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मखु्यमन्�ी 

मन्तव्य 

नेपालको सं�वधानले संघीय �णाल�को अवलम्बन गद� संघ, �देश र स्थानीय तहमा राज्यशि�को 
बाँडफाँट गरेको छ । सं�वधान बमोिजम �देश सरकारको कायर् िजम्मेवार�लाई सवु्यविस्थत र 
�ाथ�मकताका साथ कायार्न्वयन गनर् योजनाब� �यास आवश्यक पदर्छ । �देश संरचना नयाँ 
रहेकोले �वकास �यासलाई योजनाब� �णाल�बाट �निश् चत गन्तव्य तफर्  डोर् याउन र वा�षर्क �वकास 
कायर्�मलाई योजनाको अनशुासन �भ� राख् न यो शरुुवाती पञ् चवष�य योजना मह�वपूणर् हनुे अपेक्षा 
गरेको छु । 

�स्ततु योजनाले  "सम�ृ नेपाल, सखुी नेपाल�" को रािष् �य ल�य पूरा गनर् र “स्वच्छ, सखुी र 
समनु् नत �देश” भन् ने �देशको सोचलाई यथाथर्तामा बदल्न कोशेढु�ाको रूपमा काम गन�छ । यस 
योजनाले रािष् �य �वकासका ल�यसँग तादात्म्यता कायम गद� �देशको सम� �वकासको ग�तलाई 
स्पष् ट �दशा�नद�श गन� �वश् वास �लएको छु । 

�देश सरकार सहभा�गतामूलक ���याका आधारमा तयार ग�रएको यस आव�धक योजनाका पूणर् 
कायार्न्वयन ��त ��तव� रहेको छ । आगामी आ�थर्क वषर् २०७६/७७ देिख यसै योजनामा 
आधा�रत र�ह �ादेिशक �ाथ�मकता अनरुूप वा�षर्क �वकास योजना तजुर्मा गर� �ोत साधनको 
व्यवस्थापन र �तनको मह�म प�रचालन ग�रनेछ । 

यस योजनाको कायार्न्वयनमा नेपाल सरकारको मह�वपूणर् सहयोग रहने अपेक्षा ग�रएको छ । 
योजनाका प�रलिक्षत मह�वपूणर् कायर्�ममा नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकायर् 
रहने छ  । यसैगर� �देश�भ�का स्थानीय तहको आव�धक �वकास योजना तजुर्मालाई समेत यस 
योजनाले मागर्�नद�श गन� �वश् वास �लएको छु । अन्तरसरकार एवम ्�नजी क्षे��बच समन्वय स्था�पत 
गद� जान �देश सरकार र अन्तगर्तको संस्थागत संरचनाको कायार्न्वयन क्षमता अ�भव�ृ� गद� ल�गने 
छ । योजनाले �नजी क्ष�ेलाई �वकासको मह�वपूणर् साझेदारको रूपमा �लई योजनाका लिक्षत 
कायर्�मलाई �भावकार� कायार्न्वयन गनर् म�त गन�छ ।  

अन्त्यमा, �देशको �वकास योजना तजुर्मामा नेततृ्वदायी भ�ूमका खेल्ने  �देश योजना आयोगलाई 
धन्यवाद  व्य� गद� योजना तजुर्मा ���यामा मह�वपूणर् सहयोग परु् याउन ु हनुे �देश सभाका 
माननीय सभासदज्यूहरू, स्थानीय सरकारका पदा�धकार�ज्यूहरू, �वज्ञ तथा �व�त समदुाय एवम ्
संलग्न सबै संघ संस्था तथा महानभुावहरू ��त हा�दर्क कृतज्ञता ज्ञापन गदर्छु । 

धन्यवाद । 

 

शेरधन राई  



 

मन्तव्य 

�देश �वकासको एक�कृत खाकाको रूपमा प�हलो आव�धक योजनाको आधारप� तयार भई सावर्ज�नक 
भएकोमा मलाई अत्यन्त खसुी लागेको छ । यस योजनाले �देशको सम� आ�थर्क सामािजक �वकासको 
मागर् स्पष् ट गनुर्का साथै रािष् �य सम�ृ� हा�सल गनर्का ला�ग योगदान गन� �वश् वास �लएको छु । 
लोककल्याणकार� राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर� समावेशी तथा शोषण र�हत समाजको �नमार्ण गनर् रािष् �य 
अथर्तन्�लाई आत्म�नभर्र, स्वतन्� तथा उन् नतशील बनाउदै समाजवादउन्मखु  स्वतन्� र सम�ृ अथर्तन्�को 
�वकास गर� संघीय गणतन्�को सदुृढ�करणमा �देशको योजनाब� �वकास �यासले मह�वपूणर् योगदान 
परु् याउने नै छ ।   

"स्वच्छ, सखुी र समनु् नत �देश" को सोच �लई आगामी पाँच वषर्मा �देशका नाग�रकको ��त व्यि� आय 
१,६२० अमे�रक� डलर परु् याउने ल�य रहेको यस योजनाले �देश �वकासका सम� के्ष�लाई समेट्दै 
आगामी पाँच वषर्को �वकासको खाका र कायर्�दशा �न�दर्ष् ट गरेको छ । योजनाको सफल कायार्न्वयनले 
आ�थर्क व�ृ�, मानव �वकास र समावेशी अवसरको व�ृ� गर� आ�थर्क �वषमता घटाउदै ग�रबी �नवारण तथा 
समतामलुक समाजको �नमार्ण गनर् र �दगो �वकास ल�य (Sustainable Development Goals) �ाप् त गनर्  
�देश �वकासका �यासलाई केिन्�त गन� छ । योजनाको सफल कायार्न्वयनमा �देश सरकारको �यासमा 
संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहयोग, समन्वय र साझेदार� अवलम्बन ग�रन ेछ ।   

�भावकार� कायार्न्वयन माफर् त यस योजनाको उ�शे्य हा�सल गनर् �नजी के्ष�का साथै सहकार� र सामदुा�यक 
के्ष�को मह�वपूणर् भ�ूमका रहने छ । �देशको यो प�हलो पञ् चवष�य योजनाले �वस्ततृ प�रयोजना �नमार्णका 
साथै के्ष�गत द�घर्काल�न गरुुयोजनाहरू �नमार्ण गन�, मध्यमकाल�न खचर् संरचना �नमार्ण गन�, योजना 
कायार्न्वयनलाई वस्त�ुनष् ठ बनाउन तकर् ब� खाकाको �नमार्ण गनुर्का साथै प�रयोजना ब�क स्थापना गनर् समेत 
मागर्�नद� िशत गन�छ । अन्त्यमा, यस योजना तजुर्मामा योगदान परु् याउन ु हनुे �देश सभाका माननीय 
सदस्यज्यूहरू, स्थानीय तहका ��त�न�धज्यूहरू, के्ष�ीय गोष् ठ�हरूमा उपिस्थत भई सझुाव �दान गनुर् हनु े
महानभुावहरू, �वषयगत मन्�ालय, योजना �नमार्णमा सहभागी �वज्ञहरू र सम्ब� सबै धन्यवादका पा�  
हनुहुनु्छ । �देश योजना आयोग स्थापना भएको छोटो अव�धमा हा�सल गरेको यस मह�वपूणर् उपलिब्धका 
�न�म� सम्पूणर् आयोग प�रवार ��त हा�दर्क धन्यवाद ज्ञापन गदर्छु । 

धन्यवाद ।   
 
 
 

ईन्� बहादरु आङ्बो 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

मन्तव्य 
 

मयार्�दत जीवन सखुी नाग�रकको संकल्प: 

हामी सावर्भौमस�ा सम्पन् न नेपाल� जनताले नेपाल� इ�तहासमा प�हलो पटक जार� गरेको नेपालको सं�वधान 

र सं�वधानले �न�दर्ष् ट गरेको सामािजक न्यायको अनभु�ूत हनुे गर� �त्येक नाग�रकको मयार्दा अवसर नेततृ्व 

र सहभा�गतालाई ख्याल गद�; नेपालले �कट गरेको �दगो �वकास ल�य हा�सल गन� �दशामा रािष् �य 

��तब�ता अनरुूप �देश एकले गनुर्पन� र गनर् सक्ने सम� �वकास �यासलाई नी�तगत मागर्दशर्न हनुे गर� 

आव�धक योजना तयार ग�रएको छ । बहआुया�मक ग�रबी, बेरोजगार�, कुपोषण, जस्ता मानव �वकासका 

तगारालाई आम नाग�रकको चेतनशील ��याशीलता माफर् त समाधान गनर् स�कन्छ भन् ने हा�ो ठम्याई हो 

। �शस्त सम्भावना रहेको �देश एकलाई नाग�रक मयार्दा, स्वतन्�ता र अवसरको समानताका ला�ग क�ठन 

त्यागपूणर् ब�लदानी संघषर् गरेका जनताको ��याशील नतेतृ्वमा उदाहरणीय �देश बनाउन स�कने आधारहरू 

छन ्। 

हामी आफैले गनर् सक्न ेकृ�षको के्ष�मा ठूलो स्तरको �ग�तका ला�ग साना �सचँाइ, �ा�ा�रक मल र जै�वक 

क�टनाशकको �बन्ध गन�; उ�ोगको के्ष�मा �व�तुको �नय�मत आपू�तर्, ��मकको उत्पादकत्वको वृ��को 

ला�ग सीप र ता�लम �दने, भ�ूमको �ववेकपूणर् उपयोग स�ुनिश् चत गन� ; पयर्टनको के्ष�मा स्थानीय तहका 

जनताको प�रचालन गर� पदमागर्, होम-स्टे, पयार्पयर्टन र सांस्कृ�तक �मणको नयाँ आयाम स्था�पत गन� 

जस्ता �देश सम�ृ�का मह�वपूणर् आधार हनु सक्ने �वषयमा योजनाले स्पष् ट �दशा�नद�श गरेको छ ।  

ठूला प�रयोजनाको ला�ग केन्��य सरकार, वैदेिशक लगानीकतार् र दाताहरूसँग �देश सरकारले सहकायर् 

गन�,  स्थानीय सरकारसँग भएका साधन �ोत र जनताको साथलाई साझेदार�मा उपयोग गन�, सह�ाब्द� 

�वकास ल�यको सापेिक्षक उपलिब्ध हा�सल गन�  एवम ्कसैलाई प�छ पा�रने छैन भन् ने मूल भावनालाई 

आत्मसात ्गर� योजनाले सोच, ल�य, उ�ेश्य, रणनी�त र कायर्नी�त प�हचान गरेको छ ।  

हा�ो �देशको नाग�रकको मौ�लक अ�धकार, �दगो �वकास ल�य, "सम�ृ नेपाल, सखुी नेपाल�" को 

महाअ�भयानलाई स्मरण गदार् मयार्�दत रोजगार�, �पउने पानी, �ाथ�मक स्वास्थ्य, गणुस्तर�य िशक्षा, यातायातमा 

पहुँच र व्यि�मा रहेको सजृनशीलताको कदर हनुे समािजक आ�थर्क वातावरण �नमार्ण गनुर् अ�हलेको परम 

ल�य हनुपुछर् । यीनै कुरालाई मध्यनजर गर� केह� �नष्कषर् िखिचएको छ । जस्तै जल�ोतको �वकास 

गदार्को �ाथ�मकताको �ममा �पउन ेपानी, �सचँाइ, वातावरण अनकूुलन, स्थानीय जनताको सहभा�गता र 

स्वा�मत्व अ�न मा� जल �व�तुलाई रािखएको छ । उत्पादन, भण्डारण र बजार�करणलाई समानान्तर 

मह�व �दइएको छ । त्यस्तै �व�ालय स्थापना गनुर् पूवर् त्यसका ला�ग स्थानीय जनताले माग गरेको, 

उनीहरूले गन� योगदानको भरपद� ��तब�ता �कट भएको, �व�ालय सञ् चालनमा स्थानीय जनताको 

अ�भभावकत्व रहने स�ुनिश् चत भएको जस्ता कुराहरू ख्याल ग�रयोस ्भन् ने अपेक्षा रािखएको छ । 

हा�ो �देश जल उत्पन् न �कोप र चट् याङ जस्तो �ाकृ�तक �कोपले पी�डत छ । नद� �नयन्�ण गनुर्, पूवर् 

सूचनाको �बन्ध गनुर्, सरुक्षाका उपायको सचेतना �वाह गनुर्, जलाधारको संरक्षण गनुर्, सामू�हक र सहकार� 

उत्पादन �णाल�लाई �ोत्सा�हत गनुर् र अनसुन्धान �वकासका कामलाई जनताको दै�नक�मा अनवुाद गनुर् 

योजनाको ल�य रहेको छ । योजना र बजेट अथर्-राजनी�तको अ�भन् न अ� हो । जननेता मदन भण्डार�ले 

जनताको सेवा गनर् ��तस्पधार् गनर् �सकाउन ुभएको के्ष�का हामी बा�सन्दा ह� । �देशका योजना संघीय 



 

योजनासँग र स्थानीय योजना �देशका योजनासँग तादात्म्य राखेर लागू ग�रयोस ्भन् न ेहा�ो अ�भ�ाय रहेको 

छ । स्थानीय तहका योजनामा स्थानीय तहकै अगवुाइ रहोस,् �देशको बढ�मा साझेदार� वा योगदान मा� 

रहोस ्भन् न ेहा�ो चाहना हो ।  �देशको सशुासनलाई पारदिशर्ता जवाफदे�हता र जनतासँगको �म�वत 

सहकायर्को ढाँचामा रूपान्तरण गन� तफर्  यस आव�धक योजनाले मह�व �दएको छ ।   

आधारभतू तथ्या�को अनपुलब्धता र प�रिस्थ�तजन्य  अनेक व्यवधानका बावजदू हा�ो उपलिब्धको मखु्य 

�ेय माननीय मखु्यमन्�ी लगायत सबै मन्�ीज्यू, �देश सभाका माननीय सदस्यज्यहुरु, िजल्ला समन्वय 

स�म�तका पदा�धकार�ज्यूहरू, स्थानीय तहका �मखु, उप�मखुज्यूहरू, मखु्यसिचवज्यू लगायत सबै 

सिचवज्यूहरू र उहाँहरूको कायर्समूह, �वज्ञ व्यि�हरू, पूवार्ञ् चल �वश् व�व�ालयका �वज्ञहरू, िस्वस सरकार 

�वकास सहयोगका �वज्ञहरु र �देश योजना आयोगका पदा�धकार� एवम ्सम्पूणर् कमर्चार�लाई जान्छ । 

�देशका सम्पूणर् नाग�रक, राजनी�तक र व्यावसा�यक संघ संस्थालाई अपनत्वपूणर् ने��त्वदायी सहभा�गता 

जनाएर यो   आव�धक योजनाको उ�ेश्य �ाप् त गन� अ�भयानमा स�रक भइ�दन ुहनु हा�दर्क अ�पल गदर्छु ।  

हामी सबैको साझा संकल्प, मयार्�दत जीवन, सखुी नाग�रकको �नमार्णमा हामीलाई सफलता �मलोस ्। 

 
 
 
 

सबुोधराज प्याकुरेल 

उपाध्यक्ष, �देश योजना आयोग 
  



 

 

प्रदशे योजना आयोग 
 
 
 
 

माननीय मखु्यमन्�ी  शेरधन राई             - अध्यक्ष 

माननीय मन्�ी, आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालय ईन्� बहादरु आङ्बो    - आमिन्�त सदस्य 

माननीय सबुोधराज प्याकुरेल              - उपाध्यक्ष 

माननीय पूणर् कुमार लोक्सोम              - सदस्य 

माननीय �मना भण्डार�               - सदस्य 

�ी सरेुश अ�धकार�, �मखु सिचव             - सदस्य 

�ी दामोदर रेग्मी, सिचव आ�थर्क मा�मला तथा योजना        - सदस्य 

�ी भरत मिण �रजाल, सिचव, �देश योजना आयोग         - सदस्य-सिचव 
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कायर्कारी सारांश 

सगरमाथाको उच्चतम �वन्ददेुिख केचनाको न्यूनतम �वन्दसुम्मको मलुकुकै �वषम भगूोल समेटेको  
र अ��तम �ाकृ�तक र सांस्कृ�तक �व�वधता बोकेको �देश नं. १ राजनी�तक र आ�थर्क दबैु दृ��ले 
नेपालको अ�णी �देश मध्ये पछर् । कृ�ष, उ�ोग, जल�ोत, पयर्टन लगायत क्षे�मा �वकासका 
�शस्त सम्भावना छन ्भन ेआ�थर्क सामािजक �वकासका सूचकहरूमा धेरै स्थल�य असमानताहरू 
प�न छन ्। �देशको �थम आव�धक योजनाले यी �वकासका सम्भावनाहरूको स�ुनयोिजत �वस्तार 
गनर् र असमानतालाई सम्बोधन गद�  सामािजक न्याय स�हतको सम�ृ �देश �नमार्ण गन� बहृत ्
ल�य �लएको छ । "सम�ृ नेपाल, सखुी नेपाल�" को रािष् �य सोचसँग आब� यस आव�धक 
योजनाले "स्वच्छ, सखुी र समनु् नत �देश" तफर्  अ�सर हनु रणनी�तक र कायर्नी�तक आधार 
स्था�पत गछर् ।  

