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प�रच्छेदः १ 

प�रचय 
 

१.१ प�ृमू�म 
नेपालको राज्य�णाल� एकात्मकबाट संघात्मक भै सकेको छ।�वगतका �वकास �यासले जनअपेक्षा 

गरे अनरुुपका आ�थर्क उपलव्धीहरु �ा� हनु सकेन।समका�लन �व�का अन्य देशहरुले गरेका 

आ�थर्क �वकासका �ग�त र अवसरबाट समेत नेपालको अथर्तन्�ले लाभ �लन नस�क �नरन्तररुपमा 

प�नर्भरता कायमै रहेको छ।�दगो शािन्त, सशुासन, �वकास र सम�ृ�को ला�ग नेपालले सं�वधालन े

संघीय लोकतािन्�क गणतन्�को माध्यमबाट समावेशी लोकतन्� र समावेशी �वकासको जग खडा 

गनर् खोजेको छ।समाजवादउन्मखु अथर्व्यवस्थाको माध्यमबाट समाजमा रहेका सवै �कारका 

असमानता, ग�रवी वेरोजगा�रता , �वभेदर पछौटेपनको अन्त्य ग�र सम�ृ नेपालको गन्त्वय �नधार्रण 

ग�रएको छ।सन २०२२ अ�त कम �वक�सत देशबाट �वकासोन्मखु देशमा स्तरोन्ती गद� सन ्

२०३० मा मध्ययम आय भएको देशमा पगु्ने रा��य ल�य रहेको छ। साथै सन २०३० मा �दगो 

�वकासका ल�य हा�सल गन� अन्तरार्��य ��तव�ता अनरुुप संघीय आ�थर्क नी�तका ल�यहरु �नधार्रण 

ग�रएका छन।् 

�वगतका चौ�ौ योजनाको कायार्न्वयन गदार् प�न असन्त�ुलत �वकासले गदार् ग�रबी,असमानतार 

बेरोजगा�रताको अन्त्य गनर् सकेन।अथर्तन्�को �वस्तार �ा�मण तहसम्म भएता प�न त्यसले 

आमनाग�रकको जीवनमा सकारात्का प�रववर्तन नआएकोले आ�थर्क सम�ृ�को जग गाँउ नगरबाट 

बसाल्न संघीयढाँचाको राज्य �णाल�को अवलम्वन ग�रएको छ। �वि�य साधन र �ोतको 

प�रचालनलाई लगानी मै�ी बनाउदै सरकार�, �नजी र सहकार� क्षेबको  लगानीका आधारमा सम�ृ 

नपेाल सिुख नपेाल�को रा��य ल�य �ा��का ला�ग लगानी ती� बनाई उच्च, समवेशी र फरा�कलो 

आ�थर्क ब�ृ�को �दशामा अबका �वकास रणनी�त तय गनुर् पन� छ । 

नेपालको सं�वधान बमोिजमको संघीय आ�थर्क ढाँचालाई यस �देशबाट प�न अवलम्वन गनर् सबल र 

सम�ृ �देशको आधार खोिजने छ।�देेशलाई सम�ृ बनाउन द�घर्का�लन स�च स�हत �देश सरकारले 

�देिशक �वकासको रणनी�त र ल�यको �नधार्रणको ला�ग आव�धक योजना बनाउन खोिजएको 

छ।�व�ीय  संघीयतको कायार्न्वयन गदार् �देशको �व� सन्तलुन कायम गद� संिघयताको आधार 

सहअिस्तत्व र सहकार�ताका माध्यमबाट रा��य �वकास ल�यलाई �देशका �वकासमा समेत 
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अन्त�र�ककरण ग�रने छ। संघीयता कायार्न्वयनको �थम अव�धको आव�धक योजना भएकोले यसले 

�वकासको �दगो आधार �नमार्ण अवधीकोरुपमा काम गन� छ । 

१.२ �देशको आ�थर्क, सामािजक तथा भौ�तक �वकासको िस्थ�त  
नेपालको सं�वधानले नेपालको शासक�य संरचना संघ, �देश र स्था�नय गर� तीन तहको व्यवस्था 

गरेको छ । �देश नं. ४ मा गोरखा, लमजङु, तनहुँ, कास्क�, मनाङ, मसु्ताङ, पवर्त, स्थाङ्जा, 

म्याग्द�, बागलङु र नवलपरासी (वदर्घाट ससु्ता पूवर्) गर� जम्मा ११ िजल्ला रहेका छन ्

।तत्का�लन गण्डक� अंचल र धवला�गर� अंचलका सम्पूणर् िजल्लाहरुका साथैलिुम्वनी अंचलको 

नवलपरासी (वदर्घाट ससु्तापूवर्) समेत समावेश ग�रएको छ ।  

संवैधा�नक व्यवस्था बमोिजम यस �देश नं. ४ मा �देश सभाको �नवार्चन तथा �देश सरकारको 

गठन भइसकेको अवस्था छ । �देशले आफ्नो अ�धकार क्षे� �भ�को आ�थर्क अ�धकार सम्बन्धी 

�वषयमा कानून बनाउन,े वा�षर्क बजेट बनाउने, �नणर्य गन�, नी�त तथा योजना तयार गन� र त्यसको 

कायार्न्वयन गन� व्यवस्थाको साथै आफ्नो अ�धकार क्षे� �भ�को �वषयमा कर लगाउन र ती 

�ोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्ने संवैधा�नक व्यवस्था रहेको छ ।  

नेपाल संघीय �णाल�मा �वेश गरेसँगै नयाँ राजनी�तक व्यवस्थाले आमजनमानसमा ल्याएको उत्साह, 

उमंगतथाअपेक्षा परुा गनर् संघबाट हस्तानत�रत �स�मत �ोतको समिुचत उपयोग गनर् आवश्यक छ । 

साथै आ�थर्क सामािजक तथा पूवार्धार �वकासलाई �ाथ�म�ककरण गर� योजनाब� रुपमा अगाडी 

बढाउन अप�रहायर् छ । 

१.३ �वगतका �वकास �यासमा �देशको अवस्था 
यस �देशमा ११ िजल्ला, १ महानगरपा�लका र 36 नगरपा�लका र 58 गाउँपा�लका गर� ८५ 

स्थानीय तह रहेका छन ्भने १८ �नवार्चन क्षे� रहेका छन ्।  

यस �देशमा देशको कुल 24,03,016 जनसंख्या रहेको छ।जनु नेपालको जनसंख्याको 

जनसंख्याको 9.06% हो जसमध्ये �हमालका 19,990, पहाडमा 20, 72, 162 र तराईमा 

3,10, 864 जना रहेका छन ्जन घनत्व ��त वगर् �कमी 110 रहेको छ । 

यस �देशमा ��ण, क्षे�ी, मगर, गरुुङ, कामी नेवार लगायत अन्य जातजा�तको बसोबास रहेको छ 

। जसमध्ये �हन्द ुधमर् मा�ेहरुको संख्या सवैभन्दा धेरै र त्यसप�छ वौ�, ��ि�यन इस्लाम आ�द 

धमार्वलम्बीहरुको बसोबास रहेको छ । 
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१.4 चनुौती 
नेपालको सं�वधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचना अनरुुप �देशको कायर्सूचीमा परेका तथा संघबाट 

�नक्षेपण भै आएन ेकायर्हरू सम्पादनका ला�ग �देशको संगठनात्मक संरचना, प��त र ���याको 

�वकास तथा संसेथापन एवं सावर्ज�नक �व�ीय व्यवस्थापन लगायत अन्य शासक�य सधुारको कायर् 

अिघ बढाउन ुजरूर� छ। �देशलाई स्थ�नय तह र स�ीय सरकारका�बचको सन्तलुन कडीका रुपमा 

कृयाशील बनाउन प�न त्यि�कै जरूर� छ। �ादेिशक र स्थानीय तहसम्म �वकास व्यवस्थापनको 

क्षमता बढाउँदै सबै तहमा जवाफदेह�, स्वच्छ र �भावकार� �वकास �शासन कायम गन� कायर् प�न 

चनुौतीकै रूपमा रहेको छ। �देशलाई साधन�ोत सम्प� बनाई हाल केन्��य तहबाट स�ालन 

भैरहेका �वकास कायर्�मलाई एक�कृत गन� कायर्सँगसँगै ती कायर्हरूलाई साधन र �ोत समेतको 

चाँजोपाँजो �मलाई कायर्लाई �भावकार� समेत बनाई जनताको अ�त निजकको शासक�य तहसम्म 

सावर्ज�नक सेवाको �वाह र �वतरणलाई �नि�तता �दान गनर् प�न त्यत्कै चनुौतीपूणर् छ। देशको 

�तुतर आ�थर्क व�ृ� र त्यसको न्यायपूणर् �वतरणमाफर् त शी� ग�रबी �नवारण गन�, मानव �वकासका 

पक्षमा उल्लेख्य व�ृ� गन� र सम� अथर्तन्�लाई सम�ृ� र �दगो आ�थर्क सामािजक �वकासको पथमा 

लैजाने रा��य अ�धयानमा �देशको भ�ूमका चनुौतीपूणर् छ। �देशमा उपलब्ध �ाकृ�तक तथा मानवीय 

�ोत तथा क्षमताको उिचत उपयोग र प�रचालन गर� आ�थर्क क्षे�को सघन �वस्तारमाफर् त 

रोजगार�का अवसर �सजर्ना गर� जनसािङ्ख्यक लाभांशको अ�धकतम उपयोग गन� र स्वदेशमा नै 

पयार्� कामका अवसरहरू �सजर्ना गन� कायर् प�न चनुौतीपूणर् छ। त्यस्तै, �नवार्हमखुी कृ�षलाई 

रूपान्तरण गर� ��तस्पधार् एवम ् व्यवसायमखुी बनाउँदै यसलाई �देशको औ�ो�गक �वकास गर� 

मलुकुको सम� �वकासस� आब� गन� कायर् झनै चनुौतीपूणर् छ। �कोपसम्बन्धी सम्भाव्य 

जोिखमहरूको न्यूनीकरण गद� आ�थर्क–सामािजक �वकासका सबै �यासहरूलाई जलवाय ु प�रवतर्न 

अनकूुल बनाउने कायर् अझ ठूलो चनुौतीका रूपमा रहेको छ। पूवार्धारको �नमार्ण तथा �वकास र 

आब�तासँगै �ामीण र सहर� �वकासलाई अन्तरसम्बिन्धत तलु्याई यसलाई आ�थर्क व�ृ�को �ोतको 

रूपमा स्था�पत गनुर्पन�छ। यी सबै कायर्मा संघीय तथा स्थानीय तहको सन्त�ुलत र समायोिजत 

�यासलाई डोयार्एर प्भावकार�ता अ�धब�ृ� गनुर्मा �देशको महत्वपूणर् धू�मका हनु्छ। 

1.5 अवसर 
नेपालको सं�वधान जार� भएसँगै मूलभतू रूपमा राजनै�तक समस्याहरूको समाधान हनु गई मलुकु 

आ�थर्क तथा सामािजक �वकासको चरणमा �वेश गरेको छ।�देशको स�ठनात्मक संरचना, पध�त र 

���याको �वकास र संस्थापन गन� सन्दभर्मा उपलब्ध ज्ञान, शीप र ��व�धको उपयोग गर� 

व्यावहा�रक रुपमा तयार गन� अवसर �ा� छ। संभाव्य सरोत साधनको प�हचान गर� प�रचालन र 

दायराको आधार तयार गन� अवसर प�न �। उवर्र ज�मन, जल�ोत, वन, खानी, जै�वक �व�वधता एवम ्
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भौगो�लक सनु्दरताजस्ता �ाकृ�तक �ोतहरूको ब�ु�मतापूणर् उपयोगबाट सम�ृ� हा�सल गनर्सक्ने 

�शस्त सम्भावना छन। कुल जनसङ्ख्यामा आ�थर्क रूपले स��य हनुे जनसङ्ख्याको अनपुात बढ्दै 

जानकुा साथै आ�थर्क–सामािजक �वकासलाई �तुता �दान गनर् स्वस्थ र �मशः िशिक्षत हुँदै 

गइरहेको सक्षम जनशि� �वकास हुँदैछ। पोखरा क्षे��य �वमानस्थल, का�लगणडक� मेग तथा 

मध्यपहाडी राजमागर्को �नमार्णबाट उपलब्ध हनु े रोजगार�का अवसर, बजार �बस्तार तथा अन्य 

�देश�ुको आब�ता तथा सो का आधारमा हनु स�े तलुनात्मक लाभका आधारमा �च ू �वकासका 

संभावनाहरूको उपयोगका अवसरहरू छन। जल�व�तु लगायतका भौ�तक तथा अन्य पूवार्धार 

उपयोग गन� अवसर प�न छ। क्ष�तले सन्त�ुलत अन्तर�नभर्रताको आधारमा आत्म�नभर्रता र �दगो 

�वकास अगा�ड बढाउन अवसर �दान गरेका छन। 

हालसम्मको सामािजक र आ�थर्क क्षे�मा भएको लगानीको उच्चतम ��तफल �लनसक्ने अवस्था छ। 

आ�थर्क रूपले स��य जनसङ्ख्याको आधाआधी जनसङ्ख्या सहकार� तथा सामदुा�यक �णाल�मा 

आब� छन। यसबाट सहभा�गतामूलक �वकासका ला�ग आधारिशला ब�नसकेको छ । �नजी तथा 

सहकार� दवैु क्षे� �व�धन गन� सरकार� नी�तबाट �ा� अवसरको उपयोग गद� मलुकुलाई आ�थर्क 

रूपले सम�ृ बनाउन सरकारसँग प�रपूरकको भ�ूमका �नवार्ह गनर् उ� क्षे�हरू तत्पर छन। �छमेक� 

मलुकुमा �तु �वस्तार भइरहेको मध्यम वग�य जन�हस्साबाट �देशको पयर्टन, वैदेिशक लगानी, �नयार्त 

एवम ्क�तपय सेवा क्षे�को �वस्तार गन� अवसर �ा� छ। वैदेिशक रोजगार�बाट �ा� सीप, पुजँी र 

उ�मशीलताको उपयोगमाफर् त बा� जगत्बाट ज्ञान, शीप, ��व�ध र पुजँी प�रचालन गनर् थप अवसर 

�ा� भएको छ। 
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प�रच्छेदः २ 

प्रादे�शक �वत्त नी�तहरु 

२.१अथर् तथा योजना 

२.१.१ प�ृभ�ूम 
नेपालको सं�वधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतािन्�क गणतन्� नेपालको संघ, �देश र स्थानीय 

तह गर� तीन तहको शासक�य �वन्ध गरेको छ ।�देशले आव�धक योजना नी�त र वा�षर्क बजेट र 

कायर्�म तयार गन� र त्यसको कायार्न्वयन गन� । �देशको अ�धकार क्षे� �भ�को �वषयमा कर 

लगाउन र ती �ोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्ने संवैधा�नक व्यवस्था रहेको छ । सम�ृ �देश 

�नमार्ण गनर् तथा �देशको �वकास, �शास�नक तथा सावर्ज�नक खचर्को बढ्दो आवश्यकतालाई परुा 

गनर्का ला�ग �देशको उपलब्ध आन्त�रक �ोत र साधनको प�रचालनलाई जोड �दई आन्त�रक 

राजस्वको प�रचालनलाई सवल र द�गो बनाउन ु आवश्यक छ । साथै आ�थर्क सामािजक 

रुपान्तरणका ला�ग लगानीका क्षे�हरु �नधार्रण गर� �वकासलाई अगा�ड बढाउन �वकास कायर्�मको 

�ाथ�मक�करण गर� योजनाब� रुपमा अगा�ड बढाउन अप�रहायर् छ । 

�वकास �नमार्णका कायर् द�गो र वातावरणमै�ी बनाउदै सम�ृ �देशको जग �नमार्ण गनुर्पन�छ 

।�देशमा ती� आ�थर्क ब�ृ�, सामािजक न्याय स�हतको समावेशी �वकास, क्षमता अनसुारको कामको 

अवसरर मयार्�दत रोजगार�को स�ुनि�तता, सामािजक संरक्षण, आध�ुनक र व्यविस्थत पूवार्धार, 

सामािजक सेवाको सहज उपलब्धता, �नजी पूजँीको �व�र्न, आध�ुनक ��व�धको �वस्तार, �व�धको 

शासनको �त्याभ�ूतबाट मा� सम�ृ�को मागर् �शस्त हनु्छ । 

२.१.२ चनुौती 

1= उच्च तथा द�गो आ�थर्क ब�ृ� हा�सल गनुर् । 

2= उपलब्ध �ोतसाधनको द�गो व्यवस्थापन गन�।  

3= गणुस्तर�य पूवार्धार �नमार्णका ला�ग �ोत व्यवस्थापन, क्षमता अ�भव�ृ� र समन्वय कायम 

गन� ।  

4= उत्पादनशील क्षे�मा लगानी अ�भव�ृ� तथा पूजँी र �मको उत्पादकत्वमा व�ृ� गनुर् ।  

5= दक्ष जनशि�को �वकास तथा रोजगार�का अवसरमा व�ृ� गनुर् ।  

6= �देश�भ�का सीमान्तकृत समूह र भौगो�लक क्षे�को समन्या�यक �वकास गनुर् ।  

7= �देशको �शास�नक तथा �वकास कायर्का ला�ग आवश्यक �ोतको प�हचान गनुर् ।  

8= आ�थर्क उपलब्धीको समन्या�यक �वतरणको स�ुनि�तता गनुर् । 
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9= जनअपेक्षा एवं आधारभतु आवश्यकताहरु प�रपू�तर् गनुर् ।  

10= दक्ष�वषय �वज्ञ तथा पयार्� तथ्या� �ा� गनुर् । 

२.१.३ अवसर 

�ाकृ�तक �ोत र सनु्दरताले भ�रपूणर् र जै�वक �व�वधताय�ु यस �देशमा पयर्टन, जल�व�तु 

रकृ�षको �वकासको �चरु संभावना रहेको छ ।साथै यस �देशमा �नमार्णा�धन रहेको का�लगणडक� 

कोर�डोर मध्यपहाडी लोकमागर्को भाग नेपालको मध्य भागमा पन� हदुा रा��य सडक संजालबाट प�न 

आ�थर्क कृयाकलाप �वस्तार हनुे देिखन्छ । साथै नेपालको राजधानीको निजक रहेको �देश 

राजधानी र अन्तर�देशको �वचमा समेत रहेको हदुा आ�थर्क �वकासका ��तफलहरु समेत यस 

�देशमा �ा�हनु सक्ने अवसरहरु छन ्।साथै यस �देशमा तलुनात्मक रुपमा �नरपेक्ष ग�रवीको रेखा  

म�ुनको जनसंख्या कम रहेको,मानव �वकास सचुकांकमा अगा�ड रहेकोर आ�थर्क रुपले स��य 

जनसंख्याको अनपुात उत्साह�द रहेकोले प�न �देशमा आ�थर्क �वकासको संभावना व�ढ छ ।साथै 

यस �देशको जनसांिखक अनपुात र सामथ्यर्ले प�न छोटो समयमै �देशलाई सम�ृ �देशको रुपमा 

�वकास गन� अवसर रहेको छ । 

२.१.४ कसोच 

सम�ुत तथा समाजबाद उन्मखु �ादेिशक अथर्तन्�को �वकास ।  

२.१.५ल�य 

�त� र �दगो आ�थर्क �वकास माफर् त �देशको आ�थर्क सामािजक रुपान्तरण गन�  । 

२.१.६ उ�शे्य 

आ�थर्क उपलिब्धको न्यायोिचत �वतरणगद� ग�रबी �नवारणतथा व्यापक रोजगार� �सजर्ना गर� सम�ृ 

�देश �नमार्ण गन� ।  

२.१.७ रणनी�त 

1. आ�थर्क�वकासमासावर्जनीक, �नजी तथा सहकार� क्षे�कोसमन्वयरसहकायर् गन� । 

2. संघ र स्थानीय तह सँगको सहलगानीका आयोजना प�हचान गर� उच्च ��तफल �दन ेक्षे�मा 

लगानी केिन्�त गन� । 

3. आधारभतू स्वास्थ्य, िशक्षा, खानेपानी लगायत �ा�मण पूवार्धार �वकासमा लगानी अ�भव�ृ� गर� 

ग�रवी �नवारण तथा द�गो �वकासका ल�यहरु हा�सलमा सघाउ पगु्ने गर� सावर्ज�नक खचर्को 

�ाथ�मक�करण गन� ।  
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4. �व� संतलुन कायम गन� �देश आ�थर्क नी�तको माध्यमबाट उत्पादनशील क्ष�ेमा लगानी 

व�ृ� गन� ।  

5. ग�रवी, प�ौटेपन र वेरोजगार�को न्यनुीकरण गनर् व्यापक रोजगार� र स्वरोजगारका ला�ग 

लगानी ब�ृ� गन� ।   

6. संघको स्वीकृ�तमा �ा� वैदेिशक सहायता र आन्त�रक ऋण �देशको बजेट �णाल� माफर् त 

�ाथ�मकता �ा� क्षे�मा प�रचालन गन� ।  

7. राजस्व व�ृ�को समिुचत वातावरण तयार गर� राज� प�रचालनका ला�ग ए�ककृत सरल कर 

�णाल� र उपय�ु संगठन संरचनाको �वकास गन� । 

8. �देशको �व�नयोजन ऐन बमोिजम �व�भ� मन्�ालय तथा �नकायहरुका ला�ग ग�रएको बजेट 

�व�नयोजन र �तनीहरुले �दान गन� सेवा �वाह �णाल�को �भावका�रता अ�भव�ृ� गन� ।  

9. योजना बैकबाट आयोजना छनोट गर� आयोजना तजुर्मा र कायार्न्वयनमा �व�नयोजन दक्षता र 

संचालन कुशलता अ�भव�ृ� गनर् । 

10. �व�ीय व्यवस्थापनमा आ�थर्क अनशुासन तथा जवाफदे�हता �वर्�न गन� ।  

11. �ादेिशक तथ्या� �णाल�को स्थापना ग�र �वकास गन� । 

२.१.८ कायर्नी�त 

1. सावर्ज�नक, �नजी र सहकार� क्षे�को �भावकार� समन्वय तथा सहकायर् माफर् त आ�थर्क 

�वकासमा यथे� लगानी �वर्�न ग�रने छ ।(१) 

2. पयर्टन, उजार्, कृ�ष र पूवार्धारका क्षे�मा सरकार� लगानी ब�ृ� ग�रने छ । (१) 

3. सावर्जनीक �नजी साझेदार� तथा सहका�रको लगानी �व�र्न गर� उच्च ��तफल �दने पयर्टन, 

उजार्, कृ�ष तथा पूवार्धार क्षे�मा लगानी �ोत्सा�हत ग�रने छ ।(१) 

4. लगानीमै�ी वातावरणका ला�ग �नजी क्षे�मै�ी र लगानी मै�ी कानून तथा संस्थागत 

संरचनाको �वन्ध �मलाइनेछ ।(१) 

5. रा��य �वकास ल�यमा सहयोग परु् याउने र �देशको आ�थर्क सम्ब�ृ�को आधार तयार ग�रन े

छ ।(२) 

6. सामािजक �वकास र भौ�तक पूवार्धारको क्षे�मा लगानीको ला�ग उत्सा�हत गन� �वन्ध 

�मलाइने छ ।(२) 

7. मध्यका�लन खचर् संरचनामा आधा�रत भएर तजुर्मा ग�रनेछ । (३) 

8. �देशलाई आत्म�नभर्र हनुे क्षे�मा लगानी ब�ृ� ग�रने छ ।(४) 
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9. राज्यका �नद�शक �स�ान्त, मौ�लकहकर�देशका अ�धकारसूचीलाई �मश कायार्न्वयन ग�रने छ 

। (४) 

10. आयोजनाको  ��तफल र �भावकार�ताको आधारमा बजेट �व�नयोजन गन� �णाल�को �वकास 

ग�रने छ ।(४) 

11. �देश सरकारले व्यापक रोजगार� सजृना र स्वरोजगारका ला�ग लगानी ब�ृ� गन� । (५) 

12. ग�रवी, प�ौटेपन र वेरोजगार�को न्यनुीकरणका ला�ग उ�मशीलता �वकास गद� पूिजगत 

अनदुानका माध्यमबाट स्वरोजगारका अवसरहरु सजृना ग�रने छ ।(५ 

13. रोजगार� �त्याभ�ुत कायर्�म अन्तगर्त अ�त �वप� र �वकासबाट पछाडी पा�रएको क्षे�का 

नाग�रकलाई न्यनुतम रोजगार�को ग्यारेन्ट� ग�रने छ ।(५) 

14. सरकार� र �नजी लगानीलाई व्यापक मा�ाको रोजगार�को सजृना हनुे क्ष�ेमा लगानी गनर् 

�ोत्सा�हत ग�रने छ ।(५) 

15. सहकार�को लगानीलाई कृ�ष, साना तथा लघ ुउ�ोग, पयर्टन र कृ�ष बजार �व�र्नमा लगानी 

केिन्�त ग�र रोजगार� सजृना ग�रने छ ।(५) 

16. संघ सँगको सहकायर्मा सामािजक संरक्षणका कायर्�मलाई दक्षता र चसु्ततापूवर्क संचालन 

ग�रने छ ।(५) 

17. वैदेिशक सहायतालाई �देशको बजेट �णाल� माफर् त �ाथ�मकता �ा� क्षे�मा प�रचालन ग�रन े

छ । (६) 

18. आन्त�रक ऋणलाई उत्पादनशील क्षे�, सामािजक क्षे� र ठूला शहर� तथा अन्य भौ�तक 

पूवार्धारको क्षे�मा लगानी ग�रने छ ।(६) 

19. �देशको आन्त�रक �ोत ब�ृ� गनर् ए�ककृत सरल कर �णाल�को �वकास गन� नी�त, �व�ध र 

संरचना तयार ग�रने छ । (७) 

20. स्थानीय तह सँगको सहकायर्मा करको दायराहरु फरा�कलो गर� कराधारको �बस्तार ग�रने 

छ ।(७) 

21. सवार� साधन कर, घरजग्गा रिज�ेशन कर, �वज्ञापन कर, मनोर�न करर पयर्टन शलु्कको 

गैर करका दरलाई सेवा �वाहको लागतसँग आव� गद� समन्या�यक हनुे गर� करका दरहरु 

�नधार्रण ग�रने छ ।(७) 

22. कृ�ष आयमा �नि�त आम्दानी भन्दा मा�थ कर लगाइने छ ।(७) 

23. �देश कानूनको प�रपालनमा सधुार ल्याउन ए�ककृत रुपमा �देशका दण्ड ज�रवाना र 

शलु्कहरुको कानून बनाइ कायार्न्वयन ग�रने छ ।(७) 
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24. अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन कानून बमोिजम �देश तथा स्थानीय तहले �ा� गन� राज� 

वाडफाँडको ला�ग खचर्को आवश्यकता र �देशमा संकलन भएको राज�को उपलव्धताको 

आधारमा राज� बाँडफाँडका आधारहरुलाई साम�यक रुपमा प�रवतर्न गनर् पहल ग�रने छ 

।(७) 

25. �देशको अ�धकारसूची अन्तगर्त र�ह नया राज�को �ोतहरुको खोिज ग�रने छ ।(७) 

26. कायर् सम्पादनमा आधा�रत �नकासा �णाल� अवलम्बन ग�रने छ । (८) 

27. �देशको अ�धकार सूची �भ�को कायार्न्वयनको ला�ग �देश योजना बैकको �वधी र �णाल�को 

�वकास ग�रने छ ।(९) 

28. बजेट पूवर्नै पूवर्सम्भाव्यता अध्ययन गर� योजनाहरु योजना बैकमा सभावेश ग�रने छ ।(९) 

29. सम्भाव्यता अध्ययन र �वस्ततृ आयोजनाको ��तवेदन तयार भएका आयोजनाबाट �देशलाई 

उच्च आ�थर्क ��तफल �दने र �देशको रण�नतीक महत्वका आयोजनालाई �ादेिशक गौरवको 

आयोजनाको रुपमा छनौट ग�रने छ ।(९) 

30. आयोजनाको पूवर् तयार� र जग्गा �ा�ीको न्यनुतम पचास ��तशतको काम सम्प� गनर्का 

लागी �ोजेक्ट रे�डनेस �फल्टरको रुपमा आयोजना बैक �वकास गर� बहवु�षर्य बजेट 

�व�नयोजन �णाल�को आधारमा बजेट �व�नयोजन ग�रने छ ।(९) 

31. योजना बैकमा योजना समावेश गनर् आयोजनाको अनसुन्धान र �व�षेणका ला�ग बजेट 

उपलव्ध गराइने छ ।(९) 

32. �देशका उच्च �ाथ�मकताका आयोजनाहरुको कायार्न्वयनका ला�ग �ोतको स�ुनि�तता ग�रन े

छ ।(९) 

33. रा��य गौरवका आयोजना र उच्च �ाथ�मकताका आयोजना, �ादेिशक गौरव र उच्च 

�ाथ�मकताका आयोजना तथा �देश र स्थानीय तहका सहलगानीका आयोजनाको कायार्न्वयन, 

अनगुमनमा सहजीकरण र समन्वय गनर् मखु्यमन्�ीको संयोजकत्वमा �वषशे कक्षको स्थापना 

ग�रने छ ।(१०) 

34. आयोजना तथा कायर्�महरुको �नय�मत अनगुमन, मूल्यांकन र आयोजनाको समा�ीप�छ 

�भाव मलु्यांकन �णाल�लाई सदुृढ र व्यविस्थत बनाइने छ ।(१०) 

35. �व�ीय व्यवस्थापनमा आ�थर्क अनशुासन तथा जवाफदे�हता �वर्�न गनर् �नि�त रकम भन्दा 

मा�थको भ�ुानीलाइ पूवर् प�रक्षण गर� भ�ुानी �दने �णाल�को �वकास ग�र आन्त�रक 

�नयन्�णलाइ सदुृढ ग�रने छ ।(१०) 
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36. �देशको योजना तथा बजेट कायार्न्वयनमा पारदिशर्ता ल्याउन �नि�त रकम भन्दा व�ढको 

रकलाई �व��ुतय �णाल� माफर् त सावर्ज�नकरण ग�रने छ । (१०) 

37. राज� र खचर् तफर्  एकल खाताकोष �णाल�को माध्यमबाट आय र खचर्को �वि�य 

व्यवस्थापन ग�रने छ ।(१०) 

38. �देश र स्थानीय तहको आम्दानी र खचर्को ए�ककृत आ�थर्क �ववरण तयार ग�रने छ 

।(१०) 

39.�देशको ए�ककृत तथ्यांक �णाल�को �वकास ग�रने छ ।(१०) 

40. �ादेिशक तथ्या� �णाल�लाई रा��य र अन्तर�देश तथ्यांक �णाल� सँग तलुनायोग्य बनाइन े

छ ।(११) 

41. �ादेिशक तथ्यांक बैकको स्थापना ग�र सम� क्षे�को तथ्यांक ए�ककृत ग�रने छ ।(११)  
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प�रच्छेदः३ 

�ेत्रगत �वकास नी�तहरु 
 

३.१ भ�ूमव्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� सम्बन्धी 

3.1.१. प�ृभमूीः 
भ�ूममा आम नाग�रकको न्या�यक पहुँच, �वकासका पूवार्धार एवं कृ�ष र उत्पादनमूलक क्षे�मा 

सहकार� क्षे�को प�रचालनका साथै सेवा �वाहमा �भावकार�ता अ�भव�ृ� गनुर् राज्यको �मखु दा�यत्व 

रहन्छ। नेपालको सं�वधानले भ�ूमलाई सम्पि�को अ�धकारको रुपमा �लई मौ�लक हकमा संरक्षण 

गरेको छ । राज्यले सावर्ज�नक �हतका ला�ग क्ष�तपू�तर् स�हत व्यि�को सम्प�त अ�ध�हण गनर् सक्न े

समेत व्यवस्था गरेको छ । 

भ�ूमको पहुँचमा रहेको असमानता, �व�वधता, भ�ूमको खण्डीकरण एवं गैरउत्पादनमूलक क्षे�मा 

�योगको कारणले भ�ूम�ोतको मह�म सदपुयोग हनु स�करहेको छैन ्।कृषक वगर्को भ�ूममा पहुँच, 

अव्यविस्थत बसोबासलाई व्यवस्थापन, द�गो शहर�करण, भ�ूम�हन र  सकुुम्बासीहरुको बसोबासको 

समिुचत व्यवस्थापन तथा िजवीकोपाजर्नको �बन्ध गद� सामािजक न्याय र सम्ब�ृ�का ला�गका 

भ�ूमको बैज्ञा�नक द�गो व्यवस्थापन गनर् आवश्यक छ ।  

3.1.२. चनूौती तथा अवसर  

3.1.2.1 चनूौती  

संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकायर् र साझेदार�का आधारमा भ ूउपयोग नी�तको तजुर्मा  गन� 

।�ाकृ�तक एवं मानव सिृजत जोिखमको न्यू�नकरण गन�, सरुिक्षत वस्ती �वकास एवं योजनाब� द�गो 

शहर�करण गन�, भौ�तक पूवार्धार �वकासका ला�ग जग्गा �ा�ी, उवर्रशील भ�ूम तथा �सम्सार 

क्षे�हरुको संरक्षण, मआुब्जा �नधारर्ण एवं �वतरण व्यिस्थतगन�, �ादेिशक भ-ूउपयोग सूचना �णाल�को 

