िरसम्बखन्धि खवषयिरूमा एउिा क्षेरमा भएको पररवििन वा उपलखब्धको 

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

सबैका लाखग मयािखदि रोिगारीका अवसर सखुनखश्चि गद ैअनौपचाररक क्षेरलाई क्रमशः औपचाररकीकरण गद ै

सबै श्रखमकलाई सामाखिक सरुक्षाको दायरामा ल्याइनछे । असल श्रम सम्बन्ध स्थापना र श्रखमकको क्षमिा अखभवखृि 

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

सामाखिक सरुक्षा सम्बन्धी कोषिरूको खदगो व्यवस्थापन सखिि अखधकांश नागररकलाई योगदानमा आधाररि 

सामाखिक सरुक्षा प्रणालीमा आबि गराउुँद ै समिामलूक र न्यायपणूि समाि खनमािण गररनछे । सामाखिक सरुक्षामा 

योगदान गनि नसक्न ेएवम ्आफ्नो िीवनयापन आफैं  गनि नसक्न ेअशि, अपाङ्गिा भएका ि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 िथा नवप्रवििनशील िुने गरी यवुा उद्यमशीलिाको खवकास गररनेछ । आखवरकार 

र नवप्रवििनका लाखग उपयिु वािावरण खसििना गनि लगानी, बौखिक सम्पखत्तको अखधकार सम्बन्धी काननूी िथा 

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

कोषिरूको व्यवस्था गररनेछ । खनिी क्षरेको सिकायिमा उद्यमशीलिा खवकास केन्द्रिरूको स्थापना गररनछे । 

अन्िरािखरिय बौखिक सम्पखत्त संस्थाको खवश्वव्यापी डािाबेसमा नपेालबाि दिाि भएका बौखिक अखधकार सम्बन्धी 

पेिेन्ि, खडिाइन, भौगोखलक पखिचान, औद्योखगक खडिाइन, यखुिखलखि मोडेल, िेडमाकि  र कखपराइिको सङ्ख्यामा वखृि 

भएको िुनछे । 
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प्रत्येक स्थानीय ििको कम्िीमा १० प्रखिशि क्षेरमा िररयाली प्रवििन गररनेछ । पच्चीस वषिमा वाय ुप्रदषुणको 

मारा (PPM 2.5) सबै शिरमा ३० माइक्रोग्राम प्रखि घनखमिरभन्दा कम िुने अवस्था खसििना गररनछे । ठूला शिर िथा 

औद्योखगक क्षरेमा फोिोरमलैा व्यवस्थापनका लाखग आधखुनक प्रखवखधमा आधाररि यन्रशाला स्थापना गररनछे । कुखिन े

र सड्न े फोिोरबाि प्रांगाररक मल बनाई कृखषमा प्रयोग गररनेछ । िररिगिृ ग्याुँस उत्सििनमा कमी ल्याइनेछ । साथै, 

वािावरण सम्बन्धी अद्यावखधक ि्याङ्क (Real Time Data) ियार गररनछे । यो समयमा िखनि ऊिाि िपिलाई 

स्वच्छ खवद्यिुीय ऊिाि माफि ि प्रखिस्थापन गद ैयसको खिस्सा ५० प्रखिशिखभर सीखमि गररनेछ । 

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

खवकास गरी समिृ रारि खनमािण गनिका लाखग खवज्ञान, प्रखवखध र अनसुन्धानमा कुल गाििस््य उत्पादनको २.५ 

प्रखिशिसम्म लगानी गररनेछ । यसका लाखग अनसुन्धान िथा खवकासका लाखग शैखक्षक प्रणालीमा सधुार, अनसुन्धान 

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

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

खवकासका लाखग ि्याङ्क प्रणाली सदुृढीकरण गररनेछ ।  

छ. गरिबी, असिानिा ि प्रादेमिक सन्ि लन 

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 ल्याई खव.सं. २१०० सम्ममा अन्त्य गररनछे । बिुआयाखमक गररबीमा रिकेा २८.६ प्रखिशि 

िनसङ्ख्यालाई खव.सं. २०८७ सम्ममा ६ प्रखिशि र खव.सं. २१०० सम्ममा ३ प्रखिशिमा सीखमि गनिका लाखग लखक्षि 

कायिक्रम सजचालन गररनछे । यसैगरी उपभोग िचि र सम्पखत्तको स्वाखमत्वमा आधाररि असमानिा मापन गन े खिखन 

गणुक क्रमश: कम गद ैलखगनेछ ।  

संखवधानप्रदत्त मौखलक िकको कायािन्वयन गनि काननूी र संस्थागि व्यवस्था गरी गररबीको अन्त्य र असमानिा 

कम गनेिफि  राज्यका संयन्रिरू पररचालन गररनछे । ििगि सरकार, खनिी िथा गैरसरकारी क्षेर, सिकारी क्षरे र 

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

गररनेछ । रोिगार िथा स्वरोिगारमलूक सीप खवकास िाखलम र शैखक्षक कायिक्रम सजचालन गनुिका अखिररि खशक्षा, 

स्वास््य र रोिगारीका अवसरमा गररबको पिुुँच सखुनखश्चि गररनेछ । उत्पादनका साधन सीखमि व्यखिमा केखन्द्रि िुन 

नखदई खिनीिरूको प्रयोगमा गररब वगिको पिुुँच वखृि गररनेछ । संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबाि गररबी र असमानिा 

न्यनूीकरण लखक्षि कायिक्रम र आयोिना ििुिमा गरी कायािन्वयन गने नीखिगि र संस्थागि प्रबन्ध गररनेछ । उत्पादन 

िथा उत्पादकत्व वखृि, सामाखिक सरुक्षाको दायरा खवस्िार, आरक्षण र सकारात्मक खवभेदका रणनीखि िथा कायिक्रम 

अवलम्बन गररनेछ ।  

यस अवखधमा सामाखिक-आखथिक लगायि समग्र खवकासका क्षरेमा प्रदशेिरूबीच रिकेो असमानिा र 

असन्िलुन कम गने लक्ष्य खलइएको छ । आमनागररकको दशेप्रखि सम्मान भावना िथा अपनत्व खसििना िुने गरी 

समिामलूक प्रादखेशक खवकासको रणनीखि अवलम्बन गररनछे । िरेक प्रदशेका बाखसन्दाले खवकासका प्रखिफलको 

समान उपयोगको अवसर प्राि गरी िीवनस्िरमा गणुात्मक सधुार भएको अनभुखूि गन े अवस्था खसििना गररनछे । 
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संखवधानले मागिदशिन गरे बमोखिम उपलब्ध स्रोि, साधन र अवसरमा नागररकको समान पिुुँच, प्रयोग र प्रखिखनखधत्व 

िुन सक्ने अवस्था खसििना गनि सकारात्मक खवभेद, आरक्षण र खवशेष/लखक्षि कायिक्रम कायािन्वयन गररनछे । उपभोग र 

सम्पखत्तको असमानिा, मानव खवकास, गररबी, खशक्षा, स्वास््य, आवास, सखुवधा, पोषण आखद सचूक अनसुार 

सापेखक्षक रूपमा कमिोर दखेिएका प्रदशे नं. २, कणािली प्रदशे र सदुरूपखश्चम प्रदशेको खवकासमा अन्य प्रदशेिरूसुँग 

समिा कायम गनि सन्िुखलि खवकासका रणनीखि अवलम्बन गररनेछ । खवकास सचूकाङ्कलाई आधार खलई सब ै

प्रदशेमा भौखिक, सामाखिक िथा आखथिक पवूािधारको समानपुाखिक खवकास गररनछे ।  

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

रािस्व बाुँडफाुँि र प्राकृखिक स्रोि-साधन उपयोगलाई अद्यावखधक ि्याङ्कमा आधाररि बनाइनछे । एक प्रदशे वा 

स्थानीय ििले अवलम्बन गरेको खवकासका असल अभ्यास अको प्रदशे वा स्थानीय ििले अनकुरण गने र आपसमा 

स्वस्थ प्रखिस्पधाित्मक खवकासका अखभयान सजचालन गने िफि  प्रदशे र स्थानीय ििलाई उत्प्ररेरि गररनेछ । प्रादखेशक 

असन्िलुन कम गनि संघ, प्रदशे र स्थानीय िििरू बीचको आपसी समन्वय, सिकायि र सियोग अखभवखृि 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 गने पररकल्पना गररएको छ । 

िीव्र र सन्िखुलि आखथिक खवकास, समखृि, सशुासन र नागररकले सिुको अनभुखूि प्राि गन े दरूदृखष्ट पन्रौं योिनाले 

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

क्षेरसुँगको सिकायिद्वारा लखक्षि उद्दशे्य िाखसल गने यो पखिलो योिना िुनेछ । यस योिनाले वििमान पसु्िाले नै अनभुिू 

गने गरी समखृि र सिु प्राखि गन े र समािवाद उन्मिु अथििन्रको आधार खनमािण गनेछ । आय वखृि, गणुस्िरीय 

मानवपुुँिी 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 पगु्ने गरी पन्धौं योिना ििुिमा गररएको छ । 

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

सखििको आखथिक वखृि िाखसल गने गरी उपलब्ध स्रोि-साधनको मित्तम पररचालन गररनछे । यसका लाखग आखथिक 

गखिखवखधमा खवस्िार एवम ्गखिशीलिा ल्याउने गरी लगानी केखन्द्रि गररनेछ । खनिी, सिकारी र सामदुाखयक क्षेरलाई 

एकअकािको पररपरूकका रूपमा पररचालन गररनेछ । यी क्षरेिरूबाि गररन े लगानी, उत्पादकत्व अखभवखृि िथा 

उद्यमशीलिा प्रवििनद्वारा अथििन्रलाइि उत्पादनमिुी, रोिगारमलूक र आत्मखनभिर बनाउुँद ै अथििन्रको संरचनात्मक 

पररवििन गनेिफि  उन्मिु गररनछे । संघीय संरचना बमोखिम संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको बीचमा सिकाररिा, 

सिअखस्ित्व र समन्वयको खसिान्िका आधारमा आखथिक, सामाखिक, पयािवरणीय र सशुासन सम्बन्धी लक्ष्यिरू 

िाखसल गने गरी योिना कायािन्वयन गररनेछ । सामाखिक न्यायमा आधाररि समिामलूक समाि खनमािण गनेिफि  योिना 

लखक्षि िुनछे । अन्िरािखरिय र क्षेरीयस्िरमा गररएका प्रखिबििाको आन्िररकीकरण गद ैअथििन्रका सियोगी क्षेरको 

पररचालनद्वारा रूपान्िरणका सम्वािकको क्षेरमा लगानी केखन्द्रि गरी राखरिय अथििन्रको आकार वखृि गनेिफि  

योिनामा िोड खदइएको छ । आन्िररक िथा बाि् य स्रोि र साधन िथा अन्िरसरकारी खवत्तको पररचालनद्वारा िीन 

ििको सरकारको कायिमा सामजिस्यिा कायम गरी आखथिक समखृि र नागररक सिुको अनभुखूिको आधार खनमािण 

गनेिफि  यो योिना केखन्द्रि रिनछे । 

३.२ च नौिी िथा अिसि 

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

आधखुनक पवूािधार र गणुस्िरीय मानवपुुँिी खनमािण गद ै िीव्र आखथिक वखृि िाखसल गनि िरूरी िुन्छ । खनरपके्ष र 

बिुआयाखमक गररबीको अन्त्य र आय असमानिा सारभिू रूपमा घिाउन ठूलो स्रोि र साधनको आवश्यकिा पदिछ । 
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यसैगरी व्यवखस्थि शिरीकरण, एकीकृि एवम ् सरुखक्षि बस्िी खवकास, ग्रामीण पवूािधार खवकास, स्वच्छ ऊिािको 

उपभोगमा वखृि र सचूना प्रखवखधको खवकास गने कायि समेि त्यखिकै मित्त्वपणूि रिकेो छ । कृखष र वनिन्य उत्पादनमा 

व्यावसायीकरण, उद्योग क्षरेको खवस्िार र सेवा क्षरेको गणुस्िरीयिा अखभवखृि गद ैउत्पादन र उत्पादकत्व वखृि गनुि 

पखन उखत्तकै चनुौिीपणूि छ । स्वस्थ र खशखक्षि नागररक एवम ् दक्ष मानव संशाधनको खवकासद्वारा उत्पादनशील 

रोिगारीका अवसर अखभवखृि गरी िनसाङ्खख्यक लाभको उपयोग गनि र खवत्तीय संघीयिाको कुशल कायािन्वयन गरी 

समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व कायम गने कायि समिे 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 गने 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 लागि अनमुान, 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 समखृिको खदशामा अगाखड बढ्न ुर प्रदशे िथा स्थानीय ििमा खदगो खवकास, समखृि र सशुासनका क्षेरमा िुन े

प्रखिस्पधी भावना आफैं मा अवसरको रूपमा रिकेो छ । साथै, उपलब्ध िनसाङ्खख्यक लाभलाई मानवपुुँिी खनमािणको 

माध्यमद्वारा मलुुकको खवकासमा उपयोगको सम्भावना उच्च छ । अथििन्रका सियोगी क्षेरको पररचालन र 

रूपान्िरणका सम्वािक क्षरेको पखिचान गरी लगानी केखन्द्रि गनि सिि वािावरण खनमािण िुन,ु प्रदशे र स्थानीय ििमा 

िुने खवत्तीय िस्िान्िरणबाि पुुँिीगि िचि र गणुस्िर अखभवखृि भई सावििखनक सेवा प्रवािमा सधुार, स्थानीय 

अथििन्रको खवकासबाि रोिगारी, आय-आििन र गररबी न्यनूीकरण एवम ्राखरिय उत्पादनमा बढोत्तरी िुने सम्भावना 

रिनकुा साथै प्राकृखिक, भौगोखलक, िैखवक, पयािवरणीय िथा सामाखिक साुँस्कृखिक खवखवधिाको बिुआयाखमक 

उपयोग अवसरको रूपमा रिकेो छ ।  

खनिी क्षेरको लगानी, व्यावसाखयकिा र प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा अखभवखृि िथा सिकारी र सामदुाखयक क्षरेको 

उत्पादनशील क्षेरमा पररचालनद्वारा राखरिय पुुँिी खनमािणमा ठूलो योगदान पगु्न े सम्भावना छ । योिना अवखधमा 

अथििन्रका सम्वािक क्षरे र रूपान्िरणकारी आयोिनामा िुन ेलगानीले अथििन्रको आकारमा िुने वखृि र सोबाि प्राि 

िुने प्रखिफलको न्यायोखचि खविरणबाि समिामलूक समाि खनमािणमा सियोग पगु्ने दखेिन्छ । आन्िररक स्रोििफि  खवत्त 

दायरा खवस्िार गरी सावििखनक लगानी अखभवखृि िुने सम्भावना रिकेो छ । अन्िरसरकार साझदेारी र सावििखनक खनिी 

साझेदारीबाि पुुँिी खनमािणको लाखग आवश्यक लगानी पररचालन गनि सक्न ेअवस्था दिेा परेको छ । साथै, खद्वपक्षीय 

िथा बिुपक्षीय खवकास साझेदारबाि प्राि प्रखिबििाले स्रोिको सखुनखश्चििा प्रदान गदिछ । आखथिक, सामाखिक र 

भौखिक पवूािधारको खवकासबाि सेवा क्षेरको खवस्िार भई अथििन्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढोत्तरीमा मद्दि पगु्नछे । 

यसबाि उत्पादनशील रोिगारी खसििना, खनयािि अखभवखृि र आयाि व्यवस्थापनका माध्यमबाि समखष्टगि आखथिक 

स्थाखयत्व कायम भई समखृि िाखसल गनि सियोग पगु्न िानछे ।  
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३.३ िामरिय लक्ष्य  

पन्रौं योिना ‘समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली’ को दीघिकालीन सोच िाखसल गने आधार योिनाको रूपमा रिनछे । 

सो बमोखिम समिृ 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 प्रि ख परििाणात्िक लक्ष्यहरू 

समखृिका पररमाणात्मक राखरिय लक्ष्य र गन्िव्य िाखलका ३.१ मा प्रस्िुि गररएको छ । 

तालिका ३.१ समृलिका रालरिय िक्ष्य, गन्तव्य र सचूक 

क्र.स.ं िामरिय लक्ष्य, गन्िव्य ि सचूक एकाइ 

आ.ि. 

२०७५/७६ 

को मस्थमि 

आ.ि. 

२०८०/८१ 

को लक्ष्य 

१ उच्च ि सििािूलक िामरिय आय 
   

 १.१ औद्योमगक िारिको स्ििको उच्च आय  
   

 १.१.१ आखथिक वखृिदर (आधारभिू मलू्यमा) प्रखिशि ६.८ १०.३ 

 १.१.२ प्रखिव्यखि कुल राखरिय आय 
अमेररकी 

डलर 
१,०४७ १,५९५ 

१.२ गरिबीको अन्त्य 
 

  
१.२.१ गररबीको रेिामखुन रिकेो िनसङ्ख्या (खनरपेक्ष गररबी)१ प्रखिशि १८.७ ९.५ 

१.३ 
िामरिय आम्दानीिा िल्लो ४० प्रमििि जनसङ््याको 

महस्सा  

  

१.३.१ 
आम्दानीमा माखथल्लो १० प्रखिशि र िल्लो ४० प्रखिशि 

िनसङ्ख्याको अनपुाि 
अनपुाि १.३ १.२५ 

१.३.२ सम्पखत्तमा आधाररि खिनी गणुक२ गणुक ०.३१ ०.२९ 

स्रोर्: १. केन्ध्रीय र््याङ्ख क दिभागको आ.ि. २०७५/७६ को अनमुान; २. नेपाल जनसाङ्ख दययक र्था स्िास््य सिेक्षण-

२०१६ । 
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तालिका ३.१ (क्रमशः) 

क्र.स.ं िामरिय लक्ष्य, गन्िव्य ि सचूक एकाइ 

आ.ि. 

२०७५/७६ को 

मस्थमि 

आ.ि. 

२०८०/८१ को 

लक्ष्य 

२ िानिप ुँजी मनिाषण िथा सम्भािनाको पूणष उपयोग  
    २.१ स्िस्थ ि लािो आय  भएका नेपाली 
   

२.१.१ अपेखक्षि आय ु(िन्म िुुँदाको)  वषि ६९.७ ७२ 

२.१.२ माि ृमतृ्यदुर (प्रखिलाि िीखवि िन्ममा) सङ्ख्या २३९ ९९ 

२.१.३ ५ वषि मखुनका बाल मतृ्यदुर (प्रखिििार िीखवि िन्ममा)२ सङ्ख्या ३९ २४ 

२.१.४ खकशोरी अवस्थाको प्रिनन (१९ वषि मखुन) प्रखिशि १३ ६ 

२.२ 
ग णस्ििीय, िोजगाििूलक िथा जीिनोपयोगी मिक्षा 

प्राप्त नागरिक    
२.२.१ साक्षरिा दर (१५ वषि माखथ)३ प्रखिशि ५८ ९५ 

२.२.२ यवुा साक्षरिा दर (१५-२४ वषि)३ प्रखिशि ९२ ९९ 

२.२.३ आधारभिू िि (१-८) मा िदु भनािदर  प्रखिशि ९३ ९९ 

२.२.४ माध्यखमक िि (९-१२) मा िदु भनािदर  प्रखिशि ४६ ६५ 

२.२.५ उच्च खशक्षामा कुल भनािदर  प्रखिशि १२ २२ 

२.२.६ 
काम गने उमेर समिूका प्राखवखधक र व्यावसाखयक क्षेरमा 

िाखलम प्राि िनसङ्ख्या 
प्रखिशि ३१ ५० 

२.३ उत्पादनिील ि ियाषमदि िोजगािी 
   

२.३.१ श्रमशखि सिभाखगिा दर (१५ वषि माखथ) प्रखिशि ३८.५ ४९ 

२.३.२ रोिगारीमा औपचाररक क्षेरको खिस्सा प्रखिशि ३६.५ ५० 

३ 
सिषस लभ आध मनक पूिाषधाि एिि ्सर्न 

अन्ििआबद्धिा    
३.१ सिषस लभ, स िमक्षि ि आध मनक यािायाि 

   
३.१.१ सडक घनत्व  

खक.खम. प्रखि 

वगि खक.खम. 
०.५५ ०.७४ 

३.१.२ राखरिय र प्रादखेशक लोकमागि (२ लेनसम्म)* खक.खम.  ७,७९४ २०,२०० 

३.१.३ राखरिय लोकमागि (२ लेन माखथ, दू्रिमागि समेि) खक.खम. ९६ १,१७४ 

३.१.४ रेलमागि खक.खम. ४२ ३४८ 

३.२ पूिाषधाििा पह ुँच िथा आबद्धिा 
   

३.२.१ ३० खमनेि सम्मको दरूीमा यािायाि पिुुँच भएको पररवार प्रखिशि ८२ ९५ 

३.२.२ खवद्यिुमा पिुुँच प्राि पररवार प्रखिशि ८८ १०० 

३.२.३ इन्िरनेिमा पिुुँच प्राि िनसङ्ख्या प्रखिशि ६५.९ ८० 

स्रोर्: २. नेपाल जनसाङ्ख दययक र्था स्िास््य सिेक्षण-२०१६; ३. िादरिय जनगणना, २०६८ । 

पनुश्चाः * कालोपत्रे भएको सडक मात्र । 
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तालिका ३.१ (क्रमशः) 

क्र.स.ं िामरिय लक्ष्य, गन्िव्य ि सचूक एकाइ 

आ.ि. 

२०७५/७६ को 

मस्थमि 

आ.ि. 

२०८०/८१ को 

लक्ष्य 

४ उच्च ि मदगो उत्पादन िथा उत्पादकत्ि    

४.१ अथषिन्त्रिा के्षत्रगि योगदान    

४.१.१ प्राथखमक क्षेर (कृखष, वन र िानी) प्रखिशि २७.६ २३. ० 

४.१.२ 
खद्विीय क्षेर (उत्पादनमलूक उद्योग, खवद्यिु, ग्यास र पानी 

िथा खनमािण)  
प्रखिशि १४.६ १८.१ 

४.१.३ ििृीय क्षेर (सेवा) प्रखिशि ५७.८ ५८.९ 

४.२  स्िच्छ ऊजाषको उत्पादन िथा उपभोग 
   

४.२.१ खवद्यिु उत्पादन (िखडि क्षमिा) मेगावाि १,२५० ५,८२० 

४.२.२ प्रखिव्यखि खवद्यिु उपभोग 
खकलोवाि 

घण्िा 
२४५ ७०० 

४.३ व्यापाि सन्ि लन 
   

४.३.१ 
वस्ि ुिथा सेवाको खनयािि (कुल गाििस््य उत्पादनको 

अनपुािमा) 
अनपुाि ९.० १५.७ 

४.३.२ 
वस्ि ुिथा सेवाको आयाि (कुल गाििस््य उत्पादनको 

अनपुािमा) 
प्रखिशि ५०.८ ५१ 

४.४ िामरिय िथा के्षत्रगि उत्पादकत्ि 
   

४.४.१ श्रम उत्पादकत्व रू. ििारमा १८४.६ २७६ 

४.४.२ कृखष उत्पादकत्व (प्रमिु बाली) 
मे.ि. प्रखि 

िके्िर 
३.१ ४ 

४.४.३ 
खसुँचाइयोग्य भखूममध्ये वषैभरर खसुँचाइ सखुवधा पगुेको 

भखूम 
प्रखिशि ३३ ५० 

४.४.४ प्रखि पयििक िचि (प्रखि खदन) 
अमेररकी 

डलर 
४८ १०० 
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सिुका पररमाणात्मक राखरिय लक्ष्य र गन्िव्य िाखलका ३.२ मा प्रस्ििु गररएको छ । 
तालिका ३.२ सखुका रालरिय िक्ष्य, गन्तव्य र सचूक 

क्र.सं. िामरिय लक्ष्य, गन्िव्य ि सूचक एकाइ 

आ.ि. 

२०७५/७६ 

को मस्थमि 

आ.ि. 

२०८०/८१ 

को लक्ष्य 

५ परिरकृि िथा ियाषमदि जीिन 
   

५.१ नागरिक स्िस्थिा िथा सन्ि मि 
   

५.१.१ मानव खवकास सचूकाङ्क१ सचूकाङ्क ०.५७९ ०.६२४ 

५.१.२ नागररक सन्िुखष्टको अनभुखूि सचूकाङ्क१ सचूकाङ्क ४.७ ५.१ 

 ५.१.३ बिुआयाखमक गररबीमा रिकेो िनसङ्ख्या२ प्रखिशि २८.६ ११.५ 

५.१.४ ५ वषि मखुनका कम िौल भएका बालबाखलका३ प्रखिशि २७ १५ 

५.१.५ ३० खमनेिको दरूीमा स्वास््य ससं्थामा पिुुँच भएको घर-पररवार प्रखिशि ४९ ८० 

५.२ स िमक्षि िथा स मिधासम्पन्न आिास  
   

५.२.१ सरुखक्षि आवासमा बसोबास गने िनसङ्ख्या प्रखिशि ४० ६० 

५.२.२ आधारभिू िानेपानी सखुवधा पगुकेो िनसङ्ख्या प्रखिशि ८९ ९९ 

५.२.३ उच्च मध्यम स्िरको िानेपानी सखुवधा पगुकेो िनसङ्ख्या प्रखिशि २१ ४० 

५.३ 
भौमिक िथा आध मनक सम्पमत्त िामथको सििािूलक पह ुँच 

िा स्िामित्ि     

५.३.१ आफ्नै स्वाखमत्वको आवासमा बसोबास गने पररवार४  प्रखिशि ८५.३ ८९ 

५.३.२ सावििखनक खधिोपरमा लगानी गने िनसङ्ख्या प्रखिशि ४.४ २० 

६ स िमक्षि, सभ्य ि न्यायपूणष सिाज 
   

६.१ मिभेद, महंसा ि अपिाधि क्त सिाज 
   

६.१.१ लङ्ैखगक खवकास सचूकाङ्क१ सचूकाङ्क ०.८९७ ०.९६३ 

६.१.२ लङ्ैखगक असमानिा सचूकाङ्क१ सचूकाङ्क ०.४७६ ०.३९ 

६.१.३ िीवनकालमा शारीररक वा मानखसक वा यौन खिसंा पीखडि मखिला प्रखिशि २४.४ १३ 

६.१.४ 
दिाि भएका लैङ्खगक खिंसा लगायिका अपराधका घिना र 

अनसुन्धानको अनपुाि 
अनपुाि ८८.९ १०० 

६.२ सािामजक-सांस्कृमिक मिमिधिा 
   

६.२.१ मािभृाषामा पठनपाठन िुने खवद्यालय सङ्ख्या २७० ३२४ 

६.२.२ खवश्वसम्पदा सचूीमा सचूीकृि सम्पदा सङ्ख्या १० १२ 

६.३ सािामजक स िक्षा िथा संिक्षण 
   

६.३.१ आधारभिू सामाखिक सरुक्षामा आबि िनसङ्ख्या प्रखिशि १७ ६० 

६.३.२  राखरिय बिेिमा सामाखिक सरुक्षा िचि प्रखिशि ११.७ १३.७ 

स्रोर्: १. मानि दिकास प्रदर्िेिन-२०१८; २. बहुआयादमक गरिबीको प्रदर्िेिन, २०१८; ३. नेपाल जनसाङ्ख दययक र्था 

स्िास््य सिेक्षण-२०१६; ४. िादरिय जनगणना-२०६८ । 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

पन्ध्रौं योजना (आदथतक िर्त २०७६/७७-२०८०/८१) | 41 

तालिका ३.२ (क्रमशः) 

क्र.सं. िामरिय लक्ष्य, गन्िव्य ि सूचक एकाइ 

आ.ि. 

२०७५/७६ 

को मस्थमि 

आ.ि. 

२०८०/८१ 

को लक्ष्य 

७ स्िस्थ ि सन्ि मलि पयाषििण 
   

७.१ प्रद र्णि क्त ि स्िच्छ िािाििण 
   

७.१.१ ऊिाि उपभोगमा नवीकरणीय ऊिािको अनपुाि प्रखिशि ७ १२ 
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७.२.२ काठ उत्पादन घनखफि (लाि) १९४ ३०० 

७.३ जलिाय  परिििषन अन कूलनिीलिा  
   

७.३.१ अनकूुलन योिना ियार भई कायािन्वयन भएका स्थानीय िि सङ्ख्या २१७ ४६० 
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८.१.४ भ्रमण िथा पयििन प्रखिस्पधी सचूकाङ्क८ सचूकाङ्क ३.३ ३.८ 

८.२ सािषजमनक सदाचाि, पािदमिषिा ि जिाफदेमहिा  
   

८.२.१ भ्रष्टाचार न्यनूीकरण अनभुखूि सचूकाङ्क९ सचूकाङ्क ३४ ४१ 

८.२.२ ‘हलेो सिकाि’ मा प्राि उिरुीको फछ्ियौि प्रखिशि ४८.९ ९८ 

८.२.३ 
कुल आखथिक प्रखिष्ठान मध्ये दिाि नभएका (अनौपचाररक) 

प्रखिष्ठानको अनपुाि 
प्रखिशि ४९.९ १० 

८.२.४ दिाि भएकामध्ये लिेा राख्ने आखथिक प्रखिष्ठानको अनपुाि प्रखिशि ५२ ७० 

९ सबल लोकिन्त्र    

९.१.१ खनवािचनमा मिदािाको सिभाखगिा प्रखिशि ६८.६७ ७२ 

९.१.२ मदु्दा फैसला  प्रखिशि ५६.५ ६० 

९.१.३ फैसला कायािन्वयन प्रखिशि ३९ ६० 

स्रोर्: ३. नेपाल जनसाङ्ख दययक र्था स्िास््य सिेक्षण-२०१६; ५. काननूी शासन सचूकाङ्ख क-२०१८; ६. दिश्व आदथतक मञ्च 

(ग्लोबल कदपपदिदिभनेस प्रदर्िेिन)-२०१९; ७. दिश्व बैंक (डुइङ् दबजनेस प्रदर्िेिन)-२०२०; ८. दिश्व आदथतक मञ्च 

(िाभल एण्ड कदपपदिदिभनेस प्रदर्िेिन)-२०१९; ९. िान्ध्सपिेन्ध्सी इण्ििनेसनल-२०१९ । 
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तालिका ३.२ (क्रमशः) 

क्र.सं. िामरिय लक्ष्य, गन्िव्य ि सूचक एकाइ 

आ.ि. 

२०७५/७६ को 

मस्थमि 

आ.ि. 

२०८०/८१ को 

लक्ष्य 

१० िामरिय एकिा, स िक्षा ि सम्िान 
   

१०.१ नेपालीत्िको उच्च भािना 
   

१०.१.१ राखरिय पररचय-पर प्राि गरेका नेपाली नागररक प्रखिशि - १०० 

१०.१.२ 
नेपालीलाई गन्िव्य मलुकुको अध्यागमनमा प्रवेशाज्ञा प्रदान 

गने मलुकु 
सङ्ख्या ३५ ६० 

१०.२ िानि िथा अन्य स िक्षा    

१०.२.१  पाुँच वषिमखुनका बालबाखलकाको िन्म दिाि३ प्रखिशि ६३ १०० 

१०.२.२ आधारभिू िाद्य सरुक्षाको खस्थखिमा रिेका पररवार३  प्रखिशि ४८.२ ८० 
१०.२.३ आत्मित्या दर (प्रखि लाि िनसङ्ख्यामा) सङ्ख्या १० ५ 

१०.३ मिपद् उत्थानिील सिाज ि अथषिन्त्र  
   

१०.३.१ खवपदक्ा घिनाबाि प्रभाखवि िनसङ्ख्या प्रखि ििार १७.१ ९.८ 

१०.३.२ खवपदक्ा घिनाबाि मतृ्य ुिुने िनसङ्ख्या प्रखि लाि १.६ १ 

१०.४ अत्यािश्यक िस्ि  ि सेिािा आत्िमनभषििा 
   

१०.४.१ 
कुल आयािमा अत्यावश्यक वस्ि ु(कृखष उपि, िीविन्ि ुर 

िाद्य पदाथि) को अंश 
प्रखिशि १४.७ ५ 

स्रोर्: ३. नेपाल जनसाङ्ख दययक र्था स्िास््य सिेक्षण-२०१६ ।  

३.५ िामरिय उदे्दश्य 

१. सविसलुभ, गणुस्िरीय र आधखुनक पवूािधार खनमािण, उत्पादनशील र मयािखदि रोिगारी अखभवखृि, उच्च, 

खदगो र समावेशी आखथिक वखृि िथा गररबी खनवारण गद ैसमखृिको आधार खनमािण गनुि । 

२. गणुस्िरीय स्वास््य िथा खशक्षा, स्वस्थ िथा सन्िुखलि वािावरण, सामाखिक न्याय र िवाफदिेी सावििखनक 

सेवा कायम गरी संघीय शासन व्यवस्थाको सदुृढीकरण गद ैनागररकलाई परररकृि र मयािखदि िीवनयापनको 

अनभुखूि गराउन ु। 

३. सामाखिक-आखथिक रूपान्िरण िथा स्वाधीन राखरिय अथििन्र खनमािण गरी दशेको स्वाखभमान, स्विन्रिा र 

राखरिय खिि संरक्षण गनुि ।  

३.६ िामरिय िणनीमि 

१.  िीव्र, मदगो ि िोजगाििूलक आमथषक िृमद्ध गने 

आधारभिू िथा बिृि ्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 वखृि 
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िाखसल गररनेछ । सावििखनक क्षेरको प्रभावकाररिा अखभवखृिसुँगै खनिी, सिकारी िथा सामदुाखयक क्षेरको बिृत्तर 

पररचालन िथा सदुृढीकरण, प्रादखेशक िथा स्थानीय अथििन्रको खवकास िथा आयोिना सशुासनमा सधुार गद ै

मलुुकलाई अन्िरािखरिय/क्षेरीय आखथिक (पयििकीय, व्यापाररक, शैखक्षक र खवत्तीय) केन्द्रको रूपमा खवकास गररनछे । 

साथै, पुुँिी, श्रम िथा प्राकृखिक स्रोि-साधनको मित्तम उपयोग गनि समखष्टगि िथा खवषय क्षरेगि रणनीखि अवलम्बन 

गररनेछ ।  

२.  स लभ िथा ग णस्ििीय स्िास््य सेिा ि मिक्षाको स मनमिििा गने 

स्थानीय स्िरसम्म आधारभिू स्वास््य सेवा सखििको स्वास््य पवूािधार खवकास गद ैस्वास््य सेवामा नागररकको 

समिामलूक पिुुँच स्थाखपि गररनछे । औषखध िथा उपचार पद्घखि, खचखकत्सक र सेवा प्रवािमा नवीनिम प्रखवखधको 

उपयोग र िनशखिको उपलब्धिा िथा दक्षिा अखभवखृि गरी गणुस्िरीय स्वास््य सेवाको सखुनखश्चििा कायम गररनछे । 

स्वास््य सेवा प्राखिको लागिमा न्यनूीकरण र िोखिम व्यवस्थापनको नीखि अवलम्बन गररनछे । यसको लाखग स्वास््य 

खबमाको खवस्िार गद ै स्वास््य प्रणालीमा सधुार गररनछे । नागररकलाई स्वास््यप्रखि खिम्मेवार बनाउुँद ै स्वस्थ 

िीवनशैली प्रवििन 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 अखभवखृि 

गररनेछ ।  

खशक्षा र स्वास््य क्षेरको समग्र खवकासमा सरकारको लगानी र भखूमका निेतृ्वदायी रिनछे । साथै खनिी, सिकारी 

र सामदुाखयक 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 िहि/बस्िी मिकास गने 

आखथिक वखृिको प्रमिु सम्वािकको रूपमा रिकेो यस क्षेरमा लगानी केखन्द्रि गररनेछ । राखरिय, प्रादखेशक िथा 

स्थानीय सडक सजिाल, सरुुङमागि, दू्रिमागि, रेलमागि, िलमागि र खवमानस्थल खनमािणको लाखग एकीकृि यािायाि 

प्रणालीमा आधाररि अन्िरआबििा खवकास, उत्पादन लागि किौिी र प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा अखभवखृि गररनछे । 

यसले आन्िररक िथा अन्िरािखरिय व्यापार र गणुस्िरीय पयििन वखृिमा समेि सियोग पगु्नेछ । पनुखनिमािण लगायि बिृि ्

िथा खनमािणाधीन ठूला पवूािधार आयोिना सम्पन्न गररनेछ । यस क्षेरको खवकासका लाखग आधखुनक प्रखवखध र 

उपकरणमा लगानी वखृि गद ैखनमािण व्यवसायको क्षमिा र दक्षिा अखभवखृि गररनछे ।  

ऊिाि उत्पादन िथा खविरण, िपि र दक्षिा अखभवखृि गनि पवूािधार खवकास गररनछे । यसका लाखग बिृि,् 

िलाशययिु र खनयािियोग्य आयोिनािरूको खनमािण गद ैआन्िररक िथा अन्िरदशेीय खवद्यिु प्रसारण लाइन खनमािण 

गररनेछ । सौयि, वाय,ु बायोग्यास लगायिका नवीकरणीय ऊिािमा िोड खदुँद ै खवद्यिुीय उपकरण िथा सवारी साधन 
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उपयोगलाई प्रवििन गररनछे । ऊिाि दक्षिा र प्रखिव्यखि खवद्यिु िपि वखृि गनि आधखुनक खवद्यिुीय उपकरणको 

प्रयोगलाई प्रोत्सािन गररनेछ ।  

सचूना प्रखवखध सम्बन्धी आधखुनक पवूािधार खनमािण र खवद्यिुीय सेवा प्रवाि अखभवखृि गरी ज्ञानमा आधाररि 

अथििन्र प्रवििन गररनछे । सरकारी सेवालाई आगामी पाुँच वषिखभर सम्पणूि रूपमा खवद्यिुीय प्रणालीबाि खविरण 

गररनेछ । 

बढ्दो बसाइुँ-सराइ िथा शिरीकरणलाई व्यवखस्थि गनि आधखुनक, सरुखक्षि र खदगो शिर एवम ्एकीकृि बस्िी 

खवकास गररनछे । आधखुनक पवूािधार सखििको सघन शिर, शिरी कोररडोर, खवखशष्टीकृि र पवििीय शिरिरू खनमािण 

िथा प्रदषुणमिु शिरी पयािवरण सखििको व्यवखस्थि बस्िी खवकास गररनछे । िानपेानी क्षरेमा बिृि् आयोिना खनमािण 

गद ै प्रादखेशक िथा स्थानीय स्िरमा िानपेानी िथा फोिोर व्यवस्थापन र प्रशोधन गनि आवश्यक पवूािधार खनमािण 

गररनेछ । एकीकृि बस्िी खवकास, नागररक आवास योिना खनमािणका साथै ग्रामीण र शिरी क्षेरबीच अन्िरआबििा 

अखभवखृि गररनछे । स्थानीय आखथिक गखिखवखधमा खवस्िार र रोिगारीका अवसर खसििना िुन ेगरी नयाुँ शिर खनमािण 

गररनेछ ।  

४.  उत्पादन ि उत्पादकत्ि 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 यान्रीकरण, आधखुनकीकरण, व्यावसाखयकीकरण र 

औद्योगीकरण गररनेछ । यसका लाखग कृखष अनसुन्धान िथा प्रखवखध खवकास, सिुखलयिपणूि कृखष किाि, कृखष खबमा, 

कृखष प्रसार सेवा, मल िथा बीउको उपलब्धिाको सखुनखश्चििा, प्रदशे र स्थानीय ििबाि कृखषको प्रवििन, लगानी र 

बिार व्यवस्थापन गररनछे । प्रमिु िाद्यान्न बालीिरूसुँगै मत्स्य िथा पशिुन्य उत्पादनमा आत्मखनभिर िुने गरी 

रणनीखिक िस्िक्षपे गररनेछ । बाली उत्पादनपवूि नै प्रमिु कृखष उत्पादनको न्यनूिम समथिन मलू्य िोकी सोको 

प्रभावकारी कायािन्वयन गररनेछ ।  

औद्योखगक क्षेर, खवशेष आखथिक क्षेर, आखथिक कोररडोर िथा औद्योखगक ग्रामिरू स्थापना, खवद्यमान उद्योगिरू 

पणूि क्षमिामा सजचालन, साना िथा मझौला उद्योगिरूको प्रवििन र उत्पादनमा आधाररि प्रोत्सािन िथा सिुखलयि 

एवम ् खनयमन गरी उत्पादन अखभवखृि 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 ्क्षरेीय र खवश्व मलू्य शृंिलामा आबििा 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 सन्िलुनको माध्यमबाि 

प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा र उत्पादकत्व अखभवखृि गररनेछ ।  

खवमानस्थल खनमािण िथा स्िरोन्नखि र अन्य प्रमिु पयििकीय पवूािधार खनमािण, पयििकीय गन्िव्य खवकास, नेपाल 

भ्रमण वषिको आयोिना र गणुस्िरीय पयििन प्रवििन गरी पयििन क्षरेको िीव्र खवकास गररनेछ । यािायाि, व्यापार, 

खवत्तीय सेवा लगायि सेवा क्षेरको आधखुनकीकरण, खवकास र खवस्िार गनि रणनीखिक िस्िक्षपे गररनेछ । खवत्तीय पिुुँच, 
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समावेखशिा र साक्षरिाको माध्यमबाि खवत्तीय सेवाको प्रभावकाररिा अखभवखृि गररनछे । साथै, यािायाि िथा पारविन 

लागि र समय न्यनूीकरण, खनयमन प्रणालीमा सधुार र व्यावसाखयक लागिमा किौिी गरी उत्पादकत्व वखृि गररनेछ ।  

५.  पूणष, मदगो ि उत्पादनिील सािामजक स िक्षा िथा संिक्षण प्रदान गने 

सबै नागररकले संखवधानप्रदत्त अवसर, राज्यबाि प्रदान गररने सेवा-सखुवधा, पणूि सरुक्षा िथा सम्मान र सामाखिक 

सरुक्षा िथा संरक्षण प्राि गने गरी उपलब्ध गराइनछे । समावेशी आखथिक वखृि, खनरपके्ष गररबीको अन्त्य र आयको 

न्यायोखचि 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 

बिृि ्िथा एकीकृि सामाखिक सरुक्षा र संरक्षणको कायिक्रम कायािन्वयन गररनछे । सीमान्िकृि िथा िोखिममा रिकेा 

समदुाय िथा नागररकको खवशेष संरक्षणका कायिक्रम कायािन्वयन गररनेछ । सामाखिक सरुक्षा सम्बन्धी कोषिरूलाई 

राखरिय आय वखृि िथा समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व कायम िुने गरी पररचालन गररनेछ ।  

६.  गरिबी मनिािण ि आमथषक सािामजक सिानिा समहिको न्यायपूणष सिाज मनिाषण गने 

लैङ्खगक समानिा अखभवखृि िथा सबै प्रकारका खिसंा, खवभेद, बखिरकरण र खवकृखि अन्त्य गद ैसरुखक्षि, सभ्य र 

समिामलूक समाि खनमािण सम्बन्धी कायिक्रम कायािन्वयन गररनेछ । खशक्षा, स्वास््य, रोिगारी, प्रखिखनखधत्व लगायि 

सबै प्रकारका अवसरमा समान पिुुँच र खविरणमा िोड खदइनछे । सामाखिक-सांस्कृखिक खवखवधिा संरक्षण िथा 

प्रवििन, सामाखिक िथा सामदुाखयक खक्रयाकलाप एवम ्सामाखिक पुुँिी पररचालनद्बारा स्वस्थ र गखिशील सामाखिक 

िीवनको स्थापनामा िोड खदइनछे । संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबीच अन्िरआबििा र सिकायिद्बारा स्वाधीनिा, राखरिय 

एकिा एवम ् सामखूिक भावना अखभवखृि गररनेछ । 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 वखृि िुने गरी संरक्षण र पररचालन 

गररनेछ । वन क्षरेिफि  व्यापाररक िथा कृखष वन र गरैकाष्ठ वनिन्य उत्पादन अखभवखृि गररनछे । वन पैदावारको 

वैज्ञाखनक, व्यवखस्थि िथा सन्िुखलि उपयोग र पनुःवकृ्षरोपण गरी काष्ठिन्य उत्पादनमा आत्मखनभिर िुने गरी रणनीखिक 

िस्िक्षेप गररनेछ । िानी र िानीिन्य क्षेरको सम्भाव्यिा अध्ययन र खवकास गरी मलू्य शृंिलामा आबि गररनछे । 

प्रचरु मारामा रिकेो िलस्रोिको बिुपक्षीय उपयोगका लाखग लागि प्रभावी िुन ेगरी एकीकृि आयोिना सजचालनमा 

ल्याइनेछ । प्राकृखिक स्रोिको उपयोग गदाि िैखवक खवखवधिा संरक्षण र पयािवरणीय सन्िुलनमा िोड खदइनछे । िलवाय ु

पररवििन अनकूुलन र खवपद ्िोखिम न्यनूीकरण गने रणनीखि खलइनेछ । पवूिियारी, उिार, रािि र पनुस्थािपनाका लाखग 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको संस्थागि र संरचनागि सधुार गद ै खवपद ् व्यवस्थापनलाई खवकास प्रखक्रयामा 

मलूप्रवािीकरण गररनेछ । 

८.  सािषजमनक सेिाको स दृढीकिण, प्रादेमिक सन्ि लन ि िामरिय एकिा सम्बद्धषन 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 
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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 

प्राथखमकिामा रिनछे । सावििखनक सेवा प्रवािलाई आधखुनकीकरण गनि खवद्यिुीय प्रणाली अवलम्बन िथा 

अन्िरआबििा खवकास गररनछे । राखरिय एकिा, सरुक्षा र स्वाखभमानलाई सदुृढ बनाउुँद ै खवकास र समखृिका लाखग 

सशुासनका बिुआयाखमक पक्षिरूमा सधुार गररनेछ । खवत्तीय सेवामा पिुुँच, समावेखशिा र साक्षरिा अखभवखृि गरी 

संघीय शासन प्रणाली सदुृढ िुल्याइनेछ ।  

३.७ मदगो मिकास लक्ष्यको आन्िरिकीकिण 

पन्रौं योिनाको समखष्टगि राखरिय लक्ष्य, गन्िव्य, सचूक र अपेखक्षि उपलखब्ध लगायि क्षरेगि नीखि, रणनीखि र 

कायिनीखि ििुिमा गदाि खदगो खवकासका लक्ष्यसुँग सामन्िस्य िुने गरी ििुिमा गररएको छ । िण्ड ३.४ मा उखल्लखिि 

पररमाणात्मक लक्ष्य र िण्ड ३.६ मा उखल्लखिि रणनीखििरूले खदगो खवकास लक्ष्यका िीन आयामलाई समेिेका छन ्। 

साथै, समखष्टगि आखथिक नीखि, आखथिक वखृिदरको लक्ष्य, लगानी अनमुान, सावििखनक, खनिी िथा सिकारी क्षेरको 

लगानी, कुल गाििस््य उत्पादनमा क्षरेगि 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 खवकासका लाखग आवश्यक पने आखथिक वखृि, 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, असमानिा न्यनूीकरण, लैङ्खगक समानिा, 

सशुासन िथा सामाखिक सरुक्षा िस्िा खवषयमा ििुिमा गररएका लक्ष्य र रणनीखिको कायािन्वयनबाि खदगो खवकासका 

लक्ष्य ५, १० र १६ िाखसल िुन सियोग पगु्नछे । यस योिनामा गररबी घिाउन,े भोकमरी अन्त्य गन,े सबैका लाखग 

िानपेानीको व्यवस्था गने र आधखुनक ऊिाि उपलब्ध गराउने िस्िा मानव सभ्यिाका आधारभिू पक्ष सम्बन्धमा िय 

गररएका लक्ष्य र रणनीखििरूले खदगो खवकासका लक्ष्य 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 पगु्नेछ । साथै, खदगो खवकास लक्ष्य १७ मा उल्लेि 

भए अनरुूप खवकासका लक्ष्य प्राि गनि सावििखनक, खनिी, सिकारी, सामदुाखयक क्षरे लगायि आन्िररक िथा बाह्य 

सरोकारवालासुँगको साझदेारीलाई यस योिनाले मित्त्व खदएको छ ।  

३.८ मिकासिा के्षत्रगि भूमिका 

३.८.१ सािषजमनक के्षत्र 

‘समदृ्ध नपेाल, सखुी नेपाली’ को राखरिय सोच सखििको खवकासका लक्ष्यिरू िाखसल गनि सावििखनक क्षरेल े

अग्रणी भखूमका खनवािि गनेछ । िीव्र, खदगो र रोिगारमलूक आखथिक वखृि िाखसल गद ै समािवाद उन्मिु अथििन्र 
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खनमािणमा यस क्षरेको अिम ्भखूमका रिनेछ । यस क्षेरले समग्र खवकास प्रयासमा खनिी, सिकारी र सामदुाखयक िथा 

गैरसरकारी क्षेरलाई लगानी र सिभाखगिाका लाखग उत्प्रेररि गनेछ । 

सावििखनक क्षेरले समािवाद उन्मिु अथििन्र खनमािण गनिका लाखग आवश्यक नीखि, योिना, रणनीखि िथा 

मापदण्डको ििुिमा, कायािन्वयन, अनगुमन र खनयमन गनेछ । खनयमनकारी खनकायिरूको संस्थागि क्षमिा अखभवखृि 

गररनेछ । उच्च, खदगो र समावेशी आखथिक वखृि र स्थाखयत्व कायम गनि लगानीको वािावरण खनमािण, पवूािधार खवकास 

एवम ् उत्पादन र उत्पादकत्व अखभवखृिमा राज्यले मित्त्वपणूि भखूमका खनवािि गनछे । खवत्तीय स्थाखयत्व कायम गद ै

समखष्टगि आखथिक क्षेरमा नीखिगि उत्प्रेरणा प्रदान गन ेनीखि खलइनेछ । 

सामाखिक न्याय, प्रादखेशक सन्िलुन, सभ्य र समिामलूक समाि खनमािण गनि सावििखनक क्षेरले अग्रणी भखूमका 

खनवािि गनेछ । आखथिक उपलखब्धको समन्याखयक खविरण र पनुखवििरण गदाि आखथिक सबलीकरणमा िोड खदइनछे । 

सशुासन, शाखन्ि र सवु्यवस्था, 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 गनछे । 

संर् 

नेपालको संखवधानले संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबीचको सम्बन्ध सिकाररिा, सिअखस्ित्व र समन्वयको 

खसिान्िमा आधाररि िुन े व्यवस्था गरेको छ । राखरिय सोच, लक्ष्य, उद्दशे्य िथा प्राथखमकिा कायािन्वयन गनि संघले 

प्रदशे िथा स्थानीय ििसुँग सिकायि, समन्वय र साझेदारी गनछे । योिना ििुिमा गदाि संवैधाखनक प्रावधान र 

अनसुचूीमा खनखदिष्ट कायि खिम्मेवारी, संखवधानको कायािन्वयन सम्बन्धी काननू, सरकारको नीखि िथा प्राथखमकिा एवम ्

अन्िरािखरिय स्िरमा गररएका प्रखिबििा समिेलाई आधार खलइएको छ । यस योिनाका सोच, लक्ष्य, उद्दशे्य र 

रणनीखिसुँग सामजिस्य र पररपरूक िुने गरी प्रदशे र स्थानीय ििका योिना, नीखि िथा कायिक्रम ििुिमा िथा 

कायािन्वयन िुनछेन ्। प्रदशे िथा स्थानीय ििको सिकायि र सियोगमा उपलब्ध साधन-स्रोिको कुशल पररचालन गरी 

आखथिक समखृि िथा नागररक सिुका राखरिय लक्ष्य िाखसल गररनेछ । 

संघले केन्द्रीय योिना, नीखि खनमािण, खनयमन, समन्वय, मापदण्ड खनमािण िथा ठूला र बिृि् प्रभाव पान े

आयोिना एवम ्कायिक्रम कायािन्वयन गनछे । साथै, रणनीखिक खवकास, उत्पादन, सेवाको सखुनखश्चििा र अनसुन्धान 

िथा खवकासमा संघले िोड खदनेछ । संघले कृखष, उद्योग, खनमािण र सेवा क्षरेको उत्पादन र उत्पादकत्व अखभवखृि िथा 

िनिाको आयस्िर वखृि गनि समावेशी र सन्िुखलि खवकासको अवधारणा बमोखिम कायि गनेछ । यसको लाखग 

नेपालको संखवधान र प्रचखलि काननू बमोखिम समानीकरण, सशिि, समपरूक र खवशेष अनदुानका साथै रािस्व 

बाुँडफाुँि सखिि खवत्तीय िस्िान्िरण गनेछ । संघले योिनाका समखष्टगि र खवषय क्षरेगि सोच, लक्ष्य र उद्दशे्य िाखसल 

गनि क्षमिा खवकास र सििीकरणको कायि समेि गनछे । यसको लाखग नमनुा योिना, नीखि, काननू िथा कायिखवखध 

ियार गनछे । साथै, राखरिय योिना आयोगले प्रदशे िथा स्थानीय ििको दीघिकालीन सोच, योिना, वाखषिक बिेि र 

मध्यमकालीन िचि संरचना ििुिमा, अनगुमन िथा मलू्याङ्कन लगायिका खवकास योिनासुँग सम्बखन्धि खवषयमा 

आवश्यक ज्ञान, सीपको िस्िान्िरण गनेछ । प्रदशे र स्थानीय अथििन्रको बखलयो आधार खनमािण गनि संघले आवश्यक 

सियोग गनछे । 
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प्रदेि 

प्रदशेले खवकासको राखरिय सोच, लक्ष्य, उद्दशे्य िथा रणनीखि प्राखिमा समन्वय, सिकायि र सियोगी भखूमका 

खनवािि गरी नीखि िथा कायिक्रम कायािन्वयन र खवकास खनमािणको कायि गनेछ । सिभाखगिात्मक खवकासको अवधारणा 

अनरुूप खवकास प्रखक्रया अगाखड बढाउन प्रदशे ििको योिना, नीखि िथा कायिक्रमको ििुिमा, कायािन्वयन र अनगुमन 

गनेछ । साथै, प्रदशे ििमा लगानीको उपयिु वािावरण खसििना गरी प्रादखेशक मित्त्व र प्राथखमकिाका 

कायिक्रम/आयोिनाको छनोि िथा कायािन्वयन गद ै िनिाको िीवनस्िरमा सधुार ल्याइनछे । खवकास र समखृिमा 

प्रदशेिरू बीच सिकायि, समन्वय र प्रखिस्पधािको वािावरण खनमािणमा िोड खदइनेछ । 

खवकास खनमािण, रोिगारी, सशुासन एवम ् सावििखनक सेवा प्रवािमा गणुस्िर र प्रभावकाररिा अखभवखृि गनि 

प्रदशेले प्रमिु भखूमका खनवािि गनछे । प्रदशे स्िरीय आखथिक सामाखिक खवकासको लाखग खनिी, सिकारी, गैरसरकारी र 

सामदुाखयक क्षेरसुँग सिकायि, समन्वय र साझदेारी गररनछे । प्रदशेस्िरीय स्रोि-साधनको खदगो व्यवस्थापन गरी 

अखधकिम उपयोग गनि प्रोत्साखिि गररनेछ । प्रदशे ििबाि योिना ििुिमा, कायािन्वयन र अनगुमन िथा मलू्याङ्कनमा 

क्षमिा अखभवखृिका कायि सजचालन गररनेछ । साथै, वस्िुगि आधार र मापदण्ड बमोखिम प्रदशेमा खवत्तीय िस्िान्िरण 

िुने व्यवस्था खमलाइनेछ ।  

स्थानीय िह 

स्थानीय ििले संघ र प्रदशे सरकारको खवकास सम्बन्धी सोच, लक्ष्य र उद्दशे्य प्राि गनि समन्वय, सियोग र 

सिकायि गद ै स्थानीय अथििन्रको खवकास र खवस्िारबाि समखृिको 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 गनेछ । स्थानीय ििमा एकीकृि सोचका साथ ग्रामीण खवकास र 

स्थानीय पवूािधार खनमािणका कायिमा लगानी अखभवखृि गररनेछ । साथै, सामाखिक िागरणका अखभयान सजचालन, 

खवकास र सशुासन अखभवखृिका लाखग संयिु रूपमा कायिक्रम सजचालन गनि खवत्तीय प्रोत्सािन गन ेनीखि खलइनेछ ।  

प्रभावकारी सेवा प्रवाि र खवकास व्यवस्थापनको आधार केन्द्रको रूपमा स्थापना गदै खशक्षा, स्वास््य, खवद्यिु, 

िानपेानी िथा सरसफाइ लगायिका सावििखनक सेवा-सखुवधाको प्रत्याभखूि खदन यस ििको मखु्य भखूमका रिनेछ । 

यसको लाखग स्थानीय ििले खनिी, सिकारी, गरैसरकारी िथा सामदुाखयक क्षेरसुँग साझेदारी र सिकायि गनेछ ।  

रोिगारी अखभवखृि िथा मानव स्रोिको क्षमिा खवकासमा स्थानीय ििको सियोगी भखूमका रिनछे । स्थानीय ििबाि 

प्रवाि िुन े सेवालाई समावेशी, व्यावसाखयक, प्रखिस्पधी, सेवामिुी र स्वावलम्बी बनाउुँद ै स्थानीय सशुासन कायम 

गररनेछ । 

३.८.२ मनजी के्षत्र  

खनिी क्षेरले समग्र खवकास प्रखक्रयामा अिम ्भखूमका खनवािि गनछे । नपेालको संखवधानले अंगीकार गरेका नीखि 

िथा काननूी व्यवस्थाले खनखदिष्ट गरे बमोखिम खनिी क्षेरले आफ्नो भखूमका खनवािि गनेछ । सरकारको खवकास सम्बन्धी 

सोच, नीखि र योिना बमोखिम लक्ष्य िथा उद्दशे्य िाखसल गनि लगानीमैरी वािावरण अखभवखृि गरी दशेको आखथिक-
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सामाखिक खवकासमा सियोग र सिकायि गन े खनिी क्षरेको भखूमका िुनेछ । खनिी क्षरेले प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा 

अखभवखृि गद ैसावििखनक-खनिी साझेदारीको अवधारणा अनरुूप िोखिमको न्यायोखचि बाुँडफाुँि गरी खवकास खनमािण 

कायि सजचालन गनेछ । कृखष, उद्योग, खनमािण र सेवा क्षरेमा खनिी क्षरेको लगानी अखभवखृि गनि आवश्यक 

प्रोत्सािनको व्यवस्था गरी खदगो खवकासका लक्ष्य िाखसल गररनछे ।  

खनिी क्षरेले गणुस्िरीय वस्िु िथा सेवा उत्पादन, सिि र सलुभ आपखूिि व्यवस्थापन, गणुस्िरीय पवूािधार 

खनमािण, आयाि व्यवस्थापन, खनयािि प्रवििन िथा उत्पादनशील र मयािखदि रोिगारी खसििना गनिमा सियोग गनछे । यस 

क्षेरले संस्थागि सशुासन, समुधरु औद्योखगक सम्बन्ध, बालश्रम खनवारण, सामाखिक सरुक्षा िथा संरक्षणमा सिभाखगिा 

एवम ् संस्थागि सामाखिक उत्तरदाखयत्व विन गद ै यस क्षेरको प्रखिष्ठा अखभवखृि गनछे । यस क्षेरले खवत्तीय क्षरेमा 

स्थाखयत्व र सशुासन कायम गनि सियोग परु् याउनछे । स्वदशेी िथा वैदखेशक लगानी अखभवखृि गद ै खद्वपक्षीय िथा 

बिुपक्षीय प्रखिबििा िथा सम्झौिा बमोखिम अवसरको प्राखि िथा चनुौिी सामना गनि सियोग गनछे ।  

३.८.३ सहकािी के्षत्र 

नेपालको संखवधानले अगंीकार गरेका नीखि िथा काननूी व्यवस्थाले खनखदिष्ट गरे बमोखिम सिकारी क्षेरले 

सिकारी मलू्य-मान्यिा र खसिान्िको अनसुरण िथा पारस्पररकिा 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 वखृि र गररबी खनवारण गनि सियोग परु् याउनछे । साथै, यस क्षेरले मानवीय आवश्यकिाका वस्िु िथा सेवाको 

उत्पादन, प्रशोधन र बिारीकरण गद ैसामाखिक-आखथिक र सांस्कृखिक रूपान्िरण िथा समावेशी आखथिक वखृि िाखसल 

गनि सियोग गनछे ।  

३.८.४ गैिसिकािी ससं्था, नागरिक सिाज ि साि दामयक के्षत्र  

गैरसरकारी संस्था, नागररक समाि र सामदुाखयक संस्थाले समग्र खवकास प्रयासमा सियोगी भखूमका खनवािि 

गनेछन ्। यस क्षेरले सामाखिक शखि पररचालन गरी सरकारको खवकास लक्ष्य िथा प्राथखमकिा अनरुूपका क्षेरमा 

कायिक्रम सजचालन गरी गररबी खनवारण, क्षमिा अखभवखृि, नागररक सचिेना िथा कििव्यबोध र सशिीकरणमा 

सियोग परु् याउनेछ । साथै, दगुिम िथा पछाखड परेको क्षरेको खवकास, उत्पादन वखृि र सेवा प्रवािमा सियोग गनेछ । 

यस क्षेरले पारदखशििा, िवाफदखेििा र खमिव्यखयिा कायम गद ैसंस्थागि सशुासन कायम गरी आफ्नो भखूमका खनवािि 

गनेछ ।  

३.९ सिमिगि आमथषक खाका 

३.९.१ आमथषक िृमद्धदि  

मलुुक नीखिगि स्थाखयत्वको खदशामा अगाखड बढेसुँगै योिना अवखधमा खवकास िथा आयोिना सशुासनमा 

उल्लेख्य रूपमा सधुार भई खनमािणाधीन अखधकांश राखरिय गौरवका आयोिना र बिृि ् प्रकृखिका कायिक्रम िथा 

आयोिना सम्पन्न भएका िुनछेन ्। साथै, ऊिाि उत्पादनमा उल्लेख्य वखृि भई अथििन्रका समग्र क्षरेमा खवद्यिुीय 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

50 | पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) 

ऊिािको िपि िथा उपयोगमा वखृि र योिनाले पखिचान गरेका रूपान्िरणकारी आयोिना प्रभावकारी कायािन्वयन 

भएका िुनेछन ्। उखल्लखिि प्रयासिरूबाि कृखष, उद्योग र सेवा क्षरेको उत्पादन र उत्पादकत्व अखभवखृि भई िीव्र 

आखथिक वखृि िुने अनमुान गररएको छ । आखथिक वखृिको लक्ष्य िाखसल गनि लगानीमा उच्च वखृिका अखिररि 

श्रमशखिको उत्पादनशील उपयोग र िलस्रोि, भखूम, वन सम्पदा, िखनि पदाथि लगायिका प्राकृखिक स्रोि-साधनको 

खदगो पररचालन गररनछे । संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कायािन्वयनबाि प्रदशे र स्थानीय अथििन्रमा 

गखिशीलिा आउनकुा साथै खनिी, सिकारी र सामदुाखयक क्षेरको पररपरूकात्मक सिकायि मिबिु एवम ् सदुृढ भई 

राखरिय पुुँिी खनमािण िुनछे ।  

आखथिक वखृिका लाखग कृखष िथा वन, िानी िथा उत्पादनमलूक उद्योग, खवद्यिुीय ऊिाि, खनमािण, पयििन, 

यािायाि िथा सचूना प्रखवखध, खशक्षा र स्वास््य प्रमिु िस्िक्षपेका क्षेर िुन ्। यी क्षरेमा भएको लगानीको कारण 

अथििन्रका अन्य क्षरेमा समेि सकारात्मक प्रभाव पनि गई लखक्षि आखथिक वखृि िाखसल िुन ेअनमुान गररएको छ । 

योिना अवखधमा औसि ९.६ प्रखिशिको वाखषिक आखथिक वखृि िाखसल गन ेलक्ष्य राखिएको छ । कृखष, उद्योग र सेवा 

क्षेरमा क्रमशः ५.४, १४.६ र ९.९ प्रखिशिको औसि वखृि िुन ेअनमुान रिकेो छ । उखल्लखिि आखथिक वखृि िाखसल 

गनिको लाखग समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व कायम गद ैलगानी आकषिण िथा पररचालन गररनेछ । 
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पन्रौं योिनाको क्षेरगि मलू्य अखभवखृि सखििको कुल गाििस््य उत्पादन िाखलका ३.३ र ३.४ मा उल्लेि गररएको छ । 

तालिका ३.३ :  कुि गाहिस्थ्य उत्पादन तथा के्षत्रगत मूल्य अलभवृलिको िक्ष्य 

(आ.व. २०७५/७६ को खस्थर मलू्यमा) 

(रू. किोडमा) 

क्र.स.ं के्षत्रहरू 
आधाि िर्ष 

२०७५/७६ 

पन्रौं योजना 

औसि 

िमृद्धदि 
2076/77 2077/78 2078/79 2079/80 2080/81 

१ कृमर् 82,601 5.4 86,487 90,856 96,009 101,571 107,436 

१.१ कृखष िथा वन 81,135 5.2 84,867 89,025 93,922 99,181 104,736 

१.२ मत्स्यपालन 1,466 12.9 1,620 1,831 2,087 2,389 2,700 

२ गैिकृमर् 223,522 11.0 245,621 272,928 303,547 336,003 374,849 

२.१ उद्योग 46,558 14.6 53,275 61,399 70,352 79,434 90,945 

२.१.१ िानी िथा उत्िनन्  1,851 15.6 2,091 2,405 2,802 3,278 3,836 

२.१.२ उत्पादनमलूक उद्योग 17,119 12.7 19,088 21,569 24,373 27,298 31,120 

२.१.३ खवद्यिु, ग्यास िथा पानी 3,816 30.0 5,495 7,419 9,570 12,058 14,591 

२.१.४ खनमािण 23,772 11.7 26,601 30,006 33,606 36,799 41,399 

२.२ सेिा 176,964 9.9 192,346 211,529 233,196 256,570 283,904 

२.२.१ थोक िथा िदु्रा व्यापार 43,993 10.8 48,172 53,616 59,782 66,178 73,656 

२.२.२ िोिेल िथा रेस्िुरेण्ि 6,282 17.0 7,318 8,782 10,275 11,919 13,826 

२.२.३ यािायाि, भण्डारण र सजचार 22,135 10.8 24,127 26,661 29,860 33,145 37,122 

२.२.४ खवत्तीय मध्यस्थिा  19,347 9.4 20,991 22,986 25,169 27,434 30,315 
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क्र.स.ं के्षत्रहरू 
आधाि िर्ष 

२०७५/७६ 

पन्रौं योजना 

औसि 

िमृद्धदि 
2076/77 2077/78 2078/79 2079/80 2080/81 

२.२.५ 
घरिग्गा, बिाल िथा व्यापाररक 

खक्रयाकलाप 
35,308 7.4 37,673 40,499 43,334 46,800 50,591 

२.२.६ सामान्य प्रशासन िथा रक्षा 8,298 8.6 9,061 9,740 10,617 11,520 12,556 

२.२.७ खशक्षा 21,611 9.9 23,447 25,675 28,371 31,208 34,641 

२.२.८ स्वास््य िथा सामाखिक कायि 5,349 10.5 5,815 6,414 7,087 7,888 8,835 

२.२.९ 
अन्य सामदुाखयक सामाखिक िथा 

व्यखिगि सेवाका खक्रयाकलाप 
14,642 8.8 15,740 17,157 18,701 20,478 22,362 

 

क ल िूल्य अमभिमृद्ध (अप्रत्यक्ष 

रूपिा िापन गरिएको मित्तीय 

िध्यस्थिा सेिा सिेि) 

306,123 9.7 332,108 363,784 399,556 437,574 482,284 

 

अप्रत्यक्ष रूपमा मापन गररएको 

खवत्तीय मध्यस्थिा सेवा  
12,849 7.8 13,812 14,917 16,111 17,319 18,704 

 

क ल गाहषस््य उत्पादन (आधािभूि 

िूल्यिा) 
293,274 9.6 318,296 348,866 383,445 420,255 463,580 

 
िदु वस्ि ुिथा सेवा उत्पादन कर 53,157 13.0 60,068 67,877 76,701 86,672 97,939 

 

क ल गाहषस््य उत्पादन 

(उत्पादकको िूल्यिा) 
346,432 10.1 378,364 416,743 460,146 506,927 561,519 
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तालिका ३.४ : कुि गाहिस्थ्य उत्पादन तथा के्षत्रगत मूल्य अलभवृलिदरको िक्ष्य 

(आ.व. २०७५/७६ को लस्थथर मूल्यमा) 

(प्रदर्शर्मा) 

के्षत्रहरू 
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 5.8 11.5 13.0 13.0 12.0 14.0 12.7 

खवद्यिु, ग्यास िथा पानी 12.4 44.0 35.0 29.0 26.0 21.0 30.0 

खनमािण 8.9 11.9 12.8 12.0 9.5 12.5 11.7 

सेिा 7.9 8.7 10.0 10.3 10.0 10.7 9.9 

िोिेल िथा रेस्िुरेण्ि 8.3 16.5 20.0 17.0 16.0 16.0 17.0 

यािायाि, भण्डारण र सजचार 5.9 9.0 10.5 12.0 11.0 12.0 10.8 

खशक्षा 5.2 8.5 9.5 10.5 10.0 11.0 9.9 

स्वास््य िथा सामाखिक कायि 6.7 8.7 10.3 10.5 11.3 12.0 10.5 

क ल िूल्य अमभिमृद्ध (अप्रत्यक्ष रूपिा िापन गरिएको 

मित्तीय िध्यस्थिा सेिा सिेि) 
6.8 8.7 9.7 10.0 9.6 10.3 9.7 

s'n ufx{:Yo pTkfbg -cfwf/e"t d"Nodf_ 6.8 8.5 9.6 9.9 9.6 10.3 9.6 

s'n ufx{:Yo pTkfbg -pTkfbssf] d"Nodf_ 7.1 9.2 10.1 10.4 10.2 10.8 10.1 

रष्टव्याः उद्योग र्था सेिा के्षत्रमा केही महत्त्िपणूत के्षत्रको मात्र िदृद्धिि उललेख गरिएको छ ।  
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योिना अवखधमा उद्योग र सेवा क्षेरमा उच्च मलू्य अखभवखृिको कारण अथििन्रमा उल्लेिनीय संरचनात्मक 

पररवििन िुनछे । कुल गाििस््य उत्पादनमा कृखष क्षरेको योगदान २७.० प्रखिशिबाि २२.३ प्रखिशिमा कायम िुन े

अनमुान छ । सेवा क्षरेको योगदान वखृि भई ५७.८ प्रखिशिबाि ५८.९ प्रखिशि पगु्ने अनमुान छ । उद्योग क्षरेको 

योगदान उल्लेख्य रूपमा वखृि भई १५.२ प्रखिशिबाि १८.८ 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 गाहिस्थ्य उत्पादनमा के्षत्रगत योगदान 

(प्रदर्शर्मा) 

के्षत्रहरू 

 

आधाि िर्ष 

२०७५/७६ 

पन्रौं योजना 

2076/77 2077/78 2078/79 2079/80 2080/81 

कृमर् 27.0 26.0 25.0 24.0 23.2 22.3 

उद्योग 15.2 16.0 16.9 17.6 18.2 18.8 

उत्पादनमलूक उद्योग 5.6 5.7 5.9 6.1 6.2 6.5 

खवद्यिु, ग्यास िथा 

पानी 
1.2 1.7 2.0 2.4 2.8 3.0 

खनमािण 7.8 8.0 8.2 8.4 8.4 8.6 

सेिा 57.8 57.9 58.1 58.4 58.6 58.9 

िोिेल िथा रेस्िुरेण्ि 2.1 2.2 2.4 2.6 2.7 2.9 

यािायाि, भण्डारण र 

सजचार 
7.2 7.3 7.3 7.5 7.6 7.7 

खशक्षा 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 

स्वास््य िथा 

सामाखिक कायि 
1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

जम्िा 100 100 100 100 100 100 

रष्टव्याः उद्योग र्था सेिा के्षत्रमा केही महत्त्िपणूत के्षत्रको मात्र योगिान उललेख गरिएको छ । 

३.९.२ उत्पादकत्ि 

अथििन्रको िीव्र वखृिको लाखग लगानीको साथै उपलब्ध मानवीय िथा प्राकृखिक स्रोि-साधनको पररचालन र 

उत्पादकत्व वखृि गनुि समिे अपररिायि छ । खवगिमा उत्पादनका साधनिरूको उत्पादकत्व अपेखक्षि वखृि नभएकाले 

खछमेकी मलुुक लगायिका अन्य खवकासशील मलुुकको िलुनामा नेपालको उत्पादकत्व न्यनू रिकेो छ । न्यनू 

उत्पादकत्वको खवद्यमान प्रवखृत्त कायम रिमेा स्रोि िथा लगानीको उपलब्धिा र सोको प्रखिफलको आधारमा िुन ेस्रोि 

पररचालनबाि मार मलुुकको समखृि िाखसल िुन कखठन छ ।  
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त्यसैले, यस योिनामा राखरिय, क्षेरगि र व्यावसाखयक इकाई ििको उत्पादकत्व अखभवखृिमा ध्यान खदइनेछ । 

राखरिय अथििन्रको समग्र उत्पादकत्व वखृिका लाखग उच्च गणुस्िरको स्वास््य, खशक्षा र पोषण सखििको मानवपुुँिी 

खनमािण गरी स्वदशेमा न ै यसको उपयोग, यािायाि िथा सजचार पवूािधारको अन्िरआबििा एवम ् व्यवखस्थि 

शिरीकरण, खवद्यिुीय ऊिािको उत्पादन र प्रसारणमा लागि खमिव्यखयिा िथा औद्योखगक उत्पादन र सेवा क्षेरमा 

ऊिािको कुशल उपयोग र िोखकएको समयमा आयोिना सम्पन्न गनि योिनामा िोड खदइनछे । मलुुकका लाखग 

उपयोगी अनसुन्धान, उन्नि िथा आधखुनक प्रखवखधको खवकास र अवलम्बनबाि अथििन्रको आधखुनकीकरण गररनेछ । 

यसबाि मध्यम िथा दीघिकालमा उत्पादकत्व वखृिमा सियोग पगु्नछे । साथै, सावििखनक, खनिी र सिकारी क्षेरको 

सशुासन, आयोिना सशुासन र कायि संस्कृखिमा समिे सधुार गरी सखिलै प्राि िुने लाभको उपयोग गररनछे ।  

क्षेरगि रूपमा कृखष िथा वन सम्बन्धी अनसुन्धान िथा खवकास, कृषकमा नवीनिम ज्ञान िथा सीप खवकास, 

यान्रीकरण, खसुँचाइ, भखूम खवकास, चक्लाबन्दी र सघन उत्पादन र उच्च मलू्यका कृखष िथा वन पैदावरको खवकास गरी 

कृखष क्षरेको उत्पादकत्व अखभवखृि गररनछे । उद्योग क्षेरमा ऊिािको सिि र सलुभ उपलब्धिा, आधखुनक प्रखवखधको 

अवलम्बन र दक्षिा वखृि, उद्यमशीलिा खवकास, सीपयिु िनशखिको खवकास र उपयोग, असल श्रमसम्बन्ध र 

उद्योगको क्षमिा उपयोगमा प्रोत्सािन गरी उत्पादकत्व अखभवखृि गररनछे । सेवा क्षेरिफि  व्यवस्थापनमा सधुार, 

आधखुनक िथा सचूना प्रखवखधको अवलम्बन र उच्च प्रखवखध िथा ज्ञानमा आधाररि सेवा उद्योगको खवकासमा िोड 

खदइनेछ । साथै, क्षरेगि उत्पादकत्व अखभवखृि िुनगेरी वैदखेशक लगानीलाई राखरिय प्राथखमकिाका क्षरेमा पररचालन 

गररनेछ । व्यावसाखयक एकाइ स्िरमा समेि पुुँिीको खवखनयोिन कुशलिा, िनशखिको क्षमिा अखभवखृि, श्रमको 

उत्पादनसुँग आबििा र उत्पादनका साधनको अनावश्यक प्रयोग िथा िरे फाल्ने प्रवखृत्तलाई खनरूत्सािन गनि 

रणनीखिक िस्िक्षपे गररनेछ । 

३.९.३ सीिान्ि प ुँजी उत्पादन अन पाि ि लगानी 

मलुुक स्थाखयत्व र समखृिको खदशामा अखघ बढे अनरुूप सशुासन कायम िुने, 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, िलखवद्यिु र खसुँचाइ क्षेरका बिृि् कायिक्रम/आयोिना यस 

योिना अवखधमा सम्पन्न भई सजचालनमा आउनछेन ्। संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको अखधकार क्षेर बमोखिम 

सावििखनक िचिमा उल्लेख्य वखृि िुनेछ । अथििन्रको लागि किौिी िथा उत्पादन अखभवखृि भई पुुँिीको 

उत्पादकत्वमा वखृि िुने अनमुान छ । यसका लाखग कृखष, उद्योग र सेवा क्षेरमा उन्नि िथा आधखुनक प्रखवखध, सचूना 

प्रखवखध र खवद्यिुीय शासनको अवलम्बन सखिि अथििन्रको यान्रीकरण िथा आधखुनकीकरण गनुि आवश्यक छ । 

संघीय शासन प्रणाली बमोखिम सबै स्थानीय ििमा यािायाि िथा सजचार, खशक्षा िथा स्वास््य र सावििखनक सेवा 

सम्बन्धी 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 गनुिपन ेआवश्यकिा रिकेो छ ।  

पुुँिीको उत्पादकत्वमा सधुार िुने अनमुान गररए िापखन उखल्लखिि बिृि् प्रकृखिका नयाुँ आयोिनािरू सम्पन्न 

भई प्रखिफल आउन समय लाग्न ेभएकाले गि योिनाको िलुनामा यस योिनामा सीमान्ि पुुँिी उत्पादन अनपुािमा 
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सामान्य कमी आई ४.९:१ रिन े अनमुान छ । उखल्लखिि सीमान्ि पुुँिी उत्पादन अनपुािको आधारमा योिना 

अवखधको औसि ९.६ प्रखिशिको आखथिक वखृिदरको लक्ष्य िाखसल गनि कुल खस्थर लगानी आ.व. २०७५/७६ को 

मलू्यमा रू. ९२ िबि २९ अबि २९ करोड आवश्यक पन ेअनमुान गररएको छ । यसमध्य ेसावििखनक क्षरेबाि रू. ३५ 

िबि ९८ अबि ३२ करोड, खनिी क्षरेबाि रू. ५१ िबि ३४ अबि ९ करोड र सिकारी क्षेरबाि रू. ४ िबि ९६ अबि ८७ 

करोड लगानी िुन ेअनमुान गररएको छ । कुल लगानीमा यी िीन क्षेरको क्रमशः ३९.० प्रखिशि, ५५.६ प्रखिशि र ५.४ 

प्रखिशि योगदान रिनछे । अनमुाखनि लगानीको खवषयगि बाुँडफाुँि अनसुार कृखष, उत्पादनमलूक उद्योग, खवद्यिु, 

खनमािण, खशक्षा िथा स्वास््यमा सरकारी लगानी उल्लेख्य वखृि िुने प्रक्षेपण गररएको छ । 
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क्षेरगि सीमान्ि पुुँिी उत्पादन अनपुाि र लगानी सम्बन्धी खववरण िाखलका ३.६ र ३.७ मा प्रस्िुि गररएको छ । 

तालिका ३.६: सीमान्त पुुँजी उत्पादन अनुपात र कुि िगानी (आ.व. २०७५/७६ को लस्थथर मूल्यमा) 

(रु किोडमा) 

क्र सं लगानीका के्षत्र 

अन िामनि सीिान्ि 

प ुँजी उत्पादन 

अन पाि 

पन्रौं योजनािा प्रके्षमपि लगानी 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 
योजना 

अिमध 

१ कृमर् 
 

12701 14249 16799 18113 19105 80968 

१.१ कृखष िथा वन 3.3 12316 13723 16158 17357 18329 77883 

१.२ मत्स्यपालन 2.5 385 527 641 756 777 3085 

२ गैिकृमर् 
 

122611 149923 170420 184282 214725 841961 

२.१ उद्योग 
 

49302 58410 65098 70631 81040 324481 

२.१.१ िानी िथा उत्िनन् 6.1 1468 1914 2421 2906 3400 12107 

२.१.२ उद्योग 5.2 10237 12903 14581 15209 19873 72803 

२.१.३ खवद्यिु, ग्यास िथा पानी 17.0 28545 32697 36574 42300 43048 183164 

२.१.४ खनमािण 3.2 9052 10896 11522 10216 14720 56406 

२.२ सेिा 
 

73309 91513 105322 113652 133685 517480 

२.२.१ थोक िथा िदु्रा व्यापार 2.1 8777 11431 12948 13433 15704 62293 

२.२.२ िोिेल िथा रेस्िुरेण्ि 6.1 6322 8928 9107 10028 11633 46018 

२.२.३ 
यािायाि, भण्डारण र 

सजचार 
11.5 22910 29134 36792 37773 45740 172349 

२.२.४ खवत्तीय मध्यस्थिा  3.1 5098 6182 6769 7022 8930 34001 
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क्र सं लगानीका के्षत्र 

अन िामनि सीिान्ि 

प ुँजी उत्पादन 

अन पाि 

पन्रौं योजनािा प्रके्षमपि लगानी 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 
योजना 

अिमध 

२.२.५ 
घरिग्गा, बिाल िथा 

व्यावसाखयक खक्रयाकलाप 
5.1 12065 14410 14458 17680 19333 77946 

२.२.६ सामान्य प्रशासन िथा रक्षा 4.5 3435 3058 3945 4061 4665 19165 

२.२.७ खशक्षा 4.1 7531 9133 11053 11632 14075 53424 

२.२.८ 
स्वास््य िथा सामाखिक 

कायि 
8.8 4096 5271 5926 7047 8330 30670 

२.२.९ 

अन्य सामदुाखयक 

सामाखिक िथा व्यखिगि 

सेवाका खक्रयाकलाप 

2.8 3075 3967 4324 4974 5275 21614 

  क ल लगानी 4.9 135312 164173 187219 202395 233830 922929 
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तालिका ३.७: साविजलनक, लनजी र सहकारी के्षत्रबाट हुने िगानी (आ.व. २०७५/७६ को लस्थथर मूल्यमा) 

(रु किोडमा) 

क्र स ं लगानीका के्षत्र 
सािषजमनक मनजी सहकािी जम्िा 

िकि प्रमििि िकि प्रमििि िकि प्रमििि िकि प्रमििि 

१ कृमर् 41864 51.7 28701 35.4 10402 12.8 80968 100.0 

१.१ कृखष िथा वन 41278 53.0 26480 34.0 10125 13.0 77883 100.0 

१.२ मत्स्यपालन 586 19.0 2221 72.0 278 9.0 3085 100.0 

२ गैिकृमर् 317968 37.8 484707 57.6 39285 4.7 841961 100.0 

२.१ उद्योग 138147 42.6 175476 54.1 10858 3.3 324481 100.0 

२.१.१ िानी िथा उत्िनन् 3148 26.0 8717 72.0 242 2.0 12107 100.0 

२.१.२ उद्योग 8736 12.0 58242 80.0 5824 8.0 72803 100.0 

२.१.३ खवद्यिु, ग्यास िथा पानी 102572 56.0 76929 42.0 3663 2.0 183164 100.0 

२.१.४ खनमािण 23691 42.0 31588 56.0 1128 2.0 56406 100.0 

२.२ सेिा 179822 34.7 309231 59.8 28427 5.5 517480 100.0 

२.२.१ थोक िथा िदु्रा व्यापार 3738 6.0 52326 84.0 6229 10.0 62293 100.0 

२.२.२ िोिेल िथा रेस्िुरेण्ि 3681 8.0 41416 90.0 920 2.0 46018 100.0 

२.२.३ यािायाि, भण्डारण र सजचार 98239 57.0 65493 38.0 8617 5.0 172349 100.0 

२.२.४ खवत्तीय मध्यस्थिा  3060 9.0 26521 78.0 4420 13.0 34001 100.0 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

60 | पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) 

क्र स ं लगानीका के्षत्र 
सािषजमनक मनजी सहकािी जम्िा 

िकि प्रमििि िकि प्रमििि िकि प्रमििि िकि प्रमििि 

२.२.५ 
घरिग्गा, बिाल िथा 

व्यावसाखयक खक्रयाकलाप 
3897 5.0 70152 90.0 3897 5.0 77946 100.0 

२.२.६ सामान्य प्रशासन िथा रक्षा 19165 100.0 0 0.0 0 0.0 19165 100.0 

२.२.७ खशक्षा 29917 56.0 21904 41.0 1603 3.0 53424 100.0 

२.२.८ स्वास््य िथा सामाखिक कायि 13801 45.0 15642 51.0 1227 4.0 30670 100.0 

२.२.९ 
अन्य सामदुाखयक सामाखिक िथा 

व्यखिगि सेवाका खक्रयाकलाप 
4323 20.0 15779 73.0 1513 7.0 21614 100.0 

  क ल लगानी 359832 39.0 513409 55.6 49687 5.4 922929 100.0 
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३.९.४ स्रोि-साधनको अन िान िथा बाुँडफाुँटका आधाि 

नेपालको संखवधान कायािन्वयनलाई प्रमिु आधार खलुँद ैयस योिनाको लक्ष्य िथा उद्दशे्य िाखसल गन ेगरी स्रोि-

साधनको आुँकलन िथा बाुँडफाुँि गररएको छ । समखृि 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 

सम्वािकका क्षरेमा आवश्यक स्रोि-साधनको बाुँडफाुँि गररएको छ । राखरिय रणनीखि बमोखिम पखिचान गररएका 

खवषय क्षरेमा रणनीखिक िस्िक्षपे गरी लगानीको उच्चिम प्रखिफल िाखसल िुन े अपेक्षा गररएको छ । खनमािणाधीन 

राखरिय स्िरका कायिक्रम/आयोिना संघबाि, प्रदशे र स्थानीय स्िरका कायिक्रम/आयोिना क्रमशः प्रदशे र स्थानीय 

ििबाि नै सम्पन्न गन ेगरी स्रोि आुँकलन िथा बाुँडफाुँि गररएको छ । साथै, भकूम्प पखछको पनुखनिमािणलाई पणूििा खदने, 

आधारभिू पवूािधार खनमािण िथा प्रवििन िुन े र अखभयानका रूपमा सजचालन िुने कायिक्रम कायािन्वयन िथा खदगो 

खवकास लक्ष्य िाखसल गनि सघाउ पगु्ने गरी स्रोि बाुँडफाुँि गररएको छ ।  

योिनाले खलएको आखथिक वखृिको 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 क्षरेको लगानी रोिगारी खसििना, अथििन्रको औद्योगीकरण र 

आधखुनकीकरण, ऊिाि उत्पादन, शिरी क्षरेमा लगानी, पयििन, व्यापार, यािायाि र सजचार क्षेरमा लखक्षि िुन ेअनमुान 

गररएको छ । कृखष, उत्पादनमलूक क्षेर, साना िथा मझौला उद्योग र ग्रामीण िथा सामाखिक खवकासमा खनिी, सिकारी 

िथा सामदुाखयक क्षरे पररचाखलि िुने खवश्वास खलइएको छ । मानवपुुँिी खनमािण र सोको उच्चिम उपयोगले उत्पादकत्व 

अखभवखृि, उच्च आयको आधार खनमािण र सिुको अनभुखूि िुन ेअपके्षा गररएको छ । साथै, पयािवरण संरक्षण, सभ्य र 

न्यायपणूि समाि खनमािण िथा सशुासन, लोकिन्र र राखरिय एकिालाई थप सदुृढ बनाउन ेगरी सावििखनक, खनिी िथा 

सिकारी र सामदुाखयक क्षरेको स्रोि पररचालनको अनमुान र सोको बाुँडफाुँि गररएको छ ।  

३.९.५ सािषजमनक स्रोि व्यिस्था िथा खचषको अन िान 

आधारभिू सावििखनक सेवा प्रवाि, िीव्र आखथिक वखृिको लक्ष्य िथा खदगो खवकास लक्ष्य िाखसल गने खदशामा 

अग्रसर िुन सरकारी लगानी िथा िचिको मित्त्वपणूि 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 अनपुािमा पुुँिीगि िचि र कुल िचि क्रमशः १८.६ प्रखिशि र 

४३.३ प्रखिशि िुने प्रक्षेपण गररएको छ ।  

उखल्लखिि सरकारी िचि ब्यिोन ेप्रमिु स्रोिको रूपमा रिन ेरािस्व रू. ७२ िबि ४७ अबि ६२ करोड पररचालन 

िुने अनमुान गररएको छ । योिना अवखधमा रु ३ िबि २१ अबि ४६ करोड बराबर अनदुान (वैदखेशक) प्राि िुने अनमुान 

गररएको छ । 
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रािस्व िथा अन्य आन्िररक आम्दानी र वैदखेशक अनदुान पररचालन गदाि न्यनू िुन ेयोिनाको अनमुाखनि िचि 

रू. २३ िबि ८९ अबि २५ करोड मध्ये रू. १३ िबि ९३ अबि १० करोड वैदखेशक ऋण र बाुँकी न्यनू िुन ेरू. ९ िबि ९६ 

अबि १५ करोड आन्िररक ऋणबाि ब्यिोनुिपने प्रक्षेपण गररएको छ । सावििखनक खवत्तको आुँकलन िाखलका ३.८ मा 

उल्लेि गररएको छ । 
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तालिका ३.८ :  साविजलनक लवत्तको प्रके्षपण (आ.व. २०७५/७६ को लस्थथर मूल्यमा) 

(िकम रू. किोडमा) 

क्र.सं. मिििण 
२०७५/७६ को 

अन िान* 
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ योजना अिमध 

 
सािषजमनक आय 110618 159322 177629 197318 218388 243176 995833 

१ िाजस्ि* 85960 112766 127433 143340 160551 180672 724762 

२ िैदेमिक सहायिा 15020 30530 32370 34230 36096 38230 171456 

 
वैदखेशक अनदुान 2290 6472 6451 6429 6408 6387 32146 

 
वैदखेशक ऋण 12730 24058 25919 27801 29688 31844 139310 

३ आन्िरिक ऋण 9638 16026 17827 19748 21741 24273 99615 

 
सािषजमनक व्यय 121019 159322 177629 197318 218388 243176 995833 

१ चाल  खचष 68998 85472 85298 91572 96679 100661 459682 

२ प ुँजीगि खचष 36779 58037 69949 80162 89061 104343 401552 

३ मित्तीय व्यिस्था 15242 15813 22382 25583 32647 38173 134599 

 
लगानी 9806 9488 10105 11323 12400 13627 56943 

 
ऋण भिुानी 5435 6325 12277 14260 20248 24545 77656 

४ मित्तीय हस्िान्ििण 32118 31032 33026 34180 35324 36541 170103 

 

पनुश्चाः *आर्ाि िर्त आ.ि. २०७५/७६ मा चाल ुखचत अन्ध्र्गतर् प्रिेश ि स्थानीय र्हलाई हस्र्ान्ध्र्िण गरिएको अनिुान (दित्तीय समानीकिण, सशर्त, समपिूक ि दिशेर् अनिुान) िकम समािेश 

भएको भए र्ापदन पन्ध्रौं योजना अिदर्मा यस्र्ो हस्र्ान्ध्र्िणलाई दित्तीय हस्र्ान्ध्र्िण अन्ध्र्गतर् समािेश गरिएको छ ।  

आ.ि. २०७५/७६ को िाजस्ि ि साितजदनक व्यय (चाल ुि पुँजीगर् खचत र्था दित्तीय व्यिस्था) मा संर्को खचत मात्र समािेश गरिएको छ ।  
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३.९.६ अन्ििसिकािी मित्त 

योिना अवखधमा अन्िरसरकारी खवत्त व्यवस्थापनिफि  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 लस्थथर मूल्यमा) 

(िकम रू. किोडमा) 

क्र.स.ं मिििण 

२०७५/७६ को यथाथष २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

प्रदेि 
स्थानीय 

िह 
क ल प्रदेि 

स्थानीय 

िह 
क ल प्रदेि 

स्थानीय 

िह 
क ल प्रदेि 

स्थानीय 

िह 
क ल 

१ 

सरं्ीय मिभाज्य 

कोर्बाट िाजस्ि 

बाुँडफाुँट 

4857 4858 9715 5537 4883 10420 6254 5516 11770 7035 6204 13239 

२ अन दान 11047 21071 32118 11118 19914 31032 12027 20999 33026 12511 21669 34180 

  
खवत्तीय समानीकरण 

अनदुान 
5030 8528 13558 5249 8538 13787 5531 8996 14526 5827 9478 15305 

  सशिि अनदुान 5338 12071 17409 4920 10427 15347 4920 10427 15347 4920 10427 15347 

  समपरूक अनदुान 398 291 689 475 475 949 901 901 1802 1026 1026 2053 

  खवशेष अनदुान 281 181 462 475 475 949 676 676 1352 738 738 1475 

जम्िा 15904 25929 41834 16655 24797 41452 18281 26515 44796 19546 27873 47419 
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तालिका ३.९ (क्रमशः) 

क्र.सं. मिििण 
२०७९/८० २०८०/८१ योजना अिमध 

प्रदेि स्थानीय िह क ल प्रदेि स्थानीय िह क ल प्रदेि स्थानीय िह क ल 

१ 
संर्ीय मिभाज्य कोर्बाट 

िाजस्ि बाुँडफाुँट 
7880 6949 14829 8863 7816 16679 35568 31368 66936 

२ अन दान 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 

३.९.७ सिमिगि अथषिन्त्रिा पने प्रभाि 

संघ, प्रदशे र स्थानीय िि िथा खनिी, सिकारी एवम ्सामदुाखयक क्षरेको लगानी िथा अन्य प्रयासबाि यस अवखधमा अथििन्रका प्रमिु िथा समखष्टगि पररसचूकिरूमा 

सकारात्मक प्रभाव पनि गई समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व कायम भई आखथिक समखृिको आधार खनमािण गनि सियोग पगु्नेछ । यस अवखधमा बचि िथा लगानी, सावििखनक खवत्त, 

मौखद्रक िथा बाह्य क्षरेमा दिेाय बमोखिम उपलखब्ध िाखसल िुन ेअनमुान गररएको छ । 
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तालिका ३.१० बचत तथा िगानी, साविजलनक लवत्त र मौलिक तथा बाह्य के्षत्र 

(कुि गाहिस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा) 

क्र.स.ं सचूक/लक्ष्य एकाइ 
२०७५/७६ को 

मस्थमि 

पन्रौं योजनाको लक्ष्य 

(२०८०/८१ िा) 

१  बचि िथा लगानी  
 

    

  कुल गाििस््य बचि प्रखिशि २०.५ २२.0 

  कुल राखरिय बचि प्रखिशि ५२.४ ४७.५ 

  कुल खस्थर पुुँिी लगानी प्रखिशि ३६.९ 4१.६ 

२  सािषजमनक मित्त  
 

    

  कुल बिेि प्रखिशि 34.9 43.३ 

  चालु िचि प्रखिशि 19.9 १७.९ 

  पुुँिीगि िचि प्रखिशि 10.6 18.६ 

  खवत्तीय व्यवस्था प्रखिशि 4.4 6.8 

  रािस्व प्रखिशि 24.8 ३० 

  वैदखेशक ऋण प्रखिशि 3.७ 5.7 

  आन्िररक ऋण प्रखिशि 2.8 4.३ 

३ िौमिक िथा बाह्य के्षत्र 
 

    

  मदु्रास्फीखि* प्रखिशि ४.६ 6.0 

  वस्ि ुिथा सेवाको खनयािि प्रखिशि 8.2 15.0 

  वस्ि ुिथा सेवाको आयाि प्रखिशि 46.8 49.0 

  खवपे्रषण प्रखिशि २५.४ 22.१ 

  वैदखेशक लगानी प्रखिशि 0.5 ३.० 

पनुश्चाः * िादर्तक औसर् िदृद्धिि । 

माखथ उल्लेि भए बमोखिमका समखष्टगि आखथिक पररसचूकमा िुन े उपलखब्धबाि िीव्र, खदगो र रोिगारमलूक 

आखथिक वखृि िाखसल भई अथििन्रको संरचनात्मक पररवििन िुनेछ । साथै, संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा िुने सावििखनक 

खवत्त व्यवस्थापनबाि संघीय संरचनाको सदुृढीकरण भई आमनागररकको िीवनस्िरमा अपेखक्षि सधुार िुनेछ । 
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परिच्छेद - ४ 

 सिमिगि अथषिन्त्र 

४.१ बचि 

१.  पृष्ठभूमि 

िीव्र आखथिक वखृि र समखृिका लाखग आवश्यक लगानी ििुाउन बचि पररचालनको मित्त्वपणूि भखूमका रिन्छ । 

नेपालको संखवधानमा पररलखक्षि आत्मखनभिर, स्विन्र िथा उन्निशील राखरिय अथििन्र खनमािण गद ैसमािवाद उन्मिु, 

स्विन्र र समिृ 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 वखृि िुन 

सकेको 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 ११.५ प्रखिशि र ४२.६ प्रखिशि रिकेो खथयो । एकाखिर उत्पादनमा वखृि गरी 

नागररकको आय र बचि गने क्षमिा बढाउन ु पनछे भने अकोिफि  उच्च बचि पररचालन गद ै लगानी र आयमा 

उल्लेख्य वखृि गनुिपने आवश्यकिा रिकेो छ । यो योिना आय र बचि गने क्षमिा अखभवखृि, व्यवखस्थि र सन्िुखलि 

उपभोग, बचिको संरचनात्मक पररवििन र बचि पररचालनको उपयिु वािावरण खनमािणमा केखन्द्रि रिनछे । 

२.  प्रि ख सिस्या 

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.  च नौिी िथा अिसि 

नागररकमा बचिको मित्त्व िथा बचि गन े बानीको 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, खवप्रेषण 

आयलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्िरण गनुि र उपभोगलाई व्यवस्थापन गनुि बचि सम्बन्धी प्रमिु चनुौिीका 

रूपमा रिकेा छन ्।  

बैंक िथा खवत्तीय संस्थाको खवस्िार र पिुुँच वखृि िुन ुिथा खवत्तीय उपकरणको िीव्र खवस्िार िुन,ु पखछल्ला वषिमा 

बचिको उच्च ब्यािदर रिन,ु खवप्रेषण आप्रवाि उल्लेख्य िुन,ु खवत्तीय संघीयिाको कायािन्वयनका कारण स्थानीय 

ििसम्म खवकास/खनमािणमा सावििखनक िचि वखृि िुन ु र कुल राखरिय बचि उच्च भएकाले राखरिय पुुँिी खनमािणको 

लाखग स्रोि उपलब्ध िुन ुबचि सम्बन्धी अवसरका रूपमा रिकेा छन ्। 
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४. 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 वखृि गन े।  

४.३ उदे्दश्य 

बचि गने क्षमिा अखभवखृि र बचि पररचालनको वािावरण खनमािण गरी गाििस््य िथा राखरिय बचि अखभवखृि 

गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. रोिगारी र आय-आििनका 

अवसर वखृि गरी बचि गने 

क्षमिा वखृि गन े। 

१. समिामलूक आयवखृि िथा आखथिक िोखिम न्यनूीकरण गने समखष्टगि 

आखथिक नीखि अवलम्बन गररनछे ।  

२. न्यनूिम मलू्यमा गणुस्िरीय दखैनक उपभोग्य वस्ि ु र आधारभिू िथा 

सामाखिक सेवा-सखुवधाको सखुनखश्चििा कायम गरी बचिको दायरा खवस्िार 

गररनेछ । 

३. राखरिय बचि नीखि ििुिमा गरी कायािन्वयन गररनेछ ।  

२. घर-पररवार, खनिी क्षरे 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 वखृि गनि रािस्व प्रणाली िथा खवत्तीय क्षेरमा 

आवश्यक सधुार गररनछे ।  

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 गररनछे ।  

२. पुुँिी बिारलाई एकीकृि िथा सघनीकृि गरी पुुँिी खनमािणमा बचि 

आकषिण गररनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

 

 

३. सम्झौखिि बचि कोष िथा खनवखृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन र खवप्रेषणको 

उत्पादनशील पररचालन गनि खवशेष बचि िथा लगानी योिना 

सजचालनमा ल्याइनछे ।  

४. अनौपचाररक क्षेरको औपचाररकीकरण गरी खवत्तीय सेवा खवस्िार र बचि 

अखभवखृि गररनछे ।  

५. वैदखेशक रोिगारीको बचि पररचालन गनि आवश्यक उपकरणिरू 

कायािन्वयनमा ल्याइनछे । 

 

४. बचि अखभवखृि िथा 

पररचालनमा अन्िरसरकारी 

समन्वय िथा खनिी, सिकारी 

िथा सामदुाखयक क्षेरको 

सिकायि अखभवखृि 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 अखभवखृि गररनछे ।  

४. खवत्तीय संस्था, सिकारी र सामदुाखयक क्षरेसुँगको सिकायिमा स्थानीय 

ििबाि बचि (िासगरी दीघिकालीन बचि) को मित्त्वबारे खवत्तीय सचेिना 

र साक्षरिा कायिक्रम सजचालन गररनेछ ।  

५. स्थानीय ििमा खवत्तीय संस्थाको खवस्िार एवम ्प्रदशे रािधानीमा प्रादखेशक 

समन्वय गने गरी खवत्तीय प्रणालीको संरचनात्मक सधुार गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा कुल गाििस््य बचि २०.५ प्रखिशिबाि २२ प्रखिशि िथा कुल राखरिय 

बचि ४७.५ प्रखिशि पगुेको िुनछे । 

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 गनुिपने अवस्था छ । साथै, संखवधानले प्रत्याभिू गरेका मौखलक िक 

कायािन्वयन गनि बनेका काननूले खसििना गरेका आखथिक दाखयत्विरूको व्यवस्थापन गनुिपने छ । संघीय प्रणाली अनरुूप 

सावििखनक िचिको संरचना र िचि गने भखूमका एवम ्खिम्मेवारीमा पररवििन भएकोले संघ, प्रदशे र स्थानीय ििले आ-
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आफ्नो िचि खिम्मेवारी बमोखिम सावििखनक स्रोिको सन्िखुलि र न्यायोखचि खवखनयोिन गरी कायािन्वयन गनुिपनेछ । 

समग्र सावििखनक िचि प्रणालीलाई पारदशी, िवाफदिेी र नखििामलूक बनाउन िीन ििमा सावििखनक िचिको उपयोग 

गन ेक्षमिा अखभवखृि गनुि अपररिायि िुन्छ । खवगि १० वषिमा सावििखनक िचि कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा 

१९.८ प्रखिशिबाि ३१.६ प्रखिशि पगुेको 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.  प्रि ख सिस्या 

चालु िचिको िलुनामा पुुँिीगि िचि अपेखक्षि रूपमा बढ्न नसक्न,ु खवखनयोिन कुशलिा र कायािन्वयन दक्षिाको 

कमी िुन,ु प्रखिबििा अनरुूप खवकास सिायिा पररचालन िुन नसक्न ु र आखथिक अनशुासनको पालनमा कमी िुन ु

सावििखनक िचि व्यवस्थापनका प्रमिु समस्या िुन ्। िचि गन ेक्षमिाभन्दा बढी बिेि माग िुन,ु खनधािररि समय, लागि, 

पररमाण र गणुस्िरमा आयोिना सम्पन् न निुन,ु क्रमागि आयोिनाको सङ्ख्या अखधक िुन ु र आयोिना सशुासन 

कायम िुन नसक्न ुिस्िा थप समस्या रिकेा छन ्। 

३.  च नौिी िथा अिसि  

नेपालको दीघिकालीन सोच, खदगो खवकास लक्ष्यको मागिखचर र पन्रौं योिनाको लक्ष्य िाखसल िुन े गरी 

सावििखनक िचि व्यवस्थापन गनुि, सावििखनक िचिको बढ्दो मागलाई कुशलिापवूिक व्यवस्थापन गद ैखवत्तीय संघीयिा 

कायािन्वयन गनुि, खवखनयोिन कुशलिा र िचि गने दक्षिा अखभवखृि गनुि र चालु ि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 प्रखिबििा 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 ।   

४.  सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

सावििखनक िचिको कुशल र नखििामलूक व्यवस्थापनद्बारा समिृ अथििन्र खनमािण । 

४.२ लक्ष्य 

सावििखनक िचिको कुशल, समन्याखयक र नखििामलूक व्यवस्थापन गरी उच्च आखथिक वखृि िाखसल गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

सावििखनक िचिको खवखनयोिन दक्षिा, कायािन्वयन कुशलिा र खवत्तीय अनशुासन कायम गनुि । 
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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 काननू लगायि 

सावििखनक िचि प्रणालीसुँग सम्बखन्धि काननूको ििुि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 आबि गनि मध्यमकालीन खवत्तीय िाका, 

मध्यमकालीन बिेि िाका र मध्यमकालीन नखििा िाका सखिि 

मध्यमकालीन िचि प्रणालीलाई िीन ििमा संस्थागि गन े व्यवस्था 

गररनेछ ।  

४. आखथिक वषिको सरुुआिदखेि न ै पुुँिीगि िचि गनि प्रोत्सािनको व्यवस्था 

गररनेछ । 

५. खवत्तीय िोखिम न्यनूीकरण गनि िीन ििको आन्िररक खनयन्रण 

प्रणालीलाई सदुृढ गररनछे । 

६. बिेि िथा कायिक्रम/आयोिना ििुिमा िथा कायािन्वयनसुँग सम्बखन्धि 

कमिचारीको क्षमिा अखभवखृि गररनछे ।  

२. सावििखनक िचिलाई आखथिक 

िथा सामाखिक पुुँिी 

खनमािणका क्षेरमा कुशल र 

प्रभावकारी खवखनयोिन गने । 

१. चालु िचि व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड बनाइनछे । साथै, गैरबिेिरी 

िचिलाई खनयन्रण गद ैलखगनेछ ।  

२. चालु िचिलाई पुुँिीगि िचिको उत्पादनशील क्षमिा अखभवखृि गनि 

आबि गररनेछ । खनखमिि पुुँिीगि संरचनािरूको ममिि-सम्भारमा 

आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

३. रािस्वको आधार वखृि गन ेएवम ्उच्च प्रखिफल खदन ेर उत्पादन वखृिसुँग 

सम्बखन्धि पवूािधारका क्षरेमा सावििखनक स्रोिको खवखनयोिन गररनेछ ।  

४. खशक्षा, स्वास््य, िानपेानी िथा सरसफाइ र सामाखिक सरुक्षा एवम ्

संरक्षणमा आवश्यक बिेि खवखनयोिन गरी सामाखिक खवकासमा िोड 

खदइनेछ ।   
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िणनीमि कायषनीमि 

 ५. खवकास कायिक्रम/आयोिनालाई प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गनि 

आयोिना व्यवस्थापन खनदखेशका ििुिमा गरी संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा 

कायािन्वयन गररनछे ।  

६. आन्िररक ऋणलाई उत्पादनमलूक र पुुँिी खनमािण िुन ेक्षरेमा उपयोग गनि 

प्राथखमकिा खदइनछे । 

७. आयोिनाको आखथिक सामाखिक लाभ लागि खव्ेषण गरी उपयिु 

आयोिनािरूको राखरिय आयोिना बैंक स्थापना गररनछे । सो बैंकमा 

सचूीकृि कायिक्रम/आयोिनालाई अपखेक्षि प्रखिफल, प्रादखेशक सन्िलुन 

र स्थानीय आवश्यकिाका आधारमा प्राथखमकिाक्रम बमोखिम बिेि 

खवखनयोिन गरी कायािन्वयन गने व्यवस्था गररनेछ ।  

८. आयोिना सशुासनमा सधुार गरी क्रमागि आयोिनािरू खनधािररि समयम ै

सम्पन् न गररनेछ ।  

९. अनदुानलाई उत्पादनशील र पारदशी रूपमा प्रदान गनि राखरिय अनदुान 

नीखि ििुिमा गररनछे ।  

१०. एकद्वार प्रणाली माफि ि अनदुान खविरण गने नीखि खलइनेछ ।  

३. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको 

खवकासको आवश्यकिालाई 

सम्बोधन गने 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 गररनछे ।  

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 । 
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िणनीमि कायषनीमि 

 ३. मन्रालयगि बिेि सचूना प्रणाली (LMBIS) लाई एकलकोष िािा 

प्रणालीसुँग आबि गरी थप सदुृढ बनाइनछे ।  

४. साविखनक िचि िथा रािस्व सम्बन्धी िानकारी खवद्यिुीय माध्यमबाि 

सावििखनकीकरणको व्यवस्था गररनेछ । सावििखनक िचिको अनगुमन गन े

प्रणाली स्थापना गररनेछ ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

बिेि खवखनयोिनमा कुशलिा, प्रभावकारी उपयोग अपखेक्षि नखििा प्राि भएको िुन,े सावििखनक िचिमा पुुँिीगि 

िचिको खिस्सा उल्लेख्य बढेको िुने, संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबीच खवत्तीय अन्िरआबििा सदुृढ भई खवत्तीय संघीयिा 

कायािन्वयन प्रभावकारी भएको िुने, बिेि प्रणाली पारदशी, वैज्ञाखनक र सचूना प्रणालीमा आधाररि भएको िुन े र 

आयोिना िोखकएको गणुस्िर, पररमाण, लागि र समयमा सम्पन् न भएको िुनेछ । 

४.२.२ िाजस्ि 

१.  पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानमा उल्लेि भएका मौखलक िक, राज्यका खनदशेक खसिान्ि र नीखिको कायािन्वयन गनि, 

मलुुकको खवकास र समखृिको लाखग सावििखनक िचिको बढ्दो आवश्यकिा परूा गनि र वैदखेशक सिायिामाखथको 

खनभिरिा कम गनि आन्िररक स्रोि पररचालनमा वखृि गनि आवश्यक छ । खवगि १० वषिमा रािस्वको औसि वखृिदर 

१९.२ प्रखिशि र आ.व. २०७५/७६ मा कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा २४.८ प्रखिशि पगुेको छ । संघीय 

प्रणाली अनरुूप सावििखनक खवत्त संरचना सदुृढ गरी लगानी, व्यवसाय र करदािामैरी कर प्रशासन माफि ि उत्पादन 

वखृिलाई सियोग परु् याउुँद ैअखधकिम रािस्व पररचालनिफि  यो योिना खनदखेशि छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

आखथिक खक्रयाकलापमा अनौपचाररक क्षेरको खिस्सा उच्च िुन,ु रािस्वको ठूलो खिस्सा आयािमा खनभिर रिन,ु 

रािस्वमा आय करको अशं अपखेक्षि रूपमा बढाउन नसखकन,ु मलू्य अखभवखृि कर प्रणालीलाई राखरिय कराधार 

संरक्षण गनि सक्न ेगरी सदुृढ गनि नसक्दा अपेखक्षि रािस्व सङ्कलन िुन नसक्न,ु करको दायरा अपेखक्षि रूपमा खवस्िार 

िुन नसक्न ुिथा सम्भावना र क्षमिा अनरुूप रािस्व पररचालन िुन नसक्न ुयस क्षरेका प्रमिु समस्या िुन ्।  

३.  च नौिी िथा अिसि 

कर पररपालनमा दखेिएको अन्िरमा कमी ल्याउन ुप्रमिु चनुौिीको रूपमा रिकेो छ । कर प्रणालीमा सधुार गरी 

सम्पणूि आखथिक कारोबारिरूलाई करको दायरामा ल्याउन,ु कर सङ्कलन लागि र करदािाको कर पररपालन लागि 

घिाउुँद ैकर काननूको पणूि पालना गनुि गराउन,ु उत्पादन (िासगरी सेवा क्षरे) िथा आखथिक वखृि र रािस्वबीच सबल 

अन्िरसम्बन्ध कायम गनुि र करदािा िथा कर प्रशासनमा व्यावसाखयकिा, पारदखशििा र सदाचाररिा अखभवखृि गनुि यस 

क्षेरका सिायक चनुौिी िुन ्। साथै, संघीय संरचना बमोखिम रािस्व संरचनामा सामजियस्िा ल्याउन,ु रािस्व चिुावि 
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खनयन्रण गनुि, कारोबार मलू्यलाई भन्सार िाुँचपास प्रणालीको आधार बनाउन,ु कारोबारको यथाथि खबल बीिक 

अखनवायि रूपमा खदने/खलन ेव्यवस्था गनुि र रािस्व सङ्कलन िथा व्यापार सििीकरण बीच सन्िलुन कायम गनुि समेि 

यस क्षेरका चनुौिी िुन ्। 

नीखिगि खस्थरिा र स्थाखयत्व भई सिि व्यावसाखयक वािावरण खनमािण िुन,ु उच्च आखथिक वखृि र अथििन्रको 

आकारमा खवस्िार िुुँद ैिान,ु संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको कायिक्षेर बमोखिम रािस्व पररचालनको सम्भावना वखृि िुन ु

यस क्षेरका प्रमिु अवसर िुन ्। साथै, कर सिभाखगिामा भएको बढोत्तरीसुँगै करको दायरा खवस्िार िुुँद ै िान,ु कर 

प्रणाली थप प्रगखिशील िुन,ु स्वदशेी उद्योग व्यवसायको संरक्षण र प्रवििन गने नीखिगि व्यवस्था िुन,ु कर प्रशासनको 

संस्थागि खवस्िार िथा करदािाको पिुुँचमा वखृि िुन ुर रािस्व प्रशासन सचूना िथा प्रखवखधमा आधाररि बनाउुँद ैिान ु

समेि अवसर िुन ्। 

४.  सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

सदुृढ र प्रगखिशील रािस्व प्रणालीको खवकास गरी समिृ अथििन्र खनमािण । 

४.२ लक्ष्य 

आन्िररक उत्पादन र आयमा आधाररि करको वखृि गद ैकुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा एक खििाइ रािस्व 

परु् याउन े।  

४.३ उदे्दश्य 

उत्पादन, लगानी, व्यवसाय िथा करदािामरैी 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 बनाउने । 

१. राखरिय िथा अन्िरािखरिय कराधारको संरक्षण गरी रािस्व संरक्षण 

गररनेछ । रािस्वको राखरिय ढाुँचा ियार गररनछे । 

२. सबै प्रकारका आखथिक िथा व्यावसाखयक कारोबारमा संलग्न व्यखि 

िथा फमिलाई स्थायी लेिा नम्बर प्रदान गरी करको दायरामा ल्याइनछे ।  

३. खवद्यिुीय माध्यमबाि बीिक िारी गने व्यवस्था अवलम्बन गरी खबल 

बीिक खदन-ेखलन ेप्रणालीमा सधुार गरी मलू्य अखभवखृि कर प्रणालीलाई 

प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

४. करको दायरामा सबैको सिभाखगिा बढाउन करदािा खशक्षालाई खवस्िार 

गरी कर सचिेना अखभवखृि गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२. रािस्व प्रशासनको खवस्िार 

िथा आधखुनकीकरण गरी 

कुशल, व्यावसाखयक र स्वच्छ 

बनाउन े। 

१. करको दायरा खवस्िार िथा करदािाको पिुुँच अखभवखृि 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 । 

३. 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, कायिकुशलिा िथा कराधार 

पखिचान र खवस्िार सम्बन्धी क्षमिा अखभवखृिको 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 प्रशासनमा व्यावसाखयकिा, इमान्दाररिा, पारदखशििा, 

स्वच्छिा र सदाचाररिा कायम गनि आवश्यक उपायिरूको अवलम्बन 

गररनेछ ।  

४. आखथिक खवस्िारमा सियोग 

पगु्ने गरी कर प्रणालीलाई थप 

लगानी/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 

सम्भावना भएका मलुुकिरूसुँग नेपालको आखथिक खिि अखभवखृि र 

लगानी प्रवििन िुने गरी दोिोरो कर मखुि िथा खवत्तीय छल खनरोध 

सम्झौिा गररनछे ।  

४. कर प्रणालीलाई उत्पादनमलूक उद्योगको उत्प्ररेकका रूपमा खवकास 

गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

५. कर संरचना र दरमा सामखयक 

सधुार गरी कर प्रणालीलाई थप 

सरल र समन्याखयक बनाउन े। 

१. कर सम्बन्धी नवीनिम अवधारणा िथा अभ्यास अवलम्बन गरी कर 

प्रणालीलाई थप प्रगखिशील िथा सावििखनक खवत्तलाई खदगो बनाइनछे ।  

२. सामाखिक सरुक्षा कर प्रणालीलाई सदुृढ बनाइनेछ । 

३. अन्िरािखरिय पररवेश र प्रखिबििा अनरुूप आयकर र भन्सार मिसलु 

दरको पनुरवलोकन गररनछे । 

४. गैरकर रािस्वको क्षेर खवस्िार एवम ् करका दरिरूलाई लागि प्रभावी 

िुन ेगरी समय सापके्ष पररमाििन गररनेछ ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

रािस्व प्रणाली लगानी, व्यवसाय र करदािामरैी भएको िुने, सबै खकखसमको रािस्व खवद्यिुीय माध्यमबाि 

भिुानी गरी कर सङ्कलन लागि र करदािाको सिभाखगिा लागि घिेको िुने र कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा 

रािस्व ३० प्रखिशि र आयकर १० प्रखिशि पगुेको िुनछे । 

४.२.३ अन्ििाषमरिय मिकास सहायिा 

१.  पृष्ठभूमि  

लगानीका क्षरेमा रिकेो स्रोिको न्यनूिा पखूिि गनि, व्यापार सन्िुलन 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 गनुिपन े िु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 लगानी ििुाउन समिे वैदखेशक सिायिा पररचालन गनुिपनछे । खवगि १० 

वषिमा कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा वैदखेशक सिायिा औसि ३.७ प्रखिशि रिकेो र सावििखनक िचिमा यसको 

अंश ११ प्रखिशि रिकेो छ । 

२.  प्रि ख सिस्या 

आयोिना व्यवस्थापन िथा अनगुमन प्रणाली सबल निुन,ु खवकास सिायिाको न्यनू ग्रिण क्षमिा रिन ुर सब ै

प्रकारका वैदखेशक सिायिा राखरिय प्राथखमकिा िथा प्रणालीमा आबि िुन नसक्न ुयस क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्। 

साथै, सिायिालाई पररयोिना र कायिक्रमको आधारमा भन्दा बिेि सिायिामा आबि गनि नसक्न,ु खद्वपक्षीय 

सिायिालाई राखरिय बिेि प्रणालीमा ल्याउन नसक्न ुपखन समस्याको रूपमा रिकेो छ । 
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३.  च नौिी िथा अिसि 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबीच समन्वयात्मक रूपमा खवकास सिायिा पररचालन गनुि, प्रदशे र स्थानीय ििमा 

सजचालन िुन ेकायिक्रमिरूको िण्डीकरण र दोिोरोपनामा कमी ल्याउन,ु सबै ििको सिायिा व्यवस्थापनमा अपनत्व, 

आबििा, िवाफदखेििा, उत्तरदाखयत्व, पारदखशििा िस्िा असल अभ्यास सखुनखश्चि गनुि, सिायिाको प्रखिबििा र 

उपयोग बीचको अन्िर घिाउन ु र स्थाखपि प्रणाली िथा संरचना माफि ि सिायिा पररचालन गनुि यस क्षेरका प्रमिु 

चनुौिी िुन ्। 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका सरकार गठन भई खक्रयाशील रिन,ु रािनैखिक स्थाखयत्वबाि आम िनिामा उत्साि 

र आकांक्षा बढ्न,ु आयोिना बैंकको स्थापना िुन,ु सिायिा प्रभावकाररिाका लाखग भइरिकेा अन्िरािखरिय अखभयानमा 

नेपालको सिभाखगिा िथा प्रखिबििा रिन,ु खदगो खवकासका लक्ष्य प्राखि र दीघिकालीन सोच साकार पानिका लाखग 

खवकास सिायिा प्रवाि गनि खवकास साझेदार ित्पर रिन ुर नवीनिम एवम ्गरै-परम्परागि खवकास साझदेारको सियोग 

बढ्द ैिान ुखवकास सिायिाको प्रभावकारी पररचालनका अवसर िुन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच  

अन्िरािखरिय खवकास सिायिाको प्रभावकारी पररचालन माफि ि खवकास र समिृ अथििन्र खनमािण । 

४.२ लक्ष्य  

मलुुकको आवश्यकिा र प्राथखमकिाका क्षरेमा अन्िरािखरिय खवकास सिायिाको पररचालन अखभवखृि गरी 

राखरिय क्षमिा अखभवखृि गद ैखवकास लक्ष्य िाखसल गनि सियोग परु् याउन े।  

४.३ उदे्दश्य 

अन्िरािखरिय खवकास सिायिाको छनोिपणूि उपयोग माफि ि उत्पादन, उत्पादकत्व िथा रोिगारी बढाउुँद ै

मलुुकलाई खवकास खवत्तमा क्रमशः आत्मखनभिर उन्मिु बनाउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. राखरिय आवश्यकिा, नीखि 

िथा प्राथखमकिाका 

आधारमा अन्िरािखरिय 

खवकास सिायिाको 

पररचालन गन े। 

१. वैदखेशक सिायिालाई राखरिय, प्रदशे र स्थानीय ििको आवश्यकिा 

िथा प्राथखमकिा अनरुूप उच्च आखथिक प्रखिफल प्राि िुन ेराखरिय पुुँिी 

खनमािणका क्षेरमा केखन्द्रि गररनेछ ।  

२. उच्चिम नखििा प्राि िुन े गरी खवकास सिायिा पररचालनमा 

प्रभावकाररिा िाखसल गररनेछ ।  

३. खवकास साझदेारिरूलाई िुलनात्मक खवशेषज्ञिा र अनभुव िाखसल 

गरेको क्षेरमा सिायिा पररचालन गनि प्रोत्सािन गररनछे । खवकास 
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िणनीमि कायषनीमि 

सिायिाको िण्डीकरणलाई खनरुत्साखिि गररनछे ।  

२. खवकास सिायिा 

प्रभावकाररिा सम्बन्धी 

अन्िरािखरिय प्रखिबििा एवम ्

राखरिय नीखि अनरुूप खवकास 

सिायिाको पररचालन गने । 

१. सिायिा रकम स्थानान्िरण गने प्रवखृत्तलाई खनरुत्सािन गद ैसामान्यिया 

एक खवकास साझेदारको 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 

पररचालन क्षमिा अखभवखृि र खवकासका लाखग कर िस्िा खवकास 

सिायिा सम्बन्धी नवीनिम अवधारणा िथा उपकरणको सान्दखभिकिा 

अध्ययन गरी उपयिुिाको आधारमा उपयोग गररनेछ । 

३. राखरिय बिेि प्रणालीमा आबि िुन े गरी खवकास सिायिा खलन े र 

सिायिा व्यवस्थापन सचूना प्रणालीलाई सदुृढ गरी खवकास सिायिामा 

पारदखशििा अखभवखृि गररनछे ।  

४. अन्िरािखरिय प्रखिबििा र काननूको ढाुँचाखभर रिी वदैखेशक सिायिा 

पररचालन गररनेछ ।  

३. संघीय संरचना बमोखिम 

खवकास सिायिा प्रणाली 

रूपान्िरण गरी प्रादखेशक 

सन्िुलन र समन्याखयकिाको 

खसिान्ि अनरुूप खवकास 

सिायिा उपयोग गन े। 

१. संघीय संरचना अनरुूप खवकास सिायिा पररचालन गनि नीखिगि, 

काननूी 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 बिेि प्रणालीमा आबि भएको िुन,े राखरिय आवश्यकिा, नीखि र 

प्राथखमकिाका क्षरेिरूमा खवकास सिायिा पररचालन भएको िुनेछ ।   

४.२.४ सािषजमनक ऋण 

१.  पृष्ठभूमि 

सरकारको न्यनू खवत्त पररचालन, समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व, वैदखेशक पुुँिी िथा प्रखवखधको उपयोग र 

अन्िरपसु्िा समिा कायम गनि सावििखनक ऋणको मित्त्वपणूि भखूमका रिकेो छ । खनिी क्षेरमा प्रवाि िुने किािमा 

संकुचन िुन नखदई समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व कायम िुन े गरी राखरिय आवश्यकिा र प्राथखमकिाका क्षरेमा 

सावििखनक ऋण पररचालन गनुि आवश्यक िुन्छ । बढ्दो सावििखनक िचि र सीखमि रािस्व िथा अनदुानका बीचमा 
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िादात्म्यिा कायम गनि नपेाल सरकारले आन्िररक एवम ्वैदखेशक ऋण खलुँद ैआए िापखन पखछल्ला वषिमा अपके्षाकृि 

रूपमा सावििखनक ऋण पररचालन िुन भन े सकेको छैन । आ.व. २०७५/७६ सम्म कुल गाििस््य उत्पादनको 

अनपुािमा ३०.२ प्रखिशि खिनि बाुँकी ऋण मध्ये आन्िररक ऋण १३.१ प्रखिशि र वैदखेशक ऋण १७.१ प्रखिशि रिकेो 

छ । संघीय संरचना बमोखिम खदगो र उच्च प्रखिफलयिु क्षेरमा सावििखनक ऋण पररचालन गरी उच्च आखथिक वखृिको 

लाखग आवश्यक न्यनू खवत्त पररचालनमा योिना केखन्द्रि छ । 

२.  प्रि ख सिस्या 

राखरिय आवश्यकिा िथा प्राथखमकिाका क्षेरमा अपेखक्षि रूपमा सावििखनक ऋण पररचालन निुन ुसावििखनक 

ऋण सम्बन्धी प्रमिु समस्या िो । साथै, ऋण पररचालनका उपकरण सम्बन्धी िनचेिनाको कमी िुन ुर उत्पादनमलूक 

क्षेरमा ऋण पररचालन गनि नसक्न ुआन्िररक ऋण पररचालनमा समस्या रिकेा छन ्भने प्रखिबििा 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.  च नौिी ि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 स्थाखयत्व 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 अखभवखृि िुन ु र खदगो 

खवकास लक्ष्यको कायािन्वयनका लाखग खवकासका साझेदारिरूको प्रखिबििा रिन ुयस क्षरेका प्रमिु अवसर िुन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

 सावििखनक ऋणको प्रभावकारी पररचालन गरी सबल अथििन्र खनमािण । 

४.२ लक्ष्य 

 समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व 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 वखृिमा 

योगदान परु् याउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. मलुुकले धान्न सक्न े

गरी उच्च प्रखिफलयिु 

क्षेरमा सावििखनक ऋण 

पररचालन गन े। 

१. समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व 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 प्रवििनमा योगदान 

पगु्ने गरी सावििखनक ऋणको पररचालन गररनछे ।  

४. बिृि् पवूािधार खनमािण र नपेाल सरकारले िोकेको क्षरे बािकेका क्षेरमा 

पररचालन िुने ऋणमा सरकार िमानि नखदन े र ि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 काननूी आधार स्पष्ट गररनेछ ।  

३. सावििखनक ऋण व्यवस्थापन कायािलयलाई आधखुनक, सचूना प्रखवखधमैरी र 

अनसुन्धानमलूक बनाइनेछ ।  

४. सावििखनक ऋण पररचालन सम्बन्धी आधारिरूलाई समयानकूुल 

पनुरवलोकन ि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 

प्रवििन, 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 आवश्यकिाको आधारमा पररचालन गररनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

 ३. प्रदशे र स्थानीय ििको आखथिक सम्भावना र खवत्तीय क्षमिा, अपेखक्षि 

प्रखिफलको आधारमा उपयिु उपकरण माफि ि सावििखनक ऋण पररचालन 

िुने व्यवस्था गररनछे ।  

५.  अपेमक्षि उपलमधध 

 वाखषिक सावििखनक ऋण कुल गाििस््य उत्पादनको ४.३ प्रखिशि खभर रिकेो िुने र राखरिय प्राथखमकिा प्राि 

पुुँिी खनमािण िथा उत्पादनशील क्षेरमा सावििखनक ऋणको पररचालन भई उच्च आखथिक वखृिमा योगदान पगुेको 

िुनेछ । 

४.२.५ अन्ििसिकािी मित्त 

१. पृर ठभूमि  

संखवधान र काननू बमोखिम संघ, प्रदशे र स्थानीय ििले कायि खिम्मेवारी परूा गनि आवश्यक स्रोि पररचालन 

सखििको अखधकारको प्रयोगका लाखग खवत्तीय संघीयिा आवश्यक िुन्छ । नेपालको 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 गराउनपुने 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 ढङ्गमा प्रादखेशक र स्थानीय अथििन्रको खवकास गद ै खवकास र समखृिको आधार खसििना गन े गरी 

अन्िरसरकारी खवत्त व्यवस्थापन गनिमा योिना केखन्द्रि छ ।   

२. प्रि ख सिस्या  

प्रदशे र स्थानीय ििको खवश्वसनीय र ििगि रूपमा िण्डीकृि ि्याङ्क ियार निुन,ु प्रदशे र स्थानीय ििमा खवत्त 

व्यवस्थापन सम्बन्धी अनभुवको कमी िुन,ु 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 स्थाखयत्वमा पान े

प्रभाव आुँकलन गनि कखठन िुन,ु िीन ििका आखथिक पक्षिरूको सम्बन्धमा आवश्यक काननू ि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 ्। 
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३. च नौिी ि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 अन्िरसरकारी खवत्त सम्बन्धी प्रमिु चनुौिी िुन ्।  

िीन िि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 वखृिमा समेि संलग् न िुन े

िुुँदा स्थानीय अथििन्र खवकासको सम्भावना िुन ुर समग्र आखथिक खवकासमा िीन ििका सरकारको अपनत्व कायम िुन ु

यस क्षेरका अवसर िुन ्। साथै, खवगिमा केन्द्रबाि सज चालन भइरिकेा कायिक्रम/आयोिना प्रदशे िथा स्थानीय ििमा 

िस्िान्िरण भई प्रदशे र स्थानीय ििमा खवकास खनमािणमा खक्रयाशीलिा आउन,ु 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. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

 खवत्तीय संघीयिा माफि ि समिृ 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 िचिको आवश्यकिा सम्बोधन िुने गरी न्यायोखचि, सन्िुखलि र पररपरूक रूपमा 

स्रोि उपलब्ध गराउन ु। 

२. िीन ििको खवत्तीय आकार (Fiscal Space) वखृि गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. िीन ििका एकल िथा 

साझा कायि खिम्मेवारीिरू 

सामज िस्यपणूि ढङ्गबाि 

१. िीन ििबाि कायािन्वयन िुने कायिक्रम एकअकािसुँग नदोिोररने र पररपरूक 

िुने गरी सजचालन गररनछे । 

२. प्रदशे र स्थानीय ििबाि पररचालन िुने साझा अखधकार क्षरेका करको 
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िणनीमि कायषनीमि 

परूा गनि स्रोि व्यवस्थापन 

गन े। 

एकल प्रशासन िुन ेव्यवस्था गररनछे । 

३. अन्िरप्रदशे पररषद,् अन्िरसरकारी खवत्त पररषद,् प्रदशे समन्वय पररषदक्ो 

भखूमका बढाउुँद ैअन्िरसरकारी समन्वय प्रभावकारी बनाइनछे । 

४. रािस्व िथा िचि गन ेअखधकार क्रमशः प्रदशे र स्थानीय ििमा िस्िान्िरण 

गद ैलखगनेछ । 

५. खवकास कायिक्रम िथा आयोिना वगीकरणका साथै अखधकार क्षेर 

अनसुार िस्िान्िरण र सजचालन गररनछे । 

६. राखरिय खवकास कायिक्रमिरूमा समिे प्रदशे र स्थानीय ििको 

स्वाखमत्वबोध िुन ेगरी सिभाखगिाको वािावरण खनमािण गररनछे ।  

2. अन्िरसरकारी 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. अन्िरसरकारी 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 अन्िरसरकारी खवत्त िस्िान्िरण िुने 

व्यवस्था खमलाइनेछ । 

५. रािस्व पररचालन र स्रोिको बाुँडफाुँिमा अन्िरसरकारका 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 ििमा 

खवत्तीय सशुासन कायम 

गन े। 

१. समखर िगि आखथिक पररसचूक, ऋण खलने र उपयोग गने क्षमिाको 

आधारमा आन्िररक ऋण पररचालनलाई वैज्ञाखनक र वस्िुगि बनाइनछे । 

२. प्रदशे िथा स्थानीय ििको खवत्तीय सशुासनको िोखिम खवश् लेषण खवखधको 

खवकास र अवलम्बन गरी खवत्तीय िोखिम न्यनूीकरण गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

 ३. अन्िरसरकारी 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,े अन्िरसरकारी खवत्त िस्िान्िरण पारदशी, अनमुानयोग्य र न्यायोखचि भएको िुन,े प्रदशे र स्थानीय 

ििको संस्थागि क्षमिा खवकास भएको िुने, संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको खवत्तीय सशुासन कायम भएको िुने र िीन 

ििमा खवत्तीय अन्िरआबििा भएको िुनेछ ।  

४.३ सािषजमनक ससं्थान 

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 मित्त्वका क्षेरमा 

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 अखभवखृि 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.  प्रि ख सिस्या 

संस्थानिरूको व्यावसाखयकिा र प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा कमिोर रिन,ु 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,ु स्रोि 

व्यवस्था नभएको दाखयत्व उच्च रिन ुयस क्षरेमा प्रमिु समस्या रिकेा छन ्।  

३. च नौिी िथा अिसि 

अत्यावश्यक, सावििखनक र एकाखधकार रिकेा वस्िु िथा सेवाको उत्पादन, खविरण, गणुस्िर िथा मलू्यमा 

आमनागररकलाई सन्िखुष्ट प्रदान गनुि, संस्थानिरूको प्रखिस्पधी र व्यावसाखयक क्षमिा बढाउन,ु आखथिक अनशुासन 

कायम गरी सरकार माखथको व्ययभार कम गनुि, बन्द भएका संस्थानको सम्पखत्तको वैकखल्पक उपयोग गनुि, खवखनवेश 

गररएका संस्थानको खववाखदि खवषय िुङ्गो लगाउन ुिथा खवखनवेशपश्चाि् सजचालनको सखुनखश्चििा कायम गनि खनयमन 

गनुि र सजचालनमा रिकेा संस्थानको संघीय संरचना बमोखिम व्यवस्थापन गनुि यस क्षरेका मलूभिू चनुौिी िुन ्। 
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नीखिगि स्पष्टिा, स्थाखयत्व 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. 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 प्रखिस्पधी, गणुस्िरीय िथा सविसलुभ उपलब्धिा कायम गन े।  

४.३ उदे्दश्य 

सावििखनक संस्थानको स्थापना, सजचालन र व्यवस्थापन प्रणालीमा सधुार गरी गणुस्िरीय वस्िु िथा सेवाको 

उत्पादन, खविरण र उपभोगमा नागररकको पिुुँच स्थाखपि गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. आवश्यकिा र उपादयेिाका 

आधारमा संघीय संरचना 

बमोखिम उपयिु ठिररएका 

सावििखनक संस्थानको 

पनुसंरचना र स्थापना िथा 

सान्दखभिक नदखेिएका 

संस्थानको खवखनवेश गन े। 

१. िाल सजचालनमा रिकेा संस्थानिरूको उद्दशे्य, कायिक्षेर र कायिप्रकृखि 

अनसुार संघ, प्रदशे वा 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 

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 व्यवस्थापन 

िथा वैकखल्पक उपयोग गररनेछ ।  

२. काननूी िथा संस्थागि सधुार 

र आधखुनकीकरण गरी 

सावििखनक संस्थानको 

सजचालन, व्यवस्थापन र 

१. संस्थान खनयमन, सजचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा एकीकृि ऐन 

ििुिमा लगायि आवश्यक काननूी व्यवस्था िथा पररमाििन गररनछे ।  

२. सावििखनक संस्थान खनयमन, सजचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा 

आवश्यक संस्थागि एवम ्संरचनागि व्यवस्था गररनेछ ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

खनयमनलाई प्रभावकारी 

बनाउन े। 

३. सावििखनक-खनिी साझेदारीमा सावििखनक संस्थान सजचालन िथा 

व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गरी प्राि सझुाव अनसुार आवश्यक 

काननूी एवम ्संस्थागि व्यवस्था गरी कायािन्वयनमा ल्याइनछे ।  

४. सावििखनक संस्थानको व्यावसाखयकिा अखभवखृि गनि िनशखि क्षमिा 

खवकासका कायिक्रम सजचालनमा ल्याइनेछ ।  

५. सावििखनक संस्थानको व्यवस्थापकीय क्षमिा अखभवखृि सम्बन्धी 

कायिक्रम सजचालनमा ल्याइनछे ।  

६. सावििखनक संस्थानले प्रवाि गन ेसेवा, उत्पादन र उत्पादकत्व अखभवखृि 

गनि सचूना प्रखवखध लगायिका नवीनिम प्रखवखधको प्रयोग गरी 

आधखुनकीकरण गररनेछ ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

सावििखनक संस्थान सधुारका लाखग आवश्यक काननूी व्यवस्था ियार भएको िुन,े सावििखनक संस्थानको 

खनयमकारी खनकायको स्थापना भएको िुन,े संस्थानको व्यवस्थापन र सजचालनमा सधुार भै संस्थानबाि उत्पाखदि र 

खविररि वस्ि ु िथा सेवाको गणुस्िरमा सधुार आउनकुा साथै यसको उपभोगमा नागररकको पिुुँच अखभवखृि भएको 

िुनेछ । 

४.४ िौमिक िथा मित्तीय के्षत्र 

१.  पृष्ठभूमि 

खदगो आखथिक खवकासका लाखग मलू्य खस्थरिा, बाि् य खस्थरिा िथा खवत्तीय क्षरे स्थाखयत्व कायम गनुि मौखद्रक 

िथा खवत्तीय नीखिको प्रमिु उद्दशे्य िो । उपलब्ध खवत्तीय स्रोि-साधनको मित्तम पररचालन माफि ि आखथिक वखृिमा 

योगदान परु् याउन मौखद्रक नीखिले िोड खददं ैआएको छ । बैंक िथा खवत्तीय संस्था गाभ्न/ेगाखभन ेएवम ्पुुँिीगि आधार 

सदुृढ गने नीखि कायािन्वयनको पररणामस्वरूप बैंखकंग क्षरे सदुृढ िुन गई अथििन्रको आन्िररक लगानी क्षमिामा वखृि 

िुुँद ैगएको छ । साथै, सबै स्थानीय ििमा वाखणज्य बैंकको शािा स्थापना गन ेअखभयानले खवत्तीय पिुुँच खवस्िारमा 

मित्त्वपणूि योगदान परु् याएको छ । चौधौं योिना अवखधमा मदु्रास्फीखि र खनिी क्षेरमा प्रवाखिि किािको औसि वखृिदर 

क्रमश: ४.४ प्रखिशि र १९.७ प्रखिशि रिकेो छ । मलू्य खनयन्रण िथा ब्यािदर स्थाखयत्व, िरलिा व्यवस्थापन, 

प्राथखमकिाप्राि क्षरेिफि  किाि खवस्िार, खवत्तीय क्षरेको संस्थागि िथा संरचनागि सधुार, खवत्तीय समावेशीकरण र 

बाि् य क्षेर िथा समग्र खवत्तीय स्थाखयत्व कायम गनि यो योिना केखन्द्रि छ । 

२.  प्रि ख सिस्या 

कृखष, ऊिाि, पयििन लगायिका राखरिय प्राथखमकिाका क्षेरमा अपखेक्षि रूपमा किाि खवस्िार िुन नसक्न,ु पवूािधार 

क्षेरमा आवश्यक ठूलो र दगुिम स्थानिरूमा बैंक िथा खवत्तीय संस्थाको शािा सजचालनको लाखग सडक, यािायाि, 

खवद्यिु, सजचार, इन्िरनेि, सरुक्षा लगायिका पवूािधार खवकास निुनकुा साथै त्यस्िा स्थानिरूमा सजचाखलि बैंक िथा 
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खवत्तीय संस्थाको सजचालन लागि उच्च भएको कारण अपेखक्षि रूपमा खवत्तीय पिुुँच खवस्िार निुन,ु खवत्तीय 

साक्षरिाको कमीका कारण खवत्तीय सेवाको माग पक्ष कमिोर रिन ु र खवद्यिुीय कारोबारको दायरा अपखेक्षि रूपमा 

खवस्िार िुन नसक्न ुमौखद्रक िथा खवत्तीय क्षरेका प्रमिु समस्या िुन ्।  

३.  च नौिी िथा अिसि 

गैरमौखद्रक िथा आपखूिििन्य कारणले िुन े मदु्रास्फीखिलाई वाखजछि सीमाखभर राख्न,ु बढ्दो आयािलाई 

व्यवस्थापन गरी सदुृढ शोधनान्िर खस्थखि कायम गनुि, खवत्तीय पिुुँच खवस्िार गद ैलगानीयोग्य साधनको व्यवस्थापन गनुि, 

अनौपचाररक खवत्तीय कारोबारलाई न्यनूीकरण गनुि, ब्यािदर स्थाखयत्व कायम गनुि र खवत्तीय क्षेरमा सशुासन अखभवखृि 

गनुि यस क्षेरका प्रमिु चनुौिी िुन ्।  

संघीयिाको कायािन्वयनसुँग ैआखथिक खवकास र समखृि उन्मिु अथििन्र, अन्िरािखरिय एवम ्क्षेरीय संगठनसुँगको 

बढ्दो आखथिक सम्बन्ध, व्यावसाखयक वािावरणमा आएको सधुार, आन्िररक मागमा भएको वखृि, बैंक िथा खवत्तीय 

संस्थाको सदुृढ पुुँिीगि आधार एवम ् शािा खवस्िार र भिुानी प्रणालीको आधखुनकीकरणका कारण मौखद्रक िथा 

खवत्तीय नीखिको बढ्दो प्रभावकाररिा यस क्षेरका प्रमिु अवसर िुन ्।  

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

गखिशील, खवश्वसनीय र उत्पादनशील मौखद्रक िथा खवत्तीय क्षरे । 

४.२ लक्ष्य 

उच्च, खदगो र रोिगारमलूक आखथिक वखृि िाखसल गनि आन्िररक िथा बाह्य स्थाखयत्व कायम गद ैआवश्यक 

खवत्तीय स्रोि सखुनखश्चि गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. मदु्रास्फीखि खनयन्रण, शोधनान्िर बचि एवम ्खवत्तीय स्थाखयत्व िाखसल गनुि ।  

२. खवत्तीय पिुुँच अखभवखृि गरी प्राथखमकिाप्राि क्षेरमा खवत्तीय साधनको उपलब्धिा बढाउन ु।  

३. भिुानी प्रणालीलाई सरुखक्षि, स्वस्थ र खवश्वसनीय बनाउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. मौखद्रक िथा खवत्तीय नीखिको 

प्रभावकाररिा अखभवखृि गन े। 

१. खवत्तीय क्षेर र खवदशेी खवखनमयसुँग सम्बखन्धि काननू िथा प्रणालीमा 

पनुरवलोकन गररनेछ ।  

२. िलुा बिार कारोबार र समखष्टगि खववेकशील खनयमनलाई थप 

प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

३. खवत्तीय क्षरेका खनयामकबीच प्रभावकारी समन्वय अखभवखृि गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४. बचि अखभवखृि िथा उत्पादनशील क्षेरमा लगानी पररचालनको लाखग 

खवत्तीय क्षेरमा प्रखिस्पधाित्मक वािावरण खसििना गरी बचिकिाि िथा 

लगानीकिािलाई प्रोत्सािन गररनेछ ।  

५. खवत्तीय मध्यस्थिा लागि न्यनूीकरण गद ै स्रोि-साधनको मित्तम 

पररचालन गररनेछ ।  

२. राखरिय प्राथखमकिाप्राि क्षेरमा 

पयािि खवत्तीय स्रोि-साधन 

पररचालन गन े। 

१. राखरिय प्राथखमकिाप्राि क्षरेमा किाि खवस्िारका लाखग बैंक िथा 

खवत्तीय संस्था र पवूािधार खवकास 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 पनुकि िािलाई थप प्रभावकारी बनाउन 

आवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।  

३. नवीनिम प्रखवखधको 

अवलम्बन र खवत्तीय साक्षरिा 

माफि ि दगुिम िथा खपछखडएका 

क्षेरसम्म खवत्तीय पिुुँच खवस्िार 

गन े। 

१. स्थानीय िि, बैंक िथा खवत्तीय संस्था एवम ् सिकारी संस्था एवम ्

सामदुाखयक संस्थाको सिकायिमा खवत्तीय साक्षरिा अखभवखृि गररनेछ ।  

२. खवत्तीय सेवाको पिुुँच खवस्िारमा सचूना प्रखवखधको अखधकिम उपयोग 

गररनछे ।  

३. स्थानीय ििमा उपयिु खवत्तीय उपकरणिरूको खवकास िथा खवस्िार 

गररनेछ ।  

४. दगुिम िथा पछाखड परेका क्षेरमा खवत्तीय पिुुँच खवस्िार गनि लघखुवत्त 

खवत्तीय संस्थालाई सामाखिक बैंखकङ अवधारणामा खवत्तीय सेवा प्रवाि 

गनि प्रोत्साखिि गररनछे । 

४. सरुखक्षि, आधखुनक र खवद्यिुीय 

भिुानी प्रणालीको खवकास 

गन े। 

१. वास्िखवक समयमा कारोबार राफसाफ प्रणालीको स्थापना गरी भिुानी 

सेवा प्रदायकिरूको खनयमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

२. भिुानी प्रणालीमा आधखुनक उपकरणिरूको उपयोगलाई प्रवििन गद ै

खवत्तीय कारोबारलाई खवद्यिुीय प्रणालीमा रूपान्िरण गररनेछ ।  

३. नगदरखिि कारोबारलाई प्रोत्सािन गद ै सम्पखत्त शिुीकरण, खवत्तीय 

अपराध र अनौपचाररक खवत्तीय कारोबारलाई न्यनूीकरण गररनेछ ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

 वाखषिक औसि मदु्रास्फीखि दर ६ प्रखिशिमा सीखमि रिकेो िुन,े खवस्ििृ मदु्राप्रदायको औसि वखृिदर १७ 

प्रखिशि कायम रिकेो िुन,े कम्िीमा ७ मखिनाको वस्िु िथा सेवाको आयाि धान्न सक्न ेखवदशेी मदु्रा सखजचखि कायम 
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रिकेो िुन,े खनिी क्षेर िफि को किाि वखृि औसिमा २० प्रखिशि भएको िुन,े खवत्तीय सेवाको पिुुँच खवस्िार भई 

िनसङ्ख्या प्रखि बैंक शािा २ ििार ६ सय पगुेको िुने, स्थानीय ििका सब ैवडामा खवद्यिुीय बैंखकङ सखुवधा पगुेको 

िुने र सबै नागररकको बैंक िािा भएको िुनेछ । 

४.५ िूल्य नीमि 

१.  पृष्ठभूमि  

सामान्यिः माग र आपखूििले वस्ि ु िथा सेवाको मलू्य खनधािरण गन े गदिछ । मलू्य खस्थखिले लगानी, रोिगारी, 

उत्पादन, खविरण िस्िा अथििन्रका समग्र पक्षमा असर गन ेगदिछ । उत्पादनका साधनको उपलब्धिा िथा मलू्यमा 

आउने पररवििन, सरकारले अवलम्बन गने नीखि, बाह्य मलुुकको मलू्यवखृिको अवस्था, बिार प्रखिस्पधािको अवस्था, 

मानवीय िथा अन्य कारणले समखष्टगि मागमा आउने पररवििन िस्िा पक्षले मलू्य खस्थखिमा प्रभाव परेको िुन्छ । 

मदु्रास्फीखि दरलाई वाखजछि सीमामा रािी समग्र लगानी िथा रोिगारी, उत्पादन, आपखूिि िथा माग िस्िा पक्षको 

अखभवखृि माफि ि उच्च र खदगो आखथिक वखृि िाखसल गन ेखदशामा यो योिना केखन्द्रि रिकेो छ ।  

२.  प्रि ख सिस्या 

वस्िु िथा सेवाको मागमा खवस्िार भएअनरुूप आपखूिि िुन नसक्न,ु कालोबिारी, खसखन्डकेि िथा कािेखलङ 

िस्िा कारण बिार प्रखिस्पधािमा समस्या उत्पन्न भई अनखुचि मलू्य वखृिको अवस्था खसििना िुन ु र अनौपचाररक 

क्षेरमा रिकेो मलू्य खस्थखिको मापन िुन नसक्न ुयस क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्। 

३.  च नौिी िथा अिसि 

मदु्रास्फीखि दरलाई वाखजछि सीमाखभर राख्न ुयस क्षेरको मखु्य चनुौिी रिकेो छ । साथै, भारिीय मलू्यवखृि 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 

बिार प्रखिस्पधािबाि मलू्य खस्थखि कायम िुने व्यवस्था खमलाउन ुयस क्षेरमा रिकेा चनुौिी िुन ्। 

नीखिगि स्थाखयत्व माफि ि उत्पादन र उत्पादकत्वसुँगै लगानी वखृि िुुँद ैगएकोले समखष्टगि मागमा वखृि िुुँद ैिान,ु 

एकाखधकार, कालोबिारी िथा खसखन्डकेि अन्त्यका लाखग नीखिगि, संरचनागि िथा संस्थागि व्यवस्था िुनकुा साथै 

प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा खवस्िार िुन ु र यािायाि क्षरे खवस्िार िुुँद ै गएकोले आपखूिि व्यवस्था सिि िुन ु यस क्षेरको 

अवसरका रूपमा रिकेा छन ्। 

४.  सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

मलू्य खस्थरिा माफि ि समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व । 

४.२ लक्ष्य 

उच्च मलू्य वखृिलाई खनयन्रण गद ैबिार प्रखिस्पधािको सदुृढीकरण माफि ि मलू्य खस्थरिा कायम गन े। 
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४.३ उदे्दश्य 

मलू्य वखृिलाई वाखजछि सीमामा रािी आन्िररक बिारमा नेपाली मदु्राको क्रयशखि िस्कन नखदन ु र 

खनयािियोग्य वस्िु िथा सेवाको प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा बढाउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. नीखिगि, काननूी र 

संरचनागि व्यवस्था माफि ि 

मदु्रास्फीखिलाई बाखजछि 

सीमाखभर राख्न े।  

१. मदु्राखस्फखि र िरलिाको खस्थखि अनसुार मौखद्रक नीखि ििुिमा गररनेछ । 

मलू्य स्थाखयत्व कायम गन े गरी सरकारी खवत्त िथा मौखद्रक नीखि िय 

गररनेछ । 

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 

गन े व्यवस्था गररनछे । ग्रामीण िथा शिरी क्षेरको उपभोिा मलू्यलाई 

समेिेर राखरिय स्िरको मलू्य सचूकाङ्क ियार गररनेछ । 

२. उत्पादन िथा उत्पादकत्व 

वखृि गरी आपखूिि 

व्यवस्थालाई सिि बनाउन े। 

१. कृखष र सेवा क्षेरको उत्पादनलाई बिारसुँग आबि गरी वस्िु िथा सेवाको 

सिि उपलब्धिालाई सखुनखश्चि गररनेछ ।  

२. उत्पादनशील क्षेरमा किाि प्रवाि सखुनखश्चि गनि बैंक िथा खवत्तीय 

संस्थालाई प्रोत्सािन गररनछे । 

३. उत्पादन, खनयमन प्रणाली िथा व्यावसाखयक लागिमा सधुार गरी 

उत्पादकत्व अखभवखृि गररनेछ । 

३. अत्यावश्यक वस्ि ुिथा 

सेवाको सिि आपखूििको 

व्यवस्था गद ैउपभोिाको 

क्रयशखिमा सधुार ल्याइन े। 

१. न्यनूिम मलू्यमा गणुस्िरीय दखैनक उपभोग्य वस्ि ु र आधारभिू िथा 

सामाखिक सेवा-सखुवधाको सखुनखश्चििा कायम गररनेछ । 

२. आधारभिू आवश्यकिाका वस्ििुरूको उत्पादन, भण्डारण र खविरण 

क्षमिा अखभवखृि गरी आपखूिि व्यवस्थालाई सिि र सलुभ बनाइनेछ । 

३. सावििखनक खविरण प्रणाली सदुृढ गररनेछ । 

४. मलू्य िथा बिार सचूना प्रणालीलाई सदुृढ बनाई सचूना प्रवािको 

व्यवस्था खमलाइनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

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 उपभोिाबीच 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 वखृिदर 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 प्रवििनको 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 प्राय खस्थर भएकाले व्यापार घािा खनरन्िर बखढरिकेो भए 

िापखन खवप्रेषण आयका कारण नपेालको शोधनान्िर खस्थखि खवगिका अखधकांश वषििरूमा बचिमा रिकेो खथयो । 

आ.व. २०७५/७६ मा वस्ि ुिथा सेवा व्यापार घािा कुल गाििस््य उत्पादनको ३८.६ प्रखिशि रिकेो खथयो । खवप्रेषण 

आप्रवाि कुल गाििस््य उत्पादनको २५.४ प्रखिशि रिकेो खथयो । अथििन्र खवस्िारका क्रममा रिकेाले आन्िररक 

उत्पादनमा वखृि नभएसम्म खनयािि-आयाि अनपुािमा अपेखक्षि सधुार निुन ेर उत्पादनशील क्षरेको खवकासका लाखग 

चालु िािामा अत्यखधक दवाब पनि सक्ने अवस्था आउन सक्छ । अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीघिकालीन नीखि 

िथा कायिक्रमबाि सम्बोधन गरी सन्िुखलि बनाउन ुपने 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.   प्रि ख सिस्या 

व्यापार घािा उच्च िुन,ु कृखष िथा औद्योखगक उत्पादन न्यनू िुन,ु स्वदशेी वस्िुको उत्पादनमा वखृि गनि नसक्न,ु 

खनयािि प्रवििन गनि दशेगि िथा वस्िुगि खवखवधीकरण गनि नसक्न,ु िलुा खसमानाका कारण चोरी खनकासी पैठारी 

खनयन्रणमा कमी ल्याउन नसक्न,ु सेवा व्यापारमा अपेखक्षि वखृि निुन ुर औद्योखगक पवूािधारिरूको खवकास गनि नसखकन ु

यस क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्।  
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३.  च नौिी िथा अिसि  

खनयािि प्रवििनको लाखग वस्िु र दशेगि खवखवधीकरण गनुि, खनयािियोग्य कृखषिन्य वस्ििुरूको उत्पादन र 

उत्पादकत्व अखभवखृि 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 अखभवखृि गनि लगानी आकखषिि 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 वािावरण सधुार िुन,ु भारिसुँग थप बन्दरगाि उपयोग सम्बन्धी सम्झौिा र चीनसुँग पारविन सम्झौिा 

िुन,ु कृखष िथा औद्योखगक उत्पादन वखृि गरी खछमेकी मलुकु लगायि खवकखसि मलुुकिफि  खनयाििको सम्भावना िुन,ु 

िलखवद्यिु उत्पादन गरी खछमेकी दशेिरूमा खनयािि गनि सखकने सम्भावना बढ्न,ु कृखष िथा वन पैदावर र िखनि 

पदाथिमा आधाररि वस्ििुरू स्वदशेमा न ैउत्पादन अखभवखृि गरी स्वदशेी वस्िुको उपयोग वखृि गनुि, पयििनलाई खवदशेी 

मदु्रा आििनको आधारको रूपमा खवकास गनि सखकन ेसम्भावना बढ्न,ु खवदशे िान ेकामदारको सीप र दक्षिा अखभवखृि 

गरी खवप्रेषण आप्रवाि वखृि गने सम्भावना रिन,ु ऊिाि, पयििन, िखनि र औद्योखगक उत्पादनका क्षरेमा उल्लेख्य 

खवदशेी लगानी खभत्र्याउन सखकन ेसम्भावना रिन ुयस क्षेरका प्रमिु अवसर िुन ्।  

४.  सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच  

सन्िुखलि वैदखेशक व्यापार, पयािि खवदशेी मदु्रा सखजचखि र बाि् य क्षरे स्थाखयत्व सखििको सदुृढ अथििन्र ।  

४.२ लक्ष्य  

खनयािि प्रवििन, वैदखेशक व्यापार सन्िुलन र शोधानान्िर बचि कायम गन े।  

४.३. उदे्दश्य  

१. उत्पादन अखभवखृि, आयाि व्यवस्थापन िथा खनयािि प्रवििनको लाखग दशेगि िथा वस्िुगि खवखवधीकरण 

गरी व्यापार घािा कम गनुि ।  

२. खवदशेी खवखनमय खस्थरिा, बाि् य क्षरे खस्थरिा िथा लखक्षि खवदशेी मदु्रा सखजचखि कायम गनुि ।  

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१ िुलनात्मक लाभ भएका कृखष, िडीबिुी, 

िलखवद्यिु िथा पयििन िस्िा क्षरेको 

खवकास गरी उत्पादन अखभवखृि गन े। 

१. कृखष िथा वनपैदावारमा आधाररि उद्योगलाई प्रोत्साखिि 

गररनेछ । 

२. पयािि िलखवद्यिु उत्पादनबाि आन्िररक खवद्यिु माग परूा 

गरी सोको खनयािि गन े व्यवस्थाद्वारा खवदशेी मदु्रा आििनमा 

वखृि गररनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

३. अन्िरािखरिय आबििा खवस्िार र नयाुँ पदमागि िथा थप 

पयििकीय स्थलको खवकास गरी पयििन क्षेरबाि खवदशेी 

मदु्राको आििन वखृि गररनेछ । 

४. खनयािियोग्य वस्ि ु लगायिका उत्पादनशील क्षेरमा किाि 

प्रवािलाई सलुभ, सरल र सस्िो बनाई यी क्षेरमा किाि 

खवस्िार गररनछे । 

५. खनयािियोग्य वस्िुको पखिचान गरी उत्पादन बढाइनेछ ।  

६. आयाि व्यवस्थापन र खनयािि प्रवििन गने वस्ि ुिथा सेवाको 

उत्पादन वखृि गररनेछ ।  

२. वस्िु र सेवाको उत्पादन अखभवखृि र 

अनावश्यक आयाि खनयन्रण गरी आयाि 

व्यवस्थापन गन े।  

 

१. दलिन, िेलिन, फलफूल, ितु्ता, खसमेन्ि, कपडा, फलाम 

िस्िा कृखष िथा औद्योखगक वस्िुिरूको उत्पादनलाई 

बढावा खदइनछे ।  

२. खवद्यिु उत्पादनमा वखृि गरी खवद्यिुीय उपकरणको प्रयोगमा 

सिुखलयिको व्यवस्था गरी पेिोखलयम पदाथि, ग्यास िथा 

कोइलाको आयािलाई व्यवस्थापन गररनछे ।  

३. कम गणुस्िर र अनावश्यक वस्िु िथा सेवाको आयािलाई 

खनरुत्साखिि गनि काननूी 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 अखभवखृि 

गररनेछ । 

२. एकीकृि व्यापार रणनीखिले पखिचान गरेका वस्िु िथा सेवा 

र अन्य प्रशोखधि कृखषिन्य वस्िु िथा िखडबिुीको 

खनयाििलाई प्रोत्साखिि गररनेछ । 

३. खनयाििकिाििरूको क्षमिा अखभवखृि 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 वखृि गरी खवप्रेषण रकममा वखृि 

गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४. शोधनान्िर खस्थखि र बाह्य क्षेर सन्िुलन 

कायम गन े।  

१. औपचाररक माध्यमबाि खवप्रेषण आप्रवािमा वखृि िथा 

खवप्रेषण र खवदशेी लगानीलाई प्राथखमकिा क्षरेमा पररचालन 

गनि काननूी, संरचनागि र प्रखक्रयागि सधुार र प्रोत्सािनको 

व्यवस्था गररनछे । 

२. पुुँिी िािालाई सम्भाव्यिा अध्ययनका आधारमा 

छनोिपणूि रूपमा क्रमशः पररवत्यि बनाउुँद ैलखगनछे ।  

३. मलुुकको खिि िुन े गरी सम्भाव्यिाका आधारमा खवदशेमा 

लगानी क्रमशः िलुा गद ैलखगनेछ । 

५. खवदशेी खवखनमय सखजचखि गन े। १. खवदशेी खवखनमय नीखिलाई पनुरवलोकन गद ैलखगनछे ।  

२. भारिीय मदु्राको खवखनमय सखजचखि वखृि गनि भारििफि को 

खनयािि प्रवििन र भारिीय पयििक आगमनमा अखभवखृि गनि 

िोड खदइनेछ ।  

३. खवदशेी खवखनमयलाई उत्पादनशील क्षेरमा उपयोग गनि िोड 

खदइनेछ ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

खनयािि वखृि र आयाि व्यवस्थापनमा सधुार भई कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा वस्िु िथा सेवाको खनयािि 

१५ प्रखिशि र आयाि ४९ प्रखिशि पगुेको िुने, शोधनान्िर बचिमा रिकेो िुने र खवदशेी खवखनमय सखजचखि कम्िीमा ७ 

मखिनाको वस्िु िथा सेवाको आयाि धान्न सक्न ेस्िरमा कायम भएको िुनछे । 

४.७ मबिा  

१.  पृष्ठभूमि 

प्राकृखिक र मानव खसखििि िोखिमबाि मानव िीवन, व्यवसाय, सम्पखत्त र दाखयत्वको रक्षावरण गरी खवत्तीय 

सरुक्षा प्रदान गनि खबमा क्षेरको मित्त्वपणूि भखूमका रिन्छ । सरकारले खबमाको पिुुँच खवस्िार गने नीखिका साथै पश ुिथा 

बाली खबमा, सिुखलयिपणूि किाि खबमा र स्वास््य खबमामा सरकारबाि अनदुानको व्यवस्था, खव.सं. २०७२ सालको 

खवनाशकारी भकूम्पपश्चाि ्खबमा सम्बन्धी िनचेिना अखभवखृिका कारण अथििन्रमा यो क्षेरको योगदान क्रमशः वखृि 

िुुँद ै गएको छ । खबमा क्षेरमा प्रखवखधको प्रयोग, नवप्रवििन िथा अन्िरािखरिय आबििाले सेवाको गणुस्िर अखभवखृि 

भएको छ । साथै, खवखभन्न प्रकारका खबमालेि खवकास भएको छ भने शीघ्र दाबी भिुानी प्रणाली अगाखड बढेको छ । 

िीवन खबमामा आबि िनसङ्ख्या १९ प्रखिशि रिकेो छ । 
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२.  प्रि ख सिस्या 

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 नागररकलाई खबमाप्रखि खवश्वस्ि बनाउन नसक्न ुर सरल िथा शीघ्र दाबी भिुानी प्रणाली अपखेक्षि रूपमा 

खवकास निुन ुखबमा क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्। 

३.  च नौिी िथा अिसि 

खबमाको दायरालाई खवस्िार गद ैदगुिम क्षेर, 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, खबमा िालसािी खनयन्रण गनि संरचनागि व्यवस्था गनुि र 

खबमा सम्बन्धी िा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,ु उद्यम व्यवसायमा खबमाप्रखिको आकषिण बढ्द ैिान ुर खबमा क्षरेमा थप रोिगारी वखृि िुन ुखबमा क्षेरको 

अवसरका रूपमा रिकेा छन ्।  

४.  सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

सदुृढ र खवस्िाररि खबमा सेवाबाि िोखिम न्यनूीकरण माफि ि उत्थानशील समाि र अथििन्र खनमािण ।  

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 ल्याई 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 िकखिि सखुनखश्चि 

१. खबमा सम्बन्धी खवद्यमान काननूलाई समय सापेक्ष पररमाििन गररनछे ।  

२. खवद्यमान अन्िरािखरिय पररवेश अनरुूप खबमकिरूको िोखिम 

न्यनूीकरणका लाखग िोखिममा आधाररि सपुरीवेक्षण प्रणाली लाग ू
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िणनीमि कायषनीमि 

गनि नीखिगि, काननूी र 

संस्थागि सधुार गन े। 

गररनेछ ।  

३. खबमा क्षेरको खनयमनलाई सबल, प्रभावकारी र व्यावसाखयक बनाउन 

खनयामक खनकायको क्षमिा अखभवखृद्घ गररनेछ ।  

४. संघीय संरचना बमोखिम खनयामक िथा खबमा कम्पनीको पनुसंरचना 

िथा खवस्िार गररनछे ।  

५. पनुखबिमाको संस्थागि क्षमिा वखृि 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. मध्यस्थकिािको रूपमा रिकेो िेस्रो पक्ष सििकिाि खवकास सम्बन्धी 

काननूी 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 ।  

४. खबमा दाबी प्रखक्रया सरलीकरण गनि शीघ्र दाबी भिुानी प्रणाली 

खवकास गररनेछ ।  

५. खबमकको लगानीयोग्य रकमलाई सरुखक्षि िथा प्रखिफलमिुी क्षेरमा 

लगानी गन ेवािावरण ियार गररनछे । 

३. खबमा व्यवसायलाई सामाखिक 

संरक्षणको एक मित्त्वपणूि 

आधारस्िम्भको रूपमा 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 खवस्िारलाई 

प्रवििन गररनछे ।  

२. स्थानीय िि िथा सामदुाखयक संस्थासुँगको सिकायिमा दगुिम िथा 

ग्रामीण क्षेरिरूमा खबमा सम्बन्धी चेिना अखभवखृि गररनेछ ।  

३. स्वास््य खबमालाई सबै खिल्लामा खवस्िार गररनछे ।  

४. दगुिम, खपछखडएको क्षेर िथा न्यनू आय भएका वगिका लाखग लखक्षि 

गरी प्रोत्सािन सखििको लघ ुखबमा लाग ूगररनेछ ।  
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५. अपेमक्षि उपलमधध 

खबमा सम्बन्धी खनयामक संस्थाको क्षमिा अखभवखृि भएको िुन,े न्यनू आय भएका नागररक, दगुिम र खपछखडएका 

क्षेर लगायि िरेक स्थानीय ििसम्म खबमा सेवाको पिुुँच खवस्िार भएको िुन,े िीवन खबमा िथा स्वास््य खबमामा 

आबि िनसङ्ख्या ६० प्रखिशि पगुेको िुन ेर कृखष खबमाको पिुुँच १० प्रखिशि कृषकमा पगुेको िुनेछ ।  

४.८ प ुँजी बजाि 

१.  पृष्ठभूमि 

 स-सानो रूपमा छररएर रिकेो बचिलाई उत्पादनशील क्षेरिफि  प्रवाखिि गरी राखरिय पुुँिी खनमािण, 

औद्योगीकरण िथा अथििन्रको खवकास र खवस्िार गनि पुुँिी बिारको मित्त्वपणूि 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 

अखभवखृि गनुिपन ेभएको छ । सो अनसुार राखरिय पुुँिी खनमािण िुने गरी पुुँिी बिारको खवकासमा योिना केखन्द्रि रिकेो 

छ ।  

२.  प्रि ख सिस्या 

खधिोपरको प्राथखमक बिार दशेभर खवस्िार भए िापखन दोस्रो बिार खवस्िार िुन नसक्न,ु खधिोपर बिारमा 

उत्पादनमलूक र वास्िखवक क्षरेका संस्थािरूको सिभाखगिा न्यनू िुन,ु गरैआवासीय नपेाली िथा खवदशेी संस्थागि 

लगानीकिािलाई खधिोपर बिारमा आकखषिि गनि आवश्यक नीखिगि िथा काननूी व्यवस्था निुन,ु खधिोपर 

व्यवसायीमा व्यावसाखयकिा ि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 दोस्रो बिारमा खधिोपरको मलू्यमा अस्वभाखवक र अत्याखधक उिार चढाव िुन ुयस 

क्षेरका प्रमिु समस्याको रूपमा रिकेा छन ्।  

३.  च नौिी ि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 खभत्र्याउन,ु वैकखल्पक लगानी कोष (Private Equity, Venture 

Capital and Hedge Fund) को खवकास गनुि र वस्ि ु खवखनमय बिारलाई स्थानीय वस्िुसुँग आबि गराई दशेको 

कृखष क्षरेको समेि स्िरोन्नखि िुन ेगरी बिारको खवकास गनुि यस क्षेरको प्रमिु चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 

रािनीखिक िथा नीखिगि खस्थरिा र स्थाखयत्वको वािावरण, वास्िखवक क्षेरका संगखठि संस्थाको प्रवेशलाई 

प्रोत्साखिि गनि आवश्यक काननूी िथा नीखिगि व्यवस्था िुन,ु पुुँिी बिारमा गरैआवासीय नपेालीको आकषिण बढ्द ै

िान,ु खधिोपर बिारमा सविसाधारण लगानीकिािको आकषिण बढ्द ैिान,ु सचूीकृि कम्पनी िथा खधिोपर व्यवसायीको 
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सङ्ख्या वखृि िुन,ु प्राथखमक बिार दशेव्यापी रूपमा खवस्िार िुन ुर स्वचाखलि कारोबार प्रणालीको खवकास िुन ुयस 

क्षेरका प्रमिु अवसर िुन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

स्वच्छ, प्रखिस्पधी र फराखकलो खधिोपर िथा वस्ि ुखवखनमय बिार माफि ि राखरिय पुुँिी 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 ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. खधिोपर िथा वस्िु 

खवखनमय बिारलाई स्वच्छ, 

प्रखिस्पधी र खवश्वसनीय 

बनाउनकुा साथै यसको क्षरे 

िथा दायरा अखभवखृि 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 प्रवििन िुन े गरी वस्ि ु खवखनमय बिारको 

खवकास गररनेछ ।  

५. ऋणपरको दोस्रो बिारलाई सखक्रय एवम ्प्रभावकारी बनाइनछे ।  

६. सचूना प्रखवखध लगायि नवीनिम प्रखवखधको उपयोग गरी खधिोपर 

बिारलाई आधखुनकीकरण गररनछे ।  

२. काननूी, संस्थागि र 

संरचनागि सधुार गरी 

खधिोपर िथा वस्िु 

खवखनमय बिार सजचालन 

िथा खनयमन प्रणालीलाई 

अन्िरािखरिय स्िरको 

१. खधिोपर बिार सम्बन्धी खवद्यमान काननूी व्यवस्थािरूको पनुरावलोकन, 

िष्ट ऐनको ििुिमाका साथै वैकखल्पक लगानी कोष खनयमन व्यवस्था सदुृढ 

गररनेछ ।  

२. वस्िु खवखनयम बिारको दक्ष एवम ् प्रभावकारी सजचालनका लाखग 

आवश्यक काननूी पवूािधार िथा अन्य आधारभिू संरचनाको खवकास 

गररनेछ ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

बनाउन े। ३. नेपाल खधिोपर बोडिको क्षमिा अखभवखृि गरी बिार खनयमनलाई थप 

प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

४. पुुँिी बिार सम्बन्धी 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 र खधिोपर 

व्यवसायीको सिकायिमा पुुँिी बिार िथा वस्िु खवखनमय सम्बन्धी साक्षरिा 

अखभवखृि गररनछे ।  

२. सबै स्थानीय ििमा प्राथखमक खनरकाशनको पिुुँच खवस्िार गररनछे ।  

३. खधिोपर बिारमा गरैआवासीय नेपाली िथा अन्िरािखरिय खवत्तीय संस्थाको 

सिभाखगिा गराउन आवश्यक काननूी व्यवस्था गररनछे ।  

४. खधिोपर बिारमा लगानी िथा िोखिम न्यनूीकरणका लाखग आवश्यक 

खवत्तीय उपकरणिरूको खवकास गररनेछ ।  

५.  अपेमक्षि उपलमधध 

योिनाको अन्त्य सम्ममा सावििखनक खधिोपरमा लगानी गने िनसङ्ख्या ४.४ प्रखिशिबाि २० प्रखिशि पगुेको 

िुनेछ । नेपाल खधिोपर बोडिको खनयमन िथा सपुरीवेक्षण क्षमिा अखभवखृि भएको िुन,े खधिोपर िथा वस्िु खवखनमय 

बिार सम्बन्धी काननूी व्यवस्था सदुृढ भई खधिोपर कारोबार लागि कम भएको िुने, खधिोपर बिारमा वास्िखवक 

क्षेरको सचूीकृि संस्थाको सङ्ख्या वखृि 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 सहकािी के्षत्र 

५.१ मनजी के्षत्र 

१.  पृष्ठभूमि 

लगानी, उत्पादन, खविरण र रोिगारी खसििना गरी आखथिक गखिखवखधको खवस्िार गनि खनिी क्षेरको प्रमिु भखूमका 

रिकेो िुन्छ । नपेालको संखवधानले िीव्र आखथिक वखृि िाखसल गनि िथा स्विन्र र समिृ अथििन्र खनमािण गनि खनिी 

क्षेरलाई प्रमिु सम्वािकको रूपमा आत्मसाि गद ैस्रोि-साधनको मित्तम पररचालन गन ेनीखि अंगीकार गरेको छ । सो 

बमोखिम राज्यका नीखि िथा काननूको पररखधमा रिी सावििखनक क्षेरसुँग समन्वय, साझेदारी र सिकायि गद ै समग्र 

खवकास प्रखक्रयामा सिभागी िुने सवािखधक अखधकार खनिी क्षेरले प्राि गरेको छ । खनिी क्षरेलाई प्रखिस्पधी, सबल, 

उत्पादनशील र उत्तरदायी बनाउन राज्यले सििीकरण र खनयमनकारी भखूमका िेल्नेछ । यस योिना अवखधमा खनिी 

क्षेरबाि ५५.६ प्रखिशि लगानी िुने अपेक्षा गररएको छ । सो अनसुार िानी िथा उत्िनन,् उत्पादनमलूक उद्योग, 

खनमािण,व्यापार, िोिल िथा रेषु्टरेन्ि, खवत्तीय मध्यस्थिा, घर-िग्गा बिाल िथा व्यावसाखयक खक्रयाकलाप लगायिका 

क्षेरको लगानीको मखु्य खिस्सा खनिी क्षरेबाि िुने अनमुान गररएको छ । यसका लाखग खनिी क्षेरको सििीकरण र 

प्रोत्सािन सखिि लगानी मरैी वािावरण सखुनखश्चि गरी खनिी क्षेरको प्रखिस्पधी क्षमिा र लगानी अखभवखृिमा योिना 

केखन्द्रि छ ।  

२.  प्रि ख सिस्या 

स्वदशेी वस्िु िथा सेवाको उत्पादन लागि वखृिले 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 प्रवििन िु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 ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

खनिी क्षेरको लगानीको खवखवधीकरण िथा खवखशष्टीकरण गद ैउत्पादन र प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा अखभवखृि 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 

अखभवखृि िथा व्यवसायको स्िरोन्नखि गनुि, वस्िु िथा सेवाको गणुस्िर अखभवखृि गनुि, मध्यस्थकिाि लागि किौिी 
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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 प्रवििन गनुि यस क्षेरका अन्य चनुौिी िुन ्। 

संघीयिाको कायािन्वयनसुँग ैनीखिगि खस्थरिा कायम िुुँद ैिान,ु अथििन्रको समग्र मागमा वखृि िुन,ु लगानीमैरी 

वािावरण खसििना गनि नीखिगि, काननूी, संरचनागि र प्रखक्रयागि सधुारको थालनी िुन,ु आखथिक समखृिको लाखग खनिी 

क्षेरको अिम ्भखूमका रिन,ु ऊिाि िथा खनमािण लगायिका क्षेरमा खनिी क्षेर प्रखिस्पधी र कुशल ढङ्गबाि खवकखसि 

िुुँद ैिान,ु आन्िररक िथा अन्िरदशेीय आबििाका पवूािधारको खवकाससुँगै खछमेकी मलुुकको बिारको उपयोग गनि 

सक्ने सम्भावना रिन ुर लगानीका प्राथखमकिा र सम्भावनाका क्षेरको पखिचान िुन ुयस क्षेरका प्रमिु अवसर िुन ्।  

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

आखथिक समखृिको सम्वािकका रूपमा खनिी क्षेर । 

४.२ लक्ष्य 

खनिी क्षेरको प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा र उत्पादकत्व अखभवखृि गरी िीव्र आखथिक वखृि र रोिगारी खसििना गने । 

४.३ उदे्दश्य 

१. लगानी अखभवखृि िथा उत्पादनशील र मयािखदि रोिगारी खसििना गद ै वस्िु िथा सेवा उत्पादन गनि खनिी 

क्षेरलाई प्रोत्सािन र सििीकरण गनुि । 

२. खनिी क्षेरको व्यावसाखयक र प्रखिस्पधी क्षमिा अखभवखृि गद ैआयाि व्यवस्थापन र खनयािि प्रवििन गनुि ।  

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. खनिी क्षेरलाई उद्योग क्षरेको 

अग्रणी भखूमकामा स्थाखपि गन े। 

१. िानी, उत्पादनमलूक उद्योग र खवद्यिु उत्पादनका लाखग आवश्यक 

सडक, प्रसारण िथा खविरण लाइन िस्िा आधारभिू पवूािधार सरकार 

र खनिी क्षेरको साझदेारीमा खनमािण गररनेछ । 

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 
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िणनीमि कायषनीमि 

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 

प्रवििनका लाखग खवत्तीय लगानी सिििा र पवूािधार खनमािणमा सियोग 

गररनेछ ।  

७. उत्पादनमलूक उद्योगको खवकास र खवस्िार गनि आवश्यक 

प्रोत्सािनको व्यवस्था गररनछे ।  

८. आयाि व्यवस्थापन र खनयािि प्रवििन 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 प्रवििनका लाखग 

अनसुन्धान िथा खवकासमा खवत्तीय उत्प्रेरणा प्रदान गने नीखि 

खलइनछे । 

११. औद्योखगक क्षरेको उत्पादन वखृिका लाखग लागिमैरी र उत्पादन 

संरक्षणको नीखि खलइनछे । 

२. कृखष क्षरेको व्यवसायीकरण, 

आधखुनकीकरण र 

औद्योगीकरणमा खनिी क्षेरलाई 

अखभप्ररेरि गन े। 

१. सावििखनक क्षेरले कृखषमा अनसुन्धान िथा प्रखवखध िस्िान्िरण र 

खसुँचाइ, कृखष सडक लगायिका पवूािधारको खनमािण गरी खनिी लगानी 

आकखषिि गररनछे । 

२. कृखषिन्य िथा वन पैदावार उत्पादन, यान्रीकरण, प्रशोधन उद्योग 

स्थापना, भण्डारण िथा बिारीकरणका लाखग सिुखलयिपणूि किाि, 

खबमा सेवा र खवत्तीय उत्प्ररेणा प्रदान गररनछे । 

३. 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 
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िणनीमि कायषनीमि 

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 । 

४. खनिी क्षेरको गणुस्िर, 

प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा र 

खवश्वसनीयिा अखभवखृि गन े। 

१. खनिी क्षरेको संस्थागि संस्कृखि, क्षमिा खवकास र संस्थागि सशुासन 

प्रवििन 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 । 

५. पवूािधार खनमािण र खवकासमा 

खनिी क्षेरको स्रोि, सीप, प्रखवखध 

र व्यवस्थापनको उपयोग गने । 

१. सावििखनक-खनिी साझेदारीको माध्यमबाि पवूािधार र सेवा क्षेरको 

खवकास र खवस्िार गररनछे । 

२. स्थानीय कच्चा पदाथि, सीप र स्रोि प्रवििन िु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. बिृि् पवूािधार खनमािण कायि समयम ै सम्पन्न गने गरी बिारमा 

प्रभावकारी माग खसििना गररनछे ।  

५. खनिी क्षेरबाि खनखमिि सावििखनक पवूािधार सरकारले िररद गन े

सम्बन्धी काननूी व्यवस्था गररनेछ । 

६. खनिी क्षेरको लगानी, उत्पादन र 

रोिगारी अखभवखृि गनि नीखिगि, 

काननूी र प्रखक्रयागि सधुार गन े। 

१. समुधरु औद्योखगक सम्बन्ध प्रवििन गनि आवश्यक काननूी ि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 काननूको पररमाििन िथा नयाुँ 

काननू ििुिमा गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४. व्यवसाय/लगानीको दिाि प्रणाली िथा व्यवसायसुँग सम्बखन्धि सब ै

सेवालाई एकद्वार प्रणालीबाि एकीकृि रूपमा उपलब्ध गराउन 

अन्िरखनकाय आबििा सखििको एकल खबन्द ु सेवा प्रणाली खवकास 

गरी लाग ूगररनछे । 

५. अनसुन्धान िथा खवकास िचि, वािावरण प्रदषुण िचि लगायिका 

खिम्मेवार पुुँिी खनमािणका लाखग मलू्य अखभवखृि कर खफिाि, आयकर 

छुि लगायिका सखुवधाबाि प्रखिस्पधाि, उत्पादन, उत्पादकत्व र 

प्रादखेशक सन्िलुन अखभवखृि गररनछे । 

६. खनिी क्षेरको लगानी, उत्पादन र रोिगारीको अनगुमनको संयन्र 

खवकास गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिना अवखधमा खनिी क्षेरले कृखष, उद्योग र सेवा क्षेरमा आ.व. २०७५/७६ को खस्थर मलू्यमा क्रमशः रू. २ 

िबि ८७.०१ अबि, रू. १७ िबि ५४.७६ अबि र रू. ३० िबि ९२.३१ अबि लगानी गरेको िुने र खनिी क्षरेमा वाखषिक ३ 

लाि ५० ििार थप रोिगारी खसििना भएको िुनछे । 

५.२ सहकािी के्षत्र 

१. पृष्ठभूमि 

सावििखनक र खनिी क्षरेका साथै सिकारी क्षरेको सिभाखगिा र स्विन्र खवकास माफि ि राखरिय अथििन्र सदुृढ गन े

नीखि राज्यले खलएको छ । सिकारी क्षेरले छररएर रिकेो श्रम, सीप, प्रखवखध र पुुँिीलाई एकखरि गरी उत्पादन, 

उत्पादकत्व र रोिगारी वखृि गरी राखरिय अथििन्रमा योगदान गनि सक्दछ । आ.व. २०७५/७६ सम्ममा ३४,७६३ 

खवखभन्न प्रकृखिका प्रारखम्भक सिकारी संस्था िथा खिल्ला सिकारी संघ, खवषयगि खिल्ला सिकारी संघ, खवषयगि 

केन्द्रीय सिकारी संघ, राखरिय सिकारी बैंक र राखरिय सिकारी मिासंघ रिकेा छन ्। अन्िरािखरिय सिकारी मिासंघमा 

नेपाल आबि भएको छ । प्रारखम्भक सिकारी संस्थामा कररब ६६ लाि सदस्य रिकेा छन ्। सिकारी संघसंस्थाको 

कुल शेयर पुुँिी रू. ७७ अबि र पररचाखलि बचि रू. ३ िबि ४६ अबि रिकेो छ । सिकारी संघ-संस्थाबाि रू. ३ िबि 

३३ अबि ऋण पररचालन भएको छ । सिकारी संस्थामा कररब ५१ प्रखिशि मखिला सदस्य रिकेा छन ्भने सजचालकमा 

मखिला सिभाखगिा ४० प्रखिशि रिकेो छ । यस क्षरेले ६२ ििार िनालाई प्रत्यक्ष रोिगारी खदनकुा साथै लािौ ुँको 

सङ्ख्यामा अप्रत्यक्ष रोिगारी खसििना गरेको छ । खवत्तीय पिुुँच अखभवखृि, मखिला सशिीकरण, निेतृ्व खवकास िथा 

क्षमिा खवकास, सामाखिक एकीकरण, उद्यमशीलिा प्रवििन र गररबी न्यनूीकरणमा यस क्षेरको मित्त्वपणूि योगदान 

रिकेो छ । यस क्षेरमा प्राि उपलखब्धको सम्बििन गद ै सिकारी आन्दोलनको स्वस्थ खवकासलाई प्रोत्साखिि गनुि 

वाजछनीय भएको छ ।  
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२. प्रि ख सिस्या 

सिकारी सम्बन्धी खशक्षा र चिेनाको खवस्िार अपेखक्षि रूपमा िुन सकेको छैन । सिकारी खक्रयाकलापको सघनिा 

उत्पादन िथा स्वरोिगारको क्षेरमा नभई बचि िथा ऋणको कारोबारमा बढी दखेिएको छ । केिी सिकारी संस्थािरूमा 

सिकारीका खसिान्ि, मलू्य, मान्यिाको अनशुरणको अवस्था कमिोर रिकेो छ । कखिपय सिकारी संस्था सशुासनको 

अभावले गदाि समस्याग्रस्ि अवस्थामा रिकेा छन ्। अत्याखधक सङ्ख्यामा सिकारी संघसंस्थाको खवस्िार, दोिोरो 

सदस्यिा, खवत्तीय सशुासनको कमी िस्िा कारणले यस क्षेरमा खवत्तीय िोखिम रिकेो छ । 

३. च नौिी िथा अिसि 

सिकारी संघ-संस्थाको सङ्ख्यात्मक खवस्िारभन्दा गणुात्मक खवकास गरी समदुायमा आधाररि र सदस्य केखन्द्रि 

बनाउन,ु सिकारीमरैी नीखििरूको प्रवििन गनुि, सिकारीलाई ग्रामीण खवपन्न समदुायसम्म खवस्िार गनुि, संखवधानले 

खनखदिर ि गरेअनसुार सिकारीलाई मलुुकको समखृिको आधारको रूपमा स्थाखपि गनुि, सिकारी संस्थामा स्वखनयमनलाई 

सदुृढ िुल्याउुँद ैसशुासन कायम गराउन,ु सिकारी आन्दोलनका प्रखिखनखधमलूक संघ िथा प्रवििन र खनयमनमा संलग्न 

खनकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गनुि, मखिला िथा सीमान्िकृि वगिमा सिकारीको पिुुँच अखभवखृि गद ैगररबी 

खनवारणिफि  केखन्द्रि गनुि, यस क्षेरबाि पररचालन िुने बचि िथा ऋणको सरुक्षाका लाखग नीखिगि र संस्थागि प्रबन्ध 

मिबिु िुल्याउन,ु सिकारी क्षरेमा ऋण ग्रस्ििा अन्त्य गनुि, खवपन्न समदुायलाई आखथिक सरुक्षाको प्रत्याभखूि खदन े

माध्यमका रूपमा खवकास गनुि, सिकारी माफि ि पररचाखलि पुुँिीलाई उत्पादनमलूक क्षरेमा पररचालन गनुि, उत्पादन र 

रोिगारीका क्षेरमा सिकारीको योगदान अखभवखृि गनुि र सिकारी संघ-संस्थाको खनयमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ु

यस क्षेरका प्रमिु चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्।  

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको अखधकार सचूीमा सिकारी खवषय समावेश भएकोले िीन ििबाि खनयमन िथा 

प्रवििनका कायि सम्पादन भई यस क्षेरको खवकासमा थप योगदान पगु्ने अवस्था खसििना िुन,ु सिकारी अखभयानको 

स्थानीय ििदखेि संघसम्मको संरचना खनमािण िुन,ु अन्िरािखरिय सिकारी अखभयानसुँग सम्बन्ध खवस्िार भइ सबल 

प्रखिखनखधत्व िुन,ु कृखषको मलू्य शृंिलामा सिकारी संस्थालाई पररचालन गने वािावरण ियार िुन,ु सिकारी 

आन्दोलनमा मखिला िथा 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 आवश्यकिा, उपभोग िस्िा खक्रयाकलापमा उपयोग गनि सखकन े अवस्था खवद्यमान रिन,ु अथििन्रमा 

सिकारीको भखूमकालाई संवैधाखनक रूपमै मित्त्व खदइन ुयस क्षरेका प्रमिु अवसरको रूपमा रिकेा छन ्।  

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

आखथिक समखृि र सामाखिक रूपान्िरणका लाखग गणुात्मक एवम ्खदगो सिकारी ।  

४.२ लक्ष्य 

स्वावलम्बन िथा पारस्पररकिाको आधारमा उत्पादनमिुी, खदगो एवम ्न्यायोखचि आखथिक सम्बन्धको खवकास 

गन े।  
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४.३ उदे्दश्य 

१. सिकारी माफि ि लखक्षि िथा खवपन्न वगिलाई आखथिक िथा सामाखिक सशिीकरणको प्रखक्रयामा सिभागी 

गराउन ु।  

२. सिकारी मलू्य र खसिान्िको अनशुरण िथा पारस्पाररकिा र स्वावलम्बनको संस्कार खवकास र सशुासन 

कायम गनुि ।  

३. सिकारी संघसंस्थािरूलाई बिुउत्पादन, प्रशोधन िथा बिारीकरणिफि  उन्मिु गराउन िी संस्थाको संस्थागि 

क्षमिा अखभवखृि गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. सिकारी क्षरेलाई 

उत्पादनशील क्षरेमा केखन्द्रि 

गनि प्रोत्सािन गने । 

१. उद्यमशीलिा खवकास र स्थानीय पयििन प्रवििनमा सिकारीको 

भखूमकालाई बढाउुँद ैलखगनछे । 

२. खवत्तीय पिुुँच खवस्िार र आखथिक सामाखिक समावेशीकरणमा सिकारी 

क्षेरलाई प्रोत्साखिि गररनछे । 

३. खदगो खवकास लक्ष्य प्राखिमा योगदान परु् याउन सिकारी संघ-संस्थालाई 

अखभप्ररेरि गररनेछ । 

४. उत्पादनमलूक क्षरेमा खक्रयाशील रिकेा प्रत्येक प्रदशेका कम्िीमा २ विा 

सिकारी संस्थालाई नमनुा सिकारी संस्था बनाउन ेव्यवस्था खमलाइनेछ । 

२. सिकारीको माध्यमबाि गरीब 

िथा खवपन्न वगिको 

संलग्निामा सजचालन िुने 

व्यावसाखयक आयोिनालाई 

खवत्तीय र प्राखवखधक सियोग 

उपलब्ध गराउन े। 

 

१. सिकारी माफि ि स्वरोिगार खसििनामा सियोगी िुने यवुा िथा 

श्रखमकद्वारा सजचाखलि एवम ्अन्य सिकारी संघ-संस्थालाई आयोिना 

सजचालनका लाखग बीउ पुुँिी िथा पुुँिीगि अनदुान उपलब्ध गराइनछे ।  

२. सिकारी संघ-संस्था माफि ि उत्पाखदि वस्िुको प्रशोधन, भण्डारण, 

बिारीकरण र खवखवधीकरण सम्बन्धी आयोिनाका लाखग खवत्तीय िथा 

प्राखवखधक सियोग उपलब्ध गराइनेछ । साथै, सिकारी माफि ि किाि 

िथा खबमा सम्बन्धी खक्रयाकलापलाई सििीकरण गररनछे । 

३. कृखषलाई आधखुनकीकरण र व्यवसायीकरण गनि साना खकसानिरूलाई 

सिकारीको माध्यमबाि एकीकृि गरी ठूलो आकारको िेिी गद ैबिृि् 

पररमाणमा कृखष उत्पादन, प्रशोधन र बिारीकरण गनि आवश्यक सेवा 

िथा सखुवधा उपलब्ध गराइनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

३.  सिकारी क्षेरको प्रवििनका 

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 गन े व्यवस्था गररनेछ । उपभोिा सिकारी संस्थालाई 

खक्रयाशील बनाउन प्रोत्सािन गररनछे । 

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 

आवश्यकिा अनसुार एकीकरण िथा खवस्िार गररनछे । 

६. खवस्िाररि लेिा ियार गरी कुल गाििस््य उत्पादनमा सिकारी क्षेरको 

योगदान मापन गररनछे ।  

४. सिकारी संघ-संस्थाको क्षमिा 

अखभवखृिका 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 अखभवखृिका कृयाकलापिरू खवस्िार गररनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

५. सिकारी क्षरेको प्रभावकारी 

खनयमनका लाखग एकीकृि 

अनगुमन प्रणालीको खवकास 

गन े।  

 

१. सिकारी संघसंस्थामा सम्पखत्त शिुीकरण खनवारण सम्बन्धी काननूको 

पालनालाई थप प्रभावकारी बनाइनछे ।  

२. सिकारीको खनयमन क्षेराखधकार अनसुार संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबाि 

एकल िथा संयिु रूपमा अनगुमन प्रणाली खवकास गररनछे ।  

३. सिकारी सम्बन्धी एकीकृि आधारभिू ि्याङ्क ियार गनि िथा 

खनयमनलाई प्रभावकारी बनाउन सिकारी िथा गररबी खनवारण सम्बन्धी 

व्यवस्थापन सचूना प्रणाली (CoPoMIS) को प्रभावकारी कायािन्वयन 

गररनेछ । 

४. सिकारी संघ-संस्थामा पारदखशििा प्रवििन गररनछे । 

६. कृखष, बायोग्यास प्लान्ि 

स्थापना र सिकारी क्षेरबाि 

उत्पाखदि वस्िुको प्रयोगको 

लाखग प्रोत्सािन गन े। 

१. सिकारी संघ/संस्था, कृषक समिू, व्यावसाखयक फमिको संलग्निामा 

पशपुालन लगायिका अन्य माध्यमबाि बायोग्यास प्लान्िको स्थापना 

िथा सजचालन र प्राङ्गाररक ििेीलाई प्रोत्सािन गररनेछ ।  

२. सिकारी संघ/संस्था/समिूलाई प्राङ्गाररक ििेी, बायोग्यास िथा अन्य 

प्लान्ि स्थापना िथा सजचालनको लाखग क्षमिा अखभवखृिका 

खक्रयाकलाप सजचालन गररनेछ । 

३. सिकारी संघ-संस्थाबाि उत्पाखदि वस्िुको प्रयोगलाई प्रोत्सािन  

गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध  

खवद्यालय ििको खशक्षामा सिकारी खवषय समावेश भई पठनपाठन थाखलएको िुनेछ । खवश्वखवद्यालय ििमा 

सिकाररिा खवषयको शखैक्षक कायिक्रम सजचालन भएको िुनछे । स्थानीय िि, प्रदशे र संघबाि एकल िथा संयिु 

रूपमा अनगुमन प्रणालीको कायािन्वयनबाि सिकारी सशुासनमा थप योगदान पगुेको िुनेछ । सिकारी िथा गररबी 

खनवारण सम्बन्धी व्यवस्थापन सचूना प्रणाली शि प्रखिशि सिकारी संस्थामा लाग ूभएको िुनेछ । 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 िुनेछ । 

सिकारीमा मखिला सदस्यिा ५३ प्रखिशि पगुेको िुनेछ । सजचालकमा मखिला सिभाखगिा ४३.५ प्रखिशि पगुेको 

िुनेछ । सिकारी माफि ि पररचाखलि शेयर पुुँिी रू. ८६ अबि र बचि रू.३८४ अबि पगुेको िुनेछ । सिकारी माफि ि रू. 