�दगो, समावेशी, समतामूलक, वातावरणमै�ी �देश �वकासका ला�ग तीन वटा रणनी�तक �ाथ�मकता 
�नधार्रण ग�रएका छन ्। प�हलो, कृ�ष, उ�ोग आ�द क्षे�मा उत्पादन र उत्पादकत्वको �दगो व�ृ�; 
दो�ो सामािजक असमानता घटाउन आधारभतू गणुस्तर�य िशक्षा, स्वास्थ्य र सम्ब� सेवा र 
स�ुवधाको स�ुनिश् चतता; ते�ो, रणनी�तक मह�वका गणुस्तर�य सडक, ऊजार्, पयर्टन; व्यविस्थत र 
योजनाब� पूवार्धार स�हतको शहर�करणको �व�र्न गद� �ामीण-शहर� अन्तरसम्बन्धको सदुृढ�करण 
। उिल्लिखत रणनी�तक �ाथ�मकता कायार्न्वयनका ला�ग सशुासन, समावेशीता र वातावरणीय 
अनकूुलन तीन आधारका रूपमा रहने छन ्।  नी�तगत  तथा अन्य पूवार्धार �नमार्ण र सहजीकरणमा 
�देश सरकारको मह�वपूणर् दा�यत्व रहनेछ भने �नजी, सहकार� र गैर-सरकार� क्षे�ले उत्पादन, 
सेवा �वाह र �वतरणका माध्यमबाट रोजगार� अ�भव�ृ�मा �भावकार� भ�ूमका खेल्ने अपेक्षा ग�रएको 
छ ।   

योजना अव�धमा लगानी गनुर्पन� (आ�थर्क वषर् २०७५।७६ को िस्थर मूल्यमा) रु. १४ खबर् ४२ 
अबर् ८ करोड लगानीको �क्षेपण ग�रएको छ । जसमा सावर्ज�नक, �नजी, सहकार� र सामदुा�यक 
क्षे�बाट �मशः ३८.७, ५३.८, ५.५ र २ ��तशत योगदानको अपेक्षा ग�रएको छ । यो 
लगानीबाट आ.व. २०८०-८१ मा ९.७ ��तशत (उत्पादकको मूल्यमा) को आ�थर्क व�ृ�दर 
हा�सल ग�रने अनमुान छ । आधार वषर्को ��तव्यि� आय ९३४ बाट बढेर योजनाको अन्त्यमा 
१६२० अमे�रक� डलर र कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन ५ खबर् ५ अबर् बाट बढेर ८ खवर् ३ अबर् पगु्न े
�क्षेपण ग�रएको छ । यी ल�य हा�सल गनर् संघीय सरकारसँगको सहकायर्मा �देशको �व�, 
राजस्व र लगानी लगायत सम� आ�थर्क नी�तहरू �नद� िशत रहने छन ्।  

�देशको कुल भ-ूभागको २३ ��तशत रहेको कृ�ष क्षे� �देश �वकासकै मेरुदण्ड हो । कृ�ष 
उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ�का ला�ग भ-ूउपयोग नी�त अनरुूपको कृ�ष भ�ूमको उपयोग,  �ा�ा�रक 
खेतीको �व�र्न, उत्पादकत्व व�ृ�का ला�ग क्षमता �वकास र ��व�धको �व�र्न र उत्पादनको 
कृषक-मै�ी भण्डारण र बजार�करणमा जोड �दइएको छ ।  योजना अव�धमा कृ�ष क्षे�को 
उत्पादकत्व बाल� अनसुार ३० ��तशत देिख ५० ��तशत सम्म बढ्ने अनमुान ग�रएको छ । 
खा� तथा पोषण सरुक्षा कृ�ष रणनी�तको अ�भन् न अ� रहनेछ । कृ�ष  उत्पादनका साथसाथै 



 

�वतरण र सेवा �वाहमा सहकार�को संस्थागत �व�र्नलाई �ाथ�मकता �दइएको छ, य��प 
सहकार�को भ�ूमका सरुु अव�धमा सी�मत नै रहने देिखन्छ ।  

�देशको तराई क्षे� कृ�षजन्य र अन्य आयात ��तस्थापक र �नकासी मूलक उ�ोगको यथे� 
सम्भावना बोकेको क्षे� हो । कृ�ष सम्ब� उ�ोगको �व�र्नमा जोड �दइएको छ । उ�ोगमा 
स्वदेशी र वैदेिशक लगानी आक�षर्त गन�, ��तष्पधार्त्मक क्षमता, सीपमूलक र �ा�व�धक दक्षता र 
उ�मशीलता �व�र्न गन� रणनी�त र कायर्नी�तहरू �स्ताव ग�रएको छ । औ�ो�गक क्षे� र 
को�रडोरको �वकासले  औ�ो�गक रोजगार�को �वस्तार हनुे अपेक्षा छ । �देशमा उपलब्ध ख�नज 
�ोतको सम्भाव्यता सव�क्षण र �वकासलाई उ�ोग �व�र्नसँग जो�डनेछ । 

अत्यावश्यक�य  वस्तकुो सहज र �वश् वसनीय वािणज्य र आपू�तर् �णाल� स्था�पत गनर् काननुी 
व्यवस्थाका अ�त�र� रणनी�तक भौ�तक पूवार्धार, भण्डारण र सहकार� समेतलाई प�रचालन गर� 
सपुथ बजार�करणका उपायहरू  अवलम्बन ग�रनेछ । 

�चरु सम्भावना भएर प�न अपेिक्षत �वकास हनु नसकेको प�र��ेयमा पयर्टनलाई �देशको सम�ृ�को 
मह�वपूणर् आधारका रूपमा �लइएको छ । यसका �निम्त पयर्टक�य गन्तव्यको �वकास, 
�व�व�धकरण र �व�र्न, सम्भावना भएका पयर्टक�य वस्त ुर क्षे�को प�हचान र �वकास, पयर्टक�य 
स�ुवधाको स्तर�करण र �ािण्डङ, पयर्टन अथर्तन्� आब� रोजगार�को �वस्तार र संस्थागत समन्वयमा 
नी�तहरू केिन्�त छन ्। आन्त�रक, भारतीय, िचनीया  र अन्य अन्तरार्��य पयर्टकका आवश्यकता 
र चाहनालाई हेरेर पयर्टक�य पूवार्धार र बजार�करणको �वकासमा जोड �दइनेछ । गणुस्तर�य 
पयर्टक�य सेवा र दक्षता अ�भव�ृ�का ला�ग �नजी क्ष�ेलाई सहजीकरण र �ोत्साहन ग�रनेछ ।    

�देशको कुल भ-ूभागको ४३ ��तशत वन क्षे� र १९ ��तशत भ-ूभाग �नकु� वा संरिक्षत क्षे� 
रहे प�न वनको �वतरण र वातावरणीय �भावमा ठूलो �भन् नता छ । वन क्षे�को �दगो व्यवस्थापन, 
जै�वक �व�वधताको संरक्षण, र समदुायलाई लाभको स�ुनिश् चततालाई दृ��गत गर� वनको वैज्ञा�नक 
व्यवस्थापन, वनको उत्पादन र उत्पादकत्वमा व�ृ� गद� आय र रोजगार�को �वस्तार, जै�वक 
�व�वधता र जलाधारको संरक्षण र गैर-काष् ठ उ�म र उत्पादनको �वकासमा जोड �दइनेछ ।  

िशक्षाका क्षे�मा �देशमा पूणर् साक्षरता स�हतको आधारभतू र माध्य�मक तहको िशक्षामा सबैको 
पहुँच स�ुनिश् चत गन� र गणुस्तर�य, सीपमूलक िशक्षालाई रोजगार�सँग आब� ग�रनेछ । िशक्षालाई 
समावेशी र सवर्सलुभ बनाउने, �ा�व�धक र व्यावसा�यक िशक्षा र ता�लमका अवसरमा व�ृ� गन�, 
िशक्षालाई जीवनोपयोगी बनाई रोजगार�सँग आब� गन� र यी सबैका ला�ग संस्थागत पूवार्धारको 
�वकास ग�रनेछ ।  योजना अव�धमा पूणर् साक्षरताका साथै कम्तीमा १५ ��तशत �व�ाथ�ले 
�ा�व�धक, व्यावसा�यक िशक्षा हा�सल गरेको हनुे अपेक्षा ग�रएको छ । 

िशक्षा र स्वास्थ्यलाई मौ�लक हकका रूपमा स्था�पत ग�रएको सन्दभर्मा गणुस्तर�य र समतामूलक 
स्वास्थ्य तथा पोषण �णाल�को �वकास ग�रनेछ । गणुस्तर�य आधारभतू स्वास्थ्य सेवाको पहुँच 
स�ुनिश् चत गनर्, �पछ�डएका क्षे�मा सेवा �वस्तार गनर्, �विशिष् टकृत र रेफरल सेवाको �वस्तार र 
सदुृढ�करण गनर्, आयवु�द जस्ता वैकिल्पक स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य सेवाको मूलधारमा ल्याउन 
र सेवा �वाह गन� �नजी, सहकार� र सामदुा�यक �नकायलाई �नयमन गनुर्का साथै सहकायर् गन� 



 

नी�त �लइनेछ । यसर� �देशमा �व�मान स्वास्थ्य सेवाको असमानतालाई कम गद� कम्तीमा ८० 
��तशत जनताका �निम्त गणुस्तर�य सेवा �वाहको �णाल� �वक�सत हनुे र सबै स्थानीय तहमा १५ 
शैयाको अस्पताल स्था�पत भएको हनुे  अपेक्षा ग�रएको छ । स्वास्थ्यसँग जो�डएको खानेपानी र 
सरसफाइका क्षे�मा गणुस्तर कायम गनर्, चेतना अ�भव�ृ� गनर् अन्तर सरकार� समन्वय र सहकायर्मा 
जोड �दइनेछ । जनसांिख्यक लाभको फाइदा �लन उ�मशीलताको �वकास र जनसंख्या 
व्यवस्थापनलाई �ाथ�मकता �दइनेछ ।    

लै��क समानताको संवैधा�नक �त्याभ�ूतलाई मूतर् रूप �दन म�हलाको सामािजक, आ�थर्क र 
राजनी�तक सशि�करणका �निम्त खास गर� सीमान्तकृत म�हलाको क्षमता अ�भव�ृ� गन�, आधारभतू 
िशक्षा, �जनन स्वास्थ्य र �ा�व�धक सीपमा सहज पहुँच र लै��क मूल �वा�हकरण गद� म�हला 
�हंसाको अन्त्यका ला�ग �भावकार� नी�त कायार्न्वयन ग�रनेछ । त्यसै गर� सामािजक समावेिशता 
स�ुनिश् चत गनर् सकारात्मक �वभेद र आरक्षणका माध्यमबाट �वकासमा पछा�ड परेका समदुायको 
सहभा�गता, सेवा स�ुवधामा पहुँच, सम्मा�नत जीवन स�ुनिश् चत गन� नी�त �लइनछे । जेष् ठ नाग�रक, 
अपा�ता भएका व्यि�, बालबा�लका र �कशोर �कशोर�हरूको आवश्यकता र समस्या केिन्�त 
नी�तहरू �लइनेछ ।  

सामािजक तथा आ�थर्क क्षे�मा यवुाको संलग्नता बढाउन क्षमता �वकासका साथै स्वरोजगार� र 
खेलकुदको �वकासलाई �ाथ�मकता �दइएको छ । �देशको सांस्कृ�तक �व�वधता र प�हचानको 
संवधर्न र संरक्षण गनर् भाषा, संस्कृ�त, धा�मर्क-ऐ�तहा�सक  सम्पदाको �वकास र व्यवस्थापनका 
साथै अनसुन्धान केिन्�त �व�र्नमा जोड �दइएको छ । गैरसरकार� �नकायको आ�थर्क-सामािजक 
�वकासमा �भावकार� र प�रपूरक भ�ूमका सदुृढ ग�रनेछ । 

ती� शहर�करण भइरहेको यो �देशको  बहपुक्षीय �वकासको आधारिशला नै रणनी�तक र गणुस्तर�य 
भौ�तक पूवार्धारको �वकास हो । शहर�करणको स्वरूप, �विृ� र ग�त यसैसँग अन्योन्याि�त रूपले 
जो�डएको छ । व्यविस्थत र अवसरय�ु शहर� र �ामीण �णाल�को �वकास गनर् तराईमा ठूला 
शहर� को�रडोरको योजनाब� �वकास गन�, पहाडी भेगका शहर-बजार समूहलाई शहर� को�रडोरसँग 
आब� गन�, �ामीण बजार केन्�हरूमा पूवार्धार र आ�थर्क अवसरको एक�कृत �वकास गन�, 
पूवार्धारको लगानीलाई एक�कृत मापदण्डका आधारमा �नद� िशत गन�, भ-ूक्षमताका आधारमा �नयोिजत 
शहर� �वस्तारलाई �व�र्न गन�, भवन सं�हताको कायार्न्वयनका साथै जग्गा र आवास �वकासका 
ला�ग संस्थागत संयन्�को �वकास गन�  नी�तलाई �ाथ�मकता �दइएको छ ।    

�देशमा �व�मान कृ�ष क्ष�ेका सम्भावनालाई उजागर गनर् तराईमा ठूला र मझौला र पहाडमा 
�ायः साना �सँचाइ �णाल�को �वकास गन�, �व�मान �सँचाइ �णाल�को �नय�मत सम्भार र पनुः 
स्थापन �णाल�को �वकास गन�, �भावकार� संस्थागत समन्वय र सदुृढ�करण गनर् �देशको �सँचाइ 
नी�त केिन्�त रहनेछ । योजना अव�धमा ४५ ��तशत कृ�ष योग्य भ�ूममा �सँचाइ स�ुवधा पगु्ने 
अपेक्षा छ । जल उत्पन् न �कोपको जोिखम र व्यवस्थापन यो �देशको उच्च �ाथ�मकतामा पन� 
�वषय हो । यसका �निम्त �कोपको जोिखम घटाउन र संस्थागत समन्वय स�हतको जोिखम 
व्यवस्थापन गनर् पूवर् अनभुवका आधारमा कायार्न्वयनका नी�तगत आधार तजुर्मा ग�रएको छ । 



 

जल ऊजार्मा रहेको �चरु सम्भाव्यताका सन्दभर्मा उत्पादन व�ृ�का ला�ग लगानी �व�र्न गन�, 
�सारण र �वतरणको �भावकार� व्यवस्थापन र अन्तर सरकार� समन्वय र �वतरकको क्षमता 
अ�भव�ृ�मा मखु्य रूपले जोड �दइएको छ । योजना अव�धमा �देशमा �व�तु उत्पादन १५०० 
मेगावाट पगु्ने अनमुान छ । जल �व�तुका साथै सौयर् तथा अन्य नवीकरणीय ऊजार् �वकासका 
ला�ग नी�तगत पहल �लइनेछ । 

गणुस्तर�य सडक पूवार्धार र सहज, व्यविस्थत यातायातले �देशको ग�तशील �वकासमा सव�प�र 
मह�व राख्छ । योजनाब� र गणुस्तर�य सडक �वकास योजना कायार्न्वयन गनर्, यातायात 
व्यवस्थापन �णाल�को सदुृढ�करण गनर्, सडक बाहेक वैकिल्पक र मल्ट�मोडल यातायात �णाल� 
को �वस्तार र व्यवस्थापन गनर्का ला�ग नी�तगत र कायार्न्वयनका आधारहरू �नधार्रण ग�रएका 
छन ्। योजना अव�धमा यातायात गरुुयोजना �नमार्ण भई कायार्न्वयनमा आएको हनुे र सबै पा�लका 
सवर्याम सडक सञ् जालमा जो�डएको हनुे अपेक्षा ग�रएको छ ।  यसका साथै योजना अव�धमा 
�वज्ञान र ��व�ध अनसुन्धानको पूवार्धारको �वकास गनुर्का साथै परम्परागत र स्थानीय ��व�धको 
आध�ुनक�करणमा जोड �दइनेछ । सूचना र सञ् चारका क्षे�मा सूचनाको हकको �त्याभ�ूत �दन, 
प�का�रताको �वकास गनर् र �देशलाई �डिजटल �णाल��तर उन्मखु गराउन �ाथ�मकता �दइएको 
छ । 

सशुासनको अनभु�ूत जनस्तरसम्म हनुे िस्थ�तको �नमार्ण गनुर् �देश सरकारको �मखु दा�यत्व हो । 
यसका �निम्त नयाँ ढाँचामा �शास�नक पनुः संरचना गन�, कमर्चार�को क्षमता अ�भव�ृ� गन�, �ष् टाचार 
�नवारणका �निम्त संस्थागत �णाल� स्था�पत गन�, अन्तर सरकार� समन्वयलाई सदुृढ गद� 
जनउ�रदायी र पारदश� सावर्ज�नक �शासनको �वकासमा जोड �दइएको छ । शािन्त-सरुक्षा 
�वकासको �ाथ�मक आधार हनुे भएकाले शािन्त सरुक्षाको व्यवस्थापन, नाग�रक सचेतनाको अ�भव�ृ� 
र मानव अ�धकारको संरक्षणमा �देश योजनाले मह�व �दएको छ । 

अन्तर-सम्बिन्धत �वषयहरूमा ग�रबी �नवारण उन्मखु  सामािजक सरुक्षाको उपय�ु व्यवस्थापन, 
�ोतमा पहुँच र ��व�ध र सीपको �व�र्न गर� ग�रबको रोजगार�मा व�ृ�, सहकार�, सामदुा�यक वा 
करार खेतीमा ग�रब घर-प�रवारको संलग्नता बढाउन जोड �दइएको छ । रोजगार�का क्षे�मा सीप 
र दक्षता बढाउँदै माग र आपू�तर्को स�ुनिश् चतता गर� रोजगार�का अवसर �वस्तार गन�, वैदेिशक 
रोजगार�लाई मयार्�दत र आय मूलक बनाउने र ��मकको हक अ�धकारको संरक्षण गन� नी�त 
�लइनेछ । जलवाय ुप�रवतर्नलाई मध्यनजर गर� वातावरणीय स्वच्छता र सन्तलुन तथा फोहर 
मैला व्यवस्थापन र �दूषण �नयन्�णका साथै जलवाय ुअनकूुलनका पहलहरूमा जोड �दइएको  
छ । एक�कृत �वपद् व्यवस्थापन र �कोप न्यूनीकरण योजना तथा संस्थागत र सरोकारवाला 
�बचको समन्वयमा �वपद् व्यवस्थापन नी�त केिन्�त रहेको छ । 