ला�ग ��व�धको �योग गर� भ-ूसूचना तयार गनुर् मखु्य चनुौती रहेको छ । 

3.1.2.२ अवसर  

�या� मा�ामा उपलव्ध भएको भ�ूम, भ�ूम�ोत र �ाकृ�तक �ोत एवं साधनको संरक्षण तथा उपयोग 

गन� अ�धकार �ा� भएको, भउूपयोग नी�तको आधारमा भउूपयोगको व�गर्करण कायर् भईरहेको, 

कृषकको आफ्नै स्वा�मत्वमा कृ�षयोग्य ज�मनको स्वा�मत्व रहेको, द�गो शहर�करण र सरुिक्षत एवं 
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ए�ककृत वस्ती �वकासको अ�भयान र कृ�ष क्षे�को उत्पादकत्व ब�ृ� गनर् कृ�षमा व्यवसायीकरण र 

आध�ुनक�करणको संघ, �देश र स्थानीय तहको ��तव�ता रहेकोछ । 

3.1.३.सोचः 
भ�ूमको वैज्ञा�नक व्यवस्थापन र उपयोगबाट उत्पादन र उत्पादकत्व ब�ृ� गन� । 

3.1. ४.ल�यः 
भ-ूउपयो�गता अ�भब�ृ�को ला�ग भ ूउपयोग �णाल�को �वकास गर� �देशको आ�थर्क 

सम�ृ�को आधार तयार गन� ।  

3.1.५.उ�ेश्यः 
1. भ�ूम र भ�ूम�ोतको संरक्षण,व्यवस्थापन र �योग एवं �वतरणको व्यवस्था गन� । 

2. भ�ूम सेवालाई सरल,स्वच्छ, पारदश� र गणुस्तर�य बनाउने । 

3. भ�ूमको व्यवस्थापन एवं उपयोगका ला�ग आध�ुनक ��व�धय�ु अ�भलेख एवं भसूूचना 
�णाल�को �वकास गन� । 

 

3.1.६.रणनी�तः 
1. �ादेिशक भउूपयोग र भवू्यवस्थापन नी�त तजुर्मा र कायार्न्वयन गन� । 

2. सावर्ज�नक, सरकार� र गठु� जग्गाहरुको अ�भलेखव� गर� संरक्षण गद� �वकासका ला�ग 

जग्गाको व्यवस्थापन तथा उपयोग गन�, 

3. उपलब्ध भ�ूमको न्यायोिचत �वतरण र �ववेकिशल उपयोग गर� खा� सरुक्षा, सरुिक्षत 

बसोबास, व्यविस्थत शहर�करण तथा द�गो पूवार्धार �वकास गन� । 

4. बैज्ञा�नक सूचना �णाल�को �वकासका ला�ग भौगो�लक नापनक्सा तथ्यांक व्यविस्थत 

गन� । 

5. भ�ूमकोअ�भलेख व्यवस्थापन र जनशि�को क्षमता अ�भव�ृ� ग�र भ�ूम �शासनका 

सेवाहरु सरल सहज र �भावकार� बनाउने ।  

6.1.७.कायर्नी�त  
1. भ-ूउपयोग नी�त, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ ।(1) 

2. भ�ूम व्यवस्थापनका ला�ग भ�ूम �शासन र जग्गा नापजाँच सम्बन्धी नी�त रमापदण्ड 

�नधार्रण ग�र कायार्न्वयन ग�रनेछ ।(१) 

3. उपयोग नभएको बाँझो वा कम उपयोग भएका जग्गा भाडामा �दने सम्बन्धी नी�त, 

कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र �नयमन ग�रनेछ ।(१) 
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4. जग्गाधनी �माणपजुार् �वतरण सम्वन्धी मापदण्ड �नधार्रणग�रनेछ । (१) 

5. धा�मर्क, परुाताित्वक महत्वका सम्पदा एवं गठु� जग्गाको संरक्षण तथा  व्यवस्थापन 

सम्बन्धी नी�त र मापदण्ड तयार गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ ।(२) 

6. अ�नयिन्�त अव्यविस्थत तथा असरुिक्षत बसोबासमा एवं शहर�करणमा रोक लगाई 

सरुिक्षत र व्यविस्थत बसोबासको �वकास ग�रनेछ । (३) 

7. कृ�ष उत्पादन तथा उत्पादकत्व अ�भव�ृ�का ला�ग भ�ूमको चक्लाबन्द�लाई �ोत्साहन 

गद� ल�गनेछ । (३)  

8. जग्गा उकास कायर्�मबाट �ा� जग्गा, वन क्ष�े �भ� र रा��य तथा �ादेशीक 

पूवार्धारका संरचनामा  ल�यीत वगर्लाइ व्यवसा�यक कृ�षमा उपयोग ग�रनेछ । (३) 

9. कृ�षयोग्य उवर्र ज�मनलाई बाँझो रा� ेतथा भ�ूमको खण्डीकरण गन� �व�ृतलाई रोक्न 

भ�ूम ब�क स्थापना ग�रनेछ । (३)  

10. �मब� �क�ा नापी र भ�ूम लगत सम्वन्धी मापदण्डतयार ग�र कायार्न्वयन ग�रनेछ 

।(४) 

11. ज�मनमा �वप� भ�ूमह�न कमजोर र कृषक वगर्को पहुँच अ�भब�ृ� ग�रनेछ (४) 

12. भ�ूमको उपयोग, क्षमता र उपय�ुताको नक्शा�न कायर् ग�रनेछ ।(५) 

13. भ-ूउपयोग नक्सा, तथ्या� र भ-ूउपयोग योजना तयार ग�रनेछ।(५) 

14. एक�कृत �ादेिशक भ-ूसूचना �णाल�को �वकास ग�रनेछ।(५) 

15. नक्सा तथा भौगो�लक सूचनाहरू तयार तथा अ�ाव�धक ग�रनेछ।(५) 

16. Differential Global Positioning System (DGPS �णाल�बाट पा�लका र वडाको 

�समाना छु��ने नापी कायर् समप� ग�रनेछ (५) 

17. �वपद जोिखम संवेदनिशलतालाई ध्यान �दई भउूपयोग नक्सा योजना र तथ्यांक तयार 

ग�रनेछ । (५) 

18. भ�ूम �शासन सम्बन्धी सम्पूणर् सेवाहरू सरल�कृत, आध�ुनक सूचना ��व�धमा आधा�रत, 

एक�ार �णाल�बाट �दान ग�रनेछ।(६) 

6.1.8 अपेक्षीत उपलिव्धः 
भउूपयोग नी�तको माध्यमबाट भ�ूमको बैज्ञा�नक व्यवस्थापन र �योग हनुेछ ।�ादेिशक भउूपयोग र 

भउूपयोग सम्बन्धी भौगो�लक सूचना तयार भएको हनुेछ । 
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3.2 कृ�ष �वकास तथा खा� सरुक्षा सम्वन्धी 

3.2.१.प�ृभ�ूम 
�नवार्हमखुी कृ�ष �णाल�लाई व्यवसा�यक कृ�ष �णा�लमा रुपान्तरण गनुर् पन�छ । साना तथा मझौला 

�कसानहरुलाइ साम�ुहक र सहकार� खेती �णाल�मा आव� गद�  व्यवसा�यक कृ�ष कायर्मा अिघ 

बढाइनेछ ।�देशमा खा�ा� उपलब्धताको �हसाबले न्यनुता भएताप�न अन्य आधार�लंदा खा� 

सरुिक्षत नै भएको पाईन्छ ।फलफूल तरकार�मा क�रव ५० ��तशत भन्दा धेरै मा�ा अन्य �देश 

तथा �वदेशबाट आयात गनुर् परेको छ ।  

कृ�ष क्षे�मा संलग्न ��मकहरूका उत्पादकत्व �नकै कम रहँदा �मशि�को पलायन भैरहेकोछ 
।भ�ूमको न्यायोिचत �वतरण, कृ�षयोग्य भ�ूम वाँझोरहन,ु कृषकहरुलाई �वि�य पहुँचमासरल 
नहनु,ुउ�त ��व�ध र कृ�ष उत्पादन सामा�ीहरुको उपलब्धता नहनु,ु �संचाईस�ुवधाको अभाव हनु,ु र 
वाह� म�हना भरपद� सडक पवुार्धारका चनुौ�तले अपेक्षाकृत �वकास हनु सकेको छैन । 
 
द�गो �वकासका लक्यहरु (SDG), कृ�ष �वकास रणनी�त (ADS) एवं रा��य कृ�ष नी�तलाई 
मध्यनजरराख्दै कृ�षयोग्य भ�ूममा कृषकको पहँचु, �वि�य पहुँच सवर्सलुभता, कृ�ष पूवार्धारको �वकास, 
सावर्ज�नक �नजी तथा सहकार� क्षे�को साझेदार�मा लगानी �वदर्न तथा मूल्य �ंृखलामा कायर्गत 
समन्वयबाट कृ�षको व्यवसायीकरण तथा औ�ो�गकरण गर� उत्पादन ब�ृ� गद� आत्म�नभर्र �देशका 
ला�ग यस क्षे�को �वकास गनुर्पन�छ ।कृ�ष क्षे�मा रहेको �म शि�लाइ कृ�ष 
क्षे�को  औ�ोगीकरणका माध्यमबाट सेवा क्षे� तफर्  रुपान्तरण गन� गर� कृ�ष क्षे�का नी�त र 
कायर्�म तयार ग�रनेछ । 
 

3.2.२. चनूौती तथा अवसर  

3.2.2.१चनूौती  

कृ�ष क्षे�मा परेको �म अभावलाई सम्बोधन गनुर्, उवर्र जग्गाको खण्डीकरण, घडेर�करण र जग्गा 

बाँझो रा� े�विृ�लाई �नरुत्सा�हत गनुर्, कृ�ष भ�ूमलाई उपयोगमा ल्याउन ुतथा बा�ै म�हना �संचाइको 

स�ुवधा उपलब्ध गराउन,ु स्थानीय खा�ा� उपयोग बढाउन,ु खा� संस्कृ�तलाई प�रवतर्न गनुर्, कृ�ष 

क्षे�मा व्यापक रुपमा �योग भएको �वषा�दलाई न्यनुीकरण गर� �ा�ा�रक कृ�ष �णाल�को �योग गनुर्, 

कृ�ष क्षे�मा लगानी ब�ृ� गन�, कृ�ष ऋण, कृ�ष सामा�ी, कृ�ष बजार�करण र �वमालाई सरल र 

सहज बनाउन,ु  कृ�ष �सार सेवामा कृषकहरूको पहुँचमा व�ृ� गनुर्, कृ�ष पेशा��त आकषर्ण बढाउन ुर 

मूल्य �ंृखलाका कायर्मा समन्वय गर� कृ�षको व्यवसायीकरण तथा औ�ो�गकरण गनुर् चनुौती 

रहेकोछ । 
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3.2.२.२अवसर  

भौगो�लक र जै�वक �व�वधताका संभावनाहरु, कृ�ष क्षे�मा ब�ढरहेको लगानी, कृ�ष �वकास 

रणनी�तको कायार्न्वयन, पोखरा क्षे�ीय अन्तरार्��य �वमानस्थल, का�लगण्डक� क�रडोर तथा 

मध्यपहाडी लोकमागर्ले यस �देशमा बढ्दो कृ�षजन्य पदाथर्को मागमा �नरन्तर ब�ृ�, �वदेशबाट 

फ�कर् एका यवुाहरूमा सीप, ज्ञान, पूजँी स�हतको आकषर्ण �मशः कृ�ष क्षे�मा उ�त ��व�धको 

�योग,कृ�षका ला�ग कृ�ष सडक, �सचाँई, �व�तु, कृ�ष ऋण, कृ�ष �बमा जस्ता स�ुवधाहरु ब�ृ� हुँदै 

जान,ु �ांगा�रक कृ�ष ��त आम उपभो�को सजगता, �नजी लगानीकतार् तथा सहकार� क्षे�को  

लगानी ब�ृ� हदैु गैरहेकोले यस क्षे�को उत्पादन र उत्पादकत्व ब�ृ� गन� अवसर रहेकोछ । 

3.2.३.सोचः 
सम�ृ �देशको लागी कृ�ष उत्पादनमा आत्म�नभर्र, �ा�ा�रक प�हचान स�हतको उत्पादन ब�ृ�, 
रोजगार� सजृना, खा� सरुक्षा र पोषण सरुक्षामा �त्याभतूी गन�। 

3.2.४.ल�यः 
�दगो,व्यावसा�यक, ��तस्पध� र �ा�ा�रक कृ�ष �वकासको माध्यमबाट �देशलाई सम�ृ बनाउने। 

3.2.५.उ�ेश्यः 
1. कृ�ष उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ� गर� कृ�ष उपजमा आत्म�नभर्र बनाउने । 

2. परम्परागत कृ�षलाई उ�त, �दगो एवं व्यवसा�यक �णाल�मा रूपान्तरण गन� । 

3. कृ�ष क्षे�मा रोजगार� अ�भब�ृी समेतका ला�ग कृ�ष उ�मी र उ�ोगको �वकास गर� 

सम्मा�नत पेशाको रुपमा �वकास गन�। 

4. वातावरणमै�ी कृ�ष �णाल� र कृ�ष पयर्टनका माध्यमबाट आयआजर्न तथा रोजगार� 

�सजर्ना गर� ग�रवी न्यू�नकरणमा योगदान परुयाउने । 

5. �ा�ा�रककृ�ष बस्तहुरुको प�हचान, उत्पादन, पूवार्धार �नमार्ण तथा वजार�करण गन� 

3.2.६.रणनी�तः 
१. आधारभतू खा� वस्तकुो उत्पादन र उत्पादकत्व ब�ृ� गर� ��तस्पधार्त्मक क्षमताको 

�वकास गन�। 

२. भ�ूमको बैज्ञा�नक उपयोगबाट उत्पादनिशलतामा ब�ृ� गर� �विश�ीकृत उत्पादन (जस्तैः 

कम तौल व�ढ मलु्य) को �ब�र्न गन� । 

३. कृ�ष क्षे�मा �नजी, सहकार� तथा सरकार� क्षे�को लगानी अ�भब�ृ� गन� । 

४. �ा�ा�रक कृ�ष उत्पादनका ला�ग पूवार्धार स�हतको �ोत्सा�हत गन� । 

५. कृ�षलाई सम्मा�नत र आक�षर्त पेशाको रुपमा �वकास गन� । 
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६. कृ�ष बस्तकुो भण्डारण, बजार पहुँच, गणुस्तरका ला�ग आध�ुनक ��व�धको �योग र 

कृ�षजन्य सूचनालाई व्यविस्थत वनाउने । 

3.2.७.कायर्नी�तहरु  
1. �दगो �ादेिशक कृ�ष �वकासका ला�ग कृषक मै�ी नी�त ऐन, �नयमहरू तजुर्मा ग�रनेछ (१) 

2. कृ�ष क्षे�को उत्पादनब�ृ� गर� खा�ा�मा आत्म�नभर्र हनुे (१) 

3. खा�ा� �योगमा गणुस्तर�यता कायम गराउन �देश स्तर�यमापदण्डको �नमार्ण गन� (१) 

4. एक वडा एक नमूना कृ�ष उत्पादन, एक पा�लका एक व्यवसा�यक बाल� उत्पादन नी�त 

अबलम्बन गन� । (१) 

5. कृ�ष व्यवसायमा देिखएका वातावरणीय, �ा�व�धक, बजार एवम ्जंगल� जनावरबाट आ�दबाट 

हनुे जोिखम न्यूनीकरणका उपायहरु अवलम्बन गन� ।(१) 

6. �दगो �सँचाइस�ुवधा,कृ�ष सडक, �व�तु, िचस्यान केन्�, संकलन केन्�, कृ�ष वजार जस्ता 

पूवार्धारहरुको पहुँच बढाइनेछ ।(१) 

7. जमीन बाँझो रा� े�व�ृतलाई �नरुत्सा�हतका ला�ग कानूनी  व्यवस्था ग�रनेछ । (१) 

8. पा�लकामा "वातावरण मै�ी कृ�ष गाउँ नमूना कायर्�म"को कायार्न्वयन गन� ।(१) 

9. आधारभतू कृ�ष उपजको उत्पादन पूवर्नै न्यूनतम समथर्न मूल्य कायम गन� ।कृ�ष उपजको 

बजार�करण तथा व्यवसायीकरणमा सहयोग पयुार्उन व्यविस्थत कृ�ष उपज बजारको स्थापना 

एवं स�ालन गन� ।(१) 

10. कृ�ष उपजको स्वच्छता र गणुस्तर�यता कायम गनर्खा� �योगशाला स्थापना ग�र खा� 

प�रक्षण �नयमनको व्यवस्था गन� ।(१) 

11. कृषकको प�रभाषा तथा बग�करण ग�र सो आधारमा कृषकलाई �दान ग�रने सेवा तथा 

स�ुवधा स्प� पान� ।(२) 

12. �विश��कृत कृ�ष उत्पादन क्षे� र मोडेल फामर् (Model Farm) �वकास गन� । (२) 

13. कम तौल वढ� मलु्यका कृ�ष उपजहरुको प�हचान गर� ती वा�लहरुको �व�र्न ग�रनेछ 

।(२) 

14.  सावर्ज�नक,नीिज र सहकार� क्षे�को साझेदार�मा कृ�ष लगानीमा अ�भब�ृ� ग�रनेछ । (३) 

15.  �वि�य संस्थाको प�रचालन ग�र कृषकलाई सलुभ दरमा कृ�ष ऋण उपलब्ध गराउने नी�त 

तजुर्मा ग�रनेछ । (३) 

16.  कृ�ष �वकासको ला�ग कृ�ष अनसुन्धान,उ�त ��व�ध र लगानी �भ�याउन पूवार्धार तयार 

ग�रनेछ ।(३) 
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17. करार सम्झौतामा आधा�रत तथा सहकार� खेतीलाई �ाथ�मकता �दई मूल्य �ृ�ला प��त 

अनसुार उत्पादन देिख बजार�करण सम्मका कायर्�म एक�कृत रूपमा स�ालन ग�रनेछ । 

18. कृ�ष उत्पादन र आम्दानीको आधारमा (Output or income based subsidy) अनदुान 

उपलब्ध गराइनेछ ।(३) 

19. यवुा �मशि�लाई कृ�ष तथा कृ�षमा आधा�रत सेवा र उ�ोग क्षे� तफर्  आक�षर्त गनर् यवुा 

लिक्षत कायर्�म संचालन ग�रनेछ। 

20. कृषक, कृ�ष उ�मी, सहकार� तथा अन्य सरोकारवालाको साझेदार�मा �ा�ा�रक क्षे� छु�ाई 

�ा�ा�रक कृ�ष अनसुन्धान र �वकास गर� उत्पादन र उत्पादकत्वमा ब�ृ� ग�रनेछ ।(४) 

21. उत्पा�दत �ा�ा�रक वस्तकुो �ान्ड �व�र्न गद� रा��य तथा अन्तरार्��य स्तरमा बजार�करण 

ग�रनेछ । (४) 

22. अगार्�नक कृ�ष �देशको ला�ग �ा�ा�रक मलकारखाना स्थापनाको पूबार्धार तयार गन� ।(४) 

23. अगार्�नक बस्तकुो �माणीकरण र पर�क्षण गन� �योगशाला �नमार्ण गन� ।(४) 

24. कृषकलाई �ोत्सा�हत र सम्मा�नत बनाउन �वशेष कायर्�म स�ालन ग�रनेछ । (५) 

25. �कसानको क्षमता ब�ृ�का ला�ग कृषक ता�लम, कृ�ष �सार सेवामा पहुँच, उच्चस्तरको बीउ, 

�संचाई, पोषक त�व र कृ�षको उत्पादकत्व बढाउन �व�ीय उत्�रेणाका कायर्�म ल्याइन े

छ।(५) 

26.  कृ�ष पयर्टन�व�र्न गन� कायर्�म स�ालन ग�रने छ। (६) 

27. कृ�ष उत्पादनमा कृषक रउपभो�ाको सीधा सम्पकर् को ला�ग उपय�ु सूचना ��व�धको  

�वकास तथा व्यवस्था ग�रने छ। (६) 

28. कृ�षयोग्य भ�ूमको कम्पयटुराइज्ड अ�भलेखीकरण गन� ।(६) 

3.2.8 अपेक्षीत उपलव्धी 
आगामी पाच वषर्मा कृ�ष क्षे�को उत्पादनमा दोव्वर ब�ृी हनुे, आध�ुनक र व्यवसा�यक कृ�ष 

�णाल�को �वकास भएको हनुे,कृ�षका ला�ग आवश्यक पन� �वउ, �वजन, ��वधी, भौ�तक पूवार्धार 

सधुार हनुेछ ।कृ�ष क्षे�मा रोजगार�का अवसरहरु थप सजृना हनु,े वातावरणमै�ी कृ�ष कायर्�मका 

माध्यमबाट द�गो �वकासको ल�य हा�सल हनु,े कृ�ष उत्पादनको �योगमा गणुस्तर�यता स�ुनि�त हनु े

र आधारभतू बस्तहुरुमा आयात व्यवस्थापन गर� आत्म�नभर्र हनुे । �ा�ा�रक कृ�षको �वकास भै 

स्वस्थ उत्पादन र स्वच्छ पयार्वरणको आधार तयार हनुेछ । 
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3.3 पशपुन्छ� �वकास 

3.3.१. प�ृभ�ूम 
खा� तथा पोषण सरुक्षामा पशपुन्छ�जन्य उत्पादनको महत्वपूणर् भ�ूमका हनु्छ । पशजुन्य 

उत्पादनवाट रोजगार�का अवसर सजृना, आय आजर्नमा व�ृ� भई �ादेिशक अथर्तन्�मा महत्वपणुर् 

योगदान रहन्छ।�नवार्हमखुी पशपुन्छ� पालनलाई उ�त ��व�ध र उत्पादन सामा�ीको �वकास गर�  

पशपुक्षीको व्यवसा�यकतामा जोड �दनपुन�छ । सरल र सहज ऋण र �वमाका ला�ग �व�ीय 

पहचु,बजार पूवार्धारको �वकासलाइ �ाथ�मकता �दनपुन�छ ।पशपुन्छ� �वकासका सवै अवरोधहरुलाई 

हटाई स्वस्थ्य पशपुन्छ�जन्य उत्पादनलाई उच्च �ाथ�मकतामा राखी यसको �वकास एवं �वस्तार 

गनुर्पन� हनु्छ । 

3.3.२.चनूौती तथा अवसर  

3.3.२.१चनूौती  

पशपुन्छ� �सार सेवामा कृषकको पहुँचमा व�ृ�, गणुस्तर�य उत्पादन बढाउन,ु �ादेिशक क्वारेन्टाइनको 

व्यवस्था र �माणीकरण, आधारभतू पूवार्धार तयार गनुर्,ऋण तथा �वमाको �वस्तार गनुर्, पशपुक्षीजन्य 

रोग र �कोपको न्यू�नकरणका ला�ग अस्पताल तथा �योगशालाको �नमार्ण र पशपुन्छ�जन्य 

उत्पादनको �योगवाट मानव श�ररमा सन� रोगको �नयन्�ण गनुर् चनुौती रहेको । 

3.3.२.२अवसर  

�वदेशबाट फ�कर् एका यवुाको सीप, ज्ञान, पूजँी र उ�त ��व�धस�हत पशपुन्छ�जन्य व्यावसायमा 

आक�षर्त हनु,ु पशपुन्छ�जन्य उत्पादनको वजार �वस्तारको ला�ग दवैु �छमेक� देशमा सम्भावना 

रहेको, पशपुन्छ�जन्य उत्पादनबाट आत्म�नभर्रता, रा��य बजारको आवश्यकता पूत� गन�, माछामास ु

तथा दगु्ध जन्य वस्तहुरुको उपभोग ब�ृ� हुँदै जान ुपशपुन्छ� व्यवसाय �वकासको ला�ग अवसरको 

रुपमा रहेकोछ । 

3.3.३.सोचः 
पशपुन्छ�को व्यवसा�यक उत्पादनबाट मास,ु अण्डा र दगु्धजन्य पदाथर्मा आत्म�नभर्र एवं पोषण 

स�हतको खा� सरुक्षा ।  

3.3.४.ल�य   
स्वच्छ एवम ् गणुस्तर�य पशपुन्छ�जन्य उत्पादनका माध्यमबाट �देशलाई खा� तथा पोषणमा 

आत्म�नभर्र बनाउने ।   
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3.3.५.उ�ेश्य 
1. �देशको �समानामा हनुे पशपुन्छ�जन्य आयात �नयार्तलाई व्यविस्थत गन� 

2. पशपुन्छ�जन्य पदाथर्मा आत्भ�नभर्र भई �नयार्त �व�र्न  गन�। 

3. पशपुक्षी तथा पशपुक्षीजन्य पदाथर्वाट मानव स्वास्थ्यमा पनर्सक्ने नकारात्मक असर 

न्यूनीकरण गन� । 

3.3.६.रणनी�त  
1. पशपुन्छ� पालन र व्यवसायलाई ��व�धय�ु, सरुिक्षत,व्यावसा�यक र ��तस्पध� बनाई  

उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ� गन� । 

2. पशपुन्छ�को स्वास्थ्य �वदर्नको ला�ग आध�ुनक पवुार्धारको �वकास गन� । 

3. पशपुन्छ�जन्य मूल्य �ृ�लामा सधुार, बजार पहचु,  गणुस्तर�य उत्पादन र �वतरण र अन्य 

पूवार्धारको �वकास तथा सधुार गन� । 

4. पशपुन्छ� �वशेष उत्पादन क्षे�तोक� त्यस्ता क्षे�मा आवश्यक पूवार्धारको �वकास गन� । 

 

3.3.७.कायर्नी�त  
1. पशपुन्छ� पालनसम्बन्धी �ादेशीक नी�त तजुर्मा ग�रनेछ । (१) 

2. पश ुक्वारेन्टाइन सेवालाई अझ बढ� �भावकार� बनाइनेछ । (१) 

3. पशपुन्छ�को न�सधुार, पौ��क दाना आहाराको व्यवस्था, पशपुन्छ� स्वास्थ्य सेवा एवम ्

उत्पा�दत पशजुन्य पदाथर्को बजार�करणका ला�ग एक�कृत रूपमा �ा�व�धक, �व�ीय तथा 

अन्य सेवासेवा �दान ग�रनेछ ।(१) 

4. पशपुन्छ� पालनमा बढ्दो म�हला सहभा�गता र म�हला �कसान सश�ीकरणलाई केिन्�त गद� 

कायर्�म स�ालनमा ल्याइनेछ।(१) 

5. पशपुन्छ�का रोगको रोकथामका ला�ग स्वदेशमै भ्यािक्सन उत्पादन, भण्डारण, �वतरण र 

�योगका क्षे�मा थप लगानी गर� पशसु्वास्थ्यको सरुक्षण ग�रनेछ । (२) 

6. पशरुोग अन्वेषण �योगशालाहरूको आध�ुनक�करण र स्तरो��त ग�रनेछ । (२) 

7. पशपुन्छ�बाट सनर् सक्ने रोगको रोकथाम �नयन्�णलाई �भावकार� बनाउने । जनचेतना 

अ�भव�ृ�का साथै एक स्वास्थ्य अवधारणाको कायार्न्वयनमा सहजीकरण गन� ।(२) 

8. पशजुन्य उत्पादन र �व�� �वतरणमा स्वच्छता कायम रा�केायर्�म स�ालन ग�रनेछ ।(२) 

9. मास,ु िचज, ऊन, छाला, छुप�जस्ता उच्च मूल्यका �नयार्तमूलक पशपुन्छ�जन्य पदाथर् प�हचान 

गर� मूल्य�ृ�लामा आधा�रत उ�ोगलाई�व�र्न ग�रनेछ ।(३) 
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10. गणुस्तर�य पशआुहाराको ला�ग उत्पादन र �योगका कृ�षजन्य उप–पदाथर्को सदपुयोगलाई 

�ोत्साहन ग�रनेछ ।(३) 

11. पशपुन्छ�को जात �वशेषको नमनुा उत्पादन, ता�लम, �शोधन र �दशर्न �ोत केन्�का रूपमा 

�वकास ग�रनेछ ।(४) 

12. एकपा�लका एक पशपंुक्षी उत्पादनमा जोड �दईने छ ।(४) 

13. एकिजल्ला एक घाँसेवाल� �ोत केन्�स्थापनालाई अ�नवायर् ग�रनेछ ।(४) 

14. पशपुन्छ� �वशेष उत्पादन क्षे�’ तोक� त्यस्ता क्षे�मा आवश्यक पूवार्धारको �वकास गर� 

उ�त नस्ल, पश ुआहारा, पश ु सेवा, पश ुस्वास्थ्य, सलुभ ऋण, �बमास�हतको �ा�व�धक सेवा 

�दान ग�रनेछ ।(४) 

15. पशपुक्षीका स्थानीय न�को संरक्षण र �व�र्न ग�रनेछ ।(४) 

3.3.8 अपेक्षीत उपलव्धी 
पशपुन्छ� व्यवसायको �वकास र �वस्तारभै पशपुन्छ�जन्य उत्पादन र उपभोगमा �मशःआत्म�नभर्र 

हदैु �नयार्त �व�र्न भएको हनुेछ ।आध�ुनक र स�ुवधा सम्प� पश ुअस्पतालबाट पश ु स्वास्थ्यमा 

सधुार भै भरपद� पश ु �योगशालाको �माणीकरण र �व�� �वतरण कक्षबाट गणुस्तर�य पशजुन्य 

बस्तकुो उपभोगमा सधुार भएको हनुेछ । 
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3.4 ग�रबी न्यू�नकरण तथा सम�ृ� 

3.4.१. प�ृभ�ूम 
ग�रवी �नवारण�वना सम�ृ�को जनअपेक्षा संवोधन हनु सक्दैन । यस �देशमा आगामी पाच वषर् �भ� 

बहआुया�मक ग�रवीको दर १४=२ ��तशतबाट ७ ��तशतमा ल्याउनको ला�ग र सन ्२०३० सम्म 

ग�रवीको अन्त्य गनर् ग�रवी �नवारणका कायर्�मलाई ए�ककृत र समिन्वतरुपमा सरकार�, �नजी र 

सहकार� लगायत सवै क्षे�को साझा �यासको आवश्यकता रहेको छ ।यसका ला�ग शासक�य 

�णाल�मा सक्षमता स�हत सधुार र �देशका योजना र कायर्�म ग�रवी �नवारण लिक्षत बनाउन ुपन�छ 

। 

3.4.२चनुौती तथा अवसर  

3.4.२.१चनूौती 

ग�रव तथा गर�वीको स्प� प�हचान र प�रभा�षत गनुर्, भौगो�लक,जा�तय र आय वगर्मा रहेको 

ग�रवीको अवस्थामा तथा असमानतालाई घटाउन,ु न्यनुतम सामािजक सरुक्षाको दयारामा ल्याउन,ु 

�नरपेक्ष ग�रवीको रेखामनुी रहेका नागर�कको िजवनस्तरमा सकारात्मक प�रवतर्न ल्याउन,ु आयमलुक 

ग�रवी अवस्थामा सधुार ल्याउदै आगामी पाच वषर्मा औषत ��तव्यि� आय दोव्वर बनाउने कायर् 

चनुौतीपूणर् रहेकोछ ।�ाकृ�तक �वपद र जलवाय ु प�रवतर्नको �भावबाट आउनसक्ने जोिखमले 

ग�रवीको दायरालाई न्यूनीकरण गन� कायर् प�न चनुौतीपूणर् छ । 

3.4.२.२अवसर   

ग�रवी �नवारणका ला�ग रा��य ��तव�ता, भमूी लगायतका उपलव्ध �ाकृ�तक �ोत र साधनको 

उपलव्धता, �व�ीय संघीयताको कायार्न्वयन , �देशको �ोत, साधन, अवसर र �वकासका ��तफलमा 

नाग�रकको सहज पहुँच, ग�रवी �नवारणका ला�ग वहपुक्षीय संस्थाको ��यािशलता, �वकासका 

पवुार्धारमा ठुलो मा�ामा तीनतहका सरकारको लगानी, �व�षेण आयमा �नरन्तर ब�ृ�, वैदेिशक 

रोजगार�बाट हा�सल गरेको ज्ञान र सीपको �योग,�व�ीय साक्षरता, �व�ीय पहचु र �व�ीय 

समावेशीकरणका कायर्�म,ए�ककृत र सदुृढ ग�रवी लिक्षत सामािजक संरक्षणका कायर्�म र स्थीर 

सरकार स�हतको साशक�य सवल�करणले ग�रवी �नवारणका ला�ग अवसर रहेकोछ ।  

3.4.३.सोचः 
सशुासन, क्षमता �वकास, आम्दानी तथा रोजगार�को अवसरको �सजर्ना एवं पहुँच �वस्तार र लिक्षत 

कायर्�मबाट ग�रवी न्यू�नकरण गर� आ�थर्क सम्ब�ृ�मा योगदान पगु्ने । 
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3.4.४.ल�यः 
�देशको बहआुयामीक ग�रवीको रेखामनुी रहेको जनसंख्या ७ ��तशतमा झान� ।  

3.4.५.उ�ेश्य: 
द�गो, समावेशी, उत्पादनशील र लाभजन्य रोजगार�का अवसर सजृना गर� ग�रवी घटाउने । 

3.4.६.रणनी�त: 
1. उत्पादनमूलक कृयाकलापका वहकु्षे�ीय लगानीमा व�ृ� गर� उच्च, फरा�कलो, �दगो र 

समावेशी आ�थर्क व�ृ� हा�सल गर� ग�रवी न्य�ुनकरण गन� । 

2. �वकासका अवसर तथा ��तफलमा समन्यायीक �वतरण गन� । 

3. सवैलाई न्यनुतम सामािजक सरुक्षाको दायरामा ल्याउन र जोिखममा रहेकालाई प�हलो 

�ाथ�मकता �दने । 

4. सशुासन कायम गद� ��ाचार �नवारण माफर् त ग�रवी �नवारण गन� । 

३.४.७ कायर्नी�त: 
1. ग�रवी �नवारणको �ादेिशक रणनी�त प�को आधारमा ग�रवी न्यनुीकरणका कायर्�म तजुर्मा 