३९३ अबि ऋण पररचालन भएको िुनेछ । यस क्षेरमा वाखषिक थप १७ ििार प्रत्यक्ष रोिगारी खसििना भएको िुनेछ । 
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५.३ सािषजमनक-मनजी साझेदािी 

१. पृष्ठभूमि 

खवकास र समखृिको 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 सरकारका बीचमा स्रोिको बाुँडफाुँि िथा िस्िान्िरण गररने िुुँदा लगानीको स्रोिको 

व्यवस्थापनका लाखग अन्िरसरकार िथा खनिी क्षेर समिेको साझेदारीमा आयोिना कायािन्वयन गनि आवश्यक िुन्छ । 

िीन ििका सरकारले सावििखनक िथा खनिी क्षेरसुँगको सिकायि, साझेदारी र सिभाखगिालाई उच्च प्राथखमकिा 

खदनपुनेछ । सावििखनक-खनिी साझदेारीको लगानीलाई भौखिक िथा शिरी पवूािधार खनमािण िथा सजचालन, सेवा क्षेर 

व्यवस्थापन, कृखष िथा वन र औद्योगीकरणमा प्राथखमकिा खदइनछे । साथै, िलखवद्यिु, खसुँचाइ, सिि, िवाई र िल 

यािायाि, सचूना मिामागि र प्रखवखध पवूािधारको क्षरेमा पखन सावििखनक-खनिी साझेदारीको लगानीबाि आयोिनाको 

खवकास िथा खनमािण गनि सखकनछे । सावििखनक-खनिी साझेदारी सम्बन्धी स्पष्ट नीखिगि व्यवस्था सखिि संस्थागि 

संरचना खनमािण गरी कायािन्वयनका क्षेरमा स्वदशेी खनिी क्षरेलाई प्रोत्साखिि गररनेछ । ठूला पवूािधार िथा बिृि ्

उत्पादनका क्षेरमा स्वदशेी लगानीकिािसुँग साझेदारी गनगेरी प्रत्यक्ष वैदखेशक लगानीलाई आकखषिि गररनेछ । खनिी 

क्षेरको ज्ञान, प्रखवखध, व्यवस्थापकीय सीप र कुशलिाका साथै िोखिम विन गनिसक्न े क्षमिा अखभवखृि गररनछे । 

पवूािधार खनमािणका क्रममा राखरिय र अन्िरािखरिय स्िरमा सफल अभ्यासको अनशुरण र उपयोगबाि क्षमिा अखभवखृि 

गररनेछ ।  

२. प्रि ख सिस्या  

खवकासका लाखग मलुुकमा खवत्तीय स्रोिको कमी िुन,ु सावििखनक र खनिी क्षेरबीचमा आकषिण िुन नसक्न ुप्रमिु 

समस्याको रूपमा रिकेो छ । यसका अखिररि सावििखनक-खनिी साझेदारी सम्बखन्धि काननूी एवम ्नीखिगि संरचना 

पयािि निुन,ु नीखिगि स्थाखयत्व निुन,ु एकद्वार प्रणालीको कमिोर कायािन्वयन िुन,ु प्रखक्रयागि खढलाइ िुन ु प्रमिु 

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 ुसमिे समस्याका रूपमा रिकेा छन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

रारिले अंगीकार 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, 
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श्रम, सीप, प्रखवखध, व्यावसाखयक क्षमिाको अखधकिम उपयोग गने वािावरण सखुनखश्चि गनुि र पुुँिीगि लगानी वखृि गनुि 

चनुौिीपणूि छ । 

संखवधानको पणूि कायािन्वयन, संघीयिामा थप खवत्तीय लगानीको माग र िीन ििका सरकारिरूका बीचमा 

सिकायि प्रमिु अवसरको रूपमा रिकेा छन ्। खवकासमा खनिी क्षरेको भखूमका अखभवखृि गनि सरकार र खनिी क्षरे 

बीचको सिकायिद्वारा सामाखिक आखथिक रूपान्िरणको अवसर प्राि भएको छ । खवकासका गखिखवखधिरूमा खनिी 

क्षेरलाई आकषिण गन े लगानीमैरी वािावरणको खसििना गरी लगानी सरुक्षाको प्रत्याभखूि र िीव्र रूपमा भइरिकेो 

शिरीकरण समिे अवसरका रूपमा रिकेा छन ्।  

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

सावििखनक-खनिी साझेदारीको माध्यमद्वारा उत्पादनशील र रोिगारमलूक आखथिक वखृि ।  

४.२ लक्ष्य  

सावििखनक-खनिी साझेदारीको लगानी अखभवखृि गरी थप स्रोि एवम ्व्यवस्थापकीय सीप पररचालन गन े। 

४.३ उदे्दश्य  

सावििखनक-खनिी साझेदारीलाई प्रोत्सािन गरी पवूािधार र सेवाका क्षरेमा सावििखनक-खनिी साझेदारी अखभवखृि 

गनुि ।  

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. सावििखनक-खनिी साझेदारीका लाखग 

नीखि, काननू र संस्थागि संरचनाको 

प्रवन्ध गन े। 

१. आयोिना सजचालनका लाखग आवश्यक पन ेिग्गा प्राखि लगायि 

अन्य सम्बखन्धि काननूलाई 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 । 

३. सावििखनक-खनिी साझेदारीमा सजचालन िुने आयोिनाको 

सििीकरणका लाखग एकल खबन्द ुसेवाको स्थापना गररनछे ।  

४. सावििखनक-खनिी साझेदारीका आयोिना िीन ििका सरकारबाि 

कायािन्वयन गररनछे ।  

५. सावििखनक-खनिी साझेदारीको प्रभावकारी कायािन्वयनको लाखग 
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िणनीमि कायषनीमि 

संस्थागि क्षमिा अखभवखृि कायिक्रम सम्बखन्धि क्षेर र ििमा 

सजचालन गररनछे ।  

२. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबाि 

सावििखनक-खनिी साझेदारी प्रवििन 

गरी लगानी वखृि गनि लगानीमैरी 

वािावरण र लगानीको सरुक्षा 

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 

प्रवििन िथा आयोिना कायािन्वयनमा संघ, प्रदशे र स्थानीय 

ििबीच समन्वय गररनेछ ।  

५. सावििखनक, खनिी, सिकारी, समदुाय र नागररकबीच सिकायि, 

समन्वय र साझेदारीलाई प्रवििन गररनेछ ।  

६. ठूला पवूािधार खनमािणका क्षेरमा खनिी क्षरेसुँगको सिकायिलाई 

खवशेष मित्त्व खदइनेछ । 

३. सावििखनक-खनिी साझेदारीको 

लगानीमा स्वदशेी पुुँिी 

पररचालनलाई प्रोत्सािन गन े। 

१. आयोिनामा संलग्न िुने स्वदशेी बैंक िथा खवत्तीय संस्थाको खवत्तीय, 

प्राखवखधक, िोखिम विन गनि सक्ने क्षमिा अखभवखृि गने नीखिगि 

व्यवस्था गरी आवश्यक खवत्तीय उपकरण अवलम्बन गररनछे । 

४. राखरिय आयोिना बैंकबाि 

सावििखनक-खनिी साझेदारीका 

आयोिना कायािन्वयनमा 

प्राथखमकिा खदन े।  

१. सावििखनक-खनिी साझेदारीमा कायािन्वयन गररने आयोिनालाई 

पखिचान गरी खवषय क्षेरगि योिनािरूमा समावेश गररनेछ ।  

२. सावििखनक-खनिी साझेदारीमा कायािन्वयन िुने आयोिनाको खववरण 

सङ्कलन गरी सोको अध्ययन गरी/गराई आयोिना बैंक माफि ि ्

प्राथखमकिाका आधारमा कायािन्वयन गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

सावििखनक-खनिी साझेदारीमा क्षेरगि आयोिना कायािन्वयनमा आएका िुने र योिना अवखधमा कररब रू. ७ 

िबि ५० अबि लगानी भएको िुनेछ । 
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५.४ िैदेमिक लगानी 

१. पृष्ठभूमि 

आखथिक समखृि िाखसल गनि िीव्र औद्योगीकरणको माध्यमबाि िलुनात्मक लाभ र प्रखिस्पधी क्षमिा भएका 

क्षेरिरूमा स्वदशेी एवम ् खवदशेी पुुँिी पररचालन गनुिपन े िुन्छ । आन्िररक पुुँिी पररचालन र खवदशेी सिायिाले मार 

लगानीको आवश्यकिा र उपलब्ध स्रोि-साधनबीचको अन्िरलाई पखूिि गने नदखेिएकोले ठूला पररयोिनािरूमा प्रत्यक्ष 

खवदशेी लगानी पररचालन गनुि अपररिायि छ । सन ्२०३० सम्ममा खदगो खवकासका लक्ष्य र नपेाल सरकारले खलएको 

‘समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली’ को सोच िाखसल गनि पवूािधारयिु ठूला पररयोिना र प्रखवखधको क्षेरमा खवदशेी लगानी 

पररचालन गनुिपन े िुन्छ । लगानीसुँग सम्बखन्धि नीखि, काननू एवम ्संरचनामा समयानकूुल पररमाििन, सखुवधा सम्पन्न 

पवूािधार खनमािण, प्रखक्रयागि सरलीकरण र लगानी सरुक्षाको प्रत्याभखूि गरी लगानीमरैी वािावरण खसििना गनि सकेमा 

वैदखेशक लगानीकिाििरूको रोिाइमा नेपाल पनि सक्न ेसम्भावना रिकेो छ । 

खवदशेी लगानी िथा प्रखवखध िस्िान्िरण सम्बन्धी काननूको समसामखयक पररमाििन, बौखिक सम्पखत्त र ज्ञानमा 

आधाररि उद्यमशीलिा सम्बन्धी काननूी व्यवस्था, खवदशेी लगानीको प्रवेश, लगानीका लाखग योग्य पररयोिना 

प्रोफाइल, लगानी सम्बन्धी सचूना चसु्ि दरुुस्ि गरी खवदशेी लगानीको प्रवेश, अनमुखि, उद्योग-व्यवसाय दिाि, 

सजचालन, बखिगिमन र लगानी िथा मनुाफाको ररपाखिियसन सम्मका सेवा-सखुवधा सरल र सिि प्रखक्रयाबाि एकै 

स्थानबाि उपलब्ध गराउन,ु लगानीका संभाखवि मलुुकसुँग खद्वपक्षीय लगानी सम्झौिा गरी लगानीको सरुक्षा प्रत्याभखूि 

गराउन ुअत्यावश्यक छ ।  

२. प्रि ख सिस्या  

लगानीका प्रशस्ि सम्भावना भए िापखन वैदखेशक लगानी कम आकखषिि िुन,ु वैदखेशक लगानी सम्बन्धी काननूको 

समसामखयक पररमाििन निुन,ु औद्योखगक पवूािधारको खवकास कम िुन,ु उद्योगिरू छररएर रिुँदा सरुक्षा, सेवा, सखुवधा र 

सिुखलयि उपलब्ध गराउन कखठनाइ िुन,ु पयािि दक्ष िनशखिको अभाव िुन,ु उद्योग िथा बिार अनसुन्धान र खवकास 

निुन,ु उद्योग र लगानी सम्बन्धी खवषय धेरै खनकायसुँग सम्बखन्धि िुुँदा अन्िरखनकायगि र नीखिगि समन्वय िुन नसक्न,ु 

अन्िरािखरिय खवत्त बिारमा पयािि बिारीकरण गनि नसखकन ुर लगानीको सम्भावना भएका मलुुकसुँग खद्वपक्षीय लगानी 

संरक्षण सम्झौिा िुन नसक्न ुप्रमिु समस्याका रूपमा रिकेा छन ्।  

३. च नौिी िथा अिसि 

िुलनात्मक लाभ र प्रखिस्पधी क्षमिा भएका क्षेरको पखिचान गरी लगानीयोग्य आयोिना समावेश गरी 

आयोिना बैंक ियार गनुि, खवश्वव्यापीकरणसुँगै अन्िरािखरिय स्िरमा आफ्नो प्रखिस्पधी क्षमिा बढाउन,ु व्यापारलाई 

लगानीसुँग आबि गनुि, पररविन सखुवधाको सीखमि उपलब्धिा िुन,ु सचूना प्रखवखधमा आएको िीव्र खवकास र 

पररवििनसुँग ै अद्यावखधक िुन,ु समय अनकूुल प्रखवखधमा फड्को मानुि, बौखिक सम्पखत्तको संरक्षण र प्रवििन 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,ु 
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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 ्। 

िलु्ला र आखथिक उदारीकरणसुँगै नेपाल खवखभन्न अन्िरािखरिय र क्षरेीय संगठनको सदस्य रिन,ु साना, मझौला 

िथा ठूला सबै प्रकारका उद्योगको सम्भावना रिन,ु लामो रािनीखिक संक्रमणको व्यवस्थापनसुँगै आखथिक समखृिको 

खवषय सबैको साझा एिेण्डाको रूपमा अगाखड बढ्न,ु लगानीमैरी वािावरण खसििना गनि नीखिगि, काननूी, संरचनागि 

िथा प्रखक्रयागि सधुारको सरुुआि िुन,ु औद्योखगक पवूािधारको खनमािण भइरिन,ु िीव्र रूपमा आखथिक खवकास भइरिकेा 

र धरैे िनसङ्ख्या भएका दईु ठूला मलुुकबीचको रणनीखिक भौगोखलक अवखस्थखि िुन,ु िनसङ्ख्याको ठूलो खिस्सा 

काम गन ेउमरेको यवुा िनशखि रिन ुर अनकूुल िावापानी खवदशेी लगानी आकखषिि गने अवसर िुन ्। 

४. 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 अखभवखृि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा खवकास गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. नपेालमा खभखरने 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 ।  

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. प्रत्यक्ष वैदखेशक लगानी 

आकखषिि गनि आवश्यक 

काननूी, संरचनागि िथा 

प्रखक्रयागि सधुार र सरलीकरण 

गरी लगानीमैरी वािावरण 

खसििना गन े। 

१. वैदखेशक लगानीसुँग सम्बखन्धि काननू समसामखयक संशोधन िथा 

पररमाििन गररनेछ । 

२. वैदखेशक लगानी प्रखक्रयालाई प्रखवखधमैरी बनाउनका लाखग कम्पनी रखिष्टार 

कायािलय र उद्योग खवभागमा सरुु गररएको अनलाईन प्रणालीलाई पणूि 

स्वचाखलि बनाइनेछ । 

३. खवशेष आखथिक क्षरे, औद्योखगक क्षेर, अन्िरदशेीय अखथिक क्षेर र 

औद्योखगक क्लष्टरको खनमािण गनुिका साथै उि क्षरेमा उद्योग स्थापना गनि 

प्राथखमकिा र प्रोत्सािन गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

 ४. खवशेष आखथिक क्षेर, खनयािि प्रवििन गिृ, औद्योखगक क्लष्टर र औद्योखगक 

क्षेरमा औद्योखगक पवूािधार (सडक, खवद्यिु, पानी, बैंक र खबमा) लगायिका 

आवश्यक सेवा उपलब्ध गराइनछे । 

५. वैदखेशक लगानी सम्बन्धी काननूको 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 वैदखेशक लगानी आकखषिि गनि प्रोत्सािन, सखुवधा िथा सिुखलयि 

उपलब्ध गराइनेछ ।  

२. िुलनात्मक लाभ िथा प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा भएका वस्िु र सेवाको 

उत्पादनलाई प्राथखमकिा खदइनछे । 

३. उल्लेख्य पररमाणमा आयाि भइरिकेा वस्िु िथा सेवा नपेालम ै उत्पादन 

गनि त्यस्िा वस्ि ु िथा सेवा उत्पादक अन्िरािखरिय ख्याखिप्राि उत्पादक 

कम्पनीको लगानी आकखषिि गररनछे ।  

३. स्थानीय स्रोि-साधन र 

सीपको उपयोग िथा 

प्रादखेशक सन्िलुन कायम 

िुने गरी प्राथखमकिाका 

क्षेरमा वैदखेशक लगानी 

पररचालन गन े।  

१. प्रखवखध िस्िान्िरण, प्रखवखधक सीप एवम ्व्यवस्थापकीय कायि कौशलिाको 

प्रवििन 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 । 

४. वैदखेशक लगानी 

पररचालनको लाखग आखथिक 

कूिनीखिलाई उपयोग गन े। 

 

१. वैदखेशक लगानी आकखषिि गनि आखथिक कूिनीखि एवम ्खवदशेखस्थि नपेाली 

खनयोगको प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा बढाई पररचालन गररनेछ । 

२. खवदशेी लगानीको प्रवििनको लाखग लगानीको स्रोि मलुुकमा 

लगानीकिािसुँग अन्िखक्रि या िथा छलफल आयोिना गरी लगानी आकखषिि 

गररनेछ । 

३. वैदखेशक लगानीका सम्भावना भएका मलुुकसुँग खद्वपक्षीय लगानी सम्झौिा 

िथा दोिोरो कर मखुि सम्झौिा गरी लगानी सरुक्षाको प्रत्याभखूि खदइनछे ।  

४. वैदखेशक लगानी खभत्र्याउन खवश्वभर छररएर रिकेा गैरआवासीय नेपाली 

िथा लगानीदिूको पररचालन गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

५. लगानीको प्रवेश, अनमुखि, 

सजचालन, 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. वैदखेशक लगानी प्रशासनलाई सरल एवम ्सिि बनाउन एकल खबन्द ुसेवा 

केन्द्र स्थापना गरी सजचालनमा ल्याइनेछ ।  

४. वैदखेशक लगानीको प्रखिफल लैिाने सिि वािावरण खसििना गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिना अवखधमा रू. २६० अबि वैदखेशक लगानी भएको िुनेछ । खवदशेी लगानीमैरी काननूको संशोधन, 

पररमाििन िथा नयाुँ ऐन ििुिमा भई उत्पादनमलूक र िलुनात्मक लाभ िथा प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा भएका क्षेरमा 

उल्लेख्य मारामा वैदखेशक लगानी वखृि भएको िुनछे । वैदखेशक लगानीसुँगै औद्योखगक क्षेरमा उच्िस्िरीय प्रखवखध, 

प्राखवखधक सीप, व्यावसाखयक कौशल िथा नवप्रवििन िस्िान्िरण भएको िुनछे । एकल खबन्द ुसेवा सजचालन केन्द्रको 

स्थापना र सजचालन िुनेछ । लगानीको सम्भावना भएका खवखभन्न मलुकुसुँग खद्वपक्षीय 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 

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 । 

खवप्रेषणले अथििन्रमा पान ेप्रभाव यसको उपयोग प्रवखृत्तमा खनभिर रिन्छ ।  

आखथिक नीखिमा खवश्वव्यापी रूपमा भएको पररवििन र नपेालले अंगीकार गरेको िलुा अथिव्यवस्थाको पररणाम 

स्वरूप वैदखेशक रोिगारीका लाखग नेपालीिरू अन्िरािखरिय श्रम बिारमा प्रवेश गने क्रम बढेको िो । फलिः खवगि दईु 

दशकदखेि श्रम आप्रवासन दर िीव्र रूपमा वखृि भई खवप्रेषण आप्रवाि उल्लेख्य रूपमा वखृि भएको छ । एकािफि , 

खवप्रेषण आप्रवािले न्यनू र न्यनू-मध्यम आयस्िर भएका पररवारको आय वखृि भई गररबी खनवारण र आखथिक-

सामाखिक खवकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अकोिफि , राखरिय उत्पादन वखृिमा नकारात्मक असर परी कृखष 

वस्िुका साथै अनतु्पादक वस्िुको आयाि वखृि भई व्यापार असन्िलुन बढ्द ैगएको छ । खवप्रेषण आप्रवािले बाि् य 

क्षेर सन्िलुनमा सकारात्मक योगदान खदएको छ िर खवप्रेषण आयलाई उत्पादनशील क्षेरमा उपयोग गनि सरकारी प्रयास 

अपखेक्षि रूपमा सफल िुन सखकरिकेो छैन । 
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आ.व. २०७५/७६ मा कुल गाििस््य उत्पादनसुँगको खवप्रेषण आयको अनपुाि २५.४ प्रखिशि र कुल खवप्रेषण 

आप्रवाि रू. ८७९ अबि रिकेो खथयो । दखक्षण एखसयामा खवप्रेषण पठाउने औसि लागि ५.२३ प्रखिशि रिकेो छ ।  

२. प्रि ख सिस्या  

खवप्रेषण आयको उल्लेख्य खिस्सा अनौपचाररक माध्यमबाि खभखरन,ु उपभोगमिुी प्रवखृत्त बढ्द ै िान,ु खवप्रेषण 

आयलाई उत्पादनशील क्षेरको लगानीमा रूपान्िरण गनि नसखकन,ु खवप्रेषण आय प्राि गनि सिि बैंखकंग पिुुँच खवस्िार 

गनि नसखकन ुर खवप्रेषण आयका कारण आयाि वखृि भई व्यापार घािा बढ्द ैिान ुयस क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्।  

३. च नौिी िथा अिसि 

खवलासी िथा अनतु्पादक उपभोग प्रवखृत्त खनरूत्साखिि गरी खवप्रषेण आयको उल्लेख्य अंश बचि गनुि, 

खवप्रेषणबाि पुुँिी खनमािण गनि सि-लगानी र साझेदारी लगानीको मोडेल खवकास गनुि, औपचाररक बैखकंग प्रणाली 

माफि ि खवप्रेषण खभत्र्याउन,ु खवप्रेषण आयबाि उपभोगमा भएको बढोत्तरीसुँग ैबाि् य सन्िुलनमा परेको दबाव कम गनुि, 

वैदखेशक रोिगारीमा िान ेव्यखिको क्षमिा र दक्षिा एवम ्सीप बढाई खवप्रेषण आयमा वखृि गनुि र खवप्रेषण लागि कम 

गनुि प्रमिु चनुौिी रिकेा छन ्। 

खवप्रेषण आयको माध्यमबाि आन्िररक उत्पादन िथा उत्पादकत्व बढाउन उपयोगी िुने अवस्था रिन,ु खवदशेी 

मदु्रा सखजचखिमा खवप्रेषणले सकारात्मक योगदान गन े खस्थखि रिन,ु खवप्रेषण आय गररबी खनवारण र मानव खवकासमा 

सियोगी िुन ुर खवप्रेषण प्राि गने पररवारको िीवनस्िर सधुार िुन ुअवसर रिकेा छन ्।  

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि  

४.१ सोच  

खवप्रेषण आयको खदगो र उत्पादनमलूक उपयोगबाि गररबी खनवारण र आखथिक समखृि । 

४.२ लक्ष्य  

खवप्रेषण आयलाई उत्पादनशील क्षेरमा उपयोग गरी िीव्र आखथिक वखृि र आन्िररक रोिगार अखभवखृिमा 

सियोग परु् याउन े। 

४.३ उदे्दश्य  

१. खवप्रेषण आयलाई अखधकिम बचि गरी उत्पादनशील क्षरेमा लगानी वखृि गनुि । 

२. खवप्रेषण आयलाई औपचाररक बैखकंङ्ग प्रणाली माफि ि खभत्र्याउन ु। 
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. खवप्रेषण आयको मित्तम बचि 

माफि ि पुुँिी खनमािण गनि नीखिगि 

िथा संस्थागि व्यवस्था गरी 

प्रवििनात्मक र सचेिनामलूक 

कायि गन े।  

१. खवप्रेषण आयलाई बचि िथा लगानीमा रूपान्िरण गनि लगानी िथा 

साझेदारीका क्षरेिरूको पखिचान गररनछे । 

२. खवप्रेषण आयको उत्पादनशील क्षरेमा लगानी बढाउन खवप्रेषण बन्डको 

प्रभावकारी कायािन्वयन गररनेछ । 

३. खवप्रेषण सेवाप्रदायक बैंक िथा खवत्तीय संस्था र मदु्रा कारोबार संस्थासुँग 

रणनीखिक सिकायि गरी खवप्रेषणको उत्पादनशील क्षेरमा उपयोग 

गररनेछ । 

४. वैदखेशक रोिगारमा संलग्न पररवारका सदस्यिरूमा खवत्तीय साक्षरिा 

िथा खवत्तीय पिुुँच अखभवखृि गररनछे । 

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 । 

५. अपेमक्षि उपलमधध  

योिना अवखधमा रू. ५५ िबि ९२ अबि खवप्रेषण आप्रवाि भएको िुन ेर योिनाको अखन्िम वषिमा कुल गाििस््य 

उत्पादनमा खवप्रेषणको अनपुाि २२.१ प्रखिशि भएको िुनछे । उत्पादनशील क्षरेमा खवप्रेषण आयको लगानीमा उच्च 

वखृि भएको िुनेछ ।  

५.६ उद्यििीलिा मिकास 

१. पृष्ठभूमि 

उद्यमशीलिालाई उत्पादनको मित्त्वपणूि साधन माखनन्छ । िासगरी नवीन व्यवसायिरूको ियारी, स्थापना र 

सजचालनका लाखग इच्छाशखि र क्षमिा अखभवखृि गनि उद्यमशीलिा आवश्यक िुन्छ । उद्यमशील संस्कृखिको 

खवकासले नागररकिरूलाई पसेा व्यवसायप्रखि आकखषिि गराई िोखिम विन गनि र खसििनशील कायिलाई आखथिक 

खक्रयाकलापमा आबि गनि मद्दि गदिछ । स्थानीय स्िरदखेि नै उत्पादन र उत्पादकत्व वखृि िथा रोिगारी खसििना गरी 

अथििन्रलाई गखिशीलिा खदन उद्यमशीलिा खवकास मित्त्वपणूि आयाम िो । नवप्रवििनात्मक िथा अन्वेषणात्मक वस्ि ु

िथा सेवाको उत्पादन, स्थानीय स्िरमा उपलब्ध श्रम, साधनस्रोि, पुुँिी र प्रखवखधको उपयोग एवम ्सीपमलूक िाखलम र 

खवत्तीय पिुुँचको खवस्िारबाि उद्यमशीलिा खवकास गनि सखकन्छ । उद्यमशील िनशखिलाई सरकारको िफि बाि 
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लगानीको वािावरण, खवखभन्न खकखसमका व्यवसायिन्य कोष िथा व्यवसाय खसििना गने केन्द्रिरूको स्थापना र 

व्यवसाय सजचालनको लाखग बीउ पुुँिी उपलब्ध गराई साना िथा मझौला व्यवसायको थालनी गररएको पाइन्छ । 

क्रमशः यस्िा साना उद्योगिरू व्यावसाखयक एवम ् राखरिय िथा बिुराखरिय व्यवसायको रूपमा खवकास भएका पखन 

उदािरणिरू छन ्। नेपालमा पखन स्वरोिगार िथा उद्यमशीलिा प्रवििनबाि उत्पादन र रोिगारी खसििना गने रणनीखि 

सरकारले खलएको छ । यसै अनरुूप लघ,ु घरेल ुिथा साना उद्योगिरूको स्थापना िथा सजचालन गनि प्रोत्साखिि गन े

िथा खवत्तीय पिुुँच बढाउने उद्दशे्यले खवखभन्न कोषिरूको स्थापना र किाि कायिक्रमिरू सजचालन गररएको छ ।  

२. प्रि ख सिस्या  

उद्यमशील संस्कृखिको कमी, लखक्षि समिूको पखिचान िुन नसक्न,ु िाखलमलाई उद्यमसुँग आबि गनि नसखकन,ु 

सरकारले घोषणा गरेको प्रखिस्पधी िलुा कोष (Challenge Fund) कायािन्वयनमा नआउन,ु व्यवसाय सरुु गनि आधार 

पुुँिी (Startup fund) को अपयािििा िुन,ु खवत्तीय पिुुँचको कमी िुन,ु व्यवसाय खवकास केन्द्र (Business 

Incubation Center) संस्थागि निुन,ु िोखिम आुँकलन गने क्षमिाको अभाव िुन,ु उत्पादनको मलू्य शृंिलामा 

उद्यमीको न्यनू आबििा रिन,ु बिारको माग अनरुूप उद्यमशील र नाफामलूक क्षेरको पखिचानको कमी िुन ु र 

खवश्वव्यापीकरणले खसििना गरेका अवसर र नवीन प्रखवखध अवलम्बन गनि नसखकन ुयस क्षरेका प्रमिु समस्याका रूपमा 

रिकेा छन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

खशक्षालाई व्यावसाखयक बनाई यवुा पसु्िामा उद्यमशील संस्कृखिको खवकास गनुि, उद्यमीलाई नवीन प्रखवखध िथा 

बिार मलू्य शृिंलासुँग आबि गराउन,ु सीपमलूक िथा व्यावसाखयक िाखलमलाई उद्यमशीलिासुँग आबि 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 अखभवखृि गनुि, पररयोिना प्रस्िाव 

खव्ेषण र मलू्याङ्कनका आधारमा उत्पादनमलूक उद्योग व्यवसायमा ऋण लगानीका लाखग बैंक िथा खवत्तीय क्षेर 

अग्रसर निुन ुर व्यवसाय किाि सरुक्षण पयािि निुन ुिथा व्यवसाय िोखिम खबमा प्रभावकारी निुन ुयस क्षेरका प्रमिु 

चनुौिी िुन ्।  

संघीयिाको कायिन्वयनसुँगै प्रदशे र स्थानीय ििसम्म उद्योग दिाि िथा उद्यमशीलिा र रोिगार सम्बन्धी सेवा िथा 

नीखि, काननू र संस्थागि संरचनािरूको स्थायी व्यवस्था िुन,ु खवत्तीय क्षेरको खवस्िार र दायरा बढ्द ैिान,ु स्वरोिगारी र 

आन्िररक रोिगारी खसििना राखरिय प्राथखमकिामा पनुि, मलुुकमा सखक्रय उमरेका िनसङ्ख्याको अनपुाि वखृि िुन,ु 

यवुा िनशखिको उद्यमप्रखिको आकषिण बढ्न,ु लघ ुखवत्तीय संस्थािरू स्थानीय स्िरसम्म पगु्न ुर यसको दायरा वखृि िुुँद ै

िान,ु िनस्िरमा स्वरोिगार िथा उद्यम सजचालन गन ेप्रवखृत्त बढ्द ैिान,ु व्यवसाय गन ेवािावरण सिि बन्द ैिान,ु 

औद्योखगक पवूािधारको खवकास र खवस्िार िुुँद ै िान,ु खनिी क्षेरको खवस्िार िुन ु र अथििन्रमा साना िथा मझौला 

उद्योगिरूको योगदान वखृि िुुँद ैिान ुउद्यमशीलिा खवकासका लाखग अवसर िुन ्। 
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४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

उद्यमशील संस्कृखि, उद्यमी िनिा । 

४.२ लक्ष्य 

सीपको खवकास, प्रखवखधको उपयोग र स्रोिको पररचालन गरी उद्यमशीलिाको खवकास गने । 

४.३ उदे्दश्य 

१. उद्यमशील र स्वरोिगारमलूक सीपको खवकास गनुि । 

२. नवीनिम र परम्परागि प्रखवखधको उपयोग गनि सक्न ेउद्यमशील िनशखिको खवकास गनुि । 

३. उपलब्ध स्रोि-साधन, स्थानीय पुुँिी र प्रखवखध पररचालन गरी स्वरोिगार र रोिगारीका अवसर वखृि गद ै

गररबी खनवारणमा योगदान परु् याउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. यवुा उद्यमीलाई स्वदशेमा 

उद्यम गनि आकखषिि गनि 

िीन ैििका सरकारमा 

नीखिगि, संस्थागि, 

काननूी िथा प्रखक्रयागि 

सधुार  

गने । 

१.  उद्यमशीलिा खवकास, नवप्रवििन र परम्परागि ज्ञानको उपयोगमा सियोग 

पगु्ने गरी खवद्यमान नीखि िथा काननू पररमाििन गररनछे । 

२. नवीन आखवरकारिन्य ज्ञान, सीप र क्षमिा सम्बन्धी उद्यम प्रवििन गनि ििगि 

सरकारको सि-लगानीमा बैंक र खवत्तीय संस्थािरू माफि ि खसििनशील 

खवत्तीय कोष (Innovative Financing Fund) को स्थापना र प्रखिस्पधी 

िलुा कोषको प्रभावकारी उपयोग गररनेछ । 

३.  उद्यमीिरूलाई लगानी िथा किाि सरुक्षण उपलब्ध गराउन आवश्यक 

व्यवस्था गररनछे । 

४.  उद्यमीिरूको खसििनशीलिा र नवप्रवििनको बौखिक सम्पखत्त अखधकार 

संरक्षणको सखुनखश्चििा गररनछे । 

५.  उद्यम-व्यवसाय खवकास र स्थापना गनि सम्भाव्य उद्यमीका लाखग व्यवसाय 

खवकास केन्द्र स्थापना गरी सजचालन गररनछे । 

६.  गररबी खनवारण कोष, राखरिय यवुा पररषद,् भगि सवििीि सीप खवकास 

कायिक्रम, प्रधानमन्री रोिगार कायिक्रम लगायिका लखक्षि कायिक्रमलाई 

उद्यमशीलिा खवकाससुँग रणनीखिक आबििा गनि आवश्यक समन्वय 

गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२.  खनिी, सिकारी एवम ्

गैरसरकारी क्षेरसुँगको 

सिकायिमा स्थानीय स्िरका 

स्रोि-साधन र सीपको 

पखिचान र खवकास गरी 

पररचालन गन े। 

१. श्रम गरी खवदशेबाि फकेका नपेालीलाई प्रखवखध, खवज्ञिा र खवत्तीय सियोग 

गरी उद्योग व्यवसाय स्थापना गनि प्रोत्सािन गररनछे । 

२. प्रदशे र स्थानीय ििबाि लखक्षि समिूलाई एकीकृि िथा क्रमबि सेवा 

प्रवाि गरी लघ ुउद्यम खवकासमा प्रोत्साखिि गररनछे । 

३. व्यावसाखयक िथा प्राखवखधक िनशखि खवकासमा संलग्न प्रखिष्ठानिरूल े

यवुािरूलाई व्यवसाय-िोखिम खव्ेषण, पररयोिना खवकास र लगानीका 

स्रोििरू पखिचान गनि संस्थागि सदुृढीकरण र क्षमिा खवकास गररनछे । 

४. खवद्यालय स्िरबाि व्याविाररक एवम ् व्यावसाखयक खशक्षाको पाठ्यक्रम 

राखिनेछ । साथै, उच्च खशक्षा अध्यापन गराउने शैखक्षक संस्थािरूमा 

खवद्याथीिरूलाई उद्यमशीलिा खवकास गनि गराउन प्रोत्सािन गररनछे ।  

५. पवूि-प्राथखमक ििदखेि बालबाखलकाको क्षमिा पखिचान गरी उद्यमशीलिा 

खवकास गनि खनिी क्षेरलाई प्रोत्सािन गररनछे । 

६. 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 आबि गन े

गरी यवुा उद्यमशीलिा 

प्रवििन गन े। 

१. स्थानीय ििमा रिकेा मखिला िथा यवुा समिूिरूलाई उद्यमशील समिूको 

रूपमा खवकास गद ैलखगनेछ । 

२. मखिला उद्यमीिरूको सीप िथा क्षमिा खवकास गनि र व्यवसाय स्थापनामा 

सियोग गनि लखक्षि कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

३. नवप्रवििन, सचूना िथा सजचार प्रखवखधको प्रयोग र नवीन प्रयोगमलूक 

व्यवसाय गनि उद्यमशील प्रखिभािरूको पखिचान गररनेछ ।  

४. अपाङ्गिा भएका व्यखिको क्षमिा खवकास र उद्यमशीलिाको प्रवििनमा 

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. सामाखिक उद्यमशीलिा खवकासलाई प्रोत्साखिि गररनछे । 

३. स्थानीयस्िरमा उपलब्ध स्रोि, साधन र सीपको सम्भाव्यिा र बिार मागको 

आधारमा लघ,ु घरेलु िथा साना उद्योगको प्रवििन र खवकास गररनेछ । 

४. परम्परागि सीप र ज्ञानको आधखुनकीकरण एवम ् स्िरोन्नखि गरी स्वदशेी 

उपि उत्पादन गन ेकायिलाई प्रोत्सािन गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

५. यवुा नव-उद्यमीिरूलाई व्यवसाय सरुु गनि आवश्यक व्यवसाय सरुुआिी 

कोष र व्यवसाय प्रस्िावनाका आधारमा सिुखलयिपणूि किाि, समिू सरुक्षण 

किाि िस्िा किाि प्रवाि गरी खवत्तीय पिुुँच सखुनखश्चि गनि बैंक िथा खवत्तीय 

संस्थािरूसुँग सिकायि गररनछे ।  

६. बैंक, खवत्तीय संस्था िथा लघखुवत्त संस्थािरूबाि क्षरेगि रूपमा लघ,ु घरेल,ु 

साना िथा मझौला उद्योगिरूमा िुन े अखनवायि किाि प्रवािको सीमा 

खनधािरण गररनछे ।  

७. उद्यमशीलिा प्रवििनको लाखग सरकारबाि उखचि सखुवधा, अनदुान र 

सिुखलयिको व्यवस्था गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

काम गने उमेर समिूका प्राखवखधक र व्यावसाखयक क्षेरमा िाखलम प्राि िनसङ्ख्याको खिस्सा ५० प्रखिशि पगुेको 

िुनेछ । 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,ु घरेलु, साना र मझौला उद्योगिरूमा प्रवाि िुन े

किािमा उल्लेख्य वखृि भएको िुनेछ । प्रत्येक प्रदशेमा १/१ विा व्यवसाय खवकास केन्द्र स्थापना, चनुौिी कोषको 

पररचालन, खसििनशील खवत्तीय कोष स्थापना र किाि सरुक्षण आरम्भ भएको िुनछे । 
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परिच्छेद - ६ 

आमथषक के्षत्र 

६.१ कृमर् िथा प्राकृमिक स्रोि  

६.१.१ कृमर्  

१. पृष्ठभूमि 

कुल गाििस््य उत्पादनमा २७ प्रखिशि योगदान रिकेो र ६०.४ प्रखिशि िनसङ्ख्या आबि भएको कृखष क्षरे 

आखथिक समखृि िाखसल गन े मलू आधार िो । उच्च र समावेशी आखथिक वखृिमा योगदान परु् याउने क्षरे भएकोले 

यसको वैज्ञाखनक ढङ्गले सधुार िथा रूपान्िरण गने खवगिका प्रयासलाई सघन बनाई उत्पादन र उत्पादकत्वमा वखृि 

गनुिपने िुन्छ । 

नेपालको संखवधानले िाद्य सम्बन्धी अखधकारलाई मौखलक िकका रूपमा प्रत्याभिू गरेको छ । यसै सन्दभिमा, 

खवखभन्न कारणले उत्पन्न िुनसक्न ेिाद्य िथा पोषण सङ्किको अवस्थालाई मध्यनिर गद ैप्रमिु िाद्यान्न, फलफूल, 

िरकारी र माछा-मास ु 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 । नेपालको संखवधानका अखधकार सचूी, कृखष क्षेरको समग्र खवकासका लाखग मागिखचरको 

रूपमा रिकेो कृखष खवकास रणनीखि (सन ्२०१५ - २०३५) र खदगो खवकास लक्ष्यलाई मागिदशिनको रूपमा खलइएको 

छ । उि रणनीखिले कृखष िथा पशपुन्छीिन्य उत्पादनको व्यावसायीकरण, यान्रीकरण र खवखवधीकरण गरी यस 

क्षेरलाई प्रखिस्पधी बनाउन िोड खदएको छ । यसैगरी खदगो खवकास लक्ष्यले खलएको भोकमरीको अन्त्य गने, िाद्य 

सरुक्षा िथा पोषण सखुनखश् चि गने िथा खदगो कृखषको प्रवििन गन ेलक्ष्य िाखसल गन ेगरी यस क्षरेमा स्रोि र साधनको 

पररचालन गररनछे । खवशेषि: कृखष क्षेरको औद्योगीकरणका माध्यमबाि थप रोिगारी खसििना गरी आय-आििन, 

गररबी खनवारण िथा आयाि व्यवस्थापनलाइि समिे सम्बोधन गररनछे । संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको लगानीलाई कृखष 

क्षेरको समग्र खवकासमा पररचालन गररनेछ । 

२.  प्रि ख सिस्या  

कृखष उत्पादकत्व वखृि गनि अपररिायि स्रोि-साधन र सामग्रीिरूको न्यनू उपलब्धिा, आवश्यक भौखिक 

पवूािधारिरू िस्िै खसुँचाइ, सडक, कृखष बिार, शीि भण्डार, गोदाम घर, सङ्कलन केन्द्र िथा खबिलुीको अपयािििा 

मलू समस्याका रूपमा दखेिएका छन ्। कृखषिन्य उत्पादनमा आशािीि उपलखब्ध िाखसल गनि अत्यावश्यक उन्नि नश् ल 

िथा बीउको प्रखिस्थापन दर पखन अत्यन्िै कम छ । यसको अखिररि िखमनको िीव्र िण्डीकरण प्रमिु समस्याको 

रूपमा रिकेो छ । 

अनसुन्धानबाि खवकास भएका प्रखवखध पयािि मारामा खवस्िार निुन,ु वैज्ञाखनक िनशखि व्यवस्थापन कमिोर 

िुन,ु अनसुन्धानको लाखग प्रयोगशाला लगायि अन्य पवूािधार कमी िुनलेु कृखषको आधखुनकीकरण, यान्रीकरण, 
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व्यावसायीकरण िथा औद्योगीकरणमा थप बाधा पगुेको छ । यसले गदाि भखूम िथा श्रमशखिको उत्पादकत्व खनकै न्यनू 

रिकेो छ । फलस्वरूप, दशेमा िाद्यान् न आयाि अपखेक्षि रूपमा घि्न सकेको छैन । उत्पाखदि िाद्यवस्िुिरू पखन 

समखुचि भण्डारण, प्रशोधन िथा मलू्य अखभवखृि गरी प्रखिफल यथोखचि रूपमा बढाउन सखकएको छैन । िलवाय ु

पररवििनबाि यस क्षरेमा पनि गएको प्रभावलाई कम गनि अनकूुलनको माध्यमबाि िलवाय ु उत्थानशील िथा 

वािावरणमैरी कृखष प्रणालीको खवकास गनि पखन समस्या रिकेो छ । 

व्यावसाखयक पकेि क्षरेिरूमा अखनयखन्रि र असन्िखुलि रूपमा िीवनाशक खवषादी, एखण्िबायोखिक्स िथा 

रासायखनक पदाथिको प्रयोगले मानव िथा वािावरणीय स्वास््यमा असर पगुेको छ । िाद्य स्वच्छिा, िाद्य पदाथिमा 

पौखष्टक ित्त्वको स्रोि र उखचि उपयोगबारे चेिना र ज्ञानको कमीले गदाि स्वस्थकर िानपान िथा सोको लाखग व्यविार 

पररवििन गनि कखठनाइ रिकेो छ । साथै, िाद्यवस्िुको गणुस्िर खनयमन प्रणाली पखन कमिोर रिकेो छ । 

३. च नौिी िथा अिसि  

अखधकांश कृषक साना र मझौला स्िरका रिकेा कारण खिनको दक्षिा वखृि गरी व्यावसायीकरण गनि एवम ्कृखष 

क्षेरमा िलवाय ुपररवििनका नकारात्मक असर न्यनूीकरण गद ैप्राकृखिक प्रकोपसुँग िधु्ने क्षमिा खवकास गनुि चनुौिीपणूि 

छ । व्यावसाखयक वािावरणको अपयािप् ििाका कारण कृखषका लाखग आवश्यक पने श्रमशखिको रूपमा रिकेो यवुा 

िनशखि अन्य क्षरे िथा वदैखेशक रोिगारीमा संलग्न भएका कारण यस क्षरेको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । 

यसको अखिररि अव्यवखस्थि शिरीकरण, िग्गाको िण्डीकरण र िग्गा बाुँझो राख् ने प्रवखृत्तलाई खनरुत्साखिि गद ैकृखष 

भखूमलाई उपयोगमा ल्याउन ुिथा कृखष प्रसार सेवामा कृषकको पिुुँच अखभवखृि गनुि, सीखमि स्रोि-साधन, कृखष ऋण, 

खबमा, प्रखवखध र ज्ञानको प्रयोगलाई िादात्म्यिा ल्याई उत्पादन िथा उत्पादकत्व वखृि गनुि िथा समग्र कृखष क्षरेको 

उत्पादन लागि कम गरी प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा अखभवखृि गनुि चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्।  

उच्च प्रखवखधयिु िथा अनदुान सखिि कृखष क्षेरको प्रवििन गरररिकेा दईु ठूला दशेको बीचमा रिकेो नपेालमा 

खवद्यमान गिुारामिुी कृखषलाई रूपान्िरण गरी प्रखिस्पधाित्मक एवम ् व्यवसायमिुी बनाउुँद ै औद्योखगक खवकासमा 

आबि गने कायि चनुौिीपणूि रिकेो छ । कृखष िथा पशपुन्छीिन्य उत्पादनमा खवषादी, एखण्िबायोखिक्स, िाखनकारक 

रसायन, िमोन आखदको अवशेष कम गरी वािावरण र िनस्वास््यमा पने नकारात्मक प्रभाव घिाउुँद ै िान,ु यवुा 

िनशखिलाई श्रम, सीप िथा पुुँिीसखिि यो पेसालाई सम्माखनि बनाई प्रोत्सािन सखिि आकखषिि गरररिन,ु कृखष िथा 

पशपुन्छीिन्य वस्िुको उत्पादन, प्रशोधन र बिारीकरणलाई लागि-प्रभावी बनाउन,ु कृखष क्षेरको व्यापारलाई 

सन्िुलनमा राख् न,ु गणुस्िर एवम ्स्वच्छिा खनयमन कायि प्रभावकारी िुल्याई नाफामलूक र प्रखिस्पधाित्मक बनाउन,ु कृखष 

क्षेरको उत्पादन वखृि गरी आत्मखनभिर बन्नका लाखग संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको लगानी एवम ् सेवालाई थप 

प्रभावकारी बनाई अन्िरसरकार सिकायि र समन्वय चसु्ि बनाउन ुसमिे चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 

भौगोखलक िथा िैखवक खवखवधिािन्य सम्भाव्यिा िुन,ु पुुँिी, प्रेरणा, आत्मखवश्वास र उन् नि प्रखवखध बारेको ज्ञान 

सखिि खवदशेबाि फखकि एका यवुा कृखष व्यवसायमा आकखषिि िुुँद ै िान,ु िैखवक िेिी र कृखष वनप्रखि उद्यमी र 

खकसानको आकषिण बढ्न,ु उत्पाखदि वस्िुको खवश् व व्यापारको पिुुँच वखृि िुन ु र ठूला, संस्थागि िथा अन्य खनिी 

क्षेरको आकषिण बढ्द ैिान ुकृखष क्षेरका अवसर िुन ्।  
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भौगोखलक रूपमा खवकि पिाड र दगुिम क्षरेमा यािायाि सखुवधा बढ्द ैिानकुा अखिररि पखछल्ला वषिमा कृखष 

ऋण, कृखष खबमा, नयाुँ प्रखवखधको उपयोग र खसुँचाइ सखुवधा खवस्िारले समेि यस क्षरेमा थप अवसर खसििना िुुँद ैगएका 

छन ् । िलवाय ु पररवििनसुँग िधु्न खवश् वव्यापी रूपमा बढ्द ै गएको चासो र उपलब्ध ज्ञान, सीप, प्रखवखध र स्रोिले 

कृखषलाई अनकूुलन िथा उत्थानशील बनाउन ुअवसरको रूपमा रिकेो छ ।  

नागररकको क्रयशखिमा वखृि िुन,ु िानपानको चेिना िथा व्यविारमा भएको पररवििनले फलफूल िथा पशिुन्य 

उत्पादनको माग िीव्र गखिमा बढ्न ुर िाद्य स्वच्छिाबारे िनसाधारणमा रुखच बढ्द ैगरेको अवस्थामा प्राङ्गाररक कृखष 

उत्पादन प्रवििन समिे यस क्षरेका अवसर िुन ् । नेपाल आउने पयििकको प्राङ्गाररक कृखष उत्पादनको मागले यस 

क्षेरमा मलू्य शृिंला खवकासको अवसर रिकेो छ । 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

 िाद्य र पोषण सरुक्षा िथा िाद्य संप्रभिुा सखििको खदगो, प्रखिस्पधी एवम ्समिृ कृखष अथििन्र । 

४.२ लक्ष्य 

 प्रखिस्पधी, िलवाय ु अनकूुल, आत्मखनभिर एवम ् खनयाििमिुी उद्योगको रूपमा कृखषक्षेरलाई रूपान्िरण गद ै

समावेशी र खदगो आखथिक वखृि िाखसल गन े। 

४.३ उदे्दश्य  

१. कृखष क्षेरको उत्पादन िथा उत्पादकत्वको वखृि गरी िाद्य िथा पोषण सरुक्षा सखुनखश्चि गनुि । 

२. कृखषमा आधाररि उद्योगको खवकास गरी रोिगारी र आम्दानी वखृि गनुि ।  
३. व्यवसायीकरण िथा प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा खवकास गरी कृखष क्षरेको व्यापार सन्िलुन गनुि ।  

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. संघ, प्रदशे र स्थानीय िि 

िथा सम्बखन्धि 

सरोकारवालासुँगको 

समन्वय िथा सिकायिमा 

कृखष सम्बन्धी नीखि, 

काननू िथा योिना खनमािण 

गरी कृखषको उत्पादन र 

उत्पादकत्व वखृि गन े।  

१. संघीय प्रादखेशक र स्थानीय ििको कृखष अनसुन्धान र खवकासमा क्षमिा वखृि 

गररनेछ ।  

२. संघीय, प्रादखेशक र स्थानीय प्राथखमकिा िथा नीखि, काननू र योिना 

खनमािणमा दोिोरोपना निुने गरी समन्वय र सििीकरण गन े संयन्र खवकास 

गररनेछ ।  

३. संघीय संरचनामा कृखष िथा पश ु सेवा प्रसारको िीन ै ििका लाखग उपयिु 

मोडेल ियार गनि नीखिगि, संरचनागि िथा मानव संशाधन व्यवस्थापनमा 

सधुार गररनेछ ।  

२. कृखष क्षरेको उत्पादकत्व 

वखृि गनि खशक्षा, 

१. समस्या समाधानमा केखन्द्रि र प्रखवखध उत्पादन गन े प्रमिु थलोको रूपमा 

खवकास गनि कृखष अनसुन्धानलाई साधन र स्रोि सम्पन्न बनाइनेछ । 
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अनसुन्धान र प्रसार 

पद्घखिलाई एकीकृि गद ै

प्रभावकारी बनाउने र 

गणुस्िरीय उत्पादन सामग्री 

िथा सेवाको उपलब्धिाको 

सखुनखश् चििा गन े। 

 

अनसुन्धानको संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन समसामखयक नीखि एवम ्

काननू संशोधन गनुिका साथै ित्सम्बन्धी अध्ययन र अनसुन्धान गनि कृखष 

नीखि अनसुन्धान प्रखिष्ठानको स्थापना गररनेछ ।  

२. कृखष खशक्षा, अनसुन्धान र प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउन नपेाल कृखष 

अनसुन्धान पररषदक्ो अगवुाइमा माखनि खवश्वखवद्यालय स्थापना गररनछे ।  

३. प्रमिु स्थानिरूमा आवश्यकिाका आधारमा रासायखनक मलको ब्लेखण्डङ 

कारिाना स्थापना गनि प्रोत्सािन गररनछे । 

४. कृखषलाई िीवन पद्घखिको रूपमा स्थाखपि गनि कृखष खशक्षालाई 

खवद्यालयस्िरदखेि नै समाखिि गरी कृखष पेसालाई आकखषिि र मयािखदि 

बनाइनछे । कृषकिरूलाई उत्पादन सामाग्री र प्राखवखधक सेवा स्थानीय स्िरमा 

नै 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 अखभवखृि गद ैकृषकिरूलाई सेवा र 

सखुवधा उपलब्ध गराइनेछ । साथै, कृखष सामग्री आपखूिि, कृखष अनसुन्धान, 

कृखष प्रसार, कृखष खशक्षा, कृखष ऋण, कृखष खबमा िस्िा उत्पादनका अपररिायि 

ित्त्विरू यसै थलोबाि उपलब्ध गरराइनछे ।  

५. बीउ-खबिन क्षेरको दीघिकालीन सोचले पररलखक्षि गरे अनरुूप अनसुन्धान, 

खनिी क्षेर िथा कृषकिरूको क्षमिा अखभवखृिका माध्यमबाि उन्नि िथा 

वणिसंकर िािको खवकास गरी बालीिरूको बीउ प्रखिस्थापन दरमा उल्लेख्य 

वखृि गद ै आत्मखनभिर उन्मिु बनाइनेछ । साथै दधू, अण्डा िथा मासकुो 

उपलब्धिा बढाउन न् सधुार कायिक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

सरकारी कृखष फमि िथा केन्द्रिरूमा उपयोगमा ल्याउन नसखकएको िखमन 

बीउ, बेनाि, भरूा उत्पादन िथा नश् ल सधुार कायिमा उपयोग गररनेछ । 

६. कृखष पाररखस्थखिक क्षरेिरूमा सम्भाव्यिा र आवश्यकिाको आधारमा कृखष 

यान्रीकरणलाई खनिी क्षेर िथा सिकारीसुँगको सिकायिमा उत्पादन, सधुार 

िथा खवस्िार गररनछे । 

७. खनिी िथा सिकारी क्षरेसुँगको सिकायिमा स्वदशेमा न ै उत्पादन गन े

प्राथखमकिासखिि गणुस्िरीय कृखष सामाग्रीको उपलब्धिा सखुनखश् ििा 

गररनेछ । 

८. कृखषको व्यवसायीकरणका लाखग भखूमको उपलब्धिाको सखुनश् चििा 

गररनकुा साथै करार, समिू वा सिकारी ििेीका लाखग एकीकृि भखूम 

व्यवस्थापन प्रणाली प्रोत्साखिि गररनेछ ।  

९. दशेखभर उत्पादन भएका िाद्यान्निरूको उपलब्धिा सखुनखश् चि गनि िथा 

प्रखिएकाइ प्रखिफल अखभवखृि गनि उत्पादनोपरान्ि भण्डारण, प्रशोधन िथा 
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मलू्य अखभवखृिका कायिक्रम सजचालन गररनछे । 

१०. समग्र कृखष क्षरेको ि्याङ्क सङ्कलन, खवश् लेषण िथा प्रकाशन 

खवश् वसनीय बनाइनेछ । 

३. कृखषमा खनिी क्षरेको 

लगानी वखृिको 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 खदइनछे ।  

२. कृखष उत्पादनको अग्र एवम ्पषृ्ठ सम्बन्धको आधार ियार गरी सिकारी िथा 

खनिी क्षरेको संलग्निामा कृखष प्रशोधन िथा अन्य कृखषिन्य उद्योग 

स्थापना िथा खवस्िारमा खवत्तीय उत्प्रेरणा खदइनछे । 

३. कृखषिन्य वस्िुको उत्पादन र उत्पाखदि वस्िुको खनयाििलाई प्रोत्साखिि 

गररनेछ । 

४. कृखष क्षरेमा लगानी वखृि गनि सिुखलयिपणूि दरमा किाि लगानी गररनछे । 

५. कृखष उत्पादनको उपभोग बढाउन कर प्रणालीबाि राखरिय उत्पादनको 

संरक्षण प्रदान गररनछे । साथै, िास िास बाली र वस्िमुा न्यनूिम समथिन 

मलू्य िोकी कायािन्वयन गररनेछ । 

६. कृखष उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण िथा बिारीकरण प्रखक्रयामा आवश्यक 

ऋणको व्यवस्था र खबमा सेवाको खवस्िार गररनछे । 

४. कृखष पवूािधारको खवकास, 

बिार सचूना प्रणालीको 

स्थापना, साना िथा 

मझौला कृखष 

उद्यमशीलिाको खवकास, 

िाद्य स्वच्छिा िथा 

गणुस्िर अखभवखृि गद ै

प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा वखृि 

गन े।  

१. यन्र, उपकरण एवम ्प्रखवखधिरूलाई मखु्य आधार मानी कृखष उत्पादन एवम ्

यवुा लखक्षि मयािखदि रोिगारीको समेि अखभवखृि गन े गरी मलू्य शृिंला 

खवकास गररनेछ । 

२. कृषकको पररभाषा गरी पररचय-परका आधारमा खवत्तीय उत्प्रेरणा, 

उत्पादनमा आधाररि प्रोत्सािन िथा सामाखिक संरक्षणका कायिक्रममा 

िोड खदइनेछ । 

३. खसुँचाइ, कृखष सडक िथा बिार पवूािधारिरूको 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 स्वदशेमै उत्पादन गनि प्रोत्सािन गररनछे । साथै, दशेखभर 

आवश्यक पशपुन्छी रोग खवरुिका िोपिरू स्वदशेम ै उत्पादन गनि 

प्राथखमकिा खदइनछे । 

६. 'एक प्रिशे, एक नमनुा पशपुन्ध्छी िर्शाला'को अवधारणालाई खनिी 
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क्षेर/सिकारीको सिकायिमा कायािन्वयन गररनछे ।  

७. बिार प्रणालीमा सिकारीको संलग्निा प्रोत्सािन गनुिका साथै 

मध्यस्थकिािलाई स्थानीय ििमा दिाि गने व्यवस्था गरी उनीिरूको कायि र 

अखिररि नाफालाई खनयमन र व्यवखस्थि गररनछे ।  

८. िाद्य स्वच्छिा िथा गणुस्िरको अखभवखृि गन े कायिलाई खवकेखन्द्रि 

संरचनामा खवस्िार गद ैक्षमिा अखभवखृि गररनछे । 

९. कृखष प्रखवखधको खवस्िारमा एकीकृि एवम ् आधखुनक सचूना िथा सज चार 

प्रखवखधको अखधकिम प्रयोग गररनछे । 

५. स्थानीय सम्भाव्यिाको 

आधारमा उत्पादनशील 

कृषकिरूको प्राखवखधक, 

व्यावसाखयक िथा 

संस्थागि क्षमिा 

अखभवखृिका साथै 

उनीिरूको अखधकार 

सखुनखश्चि गद ैउत्पादन र 

बिारीकरणलाई 

नाफामलूक बनाउन े।  

१. स्थानीय ििका वडालाई एक खवकास एकाइ मानी सम्भाव्यिाको आधारमा 

बाली, पशपुन्छी िथा मत्स्य पकेि क्षरेको पखिचान गरी कृषकलाई 

आवश्यक पन े उत्पादन सामाग्री र सेवा एकद्वार प्रणालीबाि स्थानीय िि 

माफि ि उपलब्ध गराउन ेव्यवस्था गररनछे । 

२. प्रत्येक प्रदशेमा कम्िीमा दईु विाको दरले खनिी िथा सिकारी क्षरेको 

सिकायिमा नमनुा एकीकृि अगािखनक फमि स्थापना गररनछे । 

३. एकीकृि कृखष ििेी, सामखूिक िथा सिकारी िेिी प्रणाली र पयािपयििनीय 

िथा वािावरणमैरी कृखष प्रणालीलाई प्रोत्साखिि गररनेछ । 

४. मलू्य शृिंलाका उत्पादन एवम ् कृखष भण्डारणको लाखग संघ, प्रदशे र 

स्थानीय ििबाि थप लगानी गररनछे । 

५. उत्पादन क्षरेलाई स्थानीय, प्रादखेशक र राखरियस्िरको बिारमा िोड्न 

सम्बखन्धि ििले आपसमा समन्वय िथा सिकायि गरी उपयिु स्िरको मलू्य 

शृंिला खवकास गररनछे ।  

६. कृखष उत्पादन क्षरेको अखिररि श्रमशखिलाई कृखष िथा गरैकृखष िन्य 

उद्योगमा पररचालन गरी उच्च आय सखिि रोिगारीको खसििना गररनछे ।  

७. बाुँझो िथा सीमान्ि िखमन खवशषेि: पिाडी िथा खभरालो धरािलको 

संरक्षण िथा उत्पादकत्व वखृिका लाखग सदपुयोगको खसिान्ि अनसुार 

बिुउपयोगी एवम ् उच्चमलू्य बाली सखििको कृखषवन प्रणालीको प्रवििन 

गररनेछ । 

८. व्यावसाखयक पशपुालनलाई सियोग पगु्नेगरी खिमाली क्षरेमा चरन क्षरे 

खवकास गररनेछ । 

९. सिकारी माफि ि कृषकिरूले सेवाको माग गन,े योिना ियार गने, उत्पादन 

क्षमिा वखृि गन े र बिारीकरण गनि सक्न ेगरी संस्थागि क्षमिा अखभवखृि 

गररनेछ ।  
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१०. समखुचि सदपुयोगको खसिान्ि बमोखिम स्थानीय ििको समन्वयमा नदी 

खकनार र रािमागि खकनारका क्षरेिरूमा फलफूल िथा अन्य उपयिु 

बालीको िेिी प्रवििन गररनछे । 

६. िुलनात्मक लाभ एवम ्

उच्च मलू्य बाली िथा 

वस्िुको बिारीकरण गरी 

खनयािि प्रवििन गन े। 

१. नेपालको खवखशष्ट पखिचान भएका खवद्यमान खनयािििन्य उत्पादनको 

पखिचान िथा प्रवििन गने एवम ् त्यस्िा उत्पादनलाई आवश् यक 

प्रोत्सािनसखिि ब्राखण्डङ र बिार सदुृढ गररनछे । 

२. खवखशखष्टकृि उत्पादन क्षेर, बाली र पशवुस्िुमा आधाररि प्रखवखधको 

सखुनखश्चििा गररनेछ । 

३. कृखषिन्य उद्योगको स्थापना िथा खवस्िारका लाखग क्षरे र स्थान खवशेष 

औद्योखगक बाली, वस्िु, फलफूल िथा परुप व्यवसायको उत्पादन, प्रशोधन 

र बिारीकरणको प्रवििन गररनेछ ।  

४. कृखषिन्य उपििरूको व्यापार प्रवििन एवम ्खवषादीिन्य पदाथिको प्रयोगको 

खनयमन र व्यवस्थापन गनिका लाखग प्रदशेस्िरमा मानक प्रयोगशाला 

(Accredited Lab) स्थापना गररनछे ।  

७. िलवाय ुपररवििन र 

प्रकोपबाि पन े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 

वखृि गरी उत्पाखदि प्राङ्गाररक वस्िुको प्रमाणीकरण िथा ब्राण्ड प्रवििन गद ै

राखरिय िथा अन्िरािखरिय स्िरमा बिारीकरण गररनेछ ।  

२. लोपोन्मिु बीउ-खबिन, 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, संवििन िथा खदगो उपयोग गररनछे ।  

४. प्राङ्गाररक ििेीको प्रवििनको लाखग प्राङ्गाररक कृखष क्षरेको घोषणा, 

बायोग्यास िथा अन्य स्रोििरूबाि उत्पादन भएका प्राङ्गाररक मलको 

प्रयोगलाई सिकारी िथा खनिी क्षेरको सिकायिमा खवस्िार गररनछे ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

 योिनाको अन्त्य सम्ममा कुल गाििस््य उत्पादनमा कृखष क्षरेको योगदान २७ प्रखिशिबाि २२.३ प्रखिशि 

पगुेको िुनछे । कृखष क्षेरको उत्पादकत्व ३.१ बाि ४ म.ेि. प्रखििके्िर पगुेको िुनछे । योिना अवखधको अखन्िममा प्रमिु 

बालीिरूको बीउ प्रखिस्थापन दर २५ प्रखिशि पगुेको िुनछे । आ.व. २०७५/७६ मा प्रमिु बालीिरूको प्रखििके्िर 
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उत्पादकत्व धान ३.७६ मे.ि., मकै २.८ म.ेि., गिुुँ ३.० मे.ि., कोदो १.२ म.ेि., फापर १.१ मे.ि., िरकारी १४.१ मे.ि., 

आल ु १६.४ मे.ि., दलिन १.२ मे.ि., िेलिन १.१ म.ेि., फलफूल ९.८ मे.ि., माछा ४.९ म.ेि. प्रखि िके्िर, दधू 

१,०५० खलिर प्रखि दधुाल ुपश ुप्रखि वेि, मास ु७५ केिी प्रखिबध गररएको पश,ु िथा अण्डा २४५ विा प्रखि पन्छी 

रिकेोमा योिना अवखधको अखन्िम वषि २०८०/८१ मा धान ४.५ मे.ि., मकै ४.० म.ेि., गिुुँ ३.५ म.ेि., कोदो १.३ 

मे.ि., फापर १.२ म.ेि., िरकारी २० मे.ि., आलु २२ मे.ि., दलिन १.३ म.ेि., िेलिन १.३ मे.ि., फलफूल १२ म.ेि., 

माछा ६ मे.ि. प्रखि िके्िर, दधू १,४८७ खलिर प्रखि दधुाल ुपश ुप्रखिबेि, मास ु८५ केिी प्रखि बध गररएको पश,ु अण्डा 

२६० विा प्रखिपन्छी पगुेको िुनछे । िखमनको उत्पादकत्व अमरेरकी डलर ४,३४८ प्रखि िके्िर, कृखष श्रमको उत्पादकत्व 

अमरेरकी डलर १,५८७ प्रखिव्यखि प्रखि िके्िर पगुेको िुनेछ । योिना अवखधमा प्रमिु कृखष उत्पादनमा आत्मखनभिर भई 

कृखष क्षरेको व्यापार सन्िलुन कायम भएको िुनछे ।  

६ .१.२ खाद्य स िक्षा िथा पोर्ण  

१.  पृष्ठभूमि 

िाद्य िथा पोषण सरुक्षाको मित्त्वलाई हृदयंगम गरी नेपालको 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 'भोकमिीको अन्ध््य गने, खाद्य सिुक्षा र्था पोर्णको अिस्था सरु्ाि गने र्था दिगो कृदर् प्रणालीको प्रिद्धतन 

गन'े उल्लेि भएको छ । साथै, कृखष खवकास रणनीखि शनू्य भोकमरी चनुौिी एवम ् बिुक्षरेीय 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.  प्रि ख सिस्या 

िाद्य िथा पोषण सरुक्षा बिुक्षरेगि खवषय भएको सन्दभिमा नीखिगि कमीका कारण सरोकारवालाबीच 

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 । त्यसैगरी खवखभन्न समयमा िाद्यवस्िकुो अखनयखन्रि 

मलू्यवखृिले िाद्यको पिुुँचमा अझ ै समस्या थपेको छ । िलवाय ु पररवििन िथा अन्य प्राकृखिक खवपखत्तका कारण 

उत्पादकत्वमा ह्रास आई िीखवकोपाििन र िाद्य िथा पोषण सरुक्षाको लक्ष्य प्राखिमा कखठन भएको छ । 

स्वास््य, सरसफाइ िथा िाने व्यविार सम्बन्धी िनचेिनाको 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 व्यावसाखयक पकेिबाि उत्पादन िुन े कृखष उपिमा अखनयखन्रि खवषादी, 

एखन्िबायोखिक, िमोन िथा िाद्यमा गरैिाद्यवस्िुको खमसाविले सरुखक्षि, स्वच्छ िथा पोषणयिु िाद्यवस्िुको आपखूिि 

िथा उपलब्धिा सखुनखश् चि गनि सखकएको छैन ।  
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३.  च नौिी िथा अिसि  

िा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 

आत्मखनभिर बनाउन ुचनुौिीपणूि छ । स्वस्थकर र पोषणयिु िाना र व्यविार पररवििन गनुि, अखनयखन्रि रूपमा बढेको 

िीवनाशक खवषादी िथा एखन्िबायोखिकको प्रयोग घिाई िाद्य गणुस्िरमा सधुार गनुि िथा िलवाय ुपररवििनका कारणले 

िाद्य सरुक्षामा िुने िोखिम न्यनू गनुि यस क्षरेका मखु्य चनुौिी िुन ्। िाद्य सरुक्षा अवस्थाको ि्याङ्कको अभावले 

गदाि मलुुकमा िाद्य सरुक्षाको दृखष्टले अखि िोखिममा रिकेो समदुाय िथा क्षेरको पखिचान चनुौिीपणूि रिकेो छ । उि 

समदुायका लाखग लखक्षि प्रयासमा समान 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 खकसान एवम ् अखि खवपन्न िथा िोखिममा रिकेा िनिाको पिुुँच 

सखुनखश् चि गनुि थप चनुौिीपणूि रिकेो छ । 

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 मित्त्व खदइनकुा साथै बिुक्षेरीय पोषण योिना (दोस्रो) लाग ूिुन ुसमेि 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, र पररपखूिि गने कायिलाइि व्यवखस्थि गनि िीन ििमा 

स्थायी संयन्रको व्यवस्था िुन ुर कृखष प्रसार, कृखष उत्पादन िथा आधारभिू स्वास््य एवम ्सरसफाइ स्थानीय ििका 

अखधकार सचूीमा रिन ेसंवैधाखनक प्रावधानबाि साना खकसान िथा िाद्य सरुक्षा र पोषणको दृखष्टकोणबाि िोखिममा 

रिकेा समिूमा प्रभावकारी िथा समयमै सम्बोधनका कायिक्रम सजचालन गनि अवसर बढेको छ ।  

आम िनिामा िानपान िथा पोषण सम्बन्धी चिेनामा आइरिकेो सकारात्मक पररवििन, क्रयशखिमा दखेिएको 

वखृि, बिार लगायि कृखष पवूािधारमा भएका क्रखमक सधुारिरू र यािायाि िथा सजचारमा भइरिकेो खवकासले 

िाद्यवस्िुको पिुुँचमा वखृि िुन ुिाद्य िथा पोषण सरुक्षा सखुनखश्चि गन ेथप अवसर िुन । 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि  

४.१ सोच 

िाद्य सम्प्रभिुा, खदगो िाद्य िथा पोषण सरुक्षा सखििको समाि । 

४.२ लक्ष्य 

स्वच्छ र पोषणयिु िाद्य उपलब्धिा िथा पिुुँचको वखृि गद ैिाद्य िथा पोषण सरुक्षाको सखुनखश् चििा गने ।  
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४.३ उदे्दश्य  

१. िाद्य असरुक्षा िथा पोषणको िोखिममा रिकेा क्षेर र समिूको आधारभिू िाद्य उपलब्धिा सखुनखश् चि गनुि । 

२. कृखष िथा गरैकृखषिन्य उद्यम माफि ि आय-आििनमा सधुार गरी िाद्यमा पिुुँच वखृि गनुि ।  

३. िाद्यवस्िुको स्वच्छिा अखभवखृि गद ैगणुस्िरयिु िाद्यवस्िुको खविरण प्रणालीमा सधुार गनुि ।  

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. संघ, प्रदशे िथा स्थानीय ििमा 

िाद्य िथा पोषण असरुखक्षि क्षरे 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 घरधरुीको िाद्यसङ्कििन्य अवस्थाको 

सामनाका लाखग उत्थानशीलिा खवकास गररनेछ । साथै, सामाखिक 

एवम ् आखथिक रूपले अशि समिूलाई सामाखिक सरुक्षा कायिक्रम 

अन्िगिि िाद्यमा पिुुँच सखुनखश्चि गररनछे । 

३. सीमान्िकृि िथा िाद्य असरुक्षाको िोखिममा रिकेा घरधरुीलाई 

समिू िथा सिकारीमा आबि गराई करार िथा सामखूिक ििेी गनि 

प्रोत्सािन गरी िाद्य उपलब्धिा वखृि गररनेछ ।  

२. कृखष िैखवक खवखवधिाको संरक्षण, 

संवििन 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 गररनेछ । साथै, बायोफोखििफाइड बाली र वस्िुको खवकास 

िथा उपयोगमा खवस्िार गररनछे ।  

३. िाद्य सरुक्षा िथा पोषणका कायिक्रमिरूबीच समन्वय िथा सिकायि 

माफि ि पोषण खवशेष िथा पोषण सम्वेदनशील खक्रयाकलापमा 

सदुृढीकरण गररनछे ।  

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 गररनछे ।  

२. स्थानीयस्िरमा उत्पादन िुने रैथान ेलगायिका िाद्य उपभोगमा िोड 

खदुँद ै सम्भाव्य कृखष वस्िुको उत्पादन र उपयोगका कायिक्रम 

सजचालन गररनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

 ३. अध्ययन, अनसुन्धान र नखििामा आधाररि सरुखक्षि र सन्िुखलि 

िाद्य व्यविारलाई प्रवधिन गद ैसमदुायको पोषण अवस्था सधुारका 

लाखग िानपानको बानी ब्यविारमा समेि सधुार ल्याइनछे ।  

४. गैरकृखषमा आबि नागररकका लाखग 

आय-आििन बढाई िाद्यमा पिुुँच 

बढाउन े।  

१. रोिगारीका अवसर खसििना गरी िाद्यको पिुुँचमा खवस्िार गररनेछ । 

२. गैरकृखषिन्य उद्यम िथा व्यवसाय खवस्िार गरी आय-आििन माफि ि 

क्रयशखि वखृि गररनेछ ।  

३. िाद्यवस्िुको बिार अनगुमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई मलू्य 

उिार चढावलाई व्यवखस्थि गररनेछ ।  

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 क्षरेमा रिकेा पररवारको प्रभावकारी रूपमा िाद्यमा 

पिुुँच बढाउन खनिी, सामदुाखयक र सिकारी क्षरेको 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 गररनेछ ।  

३. िाद्यवस्िुको स्वच्छिा िथा गणुस्िरबारे िनचिेना अखभवखृि गनि 

उपभोिा िकखििसुँग सम्बखन्धि संस्थासुँग सिकायि गररनछे ।  

४. िाद्य िथा पोषण खस्थखिको खनयखमि अनगुमनका लाखग प्रदशे िथा 

स्थानीय ििमा नपेाल िाद्य सरुक्षा अनगुमन प्रणालीलाई संस्थागि 

गररनेछ ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिनाको अन्िमा आधारभिू िाद्य सरुक्षाको खस्थखिमा रिकेा पररवार िालको ४८ प्रखिशिबाि ८० प्रखिशि 

पगुेको िुनेछ । सो अवखधमा िाद्य गररबी १० प्रखिशि िथा मौिदुा गम्भीर िाद्य असरुखक्षि (िाद्य असरुक्षा अनभुव 

मापन अनसुार) िनसङ्ख्या ७.८ प्रखिशिबाि घिेर २ प्रखिशि भएको िुनेछ । त्यसैगरी, खवश्वव्यापी िाद्य सरुक्षा 
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सचूकाङ्क ४६ बाि ६६ मा पगुकेो िुनछे । 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 गनि 

आवश्यक छ । कुल २६ लाि ४१ ििार िके्िर कृखषयोग्य िखमन मध्ये २२ लाि ६५ ििार िके्िर खसुँचाइयोग्य िखमन 

रिकेो छ । आ.व. २०७५/७६ को अन्त्यसम्म १४ लाि ७३ ििार िके्िरमा खसुँचाइ सखुवधाका लाखग पवूािधार खवकास 

भएको छ । परम्परागि खसुँचाइ प्रणालीको ममिि-सम्भार र नयाुँ प्रखवखधमा आधाररि खसुँचाइ प्रणालीको माध्यमबाि 

खसंखचि कृखष क्षेरको खवस्िार भइरिकेो छ । खसुँचाइ पवूािधार खनमािणमा रणनीखिक मित्त्वका ठूला खसुँचाइ संघबाि, 

मझौला खसुँचाइ प्रदशेबाि र साना खसुँचाइ आयोिनामा स्थानीय ििबाि लगानी पररचालन गन े व्यवस्था खमलाउन 

आवश्यक छ । खसुँचाइ प्रणालीको खनमािण पखछको ममिि-सम्भार, व्यवस्थापन एवम ्सजचालनमा उपभोिा समदुायको 

सखक्रय सिभाखगिा थप सदुृढ गनुिपन े आवश्यकिा रिकेो छ । खसुँचाइको थप पवूािधार खवकास र सम्पन्न खसुँचाइ 

प्रणालीको सदुृढीकरण गरी व्यवखस्थि बनाउन लगानी वखृि गनि आवश्यक छ ।  

२.  प्रि ख सिस्या 

अखधकांश खसुँचाइ योिना प्राकृखिक नदी प्रणाली (रन अफ द ररभर) अवधारणामा खनमािण गररएकोले वषैभरर 

एकैनासले खसुँचाइको भरपदो सेवा परु् याउन नसक्न,ु खनमािण सम्पन्न भइसकेका खसुँचाइ प्रणालीको पयािि ममिि-सम्भार 

िुन नसक्न,ु खसुँचाइ सखुवधा पगुेको वा पगु्न सक्ने भखूममा िण्डीकरण र अव्यवखस्थि शिरीकरण िुन,ु सिि खसुँचाइ र 

भखूमगि खसुँचाइको संयोिनात्मक उपयोग निुन,ु प्राकृखिक मलू िथा मिुानिरू सकु्द ै िान,ु उपलब्ध पानीको स्रोि 

माखथको चाप बढ्न,ु खसुँचाइ िथा िल उपयोग दक्षिा न्यनू िुन,ु नदीिन्य खनमािण सामग्रीको अत्यखधक दोिन िुन गई 

नदीको बेड लेभल घि्द ै िान ु र ठूला िथा बिुउद्दशे्यीय आयोिनामा पयािि लगानी िुन नसक्न ु यस क्षरेका प्रमिु 

समस्याका रूपमा रिकेा छन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

दशेको सम्पणूि कृखषयोग्य भखूममा खसुँचाइ सखुवधा उपलब्ध गराउने गरी खनमािणाधीन आयोिना िोखकएको समय र 

लागिमा सम्पन्न गनुि, खसुँचाइ पवूाधािर खवकासका लाखग संघ, प्रदशे र स्थानीय ििले लगानीको प्राथखमकिा खनधािरण 

गनुि, उपयिु िथा गणुस्िररय प्रखवखधको खवकास एवम ्छनोि गनुि, खनमािण सम्पन्न भएका खसुँचाइ प्रणालीको खनयखमि 

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 वा खनकि 

भखवरयमा उपलब्ध िुने कृखषभखूम कृखष क्षरेका लाखग संरक्षण गनुि, िलवाय ुपररवििनबाि पानीको उपलब्धिामा िुनसक्न े

प्रखिकूल असरलाई न्यनूीकरण गन े उपाय समयम ै अवलम्बन गरी िोखिम व्यवस्थापन गनुि र उपलब्ध िलस्रोिको 

संरक्षण गद ैखसुँचाइ सखििको बिुआयाखमक उपयोग गनुि यस क्षरेका प्रमिु चनुौिी िुन ्। 

सिि र भखूमगि िलस्रोिको ठूलो भण्डार उपलब्ध िुन,ु िलस्रोिको बिुउपयोगको सम्भावना रिन,ु खसुँचाइ 

खवकास र खवस्िारका लाखग दक्ष िनशखि स्वदशेमै उपलब्ध िुन,ु खसुँचाइ सम्बन्धी नयाुँ प्रखवखधको आखवरकार िथा 
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खवस्िार िुन,ु खसुँचाइ खवकास र व्यवस्थापनमा कृषक उपभोिाको पिुुँच र सिभाखगिा बढ्द ै िान ु र खसुँचाइ प्रणाली 

खवस्िारका लाखग कृषकिरूको माग बढ्द ैिान ुयस क्षेरका प्रमिु अवसर िुन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

खदगो एवम ्भरपदो खसुँचाइ सखुवधा उपलब्ध गराई कृखष उत्पादन र उत्पादकत्व वखृिमा योगदान । 

४.२ लक्ष्य 

कृखषयोग्य भखूममा खदगो एवम ्भरपदो खसुँचाइ सखुवधा उपलब्ध गराउन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. उपयिु प्रखवखध माफि ि थप कृखषयोग्य भखूममा खसुँचाइ सेवा खवस्िार गनुि । 

२. ठूला, िलाशययिु िथा िलस्थानान्िरण बिुउद्दशे्यीय आयोिनाको खवकास गरी कृखषयोग्य भखूममा वषैभरर 

भरपदो रूपमा खसुँचाइ सखुवधा उपलब्ध गराउन ु। 

३. सम्पन्न खसुँचाइ प्रणालीको ममिि-सम्भार एवम ्व्यवस्थापनलाई सदुृढ िुल्याई खदगो बनाउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. खसुँचाइ खवकासको 

गरुूयोिना र कृखष खवकास 

रणनीखि अनसुार िलवाय ु

पररवििन अनकूुलन िुने 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 । 

२. नयाुँ प्रखवखधमा आधाररि 

खसुँचाइको खवकास गनुिका 

साथै खसुँचाइ दक्षिा वखृि गन े। 

 

१.  प्रदशेसुँगको सिकायिमा कृखषयोग्य भखूममा व्यावसाखयक कृखषलाई 

प्रोत्सािन गनिका लाखग सौयि ऊिाि एवम ्अन्य प्रखवखधमा आधाररि भखूमगि 

िथा खलफ्ि खसुँचाइ प्रणालीको खवकास गररनछे । 

२. मध्य िथा उच्च पिाडी क्षेरमा उपयिु प्रखवखध सखििको खसुँचाइ सखुवधा 

खवस्िार गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

३. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको 

समन्वय र सिकायिमा खसुँचाइ 

प्रणालीको खवकास गने िथा 

बाहै्र मखिना खसुँचाइ सेवा 

उपलब्ध गराउनका लाखग 

ठूला बिुउद्दशे्यीय, 

अन्िरिलाधार र 

िलाशययिु आयोिनालाई 

प्राथखमकिाका साथ अखघ 

बढाउन े। 

१. संघबाि िीन ििको समन्वय र साझेदारीमा आधाररि भई बाहै्र मखिना 

खसुँचाइ सखुवधा उपलब्ध गराउन प्राखवखधक, सामाखिक, आखथिक िथा 

वािावरणीय पक्षबाि सम्भाव्य अन्िरिलाधार र िलाशययिु बिुउद्दशे्यीय 

आयोिनाको प्राथखमकिाका साथ अध्ययन िथा कायािन्वयन गररनछे । 

२. पानीको स्रोि न्यनू िुने िथा वषैभरर खसुँचाइ उपलब्ध िुन नसक्ने क्षेरमा 

खसुँचाइ सेवा परु् याउन भखूमगि िलस्रोि र आकाश े पानीको सङ्कलन, 

पोिरी वा िलाशयमा भण्डारण गरी थोपा, फोिोरा िस्िा प्रखवखधलाई 

प्राथखमकिाका साथ 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 संलग्निाको लाखग प्रोत्सािन 

गररनेछ ।  

२. खसुँचाइ सेवाको दक्षिा सखिि कृखष उत्पादकत्व िथा उत्पादन वखृि 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 

अखभवखृि गररनछे । 

२. सिकारी िथा समदुायको सिभाखगिामा खसुँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापन 

गररनेछ । 

३. खसुँचाइ प्रणालीको खदगोपनाका लाखग उपभोिािरूको स्रोि सखििको 

सिभाखगिामा सोको खनयखमि ममिि-सम्भार, व्यवस्थापन र उपयोग गन े

पद्घखिमा सधुार गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

६. नीखिगि सधुार एवम ्खवद्यमान 

संस्थागि संरचनाको क्षमिा र 

िनशखिको दक्षिा अखभवखृि 

गन े। 

१. संघीयिा अनकूुलको खसुँचाइ नीखि, रणनीखि, प्राथखमकिा, कायिसचूी र 

मापदण्ड बनाई िीन ििका सरकारको कायि खिम्मेवारी खनधािरण गररनछे । 

२. खसुँचाइ आयोिनाको स्वीकृि खसुँखचि क्षरेमा िुनसक्न े अखिक्रमण रोक्न 

खवद्यमान काननूमा आवश्यक पररमाििन गरी कृखषयोग्य भखूमको संरक्षण 

गररनेछ । 

५.  अपेमक्षि उपलमधध 

खसुँचाइ खवकासको राखरिय गरुूयोिना ििुिमा भई सो अनसुार सिि, भखूमगि िथा अन्िरिलाधार आयोिनाको 

कायािन्वयनबाि सिि खसुँचाइ, भखूमगि खसुँचाइ र नयाुँ प्रखवखधमा आधाररि खसुँचाइ क्षेरको खवस्िार भई थप ३ लाि 

िके्िर भखूममा खसुँचाइ सखुवधा पगुकेो िुनछे । खसुँचाइ सेवाका लाखग पवूािधार खवकास भएको क्षेरमध्ये कररब ५० 

प्रखिशि क्षेरमा वषैभरर खसुँचाइ सखुवधा उपलब्ध भएको िुनछे । खसुँचाइ सखुवधा पगुेको खवद्यमान खसुँचाइ प्रणाली मध्य े

९८,५०० िके्िरमा पनुस्थािपना िथा खदगो व्यवस्थापन भएको िुनछे । 

६.१.४ भूमि व्यिस्था  

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 शिुिा 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 आबि गरी अनलाइन सेवा प्रवाि िथा 

खडखििल अखभलेि ियार गनि आवश्यक नीखि, काननू, 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, सबै प्रदशे, र खिल्ला र सब ैस्थानीय ििको प्रशासखनक नक्सा ियार भएको 

छ । कुल आवादी क्षेरको कररब ७५ प्रखिशि खकत्ता नापी-नक्सा, सोको खडखििल अखभलेि, िग्गा दिाि िथा िग्गाधनी 

पिुाि खविरण भइसकेको र नक्सामा आधाररि िग्गा प्रशासन प्रणाली लाग ू भई ७५ विा भखूमसधुार िथा मालपोि 

कायािलयमा अनलाइन सेवा समिे सरुु भइसकेको छ । भ-ूउपयोग नीखि लाग ूभई भखूमको वगीकरण गने र भ-ूउपयोग 

नक्सा िथा डािाबेस ियार गने कायि ३५५ स्थानीय ििमा सम्पन्न भइसकेको छ । कररब २७ ििार मिु कमैया र कररब 

७ ििार मिु िखलयाको पनुस्थािपनाको कायि सम्पन्न भएको छ । अन्िरािखरिय सीमािफि  सवेक्षण, नाप नक्साङ्कन िथा 

खवद्यिुीय अखभलेिनको कायि नपेाल-चीन सीमामा शि प्रखिशि र नेपाल भारि सीमामा ९८ प्रखिशि कायि सम्पन्न 

भएको छ । 
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२. प्रि ख सिस्या 

भ-ूउपयोग नीखिको प्रभावकारी कायािन्वयन गनि भ-ूउपयोग ऐन लाग ूनिुन,ु कृखषयोग्य िग्गाको िण्डीकरण बढ्द ै

िान ुर गैरकृखष क्षरेमा 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 पद्घखिलाई आधखुनक 

प्रखवखधयिु बनाई योिना ििुिमा र खवकास खनमािण कायिको लाखग शिु र खवश्वसनीय भौगोखलक सचूना उपलब्ध गराउन 

नसखकन ुर आवश्यकिा अनसुार पसेागि दक्ष िनशखि उपलब्ध निुन ुयस क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्। 

३. च नौिी ि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 रािनखैिक 

दलिरूले वैज्ञाखनक भखूम व्यवस्थापनको खवषयमा प्रखिबििा िनाउन,ु सचूना प्रखवखधको खवकास िथा सेवा प्रवािमा 

यसको प्रयोगको आरम्भ िुन,ु संघीय संरचना अनसुार भखूमसुँग सम्बखन्धि काननू 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 थालनी िुन ु

यस क्षेरका अवसर िुन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

समन्याखयक, उत्पादनमिुी र खदगो भखूम व्यवस्था । 

४.२ लक्ष्य 

खदगो खवकासको अवधारणा अनरुूप भखूम व्यवस्थालाई रारिको समखृिको आधार बनाउन े।  

४.३ उदे्दश्य 

१. भखूमको समखुचि उपयोग माफि ि उत्पादन वखृि र यसबाि प्राि लाभको समन्याखयक खविरण सखुनखश् चि गनुि । 

२. योिना ििुिमा र खवकास खनमािणको लाखग आवश्यक शिु एवम ् खवश्वसनीय नापनक्सा र भौगोखलक सचूना 

सविसलुभ बनाउन ु। 

३. भखूम व्यवस्थालाई आधखुनक प्रखवखधयिु, सरल, र पारदशी बनाउन ु। 
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. भ-ूउपयोग नीखि बमोखिम 

क्षमिा, उपयिुिा र 

आवश्यकिाको आधारमा 

भखूमको वगीकरण िथा 

उपयोग सखुनखश्चि गरी उत्पादन 

वखृि गन े। 

 

१. भ-ूउपयोग नीखि अनसुार भखूमको वगीकरण गरी आवश्यकिा अनसुार 

नक्सा डािा ियार गररनेछ । 

२. भ-ूउपयोग नक्सा िथा डािा समिेको आधारमा भ-ूउपयोग योिना 

ििुिमा गरी आवश्यकिा अनसुार कायािन्वयनमा ल्याइनछे । 

३. कृखषयोग्य िग्गाको िण्डीकरण खनयन्रण गने, िग्गा बाुँझो नराख् न 

उत्प्रेररि गने, भ-ूउपयोग पररवििन गनि नपाइने, कृखष प्रयोिनको लाखग 

कम उपयोगी र िोखिमरखिि िग्गालाई मार आवासीय र व्यावसाखयक 

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 

सीमान्िकृि वगिको भखूम 

माखथको 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 

सजचालन गररनछे ।  

२. मिु कमैया िथा मिु िखलयाको िीखवकोपाििन केखन्द्रि पनुस्थािपना 

कायिक्रम िथा मोिी र िग्गाधनीबीच िग्गा बाुँडफाुँि गरी लगिकट्टा 

गने कायि सम्पन्न गररनछे । 

३. भखूममाखथ मखिलाको अखधकार र खनयन्रणको अवस्थालाई सधुार 

गररनेछ । 

४. भखूमिीन दखलिलाई आवास प्रयोिनको लाखग एकपिक िग्गा 

उपलब्ध गराउन ेव्यवस्था कायािन्वयन गररनछे ।  

५. बिृि ्पररमाणमा व्यावसाखयक रूपमा कृखष उत्पादन गनि भखूम बैंकको 

अवधारणा अनरुूप सिकारी संस्था समेि पररचालन गरी कायािन्वयन 

गररनेछ । 

६. भखूम नीखि र भ-ूउपयोग गरुूयोिना ििुिमा गरी कायािन्वयनमा 

ल्याइनेछ । 

३. आधखुनक प्रखवखधमा 

आधाररि नापनक्साका 

आधारभिू पवूािधार ियार गन े

र शिु िथा खवश्वसनीय भ-ू

सचूना सङ्कलन गन े। 

१. भ-ूमापनका आधखुनक खसिान्ि र प्रखवखध अनसुार नापनक्साको 

आधारभिू खनयन्रण खबन्दकुो सजिाल सदुृढ िुल्याइनछे ।  

४. नापनक्सा सम्बन्धी अत्याधखुनक प्रखवखधको प्रयोग गरी शिु र 

खवश्वसनीय भ-ूसचूना सङ्कलन िथा खव्ेषण गरी डािाबेस ियार 

गररनेछ ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

 १. रारिको आवश्यकिा अनसुार खवखभन्न खकखसमका खवषयगि नापनक्सा 

ियार िथा अद्यावखधक गररनछे । 

२. 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 क्षरेका खवषयगि सचूना प्राि गनि सखकन े प्रखवखध खवकास 

गररनेछ ।  

३. खवश्वखवद्यालय सुँगको सिकायिमा नापनक्सा, भौगोखलक सचूना, भ-ू

उपयोग िथा भखूम व्यवस्थापन िस्िा खवषयका दक्ष िनशखि 

उत्पादन, शोध िथा अनसुन्धान कायिक्रम सजचालन गररनछे । 

३. खकत्तानापी िुन बाुँकी रिकेा 

भ-ूभागमा नापनक्सा गरी 

सम्पणूि िखमनलाई िग्गा 

प्रशासन प्रणालीमा आबि 

गने र सरकारी, सावििखनक, 

सामदुाखयक िथा गठुी 

िग्गाको खवस्ििृ अखभलेि 

ियार गरी संरक्षण गन े। 

१. द्वन्द्वबाि क्षखि भएका, नापी िुन बाुँकी रिकेा, खवगिमा गाउुँ ब्लकमा 

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 ।  

४. वैज्ञाखनक सचूकका आधारमा 

अचल सम्पखत्तको वस्िपुरक 

मलू्याङ्कन गने प्रणाली 

स्थापना गन ेर सबै 

सरोकारवालािरूले सोिी 

मलू्याङ्कन प्रयोग गनुिपन े

व्यवस्था गन े। 

१. घर िग्गाको एकीकृि मलू्याङ्कनको लाखग वैज्ञाखनक आधार िथा 

मापदण्ड ियार गररनेछ ।  

२. एकीकृि मलू्याङ्कन प्रणाली सबै सरोकारवालािरूले कायािन्वयन गनुि 

पने गरी काननूी व्यवस्था गररनछे ।  

३. औद्योखगक खवकास र सावििखनक खनमािणका लाखग आवश्यक िग्गा 

प्राखि गनि नीखिगि सधुार र सििीकरण गररनछे ।  

५. आधखुनक प्रखवखधमा 

आधाररि भखूम सम्बन्धी 

अखभलेििरूको व्यवखस्थि 

भण्डारण गन ेर िग्गा प्रशासन 

सेवा 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 ।  
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 २. खकत्ता नापीको खडखििल अखभलेि अद्यावखधक गरी अनलाइन 

प्रखवखधमा आधाररि डािाबेस खनमािण गररनेछ र मालपोि कायािलयमा 

रिकेो भ-ूसचूना अखभलेि व्यवस्थापन प्रणालीसुँग समन्वय गरी 

एकीकृि प्रणाली ियार गररनेछ ।  

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 १३१ विै नापी र मालपोि िथा भखूमसधुार कायािलयमा रिकेा नक्सा िथा स्रेस्िा खडखििलाइि 

भई केन्द्रीय डािाबेस ियार िुन ेर अनलाइन प्रणालीबाि सरल िथा प्रभावकारी िग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा उपलब्ध 

गराइएको िुनछे । दशेभरीका सब ै ७०६ विै स्थलरूप आधार नक्सािरू अद्यावखधक भएका िुनेछन ्। नापनक्साका 

कररब ५ सय प्रथम र दोस्रो दिािका आधार खबन्दिुरूको राखरिय सजिालको सदुृढीकरण कायि भएको िुनेछ । 

नापनक्साको कायि गनि प्रत्येक प्रदशेमा नापनक्सा खनदशेनालय स्थापना भएको िुनेछ । िालसम्म पखिचान भएका २७ 

ििार ५ सय मिु कमैया िथा १६ ििार ९ सय मिु िखलयाको पनुस्थािपना भएको िुनछे । िग्गा माखथको द्वधै 

स्वाखमत्व अन्त्य भई कररब ३ लाि मोिीले िग्गाधनी प्रमाणपिुाि प्राि गनेछन ्। भ-ूउपयोग ऐन ििुिमा भई ७५३ विै 

स्थानीय िििरूको भ-ूउपयोग नापनक्सा ियार भएको िुने िथा भ-ूउपयोग योिना ििुिमा भई कायािन्वयनको सरुुआि 

भएको िुनछे । भखूम व्यवस्थासुँग सम्बखन्धि २ ििार २ सय ५० दक्ष िनशखि उत्पादन भएको िुनछे । गणुस्िरीय 

भौगोखलक सचूना पवूािधारको खवकास भई नीखि खनमािण, योिना ििुिमा, खवकास खनमािण लगायिका प्रयोिनका लाखग 

सरल, सिि र प्रभावकारी ढङ्गले भौगोखलक सचूना उपलब्ध गराइएको िुनेछ । 

६.१.५ जलस्रोि  

१.  पृष्ठभूमि 

मलुुकको खवकास र समखृिका लाखग िलस्रोिको बिुउपयोगलाई प्रवििन गनुि आवश्यक छ । िलस्रोिको 

समखुचि व्यवस्थापन र खवकास माफि ि न ै िलखवद्यिु, खसुँचाइ, िानेपानी पवूािधारको 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 
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िलस्रोिका मिुान, िलप्रवाि, भखूमगि िलस्रोि, खिमनदी र खिमिाल सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान सखिि 

ि्याङ्कको 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. प्रि ख सिस्या 

िलवाय ु पररवििन िथा अन्य प्राकृखिक प्रकोपबाि खसखििि प्रखिकूल असरका कारण पानीको उपलब्धिामा 

आएको अखनखश्चििा, अव्यवखस्थि भ-ूउपयोग र सडक सजिालको खनमािण िथा खवस्िारले गदाि पखिरो िथा भ-ूक्षयमा 

वखृि भई नदीको बिावमा पररवििन आएको छ । नदीको खपुँधको सिि (ररभर वेड) मा घिबढ भई बाढीिन्य समस्या 

आउन ु र िलस्रोिको उपयोगमा नकरात्मक असर पनुिका साथै िोला नालाको प्राकृखिक बिावमा अखिक्रमण भई 

िराई, खभरी मधेस िथा पिाडी क्षरेका शिरी बस्िी बाढी िथा डुवानको िोखिममा रिकेा छन ्। एकीकृि िलस्रोि 

नीखि िथा नदी बखेसन गरुूयोिना अद्यावखधक िुन नसक्दा िलखवद्यिु, खसुँचाइ, िानपेानी लगायिका क्षरेमा 

िलस्रोिको एकीकृि िथा समन्वयात्मक व्यवस्थापन िथा उपयोग निुन,ु खवखभन्न खकखसमका िलस्रोिको पररमाण िथा 

गणुस्िर सम्बन्धी ि्याङ्किरूको सङ्कलन िथा व्यवस्थापन पयािि नभएको कारण अध्ययन, अनसुन्धान िथा 

योिना प्रभावकारी रूपले कायािन्वयन िुन नसक्न ुआखद यस क्षरेका मखु्य समस्या रिकेा छन ्। 

३. च नौिी ि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 नकारात्मक 

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 

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 सम्भावना 

िुन,ु नदी व्यवस्थापन कायिबाि उकास भएको िखमनको कृखषिन्य र अन्य उपयोगको सम्भावना 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 ्। 

 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

आदथतक के्षत्र | 143 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

िलस्रोिको खदगो उपयोगबाि समिृ नेपाल खनमािणमा योगदान । 

४.२ लक्ष्य 

िलस्रोिको समन्वयात्मक खवकास र बिुआयाखमक िथा समन्याखयक उपयोगबाि आखथिक समखृि िा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 क्षरेको एकीकृि, बिुउद्दशे्यीय एवम ् बिुआयाखमक 

उपयोगको लाखग खवद्यमान नीखिगि िथा काननूी प्रावधानलाई 

पररमाििन िथा ििुिमा गरी कायािन्वयन गररनछे । 

२. िलाशययिु बिुउद्दशे्यीय आयोिनािरूको खवकास माफि ि ऊिाि 

उत्पादन, खसुँचाइ र िलस्रोिको अन्य उपयोगमा प्राथखमकिा 

खदइनेछ । 

३. िलस्रोिको खवकास र उपयोगका लाखग आवश्यक मापदण्ड, 

नम्सि, खनदखेशका/कायिखवखधको पररमाििन िथा खवकास गररनछे । 

२. अन्िरदशेीय नदीको खद्वपक्षीय लाभ िुन े

गरी व्यवस्थापनमा िोड खदने । 

१. नेपाल भारिबीच िलस्रोि सम्बन्धी खवखभन्न ििका संयन्रलाई 

प्रभावकारी बनाई िलस्रोिको बिुउद्दशे्यीय उपयोग गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

३. िलस्रोि सम्बन्धी 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 प्रवििन 

िथा खवस्िार गनि खवश्वखवद्यालय र खनिी क्षरेका संस्थासुँग समन्वय 

र सिकायि गररनेछ । 

२. अन्िरिलाधार िल स्थानान्िरण िथा िलाशययिु बिुउद्दशे्यीय 

आयोिना लगायि बिृि ् प्रकृखिका खसुँचाइ िथा िल उत्पन्न 

खवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धी मोडखलङ्ग (Physical and 

Numerical Modelling) को कायि गररनछे । 

४. िलाधार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी 

बनाउनकुो साथै डुबान िथा बाढी 

पखिरोिन्य खवपदक्ो खदगो एवम ्भरपदो 

व्यवस्थापनका लाखग संरचनागि िथा 

गैरसंरचनागि प्रखवखधको उपयोग र 

िनचेिना अखभवखृिका कायि गन े। 

१. योिनाबि नदी खनयन्रण िथा व्यवस्थापनको लाखग गरुूयोिना 

ियार गरी कायािन्वयन गररनेछ । 

२. िराई क्षरेमा िुन े डुबान समस्यालाई समन्वयात्मक र खदगो रूपमा 

समाधान गररनछे । यसका लाखग अन्य उपायका अलाबा 

प्राकृखिक ििबन्धलाई प्रोत्सािन गररनछे । 

३. िोखिमयिु बाढी िथा पखिरो क्षेरको पखिचान एवम ् लगि 

सङ्कलन गरी िोखिम नक्सा (Hazard Map) ियार गररनेछ । 

४. नदी खकनारा िथा प्रवाि क्षेरको रेिाङ्कन िथा त्यस् िा 

क्षेरिरूको भ-ूउपयोग योिना ियार गरी कृखष, उद्योग र पयििनको 

खवकासमा उपयोग गररनछे ।  

५. एकीकृि िलाधार व्यवस्थापनलाई प्राथखमकिाका साथ अखघ 

बढाई ऊिाि, खसुँचाइ र कृखषमा उपयोग गररनछे ।  

६. गैरसंरचनागि प्रखवखधिफि  बायो-इखन्िखनयररङको कायि िथा िल 

खवपद ्सम्बन्धी क्षमिा खवकास कायि अगाखड बढाइनेछ । 

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 बखेसनको एकीकृि खवकास 

िथा व्यवस्थापनका लाखग नदी बेखसनिरूको योिना ियार भएको िुने, िोखिमयिु बाढी िथा पखिरो क्षेरको पखिचान 

गरी िोखिम नक्सा ियार भएको िुन,े ४१० 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 मित्त्वपणूि 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 िुने काठ, 

दाउरा, िखडबिुी, िररि उद्यम र प्रकृखिमा आधाररि पयििनको खवस्िार समखृिका 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 नेपालीका 

मित्त्वपणूि सचूक िुन ्। नपेालमा उपलब्ध वानस्पखिक स्रोि िथा िखडबिुीको अध्ययन, अनसुन्धान, अखभलेिीकरण 

िथा दिाि र गणु पखिचान गद ैमलुकुखभर नै मलू्य अखभवखृि गरी िलुनात्मक लाभ खलन सखकने प्रचरु सम्भावना रिकेो 

छ ।  

िैखवक खवखवधिाको दृखष्टले नपेाल सम्पन्न मलुुक िो । नपेालमा 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 अन्िरािखरिय मित्त्वका खसमसार क्षेर, ११ वनस्पखि उद्यान, २२ ििार ६ सय भन्दा बढी 

सामदुाखयक वन र १० ििार भन्दा बढीको सङ्ख्यामा रिकेा अन्य समदुायमा आधाररि वन र वन बाखिर ग्रामीण 

मखिला, खकसान वा पररवारका खनिी िेिबारीमा लािौंको सङ्ख्यामा रिकेा खनिी/पाररवाररक वन र कृखष वनमा 

िैखवक खवखवधिाको संरक्षण भइरिकेो छ । खसमसार संरक्षण, नदी खकनार संरक्षण, क्षखिग्रस्ि भखूमको पनुस्थािपना, 

पानीको मिुान संरक्षण िस्िा कायि माफि ि बिृि ्िलाधार व्यवस्थापनमा िेवा पखुगरिकेो छ । नपेालमा खभखरने खवदशेी 

पयििकमध्ये ६० प्रखिशिभन्दा बढीले संरखक्षि क्षेर र सामदुाखयक वन भ्रमण गने गरेको पाइएको छ ।  

२. प्रि ख सिस्या  

वनक्षेरको अथििन्रमा उल्लेख्य रूपमा योगदान पगु्न ेगरी व्यावसाखयक व्यवस्थापन र उपयोग गनि नसक्न,ु यस 

क्षेरले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा समग्र अथििन्रमा परु् याएको योगदानलाई राखरिय लेिा प्रणालीमा गणना गनि नसक्न,ु 

पवूािधार खवकास र पयािवरणीय प्रणालीबीच योिनाबि िररकाले सन्िुलन कायम गनि नसक्न,ु वन अखिक्रमण, 

वन्यिन्िुको चोरी खशकार िथा अवैध व्यापार, वन्यिन्ि ुर मानव वन्यिन्िु द्वन्द्वलाई प्रभावकारी रूपमा खनयन्रण एवम ्

व्यवस्थापन गनि नसक्न ुयस क्षरेका प्रमिु समस्याको रूपमा रिकेा छन ्।  

३. च नौिी ि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 क्षरे बीच प्रभावकारी समन्वय 

र सिकायिको वािावरण खनमािण गनुि, वन, वन्यिन्ि ुलगायि िैखवक खवखवधिा संरक्षण, िलाधार व्यवस्थापनका कायि 

िथा मलुुकको भौखिक एवम ्आखथिक खवकासबीच उत्पन्न िुन े द्वन्द्व व्यवस्थापन गनुि, आनवंुखशक स्रोिमाखथ पिुुँच र 

लाभ बाुँडफाुँि गनि आवश्यक काननू खनमािण र प्रभावकारी कायािन्वयन गनुि, यस क्षेरबाि उत्पाखदि वस्ि ु िथा 
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सेवािरूको खवस्िार र खिनबाि प्राि लाभको वगीय, लैङ्खगक ि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 मित्त्वपणूि खवषय िुनाले भपूररखधस्िर सधुारसखिि खयनको खदगो व्यवस्थापन माफि ि आय र 

रोिगारी वखृि गरी मलुकुको समखृिमा मित्त्वपणूि योगदान परु् याउन ेसम्भावना रिकेो छ । संघीय संरचना अनसुार संघ, 

प्रदशे र स्थानीय िि खक्रयाशील रिकेा िुुँदा वन िथा िैखवक खवखवधिा संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्रोि, साधनको 

उपलब्धिा सिि िुनका साथै अपनत्वमा समिे वखृि िुन े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 प्रवििन, वािावरण व्यवस्थापन र िलवाय ुपररवििनको असर अनकूुलन िथा 

समयानकूुलन र वनको संरक्षण एवम ् खवकास माफि ि काबिन संरक्षण र सखजचखिबाि अन्िरािखरिय भिुानीमा पिुुँच 

परु् याउन सखकने अवसर रिकेो 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 १.९४ 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 

अखभवखृिका चरण परूा गरी 'नेपालमा बनाउँ (Make in Nepal), प्रयोग ि दनयातर् गिौं' भन्न े अखभयानका साथ 

उत्पादनिरूको व्यावसाखयकरण गनि सक्ने सम्भावना रिकेो छ । 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

वन क्षरेको खदगो व्यवस्थापन र उद्यमशीलिाबाि समखृि र सिुमा योगदान ।  

४.२ लक्ष्य 

वन, िैखवक खवखवधिा िथा िलाधारको खदगो र सिभाखगिामलूक व्यवस्थापनबाि वािावरणीय सन्िलुन र खदगो 

खवकास कायम राख्द ै वनिन्य उद्यम िथा पयािपयििनको खवकास एवम ् वनिन्य वस्िु िथा सेवाको उत्पादन, मलू्य 

अखभवखृि एवम ्न्यायोखचि खविरण माफि ि अथििन्रमा यस क्षरेको योगदान वखृि गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. वन, िैखवक खवखवधिा िथा िलाधार सम्पदाको उत्पादकत्व, उत्पादन र वािावरणीय सेवामा अखभवखृि गनुि । 

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 प्रवििन गरी वनमा आधाररि उद्यम 

खवकासमा उपयोग गनुि ।  
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. वन क्षरेको पणूि क्षमिाको 

उपयोग िुन ेगरी 

सिभाखगिामलूक 

व्यवस्थापन र प्रकृखिमा 

आधाररि पयििनको 

खवकासबाि वस्िु र सेवाको 

खवस्िार र खवखवधीकरण गन े। 

१. प्राकृखिक िथा वकृ्षरोपण गररएको वनको अवस्था अनसुार खदगो  

रूपमा पणूि क्षमिामा काष्ठ र गरैकाष्ठ वन पैदावार (आयवेुद खचखकत्सा 

प्रणालीमा उपयोगी िुने समिे) को उत्पादन वखृि िुन े गरी राखरिय 

(सामदुाखयक वन लगायिका समदुायमा आधाररि वन व्यवस्थापन समेि), 

खनिी र सावििखनक वन सम्बन्धी व्यवस्थापन योिनािरूलाई पररमाििन गरी 

प्रभावकारी कायािन्वयन गररनेछ । 

२. सामदुाखयक वन व्यवस्थापन माफि ि वन नसिरी, कृखष वन र वनिन्य उद्यम 

खवकासमा िोड खदइनछे । 

३. सबै संरखक्षि क्षेर, सामदुाखयक वन र समदुायमा आधाररि व्यवखस्थि 

वनिरूलाई प्रकृखिमा आधाररि पयििनको गन्िव्य बनाउुँद ै गणुस्िरीय 

पयििकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वखृि गररनेछ । 

४. पसाि र शकु्लाफाुँिा राखरिय खनकुज िलाई प्राकृखिक खचखडयािानाको रूपमा 

खनरन्िरिा खदइनेछ । 

५. व्यवसायीकरण िुन सक्न े िखडबिुी एवम ् गैरकाष्ठ वन पैदावारिरूको पकेि 

क्षेर खनधािरण गरी व्यावसाखयक योिना सखििको ििेी प्रखवखधको खवकास र 

खवस्िार एवम ्िखडबिुी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गररनछे । 

६. खिमाली क्षेरदखेि िराई क्षरेसम्मका िाली खनिी/पाररवाररक वन वा 

सावििखनक/सामदुाखयक, सरकारी िग्गािरूमा कृखष वनको खवकासका लाखग 

सििीकरण गररनेछ । 

७. वनमा आधाररि काबिन व्यापारका लाखग रेडप्लस ियारी कायिक्रम सम्पन्न 

गरी अन्िरािखरिय संयन्र माफि ि भिुानी दाबी गररनेछ । 

८. मखिला, दखलि, आखदवासी िथा स्थानीय समदुाय सखम्मखलि वन उपभोिा 

समिूद्वारा सिकारी खनमािण र समदुाय, सरकारी र खनिी क्षरेको साझेदारीमा 

पुुँिी वखृि गरी वन पैदावारलाई नखििामा आधाररि पयािपयििन, काष्ठ 

फखनिचर लगायिका उद्योगमा लगाउने वािावरण खनमािण गररनेछ । 

९. नेपालका वनस्पखि स्रोिको सारित्त्वबाि उत्पाखदि वस्ि ु िथा फमुिलालाई 

सदपुयोग, बिारीकरण, व्यावसाखयक रण र खनयािि गररनेछ । 

१०. नरम प्रिाखिको काठको स्िरोन्नखि, काष्ठ प्रखवखधको खवकास र उत्पादनमा 

खवखवधीकरण िथा गरैकाष्ठ वन पैदावारको गणुस्िर खनधािरण र वन 

प्रमाणीकरण गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

११. खनिी वन एवम ्पररवाररक खनिी वनको िखमनमा वकृ्षरोपण र िेिीका लाखग 

व्यावसाखयक योिना खनमािण, सिुखलयि ऋण अनदुान, खबमा र िररि 

सम्पखत्त खधिो राख्न सखकने व्यवस्था गररनेछ । 

१२. क्षखिपखूिि वकृ्षरोपण, वन सम्वििन, कृखष वनको खवस्िार, वन उद्यमको 

खवकास र वन पैदावारको सिि आपखूििको लाखग नेपाल वन खनगम र वन 

खवकास कोषको स्थापना गररनछे । 

१३.  काष्ठिन्य वन पैदावारको स्वदशेी उत्पादन र आपखूिि बढाई खवदशेबाि िुन े

आयािलाई प्रखिस्थापन गररनछे ।  

१४. सरकार, सामदुाखयक वन र खनिी क्षरेको सिभाखगिामा वन्यिन्िुको पालन, 

प्रिनन, व्यावसाखयकरण र खवदशे खनकासीका लाखग आवश्यक व्यवस्था 

गररनेछ । 

१५. प्रत्येक प्रदशेमा कम्िीमा एउिा काठ र एउिा गरैकाष्ठ वा िखडबिुीमा 

आधाररि मझौला वा ठूलो उद्योगको स्थापना गररनछे । यसका लाखग 

आवश्यकिा अनसुार सावििखनक, खनिी, सिकारी िथा सामदुाखयक 

क्षेरसुँग साझेदारी गररनछे । 

२. वन, वनस्पखि, वन्यिन्िु 

िथा िैखवक खवखवधिाको 

भपूररखधस्िर र एकीकृि 

रूपमा संरक्षण र व्यवस्थापन 

गन े। 

१. संरक्षणका कायिलाई भ-ूपररखधस्िर र चरन क्षरे समिेमा 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 पद्घखिमा वन, चरन क्षरे, खसमसार र िखैवक खवखवधिा 

संरक्षणलाई समिे सम्वोधन िुने गरी खदगो वन व्यवस्थापन योिना खनमािण र 

रैथाने िथा संकिापन्न अवस्थामा रिकेा प्रिाखिको संरक्षण कायियोिना 

बनाई कायािन्वयन गररनछे । 

३. िाल िथा िलैयाको संरक्षण र खवकास गरी पयििन प्रवििनसुँग आबि 

गररनेछ ।  

४. उपयिु प्रिाखिको पखिचान गरी सबै स्थानीय ििमा वन नसिरी स्थापना 

गररनेछ । 

५. वकृ्षरोपण गदाि पानी सजचय गने प्रकृखिका रूिका प्रिाखिलाई प्राथखमकिा 

खदइनेछ ।  

६. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको समन्वयमा चरेुको संरक्षण र सम्वििनका लाखग 
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मौिदुा ‘चरेु क्षेर संरक्षण कायिक्रम’लाई पनुसंरचना गरी सिभाखगिामलूक 

व्यवस्थापन सखिि प्राथखमकिाका साथ थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

७. मौिदुा खसमसारको संरक्षण, पखिचान र अखभलेखिकरण गद ैरामसार सचूीमा 

सचूीकृि खसमसार क्षरेको सिभाखगिामलूक व्यवस्थापन योिना ििुिमा गरी 

कायािन्वयन गररनछे ।  

८. 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 एवम ्

स्वस्थानीय स्िरमा सम्भाव्यिा र आवश्यकिाको आधारमा िैखवक स्रोि 

संरक्षणलाई खनरन्िरिा खदइनेछ । 

३. भौखिक पवूािधार खवकासका 

लाखग वन क्षरेको उपयोग 

गदाि एकीकृि प्रणालीको 

अवलम्बन गने र यसको 

संरक्षण र खवकासमा एकीकृि 

सोच बनाउन े। 

१. वन क्षरे भएर िाने पवूािधार खवकासका लाखग खनखश्चि क्षरे (Corridor) को 

व्यवस्था गररनछे । 

२. संरखक्षि क्षेरिरू िथा मित्त्वपणूि िै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 अगंको रूपमा स्थाखपि गररनछे । 

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 िथा क्षखिग्रस्ि भखूमको 

पनुरुत्थानको लाखग कम िखचिलो प्रखवखध र कृखष वन प्रणालीको खवकास गरी 

प्रखवखध िस्िान्िरण गररनेछ ।  

३. नदी प्रणाली लगायि मध्यविी क्षरेको नदी िन्य वन पदैावार, ढुङ्गा, खगिी, 

बालुवाको आुँकलन गरी खनखदिष्ट क्षेरबाि त्यस्िा वस्िुको उत्िनन,् 

सङ्कलन, प्रशोधन, ओसार-पसार र खबक्री-खविरण व्यवखस्थि एवम ्

प्रभावकारी बनाइनेछ । 

४. िलाधार संरक्षण र सम्वििन गनि सावििखनक र खनिी िग्गामा िल 

पनुभिरणका लाखग खवशषे कायिक्रम सज चालन गररनछे । 
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५. वन, िैखवक खवखवधिा िथा 

िलाधार व्यवस्थापनमा 

लैङ्खगक समानिा िथा 

सामाखिक 

समावेशीकरणलाई संस्थागि 

गरी यस क्षरेबाि प्राि 

लाभको न्यायोखचि खविरण 

गन े। 

१. वन क्षेरमा सामदुाखयक वन लगायिका वन व्यवस्थापन पद्घखिमा लैङ्खगक 

िथा सामाखिक समावेशीकरण रणनीखिलाई समयसापेक्ष पररमाििन गरी 

कायािन्वयन गररनछे । 

२. सबै स्थानीय ििमा रिकेा िैखवक खवखवधिा र त्यससुँग िोखडएका 

आखदवासी िनिाखि िथा स्थानीय समदुायका परम्परागि ज्ञान, सीप, 

अभ्यास, सामाखिक-सांस्कृखिक पद्घखि, कला, बौखिक 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 गरैसरकारी 

संस्थाबीच समन्वय िथा 

सिकायि गरी शोध, 

अध्ययन, अनसुन्धान, 

िनचेिना र क्षमिा 

अखभवखृि गन े। 

१. वन क्षरेसुँग सम्बखन्धि खवश्वखवद्यालय, अध्ययन संस्थान, प्राखवखधक 

खशक्षालयिरूसुँग सिकायि गरी खवद्याथीिरूलाई वन व्यवस्थापन, वन 

उपभोिा समिूिरू पररचालन, वनमा आधाररि उद्योगिरूमा इन्िनिखसप 

गराउने व्यवस्था खमलाइनेछ । 

२. राखरिय वनस्रोि सवेक्षण (राखरिय िथा खनिी वन) लाई खनरन्िरिा खदई वन 

क्षेरको सचूना प्रणालीलाई संस्थागि गद ै अनगुमन िथा मलू्याङ्कन 

पद्घखिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

३. वन क्षेरसुँग सम्बखन्धि शोध, अध्ययन अनसुन्धान, अनगुमन िथा 

मलू्याङ्कनमा लगानी वखृि गद ै खवश्वखवद्यालय िथा संघ-संस्थासुँग आपसी 

समन्वय र साझेदारी गररनेछ । 

४. नेपालमा रिकेा रैथाने वनस्पखि लगायि उपयोगी िखडबिुीको अध्ययन, 

अनसुन्धान िथा खवकास गररनेछ । 

५. वन क्षेरको उत्पादकत्व वखृि र िैखवक खवखवधिा संरक्षण गनि स्थानीय वन 

सििकिाि समेिको क्षमिा र सीप खवकास िथा प्रचार प्रसार कायिका लाखग 

राखरिय रणनीखि खनमािण गररनछे । 

७. वन क्षरेको खदगो 

व्यवस्थापनका लाखग संघ, 

प्रदशे र स्थानीय ििबीच 

समन्वय गरी आवश्यक 

काननू खनमािण र कायािन्वयन 

गन े। 

१. सामदुाखयक वन लगायि समदुायमा आधाररि वन, सरकारद्वारा व्यवखस्थि 

वन समेिमा वन उद्यम खवकास गद ै खनिी वनबाि उत्पाखदि वन पदैावारको 

सङ्कलन, ओसार-पसार, प्रशोधन, खबक्री-खविरण र बिारीकरणलाई 

सरलीकरण गने गरी संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा खनयमन गनि आवश्यक 

नीखि, काननू िथा कायिखवखध खनमािण िथा पररमाििन गररनेछ । 

२. संस्थागि िथा व्यखिगि िवरबाि गररने वन अखिक्रमण, चोरी खनकासी, वन 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

आदथतक के्षत्र | 151 

िणनीमि कायषनीमि 

डढेलो िस्िा अपराधलाई खनरुत्सािन र खमचािा 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 काननूी 

व्यवस्था र संरचना खनमािण गरी कायािन्वयनमा लखगनेछ । 

४. वन क्षरेका सरोकारवाला खनकायको स्वरूप, कायिशैली र आचरणलाई 

रूपान्िरण गरी पारदशी, नखििामिुी र िवाफदिेी बनाइनछे । 

५. िीन ििका सरकारबीच वन सम्बन्धी अनगुमन र समन्वयका लाखग उपयिु 

काननूी संरचना खनमािण गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिनाको अन्त्य सम्ममा लोपोन्मिु, संकिापन्न र िोखिममा परेका प्रिाखि/वनस्पखिको संरखक्षि सङ्ख्या ५०६ 

कायम भएको िुनेछ । मखिला, दखलि, आखदवासी िथा स्थानीय समदुायको सिभाखगिामा वन संरक्षणका सघन 

खक्रयाकलाप सजचालन भई वन क्षरे ४४.७४ प्रखिशि न ैकायम भएको िुनछे । थप २ ििार सामदुाखयक वन उपभोिा 

समिू गठन भई सामदुाखयक वनको सङ्ख्या २४ ििार पगुेको िुनछे । सामदुाखयक, साझेदारी, कबखुलयिी लगायि 

समदुायमा आधाररि व्यवस्थापन अन्िगिि रिकेो राखरिय वनको खिस्सा ४५ प्रखिशि पगुेको िुनेछ । वन डढलेो, वन 

पैदावारको अवैध सङ्कलन िथा ओसार-पसार र अखिक्रमण, रोकथाम र खनयन्रण गद ैवनको स्वास््यमा सधुार भएको 

िुनेछ । िराईमा ३० ििार िके्िर खनिी वन/पाररवाररक वन स्थापना भएको िुनछे । राखरिय वन र सामदुाखयक वन िथा 

खनिी/पाररवाररक वन दवैुिफि  गरी एक लाि िके्िर कृखष वन खवस्िार भएको िुनछे । कररब २० ििार िके्िर सावििखनक 

क्षेरमा वन खवकास भएको िुनछे । ठूला नदी प्रणालीको एकीकृि बिृि् िलाधार (बेखसन) व्यवस्थापन नीखि िथा 

योिना ियार भई लाग ूभएको िुनछे । खवद्यमान संरखक्षि क्षेरलाई कायम राख्द ैत्यस्िा क्षेरको बिृि ्भपूररधीय क्षरेसुँग 

एकीकृि व्यवस्थापन भएको िुनछे । संरखक्षि क्षेर २३.४ प्रखिशि कायम भएको िुने िथा साि विै प्रदशेमा वनस्पखि 

प्रयोगशाला स्थापना भएको िुनेछ । १० विा वन्यिन्ि ुपालनको फामि स्थापना भई सज चालन भएका िुनेछन ्। काठ 

िथा गरैकाष्ठ वन पैदावारमा आधाररि ठूला वा मझौला १४ विा उद्योग स्थापना भएका िुनछेन ्। िाल प्रखिवषि कररब 

१ करोड ९४ लाि घन खफि काठ उत्पादन िुुँद ैआएकोमा योिनाको अन्िमा प्रखिवषि कम्िीमा ३ करोड घन खफि काठ 

उत्पादन भई काष्ठिन्य पैदावरमा आत्मखनभिर भएको िुनेछ ।  

६.२ उद्योग, िामणज्य, आपूमिष ि पयषटन 

६.२.१ उद्योग 

१. पृष्ठभूमि 

उद्योग क्षेर आखथिक खवकासको प्रमिु आधार स्िम्भको रूपमा रिकेो छ । िीव्र औद्योगीकरणले मलुुकको 

आखथिक समनु्नखिमा सियोग परु् याउुँदछ । नेपालको संखवधानले अथििन्रको खवकासका लाखग उद्योगधन्दा र स्रोि-
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साधनको संरक्षण र प्रवििन गरी नपेाली श्रम, सीप र कच्चा पदाथिमा आधाररि स्वदशेी लगानीलाई प्राथखमकिा खदने र 

राखरिय खिि अनकूुल आयाि व्यवस्थापन र खनयािि प्रवििनका 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 उत्प्रेरक, खनयामक र सििकिािको भखूमका 

खनवािि गरररिकेो अवस्था छ । औद्योखगक नीखिले सावििखनक, खनिी र सिकारी क्षरेको सिकायिमा खदगो एवम ्बिृि ्

आधारसखििको औद्योखगक खवकासको माध्यमबाि राखरिय अथििन्रमा उल्लेख्य योगदान परु् याउने लक्ष्य खलएको छ । 

लगानीमैरी वािावरण खनमािण गरी औद्योगीकरणलाई िीव्रिा खदन बौखिक सम्पखत्त ऐन िथा औद्योखगक व्यवसाय ऐन 

ििुिमाको क्रममा रिकेा छन ्भने खवदशेी लगानी सम्बन्धी ऐन िारी भइसकेको छ । 

संघीय संरचनाले आखथिक गखिखवखधको खवस्िार र प्रभावकारी माग खसििना गन ेिुुँदा यो अवसरलाई उपयोग गद ै

अन्िरदशेीय आखथिक क्षेर, औद्योखगक क्षेर, औद्योखगक कररडोर, खवशेष आखथिक क्षेर र उद्योग ग्राम लगायि पवूािधार 

खवकास िुुँद ै गएका छन ् । औद्योगीकरणका लाखग स्थानीय श्रम, सीप र कच्चा पदाथिमा आधाररि साना उद्योगको 

संरक्षण गरी ठूला र आयाि व्यवस्थापन गन ेक्षेरमा वैदखेशक लगानी खभत्र्याउन लगानीमैरी वािावरण ियार गनुिपनछे । 

साथै, अन्िरप्रदशे र संघबीच समन्वय स्थाखपि गराई औद्योखगक खवकासलाई गखिशीलिा प्रदान गनुि पनेछ । यसैगरी, 

उद्योगमा नयाुँ प्रखवखध प्रयोग गरी उत्पादन लागि कम गद ैउत्पादन र उत्पादकत्व वखृि र रोिगारीका अवसर खसििना 

गनुिपने भएको छ । श्रखमक, रोिगारदािा र सरकारबीचको सम्बन्ध सिि बनाउुँद ै राखरिय उद्योग धन्दाको संरक्षणका 

साथै स्वदशेी िथा खवदशेी लगानी अखभवखृि गरी कुल गाििस््य उत्पादनमा उद्योग क्षेरको योगदान अखभवखृि गनुिपन े

भएको छ । आखथिक वखृिको सम्वािकको रूपमा रिकेो कृखष, पयििन, पवूािधार र िलखवद्यिुको खवकासको पररपरूकको 

रूपमा औद्योगीकरणलाई अग्र िथा पषृ्ठ सम्बन्धका आधारमा खनयािि प्रवििन गन ेगरी खवकास गनुिपन ेिुन्छ । 

आ.व. २०७५/७६ मा कुल गाििस््य उत्पादनमा खद्विीय क्षेरको योगदान १४.६ प्रखिशि र उत्पादनमलूक उद्योग 

क्षेरको योगदान ५.६ प्रखिशि रिकेो छ । मलुुकमा स्थाखपि ११ औद्योखगक क्षरेमध्ये िाल १० विा सजचालनमा छन ्। 

कुल राखरिय रोिगारीमा यस क्षरेको योगदान ८.१ प्रखिशि रिकेो छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

उद्यमशील सोचको खवकास िुन नसक्न,ु उत्पादनशील क्षेर र उद्योगमा पुुँिीको पररचालन र उपलब्धिा िुन 

नसक्न,ु उद्योग र लगानीका खवषयिरू एकद्वार प्रणालीमा आबि निुन,ु औद्योखगक उत्पादनिरू लागि प्रखिस्पधी िथा 

गणुस्िरीय निुन ुर खनयािियोग्य वस्िुिरूको उत्पादन र खवखवधीकरण निुन ुयस क्षेरमा प्रमिु समस्या रिकेा छन ्। लघ,ु 

घरेलु िथा साना उद्योग प्रवििनमा पुुँिी, सीप, कच्चा पदाथि र प्रखवखधको संयोिन गराउन खनिी क्षेरले निेतृ्व खलन 

नसक्न,ु औद्योगीकरणमा नवीन प्रखवखध र उपकरणिरूको प्रयोग गनि नसखकन,ु उद्योग क्षेरमा औद्योखगक मलू्य 

शृंिलाको खवकासमा सावििखनक-खनिी-सिकारी साझेदारी निुन,ु साथै िलुा खसमाना र अत्यखधक उदार नीखिका 

कारण अल्पकालीन मनुाफाको लाखग आयाि व्यापारमा व्यवसायीिरू आकखषिि िुन ुयस क्षरेका थप समस्या िुन ्। 

उद्योग िथा बिार अनसुन्धान र खवकास निुन,ु दक्ष औद्योखगक प्राखवखधक िनशखि पयािि मारामा निुन ुर उद्योगलाई 

अन्िखनिभिर क्षेर िस्िैः कृखष, वन, िानी िथा िखनििन्य क्षरेसुँग एकीकृि र समन्वयात्मक रूपमा लैिान नसक्न,ु 
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स्वदशेी कच्चा पदाथिको कम उपयोग िुन,ु उद्योगी एवम ्लगानीकिािलाई प्रोत्साखिि गनि सिुखलयि प्रदान गनि नसक्न,ु 

औद्योखगक पवूािधार कमी िुन ुर उत्पादन िथा बिार अनसुन्धान र खवखवधीकरण निुन ुयस क्षेरका अन्य समस्या िुन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

लगानीमैरी वािावरण खसििना गरी िुलनात्मक लाभ र प्रखिस्पधी क्षमिाका उद्योग क्षरेमा स्वदशेी िथा वैदखेशक 

लगानी आकखषिि गनुि, आखथिक उदारीकरण, खवश्वव्यापीकरण र बिुपक्षीय व्यापार सम्झौिाबाि खसखििि चनुौिी िथा 

अवसरको खव्ेषण गरी व्यापार र लगानीका क्षेरमा प्राथखमकिा र आवश्यकिा खनधािरण गनुि पिेोखलयम, धाि ुिथा 

बिुमलू्य िखनि पदाथिको उत्िनन ्िथा उपयोग गनुि यस क्षेरका प्रमिु चनुौिी िुन ्। औद्योखगक पवूािधारको खवकास 

गनुि, अन्िरािखरिय मान्यिा प्राि िुने गरी उत्पाखदि वस्िु एवम ्सेवाको गणुस्िर कायम गनुि, नेपाली वस्िलुाई लेबखलङ र 

ब्राखण्डङको माध्यमबाि खनयािि वखृि गनुि, बन्द भएका िथा रुग्ण उद्योगको व्यवस्थापन गनुि, बौखिक सम्पखत्तको संरक्षण 

र प्रवििन गनुि र कर प्रणालीबाि उत्पादनशील क्षरेका उद्योगमा खवत्तीय उत्प्रेरणा भए िापखन कच्चा पदाथि, अधिप्रशोखधि 

वस्िु र पाििपिुािमा रिकेो उच्च भन्सार दर कम गनुि यस क्षरेका थप चनुौिी रिकेा छन ्। 

आखथिक समखृिको खवषय साझा एिेण्डाको रूपमा रिन,ु िलुनात्मक लाभका क्षेरको पखिचान िुन,ु लखचलो श्रम 

नीखि एवम ्एकद्वार प्रणालीप्रखि प्रखिबििा व्यि िुन,ु िलुा अथििन्र र अन्िरािखरिय िथा क्षेरीय संगठनमा आबि िुन ुर 

लगानीमैरी वािावरण खसििना िुन ेगरी नीखिगि, काननूी, 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 वखृि र खवस्िारको कारणले औद्योखगक वस्ि ुिथा सेवाको बिार उपलब्ध िुन,ु औद्योखगक सम्बन्ध क्रमशः 

सधुार िुन ु र गैरआवासीय नेपालीिरूलाई औद्योखगक खवकासमा पररचालन गने सम्भावना िुन,ु ऊिािको उपलब्धिा 

बढ्द ै िान,ु औद्योखगक उत्पादन एवम ् िखनििन्य वस्िुको उत्िनन ् िुुँद ै िान,ु वन, खशक्षा, स्वास््य एवम ् पयििन 

क्षेरलाई उद्योगसुँग आबि गरी खवस्िार गने प्रचरु सम्भावना िुन,ु यवुाको उद्योग व्यवसायप्रखि आकषिण बढ्द ैिान ुिथा 

गैरआवासीय नपेालीलाई नपेालको औद्योखगक खवकासमा सिभागी गराउन ेसम्भावना बढ्द ैिान ुथप अवसरका रूपमा 

रिकेा छन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

आखथिक समखृिका 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 वखृि गरी कुल गाििस््य उत्पादनमा उद्योग क्षेरको योगदान बढाउन ु। 

२. उद्योगको उत्पादन एवम ्प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा वखृि गरी खनयािि प्रवििन र आयाि व्यवस्थापन गनुि । 
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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 क्षरेको खवकासका 

लाखग नीखिगि, काननूी 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 काननूलाई आवश्यकिा 

अनसुार पररमाििन र एखक्रडीिेशन काननू ििुिमा एवम ् कायािन्वयन 

गररनेछ । 

३. अनौपचाररक क्षेरको कारोबारलाई औपचाररकीकरण गरी कुल गाििस््य 

उत्पादनमा गणना गररनेछ । 

४. उत्पादकत्व अखभवखृि र गणुस्िरमा सधुार ल्याउन समग्र गणुस्िर 

व्यवस्थापन, खनरन्िर सधुार, गणु चक्र िस्िा व्यवस्थापकीय ज्ञान र सीप 

प्रदान गन ेगरी उद्यमी िथा व्यवसायीिरूको क्षमिा अखभवखृि गररनछे । 

५. उद्योग व्यवसाय स्थापना िथा सजचालनमा सिििा बनाउन प्रणालीगि 

सधुार गररनेछ ।  

६. औद्योखगक बौखिक सम्पखत्तको संरक्षण र प्रवििन गनि काननूी िथा 

संस्थागि व्यवस्थालाई सदुृढ बनाइनेछ । 

७. औद्योखगक क्षरेमा 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,ु घरेल ुिथा साना उद्योगको संरक्षण र संवििन 

गररनेछ । 

९. स्थानीय िि माफि ि गररबी खनवारणका लाखग लघ ु उद्यम खवकास 

कायिक्रम सजचालन गररनेछ ।  

१०. उद्योग स्थापना र उत्पाखदि वस्िकुो बिारीकरणको लाखग अन्िरसरकार 

समन्वय गररनछे । 

११. स्थानीय स्रोि-साधन र सम्भावना िथा िुलनात्मक लाभको आधारमा 

प्रादखेशक सन्िलुन कायम िुन ेगरी औद्योखगक क्षरे, खवशेष आखथिक क्षरे 

र औद्योखगक ग्राम खनमािण र सजचालन गररनछे । 

१२. औद्योखगक क्षरेमा सेवा प्रवाि गदाि खवद्यिुीय माध्यमबाि सेवा प्रवाि 

गरी समय र लागिलाई न्यनू गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२. लगानीमैरी वािावरण ियार गनि 

प्रखवखध प्रयोग, एकद्वार 

प्रणालीको खवकास र 

औद्योखगक पवूािधार खवकास 

गन े। 

१. खसमेन्ि, खचनी, फुिवेयर, औषखध, िसु, डेरी, खचया, पखश्मना, िस्िकला 

लगायिका स्वदशेी कच्चा पदाथिमा आधाररि उद्योगको प्रवििन र 

पवूािधार खनमािणमा सियोग र सििीकरण गररनेछ । 

२. औद्योखगक क्षेरमा आवश्यक भौखिक पवूािधार खनमािण िथा खवस्िार गनि 

खनिी क्षेरसुँग समन्वय र सिकायि गररनछे । 

३. अन्िरदशेीय आखथिक क्षेर, खवशेष आखथिक क्षरे, औद्योखगक क्षेर, 

औद्योखगक ग्रामिरूमा खनिी क्षरेको उल्लेख्य संलग्निामा पवूािधार 

खनमािण गरी सजचालनमा ल्याइनेछ । 

४. गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुुँिी र प्रखवखधलाई राखरिय उद्योग 

खवकासमा उपयोग गररनछे । 

५. मखिला उद्यमशीलिा खवकास गनि मखिला उद्यमी औद्योखगक क्षरे िथा 

उद्योग ग्राम स्थापना गररनेछ । 

६. उद्योग/लगानीको दिाि प्रणाली िथा उद्योगसुँग सम्बखन्धि सबै सेवालाई 

एकीकृि रूपमा उपलब्ध गराउन अन्िरखनकाय आबििा सखििको एकल 

खबन्द ुसेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाइनछे ।  

७. प्रत्यक्ष वैदखेशक लगानी खभत्र्याउन सखकन े सम्भावना भएका मलुुकसुँग 

औखचत्यिाको आधारमा खद्वपक्षीय लगानी सम्झौिा गरी वैदखेशक 

सिायिा माखथको खनभिरिा क्रमश: ििाउुँद ैलखगनछे । 

८. वैदखेशक लगानीलाई क्षेरीय आबििा िथा उत्पादन र रोिगारमलूक 

क्षेरमा पररचालन गररनेछ । 

३. उद्योग क्षेरलाई अन्य 

उत्पादनमलूक क्षेरको 

अन्िरसम्बन्धको आधारमा 

खवकास र खवस्िार गन े। 

१. उद्योगलाई कृखष, पयििन, खशक्षा, स्वास््य िथा अन्य उद्यमशील क्षेरसुँग 

आबि गन ेगरी कायिक्रम सजचालन गररनछे । 

२. पवििीय अथििन्र (Mountain Economy) र औद्योखगक उत्पादन 

आदान-प्रदान (Industrial product sharing) का अवधारणालाई 

कायािन्वयन गनि आवश्यक कायिक्रम ििुिमा गररनछे । 

३. रारिसेवक िथा खवद्याथीले प्रयोग गने लत्ताकपडा स्वदशेमै उत्पादन 

गररनेछ र सम्पणूि नेपाली िनिालाई स्वदशेम ै उत्पाखदि वस्िुिरूको 

प्रयोग गनि खवशेष व्यवस्था खमलाई प्रोत्सािन गररनछे । 

४. िरेक प्रदशेमा कम्िीमा एक आधखुनक औद्योखगक क्षरे स्थापना गन े

नीखि अनरुूप सबै प्रदशेमा औद्योखगक क्षरे स्थापना गररनेछ । 
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५. साि विै प्रदशेमा औद्योखगक िथा व्यावसाखयक क्षरेमा उत्पादकत्व 

वखृि गरी आगामी पाुँच वषि खभरमा धरैे िसो अत्यावश्यक उपभोग्य 

वस्िु िथा सेवाको उत्पादनमा आत्मखनभिरिा कायम गररनेछ । 

६. वािावरणमैरी कृखषमा आधाररि उद्योग स्थापनामा िोड खदइनछे । 

४.  िानी िथा िखनििन्य 

उद्योगको लागि प्रभावी र 

िुलनात्मक लाभका आधारमा 

खवकास गन े। 

१. िखनि र पेिोखलयम पदाथिको उत्िनन,् प्रशोधन र प्रयोग गनि यस 

सम्बन्धी काननू संशोधन र सधुार गररनछे ।  

२. खनिी क्षेरसुँगको सिकायि समेिमा वन पैदावार र बिुमलू्य पत्थर 

लगायि अन्य िखनिको प्रशोधन एवम ् अन्वेषण सम्बन्धी अध्ययन 

अनसुन्धान गररनेछ । 

३. िानी िथा खनमािणिन्य उद्योगको स्थापना, खवकास र खवस्िारमा 

सििीकरण िथा प्रवििन गररनछे । स्थानीय उपलब्धिा र लागि 

प्रभावकाररिाका आधारमा खनखदिष्ट स्थानिरूको पखिचान गरी ढुङ्गा, 

खगिी, चोकर, बालुवा लगायिका खनमािण सामग्री उत्िनन,् प्रशोधन र 

उपयोगका लाखग आवश्यक व्यवस्था गररनछे ।  

४. स्थानीय स्िरका उद्योग ग्राममा वन पैदावार 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 

साझेदारीमा लगानी पररचालन 

गद ैआयाि व्यवस्थापनमा िोड 

खदन े। 

 

१. प्रत्यक्ष वैदखेशक लगानी, प्राखवखधक िनशखि िथा आधखुनक प्रखवखधको 

उपयोग गरी यरेुखनयम, फलाम, िामा, सनु, प्राकृखिक ग्यास िथा 

पेिोखलयम पदाथिको अन्वेषण, प्रशोधन िथा उत्पादनमा िोड खदइनछे । 

२. उच्च मलू्य कम आयिन (High value low volume) भएका 

वस्िुको उत्पादन वखृि गरी खनयाििमा िोड खदइनछे । 

३. सचूना प्रखवखधिन्य वस्ििुरूको उत्पादन गन े उद्योगलाई प्रोत्सािन 

गररनेछ ।  

४. नेपालको उच्च खिमाली भेगमा उपलब्ध िखडबिुी िथा खवखभन्न 

स्थानमा उपलब्ध खकमिी एवम ्अधिखकमिी पत्थरको प्रशोधनका लाखग 

प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गररनेछ । 

५. अल्लो, केरा, बेि, बाुँस िस्िा प्राकृखिक रेसामा आधाररि वस्िुिरूको 

उद्यमशीलिा प्रवििनका लाखग यस्िा वस्िुको सङ्कलन िथा प्रशोधन 

केन्द्रको स्थापना गरी प्रखवखध सियोग गररनेछ । 
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६. लघ,ु घरेल,ु साना िथा मझौला उद्योगमा सिुखलयिपणूि किाि र अन्य 

उद्योगमा किाि प्रवािलाई प्राथखमकिा खदइनछे । 

७. कृखषिन्य, वनिन्य र िखनििन्य उद्योगिरूमा स्थानीय स्रोि र कच्चा 

पदाथिको खदगो उपयोग उपयोगमा िोड खदइनेछ । 

८. िुलनात्मक लाभ भएका र प्रखिस्पधी वस्ि ुिथा सेवा पखिचान, प्रवििन 

र खवकास गररनेछ । 

९. आयाि व्यवस्थापन गन ेिथा अत्यावश्यक वस्ि ुिथा सेवा उत्पादन गन े

रूग्ण उद्योग पनुस्थािपन गरी सजचालन गररनछे । 

६. उद्योग-धन्दाको खवकास र 

खवस्िारका लाखग क्षमिा 

खवकास, खवत्तीय पिुुँच र 

प्रवििनात्मक उपाय अवलम्बन 

गन े। 

१. औद्योखगक क्षमिा अखभवखृि गनि उद्योगमा नयाुँ प्रखवखधको प्रयोगलाई 

प्रोत्सािन गररनछे ।  

२. व्यवसाय सजचालनको लाखग आवश्यक पुुँिी उपलब्ध गराउन बैंक िथा 

खवत्तीय संस्थासुँग समन्वय गरी सिुखलयि ब्यािदरमा किाि उपलब्ध 

गराउने व्यवस्था गररनछे । 

३. खद्वपक्षीय, क्षरेीय र बिुपक्षीय व्यापार सम्झौिा अन्िगिि रिरे स्वदशेी 

उद्योग धन्दालाई संरक्षण गररनछे ।  

४. नेपाली उत्पादनको िोखकएको गणुस्िर कायम गरी उद्योगको प्रखिस्पधी 

क्षमिा अखभवखृि गररनेछ । 

५. व्यावसाखयक खकसान र मखिला उद्यमीलाई सिुखलयि सखििको खवत्तीय 

पिुुँचमा सखुनखश्चि गररनछे । 

६. करार गरी वस्िु उत्पादन गने उद्योगको स्थापना र सजचालनमा खवत्तीय 

उत्प्रेरणा र सििीकरण गररनेछ । 

७. नवखनमािणको लाखग आवश्यक पने खनमािण सामाग्रीिरू सिि उपलब्ध 

िुने गरी खनमािण सामाग्री उद्योगिरू स्थापना र सजचालन गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

कुल गाििस््य उत्पादनमा उत्पादनमलूक उद्योगको योगदान ६.५ प्रखिशि पगुेको िुनेछ । औद्योखगक पवूािधार 

खवकास सखिि ३५१ उद्योग ग्राम, १५ औद्योखगक क्षरे र ५ खवशेष आखथिक क्षरेको स्थापना भई उद्योग सजचालनमा 

आएका िुनछेन ्।  
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६.२.२ िामणज्य 

१. पृष्ठभूमि 

खवश्वव्यापीकरण िथा यािायाि र सजचारको सजिालले एकीकृि िथा अन्िखनिभिर वििमान खवश्व अथििन्रमा 

व्यापार र वाखणज्य क्षरेले िीव्र आखथिक वखृि र खवकासमा मित्त्वपणूि भखूमका िेल्दछ । उत्पादनका साधनको रूपमा 

खवश्व बिारमा उपलब्ध सीप, पुुँिी र प्रखवखधको उपयोग गरी प्रखिस्पधी र िलुनात्मक लाभ भएका वस्िुको उत्पादन, 

आन्िररक उपभोग िथा खवश्व बिारमा 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 मित्त्वपणूि िुन्छन ्। संखवधानले राखरिय खिि अनकूुल खनयािि प्रवििन िथा आयाि व्यवस्थापनका क्षेरमा वैदखेशक 

पुुँिी िथा प्रखवखधको लगानी आकखषिि गन ेनीखि खलनकुा साथै आन्िररक व्यापारमा कुन ैप्रकारको अवरोध गनि नपाइन े

कुराको प्रत्याभखूि गरेको छ ।  

यस क्षेरको खवकास िथा खवस्िार र खनयािि प्रवििनका लाखग वाखणज्य नीखि िथा नेपाल 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 आबििा र प्रमिु व्यापाररक साझेदार मलुुकिरूसुँग 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 प्रवििनमा अपखेक्षि उपलखब्ध िाखसल गनि सखकएको छैन । यसथि, 

व्यापार घािा कम गनि खनयािििन्य वस्िुिरूको पखिचान, खवकास र उत्पादन वखृि गद ै खनयािि प्रवििन िथा आयाि 

व्यवस्थापन गनुिपन े ित्कालको आवश्यकिा छ । साथै, कृखष, इन्धन, औषखध लगायि आधारभिू आवश्यकिाका 

वस्िुमा मलुुकलाई आत्मखनभिर गनुिपनेछ । 

आ.व. २०७५/७६ मा थोक िथा िदु्रा व्यापार क्षेरको अशं कुल गाििस््य उत्पादनमा १४·४ प्रखिशि रिकेो छ । 

खनयािि वखृि दर न्यनू छ भने आयाि वखृिदर उच्च छ । वस्िु व्यापारको खनयािि-आयाि अनपुाि १:१४.४ र व्यापार 

घािा कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुािमा ३८.१ प्रखिशि रिकेो छ । आयािको ठूलो खिस्सा उच्च मलू्य भएका र 

अखन्िम उपभोग्य वस्िु छन ्भन ेकृखषिन्य र कम मलू्य भएका वस्िु मखु्य रूपमा खनयािि भएका छन ्।  

२. प्रि ख सिस्या 

नागररकको क्रयशखि वखृिसुँगै 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 क्षरेलाई यान्रीकरण, औद्योगीकरण िथा व्यवसायीकरण गनि नसक्दा यसको उत्पादन िथा 

उत्पादकत्व न्यनू िुन भई कृखषिन्य आयाि वखृि िुन,ु उत्पादन शृिंलामा अग्र र पषृ्ठ सम्बन्ध खवकास गनि नसखकन,ु 

खनयािििन्य िलुनात्मक िथा प्रखिस्पधी लाभका वस्िु िथा सेवाको अपखेक्षि खवकास र मलू्य अखभवखृि िुन नसक्न,ु 

खवश्व समदुाय िथा बिारमा उपलब्ध सखुवधा िथा अवसरलाई व्यापार खवकासमा पयािि उपयोग गनि नसखकन,ु 

औद्योखगक लगानी भन्दा आयाि व्यापारमा व्यावसाखयक आकषिण बढ्द ै िान ु प्रमिु समस्या रिकेा छन ्। साथै, 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

आदथतक के्षत्र | 159 

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 

खसमानाका कारण वैदखेशक व्यापारमा खवचलन आउन,ु दशेगि र वस्िगुि व्यापार खवखवधीकरण गनि नसखकन ुर आयाि 

व्यवस्थापन गनि काननूी व्यवस्था िथा खनयामक क्षमिा कमिोर िुन ुव्यापार क्षेरका अन्य समस्या िुन ्।  

३. च नौिी िथा अिसि  

उत्पादकत्व र प्रखिस्पधाित्मक क्षमिामा वखृि गरी व्यापार क्षरेमा संरचनागि पररवििन गनुि, खनयािि प्रवििन 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 वखृि गनुि प्रमिु चनुौिी िुन ्। नेपाल व्यापार एकीकृि रणनीखि, २०७३ ले पखिचान गरेका वस्ि ु

िथा सेवाको उत्पादन र खनकासी वखृि गनुि, अन्िरािखरिय व्यापारलाई प्रखिस्पधी र व्यापक गराउन दशेगि र वस्िगुि 

व्यापार खवखवधीकरण िथा वस्िकुो प्रमाणीकरण, लेबखलङ्ग, ब्राखण्डङ्ग गरी गणुस्िरीयिा अखभवखृि 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 शनू्य भन्सार प्रवेशको सखुवधा प्राि िुन ु मखु्य अवसर िुन ्। 

औद्योखगक श्रम िथा कच्चा पदाथिको उपलब्धिा िुन,ु व्यापार घािा न्यनूीकरण सबै क्षेरको रणनीखिगि प्राथखमकिामा 

पनुि र खवश्व व्यापार संगठन (WTO), दखक्षण एखसयाली स्विन्र व्यापार सम्झौिा (SAFTA) र बिु-क्षेरीय प्राखवखधक 

िथा आखथिक सियोगका लाखग बङ्गालको िाडीको प्रयास (BIMSTEC) िस्िा क्षेरीय र अन्िरािखरिय संघ-

संस्थासुँगको आबििा, िाखन्िि अथििन्रको सम्भावना रिन ुथप अवसरका रूपमा रिकेा छन ्।  

स्वदशेी िथा वैदखेशक लगानी र व्यापारलाई एकीकृि ढङ्गबाि िने ेनीखिगि व्यवस्था िुुँद ैिान,ु अन्िरदशेीय र 

क्षेरीय अन्िरआबििा सम्बन्धी पवूािधारमा व्यापक लगानी िुुँद ैिान ुसाथै वस्ि ुिथा सेवाको उत्पादनमा गणुस्िर र 

प्रखिस्पधी क्षमिा वखृि िुुँद ैिानलुाई ठूलो अवसरको रूपमा खलइएको छ । 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

आखथिक समखृिका लाखग खनयािि प्रवििन, आयाि व्यवस्थापन र व्यापार सन्िलुन ।  

४.२ लक्ष्य  

अथििन्रमा वाखणज्य क्षरेको योगदान अखभवखृि गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. िाद्यान्न िथा आधारभिू उपभोगका वस्िु िथा िुलनात्मक लाभका खनयािििन्य वस्िु िथा सेवाको उत्पादन 

वखृि गनुि ।  
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२. आन्िररक िथा अन्िरािखरिय व्यापार लागि कम गनुि । 

३. नेपाली वस्िु िथा सेवाको अन्िरािखरिय मलू्य शृंिलामा आबििा अखभवखृि 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 अखभवखृि गरी आयाि 

व्यवस्थापन िथा खनयािि प्रवििन 

गन े। 

 

१. वाखणज्य क्षरेसुँग सम्बखन्धि खवद्यमान काननूिरूको संघीय संरचना 

अनरुूप ििुिमा एवम ्समसामाखयक पररमाििन गरी लाग ूगररनेछ । 

२. एण्िीडखम्पङ, काउण्िरभखेलङ र सेफगाडिस ् सम्बन्धी काननूको 

ििुिमा गरी कायािन्वयन गररनेछ । 

३. खनयािि व्यापार अखभवखृि गनि वस्िुगि एवम ् दशेगि व्यापारको 

खवखवधीकरणसुँग ैप्रखक्रयागि सरलीकरण गररनछे । 

४. उच्च मलू्य अखभवखृि िुन ेवस्ि ुियारी पोशाक, गलैंचा, पखश्मना, 

छाला ितु्ता, चप्पल, कफी, फेल्ि, िािे कागि, अलैंची, अदवुा, 

खचया, िखडबिुी लगायिका र उच्च मलू्य कम आयिन भएका 

वस्ि ुउत्पादन र खनयािि प्रवििनका लाखग खनयािि पवूािधार खवकास 

गररनेछ । 

५. खनयाििमलूक उद्योगलाई आधखुनक प्रखवखधको अवलम्बन गनि 

प्रोत्सािन, उत्पादक िथा खनकासीकिािलाई मलू्य अखभवखृिका 

आधारमा छुि, सिुखलयि र प्रोत्सािनको व्यवस्था गररनेछ । 

६.  िीविन्िु िथा वनस्पखि स्वास््य (Sanitary and 

Phytosanitary) मा असर गन े वस्िुिरूको आयाि प्रभावकारी 

रूपमा खनयन्रण गररनछे । 

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 पररवििनसुँग ैव्यापारलाई समयानकूुल सरल 

र खमिव्ययी बनाई खवद्यिुीय व्यापार (इ-कमसि) को माध्यमबाि 

व्यापारको प्रवििन र खवकास गररनछे । 

२. पारविन ढुवानीमा खवखवधीकरण गनि िलमागि यािायािको 

प्रयोगका लाखग आवश्यक नीखिगि, संस्थागि र प्रखक्रयागि 

व्यवस्था गररनछे । 

३. व्यापार पवूािधार खवकासमा खनिी क्षेरको सिभाखगिालाई प्रवििन 

गररनेछ । 

४. खनयािि व्यापार प्रवििनका लाखग एकीकृि भन्सार िाुँच चौकी, 
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िणनीमि कायषनीमि 

गणुस्िरीय क्वारेन्िाइन सेवा, एकीकृि सेवा केन्द्र र सखु्िा 

बन्दरगाि लगायिका वाखणज्य पवूािधार खनमािण र सजचालन 

गररनेछ । 

५. िेस्रो मलुुकसुँगको व्यापारका लाखग कोलकािा र खवषािापिनम 

बन्दरगािबाि िुने ढुवानीमा िान्सखसपमन्ि मोडाखलिी अवलम्बन 

गररनेछ । साथै, चीनसुँगको पारविन सम्झौिा कायािन्वयन गरी 

बन्दरगाि र पारविन सखुवधा उपयोग गररनेछ । 

६. स्थानीय उत्पादनको खवकास, भण्डारण र बिारीकरणको लाखग 

आवश्यक पवूािधार खवकास गररनछे ।  

७. स्वदशेी कच्चा पदाथिमा आधाररि खनकासीिन्य वस्िु उत्पादन गन े

उद्योगमा नयाुँ प्रखवखध अपनाउन र उत्पादन प्रखक्रया सधुार गनि 

प्रोत्साखिि गररनेछ । 

८. स्वदशेी उत्पादनको व्यापार एवम ्बिार प्रवििन गनि सचूना प्रखवखध 

िथा ई-कमसिको उपयोग गररनेछ ।  

९. प्रदशे रािधानी र मखु्य शिरमा बिार व्यवस्थापन िथा प्रवििन 

केन्द्र स्थापना गनि प्रदशे र स्थानीय ििसुँग सिकायि गररनछे । 

१०. राखरिय खिि अनकूुल खनयािि प्रवििन िथा आयाि व्यवस्थापनका 

क्षेरमा वैदखेशक पुुँिी िथा प्रखवखध आकखषिि गरी पवूािधार 

खनमािणमा िोड खदइनछे । 

११. व्यापार क्षरेमा दखेिएका भौगोखलक िथा सामाखिक असमानिा 

कम गद ैलखगनछे । 

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 प्रवििन गररनेछ । 

३. व्यापार सम्बि बौखिक सम्पखत्त 

सम्बन्धी अखधकारको अन्िरािखरिय 

बिारमा संरक्षण र प्रवििन गन े। 

 

१. स्थानीय िथा परम्परागि ज्ञान र सीपमा आधाररि वस्िुिरूको 

बौखिक सम्पखत्त संरक्षणका लाखग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

२. खनयािि सम्भाव्य वस्िकुो बौखिक सम्पखत्त अन्य मलुुकमा दिाि, 

संरक्षण र प्रवििन गनि आवश्यक सियोग गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४. आखथिक कूिनीखिलाई सदुृढ 

िुल्याउुँद ैव्यापार सम्बि खद्वपक्षीय, 

क्षेरीय र बिुपक्षीय संयन्रको 

माध्यमबाि व्यापारिन्य क्षमिा 

बढाउुँद ैअन्िरािखरिय मलू्य 

शृंिलामा आबििा र नेपाली 

सामानको बिार खवस्िार गने । 

 

१. नेपाल व्यापार एकीकृि रणनीखि, २०७३ ले पखिचान गरेका 

िुलनात्मक लाभ र प्रखिस्पधी क्षमिाका वस्ि ु िथा सेवाको 

प्रखिस्पधी क्षमिा र मलू्य शृंिला खवकास गरी अन्िरािखरिय 

बिारमा खनयािि प्रवििन 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 कम खवकखसि मलुुकलाई खदने सेवा 

व्यापारमा छुि (Service Waiver) बाि अखधकिम फाइदा खलन 

सो सम्बन्धी क्षेर, उपक्षरे वा मोडको पखिचान गरी वािाि िथा 

सम्झौिा गररनछे । 

४. वाखणज्य क्षरेका आन्िररक एवम ् बाि् य गखिखवखधमा स्व-

अनशुासन र प्रखिस्पधाि कायम गनि खनयमनको व्यवस्था गररनेछ । 

५. आखथिक कूिनीखि िथा खवदशेखस्थि नपेाली खनयोग र गरैआवासीय 

नेपालीको संयन्रलाई खनयािि प्रवििनमा पररचालन गररनछे ।  

६. खवखभन्न खनकायसुँगको समन्वयमा खनयािि वखृि, दशेगि व्यापार 

खवखवधीकरण र आयाि व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन 

िालको व्यापार िथा खनयािि प्रवििन केन्द्रलाई स्िरोन्नखि गरी 

अखधकार सम्पन्न 'िैिदेशक व्यापाि व्यिस्थापन केन्ध्र' गठन 

गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध  

योिनाको अन्त्य सम्ममा वस्िकुो खनयािि-आयाि अनपुाि १:१० पगुेको िुनेछ । िाद्यान्न, िरकारी र 

अत्यावश्यक उपभोग्य वस्िुको आयाि १४.४ प्रखिशिबाि ५ प्रखिशिमा आएको िुनछे । अथििन्र आत्मखनभिरिािफि  

उन्मिु भएको िुनेछ । व्यापारिन्य पवूािधारको खवकास िथा खवस्िार र िल यािायाि सजचालन भई व्यापार र पारविन 

लागि कम भएको िुनेछ । 
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६.२.३ आपूमिष 

१. पृष्ठभूमि 

दगुिम िथा ग्रामीण क्षेर लगायि मलुुकभर नागररकको दखैनक िीवनयापनमा अत्यावश्यक वस्िु िथा सेवाको 

सिि र खनबािध आपखूिि सखुनखश्चि गनुि राज्यको दाखयत्व िो । नपेालको संखवधानले उपभोिाको िकको सखुनश्चििा गनि 

प्रत्येक उपभोिालाई गणुस्िरीय वस्िु िथा सेवा प्राि गने िक र गणुस्िरिीन वस्िु वा सेवाबाि क्षखि पगुकेो व्यखिलाई 

काननू 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 काननूी व्यवस्था गररएको छ । आपखूिि व्यवस्थामा सधुार गरी उपभोिाको िक-खिि संरक्षण र प्रवििन गद ै

गणुस्िरीय वस्िु र सेवामा पिुुँच परु् याउन खवद्यमान काननूको समयसापेक्ष सधुार र प्रभावकारी कायािन्वयन िथा 

खवद्यमान आपखूििसुँग सम्बखन्धि संस्थानको पनुसंरचना गनि आवश्यक छ । 

पेिोखलयम पदाथिको मलू्यमा खस्थरिा कायम गनि मलू्य खस्थरीकरण कोष स्थापना गररएको छ । िररद मलू्यका 

आधारमा पेिोखलयम पदाथिको मलू्य समायोिन िुन ेप्रणाली लाग ूगररएको छ । पेिोखलयम पदाथिको भण्डारण क्षमिा 

वखृि गनि र आयाि सिि गनि भण्डारण केन्द्र स्थापनाको ियारी एवम ्पेिोखलयम पाइपलाइन खवस्िार कायि भइरिकेो 

छ । िाल पिेोखलयम 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.िन िाद्यान्न चक्रीय 

रूपमा भण्डारण गन ेगररएको छ ।  

२. प्रि ख सिस्या  

अत्यावश्यक वस्िु िथा सेवा गणुस्िरीय एवम ्सिि रूपमा उपलब्ध िुन नसक्न,ु िाद्यान्नमा िुने खमसावि, ठगी, 

कालोबिारी, कािेखलङ र खसखण्डकेि िस्िा खवकृखिका कारण बिारमा कृखरम अभाव खसििना िुन,ु अवाखजछि मलू्य 

वखृि गररन ु साथै, बिार अनगुमन प्रभावकारी िुन नसक्न ु यस क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्। अत्यावश्यक िाद्य वस्ि ु

भण्डारणको लाखग खनमािण भएका गोदामघर िीणि अवस्थामा रिन,ु पिेोखलयम पदाथिको पयािि भण्डारण क्षमिा निुन,ु 

आपखूिि व्यवस्था िथा उपभोिा खिि सम्बन्धी खवद्यमान काननू प्रभावकारी कायािन्वयन गनि नसक्न,ु संघीय संरचनामा 

अत्यावश्यक औषखधको आपखूिि िथा भण्डारणको खिम्मेवारी स्थानीय ििमा रिकेोमा स्थानीय ििको भौखिक िथा 

संस्थागि क्षमिा कमिोर िुन ु यस क्षरेका अन्य समस्या िुन ्। साथै, िरेक स्थानीय ििमा उत्पादन िुने अखिररि 

िाद्यवस्िुको सङ्कलन र उखचि व्यवस्थापन एवम ् भण्डारण गरी अभाव भएका स्थानमा सििै पैठारी गने सरल र 

खछिो िथा भरपदो खनकायको संरचना निुन ुअको समस्या िो । 

३. च नौिी िथा अिसि 

खनयखमि र प्रभावकारी रूपमा बिारको अनगुमन गरी व्यापाररक स्वच्छिा र अनशुासन कायम गरी उपभोिाको 

खिि संरक्षण गनुि, कृखरम अभाव, चिुावि, अस्वभाखवक मलू्यवखृि, कािेखलङ र खसखण्डकेि अन्त्य गरी प्रखिस्पधाि कायम 
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गनुि, िाद्य वस्ि,ु 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 अखभवखृि गनुि, नेपाल िाद्य संस्थान, साल्ि िेखडङ कपोरेशन खलखमिेड र नेपाल 

आयल खनगम खल. लगायिका संस्थानिरूको पनुसंरचना गरी प्रभावकाररिा अखभवखृि गनुि आखद खवषयिरू आपखूिि 

व्यवस्थापनका थप चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 

िाद्य िथा पोषण सचिेनाको अखभवखृि भई स्थानीय उत्पादनको माग र मित्त्व अत्यखधक रूपमा बढद ै िान,ु 

सरकारले कृखष वस्िमुा आत्मखनभिर िुने नीखि अवलम्बन गनुि, िीन ििका सरकार आपखूिि अनगुमनमा खक्रयाशील िुन,ु 

भण्डारण क्षमिा वखृि र पेिोखलयम पाइपलाइनको खवस्िार कायि सचुारू िुन,ु खवद्यिु उत्पादनमा वखृि र आपखूििमा 

खनयखमििा िुन,ु उपभोिा सचेिनामा अखभवखृि 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 िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

प्रभावकारी, सिि, स्वचाखलि र खिम्मेवार आपखूिि प्रणाली िथा उपभोिा िकको संरक्षण । 

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 प्रवििन 

र उपभोिा खििसुँग सम्बखन्धि नीखि, 

ऐन काननूको प्रभावकारी कायािन्वयन 

गन े। 

१. आपखूिि नीखिको समयानकूुल पररमाििन गरी प्रभावकारी आपखूिि 

व्यवस्थापन गररनछे ।  

२. कालोबिारी, एकाखधकार, कृखरम अभाव खसििना गने र प्रखिस्पधाि 

खनयन्रण िस्िा कायिको अन्त्य गद ैव्यापाररक नैखिकिा र अनशुासन 

कायम गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

 ३. प्रखिस्पधाि प्रवििन िथा उपभोिा खिि संरक्षण सम्बन्धी काननूी 

व्यवस्थाको प्रभावकारी कायािन्वयनका लाखग सम्बि खनकायको 

संस्थागि क्षमिा अखभवखृि गररनेछ ।  

२. आपखूिि व्यवस्थामा संलग्न 

संस्थानिरूको संस्थागि िथा 

संरचनागि सदुृढीकरण गन े। 

१. पेिोखलयम पदाथिको आपखूिि र खविरण व्यवस्थालाई सदुृढीकरण िथा 

खवखवधीकरण गनि आवश्यक काननूी र संस्थागि सधुार गररनछे ।  

२. बिार अनगुमन सघन एवम ् खनयखमि बनाउनका लाखग आवश्यक 

काननूी, संस्थागि िथा प्रखक्रयागि सधुार गररनेछ ।  

३. िाद्यान्न िथा अत्यावश्यक वस्िकुो आपखूिि सखुनखश्चििाका लाखग 

आपखूिि सम्बि 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 । 

३. आपखूिि अनगुमन प्रणालीको खवकास 

गरी प्रभावकारी कायािन्वयन गने । 

 

१. िाद्य सम्प्रभिुाको काननूी आधारलाई मध्यनिर गरी िाद्यान्नको 

बीउबीिन िथा मलको आपखूिि खनखश्चि मापदण्ड, गणुस्िर र िौल 

अनसुारको िुन ेव्यवस्था गररनछे । 

२. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा उपभोिा खिि संरक्षण सम्बन्धी खनयमन 