यथाथर्परक र न�तजामखुी योजना तजुर्मा �णाल�को संस्थागत �वकासका �निम्त गणुस्तर�य तथ्या�को 
स�लन, �शोधन र व्यवस्थापन, योजना ���यामा �दगो �वकास ल�यलाई समा�हत गर� ��तफलको 
न्यायोिचत �वतरण तथा न�तजामखुी अनगुमन र मूल्या�न �णाल�को संस्थागत �वकास गन� तफर्  नै 
�ाथ�मक जोड �दइएको छ । योजना अव�धमा �वकासका �मखु क्षे�हरूमा गरुुयोजनाहरूको �नमार्ण 
र कायार्न्वयन हनुे अपेक्षा ग�रएको छ । 
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प�रच्छेद एक: प�रचय 

१.१ पषृ् ठभ�ूम 

नेपाल� जनताको लामो र पटक-पटकको ब�लदानपूणर् संघषर्बाट नेपालमा संघीय लोकतािन्�क गणतन्�को 
स्थापना भएको छ । सं�वधानसभाबाट �व.सं. २०७२ सालमा नेपालको सं�वधान जार� भए पश् चात ्देश 
नयाँ राजनी�तक चरणमा �वेश गरेको छ । सं�वधान अनसुार नेपाल अ�हले तीन तह (संघ, �देश र 
स्थानीय) को सरकारको व्यवस्था स�हतको सात �देशीय संघीय राज्य भएको छ । सं�वधानले सबै 
�कारका �वभेद र असमानतालाइर् अन्त्य गद� सम्पूणर् नेपाल�लाइर् सावर्भौमस�ा सम्पन् न बनाई आ�थर्क 
समानता, सम�ृ� र सामािजक न्यायको स�ुनिश् चतता गद� समता मूलक समाजको �नमार्ण, लोकतािन्�क 
मूल्य मान्यतामा आधा�रत समाजवाद ��त ��तब� रह� सम�ृ राष् � �नमार्ण गन� प�रकल्पना गरेको छ । 
�देश सरकारको िजम्मेवार� मूलतः अन्तरसरकार समन्वय, �वकास सम्बन्धी कायर् र स्थानीय तहलाइर् 
सहजीकरण गनुर् रहेको छ । 

सन्त�ुलत �वकासको ला�ग आव�धक योजनाको तजुर्मा गन� मखु्य िजम्मेवार�स�हत �देश योजना आयोग 
गठन भएको हो । �देश सरकारले प�हलो आव�धक योजना तजुर्माको �सल�सलामा �ादेिशक योजनाको 
प�हलो �यास स्वरूप यो योजना तयार पारेको छ । यस योजनाले �देशको द�घर्काल�न �वकास योजनाको 
जगको रूपमा समेत काम गन� अपेक्षा ग�रएको छ । 

योजना तजुर्माको ला�ग आवश्यक �ादेिशक तथा िजल्लागत तथ्या�को पयार्� उपलब्धता  नभएताप�न 
सी�मत �ोत र साधनलाई न्यायोिचत �वतरण गर� जनताका असी�मत आवश्यकता �मब� रूपमा पूरा 
गनर् योजनाब� ढ�ले अिघ बढ्न ुआवश्यक छ । समावेशी र सन्त�ुलत �वकासका रणनी�त अवलम्बन 
गद� सामािजक न्यायमा आधा�रत समाजवादउन्मखु �ादेिशक अथर्तन्� �नमार्णको मागर्दशर्नको ला�ग 
आव�धक योजना अप�रहायर् छ । �देश �भ�का स्थानीय तहलाई प�न यस �देशको सम�ृ�को ला�ग 
मागर्दशर्न �दने तथा संघ, �देश र स्थानीय तह �बच सहकायर् र समन्वय अ�भव�ृ� गन� यस योजनाको 
मखु्य ध्येय रहेको छ । 

१.२ संवैधा�नक तथा काननुी व्यवस्था 
सं�वधानले राज्यको तीन तहमा अ�धकारको बाँडफाँट गर� उ� अ�धकार सं�वधान र तत-्तत ्तहका 
काननु बमोिजम हनुे व्यवस्था गरेको छ । सं�वधानको अनसूुची ५ ले ३५ �वषय क्षे� संघको, अनसूुची 
६ ले २१ �वषय क्षे� �देशको र अनसूुची ८ ले २२ �वषय क्षे� स्थानीय तहको एकल अ�धकारका 
क्षे�मा सूिचब� गरेको छ । यसैगर� अनसूुची ७ ले संघ र �देशको साझा अ�धकारका रूपमा २५ वटा 
र  अनसूुची ९ ले संघ, �देश र स्थानीय तहका अ�धकारका साझा सूचीका �व�भन् न १५ वटा �वषय 
क्षे�लाइर् समेटेको छ । 

सं�वधानले �दान गरेका क�तपय मौ�लक हक समेत �देश सरकारको कायर् िजम्मेवार�मा पदर्छन ्। 
सं�वधानले भाग ४ को धारा ५० (३) मा सावर्ज�नक, �नजी र सहकार� क्षे�को सहभा�गता तथा �वकास 
माफर् त उपलब्ध साधन र �ोतको अ�धकतम प�रचालन�ारा ती� आ�थर्क व�ृ� हा�सल गद� �दगो आ�थर्क 
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�वकास गन� तथा �ाप् त उपलिब्धको न्यायोिचत �वतरण गर� आ�थर्क असमानताको अन्त्य गद� शोषण 
र�हत समाजको �नमार्ण गनर् रािष् �य अथर्तन्�लाई आत्म�नभर्र, स्वतन्� तथा उ��तशील बनाउँदै 
समाजवादउन्मखु स्वतन्� र सम�ृ अथर्तन्�को �वकास गन� राज्यको आ�थर्क उ�ेश्य हनुेछ भन् ने व्यवस्था 
गरेको छ । 

अन्तरसरकार �व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार �देश सरकारले सावर्ज�नक खचर्को �ववरण �स्ततु 
गदार् मध्यमकाल�न खचर् संरचना स�हत पेस गनुर्पन� अ�नवायर् व्यवस्था गरेको छ । मध्यमकाल�न खचर् 
संरचना �नमार्णका ला�ग �वकासका �ाथ�मकता स�हत �ोत-साधनको �व�नयोजनको स�ुनिश् चतता गनर् 
आव�धक योजना आवश्यक हनु्छ । 

सं�वधान�ारा �द� अ�धकारको �योग गर� �देश र स्थानीय तहको बहपुक्षीय �वकास गन� मह�वपूणर् 
िजम्मेवार� �देश सरकारमा आएको छ । �देशको �वकास चाहनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गनर् 
योजनाब� �वकास आवश्यक हनु्छ । यसका ला�ग �देश �वकासको मागर्िच�, नी�त र कायर्�मको 
तजुर्मा गर� �मशः कायार्न्वयन गनुर्पन� हनु्छ । 

नेपालको सं�वधानले समाजवादउन्मखु भनेको रािष् �यताको संव�र्न, सामन्ती शोषणका सबै रूप समाप् त 
भएको अवस्था, उत्पादन एवम ्उत्पादकत्वमा ती� व�ृ� भएको अवस्था, राज्यको नतेतृ्वदायी भ�ूमका, 
लगानीमै�ी वातावरणको सजृना (स्वदेशी तथा �वदेशी), �नजी क्षे�लाई रािष् �य अथर्तन्�को मह�वपूणर् 
अ�को रूपमा �वकास गर� रािष् �य पुजँीलाई �व�र्न गरेको अवस्था, उपभो�ावाद� अथर् व्यवस्थामा न्यूनता 
आएको अवस्था, आयात ��तस्थापन र �नयार्त �व�र्न भएको, पयार्प् त रोजगार� सजृना भएको र आ�थर्क 
पर�नभर्रता समाप् त भएको अवस्था, उपलब्ध साधन र �ोतको उच्चतम �योग र न्यायपूणर् �वतरण गरेको 
अवस्था, समावेशी तथा मौ�लक र मानव अ�धकारको संवधर्न गद� लोकतन्�लाई सबल बनाएको अवस्था 
भन् ने बिुझन्छ । समाजवादउन्मखु अथर् व्यवस्थामा आम नाग�रकका ला�ग सामािजक सरुक्षाको व्यवस्था 
ग�रएको हनु्छ । यह� कारणले खचर् अ�ल बढ� हनु्छ र त्यसको ला�ग राजस्वका दर प�न अ�ल बढ� 
रहन्छन ्। ��मकले पयार्प् त मा�ामा �मको मूल्य पाउँछन ्तर सामािजक सरुक्षामा योगदान प�न गनुर् 
पछर् । सम�ृ�को कुरा गदार् �वतरणमा भन्दा प�न उत्पादकत्व व�ृ� र रोजगार� व�ृ�मा ध्यान �दइन्छ । 
समाजवादमखुी अवस्था भनेको समाजवादको �वकास भई नसकेको अवस्था हो । आ�थर्क व�ृ� र 
सामािजक न्याय दवैुलाई एकै पटक समे�टएको अवस्था प�न हो । समाजवादउन्मखु अवस्था भनेको 
लोक कल्याणकार� राज्य व्यवस्था हो । यो शब्दलाई सबैभन्दा प�हले �भयतनामले सन ्१९८६ प�छ 
�योग गरेको �थयो । 

१.३ आव�धक योजनाको उ�ेश्य 
"सम�ृ नेपाल, सखुी नेपाल�" को रािष् �य ल�य हा�सल गनर् सबै �ोत, साधन र �यासलाइर् एक�कृत र 
सवु्यविस्थत रूपमा प�रचालन गर� "स्वच्छ, सखुी र समनु् नत �देश" भन् न े�देशको सोचलाइर् वास्त�वकतामा 
बदल्न ुयस आव�धक योजनाको मूलभतू उ�ेश्य रहेको छ ।  
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१.४ �ादेिशक वस्तगुत िस्थ�त 
(क) भौगो�लक अविस्थ�त र राजनी�तक �वभाजन 

�हमाल, पहाड र तराई तीनै �कारको भौगो�लक धरातल समे�टएको यो �देशमा �वश् वका ६ वटा अग्ला 
�हमिशखर मध्ये संसारकै अग्लो �हमाल सगरमाथा (८,८४८ �म.) लगायत कञ् चनज�ा, ल्होत्से, मकाल ु
र चोय ुपदर्छन ्। यसै गर� नेपालकै सबैभन्दा होचो ठाउँ केचना (५८ �म.) समेत यसै �देशमा पदर्छ 
। यस �देशको कुल क्षे�फल २५,९०५ वगर् �कलो�मटर (मलुकुको कुल क्ष�ेफलको १७.६ ��तशत) 
रहेको छ । कुल क्षे�फलको १८ ��तशत तराईमा र ८२ ��तशत पहाड र �हमाल� �देशमा पछर् । 
संघीय लोकतािन्�क गणतन्� नेपालको �देश नं १ पूव� नेपालका १४ िजल्लालाई समेटेर बनाइएको छ 
। जस अन्तगर्त १ महानगरपा�लका, २ उप-महानगरपा�लका, ४६ नगरपा�लका र ८८ गाउँपा�लका 
गर� १३७ स्थानीय तह छन ्। 

राजनी�तक दृिष् टले यो �देश सचेत र प�रवतर्नकार� नाग�रकको उपिस्थ�त भएको �देश हो । नेपालको 
वामपन्थी आन्दोलनको जन्मभ�ूम रहेको �देशका वीरहरूले लोकतन्�, गणतन्� तथा जनताका सावर्भौम 
अ�धकारका ला�ग शहादत �ाप् त गरेका छन ्। २००७ साल प�छ मलुकुले आधा दजर्न भन्दा बढ� 
�धानमन्�ी यस �देशबाट नै पाएको छ । राजनी�तक प�रवतर्नको नेततृ्वदायी भ�ूमकामा यो �देश नै 
अ�णी रहेको छ । 

(ख) ऐ�तहा�सक, धा�मर्क, सासं्कृ�तक पक्ष 

�कराँत धमर्गरुु  फाल्गनुन्द, �स�रज�ा, बालगरुु षडानन्द, सामािजक अ�भयन्ता योगमाया, स्वामी �पन् नाचायर् 
लगायतका �व�ान ् �वदषुीहरू जन्मेको यो क्षे� ऐ�तहा�सक, सांस्कृ�तक तथा पौरािणक दृिष् टकोणले 
मह�वपूणर् छ । �कराँत राजादेिख महाभारतकाल�न �वराट राजासम्मको राज्य रहेको यो �देशमा धा�मर्क 
शि�पीठहरू तथा पौरािणक मह�वका स्थलहरू पाथीभरा, हलेसी महादेव, बराहक्षे�, दन्तकाल�, 
�स�काल�, �वष्णपुादकुा, �कचक बध, अजुर्नधारा, �पण्डेश् वर� धाम, बौ� धमार्वलम्वीको ��स� स्थल 
सािङ्�ला वा स्वगर् भनी उल्लेख ग�रएको ठाउँ खेम्पालङु तथा तेङ्बोचे गमु्बा तथा �कराँतकाल�न इ�तहास 
र संस्कृ�तसँग जो�डएका धेरै स्थल पदर्छन ्।  

(ग) जनसंख्या 
�देशको जनसंख्या २०६८ को जनगणना अनसुार ४५,३४,९४३ रहेको छ जनु मलुकुको कुल 
जनसंख्याको १७.१ ��तशत हो । जनसंख्याको �वतरण तराईमा ५६ ��तशत र पहाड र �हमालमा ४४ 
��तशत छ । �देशको जनघनत्व १७५ ��त वगर् �क.�म. भए प�न तराईमा ५४९ र पहाड र �हमालमा 
९४ ��त वगर् �क.�म. मा� छ । जनसंख्याको वा�षर्क औसत व�ृ�दर ०.७ ��तशत छ भने २०५८-
२०६८ को अव�धमा ९ वटा िजल्लाको औसत वा�षर्क जनसंख्या व�ृ�दर नकारात्मक रहेको छ । यस 
अव�धमा जनसंख्या व�ृ� इलाममा ०.२६ ��तशत, उदयपरुमा ०.९९ ��तशत, झापामा १.६६ ��तशत, 
मोरङमा १.३५ ��तशत र सनुसर�मा १.९९ ��तशत रहेको छ । 
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िच� १ : उमेर समूह अनसुार जनसंख्याको �वतरण (��तशत) 

 

जनगणना, २०६८ अनसुार �देशमा १५-६४ उमेरको �म गनर् सक्षम जनसंख्या ६१.५ ��तशत छ । 
जनसंख्या �क्षपेणको तथ्या� हेदार् आधार वषर्को ३० वषर्प�छ अथार्त ् �व.सं. २०९८ मा जनसांिख्यक 
संरचनामा धेरै फेरबदल आइसकेको हनुेछ । त्य�त बेला, यो �देशमा काम गन� उमेर समूह (१५-६४ 
वषर्) मा ६९.२ ��तशत, केटाकेट� (१५ वषर् भन्दाम�ुन) २२.३ ��तशत र पाका (६५+ वषर्) ८.५ 
��तशत रहने देिखन्छ ।  

(घ) �ाकृ�तक �ोत तथा जै�वक �व�वधता 
�हमाल, पहाड र तराईको जै�वक �व�वधता, �वश् व �ख्यात गरुाँसको वन लगायत धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक 
मह�वका अन�गन्ती स्थानको स�म स्थल यस �देशमा वातावरणीय �व�वधता प�न �चरु मा�ामा छ । 
�वश् वमा नै अत्यन्त दलुर्भ मा�नएको रातो पाण्डादेिख संसारमा कतै प�न नपाइएको चरा काँडे भ्याकुरसम्मको 
वासस्थान प�न यह� हो । �स्ता�वत लाल�गरुाँस संरक्षण क्षे� (तीनजरेु �मल्के जलजले) लगायत माइपोखर�, 
जामनुखाडी लगायत दजर्नौ �समसार क्षे� तथा बजुर् ताल, सभापोखर� लगायतका तालतलैयाको पयार्वरणीय 
�व�वधता यो �देशको �विशष् टता हो । सगरमाथा रािष् �य �नकु�, मकाल ुवरुण रािष् �य �नकु� तथा 
संरिक्षत क्षे�, कञ् चनज�ा संरिक्षत क्षे�, कोशीटप्प ुवन्यजन्त ुआरक्ष लगायतका �ाकृ�तक सम्पदा प�न 
यसै �देशमा पदर्छन ्। 

(ङ) जातजा�त र भाषाभाषी 
मेचीको �तरदेिख सगरमाथाको िशरसम्म पगु्दा थारू, �धमाल, राजवंशी, सन्थाल, उराव, मिुस्लम, क्षे�ी, 
�ा�ण, नेवार, तामाङ, मगर, राई, �लम्बू, गरुुङ, शेपार्, भोटे, मेचे जस्ता �व�वध जातजा�त तथा �तनको 
फरक-फरक धमर् र संस्कृ�त �लएर यो �देश बसेको छ । �देशमा �शस्त जातीय �व�वधता भएताप�न 
जनसंख्याको ५ ��तशत भन्दा बढ� भएका जम्मा ४ चार जात-जा�त छन ्– क्ष�ेी १४.८ ��तशत, �ा�ण 
१२.१ ��तशत, राई ११.३ ��तशत र �लम्बू ८ ��तशत । �मखु १५ वटा जात जा�तको अंश �देशको 
कुल जनसंख्याको ७८.२ ��तशत छ ।  यो राई र �लम्बू जा�तको ऐ�तहा�सक बसोबासको क्षे� हो । 
नेपालका झन्डै ९४ ��तशत �लम्बू  र ८३ ��तशत राई जा�त यहाँ बसोबास गदर्छन ्  । �देशमा 

३२.९

६१.५

५.६

२२.३

६९.२

८.५

०.
१०.
२०.
३०.
४०.
५०.
६०.
७०.
८०.