र कायार्न्वयन गन� । (१) 

2. उपलव्ध �ाकृ�तक र मानवीय �ोत र साधनको �दगो व्यवस्थापन स�हत प�रचालन गन� 

।(१) 

3. सरकार�, �नजी, सहकार� एवं गैर सरकार� सघं संस्थावाट संचा�लत ग�रवी �नवारणका  

कायर्�मलाई एक�ार �णाल� माफर् त लागू गन� ।(१) 

4. ग�रबी न्यू�नकरणका कायर्�मको कायार्न्वयनको �भावकार� मूल्यांकन गर� �नरन्तर सधुार 

गन� ।(१) 

5. �नजी क्षे�मा संस्थागत सशुासन कायम गद� सामािजक उ�रदा�यत्व कायर्�मका माध्यमबाट 

सजृना भएको रोजगार�मा �नरपेक्ष ग�रवीको रेखामनुी रहेकालाई �ाथ�मकता �दने ।(२) 

6. औपचा�रक वा स��ठत क्ष�ेमा संय�ु लगानीमा आधा�रत उ�ोगको �वकास गर� रोजगार�का 

अवसरहरू �सजर्ना गन� । (२) 

7. ग�रबी �नवारण र आ�थर्क सम्ब�ृ�मा सहयोग पगु्ने क्षे�हरुको प�हचान गर� ती क्षे�मा 

लगानी व�ृ� अ�भब�ृ� गन� । (२) 

8. ग�रबी न्यू�नकरणका ला�ग संघ रस्थानीय तह, सहकार�, �नजी र गैर सरकार� संस्थाबाट 

स�ा�लत कायर्�मका बीच समन्वय र साझेदार� गन�। (२) 

9. �नरपेक्ष ग�रवीको रेखामनुी भन्दा तलकालाई न्यूनतम रोजगार�को �त्याभतुी गन� ।(२) 
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10. कमजोर,�वप�, सामािजक बि��तरकण परेका बगर् र समदुायको क्षमता �वकास गर� ग�रवी 

न्यू�नकरण गन�।(३) 

11. सामिजक संरक्षणका कायर्�म माफर् त ग�रवी �नवारणमा सहयोग गन� ।(३) 

12. ग�रवी र सामािजक सरुक्षाका कायर्�मलाई एक�ार �णाल�बाट कायार्न्वयन गन� । (३) 

13. खा� तथा पोषण सरुक्षाको �व�र्न तथा �वस्तार गन� (३) 

14. �व�भ� �नकायहरुवाट संचा�लत ग�रबी �नवारण सम्बन्धी कायर्�महरूको अ�ाव�धक �ववरण 

तयार गन�, एक�ार �णाल��ारा समन्वय गन� र दोहोरोपन हटाई कायर्�महरुको 

�ाथ�मक�करण ग�र कायार्न्वयन गन� ।(३) 

15. कृ�ष, पयर्टन, ऊजार्, पूवार्धार �वकास र साना उ�महरुको �व�र्न गर� रोजगार�को अवसर 

�सजर्ना गन� ।(३) 

16. मागमा आधा�रत ग�रवी न्यू�नकरण केन्��त लिक्षत कायर्�महरू सञ् चालन ग�रनेछ ।(३) 

17. भ�ूम,सीप, पुजँी र ��व�धमा पहुँच नभएकाको प�हचान गर� उ�मशीलताका माध्यमबाट 

स्वरोजगार बनाउने ।(३) 

18. कमजोर �वप� भ�ूम�हन सकुुम्बासी एवं �समान्तकृत वगर् समदुायका ला�ग आय आजर्न र 

रोजगारमूलक कायर्�म स�ालन गन� ।(३) 

19. �ामीण तथा सहर� ग�रबीलाई लिक्षत गर� छु�ाछु�ै लिक्षत कायर्�महरू सञ् चालनगन� । 

(३) 

20. �वि�य संस्थावाट सहज ऋण तथा कजार्को उपलव्धता हनुे व्यवस्था �मलाउने । (४) 

21. �देशका ग�रवी प�रचयप�को माध्यमबाट राज्यका सेवा स�ुवधामा पहचु �दने ।(४) 

22. सशुासन �व�र्न गद� शासक�य सवल�करणका माध्यमबाट ग�रवी �नवारण गन� ।(४) 
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3.5 सहकार� के्ष� 

3.5.१. प�ृभ�ूम 
सहकार� क्षे� अथर्तन्�को एक �मखु आधार स्तम्भ हो .�देशको आ�थर्क तथा सामािजक 

�वकास,ग�रवी न्यू�नकरण,उत्पादनमलुक रोजगार�को �सजर्ना,सामािजक ए�ककरण तथा वातावरण 

संरक्षणमा सहकार� क्षे�को भ�ूमका महत्वपूणर् रहन्छ ।यस �देशमा वचत तथा ऋण, उत्पादन एवं 

सेवामूलक क्षे�मा u/L ३५०० को संख्यामा सहकार�हरु संघ संस्थाहरु संचालनमा रहेका छन ्।  

आम नाग�रकमा सहकार�को उपयोग र उपादेयता वारेमा पयार्� जानकार� नहनु,ु सहकार� 

संघसंस्थामा अनशुासन तथा सशुासनको अवस्था संतोषजनक नहनु,ु सहकार� क्षे�को �व�र्न र 

�वकासमा राज्यको ध्यान कम हनु ु तथा सहकार� क्षे�मा संक�लत पूिँजको उत्पादनशील क्षे�मा 

प�रचालन हनु नसक्न ुजस्ता समस्याहरु यस क्षे�मा �वBमान छन ्। 

सहकार�को �स�ान्त एवं भावनाअनरुुपयस के्ष�मा छ�रएर रहेको �म, सीप तथा पूिँजलाई उत्पादनशील 

क्षे�मा प�रचालन गर� �वप�एवं कमजोर वगर्,�लंग,समदुाय, व्यि� एवं ग�रवी न्यू�नकरणको के्ष�मा 

सहकार�ताको �वस्तार गनुर् वाञ्छ�नय हनु्छ । 

 

3.5.२.चनुौतीतथाअवसर  

3.5.२.१चनूौती 

सहकार� क्षे�मा रहेको  पूिँजलाई उत्पादनशील क्षे�मा प�रचालन गनुर्, सहकार� संस्थाहरुमा 

�समान्तकृत,�वप� र बि�तीकरणमा परेका वगर् समदुायलाई समेट� समावेशी बनाउन,ुसहकार� 

संस्थाहरुको �भावकार� �नयमनगनुर्, सहकार�को �स�ान्त, ममर् र भावना अनरुुप सहकार� संघ 

संस्थाहरुको प�रचालन गर� सहकार� क्षे�मा सशुासन तथा �व�ीय अनशुासन कायम गनुर् यस क्षे�को 

�मखु चनुौतीका रुपमा रहेका छन ्। 

3.5.२.२अवसर   

सहकार� क्षे�लाई अथर्तन्�को एउटा महत्वपूणर् खम्वाको रुपमा िस्वकार ग�रएको छ ।  नयाँ 

शासक�य संरचनामा सहकार� क्षे�को �भावकार� ढंगले प�रचालन गनर्स�कने, दगुर्म तथा �ा�मण 

क्षे�सम्म  सहकार� संस्थाहरुको �वस्तार हदैु गएको र सहकार�मा रहेको ठूलो पुजँीलाई 

उत्पादनशील एवं व्यावसायीक क्षे�मा प�रचालन गर� ग�रवी न्यू�नकरण गनर् स�कने सम्भावनालाई 

यस क्षे�को अवसर रुपमा �लईएको छ । 

3.5.३.सोचः 
सहकार� के्ष�को माध्यमबाट �ादेिशक आ�थर्क, सामािजक �वकास एवं ग�रवी न्यू�नकरणमा योगदान 
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3.5.४.ल�यः 
सहकार� माफर् त स्थानीय, �म, सीप,पुजँी र ��व�धको सामू�हक रुपमा अ�धकतम  प�रचालन गर� उत्पादन 

र उत्पादकत्व अ�भव�ृ� गर� जनताको िजवनस्तर अ�भव�ृ� गन� । 

3.5.५.उ�ेश्यः 
1. सहकार�ताको मूल्य र �स�ान्तहरुको �व�र्न तथा �वस्तार गर� सहकार� सशुासन कायम गन� 

। 

2. सहकार�तामा आधा�रत कृ�ष उ�म, उ�ोग, व्यवसायको �वकास र �वस्तार गर� �देशको 

आ�थर्क सम्ब�ृ� हा�सल गन�। 

3. स्थानीय �म पूजँी, ��व�ध, साधन �ोत, �सप र ज्ञानको सामू�हक �हतका ला�ग प�रचालन, 

सामािजक न्याय तथा सामािजक ए�ककरण गन� । 

3.5.६.रणनी�त: 
१. सहकार� क्षे�को संस्थागत �वकास एवं �वस्तारका ला�ग आवश्यक नी�तगत एवं काननुी 

व्यवस्था, संस्थागत सरचना, द�घर्काल�न रणनी�तक एवं व्यवसा�यक योजनातजूर्मा गन�, 

२. आ�थर्क सामािजक रुपमा प�छ परेका वगर् समदुायलाई सहका�रतामा संग�ठत गर� सहकार� 

क्षे�लाई �देश अथर्तन्�को आधारस्तम्भका रुपमा �वकास गन�, 

३. सहकार� क्षे�लाई उत्पादनशील, व्यवा�यकएवं कृ�ष तथा पशजुन्य उत्पादनका क्षे�मा 

प�रचालनगन�, 

४. सहकार� संघसस्थाको संस्थागत�वकास र सहकार� अनगुमन तथा �नयमन कायर्लाई �भावकार� 

तलु्याई यस क्षे�मा सशुासन कायम गन� । 

3.5.7 कायर्नी�तः 
1. सहकार� सम्बन्धी �ादेिशक नी�तगत, कानूनीएवं संरचनागत व्यवस्था गन�,सहकार� संस्था, 

सहकार� संघ तथा सहकार� ब�क सम्बन्धी �ादेिशक नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा 

ग�रनेछ ।  (१) 

2. सहकार� खेती, सहकार� उ�ोग, सहकार� �वतरण सेवार सहकार� व्यवसायको �वकास तथा 

�व�र्न ला�ग आवश्यक नी�तगत एवं भौ�तक पूवार्धारको �वकास ग�रनेछ । (१) 

3. सहकार� संघ संस्थाहरुको स्थापना र स�ालनकाआधार र मापदण्ड स्प�रुपले प�रभा�षत गन� 

ग�रनेछ । (१) 
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4. म�हला, ग�रब, �वप�, सीमान्तकृत, अपा�ता भएका व्यि�, भ�ूमह�नतथा �पछ�डएका वगर् र 

��मकको जीवनस्तरमा सधुार ल्याउन सहकार� प��तको व्यवसायमा पहुँच बढाई 

शसि�करणमा जोड �दईनेछ । (२)  

5. सहकार� संस्थाहरूलाई उत्पादनमूलकएवं व्यवासा�यक क्षे�मा प�रचालन ग�रनछे ।(३) 

6. कृ�षतथा सहकार� संस्थाहरूको उत्पादनलाई बजार�करणमा सघाउ परुयाउन िशत भण्डार तथा 

बजार केन्�को �वकास ग�रनेछ । (३)  

7. स्वरोजगारमूलक उ�ोग तथा व्यवसाय स्थापनागनर् आवश्यक पन� प ुजँी र 

सीपमूलकता�लमउपलब्ध गराउने व्यवस्था �मलाइनेछ ।(३) 

8. सहकार� क्षे�को क्षमता�वकास तथा �वस्तार गन� कायर्�म संचालन ग�रनेछ । (४)  

9. सहकार� संघसंस्थाहरुको स्व�नयमन तथा �भावकार� रुपमा अनगुमन तथा मूल्या�न गन� 

�णाल�को �वकास गन� । (४) 

10. आध�ुनक सूचना ��व�धको माफर् त सहकार� क्षे�को �नयमन गर� �ादेिशक एवं स्था�नय अन्तर 

सम्बन्धका साथै  सामािजक एवं �वि�यअन्तर सम्बन्ध कायम ग�रनेछ ।(४) 

11. सहकार� संस्थाहरुको सदुृढ�करण ग�र सवल र सश� तलु्याउन सहकार� संस्थाहरुको  

ए�ककरण कायर्लाई �ोत्सा�हत ग�रनेछ । (४) 

3.5.८. अपेिक्षत उपलिब्ध 
�देशमा सहकार� क्षे�को नी�त, कानून,योजना,कायर्�मएवं संगठन संरचनातयार भएको हनुेछ।  

सहकार� संघसंस्थामा म�हला, �वप� र बि�तीकरणमा परेका वगर् समदुायको पहुँच अ�भव�ृ� भई 

सामािजक समावेशीकरण एवं ए�ककरणमा योगदान पगेुको हनुेछ । सहकार� सम्बन्धी क्षमता 

�वकास  र �व�र्न सम्बन्धी कायर्�महरुको �वस्तार र सहकार� सूचना एवं व्यवस्थापन �णाल� 

सदुृढ भई स्व�नयमन एवं सशुासन कायम हनुकुा साथै सहकार� क्षे� उत्पाद�नशल एवं 

स्वरोजगारमूलक क्षे�मा प�रचालन भई यस क्षे�मा रोजगार� सजृना तथा आयआजर्न व�ृ�का 

माध्यमबाट �देश अथर्तन्�मा यस क्षे�को योगदान अ�भब�ृ� भएको हनुेछ । 
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३.२ उ�ोग, पयर्टन वन तथा वातावरण 

३.२.१ उ�ोग 

३.२.१.१ प�ृभ�ूम 

आ�थर्क �वकास र सम�ृ�को ला�ग उ�ोग क्षे�को अथर्तन्�मा महत्वपणुर् योगदान रहन्छ । अन्य 

�देशको तलुनामा यस क्षे�मा औ�ो�गक क्षे�को �वकास र औ�ो�गकरण कम भएको र रा��य 

अथर्तन्�मा यस क्षे�को योगदान कमजोर रहेको छ । दईु ठुला अथर्तन्�को अन्तरा��य सम्पकर् का 

ला�ग �वकास ग�रएका सडक संजाल, नेपाल राज्यको �वचमा पन� भभूाग, देशको राजधानीको �देश 

राजधानी, �देशका अन्य राजधानीसँग सहज र �छटो सम्बन्ध गनर् सक्ने राजधानी र यस �देशमा 

मध्यपहाडी लोकमागर् रहेको हनुाले प�न यस क्षे�मा औ�ो�गककरणको सम्भावना र आ�थर्क 

�वकासको सम्भावना रहेको छ। �देशको आ�थर्क सम�ृ�का ला�ग आ�थर्क ब�ृ�को इिन्जनको रुपमा 

रहेको उ�ोग क्षे�को �वकासका ला�ग �देश स्तर�य र स्थानीय औ�ो�गक क्षे�को �वकास र 

सम्भाव्य स्थानीय तहमा औ�ो�गक �ामको स्थापनाका ला�ग लगानी केिन्�त गनुर्पन� छ। मस्यार्ङ्द� 

र काल�गण्डक�को उपय�ु स्थानमा �वशेष आ�थर्क क्षे� र आ�थर्क को�रडोरको �वकासका ला�ग 

लगानी केिन्�त गनुर्पन�छ। पयर्टन, उजार्, कृ�ष र वन तथा वन पैदावारमा आधा�रत औ�ो�गक 

उत्पादनमा �वशेष जोड �दन ुपन� देिखन्छ ।  

व्यापक मा�ामा रोजगार�का अवसरहरुको �सजर्ना हनुे, उत्पा�दत वस्त ुर सेवाकोमूल्य अ�भव�ृ� हनु े

गर� उत्पादन र उत्पादकत्वमा ब�ृ� हनुे तलुनात्मक लाभ भएका क्षे�को प�हचान गर� आत्म�नभर्र 

�देशको रुपमा �वकास गनर् प�न औ�ो�गक क्षे�को �वकास गनुर् पन� छ। पयर्टक�य राजधानीको 

रुपमा रहेको यस �देशमा उपभोगका ला�ग आवश्यक पन� बस्त ुर सेवाको उत्पादन यसै �देशमा 

गनर्का ला�ग �देश सरकार, �नजी क्षे� र सहकार� क्षे�को संय�ु वा एकल �यासबाट औ�ो�गक 

क्षे�को �वकासका ला�ग लगानीको उपय�ु वातावरण र लगानीमै�ी पूवार्धार �वकास गद� आयात 

��तस्थापन तथा �नयार्त �व�र्न गन� गर� औ�ो�गक�करण ग�रनेछ। रा��य अथर्तन्�मा यस �देशबाट 

उ�ोग क्षे�को योगदानलाई बढाइ बढ� रहेको व्यापार घाटालाई सधुार ल्याउनका ला�ग औ�ो�गक 

वातावरण तयार ग�रने छ। 

3.2.1.1.1 चनुौती 

औ�ो�गक उत्पादनमा गणुस्तर�यता कायम गनुर्, उच्चमलु्य  �ंृखलाका वस्त ुर सेवाको उत्पादन र 

�वकास गनुर्̧ उ�ोगमै�ी �म नी�त बनाउन,ु औ�ो�गक क्षे�मा पूवार्धारको �वकास बढाउँदै जान,ु 

स�ा�लत उ�ोगलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्वका दृ��ले ��तस्पध� बनाउन,ु मौजदुा उ�ोगलाई रूग्ण 
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हनुबाट जोगाउन,ु रूग्ण उ�ोगलाई पनुस्थार्पना गनुर्, नयाँ ��व�धको �योग गनुर् र परुाना ��व�धलाईनयाँ 

��व�धमा आधा�रत उ�ोगमा ��तस्थापन गनुर्,औ�ो�गक नी�तलाई �व�व्यापीकरण र आ�थर्क 

उदार�करणले सजृना गद� ल्याएको वातावरणको सामना गनुर् र यस क्षे�लाई प�न समाजवाद उन्मखु 

अथर्तन्�को अवयवको रुपमा �वकास गन� �मखु चनुौती रहेको छ। 

3.2.1.1.2 अवसर 

�देश सरकारबाट उ�ोगक्षे�मा सहजीकरण हनु,ु स्वदेशी तथा �वदेशी लगानीका ला�ग अनकूुल 

वातावरण �सजर्ना हुँदै जान,ु नेपाल सरकारले सन ्२०३० सम्ममा �दगो �वकासका ल�य हा�सल गन� 

र मध्यम आय भएको देशमा परु् याउने रा��य नी�त, स्थीर सरकार, संघीयताको व्यवस्थापनका ला�ग 

संघ, �देश र स्थानीय तहका वीचमा कायर् िजम्मेवार� र �ोतको हस्तान्तरण, स��य जनशि�को 

उपलब्धता, अन्तर सरकारका �बचमा ��तस्पधार् र सन्त�ुलत �वकासको अवधारणा, �तन वटै तहका 

सरकारबाट भौ�तक तथा सामािजक पूवार्धार क्षे�मा लगानी ब�ृ�,गैरआवासीय नेपाल�हरूलाई 

औ�ो�गक �वकासमा प�रचालन गन� सम्भावना बढ्न,ु �म सम्बन्धमा सधुार हनु,ु सूचना तथा आध�ुनक 

स�ार ��व�धको �वकास, नयाँ भौ�तक पूवार्धार जस्तै पोखरा क्षे��य �वमानस्थल �नमार्ण सरुु हनु ु

¸का�लगण्डक� को�रडोरले �ाथ�मकता पाउनु̧ मध्य पहाडी लोकमागर् जस्ता पूवार्धार �वकासबाट 

बजारमा पहुँच व�ृ� तथा �नय�मत �व�तु आपू�तर् हनु ु̧  आत्म�नभर्र अथर्तन्�को �वकासका ला�ग स्वदेशी 

उत्पादन र उत्पादकत्वमा व�ृ� हनु सक्ने सम्भावनाले औ�ो�गक �वकासका ला�ग अवसर रहेका छन ्

। 

३.२.१.३ सोच 

अथर्तन्�मा उ�ोग क्षे�को योगदानमा व�ृ� गर� आ�थर्क रूपान्तरण र आत्म�नभर्र अथर्तन्�को �नमार्ण 

गन� । 

३.२.१.४ल�य 

औ�ो�गक क्षे�को �वकास र �वस्तार�ारा उत्पादनशील रोजगार�मा व�ृ�, आयात ��तस्थापन र �नयार्त 

�ब�र्न गर� �ादेिशक तथा रा��य अथर्तन्�माउ�ोग क्षे�को योगदान बढाउने l 

३.२.१. ५उ�शे्य 

• उ�ोग क्षे�को उत्पादन व�ृ� गर� कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा यस क्षे�को योगदान बढाउन।ु 

• औ�ो�गक क्षे�मा स्वदेशी तथा �वदेशी लगानी व�ृ� गर� रोजगार�का अवसर सजृना गनुर् । 

• औ�ो�गक वस्तहुरूको अन्तर�देश तथा बा� मलुकुमा �नयार्त व�ृ� गर� व्यापार घाटामा सधुार 

ल्याई भ�ुानी सन्तलुन अनकूुल बनाउदै रा��य अथर्तन्�मा सघाउन।ु 
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३.२.१.६रणनी�त 

1= लगानीमै�ी वातावरण �सजर्ना गनर् आवश्यक नी�तगत, काननुी, संस्थागत र ���यामा सधुार 

गन�।  

2= औ�ो�गक वातावरणका ला�ग पूवार्धार�नमार्णमा जोड �दने। 

3= तथ्यमा आधा�रत तलुनात्मक लाभका क्षे�को प�हचान गर� गणुस्तरय�ु एवम ्��तस्पधार्त्मक 

औ�ो�गक वस्तकुो उत्पादन र �नयार्तलाई बढावा �दने । 

4= स्थानीय �ोत एवम ्सीपको उपयोग गर� लघ,ु घरेल,ु साना तथा मझौला उ�ोगकोस्थापना र 

स�ालनलाई �ोत्साहन गन�। 

5= पयर्टन क्षे�का ला�ग उपयो�ग हनुे औ�ो�गक उत्पादनको �व�र्न गन� । 

३.२.१.७ कायर्नी�त 

1= सावर्ज�नक, �नजी र सहकार� क्षे�को सहभा�गता, स्वतन्� �वकास र प�रपूरक भ�ूमकामाफर् त 

अथर्तन्�लाई सदुृढ ग�रनेछ l (१) 

2= सामािजक उ�रदा�यत्व स�हतको कुशल, ��तस्पध� �नजी क्षे�को �ब�र्नको ला�ग �देश 

सरकारले सहजकतार्को भ�ूमका �नवार्ह गन�छ । (१) 

3= आ�थर्क ब�ृ�, पूवार्धार �नमार्णमा सहया�ी, रोजगार� �सजर्ना र राज�मा योगदान तथा पयर्टन 

�व�र्न गन� मखु्य संवाहकको रुपमा �नजी क्षे�लाई औ�ो�गक�करणका ला�ग �ोत्सा�हत 

ग�रनेछ । (१) 

4= �ममूलक, �नयार्तजन्य र आयात व्यवस्थापन हनुे लगानीलाई �ाथ�मकता �दइनेछ ।(१) 

5= स्थानीय सीप, ��व�ध र कच्चा पदाथर्मा आधा�रत लघु̧  घरेल ुतथा साना उ�ोगलाई �ब�र्नगन� 

नी�त अबलम्बन ग�रनेछ ।(१) 

6= �ादेिशक औ�ो�गक व्यवसाय नी�त तथा काननु तजुर्मा ग�र लाग ुग�रनेछ l (१) 

7= औ�ो�गक क्षे�मा र पूवार्धार �नमार्ण तथा स�ालनमा स्वदेशी तथा �वदेशी लगानीकतार्लाई 

आक�षर्त गनर् उ�ोग दतार् देिख ब�हगर्मनसम्मको ���यालाई सरल�करण गनर् एकल �वन्द ु

सेवाको व्यवस्था �मलाईनेछ ।(१) 

8= व्यावसा�यक लागत घटाउन उ�ोग तथा कम्पनी�शासनमा सूचना ��व�धको उपयोग 

ग�रनेछ।(१) 

9= उ�ोग क्षे�को �ोत्साहन तथा औ�ो�गक �ब�र्नको ला�ग संघसँगको सहकायर्मा �देशमा 

आध�ुनक औ�ो�गक क्षे� र स्था�नय तहसंगको सहकायर्मा एक स्थानीय तह एक उ�ोग�ाम 

�मशः स्थापना ग�रनेछ। (२) 
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10= औ�ो�गक क्षे�मा आवश्यक भौ�तक पूवार्धारको �वकास तथा औ�ो�गक क्ष�े व्यवस्थापनमा 

सधुार ल्याइनेछ ।(२) 

11= काल�गण्डक� र मस्यार्ङ्ग्द� को�रडोरमा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा �बशेष आ�थर्क क्ष�े 

र आ�थर्क को�रडोरको �नमार्णको पूवार्धार तयार ग�रनेछ l (२) 

12= �नयार्तमूलक उ�ोग, �ाथ�मकता �ा� उ�ोग र �ामीण स्थानमा स्थापना हनुे उ�ोगलाई 

�ोत्साहन स्वरूप उजार् र सडक पूवार्धारको �नमार्ण ग�रनेछ।(२) 

13= परम्परागत सीप तथा ��व�धको संरक्षण र �वकास गर� �देशमाएक हस्तकला �ाम स्थापना 

ग�रनेछ। (२) 

14= तथ्यमा आधा�रत भई खानीजन्य वस्तकुो अनसुन्धान, अन्वेषण र उत्खननको कायर् अिघ 

बढाइनेछ । (३) 

15= �देशमा उपलब्ध बहमूुल्य जडीबटु�बाट अ�धकतम फाइदा �लन जडीबटु� �शोधन 

तथाजडीबटु�मा आधा�रत औषधीजन्य वस्तकुो उत्पादन र �नकासीमा �वशेष जोड �दइनेछ।(३) 

16= औ�ो�गक उत्पादनको रा��य र अन्तरार्��य बजारमा माग र पहुँचका ला�ग अध्ययन 

अनसुन्धान ग�रने छ।(३) 

17= स्थानीय �ोत एवम ्सीपको उपयोग गर� लघ,ु घरेल,ु साना तथा मझौला उ�ोगकोस्थापना र 

स�ालनलाई �ोत्साहन ग�रनेछ । 

18= तलुनात्मक लाभ भएका स्वदेशी उ�ोगलाई आवश्यक पन� कच्चा पदाथर्को आपू�तर् स�ुनि�तता 

गनर् �व�र्नात्मक ��याकलापमा �ोत्साहन ग�रनेछ। (४) 

19= स्थानीय र �देशको उत्पादनको उपभोगमा �ोत्साहन ग�रनेछ l (४) 

20= �देश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा स्थानीय उत्पादन �व��¸ रोजगार� �सजर्ना गन� ग�र 

लघ,ु घरेल,ु साना तथा मझौला उ�ोगको �ब�र्नका ला�ग उ�मशीलता �वकास र आबस्यक 

पजुीगत अनदुान �दन यवुा लिक्षत चनुौती कोषबाट �ोत्सा�हत ग�रनेछ l (४) 

21= ग�रबी �नवारणका ला�ग लघ ुउ�म �वकास कायर्�मलाई �ाथ�मकता �दईनेछ l (४) 

22= लिक्षत �वप� तथा ग�रब समूहलाई घरेल ु तथा सानाउ�ोगमाफर् त रोजगार� �सजर्ना 

ग�रनेछ।(४) 

३.२.१.८अपेिक्षत उपलिब्ध 

औ�ो�गक उत्पादनको व�ृ�बाट �देश अथर्तन्� आत्म�नभर्र ब�ेछ l स्वदेशमा नै रोजगार� र 

स्वरोजगार�का पयार्� अवसर �सजर्ना हनुेछ। लगानी मै�ी वातावरणका माध्यमबाट �ादेिशक र 

रा��य अथर्तन्�मा उ�ोग क्षे�को योगदानमा उल्लेखनीय ब�ृ� हनुेछ l 
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३.२.२ वािणज्य 

३.२.२.१ प�ृभ�ूम 

स्थानीय तह देिख नै आत्म�नभर्र अथर्तन्�को जग बसाल्न र ती�, �दगो र समावेशी आ�थर्क ब�ृ�का 

ला�ग तलुनात्मक लाभ भएका वस्त ु तथा सेवाको �नयार्त व्यापारमा �वस्तार र �व�व�धकरण गनर् 

व्यापारमा सहजीकरण गनुर् पन� हनु्छ। यसका साथै अन्तर �देश व्यापारमा समेत सहजीकरणका 

माध्यमबाट �देशको अथर्तन्�लाई रा��य र अन्तरार्��य बजारमा एक�करण गनुर् पन� हनु्छ।  

नेपालले अबलम्बन गद� आएको आ�थर्क उदार�करण र बजार�मखु बािणज्य नी�तबाट अपेिक्षत लाभ 

�लन स�करहेको छैन।�नरन्तर रुपमा बढ्दो आयातमा आधा�रत अथर्तन्�का कारण आत्म�नभर्र 

अथर्तन्�को �नमार्ण हनु नसक्दा उच्च व्यापार घाटा र चाल ु खातामा �भाव पन� हुँदा भ�ुानी 

सन्तलुनलाई सकारात्मक बनाउन �देशका उत्पादनलाई अन्तरार्��य बजारमा �नयार्त �व�र्न गनुर् पन� 

हनु्छ। सावर्ज�नक, �नजी र सहकार� क्षे�को सहभा�गता र साझेदार�माफर् त आयात व्यवस्थापनएवम ्

�नयार्त �ब�र्नगद� वस्त ुतथा सेवाको�वकास र �वस्तार कायर्लाइर् अिघ सानुर्पन� देिखन्छ । 

3.2.2.2 चनुौती 

रा��य तथा अन्तरार्��य बजारमा पहुँच,�नयार्त हनुे वस्त ुतथा सेवाको गणुस्तर पर�क्षण, �माणीकरण, 

लेब�लङ र प्याकेिजङसम्बन्धी क्षमता अ�भव�ृ� गनुर्, औ�ो�गक क्षे� पूणर् रूपमा स�ालनमा ल्याउन,ु 

मागअनरुूप पयार्� मा�ामा ऊजार् उपलब्ध गराउन ु एवम ् कमजोर औ�ो�गक वातावरण र �म 

सम्बन्धजस्ता �वषयको सम्बोधन गनुर्, आत्म�नभर्र हनुसक्ने कृ�षजन्य उत्पादनको ब�ृ� गर� आयातमा 

भएको व�ृ� �नरुत्सा�हत गनुर्̧  बजारको पहुँच तथा स्था�नय बजारको �नयमन गनुर्̧  �वचौ�लयाको 

�नयमन गनुर्̧  वािणज्य क्षे�का �मखु चनुौती हनु।् 

3.2.2.3 अवसर 

�व� व्यापार �णाल�बाट सिृजत अवसरहरूको उपयोगका ला�ग �ादेिशक नी�त तथा रणनी�त तयार 

गर� त्यसको कायार्न्वयनबाट �नयार्त �व�र्न गन�, �छमेक� मलुकुको �वस्तार भै रहेको आ�थर्क 

कृयाकलापबाट �देशले लाभ �लन सक्न,े �व� व्यापारमा आब�ताले क्षे�ीय र अन्तरार्��य व्यापारमा 

अन्तरसम्बन्ध बढदै जान,ु बा� व्यापार �व�र्नका ला�ग �छमेक� मलुकुसँग ग�रएको व्यापार तथा 

लगानी सम्झौताबाट �त्यक्ष वैदेिशक लगानीको सम्भावना बढ्नु̧  क्षे��य �वमानस्थल �नमार्णको 

चरणमा हनु ुर यस �देशको आ�थर्क ब�ृ�को सम्वाहकको रुपमा रहेको कृ�ष, वन पैदावर, पयर्टन र 

ऊजार् क्षे�को �वकासबाट वािणज्य क्षे�मा थप अवसर सजृना हनु जाने देिखन्छ। 
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3.2.2.4 सोच 

नेपाल� वस्त ुर सेवाको उत्पादन र �व�व�धकरण गर� �नकासी �व�र्न र आयात व्यवस्थापन माफर् त 

आ�थर्क सम�ृ� हा�सल गन�। 

3.२.२.5ल�य 

आन्त�रक तथा �नयार्त व्यापार �ब�र्न र वािणज्य क्षे�को �वस्तार गर� �देशको उच्च व्यापार घाटा 

कम गन�। 

3.२.२.6उ�शे्य 

• तलुनात्मक लाभका वस्त ु तथा सेवाको मूल्य र गणुस्तरलाई ��तस्पध� बनाई व्यापार घाटा 

कमगनुर् । 

• आन्त�रक तथा अन्तरार्��य व्यापार �ब�र्नगद� स्थानीय कच्चा पदाथर्, �ोत, साधन रसीप बढ� 

�योग हनुे वस्त ु र सेवाको �नकासी �ब�र्नमाफर् त �ा� हनु े लाभलाई स्थानीय तहसम्म 

�वस्तारगनुर् । 

3.२.२.७रणनी�त 

1. नेपाल व्यापार एक�कृत रणनी�तले प�हचान गरेका �नयार्त हनुे वस्त ु तथासेवाको 

उत्पादकत्वमा व�ृ� गनर् उत्पादनशील आयात, मूल्य अ�भव�ृ� र मूल्य �ृ�लाव्यवस्थापनमा 

जोड �दँदै �नयार्त �ब�र्नका ला�ग नी�त �नमार्ण गन� । 

2. �नयार्त व्यापारका ला�ग प�हचान ग�रएका वस्त ुतथा सेवाको व्यापार�व�र्न तथा �व�वधीकरण 

गन� । 

3. वािणज्य क्षे�लाई अथर्तन्�को �मखु सम्वाहकको रूपमा स्था�पत गनर् �वदेशी एवम ्स्वदेशी 