खनकाय स्थापना गररनेछ ।  

३. उपभोिाको िाद्यवस्िु सम्बन्धी मौखलक िकलाई प्रभावकारी 

ढङ्गबाि कायािन्वयन गररनेछ । 

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 वस्ि ुलगायिका सबै 

वस्िु िथा सेवाको बिारमा 

उपलब्धिा िथा गणुस्िर, मलू्य र 

आपखूििमा पारदखशििा कायम गरी 

१. आधारभिू आवश्यकिाका वस्िकुो उत्पादन, भण्डारण र खविरण 

क्षमिा अखभवखृि गरी आपखूिि व्यवस्था सिि एवम ् सलुभ  

िुल्याइनेछ ।  

२. सावििखनक आपखूिि प्रणाली सलुभ, पारदशी र प्रभावकारी बनाइनेछ ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

कृखरम अवरोध र अभावको अन्त्य 

गन े। 

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 क्षेरका 

सेवािरूमा खसखन्डकेि र कािेखलङ् अन्त्य गरी स्वस्थ, स्वच्छ एवम ्

प्रखिस्पधी बनाई खनयखमि र सविसलुभ ढङ्गबाि सेवाप्रवाि सखुनखश्चि 

गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

अखि दगुिम िथा दगुिम खिल्लाका खवखभन्न क्षरेमा वाखषिक रूपमा ७१.६ ििार खक्वन्िल आयोखडनयिु ननु र २५ 

ििार मे.िन िाद्यान्न ढुवानी भएको िुनेछ । राखरिय िाद्य सरुक्षा भण्डारमा २५ ििार म.ेिन र साकि  िाद्य सरुक्षा बैंकमा 

८ ििार मे.िन िाद्यान्न सखजचि भएको िुने र पिेोखलयम पदाथि भण्डारण क्षमिा ९० खदनको माग धान्न सक्ने भएको 

िुनेछ । पेिोखलयम पाइपलाइन खचिवनसम्म खवस्िार भएको िुन,े दखैनक उपभोग्य वस्िु िथा सेवाको सिि आपखूिि र 

आम उपभोिाले उखचि मलू्यमा गणुस्िरीय वस्िु िथा सेवाको उपभोग गनि पाउन ेअवस्था खसििना भएको िुनेछ ।  

६.२.४ पयषटन 

१. पृष्ठभूमि 

पयििन क्षेर नपेालको अथििन्रको खवकासका लाखग उच्च सम्भावना बोकेको क्षेर िो । अखद्विीय प्राकृखिक एवम ्

सांस्कृखिक सम्पदा र खवखवधिाको कारण यस क्षेरमा िलुनात्मक लाभ रिकेो छ । िासगरी, खिमाली प्राकृखिक 

सनु्दरिा, मित्त्वपणूि धाखमिक पयििकीय गन्िव्य िथा मौखलक साुँस्कृखिक िथा परुािाखत्त्वक सम्पदा नपेालको पयििन 

क्षेरमा प्रचरु सम्भावना बोकेका खनखध िुन ्। यी स्थल र सम्पदाको संरक्षण, प्रवििन र खवखवधीकरण गद ै

पयििकीयस्थलको रूपमा खवकास गरी राखरिय अथििन्रको प्रमिु आधारको रूपमा यस क्षरेलाई खवकखसि गने नीखि 

नेपालको संखवधानले अगंीकार गरेको छ । पयििन प्रवििनको माध्यमबाि रोिगारीका अवसर वखृि, गररबी खनवारण र 

िनिाको िीवनस्िरमा सधुार ल्याई आखथिक समखृिको लक्ष्य िाखसल गनि यस क्षरेको मित्त्वपणूि योगदान रिन ेभएकोले 

पयििन अथििन्रको प्रमिु सम्वािक पखन िो ।  

खवश्व बिार र िासगरी खछमेकी मलुकुको ठूलो िनसङ्ख्या एवम ्पयििन बिार समिेबाि लाभ प्राि गरी नपेालमा 

पयििन आगमन र बसाइ अवखधमा वखृि िुने सम्भावना छ । आ.व. २०७५/७६ मा पयििक आगमन ११ लाि ९७ 

ििार रिकेो, पयििन क्षेरबाि कुल गाििस््य उत्पादनमा २.७ प्रखिशि योगदान पगुेको, २ लाि व्यखिले प्रत्यक्ष रोिगारी 

प्राि गरेको िथा प्रखि पयििक िचि प्रखि खदन ४८ अमेररकी डलर र औसि बसाइ १२.७ खदन रिकेो छ । 
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२. प्रि ख सिस्या 

नेपालको पयििन खवकासमा पयििन उपि र खक्रयाकलापको अपेखक्षि खवकास र खवखवधीकरण िुन नसक्न,ु 

अन्िरािखरिय स्िरमा पयििन प्रवििन अपखेक्षि रूपमा गनि नसखकन,ु पयििन पवूािधारको कमी िुन,ु धाखमिक िथा सांस्कृखिक 

सम्पदाको संरक्षण सम्वििन र पयििन खवकासमा खनिी क्षेरलाई पयािि सिभागी गराउन नसक्न,ु पयििन क्षरेको खवकासमा 

उद्यमशीलिा खवकासलाई िोड्न नसखकन,ु पयििन क्षेरबाि प्राि लाभको न्यायोखचि खविरण िुन नसक्न ु र पयििकीय 

गखिखवखध प्रखवखधमरैी निुन ुिस्िा प्रमिु समस्या रिकेा छन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

खवश्व पयििन बिारमा नेपाललाई प्रमिु आकषिक पयििकीय गन्िव्यको रूपमा स्थाखपि गनुि, िवाई सेवाको सरुक्षा, 

खवश्वसनीयिा र खवस्िार गनुि, पयििकीय सेवा-सखुवधाको गणुस्िर वखृि 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 क्षेरमा िलवाय ुपररवििनिन्य िोखिमबाि आउने असर कम गनुि चनुौिीको रूपमा रिकेा छन ्। यसैगरी 

पयििकको िचि र बसाई अवखध वखृि गने गरी पयििन उपिको खवखवधीकरण र प्याकेखिङ् गनुि, गणुस्िरीय पयििक 

आगमन वखृि 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 क्षरेमा उत्साििनक काम गन े वािावरण ियार िुन,ु 

भकूम्पबाि क्षखिग्रस्ि सांस्कृखिक सम्पदािरूको पनुखनिमािणले गखि खलन,ु नयाुँ पयििकीय गन्िव्यिरूको खवकास िुुँद ैिान,ु 

अन्िरािखरिय खवमानस्थलिरू लगायि पयििन पवूािधारिरूको खनमािणले गखि खलन,ु दू्रि खवकास भइरिकेा खछमेकी 

रारििरूको नेपालसुँग सखन्नकििा िुन,ु प्राकृखिक सनु्दरिा, अनन्ि शाखन्िआभाष, सौम्यिा, आध्याखत्मकिा, प्राचीन 

ज्ञान र दशिनको उद ्गमस्थल, िैखवक खवखवधिा, खवखशष्ट प्रकृखिका पयििकीय गन्िव्य र उपििरूका कारण पयििन केन्द्र 

(Tourism Hub) बन्न सक्न ेप्रबल सम्भावनाले समखृिको एउिा प्रमिु सम्वािकको रूपमा पयििन क्षरे स्थाखपि िुन 

सक्ने अवसर रिकेो छ । 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

नेपाल एक आकषिक, सरुखक्षि र मनोरम पयििकीय गन्िव्य । 

४.२ लक्ष्य  

खवश्व पयििन बिारमा नेपाललाई अग्रणी स्थानमा स्थाखपि गने । 

४.३ उदे्दश्य 

१. नपेाललाई सरुखक्षि, गणुस्िरीय र पयििनमैरी बनाई आकषिक पयििन केन्द्रको रूपमा खवकास गनुि । 
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२. पयििकीय गन्िव्य स्थल िथा उपिमा खवखवधीकरण गरी पयििन क्षरेको अथििन्रमा योगदान वखृि 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 प्रवििन गन े। 

१. नेपाल प्रखिको अन्िरािखरिय पयििकको धारणा र छखव खनमािण गनि अन्िरािखरिय 

पयििन बिारमा नेपाल खचनाउन ेसामग्रीको खवकास, उत्पादन र प्रचार-प्रसार 

गररनेछ । 

२. दोिोर् याएर नपेाल प्रवेश गने पयििकलाई नपेाल खचनाउने दिू (Brand 

Ambassador) बनाई सम्मान गररनेछ ।  

३. सचूना िथा सजचार र अन्य प्रखवखधको उपयोग गरी स्वदशे िथा खवदशेमा 

पयििन प्रचार प्रसार गनुिका साथै 'नेपाल भ्रमण िर्त, २०२०' लगायिका 

प्रवििनात्मक कायिक्रम गररनछे ।  

४. प्रादखेशक सन्िुलनलाई ध्यानमा रािी नयाुँ पयििकीय गन्िव्यिरूको पखिचान, 

खवकास र प्रवििन गरी आन्िररक िथा बाह्य पयििन प्रवििन गररनछे । 

५. िीन ििका सरकार, खनिी क्षेर र समदुाय समेिको सिकायिमा पयििन क्षेरको 

समग्र खवकासका लाखग गरुूयोिना ियार गरी लाग ूगररनछे ।  

६. मनोरजिनात्मक, फुसिदको उपयोग गने िथा गमी छल्न आउन े पयििकलाई 

ध्यानमा रािी पिाडी खिल स्िेसन (Hill Station) लगायि मानव-खनखमिि 

पयििकीय उपि/संरचना खवकासमा खनिी क्षेरलाई प्रोत्सािन गरी पयििकीय 

खक्रयाकलापलाई बढी लाभ खलन सखकने क्षेरको रूपमा सजचालन र प्रवििन 

गररनेछ । 

७. पयििन क्षेरबाि प्राि िुने लाभलाई न्यायोखचि खविरण गनि सभा, सम्मेलन, 

गोष्ठी िथा प्रदशिनी लखक्षि पयििकीय उपि र पयििकीय गन्िव्यको 

खवखवधीकरण िथा सौन्दयीकरण गररनेछ ।  

८. आधखुनक पयििकीय उपि िस्िै: खसनमेा पयििन, सािखसक पयििन, 

मनोरजिनात्मक पयििन, शोध पयििन, व्यापाररक पयििन, पयािपयििन, 

पवििारोिण िथा पदयारा र कृखष पयििन आखदको खवकासका लाखग खनिी 

क्षेरसुँग सिकायि गररनछे ।  

९. संवेदनशील एवम ्िलवाय ुसंकिासन्न र िोखिममा रिकेा पयििन स्थल एवम ्

सांस्कृखिक सम्पदाको पखिचान गरी संरक्षण गररनछे । 

१०. पयििकीय खक्रयाकलापबाि खसखििि फोिर-मैला  एवम ्प्रदषुण खनयन्रण गनि 
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िणनीमि कायषनीमि 
मापदण्ड बनाई खनयमन र खनयन्रण गररनेछ । 

११. पयििन सेवा-सखुवधालाई खवखवधीकरण, वगीकरण िथा प्रभावकारी खनयमन 

गरी गणुस्िर अखभवखृि गररनेछ ।  

१२.  सािखसक पयििन पदमागिको पखिचान र खवकास गररनेछ । 

१३. पयििन क्षरेलाई वािावरणमैरी, ऊिाि खकफायिी एवम ्िलवाय ुउत्थानशील 

बनाउन नीखिगि व्यवस्था गररनेछ । 

२. पयििनको सम्भावना बोकेका 

खशक्षा, स्वास््य, िलेकुद 

िस्िा क्षरे समिेेर एकीकृि 

पयििन खवकास गन े। 

१.  पयििन सम्बि नीखि िथा काननूको समसामखयक सधुार गररनेछ ।  

२. खशक्षा, स्वास््य, िेलकुदका क्षरेिरू समेिेर एकीकृि पयििन खवकास मोडेल 

खवकास गररनेछ ।  

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 । 

७. पयििन खवकासमा ििगि सरकार र अन्िरमन्रालय िथा खनकायगि समन्वय र 

सिकायिलाई प्रोत्सािन गररनछे । 

३. स्वदशेी िथा खवदशेी लगानी 

प्रोत्साखिि गद ैसावििखनक-

खनिी-सिकारी साझेदारीको 

अवधारणा अनरुूप 

आधखुनक पयििन पवूािधारको 

खवकास, बिारीकरण र 

प्रवििन गन े।  

१. पयििन क्षेरमा सावििाखनक-खनिी-साझेदारी प्रवििन 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 बिु सखकि ि, खशव 

सखकि ि र पवूि ऐखििाखसक खमखथला संस्कृखि, रामायण सखकि ि र यस्िै अन्य 

पररयोिना खवकासमा स्थानीय िथा राखरिय पवूािधारलाई आबि गराइनेछ । 

४. प्रमिु रािमागि एवम ्पयििन मागिमा पयििकमैरी पवूािधार खवकास गररनछे । 

५. पयििकीय सम्पदा र पयििन स्थलिरूलाई पिुुँचयोग्य र पयििकमैरी बनाइनेछ ।  

६. पयििन खवकासका लाखग आधखुनक मनोरजिनात्मक यािायाि पवूािधार 

खवकास गररनेछ ।  

७. नेपालको प्राचीन सभ्यिासुँग िोखडएका शाखन्ि िथा आध्याखत्मकिा, ज्ञान 

िथा दशिन, खकल्ला, धाखमिक िथा परुािाखत्त्वक मित्त्वका सम्पदाको पखिचान 

र खवकास गररनेछ । 

८. मलुुकका संरखक्षि क्षेरमा पयििकीय खक्रयाकलापको प्रवििन गररनेछ ।  
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िणनीमि कायषनीमि 
४. पयििन क्षेरलाई अथििन्रको 

सम्वािकको रूपमा खवकास 

गररनेछ । पयििकीय गन्िव्य 

स्थलको पखिचान, खवकास 

िथा खवखवधीकरण गनि प्रदशे 

र स्थानीय ििले अग्रणी 

रूपमा खनिी क्षेरसुँग 

सिकायि गन े। 

१. पयििन क्षेरमा रणनीखिक खिसाबले लाभ अखभवखृि गनि अध्ययन, अनसुन्धान, 

अन्वेषण िथा ि्याङ्क व्यवस्थापन गररनछे । 

२.  पवििीय अथििन्र मोडेलखभरको पयििन अथििन्रसुँग सम्बखन्धि सब ै

कायिक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाि अगाखड बढाइनेछ । 

३. पयििनसुँग सम्बखन्धि प्रखिष्ठानिरूलाई नवीकरणीय ऊिािको प्रयोग गनि 

प्रोत्सािन गररनछे ।  

४. पयििनसुँग सम्बखन्धि प्रखिष्ठानिरूलाई िररि अथििन्रका आयामको उपयोग 

गनि प्रोत्सािन गररनेछ ।  

५. पयििन क्षरेमा पयािि दक्ष िनशखिको खवकास गररनेछ । 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 

शृंिलामा आबि गरी 

स्थानीय स्िरसम्म यस 

क्षेरको लाभ खविरण गने ।  

१. पयििन उपिको खवकासमा स्थानीय साधन र उत्पादनलाई प्रोत्साखिि 

गररनेछ । 

२. पयििकीय क्षरेको खदगो िथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लाखग प्रदशे, स्थानीय 

िि र समदुायसुँग सिकायि गररनेछ । साथै, िी क्षेरमा फोिर-मैला  र प्रदषुण 

खनयन्रण गररनेछ ।  

३. समदुायमा आधाररि ग्रामीण एवम ् िोमस्िे पयििनको खवस्िार गरी यस 

क्षेरबाि प्राि लाभलाई िनस्िरसम्म परु् याइनछे । प्रत्येक स्थानीय ििमा 

स्थानीय खवशेषिा सखििको पयििकीय गन्िव्यको खवकास र िोमस्िेको 

व्यवस्था गनि स्थानीय ििसुँग सिकायि गररनछे । 

४. िाप्लेिङुदखेि दाचुिलासम्मको खिमालयन पदमागि र खिमाली क्षेरमा 

केबलकार लगायिका पवूािधार खवकास गररनछे । 

५.  अपेमक्षि उपलमधध 

योिनाको अखन्िम वषिमा खवदशेी पयििक आगमन सङ्ख्या ३५ लाि पगुकेो िुनेछ । खवदशेी पयििकको सरदर 

बसाइ अवखध १५ खदन र सरदर दखैनक िचि १०० अमेररकी डलर पगुकेो िुनेछ । योिना अवखधमा ३ लाि ८२ ििार 

थप प्रत्यक्ष रोिगारीका अवसर खसििना भएको िुन े र कुल गाििस््य उत्पादनमा पयििन क्षेरको योगदान १० प्रखिशि 

पगुेको िुनेछ । 
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परिच्छेद - ७ 

सािामजक के्षत्र 

७.१ जनसङ््या िथा बसाइुँ-सिाइ 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले िनसङ्ख्या व्यवस्थापनको कायिलाइि संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको कायि खिम्मेवारीमा 

रािेको छ । समिामलूक सामाखिक, आखथिक िथा सांस्कृखिक संरचना खनमािणमा योगदान गद ै िरेक नागररकलाई 

गणुस्िरीय िीवनयापनका अवसर वखृि गनि िनसङ्ख्या सम्बन्धी दीघिकालीन योिना (२०६७-२०८७), िनसङ्ख्या र 

खवकास सम्बन्धी अन्िरािखरिय सम्मेलनका कायियोिना, खदगो खवकास लक्ष्य र राखरिय िनसङ्ख्या नीखि, २०७१ 

कायािन्वयनमा रिकेा छन ्। संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको एकल िथा साझा अखधकारको कायि खवस्ििृीकरणले योिना, 

पररवार खनयोिन र िनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाइि संघ र प्रदशेको साझा खिम्मेवारीको रूपमा खलएको छ भन ेव्यखिगि 

घिना (िन्म, मतृ्य,ु खववाि, सम्बन्ध खबच्छेद र बसाइुँ-सराइ) सम्बन्धी ि्याङ्क व्यवस्थापन गने कायि संघ, प्रदशे र 

स्थानीय ििको अखधकारको राखरिय कायिसचूीमा रिकेो छ । राखरिय नीखि, कायिक्रम िथा योिनाबि खवकासको 

फलस्वरूप िनसङ्ख्याको वाखषिक वखृिदर १.३५ प्रखिशि (राखरिय िनगणना, २०६८), प्रिननयोग्य उमेरका 

मखिलाको कुल प्रिनन दर २.३ प्रखि मखिला (नेपाल िनसाङ्खख्यक स्वास््य सवेक्षण, २०७३), िनसाङ्खख्यक 

लाभांशको रूपमा रिकेो उत्पादनशील िनसङ्ख्या ५७ प्रखिशि र खवदशेमा रिकेो उत्पादनशील िनशखि ७.३ 

प्रखिशि रिकेो छ । यस पररप्रेक्षमा िनसङ्ख्या िथा बसाइुँ-सराइ बिुसरोकारको खवषय भएकाले सबै सावििखनक 

नीखिमा पखिलो प्राथखमकिाका साथ व्यवस्थापन गनुि मित्त्वपणूि माखनन्छ । िनशखि खवकासको पररचालक िथा 

प्रयोगकिािका साथै उत्पादक र उपभोिा समेि िो । एकाखिर प्रिनन दर घि्द ैगएको, औसि आयमुा वखृि िुुँद ैगएको र 

यवुा िनशखि खवदखेशन ेक्रम िारी छ भन ेअकोखिर ज्येष्ठ नागररकको िनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा रिकेो छ । बाह्य िथा 

आन्िररक बसाइुँ-सराइ उच्च रिकेो कारण िनसङ्ख्याको खविरणमा असमानिा बढ्द ै गएकाले यसबाि आखथिक 

उत्पादन र खविरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पनि नखदन िनसङ्ख्या िथा बसाइुँ-सराइलाई अन्िरसम्बखन्धि खवषयको रूपमा 

व्यवस्थापन गनुि अपररिायि माखनन्छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

िनसङ्ख्या व्यवस्थापनका नीखि िथा कायिक्रमलाई सरकारी, खनिी क्षरे, गरैसरकारी क्षरे ि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 बसाइुँ-सराइ िथा आप्रवासन र सामाखिक कुरीखिका कारण िनसङ्ख्या र खवकासका बीच असन्िलुन िुन ु

यस क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्। खस्थर संगठनात्मक संरचनाको अभाव िुन,ु खवस्ििृ एवम ् िण्डीकृि ि्याङ्क 

सखििको िनसङ्ख्या व्यवस्थापन सचूना प्रणाली स्थापना िुन नसक्न,ु िनसाङ्खख्यक लाभांशको रूपमा रिकेो 

उत्पादनशील िनशखिको आन्िररक िथा बाह्य आप्रवासनले कृखष िथा गैरकृखष क्षेरको उत्पादनमा नकारात्मक असर 
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पनुि, खवकासको असन्िुखलि खविरण िथा िलवाय ु पररवििन, प्राकृखिक प्रकोप िस्िा कारणिरूले माखनसिरूको 

स्व:स्फूिि बसाइुँ-सराइ प्रभाखवि भई िनसङ्ख्याको खविरणमा प्रखिकूल प्रभाव पनुि, िीव्र रूपमा बढ्द ै गएको 

शिरीकरणलाई व्यवखस्थि गनि नसखकन,ु िनसङ्ख्या व्यवस्थापन, बसाइुँ-सराइ, आप्रवास र खवकासका बीचमा 

समन्वयात्मक रूपमा कायिक्रम सजचालन गनि नसक्न ुिस्िा समस्या समेि यस क्षेरमा रिकेा छन ्।  

३. च नौिी िथा अिसि 

राखरिय नीखि िथा कायिक्रमिरू ििुिमा गदाि िनसाङ्खख्यक सचूक र आखथिक िथा भौखिक खवकासका 

सचूकिरूबीच िादात्म्यिा िथा सन्िुलन कायम गनुि, उत्पादनशील िनशखिलाई रोिगारीका माध्यमबाि स्वदशेम ै

उपयोग गने वािावरण खनमािण गनुि, स्वदशेबाि खवदशे र खवदशेबाि स्वदशेमा आई बसोबास गनेिरूको समखुचि 

व्यवस्थापन गनुि, उच्चदरमा बढ्दो ज्येष्ठ नागररकको व्यवस्थापन गनुि, स्वास््य, खशक्षा, रोिगारी र िानपेानी िस्िा 

आधारभिू सखुवधा सखििको एकीकृि बस्िी खवकास गनुि, सन्िुखलि िथा समानपुाखिक खवकास माफि ि आन्िररक 

बसाइुँ-सराइलाइि व्यवखस्थि गनुि िथा स्थानीय ििमा िनसाङ्खख्यक सचूना बैंकको खनमािण र खवस्िार गनुि िस्िा चनुौिी 

रिकेा छन ्।  

िनसङ्ख्या सम्बन्धी दीघिकालीन योिना रिन,ु कुल िनसङ्ख्यामा १५ दखेि ५९ वषि उमरेका िनसङ्ख्याको 

प्रखिशि उच्च रिी िनसाङ्खख्यक लाभको उच्चिम उपयोग गरी दशेको आखथिक र सामाखिक खवकासमा योगदान 

परु् याउन सखकन ेअवस्था रिन,ु सानो िथा गणुस्िरीय पररवारको अवधारणालाई अखधकांश नागररकले आत्मसाि गनुि, 

िनसङ्ख्या र बसाइुँ-सराइको व्यवस्थापन एवम ्खवकासलाइि एकसाथ लैिाने कायि राज्यको उच्च प्राथखमकिामा रिन,ु 

वैदखेशक रोिगारीबाि प्राि खवप्रेषण एवम ्सीपलाई राज्यको प्राथखमकिा प्राि क्षरेमा लगानी िुन ेअनकूुल वािावरण 

बन्द ै िान,ु पवूािधार खवकास, खिमाल र पिाडी क्षेरमा साना शिर खनमािण, रोिगारीका अवसरको खसििना, एकीकृि 

बस्िी खवकास लगायिका कायिक्रमिरू माफि ि बसाइुँ-सराइको व्यवस्थापन गनुिपछि भन्ने कुरामा सबैको मिैक्यिा रिन,ु 

िनसङ्ख्या र बसाइुँ-सराइ व्यवस्थापनमा अन्िरािखरिय समदुायिरूको चासो बढ्द ै िान ु िथा राज्यका संघ, प्रदशे र 

स्थानीय ििबाि िनसङ्ख्या र बसाइुँ-सराइ सम्बन्धी कायिक्रम सज चालन गनि सखकन ेिस्िा अवसर रिकेा छन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

उत्पादनशील िनसाङ्खख्यक स्रोि । 

४.२ लक्ष्य 

िनसङ्ख्या िथा बसाइुँ-सराइको उखचि व्यवस्थापन गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. सबै नागररकलाइि स्वस्थ, सबल र सखक्रय बनाई औसि आयमुा वखृि गनुि ।  

२. बसाइुँ-सराइ िथा शिरीकरणको व्यवस्थापन र िनसाङ्खख्यक लाभांशको सदपुयोग गनुि । 

३. िनसङ्ख्या सम्बन्धी अध्ययन िथा अनसुन्धानलाइि संस्थागि गनुि । 
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१. खकशोर-खकशोरी िथा 

यवुाको सरुखक्षि यौन िथा 

प्रिनन स्वास््य, 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 गणुस्िरीय बनाउुँद ैपिुुँच बढाइनछे ।  

२. खकशोरी आमाबाि िुने िन्मदर िथा कम उमेरमा िुने गभिधारणलाइि घिाउन, 

सरुखक्षि गभिपिन िथा यौन खशक्षा र प्रिनन स्वास््य सेवालाई खवस्िार 

गररनेछ ।  

३. खकशोर-खकशोरी िथा यवुािरूको सरुखक्षि एवम ् खिम्मेवार चालचलन र 

बानी-व्यिोरा प्रवििन िथा उनीिरूको िीवनोपयोगी क्षमिा खवकासको 

लाखग खवशेष कायिक्रमिरू सज चालन गररनछे ।  

४. बाल खववाि न्यनूीकरण गनि खकशोर-खकशोरी िथा यवुािरूको लाखग 

आवश्यक, उपयिु र सविसलुभ शैखक्षक वािावरणको खवकासमा िोड 

खदइनेछ ।  

५. खकशोर-खकशोरी िथा यवुाको रोिगारमलूक िथा िीवनोपयोगी खशक्षाको 

माध्यमबाि क्षमिा अखभवखृि गररनछे ।  

२. िनसाङ्खख्यक लाभांश 

सदपुयोग गनि ज्ञान र सीपमा 

आधाररि रोिगारीका 

अवसर खसििना गन े। 

१. खवकास कायिक्रम र िनसङ्ख्याबीच सामजिस्यिा कायम गद ैिनसङ्ख्या 

व्यवस्थापनलाइि समन्वयात्मक रूपमा सजचालन गररनेछ ।  

२. प्रदशे र स्थानीय ििमा िनसङ्ख्या व्यवस्थापन कायिलाइि स्थानीय 

आवश्यकिा अनसुार सज चालन गनि संस्थागि संयन्रको खवकास गररनेछ ।  

३. िनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लाखग खवकास साझेदार, सरकारी खनकाय, 

गैरसरकारी संस्था, खनिी क्षेर, सिकारी िथा सामदुाखयक संस्थासुँगको 

साझेदारी र सिकायिलाई प्रोत्सािन गररनेछ ।  

४. मानव संशाधन खवकासका लाखग खवस्ििृ कायि योिना बनाई िनसाङ्खख्यक 

लाभांशको सदपुयोग गररनछे । 

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 

लैङ्खगक समानिा र 

समावेशीकरणको 

माध्यमबाि िनसङ्ख्या र 

१. लैङ्खगक समानिा र सामाखिक समावेशीकरणको मान्यिा अनरुूप 

िनसङ्ख्या िथा खदगो खवकासका कायिक्रमिरूमा गररब, सीमान्िकृि, 

दखलि, मखिला, बालबाखलका, खकशोर-खकशोरी, असि िथा अपांगिा 

भएका व्यखि िथा िेष्ठ नागररकको सिभाखगिालाई सखुनखश्चि गररनछे ।  
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खवकासमा मलूप्रवािीकरण 

गने नीखि खलंद ैखवद्यमान 

काननू िथा संस्थागि 

व्यवस्थामा सधुार गन े।  

२. परम्परागि रूपमा नपेाली समािले अवलम्बन 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 सङ्ख्यामा वखृि भइरिकेो 

सन्दभिमा उनीिरूको लाखग सामाखिक सरुक्षा िथा सामाखिक संरक्षणका 

कायिक्रमिरू ियार गरी सम्बोधन गररनछे ।  

५. केन्द्रीय र प्रादखेशक अस्पिालिरूमा िेररयाखिक वाडिको खवकास र खवस्िार 

गररनेछ साथै अन्य अस्पिाल एवम ् स्वास््य संस्थािरूमा पखन ज्येष्ठ 

नागररकिरूको सिि पिुुँचको लाखग सामाखिक संघसंस्थासुँग समन्वय र 

सिकायि गरी खदवा स्यािार िथा प्रवििन कायिक्रम सज चालन गररनछे ।  

६. सीमान्िकृि एवम ् लोपोन्मिु िाखि (राउिे, कुसणु्डा, चेपाङ, रािवंशी, 

चमार, मसुिर, वादी, रािी आखद) को संरक्षण गनि खवशेष कायिक्रम 

सज चालन र संस्थागि समेि गररनछे । 

७. राज्यका सबै संरचना र कायिक्रमिरू अपाङ्गिामैरी बनाइनछे । 

४. ग्रामीण िथा दगुिम क्षेरमा 

एकीकृि बस्िी खवकासको 

माध्यमबाि आन्िररक 

बसाइुँ-सराइ र 

शिरीकरणलाइि व्यवखस्थि 

गन े। 

१. आन्िररक बसाइुँ-सराइबाि स्थानीय बाखसन्दा/रैथानेिरूको आखथिक, 

सामाखिक, सांस्कृखिक खवकासमा खवचलन िुन नखदन स्थानीय ििको 

आवश्यकिा अनसुार िनशखिको नक्साङ्कन गरी खवशेष कायिक्रम 

सज चालन गररनछे ।  

२. सािै प्रदशेमा शिरी खवकासका सम्भाव्यिा भएका स्थानिरूको पखिचान 

गरी खिनलाइि शिरका पवूािधारसखिि यािायाि िथा सचूनाका सजिालले 

िोखडनेछ भने ग्रामीण समदुायमा बसोबास गनलेाइि सजिालमा िोखडन 

प्रोत्सािन गररनछे ।  

३. ग्रामीण, दगुिम िथा पछाखड परेका क्षेरमा खशक्षा, स्वास््य, भौखिक पवूािधार 

खनमािणको समानपुाखिक खवकासमा िोड खदुँद,ै रोिगारी र अवसरको खसििना 

गररनेछ ।  

४. िनसङ्ख्या िथा बसाइुँ-सराइ सम्बन्धी एकीकृि खवकास प्याकेि ििुिमा 

गरी कायािन्वयन गररनछे । 

५. खवकास आयोिनाको सजचालन पवूि िनसाङ्खख्यक प्रभाव मलू्याङ्कन 

गररनेछ ।  
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६. खवदशेी नागररकिरूको आप्रवास, खिनको सङ्ख्या र खवशेषिा समेिका 

आधारमा आप्रवास प्रवखृत्तलाइि खनयमन गररनेछ ।  

५. िनसङ्ख्या िथा बसाइुँ-

सराइ सम्बन्धी ि्याङ्क 

व्यवस्थापनलाई गणुस्िरीय 

िथा प्रखवखधमरैी बनाइि 

अध्ययन, अनसुन्धान, 

सवेक्षण, प्रक्षपेण, खव्ेषण 

गरी िनसङ्ख्या सचूनालाई 

व्यवखस्थि गने । 

१. िन्म, खववाि, बसाइुँ-सराइ र मतृ्यिुस्िा व्यखिगि घिनाको दिाि 

प्रणालीलाई प्रोत्सािन गनुिका साथै काननूी रूपमा समिे अखनवायि गराइनेछ ।  

२. मतृ्यकुो कारण परीक्षण गने व्यवस्थाको खवकासका साथै स्वास््य संस्थामा 

िुने मतृ्य ुिथा िन्मलाई समिे खवद्यिुीय-व्यखिगि घिना दिािसुँग आबििा 

गररनेछ ।  

३. स्थानीय ििमा राखिन ेि्याङ्कलाई राखरिय मलू सजिालसुँग आबि गरी 

खनयखमि रूपमा िनसाङ्खख्यक सचूना अद्यावखधक िुने प्रणालीको खवकास 

िथा सम्प्रेषणको व्यवस्था गररनेछ ।  

४. खवकास आयोिना ििुिमा गदाि पवूि सम्भाव्यिा अध्ययन प्रणालीलाइि 

पारदशी र वैज्ञाखनक बनाइनेछ ।  

५. आन्िररक र बाह्य बसाइुँ-सराइ सम्बन्धी अखभलेिन र ि्याङ्क 

प्रणालीलाई व्यवखस्थि गररनछे ।  

६. िनसङ्ख्या िथा बसाइुँ-सराइ, खवकास र वािावरणबीच समन्वय र सिकायि 

गद ै िनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाइि समग्र खवकासको अखभन्न अगंको रूपमा 

संस्थागि गररनेछ ।  

७. िनसङ्ख्या र खवकासका खवखवध क्षेरमा िुने अध्ययन र अनसुन्धानिरूको 

खनयखमििा, एकरूपिा िथा गणुस्िरीयिा कायम गनि एवम ् खिनका 

खनरकषििरूको राखरिय नीखि खनमािण एवम ् योिना ििुिमामा उपयोग गनिका 

लाखग केन्द्रीय ििमा एक खनयामक खनकायको व्यवस्था गररनछे ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

मानव खवकास सचूकाङ्क ०.५७९ बाि ०.६२४ पगुेको र नागररक सन्िुखष्टको अनभुखूि सचूकाङ्क ४.७ बाि 

५.१ पगुेको िुनेछ । कुल प्रिनन दर प्रखिस्थापन स्िर २.१ कायम भएको िुनछे । पाुँच वषि मखुनका बालबाखलकाको 

िन्मदिाि ६३ प्रखिशिबाि शि प्रखिशि पगुेको िुनेछ । िनसङ्ख्या व्यवस्थापन सचूना प्रणाली माफि ि िनसङ्ख्याको 

अद्यावखधक ि्याङ्क उपलब्ध भएको िुनेछ ।  

 

 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

176 | पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१)  

७.२ मिक्षा 

१. पृष्ठभूमि  

खशक्षा खवकासको आधार िो । साथै, परररकृि एवम ्मयािखदि िीवन र सम्माखनि रोिगारी िथा उद्यम खवकासको 

आधार समेि िो । ज्ञानमा आधाररि समािको माध्यमबाि मलुुकको खदगो शाखन्ि र समखृिका लाखग खशक्षालाई 

मित्त्वपणूि 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 काननू बमोखिम खनःशलु्क उच्च खशक्षा पाउन,े प्रत्येक नेपाली समदुायलाई काननू 

बमोखिम आफ्नो मािभृाषामा खशक्षा पाउने र त्यसका लाखग खवद्यालय िथा शैखक्षक संस्था िोल्न ेर सजचालन गन ेिक 

प्रत्याभिू गरेको छ । साथै, खशक्षालाई वैज्ञाखनक, प्राखवखधक, व्यावसाखयक, सीपमलूक िथा रोिगारमलूक बनाउुँद ै

खशक्षामा राज्यको लगानी अखभवखृि गद ैखनिी क्षरेको लगानीलाई खनयमन र व्यवस्थापन गरी सेवामलूक बनाउने नीखि 

अवलम्बन गरेको छ ।  

आ.व. २०७४/७५ को अन्त्यमा १५ वषि माखथको िनसङ्ख्याको साक्षरिा दर ५८ प्रखिशि पगुेको छ भने १५ 

दखेि २४ वषि उमरे समिूको यवुा साक्षरिा दर ९२ प्रखिशि पगुेको छ । पवूि प्राथखमक खशक्षामा कुल भनािदर ८४.१ 

प्रखिशि, पवूि प्राथखमक खशक्षाको अनभुव सखिि कक्षा १ मा भनाि िुने बालबाखलकाको सङ्ख्या ६६.३ प्रखिशि पगुकेो 

छ । कक्षा १ दखेि 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 ४६ प्रखिशि रिकेो छ । अध्ययनको क्रममा बीचमैा खवद्यालय छाड्ने 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 १२ प्रखिशि रिकेो छ । खवदशे पढ्न िाने एवम ्वैदखेशक संस्थामा पढ्न ेसमेि गदाि यो 

कररब १५ प्रखिशि पगुेको दखेिन्छ । वाखषिक झण्डै ५ लाि यवुा श्रम बिारमा प्रवेश गदिछन,् िर कररब १ लाि ५० 

ििारले मार प्राखवखधक िथा व्यावसाखयक िाखलम प्राि गने गरेका छन ्। िनसाङ्खख्यक संरचनालाई खव्ेशण गदाि 

िाल १०-२४ वषि उमेर समिूको खिस्सा सवािखधक रिकेोले आगामी वषििरूको लाखग खशक्षाको व्यवस्थापनमा यसलाई 

ध्यान खदन ुिरुरी दखेिन्छ । राज्यको नेितृ्वदायी र खनिी क्षरेको पररपरूक भखूमकामा गणुस्िर अखभवखृि गद ैसमग्र खशक्षा 

क्षेरको खवकास गन ेमलुभिू सोच यस योिनाले रािकेो छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

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 
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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. च नौिी िथा अिसि 

खवद्यालय खशक्षाको सविसलुभिा, उपयिु पवूािधारको खवकास, समन्याखयकिा, गणुस्िरको सखुनखश्चििा सखिि 

सावििखनक खशक्षा प्रखिको आकषिण अखभवखृि गनुि, खवद्याथी सङ्ख्याको अनपुािमा खशक्षक दरबन्दी खमलान िथा 

पनुखवििरण गनुि, शैखक्षक सशुासन र उत्तरदाखयत्व अखभवखृि गनुि, सबै प्रकारका खवद्यालयमा भौखिक पवूािधार सखििको 

आकषिक खसकाइ वािावरण खवकास गनुि, खशक्षण खसकाइ पद्घखिलाई व्याविाररक, बालमरैी एवम ्प्रखवखधमा आधाररि 

बनाउन,ु उद्यमशील, समालोचनात्मक र अन्वेषणकारी नागररक ियार गनुि, खवद्यालय बाखिर रिकेा सब ै

बालबाखलकालाई खवद्यालय भनाि गनुि, कक्षा छाड्न े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 िुने िनशखिलाई अन्िरािखरिय स्िरमा समकक्षी र प्रखिस्पधी बनाउन,ु प्राखवखधक उच्च खशक्षाको अवसर 

खवस्िार गद ै ज्ञान र प्रखवखधमा आधाररि अथििन्र प्रवििन गन े नवीन सोचलाई वास्िखवकिामा उिानुि, खशक्षा क्षेरमा 

सशुासन र उत्तरदाखयत्व अखभवखृि गनुि, क्षमिावान यवुालाइि स्वदशेमै सेवा गने अवसरको खसििना गनुि, शैखक्षक 

प्रशासनको समयसापेक्ष पनुसंरचना, िनसाङ्खख्यक बनोि, आन्िररक र बाह्य बसाइुँ-सराइको प्रवखृत्त समेिको 

अध्ययन गरी शैखक्षक संस्थािरूको नक्साङ्कन गनुि र सचूना िथा सजचार प्रखवखधले ल्याएका खवखवध अवसरको 

सदपुयोग गनुि यस क्षेरका प्रमिु चनुौिी िुन ्। 

खशक्षालाई मौखलक िकको रूपमा स्थाखपि गद ैअखधकार र खिम्मेवारी सखिि स्थानीय ििलाई खिम्मेवार गराउन े

संवैधाखनक आधार भएकाले खशक्षामा सिभाखगिा र पिुुँचमा वखृि गरी गणुस्िर सधुार गनि सखकन ेअवसर खसििना िुन,ु 

साक्षरिा दरमा भएको वखृि, खवद्यालय ििको िदु भनािदर र लैङ्खगक समिा सचूकाङ्कमा प्रगखि दखेिन,ु खशक्षामा 

समावेशी सिभाखगिा अखभवखृि िुन,ु सावििखनक खवद्यालय प्रखिको चासो र िनअपके्षा बढ्द ै िान,ु प्राखवखधक 

खशक्षालाई िरेक स्थानीय ििसम्म सविसलुभ गराउन ेिथा प्राखवखधक उच्च खशक्षालाई प्रवििन गद ैरोिगारीका अवसरमा 

वखृि गन े सरकारको नीखि रिन,ु खशक्षा िीनविै ििका सरकारको साझा अखधकार क्षरेको रूपमा रिकेोले आपसी 

साझेदारीमा लगानी अखभवखृि गनि सखकने अवस्था दखेिन,ु िीन ििका सरकारको क्षमिा खवकास गदै खशक्षाको 

व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी िुल्याई शैखक्षक सेवा प्रवािमा सधुार गनि सखकने अवसर रिन,ु प्राखवखधक खशक्षा खवस्िार 

माफि ि स्वदशेमै रोिगारीका अवसर खसििना गरी दशेको आखथिक खवकासमा िेवा परु् याउन सक्ने एवम ् रोिगारीको 

िोिीमा खवदशे पलायन भएका यवुा िनशखिलाई स्वदशेमा न ै 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 ्।  
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४. 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 अखभवखृि गरी उच्च खशक्षालाई वजै्ञाखनक, नवप्रवििनात्मक, अनसुन्धानात्मक, प्रखवखधमरैी 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 । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. प्रारखम्भक बालखवकास िथा 

खशक्षा कायिक्रमलाई 

खवद्यालय खशक्षाको अखभन्न 

अंगको रूपमा खवकास गरी 

यसलाई सबै 

बालबाखलकाका लाखग 

अखनवायि गन े।  

 

१. कम्िीमा एक खवद्यालय, एक बालखवकास केन्द्रको अवधारणा अन्िगिि 

स्थानीय िि माफि ि\ बालखवकास केन्द्रिरूको पनुखवििरण गरी संघीय 

सरकारबाि िाल खदइुँद ै आएको अनदुानलाई खनरन्िरिा खदुँद ै प्रदशे िथा 

स्थानीय ििबाि समेि लगानी गरी बालखवकास केन्द्रको खवकासका लाखग 

लागि साझेदारी गररनछे ।  

२. प्रारखम्भक बालखवकास िथा खशक्षाका खशक्षकको न्यनूिम शैखक्षक योग्यिा 

र िाखलम अवखधको पनुरवलोकन गरी योग्य खशक्षकबाि सेवा प्रवाि िुन े

व्यवस्था गररनछे । 

३. प्रारखम्भक बाल कक्षामा खनधािररि मापदण्ड अनरुूप बसाइुँ व्यवस्था र 

सरसफाइलाई ध्यान खदई िलेसामग्री, खसकाइ सामग्री, मनोरजिन सामग्री, 
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िणनीमि कायषनीमि 

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 सबै बालबाखलकालाई खवद्यालय भनाि गन े

अखभयानलाई सबै ििको सरकार, रािनीखिक दल, स्थानीय बखुििीवी, 

समािसेवी, सरकारी िथा गैरसरकारी खनकायिरूको साझेदारीमा 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 गने 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 भएका 

बालबाखलका एवम ् खवपन्न लखक्षि छारवखृत्त र स्थानीय स्वास््य केन्द्रमा 

आधाररि स्वास््य परीक्षण र उपचार िस्िा प्रोत्सािनमलूक कायिक्रम 

सजचालन गररनछे । 

४. सबै प्रकारका खवपदब्ाि क्षखिग्रस्ि खशक्षण संस्थािरूको पनुःखनमािण गरी 

खशक्षण संस्थािरूलाई भौखिक पवूािधार सम्पन्न गने िथा बिुप्रकारका 

खवपदप््रखि संवेदनशील र अपाङ्गिामैरी बनाइनछे । 

५. दगुिम िथा खिमाली क्षेरका, खवशेष आवश्यकिा भएका बालबाखलका 

अध्ययन गन े खवद्यालय िथा नमनुाको रूपमा खवकास गररने खवद्यालयमा 

आवासीय सखुवधा सखििको शखैक्षक 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 
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व्यवस्था गनि संघीय, प्रदशे र स्थानीय ििबीच समन्वय र सिकायि गरी सब ै

खवद्यालयमा न्यनूिम खशक्षक सखुनखश्चि निुुँदासम्मका लाखग एकमषु्ट अनदुान 

िथा पिके अनदुान िस्िा वैकखल्पक खवखधिरूबाि खशक्षक व्यवस्थापन 

गररनेछ । 

७. खशक्षण संस्थािरूको प्रखवखध सखििको भौखिक पवूािधार खवकासको लाखग 

स+घ, प्रदशे र स्थानीय ििको लगानीमा प्राथखमकिा खदइनछे । 

८. िनसाङ्खख्यक बनोि, भौगोखलक अवस्थाको आधारमा खवद्यालय 

नक्साङ्कन गरी खवद्यालय गाभ्ने, साने िथा नयाुँ स्थापना गररनछे । 

३. खवद्यालय खशक्षामा गणुस्िर 

मापदण्ड र प्रत्ययन 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 सङ्ख्या कम 

भएका खवद्यालयमा बिुकक्षा खशक्षण व्यवस्था, कक्षा खशक्षण पद्घखि माफि ि 

पढाइ सीप प्रवधिन गनि उपयिु पाठ्यसामग्री, सन्दभि सामग्री, स्रोिसामग्री, 

प्रयोगात्मक सामग्री, उपयिु कक्षाकोठा व्यवस्थापन लगायिको व्यवस्था 

खमलाइनछे । 

३. खशक्षकको न्यनूिम शैखक्षक योग्यिामा पनुरवलोकन िथा आवखधक रूपमा 

योग्यिा परीक्षण गन े प्रणाली स्थापना गररनकुा साथै खशक्षकको खनरन्िर 

पेसागि क्षमिा खवकासका लाखग खशक्षक पेसागि खवकास कायिक्रम 

सजचालन गररनछे । 

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 समेि आवखधक रूपमा खवद्याथी उपलखब्ध परीक्षण 

गरी स्िरीकृि परीक्षणबाि प्राि नखििाका आधारमा पररमाखििि खवद्यालय 

सधुार योिना कायािन्वयनमा ल्याइनेछ । 

२. खवद्यालय खशक्षाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्िक समयानकूुल 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 नेपाली 

भाषा प्रयोग गन े व्यवस्था खमलाई संघबाि िोखकएको मापदण्ड बमोखिम 

खवद्यालय ििको स्थानीय पाठ्यक्रम िथा पाठ्यसामग्री स्थानीय ििबाि 

खवकास गने गरी स्थानीय ििको क्षमिा खवकास गररनछे । 
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३. प्रारखम्भक कक्षामा अन्िरसम्बखन्धि ज्ञान र सीपलाई एकीकृि गद ैखवद्यालय 

िि (कक्षा १-१२) को पाठ्यक्रमलाई सक्षमिामा आधाररि िुन े गरी 

पररवििन गररनेछ । साथै, खवद्यालय ििमा नागररक खशक्षालाई समिे 

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 सङ्ख्या, ि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 । 

६. खशक्षण पेसामा अब्बल प्रखिभािरूलाई प्रवेश गराउन खवश्वखवद्यालयबाि 

उत्कृष्ठ अङ्क िाखसल गरेका प्रखिभालाई सोझ ै खशक्षण पेसामा प्रवेश गनि 

पाउन ेकाननूी व्यवस्था गररनेछ । 

७. खचखकत्सा, इखन्िखनयररङ लगायिका प्राखवखधक खवषयमा खवखशखष्टकृि 

िनशखि उत्पादन गनि उच्च खशक्षा प्रदायक शैखक्षक संस्था स्थापना  

गररनेछ ।  

५. खनिी लगानीका खवद्यालयको 

प्रभावकारी खनयमन गन े

व्यवस्था खमलाई 

नाफामलूकबाि 

सेवामलूकमा रूपान्िरण 

गन े। 

१. स्थानीय ििद्वारा 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 काननूी व्यवस्था गरी त्यस्िा शखैक्षक संस्थालाई सेवामलूक 

बनाइनछे । 

६. यवुाका लाखग स्थानीय ििमै 

प्राखवखधक खशक्षा िथा 

व्यावसाखयक सीप खवकासको 

अवसर र पिुुँच सखुनखश्चि गनि 

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 
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व्यापक रूपमा प्राखवखधक 

िथा व्यावसाखयक खशक्षा र 

िाखलम कायिक्रमको खवस्िार 

गन े। 

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 गररनेछ । 

३. प्रत्येक स्थानीय ििमा दक्ष खशक्षक िथा आवश्यक पवूािधार सखििको 

कम्िीमा 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 गने 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 गने अवसरबाि वखजचि 

नागररकिरूका लाखग आवश्यकिाका आधारमा प्राखवखधक िथा 

व्यावसाखयक खशक्षा र सीप खवकासको समन्याखयक अवसर प्रदान गनि 

खवद्याथी खवत्तीय सिायिा प्रणाली लाग ूगररनेछ । 

६. प्राखवखधक िथा व्यावसाखयक खशक्षा र सीप खवकासमा िोखकएको गणुस्िर 

सखुनखश्चि िुन े गरी घमु्िी सीप खवकास िथा िाखलम (Mobile Skill 

Development and Training) को व्यवस्था गररनछे । 

७. प्रत्येक स्थानीय ििबाि सीपको बदखलुँदो आवश्यकिालाई पररपखूिि गने र 

वखृत्त (पेसा वा व्यवसाय) सुँग सम्बखन्धि सल्लाि (Career Counseling) 

सेवा प्रवाि गन ेप्रणालीको खवकास गररनेछ । 

८. प्रत्येक सामदुाखयक खवद्यालयमा एउिा प्राखवखधक धारको खशक्षा सजचालन 

गररनेछ । 

७. खसकाइका सब ैखवखध र 

मागििरू िलुा गद ैराखरिय 

योग्यिा प्रणाली (National 

Qualifications System) 

को माध्यमबाि साधारण 

१. साधारण खशक्षा र प्राखवखधक िथा व्यावसाखयक खशक्षा र सीप खवकासको 

गखिशीलिा (Mobility) र पारगम्यिा (Permeability) को आधारमा 

खशक्षा, िाखलम, सीप र खसकाइको योग्यिा खनधािरण गने संयन्र र कायिक्रम 

खवकास गररनेछ ।  
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खशक्षा, प्राखवखधक खशक्षा िथा 

व्यावसाखयक सीप खवकासको 

गखिशीलिा (Mobility) र 

पारगम्यिा (Permeability) 

को खसिान्िको आधारमा 

खशक्षा, िाखलम, सीप र 

खसकाइको योग्यिा खनधािरण 

गन े। 

२. प्राखवखधक िथा व्यावसाखयक खशक्षा र सीप खवकास िाखलम प्राि 

िनशखिलाई उनीिरूले िाखसल गरेका सीप र दक्षिा उल्लेि भएको सीप-
रािदानी (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 प्रत्ययन प्रमाणपर 

(Quality Assurance and Accreditation) खलन ुपने काननूी व्यवस्था 

गररनेछ । 

८. उच्च स्िरको प्राखवखधक 

िनशखि उत्पादन गनि उच्च 

खशक्षा प्रदायक खशक्षण 

संस्थालाई प्रखिस्पधी एवम ्

नखििामिुी बनाउन े। 

१. प्राखवखधक खशक्षा िथा व्यावसाखयक िाखलम प्रदायक सावििखनक शखैक्षक 

संस्थालाई आवश्यक पने उच्च स्िरीय िनशखि उत्पादनका लाखग 

खवश्वखवद्यालय िथा क्याम्पसिरूसुँगको साझेदारीमा कायिक्रम सजचालन 

गररनेछ । 

२. खवज्ञान क्षरेमा प्रखिभावान खवद्याथीको छनोि गरी खवज्ञान प्रखिको रुचीलाई 

खनरन्िरिा खदन िरेक प्रदशेमा सङ्घीय सरकारको लगानीमा राखरिय खवज्ञान 

माध्यखमक खवद्यालयको खवकास गरी यस्िा खवद्यालयमा अध्ययन गन े

खवद्याथी राखरिय प्रखिस्पधािका आधारमा छनोि गररनछे । 

३. उच्च खशक्षाको पिुुँच पगु्न नसक्ने दगुिम स्थान र वैकखल्पक पिुुँचको 

आवश्यकिा पनेिरूलाई ध्यानमा रािी िलुा खवश्वखवद्यालय लगायि 

िलुा एवम ्दरू खशक्षा प्रणालीको खवस्िार र सदुृढीकरण गररनछे । 

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 बनाइनछे । 

२. राखरिय प्राथखमकिाका आधारमा कृखष िथा वन, पयािवरण, खवज्ञान िथा 

प्रखवखध, खचखकत्सा खवज्ञान, आयवेुद, पयििन, इखंिखनयररङ्, िलखवद्यिु, 

नवीकरणीय ऊिाि, उद्योग िथा व्यापार लगायिका प्राखवखधक खवषय 

क्षेरलाइि उच्च खशक्षामा सम्बि गरी बाखिर िान ेिनशखिलाइि दशेमा न ैरिन े

वािावरण खसििना गनि कायिमलूक एवम ् रोिगारमलूक उच्च खशक्षाको 

खवकास र खवस्िारमा प्राथखमकिा खदइनेछ । 
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३. उच्च खशक्षाका पाठ्यक्रम िथा कायिक्रमलाई राखरिय आवश्यकिासुँग 

आबि गरी अनसुन्धानमलूक एवम ् प्रवििनात्मक बनाउन प्रोत्साखिि गद ै

के्रखडि िान्सफरको व्यवस्था गरी गणुस्िर सधुारका लाखग गणुस्िर प्रत्ययन 

सखुनखश्चििा गररनेछ । 

४. उच्च खशक्षामा प्रवेश गने िनशखिको पवूियोग्यिा परीक्षा प्रणाली 

कायािन्वयन गररनछे । साथै, खवदशेी खवश्वखवद्यालयमा अध्यापन गन े

िनशखि नपेाली खवश्वखवद्यालयमा खभत्र्याउन उत्प्ररेरि गररनेछ ।  

१०. ज्ञानमा आधाररि अथििन्रमा 

िेवा परु् याउन सक्ने िनशखि 

उत्पादन गनि िथा रोिगार 

प्रवििन गनि नवीनिम िोि र 

अनसुन्धानमा आधाररि 

उच्च खशक्षाको खवकास गनि 

नखििामा आधाररि लगानी 

पद्घखि खवकास गन े। 

१. स्नािक र स्नािकोत्तर ििका खवद्याथीिरूलाई कायिस्थलमा व्याविाररक 

अभ्यासका लाखग स्वयम ् सेवकको रूपमा स्थानीय ििसम्म पररचालन 

गररनेछ । 

२. उच्च खशक्षा अध्ययन गने खवद्याथीका लाखग शैखक्षक प्रमाणपर खधिो रािी 

सिुखलयिपणूि किािको व्यवस्था गररनेछ । 

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 बैंकको 

अवधारणा लाग ूगररनेछ । 

११. ज्ञानको स्थानान्िरण र 

खवकासका लाखग उच्च खशक्षा 

प्रदायक खवश्वखवद्यालय िथा 

खशक्षण संस्थािरूलाई 

प्रखवखधयिु खसकाइ केन्द्रको 

रूपमा खवकास गद ैगणुस्िर 

सखुनखश्चििा एवम ्प्रत्ययन 

प्रणाली (Quality 

Assurance and 

Accreditation System) 

लाई सदुृढ, सबल एवम ्

अखनवायि बनाउन े। 

१.  उच्च खशक्षाको गणुस्िर खनधािरण िथा प्रत्ययन गनि एक स्विन्र गणुस्िर 

खनधािरण िथा प्रत्ययन प्राखधकरण रिनछे र खनखश्चि मापदण्डमा आधाररि 

स्वचाखलि प्रणाली खवकास गरी उच्च खशक्षा प्रदान गने संस्थािरूको 

गणुस्िर प्रत्ययन गररनछे । 

२.  उच्च खशक्षा प्रदान गने संस्थािरूलाई प्रदान गररन े अनदुान िथा थप 

सखुवधालाई गणुस्िर मापदण्डसुँग आबि गररनछे । 

३.  सबै खकखसमका शखैक्षक कायिक्रमिरूलाइि सचूना िथा सजचार प्रखवखधले 

ल्याएका अवसरको उपयोग गरी अध्ययन अनसुन्धान कायिमा सियोग गनि 

केन्द्रीय डािासेन्िर बनाइनछे र इ-पसु्िकालयको स्थापना र सजचालन 

गररनेछ । 

१२. अनौपचाररक खशक्षा िथा 

वैकखल्पक खसकाइ माफि ि् 

१.  औपचाररक, अनौपचाररक र अखिररि माध्यमबाि खसकाइ सखुनखश्चि गन े

गरी खसकाइका सबै खवखध र मागििरू िलुा गनि राखरिय योग्यिा प्रणाली 
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खसकेका ज्ञान िथा सीपलाई 

आयमलूक कायिक्रमसुँग 

आबि गरी िीवन पयिन्ि 

खसकाइलाई सखुनखश्चि गन े। 

(National Qualifications System) खवकास गरी अनौपचाररक क्षेरमा 

खवद्यमान सीपिरूको अखभलेिीकरण, सीप परीक्षण र प्रमाणीकरणका 

लाखग कायिखवखध, प्रखक्रया र संयन्रिरूलाई सदुृढ गररनछे । 

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 सम्वििन र 

संरक्षण गद ैवैज्ञाखनक िोि र 

अनसुन्धानबाि प्रखिपाखदि 

नवीनिम प्रखवखधलाई 

मलुुकको समग्र खवकास 

प्रखक्रयामा उपयोग गन े। 

१.  परम्परागि र स्थानीय प्रखवखधको सम्वििन र संरक्षण गद ैवैज्ञाखनक िोि र 

अनसुन्धानलाइि उच्च खशक्षाको कायिक्रममा आबि 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 काननूी आधार 

ियार गरी सशुासन, 

पारदखशििा र िवाफदखेििा 

कायम गनि खशक्षा र खवज्ञान 

िथा प्रखवखध सम्बि सबै िि 

र खनकायलाई िोखकएको 

कायि सम्पादन र 

उपलखब्धप्रखि खिम्मेवार 

बनाउन े। 

 

  

१.  सावििखनक माध्यखमक खवद्यालयमा क्रमश: अलग्गै प्रधानाध्यापकिरूको 

व्यवस्था गरी सबै प्रधानाध्यापकिरूको व्यवस्थापकीय एवम ् नेितृ्व 

क्षमिा खवकास कायिक्रम सजचालन गररनछे । 

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, प्रदशे 

र संघमा योिना खनमािण, कायािन्वयन र अनगुमनमा उपयोग गररनेछ । 

३.  खशक्षकले कक्षा कोठामा खबिाउने समयलाई खनयखमि पठन पाठनसुँग 

सखुनखश्चििा गरी कायिसम्पादनलाई अनदुानसुँग आबि गद ैखशक्षकिरूलाई 

पेसाप्रखि समखपिि बनाई खशक्षाको गणुस्िर सधुारका लाखग स्थानीय ििमा 

उत्प्रेरणाका कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

४.  संघीय शासन प्रणाली अनरुूप खशक्षा र खवज्ञान िथा प्रखवखधसुँग सम्बखन्धि 

ऐन िथा खनयमावलीिरू आवश्यकिा अनसुार ििुिमा िथा संशोधन गरी 

खवद्यालयबाि िुन े सेवा प्रवािलाई थप प्रभावकारी बनाई िवाफदखेििा 

सखुनखश्चि गनि खवद्यालयिरूको सजचालन िथा कायिसम्पादन स्िरको 
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वाखषिक रूपमा कायि सम्पादन परीक्षण गने व्यवस्था खमलाइनछे । 

५. आधारभिू, माध्यखमक र उच्च खशक्षा सम्बन्धी शखैक्षक संस्था सजचालन 

िथा खनयमनका लाखग छािा ऐन ििुिमा गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिनाको अन्त्य सम्ममा १५ वषि माखथको साक्षरिा दर ५८ बाि ९५ प्रखिशि पगुेको िुन,े यवुा साक्षरिा दर ९२ 

बाि ९९ प्रखिशि पगुेको िुने, आधारभिू ििमा िदु भनािदर ९३ बाि ९९ प्रखिशि र माध्यखमक िि (९-१२) मा िदु 

भनािदर ४६ बाि ६५ पगुेको िुनछे । प्रारखम्भक बालखवकासमा िदु भनाि दर शि प्रखिशि पगुेको िुनेछ । उच्च खशक्षाको 

कुल भनाि दर २२ प्रखिशि र काम गने उमेर समिूका प्राखवखधक िथा व्यावसाखयक क्षेरमा िाखलम प्राि िनसङ्ख्या ३१ 

बाि ५० प्रखिशि पगुेको िुनछे । मािभृाषामा पठनपाठन िुने खवद्यालय सङ्ख्यामा २० प्रखिशिले वखृि भएको िुनेछ । 

आधारभिू ििमा मखिला खशक्षकको अनपुाि कम्िीमा ५० प्रखिशि कायम भएको िुनेछ । माध्यखमक खशक्षामा 

अध्ययन गनेमध्य े३० प्रखिशि प्राखवखधक धारमा र १५ प्रखिशि खवज्ञान खवषय अध्ययन गरेका िुनछेन ्। कक्षा ५, ८, 
१० र १२ मा खवद्याथी उपलखब्ध परीक्षण भएको िुनछे । 

७.३ स्िास््य ि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 मित्त्वलाई दृखष्टगि गरी यस क्षेरमा लगानी वखृि 

माफि ि गणुस्िरीय िथा सविसलुभ स्वास््य सेवामा समिामलूक 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 कायि संघको अखधकार खभर राखिएको छ । यसको प्रभावकारी कायािन्वयनको लाखग 

अन्िरमन्रालय समन्वय िथा सिकायि अपररिायि रिकेो छ । 

स्वास््य सेवामा कायािन्वयन भएका खवखभन्न कायिक्रमको फलस्वरूप प्रखिििार िीखवि िन्ममा खशश ु मतृ्यदुर 

३२, नविाि खशश ु मतृ्यदुर २१ र पाुँच वषि मखुनको बाल मतृ्यदुर ३९ िथा माि ृ मतृ्यदुर २३९ (प्रखिलाि िीखवि 

िन्ममा) मा झरेको छ भने कुल प्रिनन दर २.३ प्रखि मखिला रिकेो छ । त्यसैगरी पाुँच वषि मखुनका बालबाखलकामा 

पड्ुकोपना घिेर ३६ प्रखिशि रिकेो छ । यस पररपे्रक्षमा नपेालले खवखभन्न समयमा गरेको अन्िरािखरिय प्रखिबििा, नेपाल 

सरकारका खवद्यमान नीखि एवम ् स्वास््य िथा पोषण क्षेरका प्रमिु समस्या, चनुौिी िथा अवसरलाई समेि आधार 

बनाउुँद ैखदगो खवकास लक्ष्य िाखसल गने राखरिय कायिसचूी रिकेो छ । नागररकलाई स्वस्थ बनाउन आधखुनक खचखकत्सा, 

आयवेुखदक, प्राकृखिक, िोखमयोपेखथक खचखकत्सा क्षेर, स्वास््य सशुासन र अनसुन्धानमा लगानी बढाउन आवश्यक 
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दखेिएको छ । यस योिनामा स्वास््य सेवालाई िनिाको घरदलैोसम्मै परु् याउन राज्यको निेतृ्वदायी र खनिी िथा 

सिकारी क्षरेको पररपरूक भखूमका रिनेछ ।  

२. प्रि ख सिस्या 

िनिाले अपके्षा गरे अनरुूप गणुस्िर सखििको स्वास््य सेवाको पिुुँच र एकरूपिा कायम गनि नसक्न,ु सेवामलूक 

िथा िनस्वास््यप्रखि उत्तरदायी सेवा िथा िनशखि पयािि खवकास गनि नसक्न,ु 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 खवपदि्न्य 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 खवपदले् िु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 

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. च नौिी िथा अिसि 

स्वास््यका सबै क्षेरमा 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 संस्थाको व्यवस्थापन गनुि, 

स्वास््य खबमालाई प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गराउन,ु नाफामलूक स्वास््य क्षरेलाई क्रमशः सेवामलूक क्षेरमा 

रूपान्िरण गरी स्वास््य क्षेरलाई मानव 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 िीवनशलैीसुँग सम्बखन्धि स्वास््य समस्याको समाधान गनुि, औषखध 

िथा औषखधिन्य सामग्रीको प्रभावकारी व्यवस्थापन िथा खनयमन गनुि, स्वास््य सचूना प्रणालीलाई थप व्यवखस्थि, 

एकीकृि र प्रखवखधमरैी बनाउुँद ैसबै ििको स्वास््य सचूनाको मागलाई यथोखचि सम्बोधन गरी अनमुगन, मलू्याङ्कन, 

समीक्षा, नीखि खनमािण िथा खनणिय प्रखक्रयामा ि्याङ्कको प्रयोग बढाउन,ु मतृ्यकुो कारणको अखभलेि राख्ने पद्घखिको 

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 काननू माफि ि स्वास््य खबमा कायिक्रम कायािन्वयनमा रिन,ु प्रदशे िथा स्थानीय ििले आफ्नै स्रोिको प्रयोग गरी 

स्वास््यमा लगानी वखृि गद ैकायिक्रम सज चालन गनुि, नयाुँ सचूना प्रखवखध, औषखध िथा उपकरणिरूको उपलब्धिा 

बढ्द ै िान,ु पवूािधारको खवकाससुँगै नागररकिरूमा चेिना िथा चासो खनरन्िर बढ्द ै िान,ु समदुायस्िरसम्म स्वास््य 
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सजिालको खवस्िार िुनकुा साथै खवद्यमान स्वास््य नीखि िथा कायिक्रमले स्वास््य सेवालाई व्यवखस्थि िथा गणुस्िरीय 

बनाउन े कायिमा िोड खदन ु एवम ् नीखि खनमािण िथा खनणिय प्रखक्रयामा ि्याङ्कको प्रयोग सब ै िि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 े। 

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 अखभवखृि 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 प्रवििन गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. प्रखिकारात्मक, 

प्रवििनात्मक, उपचारात्मक, 

पनुस्थािपनात्मक िथा 

प्रशामक (Palliative 

Care) लगायिका 

आधारभिूदखेि खवखशष्टीकृि 

र गणुस्िरीय स्वास््य 

सेवामा सब ै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 स्वास््य सेवामा पिुुँच खवस्िार गद ै गणुस्िरीय 

स्वास््य सेवालाई सविसलुभ रूपमा प्रवाि गनि िेलीमेखडखसन लगायि 

आधखुनक प्रखवखधको खवकास र खवस्िार एवम ् खनिी िथा गरैसरकारी 

क्षेरसुँगको सिकायिमा घमु्िी स्वास््य सेवा कायिक्रमको कायिखवखध बनाई 

कायािन्वयन गररनछे ।  

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 समयानकूुल िोप 

सेवािरू प्रदान गररनछे । िोप सेवालाई खदगो बनाउन िोप कोषलाई सदुृढ 
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िणनीमि कायषनीमि 

बनाइनछे ।  

५. आचारसंखििा माफि ि खचखकत्सक/स्वास््यकमी र खबरामी बीचको असल र 

समुधरु सम्बन्ध कायम गद ैसद ्भावपणूि व्यविार सखुनखश्चि गनि प्रवििनात्मक 

कायिक्रम सज चालन गररनेछ ।  

६. सबै ििका स्वास््य संस्थािरूबाि प्रदान गररने स्वास््य सेवाको गणुस्िरलाई 

सधुार गनि नपेाल स्वास््य पवूािधार खवकास मापदण्ड एवम ् न्यनूिम सेवा 

मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गद ैआवश्यक बिेि सखुनखश्चि 

गररनेछ । 

२. आयवेुद, प्राकृखिक 

खचखकत्सा िथा अन्य 

खचखकत्सा पद्घखिको 

योिनाबि खवकास र 

खवस्िार गन े। 

१. स्थानीय स्िरमा उपलब्ध औषखधिन्य िडीबिुी, िखनि एवम ् िान्िब 

द्रव्यको पखिचान, सङ्कलन, संरक्षण र प्रवििनको लाखग संरचना खनमािण 

गररनेछ ।  

२. प्रचखलि प्राकृखिक खचखकत्सा, वैकखल्पक िथा अन्य खचखकत्सा पद्घखि िथा 

सेवािरूलाई खनखश्चि मापदण्डका आधारमा सचूीकृि िथा व्यवखस्थि गद ै

आयवेुद, पजचकमि, योग र प्राकृखिक खचखकत्साको खवखशष्टीकृि सेवा 

सखििको राखरिय आयवेुद, योग, ध्यान, प्रणायाम, मनोपरामशि, पजचकमि 

िथा प्राकृखिक खचखकत्सा सेवा केन्द्रको स्थापना गरी स्वास््य पयििनलाई 

प्रवििन गररनछे । 

३. िीवनपथको अवधारणा 

(Life Course 

Approach) अनरुूप सबै 

उमेर समिूका नागररकको 

स्वास््य आवश्यकिालाई 

सम्बोधन गरी मािखृशश,ु 

बालबाखलका र 

खकशोरखकशोरीको 

सवािङ्गीण खवकास र 

पररवार व्यवस्थापन 

सेवालाई थप सधुार िथा 

खवस्िार गन े। 

१. िीवनचक्रको अवधारणा अनरुूप मािखृशश,ु बालबाखलका, 

खकशोरखकशोरीको सवािङ्गीण खवकास र पररवार व्यवस्थापन सेवालाई थप 

सधुार िथा खवस्िार गररनेछ ।  

२. सबै उमेर समिूका नागररकको स्वास््य आवश्यकिालाई सम्बोधन गनि 

िीवनपथको अवधारणा अनरुूप स्वास््य सेवालाई िेष्ठ नागररक, लैङ्खगक 

िथा अपाङ्गिामरैी बनाइनेछ ।  

३. खवखभन्न उमरे समिूमा िुनसक्ने स्वास््य िोखिम शीघ्र पखिचान गनि खनयखमि 

रूपमा स्वास््य परीक्षण गन ेव्यवस्था गररनछे ।  

४. मखिलामा बढ्दो क्रममा रिकेो स्िन क्यान्सर र सभािइकल क्यान्सर िस्िा 

रोगिरूको खनःशलु्क परीक्षण गन ेव्यवस्था खमलाइनछे । 

५. माि ृमतृ्यदुर घिाउन ि्यमा आधाररि खमडवाइफ खशक्षा िथा सेवा लगायि 

खवशेष कायिक्रम ििुिमा गरी कायािन्वयन गररनछे ।  

४. िनसङ्ख्याको खविरण, १. स्थानीय ििका िरेक वडामा कम्िीमा एक आधारभिू स्वास््य सेवा केन्द्र, 
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भौगोखलक अवखस्थखि एवम ्

आवश्यकिाको आधारमा 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा 

अस्पिाल र स्वास््य 

संस्थािरू िथा सीप-खमखश्रि 

सामाखिक उत्तरदाखयत्व 

विन गनि सक्न ेदक्ष 

िनशखिको खवकास िथा 

खवस्िार गन े। 

िरेक स्थानीय ििमा आधारभिू आकखस्मक शल्यखक्रया र प्राथखमक िमा 

केयर सखििको स्वास््य सेवा सखुनखश्चि िुने गरी प्राथखमक अस्पिाल, प्रदशे 

अन्िगिि खद्विीय ििको अस्पिाल, प्रादखेशक अस्पिाल र संघ अन्िगिि रिन े

गरी अखि-खवखशष्टीकृि अस्पिाल र संघ अन्िगिि नै रिने गरी िरेक प्रदशेमा 

कम्िीमा एक खवखशष्टीकृि अस्पिाल र एक स्वास््य खवज्ञान प्रखिष्ठान 

स्थापना र सज चालन गररनेछ ।  

२. सरकारी स्वास््य संस्थामा कायिरि खचखकत्सक/स्वास््यकमी एक मार 

स्वास््य संस्थामा रिने 'एक दचदक्सक/स्िास््यकमी-एक स्िास््य संस्था' 

को अवधारणालाई सबै सरकारी स्वास््य संस्थामा क्रमशः लाग ूगररनेछ 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 

सङ्ख्या, 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 

वखृि गद ैखदगो स्वास््य 

खवत्तीय प्रणालीको खवकास 

गने | 

१. स्वास््य सेवामा सबैको समिामलूक पिुुँच वखृि, 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 गैरसरकारी 

क्षेरबीचको सिकायि िथा 

साझेदारीलाई व्यवस्थापन 

१. खशक्षा क्षेरसुँग आवश्यक समन्वय गरी 'एक दिद्यालय-एक स्िास््यकमी 

नीदर्' कायािन्वयन गररनेछ ।  

२. स्वास््य सम्बन्धी खनयमनकारी खनकायिरूको िनशखि, संरचना र 

कायिक्षेरलाई सधुार गद ै सो सम्बन्धी व्यावसाखयक पररषदि्रूको छािा 

संरचनाको खवकास िथा खवस्िार गररनेछ ।  

३. स्वास््य खवज्ञान प्रखिष्ठानिरूलाई थप व्यवखस्थि गनि एकीकृि छािा ऐनको 
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िथा खनयमन गन े। ििुि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 । 

६. प्रदशे िथा स्थानीय ििलाई खिम्मवेार बनाई अस्पिाल िथा अन्य स्वास््य 

संस्था एवम ् प्रयोगशालाबाि खसििना िुन े फोिोर र औषखधिन्य फोिोरको 

उखचि व्यवस्थापनको लाखग खनयमनका साथै खनरन्िर अनगुमन गररनछे । 

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 

प्रवििनमा िो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 लाखग 

सामदुाखयक स्वास््य 

प्रणाली सखििका एकीकृि 

उपाय अवलम्बन गन े। 

१. सने िथा नसन े 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 कायािन्वयन गनि बिुक्षरेीय समन्वय माफि ि दीघिकालीन 

रणनीखि ियार गरी कायािन्वयन गररनेछ ।  

३. खसकल सेल एखनखमया र थालेसेखमया लगायिका वंशानगुि रोगिरूको भार 

र खविरण सम्बन्धमा िनसङ्ख्यामा 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 ।  
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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 । 

९. स्वास््य सचूना 

प्रणालीिरूलाई थप 

व्यवखस्थि, एकीकृि र 

प्रखवखधमैरी बनाउुँद ैसबै 

ििको स्वास््य सचूनाको 

मागलाई यथोखचि 

सम्बोधन गरी अनगुमन, 

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 खदइनेछ ।  

२. स्वास््य संस्था ििमा ि्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रखवखधमरैी बनाई स्वास््य 

संस्थाबाि न ै खवद्यिुीय प्रखिवेदन गन े र क्रमश: खवद्यिुीय स्वास््य 

अखभलेिलाई सबै स्वास््य संस्थामा खवस्िार गररनेछ ।  

३. स्थानीय ििमा उत्पादन िुन े स्वास््य ि्याङ्कलाई आवश्यकिा अनरुूप 

राखरिय मलू सजिालसुँग आबि गरी खनयखमि रूपमा सचूना अद्यावखधक 

िुने प्रणालीको खवकास िथा सम्प्रेषणको व्यवस्था गररनेछ । 

४. राखरिय आवश्यकिा िथा प्राथखमकिाका आधारमा अध्ययन, अनसुन्धान, 

सवेक्षण गने र प्राि नखििालाई नीखि िथा कायिक्रम ििुिमामा प्रयोग 

गररनेछ । 

10. नेपाल स्वास््य अनसुन्धान 

पररषदक्ो कायिक्षेरलाई 

समयानकूुल 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 िुनसक्ने 

िोखिमलाई न्यनूीकरण गन े

व्यवस्था खमलाउन े। 

१. आप्रवास स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणालीको खवकास गद ैआप्रवासीको 

प्रस्थान पवूि, गन्िव्य स्थानमा र आगमन पश्चािक्ो 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 गन े।  

१. बिुक्षेरीय पोषण योिना (दोस्रो) ले पररलखक्षि गरे अनरुूप प्रदशे र स्थानीय 

ििमा गखठि पोषण सम्बि संयन्रलाई पोषण सधुार योिना सखिि सदुृढ 

बनाउुँद ै पोषण-खवशेष िथा पोषण संवेदनशील कायिक्रमलाई सबै स्थानीय 

ििबाि सजचालन गन ेव्यवस्था गररनेछ ।  

२. कुपोषण न्यनूीकरण गनि गणुस्िरीय एवम ् स्वास््यवििक िाद्य पदाथिको 

पिुुँच र उपभोग बढाउुँद ैस्वस्थ बानी-व्यविारलाई प्रवििन गररनछे ।  

13. बिुक्षेरीय समन्वय माफि ि 

सबै नीखिमा स्वास््यलाई 

१. िनस्वास््य समस्यालाई सम्बोधन गनि, िानपेानी, वािावरणीय सरसफाइ, 

वाय ुिथा ध्वखन प्रदषुण, िाद्य सरुक्षा, खशक्षा, सडक लगायिका खवषयमा 
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िणनीमि कायषनीमि 

समावेश गन े। बिुक्षेरीय समन्वयलाई सदुृढीकरण गद ै "सबै नीखिमा स्वास््य" को 

अवधारणालाई कायािन्वयनमा ल्याउन 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 िाखन गने प्रशोखधि िथा ियारी 

िाद्यपदाथििरू प्रवििन गन े िालका ि्यिीन र भ्रमपणूि सन्दशे एवम ्

खवज्ञापनलाई खनरुत्साखिि िथा खनयन्रण गनि स्वास््य सम्बन्धी सन्दशे र 

सामग्री उत्पादन, प्रसारण र सम्प्रेषणलाई वजै्ञाखनक, व्यवखस्थि र प्रभावकारी 

बनाइनछे ।  

३. 'मेिो स्िास््य, मिेो दजपमेिािी' लाई प्रभावकारी बनाउन स्वस्थ भान्साको 

अवधारणा अनरुूप स्वस्थ िानाको प्रयोग गनि िरेक नागररकलाई ससुखूचि 

गद ै स्वस्थ वािावरण र सखक्रय िीवनशैलीको प्रवििन गनि साइकल लेन, 

एक घर-एक करेसाबारी, सावििखनक पाकि , व्यायाम िल, योगाभ्यास िथा 

पजचकमि केन्द्रको खनमािण र स्थापनाको लाखग सरोकारवालासुँग समन्वय 

गररनेछ । 

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  

स्वस्थ, सबल र सखक्रय िीवन सखििको नेपालीको औसि आय ु ७२ वषि पगुेको िुनेछ । प्रखिलाि िीखवि 

िन्ममा माि ृमतृ्य ुअनपुाि ९९, प्रखि ििार िीखवि िन्ममा नविाि खशश ुमतृ्यदुर १४ र पाुँच वषि मखुनको बाल मतृ्यदुर 

२४ मा झरेको िुनेछ । पाुँच वषि मखुनका कम िौल भएका बालबाखलका २७ बाि १५ प्रखिशि र पड्ुकोपना भएका 

बालबाखलका ३६ बाि २० प्रखिशिमा झरेको िुनछे । नागररकले आधारभिू स्वास््य सेवा खनःशलु्क प्राि गरेका 

िुनेछन ्। स्वास््य खबमामा आबि भएको िनसङ्ख्या ६० प्रखिशि, स्वास््य उपचारमा व्यखिगि िचि घिेर ४० 

प्रखिशि, स्वास््यमा सरकारी लगानी ८ प्रखिशि र ३० खमनेिको दरूीमा स्वास््य संस्थामा पिुुँच भएका घर-पररवार ८० 

प्रखिशि पगुेको िुनछे । प्रोिोकल अनसुार कम्िीमा चार पिक गभिविी िाुँच गराउन े मखिला ८१ प्रखिशि, दक्ष 

स्वास््यकमीको उपखस्थखिमा िखन्मएका बालबाखलका ७९ प्रखिशि र पणूि िोप पाउने बालबाखलका ९५ प्रखिशि 

पगुेका िुनेछन ्। मलेररया, कालाज्वर र िात्तीपाइले रोग खनवारण भएका िुनछेन ्।  

 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

194 | पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१)  

७.४ खानेपानी िथा सिसफाइ 

१. पृष्ठभूमि 
िानपेानी िथा सरसफाइ सेवाले मानव िीवनमा बिुआयाखमक प्रभाव पादिछ । त्यसैले यस सेवालाई नेपालको 

संखवधानले मौखलक िकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । साथै, अन्िरािखरिय रूपमा समेि खदगो खवकास लक्ष्यले िानपेानी 

िथा सरसफाइ सम्बन्धी स्पष्ट लक्ष्यिरू खनधािरण गरेको छ । िालसम्म ८९ प्रखिशि िनसङ्ख्यालाई आधारभिू स्िरको 

र २१ प्रखिशि िनसङ्ख्यालाई सधुाररएको (उच्च िथा मध्यम स्िर) िानपेानी सेवामा पिुुँच पखुगसकेको अवस्था छ । 

सरसफाइिफि  िालका वषििरूमा उल्लेख्य प्रगखि भई ९९ प्रखिशि घर-पररवारले आधारभिू स्िरको सरसफाइ सेवा 

उपयोग गरररिकेा छन ्। यसबाि बाल मतृ्यदुर कम गनि िथा सरदर आय ुवखृि गनि सियोग पगुेको, नागररकको समग्र 

स्वास््य खस्थखिमा सधुार भई उत्पादनशील समयमा वखृि भएको िथा सामाखिक रिनसिन र बालबाखलकाको 

खवद्यालय उपखस्थखि दरमा अनकूुल सधुार गनि योगदान पगुेको छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

खवखभन् न प्राकृखिक िथा मानविन्य कारणले पानीका स्रोििरूमा आएको ह्रासका कारण पानीको उपलब्धिामा 

कमी आएको छ । अपके्षा अनरुूप िानपेानी सेवालाई सरुखक्षि, भरपदो र खदगो बनाउन सखकएको छैन । मानव बस्िीको 

खवस्िार र खवकाससुँगै मानव गखिखवखधबाि खसखििि फोिोरको उखचि व्यवस्थापनको अभावमा बस्िी, नदीनाला, 

िलाशय िथा वािावरण प्रदखूषि िुुँद ैगएका छन ्।  

३. च नौिी िथा अिसि 

नेपालको संखवधानद्वारा प्रदत्त िानेपानी िथा सरसफाइको अखधकार अनरुूप सबैलाई स्वच्छ र सरुखक्षि 

िानपेानीको आपखूिि व्यवस्था गनुि, ह्रास िुुँद ै गएका सििगि र भखूमगि िानपेानीका स्रोिको िगेनाि गनुि, िानपेानी 

िथा सरसफाइका संरचनालाई िलवाय ुपररवििन अनकूुल िथा खवपद ् व्यवस्थापनमैरी बनाउुँद ै लैिान,ु अव्यवखस्थि 

शिरीकरणका कारण िानपेानी िथा सरसफाइको सेवामा परेको चापलाई व्यवखस्थि गनुि, पररवखििि संस्थागि 

संरचनाको सन्दभिमा िानपेानी िथा सरसफाइ क्षेरको व्यवखस्थि खवकासको लाखग िीन ििमा क्षमिा अखभवखृि गनुि, 

शिर िथा बस्िीमा उपयिु आखथिक िथा प्राखवखधक उपायद्वारा मानव खसखििि मल मरू लगायिका औद्योखगक र 

कृखषिन्य फोिोर पानीको सङ्कलन र प्रशोधन गरी उखचि व्यवस्थापन गनुि यस क्षेरका प्रमिु चनुौिी िुन ्।  

पररवखििि सन्दभिमा समदुाय स्िरमा आयोिना पखिचान, ििुिमा र कायािन्वयनबाि उत्तरदाखयत्व वखृि िुन,े 

िीवनशैलीमा आएको सधुारसुँग ैगणुस्िरयिु िानपेानी र सरसफाइ सेवाको बढ्दो माग, नदीनाला, िालिलैया िथा 

िलाशय लगायि अन्य वािावरणीय स्वच्छिाका खवषयमा िनचिेनामा आएको सकारात्मक अखभवखृि, िानेपानी र 

सरसफाइको सेवा प्रवािमा खनिी क्षेरको बढ्दो आकषिण, सामदुाखयक, गैरसरकारी िथा खवकास साझेदारको सियोग र 

सिभाखगिा, खवदशेमा समेि िानेपानी खनयािि गनि सखकने सम्भावना 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 सरसफाइ सेवा । 

४.२ लक्ष्य 

सबैलाई आधारभिू स्िरको िानपेानी िथा सरसफाइ सेवाको पिुुँच सखुनखश्चि गद ैगणुस्िरीय सेवा अखभवखृि गन े।  

४.३ उदे्दश्य 

१. िानपेानी र सरसफाइ सेवाको पयािि, सरुखक्षि र सविसलुभ रूपमा उपलब्धिाबाि िनस्वास््यमा सधुार गनुि ।  

२. सबै नागररकलाई आधारभिू स्िरको सरसफाइ 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 सरसफाइ सेवा सखुनखश्चि गनुि ।  

४. िानपेानी िथा सरसफाइको खदगो सेवा प्रवािमा संघीय, प्रादखेशक र स्थानीय ििको भखूमका सबलीकरण गद ै

क्षमिा अखभवखृि गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. आधारभिू िानपेानी िथा 

सरसफाइ सेवाबाि वखजचि 

रिकेा समदुायको 

सिभाखगिामा िानपेानी 

िथा सरसफाइ सेवा 

परु् याउन े। 

१. आधारभिू िानेपानी िथा सरसफाइ सेवाबाि खवमिु समदुायको पखिचान र 

नक्शाङ्कन गररनछे । 

२. आधारभिू िानेपानी िथा सरसफाइ सेवाबाि वखजचि रिकेा क्षरेमा 

िानपेानी िथा सरसफाइ सेवा परु् याउने कायिक्रमलाई उच्च प्राथखमकिा खदई 

सजचालन गररनछे ।  

३. 'एक र्ि, एक र्ािा' को अवधारणा अनरुूप िानपेानी अयोिना खनमािण 

गररनेछ ।  

२. आयोिना समयम ैखनमािण 

सम्पन्न गन ेिथा सेवा 

सजचालनमा समस्या 

भएका आयोिनाको उखचि 

ममिि-सम्भार, पनुस्थािपना 

िथा समयसापेक्ष सेवास्िर 

अखभवखृि गद ैिान े। 

१. खदगो उपलखब्धका लाखग लाभाखन्वि समदुायको सिभाखगिामा आयोिना 

खनमािण गररनछे । यस्िा कायिक्रम स्थानीय िि र समदुायको सखक्रयिामा 

सजचालन गररनछे । 

२. परुाना र सजचालनमा अन्य समस्या भएका िथा भकूम्पबाि क्षखिग्रस्ि 

आयोिनाको उखचि ममिि-सम्भार िथा पनुस्थािपन गरी भरपदो सेवाको 

प्रत्याभखुि गररनेछ ।  

३. खनमािणाधीन िथा िराई-मधेस केखन्द्रि आसेखनकमिु िानपेानी आयोिना 

यथाशीघ्र सम्पन्न गनि िीन ििको सरकारबीच आवश्यक समन्वय, सिकायि 

िथा सििीकरण गररनेछ ।  

४. सेवा सजचालनमा समयसापेक्ष सधुार गनि आयोिनाको भौखिक संरचनागि 
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िणनीमि कायषनीमि 

सधुारका साथै उपभोिा सखमखिको क्षमिा खवकासका कायिलाई प्रभावकारी 

रूपमा अखघ बढाइनछे । 

३. सधुाररएको िानपेानी सेवा 

खवस्िारको लाखग मागको 

आधारमा सिलगानी, 

लागि साझेदारी, लागि 

उठ्िीको खसिान्ि अनरुूप 

िानपेानी आयोिना 

सजचालन गन े। 

१. िानपेानी िथा सरसफाइको सविसलुभिा कायम राख्द ै गणुात्मक सेवा 

अखभवखृद्घको लाखग माग र स्थानीय क्रयशखिका आधारमा लागि उठ्िीको 

खसिान्ि अनरुूप िानपेानी सेवा सधुारका आयोिना िथा फोिोर पानी 

व्यवस्थापनका आयोिना सजचालन गररनछे ।  

२. उच्चस्िरीय िानपेानी िथा सरसफाइ सेवाको खवकासका लाखग आवश्यक 

पने आखथिक स्रोि व्यवस्थापन गनि वैकखल्पक स्रोि पखिचान गरी पररचालन 

गररनेछ । 

३. लाभाखन्वि समदुायसुँगको पुुँिीगि लागि सिभाखगिाका आधारमा सेवा 

खवस्िार र सधुार गने आयोिनाको खनमािण गररनछे । 

४. शिरी क्षरेमा िानपेानी आपखूिि गद ैआइरिकेा सेवाप्रदायकिरूको उत्पादन, 

खविरण, खनयमन िथा गणुस्िरको सखुनखश्चििा गन ेिथा स्वदशे र खवदशेमा 

समेि िानपेानीको व्यापार िथा खनयािि गनि सम्भाव्यिा अध्ययन गररनछे । 

४. फोिोर पानीको उत्सििन 

कम गन े र उत्पाखदि फोिोर 

पानीको व्यवस्थापन गरी 

लाभ प्राि गन े। 

१. गाििस््य, औद्योखगक िथा कृखषिन्य फोिोर पानी खनरकाशन सम्बन्धी 

मापदण्ड ियार गरी लाग ूगद ैलखगनछे । 

२. शिरी क्षरेका घना बस्िीमा ढल प्रणालीको खवस्िार गररनछे। सबै घना 

बस्िीबाि अप्रशोखधि ढल िलुा खनरकाशन गने कायिलाई खनरुत्साखिि 

गररनेछ । कम िनघनत्व भएका स्थानिरूमा स्थलगि सरसफाइ सखुवधा 

प्रवििन गररनछे ।  

३. साना शिर िथा नगरोन्मिु क्षरेमा ढल प्रणालीमा आबि नभएका 

शौचालयमा सङ्कलन िुन ेखदसािन्य लेदो पदाथिको उखचि व्यवस्थापन गनि 

प्रशोधन प्रणालीको खनमािण गररनेछ ।  

४. ढल प्रणालीको खनयखमि ममिि िथा सजचालन िचि सम्पणूि रूपमा स्थानीय 

िि र लाभग्रािी समिूको लागि सिभाखगिामा व्यिोररनछे । ठूला ममििकायि 

र प्रशोधन प्रणालीका लाखग िोके बमोखिम सघ िथा प्रदशे सरकारबाि 

आंखशक ऋण िथा अनदुान प्राि िुने व्यवस्थाका लाखग सििीकरण 

गररनेछ ।  

५. स्थानीय िििरूको सिकायिमा प्रत्येक वडामा शौचालयिरू खनमािण 

गररनेछ । 

५. मानविन्य फोिोर पानी 

प्रशोधन सखिि व्यवस्थापन 

िथा खदसािन्य लेदो 

१. िोलानालामा वािावरणीय बिाव कायम राख्न सखकन ेगरी आवश्यकिा 

अनसुार खवकेखन्द्रि प्रशोधन प्रणाली खनमािण गनि प्राथखमकिा खदइनेछ । 

२. फोिोर पानी सङ्कलन गने प्रणालीको खनमािण र प्रशोधन केन्द्रको स्थापना 
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व्यवस्थापन गद ैनदी-नाला, 

िलाशय, िलाधार िथा 

िाल-िलैयाको पयािवरणीय 

स्वच्छिा िथा सौन्दयििा 

कायम गन े।  

गनि पुुँिीगि िचिको व्यवस्था गदाि आवश्यकिा र मित्त्वका आधारमा संघ 

र प्रदशेले स्थानीय िि र लाभग्रािी समिूको सिलगानीमा ऋण वा अनदुान 

लगानी गनि सक्ने व्यवस्था खमलाइनछे ।  

३. फोिोर पानी व्यवस्थापनमा खनिी लगानी आकखषिि गनि आवश्यकिा र 

खवत्तीय स्रोिको उपलब्धिाका आधारमा पररयोिनािरूमा सम्भाव्यिा न्यनू 

पररपरूक कोषको व्यवस्था गद ैलखगनेछ । 

६. िानपेानी िथा सरसफाइ 

आयोिनािरूलाई िलवाय ु

अनकूुलन िथा खवपद ्

िोखिम न्यनूीकरण िुन ेगरी 

खदगोपना कायम गन े।  

१. िानपेानी िथा सरसफाइ सेवाको खडिाइन िथा खनमािणमा िलवाय ु

पररवििन प्रभाव न्यनूीकरण िथा प्राकृखिक खवपद ्व्यवस्थापन अनकूुलनका 

अवयवलाई समिे समावेश गररनेछ ।  

२. िलवाय ु अनकूुलन कोष िथा अन्य उपलब्ध अन्िरािखरिय कोषमा पिुुँच 

स्थाखपि गरी राखरिय खिि अनकूुलन उपयोग गरी िानपेानी िथा सरसफाइ 

सेवामा सधुार गररनछे ।  

७. िानपेानीका स्रोि िथा 

िलाधार क्षेरको 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 

सजचालन गरी भौगोखलक र प्राकृखिक स्वरूपको समेि िगनेाि गररनछे । 

४. िलस्रोिको बिुउपयोग, एकीकृि उपयोग िथा पनुरुपयोगलाई प्रोत्सािन र 

प्रवििन गररनछे ।  

८. िानपेानी िथा सरसफाइ 

सेवा प्रदायक खनकायिरूको 

समयानकूुल सधुार, 

सदुृढीकरण िथा समायोिन 

गन े। 

१. प्रदशे र स्थानीय ििमा आयोिना छनोि, ििुिमा िथा कायािन्वयन सम्बन्धी 

क्षमिा अखभवखृि कायिक्रम सजचालन गररनछे । 

२. उपभोिा िथा सेवा प्रदायकको क्षमिा वखृि कायिक्रम सजचालन गरी 

सेवास्िरमा अखभवखृि गररनेछ । 

३. िानपेानी िथा सरसफाइ सेवासुँग सम्बखन्धि नीखि, खनयम, मापदण्ड िथा 

खनदखेशका ििुिमा िथा समयानकूुल पररमाििन गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिनाको अन्त्य सम्ममा ८९ प्रखिशिबाि ९९ प्रखिशि नागररकमा आधारभिू स्िरको  िुन,े कररब ४० प्रखिशि 

नागररकलाई सधुाररएको (उच्च िथा मध्यम स्िर) िानपेानी सेवा उपलब्ध भएको िुन,े िलुा खदसामिु क्षेर घोषणा 
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भएका क्षेरिरूमा पणूि सरसफाइका खक्रयाकलापले खनरन्िरिा पाउने र घरायसी, औद्योखगक र अन्य मानव गखिखवखधबाि 

खसखििि कम्िीमा २० प्रखिशि फोिोर पानी प्रशोधन गरी खनरकाशन िथा खवसििन भएको िुनेछ । 

७.५ य िा 

१. पृष्ठभूमि 

राखरिय खवकासमा यवुा सिभाखगिा अखभवखृि 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 लक्ष्य र यथु खभिन-२०२५ ले यवुाको 

खवकास र सिभाखगिामा िोड खदएको छ । 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 समखृिमा यवुाको योगदान सखुनखश्चि गनुि िरूरी छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

यवुा लखक्षि नीखि, योिना िथा कायिक्रमिरूको प्रभावकारी कायािन्वयन िुन नसक्न,ु बिारको माग र िनशखिको 

आपखूििबीच सामजिस्य निुन,ु यवुा खवकासको लाखग ठोस योिना निुन,ु यवुासुँग सम्बखन्धि ि्याङ्कीय आधार निुन,ु 

यवुाको सवािङ्गीण खवकास, उद्यमशीलिा र रोिगारीका अवसर सीखमि िुन,ु ठूलो सङ्ख्यामा यवुा शखि खवदशे 

पलायन िुन,ु खवभेद, कुरीखि र अन्धखवश्वासिन्य खचन्िन िथा अभ्यास समािमा खवद्यमान रिन ुयवुा खवकासका प्रमिु 

समस्या िुन ्।  

३. च नौिी िथा अिसि 

यवुा क्षमिाको खवकास गनुि, यवुा प्रखिभा पलायनलाई रोक्न,ु यवुा लखक्षि िीवनोपयोगी, प्राखवखधक र 

व्यावसाखयक खशक्षा सविसलुभ रूपमा उपलब्ध गराउन,ु स्वदशेमा रोिगारीका अवसर वखृि गनुि, यवुामा सकारात्मक 

सोचको खनमािण गरी स्वयंसेवी संस्कृखिको खवकास र श्रमको सम्मान गने संस्कृखिको खवकास गनुि, खवत्तीय स्रोिमा 

यवुाको सिि पिुुँच सखुनखश्चि गनुि, यवुा सशिीकरण गद ैरारिको सामाखिक, सांस्कृखिक िथा आखथिक रूपान्िरण गनुि, 

खवद्यमान िनसाङ्खख्यक लाभलाई उपयोग गनुि र 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 वखृि िुन,ु िीन ििका सरकारमा यवुाको प्रखिखनखधत्व रिन,ु खवश्वव्यापीकरण 

र सचूना प्रखवखधको खवकासका अवसर प्राि िुन,ु स्वदशेमा रोिगार र स्वरोिगारका अवसर अखभवखृिका लाखग 

सरकारको उच्च प्राथखमकिा रिन ुर िनसाङ्खख्यक लाभको अवस्था खवद्यमान रिन ुयवुा खवकासका अवसर िुन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

यवुाको सवािङ्गीण खवकास रारि खनमािणको प्रमिु आधार । 
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४.२ लक्ष्य 

स्वस्थ, सकारात्मक सोचयिु, उद्यमशील, खसििनशील, अखधकारप्रखि सचेि र कििव्यप्रखि प्रखिबि 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 

अखभवखृि 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 अखभवखृि 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 

गन े। 

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, प्रवििन र 

व्यावसायीकरणमा यवुा सिभाखगिा अखभवखृि गररनेछ । 

३. यवुाद्वारा सजचाखलि उद्यम, 

व्यवसाय िथा उद्योगको 

प्रवििन गन े। 

१. यवुामैरी उद्यमशीलिा सम्बन्धी परामशि िथा पैरवी सेवा र प्राखवखधक 

सियोग उपलब्ध गराइनेछ । 

२. यवुा उद्यमशीलिा िथा रोिगार अखभवखृिको लाखग अन्िरखनकाय समन्वय र 

सिकायिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

३. यवुाद्वारा सजचाखलि उद्यम िथा व्यवसायको खबमा र किाि सरुक्षणको 

व्यवस्था गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४. खवत्तीय स्रोि-साधनमा 

यवुाको पिुुँच खवस्िार गन े। 

१. बैंक ि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 

प्रवििन 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 गन े। 

१. प्रत्येक प्रदशेमा एक-एक विा यवुा नवप्रवििन केन्द्र स्थापना गररनछे । 

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 अखभवखृि गररनेछ । 

४. िीन ििका सरकार, खनिी क्षेर र गरैसरकारी क्षरेबाि खनमािण गररने नीखि 

खनयमिरू यवुामैरी बनाइनछे । 

६. यवुामा स्वयंसेवी 

संस्कृखिको खवकास गन े। 

१. मलुुकको आखथिक िथा सामाखिक खवकासमा यवुालाई खिम्मेवार बनाउन 

स्वयंसेवा कायिलाई अखभयानको रूपमा सजचालन गररनछे । 

२. सामाखिक कुरीखि, अन्धखवश्वास, खवभेद र असमानिा खवरुि यवुा पररचालन 

गररनेछ । 

७. स्काउिको संरचनालाई 

खवकास र खवस्िार गन े। 

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 । 

५. अपेमक्षि उपलमधध  

सीपमलूक िाखलम र खवत्तीय स्रोिमा यवुाको पिुुँच वखृि 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 अखभवखृि 

भई सशुासनको प्रवििनमा िेवा पगुकेो िुनेछ । खवकास खनमािण, स्वास््य, खशक्षा, कृखष, वािावरण र सामाखिक खवकास, 

खवपद ्व्यवस्थापन कायिमा व्यापक रूपमा यवुा स्वयंसेवक पररचालन भएका िुनछेन ्। 
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७.६ लैङ्मगक सिानिा िथा िमहला सिक्तीकिण 

१. पृष्ठभूमि  

नेपालको संखवधानले लैङ्खगक खवभेदको अन्त्य गने संकल्प सखिि मखिलालाई लैङ्खगक भेदभावखवना समान 

वंशीय िक, सरुखक्षि माितृ्व र प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी िक, राज्यका सबै खनकायमा समानपुाखिक समावेशी 

खसिान्िको आधारमा सिभागी िुन ेिक लगायि मौखलक िकको प्रत्याभखूि गरेको छ । िाल मखिला र परुुषको साक्षरिा 

दर क्रमशः ५७.७ प्रखिशि र ७५.६ प्रखिशि, सम्पखत्तमा स्वाखमत्व पगुकेो मखिला २६ प्रखिशि र माि ृमतृ्य ुदर प्रखिलाि 

िीखवि िन्ममा २३९ र मखिला र परुुषको श्रमशखि सिभाखगिा दर क्रमशः २६.३ र ५३.८ प्रखिशि रिकेो छ । त्यसैगरी 

कुल प्रिनन दर २.३ प्रखि मखिला रिकेो छ । नेपालले मखिला खवरुि िुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मलून गन ेसम्बन्धी 

मिासखन्ध, १९७९ को अनमुोदन गरी सोिी अनरुूप नीखि िथा कायिक्रमिरू कायािन्वयन गद ैआएको छ । त्यसैगरी 

खदगो खवकास लक्ष्यमा लैङ्खगक समानिा िथा बाखलका सशिीकरणको खवषय समावेश भएको छ । मखिलाको क्षमिा, 

श्रम, सीप र खसििनालाई खवकास प्रखक्रयामा लगाई संखवधानको ममि अनरुूप सामाखिक समानिा कायम गने कायिक्रम 

सजचालन गनुिपन ेआवश्यकिा रिकेो छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

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 िथा सामाखिक र पाररवाररक बखिरकरणमा परेका िथा खिसंा पीखडि मखिलालाई 

पणूिरूपमा संरक्षण, पनुस्थािपना, सशिीकरण र स्वावलम्बी बनाउन नसखकन,ु सरकारी िथा खवकास साझेदार 

संस्थािरूबाि िुने कायिक्रममा समन्वयको कमी िुन ुयस क्षेरका समस्या िुन ्।  

३. च नौिी िथा अिसि 

आखथिक िथा सामाखिक िीवनमा सारभिू लैङ्खगक समानिा कायम गनुि, राज्यको सबै िि र खनकायिरूमा 

लैङ्खगक दृखष्टकोणलाई मलूप्रवािीकरण गरी लैङ्खगक उत्तरदायी शासन पद्घखि संस्थागि गनुि, संघ, प्रदशे र स्थानीय 

िि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, सम्पखत्तमाखथ मखिलाको पिुुँच स्थाखपि गनुि र ग्रामीण मखिला सखिि समग्र मखिलाको िीवन 

स्िरमा सधुार ल्याउन ुयस क्षेरका चनुौिी िुन ्।  

नेपालको संखवधानले समानिाको िक सखुनखश्चि गनुि, लैङ्खगकमरैी संखवधान िथा ऐन-काननूिरू खनमािण िुन,ु 

राज्यका िीन ििमा मखिलाको रािनैखिक सिभाखगिा उत्साििनक रिन,ु राखरिय मखिला आयोगको संवैधाखनक 

अखधकार सखिि क्षरेाखधकारमा वखृि िुन,ु केन्द्रमा लैङ्खगक उत्तरदायी बिेि प्रणाली संस्थागि िुन,ु खवद्यालय खशक्षामा 

लैङ्खगक समदर कायम िुन ु र समािको मलू्य, मान्यिा र व्यविारमा क्रमशः सकारात्मक पररवििन िुुँद ै आउन ु यस 

क्षेरका अवसर िुन ्। 
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४. सोच, उदे्दश्य, िणनीमि िथा 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 खवरुि िुने सबै प्रकारका भदेभाव, खिसंा र शोषणको अन्त्य गनुि । 

3. आखथिक समखृि 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 कायषनीमि 

१. राज्यका सबै िि र क्षरेले 

लैङ्खगक समानिा 

सम्बन्धी क्षरेगि नीखि, 

काननू िथा कायिक्रम 

ििुिमा गन े। 

१. लैङ्खगक समानिा सम्बन्धी नीखि ििुिमा, खवद्यमान काननू िथा कायिक्रममा 

पनुरवलोकन गरी कायािन्वयन गररनछे । 

२. संघीय, प्रादखेशक िथा स्थानीय ििबाि सबै क्षरेमा समान रूपमा अवसर, पिुुँच, 

प्रखिफल र लाभ सखुनखश्चि गनि लैङ्खगक समानिाको नीखि अवलम्बन गररनेछ । 

२. राज्यका सबै ििको 

सरकार, क्षेर िथा 

खनकायिरूमा लैङ्खगक 

उत्तरदायी शासन पद्घखि 

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 वखृि 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. सारभिू 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 संवेदनशील िुल्याउन नीखिगि व्यवस्था 

गररनेछ । 
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३. राज्यका सबै ििको 

सरकारमा लैङ्खगक 

उत्तरदायी बिेि खवखनयोिन 

पद्घखिलाई संस्थागि गन े। 

१. लैङ्खगक उत्तरदायी बिेि प्रणालीलाई प्रदशे र स्थानीय ििसम्म संस्थागि गद ै

लैङ्खगक बिेि खवखनयोिन अनपुाि वखृि 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 सम्बि व्यखििरूको लाखग लैङ्खगक 

आचारसंखििा बनाई कायािन्वयन गररनछे । 

५. लैङ्खगक लेिापरीक्षण पद्घखिलाई राज्यका सबै ििमा लाग ूगररनछे । 

४. लैङ्खगक समानिा िथा 

सशिीकरण मापन गन े

ि्याङ्क प्रणालीको 

खवकास गन े। 

१. लैङ्खगक समानिा िथा सशिीकरण मापन सचूकिरू ियार गरी अनगुमन िथा 

मलू्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

२. नेपालमा िुने सबै खकखसमका सवेक्षण िथा ि्याङ्क सङ्कलन गदाि लैङ्खगक 

िण्डीकृि खवषय अखनवायि रूपमा समावेश गने व्यवस्था गररनेछ । 

३. प्रदशे िथा स्थानीय ििबाि ियार गररएको प्रखिवेदनको आधारमा संघबाि 

मखिला सम्बन्धी एकीकृि वाखषिक प्रखिवेदन ियार गररनछे । 

५. आखथिक रूपले खवपन्न र 

सामाखिक रूपले पछाखड 

परेका मखिलालाई खवशेष 

प्राथखमकिा खदुँद ैआखथिक 

सशिीकरण र सामाखिक 

रूपान्िरण गन े। 

१. उद्यमशीलिाको माध्यमबाि खपछखडएका िथा खवपन्न मखिलाको आखथिक 

सशिीकरण गनिको लाखग िीखवकोपाििन सधुार कायिक्रम सजचालन गररनछे । 

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 सशिीकरण कायिक्रमलाई दशेव्यापी बनाइनेछ । 

६. मखिला खवकास कायिक्रमलाई पररमाििन गरी खवगिका असल अभ्यास र 

उपलखब्धलाई स्थानीय ििमा संस्थागि गद ैमखिला समिूद्वारा प्रवखििि मखिला 

सिकारी संस्थालाई उत्पादनमलूक व्यवसाय िथा स्वरोिगारको क्षेरमा 

पररचालन गररनेछ । 

७. यौखनक िथा लैङ्खगक अल्पसंख्यक प्रखि सामाखिक खवभेद ििाउन 

सचेिनामलूक िथा क्षमिा अखभवखृि कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

204 | पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१)  

िणनीमि कायषनीमि 

 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 सजचालन िथा आयमलूक कायि गरी स्वरोिगार िथा 

उद्यमशीलिा खवकास गनि सिुखलयिपणूि ऋण िथा खवत्तीय पिुुँचको व्यवस्था 

खमलाइनछे । 

६. मखिला खवरुि िुने सबै 

प्रकारका खिसंा, शोषण र 

भेदभाव अन्त्यका लाखग 

खनरोधात्मक, संरक्षणात्मक 

उपायद्वारा न्यायमा पिुुँच 

अखभवखृि गन े। 

१. मखिलामाखथ िुन े सबै खकखसमका खिसंा खवरुि शनू्य सिनशीलिाको नीखि 

प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

२. लैङ्खगक खिसंा, बोक्सीको आरोप, छाउपडी िस्िा कुरीखि, कुप्रथा अन्त्यका 

लाखग लैङ्खगक खिसंा खवरुिको वषि घोषणा गरी राज्यका सबै ििसम्म सचेिना 

अखभवखृिको लाखग सामाखिक अखभयान सजचालन गररनेछ । 

३. खिसंा पीखडि िथा प्रभाखवि मखिलाको लाखग प्रदशे िथा स्थानीय ििसम्म 

एकीकृि सेवा सखििको दीघिकालीन िथा अल्पकालीन पनुस्थािपना केन्द्र 

सजचालन गररनछे । 

४. लैङ्खगक खिसंा अन्त्यको लाखग आवश्यक संयन्र खनमािण गरी खिसंाखवरुि 

खनगरानी बढाइन ेर पीखडि िथा प्रभाखवि मखिलालाई न्याय प्रदान गररनछे । 

५. मखिला खवरुि िुन े सबै प्रकारका खिसंा, शोषण र खवभेद रोकथाम एवम ्

खनयन्रणका लाखग काननूी उपचार प्रणालीलाई सिि, खछिो र पिुुँचयोग्य 

बनाइनछे । 

 ६. खिसंा पीखडि िथा प्रभाखविका लाखग रािि, उिार, खनःशलु्क काननूी सिायिा, 

मनोसामाखिक परामशि र सीपमलूक कायिक्रमको लाखग प्रदशे र स्थानीय ििमा 

आपत्कालीन पनुस्थािपना कोष स्थापना गररनछे । 

७. लैङ्खगक खिसंाका खवखवध आयामको अध्ययन िथा अनसुन्धान गन े िथा 

लैङ्खगक खिसंामिु क्षेर घोषणा गन े सचूकको खनमािण गरी कायािन्वयनमा 

ल्याइनेछ ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिनाको अन्त्य सम्ममा लैङ्खगक खवकास सचूकाङ्क ०.८९७ बाि ०.९६३ पगुेको िुनछे । िीवनकालमा 

शारीररक, मानखसक वा यौन खिसंाबाि पीखडि मखिला २४.४ बाि १३ प्रखिशिमा घिेको िुनछे । संघ, प्रदशे र स्थानीय 

ििमा लैङ्खगकमरैी काननू ििुिमा भई कायािन्वयन भएको िुनेछ । सबै खकखसमका खवभेद र शोषणमा उल्लेख्य रूपमा 

कमी आएको िुन,े राखरिय आयमा मखिलाको योगदान लेिाङ्कन भएको िुन,े सबै ििमा लैङ्खगक उत्तरदायी बिेि 
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प्रणाली संस्थागि भएको िुने र लैङ्खगक समानिा िथा सशिीकरण मापन गने ि्याङ्क प्रणाली खवकास भएको 

िुनेछ । 

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 समेिी सवािङ्गीण खवकासको प्रत्याभिू गरेको छ । संयिु रारि संघीय 

बालअखधकार सम्बन्धी मिासखन्ध, १९८९ िथा अन्य बालअखधकार सम्बन्धी अन्िरािखरिय सखन्ध र इच्छाधीन 

आलेििरूमा गरेको प्रखिबििानरुूप नपेाल सरकारले बाल अखधकार सम्बन्धी नीखि िथा काननू ििुिमा गरी 

कायािन्वयन गद ै आएको छ । खदगो खवकास लक्ष्यमा बालबाखलकाको गणुस्िरीय खशक्षा िथा स्वास््य, सरुखक्षि, 

पिुुँचयोग्य र िररि सावििखनक स्थलमा पिुुँच, बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरी खवरुि िु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. प्रि ख सिस्या 

 सबै बालबाखलकाको गणुस्िरीय खशक्षा, स्वास््यमा सिि पिुुँच निुन,ु मनोरजिन, बालसिभाखगिा, बालमरैी 

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,ु काननूको खववाद र बाल खबज्याईिंस्िा समस्याको प्रभावकारी सम्बोधन गरी 

उनीिरूको भावी िीवनलाई सिि बनाउुँद ै पररवार र समािमा पनुखमिलन र पनुस्थािपना गराउन नसक्न ु र वैकखल्पक 

स्यािारको माध्यमबाि अनाथ बालबाखलकाको पनुस्थािपना गनि नसक्न ुयस क्षेरका समस्या िुन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

 खवज्ञान र प्रखवखधको खवकास, शिरीकरण, खवकखसि खवश्वव्यापी मलू्य-मान्यिा र बदखलुँदो पररखस्थखिलाई 

मध्यनिर गद ैबाल अखधकारको संरक्षण र प्रवििन प्रभावकारी रूपमा गनुि, खशक्षा, स्वास््य, मनोरजिन, बालसिभाखगिा 

र बालमरैी वािावरणको खवकास गद ै सङ्कि 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 ् कुनै पखन बिानामा बालअखधकारबाि वखजचि 

बालबाखलकाको उखचि संरक्षण र व्यवस्थापन गरी उनीिरूको भखवरय सखुनखश्चि गनुि यस क्षरेका चनुौिी िुन ्। 

 संखवधानले बालबाखलकाको िकलाई मौखलक िकको रूपमा प्रत्याभिू गनुि, संघीय संरचना अनसुार 

बालबाखलका सम्बन्धी काननू, नीखि, योिना, कायिक्रम िथा संस्थागि संयन्र स्थानीय ििदखेि संघसम्म 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 
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खदइन,ु बालबाखलकाको संरक्षण सम्बन्धी खवषय िीन ििको सरकारको अखधकार क्षेरखभर पनुि, सरकार, संघ-संस्था र 

नागररक समािबीच समन्वय, सियोग, सििीकरण र सिकायिमा अखभवखृि िुन ु ि बाल अखधकारको संरक्षण िथा 

प्रवििनको सवालमा सरोकारवालािरूमा सचिेना र सिकायि वखृि िुुँद ैिान ुयस क्षेरका अवसर रिकेा छन ्। 

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 प्रवििन गरी रारि खनमािण गनि सक्न ेयोग्य र सक्षम नागररकको रूपमा खवकास गने । 

४.३ उदे्दश्य 

१. बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरीको अखधकारको संरक्षण र प्रवििन गनुि । 

२. बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरीमैरी वािावरण खसििना गनुि । 

३. बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरी खवरुि िु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 गररनेछ । 

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 

काननू र यौन िथा प्रिनन स्वास््य खवषयलाई समावेश गररनछे ।  

५. खवद्यालयमा अध्यापन गने खशक्षक खशखक्षकािरूलाई बालअखधकार, यौन 

िथा प्रिनन स्वास््यका खवषयमा आधारभिू ििको प्रखशक्षण खदइनछे । 

२. बालबाखलकाको मानखसक िथा 

शारीररक खवकासका लाखग 

प्रारखम्भक बालखवकासमा पिुुँच 

वखृि गन े। 

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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३. बालबाखलका िथा 

खकशोरखकशोरी खवरुि िुने सबै 

प्रकारका खिसंाको अन्त्य गरी 

उनीिरूको िीवनलाई सरुखक्षि 

बनाउन े। 

१. बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरी खवरुि िुने खिसंा, यौन दवु्यिविार, 

बालश्रम, बलात्कार, बेचखबिन िस्िा अपराध खवरुि शनू्य 

सिनशीलिाको नीखि अबलम्बन गररनछे ।  

२. बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरी खवरुिको अपराध खनयन्रण गनि 

काननूी सधुार गररनेछ । 

३. बालबाखलका माखथ िुने शारीररक िथा मानखसक सिाय खवरुि अखभयान 

सजचालन गरी खवद्यालयलाई बालमैरी िथा शाखन्ि क्षेर घोषणा 

गररनेछ ।  

४. बालबाखलकाको आपि् कालीन उिार 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 काननू िथा कायिखवखध 

खनमािण गरी कायािन्वयन गररनेछ । 

६. प्रदशे िथा स्थानीय ििमा आपत्कालीन बाल उिारकोष स्थापना र 

व्यवस्थापन गररनछे । 

७. अनलाइन सरुक्षालाई प्रभावकारी बनाउुँद ै इन्िरनेिको दरुूपयोगबाि पन े

सबै प्रकारका नकारात्मक असरबाि बालबाखलकालाई संरक्षण गनि 

राज्यसंयन्र र सरोकारवालासुँग साझेदारी गरी कायिक्रम सजचालन 

गररनेछ । 

८. बाल खववाि, बाल श्रम, बालबाखलका खवरुिको खिसंा, बाल यौन 

दवु्यिविार, बालबाखलका बचेखबिन िथा गरै काननूी ओसार-पसार 

लगायि बालबाखलका सम्बन्धी काननूी प्रावधानका खवषय र नैखिक 

खशक्षाको खवषय खवद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गररनेछ । 

९. खवद्यालयमा बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरी खवरुि िु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 

बालबाखलका िथा 

खकशोरखकशोरीलाई राज्यबाि 

संरक्षण र संवििन गन े। 

१. अनाथ एवम ् खवशेष संरक्षणको आवश्यकिा भएका बालबाखलकाका 

लाखग िन्मदिाि र नागररकिा पाउन ेप्रखक्रया सरलीकरण गररनेछ । 

२. अनाथ, असिाय, बेवाररसे, अशि, अपाङ्गिा भएका र खवशेष 

संरक्षणको आवश्यकिा भएका बालबाखलका िथा खकशोरखकशोरीको 

संरक्षण र प्रवििन गनि अस्थायी संरक्षण सेवाको व्यवस्थापन गररनेछ । 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

208 | पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१)  

िणनीमि कायषनीमि 

३. सडक बालबाखलकाको उिार र पनुस्थािपना, रोकथाम िथा खनयन्रणमा 

प्रदशे िथा स्थानीय िि समिेबाि अखभयान सजचालन गररनेछ । 

४. बालगिृ, बालसधुार गिृ, खनगरानी कक्ष िथा अस्थायी संरक्षण सेवामा 

रिकेा बालबाखलकाको िानपान, स्वास््य िथा सरुक्षाको खवषयमा 

उपयिु मापदण्ड खनमािण गरी सोको आधारमा सजचालन गनि खनरन्िर 

अनगुमन गरी सधुार गररनछे । 

५. अपाङ्गिा भएका खवशेषिः बौखिक अपाङ्गिा भएका 

बालबाखलकाको उपचार सेवालाई प्राथखमकिा खददं ै त्यस्िो सेवालाई 

सिि र प्रभावकारी बनाइनछे । 

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 खकशोरखकशोरीको 

सिभाखगिा बढाइनछे । 

२. बालबाखलकाको शारीररक, मानखसक र शैखक्षक खवकासमा अवरोध िथा 

बाधा नपने गरी बाल सिभाखगिालाई प्रवििन 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 काननूी व्यवस्था 

गररनेछ । 

२. िनुसकैु क्षेरमा कायिरि श्रखमकको अनगुमन गरी बाल श्रखमकको उिार 

िथा पनुस्थािपना गररनछे । 

३.  प्रदशे िथा स्थानीय िि समिेबाि सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्यका 

लाखग काननूी, 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 । 

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 अखभवखृि 

सम्बन्धी खवषय खशक्षक िथा सबै सरकारी खनकायको िाखलम 

पाठ्यक्रममा समावेश गरी अखभमिुीकरण िथा क्षमिा अखभवखृि 

िाखलम प्रदान गररनछे । 

८. खवद्यमान बालगिृको संस्थागि १. खवशेष संरक्षणको आवश्यकिा भएका बालबाखलकालाई वैकखल्पक 
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आवासीय संरक्षणलाई 

खनरुत्साखिि िथा खनःसंस्थाकरण 

गद ैअखन्िम खवकल्पको रूपमा 

मार संरक्षण गने गरी अन्य 

वैकखल्पक िरेचािलाई प्रवििन 

गन े। 

िरेचािको व्यवस्था गने प्रणाली स्थापना गररनेछ । 

२. सन्िान नभएका दम्पखि, एकल मखिला िथा परुुषले धमिपरु धमिपरुी 

खलन चािमेा स्थानीय बालअखधकार 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 िीन ििमा बालअखधकार संरक्षण िथा सम्बििन सम्बन्धी नीखि, काननू, योिना िथा कायिक्रम र 

मापदण्ड कायािन्वयन भएको िुन,े खवशेष संरक्षणको आवश्यकिा भएका बालबाखलकाको अखधकार संरक्षण भएको िुन,े 

बालबाखलकाको खशक्षा, पोषण र स्वास््य सम्बन्धी सेवा-सखुवधामा पिुुँच पगुेको िुन,े बालबाखलकाखवरुि िुने सबै 

प्रकारका शारीररक र मानखसक शोषण, खिसंा र दवु्यिविार उल्लेख्य रूपमा न्यनूीकरण भएको िुन,े सरकारी खनकाय, 

संस्था, बाबआुमा िथा संरक्षकको बालबाखलकाप्रखिको दाखयत्व अखभवखृि भएको िुन ेर बालबाखलका िोििलास नं. 

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, पिुुँचयोग्य र िररि सावििखनक स्थानमा सविसलुभ पिुुँच अखभवखृि गन ेखवषय समावशे भएको छ । 

सरकारले ज्येष्ठ नागररकको संरक्षण, स्यािारससुार र सरुक्षा गनिको लाखग विृाश्रम (िरेचाि केन्द्र) र खदवा सेवा केन्द्र 

सजचालन, यािायािमा खवशेष सिुखलयि, औषधोपचार, सामाखिक सरुक्षा भत्ता लगायिका सेवा-सखुवधा प्रदान गद ै

आएको छ । उनीिरूको िीवन सिि, सरुखक्षि एवम ् सम्माखनि बनाई सामाखिक न्याय कायम गनुिपन े आवश्यकिा 

रिकेो छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

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-ुआमाप्रखि परूा गनुिपन ेदाखयत्व विन र िरेचािमा क्रमशः 

ह्रास िुुँद ैिान,ु बढ्ुयौलीको कारणले लाग्न ेखवखभन्न रोगिरूको खनदान िथा उपचारको यथोखचि व्यवस्था निुन ुर ज्यषे्ठ 

नागररक प्रखिको श्रिा र सम्मानमा ह्रास आउन ुयस क्षरेका समस्या िुन ्। 
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३. च नौिी िथा अिसि 

ज्येष्ठ नागररकका खवषयलाई समान रूपमा सम्बोधन र व्यवस्थापन गनुि, ज्येष्ठ नागररकको सङ्ख्यामा वखृि िुुँद ै

िाुँदा सो अनसुार सेवा-सखुवधाको पयािि व्यवस्था गनुि, ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुवलाई समाि खवकास र 

पवूािधार खनमािणमा उपयोग गनुि, ज्येष्ठ नागररकमाखथ िुन े खिसंा र दवु्यिविारको अन्त्य गनुि, उनीिरूको आखथिक िथा 

सामाखिक िक अखधकारको संरक्षण गनुि र उनीिरूका लाखग उपयिु एवम ्पयािि खदवा सेवा केन्द्र, क्लब, औषधोपचार 

सखििको आरोग्य आश्रमको खनमािण िथा सजचालन गनुि यस क्षेरका चनुौिी रिकेा छन ्। 

संखवधानिारा ज्येष्ठ नागररकको खवशेष संरक्षण िथा सामाखिक सरुक्षाको िक सखुनखश्चि गनुि, ज्येष्ठ नागररकको 

व्यवस्थापन स्थानीय ििको अखधकार क्षेरखभर रिन,ु ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुवलाई उपयोग गने वािावरण 

खसििना िुुँद ै िान ु र ज्येष्ठ नागररकको िक अखधकारको रक्षा र प्रवििन गनि राखरिय र अन्िरािखरिय स्िरमा सरकारको 

प्रखिबििा रिन ुयस क्षरेका अवसर रिकेा छन ्। 

४. सोच, लक्ष्य ि उदे्दश्य, िणनीमि िथा 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 

समखृिका लाखग उपयोग गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. पाररवाररक, आखथिक र काननूी संरक्षणको माध्यमबाि ज्येष्ठ नागररकको िक अखधकारको संरक्षण र प्रवििन 

गनुि । 

२. ज्येष्ठ नागररकलाई आवश्यक सेवा-सखुवधा उपलब्ध गराउन ु। 

३. ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुवलाई आखथिक-सामाखिक रूपान्िरण र खवकासमा उपयोग गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. पाररवाररक र सामाखिक 

माध्यमबाि ज्येष्ठ नागररकको 

लाखग िरेचाि, स्यािार-ससुार र 

उपयिु वािावरण खसििना 

गन े। 

१. आफ्ना आमाबाबलुाई सन्िानले अखनवायि िरेचाि गनुिपन े पद्घखिको 

खवकास गररनेछ । 

२. ज्येष्ठ नागररकको आखथिक िथा सामाखिक िक अखधकार संरक्षणको 

लाखग ज्येष्ठ नागररक संरक्षण नीखि ििुिमा गरी कायािन्वयन गररनेछ ।  

३. ज्येष्ठ नागररकप्रखि िुनसक्न े खवखभन्न प्रकारका खिसंा िथा दवु्यिविार 

खनयन्रणका लाखग आवश्यक संयन्र खनमािण गरी कायािन्वयन गररनेछ ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

४. ज्येष्ठ नागररकको उपचार र िरेचािको लाखग एक सय शैयाभन्दा 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 काननूी ि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 खबसिने रोग आखदबाि प्रभाखवि ज्यषे्ठ 

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 वखृि 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 गररनछे । 

४. ज्येष्ठ नागररकको सरुक्षा र 

सिििाको लाखग सामाखिक 

सरुक्षाका सेवालाई वखृि गन े। 

१. ज्येष्ठ नागररकलाई सम्मान, आदर र सिििाको लाखग खवखभन्न सेवा र 

सखुवधामा खवशेष छुि र सिुखलयिको व्यवस्था गररनछे । 

२. सरोकारवाला खनकायबीच समन्वय िथा सिकायिमा शारीररक एवम ्

मानखसक रूपमा कमिोर भएका र असिाय ज्येष्ठ नागररकलाई सेवा-

सखुवधा प्रदान गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुवको सामाखिक खवकास र पवूािधार खनमािणमा उपयोग भएको िुन,े असिाय, 

असि र पररत्यि ज्येष्ठ नागररक संरखक्षि भएको िुन,े ज्येष्ठ नागररक माखथ िुने खिसंा िथा दवु्यिविारमा कमी आएको 

िुने र ज्येष्ठ नागररक क्लब, खदवा सेवा केन्द्र एवम ्आरोग्य आश्रमको स्थापना र सजचालन भएको िुनेछ । 
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७.९  अपाङ्गिा भएका व्यमक्त 

१. पृष्ठभूमि 

संखवधानले आखथिक समानिा, समखृि र सामाखिक न्याय सखुनखश्चि गनि समानपुाखिक समावेशी र 

सिभाखगिामलूक खसिान्िका आधारमा समिामलूक समाि खनमािण गने संकल्प गद ै राज्यले अपाङ्गिा भएका 

व्यखिका लाखग खवशेष व्यवस्था गरेको छ । अपाङ्गिा भएका व्यखिको नागररक, रािनैखिक, आखथिक, सामाखिक 

िथा सांस्कृखिक अखधकार सखििको सम्मानिनक िीवनयापनको अखधकारलाई काननूले संरक्षण र प्रवििन गरेको छ । 

खदगो खवकास लक्ष्यले अपाङ्गिामैरी खवद्यालय लगायिका सावििखनक स्थलमा सरुखक्षि, समावेशी र सविसलुभ 

पिुुँचको खवषय समावेश गरेको छ । नेपालले अपाङ्गिा भएका व्यखिको अखधकार सम्बन्धी मिासखन्ध, २००६, 

एखसया िथा प्रशान्ि क्षेरको क्षेरीय इन्चोन रणनीखि (२०१३-२०२२) लगायिका अन्िरािखरिय प्रखिबििािरूको 

कायािन्वयन गद ैआएको छ । खवश्वव्यापी मान्यिा अनसुारको समदुायमा आधाररि पनुस्थािपना कायिक्रम कायािन्वयनमा 

रिकेो छ । अपाङ्गिा भएका व्यखिको सम्मान एवम ् अखधकार प्रवििनका लाखग राज्यले समावेशी, समन्याखयक र 

सिभाखगिालाई िोड खदन आवश्यक रिकेो छ ।  

२. प्रि ख सिस्या  

अपाङ्गिामरैी 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 अपाङ्गिामैरी 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. च नौिी िथा अिसि 

संघीय प्रणाली बमोखिम स्थानीय ििसम्म अपाङ्गिा भएका व्यखिको अखधकार सम्बन्धी ऐनले खनदखेशि गरेको 

संरचनाको खनमािण, आवश्यक नीखिको व्यवस्था र सोको लाखग आवश्यक स्रोि-साधनको व्यवस्था गनुि, सबै प्रकारका 

अपाङ्गिा भएका व्यखिको लाखग पवूािधार, आवश्यकिा अनसुार सेवा-सखुवधा िथा उपकरणको व्यवस्थापन गनुि, 

दगुिम ग्रामीण स्थानमा सिि सेवा-सखुवधाको व्यवस्थापन र सबै भौखिक संरचनालाई अपाङ्गिामैरी बनाउन,ु पणूि 

अशि, अखि अशि र बौखिक अपाङ्गिा भएका व्यखिको लाखग सियोगी व्यखि र पनुस्थािपनाको व्यवस्था गनुि र 

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 काननू िथा नीखिको ििुिमा र 

कायािन्वयन िुन,ु अन्िरािखरिय मिासखन्ध, खदगो खवकासको लक्ष्य आखदमा अपाङ्गिा भएका व्यखिको लाखग खवखभन्न 
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प्रावधान रिन ुर अन्िरािखरिय मिासखन्धको पक्ष रारि भएकाले अपाङ्गिाको खवषयलाई सम्बोधन गनिको लाखग सरकार 

र सरोकारवाला खनकायिरूसुँग सिकायि र साझेदारीमा वखृि िुन ुयस क्षेरमा अवसरका रूपमा रिकेा छन ्। 

४. 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 सामाखिक आखथिक 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 पनुस्थािपना, 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 काननू पनुरवलोकन 

गन े। 

१. सबै प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यखिको िीवनयापनको लाखग 

उनीिरूको सिभाखगिामा अपाङ्गिामरैी नीखि िथा कायिक्रम ििुिमा 

गरी कायािन्वयन गररनछे । 

२. अपाङ्गिा भएका व्यखिका लाखग आवश्यक पने सामाखिक सरुक्षाका 

कायिक्रमको दायरा खवस्िार गरी प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन 

गररनेछ ।  

३. अपाङ्गिा भएका व्यखिलाई सरकारी र खनिी क्षेरमा रोिगारीको 

अवसर वखृि गररनछे ।  

४. अपाङ्गिा सम्बन्धी पखिचानका लाखग आवश्यक पवूि परीक्षण प्रणाली 

(Early Screening System) को खवकास गररनछे । 

२. भौखिक संरचना अपाङ्गिामरैी 

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 
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िणनीमि कायषनीमि 

अपाङ्गिामरैी बनाई दखैनक खक्रयाकलाप गनि सरल िुन े वािावरण 

खनमािण गररनछे ।  

३. सावििखनक भौखिक संरचना, पवूािधार िथा यािायािका साधन 

अपाङ्गिामरैी बनाइनछे । 

४. अपाङ्गिा भएका बालबाखलकालाई खवद्यालय भनािमा प्राथखमकिा र 

खशक्षण खसकाई पद्घखि िथा पाठ्यक्रम अपाङ्गिामरैी बनाई गणुस्िरीय 

खशक्षामा सबै अपाङ्गिा भएका बालबाखलकाको पिुुँच वखृि गररनेछ । 

५. अपाङ्गिा भएका व्यखिका लाखग आय-आििन गन े कायिक्रम ििुिमा 

गरी उनीिरूलाई आत्मखनभिर बनाइनेछ । 

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, बौखिक 

अपाङ्गिा भएका िथा नदखेिने अपाङ्गिा भएका व्यखिका लाखग 

आवश्यक पने खवखशष्ट प्रकारको सेवा र सखुवधा उपलब्ध िुने व्यवस्था 

खमलाइनछे । 

३. पणूि अशि अपाङ्गिा भएका व्यखिका लाखग सािै प्रदशेमा सबै 

प्रकारका सखुवधा सखििका अपाङ्ग ग्राम स्थापना र सजचालन 

गररनेछ । 

४. सचूना, सजचार िथा प्रखवखधको 

सखुवधामा समेि अपाङ्गिा 

भएका व्यखिको पिुुँच सखुनखश्चि 

गने गरी सेवाको उपलब्धिा र 

उपकरणको व्यवस्था गन े। 

१. आमसजचार, सचूना र प्रखवखधमा अपाङ्गिा भएका व्यखिको पिुुँच 

सखुनखश्चि गने गरी सेवाको उपलब्धिा र उपकरणको व्यवस्था क्रमशः 

गद ैलखगनेछ । 

५. अपाङ्गिा भएका व्यखिप्रखि 

गररने खवखभन्न प्रकारको 

अन्धखवश्वास, खवभेद र खिसंा 

अन्त्य गन े। 

१. अपाङ्गिा भएका व्यखिप्रखि गररने खवखभन्न प्रकारको अन्धखवश्वास, 

खवभेद र सबै प्रकारका खिसंा खनयन्रण र खनराकरण गने कायिक्रम 

सजचालन गररनछे । 

५.  अपेमक्षि उपलमधध 

अपाङ्गिा भएका व्यखिको लाखग आवश्यक पने सेवा-सखुवधा सिि रूपमा उपलब्ध भएको िुन,े सावििखनक 

भौखिक संरचना अपाङ्गिामरैी भएको िुन,े अपाङ्गिा भएका बालबाखलकाको खवद्यालय भनािदर वखृि भएको िुन ेर 
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अपाङ्गिा भएका व्यखि खवशेषिः पणूि अशि अपाङ्गिा, अखि अशि अपाङ्गिा, अखिज्म, डाउन खसन्रोम, 

बौखिक अपाङ्गिा भएका व्यखिका लाखग खशक्षा, स्वास््य सखुवधा सखििको पनुस्थािपना सेवा उपलब्ध भएको िुनेछ । 

७.१० खेलक द  

१. पृष्ठभूमि 

व्यखिको शारीररक िन्दरुुस्िी, सामाखिक, मानखसक र संवेगात्मक पक्षको सन्िुखलि खवकासमा िलेकुदको 

मित्त्वपणूि भखूमका रिन्छ । िेलकुद राखरिय एकिा सदुृढ गन ेर अन्िरािखरिय क्षेरमा राखरिय पखिचान स्थाखपि गन ेप्रमिु 

माध्यमको रूपमा रखिआएको छ । खवश्वव्यापी मलू्य मान्यिा र प्रखवखधको संयोिनबाि नागररकलाई रोिगारको अवसर 

खसििना गनि, िेल पयििनको माध्यमबाि खदगो खवकासका खशक्षा, स्वास््य, लैङ्खगक समानिा िथा आखथिक वखृि 

लगायिका लक्ष्यिरू िाखसल गनि स्थानीय ििदखेि नै िेलकुदको संस्थागि खवकास एवम ्पवूािधार खनमािण गरी 'सबैका 

लादग खेलकुि' अखभयानलाई साथिकिा खदन आवश्यक छ ।  

२. प्रि ख सिस्या  

िेलकुद खवकासका लाखग पयािि पवूािधार िथा िले 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 

खवषयगि संघिरूको क्षमिा खवकास एवम ् संस्थागि सशुासन कायम िुन नसक्न,ु िेलकुदका पवूािधार खवकास िथा 

प्रखियोखगिा आयोिनामा खनिी िथा अन्िरािखरिय लगानी आकखषिि गनि नसक्न ु र पवििीय, पयििकीय र सािखसक 

िेलकुद गखिखवखध पयािि मारामा सजचालन गनि नसक्न ुयस क्षरेका प्रमिु समस्याका रूपमा रिकेा छन ्।  

३. च नौिी ि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 सम्वििन गनुि, िेलकुद 

प्रखशक्षण िथा प्रखियोखगिािरूमा नयाुँ खशल्प (Technique) र खवज्ञान प्रखवखधको प्रयोग गनुि, िेलकुदको खवकासमा 

लगानी अखभवखृि गनुि, गरैसरकारी र खनिीक्षेरको लगानी आकखषिि गनुि, िेलकुदलाई िीवनको अखभन्न अंगको रूपमा 

स्थाखपि गद ै व्यवसाय र रोिगारीको रूपमा खवकास गनुि, िेलकुद सम्बि खनकायिरूमा व्यवस्थापकीय र संस्थागि 

क्षमिा अखभवखृि गनुि र राखरिय िथा अन्िरािखरियस्िरका मान्य मापदण्डका आधारमा व्यवस्थापन िथा खनयमन गनुि 

िेलकुद खवकासका प्रमिु चनुौिी रिकेा छन ्। 

िेलकुदलाई राखरिय एकिा सढृुढ गने र अन्िरािखरिय क्षरेमा सम्मान अखभवखृि गने माध्यमका रूपमा खलन,ु संघ, 

प्रदशे र स्थानीय ििलाई िलेकुद क्षेरको खवकासका लाखग खिम्मेवार बनाइन,ु शारीररक व्यायाम, योग िथा िेलकुद 

गखिखवखधिरूको मित्त्वप्रखि िनमानसमा रुची र िागरुकिा बढ्द ै िान,ु उच्च भभूागीय िथा सािखसक िेलकुद 
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खवकासका प्रचरु सम्भावना रिन,ु िेलकुद गखिखवखधमा खनिी क्षरेको सिभाखगिा क्रमश: वखृि िुुँद ै िान ु र िेलकुद 

पयििन प्रवििनको प्रचरु सम्भावना रिन ुिलेकुद खवकासका अवसर िुन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य , िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

स्वच्छ, व्यावसाखयक र प्रखवखधमरैी िेलकुद अखभवखृि । 

४.२ लक्ष्य 

िेलकुदको खवकास र खवस्िार गरी स्वस्थ, सक्षम र अनशुाखसि नागररक ियार पाद ैअन्िरािखरिय िगिमा रारिको 

सम्मान अखभवखृि गद ैपखिचान स्थाखपि गने । 

४.३ उदे्दश्य 

१. िेलकुद पवूािधारको खवकास, खवस्िार र स्िरोन्नखि गनुि ।  

२. िेलकुद क्षरेलाई प्रखिस्पधी र व्यावसाखयक बनाउन ु। 

३. सबै क्षेरमा िेलकुदलाई मलूप्रवािीकरण गनुि ।  

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. सबै ििसुँगको समन्वय र 

सिकायिमा िलेकुद पवूािधारको 

खनमािण, संरक्षण र स्िरोन्नखि 

गन े। 

१. प्रत्येक प्रदशेमा प्रदशे स्िरीय रङ्गशाला र सखुवधा सम्पन्न िले मदैान 

खनमािण गररनछे । 

२. प्रदशे र स्थानीय स्िरमा सखुवधा सम्पन्न िेलकुद पवूािधारको खनमािण िथा 

स्िरोन्नखि गररनेछ । 

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 क्षरेलाई प्रखियोखगिा आयोिना िथा प्रखशक्षणको लाखग लगानी गनि 

उत्प्रेररि गररनछे । 

३. िेलकुद खवकासमा आबि 

खनकाय/संघ-संस्थािरूको 

क्षमिा खवकास िथा 

संस्थािरूमा सशुासन प्रवििन 

गन े। 

१. िेलकुदसुँग सम्बखन्धि संघ-संस्थाको संस्थागि सदुृढीकरण िथा 

सशुासन अखभवखृि गररनछे । 

२. िेलकुद सम्बन्धी अध्ययन िथा खवकासका लाखग छुटै्ट शैखक्षक संस्थाको 

स्थापना गररनछे । 

३. िेलकुदका मखु्य मखु्य खवधाका प्रखिष्ठानको स्थापना र सजचालन 

गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४. एखण्ि डोखपङ, म्याच खफखक्सङ िथा बल िेम्पररङ िस्िा गरैकाननूी कायि 

खनरुत्साखिि गनि सचेिनामलूक कायिक्रम सजचालन गररनछे । 

४. प्रखिभावान िलेाडीको 

पखिचान, क्षमिा खवकास िथा 

प्रोत्सािनको व्यवस्था गने । 

१. स्थानीय स्िरदखेि नै िेलकुद प्रखियोखगिा आयोिना गरी प्रखिभावान ्

िेलाडीको पखिचान िथा खवकास गररनेछ । 

२. राखरिय स्िरका प्रखिभाशाली िलेाडी िथा प्रखशक्षकलाई प्रोत्सािन िथा 

परुस्कृि गद ैखनयखमि रूपमा स्वदशेी िथा वैदखेशक प्रखशक्षणको व्यवस्था 

गररनेछ । 

३. िेलकुद क्षेरमा अक्षय कोषको व्यवस्था गरी िलेाडीको सामाखिक 

सरुक्षा सखुनखश्चि गररनेछ ।  

४. अन्िरािखरिय स्िरमा पदक िाखसल गनि सम्भाव्यिा रिकेा िेलकुदलाई 

प्रोत्सािन गररनछे । 

५. समािका प्रत्येक िि र क्षेरमा 

िेलकुदको मित्त्व स्थाखपि गद ै

सबै उमेर समिूका नागररक 

सिभागी िुने अवसर खसििना 

गन े। 

१. बालबाखलकालाई आफ्नो अन्िखनिखिि क्षमिाको खवकास गनि प्रत्येक 

खवद्यालयमा िलेकुद खवकास, प्रखशक्षण र अभ्यासलाई अखभन्न अंग 

बनाइनछे । 

२. खवशेष िथा पारा िेलकुदको खवकास र खवस्िारमा िोड खदइनछे ।  

३. सम्भाव्य स्थानको पखिचान गरी िले शिर (Sports City) को खवकास 

गररनेछ । 

४. खनयखमि शारीररक व्यायाम र योगसम्बन्धी खक्रयाकलापलाई अखभवखृि  

गररनेछ । 

५. आमनागररकको रूखच िथा स्वास््य प्रवििन गने िलेको खवकासका 

लाखग खवशेष कायिक्रम सजचालन गररनछे ।  

६. आखथिक िथा सामाखिक 

खवकासका लाखग िलेकुद 

गखिखवखधलाई प्राथखमकिा खदने । 

१. िेलकुद खक्लखनक स्थापना िथा स्िरवखृि गररनछे । 

२. सािखसक, पयििकीय, मनोरजिनात्मक र व्यावसाखयक िेलकुदलाई 

प्रवििन गररनछे ।  

३. नेपालमा खवखभन्न खवधाका मरैीपणूि िथा व्यावसाखयक िलेकुद 

प्रखियोखगिा आयोिना गररनेछ । 

४. कुनै िेलमा खवशेष खवज्ञिा िाखसल गरेका दशेसुँग समझदारी गरी 

िेलाडीको अनभुव, ज्ञान र सीप आदान प्रदान कायिमा सिकायि गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

संघमा अन्िरािखरिय स्िरको राखरिय िेलकुद पररसर, सब ैप्रदशेमा एक-एक विा सखुवधा सम्पन्न रङ्गशाला र सबै 

स्थानीय िििरूमा िले ग्राम खनमािण भई सजचालनमा आएका िुनेछन ्। सबैका लाखग िेलकुद (बालबाखलका, यवुा, 
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ज्येष्ठ नागररक, खवशेष क्षमिा भएका र पारा िलेाडी) प्रखियोखगिाको आयोिना गरी सबैलाई सिभागी िुन ेअवसर 

खसििना भएको िुनेछ । प्रखिभावान िेलाडीको पखिचान गरी प्रखवखधिरूको माध्यमबाि प्रखशक्षण खदई िलेाडीको िले 

कौशलमा स्िरोन्नखि भई अन्िरािखरिय पदक िाखसल दर वखृि भएको िुनछे । २,५०० खम. भन्दा बढी उचाइका ५ 

स्थानमा उच्च भभूागीय िेलकुद िाखलम केन्द्र स्थापना र सजचालन िुनकुा साथै सािखसक िलेकुद प्रखियोखगिाको 

आयोिना माफि ि पयििन प्रवििनमा सियोग पगुेको िुनछे । िलेकुदको पवूािधार खनमािण, स्िरोन्नखि र व्यवस्थापनका 

साथै प्रखियोखगिा सजचालनमा खनिी क्षरेको सिभाखगिा अखभवखृि भएको िुनछे । खवद्यालयमा िेलकुद खवकास, 

प्रखशक्षण र अभ्यासमा वखृि भएको िुनछे । 

७.११ सािामजक स िक्षा ि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 गनुि परररिकेो 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 िो । नेपालको 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 प्रखिबििा परूा गनि र खदगो खवकास लक्ष्यको प्राखिका 

लाखग नागररकलाई सामाखिक सरुक्षा र संरक्षण प्रदान गनुि आवश्यक िुन्छ । यसथि, खवखभन्न क्षेरमा खवखभन्न खनकायबाि 

सजचाखलि सामाखिक सरुक्षा र संरक्षणका कायिक्रमलाई एकीकृि ढाुँचामा आबि गरी थप प्रभावकारी बनाउन 

आवश्यक दखेिएको छ । 

आखथिक िथा सामाखिक वखजचिीकरण िथा िोखिममा परेका व्यखि िथा पररवारका लाखग सामाखिक 

संरक्षणका लाखग सामाखिक सरुक्षा ऐन, २०७५ िारी भएको िथा श्रखमकको सामाखिक सरुक्षाका लाखग योगदानमा 

आधाररि सामाखिक सरुक्षा ऐन, २०७४ कायािन्वयनमा रिकेो छ । िाद्यान्न, पोषण, स्वास््य, खशक्षा, कृखष, श्रम िथा 

रोिगारी लगायिका क्षेरमा सामाखिक सरुक्षा र संरक्षणका लखक्षि कायिक्रम सजचाखलि छन ्। आ.व. २०७५/७६ मा 

कुल बिेिको ११.७ प्रखिशि रकम सामाखिक सरुक्षा र संरक्षणको क्षेरमा खवखनयोिन भएको छ ।  

२. प्रि ख सिस्या 

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 आबि गनि नसखकन,ु नागररकिरूको सामाखिक सरुक्षा 
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कायिक्रमिरूमा सिि पिुुँच स्थाखपि गनि नसखकन ुर सामाखिक सरुक्षा खविरण प्रणाली प्रभावकारी निुन ुर कायािन्वयनमा 

सरकारी, सिकारी, खनिी िथा सामदुाखयक क्षेरबीच समन्वय निुन ुिस्िा समस्या रिकेा छन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

योगदानमा आधाररि सामाखिक सरुक्षा प्रणालीमा सबैको आबििा बढाउन,ु सामाखिक सरुक्षा र संरक्षण 

सम्बन्धी योिनालाई खवत्तीय रूपमा खदगो बनाउन,ु सामाखिक सरुक्षालाई आखथिक-सामाखिक खवकासका अन्य क्षरेका 

नीखि िथा कायिक्रमसुँग आबि गनुि, वास्िखवक वखजचिीकरण र िोखिममा रिकेा वगि र समदुायको पखिचान गरी 

सामाखिक सरुक्षा र संरक्षणका कायिक्रमिरूमा उनीिरूको सिि पिुुँच सखुनखश्चि गनुि, ज्येष्ठ नागररकको िनसङ्ख्याको 

खिस्सा बढ्द ैिाुँदा राज्य कोषमा पने थप सामाखिक सरुक्षा दाखयत्वलाई सम्बोधन गनुि, सामाखिक सरुक्षा र संरक्षणमा 

संगखठि खनिी क्षरे र अनौपचाररक क्षेरबाि ठूलो दाखयत्व विन गराउन ु र ठूलो रािनीखिक मित्त्वाकांक्षा, 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 काननूी व्यवस्था भई 

कायिक्रम प्रारम्भ िुन,ु खनिी क्षरेका रोिगारदािाको श्रखमकप्रखिको सामाखिक सरुक्षा दाखयत्व खकिान िुन ुर प्रखिबििा 

समेि व्यि िुन,ु सामाखिक सरुक्षा कोष लगायि खवखभन्न कोषको स्थापना िुन ु र सामाखिक सरुक्षा सम्बन्धी िचिमा 

राज्यको उल्लेिनीय वखृि िुन ुर िोखिम विनका लाखग खबमा क्षेरको खवखवधीकरण र बिार खवस्िार िुन ुप्रमिु अवसर 

िुन ्।  

४. 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 आबि 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 वखजचिीकरण 

िथा िोखिममा परेका 

क्षेर, खलङ्ग, वगि र 

समदुायको पिुुँच बढाउन े।  

 

१. िीवनयापन गने आयस्रोि नभएका, सरकारले िोकेको भन्दा न्यनू आय 

भएका, श्रम गनि नसक्ने 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, बाल संरक्षण अनदुान 

लगायिका सामाखिक सरुक्षाका कायिक्रमलाई पिुुँचयोग्य बनाई रारिव्यापी 

रूपमा खवस्िार गररनछे । 

३. सामाखिक सरुक्षा करको दायरा खवस्िार र योगदानमा आधाररि सामाखिक 

सरुक्षा प्रणालीलाई सदुृढ गरी सामाखिक सरुक्षालाई सबल र खदगो बनाइनछे । 

सबैका लाखग अखनवायि स्वास््य खबमा कायिक्रम ियार गरी लाग ूगररनछे । 

४. खवपद ्बाि खसििना िुने सम्भाखवि िोखिम िथा प्रकोपको सामना गनि सक्ने गरी 

सामाखिक सरुक्षा कायिक्रमलाई खवपद ्संवेदनशील बनाइनछे । 

५. अनौपचाररक क्षरेका श्रखमकलाई सामाखिक सरुक्षा कायिक्रममा आबि गराउन 

लखक्षि कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

६. वैदखेशक रोिगारमा गएका कामदारलाई योगदानमा आधाररि सामाखिक 

सरुक्षा प्रणालीमा आबि 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, काननूी ि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 आबि गरी खवखभन्न सामाखिक सरुक्षाका कायिक्रम सजचालन 

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 

आबि गन ेसम्बन्धमा सम्भाव्यिा अध्ययन गररनछे । 

३. सामाखिक सरुक्षा, सियोग 

र संरक्षणमा संघ, प्रदशे र 

स्थानीय ििबीच समन्वय 

र सिकायिलाई प्रभावकारी 

बनाउन अन्िरसरकार 

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 आबि गद ैलखगनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

कुल िनसङ्ख्याको ६० प्रखिशि खिस्सा आधारभिू सामाखिक सरुक्षामा आबि भएको िुनछे । औपचाररक 

क्षेरका सबै श्रखमक योगदानमा आधाररि सामाखिक सरुक्षामा आबि भएका िुनछेन ्। राखरिय बिेिमा सामाखिक 

सरुक्षा िचि वखृि भई १३.७ प्रखिशि पगुेको िुनछे । आखथिक सामाखिक वखजचिीकरण र िोखिममा परेका वगि, क्षेर, 

खलङ्ग र समदुायलाई राज्यबाि सामाखिक संरक्षण प्रदान गररएको िुनछे ।  
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परिच्छेद - ८ 

पूिाषधाि के्षत्र 

८.१ ऊजाष 

८.१.१ जलमिद्य ि 

१. पृष्ठभूमि  

िलखवद्यिु आखथिक वखृि र आखथिक रूपान्िरणको एक मित्त्वपणूि साधन िो । नेपालको खवद्यिु खवकासको यारा 

खव.सं. १९६८ दखेि सरुु भएको भएिा पखन खवत्तीय उत्प्रेरणा सखििको लगानी नीखिको प्रभावकारी समन्वय र खनमािण 

क्षमिाको अभावले संभाखवि क्षमिाको न्यनू मारामा उत्पादन सम्भव िुन सकेको छ । आ.व. २०७५/७६ सम्ममा कुल 

िलखवद्यिु िडान क्षमिा १,१२८ मेगावाि पगुेको छ । खवद्यिु खग्रडमा ७८ प्रखिशि िनसङ्ख्याको पिुुँच पगुेको छ । 

खवद्यिु प्रसारण लाइनको ६६ के.खभ. वा सोभन्दा माखथको कुल लम्बाइ ३,९९० सखकि ि खक.खम. पगुकेो छ । ६३५ 

स्थानीय ििमा खवद्यिुीय पवूािधार पगुेको छ । साथै, प्रखिव्यखि खवद्यिु िपि उपभोग २४५ खकलोवाि घण्िा रिकेो छ । 

िाल १५.३ प्रखिशि रिकेो चिुाविलाई न्यनूीकरण गद ै लैिान ु आवश्यक छ । िलखवद्यिु खवकासमा स्वदशेी िथा 

वैदखेशक लगानी आकषिण भइरिकेो छ । अन्िरसरकार, सावििखनक खनिी साझेदारीमा िुने लगानी यस क्षेरमा प्रवाि 

भइरिकेो छ । ऊिाि खमखश्रि गन े रणनीखि एवम ् खवकासको आवश्यकिा र खवद्यिु सेवाको माग धान्न सक्ने सम्मका 

लाखग सावििखनक लगानीलाई प्राथखमकिा खदइएको छ ।  

२.  प्रि ख सिस्या 

धेरै िलखवद्यिु आयोिना प्राकृखिक नदी प्रणालीमा आधाररि रिन,ु सखु्िा याममा खवद्यिुको माग परूा िुन 

नसक्न,ु खवद्यिु खविरण प्रणालीको सदुृढीकरण िुन नसक्न,ु खवद्यिु आपखूिि भरपदो र गणुस्िरीय निुन, वािावरणीय 

प्रभाव मलू्याङ्कन प्रभावकारी निुन,ु िग्गा प्राखि सम्बन्धी कखठनाइले आयोिना कायािन्वयनमा खढलाइ िु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 िलखवद्यिु आयोिना खनमािणमरैी पवूािधारको कमी िुन ुयस क्षेरका 

प्रमिु समस्या रिकेा छन ्।  

३. च नौिी िथा अिसि 

शिरीकरण िथा आखथिक गखिखवखधको खवस्िारका कारण बढ्द ैगएको खवद्यिुको माग परूा 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 खवद्यिु प्रसारण लाइनको खनमािण 

मोडाखलिी खवकास गनुि र संस्थागि संरचनामा उपयिु सधुार गनुि िलखवद्यिु खवकासका प्रमिु चनुौिी िुन ्। 
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िलखवद्यिु उत्पादनको लाखग उपयिु भौगोखलक अवस्था र िलस्रोिको उपलब्धिा रिन,ु औद्योगीकरण एवम ्

आखथिक गखिशीलिा र कृखष क्षरेको आधखुनकीकरणले िलखवद्यिु क्षेर आखथिक रूपान्िरणको सम्वािकको रूपमा 

पखिचान िुन,ु यस क्षेरमा स्वदशेी िथा वैदखेशक लगानी िलुा रिन,ु िलखवद्यिु उत्पादनमा खनिी क्षरेको लगानी बढन,ु 

िलखवद्यिु आयोिनामा स्थानीय िनिाको लगानी बढ्द ैगई िनिाको स्वाखमत्व कायम िुन,ु िलखवद्यिु आयोिनाको 

खवकासमा आन्िररक क्षमिा वखृि िुन ुर िलखवद्यिु उत्पादन, प्रसारण र खविरणमा संरचनागि िण्डीकरण एवम ्िीन ै

ििका सरकारको कायि क्षरे र खिम्मेवारी स्पष्ट िुन ुयस क्षेरको खवकासका प्रमिु अवसर िुन ्।  

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

िलखवद्यिुक्ो खदगो र भरपदो खवकास माफि ि मलुुकको समखृिमा योगदान । 

४.२ लक्ष्य 

िलखवद्यिुक्ो िीव्र उत्पादन गरी ऊिाि सरुक्षा सखुनखश्चि गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

1. िलखवद्यिुक्ो उत्पादनमा वखृि गद ैस्वच्छ ऊिािको उपलब्धिा सखुनखश्चि गनुि । 

2. ऊिाि दक्षिा सखिि गणुस्िरयिु, भरपदो र सलुभ रूपमा सबै घर पररवार र उत्पादनशील क्षेरमा खवद्यिु 

सेवाको पिुुँचमा खवस्िार गरी खवद्यिु िपिमा वखृि गनुि । 

3. क्षेरीय ऊिाि खनयािि व्यापार अखभवखृि र पेिोखलयम पदाथिको आयाि क्रमशः प्रखिस्थापन गद ै भिुानी 

सन्िुलनलाई अनकूुल बनाउन योगदान परु् याउन ु।  

४.३ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. िलखवद्यिुमा आन्िररक एवम ्

बाि् य क्षरेको लगानी आकषिण 

गरी खवद्यिु उत्पादनमा वखृि 

गन े। 

१. खनमािणाधीन खवद्यिु उत्पादन, प्रसारण िथा खविरण आयोिनालाई 

िोखकएको समयमा सम्पन्न गररनेछ । 

२. िलखवद्यिु उत्पादनमा खनिी िथा खवदशेी लगानी आकखषिि गनि िोखिम 

आुँकलन, खनधािरण र बाुँडफाुँि सम्बधी नीखि एवम ् उपयिु मोडल 

खवकास गरी लाग ूगररनछे ।  

३. नेपालखभर िथा बाखिर रिकेा नेपाली िनिाको प्रत् यक्ष लगानी सखििको 

सिभाखगिामा िलखवद्यिु आयोिनािरूको खवकास गररनछे ।  

४. खवद्यिु व्यापार सम्झौिामा वैदखेशक मदु्रा खवखनमय िोखिम न्यनूीकरण 

गनि िखेिङ कोष कायािन्वयनमा ल्याइनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२. आन्िररक र अन्िरदशेीय 

खवद्यिु प्रसारणलाई सदुृढ िथा 

खवस्िार गरी खवद्यिु आपखूिि 

प्रणालीलाई प्रभावकारी र 

भरपदो बनाउन े।  

१. प्रादखेशक सन्िुलन समेि कायम िुने गरी आन्िररक खवद्यिु प्रसारण 

लाइनको खनमािणलाई िीव्रिा खदइनछे । 

२. अन्िरदशेीय प्रसारण लाइनिरूको अध्ययन र सवेक्षण गरी खनमािण कायि 

प्राथखमकिाका साथ सम्पन्न गररनछे । 

३. खवपद ् िथा मिामारीको समयमा समेि खवद्यिुको खनयखमि आपखूिि िुन े

उपाय अवलम्बन गररनेछ । 

३. ऊिाि दक्षिा बढाउन खविरण 

प्रणालीलाई प्रभावकारी एवम ्

भरपदो बनाउने िथा खवद्यिु 

पिुुँच वखृि गरी िपि बढाउन े।  

१. खवद्यिु चिुावि रोक्न र खवद्यिु सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्मािि खमिर 

िथा स्मािि खग्रडको अवधारणालाई क्रखमक रूपमा लाग ूगद ैलखगनछे । 

२. ग्रामीण खवद्यिुीकरण िथा समदुायको सिभाखगिा सखििको सामदुाखयक 

खवद्यिुीकरण खवस्िार गररनेछ । 

३. ऊिाि खवकास र ऊिाि िपि अखभवखृि सखििको खवद्यिु खविरण 

गरुूयोिना ियार गरी कायािन्वयन गररनेछ । 

४. सघन शिरी क्षरेमा भखूमगि खविरण लाइनको खनमािण कायि अगाखड 

बढाइनछे । 

५. खवद्यिुबाि संचाखलि सवारी साधनको प्रवििन र मिसलु दर सम्बन्धमा 

अध्ययन गरी उपयिु मिसलु खनधािरण गररनछे । 

६. खनिी क्षेर समिेको सिभाखगिामा खवद्यिुबाि संचाखलि सवारी साधनको 

प्रवििन गनि आवश्यक चाखििङ स्िेशन क्रमशः स्थापना गररनेछ । 

७. िखनि ऊिािलाई िलखवद्यिु ऊिािले प्रखिस्थापन गनि धुुँवारखिि 

भान्छाको अवधारणा लाग ू गररनछे । साथै, िाना पकाउने प्रयोिनको 

लाखग उपयिु खवद्यिु मिसलु खनधािरण गररनछे । 

८. िरेक घर ऊिाि घरको अवधारणा अन्िगिि ऊिाि दक्षिा कायिक्रम र 

घरघरमा राखिन ेरुफिप सौयि ऊिािलाई नेि खमिररङ िथा नेि पमेेण्िका 

आधारमा ग्रीडमा िोड्ने कायिक्रमलाई अखभयानका रूपमा अखघ 

बढाइनछे । 

९. खवद्यिुीय चलु्िो घर घरमा परु् याउनको लाखग चलु्िोको मापदण्ड ियार 

गरी लाग ूगररनछे । सबै खवद्यिुीय उपकरणिरूको ऊिाि दक्षिा सम्बन्धी 

मापदन्ड ियार गरी लाग ूगररनेछ ।  

१०. खवद्यिु िपि कम िुन े समयमा िेर िानसक्ने ऊिािलाई उपयोग गनि 

प्रोत्सािन गररनछे । 

४. िलखवद्यिु उत्पादन सखिि सबै 

प्रकारका ऊिािको सखम्मश्रण र 

१. प्रादखेशक सन्िलुन समिे कायम िुने गरी बिुउपयोगी िलाशययिु 

आयोिनािरूको अध्ययन, अनसुन्धान र खवकास गररनेछ । 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

226 | पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१)  

िणनीमि कायषनीमि 

क्षेरीय ऊिाि व्यापारको 

माध्यमबाि ऊिाि सरुक्षा कायम 

गन े। 

२. खवद्यिु आयोिनािरूको उत्पादन सखम्मश्रणका लाखग िल प्रवािमा 

आधाररि आयोिनाका अलावा िलाशययिु िथा पम्प स्िोरेि ३०-

३५ प्रखिशि, अधििलाशययिु आयोिना २५-३० प्रखिशि र अन्य 

वैकखल्पक स्रोि ५-१० प्रखिशिको अनपुाि कायम गरी िेक अर प े

खसिान्िको आधारमा खवद्यिु िररद सम्झौिा गने व्यवस्था खमलाइनेछ । 

३. भारि र अन्य क्षरेीय मलुुकसुँग खद्वपक्षीय िथा बिुपक्षीय खवद्यिु व्यापार 

सम्झौिा गरी क्षेरीय खवद्यिु बिारको खवकास गररनछे । 

५. िलखवद्यिु क्षरेको संस्थागि 

संरचनाको सदुृढीकरण गन े। 

१. उत्पादन, प्रसारण, खविरण, खवद्यिु व्यापार िथा खनयमन सखििको 

संस्थागि पनुसंरचना अखघ बढाइनछे ।  

२. प्रसारण लाइनको राईि अफ व,े िग्गा अखधग्रिण र लाभ बाुँडफाुँि 

लगायि वािावरणीय िथा सामाखिक आवश्यकिाका सम्बन्धमा स्पष्ट 

नीखिगि िथा काननूी व्यवस्था गररनेछ ।  

३. नेपाल खवद्यिु प्राखधकरणका खवद्यमान क्षेरीय कायािलयलाई खविरण 

कम्पनीमा रूपान्िरण गरी क्रमशः प्रदशे सरकारलाई िस्िान्िरण 

गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

िलखवद्यिु िखडि क्षमिा ५ ििार मेगावाि पगुेको िुन,े सबै स्थानीय िि िथा शि प्रखिशि िनसङ्ख्यामा खवद्यिु 

पिुुँच पगुेको िुने र प्रखिव्यखि खवद्यिु िपि ७०० खकलोवाि घण्िा पगुकेो िुनेछ । ऊिाि उपभोगमा नवीकरणीय ऊिािको 

अनपुाि ७ बाि १२ प्रखिशि पगुेको िुनेछ । ६६ के.खभ. िथा सोभन्दा माखथका प्रसारण लाइन ८ ििार सखकि ि खक.खम., 

३३ के.खभ. प्रसारण लाइन ७,३०० सखकि ि खक.खम. र ११ के.खभ. लाइन ४३,३५२ खक.खम. पगुेको िुनछे । खवद्यिु चिुावि 

१२.३ प्रखिशिमा सीखमि भएको िुनेछ । 

८.१.२ िैकमल्पक ऊजाष  

१. पृष्ठभूमि 

खदगो खवकासका लक्ष्य प्राखिका लाखग खदगो ऊिािको अवधारणा, िररिगिृ ग्यासबाि वािावरणमा पने असर 

न्यनूीकरण िथा अनकूुलन माफि ि िररि अथििन्रलाई प्रवििन गनुि आिको आवश्यकिा िो । ऊिाि खमश्रण र ऊिाि 

सरुक्षाको सखुनखश्चििा िथा ऊिािको पिुुँच वखृि 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 प्रवििन र खवकास गरी यस क्षेरलाई खवकासको मलूप्रवािमा ल्याउन िरुरी छ । 
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िालसम्म वैकखल्पक ऊिािको स्रोिबाि खवद्यिु िखडि क्षमिा ६७.८ पगुेको छ । वैकखल्पक ऊिािको माध्यमबाि 

दशेका १० प्रखिशि िनिामा खवद्यिुको पिुुँच पगु्नकुा साथै कररब ३० ििार रोिगारी खसििना भएको छ । राखरिय ऊिाि 

दक्षिा रणनीखि ियार गरी कायािन्वयन अगाखड बढाइएको छ । त्यसैगरी लघ ु िथा साना िलखवद्यिु, बायोग्यास, 

सधुाररएको चलु्िो र सधुाररएको पानीघट्ट िस्िा आयोिनालाई संयोिन गरी काबिन आयोिनाको रूपमा खवकास 

गररएको छ । 

२.  प्रि ख सिस्या 

ऊिाि खमश्रणमा राखरिय ऊिाि सरुक्षाको आधारको रूपमा रिकेो वैकखल्पक ऊिािको योगदानको स्पष्ट लक्ष्य 

खनधािरण िुन नसक्न,ु िुलनात्मक रूपमा सरुुआिी लागि बढी िुने वैकखल्पक ऊिाि प्रखवखधको प्रवििन र खवस्िारका 

लाखग आवश्यक सिुखलयि ऋण, िोखिम व्यवस्थापन िथा खबमा सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था निुन,ु खनिी क्षरे 

ग्रामीण क्षेरमा अपेक्षाकृि लगानी गनि इच्छुक निुन,ु स्थानीय ििमा वैकखल्पक ऊिाि प्रखवखध प्रवििन िथा प्रयोग 

सम्बन्धमा क्षमिाको कमी िुन,ु वैकखल्पक ऊिाि सम्बन्धी केन्द्रीय सचूना प्रणाली व्यवखस्थि निुन ुर वैकखल्पक ऊिाि 

घरायसी आधारभिू आवश्यकिा पररपखूििमा मार केखन्द्रि रिन ुयस क्षरेका समस्या रिकेा छन ्।  

३. च नौिी ि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 अखभवखृिको लाखग खमखश्रि 

ऊिाि प्रणालीको नीखि अवलम्बन गनुि, ठूला वैकखल्पक ऊिािका आयोिना खनमािण गरी राखरिय प्रसारण लाइनमा िडान 

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 प्रवििन र खवकासका 

लाखग आवश्यक अनसुन्धान िथा खवकासमा िोड खदन,ु वैकखल्पक ऊिाि क्षेरमा स्वदशेी िथा खवदशेी लगानी 

प्रोत्साखिि गनुि र ऊिािको पिुुँच नपगुेका वास्िखवक लखक्षि वगि िथा क्षेरमा पिुुँच परु् याउन ुयस क्षेरका चनुौिी रिकेा 

छन ्।  

खवद्यिु ि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 

प्रखिबििा र सिभाखगिा बढ्द ै िान,ु खदगो खवकासका लक्ष्यमा प्रखवखध खवस्िार र प्रयोगलाई िोड खदइन,ु वैकखल्पक 

ऊिाि प्रखवखधको प्रवििनमा 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 ्।  
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४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

वैकखल्पक/नवीकरणीय ऊिािको प्रवििन, 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 वखृि गनुि ।  

2. ऊिािको दक्ष उपयोगबाि ऊिाि िपि घनत्व (Energy Intensity) घिाई उत्पादकत्व बढाउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. वैकखल्पक/नवीकरणीय ऊिािको 

खवस्िार गरी ऊिाि आपखूिि 

प्रणालीको मित्त्वपणूि अंशको रूपमा 

खवकास र बिुउपयोग प्रवििन गन े। 

१. लघ ु िथा साना िलखवद्यिु, सौयि ऊिाि, िैखवक ऊिाि िथा वाय ु

ऊिाििस्िा वैकखल्पक ऊिािको उपयोगको प्रवििन, खवकास एवम ्

खवस्िार गररनकुा साथै उत्पाखदि खवद्यिुको उपयोग बढाउन खवशेष 

कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

२. राखरिय खवद्यिु प्रणालीको पिुुँच नभएका िथा खनयखमि नभएका 

अस्पिाल, खवद्यालय, पयििकीय स्थल, पदमागि आखदमा 

आधारभिू ऊिािको आपखूिि खनयखमि गनि स्थानीय ििको 

सिकायिमा सौयि प्रणाली प्रवििन गररनकुा साथै सौयि/वाय ु खमखश्रि 

खमखनखग्रड लगायिका प्रणाली प्रवद्विन गररनछे । 

३. राखरिय खवद्यिु प्रसारण लाइन पगुकेा क्षेरिरूमा लघ ु िथा साना 

िलखवद्यिु, सौयि ऊिाि, वाय,ु िैखवक लगायिका वैकखल्पक 

ऊिािबाि उत्पाखदि खवद्यिुलाई राखरिय खवद्यिु प्रसारण लाइनमा 

िोड्ने व्यवस्था गररनेछ । सौयि रुफिप कायिक्रमलाई प्राथखमकिा 

खदइनेछ । 

४. बायोग्यास िथा सधुाररएको चलुो, ग्यासीफायर (िापीय िथा 

खवद्यिुीय प्रखवखध), बायोखब्रकेि िस्िा खकफायिी िैखवक ऊिाि 

प्रखवखध िथा खवद्यिुीय चलुो एवम ्अन्य उपकरणको प्रवििन एवम ्

खवस्िार गररनछे । 

५. सौयि िथा वाय ुऊिाि स्रोिको स्थलगि ि्याङ्क सङ्कलन गरी 

सोको आधारमा प्रमाणीकरण गरी राखरिय ग्रीडमा समाखिि गन े
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िणनीमि कायषनीमि 

िालका सौयि िथा वाय ुऊिाि प्रणालीको खवकास गररनछे । 

६. वैकखल्पक ऊिाि सम्बन्धी कायिलाई प्रभावकारी वनाउन वैकखल्पक 

ऊिाि प्रवििन केन्द्रलाई उत्कृष्टिा केन्द्रको रूपमा स्थाखपि 

गररनेछ । 

२. प्रदशे र स्थानीय ििमा 

सरोकारवालासुँगको सिकायिमा 

लैङ्खगक समानिा िथा सामाखिक 

समावेशीकरणलाई प्राथखमकिा खदुँद ै

आधखुनक, भरपदो र पयािि ऊिाि 

सेवा उपलब्ध नभएका क्षेरसम्म 

वैकखल्पक ऊिािको पिुुँच वखृि गन े। 

१. स्थानीय ििलाई वैकखल्पक ऊिािको उत्पादन एवम ् खवकासका 

लाखग क्षमिा अखभवखृि एवम ् स्रोि पररचालन गनि सििीकरण 

गररनेछ । 

२. िैखवक स्रोिको समखुचि व्यवस्थापनबाि ऊिाि उत्पादन गनिका 

लाखग स्थानीय िि िथा खनिी क्षरेसुँग समन्वय गरी आवश्यक 

प्रखवखध र प्रणालीिरूको प्रवििन र खवस्िार गररनछे । 

३. नवीनिम, खदगो िथा ऊिाि दक्ष 

प्रखवखधिरूको प्रयोगमा िोड खदन े। 

१.  ऊिाि उत्पादन र प्रयोग सम्बन्धी उपकरणिरूको गणुस्िर मापन 

गने पद्घखिलाई सदुृढ गररनछे ।  

२. ऊिाि दक्षिाको राखरिय मापदण्ड र स्िर खनधािरणका साथै ऊिाि 

दक्षिा मापनका उपकरण र उपायिरूको खवकास गररनेछ ।  

४. वैकखल्पक ऊिािको क्षरेमा वैंखकङ 

िथा खवत्तीय क्षेरको संलग्निा वखृि 

गने िथा वैकखल्पक ऊिाि 

प्रखबखधिरूलाई उपयिु काविन 

पररयोिना िथा कायिक्रमको रूपमा 

खवकास गरी अन्िरािखरिय काबिन 

बिारको साथै आन्िररक काबिन 

बिार संयन्र स्थापना गन े। 

१. वैकखल्पक ऊिाि क्षरेमा लगानी गने वािावरण खसििना गररनछे । 

साथै, बैंक िथा खवत्तीय क्षरेवाि यस क्षेरमा सिुखलयि दरमा खस्थर 

किाि प्रवाि गररनेछ ।  

२. केन्द्रीय नवीकरणीय ऊिाि कोषलाई प्रभावकारी पररचालन गद ै

प्रदशे िथा स्थानीय ऊिाि कोष स्थापना गने व्यवस्था खमलाइनेछ । 

३. वैकखल्पक ऊिाि प्रवििनका लाखग िररि िलवाय ुकोष िथा अन्य 

राखरिय िथा अन्िरािखरिय वािावरण िथा िलवाय ु पररवििन 

सम्बन्धी कोषिरूबाि स्रोि पररचालन गन े व्यवस्थाका लाखग 

आवश्यक उपाय अवलम्बन गरी त्यससुँग सम्बखन्धि कायिक्रम 

िथा आयोिना सजचालन गररनेछ । 

५. कृखष िथा पशपुन्छी पालनमा संलग्न 

कृषक, व्यावसाखयक समिू, फामि र 

सिकारी संघसंस्था समेिको 

सिकायिमा ठूला क्षमिाका बायोग्यास 

प्लान्ि स्थापना गरी एल.पी. ग्यासको 

प्रयोगलाई न्यनूीकरण गनुिका साथै 

बायोस्लरीबाि प्राङ्गाररक मल 

उत्पादन गन े। 

१. कृखष िथा पशपुन्छी फामि/सिकारी र उद्योगिरूसुँगको सिकायिमा 

सो क्षरेबाि उत्पाखदि िैखवक पदाथि/फोिोरको उपयोग गरी ठूला 

क्षमिाका बायोग्यास प्लान्ि प्रवििनको लाखग कायिक्रम सजचालन 

गररनेछ । 
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५. अपेमक्षि उपलमधध 

लघ ुिथा साना िलखवद्यिुबाि १३ मेगावाि, सौयि खवद्यिु प्रणालीबाि १२५.४ मगेावाि र वाय ुऊिािबाि १० 

मेगावाि थप खवद्यिु उत्पादन भई थप ७ 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 म.ेि.का दरले बायोखब्रकेि पलेेििरूको उत्पादन भएको िुनेछ । वैकखल्पक ऊिाि प्रखवखधबाि २ ििार लघ,ु 

साना िथा मझौला उद्योगमा ऊिाि उपलब्ध भएको िुनेछ । २ विा थप काबिन आयोिनाको खवकास गरी काबिन 

व्यापारमाफि ि आम्दानीको पररचालन भएको िुनछे । ५ सय ठूला क्षमिाका बायोग्यास प्लान्ि िडान भई वाखषिक ४० 

ििार म.ेि. एल.पी. ग्यासको आयाि प्रखिस्थापन भएको िुनछे ।  

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 सजिाल 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 वखृि र उन् नखिको सम्वािकको रूपमा रिकेो यािायाि क्षरेले भौखिक िथा सामाखिक पवूािधार िस्िैः 

िलखवद्यिु, उद्योग, सज चार, पयििन, कृखष, स्वास््य, खशक्षा एवम ् शिरी िथा ग्रामीण खवकास आखदमा उल्लेिनीय 

योगदान खदुँद ै आएको छ । आखथिक वखृिसुँग 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 योिनाबि ममिि-सम्भार िुन िरूरी छ । यसका लाखग आयोिनाको सिी पखिचान, छनोि, 

कायािन्वयन, अनगुमन िथा मलू्याङ्कन िुन े गरी कायिक्रमिरू सजचालन 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 नेपालको आखथिक-सामाखिक खवकासमा मित्त्वपणूि भखूमका िेल्ने रणनीखिक मित्त्व भएका राखरिय 

लोकमागि र अन्िरदशेीय व्यापाररक नाका िोड्ने सडक, रेलमागि िथा िलमागि खनमािण, सजचालन िथा व्यवस्थापन 

लगायिका कायिलाई यस योिना अवखधमा कायािन्वयनको लाखग खवशेष िोड खदन ु आवश्यक रिकेो छ । साथै, 

आगामी खदनमा यािायाि पवूािधार खवकास िथा व्यवस्थापनका कायिमा वािावरणमैरी प्रखवखध र वैकखल्पक इन्धनको 

प्रयोगलाई प्रोत्सािन गद ैयस क्षेरको खवकास गनुि आवश्यक छ । 
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८.२.१ सडक 

१. पृष्ठभूमि 

खवगिका प्रयासबाि ७६ खिल्लामा राखरिय यािायाि सज िालको पिुुँच पगुेको छ । आ.व. २०७५/७६ सम्ममा 

साखबकको रणनीखिक सडकको लम्बाइ १३,४४८ खक.खम. रिकेो छ, सोमध्ये ६,९७९ खक.खम. कालोपर,े २,२७७ खक. 

खम. िण्डाखस्मि र ४,१९२ खक.खम. मािे सडक रिकेो छ । िाल कायम ८० विा राखरिय रािमागिको कुल लम्बाइ 

१४,९४३ खक.खम. रिकेो छ, सो मध्ये ६,००० खक.खम. कालोपरे, १,१५० खक.खम. िण्डाखस्मि िथा ५,७६३ खक.खम. 