१५ बषर् म�ुन १५ देिख ६४ वषर् ६५ वषर् मा�थ

जनगणना, २०६८ अनसुार २०९८ को ला�ग �के्ष�पत
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बसोबास गन� अन्य जातीय समदुायमा मखु्यतः तामाङ ४.७ ��तशत , मगर ४.२ ��तशत, थारू ४.२ 
��तशत, नेवार ३.७ ��तशत, मसुलमान ३.६ ��तशत, गरुुङ १.४ ��तशत, यादव १.३ ��तशत, द�लत 
समदुाय ९.३ ��तशत र अन्य  २१.४ ��तशत  छन ्।  

भाषाका आधारमा नेपाल� ४३.०७ ��तशत, मैथल� ११.१९ ��तशत, �लम्बू ७.३१ ��तशत र थारू 
३.९२ ��तशत छन ्। १५ वटा �मखु भाषा बोल्ने जनसंख्या ९०.३४ ��तशत छ ।जा�तगत �हसाबमा 
ताप्लेजङु, पाँचथर र ते�थमुमा �लम्बू जा�तको बाहलु्य छ भने खोटाङ, इलाम, भोजपरु र सोलखुमु्बमुा 
राईको । यसै गर� झापा र मोरङमा पहाडी �ाह् मणको र संखवुासभा, धनकुटा, ओखलढु�ा र उदयपरुमा 
क्षे�ीको बाहलु्य छ । सनुसर� िजल्लामा थारूको बाहलु्य छ । भाषाका सन्दभर्मा ताप्लेजङु र पाँचथरमा 
�लम्बू भाषीको र अन्य िजल्लामा नेपाल� भाषीको संख्या उल्लेखनीय छ । 

(च) गाहर्स्थ्य उत्पादन र राजस्व 

यस �देशको आ.व. २०७५/७६ को कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन (उत्पादक मूल्यमा) ५ खबर् ०५ अबर् ८४ 
करोड ८ लाख छ । जनु नेपालको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको १७.३ ��तशत हो । केन्��य तथ्या� 
�वभागका अनसुार आ�थर्क वषर् २०७५/७६ मा यस �देशको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा कृ�ष क्षे�को 
योगदान ३७.३ ��तशत रहेको छ । यस �देशको ��त व्यि� आय ९३४ अमे�रक� डलर (नेपालको 
औसत १०४७  अमे�रक� डलर) रहेको छ । राजस्व स�लनको अवस्था हेदार् भन्सार, अन्तःशलु्क, मूल्य 
अ�भव�ृ� कर, आयकर, घरजग्गा रिजस्�ेसन आ�द शीषर्कमा यस �देशबाट जम्मा रु. ४२ अबर् २२ 
करोड राजस्व स�लन भएको देिखन्छ, जनु नेपालको सम्पूणर् राजस्वको ८.८ ��तशत हनु आउँछ । 
भन्सार �बन्दकुो राजस्व बाहेक  यस �देशबाट जम्मा राजस्व रु. १२ अबर् १२ करोड मा� राजस्व 
स�लन भएको देिखन्छ, जनु मलुकुको गैर भन्सार राजस्वको २.५२ ��तशत मा� हो । यस �देशको 
सम� राजस्व स�लनमा भन्सार �वन्दकुो योगदान ७१.२९ ��तशत छ । 

(छ) उ�ोग र रोजगार� 
�देशमा कुल उ�ोगको संख्या ७३७ (कूल उ�ोगको १८ ��तशत) र लगानी रु ३४२.६ अबर् छ । 
यस मध्ये �वदेशी लगानीमा साना ७३, मझौला ३० र ठूला २२ गर� जम्मा १२५ उ�ोगमा १०२४.३ 
करोड लगानी स्वीकृत भएको देिखन्छ । उ�ोग क्षे�मा �देशमा ७० हजार ६ सयले रोजगार� पाएका 
छन,् जनु कुल औ�ो�गक रोजगार�को क�रब १३ ��तशत हो । लगानीका दृिष् टले यस �देशका उ�ोगमा 
कुल औ�ो�गक लगानीको क�रब २० ��तशत लगानी छ । 

(ज) भ-ूबनोट र उपयोग 

भ-ू�ोत व्यवस्थापनका �हसाबले खेतीका ला�ग बढ� उपय�ु ज�मन तराई र �भ�ी मधेसमा १७ ��तशत 
मा� छ । पहाडमा �भरालो र गरा बनाएर मा� खेती हनुे  ज�मन २४ ��तशत, घाँसपातका �निम्त २४ 
��तशत र वन्यजन्त,ु संरक्षण र पयर्टनका �निम्त १५ ��तशत उपय�ु छ । झन्डै २० ��तशत ज�मन 
अ�त �भरालो वा च�ान वा बरफले ढाकेको छ । 
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(झ) वन तथा �नकुञ् ज 

�देशको कुल ४३ ��तशत भाग वन ज�लले ढाकेको छ । तराईका तीन िजल्लामा १९ ��तशत भभूाग 
मा�ै वन ज�लले ढाकेको छ । यस �देशमा सगरमाथा, मकाल ुवरुण, क�नज�ा र कोशीटप्प ुगर� ४ 
वटा रािष् �य �नकु� र आरक्ष छन ्। �देशको १९ ��तशत भभूाग यसले ढाकेको छ । 

(ञ) जल तथा ऊजार् 
जल तथा ऊजार्को यस �देशमा �शस्त सम्भावना रहेको छ । १७ स-साना आयोजनाबाट हाल १३६.९ 
मेगावाट �व�तु ्उत्पादन भइरहेको छ भन ेअन्य ५२१.३ मेगावाट �नमार्णाधीन अवस्थामा छन ्। 
२१७५.९ मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययनका चरणमा छन ्। हालै िशलान्यास भएको अरूण-३ 
को �नमार्ण पश् चात ्यो �देश जल�व�तु उत्पादनका दृिष् टले मलुकुकै धनी �देशमध्ये एक हनुेछ । 

(ट) कृ�ष र �सँचाइ 

�देशको कुल भ-ूभागको २३ ��तशत कृ�ष क्षे� पदर्छ । ३८.६ ��तशत कृ�ष भ�ूममा �सँचाइ स�ुवधा 
पगेुको छ, जसको अ�धकांश भभूाग (८७ ��तशत) तराईका तीन िजल्ला झापा, मोरङ र सनुसर�मा पछर् 
। खा�ान् न उत्पादनका दृिष् टले यो �देश आत्म�नभर्र मा� होइन अन्य �देश र �छमेकमा समेत �नयार्त 
गन� है�सयत राख्दछ । धान, मकै, कोदो, फापर, गहुँ र जौमा ३ लाख मे��क टनभन्दा बढ� बचत 
हनु्छ । यो �देशको उपभोगलाई चा�हने भन्दा ३७ ��तशत बढ� हो । 

(ठ) पूवार्धार 

यो �देशमा २,३८९ �क.�म. पूवर्-पि�म र उ�र दिक्षण रणनी�तक सडक छन ्। ११,८३७ �क.�म. 
िजल्ला र स्थानीय सडक छन ्। यी मध्ये कालोप�े सडक १० ��तशतभन्दा प�न कम  छ । यस 
�देशका १३ वटा �वमानस्थल मध्ये �वराटनगर र तिुम्लङ्टारका अ�त�र� चालू अवस्थाका ८ वटा साना 
�वमानस्थल छन ्। 

(ड) मानव �वकास 
मानव �वकास (द�घर् जीवन, ज्ञानमा पहुँच र रा�ो जीवनस्तर)का �निम्त चा�हने आयका दृिष् टले नेपालको 
औसतभन्दा यो �देशको िस्थ�त रा�ो देिखन्छ । �देशको मानव �वकास ०.५०४ छ । बहआुया�मक 
ग�रबी औसत १९.७ ��तशत (रािष् �य २८.६ ��तशत) छ । यस �देशको औसत आय ु७०.७  वषर् 
रहेको छ । त्यसैगर� यस �देशको साक्षरता दर ७१.१ ��तशत रहेको छ भने परुुष साक्षरता दर ७९.३ 
��तशत र म�हला साक्षरता दर ६३.९ ��तशत रहेको छ ।  

१.५ सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर र चनुौती �वश् लेषण  
उपरो� वस्तिुस्थ�तको �वश् लेषणबाट �देशको सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर र चनुौती �नम्न अनसुार 
आकलन गनर् स�कन्छ: 

सबल पक्ष कमजोर पक्ष 

• सबै समदुायको साझा फूलबार�को रूपमा  
रहन ु। 

• �देशको संस्थागत क्षमता कमजोर हनु ु। 
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सबल पक्ष कमजोर पक्ष 

• राजनी�तक स्था�यत्व, �देशमा स्पष् ट 
बहमुतको सरकार हनु ु। 

• �देश सञ् चालन सम्बन्धी २५ आधारभतू 
काननु पा�रत हनु ु।  

• वा�षर्क बजेट तथा कायर्�म कायार्न्वयन 
���यामा जान ु। 

• औ�ो�गक �वकास अ�णी स्थानमा रहन ु।  
• उच्च मूल्यका कृ�षजन्य उत्पादनको 

उपलब्धता हनु ु। 
• तराइर् क्षे�मा पूवार्धार (सडक, �सँचाइ 

आ�द) को  सापेिक्षक उपलब्धता बढ�  
हनु ु। 

• �ाकृ�तक, धा�मर्क, सांस्कृ�तक, र साह�सक 
पयर्टक�य स्थल उपलब्ध हनु ु। 

• जनसांिख्यक बनौटमा काम गन� उमेरको 
जनसंख्या उल्लेखनीय संख्यामा हनु ु। 

• �देशको साक्षरता दर रािष् �य साक्षरता दर 
भन्दा बढ� हनु ु। 
 

• �देशको �शास�नक प��त र ���या 
स्था�पत भई  नसक्न ु। 

• �देशका क�तपय अ�धकार क्षे�का बारेमा 
�स्टता आई नसक्न ु।  

• �देशको आ�थर्क �वकासको स्पष् ट र 
एक�कृत सोचको �वकास भई नसक्न ु। 

• सं�वधान अनसुार संघीय सरकारले तजुर्मा 
गनुर् पन� �देशसम्बन्धी ऐन, काननु तजुर्मा 
भई नसक्न ु।  

• कमर्चार�मा अिस्थरता रह� रहन ु। 
• �देश कायार्लय सञ् चालन र कायर् 

सम्पादनका ला�ग आवश्यक भौ�तक 
पूवार्धारको कमी हनु ु। 

 

अवसर चनुौती 

• �देशको प�हलो सरकार भएकाले आफैबाट 
शरुू गन� अवसर हनु ु। 

• �देश अनकूुल काननु, संरचना र 
कायर्�णाल� स्था�पत गन� र नी�तगत आधार 
बनाएर अिघ बढ्ने अवसर     हनु ु। 

• यथेष् ट संख्यामा उपलब्ध यवुा �मशि�लाई  
उपयोग गन� अवसर उपलब्ध हनु ु। 

• स्थानीय तहमा �नवार्िचत नेततृ्वका कारण 
सजृनशील काम गन� अवसर �व�मान  
हनु ु। 

• तराइर्का िजल्लामा कृ�ष उत्पादन र 
उत्पादकत्वमा व�ृ�का �शस्त सम्भावना 
रहन ु।  

• संघीयकरणको सङ्�मण व्यवस्थापन गनुर् । 
• �वकासका सम� क्षे� र पक्षलाइर् एक 

आपसमा जोडेर �वकासको एक�कृत खाका 
�नमार्ण गनुर् । 

• आ�थर्क �ोतको व�ृ� तथा प�रचालन गनुर् । 
• �देश �वकासमा बाह् य लगानी आक�षर्त  

गनुर् । 
• उच्च जन अपेक्षाको प�रपू�तर् र व्यवस्थापन 

गनुर् । 
• सावर्ज�नक �शासनलाई वैज्ञा�नक, पारदश� र 

जबाफदेह� बनाई सशुासनको �त्याभ�ूत  
गनुर् । 
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अवसर चनुौती 

• �विशिष् टकृत कृ�ष, जै�वक �व�वधतामा 
आधा�रत अग्यार्�नक खेतीको अवसर हनु ु।   

• िचया, अल�ची लगायतका उच्च मूल्यका नगदे 

बाल�को �वस्तार गनर् स�कने व्यापक सम्भावना 
रहन ु। 

• कृ�षमा आधा�रत औ�ोगीकरण र �शोधन 

उ�ोगको सम्भावना रहन ु।  

• अन्तरार्िष् �य व्यापार र साम�ु�क पहुचँको �मखु 

�बन्द ुहनु ु। 

• जल�ोतको �चरु सम्भावना हनु ु। 

• �वश् वमा उत्कृष् ट गन्तव्यको रूपमा स्था�पत हनु े
गर� पयर्टनको �चरु सम्भावना हनु ु। 

• पहाड र तराइर्को अथर्तन्�लाइर् पारस्प�रक लाभ र 

प�रपूरक सहयोग पगु्ने गर� साधन �ोत प�रचालन 

गन� अवसर हनु ु। 

• व्यविस्थत शहर�करण माफर् त एक�कृत सेवा 
�दान गन� अवसर हनु ु। 

• सावर्ज�नक क्षे�को सूचना र सेवालाई एक 
�ार �णाल� माफर् त �वाह गनुर् । 

• �वशेषगर� कृ�षजन्य उत्पादनलाई भण्डारण 
तथा बजार�करणको वैज्ञा�नक व्यवस्थापन 
गनुर् । 

• �वदेिशने जनशि�लाई �देशमै अवसर 
उपलब्ध गराउन ु। 

• �ाकृ�तक �वपद्को वैज्ञा�नक व्यवस्थापन गर� 
वातावरणीय सचेतना जगाउन ु। 

• संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गर� िशक्षा तथा 
स्वास्थ्यको गणुस्तरमा अ�भव�ृ� गनुर् । 
 

१.६ योजना तजुर्मा ���या 
(क) सोचको �वकास  

आ�थर्क वषर् २०७५/७६ को नी�त तथा कायर्�मले �देश �वकासका गरुुयोजना तजुर्मा गन� उल्लेख भए 
अनसुार �देश सरकारले द�घर्काल�न �वकासका �न�म� �देश �वकास योजना तजुर्मा गन� ���या अिघ 
बढाएको । 

(ख) �नद�शक स�म�त 
मखु्यमन्�ीको अध्यक्षतामा �देश सरकारका मन्�ीहरू, �देश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, �मखु सिचव 
(�देश सरकार), सिचव (आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालय), �देश स्तर�य िजल्ला समन्वय 
स�म�त/नगरपा�लका/गाउँपा�लका महासंघका �मखु वा ��त�न�ध सदस्य रहने गर� �नद�शक स�म�तको 
गठन ग�रएको । सहजकतार् (�वज्ञ समूह) आमिन्�त सदस्य रहने र �नद�शक स�म�तको सदस्य सिचवको 
रूपमा �देश योजना आयोगका सिचव रहने व्यवस्था गर� आव�धक योजना तजुर्मा ���या सचुारु  
ग�रएको । 

(ग) �ा�व�धक स�म�त 
�देश आव�धक �वकास योजना तजुर्माका ला�ग �देश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा, �देश 
योजना आयोगका सदस्यहरू, �देश सरकारका �मखु सिचव र �वषयगत मन्�ालयका सिचवहरू सिम्म�लत 
स�म�तको गठन भएको । योजना आयोग गठन पूवर् यो स�म�तको संयोजकत्व �देश सरकारका �मखु 
सिचवले गन� व्यवस्था रहेको । 
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(घ) सल्लाहकार स�म�त 
�देश �वकास योजना तजुर्मा ���यालाइर् �ा�व�धक पक्षमा मागर्�नद�शनका ला�ग व�रष् ठ योजना�वद् तथा 
लब्ध��त��त व्यि�त्वहरू रहेको स�म�त गठन गर� समय समयमा सझुाव �लइँदै प�रमाजर्न  
ग�रएको । 

(ङ) �ारिम्भक अवधारणाको �नमार्ण 
�देशका �वषयगत मन्�ालयबाट �देश कायर् �वभाजन �नयमावल� अनसुार आ-आफ्ना कायर्क्षे�मा पन� 
�वषय क्षे�मा �ारिम्भक अवधारणाप�को �नमार्ण गर� अवधारणाप�लाइर् �ारिम्भक आधार मानी थप 
�वश् लेषणको कायर् अिघ बढाइएको  । 

(च) �वज्ञ समूहको गठन 
आव�धक योजनामा समावेश हनुे �वषय क्षे�मा मन्�ालयबाट �नमार्ण भएका �ारिम्भक अवधारणालाई 
उन् नत बनाउन मखु्य-मखु्य �वषयहरूमा �वषयगत �वज्ञ समूह गठन गर� सम्बिन्धत क्षे�को �वषयगत 
तथ्या� स�लन तथा वस्तिुस्थ�त, चनुौती र सम्भावना �वश् लेषण स�हत �ारिम्भक अवधारणाप�मा थप 
प�रष्कृत गन� कायर् ग�रएको ।  