लगानीलाई सहजीकरण गन� । 

4. वािणज्य सम्ब� संरचना र पूवार्धारको क्षमता अ�भव�ृ� तथासदुृढ�करण गन�। 

5. उत्पा�दत वस्त ुतथा सेवाको गणुस्तर प�रक्षण¸ �नयमन तथा �वचौ�लयाको �नयमन गन� । 

3.२.२.8कायर्नी�त 

1. �ादेिशक वािणज्य नी�त तथा रणनी�तका माध्यमबाट �नयार्त �ब�र्न गद� वस्त ुतथा सेवाको 

बजार �व�व�धकरण एवं �वस्तार ग�रनेछ। (१) 

2. अन्तरार्��य बजारमा उच्च मूल्य र कम आयतन भएकावस्त ुर सेवाहरूको �नकासी बढाउन 

नीिज क्षे�लाई �ोत्सा�हत ग�रने छ।(१) 
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3. �नयार्तयोग्य वस्त ु तथा सेवाको उत्पादन र �वकासमा स्थानीय �म, सीप र ��व�धको 

उपयोगलाइर् �ोत्साहन तथा �व�र्न ग�रनेछ । (२) 

4. परम्परागत सीप र कौशल भएका वस्त ु तथा सेवाको उत्पादनलाई संरक्षण �ब�र्नर 

व्यावसायीकरण ग�रनेछ ।(२) 

5. �नयार्तमूलक, आयात व्यवस्थापन र रोजगार� सजृना हनुे �त्यक्ष वैदेिशक लगानीलाई 

�ोत्साहन ग�रनेछ । (३) 

6. साना र ठूला �नयार्तजन्य उ�ोगहरूबीच वस्तहुरुको अन्तरसम्बन्ध हनुे वस्तकुो उत्पादनको 

ला�ग उपय�ु वातावरण �सजर्ना ग�रनेछ। (३) 

7. उत्पा�दत वस्तहुरूमा अन्तरार्��य मापदण्डअनसुारको गणुस्तर स�ुनि�त गनर् 

गणुस्तर�योगशालाको स्थापना र �वकास ग�रनेछ ।(४) 

8. �नजी क्षे�को ��तस्पध� क्षमता अ�भव�ृ�का ला�ग �नजी क्षे�सँगको साझेदार�मा वस्तकुो 

उत्पादन,गणुस्तर सधुार र �नयार्त �व�र्न ग�रनेछ ।(४) 

9. व्यावसा�यक योजनाको आधारमा मूल्य �ृ�लाकायम गन� वस्तकुो उत्पादन गनर्का ला�ग 

लागत साझेदार�मा आवश्यक उपकरण,बजार �ब�र्नर ब्यापार सहजीकरण ग�रनेछ।(४) 

10. �नकासीजन्य उ�ोगहरूलाई उत्पादनमूलक अन्य क्षे�हरू (कृ�ष, वन, पयर्टन, सडक, ऊजार् 

आ�द)सँग संयोजन गर� �नकासी �ब�र्नका कायर्�म स�ालन ग�रनेछ । (४) 

11. �व�ीय �ोत तथा साधन र सूचना��व�धमा उत्पादक¸ उ�मीतथा ब्यापार�को पहुँच 

बढाइनेछ।(४) 

12. ��तस्पधार् �ब�र्नसम्बन्धी काननुी व्यवस्थाको �भावकार� कायार्न्वयन एवम ् अनगुमन 

गर�आन्त�रक व्यापार र आपू�तर् व्यवस्थालाई सहज र �भावकार� तलु्याइनेछ। (४) 

13. आन्त�रक बजार तथा वस्त ुर सेवाको बजार�करणको संरचना र क्षमता अ�भव�ृ� ग�रनेछ। 

(४) 

14. �देश�भ� उत्पा�दत वस्त ु तथा सेवाको वौ��क सम्पि� सम्वन्धी अ�धकार स�ुनि�त गनर् 

सहकायर् ग�रनेछ ।(४) 

3.२.२.9अपेिक्षत उपलिब्ध 

�देश�भ� आन्त�रक उत्पादन बढ्ने �नकासी बढ्ने र �देशको कुल �ास्थ आयमा व�ृ� तथा आयात 

�नयार्तको अनपुातमा सधुार भएको हनुेछ। 
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3.२.३ आपू�तर् 

3.२.३.१ प�ृभ�ूम 

�देश�भ� आवश्यक वस्त ु एवम ् सेवा, खा�ा�को व्यवस्था,स्वास्थ्य उपचारका ला�ग आवश्यक 

औषधी, साम�ी र पे�ो�लयम पदाथर् आ�द सहज, सलुभ र उिचतमूल्यमा उपभो�ाले पाउने व्यवस्था 

गनुर्पन� हनु्छ । सरकारले एका�तर ��तस्पध� र स्वस्थबजार संयन्�माफर् त आपू�तर् व्यवस्थापन गनुर्पन� 

हनु्छ भने अक��तर सामािजक न्याय र राज्यको दा�यत्व पूरागन� �ममा आ�थर्क रूपले कमजोर 

वगर्का जनतालाई अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तमुा सहज पहुँचकोवातावरण �नमार्ण गनुर्पदर्छ । यसका 

साथै उपभो�ाको हक�हतको संरक्षण र �ब�र्नगद� वस्त ुतथासेवाको �नय�मत आपू�तर् गनुर् सरकारको 

महत्वपूणर् िजम्मेवार� हो । आपू�तर् व्यवस्थापनमा सधुार ल्याउनखा�ा� र ननु ढुवानीमा अनदुानको 

व्यवस्था, खा�ा�जस्ता अत्यावश्यक वस्तहुरूको स�यका ला�गआवश्यक क्षमताको गोदामको 

व्यवस्था, सडक स�ालको �वस्तार, हवाई सेवाको �वस्तार, बजारअनगुमनको व्यवस्था, ��पक्षीय र 

बहपुक्षीय व्यापार सम्झौता, �नजी क्षे�सँग सहकायर्, र उपभो�ा �हत संरक्षणका �ब�बध कायर्�महरु 

कायार्न्वयन गनुर्पन� देिखन्छ । 

बजारमा कृ��म अभाव, कालाबजार� च� तथा एका�धकार �णाल� (�सिण्डकेट), �मलोमतोपूणर् भाउ 

�नधार्रण(काट� �ल�) तथा बजार �वेशमा अवरोध जस्ता गैर ��तस्पध� ��याकलाप गर� वस्त ु तथा 

सेवाको सहज आपू�तर् हनु न�दई मूल्य व�ृ� गन�, खा� तथा पेय पदाथर्मा �मसावट गन�, गणुस्तरह�न 

वस्तकुो �ब�� �वतरण गन� र औषधी, खा�ा� जस्ता अत्यावश्यक वस्तकुो सहज र �नरन्तर आपू�तर्मा 

व्यवधान उत्प� गन� �व�ृतलाई �नयन्�णगद� वस्त ुतथा सेवाको आपू�तर्लाइर् व्यविश्थत गद�लान ुपन� 

देिखन्छ । 

3.2.3.2 चनुौती 

बजारको �नय�मत र �भावकार� अनगुमन गर� स्वच्छ, ��तस्पध� र सक्षम बजार संयन्�माफर् त आपू�तर् 

व्यवस्था सहज बनाई उपभो�ाको हक�हत संरक्षण गनुर्, खा�ा�को उत्पादनमा आएको कमी र उच्च 

मूल्य व�ृ�का सन्दभर्मा खा� वस्तकुो सहज आपू�तर् बनाइरा� ु र �देशस्तरमा खा� सरुक्षाको 

�त्याभ�ूत गराइरा� ु आपू�तर्का मखु्य चनुौती हनु ् । त्यस्तै सरकार�, �नजी, सामदुा�यक र 

अन्तरमन्�ालय समन्वयमा अपेक्षाअनरुूप आधारभतू उपभोग्य वस्त ुतथा सेवाको आपू�तर् �णाल� सदुृढ 

र �भावकार� बनाउन,ु पे�ो�लयम पदाथर्को मूल्यमा आउने उतारचढाव, म�ुास्फ��त लगायतका 

कारणले इन्धन आपू�तर्मा क�ठनाइ उत्प� हनु,ु व्यावसा�यक र वैज्ञा�नक कृ�ष �णाल� अपनाउन 

नसक्न ुयस क्षे�का अन्य चनुौती हनु ्। 
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3.2.3.3 अवसर 

स्थानीय स्तरमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई जनतालाई खा�ा�मा आत्म�नभर्र बनाउन स�कन,े 

दगुर्म क्षे�मा स्थानीय उत्पादन उपभोग गन� बानी बसाल� खा�ा� पर�नभर्रतालाई �मशः कम गद� 

लैजान आहार प�रवतर्नसम्बन्धी ठोस कायर्�म स�ालन गनर् स�कन,े पे�ो�लयम पदाथर्को आयातको 

�ोत र �वतरण �णाल� �व�वधीकृत गनर् स�कन,े जल�व�तु ्तथा अन्य वैकिल्पक ऊजार्को उत्पादन 

व�ृ�बाट पे�ो�लयमको आयात घटाउन स�कन,े वैज्ञा�नक कृ�ष �णाल�को अवलम्बन गर� उत्पादन 

बढाउन स�कने �व�मान सम्भावनाहरू यस क्षे�का अवसर हनु ्। 

3.2.3.4 सोच 

गणुस्तरय�ु उपभोग्य वस्त ु तथा सेवाको सहज र सवर्सलुभ आपू�तर् हनुे वातावरणको 

स�ुनि�ततास�हत उपभो�ाको हक र �हतको संरक्षण । 

3.२.३.५ल�य 

गणुस्तरय�ु उपभोग्य वस्त ुतथा सेवा सवर्सलुभ ढ�ले �वतरणको व्यवस्था �मलाई उपभो�ाको हक 

र �हतको संरक्षण गन� । 

३.२.३.६उ�शे्य 

1= उपभो�ाको हक�हत संरक्षण गनुर् । 

2= दै�नक उपभोग्य वस्त ुतथा सेवा �नय�मत र सहज रूपमाआपू�तर् हनुे व्यवस्था �मलाउन ु। 

3= बजार �णाल�लाई ��तस्पध� र उपभो�ा��त िजम्मेवार तलु्याउँदै �वपद्को समयमा 

समेतउपभोग्य वस्तकुो आपू�तर् हनुे व्यवस्था स�ुनि�त गनुर् । 

4= आपू�तर् व्यवस्थालाईगणुस्तर�य र �भावकार� बनाउन ु। 

३.२.३.७रणनी�त 

1. �देशको आपू�तर् व्यवस्थालाई सहज र व्यविस्थत बनाई आधारभतूवस्त ु र सेवाको कम 

लागतमा आपू�तर् व्यवस्थापन गनर् नी�तगत तथा संरचनागत सधुार गन� । 

2. दै�नक उपभोग्य वस्त ुतथा सेवालाई सलुभ बनाउन मापदण्ड र कायर्�व�ध तयार गर� �नय�मत 

बजार अनगुमनर �नयमन गन� । 

3. वस्त ु तथा सेवाको सहज एवम ् �मतव्ययी आपू�तर्को ला�ग सरकार�, �नजी, सामदुा�यक 

रसहकार� संस्थाहरूबीच साझेदार� र �भावकार� समन्वय गन� । 

4. �वपद्को समयमा प�न वस्त ु तथा सेवाको आपू�तर् सहज बनाउन संस्थागत क्षमता �वकास 

र�वस्तार गन� तथा भण्डारण क्षमता व�ृ� गन� । 
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३.२.३.८कायर्नी�त 

1. �देशको आपू�तर् र �वतरण व्यवस्थालाई �व�वधीकरण गनर् आवश्यक काननुी रसंस्थागत 

संरचनाको �वकास ग�रनेछ । (१) 

2. उपभो�ा हक�हत संरक्षणका ला�ग उच्च न्यालयसंग समन्वय ग�रनेछ l (१) 

3. बजार अनगुमन सघन एवम ् �नय�मत बनाउँदै सूचना ��व�धको �योग बढाई 

कालोबजार��नयन्�णका ला�ग आवश्यक काननुी, संस्थागत तथा ���यागत सधुार ग�रनेछ । 

(१) 

4. उपभो�ा जागरण तथा सश�ीकरण कायर्�मलाई �भावकार� रूपमा स�ालन ग�रनेछ । 

(२) 

5. ��तस्पधार् �व�धन तथा उपभो�ा �हत संरक्षणसम्बन्धी काननुी व्यवस्थाको 

�भावकार�कायार्न्वयन एवम ्अनगुमन गर� आन्त�रक व्यापार र आपू�तर् व्यवस्थालाई सहज र 

�भावकार� तलु्याइनेछ ।(२) 

6. �देशमा अत्यावश्यक सेवा तथा वस्त ु सहज, सलुभ र �नयमीत रुपमा उपलब्घ गराउन 

सावर्ज�नक, नीिज तथा सहकार� क्षे�लाई सहभागी गराउदै उपभो�ा हक, अ�धकार संरक्षण 

तथा �बर्�न ग�रनेछ ।(३) 

7. आपू�तर् व्यवस्थापनसँग सम्बिन्धत �नकायहरूलाई स्थानीय तहसंग समन्वय गर� 

सबल,�भावकार� र उ�रदायी बनाइनेछ । (३) 

8. खा�ा�, पे�ो�लयम पदाथर्, औषधीलगायतका आधारभतू आवश्यकताका वस्तहुरूको 

उत्पादन,भण्डारण र �वतरण क्षमता अ�भव�ृ� गर� आपू�तर् व्यवस्था सहज एवम ् सलुभ 

तलु्याइनेछ । (४) 

9. खा�ा�, औषधी र पे�ो�लयम पदाथर्को स�टकाल�न मौज्दात कायम ग�रनकुा साथै 

यस्तावस्तहुरूको भण्डारण क्षमता बढाउँदै ल�गनेछ । (४) 

 

३.२.३.९अपेिक्षत उपलिब्ध 

यस �देशमा �त्येक उपभो�ालाई अत्याबस्यक वस्त ुवा सेवा कुनै अबरोध �बना स्वस्थ ��तस्पधार्का 

आधारमा पयार्�, सहज, र गणुस्तर�य रुपमा उपलब्ध भएको हनुेछ l उपभो�ा जागरुक र सश� 

हनुे, �देशमा उत्प� हनुे संकटका�लन अबस्थाका ला�ग बफर स्टकको व्यवस्था भएको हनुेछ l 
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३.२.४ पयर्टन 

३.२.४.१ प�ृभ�ूम 

�ाकृ�तक, साँस्कृ�तक, साह�सक, ऐ�तहा�सक तथा धा�मर्क दृ��कोणबाट नेपाल �व�कै एक 

�मखुपयर्टक�य गन्तव्य देशको रुपमा प�रिचत छ । नेपाल�भ� प�न �वर्शेषगर� �देश नं ४ 

पयर्टक�य गन्तव्यको रुपमा रहदै आएको छ ।यस �देशमा आउने पयर्टकको संख्या य�कन नभएता 

प�न नेपाल आउने �बदेशी पयर्टक मध्ये क�रब ४० ��तशत पयर्टक उस �देशमा आउने अनमुान छ 

l आन्त�रक पयर्टक तथा �छमेक� मलुकुका पयर्टक लिक्षत कायर्�ममाफर् त यस �देशमा पयर्टन 

आगमनमाव�ृ� हनुे रा�ो सम्भावना रहेको छ । 

पयर्टक�य गन्तव्यहरूको �व�वधीकरण गद� नयाँ पयर्टक�य स्थल,वस्त ु तथा सेवाहरूको प�हचान, 

�वकास तथा पयर्टक�य पूवार्धारहरूको �वकास गर� पयर्टन उ�ोगलाई यस �देशकोअथर्तन्�को एक 

�मखु आधारको रूपमा �लएको छ । �देश सरकारको �मखु �ाथ�मकतामा परेको यस पयर्टन 

क्षे�को �दगो �वकास तथा �व�र्नका माध्यमाबाट  व्या� ग�रबी¸ बेरोजगार� र वातावरण 

असन्तलुनलाइ न्य�ुनकरण गद� जनताको आ�थर्कस्तरमा थप सधुारका साथै �देशको सम्व��मा 

योगदान पयुार्उन ुपन� देिखन्छ । 

�ाकृ�तक, संस्कृ�तक र भौग�भर्क महत्वको �देश भएकोले यस  �देशमा व�े सवै खालका पवुार्धार¸ 

उ�ोग¸ सेवा व्यवसाय पयर्टनमै�� हनुपुन� देिखन्छ । �निज क्षे�को महत्वपूणर् भ�ुमका रहने यस 

क्षे�मा स्वदेशी तथा �वदेशी लगानीलाइर् �ोत्साहन गद� लगानीमै�ी वातावरणको �नमार्ण गनुर् 

अत्यावश्यक भएको छ । 

3.2.4.2 चनुौती 

�वगत २०७२ को महाभकूम्प र नाकाबन्द� भइर् अन्तरार्��य जगतमा नेपालको पयर्टन क्षे�मा परेको 

नकारात्मक �भावलाई �व�धन तथा बजार�करणका माध्यमबाट �नराकरण गद� यस �देशको पयर्टन 

क्षे�मा परेको असरल पयर्टन क्षे�मा भएका राह्सलाइर् क्षे�को पनुरूत्थान गनुर्, �ाचीन सम्पदाहरूमा 

बढ्दो अ�त�मणलाई रोक्न,ु पयार्� पयर्टक�य सूचनाको व्यवस्था गनुर्, पयर्टकलाइ उपय�ु र पयार्� 

होटल¸ होमस्टे अन्य स�ुवधा उपलब्ध गराउनु̧  हवाई सेवालाई थप भरपद� बनाउन,ु  �वकासबाट 

�सजर्ना हनुे अवसरहरु उपयोग गर� पयर्टकहरुको संरक्षण गनुर्̧  पयर्टकको बसाइर् अव�ध र पयर्टकले 

गन� खचर्मा व�ृ� गनुर्̧ पयर्टन क्षे�बाट �ा� लाभको न्यायोिचत �वतरण तथा नयाँ पयर्टक�य गन्तव्य 

स्थलहरूको खोजीसँगै पूवार्धार �वकासमाफर् त पयर्टक�य उपजको �वकास गर� पयर्टक�य सेवा तथा 

गन्तव्यको �व�वधीकरण गनुर् समेत चनुौतीका रूपमा रहेका छन ्। 
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3.2.4.3 अवसर 

�देशमा अ��तीय पयर्टक�य क्षे� रहन,ु पयर्टक�य क्षे�मा पूवार्धार �वकास हुँदै जान,ु �छमेक� 

रा�हरूको उच्च आ�थर्क व�ृ�बाट ती रा�हरूमा मध्यम आयवगर्को व�ृ� ती� हुँदै जान,ु पयर्टन 

पूवार्धार व�ृ�मा सरकारको जोड रहन ु र �नजी क्षे�को पयर्टन क्षे�मा लगानी व�ृ� हनुु̧ आध�ुनक 

सूचना ��व�धको उपयोग गर� व्यापक बजार�करण गनुर् यस क्षे�को �वकासका अवसरका रूपमा 

रहेका छन ्। 

3.2.4.4 सोच 

आ�थर्क सम�ृ�का ला�ग पयर्टन �वकास । 

३.२.४.५ल�य 

पयर्टन क्षे�को �वकासमाफर् त आ�थर्क व�ृ� र रोजगार�का अवसर अ�भव�ृ� ग�र �ादेिशक तथा रा��य 

आयमा पयर्टन क्षे�को योगदान बढाउने । 

३.२.४.६उ�शे्य 

1. �देशलाई आकषर्क, रमणीय र सरुिक्षत गन्तव्यको रूपमा �वकास गद� पयर्टन 

आगमनमाउल्लेखनीय व�ृ� गर� जनताको आयस्तरमा व�ृ� गनुर् । 

2. पयर्टक�य गन्तव्य स्थल तथा उपजमा �व�वधीकरण र �वकास गनुर् । 

3. �देशका �मखु पयर्टक�य उपजहरूको बजार�करण तथा �ब�र्नगनुर् । 

३.२.४.७रणनी�त 

1. पयर्टन�वर्�नरपयर्टन�वकासगनर्आवश्यक नी�त �नमार्ण गद� सावर्ज�नक, �नजी, सहकार� र 

सामदुा�यक क्षे�सँगसाझेदार� एवम ्सहकायर् गन� । 

2. �ामीण पयर्टनमाफर् त यस क्षे�का लाभलाई जनस्तरसम्म पयुार्उने । 

3. �देशमा सबै मौसममा पयर्टक�य ��याकलापहरू स�ालनका ला�ग आन्त�रक तथा बा� 

पयर्टनलाई�ोत्साहन गन� । 

4. स्था�पत तथा नयाँ पयर्टक�य गन्तव्य स्थलहरूको एक�कृत र समन्वयात्मक रूपमा 

पूवार्धार�वकास गन� र पयर्टन क्षे�को �वकास र �व�वधीकरण गनर् स्वदेशी लगानी र वैदेिशक 

लगानी आक�षर्त गन� । 

३.२.४.८कायर्नी�त 

1. पयर्टन पूवार्धार �वकासमा स्थानीय तह, स्थानीय समदुाय तथा �नजी क्षे�को 

नेततृ्वदायीभ�ूमका र सहभा�गतालाई �ोत्सा�हत ग�रनेछ ।(१) 
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2. कृ�ष पयर्टन  ̧ पयार्–पयर्टन तथा खेलकुद पयर्टनलाई �ब�र्नगर� पयर्टन क्षे�लाई थप 

�भावकार� बनाइनेछ । (१) 

3. पयर्टक आगमनको तथ्यांक संकलन कायर्का ला�ग आवश्यक ब्यवश्था �मलाइनेछ l (१) 

4. �ाकृ�तक, सास्कृ�तक, ए�तहा�सक, परुाताित्वक वस्त ुतथा स्थलहरुको उिचत संरक्षण तथा 

व्यवस्थापन ग�रनेछ l (१) 

5. पयर्टन �ब�र्न गनर् न�द नाला, ताल तलैया¸ �समसार क्षे�¸ जलाधार क्षे�¸ वन जंगलहरुको 

संरक्षण गद� यी �ोतहरुको बहआुया�मक उपयोग ग�रनेछ l (१) 

6. �मखु पयर्टक�य क्षे�हरूमा �वपद् तथा जलवायजुन्य �कोपका घटनाहरू प�हचान गन� 

तथा�वपद् र जलवायजुन्य जोिखम न्यूनीकरण एवम ् पूवर् तयार� योजना तयार गर� 

कायार्न्वयनग�रनेछ ।(१) 

7. �ा�मण क्षे�मा सास्कृ�तक र धा�मर्क पयर्टनलाई बढावा �दइ  �ा�मण क्षे�लाइर् पयर्टक�य 

केन्�को रुपमा �वकास ग�रनेछ l (२) 

8. पयर्टन �ब�र्न, पशपुालन, �ा�ा�रक उत्पादन, ज�डब�ुट खेती, संकलन र �शोधन उ�ोगको 

स्थापना गर� �ामीण जीवन प��तको �वकास गर� पयार्पयर्टनमा जोड �दईने छ।(२) 

9. पोखरालाई नेपालका अन्य �मखु शहर र �ादेिशक राजधानीसँग हवाई मागर्�ारा जोड्न 

पहल ग�रने छ ।(३) 

10. साह�सक पयर्टनको �दगो �वकास गनर् पदया�ा, जलया�ा, प्याराग्लाइ�ड�, पवर्तारोहणलाइर् थप 

व्यविस्थत र वातावरणमै�ीबनाइनेछ ।(३) 

11. �मखु पयर्टक�य स्थलहरूसम्म सहज पहुँच बनाउन पयर्टन पदमागर्माफर् त एक�कृत 

पयर्टक�यर मनोर�न स्थल �नमार्ण तथा स�ालनमा �नजी क्षे�को लगानी �ोत्साहन ग�रनेछ 

। (४) 

12. पयर्टन क्षे�बाट �ा� हनुे लाभलाई न्यायोिचत �वतरण गनर्समेत पयर्टक�य गन्तव्यको 

�व�वधीकरण ग�रनेछ ।(४) 

13. �वदेशी पयर्टक आक�षर्त गनर्  अन्तरार्��य स्तरको  पयर्टन बषर्मनाइर्ने कायर्लाइर् �नरन्तरता 

�दइनेछ ।(४) 

14. पयर्टकको औसत बसाइ अव�ध बढाउन थप नयाँ पयर्टक�यवस्त ु तथा सेवाको प�हचान 

ग�रनेछ ।(४) 

15. पयर्टन �ब�र्नगनर् �छमेक� मलुकुहरू तथा नयाँ पयर्टन गन्तव्यहरूको �वकास ग�र व्यापक 

रूपमा �चार एवम ्�ब�र्नग�रनेछ ।(४) 
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16. पयर्टकको सेवा सत्कारमा �व�व�धकरणलाइर् पयर्टकले गन� खचर्मा व�ृ� गन� अवश्था �सजर्ना 

ग�रनेछ ।(४) 

३.२.४.9अपेिक्षत��तफल 

�वदेशी र अन्त�रक पयर्टकको आगमनमा प�रणात्मक र गणुात्मक रुपमा व�ृ� भएको, �वदेशी 

पयर्टकहरूको सरदरबसाइ अव�ध र ��त �दनको खचर् बढेको हनुेछ l यस �देश �व�कै महत्वपणुर् 

पयर्टक�य गन्तव्यको रुपमा �वकास भएको हनुेछ l  

३.२.५ वन तथा जलाधार संरक्षणा 

३.२.५.१ प�ृभ�ूम 

नेपालमा �दगो �वकासको ल�य �ा�ीमा वन क्षे�ले महत्वपूणर् भ�ुमका खेल्दै आएको छ । त्यसैगर�  

देश�भ� रोजगार�को �सजर्ना, आय व�ृ�, स्थानीय समदुायको दै�नक आवश्यकताको आपू�तर्का साथै 

कृ�ष, पशपुालन, पयर्टन¸ उजार् र �सँचाइमा समेत वन क्षे�को उल्लेखनीय भ�ूमका रहेको छ । 

नेपालमा वनले ढाकेको क्षे� कुल भ–ूभागको ४४.७४ ��तशत पगेुको अवश्थामा �देश नं ४ मा भने 

वनले ढाकेको क्षे� कुल भभुागको ३७ ��तशत मा� रहको छ ।वनले ढाकेको क्षे� किम्तमा ४० 

��तशत हनुपुन� रा��य ल�यलाइर् प�ाउन ु पन� अवश्था रहेको छ । जनसहभा�गतामूलक वन 

व्यवस्थापनका माध्यमबाट हाल क�रब ५००० समदुायमा आधा�रत वन उपभो�ा समूह माफर् त वन 

सम्पदाको, जै�वक �व�वधताको संरक्षणतथा व्यवस्थापन र स्थानीय आ�थर्क–सामािजक �वकास भएको 

छ l यस �देश �भ� पाइने संरिक्षत वन्यजन्त ु जस्तै बाघ, �हँउिचतवुा, िचतवुा, कस्तरु�, रातो 

हा�ेआ�दको संरक्षणका ला�ग �वशेष पहल र �यासहरू भइरहेका छन ्। नेपालकै �थम संरक्षण क्षे� 

तथा नेपालकै सबै भन्दा ठुलो संरिक्षत क्षे� अ�पणुर् संरक्षण क्षे� र नेपालको एक मा� िशकार 

आरक्ष यह� �देशमा रहेका छन ् l यो �देश जल�ोतमा अगाडी छ र धेरै जल�बधतु आयोजनाहरु 

सम्प� हनुे �ममा र के�ह आयोजनाहरु शरुु हनुे �ममा छन ्l यस प�र��ेयमा जल�बधतु उत्पादन 

हनुे न�दहरुको जलाधार संरक्षण महत्वपणुर् हनु्छ l अ�धकांश पहाडी भभूागमा माटो र पानीको 

संरक्षण गर� �दगो �वकास तथा जी�वकोपाजर्नमा टेवा पयुार्उने एक�कृत जलाधार व्यवस्थापन तथा 

नद� �णाल�मा आधा�रत भ–ूजलाधार संरक्षण एवम ्व्यवस्थापनको कामहरु अिघ बढेको छ । 

3.2.5.2 चनुौती 

आम जनतामा वनबाट �ा� हनुे वस्त ुतथा सेवाहरूमा सहज पहुँच परु्यार्उन,ु वन अ�त�मण तथावन 

डढेलो �नयन्�ण गनुर्, स्थानीय जनताको क्षमता व�ृ� गनुर् तथा मलुकुको भौ�तक एवम ्आ�थर्क–

सामािजक �वकास र वन संरक्षण कायर्का बीच उत्प� हनुे �न्� व्यवस्थापन गनुर् यस क्षे�का चनुौती 
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रहेका छन ्। त्यसैगर� वन¸ वन्यजन्त ुतथा जै�वक �व�वधता सम्वन्धी अन्तरार्��य सिन्ध–सम्झौतामा 

नेपालको ��तव�ता अनसुार कायर् गनुर्, वन फँडानीबाट हनुे जलवाय ु प�रवतर्न न्यूनीकरण, �वपद् 

जोिखम न्यूनीकरण, वा� �मचाहा �जा�त �नयन्�ण र वन तथा वनमा आि�त समदुायका ला�ग �दगो 

अनकूुलनका कायर्�म स�ालन गनुर् थप चनुौतीहरू हनु ्। 

3.2.5.3 अवसर 

वनले ओगटेको भभूाग व�ृ� हुँदै जान,ु वनको �दगो र वैज्ञा�नक व्यवस्थापनबाट का� तथा गैरका� 

वन पैदावारको व्यावसा�यक उत्पादन र �वतरण हनुे अवस्था ब�ु, �व� उष्णीकरण र जलवाय ु

प�रवतर्नको दरलाई न्यूनीकरण गनर् वनको अहम ्भ�ूमका हनुे भएकोले वन संरक्षण र �वकासबाट 

काबर्न संरक्षण र सि��त हनु,ु वन तथा जै�वक �व�वधता संरक्षणबाट पयार्पयर्टनलाई संस्थागत र 

�वकास गनुर्, जलाधार क्षे�को �दगो व्यवस्थापन�ारा भकू्षय �नयन्�ण गद� जल�ोत अ�भव�ृ� गनुर् र 

कृ�ष �वकासमा टेवा प¥ुयाउन ु जस्ता अवसरहरू वन क्षे�मा रहेका छन ् । जै�वक तथा ह�रत 

वस्तहुरूको स्वदेश तथा �वदेशमा माग बढ्दै गएकाले वनजन्य �ोतमा आधा�रत व्यवसायहरूबाट 

ह�रत रोजगार�को सजृना हनुसक्ने र पा�रिस्थ�तक सेवाको माग बढ्ने सम्भावना देिखन्छ । 

3.2.5.4 सोच 

सघन तथा �व�वधताय�ु वन�ोत, �विश�ीकृत जै�वक �व�वधता, सम�ृ जलाधार र उ�मशीलताय�ु 

वन क्षे� । 

3.२.५.५ल�य 

वन, वनस्प�त, जडीबटु�, वन्यजन्त,ु जै�वक �व�वधता र जलाधारको समिुचत संरक्षण, सम्बधर्न, 

व्यवसायीकरण र सदपुयोग�ारा रोजगार�को �सजर्ना तथा जी�वकोपाजर्नमा सधुार गर� पा�रिस्थ�तक�य 

�णाल�बीच सन्तलुन कायम गन� । 

३.२.५.६ उ�शे्य 

1= वन, वनस्प�त, वन्यजन्त,ु संरिक्षत क्षे� तथा जलाधारको संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर� 

वातावरणीयसन्तलुन कायम रा� े। 

2= वन क्षे�को उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन व�ृ� गर� स्थानीय, �ादेिशक तथा रा��य 

आवश्यकताप�रपू�तर् गद� �नकासी �बधर्न गर� रा��य अथर्तन्�मा वन क्षे�को योगदान 

अ�भव�ृ� गन� । 

3= सामदुा�यक वन लगायतका समदुायमा आधा�रत वन व्यवस्थापन प��तको �वकास र �बधर्न 

गन� । 
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4= वन क्षे�को संरक्षण, सम्बधर्न एवं व्यवस्थापनमा �नजी क्षे�लाई समेत संलग्न गराई आय 

आजर्नतथा रोजगार�का अवसर �सजर्ना गन� । 

३.२.५.७रणनी�त 

1. �देशको कुल भ-ुभागको ४० ��तशत भ-ुभागवनक्षे� कायम गद� वनको घनत्व, उत्पादकत्व 

र उत्पादन व�ृ�को ला�ग वनको सहभा�गतामूलक �दगो एवम ्वैज्ञा�नक व्यवस्थापनका ला�ग 

आवश्यक नी�त �नमार्ण गन� । 

2. आ�थर्क रुपले महत्वपूणर्ज�डबटु� तथा गैर का� वन पैदावारको व्यवसा�यक खेती ,उत्पादन 

ब�ृ�, �शोधन र बजार�करणलाई �ोत्साहन गद� वन पैदावारमा आत्म�नभर्रता र यसमा 

आधा�रत उ�मशीलता र रोजगार� व�ृ� गन� । 

3. जलवाय ु प�रवतर्नका नकारात्मक �भाव न्यूनीकरण तथा अनकूुलन र �वपद् जोिखम 

न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गद� जल, जल�ोत तथा भ�ूमको संरक्षणबाट भ�ूमको 