मािे सडक रिकेो र थप २,००० खक.खम. सडकको ियाक खनमािण गनुिपने छ । खव.सं. २०७५ को सवेक्षण अनसुार 

आधारमा रणनीखिक सडकको अवस्था ४३ प्रखिशि राम्रो, ४२ प्रखिशि औसि र १५ प्रखिशि िराब रिकेो छ । 

संखवधानले खनखदिष्ट गरे बमोखिम सम्बखन्धि ििको अखधकार क्षरेखभर पने सडक सज िालको खवकास िथा खवस्िारको 

खिम्मेवारी सम्बखन्धि ििको माििि रिने व्यवस्था गररनछे । संघले राखरिय यािायािको सडक सज िालमा प्रदशे र 

स्थानीय ििको भखूमका र कायिक्षरेको खनरूपण गरी समग्र क्षरेगि खवकासको अवधारणा ल्याउनेछ । सािै प्रदशे भएर 

िाने मलुुकको मेरुदण्डको रूपमा रिकेो पवूि-पखश् चम लोकमागि (एखसयन िाइवे) लाई पखश्चमी क्षेरमा प्रस्िाखवि सखु्िा 

बन्दरगािसुँग आबि िुने गरी िथा उत्तर-दखक्षण सडक कोररडोरिरू, अन्िरप्रदशे लोकमागि र संघीय रािधानीसुँग 

िोड्ने लोकमागििरू खवकास कायिलाई प्राथखमकिा खदइनछे । संघीय ढाुँचा अनरुूप राखरिय लोकमागि, प्रादखेशक 

लोकमागि िथा स्थानीय सडकबीच सन्िुलन कायम गन े गरी क्रमशः खिम्मेवारी िस्िान्िरण गद ै िाने नीखि अनरुूप 

यसबाि रारिको सवािङ्गीण खवकासमा यािायाि क्षेरको मित्त्वपणूि योगदान साखबि िुनछे । स्रोि उपलब्धिा, 

भौगोखलक पररवेश, सवारी चापको अवस्था, ममिि सम्भारको थप दाखयत्व िथा प्रमाखणि प्रखवखधको प्रयोग गरी 

लोकमागिलाई िोखकएको मापदण्ड बमोखिम खनमािण गनुिपने आवश्यकिा रिकेो छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

यािायािका पवूािधारको अपखेक्षि एकीकृि खवकास निुन,ु मापदण्डखबना आयोिना पखिचान िथा छनोि िुन,ु 

आवश्यक पवूिियारी खबना आयोिना कायािन्वयनमा लैिान,ु खनिी क्षेरको व्यावसाखयक क्षमिामा समयानकूुल वखृि 

निुन,ु दक्ष श्रखमक िथा अन्य खवषयगि िनशखिको उपलब्धिामा कमी रिन ु र गणुस्िरीय खनमािण सामग्रीका साथै 

स्थानीय ििको क्षेराखधकारमा रिकेो नदीिन्य खनमािण सामग्रीको सिि उपलब्धिा िुन नसक्न ु यस क्षेरका प्रमिु 

समस्या िुन ्। साथै, बिेिको खवखनयोिन र सजचालन कुशलिाको अभाव िुन,ु संस्थागि, व्यवस्थापकीय िथा 

प्राखवखधक संशाधन क्षमिामा अपके्षाकृि वखृि निुन,ु सडकप्रखि सविसाधारणको अपनत्व अपके्षाकृि निुन,ु आयोिना 

व्यवस्थापनमा सशुासन कायम राख् न गनुि पने उपायिरूको अबलम्बन निुन,ु ठेक् का व्यवस्थापनमा पयािप् ि कमिोरी 

रिन,ु सडक लम्बाइ वखृिका साथै ममिि-सम्भारको दाखयत्व वखृि 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 ुर अनगुमन र मलू्याङ्कनलाई नखििासुँग 

आबि गनि नसक्न ुलगायिका समस्या समेि खवद्यमान छन ्।  
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३. च नौिी िथा अिसि 

सीखमि लगानीका कारण सडक पवूािधार खनमािण कायिमा अपनाइने प्रखवखध, लागि र गणुस्िरमा सन्िलुन कायम 

गनुि, चनुौिीपणूि भौगखभिक-भौगोखलक अवस्था रिन,ु सानाखिना आयोिना कायािन्वयन गनुिपन े दवावका कारण 

प्राथखमकिा प्राप् ि योिना िथा रणनीखिक गरुूयोिनाले पखिचान गरेका आयोिनािरूमा मार लगानी केखन्द्रि गनुि, 

आयोिना बैंकको अवधारणालाई कायािन्वयनमा ल्याउन,ु सावििखनक-खनिी-साझेदारी माफि ि लगानी आकखषिि गनुि, 

िीन ििका सरकारिरूले खनमािण गने सडक पवूािधारिरू पररपरूक िुन ेगरी खनमािण गनुि, संस्थागि क्षमिा अखभवखृि 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, अन्िरखनकाय भौखिक पवूािधारको 

योिना ििुिमा, कायािन्वयन िथा सजचालन सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय कायम गनुि, आयोिनाको पवूि-ियारीका 

सम्पणूि चरण परूा गरी कायािन्वयनमा लैिान,ु खनिी क्षरेको व्यावसाखयक क्षमिामा वखृि 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 व्यावसाखयक रूपमा व्यवस्थापन गनुि, खनिी क्षरे र खद्वपक्षीय िथा बिु-पक्षीय खवकास साझदेारिरूबाि सडक 

पवूािधार लगानीमा चासो रिन ुर िीन ििका सरकारिरूको सिकायिमा सडक सम्पखत्त संरक्षण िथा पवूािधार खनमािण गनि 

सिि िुन ुसडक क्षरेको अवसरको रूपमा रिकेा छन ्। 

४. 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 सििीकरण माफि ि आखथिक समखृि 

िाखसल गन े। 

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 सरुक्षा गरी सिि सवारी आवागमन सखुनखश् चि 

गनुि । 
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. प्रादखेशक सन्िलुन समिे कायम 

िुने गरी उच्च क्षमिाका दू्रिमागि, 

भखूमगि मागि, भाया-डक्ि 

लगायिका आधखुनक संरचना 

सखििको गरुूयोिनामा आधाररि 

सडक सज िालको खवकास गन े। 

१. सडकले भार विन गन े क्षमिा, सवारी चाप र योगदान लगायि 

खवखभन्न मापदण्डका आधारमा राखरिय लोकमागिको वगीकरण गरी 

दीघिकालीन गरुूयोिना ियार गररनछे ।  

२. राखरिय लोकमागि, प्रादखेशक लोकमागि, शिरी सडक, स्थानीय िथा 

ग्रामीण सडकको वगीकरण िथा मापदण्ड ियार गररनेछ । 

३. आयोिना बैंकको संलग्निामा राखरिय लोकमागिमा थप लगानीका 

अवसरिरू वखृि गररनेछ । 

४. िग्गा अखधग्रिण, सडक क्षरेाखधकार (Right of Way), रेिाङ्कन, 

वन क्षेर प्रयोग स्वीकृखि लगायि पवूि ियारीका कायििरूको खवस्ििृ 

कायि-योिना ियारीपश्चाि् योिना कायािन्वयन अगाखड बढाइनेछ । 

५. पवूि-पखश् चम लोकमागिलाई एखसयन िाइवेको मापदण्डमा स्िरोन्नखि 

गनुिका साथै अन्िरप्रादखेशक लोकमागिलाई सवारी चापका आधारमा 

खवस्िार गररनछे । 

६. सडक सजिाल खवकासमा पछाखड परेका कणािली िथा सदुरूपखश्चम 

प्रदशेका उत्तर-दखक्षण लोकमागिलाई आन्िररक िथा अन्िरािखरिय 

आबििा िुने गरी सवारी चापका आधारमा खवकास िथा खवस्िार 

गररनेछ । 

७. स्थानीय ििका केन्द्रसम्म सडक पिुुँच खवस्िार र सदुृढ गने व्यवस्था 

गररनेछ । 

८. सडक खवकास िथा खवस्िारमा प्रादखेशक सन्िलुन कायम, आखथिक 

केन्द्र, पयििकीय गन्िव्य लगायिका खवषयलाई ध्यान खदइनछे । 

९. यारा अवखध छोि्याउनका लाखग राखरिय रणनीखिक सडक 

सज िालको खवकास िथा खवस्िार कायिमा शिरी क्षरेमा फ्लाई-ओभर 

पलु िथा अन्डर-पास र मखु्य-मखु्य लोकमागिमा भखूमगि मागि िथा 

भायाडक्िको प्रयोग गरी प्रभावकारी आवागमन िुने िालका 

आधखुनक सडक पवूािधार खवकास गने कायि सरुु गररनेछ ।  

१०. सवारी चाप बढी िुने सडक सज िालमा आधखुनक सचूना-प्रखवखधमा 

आधाररि इन्िेखलिेन्ि िान्सपोिि खसस्िमका आवश्यक पवूािधारको 

खवस्ििृ योिना सखिि खनमािण सरुु गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

२. संस्थागि क्षमिाको खवकासलाई 

उच्च प्राथखमकिा खदई आधखुनक 

प्रखवखधको अखधकिम उपयोग 

गन े। 

१. राखरिय लोकमागि खनमािणका कायिमा अन्य पवूािधार खनमािण क्षरेसुँग 

समन्वय गररनछे ।  

२. सडक उप-क्षेरसुँग सम्बि िनशखिलाई व्याविाररक दक्षिा िाखसल 

िुने गरी खवस्ििृ र गणुस्िरीय िाखलम प्रदान गररनछे । 

३. वैदखेशक सिायिामा सजचालन िुने आयोिनािरूमा सडक-क्षरे 

सम्बि खनकायको आन्िररक िनशखिको अखधकिम संलग्निा गरी 

ज्ञान, सीप िथा प्रखवखध िस्िान्िरण गराइनेछ । 

४.  काननूमा आवश्यक संशोधन, नीखिगि व्यवस्थामा पररमाििन 

लगायिका कायि उच्च प्राथखमकिाका साथ गररनेछ ।  

५. पवूािधार खनमािणसुँग संलग्न खनिी क्षेरको संस्थागि क्षमिा खवकास 

गररनेछ ।  

३. परम्परागि सरकारी स्रोिमाखथको 

खनभिरिा घिाई लगानीका 

वैकखल्पक स्रोििरू ििुाउन े। 

१. ठूला लागिका राखरिय लोकमागि िथा अन्िरप्रदशे सडक-पवूािधार 

संरचना खनमािणमा सावििखनक-खनिी साझेदारी, इ.खप.खस., खडिाइन-

खबल्ि िस्िा आधखुनक करार सम्झौिा अबलम्बन गरी गणुस्िरमा 

सखुनखश् चििा कायम गन ेकायि अगाखड बढाइनेछ । 

२.  सडक पवूािधारको संरक्षण र संवििनको लाखग सडक प्रयोगकिािलाई 

समेि सिभागी गराई स्रोि व्यवस्थापन गररनछे । 

३. खवत्तीय स्रोि व्यवस्थापनमा लगानीका वैकखल्पक स्रोििरू ििुाई 

परम्परागि सरकारी स्रोिमाखथको खनभिरिा घिाइनछे । 

४. सडकको खडिाइन, खनमािण, 

ममिि-सम्भार िथा सडक 

सरुक्षाका लाखग आधखुनक 

प्रखवखधको उपयोग िथा 

यान्रीकरणमा िोड खदन े। 

१. सडक सम्भार कायिको मापदण्ड िथा ििगि खिम्मेवारी िोकी सोखि 

अनरुूप ममिि-सम्भार कायिको खनयखमि अनगुमन गररनछे । 

२.  संलग्न संस्थागि संरचनाको पनुरवलोकन गरी उपयोगकिािप्रखि 

उत्तरदायी आवश्यक संस्थागि सधुार गररनछे ।  

३. सडक पवूािधारको खवकास, खवस्िार, ममिि-सम्भार िथा सजचालनसुँग 

सम्बखन्धि सम्पणूि सचूनािरूको पिुुँचमा सिििा ल्याई संस्थागि 

कायि-प्रभावकाररिालाई आधखुनक स्िरको बनाउनका लाखग सचूना-

प्रखवखधको अखधकिम प्रयोग गरी पणूि-स्वचाखलि खवद्यिुीय पद्घखिको 

खवकास गररनेछ ।  

४. बायो-इखन्िखनयररङ लगायिका उपयिु पद्घखिलाई सििी भ-ूक्षय 

खनयन्रण कायिमा प्रभावकारी ढङ्गले लाग ूगररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

५. दघुििना न्यनूीकरण िथा सरुखक्षि राखरिय रणनीखिक सडक 

सज िालको लाखग खडिाइन िथा खनमािणका खवखभन् न चरणमा सडक 

सरुक्षा िाुँचको व्यवस्था गररनेछ । 

६. सडक बोडि माफि ि सडक सम्भारको लाखग स्रोि ििुाउने कायिलाई 

व्यवखस्थि बनाइनछे । 

५. प्राकृखिक प्रकोप िथा िलवाय ु

प्रखिकूलिाका कारण िुनसक्ने 

सम्भाव्य असर वा िानी 

नोक्सानीलाई न्यनूीकरण गन े। 

१. पखिरो िथा आकखस्मक दघुििनाको कारण सडक बन्द िुन े

समयावखधलाई न्यनूिम राख् न वैकखल्पक उपायिरू अबलम्बन 

गररनेछ ।  

२. प्राकृखिक प्रकोप िथा िलवाय ुप्रखिकूलिाका कारण िुन सक्न ेअसर 

िथा नोक्सानीलाई न्यनूीकरण गनि सडक िथा पलु खडिाइन िथा 

खनमािणमा खवशेष सिकि िा अपनाइनेछ ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध  

योिना अवखधमा ३० खमनेि सम्मको दरूीमा यािायाि पिुुँच भएका पररवार ८२ प्रखिशिबाि ९५ प्रखिशि पगुेको 

िुनेछ । कुल १४ ििार ९ सय १३ खक.खम. राखरिय लोकमागि मध्ये सवारी चापको आधारमा थप ७ ििार ५ सय खक.खम. 

स्िरोन्नखि िथा आवखधक ममिि भई १३ ििार ४७४ खक.खम. कालोपरे भएको िुनछे । पवूि-पखश्चम रािमागि, काठमाडौं-

िराई मधेस दू्रिमागि लगायिका १,०७८ खक.खम. राखरिय रािमागि चार वा सो भन्दा बढी लेनमा स्िरोन्नखि/खनमािण 

भएका िुनेछन ्। मध्यपिाडी (परुपलाल) लोकमागि, िुलाकी रािमागि र उत्तर-दखक्षण लोकमागि (कोशी, कालीगण्डकी र 

कणािली कोररडोर) दईु लेन कालोपर ेस्िरमा खनमािण एवम ्स्िरोन्नखि सम्पन्न भएका िुनेछन ् । राखरिय िथा प्रादखेशक 

लोकमागिमा ४०० र स्थानीय सडकमा १,२०० पक् की पलु खनमािण भएका िुनछेन ्। राखरिय लोकमागि, प्रदशे लोकमागि 

र स्थानीय सडक सजिालको मापदण्ड ियार भई कायािन्वयन भएको िुनछे । राखरिय लोकमागि िथा पलुिरूको 

खनयखमि, पिके र आवखधक ममिि िोखकएको अवखध खभरै सम्पन्न गने गरी व्यवखस्थि भएको िुनेछ । िुम्ला खिल्ला 

सदरमकुाम राखरिय सडक सजिालमा आबि भएको िुनछे । मनाङ, मसु्िाङ, मगु,ु डोल्पा र िुम्ला खिल्ला सदरमकुाम 

िोड्ने सडक कालोपरे गररएको िुनेछ ।  

८.२.२ हिाई यािायाि 

१. पृष्ठभूमि 

अन्िरािखरिय िथा क्षेरीय यािायाि आबििाका लाखग दू्रि र भरपदो साधनको रूपमा िवाई यािायािलाई 

खलइन्छ । नेपालको खवखशष्ट भ-ूरािनीखिक अवखस्थखिको कारण खवश्व बिारमा प्रत्यक्ष पिुुँच कायम गनि िवाई सेवाको 

मित्त्वपणूि भखूमका रिकेो छ । भौगोखलक खवखवधिाले आन्िररक िवाई सेवा अझ अपररिायि िुल्याएको अवस्था छ । 

सरुखक्षि, खवश्वसनीय र सविसलुभ नागररक उड्डयन सेवाको लाखग आधखुनक प्रखवखधयिु पवूािधार, राखरिय ध्िवाबािक 

नेपाल वायसेुवा खनगमको चसु्ि व्यवस्थापन र यस क्षेरको प्रभावकारी खनयमन अखनवायि पक्ष िुन ्।  
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िाल अन्िरािखरिय उडान गने वायसेुवाको सङ्ख्या २८, आन्िररक उडान गने वायसेुवाको सङ्ख्या २० र 

खद्वपक्षीय िवाई सेवा सम्झौिा भएका दशेको सङ्ख्या ३९ पगुेको छ । वषैभरर सजचालनमा आउन े खवमानस्थलको 

सङ्ख्या ३२ पगुेको छ । खरभवुन अन्िरािखरिय खवमानस्थलको व्यवस्थापकीय सधुार गरी दखैनक २२ घण्िा सजचालनमा 

ल्याइएको छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

नागररक उड्डयनका लाखग आवश्यक पने 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 व्यावसाखयक कायिकुशलिा कम िुन,ु िवाई चाप 

बमोखिम खवमानस्थल पवूािधार िथा प्रखवखध अपयािि िुन,ु बिारको माग र आवश्यकिा बमोखिम आन्िररक िथा बाह्य 

उडानका लाखग पयािि सङ्ख्यामा खवमान निुन ुयस क्षेरका प्रमिु समस्याका रूपमा रिकेा छन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

अन्िरािखरिय िवाई सेवाको लाखग नपेाल प्रवेश गन ेसिि मागििरूको खवस्िार गनुि, सावििखनक-खनिी साझदेारीमा 

खवमानस्थलको खवकास¸ खवस्िार र व्यवस्थापन गनुि, अन्िरािखरिय िथा आन्िररक खवमानस्थललाई आखथिक रूपले 

सक्षम िुन े गरी सजचालन गनुि र नेपाल वायसेुवा कम्पनीलाई पणूि व्यावसाखयक रूपमा सजचालन गरी अन्िरािखरिय 

बिारमा यसको खिस्सा उल्लेख्य वखृि गनुि प्रमिु चनुौिी रिकेा छन ्। 

अन्िरािखरिय नागररक उड्डयन संगठनले नपेाललाई गम्भीर उड्डयन सरुक्षा चासोको सचूीबाि ििाउन,ु खरभवुन 

अन्िरािखरिय खवमानस्थलको क्षमिा अखभवखृि भई चौखबसै घण्िा सजचालनमा ल्याउन सम्पणूि ियारी परूा िुन,ु गौिमबिु 

अन्िरािखरिय खवमानस्थलको खनमािण कायि अखन्िम चरणमा पगु्न,ु पोिरा अन्िरािखरिय खवमानस्थल खनमािण कायि सरुु िुन,ु 

खनिगढ अन्िरािखरिय खवमानस्थल खनमािणको ियारी िुन ुर वायसेुवा कम्पनीिरू यस क्षेरमा आकखषिि िुन ुिस्िा अवसर 

रिकेा छन ्।  

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

सरुखक्षि, खवश्वसनीय र सविसलुभ िवाई यािायाि सेवाको सखुनखश्चििा । 

४.२ लक्ष्य 

नागररक उड्डयन सेवा र सरुक्षालाई अन्िरािखरिय मापदण्ड अनरुूप सजचालन िथा सखुनखश्चि गरी िवाई 

यािायािको पिुुँच अखभवखृि गन े।  

४.३ उदे्दश्य 

राखरिय िथा अन्िरािखरिय गन्िव्य सजिाल खवस्िार गरी नागररक उड्डयन क्षरेलाई सविसलुभ, पिुुँचयोग्य र 

सरुखक्षि बनाउन ु। 
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. िवाई पवूािधारिरूको खनमािण¸ 

खवकास िथा व्यवस्थापनमा 

सरकार र खनिी क्षेरको 

साझेदारी र सिकायिलाई 

प्रोत्सािन गन े। 

१. खवमानस्थल खनमािण, व्यवस्थापन र सजचालनमा खनिी क्षेरको 

सिभाखगिा अखभवखृि गररनेछ ।  

२. नेपाल वायसेुवा खनगमको व्यवस्थापनलाई चसु्ि, दरुुस्ि र प्रखिस्पधी 

बनाउन रणनीखिक साझेदार खभत्र्याइनेछ ।  

३. गौिमबिु अन्िरािखरिय खवमानस्थल र पोिरा अन्िरािखरिय 

खवमानस्थलको खनमािण कायि समयम ै 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 अखभवखृि गररनेछ ।  

५. खनिगढ अन्िरािखरिय खवमानस्थलको खनमािण कायिलाई िीव्रिाका साथ 

अगाडी बढाइनछे ।  

६. थप क्षेरीय खवमानस्थल सम्बन्धी कायिलाई अध्ययनका आधारमा 

अखघ बढाइनछे । 

७. खनयखमि उडान िुन नसकेका खवमानस्थलिरूमा उपयिु उडड् यन 

खक्रयाकलापलाई प्रोत्सािन गररनछे । 

८. बाह्य िथा आन्िररक पयििन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नपेाल 

वाय ुसेवा खनगमका खवमानको सङ्ख्या बढाइिने साथै प्रभावकारी सेवा 

प्रदायक खनिी क्षेरका िवाई सेवा कम्पनीिरूलाइि प्रोत्सािन गररनछे ।  

९. आन्िररक खवमानस्थलको स्िरोन्नखि गरी िवाई उडानलाई थप 

प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

१०. दगुिम क्षेर िवाई खवकास कोषलाई प्रभावकारी ढङ्गबाि पररचालन 

गरी दगुिम क्षेरिरूमा िवाई यािायािलाई खनयखमि र सविसाधारणको 

पिुुँचयोग्य बनाइनेछ ।  

११. स्थानीय ििको सिकायिमा सब ै वडामा एउिा िेखलप्याड खनमािण 

गररनेछ । 

२. सरुक्षा प्रावधान सम्बन्धी 

अन्िरािखरिय मापदण्डको 

अवलम्बन र नवीन प्रखवखधको 

उच्चिम उपयोग गरी िवाई 

सेवालाई थप सरुखक्षि, 

१.  िवाई सेवालाई सरुखक्षि बनाउन खवमानस्थलिरूमा आधखुनक उड्डयन 

सिायक उपकरणको व्यवस्था गररनेछ । साथै खवमानिरूको उडान 

सरुक्षा अनगुमन र िाुँच प्रणालीलाई अन्िरािखरिय मापदण्ड अनकूुल 

बनाइनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

गणुस्िरीय र खवश्वसनीय  

बनाउन े। 

२. िवाई दघुििना िाुँच कायिलाई व्यवखस्थि, प्रभावकारी र थप वैज्ञाखनक 

बनाउनका लाखग स्थायी र स्विन्र संयन्रको स्थापना गररनछे ।  

३. सामाखिक एवम ्पयििकीय रूपले मित्त्वपणूि खवमानस्थलिरू बाहै्र 

मखिना सजचालनयोग्य िुन ेगरी स्िरोन्नखि गररनेछ ।  

४. आन्िररक उडानमा िाल कायम रिकेो यार ुखबमा सीमालाई 

पनुरवलोकन गररनेछ ।  

३. िवाई उड्डयन सेवा र िवाई 

उड्डयन खनयमनका लाखग 

खनयामक खनकायको 

संरचनात्मक सदुृढीकरण गन े। 

१. नेपाल वाय ु सेवा खनगमको संस्थागि सदुृढीकरण गरी सजचालनमा 

व्यावसाखयकिा िथा कायिकुशलिा अखभवखृि गररनेछ ।  

२. अन्िरािखरिय मान्यिा र राखरिय आवश्यकिालाई मध्यनिर गदै नपेाल 

नागररक उड् डयन प्राखधकरणलाई पनुसंरचना गरी सेवा प्रदायक 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 अन्िरआबििाका लाखग िवाई 

सेवा सजचालन गररनेछ ।  

२. नागररक उड्डयन प्राखधकरणको खनयमन क्षमिा अखभवखृि गरी िवाई 

सेवालाई खवश्वसनीय र सविसलुभ बनाइनछे ।  

३. लागि उठ्न ेअवस्थामा आन्िररक उडानमा थप खसि क्षमिाका ििाि 

सजचालनमा ल्याउन प्रोत्साखिि गररनछे । वायसेुवा कम्पनीलाई 

काठमाडौ ुँ बाखिर उडान गनि प्रोत्सािन गररनेछ । 

५. िवाई सम्झौिा र िवाई मागि 

खवस्िार र बिार प्रवििन गरी 

नेपाली वायसेुवा कम्पनीिरूलाई 

अन्िरािखरिय बिारसम्म पिुुँच 

वखृि गन े। 

१. राखरिय िवाई सेवा सम्झौिा रणनीखि ििुिमा गरी नयाुँ गन्िव्य 

रारििरूसुँग िवाई सेवा सम्झौिा गररनेछ ।  

२. िवाई सम्झौिा भएका िर नपेाली वायसेुवा कम्पनीको उडान नभएका 

मलुुकिरूमा कूिनैखिक िथा व्यावसाखयक संयन्र समिेको पिलमा 

अन्िरािखरिय बिारको पिुुँच वखृि गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

गौिम बिु अन्िरािखरिय खवमानस्थल र पोिरा अन्िरािखरिय खवमानस्थलको खनमािण सम्पन्न भई सजचालनमा 

आएको िुने, खनिगढ अन्िरािखरिय खवमानस्थलको खनमािण कायि प्रारम्भ भएको िुन,े खरभवुन अन्िरािखरिय 

खवमानस्थलको स्िरोन्नखि कायि सम्पन्न भई क्षमिा अखभवखृि भएको िुनेछ । खद्वपक्षीय िवाई सेवा सम्झौिा भएका दशे 

३९ बाि ४६ पगुेको िुने, िवाई सरुक्षा अखभवखृि भएको िुन,े सबै मौसममा सजचालन िुन ेखवमानस्थलको सङ्ख्या ४२ 
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पगुेको िुन,े आन्िररक उडान गन ेवायसेुवािरूको सङ्ख्या १८ बाि २५ पगुेको िुन े र नेपाल आउन े खवदशेी खवमान 

कम्पनी ३३ र िवाई खसिको सङ्ख्या (B757 को खसि क्षमिाको आधारमा) वाखषिक १ करोड पगुेको िुनछे ।  

८.२.३ िेल यािायाि 

१. पृष्ठभूमि 

मलुुकको समग्र आखथिक, सामाखिक खवकासमा यािायाि क्षरेले िेलेको भखूमकालाई एकीकृि यािायाि 

प्रणालीको अवधारणा अनरुूप सजचालन गने उद्दशे्यका साथ रेल यािायाि खवकासमा िोड खदइएको छ । लामो दरूीको 

मालसमान ढुवानी िथा यारसेुवा सजचालन गदाि रेल यािायाि िलुनात्मक रूपमा सडक यािायाि भन्दा सस्िो पनि 

िाने िुुँदा रेल यािायािलाई दीघिकालीन सोचका साथ खवकास गनुि िरूरी दखेिएको छ । खछमेकी मलुुकबीच बढ्दो 

व्यापारलाई मध्यनिर रािी दीघिकालीन रूपमा नेपालको रेल सेवा माफि ि खछमकेी मलुकुसुँगको व्यापार ढुवानीमा 

सिििा आई आखथिक खवकासले ठूलो फड्को माने दखेिन्छ । दशेमा रेलमागि खवकास िथा खवस्िारले पयििन खवकास 

लगायि उद्योग, खनकासी व्यापार वखृिमा समिे योगदान गदिछ । रेल सेवाको मित्त्वलाई ध्यान खदई खवखभन्न खवकल्पको 

सम्भाव्यिा अध्ययन गन े र राखरिय सीमाका व्यापाररक केन्द्रसम्म रेल सेवाले िोडन े कायिलाई प्राथखमकिामा राख् न 

िरूरी छ । रेल यािायाि खवकासको लाखग ठूलो मारामा लगानी आवश्यक पन ेिुुँदा लगानीका स्रोिको पखिचान गरी 

आकखषिि गनि आवश्यक छ ।  

२. प्रि ख सिस्या  

रेल यािायाि खनमािण र सज चालनको लाखग नीखिगि, काननूी िथा रेल सेवा सजचालनका मापदण्डको व्यवस्था 

निुन,ु सम्भाव्यिा अध्ययन भएका रेलमागिको रेिाङ्कनमा पने िग्गाको अखधग्रिण िथा मआुब्िा खनधािरणमा कखठनाइ 

िुन,ु रेल यािायाि सम्बन्धी दक्ष िनशखिको अभाव िुन ु र आवश्यक लगानी आकषिण िथा प्रोत्सािनका लाखग 

कायियोिनाको अभाव प्रमिु समस्याका रूपमा रिकेा छन ्।  

३. च नौिी ि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 यािायाि सेवामा 

वैकखल्पक लगानीका स्रोिलाई आकखषिि गनुि, रेल सेवाको प्रभावकारी सजचालनका लाखग दक्ष िनशखिको 

व्यवस्थापन गनुि र रेल सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गनुि चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 

रेल सेवा खवकास र खवस्िार राज्यको उच्च प्राथखमकिामा रिन,ु मिेो िथा मोनोरेल खनमािणको लाखग खवदशेी 

लगानीकिाि आकखषिि िुन ेसम्भावना रिन,ु िलखवद्यिु उत्पादन वखृिले खवद्यिुीय रेल सजचालन गनि सिि वािावरण 

ियार िुन ु र अन्िरदशेीय रेलमागि खवकासका लाखग खछमेकी मलुुकिरूको सकारात्मक चासो रिन ु अवसरको रूपमा 

रिकेा छन ्। 
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४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य िणनीमि िथा कायषनीमि  

४.१ सोच 

भरपदो, सरुखक्षि, पिुुँचयोग्य, वािावरणमैरी रेल यािायाि प्रणालीको खवकास । 

४.२ लक्ष्य 

सरुखक्षि, भरपदो र पयािवरणमरैी 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 सजिालको 

खनधािरण गररनछे । 

२. सम्भाव्यिा अध्ययनको आधारमा आयोिना बैंकमा सचूीकृि गररए 

अनसुार रेलमागि खनमािण र खवस्िार गररनेछ । 

२. रेल खवभागको संस्थागि क्षमिा 

अखभवखृि गन े। 

१. रेलसेवा सजचालन गनि आवश्यक काननूी एवम ् नीखिगि व्यवस्था 

गररनेछ । 

२. रेलमागि खनमािण, सजचालन िथा अन्य व्यवस्थापकीय सेवासुँग 

सम्बखन्धि िनशखिको क्षमिा खवकास गररनछे ।  

३. रेल यािायािको पवूािधार खवकास 

िथा सज चालनमा लगानीका 

भरपदाि वैकखल्पक स्रोि प्रवििन 

गन े। 

१. काठमाडौं उपत्यका लगायि सम्भाव्य अन्य शिरी क्षरेमा मिेो ि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 सजचालनमा प्रत्यक्ष वैदखेशक लगानी आकखषिि 

गद ैठेक् का व्यवस्थापनका नवीनिम खवखध अवलम्बन गररनछे । 
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५. अपेमक्षि उपलमधध 

पवूि-पखश्चम रेलमागिको िग्गा प्राखि लगायि आयोिना पवूिियारी परूा भएको िुनछे । काुँकरखभट्टा-इनरूवा िण्ड, 

ियनगर-िनकपरु-बखदिबास-खनिगढ-वीरगंि िण्ड र िोगबनी-बथनािा-खवरािनगर िण्ड लगायि िम्मा ३०६ खक.खम. 

रेलमागि खनमािण भई सज चालन भएको िुनेछ । अन्िरदशेीय रेलमागिको रूपमा िलपाइगडुी-काुँकडखभट्टा, नौिनवा-

भैरिवा, नेपालगजि रोड-नेपालगज ि रेलमागिको खनमािण भई रेलसेवा सजचालन भएको िुनछे । वीरगंि-काठमाडौं, 

रसवुागढी-काठमाडौं, काठमाडौं-पोिरा-लुखम्बनी रेलमागिको खवस्ििृ आयोिना प्रखिवेदन िथा लगानीको प्रारूप ियार 

भई खनमािण कायि प्रारम्भ भएको िुनेछ । काठमाडौं उपत्यकाखभर ७७ खक.खम. मेिो रेलमागि खनमािण सम्बन्धी खवस्ििृ 

पररयोिना प्रखिवेदन ियार भई २४ खक.खम. मेिो रेलमागि खनमािण प्रारम्भ भएको िुनेछ ।  

८.२.४ जल यािायाि 

१. पृर ठभूमि 

मलुुकखभर िलस्रोि उपयोगको अपार सम्भावना रिकेो सन्दभिमा िल यािायािको पखिचानले यािायाि क्षेरको 

समग्र खवकासमा एउिा नयाुँ आयाम थपकेो छ । यसले िल यािायािलाई अन्य यािायाि सेवासुँग पररपरूक िुन ेगरी 

खवकास गनुिपने दखेिन्छ । नपेालमा आन्िररक िथा अन्िरदशेीय यािायाि सज चालनमा िल यािायाि दररलो 

खवकल्पको रूपमा खवकास िुनसक्ने दखेिन्छ । िेस्रो मलुुकिरूसुँग िुने वैदखेशक व्यापारका लाखग िल यािायाि 

सज चालनको माध्यमबाि समदु्रसम्मको पिुुँचमा सिििा आउन,े नेपालमा दिाि भएका व्यापाररक पानी ििाि समदु्रमा 

सज चालन गदाि नपेालमा आयाि िुने र नपेालबाि खनयािि िुन े सामानको ढुवानी अझ सरुखक्षि, सिि, भरपदो र 

व्यवखस्थि िुन सक्ने र ढुवानी मलू्य घि्न िाने थप सम्भावना रिकेा छन ्। सरुखक्षि, सिि, भरपदो र व्यवखस्थि िल 

यािायािको सज चालनले दशेको प्रखिस्पधाित्मक क्षमिामा वखृि िुन,े व्यवसाय िचिमा कमी आउने, रोिगारीमा वखृि 

िुन,े आन्िररक पयििनमा सघाउ पगु्नकुा साथै कुल गाििस््य उत्पादनमा योगदान पगु्न सक्न ेदखेिन्छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

ि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. च नौिी िथा अिसि 

सरुखक्षि, सिि, भरपदो र व्यवखस्थि िल यािायाि सज चालनको लाखग नीखिगि व्यवस्था िथा अन्िरािखरिय 

मिासखन्ध, अखभसखन्ध, सम्झौिा िथा मापदण्डअनरुूप िल यािायाि सज चालन िुने गरी आवश्यक काननू खनमािण गनुि, 

पवूािधार खनमािणको लाखग लगानी ििुाउन,ु नदीको खभरालोपना, उपयिु संस्थागि संरचनाको खवकास गनुि, आवश् यक 

प्रखवखध र िनशखिको उत्पादन िथा व्यवस्थापन गनुि मखु्य चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 

समदु्रमा नपेाली पानी ििाि सज चालन गनि अन्िरराखरिय मिासखन्धले अखधकार प्रदत्त गरेको अवस्था खवद्यमान 

रिन,ु खछमेकी मलुुकिरूले आ-आफ्नो आन्िररक िलमागि प्रवििन गनि प्राथखमकिाका साथ काम अगाखड बढाउन,ु 

क्षेरीयस्िरमा िल यािायाि सज िाल कायम गनि इच्छुक रिन,ु कोशी, गण्डकी र कणािली नदीमा िल यािायाि 
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खवकासको सम्भावना रिन,ु नेपालको समदु्रसम्म पिुुँचको लाखग वैकखल्पक यािायाि खवकासको सम्भावना रिन,ु पानी 

ििाि व्यवसाय सज चालन गनि नपेाली 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 समदु्रसम्म िल यािायािको खवकास माफि ि पयििन प्रवििन एवम ्व्यापार सििीकरण गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

आन्िररक, क्षेरीय र अन्िरािखरिय ि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. समदु्रसम्मको पिुुँचको लाखग िल यािायािको आवश्यक पवूािधार खनमािण 

गनि खद्वपक्षीय िथा बिु-पक्षीय समझदारी गररनेछ ।  

३. पयििकीय िलखविारसुँग आबि िु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 खदइनछे । 

२. सावििखनक-खनिी-साझेदारी अन्िगिि िल यािायाि खवकासका लाखग 

आवश्यक स्रोि ििुाइनछे ।  

३. िल यािायाि खवकास र 

सज चालनमा संस्थागि, 

व्यवस्थापकीय िथा 

प्राखवखधक क्षमिाको 

खवकास र अखभवखृि 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 काननूिरूलाई अन्िरािखरिय काननू िथा 

अभ्यास अनरुूप पररमाििन गररनछे ।  

३. िल यािायािसुँग सम्बखन्धि िनशखि उत्पादन िथा क्षमिा खवकास गररनछे ।  
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५. अपेमक्षि उपलमधध 

िल यािायाि सज चालन गनि काननूी, नीखिगि र संस्थागि व्यवस्था भएको िुनेछ । राखरिय रूपमा िल 

यािायािको सम्भाव्यिा अध्ययन भई िल यािायाि मागिको पखिचान भएको िुनछे । कोशी, कालीगण्डकी, नारायणी र 

कणािली नदीिरूमा िल यािायाि सज चालनका लाखग आवश्यक पवूािधार खवकास भई सरुखक्षि, सिि, भरपदो र 

व्यवखस्थि िल यािायाि सज चालनमा आएको िुनछे । आन्िररक िथा खवदशेी पयििकको गणुात्मक िथा सङ्ख्यात्मक 

रूपमा वखृि भएको िुनछे । वस्ि ुिथा सेवाको लागि घि्न गई उपभोिा लाभाखन्वि भएको िुन ेएवम ्खनयािि व्यापार 

बढकेो िुनछे । सरुखक्षि, सिि, भरपदो र व्यवखस्थि िल यािायािको सज चालन गनि आन्िररक क्षमिा अखभवखृि 

भएको िुनछे ।  

८.२.५ यािायाि व्यिस्थापन 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले यािायाि सखुवधामा नागररकको सरल, सिि र समान पिुुँच सखुनखश् चि गनि यािायाि 

क्षेरमा लगानी अखभवखृि गन ेर वािावरण अनकूुल प्रखवखधलाई प्राथखमकिा खदुँद ैसावििखनक यािायािलाई प्रोत्सािन र 

खनिी यािायािलाई खनयमन गरी यािायाि क्षेरलाई सरुखक्षि, व्यवखस्थि, समावेशी र अपाङ्गिामरैी बनाउन े

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 ेिकको यथोखचि उपयोग अझ ैगनि नपाएको अवस्था छ । 

अिः यस िफि को समखुचि व्यवस्थापन आवश्यक रिकेो छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

सविसाधारणले प्रयोग गन ेसावििखनक यािायाि पणूििः व्यवखस्थि, सविसलुभ, सरुखक्षि र भरपदो निुन,ु िीणि िथा 

परुाना सवारी साधनका कारण प्रदषुण बढ्न,ु व्यावसाखयक िाखलम प्राि सवारी चालक र खिनको श्रम समय सीमा 

खनयमन गन ेमापदण्ड निुनाका कारण दघुििना बढ्न,ु अत्यखधक भारविनको कारण सडक खछिोखछिो खबग्रन,ु िाखफक 

खनयम पररपालना निुन,ु संस्थागि क्षमिा िथा प्रखवखधमैरी कायि प्रणाली निुन ुर सवारी साधनको खनयखमि र व्यवखस्थि 

परीक्षण प्रणाली निुन ुप्रमिु समस्याको रूपमा रिकेा छन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि  

सवारी साधनको वखृिलाई खनयमन गनुि, दीघकालीन यािायाि व्यवस्थापन िथा सडक सरुक्षा रणनीखि माफि ि 

सडक दघुििना न्यनूीकरण गनुि, शिरी क्षेरमा बढ्दो खनिी सवारी साधनको वैज्ञाखनक व्यवस्थापन गनुि र वाय ुिथा ध्वखन 

प्रदषुण 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,ु व्याविाररक िथा स्वचाखलि भाडादर प्रयोगमा आउन,ु 

खवद्यिुीय, वािावरणमैरी िथा ठूला सवारी साधन सज चालनमा आउन ु र सावििखनक यािायाि सेवामा खनिी क्षरेको 

लगानी आकखषिि भइरिन ुअवसरका रूपमा रिकेा छन ्। 
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४. 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 पोखिसखनङ खसस्िम (खिखपएस) माफि ि सवारी साधन ियाखकङ् को 

व्यवस्था खमलाइनेछ । 

३. यािायाि क्षेरमा संलग्न िनशखिलाई क्षमिा खवकास र व्यविार सधुार 

िाखलम सज चालन गररनछे । 

४. सडक दस्िुर लगायि यािायाि क्षरेमा रिकेा कर िथा दस्िुर सङ्कलनलाई 

खवद्यिुीय प्रणालीमा आधाररि बनाइनेछ । 

२. खदगो िथा वािावरणमरैी 

सवारी साधनको उपयोगमा 

िोड खदन े। 

१. प्रदशेगि रूपमा सवारी परीक्षण कायािलय स्थापना गरी सवारी प्रदषुण 

मापनका लाखग स्वचाखलि प्रखवखध स्थापना गररनछे । 

२. मास िान्सपोििलाई िोड खददं ैबिृि् 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 उपभोग 

अखभवखृि गररनछे ।  

३. सावििखनक यािायािलाई 

प्रोत्सािन गद ैखनिी िथा 

सिकारी क्षरेको 

भखूमकालाई प्रभावकारी 

१. सावििखनक यािायाि सजचालनमा 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 । 
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िणनीमि कायषनीमि 

एवम ्व्यवखस्थि गन े।  ३. व्याविाररक िथा वजै्ञाखनक आधारमा स्वचाखलि भाडादरलाई थप 

प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

४. यािायाि व्यवस्थापनमा 

प्रखवखधको प्रयोग गद ैसडक 

दघुििना न्यनूीकरण गद ै

िान े। 

१. रािधानी लगायिका मखु्य शिरका 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 'सिािी सार्न दनर्ेदर्र् क्षते्र' िोखकनछे ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

यािायाि क्षेरको व्यवस्थापनमा अत्याधखुनक प्रखवखधको प्रयोग भई यारलेु सिि, सरल र भरपदो सेवा पाएका 

िुने, साि विै प्रदशेमा सवारी परीक्षण कायािलय (Vehicle Fitness Test Centre) स्थाखपि भई सज चालनमा 

आएका िुन,े यािायाि सम्बन्धी सेवा प्रवािमा अनलाइन प्रणाली प्रयोग भएको िुन े र ग्लोबल पोखिसखनङ प्रणाली 

लाग ूभएको िुनछे । 

८.३ सञ् चाि िथा सचूना प्रमिमध पिूाषधाि 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले पणूि प्रेस स्विन्रिा, वाक् िथा प्रकाशन स्विन्रिा, सजचार र सचूनाको िकलाई मौखलक 

िकको रूपमा उल्लेि गरेको छ । आखथिक खवकासको सम्वािक एवम ्उत्प्रेरकको 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 नसक्ने गरी इन्िरनेिको पिुुँचमा उल्लेख्य वखृि गने उल्लेि गरेको छ । िाल 

नेपालमा कुल िनसङ्ख्याको ७२ प्रखिशिमा िेखलखभिन, ८६ प्रखिशिमा रेखडयो र ६५.९ प्रखिशिमा इन्िरनेि सेवाको 

पिुुँच पगुेको िथा खडखििल साक्षरिा ४० प्रखिशि रिकेो 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 मित्त्वपणूि खिस्साको रूपमा खवकास गनुि आिको आवश्यकिा िो । 

२. प्रि ख सिस्या  

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 
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नसक्न,ु नेपाललाई प्राि अखबििल स्लिको समयमै 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. च नौिी िथा अिसि 

आमसजचारका माध्यममा प्रसाररि समाचार मयािखदि र खवश्वसनीय बनाउन,ु भ्रामक समाचारको खनयमन एवम ्

खनयन्रण गनुि, सामाखिक सजिालको वखृिसुँगै यसमा बढ्द ैगएको दरुूपयोग खनयन्रण गनुि, सचूना िथा सजचार क्षेरमा 

खवकखसि नवीनिम प्रखवखध समयसापेक्ष प्रयोग गनुि, बढ्दो साइबर अपराधको सामना गनुि, सचूना प्रखवखधमा आधाररि 

उद्योगलाई प्रखिस्पधी बनाई संवििन गनुि, परम्परागि िुलाक सेवालाई खवखवधीकरण गनुि, अनसुन्धान िथा खवकासमा 

लगानी वखृि 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 ्। 

संखवधानमा पणूि प्रेस स्विन्रिा, सजचार िथा सचूनाको िकको प्रत्याभखूि िुन,ु खडखििल नेपालको अवधारणाले 

मित्त्व पाउन,ु खशक्षा क्षरेको समग्र खवकासको लाखग सजचार िथा सचूना प्रखवखधको प्रयोगमा खवस्िार िुन,ु सचूना 

प्रखवखधमा खनिी क्षेरको लगानी वखृि िुुँद ै िान,ु यस क्षेरमा काम गनि यवुा आकखषिि िुन,ु थप रोिगारीका अवसर 

खसििना िुन,ु सचूना प्रखवखधलाई आखथिक खवकासको सम्वािकको रूपमा स्वीकाररन,ु मोबाइल प्रयोगकिािको सङ्ख्यामा 

उल्लेख्य वखृि िुन,ु डािामा आधाररि दरूसजचार सेवा, सावििखनक सेवामा नागररकको पिुुँच क्रमश: वखृि िुुँद ैिान,ु 

सचूना प्रखवखधको प्रयोगले सेवा प्रवािको लागिमा कमी आउन,ु खडखििल साक्षरिामा वखृि िुुँद ै िान,ु नवीनिम 

प्रखवखधको खवकास िुन,ु आमसजचारको क्षेरमा बढ्दो सचूना प्रखवखधको प्रयोग यस क्षेरमा अवसरका रूपमा रिकेा 

छन ्। 

४. 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 वखृि गनुि । 
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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 । 

२. पणूि प्रेस स्विन्रिाको 

सखुनश्चििा गद ै

आमसजचारमा सबै 

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 व्यावसाखयक बनाइनेछ । 

३. रेखडयो नपेाल र नपेाल िेखलखभिनलाई एकीकृि गरी सावििखनक प्रसारण 

सेवामा रूपान्िरण गरी दशेव्यापी बनाइनछे । 

४. सावििखनक आमसजचार माध्यमको क्षमिा अखभवखृि गद ै स्थानीय ििदखेि 

प्रदशे, राखरिय र अन्िरािखरिय स्िरसम्म क्रमश: पिुुँच खवस्िार गनुिका साथै 

राखरिय समाचार सखमखिको प्रभावकाररिा अखभवखृि 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. आमसजचार माध्यमलाई खडखििल प्रणालीमा रूपान्िरण गररनेछ । 

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 

(इ-पेमेन्ि गेि-वे) लगायिका सजचार िथा सचूना प्रखवखध सम्बन्धी पवूािधार 
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िणनीमि कायषनीमि 

खवकासमा िोड खदइनछे ।  

५. राखरिय खफ्रक्वेन्सी खनधािरण योिना र रणनीखि ियार गरी खफ्रक्वेन्सी खविरण 

प्रणाली व्यवखस्थि र पारदशी बनाइनेछ । 

६. सरकारी खवद्यिुीय प्रणालीलाई एकीकृि िथा अन्िरआबि गररनछे । 

७. साइबर सरुक्षा िथा गोपनीयिा सम्बन्धी कायि गनि साईबर सरुक्षा अनगुमन 

केन्द्र स्थापना गररनछे । 

८. खडखििल खडभाइड कम गनिको लाखग खडखििल साक्षरिा र सचेिना 

अखभवखृिलाई अखभयानको रूपमा सजचालन गररनछे । 

९. नेपाललाई प्राि अखबििल स्लिको प्रयोग गरी नपेालको आफ्न ै स्यािलाइि 

स्थापना गररनछे । 

१०. सचूना प्रखवखधलाई खशक्षा र आधखुनक प्रखवखधमा उपयोग गररनेछ । 

११. सचूना प्रखवखधको प्रयोग माफि ि स्थानीय भाषा, संस्कृखि िथा मौखलकिाको 

संरक्षण िथा प्रवििन गररनछे । 

५. िुलाक सेवालाई संस्थागि 

पनुसंरचना गरी स्वायत्त, 

प्रखिस्पधी र व्यावसाखयक 

बनाउन े। 

१. िुलाक सेवालाई प्रखिस्पधी र व्यावसाखयक बनाउन आवश्यक नीखिगि, 

काननूी िथा संस्थागि सधुार गररनछे । 

२. िुलाक सेवा प्राखधकरण गठन गरी कायिक्षरेको खवखवधीकरण, खवखशष्टीकरण 

िथा आधखुनकीकरण गररनेछ । 

६. चलखचर क्षेरको पवूािधार 

खवकास गरी उद्योगको 

रूपमा खवकास िथा 

प्रवििन गन े। 

१. चलखचर सम्बन्धी नीखि, ऐन, काननूको पनुरवलोकन िथा सधुार गररनेछ । 

२. चलखचर क्षरेका पवूािधार खवकासमा सियोग परु् याई नपेालको राखरियिा, 

संस्कृखि िथा पयििन प्रवििन गररनछे । 

३. बक्स अखफस मलुुकभर पणूि रूपमा कायािन्वयनमा ल्याइनछे । 

७. सरुक्षण मदु्रणको व्यवस्था 

गन े। 

१. सरुक्षण मदु्रण सम्बन्धी आवश्यक नीखिगि, काननूी ि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 गररनेछ । 

२. सावििखनक क्षरेबाि प्रचार-प्रसार िुने खवज्ञापनमा समानपुाखिक खविरण 

प्रणालीको व्यवस्था गररनेछ । 
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५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिनाको अन्त्य सम्ममा कुल िनसङ्ख्यामा इन्िरनिेमा पिुुँच प्राि िनसङ्ख्या ६५.९ प्रखिशिबाि वखृि भई 

८० प्रखिशि पगुेको िुनछे । खडखििल नपेाल फे्रमवकि  कायािन्वयनमा आएको िुने, रेखडयो, िेखलखभिन िथा मोबाइल 

ब्रोडब्याण्डको पिुुँच सम्पणूि िनिामा पगुकेो िु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 क्षेर उद्योगको रूपमा स्थाखपि भएको 

िुने, िुलाक सेवा प्राखधकरण गठन भएको िुन ेर थप ३ लाि रोिगारीको अवसर उपलब्ध भएको िुनेछ । 

८.४ स्थानीय 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 खसिान्ि अनसुार स्थानीय ििबाि िनिाको घरदलैोको सरकारको रूपमा िनचािना अनसुार 

सरोकारवालािरूको सिभाखगिामा स्थानीय पवूािधारको खवकास गन ेअभ्यासको थालनी भइसकेको छ । 

२.  प्रि ख सिस्या 

खवकि भौगोखलक अवखस्थखि, खनवाििमिुी कृखषप्रणाली, छररएको बस्िी, बसाइुँ-सराइ, यवुा िनशखिको खवदशे 
पलायन, साधन स्रोिको उखचि व्यवस्थापनमा कमी, स्थानीय क्षरेको आयोिना प्राथखमकीकरण कायिमा कखठनाइ िुन,ु 

स्थानीय आयोिनाको अनगुमन िथा मलू्याङ्कन कायिमा अन्यौलिा दखेिन,ु आखथिक सामाखिक खवकासका 

पवूािधारको कमी िुन,ु िवाफदखेििाको अभाव िुन ुर भ्रष्टाचार िुन ुप्रमिु समस्याका रूपमा रिकेा छन ्। 

३.  च नौिी िथा अिसि 

एकीकृि बस्िी खवकास गनुि, स्थानीय भौखिक पवूािधारको गणुस्िर कायम िथा खदगोपना अखभवखृि गनुि, 

खवखनयोखिि रकमको उखचि प्रयोग गनुि, स्थानीय पवूािधार खवकास साझेदारी कायिक्रमको रकमलाइि प्रभावकारी र 

उपलखब्धमलूक ढङ्गले सदपुयोग गनुि र िनशखिको व्यवस्थापन र क्षमिा वखृि गनुि प्रमिु चनुौिी रिकेा छन ्। 

स्थानीय ििको खवत्तीय िथा प्रशासखनक स्वायत्तिा, उत्साखिि र सक्षम खनवािखचि िनप्रखिखनखध िथा समावेशी 

सिभाखगिा, साधन स्रोिमा बढोत्तरी, सेवा प्रदायक खनकाय आमनागररकको बीचमा पगु्न,ु लोकिाखन्रक शासन प्रणाली, 

उदार अथििन्र खनिी क्षरेको सिकायि र िलुा सामाखिक पररवेश एवम ्साझा सरोकारका खवषयमा अन्िरिि साझेदारी 

प्रमिु अवसरका रूपमा रिकेा छन ्। 
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४. 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 पगु्न े 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 काननू, कायिखवखध र 

मापदण्ड ियार गनुिका साथै प्रत्येक 

स्थानीय ििको वडा स्िरसम्म 

न्यनूिम पवूािधार सखििको नीखिगि 

िथा संस्थागि प्रबन्ध गन े।  

१. सेवाप्रवाि र खवकास व्यवस्थापनको लाखग आवश्यक काननू, 

कायिखवखध र मापदण्ड एक वषिखभरमा ियारी सक्ने गरी 

आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

२. प्रत्येक स्थानीय ििको वडा स्िरसम्म न्यनूिम पवूािधार िस्िैः 

खशक्षा, स्वास््य, सडक, खबिलुी, िानेपानी, खसुँचाइ, बस्िी 

खवकास, फोिोरमलैा व्यवस्थापन र सरसफाइ, उद्योगग्राम, 

िेखलफोन, इन्िरनेि, बैंक र सामदुाखयक संस्था िस्िा पवूािधारको 

प्राथखमकिाका साथ खनमािण गररनछे ।  

३. स्थानीय पवूािधार खनमािण सम्बन्धी आवश्यकिा पखिचान सखिि 

गरुुयोिना ियार गरी कायािन्वयन गररनछे । 

४. िाल भइरिकेा िुइनलाई खवस्थापन गरी पायक पने स्थानिरूमा 

पक्की िथा झोलुङ्गे पलु खनमािण गररनछे ।  

५. फोिोरमैला व्यवस्थापनका लाखग खनखश्चि िथा उपयिु स्थानमा 

बिुउद्दशे्यीय प्रशोधन केन्द्र र अत्यखधक फोिोर सङ्कलन िुन े

ठाउुँमा वायोग्यास प्लान्ि स्थापनालाई प्राथखमकिा खदइनेछ । 
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५. अपेमक्षि उपलमधध 

स्थानीय ििका केन्द्र र सबै वडा कायािलय सडक सजिालबाि िोखडएका िुने, सबै स्थानीय ििमा कम्िीमा 

एउिा उच्च माध्यखमक ििको प्राखवखधक खशक्षालय स्थापना भएको िुन,े कम्िीमा ३० खमनिेको खिुँडाइको फेरोखभर 

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 बैंक वा खवत्तीय संस्थाको शािा पगुेको िुन े

र शिरी ग्रामको खवकास भएको िुनछे । 

 

 

 

२. स्थानीय खवकास व्यवस्थापनमा 

नागररक र सरोकारवालाको अथिपणूि 

सिभाखगिालाई सखुनखश्चि गद ैक्षमिा 

खवकास योिना ििुिमा गरी िाखलम 

खदने संस्थाको एकीकृि रूपमा 

पारदखशििा एवम ्िवाफदखेििा प्रवििन 

र क्षमिा खवकास गने संयन्र र 

पद्घखिको 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 

एकाइलाई एकीकृि गनुिका साथै खिनको पारदखशििा एवम ्

िवाफदखेििा प्रवििन र क्षमिा खवकास कायिक्रम सजचालन गनि 

संयन्र र पद्घखिको खवकास गररनेछ । 

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 ैइसेवा प्रदान गररनछे ।  

३. स्थानीय ििको नीखि, योिना, बिेि 

िथा कायिक्रम ििुिमा र कायािन्वयनमा 

समावेशी सिभाखगिा सखुनखश्चििाका 

साथै स्थानीय स्रोि पररचालन दक्षिा 

अखभवखृि 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 क्षेर (मखिला, दखलि, आखदवासी िनिाखि, ज्येष्ठ, 

नागररक, बालबाखलका, यवुा, अपाङ्गिा भएका व्यखि र 

खकसान)को शासनमा पिुुँच, अथिपणूि सिभाखगिा, सशिीकरण 

र अपनत्व िुन ेगरी आवश्यक प्रखक्रया खनधािरण गररनछे । 

४. खनिी िथा सिकारी क्षेरसुँगको 

सिकायि, कायि सम्पादनमा स्िरीकरण 

र नवीनिम प्रखवखधको प्रयोग गद ै

स्थानीय ििलाई व्यावसाखयक र 

प्रखिस्पधी बनाउन े। 

१. खनिी िथा सिकारी क्षेरसुँगको सिकायि, कायिसम्पादनमा 

स्िरीकरण र नवीनिम प्रखवखधको प्रयोग गद ै स्थानीय ििलाई 

व्यावसाखयक र प्रखिस्पधी बनाई खनिी र सिकारी क्षेरसुँग 

खनरन्िर संवाद िथा अन्िखक्रि या गरी खनिी र सिकारी क्षरेको 

अथिपणूि खवश्वास आििन गररनछे ।  
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८.५ मिज्ञान िथा प्रमिमध 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले खवज्ञान िथा प्रखवखधलाई दशेको खवकाससुँग आबि गद ै वजै्ञाखनक अध्ययन, अनसुन्धान 

एवम ्खवज्ञान र प्रखवखधको आखवरकार, उन्नयन र खवकासमा लगानी अखभवखृि गने िथा वैज्ञाखनक, प्राखवखधक, बौखिक 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 ्समिृ 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 बखुिमिापणूि उपयोगमा िोड खदनपुने आवश्यकिा रिी आएको छ ।  

खवज्ञान िथा प्रखवखधलाई उत्पादनको साधन िथा खवकासको पवूािधारको रूपमा अगंीकार गरी यस क्षरेमा राज्यको 

लगानीमा उल्लेख्य वखृि गद ै दक्ष प्राखवखधक िनशखि खवकासका लाखग समन्वयात्मक रूपमा प्राखवखधक खशक्षालय 

िथा खवश्वखवद्यालय एवम ्अनसुन्धान संस्थाको क्षमिा अखभवखृि र समग्र अनसुन्धान िथा प्रखवखधमा प्राथखमकिा खदन ु

आवश्यक िुन्छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

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 काननूी व्यवस्थाको कमी िुन,ु खवज्ञान र 

प्रखवखधको समखुचि खवकास र उपयोगका लाखग राज्यको लगानी सीखमि िु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. च नौिी ि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 व्याविाररक 

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 आबि 

गनुि, खवज्ञान-प्रखवखध िथा नव-प्रवििनको दरूगामी योिना र मागिखचर ियार गरी कायािन्वयन गनुि प्रमिु चनुौिी िुन ्। 
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खवज्ञान िथा प्रखवखधलाई खवकाससुँग आबि गरी यस क्षेरको प्रवििन गनुि, पारमाणखवक प्रखवखधको शाखन्िपणूि 

उपयोग सम्बन्धी अखभसखन्धको पक्ष रारि भएकोले यस प्रखवखधको बिृि ् उपयोग गनि क्षमिा अखभवखृि, प्रखवखध 

िस्िान्िरण िथा प्रवििन 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 सङ्ख्या 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 े सम्भावना रिन,ु खवज्ञान र 

प्रखवखधको खवकासबाि आखथिक उन्नखि िुन ेर आखथिक उन्नखिबाि मलुकुको समखृि सम्भव िुने रािनखैिक चेिना उन्मिु 

िुन ुिस्िा अवसर यस क्षेरमा खवद्यमान छन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

समािसुँग खवज्ञान र उत्पादनसुँग प्रखवखध िथा नवप्रवििन । 

४.२ लक्ष्य 

समािमा वैज्ञाखनक संस्कारको खवकास गरी उत्पादन प्रखवखधमा नवप्रवििनलाई आबि गद ै मलुुकको समखृि 

िा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 व्याविाररक बनाउुँद ैनवीनिम खवज्ञानको उन्नयन र उदीयमान प्रखवखधिरूको अंगीकार गद ै

खिनलाई आधारभिू सेवा प्रवािमा उपयोग गनुि । 

३. उत्पादन वखृि ि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 चेिनाको 

अखभवखृि गद ैखवज्ञानसम्मि 

खव्ेषण गन ेसंस्कारको 

खवकास गन े।  

१. उच्चस्िरीय नवीनिम वजै्ञाखनक अनसुन्धान र प्रखवखधको खवकासलाई 

सबलीकरण गनि एकीकृि अनसुन्धान िथा खवकास कोषको स्थापनाका 

लाखग काननूी िथा संरचनात्मक आधार ियार गररनछे । 

२. मौिदुा खवज्ञान िथा प्रखवखध नीखिको समयसापेक्ष पररमाििन गरी 
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िणनीमि कायषनीमि 

कायािन्वयन गररनछे । 

३. खवज्ञान खवषयको पठनपाठनलाई िोड खदइनछे । 

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 सम्बि खवषयको भरपदो सचूना र 

बखलयो ि्यांकीय आधार बनाउन नीखि िथा काननूी आधार ियार 

गररनेछ । 

६. योिना ििुिमा, कायािन्वयन र अनगुमन िथा मलू्याङ्कन लाखग आवश्यक 

ि्याङ्क सङ्कलन र खव्ेषणका खनखम्ि दक्ष िनशखि सखििको 

पवूािधार खवकास गरी खक्रयाशील बनाइनछे । 

७. आमसजचार लगायि औपचाररक िथा अनौपचाररक माध्यमबाि 

खवज्ञान-प्रखवखधको व्यापक प्रचार-प्रसार गरी दशेभरी पगु्ने घमु्िी खवज्ञान 

प्रयोगशालाको आयोिना र सिभाखगिामलूक खवज्ञान अन्िरखक्रयािरू 

सजचालन गररनछे । 

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 

सरुक्षाका साथै िाद्य सरुक्षाको प्रत्याभखूि गनि उपलब्ध प्रखवखधको 

प्रयोगलाई प्रोत्साखिि गररनछे । 

२. खवज्ञान िथा प्रखवखधलाई कृखष, उद्योग, वन पदैावार र सेवा लगायि 

उत्पादनका सबै पक्षका साथै गणुस्िरीय पवूािधारको अखभन्न अगंका 

रूपमा एकीकृि गररनछे । 

३. उदीयमान प्रखवखधको प्रयोगलाई 

प्रोत्सािन र प्रवििन गद ै

नवप्रवििनलाई खदगो खवकासका 

लक्ष्यसुँग िादाम्यिा कायम 

गन े।  

१. अन्िररक्ष खवज्ञान िथा प्रखवखध, पारमाणखवक खवज्ञान िथा प्रखवखध, नानो र 

िैखवक खवज्ञान िथा प्रखवखध क्षेरको अध्ययन अनसुन्धान गररनेछ । 

२. खदगो खवकासको मागिखचर अनरुूप गररबी न्यनूीकरण लगायि अन्य लक्ष्य 

िाखसल गनि खवज्ञान प्रखवखध िथा नवप्रवििनको क्षमिालाई अखधकिम 

उपयोग गररनछे । 

३. वैज्ञाखनक अनसुन्धानलाई प्रोत्सािन गनि सावििखनक-खनिी साझेदारीमा 

अनसुन्धान र लगानी गररनछे । 

४. दशेमा उपलब्ध प्राकृखिक १. प्रदशेको खवखशष्टिाका आधारमा सखुवधा सम्पन्न अनसुन्धानशाला र 
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िणनीमि कायषनीमि 

स्रोिको प्रयोग र अखधमलू्यन 

(Value Addition) का 

लाखग आवश्यक पवूािधार िथा 

प्राखवखधक िनशखि ियार गने ।  

प्रखिष्ठान स्थापना गरी खिनलाई खवषयगि खवखशष्ट केन्द्र (Centre of 

Excellence) को रूपमा खवकास गरी स्थानीय आवश्यकिासुँग आबि 

गररनेछ । 

२. राखरिय प्राथखमकिाका खवषयमा अध्ययन िथा अनसुन्धान गनि 

खवश्वखवद्यालयलाई प्रोत्साखिि गररनछे । 

५. यवुा खपुँढीलाई वजै्ञाखनक ज्ञान र 

प्राखवखधक सीप िाखसलमा 

प्रखिस्पधी बन्न उत्प्रेरणा खदुँद ै

स्रोिको अखधकिम उपयोग र 

अनसुन्धानलाई पररणाममिुी 

बनाउन संस्थागि समन्वय 

कायम गन े। 

१. खवज्ञान खवषयलाई व्याविाररक, उपयोगी र प्रखिस्पधी बनाउने प्रदशिनी र 

खवखवध कायिक्रम गनि प्रत्येक प्रदशे िथा स्थानीय ििस्िरीय खवज्ञान 

अध्ययन केन्द्र खवकास गररनछे । 

२. खवज्ञान र प्रखवखधका यवुा िनशखिलाई उद्यमशील भई नव-प्रवििनात्मक 

कायिमा आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमिा उपयोग गने वािावरण खसििना 

गररनेछ । 

६. प्राखज्ञक क्षरेमा िुने 

अनसुन्धानलाई औद्योखगक 

उत्पादनसुँग संयोिन गने िथा 

औद्योखगक उत्पादन वखृिका 

लाखग अनसुन्धान िथा 

खवकासमा लगानी बढाउुँद ै

वैज्ञाखनक िथा प्राखवखधक 

िनशखिमा उद्यमशीलिाको 

खवकास गन े। 

१. अनसुन्धान प्रखिष्ठान, खवश्वखवद्यालय 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 िुन,े संघीय व्यवस्था अनसुार 

संस्थागि संरचनागि सदुृढीकरण भई खवज्ञान िथा प्रखवखधको खवकास एवम ् सोको उपयोगको स्पष्ट मागिखचर ियार 

भएको िुन,े पारमाणखवक प्रखवखध र आयोनीकृि खवखकरणको सरुखक्षि र शाखन्िपणूि प्रयोग गनि आवश्यक काननूी िथा 

संरचनात्मक व्यवस्था िुन,े पारमाणखवक ऐन र सोिी बमोखिमको पारमाणखवक पदाथिको व्यवस्थापन गने खनयमनकारी 

खनकायको स्थापना भएको िुने, प्रत्येक प्रदशेमा खवज्ञान अध्ययन केन्द्र स्थापना भएको िुन,े आवश्यकिा अनसुार 

वैज्ञाखनक अनसुन्धान वखृत्त उपलब्ध गराइएको िुने र वैज्ञाखनक अनसुन्धानमा शैखक्षक संस्था, मन्रालय र उद्योगसुँगको 

समन्वयमा बढीभन्दा बढी यवुा पररचाखलि भएका िुनछेन ्। 
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८.६ िहिी मिकास 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले राज्यको सन्िुखलि र समावेशी खवकासको पररकल्पना गरेको छ । ‘समदृ्ध नपेाल, सखुी 

नेपाली’ को राखरिय सोच परूा गनि आधखुनक पवूािधारयिु योिनाबि वािावरणमरैी खवपद ् प्रखिरोधी, व्यवखस्थि, 

समावेशी, 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 ु पनेछ । नयाुँ नगरपाखलका सखिि नगरपाखलकाको सङ्ख्या २९३ पगुेसुँगै शिरी 

िनसङ्ख्या ६२.२ प्रखिशि पगुेको छ । यस प्रकार नयाुँ शिरको वखृिसुँगै वररपररका गाउुँबाि शिरमा िीव्र रूपमा 

बसाइुँ-सराइ भइरिकेो छ । यसकारण िी शिरमा िाल उपलब्ध अपयािि भौखिक, सामाखिक िथा आखथिक पवूािधारमा 

अखिररि चाप पनि गइि शिरी िीवन असिि बन्द ै गएको अवस्थामा गणुस्िरीय शिरी पवूािधार सेवा िथा सखुवधा 

उपलब्ध गराइि शिरी वािावरण र िीवनस्िरमा सधुार ल्याउन ुआवश्यक छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

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 िथा िल प्रणालीको साथै शिरको ऐखििाखसक पषृ्ठभखूम र खवस्िारको 

प्रकृखिको गिन अध्ययन खव्ेषण नगरी परम्परागि खवखध र िररकाले शिर खवकास गनि शिरी सखुवधािरूको 

उपलब्धिा र गणुस्िर पयािि निुन ुयस क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

भ-ूउपयोग योिनामा आधाररि व्यवखस्थि, खनयोखिि र योिनाबि 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 र िाल भइरिकेा र खनमािणाधीन शिरलाइि 

खवपद ्िोखिमबाि सरुखक्षि गनुि प्रमिु चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 

शिरी खवकास नेपाल सरकार, गरैसरकारी खनकाय र दाि ृ खनकायको प्राथाखमकिामा पनुि, खनिी क्षरेले शिरी 

पवूािधार खनमािण िथा व्यवस्थापनमा लगानीको अखभरूखच राख् न,ु नयाुँ नगर खवकासको प्रारखम्भक चरणमा रिकेोले 

आधखुनक पवूािधार, मौखलक पखिचान सखिि योिनाबि खवकास गनि सखकने सम्भावना रिन,ु राखरिय रािमागि िथा 

प्रस्िाखवि रेलमागिको प्रभाव क्षेरमा शिरी खवकासको सम्भावना रिन,ु एकीकृि िग्गा खवकास कायिक्रममा सरकारी 
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खनकायको उल्लेख्य अनभुव र नागररकमा समिे सचेिना र स्वीकायििा रिन ु र नयाुँ आधखुनक शिर र स्मािि खसिी 

लगायिका अवधारणा कायािन्वयनको चरणमा आउन ुप्रमिु अवसरका रूपमा रिकेा छन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच  

व्यवखस्थि शिरीकरण माफि ि खदगो आखथिक सामाखिक समखृि ।  

४.२ लक्ष्य 

सविसलुभ, समिृ, खदगो र सनु्दर शिरको खवकास गन े।  

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 अखभवखृि 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 समखृि र पयििकीय सम्भावना 

िथा पखिचान र परुािाखत्त्वक 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 क्षेर, बिार क्षरे, 

बसपाकि  लगायिका एकीकृि शिरी पवूािधारको अवधारणा 

अनसुार योिना ििुिमा र खनमािण गररनेछ । 

४. शिरी सेवा-सखुवधालाई 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 
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िणनीमि कायषनीमि 

फोिोरमैलाको उखचि व्यवस्थापन िथा प्रदषुणको न्यनूीकरण गरी 

सफा शिरी वािावरण खनमािण गररनछे ।  

६. दशेका ठूला रािमागिदखेि केिी दरूीमा अवखस्थि वा 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 । 

२. राखरिय शिरी प्रणाली खवकासको लाखग 

सबै प्रकारका स्रोि-साधनको 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 गररनेछ ।  

२. एकीकृि शिरी पवूािधार सेवामा खनिी, सरकारी-खनिी साझदेारी, 

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 अखभवखृिको केिी अंशले लगानीको भारविन 

गने 'भ्यालु 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 

प्रवििन गन े।  

१. ठूला शिरी पवूािधार संरचनाको अन्िरप्रदशे स्िरमा समिामलूक 

िथा खवखवधिापणूि खवकास गररनेछ ।  

२. सब ैनगरपाखलकामा शिरी योिना ििुिमा र कायािन्वयनका लाखग 

चाखिन े स्रोि िथा िनशखि व्यवस्थापनका लाखग शिरी 

योिनाकार, वास्िुखवद,् इिखन्िखनयर सखम्मखलि प्राखवखधक खवभाग 
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िणनीमि कायषनीमि 

स्थापना गनि पिल गररनछे । 

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 ।  

६. शिरी पवूािधार खनमािण र सेवा प्रवािमा प्रभावकाररिा अखभवखृद्ब 

गनि अत्याधखुनक एवम ् सचूना प्रखवखधलाइि अगंीकार गद ै स्मािि 

शिर खनमािण गररनेछ । 

४. काठमाडौं उपत्यकालाई आकषिक, 

समिृ 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 

सबै नगरपाखलकाको एकीकृि शिरी खवकास योिना ििुिमा भएको िुनेछ । िराइिका खिल्ला सदरमकुाम रिकेा 

नगरपाखलका लगायि कम्िीमा ७० नगरपाखलकामा आधारभिू शिरी पवूािधार खनमािण कायि सम्पन्न भएको िुनछे । 

मध्य पिाडी लोकमागि र सोको आसपासमा पने क्षेरमा १० विा नयाुँ शिर खनमािण सम्पन्न भएको िुनेछ । िीन विा 

स्मािि खसिीको खनमािण कायि सरुु िुनकुा साथै थप १० विा शिरको अध्ययन कायि भएको िुनछे । काठमाडौं 

उपत्यकाको चार स्थानमा नयाुँ शिर खनमािण/खवस्िारको कायि सरुु भएको िुनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको बाखिरी 

चक्रपथका लाखग िग्गा खवकासको माध्यमबाि िग्गा प्राखि भएको िुनछे । बागमिी लगायिका नदीनालाको दायाुँबायाुँ 

ढल, कोररडोर सडक र िररि पिेी खनमािण भएको िुनेछ ।  

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 
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खव.सं.२००७ सालको प्रिािन्रको उदयसुँगै सरुु भए िापखन सामाखिक पररवििन र योिनाबि ग्रामीण खवकासको प्रयास 

भने २०१३ सालको पखिलो योिनादखेि सरुु भएको माखनन्छ । नेपालमा खरभवुन ग्रामीण खवकासको कायिक्रमसुँग ै

एकीकृि ग्रामीण खवकास कायिक्रम, कृखष सडक कायिक्रम, ग्रामीण पवूािधार खवकास कायिक्रम, ग्रामीण पिुुँच कायिक्रम, 

गररबी खनवारण कायिक्रम, दगुिम िथा खवशेष क्षरे खवकास कायिक्रम, ग्रामीण सामदुाखयक पवूािधार िथा खवकेखन्द्रि ग्रामीण 

खवकास कायिक्रम खनरन्िर रूपमा सजचालन िुुँद ै आएका छन ्। यस पररपेक्षमा योिनाबि खवकासको प्रयासबाि 

नेपालको ग्रामीण खवकास, भौखिक पवूािधार खनमािण लगायि सामाखिक-आखथिक क्षेरमा उल्लेिनीय खवकास र प्रगखि 

िाखसल भएको छ । नागररकको बढ्दो आकांक्षा, प्रखवखधको प्रयोग र खवश्वव्यापीकरणको प्रभावका कारण प्राि 

उपलखब्धबाि सन्िोष मान्न सखकने अवस्था छैन । उत्पादन र उत्पादकत्वमा वखृि, रोिगारीका अवसर खसििना, स्थानीय 

उत्पादनलाई बिारसुँगको आबििा, सीमान्िकृि समिूका नागररकको अथिपणूि सिभाखगिा र खवकासको प्रखिफलको 

समन्याखयक खविरणका माध्यमबाि शिर र ग्रामीण क्षेरको खवकासको अन्िरआबििा अखभवखृि गद ै गणुस्िरीय 

िीवनको सखुनखश्चििा गनुिपन ेआवश्यकिा रिकेो छ ।  

२. प्रि ख सिस्या 

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. च नौिी ि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 छनोि, खनमािण र 

व्यवस्थापनमा सरोकारवालाको सियोग, सिभाखगिा एवम ् अपनत्व 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 वखृि िुन,ु स्थानीय 

पवूािधार खवकासमा स्थानीय ििको अगवुाई बढ्न ु र योिनाबि 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 ्। 
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४. 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 े। 

४.३ उदे्दश्य  

१. सन्िुखलि र खदगो ग्रामीण पवूािधार खवकास गनुि । 

२. ग्रामीण िीवनलाई सरल, सिि र उत्पादनमलूक बनाउन ु। 

३. बसाइुँ-सराइलाई व्यवखस्थि र न्यनूीकरण गद ैगणुस्िरीय िीवनको प्रवििन 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 खदने ।  

१. ग्रामीण खवकासको गरुूयोिना ियार गनि एक खवज्ञ समिू गठन गररन े र 

प्राि प्रखिवेदनको आधारमा एक वषिखभर गरुूयोिना खनमािण गरी 

कायािन्वयनमा ल्याइनछे । 

२. यथासम्भव स्थानीय स्रोि-साधन र प्रखवखधमा आधाररि र स्थानीय 

िनिाको सखक्रय सिभखगिामा क्षरेगि प्राथखमकिा खनधािरण िुने गरी 

ग्रामीण पवूािधारको खवकासमा ध्यान खदइनेछ । 

३. मागमा आधाररि एवम ् लाभग्रािी समदुायको प्रत्यक्ष सिभाखगिामा 

आयोिना छनोि, 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 क्षरेको आखथिक रूपान्िरणका लाखग कृखषको आधखुनकीकरण 

िथा व्यवसायीकरण, पयििन प्रवििन, (पयाि-पयििन, स्वास््य पयििन) 

वनको संरक्षण िथा व्यवस्थापन र परम्परागि िथा प्रखवखधिन्य 

उद्योगको स्थापना र खवस्िारमा लगानी वखृि गद ै ग्रामीण खवकासका 

पवूािधार खनमािण, खवकास िथा खवस्िार गररनेछ ।  

२. ग्रामीण क्षेरको सामाखिक िथा सांस्कृखिक रूपान्िरणको लाखग खशक्षा र 

स्वास््य क्षेरमा लगानी वखृि र गणुस्िरमा सधुार गद ैपरम्परागि मलू्य, 

मान्यिा र संस्कृखिको संरक्षण र प्रवििन गररनछे । 

३. ग्रामीण क्षेरको रािनैखिक र प्रशासखनक रूपान्िरणको लाखग ग्रामीण 
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िणनीमि कायषनीमि 

नागररकको सखक्रय सिभाखगिा, सशिीकरण, समानपुाखिक प्रखिखनखधत्व 

र समावेशीकरणका कायिक्रमलाई खवकासका कायिक्रमसुँग 

आन्िररकीकरण गररनेछ । 

४. शिरी क्षरेको प्रखवखधमैरी खवकास र दक्ष िनशखि िस्िान्िरण गरी 

ग्रामीण क्षेरको श्रमशखि, मौखलक र स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रखवखधको 

प्रवििन र संरक्षणमा िोड खदइनेछ । 

३. आय-आििन र रोिगारी 

सखुनखश्चििा गद ैबसाइुँ-सराइलाई 

व्यवखस्थि र न्यनूीकरण गन े। 

 

१. ग्रामीण पयििन, सिकाररिाको प्रवििन, 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-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 प्रवििन िस्िा कायिक्रम सजचालन 

गरी बसाइुँ-सराइलाई 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 सजचालन गररनेछ । 

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 सरसफाइ िस्िा आधारभिू सेवाको साथै न्याय र मानव अखधकारको सेवामा सबैको पिुुँच सखुनखश्चि िुन ेगरी 

ग्रामीण पवूािधारको खवकास भएको िुनछे । स्थानीय स्रोि-साधन, सीप र प्रखवखधमा आधाररि उत्पादनशील पवूािधारको 

खनमािण भएको िुनछे । योिना छनोि, सजचालन िथा त्यसको खदगो व्यवस्थापनमा िनसिभाखगिाको उच्चिम 

पररचालन भएको िुनछे । अथििन्रमा िेवा पगु्ने खकखसमले ग्रामीण पयििनको प्रवििन भएको िुनछे । स्थानीय सेवा प्रवाि 

गणुस्िरीय, खमिव्ययी र प्रभावकारी भएको िुनेछ । उद्यमशील कायिक्रम माफि ि बसाइुँ-सराइको खदगो व्यवस्थापन भएको 

िुनेछ ।  
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८.८ आिास िथा बस्िी मिकास 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले आवासको िकलाई मौखलक िकको रूपमा अंगीकार गरी सबै नागररकको सरुखक्षि, उपयिु 

र वािावरणमरैी आवासको अखधकारको सम्मान, संरक्षण िथा पररपखूिि गन ेिथा आवासखविीन नागररकलाई आवास 

सखुवधा उपलब्ध गराउन ेव्यवस्था गरेको छ । साथै, संखवधानले अव्यवखस्थि बसोबासलाई व्यवस्थापन गनि योिनाबि 

व्यवखस्थि बस्िी खवकास गन े नीखिगि व्यवस्था समेि गरेको छ । सरकारले नीखिगि िथा काननूी व्यवस्थाबाि 

सामाखिक सरुक्षासुँग आबि गरी नागररकको सरुखक्षि आवासको िकको प्रत्याभखूि गरेको छ । त्यस्िै, खवकि िथा 

खवपदक्ो उच्च िोखिमयिु स्थानमा छररएर बसेका घर पररवारलाई नखिकको सरुखक्षि स्थानमा आखथिक रूपले सबल 

िुने गरी एकीकृि बस्िीमा स्थानान्िरण गनुिपन ेअवस्था रिकेो छ ।  

आवासको िक अन्िगिि खव.सं. २०८० सम्ममा कररब २० लाि आवास एकाइ खनमािण गनुिपने आवश्यकिा 

रिकेोमा कररब ४ लाि आवास एकाइ खवपन्न, लोपोन्मिु िथा सीमान्िकृि वगिको लाखग आवश्यक रिकेो छ । आ.व. 

२०७५/७६ सम्ममा िनिा आवास कायिक्रम अन्िगिि खवपन्न, लोपोन्मिु िथा सीमान्िकृि वगिको लाखग १७ ििार 

आवास एकाइ खनमािण भएको िथा ७ ििार सरुखक्षि नागररक आवास खनमािणका लाखग िस्िापािा र काठ िररदका 

लाखग अनदुान उपलब्ध गराइएको छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

एकीकृि िथा योिनाबि 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 एकाइ न्यनू आय वगि िथा 

शिरी गररबको पिुुँच पगु्न नसक्न,ु सामखूिक आवास कायिक्रममा िनमानसको आकषिण नबढ्न ुर परम्परागि खनमािण 

सामग्री िथा प्रखवखधको प्रयोग साुँघरुरद ैिान ुयस क्षरेका प्रमिु समस्याका रूपमा रिकेा छन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

खवकि र खवपदक्ो उच्च िोखिमयिु असरुखक्षि स्थानमा छररएर रिकेा बस्िीलाई वजै्ञाखनक भ-ूउपयोगमा 

आधाररि रिी एकीकृि बस्िी खवकास गनुि, स्थानीय खनमािण सामग्रीको प्रयोग गरी सरुखक्षि िथा कम लागिका आवास 

खनमािण गनुि, न्यनू आय, सीमान्िीकृि िथा खवपद ् िोखिममा रिकेा वगि र शिरी गरीबका लाखग आवास सखुवधा 

उपलब्ध गराउन ुर सामखूिक आवासका कायिक्रममा खनिी क्षेरलाई आकखषिि गनुि प्रमिु चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 

आवासको अखधकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाग ूिुन,ु नपेाल सरकारबाि अखि खवपन् न, लोपोन्मिु र सीमान्िकृि 

िाििाखिका लाखग सरुखक्षि नागररक आवास र िनिा आवास कायिक्रम सजचालन िुन,ु खव.सं. २०७२ को खवनाशकारी 

भकूम्पपश्चाि ्सरुखक्षि आवास खनमािणमा िनचेिनाका साथै प्राखवखधक क्षमिा अखभवखृि िुन,ु खनिी क्षेरबाि योिनाबि 

आवास िथा िग्गा खवकासमा लगानी बढ्न,ु सिकारी एवम ्कल्याणकारी कोषको रकम व्यवखस्थि आवास खनमािणमा 

अखभप्ररेरि िुन,ु खवकि र खवपदक्ो उच्च िोखिमयिु बस्िी स्थानान्िरण िथा एकीकृि बस्िी खवकास ियार िुन,ु 
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पेसागि खवखवधिामा आएको पररवििन र खवप्रेषणको कारण पाररवाररक आम्दानीमा भएको वखृिले शिरीकरणको 

आवश्यकिा र सम्भावना बढ्न ुप्रमिु अवसरका रूपमा खलन सखकन्छ । 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच  

सलुभ, सरुखक्षि, उत्थानशील र एकीकृि आवास िथा बस्िी । 

४.२ लक्ष्य 

एकीकृि योिनाबि 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 अखभवखृि 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 अखभवखृिका कायिक्रम सजचालन 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 सजचालन गररनछे ।  

४. खनिी क्षेरबाि सजचालन 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 

पनुरवलोकन गररनेछ ।  

६. सरकारी खनकायको संलग्निामा भाडाको आवास सरल रूपमा 

उपलब्ध िुने व्यवस्था गरी अस्वस्थकर बस्िी खवकासलाई 
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िणनीमि कायषनीमि 

खनयन्रण गररनेछ । 

७. सरल ऋण, अनदुान र खवत्तीय सम्भावनाको अध्ययन गरी नगर 

खवकास कोष लगायिका शिरी खवकासको क्षेरमा खक्रयाशील 

खवत्तीय खनकायिरूले आवास लगानी प्रवििन ि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 खवपदक्ो उच्च िोखिमयिु स्थान िथा चरेु क्षरेमा 

रिकेा बस्िीिरू िथा स्थानान्िरण गनि सखकने नखिकको सरुखक्षि 

बस्िी पखिचान िथा खवकास गरी स्थानान्िरण गनि प्रोत्सािन 

गररनेछ ।  

२. घनत्व र िनसङ्ख्याका 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 न्यनूिम लागिमा सम्पन्न 

गराउने उपयिु प्रखवखध र खडिाइनलाई प्रोत्साखिि गररनछे ।  

२. सावििखनक-खनिी साझदेारी लगायि लगानीका वैकखल्पक स्रोि 

पखिचान गरी न्यनू लागि प्रखवखध िथा स्थानीय खनमािण सामाग्री 

प्रयोग गरी न्यनू लागिका आवास एकाइ िथा आवास खनमािण 

गररनेछ ।  

४. कमिोर आखथिक अवस्थामा 

रिकेा, दखलि, मखुस्लम, लोपोन्मिु 

र सीमान्िकृि िाििाखि िथा 

समदुाय एवम ्खवपदक्ो उच्च 

िोखिममा रिकेा नागररकका 

लाखग सरुखक्षि, खकफायिी र 

वािावरणमैरी आवासको 

व्यवस्था गन े। 

१. अखि खवपन्न, लोपोन्मिु र अखि सीमान्िकृि िाििाखि, समदुाय र 

शिरी गररबको लाखग सरुखक्षि आवास उपलब्ध गराइनछे ।  

२. िर वा फुसको छानालाई िस्िापािाले प्रखिस्थापन कायिलाई 

अखभयानका रूपमा सजचालन गररनेछ । 

३. सिकारी आवास खनमािणलाई प्राथखमकिाका साथ अगाखड 

बढाइनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

५. िखमनको प्रभावकारी उपयोग िुने 

गरी आवासको लाखग आवश्यक 

िग्गा लगायि योिनाबि 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 वखृि गनि स्वीकृि 

मापदण्डका आधारमा शिरी क्षेरमा पखन खनिी क्षरेको संलग्निा 

वा सिकायिमा िग्गा एकीकरण कायिक्रम िथा अन्य प्रकारका 

िग्गा खवकास योिना र कायिक्रम सजचालन गररनेछ ।  

३. िाल शिरी खवकास िथा भवन खनमािण खवभाग अन्िगिि रिकेो 

िग्गा खवकास चक्रकोषको क्षेराखधकार वखृि गरी राखरिय स्िरको 

स्वायत्त खनकायको रूपमा िग्गा िथा आवास खवकास कोषको 

स्थापना गररनछे ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिनाको अन्त्य सम्ममा सरुखक्षि आवासमा बसोबास गने िनसङ्ख्या ४० प्रखिशिबाि ६० प्रखिशि पगुेको र 

आफ्नै स्वाखमत्वको आवासमा बसोबास गने पररवार ८५.३ प्रखिशिबाि ८९ प्रखिशि पगुेको िुनछे । खवखभन्न ििका 

सरकार िथा खनिी क्षेर समेिको सिभाखगिामा १० लाि आवास एकाइ िथा १ लाि आवासीय फ्ल्याि खनमािण 

भएको िुनेछ । ३५ ििार सरुखक्षि नागररक आवास खनमािण भएको िुने, शिरी गरीबको लाखग शिरमा ५ ििार आवास 

एकाइ खनमािण भएको िुने, प्रत्येक प्रदशेमा कम्िीमा ५ विाका दरले िम्मा ३५ एकीकृि बस्िी खवकास भएको िुनेछ । 

८.९ भिन मनिाषण  

१. पृष्ठभूमि  

नेपालको अवखस्थखि भकूम्प लगायि बिुखवपद ्िोखिमयिु रिकेोले खवपद ्पवूिियारी कायिलाई अखभवखृि गरी 

प्रभावकारी प्रखिकायि र पनुलािभ िाखसल गनि िथा पनुस्थािपना र पनुखनिमाण कायिमा 'दिलड ब्याक बिेि' को अवधारणा 

अनसुार भवन खनमािण गनुि आवश्यक छ । 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 आवश्यकिा अनसुार सबलीकरण गनुि 

उखत्तकै ि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. प्रि ख सिस्या  

खव.स. २०७२ सालको भकूम्पपश्चाि् सरुखक्षि भवन खनमािणमा िागरुकिा वखृि 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 कडाइका साथ लाग ू गनि 

प्राखवखधक िनशखि पयािि मारामा निुन ु र कम लागिका नयाुँ खनमािण प्रखवखधबारे पयािि अध्ययन अनसुन्धान निुन ु

प्रमिु समस्या रिकेा छन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

भवन खनमािणका लाखग खनमािण सामाग्रीको गणुस्िरमा सधुार ल्याउन आवश्यक अनसुन्धान गरी नम्सि र मापदण्ड 

ि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 र नयाुँ खनमािण प्रखवखध सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान िथा िाखलम व्यवस्था गनुि 

प्रमिु चनुौिी िुन ्। 

राखरिय भवन संखििा प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गनि सबै क्षेरको प्रखिबििा िुन,ु सरुखक्षि र भकूम्प प्रखिरोधी 

भवन खनमािण सम्बन्धी िनचिेना अखभवखृि िुन,ु नयाुँ प्रखवखधको सरुखक्षि भवन पनुखनिमािणको लाखग खडिाइन 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 ुर भवन 

ममिि सचूना प्रणाली सफ्िवेयर खवकास गररन ुप्रमिु अवसर िुन ्। 

४. 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 र 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 काननूी 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 सापेक्ष पररमाििन िथा आवश्यकिा 

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 खडिाइन, खनमािण िथा सपुरीवेक्षण 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 

‘बहाल भिन’ खनमािण र सजचालन गनि घर-िग्गा बिाल सम्बन्धी काननू 

ि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 काननूी 

संरचनाको सधुार गन े। 

१. खनमािणको क्षेरमा प्रयोग िुन सक्ने अझ खकफायिी, सरुखक्षि र 

वािावरणमैरी खनमािण सामग्री र नवीनिम प्रखवखधको प्रवििनका 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. परुािाखत्त्वक मित्त्वका भवन खनमािण गदाि परम्परागि खनमािण प्रखवखध र 

वास्िुकलाको िगेनाि गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

सब ैप्रदशेको प्रादखेशक रािधानीका प्रशासखनक भवनिरू एकीकृि सेवा केन्द्रको रूपमा खनमािण भएको िुनेछ । 

खवद्यमान राखरिय भवन संखििािरू समय सापके्ष पररमाििन गरी नयाुँ राखरिय भवन संखििा खनमािण भएको िुनेछ । सब ै
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स्थानीय ििमा राखरिय भवन संखििा प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन भएको िुनछे । संघमा खवशेष आवास भवन खनमािण 

िथा संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा एकीकृि सरकारी भवन खनमािण भएको िुनेछ । नयाुँ खनमािण प्रखवखध िथा खनमािण 

सामग्री सम्बन्धी अनसुन्धान िथा खवकास केन्द्र स्थापना भएको िुनेछ । परुािाखत्त्वक मित्त्वका भवनको परम्परागि 

खनमािण प्रखवखध र वास्िुकला अनसुार पनुखनिमािण भएको िुनेछ ।   

८.१० प नमनषिाषण  

१. पृष्ठभूमि 

२०७२ बैशाि १२ को खवनाशकारी भकूम्प िथा ित्पश्चािक्ा पराकम्पका कारण पवूी िथा मध्य नपेालका 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, काननूी र संस्थागि संरचनाको व्यवस्था गन े

क्रममा राखरिय पनुखनिमािण प्राखधकरणको गठन भई भकूम्पबाि भएको क्षखि यखकन गरी सोिी आधारमा सरकारी संरचना, 

खनिी आवास, ऐखििाखसक िथा परुािाखत्त्वक 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 अपनत्व सखिि गरी सबैको सिकायिमा पनुखनिमािण र पनुस्थािपनाको कायि अगाखड बढाउनपुन े

आवश्यकिा िड्कारो रूपमा दखेिएको छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

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 

परुािाखत्त्वक सम्पदा पनुखनिमािणमा प्रखक्रया र खनकायगि अन्यौलिा िथा खववाद रिन,ु पनुखनिमािणमा संलग्न कमिचारीलाई 

उत्प्रेरणा िगाई स्थायी रूपमा रािी राख्न कखठनाइ िुन ुर खवकास साझेदारबाि प्रखिबििा बमोखिमको सियोग प्राखि, 

प्रयोग र पररचालन िुन नसक्न ुप्रमिु समस्या िुन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

भकूम्पबाि क्षखिग्रस्ि खनिी आवास एवम ् सावििखनक भवन, खवद्यालय भवन, परुािाखत्त्वक सम्पदा र स्वास्थ 

केन्द्रको पनुखनिमािणका लाखग आवश्यक स्रोि ििुाई िोखकएको समयमै पनुखनिमािणको काम सम्पन्न गनुि, पनुखनिमािणका 

लाखग आवश्यक प्राखवखधक िनशखिको उपलब्धिा र उपयोगको सखुनखश्चििा गनुि, पनुखनिमािण पखछको पनुस्थािपनाका 

लाखग भकूम्प पीखडिलाई िीखवकोपाििनमिुी कायिक्रम सजचालन गरी िीवनस्िर उकास्न ु र स्थानीय ििमा खवपद ्

व्यवस्थापनका लाखग आवश्यक नीखिगि व्यवस्था एवम ्कायािन्वयन क्षमिा खवकास गनुि प्रमिु चनुौिी िुन ्। 

पनुखनिमािणलाई राखरिय प्राथखमकिाको कायिक्रम अन्िगिि रािी प्राखधकरण र अन्िगििका खनकाय माफि ि सम्बोधन 

गररन,ु स्थानीय एवम ् खिल्लास्िरमा पनुखनिमािण सम्बन्धी सजचाखलि िाखलमबाि उत्पाखदि आवश्यक िनशखिलाई 

पररचालन गनि सखकने अवस्था रिन,ु िोखिम न्यनूीकरण सम्बन्धी अखभमिुीकरण एवम ् सचिेीकरणका कायिक्रम 

सजचालन गरी िनचिेना िगाउन ेसम्भावना रिन,ु राखरिय िथा अन्िरािखरिय संघसंस्था, दाि ृखनकाय एवम ्खमररारिबाि 
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सियोगको प्रखिबििा प्राि िुन ुर स्थानीय ििका खनवािखचि िनप्रखिखनखधबाि पनुखनिमािणका कायिको अपनत्व ग्रिण गनुि 

प्रमिु अवसर िुन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

सरुखक्षि र योिनाबि पनुखनिमािण । 

४.२ लक्ष्य 

भकूम्पबाि क्षखिग्रस्ि भौखिक संरचनाको खदगो, सरुखक्षि र बिुप्रकोप प्रखिरोधात्मक ढङ्गले 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. भकूम्पबाि क्षखिग्रस्ि खनिी आवास 

र सावििखनक भौखिक संरचनािरूको 

भकूम्प प्रखिरोधी िुनेगरी पनुखनिमािण 

र सधुार गन े। 

१. क्षखिग्रस्ि संरचनामध्ये बाुँकी रिकेा भौखिक संरचना प्राथखमकिाको 

आधारमा भकूम्प प्रखिरोधी िुनगेरी 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. खवश्वसम्पदा सचूीमा सचूीकृि सांस्कृखिक सम्पदाको एकीकृि 

गरुूयोिनाका आधारमा पनुखनिमािण सम्पन्न गररनछे । 

५. पनुखनिमािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्धी कायि प्रदशे िथा स्थानीय 

ििसुँग सिकायि र समन्वय गरी सम्पन्न गररनछे । 

२. िोखिमयिु बस्िी स्थानान्िरण 

एवम ्एकीकृि बस्िी खवकास गन े। 

 

१. िोखिमपणूि बस्िी स्थानान्िरण एवम ् एकीकृि बस्िी खवकासको 

कायिलाई योिनाबि रूपमा अगाखड बढाउन आवश्यक काननू 

ििुिमा गररनछे । 
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 २. प्रदशे र स्थानीय ििसुँग सिकायि र समन्वय गरी िोखिम 

न्यनूीकरणका आधारभिू अवधारणा अवलम्बन गरी बस्िी खवकास 

सम्बन्धी कायिक्रम सजचालन गररनछे ।  

३. भकूम्प पीखडि (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 प्रवििन 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 गररनेछ । 

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 

अखभवखृि िथा प्रचार-प्रसारको कायिक्रम सजचालन गररनछे ।  

२. स्थानीय स्िरको पनुखनिमािण सम्बन्धी क्षमिा अखभवखृि गनि प्राखवखधक 

सिायिा, िाखलम र सििीकरणको सखुवधा उपलब्ध गराइनछे । 

३. पनुखनिमािणबाि प्राि ज्ञान, सीप र क्षमिा भकूम्प प्रभाखवि स्थानीय 

ििमा ि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 परुािाखत्त्वक सम्पदा र १,३२० गमु्बा पनुखनिमािण भएका िुनेछन ्। भकूम्प 

पीखडि पररवारले आवास खनमािणको लाखग अनदुान िथा सरल किाि सखुवधा प्राि गरेको िुन,े भकूम्पबाि क्षखिग्रस्ि 

खनिी आवास एवम ् सरकारी भौखिक संरचनाको पनुखनिमािण, ममििसंभार िथा प्रवलीकरण भएको िुने, िोखिमपणूि 

बस्िीका बाखसन्दाको उपयिु स्थानमा स्थानान्िरण भएको िुन,े नवीनिम प्रखवखध अनरुूप भकूम्प प्रभाखवि क्षरेको 

पनुखनिमािण एवम ्पनुस्थािपना सम्बन्धी कायि सम्पन्न भएको िुने, भकूम्प पीखडिलाई िीखवकोपाििनको लाखग खवखभन्न 

आय-आििनका कायिक्रम सजचालन भएका िुन े र भकूम्प प्रभाखवि स्थानीय ििका िनप्रखिखनखध एवम ् कमिचारीको 

खवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमिा अखभवखृिका लाखग िाखलम सजचालन भएका िुनेछन ्।
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परिच्छेद - ९ 

 लोकिन्त्र ि स िासन 

९.१ िामरिय एकिा 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले नपेाललाई बिुिािीय, बिुभाखषक, बिुधाखमिक, बिुसांस्कृखिक िथा भौगोखलक 

खवखवधिायिु खवशेषिालाइि आत्मसाि गरी खवखवधिा बीचको एकिा संवििन 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 ऐक्यबििा कायम गरी संघीय एकाइबीच परस्पर सियोगात्मक सम्बन्ध खवकास गद ै राखरिय 

एकिा प्रवििन गन े नीखि अंगीकार गरेको छ । संखवधानको यो मलू ममिलाइि आत्मसाि गद ै नपेालमा रिकेा खवखभन्न 

िाििाखि,भाषा, धमि, संस्कार र संस्कृखिको िगनेाि र सम्वििन गनि राखरिय एकिा नीखि ल्याई सोमाफि ि सम्पणूि 

नागररकिरूबीचको सद ्भाव बढाउन खवखभन्न प्रयास थाखलएको छ । 

२. प्रि ख सिस्या  

धाखमिक, सामाखिक, सांस्कृखिक, िािीय खवखवधिाखभर पखिचानको खवषयलाई उखचि एवम ् उपलखब्धमलूक 

ढङ्गले व्यवस्थापन गनुि, साम्प्रदाखयकिा वा अन्य कुनै अखिवादको नाममा िुन े घिनाका कारण थप द्वन्द्व र 

अखवश्वासको वािावरण खसििना िुन ेसम्भावना रिन ुिस्िा खवषय समस्याको रूपमा रिकेा छन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि  

राखरिय एकिा अक्षणु्ण राख्न,े रारि र राखरियिा कुनै व्यखि समदुाय वा क्षरेीयिाभन्दा माखथ िो भन्न े भावना 

िागिृ गराउन,ु सबै वगि र समदुायको पखिचान र भावनाको कदर गनुि, संघीयिा कायािन्वयनसुँग ैसंघ, प्रदशे र स्थानीय 

ििका एकाइबीच आ-आफ्नो क्षरेाखधकार प्रयोग गदाि सिकाररिा, समन्वय, सिअखस्ित्व र पारस्पररक सियोगको 

आधारमा राखरियिा र राखरिय एकिाको भावनालाई सवोपरर रािी गने कायि संस्कृखिको खवकास गनुि चनुौिीपणूि रिकेो 

छ । 

बिुिािीय, बिुभाखषक, बिुसांस्कृखिक िथा भौगोखलक खवखवधिा बीचको एकिा कायम राख्ने गरी गररएको 

संवैधाखनक व्यवस्था, सिकाररिा, समन्वय र सिअखस्ित्वमा आधाररि संघीयिाको सखुनश्चििा, नेपालीको नपेाल रारि 

खनमािण गन े चािना, आखथिक, सामाखिक, सांस्कृखिक, पवूािधार एवम ् खवखभन्न क्षरेको खवकासको अवसर, िाखिगि, 

भाखषक, सांस्कृखिक, भौगोखलक एवम ् धाखमिक खवखवधिा व्यवस्थापनको संवैधाखनक व्यवस्था र िीन ििका 

सरकारबीचको अन्िरआबििा अवसरका रूपमा रिकेा छन ्। 
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४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

राखरिय एकिाको संरक्षण, संवद्घिन र प्रवद्घिन । 

४.२ लक्ष्य  

बिुल समािको खवशेषिालाइि दशेको आखथिक, सामाखिक िथा सांस्कृखिक खवकाससुँग आबि गनुि ।  

४.३ उदे्दश्य  

खवखवधिाको उखचि सम्बोधन र सम्मान माफि ि राखरिय एकिा सदुृढ बनाउन ु। 

४.४  िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. खवखवधिायिु नेपालको खवशेषिा 

र यसका सबल पक्षको सम्बन्धमा 

नागररकमा िनचिेना फैलाउने ।  

 

1. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको साझा आचारसंखििा खनमािण गरी 

कायािन्वयनमा ल्याइनछे । 

2. िीन ििबीच न्यनूिम साझा कायिक्रम र मापदण्ड बनाइनछे ।  

3. नेपालको िािीय, भाखषक, लैङ्खगक, क्षरेीय िथा सांस्कृखिक 

खवखवधिाको बारेमा खवखभन्न संचार माध्यमबाि िानकारीमलूक 

कायिक्रमको प्रकाशन, प्रसारण र खविरण गररनेछ । 

4. 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 उत्प्रेररि िुन े

खकखसमका कायिक्रम सजचालन गररनेछ ।  

२.  दशेको स्विन्रिा, साविभौमसत्ता िथा राखरिय एकिाको प्रबलीकरण 

र संघीय एकाइबीच परस्परमा सियोगात्मक सम्बन्ध खवकास गद ै

राखरिय एकिा प्रवद्घिन गररनछे । 

३. प्रदशे-प्रदशे िथा स्थानीय ििबीच सियोग, समन्वय र सिकायिका 

लाखग उपयिु वािावरण खनमािण गररनेछ । 

३. समािमा द्वषे र अन्िरद्वन्द्व फैलाउन े

आन्िररक िथा बाि् य 

गखिखवखधलाई काननूी दायरामा 

ल्याउने । 

१. सामाखिक िथा सांस्कृखिक खवखवधिाका बीचको एकिालाइि 

िल्बल्याउने िथा नागररकलाइि खदग्भ्रखमि पान ेमनसायले संखवधान 

वा काननूको गलि प्रचार र प्रयोगलाई रोक्न शनू्य सिनशीलिाको 

नीखि अपनाइनछे । 

२. राखरिय खिि र राखरिय एकिामा िलल पगु्न ेसामाखिक सजिालको 
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 प्रयोगलाइि खनरूत्साखिि गररनछे ।  

३. राखरिय एकिा िथा सामाखिक सद ्भाव र सखिरणिुा प्रवििन िुने 

खक्रयाकलाप पखिचान र सजचालन गरी नागररकसुँगको सम्बन्ध थप 

सौिादिपणूि बनाइनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

मलुुकको स्विन्रिा, साविभौमसत्ता, भौगोखलक अिण्डिा र स्वाधीनिाको रक्षा गद ैसब ैिाििाखि, धमि, भाषा, 

संस्कृखि र सम्प्रदायबीच पारस्पररक सद ्भाव, सखिरणिुा र ऐक्यबद्घिा थप सदुृढ भएको िुन,े भौगोखलक खवखवधिाको 

उखचि उपयोग गरी राखरिय एकिा सदुृढ बनाउन े कायिमा सबै नागररक एकििु भएको िुन े र सामाखिक-सांस्कृखिक 

रूपले अझ सभ्य िथा परररकृि नागररक ियार भइि समिृ एवम ्सिुी नेपाली समाि खनमािण भएको िुनेछ ।  

९.२ नेिृत्ि मनिाषण 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले काननूको 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 गने, परस्पर सियोगमा आधाररि 

संघीयिाका आधारमा संघीय एकाइ बीचको सम्बन्ध बखलयो बनाउने र शासन व्यवस्थामा समानपुाखिक 

सिभाखगिामलूक खसिान्िलाई आत्मसाि ् गद ै लोकिाखन्रक अखधकारको उपभोग गनि पाउन े अवस्था सखुनखश्चि गनि 

संघीय लोकिाखन्रक गणिन्रात्मक व्यवस्था सदुृढ गने 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 अखभवखृद्घ गद ैरािनीखिक, आखथिक, 

सामाखिक र सांस्कृखिक अखधकारको पणूि उपयोगको वािावरण खसििना गन,े यवुाको सशिीकरण र खवकासका लाखग 

खशक्षा, स्वास््य, रोिगारी लगायिका क्षेरमा खवशेष अवसर प्रदान गद ैव्यखित्व खवकास गन ेिथा राज्यको सवांगीण 

खवकासमा योगदानका लाखग उपयिु अवसर प्रदान गने राज्यको नीखि रिकेो छ । यस सन्दभिमा, संखवधानले खनदशे 

गरेका खसद्घान्िमा 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 समि्ेने सीप र सकारात्मक धारणा सखििको निेतृ्व 

खनमािण आिको आवश्यकिा िो । 

२. प्रि ख सिस्या  

असल रािनीखिक िथा प्रशासखनक संस्कारको खवकास, संवद्घिन एवम ् प्रवद्घिन िुन नसक्न,ु इमान्दार नेितृ्व 

खनमािणका सम्बन्धमा रािनीखिक एवम ् प्रशासखनक निेतृ्वको भखूमकालाइि थप उदािरणीय बनाउन नसक्न,ु नेितृ्व 

खनमािण िथा निेतृ्व खवकासलाइि सियोग पगु्न ेसामाखिक वािावरणको अभाव िुन,ु राखरिय खवकासमा यवुा सिभाखगिा 
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अखभवखृद्घ गनि यवुाको व्यखित्व खवकास र सशिीकरणका लाखग अपेक्षाकृि अवसर प्रदान गनि नसक्न ु प्रमिु 

समस्याको रूपमा रिकेा छन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

रािनीखिक प्रणालीमा क्षमिावान र नैखिकवान निेतृ्वको खवकास गनुि, बिृि् 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, इमान्दाररिाको मानकको रूपमा स्थाखपि गराउन,ु यवुाको 

सशिीकरणसुँगै व्यावसाखयक नेितृ्व खवकास गनुि र निेतृ्वमा पखन दण्ड परुस्कार पद्घखि लाग ूगनुि प्रमिु चनुौिी रिकेा 

छन ्। 

लोकिाखन्रक व्यवस्था र संघीय शासन प्रणाली अनरुूप राज्यको िल्लो ििदखेि रािनीखिक अभ्यास गने र 

नेितृ्व खनमािण गन ेसक्षम नेितृ्व िुन,ु सिभाखगिामलूक निेतृ्वशलैीको अभ्यास र समावेशी निेतृ्वको अभ्यास बढ्न,ु 

नेितृ्व छनोिमा प्रिािाखन्रक शलैी अवलम्बन गररन,ु राखरिय खवकासका सबै क्षेरमा यवुा पसु्िाको सिभाखगिा 

उल्लेख्य रूपमा बढ्द ैिान,ु राखरिय िथा अन्िरािखरिय स्िरमा सजिालीकरण िथा अवसर प्राि िुन ुर कायि सम्पादनमा 

आधाररि प्रोत्सािन प्रणाली, कायि सम्पादन करार सम्झौिा लाग ूगन ेअभ्यास सरुुआि िुनलुाई अवसरको रूपमा खलन 

सखकन्छ । 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

खनष्ठावान, सक्षम, इमान्दार र गखिशील नेितृ्व खवकास । 

४.२ लक्ष्य   

लोकिाखन्रक मलू्य-मान्यिामा आधाररि शासन सजचालन, व्यवस्थापन र सवािङ्गीण खवकासलाइि प्रभावकारी 

रूपमा अगाखड बढाउन सक्षम एवम ्कुशल निेतृ्वको खवकास गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. मलुुकको सवािङ्गीण खवकास र सशुासनका लाखग रािनखैिक, प्रशासखनक, सामाखिक, व्यावसाखयक लगायि 

सबै क्षेरमा सक्षम िथा कुशल नेितृ्व खवकास गनुि ।  

२. खवखभन्न ििको निेतृ्वबीचको अन्िसिम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउुँद ै सिभाखगिात्मक एवम ् सिकायाित्मक 

नेितृ्वशैली खवकास गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 
िणनीमि कायषनीमि 

१. सक्षम र प्रभावकारी निेतृ्व 

खवकासका लाखग योिना ियार  

१. नेितृ्व खवकासका लाखग क्षरेगि रूपमा दीघिकालीन, मध्यमकालीन िथा 

अल्पकालीन कायियोिना ियार गरी लाग ूगररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

गन े। २. पसु्िान्िरण नेितृ्व खवकासका लाखग उत्तराखधकार योिना बनाइि लाग ू

गररनेछ । 

३. सक्षम र क्षमिावान निेतृ्व खवकासका लाखग कायि खववरण, अखधकार 

प्रत्यायोिन, दण्ड-परुस्कार, प्रशासकीय स्वायत्तिा आखदको लाखग 

काननूी 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 गैरसरकारी संस्थासुँग सिकायि र साझेदारी अखभवखृद्घ 

गररनेछ । 

२. नेितृ्व क्षमिा खवकासका लाखग सरकारी र खनिी क्षरेबीच अनभुव 

आदान-प्रदान र प्रखशक्षाथी प्रखशक्षण (इन्िनिसीप) कायिक्रम सजचालन 

गररनछे । 

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 पद्घखि व्यवखस्थि गररनेछ । 

३. सबल र सक्षम निेतृ्व खवकासका लाखग निेतृ्व खवकास सम्बन्धी उपयिु 

वािावरण खनमािण गररनछे ।  

५. अपेमक्षि उपलमधध 

दशेको शासन व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा सजचालन गनि सक्ने क्षमिायिु र कुशल निेतृ्व खनमािणका लाखग 

आवश्यक योिना र काननू 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  

खवश्वको रािनीखिक िथा आखथिक वािावरणमा सारभिू रूपमा पररवििनका संकेि दिेापरेका छन ्। एखसया 

मिादशे खवश्वको आखथिक खवकासको केन्द्र बनेको छ भन े खछमेकी खमर रारििरू खवश्वका दईु ठूला अथििन्रका रूपमा 

खवकखसि िुुँद ैआएका छन ्। राखरिय खििका आधारभिू उद्दशे्य प्राि गनि नपेालले बाि् य आखथिक सम्बन्धलाई खवशेष 

िोड खदुँद ैआएको छ । नेपालको आखथिक कूिनीखि मलूभिू रूपमा अन्िरािखरिय आखथिक सम्बन्धलाई मलुुकको समखृि 

र खवकासमा पररचालन गन ेखदशामा केखन्द्रि रिकेो छ । संखवधानद्वारा खनदखेशि अन्िरािखरिय सम्बन्धको ढाुँचाखभर रिी 

अखि कम खवकखसि मलुुकबाि खवकासोन्मिु मलुुकमा स्िरोन्नखि िुन,े खदगो खवकासका लक्ष्यिरू र राखरिय सोच 
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िाखसल गनिेफि  नेपालको अन्िरािखरिय आखथिक सम्बन्धलाई उद्दशे्यमलूक रूपमा पररचालन गनुिपनछे । वािावरण 

संरक्षण, िलवाय ुपररवििन र शाखन्ि स्थापनामा अन्िरािखरिय स्िरमा अनभुवको आदानप्रदान गनुिपनछे । 

२. प्रि ख सिस्या  

नेपालको अन्िरािखरिय आखथिक सम्बन्धको प्रवििनमा दिेापरेका मखु्य समस्यािरूमा नेपालको 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 अखभवखृिका लाखग आवश्यक स्रोि िथा साधन सखििको रणनीखिक बाुँडफाुँिको 

समन्वय निुन,ु अन्िरािखरिय आखथिक सम्बन्धको सजचालनमा आबि िुन े खनकायिरूका बीचमा सिकायि र समन्वय 

प्रभावकारी रूपमा बढाउन नसक्न,ु खनिी क्षरेको कमिोर उत्पादकत्व क्षमिाको कारणले अन्िरािखरियस्िरमा उपलब्ध 

बिार सखुवधा पणूि उपयोग गनि नसक्न,ु अपेखक्षि स्िरमा प्रत्यक्ष वैदखेशक लगानी र उपयिु प्रखवखध खभत्र्याउन नसक्न ु

रिकेा छन ्।  

३. च नौिी िथा अिसि 

खवश्वको पररवििनशील वािावरणमा राखरिय खिि संरक्षण एवम ्प्रवििन गने सक्षम कूिनीखिक क्षमिा खवकास र 

खवस्िार गनुि, अन्िरािखरिय प्रणालीमा दिेापरेका अवसर िथा चनुौिी पखिचान गरी यसमा रिकेो नीखिगि दायरा 

खनधािरण गनुि, खछमेकी मलुकुले िाखसल गरेको खवकासबाि लाभ खलन,ु खमर रारििरू िथा अन्य खवकास साझेदारको 

सियोग प्राि गनिका लाखग खद्वपक्षीय, क्षेरीय िथा बिुपक्षीय ििमा कूिनीखिक सिभाखगिा अखभवखृि गनुि, खवश्वमा 

दिेापरररिकेा भ-ूआखथिक पररवििनलाई रारि खवकासको पक्षमा उपयोग गनुि, अन्िरािखरिय आखथिक सम्बन्धमा 

दिेापरेका अखनखश्चििािरूलाई ध्यान खदुँदै अन्िरािखरिय स्िरमा वस्िु िथा सेवाको आपखूिि गने क्षमिा अखभवखृि गनुि 

िथा अखिकम खवकखसि मलुकुको िखैसयिले प्राि िुने सखुवधाको पणूि उपयोग िथा अखिकम खवकखसि रारिबाि 

स्िरोन्नखि भएपखछ आउन सक्न ेअसरको न्यनूीकरणका लाखग आवश्यक रणनीखि खवकास गनुि प्रमिु चनुौिीका रूपमा 

रिकेा छन ्। 

िालसम्म १६३ मलुुकसुँग नपेालको 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 खवदेशमा रिकेा नपेाली िनशखिको सीप, 

क्षमिा र अनभुव िथा खवप्रेषणको खवकासमा अखधकिम पररचालनको सम्भावना यस क्षरेका अवसरका रूपमा रिकेा 

छन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच  

समनु्नि र समन्याखयक खवकास एवम ्राखरिय सम्मानका लाखग अन्िरािखरिय आखथिक सम्बन्ध । 
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४.२ लक्ष्य 

नेपाललाई आकषिक लगानी िथा पयििन गन्िव्य, सन्िुखलि एवम ् खवखवधीकृि अन्िरािखरिय व्यापार र आखथिक 

अन्िरआबििा भएको सदुृढ िथा आत्मखनभिर अथििन्रका रूपमा खवकास गनि अन्िरािखरिय आखथिक सम्बन्धको 

सदुृढीकरण गन े।  

४.३ उदे्दश्य 

अन्िरािखरिय स्िरमा नपेालको राखरिय खिि प्रवििन गद ै िीव्र आखथिक वखृि, 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 नेपालको 

राखरिय खिि, राखरिय छखव, 

राखरिय पखिचान र प्रखिष्ठाको 

प्रवििन गन े। 

१. संखवधानमा उखल्लखिि राखरिय खिि अनरुूप प्राकृखिक, ऐखििाखसक र 

सामाखिक-सांस्कृखिक सम्पदा र खवकासलाई खवश्व समदुायमा 

स्थाखपि एवम ्प्रवििन गररनेछ । 

२. मौखलक ढङ्गले िाखसल गरेको लोकिाखन्रक रािनीखिक रूपान्िरण 

र शाखन्ि प्रखक्रया िथा मलुकुले िय गरेको खवकासको स्पष्ट खदशा र 

सम्भावनािरूको प्रचरुिालाई खवश्व समदुायसमक्ष स्थाखपि गररनछे ।  

३. नेपाललाइि खवश्वमा खचनाउन र पयििन प्रवििन 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 । 

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 अखभवखृि िुन े

गरी सिभाखगिा रिनछे ।  

२. सरोकारवाला खनकायसुँगको सिकायिमा संभाव्यिाका आधारमा 

दशेगि लक्ष्य िोकी सम्बखन्धि मलुकुको आखथिक िथा खवकास नीखि 

र बिार सम्भावनािरूको अध्ययन गने लगायका कायिक्रम सजचालन 

गनि खवदशेखस्थि नेपाली खनयोगिरूको पररचालन गररनेछ । 

३. गैरआवासीय नपेाली, अन्िरािखरिय संघ-संस्था र बिुराखरिय 
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िणनीमि कायषनीमि 

कम्पनीलाई नेपालमा रोिगारमलूक, दीघिकालीन र रूपान्िरणकारी 

पररयोिना सजचालन गनि उत्प्रेररि गरी खवदशेी पुुँिी, प्रखवखध र सीप 

आकखषिि गनुिका साथै नेपाली उत्पादनलाई खनयािि गनि प्रोत्सािन 

गररनेछ ।  

४. नेपाल-भारि-चीनबीच यािायाि पवूािधार र सजचार आबििा, ऊिाि 

र पयििन लगायिका क्षरेमा खद्वपक्षीय िथा खरपक्षीय सियोग िथा 

सिकायिको प्रवििन गररनछे । दखक्षण एखसया िथा उत्तर एखसयासुँगका 

आखथिक खसनिीलाई मलुुकको आखथिक सामाखिक रूपान्िरणमा 

उपयोग गररनछे । 

३. राखरिय खिि अनकूुल िुन ेगरी 

खवद्यमान सखन्ध, संझौिा र 

समझदारीको खव्ेषण गरी 

पनुरवलोकन गन े। 

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 अखभवखृि 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 मलुुकसुँग स्विन्र व्यापार सम्झौिा गरी वस्ि ु

िथा सेवा व्यापार प्रवििन गनि िोड खदइनेछ । 

४. कूिनीखिक दक्षिामा अखभवखृि 

गरी गणुस्िरीय सेवा प्रवािको 

सखुनखश्चििा गन े। 

१. पररखस्थखििन्य र काननूी समस्यामा परेका नपेालीलाई आवश्यकिा 

अनसुार काननूी परामशि, रािि िथा उिारको व्यवस्था गररनछे ।  

२. कूिनीखिक सम्बन्ध स्थाखपि रारिमा वैधाखनक प्रखक्रयाबाि प्रवेशाज्ञा 

खदने खवषयमा प्रभावकारी अनगुमन बढाइनछे । 

३. व्यावसाखयक, दक्ष र प्रखिस्पधी कूिनीखिक सेवाका लाखग आवश्यक 

काननूी 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 अन्िरसरकारी, अन्िरािखरिय संघ- 

संस्थामा नेपालको िफि बाि खनयखमि रूपमा उम्मेदवारी खदने िथा िी 
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िणनीमि कायषनीमि 

खनकायका नीखिगि र कायिकारी पदका लाखग नेपाल पररारि सेवा 

लगायि खनिामिी सेवाका इच्छुक कमिचारीलाई योग्य बनाउन 

आवश्यक प्रणालीगि, नीखिगि र काननूी व्यवस्था अपनाइनेछ ।  

५. रािदानी सेवा र कन्सलुर सेवालाई सचूना प्रखवखधमा आधाररि 

बनाइनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिना अवखधमा अन्िरािखरिय आखथिक सम्बन्ध सदुृढ भइि खवश्वव्यापी रूपमा नेपालको प्रखिष्ठा अखभवखृि िु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 िुनेछ । संयिु रारि संघीय प्रणालीका अगं िथा खवश्व व्यापार संगठन िस्िा खनकायमा 

कायिकारी ििमा नपेालको प्रखिखनखधत्व भएको िुनेछ । यस अवखधमा नेपालको उत्पादकत्व र आपखूिि क्षमिा अखभवखृि 

भई व्यापार घािामा न्यनूीकरणमा योगदान पगुेको र नपेाल खभखरने पयििकको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वखृिमा सघाउ 

पगुेको िुनछे । दक्ष र सीपयिु कामदारिरू मार श्रम सम्झौिा भएका सरुखक्षि गन्िव्यमा मार िानेछन ्। मलुुकलाई 

आवश्यक पन े प्रखवखध सिि रूपमा खभखरएको िुनछे । अन्िरािखरिय सम्बन्धको प्रवििन र कूिनीखिमा संलग्न 

िनशखििरूको क्षमिा अखभवखृि भएको िुनछे । 

९.४ िामन्ि स व्यिस्था ि स िक्षा 

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, राखरिय अनसुन्धान खवभाग लगायि सबै सरुक्षा खनकायलाई सबल, सदुृढ, 

व्यावसाखयक¸ समावेशी एवम ् िनउत्तरदायी बनाउने र राखरिय आवश्यकिा अनरुूप नागररकलाई रारिको सेवा गनि 

ित्पर िथा सक्षम बनाउने 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 समिे 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 िो । काननूको 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 िीव्र बनाउन ुपनेछ । मलुुकको समग्र 
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राखरिय खिि, सरुक्षा र प्रखिरक्षा सम्बन्धी नीखिलाई समयानकूुल बनाउुँद ै सबै सरुक्षा संयन्रको संस्थागि सदुृढीकरण 

एवम ्आधखुनकीकरण गद ैराखरिय सरुक्षालाई थप सबल, सदुृढ र िनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ ।  

२. प्रि ख सिस्या 

मानवीय सरुक्षाको सवािङ्गीण प्रत्याभखूिका लाखग सबै पक्ष समेि्न ेगरी राखरिय सरुक्षा प्रणालीलाई समयानकूुल 

खवकास गनि नसखकन,ु शाखन्ि सवु्यवस्था कायम राख्ने कायिमा िनस्िरमा अपके्षाकृि दाखयत्वबोध िुन नसक्न,ु शाखन्ि 

सरुक्षालाई सामाखिक-आखथिक खवकासका क्षरेगि खक्रयाकलापमा आन्िररकीकरण गनि नसखकन,ु शाखन्ि सरुक्षाको पवूि 

सिगिा, पवूि-ियारी र पयािि सावधानी अपनाउन नसक्न,ु सीमा िथा अध्यागमन व्यवस्थालाई थप 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 सम्प्रेषण पयािि मारामा िुन नसक्न,ु 

सरुक्षा खनकायिरूलाई समयको पररवििनसुँग ैसबल¸ चसु्ि¸ दक्ष र प्रखिस्पधी बनाउन आवश्यक संस्थागि सदुृढीकरण 

एवम ् आधखुनकीकरणका लाखग पयािि साधन स्रोि उपलब्ध निुनु̧  सरुक्षा खनकायलाई आवश्यक पने सरुक्षा सामग्री 

स्वदशेखभर पयािि मारामा उत्पादन गनि नसखकनु̧  मलुुकमा ठूला र रणनैखिक मित्त्वका खवकास आयोिना सजचालन 

गदाि राखरिय सरुक्षामा पन ेप्रभावको लेिािोिा र खव्ेषण गन ेपद्घखि निुन ुर सरुक्षा खनकायको चल-अचल सम्पखत्तको 

सचूना प्रखवखधमा आधाररि व्यवखस्थि र एकीकृि अखभलेि ियार गनि नसक्न ु िस्िा खवषय यस क्षेरका प्रमिु 

समस्याका रूपमा रिकेा छन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि  

शाखन्ि सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम राख्न े कायिमा िीन ििका सरकारिरूबीच काननूी िथा 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 समेि्न,ु ि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  काननूको बाध्यकारी पररपालनाप्रखि 

नागररकको कििव्य र दाखयत्वबोध गराउन,ु िलु्ला खसमाना र भमूण्डलीकरणका कारण बढ्दो संगखठि अपराध 

खनयन्रणका लाखग आवश्यक सङ्ख्यामा 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 गखिखवखध खनयन्रण गनुि, अन्िरािखरिय खसमानामा िुने घसुपैठ¸ 

अखिक्रमण र अवाखजछि गखिखवखधलाई खनयन्रण गनुि¸ आप्रवासन िथा शरणाथी समस्यालाई समाधान गनुि र सरुक्षा 

संयन्र र खनकाय बीच समन्वय र कायाित्मक सम्बन्ध सदुृढ िुल्याई मलुुकको समग्र सरुक्षा व्यवस्थामा सधुार ल्याउन ु

यस क्षेरका प्रमिु चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्।  
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संक्रमणकालको अन्त्य भई खस्थरिा सखििको स्पष्ट कायिखदशा, मलुकुभर खवस्िाररि सरुक्षा संयन्र, िनचिेनामा 

आएको अखभवखृि, अपराध अनसुन्धानमा नवीनिम प्रखवखधको खवकास एवम ्सिि उपलब्धिा, स्वास््य सेवा, प्रकृखि 

संरक्षण, िनखिि, खवपद ् व्यवस्थापन एवम ् उद्घारिस्िा सेवामलूक कायिमाफि ि सरुक्षा खनकाय र नागररक बीचको 

सम्बन्ध सदुृढीकरण, सरुक्षा सम्बन्धी सचूना र सियोग आदान प्रदानका लाखग क्षरेीय र अन्िरािखरिय संगठनसुँगको 

सम्बन्ध खवकास, सचूना प्रखवखधमा भएको खवकाससुँग ै सरुक्षा खनकायिरूमा आधखुनक प्रखवखध र उपकरणको प्रयोग 

क्रमशः खवस्िाररि िुुँद ैिान ुयस क्षरेको अवसरका रूपमा रिकेा छन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

स्विन्र, अिण्ड, सरुखक्षि, साविभौम र शाखन्िपणूि नेपाल । 

४.२ लक्ष्य 

सवािङ्गीण मानवीय सरुक्षा सखििको खवकास र समखृिका लाखग शाखन्ि सरुक्षाको पणूि प्रत्याभखूि गद ैराखरिय खिि 

र स्वाथिको संरक्षण एवम ्संवििन गने । 

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 प्रवद्घिन गनुि । 

3. शाखन्िमरैी खवकास प्रणाली िथा संवेदनशील खवकास प्रखक्रयालाई अवलम्बन गद ै सामाखिक-आखथिक 

खवकासका क्षेरगि खवषयमा शाखन्ि सरुक्षाको खवषयलाई आन्िररकीकरण गनुि । 

4. सब ै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 सेवा-सखुवधालाई 

समेि एकीकृि सचूना प्रणालीमा आबि गनुि । 

7. सबै सरुक्षा खनकायको व्यावसाखयक क्षमिा अखभवखृि गरी राखरिय िथा अन्िरािखरिय शाखन्ि स्थापनामा 

योगदान परु् याउन ु।  
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि  

िणनीमि कायषनीमि 

१. सरुक्षा र प्रखिरक्षा सम्बन्धी नीखि¸ 

रणनीखि र काननू िथा संगठनात्मक 

पक्षमा समसामखयक सधुार गरी 

राखरिय सरुक्षा व्यवस्थालाई सदुृढ 

बनाउन े। 

१. मलुुकको सरुक्षा संवेदनशीलिालाई मध्यनिर गद ै राखरिय सरुक्षा 

नीखिलाई प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गररनछे । 

२. मलुुकको बाि् य सरुक्षा सरोकारका खवषयलाई उखचि सम्बोधन गन े

गरी प्रखिरक्षा नीखि कायािन्वयनमा ल्याइनेछ । 

३. सबै सरुक्षा खनकायिरू सम्बन्धी काननूलाई पनुरवलोकन 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 सजचालन गररनेछ । 

६. सबै सरुक्षा अगंिरूबीच अन्िसिम्बन्ध, सिकायि िथा मित्त्वपणूि 

सचूनाको साझेदारी गद ै आन्िररक िथा बाह्य सरुक्षा प्रणालीलाई 

चसु्ि र सदुृढ िुल्याइनेछ । 

२. काननूको पररपालना, सामाखिक 

न्याय र द्वन्द्व व्यवस्थापन माफि ि 

खदगो शाखन्ि प्रवििन गन े। 

१. खदगो शाखन्ि प्रवद्घिनको खवषयलाई राज्यका सब ै नीखि िथा 

कायिक्रममा समन्वयात्मक एवम ् सामजिस्यपणूि ढङ्गले 

मलूप्रवािीकरण गररनेछ । 

२. खदगो शाखन्िका लाखग गैरखवभेदकारी नीखि र काननू ििुिमा िथा 

कायािन्वयन गररनछे । 

३. सामाखिक न्यायमाफि ि खदगो शाखन्ि प्रवद्घिनका लाखग स्थानीय ििमा 

बिुआयाखमक कायिक्रम र सामदुाखयक मध्यस्थिा एवम ् द्वन्द्व 

व्यवस्थापनको क्षमिा अखभवखृद्घ गररनछे । 

४. समािमा िुनसक्ने खववाद र द्वन्द्वका कारण बारे समयमै पखिचान 

गनिसक्ने गरी खनयखमि सचूना सङ्कलन र खव्ेषण गनि खवशेषज्ञ 

एकाइको स्थापना र क्षमिा खवकास गररनछे । 

३. खवद्यमान काननूी एवम ्संस्थागि 

व्यवस्थाको सदुृढीकरणसखिि 

बिुसरोकारवाला खनकायसुँग 

१. स्थानीय ििसुँगको समन्वय र सिकायिमा सामाखिक खवकृखि, 

दवु्यिसन र अपराध खनयन्रणका अखभयान सजचालन गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

साझेदारी माफि ि सामाखिक खवकृखि, 

द्वन्द्व, अपराध, खिसंा र लाग ू

पदाथिको कारोबार िथा दवु्यिसन 

खनयन्रण गन े। 

२. सरकार, खनिी क्षरे, गरैसरकारी संस्था, नागररक समाि, सजचार 

िगि िथा अन्य सरोकारवालाको सिकायिमा लाग ूपदाथिलाई खनषेध 

र मखदरा खबक्री-खविरणलाई व्यवखस्थि गररनछे । 

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 प्रणाली (Security 

Intelligence) को संस्थागि एवम ्

प्राखवखधक सदुृढीकरण गन े। 

१. शाखन्ि सरुक्षा र अपराध खनयन्रणका लाखग रोकथाममलूक, 

उपचारात्मक र प्रवद्घिनात्मक खक्रयाकलाप सजचालन गररनछे । 

२. सरुक्षा एकाइिरू एवम ् सरुक्षा गिुचरलाई सचूना प्रखवखध र रेखडयो 

सजचार निेवकि मा आबि गररनछे । 

३. खिल्लास्िरीय प्रिरी एकाइमा बायोमेखिक सखििको अपराध िथा 

अपराधी अखभलेि प्रणाली ियार गरी ि्याङ्क व्यवस्थापन 

गररनेछ । 

४. सबै सरुक्षा एकाइको आवश्यकिा अनसुार भौखिक एवम ्प्राखवखधक 

पवूािधार स्िरोन्नखि गररनेछ । 

५. अन्िरखनकाय सचूना साझेदारी संयन्र खवकास गररनछे । 

६. प्रदशे र स्थानीय ििको सरुक्षा संवेदनशीलिा पखिचान गनि सरुक्षा 

सचूकाङ्क खवकास गरी लाग ूगररनछे । 

५. खवकासका सबै आयाममा सरुक्षा 

चासोलाई सम्बोधन गद ैसरुक्षा 

खनकायको कायिक्षमिा अखभवखृि 

गन े। 

१. मलुुकमा ठूला र रणनैखिक मित्त्वका खवकास आयोिना सजचालन 

गदाि त्यसले राखरिय सरुक्षामा पाने प्रभावको लेिािोिा र खव्ेषण 

गने प्रणालीको खवकास गररनेछ । 

२. राखरिय गौरव र रणनैखिक मित्त्वका ठूला खवकास आयोिनाको 

िग्गा प्राखि, खनमािण र सजचालन सरुक्षाका खवषयमा समन्वयात्मक 

ढङ्गमा आवश्यक सरुक्षा व्यवस्था गररनछे । 

३. खवद्यमान सरुक्षा खनकायखभर ै खवखशष्टीकृि िाखलम प्राि सरुक्षा दस्िा 

खनमािण िथा खवशेष सरुक्षा एकाइको स्थापना र सदुृढीकरण गरी 

सेवामलूक, औद्योखगक, उत्पादनशील र खवकासमलूक क्षेरमा खवशेष 

सरुक्षा व्यवस्था गररनेछ । 

४. रणनैखिक र सामररक मित्त्वका पवूािधार खनमािण गनि सरुक्षा 
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खनकायलाई आवश्यकिा अनसुार संलग्न गररनछे ।  

५. खवपद ् व्यवस्थापनका खवखभन्न चरणमा प्रभावकारी भखूमका खनवािि 

गनि सक्न ेगरी सरुक्षा खनकायको क्षमिा अखभवखृि गररनछे । 

६. नागररक-मैरी सरुक्षा व्यवस्था सदुृढ 

गने िथा नागररक र सरुक्षा 

अंगबीचको सम्बन्धलाई सदुृढ 

बनाउन े। 

१. सरुक्षा चासो र चनुौिीको स्थानीय ििदखेि न ैखव्ेषण (Security 

and Crime Mapping) गन े व्यवस्थाका लाखग सम्बखन्धि 

खनकायको क्षमिा अखभवखृद्घ गररनछे । 

२. नागररक र सरुक्षा खनकायबीचको सम्बन्ध िथा साझेदारीलाई सदुृढ 

िुल्याउन खवखभन्न कायिक्रम सजचालन गररनछे ।  

३. राखरिय सेवा दललाई स्थानीय स्िरसम्म खवस्िार गद ै रारिप्रखि 

समखपिि¸ अनशुाखसि र बफादार िथा रारिको सेवा गनि ित्त्पर र 

सक्षम नागररकको खवकास गररनेछ । 

७. सबै सरुक्षा खनकायलाई समयानकूुल 

दक्ष¸ आधखुनक¸ व्यावसाखयक िथा 

साधन-स्रोि सम्पन्न बनाई सबै 

खकखसमका सरुक्षा चनुौिीलाई 

सामना गनि सक्षम बनाउने । 

१. सबै सरुक्षा खनकायको िाखलम प्रखशक्षण नीखिलाई समयानकूुल 

पररमाििन गरी आवश्यक सङ्ख्यामा िाखलम¸ प्रखशक्षण िथा वखृत्त 

खवकासको सन्िुखलि र न्यायोखचि व्यवस्था गररनछे । 

२. सरुक्षा बन्दोबस्िीका सामग्रीको िररद व्यवस्थालाई पारदशी र 

प्रभावकारी बनाई सरुक्षा खनकायलाई आवश्यक पन े िवाई िथा 

िखमनी र नाखवक सरुक्षा उपकरण र सचूना प्रखवखधका साधन िथा 

मेखशनरी आवश्यक मारामा उपलब्ध गराइनछे । 

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 ल्याइनेछ । 

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 

अखभवखृि गररनछे । 

६. सरुक्षा सम्बन्धी सबै खनकायको चल र अचल सम्पखत्तको 

खववरणलाई खडखििलाइि गरी व्यवखस्थि र एकीकृि अखभलेि 
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ियार गररनछे ।  

७. सबै सरुक्षा खनकायका िाखलम/प्रखशक्षण संस्थाको स्िरोन्नखिका साथै 

सरुक्षा एवम ् प्रखिरक्षा सम्बन्धी खवषयमा उच्च ििको औपचाररक 

खशक्षा प्रवििन गनि सम्भाव्यिाका आधारमा राखरिय प्रखिरक्षा 

खवश्वखवद्यालय स्थापना गररनेछ । 

८. नेपालसुँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका खमररारिसुँग सैखनक 

कूिनीखि¸ सैन्य सियोगको आदान-प्रदान िथा संयिु अभ्यास 

माफि ि नेपाली सेनाको क्षमिा खवकास एवम ्साि वखृि गररनेछ । 

८. सीमा सरुक्षा र अध्यागमन 

प्रणालीलाई खद्वपक्षीय एवम ्

बिुपक्षीय कूिनीखिक पिल िथा 

संस्थागि सदुृढीकरणका 

आधारमा व्यवखस्थि र सदुृढ 

गन े। 

 

१. सीमा सरुक्षा र अपराध खनयन्रण गनि आधखुनक प्रखवखधयिु थप 

सरुक्षा पोष्ट िथा खवखशष्टीकृि एकाइको स्थापना एवम ् संस्थागि 

क्षमिा वखृि गररनछे । 

२. अन्िरािखरिय संगठनसुँगको समन्वय र सियोगलाई अखभवखृि गद ै

अपराध खनयन्रण गररनेछ । 

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 समयसापके्ष रूपमा 

पररमाििन गरी प्रखवखधमैरी सेवा-

सखुवधा सखििको सधुार गिृको 

रूपमा खवकास गन े। 

१. न्यनूिम मानवोखचि सेवा-सखुवधा र भौखिक पवूािधार 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 सबै 

प्रकारका खववरण र राज्यबाि 

प्रदान गररन ेसेवा-सखुवधा 

समेिको अखभलेि एकीकृि 

रूपमा क्रमशः आबद्घ गद ै

१. सबै नागररकलाई राखरिय पखिचान सखििको बिुउपयोगी राखरिय 

पररचय-पर प्रदान गररनेछ । 

२. राखरिय पररचय-पर व्यवस्थापन सचूना प्रणाली र सामाखिक सरुक्षा 

िथा व्यखिगि घिना दिाि व्यवस्थापन सचूना प्रणालीलाई एकीकृि 

गररनेछ । 

३. व्यखिगि घिना दिािलाई बायोमेखिक खववरण सखििको खवद्यिुीय 

प्रणालीमा आबि गररनेछ । 
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लैिान े। ४. राज्यबाि प्रवाि िुन ेसामाखिक सरुक्षा भत्ता लगायि सबै सेवालाई 

राखरिय पररचय-पर व्यवस्थापन सचूना प्रणालीमा आबि गद ै

खवद्यिुीय र बैंखकङ प्रणालीमा आधाररि बनाइनछे । 

५. िलुा कारागारको अवधारणा लाग ूगररनछे । 

११. सरुक्षा खनकायको व्यावसाखयक 

क्षमिा अखभवखृि गद ैराखरिय िथा 

अन्िरािखरिय स्िरमा शाखन्ि 

स्थापना कायिमा 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 । 

३. सबै प्रकारका संगखठि अपराधको अन्त्य गनि राखरिय िथा 

अन्िरािखरिय ििमा सजिालीकरण 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 क्षरेगि खवकास योिनामा मलूप्रवािीकरण भएको िुनेछ । भौखिक पवूािधार खवकास र 

औद्योगीकरणमा बाधा परु् याउन े गखिखवखधको खनयन्रण भई आयोिना सरुक्षा व्यवस्था सदुृढ भएको िुनेछ । 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 िुनेछ । दिाि भएका अपराधका घिनाको शि प्रखिशि अनसुन्धान भएको 

िुनेछ । पाुँच वषिमखुनका सबै बालबाखलकाको िन्म दिाि भएको िुनछे । सबै नपेाली नागररकले राखरिय पररचय-पर प्राि 

गरेका िुनेछन ् । सबै सरुक्षा खनकायमा आधखुनक सरुक्षा उपकरण िथा बन्दोबस्िीको सामग्री र पयािि मारामा 

िाखलम/प्रखशक्षणको व्यवस्था माफि ि दक्षिा एवम ् व्यावसाखयक क्षमिा अखभवखृि भई आन्िररक िथा बाह्य सरुक्षा 

व्यवस्था सबल, सदुृढ र िनउत्तरदायी भएको िुनेछ । 

९.५ मनिाषचन प्रणाली 

१. पृष्ठभूमि  

नेपालले प्रखिस्पधाित्मक बिुदलीय लोकिाखन्रक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । यस प्रणालीको स्थाखयत्व 

र खदगोपनाका लाखग आवखधक खनवािचन प्रणाली एक मित्त्वपणूि आधार स्िम्भ िो । नेपालको संखवधान एवम ्काननूले 

स्विन्र, खनरपक्ष र भयरखिि वािावरणमा िनिाले आफ्नो मिाखधकारबाि िनप्रखिखनखध छनोि गने अखधकार सखुनखश्चि 

गनुिका साथै प्रत्येक बाखलग नपेाली नागररकलाई खनवािचन प्रखक्रयामा सिभागी िुन,े मिदान गन,े खनवािचन सम्बन्धी 
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सचूना प्राि गने अखधकारको प्रत्याभखूि गरेको छ । संखवधानले खनवािचन आयोगलाई सबै प्रकारका खनवािचनको 

सजचालन, रेिदिे, खनदशेन, खनयन्रण र खनवािचनको प्रयोिनको लाखग मिदािा नामावली सङ्कलन गने, रािनीखिक 

दलको दिाि र खनयमन गने िस्िा मित्त्वपणूि खिम्मेवारी समेि प्रदान गरेको छ । नेपालको संखवधान िारी भएपश्चाि ्

रारिपखि, उपरारिपखि, संघीय संसद, प्रदशे सभा र स्थानीय ििका खनवािचन सफलिापवूिक सम्पन्न भइसकेका छन ्। 

समावेशी र समानपुाखिक प्रखिखनखधत्व िुने गरी ३६ ििारभन्दा बढी िनप्रखिखनखध खनवािखचि भई संघीय लोकिाखन्रक 

प्रणाली संस्थागि भएको छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

खनवािचन सम्बन्धी ऐनमा आवखधक खनवािचनको खमखि उल्लेि नभएको कारणले खनवािचन समय साररणी बनाई 

खनवािचन कायि सजचालन गनि नसखकन,ु खनवािचन काननूमा 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 ु र खनवािचन कायािलयिरूको 

व्यवस्थापन र सजचालनका लाखग भौखिक पवूािधारिरूको अभाव िुन ुयस क्षेरका प्रमिु समस्या िुन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

खनवािचन आयोगबाि ियार गनि लाखगएको आयोगको िेस्रो रणनीखिक योिनाका रणनीखिक स्िम्भ, लक्ष्य र 

खक्रयाकलाप कायािन्वयन गनुि, खनवािचन सजचालन िथा व्यवस्थापन गन े खनकायलाई आधखुनक प्रखवखधयिु, चसु्ि, 

दरुुस्ि िथा सक्षम बनाउन,ु खनवािचनका सरोकारवाला सबै पक्ष खमली आवखधक खनवािचनलाई स्वच्छ, स्विन्र र 

खमिव्ययी ढङ्गबाि सम्पन्न गराउन,ु प्रभावकारी खनवािचन खशक्षाको माध्यमबाि ससुखूचि मिदािा ियार पानुि र खनवािचन 

आचारसंखििाको पणूि पररपालना गनुि-गराउन ुिस्िा चनुौिी 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 प्रखिबििा बढ्न,ु खनवािचन आयोगप्रखि मिदािािरूको खवश्वास बढ्द ै िान,ु सचेि नागररक समाि 

एवम ् बढ्दो िनचेिनाका कारण खनवािचन राखरिय अखभयानको रूपमा खवकास िुुँद ै िान,ु आमसजचार र सामाखिक 

सजिालको खवस्िार िुन ुर खनवािचन प्रखक्रयामा नवीनिम प्रखवखधको प्रयोगको सम्भावना रिन ुिस्िा अवसर रिकेा छन ्। 

४. 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 ढङ्गले उपभोग गनि पाउने अवसर प्रदान 

गरी स्वच्छ, स्विन्र, खनरपक्ष, भयरखिि, खवश्वसनीय र खमिव्ययी आवखधक खनवािचन गन े। 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

290 | पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१)  

४.३ उदे्दश्य  

१. 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 । 

२. सरोकारवालािरू बीचको आपसी सम्बन्धलाई समन्वयात्मक, सियोगात्मक र सदुृढ बनाउुँद ै खनवािचन 

कायिक्रम र प्रखक्रयामा मिससु िुने गरी सधुार गद ैलैिान ु। 

३. खनवािचन खशक्षा माफि ि मिदािालाई सशिीकरण गरी खनवािचनलाई बढीभन्दा बढी सिभाखगिामलूक  

बनाउन ु।  

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. खनवािचन सम्बन्धी काननूमा थप 

पररमाििन िथा परररकृि गद ै

नीखिगि सधुार गन े। 

१. खनवािचन सम्बन्धी काननूमा समसामखयक सधुार र पररमाििन गररनछे ।  

२. खनवािचन समय साररणीको माध्यमबाि खनवािचनको पवूािनमुान गरी 

खनवािचनलाई सरल, छररिो र प्रभावकारी बनाइनेछ । 

३. नेपाल सरकार, रािनीखिक दल र अन्य सरोकारवालासुँग छलफल 

गरी काननूी रूपमा समय साररणी खनधािरण गरी खनवािचन सम्बन्धी 

खक्रयाकलाप सजचालन िुने व्यवस्था खमलाइनेछ ।  

४. िखचिलो बन्द ैगइरिकेो खनवािचन प्रचार-प्रसार अखभयानलाई खनयन्रण 

गरी रािनीखिक दल एवम ् उम्मेदवार बीचमा सबैका लाखग समान 

प्रखिस्पधी वािावरण कायम गनि प्रयास गररनछे । 

५. आवश्यकिा अनसुार मिदान केन्द्रको पनुरवलोकन, उत्प्रेरणामलूक 

खनवािचन खशक्षा कायिक्रम, अपाङ्गिामैरी मिदान व्यवस्था, सरल 

मिदान प्रखक्रया अवलम्बन गरी सम्पणूि मिदािालाई मिदानमा 

सिभागी िुने वािावरण खसििना गररनेछ । 

२. प्रभावकारी खनवािचन खशक्षा 

सजचालन िथा नवीनिम 

प्रखवखधको उच्चिम प्रयोग गरी 

मिदािा नामावली दिाि, 

अद्यावखधक, मिदान र 

मिगणना गन े। 

१. खनवािचन कायिक्रम एवम ्प्रखक्रयालाई सरल, स्पष्ट, खछिो छररिो िथा 

प्रभावकारी बनाउन खनवािचन व्यवस्थापनमा खवद्यिुीय मिदान यन्र 

लगायिका नवीनिम प्रखवखधको प्रयोग गररनेछ । 

२. मिदािा नामावली दिाि िथा अद्यावखधक कायिक्रमलाई स्थानीय 

ििका वडास्िरसम्म परु् याई मिदािा नामावली दिािलाई अखभयानको 

रूपमा सजचालन गररनछे । 

३. अनलाइन प्रणालीबाि समिे मिदािा नामावलीमा नाम दिाि गन े

प्रणालीको खवकास गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

  ४. संचारका आधखुनक साधन प्रयोग गरी आयोगको िानकारीमलूक 

सचूना िथा सन्दशे सरोकारवाला समक्ष प्रभावकारी रूपमा 

परु् याइनछे । 

५. रािनीखिक दल दिाि िथा अद्यावखधक र रािनीखिक दलको आय-

व्ययलाई पारदशी बनाउन एवम ्खनवािचन सम्बन्धी िचिलाई सीमाबद्व 

बनाउन सफ्िवेयरको खनमािण र प्रयोग गररनेछ । 

३. सबै रािनीखिक दल, 

सरोकारवाला र सरुक्षा 

खनकायबीचको आपसी 

समन्वयबाि खवश्वाखसलो 

वािावरण खसििना गरी खनवािचन 

सरुक्षालाई मिबिु र भरपदो 

बनाउन े। 

१. खनवािचनका सरोकारवालासुँग समुधरु सम्बन्ध रािी, सरुक्षा खनकायको 

पररचालन िथा आचार संखििाको पणूि पररपालना गरी-गराई खनवािचन 

शाखन्िपणूि बनाउने कायिमा सबैको स्वाखमत्व र प्रखिबद्विा िाखसल 

गररनेछ ।  

२. खनवािचन सरुक्षा िोखिम खव्ेषण गरी सरुक्षा खनकायिरूको 

संलग्निामा सरुक्षा व्यवस्थालाई मिबिु पाने प्रणालीको खवकास 

गररनेछ । 

३. खनवािचनको सन्दभिमा संचार माध्यमको अनगुमनलाई प्रभावकारी 

बनाइनछे ।  

४. नेपाल सरकार, रािनीखिक दल, आमसजचार माध्यम, नागररक 

समाि, दाि ृ खनकाय लगायि सरोकारवालाको बीचमा आपसी 

खवश्वास, समझदारी खनमािण, सिकायि, सम्वादका लाखग खवखभन् न 

कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

४. खनवािचन आयोगको संस्थागि 

सदुृढीकरण गन े।  

१. 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 गररनेछ । साथै, खनवािचनमा संलग्न िनशखिलाई खवषयगि 

एवम ्पनुिाििगी िाखलम प्रदान गररनेछ । 

२. खनवािचन सम्बन्धी खवश्वमा भएका राम्रा अभ्यासलाई नपेालमा 

खभत्र्याउन सखकने सम्भावनाको बारेमा अध्ययन, अनसुन्धान िथा 

खवकास गररनेछ । 

३. रािनीखिक दल, आयोगका पदाखधकारी, कमिचारी िथा खनवािचनमा 

िखिने िनशखिको लाखग छुट्टाछुटै्ट आचारसुँखििा खनमािण गरी लाग ू

गररनेछ । 

४. िग्गा नभएका खिल्ला खनवािचन कायािलयको िग्गा प्राि गरी र िग्गा 
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िणनीमि कायषनीमि 

भएका िर भवन नभएका खिल्ला खनवािचन कायािलयको भवन खनमािण 

गररनेछ । 

५. खवदशेमा रिकेा िथा अनपुखस्थि मिदािाको मिदानको अखधकार 

स्थाखपि गन ेसम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गररनछे । 

६. सरकारबाि रािनीखिक दललाई खदइने अनदुान (State Funding) 

को खवषयमा अध्ययन गरी आवश्यक काननूी िथा नीखिगि व्यवस्था 

गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

रखुिरखिि मिदािा नामावली ियार भएको िुने, भयरखिि मिदानको वािावरण खसििना भएको िुने ि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, भयरखिि एवम ् खमिव्ययी भएको िुनेछ । खनवािचन आयोग िथा सम्बखन्धि 

खनकायको संस्थागि क्षमिा सदुृढ भएको िुनकुा साथै पवूािधार खनमािण भएको िुनेछ । खनवािचन सम्बन्धी काननू 

अद्यावखधक भएको िुनेछ । 

९.६ िानि अमधकाि 

१. पृष्ठभूमि 

मानव अखधकारको संरक्षण, प्रवििन र सम्मानका लाखग नेपालको संखवधानले आमनागररकका आधारभिू 

अखधकारलाई मौखलक िकका 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 प्रवििनमा खनरन्िर अन्िरािखरिय प्रखिबििा िनाउुँद ै कायािन्वयनका लाखग 

संवैधाखनक, काननूी, नीखिगि एवम ्संस्थागि संरचनाको व्यवस्था गद ैआएको छ । 

मानव अखधकारको संरक्षण, संवििन र सम्मानका लाखग स्थायी संरचना एवम ् संस्थािरू र खवखभन्न ििका 

सरकारी खनकायिरूका बीचमा समन्वय िथा सिकायि गरी मानव अखधकार सम्बन्धी िनचिेनामलूक कायिक्रमलाई 

सशि बनाइएको, समदुायमा मानव अखधकार सम्बन्धी अखभमिुीकरण िाखलम सजचालन गररएको, खवकासका 

मदु्दासुँग मानव अखधकारलाई संरचनागि एवम ्कायाित्मक रूपमा िोड्द ैलान ेकायि भइरिकेो छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

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 
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छन ्। मानव अखधकारप्रखिको सचिेनामा अखभवखृि भएको भए िापखन सेवाग्रािी नागररक अखधकारका बािक िुन ्भन्न े

मानव अखधकार संस्कृखिको खवकास िुन नसक्न,ु रािनीखिक, सामाखिक लगायिका मानव अखधकार सम्बन्धी 

आधारभिू ज्ञान, मलू्य-मान्यिा र संस्कारको पद्घखि स्थाखपि िुन ुनसक्न,ु संरचनागि रूपमा रिकेो सामाखिक खवभदेलाई 

अन्त्य गनि नसक्न ुिस्िा प्रमिु समस्या रिकेा छन ्। 

३.  च नौिी िथा अिसि 

संखवधान, काननू र अन्िरािखरिय प्रखिबििा अनरुूप दण्डिीनिा अन्त्य र प्रभावकारी रूपमा काननूको पररपालना 

गनुि, खवकास खनमािणमा सामाखिक एवम ् आखथिक खक्रयाकलाप मानव अखधकारमरैी र संस्कारयिु बनाउन,ु मानव 

अखधकारको संरक्षण, सम्वििन र प्रवििनमा 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 नपेालको संखवधानले मौखलक िकको 

रूपमा प्रत्याभिू गनुि, मौखलक िक कायािन्वयनका लाखग आवश्यक काननूी व्यवस्था िुन,ु मानव अखधकारसुँग समखुचि 

क्षेरीय, अन्िरािखरिय सखन्ध, मिासखन्ध िथा ऐखच्छक आलेिको पक्ष रारि िुन,ु संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको क्षेराखधकार 

संखवधानद्वारा नै स्पष्ट गरी नागररकले वास्िखवक रूपम ैमानव अखधकारको उपभोग गनि सक्ने गरी संरचनात्मक व्यवस्था 

िुन,ु संखवधान एवम ्काननूद्वारा संरखक्षि मानव अखधकारको कायािन्वयनको अनगुमन गन,े मानव अखधकार उल्लंघनमा 

अनसुन्धान गन ेलगायिका कायि गन ेस्विन्र र सक्षम, संवैधाखनक आयोगको व्यवस्था िथा न्याय सम्पादनका लाखग 

स्विन्र न्यायालयको व्यवस्था िुन ुिस्िा मानव अखधकारको संरक्षण िथा सम्वििनको लाखग मित्त्वपणूि 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 पाउने खस्थखि खनमािण 

गन े। 

४.३. उदे्दश्य 

१. राखरिय िथा अन्िरािखरिय प्रखिबििा अनरुूप मानव अखधकारको सम्मान, संरक्षण र संवििन गनुि । 

२.  सीमान्िकृि, खवपन्न, लैङ्खगक अल्पसंख्यक, अपाङ्गिा भएका एवम ्पखछ परेका क्षरे, वगि, र समदुायको 

अखधकार सखुनखश्चि गनुि । 

३.  मानव अखधकार प्रवििनको सदुृढीकरण एवम ्मानव अखधकारमैरी शासन पद्घखिको खवस्िार गनुि । 
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. मौखलक िक कायािन्वयन गनि 

खनमािण भएका काननू 

प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन 

गन े। 

 

१. मौखलक िक कायािन्वयन गने काननूिरूको कायािन्वयनको लाखग 

आवश्यक स्रोि-साधनको उपलब्धिा सखुनखश्चि गररनछे । 

२. संखवधानमा व्यवस्था भएका मानव अखधकार सम्बन्धी संरचनालाई 

प्रभावकारी बनाई मानव अखधकारको संरक्षण र सम्वििन गररनेछ । 

३. न्यायमा पिुुँच सखुनखश्चि गनि खनःशलु्क काननूी सिायिा सम्बन्धी 

नीखिगि, काननूी एवम ्संस्थागि व्यवस्था गररनेछ । 

२. समािमा खवद्यमान सबै 

प्रकारका भदेभाव, छुवाछुि, 

खिसंा िथा कुप्रथाको अन्त्य 

गन े। 

 

१. खवपन्न, सीमान्िकृि एवम ् पखछ परेका वगिका अखधकार सखुनखश्चि 

गररनेछ । 

२. मानव अखधकार सम्बन्धी आधारभिू खवषयवस्िुलाई खवद्यालय िथा 

खवश्वखवद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गररनछे । 

३. िरेक प्रकारका भेदभाव र छुवाछुि खवरुि िनचेिनामलूक कायिक्रम 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबाि सजचालन गररनछे । 

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 अखधकार संस्कृखि 

खवकास गरी मानव अखधकार 

सम्बन्धी अन्िरािखरिय मिासखन्ध 

िथा प्रखिबििाबाि खसखििि 

दाखयत्व कायािन्वयन गने । 

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 अखभवखृि गररनेछ । 

२. मानव अखधकारको संरक्षण, सम्वििन र प्रवििनमा योगदान गन ेव्यखि 

िथा संघ-संस्थालाई सम्मान गररनछे । 

३. मानव अखधकार सम्बन्धी अन्िरािखरिय मिासखन्ध अन्िगििका 

प्रखिवेदन सम्बन्धी दाखयत्व समयमै परूा गद ै आवखधक कायियोिना 

खनमािण गरी लाग ूगररनछे । 

५. िीन ििका सरकारबाि सम्पन्न 

गररने योिना िथा कायिक्रम 

कायािन्वयन गदाि मानव 

अखधकारमिुी पद्घखि 

अपनाउन े। 

 

१. िीन ििका सरकारबाि ियार िुन ेनीखि िथा कायिक्रम, कायियोिना र 

खवकास खक्रयाकलापमा मानव अखधकारको प्रत्याभखूि सखुनखश्चि िुने 

गरी सजचालन गररनछे । 

२. मानव अखधकार सम्बन्धी राखरिय कायियोिना ििुिमा गरी कायािन्वयन 

गररनेछ । 

३. स्थानीय ििको न्याखयक सखमखिको क्षमिा अखभवखृि गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४. मानव अखधकारमैरी नीखि, योिना िथा कायिक्रम ििुिमा गने र 

मिससु िुन ेगरी कायािन्वयनको िाका ियार गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

 मानव अखधकारका सम्बन्धमा खनमािण भएका काननू र अदालिका आदशे/फैसला कायािन्वयन भई सब ै

नेपाली नागररकले मानव अखधकारको व्याविाररक रूपमा उपभोग गनि सक्ने अवस्था सखुनखश्चि भएको िुनछे । साथै, 

मानव अखधकार सम्बन्धी नेपाल पक्ष भएका अन्िरािखरिय मिासखन्ध िथा प्रखिवििा अन्िगििका प्रखिवेदन सम्बन्धी 

दाखयत्व कायािन्वयन भएको िुनेछ । 

९.७ न्याय प्रणाली 

१. पृष्ठभूमि  

संखवधान र संघीयिाको ममि अनसुार नपेाली िनिाको इच्छा र आकांक्षा िथा अन्िरािखरिय मापदण्ड अनरुूप 

काननू 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 सम्वििन 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 काननूको 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 ् प्रणालीबि बनाई न्याय सम्पादन र व्यवस्थापनमा प्रभावकाररिा कायम गनुि आवश्यक छ । नेपाल सरकार र 

प्रदशे सरकारको प्रमिु काननूी सल्लािकारका रूपमा नेपालको संखवधानले व्यवस्था गरेको मिान्यायाखधविा र मखु्य 

न्यायाखधविाको भखूमकालाई काननूको अनसुरण र प्रखिरक्षाका लाखग अझ सबल र सदुृढ बनाउुँद ैमानवीय, सामाखिक 

िथा आखथिक खवकासको पवूिशििको रूपमा रिकेो काननूी शासनलाई सबै पक्षबाि पररपालना गरी िीवन्ि िुल्याई 

न्यायपणूि र गखिशील समाि खनमािण गनि यस योिनाले खनदखेशि गनछे ।  

२. प्रि ख सिस्या 

संघीय व्यवस्थामा लोकिाखन्रक पद्घखि सििीकरण र खवखधको शासन कायम गनि आवश्यक काननू खनमािण 

गनिका लाखग पयािि ज्ञान, सीप र क्षमिा सखििको दक्ष िनशखिको कमी रिन,ु अन्िरखनकाय वा बिुखनकाय समन्वयको 

कमीका कारण काननू खनमािणमा खबलम्व िुन,ु काननूको पररपालना गन े संस्कृखिको पयािि खवकास निुन,ु खनःशलु्क 

काननूी सेवाको प्रभावकाररिा बढाउन नसक्न,ु मदु्दा प्रवाि व्यवस्थापन पद्घखि सचूना प्रखवखधसुँग आबि िुन नसकेकोले 
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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 पद्घखि खवकास गनि 

नसक्न,ु न्याय प्रखक्रयामा साक्षी प्रमाणको प्रस्िुखि प्रभावकारी निुन,ु खनणिय गनुिपवूि काननूी सल्लाि नखलने पररपािीका 

कारण सरकारी खनणिय उपर परेका ररि खनवेदनको प्रखिरक्षामा अपखेक्षि सफलिा िाखसल गनि नसक्न,ु साक्षी र पीखडिको 

सरुक्षा व्यवस्थापन कमिोर िुन,ु फैसला कायािन्वयन प्रभावकारी निुन,ु खवकासका नवीनिम आयामसुँग सम्बखन्धि 

खवषयिरूमा काननूी खशक्षालाई आवश्यकिा अनसुार खवखशष्टीकृि र खवखवधीकरण गनि नसक्न ुर काननूी खशक्षा र खशक्षण 

प्रणालीलाई खनदखेशि, व्यवस्थापन र खनयमन गने खवशेषज्ञ खनकायको अभाव िुन ुयस क्षरेका प्रमिु समस्या िुन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

नेपालको संखवधान कायािन्वयन गनि आवश्यक पने सबै काननू ििुिमा गनुि, स्थानीय न्याखयक सखमखिको काम 

कारवािीलाई गणुस्िरीय एवम ्प्रभावकारी बनाउन,ु खनःशलु्क काननूी सिायिा सेवा सम्बखन्धि सबलैाई उपलब्ध गराई 

न्यायमा पिुुँच अखभवखृि गनुि, फौिदारी एवम ्दवेानी कायिखवखध संखििाको पणूि पररपालनाका लाखग सबै िि र खनकायमा 

पयािि नागररक खशक्षा, सचेिना र दक्षिा अखभवखृद्घ 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 वखृि 

भएसुँगै त्यसको सिी व्यवस्थपन र फैसला कायािन्वायनको लाखग पयािि दक्ष िनशखिको व्यवस्था गनुि, काननूको 

पररपालनामा नागररकको कििव्य र दाखयत्वबोध वखृि गद ैलैिान,ु सबै सरोकारवालाबीच समन्वयको भखूमका खनवािि 

गन े खनकायको क्षमिा सदुृढ एवम ्आधखुनकीकरण गनुि र काननूी खशक्षा र खशक्षण प्रणालीलाई समािको खवकासक्रम 

एवम ्आवश्यकिा अनरुूप खवखशष्टीकृि, गणुस्िरीय र आकखषिि बनाउुँद ैलैिान ुिस्िा खवषय प्रमिु चनुौिीका रूपमा 

रिकेा छन ्। 

मलुुकले संघीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेपखछ संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा आवश्यकिा अनसुार 

प्राथखमकिा खनधािरण गरी काननू खनमािण गने र कायािन्वयन गन ेमित्त्वपणूि 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 न्यायाखधविाको संवैधाखनक व्यवस्था िुन,ु स्थानीय 

न्याखयक सखमखिको व्यवस्था िुन,ु नयाुँ फौिदारी एवम ्दवेानी कायिखवखध संखििा ििुिमा भइि लाग ूिुन,ु खनःशलु्क काननूी 

सेवाको व्यवस्था िुन,ु खिरासिमा रिकेो थनुवुा र कैदीको अवस्थाका बारेमा िलुा अनगुमन व्यवस्था िुन,ु सरकारी 

वखकलको लाखग छुटै्ट सेवा शििसम्बन्धी काननूी व्यवस्था िुन ुर अपराध पीखडिको िक, संरक्षण र सम्वििनमा खवषयगि 

काननू खनमािण िुन ुअवसरका रूपमा रिकेा छन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

स्विन्र, खनरपक्ष, पिुुँचयोग्य, सक्षम र खवश्वसनीय न्याय प्रणाली । 
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४.२ लक्ष्य 

स्विन्र एवम ् सक्षम न्याय प्रणाली, प्रभावकारी अखभयोिन, सदुृढ प्रखिरक्षा, संखवधान प्रदत्त मौखलक िकको 

सखुनखश्चििा एवम ्मानव अखधकारको संरक्षण, सम्वििन, न्याखयक प्रखक्रयामा सचूना प्रखवखधको प्रयोग गरी सिि पिुुँच 

खवस्िार िथा काननूी सिायिाको प्रभावकाररिा अखभवखृिसुँगै काननूी 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 अखभवखृि एवम ्न्यायपणूि समाि खनमािण गनुि । 

२. नेपालको संखवधान, संघीयिाको ममि, नपेाल पक्ष भएको अन्िरािखरिय सखन्ध-सम्झौिा अनरुूप सबै पक्षबाि 

अपनत्व िुने सरल र गणुस्िरीय काननूको ििुिमा गनुि िथा मौखलक िक िथा मानव अखधकारको संरक्षण र 

सम्वििन गद ैन्यायमा सबैको सिि पिुुँच स्थाखपि गराउन ु। 

३. न्याय सम्पादनमा खक्रयाशील िनशखिको क्षमिा अखभवखृद्घ 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. काननूी खशक्षा र खशक्षण प्रणालीलाई राखरिय एवम ्अन्िरािखरिय स्िरमा गणुस्िरीय, प्रखिस्पधी एवम ्समािको 

आवश्यकिा पररपखूिि गन ेगरी खवकास गनुि ।  

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. सचूना प्रखवखधमैरी मदु्दा 

प्रवाि व्यवस्थापन र 

स्वचाखलि फैसला 

कायािन्वयन पद्घखिको 

खवकास एवम ्

न्यायपाखलकाको 

संस्थागि सदुृढीकरण र 

न्याखयक िनशखिको 

क्षमिा खवकास गरी 

न्याखयक प्रखक्रयालाई 

खछिोछररिो, प्रभावकारी, 

अनमुानयोग्य र सिि 

१. न्याखयक प्रखक्रयालाई खछिोछररिो, प्रभावकारी र पवूािनमुानयोग्य बनाउन 

वैज्ञाखनक र सचूना प्रखवखधमैरी मदु्दा व्यवस्थापन प्रणालीको खवकास गररनेछ । 

२. फैसला कायािन्वयनलाई स्वचाखलि बनाई मदु्दा अखन्िम खकनारा भएको खमखिले 

एक वषिखभर फैसला कायािन्वयन गररनछे । 

३. न्यायपाखलकाको संस्थागि सदुृढीकरणका लाखग ििुिमा गररएको 

न्यायपाखलकाको चौथो पजचवषीय रणनीखिक योिना र न्यायपाखलकाको सचूना 

प्रखवखध सम्बन्धी गरुूयोिनाको प्रभावकारी कायािन्वयन गररनछे । 

४. सेवा प्रवािको खनखश्चि पद्घखि एवम ् मापदण्डको खवकास र अनगुमन िथा 

सपुररवेक्षणका माध्यमबाि काम कारवािीमा पारदखशििा र न्याखयक सशुासनलाई 

प्रभावकारी बनाइनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

पिुुँचयिु बनाउन े। 

 
५. अदालििरूको भौखिक संरचना सदुृढीकरण र अखभलेि संरक्षणका लाखग 

पवूािधार खवकास गररनेछ । 

६. न्यायमा पिुुँच खवस्िारका लाखग काननू र कायिखवखधमा सधुार, सेवाग्रािीमैरी 

भौखिक संरचनाको खनमािण र आन्िररक कायि संस्कृखिमा सधुार एवम ्

न्यायपाखलकाको आस्था र खवश्वास अखभवखृि र मेलखमलाप पद्घखिको 

प्रभावकाररिाका लाखग कायिक्रमिरू सजचालन गररनेछ । 

७. न्याखयक िनशखिको क्षमिा खवकास सम्बन्धी िाखलम नीखि २०७४ को 

प्रभावकारी कायािन्वयन गररनेछ । 

८. सेवाग्रािीको रायसझुाव सङ्कलन, गनुासो व्यवस्थापन एवम ् दण्ड र परुस्कार 

पद्घखिलाई प्रभावकारी रूपमा सजचालन गररनेछ । 

९. कायिखवखध सरलीकरण र नवीन खवखधशास्त्रीय खवषयिरूमा खनयखमि अध्ययन 

अनसुन्धान गररनेछ । 

१०. खवकास कायिक्रम र न्याय खनरूपणका बीच सामजिस्यिा कायम गररनेछ । 

२. संखवधान अनकूुलको 

काननू खनमािण गन े। 

१. काननू खनमािण गदाि आमिनिा िथा सरोकारवालासुँग पयािि छलफल एवम ्

आवश्यक अध्ययन-अनसुन्धान गरी आम िनमानसमा अपनत्वको भावना 

खवकास िुने वािावरण ियार गररनछे । 

२. नेपालको संखवधान र संघीयिाको ममि िथा अदालिका आदशे बमोखिमका 

काननू खनमािणमा िीव्रिा खदइनेछ । 

३. मलुुकी दवेानी िथा अपराध संखििा लगायिका काननूिरूको प्रचार-प्रसार गरी 

काननूी सचिेना अखभवखृि गररनछे । 

४. खनमािण भएका काननूबारे सविसाधारणमा खछिो िानकारी खदन र पिुुँचयोग्य 

बनाउन "िाि-िािमा काननू" कायिक्रम माफि ि मोबाइल एखप्लकेशन खवकास 

गररनेछ । 

३. खनःशलु्क काननूी 

सिायिा सेवालाई सबैको 

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 दाखयत्वबाि खसखििि भखूमका खनवािि गनि आवश्यक काननू ििुिमा 

गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

३. खनःशलु्क काननूी सिायिा सेवालाई सबैको पिुुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउुँद ै

कायािन्वयन खनकायको संस्थागि सदुृढीकरण एवम ्क्षमिा खवकास गररनेछ । 

४. स्वेखच्छक काननूी सिायिा (Pro bono) लाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा 

ल्याइनेछ । 

५. न्यायमा सिि पिुुँच अखभवखृिको लाखग काननूी पवूािधार ियार गरी प्रभावकारी 

रूपमा कायािन्वयनमा ल्याई खिसंा िथा खवभेदरखिि न्यायपणूि समािको खसििना 

गररनेछ । 

६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कायििरू परूा गनि काननूी, प्रखक्रयागि र संस्थागि 

सधुार गरी सम्बखन्धि आयोगिरूलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाइनेछ । 

४. अपराध अनसुन्धान, 

अखभयोिन र प्रखिरक्षा 

प्रणालीलाई वैज्ञाखनक र 

वस्िुगि प्रमाणमा 

आधाररि बनाउन ेिथा 

संस्थागि सदुृढीकरण 

गन े। 

१. अपराध अनसुन्धानमा वैज्ञाखनक पद्घखिको प्रयोग बढाइनेछ र सबै ििका 

न्याखयक एकाइलाई खक्रयाशील बनाइनेछ । 

२. मिान्यायाखधविाको कायािलयको रणनीखिक योिना कायािन्वयन गररनेछ । 

३. खवखध खवज्ञान प्रयोगशालालाई प्रादखेशक ििमा खवस्िार गररनछे । 

४. िलेो साक्षी कायिक्रम, इ-एिनी कायिक्रम र समदुायमा सरकारी वखकल कायिक्रम 

सजचालनमा ल्याइनछे िथा पीखडिमैरी कक्षको खवस्िार गररनेछ । 

५. काननूको पररपालना, सरकारीवादी मदु्दाको प्रखिरक्षा र फैसला कायािन्वयनको 

प्रभावकाररिा अखभवखृि र समन्वय कायम गनि नेपाल बार काउखन्सल र सरकारी 

वखकलको कायािलयको संस्थागि क्षमिा सदुृढीकरण गररनछे । 

५. न्याय सेवाका कमिचारी र 

सरकारी वखकल एवम ्

स्थानीय न्याखयक 

सखमखिका पदाखधकारीको 

न्याय सम्पादन एवम ्मदु्दा 

व्यवस्थापन क्षमिा 

अखभवखृद्घ गन े। 

१. न्याय सेवा िाखलम केन्द्र र राखरिय न्याखयक प्रखिष्ठान माफि ि िाखलम 

आवश्यकिा खव्ेषण गरी क्षमिा अखभवखृद्घका कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

२. सरकारी वखकलको पेसालाइि व्यावसाखयक र थप स्वायत्तिा बनाइनछे ।  

३. सरकारी वखकलको सेवा शििसम्बन्धी काननू ििुिमा गरी खवषयगि आधारमा 

उनीिरूको खवखशष्टीकरण गररनेछ । 

४. स्थानीय न्याखयक सखमखिका पदाखधकारीलाई आवश्यक िाखलम खदई 

मेलखमलाप, मध्यस्थिा िस्िा सामदुाखयक कायिक्रम माफि ि स्थानीय ििका 

खववाद खनरूपण एवम ्द्वन्द्व व्यवस्थापन गररनछे । 

५. काननू व्यवसायीको पेसागि मयािदा र दक्षिा अखभवखृि गनि आवश्यक कायिक्रम 

सजचालन गररनछे । 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

300 | पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१)  

िणनीमि कायषनीमि 

६. पीखडि पक्ष र सरकारी 

पक्षका साक्षीको संरक्षण 

िथा मदु्दाका साक्षी र 

प्रमाणको प्रस्िुखिलाई 

प्रभावकारी बनाउन े। 

१. पीखडिमरैी प्रभावकारी न्याय प्रणालीका लाखग आवश्यक काननूी िथा भौखिक 

एवम ्सरुक्षा पवूािधारको प्रबन्ध गररनेछ । 

२.  साक्षी पररक्षण एवम ् प्रमाण प्रस्िुखिमा सचूना प्रखवखधको प्रयोगको खवस्िार 

गररनेछ । पीखडिले प्राि गने क्षखिपखूिि िथा रािि कोषको व्यवस्थापन 

प्रभावकारी बनाइनेछ । साक्षी संरक्षण सम्बन्धी काननू ििुिमा गरी लाग ूगररनछे । 

७. काननूी खशक्षा र खशक्षण 

प्रणालीलाई व्यवखस्थि, 

गणुस्िरीय र आधखुनक 

बनाउन े। 

१. काननूी खशक्षा र यससुँग सम्बखन्धि खशक्षण संस्थानलाई गणुस्िरीय, प्रखिस्पधी र 

समािको आवश्यकिा पररपखूिि गने गरी काननूी खशक्षा प्रणालीको खवकास, 

व्यवस्थापन र खनयमन गनि राखरिय स्िरमा एक काननू खवश्वखवद्यालयको स्थापना 

एवम ्सजचालन गररनछे । 

२. काननूी खशक्षालाई आधखुनकीकरणसुँगै खवधागि रूपमा खवखशष्टीकृि गद ै

व्यावसाखयक र आकखषिि बनाइनछे । 

३. काननूी खशक्षा र खशक्षण प्रणालीलाई प्रखवखधयिु बनाई नागररक खशक्षासुँग 

िोखडनेछ । 

५.  अपेमक्षि उपलमधध 

योिनाको अखन्िम वषिमा खवखधको शासन सचूकाङ्क ०.५४ बाि ०.५८ पगुेको िुनछे । स्विन्र, सक्षम एवम ्

प्रभावकारी न्याय प्रणाली स्थापना भई काननूको शासन एवम ्नागररक अखधकार र स्विन्रिाको संरक्षण िुनेछ । सचूना 

प्रखवखधको प्रयोगले काननू र न्याखयक कामकारवािीमा िनिाको सिि पिुुँच कायम िुनछे । मदु्दाको अनसुन्धान र 

अखभयोिन वैज्ञाखनक एवम ् वस्िपुरक भएको िुनछे । खछिो, छररिो, सरल, खनरपक्ष, अनमुानयोग्य न्याय प्रखक्रयाको 

माध्यमबाि आधारभिू मौखलक िकको कायािन्वयन, संरक्षण र प्रवििन प्रभावकारी भएको िुनेछ । न्यायमा सबैको पिुुँच 

पगुेको िुनछे । सबै पक्षबाि स्वाखमत्व खलन ेकाननू खनमािण भई काननूको पररपालनाको संस्कारमा वखृि भएको िुनछे । 

सािविै प्रदशेमा खवखध खवज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना भई सजचालनमा आएको िुनछे । अखभयोिन पक्ष सदुृढ भई 

सरकारवादी मदु्दामा सफलिाको दर वखृि भएको िुनछे । 

९.८ सरं्ीय िासन प्रणाली 

१. पृष्ठभूमि 

 संघीय शासन प्रणाली बमोखिम संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा सरकार गठन भई सजचालनमा रिकेो छ । साथै, 

संखवधानले शासन पद्घखिमा खवखभन्न िाि, िाखि, वगि, क्षेर, खलङ्ग र समदुायका नागररकिरूको स्वाखमत्व, सिभाखगिा 

र पिुुँच अखभवखृि गद ै खवखवधिाको व्यवस्थापनका माध्यमबाि रारि खनमािण गने उद्दशे्यका साथ संघीय ढाुँचालाई 

आत्मसाि गरेको छ । अन्िरिि समन्वय, सियोग र सिकायिमा आधाररि संघीयिा नै नपेालको शासन पद्घखिको मलू 

आधार िो । 
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२. प्रि ख सिस्या 

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.  च नौिी िथा अिसि 

संखवधानप्रखि सबै सरोकारवालाको समान बझुाई कायम गनुि, सबै ििमा प्रशासन र रािनीखिबीच 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 प्रखिबििा, प्रशासखनक संरचना र आवश्यक काननूिरूको 

उपलब्धिा, संघीयिा कायािन्वयनका लाखग सियोगी वािावरण, सकारात्मक नागररक सोच िस्िा अवसर रिकेा छन ्। 

साथै, स्थानीय िि नै सशुासन, खवकास र समखृिको लाखग आधार भएकोले यो अवसरको रूपमा पखन रिकेो छ । 

स्थानीय अथििन्रको िगमा आखथिक समखृि िाखसल गने अवसर पखन प्राि भएको छ ।  

४.  सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

समन्वय, सियोग र सिकायिमा आधाररि समावेशी संघीय शासन प्रणाली ।  

४.२ लक्ष्य 

संघीय शासन पद्घखिबाि प्राि िुने लाभमा सबै नागररकिरूको समान पिुुँच र अवसर सखुनखश्चि गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. लोकिन्रबाि प्राि िुने लाभको समानपुाखिक, समावेशी र न्यायोखचि खविरणको अवस्था खसििना गनुि । 

२. सखन्नकििाको खसिान्ि अनसुार कायिसम्पादन िुने अवस्था खसििना गनुि । 

३. स्थानीय ििबाि रािनैखिक एवम ्प्रशासखनक नेितृ्व खवकास गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि  

िणनीमि कायषनीमि 

१. ििगि सम्बन्धलाई पररभाखषि गनि 

आवश्यक काननूी र संस्थागि 

आधार ियार गन े। 

१. संखवधानले मागिदशिन गरेका अन्िरसरकार समन्वय सम्बन्धी ऐन 

खनमािण गरी कायािन्वयनमा ल्याइनछे ।  

२. संघीय संरचना अनसुार संस्थागि संरचना खनमािण र व्यवखस्थि 

गररनेछ । 

२. िीन ििका सरकारिरूलाई सिि १. स्थानीय ििलाई संवैधाखनक अखधकारको पणूि कायािन्वयन गनि 
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रूपले सजचालन गनि योिना, नीखि र 

रणनीखि बनाई कायािन्वयन गने । 

 

सक्ने गरी सक्षम बनाउन आवश्यक नीखि र कायिको प्रबन्ध 

खमलाउन ेप्रणालीको खवकास गररनछे । 

२. स्थानीय ििको िनशखि, खनवािखचि नेितृ्व र स्थानीय ििमा 

रिकेा गाउुँपखलका र नगरपाखलका संघ, मिासंघ िथा खिल्ला 

समन्वय सखमखिको क्षमिा खवकास गरी सदुृढ र सेवाग्रािी मरैी 

बनाई सशुासनमा िेवा परु् याइनछे । 

३. संघीयिा कायािन्वयनको लाखग नागररक समाि, खनिी क्षेर र 

गैरसरकारी क्षेरसुँग साझेदारी गररनछे ।  

३. भौगोखलक, सामाखिक, आखथिक, 

सांस्कृखिक खवखवधिालाई िीवन्ििा 

प्रदान गन े। 

 

१. संखवधानमा व्यवस्था गररएका सामाखिक, आखथिक, सांस्कृखिक 

खवखवधिा र समावेखशिा संरक्षण गन े खवखभन्न आयोग र 

प्रखिष्ठानको कायि खिम्मेवारीलाई सििीकरण र समन्वय गररनेछ । 

२. स्थानीय ििलाई आखथिक वखृिको केन्द्रका रूपमा खवकास गन ेगरी 

सावििखनक, खनिी, सिकारी एवम ् समदुायको लगानी केखन्द्रि 

गररनेछ । साथै, स्थानीय ििका बीचमा एकीकरण भएमा थप 

समानीकरण अनदुान उपलब्ध गराइनेछ । 

३. भौगोखलक, सामाखिक, आखथिक, सांस्कृखिक खवखवधिालाई 

िीवन्ििा प्रदान गद ै खवखवधिा बीचको एकिा कायम गनि 

सामाखिक पररचालन, सचिेना एवम ् अन्िखक्रि या कायिक्रम 

सजचालन गररनछे । 

४. संखवधान र स्थानीय िि सजचालन ऐनमा व्यवस्था भए 

बमोखिमका खवशेष, संरखक्षि र स्वायत्त क्षेर पखिचान गरी सोको 

गठन िथा सजचालन गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

संघीयिा कायािन्वयन सम्बन्धी आवश्यक काननू, नीखि, संस्थागि संरचना खनमािण भएको िुने, संघीयिा सम्बन्धी 