(छ) सहभा�गतामूलक परामशर् ���या 
आव�धक योजनाको �ारिम्भक अवधारणाप�लाइर् �देशको �व�भन् न भगूोलमा कायर्शालाको आयोजना गर� 
स्थानीय तह, �देश सभा तथा संघीय संसदका जन��त�न�ध, राजनी�तक दलका ��त�न�ध, सरोकारवाला, 
नाग�रक समाज एवम ्संघ संस्था र �वकास साझेदारसँग अथर्पूणर् संवाद गर� �ाप् त उपय�ु सझुावलाई 
समावेश ग�रएको । 

(ज) आधारप�को �नमार्ण 
सहभा�गतामूलक योजना तजुर्मा तथा परामशर् कायर्शालाहरूबाट �ाप् त सझुाव तथा पषृ् ठपोषणमा सम्बिन्धत 
�वषयगत मन्�ालयबाट पनुः आवश्यक प�रमाजर्न एवम ्प�रष्कृत गर� �ाप् त दस्तावेजलाइर् �देश योजना 
आयोगले एक�कृत स्वरूप �दान गर� मस्यौदा तजुर्मा ग�रएको �थयो । मस्यौदामा �देश �वकास प�रषदमा 
बहृत ्छलफल गर� �ाप् त सझुावहरू समेटेर आव�धक योजनाको आधार प� �नमार्ण ग�रएको । 

(झ) �थम योजनाको �नमार्ण 

योजना तजुर्माको �ममा सम्बिन्धत मन्�ालय र �वज्ञहरूलाइर् संलग्न गराएर योजनामा समावेश गनर् �मखु 
आयोजना, कायर्�म तथा न�तजा खाका तयार गर� योजनाको �वस्ततृ स्वरूप तयार ग�रएको छ । 
आव�धक योजनाको कायार्न्वयन �भावकार� बनाउन आ�थर्क वषर् २०७६/७७ देिख �ारम्भ हनुे गर� 
मध्यमकाल�न खचर् संरचना समेत तयार ग�रएको । 

१.७ योजना तजुर्माका आधार 
�देशको आव�धक योजनाका मागर्दशर्क आधार देहाय बमोिजम रहेका छन ्: 
(क) नेपालको सं�वधान, 
(ख) �व�मान ऐन �नयम, 

(ग) �व�मान रािष् �य तथा �ादेिशक नी�त, 
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(घ) रािष् �य / �ादेिशक द�घर्काल�न सोच, 

(ङ) रािष् �य आव�धक योजना, 
(च) �दगो �वकासका ल�य लगायत नेपालले अन्तरार्िष् �यस्तरमा गरेका ��तब�ता, 
(छ) नेपाल सरकारका मागर्�नद�शन, 

(ज) �देशको मखु्य समस्या र सम्भावना, 
(झ) �देश सरकारमा सहभागी दलहरूको चनुावी घोषणा-प� । 

१.८ सीमाहरू  
(क) योजना तजुर्माको ���या 
रािष् �य योजना आयोगले �देश स्तर�य योजना तजुर्मा �दग्दशर्न (नमनुा) २०७५ जार� गनुर् अगावै यस 
आव�धक योजना तजुर्माको ���या आरम्भ भइसकेकाले सकेसम्म तादात्म्य �मलाउने �यास  
ग�रएको छ । 

(ख) अध्ययन �वश् लेषण 

�देशको अ�ाव�धक सूचना र तथ्या� स�हतको वस्तगुत �ववरण तयार हनु नसकेको, �देशगत कायर्�णाल� 
भखर्रै मा� आरम्भ भएकाले मन्�ालयहरूमा तथ्या� तथा सूचना अत्यन्त न्यून मा�ामा रहेको, खण्डीकृत 
तथ्या�को कमीका �बच उपलब्ध तथ्य-तथ्या�मा सी�मत भएर योजना तजुर्मा ���या अवलम्बन ग�रएको 
छ । 

(ग) कायर्क्ष�ेगत अस्पष् टता 
�देशको कायर्क्षे�का क�तपय �वषयमा अ�ा�प अस्पष् टता �व�मान रहेकोले �देश तहमा �लइने क्षे�गत 
�वकासका पहल स्पष् ट रूपमा �स्ततु गनर् क�ठनाइ रहेको छ । 

  



[11] 

प�रच्छेद दईु: आव�धक योजनाको समिष् टगत सोच, ल�य, लगानी र 

�ोतको बाडँफाटँ 

२.१ पषृ् ठभ�ूम 
नयाँ राजनी�तक संरचना अनरुूप तीनै तहका सरकार गठन भई ��यािशल भएका छन ्। �देश सरकारले 
सं�वधानका अ�धकार सूची बमोिजमका कायर् सवु्यविस्थत र योजनाब� रूपमा सम्पादन गन� उ�ेश्यले  यो 
आव�धक योजना तजुर्मा गरेको छ । यस योजनाले नेपालको द�घर्काल�न सोच २१०० (�व.सं.) र पन्�� 
योजनाले प�रलिक्षत गरेका ल�य र उ�ेश्य हा�सल गनर् सहयोग परु् याई �देशको सम�ृ� र सम��मा देशकै 
सम�ृ�मा सहयोग परु् याउने ध्येय �लएको छ ।  

२.२ पन्�� रािष् �य योजनासगँको आब�ता 
पन्�� रािष् �य योजनाले "सम�ृ नपेाल, सखुी नपेाल�" को द�घर्काल�न सोच �लएको छ । नेपालले 
अन्तरार्��य स्तरमा गरेको ��तब�ता बमोिजम सन ्२०२१ मा अ�त कम �वक�सत मलुकुबाट �वकासशील 
मूलकमा स्तरोन् न�त गन� र सन ्२०३० सम्ममा �दगो �वकास ल�य हा�सल गद� मध्यम आयस्तर भएको 
मलुकुमा पगु्ने द�घर्काल�न ल�य तफर्  रािष् �य योजना �न�दर्ष् ट रहेको छ ।  

"सम�ृ नपेाल, सखुी नपेाल�" को सोचलाई मूतर् रूप �दन १० वटा द�घर्काल�न रािष् �य ल�य �नधार्रण 
गरेको छ । ‘सम�ृ�’ का सूचकहरुमा (१) सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार एवम ्सघन अन्तर आब�ता, 
(२) मानव पुजँी �नमार्ण तथा सम्भावनाको पूणर् उपयोग, (३) उच्च र �दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व, 
(४) उच्च र समतामूलक रािष् �य आय र ‘सखु’ को ल�य सूचकमा (१) प�रष्कृत तथा मयार्�दत जीवन, 
(२) सरुिक्षत, सभ्य र न्यायपूणर् समाज, (३) स्वस्थ र सन्त�ुलत पयार्वरण, (४) सशुासन, (५) सबल 
लोकतन्� र (६) रािष् �य एकता, सरुक्षा र सम्मान रहेका छन ्। 

उ� ल�य �ािप् तका ला�ग देहाय अनसुारका आठ वटा द�घर्काल�न रािष् �य रणनी�तहरू �लएको छ : 
१. ती�, �दगो र रोजगार मूलक आ�थर्क व�ृ� गन�,  
२. सलुभ तथा गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवा र िशक्षाको स�ुनिश् चत गन�, 
३. आन्त�रक तथा अन्तरदेशीय अन्तर आब�ता एवम ्�दगो शहर/बस्ती �वकास गन�, 
४. उत्पादन र उत्पादकत्व अ�भव�ृ� गन�, 
५. पूणर्, �दगो र उत्पादनशील सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण गन�, 
६. ग�रबी �नवारण र आ�थर्क सामािजक समानता स�हतको न्यायपूणर् समाज �नमार्ण गन�, 
७. �ाकृ�तक �ोतको संरक्षण र प�रचालन तथा उत्थानशीलता �वकास गन�, 
८. सावर्ज�नक सेवाको सदुृढ�करण, �ादेिशक सन्तलुन र रािष् �य एकता �व�र्न गन� । 

पन्�� रािष् �य योजना अनरुूप �देश योजनाको सोच, ल�य, उ�ेश्य, रणनी�त र कायर्नी�त �न�दर्ष् ट रहेका 
छन ्। 
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२.३ �देशको द�घर्काल�न सोच 
"स्वच्छ, सखुी र समनु् नत �देश" 

२.४ द�घर्काल�न सोचका आधार 
द�घर्काल�न सोचलाइर् देहाय बमोिजम तीन मूल स्तम्भमा वग�करण ग�रएको छः 

१. स्वच्छ २. सखुी ३. समनु् नत 

३.१ स्वस्थ र सन्त�ुलत 

पयार्वरण 

२.१ प�रष्कृत तथा 

मयार्�दत जीवन 
१.१ उच्च र समतामूलक आय 

३.२ आधारभतू सरसफाइ 

स�ुवधा 

२.२ सभ्य र न्यायपूणर् 

समाज  

१.२ मानव पुजँी �नमार्ण तथा सम्भावनाको 

पूणर् उपयोग  

३.३ नवीकरणीय ऊजार् २.३ सशुासन  
१.३ सवर्सलुभ तथा आध�ुनक पूवार्धार एवम ्

सघन अन्तर आब�ता 

३.४ जै�वक कृ�ष २.४ जीवनस्तर  १.४ उच्च र �दगो उत्पादन र उत्पादकत्व 

२.५ समिष् टगत ल�य 
"सामािजक न्याय स�हतको सम�ृ �देश �नमार्ण हनु"े 

२.६ समिष् टगत उ�ेश्य 
(क) उत्पादनमखुी क्षे�मा लगानी व�ृ� गर� आय र मयार्�दत रोजगार�का अवसरमा व�ृ� गनुर् । 
(ख) िशक्षा, स्वास्थ्य र सामािजक सरुक्षामा गणुात्मक सधुार गद� उन् नत मानव संसाधन �वकास एवम ्

समता मूलक समाजको आधार �नमार्ण गनुर् । 
(ग) गणुस्तर�य �दगो भौ�तक पूवार्धारको �वकास गनुर् । 
(घ) जलवाय ुअनकूुलन गद� वन, वातावरण, जलाधार र जै�वक �व�वधताको संरक्षण गनुर् । 
(ङ) सशुासनको अ�भव�ृ� गनुर् । 

२.७ प�रमाणात्मक ल�य  
�थम पञ् चवष�य योजनाका मखु्य प�रमाणात्मक ल�य देहायको ता�लका ४ मा �स्ततु ग�रएको छ: 

ता�लका १ : आव�धक योजनाका �मखु ल�य 

�.सं. सूचक एकाइ 
आ.व. २०७५/७६ 

को यथाथर् 
योजना अव�धको औषत 

ल�य 

आ�थर्क के्ष� 

१ आ�थर्क वृ��दर ��तशत (िस्थर मूल्य) ४.५ ९.७ 

२ 
कुल गाहर्स्थ्य  उत्पादन 
(उत्पादकको मूल्यमा) 

रु. (करोडमा) ५०,५८४  ८०,३५६*  

३ कृ�ष के्ष�को वा�षर्क औसत ��तशत ३.७ ५.६ 
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�.सं. सूचक एकाइ 
आ.व. २०७५/७६ 

को यथाथर् 
योजना अव�धको औषत 

ल�य 

वृ��दर 
 (क) कृ�ष तथा वन   ५.२ ५.५ 
 (ख) मत्स्यपालनको वृ��दर  ११.१ १२ 

४ 
गैर कृ�ष के्ष�को वा�षर्क 
औसत वृ��दर 

��तशत ५.२ ११.५ 

 (क) उ�ोग के्ष� ��तशत ४.९ १४.२ 

 (ख) सेवा के्ष� ��तशत ५.३ १०.२ 

५ ��त व्यि� आय१ अमे�रक� डलर ९३४ १,६२० 

६ म�ुास्फ��त५ ��तशत ५.५  ६१  

सामािजक के्ष� 

७ 
ग�रबीको रेखा म�ुन रहेको 
जनसंख्या१ 

��तशत १२.४ ११ 

८ 
बह-ुआया�मक ग�रबीको 
जनसंख्या१  

��तशत १९.७ १४ 

९ 
मानव �वकास सूचका� (सन ्
२०१४)४ 

सूचका� ०.५०४ ०.६०० 

१० 
आ�थर्क असमानता-सम्पि�मा 
(Gini)३ 

सूचका� ०.३५ ०.३२ 

११ 

आम्दानीमा मा�थल्लो १० र 
तल्लो ४० ��तशत 
जनसंख्याको अनपुात (Palma 
Index)  

अनपुात १.०१ ०.९० 

१२ लै��क �वकास सूचका�२ सूचका� ०.९२५ ०.९६३ 

१३ साक्षरता दर३ ��तशत ७९.१  ९९ 

१४ खदु भनार् दर६ ��तशत ९५ ९९ 

१५ 
अपेिक्षत आय ु(जन्मेको 
समयमा)१ 

वषर् ७०.७  ७३.१ 

१६ 
बाल मतृ्यदुर२ (��त हजार 
जी�वत जन्ममा) 

संख्या ३६ २२ 

भौ�तक के्ष� 

१७ कुल सडकमा कालोप�े सडक  �क.�म. १,५४४ ५,००० 

१८ �सँचाइ योग्य भ�ूममा �सचँाइ  ��तशत ५३ ८० 

१९ 
खानेपानी सेवा पगेुको 
जनसंख्या  

��तशत ९० ९९ 

२० �व�तुमा पहुँच �ाप् त प�रवार३ ��तशत ९१.४ ९९.५ 
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�.सं. सूचक एकाइ 
आ.व. २०७५/७६ 

को यथाथर् 
योजना अव�धको औषत 

ल�य 

शासक�य सधुार 

२१ काननुी शासन सूचका�७ सूचका� ०.५३ ०.५८ 

२२ 
सशुासन सूचका� (-२.५ देिख 
२.५ सम्म) 

सूचका� -०.७८ १ 

२३ भ�ाचार अनभु�ूत सूचका�८ सूचका� ३१ ४१ 
*आ.व. २०८०/८१ को कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन 

१ = CBS, २ = मानव �वकास ��तवेदन २०१८, ३ = NDHS, 2016, ४ = रा.यो.आ, ५ = ने.रा.ब�., ६ = Flash Report, ७ = काननुी 

शासन सूचका� २०१८, ८ = �ान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल   

२.८ समिष् टगत रणनी�त  
१. कृ�ष तथा गैर कृ�ष क्षे�को उत्पादन र उत्पादकत्वमा व�ृ� गन� । 
२. समावेशी �वकास स�हतको न्यायपूणर् समाज �नमार्ण गन� । 
३. िशक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभतू सेवा-स�ुवधाको पहुँचमा �वस्तार गन� । 
४. यातायात, �व�तु, �सँचाइ आ�द रणनी�तक मह�वका पूवार्धारहरूको �वकास गन� । 
५. वन, वातावरण, जै�वक �व�वधताको �वकास एवम ्संरक्षण गन� । 
६. जलवाय ुप�रवतर्न अनकूुलनता अ�भव�ृ� एवम ्�भावकार� �वपद् व्यवस्थापन गन� । 
७. दक्ष, उ�रदायी, पारदश� तथा न�तजामूलक �शासनको �वकास गर� सशुासनको �व�र्न गन� । 

२.९ द�घर्काल�न सोचका गन्तव्य सूचक 
"स्वच्छ, सखुी र समनु् नत �देश" स्थापना गन� �देशको द�घर्काल�न सोचका ४-४ वटा क्षे�गत आधारहरू 
तय गर� देहाय बमोिजमका गन्तव्य सूचक �नधार्रण ग�रएका छन:् 
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(क) स्वच्छका गन्तव्य सूचक 

ता�लका २: स्वच्छताका गन्तव्य सूचक 

�.सं. सूचक/ल�य एकाइ 
२०७५/७६ को 

उपलिब्ध 
आव�धक योजनाको गन्तव्य सूचक 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१ वनले ढाकेको के्ष�फल ��तशत ४३.२४ ४३.५० ४३.७५ ४४.०० ४४.३५ ४४.७४ 

२ वाय ु�दूषणको मा�ा (�प.एम. २.५) μg/m3 ५२.९५ ५०.०० ४६.५० ४४.०० ४२.०० ४०.०० 

३ 
ह�रत गहृ ग्याँस उत्सजर्न (यातायात 

तथा उ�ोग के्ष�) 
��तशत १२ ११ १० ९ ८.० ८.० 

४ 
वािणज्य के्ष�बाट ह�रतगहृ  ग्याँस 

उत्सजर्न 
��तशत ५.०० ४.८० ४.५० ४.३० ४.१० ३.८३ 

५ 
कृ�ष के्ष�बाट ह�रतगहृ ग्याँस 

उत्सजर्नको प�रमाण 
गेगाजलु ३,३०२ ३,२५० ३,२०० ३,१५० ३,१०० २,९५० 

६ 
आधारभतू सरसफाइ स�ुवधा पगेुको 

जनसंख्या 
��तशत ६२. ६५ ७० ७३ ७६ ८० 

७ 
ऊजार् उपभोगमा सौयर् तथा अन्य 

नवीकरणीय ऊजार्को अनपुात 
��तशत २ २.२ २.४ २.६ २.८ २.३ 

८ 
ऊजार् उपभोगमा नवीकरणीय ऊजार्को 

अनपुात 
प�रवार संख्या ९,००० ९,५०० १०,००० १०,५०० ११,००० ११,५०० 
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�.सं. सूचक/ल�य एकाइ 
२०७५/७६ को 