उत्पादकत्व व�ृ� गनर् जलाधार क्षे�को एक�कृत संरक्षण र व्यवस्थापन गन�। 

4. वन¸जै�वक �व�वधता¸ �समसार क्षे� र जलाधारको �दगो व्यवस्थापन र उपयोगबाट स्थानीय 

समदुायमा लाभको न्यायोिचत �बतरण एवम ् पयार्पयर्टनका आधार क्षे�हरूलाई पनुस्थापना 

तथा पनु�नर्मार्ण गन� । 

३.२.५.७कायर्नी�त 

1. �देशस्तरमा रा��य वनको व्यवस्थापनको ला�ग आवश्यक नी�तगत तथा काननुी व्यवस्था 

ग�रनेछ ।(१) 

2. वन संरक्षण, �दगो व्यवस्थापन तथा उपयोगको ला�ग समदुायमा आधा�रत वन 

ब्यवस्थापनप��तको �बकास र �बर्�न ग�रनेछ ।(१) 

3. वनको वैज्ञा�नक व्यवस्थापनबाट वन क्षे�को उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन ब�ृ� 

गनर् वन सम्बधर्न �णाल�मा आधा�रत बन व्यवस्थापन प��त अबलम्बन ग�रनछे ।(१) 

4. वन डढेलो व्यवस्थापनको ला�ग संस्थागत संरचनाको �नमार्ण तथा पूवर् तयार�, डढेलो 

�नयन्�ण र डढेलो ��तरोधी क्षमता �वस्तारका ला�ग अिग्नरेखा व्यवस्थापन र आकाशे पानी 

स�लन कायर्�ममा जनताको सहभा�गता अ�भव�ृ� ग�रनेछ ।(१) 

5. संरिक्षत वन, महत्वपूणर् जलाधार क्षे� तथा संरक्षण क्षे�हरूको कायर्योजना तयार�, प�रमाजर्न 

तथा कायार्न्वयन ग�रनेछ । (१) 

6. नगर र नगर व�रप�र रहेका वन, �समसार, पानीका महुान, खाल� क्षे�, नद�तटको उिचत 

संरक्षण तथा व्यवस्थापन ग�रनेछ ।(१) 
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7. वन, वनस्प�त, वातावरण र जै�वक �व�वधताको बारेमा �चार�सार गर� स्थानीय 

बा�सन्दाहरूको वातावरण संरक्षणमा सहयोग बढाउन ठूला सहरमा �नजी क्षे�, सामािजक 

संस्था आ�दको सहकायर्मा वातावरण िशक्षा तथा �चार�सार केन्� स्थापना ग�रनेछ ।(१) 

8. �नजी वन तथा जग्गाबाट उत्पादन हनुे वन पैदावारहरूको �ब�� �वतरण तथा वन�ोतमा 

आधा�रत व्यवसायलाई सहज बनाउन काननुी र नी�तगत सधुार ग�रनेछ ।(१) 

9. ज�डबटु� अनसुन्धानलाई �ाथ�मकता �दइनेछ र �शोधन केन्� स्थापनामा �निज क्षे�लाई 

�ोत्साहन ग�रनेछ l (२) 

10. �नजी तथा सावर्ज�नक जग्गाहरूमा वकृ्षारोपण गर� वन क्षे�को �वस्तार र वनपैदावारको 

आपू�तर्मा सहज हनुे कायर्�म स�ालन ग�रनेछ ।(२) 

11. वन व्यवस्थापन कायर्लाई उ�ोगको रूपमा �वकास गनर् वन तथा वनपैदावारमा आधा�रत 

उ�मशीलता �वकास तथा उ�ोग व्यवसाय स�ालन गर� ह�रत रोजगार� व�ृ� ग�रनेछ । 

(२) 

12. तलुनात्मक लाभ भएका उच्च मूल्यका जडीबटु� तथा गैरका� वन पैदावारको संरक्षण, 

संव�र्न¸ खेती �वस्तार तथा बजा�रकरण ग�रनेछ ।(२) 

13. सामदुा�यक वनको पैदावारको उत्पादन, �शोधन र उपयोगको �वषयमा अध्ययन अनसुन्धान 

गर� उत्पादन र बजारको �व�वधीकरण र ��व�ध �वकास एवम ्हस्तान्तरण ग�रनेछ ।(२) 

14. �वप�मखुी आयमूलक, रोजगारमूलक तथा जी�वकोपाजर्न सधुारसम्बन्धी कायर्�महरू सबै वन 

व्यवस्थापन �णाल�मा कायार्न्वयन ग�रनेछ । (२) 

15. सम� जलाधारहरूको एक�कृत व्यवस्थापन गद� जलाधार सेवाको समदुायस्तरमा वातावरणीय 

सेवासम्बन्धी नमनुा पर�क्षण आयोजना प�हचान र नमनुा पर�क्षण गर� �मशः �वस्तार गद� 

ल�गनेछ ।(३) 

16. भउूपयोग �वकास तथा एक�कृत जलाधार व्यवस्थापन योजना तजुर्मा गर� जल उत्प� �कोप 

�वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गन� कायर्लाई �ाथ�मकताका साथ कायार्न्वयन 

ग�रनेछ । (३) 

17. सबैखाले वनहरूमा आन्त�रक पयार्पयर्टन �ब�र्नगनर् जै�वक �व�वधता र �समसार (पानीको 

महुान, कुवा, इनार) क्षे�को संरक्षण कायर्लाई �ाथ�मकता �दइनेछ । (४) 

18. �समसार क्षे�हरूको अ�भलेखीकरण, वग�करण तथा �ाथ�मक�करण गर� योजना तजुर्मा तथा 

कायार्न्वयन ग�रनेछ । (४) 

19. महत्वपूणर् पा�रिस्थ�त�कय �णाल�, जोिखमय�ु वन्यजन्तहुरूको वासस्थान संरक्षण, �जनन 

एवम ्जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको कायर् �वस्तार ग�रनछे ।(४) 
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३.२.५.८अपेिक्षत उपलिब्ध 

�देशको कुल भ-ूभागको ४०% बन क्षे� कायम भएको हनुेछ l वनको घनत्व, �व�वधता र 

उत्पादकत्वमा गणुात्मक व�ृ� भएको हनुे, समदुायमा आधा�रत वन व्यवस्थापन �णाल�हरू अझ सदुृढ 

र सबल भएका हनुेछन l वन तथा वन्यजन्तसुम्बन्धी अपराध र चोर� �नकासी एवम ्अन्य गैरकाननुी 

��याकलापमा उल्लेख्य कमी आएको, वन पैदावार तथा पा�रिस्थ�तक�यसेवामा आधा�रत व्यवसाय, 

रोजगार� तथा आयआजर्नमा व�ृ� भएको हनुेछ । एक�कृत जलाधार व्यवस्थापनमाफर् त संवेदनशील 

जलाधारहरूको अवस्थामा सधुार भई �दगो जी�वकोपाजर्नमा टेवा पगुको , वन डढेलोजस्ता �ाकृ�तक 

�कोपको �नयन्�णमा टेवा पगेुको, जै�वक �व�वधताको संरक्षण भएको तथा पयार्पयर्टनबाट रोजगार� 

र आय आजर्नमा व�ृ� भएको हनुेछ । 

३.२.६ वातावरण तथा जलवाय ुप�रवतर्न 

३.२.६.१ प�ृभ�ूम 

मानव कृयाकलापका कारण वातावरण �दन ��त �दन �व�दै गएको र यसले जलवाय ु प�रवतर्नमा 

समेत असर पारेकोले वातावरण संरक्षण तथा जलवाय ु प�रवतर्नका �वषयहरुलाई �व�भ�र नै 

�ाथ�मकताकासाथ हे�रएको छ । जलवाय ुप�रवतर्नका असरहरु एकआपसमा सम्बिन्धत हनुे भएकोले 

यसको �भावको सामना गनर् वातावरण संरक्षण तथा जलवाय ु प�रवतर्नको �भाव अनकूुलन गद� 

सम��गत �वकासकाल�यहरू हा�सल गन� महत्वपूणर् सवाललाई मध्यनजर गर� नेपालले यस क्षे�मा 

भएका अन्तरार्��यमहासिन्ध तथा सिन्धहरूको अनमुोदन तथा सिम्मलन गद� त�रुूप रा��य नी�त, 

काननु तथासंस्थागत संयन्�हरूको व्यवस्था गरेको छ । वातावरणीय पक्षमा पन� �भाव तथा 

जलवायपु�रवतर्नको असर न्यूनीकरण गनर् ह�रत �वकासको अवधारणालाई आत्मसात ् गद� न्यून 

कानर्नमखुी, वातावरण मै�ी तथा �दगो �बकासको �स�ान्तमा आधा�रत �वकास �कृया अवलम्वन गन� 

रा��य नी�त छ l 

सरकार� तथा रा��य/अन्तरार्��य स�–संस्थासमेतको स��यतामा रा��य तथा स्थानीयअनकूुलनका 

ला�ग रणनी�तक कायर्�महरू, काबर्न व्यापारको थालनी, वातावरणीयसंवेदनशीलताका म�ुाहरूको 

आन्त�रक�करण र सम्बोधनजस्ता �यासहरू भइरहेका छन ् । �देशस्तरबाट प�न यस �वषयसंग 

सम्वन्धीत आवश्यक नी�त, ऐन, �नयम, मापदण्ड तयार गर� �भावकार�रुपले वातावरण संरक्षणका 

सवालहरुलाई सम्वोधन हनु जरुर� देिखन्छ । 
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3.2.6.2 चनुौती 

जलाधार संरक्षण गनुर्, जलवाय ुप�रवतर्नको असरबाट अनकूु�लत हनु,ु उ�ोग, कलकारखाना, यातायात 

तथा अन्य मानवीय ��याकलापहरूबाट हनुे फोहर तथा ह�रतगहृ ग्यासको उत्सजर्नलाई न्यून गनुर्, 

ग�रबी र अन्य कारणहरूबाट हनुे वन �वनासलाई रोक्न,ु जलवाय ु प�रवतर्नको असरबाट जोिखममा 

रहेका क्षे� र समदुायमा कायर्�म स�ालन गनुर्, जलवाय ु प�रवतर्नसम्बन्धी कायर्�महरूलाई 

जनस्तरमा नै आन्त�रक�करण गनुर् चनुौती रहेका छन ्। 

3.2.6.3 अवसर 

�दगो �वकासका ल�यहरूमा अन्तरार्��य समदुाय र सरकारबाट ��तब�ता जाहेर गनुर्, जलवाय ु�व�को 

व्यवस्था हनु,ु �कृ�त संरक्षण अनकूुलनको क्षमता बढाउन रा��य कायर्योजना छाता रणनी�त तयार 

हनु ुर जलवाय ुप�रवतर्नका क्षे�मा उपलब्ध अन्तरार्��य सहयोगलाई रा��य बजेट �णाल�मा एक�कृत 

गन�जस्ता नयाँ अवसर हनु ्। 

3.2.6.3 सोच 

स्वच्छ एवम ्स्वस्थ वातावरणमाफर् त �दगो �वकास । 

3.२.६.४ल�य 

वातावरण मै�ी, जलवाय ुप�रवतर्नसँग अनकूु�लत तथा �दगो �बकासको �स�ान्तमा आधा�रत �वकास 

�कृया अवलम्वन गन� l  

३.२.६.५उ�शे्य 

1= �दगो �वकासको ल�य हा�सल गनर् वातावरण संरक्षण गराउन ु। 

2= बढ्दो सहर�करणबाट उत्सिजर्त �दषुण न्यूनीकरण गराउन ु। 

3= ह�रत �वकासको अवधारणाअनरुूप मानवीय ��याकलाप र �वकास ���यालाई 

जलवायपु�रवतर्न अनकूु�लत गराउन ु। 

३.२.६.६रणनी�त 

1. वातावरण क्षे�मा भएका सिन्ध सम्झौतालाइर् आन्त�रक�करण गद� वातावरण संरक्षण एवम ्

�दूषण�नयन्�णका ला�ग संस्थागत क्षमता अ�भव�ृ� गर� �वकास कायर्�मको अ�भ� 

अ�कारूपमा स�ालन गनर् आवश्यक नी�त तथा काननु तजुर्मा गन� । 

2. जलवाय ु प�रवतर्नको असर कम गनर् रा��य र अन्तरार्��य जलवाय ु �व� लगानीलाई 

�ादेिशकल तथा स्था�नय बजेट �णाल�मा समा�हत गद� थप कायर्�म र जनसहभा�गता 

बढाउँदै जाने । 
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3. जल तथा मौसमी सेवालाई �व�सनीय, भरपद�, �नय�मत, गणुात्मक बनाई जलवायपु�रवतर्न तथा 

�कोपले पान� असरलाई न्यूनीकरण गन� कायर्मा प�रचा�लत गन� । 

३.२.६.७कायर्नी�त 

1. वातावरण संरक्षणसँग सम्बिन्धत �ादेिशक काननुहरूको तजुर्मा तथा  संस्थागत क्षमता 

�वकास ग�रनेछ ।(१) 

2. संघसंगको सहयोगमा नेपाल पक्ष भएका वातावरणसम्बन्धी सिन्ध तथा महासिन्धहरूको 

कायार्न्वयन गर�त्यसका �ावधान र संयन्�बाट बढ�भन्दा बढ� लाभ �लन सम्बिन्धत 

�नकायहरूलाई प�रचालन ग�रनेछ । (१) 

3. �ादेिशक राजधानी लगायतका ठूला सहरमा रहेका नद�हरूको �दूषण न्यूनीकरण गन� तथा 

जल,ज�मन, ध्व�न तथा वाय ु�दूषण रोकथाम ग�रनेछ । (१) 

4. �ाकृ�तक �ोतबाट �ा� आयको �नि�त ��तशत रकम �ाकृ�तक �ोत र साधनकोसंरक्षण 

तथा वातावरणीय अनसुन्धान र �वकासमा खचर् गन� व्यवस्था ग�रनेछ । (१) 

5. जल तथा मौसमी सेवालाई अझ �व�सनीय र भरपद� बनाउदै ल�गने छ । (१) 

6. जलवायपु�रवतर्न तथा �कोपले पान� असरलाई न्यूनीकरण गनर् पूवर् सूचना �णाल�को �वकास 

गद� ल�गने छ । (१) 

7. जलवाय ु प�रवतर्न अनकूुलन/समानकूुलन/पा�रिस्थ�तक�य �णाल�मा आधा�रत अनकूुलनलाई 

मूल�वाह�करण ग�रनेछ ।(२) 

8. जलवाय ुप�रवतर्नको सन्दभर्मा स्थानीय अनकूुलन �यासहरूमा सहयोग ग�रनेछ l(२) 

9. वातावरणमै�ी तथा जलवाय ुप�रवतर्न अनकूुलन हनु ेखालका पूवार्धार �वकासमा जोड�दइनेछ 

।(२) 

10. �व�तुीय सवार� साधनको �योगलाई �ोत्साहन ग�रनेछ l (२) 

11. जनस्तरमा वातावरणीय चेतना र सावधानी जगाउने कायर्�म स�ालन ग�रनेछ । (२) 

12. वातावरण र जलवाय ुप�रवतर्नका ��याकलापमा नपेाल सरकार, गैरसरकार� संस्था,स्थानीय 

�नकाय, सामदुा�यक संस्था एवम ्अन्य �नकायहरूबीच समन्वय र साझेदार�ग�रनेछ । (२) 

13. जलवाय ु प�रवतर्नले पा�रिस्थ�तक�य तथा जलाधार�य �णाल�मा पान� नकारात्मक �भाव 

न्यूनीकरण, अनकूुलन र समानकूुलन गनर् स्थानीय समदुायको क्षमता अ�भव�ृ� ग�रनेछ । 

(२) 
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३.२.६.८अपेिक्षत उपलिब्ध 

जलवाय ुप�रवतर्नको जोिखम न्यूनीकरण, अनकूुलन र समयानकूुलन भै जलबाय ुअनकुु�लत �देश हनुे, 
वातावरणमै�ी, �दगो �बकासमा आधा�रत �वकास ���या अबलम्बन भएको हनुे, �देशमा स्वच्छ 
वातावरण कायम भएको हनुेछ l 
  

३.३ सामािजक �वकास 

३.३.१ स्वास्थ्य तथा पोषण 

३.३.१.१ पषृ् ठभमूी 

 नेपालको सं�वधान, २०७२ले स्वास्थ्यलाई आधारभतू अ�धकारको रुपमा स्था�पत गरेको छ 
। सं�वधानले प�रकल्पना गरे अनरुुप देश संघीय ढाँचामा  रुपान्तरण भै देशमा तीन तहका सरकार 
आ-आफ् नो कायर् क्षे�मा ��याशील छन ्।समावेशीकरण र समन्यायको आधारमा सवै भौगो�लक 
क्षे�, वगर्, �ल�, जातजा�तका जनताको गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाई जनस्वास्थ्यमा सधुार 
ल्याउन ु हरेक तहका सरकारको दा�यत्व हो । नेपालले सह�ाब्द� �वकास ल�य नं ५ को मात ृ
मतृ्यदुरमा कमी ल्याउन सफल भएकोमा अन्तरा��य स्तरवाट 'MDG Achievement Award'  र 
सह�ाब्द� �वकास ल�य ४ को वाल मतृ्यदुरमा उल्लेख�नय रुपमा कमी ल्याउन सफल भएकोमा 
'Motivational Award' �ा� गर� सफलता �ा� गरेको भए प�न जनताको स्वास्थ्यमा आशातीत 
सफलता �ा� हनु सकेको छैन । अतः हालै गठन भएका �देश सरकारहरुको ला�ग जनतालाई 
गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवा परु् याउन ठुलै मेहनत गनुर्पन� अवस्था छ । �देश नं ४ मा दक्ष ता�लम 
�ा� �वज्ञबाट गभार्वस्थामा सेवा �लने म�हलाको संख्या ८७.३  ��तशत, स्वास्थ्य संस्थामा सतु्केर� 
हनुे म�हलाको संख्या ६८.३ ��तशत, पाँच वषर् मनुीको बाल मतृ्यदुर २७ ��तशत, खोप सेवा �ा� 
गन�को संख्या ९२.७ ��तशत, ख्याउटे (Stunted) वालवा�लकाको संख्या २८.९ ��तशतर 
िशशमुतृ्यदुर २३ ��तशत रहेको छ । 

३.३.१.२ चनुौती 

 जनसंख्याको अनपुात अनसुार स्वास्थ्य संस्थाहरुको �वतरण �नशलु्कः र सवर्शलुभ 
रुपमा  औषधी �वतरण, औष�धको गणुस्तर�यता कायम गनुर् सवैको ला�ग सवर्सलुभ स्वास्थ्य सेवा 
(Universal health Coverage) पयुार्उन,ु भकुम्पबाट क्ष�त�स्त स्वास्थ्य संस्थाहरुको पनु�नमार्ण गनुर्, 
सरुवा र महामार� रोगहरुको तत्काल रोकथाम गन� कुराहरु चनुौ�तको रुपमा रहेका छन ्
।�देशस्तर�य स्वास्थ्य नी�त, मापदण्ड �नमार्ण गनुर्, Non Communicable disease वाट मतृ्य ुहनुेको 
संख्या घटाउने कायर्हरू चनुौ�तको रुपमा रहेको छ ।  
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३.३.१.३ अवसर 

�देशमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेत जनसंख्याको ब�ृ� हदैु जान,ु स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा 
�दायकहरुको संञ् जाल �देशमा तयार हनु,ु �देशमा स्वास्थ्य क�मर्हरुको संख्या ब�ृ�हुँदै जानलुाइ 
अवसरको रुपमा �लनपुछर् । 
 

३.३.१.४ सोच, ल�य, उ�शे्य, कायर्नी�त 

३.३.१.४.१ सोच 

 गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवा �देशका सवै जनताको घर दैलोमा परु् याई स्वस्थ्य नाग�रक �वकास 
। 

३.३.१.४.२ल�य 

१. �देशका सवै नाग�रकहरुलाइ गणुस्तर�य आधारभतू स्वास्थ्य सेवाहरु �नःशलु्क रुपमा 
उपलव्ध     गराउने । 

 २. �बिश��कृत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच व�ृ� गराउने । 

३.३.१.४.३ उ�शे्य 

१. �देशका सवै नाग�रकहरुलाई गणुस्त�रय आधारभ ू स्वास्थ्य सेवा �नःशलु्क र सभर्सूलभ 
उपलब्ध गराउने । 

२. �बिश��कृत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच व�ृ� गराउन ु। 

३. गणुस्तर�य र पोषणय�ु खा� साम�ीको पहुँच वढाउन ु। 

४. स्वास्थ्य सेवा �वाहमा जनसहभा�गता अ�भव�ृ� गद� �नजी तथा सहकार� क्ष�ेको संलग्नता 
व�ृ� र व्यविस्थत गद� जान ु। 

३.३.१.४.४ रणनी�त 

1. गणुस्तर�य आधारभतू स्वास्थ्य सेवा �भावकार� रुपमा सवै ना�गरकलाई �नःशलु्क उपलव्ध 
गराउने 

2. �देशस्तरमा स्वास्थ्य सेवाहरु सवर्सलुभ एवं �भावकार� रुपमा उपलव्ध गराउन दक्ष 
जनशि� योजना, उत्पादन, �ा�ी र �वकास गन� । 

3. स्वस्थ्य र पोषणय�ु खानाको चेतना र पहँूच घरदैलोमा परु् याउने । 

4. गणुस्तर�य औषधी र स्वास्थ्य साम�ीको आपू�तर् तथा उत्पादन वढाइ सहज र �भावकार� 
आपू�तर्को स�ुनि�तता गन� । 

5. स्वास्थ्य सेवामा �नजी, सहकार�, सरकार� �नजी साझेदार� संस्थाहरुको �वकास गर� ��तष्पध�, 
गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवाको �वकास गन� । 

३.३.१.४.५ कायर्नी�त 
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१ . �देशस्तरमा स्वास्थ्य क्षे�मा लगानी व�ृ� गन� ।(१) 

२ . स्वास्थ्य क्षे�मा दक्ष जनशि�को अभाव हनु न�दने व्यवस्था ग�रनेछ ।(१) 

३.   िशश ुमतृ्यदुर, मात ृमतृ्यदुर, बाल मतृ्यदुर, नवजात िशश ुमतृ्यदुर घटाउने । 

४.   �भावकार� र दक्ष स्वास्थ्य सेवा �णाल�को �वकास गद� ल�गनेछ ।(१) 

५.  आगामी ५ वषर् �भ� �देशका ११ वटै िजल्लामा स्वास्थ्य वीमा कायर्�म �वस्तार  
 ग�रनेछ ।(१) 

६.  नसन� रोगहरुको �कोप न्यूनीकरणको ला�ग जनचेतना अभव�ृ� कायर्�म संचालन  
 ग�रनेछ ।(१) 

७. �विश��कृत �स�ुत तथा बाल अस्पताल �नमार्ण ग�रनछे ।(१) 

८. मानव स्वास्थ्य सधुारको ला�ग खोप कायर्�मलाई �दगो र �भावकार� बनाउन एक स्वास्थ्य 
कोषको व्यवस्था ग�रनेछ ।(१) 

९. स्वास्थ्य तथ्यांकको ला�ग स्थानीय तहको समेत सहयोगमा �भावकार� सूचना व्यवस्थापन 
�ाणाल�को �वकास ग�रनेछ ।(१) 

१०. स्वास्थ्य सेवा �वाहको क्षे�मा सशुासन कायम ग�रनेछ ।(२)  

११.  स्वास्थ्य क्षे�मा सूचना ��व�धको अ�धकतम �योग ग�रनेछ ।(३)  

१२.  सनुौला हजार �दन र वहकु्षे�ीय पोषण योजनाको कायार्न्वयन गद� म�हला �जनन ्स्वास्थ्यमा 
 सधुार र कुपोषणको अन्त्य गन� तफर्  ध्यान �दइनेछ ।(३) 

१३.  नाग�रक स्वास्थ्यमा ��तकूल असर पान� खा�ा�को �वज्ञापनमा वन्देज लगाइनेछ ।(४) 

१४.  िशश ु मतृ्यदुर , वाल मतृ्यदुर तथा मात ृ मतृ्यदुर घटाउन वाल तथा मात ृ िशश ु सेवाहरु 
संचालन    ग�रनेछ । (४) 

१५. �त्येक गाउँपा�लकामा २५ शैया, नगरपा�लकामा ५० शैया, �देश राजधानीमा १००० 
शैयाको आध�ुनक स�ुवधा सम्प� अस्पताल �नमार्ण ग�रनेछ ।(१) (४) 

१६.  �देशलाइ औषधीमा अत्म�नभर्र वनाउन फमार्स्य�ुटकल्स उ�ोग खोल्न �ोत्साहन ग�रनेछ 
।(५)  

१७.  सरकार� अस्पताल �भ� अस्पताल आफैले फाम�सी संचालनको अ�नवायर् व्यवस्था ग�रनेछ । 
(५) 

१८.  �देश �भ� आयवु�द प�तीलाई वढावा �दन उपय�ु संरचनागत व्यवस्था ग�रनेछ ।आयवु�द र 
 ज�डवटु�मा आधार�त औषधी उत्पादन गनर् �ोत्साहन ग�रनेछ । �देशमा आयवु�द अस्पताल 
 �नमार्ण ग�रनेछ ।(५) 

१९.  क्यान्सर , मटुु , मधमेुह न्यूनीकरणका ला�ग पोखरा वा यस आसपासको उपय�ु स्थानमा 
 �वशेषज्ञ सेवा  स�हतको अत्याध�ुनक अस्पताल �नमार्ण ग�रनेछ ।(५) 

२०. स्वास्थ्य क्षे�मा लगानी �ोत्साहन गन� गर� �ादेिशक स्वास्थ्य नी�त �नमार्ण ग�रनेछ ।(६) 

२१.  स्वास्थ्य र पोषणवारे जनस्तरमा �भावकार� कायर्�म संचालन ग�रनेछ ।(३) (७) 
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२२ रा��य आव�धक योजना, �दगो �वकासको ल�य 2030, रा��य स्वास्थ्य नी�त-२०७१, 
रा��य  स्वास्थ्य रणनी�त २०७२ तथा वहकु्षे�ीय पोषण योजनामा अन्तर�न�हत ल�य हा�सल 
गन� गर� �ादेिशक नी�तहरु �नमार्ण गन�। 

 

३.३.२ िशक्षा 

३.३.२.१ प�ृभ�ूम 

िशक्षा समनु् नत भ�वष्य �नमार्ण गन� मखु्य आधारशीला हो । सवैका ला�ग आधारभतू िशक्षा �नःशलु्क 
तथा अ�नवायर् र माध्य�मक तहसम्मको िशक्षा �नःशलु्क हनुे गर� िशक्षालाई मौ�लक हकको रुपमा 
सं�वधान�ारा �त्याभतू गरेको छ । 

 हालको साक्षरता दर ७८ ��तशत छ ।�व�ालय तहको शैिक्षक सूचकाङ् कमा पूवर् �ाथ�मक 
िशक्षामा कुल भनार्दर ८६ ��तशत र �ाथ�मक तहको खदु भनार्दर ९८.२ ��तशत पगेुको छ भने 
आधारभतू तह (१-८) मा खदु भनार् दर ९४ ��तशत छ । माध्य�मक तह कुल भनार्दर ७२ 
��तशत छ भने खदु भनार्दर ४०.६ ��तशत मा� देिखन्छ । 

 आधारभतू तह र माध्य�मक तहको भनार्दरमा लैङ् गीक समतामा उल्लेख्य �ग�त भएको छ 
ताप�न आ�थर्क-सामािजक रुपले पछाडी परेका �समान्तकृत समदुाय तथा दगुर्म भौगो�लक क्षे�का 
वालव�लकाको िशक्षामा पहुँचमा सधुार भइसकेको छैन । आधारभतू तहको (कक्षा १-५) मा कक्षा 
छाड्ने दर ४ ��तशत र दोहोर् याउने दर ७.६ ��तशत रहेको छ । आधारभतू तहसम्म �टकाउ दर 
७६.६ ��तशत छ भन े माध्या�मक तहसम्मको �टकाउ दर ५०% सम्म मा� भएको �व�मान 
अवस्थामा उल्लेख्य मा�ामा सधुारको खाँचो देिखन्छ । आधारभतू तहमा कक्षा छाड् ने दर र 
दोहोर् याउने दरलाई न्यून गद� लैजाने र माध्य�मक तहसम्म �टकाउदरमा व�ृ� गर� गणुस्तर�य 
माध्य�मक िशक्षामा पहुँचको स�ुनिश् चतता गनुर् अप�रहायर् छ । 

3.3.2.2 चनुौती 

1. दगुर्म तथा पहाडी भेगका सामूदा�यक �व�ालयहरुको भौ�तक अवस्था िजणर् हनु,ु 
2. कक्षा छाड्ने दरमा कमी नआउन,ु 
3. घट्दो सामदुा�यक सहभा�गता 
4. सीपय�ु रोजगारमूलक शैिक्षक आवस्य�ाको सम्वोधन हनु नसक्न,ु 
5. गणुस्तर�य िशक्षा �दान गनर् नसक्न,ु 

3.3.2.3 अवसर 

 �व�ाथ� भनार्दरमा �मशः व�ृ� हुँदै जान,ु िशक्षा हा�सल गनुर्पछर् भ�े सोच आम 
नाग�रकहरुमा अ�भव�ृ� हनु,ु िशक्षाका आधारिशलाहरुको �नमार्णमा व�ृ� हनु,ु �ा�व�धक र 
व्यावसा�यक िशक्षामा आकषर्ण बढ्न,ु �व�ाथ� सहभा�गतामा छा�ाहरुको व�ृ� हुँदै जान,ु साक्षरताको 
��तशत बढ्दै जान,ु िशक्षामा सूचना ��व�धको �योगमा �वस्तार हनु ुअवसरको रुपमा हे�रनपुछर् । 



52 | k|b]z ;/sf/sf] k|yd cfjlws of]hgfsf] cjwf/0ff kq 

३.३.२.४सोच 

समाजको आ�थर्क र सामािजक रुपान्तरणको ला�ग िशक्षामा सबैको पहुँच र गणुस्तर अ�भव�ृ� गन� 
। 

३.३.२.५ल�यः 

१. गणुस्तर�य, व्यावसा�यक र �ा�व�धक िशक्षा �दान गर� आवश्यक जनशि� उत्पादन गन� । 

२. जीवनपयर्न्त �सकाइलाई �व�न गर� नव�वतर्नशील शैिक्षक �णाल�को �वकास गन� । 

३. सबैलाई िशक्षाका अवसर �दान गन� । 

३.३.२.६उ�शे्य 

१. िशक्षाका अवसरहरुलाई समतामूलक, समयसान्द�भर्क र गणुस्तर�य रुपमा �वस्तार गन� । 

२. िशक्षा र व्यावसा�यक तथा ��व�धक ता�लमका अवसरहरुलाई �वस्तार गन� । 

३. शैिक्षक व्यवस्थापन र सशुासनलाई अत्मसात गन� । 

३.३.२.७रणनी�त 

1. �नःशलु्क र अ�नवायर् आधारभतू िशक्षा तथा �नःशलु्क माध्या�मक िशक्षालाइ �भावकार� रुपमा 
कायार्न्वयन गन�  

2. �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षालाई समसाम�यक रुपमा �वस्तार गन� । 

3. आ�थर्क, सामािजक तथा अन्य कारणले पछाडी परेका वगर् र समदुायका वालवा�लका तथा 
अपाङ् गता भएका व्यि�हरुको ला�ग िशक्षामा पहुँच स�ुनश् चत गन� । 

4. सवै तहको िशक्षालाई पहुँचयोग्य, ��तस्पध� र अनसुन्धानमूलक बनाउने । 

5. शैिक्षक व्यवस्थापनलाई �भावकार� एवम ्िजम्मेवार�पूणर् वनाउने । 

५.३.२.८कायर्नी�त 

१. िशक्षालाई उत्पादन, �म एवम ्स्थानीय तहको अथर्तन्� र स्थानीय रोजगार� बिृध्दसँग आव� 
ग�रनेछ ।(१) 

२. �वश् व�व�ालयमा उत्कृष् ट न�तजा हा�सल गन� �व�ाथ�हरुलाई िशक्षण पेशामा आकषर्ण गन� 
नी�तगत व्यवस्था ग�रनेछ । (१) 

३. �व�ालय िशक्षामा सूचना तथा संचार ��व�ध अ�नवायर्रुपमा �योगमा ल्याउन �ोत्साहन गन� 
।(१) 

४. संघसंगको सहकायर्मा सबै स्थानीय तहमा एक बहसुीप �सकाइको ला�ग �ा�व�धक �व�ालय 
र �देशमा बहसुीपय�ु महा�व�ालयको स्थापना ग�रनेछ ।(२) 

५. व्यावसा�यक र �ा�व�धक �वषयमा जनशि� �वकास गन� गर� �देश िशक्षा नी�तको तजुर्मा  
 ग�रने ।(२) 
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६. �व�ालय िशक्षामा मातभृाषा, रािष् �य भाषा र अन्तरािष् �य भाषालाई िशक्षण �सकाइको 
माध्यमका  रुपमा  अपनाई गणुस्तर�य �सकाईको स�ुनिश् चततामा वहभुा�षक नी�त अवलम्वन 
ग�रनेछ । (३) 

७. चार बषर् उमेरका सबै बालब�लकाको िशक्षाका ला�ग �ारिम्भक वाल िशक्षा र पूवर् �ाथ�मक 
 �व�ालय िशक्षाको �वस्तारको ला�ग स्था�नय तहलाई �ोत्साहन ग�रनेछ ।(३) 

८. द�लत, छा�ा, लोपोन्मखु जातजा�त, ग�रव तथा जेहन्दार �व�ाथ�का ला�ग अवश्यकताका 
 आधारमा छा�विृ�को व्यवस्था ग�रनेछ ।(३)  

९. महाभकूम्पबाट क्ष�त पगेुका �व�ालयहरुको पनु�नमार्ण कायर्लाई �नरन्तरता �दइने ।साथै 
 �व�ालय भवन �नमार्ण �वपद् ��त संवेदनशील र अपा� मै�ी हनुेगर� बनाइनेछ ।(३) 