खवखभन्न खवषयको अध्ययन, अनसुन्धान, छलफल र समन्वय सम्बन्धी कायिक्रमको सजचालन, संखवधान अनसुारका 

समावेशी आयोग िथा प्रखिष्ठानको क्षमिा अखभवखृि भएको िुन ेर संघ, प्रदशे र स्थानीय ििले आ-आफ्नो अखधकारको 

उपभोग र प्रयोग गरेका िुनछेन ्। 

९.९ प्रदेि िथा स्थानीय िहको सन्ि मलि मिकास 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानको प्रस्िावनामा संघीय लोकिाखन्रक गणिन्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा खदगो 

शाखन्ि, सशुासन, खवकास र समखृिको 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 
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िी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 सब ै

ििमा सरकार गठन समेि भइसकेको छ । संघीय गणिन्रात्मक नेपालको समखृिको मलू कडी स्थानीय िथा प्रदशे 

ििको सन्िखुलि खवकास नै िो । िसथि संघ, प्रदशे िथा स्थानीय ििको अखधकार क्षरे अनरुूप काननू बनाइि सोको 

कायािन्वयनबाि िनिाले लोकिन्रको अनभुखूि गन ेगरी प्रदशे िथा स्थानीय ििको सन्िखुलि खवकास गनुिपनछे । 

२. प्रि ख सिस्या 

संखवधानले खदएका साझा अखधकारका बझुाइमा अन्योलिा खसििना िुन,ु कखिपय अवस्थामा एउिै कर सब ै

ििबाि लगाइन,ु प्रदशे िथा स्थानीय ििमा भौखिक पवूािधार िथा िनशखि व्यवस्थापनमा कखठनाइ िुन ुर सबै ििको 

सन्िुखलि खवकासको लाखग भौगोखलक खवकििा रिन ुप्रमिु समस्या रिकेा छन ्।  

३. च नौिी िथा अिसि  

प्रदशे िथा स्थानीय ििको खवकासमा भौगोखलक सन्िलुन कायम गनुि, िीन ििको सरकारका अखधकारको 

सचूीमा थप स्पष्टिा ल्याई खिम्मवेारी बिनमा समन्वय र सामजिस्यिा कायम गनुि, िनिामा "आफूले खिरेको कर 

आफ्नै खवकासको लाखग" भन्न े भावना िागिृ गराउन,ु िनिामा अखधक भारको मिससु निुने गरी रािस्व बढाउन े

उपायको अवलम्बन गनुि र सबै ििको सन्िखुलि खवकास गनुि प्रमिु चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्।  

एकात्मक राज्य प्रणाली संघीय व्यवस्थामा रूपान्िरण िुन,ु सबै ििको खनवािचन माफि ि खस्थर सरकार गठन समेि 

भइसकेको अवस्थामा िनिाले पाउन े सेवा-सखुवधा िनिाको नखिकबाि उपलब्ध िुन े व्यवस्था िुन ु र प्रदशे िथा 

स्थानीय िि दवैुले आ-आफ्नो ििको खवकासका लाखग नयाुँ-नयाुँ योिना सखिि खवकासका कायि अगाखड बढाउन ु

प्रमिु अवसर िुन ्।  

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

मिबिु संघीय शासन प्रणालीमा आधाररि समिृ 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 

१. प्रदशे र स्थानीय ििमा उपलब्ध स्रोि-साधनको पखिचान गरी सोको 

मित्तम उपयोग िुन ेगरी योिना िथा कायिक्रम ििुिमा गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

आ-आफ्नो भौगोखलक क्षेरको 

वस्िुखस्थखि खव्ेषण गरी सोको 

सिी सदपुयोग गन ेगरी खवखवध 

उपायको अवलम्बन गन े। 

२. प्रदशे िथा स्थानीय िि आफैमा आत्मखनभिर िुन सक्ने गरी 

संखवधानको दायराखभर रिी रािस्वको पररमाण वखृि गनि आवश्यक 

कायिक्रम ल्याइनेछ । 

३. स्थानीय िथा प्रदशे ििमा उपलब्ध स्रोि-साधनको मित्तम उपयोग 

िुने गरी पररचालन गनि प्रत्येक ििलाइि खिम्मेवार बनाइनेछ । 

२. स्थानीय िि र प्रदशेको स्रोि-

साधन र क्षमिा अखभवखृि गरी 

खवकासशील िनशखि उत्पादन 

गन े। 

१. स्थानीय िथा प्रदशे सरकारको क्षमिा अखभवखृि 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 सजचालन गदाि पारदखशििा, 

िवाफदखेििा र खमिव्यखयिा 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 वखृि गरी 

खदगो िथा दू्रि खवकासमा योगदान परु् याउन स्थानीय िथा प्रदशे 

सरकारलाइि प्रोत्साखिि गररनेछ । 

४. स्थानीय ििको बिेिको खनखश्चि खिस्सा मानवपुुँिी खनमािणमा िचि 

गने व्यवस्था गररनछे ।  

५.  अपेमक्षि उपलमधध 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका अखधकारको बाुँडफाुँिमा स्पष्टिा आएको िुने, प्रत्येक ििले आफूलाइि प्राि 

अखधकार कायािन्वयको लाखग आवश्यक काननू खनमािण गरी आ-आफ्ना योिना सजचालन गरेका िुने, खदगो, फराखकलो 

र सन्िुखलि खवकासका लाखग स्थानीय िथा प्रदशे ििले रािस्व वखृि गरी आफै धान्न सक्न ेिचि प्रणालीको खवकास 

गरेका िुन ेर प्रदशे िथा स्थानीय ििको सन्िुखलि खवकास माफि ि संघीयिा कायािन्वयन सफलिापवूिक अगाखड बढेको 

िुनेछ ।  

९.१० िासकीय स धाि 

१. पृष्ठभमि 

नागररकका सामाखिक-आखथिक आकांक्षा परूा गद ै अगाखड बढ्न शासन सजचालनका लाखग प्रयिु पद्घखि 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 
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प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, खनरपक्ष, पारदशी, भ्रष्टाचारमिु, िनउत्तरदायी र सिभाखगिामलूक बनाउुँद ैराज्यबाि प्राि 

िुन ेसेवा-सखुवधामा िनिाको समान र सिि पिुुँच सखुनखश्चि गरी सशुासनको प्रत्याभखूि गन ेव्यवस्था रिकेो छ । संघीय 

शासन प्रणाली अनरुूप सेवा प्रवािका लाखग आधार ियार भएसुँगै नयाुँ प्रकृखिको अभ्यासलाई व्यवखस्थि गन,े 

आवश्यक काननूी 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 

क्षमिा अखभवखृि गने, खवकासको व्यवस्थापन गनि सक्षम िुल्याउने र आवश्यक सियोग, समन्वय र अनगुमन सम्बन्धी 

कायि िुुँद ैआइरिकेा छन ्।  

२. प्रि ख सिस्या 

संघीय शासन व्यवस्थाको अवलम्बन पश्चाि् िनिासुँग प्रत्यक्ष सम्बखन्धि सेवाप्रवाि र खवकासको व्यवस्थापन 

िथा सजचालनको दाखयत्व प्रदशे र स्थानीय ििको कायि खिम्मेवारी बमोखिमको क्षमिा अखभवखृि 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 विन िुन नसक्न ुप्रमिु समस्या रिकेा छन ्। 

३.  च नौिी िथा अिसि 

संखवधानले खनखदिष्ट गरे अनरुूप सावििखनक क्षरेमा पारदखशििा, खनरपक्षिा र प्रभावकाररिा कायम गरी उत्तरदाखयत्व 

विन गद ै िनिाको घर-दलैोमा सेवा परु् याउन,ु खवकास प्रशासनको क्षमिामा अखभवखृि 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, िवाफदखेििा, िनउत्तरदायी, सदाचारयिु र आधखुनक प्रखवखधमा आधाररि खवखधको शासन । 

४.२ लक्ष्य  

समग्र शासन व्यवस्थामाखथ नागररकको खवश्वास अखभवखृि गद ैखवखधको शासन सदुृढ बनाउन े। 
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४.३ उदे्दश्य 

सावििखनक खनकायका काम कारवािीिरूलाई पारदशी, िवाफदिेी, सदाचारयिु र प्रखवखधमरैी बनाई 

िनसिभाखगिा र िनखवश्वासमा अखभवखृि गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१.  सरकारका काम 

कारवािीलाइि पारदशी िथा 

प्रभावकारी बनाउन 

सांगठखनक, काननूी, 

प्रणालीगि िथा व्यविारगि 

सधुार गन े। 

१. राज्यबाि प्रदान गररने सेवा-सखुवधालाइि खछिो छररिो र प्रभावकारी बनाउन 

काननूी िथा नीखिगि स्पष्टिा ल्याइनेछ । 

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 

ि्याङ्कको प्रयोगमा सिििा ल्याउन खवद्यिुीय रूपमा सावििखनक िुन े

सचूना िथा ि्याङ्क िलुा सरकारी ि्याङ्क (Open Government 

Data) को अवधारणा अनरुूप प्रकाशन गररनछे ।  

२.  खवकास आयोिनाको 

कायािन्वयनमा आइपने 

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 

सजचालन गररनछे । 

२. अनगुमन प्रणालीलाई वस्िगुि बनाइन े र आवश्यकिा अनसुार 

अनगुमनको पनु:अनगुमन गने प्रणाली खवकास गरी लाग ूगररनेछ । 

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. खमिव्यखयिा, िवाफदखेििा र सदाचारलाई सावििखनक पदमा रिकेा 

व्यखििरूले िीवनशलैीकै रूपमा पालना गनुिपने व्यवस्था गररनेछ । 

२. खवखभन्न ििका सावििखनक खनकायबाि सम्पादन िुने 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 
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गररनेछ । 

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 उपलमधध 

संवैधाखनक व्यवस्था अनरुूप सावििखनक खनकायका काम कारवािीमा पारदखशििा, स्वच्छिा र खनरपक्षिामा 

अखभवखृि गनि आवश्यक खवखध ियार भएका िुन,े सावििखनक खनकायका कायिखवखध र अभ्यास बढी खमिव्ययी र 

सदाचारयिु भएका िुने, खिम्मवेारी र उत्तरदाखयत्वको स्पष्ट खकिानी गने प्रणालीको अवलम्बनले सावििखनक 

िवाफदखेििाको स्िरमा स्पष्ट रूपमा सधुार आएको िुने, प्रखवखधमैरी कायिस्थल र कायिखवखधको प्रयोगबाि काम सम्पन्न 

गनि लाग्ने समय पवूािनमुान गनि सखकने भएको िुन,े कायिसम्पादनको स्िरमा सधुार आएको िुन,े गनुासोको सङ्ख्या 

घिेको िुन े र समग्रमा िीन ििका सावििखनक खनकायका काम र कायिशैली उपर िनिाको भरोसामा उल्लेख्य वखृि 

भएको िुनछे ।  

९.११ प्रिासकीय स िासन 

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 अखभवखृि गनुि 

प्रशासकीय सशुासनको मलू ममि िो । 

२. प्रि ख सिस्या 

अन्िरसरकार समन्वय, शासन सजचालन र खवकास. सेवा प्रवाि सम्बन्धी नीखि, काननू ि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.  च नौिी िथा अिसि 

लखक्षि वगिले लाभ खलन सक्न ेगरी समावेशीकरण नीखिमा पनुरवलोकन गनुि, िनिाको बढ्दो अपेक्षा सम्बोधन 

गने गरी सेवा प्रवािमा सधुार गनुि, सबै रारि सेवक कमिचारीको क्षमिाको पणूि उपयोग िुन े गरी संस्थागि क्षमिामा 
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अखभवखृि 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. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१. सोच 

पररणाममिुी र िनसेवी सावििखनक प्रशासन िथा खवकास व्यवस्थापन ।  

४.२. लक्ष्य 

िवाफदिेी, व्यावसाखयक र सक्षम सावििखनक प्रशासनबाि सावििखनक सेवाप्रखिको िनखवश्वास अखभवखृि गने र 

खवकासलाई नखििामिुी बनाउन े। 

४.३. उदे्दश्य 

१.सावििखनक प्रशासनलाई संघीय संरचना अनरुूप सबल, सक्षम र सदुृढ 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. खनिामिी सेवाको राखरिय नीखि 

िथा मानव संसाधन खवकास 

योिना बनाई कमिचारी एवम ्

िाखलम प्रदायक संस्थािरूको 

क्षमिा खवकास गन े। 

१.  िाल खवद्यमान खनिामिी सेवाको राखरिय नीखिलाई संघीय संरचना 

अनरुूप आवश्यक पररमाििन गररनछे । 

२.  क्षमिा खवकास योिना बनाई संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा कायिरि 

कमिचारीलाई आवश्यकिाको आधारमा िाखलम खदइनछे । 

३.  िाखलम प्रदायक संस्थामा आवश्यक पवूािधारको व्यवस्था गरी 

सचूना प्रखवखधसुँग आबि गररनेछ । 

४.  प्रशासखनक संयन्रलाई चसु्ि, दरुुस्ि र गखिशील बनाउनका लाखग 

सेवा प्रवाि र खवकास खनमाणिप्रखि प्रखिबि एवम ्थप उत्प्ररेणायिु 

सक्षम कमिचारीिन्रको खवकास समेि गनि खवद्यमान क्षमिा 

खवकासका नीखि एवम ् काननूलाई समयानकूुल र समन्याखयक 
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िवरले पररमाििन गररनेछ ।  

२. अन्िरसरकार समन्वय र 

सिकायिलाई प्रभावकारी एवम ्

व्यवखस्थि बनाउने । 

१.  अन्िरसरकार समन्वय र सिकायि गनि संखवधानको व्यवस्थालाई 

प्रभावकारी बनाउन मन्रालय र प्रदशे स्िरमा संयन्र खनमािण  

गररनेछ । 

२.   प्रदशे र स्थानीय ििको प्रशासकीय संरचना, सेवा प्रवाि िुने स्थान 

र क्षमिा खवकास सम्बन्धी संरचनािरू खनमािण गरी सेवा प्रवािलाई 

प्रभावकारी बनाइनेछ । 

३. सेवा प्रवािलाई नागररक र 

खवकासमैरी बनाइि खवकास 

व्यवस्थापनमा सिकारी िथा खनिी 

क्षेरलाई आबि गन े। 

१.  सेवा प्रवाि र खवकास व्यवस्थापनमा खनिी क्षेर र नागररक समाि 

बीचको सिकायि अखभवखृिका लाखग काननूी र नीखिगि सधुार 

गररनेछ । 

२.  सेवा प्रवािलाई पारदशी, िनमिुी, उत्तरदायी बनाउन नागररक 

समाि लगायि बिु-सरोकारवालािरूको खनगरानी बढाइनछे । 

३.  सेवा प्रवाि र खवकासलाई प्रभावकारी बनाउन सेवाग्रािीको 

पषृ्ठपोषण खलन े पद्घखिलाई संस्थागि गद ै प्रखवखधमरैी बनाउन 

आवश्यक पिल गररनछे ।  

४. रारिसेवकलाई आफ्नो कायि 

खिम्मेवारीप्रखि थप पररणाममिुी र 

उत्तरदायी बनाउन े। 

१. रारि सेवकलाइि खिम्मेवार, कििव्यखनष्ठ र उत्तरदायी बनाइि आचरणमा 

सकारात्मक पररवििन ल्याउन सचूकसखिि कायिसम्पादन सम्झौिा 

गररनकुा साथै दण्ड र परुस्कारको उखचि र प्रभावकारी व्यवस्था 

गररनेछ । 

२. भ्रष्टाचार खवरुि शनू्य सिनशीलिाको नीखि माफि ि सावििखनक 

प्रशासनमा सदाचाररिा अखभवखृि गररनेछ । 

३. खवखभन्न अध्ययन सझुावको आधारमा प्रशासकीय सशुासनको 

क्षेरमा थप सधुार गररनेछ । 

४.५ अपेमक्षि उपलमधध 

योिनाको अन्त्य सम्ममा 'िलेो सरकार'मा प्राि उिरुीको फछ् यौि िालको ४८.९ प्रखिशिबाि ९८ प्रखिशि 

पगुेको िुनेछ । यस अवखधमा सम्पणूि नपेाली नागररकले राखरिय पररचय-पर प्राि गरेका िुनेछन ् । सबै प्रदशे िथा 

स्थानीय ििको क्षमिा खवकास योिना ियार भएको िुन,े स्थानीय ििका कम्िीमा दईु खििाइ िनप्रखिखनखध िथा 

कमिचारीले आधारभिू िाखलम प्राि गरेको िुन,े सबै नगरपाखलका िथा गाउुँपाखलकाको न्यनूिम पवूािधार सखििको वडा 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

310 | पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१)  

ििसम्मको प्रशासकीय भवन खनमािण सम्पन्न भएको िुन,े अन्िरसरकार समन्वय सम्बन्धी काननू ििुिमा भइ यसको 

प्रभावकारी कायािन्वयन भएको िुने, 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 अखभवखृि गने संयन्र खनमािण भई सावििखनक क्षरेको कुशलिा अखभवखृि भएको िुनेछ । 

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 

प्रत्याभखूि खदने राज्यको नीखि अनरुूप काननूी र संरचनागि व्यवस्था गररएको छ । भ्रष्टाचार खवरुिको संयिु रारि 

संघीय मिासखन्ध बमोखिम काननूको पररमाििन गरी सावििखनक, खनिी, सिकारी, सामदुाखयक िथा गैरसरकारी क्षरेमा 

िुने भ्रष्टाचारिन्य कायि, आखथिक अखनयखमििालाई समिे काननूको दायरामा ल्याउन आवश्यक काननूी व्यवस्था ििुिमा 

भइरिकेा छन ्। उि काननूी व्यवस्था बमोखिम भ्रष्टाचार खनयन्रणसुँग सम्बखन्धि खनयामक खनकायको सबलीकरण गनुि 

आवश्यक भएको छ । समािको आखथिक िथा सामाखिक पक्षमा भ्रष्टाचारले पारररिकेो प्रखिकूल असरलाई खनयन्रण 

गने सम्बन्धमा खविङ्गम दृखष्टकोण, प्रखिबििा एवम ् सोिी बमोखिमको गखिशीलिा र व्यविारमा प्रखिखबखम्बि िुन 

आवश्यक छ ।  

२. प्रि ख सिस्या 

समािमा आखथिक अपराध खवरुिको िनमिलाई बखलयो बनाउन नसखकन,ु खनिी क्षरेको आखथिक 

अखनयखमििालाई काननूी कारवािीको दायरामा पणूि रूपमा 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 अनलाइन प्रणालीमा पणूि रूपमा आबि गनि नसखकन ुर सब ैप्रदशे िथा स्थानीय ििमा 

खवस्िार गरी सावििखनक सेवालाई अनमुानयोग्य बनाउन नसखकन ुप्रमिु समस्या िुन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

समािमा नखैिक मलू्य-मान्यिाको खवकास गरी भ्रष्टाचारलाई सामाखिक अपराधको रूपमा स्थाखपि गनुि, सब ै

क्षेरमा िुन ेभ्रष्टाचारिन्य कायिलाई खनयन्रण गरी सशुासनको प्रत्याभखूि खदन ुर भ्रष्टाचारिन्य कसरुका नयाुँ-नयाुँ स्वरूप 

खनयन्रण गरी समग्र सावििखनक सेवालाई अनमुानयोग्य बनाउन ुचनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्।  

भ्रष्टाचार खवरुिको संयिु रारि संघीय मिासखन्ध बमोखिम पररमाििनको क्रममा रिकेा काननूले सबै िि र क्षेरमा 

िुने भ्रष्टाचारिन्य कायि एवम ्आखथिक अखनयखमििालाई 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 खवरुि समािमा दखेिएको पररवखििि दृखष्टकोण, 

संवैधाखनक एवम ् काननूी रूपमा सबल खनयामक खनकायको व्यवस्था िुन,ु नागररकमा भ्रष्टाचार खवरुिको सशि 

चेिनाको खवकास िुुँद ै िान,ु खनयामक खनकायको सबलीकरण एवम ् अखख्ियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको 
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प्रादखेशक (क्षेरीय कायािलय) एवम ्सम्पकि  कायािलयको खवस्िारले भ्रष्टाचार खवरुिको अखभयानलाई थप प्रभावकारी 

रूपमा अगाखड बढाउन ेिस्िा अवसर रिकेा छन ्। 

४. 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 

१. खवद्यमान नीखि िथा काननूमा 

समयानकूुल पररमाििन िथा 

कायािन्वयन गन े। 

१. भ्रष्टाचार खनयन्रणसुँग सम्बखन्धि काननू एवम ् नीखिगि सधुारलाई 

खनरन्िरिा खदइनेछ । 

२. नीखिगि ििमा िुने भ्रष्टाचारको अन्त्य गद ै नीखि खनमािणकिािलाई 

िवाफदिेी र उत्तरदायी बनाइनछे । 

३. सदाचार नीखि ििुिमा गरी प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयनमा 

ल्याइनेछ । 

२. भ्रष्टाचार खवरुि शनू्य 

सिनशीलिा सखिि सदाचारयिु 

समाि खनमािण गन े। 

१. अखख्ियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग, मिालेिा परीक्षक, 

न्यायपररषद,् सम्पखत्त शिुीकरण खवभाग, रािस्व अनसुन्धान खवभाग, 

राखरिय सिकि िा केन्द्र, राखरिय अनसुन्धान खवभाग, सावििखनक िररद 

अनगुमन कायािलय, सैखनक अनसुन्धान सखमखि लगायिका 

खनकायलाई सक्षम र सबल बनाउुँद ैिवाफदिेी र उत्तरदायी बनाइनेछ । 

२. भ्रष्टाचारसुँग सम्बखन्धि सचूनाको सङ्कलन, आदान-प्रदान र 

खव्ेषण गरी आवश्यक कारवािीको लाखग खनयामक खनकाय एवम ्

सम्बखन्धि खनकायमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध खमलाइनेछ । 

३. भ्रष्टाचार खनयन्रण गने संयन्र र खनकायमा आबि िनशखिको क्षमिा 

खवकास िथा अनसुन्धानमा आधखुनक उपकरण िथा पद्घखिको प्रयोग 

गरी भ्रष्टाचार खनयन्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४.  खनयामक खनकायबीचको समन्वयलाई सदुृढ र प्रभावकारी बनाइ 

भ्रष्टाचार खनयन्रणसुँग सम्बखन्धि काम कारवािीलाई एकीकृि रूपमा 

अगाखड बढाइनछे । 

५. सम्पखत्तको शिुीकरण खनयन्रण सम्बन्धी कायिलाई प्रभावकारी बनाउुँद ै

काननू बमोखिम दखण्डि गररनछे । 

६. भ्रष्टाचार खनयन्रणमा खनरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवििनात्मक 

कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

३.  भ्रष्टाचार खवरुिका चिेनामलूक, 

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 “भ्रष्टाचाि समाज दिरुद्धको अपिार् 

हो” भन्न ेखवषयलाई समावेश गरी भ्रष्टाचार खवरुि सामाखिक सचेिना 

िगाई नैखिकवान नागररक बन्न िोड खदइनछे । 

३. भ्रष्टाचार खवरुिको िनमि पररचालन गनिको लाखग नागररक समाि, 

गैरसरकारी िथा सामदुाखयक संस्थािरूको सखक्रय सिभाखगिामा 

सचेिनामलूक कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

४. काननूी शासनको प्रभावकारी कायािन्वयन गररनछे । 

५. भ्रष्टाचार खवरूिको िनमि ियार गनि संचार माध्यमसुँग सिकायि 

गररनेछ । 

४.  सावििखनक सेवामा लाग्न े िचि, 

समायवखध िथा प्रखक्रया एवम ्

कायिखवखधको सम्बन्धमा स्पष्टिा 

ल्याई सावििखनक सेवालाई 

िवाफदिेी एवम ् पारदशी 

बनाउन े। 

१. भ्रष्टाचार खवरुिको संयिु रारिसंघीय मिासखन्ध कायियोिना सम्बन्धी 

रणनीखिक कायि योिना, २०६९ मा व्यवस्था भए अनसुार काननू 

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 । 

३. भ्रष्टाचार खवरूिको संयिु रारिसंघीय मिासखन्धका प्रावधानिरूको 

प्रभावकारी कायािन्वयनका लाखग आवखधक कायि योिना ियार गरी 

लाग ूगररनेछ । 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

लोकर्न्ध्त्र ि सशुासन | 313 

िणनीमि कायषनीमि 

५. सावििखनक, खनिी, गैरसरकारी, 

सिकारी, बैंखकङ क्षेरमा िुन े

आखथिक अखनयखमििाको 

खनयन्रण गरी खनिी क्षरेको सेवा 

प्रवािलाई गणुस्िरीय एवम ्

सेवामलूक बनाउन े। 

१. अनखुचि कायिको अनसुन्धान िथा कारवािी सम्बन्धमा आवश्यक 

काननूी व्यवस्था गररनछे ।  

२. भ्रष्टाचार गरी खवदशेमा लगरे लुकाएको सम्पखत्त खफिाि गनि पारस्पररक 

काननूी सिायिा, सपुदुिगी गने िस्िा अन्िरािखरिय सियोग प्रवििन कायि 

प्रभावकारी बनाइनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिनाको अन्त्य सम्ममा भ्रष्टाचार अनभुखूि सचूकाङ्क ३४ बाि ४१ मा पगुेको िुनछे । िनस्िरदखेि राज्य 

सजचालनका िरेक ििमा भ्रष्टाचार न्यनूीकरण भई सदाचार प्रवििन भएको िुनेछ । भ्रष्टाचारिन्य कायि खनयन्रण भई 

‘समदृ्ध नेपाल, सखुी नपेाली’ को दीघिकालीन सोच िाखसल गनिमा योगदान पगुेको िुनछे । 

९.१३ िानि बेचमबखन िथा ओसाि-पसाि मनयन्त्रण 

१. पृष्ठभूमि 

संखवधानले नागररक स्विन्रिा, मौखलक अखधकार, मानव अखधकारको संरक्षण र सम्वििन गद ैप्रत्येक व्यखिलाई 

शोषण खवरुिको िक अन्िगिि इच्छा खवरुि काममा लगाउन नपाइने व्यवस्थाको प्रत्याभखूि गरेको छ । मानव 

बेचखबिन िथा ओसार-पसार बिुआयाखमक, बिुक्षरेगि एवम ् खवश्वव्यापी समस्या भएको िुुँदा यसको खनरोध, 

पीखडिको संरक्षण, सम्वििन र काननूी उपचार सम्बन्धी कायि भइरिकेो छ । साथै, सरकारले राखरिय िथा अन्िरािखरिय 

स्िरमा गरेको प्रखिबििा अनरुूप आवश्यक काननू र नीखि ििुिमा गरी सरोकारवाला खनकायको सियोग, समन्वय, 

सिकायिमा खवखभन्न कायिक्रम सजचालन गद ैआएको छ । मानव बचेखबिन सम्बन्धी िघन्य अपराधको खनयन्रण गन े

कायिमा राज्यको अिम भखूमका रिन्छ । िसथि, राज्य संरचनामा आएको पररवििनसुँगै संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबीच 

आपसी समन्वय र सिकायिबाि मानव बेचखबिन िथा ओसार-पसार खनयन्रण गनुिपने आवश्यकिा छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

मानव बेचखबिन िथा ओसार-पसारका आयाम र स्वरूपमा पररवििन िुन,ु िोखिममा परेका समिू/समदुायको 

स्पष्ट पखिचान िुन नसक्न,ु पीखडि िथा पीडकको पखिचान िुन नसक्न,ु नखिकका आफन्ि र खचनिानका व्यखिबाि 

समेि बेचखबिनमा पनुि, कखिपय पीखडि न्यायका लाखग राज्य संयन्रको सम्पकि मा आउन नचािन,ु वैदखेशक रोिगार 

िथा आप्रवासनलाई व्यवखस्थि एवम ्मयािखदि बनाउन नसक्न,ु घरेल ुि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 मानव अंगको बेचखबिनको अवस्था खवद्यमान िुन,ु अन्िरािखरिय अपराधको सजिाल 

िथा संलग्निामा वखृि िुुँद ैिान ुर प्रभावकारी अन्िरािखरिय सिकायि र साझेदारीको कमी िुन ुयस क्षेरका समस्या िुन ्। 
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३. च नौिी िथा अिसि 

मानव बचेखबिनका 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 अखभवखृि गनुि, प्रमाण 

सङ्कलन र साक्षी संरक्षण प्रभावकारी रूपमा गनुि, वैदखेशक रोिगार ऐन र मानव बेचखबिन िथा ओसार-पसार ऐनबीच 

सामजिस्यिा कायम गराउन,ु मानव बेचखबिनको अन्िरदशेीय संगखठि सजिाल खवरुि प्रिरी पररचालन र सचूना 

सङ्कलन एवम ्खव्ेषण गन ेक्षमिा अखभवखृि गनुि यस क्षेरका चनुौिी िुन ्। 

नेपालको संखवधानले शोषण खवरुिको िकको प्रत्याभिू गनुि, संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको सामखूिक प्रयत्नबाि 

मानव बेचखबिन िथा ओसार-पसारका मदु्दाको सम्बोधन गने सकारात्मक अवस्थाको खसििना िुन,ु मानव बेचखबिन 

खनयन्रण र सरुखक्षि आप्रवासन सम्बन्धी सचूना िथा परामशि केन्द्र स्थापना िथा सजचालन िुन,ु मानव बचेखबिन िथा 

ओसार-पसार खवरूि स्थानीय ििबाि सखमखि गठन भई खिनको पररचालन िुने सम्भावना रिुन,ु बेचखबिनबाि 

पीखडिका लाखग अल्पकालीन पनुस्थािपना कोष िथा केन्द्र सजचालन िुन,ु मानव बचेखबिन खनयन्रण सम्बन्धमा 

खवखभन्न खनकाय िथा गरैसरकारी संस्थाको सिकायि िुन ु र सचूना िथा सजचार प्रखवखधको खवकासको व्यापकिाले 

नागररक ििमा यस खवरुि सचेिना अखभवखृि िुुँद ैिान ुयस क्षरेका अवसर िुन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि  

४.१ सोच 

मानव बेचखबिन िथा ओसार-पसारमिु मयािखदि समाि । 

४.२ लक्ष्य 

मानव बेचखबिन िथा ओसार-पसारको िोखिममा रिकेा समिू/समदुायको सामाखिक-आखथिक रूपान्िरण गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

१. मानव बेचखबिन िथा ओसार-पसारको िोखिममा रिकेा समिू/समदुायको आखथिक-सामाखिक सशिीकरण 

गनुि । 

२. खनरोधात्मक अखभयान माफि ि मानव बेचखबिन िथा ओसार-पसार खनयन्रण गनुि । 

३. मानव बचेखबिन िथा ओसार-पसारबाि पीखडि िथा प्रभाखविको उिार, संरक्षण, न्यायमा पिुुँच र 

पनुस्थािपनाका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ु। 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. मानव बेचखबिन िथा ओसार-

पसारको िोखिममा रिकेा 

१. मानव बचेखबिन िथा ओसार-पसारको िोखिम कम गनि 

िोखिममा रिकेा समिू/समदुायको पखिचान गरी खिनीिरूको 
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िणनीमि कायषनीमि 

समिू/समदुायको पखिचान गरी 

आखथिक िथा सामाखिक 

सशिीकरण गद ेबचेखबिन िथा 

ओसार-पसार कायिलाई खनयन्रण 

िथा खनरुत्साखिि गन ेउपाय 

अवलम्ब गन े। 

सशिीकरण गनि समदुायमा आधाररि िीखवकोपाििन िथा 

स्वरोिगारका कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

२. मानव बचेखबिन िथा ओसार-पसारबाि पीखडि/प्रभाखविको 

अध्ययन िथा पखिचानका लाखग कायिखवखध ियार गरी कायािन्वयन 

गररनेछ । 

३. बेचखबिन िथा ओसार-पसारको िोखिममा रिकेा समिू िथा 

पीखडि/प्रभाखविबारे एकीकृि ि्याङ्क िथा सचूना व्यवस्थापन 

प्रणालीको खवकास गररनेछ । 

४. मानव बचेखबिन खनयन्रणका लाखग खवकास साझेदार, खनिी क्षेर र 

समदुायसुँग सिकायि र साझेदारी गररनेछ ।  

५. मानव बेचखबिन िथा ओसार-पसार रोक्न स्थानीय ििमा सरुखक्षि 

आप्रवासन सम्बन्धी खशक्षा िथा सचिेनामलूक कायिक्रम 

सजचालनको साथै सचूना केन्द्र स्थापना गररनेछ । 

६. मानव बेचखबिन िथा ओसार-पसार खवरूि राखरिय िथा स्थानीय 

सजचार माध्यमको क्षमिा िथा संवेदनशीलिा अखभवखृि गरी 

प्रभावकारी रूपमा पररचालन गररनछे । 

७. मानव बचेखबिन िथा ओसार-पसार खनयन्रणको लाखग मखिला 

खवकास कायिक्रमद्वारा प्रवखििि समिू िथा संस्थाको प्रभावकारी 

पररचालन गररनेछ । 

२. मानव बेचखबिन िथा ओसार-पसार 

खनयन्रण, पीखडि/प्रभाखविको उिार, 

संरक्षण र पनुस्थािपना गनि खवखभन्न 

ििका सरकारमा साझेदारी गन े

संयन्र र संरचनाको क्षमिा 

अखभवखृि िथा सरोकारवालाबीच 

प्रभावकारी साझेदारी कायम गने । 

१. मानव बचेखबिन िथा ओसार-पसारबाि पीखडि िथा प्रभाखविको 

उिार, स्वदशे खफिी, संरक्षण िथा पनुस्थािपनाका लाखग स्थाखपि 

संयन्रिरूको सदुृढीकरण िथा खवस्िार गररनेछ ।  

२. मानव बेचखबिन िथा ओसार-पसारबाि पीखडि/प्रभाखविलाई 

ित्कालै उिार िथा संरक्षण गनि गन्िव्य दशेमा अल्पकालीन 

संरक्षण केन्द्रको स्थापना गररनछे ।  

३. पीखडि िथा प्रभाखविलाई खदइने सेवालाई मापदण्ड अनरुूप बनाई 

प्रत्येक प्रदशेमा कम्िीमा एउिा एकीकृि सेवा-सखुवधा सखििको 

दीघिकालीन पनुस्थािपना केन्द्र र आवश्यकिा अनसुार स्थानीय 

ििमा पनुस्थािपना केन्द्र खनमािण िथा सजचालन गररनछे । 

४. मानव बेचखबिन िथा ओसार-पसार खवरुि शनू्य सिनशीलिाको 

नीखि अवलम्बन गद ै बेचखबिनमा संलग्नलाई काननूी दायरामा 

ल्याउन सम्बखन्धि काननूमा समसामखयक पररमाििन गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

५. मानव बचेखबिन िथा ओसार-पसार खवरुि न्याय प्रणालीका साथै 

वैज्ञाखनक र पारदशी अनसुन्धान पद्घखि खवकास गररनछे ।  

६. पीखडि िथा प्रभाखविलाई पररवार िथा समदुायमा पनुस्थािपना र 

पनुखमिलनपखछको सियोग र अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाइनछे । 

७. मानव बचेखबिन िथा ओसार-पसार खनयन्रण गनि क्षेरीय स्िरमा 

समन्वय गनि र पीखडि एवम ्प्रभाखविको स्वदशे खफिीलाई सिि 

बनाउन खद्वदशेीय, क्षेरीय र अन्िरािखरिय मजचको उपयोग गररनछे । 

८. मानव बेचखबिन िथा ओसार-पसार खनयन्रण, पीखडि िथा 

प्रभाखविको उिार, संरक्षण, पनुस्थािपना र स्वदशे खफिीमा 

कूिनीखिक खनयोगको पररचालन गररनेछ । 

३. मानव बेचखबिन िथा ओसार-

पसारबाि पीखडि/प्रभाखविको 

संरक्षणका लाखग आधारभिू मानव 

अखधकारको सम्मान गद ैएकीकृि 

िथा प्रभावकारी सेवा प्रवािको 

सखुनखश्चििा गन े। 

१. बेचखबिन िथा ओसार-पसारका पीखडि िथा प्रभाखवििरूलाई 

प्राि िुन ेकाननूी सिायिा िथा क्षखिपखूििलाई सिि बनाइनछे ।  

२. मानव बेचखबिन िथा ओसार-पसार खनयन्रण गनि गखठि राखरिय 

सखमखि, प्रदशे सखमखि िथा स्थानीय सखमखिको सदुृढीकरण गरी 

मानव बेचखबिन खवरूिका कायिक्रमको ििुिमा र कायािन्वयनमा 

समन्वय गरी सबै स्थानीय समिू र समदुायको सिभाखगिा वखृि 

गद ैलखगनेछ । 

३. साक्षी र पीखडिको सरुक्षाको लाखग काननूी व्यवस्था गररनछे । 

४. बेचखबिनबाि पीखडि िथा प्रभाखविको रािि, उिार, पनुस्थािपना 

र सीपमलूक िाखलमको लाखग प्रदशे िथा स्थानीय ििसम्म 

पनुःस्थापना कोषको स्थापना गररनछे । 

४. मानव बेचखबिन िथा ओसार-पसार 

खनयन्रणका लाखग प्रभावकारी 

फौिदारी न्याय प्रणाली र काननूी 

एवम ्संस्थागि संरचनाको 

माध्यमबाि पीखडि/प्रभाखविको 

न्यायमा पिुुँच अखभवखृि गन े। 

१. मानव बेचखबिन िथा ओसार-पसार खवरुि शनू्य सिनशीलिाको 

नीखि अवलम्बन गनि र बेचखबिनमा संलग्न अपराधीलाई काननूी 

दायरामा ल्याउन आवश्यक काननूी िथा नीखिगि सधुार गररनछे । 

२. मानव बचेखबिन िथा ओसार-पसारबाि पीखडि िथा प्रभाखविको 

संवेदनशीलिालाई दृखष्टगि गद ै घिना दिाि प्रखक्रयालाई पीखडि 

िथा प्रभाखविमरैी बनाई न्यायमा पिुुँच वखृि गररनेछ । 

३. 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 । 
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५. अपेमक्षि उपलमधध 

आन्िररक िथा बाह्य मानव बचेखबिन िथा ओसार-पसारमा उल्लेख्य कमी आएको िुन,े स्थानीय ििमा मानव 

बेचखबिन िथा ओसार-पसार खनयन्रण संयन्रको खनमािण भएको िुन,े पीखडिले क्षखिपखूिि सिि रूपमा प्राि गरेको िुन,े 

पीखडिको न्यायमा पिुुँच वखृि 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 िीन िि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 समखृिको राखरिय लक्ष्य 

अनरुूप िीन ििका सरकारका नीखि िथा योिना ििुिमा, अनगुमन र मलू्याङ्कनका साथै खवकासको दीघिकालीन 

सोच, खदगो खवकास लक्ष्य िथा संखवधानमा उखल्लखिि राज्यका खनदशेक खसिान्ि ि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 गणना सम्पन्न भएका 

छन ्। पखिलो पिक राखरिय आखथिक गणना, २०७५ सम्पन्न भएको छ । राखरिय लेिाका अनमुान र सचूकाङ्क खनमािण 

सम्बन्धी कायििरू खनयखमि रूपमा सजचालन भइरिकेा छन ्। स्वास््य िथा िनसङ्ख्या मन्रालयबाि िनसाङ्खख्यक 

िथा स्वास््य सवेक्षण र नपेाल रारि बैंकबाि पररवार बिेि सवेक्षण खनखश्चि समय अन्िरालमा सजचालन िुुँद ैआएका 

छन ्। प्रशासखनक अखभलेि, सचूना व्यवस्थापन प्रणाली, अध्ययन अनसुन्धानका प्रखिवेदनको प्रशोधन र खव्ेषणबाि 

समेि ि्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.  प्रि ख सिस्या 

 संघीय शासन पद्घखि सापेक्ष ि्याङ्क प्रणाली स्थाखपि िुन नसक्न,ु ि्याङ्क सम्बन्धी ऐन-खनयमको सामखयक 

पररमाििन निुन ु र परस्पर बाखझने काननूी प्रावधान एकैसाथ लाग ूभइरिन,ु ि्याङ्कीय खक्रयाकलापबीच प्रभावकारी 

समन्वय िुन नसक्दा खवसंगि ि्याङ्कको उत्पादन खवद्यमान रिन,ु प्रचखलि ि्याङ्कीय मानक र असल 

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 ्। 
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३. च नौिी िथा अिसि 

 संघीय संरचना बमोखिम ि्याङ्क प्रणालीलाई सबै ििमा स्थाखपि गद ै ििगि सरकारको अखधकार र 

उत्तरदाखयत्व स्पष्ट गरी ि्याङ्कको उत्पादन िथा उपलब्धिाको पद्घखि 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 दीघिकालीन सोच, खदगो खवकास लक्ष्य लगायि िीन िि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 ििुिमा भएको छ । नयाुँ ि्याङ्क 

ऐन ििुिमाको प्रखक्रया अगाखड बढकेो छ । सचूना र प्रखवखधको प्रयोगमा भएको खनरन्िर वखृि, खवखभन्न मन्रालय िथा 

सरकारी खनकायिरूमा व्यवस्थापन सचूना प्रणालीको स्थापना, ि्याङ्कको उपयोगका सम्बन्धमा चिेना अखभवखृि, 

नीखि खनमािण र योिना व्यवस्थापनका लाखग गणुस्िरीय ि्याङ्कको मागमा खनरन्िर वखृि, सरकारी खनकायमा कायिरि 

ि्याङ्कीय िनशखिमा प्रखिस्पधाित्मक क्षमिा िथा लामो कायि अनभुव, अन्िरािखरिय समदुाय र खवकास 

साझेदारिरूबाि खनरन्िर रूपमा सियोग प्राि िुन,ु उच्च रािनखैिक िथा प्रशासखनक क्षेरबाि ि्याङ्क प्रणालीको 

खवकास र प्रयोगमा चासो व्यि िुन ुिस्िा अवसर रिकेा छन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

 सबल, खक्रयाशील र समन्वयात्मक राखरिय ि्याङ्क प्रणालीको खवकास । 

४.२ लक्ष्य 

 समन्याखयक खवकास र समखृि सम्बन्धी नीखिका लाखग संघीय शासन प्रणाली सापके्ष गणुस्िरीय ि्याङ्क 

उत्पादन, व्यवस्थापन र आपखूिि पद्घखिको खवकास गन े।  

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 । 
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. संघीय पद्घखि बमोखिम ि्याङ्कीय कायि 

व्यवस्थापनका लाखग नीखिगि र संस्थागि 

व्यवस्था गन े। 

 

१. ि्याङ्क प्रणालीको खवकासका लाखग राखरिय रणनीखि 

कायािन्वयन गररनछे ।  

२. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका ि्याङ्कीय खनकायको 

प्रखिखनखधत्व रिन े गरी मौिदुा राखरिय ि्याङ्क पररषदक्ो 

पनुगिठन गररनेछ । प्रदशेस्िरमा प्रभावकारी समन्वयको लाखग 

प्रदशे ि्याङ्क पररषद ्गठन गररनछे ।  

३. ििगि ि्याङ्क उत्पादनमा सामजिस्य कायम गनि 

अन्िरििगि प्रखिखनखधत्व रिने गरी प्राखवखधक सखमखििरू गठन 

गररनेछ । स्िरीय अवधारणा, पररभाषा, मानक, ढाुँचा र 

वगीकरणमा एकरूपिा कायम गनि ि्याङ्कीय एकाइका 

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 । 

५. भौगोखलक, लैङ्खगक, 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 ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

 २. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका खवखभन्न खनकायमा रिकेा 

प्रशासखनक अखभलेि िथा व्यवस्थापन सचूना प्रणालीबाि 

प्राि ि्याङ्क, खववरण िथा नक्साङ्कनिरूको संग्रि, 

प्रशोधन र खव्ेषण गररनछे । स्थलू ि्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 सम्प्रेषण, 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 

पद्घखि अवलम्बन गररनेछ । िाल कागिी रूपमा रिकेा र 

अनलाइन दिाि प्रणालीमा आधाररि खववरणको प्रशोधन गरी 

िनसाङ्खख्यक सचूकिरू ियार गररनेछ ।  

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 ।  

५. ििगि सरकारमा ि्याङ्क व्यवस्थापन 

सम्बन्धी संगठनात्मक व्यवस्था, क्षमिा 

खवकास र प्रभावकारी समन्वय, आदान 

प्रदान र सजिालीकरण गन े। 

 

१. खनधािररि ि्याङ्क प्रणाली लाग ूगरी सरकारका सबै िि िथा 

खनकायमा संगठनात्मक व्यवस्था गरी काम, कििव्य र 

अखधकार स्पष्ट गररनछे ।  

२. सबै ििका ि्याङ्क कायािलय वा एकाइिरूको भौखिक, 

प्राखवखधक र ि्याङ्कीय पवूािधारको खवकास गररनछे । 

३. िनशखि खवकास, अध्ययन अनसुन्धान र अन्िरािखरिय िगिमा 

खवकखसि असल अभ्यासको आदान प्रदानका लाखग राखरिय 

नीखिको पररखधमा रिी अन्िरािखरिय सम्बन्ध र सियोग 

पररचालन गररनेछ । 

४. ि्याङ्कीय िनशखिको अध्ययन, अनसुन्धान र प्रखशक्षणका 

लाखग संस्थागि प्रवन्ध र क्षमिा खवकास गररनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

५. प्रदशे िथा स्थानीय ििमा ि्याङ्क व्यवस्थापन, उपयोग र 

आदान प्रदानका लाखग आधारभिू प्रणालीको स्थापना र 

खवकासका साथै िी िििरूमा रिकेा ि्याङ्कीय 

खनकायिरूको क्षमिा खवकास गररनछे ।  

६. खवश्वखवद्यालय लगायिका शखैक्षक संस्था िथा प्रखिष्ठान, 

अनसुन्धानमलूक संस्था, गैरसरकारी संघ-संस्थासुँग समन्वय 

गरी खवशेषज्ञ सेवा आदान प्रदान र इन्िनिसीपको व्यवस्था 

गररनेछ । 

७. सवेक्षण अनमुखि प्रणाली राखरिय ि्याङ्क कायािलयबाि 

कायािन्वयन गन ेव्यवस्था गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

राखरिय िनगणना २०७८, राखरिय कृखष गणना २०७८, नेपाल िीवनस्िर सवेक्षण, नेपाल बिुसचूकाङ्क 

सवेक्षण, िनसाङ्खख्यक िथा स्वास््य सवेक्षण, पाररवाररक बिेि सवेक्षण, समय उपयोग सवेक्षण, मखिला खवरुि िुन े

खिसंा सम्बन्धी सवेक्षण, नेपाल औद्योखगक सवेक्षण लगायिका गणना िथा सवेक्षणिरू सजचालन भएका िुनेछन ्। 

ि्याङ्कीय खक्रयाकलाप स्िरीय मानक िथा कायिखवखध ियार भइि कायािन्वयनमा आएको िुन े र सवेक्षण अनमुखि 

प्रणाली िथा खनधािररि ि्याङ्क प्रणाली लाग ू भएको िुनछे । खदगो खवकास लक्ष्यका सचूकिरूसुँग सम्बखन्धि 

ि्याङ्कको खनयखमि उत्पादन र आपखूिि भएको िुनछे । राखरिय लेिाका रमैाखसक िथा वाखषिक अनमुान, आपखूिि-

उपयोग िाखलका र आगि-खनगिि िाखलका, उत्पादन िथा मलू्य सम्बन्धी ि्याङ्क िथा सचूकाङ्क ियार भएको 

िुनेछ । राखरिय ि्यगि खववरण ियार भई एकीकृि िथा िण्डीकृि ि्याङ्क खनयखमि रूपमा अद्यावखधक भएको 

िुनेछ । राखरिय लेिाको आधार वषि पररवििन (Rebasing) भई अद्यावखधक आधारका अनमुान ियार भएको िुनेछ ।  

१०.२ गरिबी मनिािण  

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले सामाखिक सरुक्षा र सामाखिक न्याय प्रदान गद ैसबै खलङ्ग, क्षेर 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 । दशौं योिनामा गररबीलाई आय आधाररि 

गररबी, मानवीय गररबी िथा सामाखिक वखजचिीकरण गरी मलूिः िीन आयाममा खवभािन गररएको छ । िाल ५० 

भन्दा बढी गररब लखक्षि कायिक्रम सजचालन भइरिकेा छन ्। यी कायिक्रमिरू वास्िखवक लखक्षि वगिमा मार केखन्द्रि िुन े

सखुनखश्चि गनि गररब घर-पररवार पखिचान िथा पररचय-पर खविरण कायिक्रम सजचालनमा रिकेो छ । यी प्रयासको 

फलस्वरूप नेपालीको समग्र गररबी र मानव खवकास सचूकिरूमा उल्लेिनीय सधुार आएको छ । गररबीको रेिामखुन 

रिकेो िनसङ्ख्या १८.७ प्रखिशि, बिुआयाखमक गररबी सचूकाङ्क २८.६ प्रखिशि र मानव खवकास सचूकाङ्क 
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०.५७९ रिकेो छ । यद्यखप, गररबी खनवारण र आखथिक असमानिा न्यनूीकरणको क्षरेमा अपके्षाकृि उपलखब्ध िाखसल 

िुन सकेको छैन ।  

िाम्रो अपेक्षा 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 वखृि गनुिका साथै 

भौगोखलक क्षेर, खलङ् ग र सामाखिक समिूिरूबीच खवद्यमान रिकेो आखथिक असमानिा न्यनूीकरण गनि रूपान्िरणीय 

प्रयास आवश्यक दखेिएको छ । त्यसैगरी, गररबी न्यनूीकरण अन्िरसम्बखन्धि खवषय भएकाले यसका लाखग सरकारी, 

सिकारी, सामदुाखयक, खनिी र गरैसरकारी क्षरे एवम ्खवकास साझेदारको एकीकृि र समन्वयात्मक भखूमका अपररिायि 

रिकेो छ ।  

२. प्रि ख सिस्या 

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 खवप्रेषणको उपयोग उत्पादनमलूक क्षेरमा लगाउन नसक्न,ु बौखिक 

पलायन रोक्न नसक्न ु र 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. च नौिी ि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 प्रवििन गनुि, कृखषमा आखश्रि आवश्यकिाभन्दा बढी िनसङ्ख्यालाई क्रखमक रूपले गैरकृखष क्षेरमा 

स्थानान्िरण गराउन,ु कृखष क्षरेलाई आधखुनकीकरण र व्यवसायीकरण गनुि, लगानीमैरी वािावरणको खसििना गद ैकृखष, 

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 वखृि िुन,ु गररबी खनवारणको खवषय िीन ििका सरकारको 

खिम्मेवारीखभर रिकेो िुुँदा िीन िि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 िुनेगरी ििुिमा िथा कायािन्वयन िुन ुर खदगो खवकासका लक्ष्य प्राि गनि एवम ्साकि  गररबी 

खनवारण र खबमस्िेक गररबी खनवारण कायियोिना कायािन्वयन गनि नेपाल सरकारले प्रखिबििा िनाउन ु यस क्षेरका 

अवसर िुन ्। 

 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

 

अन्ध्र्िसपबदन्ध्र्र् दिर्य के्षत्र | 325 

४.  सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

सबै प्रकारको गररबीमिु समाि । 

४.२ लक्ष्य 

गररब र धनीबीचको आखथिक असमानिा न्यनूीकरण गद ैगररबीको रेिामखुन रिकेो िनसङ्ख्या एकल अंकमा 

ल्याउने । 

४.३ उदे्दश्य  

१. गररब पखिचान गनुि एवम ्गररब लखक्षि कायिक्रम सजचालन गनुि । 

२. गररबवगि लखक्षि सीप खवकास िथा रोिगारी खसििना गनुि । 

३. राज्यको स्रोि-साधनमा गररबको सिि पिुुँच स्थाखपि गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. सवेक्षण माफि ि गररब घर-पररवार पखिचान 

गरी अद्यावखधक खववरण राख् न े। 

१. गररब पखिचान गरी राखरिय पररचय-पर प्रणालीमा आबि 

गनि आवश्यक गररब पररचय-पर सम्बन्धी काननूी व्यवस्था 

गररनेछ । 

२. आधखुनक प्रखवखधको प्रयोग गरी दशेका सबै घर-पररवारको 

सवेक्षण माफि ि गररब घर-पररवारको पखिचान गरी पररचय-

पर खविरण गररनछे । 

३. बिुसंख्यक गररब भएका क्षरे (शिरी/ग्रामीण), समदुाय र 

पररवार (गररब, मध्यम गररब र अखि गररब) को पखिचान 

गररनेछ । 

४. 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 गररबी 

खनवारण 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 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

326 | पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) 

िणनीमि कायषनीमि 

खनवारण कायियोिना, खबमस्िेक गररबी खनवारण 

कायियोिना कायािन्वयनका लाखग िी खवषयवस्िु क्षरेगि 

नीखििरूमा समावेश गररनेछ । 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 े। 

१. रोिगार िथा स्वरोिगारमलूक खशक्षा र सीप खवकास 

िाखलम कायिक्रम सजचालन गरररिकेा खवखभन्न 

खनकायिरूसुँग साझदेारी िथा समन्वय गररनेछ । 

२. अखि गररब व्यखि िथा पररवारलाई बिारको माग 

अनसुारको सीप खनशलु्क प्रदान गरी व्यवसाय सजचालन 

गनि खवशेष अनदुान एवम ् सिुखलयि दरको ऋण उपलब्ध 

गराइनेछ । 

३. बेरोिगार यवुािरूलाई उद्यमी बनाउन रोिगारमलूक 

िाखलम प्रदान गररनछे । 

४. अन्िरािखरिय/क्षरेीय संघ-संस्था िथा खवकास 

साझेदारिरूसुँग समन्वय र सम्बन्ध खवस्िार गरी गररबी 

खनवारण केखन्द्रि कायिक्रम सजचालन गररनछे । 

४.  उत्पादनमलूक रोिगारी िथा अवसरको 

अखभवखृि गरी यसमा गररबको पिुुँच 

सखुनखश्चि गन े। 

१. आखथिक वखृि माफि ि खसििना िुने रोिगारी लगायिका 

सम्पणूि अवसरको न्यायोखचि खविरण गररनेछ । 

२. न्यनूिम रोिगारी प्रत्याभिू योिना ििुिमा गरी लाग ू 

गररनेछ । 

३. खवकास आयोिना ििुिमा र कायािन्वयन गदाि आखथिक वखृि 

एवम ्रोिगारी खसििना िुने खवषयलाई प्राथखमकिा खदइनछे । 

५. गररबी खनवारण नीखि ििुिमा गरी 

उत्पादनका स्रोि-साधनमा गररबिरूको 

पिुुँच सखुनखश्चि गन े। 

१. गररबी खनवारण कायिक्रमलाई व्यवखस्थि गनि गररबी 

खनवारण नीखि िथा काननू ििुिमा गररनछे । 

२. भखूम व्यवस्था, सिकारी िथा गररबी खनवारण मन्रालय 

गररबी खनवारण सम्बन्धी कायिक्रमको समन्वय, ििुिमा, 

कायािन्वयन, अनगुमन एवम ् मलू्याङ्कन गन े खनकायको 

रूपमा रिनछे । 

३. सबै क्षेरगि नीखि, योिना िथा कायिक्रमको ििुिमा गदाि 

गररबी खनवारणलाई उच्च प्राथखमकिामा राखिनछे । 

४. राखरिय िथा अन्िरािखरिय लगानी, वैदखेशक सिायिा 
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लगायि राज्यका स्रोि-साधनको न्यायपणूि पररचालन 

गररनेछ । 

५. उद्यमी बन्न चािने गररबलाई आवश्यक सीप, पुुँिी, 

प्रखवखध एवम ्स्रोि-साधन आखदको व्यवस्था गररनछे । 

६. सामदुाखयक संस्थािरूमा रिकेो मौिदुा साधन-स्रोिलाई 

उत्पादनशील क्षेरमा लगानी गरी उद्यमी र उद्यमशीलिा 

खवकास गररनेछ । 

६.  आधारभिू आवश्यकिाका वस्िु िथा 

सेवामा गररबिरूको पिुुँच सखुनखश्चि गन े। 

१. सरकारी िथा गैरसरकारी खनकाय माफि ि खशक्षा, स्वास््य, 

िानपेानी, आवास, सचूना आखद िस्िा आधारभिू 

आवश्यकिाका वस्ि ु िथा सेवामा गररबको सिि पिुुँच 

सखुनखश्चि गररनछे । 

२. गररबिरूलाई सिकारी संस्थामा आबि गराई छररएर 

रिकेो श्रम, पुुँिी, प्रखवखध र सीप एकीकृि रूपमा उपयोग 

गरी व्यवसाय प्रवििन माफि ि गररबिरूको िीवनस्िर 

उठाइनेछ । 

५.  अपेमक्षि उपलमधध  

खनरपेक्ष गररबीको रेिामखुन रिकेो िनसङ्ख्या १८.७ प्रखिशिबाि ९.५ प्रखिशि र बिुआयाखमक गररबीमा रिकेो 

िनसङ्ख्या २८.६ प्रखिशि (सन ्२०१४) बाि ११.५ प्रखिशिमा घिेको िुनछे । आम्दानीमा माखथल्लो १० प्रखिशि र 

िल्लो ४० प्रखिशि िनसङ्ख्याको अनपुाि १.३ बाि १.२५ र सम्पखत्तमा आधाररि खिनी गणुक ०.३१ बाि ०.२९ मा 

घिेको िुनेछ । गररब पखिचान सम्बन्धी राखरिय प्रणालीको खवकास भई ७७ विै खिल्लाका गररब व्यखि िथा पररवारको 

पखिचान गरी पररचय-पर खविरण गररएको िुनेछ ।  

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 अखभवखृि गरी राखरिय अथििन्रलाई सबल बनाउन उत्पादनको खक्रयाशील साधनको 

रूपमा श्रमको मित्त्वपणूि 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 प्रवििन गररए पखन यसले 
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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 

र अनभुवको स्वदशेमा उपयोग गने र सबैका लाखग मयािखदि कामको अवसर सखुनखश्चि गने नीखि खलएको छ । 

अन्िरािखरिय श्रम संगठनको अखभसखन्ध १६९ ले मयािखदि र सरुखक्षि रोिगारी र श्रमको उत्पादकत्वको प्रत्याभखूि गरेको 

छ । राखरिय रोिगार नीखि, २०७१ र वैदखेशक रोिगार नीखि, २०६८ कायािन्वयनमा आएका छन ्भने खदगो खवकास 

लक्ष्य र अन्िरािखरिय श्रम संगठन अखभसखन्ध माफि ि सरुखक्षि रोिगारीको प्रखिबििा व्यि गररएको छ । यसका लाखग 

आन्िररक रोिगारीको प्रवििन, बाध्यात्मक वैदखेशक रोिगारीको अन्त्य र उत्पादकत्व अखभवखृि गने 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 न्यनू िुुँदा अखिररि श्रमशखि वैदखेशक रोिगारीमा िान ेगरेका छन ्। दखैनक कररब १ ििार 

यवुा खवदखेशने गरेको र खवप्रेषण आय कुल गाििस्थ उत्पादनको अनपुािमा २५.४ 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 क्षरेमा संलग्न रिकेो र बरेोिगारी 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. २०७५/७६ मा औसि 

श्रम उत्पादकत्व वाखषिक रू. १ लाि ८४ ििार ६ सय रिकेो छ ।  

२. प्रि ख सिस्या 

श्रम, सीप र उत्पादनबीच िादात्म्यिा कायम िुन नसक्न,ु श्रमप्रखिको सम्मानको कमी िुन,ु उद्यमशीलिा खवकास, 

स्वरोिगार प्रवििन 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. च नौिी िथा अिसि 

श्रम िथा रोिगारीको िकको कायािन्वयन गनुि, उत्पादनशील क्षरेमा 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 व्याविाररक र रोिगारमलूक बनाई 

उद्यमशीलिा खवकास गनुि, असल श्रम सम्बन्धको खवकास र श्रमको उत्पादकत्व वखृि 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 ्।  
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श्रम, सामाखिक सरुक्षा र रोिगार सम्बन्धी नयाुँ काननूिरू िारी िुन,ु प्राखवखधक खशक्षा िथा सीपमलूक 

िाखलमलाई प्राथखमकिा खदइन,ु न्यनूिम पाररश्रखमकको काननूी व्यवस्था िुन,ु शैखक्षक बेरोिगार िथा वैदखेशक 

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. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच  

सबै नागररकलाई मयािखदि र उत्पादनशील रोिगारीका अवसरको उपलब्धिा । 

४.२ लक्ष्य 

उत्पादनशील क्षरेमा रोिगारी अखभवखृि गरी बरेोिगारी 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 

१. स्थानीय ििदखेि रोिगार 

कायिक्रमलाई खवस्िार गरी न्यनूिम 

रोिगारीको प्रत्याभखूि गन े। 

 

१. न्यनूिम रोिगारीको प्रत्याभखूि गने गरी प्रधानमन्री रोिगार 

कायिक्रम लगायिका खवशेष कायिक्रम प्रभावकारी रूपमा 

सजचालन गररनछे । 

२. रोिगार र उद्यमशीलिा प्रवििन गनि शैखक्षक प्रमाणपर खधिो रािी 

न्यनू ब्यािदरमा ऋण प्रवािको व्यवस्थालाई खवस्िार गररनछे । 

३. रोिगार सचूना केन्द्र स्थापना गरी खनिी क्षेरमा खसििना िुन े

रोिगारीलाई उपलब्ध श्रमशखिको मागसुँग आबि गररनेछ । 

४. 'श्रमको सपमान, हाम्रो अदभयान' माफि ि श्रम प्रखिको सकारात्मक 

धारणा खवकास गररनछे र श्रम सम्परीक्षणको माध्मबाि श्रखमक 

िक-खििको प्रत्याभखूि गनुिका साथै कायिथलोमा िुने सबै प्रकारका 

खवभेदलाई अन्त्य गद ै ‘समान कामका लादग समान पारिश्रदमक’ 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

330 | पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) 

िणनीमि कायषनीमि 

को प्रखिबििा लाग ूगररनेछ । 

५. रोिगार सम्बन्धी मित्त्वपणूि अखभलेि खडखििलाइि गरी प्रकाशन 

गनुिका अखिररि सम्बखन्धि खनकायको वेबसाइिमा समिे राख्न े

व्यवस्था खमलाइनछे ।  

६. सम्पणूि श्रखमकिरूलाई पजिीकृि गरी सामाखिक सरुक्षाको 

दायरामा ल्याइनछे । 

७. मयािखदि श्रमको मान्यिा अनरुूप सबै प्रकारको श्रमको शोषण 

अन्त्य गररनछे । िरेक श्रमलाई मयािखदि बनाइनछे । साथै, बाुँधा 

िथा बलपवूिक लगाइने श्रमलाई खनमूिल पाररनेछ । 

८. िीवन धान्न पगु्न े ििमा न्यनूिम पाररश्रखमक िोकी आवश्यकिा 

अनसुार समयानकूुल वखृि गद ैलखगनेछ । 

९. सरकारी खनकायले गन े खवकास िचिलाई रोिगारी खसििनासुँग 

आबि गररनछे । 

१०. अनौपचाररक क्षरेमा रिकेो रोिगारीलाई क्रमशः औपचाररक 

क्षेरमा रूपान्िरण गररनछे । 

२. खवद्यमान श्रम िथा रोिगार सम्बन्धी 

काननूिरूको 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 क्षेरको 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 काननूको प्रभावकारी कायािन्वयन गद ैअनौपचाररक श्रमलाई 

औपचाररकीकरण गने प्रखक्रया आरम्भ गररनछे । 

६. बालश्रमको अन्त्य गने सम्बन्धी खवद्यमान गरुूयोिनाको 

प्रभावकारी कायािन्वयन गद ैबालश्रम अन्त्य गररनेछ । 
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७. श्रखमकको िक-खिि र सखुवधासुँग सम्बखन्धि खवषयिरूमा खनणिय 

गदाि श्रखमकिरूको अखनवायि प्रखिखनखधत्वको व्यवस्था गररनछे । 

३. राखरिय आवश्यकिाका आधारमा 

प्राखवखधक िथा व्यावसाखयक खशक्षा, 

िाखलम र सीप खवकासद्वारा श्रखमकको 

दक्षिा अखभवखृि गन े। 

१. व्यावसाखयक िथा सीप खवकास िाखलम कायिक्रमिरूलाई श्रम 

बिारको आवश्यकिा अनरुूप बनाई 'सबैलाई सीप, सबैलाई 

िोजगाि' कायिक्रम सजचालन गररनछे ।  

२. श्रमबिारको मागको आधारमा श्रमशखिको क्षमिा खवकास गरी 

श्रम उत्पादकत्व वखृि गररनेछ ।  

३. वैदखेशक रोिगारमा िानिेरूलाई 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 ।  

४. िीन ििका सरकारबीच रोिगारी 

खसििना र श्रम व्यवस्थापनमा 

प्रभावकारी समन्वय गन े। 

१. सरकारलाई रोिगारका सचूना प्रवाि गनिका लाखग उत्प्रेररि गने र 

यसका लाखग क्षमिा अखभवखृिका कायिक्रम सजचालन गररनेछ । 

२. रोिगारका खवषयमा स्वदशे िथा खवदशेमा भएका असल 

अभ्यासिरूबाि लाभ खलन ज्ञान आदान-प्रदान केन्द्र स्थापना 

गररनेछ । 

३. न्यनूिम ज्यालाको कायािन्वयन िथा प्रखिष्ठान िथा संघ-संस्थामा 

कायिरि श्रखमकको ज्याला, िलब-भत्ता िथा अन्य सखुवधा बैंक 

िािा माफि ि भिुानी गन ेव्यवस्था गररनेछ । 

४. प्रभावकारी रोिगार व्यवस्थापनका लाखग खवखभन्न ििका 

सरकारबीच समन्वय र सिकायि गररनेछ । 

५. सामाखिक ऐक्यबििा, योगदान र सामाखिक साझदेारीमा 

आधाररि सविकाखलक सरुक्षाको बिृि् कायिक्रम सजचालन 

गररनेछ ।  

५. 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 प्रवििन र 
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उिारका लाखग त्यिाुँ रिकेा सेवा प्रदायक, गरैआवासीय िथा 

प्रवासी नपेाली संघ-संगठन र प्रखिखष्ठि रोिगारदािा कम्पनीसुँग 

प्रभावकारी समन्वय कायम गररनछे । 

३. सबै सरोकारवालाको प्रखिखनखधत्व रिने गरी वैदखेशक रोिगार 

पररषदक्ो स्थापना गररनेछ । 

४. दशेलाई आवश्यक पन े िनशखिको पखिचान र व्यवस्थापन गदै 

िगेडा श्रखमकलाई गन्िव्य मलुुकसुँग श्रम सम्झौिा गरी वैदखेशक 

रोिगारमा पठाउने व्यवस्था गररनछे । 

५. भारिमा रोिगारीका लाखग िान े कामदारले स्थानीय ििमा दिाि 

िुन,े पररचय-पर िारी गन े र खबमा/कल्याणकारी कोषमा आबि 

गराउने काननूी व्यवस्था कायािन्वयन गररनछे । 

६. वैदखेशक रोिगारको लाखग िानिेरूको पवूि अखभलेि रािी 

त्यसलाई सरुखक्षि व्यवखस्थि एवम ् मयािखदि गररनेछ । साथै, 

सबैिाले खवकृखििरूको कडाईका साथ खनयन्रण गररनछे । 

६. रोिगारी खसििना गनि एवम ्खवखभन्न 

खनकायसुँग समन्वय िथा रोिगारी 

सम्बन्धी कायिको खनयमन गनि 

अखधकार सम्पन्न उच्चस्िरीय 

'िादरिय िोजगाि प्रादर्किण' गठन 

गन े। 

१. िनशखि र रोिगारी सम्बन्धी केन्द्रीय ि्याङ्क प्रणाली खनमािण 

गरी आखथिक रूपले सखक्रय िनसङ्ख्याको 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 २५ लाि थप रोिगारी खसििना भई बेरोिगारी उल्लेख्य रूपमा घिेको िुनछे । श्रमशखि 

सिभाखगिा दर ३८.५ प्रखिशिबाि ४९ प्रखिशि पगुेको िुन,े रोिगारीमा औपचाररक क्षेरको खिस्सा ३६.५ प्रखिशिबाि 

५० प्रखिशि पगुेको र श्रमको औसि उत्पादकत्व वाखषिक रू. २ लाि ७६ ििार पगुेको िुनछे । योिना अवखधमा 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

 

अन्ध्र्िसपबदन्ध्र्र् दिर्य के्षत्र | 333 

वाखषिक ५ लाि िनशखिले व्यावसाखयक, प्राखवखधक र सीपमलूक िाखलम प्राि गरेका िुनेछन ्। सबै स्थानीय ििमा 

रोिगार सचूना केन्द्र स्थापना भई संगखठि क्षेरको रोिगारी प्रणालीमा आबि भएको िुनछे । औद्योखगक श्रम खववाद 

न्यनूीकरण भई असल श्रम सम्बन्ध खवकास भएको िुनछे ।  

१०.४ िानि ससंाधन मिकास  

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले पररलखक्षि गरेको समािवाद उन्मिु स्विन्र र समिृ अथििन्र खवकासको लाखग आवश्यक 

प्रमिु साधन न ैिनशखि िो । त्यसैगरी, संखवधान प्रदत्त रोिगारीको िकको कायािन्वयन िथा खदगो खवकासका लक्ष्य, 

२०३० ले रािेको सम्मानिनक रोिगारीको लक्ष्य िाखसल गनि समेि खशक्षालाई सीपसुँग, सीपलाई उत्पादनसुँग, 

उत्पादनलाई बिार िथा बिारलाई रोिगारी, अवसर र आखथिक खवकाससुँग िोड्न मानव संसाधन खवकास योिना 

आवश्यकिा पदिछ । िनसङ्ख्याको ४०.३५ प्रखिशि यवुा (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. प्रि ख सिस्या 

खवद्यमान िनशखि उत्पादनको अवस्था र भखवरयमा आवश्यक पन े खवखवध क्षरेका िनशखिको आुँकलन गन े

प्रणाली िालसम्म पखन स्थापना िुन नसक्न,ु उत्पाखदि िनशखि र श्रम बिारको मागबीच िालमले निुन,ु आन्िररक 

श्रमबिारमा आवश्यक दक्ष िनशखिको अभाव िुन,ु ठूलो सङ्ख्यामा अदक्ष कामदार खवदशेमा सस्िो ज्यालामा 

िोखिमपणूि काम गन ेअवस्था खसििना िुन,ु खवश्वखवद्यालयबाि उत्पाखदि दक्ष िनशखिसमिे खवदशे पलायन िुन,ु वषेनी 

श्रमबिारमा प्रवेश गन े कररब ५ लाि िनशखिमध्य े कररब १ लाि ५० ििा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 

माग सम्बन्धमा अनमुानको आधारमा िोखिम खलनपुने बाध्यिा रखिरिन,ु ज्ञान िथा सीप र कामको बीच िालमले नभई 

बेरोिगारी झन ्बढ्न ुिथा खवकास र समखृि िुन नसक्न ुर गररबी खनवारण र उच्च आखथिक खवकासको मखु्य आधार 

ठाखनएको मानव संसाधनको खवकास प्राथखमकिामा पनि नसक्न ुिस्िा समस्या रिकेा छन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

नेपालको संखवधानले पररलखक्षि गरेको समिृ 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 यवुालाई दक्ष बनाएर मार पठाउने व्यवस्था गनुि, वैदखेशक रोिगारीबाि 
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फकेकािरूको सीप र दक्षिाको उपयोग गनुि र मानव संसाधन खवकासलाई गररबी खनवारण र आखथिक खवकाससुँग 

एकीकृि गनुि प्रमिु चनुौिी िुन ्। 

िनसङ्ख्याको उमेरगि संरचना अनसुार उत्पादनशील यवुा शखिको अनपुाि खनकै उच्च रिन,ु िनशखिको 

वििमान अवस्थाको आुँकलन र प्रक्षपेणको खववरण ियार िुन,ु राखरिय िथा अन्िरािखरिय श्रमबिारमा सीपयिु 

िनशखिको माग बढ्द ैिान,ु गणुस्िरीय प्राखवखधक र व्यावसाखयक खशक्षाका लाखग सरकारी र खनिी लगानी वखृि िुुँद ै

िान ुर सीपमलूक र प्राखवखधक खशक्षा प्रखिको आकषिणमा वखृि िुुँद ैिानलेु मलुुकखभर गणुस्िरीय मानव संसाधनको 

खवकास गने र मलुुकको आखथिक सामाखिक रूपान्िरणमा सोको उपयोग गने मित्त्वपणूि अवसर खसििना िुन ु 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 पने मानव संसाधनको 

वििमान अवस्थाको मलू्याङ्कन गरी सोिी आधारमा प्रक्षपेण गनुि ।  

२. मानव संसाधन खवकास प्रणालीलाई संस्थागि गरी राखरिय िथा अन्िरािखरिय स्िरमा प्रखिस्पधाि गनि सक्ने 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 प्रक्षपेणका 

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 आबि गररनछे । 

२. आवखधक िनशखि प्रक्षपेणका आधारमा िीन ििबाि 

वाखषिक िनशखि योिना ियार गररनेछ । 

३. यवुा िनशखिलाई प्राखवखधक िथा खवश्वखवद्यालय खशक्षामा 

केखन्द्रि गन,े कायिक्षेरमा आबि िनशखिलाई स्वअध्ययन, 

िाखलम िथा खवकासमा प्रोत्साखिि गने र अवकाश प्राि 

िनशखिलाई ज्ञान स्थानान्िरण कायिक्रममा केखन्द्रि गररनछे । 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

 

अन्ध्र्िसपबदन्ध्र्र् दिर्य के्षत्र | 335 

िणनीमि कायषनीमि 

४. यवुा, मखिला, विृ, अपांगिा भएका िथा सखक्रय िनशखिको 

अद्यावखधक प्रवखृत्तका आधारमा आखथिक सामाखिक नीखि 

ििुिमा एवम ्संशोधन गद ैलखगनेछ ।  

२. रारिको आखथिक खवकासको क्रमसुँगै 

खवखवध क्षरेमा आवश्यक पन ेमानव 

संसाधनको खवकास र उपयोगमा सरकारी, 

सामदुाखयक र खनिी क्षेरबीच साझेदारी र 

सिकायि गन े। 

१. िनशखि प्रक्षेपणको मागिदशिन बमोखिम प्राथखमकिा प्राि 

क्षेरिरूका लाखग आवश्यक िनशखि उत्पादनका लाखग 

सरकारी लगानीमा उच्च वखृि गररनेछ । 

२. सरकारी र खनिी क्षरेबीचको साझेदारी िथा कपोरेि 

सामाखिक उत्तरदाखयत्वको अवधारणामा आधाररि भई मानव 

संसाधनको खवकास र उपयोगमा खनिी क्षेरलाई उत्प्रेररि 

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 क्षेरमा ि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 

वखृि 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 सखुवधा उपलब्ध गराइनछे । 

७. उत्पाखदि िनशखि र श्रमबिारमा उपलब्ध रोिगारीका 

अवसरबीच िादात्म्यिा कायम गनि इन्िनिसीप र एपरेखन्िससीप 

कायिक्रमलाई अखनवायि गररनेछ । 

४. वैदखेशक रोिगारीबाि फकेर आएका १. वैदखेशक रोिगारीबाि फकेकािरूको सीपको खडखििल 
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िणनीमि कायषनीमि 

सीपयिु िनशखिलाई ज्ञान र सीप प्राि 

गने एक स्रोिको रूपमा उपयोग गने । 

 

अखभलेि स्थापना गरी उनीिरूलाई व्यावसाखयक िाखलम 

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 कायि 

सजचालन गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

िनशखि प्रक्षपेण िथा एकीकृि मानव संसाधन खवकास योिना खनमािण भई त्यसको आधारमा क्षेरगि 

योिनािरू खनमािण भएको िुनेछ । रारिको आवश्यकिा बमोखिमको सीपयिु िनशखि उत्पादन भएका िुनछेन ्। 

खवकास योिनािरूले मानव संसाधनको खवकास र उपयोगलाई उच्च प्राथखमकिा खदएका िुनछेन ्। 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 

बेरोिगारी दरमा कमी आएको िुनछे ।  

१०.५ अन सन्धान ि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 अखभवखृि गने िथा वैज्ञाखनक‚ प्राखवखधक‚ बौखिक 

र खवखशष्ट प्रखिभािरूको संरक्षण गने राज्यका नीखि रिकेो छ । नीखि अनसुन्धानको क्षेरमा लामो समयदखेि वािावरण, 

स्वास््य िथा िनसङ्ख्या अनसुन्धान केन्द्र, नेपाल स्वास््य अनसुन्धान पररषद,् नेपाल कृखष अनसुन्धान पररषद,् 

शैखक्षक अनसुन्धान िथा खवकास केन्द्र, आखथिक खवकास िथा प्रशासन अनसुन्धान केन्द्र, नेपाल एखसयाली अध्ययन 

केन्द्र, नीखि अनसुन्धान िथा खव्ेषण केन्द्र, खक्रयाशील वन नपेाल, नीखि अनसुन्धान िथा खवकास संस्था, पररारि 

माखमला अध्ययन प्रखिष्ठान, खवश्वखवद्यालय िथा प्राखज्ञक संस्थािरू‚ नेपाल प्रशासखनक प्रखशक्षण केन्द्र, नेपाल 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 । 
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‘समदृ्ध 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. प्रि ख सिस्या 

अनसुन्धान िथा खवकासको क्षेरमा दीघिकालीन सोच निुन,ु अनसुन्धान िथा खवकासलाई उच्च मित्त्व नखदइन,ु 

सरकारी िथा खनिी क्षेरबाि अध्ययन एवम ्अनसुन्धानको कायिले प्राथखमकिा नपाउन,ु अनसुन्धान िथा खवकासको 

क्षेरमा पयािि साधन पररचालन निुन,ु यवुा वैज्ञाखनकको 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 ु र बाह्य पक्षबाि नेपालमा गररएका अनसुन्धान िथा खवकास सम्बन्धी 

अध्ययनिरू नपेालले 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. च नौिी िथा अिसि 

अनसुन्धान िथा खवकासलाई राखरिय नीखि िथा खवकास आयोिनाको अखभन्न अगंको 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, सङ्कलन, पिुुँच अखभवखृि 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 िथा सिि रूपमा प्रमाण उपलब्ध गराउन‚ु अनसुन्धान िथा खवकासको उपलखब्धलाई संस्थागि गनुि 

र यसको खदगोपनालाई प्रभाव मलू्याङ्कनको माध्यमबाि प्रमाणमा अधाररि बनाउन ुचनुौिी रिकेा छन ्। 

अनसुन्धान िथा खवकासको कायि अत्यन्ि सघन र बौखिक 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 सजिाल स्थापना र खवस्िार िुन ु र अनसुन्धान 

िथा खवकासबाि प्राि नखििालाई पषृ्ठपोषणको रूपमा उपयोग गन े वािावरण बन्द ै िान ु िस्िा अवसर रिकेा छन ्। 

साथै, खवश्वव्यापीकरणको कारणले नीखि एवम ्कायियोिनाको सन्दभिमा राखरिय खििको प्रवििन गनि पखन अनसुन्धान 

एवम ्खवकास कायिले क्रमशः मित्त्व पाएको छ । खछमेकी मलुुक चीन र भारि लगायि नपेाल िस्िा अन्य मलुुकको 
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अनभुवबाि नवीन खवकास, ज्ञान िथा प्रखवखध िस्िान्िरणको क्षेरमा अनसुन्धान िथा खवकासलाई अगाखड बढाउन 

सखकने अवसर समिे रिकेो छ । 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि  

४.१ सोच  

ि्य र ज्ञानमा आधाररि खवकासका माध्यमबाि समिृ रारि खनमािण । 

४.२ लक्ष्य 

अनसुन्धान िथा खवकासलाई खसििनशील ज्ञानको भण्डारको रूपमा खवकास गन े। 

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 अखभवखृि गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि  

िणनीमि कायषनीमि 

१. शैखक्षक प्रणालीलाई व्याविाररक‚ 

प्रयोगात्मक र अनसुन्धानमलूक 

बनाउन िोड खदन े। 

१. खवश्वखवद्यालयका अनसुन्धानमलूक शोधकायिलाई राखरिय नीखि 

खनमािणमा समाखिि गररनेछ । 

२. अध्ययन अनसुन्धानमा गररने लगानी क्रमशः वखृि गद ैलखगनछे । 

२. िाखलम र खवकासलाई सैिाखन्िक 

ज्ञान र व्याविाररक अभ्यासमा 

प्रखिखबखम्बि गरी अनसुन्धान िथा 

खवकाससुँग आबि गन े। 

 

 

१. सरकारका सबै खनकायिरूमा खवश्वसनीय सचूना िथा ि्याङ्क र 

अनगुमन सखुनखश्चििा कायम गररनछे । 

२. िाखलम प्रदायक संस्थािरूको पाठ्यक्रमलाई व्याविाररक बनाउद ै

िाखलम पश्चािक्ो प्रभाव मलू्याङ्कनलाई अखनवायि बनाइनेछ । 

३. प्रखशक्षाथीले िाखलममा खसकेको ज्ञान र सीपलाई सोध र कायिक्षेरमा 

उपयोग गन ेवािावरण बनाइनेछ । 

३. अनसुन्धान िथा खवकासलाई 

राखरिय प्राथखमकिामा रािी खनिी 

क्षेरको भखूमका सखिि खवगिका 

खवषय क्षेरगि नीखििरूको 

पनुरवलोकन गरी पषृ्ठपोषण खलन े। 

१. अनसुन्धान िथा खवकासमा खनिी‚ गरैसरकारी िथा सामदुाखयक 

क्षेरको रणनीखिक सियोग र साझदेारी प्रोत्साखिि गररनछे । 

२. अनसुन्धान िथा खवकासमा िुने राखरिय लगानीलाई वखृि गद ै खनिी 

िथा खवकास साझदेारिरूको लगानीलाई खवश्वसनीय बनाउन े

संयन्रको खवकास गररनेछ । 

३. अनसुन्धान िथा खवकासको माध्यमबाि नीखि खनमािण, कायािन्वयन र 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

 

अन्ध्र्िसपबदन्ध्र्र् दिर्य के्षत्र | 339 

िणनीमि कायषनीमि 

अनगुमनमा सरोकारवाला खनकायिरूको सिभाखगिा अखभवखृि 

गररनेछ । 

४. िलुनात्मक रूपमा खवकासका सम्भावना बढी भएका क्षरेिरूमा 

अनसुन्धान र खवकासलाई संस्थागि गद े उत्पादन र उत्पादकत्वमा 

िोड खदइनेछ । 

५. अनसुन्धान र खवकासका लाखग खनिी क्षेरसुँग राखरिय िथा 

अन्िरािखरिय स्िरमा सिकायि गररनछे ।  

४. अनसुन्धान िथा खवकासलाई 

अनसुन्धान आयोिनाको रूपमा 

खवकास गन े। 

 

१. अनसुन्धान िथा खवकासमा संलग्न खनकायिरूलाई एउिै सजिालमा 

आबि गररनछे । 

२. अनसुन्धान िथा खवकासको पररणामलाई राखरिय नीखि िथा खवकास 

आयोिनािरूसुँग सामन्िस्यिा गद े यसको राखरिय मानक खनधािरण 

गररनेछ । 

३. राखरिय िथा अन्िरािखरिय‚ खवत्तीय‚ प्राखवखधक, मानवीय र अन्य 

स्रोिको पखिचान र उपयोगको लाखग समन्वयात्मक वािावरण िय 

गररनेछ । 

५. अनसुन्धान िथा खवकासको 

माध्यमबाि मानव संशाधन 

खवकासमा िोड खदन े। 

1. यवुा िनशखिलाई गणुस्िरीय िथा प्राखज्ञक खशक्षामा केखन्द्रि गद ै

कायिक्षेरमा आबि िनशखिलाई िाखलम माफि ि दक्ष र योग्य बनाउन 

उच्च प्राथखमकिा खदइनछे । 

2. उच्च खशक्षामा अनसुन्धान िथा खवकास सम्बन्धी खवषयलाई 

समावेश गररनेछ । 

६. नीखि खनमािणकिािलाई 

व्यावसाखयक िथा क्षरेगि खवषय 

खवज्ञ बनाउन ेवािावरण ियार गन े। 

1. सबै ििका सरकारको नीखि, योिना र कायिक्रममा ि्यपरक खदगो 

खवकास लक्ष्यिरूलाई अनसुरण गनि सक्ने क्षमिाको खवकास सम्पन्न 

गररनेछ । 

2. स्थलगि िाखलम (On the Job Training) लाई सपुरीवेक्षकको 

अखनवायि खिम्मेवारीको रूपमा गररनेछ । 

3. अनसुन्धान िथा खवकासको माध्यमबाि पवूि रारिसेवक 

प्राखज्ञकिरूको ज्ञान‚ सीप र अनभुवलाई राखरिय खििमा समखुचि 

उपयोग गन े संयन्रको खवकास गद ै वैज्ञाखनक‚ प्राखवखधक‚ बौखिक र 

खवखशष्ट प्रखिभािरूको संरक्षण गररनछे ।  
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4. नेपालखभर र बाखिरका अध्ययन िथा अनसुन्धानको ि्याङ्कीय 

अखभलेिीकरण गररनछे । 

5. अनसुन्धान िथा खवकास सम्बन्धी नपेालमा स्थापना भएका 

संस्थालाई खवदशेी रारिका अनसुन्धान िथा खवकास सम्बन्धी 

संस्थासुँग सम्पकि  र सिकायि स्थाखपि गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

अध्ययन, अनसुन्धान िथा खवकासमा सावििखनक र खनिी क्षेरको लगानीमा बढोत्तरी भएको िुनछे । अध्ययन 

अनसुन्धानको ि्याङ्कीय अखभलेि सरुु भएको िुनेछ । अध्ययन, अनसुन्धान िथा खवकासबाि औद्योखगक क्षेरको 

उत्पादनमा सियोग पगुेको िुनछे । ि्यमा आधाररि र नखििामलूक खनणिय प्रखक्रयाको माध्यमबाि संघीय लोकिाखन्रक 

गणिन्रात्मक शासन व्यवस्था अनरुूप समिृ 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, सीमान्िकृि, अल्पसंख्यक, अपाङ्गिा भएका 

व्यखि, लैङ्खगक िथा यौखनक अल्पसंख्यक, खकसान, श्रखमक, उत्पीखडि वा खपछखडएको क्षेरका नागररक िथा आखथिक 

रूपले खवपन्न िस आयि) लाई नेपालको संखवधानले समानपुाखिक समावेशी खसिान्िका आधारमा राज्यको खनकायमा 

सिभाखगिा िुन पाउन े िकलाई मौखलक िकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संखवधानमा नै राखरिय मखिला 

आयोग, राखरिय दखलि आयोग, राखरिय समावेशी आयोग, आखदवासी िनिाखि आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग 

र मखुस्लम आयोगको व्यवस्था गरी समावेशीकरणलाई थप व्यवखस्थि, सखुनखश्चि िथा प्रभावकारी बनाउने 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 क्षरेको 

रोिगारीमा आरक्षण, मािभृाषाको संरक्षण र सम्वििन सम्बन्धी कायिक्रम सजचालन िुुँद ैआएको छ । खवखभन्न िाखि, 

वगि एवम ् क्षरेबीच आखथिक, शैखक्षक िथा स्वास््य क्षेरमा दखेिएको अन्िरको अन्त्य गनुिपने भएको छ । साथै, 

मलुकुको बिुलिायिु सामाखिक स्वरूपलाई पुुँिीको रूपमा स्थाखपि गरी राखरिय खवकासमा मित्तम लाभ उठाउन 

समावेशीकरणलाई प्रमिु माध्यमको रूपमा अंगीकार गनुिपने आवश्यकिा रिकेो छ । 

२. प्रि ख सिस्या 

खवखभन्न लखक्षि समदुाय र वगिका बीच सामाखिक क्षरेमा 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 ्।  
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३. च नौिी िथा अिसि 

लखक्षि समदुायमा व्याि गररबी घिाउन,ु खवखभन्न समदुाय िथा वगिबीच 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 

अपखेक्षि प्रखिखनखधत्व गराउन ुर सामाखिक न्याय सखििको समावेशी खवकास िाखसल गने खवषयिरू प्रमिु चनुौिीका 

रूपमा रिकेा छन ्। 

खवखभन्न िाखि, वगि र खपछखडएको क्षेरका नागररकलाई समानपुाखिक समावेशी खसिान्िका आधारमा राज्यका 

खनकायमा सिभाखगिा िुन पाउने िकलाई मौखलक िकको रूपमा व्यवस्था िुन,ु मौखलक िक सम्बन्धी काननूिरू 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 िुन,ु आफ्नो धमि, संस्कृखि, भाषाको संरक्षण र संवििनका लाखग सचेिना िथा 

खक्रयाशीलिामा अखभवखृि िुन ुर राज्यका खवखभन्न अंग िथा क्षरेमा यस्िा समदुायिरूको प्रखिखनखधत्व बढ्द ैगएकाले 

समावेशीकरणको प्रखक्रयालाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्भावना रिकेा छन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

राज्यका सबै नागररकको उपखस्थखि र अथिपणूि सिभाखगिामा समावेशी खवकास । 

४.२ लक्ष्य 

मानव खवकास सचूकाङ्कको आधारमा पछाखड परेका समदुायिरूको सशिीकरण र समानपुाखिक खवकास गने ।  

४.३ उदे्दश्य  

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 उपलब्ध स्रोि-साधनिरूमा 

लखक्षि वगिको समानपुाखिक पिुुँच 

बढाउन े। 

 

१. मलुुकमा उपल्ब्ध स्रोि-साधनिरूमा मखिला, आखदवासी, 

िनिाखि, दखलि, मधेसी, मखुस्लम समदुाय, अल्पसंख्यक 

लोपोन्मिु िाखि र खपछडा वगिका नागररकको पिुुँच बढाइनछे । 

२. सीमान्िकृि िथा खपछखडएका क्षेरका नागररकको आखथिक िथा 

सामाखिक खवकासका लाखग लखक्षि कायिक्रम सजचालन गररनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

२. राज्यका िीन ििमा िुने खनणिय 

प्रखक्रया िथा यसका प्रशासखनक 

संरचनामा सकारात्मक खवभेद र 

आरक्षणको माध्यमबाि अथिपणूि 

सिभाखगिा सखुनखश्चिा गन े। 

१. शासन सजचालन िथा खवकासका सबै क्षेरको खनणिय प्रखक्रयामा 

सबै सरोकारवालाको सिभाखगिा सखुनखश्चि गररनछे । 

२. आखथिक, सामाखिक िथा भौगोखलक रूपले पछाखड परेका 

नागररकलाई 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 अखभवखृि गररनछे ।  

४. आखदवासी, िनिाखि, दखलि, मधेसी, 

मखुस् लम समदुाय िथा खपछडावगिको 

भाषा िथा संस्कृखिको संरक्षण एवम ्

संवििन गन े।  

१. खवखभन्न िाखि िथा समदुायको लोपोन्मिु भाषा एवम ्

संस्कृखििरूलाई संरक्षण र प्रवििन गनि आवश्यक अनसुन्धान, 

राम्रा खसकाईको अनसुरण, सम्बखन्धि वगिको संलग्निा र 

त्यसप्रखि िागरण ल्याउने कायिक्रम 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 ्संवििन भएको िुनेछ ।  

१०.७ सािामजक-सांस्कृमिक मिमिधिा िथा एकिा 

१. पृष्ठभूमि 

नेपाल बिुिािीय, बिुभाखषक, बिुधाखमिक र बिुसांस्कृखिक रारिको रूपमा खवश्वमै सपुररखचि छ । िाम्रा समिृ मिूि 

िथा अमिूि सम्पदािरू राखरिय एकिा सबलीकरण गने माध्यमका रूपमा रिकेा छन ्। परम्परागि संस्कृखिको िगनेाि गरी 

भाषा र संस्कृखिको मौखलकिालाई अक्षणु्ण राख्द ै ऐखििाखसक, परुािाखत्त्वक िथा सांस्कृखिक सम्पदािरूको संरक्षण, 

सम्वििन र खवकास गनुि िाम्रो दाखयत्व रिकेो छ । असल सांस्कृखिक अभ्यास, सांस्कृखिक सखिरणिुा र सिअखस्ित्व 

माफि ि सामाखिक सद ्भाव सदुृढ गनि आवश्यक छ । ‘दिदिर्र्ामा एकर्ा, नपेाली समाजको दिशेर्र्ा’ भन्ने ि्यलाई 

आत्मसाि ्गरी राखरिय एकिा र अिण्डिालाई मिबिु बनाउनको लाखग संस्कृखिको अिम ्भखूमका रिकेो छ । कला र 

साखित्यको क्षेरमा मित्त्वपणूि योगदान परु् याउने श्रष्टािरूलाई सम्मान गने कायिक्रमिरू सजचालन गररएका छन ्। 

नेपालमा ४ भाखषक समदुायका कुल १२५ िाििाखि र १२९ भाषा रिकेा छन ्। यिाुँका १० सम्पदा खवश्वसम्पदा 

सचूीमा सचूीकृि छन ्। मिूि-अमिूि संस्कृखिका दृखष्टकोणले नेपाल खवश्वमै धनी रारि माखनन्छ । 
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२. प्रि ख सिस्या  

प्राचीन सांस्कृखिक सम्पदा एवम ्खिनीिरूको स्वाखमत्वमा रिकेो सम्पखत्तको वैज्ञाखनक अखभलेिको अभाव िुन,ु 

सम्पदामाखथ अव्यवखस्थि शिरीकरणद्वारा खसखििि अखिक्रमण िुन,ु खवश्वव्यापीकरण िथा आधखुनकीकरणको प्रभाव 

रिन,ु मिूि िथा अमिूि सांस्कृखिक सम्पदाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीखि िथा काननूको प्रभावकारी कायािन्वयन गनि 

पयािि स्रोि-साधन अपयािि िुन,ु सम्पदाको खदगो संरक्षण िथा सजचालनका लाखग स्थानीय िि िथा समदुायमा 

स्वाखमत्वको अनभुखूि खदलाउन नसखकन,ु भाषा, संस्कृखि संरक्षण, प्रवििन िथा अभ्यास गने खवखभन्न क्षरेका स्रष्टा िथा 

समदुायलाई उखचि सम्मान िथा प्रोत्सािनमा समेि्न नसक्न ु र भाषा, संस्कृखिको क्षरेमा पयािि मारामा अध्ययन, 

अनसुन्धान िथा अन्वेषण कायि िुन नसक्न ुसमस्या रिकेा छन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

मिूि िथा अमिूि सांस्कृखिक सम्पदा सम्बन्धी नीखि, काननू एवम ् अन्िरािखरिय मिासखन्धको प्रभावकारी 

कायािन्वयन गनुि, खवश्वव्यापीकरणको प्रभावबाि मौखलक संस्कृखिलाई िोगाइराख्न,ु खवखवधिामा एकिा ल्याउने सशि 

माध्यम भाषा र संस्कृखि भएकोले सबै भाषा र संस्कृखिको संरक्षण र सम्वििन गनुि र संस्कृखिलाई राज्यको 

प्राथखमकिामा समावेश गरी पयािि स्रोि-साधनको व्यवस्था खमलाउन ुप्रमिु चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 

भकूम्पद्वारा क्षखिग्रस्ि ऐखििाखसक परुािाखत्त्वक 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 सद ्भाव अखभवखृि भएकाले राखरिय एकिा 

सदुृढ गनिका साथै बाह्य धाखमिक पयििकलाई आकषिण गनि सखकने अवसर रिकेो छ ।  

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच  

खवखवधिामा गौरव गन ेएकिाबि नपेाली समाि । 

४.२ लक्ष्य  

नेपालका सबै मौखलक संस्कृखिको संरक्षण, संवििन 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 अखभवखृि गनुि । 

२. सम्पदािरूको संरक्षण र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी पयििकीय स्थलको रूपमा खवकास गनुि । 

३. भाषा, साखित्य, खलपी, सङ्गीि, नाि्यकला र लखलिकला क्षेरको बिृत्तर खवकास र प्रवििन गनुि । 
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४.३ िणनीमि िथा कायषनीमि  

िणनीमि कायषनीमि 

१. सबै समदुायको सामाखिक¸ 

सांस्कृखिक र धाखमिक मलू्य- 

मान्यिाको कदर, संरक्षण र 

सम्मान गद ैराखरिय एकिा 

प्रवििन गन ेगरी सांस्कृखिक 

पररभारय खनमािण गन े। 

१. सबै समदुायका धाखमिक िथा सांस्कृखिक मलू्य-मान्यिािरूको सम्मान 

वखृि िुन ेकायिक्रम सजचालन गररनछे ।  

२. लोपोन्मिु संस्कृखिको संरक्षण िथा अखभलेिीकरण गररनेछ ।  

३. सांस्कृखिक खवखवधिाबाि राखरिय एकिाका सरू पखिचान गरी खिनलाई 

सविसाधारणले बझु्न ेर अभ्यास गन ेरूपमा प्रचार-प्रसार गररनछे ।  

४. नागररकमा उि पररभारयका आधारमा सांस्कृखिक एकिा सन्दशे प्रवाि 

गररनेछ ।  

५. परम्परागि गठुी प्रणालीको संरक्षणका साथै धाखमिक गठुी सम्बन्धी 

सम्पणूि व्यवस्थालाई पनुरवलोकन गरी पररवखििि सन्दभिमा नयाुँ ढङ्गले 

सजचालनको व्यवस्था खमलाइनेछ ।  

२. धाखमिक, सांस्कृखिक एवम ्

परुािाखत्त्वक सम्पदािरूको 

संरक्षण र क्षखिग्रस्ि संरचनाको 

पनुखनिमािण गनुिका साथै प्रवििन 

गरी पयििकीय उपिको रूपमा 

खवकास गनि सरकार¸खनिी क्षरे 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, बिु पररपथ र रामायण पररपथ लगायि अन्य धाखमिक िथा 

सांस्कृखिक पररपथिरूको गरुूयोिना ियार गरी कायािन्वयन गररनछे । 

४. खवश्वसम्पदा सचूीमा परेका क्षरेको उखचि संरक्षण र संवििन गनुिका साथै 

अन्य सम्भाखवि स्थललाई समिे खवश्वसम्पदा सचूीमा समावेश गराउन 

पिल गररनेछ ।  

५. धाखमिक, सांस्कृखिक, पारम्पाररक, ऐखििाखसक एवम ् परुािाखत्त्वक 

मित्त्वका सम्पदा स्थलिरूको खदगो खवकास एवम ्व्यवस्थापनका लाखग 

गरुूयोिना बनाई कायािन्वयन गद ैलखगनेछ ।  

६. धाखमिक, सांस्कृखिक, पारम्पररक, ऐखििाखसक सभ्यिािरूको सम्बििन र 

प्रवििन गद ैलखगनछे । 

७. पशपुखिनाथ, लुखम्बनी, बिृत्तर िनकपरु र दवेघाि िस्िा धाखमिक िथा 

पयििकीय क्षरेको अन्िरािखरिय स्िरमा प्रचार-प्रसार िथा प्रवििन 

कायिलाई उच्च प्राथखमकिा खदइनेछ ।  

३. भाषा, कला¸ साखित्य, संगीि 

आखद क्षेरसुँग सम्बि 

संस्थािरूको सबलीकरण गन े। 

१. प्राचीन कला¸साखित्य, संगीि, भाषा, संस्कृखि भएका खवशेष स्थान र 

त्यसमा समखपिि स्रष्टािरूको सम्मान िुने गरी सामाखिक संरक्षण प्रदान 

गररनेछ ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

२. स्रष्टािरूको खसििनाको सरुक्षाका लाखग प्रखिखलखप अखधकार संरक्षण 

कायिलाई प्रभावकारी बनाइनछे ।  

३. दशेमा प्रचखलि खवखभन्न भाषा-भाखषका, खलखपको यथाथि खस्थखि 

पखिचान गरी अखभलेिीकरण गनुिका साथै खिनीिरूको संरक्षण एवम ्

उत्थानका कायिलाई अखघ बढाइनछे । 

४. परम्परागि लोकसंगीि, नतृ्य, नाि्य लगायिका श्रव्य िथा प्रदशिनिन्य 

लोक कलािरूको अनसुन्धान र संरक्षणको उखचि व्यवस्था खमलाइनेछ ।  

४. ऐखििाखसक, धाखमिक एवम ्

परुािाखत्त्वक सम्पदािरूको 

अन्वेषण, उत्िनन,् संरक्षण, 

िगेनाि र प्रवििनमा ििगि 

सरकारबीच समन्वय र सिकायि 

गन े। 

१. खवखभन्न धाखमिक सांस्कृखिक िथा परुािाखत्त्वक सम्पदािरूमा पयििकीय 

आकषिण वखृि गररनछे ।  

२. नेपाली मौखलक सभ्यिाको पखिचान, संरक्षण र प्रवििन गररनछे ।  

३. मिूि िथा अमिूि संस्कृखिको संरक्षणका लाखग गिन अध्ययन, अनसुन्धान 

िथा अन्वेषण कायि सजचालन गररनेछ ।  

४. खवखभन्न धाखमिक सम्पदा एवम ् िीथिस्थललाई आत्मखनभिर बनाउन िी 

क्षेरमा उठ्न े भेिीघािी लगायि स्रोििरूको उखचि व्यवस्थापन गनि 

आवश्यक काननूी व्यवस्था गररनेछ ।  

५. स्थानीय सम्पदा, ऐखििाखसक गढी, खकल्ला, भाषा, खलखप, कला, 

संस्कृखि, गठुी, धाखमिक स्थल िथा पािी-पौवािरूको अखभलेिीकरण, 

संरक्षण र उपयोगमा प्रदशे र स्थानीय ििसुँग सिकायि गररनछे ।  

६. काठमाडौ ुँ उपत्यका लगायिका सांस्कृखिक एवम ्ऐखििाखसक मित्त्वका 

पयििकीय स्थानको प्रवििन गरी िीखवि िलुा संग्रिालयको रूपमा 

खवकास गररनेछ । 

७. प्रत्येक प्रदशेमा एक-एक विा बिुभाखषक, बिुिािीय िथा 

बिुसांस्कृखिक संग्रिालय स्थापना गररनेछ । 

५.  अपेमक्षि उपलमधध 

क्षखिग्रस्ि सम्पदािरूको पनुखनिमािण कायि सम्पन्न भएको िुने, लखुम्बनी र पशपुखि क्षेर खवकासको गरुूयोिना 

कायािन्वयन भएको िुन,े दशेखभरका सबै समदुायिरूको संस्कृखिको प्रणालीबि रूपमा अखभलेिीकरण एवम ्

लोपोन्मिु सांस्कृखिक सम्पदािरूको िगेनाि भएको िुन े र थप २ सांस्कृखिक सम्पदा खवश्वसम्पदा सचूीमा सखूचकृि 

भएको िुनेछ । परुािाखत्त्वक, धाखमिक र सांस्कृखिक सम्पदा संरक्षणमा स्थानीय िि िथा समदुायको सिभाखगिा वखृि 

भएको िुन,े मािभृाषामा पठनपाठन िुन े खवद्यालय सङ्ख्यामा २० प्रखिशिले वखृि भएको िुन,े परुािाखत्त्वक एवम ्

ऐखििाखसक मित्त्वका सम्पदािरूको संरक्षण र संवििन भई दरुुस्ि सजचालनमा रिकेो िुने र प्रखिखलखप अखधकारको 

संरक्षण भई स्रष्टा-सििकिरू लाभाखन्वि िुने अवस्था सखुनखश्चि िुनेछ । 
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१०.८ मिपद् जोमखि न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापन 

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 एघारौं िथा बाढी पखिरोको दृखष्टकोणबाि िीसौं अखि िोखिमयिु मलुुकको रूपमा रिकेो 

छ । खवखवध प्रकारका खवपदि्रुको िोखिममा रिकेाले िरेक वषि औसि ५ सय भन्दा बढी खवपदक्ा घिना िु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, उिार, 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, 

उद्घार, रािि र पनुलािभ कायि संघ र प्रदशेको साझा अखधकारको सचूीमा सचूीकृि छ । यस खिम्मेवारीलाई योिनाबि र 

व्यवखस्थि ढङ्गले कायािन्वयन गनि खवगिका खवपदक्ा घिनािरूबाि पाठ खसक्द ै सेण्डाई कायिढाुँचा २०१५-२०३०, 

िलवाय ु पररवििन अनकूुलन सम्बन्धी पेररस सम्झौिा, अखदस अबाबा कायियोिना िथा खदगो खवकासका लक्ष्य 

लगायिका अन्िरािखरिय प्रखिबििा समेिी यस योिनाले खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण िथा व्यवस्थापनलाई संघीय 

शासकीय प्रणाली अनरुूप राज्यका नीखि, रणनीखि र कायियोिना संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको कायिक्षेरखभर समाखिि 

गनेछ । 

२. प्रि ख सिस्या 

खवपद ्िोखिमका बारेमा पयािि सचूना र ज्ञानको कमी िुन,ु खवपद ्िोखिम न्यनूीकरण र खवकास खनमािण कायिबीच 

आवश्यक िालमेलको कमी िुन,ु खवपद ्उत्थानशील खवकास प्रखक्रयाको कमिोर अवलम्बन िुन,ु खवकास खनमािणमा 

खवपद ्व्यवस्थापनको न्यनू मलूप्रवािीकरण िुन,ु सबै खवषयगि क्षरेमा खवपद ्िोखिमको पखिचान िथा नक्साङ्कन िुन 

नसक्न,ु प्राकृखिक स्रोििरूको अव्यवखस्थि एवम ्अत्यखधक दोिन िुन,ु सबै खवषयगि क्षरेमा 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 िुन ु र आपिकालीन अवस्थाका लाखग दक्ष र यथेष्ट मानव स्रोि, उपकरण, बन्दोबस्िी िथा रािि 

सामग्रीको कमी िुन ुप्रमिु समस्याका रूपमा रिकेा छन ्।  

३. च नौिी िथा अिसि 

खवकास आयोिनािरूको छनोि प्रखक्रयादखेि नै आयोिना व्यवस्थापनका प्रत्येक चरणमा खवपद ् िोखिम 

मलू्याङ्कनलाई समाखवष्ट गराउन,ु िोखिममा आधाररि योिना िथा खनणिय प्रखक्रया अवलम्बन गराउन,ु खवपद ्िोखिम 
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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 ििमा खवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धी कोषको खनमािण एवम ्

व्यवस्थापन गनुि र एकीकृि खवपद ्व्यवस्थापन सचूना प्रणालीको खवकास र सजचालन, संघीय शासन प्रणाली अनसुार 

खवपद ्व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको अखधकारक्षेर र खिम्मेवारीमा आन्िररकीकरण र कायािन्वयन क्षमिा 

अखभवखृद्घ 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 काननूी व्यवस्था िुन,ु राखरिय खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण िथा व्यवस्थापन प्राखधकारण गठन भई 

सजचालनमा आउन,ु सबै ििका सरकारमा खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण र व्यवस्थापनको अखधकार र खिम्मेवारीको 

बाुँडफाुँि िुन,ु खवखभन्न अन्िरािखरिय प्रखिबििा कायािन्वयन िुुँद ैिान,ु िोखिम न्यनूीकरणमा खनिी क्षेर िथा समदुायको 

िागरुकिा र सचेिना अखभवखृद्घ िुन,ु गैरसरकारी संस्थाको सखक्रयिा रिन,ु प्राखज्ञक िथा अध्ययन अनसुन्धानको क्षरेको 

संलग्निा बढ्द ैिान ुर आधखुनक प्रखवखधमा पिुुँच एवम ्खवस्िार िुन ुअवसरका रूपमा रिकेा छन ्।  

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

खवपद ्िोखिमबाि सरुखक्षि र उत्थानशील नपेाल । 

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 पद्घखिको सदुृढीकरण गनुि । 

२. िीन ििमा बिुप्रकोप िोखिम नक्साङ्कन/सचूनामा आधाररि खवपद ् िोखिम पवूािनमुान, पवूिियारी, 

प्रखिकायि र पनुलािभ सम्बन्धी क्षमिा खवकाससुँग ै खवपद ्िोखिम संवेदनशील योिना िथा पवूािधार खनमािण 

प्रखक्रया सखुनखश्चि गनुि । 

३. खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण र व्यवस्थापनका लाखग सावििखनक, खनिी िथा सामदुाखयक लगानी वखृि गरी 

समदुाय स्िरदखेि नै उत्थानशील क्षमिा अखभवखृि गनुि । 

४. खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण र व्यवस्थापनका लाखग बिृि ् सिभाखगिा सखुनखश्चि गरी सचिेना अखभवखृद्घ गद ै

खवपदप्श्चािक्ो पनुलािभ, पनुःस्थापना, पनुखनिमाण र नवखनमािणका कायिलाई सबल र उत्थानशील बनाउन ु। 
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 
िणनीमि कायषनीमि 

१.  खवपद ्उत्थानमैरी शासन पद्घखि सदुृढ 

बनाउन आवश्यक नीखिगि, संस्थागि र 

कायिपद्घखिमा सधुार गन े। 

१. खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी खवद्यमान 

व्यवस्थािरूलाई पनुरवलोकन गरी आवश्यक नीखिगि र 

काननूी व्यवस्था गररनछे । 

२. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा खवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायि 

गदाि अन्िरसरकार समन्वय र सिकायिको कायिसंस्कृखि 

अवलम्बन गररनेछ ।  

३. िीन ििमा बिुप्रकोप िोखिम आुँकलनमा आधाररि भई 

यससम्बन्धी बझुाई अखभवखृि 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 ्

उत्थानशीलिा अखभवखृि गनि 

सावििखनक, खनिी िथा समदुायमा 

आधाररि लगानी, साझेदारी र सिकायि 

अखभवखृि गन े। 

 

१. खवषयगि खवकास योिना र पवूािधार खनमािणमा खवपद ्िोखिम 

आुँकलनमा आधाररि भई खवपद ्िोखिम मलू्याङ्कन समावेश 

गररनेछ । 

२. खवषयगि खवकास प्रखक्रयाको अनगुमन र मलू्याङ्कनमा खवपद ्

िोखिम न्यनूीकरण सम्बन्धी सचूकिरू खवकास गरी लाग ू

गररनेछ । 

३. िीन िि र समदुायस्िरमा सम्भाखवि िोखिमलाई न्यनूीकरण 

गनिका साथै थप क्षखि िुन नखदन सदुृढ खवपद ्प्रभाव मलू्याङ्कन 

पद्घखि, िीवन िथा खनिीवन खबमा, सामाखिक सरुक्षा लगायि 

समदुायमा आधाररि खवपद ्िोखिम न्यनूीकरणका खवखधिरूको 

प्रवििन गररनछे ।  

४. खवपद ्िोखिम न्यनूीकरण र उत्थानशीलिा अखभवखृिका लाखग 

सावििखनक िथा खनिी लगानी वखृि गरी सबै ििमा 

साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

५. खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण िथा व्यवस्थापनमा सावििखनक, 

खनिी, गैरसरकारी, सिकारी संघसंस्थािरू र समदुायबीच 

साझेदारी र सिकायि प्रवद्घिन गररनेछ । 

६. खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन-

अनसुन्धान र प्रखवखध खवकासका क्षरेमा सरकारी खनकाय, 

खशक्षण संस्थान, अनसुन्धानकिाि िथा खनिी क्षेरको साझेदारी 
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िणनीमि कायषनीमि 

र सिकायिलाई प्रवििन 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 समदुाय स्िरमा बिुप्रकोप िोखिम 

आुँकलन िथा नक्साङ्कन गररनछे । 

२. िीन ििमा खवपद ् िोखिम न्यनूीकरण िथा व्यवस्थापनको 

बिृत्तर 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 पवूिसचूना प्रणालीको खवकास र खवस्िार गररनछे । 

२. खवपद ् पश्चाि्को क्षखि न्यनूीकरण िथा पनुलािभको लाखग 

स्थानीय ििको क्षमिा खवकास गरी स्थानीय ििसम्म उिार 

एवम ् रािि सामग्रीको रणनीखिक मौज्दाि (Strategic 

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 संप्रेषण, िोि 

िथा उिार कायिलाई प्रभावकारी बनाउन आधखुनक प्रखवखध 

िथा उपकरण, बन्दोबस्िीका सामग्री र दक्ष िनशखि सखििको 

क्षमिा अखभवखृि गररनेछ । 

५. प्राकृखिक स्रोिबाि प्राि आयलाई 

समदुायको खवपद ्िोखिम 

व्यवस्थापनमा न्यायोखचि रूपमा 

उपयोग गने । 

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. प्राकृखिक स्रोिको आयबाि प्राि रकमलाई प्रयोग गरी खवपद ्

क्षखि न्यनूीकरणको लाखग 'दिपिख जोदखम न्ध्यनूीकिण कोर्' 

स्थापना र सजचालन गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४. खवपद ् पश्चाि् को पनुखनिमािण र पनुस्थािपनामा 'अझ िाम्रो ि 

बदलयो' (Build Back Better) खनमािण गनिका लाखग िोड 

खदइनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

खवपदक्ा घिनाबाि प्रभाखवि पररवार १७.१ प्रखि ििारबाि ९.८ प्रखि ििार र मतृ्य ु िुने िनसङ्ख्या १.६ प्रखि 

लािबाि १ प्रखि लािमा सीखमि भएको िुनेछ । 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 क्षरेको लगानी वखृि भएको िुनछे । प्रकोप र खवपद ्

िोखिमको पवूािनमुान, सचूना संप्रेषण, िोि िथा उिार, प्रखिकायि र पनुलािभलाई प्रभावकारी बनाउन खवपद ्

व्यवस्थापन सचूना प्रणालीको स्थापना िुनकुा साथै आधखुनक उपकरण, बन्दोबस्िी, प्रखवखध र दक्ष िनशखि सखििको 

प्रभावकारी प्रखिकायि क्षमिा अखभवखृि भएको िुनछे र प्रकोप एवम ् खवपदि्न्य घिनािरू र खिनीिरूबाि मानवीय 

नोक्सानी, भौखिक, आखथिक, सामाखिक, सांस्कृखिक र वािावरणीय क्षखि र असर कम भई खवपद ्उत्थानशील खवकास 

पद्घखि स्थाखपि भएको िुनछे । 

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 प्रदषुण 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 अखभवखृि, सरसफाइ एवम ् फोिर-मैला  

व्यवस्थापन, प्रदषुण खनयन्रण िथा नदी खकनार र सडक खकनार समिेमा िररयाली प्रवििन गरी वािावरणीय स्वच्छिा 

कायम राख् न खवगि दईु दशकदखेि प्रयास गररए िापखन अपेखक्षि 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 िो । 
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२. प्रि ख सिस्या 

एकीकृि र योिनावि खवकास निुन,ु िनसङ्ख्याको बढदो चाप, अव्यवखस्थि शिरीकरण बढ्न,ु पवूािधार 

खवकास र वािावरण बीचको असन्िुलन िुन,ु औद्योखगक क्षरे, अस्पिाल र शिरी क्षेरबाि खनस्काशन िुने रेखडयोधमी, 

खवद्यिुीय, चमु्बकीय, अस्पिालिन्य लगायिका खवखभन्न प्रकारका प्रदषुण र कृखष क्षरेमा प्रयोग िुने रासायखनक मल र 

खवषादी, िोखिमपणूि रसायनको मापदण्डको अभाव र कायािन्वयन क्षमिा कमिोर िुुँदा वाय,ु ध्वखन, िल िथा िखमनमा 

प्रदषुणको मारा बढन,ु िीन ििका सरकार, औद्योखगक प्रखिष्ठान, खवश्वखवद्यालय, अनसुन्धान सम्बन्धी संघ-संस्थािरू 

िथा अन्य सरोकारवालाबीच वािावरणसुँग सम्बखन्धि खवषयमा समन्वय र सिकायि िुन नसक्न ु यस क्षरेका प्रमिु 

समस्या िुन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

प्रत्येक नागररकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वािावरणमा बाुँच्न पाउने िकलाई प्रत्याभिू गन े गरी आवश्यक नीखि, 

काननू, मापदण्ड खनमािण र यसको प्रभावकारी कायािन्वयन गनुि चनुौिी रिकेो छ । वािावरणीय स्वच्छिा सम्बन्धी 

खवषयमा सबै खनकाय र ििको साझा प्रखिबििा ििुाउन,ु ठूला उद्योग, यािायाि िथा शिरी बस्िीमा मानवीय 

खक्रयाकलापिरूबाि िुने िल, िखमन, ध्वखन र वाय ु प्रदषुण खनयन्रण गनुि, प्लाखष्टक लगायि फोिर-मैला को उखचि 

व्यवस्थापन िथा नदी खकनार र सडक छेउ समेिमा वकृ्षरोपण गरी शिरी िररयाली कायम गनुि, वािावरण र खवकासबीच 

सन्िुलन कायम गनुि, वािावरण प्रदषुण गनेबाि दाखयत्व विन गराउन ुर 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 वखृि िुुँद ैिान,ु 

यसका लाखग स्थानीय, राखरिय, क्षेरीय िथा अन्िरािखरिय चासो रिन,ु वािावरणसुँग सम्बि खवखभन्न मिासखन्ध, 

अखभसखन्ध िथा संझौिािरू िुन ु र नेपाल त्यस्िा सखन्ध-सम्झौिाको 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 संस्था लगायि सबै सरोकारवालाको सियोग प्राि िुने अवसर रिकेो छ ।  

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच  

सफा, स्वच्छ र िररि वािावरण । 

४.२ लक्ष्य  

प्रदषुण खनयन्रण, फोिर-मैला  व्यवस्थापन र िररयाली प्रवििन गरी नागररकको स्वच्छ र स्वस्थ वािावरणमा 

बाुँच्न पाउन ेअखधकारको सखुनखश् चििा गन े।  
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४.३ उदे्दश्य  

१. िल, वाय,ु मािो, ध्वखन िथा खवद्यिुीय लगायि सबै प्रकारका प्रदषुणको रोकथाम र खनयन्रण गनुि । 

२. भौखिक पवूािधारको खवकास र प्राकृखिक वािावरणबीच सन्िुलन कायम गनुि । 

३. प्रमिु शिर र औद्योखगक क्षेर लगायि सबै क्षरेबाि खसखििि फोिर-मैला  (घरधरुी, औद्योखगक प्रखिष्ठान र 

अस्पिाल) को व्यवस्थापन, नदीको स्वच्छिा कायम र िररयाली खवस्िार गनुि ।  

४. प्रदषुण खनयन्रण सखििको वािावरण व्यवस्थापनका लाखग आवश्यक नीखि, काननू र प्रभावकारी संरचना 

खनमािण गनुिका साथै शोध, अनसुन्धान र क्षमिा अखभवखृि गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि  

िणनीमि कायषनीमि 

१. िल, वाय,ु मािो, ध्वखन, 

खवखकरणिन्य, घािक 

फोिोरमैला, िथा खवद्यिुीय 

प्रदषुण ििको राखरिय मापदण्ड 

ियार गरी सबै प्रकारका 

प्रदषुणको रोकथाम र खनयन्रण 

गने साथै प्रदषुण पीखडिलाई 

प्रदषूकबाि क्षखिपखूिि उपलब्ध 

व्यवस्था गन े। 

१. िल, िखमन, ध्वखन, दृश्य िथा वाय ु प्रदषुण रोकथाम सम्बन्धी 

अन्िरािखरिय मापदण्ड अनकूुल राखरिय मापदण्ड ियार गरी मौिदुा िथा 

नयाुँ बन्ने शिरिरूमा समेि कायािन्वयन र सोको खनयखमि अनगुमन 

गररनेछ । 

२. प्रमिु शिर, औद्योखगक प्रखिष्ठान र िोखिममा रिकेा क्षरेमा वाय ु

गणुस्िर मापन केन्द्र स्थापना र सजचालन, वाय ु गणुस्िरको एकीकृि 

नक्साङ्कन, वाय ु प्रदषुण क्षमिा यखकन र पवूािनमुान गरी उत्सििनका 

गखिखवखधमा खनयन्रण गररनछे । 

३. औद्योखगक प्रखिष्ठानिरूमा प्रदषुण खनयन्रण प्रणाली स्थापना गनुिका 

साथै गैर-औद्योखगक क्षेरबाि उत्सििन िुन ेप्रदखूषि पानीको प्रशोधनको 

व्यवस्था गररनछे । 

४. उद्योग र अन्य व्यवसायिरूबाि खनरकासन िुने प्रदषुणयिु धुुँवा धलुो, 

पानीलाई व्यवखस्थि गनि वािावरणमैरी प्रखवखध कायािन्वयनमा 

ल्याइनेछ । 

५. औद्योखगक प्रखिष्ठानबाि उत्पादन िुन े वस्ििुरूमा प्रदषुणमिू भएको 

प्रमाणपरको व्यवस्था लाग ूगररनेछ ।  

६. िोखकएको मापदण्ड बािकेका प्लाखष्टक उत्पादन र प्रयोगमा प्रखिबन्ध र 

प्लाखष्टकिन्य पदाथिको पनु: प्रयोगको नीखि अवलम्बन गररनछे । 

७. कृखषफामि, उद्योग र अन्य व्यवसायिरूमा प्रयोग गररन े खवषादीको 

खनयमन र खनयन्रण गररनेछ ।   



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

 

अन्ध्र्िसपबदन्ध्र्र् दिर्य के्षत्र | 353 

िणनीमि कायषनीमि 

२. पवूािधार खवकास र 

वािावरणबीच सन्िलुन कायम 

गनि आवश्यक काननू र 

संरचना खनमािण गरी 

वािावरणीय प्रभाव 

मलू्याङ्कन र न्यनूीकरणलाई 

पवूािधार खवकासको अखभन्न 

अंग बनाउन े। 

१. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा प्राथखमकिा प्राप् ि आयोिना र 

वािावरणमा प्रभाव पाने अन्य आयोिनािरू व्यवखस्थि गनि वािावरण 

व्यवस्थापनको समग्र पक्ष समेि्न े गरी काननू, मापदण्ड ििुिमा िथा 

संशोधन गरी कायिन्वयन गररनेछ । 

२. िररि अथििन्रको खवकासका लाखग सरोकारवालािरू पररचालन गरी 

यसलाई वािावरण खवकासका क्षेरगि कायिक्रममा मलूप्रवािीकरण 

गररनेछ । 

३. प्रारखम्भक वािावरणीय परीक्षण र वािावरण प्रभाव मलू्याङ्कन 

मापदण्ड फराखकलो र व्याविाररक बनाई ििगि समन्वय गरी 

वािावरणीय अध्ययन प्रखिवेदन स्वीकृखि प्रखक्रयालाई पारदशी र 

सरलीकरण गररनेछ । 

४. 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 े। 

१. सबै स्थानीय िििरूमा वािावरणमैरी कायियोिना ियार गरी िैखवक 

ऊिाि, प्राङगाररक मल उत्पादन र फोिर-मैला  व्यवस्थापनका लाखग 

सावििखनक खनिी साझेदारीमा प्लान्ि (भखस्मकरण समेि) स्थापना र 

सज चालन गररन गररनछे । 

२. फोिर-मैला  व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधखुनक प्रखवखधमा आधाररि 

यन्रशालािरू (प्राङगाररक मल लगायि अन्य वस्िुमा पररवििन) को 

प्रयोग गरी प्रभावकारी बनाउुँद ै खसमसार क्षरे, धाखमिक स्थल, सडक, 

िोल वा अन्य सावििखनक स्थानमा फोिर-मैला  फाल्न पणूिरूपले 

प्रखिबन्ध लगाइनछे । 

३. प्राकृखिक िथा गरैप्राकृखिक खवपदक्ा कारण उत्पन्न िुने फोिोर 

मैलाकोको व्यवस्थापन गररनछे । 

४. नदीखकनारा अखिक्रमणलाई रोकी सो ठाउुँमा वकृ्षरोपणलाई अखभयानको 

रूपमा सज चालन गररनछे । 

५. नदीको स्वच्छत्ता कायम राख्न प्रदखूषि पानी, ढल र फोिोरमलैालाई 

नदीमा खमसाउने कायि खनयन्रण गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

४. शिरी क्षरेमा योिनाबि 

एकीकृि नदी व्यवस्थापन र 

िररयाली प्रवििन गन े। 

१. प्रमिु शिरिरू, औद्योखगक प्रखिष्ठान, नदी खकनार र सडक खकनारमा 

सरकार र स्थानीय समदुायको सिकायिमा वकृ्षरोपण र परुपवाखिका 

खनमािण िस्िा िररयाली प्रवििनका कायि गररनछे । 

५. खवश्वखवद्यालय र अन्य 

खनकायको सिकायिमा प्रदषुण 

खनयन्रण लगायि वािावरण 

व्यवस्थापनका क्षरेमा शोध, 

अध्ययन, अनसुन्धान एवम ्

सरोकारवालािरूको क्षमिा 

अखभवखृि गन े। 

१. वािावरण सम्बन्धी अनसुन्धानका खक्रयाकलापिरू सजचालनमा संघ, 

प्रदशे र स्थानीय िि, खवकास साझदेार, गैरसरकारी संस्था, सामदुाखयक 

संस्था एवम ्प्राखज्ञक खनकायिरूबीच समन्वय र साझेदारी गररनेछ । 

२. खरभवुन खवश्वखवद्यालय अन्िगििको भौखिक शास्त्र केन्द्रीय खवभाग, 

नारेल प्रयोगशाला र नेपाल सरकार अन्िगििको केन्द्रीय वािावरण 

ररफरेन्स प्रयोगशालािरूको स्िरोन्नखि गरी प्रभावकारी सज चालनका 

साथै प्रदशे स्िरमा वािावरण परीक्षण प्रयोगशालािरू स्थापना 

गररनेछ । 

३. आवखधक रूपमा संघ र सबै प्रदशेको वािावरणीय अवस्था (State of 

Environment) को प्रखिवेदन ियार गरी प्रकाखशि गररनेछ । 

४. वािावरण व्यवस्थापनमा सम्बि सरोकारवालािरूको लाखग िाखलम, 

गोष्ठी अध्ययन, भ्रमण सज चालन गरी खवखशष्टीकृि क्षमिा अखभवखृि 

गररनेछ । 

५. वािावरण व्यवस्थापनका सम्पणूि खक्रयाकलापिरूको ि्याङ्क 

अद्यावखधक गरी वािावरणीय सचूना प्रणाली सदुृढ गरी अनगुमन िथा 

मलू्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

६. औद्योखगक, घरायसी र अन्य स्रोिबाि उत्पन्न पनुःभरणयोग्य 

वस्िुिरूको सदपुयोग गने उद्योगिरूको स्थापना गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

योिनाको अखन्िम वषिमा वाय ुप्रदषुणको औसि मारा (खपखपएम २.५) ५० माइक्रोग्राम प्रखि घन खमिरबाि ४० 

माइक्रोग्राम प्रखि घन खमिरमा घिेको िुनछे । वािावरण संरक्षणका लाखग राखरिय मापदण्ड ियार भई िनिाले अनभुिू 

गनि सक्ने गरी सबै प्रकारका प्रदषुण रोकथाम र खनयन्रणमा उल्लेख्य उपलखब्ध िाखसल भएको िुनछे । िरेक स्थानीय 

ििमा फोिोरमैला व्यवस्थापन प्लान्ि स्थापना, वन उद्यान स्थापना र िलुा क्षेरको कम्िीमा ५ प्रखिशि िररयाली 

बढेको िुनेछ । िोखिमिन्य फोिोर व्यवस्थापनका लाखग ठूला औद्योखगक प्रखिष्ठान र अस्पिालिरूमा भखस्मकरण 

प्लान्ि स्थापना भएको िुनेछ । सबै प्रदशेमा वािावरण प्रदषुण परीक्षण प्रयोगशाला र ३० स्थानमा वाय ुगणुस्िर मापन 

केन्द्र स्थापना भएको िुनेछ ।  
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१०.१० जलिाय  परिििषन 

१.  पृष्ठभूमि 

िलवाय ुपररवििन खवश्वव्यापी रूपमा दिेापरेको एक गम्भीर समस्या िो । नेपालको अखधकिम िापक्रम प्रखिवषि 

सरदर ०.०५६ खडग्री सेखल्सयसका दरले वखृि भएको र खिमाली क्षेरमा यो दर अझ बढी दखेिएको छ । नेपालले खवश्वको 

कुल िररिगिृ ग्यासको कररब ०.०२७ प्रखिशि मार उत्सििन गरे िापखन वायमुण्डलीय िापक्रम वखृिका कारण र 

भौगखभिक िथा भौगोखलक रूपमा संवेदनशील भबूनोि भएको िुुँदा नेपालमा िलवाय ुपररवििनको असर बढी परेको 

दखेिन्छ । िलवाय ुपररवििनका कारण वखृि भएको खवश्वव्यापी िापमानलाई न्यनूीकरण गने खचस्यान केन्द्रको रूपमा 

रिकेो खिमालको संरक्षणमा समिे खवशेष ध्यान खदन ुपरेको छ । 

िलवाय ुपररवििनको कारण कृखष िथा िाद्यान्न, िलस्रोि, वन-िंगल िथा िखैवक खवखवधिा, मानव स्वास््य, 

पयििन, ऊिाि, खसुँचाइ, बसोबास िथा पवूािधारमा प्रखिकूल प्रभाव पनि थालेको छ । बाढी, पखिरो, डढेलोमा समेि 

िीव्रिा आएको कारण ठूलो मारामा धनिनको क्षखि िुनकुो साथै िीखवकोपाििनमा समिे असर पारी बसाइुँ-सराइ 

गनुिपने बाध्यिा खसििना भएको दखेिन्छ । नपेालले सयिु रारिसंघीय िलवाय ुपररवििन प्रारूप मिासखन्ध (UNFCCC) 

को पक्ष रारि भई अन्िरािखरिय क्षेरमा प्राि अवसरलाई राखरिय आवश्यकिा अनरुूप सदपुयोग गनुिको साथै सो 

अनरुूपका दाखयत्विरू परूा गद ै आएको छ । राखरिय िलवाय ु पररवििन नीखि, २०७६ कायािन्वयनका लाखग राखरिय 

अनकूुलन कायिक्रम, २०७६ र स्थानीय अनकूुलन योिना, २०६८ अनरुूप स्थानीय स्िरमा िलवाय ु पररवििन 

अनकूुलनका कायिक्रम सजचालन गद ै आएको छ । नवीकरणीय स्वच्छ ऊिािका कायिक्रमिरू माफि ि न्यनू काबिन 

उत्सििन िुन े वािावरण मैरी खवकासका प्रखक्रयािरू अवलम्बन गरी क्षमिा अनसुार उत्सििन न्यनूीकरणमा योगदान 

परु् याएको छ भने काबिन सखजचखिका लाखग वन क्षरेका कायिक्रम सज चालनमा छन ्। 

नेपालले िलवाय ु पररवििन सम्बन्धी पेररस सम्झौिालाई अनमुोदन गरी कायािन्वयनका लाखग 'िादरिय रूपमा 

दनर्ातरिर् योगिान' मागिखचर समेि ियार गरेको छ । खवकास िथा वािावरणीय सरुक्षाका अन्िरसम्बखन्धि िि, क्षेर र 

अन्िरािखरिय समदुाय लगायिका सरोकारवाला बीच प्रभावकारी रूपमा समन्वय गरी िलवाय ुपररवििनका प्रभावसुँग 

अनकूुखलि िुने िथा प्रखिकूल प्रभावलाई न्यनूीकरण गनेिफि  नीखि िथा कायिक्रमको ििुिमा र कायािन्वयन गनुि आवश्यक 

छ । 

२. प्रि ख सिस्या  

िलवाय ुपररवििनमा नेपालको भखूमका नगन्य भए पखन िलवाय ुपररवििनको अत्यखधक प्रभाखवि र िोखिमपणूि 

रारिको सचूीमा रिन,ु िलवाय ुपररवििन बिुपक्षीय खवषय भएको िर अन्िरक्षेरगि खनकायिरूबीच समन्वयमा कमी र 

बझुाईमा एकरूपिा निुन,ु िलवाय ुपररवििनका संभाखवि असर र प्रभाव, िलवायिुन्य प्रकोपबाि िुने क्षखि सम्बन्धमा 

अध्ययन अनसुन्धान र आधारभिू ि्याङ्कको कमी िुन,ु िलवाय ु पररवििनको खवषय समग्र खवकास प्रखक्रयामा 

मलूप्रवािीकरण िुन नसक्न,ु समस्या सम्बोधनको लाखग समग्र संस्थागि क्षमिा, आवश्यक खवत्त, प्रखवखध, ज्ञानको कमी 

रिन ुप्रमिु समस्या िुन ्।  
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३. च नौिी ि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 अखभवखृि 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 (Carbon Footprint) 

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 समखृिमा िेवा 

परु् याउन सखकन ुप्रमिु अवसर िुन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि  

४.१ सोच  

िलवाय ुउत्थानशील समािको खनमािण ।  

४.२ लक्ष्य  

िलवाय ुपररवििन अनकूुलन क्षमिा अखभवखृि िथा प्रखिकूल प्रभावको न्यनूीकरणबाि खदगो समाि खनमािणमा 

योगदान गन े।  

४.३ उदे्दश्य  

१. िलवाय ुपररवििनको प्रखिकूल प्रभावलाई पेररस सम्झौिा अनरुूप न्यनूीकरण गद ैअनकूुलन क्षमिाको 

अखभवखृि गनुि । 

२. िलवाय ुपररवििन न्यनूीकरणका लाखग वािावरण मैरी, स्वच्छ ऊिाि र िररि खवकास अवधारणा कायािन्वयन 

गनुि ।  

३. िलवाय ुपररवििन न्यनूीकरण र अनकूुलनका लाखग पेररस सम्झौिा लगायिका माध्यमबाि उपलब्ध 

अन्िरािखरिय खवत्त र प्रखवखधमा दाबी गद ैप्राि लाभको न्यायोखचि खविरण गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि  

िणनीमि कायषनीमि 

१. िलवाय ुपररवििन व्यवस्थापनका 

लाखग संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा 

१. राखरिय र अन्िरािखरिय स्िरमा भएका पररवििनलाई आत्मसाि गरी 

राखरिय िलवाय ुपररवििन नीखि,२०७६ कायािन्वयन गररनछे । 
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िणनीमि कायषनीमि 

आवश्यक नीखिगि र संस्थागि 

संरचनामा सधुार एवम ्क्षमिा 

अखभवखृि गन े। 

२. वािावरण िथा िलवाय ु पररवििन सम्बन्धी संघीय काननू ििुिमा 

गररनेछ । 

३. िलवाय ुपररवििन सम्बन्धी परेरस सम्झौिाको कायािन्वयनका लाखग 

दीघिकालीन रणनीखिक योिना ििुिमा गररनछे साथै राखरिय रूपमा 

खनधािररि योगदान मागि खचरलाई आवश्यकिा अनसुार पररमाििन 

गद ैकायािन्वयन गररनछे । 

४. राज्यका सबै िि, खनकाय र क्षेरिरूमा िलवाय ु पररवििनका 

मदु्दालाई मलूप्रवािीकरण गररनछे । 

२. समदुायको संकिापन्निा घिाई 

समानकूुखलि िुल्याउन राखरिय, 

प्रादखेशक एवम ्स्थानीय अनकूुलन 

योिना कायािन्वयन गन े। 

१. नदी िथा खिमिालको सवेक्षण, अनगुमन िथा िोखिम 

न्यनूीकरणका कायििरू गररनछे । 

२. िलवाय ुपररवििन सम्बन्धी राखरिय अनकूुलन योिना ििुिमा गररनछे 

र यसले खनधािरण गरेको प्राथखमकिा िथा लक्ष्य िाखसल गनि स्थानीय 

ििमा अनकूुलन योिनािरू ियारी िथा कायािन्वयन गररनछे । 

३. समदुायमा आधाररि वन व्यवस्थापन योिनािरूलाई काबिन 

सखजचखि र िलवाय ुपररवििन अनकूुलनमैरी बनाइनेछ ।  

४. िलवाय ु पररवििन अनकूुलन िुन े गरी खवपद ् िोखिम व्यवस्थापन, 

पवूािधार खवकास र यसबाि प्रत्यक्ष प्रभाखवि कृखष, िलस्रोि िथा 

ऊिाि आखदमा उपयिु प्रखवखधको पखिचान, संरक्षण, प्रवििन र प्रसार 

गररनेछ । 

३. िलवाय ुपररवििन न्यनूीकरणका 

लाखग िररि खवकासको अवधारणा 

अवलम्बन गने र स्वच्छ ऊिाि 

प्रवििन गन े। 

१. िररि खवकास अवधारणाको ढाुँचा ियार गरी कायािन्वयन गररनेछ । 

२. खवद्यिुीय सवारी साधनलाई प्राथखमकिा खदइनछे । 

३. िररिगिृ ग्यास उत्सििन गने यािायाि, उद्योग, ऊिाि, कृखष, वन िथा 

भ-ूउपयोग लगायि क्षेरका उत्सििन िुन े प्रमिु खबन्द ु र कारक 

(Drivers) पखिचान गरी खिनलाई उत्सििनको माराका आधारमा 

वगीकरण गन ेर उत्सििन मापनका आधार ियार गररनछे । 

४. प्रमिु स्रोििरूको उत्सििनको आधार िि (Reference level) 

िथा ऐखििाखसक प्रवखृत्त पत्ता लगाई उत्सििन न्यनूीकरणका उपायिरू 
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िणनीमि कायषनीमि 

पखिचान र खसफाररश गररनछे । 

४. िलवाय ुखवत्तमा सिि पिुुँचको 

लाखग अन्िरािखरिय स्िरमा परैवी 

गद ैसम्भाखवि लाभिरूलाई प्रदशे, 

स्थानीय िि र समदुायसम्म 

परु् याउन े। 

१. खद्वपक्षीय िथा बिुपक्षीय भिुानीका संभाखवि क्षरेिरू िस्िै 

रेडप्लस, िररि िलवाय ु कोष, अन्िरािखरिय वािावरणीय सखुवधा, 

अनकूुलन कोष, िलवाय ुलगानी कोष िस्िा संयन्र र अन्िरािखरिय 

मज चमा सिभाखगिा र समन्वय माफि ि खवत्त िथा प्रखवखध खभत्र्याउन 

पिल गररनेछ । 

२. स्थानीय अनकूुलन योिनाको खनमािण र कायािन्वयनमा स्थानीय 

िििरूलाई सशिीकरण गद ैिलवाय ुपररवििन शीषिकको बिेिको 

ठूलो खिस्सा स्थानीय ििमा िचि िुने व्यवस्था गररनछे । 

३. िलवाय ु पररवििन न्यनूीकरण र स्वच्छ ऊिािका कायिक्रम खवस्िार 

गनि खनिी क्षेरको सिभाखगिा र लगानी वखृि गररनेछ । 

५. िलवाय ुपररवििनका क्षेरमा 

अध्ययन-अनसुन्धान िथा क्षमिा 

खवकासका कायििरू गने । 

१. खवश्वखवद्यालाय िथा अन्य संस्थािरूसुँगको सिकायिमा संघ, प्रदशे र 

स्थानीय ििमा िलवाय ुपररवििनका क्षेरमा अध्ययन अनसुन्धान र 

शोध, प्रखवखध खवकास िथा क्षमिा खवकासका कायििरू गररनछे ।  

२. िलवाय ुपररवििन व्यवस्थापनमा संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको कायि 

खिम्मेवारी स्पष्ट गरी खिनविै ििबाि लगानी पररचालन गररनेछ । 

३. िलवाय ु पररवििनको असर न्यनूीकरण, अनकूुलन, लगानी िथा 

भिुानीको प्रभावकारी अनगुमन िथा मलू्याङ्कन गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध  

योिनाको अन्त्य सम्ममा ४६० स्थानीय ििको अनकूुलन योिना ियार भई कायािन्वयन भएको िुनेछ । पाुँच विा 

खवषयगि क्षरे (यािायाि, उद्योग-वाखणज्य, कृखष, वन र ऊिाि) बाि िुने िररिगिृ ग्यास उत्सििनको आधार िि ियार 

भई खनयखमि रूपमा अनगुमन गन ेव्यवस्था भएको िुनेछ । िलवाय ुपररवििन व्यवस्थापनको क्षरेमा कम्िीमा पाुँच विा 

ठूला पररयोिना सजचालन भई िलवाय ु पररवििनको प्रखिकूल प्रभावलाई अनकूुलन गने गरी क्षमिा बढेको िुनछे । 

िलवाय ु पररवििन सम्बन्धी खशक्षा समावेश गरेका खवद्यालयिरूको अनपुाि ९० प्रखिशि र िलवाय ु पररवििन 

अनकूुलनमा िाखलम प्राि व्यखि (स्थानीय योिनाकार) को सङ्ख्या २ ििार पगुेको िुनेछ ।  
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१०.११ जल िथा िौसि मिज्ञान  

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको भौगोखलक अवखस्थखि िथा भ-ूधरािलका कारण नेपालमा 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 ि्याङ्क आवश्यक रिने गदिछ । मौसमी प्रखिकूलिा र बाढीका कारण खवखभन्न खवपदक्ा घिना 

िुने गरेको र िलवाय ुपररवििनका कारण मौसम िथा बाढी पवूािनमुानमा िखिलिा थखपंद ैगइरिकेो छ । खिमक्षरे ि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 क्षखि न्यनूीकरण गनुिपने आवश्यकिा छ ।  

२. प्रि ख सिस्या 

िाल सजचालनमा ल्याइएका खवखभन्न िल िथा मौसम मापन केन्द्रिरूलाई खवश्व मौसम संगठनको मापदण्ड 

बमोखिम चसु्ि र दरुुस्ि बनाई खनयखमि रूपमा र ित्काल गणुस्िरीय ि्याङ्क (Real time data) प्राि गनि नसक्न,ु 

दक्ष िनशखि 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 सङ्ख्यामा निुन,ु िल, मौसम िथा िलवाय ुसेवालाई व्यवखस्थि र खनदखेशि गन ेखवखशष्ट काननूको अभाव िुुँदा 

सो सुँग सम्बखन्धि कामलाई व्यवखस्थि गनि नसक्न,ु अखवखच्छन्न सेवा प्रवाि गनि स्रोि-साधन अपयािि िुन,ु साथै 

अन्िरािखरिय िवाई उड्डयन संगठनको मापदण्ड बमोखिम उड्डयन मौसम सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सजचालन गनि 

नसखकन,ु सरोकारवाला (िवाई उड्डयन, 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 सङ्कलन निुन ु र सेखडमने्ि सम्बन्धी एवम ्बाढी-डुबान र 

क्षखि आुँकलन िथा खनराकरण सन्दभिमा अध्ययन िथा अनसुन्धान अपयािि िुन ुप्रमिु समस्या रिकेा छन ्। 

३. च नौिी ि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 न्यनूीकरण ि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,ु 
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िलवाय ु पररवििन सम्बन्धी समयानकूुल वैज्ञाखनक अध्ययन िथा अनसुन्धान गरी क्षेरगि ि्याङ्क/सचूना 

सरोकारवाला खनकायसम्म प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गनुि र 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 अखभवखृि, संस्थागि खवकास, अध्ययन िथा 

अनसुन्धानका लाखग अखभरुखच बढ्न,ु िल िथा मौसमिन्य बिुप्रकोपको भरपदो पवूािनमुान िथा पवूिसचूना सेवाको 

माग बढ्न,ु खबमा प्रयोिनका लाखग िल िथा मौसमी घिनािरूको प्रमाणीकरणको माग वखृि िुन ु र िवाई सेवाको 

खवस्िार िुुँद ैिाुँदा िवाई मौसम सेवाको माग पखन बढ्द ैिान ुयस क्षेरका प्रमिु अवसर िुन ्। 

४.  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 ।  

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 काननू 

खनमािण गन े। 

१. िल िथा मौसम सेवालाई समयानकूुल खवकास र खवस्िार गनि र 

यस सेवालाई लागि उठ्िी आधार (Cost Recovery 

Basis) मा सजचालन गनि काननूी व्यवस्था गनुिको साथै 

संरचनागि सधुार गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

2. िल िथा मौसम मापन केन्द्रलाई 

क्रमश: नवीनिम प्रखवखध सखििको 

आधखुनक स्वचाखलि केन्द्रमा 

रूपान्िरण र आवश्यकिा अनसुार 

खवस्िार गन े। 

१. िल िथा मौसम मापन केन्द्रिरूलाई क्रमश: िेखलमेिी प्रखवखध 

सखिि स्वचाखलि केन्द्रमा स्िरोन्नखि गररनेछ । 

२. उच्च खिमाली क्षेरमा स्वचाखलि िल िथा मौसम केन्द्र 

स्थापना गरी खिमिाल िथा खिमनदीको सभके्षण गररनेछ । 

3. नदी बेखसन योिना बमोखिम खवकासका 

पवुािधारिरूको लाखग िल 

उपलब्धिामा िुन ेखभन् निा, 

बेखसनिरूको पानीको सन्िलुन 

(Water Balance), थेग्रान अध्ययन 

िथा आुँकलन गन े। 

१. ठूला प्रकृखिका अन्िरिलाधार िल स्थानान्िरण र 

िलाशययिु बिुउद्दशे्यीय िलस्रोि आयोिनाको समग्र िल 

व्यवस्थापन गररनछे । 

२. आधखुनक उपकरण सखिि िल मौसम मापन केन्द्रिरूको 

स्थापना गरी िलप्रवाि, िलवाय,ु सेखडमने्ि मापन िथा 

अध्ययन गररनछे । 

4. मौसम िथा िल प्रवािको भरपदो िथा 

गणुस्िरीय पवूािनमुान गन े। 

१. ि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 । 

२. 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 े। 

१. साि खदने िथा ऋिुगि मौसम पवूािनमुान र िलवाय ु

पररवििनको प्रक्षपेण 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 गररनछे । 

२. 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 ल्याइनछे । 

३. मौसम अनमुान सम्बन्धी सचूनाको अन्िरदशेीय प्रवािको 

लाखग खद्वपक्षीय िथा बिुपक्षीय पिल गररनेछ । 

6. खवश्व मौसम संगठन, िलवाय ुपररवििन 

सम्बन्धी अन्िरसरकारी खनकाय, 

अन्िरािखरिय िवाई उड्डयन संगठन र 

अन्य सरोकारवाला संघ-संस्थािरूसुँग 

१. 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 । 
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िणनीमि कायषनीमि 

समन्वय र सिकायि गने । २. िल िथा मौसम मापन उपकरणको ममिि-संभार, क्याखलब्रेसन, 

प्रखवखध खवकासका लाखग आवश्यक अध्ययन िथा अनसुन्धान 

गनि प्रयोगशाला सखििका पवूािधारिरूको स्थापना िथा 

प्रभावकारी उपयोग गररनेछ । 

३. अनसुन्धानमलूक संस्थािरूसुँग सिकायि गद ैिल, मौसम िथा 

िलवाय ु पररवििनबाि परेका वा पनि सक्ने असर सम्बन्धी 

अध्ययन िथा अनसुन्धान कायिलाई प्रभावकारी बनाइनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

नवीनिम प्रखवखध सखििको मौसमी राडार, रेखडयोसोण्ड, चि्याङ् मापन केन्द्र, स्वचाखलि िल िथा मौसम मापन 

केन्द्र आखदबाि अिुि रूपमा गणुस्िरीय िल िथा मौसम ि्याङ्क सङ्कलन, 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 साि दामयक ि गैिसिकािी ससं्था 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले सामदुाखयक िथा गैरसरकारी 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 समखृिका लाखग नेपाली िनिाको सामाखिक रूपान्िरण र 

आखथिक खवकासको लाखग खवकासको साझेदारको रूपमा अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्थािरूको मित्त्वपणूि 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. प्रि ख सिस्या 

सरकार र सामदुाखयक िथा गैरसरकारी संस्था बीचको सिकायिका क्षेरिरूलाई 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 
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संस्था माफि ि वैदखेशक सिायिा पररचालन भइरिकेो भए िापखन लगानी अनसुार अपेखक्षि उपलखब्ध िाखसल िुन 

नसक्न,ु खनयमनकारी खनकाय प्रभावकारी निुन ुयस क्षेरका समस्या िुन ्। 

३. च नौिी िथा अिसि 

राखरिय िथा अन्िरािखरिय गरैसरकारी संस्थाद्वारा संचाखलि पररयोिनालाई एकद्वार प्रणाली माफि ि सििीकरण 

िथा पररचालन गनुि, अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्थाबाि पररचालन िुने आखथिक स्रोिलाई पारदशी बनाई राखरिय लेिा 

प्रणालीमा आबि गराउन ुर गरैसरकारी संस्थालाई िीन िि बीचको समन्वयमा राखरिय प्राथखमकिा र आवश्यकिाका 

क्षेरमा पररचालन गनुि, सामाखिक िथा आखथिक खवकासमा गैरसरकारी क्षरेको योगदान मापन गने सचूक ियार गनुि र 

प्रभावकारी अनगुमन/मलू्याङ्कनका लाखग संस्थागि सदुृढीकरण गनुि यस क्षेरका चनुौिी िुन ्। 

नेपालको संखवधानमा संघ-संस्थालाई काननूी रूपमा अखधकार प्रदान गनुिका साथै उत्तरदाखयत्व र खिम्मवेारीको 

व्यवस्था िुन,ु संघीय प्रणाली अनरुूप प्रदशे र स्थानीय ििको पररयोिना ििुिमा र पररचालनमा संलग्निा िुने अवस्था 

िुन,ु संघीय प्रणाली बमोखिम स्थानीय ििसम्म गरैसरकारी संस्थािरूलाई खवकास साझेदारको रूपमा पररचालन गरी 

सामाखिक खवकासका खवखवध क्षरेका खक्रयाकलापलाई िीव्र बनाउन े आधार ियार िुनकुा साथै खदगो खवकास लक्ष्य 

प्राखिमा सियोग पगु्ने अवस्था खसििना िुन ुयस क्षेरका अवसर िुन ्। 

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच  

व्यावसाखयक, िवाफदिेी र पारदशी सामदुाखयक िथा गरैसरकारी संघ-संस्था । 

४.२ लक्ष्य 

राखरिय िथा अन्िरािखरिय गरैसरकारी 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 िुने स्रोिको उपयोगलाई िवाफदिेी र पारदशी 

बनाउुँद ैमलुुकको सामाखिक िथा आखथिक खवकास गनुि । 

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. राखरिय िथा अन्िरािखरिय गैरसरकारी 

संस्थािरूको पररचालनमा 

सििीकरण गने खनकायलाई सक्षम, 

१. गैरसरकारी संस्था स्थापना, स्वीकृखि, आबििा, सजचालन, 

व्यवस्थापन, पररचालन िथा खनयमन र समाि खवकास सम्बन्धी 

नीखि खनमािण, काननूी व्यवस्थाको पनुरवलोकन र आवश्यकिा 
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सदुृढ, खिम्मेवार र उत्तरदायी 

बनाउन े। 

अनसुार नयाुँ काननू ििुिमा गररनछे । 

२. कुनै पखन राखरिय िथा अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालको 

साविभौमसत्ता, अिण्डिा, पररारि िथा सरुक्षा नीखिमा प्रखिकूल 

िुन,े खवखभन्न िाििाखि वा सम्प्रदायबीच ससुम्बन्ध िलल पान,े 

धाखमिक रूपमा कसैलाई मनोवैज्ञाखनक प्रभाव पाने िथा 

सावििखनक नैखिकिाको प्रखिकूल िुन े कायि प्रयोिनको लाखग 

पररयोिना सजचालन गरेमा काननूी रूपमा दण्डनीय बनाइनेछ । 

३. समाि कल्याण पररषदक्ो भोगाखधकारमा रिकेो सम्पखत्तको 

व्यवस्थापन गनिको लाखग गरुूयोिना ििुिमा गररनेछ ।  

४. संघीय संरचना अनरुूप सििीकरण िथा खनयमन गने खनकायको 

पनुसंरचना गरी सरकारका िीन ििबीचको समन्वय र 

सिकायिलाई प्रभावकारी बनाउनको लाखग उि खनकायलाई सक्षम 

र सदुृढ बनाइनेछ । 

५. सामदुाखयक िथा गरैसरकारी संघ-संस्थाको पररचालनको लाखग 

आचारसंखििा एवम ्मापदण्ड खनमािण गरी कायािन्वयन गररनछे । 

६. गैरसरकारी संस्थाको आबििा, स्वीकृखि, पररचालन, अनगुमन 

िथा मलू्याङ्कन गनि खिम्मेवार खनकायको संस्थागि सदुृढीकरण 

गररनेछ । 

२. राखरिय िथा अन्िरािखरिय 

गैरसरकारी संस्थािरूको 

पारदखशििा, िवाफदखेििा सखुनखश्चि 

गद ैसििीकरण, पररचालन, 

अनगुमन र मलू्याङ्कनलाई 

प्रभावकारी बनाउन े। 

१. राखरिय िथा अन्िरािखरिय गरैसरकारी संस्थाका कायिक्रमिरूलाई 

समन्वयात्मक रूपमा एकद्वार प्रणालीबाि राखरिय प्राथखमकिाको 

क्षेरमा पररचालन गररनेछ । 

२. स्थानीय ििमा उपलब्ध िुन ेभौखिक, मानवीय िथा प्रखवखधिन्य 

स्रोिको उपयोगलाई प्राथखमकिा खदुँद ै राखरिय िथा अन्िरािखरिय 

गैरसरकारी संस्थािरूको स्रोि पररचालन गररनछे । 

३. राखरिय िथा अन्िरािखरिय गरैसरकारी संस्थाको सजचालन िथा 

िचिको मापदण्ड खनदखेशका ििुिमा गरी प्रभावकारी रूपमा 

कायािन्वयनमा ल्याइनछे । 

४. राखरिय िथा अन्िरािखरिय गरैसरकारी संस्थाले प्राि गन े स्रोिको 

अखभलेिीकरण गरी पारदखशििा कायम गनिको लाखग सिायिा 

व्यवस्थापन सचूना प्रणालीमा आबि िुन े बाध्यकारी व्यवस्था  

गररनेछ । 

५. राखरिय खवकासको लक्ष्य िाखसल गनि गैरसरकारी क्षरेसुँग 
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साझेदारीको नीखि अवलम्बन गररनछे । 

६. गैर नाफामलूक सामाखिक संस्थाको खवकासमा प्रोत्सािन 

 गररनछे । 

३. राखरिय िथा अन्िरािखरिय गैरसरकारी 

संस्थािरूको पररचालनलाई िीन 

ििको सरकारसुँगको समन्वय र 

सिकायि माफि ि सामाखिक िथा 

आखथिक खवकासमा अखभवखृि गन े। 

१. गैरसरकारी संस्थाका पररयोिना खनमािणदखेि कायािन्वयनसम्मका 

सबै चरणिरूमा स्थानीय सरोकारवाला िथा स्थानीय ििको 

सिभाखगिा, सिकायि र समन्वयलाई सखुनखश्चि गररनछे । 

२. अन्िरािखरिय गरैसरकारी संस्थाको सियोगमा स्थानीय गैरसरकारी 

संस्था माफि ि प्रदशे स्िरमा सजचाखलि कायिक्रममा प्रदशे 

सरकारले सििीकरण गनेछ र केन्द्रीय मापदण्ड िथा 

आचारसंखििाको प्रदशे र स्थानीय स्िरमा कायिक्रम कायािन्वयन 

गने गैरसरकारी संस्थाले पालना गन ेव्यवस्था गररनेछ । 

३. गैरसरकारी संस्थािरूले सजचालन गने पररयोिना र लगानीलाई 

स्थानीय ििको वाखषिक बिेि िथा योिनामा अखनवायि रूपमा 

समावेश गने व्यवस्था गररनेछ । 

४. राखरिय िथा अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्थािरूले सजचालन 

गरेका पररयोिनाको िीन ििका सरकारिरूको समन्वय र 

सिकायिमा अनगुमन िथा मलू्याङ्कनलाई खनयखमि एवम ्

प्रभावकारी बनाइनेछ । 

५. सामदुाखयक िथा सामाखिक क्षरेको लगानीलाई सामाखिक 

उद्यमशीलिाको िाकाखभर रिी प्रोत्सािन र प्रवििन गररनछे । 

४. राखरिय िथा अन्िरािखरिय गैरसरकारी 

संघ-संस्थािरूको कायि 

प्रभावकाररिा र कायिकुशलिालाई 

मापनयोग्य बनाउन ेिथा एकीकृि 

ि्याङ्क सचूना प्रणाली खवकास 

गन े। 

१. राखरिय िथा अन्िरािखरिय गरैसरकारी संस्थाले सामाखिक क्षेरमा 

गरेको योगदानलाई एकीकृि ि्याङ्क प्रणाली माफि ि राखरिय 

रूपमा अखभलेि राख्न,े ि्याङ्क अद्यावखधक गन े र खव्ेषण 

सखिि वाखषिक रूपमा प्रखिवेदन सावििखनक गररनेछ । 

२. अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्थाको खवत्तीय र भौखिक खववरण 

सचूना प्रणालीमा प्रखवखष्ट गन ेव्यवस्था गररनछे । 

३. अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्थाको कायिक्रम/पररयोिनाको प्रगखि 

िेस्रो पक्षबाि मलू्याङ्कन गने व्यवस्था खमलाइनछे । 
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४. अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्था माफि ि प्राि रकम नपेाल सरकारले 

िोकेको बैंक माफि ि कारोबार गने व्यवस्था गररनेछ । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

राखरिय िथा अन्िरािखरिय गैरसरकारी संस्थािरू व्यावसाखयक, पारदशी र उत्तरदायी भई राखरिय प्राथखमकिाको 

क्षेरमा पररचालन भएका िुन,े गैरसरकारी संस्था पररचालन एवम ्खनयमन सम्बन्धी नयाुँ काननू 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 िज षिा, कायाषन्ियन ि अन गिन िथा 

िूल्याङ्कन 

११.१ योजना िज षिा िथा कायाषन्ियन 

१. पृष्ठभूमि  

योिनाबि खवकास प्रयासको छ दशक लामो अवखधमा राखरिय योिना प्रणाली संस्थागि िुनकुा साथै आखथिक 

सामाखिक खवकासको क्षेरमा मित्त्वपणूि उपलखब्ध िाखसल भएका छन ्। पखिलो योिनाकालदखेि नै सामाखिक-आखथिक 

क्षेरमा उल्लेख्य उपलखब्ध िाखसल गने लक्ष्यसखिि रणनीखि र कायिक्रम समावेश गरी आवश्यक स्रोिको खवखनयोिन गद ै

आएको भए िापखन अपके्षाकृि उपलखब्ध भन ेिाखसल िुन सकेको छैन । योिना प्रणालीलाई रािनखैिक पररवििनसापके्ष 

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 आबि गद ै लखगएको छ । पररवखििि संघीय संरचना अनसुार प्रदशे र स्थानीय ििमा समेि योिना 

प्रणालीको खवकास गरी संस्थागि गन ेप्रयास बमोखिम प्रदशे ििमा योिनाबि खवकासको संस्थागि व्यवस्था भएको छ 

। 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 बैंक स्थापनाको प्रयास 

भइरिकेो छ ।  

पन्रौं योिना संघीय प्रणाली अनसुार संखवधान कायािन्वयन गन े पखिलो योिना भएकाले िीव्र आखथिक वखृि, 

उत्पादनशील रोिगारी खसििना र खवकासका प्रखिफल र अवसरिरूमा समिामलूक पिुुँच स्थाखपि गद ै‘समदृ्ध नपेाल, 

सखुी नपेाली’ को राखरिय सोच र 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 मलू्याङ्कन प्रणालीको संस्थागि खवकास र 

सदुृढीकरणमा यो योिना केखन्द्रि रिकेो छ ।  

२. प्रि ख सिस्या 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको साझा अखधकार सचूीको काननूी व्यवस्था र मापदण्ड स्पष्ट निुन,ु योिना ििुिमालाई 

ि्यपरक र नखििामलूक बनाई कायािन्वयन पद्घखिसुँग िोड्न नसक्न,ु संघीय प्रणाली अनरुूप िण्डीकृि ि्याङ्क 
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उपलब्ध निुन,ु आखथिक योिना समिू खक्रयाशील नभएकाले योिना ििुिमा सम्बन्धी दक्ष र अनभुवी िनशखिको 

अभाव िुन ु योिना ििुिमा सम्बन्धी प्रमिु समस्या िुन ्। साथै, ििुिमाको अवस्थामा कायािन्वयन गने सरोकारवाला 

खनकायको न्यनू सिभाखगिाको फलस्वरूप योिनामा अपनत्वको कमी िुन,ु कायािन्वयनमा लैिान ु पने आयोिना 

खव्ेषण र छनौि गने पद्घखि वैज्ञाखनक निुन,ु योिना कायािन्वयन गने खनकायको क्षमिा कमिोर िुन,ु सरोकारवाला 

खनकायिरूमा संस्थागि स्मरण प्रणाली कमिोर िुन,ु योिनाको ििगि आबद्घिा र वगीकरण स्पष्ट भइनसक्न,ु 

आवश्यकिा अनसुार सम्बखन्धि खनकायिरूको पनुसंरचना िुन नसक्न,ु छररएका िथा िुके्र आयोिनािरूको वािुल्यिा 

कायमै रिन,ु खवषय क्षेरगि मन्रालय िथा खनकायमा योिना सम्बि िनशखिको क्षमिा खवकासमा पयािि ध्यान पगु्न 

नसक्न ुर सांगठखनक एवम ्कायि प्रणालीगि सधुार निुन ुर कायि सम्पादन सम्झौिा संस्थागि िुन नसक्न ुआयोिनािरूमा 

दोिोरो स्रोि खवखनयोिनको अवस्था रिन ुयोिना कायािन्वयनमा समस्या रिकेा छन ्। 

३. च नौिी ि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 सामजिस्य कायम गरी स्रोि-साधनको सखुनखश्चििा गनुि, संघीय प्रणाली अनरुूप योिना ििुिमा सम्बन्धी 

सङ्गठनात्मक संरचना, प्रखक्रया िथा खवखधमा सधुार गनुि, योिना ििुिमामा संलग्न िुनै िीन ििका खनकायिरूको क्षमिा 

अखभवखृि गनुि र संलग्न िनशखिको क्षमिा खवकास गरी संस्थागि सदुृढीकरण गनुि प्रमिु चनुौिी िुन ्। साथै, 

सावििखनक िररद प्रखक्रयालाई चसु्ि बनाउन,ु आयोिना व्यवस्थापनमा सधुार गरी कायािन्वयनमा प्रभावकाररिा 

ल्याउन,ु खवत्तीय संघीयिाको स्पष्ट कायियोिना बनाई योिना कायािन्वयनमा आवि गनुि, कायािन्वयनमा संलग्न िुन े

खनकायिरूका बीचमा समन्वय र सिकायिको वािावरण खवकास गनुि, स्रोि-साधनको खववेकपणूि वगीकरण िथा 

प्राथखमकीकरण गनुि र कायिक्रम िथा आयोिनामा संलग्न िुने िनशखिलाई खनखश्चि अवखधसम्म अखवखछन्न रूपमा सोिी 

कायिमा संलग्न गराउन ुसमेि चनुौिीका रूपमा रिकेा छन ्। 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििका सरकारको खवकासप्रखि उच्च प्रखिबििा िुन,ु खवकास योिना िथा कायिक्रम 

कायािन्वयनको लाखग आवश्यक पन े स्रोि-साधनको लाखग खवत्त सबलीकरणको अवस्था रिन ु र खवत्तीय दायरा 

फराखकलो िुुँद ैिान,ु आवश्यक ि्याङ्कीय आधार खवस्िार िुन,ु खदगो खवकास लक्ष्यको कायािन्वयन िथा सामाखिक-

आखथिक रूपान्िरणका लाखग दीघिकालीन सोचको अवधारणा अगाखड आउन,ु संखवधानको कायािन्वयन िथा संघीय 

ढाुँचा अनरुूप नीखिगि, काननूी, संस्थागि र संरचनागि पररवििन िुन,ु योिना प्रखक्रयालाई थप नखििामलूक, सन्िुखलि, 

समन्याखयक र समावेशी बनाउन ेप्रयास िुन,ु खवकास सिायिाको प्रखिबििा बढ्द ै िान,ु प्रकोप उत्थानशील योिना 

ििुिमा िथा कायािन्वयनमा िोड खदइन ु र खशक्षामा बढ्दो लगानीका कारण दक्ष िनशखिको उपलब्धिा योिना 

प्रखक्रयालाई प्रभावकारी बनाउने अवसरका रूपमा रिकेा छन ्। साथै, प्रदशे िथा स्थानीय ििमा योिना प्रखक्रया िथा 

व्यवस्थापनका लाखग संस्थागि व्यवस्थाको थालनी िुन,ु मध्यमकालीन िचि संरचना कायािन्वयनको काननूी व्यवस्था 

िुन,ु खवत्तीय संघीयिाको कायािन्वयन आरम्भ िुन ुर ििगि रूपमा कमिचारीको समयोिन िथा व्यवस्थापन आरम्भ िुन ु

िस्िा अवसर समिे रिकेा छन ्। 
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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 । 

४.३ उदे्दश्य 

राखरिय सोच र लक्ष्य िाखसल िुन ेगरी संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा समन्वयात्मक, नखििामिुी र सबल योिना 

ििुिमा पद्घखिको खवकास गनुि ।  

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. दीघिकालीन सोच र राखरिय 

प्राथखमकिाका आधारमा योिना 

ििुिमा गन े। 

१. संखवधानमा उखल्लखिि राज्यको खनदशेक खसिान्ि िथा नीखि 

सापेक्ष कायिक्रमिरू समावेश गरी योिना ििुिमा गररनेछ । 

२. दीघिकालीन सोचका आधारमा सबै ििका योिनािरू ििुिमा 

गररनेछ । 

३. खदगो खवकासका लक्ष्यिरूको कायािन्वयनलाई मध्यनिर गरी 

ििगि योिनािरू ििुिमा गररनेछ । 

४. सबै ििमा आयोिना बैंक स्थापना गरी सोमा समावेश 

आयोिनाको प्राथखमकीकरण गरी कायािन्वयनमा लखगनछे । 

५. आयोिनाको पखिचान, मलू्याङ्कन, छनोि िथा 

प्राथखमकीकरणका लाखग मन्रालयगि रूपमा आयोिना खवकास 

सम्बन्धी स्रोि सखििको संरचनाको व्यवस्था र सदुृढीकरण  

गररनेछ ।  

६. दीघिकालीन सोच कायािन्वयन गनि खवषय क्षरेगि गरुुयोिना ििुिमा 

गररनेछ । 

२. योिना ििुिमाको प्रखक्रयागि पक्षमा 

सधुार गन े। 

१. खवगिका योिनाको समीक्षा गरी खसकाइ, अनभुव र पषृ्ठपोषणका 

आधारमा योिना ििुिमा प्रखक्रयालाई प्रभावकारी बनाउन ेप्रणाली 

खवकास गररनेछ ।  

२. योिना ििुिमालाई कायािन्वयनयोग्य र नखििामिुी बनाउन 

योिनाले आत्मसाि गने लक्ष्य िथा आवश्यक पने स्रोिको यथाथि 

अनमुान गन ेपद्घखिको खवकास गररनेछ । यसका लाखग आवश्यक 

पने ि्याङ्कको उत्पादन र व्यवस्थापनमा सधुार गररनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

३. योिना ििुिमाको क्रममा नै कायािन्वयनका लाखग आवश्यक 

संस्थागि संरचना, स्रोि, खिम्मेवारी र अनगुमन िथा मलू्याङ्कन 

पद्घखिको स्पष्ट व्यवस्था गररनेछ ।  

४. सबै ििमा समावेशी र सिभाखगिामलूक योिना ििुिमा पद्घखिको 

खवकास गररनछे । ििगि सरकार, खनिी िथा गरैसरकारी क्षेर, 

नागररक समाि, प्राखज्ञक वगि र अन्य सरोकारवालाको 

सिभाखगिामा योिना ििुिमामा सविपक्षीय अपनत्व अखभवखृि 

गररनेछ । 

३. संघीय संरचना अनकूुल िुनगेरी 

खवद्यमान योिना प्रणालीको 

सदुृढीकरण िथा खवकास गन े। 

१. संघीय संरचना अनकूुल िीन ििमा योिना प्रणाली खवकास 

गररनेछ । 

२. योिना र मध्यकालीन िचि संरचनालाई संघ, प्रदशे र स्थानीय 

ििमा संस्थागि गरी योिनाका खवखभन्न िि र अवयवबीच 

कायिमलूक सम्बन्ध कायम गररनेछ । 

३. िीन ििका योिना िथा कायिक्रम ििुिमाको चरणमा दिेा पन े

समस्याको सम्बोधन गन ेिथा ििगि समन्वय प्रभावकारी बनाउन े

प्रणालीको खवकास गररनेछ । 

४. प्रादखेशक र स्थानीय ििका योिना ििुिमा गदाि राखरिय सोच र 

लक्ष्यलाई मध्यनिर गरी राखरिय योिनाले खलएका मलूभिू 

खसिान्ि, सोच र लक्ष्यलाई अनसुरण गररनछे । राखरिय योिनाले 

प्रादखेशक र स्थानीय ििका योिनालाई समेि मागिखनदशे र 

सििीकरण गने पद्घखिको खवकास गररनेछ । 

४. योिना ििुिमामा संलग्न सावििखनक 

खनकाय एवम ्खनिी, सिकारी िथा 

सामदुाखयक क्षेरको क्षमिा खवकास 

िथा सदुृढीकरण गरी ग्रिण क्षमिा 

अखभवखृि गन े। 

१. योिना, अनगुमन िथा मलू्याङ्कन सम्बन्धी खनकायिरूलाई 

खवखशष्टीकृि खनकायको रूपमा खवकास गररनछे । 

२. संघीय िथा प्रदशे मन्रालय र िीन ििमा रिकेा खवकास सम्वि 

खनकायिरूमा योिना एकाइिरूको संस्थागि व्यवस्था गरी कायि 

खवखशष्टीकरण गररनेछ । 

३. िीन ििमा रिकेा योिना सम्बन्धी खनकाय र एकाइिरूको 

संस्थागि क्षमिा खवकास गररनेछ ।  

४. योिना ििुिमा िथा कायािन्वयनमा संलग्न िीन ििमा कायिरि 

िनशखिको क्षमिा खवकास िथा िवाफदखेििा अखभवखृि 

गररनेछ ।  

५. योिना कायािन्वयनको प्रखक्रयागि 

पक्षमा सधुार गन े। 

१. योिनामा समावेश भएका कायिक्रम/आयोिना कायािन्वयनको 

ििगि िथा खनकायगि खिम्मेवारी िोकेर कायािन्वयनमा लखगनछे ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

२. कायिक्रम/आयोिना कायािन्वयनको समय िाखलका बनाई लाग ू

गररनेछ । यस अनसुार सावििखनक िररद प्रखक्रयालाई चसु्ि 

बनाइनछे । 

३. कायिक्रम/आयोिना कायािन्वयनको लाखग आवश्यक स्रोिको 

उपलब्धिा, पररचालन, खनकासा, िचि िथा प्रखिवेदन गन े

प्रणालीमा सधुार गररनछे । 

४. मध्यमकालीन िचि संरचना िथा वाखषिक कायिक्रमलाई योिना 

कायािन्वयनसुँग आबि गररनछे । मध्यमकालीन िचि संरचनालाई 

अखनवायि शिि मानी स्रोि सखुनखश्चििा गने प्रणालीको खवकास 

गररनेछ । 

६. संघीय संरचना अनकूुल योिना 

कायािन्वयनको लाखग संस्थागि 

संरचनाको व्यवस्थापन गने । 

१. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा योिना कायािन्वयन सम्बन्धी 

संयन्रको स्थापना िथा सदुृढीकरण गररनछे । 

२. आखथिक योिना िथा ि्याङ्क सेवालाई पणूि खक्रयाशील गराई 

िीन ििमा आयोिना व्यवस्थापन, अनगुमन िथा मलू्याङ्कन 

प्रणालीमा िदनरुूप कमिचारी व्यवस्थापन गररनछे ।  

३. योिना ििुिमा िथा बििे व्यवस्थामा लेिा उत्तरदायी 

अखधकारीलाई थप खिम्मेवार बनाउने गरी काननूको पररमाििन 

गररनेछ । 

४. सबै ििमा योिना सम्बन्धी व्यवस्थापन सचूना प्रणाली खवकास 

गरी कायािन्वयनमा ल्याइनेछ ।  

७. आयोिनाको व्यवस्थापन र 

कायिक्रम कायािन्वयनमा सधुार गने । 

१. सावििखनक िररद, प्राकृखिक स्रोि-साधन िथा िनशखि 

पररचालन सम्बन्धी काननूी, नीखिगि, संस्थागि र प्रखक्रयागि 

सधुार गररनेछ ।  

२. बिृि ् पवूािधार खनमािण लगायि खवषय क्षेरगि रूपान्िरणकारी 

आयोिना िथा कायिक्रम कायािन्वयन गररनछे । 

३. भौगोखलक, प्रादखेशक र क्षेरगि सन्िुलन कायम िुन ेगरी कायिक्रम 

िथा आयोिना प्राथखमकिाका आधारमा कायािन्वयन गररनेछ ।  

४. आयोिना बैंकमा छनौि भएका प्राथखमकिा प्राि आयोिना मार 

कायािन्वयन गररनछे । 

५. योिना कायािन्वयनको लाखग अन्िरखनकाय समन्वय र बिुक्षरेीय 

िस्िक्षेप गरी नखििा सखुनखश्चि गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

६. समस्याग्रस्ि िथा रूग्ण कायिक्रम / आयोिनािरूलाई पनुः 

प्राथखमकीकरण गरी औखचत्यिाको आधारमा कायािन्वयनलाई 

खनरन्िरिा खदने, गाभ्ने वा बन्द गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

संघीय संरचना बमोखिम योिना ििुिमा सम्बन्धी काननूी, 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 गने खनकायको संस्थागि 

सदुृढीकरण िथा िनशखिको क्षमिा अखभवखृि भएको िुनेछ । 

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 कायि 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 गराउन ु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 संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको योिना ििुिमा ििसम्म 

खवस्िार भएको अवस्थामा यसले दशेको खवत्तीय अनशुासन कायम गनि र लगानीका थप अवसर ििुाउन एवम ्

आयोिना कायािन्वयनमा कुशलिा िाखसल गनि मित्त्वपणूि योगदान गनछे । 

२. प्रि ख सिस्या  

आयोिनाको पखिचान, छनोि, मलू्याङ्कन िस्िा पवूिियारीका प्रखक्रया खबना कायािन्वयन गन े प्रचलन रिन,ु 

आयोिनाको आवश्यकिा र योगदान सम्बन्धी ि्यगि सचूना पयािि निुन,ु खवषय क्षेरगि गरुूयोिना िथा योिनाको 

अभाव लगायिका कारणले खवकास आयोिना 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. च नौिी िथा अिसि 

आयोिना चक्रको समखुचि व्यवस्थापन, आन्िररक र बाि् य स्रोि-साधनको पररचालन, न्यायोखचि खविरणको 

साथै सम्बखन्धि सबै पक्षको सियोग, समन्वय र प्रखिबििा िाखसल गने कायि चनुौिीपणूि रिकेो छ । खवगिमा 
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अपररपक्व रूपमा गररएका आयोिना पखिचान र छनोिले ल्याएको दीघिकालीन नकारात्मक प्रभावलाई कम गदै 

िानकुा साथै आयोिना बैंकको खसिान्ि र मान्यिालाई अनसुरण िथा कायािन्वयन गन-ेगराउन ेकायि चनुौिीपणूि छ । 

सरकारको नीखि िथा कायिक्रममा राखरिय आयोिना बैंक स्थापना गन े गराउन े व्यवस्था उल्लेि िुन,ु 

प्राथखमकिाको क्षरेमा सावििखनक लगानी पररचालन गन े नीखि िुन,ु आगामी आखथिक वषििरूको लाखग आयोिना 

छनोिको आधार िय िुन,ु खवकास साझेदारिरूको चासो िथा सियोगको प्रखिबििा िुन ु र िीन ििका सरकारमा 

आयोिना बैंकको मित्त्वपणूि भखूमका रिन ुअवसरको रूपमा रिकेा छन ्। राखरिय आयोिना बैंकमा समावेश भएका 

आयोिना सावििखनक वा खनिी क्षरे एवम ्सावििखनक खनिी साझेदारीमा समेि लगानीयोग्य िुनेछन ्।  

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि  

४.१ सोच 

आयोिना ििुिमा िथा व्यवस्थापनमा सशुासन अखभवखृि गरी िीव्र 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 िथा मलू्याङ्कन प्रखक्रया िथा प्राथखमकीकरण 

गने प्रणालीको खवकास र अभ्यास गनुि गराउन ु। 

२. आयोिना बैंकका खसिान्ि र मान्यिा अनरुूप प्रदशे र स्थानीय िििरूमा समेि त्यस्िो प्रणालीको स्थापना 

गनि आवश्यक सििीकरण गनुि ।  

४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. ि्यपरक र मापदण्डमा 

आधाररि आयोिना 

पखिचान, मलू्याङ्कन, छनोि 

िथा प्राथखमकीकरण गरी 

राखरिय आयोिना बैंकको 

स्थापना गन े। 

१. आयोिनािरूको पखिचान, मलू्याङ्कन, छनोि िथा प्राथखमकीकरणको 

मापदण्ड बनाई लाग ू गनिको लाखग आवश्यक काननू िथा संस्थागि 

संरचना ियार गररनेछ । 

२. राखरिय आयोिना बैंकमा समावशे भएका आयोिनािरूको व्यवखस्थि 

अखभलेिीकरणका लाखग राखरिय आयोिना बैंक व्यवस्थापन सचूना 

प्रणाली (National Project Bank Management Information 

System) मा आबि गरी आयोिना छनोि प्रणालीको पणूि रूपमा 

खवकास गररनेछ ।  

३. राखरिय योिना आयोगमा राखरिय आयोिना बैंक पणूि रूपमा सजचालन 

गररनेछ ।  
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४. सम्भाव्यिा अध्ययन भइसकेका आयोिनालाई मार प्राथखमकिाको 

आधारमा छनोि गरी कायािन्वयन गररनछे ।  

५. राखरिय योिना आयोगबाि खवशेष पररखस्थखिमा आवश्यक आयोिनाको 

पखिचान गरी सम्भाव्यिा अध्ययन प्रखक्रया अखघ बढाइनछे । 

६. राखरिय आयोिना बैंक माफि ि आयोिनाको पखिचान, प्राथखमकीकरण र 

नखििाको सखुनखश्चििा गररनछे । 

२. प्रदशे र स्थानीय िििरूमा 

आयोिना बैंक प्रणालीको 

स्थापना गन ेिफि  आवश्यक 

कायििरू गनि गराउन 

सििकिािको भखूमका खनवािि 

गन े। 

१. प्रदशे र स्थानीय ििमा आयोिनािरूको पखिचान, मलू्याङ्कन र छनोि 

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 आयोिनािरूको 

व्यवखस्थि अखभलेिीकरणका लाखग आयोिना बैंकलाई खवद्यिुीय 

व्यवस्थापन सचूना प्रणालीमा आबि गररनेछ । 

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 मलू्याङ्कन गरी पनुः प्राथखमकीकरण गररनछे । 

५. अपेमक्षि उपलमधध 

 राखरिय आयोिना बैंक स्थापना भई पणूि रूपमा सजचालन भएको िुनेछ । 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 । 
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११.३ िहगि सम्बन्ध िथा अन्ििसिकाि सिन्िय 

१. पृष्ठभूमि 

नेपालको संखवधानले गरेको राज्य संरचना सम्बन्धी 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 प्रयास अखघ बढाउन ु परेको छ । यी िीन ििको सम्बन्ध 