उपलिब्ध 
आव�धक योजनाको गन्तव्य सूचक 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

९ 

कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा �वपद् वाट 

भएको क्ष�तको अनपुात (Disaster loss 
as percent of GDP) 

��तशत ०.८१ ०.७ ०.६ ०.५ ०.३५ ०.२० 

१० जै�वक बाल�को अनपुात ��तशत १.९६ २.०० २.१० २.२० २.३५ २.५० 

 

(ख) सखुका गन्तव्य सूचक 

ता�लका ३: सखुका गन्तव्य सूचक 

�.सं. सूचक/ल�य एकाइ 
२०७५/७६ को 

उपलिब्ध 
आव�धक योजनाको गन्तव्य सूचक 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१ 
सशुासनमा आधा�रत न�तजामखुी 

�शासन 

सूचका� (-२.५ देिख 

२.५ सम्म) 
-०.७८ -०.४ ० ०.४० ०.८० १.२५ 

२ �ष् टाचार न्यूनता अनभु�ूत 
सूचका� (० देिख 

१०० सम्म) 
३१ ३४.८ ३८.६ ४२.४ ४६.२ ५० 

३ 
उ�रदा�यत्व, पारदश�ता र �ष् टाचार 

न्यूनीकरण सूचका� 

सूचका� (१ देिख 

६) 
३.० ३.२ ३.४ ३.६ ३.८ ४.० 

४ �वपद् बाट मतृ्य ु ��त लाख ३ २.५ २. १.८ १.७ १.५ 

५ �वपद् बाट सम्प�तमा क्ष�त रु. करोडमा ६२ ५० ४० ३० २५ २० 

६ नाग�रक सन्तिुष् ट अनभु�ूतको सूचका� सूचका� ४.७ ४.९ ५.० ५.२ ५.३ ५.५ 
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�.सं. सूचक/ल�य एकाइ 
२०७५/७६ को 

उपलिब्ध 
आव�धक योजनाको गन्तव्य सूचक 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

७ दतार् भएका अपराध उजरु�को फ��ट ��तशत ६७.५ ७२.० ७७.० ८१.० ८६ ९० 

८ मानव अ�धकार उल्ल�नका घटना संख्या ८४८ ७६३ ६७८ ५९३ ५०८ ४२४ 

९ 
शािन्त सरुक्षाका ला�ग ��तव्यि� 

बजेट 
रुपैयाँ ७४ १७६ १८१ १८६ १९५ २०० 

१० लै��क सशि�करण सूचका� ०.५७ ०.५९ ०.६२ ०.६४ ०.६७ ०.६९ 

११ लै��क �हंसा न्यूनीकरण ��तशत २२.२ २१ २० १९ १८ १७ 

१२ लै��क असमानता न्यूनीकरण सूचका� ०.३८ ०.३६ ०.३४ ०.३२ ०.३० ०.२८ 

१३ राजनी�तक सशि�करण सूचका� सूचका� ०.७० ०.७१ ०.७२ ०.७३ ०.७४ ०.७५ 

१४ सामािजक सशि�करण सूचका� सूचका� ०.४८ ०.४९ ०.५ ०.५२ ०.५४ ०.५५ 

१५ आ�थर्क सशि�करण सूचका� सूचका� ०.४३ ०.४४ ०.४६ ०.४८ ०.५० ०.५२ 

१६ बालबा�लकाको जन्मदतार् संख्या ६१ ६५ ७० ७५ ८० ८५ 

१७ 
�कशोर� अवस्थाको �जनन दर 

न्यूनीकरण 
��तशत १६ १२ ८ ६ ५ ४ 

१८ पडु्कोपना भएका बालबा�लका ��तशत ३२.६ ३२ ३१.५ ३१ ३०.५ ३० 

१९ कम तौल भएका बालबा�लका ��तशत २४.४ २४ २३ २२ २१ २० 

२० बालबा�लकामा र�अल्पता ��तशत ५५.२ ५२ ४८ ४५ ४२ ४० 
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�.सं. सूचक/ल�य एकाइ 
२०७५/७६ को 

उपलिब्ध 
आव�धक योजनाको गन्तव्य सूचक 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

२१ म�हलामा र�अल्पता ��तशत ४३.३ ४० ३६ ३४ ३२ ३० 

२२ 
सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षणका 

कायर्�ममा आब� जनसंख्या 
��तशत २७ ३० ३३ ३६ ३९ ४२ 

२३ 
�ादेिशक बजेटमा सामािजक सरुक्षामा 

भएको खचर् 
��तशत ११.३ १२ १२ १२. ५ १३ १३.७ 

२४ सामािजक सरुक्षाको अनभु�ूत सूचका� ४.७ ४.८ ४.९ ५.० ५.१ ५.२ 

२५ 
सरुिक्षत र सम्मान जनक जीवनयापन 

ग�ररहेका जेष् ठ नाग�रक 
��तशत - ४० ४५ ५० ५५ ६० 

 

(ग) समनु् न�तका गन्तव्य सूचक 

ता�लका ४: समनु् न�तका गन्तव्य सूचक 

�.सं. सूचक एकाइ 
२०७५/७६ को 

उपलिब्ध 
आव�धक योजनाको गन्तव्य सूचक 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१ 
कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन (उत्पादकको 

मूल्यमा) 
दश लाखमा ५,०५,८४८ ५,५०,२९१ ६,०२,६६१ ६,६२,४०६ ७,२७,१७० ८,०३,०५३ 

२ 
कृ�ष के्ष�को कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा 

योगदान 
��तशत ३६.७५ ३५.५७ ३४.३६ ३३.०९ ३१.९३ ३०.६९ 

३ 
उ�ोग के्ष�को कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा 

योगदान 
��तशत १९.०६ १९.९२ २०.७८ २१.६९ २२.०६ २३.६१ 
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�.सं. सूचक एकाइ 
२०७५/७६ को 

उपलिब्ध 
आव�धक योजनाको गन्तव्य सूचक 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

४ 
सेवा के्ष�को कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा 

योगदान 
��तशत ४४.१७ ४४.४९ ४४.८५ ४५.२१ ४५.९९ ४५.६८ 

५ वा�षर्क आ�थर्क वृ��दर ��तशत ६.५ ८.७ ९.५ ९.९ १०.१ १०.४३ 

६ ��तव्यि� आय अमे�रक� डलर ९३४ १,०६२ १,१९५ १,३३६ १,४६९ १,६२० 

७ कृ�ष के्ष�को व�ृ�दर ��तशत ३.७ ५.१ ५.४ ५.५ ५.७ ५.९ 

८ गैर कृ�ष के्ष�को वृ��दर ��तशत ५.२ १०.७ ११.२ ११.७ ११.५ १२.१८ 

९ 
सम्पि�मा आधा�रत असमानता जनाउन े
Gini coefficient 

Coefficient  
(०-१) ०.३५० ०.३४४ ०.३३८ ०.३३२ ०.३२६ ०.३२० 

१० 

मा�थल्लो १० र तल्लो ४० ��तशत 

जनसंख्याको आम्दानीको अनपुात 

(PALMA Ratio) 

अनपुात १.०१० ०.९८८ ०.९६६ ०.९४४ ०.९२२ ०.९०० 

११ अपेिक्षत आय ु(जन्म हुँदाको) वषर् ६८.५९ ६९ ७० ७१ ७२.५ ७३.१ 

१२ ५ वषर् म�ुनको बाल मतृ्यदुर 
��त हजार 

जी�वत जन्ममा 
 ३३ ३० २७ २४ २२ 

१३ िशश ुमतृ्यदुर 
��त हजार 

जी�वत जन्ममा 
३१ २९ २७ २४ २२ २० 
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�.सं. सूचक एकाइ 
२०७५/७६ को 

उपलिब्ध 
आव�धक योजनाको गन्तव्य सूचक 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१४ नवजात िशश ुमतृ्यदुर 
��त हजार 

जी�वत जन्ममा 
२२ २१ २० १९ १८ १७ 

१५ 
आधा घण्टाको दूर�मा आधारभतू 

स्वास्थ्य सेवा �ाप् त गन� प�रवार 
��तशत ५१ ५७ ६५ ७० ७५ ८० 

१६ 
कूल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा कृ�ष के्ष�को 

योगदान 
रुपैयाँ अबर्मा १७५.१ १८४.१३ १९४.२१ २०५.०५ २१६.८८ २२९.६८ 

१७ बहआुया�मक ग�रबीमा रहेको जनसंख्या ��तशत १९.७ १८ १७ १६ १५.१ १४ 

१८ �व�तुमा पहुँच �ाप् त प�रवार ��तशत ९१.४ 93.4 95.5 98 १०० १०० 

१९ आधारभतू खानेपानी पगेुको जनसख्या ��तशत ९७.१ ९८ ९८ ९९ ९९ ९९ 

२० सरुिक्षत खानेपानी पगेुको जनसंख्या ��तशत १५ १७ १९ २१ २३ २५ 

२१ 
आधा घण्टाको दूर�मा यातायातको पहुँच 

भएको जनसंख्या 
��तशत ७८ ८२ ८६ ८९ ९२ ९५ 

२२ सडक घनत्व 

(�क.�म. /  

१०० वगर् 

�क.�म.) 

४५.६९ ४८ ५१ ५४ ५७ ६० 

२३ बेरोजगार� दर ��तशत १०.२ ९.२० ८.३० ७.३० ६.४० ५.४० 

२४ �म सहभा�गता दर ��तशत ३७.८० ४२.२० ४६.७० ५१.१० ५५.६० ६०.० 
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�.सं. सूचक एकाइ 
२०७५/७६ को 

उपलिब्ध 
आव�धक योजनाको गन्तव्य सूचक 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

२५ �मको उत्पादकत्व रु. हजारमा १८९.५० २०८.३० २२७.०० २४५.८० २६४.५ २८३.३० 

२६ रोजगार�मा औपचा�रक के्ष�को �हस्सा ��तशत ३६.७० ३८.९० ४१.२३ ४३.७० ४६.३३ ५०.०० 

२७ कुल साक्षरता दर ��तशत ७९.१ ८४ ८८ ९३ ९६ ९९ 

 
(क) आधारभतू  तहको खदु भनार् दर 

(NER) 
��तशत ९१.८५ ९३ ९५ ९७ ९९ १०० 

 
(ख) माध्य�मक तहको खदु भनार् दर पहुँच 

(NER) 
��तशत 

 
४५ 

 
 ५४ 

 
६० 

 
 ६५ ६७ ७० 

२८ 
काम गन� उमेरका �ा�व�धक तथा 

व्यावसा�यक ता�लम �ाप् त जनसंख्या 
��तशत २५ ३० ३५ ४१ ४६ ५० 

२९ उच्च िशक्षामा कुल भनार् दर ��तशत १५.५७ १६.५ १७.५ १९ १९.५ २० 

३० कृ�ष भ�ूमको उत्पादकत्व (�मखु बाल�) मे.ट. ��त हे. ३.०३ ३.४ ३.७ ४.१ ४.५ ४.८ 

३१ 
रोजगार आम्दानीमा लै��क असमानता 
(परुुष : म�हला) 

अनपुात ०.५८:०.४२ ०.५७:०.४२ ०.५७:०.४३ ०.५६:०.४४ ०.५५:०.४४ ०.५५:०.४५ 
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२.१० �वकासमा के्ष�गत भ�ूमका 
(क) सरकार� क्ष�े 

सरकार� क्षे�ले पूवार्धार �वकास�ारा �वकासको आधार �नमार्ण गन�; नी�तगत, काननुी, �नयामक र 
���यागत सधुार तथा सहजीकरण गर� आन्त�रक तथा बाह् य लगानीको वातावरण सजृना गन�; �नजी, 
सहकार�, गैरसरकार� तथा सामदुा�यक क्षे�लाई �वकासमा आब� गराउँदै नेततृ्वदायी भ�ुमका �नवार्ह 
गन�छ । सरकार� क्षे� मूलतः: लोक कल्याणकार� राज्यको अवधारणा अनरुूप आ�थर्क-सामािजक पूवार्धार 
�नमार्ण गन�, सशुासन कायम गन�, अनसुन्धान तथा �वकास गन� र सामािजक न्यायस�हतको आ�थर्क �णाल� 
�नमार्णमा केिन्�त रहनेछ । 

(ख) �नजी क्ष�े 

�नजी क्षे�ले सरकारको एक मह�वपूणर् साझेदारको रूपमा सरकारबाट �सिजर्त व्यावसा�यक वातावरण र 
उपलब्ध �ोत्साहनको उपयोग गद� नवीनतम सोच र ��व�धस�हतको लगानी व�ृ� गर� आय र रोजगार� 
बढाउने तथा ��तस्पधार्को माध्यमबाट दक्षता र उत्पादकत्व व�ृ� गर� सम� आ�थर्क व�ृ�को वाहकको 
भ�ूमका �नवार्ह गन� छ । कृ�ष, औ�ो�गक एवम ्सेवा क्षे�सँग अन्तरसम्बन्ध बढाउँदै आ�थर्क रूपान्तरणमा 
मह�वपूणर् भ�ूमका खेल्ने छ । 

(ग) सहकार� क्ष�े 

सरकारको �त्यक्ष संलग्नता आवश्यक नपन� र �नजी क्षे� आक�षर्त नहनुे क्षे�मा आधारभतू वस्त ुर सेवा 
�वाह स�ुनिश् चत गनर् सहकार� क्षे�को भ�ूमका मह�वपूणर् रहनेछ । खासगर� �ामीण तथा स्थानीयस्तरमा 
जनसमदुायलाई स��ठत गर� आ�थर्क-सामािजक रूपान्तरण गनर् र समावेशी आ�थर्क व�ृ�मा मह�वपूणर् 
भ�ूमका �नवार्ह गन�छ । सहकार�को अ�भयान, स�ाल र शि�लाई उ�म �वकास, रोजगार� सजृना, 
समावेशी आ�थर्क व�ृ�, ग�रबी �नवारण, सामािजक सरुक्षा र समदुायको �वकासमा स��य गराइनेछ । 

(घ) गैरसरकार� संस्था, नाग�रक समाज, सामदुा�यक संघसंस्था र अन्य क्ष�े 

समदुाय लिक्षत कायर्�म सञ् चालनमा समदुाय/उपभो�ाको भ�ूमका उल्लेखनीय रहन्छ भने समूह 
प�रचालन, सचेतनामूलक कायर्�म तथा समदुायमा आधा�रत सेवा �वाह र स-साना पूवार्धार �नमार्णमा 
गैरसरकार� क्षे�को भ�ूमका मह�वपूणर् हनु्छ । �देशको नी�त र �ाथ�मकता�भ� रहेर सामािजक 
प�रचालनको माध्यमबाट स्थानीय साधन, �ोत र सीप �वकास गर� आय आजर्न, रोजगार� सजृना, 
जनचेतना अ�भव�ृ�,  लै��क तथा सामािजक सशि�करण एवम ् नी�त प�ृपोषणमा गैरसरकार� र 
सामदुा�यक संस्थाको भ�ूमका रहनेछ । सावर्ज�नक सेवा �वाहको स्वस्थ �नगरानी, पारदिशर्ता र 
जवाफदेह�ताको पैरवी र  गैरसरकार� तथा सामदुा�यक संस्थाको कायर्लाई �भावकार� एवम ्पारदश� 
बनाउन नाग�रक समाजको मह�वपूणर् भ�ूमका हनुेछ । 
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२.११ आ�थर्क व�ृ�दर र साधन�ोतको व्यवस्था 
२.११.१ आ�थर्क व�ृ�दर 

�देशस्तर�य तथ्या�को न्यूनताका �बच आ�थर्क व�ृ�दर आकलन गनुर् चनुौतीपूणर् देिखएता प�न उपलब्ध 
तथ्या�का आधारमा �देशको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको व�ृ�दरको �क्षेपण ग�रएको छ । लगानीको 
आकलन सीमान्त पुजँी उत्पादन अनपुातको आधारमा �क्षेपण ग�रएको छ । मूल्य अ�भव�ृ� दर अनमुान 
गदार् सन ्२०१०।११ को िजल्लागत संरचना (योगदान) र केन्��य तथ्या� �वभागले �कािशत गरेको 
�ादेिशक कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको तथ्या�लाई आधारको रूपमा �लइएको छ । अथर्तन्�मा 
सन ्२०१०।११ को रािष् �य सीमान्त पुजँी उत्पादन र �ादेिशक अनपुात एउटै भएको अनमुान ग�रएको 
छ । पुजँी �नमार्ण सम्बन्धी तथ्या� �क्षेपण गदार् रािष् �य मूल्य सूचका�लाई आधारको रूपमा �लइएको 
छ । �देशले अपेक्षा गरेको उच्च आ�थर्क व�ृ� हा�सल गनर् क्षे�गत आधारमा मूल्य अ�भव�ृ� (उत्पादन)को 
अनमुान तथा �क्षेपण ग�रएको छ । रािष् �य योजनाको ल�यमा सहयोग परु् याउन र �देश योजनाको 
ल�य हा�सल गनर् उच्च आ�थर्क व�ृ� हा�सल गनुर् आवश्यक छ । यसका ला�ग क्षे�गत आधारमा केह� 
उच्च मूल्य अ�भव�ृ� (उत्पादन) अनमुान ग�रएको छ । 

�वगत ५ वषर्को (आ�थर्क वषर् २०७०।७१ देिख २०७५।७६ सम्मको) �च�लत मूल्यमा क्षे�गत 
औसत व�ृ�दर हेदार् कृ�ष क्षे�को सबैभन्दा कम ६.५ ��तशत, उ�ोग क्षे�को १४.७ ��तशत र सेवा 
क्षे�को १३.२ ��तशत रह� सम� अथर्तन्�को �च�लत मूल्यमा मूल्य अ�भव�ृ� दर १०.७ ��तशत रहेको 
छ । 
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ता�लका ५: �देशको क्ष�ेगत मूल्य अ�भव�ृ� (�च�लत मूल्यमा) 
(रु. दश लाखमा) 