१०. अपा�हरुको अध्ययनको ला�ग अपा�मै�ी पा��म तथा ��व�धको �वकास ग�रनेछ ।(४) 

११. स्थानीय सरकारसँगको सहलगानीमा �त्येक स्थानीय तहका �त्येक वडामा एक पसु्तकालय 
स्थापना गर� संचालनमा ल्याउन �ोत्साहन ग�रनेछ ।(१) (४) 

१२. �देशमा �ादेिशक �व��व�ालयको स्थापना ग�रनेछ ।(५) 

१३. सामािजक �वकासका ला�ग गणुस्तर�य िशक्षालाई उच्च �ाथ�मकतामा राखी लगानी ग�रने 
छ।(५) 

१४. �ा�व�धक र व्यावसा�यक �व�ालयहरु संचालनका ला�ग आवश्यक संस्थागत संरचना तथा 
 व्यवस्थापनलाई �भावकार� वनाइने छ।(६) 

१५. िशक्षा तथ्यांकको ला�ग स्थानीय तहको  सहयोगमा �भावकार� सूचना व्यवस्थापन �ाणाल�को 
�वकास ग�रनेछ ।(६) 

१६ िशक्षक �बधा�थर् अनपुातमा समन्जस्यता ल्याउन स्था�नय तहलाइ सहिजकरण ग�रनेछ ।(६) 

३.३.२.९ अपेिक्षत उपलिब्धहरु 

योजनाको अन् तमा �ा�थमक आधारभतू, माध्य�मक तहको खदु भनार् दरमा व�ृ� कक्षा १, ५ र ८ 
को कक्षा छाडने दरमा कमी र �टकाउ दरमा व�ृ� भएको हनुेछ । सवैगाँउपा�लका नगरपा�लकाका 
वडाहरुमा पसु्तकालय स्थापना भएको हनुेछ ।गणुस्तर�य �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक ता�लम �लनेको 
संख्या विृध्द भई व्यावसा�यकता र आत्म�नभर्तामा अ�भब�ृ� हनुेछ । 
 
 
 
 
न�तजा सूचक 

�.स. न�तजा सूचक 
हालको अवस्था 
(आ.व. ०७३।७४) 

योजनाको अन्यमा 
(आ.व. ०७९।८०) 

कै�फयत 

१ आधारभतू तह (कक्षा १-५) 
खदु भनार् दर 

९८.२ १००  

२ आधारभतू तह (कक्षा १-८) ९४ १००  
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खदु भनार् दर 
३ माध्या�मक तह (कक्षा ९-

१२) खदु भनार् दर 
५० ७०  

४ �टकाउ दर (आधारभतू तह 
कक्षा ८ सम्म) 

७५.९ ८०  

५ �टकाउ दर (माध्या�मक तह) ५० ६०  

 
 

३.४ म�हला, वालवा�लका तथा समाजकल्याण 

३.४.१ म�हला 
 नेपालको सं�वधानको धारा ३८ मा म�हलाको हक, धारा ३९ मा वालवा�लकाको हक र 
धारा ४१ मा जे� नाग�रकको हकको व्यवस्था गर� म�हला, वालवा�लका र जे� नाग�रकको मौ�लक 
हक अ�धकारको �त्याभ�ूत गरेको छ । 

 देश �वकासमा म�हलाहरुको सामािजक, आ�थर्क र साँस्कृ�तक �वकासको माध्यमबाट 
सशि�करण गनूर् अप�रहायर् छ । त्यस्तै �व�भन् न महासिन्ध अनमुोदन भइसकेको सन्दभर्मा जे� 
ना�गरक र अपा�ता भएका व्यि�सँग सम्बिन्धत कायर्हरु सम्पा�दत हदैु अएका छन ्। 

3.4.1.1 चनुौती 

१. म�हलामाथी हनुे घरेल�ुहंसा, लै��क �हंसा न्यू�नकरण गनुर्, 
२. �वप� म�हलालाई आ�थर्क सशि�करण गनुर्, 
३. राज्यका हरेक क्षे�मा म�हला सहभा�गता व�ृ� गनुर्, 
४. म�हलाहरुलाई आधारभतु हक अ�धकार उपभोग गनर् सक्ने गर� सक्षम बनाउन,ु 
५. न्यून आय र सीमान्तकृत म�हलाहरुको �जनन स्वास्थ्य सरुिक्षत बनाउन,ु 

 

3.4.1.2 अवसर 

 राज्यको राजनी�तक �शास�नक लगायत अन्य क्ष�ेमा म�हलाहरुको सहभा�गतामा व�ृ� हनु,ु 
�व�ाथ� भनार्दरमा छा�ाको संख्या बढ्दै जान,ु घरेल ु �हंसा, बह�ुववाह, दाइजो �था �वरु� 
जनमानसमा चेतना व�ृ� हनु,ु म�हलाहरु आ�थर्क सामािजकरुपमा सक्षम हदैु जान,ु नेततृ्व तहमा 
म�हलाहरुको व�ृ� हनु,ु मात ृमतृ्यदुरमा कमी हुँदै जान ुअवसरको रुपमा हे�रनपुदर्छ । 

३.४.१.३सोचः 

१. म�हलाहरुको हक अ�धकारको संरक्षण गद� योग्य र सक्षम नाग�रक ब�े वातावरण 
�नमार्ण गन� । 
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३.४.१.४ल�यः 

१. म�हला �वरु� हनु ेसवै �कारका शा�र�रक तथा मान�सक �हंसा, क्ष�त वा दवु्यर्वहारवाट 
संरक्षण तथा समतामूलक समाजको �नमार्ण गन� । 

३.४.१.५उ�शे्यः 

१. म�हलाहरुको सम� अ�धकारको सम्ब�र्न एवम ्�व�र्न गनुर् । 

२. म�हला उपर हनुे सवै �कारका �हंसा र दवु्यर्वहारको अन् त्य गनुर् । 

३.४.१.६रणनी�तहरुः 

१. म�हलाहरुलाई गभार्वस्था देिखनै स्वास्थ्य र पोषण सेवा स�ुनि�त गन� । 

२. म�हलाहरुको शार��रक, मान�सक र वौ��क �वकास गन� । 

३. म�हला �वरु� हनुे सवै �कारका �हंसा अन्त्यका ला�ग �नरोधात्मक, उपचारात्मक र 
�व�र्नात्मक उपायहरु अवलम्वन गन� ।  

४. म�हलाहरुलाई सं�वधान र कानून �द� अ�धकारहरुको सनुिु�तता गन� । 

३.४.१.७कायर्नी�त 

१. गभार्वस्थामा आमा र िशशकुो सरुक्षाका ला�ग पोषण कायर्�म संचालन ग�रने छ ।(१) 

२. �नःशलु्क रुपमा म�हलाहरुका ला�ग उपलव्ध गराइने स्वास्थ्य स�ुवधा �वशेष गर� सरुिक्षत 
�जनन �वस्तार ग�रने छ ।(१) 

३. म�हला उपर हनुे �हंसा रोकथाम गनर् कारण प�हचान गर� आवश्यक �नरोधात्मक उपायको 
अवलम्वन ग�रनेछ ।(३) 

४. म�हलाहरुलाई �देशको हरेक तहमा मूल�वा�हकरण गन� नी�त �नमार्ण ग�रनेछ ।(४) 

५. �देशमा म�हला �वरु� हनुे हरेक �क�समको �हंसा अन्त्यको ला�ग कानूनी व्यवस्था ग�रनेछ 
।(३) 

६. �हंसा पी�डत अथवा �भा�वतहरुको ला�ग आवश्यक सेवा स�हतको पनुस्थार्पना केन्� स्थापना 
ग�रनेछ ।(३) 

७. अ�त �वप� तथा सीमान्तकृत वा�लका तथा �कशोर�हरुको अध्ययन स:ु�नि�तताको ला�ग 
�वशेष कायर्�म स�ालन ग�रनेछ ।(४) 

८. म�हलाहरुलाई आ�थर्करुपमा सक्षम र सबल बनाउन रोजगारमूलक र व्यावसा�यक ता�लमको 
व्यवस्था ग�रनेछ ।(२) 

९. लै��क समानता तथा सशि�करणको ला�ग स्थानीय तहको समेत सहयोगमा �भावकार� 
सूचना व्यवस्थापन �ाणाल�को �वकास ग�रनेछ ।(४) 
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३.४.२ वालवा�लका 
 २०६८ सालको जनगणना अनसुार नेपालमा १६ वषर् सम्मका वालवा�लका सम्मको संख्या 

३९ ��तशत रहेको छ । देशभर� क�रब १७४ वटा बाल�वकास केन्� स�ालनमा छन ् । 

बालबा�लका र �कशोर�कशोर�हरुले आधारभतू अ�धकार उपयोग गनर् सक्ने वातावरण तयार गनुर्, 

बालन्याय �णाल� स्थापना तथा बालमै�ी शासन प��त अबलम्बन तफर्  कायर्�महरु उन्मखु हनु ु

आवश्यक छ । 

3.4.2.1 चनुौती 

१. वाल�ववाहको अन्त्य गनुर्, 

२. बाल�मको न्यू�नकरण गनुर्, 

३. सडक, असहाय, अपा�, �वप� बालबा�लकाको हक अ�धकारको संरक्षण गद� उनीहरुको संरक्षण 

गनुर्, 

४. कुपो�षत बालबा�लकालाई यथोिचत पोषण र आहारको व्यवस्था गनुर्, 

५. �देश�भ� बालबा�लकाको उपचारको ला�ग �विश��कृत बाल अस्पतालको व्यवस्था गनुर्, 

६. हराएका बालबा�लकाको खोजतलास गनुर्, 

3.४.2.2 अवसर 

 सं�वधानमा बालअ�धकारको व्यवस्था हनु,ु बालबा�लका सम्बिन्ध रा�संघीय महासन्धी १९८९ 

अनसुार कानून तथा नी�तहरु �नमार्ण हनु,ु बालसधुार गहृहरुको स्थापनामा व�ृ� हनु,ु िशक्षा आजर्नमा 

बालबा�लकाको सहभा�गता उच्च हुँदै जान,ु बाल क्लब, बालस�ाल, बालम�हरुको व�ृ� हुँदै जान,ु 

आम ना�गरकमा बालबा�लका��त सकारात्मक सोचको �वकास हनुलुाई अवसरको रुपमा �लन ुपदर्छ 

। 

3.४.२.३सोच 

बालबा�लकाहरुलाई सक्षम र योग्य नाग�रक बनाउने 

३.४.२.४ल�य 

बाल�बकासका अवसरहरुको स�ुनि�तता, बालबा�लका �वरु� हनुे हरेक �कारको �हंसा अन्त्य र 

उनीहरुको हक �हतको संरक्षण गन� । 

३.४.२.५उ�शे्य 

1. बाल�बकासका अवसरहरुको स�ुनि�तता गन� 

2. बाल अ�धकारको संरक्षण र �व�र्न गन� 
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3. बालबा�लका �वरु� हनुे �हंसा अन्त्य गन� 

३.४.२.६रणनी�त 

1. बालबा�लका �वरु� हनुे �हंसा अन्त्यका ला�ग उपायहरु अवलम्वन गन� 

2. वालवा�लकाहरुको अ�धकारको संरक्षण गनर् �व�भ� कदमहरु चाल्न े

3. बाल�म न्यूनीकरण गन� 

4. बालबा�लकाहरुलाई उ�ार  ,संरक्षण �नयन्�ण गन�  

5. िशश ुआहार तथा पोषणको व्यवस्थाहरु गन� 

6. सीमान्तकृत बालबा�लकाहरुलाई �वशेष रुपमा सम्बोधन गनर् उपायहरु अवलम्वन गन� । 

३.4.2.७ कायर्�नतीहरुः 

1. �हंसा पी�डत बालबा�लकाको �देश कानून �नमार्ण तथा हेल्प डेक्सको सहायताबाट संरक्षण 

ग�रनेछ ।(१) 

2. �देश स्तरमा बालसधुार गहृ स्थापना ग�रनेछ । (१)(४) 

3. बाल अ�धकारको �वषयमा जनचेतना अ�भव�ृ� कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ । (२) 

4. स्था�नय तहको सहकायर्मा बालबा�लका सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना स�ालन �नमार्ण ग�रनेछ 

। (२) 

5. �वशेष गरेर �देश �भ� हनुे बाल �ववाहको न्यूनीकरणको ला�ग जनचेतनामूलक कायर्�म 

स�ालन ग�रनेछ । (२) 

6. �देश �भ� बाल�म �नषधेका ला�ग कानून �नमार्ण गर� कायार्न्वयनमा ल्याईनेछ ।(३) 

7. असहाय, अपा�, पी�डत बालबा�लकाहरुको ला�ग �वशेष कायर्�म संचालन ग�रनेछ । (४) 

8. बाल�विश��कृत अस्पतालको �नमार्ण ग�रनेछ । (२) (४) 

9. बाल गहृहरुमा बालबा�लका �वरु� हनुे अवािञ्छत ��याकलाप रोक्न कानून �नमार्ण गर� 

कायार्न्वयन गर�नेछ । (२) (४) 

10. बालबा�लकाहरुमा िशश ुआहारको उिचत �वन्ध गद� पोषण कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ । 

(५) 

11. स्थानीय तहसँगको सहकायर्मा सीमान्तकृत बालबा�लकाहरुको प�हचान गर� उनीहरुको 

�देशस्त�रय �ोफाइल तयार ग�रनेछ ।(६) 

३.४.३ अपा� 
 नेपालमा अपा�ता भएका व्यि� मध्ये सबैभन्दा बढ� शार��रक अपा�ता भएका व्यि�हरु 

छन ् जसको संख्या ३६ ��तशत रहेको छ । सं�वधानले अपा�ता भएका व्यि�हरुको हक 
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अ�धकारको व्यवस्था गद� आत्मसम्मानपूवर्क जीवनयापन गनर् पाउने कानून र नी�तगत रुपमा 

स�ुवधाको व्यवस्था ग�रएको छ । अपा�ता भएका व्यि�हरुको ला�ग �नजामती सेवामा आरक्षण, 

सरुक्षा भ�ा, अपा�, पसु्थापना कायर्�मको व्यवस्था लगायत �व�भ� कायर्�महरु संचालनमा रहेका 

छन । 

3.4.3.1 चनुौ�त 

1. अपा�लाई हेन� सामािजक दृ�� प�रवतर्न गनुर्  

2. अपा� सम्बन्धी भएका नी�त र कानूनी व्यवस्थाहरु पूणर् रुपमा कायार्न्वयन गनुर्, 

3. अपा�मै�ी भवन, बाटो, अपा�मै�ी िशक्षाको व्यवस्था गनुर्, 

4. अपा�सँग सम्बिन्धत संस्थाहरुलाई दगुर्म स्थानमा प�रचालन गनुर्, 

5. �व�भ� �कारका अपा�हरुलाई आवश्यकतानरुुप कायर्�महरु संचालन गनुर्, 

6. अपा�हरुलाई सीपमूलक आय आजर्नका ताल�म संचालन गनुर् 

3.4.3.2 अवसर 

 अपा�मै�ी संरचनाहरु बनाउन ुपन� नी�तगत व्यवस्था हनु,ु �शास�नक राजनै�तक तहमा अपा� 

��त�न�धत्व स�ुन�त हनु,ु अपा� क्षे�मा काम गन� संस्थाहरुको व�ृ� हुँदै जान,ु संघ, �देश र स्था�नय 

सरकारहरुले अपा� �हतको ला�ग संचालन गन� कायर्�महरुमा व�ृ� हुँदै जान ु अपा� क्षे�का 

अवसरहरु हनु । 

३.४.३.३सोच 

अपा�ता भएका व्यि�हरुलाई अपा�ताको आभाष हनु न�दन उनीहरुलाई अरु नाग�रक सरह छन 

भ�े अवस्थाको �ृजना गन� 

३.४.३.४ल�य 

अपा�ता भएका व्यि�हरु��त ग�रने भेदभाव अन्त्य गन� 

३.४.३.५उ�शे्य 

1. सबै �कारका अपा�ता भएका व्यि�हरुको ला�ग �देशबाट �वा�हत सेवामा पहुँच बढाउने  

2. अपा� व्यि�हरुको ला�ग सामािजकरण गन� 

३.४.३.६रणनी�त 

1. �देशका संरचनाहरु अपा� मै�ी बनाउने 
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2. अपा�हरुलाई रोजगार� लगायत �देशका �व�भ� क्ष�ेमा उिचत अवसर �ा� गन� वातावरण 

�ृजना गन� । 

३.4.3.७कायर्नी�त 

1. �देशमा �नमार्ण हनुे आधारशीलाहरु �वशेषगर� भवन, सडक, यातायातका साधन, िशक्षा 

अपा�मै�ी बनाइनेछ ।(१) 

2. �देश �भ� अपा� क्षे�मा काम गन� गैर सरकार� संस्थाहरुको कायर्�महरुको अनगुमन गर� 

�भावकार� बनाइनेछ ।(१) 

3. स्था�नय तहको सहकायर्मा �देश स्तरमा एक अपा�, पनुस्थापन केन्� संचालन ग�रनेछ । 

(२) 

4. पनस्थार्पना केन्� �भ� अपा�हरुलाई सीपमूलक ता�लम संचालन गर� उनीहरुलाई आ�थर्क 

रुपले सवल बनाइनेछ ।(२) 

5. अपा�हरुको ला�ग रोजगार� उन्मखु �ा�व�धक र व्यावसा�यक ता�लमको �वन्ध ग�रनेछ । 

(२) 

6. �देशस्तरबाट अपा�हरुलाई के कस्तो स�ुवधा उपलब्ध गराउन उपय�ु हनु्छ भ�े सम्बन्धमा 

अध्ययन गर� सो आधारमा सेवा स�ुवधा बढाउँदै ल�गनेछ । (१) 

7. �देश �भ� अपा� सम्बन्धी तथ्या� सं�लनको ला�ग सूचना स�ालको व्यवस्था ग�रनेछ 

।(१) 

8. अपा�ता भएका व्यि�को ला�ग �देश �भ�ै पनुस्थापना केन्� स�ालन गन� 

9. सरकार� स्तरबाट अपांगलाई �दइने सेवा स�ुवधामा �मश बढाउँदै लैजाने । 

 

३.४.४ जे� नाग�रक 

 जे� नाग�रकहरुको अनभुवलाई यथास्थान �दन स�कयो भने यसले देश �वकासलाई नयाँ 

उचाइमा परु् याउन सक्छ । नेपालको सं�वधानले प�न जे� नाग�रकको हक स्था�पत गरेको छ 

।कूल जनसंख्याको ८ ��तशत जे� नाग�रक रहेका छन ्। राज्यले जे� नाग�रकलाई सामािजक 

सरुक्षा भ�ा, यातायात, अस्पताल क्षे�हरुमा सह�ुलयतको व्यवस्था गरेको छ । 

3.4.4.1 चनुौ�त 

• जे� नाग�रकहरुको ला�ग व�ृा�म र �दवा सेवा केन्�को व्यवस्था गनुर्, 

• जे� नाग�रकहरुलाई आफन्तजनबाट हनुे अनिुचत व्यवहारलाई न्यून गनुर्, 

• जे� नाग�रकहरुको ज्ञान सीपलाई �देशोत्थानमा लगाउन ु
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• जे� नाग�रकहरुको �दइएको सामािजक सरुक्षा र �व�भ� स�ुवधामा उनीहरुको घर दैलोमा 

परु् याउन ु। 

3.4.4.2 अवसर 

 जे� नाग�रकहरुलाई अस्पतालमा स्वास्थ्योपचार, यातायातमा स�ुवधाको व्यवस्था, जे� 

नाग�रक कल्याण कोषको व्यवस्था, सं�वधानमा जे� नाग�रकको हकको व्यवस्था, सामािजक सरुक्षा 

भ�ाको व्यवस्था, व�ृव�ृाको हक �हत सम्बन्धी कायर्�महरु स्था�नय तह र �देश सरकारको 

एजेण्डामा समावेश हनुलुाई अवसर मा�ुपछर् । 

3.४.४.3सोच 

जे� नाग�रकहरुको हक अ�धकारको रक्षा गद� सरुिक्षत र सम्मानजनक जीवनयापन 

3.४.४.4ल�य 

जे� नाग�रकहरुको सेवा स�ुवधामा पहुँच बढाई उनीहरुमा सम्मा�नत भएको महससु �ृजना गन� 

3.४.४.5उ�शे्य 

1. �देश �भ�का जे� नाग�रकहरुको सेवा स�ुवधा बढाउने 

2. स्था�नय र �देश सरकार मेरो ला�ग छ भ�े भावनाको �वकास गराउने  

3.४.४.6रणनी�त 

1. जे� नाग�रक ��त हनुे प�रवारजन्य दवु्यर्वहार अन्त्य गद� जे� नाग�रक ��त प�रवारको 

दा�यत्व र िजम्मेवार�को �वषयमा �चार �सार गन� 

2. जे� नाग�रकलाई संरक्षण गन� संस्थाहरुलाई �ोत्साहन गन� 

3.4.4.7 कायर्नी�त 

1. जे� नाग�रक��त सम्मान गन� कायर्लाई �ोत्साहन गनर् सचेतनामूलक कायर्�महरु संचालन 

ग�रनेछ ।(१) 

2. जे� नाग�रकहरुको सेवा स�ुवधा /पहुँच बढाउन �नजी क्षे�लाई �ोत्साहन ग�रनेछ । 

3. जे� नाग�रक��त दवु्यवहार गन�, हेला गन� प�रवारका सदस्यहरुको नामावल� संचार 

माध्यमबाट सावर्ज�नक ग�रनेछ । (१) 

4. �त्येक स्थानीय तहमा एक जे� नाग�रक �दवा सेवा केन्� स�ालनमा ल्याउन स्थानीय 

तहसँग सहकायर् ग�रनेछ । (२) 
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5. �देशमा जे� नाग�रकको क्षे�मा काम गन� गैर सरकार� संस्था तथा अन्य संस्थाहरुसँग 

सहकायर् गर� जे� नाग�रक कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ । (३) 

6. ज्यादै व�ृ वेसहारा व�ृ नाग�रकहरु सामािजक सरुक्षा भ�ा �लन ब�क सम्म जानलाई 

अस�ुवधा भएकाले उनीहरुको घरदैलोमा पयुार्उन स्थानीय तहसँग सहकायर् ग�रनेछ ।(३) 

(१) 

7. सीमान्तकृत र जोिखममा रहेका जे� नाग�रकहरुको ला�ग पनुस्थापन केन्� संचालन गन�(३) 

8. शहर� क्षे�मा जे� नाग�रकको ला�ग जे� नाग�रक �दवा क्लवको व्यवस्था गन�(३) 

3.५ �म तथा रोजगार� 

3.५.१ प�ृभमूीः 

 नेपालका �त्येक ना�गरकलाई रोजगार�को �त्याभतू गनर् नपेालको सं�वधानमा रोजगार�को 
हकको व्यवस्था ग�रएको छ । वष�नी ठुलो �म शि� वजारमा थ�पने र सो अनसुार रोजगार�को 
अवसरहरुको �सजर्ना हनु नसक्दा त्यो �म-शि� �वदेश पलायन हनुे �म वढ् दो छ । नेपालमा 
कूल जनसंख्याको ५७  ��तशत जनशि� आ�थर्क रुपले स��य , ३० ��तशत अधर् वेरोजगार र 
२.३ ��तशत पूणर् वेरोजगार रहेको तथ्या� छ । देश संघीय स्वरुपमा रुपान्तरण भएप�छ �देशमा 
ग�ठत �देश सरकारहरुको ला�ग आ-आफ्नो क्षे�मा रोजगार�का अवसरहरु व�ृ� गन� र 
वेरोजगार�हरुको संख्या घटाउने कायर् एउटा चनुौ�तको रुपमा खडा भएको  छ । �देश नं ४ मा 
रा��य तथ्यांकसंग मेलखाने रोजगार� र वेरोजरागीको तथ्यांकको उपलब्धता छ । यस �देशमा 
अन्य �देशको तलुनामा सेवा उ�ोगहरु बढ� भए प�न Mass Production गन� खालका उत्पादनमूलक 
उ�ोगहरु नभएका कारण वेरोजगार� संख्यामा क�म ल्याउन नस�कएको हो । 

3.५.१.२ चनुौती 

 वष�नी �म वजारमा थ�पने यवुाहरुलाई रोजगार�को अवसर �सजर्ना गनुर् , व्यावसा�यक 
ता�लमहरुको उपलब्धतामा व�ृ� गनुर् , औ�ो�गक क्षे�को स्थापनावाट वेरोजगारलाई रोजगार�को 
अवसर �सजर्ना गनुर् , �व�षेणबाट आएको रकमलाई उत्पादनशील क्षे�मा प�रचालन गनुर् �वदेश 
पलायन रोक� �देशमै रोजगार�को अवसर �सजर्ना गनुर् जस्ता कुराहरु चनुौ�तको रुपमा रहेका छन ्। 

3.५.१.३ अवसर 

 िशिक्षत र सीपय�ु जनशि� �वगतको तलुनामा व�ृ� हदैु जान ु , �वदेश गएर फ�कर् एका 
व्यि�हरु सीपय�ु भै आफ्नै �देशमा व्यवसाय संचालन गनुर् , स्वरोजगार�को �वषयमा जनचेतना व�ृ� 
हनु ु , का�लगण्डक� को�रडोर, पोखरा अन्तरा��य �वमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमागर्को �नमार्णले 
रोजगार�का अवसरहरु व�ृ� हनुे सम्भावना रहन,ु आ�थर्क रुपले स��य जनशि�को व�ृ� हदैु 
जानलुाई अवसरको रुपमा �लनपुदर्छ । 
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3.५.१.४ सोच 

 पयार्प् त रोजगार� एवम ् स्वरोजगारका अवसरहरु �सजर्ना गद� �देशमा रहेको वेरोजगार�को 
संख्यालाई �मशः शनु्यमा परु् याउने । 

3.५.१.५ल�य 

 �देश �भ�ै ५ वषर्मा ५० (पचास) हजार रोजगार� �सजर्ना गन� । 

3.५.१.६उ�शे्य 

१.  �देशमा मयार्�दत रोजगार�का अवसरहरु �सजर्ना गर� वेरोजगार� तथा अधर्वेरोजगार� न्यूनीकरण 
गन� ।  

२.  रोजगार�का ला�ग सीप तथा ता�लमका अवसरहरु व�ृ� गर� ��तस्पधार्त्मक �म शि�को 
उत्पादनगन� । 

3.५.१.७रणनी�त 

१. लगानी मै�ी वातावरण �सजर्ना गर� �देश �भ�ै पयार्� र मयार्�दत रोजगार� एवम ्
स्वरोजगार�का  अवसर �सजर्ना गन� ।  

२. ��मकको हक अ�धकारको संरक्षण र असल �म सम्वन्ध �वकास गन� ।  

३. �देश�भ�ै अन्तरा��य रूपमा ��तस्पधार् गनर् सक्ने �म शि� उत्पादनमा जोड �दने । 

४. �म �धान उत्पादन क्षे�को �वस्तार गर� रोजगार� वढाइनेछ । 

3.५.१.८ कायर्नी�त 

१. �देश स्तरमा �ा�व�धक र व्यावसायीक सीप �दान गन� महा�व�ालय स्थापना ग�रनेछ , साथै 
यवुाहरुलाई सीप �सक्न �ोत्साहन ग�रनेछ । (२) (४) 

२. स्थानीय तहमा संभाव्यताको आधारमा सीपमूलक �ा�व�धक �िशक्षण केन्� स्थापना गनर् 
�ोत्साहान ग�रनेछ । 

३. �म तथा रोजगार क्षे�मा व्यवस्थापन सूचना �णाल�को �वकास ग�रनेछ ।(३) 

४. �देशस्तरको �म तथा रोजगार नी�त �नमार्ण गर� कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ ।(३)(४) 
५. सीप तथा व्यावसा�यक ता�लमका अवसरहरु जटुाउन त्यस्ता ता�लम �दने संस्थाहरुको 

स्थापनामा गद� जाने । 

3.५.१. 9 अपेिक्षत ��तफल 

 �म तथा रोजगार सम्वन्धी मा�थ उल्लेिखत नी�त कायर्नी�तको कायार्न्वयनबाट �देश�भ�ै 
पाँच वषर्मा ५० हजार रोजगार�का अवसरहरूको �सजर्ना हनुे । दक्ष सीपय�ु, स्वरोजगार 
नाग�रकहरुको व�ृ� हनुे, �वदेशमा अलप� भएका व्यि�हरुको उ�ार भएको हनुेछ ।  

  



63 | k|b]z ;/sf/sf] k|yd cfjlws of]hgfsf] cjwf/0ff kq 

3.६ यवुा तथा खेलकुद 

3.६.१ यवुा 
 देशलाई �ग�तपथमा लैजान यवुा शि�को ठूलो भ�ुमका हनु्छ । नेपालमा १६ देिख ४० 

वषर् उमेर समूहको जनसंख्या ४० ��तशत रहेको छ । िशिक्षत, दक्ष, लगनिशल, अनशुा�सत 

यवुाहरुबाट हनुे योगदानले मा� �देश र रा�को �वकास हनु्छ । रा��य यवुा नी�त २०७२ लागू 

भए प�न यसले यवुाहरुको �वकासमा �त्यक्ष भ�ूमका खेल्न सकेको छैन । यवुाहरुको �वदेश पलायन 

रोक्न ु ,रा��य �वकासको हरेक क्षे�मा यवुाहरुको पहुँच बढाउने कुराहरु सवालको रुपमा उठ्ने 

गरेका छन ्। 

3.6.1.1 चनुौती 

१. वष��न �म बजारमा थ�पने यवुालाइ रोजगार� �दान गनुर्, 

२. यवुाहरुलाई रोजगार�मूलक र व्यावसायीक िशक्षा ताल�म उपलब्ध गराइ बेरोजगार� न्यून 

गनुर्, 

३. वैदेिशक रोजगार�मा लाभदायक र सम्मानजनक वातावरणको �सजर्ना गनुर्, 

४. यवुा लिक्षत कायर्�महरुको व�ृ� गनुर्, 

५. सामािजक आ�थर्क क्षे�हरुमा यवुाहरुको सहभा�गता व�ृ� गनुर् । 

3.6.1.2 अवसर 

 देशमा �वकास आयोजना, उ�ोग संचालन गनर् �सस्त यवुा शि� र �म देशमा उपलब्ध 

हनु,ु �वदेिशने यवुाहरुबाट �भ��न े �व�षेणले रा��य अथर्तन्� �नभर्र रहन,ु यवुालाई रा� �नमार्णमा 

मूल�वाह गन� सोच राजनै�तक पाट� लगायत सरकारमा आउन,ु यवुामा आफ्नो भ�ूमका रा� �नमार्णमा 

लगाउनपुछर् भ�े भावनामा अ�भव�ृ� हनुलुाई अवसरको रुपमा �लन ुपछर् । 

3.६.१.३सोच 

यवुाहरुको योगदानलाई उच्च कदर गद� यवुा शि�लाई �देशको �वकासमा जटुाउने 

३.६.१.४ल�य 

यवुाहरुलाई �देशको �वकासमा मूल�वा�हकरण गन� 

३.६.१.५उ�शे्य 

1. यवुाकोसीप ,क्षमतालाई�स्फु�टतपाद� �वकासमायवुासहभा�गताअ�भव�ृ�गनुर्। 

2. यवुालाई �देश �नमार्णको सँवाहक बनाउन ु
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3.६.१.६रणनी�त 

1. �देशकोनी�त�नणर्यमायवुासहभा�गताबढाउने 

2. यवुालाई दक्ष सीपय�ु उ�मिशल र आत्म�नभर्र बनाउने 

3. यवुालाई �देशको स्वयं सेवकको रुपमा प�रचालन गन� 

4. खेलकुद तथा सामािजक ��याकलापहरुमा यवुाहरुको संलग्नता बढाउने 

3.6.1.7 कायर्नी�त 

1. �देशको �वकास �नमार्णमा यवुाहरुलाई प�रचालन गनर् मखु्यमन्�ी यवुा कायर्�म संचालन 

ग�रनेछ (१) 

2. �देशको �न�त �नमार्ण, कायर्�म �नमार्ण, अनगुमन मलु्या�नमा यवुाको सहभा�गता व�ृ� 

ग�रनेछ । (१) 

3. व्यावसायीक तथा सीप �वकास ता�लम केन्�को व्यवस्था गर� यवुालक्षीत व्यवसा�यक 

सीपय�ु ता�लमको व्यवस्था ग�रनेछ । (२) 

4. खेलकुदमा यवुाहरुको सहबा�गता अ�भ��ेरत गन� कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ । (३) 

5. यवुाहरुमा नै�तकता, सदाचारको �वकास ग�र देश, समाज, र व�ृ-व�ृा��तको दा�यत्वबोध 

गराइने छ ।(३)  
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3.६.२ खेलकुद 
 रा�को गौरव ��त�ा बढाउने कायर्मा खेलकूदको ठूलो भ�ूमका रहन्छ । खेलकुद ��तको 

बढ्दो संलग्नताले समाजमा �नरोगी र स्वस्थ नाग�रकको व�ृ� हनु्छ । स्वस्थ, अनसुा�सत नाग�रक 

समाजको �ृजना गनर् खेलकुदलाई �मखु आधारका रुपमा �लईन्छ । नेपालमा खेलकुदलाई समय 

सापेक्ष रुपमा अिघ बढाउनेतफर्  �यास भएका छन ्। यसतफर्  सरकारले लगानी प�न बढाउँदै लगेको 