सिकाररिा, सिअखस्ित्व र समन्वयका खसिान्िका आधारमा िुन ेसंवैधाखनक व्यवस्था छ । िीन ििले संखवधान प्रदत्त 

अखधकारको मित्तम प्रयोग माफि ि खवकास र सशुासनमा प्रखिस्पधाि िथा आवश्यकिा अनसुार सियोग र सिकायि गरी 

अन्िरसरकार समन्वयलाइि मिबिु बनाउुँद ैराखरिय खवकासमा योगदान परु् याउन ुआिको आवश्यकिा िो । 

२. प्रि ख सिस्या 

संखवधानमा संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको अखधकारका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाका बारेमा आ-आफ्नै बझुाइ 

रिन,ु रािस्व बाुँडफाुँिको खवषयमा िीन ििबीच फरक मि रिन,ु एकअकािमा समन्वयको लाखग काननूी िथा संस्थागि 

व्यवस्था सदुृढ नसक्न ुर िीन ििबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी र पररणाममिुी बनाउन नसक्न ुिस्िा प्रमिु समस्या 

रिकेा छन ्।  

३. च नौिी ि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 अखभवखृि गनुि र ििगि समन्वयको लाखग 

काननूी िथा संस्थागि व्यवस्था सदुृढ गनुि प्रमिु चनुौिी रिकेा छन ्।  

मलुुकले संघीय लोकिाखन्रक गणिन्रात्मक शासन प्रणालीसखिि संघीय राज्य प्रणाली अवलम्बन गनुि, संघीयिा 

कायािन्वयनले गखि खलन,ु िीन ििको सरकार माफि ि िनिालाइि खदनपुने सेवा नखिकबाि प्रदान गररने व्यवस्था िुन,ु िीन 

ििल ेआ-आफ्नो क्षेराखधकार अनसुार खवकास खनमािणको कायि अगाखड बढाउन ुप्रमिु अवसर रिकेा छन ्।  

४. सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि 

४.१ सोच 

सदुृढ ििगि सम्बन्ध र उपलखब्धमिुी अन्िरसरकार समन्वय ।  

४.२ लक्ष्य  

संघ, प्रदशे र स्थानीय िि बीचको सम्बन्धलाइि सदुृढ, सबल र सक्षम बनाउन े। 

४.३ उदे्दश्य  

१. संघीय शासन प्रणाली कायािन्वयनमा दखेिएका अन्यौल ििाउन अन्िरसरकार समन्वय माफि ि खवकास र 

सशुासनमा िेवा परु् याउन ु। 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

376 | पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) 

२. संघ, प्रदशे र स्थानीय ििको एकल िथा साझा अखधकारको बझुाइमा एकरूपिा ल्याई अन्िरसरकार समन्वय 

सदुृढ गनुि ।  

३. प्रभावकारी एवम ्उपलखब्धमलूक ििगि सम्बन्धको लाखग आवश्यक काननूी िथा संस्थागि संयन्रको खनमािण 

गनुि । 

४. स्रोि खविरण एवम ्बाुँडफाुँि, खवकास र 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 काननू 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, काननू खनमािण िथा 

कायािन्वयनको लाखग संघले आवश्यक सििीकरण गररनछे । 

३. िीन ििको सरकार बन्नअुखघ नपेाल सरकारले सजचालन गरेका 

आयोिना िथा खिल्ला र क्षेरीय रूपमा रिकेो िग्गा िथा सम्पखत्त 

आवश्यकिा र औखचत्यका आधारमा सम्बखन्धि ििलाइि िस्िान्िरण 

गररनेछ ।  

२. िीन ििको सरकारबीचको 

समन्वयमा अखभवखृि गरी खवकास 

खनमािण, सेवाप्रवाि िथा िनिासुँग 

प्रत्यक्ष सरोकारका खवषयलाइि 

प्रभावकारी बनाउन े। 

१. अन्िरप्रदशे पररषद ् िथा प्रदशे समन्वय पररषदक्ो सदुृढीकरण 

माफि ि िीन ििको समन्वयलाइि प्रभावकारी बनाइनेछ । अन्िरप्रदशे 

पररषदक्ो सखचवालय गठन गरी समन्वयलाइि सिि बनाइनछे । 

२.  खवकास खनमािण र सेवा प्रवािमा चसु्ििा ल्याउन िनिालाइि प्रदान 

गररने सेवािरू छररिो र प्रभावकारी बनाइनेछ । 

३. स्थानीय ििबाि भएका कामकारवािी िथा सेवाप्रवािको 

आवश्यकिा अनसुार प्रदशे िथा संघबाि र प्रदशेको 

कामकारवािीको केन्द्रीयस्िरबाि अनगुमन र सििीकरण गररनेछ । 

४. िीन ििबीच समन्वय कायम गनिको लाखग आवश्यक काननू खनमािण 

गररनेछ । 
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िणनीमि कायषनीमि 

३. आ-आफ्नो ििको खवकास र 

सशुासन अखभवखृि गनिको लाखग 

सरकारिरूबीच प्रखिस्पधाित्मक 

वािावरण खसििना गन े। 

 

१. खवकासका गखिखवखधलाइि िीव्रिा खदन र सशुासन प्रवद्घिन गनि सबै 

ििबाि कायिक्रमसखििका योिना बनाइि लाग ूगररनेछ । 

२. मानव खवकास सचूकाङ्कमा उल्लेख्य प्रगखि िा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 िुनेछ । िीन ििबीच समन्वय 

गनि काननूी 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 अखभवखृि भएको 

िुनेछ । िनिालाइि अनभुिू िुने गरी खवकास र सशुासन कायम भएको िुनेछ । 

११.४ अन गिन ि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 मित्त्वपणूि भखूमका 

रिन्छ । संखवधानले राखरिय नीखिको कायािन्वयन िथा सशुासनको सन्दभिमा समेि अनगुमन िथा मलू्याङ्कनलाई मित्त्व 

खदई फराखकलो दायरामा रािेको छ । खवकास आयोिनािरूको व्यवखस्थि अनगुमन िथा मलू्याङ्कनका लाखग राखरिय 

अनगुमन िथा मलू्याङ्कन खदग्दशिन, २०७५ कायािन्वयनमा रिकेो छ । प्रदशेको अनगुमन िथा मलू्याङ्कन प्रणाली 

खवकासका लाखग प्रदशे अनगुमन िथा मलू्याङ्कन खदग्दशिन, २०७५ (नमनुा) ियारी र संप्रेषण गरी सििीकरण गररएको 

छ । खदगो खवकास लक्ष्यमरैी अनगुमन िथा मलू्याङ्कनका लाखग सचूक ियार गरी प्रदशेगि रूपमा समेि ि्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. प्रि ख सिस्या 

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 आबि गरी परुस्कार र दण्डको व्यवस्था गराउन नसक्न,ु 

अनगुमन िथा मलू्याङ्कन प्रणालीसुँग आबि िनशखिको पयािि क्षमिा खवकास गनि नसक्न ुर यसका लाखग साधन-

स्रोिको अपयािििा रिन ुप्रमिु समस्या िुन ्। 

३. च नौिी ि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 िथा सचूना खसििना गरी प्रगखि समीक्षा गनुि, अनगुमन िथा 

मलू्याङ्कन क्षरेमा 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 

ििमा अनगुमन िथा मलू्याङ्कनमा सखक्रय िुन,ु अनगुमन िथा मलू्याङ्कन सम्बन्धी नीखिगि नमनुा मागिदशिन ििुिमा 

िुन,ु मलू्याङ्कनका क्षेरमा प्रखिखष्ठि राखरिय िथा अन्िरािखरिय संस्थासुँगको साझेदारी र सिकायिमा वखृि िुन ुर अनगुमन 

िथा मलू्याङ्कनलाई सबैले आत्मसाि गनुि िस्िा अवसर रिकेा छन ्। 

४. 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 योिना िथा 

कायिक्रमको खनधािररि लक्ष्य िाखसल गन े। 

४.३ उदे्दश्य 

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििमा नखििामलूक अनगुमन िथा मलू्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागि गनुि । 
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४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१.  काननूी र नीखिगि व्यवस्था 

गरी अनगुमन िथा 

मलू्याङ्कन प्रणालीलाई 

सबल र सदुृढ बनाउन े। 

१. अनगुमन िथा मलू्याङ्कन ऐन ििुिमा गरी कायािन्वयन गररनछे ।  

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 

अन्िरखनकायगि िथा 

अन्िरसरकारी समन्वय र 

सिकायिको खवकास गन े।  

 

१. संघीय संरचना अनरुूप अनगुमन िथा मलू्याङ्कन सम्बन्धी भखूमका 

प्रभावकारी बनाउन सो सम्बन्धी अन्िरखनकाय/अन्िरसरकारी समन्वय र 

सिकायि सबल बनाइनेछ ।  

२. िीन ििमा वाखषिक अनगुमन िथा मलू्याङ्कन कायियोिना ियार गरी 

िदनरुूप कायि सम्पादन गररनछे ।  

३. योिनाको मध्यावखध मलू्याङ्कन गरी लक्ष्य, रणनीखि र कायिनीखि िथा 

कायिक्रम र आयोिनालाई आवश्यकिा अनसुार पनुरावलोकन गररनछे । 

४. आयोिना ििुिमाकै क्रममा सोचिाखलका िथा सरल, स्पष्ट, मापनयोग्य र 

भरपदो नखििा सचूकिरू समावेश गने व्यवस्था गररनछे ।  

५. एकीकृि अनगुमन िथा मलू्याङ्कन प्रणालीको खवकास गरी संघ, प्रदशे र 

स्थानीय ििबीच आयोिना प्रगखि सम्बन्धी सचूना प्रणाली खवकास 

गररनेछ । 

६. िीन ििको सरकारको सिभाखगिामा प्राथखमकिा प्राि खवकास 

आयोिनािरूको संयिु अनगुमन गररनेछ । 

७. खिल्ला समन्वय सखमखि लगायि अनगुमन र समन्वयकारी खनकायिरूलाई 

अनगुमन िथा मलू्याङ्कन कायिमा प्रभावकारी बनाइनेछ । 

३.  अनगुमन िथा मलू्याङ्कन 

कायिमा आबि 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 क्षरेमा कायिरि राखरिय/अन्िरािखरिय संस्थासुँग सिकायि 

गररनेछ ।  
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िणनीमि कायषनीमि 

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 । 

४. खवकास कायिक्रम िथा 

आयोिनािरूको समस्या 

ित्काल/समयम ैसमाधान 

गराउने संरचनाको खवकास 

गन े। 

 

१. राखरिय गौरवका आयोिना, रूपान्िरणकारी आयोिना, प्रमिु कायिक्रम र 

प्राथखमकिा प्राि आयोिनाका समस्या समाधान गनि सक्ने अखधकार 

सम्पन्न खवशेष संयन्र 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 खनकाय सखम्मखलि संयिु अनगुमन िोली गठन गरी 

कायिक्रम/आयोिना अनगुमन गने प्रणाली 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 पद्घखि खवकास भएको 

िुनेछ । साि विै 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 अपेखक्षि उपलखब्ध प्राि गनि सियोग पगुेको िुनेछ ।  

११.५ जोमखि व्यिस्थापन 

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, अन्िरक्षरेगि 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 िुन े राखरिय गौरवका आयोिना, रूपान्िरणकारी आयोिना, प्रमिु कायिक्रम लगायिका 

आयोिना र कायिक्रमले योिनाको कायािन्वयन पक्षलाई खनक्यौल गनछे । िसथि योिना ििुिमा गदाि खलइएका मान्यिा र 

पवूािनमुान अनरुूप सम्भाव्य िोखिम प्रक्षेखपि अवस्था अनरुूप खनयन्रणको दायराखभर रिने अनमुान गररएको छ ।  
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२. जोमखि पक्ष 

२.१ बाह् 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 गन ेआखथिक एवम ्खवत्तीय नीखि 

िथा खिनीिरूको आखथिक खस्थखि, बिार िथा उत्पादन अवस्था, खवश्व बिारमा आउन सक्ने असन्िलुन िथा आखथिक 

सङ्किबाि 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 मलू्यवखृि, खवदशेी खवखनमय नीखि, अन्िरािखरिय मलू्यमा आउन े

उिार-चढावको प्रभाव, मौसमी प्रखिकूलिाका कारण कृखषिन्य उत्पादन िथा आपखूििमा आउन ेउिार-चढावको प्रभाव 

िस्िा पक्षिरू िोखिमको रूपमा रिकेा छन ्। योिनाका समखष्टगि र खवषय क्षरेगि नीखि िथा रणनीखिले यी पक्षलाई 

समग्र रूपमा सम्बोधन गद ैबाि् य क्षेरको स्थाखयत्व 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 वखृि, कोखभड-१९ को खवश्वव्यापी मिामारी िथा अन्य मिामारी एवम ्

खवपदक्ा कारणबाि पखन योिनाले खलएका लक्ष्यिरू प्राखिमा नकारात्मक असर पन ेिोखिम रिकेा छन ्।  

२.२ आन्िरिक जोमखि 

 यस अन्िगिि रािनीखिक, आखथिक, खवत्त, मौखद्रक, प्राकृखिक, शासकीय र सामाखिक िथा कायि संस्कृखििन्य 

िोखिम रिकेा छन ्। नपेालको अथििन्र खवस्िारका क्रममा रिकेाले आन्िररक उत्पादनमा वखृि नभएसम्म खनयािि-

आयाि अनपुािमा अपेखक्षि सधुार निुने र उत्पादनशील क्षेरको खवकासका लाखग चालु िािामा अत्यखधक दवाब पनि 

सक्ने अवस्था आउन सक्छ । आन्िररक रूपमा रािनीखिक अखस्थरिा भई लगानीको वािावरण िल्बखलएमा वा 

आन्िररक सरुक्षा खस्थखि कमिोर भएमा पखन अथििन्रमा नकारात्मक असर पनिसक्ने िोखिम िुनसक्छ । साथै, 
िलवाय ुपररवििनका दृखष्टकोणले नेपाल अत्यन्ि िोखिमपणूि रिकेाले यसबाि योिना अवखधमा िनिीवन, उत्पादन, 

पवूािधार िथा अन्य क्षेरमा प्रखिकूल असर पनि सक्ने दखेिन्छ । साथै, आन्िररक िथा अन्िरदशेीय उत्सििनका कारण 

भइरिकेो र आगामी खदनमा थप बढ्नसक्ने वाय ुप्रदषुण खनयन्रण गनि िथा स्वच्छ र िररि अथििन्र खनमािण गने कायि 

चनुौिीपणूि छ ।  

प्राकृखिक रूपले नेपाल एक सम्वेदनशील मलुुकका रूपमा रिकेो छ । मलुकुको अवखस्थखि िथा भ-ूबनोिका 

कारण भकूम्प, बाढी, पखिरो, सखु्िा, िडेरी लगायिका प्राकृखिक खवपदक्ो उच्च िोखिममा 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 बिृि,् आधखुनक पवूािधार िथा खनमािणमा 

पयािि सावधानी नअपनाइएमा मलुुक आखथिक रूपमा समिृ िुुँ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 पान े र कुल गाििस््य उत्पादन िथा अथििन्रको उत्पादकत्वमा क्षखि भई लखक्षि 

उपलखब्ध िाखसल गनि अवरोध खसििना िुन सक्छ । 

 संघीय शासन प्रणाली नपेालको लाखग नयाुँ अभ्यास भएको िुुँदा प्रदशे र स्थानीय ििको संस्थागि खवकास र 

कायािन्वयन क्षमिाले खवकास योिना, नीखि िथा कायिक्रमको कायािन्वयनलाई प्रभाखवि पानेछ । साथै, योिना 

अवखधमा ििुिमा िुने वाखषिक र आवखधक योिनामा उल्लेि भएका लक्ष्य िथा रणनीखिको खनरन्िरिा खदनपुने िुन्छ । 

योिनाका लक्ष्यिरू िाखसल गनि सो अनरुूप रािनीखिक निेतृ्व, कमिचारीिन्र र नागररकको दृखष्टकोण िथा मनोवखृत्त 

एवम ् संरचनात्मक व्यवस्थामा पररवििन िुन ु आवश्यक छ । स्रोि-साधनको खवखनयोिन एवम ् सजचालन कुशलिा 

कायम गद ै कायिपद्घखि र कायिसंस्कृखिमा सधुार गनि सकेमा िोखिम पक्षको व्यवस्थापन िुन सक्छ । अथििन्रलाई 

आत्मखनभिर बनाउुँद ै खवत्तीय, मानवीय िथा भौखिक साधनको प्रभावकारी पररचालन िुन नसकेमा उखल्लखिि लक्ष्य 

िाखसल निुने िोखिम रिन्छ ।  

३. जोमखि व्यिस्थापनका िणनीमि िथा कायषनीमि 

िणनीमि कायषनीमि 

१. खवश्व अथििन्रमा आउन सक्ने 

सम्भाखवि उिार चढावको िोखिम 

पखिचान गरी नपेाली अथििन्रमा 

यसको नकारात्मक प्रभाव 

न्यनूीकरण गन े। 

१. अथििन्रमा आउन सक्ने सम्भाखवि िोखिम पखिचान गने प्रणालीको 

गररनेछ । 

२. खवदशेी मदु्राको सखजचखि वखृि 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 मित्त्वपणूि 

रारििरू िथा अन्िरािखरिय खवकास साझेदार संस्था िथा खनकायका 

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 अखभवखृि गनुिका साथै अनावश्यक आयाि 

खनयन्रण गरी आयाि व्यवस्थापन गररनेछ । 

२. नेपाली अथििन्रलाई प्रखिस्पधी र समखष्टगि आखथिक स्थाखयत्व 

कायम िुन े गरी खवदशेी खवखनमय नीखिलाई पनुरवलोकन गद ै

लखगनेछ ।  

३. भारिीय मदु्राको खवखनमय सखजचखि वखृि गनि भारििफि को खनयािि 

प्रवििन र भारिीय पयििक आगमन अखभवखृि गनि िोड खदइनेछ ।  

४. खवदशेी खवखनमयलाई उत्पादनशील क्षेरमा उपयोग गनि िोड 

खदइनेछ । 
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५. दशेगि र वस्िुगि व्यापार खवखवधीकरण गररनछे । 

४. वैदखेशक रोिगारी व्यवस्थापन र 

खवप्रेषण प्राखि िथा पररचालनमा 

दखेिएका िोखिम न्यनूीकरण गन े। 

१. औपचाररक माध्यमबाि खवप्रेषण आप्रवािमा वखृि िथा खवप्रेषण र 

खवदशेी लगानीलाई प्राथखमकिा क्षेरमा पररचालन गनि काननूी, 

संरचानागि िथा प्रखक्रयागि सधुार र प्रोत्सािनको व्यवस्था 

गररनेछ । 

२. आन्िररक रोिगारीको अवसर वखृि 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. खवप्रेषण आप्रवाि, लगानी, वैदखेशक व्यापार िथा भिुानी सन्िुलन 

सम्बन्धमा मध्यमकालीन िथा दीघिकालीन प्रक्षेपण गरी उपयिु 

रणनीखि अवलम्बन गररनेछ ।  

३. खवपदक्ो समयमा सावििखनक स्रोि पररचालनमा पनिसक्ने दवाबको 

आुँकलन गरी आवश्यकिाका आधारमा पनुःप्राथखमकीकरण 

गररनेछ । 

४. खबमा सेवाको खवकास एवम ् खवस्िार गरी आखथिक, प्राकृखिक, 

सामाखिक एवम ्अन्य कारणबाि उत्पन्न िुन ेिोखिमलाई खबमाको 

दायरामा ल्याई खवत्तीय िोखिम न्यनूीकरण गररनछे । 

५. खधिोपर िथा वस्िु खवखनमय बिारलाई स्वच्छ, प्रखिस्पधी र 

खवश्वसनीय बनाइनछे ।  

६. खधिोपर बिारमा लगानी सम्बन्धी िोखिम न्यनूीकरणका लाखग 

आवश्यक खवत्तीय उपकरणिरूको खवकास गररनछे । 

६. सावििखनक खवत्तको प्रभावकारी 

व्यवस्थापन गन े। 

१. िीन ििको खवत्तीय िोखिमको खनयखमि लेिािोिा गन ेखवखध ियार 

गरी खवत्तीय खनयन्रण प्रणालीलाई सदुृढ गररनछे ।  

२. रािस्वको आधार वखृि गन े एवम ् उच्च प्रखिफल खदने र उत्पादन 

वखृिसुँग सम्बखन्धि पवूािधारका क्षेरमा सावििखनक स्रोिको 

खवखनयोिन गररनछे । 

३. सावििखनक िचिलाई उत्पादनशील िथा प्रखिफलयिु िुने गरी 

पररचालन गररनेछ । 

४. चालु िचि व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड बनाई वाखजछि सीमाखभर 

राखिनेछ । साथै, गैरबिेिरी िचिलाई खनयन्रण गररनछे ।  
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५. योगदानमा आधाररि सामाखिक सरुक्षा लगायिका सामाखिक 

सरुक्षा प्रणालीलाई खवस्िार िथा सबल बनाइनछे ।  

६. सावििखनक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी काननू र मध्यमकालीन िथा 

दीघिकालीन रणनीखि ििुिमा गररनछे । सावििखनक ऋण व्यवस्थापन 

गदाि खवदशेी खवखनमयको िोखिम न्यनूीकरण गने रणनीखि अवलम्बन 

गररनेछ । 

७. सावििखनक ऋण पररचालन सम्बन्धी आधारिरूलाई समयानकूुल 

पनुरवलोकन िथा पररमाििन गररनछे । साथै, सावििखनक ऋणलाई 

अल्पकालीन रूपमा िथा खनखश्चि सीमाखभर पररचालन गररनछे ।  

८. मध्यमकालीन िचि संरचना ििुिमा प्रखक्रयालाई सदुृढ गरी 

यथाथिपरक बनाइनेछ । 

७. मौखद्रक िथा खवत्तीय क्षरेका 

िो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 खभत्र्याइनछे । 

३. मदु्रास्फीखि दरलाई वाखजछि सीमाखभर राखिनछे । 

४. बिार मलू्य र िरलिाको खस्थखि अनसुार मौखद्रक नीखि पररमाििन 

गररनेछ ।  

५. मलू्य स्थाखयत्व कायम िुन ेगरी सरकारी खवत्त िथा वाखषिक मौखद्रक 

नीखि िय गररनछे । 

६. खवत्तीय संस्थाको खवस्िार र प्रखवखधमैरी खवत्तीय सेवाको खवकास गरी 

खवत्तीय पिुुँच बढाइनेछ । खवत्तीय क्षरेको खनयमन प्रणाली सदुृढ 

गररनेछ । 

८. पवूािधार र सचूना प्रखवखधिन्य 

िोखिम न्यनूीकरण गन े। 

१. ऊिाि, पवूािधार, मानवीय र साइबर सरुक्षा प्रदान गन े िथा साइबर 

अपराध खनयन्रण गररनेछ । 

२. सचूना प्रखवखध सजिालीकरण िथा डािाबेस सरुक्षा सम्बन्धी 

प्रणालीमा आधखुनक प्रखवखधको अवलम्बन गररनछे । 

३. सचूना प्रखवखधको खवस्िार र पिुुँच अखभवखृि गरी खडखििल खडभाइड 

न्यनूीकरण गररनछे । 

९. प्राकृखिक प्रकोप िथा मिामारी 

लगायिका गरै प्राकृखिक खवपदक्ो 

िोखिम न्यनूीकरण र व्यवस्थापन 

१. खवपद ्िोखिम पवूािनमुान, पवूिियारी, प्रखिकायि र पनुलािभ सम्बन्धी 

अध्ययन अनसुन्धान िथा बिुप्रकोप िोखिम नक्साङ्कन र 

सचूनामा आधाररि योिना, रणनीखि र कायियोिना ििुिमा गरी लाग ू
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गन े। गररनेछ । 

२. खवपद ्िोखिम न्यनूीकरण र व्यवस्थापनका लाखग सावििखनक, खनिी 

िथा सामदुाखयक लगानी वखृि गरी समदुाय स्िरदखेि नै उत्थानशील 

क्षमिा अखभवखृि गररनेछ । 

३. राखरिय, क्षेरीय िथा खवश्वव्यापी रूपमा दिेा पनिसक्न े

मिामारीिरूको रोकथाम र खनयन्रणको लाखग आवश्यक रणनीखि 

िथा कायिक्रम खवकास गरी लाग ुगररनेछ ।  

४. खवपदक्ो िोखिम आुँकलन गरी आवश्यक पवूािधार खनमािण, दक्ष 

िनशखि खवकास र खवत्तीय स्रोि-साधनको व्यवस्था गरी खवपदक्ो 

िोखिम न्यनूीकरण िथा व्यवस्थापन गररनछे । 

५. िलवाय ु पररवििनको प्रभाव न्यनूीकरण गनि स्थानीय समदुायमा 

अनकूुलन क्षमिा अखभवखृि, सचेिना र सबलीकरण गररनछे । 

६. खवकास खनमािणका चरणमा िलवाय ु पररवििन सम्बन्धी खवषयलाई 

मलूप्रवािीकरण गररनेछ ।  

१०. शासकीय िोखिम न्यनूीकरण 

गन े। 

१. सरकारका कामकावाििीमा पारदखशििा, िवाफदखेििा र उत्तरदाखयत्व 

प्रवििन गरी सशुासन कायम गररनछे ।  

२. रािनीखिक, प्रशासखनक िथा खवत्तीय संघीयिालाई परररकृि गद ै

संघ, प्रदशे र स्थानीय ििबीचको सिकायि र समन्वयलाई 

प्रभावकारी बनाइनेछ । 

३. दीघिकालीन सोच, आवखधक योिना र वाखषिक बिेिबीच 

िादात्म्यिा र क्षरेगि नीखिसुँग सामजिस्यिा कायम गररनछे ।  

११. सामाखिक िथा कायि संस्कृखि 

सम्बन्धी िोखिम न्यनूीकरण गन े। 

१. सामाखिक सद्भाव िथा ऐक्यबििा कायम गररनछे । 

२. कामको सम्मान, सम्मानिनक काम र कामप्रखिको खिम्मेवारीलाई 

प्रवििन गररनछे । 

३. सावििखनक पदमा रिने सबै पदाखधकारीको पदीय आचरण र 

अनशुासन सम्बन्धी आचारसंखििा लाग ूगने व्यवस्था गररनछे ।  

४. पेसागि मयािदा, व्यावसाखयकिा र सदाचार प्रवििन गनि आवश्यक 

कायिक्रम सजचालन गररनेछ ।  

 

 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

386 | पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) 

 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसचूीहरू 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

2| पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१)   

 

 

 
 

 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

 

 

पन्ध्रौं योजनामा कायाान्ध्वयन हुने कायाक्रम तथा आयोजना | 387 

   

 

 

 

अनुसूची १ 

 पन्ध्रौं योजनामा कायाान्ध्वयन हुने  

कायाक्रम तथा आयोजना  

१.१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना 

 आर्थिक-सामार्िक र्िकासमा महत्त्िपरू्ि योगदान परु् याउन ेबहृत् पिूािधार र्नमािर् र संस्कृर्त तथा िातािरर् 

संरक्षर् सम्बन्धी रर्नीर्तक महत्िका आयोिनालाई आ.ि. २०६८/६९ दरे्ि रार्रिय गौरिका आयोिनाका रूपमा 

छनोट गरी कायािन्ियनमा ल्याइएको हो । यी आयोिनालाई उच्च प्राथर्मकतामा रािी स्रोत सरु्नर्ितता र 

कायािन्ियनको सघन अनगुमन गन ेव्यिस्था गररएको छ । यी आयोिनाको सङ्््या २२ रहकेो छ । रार्रिय गौरिका 

आयोिनाका रूपमा सञ्चार्लत अर्धकांश आयोिना पन्रौं योिना अिर्धर्ित्र सम्पन्न गन ेगरी कायािन्ियन चरर्मा 

रहकेा आयोिनाको कायािन्ियनमा तीव्रता र्दन ेर तयारीको चरर्मा रहकेा आयोिनालाई पिूि तयारीका सम्परू्ि कायि 

यस योिनाको पर्हलो दईु िर्िमा सम्पन्न गरी कायािन्ियनमा लैिाने रर्नीर्त रहकेो छ । सो अनरुूप यी आयोिनाका 

लार्ग आिश्यक स्रोत साधनको व्यिस्था, समन्िय तथा सहिीकरर्मा िोड र्दइएको छ । रार्रिय गौरिका 

आयोिनाको संर्क्षप्त र्ििरर् दहेाय बमोर्िम प्रस्तुत गररएको छ ।  

१. गौतम बुद्ध अन्ध्तरााष्ट्रिय ष्ट्वमानस्थल आयोजना 

आयोिनाको नाम  गौतम बदु्ध अन्तरािर्रिय र्िमानस्थल आयोिना 

र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, हिाइ यातायात 

पररचय  र्िश्विर फैर्लएका बौद्ध धमाििलम्बीको आस्थाको केन्र िगिान बदु्धको िन्मस्थल लुर्म्बनी 

र्िश्व सम्पदा सचूीमा सचूीकृत प्रमुि पयिटकीय गन्तव्य रहकेो छ । यस स्थलमा पयिटकको 

आकर्िर् िरृ्द्ध गनि यातायात पूिािधारको रूपमा रूपन्दहेीको िरैहिामा अिर्स्थत गौतम बदु्ध 

र्िमानस्थललाई स्तरोन्नर्त गरी अन्तरािर्रिय र्िमानस्थलका रूपमा र्िकास गनि यस 

आयोिनालाई रार्रिय गौरिको आयोिनाको रूपमा कायािन्ियनमा ल्याइएको छ । यसबाट 

हिाइ यात्रकुो चाप व्यिर्स्थत हुनुका साथ ै सरुर्क्षत, िरपदो र सहि अन्तरािर्रिय हिाइ सेिा 

प्रदान गनि सहयोग पगु्नेछ ।  

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

 सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

लक्ष्य सरुर्क्षत र िरपदो अन्तरािर्रिय हिाइ सेिा र्िकास र र्िस्तार माफि त नेपाललाई आकर्िक पयिटन 

केन्रका रूपमा र्िकास गने । 

उद्देश्य िरैहिामा अन्तरािर्रिय र्िमानस्थल (4E स्तर) र्नमािर् गरी अन्तरािर्रिय हिाइ सञ्िालमा 

आबद्धता अर्ििरृ्द्ध गरी पयिटकलाई आकर्र्ित गनुि । 
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२. पोखरा अन्ध्तरााष्ट्रिय ष्ट्वमानस्थल आयोजना 

प्रिाि तथा असर नेपालको हिाइ सेिा सरुर्क्षत, िरपदो, स्तरीय, सलुि, पहुुँचयोग्य र र्दगो िएको हुनेछ । र्त्रििुन 

अन्तरािर्रिय र्िमानस्थलको हिाइ चापमा कमी आएको हुने, र्िदेशी पयिटक िास गरी बौद्ध 

धमाििलम्बीहरूको आगमनमा िरृ्द्ध िई पयिटन व्यिसाय र सम्बद्ध रोिगारीमा िरृ्द्ध िएको हुने, 

हिाइ यातायात सम्बद्ध उद्योग तथा सेिाको र्िस्तार िएको हुनेछ । गरु्स्तरीय पयिटन उद्योगको 

र्िकासमा सहयोग पगुेको हुनेछ । 

प्रर्तफल िार्र्िक ७६ लाि यात्रलुाई सेिा प्रदान गने क्षमता िएको अन्तरािर्रिय र्िमानस्थल (4E स्तर) 

स्तरोन्नर्त िई सञ्चालनमा आएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  मौिदुा धािनमागि (१५०० र्मटर लम्बाइ र ३० र्मटर चौडाइ) लाई स्तरोन्नर्त (३००० 

र्मटर लम्बाइ र ६० र्मटर चौडाइ (safety runway समेत ९० र्मटर) गने, 

 तीन िटा र्लंक ट्याक्सी-िे र्नमािर् गने, 

 ठूला हिाइिहािका लार्ग पार्कि ङ् क्षेत्र (Apron) र्नमािर् गने, 

 अन्तरािर्रिय टर्मिनल ििन, र्नमािर् गने, 

 सञ्चार तथा पथ प्रदशिक उपकरर् िडान गने । 

अिर्ध सरुु: सन ्२०१५, सम्पन्न: सन ्२०२०  

कुल अनमुार्नत लागत रू. ३० अबि ९१ करोड  

कायािन्ियन अिस्था 
धािन मागि स्तरोन्नर्त िएको, ट्याक्सी-िे, पार्कि ङ् क्षेत्र र अन्तरािरिय टर्मिनल ििन र्नमािर् 

िएको र अन्य ििन र्नमािर् िइरहकेो । 

िौर्तक प्रगर्त ८५ प्रर्तशत र र्ित्तीय प्रगर्त ५५ प्रर्तशत (रू. २३ अबि १ करोड िचि) िएको ।  

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः प्रदशे नं. ५ को रूपन्दहेी र्िल्ला । 

लािार्न्ित िनसं्याः ७६ लाि यात्रु प्रर्तिर्ि । 

आयोिनाको नाम  पोिरा अन्तरािर्रिय र्िमानस्थल आयोिना 

र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, हिाइ यातायात 

पररचय नेपाल र्िर्त्रने हिाइ यात्रकुो चाप व्यिस्थापन गनि तथा सरुर्क्षत, िरपदो र सहि अन्तरािर्रिय 

हिाइ सेिा प्रदान गनि र्िद्यमान अन्तरािर्रिय र्िमानस्थलबाट कर्ठनाइ िएको हुुँदा गण्डकी प्रदशे 

लगायतका क्षेत्रको पयिटकीय र्िकास गनि कास्की र्िल्लामा अन्तरािर्रिय र्िमानस्थल र्नमािर् 

गनि यस आयोिनालाई रार्रिय गौरिको आयोिनाको रूपमा कायािन्ियनमा ल्याइएको छ । 

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

 सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

लक्ष्य सरुर्क्षत र िरपदो अन्तरािर्रिय हिाइ सेिा र्िकास र र्िस्तार माफि त नेपाललाई आकर्िक पयिटन 

गन्तव्यका रूपमा र्िकास गने । 

उद्देश्य पोिरामा अन्तरािर्रिय र्िमानस्थल (4D स्तर) र्नमािर् गरी हिाइ सेिालाई सरुर्क्षत र िरपदो 
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३. ष्ट्नजगढ अन्ध्तरााष्ट्रिय ष्ट्वमानस्थल आयोजना 

बनाउन ु। 

प्रिाि तथा असर नेपालको हिाइ सेिा सुरर्क्षत, िरपदो, स्तरीय, सलुि, पहुुँचयोग्य र र्दगो िएको हुनेछ । 

काठमाडौंमा हिाइ चापमा कमी आएको हुने, र्िदेशी पयिटक आगमनमा िरृ्द्ध िई पयिटन 

व्यिसाय र सम्बद्ध रोिगारीमा िरृ्द्ध िएको हुने, हिाइ यातायात सम्बद्ध उद्योग तथा सेिाको 

र्िस्तार िएको हुने र पयिटन क्षेत्रको गुर्स्तर िरृ्द्ध िएको हुनेछ ।  

प्रर्तफल िार्र्िक ८ लाि यात्रलुाई सेिा प्रदान गने क्षमता सर्हत अन्तरािर्रिय र्िमानस्थल (4D स्तर) 

र्नमािर् िई सञ्चालनमा आएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  २५०० र्मटर लम्बाइ र ४५ र्मटर चौडाइको धािन मागि र्नमािर् गने, 

 दईु िटा ट्यार्क्स-िे र एउटा समानान्तर ट्यार्क्स-िे र्नमािर् गने, 

 हिाइिहाि पार्कि ङ् क्षेत्र (Apron) र्नमािर् गने, 

 अन्तरािर्रिय टर्मिनल ििन, एयरपोटि अपरेशन, प्रशासर्नक ििन, कन्िोल टािर तथा 

अर्ग्न र्नयन्त्रर् लगायतका पूिािधार र्नमािर् गन,े 

 सञ्चार तथा पथप्रदशिक उपकरर् िडान गने । 

अिर्ध सरुु: आ.ि. २०७१/७२, सम्पन्न: आ.ि. २०७९/८० 

कुल अनमुार्नत लागत रू. २१ अबि ६० करोड 

कायािन्ियन अिस्था धािन मागि, ट्यार्क्स-िे र पार्कि ङ् क्षेत्र र्नमािर् सम्पन्न िएको तथा टर्मिनल ििन लगायतका 

ििन र्नमािर् कायि िरैहकेो ।  

िौर्तक प्रगर्तः ५४ प्रर्तशत र र्ित्तीय प्रगर्तः ४४.४ प्रर्तशत (रू. ६ अबि ४२ करोड िचि) 

िएको ।  

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः गण्डकी प्रदशेको कास्की र्िल्ला । 

लािार्न्ित िनसं्याः ८ लाि यात्र ुप्रर्तिर्ि । 

आयोिनाको नाम  र्निगढ अन्तरािर्रिय र्िमानस्थल आयोिना 
र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, हिाइ यातायात 

पररचय पयिटन क्षेत्रलाई अथितन्त्रको प्रमिु सम्बाहकका रूपमा र्िकास गनि अन्तरािर्रिय र्िमानस्थल 

लगायतका बहृत ्पूिािधार र्नमािर् र र्िस्तार गद ै र्िदशेी पयिटक आगमनमा िरृ्द्ध गनुि आिको 

अपररहायिता हो । र्िद्यमान अन्तरािर्रिय र्िमानस्थलबाट मात्र अन्तरदशेीय हिाइ सञ्िाल 

र्िस्तार गनुि पयािप्त निएको सन्दििमा सरुर्क्षत, िरपदो र सहि अन्तरािर्रिय हिाइ सेिा प्रदान गनि 

यस आयोिनालाई रार्रिय गौरिको आयोिनाको रूपमा कायािन्ियनमा ल्याइएको छ ।  

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

 सििसलुि, आधरु्नक पिूािधार र सघन अन्तरआबद्धता 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 
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४. पशुपष्ट्त के्षत्र ष्ट्वकास कोष 

लक्ष्य सरुर्क्षत र िरपदो अन्तरािर्रिय हिाइ सेिा र्िकास र र्िस्तार माफि त नेपाललाई आकर्िक पयिटन 

गन्तव्यका रूपमा र्िकास गने । 

उद्देश्य र्निगढमा अन्तरािर्रिय र्िमानस्थल (4F स्तर) र्नमािर् गरी हिाइ सेिालाई सरुर्क्षत र िरपदो 

बनाउन ु। 

असर तथा प्रिाि नेपालको नागररक उड्ययन तथा कागो पररिहन सेिा सरुर्क्षत, िरपदो, स्तरीय, सलुि, 

पहुुँचयोग्य र र्दगो िएको हुनेछ । र्िद्यमान अन्तरािर्रिय र्िमानस्थलमा हिाइ चापमा कमी 

आएको हुने, र्िदशेी पयिटक आगमन, पयिटन व्यिसाय र सोसुँग सम्बद्ध रोिगारीमा िरृ्द्ध िएको 

हुने, हिाइ यातायात सम्बद्ध उद्योग तथा सेिाको र्िस्तार िएको हुने र पयिटन क्षेत्रको गरु्स्तर 

िरृ्द्ध िएको हुनेछ । र्िमानस्थल र्नमािर् र सञ्चालनबाट रोिगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्ि, 

व्यापार सहिीकरर् तथा र्िस्तार र प्रदशे नं. २ का साथै समग्र रारिको सामार्िक आर्थिक 

रूपान्तरर्मा उल्ले्य योगदान पगुेको हुनेछ । 

प्रर्तफल पर्हलो चरर्मा िार्र्िक १ करोड ५० लाि यात्र ुर दोस्रो चरर्मा िार्र्िक ६ करोड यात्रलुाई सेिा 

प्रदान गने क्षमता सर्हत अन्तरािर्रिय र्िमानस्थल (4F स्तर) र्नमािर् सम्पन्न िई सञ्चालनमा 

आएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  आयोिनाको र्िस्ततृ पररयोिना प्रर्तिेदन र गरुूयोिना तयार गने, 

 र्िमानस्थल र्नमािर्का लार्ग आयोिना स्थल तयार गने, 

 लगानी तथा सञ्चालनको उपयकु्त ढाुँचा र्नधािरर् तथा स्िीकृर्त र स्रोत सरु्नितता गने, 

 पर्हलो चरर्मा एउटा रनिे सर्हतको पिूािधार र्नमािर् गने, 

 दोस्रो चरर्मा दईु िटा रनिे सर्हत परू्ि क्षमताको अन्तरािर्रिय र्िमानस्थल र्नमािर् गने । 

अिर्ध सरुु: आ.ि. २०७६/७७, सम्पन्न: आ.ि २०८०/८१ (पर्हलो चरर्) 

सरुु: आ.ि. २०८१/८२, सम्पन्न: आ.ि २०८५/८६ (दोस्रो चरर्) 

कुल अनमुार्नत लागत  रू. १ िबि ६५ अबि (अमेररकी डलर १ अबि ५० करोड) 

कायािन्ियन अिस्था िातािरर्ीय प्रिाि मलू्यांकन प्रर्तिेदन स्िीकृत िएको र ११० र्बघा मध्ये ६५ र्बघा िग्गा 

प्रार्प्त िएको । रू. ५९ करोड िचि िएको । 
दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः प्रदशे नं २ को बारा र्िल्ला । 

लािार्न्ित िनसङ््या: पर्हलो चरर्मा १ करोड ५० लाि यात्रु प्रर्तिर्ि र दोस्रो चरर्मा ६ 

करोड यात्र ु प्रर्तिर्ि । 

आयोिनाको नाम  पशपुर्त क्षेत्र र्िकास कोर् 

र्िर्य क्षेत्र अन्तरसम्बर्न्धत, सामार्िक सांस्कृर्तक र्िर्िधता 

पररचय र्िश्विरका र्हन्दहूरूको प्रमिु आस्थाको रूपमा रहकेो आराध्यदिे श्री पशपुर्तनाथको मर्न्दर 

ऐर्तहार्सक तथा सांस्कृर्तक महत्िका कारर् र्िश्वसम्पदा सचूीमा सचूीकृत छ । यस क्षेत्रको 

बहृत्तर संरक्षर्, र्िकास र प्रिद्धिनका लार्ग पशपुर्त क्षेत्र र्िकास कोर्को गरुूयोिना 

कायािन्ियनमा छ । सो अनुसार यस क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृर्तक एिम ् पयाि-पयिटनको नमुना 
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क्षेत्र तथा र्हन्दहूरूको अन्तरािर्रिय तीथिस्थलको रूपमा थप स्थार्पत गनि यस कोर्लाई रार्रिय 

गौरिको आयोिनाको रूपमा कायािन्ियनमा ल्याइएको छ । 

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

 सरुर्क्षत, सभ्य र न्यायपरू्ि समाि 

 रार्रिय एकता, सरुक्षा र सम्मान 

लक्ष्य पशपुर्त क्षेत्रलाइि र्हन्दहूरूको अन्तरािर्रिय तीथिस्थलको रूपमा थप स्थार्पत गरी प्रमिु पयिटकीय 

गन्तव्यको रूपमा र्िकास गन े। 

उद्देश्य पशपुर्त क्षेत्रलाइि धार्मिक, सांस्कृर्तक एिम ् पयाि-पयिटनको नमुना क्षेत्रका रूपमा र्िकास गरी 

आन्तररक तथा बाह्य पयिटन अर्ििरृ्द्ध गनुि । 

प्रिाि तथा असर पशपुर्त क्षेत्रको परुातार्त्िक, सांस्कृर्तक तथा पयाििरर्ीय संरक्षर् एिम ् सम्िद्धिन िएको हुने, 

धार्मिक पयिटकको सङ्््यामा बढोत्तरी िएको हुने र सामार्िक-सांस्कृर्तक सम्बद्धिन सर्हत 

रार्रिय एकतामा योगदान पगुेको हुनेछ । 

प्रर्तफल परुातार्त्िक र धार्मिक सम्पदाको सम्िद्धिन, संरक्षर् र संिार िएको हुने, दशिनाथी तीथियात्रीको 

सरु्िधाका लार्ग िौर्तक पिूािधार र्िकास िएको हुने, र्हन्द ूलगायतका पिूीय दशिन सम्बन्धी 

अध्ययन केन्र स्थापना िएको हुने र पशपुर्त क्षेत्र िातािरर्ीय रूपमा स्िच्छ िएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  बहृत्तर गुरूयोिना तयार गने,  

 परुातार्त्िक तथा सांस्कृर्तक सम्पदाको अध्ययन-अनसुन्धान, उत्िनन, संरक्षर् तथा 

सम्बद्धिन गने, 

 ििन, मर्न्दरको प्राङ््गर्, िानेपानी लगायतका िौर्तक पूिािधार र्नमािर् गने, 

 र्हन्द ूलगायतका पूिीय दशिन सम्बन्धी अध्ययन केन्र स्थापना गने, 

 प्रदरु्र् र्नयन्त्रर् तथा बागमतीको िल प्रिाह प्रिद्धिन गने र 

 पशपुर्त क्षेत्र सम्बन्धी प्रचार-प्रसार र सञ्िालीकरर् गने ।  

अिर्ध सरुु: आ.ि. २०७०/७१, सम्पन्न: आ.ि. २०७८/७९ 

कुल अनमुार्नत लागत रू. १ अबि २७ करोड 

कायािन्ियन अिस्था िौर्तक पूिािधार र्नमािर् र पुरातार्त्त्िक तथा सांस्कृर्तक सम्पदाको संरक्षर् तथा सम्बद्धिन कायि 

िएको ।  

िौर्तक प्रगर्त ७२ प्रर्तशत र र्ित्तीय प्रगर्त ५७ प्रर्तशत (रू. ७१ करोड िचि) िएको ।  

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः बागमती प्रदशेको काठमाडौं र्िल्ला । 
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५. लुष्ट्बबनी ष्ट्वकास कोष 

आयोिनाको नाम  लुर्म्बनी र्िकास कोर् 

र्िर्य क्षेत्र अन्तरसम्बर्न्धत, सामार्िक सांस्कृर्तक र्िर्िधता 

पररचय िगिान बदु्धको िन्मस्थल तथा िीिनीसुँग प्रत्यक्ष िा परोक्ष रूपमा सम्बन्ध रहन गएका 

ऐर्तहार्सक तथा सांस्कृर्तक महत्िका स्थानहरूका कारर् लुर्म्बनी क्षेत्र र्िश्वसम्पदा सचूीमा 

सचूीकृत छ । यस क्षेत्रको बहृत्तर संरक्षर्, र्िकास र प्रिद्धिनका लार्ग लुर्म्बनी र्िकास कोर्को 

गरुूयोिना कायािन्ियनमा छ । सो अनसुार यस क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृर्तक एिम् पयाि-

पयिटनको नमनुा क्षेत्र तथा बौद्ध धमािलम्बीहरूको अन्तरािर्रिय तीथिस्थलको रूपमा स्थार्पत गनि 

यस कोर्लाई रार्रिय गौरिको आयोिनाको रूपमा कायािन्ियनमा ल्याइएको छ ।  

रार्रिय लक्ष्य   उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

 सरुर्क्षत, सभ्य र न्यायपरू्ि समाि 

 रार्रिय एकता, सरुक्षा र सम्मान 

लक्ष्य लुर्म्बनी क्षेत्रलाइि र्िश्वशार्न्तको अन्तरािर्रिय केन्रको रूपमा स्थार्पत गरी प्रमिु पयिटकीय 

गन्तव्यको रूपमा र्िकास गने । 

उद्देश्य लुर्म्बनी क्षेत्रलाइि गरुूयोिना अनसुार परुातार्त्त्िक, धार्मिक तथा सांस्कृर्तक सम्पदाको संरक्षर् 

एिम ्पयाि-पयिटनको नमुना क्षेत्रका रूपमा स्थार्पत गरी अन्तररक तथा बाह्य पयिटन अर्ििरृ्द्ध 

गनुि । 

प्रिाि तथा असर धार्मिक तथा सांस्कृर्तक पयिटकीय गर्तर्िर्धमा उल्ले्य बढोत्तरी िई आर्थिक गर्तर्िर्धमा 

र्िस्तार िएको हुने र सामार्िक सांस्कृर्तक सम्बद्धिन सर्हत रार्रिय एकतामा योगदान पगुेको 

हुने र लुर्म्बनी क्षेत्र अन्तरािर्रिय शार्न्त केन्रका रूपमा स्थार्पत िएको हुनेछ ।  

प्रर्तफल िगिान बदु्धको पर्ित्र िन्मस्थल लुर्म्बनी र र्तलौराकोट (प्राचीन कर्पलिस्त)ु, गोटीहिा, 

सगरहिा, र्ससर्नयाकोट, कुदान (कर्पलिस्तु), दिेदह (रूपन्दहेी), रामग्राम (निलपरासी) 

लगायतका पुरातार्त्त्िक क्षेत्रको संरक्षर्, सम्िद्धिन तथा र्िकास िएको हुनेछ । तीथियात्रीको 

सरु्िधाका लार्ग िौर्तक पूिािधार र्िकास िएको हुने, अन्तरािर्रिय सिा हल, पेर्िर्लयन र्नमािर् 

िएको हुने, लुर्म्बनी क्षेत्र िातािरर्ीय रूपमा स्िच्छ िएको हुने र पयिटनको सङ्््यामा िरृ्द्ध 

िएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  बहृत्तर गुरूयोिना तयार गने,  

 परुातार्त्िक तथा सांस्कृर्तक सम्पदाको अध्ययन-अनसुन्धान, उत्िनन, संरक्षर् तथा 

सम्बद्धिन गने, 

 पाुँच हिार सहिागी क्षमताको सिा हल र्नमािर् गने, 

 ििन, पररसर, र्सम्बोर्लक पेर्िर्लयन, पदमागि लगायतका िौर्तक पिूािधार र्नमािर् गने, 

 बौद्ध दशिन तथा शार्न्त सम्बन्धी अध्ययन गन,े 

 लुर्म्बनी क्षेत्र सम्बन्धी प्रचार प्रसार र सञ्िालीकरर् गने । 

अिर्ध सरुु: आ.ि. २०७०/७१, सम्पन्न: आ.ि २०७८/७९ 

कुल अनमुार्नत लागत रू. ६ अबि १० करोड  
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६. रारिपष्ट्त चुरे-तराई-मधेस सरंक्षण कायाक्रम 

कायािन्ियन अिस्था िौर्तक पूिािधार र्नमािर् र परुातार्त्त्िक तथा सासं्कृर्तक सम्पदाको संरक्षर् तथा सम्बद्धिन कायि 

िएको ।  

िौर्तक प्रगर्त ८५ प्रर्तशत र र्ित्तीय प्रगर्त ७९.१६ प्रर्तशत (रू. ४ अबि ५७ करोड िचि) 

िएको । 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः प्रदशे नं. ५ को कर्पलिस्तु, रूपन्दहेी र निलपरासी पर्िम र्िल्ला । 

आयोिनाको नाम  रारिपर्त चरेु-तराई मधेस संरक्षर् कायििम 

र्िर्य क्षेत्र आर्थिक, िन, िैर्िक र्िर्िधता तथा िलाधार 

पररचय ि-ूपररर्ध, प्राकृर्तक र पाररर्स्थर्तकीय प्रर्ालीका दृर्िले अर्त संिेदनशील रहकेो चरेु क्षेत्रमा 

िनसङ्््याको चाप, अव्यिर्स्थत बसोबास, अिैज्ञार्नक िेतीपाती तथा पशपुालन लगायतका 

कारर्ले पयाििरर्ीय पद्धर्त िोर्िममा रहकेो छ । यस क्षेत्रमा परेको प्रर्तकूल असर बाट िािर र 

तराई क्षेत्र समेत प्रिार्ित िएकोले यसलाई व्यिर्स्थत गनि आ.ि. २०६७/६८ मा रारिपर्त चरेु-

तराई-मधेस संरक्षर् र्िकास सर्मर्त गठन िई आ.ि. २०७०/७१ दरे्ि रार्रिय गौरिको 

आयोिनाको रूपमा संचालन हुुँद ैआएको छ ।  

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि  

 स्िस्थ र सन्तरु्लत पयाििरर् 

 रार्रिय एकता, सरुक्षा र सम्मान 

लक्ष्य चरेु, िािर र दनु क्षेत्रको पयाििरर्ीय पद्धर्तलाई सन्तरु्लत गद ै आय आििन, उद्योग तथा 

पयिटनको माध्यमबाट गररबी न्यूनीकरर्मा योगदान परु् याउन े। 

उद्देश्य चरेु, िािर र दनु क्षेत्रका प्राकृर्तक स्रोत तथा सम्पदा (िरू्म, िल, िनस्पर्त र िैर्िक र्िर्िधता) 

को संरक्षर् र र्दगो व्यिस्थापन गरी मानि बस्ती व्यिर्स्थत गनुि । 

प्रिाि तथा असर चरेु, िािर र दनु क्षेत्रका प्राकृर्तक स्रोत तथा िलाधार संरक्षर् िएको हुने, पयाििरर्ीय पद्धर्त 

व्यिर्स्थत िएको हुने र त्यस क्षेत्रका बार्सन्दाको आय आििन तथा िीर्िकोपाििनमा सधुार 

आएको हुनेछ । यस क्षेत्रमा हुने प्राकृर्तक प्रकोपमा न्यनूीकरर् हुनाका साथै िन तथा कृर्र् िनमा 

आधाररत काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उद्योग र पयिटनको र्िकास िएको हुनेछ ।  

प्रर्तफल २ करोड ६५ लाि रूि प्रिार्तका र्बरूिा उत्पादन, १,६०७ हके्टर अर्त संिेदनशील क्षेत्र 

संरक्षर्, १,९४५ हके्टर नदी प्रर्ालीको िाली सािििर्नक पर्ति िग्गामा िकृ्षरोपर्, ७२८ गल्छी 

पर्हरो तथा िहरे रोकथाम र ५४८ मुहान संरक्षर् तथा कुिा उत्िनन िएको हुनेछ । साथै, १९० 

र्क.र्म. नदी तथा िोला र्कनारा व्यिस्थापन, ३८० िरू्मगत िल पनुििरर्, पोिरी र्नमािर् तथा 

संरक्षर्, १५५ रेन िाटर रन अफ हािेर्स्टङ्् ड्याम, ६२२ हके्टर नदी उकासका िग्गा संरक्षर्, 

९९ र्क.र्म. तटबन्ध र्नमािर्, ८४६ स्पर, स्टड तथा चेक ड्याम र्नमािर्, ८८ हके्टर क्षर्तग्रस्त 

िरू्म पनुरूत्थान र ३० िटा ताल तलैया संरक्षर् तथा व्यिस्थापन िएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  र्बरुिा उत्पादन, र्ितरर् एिम ्िकृ्षरोपर्, अर्त संिेदनशील क्षेत्रको संरक्षर्, ि–ूस्िलन, 

गल्छी पर्हरो तथा िहरे रोकथाम र नदी र्नयन्त्रर् गने, 

 पानीको महुान र ताल तलैया संरक्षर्, िरू्मगत िल पनुििरर् तथा संरक्षर्, तटबन्ध, स्पर, 

स्टड तथा चेकड्याम र्नमािर् र क्षर्तग्रस्त िरू्मको पनुरूत्थान गने, 
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७. मेलबची खानेपानी आयोजना  

 िन तथा कृर्र् िनमा आधाररत काष्ठ तथा गैर काष्ठ उद्योग सञ्चालन गने, 

 पयािपयिटन क्षेत्र प्रिद्धिन गने, 

 चरेु, िािर र दनु क्षेत्र सम्बन्धी र्िर्िन्न अध्ययन-अनसुन्धान गने । 

अिर्ध सरुुः आ.ि. २०७०/७१, सम्पन्नः आ.ि. २०९०/९१  

कुल अनमुार्नत लागत रू. २ िबि ४९ अबि ७०.०२ करोड (आ.ि. २०७२/७३ को मलू्यमा) 

कायािन्ियन अिस्था बुुँदा नं. ९ मा उल्लेि िए अनसुार र्बरुिा उत्पादन, र्ितरर् एिम ्िकृ्षरोपर्, अर्त संिेदनशील 

क्षेत्र संरक्षर् र ि–ूस्िलन, गल्छी पर्हरो र िहरे रोकथाम, पिूािधार कोररडोर, कृर्र् िन र्िकास, 

अनसुन्धान लगायतका कायिहरू िरैहकेो ।  

प्रगर्तः रू. ७ अबि ९४ करोड िचि िएको । 
दायरा प्रिार्ित क्षेत्रः ७ िटै प्रदशे, ३७ र्िल्लाका चरेु, िािर, दनु र तराई-मधेस क्षेत्र 

लािार्न्ित िनसं्याः ४२ लाि । 

आयोिनाको नाम  मेलम्ची िानेपानी आयोिना  

र्िर्य क्षेत्र सामार्िक, िानेपानी 

पररचय काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो िानेपानी माग परूा गनिको लार्ग िर्मक रूपमा क्षमता बढाउुँद ै

लैिान सर्कने बहृत ् अन्तरिलाधार पररयोिनाको रूपमा मेलम्ची िानपेानी आयोिना सरुु 

गररएको हो ।  

रार्रिय लक्ष्य  मानि पुुँिी र्नमािर् तथा सम्िािनाको परू्ि उपयोग 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

 परररकृत र मयािर्दत िीिन 

लक्ष्य काठमाडौं उपत्यकामा सरुर्क्षत िानेपानी सेिाबाट नागररकको िीिनस्तर सुधार गन े। 

उद्देश्य काठमाडौं उपत्यकाका बार्सन्दाको माग बमोर्िम सरुर्क्षत िानेपानी उपलब्ध गराउन ु। 

असर तथा प्रिाि काठमाडौं उपत्यकामा दरै्नक ५१ करोड र्लटर िानेपानी (पर्हलो चरर्मा १७ करोड र्लटर र 

दोस्रो चरर्मा ३४ करोड र्लटर) र्ितरर्का लार्ग उपलब्ध िएको हुनेछ । स्िच्छ पानीको 

सलुिताले शहरी िीिनस्तरमा सधुार िएको हुनेछ ।  

प्रर्तफल पर्हलो चरर्मा १७ करोड र्लटरको पानी प्रशोधन केन्र र्नमािर्, २७.५ र्क.र्म. सरुुङ्, १ िटा 

हडेिक्सि र कररब १०० र्क.र्म. सडक र्नमािर् िएको हुनेछ । दोस्रो चरर्मा ३४ करोड र्लटरको 

पानी प्रशोधन केन्र र्नमािर्, ११ र्क.र्म. सरुुङ्, २ िटा हडेिक्सि र कररब २५ र्क.र्म. सडक 

र्नमािर् िएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  पर्हलो चरर्मा पहुुँच सडक, पक्की पलु, मेलम्ची नदीमा हडेिक्सि, सरुुङ् र पानी प्रशोधन 

केन्र र्नमािर् गने,  

 दोस्रो चरर्मा याङ््ग्री तथा लाके नदीमा हडेिक्सि, सरुुङ्, पानी प्रशोधन केन्र, सडक र पलु 

र्नमािर् गने ।  

आयोिना अिर्ध सरुुः आ.ि. २०५५/५६, सम्पन्नः आ.ि. २०७७/७८ (पर्हलो चरर्) 

सरुुः आ.ि. २०७५/७६, सम्पन्नः आ.ि. २०८१/८२ (दोस्रो चरर्) 

कुल अनमुार्नत लागत  रू. ६६ अबि  
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८. माष्ट्थल्ली तामाकोशी जलष्ट्वद्युत आयोजना 

कायािन्ियन अिस्था पर्हलो चरर् अन्तगित पहुुँच सडक, पक्की पलु, सरुुङ् र पानी प्रशोधन केन्र र्नमािर् िएको, 

दोस्रो चरर् अन्तगित पहुुँच सडक र्नमािर् कायि प्रारम्ि िएको । पर्हलो चरर् अन्तगित रू. २७ 

अबि िचि िएको । 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः िागमती प्रदशेका काठमाडौं, लर्लतपरु, िक्तपरु, र्सन्धपुाल्चोक र 

काभ्रपेलान्चोक र्िल्ला । 

लािार्न्ित िनसं्याः ३५ लाि । 

आयोिनाको नाम  मार्थल्ली तामाकोशी िलर्िद्यतु आयोिना 

र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, ऊिाि 

पररचय  र्िद्यतुको र्नयर्मत र िरपदो उत्पादन तथा र्ितरर् गरी बढ्दो आन्तररक मागको परू्ति गनि नदी 

प्रिाहमा आधाररत ४५६ मेगािाटको यस आयोिनाको सरुुआत गररएको हो । स्थानीय 

सहिार्गता, स्िदशेी लगानी र िनशर्क्तको प्रयोग गरी र्नमािर्को अर्न्तम चरर्मा रहकेो यस 

आयोिनालाई रार्रिय गौरिको आयोिनाको रूपमा कायािन्ियनमा ल्याइएको छ । साथै, यस 

आयोिनाबाट उत्पार्दत र्बिलुी २२० के.र्ि. क्षमताको ४७ र्क.र्म. प्रसारर् लाइन माफि त 

नेपालको रार्रिय प्रसारर् प्रर्ालीमा िडान गररनेछ । 

रार्रिय लक्ष्य   उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

 स्िस्थ र सन्तरु्लत पयाििरर् 

लक्ष्य िलर्िद्यतुको उत्पादनमा िरृ्द्ध गरी स्िच्छ ऊिािको उपलब्धता सरु्नर्ित गने ।  

उद्देश्य ४५६ मेगािाट ऊिाि उत्पादन िई र्िद्यतु आपरू्ति िरृ्द्ध गरी ऊिाि संकट न्यनूीकरर्मा सहयोग 

परु् याउन ु।  

प्रिाि तथा असर र्िद्यतु आपरू्तिमा सधुार, ऊिाि उपिोगमा िरृ्द्ध र प्रर्तस्पधाित्मक क्षमता तथा उत्पादकत्ि 

अर्ििरृ्द्ध िई आर्थिक िरृ्द्धमा उल्ले्य योगदान पगुेको हुनेछ । 

प्रर्तफल ४५६ मेगािाट क्षमताको िलर्िद्यतु आयोिना र्नमािर् िई िार्र्िक २,२८१ र्गगािाट घण्टा 

र्िद्यतु उत्पादन िएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  िग्गा प्रार्प्त तथा पहुुँच मागि र्नमािर् गने, 

 बाुँध र्नमािर्, सरुूङ्् र्नमािर्, र्िद्यतुगहृ र्नमािर् लगायतका र्सर्िल कायि गने, 

 हाइड्रोमेकार्नकल र इलेक्िोमेकार्नकल इक्िीपमणे्ट िररद, ढुिानी तथा िडान गने र 

 प्रसारर् लाइन तथा सब-स्टेसन र्नमािर् र र्िस्तार गन े। 

अिर्ध सरुु: आ.ि. २०६७/६८, सम्पन्न: आ.ि २०७६/७७  

कुल अनमुार्नत लागत रू. ४९ अबि २९ करोड (संशोर्धत, र्नमािर् अिर्धको ब्याि बाहके) 

कायािन्ियन अिस्था मु् य सरुुङ् र्नमािर्, टबािइन तथा िेनेरेटर िडान र प्रसारर् लाइन िडान लगायतका कायि 

सम्पन्न िएको, पेनस्टक पाइप िडान कायि िरैहकेो । िौर्तक प्रगर्तः ९९.४ प्रर्तशत र र्ित्तीय 

प्रगर्त ९९.१ प्रर्तशत (रू. ४८ अबि ८५ करोड िचि) िएको । 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः बागमती प्रदशेको दोलिा र्िल्ला । 
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९. बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलष्ट्वद्युत आयोजना 

आयोिनाको नाम  बढुीगण्डकी िलाशययकु्त िलर्िद्यतु आयोिना 

र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, ऊिाि 

पररचय र्िद्यतुको र्नयर्मत र िरपदो उत्पादन र र्ितरर् गरी आन्तररक मागको परू्ति तथा र्िद्युत व्यापार 

र्िस्तार गनुिपने आिश्यकता रहकेो छ । िलिाय ुपररितिनको असरबाट र्हमनदीहरू सकु्द ैिाने र 

सु् िा याममा ऊिाि, र्सुँचाइ र िानेपानीको अिाि हुने अिस्थालाई मध्यनिर गरी १,२०० 

मेगािाट क्षमताको िलाशययकु्त यस आयोिनालाई रार्रिय गौरिको आयोिनाको रूपमा 

कायािन्ियनमा ल्याइएको छ । 

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

 स्िस्थ र सन्तरु्लत पयाििरर् 

लक्ष्य िलर्िद्यतुको उत्पादनमा िरृ्द्ध गरी स्िच्छ ऊिािको उपलब्धता सरु्नर्ित गने । 

उद्देश्य १,२०० मेगािाट क्षमताको िलाशययकु्त िलर्िद्यतु आयोिना र्नमािर् गरी र्िद्यतु आपरू्ति िरृ्द्ध 

गनुि ।  

असर तथा प्रिाि र्िद्यतुको र्नयर्मत उत्पादनमा िरृ्द्ध िई सु्िा याममा समेत र्िद्यतु आपरू्तिमा सधुार िएको 

हुने, ऊिाि उपिोगमा िरृ्द्ध िएको हुने, प्रर्तस्पधाित्मक क्षमता तथा उत्पादकत्ि अर्ििरृ्द्ध िएको 

हुने र ऊिाि व्यापारमा सहयोग पगुेको हुनेछ । 

प्रर्तफल १,२०० मेगािाट क्षमताको िलाशययकु्त िलर्िद्यतु आयोिना र्नमािर् िई िार्र्िक ३,३८३ 

र्गगािाट घण्टा र्िद्यतु उत्पादन िएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  िग्गा प्रार्प्त, पनुबािस तथा पनुस्थािपना गन,े 

 लगानी मोडार्लटी तय गने, 

 पहुुँच मागि र्नमािर् गने, 

 बाुँध र्नमािर्, र्िद्यतुगहृ र्नमािर् लगायतका र्सर्िल कायि गन,े 

 हाइड्रोमेकार्नकल र इलेक्िोमेकार्नकल इक्िीपमणे्ट िररद, ढुिानी तथा िडान गने, 

 प्रसारर् लाइन तथा सब-स्टेसन र्नमािर् र र्िस्तार गन े। 

अिर्ध तयारी चरर्ः सरुुः आ.ि. २०६९/७०, सम्पन्नः आ.ि. २०७६/७७ 

कायािन्ियन चरर्ः सरुुः आ.ि. २०७७/७८, सम्पन्नः आ.ि. २०८५/८६ 

कुल अनमुार्नत लागत  रू. २ िबि ८३ अबि ५७ करोड (२,५९३ र्मर्लयन अमेररकी डलर, आधार िर्ि २०७२/७३) 

कायािन्ियन अिस्था डुबान क्षेत्रमा पने ५८ हिार १५३ रोपनी िग्गा मध्ये ४६ हिार ८८ रोपनी िग्गाको मआुब्िा 

बापत रू. २८ अबि ४२ करोड र्ितरर् कायि सम्पन्न िएको ।  
दायरा बागमती र गण्डकी प्रदशेका धार्दङ् र गोरिा र्िल्ला । 
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१०. पष्ट्िम सेती जलष्ट्वद्युत आयोजना 

 

 

 

आयोिनाको नाम  पर्िम सेती िलर्िद्यतु आयोिना 

र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, ऊिाि 

पररचय र्नयर्मत र िरपदो रूपमा  र्िद्यतु उत्पादन र र्ितरर् गरी आन्तररक मागको परू्ति तथा र्िद्यतु 

व्यापार र्िस्तार गनुिपने आिश्यकता रहकेो छ । यसका लार्ग आयोिनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा 

रहकेो एस.आर.६ (SR6) समेतलाई समािेश गरी िलाशययकु्त पर्िम सेती तथा एस.आर.६ 

िलर्िद्यतु आयोिनाबाट १,२०० मेगािाट र्िद्यतु उत्पादन क्षमता रहकेो यो आयोिना रार्रिय 

गौरिको आयोिनाको रूपमा रहकेो छ ।  

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र समतामलूक रार्रिय आय  

 उच्च र र्दगो उत्पादन र उत्पादकत्ि 

 स्िस्थ र सन्तरु्लत पयाििरर् 

लक्ष्य मलुुकको आर्थिक, सामार्िक रूपान्तरर्को लार्ग आिश्यक र्िद्यतुीय ऊिाि उपलब्ध गराउने ।  

उद्देश्य िलर्िद्यतु उत्पादन गरी दशेको आर्थिक समरृ्द्धमा टेिा परु् याउन ु। 

प्रिाि तथा असर र्िद्यतुमा आत्मर्नििरता िई र्िद्यतु व्यापारमा टेिा पगुेको हुनेछ । 

प्रर्तफल सेती नदीमा िलर्िद्यतु आयोिना र्नमािर् िई १,२०० मेगािाट क्षमताको िलर्िद्यतु उत्पादन 

हुनेछ ।  

प्रमिु र्ियाकलाप  िग्गा प्रार्प्त, पनुबािस तथा पनुस्थािपना गन,े 

 लगानी मोडार्लटी तय गने, 

 पहुुँच मागि र्नमािर् गने, 

 बाुँध र्नमािर्, र्िद्यतुगहृ र्नमािर् लगायतका र्सर्िल कायि गन,े 

 हाइड्रोमेकार्नकल र इलेक्िोमेकार्नकल इक्िीपमणे्ट िररद, ढुिानी तथा िडान गने, 

 प्रसारर् लाइन तथा सब-स्टेसन र्नमािर् र र्िस्तार गन े। 

अिर्ध सरुु: आ.ि. २०७७/७८, सम्पन्नः यर्कन हुन बाुँकी 

कुल अनमुार्नत लागत रू. २ िबि ७३ अबि ८५ करोड ( २४०७ र्मर्लयन अमेररकी डलर) 

कायािन्ियन अिस्था पररयोिना र्िकासको लार्ग पिूिसम्झौता कायािन्ियन हुन नसकेको अिस्थामा लगानी बोडिको 

र्नर्िय अनुसार पररयोिना र्िकास गनि सम्िार्ित इच्छुक लगानीकतािसुँग पररयोिना र्िकासका 

लार्ग पनु: र्निेदन र आशयपत्र माग गररएको । दईुिटा आशयपत्र प्राप्त िएकोमा एक मात्र 

आशयपत्र स्िीकृत िई आशयपत्रदातालाई छलफलका लार्ग आह्वान गररएको । आयोिनामा 

कुनै िचि निएको । 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्र: सदुरुपर्िम प्रदशेका डोटी, डडेल्धरुा, बैतडी, अछाम र बझाङ् र्िल्ला ।  
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११. ष्ट्वद्युत प्रसारण आयोजना (ष्ट्मलेष्ट्नयम च्यालेञ्ज एकाउण्ट - नेपाल) 

 

 

आयोिनाको नाम  र्िद्यतु प्रसारर् आयोिना (र्मलेर्नयम च्यालेञ्ि एकाउण्ट - नेपाल) 

र्िर्य क्षेत्र पिूािधार - ऊिाि र सडक यातायात 

पररचय उत्पादन तथा प्रर्तस्पधाित्मक क्षमता अर्ििरृ्द्ध गनि, व्यापार लागतमा कमी ल्याई लगानी 

आकर्िर् गनि तथा उच्च, समतामलूक र र्दगो आर्थिक िरृ्द्ध गनि उच्च क्षमताका आन्तररक तथा 

अन्तरदशेीय प्रसारर् लाइन र्िकास गनुि आिको अपररहायिता हो । तर, यी क्षेत्रमा रहकेा 

संरचनागत अिरोधिन्य उच्च ऊिाि लागत लगायतका कारर् उत्पादकत्ि न्यनू रहकेो तथा 

व्यापार घाटा उच्च रहकेो छ । तसथि, कुल यातायात िचि न्यूनतम हुने गरी िलर्िद्यतु उत्पादन, 

गरु्स्तरीय र िरपदो पहुुँच र्िस्तार र क्षेत्रीय ऊिाि व्यापार अर्ििरृ्द्ध गनि यस कायििमलाई 

रार्रिय गौरिको आयोिनाको रूपमा कायािन्ियनमा ल्याइएको छ । 

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

 सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्अन्तरआबद्धता  

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

लक्ष्य ऊिाि उपिोगमा सधुार गरी आर्थिक िरृ्द्ध माफि त गररबी र्निारर् गने ।  

उद्देश्य ऊिािको उत्पादन तथा उपलब्धता र ऊिाि व्यापारमा िरृ्द्ध गरी ऊिाि िपत बढाउन ु।  

असर तथा प्रिाि ऊिािको र्ितरर् र आपरू्तिमा सधुार आएको हुने, प्रसारण नेटवर्क र्ो उपयोगमा िरृ्द्ध िएको हुने, 

र्िद्यतु प्रसारर् चुहािटमा कमी आएको हुने र ऊिािको उत्पादन तथा व्यापारमा िरृ्द्ध िएको 

हुनेछ । यसबाट ऊिाि उपिोगमा िरृ्द्ध र प्रर्तस्पधाित्मक क्षमता तथा उत्पादकत्ि अर्ििरृ्द्ध र 

प्रादरे्शक सन्तलुन कायम गनि योगदान पगुेको हुनेछ ।  

प्रर्तफल २८९ र्क.र्म. आन्तररक (४०० के.र्ि.) तथा २३ र्क.र्म. अन्तरदशेीय (न्य ू बटुबल-सनुौली) 

प्रसारर् लाइन र ३ िटा सब-स्टेशन र्नमािर् िएको हुनेछ ।  

प्रमिु र्ियाकलाप  प्रसारर् लाइन र्नमािर् गने, 

 सबस्टेशन र्नमािर् गने र 

 ऊिाि क्षेत्रमा प्रार्िर्धक सहायता पररचालन गने । 

अिर्ध सरुु: आ.ि. २०७२/७३, सम्पन्न: आ.ि. २०८१/८२  

कुल अनमुार्नत लागत  रू. ७० अबि ५० करोड  

कायािन्ियन अिस्था आयोिना र्िकास सम्बन्धी कायि सम्पन्न िई आयोिना र्मलेर्नयम च्यालेञ्ि कपोरेसनसुँग 

िएको सम्झौता (Compact) संघीय संसदमा अनमुोदनको प्रकृयामा रहकेो । र्ित्तीय प्रगर्तः 

३.१० प्रर्तशत । 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः बागमती प्रदशे, गण्डकी प्रदशे र प्रदशे नं. ५ का िम्मा १२  

र्िल्ला । लािार्न्ित िनसं्याः २ करोड ३० लाि । 
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१२. भेरी बबई डाइभसान बहुउदे्दश्यीय आयोजना 

आयोिनाको नाम  िरेी बबई डाइिसिन बहुउद्देश्यीय आयोिना 
र्िर्य क्षेत्र आर्थिक, र्सुँचाइ तथा पिूािधार, ऊिाि 

पररचय मलुुकको समरृ्द्धका लार्ग एउटा िलाधारबाट अको िलाधारमा पानी स्थानान्तरर् गरी प्रचरु 

िलस्रोतलाई उपयकु्त प्रर्िर्धको प्रयोग गद ैऊिाि, र्सुँचाइ, िानेपानी लगायतका क्षेत्रमा उपयोग 

गद ै कृर्र् उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िरृ्द्ध एिम ् नागररकको िीिनस्तरमा सधुार गनुिपने 

आिश्यकता रहकेो छ । त्यसकारर् सिुेत, बाुँके र बर्दिया र्िल्लामा ऊिाि उत्पादन, र्सुँचाइ र 

िलाधार संरक्षर्लाई एकीकृत गरी सञ्चालन गनि यस आयोिनालाई रार्रिय गौरिको 

आयोिनाका रूपमा कायािन्ियनमा ल्याइएको छ । आयोिनाको सरुुङ् र्नमािर् कायिमा नेपालमै 

पर्हलो पटक निीनतम प्रर्िर्धमा आधाररत टनेल बोररङ् मर्शन अिलम्बन गररएको हुुँदा यो 

प्रर्िर्धको प्रयोगले अन्य क्षेत्रको र्िकासमा समेत ठूलो फड्को माने र्िश्वास र्लइएको छ ।  

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

 सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

लक्ष्य िल स्थानान्तरर् प्रर्ालीको र्िकासद्वारा बहुउद्देश्यीय रूपमा कृर्र्योग्य िरू्ममा र्दगो र िरपदो 

रूपमा र्सुँचाइ सरु्िधाको उपलब्धता, िलर्िद्यतु उत्पादन, िानेपानी आपूर्ति र आय आििनमा 

िरृ्द्ध गरी नागररकको िीिनस्तरमा सुधार गने । 

उद्देश्य सरुुङ् र्नमािर्मा आधरु्नक टनेल बोररङ् प्रर्िर्धको प्रयोगको माध्यमबाट िेरी नदीको पानी बबई 

नदीमा स्थानान्तरर् गरी िलर्िद्यतु उत्पादनका साथै बाुँके बर्दिया र्िल्लाको कृर्र्योग्य िरू्ममा 

बाहै्र मर्हना र्सुँचाइ सेिा उपलब्ध गराउन ु। 

प्रिाि तथा असर बाुँके र बर्दिया र्िल्लाको ५१ हिार हके्टर कृर्र्योग्य िरू्ममा िर्ैिरर र्सुँचाइ सरु्िधा उपलब्धता 

र सु् िाग्रस्त िरू्ममा िरू्मगत िलिण्डारमा िरृ्द्ध िएको हुनेछ । साथै िार्र्िक ४०० र्गगािाट 

घण्टा स्िच्छ ऊिािको उपलब्धता िएको हुनेछ । यसबाट कृर्र्िन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्िमा 

उल्ले्य पररमार्मा अर्ििरृ्द्ध िएको हुने, कृर्कको िीिनस्तरमा सधुार िएको हुने र गररबी 

र्निारर्मा योगदान पगुेको हुनेछ ।  

प्रर्तफल िरेी नदीमा ११४ र्मटर लामो व्यारेि सर्हत १५८ र्मटर र्डसेर्न्डङ् बेर्सन र टनेल पोटिल र्नमािर् 

गरी ४.२ र्मटर व्यास र १२.२ र्क.र्म. लामो सरुुङ् माफि त ् ४० घ.र्म. प्रर्तसेकेन्ड पानी बबई 

नदीमा स्थानान्तरर् गरी ४८.६ मेगािाट र्िद्यतु उत्पादन र ५१ हिार हके्टर िर्मनमा र्सुँचाइ 

सरु्िधा पगुेको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  बाुँधस्थलको िलाशययकु्त क्षेत्रको िग्गा प्रार्प्त सम्बन्धी कायि गने, 

 सरुुङ् र्नमािर् कायि गने, 

 हडेिक्सि तथा पािर हाउसको र्सर्िल र्नमािर् कायि गने, 

 हाइड्रोमेकार्नकल र इलेक्िोमेकार्नकल कायि गन,े 
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१३. बबई ष्ट्सिँचाइ आयोजना 

 िातािरर्ीय संरक्षर्का साथै सामार्िक र्िकास तथा क्षमता अर्ििरृ्द्ध सम्बन्धी कायि गने, 

 िरेी कोररडोर र्सुँचाइ र्िकास आयोिनाबाट र्लफ्ट र्सुँचाइ तथा सतह र्सुँचाइ योिनाहरु 

सञ्चालन तथा पनुस्थािपना गने । 

अिर्ध सरुु: आ.ि. २०६८/६९, सम्पन्न: आ.ि. २०७९/८० 

कुल अनमुार्नत लागत रू. ३३ अबि १९ करोड (संशोर्धत) 

कायािन्ियन अिस्था सरुुङ् र्नमािर् कायि अर्न्तम चरर्मा पगुेको, हडेिक्सि तथा पािर हाउसको र्सर्िल र्नमािर् कायि 

शरुू िएको । िौर्तक प्रगर्त ३८ प्रर्तशत र र्ित्तीय प्रगर्त ३२ प्रर्तशत (रू. १०अबि ६४ करोड 

िचि) िएको । 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः कर्ािली प्रदशेको सिुेत र्िल्ला तथा प्रदशे नं ५ को बाुँके र बर्दिया 

र्िल्ला । 

लािार्न्ित िनसं्याः ५ लाि । 

आयोिनाको नाम  बबई र्सुँचाइ आयोिना 

र्िर्य क्षेत्र आर्थिक, र्सुँचाइ 

पररचय उपलब्ध िलस्रोतलाई र्सुँचाइ क्षेत्रमा उपयोग गद ैकृर्र् क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िरृ्द्ध 

एिम ् कृर्कको िीिनस्तरमा सधुार गनुिपने आिश्यकता रहकेो छ । यसकारर् बबई नदीबाट 

बर्दिया र्िल्लामा र्दगो र्सुँचाइ सरु्िधा उपलब्ध गराउन यस आयोिनालाई रार्रिय गौरिको 

आयोिनाका रूपमा कायािन्ियनमा ल्याइएको छ । यस आयोिनाबाट र्नर्मित नहरमा िेरी 

नदीबाट स्थानान्तरर् गररएको पानी बाहै्र मर्हना उपलब्ध हुने र र्संर्चत क्षेत्रमा िरपदो र्सुँचाइ 

सरु्िधा पगु्नेछ ।  

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 

लक्ष्य कृर्र्योग्य िर्मनमा र्दगो र िरपदो र्सुँचाइ सरु्िधा उपलब्ध गराई कृर्र् उत्पादन तथा 

उत्पादकत्ि र िाद्यान्न आपरू्तिमा िरृ्द्ध गने ।  

उद्देश्य बर्दिया र्िल्लाको ३६ हिार हके्टर कृर्र्योग्य िरू्ममा बाहै्र मर्हना र्सुँचाइ सरु्िधा उपलब्ध हुने 

गरी र्सुँचाइ पूिािधार र्िकास गनुि । 

प्रिाि तथा असर बर्दिया र्िल्लाको ३६ हिार हके्टर कृर्र्योग्य िमीनमा िरपदो र्सुँचाइ सुर्िधा उपलब्ध िएको 

हुने र सु् िाग्रस्त िरू्ममा िरू्मगत िलिण्डारमा िरृ्द्ध िएको हुनेछ । यसबाट उल्ले्य 

पररमार्मा िाद्यान्न उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िरृ्द्ध िएको हुने, िाद्य सरुक्षा र कृर्कको 

िीिनस्तरमा सधुार तथा गररबी र्निारर्मा योगदान पगुेको हुनेछ ।  

प्रर्तफल ७६ र्क.र्म. मलू तथा ९५ र्क.र्म. शािा नहर र्नमािर् िई ३६ हिार हके्टर िरू्ममा र्सुँचाइ 

पिूािधार र्िकास िएको हुनेछ ।  
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१४. रानी जमरा कुलररया ष्ट्सिँचाइ आयोजना 

प्रमिु र्ियाकलाप  िग्गा अर्धग्रहर् गने, 

 मलू नहर, शािा नहर तथा प्रशािा नहर र्नमािर् गने, 

 बाढीबाट क्षर्तग्रस्त क्षेत्र तथा संरचनाको संरक्षर्का लार्ग नदी र्नयन्त्रर् गने, 

 र्संर्चत क्षेत्र र्िकास गने, 

 नहर सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने ।  

अिर्ध सरुुः आ.ि. २०३२/३३, सम्पन्नः आ.ि.२०७९/८० 

कुल अनमुार्नत लागत रू. १८ अबि ९६.३ करोड 

कायािन्ियन अिस्था पलु सर्हतको िेयर र र्डर्सर्ल्टङ् बेर्सन ९०० र्मटर र्नमािर् कायि सम्पन्न िएको । िौर्तक 

प्रगर्तः ४२.०५ प्रर्तशत र र्ित्तीय प्रगर्तः ४१.८९ प्रर्तशत (रू. ७ अबि ६५ करोड िचि)  

िएको ।  

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः प्रदशे नं. ५ को बर्दिया र्िल्ला ।  

लािार्न्ित िनसं्याः २ लाि ९८ हिार । 

आयोिनाको नाम  रानी िमरा कुलररया र्सुँचाइ आयोिना 

र्िर्य क्षेत्र आर्थिक, र्सुँचाइ 

पररचय  कररब सय िर्ि पर्हलेदरे्ि नै कृर्कद्वारा र्नर्मित तथा संचार्लत रानी, िमरा र कुलररया र्सुँचाइ 

प्रर्ालीको आधरु्नकीकरर् गरी िलर्िद्यतु उत्पादन सर्हत र्सुँचाइ सेिा उपलब्ध गराउन यो 

आयोिनालाई रार्रिय गौरिको आयोिनाका रूपमा कायािन्ियनमा ल्याइएको छ । यस 

आयोिनाबाट उत्पार्दत र्िद्यतुबाट र्सुँचाइ पूिािधारहरूको ममित सम्िारमा टेिा पगुी र्दगो 

र्सुँचाइ सेिा र्िस्तारमा योगदान पगु्नेछ ।  

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि  

 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 
लक्ष्य कृर्र्योग्य िर्मनमा र्दगो र िरपदो र्सुँचाइ सरु्िधा उपलब्ध गराई कृर्र् उत्पादन तथा 

उत्पादकत्ि र िाद्यान्न आपरू्तिमा िरृ्द्ध गने ।  

उद्देश्य कैलाली र्िल्लाको ३८ हिार ३ सय हके्टर कृर्र्योग्य िरू्ममा िर्ैिरर र्सुँचाइ सरु्िधा उपलब्ध 

हुने गरी र्सुँचाइ पूिािधार र्िकास तथा र्िस्तार गनुि । 

प्रिाि तथा असर कैलाली र्िल्लाको ३८ हिार ३ सय हके्टर कृर्र् िरू्ममा िरपदो र्सुँचाइ सरु्िधा उपलब्ध िई 

उल्ले्य पररमार्मा कृर्र्िन्य उत्पादन र उत्पादकत्ि िरृ्द्ध िएको हुनेछ । कृर्कको 

िीिनस्तरमा सधुार, िाद्य सरुक्षा र गररबी र्निारर्मा योगदान पुगेको हुनेछ । 

प्रर्तफल ५२ र्क.र्म. मलू नहर, १२५ र्क.र्म. शािा नहर र ७०० र्क.र्म. प्रशािा नहर र्नमािर् िई ३८ 

हिार ३ सय हके्टर िर्मनमा र्सुँचाइ पिूािधार र्िकास तथा र्िस्तार िएको हुनेछ । साथ,ै ४.७१ 

मेगािाट र्िद्यतु उत्पादन िई र्नर्मित र्सुँचाइ पिूािधारको र्नयर्मत ममित सम्िार िएको हुनेछ । 
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१५. ष्ट्सक्टा ष्ट्सिँचाइ आयोजना 

प्रमिु र्ियाकलाप  साइड इन्टेक र्नमािर् गन,े 

 मलू नहर, शािा तथा उपशािा नहर र संरचना र्नमािर् गन,े  

 र्संर्चत क्षेत्र र्िकास गने, 

 पािर हाउसको र्सर्िल, हाइड्रो मेकार्नकल र इलेक्िो मेकार्नकल कायि गने र 

 र्संर्चत क्षेत्रको बचािट तथा पलु र कल्िटि र्नमािर् गन े।  

अिर्ध सरुु: आ.ि. २०६७/६८, सम्पन्न: आ.ि. २०८०/८१  

कुल अनमुार्नत लागत रू. २७ अबि ७०.२४ करोड  

कायािन्ियन अिस्था साइड इन्टेक र्नमािर्, मलू नहर तथा र्फडर नहर र्नमािर् र र्संर्चत क्षेत्र बचािट कायि िएको । 

िौर्तक प्रगर्त ४५.५ प्रर्तशत र र्ित्तीय प्रगर्त ४३.०५ प्रर्तशत (रू. ११ अबि ४३ करोड िचि) 

िएको । 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः सदुरु पर्िम प्रदेशको कैलाली र्िल्ला । 

लािार्न्ित िनसं्याः ३ लाि । 

आयोिनाको नाम  र्सक्टा र्सुँचाइ आयोिना 
र्िर्य क्षेत्र आर्थिक, र्सुँचाइ 

पररचय  कृर्र् क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िरृ्द्ध एिम ् कृर्कको िीिनस्तरमा सधुार गनुिपने 

आिश्यकता रहकेो छ । तसथि, राप्ती नदीबाट बाुँके र्िल्लाको कृर्र्योग्य िर्मनमा िरपदो रूपमा 

र्सुँचाइ सरु्िधा उपलब्ध गराउन यो आयोिनालाई रार्रिय गौरिको आयोिनाका रूपमा 

कायािन्ियनमा ल्याइएको छ ।  

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 
लक्ष्य र्सुँचाइयोग्य िर्मनमा र्दगो र िरपदो र्सुँचाइ सरु्िधा उपलब्ध गराई कृर्र् उत्पादन तथा 

उत्पादकत्ि र िाद्यान्न आपरू्तिमा िरृ्द्ध गने । 

उद्देश्य बाुँके र्िल्लाको ४२ हिार ७ सय ६६ हके्टर कृर्र्योग्य िरू्ममा बाहै्र मर्हना र्सुँचाइ सरु्िधा 

उपलब्ध हुने गरी र्सुँचाइ पूिािधार र्िकास तथा र्िस्तार गनुि । 

प्रिाि तथा असर बाुँके र्िल्लाको ४२ हिार ७ सय ६६ हके्टर कृर्र्योग्य िमीनमा िरपदो र्सुँचाइ सरु्िधा 

उपलब्ध िई उल्ले्य पररमार्मा िाद्यान्न उत्पादन तथा कृर्र् उत्पादकत्ि िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

यसबाट रोिगारी, िाद्य सरुक्षा तथा पोर्र् र कृर्कको िीिनस्तरमा सुधार िएको हुने तथा 

गररबी र्निारर्मा योगदान पगुेको हुनेछ । 

प्रर्तफल ९८.७५ र्क.र्म. मलू नहर र ९५.४ र्क.र्म. शािा नहर र्नमािर् िई ४२ हिार ७ सय ६६ हके्टर 

िरू्ममा र्सुँचाइ पूिािधार र्िकास िएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  मलू नहर तथा शािा नहर र्नमािर् गने, 

 र्संर्चत क्षेत्र र्िकास तथा र्िस्तार गने, 
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१६. काठमाडौं-तराइा-मधेस दु्रतमागा आयोजना 

 नदी र्नयन्त्रर् तथा िल मापन केन्र र्नमािर् गने र  

 नहर संचालन तथा र्सुँचाइ प्रर्ाली व्यिस्थापन गने ।  

अिर्ध सरुु: आ.ि. २०६१/६२, सम्पन्नः आ.ि. २०७६/७७ 

कुल अनमुार्नत लागत रू. २५ अबि २ करोड  

कायािन्ियन अिस्था पलु सर्हतको ३१७ र्मटर ब्यारेि, मलू नहर र्नमािर् ७५ प्रर्तशत र शािा नहर र्नमािर् २० 

प्रर्तशत कायि तथा ६१४ र्मटर र्डर्सल्टीङ् बेर्सन र्नमािर् कायि सम्पन्न िएको । िौर्तक प्रगर्त 

६१ प्रर्तशत र र्ित्तीय प्रगर्त ६३.३ प्रर्तशत (रू. १५अबि ५५.५ करोड िचि) िएको । 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः प्रदशे नं. ५ को बाुँके र्िल्ला । 

लािार्न्ित िनसं्याः ४ लाि ५० हिार । 

आयोिनाको नाम  काठमाडौं-तराइि-मधेस रुतमागि आयोिना 

र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, यातायात पूिािधार  

पररचय अन्तरािर्रिय स्तरको मापदण्ड एिम ् प्रादरे्शक सन्तलुन कायम हुने गरी सरुर्क्षत र आधरु्नक 

यातायात पूिािधारको माध्यमबाट संघीय रािधानीलाई तराई-मधेससुँग छोटो दरुीमा िोड्ने गरी 

उच्च क्षमताको रुतमागि र्नमािर् कायि थालनी िएको छ । यस रुतमागिले बारा र्िल्लाको 

र्निगढमा प्रस्तार्ित अन्तरािर्रिय र्िमानस्थलसुँग रािधानीलाई एक घण्टाको यात्रा अिर्धमा 

िोड्ने हुुँदा आन्तररक तथा अन्तरािर्रिय आिागमन, अन्तरदशेीय व्यापार, पारिहन सरु्िधा, 

आर्थिक गर्तर्िर्धमा र्िस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्िमा अर्ििरृ्ि गरी समग्र आर्थिक-

सामार्िक र्िकासमा महत्िपरू्ि योगदान परु् याउन ेिएकाले यस आयोिनालाई रार्रिय गौरिको 

आयोिनाको रूपमा कायािन्ियनमा ल्याइएको छ । 

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

 सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

लक्ष्य रुतमागिद्वारा संघीय रािधानीलाई तराई-मधेससुँग िोड्द ैसन्तरु्लत र्िकास र समरृ्िको आधार 

र्नमािर् गने । 

उद्देश्य संघीय रािधानीलाई तराई मधेससुँग अत्यन्तै छोटो यात्रा दरुीले िोड्ने गरी एर्सयन हाइिे 

स्ट्याण्डडि (Class I, ४ लेन) को रुतमागि र्नमािर् गनुि । 

असर तथा प्रिाि तराई-मधेससुँग काठमाण्डौंलाई छोटो यात्रा समय तथा दरुीले िोड्द ैयातायात एिम ्पारिहनमा 

हुने लागत तथा समयमा उल्लेिनीय रूपमा कमी आएको हुने, प्रस्तार्ित र्निगढ अन्तरािर्रिय 

र्िमानस्थलसुँग अन्तरआबिता कायम िएको हुनेछ । साथै, पेिोर्लयम पदाथिको आयात 

व्यिस्थापन िएको हुने, उद्योग, व्यापार, पयिटन लगायतका आर्थिक गर्तर्िर्धमा र्िस्तार िएको 

हुने एिम् उत्पादन तथा उत्पादकत्ि अर्ििरृ्द्ध, र्िकेर्न्रत शहरीकरर्, आर्थिक-सामार्िक 

रूपान्तरर् र प्रादरे्शक सन्तलुनमा योगदान पगुेको हुनेछ । 
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१७. मध्यपहाडी (पुरपलाल) लोकमागा आयोजना 

आयोिनाको नाम  मध्यपहाडी (परुपलाल) लोकमागि आयोिना 

र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, यातायात पूिािधार  

पररचय यातायातमा नागररकको सहि पहुुँच तथा आर्थिक सामार्िक गर्तर्िर्धमा सहिीकरर् हुने गरी 

सन्तरु्लत र एकीकृत ढंगबाट यातायात पिूािधार र्िकास गनुिपने हुन्छ । तसथि, नेपालको मध्य 

पहाडी ििूागका र्िल्लाहरूलाई सडक यातायात सञ्िालमा आबद्ध गरी यस क्षेत्रको समग्र र 

सन्तरु्लत र्िकास गनि तथा बसाइुँ-सराइ व्यिस्थापन गनि पिूिमा पाुँचथर र्िल्लाको 

र्चयोिञ््याङ् (नेपाल-िारत र्समाना) दरे्ि पर्िममा बैतडी र्िल्लाको झलुाघाट (महाकाली 

नदी, नेपाल िारत र्समाना) सम्म िोड्ने गरी यस आयोिनालाई रार्रिय गौरिको आयोिनाको 

रूपमा कायािन्ियनमा ल्याइएको छ । 

रार्रिय लक्ष्य  सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 

लक्ष्य मध्य पहाडी ििूागका र्िल्लाहरूलाई रार्रिय यातायात सञ्िालमा आबद्ध गरी सो क्षेत्रको 

सामार्िक तथा आर्थिक र्िकासका क्षेत्रमा योगदान पुर् याउने । 

उद्देश्य मध्य पहाडका बस्तीहरूमा यातायातको सहि पहुुँच र्िस्तार गरी यस क्षेत्रको सन्तरु्लत र्िकास 

गनुि । 

प्रर्तफल काठमाडौंबाट र्निगढसम्मको यात्रा अिर्ध कररब १ घण्टा हुने गरी ३ िटा सरुुङ् मागि र ८७ 

िटा पलु सर्हतको चार लेनको ७२.५ र्क.र्म. लामो रुतमागि र्नमािर् िएको हुनेछ ।  

प्रमिु र्ियाकलाप  सिगे्रड फमेशन लेिलसम्म कर्टङ्् तथा र्फर्लङ््ग कायि सम्पन्न गरी पेिमेण्ट गने, 

 र्िर्िन्न प्रकारका हाइिे स्िक्चर िाल र्नमािर् गने, 

 ठूला, मझौला तथा साना पलु र्नमािर् गने, 

 कुल ६.४१५ र्क.र्म. लम्बाइको ३ िटा सरुुङ् मागि र्नमािर् गन ेर 

 तराई मधेसमा २७ र्मटर तथा पहाडी ििूागमा २५ र्मटर चौडाइ िएको चार लेनको सडक 

र्नमािर् गने । 

अिर्ध सरुुः आ.ि. २०७४/७५, सम्पन्नः आ.ि. २०८०/८१ 

कुल अनमुार्नत लागत  रू. २ िबि १३ अबि ९५ करोड  

कायािन्ियन अिस्था िग्गा प्रार्प्तको ९५ प्रर्तशत र रूि कटानको ९७ प्रर्तशत कायि सम्पन्न िएको, अथििकि  तथा 

रोड स्िक्चर र्नमािर् कायि थालनी िएको,  सरुुङ्मागि (महादिेटार, धेर ेर लेनडाुँडा) र्नमािर्का 

लार्ग प्रस्ताि आह्वान गररएको, महादिेडाुँडादरे्ि लेनडाुँडासम्मको सरुुङ्मागि, पलु तथा रुत 

मागि र्नमािर्का लार्ग तयारीको कायि िइरहकेो । रू. २५ अबि िचि िएको । 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः काठमाडौं, लर्लतपरु, मकिानपरु र बारा र्िल्ला 

लािार्न्ित िनसं्याः १ करोड ५० लाि । 
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असर तथा प्रिाि मध्य पहाडी क्षेत्रका िनतामा यातायातको सहि पहुुँच पुगेको हुने, िलर्िद्यतु लगायतका अन्य 

र्िकास र्नमािर्, पयिटकीय क्षेत्रको र्िकास, कृर्र्, उद्योग र सेिा क्षेत्रको र्िकास र आय आििन 

तथा रोिगारीमा सहयोग पगुेको हुनेछ । साथै, नयाुँ शहर र्िकास, पहाडबाट तराई तफि को तीव्र 

बसाइुँ-सराइमा कमी आएको हुने, िैदरे्शक लगानी प्रिद्धिन, गररबी र्निारर् र िौगोर्लक 

सन्तलुनमा टेिा पगुेको हुनेछ । 

प्रर्तफल १,८७९ र्क.र्म. दईु लेनको कालोपत्रे सडक तथा २०२ िटा सडक पलु र्नमािर् िएको हुनेछ ।  

प्रमिु र्ियाकलाप  आयोिनाबाट १,४१७ र्क.र्म. र ४६२ र्क.र्म. सडक अन्य आयोिना/सडक 

र्डर्ििनबाट कालोपत्रे सडक र्नमािर् गन ेर 

 आयोिनाबाट १२९ िटा र अन्य र्नकायबाट ७३ िटा पलु र्नमािर् गने । 

अिर्ध सरुुः आ.ि. २०६४/६५, सम्पन्नः आ.ि. २०७९/८० 

कुल अनमुार्नत लागत  रू. १ िबि १ अबि ५० करोड (संशोर्धत) 

कायािन्ियन अिस्था ८०२ र्क. र्म. सडक कालोपत्रे, ९९ र्क. र्म. ग्रािले र ६७ िटा पलु र्नमािर् िएको ।  

 िौर्तक प्रगर्त ४८ प्रर्तशत र िचि रू. ३९अबि ९१ करोड िएको । 

दायरा मध्य पहाडी क्षेत्रका २६ र्िल्ला (पाुँचथर, तेह्रथमु, धनकुटा, िोिपरु, िोटाङ्, ओिलढुङ््गा, 

उदयपरु, र्सन्धलुी, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, र्सन्धपुाल्चोक, निुाकोट, धार्दङ्, गोरिा, 

लमिङु्, कास्की, पिित, बागलुङ्, रूकुम पिूि, रूकुम पर्िम, िािरकोट, दलेैि, अछाम, डोटी, 

डडेलधरुा र बैतडी) । 

लािार्न्ित िनसं्याः १ करोड । 

१८. हुलाकी राजमागा आयोजना 

आयोिनाको नाम  हुलाकी रािमागि आयोिना 

र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, यातायात पूिािधार 

पररचय र्िगतमा र्चठ्ठीपत्र आदान प्रदान गनि तराई-मधेसको पिूिमा झापाको िरपरुदरे्ि पर्िममा 

कञ्चनपरुको दिैीसम्म हुलाकी सडकको रूपमा प्रयोगमा आएको सडकलाई हुलाकी 

रािमागिको रुपमा र्िकास गने पररकल्पना बमोर्िम यो आयोिना कायािन्ियनमा आएको हो । 

तराई-मधेसमा र्निािध आिागमन र सामार्िक आर्थिक गर्तर्िर्धमा र्िस्तार हुने िएकाले यस 

आयोिनालाई रार्रिय गौरिको आयोिनाको रूपमा कायािन्ियनमा ल्याइएको छ ।  

रार्रिय लक्ष्य  सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 

लक्ष्य यातायातको सहि पहुुँच र्िस्तार गद ैसामार्िक तथा आर्थिक र्िकासमा योगदान परु् याउने । 

उद्देश्य पिूिमा झापाको िरपुरबाट पर्िममा कञ्चनपरुको दिैीसम्म तराई-मधेसका र्िल्ला सदरमकुाम र 

घना बस्तीलाई िोड्द ैयातायातको सहि पहुुँच र्िस्तार गरी यस क्षेत्रको सन्तरु्लत र्िकास गनुि । 

असर तथा प्रिाि तराई-मधेसका घना बस्ती तथा र्िल्ला सदरमकुाममा सहि सडक पहुुँच पगुेको हुने, रोिगारी 

र्सििना तथा आय आििन, कृर्र्, उद्योग तथा सेिा क्षेत्रको र्िकासमा सहयोग पुगेको हुनेछ । 
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साथै, िैदरे्शक लगानी प्रिद्धिन, गररबी र्निारर् र प्रादरे्शक सन्तलुनमा योगदान पगुेको हुनेछ ।  

प्रर्तफल १,७९२ र्क.र्म. दईु लेनको कालोपत्रे सडक र २१९ सडक पलु र्नमािर् िएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  ९७५ र्क.र्म. पिूि पर्िम र ८१७ र्क.र्म. सहायक रािमागि गरी कुल १,७९२ र्क.र्म. दईु 

लेनको कालोपत्रे सडक र्नमािर् गने, 

 २१९ सडक पलु र्नमािर् गने ।  

अिर्ध सरुुः आ.ि. २०६४/६५, सम्पन्नः आ.ि. २०७९/८० 

कुल अनमुार्नत लागत  रू. ६५ अबि २४ करोड 

कायािन्ियन अिस्था २७० र्क.र्म. कालोपत्र,े ३२५ र्क.र्म. ग्रािले र ८१ िटा पलु र्नमािर् सम्पन्न िएको ।  

िौर्तक प्रगर्त ४४ प्रर्तशत र रू. २७ अबि ५३ करोड िचि िएको । 
दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः तराई मधेसका २१ र्िल्ला । 

लािार्न्ित िनसं्याः ८० लाि । 

१९. कोशी राजमागा आयोजना 

आयोिनाको नाम  कोशी रािमागि आयोिना 
र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, यातायात पूिािधार 

पररचय  यातायातमा नागररकको सहि पहुुँच तथा आर्थिक सामार्िक गर्तर्िर्धमा सहिीकरर् हुने गरी 

सन्तरु्लत र एकीकृत ढंगबाट यातायात पिूािधार र्िकास गनुिपने हुन्छ । तसथि, पूिी ििूागका 

र्हमाली र पहाडी र्िल्लालाई सडक यातायात सञ्िालमा आबद्ध गरी यस क्षेत्रको समग्र र 

सन्तरु्लत र्िकास गनि तथा बसाइुँ-सराइ व्यिस्थापन गनि रानी, र्िराटनगरदरे्ि र्कमाथाङ््का, 

संििुासिासम्म िोड्ने गरी रार्रिय गौरिको आयोिनाका रूपमा यस आयोिना प्रारम्ि िएको 

हो । 

रार्रिय लक्ष्य  सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 

लक्ष्य प्रदशे नं १ को उत्तरी नाका र्कमाथाङ््का र दर्क्षर् नाका र्िराटनगर एिम ् सो र्ित्रका पाुँच 

र्िल्लालाई रार्रिय तथा अन्तरदशेीय यातायात सञ्िालमा आबद्ध गरी सो क्षेत्रको सामार्िक 

तथा आर्थिक र्िकासका क्षेत्रमा योगदान परु् याउने । 

उद्देश्य प्रदशे नं. १ का संििुासिादरे्ि मोरङ्सम्मका पाुँच र्िल्लाका बस्तीहरूमा यातायातको सहि 

पहुुँच र्िस्तार गरी यस क्षेत्रको सन्तरु्लत र्िकास गनुि । 

प्रिाि तथा असर प्रदशे नं. १ का र्हमाली र पहाडी क्षेत्रका िनतामा यातायातको सहि पहुुँच पगुेको हुने, 

िलर्िद्यतु लगायतका अन्य र्िकास र्नमािर्, पयिटकीय क्षेत्रको र्िकास, कृर्र्, उद्योग र सेिा 

क्षेत्रको र्िकास र आयआििन तथा रोिगारीमा सहयोग पगुेको हुनेछ । साथै, नयाुँ शहर र्िकास 

िएको हुने, पहाडबाट तराई तफि को तीव्र बसाइुँ-सराइमा कमी आएको हुने तथा िैदरे्शक लगानी 

प्रिद्धिन, गररबी र्निारर् र िौगोर्लक सन्तलुनमा टेिा पगुेको हुनेछ । 

प्रर्तफल ३९० र्क.र्म. दईु लेनको कालोपत्रे सडक तथा १० िटा सडक पलु र्नमािर् िएको हुनेछ ।  
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२०. कालीगण्डकी कोररडोर आयोजना 

प्रमिु र्ियाकलाप  ियाक िोल्न बाकी १४ र्क.र्म. सडकको ियाक िोल्ने, 

 िाुँदबारीदरे्ि र्कमाथाङ््कासम्म १६२ र्क.र्म. कालोपत्र े स्तरमा दईु लेनमा सडक 

स्तरोन्नर्त गने र 

 १० िटा सडक पलु र्नमािर् गने । 

अिर्ध सरुु: आ.ि. २०६१/६२, सम्पन्नः आ.ि. २०७९/८० 

कुल अनमुार्नत लागत  रू. १६ अबि २० करोड  

कायािन्ियन अिस्था रानी, र्िराटनगरदरे्ि िाुँदबारी सम्मको सडक कालोपत्रे सम्पन्न िएको तथा १ िटा पलु र्नमािर् 

कायि सम्पन्न िएको । िौर्तक प्रगर्त १५ प्रर्तशत र रू. २ अबि ४१ करोड िचि िएको । 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः प्रदशे नं. १ का मोरङ्, सनुसरी, धनकुटा, तेह्रथमु र संििुासिा र्िल्ला । 

लािार्न्ित िनसं्याः २६ लाि । 

आयोिनाको नाम  कालीगण्डकी कोररडोर आयोिना 
र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, यातायात पूिािधार 

पररचय  यातायातमा नागररकको सहि पहुुँच तथा आर्थिक सामार्िक गर्तर्िर्धमा सहिीकरर् हुने गरी 

सन्तरु्लत र एकीकृत ढंगबाट यातायात पिूािधार र्िकास गनुिपने हुन्छ । तसथि, नेपालको गण्डकी 

र प्रदशे नं ५ का र्हमाली र पहाडी र्िल्लालाई सडक यातायात सञ्िालमा आबद्ध गरी यस 

क्षेत्रको समग्र र सन्तरु्लत र्िकास गनि तथा बसाइुँ-सराइ व्यिस्थापन गनि मसु्ताङ्को कोरला दरे्ि 

निलपरासी पिूिको गैंडाकोटसम्म िोड्ने गरी रार्रिय गौरिको आयोिनाका रूपमा यस 

आयोिना प्रारम्ि िएको हो । 

रार्रिय लक्ष्य  सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 

लक्ष्य गण्डकी प्रदशेको उत्तरी नाका कोरलादरे्ि गैंडाकोटसम्म र सो क्षेत्रमा रहकेा सात र्िल्ला (प्रदशे 

नं ५ का र्िल्ला समेत) लाई रार्रिय तथा अन्तरदशेीय यातायात सञ्िालमा आबद्ध गरी सो 

क्षेत्रको सामार्िक तथा आर्थिक र्िकासका क्षेत्रमा योगदान परु् याउने । 

उद्देश्य गण्डकी र प्रदशे नं. ५ का र्हमालदरे्ि तराई-मधेससम्मका सात र्िल्लाका बस्तीहरूमा 

यातायातको सहि पहुुँच र्िस्तार गरी यस क्षेत्रको सन्तरु्लत र्िकास गनुि । 

प्रिाि तथा असर गण्डकी प्रदशे र प्रदशे नं. ५ का र्हमालदरे्ि तराई-मधेससम्मका ७ र्िल्लाका िनतामा 

यातायातको सहि पहुुँच पगुेको हुने, िलर्िद्यतु लगायतका अन्य र्िकास र्नमािर्, पयिटकीय 

क्षेत्रको र्िकास, कृर्र्, उद्योग र सेिा क्षेत्रको र्िकास र आय आििन तथा रोिगारीमा सहयोग 

पगुेको हुनेछ । साथै, नयाुँ शहर र्िकास, पहाडबाट तराई तफि को बसाइुँ-सराइमा कमी आएको 

हुने, िैदरे्शक लगानी प्रिद्धिन, गररबी र्निारर् र िौगोर्लक सन्तलुनमा टेिा पगुेको हुनेछ । 

प्रर्तफल ४४४ र्क.र्म. दईु लेनको कालोपत्रे सडक तथा ७६ िटा सडक पलु र्नमािर् िएको हुनेछ ।  
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२१. कणााली कोररडोर आयोजना 

प्रमिु र्ियाकलाप  ४३१ र्क.र्म. सडकको ियाक िोल्ने,  

 ४४४ र्क.र्म. कालोपत्रे सडक र्नमािर् गन ेर 

 ७६ िटा सडक पलु र्नमािर् गने । 

अिर्ध सरुु: आ.ि. २०६१/६२, सम्पन्नः आ.ि. २०८०/८१ 

कुल अनमुार्नत लागत रू. ३२ अबि २२ करोड  

कायािन्ियन अिस्था ४३१ र्क.र्म. ियाक र्नमािर् िएको, ८२ र्क.र्म. सडक िण्डार्स्मत िएको र ५ िटा सडक पलु 

र्नमािर् िएको ।  

िौर्तक प्रगर्त १३ प्रर्तशत र र्ित्तीय प्रगर्त १९ प्रर्तशत (रू. ५ अबि ३३ करोड िचि) िएको । 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः गण्डकी प्रदेश र प्रदशे नं. ५ का मसु्ताङ्, म्याग्दी, पिित, बागलुङ्, गलु्मी, 

पाल्पा र निलपरासी पूिि र्िल्ला । 

लािार्न्ित िनसं्याः २३ लाि । 

आयोिनाको नाम  कर्ािली कोररडोर आयोिना 
र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, यातायात पूिािधार 

पररचय यातायातमा नागररकको सहि पहुुँच तथा आर्थिक सामार्िक गर्तर्िर्धमा सहिीकरर् हुने गरी 

सन्तरु्लत र एकीकृत ढंगबाट यातायात पिूािधार र्िकास गनुिपने हुन्छ । तसथि, कर्ािली र प्रदशे 

नं. ५ का र्हमाली र पहाडी र्िल्लालाई सडक यातायात सञ्िालमा आबद्ध गरी यस क्षेत्रको 

समग्र र सन्तरु्लत र्िकास गनि तथा बसाइुँ-सराइ व्यिस्थापन गनि र्हल्सा, हुम्लादरे्ि 

नेपालगन्ि, बाुँकेसम्म िोड्ने गरी रार्रिय गौरिको आयोिनाका रूपमा यस आयोिना प्रारम्ि 

िएको हो । 

रार्रिय लक्ष्य  सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 

लक्ष्य कर्ािली प्रदशेको उत्तरी नाका र्हल्सा र प्रदशे नं. ५ को दर्क्षर् नाका िमनुाहा, नेपालगञ्ि र सो 

र्ित्रका आठ र्िल्लालाई रार्रिय तथा अन्तरदशेीय यातायात सञ्िालमा आबद्ध गरी सो 

क्षेत्रको सामार्िक तथा आर्थिक र्िकासका क्षेत्रमा योगदान परु् याउने । 

उद्देश्य कर्ािली प्रदशे र प्रदशे नं. ५ का हुम्ला दरे्ि बाुँकेसम्मका आठ र्िल्लाका बस्तीहरूमा 

यातायातको सहि पहुुँच र्िस्तार गरी यस क्षेत्रको सन्तरु्लत र्िकास गनुि । 

प्रिाि तथा असर कर्ािली र प्रदेश नं. ५ का र्हमालदरे्ि तराई-मधेससम्मका आठ र्िल्लाका िनतामा 

यातायातको सहि पहुुँच पगुेको हुने, िलर्िद्यतु लगायतका अन्य र्िकास र्नमािर्, पयिटकीय 

क्षेत्रको र्िकास, कृर्र्, उद्योग र सेिा क्षेत्रको र्िकास र आय आििन तथा रोिगारीमा सहयोग 

पगुेको हुनेछ । साथै, नयाुँ शहर र्िकास, पहाडबाट तराई तफि को तीव्र बसाइुँ-सराइमा कमी 

आएको हुने, िैदरे्शक लगानी प्रिद्धिन, गररबी र्निारर् र िौगोर्लक सन्तलुनमा टेिा पगुेको  

हुनेछ । 

प्रर्तफल ५२८ र्क.र्म. दईु लेनको कालोपत्रे सडक तथा १२ िटा सडक पलु र्नमािर् िएको हुनेछ ।  
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२२. मेिो तथा रेलमागा 

२२.१ पूवा-पष्ट्िम रेलमागा आयोजना 

प्रमिु र्ियाकलाप  २६९ र्क.र्म. (िलुालुदरे्ि र्समकोट हुुँद ैर्हल्सा) ियाक िोल्ने, 

 २६९ र्क.र्म. (िलुालुदरे्ि र्समकोट हुुँद ैर्हल्सा) कालोपत्रे सडक र्नमािर् गने र  

 १२ िटा सडक पलु र्नमािर् गने । 

अिर्ध सरुु: आ.ि. २०६१/६२, सम्पन्नः आ.ि. २०८०/८१ 

कुल अनमुार्नत लागत रू. ११ अबि ५५करोड (िलुालुदरे्ि र्समकोट हुुँद ैर्हल्सा) 

कायािन्ियन अिस्था २४२ र्क.र्म. ियाक र्नमािर् कायि सम्पन्न िएको, ४ बेलीर्िि र्नमािर् सम्पन्न िएको र ४ िटा 

सडक पलु र्नमािर् िइरहकेो ।  

िौर्तक प्रगर्त २० प्रर्तशत र र्ित्तीय प्रगर्त १८ प्रर्तशत (रू. १ अबि ९९ करोड िचि) िएको । 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः प्रदशे नं. ५ र कर्ािली प्रदशेका बाुँके, बर्दिया, सिुेत, दलेैि, कालीकोट, 

िमु्ला, मगु ुर हुम्ला र्िल्ला । 

लािार्न्ित िनसं्याः १८ लाि । 

आयोिनाको नाम  पिूि पर्िम रेलमागि आयोिना 
र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, रेल यातायात 

पररचय सामार्िक, आर्थिक, िौगोर्लक र्िकासमा दिेा परेको असन्तलुनलाई न्यनूीकरर् गरी र्दगो 

र्िकासका लार्ग सुरर्क्षत, िरपदो, पयाििरर्मैत्री यातायात सञ्िालको र्िकास गनुिपने 

आिश्यकता रहकेो छ । यसका लार्ग सहि, सरुर्क्षत तथा िरपदो यातायात सेिाका रूपमा रेल 

सेिा र्िकास गरी दशेका र्िर्िन्न क्षेत्रबीच िौगोर्लक दरुी घटाई रार्रिय एकतामा टेिा परु् याउने 

र रेलसेिा संचालन गरी सामान ढुिानी तथा यात्र ुओसार पसारमा लाग्ने िचिमा उल्ले्य कमी 

ल्याउन े अर्िप्रायले पूिि काकरर्िट्टादरे्ि पर्िम गड्डाचौकीसम्म रेलमागिको र्िकास गरी 

स्िदशेमै उत्पार्दत िलर्िद्यतुद्वारा रेलसेिा संचालन गने गरी रार्रिय गौरिको आयोिनाको 

रूपमा कायािन्ियनमा ल्याइएको छ ।  

रार्रिय लक्ष्य   सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम सघन अन्तरआबद्धता 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

 स्िस्थ र सन्तरु्लत पयाििरर् 

लक्ष्य दशेमा आन्तररक तथा अन्तरदशेीय रेल सञ्िालको र्िकास तथा सञ्चालन गरी पेिोर्लयम 

पदाथिबाट संचार्लत यातायातका साधनलाई िमशः र्िस्थार्पत गद ै मलुुकको सामार्िक 

आर्थिक र्िकासका क्षेत्रमा योगदान पुर् याउन े। 

उद्देश्य पिूि-पर्िम र्िद्यतुीय रेलमागि र्िकास गरी सरुर्क्षत, सलुि, िरपदो र पयाििरर्मैत्री रेलसेिा 

सञ्चालन गनुि ।  

प्रिाि तथा असर सरुर्क्षत, सििसलुि र िरपदो यातायातको पहुुँच र्िस्तार िई दीघिकालीन यातायात लागतमा 

उल्ले्य कमी आएको हुनेछ । पेिोर्लयम पदाथि र सिारी साधानको आयातमा कमी आई 
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२२.२ काठमाडौं मेिोरेल आयोजना 

व्यापार घाटा कम िएको हुनेछ । कृर्र्, उद्योग, पयिटन र सेिा क्षेत्रको र्िकास र रोिगारी र्सििना 

िएको हुनेछ । र्छमेकी दशेहरूसुँग रेलसञ्िालको माध्यमबाट अन्तरआबद्धता अर्ििरृ्द्ध 

िएको हुनेछ । 

प्रर्तफल पिूि-पर्िम ९२५ र्क.र्म. (काकरर्िट्टा-र्निगढ िण्ड ३५० र्क.र्म., र्निगढ-बटुिल-लुर्म्बनी 

िण्ड २५१ र्क.र्म. र बटुिल-गड्डाचौकी िण्ड ३२४ र्क.र्म.) रेल मागि र उत्तर दर्क्षर् ७९ 

र्क.र्म. र्लङ््क लाइन (इटहरी-र्बराटनगर, बटुिल-िरैहिा-लुर्म्बनी र कोहलपरु-नेपालगञ्ि) 

र्नमािर् तथा सञ्चालन िएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  रेलमागिको लार्ग िग्गा प्राप्त गने, 

 र्िस्ततृ आयोिना प्रर्तिेदन तयार गने, 

 रेलमागि र्नमािर्को लार्ग ियाक बेड र्नमािर् गने, 

 र्िद्यतुीय सब-स्टेसन तथा प्रसारर् लाइन, रेल स्टेसन लागायतका रेल स्िक्चर र्नमािर् गने, 

 साना, मझौला र ठूला पलु तथा सरुुङ् मागि र्नमािर् गन,े 

 रेलगाडी लगायतका आिश्यक इक्यपू्मेन्ट िररद तथा िडान गने,  

 रेलसेिा सञ्चालन सम्बन्धी िनशर्क्त र्िकास तथा व्यिस्थापन गने । 

अिर्ध सरुु: आ.ि. २०६५/६६, सम्पन्न: आ.ि २०८६/८७ 

कुल अनमुार्नत लागत  रू. ९५५ अबि २२ करोड  

कायािन्ियन अिस्था र्िस्ततृ आयोिना प्रर्तिेदन तयार िएको, बर्दिबास-र्निगढ िण्डको ७० र्क.र्म.को िग्गा 

प्रार्प्त िएको, ३५ र्क.र्म. ियाक बेड तथा २ िटा पलु र्नमिर् कायि सम्पन्न िएको र १४ िटा 

पलु र्नमािर् कायि िरैहकेो । 

रू. १३ अबि ५५ करोड िचि िएको । 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः प्रदेश नं. १, प्रदशे नं. २, बागमती प्रदशे, गण्डकी प्रदशे, प्रदशे नं. ५ र 

सदुरुपर्िम प्रदशे अन्तगितका २१ र्िल्ला ।  

लािार्न्ित िनसं्याः १ करोड । 

आयोिनाको नाम  काठमाडौं मेिोरेल आयोिना 
र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, रेल यातायात 

पररचय काठमाडौं उपत्यकाको शहरीकरर् तथा िनसङ्््याको चापलाई व्यिस्थापन गनि सरुर्क्षत र 

िरपदो सािििर्नक यातायात सेिा र्िस्तार गनुिपने िएको छ । शहरी क्षेत्रमा सरुर्क्षत, िरपदो, 

र्छटोछररतो तथा िातािरर्मैत्री सािििर्नक यातायातको रूपमा र्िद्यतुीय रेलसेिाको र्िकास 

गनि यस आयोिनालाई रार्रिय गौरिको आयोिनाको रूपमा कायािन्ियनमा ल्याइएको छ । 

रार्रिय लक्ष्य  सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम सघन अन्तरआबद्धता 

 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन  

 स्िस्थ र सन्तरु्लत पयाििरर् 

लक्ष्य रेल सञ्िालको र्िकास तथा सञ्चालन गरी सािििर्नक यातायातलाई र्छटोछररतो र र्िश्वसनीय 

बनाउद ैस्िच्छ शहरी पयाििरर्को र्िकास गने ।  
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१.२ रूपान्ध्तरणकारी आयोजना  

 दीघिकालीन सोच र पन्रौं योिनाले र्लएका रार्रिय लक्ष्य हार्सल गनि बहृत् प्रिाि प्राने र र्िर्शि प्रकृर्तका 

आयोिनालाई रूपान्तरर्कारी आयोिना (Game Changer Projects) का रूपमा पर्हचान गररएको छ । साथै, 

स्थानीय तहदरे्ि नै सबल अथितन्त्रको आधार र्सििना गनि र प्रादरे्शक सन्तलुन कायम गद ै योिनाले र्लएको दईु 

अंकको आर्थिक िरृ्द्ध (Growth trajectory) हार्सल गनि यी आयोिनाको महत्त्िपरू्ि िरू्मका रहनछे । आयोिना 

कायािन्ियनबाट र्िर्य क्षेत्रगत र्िद्यमान अिस्थामा सारितू पररितिन हुनेछ । साथै, अन्य क्षते्रमा अग्र तथा पषृ्ठ 

सम्बन्धका माध्यमबाट गरु्ात्मक असर तथा प्रिाि (Multiplier effects) पने अपके्षा गररएको छ ।  

दशेमा आन्तररक तथा अन्तरदशेीय गरी पेिोर्लयम पदाथिबाट संचार्लत यातायातका साधनलाई 

िमशः र्िस्थार्पत गद ैमलुुकको सामार्िक-आर्थिक र्िकासका क्षेत्रमा योगदान परु् याउन े। 

उद्देश्य काठमाडौं उपत्यकामा सरुर्क्षत, िरपदो, पयाििरर्मैत्री र्िद्यतुीय रेल सञ्िाल र्िकास तथा रेल 

सेिा सञ्चालन गनुि ।  

प्रिाि तथा असर काठमाडौं उपत्यकामा सििसलुि र िातािरर्मैत्री सािििर्नक यातायात सञ्चालनमा आई 

िार्फक व्यिस्थापनमा उल्लेिनीय सुधार आएको हुनेछ । काबिनमा आधाररत सिारी साधनको 

प्रयोगमा कमी आई िाय ु प्रदरु्र्मा कमी आएको हुने, सडक दघुिटना न्यनूीकरर् िएको हुने, 

यात्रा समयमा कमी आएको हुने, रोिगारी र्सििना िएको हुने र पेिोर्लयम पदाथिको आयातमा 

कमी आएको हुनेछ । सनु्दर र व्यिर्स्थत शहरको र्िकास िई िीिनस्तरमा सधुार आएको  

हुनेछ ।  

प्रर्तफल ७७ र्क.र्म. (सातदोबाटो-रत्नपाकि -नारायर्गोपाल चोक िण्ड, कीर्तिपरु-कार्लमाटी-

नयाुँबानेश्वर-एयरपोटि िण्ड, स्ियम्ि-ूर्डर्ल्लबिार-बौद्ध िण्ड, कोटेश्वर-चाबर्हल-स्ियम्ि-ू

सातदोबाटो-कोटेश्वर िण्ड, धोर्बघाट-र्संहदरबार-नक्साल-गोङ््गब ुिण्ड) रेलमागि र्नमािर् तथा 

सञ्चालन िएको हुनेछ ।  

प्रमिु र्ियाकलाप  र्िस्ततृ आयोिना प्रर्तिेदन तयार गने, 

 रेलमागिको िग्गा प्राप्त गने, 

 रेलमागि र्नमािर्को लार्ग ि्याक बेड र्नमािर् गने, 

 पलु तथा सरुुङ् मागि र्नमािर् गने, 

 र्िद्यतुीय सब स्टेसन तथा प्रसारर् लाइन, रेल स्टेसन लगायतका रेल स्िक्चर र्नमािर् गने, 

 रेलगाडी लगायतका आिश्यक इक्यपू्मेन्ट िररद तथा िडान गने,  

 रेल सेिा सञ्चालन सम्बन्धी िनशर्क्त र्िकास तथा व्यिस्थापन गने । 

अिर्ध सरुु: आ.ि. २०६८/६९, सम्पन्न: आ.ि २०८७/८८ 

कुल अनमुार्नत लागतः रू. ४ िबि ७० अबि  

कायािन्ियन अिस्था ७७ र्क.र्म. रेलमागिको सम्िाव्यता अध्ययन सम्पन्न िई १२ र्क.र्म. (महारािगञ्ि-सातदोबाटो 

िण्ड) को र्िस्ततृ आयोिना प्रर्तिेदन तयार िइरहकेो । 

रू. ३० करोड िचि िएको । 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः बागमती प्रदशेका काठमाडौं, लर्लतपरु र िक्तपुर र्िल्ला । 

लािार्न्ित िनसं्याः ४० लाि । 
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 रूपान्तरर्कारी आयोिनाले दीघिकालीन सोचका रूपान्तरर्का सम्िाहक तथा सहयोगी क्षते्र र दीघिकालीन 

रर्नीर्तमा केर्न्रत हुुँद ैसमरृ्द्ध र सिुका आधार र्सििना गनछेन ्। पन्रौं योिनाले र्लएका रार्रिय तथा र्िर्य क्षेत्रगत 

लक्ष्य तथा उद्दशे्य हार्सल हुन ेगरी दहेायका आधारमा यी आयोिनाको पर्हचान र छनोट गररएको छ । र्िगतदरे्ि न ै

पर्हचान र छनोट गरी आयोिना र्िकास िएका आयोिनाको हकमा उच्च प्राथर्मकताका साथ कायािन्ियन, अनगुमन 

तथा मलू्यांकनमा र्िशेर् िोड र्दइनेछ । 

१. कुल गाहास््य उत्पादनमा योगदानः प्रस्तार्ित आयोिना सम्पन्न िएपिात ५ िर्िको अिर्धमा 

आयोिना कायािन्ियनबाट हुने िस्तु िा सेिा उत्पादन, अन्य क्षेत्रको िस्तु तथा सेिा उत्पादनमा योगदान र 

उत्पादकत्ि सधुारबाट कुल गाहिस््य उत्पादनको कम्तीमा ०.५ प्रर्तशत (िार्र्िक औसत) बराबरको योगदान 

पगु्ने । 

२. ष्ट्वषय के्षत्रगत उपलष्ट्धधमा योगदानः प्रस्तार्ित आयोिना कायािन्ियनबाट सम्बर्न्धत र्िर्य क्षते्रको 

प्रमिु उपलर्ब्ध हार्सल गनि कम्तीमा २० प्रर्तशत बराबरको योगदान पगु्ने । 

३. रोजगारी ष्ट्सजानाः प्रस्तार्ित आयोिना कायािन्ियनबाट कायािन्ियन चरर्मा कम्तीमा २० हिार प्रत्यक्ष 

रोिगारी र आयोिना सम्पन्न िएपिात कम्तीमा िार्र्िक ४०  हिार (प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष) रोिगारी र्सििना 

गने । 

४. लाभाष्ट्न्ध्वत जनसखंयाः प्रस्तार्ित आयोिना कायािन्ियनबाट कायािन्ियन चरर्मा कम्तीमा १० लाि 

िनसङ्््या र आयोिना सम्पन्न िएपिात कम्तीमा २० लाि िनसङ्््या प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपमा 

लािार्न्ित हुने । 

५. ष्ट्वषय के्षत्रगत र प्रादेष्ट्शक सन्ध्तुलनः र्िकासका सचूकमा पर्छ परेका र्िर्य क्षते्र र प्रदशेलाई प्राथर्मकता 

र्दई र्िकासमा र्िर्य क्षेत्रगत र प्रादरे्शक सन्तलुन कायम हुन े। रार्रिय महत्त्ि र प्राथर्मकताका लगानी तथा 

कायािन्ियनको ढाुँचा टंुर्गएका र यस योिना र आगामी योिना अिर्धर्ित्र सम्पन्न िई सञ्चालनमा आउने । 

रूपान्तरर्कारी आयोिनाको र्ििरर् दहेाय बमोर्िम रहकेो छ ।  

१.२.१ आष्ट्थाक के्षत्र 

१. प्रधानमन्ध्त्री कृष्ट्ष आधुष्ट्नकीकरण पररयोजना 

आयोिनाको नाम   प्रधानमन्त्री कृर्र् आधरु्नकीकरर् पररयोिना 

र्िर्य क्षेत्र आर्थिक, कृर्र् 

पररचय कृर्र् क्षेत्रमा आिश्यक आधारितू पूिािधारको उपलब्धता, उन् नत बीउ र नश् लको प्रयोग बढाउुँदै 

कृर्र्को आधरु्नकीकरर् गनुिपने आिश्यकता छ । प्रर्तस्पधी क्षमता अर्ििरृ्द्ध एिम ्िाद्य तथा 

पोर्र् सरुक्षा सरु्नर्ित गद ैयस क्षेत्रको औद्योगीकरर् गरी र्दगो आर्थिक अिसर र्सििना गनि तथा 

कृर्र् उत्पादनमा आत्मर्नििर हुनका लार्ग यस पररयोिनालाई रूपान्तरर्कारी आयोिनाको 

रूपमा अंगीकार गररएको छ  । 

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 
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लक्ष्य समग्र कृर्र् मलू्य शृंिलाका अियिहरूको संयोिन र पररचालन माफि त औद्योगीकरर् गने  । 

उद्देश्य प्रमिु कृर्र् उपिहरूको र्िर्शर्िकृत क्षेत्रहरू र्नमािर् गरी प्रमिु बाली िस्तहुरूमा आत्मर्नििर 

हुुँद ैप्रर्तस्पधाित्मक क्षमता तथा र्नयाितयोग्य कृर्र् िस्तहुरूको मलू्य अर्ििरृ्द्ध गनुि  । 

असर तथा प्रिाि िाद्य तथा पोर्र् सधुार, कृर्र्मा आधाररत उद्योगको र्िस्तार, आयात प्रर्तस्थापन तथा र्नयाित 

प्रिद्धिन, रोिगारी र्सििना र गररबी र्निारर्मा उल्ले्य योगदान िएको हुनेछ  । 

प्रर्तफल िौगोर्लक सम्िाव्यता तथा स्थानीय आिश्यकताका आधारमा िमशः १५,००० पकेट, 

१,५०० ब्लक, ३०० िोन र २१ सपुरिोन स्थापना िई ८ लाि ४२ हिार हके्टरमा िेती िएको 

हुने र कररब ६६ लाि मे.ट. थप कृर्र् उपि उत्पादन िएको हुनेछ  । 

प्रमिु र्ियाकलाप  साना कृर्र् औिार उपकरर्, किम हायररङ््ग सेिा केन्र स्थापना तथा संचालनमा सहयोग 

गरी लागत न्यनूीकरर् गने,  

 िरू्मको िैज्ञार्नक व्यिस्थापन र बाली र्िशेर्को िेती र्िस्तार, सहकारी िेती, करार िेती, 

स्िेर्च्छक रूपमा चक्लाबन्दीमा आबद्धता, नमनुा कृर्र् फामि स्थापना, साना, मझौला तथा 

ठूला र्सुँचाइ प्रर्ाली र्िकास तथा ममित सम्िार गरी उत्पादन िरृ्द्ध गने,  

 प्रशोधन उद्योग र पोि हाििे सेन्टर स्थापनामा सहयोग, बिार व्यिस्थापन र िाद्य 

िस्तहुरूको गरु्स्तर र्नयमन तथा क्िारेन्टाइन सेिा र्िस्तार गरी मलू्य शृंिला अर्ििरृ्द्ध गने, 

 कृर्र् अनसुन्धान केन्र र सरकारी फामि केन्रहरूको आधरु्नकीकरर् तथा संस्थागत क्षमता 

र्िकास गरी गुर्स्तरीय बीउ तथा नश्लको उपलब्धता िरृ्द्ध गने । 

अिर्ध सरुु (आ.ि.):  २०७३/७४,  सम्पन्न (आ.ि.):  २०८२/८३ 

कुल अनमुार्नत लागत  रू. १ िबि ३० अबि 

कायािन्ियन अिस्था हालसम्मको प्रगर्तः २० प्रर्तशत र रू. ७ अबि ४५  करोड ( पकेट र ब्लक बाहके) िचि िएको ।  

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः ७७ र्िल्ला । 

लािार्न्ित कृर्कः ११. ४१ लाि । 

सधुारका पक्ष पर्हलो तीन िर्िको कायािन्ियन मलू्यांकन गरी रार्रिय आिश्यकता, उत्पादन र उत्पादकत्ि 

िरृ्द्धमा योगदान परु् याउने र िास िास बाली िस्तमुा केर्न्रत हुने गरी रूपान्तरर्कारी 

आयोिनाका आधार बमोर्िम सधुार गने । 

२. सनुकोशी मररन डाइभसान बहुउदे्दश्यीय आयोजना 

आयोिनाको नाम   सनुकोशी मररन डाइिसिन बहुउद्देश्यीय आयोिना 

र्िर्य क्षेत्र आर्थिक, र्सुँचाइ 

पररचय मलुुकको समरृ्द्धका लार्ग एउटा िलाधारबाट अको िलाधारमा पानी स्थानान्तरर् गरी प्रचरु 

िलस्रोतलाई उपयकु्त प्रर्िर्धको प्रयोग गद ैऊिाि, र्सुँचाइ, िानेपानी लगायतका क्षेत्रमा उपयोग 

माफि त कृर्र् उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िरृ्द्ध एिम ् नागररकको िीिनस्तरमा सधुार गनुिपने 

आिश्यकता रहकेो छ । यस पररिेशमा सनुकोशी नदीबाट बागमतीको सहायक नदी मररनमा िल 

स्थानान्तरर् गरी प्रदशे नं. २ का पाुँच र्िल्लाको १ लाि २२ हिार हके्टर कृर्र्योग्य िरू्ममा 

पयािप्त, िरपदो र र्दगो र्सुँचाइ सुर्िधा उपलव्ध गराउन यो बहुउद्देश्यीय आयोिनालाई 
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रूपान्तरर्कारी आयोिनाका रूपमा अंगीकार गररएको छ ।  

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

 सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

लक्ष्य िल-स्थानान्तरर् प्रर्ालीको र्िकासद्वारा बहुउद्देश्यीय रूपमा कृर्र्योग्य िरू्ममा र्दगो र िरपदो 

रूपमा र्सुँचाइ सरु्िधाको उपलब्धता, िलर्िद्यतु उत्पादन, िानेपानी आपूर्ति र आय आििनमा 

िरृ्द्ध गरी नागररकको िीिनस्तरमा सुधार गने । 

उद्देश्य सनुकोशी नदीको पानी मररन नदीमा स्थानान्तरर् गरी िलर्िद्यतु उत्पादनका साथै प्रदशे नं. २ का 

पाुँच र्िल्लामा बाहै्र मर्हना र्सुँचाइ सेिा उपलब्ध गराउन ु। 

असर तथा प्रिाि प्रदशे नं २ का बारा, रौतहट, सलािही, महोत्तरी र धनरु्ा र्िल्लाको कृर्र् िरू्ममा िर्ैिरर र्सुँचाइ 

सरु्िधा उपलब्ध िएको हुने र सु्िाग्रस्त िरू्ममा िरू्मगत िलिण्डारमा िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

यसबाट उल्ले्य पररमार्मा कृर्र्िन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िरृ्द्ध िएको हुने, िाद्य सरुक्षा 

तथा कृर्कको िीिनस्तर सधुार िएको हुने र गररबी र्निारर् तथा प्रादरे्शक अन्तरआबद्धतामा 

योगदान पगुेको हुनेछ ।  

प्रर्तफल सनुकोशी नदीमा १४६ मीटर लामो बयारेि सर्हत १२० मीटर र्डसेन्डीङ््ग बेर्सन र टनेल 

पोटिलको र्नमािर् गरी ५५ मीटर व्यास र १३.१ र्क.मी. लामो सरुुङ् माफि त ६७ घनमीटर 

प्रर्तसेकेन्ड पानी मररन नदीमा स्थानान्तरर् गरी १ लाि २२ हिार हके्टर िर्मनमा िरपदो 

र्सुँचाइ सरु्िधा र २८.६२ मेगािाट र्िद्यतु उत्पादन िई िार्र्िक २५० र्गगािाट घण्टा स्िच्छ 

ऊिािको उपलब्धता िएको हुनेछ ।  

प्रमिु र्ियाकलाप  डाइिसिन हडेिक्सि, इन्टेक, र्डसेन्डर बेर्सन र टनेल र्नमािर् कायि गने, 

 सििट्याङ््क र पािर हाउस र्नमािर् कायि गने,  

 हाइड्रो तथा इलेक्िोमेकार्नकल उपकरर् िररद, ढुिानी र िडान गने,  

 िान्सर्मसन लाइन र्नमािर् कायि गने, 

 मररन नदी र्नयन्त्रर् कायि गने, 

 बागमती र्सुँचाइ आयोिनाको थप र्सुँचाइयोग्य क्षेत्रमा नहर र अन्य र्सुँचाइ संरचना र्िस्तार 

तथा व्यिस्थापन गरी र्संर्चत क्षेत्र र्िकास गने । 

अिर्ध सरुुः आ.ि. २०७६/७७,  सम्पन्नः  आ.ि. २०८०/८१ 

कुल अनमुार्नत लागत  रू ४६ अबि १९.३९ करोड 

दायरा बागमती प्रदशेका र्सन्धलुी र रामेछाप र्िल्ला तथा प्रदशे नं. २ का बारा, रौतहट, सलािही, 

महोत्तरी र धनरु्ा र्िल्ला । 

लािार्न्ित िनसं्याः  २६ लाि । 
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३. समृष्ट्द्धका लाष्ट्ग वन कायाक्रम 

आयोिनाको नाम   समरृ्द्धका लार्ग िन कायििम 

र्िर्य क्षेत्र आर्थिक, िन, िैर्िक र्िर्िधता तथा िलाधार  

पररचय नेपालको कररब ४५ प्रर्तशत क्षेत्रफल िनले ढाकेको िए तापर्न यस क्षेत्रले आर्थिक र्िकासको 

माध्यमबाट दशेलाई समदृ्ध बनाउन अर्धकतम योगदान परु् याउन सकेको छैन । यसकारर् िन 

सम्पदाको समरु्चत व्यिस्थापन एिम ् र्दगो र िैज्ञार्नक उपयोगलाई ध्यान र्दुँद ै िन क्षेत्रबाट 

उत्पार्दत काष्ठ र गैरकाष्ठ उत्पादनमा िरृ्द्ध गरी आन्तररक मागको पररपरू्ति, आयात प्रर्तस्थापन 

तथा रोिगारीको र्सििना गनि यस कायििमलाई रूपान्तरर्कारी आयोिनाको रूपमा अंगीकार 

गररएको छ । 

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि  

 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 

 स्िस्थ र सन्तरु्लत पयाििरर् 

लक्ष्य िनको र्दगो व्यिस्थापन माफि त िातािरर्ीय स्िच्छता, औद्योर्गकीकरर् तथा रार्रिय 

अथितन्त्रमा योगदान बढाउने । 

उद्देश्य िनको िैज्ञार्नक व्यिस्थापनबाट काष्ठ तथा गैरकाष्ठ िन पैदािारमा आधाररत ठूला तथा मझौला 

उद्योग स्थापना गरी रोिगारी र्सििना गनुि । 

असर तथा प्रिाि काठ उत्पादनमा उल्ले्य िरृ्द्ध िई काठको आयात प्रर्तस्थापनका साथै काष्ठ तथा गैरकाष्ठ िन 

पैदािारको र्नयाित िरृ्द्ध िएको हुनेछ । िार्र्िक ५ लाि श्रम र्दन रोिगारी र्सििना िई 

िीर्िकोपाििन तथा गररबी न्यनूीकरर्मा सघाउ पगुेको हुने एिम् िन पैदािारमा आधाररत 

औद्योर्गक िस्त ुउत्पादन िई स्थानीय तथा रार्रिय अथितन्त्रमा िन क्षेत्रको योगदान िरृ्द्ध हुनुका 

साथै िातािरर्ीय सन्तलुन कायम िएको हुनेछ ।  

प्रर्तफल कर्म्तमा २ लाि हके्टर िनको र्दगो व्यिस्थापन िएको हुने, २० हिार हके्टर क्षेत्रफलमा र्निी 

िन र्िकास िएको हुने, आयोिना अिर्धमा िार्र्िक ३ करोड क्य.ू र्फट काठ उत्पादन िएको, 

िन पैदािारमा आधाररत मझौला तथा ठूला उद्योग स्थापना िई िनिन्य औद्योर्गक िस्तु 

उत्पादन िएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  काठिन्य तथा गैरकाष्ठ उद्योगको स्थापना गनि प्रोत्साहन गने, 

 र्निी िनको प्रिद्धिन तथा रार्रिय तथा अन्य िन क्षेत्रको संरक्षर्, सम्िद्धिन र सदपुयोग गने, 

 गैरकाष्ठ िन पैदािारको पकेट क्षेत्र पर्हचान एिम ्क्षेत्र र्िशेर् उत्पादन गने, 

 ७०,००० घरधरुीमा सधुारयकु्त ऊिाि स्रोतको प्रिद्धिन गने, 

 िकृ्षारोपर् र सोको संरक्षर् एिम ्व्यिस्थापन गने । 

अिर्ध सरुुः आ.ि. २०७७/७८,  सम्पन्नः  आ.ि. २०८०/८१ 

कुल अनमुार्नत लागत  रू. ५ अबि ८० करोड 
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दायरा 

बागमती नदी पर्िमका तराईका १३ र्िल्ला (काष्ठिन्य िन पैदािार सम्बन्धी कायििम) 

पहाडी तथा र्हमाली क्षेत्रका र्िल्ला (गैरकाष्ठ सम्बन्धी कायििम) । 

लािार्न्ित िनसं्याः १ करोड ४४ लाि ७५ हिार । 

४. जग्गा प्रशासन सदुृढीकरण तथा अनौपचाररक भू-सबबन्ध्ध व्यवस्थापन कायाक्रम 

आयोिनाको नाम   िग्गा प्रशासन सदुृढीकरर् तथा अनौपचाररक ि-ूसम्बन्ध व्यिस्थापन कायििम 

र्िर्य क्षेत्र आर्थिक, िरू्म व्यिस्था 

पररचय अव्यिर्स्थत बसोबासीको समस्याको उर्चत समाधान गरी िरू्मबाट प्राप्त लािको समन्यार्यक 

र्ितरर् गनुिपने आिश् यकता रहकेो छ  । साथ,ै िग्गा प्रशासनमा आधरु्नक प्रर्िर्धको प्रयोग गद ै

सरल, सहि र पारदशी सेिा प्रिाह गनुि समेत अपररहायि रहकेाले यस कायििमलाई 

रूपान्तरर्कारी आयोिनाको रूपमा अंगीकार गररएको छ   । 

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि  

 सरुर्क्षत, सभ्य र न्यायपरू्ि समाि 

 सशुासन 

लक्ष्य अव्यिर्स्थत बसोबासी लगायत सीमान्तकृत िगिको िरू्म मार्थको अर्धकार र पहुुँच सरु्नर्श् चत 

गने र िरू्म व्यिस्थापनमा सुशासन कायम गने । 

उद्देश्य  िरू्महीन दर्लतको अर्धकार संरक्षर् र प्रिद्धिन गनुि एिम ् सुकुम्बासी तथा अव्यिर्स्थत 

बसोबासलाई व्यिस्थापन गनुि, 

 िग्गा प्रशासनसुँग सम्बर्न्धत ऐर्तहार्सक दस्तािेिहरूको र्डर्िटल रूपान्तरर् तथा 

निीनतम प्रर्िर्धको अिलम्बन गरी िग्गा प्रशासनलाई सरल, पारदशी र आधरु्नक 

बनाउन ु। 

असर तथा प्रिाि अनौपचाररक उपयोगमा रहकेो िरू्म रा्यको अर्िलेिर्ित्र व्यिर्स्थत िएको हुने तथा िरू्मको 

अनौपचाररक कारोबार िैधार्नक प्रर्ालीमा आबद्ध िएको हुनेछ  । र्िद्यतुीय शासन प्रर्ालीको 

माध्यमबाट गरु्स्तरीय िग्गा प्रशासन सेिा प्रिाह िई सािििर्नक सेिा प्रिाहमा र्िश् िसनीयता र 

नागररक सन्तरु्ि अर्ििरृ्द्ध िएको हुनेछ  । 

प्रर्तफल अनौपचाररक रूपमा आिाद कमोद िएका कररब १ करोड र्कत्ता िग्गा रा्यको अर्िलेि 

प्रर्ालीर्ित्र आबद्ध िएको हुने, कररब १३ लाि अव्यिर्स्थत बसोबासी पररिारको 

व्यिस्थापन िएको हुने र यसबाट उल्लेिनीय रािस्ि संकलन िएको हुनेछ  ।  नापी र मालपोत 

कायािलयमा रहकेा कररब २० करोड पाना कागिात (स्रेस्ता, र्लित, र्फल्ड बुक, नक्सा 

लगायत) र्िद्यतुीय शासन प्रर्ालीमा आबद्ध िएको हुने, नापनक्सा र िग्गा प्रशासन सेिा 

एकीकृत प्रर्ालीमा संचालन िएको हुने र िग्गाको िास्तर्िक मलू्यांकन प्रर्ाली तयार िई लागू 

िएको हुनेछ  । 

प्रमिु र्ियाकलाप  िोर्िममकु्त बस्तीको पर्हचान गरी त्यस्ता स्थानमा बसोबास गररआएका नागररकलाई 

सरुर्क्षत स्थानमा स्थानान्तरर् गने, 
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 ि-ूअर्िलेिको र्डर्िटाइिेशन गने,  

 नापी र मालपोतको एकीकृत िरपदो सेिा प्रिाह प्रर्ालीको र्िकास गने, 

 िौर्तक र प्रर्िर्धिन्य पूिािधार तथा क्षमता र्िकास गने, 

 िैज्ञार्नक िग्गा मलू्यांकन प्रर्ाली र्िकास गने, 

 िरू्महीन सकुुम्बासी तथा अव्यिर्स्थत बसोबासीको त्याङ््क संकलन र पर्हचान गने,  

 िरू्महीन सकुुम्बासीको बसोबासका लार्ग उपयकु्त िग्गा नक्सांकन र अर्िलेिन गने,  

 अव्यिर्स्थत बसोबासीको िगीकरर् गरी तदनसुार र्नयमन तथा व्यिस्थापन गने । 

अिर्ध सरुुः आ.ि. २०७७/७८,  सम्पन्नः आ.ि. २०८०/८१  

कुल अनमुार्नत लागत  रू. ३ अबि ६० करोड 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्र :  दशेिर । 

लािार्न्ित िनसङ्््या :  अव्यिर्स्थत बसोबासी पररिारको व्यिस्थापनबाट १३ लाि तथा 

िग्गा प्रशासन आधरु्नकीकरर्बाट सम्परू्ि नागररक  । 

५. औद्योष्ट्गक पूवााधार ष्ट्वकास आयोजना 

आयोिनाको नाम   औद्योर्गक पिूािधार र्िकास आयोिना    

र्िर्य क्षेत्र आर्थिक, उद्योग 

पररचय उत्पादकत्ि र प्रर्तस्पधाित्मक क्षमता सर्हतको तीव्र आर्थिक िरृ्द्धका लार्ग रोिगारमलूक र 

उच्च प्रर्तफलयकु्त उद्योग क्षेत्रको र्िकास गनुि आिको आिश्यकता हो । यसका लार्ग 

औद्योर्गक पिूािधारको र्िकास र उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िरृ्द्धमा िोड र्दुँद ै स्थानीय श्रम र 

सीपमा आधाररत उद्योगका साथै निीनतम प्रर्िर्धयकु्त उद्योगको प्रिद्धिन र र्िकास गनुििरुरी छ । 

तसथि, प्रदशे र स्थानीय तहसुँगको सहकायिमा प्रादरे्शक सन्तलुन कायम हुने गरी औद्योर्गक क्षेत्र 

तथा औद्योर्गक ग्राम र्िकास गद ैर्निी तथा सहकारी क्षेत्रसुँगको सहकायि िा साझेदारीमा सोको 

कुशल र र्दगो व्यिस्थापन गने गरी यस कायििमलाई रूपान्तरर्कारी आयोिनाको रूपमा 

अंगीकार गररएको छ । 

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 

लक्ष्य औद्योर्गक पिूािधारको र्िकास र र्िस्तार गरी उद्योगको प्रर्तस्पधाित्मक क्षमता तथा औद्योर्गक 

उत्पादन र उत्पादकत्ि िरृ्द्ध गने । 

उद्देश्य आिश्यक िौर्तक पूिािधार सर्हतका र्िशेर् आर्थिक क्षेत्र, औद्योर्गक क्षेत्र तथा औद्यौर्गक ग्राम 

स्थापना र सञ्चालन गनुि  । 

असर तथा प्रिाि आर्थिक क्षेत्र/ग्रामको प्रकृर्त अनुसार साना, मझौला तथा ठूला उद्योग स्थापना िई सञ्चालनमा 

आएका हुनेछन ् । औद्योर्गक उत्पादन तथा उत्पादकत्िमा िरृ्द्ध िई अथितन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको 

योगदान उल्ले्य बढेको हुने र आयात प्रर्तस्थापन गद ैर्नयाितमा प्रिद्धिन िई व्यापार सन्तलुनमा 
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योगदान पगुेको हुनेछ  । 

प्रर्तफल एक अन्तरदशेीय आर्थिक क्षेत्र, ७ र्िशेर् आर्थिक क्षेत्र र १५ औद्योर्गक क्षेत्र एिम् 

सम्िाव्यताको आधारमा सबै स्थानीय तहमा औद्योर्गक ग्राम स्थापना िई र्निी तथा सहकारी 

क्षेत्रसुँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा आएका हुनेछन ् ।   

प्रमिु र्ियाकलाप  औद्योर्गक क्षेत्रको र्िस्ततृ अध्ययन तथा र्डिाइन एिम ्िातािरर्ीय प्रिाि मलू्यांकन गने, 

 स्थानीय तहको समन्िय र सहकायिमा औद्योर्गक ग्राम र्नमािर् गने, 

 प्रदशेसुँगको सहकायि र समन्ियमा औद्योर्गक क्षेत्र र्नमािर् गने, 

 अन्तरदशेीय आर्थिक क्षेत्र र र्िशेर् आर्थिक क्षेत्र र्नमािर् गने, 

 र्निी क्षेत्र एिम ्सहकारी क्षते्रसुँगको साझेदारीमा औद्योर्गक क्षेत्र एिम ्औद्योर्गक ग्राम 

सञ्चालन र प्रिद्धिन गने  । 

अिर्ध सरुुः आ.ि. २०७६/७७,  सम्पन्नः आ.ि. २०८५/८६ 

कुल अनमुार्नत लागत  रू. २ िबि ५६ अबि ३८ करोड 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्र : सम्परू्ि प्रदशे र स्थानीय तह  । 

लािार्न्ित िनसङ्््या : २१ लाि (औद्योर्गक क्षेत्रः १० लाि, औद्योर्गक ग्रामः ७ लाि ५० 

हिार र र्िशेर् आर्थिक क्षेत्रः ३ लाि ५० हिार) । 

१.२.२ सामाष्ट्जक के्षत्र 

१. स्वास््य ससं्था तथा स्वास््य सेवा ष्ट्वस्तार कायाक्रम 

आयोिनाको नाम   स्िास््य संस्था तथा स्िास््य सेिा र्िस्तार कायििम 

र्िर्य क्षेत्र सामार्िक, स्िास््य  

पररचय दशेमा स्िस्थ र उत्पादनशील नागररक तयार गनि स्िास््य क्षेत्रमा लगानी िरृ्द्ध माफि त गरु्स्तरीय 

र सििसलुि स्िास््य सेिाको पहुुँच सरु्नर्ित गनुि रा्यको दार्यत्ि हो । तथार्प, सेिामलूक र 

िनस्िास््यप्रर्त उत्तरदायी संयन्त्रको र्िकास एिम ्आधरु्नक उपकरर् र र्िशेर्ज्ञ र्चर्कत्सकको 

व्यिस्था गरी स्िास््य सशुासन कायम गनुि चनुौतीपरू्ि रहकेो छ । तसथि, संघीय संरचना अनुसार 

स्िास््य सेिामा रा्यको नेततृ्िदायी र र्निी तथा सहकारी क्षेत्रको पररपरूक िरू्मका अर्ििरृ्द्ध 

गरी सबै नागररकलाई आधारितू, र्िर्शिीकृत र र्िशेर्ज्ञ स्िास््य सेिा प्रदान गनिको लार्ग 

स्िास््य संस्था तथा स्िास््य सेिा र्िस्तार कायििम कायािन्ियनमा ल्याइएको छ  । 

रार्रिय लक्ष्य  मानिपुुँिी र्नमािर् तथा सम्िािनाको परू्ि उपयोग 

 सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम सघन अन्तरआबद्धता 

 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 

लक्ष्य 
सबै नागररकमा र्न:शलु्क आधारितू स्िास््य सेिा एिम ् आकर्स्मक तथा र्िशेर्ज्ञ स्िास््य 

सेिाको पहुुँच र गरु्स्तर अर्ििरृ्द्ध गने  । 

उद्देश्य आधारितू तथा आकर्स्मक स्िास््य सेिा र र्िशेर्ज्ञ तथा अर्त र्िर्शर्िकृत स्िास््य सेिामा 

पहुुँच अर्ििरृ्द्धका लार्ग स्िास््य सेिा सञ्िाल र पूिािधार र्िस्तार गनुि । 

असर तथा प्रिाि स्िास््य सेिाको पिूािधार र्िकास तथा र्िस्तार िई ३० र्मनेटको दरूीमा स्िास््य संस्थामा पहुुँच 

िएका पररिार ८० प्रर्तशत पगुेको हुनेछ । मात ृमतृ्यदुर, बाल मतृ्यदुर र नििात र्शशु मतृ्यदुरमा 
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२. सावाजष्ट्नक ष्ट्वद्यालय सबलीकरण आयोजना 

उल्ले्य कमी आएको हुनेछ । 

प्रर्तफल स्थानीय तहको हरेक िडामा र्नःशलु्क आधारितू स्िास््य सेिाको सरु्नर्ितता र हरेक स्थानीय 

तहमा आकर्स्मक शल्यर्िया सर्हतको र्चर्कत्सा सेिा, र्िल्ला तथा प्रदेशमा र्िशेर्ज्ञ स्िास््य 

सेिा र र्नर्ित स्थानहरूमा अर्त र्िर्शर्िकृत स्िास््य सेिा सम्बन्धी पिूािधार र्नमािर् तथा 

र्िस्तार िएको हुनेछ ।  

प्रमिु र्ियाकलाप  िनसङ्््या तथा िगूोलको आधारमा स्िास््य संस्थाहरूको िगीकरर् तथा स्थान पर्हचान 

गने, 

 स्िास््य संस्था र्नमािर्, संचालन तथा व्यिस्थापनका लार्ग आिश्यक कायिर्िर्ध तथा 

मापदण्ड र्िकास गरी लाग ूगने, 

 सार्िकका अञ्चल/उप-क्षेत्रीय/क्षेत्रीय अस्पतालको पिूािधारको नक्साङ््कन (Mapping) 

गरी स्तरोन्नर्त गदाि आिश्यक पने पूिािधारको र्नधािरर् गने, 

 नयाुँ तथा स्तरोन्नर्त गररएका स्िास््य संस्थामा िौर्तक पिूािधार र्नमािर् र आधरु्नक 

उपकरर् तथा िनशर्क्त व्यिस्था र्मलाउने र 

 आधारितू स्िास््य सेिा केन्र, प्राथर्मक अस्पताल, र्द्वतीय तह अस्पताल, ततृीय तह 

अस्पताल र अर्त र्िर्शर्िकृत अस्पतालद्वारा प्रिािकारी सेिा प्रिाह गद ै िैज्ञार्नक सम्पे्रर्र् 

प्रर्ाली (Scientific Referral System) र्िकास गरी लाग ूगने  ।   

अिर्ध सरुुः आ.ि. २०७६/७७,    सम्पन्नः आ.ि. २०८०/८१  

कुल अनमुार्नत लागत  रू. १ िबि ३५ अबि   

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः दशेिर  । 

लािार्न्ित िनसं्याः सम्परू्ि नागररक  । 

आयोिनाको नाम   सािििर्नक र्िद्यालय सबलीकरर् आयोिना 

र्िर्य क्षेत्र सामार्िक, र्शक्षा 

पररचय र्शक्षा परररकृत एिम् मयािर्दत िीिन र सम्मार्नत रोिगारी तथा उद्यमशीलता र्िकासको आधार  

हो । यसले ज्ञानमा आधाररत समािको माध्यमबाट र्दगो शार्न्त र समरृ्द्धमा महत्िपरू्ि िरू्मका 

िेल्दछ । र्िद्यालय र्शक्षाको सििसलुिता, समन्यार्यकता, गरु्स्तरको सरु्नर्िततासर्हत 

सािििर्नक र्शक्षा प्रर्तको आकर्िर् अर्ििरृ्द्ध गनुि िरुरी छ । यसका लार्ग सािििर्नक 

र्िद्यालयको िौर्तक पिूािधार र्िकास, दक्ष र्िर्यगत र्शक्षक व्यिस्थापन तथा पेशागत क्षमता 

र्िकासको र्नरन्तरता, र्सकाइमैत्री िातािरर् र्िकास गरी गरु्स्तरीय सािििर्नक र्शक्षालाई 

आमसमदुाय, अर्ििािक र र्िद्याथीको रोिाइको केन्र बनाउन यस कायििमलाई 

रूपान्तरर्कारी आयोिनाको रूपमा अंगीकार गररएको छ । 

रार्रिय लक्ष्य  मानिपुुँिी र्नमािर् तथा सम्िािनाको परू्ि उपयोग 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि   

 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 
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लक्ष्य शैर्क्षक गरु्स्तरको सरु्नर्ितता गरी सािििर्नक र्िद्यालयलाइि आमनागररकको रोिाइको केन्र 

बनाउने । 

उद्देश्य  िौर्तक पूिािधार र्िकास र र्िर्यगत दक्ष र्शक्षकको सरु्नर्ितता सर्हत सािििर्नक नमनुा 

माध्यर्मक र्िद्यालयको रूपमा र्िकास गनुि । 

 सािििर्नक र्िद्यालयमा प्रिािकारी र्शक्षर् र्सकाइको िातािरर् र्नमािर् गद ैशैर्क्षक 

सशुासन सदुृढ गनुि ।  

असर तथा प्रिाि सािििर्नक माध्यर्मक र्िद्यालयमा व्यिस्थापन सर्मर्त, र्शक्षक, अर्ििािक, समदुायसुँगको 

सम्बन्ध समुधरु िएको हुनेछ । लैङ््र्गक तथा अपांगतामैत्री पिूािधार र्िकास, दक्ष र्िर्यगत 

र्शक्षकको व्यिस्थापन, र्सकाइ िातािरर्मा सधुार र पठनपाठनको संस्कृर्त र्िकास िई 

र्िद्याथीको र्सकाइ उपलर्ब्ध तथा माध्यर्मक र्शक्षाको िदु िनािदरमा िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

नमनुा र्िद्यालयको सञ्चालनबाट अन्य र्िद्यालयमा सकारात्मक प्रिाि परेको हुनेछ ।  

प्रर्तफल र्िज्ञान, प्रर्िर्ध, इर्ञ्िर्नयररङ् र गर्र्त (STEM) मा आधाररत पाठ्यिम तथा र्शक्षर् र्सकाइ 

सामग्री र्िकास िई कायािन्ियनमा आएको हुनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा 

सािििर्नक नमुना माध्यर्मक र्िद्यालय र्िकास िएको हुनेछ । नमुना र्िद्यालयमा पसु्तकालय, 

र्िज्ञान प्रयोगशाला, सचूना प्रर्िर्ध प्रयोगशाला, िेलमैदान, िानेपानी तथा शौचालयको 

सरु्िधा उपलब्ध िएको हुनेछ । नमनुा र्िद्यालयमा आिश्यक र्िर्यगत र्शक्षकको सरु्नर्ितता 

िएको हुनेछ । नमुना माध्यर्मक र्िद्यालयका र्शक्षकलाई प्रर्िर्धमा आधाररत पेशागत दक्षताको 

अिसर उपलब्ध िएको हुनेछ ।  

प्रमिु र्ियाकलाप  STEM मा आधाररत पाठ्यिम तथा र्सकाइ सामग्रीमा सधुार गने, 

 नमनुा र्िद्यालयमा पसु्तकालय, र्िज्ञान प्रयोगशाला, सचूना प्रर्िर्ध प्रयोगशाला, 

िेलमैदान, िानेपानी तथा शौचालयको व्यिस्था गने,  

 माध्यर्मक र्िद्यालयका र्शक्षकलाई प्रर्िर्धमा आधाररत पेशागत क्षमता र्िकास कायििम 

सञ्चालन गने, 

 गर्र्त, अंगे्रिी, र्िज्ञान र प्रार्िर्धक र्िर्यमा इन्टनिर्सपको व्यिस्था र स्ियम्सेिक 

पररचालन गने, 

 र्शक्षर् व्यिस्थापन, र्शक्षक तार्लम र र्शक्षर् सहयोगको लार्ग अनदुानको व्यिस्था गने,  

 अपाङ््गता िएका बालबार्लकामैत्री र्सकाइ सामग्री र प्रर्िर्ध प्रयोग गने । 

 आिश्यक स्थानमा आिासीय सरु्िधा व्यिस्था गने । 

अिर्ध सरुुः आ.ि. २०७७/७८,    सम्पन्नः  आ.ि.२०८०/८१  

कुल अनमुार्नत लागत  रू. ८६ अबि   

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः  दशेिर । 

लािार्न्ित िनसं्याः २० लाि  । 
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३. प्राष्ट्वष्ट्धक तथा व्यावसाष्ट्यक ष्ट्शक्षा एवम ्ताष्ट्लम कायाक्रम 

आयोिनाको नाम   प्रार्िर्धक तथा व्यािसार्यक र्शक्षा एिम ्तार्लम कायििम 

र्िर्य क्षेत्र सामार्िक, र्शक्षा  

पररचय प्रार्िर्धक तथा व्यािसार्यक र्शक्षा एिम ् तार्लमले गरु्स्तरीय मानिपुुँिी र्नमािर्, रोिगारी 

र्सििना एिम ्सामार्िक आर्थिक र्िकासमा टेिा परु् याउने र्िर्यलाई मध्यनिर गद ैसबै स्थानीय 

तहमा प्रार्िर्धक र्शक्षालय सञ्चालन गने सरकारको नीर्त रहकेो छ । साथै, आर्थिक सामार्िक 

रूपमा र्िपन्न िगि, मर्हला, आर्दिासी-िनिार्त, दगुिम क्षेत्र तथा समदुायका व्यर्क्त, अपांगता 

िएका व्यर्क्त, द्वन्द्व पीर्डत, शहीद र िनआन्दोलनका घाइते पररिारका सदस्य तथा िेहने्दार 

र्िद्याथीका लार्ग प्रार्िर्धक र्शक्षामा छात्रिरृ्त्तको अिसर रहकेो छ । मानिपुुँिी र्नमािर्को 

िममा उद्योगी, व्यिसायी र रोिगारदातालाई प्रार्िर्धक तथा व्यािसार्यक र्शक्षा एिम् 

तार्लममा प्रत्यक्ष संलग्न गराउनको लार्ग प्रार्िर्धक र्शक्षालयमा अध्ययनरत प्रर्शक्षाथीको 

प्रयोगात्मक शैर्क्षक अभ्यासका साथै सेिाकालीन तार्लम (On the Job Training, OJT) 

मा र्िर्िन्न सािििर्नक तथा र्निी क्षेत्रका र्नकायबीच प्रिािकारी समन्िय गनुिपने आिश्यकता 

रहकेो सन्दििमा यस कायििमलाई रूपान्तरर्कारी आयोिनाको रूपमा अंगीकार गररएको छ । 

रार्रिय लक्ष्य  मानिपुुँिी र्नमािर् तथा सम्िािनाको परू्ि उपयोग 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि   

 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 

लक्ष्य सीपयकु्त िनशर्क्त तयार गरी उत्पादन र उत्पादकत्िको िरृ्द्ध माफि त आर्थिक एिम ्सामार्िक 

र्िकासमा योगदान परु् याउने  । 

उद्देश्य प्रार्िर्धक तथा व्यािसार्यक र्शक्षा एिम ्तार्लममा समतामलूक पहुुँच र्िस्तार गद ैगरु्स्तरयकु्त 

प्रार्िर्धक िनशर्क्त उत्पादन गनुि । 

असर तथा प्रिाि प्रार्िर्धक तथा व्यािसार्यक र्शक्षाको क्षेत्रमा सािििर्नक तथा र्निी क्षेत्रका र्नकायहरूको 

प्रिािकारी समन्िय, िौर्तक पिूािधारको र्िकास िई सीपयकु्त िनशर्क्त उत्पादन िएको हुनेछ । 

काम गने उमेर समहूका िनशर्क्तमध्ये सीपयकु्त िनशर्क्तको र्हस्सा ७० प्रर्तशत पगुेको हुनेछ । 

सािििर्नक तथा र्निी क्षेत्रमा गरु्स्तरीय िनशर्क्त उपयोग िई उत्पादन र उत्पादकत्ि िरृ्द्ध 

िएको हुनेछ ।   

प्रर्तफल छोटो अिर्धका सीपमलूक तार्लम, प्रार्िर्धक एसइइ र र्डप्लोमा तहका पाठ्यिम र 

पाठ्यपसु्तक तयार िएको हुनेछ । ५९ आंर्गक र्शक्षालयको िौर्तक पूिािधार  र्नमािर् र १५ 

हिार प्रर्शक्षकको क्षमता अर्ििरृ्द्ध िएको हुनेछ । कृर्र्, इर्न्िर्नयररङ्, स्िास््य, होटल 

व्यिस्थापन िस्ता र्िर्यमा र्डप्लोमा तथा प्रमार्पत्र र प्रार्िर्धक एसइइ तहमा िार्र्िक १ 

लाि प्रार्िर्धक िनशर्क्त तयार िएको हुनेछ ।  

प्रमिु र्ियाकलाप  पाठ्यिम र्नमािर् तथा पररमाििन गरी पाठ्यपसु्तक तयार गने, 

 प्रार्िर्धक तथा व्यािसार्यक र्शक्षा एिम ्तार्लम प्रदायक र्शक्षालयका प्रर्शक्षकलाई 

तार्लम प्रदान गने, 

 प्रार्िर्धक र्शक्षालयहरूको शैर्क्षक ििन, प्रशासर्नक ििन,  प्रयोगशाला र  छात्राबास 

र्नमािर् गने, 
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४. रारिपष्ट्त मष्ट्हला सशक्तीकरण कायाक्रम 

आयोिनाको नाम रारिपर्त मर्हला सशक्तीकरर् कायििम 

र्िर्य क्षेत्र सामार्िक, लैङ््र्गक समानता तथा मर्हला सशक्तीकरर् 

पररचय संर्िधानले मर्हलालाई लैङ््र्गक िदेिाि र्बना समान िंशीय हक, सरुर्क्षत माततृ्ि तथा प्रिनन 

स्िास््य सम्बन्धी हक र रा्यका सबै र्नकायमा समानपुार्तक समािेशी र्सद्धान्तको आधारमा 

सहिागी हुने हकको सरु्नर्ितता गरेको छ । तथार्प, मर्हलाको आर्थिक-सामार्िक र्िकास र 

सरुर्क्षत माततृ्ि तथा प्रिनन स्िास््यको अिस्थामा अपेर्क्षत सधुार हुन सकेको छैन । तसथि, 

मर्हलाको आर्थिक-सामार्िक सशक्तीकरर् र उद्यमशीलता र्िकास तथा प्रिद्धिन गद ैलैङ््र्गक 

उत्तरदायी शासन पद्धर्त र न्यायपरू्ि समािको स्थापना गनि यो कायििम कायािन्ियनमा ल्याइएको 

छ । 

रार्रिय लक्ष्य  मानिपुुँिी र्नमािर् तथा सम्िािनाको परू्ि उपयोग 

 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन  

 सरुर्क्षत, सभ्य र न्यायपरू्ि समाि  

लक्ष्य मर्हलाको सामार्िक तथा आर्थिक सशक्तीकरर् गद ै लैङ््र्गक उत्तरदायी शासन पद्धर्तको 

स्थापना र समतामलूक समाि र्नमािर्मा योगदान परु् याउने । 

उद्देश्य मर्हला उद्यमशीलता र्िकास, सहिार्गता अर्ििरृ्द्ध, लैङ््र्गक समानता र सरुर्क्षत माततृ्ि तथा 

प्रिनन स्िास््यमा सधुार गनुि । 

प्रिाि तथा असर मर्हलाहरूको उद्यमशीलता र्िकास र रोिगारी प्रिद्धिनका अिसरमा िरृ्द्ध िएको हुने र 

लैङ््र्गक समानता तथा सशक्तीकरर् सचूकाङ््कमा सधुार िएको हुनेछ । 

प्रर्तफल  िार्र्िक ३ हिार मर्हलाले उद्यमशीलता र रोिगारमलूक तार्लम प्राप्त गरेका हुने, िार्र्िक १० 

हिार मर्हलाले रोिगारी पाएका हुने, िीिन िोर्िममा परेका गिििती मर्हलाको हिाई उद्धार 

तथा सरुर्क्षत प्रसरु्त व्यिस्थापन िएको हुने र शासकीय तहमा लैङ््र्गक उत्तरदायी बिेट प्रर्ाली 

संस्थागत िएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  बहुआयार्मक मर्हला उद्यमी नमनुा ग्राम स्थापना, एकीकृत मर्हला उद्यमशीलता र्िकास र 

निीन व्यािसार्यक तथा सीपमलूक तार्लमको माध्यमबाट आर्थिक सशक्तीकरर्, 

उद्यमशीलता र रोिगार प्रिद्धिन सम्बन्धी कायििम गने, 

 उद्धार कोर्को स्थापना र िीिन िोर्िममा परेका गिििती मर्हलाको हिाई उद्धार तथा 

अस्पतालमा सरुर्क्षत प्रसरु्तको व्यिस्थापन गने,  

 मर्हलाले गने घरेलु तथा हरेचाह कायिको सिेक्षर् तथा मौर्रक मलू्य र्नधािरर् र लैङ््र्गक 

र्हसंाको अिस्थाको सिेक्षर्माफि त ् लैङ््र्गक रूपले िण्डीकृत त्याङ््क उपलब्ध हुने गरी 

 सबै स्थानीय तहमा १ प्रार्िर्धक तथा व्यािसार्यक नमनुा र्शक्षालय स्थापना र सञ्चालन 

गने । 

अिर्ध सरुुः आ.ि. २०७६/७७, सम्पन्नः  आ.ि. २०८०/८१  

कुल अनमुार्नत लागत  रू. ५१ अबि २५ करोड 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः दशेिर । 

लािार्न्ित िनसं्याः २० लाि । 
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व्यिस्थापन सचूना प्रर्ाली र्िकास गने, 

 सरकारका तीनै तहमा लैङ््र्गक उत्तरदायी बिेट प्रर्ाली स्थापना गने, 

 लैङ््र्गकमैत्री िौर्तक संरचना र्नमािर् गने, 

 मर्हला सशक्तीकरर् तथा सचेतना सम्बन्धी कायििम सञ्चालन गन े।  

अिर्ध सरुु: आ.ि.२०७६/७७,   सम्पन्न: आ.ि.२०८०/८१  

कुल अनमुार्नत लागत रू. २१ अबि १७.५ करोड 

दायरा ७ िटै प्रदेशका मानि र्िकास सचूकाङ््कमा पर्छ परेका ३०० िटा स्थानीय तह । 

१.२.३ पूवााधार के्षत्र 

१. माष्ट्थल्लो अरुण जलष्ट्वद्युत आयोजना 

आयोिनाको नाम  मार्थल्लो अरुर् िलर्िद्यतु आयोिना 

र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, ऊिाि 

पररचय र्नयर्मत र िरपदो र्िद्यतुको उत्पादन र र्ितरर् गरी आन्तररक मागको परू्ति तथा र्िद्युत व्यापार 

र्िस्तार गनुिपने आिश्यकता रहकेो छ । यसका लार्ग नदी प्रिाहमा आधाररत १,०६१ मेगािाट 

क्षमताको आयोिना संििुासिा र्िल्लामा र्नमािर् गरी सु् िा याममा समेत र्िद्यतु प्रिाह 

सरु्नर्ित गनि सहयोग परु् याउन यस आयोिनालाई रूपान्तरर्कारी आयोिनाका रूपमा 

अंगीकार गररएको छ । 

रार्रिय लक्ष्य   उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

 स्िस्थ र सन्तरु्लत पयाििरर् 

लक्ष्य  िलर्िद्यतुको उत्पादनमा िरृ्द्ध गरी स्िच्छ ऊिािको उपलब्धता सरु्नर्ित गने । 

उद्देश्य १,०६१ मेगािाट क्षमताको िलर्िद्युत आयोिना र्नमािर् गनुि । 

असर तथा प्रिाि र्िद्यतुको उत्पादन िरृ्द्ध िई र्िद्युत आपरू्तिमा सधुार, स्िच्छ ऊिाि उपिोगमा िरृ्द्ध, 

प्रर्तस्पधाित्मक क्षमता तथा उत्पादकत्ि अर्ििरृ्द्ध र ऊिाि व्यापारमा सहयोग पगुेको हुनेछ । 

प्रर्तफल १,०६१ मेगािाट क्षमताको िलर्िद्युत आयोिना र्नमािर् िई िार्र्िक ४,४७८ र्गगािाट घण्टा 

र्िद्यतु उत्पादन िएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  र्िस्ततृ इर्न्िर्नयररङ् अध्ययन र आयोिनाको िातािरर्ीय तथा सामार्िक प्रिाि 

अध्ययन गने, 

 लगानी मोडार्लटी तय गने तथा िग्गा प्रार्प्त र पहुुँच सडक र्नमािर् गने, 

 हडेिक्सि, मु् य सरुुङ्, टेलरेस सरुुङ् तथा अन्य सरुुङ्, र्िद्यतु गहृ लगायतका र्सर्िल कायि 

गने,  

 हाइड्रोमेकार्नकल तथा इलेक्िोमेकार्नकल इक्िीप्मेण्ट िररद, ढुिानी तथा िडान गने, 
 प्रशारर् लाइन तथा सब-स्टेसन र्नमािर् गने । 

अिर्ध आयोिना तयारी चरर्: सरुुः आ.ि. २०६७/६८,  सम्पन्नः आ.ि. २०७८/७९ 

आयोिना कायािन्ियन चरर्: सरुुः आ.ि. २०७९/८०, सम्पन्नः आ.ि. २०८४/८५ 
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कुल अनमुार्नत लागत  रू. १ िबि ५५ अबि 

कायािन्ियन अिस्था र्िस्ततृ आयोिना प्रर्तिेदन र िातािरर्ीय प्रिाि मलू्याङ््कन कायि िइरहकेो ।  रू. १ अबि ९ 

करोड ५० लाि िचि िएको । 
दायरा प्रदशे नं. १  को संििुासिा र्िल्ला । 

२. राष्ट्रिय तथा अन्ध्तरदेशीय प्रसारण लाइन कायाक्रम 

आयोिनाको नाम   रार्रिय तथा अन्तरदशेीय प्रसारर् लाइन कायििम 

र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, ऊिाि 

पररचय उत्पार्दत िलर्िद्यतुलाई रार्रिय तथा अन्तरदशेीय ग्रीडमा आबद्ध गरी र्िद्यतु आपरू्ति 

प्रर्ालीलाई प्रिािकारी र िरपदो बनाई ऊिाि व्यापार प्रिद्धिन गद ै अथितन्त्रमा ऊिाि क्षेत्रको 

योगदान अर्ििरृ्द्ध गनुिपने िएको छ । यसकारर् र्िद्यतु प्रसारर् पूिािधार र्नमािर् गनि यस 

कायििमलाई रुपान्तरर्कारी आयोिनाका रूपमा अंगीकार गररएको छ । 

रार्रिय लक्ष्य  सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि  

 स्िस्थ र सन्तरु्लत पयाििरर् 

लक्ष्य गरु्स्तरयकु्त, िरपदो र सलुि र्िद्यतु सेिाको पहुुँच र्िस्तार गरी र्िद्यतु उत्पादन तथा िपत िरृ्द्ध 

गने र क्षते्रीय ऊिाि व्यापार अर्ििरृ्द्ध गने । 

उद्देश्य २२० के.र्ि. तथा ४०० के.र्ि. उच्च िोल्टेिका प्रसारर् लाइन तथा सबस्टेसन र्नमािर् गनुि । 

असर तथा प्रिाि र्िद्यतुको उत्पादन, प्रसारर् तथा पहुुँचमा िरृ्द्ध िएको हुने र र्िद्यतु चहुािटमा कमी आएको 

हुनेछ । साथै, स्िच्छ ऊिाि िपतमा िरृ्द्ध िएको हुने, क्षेत्रीय ऊिाि व्यापार अर्ििरृ्द्ध िई र्िद्यतु 

उत्पादन र रार्रिय आय िरृ्द्धमा योगदान पगुेको हुनेछ । 

प्रर्तफल उच्च िोल्टेिका २०५ र्क.र्म. अन्तरदशेीय र २,१७१ र्क.र्म. रार्रिय प्रसारर् लाइन र्नमािर् 

िई सञ्चालनमा आएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप अन्तरदशेीय प्रसारर् लाइन आयोिनाः 

 न्य ूबटुिल-गोरिपरु ४०० के.र्ि अन्तरदशेीय प्रसारर् लाइन आयोिना  

 रातमाटे-रसिुागढी-केरुङ् ४०० के.र्ि अन्तरदशेीय प्रसारर् लाइन आयोिना 

रार्रिय प्रसारर् लाइन आयोिनाः 

 न्य ूबटुिल-लमही-कोहलपरु-न्य ूअत्तररया ४०० के.र्ि प्रसारर् लाइन आयोिना  

 कालीगण्डकी कोररडोर ४००/२२० के.र्ि प्रसारर् लाइन आयोिना 

 पर्िम सेती- न्य ूअत्तररया ४०० के.र्ि प्रसारर् लाइन आयोिना 

 कर्ािली कोररडोर (फुकोट-दोदोधारा) ४०० के.र्ि प्रसारर् लाइन आयोिना 

 िरेी कोररडोर ४०० के.र्ि प्रसारर् लाइन आयोिना  

 हटेौंडा-ढल्केबर-इनरुिा ४०० के.र्ि प्रसारर् लाइन आयोिना 

 तामाकोशी- काठमाडौं ४००/२२० के.र्ि प्रसारर् लाइन आयोिना 
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३. पूवा-पष्ट्िम राजमागा स्तरोन्ध्नष्ट्त आयोजना 

 र्कमाथाङ््का अरुर्-अरुर् हब ४०० के.र्ि प्रसारर् लाइन आयोिना 

 अरुर्-र्तङ््ला-इनरुिा-र्मचैया ४००  के.र्ि प्रसारर् लाइन आयोिना 

 तमोर हब-चाुँगे (ढंुगेसाुँघ)ु २२० के.र्ि प्रसारर् लाइन आयोिना 

 लेिनाथ-दमौली २२० के.र्ि प्रसारर् लाइन आयोिना 

 मस्यािङ््दी कोररडोर २२० के.र्ि प्रसारर् लाइन आयोिना  

 िरतपरु-बदिघाट २२० के.र्ि प्रसारर् लाइन आयोिना 

 हटेौंडा-िरतपुर २२० के.र्ि प्रसारर् लाइन आयोिना 

 र्िम्ती-ढल्केबर २२० के.र्ि प्रसारर् लाइन आयोिना  

 कोशी कोररडोर २२० के.र्ि प्रसारर् लाइन आयोिना 

अिर्ध सरुुः आ.ि. २०७७/७८,  सम्पन्नः  आ.ि. २०८५/८६ 

कुल अनमुार्नत लागत  कर्तपय आयोिना अध्ययन चरर्मै रहकेोले कुल अनमुार्नत लागत उल्लेि गनि नसर्कएको । 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः ७ िटै प्रदशे । 

आयोिनाको नाम   पिूि-पर्िम रािमागि स्तरोन्नर्त आयोिना 

र्िर्य क्षेत्र पिूािधार क्षेत्र, यातायात पिूािधार 

पररचय पिूिमा झापाको काुँकडर्िट्टादरे्ि पर्िममा कञ्चनपुरसम्म फैर्लएको पूिि-पर्िम रािमागि (महने्र 

रािमागि) ले मलुुकको सामार्िक, आर्थिक क्षेत्रमा योगदान गद ैआएको छ । दशेकै मेरुदण्डको 

रूपमा रहकेो यस रािमागिको र्नमािर्सुँगै आसपासका क्षेत्रमा कृर्र्, उद्योग र व्यापारको र्िस्तार 

तथा िार्र््य केन्रहरूको र्िकास र शहरीकरर् सम्िि िएको छ । साथै, तीव्र गर्तमा र्िकास 

िइरहकेा प्रमिु शहरहरू, िस्तैः मेचीनगर, दमक, इटहरी, हटेौंडा, िरतपरु, बटुिल, कोहलपरु, 

अत्तरीया, महने्रनगर तथा अन्य शहर िस्तै र्बतािमोड, लहान, बर्दिबास, चन्रर्नगाहपरु, र्निगढ, 

पथलैया,  रत्ननगर,  कािासोती,  बदिघाट, लमही लगायतको र्िकास यस रािमागिले र्सििना 

गरेका आर्थिक तथा सामार्िक गर्तर्िर्धका कारर् सम्िि िएको हो ।  बढ्दो सिारी चापको 

व्यिस्थापन तथा न्यनूतम यातायात/ढुिानी िचि कायम गरी अथितन्त्रको उत्पादनशील क्षमता, 

उत्पादकत्ि र प्रर्तस्पधाित्मक क्षमता अर्ििरृ्द्ध गनि उच्च क्षमता सर्हतको रुतमागिको रूपमा 

स्तरोन्नर्त गनुि आिश्यक िएको छ । रािमागिको पिूि र पर्िमको अर्न्तम र्बन्दमुा एकीकृत िाुँच 

चौकी तथा अन्तरदशेीय सु् िा बन्दरगाह िस्ता सीमा व्यिस्थापन सम्बन्धी पिूािधार र्नमािर् र 

अन्य यातायात तथा उत्पादन पूिािधारसुँग आबद्धता कायम हुने गरी र्िकास कायि अगार्ड 

बढाउने गरी यस आयोिनालाई रूपान्तरर्कारी आयोिनाको रूपमा अंगीकार गररएको हो ।  

रार्रिय लक्ष्य  उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

 सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

लक्ष्य सरुर्क्षत, आधरु्नक तथा सघन रार्रिय यातायात सञ्िाल माफि त सामार्िक तथा आर्थिक 

र्िकासमा योगदान परु् याउने ।  

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%9A%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0_%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A6%E0%A4%AE%E0%A4%95_%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87%E0%A4%9F%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A5%8C%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BE_%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0_(%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A3%E0%A5%80)&action=edit&redlink=1
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A5%81%E0%A4%9F%E0%A4%B5%E0%A4%B2
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0_(%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%A4%E0%A4%BE)
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%A5%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%AF%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0_%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%9F
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४. गल्छी-ष्ट्त्रशुली-मैलुङ-स्याफु्रबेशी-रसवुागढी सडक आयोजना 

आयोिनाको नाम   गल्छी-र्त्रशलुी-मैलुङ्-स्याफु्रबेशी-रसुिागढी सडक आयोिना  

र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, सडक यातायात 

पररचय धार्दङ्, निुाकोट र रसिुा र्िल्ला िएर चीनको नाकासम्म पगु्ने यस सडक आयोिनालाई 

रार्रिय गौरिको आयोिनाका रूपमा कायािन्ियन गररएको हो । यस सडकको हाल गल्छीदरे्ि 

रसिुागढी सम्मको लम्बाई ८२ र्क.र्म. रहकेो र रसिुागढीदरे्ि िारत र्समासम्म िोड्नका लार्ग 

तीन िटा र्िकल्प प्रस्ताि गररएको छ ।  

पर्हलो र्िकल्प: रसुिागढी - स्याफु्रिेशी - मलैुङ् - गल्छीबाट मरु्ग्लङ् - नारायर्घाट - लोथर 

हटेौंडा-पथलैया - िीरगंि हुुँद ैर्सर्सिया नाका (कुल लम्बाई : ३१२ र्क.र्म.) 