 

�.सं. के्ष�हरू 
आ�थर्क वषर् औसत वृ��दर 

��तशतमा २०७० /७१ २०७१ /७२ २०७२ /७३ २०७३ /७४ २०७४ /७५ २०७५ /७६ 

१. कृ�ष 129,633 137,823 146,488 155,655 165,421 177,952 6.5 
१.१ कृ�ष तथा वन 128,565 136,664 145,137 154,136 163,769 176,095 6.4 

१.२ मत्स्यपालन 1,068 1,159 1,350 1,519 1,651 1,858 11.9 

२. गैर कृ�ष 161,464 180,584 202,084 230,814 264,006 306,188 13.6 

२.१ उ�ोग 46,838 53,078 60,675 70,555 80,969 92,296 14.7 

२.१.१ खानी तथा भगूभर् 
 

1,501 1,621 1,751 1,943 2,225 2,528 11.0 

२.१.२ उ�ोग 20,359 22,945 26,180 29,138 32,693 37,639 12.9 

२.१.३ �व�तु,् ग्याँस तथा पानी 4,383 4,930 5,744 6,357 7,139 8,352 13.5 

२.१.४ �नमार्ण 20,596 23,582 27,001 33,117 38,912 43,776 16.9 

२.२ सेवा 114,626 127,507 141,408 160,260 183,037 213,891 13.2 

२.२.१ थोक तथा ख�ुा व्यापार 34,272 36,328 37,963 39,861 41,894 46,180 5.8 

२.२.२ होटेल तथा रेस्टुराँ 4,845 5,499 5,966 6,831 7,959 9,327 13.8 

२.२.३ यातायात, भण्डारण र  स�ार 17,323 18,311 19,117 20,283 21,579 23,456 6.1 

२.२.४ �व�ीय मध्यस्थता 8,945 10,089 11,179 12,610 14,754 17,412 14.0 
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�.सं. के्ष�हरू 
आ�थर्क वषर् औसत वृ��दर 

��तशतमा २०७० /७१ २०७१ /७२ २०७२ /७३ २०७३ /७४ २०७४ /७५ २०७५ /७६ 

२.२.५ 
घरजग्गा, बहाल, तथा 

व्यापा�रक ��याकलाप 21,320 22,812 24,660 27,151 29,920 33,158 9.3 

२.२.६ सामान्य �शासन तथा  रक्षा 5,512 6,438 7,417 8,745 10,389 12,456 17.6 

२.२.७ िशक्षा 12,226 15,014 18,572 22,844 27,801 33,820 22.6 

२.२.८ 
स्वास्थ्य तथा सामािजक  

कायर् 4,777 5,565 6,150 7,543 8,636 10,025 16.1 

२.२.९ 

अन्य सामदुा�यक, सामािजक 

तथा व्यि�गत  सेवाका 

��याकलाप 
5,406 7,449 10,384 14,392 20,106 28,058 39.1 

कुल मूल्य अ�भव�ृ� (FISIM समेत) 291,097 318,408 348,571 386,469 429,427 484,140 10.7 

�ोत : केन्��य तथ्या� �वभागबाट हालै �कािशत रािष् �य लेखा २०७६ र नेपाल मानव �वकास ��तवेदन २०१४ मा आधा�रत रह� �देश योजना आयोगको गणना र 
�के्ष�पत अनमुान । 

 

 

�वगत ५ वषर्को (आ�थर्क वषर् २०७१।७२ देिख २०७५।७६ सम्मको) आ�थर्क वषर् २०७०।७१ िस्थर मूल्यमा क्षे�गत औसत व�ृ�दर हेदार् कृ�ष क्षे�को 
सबैभन्दा कम ३.७ ��तशत रहेको छ भन ेगैर कृ�ष क्षे�को ५.२ ��तशत रहेको छ । गैर कृ�ष क्षे�मध्ये उ�ोग क्षे�को ४.९ ��तशत र सेवा क्षे�को ५.३ 
��तशत रह� सम� अथर्तन्�को िस्थर मूल्यमा मूल्य अ�भव�ृ� दर ४.५ ��तशत रहेको छ (ता�लका ६) ।  

आ.व. २०७५।७६ लाई आधार वषर् मानेर आ.व. २०८०।८१ सम्मको मूल्य अ�भव�ृ� �क्षेपण ग�रएको छ । जस अनसुार योजना अव�धमा सम� औसत 
आ�थर्क व�ृ�दर ९.७ ��तशतले हनु ेअनमुान छ । �क्षे�पत अनमुान अनसुार कृ�ष क्षे�को औसत वा�षर्क व�ृ�दर ५.६ ��तशत अनमुान ग�रएको छ । यसै 
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गर� उ�ोग तथा सेवा क्षे�को व�ृ�दर �मशः १४.२  र १०.२ ��तशत गर� गैर कृ�ष क्षे�को औसत वा�षर्क व�ृ�दर ११.५ ��तशत  हनुे अनमुान ग�रएको 
छ । 

ता�लका ६ : औ�ो�गक वग�करण अनसुार कुल मूल्य अ�भव�ृ� 

आ.व. २०७०/७१ को िस्थर मूल्यमा 
(रु. दश लाखमा) 

 

�.सं. औ�ो�गक वग�करण 
2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 2075/76 

औसत व�ृ�दर 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
१ कृ�ष  129,633 130,994 131,142 137,919 147,853 155,547 3.7 
१.१ कृ�ष तथा वन 128,565 129,850 129863 136,538 146,369 153,980 3.7 

१.२ मत्स्यपालन 1,068 1,144 1,279 1,381 1,484 1,567 8.0 

२ गैरकृ�ष 161,464 167,020 166,406 181,063 194,606 207,958 5.2 

२.१ उ�ोग 46,838 47,569 44,633 50,018 54,563 59,454 4.9 

२.१.१ खानी तथा उत्खनन 1,501 1,536 1,493 1,698 1,876 2,108 7.0 

२.१.२ �शोधन उ�ोग     20,359   20,434     18,800      20,623  22,281     24,273  3.6 

२.१.३ �व�तु, ग्याँस तथा पानी 4,383  4,417  4,081  4,919  5,205  5,772  5.7 

२.१.४ �नमार्ण 20,596  21,183  20,259  22,777  25,201  27,300  5.8 

२.२ सेवा      114,626  119,450 121,773  131,046  140,043 148,504 5.3 

२.२.१ थोक तथा ख�ुा व्यापार 34,272  35,101 34,350 37,651 41,062 43,600 4.9 

२.२.२ होटेल तथा रेस्टुराँ 4,845 5,006 4,522 4,853 5,327  5,653  3.1 

२.२.३ यातायात, संचार र भण्डारण 17,323  18,403  18,774  20,021  21,104 22,278 5.2 

२.२.४ �व�ीय  मध्यस्थता 8,945  9,205  9,992  10,900  11,596  12,195  6.4 

२.२.५ �रयल इ�ेट भाडा तथा व्यावसा�यक सेवाहरू 21,320  21,484  22,283  23,547  24,781  26,438  4.4 
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�.सं. औ�ो�गक वग�करण 
2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 2075/76 

औसत व�ृ�दर 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

२.२.६ सावर्ज�नक �शासन र रक्षा  5,512  6,000  6,151  6,708  7,350  7,793  7.2 

२.२.७ िशक्षा  12,226  12,849  13,791  14,694  15,404  16,178  5.8 

२.२.८ स्वास्थ्य र सामािजक कायर् 4,777  5,320  5,493  5,896  6,269  6,738  7.1 

२.२.९ अन्य सामदुा�यक, सामािजक तथा व्यि�गत सेवाहरू 5,406  6,082  6,417  6,775  7,150  7,630  7.1 

 कुल मूल्य अ�भवृ��  291,097 298,014 297,548 318,982 342,459 363,505 4.5 
नोट : औषत जनसंख्या वृ��दर ०.७ ��तशत, नेपाल� रुपैयाँको अनपुातमा अ�मरक� डलरको तलुनामा �व�नमयको वा�षर्क  वृ��दर ३ ��तशत  

�ोत : नेपाल मानव �वकास ��तवेदन, २०१४ र केन्��य तथ्या� �वभागबाट �कािशत रािष् �य लेखा तथ्या�, २०७६ । 
 

योजना अव�धको क्षे�गत मूल्य अ�भव�ृ� र कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन यस �कार रहेको छ ।  

ता�लका ७ : क्ष�ेगत मूल्य अ�भव�ृ� र कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन अनमुान  

(आ.व. २०७५/७६ को िस्थर मूल्यमा) 
(रु. दश लाखमा) 

�.सं. के्ष�हरू 
आधार वषर् 

२०७५ /७६ 

आ�थर्क वषर् औसत व�ृ�दर 
��तशत २०७६ /७७ २०७७ /७८ २०७८ /७९ २०७९ /८० २०८० /८१ 

१. कृ�ष 177,952  187,128  197,371  208,380  220,408 233,413  5.6 
१.१ कृ�ष तथा वन      176,095  185,075  195,069  205,798  217,529  230,145  5.5 
१.२ मत्स्यपालन 1,858  2,053  2,301  2,582  2,879  3,268  12.0 

२. गैर कृ�ष 306,187  338,898  377,035  421,332  469,785  527,009  11.5 
२.१ उ�ोग 92,296  104,830 119,409 136,608  152,318  179,605  14.2 

२.१.१ खानी तथा भगूभर् उत्खनन 2,528  2,870 3,277 3,798 4,334 4,962  14.4 

२.१.२  उ�ोग 37,639  42,081  47,341  53,779  61,255 70,137  13.3 
२.१.३ �व�तु,् ग्याँस तथा पानी 8,352  11,025  13,781  17,364  21,618  27,780  27.2 
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�.सं. के्ष�हरू 
आधार वषर् 

२०७५ /७६ 

आ�थर्क वषर् औसत व�ृ�दर 
��तशत २०७६ /७७ २०७७ /७८ २०७८ /७९ २०७९ /८० २०८० /८१ 

२.१.४ �नमार्ण 43,776  48,854  55,010  61,666  68,141  76,727  11.9 

२.२ सेवा 213,891 234,068 257,626 284,724 317,467 347,404 10.2 

२.२.१ थोक तथा ख�ुा व्यापार 46,180 51,214 56,950 63,499 70,166 78,305 11.1 
२.२.२ होटेल तथा रेस्टुराँ 9,327 10,679 12,548 14,869 17,472 20,424 17.0 
२.२.३ यातायात, भण्डारण र  स�ार 23,456 25,989 28,796 31,906 35,575 39,418 10.9 

२.२.४ �व�ीय मध्यस्थता 17,412 19,014 20,821 22,944 25,331 27,636 9.7 

२.२.५ 
घरजग्गा, बहाल, तथा व्यापा�रक 
��याकलाप 

33,158 35,644 38,425 41,537 44,694 47,912 7.6 

२.२.६ सामान्य �शासन तथा  रक्षा 12,456 13,515 14,718 16,116 17,437 18,919 8.7 

२.२.७ िशक्षा 33,820 36,627 40,107 44,158 48,794 54,308 9.9 

२.२.८ स्वास्थ्य तथा सामािजक  कायर् 10,025 10,887 12,020 13,294 14,823 16,557 10.6 

२.२.९ 
अन्य सामदुा�यक  सामािजक तथा 
व्यि�गत  सेवाका ��याकलाप 

28,058 30,499 33,244 36,402 40,115 43,926 9.4 

कुल मूल्य अ�भव�ृ� 484,140 526,026 574,406 629,712 690,193 760,422 9.5 
�व�ीय मध्यस्थता सेवा अ�त्यक्ष रूपमा 11,565 11,970 12,508 13,084 13,699 14,329 4.4 
कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन (आधारभतू मूल्यमा) 472,575 514,057 561,898 616,628 676,494 746,093 9.6 
खदु वस्त ुतथा सेवा उत्पादन कर 33,273 36,234 40,764 45,778 50,676 56,959 11.4 
कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन (उत्पादकको मूल्यमा) 505,848 550,291 602,661 662,406 727,170 803,053 9.7 
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ता�लका ८ : �च�लत मूल्यमा गाहर्स्थ्य उत्पादन तथा ��तव्यि� आय 
(रु. दश लाखमा) 

के्ष� �ववरण 
आ.व. आ.व. आ.व. आ.व. आ.व. आ.व. 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१. कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन                 (िस्थर मूल्यमा) 505,848 550,291 602,661 662,406 727,170 803,053 

२. म�ुास्फ��त समायोजन -६ ��तशत 0 30,351 60,702 91,053 121,404 151,754 

३. कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन               ( �च�लत मूल्यमा ) 505,848 580,642 663,363 753,459 848,574 954,807 

४. USD �व�नमय दर �के्षपण (Regression Forecasting) 113.70 114.00 115.00 116.00 118.00 119.50 

५. जनसंख्या �के्षपण (Regression Forecasting) 4,761,876 4,795,209 4,828,776 4,862,577 4,896,615 4,930,891 

६. ��तव्यि� आय (USD) 934 1,062 1,195 1,336 1,469 1,620 
 
अथर्तन्�को हालको संरचनामा कृ�ष क्षे�को योगदान ३७.३ ��तशत रहेकोमा योजना अव�धको अन्तमा २९ ��तशत रहने,  उ�ोग क्षे�को योगदान १९.०६ 
��तशत रहेकोमा योजना अव�धको अन्तमा २२ ��तशत सम्म पगु्ने र सेवा क्षे�को हालको योगदान ४४.१८ ��तशत रहेकोमा योजना अव�धको अन्तमा ४९ 
��तशत पगु्ने �क्षेपण ग�रएको छ ।  

२.११.२ सीमान्त पुजँी उत्पादन अनपुात र लगानी 
यस योजना अव�धको कुल मूल्य अ�भव�ृ�  ३९७ अबर् (�च�लत मूल्यमा) हनुे �क्षपेण ग�रएको छ । उ� मूल्य अ�भव�ृ�को ल�य हा�सल गनर् योजना 
अव�धको ला�ग कुल लगानीको �क्षेपण ता�लका ८ मा �स्ततु ग�रएको छ । क्षे�गत पुजँी �नमार्णको अनमुान बमोिजम आ�थर्क वषर् २०७५/७६ को िस्थर 
मूल्यमा २०७६/७७ मा रु. २१३  अबर्,  २०७७/७८ मा रु. २४३  अबर्, २०७८/७९ मा रु. २८४  अबर्, २०७९।८० मा रु. ३१९ अबर् र 
२०८०/८१ मा रु. ३८२ अबर् गर� जम्मा रु. १४४२ अबर् प ुजँी �नमार्ण हनुे �क्षे�पत अनमुान छ । यी लगानीका अनमुान रािष् �य योजना आयोगको सीमान्त 
पुजँी उत्पादन अनपुातमा आधा�रत छन ् । 
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ता�लका ९ : सीमान्त पुजँी उत्पादन अनपुात र कुल लगानी अनमुान 

(आ.व. २०७५/७६ को िस्थर मूल्यमा) 
(रु. दश लाखमा)  

�.सं. लगानीका के्ष�हरू 
अनमुा�नत सीमान्त 

पुजँी उत्पादन अनपुात 

आ�थर्क वषर्  

२०७६ /७७ २०७७ /७८ २०७८ /७९ २०७९ /८० २०८० /८१ जम्मा 

१. कृ�ष   30,124 33,601 36,107 39,453 42,607 181,893 
१.१ कृ�ष तथा वन 3.3 29,637 32,980 35,405 38,711 41,635 178,368 
१.२ मत्स्यपालन 2.5 488 621 702 742 972 3525 
२. गैर कृ�ष   183,160 209,224 247,960 279,553 340,288 1,260,184 
२.१ उ�ोग   86,863 96,392 118,870 135,180 182,235 619,539 

२.१.१ खानी तथा भगूभर् उत्खनन ् 6.1 2,082 2,486 3,178 3,267 3,833 14,846 

२.१.२  उ�ोग 5.2 23,096 27,353 33,479 38,872 46,186 168,985 

२.१.३ �व�तु, ग्याँस तथा पानी 17  45,436 46,856 60,912 72,322 104,741 330,266 

२.१.४ �नमार्ण 3.2 16,250 19,698 21,300 20,720 27,475 105,442 

२.२ सेवा 
  96,297 112,832 129,090 144,373 158,053 640,645 

२.२.१ थोक तथा ख�ुा व्यापार 2.1 10,571 12,045 13,753 14,001 17,092 67,463 
२.२.२ होटेल तथा रेस्टुराँ 6.1 8,250 11,400 14,160 15,873 18,011 67,694 

२.२.३ 
यातायात, भण्डारण र  
स�ार 11.5 29,132 32,279 35,765 42,196 44,185 183,556 

२.२.४ �व�ीय मध्यस्थता 3.1 4,966 5,600 6,583 7,397 7,146 31,692 

२.२.५ 
घरजग्गा, बहाल, तथा 
व्यापा�रक ��याकलाप 5.1 12,683 14,179 15,873 16,100 16,412 75,247 

२.२.६ सामान्य �शासन तथा  रक्षा 4.5 4,764 5,413 6,292 5,947 6,670 29,085 
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�.सं. लगानीका के्ष�हरू 
अनमुा�नत सीमान्त 