र जनताको यस क्षे�तफर्  अ�भरुची �नरन्तर बढ� रहेको अवस्था छ । �देश नं. ४ लाई खेल 

पयर्टनको रुपमा �वकास गनर् स�कने �सस्त संभावनाहरु रहेका छन। 

3.6.2.1 चनुौती 

१. खेलकुद आधारिशलाहरुको �नमार्णको ला�ग लगानी बढाउन,ु 

२. खेलाडी र �िशक्षकलाई समयसापेक्ष ता�लम �दान गनुर्, 

३. �नजी क्षे�लाई खेलकुद��त आकषर्ण गनुर्, 

3.6.2.2 अवसर 

 आम जनसमदुायको खेल��त रुची र आकषर्ण बढ्न,ु खेलकुद��त �नजी क्षे�को चासो बढ्न,ु 

�वशेष गर� �व�ालयहरुले खेलकुदलाई िशक्षाको एक अंगको रुपमा स्था�पत गनुर्, नेपाल� खेलजगतले 

अन्तरा��य ��तयो�गताहरुमा पदकहरु �ा� गनुर्, रा�ले पदक िज� े खेलाडीको �ोत्साहनको ला�ग 

व्यवस्था गनुर्, खेलकुद पूवार्धारको �मशः �वकास हुँदै जानलुाई अवसरको रुपमा �लनपुछर् । 

३.६.२.३सोच 

खेलकूदको माध्यमबाट �देशलाई खेलकुद गन्तव्य बनाई रा��य अन्तरा��य सम्मान �ा� गन� 

३.६.२.४ल�य 

खेलकुदको �वकास गर� स्वस्थ्य अनशुा�सत सजृनिशल  ,लगनिशल नाग�रक �नमार्ण  

३.६.२.३ उ�शे्य 

1. �देश �भ� खेल पूवार्धारको �वकास गन� 

2. खेलाडी र खेल ��तयो�गतालाई गणुात्मक बनाउने  

3. खेललाई जीवनको एक अ�भ� पक्षको रुपमा �वकास गन� 

4. ��केट र गल्फ खेललाई �देशको प�हचानको खेलको रुपमा �वकास गन� 
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३.६.२.४ रणनी�त 

1. खेलकुदमा �नजी क्षे�को संलग्नता बढाई खेलकुद पूवार्धार र खेलको �वकास गन� 

2. खेलाडीहरुलाई अन्तरा��य स्तरका गणुात्मक �िशक्षण �दान गद� ��तयो�गताहरुमा सहभागीता 

बढाउने 

3. खेल पयर्टनलाई �देश नं. ४ को गन्तव्यको रुपमा �वकास गन� । 

३.6.2.5 कायर्नी�त 

1. �देशस्तरमा रा��य स्तरको खेलकुद आयोजना गनर् सक्ने गर� पूवर्आरको �वकास ग�रनेछ 

।(१) 

2. �देशमा अन्तरा��य स्तरको बहउुपयोगी खेलमैदान �नमार्ण ग�रनेछ ।(१) 

3. एक स्था�नय तहमा एक खेलमैदान �नमार्णका ला�ग स्था�नय तहसँग सहकायर् ग�रनेछ ।(१) 

4. �देशका खेलाडी तथा �िशक्षकहरुलाई अन्तरा��य स्तरको �िशक्षणको व्यस्था ग�रनेछ । 

(२) 

5. �देशस्तरको एक खेलकुद �िशक्षण केन्� स्थापना ग�रनेछ ।(२) 

6. �देशका �व�भ� स्थानमा हाई अिल्टच्यडु �े�न� सेन्टर स्थापना गर� संचालनमा ल्याइनेछ । 

(३) 

7. उपय�ु स्थानमा ��केट र गल्फ कोसर्को ला�ग जग्गा व्यवस्थापन गर� �नमार्ण ग�रनेछ 

।(३) 
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प�रच्छेदः ४ 

पूवार्धार �वकास नी�तहरु 

४.१ भौ�तक पूवार्धार �वकास मन्�ालय 

४.१.१ प�ृभमूी 

संिघयताको कायार्न्वयन संगै भौ�तक पवुार्धार एक महत्वपणुर् मेरुदण्ड बनेको छ । �देश �भ�का र 

�ब�भ� स्थानीय तहहरुको �बचको अन्तरसम्बन्धमा केिन्�त हनुे �ादेिशक जल�ब�तु तथा उजार् 

�ादेिशक बैकिल्पक सडक स�ाल �वस्तार, खानेपानी, �संचाइ, आवास तथा सहर� �बकास, जल उत्प� 

�कोप व्यवस्थापन जस्ता पवुार्धारहरुको �नमार्ण गनुर्का साथै स�ुवधा सम्प� �ादेिशक �शासनीक 

संरचनाहरु स्थापना गनुर्पन� भएको छ । �देश र स्थानीय तह �बचको आ�थर्क तथा सामािजक 

अन्तर सम्बन्धलाइ मजबतु बनाउन �त�नहरुलाइ एक आपसमा यातायात �ोत र �बचारको आदान 

�दान र व्यापार�क कारोवारको माध्यामबाट आव� गनुर्पन� हनु आउछ । यसको ला�ग �ादेिशक 

पवुार्धारमा ठुलो मा�ामा लगानी ग�र योजनाब� ढंगले कायर् गनुर् आवश्यक छ । 

लगानीको उिचत व्यवस्थापन ग�र उच्चतम उपलिब्धको स�ुन�ीतता गद� स्थानीय तहको केन्�लाइ 

आ�थर्क ��याकलापमा अ�भब�ृ� गनर् �देश राजधानीसंग जोडने, �देशका सवै गाउँ बिस्तमा खानेपानी 

र �बजलु� स�ुवधा उपलब्ध गराउने, कृ�षयोग्य भ�ूममा �संचाइ स�ुवधा पयुार्उने, अन्तररा��य स्तरको बह ु

उ�ेिश्यय खेल मैदान र सम्मेल्न केन्�को �नमार्ण गनुर्, �देशमा मटुु, क्यान्सर, मगृौलाको उपचारको 

लागी अत्याध�ुनक अस्पतालको �नमार्ण गनुर्, बहपु�हचान संस्कृ�तको संरक्षण र सम्बधर्न गनर् 

समदुायसंगको सहकायर्मा बह ु सांस्कृ�तक गाउँ �नमार्ण गनुर् �देश राजधानीलाइ �बकल्प �ददै 

स्याटलाइट �स�टको �बकास आद�मा केिन्�त हदैु आ�थर्क ग�त�ब�ध र रोजगार ब�ृ� गनुर् उि�कै 

आवश्यक देिखन्छ । 

�देशले �दान गन� सेवालाइ मजबतु बनाउन �ादेिशक योजना र �शास�नक संरचनाका पवुार्धारलाइ 

व्यवस्थापन गद� नाग�रकको �त्यक्ष र �नणार्यक सहभा�गताबाट �बकास कायर्�मको छनोट एवं 

संचालन ग�र त्यसबाट �ा� उपलिब्धबाट आ�थर्क सामािजक रुपान्तरण गन� अवस्था सजृना गनर् 

साधन �ोत र �य�को संयोिजत �बन्ध गनुर् नै उि�कै आवश्यक देिखन्छ । 

पवुार्धार �बकास आयोजनाको समयमै लागत नबढ्ने ग�र �नमार्ण सम्प�  ग�र �क्षे�पत गणुस्त�रय 

��तफल �दने स�ुन�ीत गनर् �भावकार� अनगुमन तथा मलु्यांकन �णल�को थालनी आवश्यक देिखन्छ 

। 
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४.१.२ चनुौ�त 

�वि�य �ोतको व्यवस्थापन �भावकार� बनाई पूवार्धार �वकासको वढ्दो माग र आवश्यकतालाई 

व्यवस्थापन गनुर्, पूवार्धारका कायर्�मलाई गरुुयोजना माफर् त �ाथ�मकतामा राखी कायार्न्वयनमा 

लैजान,ु आयोजना �नमार्णलाई गणुस्तर�य बनाउन,ु �व�भ� आयोजनाहरुलाई �व�भ� �नकाय�वच समन्वय 

गर� समयमानै सम्प� गनर् सक्न,ु �न�मर्त भएका संरचनाहरुको ममर्त सम्भार र सम्पि� सरुक्षाका 

ला�ग �ोत साधनको �या� व्यवस्था गनुर्, छ�रएर रहेका वस्तीहरुमा सडक �वस्तार गनुर्, �निज क्षे�को 

क्षमता, सम्भावना तथा लगानी आकषर्ण गनुर्, सवार� साधनको व�ृ�संगै यसको उिचत व्यवस्थापन गनुर्, 

बढ्दो सवार� दघुर्टनालाई न्यूनीकरण गद� सडक सरुक्षा कायम गनुर् रा��य भवन स�हताको पालन 

गर� सवै �क�समका भवन सरुिक्षत तवरले �नमार्ण गनुर्, अव्यविस्थत सहर�करण भएको स्थानमा 

आधारभतु सेवा पयुार्उन ु�मखु चनुौ�तहरु हनुे । 

४.१.३ अवसर 

नयाँ राजनै�तक �वकास�म र राज्य पूनसंरचनाको �व�मान माहोलले आमजनतामा उम�, आशा र 

उत्साह, अ�भव�ृ� गनुर्, राज्यको केिन्�कृत अ�धकार �वकेन्��त भइ नयाँ केन्�हरुलाई व्यविस्थत 

सहर�करण, योजनाब� वस्ती �वकास, पूवार्धार �वकास, �वकास र सेवा �वाहका अवसरमा बढो�र� 

हनु,ु समावेशी, सन्त�ुलत एवं अ�धकारमा आधा�रत न्यायोिचत �वकासको �ारम्भ गनुर्, लगानीमा �सस्त 

अवसर रहन,ु वैदेिशक लागानीको लागी �या� सम्भावना रहन,ु �नजी क्षे�को लगानी बढ्दै जान ु 

महत्वपूणर् अवसरका रुपमा �लन स�कन्छ । 

४.१.४ सोच 

न�वनतम ��व�धको उच्चतम �योगवाट पूवार्धार �वकास गर� �देशको �दगो �वकास र सम�ृ�  

४.१.५ ल�य 

उजार् सरुक्षा �ादेिशक सडक स�ाल, कृ�षयोग्य भ�ुमको �संचाई, आधारभतु खानेपानीको व्यवस्था, जल 

उत्प� �कोप रोकथामका उपाय, सरुिक्षत वसोवास जस्ता पूवार्धारहरुको �वकास गर� आ�थर्क तथा 

सामािजक अवसरहरुमा नाग�रकको पहुँच अ�भव�ृ� गन� ।  

४.१.६ उ�शे्य 

1= जल�व�तु सेवाको �वस्तार गर� सवै घरप�रवार र क्षे�को सहज पहुँच स�ुनि�त गनुर् ।  

2= �भाकार�, �दगो, भरपद�, सरुिक्षत, वातावरणमै�ी र कम खिचर्लो यातायात सेवा �वाहको 

�भावका�रता वढाउन ु।  
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3= �देश स्तर�य र स्थानीय तहको केन्�लाई �देश राजधानी संग जोड्दै व्यापा�रक सम्बन्ध 

�वस्तार गनुर् ।  

4= �सि�त क्षे� व�ृ� गनुर्का साथै जल�ोतको वहउु�ेश्यीय उपोगमा जोड �दन ु।  

5= बाढ� प�हरो जस्ता जलउत्प� �कोपहरु हनु ु अगावै रोकथाम गनुर् र यस्ता जोिखमबाट 

हनुसक्ने जनधनको क्ष�त न्यू�नकरण गनुर् ।  

6= सवै घरधरु�लाई आधारभतू स्तरको खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन ु।  

7= �कोप ��तरोधी व्यविस्थत वस्ती �वकास गर� सबैका ला�ग सक्षम, सरुिक्षत र वातावरण मै�ी 

आवसको �व�र्न गनुर् ।  

8= भकुम्पवाट क्ष�त�स्त संरचनाको �दगो, सरुिक्षत र योजनाव� पून�नमार्ण तथा पून�थापना कायर् 

गर� पी�डत व्यि� तथा समदुायको जनजीवनलाई कम्तीमा �कोप पूवर्को अवस्थामा लैजान ु

। 

४.१.७ रणनी�त 

उजार् 

1. “जल�व�तुमा जनताको शयेर, �देशको सम्व�ृ�” माफर् त ्जनलगानी आक�षर्त गन� ।  

2. जल�व�तुमा सावर्ज�नक–�नजी, साझेदार�मा लगानी व�ृ� गर� �व�तु उत्पादन गद� �सारण 

व्यवस्थालाई थप सदुृढ तथा �वस्तार गन� ।  

सडक 

1. कृ�ष, उ�ोग, व्यपार, जल�व�तु, पयर्टन, िशक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने गर� आ�थर्क 

व�ृ�लाई योगदान परु्यार्उदै सरुिक्षत यातायातमा पहुँच स�ुवधा �वस्तार गन� ।  

 

�संचाई तथा जलउत्प� �कोप 

1. �ा�व�धक एवं आ�थर्क दृ�ीकोणले उपय�ु नयाँ ��वधीमा आधा�रत �संचाईको �वकास गद� उच्च 

क्षमतामा वा�ै म�हना �संचाई सेवा उपलब्ध गराउने ।  

2. �भावकार� �कोप �नयन्�णको ला�ग आवश्यक ��व�धको प�हचान �वकास र �वस्तार गन� ।  

खानपेानी 

1. सवै घरधरु�लाई आधारभतु स्तरको खानेपानी तथा सरसफाईको सेवा उपलव्ध गराउने । 



70 | k|b]z ;/sf/sf] k|yd cfjlws of]hgfsf] cjwf/0ff kq 

शहर� �वकास तथा भवन  

1. �वप� र सीमान्तीकृत वगर् तथा जोिखममा रहेका नाग�रकका ला�ग सरुिक्षत, �कफायती र 

वातावरणमै�ी आवास स�ुवधाको व्यवस्था गन� ।  

2. सावर्ज�नक नीिज साझेदार� समेतमा वातावरणीय दृ�ीले सन्त�ुलत, �वि�य दृ��ले सम्भाब्य र 

�ा�व�धक दृ��ले उपय�ु एवं सरुिक्षत वस्ती �वकास तथा भवन �नमार्णलाई �ोत्साहन गन� ।  

3. भकुम्पवाट क्ष�त�स्त संरचानाको पून�नमार्णको ला�ग �ाथ�म�ककरण गर� जोिखमपूवर् वस्ती 

स्थानान्तरण लगायत योजना वनाई कायार्न्वयन गन� । 

4. पूवार्धार �वकासको कायर्�महरुमा वातावरणीय र सामािजक पक्षलाई संबोधन गन� �णाल�को 

�वकास गन� । 

5. पूवार्धार �वकास सम्बन्धी संघीय सरकारवाट स�ालन हनुे तथा स्थानीय तहवाट स�ालन हनु े

कायर्�महरुको �वच समन्वय गर� कायार्न्वयनलाई सहजीकरण गन� । 

 

४.१.८ कायर्नी�त 

उजार्  

1. “जल�व�तुमा जनताको शेयर, �देशको सम्व�ृ�” कायर्�म स�ालन गर� जनतालाई जल�व�तुको 

शेयरमा लगानी गनर् �ोत्साहन गर� लगानी बढाइने छ । (१) 

2. “उज्यालो �देश” कायर्�म स�ालन गर� सवै घरधरु�लाई �व�तु सेवा उपलब्ध गराइनेछ । (२) 

3. �नजी क्षे�, स्थानीय तह, �देश र संघ समेतको लागत सहभा�गताको आधारमा ठूला जल�व�तु 

आयोजना स�ालन ग�रनेछ । (२) 

सडक 

1. हरेक स्थानीय तहको केन्� र �देश राजधानी �वच सडक स�ाल �वस्तार ग�रने छ । (३)  

2. �ाथ�मकता �ा� �ादेिशक लोकमागर्को �नमार्णमा �त�ता �दई भरपद� एवं सहज पहुँच योग्य 

वनाईनेछ । (३) 

3. सडकमा वषैभर� �नवार्ध यातायात स�ालनको ला�ग सडकपलुको �नमार्णलाई �त�ता   �दइनेछ 

। (३) 

4. सडक स�ाल �नमार्ण गदार् कृ�ष, उजार्, पयर्टन तथा उ�ोग व्यवसायको समेत पवर्धन हनुे गर� 

ग�रनेछ । (३) 
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�संचाई तथा जलउत्प� �कोप 

1. बा�ै म�हना �संचाई स�ुवधा उपलब्ध गराउन �ा�व�धक, सामािजक, आ�थर्क तथा वातावरण 

पक्षबाट सम्भाव्य मझौला, नयाँ ��व�धमा आधा�रत �संचाई तथा सतह �संचाइको कायर्�महरु 

�ाथ�मकताका साथ कायार्न्वयन ग�र�दने छ । (४)  

2. पहाडी भ–ुभागमा अविस्थत टारहरुमा व्यवसा�यक कृ�षलाई �ोत्साहन गनर्का ला�ग सौयर् उजार् 

एवं अन्य ��व�धमा आधा�रत �लफ्ट �संचाई �णाल�को �वकासमा जोड �दइनेछ । (४)  

3. �रमोट सेन्सी�, भौगो�लक सूचना �णाल� र जोिखम नक्सा तथा वाढ� �व�षेण जस्ता �व�धहरुको 

�योग गर� �कोप �नयन्�ण कायर्लाई �भावकार� बनाइनेछ । (५) 

खानपेानी 

1. सवै धरधरु�लाई आधारभतु स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइ स�ुवधा उपलब्ध गराइनेछ । (६)  

शहर� �वकास तथा भवन  

1. अ�त �वप� र सीमान्तकृत वगर्का ला�ग सरुिक्षत, �कफायती र वातावरण मै�ी आवासको 

व्यवस्था ग�रने छ । (७) 

2. अपा�ता भएका व्यि�हरु, जे� नाग�रक, सडक वालवा�लका लगायत जोिखममा रहेका 

व्यि�हरुको ला�ग �वशेष सामािजक आवासको व्यवस्था ग�रनेछ । (७)  

3. सावर्ज�नक �नजी साझेदार�मा ठूलो संख्यामा आवास तथा सहर� आवसहरु �नमार्ण ग�रनेछ 

।(८)  

4. �देश माफर् त �दान गन� सेवालाई ए�ककृत �शास�नक भवनमाफर् त गन� गर� संरचनाको �नमार्ण 

ग�रनेछ । (९) 

5. क्ष�त�स्त संरचनाहरु तथा वस्तीको यथाथर् अ�ाव�धक अ�भलेख तथा �ववरण तयार ग�रनेछ । 

(९) 

6. पून�नमार्ण कायर्मा संलग्न सम्पूणर् �नकायहरुसंग व्यवहा�रक समन्वय गर� Proactive त�रकाले 

यथा�स� पून�नमार्ण ��याकलाप सम्प� ग�रनेछ । (९) 

7. �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन लगायतका ��याकलापमा वातावरणीय र सामािजक पक्षलाई अ�भ� 

अंगको रुपमा समावेश गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ ।(९) 

8. पूवार्धार �वकास सम्बन्धी संघीय र स्थानीय तहबाट स�ालन हनुे कायर्�म समयमै प�हचान गर� 

समन्वय गन� व्यवस्था �मलाइनेछ ।(९) 
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4.१.९ अपेिक्षत ��तफल 

1. जल�व�तुमा जनताको लगानी स�हतको अपनत्वका साथै सवै घरधरु�मा �व�तु तथा 

आधारभतु खानेपानी सेवा पगेुको हनुेछ । 

2. स्थानीय तहको केन्�लाई �देश राजधानीसंग जोडी आ�थर्क तथा सामािजक ��याकलापमा 

सकारात्मक व�ृ� भएको हनुेछ । 

3. �संचाइको माध्यमले कृ�ष उत्पादनमा उल्लेिखत व�ृ� भएको हनुेछ ।  

4. �भावकार� नद� �नयन्�णको माध्यमले जनधनको क्ष�त न्यू�नकरण माफर् त कृ�षयोग्य ज�मनको 

क्षे� सरुिक्षत भएको हनुेछ ।  

5. अ�त �वप�, सीमान्कृत वगर्, अपा�ता भएका व्यि�, जे� नाग�रक, सडक वालवा�लक लगायत 

जोिखममा रहेका व्यि�हरुको ल�ग आवासको व्यवस्था भएको हनुेछ । 

6. उल्लेिखत पूवार्धार �वकासको माध्यमवाट उ�ोग, पयर्टन, कृ�ष जस्ता क्षे�मा �निज क्षे� 

आक�षर्त भई उत्पादनमा व�ृ�, अत्या�धक पयर्टकहरुको आगमन, रोजगार�को �ृजना माफर् त 

आत्म�नभर्र वन्दै �देश आ�थर्क सम�ृ�को वाटोमा पगेुको हनुेछ । 
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5.2 सूचना तथा स�ार 

5.2. १.प�ृभ�ूम  

नाग�रकको मौ�लक हकका रुपमा सं�वधानले �दान गरेको सूचनाको हकको संरक्षण संवर्�न गद� 

रा��य/संघीय देिख स्था�नय तहसम्म नै सूचना तथा स�ारको सवर्सलुभ �ा�� र उपयोग �वस्तार गर� 

स�ुवधामा �व�व�धकरण र ��व�धको �वकास र व्यापकता सवर्� गराउन ु आजको आवश्यकता र 

समयको माग हो । 

सूचना तथा स�ारको क्षे�मा केह� वषर् यता उल्लेख्य सधुार आएको छ । मोबाइल र इन्टरनेटको 

पहुँच �वस्तारसँगै यसको माध्यमबाट �वकास र सम�ृ�लाई उठाउन ु सबै/तीनै तहका सरकारको 

दा�यत्व रहेको सन्दभर्मा यसको महत्वलाई हृदय�म गर� ४ नं. �देश सरकारले प�न यस क्षे�को 

�वकासमा जोड �दन ुपरेको छ । 

5.2.२. चनुौती तथा अवसर  

5.2.2.1 चनुौती  

सूचना तथा स�ार सेवा अन्तगर्त दूरस�ार सेवाको �वस्तार तथा �वक�सत उ�त सूचना ��व�धको 

�सार �ामीण स्तरसम्म गर� आम स�ार माध्यमहरुलाई समेत व्यवसा�यक, ��तस्पध�, आध�ुनक, 

��व�धय�ु तलु्याउन ु चनुौतीको रुपमा रहेको छ । हलुाक सेवाको औिचत्य र नव�वतर्नमखुी 

उपयोग, �नजी क्षे�बाट स�ा�लत स�ार माध्यमको �नयमन र �वध�ुतय र म�ुण स�ारको व्यविस्थत 

�वकास गनुर् र नेपाल टे�लकमको सेवाको पहँ◌ुच �वस्तार  र सावर्ज�नक �नकायमा रहेका सूचनालाई 

�डिजटलाइज गर� अनलाइनबाट सूचना �वाह गनुर् यस क्षे�का चनुौतीका रुपमा रहेका छन ्। 

5.2.2.2 अवसर 

ससूुिचत हनु पाउने जनताको संवैधा�नक हकको �त्याभ�ूत, सेवामा �भावका�रता र सशभा�गमूलक एंव 

पारदश� शासन संयन्�को �वकास आजको आवश्यकता भएको छ । खलु्ला लोकतािन्�क समावेशी 

व्यवस्थाका कारण समावेशी, स्वतन्� र �नष्पक्ष स�ार र सूचना �वाह माफर् त धा�मर्क, भा�षक र 

सांस्कृ�तक �वकासको माध्यमबाट रा��य एकता �व�धन हनुे सम्भावना बढ्दै गएको छ । 

देशव्यापी �सारणमा �नजी क्षे�को बढ्दो संलग्नता र इन्टरनेटको बढ्दो �योगले �वकास �ा��मा 

सहज हनु ुयस क्षे�का अवसरका रुपमा रहेका छन ्। 
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5.2.३.सोच, ल�य, उदेश्य, रणनी�त र कायर्नी�त  

5.2.३.१ सोच  

�वक�सत नवीन ��व�धको अत्या�धक  उपयोग गर� सूचना तथा स�ार सेवा माफर् त समाज �वकास र 

सम�ृ� । 

5.2.३.२ ल�य  

�देशभ�र सूचना तथा स�ार स�ालको �वस्तार माफर् त सामािजक स�ाव, आ�थर्क �वकास र संस्कृ�त 

�वर्�नमा टेवा प¥ुयाउने । 

5.2.३.३ उदेश्य  

�वक�सत स�ार तथा सूचना ��व�धलाई पहुँचयोग्य, गणुस्तर�य भरपद� बनाई सम��गत �वकासमा 

योगदान प¥ुयाउन ु। 

5.2.३.४ रणनी�त  

१. सावर्ज�नक स�ार माध्यमहरुलाई व्यवसा�यक, स्वाय� र आध�ुनक बनाउँदै �वक�सत न�वनतम 

��व�धको �योग गर� �देशभर सलुभ र गणुस्तर�य सूचना ��व�ध सेवा उपलब्ध गराउने । 

२. जनताको ससूुिचत हनु पाउने हकको �त्याभ�ूत गर� सामािजक स�ाव �वर्�न, सास्कृ�तक मूल्यको 

संरक्षण,�व�वधतताको सम्मान हनुे �व्य दृश्य सामा�ी �नमार्णमा जोड �दने ।  

३. हलुाक सेवाको पनुर्संरचना प�ात सोको व्यवसा�यक उपयोग गद� ��तष्पध� तलु्याउन सघाउ 

परु् याउने र �देश स्तरमा म�ुण संयन्�को �वकास गन� ।  

४. �से स्वतन्�ताको मान्यता अनरुुप सोको सम्मान गद� आमस�ार माध्यमहरुलाई िजम्मेवार, 

�वकासमूलक र उ�रदायी बनाउने ।  

 

5.2.३.५ कायर्नी�त 

1. संघीय संरचना बमोिजम �देशको क्षे�ा�धकार अनरुुप स�ार क्षे�को सवल�करण, उ�यत, 

�वकास र �नयमनका ला�ग आवश्यक ऐन �नयम तजुर्मा ग�रनेछ ।  

2. सूचनाको पहुँच र गणुस्तर अ�भव�ृी गर� �वपत व्यवस्थापन, सामािजक स�ाव, सांस्कृ�तक 

संरक्षण, �व�वधताको सम्मान र संरक्षणमा बहमुखुी उपयोग ग�रनेछ ।  

3. सावर्ज�नक �नकायको पारदिशर्ता अ�भव�ृी गर� सूचना सावर्ज�नक�करणको �नय�मतता कायम 

गर� सशुासनमा टेवा प¥ुयाइनेछ । 



75 | k|b]z ;/sf/sf] k|yd cfjlws of]hgfsf] cjwf/0ff kq 

4. �सारण, �काशन, �वध�ुतय माध्यमका सावर्ज�नक र �नजी स�ार माध्यमको �नयमनका ला�ग 

नी�त, कानून र कायर्�व�ध तयार गर� लागू ग�रनेछ । 

5. हलुाक सेवाको सजृनात्मक उपयोगमा सघाउ प¥ुयाइनेछ र �ादेिशक क्षे�ा�धकार अनरुुप 

�ादेिशक म�ुणको व्यवस्था गर�नेछ । 

 

5.2.३.६ �मखु कायर्क�महरु 

क. सूचनाको हकको कायार्न्वयन  

१. सूचनाको हकको संरक्षण �व�धनका ला�ग आवश्यक नी�त कानूनको तजुर्मा र कायार्न्वयन, 

२. लोककल्याणकार� सूचनाको �वतरण व्यवस्थापनमा समिुचत व्यवस्था । 

ख. दूरस�ार क्ष�े  

१. �ोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा �वस्तारका ला�ग सहकायर् र योगदान । 

ग. छापा तथा �वध�ुतय स�ार माध्यमको �वकास, �वस्तार र सदुृढ�करण  

१.आवश्यक �बषयगत कानूनको �नमार्ण । 

२. �नयमन र स्व�नयमनका आधारहरुको �वकास र कायार्न्वयन । 

३. �देश म�ुण व्यवस्थाका ला�ग संस्थागत संरचना �वकास । 

घ. हलुाक सेवाको �वकास  

१.  हलुाक सेवाको �सजर्नात्मक उपयोग, व्यवसायीकरण र आध�ुनकरणमा सघाउ ।  

ङ.चलिच�, केवल �ट.भी, रे�डयो एफ.एम. क्ष�ेको �वकास  

१.�देशको सम� �वकासमा सघाउ प¥ुयाउने गर� क्षे�ा�धकार अनरुुप आवश्यक नी�त, कानूनको 

तजुर्मा र �वकास । 

च.सूचना ��व�ध र स�ार पूवार्धार �वकास  

१. �देशस्तरमा एक आध�ुनक सूचना ��व�ध पाकर् को �नमार्णको संम्भाव्यता अध्ययन गर� �मशः 

�वकास । 

२. ��व�धको �वकास, हस्तान्तरण र उपयोगमा सघाउ । 

३. अिप्टकल फाइबर �वस्तारमा जोड । 

४. �देश क्षे�ा�धकार �भ� रह� �नयमन व्यवस्थापन र अनगुमन । 
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5.2.४. अपेिक्षत उपलिब्ध  

१. योजना अव�धमा �देश �भ� सूचना ��व�धको �वस्तार भएको हनुेछ । 

२. इन्टरनेट �योगकतार्को संख्या र गणुस्तरमा अ�भव�ृ� भएको हनुेछ । 

३. पारदिशर्ता र जवाफदे�हता व�ृ� भई सशुासनमा टेवा पगु्नेछ । 

४. सूचना ��व�ध पाकर् को �नमार्ण �नि�त टु�ोमा पगेुको हनुेछ । 

५. सामािजक स�ाव, �व�वधताको सम्मान, सांस्कृ�तक �वर्�नमा सूचना तथा स�ार क्षे�ले �नि�त 

योगदान परु ् याएको हनुेछ । 
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प�रच्छेदः६ 

सुशासन 

६.१ �ादेिशक सशुासन  

६.१.१ प�ृभ�ूम 

यस �देशका नाग�रकहरुलाई �भावकार� रुपमा सरुक्षा �बन्ध, सशुासन र �वकासको अनभु�ुत गराउन ु

यस �देशको �मखु कायर् हो । �देशमा शािन्त सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गर� जनताको िजउ, धन 

र स्वतन्�ताको संरक्षण गनर्, शािन्तपूवर्क बाँच्न पाउने अ�धकार स�ुनि�त गनर् र सम�ृ �देशका ला�ग 

�भावकार� सरुक्षा व्यवस्था हनु आवश्यक छ । 

�देशका सावर्ज�नक सेवालाई स्वच्छ, �नष्पक्ष, पारदश�, ��ाचारम�ु, जनउ�रदायी र 

सहभा�गतामूलक बनाउँदै सेवामा नाग�रकको सरल र सहज पहुँच स�ुनि�त गर� सशुासनको �त्याभतू 

ग�रनेछ। �देशको सेवा �वाहलाई �व�तुीय �णाल� माफर् त स�ालन गनर् समयब� रुपमा �व�तुीय 

सशुासन गरुुयोजना तयार गर� कायार्न्वयनमा जोड �दइने छ। सावर्ज�नक सेवा �वाहमा आउन सक्ने 

नाग�रकको गनुासो व्यवस्थापन,सदाचार �व�र्न गन� कायर्योजना, हेलो मखु्यमन्�ीजस्ता कायर्�मको 

माध्यमबाट सशुासन कायम गनर् जोड �दइने छ। 

नाग�रकको दै�नक काम पन� र �त्यक्ष जनसम्पकर्  हनुे �देशका कायार्लयहरुमा क्ष�तपू�तर्स�हतको 

नाग�रक वडाप� लाग ुगर� जवाफदेह� र नाग�रक मै�ी �शास�नक �णाल�को �वकास ग�रने छ । 

�देश सरकारको संचालन, दक्षता र �भावका�रता अ�भव�ृ� गर� सशुासन कायम ग�रनेछ।कमर्चार�को 

आचारसं�हता �नमार्ण गर� सदाचार �व�र्नमा उच्च �ाथ�मकता �दइनेछ। 

 

६.१.२चनुौती तथा अवसर 

६.१.२.१ चनुौती 

सं�वधान �द� संघीय ढाँचाको व्यवस्था अनरुुप �भावकार� ढंगले �शास�नक व्यवस्थापन गर� 

�देशको सेवा �वाहको स�ुनि�तता �दान गन�, संघ र स्थानीय तहसँग समन्वयात्मक ढंगले जनताको 

घर दैलोसम्म सेवा �वस्तार गद� सशुासनको अनभु�ूत �दलाउने,�देशका सरकारका कृयाकलापलाई 

पारदश�, जवाफदेह�, सहभा�गता मूलक, नै�तकवान, अनशुा�सत र उत्�रेणा अ�भब�ृ� गनुर् चनुौती 

रहेको छ। �देश सेवालाई रा� ��त समपर्ण र जनता��तको सेवाभाव गनर् उत्��ेरत गराई �देश 

सरकारको उपिस्थ�तलाई ग�तशील र �भावकार� बनाउने चनुौती रहेका छन ्। 
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६.१.२.२अवसर 

नेपालको सं�वधानले शासक�य �णाल�लाई पनुस�रचना गर� संघीय ढाँचामा रुपान्त�रत गरेको छ। 

सं�वधानले राज्यका आ�थर्क,सामािजक,राजनी�तक र �वकासका अ�धकारहरु बाँडफाँड गर� स्प� कायर् 

िजम्मेवार�का साथ �देश सरकार गठन भै संचालनमा आएको छ। अ�धकार सम्प� स्थानीय तह, 

सक्षम �देश र सदुृढ संघीय सरकारको आधारमा मलुकको �वकास र सम�ृ�का ला�ग सशुासनको 

माध्यमबाट ल�य हा�सल गन� �वन्ध ग�रएकोले सशुासन कायम गनर्का ला�ग एउटा मह�वपूणर् 

अवसर �ा� भएको छ। नाग�रकको चाहना अनरुुप सशुासनको व्यवस्थापन गनर् आवश्यक पन� 

�वधी, नी�त तथा ��व�ध स�हतको ���या र संगठन संरचना नयाँ स्वरुपमा �नमार्ण गर� न�वनतम ्