दोस्रो र्िकल्प : रसिुागढी - स्याफु्रिेशी - मैलुङ् - गल्छी - मलेि ु - लोथर सरुुङ् मागि हुुँद ै

हटेौंडा - पथलैया -  िीरगंि हुुँद ैर्सर्सिया नाका (कुल लम्बाई : २४२ र्क.र्म.) 

तेस्रो र्िकल्प : रसुिागढी स्याफु्रिेशी मैलुङ् - र्िदरु - छहरे टोिा सरुुङ् मागि हुुँद ैकाठमाडौं - 

िोकना-र्निगढ हुुँद ैपथलैया र्बरगंि हुुँद ैर्सर्सिया नाका (कुल लम्बाई : २१२ र्क. र्म.) 

रार्रिय लक्ष्य  सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

 रार्रिय एकता, सरुक्षा र सम्मान 

लक्ष्य सरुर्क्षत, आधरु्नक तथा सघन रार्रिय यातायात सञ्िाल माफि त सामार्िक तथा आर्थिक 

उद्देश्य पिूि-पर्िम रािमागिलाई एर्सयन हाइिे स्ट्याण्डडि (Class I, ४ लेन) मा स्तरोन्नर्त गनुि ।  

असर तथा प्रिाि मलुुकको मेरूदण्डको रूपमा रहकेो यस रािमागिको स्तरोन्नर्तबाट बढ्दो सिारी चाप 

व्यिस्थापन िएको हुने, यातायात/ढुिानी िचि तथा यात्रा समयमा उल्ले्य रूपमा कमी 

आएको हुने, र्िदशेी लगानी थप आकर्र्ित िएको हुने, उत्पादन लागतमा कमी आई कृर्र्, 

उद्योग र सेिा क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िरृ्द्ध िएको हुने र व्यापार सहिीकरर्, आयात 

प्रर्तस्थापन तथा र्नयाित प्रिद्धिनमा टेिा पगुेको हुनेछ ।   

प्रर्तफल पिूि-पर्िम रािमागिको १,०२७ र्क.र्म. एर्सयन हाइिे स्ट्याण्डडि (Class I, ४ लेन तथा शहरी 

क्षेत्रमा ६/८ लेन)मा स्तरोन्नर्त िई सञ्चालनमा आएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  काुँकडर्िट्टा-बटुिल िण्ड (५८८ र्क.र्म.) को एर्सयन हाइिे स्ट्याण्डडिमा स्तरोन्नर्त गने,  

 बटुिल-महाकाली िण्ड (४३९ र्क.र्म.) को र्िस्ततृ आयोिना प्रर्तिेदन तयारी तथा पूिितयारी 

गने र सो िण्डको एर्सयन हाइिे स्ट्याण्डडिमा र्िस्तार गने । 

अिर्ध सरुुः  आ.ि. २०७५/७६,  सम्पन्नः  आ.ि. २०८३/८४  

कुल अनमुार्नत लागत  रू. २ िबि २५ अबि (अनमुार्नत) 

कायािन्ियन अिस्था नारायर्घाट-बटुिल िण्डको र्िस्ततृ आयोिना प्रर्तिेदन तयार िई र्नमािर् कायि प्रारम्ि 

िएको, कमला-कञ्चनपरु िण्डको  र्िस्ततृ आयोिना प्रर्तिेदन तयार िई िररद प्रर्िया सुरु 

िएको । 

 रू. १ अबि १६ करोड िचि िएको । 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः तराई र पहाडका २१ र्िल्ला । 

लािार्न्ित िनसं्याः १ करोड  । 
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र्िकासमा योगदान परु् याउने । 

उद्देश्य गल्छी-र्त्रशलुी-मैलुङ्-स्याफु्रबेशी-रसुिागढी सडकलाई उत्तर-दर्क्षर् िोड्ने प्रमिु अन्तरदशेीय 

व्यापाररक मागिको रूपमा र्िकास गनुि । 

असर तथा प्रिाि उत्तरी सीमा रसिुागढीलाई दर्क्षर्ी सीमासम्म िोड्ने अन्तरदशेीय व्यापाररक मागिका रूपमा 

र्िकास गरी यातायात/ढुिानी िचि तथा यात्रा समयमा उल्ले्य रूपमा कमी आएको हुने, 

उत्पादन लागतमा कमी आई कृर्र्, उद्योग र सेिा क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िरृ्द्ध िएको 

हुने र यस क्षेत्रको सामार्िक, आर्थिक, सांस्कृर्तक र पयिटकीय र्िकासमा योगदान पगुेको  

हुनेछ । साथै, र्िदशेी लगानी आकर्र्ित िएको हुने र दईु र्छमेकी मलुुकका बिारसुँग आबद्धता 

िई व्यापार सहिीकरर्, आयात प्रर्तस्थापन तथा र्नयाित प्रिद्धिनमा टेिा पुगेको हुनेछ ।  

प्रर्तफल ८२ र्क.र्म. दईु लेनको कालोपत्रे सडक तथा २४ िटा पलु र्नमािर् िएको हुनेछ ।  

प्रमिु र्ियाकलाप  धार्दङ्को गल्छीदरे्ि रसिुाको रसुिागढीसम्म दईु लेन कालोपते्र स्तरको सडक तथा पलु 

र्नमािर् गने  ।  

 तीन िटा र्िकल्पको र्िस्ततृ अध्ययन तथा छनोट गरी कायािन्ियन गने ।  

अिर्ध सरुुः आ.ि. २०७२/७३,   सम्पन्नः आ.ि. २०७८/७९ 

कुल अनमुार्नत लागत  रू. २० अबि ५० करोड 

कायािन्ियन अिस्था १२ र्क.र्म. कालोपत्रे सडक र्नमािर् िएको, ११ पलु र्नमािर्ाधीन रहकेो ।   

रू. ३ अबि ३६ करोड िचि िएको । 
दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः बागमती प्रदशेका धार्दङ्, निुाकोट र रसिुा र्िल्ला । 

५. प्रादेष्ट्शक तथा स्थानीय सडक ष्ट्नमााण तथा सधुार कायाक्रम 

आयोिनाको नाम   प्रादरे्शक तथा स्थानीय सडक र्नमािर् तथा सधुार कायििम 

र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, स्थानीय पूिािधार 

पररचय स्थानीय तहसम्म सरुर्क्षत, िरपदो र र्दगो सडक सञ्िाल र्िस्तार गरी आिागमन, आर्थिक 

गर्तर्िर्ध र्िस्तार र सेिा प्रिाह सदुृढ गनुिपने िएको छ । यसका लार्ग सडक र्नमािर्, 

स्तरोन्नर्त, सधुार संस्कार (Maintenance Culture) र्िकास गद ैग्रामीर् सडक सधुार र्िकास 

कायििमका उपलर्ब्धलाई  र्दगो र्िकास लक्ष्यसुँग तादम्यता हुने गरी 'सबैका लार्ग र्दगो 

यातायात सरु्िधा' सरु्नर्ित गनुिपने िएकाले यस कायििमलाई रूपान्तरर्कारी आयोिनाको 

रूपमा अंगीकार गररएको छ । 

रार्रिय लक्ष्य  सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि  

 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 

लक्ष्य प्रादरे्शक र स्थानीय सडक र्नमािर् तथा सधुार गरी स्थानीय तहको प्रशासर्नक केन्रलाई र्िल्ला 

सदरमकुाम, प्रादरे्शक सडक सञ्िाल, प्रदशे रािधानी र रार्रिय सडक सञ्िालमा आबद्ध गरी 

आम नागररकलाई सरुर्क्षत, िरपदो र सििसलुि यातायातको पहुुँच अर्ििरृ्द्ध गने  । 
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६. नयािँ शहर ष्ट्वकास आयोजना 

उद्देश्य प्रशासर्नक केन्रहरूमा बाहै्र मर्हना यातायात सञ्चालन हुने गरी संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको 

समन्ियमा प्रादरे्शक तथा स्थानीय सडक सञ्िाल र्नमािर्, ममित र सधुार गनुि  । 

असर तथा प्रिाि स्थानीय तहसम्म सेिा प्रिाह सहि, सििसलुि एिम ् प्रिािकारी रूपमा प्राप्त िएको हुने, 

बिारसम्म पहुुँच कायम िई आर्थिक र्ियाकलाप र्िस्तार िएको हुने, स्िरोिगारी तथा 

रोिगारीका अिसर र्सििना िई िनताको िीिनस्तरमा सधुार र गररबी न्यनूीकरर्मा सहयोग 

पगुेको हुने र प्रादरे्शक तथा स्थानीय अथितन्त्र सुदृढ िएको हुनेछ । 

प्रर्तफल गाउुँपार्लका र नगरपार्लका केन्र िोड्ने सडक सञ्िालको प्राथर्मकता अनसुार ५०० र्क.र्म. 

नयाुँ सडक र्नमािर्, ४,२०० र्क.र्म. कालोपत्र े सडक, ३,००० र्मटर सडक पलु, ४,००० 

र्क.र्म. आिर्धक ममित सम्िार तथा र्नमािर् तथा िार्र्िक औसत ११,५०० र्क.र्म. सडक 

र्नयर्मत ममितसम्िार िएको हुनेछ ।  

प्रमिु र्ियाकलाप  सडक सञ्िाल र्नमािर् तथा र्िकासको प्राथर्मकीकरर् गने, 

 स्थानीय आर्थिक केन्र तथा महत्िपरू्ि सामार्िक, सांस्कृर्तक, पयिटकीय र कृर्र् पकेट 

क्षेत्रहरूको पर्हचान गने, 

 नयाुँ सडक तथा सडक पलु र्नमािर् गने,  

 सडक स्तरोन्नर्त तथा पनुस्थािपना गने, 

 सडकको र्नयर्मत र आपतकालीन ममितसम्िार एिम ्र्नयर्मत र आपतकालीन ममित-

सम्िार गने,  

 संस्थागत क्षमता अर्ििरृ्द्ध गने, 

 अनगुमन तथा मलू्याङ््कन गने ।  

अिर्ध सरुुः  आ.ि. २०७६/७७,   सम्पन्नः आ.ि. २०७९/८० 

कुल अनमुार्नत लागत  रू. २ िबि २७ अबि (२००० र्मर्लयन अमेररकी डलर)  

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः दशेिर । 

आयोिनाको नाम   नयाुँ शहर र्िकास आयोिना 

र्िर्य क्षेत्र पिूािधार,  शहरी र्िकास 

पररचय मध्य पहाडी क्षेत्रबाट केही सीर्मत शहरमा िइरहकेो बसाइुँ-सराइका चापका कारर् हुन गएको 

अव्यिर्स्थत शहरीकरर्को रोकथामको लार्ग मध्य पहाडी (परुपलाल) लोकमागि र उत्तर दर्क्षर् 

रािमागिको र्मलनर्बन्द ुिा यसको आसपासको क्षेत्र िा बस्तीलाई समेटी आधारितू पूिािधार 

सर्हत योिनाबद्ध रूपमा नयाुँ शहर र्िकास गनि यस आयोिनाको सरुुआत गररएको हो । यस 

क्षेत्रमा आधरु्नक शहरी सेिा सरु्िधा सर्हतका शहर र्िकास गरी िौगोर्लक सन्तलुन कायम गदै 

र्िकास तथा सेिा प्रिाह लागतमा कमी ल्याउने एिम ् िनसङ्््या व्यिस्थापन र आर्थिक 

समरृ्द्धमा टेिा परु् याउन े िएकाले यस आयोिनालाई रूपान्तरर्कारी आयोिनाका रूपमा 

अंगीकार गररएको छ । 

रार्रिय लक्ष्य  सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता  

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि  
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 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 

लक्ष्य सरुम्य र्दगो शहरहरू र्िकास गरी मध्य पहाडी क्षेत्रको आर्थिक सामार्िक र्िकासमा योगदान 

गने  । 

उद्देश्य मध्य पहाडी लोकमागि र उत्तर दर्क्षर् रािमागि िोर्डएका बस्तीहरूमा कररब एक लाि 

िनसङ्््याको लार्ग आधारितू शहरी पिूािधार र्नमािर् गरी दश िटा नयाुँ शहर र्िकास गनुि  । 

असर तथा प्रिाि मध्य पहाडी क्षेत्रमा सरु्िधायकु्त सनु्दर शहर र्नमािर् िई शहरी सेिा सरु्िधामा नागररकको सहि 

र र्दगो पहुुँच पगुेको हुनेछ ।  र्निी क्षेत्रलाई आकर्िर् गने िातािरर् तयार िई शहरी पिूािधार 

र्नमािर्मा र्निी लगानी बढ्द ैिाने, बसाइुँ-सराइ व्यिर्स्थत िएको हुने, पयिटकीय तथा पिितीय 

र्िकास िरृ्द्ध हुने र स्थानीय उत्पादन एिम ् कच्चा पदाथिमा आधाररत साना तथा मझौला 

उद्योगको स्थापना िई आर्थिक र्िकासमा योगदान पगुेको हुनेछ  । 

प्रर्तफल १० िटा िग्गा एकीकरर् (Land Pooling) कायििम सञ्चालन िएको हुने, ५५० र्क.र्म. 

सडक र्नमािर् िएको हुने, प्रत्येक शहरमा एक/एक िटा िानेपानी आयोिना सम्पन्न िएको हुने, 

१० िटा फोहोर प्रशोधन केन्र िएको हुने र १० स्थानमा मनोरञ्िन पाकि  तथा बसपाकि  र्नमािर् 

िएको हुनेछ  ।  

प्रमिु र्ियाकलाप  व्यिर्स्थत  िग्गा एकीकरर् कायििम सञ्चालन गने, 

 सडक, बसपाकि , मनोरञ्िन पाकि  र हाट बिार र्नमािर् गने, 

 िानेपानी, फोहोर प्रशोधन केन्र, ढलर्नकास लगायत शहरी पिूािधार र्नमािर् गने  ।  

अिर्ध सरुुः  आ.ि. २०७२/७३,  सम्पन्नः  आ.ि. २०८०/८१ 

कुल अनमुार्नत लागत  रू. १ िबि ५० अबि (नेपाल सरकार: रू. ५० अबि र र्निी क्षेत्र रू. १ िबि) 

कायािन्ियन अिस्था र्िस्ततृ इर्न्िर्नयररङ् प्रर्तिेदन सर्हतको नयाुँ शहर र्िकास सम्िन्धी एकीकृत र्िकास योिना 

तयार िएको र ५ िटा िग्गा एकीकरर् कायििमको ब्लक प्लान स्िीकृत िएको । साथै, १०४ 

र्क.र्म. ियाक िोली िण्डार्स्मत स्तरमा सडक र्नमािर्, २० र्क.र्म. सडक स्तरोन्नर्त तथा  ३१  

र्क.र्म. नाला, १० िटा ििन, ७ िटा बसपाकि /पाकि , १ िटा तरकारी तथा फलफूल संकलन 

केन्र र्नमािर् र ११००  सौयिबत्ती िडान िएको । 

रू. ३ अबि ६१ करोड िचि िएको । 
दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्र:  

प्रदशे नं. १: पाुँचथरको र्फर्दम, तेह्रथमुको बसन्तपरु  

िागमती प्रदशे: र्सन्धलुीको िकुोट, धार्दङ्को बैरेनी-गल्छी  

गण्डकी प्रदशे: तनहुुँको डुमे्र-िन्सार, बाग्लुङ्को बरु्तििाङ्  

कर्ािली प्रदशे: रुकुम पर्िमको चौरिहारी, दलेैिको राकम कर्ािली  

सदुरू पर्िम प्रदशे: अछामको साुँफेबगर, बैतडीको पाटन  

लािार्न्ित िनसङ्््या: १० लाि । 
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७. शहरी कोररडोर आयोजना 

आयोिनाको नाम   शहरी कोररडोर आयोिना 

र्िर्य क्षेत्र पिूािधार,  शहरी र्िकास 

पररचय क्षेत्रीय आर्थिक शहरी र्िकासको अिधारर्ा अनसुार व्यिर्स्थत र आधरु्नक पूिािधारयकु्त ठूला 

शहरी कोररडोर र्नमािर् गनुिपने आिश्यकता रहकेो छ । कोररडोरका प्रमुि शहरहरूबाट एक 

घण्टार्ित्रका यातायातका दरुीमा रहकेा िौगोर्लक क्षेत्र र यस र्ित्रका शहरी केन्रहरू समेटी 

कायाित्मक सीमा (Functional boundary) तय गरी बहुक्षेत्रगत पिूािधार र्नमािर् गने लक्ष्य 

र्लइएको छ । यसबाट  गरु्स्तरीय र सरु्िधायकु्त शहरी िीिनका साथै कृर्र्, उद्योग र सेिा 

क्षेत्रका आर्थिक गर्तर्िर्धको र्िस्तारमा सघनता आई उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िरृ्द्ध हुने 

अपेक्षा गररएको छ । रार्रिय शहरी र्िकास रर्नीर्त, २०१७ ले पर्हचान गरेका ६ िटा 

कोररडोरलाई समािेश गरी यस आयोिनालाई रूपान्तरर्कारी आयोिनाको रूपमा अंगीकार 

गररएको छ  । 

रार्रिय लक्ष्य  सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता  

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि  

 परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 

लक्ष्य लोकमागिको सहि यातायात पहुुँच क्षेत्रर्ित्र आधरु्नक शहरी बसोबास व्यिस्थापन गरी आर्थिक 

र्ियाकलापमा बढोत्तरी तथा सािििर्नक सेिाको सहि पहुुँच उपलब्ध गराउने । 

उद्देश्य शहरी कोररडोरको अिधारर्ा अनरुूप र्नधािररत क्षेत्रको आर्थिक र शहरी र्िशेर्तालाई ध्यान 

र्दुँद ैशहरी पिूािधार र्िकास गनुि ।  

असर तथा प्रिाि शहरी आर्थिक कोररडोर क्षेत्रमा आधरु्नक पिूािधार सर्हतका ठूला शहर र्िकास िई शहरी सेिा 

सरु्िधामा नागररकको सहि र र्दगो पहुुँच पगुेको हुनेछ ।  लगानीको िातािरर् र्सििना िई र्निी 

क्षेत्रबाट शहरी पूिािधार र्नमािर् िएको हुनेछ । बसाइुँ-सराइ व्यिर्स्थत िएको हुने र स्थानीय 

उत्पादन एिम ्कच्चा पदाथिमा आधाररत उत्पादनमलूक तथा सेिा क्षेत्रका उद्योगको स्थापना िई 

आर्थिक र्िकास र गररबी र्निारर्मा योगदान पगुेको हुनेछ  । 

प्रर्तफल शहरी आर्थिक कोररडोर क्षेत्रमा शतप्रर्तशत घरधरुीमा पाइप िर्डत प्रशोर्धत िानेपानीको 

सरु्िधा प्राप्त िएको हुने, प्रथम र दोस्रो तहका बस्तीहरूका ८० प्रर्तशत घरधरुीमा ढल 

र्नकासको सरु्िधा प्राप्त िएको हुने र शहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने  शतप्रर्तशत फोहरमैला क्षेत्रीय 

प्रशोधन केन्रमा संकलन र प्रशोधन िएको हुनेछ ।   

प्रमिु र्ियाकलाप  आयोिना क्षेत्रको कायािन्ियन योिना सर्हतको एकीकृत र्िकास रर्नीर्त तिुिमा गने,  

 प्राथर्मकीकरर् गररएका आयोिनाहरूको र्िस्ततृ आयोिना प्रर्तिेदन तयार गने 

 व्यिर्स्थत िग्गा र्िकास गने, 

 सडक तथा नाला, बसपाकि , मनोरञ्िन पाकि , हाट बिार सम्बन्धी पिूािधार र्नमािर् गने, 

 िानपेानी, फोहोर प्रशोधन केन्र, ढल र्नकास लगायतका पूिािधार र्नमािर् गने  ।  

अिर्ध सरुुः  आ.ि. २०७६/७७,  सम्पन्नः आ.ि. २०८४/८५ 
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८. ष्ट्डष्ट्जटल नेपाल 

कुल अनमुार्नत लागत  रू. ६ िबि ७८ अबि ३ करोड (६.२ र्बर्लयन अमेररकी डलर) 

कायािन्ियन अिस्था र्िराटनगर-धरान कोररडोर र िैरहिा-बटुिल कोररडोरको सम्िाव्यता अध्ययन िई एकीकृत 

र्िकास रर्नीर्त तिुिमा िएको । 

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्र:  

प्रदशे नं. १ का झापा, मोरङ् र सुनसरी र्िल्लाः र्िराटनगर-इटहरी-धरान कोररडोर  

प्रदशे नं. २ का धनरु्ा र महोत्तरी र्िल्लाः िनकपरु-बर्दिबास कोररडोर  

प्रदशे नं. २ का बारा र पसाि र्िल्लाः िीरगंि-र्समरा कोररडोर 

प्रदशे नं. ५ का कर्पलिस्तु, निलपरासी पर्िम र रूपन्दहेी र्िल्लाः िरैहिा-बटुिल-लुर्म्बनी-

कर्पलिस्त ुकोररडोर  

प्रदशे नं. ५ को बाुँके र्िल्लाः नेपालगञ्ि-कोहलपरु कोररडोर  

सदुरू पर्िम प्रदशेका कैलाली र कञ्चनपरु र्िल्लाः धनगढी-अत्तररया-िीमदत्तनगर कोररडोर 

लािार्न्ित िनसङ्््या: १ करोड २० लाि । 

आयोिनाको नाम   र्डर्िटल नेपाल 

र्िर्य क्षेत्र पिूािधार, सञ्चार तथा सूचना प्रर्िर्ध 

पररचय नेपाली िनतालाई सचूना तथा सञ्चारसुँग सम्बर्न्धत र्िश्वव्यापी र्िकास एिम ् उपलर्ब्ध 

अनरुूपको र्िद्यतुीय सिेा प्रिाह माफि त सचूना प्रर्िर्ध सम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमता र्िकास गरी 

सशुासन कायम गनुि र सचूना प्रर्िर्धलाई अथितन्त्रको महत्िपरू्ि आधारका रूपमा र्िकास गनुि 

आिको अपररहायिता हो । तथार्प सूचना प्रर्िर्धयकु्त पूिािधारको पयािप्त संरचनागत र्िकास र 

र्िस्तार तथा व्यिस्थापन गरी नर्िनतम प्रर्िर्धको समयसापेक्ष प्रयोग गनुि चनुौतीपरू्ि रहकेो छ । 

तसथि, र्डर्िटल पिूािधार र्िकास माफि त सेिा प्रिाहमा सरकारका सचूना प्रर्ालीबीच 

अन्तरआबद्धता कायम गद ैनिप्रितिन, प्रर्तिा, सीप तथा उद्यमशीलता र्िकास गनि बहुपक्षीय 

साझेदारी हुने गरी यस कायििमलाई रूपान्तरर्कारी आयोिनाको रूपमा अंगीकार गररएको  

छ  । 

रार्रिय लक्ष्य  सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

 उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

 सशुासन 

लक्ष्य र्डर्िटल पिूािधार तथा प्रर्िर्धको र्िकास एिम ् र्िस्तार गरी अथितन्त्रमा सञ्चार तथा सचूना 

प्रर्िर्धको योगदान बढाउने र सुशासन प्रिद्धिन गने  ।  

उद्देश्य र्डर्िटल प्रर्िर्धको अर्धकतम उपयोग माफि त सहि र सरल सािििर्नक सेिा प्रिाह गद ै

अथितन्त्रका बहृत्तर आयामहरूको रूपान्तरर् गनुि  ।  

असर तथा प्रिाि िोडव्याण्ड र ईन्टरनेट सेिामा सबैको पहुुँच स्थार्पत िएको हुने, र्िपदको समयमा समेत 

अर्िर्छन्न दरूसंचार सेिा प्रिाह िएको हुनेछ । दशेव्यापी सञ्चार पूिािधार माफि त र्शक्षा, 

स्िास््य,ऊिाि, पयिटन, कृर्र् लगायतका क्षेत्रमा लगानी िरृ्द्ध तथा सचूना प्रर्िर्धमा आधाररत 

उद्योगको र्िस्तार िई  कुल गाहिस्थ उत्पादनमा सचूना तथा सञ्चार क्षेत्रको योगदान उल्ले्य 
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१.२.४ सशुासन तथा अन्ध्तरसबबष्ट्न्ध्धत के्षत्र 

१. राष्ट्रिय पररचय-पत्र तथा घटना दताा कायाक्रम 

आयोिनाको नाम   रार्रिय पररचय-पत्र तथा घटना दताि कायििम 

र्िर्य क्षेत्र लोकतन्त्र र सशुासन-शार्न्त सवु्यिस्था र सरुक्षा, सामार्िक - सामार्िक सरुक्षा तथा संरक्षर् 

पररचय नागररकको िैयर्क्तक र बायोमेर्िक र्ििरर् संकलन गरी रार्रिय पररचय नम्बर (Unique 

Digital Identification) सर्हत नेपाली नागररकलाई रार्रिय पर्हचानयकु्त, बहुउपयोगी र 

आधरु्नक प्रर्िर्धयकु्त रार्रिय पररचय-पत्र प्रदान गनि आिश्यक रहकेो छ । यसले व्यर्क्तको 

आर्थिक, सामार्िक, रािनीर्तक र सांस्कृर्तक लगायतका अर्धकार सरु्नर्ित गने कानूनी तथा 

शासकीय सेिा प्रदान गने महत्िपूर्ि आधार तयार गनेछ । साथै, व्यर्क्तको िन्म, मतृ्य,ु िैिार्हक 

सम्बन्ध, बसाइुँ-सराइ लगायतका व्यर्क्तगत घटनालाई समेत सूचना प्रर्िर्धमा आधाररत 

प्रर्ालीमा अर्िलेिीकरर् गद ै रार्रिय पररचय-पत्र र व्यर्क्तगत घटना दताि प्रर्ालीबीच 

अन्तरआबिता कायम गनिका लार्ग यस कायििमलाई रूपान्तरर्कारी आयोिनाको रूपमा 

अंगीकार गररएको छ । 

रार्रिय लक्ष्य  सरुर्क्षत, सभ्य र न्यायपरू्ि समाि  

 सशुासन 

 रार्रिय एकता, सरुक्षा र सम्मान 

लक्ष्य नागररकका सचूना र र्ििरर् सर्हतको रार्रिय पररचय-पत्र प्रर्ाली र्िकास गरी अथितन्त्रको 

औपचाररकीकरर् तथा सुशासन प्रिद्धिन गने  ।   

उद्देश्य  बहुउपयोगी तथा प्रर्िर्धयकु्त एकीकृत रार्रिय पररचय-पत्रको माध्यमबाट नागररक 

पर्हचान कायम गद ैशार्न्त सुव्यिस्था र सािििर्नक सेिा प्रिाहमा प्रिािकाररता ल्याउनु,  

रूपमा िरृ्द्ध िएको हुनेछ  । 

प्रर्तफल नेपालको आफ्नै ि-ूउपग्रह स्थापना िएको हुने, सचूना महामागि अन्तगित ६,९०० र्क.र्म. 

अर्प्टकल फाइबर नेटिकि  र्नमािर् िएको हुने, दशेिर उच्च गर्तको िोडव्याण्ड सेिा र्िस्तार 

िएको हुने र ५५ प्रकारका सािििर्नक सेिा र्िद्यतुीय प्रर्ालीबाट संचालन िएका हुनेछन ् । 

प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कररब १ लाि २५ हिार रोिगारी र्सििना िएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  सगरमाथा स्याटलाइटको प्रक्षेपर् र सञ्चालन गने,  

 सचूना महामागि अन्तगित रारिव्यापी अर्प्टकल फाइबर नेटिकि  र्नमािर् गने, 

 फोर-िी एलर्टइ को मु् य उपकरर् िडान तथा सञ्चालन गने, 

 मोबाइल र्डिाइस व्यिस्थापन पद्धर्त तथा रार्रिय र्िद्यतुीय िकु्तानी प्रर्ाली (National 

E-payment Gateway) सञ्चालनमा ल्याउने, 

 र्डर्िटल हस्ताक्षरलाई सरकारी सेिा प्रिाहमा प्रयोग गने, 

 सािििर्नक सेिा र्िद्यतुीय प्रर्ाली माफि त प्रिाह गने । 

अिर्ध सरुुः  आ.ि. २०७६/७७, सम्पन्नः  आ.ि. २०८१/८२  

कुल अनमुार्नत लागत  रू. १ िबि ७ अबि ५० करोड   

दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः दशेिर । 

लािार्न्ित िनसं्याः सबै नागररक । 
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 आर्थिक र्ियाकलाप, व्यर्क्तगत घटना दताि र सामार्िक सरुक्षा प्रर्ालीलाई रार्रिय 

पररचय-पत्र व्यिस्थापन सचूना प्रर्ालीसुँग आबि गनुि । 

असर तथा प्रिाि पारदशी, िस्तरु्नष्ठ र र्िश्वसनीय सािििर्नक सेिा प्रिाह िई िनसन्तरु्ि अर्ििरृ्ि िएको हुनेछ । 

औपचाररक अथितन्त्रको दायरा र्िस्तार, नागररक पर्हचान एिम ् रार्रिय सम्मानमा अर्ििरृ्द्ध, 

शार्न्त सरुक्षा र सुशासन कायम िएको हुनेछ ।  

प्रर्तफल व्यर्क्तगत घटना दताि एिम् सामार्िक सरुक्षा ित्ता र्ितरर् आधरु्नक प्रर्िर्धमा आधाररत िएको 

हुनेछ । सबै नेपाली नागररकले रार्रिय पररचय-पत्र प्राप्त गरेको हुने,  व्यर्क्तगत घटना दताि समयमै 

िएको हुने, सामार्िक सरुक्षा ित्ता बैंक तथा र्ित्तीय संस्थाबाट र्ितरर् िएको हुने र सचूना 

व्यिस्थापन प्रर्ालीहरूबीच अन्तर आबिता र सचूना आदान-प्रदान स्थार्पत िएको हुनेछ । 

नीर्त तथा योिना र्नमािर्का लार्ग आिश्यक त्याङ््क तथा अर्िलेि उपलब्ध िएको हुनेछ । 

प्रमिु र्ियाकलाप  ७७ िटै र्िल्लाबाट व्यर्क्तका िैयर्क्तक र बायोमेर्िक सचूनालाई आर्धकाररक रूपमा 

संकलन गरी प्रत्येक नागररकलाई रार्रिय पररचय नम्बर सर्हतको बहुउपयोगी र आधरु्नक 

प्रर्िर्धयकु्त रार्रिय पररचय-पत्र र्ितरर् गने, 

 व्यर्क्तगत घटना दतािको र्ििरर्का आधारमा सामार्िक सरुक्षा ित्ता प्राप्त गने समहूको 

पर्हचान र अद्यािर्धक अर्िलेि रा्ने तथा र्िद्यतुीय माध्यमबाट बैंक तथा र्ित्तीय संस्था 

माफि त र्ितरर् गने, 

 बहुउपयोग रार्रिय पररचय-पत्र व्यिस्थापन प्रर्ाली र सामार्िक सरुक्षा तथा व्यर्क्तगत 

घटना दताि व्यिस्थापन सचूना प्रर्ालीका बीचमा अन्तरआबिता कायम गरी बहुउपयोगी 

त्याङ््क स्रोतको रूपमा र्िकास गने  । 

अिर्ध सरुुः आ.ि.२०७५/७६,  सम्पन्नः आ.ि.२०७८/७९  

कुल अनमुार्नत लागत  रू. २० अबि ५८ करोड 

कायािन्ियन अिस्था रार्रिय पररचय-पत्र सम्बन्धी र्िधेयक संघीय संसदमा पेश िएको, पाुँचथर र्िल्ला र र्संहदरबार 

र्ित्रका कमिचारीलाई पररचयपत्र ६५ हिार ४६१ पररचयपत्र र्ितरर् िएको, १५ र्िल्लामा 

पररचय-पत्र र्ितरर् सम्बन्धी कायि प्रारम्ि िएको ।  २८ लाि ९७ हिार लािग्राहीको 

सामार्िक सरुक्षा प्राप्त गने व्यिस्थापन सचूना प्रर्ालीमा र्ििरर् अद्यािर्धक िएको र २३५६ 

िडा कायािलयबाट अनलाइन माफि त व्यर्क्तगत घटना दताि कायि िइरहकेो । 

 रू. ४२ करोड ५४ लाि िचि िएको । 
दायरा कायािन्ियन हुने क्षेत्रः दशेिर ।  

लािार्न्ित िनसं्याः सबै नागररक  । 
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१.३ प्रमुख कायाक्रम 

योिनामा उर्ल्लर्ित रर्नीर्त तथा कायिनीर्तको प्रिािकारी कायािन्ियन गरी दीघिकालीन सोच र पन्रौं योिनाले र्लएका रार्रिय तथा र्िर्य क्षेत्रगत लक्ष्य हार्सल 

गनि प्रमिु कायििमको पर्हचान तथा र्िकास गररएको छ । र्िर्य क्षेत्रगत तथा प्रादरे्शक सन्तुलन कायम हुने गरी यी कायििम छनोट गररएको छ । यस िममा िमागत 

आयोिनाको अध्ययन तथा समीक्षा गरी आिश्यक पररमाििन सर्हत कायािन्ियन गररनछे । नयाुँ प्रमिु कायििमको र्िकास तथा पिूि तयारीका कायि गरी कायािन्ियनमा  

लर्गनेछ । प्रमिु कायििमको र्ििरर् दहेाय बमोर्िम रहकेो छ । सो र्ििरर्मा उल्लेर्ित रार्रिय लक्ष्यले दहेाय बमोर्िमका रार्रिय लक्ष्य बझुाउुँदछ । 

१.    उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

२ मानिपुुँिी र्नमािर् तथा सम्िािनाको परू्ि उपयोग 

३ सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

४ उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

५ परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 

६ सरुर्क्षत, सभ्य र न्यायपरू्ि समाि 

७ स्िस्थ र सन्तुर्लत पयाििरर् 

८ सशुासन 

९ सबल लोकतन्त्र 

१० रार्रिय एकता, सरुक्षा र सम्मान 

१.३.१ आष्ट्थाक के्षत्र 

क्र. 

सं. 

कायाक्रम/आयोज

ना 

राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध 

(सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

१. एकीकृत र्ित्तीय 

व्यिस्थापन सचूना 

प्रर्ाली र्िकास 

आयोिना१ 

८ 

९ 

२०७७/७८ -

२०८१/८२ 

१५५  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सािििर्नक र्ित्त सम्बन्धी एकीकृत व्यिस्थापन सचूना 

प्रर्ाली र्िकास िएको हुनेछ । 

 तीन तहको सरकारको र्ित्तीय गर्तर्िर्ध सचूना प्रर्ालीमा आबद्ध िएको हुने, कारोबार 

लागत घटेको हुने र कारोबार िएकै समय (Real time basis) मा प्रर्तिेदन प्राप्त िएको 

हुनेछ । 

 आर्थिक अनशुासन, र्ित्तीय पारदर्शिता, ििाफदरे्हता र र्िश्वसनीयता अर्ििरृ्द्ध िएको 

हुनेछ । 

२. मास ु

आत्मर्नििरताको 

४ 

१० 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 

४१२  मास ुउत्पादनमा ४० प्रर्तशतले िरृ्द्ध िई आयात प्रर्तस्थापन िएको हुनेछ । 

 मासकुो मलू्य शृंिलाका उद्यमहरूको क्षमता सधुार िई मलू्य अर्ििरृ्द्ध िएको हुनेछ । 
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क्र. 

सं. 

कायाक्रम/आयोज

ना 

राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध 

(सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

लार्ग पशपुन्छी 

पालन तथा 

बिारीकरर् 

कायििम१ 

३. धान चामल 

आत्मर्नििरताका 

लार्ग धान प्रिद्धिन 

आयोिना१ 

४ 

१० 

२०७७/७८ -

२०७९/८० 

३६५  धान िेतीको श्रम लागतमा ७० प्रर्तशतले कमी आएको हुनेछ । 

 चैते धान िेती हुने क्षेत्रफल २ लाि ५० हिार हके्टर पगुेको हुनेछ ।  

 धान िेती हुने क्षेत्रफलको ३५ प्रर्तशत र्हस्सा मर्सनो प्रकृर्तका धानको िएको  

हुनेछ ।  

 िर्े धानको उत्पादकत्ि ५ मे.ट. प्रर्त हके्टर पगुेको हुनेछ ।  

 थप २० लाि मे.ट. धान उत्पादन िई धान चामलमा मलुुक आत्मर्नििर िएको  

हुनेछ । 

४. मकै उत्पादन 

प्रिद्धिन कायििम१  

४ २०७७/७८ -

२०७९/८० 

४७५  िर्िसंकर मकैको क्षेत्र ६० हिार हके्टरमा र्िस्तार िएको हुनेछ ।  

 मकैको उत्पादकत्ि ८ मे.ट. प्रर्त हके्टर पगुेको हुनेछ ।  

 दानाको लार्ग प्रयोग हुने मकैमा आत्मर्नििर िई आयात प्रर्तस्थापन िएको हुनेछ । 

५. फलफूल र्िकास 

कायििम२  

४ 

१० 

२०७७/७८ -

२०७९/८० 

२१०  ५० हिार हके्टर थप क्षेत्रफलमा फलफूल िेती र्िस्तार िएको हुनेछ ।  

 प्रमिु फलफूल र्बरुिा उत्पादनमा आत्मर्नििर िएको हुनेछ । 

 फलफूलको थप उत्पादन १७ लाि ७५ हिार मे.ट. िएको हुनेछ । 

 फलफूलको उत्पादकत्ि १२ मे.ट. प्रर्त हके्टर पगुेको हुनेछ । 

६. माछा उत्पादन तथा 

प्रिद्धिन कायििम२  

४ 

५ 

२०७७/७८ -

२०७९/८० 

२१९.३  २ हिार ५ सय हके्टर माछा पोिरीमा व्यािसार्यक रूपमा माछापालन िएको हुनेछ । 

 कापि ह्याचरीलाई चार्हने ३० हिार ट्याग सर्हतका फ्यचुर िडु उपलब्ध िएको हुनेछ । 

 १ लाि ४० हिार मे.ट. िाने माछा उत्पादन िएको हुनेछ । 

 प्रर्त हके्टर पोिरीको सरदर उत्पादकत्ि ६ मे.ट. पगुेको हुनेछ । 
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क्र. 

सं. 

कायाक्रम/आयोज

ना 

राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध 

(सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

 २० करोड ठूलो साईिको मत्स्य बीि उपलब्ध िएको हुनेछ ।  

 िाने माछा उत्पादनमा आत्मर्नििर िएको हुनेछ । 

७. बीउ उत्पादन तथा 

प्रिद्धिन कायििम२ 

४ 

७ 

२०७७/७८ -

२०७९/८० 

४०  उन्मोर्चत िातको िलुा सेंर्चत बालीमा ४२३ िटा पगुेको हुनेछ ।  

 सचूीकृत स्थानीय िात १०० िटा पगुेको हुनेछ ।  

 िर्िसंकर िातको सङ्््या २५ िटा पुगेको हुनेछ ।  

 ३ लाि कृर्क पररिारलाई गरु्स्तरीय बीउ उपलब्ध िएको हुनेछ ।  

 बीउ प्रर्तस्थापन दर २५ प्रर्तशत पगुेको हुनेछ ।  

८. कृर्र् अनसुन्धान 

कायििम२ 

४ 

७ 

२०७७/७८ -

२०७९/८० 

२५००  धानको २ िटा र मकैको ६ िटा िर्िसंकर िातका साथै धानको २ िटा िासनादार र २ 

िटा मर्सनो दाना र मकैको २ िटा िुला सेंर्चत िात र्िकास िएको हुनेछ ।  

 तेलबालीमा ४ िटा, आलु र्चप्सका लार्ग २ र िायन आलुको लार्ग २ िटा िात 

र्िकास िएको हुनेछ ।  

 सनु्तला िातको १० लाि र्बरुिा उत्पादन िएको हुनेछ ।  

 शदु्ध बोर र िस बोर बाख्राको ५ हिार पाठापाठी र माछाको ५० करोड िरुा उत्पादन 

िएको हुनेछ । 

 १५ िटा निीनतम प्रर्िर्ध र्िकास िएको हुनेछ । 

 र्िर्िन्न िातको िार्र्िक १ हिार २ सय मे.ट. स्रोत बीउ उत्पादन िएको हुनेछ । 

 नेपाल कृर्र् अनुसन्धान पररर्दक्ो संस्थागत सदुृढीकरर् िएको हुनेछ ।  

९. समदृ्ध तराई-मधेस 

र्सुँचाइ र्िशेर् 

कायििम३ 

३ 

४ 

२०७३/७४- 

२०७७/७८ 

२४८०  तराई-मधेस क्षेत्रका १८ र्िल्ला र र्ित्री मधेसका ४ र्िल्लामा र्सुँचाइ सेिा र्िस्तार 

िएको हुनेछ ।  

 िरू्मगत स्यालो तथा र्डप ट्यिेूल र्नमािर् गरी ९४ हिार हके्टर तथा ताल तलैया र इनार 

र्नमािर् गरी १६ हिार ५ सय हके्टर कृर्र्योग्य िरू्ममा र्सुँचाइ सेिा र्िस्तार िएको  

हुनेछ ।  

१०. एकीकृत ऊिाि ३ २०७५/७६- १८१८  मध्य पहाडी क्षेत्रको १० हिार हके्टर कृर्र्योग्य िरू्ममा सौयि र्लफ्टबाट र्सुँचाइ सरु्िधा 
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र्सुँचाइ र्िशेर् 

कायििम३ 

४ २०७९/८० उपलब्ध िएको हुनेछ । 

११. बहृत ्सरकारी 

र्सुँचाइ योिनाको 

पनुस्थािपना तथा 

व्यिस्थापन 

हस्तान्तरर् 

कायििम३ 

३ 

४ 

२०६१/६२-

२०७८/७९ 

४६३  बहृत ्सरकारी र्सुँचाइ आयोिनाहरूको संरचना पुनस्थािपना तथा पुनर्निमािर् र संचालनमा 

आई ९८ हिार ५ सय हके्टरमा र्सुँचाइ सेिा उपलब्ध िएको हुनेछ । 

१२. बागमती र्सुँचाइ 

आयोिना२ 

३ 

४ 

२०७७/७८ -

२०७९/८० 

५४६७  सलािही र रौतहट र्िल्लाको ४५ हिार ९ सय ४० हके्टर क्षेत्रमा र्सुँचाइ सरु्िधा उपलब्ध 

िएको हुनेछ । 

१३. महाकाली र्सुँचाइ 

आयोिना३ 

३ 

४ 

२०६३/६४ - 

२०८४/८५ 

२६७७  कैलाली र कञ्चनपरु र्िल्लाको ३३ हिार ५ सय २० हके्टर क्षेत्रमा र्सुँचाइ सरु्िधा 

उपलब्ध िएको हुनेछ ।  

१४. सनुसरी मोरङ् 

र्सुँचाइ आयोिना३ 

३ 

४ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

३७२  सनुसरी र मोरङ् र्िल्लाको ६८ हिार हके्टर क्षेत्रमा र्सुँचाइ सरु्िधा उपलब्ध िएको  

हुनेछ । 

१५. बहृत ्दाङ् उपत्यका 

र्सुँचाइ आयोिना३ 

३ 

४ 

२०७४/७५ - 

२०८०/८१ 

४०००  दाङ् र्िल्लाको ५६ हिार हके्टर क्षेत्रमा र्सुँचाइ सरु्िधा उपलब्ध िएको हुनेछ । 

१६. िलिायु प्रकोप 

समतु्थान र्नमािर् 

आयोिना३ 

७ 

१० 

२०६९/७० - 

२०७७/७८ 

२६०  ८८ िटा मौसम मापन केन्र र ७० िटा िलमापन केन्र स्तरोन्नर्त िई िल तथा मौसम 

सेिा आधरु्नकीकरर् िएको हुनेछ ।  

 बाढी पिूिसचूना प्रर्ाली, १ मौसमी राडार र १ स्थानमा रर्डयोसोन्ड केन्र स्थापना तथा 

िौर्तक पूिािधार र्नमािर् िएको हुनेछ ।  

१७. नदी र्नयन्त्रर् 

कायििम३ 

७ 

१० 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

७७९१  ठूला नदीमा तटबन्ध तथा िौर्तक पूिािधार संरचना र्नमािर् िई मानि बस्ती र कृर्र्योग्य 

िर्मनको कटानको रोकथाम िएको हुनेछ ।  
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 िाुँडो, िार्गंगा, पर्िम राप्ती नदीमा तटबन्धन र्नमािर् िनधनको क्षर्त न्यूनीकरर् र िग्गा 

उकास िएको हुनेछ । 

 ठूला प्रकृर्तका पर्हरो रोकथाम िएको हुनेछ ।  

 नदी र्नयन्त्रर् र िल उत्पन्न र्िपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी नयाुँ प्रर्िर्ध प्रर्िर्ध पर्हचान 

तथा र्िकास गरी प्रयोगमा आएको हुनेछ । 

१८. िन्यिन्त ुपालन 

तथा प्रार्ी उद्यान 

कायििम१ 

४ 

७ 

२०७६/७७-

२०८०/८१ 

६९२  रार्रिय स्तरको २ िटा प्रार्ी उद्यान स्थापना र सञ्चालन िई लोपोन्मिु प्रिार्तको 

उत्पादन र संरक्षर् िएको हुनेछ । 

 र्निी क्षेत्रको सहकायिमा १० स्थानमा िन्यिन्त ुपालन सरुुआत िएको हुनेछ । 

 िैर्िक र्िर्िधता संरक्षर्, अध्ययन अनुसन्धान र पयाि-पयिटनको र्िकास िएको  

हुनेछ । 

१९. प्रकृर्तमा आधाररत 

पयिटन कायििम१ 

४ 

७ 

२०७६/७७-

२०८०/८१ 

७७०  प्रकृर्तमा आधाररत पयिटन र्िर्िधीकरर्का लार्ग पहुुँच पूिािधार, िातािरर्ीय 

व्यिस्थापन तथा पयिटन सरु्िधा अर्ििरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

 समदुाय तथा र्निी क्षेत्रको संलग्नतामा प्रकृर्तमा आधाररत पयिटन सेिा स्तरोन्नर्त िएको 

हुनेछ । 

२०. स्िच्छ िातािरर् 

कायििम१ 

७ 

८ 

 

२०७७/७८-

२०८०/८१ 

६५  िायकुो गुर्स्तर मापन सम्बन्धी केन्र स्थापना तथा संचालन िएका हुनेछन ्। 

 िायकुो गुर्स्तर सधुार कायियोिना लाग ूिएको हुनेछ । 

 व्यिर्स्थत रूपमा िायुको गरु्स्तर सम्बन्धी त्याङ््क र्िशे्लर्र् र प्रकाशन िएको 

 हुनेछ । 

 मापदण्ड अनुसार िायकुो गरु्स्तर कायम िएको हुनेछ । 

२१. रेडप्लस तथा 

िलिाय ुअनकूुलन 

कायििम२ 

४ 

७ 

२०७६/७७-

२०८०/८१ 

४५०  १३ र्िल्लाबाट पररक्षर्को रूपमा काबिन व्यापार सरुु िएको हुनेछ ।  

 िलिाय ुअनकूुलन, न्यनूीकरर् सम्बन्धी कायियोिना ६५० स्थानीय तहमा लाग ूिएको 

हुनेछ । 
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 हररत रोिगारी र्सििना तथा स्थानीय अथितन्त्रको सुदृढीकरर् िएको हुनेछ ।  

२२. उद्यमशीलता 

र्िकास र प्रिद्धिन 

कायििम२ 

२ 

४ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 

२०००  उद्यमशीलता र्िकास तथा स्तरोन्नर्त सम्बन्धी क्षमता र्िकास कायििम सञ्चालन िई १ 

लाि ५० हिार उद्यमी तयार िएका हुनेछन ्।  

 सबै स्थानीय तहमा व्यिसाय र्िकास केन्र (Business Incubation Centre) स्थापना 

िई सञ्चालनमा आएका हुनेछन ्। 

 ११ हिार युिा स्िरोिगार तार्लम/सीप प्रमार्ीकरर् िएको हुनेछ । 

 परम्परागत ज्ञान र सीपको आधरु्नकीकरर् एिम ् स्तरोन्नर्त गरी स्िदशेी उत्पादन 

अर्ििरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

 लघ,ु घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरू स्थापना तथा पुनस्थािपना िई ९ लाि रोिगारी 

तथा स्िरोिगारी र्सििना िएको हुनेछ । 

 उद्योगहरूको प्रर्तस्पधाित्मक क्षमता अर्ििरृ्द्ध तथा उत्पादनमा िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

२३. िानी र िानीिन्य 

उद्योग र्िकास 

कायििम१ 

१ 

४ 

२०७६/७७ -

२०८५/८६ 

१५०  धौिादी फलाम िानीबाट व्यािसार्यक उत्पादन सरुु िएको हुनेछ । 

 दलेैिमा पेिोर्लयम पदाथिको अन्िेर्र् िई उत्पादन सुरु िएको हुनेछ । 

 रर्नीर्तक महत्िका िर्निको संरक्षर् तथा संिद्धिन िएको हुनेछ । 

 र्कमती पत्थरको प्रशोधनका लार्ग प्रोत्साहन िई उच्च मलू्यका िस्त ु उत्पादन तथा 

र्नयाित िएको हुनेछ । 

 िानी क्षेत्रमा ५ हिार रोिगारी र्सििना िएको हुनेछ ।  

२४. व्यापारिन्य पिूािधार 

र्िकास आयोिना१ 

३ 

४ 

२०७६/७७ -

२०८५/८६ 

७५०  २ एकीकृत िन्सार िाुँचचौकी, ५ सु् िा बन्दरगाह, ७ एकीकृत सेिा केन्र र ७ 

गरु्स्तरीय क्िारेन्टाइन सरु्िधाको र्नमािर् एिम ्र्िस्तार िएको हुनेछ । 

 िीििन्त ुतथा िनस्पर्त स्िास््य (Sanitary and Phytosanitary) परीक्षर् सम्बन्धी 

७ िटा प्रयोगशाला स्थापना िएको हुनेछन ्। 
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 अमलेिगञ्िदरे्ि र्चतिन र काठमाडौंसम्म पेिोर्लयम पाइपलाइन र्िस्तार िएको  

हुनेछ । 

२५. नापनक्सा तथा 

िौगोर्लक सचूना 

उत्पादन कायििम१ 

४ 

८ 

२०७७/७८ - 

२०७९/८० 

८३०  ०.५ र्मटर कन्टुर इण्टरिलको नक्सा तथा त्याङ््क तयार िएको हुनेछ । 

 १ र्मटर ग्रीड साइिको र्डर्िटल एर्लिसेन मोडल तयार िएको हुनेछ । 

 सम्परू्ि ििूागको १५ से.र्म. नक्सा (Ground Sampling Distance Orthophoto) 

तयार िएको हुनेछ ।  

 योिना तथा पूिािधार र्िकास एिम ्िरू्म व्यिस्थापनको लार्ग नापनक्सा तथा िौगोर्लक 

सचूना उपलब्ध िएको हुनेछ ।  

 नापनक्सा माफि त िरू्म लगत तयार िई िग्गा प्रशासन सुदृढ िएको हुनेछ । 

२६. स्िरोिगारीका 

लार्ग सहकारी क्षेत्र 

सदुृढीकरर् 

कायििम१ 

१ 

४ 

२०७७/७८ -

२०८१/८२ 

३००  प्रत्येक प्रदशेमा कम्तीमा १० नमुना सहकारी संस्था स्थापना िई सञ्चालनमा आएका 

हुनेछन ्। 

 सहकारी क्षेत्रसुँगको सहकायिमा ३५ सहकारी औद्योर्गक ग्राम स्थापना िएका हुनेछन ्। 

 २५० सहकारी बिार स्थापना िएका हुनेछन ्। 

 उत्पादन र उत्पादकत्िमा िरृ्द्ध िई गररबी र्निारर्मा सहयोग पगुेको हुनेछ । 

२७. गे्रट र्हमालय िेल 

आयोिना२ 

३ २०६७/६८-

२०८०/८१ 

५००  ताप्लेिङु्दरे्ि दाचुिलासम्म कररब १,७४० र्क.र्म. पदमागि रेिांकन िई िार्र्िक २०० 

र्क.र्म. स्तरोन्नर्त िएको हुनेछ । 

 पदमागिको लार्ग पहुुँचमागि र्िकास िएको हुनेछ । 

 पदमागिमा र्िश्रामस्थल, सचूना केन्र, सचूना बोडि तथा साइनेि र्नमािर् िएका  

हुनेछन ्। 

 पयिटक आगमन र बसाइ र्दनमा िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

 र्हमाली क्षेत्रमा रोिगारी र्सििना, आय-आििनका गर्तर्िर्ध र्िस्तार र िीिनस्तर सधुार 

िएको हुनेछ । 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

 

 

पन्ध्रौं योजनामा कायाान्ध्वयन हुने कायाक्रम तथा आयोजना | 441 

   

 

 

 

क्र. 

सं. 

कायाक्रम/आयोज

ना 

राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध 

(सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

२८. र्हल स्टेसन र्नमािर् 

तथा प्रिद्धिन 

कायििम१ 

 

४ 

५ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 

 

 

 

 

२००  मध्य पहाडी क्षेत्रमा र्िकास िइरहकेा नयाुँ शहरबाट नर्िक हुने गरी प्रत्येक प्रदशेमा एक 

र्हल स्टेसन र्नमािर् िएको हुनेछ ।  

 सडक, िानेपानी, ढल र्नकास, पाकि  लगायतका आधारितू पूिािधार र्नमािर् तथा सम्पदा 

संरक्षर् िएको हुनेछ । 

 र्निी क्षेत्रको संलग्नतामा होटल लगायत सरु्िधायकु्त बसोबास तथा समदुायमा आधाररत 

होमस्टे संचालनमा आएका हुनेछन ्।  

 पयिटक आगमन र बसाइ र्दनमा िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

 पहाडी तथा चुरे क्षेत्रमा रोिगारी र्सििना, आय-आििनका गर्तर्िर्ध र्िस्तार र 

िीिनस्तरमा सधुार िएको हुनेछ । 

२९. िनकपरु-सांस्कृर्तक 

तथा पयिटकीय 

पिूािधार र्िकास 

आयोिना१ 

४ 

६ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 

२००  बहृत्तर िनकपरु गुरूयोिना तयार िई कायािन्ियनमा आएको हुनेछ ।  

 िनकपरु क्षेत्रको सांस्कृर्तक सम्पदा संरक्षर्, सौन्दयीकरर्, सचूना बोडि तथा साइनेि, 

पाकि  र धमिशाला र्नमािर्, ताल संरक्षर् िएको हुनेछ । 

 रामायर् पररपथको लार्ग नेपाल तफि का पिूािधार र्नमािर् िएको हुनेछ । 

 िनकपरु क्षेत्रमा पयिटक आगमनमा िरृ्द्ध, रोिगारी र्सििना र आय-आििनका गर्तर्िर्ध 

र्िस्तार िएको हुनेछ । 

३०. रारा ताल-पयिटकीय 

पिूािधार र्िकास 

कायििम३ 

४ 

७ 

२०७४/७५ -

२०८०/८१ 

२००  रारा तालसम्म पहुुँचमागि र भ्य ूप्िाइन्ट र्नमािर् िएको हुनेछ ।  

 १०० र्क.र्म. पदमागि/साइकल मागि र्नमािर् तथा ताल संरक्षर् र सौन्दयीकरर् िएको 

हुनेछ । 

 र्निी क्षेत्रको संलग्नतामा होटल लगायत सरु्िधायकु्त बसोबास व्यिस्था तथा समदुायमा 

आधाररत होमस्टे संचालनमा आएका हुनेछन ्।  

 रारा क्षेत्रमा पयिटक आगमनमा िरृ्द्ध, रोिगारी र्सििना, आय-आििनका गर्तर्िर्ध र्िस्तार 
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र िीिनस्तरमा सधुार िएको हुनेछ । 

३१. पयिटकीय स्थल 

र्िकास कायििम२ 

४ 

५ 

२०७४/७५ - 

२०७७/७८ 

२०१  प्रत्येक प्रदशेमा एक-एक िटा नमुना पयिटकीय गन्तव्य स्थल (सन्दकपरु क्षेत्र, इलाम, 

धनरु्ाधाम क्षेत्र, धनरु्ा, इन्रसरोिर क्षेत्र, मकिानपरु, पञ्चासे क्षेत्र, कास्की/पिित, 

िगदीशपरु ताल क्षेत्र, कर्पलिस्त,ु रारा क्षेत्र, मगुु र िादागाउुँ क्षेत्र, कैलाली) र्िकास 

िएका हुनेछन ्।  

 पदमागि स्तरोन्नर्त तथा प्रत्येक स्थलमा एक-एक िटा पयिटन सचूना केन्र र सामदुार्यक 

सांस्कृर्तक केन्र स्थापना िएका हुनेछन ्। 

 प्रत्येक स्थलमा एक-एक िटा सामदुार्यक होमस्टे र्नमािर् िई समदुायलाई हस्तान्तरर् 

िएको हुनेछ । 

पनुिः १. नयाुँ कायििम, २. पररमार्िित कायििम र ३. िमागत कायििम । 

१.३.२ सामाष्ट्जक के्षत्र 

क्र.सं.  कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध  

(सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

1.  र्िद्यालय क्षेत्र 

र्िकास कायििम३ 

२ 

५ 

२०७३/७४-

२०७९/८० 

१२०४९   योग्य तथा तार्लम प्राप्त र्शक्षकको सङ्््या िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

 आधारितू र्शक्षामा समतामलूक पहुुँच िरृ्द्ध तथा गरु्स्तरमा सधुार िएको हुनेछ । 

 प्रत्येक बालबार्लकाका लार्ग सरुर्क्षत र्सकाइको िातािरर् सरु्नर्ित िएको हुनेछ । 

 यिुा तथा प्रौढको कायिमलूक साक्षरता तथा पढाइ र र्सकाइ बानीमा अर्ििरृ्द्ध िएको 

हुनेछ ।  

2.  र्शक्षाको लार्ग 

िाद्य कायििम३ 

२ 

५ 

२०७५/७६- 

२०७९/८० 

२४८  ८ लाि २२ हिार र्िद्याथीलाई र्दिा िािा उपलब्ध िई पोर्र् स्िास््यमा सधुार 

िएको हुनेछ । 

 िनाि, उपर्स्थर्त, अध्ययन क्षमता र र्सकाइ उपलर्ब्धमा सधुार आएको हुनेछ ।  

 लैङ््र्गक तथा िातीय र्ििदेमा कमी आएको हुनेछ ।  
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3.  व्यािसार्यक र्शक्षा 

तथा तार्लम 

अर्ििरृ्द्ध 

पररयोिना (दोस्रो)३ 

२ 

५ 

२०७४/७५ - 

२०७८/७९ 

६८१  प्रार्िर्धक एसइइ र र्डप्लोमा तह संचालन गरेका प्रार्िर्धक र्शक्षालयको लार्ग न्यूनतम 

गरु्स्तर मापदण्ड सचूक र गरु्स्तर सरु्नर्ितता र्नदरे्शका तयार िई लाग ूिएको हुनेछ ।  

 र्नदरे्शकाले तोकेको गुर्स्तर सरु्नर्ितता सचूकको आधारमा १०० िटा प्रार्िर्धक 

र्शक्षालयलाई कायिसम्पादनमा आधाररत अनदुान र्दइएको हुनेछ । 

 गररबी मापन सम्बन्धी प्रर्तर्नर्ध मान सचूक (Proxy Means Test) को स्कोरका 

आधारमा प्रार्िर्धक एसइइ र र्डप्लोमा तहका ६ हिार ५ सय र्िद्याथीले छात्रिरृ्त्त प्राप्त 

गरेका हुनेछन ्। 

 तह २ मा प्रिेश गनि योग्य १ हिार ५ सय िना बेरोिगार यिुाका लार्ग ८० प्रर्तशत 

प्रयोगात्मक अभ्यास र २० प्रर्तशत सैद्धार्न्तक ज्ञान सर्हतको कायिस्थलमा आधाररत 

र्सकाई िा काम गद ैर्सक्ने (Apprenticeship Model) औद्योर्गक प्रर्शक्षर् र्दइएको 

हुनेछ । 

4.  मेर्डकल कलेि 

पिूािधार र्नमािर् 

र्िकास 

आयोिना/सर्मर्त३  

२ 

५ 

२०७५/७६-

२०८१/८२ 

५७०० 

 

 बटुिल, बर्दििास, सिुेत र गेटा (कैलाली) मा प्रदशेस्तरीय मेर्डकल कलेि स्थापना र 

सञ्चालन िएको हुनेछ ।  

 गरु्स्तरीय स्िास््य र्शक्षाको सलुि पहुुँच िरृ्द्ध र प्रदशेस्तरमा स्िास््य सेिा र्िस्तार 

िएको हुनेछ । 

 प्रादरे्शक सन्तलुन कायम हुने गरी स्िास््य क्षेत्रको िनशर्क्त उत्पादन िएको हुनेछ । 

5.  उच्च र्शक्षा सधुार 

आयोिना४ 

२ 

५ 

मोडार्लटी तय हुन 

बाुँकी 

- 

 

 उच्च र्शक्षा सम्बन्धी िौर्तक पूिािधार र्िकास िएको हुनेछ ।  

 गरु्स्तर सरु्नर्ितता तथा प्रत्ययन प्रर्िया परुा गरेका उच्च र्शक्षा प्रदायक संस्था 

प्रत्यायनकृत िएका हुनेछन ्। 

 उच्च शैर्क्षक संस्थाले कायिसम्पादनमा आधाररत अनदुान प्राप्त गरेका हुनेछन ्।  

 प्रादरे्शक सन्तलुन कायम हुने गरी गरु्स्तरीय उच्च र्शक्षाको पहुुँच अर्ििरृ्द्ध िएको 
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हुनेछ ।  

 प्रार्ज्ञक उत्कृिताको लार्ग अनसुन्धान, र्िकास एिम ्निप्रितिन अर्ििरृ्द्ध िएको हुनेछ ।  

6.  नेपाल व्यािसार्यक 

योग्यता प्रर्ाली१ 

२ 

८ 

२०७६/७७-

२०८०/८१ 

३००  प्रार्िर्धक तथा व्यािसार्यक तार्लम क्षेत्रमा प्रर्ालीगत सधुार िएको हुनेछ । 

 यस क्षेत्रमा उत्पार्दत िनशर्क्तको गरु्ात्मक पक्षको सरु्नर्ित िएको हुनेछ ।  

7.  मदन िण्डारी र्िज्ञान 

तथा प्रर्िर्ध 

र्िश्वर्िद्यालय१ 

२ 

४ 

२०७७/७८- 

२०८१/८२ 

१०००  र्िज्ञान तथा प्रर्िर्ध सम्बन्धी र्िश्वस्तरीय र्िश्वर्िद्यालय स्थापना िई सञ्चालनमा 

आएको हुनेछ ।  

 उच्च प्रर्िर्ध तथा अन्य र्िधामा सक्षम िनशर्क्त उत्पादन िएका हुनेछन ्। 

 स्थानीय पररिेश अनुकूल िैज्ञार्नक, निप्रितिनात्मक, अनसुन्धानात्मक र प्रर्िर्धमैत्री 

र्शक्षा प्रिद्धिन िएको हुनेछ । 

8.  उच्च पिितीय 

अन्तरािर्रिय 

अनसुन्धान केन्र१ 

२ 

४ 

२०७९/८० -

२०८२/८३ 

५००  उच्च पिितीय क्षेत्रमा अन्तरािर्रिय स्तरको अत्याधरु्नक सरु्िधा सम्पन्न अनसुन्धान केन्र 

स्थापना िई सञ्चालनमा आएको हुनेछ । 

 अन्य मलुकका िैज्ञार्नक तथा सम्बद्ध संस्थासुँग नेपालका िैज्ञार्नकको सहकायि र्िस्तार 

िएको हुनेछ । 

 र्िश्व िैज्ञार्नक िगतमा नेपालको छुटै्ट पर्हचान स्थार्पत िई िैज्ञार्नक पयिटन माफि त 

गरु्स्तरीय पयिटक र र्िदेशी मरुा आििनमा िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

9.  रार्रिय र्िज्ञान 

प्रर्िर्ध तथा 

निप्रितिन कोर्१ 

२ 

४ 

२०८०/८१ -  

२०८२ /८३ 

५००  र्िज्ञान प्रर्िर्ध तथा निप्रितिनका क्षेत्रमा संग्लग्न प्रर्तिालाई प्रोत्साहन गनि कोर् 

सञ्चालन िएको हुनेछ । 

 निप्रितिन केन्र (Incubation Center) स्थापना िई निप्रितिनको अभ्यास िएको  

हुनेछ ।  

10.  बहुर्िधागत 

अनसुन्धान केन्र१ 

२ 

४ 

२०७७ /७८ - 

२०८२ /८३ 

१०००  अन्तरािर्रिय स्तरको अत्याधरु्नक सरु्िधा सम्पन्न अनुसन्धान केन्र स्थापना िएको 

 हुनेछ ।  

 हाल सञ्चालनमा रहकेा अनसुन्धान केन्र र र्िश्वर्िद्यालयका केन्रीय र्ििाग तथा 
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क्र.सं.  कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध  

(सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

प्रदशेमा अिर्स्थत आंर्गक कलेि र्िर्शिताका आधारमा अनुसन्धान केन्रका रूपमा 

र्िकास िएका हुनेछन ्। 

 दशेर्ित्र र बार्हर रहकेा नेपाली िैज्ञार्नक तथा प्रार्िर्धकको र्िज्ञान प्रर्िर्ध तथा नि-

प्रितिन सञ्िाल र्िस्तार माफि त बौर्द्धक सञ्चार िएको हुनेछ ।  

 रार्रिय तथा अन्तरािर्रिय प्रर्तष्ठान एिम ्र्िश्वर्िद्यालयसुँग सम्पकि  र्िस्तार िई िैज्ञार्नक 

क्षमता र पहुुँच अर्ििरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

11.  स्िास््य र्बमा 

कायििम३  

२ 

५ 

२०७२/७३ - 

२०८०/८१ 

३५००  स्िास््य र्बमामा आबद्ध िएको िनसङ्््या ७ प्रर्तशतबाट ६० प्रर्तशत पुगेको हुनेछ । 

 स्िास््य उपचारमा व्यर्क्तगत िचि घटेर ५३ प्रर्तशतबाट ४० प्रर्तशत िएको हुनेछ । 

 स्िास््य सेिामा सििव्यापी र गरु्स्तरीय पहुुँच तथा उपयोगमा िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

12.  एकीकृत िोप तथा 

पोर्र् कायििम२ 

२ 

५ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

९०१  तोर्कए बमोर्िमको सबै िोप पाउने बालबार्लकाको सङ्््या ९५ प्रर्तशत पगुेको  

हुनेछ । 

 एच.र्प.र्ि. भ्यार्क्सन लगाएका र्कशोरीको सङ्््या ६० प्रर्तशत पगुेको हुनेछ । 

 िन्मेको ६ मर्हनासम्म स्तनपान मात्र गरेको र्शशकुो सङ्््या ९० प्रर्तशत पगुेको हुनेछ । 

 पोर्र् र्िशेर् र पोर्र् संिेदनशील कायििम माफि त मर्हला, बालबार्लका तथा र्कशोर-

र्कशोरीको पोर्र् अिस्थामा सधुार िएको हुनेछ । 

13.  सरुर्क्षत माततृ्ि तथा 

प्रिनन स्िास््य 

सबलीकरर् 

कायििम२ 

२ 

५ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

७५१  गिििती मर्हलाको िाुँच, ततृीय तहका अस्पतालमा बर्थिङ् र्ििाग स्थापना, प्रसरू्त सेिा 

प्रदायक स्िास््य संस्थाको सधुार िएको हुनेछ । 

 सरुर्क्षत माततृ्ि तथा प्रिनन स्िास््य सेिाको पहुुँच अर्त सीमान्तकृत िगिसम्म पगुेको 

हुनेछ । 

 र्नरोधात्मक तथा उपचारात्मक कायििम माफि त मर्हलामा हुने र्फस्टुला, पाठेघर क्यान्सर, 

स्तन क्यान्सर िस्ता प्रिनन स्िास््य समस्याको न्यूनीकरर् िएको हुनेछ । 
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क्र.सं.  कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध  

(सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

 मात ृमतृ्यदुर, बाल मतृ्यदुर र नििात र्शश ुमतृ्यदुरमा कमी आएको हुनेछ । 

14.  एकीकृत रोग 

रोकथाम तथा 

र्नयन्त्रर् कायििम२ 

२ 

५ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

२५००  रोग र्नयन्त्रर् सम्बन्धी र्नकायहरूलाई एकीकृत गरी रार्रिय रोग र्नयन्त्रर् तथा रोकथाम 

केन्र स्थापना िएको हुनेछ । 

 समदुायमा क्षयरोग र कुष्ठरोगको सर्िय िोि पर्हचान तथा र्िशेर्ः कायििम माफि त 

क्षयरोग र कुष्ठरोग उपचार िएको हुनेछ । 

 औलो, हात्तीपाइले, कालािार लगायतका रोग र्निारर् सम्बन्धी र्िशेर् कायििम 

सञ्चालन िएको हुनेछ ।  

 समदुायको सर्िय सहिार्गतामा डेंग ुरोग र्नयन्त्रर् िएको हुनेछ । 

 मानर्सक स्िास््य सेिा कायििम स्थानीय तहसम्म र्िस्तार िएको हुनेछ । 

15.  एकीकृत स्िास््य 

सचूना व्यिस्थापन 

तथा र्डर्िटल हले्थ 

कायििम१ 

२ 

८ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

२९२  तहगत समन्ियमा एकीकृत स्िास््य सचूना व्यिस्थापन प्रर्ाली कायािन्ियनमा आएको 

हुनेछ । 

 स्िास््य सचूना तथा त्याङ््कको आदान-प्रदान तथा परू्ि उपयोग िई स्िास््य सेिाको 

प्रिािकाररता िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

 र्डर्िटल स्िास््य सेिा र्िस्तार र आधरु्नक स्िास््य प्रर्ाली र्िकास िएको हुनेछ । 

 गरु्स्तरीय स्िास््य सेिाको पहुुँच र्िस्तार िएको हुनेछ । 

16.  आप्रिासन स्िास््य 

कायििम१ 

२ 

५ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

१०३  आप्रिास प्रर्कयासुँग िोर्डएर आउन सक्ने स्िास््य समस्या सम्बन्धी सचूना प्रर्ाली 

र्िकास र व्यिस्थापन िएको हुनेछ । 

 आप्रिासन/प्रिासन तथा िलुा सीमानाका कारर् आउन सक्ने स्िास््य समस्या, प्रकोप र 

महामारीको पर्हचान, रोकथाम तथा व्यिस्थापन िई स्िास््य िोर्िम न्यनूीकरर् िएको 

हुनेछ । 

17.  िनसङ्््या 

व्यिस्थापन 

२ 

५ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

२५.५  िनसांर््यक व्यिस्थापन सचूना प्रर्ालीको र्िकास िएको हुने, संघ, प्रदशे र स्थानीय 

तहको िनसांर््यक प्रोफाइल तयार िएको हुनेछ । 
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क्र.सं.  कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध  

(सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

कायििम१   स्िास््य संस्थामा हुने िन्म तथा मतृ्यकुा घटनालाई पञ्िीकरर् कायििमसुँग आबद्ध 

गररएको हुनेछ । 

 र्िर्य क्षेत्रगत तथा तहगत समन्िय र मलूप्रिाहीकरर् माफि त िनसांर््यक लािांशको 

उपयोग िएको हुनेछ ।  

18.  िानेपानी गरु्स्तर 

सधुार कायििम३ 

२ 

५ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

८३८  १९ लाि ५ हिार पररिार अथाित ्२७.५ प्रर्तशत िनसङ्््यामा सुरर्क्षत िानेपानी सेिा 

पगुेको हुनेछ । 

 िनस्िास््यमा उल्ले्य सधुार िई उत्पादकत्िमा िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

19.  िानेपानी सेिा 

र्िस्तार तथा 

पनुस्थािपना 

कायििम३ 

२ 

५ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 

२१२१ 
 ९०० िानेपानी आयोिनाको र्नमािर् एिम ्पुनस्थािपना कायि सम्पन्न िएको हुनेछ । 

 िानेपानी सेिा र्िस्तार तथा पनुस्थािपना िई ११ लाि ४८ हिार िनसङ्््या लािार्न्ित 

िएका हुनेछन ्। 

20.  िलिाय ुअनकूुर्लत 

बहृत ्िानेपानी 

आयोिना३ 

२ 

५ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

३८५०  ५५ आयोिनाको र्नमािर् कायि सम्पन्न िएको हुनेछ । 

 िलिाय ु पररितिनबाट प्रिार्ित सु्िा क्षेत्रमा बसोबास गने ८ लाि ५५ हिार 

िनसङ्््या िानेपानी सेिाबाट लािार्न्ित िएका हुनेछन ्। 

21.  काठमाडौं उपत्यका 

फोहोर पानी 

व्यिस्थापन 

आयोिना३ 

२ 

५ 

२०६०/६१ - 

२०८०/८१ 

३९५ 

 ढल तथा फोहोर पानी प्रशोधन केन्र र्नमािर् िएको हुनेछ । 

 काठमाडौं उपत्यकाको दरै्नक १३.८ करोड र्लटर फोहोर पानी प्रशोधन िएको हुनेछ । 

22.  यिुा व्यािसार्यक 

निप्रितिन केन्र१ 

२ 

४ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

४६८  दक्ष र उद्यमशील िनशर्क्त र्िकास िएको हुनेछ । 

 यिुालाई परम्परागत र्निािहमिुी कामबाट आधरु्नक उद्यममा रूपान्तरर् गनि सहयोग 

पगुेको हुनेछ ।  
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क्र.सं.  कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध  

(सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

 एकीकृत युिा व्यािसार्यक निप्रितिन केन्र माफि त सेिा सञ्चालन िएको हुनेछ । 

 नीर्त, ज्ञान र अभ्यासका बीच संयोिन िएको हुनेछ । 

23.  यिुा स्िरोिगार 

कायििम१ 

२ 

४ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

२००  िार्र्िक १२ हिार यिुा स्िरोिगार िएका हुनेछन ्।  

 यिुाको आर्थिक अिस्था सुदृढ िएको हुनेछ । 

 यिुाको िैदरे्शक पलायन घटेको हुनेछ । 

24.  स्काउट र्िस्तार 

कायििम३ 

५ 

१० 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

१५२  र्िद्यालयमा स्काउट गर्तर्िर्ध सञ्चालन तथा र्िस्तार िएको हुनेछ । 

 बालबार्लकामा स्ियंसेिी िािना र्िकास िई स्ियंसेिामा सहिागी िएका हुनेछन ्। 

25.  लैङ््र्गक र्हसंा 

र्िरुिको अर्ियान 

कायििम३ 

६ 

९ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

६१  आिश्यकताको आधारमा प्रदशे स्तरमा दीघिकालीन पनुस्थािपना केन्र स्थापना िई र्हसंा 

पीर्डत मर्हलाको सीप र्िकास, संरक्षर् र पनुस्थािपना िएको हुनेछ ।  

 मर्हलामार्थ हुने सबै प्रकारका र्हसंा र र्ििदे न्यनूीकरर् िई उनीहरूको िीिनमा 

गरु्ात्मक सधुार आएको हुनेछ । 

 िीिनकालमा शारीररक, मानर्सक िा यौन र्हसंाबाट पीर्डत मर्हलाको सङ्््यामा कमी 

आई १३ प्रर्तशत पगुेको हुनेछ । 

26.  िोर्िममा परेका 

बालबार्लकाको 

संरक्षकको रूपमा 

रा्य १ 

५ 

६ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

२००  आमाबाब ुर्िहीन तथा असहाय बालबार्लकाले रा्यबाट अर्ििािकत्ि र संरक्षर् पाई 

संरक्षर्, र्िकास, सहिार्गता र सरुक्षा िएको हुनेछ । 

 र्िशेर् संरक्षर् आिश्यकता िएका बालबार्लकाको िगीकृत सचूना व्यिस्थापन िएको 

हुनेछ । 

 काठमाडौं उपत्यका र अन्य शहरका सडकमा िीिनयापन गरररहकेा बालबार्लकाको 

उद्धार तथा व्यिस्थापन िएको हुनेछ ।  

 बालर्ििाह न्यनूीकरर् िएको हुनेछ । 

27.  ्येष्ठ नागररक 

कायििम१  

६ 

१० 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

२२०  ्येष्ठ नागररक क्लब, र्दिा सेिा केन्र एिम ्आरोग्य आश्रमको स्थापना र संचालन िएको 

हुनेछ । 
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क्र.सं.  कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध  

(सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

 असहाय, अशक्त र पररत्यक्त ्येष्ठ नागररकको मयािर्दत र सम्मार्नत िातािरर्मा 

िीिनयापन िएको हुनेछ । 

 ्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनुिि सामार्िक र्िकास, पिूािधार र्नमािर् र नीर्त तथा 

योिना तिुिमामा उपयोग िएको हुनेछ । 

28.  अपाङ््गतामैत्री 

अर्ियान१  

५ 

६ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

१०००  अपाङ््गमैत्री सािििर्नक तथा िौर्तक संरचना र्नमािर् िएका हुनेछन ्।  

 अपाङ््गता िएका व्यर्क्तको लार्ग र्शक्षा र स्िास््य सरु्िधा सर्हतको पुनस्थािपना सेिा 

उपलब्ध िएको हुनेछ । 

 अपाङ््गता िएका व्यर्क्तको लार्ग आिश्यक पने सेिा सरु्िधा सहि रूपमा उपलब्ध िई 

दशेिर प्रत्यक्ष रूपमा दश लाि िनसङ्््या लािार्न्ित िएका हुनेछन ्।  

 अपाङ््गता िएका व्यर्क्तको र्िकासमा पहुुँच र सहिार्गता अर्ििरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

29.  मानि बेचर्बिन 

तथा ओसार-पसार 

र्नयन्त्रर् कायििम३ 

६ 

१० 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 

३१  प्रदशे र स्थानीय तहमा मानि बेचर्ििन तथा ओसार-पसार र्नयन्त्रर् संयन्त्र र्नमािर् 

िएको हुनेछ । 

 आन्तररक तथा बाह्य मानि बेचर्ििन तथा ओसार-पसारमा उल्ले्य कमी आएको 

हुनेछ । 

30.  सामार्िक संस्था 

पररचालन तथा 

व्यिस्थापन 

कायििम१ 

६ 

८ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 

१०  मापदण्डको आधारमा रार्रिय तथा अन्तरािर्रिय गैरसरकारी संस्था रार्रिय प्राथर्मकता 

प्राप्त क्षेत्रमा पररचालन िएका हुनेछन ्।  

 रार्रिय तथा अन्तरािर्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू व्यािसार्यक, पारदशी र उत्तरदायी िई 

आर्थिक तथा सामार्िक र्िकासमा टेिा पगुेको हुनेछ । 

31.  िेलकुद पिूािधार 

र्िकास तथा प्रिद्धिन 

कायििम३ 

५ 

१० 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

११६८०  सरु्िधा सम्पन्न अन्तरािर्रिय िेलकुद पररसर र्नमािर् िएको हुनेछ ।  

 सबै प्रदशेमा अन्तरािर्रिय स्तरको सरु्िधा सम्पन्न रङ््गशाला र्नमािर् िएको हुनेछ ।  

 मलुपानी र्िकेट रङ््गशाला सर्हत सबै प्रदशेमा र्िकेट मैदान र्नमािर् िएको हुनेछ ।  
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क्र.सं.  कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध  

(सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

 गौरीटार स्पोटिस एकेडेमी र्नमािर् िएको हुनेछ । 

 रार्रिय िेलकुद प्रर्तयोर्गताका लार्ग िेलकुद पिूािधार र्नमािर् िएको हुनेछ । 

 सबै स्थानीय तहमा िेलग्राम र्नमािर् िएको हुनेछ । 

 िेलकुद पिूािधार र्नमािर् तथा सञ्चालनमा सािििर्नक र्निी साझेदारीलाई प्राथर्मकता 

र्दइएको हुनेछ । 

32.  िेलकुद प्रर्शक्षर्, 

प्रर्तयोर्गता र 

प्रोत्साहन कायििम१ 

५ 

१० 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

३३६  ८० हिार िेलाडीलाई आधारितू र र्िर्शिीकृत प्रर्शक्षर् र्दइएको हुनेछ ।  

 िेलाडीमा िेल कौशलको स्तर िरृ्द्ध िएको हुनेछ ।  

 सबै नागररकमा िेलकुद अभ्यासको अिसर प्राप्त िई िेलकुदको रार्रिय र्टम परू्ि तयारी 

िएको हुनेछ ।  

 िेलकुदप्रर्त नागररकको आकर्िर् िरृ्द्ध िई िेलकुदका माध्यमबाट रार्रिय गौरि 

अर्ििरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

33.  साहर्सक िेलकुद 

प्रिद्धिन कायििम१ 

२ 

५ 

२०७७/७८ - 

२०८०/८१ 

६०  साहर्सक िेलकुदको ६ िेलस्थल र्नमािर् िएको हुनेछ । 

 साहर्सक िेलकुद सम्बन्धी िार्र्िक ६ िटा अन्तरािर्रिय प्रर्तयोर्गता आयोिना िएको 

हुनेछ । 

 पयिटन प्रिद्धिनमा मद्दत पगुेको हुनेछ । 

34.  हाइ अर्ल्टच्यटु 

िेर्नङ् सेन्टर१ 

४ 

५ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

२५०  लुक्ला, मनाङ्, हलेम्ब,ु िमु्ला र घान्रुकमा २,५०० र्मटरिन्दा बढी उचाइको स्थानमा 

एउटा किडिहल, र्फटनेस सेन्टर, फुटबल/र्िकेट िा अन्य िेल अभ्यास गने िेलमैदान, 

प्यारार्फट र मञ्च लगायतका पिूिधार सर्हतका हाइ अर्ल्टच्यटु िेलकुद तार्लम केन्र 

र्नमािर् िएको हुनेछन ्। 

 सािििर्नक-र्निी साझेदारीलाई प्राथर्मकता र्दइएको हुनेछ । 

पनुश्चः १. नयााँ कायाक्रम, २. परिमार्जात कायाक्रम,ि ३. क्रमागत कायाक्रम ि ४. कायाान्ध्वयन ि लगानी ढााँचा तयाि भइनसकेको कायाक्रम । 
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१.३.३ पूवााधार के्षत्र 

क्र.सं. कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध 

 (सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 

 

अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

1.  कर्ािली र्चसापानी 

िलर्िद्यतु 

आयोिना४ 

३ 

४ 

र्नमािर्/लगानी 

मोडार्लटी तय िई 

नसकेको 

र्नधािरर् हुन बाुँकी 

 बर्दिया, कञ्चनपरु, सिुेत र अछाम र्िल्लामा आयोिना र्नमािर् िई १० हिार ८ सय 

मेगािाट र्िद्यतु उत्पादन िएको हुनेछ । 

2.  मगु ुकर्ािली 

िलाशययकु्त 

िलर्िद्यतु 

आयोिना३ 

३ 

४ 

२०७५/७६-

२०८७/८८ 
४१८४ 

 बिरुा, मगु ुर हुम्ला र्िल्लामा आयोिना र्नमािर् िई १,९०२ मेगािाट र्िद्यतु उत्पादन 

िएको हुनेछ । 

3.  कालीगण्डकी 

िलाशययकु्त 

बहुउद्देश्यीय 

िलर्िद्यतु 

आयोिना१ 

३ 

४ 

२०७८/७९-

२०८४/८५ 
र्नधािरर् हुन बाुँकी 

 पिित र म्याग्दी र्िल्लामा िलाशययकु्त आयोिना र्नमािर् िई ८४४ मेगािाट र्िद्यतु 

उत्पादन िएको हुनेछ । 

4.  तल्लो अरुर् 

िलर्िद्यतु 

आयोिना१ 

३ 

४ 

२०७७/७८-

२०८२/८३ 
१३५८० 

 संििुासिा र्िल्लामा आयोिना र्नमािर् िई ६७९ मेगािाट र्िद्यतु उत्पादन िएको हुनेछ 

। 

5.  र्कमाथाङ््का अरुर् 

अधि-िलाशययकु्त 

िलर्िद्यतु 

आयोिना३ 

३ 

४ 

२०७४/७५-

२०८३/८४ 
९६४० 

 संििुासिा र्िल्लामा आयोिना र्नमािर् िई ४५० मेगािाट र्िद्यतु तथा २,९२५ 

र्गगािाट आिर ऊिाि उत्पादन िएको हुनेछ । 

6.  फुकोट कर्ािली ३ २०७४/७५- ९८४०  कार्लकोट र्िल्लामा आयोिना र्नमािर् िई ४२६ मेगािाट र्िद्यतु तथा २,५१० 
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क्र.सं. कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध 

 (सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 

 

अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

अधि-िलाशययकु्त 

िलर्िद्यतु 

आयोिना३ 

४ २०८३/८४ र्गगािाट आिर ऊिाि उत्पादन िएको हुनेछ । 

7.  नलगाड 

िलाशययकु्त 

िलर्िद्यतु 

आयोिना३ 

३ 

४ 

२०६९/७०-

२०८५/८६ 
१५४६० 

 िािरकोट र्िल्लामा आयोिना र्नमािर् िई ४१७ मेगािाट र्िद्यतु तथा १,२३२ 

र्गगािाट आिर ऊिाि उत्पादन िएको हुनेछ । 

8.  िगदलु्ला अधि-

िलाशययकु्त 

िलर्िद्यतु 

आयोिना३ 

३ 

४ 

२०७४/७५-

२०८०/८१ 
२१२० 

 डोल्पा र्िल्लामा आयोिना र्नमािर् िई ३०७ मेगािाट र्िद्यतु तथा १,०९८ र्गगािाट 

आिर ऊिाि उत्पादन िएको हुनेछ ।  

9.  नौमरेु िलाशययकु्त 

आयोिना१ 

३ 

४ 

२०७७/७८-

२०८२/८३ 
५१४५ 

 दलेैि र्िल्लामा आयोिना र्नमािर् िई २४५ मेगािाट र्िद्यतु उत्पादन िएको हुनेछ । 

10.  तनहुुँ िलर्िद्यतु 

आयोिना३ 

३ 

४ 

२०७४/७५-

२०७९/८० 
४१६२ 

 तनहुुँ र्िल्लामा आयोिना र्नमािर् िई १४० मेगािाट र्िद्यतु तथा ५०२.५८ र्गगािाट 

आिर ऊिाि उत्पादन िएको हुनेछ । 

11.  रसिुागढी िलर्िद्यतु 

आयोिना३ 

३ 

४ 

२०७०/७१-

२०७७/७८ 
१३६८ 

 रसिुा र्िल्लामा आयोिना र्नमािर् िई १११ मेगािाट र्िद्यतु तथा ६१३.८८ र्गगािाट 

आिर ऊिाि उत्पादन िएको हुनेछ । 

12.  मध्य िोटेकोशी 

िलर्िद्यतु 

आयोिना३ 

३ 

४ 

२०७०/७१-

२०७७/७८ 
१२२८ 

 र्सन्धपुाल्चोक र्िल्लामा आयोिना र्नमािर् िई १०२ मेगािाट र्िद्यतु तथा ५४२.३० 

र्गगािाट आिर ऊिाि उत्पादन िएको हुनेछ । 

13.  तामाकोशी पाुँचौं ३ २०७६/७७- १६७०  दोलिा र्िल्लामा आयोिना र्नमािर् िई १०० मेगािाट र्िद्यतु तथा २४० र्गगािाट 
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क्र.सं. कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध 

 (सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 

 

अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

िलर्िद्यतु 

आयोिना१ 

४ २०८०/८१ आिर ऊिाि उत्पादन िएको हुनेछ । 

14.  अरुर्-४ िलर्िद्यतु 

आयोिना१ 

३ 

४ 

२०७७/७८ -

२०८२/८३ 
८२०८ 

 संििुासिा र्िल्लामा आयोिना र्नमािर् िई ३७२ मेगािाट र्िद्यतु उत्पादन िएको  

हुनेछ । 

15.  दधुकोशी िलर्िद्यतु 

आयोिना१ 

३ 

४ 

२०७७/७८-

२०८५/८६ 
२१९०० 

 सोलुिमु्ब ुर्िल्लामा आयोिना र्नमािर् िई ६३५ मेगािाट र्िद्यतु तथा ३,४०० र्गगािाट 

आिर ऊिाि उत्पादन िएको हुनेछ । 

16.  र्िम्ती ठोसे 

र्सिालय िलर्िद्युत 

आयोिना१ 

३ 

४ 

२०७८/७९ -

२०८४/८५ 
र्नधािरर् हुन बाुँकी 

 दोलिा र रामेछाप र्िल्लामा िलाशययकु्त आयोिना र्नमािर् िई ३२६ मेगािाट र्िद्यतु 

उत्पादन िएको हुनेछ । 

17.  िािुुंग िलर्िद्यतु 

आयोिना१ 

३ 

४ 

२०७८/७९ -

२०८४/८५ 
र्नधािरर् हुन बाुँकी 

 डोल्पा र्िल्लामा आयोिना र्नमािर् िई ५०० मेगािाट र्िद्यतु उत्पादन िएको हुनेछ ।  

18.  सेती िोला-६ 

िलर्िद्यतु 

आयोिना१ 

३ 

४ 

२०७८/७९ -

२०८४/८५ 
५६०० 

 डोटी र अछाम र्िल्लामा आयोिना र्नमािर् िई २८० मेगािाट र्िद्यतु उत्पादन िएको 

हुनेछ । 

19.  १३२ के.र्ि. प्रसारर् 

लाइन कायििम२ 

३ 

४ 

२०५५/५६ -

२०७७/७८ 

१२४१२९  थानकोट-चापागाउुँ १३२ के.र्ि. प्रसारर् लाइन आयोिनाः ५४ सर्कि ट र्क.र्म. प्रसारर् 

लाइन,  

 र्संगटी-लामोसाुँग ु१३२ के.र्ि. प्रसारर् लाइन आयोिनाः ८० सर्कि ट र्क.र्म. प्रसारर् 

लाइन तथा ३० एम.िी.ए. सब-स्टेसन,  

 सोलु कोररडोर १३२ के.र्ि. प्रसारर् लाइन आयोिनाः १८० सर्कि ट र्क.र्म. प्रसारर् 

लाइन तथा ३० एम.िी.ए. सब-स्टेसन,  
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क्र.सं. कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध 

 (सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 

 

अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

 रामेछाप-ग्यािङ्-र्िम्ती १३२ के.र्ि. प्रसारर् लाइन आयोिनाः ३१ सर्कि ट र्क.र्म. 

प्रसारर् लाइन तथा ३० एम.िी.ए. सब-स्टेसन,  

 दोदी कोररडोर १३२ के.र्ि. प्रसारर् लाइन आयोिनाः २० सर्कि ट र्क.र्म. प्रसारर् लाइन 

तथा १० एम.िी.ए. सब-स्टेसन र 

 बटुिल-लुर्म्बनी १३२ के.र्ि. प्रसारर् लाइन आयोिनाः ४४ सर्कि ट र्क.र्म. प्रसारर् 

लाइन तथा ९० एम.िी.ए. सब-स्टेसन र्नमािर् िएको हुनेछ । 

20.  लघ ुतथा साना 

िलर्िद्यतु कायििम३ 

४ 

७ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 
२६० 

 १३ मेगािाट र्िद्यतु उत्पादन िई र्िद्युतको पहुुँच िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

21.  सौयि ऊिाि कायििम३ ४ 

७ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 
१२७० 

 १२७ मेगािाट र्िद्यतु उत्पादन िई र्िद्यतुको पहुुँच िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

22.  िैर्िक ऊिाि 

कायििम३ 

४ 

७ २०७६/७७ -

२०८०/८१ 
१००० 

 २ लाि घरायसी बायोग्यास प्लान्ट, ५ लाि सधुाररएको चलुो र ग्यार्सफायर (तापीय 

तथा र्िद्यतुीय प्रर्िर्ध) िडान िएको हुनेछ । 

 ५ सय ठूला क्षमताका बायोग्यास प्लान्ट िडान गरी िार्र्िक ४० हिार मेर्िक टन एल.पी. 

ग्यास उत्पादन िएको हुनेछ । 

23.  िाय ुऊिाि कायििम३ ४ 

७ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 
२०० 

 िाय ुऊिाि माफि त मसु्ताङ् लगायतका क्षेत्रमा १० मेगािाट र्िद्यतु उत्पादन िएको  

हुनेछ ।  

24.  नेपाल ऊिाि दक्षता 

कायििम३ 

४ 

७ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 
५ 

 काननूी संरचना तयार िएको हुने, र्िद्यतुीय उपकरर्हरूको मापदण्ड र्नधािरर् गररने, 

मु् य मु् य उद्योगको ऊिाि अर्डट िएको हुनेछ ।  

25.  रार्रिय रािमागि 

र्िस्तार तथा 

स्तरोन्नर्त कायििम२ 

१ 

३ 

२०७५/७६ -

२०८०/८१ 

२८२४२  पृ् िी रािमागिको नौर्बसे-मरु्ग्लङ् र मरु्ग्लङ्-पोिरा िण्डको १७३ र्क.र्म. सडक चार 

लेनमा स्तरोन्नर्त िएको हुने र िैकर्ल्पक मागि समेतको रूपमा र्नमािर् िएको हुनेछ । 

 रानी-र्िराटनगर-इटहरी-धरान सडक ४९ र्क.र्म., िटही-िनकपुर-ढल्केबर सडक ४० 
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क्र.सं. कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध 

 (सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 

 

अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

र्क.र्म., िीरगंि-पथलैया सडक ३१ र्क.र्म., बेलर्हया-बटुिल सडक २७ र्क.र्म. र 

मोहनापलु-अत्तररया सडक १४ र्क.र्म. चार लेनमा स्तरोन्नर्त िएका हुनेछन् । 

 अरर्नको रािमागिको सयूि र्िनायक-धरु्लिेल िण्डको २२ र्क.र्म. सडक ४ लेनमा 

स्तरोन्नर्त तथा धरु्लिेल-दोलालघाट-बाह्रर्बसे-कोदारी िण्डको ८७ र्क.र्म. सडक दईु 

लेन कालोपते्र स्तरमा स्तरोन्नर्त िएको हुनेछ । 

 र्सद्धाथि रािमागि (बटुिल-पाल्पा-पोिरा) को १५७ र्क.र्म. सडक दईु लेन स्तरमा 

स्तरोन्नर्त िएको हुनेछ ।  

 मेची रािमागि (केचना-इलाम-र्फर्दम-ताप्लेिङु्-ओलाङ््चङ्ु्गोला) को ३५२ र्क.र्म. 

मध्ये दोिान-ओलाङ््चङ्ु्गोला िण्डको १२३ र्क.र्म. सडक कालोपते्र िएको हुनेछ । 

 र्िट्टामोड-िलेश्वर-बर्दिबास-िकुोट-मन्थली-तामाकोशी-र्संगटी-लामाबगर-लाप्चागाउुँ 

सडकको २८१ र्क.र्म. मध्ये र्िट्टामोडदरे्ि लामाबगरसम्म २६१ र्क.र्म. सडक 

कालोपते्र िएको हुने र लामाबगर-लाप्चागाुँउ िण्डको २० र्क.र्म. सडक र्नमािर् प्रारम्ि 

िएको हुनेछ । 

 मलेि-ु िण्डारा सडक दईु लेनमा स्तरोन्नर्त िएको हुनेछ । 

 डुमे्र-बेशीशहर-चामे सडकको १०८ र्क.र्म. दईु लेन कालोपते्र स्तरमा स्तनोन्नर्त िएको 

हुनेछ । 

 शहीद मागि (कोइलाबास-लमही, अिुिनिोला-घोराही-होलेरी-घतीगाउुँ-थिाङ्-रूकुम) 

को २११ र्क.र्म. सडक दईु लेन कालोपते्र स्तरमा स्तरोन्नर्त िएको हुनेछ । 

 िरेी कोररडोर (र्छन्च-ुकुद-ुिािरकोट-दनैु-धो-र्तन्िे-मररम) को ३१७ र्क.र्म. सडक मध्ये 

र्छन्च-ुकुद-ुिािरकोट-दनैु िण्डको ११८ र्क.र्म. सडक कालोपते्र िएको हुने र दनैु-धो-

र्तन्िे-मररम िण्डमा ियाक र्नमािर् िएको हुनेछ । 

 िरु्टया-र्दपायल-चैनपरु-उरै िञ््याङ् सडकको २९६ र्क.र्म. मध्ये िरु्टया-र्दपायल-
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लक्ष्य 
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अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

चैनपरु िण्ड दईु लेन कालोपते्र स्तरमा स्तरोन्नर्त िएको हुने र चैनपरु-उरै िञ््याङ् िण्ड 

ियाक र्नमािर् िई दईु लेन कालोपते्र स्तरमा स्तरोन्नर्त कायि प्रारम्ि िएको  

हुनेछ । 

 धनगढी-सहिपरु-बडुर-स्याउले तथा सतबाुँझ-दाचुिला-र्टङ््कर सडकको ३५० र्क.र्म. 

मध्ये दाचुिला-र्टङ््कर िण्डको ११० र्क.र्म. ियाक र्नमािर् िई दईु लेन कालोपते्र स्तरमा 

स्तरोन्नर्त कायि प्रारम्ि िएको हुनेछ ।  

 चाुँदनी-िीमदत्त-पञ्चेश्वर-झलुाघाट सडकको २०१ र्क.र्म. दईु लेन कालोपते्र स्तरमा 

स्तरोन्नर्त िएको हुनेछ ।  

26.  मदन िण्डारी 

रािमागि आयोिना३ 

३ 

५ 

२०७५/७६ -

२०७८/७९ 

९८३०  झापाको बाहुनडाुँगीदरे्ि डडेल्धरुाको रूपालसम्म १,२५० र्क.र्म. सडक दईु लेनमा 

कालोपते्र िएको हुनेछ । 

 पिूि-पर्िम िैकर्ल्पक रािमागिको रूपमा र्िकास िएको हुनेछ । 

 चरेु पहाड तथा र्ित्री मधेसका नागररकको यातायातमा सहि पहुुँच कायम िएको हुनेछ । 

27.  आधारितू सडक 

सञ्िाल र्िस्तार 

कायििम२ 

३ 

५ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 

८१००  ३९ र्क.र्म. सडक र्नमािर् तथा स्तरोन्नर्त िई हुम्ला र्िल्ला सदरमकुाम र्समकोट 

रार्रिय सडक सञ्िालमा आबद्ध िएको हुनेछ । 

 मनाङ्, मसु्ताङ्, मगु,ु डोल्पा र हुम्ला र्िल्लाका सदरमकुाम िोड्ने ८१३ र्क.र्म. सडक 

कालोपते्र स्तरमा स्तरोन्नर्त िएका हुनेछन ्। 

28.  सडक सञ्िाल ममित 

संिार, पनुस्थािपना 

एिम ्सडक सुरक्षा 

कायििम३ 

३ 

५ 

२०७५/७६-

२०८०/८१ 

५५००  यन्त्रहरूको प्रयोग माफि त सडकको सेिा गरु्स्तर (Service Quality) को आधारमा 

र्नयर्मत, पटके र आिर्धक ममित-संिार एिम ्पनुस्थािपना िएको हुनेछ । 

 सडक दघुिटना न्यनूीकरर्का लार्ग र्डिाइन, र्नमािर्, स्तरोन्नर्त लगायतका चरर्मा 

सडक सुरक्षा परीक्षर् िएको हुनेछ । 

 रार्रिय रािमागिमा सडक ममित शलु्क तथा सिारी दस्तरु संकलनको लार्ग आधरु्नक 

प्रर्िर्ध प्रयोग िएको हुनेछ । 
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क्र.सं. कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध 

 (सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 

 

अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

 हरेक प्रदशेमा कम्तीमा एक िटा सडक र्नमािर् सम्बन्धी गरु्स्तर परीक्षर् प्रयोगशाला 

स्थापना िएको हुनेछ । 

29.  काठमाडौं उपत्यका 

पहुुँच तथा उपत्यका 

सडक सुदृढीकरर् 

कायििम१ 

३ 

५ 

२०७५/७६ -

२०८०/८१ 

३२५८  सीतापाइला-धाके-गल्छी सडकको २४ र्क.र्म. दईु लेन कालोपते्र स्तरमा स्तरोन्नर्त 

िएको हुनेछ । 

 बालाि-ुर्त्रशलुी सडकको ६५ र्क.र्म. सडक दईु लेन कालोपते्र स्तरमा स्तरोन्नर्त िएको 

हुनेछ । 

 काठमाडौं चिपथको कलंकी-महारािगञ्ि-कोटेश्वर िण्डको (चाबर्हल-गौशाला िण्ड 

बाहके) १५.५ र्क.र्म. सडक ८ लेनमा स्तरोन्नर्त िएको हुनेछ । 

 काठमाडौं बार्हरी चिपथ सडकको ६८ र्क.र्म. चार लेन स्तरमा र्नमािर् प्रारम्ि िएको 

हुनेछ । 

30.  सडक पलु र्नमािर् 

कायििम३ 

१ 

३ 

२०७५/७६ -

२०८०/८१ 

१९८००  रार्रिय तथा प्रादरे्शक लोकमागिमा ४०० र स्थानीय सडकमा १,२०० पलु र्नमािर् िएका 

हुनेछन ्। 

 रािधानी तथा ठूला शहरमा र्िशेर् प्रकारका १० िटा अत्याधरु्नक पलु र्नमािर् िएका 

हुनेछन ्।  

 र्नमािर् सम्पन्न िएका पलुको ममित सम्िार र िीर्ि िएका पलुको पनुर्निमािर् िएको 

हुनेछ । 

 काठमाडौं चिपथ र रािमागिका अत्यार्धक सिारी चाप िएका चोकमा फ्लाइओिर 

र्नमािर् प्रारम्ि िएको हुनेछ । 

31.  सरुुङ् मागि र्िकास 

कायििम२ 

१ 

३ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 

५३६६  र्त्रििुन रािपथको नागढुङ््गा-र्सस्नेिोला िण्डमा २.५ र्क.र्म. सरुुङ्मागि र्नमािर् 

िएको हुनेछ । 
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 (सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 

 

अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

 र्सद्धाथि रािमागिको र्सद्धबाबा िण्ड, टोिा-छहरे-र्िदरु सडकको टोिा-गिुे िञ््याङ् 

िण्ड, गल्छी-र्त्रशलुी-मैलुङ्-स्याफु्रिेशी-रसुिागढी सडकको बेत्रािती-स्याफु्रिेशी िण्ड, 

बी.पी. रािमागिको िकुोट-र्चयाबारी िण्ड, मध्यपहाडी लोकमागिको हमे्िा-नयाुँपलु 

िण्ड, बी.पी.नगर-िरु्टया-र्दपायल सडकको सहिपरु िण्ड, थानकोट-र्चत्लाङ् सडक र 

दोलिा-र्संगटी-लामाबगर-लाप्चेगाउुँ सडकको लामाबगर-लाप्चेगाउुँ िण्डमा 

सरुुङ्मागिको अध्ययन िई सम्िाव्यताको आधारमा र्िस्ततृ आयोिना प्रर्तिेदन तयार 

िई र्नमािर् प्रारम्ि िएको हुनेछ । 

32.  रसिुागढी-

काठमाण्डौ रेलमागि 

आयोिना१ 

१ 

३ 

२०७६/७७ -

२०८४/८५ 

२९३००  र्िस्ततृ आयोिना प्रर्तिेदन र िातािरर्ीय प्रिाि मलू्यांकन िएको हुनेछ । 

 लगानीको प्रारूप र्नधािरर्, िग्गा प्रार्प्त लगायतका पिूितयारीका कायि सम्पन्न िएको 

हुनेछन ्। 

  ७२ र्क.र्म. रेलमागि र्नमािर् सम्पन्न िएको हुनेछ । 

33.  रक्सौल-काठमाडौं 

रेलमागि आयोिना१ 

१ 

३ 

२०७६/७७ -

२०८४/८५ 

२६४००  र्िस्ततृ आयोिना प्रर्तिेदन र िातािरर्ीय प्रिाि मलू्यांकन िएको हुनेछ । 

 लगानीको प्रारूप र्नधािरर्, िग्गा प्रार्प्त लगायतका पिूितयारीका कायि सम्पन्न िएको 

हुनेछ । 

  १३५ र्क.र्म. रेलमागि र्नमािर् प्रारम्ि िएको हुनेछ । 

34.  िल यातायात 

र्िकास आयोिना१ 

३ 

४ 

२०७६/७७ -

२०८४/८५ 

५३०  िल यातायात सञ्चालन सम्बन्धी काननू तिुिमा िएको हुनेछ । 

 सप्तकोशी (दोलालघाट-चतरा, बराह क्षेत्र-तरु्म्लङ्टार), कालीगण्डकी (राम्दी- दिेघाट), 

नारायर्ी (दिेघाट-गण्डक) र कर्ािली (ििउला-र्िमडी, र्िमडी-हुल्म) मा सम्िाव्यता 

अध्ययन र र्िस्ततृ आयोिना प्रर्तिेदन तयार िएको हुनेछ । 

 सम्िाव्यताका आधारमा आिश्यक पूिािधार र्नमािर् िई सप्तकोशी, कालीगण्डकी, 

नारायर्ी र कर्ािली नदीमा िल यातायात सञ् चालनमा आएको हुनेछ । 
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क्र.सं. कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध 

 (सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 

 

अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

35.  सघन शहरी र्िकास 

कायििम३ 

३ 

५ 

२०७२/७३ -

२०८०/८१ 

१३५००  ५२० र्क.र्म. शहरी सडक तथा ६४० र्क.र्म. िरू्मगत/सतह नाली र्नमािर् िएको  

हुनेछ । 

 ४६ िटा बसपाकि  र मनोरञ्िन पाकि  र्नमािर् िएका हुनेछन ्। 

 २९३ नगरपार्लकाको एकीकृत शहरी र्िकास योिना तिुिमा िई व्यिर्स्थत शहरी 

पिूािधार र्िकास प्रारम्ि िएको हुनेछ ।  

36.  काठमाण्डौ 

उपत्यकामा नयाुँ 

शहर र्िकास 

आयोिना३ 

३ 

५ 

२०७६/७७ -

२०८५/८६ 

३७२००  काठमाडौं उपत्यकाको साुँिु-चाुँगनुारायर्-दिुाकोट-कागेश्वरी-मनहरा क्षेत्र, िोकना-

बङ्ु् मती क्षेत्र, बालािु-काभ्रसे्थली-टोिा क्षेत्र र कटुञ्िे-दर्धकोट-र्सरूटार-गणु्डु क्षेत्रमा ४ 

िटा आधरु्नक पूिािधारयकु्त नयाुँ शहर र्िकास िएका हुनेछन ्। 

 र्िकर्सत नयाुँ शहरको १ लाि ३० हिार रोपनी क्षेत्रफलमा व्यिर्स्थत बसोबास िई 

उपत्यकाको शहरी चाप व्यिर्स्थत िएको हुनेछ ।  

37.  िोर्िमयकु्त बस्ती 

स्थानान्तरर् तथा 

एकीकृत बस्ती 

र्िकास कायििम३ 

५ 

१० 

२०७५/७६ -

२०८०/८१ 

५००  सडक, िानेपानी, ढल र्नकास, िलुा क्षेत्र, घडेरी, फोहोरमैला व्यिस्थापन, र्िद्यालय 

तथा स्िास््य सेिा, र्िद्यतु लगायतका सरु्िधा सर्हत प्रत्येक प्रदशेमा ५ िटाका दरले ३५ 

स्थानमा एकीकृत बस्ती र्िकास सम्बन्धी र्िस्ततृ आयोिना प्रर्तिेदन तयार िई पूिािधार 

र्नमािर् कायि सचुारू िएको हुनेछ । 

 िोर्िमयकु्त स्थानमा रहकेा र पिूािधार तथा सािििर्नक सेिा परु् याउन कर्ठन प्रत्येक 

प्रदशेमा ५ िटाका दरले ३५ िटा स-साना बस्ती स्थानान्तरर् प्रर्िया सरुु िएको  

हुनेछ । 

38.  बञ्चरे डाुँडा 

स्यार्नटरी 

ल्याण्डर्फल्ड साइट 

र्नमािर् आयोिना३ 

५ 

७ 

२०७५/७६ -

२०७७/७८ 

६५  काठमाडौं उपत्यकाको फोहरमैला व्यिस्थापनको लार्ग प्रशोधन केन्र सर्हतको 

आधरु्नक स्यार्नटरी ल्याण्डर्फल साइट र्नमािर् िई सञ्चालनमा आएको हुनेछ । 

 उपत्यकाको िातािरर् स्िच्छ र सफा िई नागररकको िीिनस्तरमा सधुार िएको  
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क्र.सं. कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध 

 (सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 

 

अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

हुनेछ । 

39.  सरुक्षर् मरुर् 

आयोिना३ 

३ 

१० 

२०७४/७५ - 

२०८०/८१ 

३२००  अत्याधरु्नक प्रर्िर्धमा आधाररत सरुक्षर् मरुर् प्रर्ाली स्थापना िई सञ्चालनमा 

आएको हुनेछ ।  

 रार्रिय महत्िका गोप्य सूचनाहरूको डाटािेश सरुर्क्षत िएको हुनेछ । 

 सरुक्षर् मरुर्मा मलुुक आत्मर्नििर िएको हुनेछ । 

40.  रार्रिय पनुर्निमािर् 

कायििम३ 

५ 

१० 

२०७२/७३-

२०७७/७८ 

 

९३७०० 

 

 २०७२ सालको िकूम्पबाट क्षर्तग्रस्त संरचनाको र्दगो, दररलो र योिनाबद्ध रूपमा 

र्नमािर् कायि सम्पन्न िएको हुनेछ । 

 िकूम्पबाट र्िस्थार्पत िएका व्यर्क्त र पररिारको र्निी आिासको पुनर्निमािर् सम्पन्न 

िएको हुनेछ । 

पनुश्चः १. नयााँ कायाक्रम, २. परिमार्जात कायाक्रम, ३. क्रमागत कायाक्रम ि ४. कायाान्ध्वयन ि लगानी ढााँचा तयाि भइनसकेको कायाक्रम । 

१.३.४ लोकतन्ध्त्र र सशुासन  

क्र.स.ं कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध 

 (सरुु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

1.  गहृ प्रशासन 

सदुृढीकरर् कायििम२ 

६ 

८ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

१२४५  र्िल्ला, इलाका र सीमा प्रशासन कायािलयबाट हुने सेिा प्रिाहको गुर्स्तर सधुार 

िएको हुनेछ । 

 प्रहरी र समदुायको साझेदारीमा सरुक्षा प्रर्ाली स्थापना र र्िस्तार िई सामदुार्यक सुरक्षा 

सदुृढ िएको हुनेछ ।  

 सीमा व्यिस्थापन र अध्यागमन प्रर्ाली सदुृढ िएको हुने तथा अिैध आप्रिासन र 

सीमापार अपराध र्नयन्त्रर् िएको हुनेछ । 

 कारागारको िौर्तक क्षमता र्िस्तार तथा सधुार गहृमा रूपान्तरर् िई बन्दीहरूलाई 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

 

 

पन्ध्रौं योजनामा कायाान्ध्वयन हुने कायाक्रम तथा आयोजना | 461 

   

 

 

 

क्र.स.ं कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध 

 (सरुु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

समािमा पनुस्थािर्पत हुन सक्षम र उत्पे्रररत बनाइएको हुनेछ। 

 र्िपद ्व्यिस्थापन प्रिािकारी िई िनधनको क्षर्त न्यनूीकरर् िएको हुनेछ ।  

 शार्न्त सरुक्षा र अपराध र्नयन्त्रर्मा सचूना प्रर्िर्धको उपयोग िरृ्द्ध िएको हुने र 

अपराध र्नयन्त्रर् तथा सफल अनसुन्धान दरमा िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

2.  रार्रिय प्रर्तरक्षा 

र्िश् िर्िद्यालय१ 

२ 

१० 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

३२०  रार्रिय सरुक्षा तथा प्रर्तरक्षाका र्िर्यमा अध्यापन गने गराउने र्िश्वर्िद्यालय स्थापना 

िएको हुनेछ । 

 रार्रिय सरुक्षा तथा प्रर्तरक्षा सम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान, र्िशे्लर्र् तथा 

अन्तरािर्रिय स्तरको स्रोत केन्र र्िकास िएको हुनेछ । 

3.  अदालतको िौर्तक 

पिूािधार सुदृढीकरर्२ 

६ 

९ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 

३१३७  सिोच्च अदालत, उच्च अदालत र र्िल्ला अदालतहरूको ििन र्नमािर् िएको  

हुनेछ । 

 न्यायाधीश तथा कमिचारी आिास तथा सरुक्षा ििन र्नमािर् गनि आिश्यक पने िग्गा 

प्राप्त िएको हुनेछ ।  

4.  र्निािचन प्रर्ाली 

सदुृढीकरर्२ 

८ 

९ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 

१९  र्निािचन सम्बन्धी कानूनमा समसामर्यक सधुार र पररमाििन िएको हुनेछ । 

 र्निािचन आचार संर्हताको प्रिािकारी कायािन्ियन िई र्निािचनको र्िश्वसनीयता िरृ्द्ध 

िएको हुनेछ । 

 रािनीर्तक दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता अर्ििरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

 र्निािचन प्रर्ियामा मतदाता सहिार्गता िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

5.  मानि अर्धकार 

संरक्षर् तथा संिद्धिन 

कायििम२ 

६ 

९ 

२०७५/७६ -

२०७७/७८ 

६  मानि अर्धकारको संरक्षर्, संिद्धिन र पररपालनामा अर्ििरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

 मानि अर्धकार उल्लंघनका घटनाका दोर्ीलाई कारबाही तथा पीर्डतलाई न्याय, राहत 

तथा क्षर्तपरू्ति प्रदान िई दण्डहीनताको अन्त्य िएको हुनेछ ।  
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क्र.स.ं कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध 

 (सरुु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

 नेपाल पक्ष िएका अन्तरािर्रिय महासर्न्ध तथा प्रर्तबद्धताहरूको प्रिािकारी 

कायािन्ियन िएको हुनेछ । 

 मानि अर्धकार संरक्षर्मा र्द्वपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध र्िस्तार िएको हुनेछ ।  

6.  प्रदशे तथा स्थानीय 

शासन सहयोग 

कायििम१ 

 

८ 

९ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

१४९८  प्रदशेले सहिार्गतामलूक र्िर्ध अपनाई ऐन तथा नीर्त र्नमािर् गरेका हुनेछन ्।  

 प्रदशे तथा स्थानीय तहका िनप्रर्तर्नर्ध र कमिचारीलाई तार्लम प्रदान गररएको हुनेछ ।  

 प्रदशे तथा स्थानीय तहले प्रिाह गने सािििर्नक सेिा प्रिािकारी िएका हुनेछन ्। 

 निीन सोच साझेदारी कोर् (Innovative Partnership Fund) संचालनमा आई 

स्थानीय तहलाई सहयोग पगुेको हुनेछ । 

 प्रदशे तथा स्थानीय तहको शासकीय प्रर्ालीमा लैङ््र्गक समानता र समािेशीकरर्का 

र्सद्धान्त मलूप्रिाहीकरर् िएका हुनेछन ्। 

7.  स्थानीय तह 

प्रशासर्नक ििन 

र्नमािर्२ 

८ 

९ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

६०००  सबै स्थानीय तहमा आिश्यकता अनुसार प्रशासर्नक ििन र्नमािर् िएको हुनेछ । 

8.  पिूािधार र्िकास र 

अचल सम्पर्त्त 

व्यिस्थापन१ 

८ 

१० 

२०७६/७७ -

२०८२/८३ 

१२५०  कुटनीर्तक र्नयोगहरूको आफ्नै स्िार्मत्िको घरिग्गा िएको हुनेछ । 

 आफ्नै ििनबाट कुटनीर्त सम्बन्धी कायि एिम ्सेिा प्रिाह िएको हुनेछ । 

 अन्तरािर्रिय िगतमा नेपालको प्रर्तष्ठा अर्ििरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

9.  र्िद्यतुीय राहदानी 

व्यिस्थापन 

कायििम१ 

८ 

१० 

२०७७/७८ -

२०८२/८३ 

८००  दशेव्यापी र र्िदेशर्स्थत र्नयोगबाट अनलाइन माफि त बायोमेर्िक र्ििरर् सर्हतको 

सरुर्क्षत, उच्च प्रर्िर्धयकु्त र र्िश्वसनीय र्िद्यतुीय राहदानी िारी िएको हुनेछ । 

 नेपालको राहदानी अन्तरािर्रिय मापदण्ड अनरुूप िई र्िदेश यात्रा सहि, सरल र 

मयािर्दत िएको हुनेछ । 

10.  कूटनीर्तक क्षमता ८ २०७६/७७ - ५३  मानिीय संसाधन र्िकास एिम ्कुटनीर्तक क्षमता अर्ििरृ्द्धको दीघिकालीन मागिर्चत्र 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

 

 

पन्ध्रौं योजनामा कायाान्ध्वयन हुने कायाक्रम तथा आयोजना | 463 

   

 

 

 

क्र.स.ं कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध 

 (सरुु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

र्िकास कायििम१ १० २०७८/७९ तयार िई कायािन्ियनमा आएको हुनेछ ।  

 अन्तरािर्रिय सम्बन्ध र प्रमिु चासोका र्द्वपक्षीय, क्षेत्र र बहुपक्षीय क्षेत्रमा उच्च 

व्यािसार्यक दक्षतायकु्त कुटनीर्तज्ञ तथा िनशर्क्त र्िकास िएको हुनेछ । 

 बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको नेततृ्िदायी िरू्मका र प्रिािकाररता अर्ििरृ्द्ध िएको 

हुनेछ । 

 अन्तरािर्रिय िगतमा नेपालको प्रर्तष्ठा एिम ्सम्मान अर्ििरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

पनुश्चः १. नयााँ कायाक्रम, २. परिमार्जात कायाक्रम ि ३. क्रमागत कायाक्रम । 

१.३.५ अन्ध्तरसबबष्ट्न्ध्धत ष्ट्वषय के्षत्र  

क्र.सं. कायाक्रम/आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध 

(सुरु र समाष्ट्ि) 

कुल अनुमाष्ट्नत 

लागत (रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

1.  प्रधानमन्त्री रोिगार 

कायििम३ 

२ 

६ 

२०७५/७६ - 

२०८०/८१ 

५०००  िार्र्िक १ लाि सूचीकृत बेरोिगारले न्यनूतम १०० र्दनका दरले रोिगारी प्राप्त गरेका 

हुनेछन ्। 

 सामार्िक सरुक्षामा आबद्ध िनसङ्््याको र्हस्सामा िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

2.  सामार्िक सरुक्षा 

कोर्१ 

५ 

६ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

२५  िार्र्िक १५ हिार प्रर्तष्ठान र २ लाि ५० हिार श्रर्मक सामार्िक सुरक्षा कोर्मा 

सचूीकृत िएका हुनेछन ्। 

 श्रर्मकको योगदान माफि त कोर्मा रकम िम्मा िई योगदानकताि र र्निको पररिारको 

सामार्िक सरुक्षा एिम ्रार्रिय पुुँिी र्नमािर्मा पररचालन िएको हुनेछ । 

 सामार्िक सरुक्षामा आबद्ध श्रर्मक सङ्््यामा िरृ्द्ध िएको हुनेछ ।  

पनुश्चः १. नयााँ कायाक्रम, २. परिमार्जात कायाक्रम ि ३. क्रमागत कायाक्रम । 
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१.४ प्रदेशका प्रमुख कायाक्रम 

योिना कायािन्ियनमा संघ र प्रदशेबीचको सहकायि र समन्िय प्रिािकारी बनाउुँद ैन्यार्यक र सन्तुर्लत रूपमा र्िकास गनि प्रदशे सरकारको सहकायिमा प्रदशेका प्रमिु 

कायििम पर्हचान गरी समािेश गररएको छ । यी आयोिनाले प्रदशेका बीचमा रहकेो असन्तुनमा कमी ल्याउन तथा तुलनात्मक लािका क्षते्रमा लगानी अर्ििरृ्द्ध गनि सहयोग 

परु् याउन ेअपेक्षा गररएको छ । प्रदशेका प्रमिु कायििमको र्िकास तथा पिूि तयारीका कायि गरी कायािन्ियनमा लर्गनेछ । प्रदशेका प्रमिु कायििमको र्ििरर् दहेाय बमोर्िम 

रहकेो छ । सो र्ििरर्मा उल्लेर्ित रार्रिय लक्ष्यले दहेाय बमोर्िमका रार्रिय लक्ष्य बझुाउुँदछ । 

१.    उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

२ मानिपुुँिी र्नमािर् तथा सम्िािनाको परू्ि उपयोग 

३ सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

४ उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

५ परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 

६ सरुर्क्षत, सभ्य र न्यायपरू्ि समाि 

७ स्िस्थ र सन्तुर्लत पयाििरर् 

८ सशुासन 

९ सबल लोकतन्त्र 

१० रार्रिय एकता, सरुक्षा र सम्मान 

 

क्र. स.ं कायाक्रम 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध  

(सरुु र समाष्ट्ि) 

अनुमाष्ट्नत लागत 

(रू. करोडमा) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

प्रदेश नं. १ 

१.  कोशी-तमोर िंक लाइन 

िानेपानी आयोिना 

२ 

५ 

२०७७/७८ -

२०८२/८३ 

५०००  कोशी-तमोर नदीको पानी शदु्धीकरर् गरी पाइपलाइन माफि त िानेपानी 

र्ितरर् तथा र्नयाित िएको हुनेछ । 

२.  ताल-तलैया र्थम पाकि  २ 

४ 

२०७७/७८ -

२०८०/८१ 

१०००  प्रदशे र्ित्रका ताल तलैयामा अन्तरािर्रिय स्तरको पाकि  र्नमािर् िई 

सञ्चालनमा आएको हुनेछ । 

 पयिटक आगमनमा िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

३.  र्िराटनगर क्षेत्रीय अन्तरािर्रिय 

र्िमानस्थल 

१ 

३ 

२०७७/७८ -

२०८३/८४ 

१५००  र्िराटनगर र्िमानस्थल क्षेत्रीय अन्तरािर्रिय र्िमानस्थलको रूपमा 

स्तरोन्नर्त िएको हुनेछ । 
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क्र. स.ं कायाक्रम 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध  

(सरुु र समाष्ट्ि) 

अनुमाष्ट्नत लागत 

(रू. करोडमा) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

४.  चतरा-तरु्म्लङ््टार/चतरा-

दोलालघाट िलमागि 

३ 

४ 

२०७७/७८ -

२०८९/८० 

१०००  चतरादरे्ि तरु्म्लङ््टार र दोलालघाटसम्म िलमागि र्िकास िई 

सञ्चालनमा आएको हुनेछ । 

 सडक तथा हिाई मागिको र्िकल्पका रूपमा िलमागि प्रयोग िएको हुनेछ । 

 सरसामान ढुिानीमा सहिता आएको तथा ढुिानी लागतमा कमी आएको 

हुनेछ । 

प्रदेश नं. २ 

५.  मु् यमन्त्री र्कसान उत्थान 

आयोिना 

४ 

५ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 

१००  आधरु्नक तथा व्यािसार्यक कृर्र् प्रर्ालीको र्िकास िएको हुनेछ । 

 कृर्र्िन्य िस्तकुो उत्पादन र उत्पादकत्ि िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

६.  िरू्मगत र्सुँचाइ प्रर्ाली 

व्यिस्थापन आयोिना 

२ 

४ 

२०७६/७७ -

२०७८/७९ 

१५  िरू्मगत र्सुँचाइ प्रर्ाली ममित-सम्िार तथा संचालन िई र्सुँचाइ सुर्िधा 

उपलब्ध िएको हुनेछ । 

 कृर्र्को उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

७.  मु् यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी 

बचाउ कायििम 

२ 

६ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 

१००  बार्लका िनाि दर तथा र्टकाउ दरमा िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

 मर्हला साक्षरता िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

 छोरा छोरीबीच हुने र्ििदे न्यूनीकरर् िएको हुनेछ । 

 मर्हलाको सामार्िक सशक्तीकरर्मा अर्ििरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

८.  मु् यमन्त्री स्िच्छता अर्ियान ४ 

५ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 

१००  ऐर्तहार्सक, धार्मिक तथा सांस्कृर्तक सम्पदाको िीर्ोद्धार तथा संरक्षर् 

िएको हुनेछ । 

 तीथियात्री तथा पयिटक आगमनमा िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

बागमती प्रदेश 

९.  िीमफेदी - कुलेिानी १ २०७६/७७ - १३००  िीमफेदीदरे्ि कुलेिानीसम्म ३.५ र्क.र्म. सरुूङ्मागि र्नमािर् िएको हुनेछ । 
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क्र. स.ं कायाक्रम 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध  

(सरुु र समाष्ट्ि) 

अनुमाष्ट्नत लागत 

(रू. करोडमा) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

सरुुङ्मागि  ३ २०८०/८१  बागमती प्रदशेको रािधानी र संघीय रािधानी बीचको यात्रा अिर्ध र 

दरुीमा कमी आएको हुनेछ । 

१०.  मदन िण्डारी स्िास््य र्िज्ञान 

प्रर्तष्ठान  

२ 

५ 

२०७६/७७ - 

२०७७/७८ 

३००  मदन िण्डारी स्िास््य र्िज्ञान प्रर्तष्ठान सञ्चालन िई गरु्स्तरीय स्िास््य 

र्शक्षा उपलब्ध िएको हुनेछ । 

 स्िास््य सेिामा सहि, समतामलूक र गरु्स्तरीय पहुुँच पगुेको हुनेछ । 

११.  अन्तरािर्रिय सम्मेलन केन्र 

र्नमािर् आयोिना 

४ 

५ 

२०७७/७८ - 

२०७९/८० 

१५०  हटेौंडामा अन्तरािर्रिय स्तरको सरु्िधासम्पन्न सिा हल र्नमािर् िई 

सञ्चालनमा आएको हुनेछ । 

 पयिटन प्रिद्धिनमा योगदान पगुेको हुनेछ । 

१२.  अन्तरािर्रिय स्तरको रंगशाला 

र्नमािर् आयोिना 

४ 

५ 

२०७६/७७ - 

२०७७/७८ 

३००  हटेौंडामा अन्तरािर्रिय स्तरको रंगशाला र्नमािर् िएको हुनेछ । 

 नेपाली िेलाडीको क्षमता अर्ििरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

 िेलकुद पयिटन प्रिद्धिन िएको हुनेछ । 

१३.  एकीकृत प्रादरे्शक ििन 

र्नमािर् आयोिना 

८ 

९ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

५०० 
 प्रदशेको लार्ग एकीकृत ििन र्नमािर् िएको हुनेछ । 

गण्डकी प्रदेश  

१४.  गण्डकी प्रदशे व्यािसार्यक 

कृर्र् र्िकास आयोिना 

१ 

४ 

२०७६/७७ -

२०८०/८३ 

६१२  सम्िाव्यताका आधारमा र्िर्िन् न बाली िस्त ुपर्हचान िएको हुनेछ । 

 बाली िस्तकुो मलू्य शृंिला र्िकास िएको हुनेछ ।  

१५.  प्रादरे्शक औद्योर्गक क्षेत्र 

र्िकास आयोिना 

१ 

४ 

२०७५/७६ -

२०८०/८१ 

६४००  स्िदशेी कच्चा पदाथिमा आधाररत उद्योग स्थापना िई औद्योर्गक िस्तु 

उत्पादन, रोिगारी र्सििना, आयात प्रर्तस्थापन र र्नयाित प्रिद्धिन िएको 

हुनेछ ।  

१६.  फेिाताल संरक्षर् र 

सौन्दयीकरर् आयोिना 

४ 

७ 

२०७६/७७-

२०८१/८२ 

४९२  फेिातालमा महुान नदीबाट बगेर आउने नदीिन्य िस्त ु रोक्न चेक ड्याम 

र्नमािर् िएको हुनेछ ।  
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क्र. स.ं कायाक्रम 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध  

(सरुु र समाष्ट्ि) 

अनुमाष्ट्नत लागत 

(रू. करोडमा) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

 िलाधार क्षेत्रमा िकृ्षारोपर्, पाकि  र्नमािर् लगायतका कायि िएका हुनेछन ्।  

 फेिातालको पूिि र पर्िममा ढल र्नमािर् तथा फोहोर पानी प्रशोधन िएको 

हुनेछ ।  

१७.  मटुु तथा मगृौला रोग र 

क्यान्सरको र्िर्शिीकृत 

अस्पताल  

२ 

५ 

२०७६/७७-

२०८०/८१ 

१५०  मटुु तथा मगृौला रोग र क्यान्सरसुँग सम्बन्धी र्िर्शिीकृत अस्पताल 

स्थापना िएको हुनेछ । 

 यस सम्बन्धी र्िर्शिीकृत सेिामा सहि र सलुि पहुुँच र्िस्तार िएको 

हुनेछ । 

१८.  पोिरा-डेडगाउुँ-दमु्कीबास-

र्त्रिेर्ी सडक आयोिना 

१ 

३ 

२०७४/७५ -

२०७८/७९ 

६००  गण्डकी प्रदशेको रािधानीसुँग निलपरासी पिूि लगायतका तराईका अन्य 

र्िल्लाको पहुुँच अर्ििरृ्द्ध िएको हुने र यात्रा दरुीमा कमी आएको हुनेछ ।  

प्रदेश नं. ५ 

१९.  नगदबेाली मलू्य शृंिला 

र्िकास आयोिना 

१ 

४ 

२०७६/७७ -

२०८३/८४ 

२०६३  तरकारी, फलफूल र मसला बालीको िेती र्िस्तार र उत्पादन तथा 

उत्पादकत्ि िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

 नगद ेबालीको र्नयाित प्रिद्धिन िएको हुनेछ ।  

२०.  रूरू धार्मिक तथा पयिटकीय 

क्षेत्र व्यिस्थापन आयोिना 

४ 

६ 

२०७७/७८ -

२०८५/८६ 

१३७  मौिदुा मठ, मर्न्दर, पाटी-पौिा, धमिशालाको िीर्ोद्धार िएको हुनेछ । 

 रूरू धार्मिक क्षेत्रका नदी र्कनारमा कटान र्नयन्त्रर् िएको हुनेछ । 

 पयिटकका लार्ग आिश्यक पूिािधार र्नमािर् िएको हुनेछ । 

२१.  लुर्म्बनी प्रादरे्शक अस्पताल 

सेिा र्िस्तार आयोिना 

२ 

५ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 

२०४  हाडिोनी तथा नसा सम्बन्धी र्िर्शिीकृत सेिा प्रदान गने गरी लुर्म्बनी 

अस्पतालको स्तरोन्नर्त िएको हुनेछ ।  

२२.  सचूना प्रर्िर्ध निप्रितिन केन्र 

(आईर्सर्ट पाकि ) 

१ 

४ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 

११५  सचूना प्रर्िर्ध सम्बन्धी उद्योगको लार्ग आिश्यक पिूािधार र्नमािर् तथा 

सेिा उपलब्ध िएको हुनेछ । 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

468| पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१)   

 

 

 
 

क्र. स.ं कायाक्रम 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध  

(सरुु र समाष्ट्ि) 

अनुमाष्ट्नत लागत 

(रू. करोडमा) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

 सचूना प्रर्िर्ध सम्बन्धी उच्च र्शक्षा तथा तार्लम प्रदान िई िनशर्क्त 

उत्पादन िएको हुनेछ ।  

२३.  अन्तरािर्रिय स्तरको रंगशाला 

र्नमािर् आयोिना 

५ २०७६/७७ -

२०८०/८१ 

१७६  दाङ्मा अन्तरािर्रिय स्तरको रंगशाला र्नमािर् िएको हुनेछ । 

 नेपाली िेलाडीको क्षमता अर्ििरृ्द्ध िएको हुनेछ । 

 िेलकुद पयिटन प्रिद्धिन िएको हुनेछ । 

कणााली प्रदेश 

२४.  कृर्र् तथा पशपुालन 

बहुउद्देश्यीय र्हमाली तथा 

पहाडी स्रोत केन्र 

४ 

७ 

२०७७/७८ -

२०८१/८२ 

१००  र्हमाली र पहाडी क्षेत्रका एक/एक स्थानमा कृर्र् तथा पश ु सम्बन्धी स्रोत 

केन्र स्थापना िएको हुनेछ । 

 बीउ-र्बिन तथा बेनाि र पाडा-पाडी, िरुा लगायत सहि र सलुि उपलब्धता 

िई कृर्र् उत्पादन तथा उत्पादकत्िमा िरृ्द्ध िएको हुनेछ ।  

२५.  सिुेत-र्हल्सा रुतमागि 

(कर्ािली कोररडोर) 

१ 

३ 

२०७६/७७ -

२०८३/८४ 

६४००  ४०३ र्क.र्म. सडक र्नमािर् तथा कालोपते्र िएको हुनेछ । 

 कर्ािली प्रदशेमा यातायातको सहि पहुुँच पगुेको हुनेछ । 

 िलर्िद्यतु लगायत अन्य र्िकास, कृर्र्, उद्योग र सेिा क्षेत्रको र्िकासमा 

सहयोग पगुेको हुनेछ । 

२६.  कोहलपरु-सिुेत सडक 

र्िस्तार आयोिना 

१ 

३ 

२०७७/७८ -

२०८३/८४ 

२३२२  कोहलपरु-सिुेत रािमागि र्िस्तार सम्बन्धी र्िस्ततृ आयोिना तयार िई ८६ 

र्क.र्म. सडक चार लेनमा स्तरोन्नर्त िएको हुनेछ ।  

 कर्ािली प्रदशेमा यातायातको सहि पहुुँचमा सहयोग पगुेको हुनेछ । 

 िलर्िद्यतु लगायत अन्य र्िकास, कृर्र्, उद्योग र सेिा क्षेत्रको र्िकासमा 

सहयोग पगुेको हुनेछ । 

२७.  सिुेत-िािरकोट-रुकुम-धो-

मोररम्ला िरेी कोररडोर 

१ 

३ 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 

५००  र्छन्च-ुदनैु िण्डको २२४ र्क.र्म. सडक र्नमािर् तथा कालोपत्रे िएको  

हुनेछ । 
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लक्ष्य 

आयोजना अवष्ट्ध  

(सरुु र समाष्ट्ि) 

अनुमाष्ट्नत लागत 

(रू. करोडमा) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

 कर्ािली प्रदशेमा यातायातको सहि पहुुँच पगुेको हुनेछ । 

 िलर्िद्यतु लगायत अन्य र्िकास, कृर्र्, उद्योग र सेिा क्षेत्रको र्िकासमा 

सहयोग पगुेको हुनेछ । 

२८.  कर्ािली एकीकृत बस्ती 

र्िकास आयोिना 

३ 

५ 

२०७७/७८ -

२०८३/८४ 

५०  कर्ािली प्रदशेमा एकीकृत बस्ती र्िकास सम्बन्धी र्िस्ततृ आयोिना 

प्रर्तिेदन तयार िएको हुनेछ ।  

 २ स्थानमा एकीकृत बस्ती र्िकासका लार्ग सडक, िानेपानी, ढल र्नकास, 

िलुा क्षेत्र, घडेरी, फोहोरमैला व्यिस्थापन, र्िद्यालय तथा स्िास््य सेिा, 

र्िद्यतु लगायतका सरु्िधा सर्हत पूिािधार र्नमािर् िएको हुनेछ । 

 िोर्िमयकु्त स्थानमा रहकेा र पिूािधार तथा सािििर्नक सेिा पुर् याउन कर्ठन 

स-साना बस्ती स्थानान्तरर् िएको हुनेछ । 

सदूुरपष्ट्िम प्रदेश 

२९.  मु् यमन्त्री कृर्र् तथा 

पशपुन्छी र्िकास कायििम  

१ 

४ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

१५०  सदुरूपर्िम प्रदशेका सबै स्थानीय तहमा कुनै एक मात्र बाली िस्त ुकेन्रीत 

एकीकृत कायििम सञ्चालन िएको हुनेछ । 

 २५ सय मे.ट. क्षमताको कोल्ड स्टोर, १८ सय ५० मे.ट. क्षमताको तरकारी 

िण्डारर् चेम्बर र ६ सय ५० क्षमताको फलफूल िण्डारर् चेम्बर र्नमािर् 

िएको हुनेछ । 

 दाना उद्योग तथा १० हिार मे.ट. क्षमताको िायर हाउस र प्रशोधन कक्ष 

र्नमािर् िएको हुनेछ । 

 र्निािहमिुी कृर्र्, पशपुन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको आधरु्नकीकरर् तथा 

व्यिसायीकरर् िएको हुनेछ ।  

३०.  सदुरूपर्िम प्रदशे पयिटन ३ २०७६/७७ - १००  सदुरूपर्िम प्रदेशका पयिटकीय गन्तव्यको र्िकास तथा सञ्िालीकरर् 
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कोररडर र्िकास आयोिना 

 

४ २०७९/८० िएको हुनेछ । 

 ऐर्तहार्सक, सांस्कृर्तक, प्राकृर्तक, ि-ूधरातलीय तथा मािन र्नर्मित 

सम्पदाको संरक्षर् तथा प्रिद्धिन िएको हुनेछ । 

 पयिटकीय िस्त ुतथा सेिा सरु्िधाको र्िर्िधीकरर् िएको हुनेछ ।  

 सदुरूपर्िम प्रदशे आकर्िक, सरुर्क्षत तथा गरु्स्तरीय पयिटकीय गन्तव्यको 

रूपमा र्िकास िएको हुनेछ ।  

 आन्तररक तथा बाह्य पयिटक आगमन र भ्रमर् अिर्धमा िरृ्द्ध िएको  

हुनेछ ।  

३१.  सदुरूपर्िम प्रादरे्शक सडक 

आयोिना 

१ 

३ 

२०७६/७७ -

२०७९/८० 

३०९०  सदुरूपर्िम प्रदशेका सबै र्िल्लामा एक एक प्रादरे्शक सडक गरी कुल 

७९० र्क.र्म. लम्बाइको सडक र्नमािर् तथा कालोपते्र िएको हुनेछ ।  

 छोटो, सरुर्क्षत, सर्िलो र र्मतव्ययी रूपमा सडकको र्नमािर् िई नागररक 

िीिनस्तरमा सधुार िएको हुनेछ । 

३२.  प्रदशे सािििर्नक यातायात 

सदुृढीकरर् आयोिना 

३ 

५ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

२५०  सािििर्नक यातायात सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय संस्थागत व्यिस्था िई 

सञ्चालनमा आएको हुनेछ । 

 सािििर्नक यातायात सेिा सरुर्क्षत, सलुि र सहि िएको हुनेछ । 

३३.  स्िरोिगार र्िकास कोर् २ 

५ 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

१००  स्िरोिगार र्िकास कोर् स्थापना िई कोर्को रकम पररचालनबाट िार्र्िक 

५ हिार िनशर्क्त स्िरोिगार िएका हुनेछन ्। 

 िार्र्िक ६ हिार िनशर्क्तलाई सीपमूलक तार्लम प्रदान गररएको हुनेछ ।   
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१.५ सावाजष्ट्नक-ष्ट्नजी साझेदारीका प्रमुख आयोजना 

र्निी क्षेत्र एक्लैले लगानी गनि नसक्ने अिस्थामा सािििर्नक तथा र्निी क्षते्रको सहकायि, साझेदारी र सहिार्गताका आधारमा लगानी िटुाई थप स्रोत व्यिस्थापन 

गरी आिश्यक लगानी िटुाउन सािििर्नक-र्निी साझेदारीलाई प्राथर्मकता र्दइएको छ । सो अनसुार आयोिना पर्हचान तथा र्िकास गरी लगानी आकर्िर् गनिका लार्ग 

सािििर्नक-र्निी साझेदारीका प्रमिु आयोिना समािेश गररएको छ । यी आयोिना तुलनात्मक लािका आधारमा िौर्तक तथा शहरी पिूािधार र्नमािर् तथा सञ्चालन, कृर्र्, 

िन तथा उद्योग र सेिा क्षेत्र व्यिस्थापनमा केर्न्रत रहकेा छन ्। सािििर्नक-र्निी साझेदारी अन्तगितका प्रमिु आयोिनाको र्ििरर् दहेाय बमोर्िम रहकेो छ । सो र्ििरर्मा 

उल्लेर्ित रार्रिय लक्ष्यले दहेाय बमोर्िमका रार्रिय लक्ष्य बझुाउुँदछ । 

१.    उच्च र समतामलूक रार्रिय आय 

२ मानिपुुँिी र्नमािर् तथा सम्िािनाको परू्ि उपयोग 

३ सििसलुि आधरु्नक पिूािधार एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

४ उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 

५ परररकृत तथा मयािर्दत िीिन 

६ सरुर्क्षत, सभ्य र न्यायपरू्ि समाि 

७ स्िस्थ र सन्तुर्लत पयाििरर् 

८ सशुासन 

९ सबल लोकतन्त्र 

१० रार्रिय एकता, सरुक्षा र सम्मान 

 

क्र.स.ं आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 
प्रदेश 

आयोजना अवष्ट्ध 

(सरुु र समाष्ट्ि) 

अनुमाष्ट्नत लागत 

(रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

१ कृर्र्िन्य उपकरर् 

तथा औिार 

िडान उद्योग 

४ 

१० 

प्रदशे नं. 

२ 

२०७७/७८ - 

२०८४/८५ 

१५००  नेपालको बाली, माटो र कृर्क सहुाउुँदो आधरु्नक उपकरर् उत्पादन तथा 

उपलब्धता बढेको हुनेछ । 

 अत्यािश्यक कृर्र् यन्त्रको उत्पादनमा मलुुक आत्मर्नििर िएको हुनेछ । 

 यार्न्त्रकीकरर्को माध्यमबाट कृर्र् क्षेत्रको आधरु्नकीकरर् तथा 

व्यिसायीकरर् िई उत्पादन तथा उत्पादकत्ि बढेको हुनेछ । 

२ रासायर्नक मल ४ प्रदशे नं. २०७७/७८ - ७३२९  रासायर्नक मल कारिाना स्थापना िई सलुि र सहि रूपमा रासायर्नक 
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क्र.स.ं आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 
प्रदेश 

आयोजना अवष्ट्ध 

(सरुु र समाष्ट्ि) 

अनुमाष्ट्नत लागत 

(रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

कारिाना १० २ २०८४/८५ मल उपलब्ध िएको हुनेछ ।  

 रासायर्नक मलको आयात प्रर्तस्थापन िएको हुनेछ । 

 िैदरे्शक लगानी तथा प्रर्िर्ध हस्तान्तरर् िएको हुनेछ । 

३ एकीकृत कृर्र् 

उद्योग पररयोिना 

४ 

१० 

सबै २०७७/७८ - 

२०८४/८५ 

३०००  कृर्र् उपि िण्डारर् तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना िएको हुनेछ ।  

 कृर्र् उपि संकलन, िण्डारर् तथा प्रशोधनमा मानक गुर्स्तर कायम 

िएको हुनेछ । 

 कृर्कसुँगको सहमर्त (Buyback agreement) मा कृर्र् उपिको बिार 

सरु्नर्श् चत िएको हुनेछ ।  

 सम्िाव्यताका आधारमा र्िर्िन् न बाली िस्तकुो मलू्य शृंिलाको र्िकास 

िई रोिगारी र्सििना िएको हुनेछ । 

४ एकीकृत िर्डबटुी 

प्रशोधन 

पररयोिना 

१ 

४ 

कर्ािली 

प्रदशे 

२०७७/७८ - 

२०८४/८५ 

३०००  िडीबटुी प्रशोधन सम्बन्धी उद्योग स्थापना िएको हुनेछ । 

 कर्ािली प्रदशेमा रहकेा व्यािसार्यक रूपमा सम्िाव्य िर्डबटुीका क्षेत्र 

पर्हचान, संकलन तथा प्रशोधन िएको हुनेछ । 

 िर्डबटुीमा आधाररत मलू्य शृंिला गरी औद्योर्गक उत्पादन, रोिगारी 

र्सििना, आयात प्रर्तस्थापन र र्नयाित प्रिद्धिन िएको हुनेछ ।  

५ धौिादी फलाम 

िानी तथा 

प्रशोधन 

पररयोिना 

१ 

४ 

गण्डकी 

प्रदशे 

२०७७/७८ - 

२०८६/८७ 

१०००  िगूििबाट फलाम उत्िनन तथा प्रशोधन गरी िार्र्िक १० लाि मे.ट. 

फलाम तथा र्स्टल उत्पादन िएको हुनेछ । 

 फलामको कच्चा पदाथिको आयात प्रर्तस्थापन िएको हुने तथा 

औद्योर्गक उत्पादनमा िरृ्द्ध िएको हुनेछ । 
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क्र.स.ं आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 
प्रदेश 

आयोजना अवष्ट्ध 

(सरुु र समाष्ट्ि) 

अनुमाष्ट्नत लागत 

(रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

६ िप्तड एकीकृत 

पयिटन पररयोिना 

१ 

४ 

सदुरू-

पर्िम 

प्रदशे 

२०७६/७७ - 

२०८५/८६ 

२२००  िप्तड क्षेत्रमा केबल कार, साइकल िेल, पदमागि लगायतका यातायात 

पिूािधार र्नमािर् िएको हुनेछ । 

 महगंा र आरामदायी (High End) होटल एिम ् सांस्कृर्तक, 

आध्यार्त्मक र ऐर्तहार्सक मौर्लकता झर्ल्कने बस्ती तथा िीर्ित 

संग्रहालय र्नमािर् िएका हुनेछन ्।  

 िप्तड क्षेत्रको आध्यार्त्मक तथा प्राकृर्तक सम्पदाको संरक्षर् िई र्िश्व 

स्तरीय पयिटन गन्तव्यको रूपमा र्िकास िएको हुनेछ । 

७ तमोर बहुउद्देश्यीय 

पररयोिना 

१ 

४ 

प्रदशे नं. 

१ 

२०७६/७७ - 

२०८६/८७ 

२५०००  तमोर नदीमा बहुउद्देश्यीय आयोिना र्नमािर् िई १,५३८ मगेािाट (३९५ 

मेगािाट फ्लोर्टङ् सोलार समेत) र्िद्युत उत्पादन िएको हुनेछ । 

 ऊिाि माग कम हुने समयमा पम्प गरी ऊिाि माग उच्च हुने समयमा ऊिाि 

उत्पादन िएको हुनेछ । 

 िलाशयमार्थ सौयि प्यानल िडान (Floating Solar Energy) बाट 

सौयि ऊिाि उत्पादन िई ऊिाि उत्पादन लागतमा कमी आएको हुनेछ । 

 िलाशयमा िल-पयिटन र मत्स्यपालन िएको हुनेछ ।  

८ निप्रितिन तथा 

प्रर्िर्ध पाकि  

३ 

४ 

गण्डकी 

प्रदशे 

यर्कन निएको १०००  सचूना प्रर्िर्ध सम्बन्धी उद्योगका लार्ग आिश्यक पिूािधार र्नमािर् 

िएको हुनेछ । 

 सचूना प्रर्िर्ध र यससुँग सम्बर्न्धत उद्योग स्थापना र सञ्चालन िएका 

हुनेछन ्। 

 र्िश्व बिारमा प्रर्तस्पधाि गनि सक्ने स्तरको सचूना प्रर्िर्ध सम्बन्धी 
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क्र.स.ं आयोजना 
राष्ट्रिय 

लक्ष्य 
प्रदेश 

आयोजना अवष्ट्ध 

(सरुु र समाष्ट्ि) 

अनुमाष्ट्नत लागत 

(रू. करोड) 
अपेष्ट्क्षत उपलष्ट्धध 

िनशर्क्त उत्पादन िएको हुनेछ । 

 अनसुन्धान तथा निप्रितिनको क्षेत्रमा निीन आयामको र्िकास िएको 

हुनेछ । 

 मलुुक सचूना प्रर्िर्धको आकर्िक केन्र (Information Technology 

Hub) को रूपमा र्िकास िएको हुनेछ । 

९ एकीकृत बस्ती 

सर्हत बार्हरी 

चिपथ पररयोिना 

 

३ 

५ 

बागमती 

प्रदशे 

२०७७/७८ - 

२०८५/८६ 

९००००  बार्हरी चिपथ केर्न्रत िग्गा एकीकरर् (Land pooling), ७२ र्क.र्म.  

चिपथ र्नमािर्, ५० र्क.र्म. सडक क्षेत्र र्नमािर्, एकीकृत यातायात 

प्रर्ाली (मेिो रेल, बस र् यार्पड िार्न्िट र अन्य सािििर्नक यातायात) 

र्िकास िएको हुनेछ ।  

 बार्हरी चिपथ आसपासमा शहर सरुक्षा प्रर्ाली, िरू्मगत तार, 

फोहोरमैला व्यिस्थापन, िलुा स्थल, पाकि , िानेपानी तथा 

ढलर्नकासको प्रबन्ध िई व्यिर्स्थत शहर र्िकास िएको हुनेछ । 
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अनुसूची २ 

नष्ट्तजा खाका 

२.१ पृष्ठभूष्ट्म 

 योिनाले र्लएको सोच, लक्ष्य, रर्नीर्त र कायिनीर्तसापेक्ष कायििम तथा आयोिना कायािन्ियनबाट प्राप्त 

हुने अपेर्क्षत नर्तिालाई आधार िर्िको मानसुँग तलुना गरी योिनाको समग्र प्रर्तफल, असर र प्रिािको अनगुमन 

तथा मलू्याङ््कन गनि आिर्धक पररमार्ात्मक लक्ष्य समािेश गररएको सचूकहरूको व्यिर्स्थत संरचना नै नर्तिा 

िाका हो । यस िाकामा सान्दर्ििक एकाइ सर्हतका सचूकका मान प्राप्त हुने स्रोत तथा त्यांक उपलब्ध गराउन े

आर्धकाररक र्िम्मेिार र्नकाय यर्कन गररएको हुन्छ र अनमुान तथा िोर्िम पक्ष पर्न उल्लेि गररएको हुन्छ । 

नेपालमा दशौ ुँ योिनादरे्ि योिना प्रर्ियालाई नर्तिामिुी बनाउन र्िर्य क्षेत्रगत नर्तिा िाकाको तयारी, नर्तिा 

सचूकहरूको र्नधािरर् र आयोिनाहरूको समते लगफे्रम बनाउनपुन े व्यिस्था आरम्ि गररएको हो । तेह्रौ ुँ योिनामा 

योिना, कायििम तथा आयोिनाबीच सचूकका माध्यमबाट अन्तरसम्बन्ध स्थापना गनि नर्तिा िाका तयार गररएको 

र्थयो । चौधौं योिनामा १५ िटा प्रमिु नर्तिा क्षते्र (Key Result Areas) र्नधािरर् गरी सोसुँग सब ैर्िर्यगत क्षते्र 

तथा उपक्षते्रको अन्तरसम्बन्ध स्थापना हुन े गरी नर्तिा िाका तयार गररएको र्थयो । संघीयता कायािन्ियन पर्छको 

पर्हलो र दीघिकालीन सोच सर्हतको यस योिनामा नर्तिा िाकालाई योिनाको सम्परू्ितामा कायािन्ियन गने गरी 

तिुिमा गररएको छ ।  

२.२ नष्ट्तजा खाका 

 संघीय संरचनाअनरुूपको र्िकास व्यिस्थापनलाई समेत सम्बोधन गनुिपने सन्दििमा केही नयाुँ 

र्िशेर्तासर्हत पन्रौं योिनाको नर्तिा िाका तयार गररएको छ । योिना अिर्धका अपेर्क्षत नर्तिा सचूक समािशे 

िएको िाका, आ.ि. २१००/०१ सम्म हार्सल गनुिपने लक्ष्य तथा गन्तव्य सचूक समािेश गररएको दीघिकालीन 

सोचको नर्तिा िाका र प्रदशेस्तरका लक्ष्य तथा गन्तव्य सचूक समेर्टएको प्रादरे्शक िण्डीकृत सचूकको िाका 

सर्हत तीन र्कर्समका नर्तिा िाका तयार गररएको छ । यी नर्तिा िाका तयार गदाि समरृ्द्धका ४ िटा र सिुका ६ 

िटा रार्रिय लक्ष्यलाई आधार र्लई १० िटा प्रमिु नर्तिा क्षते्र र्नधािरर् गररएको छ । प्रमिु नर्तिा क्षते्र अनसुार 

सचूक तयार गरी आधार िर्िका मान र आिर्धक पररमार्ात्मक लक्ष्य र्नधािर् गररएको छ । नर्तिाको अनगुमनबाट 

आिर्धक रूपमा समर्िगत र र्िर्य क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उपलर्ब्धको मापन गनि सर्कने सचूक तयार गररएको छ । यी 

िाकाहरूले मध्यमकालीन िचि संरचना र िार्र्िक र्िकास कायििमको लक्ष्य र्नधािरर् गनि मागिदशिन प्रदान गनुिका 

अलािा कायििम तथा आयोिना कायािन्ियनको उपलर्ब्ध मापन गनि सहयोग गनेछन ् । योिनालाई र्नकायगत 

अिधारर्ाबाट र्िर्य क्षेत्रगत अिधारर्ामा अनसुार अनगुमन र मलू्याङ््कन गनि समेत नर्तिा िाकाले सघाउ  

परु् याउन ेअपेक्षा गररएको छ । 
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२.३ नष्ट्तजा खाकामा समावेश गररएका ष्ट्वषयवस्तु 

 र्िकास योिना, कायििम तथा आयोिनाहरूको कायािन्ियन गन ेतहगत सरकार र मातहतका र्नकायहरूको 

सर्िय सहिार्गता र सहयोगमा रार्रिय योिना आयोगबाट तयार गररएको नर्तिा िाकाले दहेायका र्िर्यहरू 

समेटेको छ : 

 दश िटा प्रमिु र्िर्यगत नर्तिा क्षेत्र र्नधािरर् गरी सोका आधारमा तीन तह (प्रर्तफल, असर र प्रिाि) का 

नर्तिा सचूक तयार गरी र्तनीहरूको अन्तरसम्बन्ध स्थार्पत गररएको छ ।  

 उर्ल्लर्ित प्रर्तफल, असर र प्रिािको मापनका लार्ग र्िर्य क्षेत्रगत नर्तिा सचूकका सान्दर्ििक एकाइ 

यर्कन गररएको छ । 

 सचूकको आिर्धक अनगुमन तथा मलू्याङ््कनलाई सहि बनाउन सम्िि िएसम्म हरेक सचूकको आधार 

िर्िका मान र आिर्धक पररमार्ात्मक लक्ष्य उल्लेि गररएको छ । 

 सचूकका मान प्राप्त हुने त्याङ््कीय स्रोत तथा सम्बर्न्धत त्याङ््क उपलब्ध गराउने आर्धकाररक र्िम्मेिार 

र्नकाय यर्कन गररएको छ । 

 प्रर्तफल, असर र प्रिाि सचूकका मान हार्सल गन ेिममा आउन सक्ने सम्िार्ित िोर्िम पक्षको अनमुान 

गररएको छ । 

२.४ नष्ट्तजा खाकाको प्रयोग  

नर्तिा िाका आिर्धक योिनाको पररमार्ात्मक लक्ष्य तथा गन्तव्य मापन गने अनगुमनको औिार हो । 

यसको प्रयोगबाट योिनाले र्लएका समर्िगत तथा र्िर्य क्षेत्रगत लक्ष्य र अपरे्क्षत उपलर्ब्ध मापन गनि सर्कन्छ । 

योिना प्रर्ाली तथा र्िकास व्यिस्थापनमा नर्तिा िाकाको प्रयोग दहेाय अनसुार हुने अपेक्षा गररएको छ : 

 िार्र्िक र्िकास कायििम तयार गदाि सम्बर्न्धत र्िर्य क्षेत्रगत िण्डमा नर्तिा सचूकहरू (मलूतः प्रर्तफल र 

असर तहका) समािेश गररन्छ । यसले कुनै िास आर्थिक िर्िमा र्िर्य क्षते्रगत लक्ष्य र्नधािरर् गनि र 

उपलर्ब्ध मापन गनि सहयोग गदिछ । योिनामा लर्क्षत उपलर्ब्ध हार्सल गनि आिश्यक सधुार तथा थप प्रयास 

पर्हचान गनि मद्दत गदिछ । 

 योिनाको अिर्ध पाुँच िर्िको हुने हुुँदा योिनाका प्राथर्मकताका कायि (Prior Actions) लाई र्त्रिर्ीय 

रूपमा प्राथर्मकीकरर् गनुिपन े हुन्छ । यसका लार्ग नर्तिा िाकाको आधारमा मध्यमकालीन िचि संरचना 

अन्तगितको तीन िर्ीय नर्तिा सचूक (चिीय प्रर्ालीमा) समािेश िएको मध्यमकालीन नर्तिा िाका 

तयार गनि सहयोग गदिछ । नर्तिा िाकाको प्रयोगबाट योिना र िार्र्िक र्िकास कायििमका बीचमा 

सामन्िस्यता कायम गनि र मध्यमकालीन लक्ष्य तथा उपलर्ब्ध मापन गनि सहि हुन्छ । 

 नर्तिा िाकाले रार्रिय लक्ष्य र आिश्यकता पर्हचान गरी र्िकास साझेदारलाई सहायताको र्िर्य क्षते्र तथा 

आयोिना िा कायििम छनौट गनि र सहायतालाई रार्रिय प्राथर्मकतासुँग आबद्ध गनि सहयोग गदिछ । साथै, 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

 

 

नर्तजा खाका | 477 
 

 

 

यस्ता कायििम सञ्चालन गदाि समर्िगत तथा र्िर्य क्षते्रगत लक्ष्य हार्सल हुन/ेनहुन े सम्बन्धमा र्िकास 

साझेदारको चासो सम्बोधन गनि समेत मद्दत गदिछ । 

 अपरे्क्षत नर्तिाका आधारमा कायििम तथा आयोिना छनौट गरी आिश्यक बिेट र्िर्नयोिन गनि नर्तिा 

िाका उपयोगी हुन्छ । आिर्धक योिनाका र्िर्य क्षते्रगत उपलर्ब्धको समीक्षा गरी िार्र्िक प्रगर्त प्रर्तिेदन 

तयार गनि समते यसको सहयोग र्लन सर्कन्छ । साथै सािििर्नक पदार्धकारीलाई नर्तिाप्रर्त ििाफदहेी 

बनाउन सहयोग पगु्दछ ।  

२.५ दीघाकालीन लक्ष्य तथा गन्ध्तव्य  

ितिमान सरकारले अिलम्बन गरेको 'समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली' को सोच अनसुार आ.ि. २१००/०१ सम्म 

पाुँचिटा पञ्चिर्ीय योिना कायािन्ियनबाट प्राप्त हुने अपरे्क्षत नर्तिाका आधारमा समर्िगत तथा र्िर्य क्षेत्रगत 

लक्ष्य र गन्तव्य मापन गन ेऔिारका रूपमा दीघिकालीन सोचको नर्तिा िाका तयार गररएको छ । योिना अभ्यासको 

िममा पर्हलो पटक तयार गररएको यो नर्तिा िाकाले आर्थिक िर्ि २०७५/७६ को आधारमा आगामी २५ िर्ि 

अथाित ्आ.ि. २१००/०१ सम्मको आिर्धक लक्ष्य र गन्तव्यका असर तथा प्रिाि तहका सचूक समटेेको छ । यस 

िाकामा पन्रौं योिनाको अर्न्तम िर्ि (आ.ि. २०८०/८१), र्दगो र्िकास लक्ष्यको अर्न्तम िर्ि (आ.ि. २०८६/८७) 

र दीघिकालीन सोचको अर्न्तम िर्ि (आ.ि. २१००/०१) का पररमार्ात्मक लक्ष्य अनमुान, प्रक्षेपर् र्नधािरर् गरी 

सान्दर्ििक एकाइ सर्हत समािेश गररएको छ । यस िाकामा र्नर्दिि सचूकका मान प्राप्त हुन ेत्याङ््कीय स्रोत तथा 

आिर्धक रूपमा सम्बर्न्धत त्याङ््क उपलब्ध गराउने आर्धकाररक र्िम्मेिार र्नकाय समते यर्कन गररएको छ । 

दीघिकालीन सोचको नर्तिा िाकाको प्रयोगबाट पन्रौं योिना र र्दगो र्िकासका लक्ष्यको उपलर्ब्ध 

मापनका अलािा पन्रौं योिना पिातक्ा चार िटा पञ्चिर्ीय योिनाका अपरे्क्षत नर्तिाका आधारमा समरृ्द्ध र 

सिुको आधार र्सििना, गर्तशीलता तथा र्दगोपनाको मापन गनि सहयोग पगु्न े अपके्षा गररएको छ । साथै, यसबाट 

आगामी योिनाहरूको लक्ष्य तथा गन्तव्य र्नधािरर् गनि पर्न सहयोग पगु्नछे । यसले प्रत्येक िर्ि िार्र्िक बिेटको 

अर्िन्न अङ््गको रूपमा रहकेो मध्यमकालीन िचि संरचना तिुिमा तथा कायािन्ियनका लार्ग स्रोतको आधार र 

र्ियाकलाप यर्कन गनि सहयोग गदिछ । आगामी तीन िर्िका र्ियाकलाप, लक्ष्य र स्रोतको व्यिस्थापनको अनमुान 

गनि समते यो नर्तिा िाका उपयोगी हुने अपके्षा गररएको छ । दीघिकालीन लक्ष्य तथा गन्तव्य सचूकको र्ििरर् 

तार्लका अ२.१ र अ२.२ मा प्रस्ततु गररएको छ । 
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ताष्ट्लका अ२.१ समृष्ट्द्धका दीघाकालीन लक्ष्य तथा गन्ध्तव्य सचूक 

क्र.स.ं नष्ट्तजा सचूक एकाइ 
आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सचूनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय २०८०/८१ २०८६/८७ २१००/०१ 

१. उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय 

१ प्रर्तव्यर्क्त रार्रिय आय अमेररकी डलर १,०४७ १,५९५ २,९०० १२,१०० रा.ले. के.त.र्ि. 

२ आर्थिक िरृ्द्धदर प्रर्तशत ६.८ १०.३ १०.३ १०.५ रा.ले. के.त.र्ि. 

 
कृर्र् प्रर्तशत ४.८ ५.८ ५.८ ५.९ रा.ले. के.त.र्ि. 

 
उद्योग प्रर्तशत १२.२ १४.६ १४.९ १४.९ रा.ले. के.त.र्ि. 

 
सेिा प्रर्तशत ७.९ १०.७ १०.४ १०.६ रा.ले. के.त.र्ि. 

३ अथितन्त्रमा क्षेत्रगत योगदान 
       

 
कृर्र् प्रर्तशत २६.९ २२.३ १७.१ ९.० रा.ले. के.त.र्ि. 

 
उद्योग प्रर्तशत १५.२ १८.८ २३.७ ३०.० रा.ले. के.त.र्ि. 

 
सेिा प्रर्तशत ५७.८ ५८.९ ५९.२ ६१.० रा.ले. के.त.र्ि. 

४ कुल गाहिस््य उत्पादनको अनपुातमा  रार्रिय बचत प्रर्तशत ५२.४ ४७.५ ४६ ४४ रा.ले. के.त.र्ि. 

५ कुल गाहिस््य उत्पादनको अनपुातमा लगानी प्रर्तशत ३६.९ ४१.६ ४४ ४६ रा.ले. के.त.र्ि. 

६ कुल गाहिस््य उत्पादनको अनपुातमा रािस्ि प्रर्तशत २४.८ ३० ३३ ३३ िा.प्र. अ.म. 

७ 
कुल गाहिस््य उत्पादनको अनपुातमा प्रत्यक्ष 

िैदरे्शक लगानी 
प्रर्तशत ०.५ ३ ४ ४ िा.प्र. अ.म. 

८ 
गररबीको रेिामरु्न रहकेो िनसङ्््या (र्नरपेक्ष  

गररबी)* 
प्रर्तशत १८.७ ९.५ ४.९ ० ने.िी.स. के.त.र्ि. 

९ 
आम्दानीमा मार्थल्लो १० प्रर्तशत र तल्लो ४० 

प्रर्तशत िनसङ्््याको अनपुात 
अनपुात १.३१ १.२५ १.१७ १.१० ने.िी.स. के.त.र्ि. 
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क्र.स.ं नष्ट्तजा सचूक एकाइ 
आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सचूनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय २०८०/८१ २०८६/८७ २१००/०१ 

१० उपिोगमा आधाररत र्िनी गुर्क गरु्क ०.३० ०.२७ ०.२५ ०.२४ प.ब.स. ने.रा.बैं. 

११ सम्पर्त्तमा आधाररत र्िनी गरु्क गरु्क ०.३१ ०.२९ ०.२७ ०.२५ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 

पनुश्चः *गरिबीको िेखामरु्नको जनसङ्ख ्या शनु्ध्य भन्ध्नाले १ प्रर्तशत भन्ध्दा कम गरिबी िहकेो अवस्थालाई र्लइएको छ । 

२. मानवपुिँजी ष्ट्नमााण तथा सबभावनाको पूणा उपयोग 

१२ अपेर्क्षत आय ु(िन्म हुुँदाको)* िर्ि ६९.७ ७२ ७५ ८० ने.ि.स्िा.स. रा.यो.आ. 

१३ मात ृमतृ्यदुर (प्रर्त लाि िीर्ित िन्ममा) िना २३९ ९९ ७० २० ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 

१४ पाुँच िर्ि मरु्नको बाल मतृ्यदुर (प्रर्त हिार िीर्ित 

िन्ममा) 

िना ३९ २४ १८ ८ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 

१५ कुल प्रिनन दर प्रर्त मर्हला २.३ २.१ २.१ २.१ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 

१६ र्कशोरी अिस्थाको प्रिनन (१९ िर्ि मरु्न) प्रर्तशत १३ ६ ३ १ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 

१७ स्िास््य र्बमामा आिद्ध िएको िनसङ्््या प्रर्तशत ७ ६० ८५ ९५ िा.प्र. स्िा.ि. म. 

१८ साक्षरता दर (१५ िर्ि मार्थ)** प्रर्तशत ५८ ९५ ९७ ९९ रा.ि.ग. के.त.र्ि. 

१९ माध्यर्मक तह (९-१२) मा िदु िनािदर प्रर्तशत ४६ ६५ ८० ९५ व्य.स.ूप्र. र्श.र्ि.प्र.म. 

२० उच्च र्शक्षाको कुल िनाि दर प्रर्तशत १२ २२ ३० ४० व्य.स.ूप्र. र्श.र्ि.प्र.म. 

२१ काम गने उमेर समहूका प्रार्िर्धक र व्यािसार्यक 

क्षेत्रमा तार्लम प्राप्त िनसङ्््या  

प्रर्तशत ३१ ५० ६० ७० व्य.स.ूप्र. र्श.र्ि.प्र.म. 

२२ श्रमशर्क्त सहिार्गता दर (१५ िर्ि मार्थ) प्रर्तशत ३८.५ ४९ ५९ ७२ ने.श्र.स. के.त.र्ि. 

२३ रोिगारीमा औपचाररक क्षेत्रको र्हस्सा  प्रर्तशत ३६.५ ५० ६० ७० ने.श्र.स. के.त.र्ि. 

पनुश्चः * ने.ज.स्वा.स. को तथ्याङ्ख क प्रयोग गिी िा.यो.आ. बाट अनमुान गरिएको । **साक्षिता दि िार्रिय जनगणना २०६८ मा प्रकार्शत मान हो ।    
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क्र.स.ं नष्ट्तजा सचूक एकाइ 
आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सचूनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय २०८०/८१ २०८६/८७ २१००/०१ 

३. सवासलुभ आधुष्ट्नक पूवााधार एवम ्सघन अन्ध्तरआबद्धता 

२४ ३० र्मनेटसम्मको दरुीमा सडक यातायातमा पहुुँच 

पगुेको पररिार 

प्रर्तशत ८२ ९५ ९७ ९९ ने.िी.स. के.त.र्ि. 

२५ सडक घनत्ि  र्क.र्म. प्रर्त 

िगि र्क.र्म. 

०.५५ ०.७४ ०.८५ १ िा.प्र. िौ.प.ूया.म. 

२६ रार्रिय र प्रादरे्शक लोकमागि (२ लेनसम्म)* र्क.र्म.    ७,७९४   २०,२००   २५,०००  ३३,००० िा.प्र. िौ.प.ूया.म. 

२७ रार्रिय लोकमागि (२ लेनमार्थ, रुतमागि समेत) र्क.र्म. ९६   १,१७४    १,६००   ३,०००  िा.प्र. िौ.प.ूया.म. 

२८ रेलमागि र्क.र्म. ४२ ३४८ ९०० २,२०० िा.प्र. िौ.प.ूया.म. 

२९ र्िद्यतुमा पहुुँच पगुेको िनसङ्््या प्रर्तशत ८८ १०० १०० १०० िा.प्र. ऊ.ि.र्सं.म. 

२९ इन्टरनेटमा पहुुँच प्राप्त िनसङ्््या प्रर्तशत ६५.९ ८० ९५ १०० िा.प्र. सं.स.ूप्र.म. 

पनुश्चः *कालोपत्रे सडक । 

४. उच्च र ष्ट्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व 

३० श्रम उत्पादकत्ि रू. हिार १८४.६ २७६ ५४२ २,०३५ ने.श्र.स. के.त.र्ि. 

३१ कृर्र्को उत्पादकत्ि (प्रमिु बाली) मे.ट./ हके्टर ३.१ ४.० ४.५ ५.० िा.प्र. कृ.प.र्ि.म. 

३२ कृर्र् श्रर्मकको उत्पादकत्ि अमेररकी डलर 

प्रर्त श्रर्मक 

१,२२४ १,५८७ ३,२०० १३,००० िा.प्र. कृ.प.र्ि.म. 

३३ प्रमिु बालीहरूको बीउ प्रर्तस्थापन दर  प्रर्तशत १६ २५ ३५ ५५ िा.प्र. कृ.प.र्ि.म. 

३४ र्सुँचाइयोग्य िरू्ममध्ये िर्ैिरर र्सुँचाइ सरु्िधा पगुेको 

िरू्म 

प्रर्तशत ३३ ५० ८० ८५ िा.प्र. ऊ.ि.र्सं. म. 

३५ प्रर्तव्यर्क्त र्िद्यतु िपत र्कलोिाट  घण्टा २४५ ७०० १,५०० ३,५०० िा.प्र. उ.ि.र्सं.म. 
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क्र.स.ं नष्ट्तजा सचूक एकाइ 
आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सचूनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय २०८०/८१ २०८६/८७ २१००/०१ 

३६ र्िद्यतु उत्पादन (िर्डत क्षमता) मेगािाट १,२५० ५,८२० १५,००० ३५,००० िा.प्र. ऊ.ि.र्सं. म. 

३७ निीकरर्ीय ऊिाि (सौयि, िाय ुर लघ ुिलर्िद्यतु, 

िर्डत क्षमता) 

मेगािाट ६७.८ २१६.६ ४,००० ५,००० िा.प्र. ऊ.ि.र्सं. म. 

३८ र्नयाित-आयात अनुपात (िस्त ुतथा सेिा) अनपुात ५.७ ३.३ २.३ १ िा.प्र. िन्सार र्ििाग 

३९ र्िदशेी पयिटकको औसत बसाइ र्दन १२.७ १५ १८ २१ िा.प्र. सं.प.ना.उ. म. 

४० प्रर्त पयिटक िचि (प्रर्त र्दन) अमेररकी डलर ४८ १०० १५० २०० िा.प्र. सं.प.ना.उ. म. 

 

ताष्ट्लका अ२.२ सखुका दीघाकालीन लक्ष्य तथा गन्ध्तव्य सचूक 

क्र.स.ं नष्ट्तजा सचूक एकाइ 
आधार वषा 

२०७५/७६ 

लक्ष्य सचूनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय २०८०/८१ २०८६/८७ २१००/०१ 

५. परररकृत तथा मयााष्ट्दत जीवन 

१ मानि र्िकास सचूकाङ््क सचूकाङ््क ०.५७९ ०.६२४ ०.६८ ०.७६ मा.र्ि.प्र. यएुनर्डर्प 

२ बहुआयार्मक गररबीमा रहकेो िनसङ्््या प्रर्तशत २८.६ ११.५ ६ ३ ने.ब.आ.ग.प्र. रा.यो.आ 

३ पाुँच िर्ि मरु्नका कम तौल िएका बालबार्लका प्रर्तशत २७ १५ ९ २ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 

४ पाुँच िर्ििन्दा मरु्नका बालबार्लकामा पड्ुकोपन 

(उमेरअनसुार उचाई कम) 

प्रर्तशत ३६ २० १२ ५ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 

५ ३० र्मनेटको दरुीमा स्िास््य संस्थामा पहुुँच िएको 

घरपररिार 

प्रर्तशत ४९.३ ८० ९५ १०० ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 

६ उच्च मध्यमस्तरको िानेपानी सेिाबाट लािार्न्ित 

िनसङ्््या 

प्रर्तशत २१ ४० ९० ९५ िा.प्र. िा.पा.म. 
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क्र.स.ं नष्ट्तजा सचूक एकाइ 
आधार वषा 

२०७५/७६ 

लक्ष्य सचूनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय २०८०/८१ २०८६/८७ २१००/०१ 

७ सरुर्क्षत आिासमा बसोबास गने िनसङ्््या प्रर्तशत ४० ६० ८० ९९ िा.प्र. श.र्ि.म. 

८ बैंर्कङ् तथा र्ित्तीय सेिामा पहुुँच पगुेको िनसं्या प्रर्तशत ६०.९ ८० ९० ९७ िा.प्र. ने.रा.बैं. 

६. सरुष्ट्क्षत, सभ्य र न्ध्यायपूणा समाज 

९ लैङ््र्गक र्िकास सचूकाङ््क सचूकाङ््क ०.८९७ ०.९६३ ०.९८ ०.९९ िा.प्र. म.बा.्ये.ना.म. 

१० लैङ््र्गक असमानता सचूकाङ््क  सचूकाङ््क ०.४७६ ०.३९ ०.३१ ०.२५ मा.र्ि.प्र. म.बा.्ये.ना.म. 