ढंगले सशुासन कायम गन� अवसर �ा� भएको छ। 

६.१.३सोच, ल�य, उ�ेश्य, रणनी�त र कायर्नी�त 

६.१.३.१ सोच 

जवाफदेह�, स्वच्छ,दक्ष, सहभा�गतामूलक,जनमखुी र सेवाको लागत न्यून गद� नाग�रक मै�ी 

�ादेिशक सशुासन कायम गन�। 

६.१.३.२ ल�य 

�देशका सावर्ज�नक सेवालाई जनता��त उ�रदायी, �वकास र सशुासन मै�ी बनाउने । 

६.१.३.३. उ�शे्य 

१. �देश सावर्ज�नक सेवा �वाहलाई पारदश�, प�रणाममखुी, जवाफदेह� बनाई �देशको 

�वकास र सम�ृ� हा�सलगन� । 

२. �देशमा भरपद�, �व�सनीय, मजबतु सरुक्षा �वन्ध �मलाई शासक�य सबल�करण गन�। 

६.१.३.४ रणनी�त 

१. �देश सावर्ज�नक सेवालाई सवर्साधारणको पहुँचयोग्य र गणुस्तर�य बनाउन �शासन संयन्�को 

�वकास गन� । 

२. �देश सेवालाई �व�तुीय �णाल�को माध्यमबाट �वाह गन� । 

३. जन��त�न�ध र रा�सेवकलाई काम��त ��तब�, प�रणाममखुी र उ�रदायी बनाउने । 

४. शािन्त सरुक्षा व्यवस्थालाई मजबतु,चसु्त, दरुुस्त र भरपद� बनाउने। 

५. �देशको सावर्ज�नक सेवालाई संघ रस्थानीय तहसँग समन्वयात्मक ढंगले स�ालन गन� । 

६. मानव बेच�बखन, संग�ठत र �व�ीय अपराध �नयन्�ण तथा लाग ुऔषध �नयन्�ण गन� ।  

७. �वपद् व्यवस्थापन कायर्लाई �भावकार� बनाउने । 
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६.१.३.५ कायर्नी�त 

१. संघीय ढाचा अनरुुपको �देशका संस्थागत संरचना स्थापना गद� ल�गनेछ।(१) 

२. सावर्ज�नक सेवा�वाहलाई भेदभाव र�हत, समावेशी एवं सहभा�गतामूलक बनाइनेछ । ।(१) 

३. सेवा �वाह सम्बन्धी कायर्�व�धको सरल�करणगनर् र गणुस्तर अ�भव�ृ� गनर् �व�तुीय सशुासनमा 

जोड �दइनेछ।(१) 

३. अत्यावश्यक सेवा�वाहलाई स्थानीय स्तरबाटै उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई सघाउ 

परु ् याउने गर� सहजीकरण ग�रनेछ । (२) 

४ क्ष�तपू�तर् स�हतको नाग�रक वडाप�को अ�नवायर् व्यवस्था ग�रनेछ ।(२) 

४. नाग�रकको गनुासो व्यवस्थापन र सूचना पहुँच अ�भव�ृ� ग�रनेछ ।(२) 

५. आयोजना कायार्न्वयनमा सशुासन, पारदिशर्ताको अ�भव�ृ� गद� िजम्मेवार पदा�धकार�को कायर् 

िजम्मेवार� र जवाफदे�हता तोकेर कायर् सम्पादन सूचक स�हतको कायर्सम्पादन सम्झौता लाग ु

ग�रनेछ ।(३) 

६. ��ाचार �वरु�को शनु्य सहनशीलताको ��तब�ता अनरुुप �देशमा सदाचा�रता अ�भव�ृ� 

ग�रनेछ ।(३) 

७. कमर्चार�को ला�ग आवासको व्यवस्था गद� आि�त प�रवारको ला�ग समेत दघुर्टना र स्वास्थ्य 

�बमाको �बन्ध �देश �नजामती सेवामालाग ुग�रनेछ ।(३) 

८. सक्षम र ��तस्पध� रा�सेवक बनाउन क्षमता अ�भव�ृ�का ला�ग ताल�म र उत्�रेणाका 

कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ ।(३) 

९. �देश सेवा र कायर्को अनगुमन र मूल्या�नबाट �ा� हनुे प�ृपोषण अनसुार�देश सेवालाई 

समय सापेक्ष पाद� ल�गनेछ ।(४) 

१०.शािन्त सरुक्षालाई भरपद� बनाउन सचुना �णा�लको �योग गर� समन्वयात्मक ढंगले 

व्यवस्थापन ग�रनेछ ।(४) 

११ शािन्तसरुक्षालाई मजवतु, चसु्त, दरुुस्त र �व�सनीय बनाउन शािन्त सरुक्षा अनगुमन 

स�म�तलाइ �भावकार� बनाइने छ। सामदुा�यक �हर�मा �वशेष जोड �ददै�देश �हर�लाई 

जनमै�ी बनाइनेछ ।(४) 

१२ अ�त संवेदनशील एवम ् महत्वपूणर् ��त�ान तथा भौ�तक पूवार्धारको �वशेष सरुक्षा �बन्ध  

�मलाइनेछ ।(४) 

१३. �नय�मत व्यवस्थापन पर�क्षणको माध्यमबाट �शास�नक जवाफदे�हता कायम ग�रनेछ ।(४) 

१४. कायर्सम्पादनमा आधा�रत �ोत्साहन �णाल� अवलम्बन गर� व्यि�को कायर्सम्पादनलाई 

कायार्लयको कायर् �ग�तसँग आब� ।(४) 
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१५. �देश �भ�का �नजामती कमर्चार�हरुको PIS(Personal Infprmation System) वैयि�क 

अ�भलेख अ�ाव�धक ग�रनछे ।(४) 

१६ �देश लोकसेवा आयोगको गठन गर� जनशि� व्यवस्थापन ग�रनेछ ।(४) 

 

१७. नाग�रक, �देश �हर�, �देश अनसुन्धान व्यूरोको समन्वयात्मक रूपमा सरुक्षा कायम गनर् र 

मानव वेच�वखन न्य�ुनकरण गनर् प�रचालन ग�रनेछ । ।(६) 

१८. लाग ुऔषधको अवैध उत्पादन, �ब�� �वतरण एवम ्ओसारपसारलाई कडाइका साथ �नयन्�ण 

ग�रनेछ । (६) 

१९. �वपद् व्यवस्थापनको खोजउ�ार,राहतर पनुलार्भका ला�ग ता�लम �ा� दक्ष 
जनशि� तयार ग�रनछे । (७) 

२० �वपदबाट आउन ेजोिखमको न्यू�नकरणको रणनी�त अवलम्वन ग�रन ेछ ।(७) 

२१ भौगो�लक अवस्थानसुारको संभा�वत जोिखम के्ष�को नक्साकंन गर� पूवर् सचुना 
�णाल�को �वकास ग�रनछे ।(७) 
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प�रच्छेदः ८ 

योजनाप्रकृया एवं तथ्याङ्�कय प्रणाल� 
 
 

८.१ योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन 

8.1.१. प�ृभ�ूम 

�देश सरकारले आफ्ना लिक्षत �वकास तथा कायर्�ममा ��तफल हा�सल गनर् यथाथर्परक र 

व्यावहा�रक योजना तजुर्मा तथा सोको �भावकार� कायार्न्वयनको अ�णी भ�ूमका रहन्छ । �देशको 

�थम आव�धक योजनामा योजना ���यालाई तथ्यमा आधा�रत, न�तजामखुी र यथाथर्परक बनाउन 

योजनाको न�तजा खाका तयार गर� कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ ।  

8.1.२. चनुौती तथा अवसर 

8.1.2.1 चनुौती 

�देश सरकारले आफ्नो �वकासको द�घर्काल�न सोच तजुर्मा गर� सोअनसुार योजना तथा कायर्�म 

तजुर्मा गनुर्, �ोतसाधनको स�ुनि�तता गर� आव�धक योजना र वा�षर्क बजेटबीच साम�स्यता कायम 

गनुर्, योजना कायार्न्वयन गन� �नकायहरूको क्षमता अ�भव�ृ� गनुर्, कायार्न्वयनमा संलग्न जनशि�को 

उत्�रेणा र कायर्सम्पादनस्तर अ�भव�ृ� गनुर्, योजना कायार्न्वयनलाई �ाथ�मकतामा रा� ुर सावर्ज�नक 

ख�रद तथा जग्गा �ा��सम्बन्धी काननुी तथा ���यागत ज�टलता हटाउन ुयोजना कायार्न्वयनसम्बन्धी 

मखु्य चनुौती हनु ्।  

8.1.2.2 अवसर 

मध्यम आय भएको देशमा पगु्ने रा��य ल�य,�दगो �वकासको ल�य हा�सलको ��तव�ता, �व�ीय 

संघीयताको कायार्न्वयन, सम�ृ नेपाल सखुी नेपाल�को रा��य अ�भयानर स्थानीय तह देिख नै आ�थर्क 

र सामािजक रुपान्तरणको सोचले�ादेिशक ढाँचाअनरुूप योजना ���यालाई थप सन्त�ुलत, समन्या�यक 

र समावेशी बनाउनेअवसरका रूपमा रहेका छन ्।   

8.1.2. सोच, ल�य, उ�शे्य, रणनी�त र कायर्नी�त 

8.1.2.१ सोच 

तथ्यमा आधा�रत न�तजामखुी योजना तजुर्माले कायार्न्वयनमा दक्षता आउने ।  
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8.1.2.२ ल�य 

�वकास योजना, कायर्�म र आयोजनालाई �नधार्�रत प�रमाण, लागत, गणुस्तर र समयमा सम्प� गन� 

।  

8.1.2.३ उ�शे्य 

1. योजना तजुर्मा प��तलाई �ा�व�धक रूपमा सबल, व्यावहा�रक र कायार्न्वयनयोग्य बनाउने ।   

2. �वकास कायर्�म र आयोजनाको कायार्न्वयनको क्षमता अ�भव�ृ� गर� समयमै आयोजनाको 

��तफल �ा� गन� । 

8.1.2.४ रणनी�त 

1. योजना तजुर्मा �णाल� तथा कायार्न्वयनको सदुृढ�करण र �वकास गन� ।  

2. सावर्ज�नक �नकाय एवम ्�नजी, सहकार� तथा सामदुा�यक क्षे�को क्षमता �वकास गन� ।  

8.1.2.५ कायर्नी�त 

1. �देशका अ�धकारसूची �भ�का योजना कायार्न्वयनको संस्थागत व्यवस्था ग�रनेछ । (१) 

2. तथ्यमा आधा�रत न�तजामखुी योजना र मध्यकाल�न खचर् संरचनाका माध्यमबाट व�ढ र �छटो 

��तफल �दने आयोजनाको �ाथ�मक�करण ग�रने छ ।(१) 

३. सावर्ज�नक �नजी साझेदार�का आयोजनाको कायार्न्वयनका ला�ग सक्षम �नकायको रुपमा कायर् 

संम्पादन ग�रनेछ । (१) 

४. सरकार�, सावर्ज�नक �नजी साझेदार� र �नजी क्षे�बाट �वर्��त �वकास आयोजना र प�रयोजनाको 

ला�ग एकल �वन्द ुसेवा र लगानी �व�र्नको काम ग�रनेछ ।(१) 

५. �देशको अ�धकारसूची�भ�का �वकास कायर्को ला�ग आयोजना र प�रयोजनाहरुको अध्ययन 

अनसुन्धान गर� त्यसको �बस्ततृ आयोजना ��तवेदन स�हतको प�रयोजना बैक बनाइनेछ ।(१) 

६. प�रयोजना बैक �भ�का आयोजनाहरुको आयोजना कायार्न्वयनका ला�ग न्यनुतम पूवार्धार र जग्गा 

�ा�ीको स�ुनि�तता गर� आयोजना छनौट �णाल� (Project Readiness Filter)को �वकास गन� 

।संघ, �देश र स्थानीय तहबाट कायार्न्वयन हनु े आयोजनाहरुको छनौट गन� ।साथै सावर्ज�नक 

�नजी साझेदार� र �नजी क्षे�ले �वकास गन� आयोजनाहरुको प�न यसै प�ती अनरुुप छनौट गन� 

।(१) 
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७. रा��य तथा �ादेशीक गौरवका आयोजनाहरुको छनौटको मापदण्ड र कायार्न्वयनमा  दक्षता 

ल्याउन कानून तजुर्मा स�हतको पूवार्धार �वकास ग�रनेछ ।(१) 

८. सावर्ज�नक ख�रद, �ाकृ�तक �ोत र साधन तथा जनशि� प�रचालनसम्बन्धी काननुी, नी�तगत, 

संस्थागत र ���यागत सधुार ग�रनेछ । (१) 

९. योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयनमा संलग्न हनु े जनशि�को क्षमता �वकास तथा जवाफदे�हता 

अ�भव�ृ� ग�रनेछ । (१) 

१०. �देशका आ�थर्क पक्षसँग सरोकार रा� ेतथ्यांकहरुको अ�ाव�धक गन� । (२) 

११. �देशको भौगो�लक सूचना �णाल� (GIS) को �वकास गर� योजना तजुर्मा र कायार्न्वयनमा 

उपयोग ग�रनेछ ।(२) 

१२. �देशका योजना र कायर्�मको कायार्न्वयनमा सधुार गनर् न�तजामा आधा�रत अनगुमन तथा 

मलु्यांकन �णा�लको अवलम्वन ग�रनेछ ।(२) 

१३. अनगुमन मलु्यांकन �णाल�लाइ सदुृढ गनर् �व�तुीय �णाल� स�हतको �वशेष कक्षको स्थापना 

गर� संचालनमा ल्याइनेछ ।(२) 

8.1.3. अपेिक्षत उपलिब्ध 

�देशको योजना �णाल� �वकास तथा कायार्न्वयन व्यवस्था भएको हनुेछ । साथै मध्यमकाल�न खचर् 

संरचना संस्थागत भएको, वा�षर्क �वकास कायर्�म र आव�धक योजनाबीच तालमेल कायम भएको 

हनुेछ ।कायर्�म तथा आयोजना �नधार्�रत गणुस्तर, लागत एवम ् समय�भ�ै सम्प� भएको हनुेछ 

।योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयनमा जनश�ीको क्षमता �वकास भएको हनुे । योजना तजुर्माको 

ला�ग आवश्यक तथ्थ तथ्यांकहरुको उपलव्धता भएको हनुेछ ।  

  

8.2 अनगुमन तथा मूल्या�ंन 

8.2.१. प�ृभ�ूम 

�वकास योजना, नी�त, कायर्�म, आयोजना तथा सेवा�वाहको कायार्न्वयन पक्षलाई �भावकार� 

न�तजामखुी, गणुस्तर�य, जवाफदेह�पूणर् बनाउन अनगुमन तथा मूल्यां�नको महत्वपूणर् भ�ूमका रहन्छ 

। 
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�देश सरकारको गठन भई ऐन, �नयम, नी�तहरु तजुर्मा गर� कायार्न्वयन ���या अिघ बढने �ममा 

रहेकोछ । �देश सरकारबाट पा�रत ऐन, �नयम, नी�तहरु अनरुुप संचा�लत �वकास योजनाको सफल 

कायार्न्वयनका ला�ग �ग�त ��तवेदन गन� �णाल�लाई सूचना ��व�धको �योग माफर् त न�तजामूलक 

बनाउन अनगुमन मूल्यां�न सूचना �णाल�को �वकास गनुर्पन� देिखन्छ । कायार्न्वयनका �ममा 

देिखएका कमी कमजोर�लाई सधुार गनर् �नयम एवं नी�तगत सधुार गनर् �ा� प�ृपोषणका ला�ग �देश 

स्तर�य अनगुमन तथा मूल्यां�न संयन्� गठन गनर् जरुर� छ । 

8.2.2 चनुौती र अवसर 

8.2.2.1 चनुौती 

�देश तथा स्थानीय तहमा ऐन, �नयम, नी�त, कायर्�म, योजना एवं �तनको कायार्न्वयन �कृयासंग  

अन्तरसम्बिन्धत अनगुमन तथा मूल्यां�न प��तलाई संस्थागत गनुर् , जनताको बढदो आकांक्षालाई 

संबोधन गनुर्, मानव अ�धकारको संरक्षण, �व�धको शासन, �दगो शािन्त, सशुासन कायम गनुर्, �व�भ� 

तह तथा �नकायमा अनगुमन तथा मूल्यां�न सम्बन्धी क्षमता �वकास गनुर् र दक्ष जनशि�लाई यस 

कायर्मा आक�षर्त गनुर् �मखु चनुौती रहेकोछ ।   

8.2.2.2 अवसर 

�देश सावर्ज�नक सेवालाई संस्थागत गर� सं�वधानको ममर् र जनताको चाहनालाई संबोधन गनर् �देश 

सरकार गठन भई कायार्न्वयनमा आई सकेकोछ । �देश सरकारको गठन संगसंगै �व�भ� नी�त, 

ऐन, �नयम, कानून तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएकाछन ्भने क�तपय ऐन, �नयम, तजुर्माको चरणमा 

रहेकाछन ्। �देश सरकारका �व�भ� मन्�ालय तथा �नकायमा जनशि�को प�रपू�तर् भएकोछ भन े

भएका ऐन, �नयम र तजुर्मा हनुे ऐन, �नयम तथा संगठनात्मक सधुार र जनशि�लाई अवसरको 

रुपमा �लन स�कने छ । 

8.2.३. सोच, ल�य, उ�शे्य, रणनी�त, कायर्नी�त 

8.2.३.१ सोच 

न�तजामूलक तथा सूचना ��व�धय�ु, अनगुमन तथा मूल्या�न �कृया माफर् त सशुासन तथा �दगो 

�वकास । 

8.2.३.२ ल�य 

सेवा�वाह, �वकास कायर्�म तथा आयोजनालाई लिक्षत प�रमाण, गणुस्तर, समय र लागतमा 

समानता गराई गणुस्तर�य सेवा�वाह तथा योजनाका ल�यहरु हा�सल गनर् सहयोग गनुर् । 
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8.2.३.३ उ�शे्य 

सावर्ज�नक सेवालाई पारदश�, िजम्मेवारय�ु, जवाफदेह�, सहज र सवर्सलुभ बनाउन तथा योजना, 

नी�त, कायर्�म तथा आयोजनाका ल�यहरु हा�सल गनर् आवश्यक सूचना समयमानै उपलब्ध 

गराउन सक्ने गर� न�तजामूलक तथा सूचना ��व�धय�ु अनगुमन तथा मूल्यां�न प��तलाई 

संस्थागत गन� । 

8.2.३.४ रणनी�त 

१. कानूनी तथा नी�तगत व्यवस्था गर� नी�त, कायर्�म तथा �वकास आयोजनाको अनगुमन 

मूल्यां�नलाई संस्थागत गन� । 

२. �देशका मन्�ालय एवं कायार्लयको अनगुमनतथा मूल्या�न प��तलाई मापनयोग्य र व्यविस्थत 

गन�।  

३. अनगुमन तथा मूल्यां�न �णाल�लाई स्वतन्� तथा गणुस्तर�य तलु्याई �नणर्य �कृयामा 

मूल्यां�नका न�तजालाई उपयोग गन� । 

४. सूचना ��व�धमा आधा�रत अनगुमन तथा मूल्यां�न �णाल�को �वकास गन� । 

 

8.2.३.५ कायर्नी�त 
 

१. नाग�रक वडाप�, सेवा�ाह� सन्त�ुी सव�क्षण,E-Governance, Web Site लागू ग�रनेछ । 

२. सावर्ज�नक सेवा �वाह��त जन�व�ास अ�भव�ृ� गनर् सेवालाई समावेशी, �मतव्ययी, न�तजामखुी 

र �छटो छ�रतो तलु्याइनेछ । 

३. �देशमा सञ् चा�लत आयोजनाहरुको सहजीकरण र अनगुमनका ला�ग �वशेष कक्षको स्थापना 

ग�रनेछ । 

४. ते�ो पक्षबाट ग�रने अनगुमन तथा मूल्यां�नका सूचकहरु तय गर� गणुस्तर�य बनाइनेछ । 

५. अनगुमन तथा मलु्या�नका ला�ग ते�ो पक्षको �वज्ञता �योग ग�रने छ।  

६. अनगुमन तथा मलु्या�नका ला�ग मखु्यमन्�ीको नेततृ्वमा उच्चस्तर�य �वशेषज्ञ कक्ष स�म�त र 

�मखु सिचवको संयोजकत्वमा सबै मन्�ालयका सिचव रहेको अनगुमन मलु्या�न स�म�त गठन 

ग�रने छ। 

७. सूचना ��व�धको �योग बढाई अनगुमन तथा मूल्यां�न कायार्लाई �भावकार� बनाइनेछ । 

८. अनगुमन तथा मूल्यां�न कायर्मा संलग्न जनशि�को क्षमता �वकास ग�रनेछ । 
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8.2.३.६ �मखु कायर्�महरु 

१. अनगुमन तथा मूल्यां�न सम्बन्धी ऐन, �नयमावल� तजुर्मा । 

२. सम्बिन्धत �नकायको वेभसाइटमा कायर्�मका आयोजनाको अनगुमन तथा मूल्यां�न ��तवेदन 

रा� े। 

३. सूचना अ�धकार�को व्यवस्था र �िशक्षण । 

४. न�तजामूलक अनगुमन तथा मूल्यां�न सम्बन्धी �िशक्षणको व्यवस्था । 

५. E-Governance, Hello CM, �व�तुीय हािजर�,Web Portal लगायतका सशुासनसंग सम्बिन्धत 

�व�तुीय कायर्�णाल� लागू। 

६. मखु्यमन्�ीको नेततृ्वमा �देशमा सञ् चा�लत आयोजनाहरुको सहजीकरण र अनगुमनका ला�ग 

�वशेष कक्षको स्थापना । 

७. �वकास आयोजना तथा सेवा�वाहको �नय�मत अनगुमन । 

 

8.2.३.७ अपेिक्षत उपलब्धी 
 

१. अनगुमन तथा मूल्यां�न  सम्बन्धी ऐन, �नयम तजुर्मा भएको हनुेछ । 

२. �देश सरकारको कायर् प��त �व�तुीय �णाल�बाट सञ् चा�लत भएको हनुेछ । 

३. अनगुमन, सपु�रवेक्षण तथा मूल्या�नका ला�ग मखु्यमन्�ीको नेततृ्वमा �वशेष कक्ष स्थापना 

भएको हनुेछ । 

४. �देशको सेवा सेवा�ाह� मै�ी र ��व�ध मै�ी हनुेछन ्। 

५. ��ाचारको अन्त भई सशुासन कायम भएको अनभु�ूत जनताले गन�छन ्। 

६. सावर्ज�नक �वषयका सूचनाको उपलब्धता भरपद� र सवर्सलुभ हनुेछ । 

७. �मखु सिचवको संयोजकत्वमा �देशका सबै मन्�ालयका सिचव रहने गर� उच्च स्तर�य 

अनगुमन, सपु�रवेक्षण र मूल्या�न स�म�त गठन भई कायर् गरेको हनुेछ । 

७. �देश �भ�को कायर् सम्पादन मध्ये उत्कृ� कायर् अन्य �देश, स्थानीय तहमा लागू भएको 

पाउने छ� । 

८. रा��य गौरवका आयोजना लगायतका सबै आयोजनाहरु तो�कएका समयमा सम्प� हनुलाई 

सहयोग पगेुको हनुेछ । 

९. आगामी �दनमा सधुार गनुर् पन� ��याकलापका ला�ग प�ृपोषण �ा� हनुेछ । 

१०. �देश �भ�का सबै कमर्चार�हरु उत्��ेरत भएको पाउने छ� । 
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8.3 तथ्या�ंीय �णाल� 

8.3.१. प�ृभ�ूम 

�देश सरकारले आफ्नो योजना र �वकासको ��आया�मक सम्बन्ध सदुृढ बनाई यथाथर्परक योजना 

तजुर्मा, कायार्न्वयन र सोको अनमुगन तथा मूल्या�न सम्भव भई �दगो �वकासमा टेवा पगु्नसक्दछ । 

�दगो �वकास ल�यको �व�व्यापी घोषणामा प�न तथ्या� �वकास तथा समयानकुुल उ�यनका ला�ग 

�वशेष जोड �दइएको छ । समयसापेक्ष, �वस्ता�रत, खण्डीकृत, भरपद� र मागसापेक्ष तथ्या�को �नय�मत 

आपू�तर् र उच्चतम �योगले नै तथ्यमा आधा�रत �वकास अवधारणालाई साकार पानर् स�कनेछ। 

8.3.२. चनुौती तथा अवसर 

8.3.2.1 चनुौती 

�देश सरकारले समयसापेक्ष तथ्या� ऐनको तजुर्मा गनुर्, उत्पा�दत तथ्या�मा दोहोरोपना हटाउन,ु 

तथ्या�को उपयोग व�ृ� गनुर्, जनशि�को दक्षता व�ृ� गनुर् र अना�धकृत तथ्या�को �योग हटाउन ु

�मखु चनुौती हनु ्।   

8.3.2.2 अवसर 

नेपालको रा��य तथ्या� �णाल�मा मूलतः माग र �योगमा �वस्तार हनु,ु देिखएको बढ्दो एवम ्

�वस्ता�रत जागरूकता हनु,ु नयाँ–नयाँ तथ्या�ीय ��व�धहरूको �वकास हनु,ु �वकास साझेदारहरूबाट 

तथ्या�ीय �वकासमा चासो र सहयोग हनु,ु नयाँ तथ्या� ऐनको अप�रहायर्ता महससु हनु,ु सम्बिन्धत 

�नकायहरूमा तथ्या�ीय जनशि�ले आजर्न गरेको पेशागत �वज्ञता �व�मान हनु ुमखु्य अवसर हनु ्।   

8.3.३. सोच, ल�य, उ�शे्य, रणनी�त र कायर्नी�त 

8.3.३.१ सोच 

�भावकार�, समन्वयात्मक र ��याशील �ादेशीक तथ्या� �णाल�को स्थापना ।  

8.3.३.२ ल�य 

योजना तथा �वकासका नी�तका ला�ग आवश्यक पन� तथ्या� तथा तथ्या�ीय सेवा �व�तुीय �णाल� 

माफर् त उपलब्ध गराउने ।  

8.3.३.३ उ�शे्य 

1. �देशले उत्पादन गन� तथ्या� तथ्यमा आधा�रत नी�त �नमार्णाथर् प�रमाणजनक र प�रणामजन्य गर� 

यस �देशका �योगकतार्हरूको माग र आवश्यकता सम्बोधन गनुर् ।  
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2. लागत–�भावी तथ्या�ीय �वकास र ग�त�व�धहरूका ला�ग सान्द�भर्क नी�त, अभ्यास र क्षमता 

�वकास गनुर् ।  

8.3.३.४ रणनी�त 

1. उच्च गणुस्तर�य तथ्या� उत्पादन, सधुार र आपू�तर् गन� ।  

2. तथ्या� उत्पादनका सबै सम्भाव्य �व�ध र �ोतहरूको उपयोग गन� ।  

8.3.३.५ कायर्नी�त 

१. �दगो �वकासको ल�यहरूको अनगुमन तथा मूल्या�नका ला�ग �नधार्�रत �देशका सबै तहका 

सूचकहरू आपू�तर् गनर्का ला�ग आवश्यकताअनसुार गणना र सव�क्षणहरू स�ालनका साथै 

व्यवस्थापन सूचना �णाल� तथा �शास�नक दस्ताबेजहरूको साम�यक र गणुस्तर�य व्यवस्थापन 

ग�रनेछ ।  

२. नेपाल आ�थर्क योजना तथा तथ्या� सेवाका �व�भ� पदहरूको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता, सेवा 

स�ालन, सेवाका सतर्हरू, ता�लम र विृ� �वकासका अन्य अवसर आ�दमा सधुार गद� ल�गनेछ ।  

३. योजना अव�धमा �ादेशीक तथ्या� �िशक्षण केन्�को स्थापनाथर् �ारिम्भक तयार�हरू सम्प�  

ग�रनेछ ।  

8.3.३.६ �मखु कायर्�महरू 

क. नी�तगत, काननुी र संस्थागत व्यवस्था  

1. नेपालको सं�वधानमा व्यवस्था भए बमोिजमको तथ्या� सम्ब� अ�धकारको आधारमा �देशमा 

रहने तथ्या� कायार्लयहरूको स�ठन संरचना तथा कायर्क्षे� �नधार्रण गर� �वस्ततृ कायर्�व�ध तयार । 

2. तथ्या� �वकासका ला�ग रा��य रणनी�त स्वीकृत गर� च��य र चरणब� कायार्न्वयन ।  

3. कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको �ैमा�सक �काशन ।  

4. उपभो�ा मूल्य सूचका�सम्बन्धी कायर् ।   

8.3.४. अपेिक्षत उपलिब्ध 

�देश सरकारले �देशको तथ्या� �वकासका ला�ग �ादेशक�क तथ्या� �णाल�को काननुी र संस्थागत 

�वकास भएको हनुेछ । तथ्या�ीय जनशि�को क्षमता �वकास भएको, नवीन तथ्या�ीय �व�ध र 

��व�धको अनसुरणस�हत गणुस्तर�य तथ्या�को माग, आपू�तर् र �योगमा व�ृ� भएको एवम ् नी�त 

�नमार्ण र योजनाका ला�ग तथ्या� अप�रहायर् तत्वका रूपमा स्था�पत भई �देशको �वकाससँग 

एक�कृत भएको हनुेछ । 
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90 | k|b]z ;/sf/sf] k|yd cfjlws of]hgfsf] cjwf/0ff kq 

अनसूुची १: 

Composition of Gross Domestic Product by ISIC Division 

NSI
C  Industrial Classification 
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7 

2067/6
8 

2068/6
9 

2069/7
0 

2070/7
1 

2071/7
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2072/7
3 

2073/74
R 

2074/75
P 

2000/0
1 

2001/0
2 

2002/0
3 

2003/0
4 

2004/0
5 

2005/0
6 

2006/0
7 

2007/0
8 

2008/0
9 

2009/1
0 

2010/1
1 

2011/1
2 

2012/1
3 

2013/1
4 

2014/1
5 

2015/1
6 2016/17 2017/18 

A Agriculture and forestry 36.15 36.92 36.03 35.45 34.71 33.09 32.05 31.22 32.54 35.00 36.68 34.82 33.40 32.16 31.27 31.08 28.25 27.10 

B Fishing 0.43 0.49 0.46 0.48 0.47 0.49 0.47 0.50 0.43 0.38 0.38 0.40 0.42 0.48 0.47 0.53 0.51 0.49 

C Mining and quarrying 0.43 0.48 0.49 0.48 0.49 0.50 0.49 0.56 0.54 0.53 0.54 0.57 0.61 0.60 0.60 0.56 0.59 0.62 

D Manufacturing 9.03 8.50 8.20 8.05 7.92 7.59 7.48 7.34 6.97 6.34 6.24 6.34 6.35 6.20 6.03 5.82 5.55 5.39 

E Electricty gas and water 1.82 2.06 2.42 2.31 2.26 2.09 2.13 1.95 1.56 1.36 1.24 1.22 1.30 1.17 1.12 1.02 1.27 1.19 

F Construction 6.01 6.49 6.54 6.42 6.47 6.50 6.47 6.95 6.79 6.91 6.93 6.86 6.93 6.93 7.06 6.80 7.27 7.60 

G Wholesale and retail trade 16.44 14.59 14.51 15.29 14.09 14.31 13.29 13.51 13.22 14.40 13.90 13.79 14.54 14.90 14.69 14.11 13.43 13.26 

H Hotels and restaurants 1.99 1.61 1.59 1.73 1.57 1.49 1.44 1.48 1.49 1.55 1.63 1.76 1.89 1.94 2.05 2.00 1.98 2.05 

I Transport, storage and communications 7.39 7.87 8.31 8.94 9.06 9.72 9.97 9.86 9.86 8.52 8.20 8.51 8.90 8.55 8.37 8.06 7.40 7.97 

J Financial intermediation 2.69 2.75 2.72 2.65 3.06 3.49 4.08 4.30 4.16 4.12 3.88 4.07 3.93 4.36 4.64 5.19 5.61 6.33 

K Real estate, renting and business activities 8.29 8.23 8.08 7.72 8.69 9.53 10.15 9.45 8.69 8.38 8.23 8.57 8.81 8.40 8.47 9.21 11.09 11.37 

L Public administration and defence 1.24 1.63 1.70 1.55 1.69 1.74 1.75 1.84 1.98 1.94 1.92 2.13 2.04 2.43 2.61 2.54 2.96 2.88 

M Education 4.08 4.69 5.19 5.08 5.59 5.55 5.87 6.25 6.67 5.49 5.25 5.69 5.79 6.33 6.56 6.82 7.20 7.17 

N Health and social work 0.98 1.04 1.14 1.12 1.24 1.24 1.23 1.41 1.46 1.38 1.32 1.42 1.41 1.52 1.67 1.62 1.75 1.68 

O 
Other community, social and personal service 
activities 3.03 2.66 2.63 2.73 2.69 2.67 3.12 3.40 3.63 3.70 3.64 3.86 3.67 4.04 4.39 4.65 5.13 4.90 
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अनसूुची २: Char t  
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Table 12: Composition of Gross Domestic Product by ISIC Division  

A Agriculture and forestry B Fishing

C Mining and quarrying D Manufacturing

E Electricty gas and water F Construction

G Wholesale and retail trade H Hotels and restaurants

I Transport, storage and communications J Financial intermediation

K Real estate, renting and business activities L Public administration and defence

M Education N Health and social work

O Other community, social and personal service activities
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