११ मर्हला र परुुर्बीच ्यालादरको अनुपात प्रर्तशत ०.७२ ०.८ ०.८५ ०.९० ने.श्र.स. के.त.र्ि. 

१२ आधारितू सामार्िक सरुक्षामा आबद्ध िनसङ्््या प्रर्तशत १७ ६० ७५ १०० िा.प्र. अ.म. 

१३ रार्रिय बिेटमा सामार्िक सरुक्षा िचि प्रर्तशत ११.७ १३.७ १५ १७ िा.प्र. अ.म. 

७. स्वस्थ र सन्ध्तुष्ट्लत पयाावरण 

१४ ऊिाि उपिोगमा निीकरर्ीय ऊिािको अनपुात प्रर्तशत ७ १२ २० ५० िा.प्र. ऊ.ि.र्सं.म. 

१५ िाय ुप्रदरु्र्को औसत मात्रा (र्प र्प एम २.५) माइिोग्राम 

प्रर्त घ.र्म. 

५० ४० ३५ ३० िा.प्र. ि.िा.म. 

८. सशुासन 

१६ र्िर्धको शासन सचूकाङ््क सचूकाङ््क ०.५४ ०.५८ ०.६२ ०.७० िा.इ. प्र.म.म.प.का. 

१७ भ्रिाचार न्यूनीकरर् अनुिरू्त सूचकाङ््क  सचूकाङ््क ३४ ४१ ६२ ८० र्ि.बैं.प्र. प्र.म.म.प.का. 

१८ र्िश्वव्यापी प्रर्तरपधी सचूकाङ््क  सचूकाङ््क ५१.६ ६० ६४ ७३ र्ि.बैं.प्र. प्र.म.म.प.का. 

१९ व्यिसाय सहिीकरर् सचूकाङ््क  प्राप्ताङ््क ६३.२ ६८ ७३ ८० र्ि.बैं.प्र. प्र.म.म.प.का. 

२० भ्रमर् तथा पयिटन प्रर्तस्पधी सचूकाङ््क सचूकाङ््क ३.३ ३.८ ४.३ ५.१ िा.प्र. र्ि.आ.म. 

२१ कुल आर्थिक प्रर्तष्ठान मध्ये दताि निएका 

(अनौपचाररक) प्रर्तष्ठानको अनपुात 

प्रर्तशत ४९.९ १० ५ १ रा.आ.ग. के.त.र्ि. 
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क्र.स.ं नष्ट्तजा सचूक एकाइ 
आधार वषा 

२०७५/७६ 

लक्ष्य सचूनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय २०८०/८१ २०८६/८७ २१००/०१ 

२२ दताि िएकामध्ये लेिा रा्ने आर्थिक प्रर्तष्ठानको 

अनपुात 

प्रर्तशत ५२.० ७० ८५ ९५ रा.आ.ग. के.त.र्ि. 

९. सबल लोकतन्ध्त्र 

२३ र्निािचनमा मतदाताको सहिार्गता प्रर्तशत ६८.६७ ७२ ७५ ८० िा.प्र. र्न.आ. 

२४ संसदमा मर्हला प्रर्तर्नर्धत्ि प्रर्तशत ३३.८१ ४० ४५ ५० िा.प्र. र्न.आ. 

२५ स्थानीय तहमा मर्हला प्रर्तर्नर्धत्ि प्रर्तशत ४०.७५ ४१ ४२ ५० िा.प्र. र्न.आ. 

२६ न्यार्यक र्नकायमा दताि िएका मदु्दा (प्रर्त लाि 

िनसं्यामा) 

सङ्््या  ८९६ ७६२ ५३३ २९९ िा.प्र. स.अ. 

२७ मदु्दा फैसला  प्रर्तशत ५६.५ ६० ८० ९५ िा.प्र. स.अ. 

२८ फैसला कायािन्ियन प्रर्तशत ३९ ६० ८० १०० िा.प्र. स.अ. 

१०. राष्ट्रिय एकता, सरुक्षा र सबमान 

२९ रािनीर्तक स्थार्यत्ि/र्हसंाको अन्त्य  सम्बन्धी 

सचूकाङ््क 

सचूकाङ््क -०.६ १.० १.३ २ र्ि.बैं.प्र. प्र.म.म.प.का. 

३० आधारितू िाद्य सरुक्षाको र्स्थर्तमा रहकेा पररिार प्रर्तशत ४८.२ ८० ९५ १०० िा.प्र. कृ.प.र्ि.म. 

३१ र्िपदका घटनाबाट प्रिार्ित पररिार  प्रर्त हिार १७.१ ९.८ ७ ५ िा.प्र. ग.ृम. 

३२ आत्महत्या दर (प्रर्त लाि िनसङ्््यामा) सङ्््या १०.० ५.० ३.० ० िा.प्र. ग.ृम. 

३३ हराएका बालबार्लका (प्रर्त लाि िनसङ्््यामा) सङ्््या  ५.९ ३ २ १ िा.प्र. ग.ृम. 

३४ र्द्वपक्षीय कुटनीर्तक सम्बन्ध स्थापना िएका मलुुक सङ्््या १६८ १७५ १८० १९० िा.प्र. प.म. 

३५ नेपालीलाई गन्तव्य मलुुकको अध्यागमन एकाइमा 

नै प्रिेशाज्ञा प्रदान गने मलुुक 

सङ्््या ३५ ६० ८० ९५ िा.प्र. प.म. 
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२.६ पन्ध्रौं योजनाको नष्ट्तजा खाका 

 पन्रौं योिनाको नर्तिा िाकामा लक्ष्य र रर्नीर्तको अन्तरसम्बन्ध स्थार्पत गररएको छ । साथै, योिनाको प्रमिु नर्तिा क्षेत्र, असर र प्रिाि पर्हचान गरी  दहेायका 

तार्लका अ२.३, अ२.४ र अ२.५ मा प्रस्तुत गररएको छ । साथै १० िटा प्रमिु नर्तिा क्षेत्र र्नधािरर् गरी सोका आधारमा तीन तह (प्रर्तफल, असर र प्रिाि) का नर्तिा सचूक 

र िार्र्िक लक्ष्य तोर्कएको छ । 

ताष्ट्लका अ२.३ पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य र रणनीष्ट्तको अन्ध्तरसबबन्ध्ध 

सोचः समृद्ध नेपाल, सखुी नेपाली 

लक्ष्यः समदृ्ध अथितन्त्र, सामार्िक न्याय तथा परररकृत िीिन सर्हतको समाििाद उन्मिु लोककल्यार्कारी रा्यको रूपमा रूपान्तरर् गद ैउच्च आयस्तर िएको मलुुकमा 

स्तरोन्नर्त हुने आधार र्नमािर् गन े। 

उदे्दश्यः 

१. सििसलुि, गरु्स्तरीय र आधरु्नक पिूािधार र्नमािर्, उत्पादनशील र मयािर्दत रोिगारी अर्ििरृ्द्ध, उच्च, र्दगो र समािेशी आर्थिक िरृ्द्ध तथा गररबी र्निारर् गद ै

समरृ्द्धको आधार र्नमािर् गनुि । 

२. गरु्स्तरीय स्िास््य तथा र्शक्षा, स्िस्थ तथा सन्तरु्लत िातािरर्, सामार्िक न्याय र ििाफदहेी सािििर्नक सेिा कायम गरी संघीय शासन व्यिस्थाको सदुृढीकरर् 

गद ैनागररकलाई मयािर्दत र परररकृत िीिनयापनको अनिुरू्त गराउन ु।  

३. सामार्िक-आर्थिक रूपान्तरर् तथा स्िाधीन रार्रिय अथितन्त्र र्नमािर् गरी दशेको स्िार्िमान, स्ितन्त्रता र रार्रिय र्हतको संरक्षर् गनुि । 
 

क्र.सं. 

 

 

प्रमुख नष्ट्तजा के्षत्र  

रणनीष्ट्त 

१. आष्ट्थाक 

वषृ्ट्द्ध 

२. स्वास््य 

तथा ष्ट्शक्षा 

३. अन्ध्तर- 

आबद्धता र 

शहरी 

ष्ट्वकास 

४. उत्पादन 

तथा 

उत्पादकत्व 

अष्ट्भवषृ्ट्द्ध 

५. सामाष्ट्जक 

सुरक्षा तथा 

संरक्षण 

६. न्ध्यायपूणा 

समाज 

७. प्राकृष्ट्तक 

स्रोत तथा 

उत्थानशीलता 

८. सुशासन, 

प्रादेष्ट्शक 

सन्ध्तुलन र 

राष्ट्रिय एकता 

१.  उच्च र समतामलूक रार्रिय 

आय 
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क्र.सं. 

 

 

प्रमुख नष्ट्तजा के्षत्र  

रणनीष्ट्त 

१. आष्ट्थाक 

वषृ्ट्द्ध 

२. स्वास््य 

तथा ष्ट्शक्षा 

३. अन्ध्तर- 

आबद्धता र 

शहरी 

ष्ट्वकास 

४. उत्पादन 

तथा 

उत्पादकत्व 

अष्ट्भवषृ्ट्द्ध 

५. सामाष्ट्जक 

सुरक्षा तथा 

संरक्षण 

६. न्ध्यायपूणा 

समाज 

७. प्राकृष्ट्तक 

स्रोत तथा 

उत्थानशीलता 

८. सुशासन, 

प्रादेष्ट्शक 

सन्ध्तुलन र 

राष्ट्रिय एकता 

२.  मानिपुुँिी र्नमािर् तथा 

सम्िािनाको परू्ि उपयोग 

        

३.  सििसलुि आधरु्नक पिूािधार 

एिम ्सघन अन्तरआबद्धता 

        

४.  उच्च र र्दगो उत्पादन तथा 

उत्पादकत्ि 

        

५.  परररकृत तथा मयािर्दत िीिन         

६.  सरुर्क्षत, सभ्य र न्यायपरू्ि 

समाि 

         

७.  स्िस्थ र सन्तुर्लत पयाििरर्         

८.  सशुासन         

९.  सबल लोकतन्त्र         

१०.  रार्रिय एकता, सरुक्षा र 

सम्मान 
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ताष्ट्लका अ २.४ प्रमुख नष्ट्तजा के्षत्र, असर र प्रभाव 

क्र.स.ं प्रमुख नष्ट्तजा के्षत्र असर प्रभाव 

१.  उच्च र समतामलूक 

रार्रिय आय 

 बचत तथा लगानी अर्ििरृ्द्ध िई कुल गाहिस््य 

उत्पादनमा उल्ले्य िरृ्द्ध िएको हुने । 

 रािस्ि िरृ्द्ध िई सदुृढ र्ित्त संरचना तयार 

िएको हुन े। 

 कुल गाहिस््य उत्पादनको अनपुातमा प्रत्यक्ष 

िैदरे्शक लगानी िरृ्द्ध िएको हुन े। 

 सििसाधारर्को र्ित्तीय पुँहुच अर्ििरृ्द्ध िएको 

हुने । 

 र्नरपेक्ष गररबी तथा आय, उपिोग र सम्पर्त्तमा 

आधाररत असमानता घटेको हुन े।  

 प्रर्तव्यर्क्त कुल रार्रिय 

आयमा िरृ्द्ध िएको हुन े। 

 गररबी र असमानता कम 

िएको हुन े। 

२.  मानिपुुँिी र्नमािर् 

तथा सम्िािनाको 

परू्ि उपयोग 

 स्िास््य सेिाको पहुुँच र गरु्स्तर अर्ििरृ्द्ध िई 

बाल तथा मात ृमतृ्यदुरमा कमी आएको हुने । 

 िदु िनािदरमा उल्ले्य िरृ्द्ध िएको हुने । 

 काम गन ेउमरे समहूका प्रार्िर्धक र 

व्यािसार्यक क्षेत्रमा तार्लम प्राप्त व्यर्क्त बढेको 

हुने । 

 रोिगारीमा औपचाररक क्षेत्रको र्हस्सा तथा 

श्रमको उत्पादकत्ि बढेको हुने । 

 अपरे्क्षत आय ुबढेको 

हुने । 

 साक्षरता दर िरृ्द्ध िई 

र्शर्क्षत तथा दक्ष 

िनशर्क्तको र्हस्सा बढेको 

हुने । 

 श्रमशर्क्त सहिार्गता 

दरमा िरृ्द्ध तथा बेरोिगारी 

दरमा कमी आएको हुने । 

३.  सििसलुि आधरु्नक 

पिूािधार एिम ्सघन 

अन्तरआबद्धता 

 यातायात तथा सञ्चारको सञ्िाल र्िस्तार िई 

कम लागत र समयमा गरु्स्तरीय यातायात 

तथा सञ्चार सेिाको र्िस्तार िएको हुने । 

 ऊिाि आपरू्ति र्नयर्मत िई स्िच्छ ऊिािमा 

नागररकको पहुुँच र उपिोग िरृ्द्ध िएको  

हुने । 

 आधरु्नक पिूािधारयकु्त सवु्यिर्स्थत शहरको 

र्िकास िएको हुने ।  

 आर्थिक िरृ्द्धमा पिूािधार 

क्षेत्रको योगदान उल्ले्य 

रूपमा िरृ्द्ध िएको हुने । 

 पिूािधारिन्य सेिामा 

नागररकको पहुुँच 

अर्ििरृ्द्ध िएको हुने । 

४.  उच्च र र्दगो 

उत्पादन तथा 

उत्पादकत्ि 

 र्संर्चत कृर्र् िरू्मको क्षते्रफल बढकेो हुने । 

 प्रमिु बालीको उत्पादकत्ि बढेको हुने । 

 औद्योर्गक क्षते्रको र्िस्तार एिम ्आधरु्नक 

उत्पादन िरृ्द्ध िई कुल गाहिस््य उत्पादनमा थप 

योगदान पगुेको हुने । 

 कृर्र्, उद्योग र पयिटन 

क्षेत्रको उत्पादन तथा 

उत्पादकत्ि अर्ििरृ्द्ध 

िएको हुन े। 

 अथितन्त्रमा कृर्र् र सेिा 
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 ऊिाि उत्पादन िरृ्द्ध िई िर्नििन्य ऊिािको 

आयात घटेको हुन े। 

 र्िदशेी पयिटक आगमन, औसत बसाइ र्दन र 

प्रर्तव्यर्क्त िचि िरृ्द्ध िएको हुन े। 

क्षेत्रको तलुनामा उद्योग 

क्षेत्रको योगदान िरृ्द्ध 

िएको हुन े। 

५.  परररकृत तथा 

मयािर्दत िीिन 

 सम्परू्ि नागररकमा आधारितूस्तरको िानपेानी 

तथा सरसफाई सेिा पगुेको हुन ेतथा उच्च 

मध्यमस्तरको िानपेानी सरु्िधा उल्ले्य 

मात्रामा िरृ्द्ध िएको हुने । 

 सरुर्क्षत आिासमा बसोबास गन े

िनसङ्््याको र्हस्सा िरृ्द्ध िएको हुन े। 

 बहुआयार्मक गररबीमा रहकेो िनसङ्््याको 

र्हस्सा उल्ले्य रूपमा घटेको हुन े। 

 मानि र्िकास 

सचूकाङ््कमा उल्ले्य 

सधुार िएको हुन े। 

६.  सरुर्क्षत, सभ्य र 

न्यायपरू्ि समाि 

 शार्न्त सरुक्षा सदुृढ िएको हुने तथा लैंर्गक 

र्हसंा लगायतका अपराधका घटनामा कमी 

आएको हुने । 

 सामार्िक सरुक्षाका कायििम र्िस्तार िई 

लािार्न्ित िनसङ्््यामा बढोत्तरी िएको  

हुने । 

 सामार्िक-सांस्कृर्तक र्िर्िधता संरक्षर् 

िएको हुन े। 

 लैंर्गक समानतामा 

उल्ले्य सधुार िएको  

हुने । 

 सामार्िकसरुक्षाको दायरा 

र्िस्तार िएको हुने । 

७.  स्िस्थ र सन्तुर्लत 

पयाििरर्  

 िन तथा संरर्क्षत क्षते्रको व्यिस्थापन थप 

प्रिािकारी िएको हुने । 

 िाय ुतथा पानीिन्य प्रदरु्र् कम िएको हुने । 

 निीकरर्ीय ऊिािको िपत िरृ्द्ध िएको  

हुने । 

 िर्मनको क्षयीकरर् तथा िण्डीकरर् न्यनू 

िएको हुन े।  

 िातािरर् संरक्षर् र 

पयाििरर्मा थप सधुार िई 

िातािरर्ीय स्िच्छता 

कायम िएको हुने । 

८.  सशुासन  भ्रिाचार न्यनूीकरर् अनिुरू्त सचूकाङ््क, 

प्रर्तस्पधी सचूकाङ््क र व्यिसाय सहिीकरर् 

सचूकाङ््कमा सधुार आएको  

हुने । 

 र्ित्तीय सशुासन कायम िएको हुन े। 

 सेिा प्रिाहमा र्िद्यतु्तीय प्रर्ालीको प्रयोग िरृ्द्ध 

 गरु्स्तरीय र प्रिािकारी 

सेिा प्रिाह सरु्नर्ित िई 

र्िर्धको शासन 

सचूकाङ््कमा सधुार 

आएको हुने । 

 संघीय संरचना अनकूुल 
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िई कम लागत र समयमा गरु्स्तरीय 

सािििर्नक सेिा प्रिाह पद्धर्त स्थार्पत िएको 

हुने । 

 तहगत योिना प्रर्ाली स्थार्पत िएको हुने । 

योिनाबद्ध र्िकास पद्धर्त 

स्थार्पत िएको हुने । 

९.  सबल लोकतन्त्र  काननूी र संस्थागत व्यिस्था, िनशर्क्त 

पररचालन एिम ्स्रोत सरु्नर्ितता सर्हत संघीय 

पद्धर्त सदुृढ िएको हुने । 

 रािनीर्त र सािििर्नक सेिामा समािेशी 

प्रर्तर्नर्धत्ि, आिर्धक र्निािचनमा 

सहिार्गता, मानिअर्धकार संरक्षर् र न्याय 

प्रर्ालीमा सधुार िएको हुने । 

 सामार्िक, आर्थिक र 

रािनीर्तक 

सशक्तीकरर्मा सधुार िई 

सबल लोकतन्त्र र्नमािर्मा 

टेिा पगुेको हुने । 

१०.  रार्रिय एकता, 

सरुक्षा र सम्मान 

 सबै नागररकले रार्रिय पररचय-पत्र प्राप्त गरेका 

हुने । 

 आधारितू स्तरको िाद्य सरुक्षाको दायरा िरृ्द्ध 

िएको हुन े। 

 र्िपदक्ा घटनाबाट हुने क्षर्तमा उल्ले्य 

रूपमा कमी आएको हुने । 

 सीमा व्यिस्थापन तथा रार्रिय सरुक्षा प्रर्ाली 

थप सदुृढ िएको हुने । 

 पररारि सम्बन्ध सदुृढ िई रार्रिय सम्मान 

अर्ििरृ्द्ध िएको हुने । 

 रार्रिय एकता सदुृढ 

िएको हुन ेर मानिीय 

सरुक्षामा उल्ले्य सधुार 

िएको हुन े। 

 आत्मर्नििरता तथा 

रार्रिय सम्मान अर्ििरृ्द्ध 

िएको  

हुने ।  

 

ताष्ट्लका २.५ नष्ट्तजा के्षत्र, ष्ट्वषय के्षत्र र उपके्षत्र 

क्र.स.ं नष्ट्तजा के्षत्र  ष्ट्वषय के्षत्र उपके्षत्र 

१.  उच्च र समतामलूक रार्रिय 

आय 

िास्तर्िक क्षेत्र  

सािििर्नक र्ित्त  

 

र्ित्तीय क्षते्र 

मौर्रक क्षते्र 

बाह् य क्षेत्र 

सािििर्नक, र्निी र 

सहकारी क्षते्र 

उत्पादन, उपिोग, बचत र लगानी 

रािस्ि, सािििर्नक िचि, सािििर्नक ऋर्, 

िैदरे्शक सहायता,  

बैंर्कङ्, र्बमा, पुुँिी बिार  

मलू्य र्स्थर्त, र्िदशेी र्िर्नमय 

िकु्तानी सन्तलुन, िैदरे्शक व्यापार, र्िप्रेर्र्,  

िैदरे्शक लगानी  

सािििर्नक, र्निी तथा सहकारी क्षते्रको लगानी, 
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सािििर्नक-र्निी-साझेदारी, उद्यमशीलता 

र्िकास 

२.  मानिपुुँिी र्नमािर् तथा 

सम्िािनाको परू्ि उपयोग 

िनसङ्््या  

स्िास््य  

र्शक्षा  

 

यिुा तथा िलेकुद 

श्रम तथा रोिगारी  

र्िज्ञान तथा प्रर्िर्ध 

िनसङ्््या व्यिस्थापन  

स्िास््य तथा पोर्र् 

प्रारर्म्िक बाल र्िकास, प्रार्िर्धक, औपचाररक 

र अनौपचाररक र्शक्षा, मानि संसाधन र्िकास 

यिुा, िलेकुद 

श्रम, रोिगारी 

र्िज्ञान तथा प्रर्िर्ध 

३.  सििसलुि आधरु्नक 

पिूािधार एिम ्सघन 

अन्तरआबद्धता 

ऊिाि  

सडक, हिाई, िल 

यातायात 

शहरी र्िकास 

सञ्चार तथा सचूना 

प्रर्िर्ध 

पनुर्निमािर् 

िलर्िद्यतु तथा िैकर्ल्पक ऊिाि 

सडक, पलु, रुतमागि, हिाई, रेल र िल 

यातायात, यातायात व्यिस्था 

शहरी र्िकास 

सञ्चार, सचूना प्रर्िर्ध 

 

पनुर्निमािर् 

४.  उच्च र र्दगो उत्पादन तथा 

उत्पादकत्ि 

कृर्र् तथा पशपुन्छी 

र्िकास 

र्सुँचाइ 

उद्योग 

िार्र््य 

पयिटन 

ऊिाि  

श्रम तथा रोिगारी 

कृर्र् उत्पादन तथा उत्पादकत्ि, पशपुन्छी 

र्िकास 

र्संर्चत क्षते्र 

उद्योग 

व्यापार / िार्र््य 

पयिटकीय क्षेत्र, आिागमन, बसाई 

स्िच्छ ऊिाि उत्पादन, उपिोग तथा ऊिाि दक्षता 

श्रम उत्पादकत्ि 

५.  परररकृत तथा मयािर्दत 

िीिन 

नागररक स्िच्छता 

तथा सन्तुर्ि 

गररबी र्निारर्  

ििन तथा आिास 

र्बमा तथा पुुँिी 

बिार 

स्िास््य तथा पोर्र् 

सरसफाई 

बहुआयार्मक गररबी  

सरुर्क्षत तथा सरु्िधासम्पन्न आिास  

र्बमा र पुुँिी बिारमा पहुुँच 

६.  सरुर्क्षत, सभ्य र न्यायपरू्ि 

समाि 

र्ििेद, र्हसंा र 

अपराधमकु्त समाि 

शार्न्त सवु्यिस्था र सरुक्षा 

लैंर्गक समानता तथा सशक्तीकरर् 
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क्र.स.ं नष्ट्तजा के्षत्र  ष्ट्वषय के्षत्र उपके्षत्र 

 

सामार्िक सरुक्षा 

तथा संरक्षर् 

 

 

 

समािेशीकरर् 

सामार्िक-

सांस्कृर्तक र्िर्िधता  

श्रम तथा रोिगारी 

सामार्िक सरुक्षा तथा संरक्षर्  

बालबार्लका तथा र्कशोरर्कशोरी 

्येष्ठ नागररक 

अपाङ््गता िएका व्यर्क्त 

मािन बेचर्बिन तथा ओसार-पसार र्नयन्त्रर्  

समािेशीकरर् 

सामार्िक-सांस्कृर्तक र्िर्िधता 

७.  स्िस्थ र सन्तुर्लत पयाििरर् िलस्रोत 

िरू्म 

िन तथा िैर्िक 

र्िर्िधता 

िातािरर् 

िलिाय ुपररितिन 

 

र्िपद ्व्यिस्थापन 

िलस्रोत तथा िलाधार संरक्षर् तथा उपयोग 

िरू्म व्यिस्था तथा उपयोग 

िन तथा िैर्िक र्िर्िधता संरक्षर् तथा उपयोग 

 

िातािरर् 

िलिाय ुपररितिन 

िल तथा मौसम र्िज्ञान 

र्िपद ्व्यिस्थापन 

८.  सशुासन काननूी शासन 

सशुासन 

 

 

योिना प्रर्िया 

न्याय प्रर्ाली 

भ्रिाचार र्नयन्त्रर् 

शासकीय सधुार 

प्रशासकीय सशुासन 

त्याङ््क प्रर्ाली 

योिना तिुिमा तथा कायािन्ियन 

रार्रिय आयोिना बैंक  

अनगुमन तथा मलू्याङ््कन 

९.  सबल लोकतन्त्र र्निािचन प्रर्ाली 

 

न्याय प्रर्ाली 

मानि अर्धकार 

र्निािचन प्रर्ाली 

नेततृ्ि र्नमािर् 

न्याय प्रर्ाली 

मानि अर्धकार 

सामदुार्यक र गैरसरकारी संस्था 
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क्र.स.ं नष्ट्तजा के्षत्र  ष्ट्वषय के्षत्र उपके्षत्र 

१०.  रार्रिय एकता, सरुक्षा र 

सम्मान 

रार्रिय एकता र 

सम्मान 

 

 

सरुक्षा 

 

आपरू्ति 

रार्रिय एकता  

संघीय शासन प्रर्ाली  

अन्तरािर्रिय आर्थिक सम्बन्ध 

रक्षा 

गहृ प्रशासन 

िाद्य सरुक्षा 

अत्यािश्यक िस्तमुा आत्मर्नििरता 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

492| पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१)   

 

 

 
 

प्रमिु नर्तिा क्षेत्रको आधारमा पन्रौं योिनाको नर्तिा िाका दहेाय बमोर्िम प्रस्ततु गररएको छ । 

१. उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय 

क्र.

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८  २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  प्रभाव                     

१ प्रर्तव्यर्क्त रार्रिय आय 
अमेररकी 

डलर 
१,०४७ १,१२७ १,२२२ १,३३७ १,४५६ १,५९५ रा.ले. के.त.र्ि.   

२ आर्थिक िोर्िम सूचकाङ््क   सूचकाङ््क २७ २६ २५ २४ २३ २२ मा. र्ि. प्र. रा.यो.आ.   

३ मानि सम्पर्त्त सूचकाङ््क   सूचकाङ््क ७२ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ मा. र्ि. प्र. रा.यो.आ.   

४ आर्थिक िरृ्द्धदर प्रर्तशत ६.८ ८.५ ९.६ ९.९ ९.६ १०.३ रा.ले. के.त.र्ि.   

५ 
गररबीको रेिामरु्न रहकेो िनसङ्््या (र्नरपके्ष  

गररबी)
१
 

प्रर्तशत १८.७ १६.७ १४.८ १३.० ११.२ ९.५ ने.िी.स. के.त.र्ि.   

६ उपिोगमा आधाररत र्िनी गरु्क  गरु्क ०.३ ०.२९ ०.२९ ०.२८ ०.२८ ०.२७ ने.िी.स. के.त.र्ि.   

७ सम्पर्त्तमा आधाररत र्िनी गरु्क
२
 गरु्क ०.३१ ०.३१ ०.३० ०.३० ०.२९ ०.२९ 

ने.ि.स्िा.

स. 
स्िा. ि. म.   

  असर                     

८ 
कुल गाहिस््य उत्पादन (आ.ि. २०७५/७६ को 

र्स्थर मलू्यमा) 
रू. अबिमा ३,४६४.३ ३,७८३.६ ४,१६७.४ ४,६०१.५ ५,०६९.३ ५,६१५.१९ रा.ले. के.त.र्ि.   

९ कुल गाहिस््य उत्पादन (चालु मलू्यमा) रू. अबिमा ३,४६४.३ ४,०१०.८ ४,६८२.५ ५,४७९.६ ६,४००.८७ ७,५१७.७ रा.ले. के.त.र्ि.   

१० के्षत्रगत आर्थिक िरृ्द्धदर                     

  कृर्र् प्रर्तशत ४.८ ४.७ ५.१ ५.७ ५.८ ५.८ रा.ले. के.त.र्ि.   

  उद्योग प्रर्तशत १२.२ १५.१ १५.६ १४.८ १३.२ १४.६ रा.ले. के.त.र्ि.   

  सेिा प्रर्तशत ७.९ ८.७ १०.० १०.३ १०.० १०.७ रा.ले. के.त.र्ि.   

११ मरुास्फीर्त  प्रर्तशत ४.६ ६.० ६.० ६.० ६.० ६.० िा.प्र.  ने.रा.बैं.   

१२ कुल गाहिस््य उत्पादनको अनपुातमा लगानी प्रर्तशत ३६.९ ३५.८ ३९.४ ४०.७ ३९.९ ४१.६ रा.ले. के.त.र्ि.   

  सरकारी  प्रर्तशत ८.० १४.१ १५.१ १६.१ १५.६ १६.१ रा.ले. के.त.र्ि.   
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क्र.

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८  २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  र्निी प्रर्तशत २९.० १९.८ २२.२ २२.४ २२.१ २३.३ रा.ले. के.त.र्ि. 

  सहकारी प्रर्तशत - १.९ २.१ २.२ २.१ २.२ रा.ले. के.त.र्ि. 

१३ 
कुल रार्रिय बचत (कुल गाहिस््य उत्पादनको 

अनपुातमा)  
प्रर्तशत ५२.४ ५१ ५० ४९ ४८ ४७.५ रा.ले. के.त.र्ि.  

१४ 
कुल गाहिस््य बचत (कुल गाहिस््य उत्पादनको 

अनपुातमा)  
प्रर्तशत २०.५ २०.५ २१ २१ २१.५ २२ रा.ले. के.त.र्ि.  

१५ 
आधा घण्टाको दरूीमा कुनै र्ित्तीय संस्थामा 

पहुुँच पगेुको पररिार 
प्रर्तशत ८१ ८५ ८८ ९१ ९३ ९५ अ. प्र.

३
 ने.रा.बैं.  

१६ 
बैंर्कङ् तथा र्ित्तीय सेिामा आबद्ध 

िनसङ्््या 
प्रर्तशत ६०.९ ६५ ६८ ७२ ७६ ८० अ. प्र.

३
 ने.रा.बैं.  

१७ िीिन र्बमामा आबद्ध िनसङ्््या प्रर्तशत १९ २८ ३४ ३९ ४२ ४५ िा.प्र. र्ब.स. 

  सरकारी ष्ट्वत्त                    

१८ 
कुल गाहिस््य उत्पादनको अनपुातमा कुल 

रार्रिय बिेट 
प्रर्तशत ४०.३ ४२.१ ४२.६ ४२.९ ४३.१ ४३.३ ब.ि. अ.म.   

१९ कुल गाहिस््य उत्पादनको अनपुातमा रािस्ि  प्रर्तशत २४.८ २६ २७ २८ २९ ३० ब.ि. अ.म.   

२० कुल गाहिस््य उत्पादनको अनपुातमा न्यून र्ित्त प्रर्तशत   ९.७ १०.६ १०.५ १०.३ १०.१ १०.० ब.ि. अ.म. 

  बाह्य के्षत्र                    

२१ 
र्िदशेी र्िर्नमय सर्ञ्चर्त पयािप्तता (िस्त ुतथा 

सेिाको आयात धान्ने अिर्ध) 
मर्हना ७.८ ७ ७ ७ ७ ७ िा.प्र.

४
 ने.रा.बैं. 

२२ 
कुल गाहिस््य उत्पादनको अनपुातमा प्रत्यक्ष 

िैदेर्शक लगानी 
प्रर्तशत   ०.५ १.६ २.८ २.६ २.८ ३.० आ.स. अ.म. 

  गररबी तथा असमानता न्ध्यूनीकरण                    

२३ 
गररबी -प्रर्तर्दन १.९ अमरेरकी डलर (र्पर्पर्प 

मलू्य) को आधारमा 
प्रर्तशत १५.० १२.५ ११.० १०.० ९.० ८.० मा.र्ि.प्र. युएनर्डर्प   

२४ आम्दानीमा मार्थल्लो १० र तल्लो ४० अनपुात १.३१ १.२८ १.२७ १.२७ १.२६ १.२५ ने.िी.स. रा.यो.आ.   
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क्र.

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८  २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

प्रर्तशत िनसङ्््याको अनपुात 

२५ 
आधारितू सामार्िक सरुक्षामा आबद्ध 

िनसङ्््या 
प्रर्तशत १७ २८ ३९ ४७ ५३ ६० िा.प्र.  अ.म.   

  सहकारी                     

२६ सहकारीबाट थप रोिगारी र्सििना 
सङ्््या 

(हिारमा) 
           -    १५ १६ १७ १७ १८ िा.प्र.  ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   

२७ 
सहकारीमा पहुुँच (घरबाट ३० र्मनेटर्ित्रको 

पहुुँच िएको घरपररिार) 
प्रर्तशत ६० ६२ ६५ ६७ ७० ७१ िा.प्र.  ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   

२८ सहकारी के्षत्रबाट किाि प्रिाह रू. अबिमा ३३३ ३४५ ३५६ ३६७ ३७८ ३९३ िा.प्र.  ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   

  प्रष्ट्तफल                     

  समष्ट्िगत आष्ट्थाक के्षत्र                     

२९ 
कुल र्स्थर पुुँिी लगानी (आ.ि. २०७५/७६ 

को र्स्थर मलू्यमा) 
रू. अबिमा १,२७९.५ १,३५३.१ १,६४१.७ १,८७२.२ २,०२४.० २,३३८.३ रा.ले. के.त.र्ि. 

३० लगानी                  

  सरकारी  रू. अबिमा २७५.९ ५३२.६ ६२९.३ ७३८.६ ७९३. ९०४.९ रा.ले. के.त.र्ि.  

  र्निी रू. अबिमा १,००३.६ ७४७.९ ९२४.१ १,०३२.३ १,१२२.४ १,३०७.४ रा.ले. के.त.र्ि. 

  सहकारी रू. अबिमा - ७२.६ ८८.४ १०१.३ १०८.६ १२६.१ रा.ले. के.त.र्ि. 

३१ र्िस्ततृ मरुा प्रदाय िरृ्द्धदर प्रर्तशत १५.८ १७ १७ १७ १७ १७ िा.प्र. 
४
 ने.रा.बैं.   

३२ बैंक तथा र्ित्तीय संस्थाको र्नके्षप िरृ्द्धदर प्रर्तशत १८ २० २१ २१ २० २१ िा.प्र. 
४
 ने.रा.बैं.   

३३ र्निी के्षत्र तफि को किाि िरृ्द्धदर प्रर्तशत १९.४ २० २१ २१ २० २१ िा.प्र. 
४
 ने.रा.बैं.   

३४ 
प्राथर्मकता प्राप्त के्षत्रमा किाि प्रिाहको 

अनपुात 
प्रर्तशत १७.२ २५ २५ २५ २५ २५ िा.प्र. 

४
 ने.रा.बैं. 



३५ पयिटनबाट र्िदशेी मरुा आििन  

अमेररकी 

डलर 

करोडमा 

५२.८ ८९.९ १३२. १७६.४ २४७.८ ३५० िा.प्र. 
५
 सं.प.ना.उ.म. 
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नष्ट्तजा सचूक एकाइ 
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(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८  २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

३६ कुल गाहिस््य उत्पादनको अनपुातमा र्िपे्रर्र् प्रर्तशत २५.४ २५ २४ २३ २२.५ २२ िा.प्र. 
४
 ने.रा.बैं. 

३७ िनसं्या प्रर्त बैंक तथा र्ित्तीय संस्था शािा िना ३,३६३ ३,१२५ २,९२१ २,७७० २,६८२ २,६०० िा.प्र. 
४
 ने.रा.बैं.  

३८ िनसं्या प्रर्त र्बमा कम्पनी शािा िना १४,०२१ ११,९५९ १०,१९८ ८,७५२ ७,६२१ ६,६३४ िा.प्र.  र्ब.स. 

३९ कृर्र् र्बमामा आबद्ध कृर्क प्रर्तशत १ ४ ६.५ ८ ९ १० िा.प्र.  अ.म. 

  सरकारी ष्ट्वत्त                     

४० 
कुल गाहिस््य उत्पादनको अनपुातमा चाल ु

िचि 
प्रर्तशत २२.८ २२.६ २०.५ १९.९ १९.१ १७.९ ब.ि. अ.म.   

४१ 
कुल गाहिस््य उत्पादनको अनपुातमा पुुँिीगत 

िचि 
प्रर्तशत १३.६ १५.३ १६.८ १७.४ १७.६ १८.६ ब.ि. अ.म.   

४२ 
कुल गाहिस््य उत्पादनको अनपुातमा र्ित्तीय 

व्यिस्था 
प्रर्तशत ३.९ ४.२ ५.४ ५.६ ६.४ ६.८ ब.ि. अ.म.   

४३ कुल गाहिस््य उत्पादनको अनपुातमा आयकर  प्रर्तशत ५.६ ७.२ ७.७ ८.५ ९.३ १० िा.प्र.  अ.म.   

  अन्ध्तर-सरकारी ष्ट्वत्त                     

४४ 

संघीय र्ििा्य कोर्बाट प्रदेश तथा स्थानीय 

तहमा रािस्ि बाुँडफाुँट (कुल गाहिस््य 

उत्पादनको अनपुातमा) 

प्रर्तशत २.७ २.७ २.८ २.९ २.९ ३ ब.ि. अ.म.   

  
गररबी ष्ट्नवारण तथा असमानता 

न्ध्यूनीकरण 
                    

४५ 
कुल गाहिस््य उत्पादनको अनपुातमा 

सामार्िक सुरक्षामा र्िर्नयोर्ित रार्रिय बिेट 
प्रर्तशत ११.७ १२ १२.५ १३ १३.५ १३.७ िा.प्र.  अ.म.   

  सहकारी                     

४६ सहकारी संघ संस्थाको शेयर पुुँिी रू. अबिमा ७७.० ७९.० ८१.० ८३.० ८४.५ ८६.० िा.प्र.  ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   

४७ 
COPOMIS प्रर्ाली संचालन िएका सहकारी 

संस्था 
प्रर्तशत २० ३५ ५१ ६७ ८४ १०० िा.प्र.  ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   
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लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८  २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

४८ 
उत्पादन के्षत्रमा कृयाशील सहकारीलाई नमनूा 

सहकारीमा र्िकास 

सङ्््या 

(हिारमा) 
- 

२ ३ ३ ३ ३ 
िा.प्र. ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   

४९ सहकारी बिार स्थापना (िार्र्िक) सङ्््या 
- ५ ५ ३ - - 

िा.प्र. ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   

५० 
सहकारी शीत िण्डार र्नमािर् - प्रशोधन तथा 

िण्डारर् (िार्र्िक) 
सङ्््या 

१ १ १ १ १ १ 
िा.प्र. ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   

स्रोतः १ नेपाल जीवनस्ति सवेक्षण, २०१०/११ को आधािमा अनमुान, २ नेपाल जनसाांर््यक तथा स्वास्थ्य सभके्षण २०१६, ३ सांघीय सांिचनामा लघरु्वत्त सेवाको पहुाँच, २०७५,  ४ देशको वतामान आर्थाक तथा र्वत्तीय 

र्स्थर्त,  ५ नेपाल पयाटन तथ्याङ्ख क । 

२.  मानवपुिँजी ष्ट्नमााण तथा सबभावनाको पूणा उपयोग 

क्र. 

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  प्रभाव                     

१ अपेर्क्षत आयु (िन्म हुुँदाको) िर्ि ६९.७ ७१.० ७१.२ ७१.५ ७२.० ७२.० ने.ि.स्िा.स.
१
 रा.यो.आ.   

२ साक्षरता दर (५ िर्िमार्थ) प्रर्तशत ६५.९ ८५ ८८ ९१ ९४ ९६ रा. ि.ग. के.त.र्ि.   

३ साक्षरता दर (१५ िर्िमार्थ) प्रर्तशत ५८.० ६५ ७५ ८५ ९५ ९५ रा. ि.ग. के.त.र्ि.   

४ श्रमशर्क्त सहिार्गता दर (१५ िर्ि मार्थ) प्रर्तशत ३८.५ ४२ ४४ ४५ ४७ ४९ ने.श्र.स. के.त.र्ि.   

  असर                     

  स्वास््य तथा जनसङ्खया                     

५ स्िास््य उपचारमा व्यर्क्तगत िचिको अनपुात प्रर्तशत ५३ ४५ ४४ ४३ ४२ ४० ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म.   

६ मात ृमतृ्युदर (प्रर्त लाि िीर्ित िन्ममा) िना २३९ २०० १७५ १५० १२५ ९९ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म.   

७ 
५ िर्ि मरु्नको बाल मतृ्युदर (प्रर्त हिार िीर्ित 

िन्ममा) 
िना ३९ ३५ ३१ २८ २६ २४ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म.   

८ 
नििात र्शश ुमतृ्यदुर (प्रर्तहिार िीर्ित 

िन्ममा) 
िना २१ १८ १७ १६ १५ १४ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म.   
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ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

९ कुल प्रिनन दर 
प्रर्त 

मर्हला 
२.३ २.३ २.२ २.२ २.१ २.१ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म.   

१० र्कशोरी अिस्थाको प्रिनन (१९ िर्िमरु्न) प्रर्तशत  १३ १२ १० ९ ८ ६ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म.   

११ 
पर्हचान िएका क्षयरोगीमध्ये उपचारको 

सफलता दर 
प्रर्तशत ८६ ९० ९५ ९५ ९५ ९५ व्य. सू. प्र. स्िा.ि.म.   

१२ 

३० िर्िदेर्ि ७० िर्ि उमरे समहूका 

मार्नसहरूमा कार्डियोिास्कुलर रोग, क्यान्सर, 

मधमुेह िा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी दीघिकालीन 

रोगहरूबाट हुने मतृ्युदर 

प्रर्त हिार २.८ २.५४ २.४५ २.४० २.३५ २.३० व्य. सू. प्र. स्िा.ि.म.   

  ष्ट्शक्षा                     

१३ युिा साक्षरता दर (१५-२४ िर्ि) प्रर्तशत ९२ ९२ ९४ ९४ ९८ ९९ रा. ि.ग. के.त.र्ि.   

१४ 
प्रारर्म्िक बाल र्शक्षा तथा र्िकास/पिूि 

प्राथर्मक र्शक्षामा कुल िनाि दर 
प्रर्तशत ८५ ८८ ९० ९२ ९४ १०० व्य. सू. प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

१५ िदु िनािदर                     

  आधारितू तह (१-८)  प्रर्तशत ९३ ९६ ९८ ९९ ९९ ९९ व्य. सू. प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

   माध्यर्मक तह (९-१२) प्रर्तशत ४६ ४७ ५३ ५७ ६० ६५ व्य. सू. प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

१६ उच्च र्शक्षाको कुल िनाि दर प्रर्तशत १२ १४ १६ १८ २० २२ व्य. सू. प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

१७ र्िद्यालय छाड्ने दर            

 आधारितू तह (१-८)  प्रर्तशत ३.८ ३.४ २.९ २.५ १.५ १.० व्य. सू. प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

   माध्यर्मक तह (९-१२) प्रर्तशत २.६ २.१ १.८ १.५ १.० ०.५ व्य. सू. प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

१८ कक्षा ८ को र्नर्म्त र्सकाइ उपलर्ब्ध (औसत)                     

   गर्र्त स्कोर ३५ ४२ ५५ ५७ ६० ६३ व्य. सू. प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

   नेपाली स्कोर ४८ ५१ ५७ ६० ६२ ६६ व्य. सू. प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

   अङ््गे्रिी स्कोर ४१ ४८ ५५ ५७ ६० ६३ व्य. सू. प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

   र्िज्ञान स्कोर ४९ ५२ ५५ ५८ ६० ६३ व्य. सू. प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   
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जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१९ 
काम गने उमेर समहूका प्रार्िर्धक र 

व्यािसार्यक के्षत्रमा तार्लम प्राप्त िनसङ्््या  
प्रर्तशत ३१ ३५ ३८ ४२ ४५ ५० व्य. सू. प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

  अनुसन्ध्धान, ष्ट्वज्ञान तथा प्रष्ट्वष्ट्ध                     

२० 
कुल गाहिस््य उत्पादनको अनपुातमा 

अनसुन्धान र र्िकास िचि 
प्रर्तशत ०.३ ०.४ ०.५ ०.७ ०.९ १ िा.प्र.  र्श.र्ि.प्र.म.   

  युवा                      

२१ 
स्िरोिगार किाि प्राप्त गरी सञ्चालन िएका 

व्यिसायमा रोिगार प्राप्त गने युिा 

िना 

(हिारमा) 
_ १२ २४ ३६ ४८ ६० िा.प्र. यु.िे.म.   

२२ 
र्िपद ्व्यिस्थापन तथा स्ियंसेिकीय कायिमा 

सहिागी यिुा 

िना 

(हिारमा) 
_ १० २० ३० ४० ५० िा.प्र. यु.िे.म.   

  श्रम तथा रोजगारी                     

२३ रोिगारी र्सििना (िार्र्िक) 
िना 

(हिारमा) 
० ४०० ४५० ५०० ५५० ६०० व्य. सू. प्र. श्र.रो.सा.स.ुम.   

२४ रोिगारीमा औपचाररक के्षत्रको र्हस्सा  प्रर्तशत ३६.५ ४१ ४३ ४६ ४७.५ ५०.० ने.श्र.स. के.त.र्ि.   

२५ 
बाध्यकारी श्रमको दर (१५ िर्ि िा सोिन्दा 

मार्थ) 
प्रर्तहिार  १.२ १.० ०.७ ०.४ ०.२ ० ने.श्र.स. के.त.र्ि.   

२६ 
प्रर्त श्रर्मक िैदरे्शक रोिगारी लागत 

(श्रर्मकबाट व्यहोररएको) 

अमेररकी 

डलर 
१,००० ९०० ८५० ७७५ ७०० ६६७ व्य. सू. प्र. श्र.रो.सा.स.ुम.   

  प्रष्ट्तफल                     

  स्वास््य तथा जनसङ्खया                     

२७ ऋर्ात्मक िनसङ्््या िरृ्द्धदर िएका र्िल्ला र्िल्ला २७ २० १५ ११ ९ ७  रा.ि.ग. के.त.र्ि.   

२८ स्िास््य र्बमामा आबद्ध िएको िनसङ्््या प्रर्तशत ७ ४० ५० ६० ६० ६० िा.प्र. स्िा.ि.म.   

२९ प्रर्त लाि िनसं्यामा स्िास््यकमीको सं्या  सङ्््या १,०५० ४,४५० ४,४५० ४,४५० ४,४५० ४,४५० स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

३० प्रर्त लाि िनसङ्््यामा डाक्टरको  सङ्््या सङ्््या ७८ ८० ८५ ९० ९५ १०० स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

३१ पररिार र्नयोिनको आधरु्नक साधन प्रयोग दर प्रर्तशत ४३ ५२ ५२ ५२ ५३ ५३ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म.   



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

 

 

नर्तजा खाका | 499 

 

 

   

क्र. 

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

३२ स्िास््य संस्था माफि त प्रसरू्त सेिा र्लने मर्हला प्रर्तशत ५७ ६५ ६९ ७२ ७४ ७६ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म.   

३३ 
दक्ष स्िास््यकमीको उपर्स्थर्तमा सुत्केरी 

िएका मर्हला (िीर्ित िन्ममा) 
प्रर्तशत ५२ ६९ ७० ७१ ७३ ७९ स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

३४ 
प्रोटोकल अनसुार चार पटकसम्म गिििती 

िाुँच गने मर्हला 
प्रर्तशत ५० ७१ ७२ ७३ ७५ ८१ स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

३५ 
प्रोटोकल अनसुार बच्चाको िन्मपर्छ तीन 

पटक सेिा प्राप्त गने मर्हला 
प्रर्तशत १५ ५० ५५ ६० ६५ ७० स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

३६ र्िटार्मन ए प्राप्त गने गिििती मर्हला प्रर्तशत ७४ ७५ ७६ ७७ ८० ८५ स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

३७ 
तोर्कए बमोर्िमका सबै िोप पाउने 

बालबार्लका 
प्रर्तशत ७० ९० ९३ ९५ ९५ ९५ स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

३८ र्डपीटी हपे िोप तेस्रो प्राप्त गने बालबार्लका प्रर्तशत ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

३९ दादरुा िोप प्राप्त गने बालबार्लका प्रर्तशत ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

४० 
औलो रोगबाट संिर्मत व्यर्क्त (इन्डोिेनस 

संिमर् मात्र) 
सङ्््या ३५९ २०० १०० ५० २५ ० स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

४१ एचआइिीबाट नयाुँ संिर्मत व्यर्क्त प्रर्त लाि  ३० २२ २२ १९ १८ १७ स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

४२ 
गिििती मर्हला मध्ये पी एम टी सी टी सेिा 

पाएका मर्हला 
प्रर्तशत ७० ७५ ८० ८५ ९० ९५ स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

४३ क्षयरोग लाग्ने दर (Incidence Rate) 

प्रर्त एक 

लाि 

िनसं्या 

१५८ ८५ ७९ ७२ ६७ ६४ स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

४४ कालािारको संिमर् िएका व्यर्क्त 

प्रर्त दश 

हिार 

िनसं्या 

०.०८ ० ० ० ० ० स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

४५ हात्तीपाइले रोगको प्रिाि दर 
प्रर्त लाि 

िनसं्या 
३.२१ ० ० ० ० ० स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   
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जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

४६ औलो्िरो 
प्रर्त हिार 

िनसं्या 
०.०४ ०.०५ ०.०४ ०.०४ ०.०४ ०.०२ स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

४७  डेङ््ग ु सं्या ९८५ ४५५ ४२५ ३९५ ३६४ ३२५ स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

४८ एक्टीि िकोमा सं्या १३६ ८५ ८१ ७७ ७३ ६९ स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

४९ 
१४ िर्ि िा मार्थका व्यर्क्तहरूको सरु्ति 

सेिन/धमु्रपान दर 
प्रर्तशत ३०.८ २६.२ २६.० २५.० २४.३ २१.६ स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

  ष्ट्शक्षा                     

५० प्रर्त र्िद्याथी सरकारी िचि                      

  आधारितू तह (१-८)  रू. हिार १२ १५ १८ २१ २४ २४ शै.व्य.सू.प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

  माध्यर्मक तह (९-१२) रू. हिार ७ ९ ११ १३ १५ १७ शै.व्य.सू.प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

५१ र्शक्षक र्िद्याथी अनपुात                     

  आधारितू तह (१-८)  अनपुात  १:३३  १:३२  १:३१  १:३०  १:३० १:३० शै.व्य.सू.प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

  माध्यर्मक तह (९-१२) अनपुात  १:४१  १:३९  १:३५  १:३२  १:३०  १:३० शै.व्य.सू.प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

५२ पेशागत तार्लम प्राप्त र्शक्षक                      

  आधारितू तह (१-८)  प्रर्तशत ७६.६ ८१ ८६ ९१ ९७ ९९ शै.व्य.सू.प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

  माध्यर्मक तह (९-१२) प्रर्तशत ७७.१ ८१ ८६ ९१ ९७ ९९ शै.व्य.सू.प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

५३ 
माध्यर्मक तह (९-१२)मा छात्रिरृ्त्त पाउने 

र्िद्याथी  
प्रर्तशत १८ २० २२ २४ २५ २५ शै.व्य.सू.प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

५४ 
गरु्स्तर सुर्नर्ितता तथा प्रत्ययन प्राप्त 

क्याम्पस 
सं्या ३० ६० ९० १२० १६० २१० शै.व्य.सू.प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

५५ 
स्िच्छ पानी तथा सरसफाइ सरु्िधासर्हत 

शौचालय र्नमािर् िएका र्िद्यालय 
प्रर्तशत ५९ ६५ ७२ ७९ ८५ ९२ शै.व्य.सू.प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

५६ इन्टरनेट सुर्िधा पगेुको र्िद्यालय प्रर्तशत २८ ४० ५५ ७० ८० ९५ शै.व्य.सू.प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   
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जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  अनुसन्ध्धान, ष्ट्वज्ञान तथा प्रष्ट्वष्ट्ध                     

५७ 
उच्च र्शक्षामा प्रार्िर्धक र्िर्य अध्ययन गन े

र्िद्याथीको अनपुात 
प्रर्तशत २३ २५ २७ २९ ३१ ३३ शै.व्य.सू.प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

५८ 
माध्यर्मक र्शक्षामा प्रार्िर्धक र्िर्य अध्ययन 

गने र्िद्याथीको अनपुात 
प्रर्तशत १० १५ १६ १७ २२ ३० शै.व्य.सू.प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

५९ र्िज्ञान अध्ययन केन्र स्थापना  (िार्र्िक) सं्या ० १ ० २ १ ३ शै.व्य.सू.प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

६० र्िर्य के्षत्रगत िैज्ञार्नक अध्ययन/अनसुन्धान सं्या १,००० १,०५० १,१०० १,२०० १,२५० १,४०० शै.व्य.सू.प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

६१ र्डएनए डाटाबसे  सं्या ९०० ९४० ९६५ १,००० १,०२५ १,०५० शै.व्य.सू.प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

६२ अनसुन्धान िरृ्त्त उपलब्धता सं्या १०० ११० १२० १३५ १५० १७० शै.व्य.सू.प्र. र्श.र्ि.प्र.म.   

  युवा                     

६३ निप्रितिन केन्र  (िार्र्िक) सं्या ० १ १ १ १ १ िा.प्र.  यु.िे.म.   

६४ निप्रितिन केन्रबाट प्रर्शक्षर् प्राप्त गने युिा  सं्या ० ० ५०० ७५० १००० १२५० िा.प्र.  यु.िे.म.   

६५ युिा क्लबमाफि त नेततृ्ि अभ्यास गने यिुा 
सं्या 

(हिारमा) 
१८ ३७ ५५ ७३ ९१ ११० िा.प्र.  यु.िे.म.   

६६ 
स्िरोिगार कोर्माफि त किाि प्राप्त गरी 

स्िरोिगार िएका यिुा 

सं्या 

(हिारमा) 
६८ ८० ९२ १०२ ११६ १२८ िा.प्र.  यु.िे.म.   

६७ 
युिा तथा िेलकुद के्षत्रको पिूािधार र्नमािर् 

कायिमा रोिगार प्राप्त गने यिुा  

सं्या 

(हिारमा) 
०.६ ३.० ५.७ ८.७ १२.२ १६.२ िा.प्र.  यु.िे.म.   

  श्रम तथा रोजगारी                     

६८ के्षत्रगत थप रोिगारी र्सििना (िार्र्िक)                     

  सािििर्नक 
सं्या 

(हिारमा) 
- ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ िा.प्र.  श्र.रो.सा.स.ुम.   

  र्निी 
सं्या 

(हिारमा) 
- ३५० ३५० ३५० ३५० ३५० िा.प्र.  श्र.रो.सा.स.ुम.   

  सहकारी सं्या - १७ १७ १७ १७ १७ िा.प्र.  श्र.रो.सा.स.ुम.   
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जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

(हिारमा) 

६९ स्िरोिगारी र्सििना (िार्र्िक) 
सं्या 

(हिारमा) 
- १०० १०० १०० १०० १०० िा.प्र.  श्र.रो.सा.स.ुम.   

७० 
सीप र्िकास तार्लम केन्रको स्तरोन्नर्त र 

स्थापना (िार्र्िक) 
सं्या - ३ ३ ३ ३ ३ िा.प्र.  श्र.रो.सा.स.ुम.   

७१ आप्रिासी स्रोत केन्र स्थापना र सञ्चालन  र्िल्ला २२ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ िा.प्र.  श्र.रो.सा.स.ुम.   

७२ 
िैदेर्शक रोिगारीका गन्तव्य मलुुकमा 

दतुािासबाट सेल्टर हाउस सञ्चालन  
सं्या ५ ७ ९ ११ १३ १५ िा.प्र.  श्र.रो.सा.स.ुम.   

७३ 
िैदेर्शक रोिगारीका लार्ग व्यािसार्यक 

सीपमलूक तार्लम प्राप्त व्यर्क्त 

सं्या 

(हिारमा) 
४ ८ २० ५० ६५ ७० िा.प्र.  श्र.रो.सा.स.ुम.   

७४ 
िैदेर्शक रोिगारीका लार्ग रोिगारमलूक 

अर्िमिुीकरर् तार्लम प्राप्त व्यर्क्त 

सं्या 

(हिारमा) 
- ५० ७५ १०० १२५ १५० िा.प्र.  श्र.रो.सा.स.ुम.   

७५ बालश्रम र्नरीक्षर् िएका प्रर्तष्ठान सं्या  २०० ५०० १,००० २,००० ३,५०० ५,००० िा.प्र.  श्र.रो.सा.स.ुम.   

स्रोतः १ नेपाल जनसाांर््यक तथा स्वास्थ्य सभेक्षण २०१६ को बाल मतृ्युदिमा आधारित । 

३.  सवासलुभ आधषु्ट्नक पवूााधार एवम ्सघन अन्ध्तरआबद्धता 
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सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 
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ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  प्रभाव                     

१ 
कुल गाहिस््य उत्पादनमा यातायात के्षत्रको 

योगदान 
प्रर्तशत ५.१ ५.२ ५.० ५.० ४.९ ४.९ रा.ले. के.त.र्ि.   

२ 
कुल गाहिस््य उत्पादनमा सञ्चार तथा सूचना 

प्रर्िर्ध क्षेत्रको योगदान 
प्रर्तशत ०.८० ०.९ १.१ १.३ १.५ १.६ रा.ले. के.त.र्ि.   

३ 
३० र्मनेटसम्मको दरुीमा यातायात पहुुँच पगेुको 

पररिार 
प्रर्तशत ८२ ८६ ९१ ९२ ९४ ९५ ने.िी.स. के.त.र्ि.   
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(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

४ सडक घनत्ि  

र्क.र्म. 

प्रर्त िगि 

र्क.र्म 

०.५५ ०.५९ ०.६२ ०.६८ ०.६९ ०.७४ िा.प्र.  िौ.प.ूया.म.   

५ इन्टरनेटमा पहुुँच प्राप्त िनसं्या प्रर्तशत ६५.९ ६८ ७१ ७४ ७७ ८० िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

  असर                     

६ 
र्िद्युतीय शासन र्िकास सूचकाङ््क (E-

governance Development Index) 
सूचकाङ््क ०.४७ ०.५२ ०.५८ ०.६१ ०.६५ ०.६८ िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

  यातायात पूवााधार                     

७ 
तराईमा एक घण्टा र पहाडमा दईु घण्टार्ित्र 

यातायात सेिामा पहुुँच पगेुको िनसं्या 
प्रर्तशत ६५ ६८ ७२ ७७ ८५ ९० ने.िी.स. के.त.र्ि.   

८ रार्रिय रािमागि  (दईु लेनसम्म, कालोपत्रे) र्क.र्म. ५,९९४ ७,१९४ ८,४९४ ९,७९४ ११,०९४ १२,३०० व्य.सू.प्र. िौ.प.ूया.म.   

९ रार्रिय रािमागि  (दईु लेनमार्थ, रुतमागि समेत) र्क.र्म. ९६ १५५ २२५ ३४५ ७४५ १,१७४ व्य.सू.प्र. िौ.प.ूया.म.   

१० रार्रिय रािमागि (नयाुँ ि्याक र्नमािर्) 
र्क.र्म. 

(िार्र्िक) 
२६० ३५० ३५० ४०० ४०० ३०० व्य.सू.प्र. िौ.प.ूया.म.   

११ 
रार्रिय रािमागि पनुस्थािपना तथा पनुर्निमािर् 

(िार्र्िक) 
र्क.र्म. १८२ २०० २२५ २२५ २५० २५० व्य.सू.प्र. िौ.प.ूया.म.   

१२ 
रार्रिय रािमागि आिर्धक ममित-संिार 

(िार्र्िक) 
र्क.र्म. ३२० ३०० ७२९ ७५० ७७५ ८०० व्य.सू.प्र. िौ.प.ूया.म.   

१३ रार्रिय रािमागि र्नयर्मत ममित-संिार (िार्र्िक) र्क.र्म. ९,१५५ ८,४११ ७,१८७ ७,२०० ७,२२५ ७,२५० व्य.सू.प्र. िौ.प.ूया.म.   

१४ प्रादेर्शक रािमागि (कालोपत्रे) र्क.र्म. १,८०० २,९०० ४,१०० ५,३०० ६,६०० ७,९०० व्य.सू.प्र. िौ.प.ूया.म.   

१५ रेलमागि (स्तरोन्नर्त/नयाुँ ि्याक) र्क.र्म. ४२ ६५ ११५ १९० २६० ३४८ व्य.सू.प्र. िौ.प.ूया.म.   

१६ आन्तररक हिाई यातायात प्रयोग गने यात्र ु
सं्या 

(लािमा) 
२८.४८ ३१.३३ ३४.४६ ३७.९० ४१.६९ ४५.९९ िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

१७ अन्तरािर्रिय हिाई यातायात प्रयोग गने यात्र ु
सं्या 

(लािमा) 
४३.५३ ४७.८९ ५२.६८ ५७.९४ ६३.७४ ६९.५४ िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   
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जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  ऊजाा                     

१८ र्िद्युतमा पहुुँच पगेुको िनसं्या प्रर्तशत ८८.० ९२ ९६ ९८ १०० १०० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

  सञ्चार                     

१९ सञ्चार क्षेत्रबाट रोिगारी र्सििना  
सं्या 

(हिारमा) 
२०० २४० २८८ ३४४ ४१४ ५०० िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

२० टेर्लफोन (सबै प्रकारका) घनत्ि प्रर्तशत १३७ १३९ १४० १४० ११५ ९८ िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

२१ प्रसारर्मा पहुुँच प्राप्त िनसं्या                     

   रेर्डयो  प्रर्तशत ८६ ९० ९२ ९६ ९८ १०० िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

  आधरु्नक टेर्लर्ििन प्रर्तशत ७२ ७६ ८२ ८८ ९४ १०० िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

२२ अनलाइन माफि त सरकारी सेिा प्रिाह (प्रकार) सं्या २० ३० ३५ ४२ ५० ५५ िा.प्र.  सं.मा.सा.प्र.म.   

  शहरी ष्ट्वकास                     

२३ बहृत शहरी के्षत्र र्िकास (मेगा र्सर्ट) सं्या ३ ३ ३ ३ ३ ३ िा.प्र.  श.र्ि.म.   

२४ र्हमाली शहर र्िकास सं्या ५ ५ ५ ५ ५ ५ िा.प्र.  श.र्ि.म.   

२५ नयाुँ शहर र्नमािर् सं्या २७ २७ २७ २७ २७ २७ िा.प्र.  श.र्ि.म.   

  स्थानीय पवूााधार                     

२६ सडक पगेुका स्थानीय तहको केन्र सं्या ७११ ७१९ ७५३ ७५३ ७५३ ७५३ िा.प्र.  सं.मा.सा.प्र.म.   

  प्रष्ट्तफल                     

  ऊजाा                     

२७ प्रसारर् तथा र्ितरर् लाइन र्नमािर्                      

  प्रसारर् लाइन  (६६ के.र्ि. तथा मार्थका ) स. र्क.र्म. ३,९९० ४,४३० ५,४३० ५,९३० ६,४३० ८,००० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

  र्ितरर् लाइन (३३ के.र्ि.) स. र्क.र्म. ४,९०५ ५,५०० ६,१०० ६,५०० ७,१०० ७,३०० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

  यातायात पूवााधार                     

२८ नयाुँ सडक र्नमािर् र्क.र्म. १,१०० १,४५० १,८०० २,२०० २,६०० २,९०० िा.प्र.  िौ.प.ूया.म.   
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जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

२९ सडक पलु र्नमािर् सं्या ३०० ६०० ९०० १,२०० १,५५० १,९०० िा.प्र.  िौ.प.ूया.म.   

३० रार्रिय रािमागि आिर्धक ममित-संिार र्क.र्म. ३०० ७२९ ७५० ७७५ ८०० ८२५ िा.प्र.  िौ.प.ूया.म.   

३१ रार्रिय रािमागि र्नयर्मत ममित-संिार र्क.र्म. ८,४११ ७,१८७ ७,२०० ७,२२५ ७,२५० ७,३०० िा.प्र.  िौ.प.ूया.म.   

३२ र्द्वपक्षीय हिाई सम्झौता िएका मलुुक सं्या ३९ ४० ४१ ४२ ४४ ४६ िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

३३ अन्तरािर्रिय तथा के्षत्रीय र्िमानस्थल सं्या १ ३ ३ ३ ३ ४ िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

३४ आन्तररक र्िमानस्थलको स्तरोन्नर्त सं्या ३२ ३४ ३७ ३९ ४१ ४२ िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

  सूचना तथा सञ्चार                     

३५ सञ्चार ग्राम सं्या - १ १ १ १ ७ िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

३६ सरकारी डाटा सेन्टर सं्या २ २ २ ३ ५ ५ िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

३७ अर्प्टकल फाइबर र्िस्तार स.र्क.र्म. ९,३२० १०,३७० १२,६२० १९,१७० २५,७२० २५,७२० िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

३८ 
रुत डाुँक सेिाको (EMS) सञ्िाल माफि त ्

नेपालसुँग िोर्डएका मलुुक 
सं्या ३९ ४२ ४४ ४६ ४८ ५१ िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

३९ सुरर्क्षत मरुर् स्थापना र सञ्चालन सं्या - - - १ १ १ िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

४० फोर-िी/एल.टी.ई.सेिा र्िस्तार (प्रयोगकताि) प्रर्तशत ९.१ २० ४० ५० ६० ६५ िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

४१ र्फक्स्ड िोडव्याण्ड सेिा र्िस्तार प्रर्तशत १४.२ १८ २२ २८ ३५ ४३ िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

४२ मोबाइल िोडब्याण्ड सेिा र्िस्तार प्रर्तशत ५१.६ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

४३ आन्तररक रुत डाुँक सेिा (EMS) र्िस्तार  र्िल्ला  ६० ६४ ६८ ७२ ७४ ७७ िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

४४ र्डर्िटल साक्षरता प्रर्तशत ४० ५५ ६८ ७५ ८० १०० िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

४५ सूचना प्रर्िर्धसम्बन्धी उद्योग  सं्या २,७९६ २,९३५ ३,०८१ ३,२३५ ३,३९६ ३,५६५ िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

४६ रार्रिय ज्ञान पाकि  स्थापना सं्या - - - ७ ७ ७ िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

  शहरी ष्ट्वकास                     

४७ 
नगरपार्लकाहरूको एकीकृत शहरी र्िकास 

योिना 
सं्या १८५ १८५ १८५ १८५ १८५ २९३ िा.प्र.  श.र्ि.म.   

४८ शहरी सडक स्तरोन्नर्त (िार्र्िक) र्क.र्म. १५० २५० २५० २५० २५० २५० िा.प्र.  श.र्ि.म.   
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जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

४९ सतह नाली र्नमािर् (िार्र्िक) र्क.र्म. २५० २५० २५० २५० २५० २५० िा.प्र.  श.र्ि.म.   

५० बसपाकि  र्नमािर् िटा २५ ३५ ४५ ५५ ६५ ७५ िा.प्र.  श.र्ि.म.   

५१ सिाहल तथा सम्मलेन केन्र र्नमािर् सं्या ५ ७ ७ ७ ७ ७ िा.प्र.  श.र्ि.म.   

  स्थानीय पवूााधार                     

५२ कालोपत्रे गररएको ग्रामीर् सडक र्क.र्म. ३,९४६ ४,२५६ ५,२५६ ६,२५६ ७,२५६ ७,७५६ िा.प्र.  सं.मा.सा.प्र.म.   

५३ ग्रािले गररएको ग्रामीर् सडक र्क.र्म. १३,१५१ १४,६५१ १५,६५१ १६,६५१ १७,१५१ १९,१५१ िा.प्र.  सं.मा.सा.प्र.म.   

५४ कच्ची (माटे) ग्रामीर् सडक  र्क.र्म. ४३,०६६ ४४,०६६ ४४,९६६ ४९,७६६ ४६,४६६ ४७,०६६ िा.प्र.  सं.मा.सा.प्र.म.   

५५ स्थानीय सडक पलु र्नमािर् सं्या ४१६ ४७६ ५५६ ६३६ ७०६ ७६६ िा.प्र.  सं.मा.सा.प्र.म.   

५६ झोलुङ््गे पलु र्नमािर् सं्या ८,०३५ ८,६३५ ९,४३५ १०,४३५ १०,६८५ १०,९३५ िा.प्र.  सं.मा.सा.प्र.म.   

 

४.  उच्च र ष्ट्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व 
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(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 
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ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम  २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  प्रभाव                     

१ अथितन्त्रमा के्षत्रगत योगदान                     

  प्राथर्मक के्षत्र प्रर्तशत २७.६ २६.६ २५.८ २४.७ २४.० २३.० रा.ले. के.त.र्ि.   

  र्द्वतीय के्षत्र प्रर्तशत १४.६ १५.४ १६.१ १६.९ १७.४ १८.१ रा.ले. के.त.र्ि.   

  ततृीय के्षत्र प्रर्तशत ५७.८ ५७.९ ५८.१ ५८.४ ५८.६ ५८.९ रा.ले. के.त.र्ि.   

२ अथितन्त्रमा के्षत्रगत योगदान                     

  उत्पादनमलूक उद्योग प्रर्तशत ५.६ ५.७ ५.९ ६.१ ६.२ ६.५ रा.ले. के.त.र्ि.   

  र्नमािर् प्रर्तशत ७.८ ८.० ८.२ ८.४ ८.४ ८.६ रा.ले. के.त.र्ि.   

  ऊिाि प्रर्तशत १.० १.१ १.२ १.३ १.४ १.५ रा.ले. के.त.र्ि.   

  पयिटन प्रर्तशत २.७ ५.० ६.० ७.० ८.५ १०.० रा.ले. के.त.र्ि.   
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सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम  २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

३ श्रम उत्पादकत्ि रू. हिार १८४.६ २१५.१ २३०.३ २४५.५ २६०.० २७६.० ने.श्र.स. के.त.र्ि.   

४ कृर्र्को उत्पादकत्ि (प्रमिु बाली) 
मे.ट. प्रर्त  

हके्टर 
३.१ ३.३ ३.५ ३.७ ३.९ ४.० िा.प्र.  कृ.प.र्ि.म.   

५ प्रर्तव्यर्क्त र्िद्युत उपिोग 
र्कलोिाट  

घण्टा 
२४५ ३२५ ४५० ६०० ६५० ७०० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

  असर                     

  कृष्ट्ष तथा वन                     

६ कृर्र् श्रम उत्पादकत्ि (अमेररकी डलर ) 
प्रर्तव्यर्क्त 

प्रर्त हके्टर 
५४९ ५९० ६३० ६७० ६९५ ७१५ िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   

७ कृर्र्योग्य िर्मनको उत्पादकत्ि 

अमेररकी 

डलर  प्रर्त 

हके्टर 

३,१३४ ३,३४७ ३,५७५ ३,८१८ ४,०७७ ४,३४८ िा.प्र.
१
 कृ.प.र्ि.म.   

८ प्रमिु कृर्र् बाली तथा उपिको उत्पादकत्ि                     

  धान 
मे.ट. प्रर्त  

हके्टर 
३.७६ ३.९० ४.१६ ४.३० ४.४० ४.५० िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   

  मकै 
मे.ट. प्रर्त  

हके्टर 
२.८१ ३.२० ३.५५ ३.८० ३.९० ४.०० िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   

  गहुुँ 
मे.ट. प्रर्त  

हके्टर 
३.० ३.२ ३.३ ३.४ ३.५ ३.५ िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   

  कोदो 
मे.ट. प्रर्त  

हके्टर 
१.२ १.२ १.३ १.३ १.३ १.३ िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   

  फापर 
मे.ट. प्रर्त  

हके्टर 
१.१ १.१ १.२ १.२ १.२ १.२ िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   

  तरकारी 
मे.ट. प्रर्त  

हके्टर 
१४.१ १५.६ १७.१ १९.१ १९.६ २०.० िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   
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जोष्ट्खम  २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  आल ु
मे.ट. प्रर्त  

हके्टर 
१६.४ १७.८ १९.२ २०.६ २१.२ २२.० िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   

  दलहन 
मे.ट. प्रर्त  

हके्टर 
१.२ १.२ १.२ १.३ १.३ १.३ िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   

  तेलहन 
मे.ट. प्रर्त  

हके्टर 
१.१ १.२ १.२ १.२ १.२ १.३ िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   

  फलफूल 
मे.ट. प्रर्त  

हके्टर 
९.८ १०.५ ११.२ ११.७ ११.९ १२.० िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   

  माछा 
मे.ट. प्रर्त  

हके्टर 
४.९ ५.० ५.० ५.० ५.५ ६.० िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   

  दधु 
दधुाल ुपश ु

िेत र्लटर 
१,०५० १,१०० १,२०० १,३०० १,४०० १,४८७ िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   

  मास ु

 केिी प्रर्त 

िध 

गररएको 

पश ु 

७५ ७७ ७९ ८१ ८३ ८५ िा.प्र.
१
 कृ.प.र्ि.म.   

  अन्डा 
गोटा  प्रर्त 

पन्छी 
२४५ २५० २५२ २५५ २५८ २६० िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   

९ प्रमिु बालीहरूको बीउ प्रर्तस्थापन दर  प्रर्तशत १६ १८ २० २२ २४ २५ िा.प्र.
१
 कृ.प.र्ि.म.   

१० माटोमा िैर्िक पदाथिको मात्रा प्रर्तशत १.९६ २.०० २.१ २.२ २.३ २.४ िा.प्र.
१
 कृ.प.र्ि.म.   

  वन                     

११ िन के्षत्रबाट प्राप्त अनमुार्नत रािस्ि रकम रू. अबि ३.० ३.१ ४.० ४.५ ५.० ६.० िा.प्र.  ि.िा.म.   

१२ काठ उत्पादन  
घनर्फट 

(लािमा) 
१९४ २०० २२५ २५० २७५ ३०० िा.प्र.  ि.िा.म.   
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जोष्ट्खम  २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  ष्ट्सिँचाइ                     

१३ 
र्सुँचाइयोग्य िरू्ममध्ये िरै्िरर र्सुँचाइ सुर्िधा 

पगेुको िरू्म 
प्रर्तशत ३३ ३४ ३६ ३९ ४४ ५० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

१४ कुल र्संर्चत के्षत्रफल 
हके्टर 

(हिारमा) 
१,४७३ १,४९३ १,५३५ १,५९० १,६७५ १,७७३ िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

१५ नयाुँ प्रर्िर्धको र्सुँचाइ सरु्िधा पगेुको िरू्म 
हके्टर 

(हिारमा) 
२.४ २.२ ४.६ ६.८ ८.५ ७.० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

१६ साना र्सुँचाइ सरु्िधा पगेुको के्षत्रफल 
हके्टर 

(हिारमा) 
२२.० २५.५ २९.५ ३४.५ ३९.५ ४५.० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

  उद्योग                     

१७ 
औद्योर्गक लगानी  

(आ.ि. २०७५/७६ को र्स्थर मलू्यमा) 
रू. अबि - ४९३ ५८४ ६५१ ७०६ ८१० िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

१८ 
औद्योर्गक के्षत्रको रोिगारीमा ठूला उद्योगको 

र्हस्सा 
प्रर्तशत ७.१ ७.५  ८.५ ९.५   १० १०.९ िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

१९ 
लघ,ु घरेलु तथा साना उद्योगबाट थप रोिगारी 

र्सििना 

सं्या 

(हिारमा) 
 १३९ १८० १८५ १९० २०० २०० िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

  वाष्ट्णज्य                     

२० 
कुल गाहिस््य उत्पादनमा िस्त ुतथा सेिा 

र्नयाितको अनपुात 
प्रर्तशत ९.० १०.१ ११.३ १२.६ १४.१ १५.७ िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

२१ 
कुल गाहिस््य उत्पादनमा िस्त ुतथा सेिा 

आयातको अनपुात 
प्रर्तशत ५०.८ ५०.९ ५०.९ ५०.९ ५१.० ५१.० िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

२२ 
कुल गाहिस््य उत्पादनको अनपुातमा व्यापार 

घाटा (िस्त ुतथा सेिा) 
प्रर्तशत ४१.८ ४०.८ ३९.६ ३८.३ ३६.९ ३५.३ िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

२३ आन्तररक व्यापारको िेड मार्ििन प्रर्तशत १३.० १२.५ १२.० ११.५ ११.० १०.० ने. र्ि.व्या.स. के.त.र्ि.   
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जोष्ट्खम  २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  ऊजाा                     

२४ र्िद्युत उत्पादन (िर्डत क्षमता) मेगािाट १,२५० २,२१९ ३,१७९ ३,६९९ ४,१३३ ५,२७० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

  िलर्िद्युत मेगािाट १,१२८ २,०७६ ३,०१० ३,५०० ३,९०० ५,००० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

  थमिल प्लान्ट मेगािाट ५३.४ ५३.४ ५३.४ ५३.४ ५३.४ ५३.४ िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

  िैकर्ल्पक ऊिाि (निीकरर्ीय) मेगािाट ६७.८ ८९.८ ११५.३ १४५.८ १७९.३ २१६.६ िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

  सौयि ऊिाि (र्निी क्षेत्र प्रिर्द्धित) मेगािाट - १० १०० २५० ४०० ५५० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

२५ र्िद्युत चहुािट (उत्पादनमा) प्रर्तशत १५.३२ १४.३० १३.८० १३.३० १२.८० १२.३२ िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

२६ यातायातमा र्िद्युतीय सिारी साधनको र्हस्सा प्रर्तशत - ५.० १५.० २५.० ३०.० ३५.० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

२७ 
िाना पकाउन मु् य रूपमा र्िद्युत प्रयोग गने 

पररिार 
प्रर्तशत ०.९ ३.० ७.० १०.० १५.० २०.० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

  पयाटन तथा नागररक उड्डयन                     

२८ र्िदशेी पयिटक आगमन 
सं्या 

(हिारमा) 
१,१९७ १,५५० २,००० २,४५० २,९५० ३,५०० िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

२९ र्िदशेी पयिटकको औसत बसाई र्दन १२.७ १३.० १३.५ १४.० १४.४ १५.० िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

३० प्रर्त पयिटक िचि (प्रर्त र्दन) 
अमेररकी 

डलर 
४८ ५६ ६१ ६३ ८५ १०० िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

३१ पयिटन के्षत्रमा थप प्रत्यक्ष रोिगारी र्सििना 
सं्या 

(हिारमा) 
२०० ५८ ७५ ७५ ८३ ९१ िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

  प्रष्ट्तफल                     

  कृष्ट्ष                      

३२ कृर्र् अर्िमिुीकरर् सूचकाङ््क 
सूचका

ङ््क 
- ०.३ ०.३ ०.३ ०.३ ०.३ िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   

३३ व्यािसार्यक कृर्र् फमि 
सं्या 

(हिारमा) 
२४.२ २६ २८ ३० ३३ ३५ रा.आ.ग. के.त.र्ि.   
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जोष्ट्खम  २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

३४ मलिाद आपरू्ति (रासायर्नक/प्राङ््गाररक) 
मे.ट. 

(हिारमा) 
३६४ ३८६ ५०० ५५० ६०० ६०० िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   

३५ उन्नत िातका बीउ उत्पादन 
मे.ट. 

(हिारमा) 
३४.६ ३६.४ ३९.२ ४१.९ ४३.७ ४५.५ िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   

३६ पश ुचौपायामा िोप सेिा 
सं्या 

(लािमा) 
९४ ९५ १०३ ११० ११८ १२४ िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   

३७ पन्छीमा िोप सेिा 
सं्या 

(लािमा) 
३०० ३१५ ३४२ ३६२ ४०० ४५० िा.प्र.

१
 कृ.प.र्ि.म.   

३८ पश ुचौपायाहरूका लार्ग िोप उत्पादन  
सं्या 

(लािमा) 
९४ ९५ १०३ ११० ११८ २४४ िा.प्र.  कृ.प.र्ि.म.   

३९ पन्छीहरूका लार्ग िोप उत्पादन  
सं्या 

(लािमा) 
३०० ३१५ ३४२ ३६२ ४०० ४५० िा.प्र.  कृ.प.र्ि.म.   

४० कृर्त्रम गिािधान (नस्ल सुधारको लार्ग) सं्या  ६२२ ६५५ ६८९ ७२४ ७५९ ७९५ िा.प्र.
१
 कृ.प.र्ि.म.   

४१ घाुँसको बीउ उत्पादन मे.ट. ७८३ ८८६ ९८९ १,०९२ १,१९६ १,३०० िा.प्र.
१
 कृ.प.र्ि.म.   

  वन                     

४२ िकृ्षरोपर् गररएको के्षत्रफल 
हके्टर 

(हिारमा) 
४ ७ १० १५ २० ३० िा.प्र.  ि.िा.म.   

४३ र्बरुिा उत्पादन (िार्र्िक) 
सं्या 

(करोडमा) 
२०.५ २२ २५ २५ ३० ३० िा.प्र.  ि.िा.म.   

४४ िन्यिन्तकुो पालन प्रिार्त - २ २ २ २ २ िा.प्र.  ि.िा.म.   

४५ िनिन्य उद्यमको र्िकास तथा प्रिद्धिन सं्या २,००० २,००० २,००० २,००० २,००० २,००० िा.प्र.  ि.िा.म.   

४६ िैज्ञार्नक िन व्यिस्थापन िएको क्षेत्रफल 
हके्टर 

(हिारमा) 
८४ ९० ९५ १०० ११० १२० िा.प्र.  ि.िा.म.   

४७ दताि िएका र्निी िन र्िकास 
हके्टर 

(हिारमा) 
२.३६ २.५ ३.० ३.५ ४.० ५.० िा.प्र.  ि.िा.म.   
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जोष्ट्खम  २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

४८ 
गैरकाष्ठ िनपैदािारको व्यािसार्यक िेती 

गररएको क्षेत्रफल 
हके्टर - ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० र्ड.पी.आर ि.िा.म.   

  ष्ट्सिँचाइ                     

४९ र्संर्चत के्षत्रफल र्िस्तार                     

  सतह र्सुँचाइ  हके्टर ३,३६५ ३,९५० ९,६०० २१,३०० २६,१४० १९,१७० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

  िरू्मगत र्सुँचाइ  हके्टर ३४० १,००० २,००० १३,००० १३,००० १३,००० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

  नयाुँ प्रर्िर्धमा आधाररत र्सुँचाइ  हके्टर २०० २,२०० ४,६४० ६,८०० ८,४८० ७,००० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

५० ममित सम्िारबाट र्सर्ञ्चत के्षत्रफल हके्टर २३७ २३७ २३७ २३७ २३७ २३७ िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

  उद्योग                     

५१ उद्योग दताि (िार्र्िक)                     

  ठूला उद्योग  िटा ३०३ ४५० ५०० ५५० ६००  ६५०  िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

  मझौला उद्योग  िटा ५५ ८० ९० १०० ११०  १२०  िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

  लघ,ु घरेलु तथा साना उद्योग  
सं्या 

(हिारमा) 
३२ ३३ ३४ ३५ ३६  ३७  िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

५२ दताि गररएका पटेेन्ट सं्या २ १० १५ २० २५ २५ िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

५३ लघ ुउद्यमीको स्तरोन्नर्त 
िना 

(हिारमा) 
३२.० २५.५ ३५.६ ४५.७ ४७.० ५०.० िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

५४ लघ ुउद्यमी र्सििना 
िना 

(हिारमा) 
२७ ३० ३० ३० ३५ ४० िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

५५ औद्योर्गक क्षेत्र सं्या १० ११ १२ १३ १४ १५ िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

५६ र्िशेर् आर्थिक क्षेत्र सं्या १ ३ ३ ४ ४ ५ िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

५७ औद्योर्गक ग्राम सं्या १ ७१ १४१ २११ २८१ ३५१ िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

५८ गरु्स्तर प्रयोगशाला सं्या १०  १ १ १ २ १ ३ १ ४  १५ िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

५९ र्बिनेस इन्कुबेसन सेन्टर सं्या                 -    २७६ २७६ ७५३ ७५३ ७५३ िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   
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ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम  २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

६० िानी अन्िेर्र्को क्षेत्रफल 

िगि 

र्क.र्म. 

(हिारमा) 

४३.२ ४४.५ ४५.७ ४६.९ ४८.१ ४९.३ िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

  वाष्ट्णज्य                     

६१ िस्त ुर्नयाित रू. अबिमा ९७ ११५ १३८ १६५ १९८ २३८ िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

६२ िस्त ुर्नयाितमा औद्योर्गक उत्पादनको अंश प्रर्तशत ११.४ १२.४ १३.४ १४.५ १५.७ १७.० िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

  पयाटन तथा नागररक उड्डयन                     

६३ 
नेपाल आउने अन्तरािर्रिय र्िमानमा उपलब्ध 

र्सट 

सं्या 

(लािमा) 
८० ९० १२० १३० १४० १५० िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

६४ पयिटन स्तरको होटल र बेड                 
 

  

  ५ तारे होटल 

होटल 

सं्या 
१५ १८ २१ २४ २६ ३० िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

बेड सं्या ३,१४६ ३,७५६ ४,३६५ ४,९०० ५,३०० ६,१२० िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

  १–४ तारे होटल 

होटल 

सं्या 
१२४ १५९ १९५ २२५ २५० २७५ िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

बेड सं्या १०,६९७ १३,५१५ १६,५७५ १९,१२५ २१,२५० २३,३७५ िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

  अन्य होटल 

होटल 

सं्या 
९७७ १,२३७ १,४९७ १,७४७ १,९९७ २,१५० िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

बेड सं्या २९,१३६ ३७,११० ४४,९१० ५२,४१० ५९,९१० ६४,५०० िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

  होमस्टे र क्षमता 
सं्या २५६ ३०२ ३५९ ३८६ ४४९ ४९० िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

बेड सं्या ९४८ १,२१० १,४४० १,५४४ १,८०५ १,९६० िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

६५ पदमागि र्क.र्म. १८८ ३६८ ५५६ ७४६ ९४१ १,१४६ िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

६६ 
पर्हचान तथा र्िकास िएका पयिटकीय 

गन्तव्यस्थल 
सं्या १९२ १९२ २०८ २२० २२६ २३० िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   
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जोष्ट्खम  २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

६७ पयिटन के्षत्रमा उत्पार्दत दक्ष िनशर्क्त सं्या  १०,००० १३,००० १५,००० १५,५०० १५,६९० १६,११० िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

  आष्ट्थाक तथा ष्ट्वत्तीय के्षत्र                     

६८ बाली सुरक्षर् र्प्रर्मयम अनदुान  हके्टर ५२५ ६८३ ८८७ १,१५३ १,४९९ १,९४९ िा.प्र.  अ.म.   

६९ कृर्र् तथा पशपुन्छी व्याि अनदुान  रू. अबिमा २.० ५.० ५.५ ६.० ६.८ ७.७ िा.प्र.  अ.म.   

७० लघ ुर्बमा (पशधुन सुरक्षर्) 
सं्या 

(हिारमा) 
३६६ ४२१ ४७७ ५२२ ६७९ ९५० िा.प्र.  अ.म.   

७१ 

किाि सरुक्षर् (लघ ुर्ित्त तथा र्िपन्न िगि, 

प्रार्िर्धक र्शक्षा तथा शैर्क्षक बरेोिगार, कृर्र् 

र र्नयाित किाि ) 

सं्या 

(हिारमा) 
३४६ ४०० ५०० ६०० ७५० ९०० िा.प्र.  अ.म.   

पनुश्चः १ नेपाली कृर्ि सम्बन्ध्धी तथ्याङ्ख कीय जानकािी । 

५.  परररकृत तथा मयााष्ट्दत जीवन 
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नष्ट्तजा सचूक एकाइ 
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(२०७५/७६) 
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स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

 अनुमान तथा 

जोष्ट्खम  २०७६/७७  २०७७/७८  २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  प्रभाव                     

१ मानि र्िकास सूचकाङ््क सूचकाङ््क ०.५७९ ०.५९१ ०.६०२ ०.६११ ०.६१८ ०.६२४ ने. मा. र्ि. प्र. रा.यो.आ   

२ बहुआयार्मक गररबीमा रहकेो िनसं्या प्रर्तशत २८.६ १९.५ १७.५ १५.५ १३.५ ११.५ ने. मा. र्ि. प्र. रा.यो.आ   

३ नागररक सन्तरु्िको सचूकाङ््क सूचकाङ््क ४.७ ४.८ ४.८ ४.९ ५.० ५.१ ने. मा. र्ि. प्र. रा.यो.आ   

  असर                     

४ रार्रिय गररबीको रेिामरु्न रहकेा मर्हला प्रर्तशत २५.३४ २२.५ १९.६ १६.७ १३.९ ११.० ने.र्ि.स. के.त.र्ि.   

५ रार्रिय गररबीको रेिामरु्न रहकेा ५ िर्िमरु्नका 

बालबार्लका 

प्रर्तशत ३५.३५ ३१.३ २७.३ २३.३ १९.३ १५.३ ने.र्ि.स. के.त.र्ि.   

६ ३० र्मनेटको दरुीमा स्िास््य संस्थामा पहुुँच 

िएको घरपररिार 

प्रर्तशत ४९.३ ६९ ७० ७३ ७५ ८० ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म.   
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(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 
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ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

 अनुमान तथा 

जोष्ट्खम  २०७६/७७  २०७७/७८  २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

७ ५ िर्ििन्दा मरु्नका बालबार्लकामा िएको 

पड्ुकोपन (उमेरअनसुार उचाइ कम) 

प्रर्तशत ३६ ३२ ३० २७ २४ २० ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म.   

८ ५ िर्ि मरु्नका कम तौल िएका बालबार्लका प्रर्तशत २७ २० २० १९ १८ १५ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म.   

  खानेपानी तथा सरसफाइ                     

९ आधारितू स्तरको िानेपानी सेिाबाट 

लािार्न्ित िनसं्या 

प्रर्तशत ८९ ९२ ९४ ९६ ९८ ९९ िा.प्र.  िा.म.   

१० उच्च मध्यमस्तरको िानेपानी सेिाबाट 

लािार्न्ित िनसं्या 

प्रर्तशत २१ २५ २९ ३३ ३६ ४० िा.प्र.  िा.पा.म.,   

११ परू्िरुपमा संचार्लत िानेपानी प्रर्ालीको 

पहुुँच पगेुको िनसं्या  

प्रर्तशत ६२ ७० ८० ८८ ९४ ९९ िा.प्र.  िा.पा.म.,   

१२ सुधाररएको सरसफाइ सुर्िधा (एकल प्रयोग) 

उपलब्ध पररिार 

प्रर्तशत ६४.६ ७२ ७९ ८६ ९३ १०० ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म.   

१३ आधारितू स्तरको सरसफाइ सुर्िधाबाट 

लािार्न्ित पररिार 

प्रर्तशत ९९ १०० १०० १०० १०० १०० िा.प्र.  िा.पा.म.,  

१४ घरायसी प्रयोिनबाट उत्सर्िित फोहोर पानीको 

प्रशोधन (सुरर्क्षत रुपमा प्रशोधन गररएको 

फोहोर पानीको अनपुात) 

प्रर्तशत - ३ ७ ११ १५ २० िा.प्र.  िा.पा.म.,  

  बस्ती, आवास तथा शहरी ष्ट्वकास                     

१५ आफ्नै स्िार्मत्िको आिासमा बसोबास गने 

पररिार 

प्रर्तशत ८५.३ ८७ ८७ ८८ ८८ ८९ रा.ि.ग. के.त.र्ि.   

१६ सुरर्क्षत आिासमा बसोबास गने िनसं्या प्रर्तशत ४० ४५ ५० ५४ ५७ ६० िा.प्र.  श.र्ि.म.   

  प्रष्ट्तफल                     

१७ बैंर्कङ् तथा र्ित्तीय सेिामा पहुुँच पगेुको 

िनसं्या 

प्रर्तशत ६०.९ ६५ ६९ ७३ ७७ ८० आिर्धक 

प्रर्तिेदन 

ने.रा.बैं.   

१८ सािििर्नक र्धतोपत्रमा लगानी गने िनसं्या प्रर्तशत ४.४ ६ ८ ११ १६ २० िा.प्र. र्धतोपत्र बोडि   
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जोष्ट्खम  २०७६/७७  २०७७/७८  २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  स्वास््य तथा पोषण                     

१९ स्िास््य र्बमामा आबद्ध िएको िनसं्या प्रर्तशत ७ ४० ५० ६० ६० ६० स्िास््य र्बमा 

बोडि 

स्िा.ि.म.   

२० प्रिनन उमेर समहूका मर्हलामा रक्तअल्पता प्रर्तशत ४०.८ २६ २६ २५ २४ २३ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म.   

२१ परू्ि िोप प्राप्त गने प्रिननयोग्य उमरेका मर्हला प्रर्तशत ७३ ८३ ९३ ९५ ९८ ९९ स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

२२ परू्ि िोप प्राप्त गने बालबार्लका प्रर्तशत ७० ९० ९३ ९५ ९८ ९९ स्िा.व्य.सू.प्र. स्िा.ि.म.   

२३ िन्मेको १ घण्टार्ित्र स्तनपान गरेका 

बालबार्लका 

प्रर्तशत ५४.९ ६४ ७३ ८२ ९१ ९९ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म.   

  खेलकुद                     

२४ िेलकुदको आधारितू प्रर्शक्षर् प्राप्त गने 

िेलाडी 

िना 

(हिारमा) 

७५ ७७ ७७ ७८ ७८ ८० िा.प्र.  यु.िे.म.   

२५ रार्रिय तथा अन्तरािर्रिय स्तरमा प्रर्शक्षर् प्राप्त 

गन ेिेलाडी 

िना 

(हिारमा) 

७ १४ २२ ३२ ४२ ५४ िा.प्र.  यु.िे.म.   

२६ अन्तरािर्रिय िेलकुद पररसर सं्या १ २ ३ ४ ५ ६ िा.प्र.  यु.िे.म.   

२७ प्रदेश रङ््गशाला (अन्तरािर्रिय स्तरका 

सुर्िधासम्पन्न) 

सं्या - १ २ ३ ४ ७ िा.प्र.  यु.िे.म.   

२८ र्िकेट रंगशाला (िार्र्िक) सं्या १ १ १ १ २ ४ िा.प्र.  यु.िे.म.   

२९ उच्चधरातलीय िेलकुद तार्लम केन्र सं्या २ २ २ २ २ २ िा.प्र.  यु.िे.म.   

३० िेलग्राम सं्या - ५० ७५ ८० ८० १२० िा.प्र.  यु.िे.म.   

  खानेपानी                     

३१ उच्च प्रर्िर्धयुक्त िानेपानी  कायििम  

(िार्र्िक) 

सं्या ३,२३५ ३,००० २,५०० २,००० १,००० ५०० िा.प्र.  िा.पा.म.   

३२ िलिाय ुअनकूुर्लत िहृत िानेपानी 

आयोिना / िलाशय युक्त िानेपानी 

सं्या १७७ ४६ ८० १०० १५० २०० िा.प्र.  िा.पा.म.   
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जोष्ट्खम  २०७६/७७  २०७७/७८  २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

आयोिना  (िार्र्िक) 

३३ िानेपानी  गरु्स्तर सुधार  कायििम सं्या ६० ७८ ३४२ ३७६ ४३५ ५९० िा.प्र.  िा.पा.म., 

प्रदेश सरकार 

  

३४ िानेपानीका प्राकृर्तक स्रोत तथा महुान 

संरक्षर्, िरू्मगत पानीको पनुििरर् 

सं्या २० ६० १०० १५० २०० ३०० िा.प्र.  िा.पा.म.   

३५ ताल तलैया संरक्षर् तथा सौन्दयीकरर्, 

नदीनालाको पानीको गरु्स्तर सुधार समेत 

सं्या ७ २० ५० १०० १५० २०० िा.प्र.  िा.पा.म.   

३६ िानेपानीको गरु्स्तर परीक्षर् सम्बन्धी 

प्रयोगशाला  (िार्र्िक) 

सं्या ५ ७ ७ ५ ७ ३ िा.प्र.  िा.पा.म.   

  बस्ती, आवास तथा शहरी ष्ट्वकास                     

३७ सुरर्क्षत नागररक आिास र्नमािर् सं्या 

(हिारमा) 

१० १५ २० २५ ३० ३५ िा.प्र.  श.र्ि.म.   

३८ एकीकृत बस्ती र्िकास   सं्या २० ४० ६० ७५ ९० ११० िा.प्र.  श.र्ि.म.   

३९ बस्ती स्थानान्तरर्का लार्ग पिूािधार सर्हतको 

एकीकृत बस्ती र्िकास     

सं्या ८ १६ २८ ४३ ६० ७५ िा.प्र.  श.र्ि.म.   

६.  सरुष्ट्क्षत, सभ्य र न्ध्यायपूणा समाज 

क्र.

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम २०७६/७७   २०७७/७८   २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  प्रभाव                     

१ लैङ््र्गक र्िकास सूचकाङ््क सूचकाङ््क ०.८९७ ०.९३७ ०.९४३ ०.९५१ ०.९५७ ०.९६३ िा.प्र.   म.बा.्ये.ना.म.   

२ 
आधारितू सामार्िक सरुक्षामा आबद्ध 

िनसं्या 
प्रर्तशत १७ ३१ ३९ ४७ ५४ ६० िा.प्र.  ग.ृम.   

  असर                     

३ र्िश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सांस्कृर्तक सं्या १० १० ११ ११ १२ १२ िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   
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ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम २०७६/७७   २०७७/७८   २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

सम्पदा 

  मानव सुरक्षा                     

४ सडक दघुिटनाबाट मतृ्य ुिएका व्यर्क्त सं्या २,७८९ २,००० १,६०० १,३०० १,१०० ९०० िा.प्र.  ग.ृम. 

आिश्यक 

स्रोत साधन 

तथा  

पिूािधारको 

उपलब्धता र 

सरोकार 

पक्षको संयुक्त 

प्रयास 

५ सडक दघुिटनाबाट घाइते िएका व्यर्क्त सं्या १४,७३६ १२,००० १०,००० ८,००० ६,५०० ५,००० िा.प्र.  ग.ृम. ,, 

६ प्रहरी र िनता बीचको अनपुात अनपुात ३९५ ३८० २९५ २८४ २८० २८० िा.प्र.  ग.ृम.   

७ 
दताि िएका लैङ््र्गक र्हसंा लगायतका 

अपराधका घटना र अनसुन्धानको अनपुात 
प्रर्तशत ८८.९ ९१.१ ९३.३ ९५ ९५ १०० िा.प्र.  ग.ृम.   

  लैंष्ट्गक समानता तथा सशक्तीकरण                     

८ लैङ््र्गक सशक्तीकरर् सूचकाङ््क सूचकाङ््क ०.५७ ०.६ ०.६१ ०.६२ ०.६३ ०.६४ मा. र्ि. प्र.   म.बा.्ये.ना.म.   

९ लैङ््र्गक असमानता सूचकाङ््क  सूचकाङ््क ०.४७६ ०.४५ ०.४४ ०.४३ ०.४१ ०.३९ मा. र्ि. प्र. म.बा.्ये.ना.म.   

१० 
मर्हला र परुुर्को श्रमशर्क्त सहिार्गता दरको 

अनपुात  
प्रर्तशत ०.४९ ०.९७ ०.९५ ०.९६ ०.९७ ०.९८ ने.श्र.स. के.त.र्ि.    

११ मर्हला र परुुर्बीच ्यालादरको अनपुात प्रर्तशत ०.७२ ०.७४ ०.७६ ०.७८ ०.७९ ०.८ ने.श्र.स. के.त.र्ि.    

१२ मर्हलाहरूको नाममा घरिग्गा रहकेा पररिार प्रर्तशत २६ २७ २८ २९ ३० ३३ ने.ि.स्िा.स. स्िा. ि.म.   

१३ 
िीिन कालमा शारीररक, मानर्सक िा यौन 

र्हसंा पीर्डत मर्हला 
प्रर्तशत २४.४ २२.२ २०. १७.८ १६ १३ ने.ि.स्िा.स. स्िा. ि.म.   

१४ 
र्िगत १२ मर्हनामा शारीररक, मानर्सक िा 

यौन र्हसंा पीर्डत मर्हला  
प्रर्तशत १३.५ ११ ९.५ ८ ७ ६ ने.ि.स्िा.स. स्िा. ि.म.   
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जोष्ट्खम २०७६/७७   २०७७/७८   २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  सामाष्ट्जक सुरक्षा तथा संरक्षण                     

१५ रार्रिय बिेटमा सामार्िक सुरक्षा िचि प्रर्तशत ११.७ १२.१ १२.५ १२.९ १३.३ १३.७ िा.प्र.  अ.म.   

१६ 
योगदानमा आधाररत सामार्िक सुरक्षामा 

आबद्ध प्रर्तष्ठान सम्बद्ध श्रर्मक 
प्रर्तशत ७ ३० ५० ७० ८० ९० िा.प्र.  श्र.रो.सा.स.ुम.   

  प्रष्ट्तफल                     

  मानव सुरक्षा                     

१७ 
मर्दराको हार्नकारक प्रयोग गने िनसङ्््या 

(१५ िर्ि िा मार्थको उमेर समहू) 
प्रर्तशत २.० २.० १.८ १.५ १.५ १.५ िा.प्र.  ग.ृम.   

१८ 

लागऔुर्ध र्नरे्ध तथा मर्दरा र्बिी र्ितरर् 

व्यिर्स्थत गनि रोकथाममलूक कायििम लाग ू

िएका स्थानीय तह 

सं्या - २०० ५०० ७५३ ७५३ ७५३ िा.प्र.  ग.ृम.   

१९ 

न्यूनतम मानिोर्चत सुर्िधा सर्हतको 

(िौर्तक पिूािधार क्षमता) कारागारमा रहकेा 

कैदी बन्दी 

प्रर्तशत ६८ ७४ ८० ८५ ८७ ९० िा.प्र.  ग.ृम.   

२० 
बायोमरे्िक सर्हतको अपराध तथा अपराधी 

अर्िलेि प्रर्ाली स्थापना 
र्िल्ला २६ ५१ ७७ ७७ ७७ ७७ िा.प्र.  ग.ृम. 

आिश्यक 

स्रोत 

साधनको 

उपलब्धता  

२१ अपराध सिेक्षर् (िार्र्िक) सं्या - - - १ - - िा.प्र.  का.न्या.सं.मा.म.   

२२ 
प्रदेशस्तरका र्िर्ध र्िज्ञान प्रयोगशाला 

स्थापना  
सं्या - २ ४ ६ ७ ७ िा.प्र.  र्श.र्ि.प्र.म.   

  लैंष्ट्गक समानता तथा सशक्तीकरण                     

२३ 
१५ देर्ि १९ िर्ि उमेर समहूका र्ििार्हत 

र्कशोरी 
प्रर्तशत २७ १८ १५ १३ ११ ८ िा.प्र.  म.बा.्ये.ना.म.   

२४ प्रिनन स्िास््य सम्बन्धी हकबारे र्नर्िय गने प्रर्तशत ५९.५ ६८ ७१ ७४ ७७ ८० िा.प्र.  म.बा.्ये.ना.म.   



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

520| पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१)   

 

 

 
 

क्र.

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम २०७६/७७   २०७७/७८   २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

मर्हला (१५ देर्ि ४९ िर्ि उमरे समहू) को 

अनपुात 

२५ 
मर्हलाहरूको स्िार्मत्ि िएका प्रर्तष्ठान 

(कुल प्रर्तष्ठानको अनपुात) 
प्रर्तशत २६ २९ ३२ ३५ ३८. ४०. रा.आ.ग.  के.त.र्ि.   

  सामाष्ट्जक सांस्कृष्ट्तक ष्ट्वष्ट्वधता                     

२६ मातिृार्ामा पठनपाठन हुने र्िद्यालय  सं्या २७० २८० २९० ३०० ३१२ ३२४ िा.प्र.  र्श.र्ि.प्र.म.   

२७ सांस्कृर्तक सम्पदाको र्डर्िटाइिेसन सं्या १५,५०० २०,००० १४,५०० २५,००० २५,००० २५,००० िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

२८ प्रर्तर्लर्प अर्धकार संरक्षर् सं्या १,७३४ २,००० २,३०० २,६५० ३,००० ३,००० िा.प्र.  सं.प.ना.उ.म.   

  सामाष्ट्जक सुरक्षा तथा संरक्षण                     

२९ 
सामार्िक सुरक्षा योिनामा समािेश हुने 

प्रर्तष्ठान/ रोिगारदाताको सं्या   

सं्या 

(हिारमा)  
२.६ २५ ५० ८५ ११५ १५० िा.प्र.  श्र.रो.सा.स.ुम.   

३० 
्येष्ठ नागररक र्दिा सेिा केन्र तथा र्मलन 

केन्र 
सं्या ८७ २०० ३५० ५०० ६२५ ७५३ िा.प्र.  म.बा.्ये.ना.म.   

३१ 

मानि बचेर्बिन पीर्डत प्रिार्ितहरूका 

लार्ग पनुस्थािपना केन्र संचालन िएका 

र्िल्ला 

सं्या १० ११ १३ १४ १५. १६. िा.प्र.  म.बा.्ये.ना.म.   

७.  स्वस्थ र सन्ध्तुष्ट्लत पयाावरण 

क्र.

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

 आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा   

जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  प्रभाव                 
 

  

१ कुल गाहिस््य उत्पादनमा िन के्षत्रको योगदान प्रर्तशत १.७७ १.८० १.९० २.०० २.०५ २.१० रा.ले. के.त.र्ि   

२ 
ऊिाि उपिोगमा निीकरर्ीय ऊिािको 

अनपुात 
प्रर्तशत ७ ८ ९ १० ११ १२ िा.प्र. ऊ.ि.र्सं.म.   
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क्र.

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

 आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा   

जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  असर                     

  वन, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता, जलाधार                     

३ संरर्क्षत के्षत्रले ओगटेको के्षत्रफल प्रर्तशत २३.३९ २३.३९ २३.३९ २३.३९ २३.३९ २३.५० िा.प्र. ि.िा.म.   

४ िनिङ््गल घनत्ि 
रूि प्रर्त 

हके्टर 
४३० ४३० ४४० ४४० ४४० ४५० िा.प्र.  ि.िा.म.   

   वातावरण तथा जलवाय ुपररवतान                     

५ िाय ुप्रदरु्र्को औसत मात्रा (र्प र्प एम २.५) 
माइिोग्राम 

प्रर्त घ.र्म. 
५० ४८ ४६ ४४ ४२ ४० िा.प्र.  ि.िा.म.   

६ 
िायमुा सस्पेन्सन पार्टिकुलेटको गाढापन  

(२४ घण्टाको औसत) 

माइिोग्राम 

प्रर्त घ.र्म. 
२३० २१० १९० १७५ १६० १५३.३ िा.प्र.  ि.िा.म.   

७ फोहोर पानीको सरुर्क्षत प्रशोधन अनपुात  प्रर्तशत ५ १० १५ २० २५ ३० िा.प्र.  ि.िा.म.   

८ 
प्रशोधन नगररएको औद्योर्गक फोहोर पानीको 

अनपुात 
प्रर्तशत ९५ ९० ८५ ८० ७५ ७० िा.प्र.  ि.िा.म.   

९ अनकूुलन योिना तयार िएका स्थानीय तह सं्या २१७ २८० ३५० ४३० ४५० ४६० िा.प्र.  ि.िा.म.   

  नवीकरणीय ऊजाा                     

१० लघ ुिलर्िद्युत मेगािाट ३४ ३६ ३८ ४१ ४४ ४७ िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

११ सौयि ऊिाि मेगािाट ३३ ५३ ७५ १०० १२८ १६० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

१२ घरायसी िायोग्याुँस िडान 
सं्या 

(हिारमा) 
४२६ ४६१ ५०१ ५४६ ५८६ ६२६ िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

१३ 
सामदुार्यक तथा संस्थागत र शहरी तथा 

व्यािसार्यक बायोग्यास िडान 
सं्या  २४७ ३४७ ४६७ ५८७ ७०७ ७४७ िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

  भूष्ट्म व्यवस्था                     

१४ कुल कृर्र् िरू्ममा क्षयीकरर्को अनपुात प्रर्तशत १.५ १.३ १.१ ०.९ ०.७ ०.५ िा.प्र.  ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   

१५ िग्गाको िण्डीकरर्को दर न्यूनीकरर्  प्रर्तशत ३.०७ २.२४ २.२२ २.१५ २.१० २.० िा.प्र.  ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   
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क्र.

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

 आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा   

जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  प्रष्ट्तफल                     

  वन, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र जलाधार                     

१६ काठ उत्पादन 
घन र्फट 

(लाि) 
१९४ २०० २२५ २५० २७५ ३०० िा.प्र.  ि.िा.म.   

१७ दाउरा उत्पादन चट्टा सं्या ४,००० ४,२०० ४,५०० ४,८०० ५,००० ५,२०० िा.प्र.  ि.िा.म.   

१८ िन उद्यमको र्िकास तथा प्रिद्धिन सं्या २,००० २,००० २,००० २,००० २,००० २,००० िा.प्र.  ि.िा.म.   

१९ 
िाद्य तथा कृर्र् सम्बन्धी िनस्पर्त र 

िनािरका सुरर्क्षत अनिुांर्शक स्रोत 
सं्या  १२,००० १२,५०० १३,५०० १४,५०० १५,५०० १६,५०० िा.प्र.  कृ.प.र्ि.म.   

२० 
पानी महुान, पोिरी संरक्षर् र र्समसार के्षत्र 

व्यिस्थापन 
सं्या  २१३ ११७ २०० २२५ २५० २७५ िा.प्र.  ि.िा.म.   

२१ बस्ती तथा बिार संरक्षर् सं्या  १३ २७ ५० ८० १२० १४० िा.प्र.  ि.िा.म.   

२२ बायो इर्न्िर्नयररङ् गरेको के्षत्रफल हके्टर २७ १५ ४० ५० ६० ७० िा.प्र.  ि.िा.म.   

  वातावरण तथा जलवाय ुपररवतान                     

२३ िाय ुगरु्स्तर मापन केन्र सं्या  १७ २४ ३० ३६ ४२ ४७ िा.प्र.  ि.िा.म.   

२४ फोहोर मैला प्रशोधन केन्र सं्या २ ६ ८ १० १२ १४ िा.प्र.  ि.िा.म.   

२५ प्लार्िकको प्रयोग   

प्रर्तव्यर्क्त 

प्रर्तर्दन, 

ग्राममा 

२ २ २ १ १ ०.५ िा.प्र.  ि.िा.म.   

२६ 
प्लार्िकको पनुः प्रशोधन गरी तयारी िस्त ु

उत्पादन गने उद्योग 
प्रर्तशत २५ ३८ ४५ ५५ ६२ ६८.२ िा.प्र.  ि.िा.म.   

२७ 
र्ससा र धातिुन्य पदाथिको पनुः प्रशोधन गरी 

तयारी िस्त ुउत्पादन गने उद्योग 
प्रर्तशत ७.२ २०.० ४०.० ६०.० ८०.० ९२.४ िा.प्र.  ि.िा.म.   

२८ 
िलिाय ुपररितिन अनकूुलन योिना तयारी र 

कायािन्ियन िएका स्थानीय तह 
सं्या  २१७ २२६ ५०० ५५० ६०० ६५० िा.प्र.  ि.िा.म.   



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

 

 

नर्तजा खाका | 523 

 

 

   

क्र.

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

 आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा   

जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  नवीकरणीय ऊजाा                     

२९ घरेलु सौयि प्रर्ाली 
सं्या 

(हिारमा) 
९११ ९८६ १,०३६ १,०८६ १,१३६ १,१८६ िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

३० सौयि र्मनी र्ग्रड सं्या १२ ३०० ६०० ९०० १,२०० १,५०० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

३१ सौयि िानेपानी तथा र्सुँचाइ पम्प िडान सं्या १,३६४ १,४६४ १,५६४ १,६६४ १,७६४ १,८६४ िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

३२ िाय ुउिाि प्रर्तशत ०.७६ १.७६ ३.२६ ५.७६ ८.२६ १०.७६ िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

३३ र्िद्युतीय चलुो 
सं्या 

(हिारमा) 
८६ १८६ २८६ ३८६ ४८६ ५८६ िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

३४ 
सामदुार्यक तथा संस्थागत र शहरी तथा 

व्यािसार्यक बायोग्यास िडान सं्या  
१,९९३ २,०९३ २,१९३ २,२९३ २,३९३ २,४९३ िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

३५ सुधाररएको फलामे चलुो 
सं्या 

(हिारमा) 
८६ १८६ २८६ ३८६ ४८६ ५८६ िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

  जलस्रोत, जलवाय ुतथा मौसम                     

३६ ठूला तथा मझौला नदीमा तटबन्ध र्क.र्म. ५४ २० ५० ८० ११० १५० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

३७ 
स्िचार्लत िलमापन केन्र स्थापना र 

सञ्चालन 
िटा ९० ११२ १३० १८० १६० ५०० िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

३८ रेर्डयोसोन्ड केन्र स्थापना र सञ्चालन िटा १ १ २ ३ ३ ३ िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

३९ बाढी पिूि सूचना प्रर्ाली िटा १९ २१ २३ २५ २७ २७ िा.प्र.  ऊ.ि.र्सं.म.   

  भूष्ट्म व्यवस्था                      

४० 
स्थानीय तहको ि-ूउपयोग नक्सा/ डाटा 

तयारी  
स्थानीय तह ३६९ ५३२ ७५३ ७५३ ७५३ ७५३ िा.प्र.  ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   

४१ 
दरू सम्िेदन र्िर्धबाट स्थलरुप नक्सा 

अद्यािर्धक 
र्सट २०१ ४५१ ६०७ ६७२ ६७२ ६७२ िा.प्र.  ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   

४२ लाइडार (LiDAR)  सिेक्षर् र नक्सांकन  
िगि र्क.र्म. 

(हिारमा) 
- २० ४२ ६२ ८४ १०४ िा.प्र.  ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   
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(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा   

जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

४३ र्ियोडोटीक तथा समतलन नापी सिेक्षर् र्क.र्म. ७,००० ७,११० ७,२२५ ७,३४५ ७,४७० ७,६०० िा.प्र.  ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   

८. सशुासन 

क्र. 

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  प्रभाव                     

१ 
र्िर्धको शासन सूचकाङ््क (Rule of Law 

Index) 
सूचकाङ््क ०.५४ ०.५५ ०.५६ ०.५६ ०.५७ ०.५८ र्ि.बैं.प्र. प्र.म.म.प.का.   

२ 
भ्रिाचार न्यूनीकरर् अनिुरू्त सूचकाङ््क 

(Corruption Perception Index) 
सूचकाङ््क ३४ ३४ ३६ ३८ ४० ४१ िा.इ. प्र.म.म.प.का.   

३ 
र्िश्वव्यापी प्रर्तरपधी सूचकाङ््क (Global 

Competitive Index) 
सूचकाङ््क ५१.६ ५३.० ५५.० ५७.० ५९.० ६०.० र्ि.बैं.प्र. प्र.म.म.प.का.   

४ 
व्यिसाय सहिीकरर् सूचकाङ््क (Doing 

Business Index)  
सूचकाङ््क ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ र्ि.बैं.प्र. प्र.म.म.प.का.   

५ 

भ्रमर् तथा पयिटन प्रर्तस्पधी सूचकाङ््क 

(Travel and Tourism 

Competitiveness Index) 

सूचकाङ््क ३.३ ३.४ ३.५ ३.६ ३.७ ३.८ िा.प्र. र्ि.आ.म.   

  असर                     

६ 
आिाि र उत्तरदार्यत्ि (Voice and 

Accountability) 
सूचकाङ््क -०.१३ ०.०० ०.२० ०.४० ०.७० १ र्ि.बैं.प्र. प्र.म.म.प.का.   

७ 
भ्रिाचार र्नयन्त्रर् (Control of 

Corruption) 
सूचकाङ््क -०.६७ -०.३७ ०.०० ०.३५ ०.७० १ र्ि.बैं.प्र. प्र.म.म.प.का.   

८ 
रािनीर्तक स्थार्यत्ि/ र्हसंाको अन्त्य 

(Political Stability/ Absence of 
सूचकाङ््क -०.६३ -०.३३ -०.०३ ०.३५ ०.७० १ र्ि.बैं.प्र. प्र.म.म.प.का.   
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ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

Violence) 

९ र्नयामक गरु्स्तर (Regulatory Quality) सूचकाङ््क -०.७५ -०.४० -०.०५ ०.३३ ०.६५ १ र्ि.बैं.प्र. प्र.म.म.प.का.   

१० 
सरकारको प्रिािकाररता (Government 

Effectiveness) 
सूचकाङ््क -०.९० -०.४५ -०.०५ ०.३५ ०.७२ १ र्ि.बैं.प्र. प्र.म.म.प.का.   

११ 
कुल आर्थिक प्रर्तष्ठान मध्ये दताि निएका 

(अनौपचाररक) प्रर्तष्ठानको अनपुात 
प्रर्तशत ४९.९ ४१ ३३ २५ १७ १० रा.आ.ग. के.त.र्ि.   

१२ 
दताि िएकामध्ये लेिा रा्ने आर्थिक 

प्रर्तष्ठानको अनपुात 
प्रर्तशत ५२ ५६ ६० ६४ ६७ ७० रा.आ.ग. के.त.र्ि.   

१३ सरकारिादी मदु्दाको सफलता दर प्रर्तशत ७२ ७४ ७६ ७८ ८० ८२ िा.प्र.  प्र.म.म.प.का.   

  प्रष्ट्तफल                     

  शासकीय सुधार                     

१४ हलेो सरकारमा प्राप्त उिरुी फर्छ्यौट प्रर्तशत ४८.९३ ५९ ६९ ७८ ८८ ९८ िा.प्र.  प्र.म.म.प.का.   

१५ यथाथि पुुँिीगत िचि प्रर्तशत ७५. ८० ८५ ९० ९४ ९७ िा.प्र.  अ.म.   

  भ्रिाचार ष्ट्नयन्ध्त्रण                     

१६ 
अर््तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले 

दताि गरेका मदु्दामा सफलता 
प्रर्तशत ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० िा.प्र.  अ.द.ुअ.आ.   

१७ 
अर््तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा 

प्राप्त उिरुीको फछयौट  
प्रर्तशत ७१ ७३ ७५ ७६ ७७ ७८ िा.प्र.  अ.द.ुअ.आ.   

१८ 
अर््तयार दरुुपयोग अनसुन्धान क्षमता 

र्िकास 

िना प्रर्त 

िर्ि 
३४२ ३५० ३५० ३५० ३५० ३५० िा.प्र.  अ.द.ुअ.आ.   

  लेखापरीक्षण                     

१९ कुल िचिमा बेरूिुको अंश प्रर्तशत १३ ११ १० ८ ७ ५ िा.प्र.  म.ले.प.   

२० रािस्ि बक्यौता (कुल रािस्िको अनपुातमा) प्रर्तशत ११.६ १० ९ ८ ६ ५ िा.प्र.  म.ले.प.   

२१ कुल बेरूिुमा सम्परीक्षर्को अनपुात  प्रर्तशत ४.४ ९ १३ १७ २१ २५ िा.प्र.  म.ले.प.   
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जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  प्रशासकीय क्षमता ष्ट्वकास                     

२२ बेरूिु अध्ययन तथा अनसुन्धान (िार्र्िक) सं्या १० १० १० १५ १५ १५ िा.प्र.  म.ले.प.    

२३ 
कुल िचिमा बेरूिुको अंश २.५ प्रर्तशत 

िन्दा कम िएका स्थानीय तह  
सं्या - ३०० ४०० ५०० ६०० ७५३ िा.प्र.  सं.मा.सा.प्र.म.   

२४ व्यिस्थापन परीक्षर् (िार्र्िक) सं्या २५ १० १० १० १० १० िा.प्र.  सं.मा.सा.प्र.म.   

२५ 
र्िद्युतीय प्रर्ाली माफि त सेिा प्रिाह गने 

स्थानीय तह 
सं्या ७५ ७६ ७८ १०० २०० ७५३ िा.प्र.  सं.मा.सा.प्र.म.   

  योजना तथा त्याङ्क                     

२६ आिर्धक योिना तिुिमा िएका प्रदेश सं्या २ ७ ७ ७ ७ ७ िा.प्र.  रा.यो.आ.   

२७ आिर्धक योिना तिुिमा िएका स्थानीय तह सं्या - २९३ ७५३ ७५३ ७५३ ७५३ िा.प्र.  रा.यो.आ.   

२८ 
मध्यमकालीन िचि संरचना तिुिमा िएका 

प्रदेश 
सं्या २ ७ ७ ७ ७ ७ िा.प्र.  रा.यो.आ.   

२९ 
मध्यमकालीन िचि संरचना तिुिमा िएका 

स्थानीय तह 
सं्या - ७५३ ७५३ ७५३ ७५३ ७५३ िा.प्र.  रा.यो.आ.   

३० 
र्दगो र्िकास लक्ष्य प्रगर्त प्रर्तिेदन गने 

स्थानीय तह 
सं्या - २९३ ७५३ ७५३ ७५३ ७५३ िा.प्र.  रा.यो.आ.   

३१ आयोिना बैंक स्थापना िएका प्रदेश सं्या - २ ४ ७ ७ ७ िा.प्र.  प्र.म.म.प.का.   

३२ तेस्रो पक्षबाट मलू्याङ््कन  (िार्र्िक) सं्या ३ ४ ५ ६ ७ ८ िा.प्र.  रा.यो.आ.   

३३ रार्रियस्तरको गर्ना (िार्र्िक) सं्या १ - १ १ - १ िा.प्र.  रा.यो.आ.   

३४ रार्रियस्तरको सिेक्षर् (िार्र्िक) सं्या २ ३ ४ ३ ३ ३ िा.प्र.  रा.यो.आ.   

  भूष्ट्म व्यवस्था                     

३५ 
आधरु्नक प्रर्िर्धयुक्त  कायािलयका रूपमा 

र्िकास िएका नापी कायािलय  
िटा - ५ १२ १९ २६ ३३ िा.प्र.  ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   

३६ िरू्मसुधार तथा मालपोत कायािलयहरूलाई िटा १ १६ ३६ ६१ ९१ १२४ िा.प्र.  ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   



राष्ट्रि
य 
योज
ना 
आय
ोग

 

 

नर्तजा खाका | 527 

 

 

   

क्र. 

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

आधार वषा 

(२०७५/७६) 
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जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

आधरु्नक प्रर्िर्धयुक्त  कायािलयको रुपमा 

र्िकास  

३७ 
िरू्मसुधार तथा मालपोत कायािलयमा रहकेा 

श्रेरता र्डर्िटाइिेसन 

पाना 

(लाि) 
६ १३६ २८६ ४८६ ६८६ ८८६ िा.प्र.  ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   

३८ 
अनलाइन सेिा प्रिाह गने िरू्मसुधार तथा 

मालपोत कायािलय 
सं्या ७५ ११५ १३१ १३१ १३१ १३१ िा.प्र.  ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   

३९ 
पर्ब्लक एक्सेस मोडेल लाग ू गने िरू्मसुधार 

तथा मालपोत कायािलय 
कायािलय १ १६ ४१ ७१ १०१ १२६ िा.प्र.  ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   

४० नाप नक्सा तथा िरू्म व्यिस्थापन तार्लम िना २२५ २५० ५०० ५०० ५०० ५०० िा.प्र.  ि.ूव्य.स.ग.र्न.म.   

  यातायात व्यवस्था                     

४१ 
सिारी चालक अनमुर्तपत्र (स्माटि काडि) 

र्ितरर् 

सं्या 

(लािमा) 
४ १२ १२ १३ १५ १८ िा.प्र.  िौ.प.ूया.म.   

  सूचना प्रष्ट्वष्ट्ध                     

४२ अनलाइन सेिा प्रिाह गने सरकारी र्नकाय सं्या १० १३ १६ २० २५ ३० िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

४३ 
काउन्टर अटोमेशन िएका हुलाक कायािलय/ 

हुलाक सेिामा अनलाईन ि्यार्कङ् प्रर्ाली 
र्िल्ला ७५ ७५ ७७ ७७ ७७ ७७ िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

४४ कम्पनी दतािको र्डर्िटाइिेशन (िार्र्िक) 
सं्या 

(हिारमा) 
२४ २६ २८ ३० ३० ३० िा.प्र.  सं.स.ूप्र.म.   

  सरकारी तथा सावाजष्ट्नक भवन ष्ट्नमााण                     

४५ सरकारी कायािलय ििन र्नमािर् (िार्र्िक) सं्या १० १२ १५ १५ १५ १५ िा.प्र.  श.र्ि.म.   

४६ 
एकीकृत सरकारी कायािलय ििन र्नमािर् 

(िार्र्िक) 
सं्या ८ ७ ७ ५ ५ ५ िा.प्र.  श.र्ि.म.   

४७ 

र्िशेर् आिास (प्रधानमन्त्री, 

प्रधानन्यायाधीश, अर्त र्िर्शि तथा र्िर्शि 

पदार्धकारीको लार्ग आिास) र्नमािर् 

सं्या १६ १६ १५ १५ १५ १५ िा.प्र.  श.र्ि.म.   
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क्र. 

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

४८ सरकारी िर्कल कायािलयको ििन र्नमािर्  सं्या १३ २३ ३३ ४३ ५३ ५३ िा.प्र.  श.र्ि.म.   

४९ अदालतका ििन र्नमािर्  सं्या २२ २५ २० २० - - िा.प्र.  श.र्ि.म.   

९.  सबल लोकतन्ध्त्र 

क्र.

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम  २०७६/७७  २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  प्रभाव                 
 

  

१ रािनीर्तक सशक्तीकरर् सूचकाङ््क सूचकाङ््क ०.७१ ०.७२ ०.७४ ०.७५ ०.७६ ०.७८ मा. र्ि. प्र. प्र.म.म.प.का.   

२ आर्थिक सशक्तीकरर् सूचकाङ््क सूचकाङ््क ०.४५ ०.४८ ०.५१ ०.५७ ०.६३ ०.७ मा. र्ि. प्र. प्र.म.म.प.का.   

३ सामार्िक सशक्तीकरर् सूचकाङ््क सूचकाङ््क ०.५ ०.५२ ०.५४ ०.५९ ०.६४ ०.७ मा. र्ि. प्र. प्र.म.म.प.का.   

  असर                     

४ र्निािचनमा मतदाताको सहिार्गता प्रर्तशत ६८.६७ ६८.६७ ६८.६७ ६८.६७ ७२ ७२ िा.प्र.  र्न.आ.   

५ कुल िसेको मतमा बदर मतको अनपुात प्रर्तशत ४.२३ ४.२३ ४.२३ ३.२१ १.१४ १.१४ िा.प्र.  र्न.आ.   

  संघीय संसद प्रर्तशत ५.१७ ५.१७ ५.१७ ५.१७ १ १ िा.प्र.  र्न.आ.   

  प्रदेश संसद प्रर्तशत ४.२६ ४.२६ ४.२६ ४.२६ १ १ िा.प्र.  र्न.आ.   

  स्थानीय तह प्रर्तशत ३.४४ ३.४४ ३.४४ १.५ १.५ १.५ िा.प्र.  र्न.आ.   

६  मर्हला प्रर्तर्नर्धत्ि                     

  संघीय संसद प्रर्तशत ३२.७२ ३२.७२ ३२.७२ ३२.७२ ४० ४० िा.प्र.  र्न.आ.   

  प्रदेश सिा प्रर्तशत ३४.३६ ३४.३६ ३४.३६ ३४.३६ ४० ४० िा.प्र.  र्न.आ.   

  स्थानीय तह प्रर्तशत ४०.७५ ४०.७५ ४०.७५ ४१ ४१ ४१ िा.प्र.  र्न.आ.   

७ सािििर्नक सेिामा  मर्हला प्रर्तर्नर्धत्ि प्रर्तशत २४.७ २६ २८ ३० ३२ ३४ िा.प्र.  लो. से.आ.   
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क्र.

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम  २०७६/७७  २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  प्रष्ट्तफल                     

  ष्ट्नवााचन प्रणाली                     

८ प्रर्त मतदाता र्निािचन व्यिस्थापन िचि रूपैंया ५०६ ५०६ ५०६ ५०६ ५०० ४०० िा.प्र.  र्न.आ.   

९ 
मतदाता नामािली संकलन र दताि 

(अद्यािर्धक) 

िना    

लाि 
५ ६ ६ ७ ५ ४ िा.प्र.  र्न.आ.   

१० र्निािचन र्शक्षा सम्बन्धी प्रर्शक्षर् िना ३५०० ४००० ४५०० ५००० ५५०० ५६०० िा.प्र.  र्न.आ.   

११ 
कमिचारीको क्षमता र्िकास तार्लम (र्िि 

समेत) 
िना ३५० ३८० ४५० ५२० ५४० ५५० िा.प्र.  र्न.आ.   

१२ 
सामार्िक र्शक्षा अध्यापन गने र्शक्षकको 

प्रर्शक्षर् 
िना १६८ ४५० ५०० ५५० ६०० ६२५ िा.प्र.  र्न.आ.   

   मानव अष्ट्धकार                     

१३ 
मानि अर्धकार उल्लंघनका घटनाको उिरुी 

फर्छ्यौट 
प्रर्तशत - ८० ८३ ८७ ९३ १०० िा.प्र.  रा.मा.अ.   

१४ 
मानि अर्धकार सम्बन्धी प्रिद्धिनात्मक 

कायििम (िार्र्िक) 
सं्या २७३ ५८ ३०० ३५० ३७५ ४०० िा.प्र.  प्र.म.म.प.का.   

  न्ध्याय प्रणाली                     

१५ न्यार्यक र्नकायमा दताि िएका मदु्दा 

      सं्या  

   (प्रर्त लाि 

िनसं्यामा) 

८९६ ८६८ ८३९ ८११ ७८८ ७६२ िा.प्र.  स.अ.   

१६ मदु्दा फैसला  प्रर्तशत ५६.५ ६० ६० ६० ६० ६० िा.प्र.  स.अ.   

१७ फैसला कायािन्ियन प्रर्तशत ३९ ६० ६० ६० ६० ६० िा.प्र.  स.अ.   

१८ र्िर्शिीकृत सरकारी िर्कल (तार्लम प्राप्त )  िना ३० ८० १३० १८० २३० २८० िा.प्र.  
प्र.म.म.प.का.  

(म.न्या.का.) 
  

१९ 
समदुाय-प्रहरी-सरकारी िर्कल कायििमबाट 

लािार्न्ित सं्या (िार्र्िक) 
िना 

(हिारमा) 
- ४० ४० ४० ४० ४० िा.प्र.  

प्र.म.म.प.का.  

(म.न्या.का.) 
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क्र.

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

अनुमान तथा 

जोष्ट्खम  २०७६/७७  २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

२० काननूी र्शक्षा र सचेतना कायििम (िार्र्िक) सं्या ४७ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ िा.प्र.   का.न्या.सं.मा.म.   

  संघीय शासन प्रणाली                     

२१ आफ्नै प्रशासकीय ििन िएका स्थानीय तह सं्या ७५ २१० ४५० ६०० ६२५ ७५३ िा.प्र.  सं.मा.सा.प्र.म.   

२२ 
स्थानीय तहका कमिचारीको क्षमता र्िकास 

(तार्लम) 

िना 

(हिारमा) 
- १५ २० २० २० २० िा.प्र.  सं.मा.सा.प्र.म.   

२३ 
स्थानीय तहका पदार्धकारीको क्षमता 

र्िकास (तार्लम) 
िना 

(हिारमा) 
३७ ३७ ३७ ३७ ३७ ३७ िा.प्र.  सं.मा.सा.प्र.म.   

१०.  राष्ट्रिय एकता, सरुक्षा र सबमान 

क्र.

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

 अनुमान तथा 

जोष्ट्खम  २०७६/७७  २०७७/७८  २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  प्रभाव                     

१ 
रार्रिय पररचयपत्र प्राप्त गरेका नेपाली 

नागररक 
प्रर्तशत - १७ ३३ ५० ७५ १०० िा.प्र.  ग.ृम.   

२ 
आधारितू िाद्य सुरक्षाको र्स्थर्तमा रहकेा 

पररिार 
प्रर्तशत ४८.२ ५६ ६३ ७० ७५ ८० ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म.   

३ 
र्िपदको कारर् कुल गाहिस््य उत्पादनमा 

िएको क्षर्त 
प्रर्तशत २.५ २.२५ २ १.८ १.७५ १.५ िा.प्र.  ग.ृम. 

आगामी 

आ.ि. मा 

सिेक्षर् गरी 

आधार 

त्यांक प्राप्त 

गररन े

४ र्िपदका घटनाबाट मतृ्यु िएका िनसं्या प्रर्त लाि १.७ १.५ १.३ १.३ १.० १.० िा.प्र.  ग.ृम. 

आिश्यक 

स्रोत साधन 

तथा  
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क्र.

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

 अनुमान तथा 

जोष्ट्खम  २०७६/७७  २०७७/७८  २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

पिूािधारको 

उपलब्धता 

५ र्िपदका घटनाबाट प्रिार्ित पररिार सं्या प्रर्त हिार १७.१ १४.७ १२.३ ११.२ १०.५ ९.८ िा.प्र.  ग.ृम.   

  असर                     

   राष्ट्रिय एकता                     

६ पाुँच िर्िमरु्नका बालकार्लकाको िन्म दताि प्रर्तशत ६३ ७५ ८४ ९० ९५ १०० ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि..म.   

  खाद्य सुरक्षा                     

७ र्िश्वव्यापी िाद्य सुरक्षा सूचकाङ््क सूचकाङ््क ४६ ५० ५३ ५६ ६१ ६६ िा.प्र.  कृ.प.र्ि.म.   

८ िाद्य उपिोक्ता मलू्य सूचकाङ््क सूचकाङ््क ३.१ ३.३ ३.५ ३.८ ३.९ ४.२ िा.प्र.  ने.रा.बैं.   

९ गम्िीर िाद्य असरुर्क्षत पररिार प्रर्तशत ७.८ ६.६ ५.५ ४.३ ३.२ २.० र्ब.िा.सु.सू. कृ.प.र्ि.म.   

१० 
कुल आयातमा अत्यािश्यक िस्त ु(कृर्र् 

उपि, िीििन्त ुर िाद्य पदाथि) को अंश  
प्रर्तशत १४.४ १३ ११ ९ ७ ५ िा.प्र.  ि.र्ि.   

  राष्ट्रिय सबमान                     

११ 
नेपालीलाई गन्तव्य मलुुकको अध्यागमनमा 

प्रिेशाज्ञा प्रदान गने मलुुक 
सं्या ३५ ४० ४५ ५० ५५ ६० िा.प्र.  प.म.   

१२ 
र्द्वपक्षीय कूटनीर्तक सम्बन्ध स्थापना िएका 

मलुुक 
सं्या १६८ १७० १७१ १७३ १७४ १७५ िा.प्र.  प.म.   

  प्रष्ट्तफल                     

  रक्षा                     

१३ 
बङ््करदेर्ि ब्यारेकसम्म िौर्तक संरचना 

र्नमािर् (िार्र्िक) 
सं्या १६९ १२१ १५० १७५ १८० २०० िा.प्र.  र.म.   

१४ 
नेपाली सेनाको िर्मनी पररिहन क्षमता 

अर्ििरृ्द्ध 
सं्या ९५ १६३ ३८५ ४०९ ४१० ४२० िा.प्र.  र.म.   

१५ नेपाली सेनाको हिाई पररिहन क्षमता सं्या - १ १ १ १ १ िा.प्र.  र.म.   
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(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 
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ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

 अनुमान तथा 

जोष्ट्खम  २०७६/७७  २०७७/७८  २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

अर्ििरृ्द्ध 

१६ रार्रिय सेिा दल तार्लम (िार्र्िक) िना (हिारमा) ४४ ७.७ ११ १२ १३ १५ िा.प्र.  र.म.   

  मानव सुरक्षा                     

१७ रार्रिय पररचयपत्र लाग ूहुने र्िल्ला  सं्या १५ ४० ७६ ७७ ७७ ७७ िा.प्र.  ग.ृम.   

१८ 
र्द्वपक्षीय श्रम सम्झौता िा समझदारी िएका 

मलुुक  
 मलुुक ८ १२ १४ १४ १४ १४ िा.प्र.  श्र.रो.सा.स.ुम.   

१९ र्िदशेी मलुुकमा बालबार्लकाको बचेर्बिन 
सूचनाको 

सङ्््या 
२३ १८ १२ ७ ३ ० िा.प्र.  ग.ृम.   

२० 
हराएका बालबार्लका (प्रर्त लाि 

िनसङ्््यामा) 

   सङ्््या 

   
५.९ ५.३ ४.७ ४.१ ३.५ ३ िा.प्र.  म.बा.्ये.ना.म.   

  शाष्ट्न्ध्त सुरक्षा                     

२१ 

नेपाल प्रिेश गने र बार्हररने र्िदेशीको 

िैर्िक सूचना सर्हतको अध्यागमन प्रर्ाली 

लाग ूिएका अध्यागमन कायािलय 

सङ्््या - २ ७ ७ ७ ७ िा.प्र.  ग.ृम.   

  खाद्य सुरक्षा                     

२२ 
कुल उपिोगको दईु र्तहाइिन्दा बढी िानामा 

िचि गने पररिार 
प्रर्तशत ४४ ४१ ३८ ३६ ३३ ३० ने.िी.स. के.त.र्ि.   

  आपषू्ट्ता                     

२३ िाद्य सञ्चय र्डपो  सङ्््या १७,५३९ १९,२९२ २१,२२२ २३,३४४ २३,३४४ २३,३४४ िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

२४ तोर्कएको दगुिम र्िल्लामा िाद्यान्न ढुिानी 
मे.ट. 

(हिारमा) 
१४,००० २५,००० २५,००० २५,००० २५,००० २५,००० िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   

२५ 
तोर्कएको दगुिम र्िल्लामा आयोर्डनयुक्त ननु 

ढुिानी  

र्क्िन्टल 

(हिारमा) 
७१ ७१.६ ७१.६ ७१.६ ७१.६ ७१.६ िा.प्र.  उ.िा.आ.म.   
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क्र.

सं. 
नष्ट्तजा सचूक एकाइ 

आधार वषा 

(२०७५/७६) 

लक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 

 अनुमान तथा 

जोष्ट्खम  २०७६/७७  २०७७/७८  २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  ष्ट्वपद व्यवस्थापन तथा पुनष्ट्नामााण                     

२६ 
र्िपद ्िोर्िम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन 

सम्बन्धी तार्लम प्राप्त िनशर्क्त 
सङ्््या २२११ २५०० २७०० २९०० ३००० ३१०० िा.प्र.  ग.ृम.   

  पररारि                     

२७ र्द्वपक्षीय परामशि संयन्त्रको स्थापना र बैठक सङ्््या १२ १६ १२ १६ १५ १६ िा.प्र.  प.म.   

२८ 
अन्तरािर्रिय संगठनहरूको कायिकारी तहमा 

उम्मेदिारी र प्रर्तर्नर्धत्ि 
सङ्््या २ २ २ २ ३ ३ िा.प्र.  प.म.   

२९ 
आर्थिक कूटनीर्त सम्बन्धी कायििम 

सञ्चालन 
पटक १३० १३० १३० १३० १४० १५० िा.प्र.  प.म.   
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२.७ प्रादेष्ट्शक लक्ष्य तथा गन्ध्तव्य  

संघीय संरचना अनसुार गठन िएका अर्धकांश प्रदशे सरकार र केही स्थानीय तहबाट आिर्धक योिना 

तिुिमा िई कायािन्ियनमा आएका छन ्िन ेकेही प्रदशे र स्थानीय तहमा तिुिमा हुन ेिममा छन ्। प्रादरे्शक योिनाले 

रार्रिय योिनाका उपलर्व्धलाई समेत प्रिाि पाने िएकाले प्रादरे्शक नर्तिा सचूक तयार गदाि यस पक्षलाई र्िशेर् 

ध्यान र्दनपुने हुन्छ । प्रदशेका योिना, मध्यमकालीन िचि संरचना तथा िार्र्िक र्िकास कायििममा समािेश िएका 

आयोिना तथा कायििम कायािन्ियनबाट प्राप्त हुन े अपरे्क्षत नर्तिासुँग पन्रौं योिनाका अपरे्क्षत उपलर्ब्धलाई 

आबद्ध गरी प्रादरे्शक िण्डीकृत सचूकको िाका तयार गररएको छ । यस िाकामा पन्रौं योिनाको आधार िर्ि 

(आ.ि. २०७५/७६) को प्रादरे्शक मानका आधारमा योिनाको अर्न्तम िर्ि आ.ि. २०८०/८१ सम्म प्रदशेले हार्सल 

गने लर्क्षत उपलर्ब्ध सचूकका मान र्नधािरर् गरी सान्दर्ििक एकाइ सर्हत समािेश गररएको छ । यस िाकामा आधार 

िर्ि र अर्न्तम िर्िका मानसुँग ैरार्रिय मान समेत समािेश गररएको छ । साथै, सचूकका मान प्राप्त हुने त्याङ््कीय स्रोत 

तथा सम्बर्न्धत त्याङ््क उपलब्ध गराउने आर्धकाररक र्िम्मेिार र्नकाय यर्कन गररएको छ । प्रादरे्शक लक्ष्यका मान 

तय गनि प्रदशेले तयार गरेका योिना दस्तािेि, आधार-पत्र तथा नर्तिा िाकालाई आधार र्लइएको छ । 

प्रादरे्शक लक्ष्य तथा गन्तव्य सचूकका आधारमा र्िकासमा र्िद्यमान प्रादरे्शक असन्तुलनको समीक्षा गरी 

सन्तुर्लत र्िकासका लार्ग लर्क्षत कायििम सञ्चालन गनि सहयोग पगु्न े अपेक्षा गररएको छ । साथै, रार्रिय लक्ष्य 

हार्सल गनि सबै प्रदशेको योगदान आिश्यक हुन े िएकाले आ.ि. २०८०/८१ सम्म हरेक प्रदशेले हार्सल गनुिपन े

पररमार्ात्मक लक्ष्य यस िाकामा समािेश गररएको छ, िसले प्रदशे तहका िार्र्िक कायििम तय गरी आिश्यक बिेट 

र्िर्नयोिन गनि र र्ित्त हस्तान्तरर्को आधार तय गनि सहयोग गनछे । साथै, यस िाकाको प्रयोगबाट प्रदशे तहमा 

तिुिमा हुने योिनाका पररमार्ात्मक लक्ष्य र्नधािरर् गनि सहयोग पगु्न ेअपके्षा गररएको छ । समरृ्द्ध र सिुका प्रादरे्शक 

लक्ष्य तथा गन्तव्य सचूक तार्लका अ२.६ र अ२.७ मा प्रस्तुत गररएको छ । 
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ताष्ट्लका अ२.६ समृष्ट्द्धका प्रादेष्ट्शक लक्ष्य तथा गन्ध्तव्य सचूक 

क्र. 

सं. 
लक्ष्य, गन्ध्तव्य र सूचक एकाइ 

आ.व. २०७५/७६ को यथाथा आ.व. २०८०/८१ को लक्ष्य 
सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 
नेपाल 

प्रदेश 

नं. १ 

प्रदेश 

नं. २ 

वागमती 

प्रदेश 

गण्डकी 

प्रदेश 

प्रदेश 

नं. ५ 

कणााली 

प्रदेश 

सुदूरपष्ट्िम 

प्रदेश 
नेपाल 

प्रदेश 

नं. १ 

प्रदेश 

नं. २ 

वागमती 

प्रदेश 

गण्डकी 

प्रदेश 

प्रदेश 

नं. ५ 

कणााली 

प्रदेश 

सुदूरपष्ट्िम 

प्रदेश 

१. उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय 

१ औसत आर्थिक िरृ्द्धदर* प्रर्तशत ६.८ ६.५ ६.५ ७.० ६.५ ७.४ ६.५ ६.२ ९.६ १०.४ ११.० १०.६ १०.२ १०.५ १५.० ११.७ रा.ले. के.त.र्ि. 

२ प्रर्तव्यर्क्त कुल रार्रिय आय* अमेररकी 

डलर 

१०४७ ९१९ ६४५ १९१७ ११९२ ८०३ ५९७ ६८३ १५९५ १६२० १००० ३०८७ १९५६ १६०० ११४७ १२६९ रा.ले. के.त.र्ि. 

३ अथितन्त्रमा क्षेत्रगत योगदान                    

३.१ प्राथर्मक क्षेत्र (कृर्र् तथा िन, 

मत्स्य, र िार्न  तथा उत्िनन) 

प्रर्तशत २७.६ ३८.२ ४१.४ १४.७ ३१.८ ३२.६ ३३.८ ३९.३ २३ २६.९ ३५.० ११.० २३.७ २७.४ २८.४ २९.१ रा.ले. के.त.र्ि. 

३.२ र्द्वतीय क्षेत्र (उद्योग, र्िद्यतु, 

ग्यास र पानी, र्नमािर्) 

प्रर्तशत १४.६ १९.० १२.९ १३.० १८.० १७.४ १३.४ १५.४ १८.१ २३.० १५.५ १४.७ २२.४ २३.२ २८.० १८.८ रा.ले. के.त.र्ि. 

३.३ ततृीय क्षेत्र (सेिा) प्रर्तशत ५७.८ ४५.३ ४७.७ ८०.२ ५३.७ ५३.१ ५३.९ ४६.८ ५८.९ ५०.१ ४९.५ ७४.३ ५३.९ ५२.४ ४३.६ ५२.० रा.ले. के.त.र्ि. 

४ आम्दानीमा मार्थल्लो १० र 

तल्लो ४० प्रर्तशत 

िनसङ्््याको अनुपात 

अनुपात १.३१ १.०१ १.१२ १.४५ १.४१ १.२८ ०.९३ १.१३ १.२५ १.०० १.०८ १.३७ १.१० १.२३ ०.८९ १.०९ प्रा.र्द.र्ि.ल. रा.यो.आ. 

५ सम्पर्त्तमा आधाररत र्िनी 

गुर्क 

गुर्क ०.३१ ०.३५ ०.२२ ०.२५ ०.३७ ०.३१ ०.४२ ०.३३ ०.२९ ०.३२ ०.२१ ०.२३ ०.२६ ०.२९ ०.३९ ०.३१ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 

६ कुल उपिोगमा तल्लो ४० 

प्रर्तशत िनसङ्््याको र्हस्सा 

प्रर्तशत १८.५ २०.९ १९.५ १६.२ १८.९ २०.३ २१.४ २१.० २५ २६ २४ २२ २५ २६ २७ २७ प्रा.र्द.र्ि.ल. रा.यो.आ. 

७ बिटेमा पुुँिीगत र चाल ु

र्िर्नयोिनको अनुपात 

अनुपात १:१.९ १:१.३ १:०.९ १:१.१ १:०.५ १:०.७ १:०.६ १:०.९ १:०.९६ १:०.७ १:०.८ १:१ १:०.७ १:०.७ १:०.७ १:०.८ िा.प्र. आ.मा.यो.म. 

८ िनसङ्््या प्रर्त बैंक तथा 

र्ित्तीय संस्थाको शािा 

िना ३३६३ ३४८१ ४९३८ २७७० २२५७ २९५१ ४९५८ ४४०९ २५०० २६०० ४००० २१०० १५०० २००० ३००० २८०० िा.प्र. आ.मा.यो.म. 

*वार्िाक आर्थाक वरृ्द्धदिको लक्ष्य योजना अवर्धको औसतमा र्लइएको छ। सुदिू पर्श्चम प्रदशे बहके आर्थाक वरृ्द्धदि ि प्रर्तव्यर्ि आयको लक्ष्य सम्बर्न्ध्धत प्रदशेको आवर्धक योजनाबाट साभाि गरिएको ि अन्ध्य लक्ष्य समेत उपलब्ध भएसम्म प्रादरे्शक योजनाबाट 

र्लइएको छ । 

२. मानवपुिँजी ष्ट्नमााण तथा सबभावनाको पूणा उपयोग 

९ अपेर्क्षत आयु (िन्म हुुँदाको)  िर्ि ६९.७ ७०.७ ६८.९ ७२.० ७३.३ ६८.८ ६७.० ६६.३ ७२ ७३.१ ७१.२ ७४.४ ७५.७ ७२.० ७०.० ६८.५ रा.ि.ग. के.त.र्ि. 

१० पाुँच िर्ि मुर्नको बाल मतृ्युदर 

(प्रर्तहिार िीर्ित िन्ममा) 

िना ३९ ३६ ५२ ३६ २७ ४५ ५८ ६९ २४ २२ ३२ १८ २२ ३० ३५ ४० ने.ि.स्िा.स. के.त.र्ि. 
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क्र. 

सं. 
लक्ष्य, गन्ध्तव्य र सूचक एकाइ 

आ.व. २०७५/७६ को यथाथा आ.व. २०८०/८१ को लक्ष्य 
सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 
नेपाल 

प्रदेश 

नं. १ 

प्रदेश 

नं. २ 

वागमती 

प्रदेश 

गण्डकी 

प्रदेश 

प्रदेश 

नं. ५ 

कणााली 

प्रदेश 

सुदूरपष्ट्िम 

प्रदेश 
नेपाल 

प्रदेश 

नं. १ 

प्रदेश 

नं. २ 

वागमती 

प्रदेश 

गण्डकी 

प्रदेश 

प्रदेश 

नं. ५ 

कणााली 

प्रदेश 

सुदूरपष्ट्िम 

प्रदेश 

११ र्कशोरी अिस्थाको प्रिनन 

(१९ िर्िमुर्न) 

प्रर्तशत १३.० १६.० २७.० १०.० १४.० १३.० १९.० १६.० ६.० ४.० १५.० ४.० ५.० ३.० ७.० ५.० ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 

१२ स्िास््य संस्था माफि त प्रसूर्त 

सेिा र्लने मर्हला 

प्रर्तशत ५७.४ ६२.२ ४४.६ ७०.७ ६८.३ ५९.४ ३५.६ ६६.४ ७६ ८२ ६४ ८८ ८८ ८४ ७२ ८६ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 

१३ ३० र्मनेटसम्मको दरुीमा 

स्िास््य सेिामा पहुुँच रहकेा 

पररिार 

प्रर्तशत ४९.३ ५०.५ ६९.१ ५०.६ ४६.५ ४५.३ २३.६ २८.७ ८०.० ८२.० ९५.० ८३.० ७७.४ ७६.० ६०.० ६५.० ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 

१४ ऋर्ात्मक िनसङ्््या 

िरृ्द्धदर (बसाइुँ सरेर िाने 

उच्चदर) िएका र्िल्ला 

सङ्््या २७ ९ ० ७ ८ ३ ० ० ७ ४ ० ० ३ ० ० ० रा.ि.ग. के.त.र्ि. 

१५ साक्षरता दर (१५ िर्ि मार्थ) प्रर्तशत ५८ ६४ ४० ६९ ६७ ५८ ५२ ५४ ९५ ९० ७५ ९५ ९५ ९० ८० ८५ रा.ि.ग. के.त.र्ि. 

१६ युिा साक्षरता दर (१५-२४ 

िर्ि) 

प्रर्तशत ९२ ९१ ६३ ९३ ९५ ८५ ८२ ८५ ९९ ९९ ९७ १०० ९९ ९७ ९९ ९९ रा.ि.ग. के.त.र्ि. 

१७ आधारिूत तह (१-८) मा िदु 

िनािदर  

प्रर्तशत ९३ ९४.७ ७९.२ ९४.८ ९४.८ ९१.२ ९३.२ ९४.८ ९९ १०० १०० १०० ९९ ९७ ९९ १०० िा.प्र. र्श.र्ि.प्र.म. 

१८ माध्यर्मक तह (९-१२) मा 

िदु िनािदर  

प्रर्तशत ४६ ४६ ३७.९ ४८.२ ४४.७ ४०.५ ४२ ४४.७ ६५ ६७ ५९ ७५ ६० ५५ ६५ ६४ िा.प्र. र्श.र्ि.प्र.म. 

१९ उच्च र्शक्षामा कुल िनािदर  प्रर्तशत १२ १५.६ ३.९ २२.७ ८.३ ७.७ ६.१ ७.१ २२ २० १४ ३२ २१ १८ १९ १८ िा.प्र. र्श.र्ि.प्र.म. 

२० आधारिूत तहमा र्िद्यालय 

िाने उमेरका र्िद्यालय बार्हर 

रहकेा बालबार्लका 

प्रर्तशत २२.९ १७.१ ३५.२ ८.७ ९.६ २६.० १६.८ २०.६ १ ३ २ १ १ १ ० १ िा.प्र. र्श.र्ि.प्र.म. 

२१ बाल कक्षा/पूिि प्राथर्मक 

तहको अनुिि सर्हत कक्षा १ 

मा िनािदर 

प्रर्तशत ६६.३ ६५.५ ७२.२ ६५.७ ५९.८ ६४.३ ६२.४ ६८.४ ९० ८९ ९६ ९५ ९० ८८ ८३ ९४ िा.प्र. र्श.र्ि.प्र.म. 

२२ र्िद्यालय र्शक्षा (१-१२) 

र्शक्षक- र्िद्याथी अनुपात 

अनुपात २४.१ ४५.३ १७.० १६.४ २२.४ ३०.० २९.४ २३.० २० २५ १७ १७ २० २४ २१ २० िा.प्र. र्श.र्ि.प्र.म. 

२३ श्रमशर्क्त सहिार्गता दर (१५ 

िर्ि मार्थ) 

प्रर्तशत ३८.५ ३७.८ ३९.७ ४७.१ ३५.७ ३७.३ २७.५ २७.३ ४९ ६० ५० ५८ ५० ४७ ३६ ३६ ने.श्र.स. के.त.र्ि. 
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क्र. 

सं. 
लक्ष्य, गन्ध्तव्य र सूचक एकाइ 

आ.व. २०७५/७६ को यथाथा आ.व. २०८०/८१ को लक्ष्य 
सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 
नेपाल 

प्रदेश 

नं. १ 

प्रदेश 

नं. २ 

वागमती 

प्रदेश 

गण्डकी 

प्रदेश 

प्रदेश 

नं. ५ 

कणााली 

प्रदेश 

सुदूरपष्ट्िम 

प्रदेश 
नेपाल 

प्रदेश 

नं. १ 

प्रदेश 

नं. २ 

वागमती 

प्रदेश 

गण्डकी 

प्रदेश 

प्रदेश 

नं. ५ 

कणााली 

प्रदेश 

सुदूरपष्ट्िम 

प्रदेश 

२४ रोिगारीमा औपचाररक 

क्षेत्रको र्हस्सा 

प्रर्तशत ३७.८ ३६.७ २१.५ ४७.१ ३९.७ ३४.७ ४३.८ ३२.३ ५० ५० ३५ ६० ५५ ४८ ६० ५० ने.श्र.स. के.त.र्ि. 

३. सवासुलभ आधुष्ट्नक पूवााधार एवम ्सघन अन्ध्तरआबद्धता 

२५ प्रादरे्शक लोकमागि 

(कालोपत्र,े २ लेन सम्म)  

र्क.र्म. १,८०० - - - - - - - ७,९०० १,१५० १,०५० १,४५० १,०५० १,१०० १,०५० १,०५० िा.प्र. िौ.प.ूया.म. 

२६ स्थानीय सडक र्क.र्म. 

(हिारमा) 

६०.२ १२.१ ५.८ १५.१ ९.९८ ८.७ २.७ ४.७ ७४.० १३.६ ७.८ १८.२ १४.१ १०.७ ३.८ ५.८ िा.प्र. िौ.प.ूया.म. 

२७ इन्टरनेटमा पहुुँच प्राप्त 

िनसङ्््या 

प्रर्तशत ६५.९ ४९.८ ४२.३ ७१.२ ६१.२ ५३.४ ४९.१ ५०.१ ८० ८० ७० ९० ८० ८५ ७० ७४ िा.प्र. सू.स.म. 

४. उच्च र ष्ट्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व 

२८ प्रमुि िाद्यान्न बालीको 

उत्पादकत्त्ि (धान, मकै, कोदो, 

फापर, िौ र गहुुँ) 

मे.ट. प्रर्त 

हके्टर 

३.१ २.९ ३.३ २.९ २.७ ३.२ २.२ २.७ ४.० ४.१ ४.२ ४.० ३.८ ४.१ ३.१ ३.६ िा.प्र. कृ.प.र्ि.म. 

२९ श्रम उत्पादकत्त्ि   रू.हिारमा १८४.६ १८९.५ १८८.० २०५.९ १८८.४ १९३.४ १६१.४ १६५.५ २७६ २८३ २८१ ३२९ २८२ २८९ २४१ २४८ ने.श्र.स. के.त.र्ि. 

३० ३० र्मनेटसम्मको दरूीमा कृर्र् 

उपि र्बिीका लार्ग बिार 

उपलव्ध िएका कृर्क पररिार 

प्रर्तशत २९.७ ३१.७ ३७.३ ३२.६ २४.९ २९.१ १६.७ २२.७ ५१.७ ५३.७ ५९.३ ५४.५ ४६.९ ५१.१ ३८.७ ४४.७ ने.िी.स. के.त.र्ि. 

३१ र्संर्चत िर्मन प्रर्तशत ४५.० ३९.० ६६.३ ४३.० २७.४ ४०.३ २२.९ ६५.४ ६५.५ ४५.० ७६.० ६०.० ४३.० ७०.० ३३.० ७५.० िा.प्र. कृ.प.र्ि.म. 

३२ र्संचाइयोग्य िर्मन मध्ये 

िर्ैिरी र्संचाई हुने क्षेत्र  

प्रर्तशत ३३.० २७.३ ४२.७ २८.४ १२.७ २४.३ १५.५ ३८.३ ५० ४४ ७५ ४८ २५ ३५ ३३ ५८ िा.प्र. कृ.प.र्ि.म. 

३३ प्रर्तव्यर्क्त र्िद्यतु उपिोग र्कलोिाट 

घण्टा 

२४५ - - - १९० - - - ७०० ७०० ७०० ९०० ७५० ७०० ६०० ६५० िा.प्र. ऊ.ि.र्सं.म. 

३४ कुल गाहिस््य उत्पादनमा 

उद्योग क्षेत्रको र्हस्सा   

प्रर्तशत ५.६ ८.० ६.२ ५.९ ३.३ ६.७ १.० ४.४ ६.५ ८.८ ८.१ ६.० ३.६ ९.२ ३.० ५.३ रा.ले. के.त.र्ि. 

३५ कुल आर्थिक प्रर्तष्ठानमा 

औद्योर्गक प्रर्तष्ठानको अशं 

प्रर्तशत ११.३ ११.५ १०.८ ११.६ १०.९ १०.९ १०.३ १२.३ १२.३ १२.५ १२.८ १२.६ ११.९ ११.९ ११.३ १३.३ रा.आ.ग. के.त.र्ि. 

३६ कुल औद्योर्गक प्रर्तष्ठान मध्ये 

दताि िएका प्रर्तष्ठान  

प्रर्तशत ४८.६ ५६.८ ४५.२ ४४.४ ५३.० ५६.९ ३१.६ ३७.८ ९० ९८ ८८ ८५ १०० ९७ ७५ ८० रा.आ.ग. के.त.र्ि. 
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ताष्ट्लका अ२.७ सखुका प्रादेष्ट्शक लक्ष्य तथा गन्ध्तव्य सचूक 

क्र. 

सं. 
लक्ष्य, गन्ध्तव्य र सूचक एकाइ 

आ.व. २०७५/७६ को यथाथा आ.व. २०८०/८१ को लक्ष्य 
सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 
नेपाल 

प्रदेश 

नं. १ 

प्रदेश 

नं. २ 

वागमती 

प्रदेश 

गण्डकी 

प्रदेश 

प्रदेश 

नं. ५ 

कणााली 

प्रदेश 

सुदूरपष्ट्िम 

प्रदेश 
नेपाल 

प्रदेश नं. 

१ 

प्रदेश नं. 

२ 

वागमती 

प्रदेश 

गण्डकी 

प्रदेश 

प्रदेश नं. 

५ 

कणााली 

प्रदेश 

सुदूरपष्ट्िम 

प्रदेश 

 ५. परररकृत तथा मयााष्ट्दत जीवन  

१ मानि र्िकास सूचकाङ््क सूचकाङ््क ०.५७९ ०.५९८ ०.४९७ ०.६४१ ०.५९० ०.५५३ ०.५०४ ०.५०९ ०.६२४ ०.६०१ ०.५१३ ०.६७१ ०.६५० ०.६३० ०.५०७ ०.६२१ ने.मा.र्ि.प्र. रा.यो.आ. 

२ बहुआयार्मक गररबीमा रहकेो 

िनसङ्््या 

प्रर्तशत २८.६ १९.७ ४७.९ १२.२ १४.२ २९.९ ५१.२ ३३.६ ११.५ १३.० १८.० ९.० ७.३ १४.० २२.० १४.० ने.ब.आ.ग.प्र. रा.यो.आ. 

३ सुरर्क्षत आिासमा बसोबास गन े

िनसङ्््या 

प्रर्तशत ४० - - - २६.२ - - - ६० ६५ ५५ ७० ३७ ६० ५० ५५ िा.प्र. श.र्ि.म. 

४ उच्च मध्यम स्तरको िानेपानी 

सुर्िधा पुगेको पररिार 

प्रर्तशत २१ - - - २० - - - ४० ५० ४५ ६५ ५० ४० ३५ ४० िा.प्र. िा.पा.म. 

५ सुधाररएको सरसफाइ सुर्िधा 

(एकल प्रयोग) उपलब्ध पररिार 

प्रर्तशत ६४.६ ७०.२ ४२.४ ६४.० ७३.६ ७३.५ ७७.७ ७४.६ १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० प्रा.र्द.र्ि.ल.  रा.यो.आ. 

६ ग्रामीर् र शहरी िनघनत्िको 

अनुपात 

अनुपात १:३.६ १:२.८ १:०.८ १:६.७ १:६.९ १:१.८ १:३.२ १:२.८ १:२ १:१.६ १:१ १:३ १:३ १:१.३ १:२.१ १:२ रा.ि.ग. के.त.र्ि. 

७ पाुँच िर्ि मुर्नका कम तौल 

िएका बालबार्लका 

प्रर्तशत २७.० २४.४ ३६.८ १३.३ १४.९ २७.२ ३५.६ २८.१ १५ १४ २० ७ ८ १५ २० १६ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 

८ पाुँच िर्ि मुर्नका 

बालबार्लकामा दवु्लोपन 

प्रर्तशत ९.७ ११.८ १४.४ ४.२ ५.८ ७.६ ७.५ ९.३ ५ ६ ७ २ १ ४ ४ ५ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 

९ पाुँच िर्ि मुर्नका 

बालबार्लकामा पुड्कोपन 

प्रर्तशत ३६.० ३२.६ ३७.० २९.४ २८.९ ३८.८ ५४.५ ३५.९ २० १८ २१ १० १७ २२ ३४ २० ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 

१० प्रिननयोग्य उमेरका मर्हलामा 

रक्तअल्पता 

प्रर्तशत ४०.८ ४३.३ ५७.८ २९.० २८.२ ४३.५ ३४.९ ३९.३ २३ २४ ३० २४ १७ २४ १८ २२ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 

६. सुरष्ट्क्षत, सभ्य र न्ध्यायपूणा समाज  

११ आधारिूत सामार्िक सुरक्षामा 

आबद्ध िनसङ्््या 

प्रर्तशत १७ १५ १३ ४१ २३ १३ ५ ६ ६० ५८ ५६ ७५ ६६ ५६ ४८ ५० ने.श्र.स. गहृ म. 

१२ घर िग्गाको एकल स्िार्मत्ि 

िएका मर्हला (१५-४९ िर्ि) 

प्रर्तशत १६.७ २२.२ १८.० १६.८ १९.९ १५.० १३.४ ५.९ २५ ३० २६ २५ २८ २३ २२ २० ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 
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क्र. 

सं. 
लक्ष्य, गन्ध्तव्य र सूचक एकाइ 

आ.व. २०७५/७६ को यथाथा आ.व. २०८०/८१ को लक्ष्य 
सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 
नेपाल 

प्रदेश 

नं. १ 

प्रदेश 

नं. २ 

वागमती 

प्रदेश 

गण्डकी 

प्रदेश 

प्रदेश 

नं. ५ 

कणााली 

प्रदेश 

सुदूरपष्ट्िम 

प्रदेश 
नेपाल 

प्रदेश नं. 

१ 

प्रदेश नं. 

२ 

वागमती 

प्रदेश 

गण्डकी 

प्रदेश 

प्रदेश नं. 

५ 

कणााली 

प्रदेश 

सुदूरपष्ट्िम 

प्रदेश 

१३ प्रर्तष्ठानका व्यिस्थापकको 

लैंर्गक अनुपात   

पुरुर् प्रर्त 

सय मर्हला 

२३७.३ १९२.२ ६७७.७ १९४.९ १५५.७ २७५.४ २२१.० ३८५.९ १५० १५० ३०० १३० ११५ १५० १२५ १४० रा.आ.ग. के.त.र्ि. 

१४ र्िगत १२ मर्हनामा शारीररक, 

मानर्सक िा यौन र्हसंा पीर्डत 

मर्हला  

प्रर्तशत १३.५ ९.९ १७.४ १५.१ ७.७ १५.३ ११.८ ११.३ ६ ५ ७ ७ ३ ७ ५ ५ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 

७. वातावरण र ष्ट्वपद् व्यवस्थापन  

१५ िलिायु अनुकूलन योिना 

तयार िई कायािन्ियन िएका 

स्थानीय तह 

सङ्््या २१७ - - - - - - - ४६० ८४ ८२ ८३ ४३ ६८ ४६ ५४ व्य.सू.प्र. ि.िा.म. 

१६ िाना पकाउन ठोस इन्धन 

(दाउरा, गुइठा आर्द) प्रयोग गन े

पररिार 

प्रर्तशत ६९.३ ७०.३ ८४.० ३८.८ ५८.९ ६५.३ ८९.५ ८२.९ ५० ५५ ६८ २१ ४३ ४८ ७० ६५ प्रा.र्द.र्ि.ल.  के.त.र्ि. 

८. सुशासन   

१७ आिर्धक योिना तिुिमा गरेका 

स्थानीय तह 

सङ्््या - - - - १९ - - - ७५३ १३७ १३६ ११९ ८५ १०९ ७९ ८८ िा.प्र. मु.म.म.प.

का. 

१८ मध्यमकालीन िचि संरचना 

तयार गरेका स्थानीय तह 

सङ्््या - - - - २ - - - ७५३ १३७ १३६ ११९ ८५ १०९ ७९ ८८ िा.प्र. मु.म.म.प.

का. 

१९ अनलाइन प्रर्तिदेन प्रर्ाली 

स्थापना िएका स्थानीय तह 

सङ्््या - - - - २९ - - - ७५३ १३७ १३६ ११९ ८५ १०९ ७९ ८८ िा.प्र. मु.म.म.प.

का. 

२० स्थानीय तहको कुल िचिमा 

बेरुिकुो अनुपात 

प्रर्तशत ४.२२ ४.०२ ६.९५ ३.७३ २.७० ३.५३ ५.३१ ३.१६ १.० १.० १.० १.० १.० १.० १.० १.० िा.प्र. ग.ृम. 

२१ कुल प्रर्तष्ठानमा दताि िएका 

प्रर्तष्ठानको अनुपात 

प्रर्तशत ५०.१ ५३.५ ३५.३ ५०.२ ५५.५ ५२.४ ४८.८ ५५.२ ९० ९० ८० १०० १०० ८५ ८३ ९० रा.आ.ग. के.त.र्ि. 

२२ कुल प्रर्तष्ठानमा लेिा रा्न े

प्रर्तष्ठानको अनुपात 

प्रर्तशत ४७.४ ४५.६ ३८.० ४५.० ६१.२ ४८.६ ४४.९ ५७.९ ७० ७० ७० ७० ७५ ७० ७० ७५ रा.आ.ग. के.त.र्ि. 

९. सबल लोकतन्ध्त्र  

२३ स्थानीय तहहरुको बिटेमा 

पुुँिीगत र्िर्नयोिनको अशं 

प्रर्तशत ४१.३ ३९.२ ४०.५ ४१.५ ४३.१ ४२.७ ४३.१ ४०.० ४६.३ ४४.२ ४५.५ ४४.० ४८.१ ४७.७ ४८.१ ४५.० िा.प्र.  आ.मा.यो.

म. 
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क्र. 

सं. 
लक्ष्य, गन्ध्तव्य र सूचक एकाइ 

आ.व. २०७५/७६ को यथाथा आ.व. २०८०/८१ को लक्ष्य 
सूचनाको 

स्रोत 

ष्ट्जबमेवार 

ष्ट्नकाय 
नेपाल 

प्रदेश 

नं. १ 

प्रदेश 

नं. २ 

वागमती 

प्रदेश 

गण्डकी 

प्रदेश 

प्रदेश 

नं. ५ 

कणााली 

प्रदेश 

सुदूरपष्ट्िम 

प्रदेश 
नेपाल 

प्रदेश नं. 

१ 

प्रदेश नं. 

२ 

वागमती 

प्रदेश 

गण्डकी 

प्रदेश 

प्रदेश नं. 

५ 

कणााली 

प्रदेश 

सुदूरपष्ट्िम 

प्रदेश 

२४ स्थानीय तहको बिटेमा 

आन्तररक रािस्िको अशं 

प्रर्तशत ८७.२ ८५.२ ८८.२ ८३.४ ८९.५ ८३.७ ९५.२ ९१.५ ८२.२ ८०.२ ८३.२ ८१.० ८४.५ ७८.७ ९०.२ ८६.५ िा.प्र.  अ.म. 

१०. राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सबमान  

२५ स्िास््य र्बमामा आबद्ध 

िनसङ्््या 

प्रर्तशत ७ ५.५ ०.२ ४.८ ७.० ०.५ ६.५ ४.३ ६० ६१ ५६ ६२ ६४ ५७ ७० ६० िा.प्र. स्िा.ि.म. 

२६ पाुँच िर्िमुर्नका बालबार्लकको 

िन्म दताि 

प्रर्तशत ६३.० ६९.१ ५०.६ ७१.७ ६८.४ ६३.९ ७३.० ६१.२ १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० ने.ि.स्िा.स. ग.ृम. 

२७ आधारिूत िाद्य सुरक्षाको 

र्स्थर्तमा रहकेा पररिार  

प्रर्तशत ४८.२ ५२.६ ४३.१ ५५.० ५६.० ४८.४ २२.५ ३७.७ ८० ८० ७० ८५ ८३ ७५ ४५ ६२ ने.ि.स्िा.स. स्िा.ि.म. 

२८ प्रर्तव्यर्क्त िाद्य उत्पादन र्कलोग्राम १९७.५ २५६.२ १६१.९ १११.७ २३४.० २२०.३ १८५.७ १९२.१ २५० २८० २२५ २०० ४०० २७० २२५ २३५ िा.प्र. कृ.प.र्ि.म. 
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अनुसूची ३  

पन्ध्रौं योजना तजुामा गदाा अपनाइएको प्रष्ट्क्रया 

 

नेपालको संर्िधान िारी िए पिात्को रािनैर्तक स्थार्यत्िको िगमा यस दीघिकालीन सोच सर्हतको पन्रौं 

योिना तिुिमा गररएको छ । योिना तिुिमा गदाि संर्िधानमा व्यिस्था िएका मौर्लक हक एिम ् रा्यका र्नदशेक 

र्सद्धान्त तथा नीर्त, र्दगो र्िकास लक्ष्य, सरकारका प्राथर्मकता तथा प्रर्तबद्धता, अन्तरािर्र िय पररदृश्य र संघीय शासन 

प्रर्ालीलाई आधार र्लइएको छ । अर्धकांश रार्रिय गौरिका आयोिना, रूपान्तरर्कारी आयोिना तथा प्रमिु 

कायििम योिना अिर्धमा सम्पन्न गन ेगरी स्रोत-साधनको व्यिस्था सर्हत कायािन्ियन, अनगुमन तथा मलू्याङ््कनमा 

िोड र्दइएको छ । योिनामा उर्ल्लर्ित दीघिकालीन सोच हार्सल गनि समरृ्द्धका ४ िटा र सिुका ६ िटा गरी १० िटा 

रार्र िय लक्ष्य र ८ िटा रार्रिय रर्नीर्त तय गररएको छ । साथै, ९ िटा रूपान्तरर्का प्रमिु सम्िाहक र ८ िटा 

सहयोगी क्षेत्र समते पर्हचान गररएको छ । सो अनसुार पिूािधार र्नमािर्, सचूना प्रर्िर्ध, कृर्र्, उद्योग, र्शक्षा तथा 

स्िास््य क्षेत्रलाई र्िशेर् प्राथर्मकता र्दइएको छ । यसै गरी योिनामा प्रदशे तथा स्थानीय तहको क्षमता र्िकास, 

समन्िय र सहिीकरर्मा ध्यान र्दुँद ैपुुँिी र्नमािर्मा िोड र्दइएको छ । साथै, िैदरे्शक सहायता र िदैरे्शक लगानीलाई 

उत्पादनशील क्षेत्रमा पररचालन गनि आिश्यक रर्नीर्त र्लइएको छ । यस योिना तयार गदाि र्नम्नानसुारको प्रर्िया 

अिलम्बन गररएको छ । 

दीघाकालीन सोचको अवधारणा ष्ट्वकास 

नेपालको संर्िधानले र्नर्दिि गरेको र्िकासको मागिर्चत्र एिम ् ितिमान सरकारको ‘समदृ्ध नेपाल, सखुी 

नेपाली’को पररकल्पना साकार पानि पन्रौं योिनामा २५ िरे् दीघिकालीन सोचको अिधारर्ा ल्याइएको छ । 

दीघिकालीन सोचले र्ि. सं. २१०० सम्ममा लोककल्यार्कारी रा्य हुुँद ै समनु्नत, स्िाधीन र समाििाद उन्मिु 

अथितन्त्र सर्हतको समान अिसर प्राप्त स्िस्थ, र्शर्क्षत, मयािर्दत र उच्च िीिनस्तर िएका सिुी नागररक बसोबास गन े

समनु्नत मलुकुको स्तरमा पगु्ने सोच रािेको छ । उक्त सोच हार्सल गन ेआधार योिनाका साथै प्रदशे र स्थानीय तहका 

दीघिकालीन सोच र आिर्धक योिनालाइि मागिदशिन समते गने गरी यो योिना तिुिमा गररएको छ । 

आधार-पत्र तजुामा 

दीघिकालीन सोच सर्हतको पन्रौं योिनाको मलू दस्तािेि तयारीपिूि यसको अिधारर्ा-पत्र स्िीकृत 

गररएको र्थयो । सो अिधारर्ा-पत्रको आधारमा र्िर्य क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा र्नकायसुँगको सहिार्गतामा आधार-

पत्रको प्रारर्म्िक मस्यौदा तयार गररएको र्थयो । यस योिनालाई सहिार्गतात्मक ढगंबाट तिुिमा गनि रार्रिय तथा 

प्रदशे स्तरमा संघ, प्रदशे र स्थानीय तहका िनप्रर्तर्नर्ध तथा पदार्धकारी, संघीय संसद तथा प्रदशे सिाका सदस्य र 

र्निी, सहकारी तथा सामदुार्यक क्षेत्रका प्रर्तर्नर्धसुँग उक्त आधार-पत्रमार्थ छलफल एिम ्अन्तर्िि या गरी राय सझुाि 

प्राप्त गररएको र्थयो । साथै, प्रमिु रािनैर्तक दलका प्रर्तर्नर्ध, र्िर्िन्न क्षते्रका प्रार्ज्ञक तथा र्िर्य र्िज्ञ, नेपाल 

सरकारका र्िर्िन्न मन्त्रालय र र्नकायका पदार्धकारी, प्रदशे सरकारका पदार्धकारी र स्थानीय तहका प्रमिु तथा 
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उपप्रमिु, र्िकास साझेदार र प्रबदु्ध व्यर्क्त, मर्हला, दर्लत, िनिार्त, मधसेी, मरु्स्लम तथा अपाङ््गता िएका 

व्यर्क्तका प्रर्तर्नर्ध गरी कररब ४ हिार ५ सय सरोकारिालासुँग छलफल र अन्तर्िि या सम्पन्न िएको र्थयो । यसै गरी 

योिनालाई बढीिन्दा बढी सहिार्गतामलूक बनाउन र नागररकको अपनत्ि बढाउन आयोगको िबेसाइट तथा 

इमेलमाफि त आधार-पत्रको मस्यौदा उपर सझुाि संकलन गररएको र्थयो । यस्तै गैरआिासीय नपेालीबाट समते सो 

मस्यौदामा सझुाि र्लइएको र्थयो ।  

राष्ट्रिय ष्ट्वकास पररषद् को ष्ट्नदेशन र मष्ट्न्ध्त्रपररषद्बाट स्वीकृष्ट्त 

रािनीर्तक दल, रार्रिय िीिनमा महत्िपरू्ि योगदान र्दएका महानिुाि, बरु्द्धिीिी, मर्हला, मधेसी, दर्लत, 

िनिार्त, अपाङ््गता िएका व्यर्क्त, समािसेिी, र्िश्वर्िद्यालयका पदार्धकारी समेतलाई समािेश गरी रार्रिय र्िकास 

पररर्दक्ो पनुगिठन गररएको र्थयो । र्िर्िन्न चरर्मा िएका छलफलबाट प्राप्त सझुाि समािेश गरी तयार गररएको 

आधार-पत्रको मस्यौदा स्िीकृर्तका लार्ग रार्रिय र्िकास पररर्द ्मा प्रस्तुत गररएको र्थयो । पररर्दक्ो २०७५ साल 

चैत २० दरे्ि २१ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न िएको बैठकले आधार-पत्रको मस्यौदामा व्यापक अन्तर्िि यात्मक 

छलफल गरी सझुािसर्हत अर्न्तम रूप र्दन र्नदशेन र्दएको र्थयो । सो बैठकबाट प्राप्त सझुाि तथा र्नदशेन समािेश 

गरी पररमाििन िएको आधार-पत्र २०७६ बैशाि १७ गते मर्न्त्रपररर्द ्बाट स्िीकृत िई २०७६ बैशािमा प्रकाशन 

गररएको र्थयो । 

मूल दस्तावेजको मस्यौदा तयारी तथा प्रकाशन 

र्िर्िन्न चरर्मा िएको छलफलका आधारमा तयार पाररएको योिनाको आधार-पत्रलाई र्िस्ततृ योिना 

दस्तािेिको रूपमा तयार गनि र्िर्य क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा र्नकायहरूबाट रार्रिय गौरिका आयोिना, रूपान्तरर्कारी 

आयोिना र प्रमिु कायििमको र्ििरर् तथा िार्र्िक लक्ष्य सर्हतको नर्तिा िाका माग गररएको र्थयो । सो बमोर्िम 

योिनामा र्नधािररत समर्िगत तथा र्िर्य क्षते्रगत लक्ष्य हार्सल गनिका लार्ग र्िगतदरे्ि नै कायािन्ियनमा आइरहकेा 

रार्रिय गौरिका आयोिनालाई र्नरन्तरता र्दुँद ैरूपान्तरर्कारी आयोिना, प्रमिु कायििम, प्रदशेका प्रमिु कायििम र 

साििर्िनक-र्निी साझेदारीका प्रमिु आयोिना तय गररएका छन ् । साथै, १० िटा रार्रिय लक्ष्यलाई प्रमिु नर्तिा 

क्षेत्रका रूपमा अिलम्बन गरी सो अनरुूप प्रिाि, असर तथा प्रर्तफल तहका सचूक र िार्र्िक पररमार्ात्मक लक्ष्य तय 

गररएको छ । यसै गरी प्रादरे्शक लक्ष्य तथा गन्तव्य सचूक तयार गरी पररमार्ात्मक लक्ष्य समते तोर्कएका छन ् । 

उल्लेर्ित सबै पक्षमा सकू्ष्म ढंगले र्िशे्लर्र् गरी आयोगको २०७६ फागनु १९ गते बसेको परू्ि बैठकबाट र्िस्ततृ 

दस्तािेि स्िीकृत गरी प्रकाशन गररएको छ ।  
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