पुजँी उत्पादन अनपुात 

आ�थर्क वषर्  

२०७६ /७७ २०७७ /७८ २०७८ /७९ २०७९ /८० २०८० /८१ जम्मा 

२.२.७ िशक्षा 4.1 11,509 14,266 16,608 19,010 22,606 83,999 

२.२.८ 
स्वास्थ्य तथा सामािजक  
कायर् 8.8 7,587 9,964 11,212 13,453 15,261 57,477 

२.२.९ 

अन्य सामदुा�यक  
सामािजक तथा व्यि�गत  
सेवाका ��याकलाप 

2.8 6,835 7,686 8,843 10,396 10,670 44,430 

कुल 4.9 213,284 242,825 284,067 319,006 382,895 1,442,077 
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२.११.३ लगानीका �ोतहरू 

योजना अव�धमा लगानी गनुर्पन� (आ�थर्क वषर् २०७५/७६ को िस्थर मूल्यमा) रु. १४ खबर् ४२ अबर् 
८ करोड मध्ये सरकारले ५ खबर् ५७ अबर् ७८ करोड (३८.७ ��तशत) र �नजी क्षे�ले ७ खबर् ७६ 
अबर् ५३ करोड (५३.८ ��तशत), यसैगर� सहकार� क्षे�ले ७९ अबर् ३० करोड (५.५ ��तशत) र 
सामदुा�यक क्षे�ले २८ अबर् ४६ करोड (२ ��तशत ) लगानी हनुे �क्षपेण रहको छ । 

िच� २ : लगानीका �ोतहरु 

 

सावर्ज�नक खचर् तफर्  �नमार्ण, सावर्ज�नक �शासन, िशक्षा र स्वास्थ्यमा सरकार� लगानी बढ� हनुे अनमुान 
ग�रएको छ । अन्य क्षे�मा �नजी क्षे�को बढ� लगानी अपेक्षा ग�रएको छ । कुल लगानीमध्ये सावर्ज�नक, 
�नजी, सहकार� र सामदुा�यक क्षे�माफर् त ्योजना अव�धमा हनुे लगानीको क्षे�गत लगानी ता�लका ९ मा 
�दइएको छ । 

ता�लका १० : सावर्ज�नक, �नजी, सहकार� र सामदुा�यक क्ष�ेगत लगानी 
(आ.व. २०७५/७६ को िस्थर मूल्यमा) 

(रु. करोडमा) 

�.सं. लगानीका के्ष�हरू सावर्ज�नक �नजी सहकार� सामदुा�यक जम्मा 

१. कृ�ष 6,303 8,273 2,176 1,438 18,189 

१.१ कृ�ष तथा वन 6,243 8,027 2,140 1,427 17,837 

१.२ मत्स्यपालन 60 247 35 11 352 

२. गैर कृ�ष 49,475 69,380 5,755 1,409 126,018 

२.१ उ�ोग 25,149 35,080 1,724 0 61,954 

२.१.१ खानी तथा भगूभर् उत्खनन 312 1143 30 0 1,485 

सरकार
39%

�नजी के्ष�
54%

सहकार� के्ष�
5%

सामदुा�यक के्ष�
2%
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�.सं. लगानीका के्ष�हरू सावर्ज�नक �नजी सहकार� सामदुा�यक जम्मा 

२.१.२  उ�ोग 4,901 11,491 507 0 16,899 

२.१.३ �व�तु, ग्याँस तथा पानी 15,192 17,174 661 0 33,027 

२.१.४ �नमार्ण 4,745 5,272 527 0 10,544 

२.२ सेवा 24,326 34,300 4,030 1,409 64,064 

२.२.१ थोक तथा ख�ुा व्यापार 607 5,262 877 0 6,746 

२.२.२ होटेल तथा रेस्टुराँ 542 5,889 338 0 6,769 

२.२.३ यातायात, भण्डारण र  स�ार 8,444 9,178 734 0 18,356 

२.२.४ �व�ीय मध्यस्थता 254 2,535 380 0 3,169 

२.२.५ 
घरजग्गा, बहाल, तथा व्यापा�रक 
��याकलाप 

376 6,546 602 0 7,525 

२.२.६ सामान्य �शासन तथा  रक्षा 2,909 0 0 0 2,909 

२.२.७ िशक्षा 5,460 2,184 168 588 8,400 

२.२.८ स्वास्थ्य तथा सामािजक  कायर् 3,736 1,150 575 287 5,748 

२.२.९ 
अन्य सामदुा�यक  सामािजक तथा 
व्यि�गत  सेवाका ��याकलाप 

1,999 1,555 355 533 4,443 

 लगानी 55,778 77,653 7,930 2,846 144,208 

लगानी ��तशतमा 38.7 53.8 5.5 2.0 100 
 
कुल लगानीमध्ये सावर्ज�नक, �नजी,  सहकार� र सामदुा�यक के्ष� माफर् त ्योजना अव�धमा हनुे लगानीको के्ष�गत 

लगानी अनपुात ता�लका १० मा �दइएको छ । 

ता�लका ११ : सावर्ज�नक, �नजी, सहकार� र सामदुा�यक के्ष� लगानी अनपुात 

�.सं. लगानीका के्ष�हरू सावर्ज�नक �नजी सहकार� सामदुा�यक जम्मा 
१. कृ�ष           

१.१ कृ�ष तथा वन 35 45 12 8 100 

१.२ मत्स्यपालन 17 70 10 3 100 

२. गैर कृ�ष           
२.१ उ�ोग           

२.१.१ खानी तथा भगूभर्  21 77 2 0 100 

२.१.२  उ�ोग 29 68 3 0 100 
२.१.३ �व�तु,् ग्याँस तथा पानी 46 52 2 0 100 
२.१.४ �नमार्ण 45 50 5 0 100 

२.२ सेवा  
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�.सं. लगानीका के्ष�हरू सावर्ज�नक �नजी सहकार� सामदुा�यक जम्मा 
२.२.१ थोक तथा ख�ुा व्यापार 9 78 13 0 100 
२.२.२ होटेल तथा रेस्टुराँ 8 87 5 0 100 

२.२.३ यातायात, भण्डारण र  स�ार 46 50 4 0 100 

२.२.४ �व�ीय मध्यस्थता 8 80 12 0 100 

२.२.५ घरजग्गा, बहाल, तथा व्यापा�रक ��याकलाप 5 87 8 0 100 

२.२.६ सामान्य �शासन तथा  रक्षा 100 0 0 0 100 

२.२.७ िशक्षा 65 26 2 7 100 
२.२.८ स्वास्थ्य तथा सामािजक  कायर् 65 20 10 5 100 

२.२.९ 
अन्य सामदुा�यक  सामािजक तथा व्यि�गत  
सेवाका ��याकलाप 

45 35 8 12 100 

लगानी ��तशतमा 38.7 53.8 5.5 2.0 100 

२.११.४ सावर्ज�नक खचर् र खचर् बेहोन� �ोत 

सरकार� बजेट तथा खचर् व्यहोन� �ोतको �ववरण ता�लका ११ मा उल्लेख ग�रएको छ । यसमा �वशषे अनदुान 
र समपूरक अनदुानको �हसाब ग�रएको छैन । योजना अव�धमा �देशमा  हनुे कुल �के्ष�पत बजेट (२०७५।७६ 
को िस्थर मूल्यमा ) रु. २ खबर् ५८ अबर् ५० करोड हनुे अनमुान ग�रएको छ । यसमध्ये चाल ुतफर्  रु. ८२ 
अबर् ८१ करोड (४.४ ��तशतको वृ��दर), पुजँीगत तफर्  रु. १ खबर् ५८ अबर् ८६ करोड (१७.९ ��तशतको 
वृ��दर) र स्थानीय तहलाइर् �दइने अनदुान रु. १६ अबर् ८२ करोड (१०.५ ��तशतको वृ��दर) हनुे अनमुान 
ग�रएको छ । कुल बजेटमध्ये नेपाल सरकारबाट �ाप् त हनुे अनदुान रु. १ खबर् ६३ अबर् २७ करोड, राजस्व 
बाँडफाँटबाट �ाप् त हनु ेरु. ६२ अबर् २१ करोड र आन्त�रक राजस्वबाट उठ्न ेरु. २४ अबर् ३५ करोड र नपगु 
रु. ८ अबर् ६६ करोड आन्त�रक ऋणबाट व्यहो�रने अनमुान ग�रएको छ । 

सावर्ज�नक के्ष�बाट ग�रने कुल लगानी (आ.व. २०७५/७६ को िस्थर मूल्यमा) रु. ५५ खबर् ७७ अबर् ८० 
करोड मध्ये संघ, �देश र स्थानीय तहबाट �मशः: रु. २ खबर् ८४ अबर् ४७ करोड (५१ ��तशत), रु. १ खबर् 
५८ अबर् ७२ करोड (२८.५ ��तशत) र रु. १ खबर् १४ अबर् ५९ करोड (२०.५ ��तशत) लगानी गन� अनमुान 
ग�रएको छ । 

िच� ३ : सावर्ज�नक क्ष�ेबाट ग�रन ेअनमुा�नत कुल लगानी को �हस्सा 

 

संघ
51%

�देश
28%

स्थानीय तह
21%
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ता�लका १२ : सरकार� बजेट (खचर्) र व्यहोन� �ोतहरू 

(आ.व. २०७५/७६को िस्थर मूल्यमा) 
(रु. दश लाखमा) 

�.सं. �ववरण 
आधार वषर् 
२०७५/७६ 

आ�थर्क वषर् 
  

औषत व�ृ� 
��तशतमा 

२०७६ /७७ २०७७ /७८ २०७८ /७९ २०७९ /८० २०८० /८१ जम्मा  

1. 
�देशलाई संघबाट �ाप् त 
हनु ेअनदुान 

22,887 25,154 28,092 31,996 36,385 41,647 163,274 12.8 

2. 
राजस्व बाँडफाँटबाट 
�देशलाई �ाप् त हनु े 

9,181 10,004 10,983 12,145 13,651 15,430 62,213 10.9 

3. मौज्दात 200 - - - - - - - 
4. �देशको आन्त�रक राजस्व 3,668 3,983 4,345 4,784 5,304 5,938 24,354 10.1 
5. �देशको कुल आय  35,936 39,141 43,420 48,925 55,340 63,015 249,841 12.0 
6. आन्त�रक ऋण   1,399 1,533 1,693 1,896 2,137 8,657 11.2 
 कूल �ोत 35,936 40,540 44,953 50,618 57,236 65,152 258498 12.6 

7. कूल बजेट 35,936 40,540 44,953 50,618 57,236 65,152 249,841 12.6 
7.1 चालू 14,554 15,169 15,794 16,618 17,300 18,071 82,813 4.4 
7.2 पुजँीगत 18,877 22,653 26,178 30,688 36,247 42,958 158,863 17.9 
7.3 स्थानीय तहलाई अनदुान 2,505 2,718 2,981 3,310 3,689 4,124 16,822 10.5 
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२.११.५ �ोत साधनको बाडँफाटँ तथा प�रचालनका आधार 

सं�वधान अनरुूप आधारभतू तथा मौ�लक हक उपयोगको वातावरण सजृना गन�, जनसांिख्यक लाभको 
यथासम्भव फाइदा �लने, उच्च, �दगो र फरा�कलो आ�थर्क व�ृ� हा�सल गन�, आयको असमानता घटाई 
ग�रबी न्यूनीकरण गन�, वातावरण र �वकास �बच अन्तरसम्बन्ध सदुृढ गन�, समावेशीता र सामािजक न्याय 
�व�र्न गन� तथा रोजगार� सजृना गन� तफर्  सावर्ज�नक लगानी केिन्�त ग�रएको छ । सरकार� लगानीको 
बाँडफाँट तथा प�रचालन सम्बन्धी �क्षेपण गदार् मा�थ उल्लेख भएका अ�त�र� देहायका आधार �लइएको 
छ । 

(क) सावर्ज�नक, �नजी र सहकार� क्षे� एक अकार्को प�रपूरक र सहयोगी रूपमा रहने,  
(ख) औ�ो�गक वातावरण सजृना गद� स्वदेशी तथा �वदेशी लगानी आक�षर्त गन�,  
(ग) आ�थर्क व�ृ�, रोजगार� सजृना र ग�रबी न्यूनीकरणका ला�ग उच्च योगदान �दने कृ�ष, उ�ोग, 

व्यापार, भौ�तक पूवार्धार, पयर्टन, सहर� एवम ् बस्ती �वकास, सामािजक �वकास जस्ता क्षे�मा 
�ाथ�मकताका साथ लगानी गन�,  

(घ) �मखु शहर, केन्��य स्थल, बजार र सघन जनसंख्याको बसोबासलाई जोडने गर� भौ�तक पूवार्धार 
�वकास र �वस्तार गन�,  

(ङ) सांस्कृ�तक र सामािजक �व�वधता र स�ावको संवधर्न र �व�र्न गन�, 
(च) सशुासनको �व�र्न गन� ।   
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प�रच्छेद तीन: समिष् टगत आ�थर्क नी�त 

३.१  पषृ् ठभ�ूम 
सं�वधानले �नद�श गरे अनसुार सावर्ज�नक, �नजी र सहकार� क्षे�को सहभा�गता, उपलब्ध साधन र �ोतको 
अ�धकतम प�रचालन�ारा उच्च र �दगो आ�थर्क व�ृ� र त्यसको न्यायोिचत �वतरणमाफर् त सामािजक न्याय 
�ाप् त गद� समाजवादउन्मखु सम�ृ अथर्तन्�को �नमार्णमा योगदान गन� �देशको आ�थर्क नी�त  
रहेको छ । 

३.२  समिष् टगत आ�थर्क वस्तगुत िस्थ�त  
(क) कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन 

आ.व. २०७४।७५ मा �देशको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन रु. ५ खबर्  ५ अबर् ८४ करोड  रहेको छ, 
जनु देशको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको क�रब १७.४६ ��तशत हनु आउँछ । यस �देशको ��तव्यि� 
आय ९३४ अमे�रक� डलर रहेको छ । �देशको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा कृ�ष, बन, खानी  तथा 
उत्खनन क्षे�को योगदान सबैभन्दा बढ� ३६.७५ ��तशत छ, भने त्यसप�छ �मशः उ�ोग, �व�तु, 
ग्याँस पानी र �नमार्ण १९.०६ सेवा क्षे�को ४४.१७ ��तशत रहेको छ । कृ�ष क्षे�को कुल रािष् �य 
उत्पादनमा यस �देशको योगदान २१.५ ��तशत रहेको छ । यसैगर� सेवा र उ�ोग क्षे�को �मशः 
१३.६५ ��तशत र १६.८ ��तशत योगदान रहेको छ । �देशको �म शि�को उत्पादकत्व रािष् �य 
औसत उत्पादकत्वको ९६.२५ ��तशत भन्दा कम रहेको देिखन्छ । 

(ख) राजस्व 

�देशको खचर् आवश्यकता पू�तर् गनर् �भावकार� राजस्व प�रचालन गनर् अप�रहायर् हनु्छ । �देशको आ�थर्क 
वषर् २०७५/७६ मा कर राजस्व तफर्  रु. २ अबर् ५६ करोड २३ लाख, गैर कर तफर्  रु. ८५ करोड, 
दण्ड जर�वाना तफर्  रु. २५ करोड, राजस्व बाँडफाँट तफर्  रु. ९ अबर् १८ करोड ११ लाख, अनदुान 
तफर्  रु. २२ करोड ८८ लाख गर� कुल जम्मा रु. ३५ अबर् ९३ करोड ६० लाख �ोत �ाप् त भएको 
छ । चालू आ�थर्क वषर्मा �देशको आन्त�रक आय रु. ३६६ करोड अनमुान ग�रएको छ । यो �देशको 
कुल बजेटको क�रब १० ��तशत मा� हनु आउँछ । त्यस्तै गर� आ�थर्क वषर् २०७५/७६ मा संघीय 
सरकारबाट आफ्नो कायर्�म, �देश र स्थानीय सरकारमा �वाह हनुे समेत गर� कुल �ोत �वाह रु. 
१०० अबर् हनुे अनमुान ग�रएकोमा  �देश माफर् त खचर् हनुे रु. २९ अबर् अथार्त ् २९ ��तशत  
मा� छ । 

(ग) सावर्ज�नक खचर् 
�देशको �दगो, समावेशी एवम ्फरा�कलो आ�थर्क व�ृ� र �वकासका ला�ग सावर्ज�नक खचर्को उपयोगलाई 
�मतव्ययी एवम ्�वश् वसनीय बनाउन ुआवश्यक छ । �व�ीय सशुासन एवम ्सावर्ज�नक उ�रदा�यत्वका 
सन्दभर्मा �देश आ�थर्क कायर्�व�ध �नयमावल�, २०७५, सावर्ज�नक खचर्को मापदण्ड, कायर्�व�ध र 
�मतव्ययीता सम्बन्धी मापदण्ड, �देश सशतर्, समपरुक र �वशेष अनदुान सम्बन्धी कायर्�व�ध �नमार्ण भएका 
छन ्। �देशको आ.व. २०७५/७६ को कुल बजेट रु. ३५ अबर् ९३ करोड ६० लाख रहेको छ । 
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उ� �व�नयोजनमा चालू तफर्  रु. १४ अबर् ५५ करोड ३५ लाख, पुजँीगत तफर्  रु. १८ अबर् ८७ करोड 
७४ लाख र �व�ीय हस्तान्तरण रु. ३ अबर् ७३ करोड ९० लाख रहेको छ । उ� रकम कुल 
�व�नयोजनको �मशः ४०.५ ��तशत, ५२.५ ��तशत र ७.० ��तशत हनु आउँछ । 

(घ) आन्त�रक ऋण 

सं�वधान अनसुार रािष् �य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगको �सफा�रशमा �देश सरकारले आन्त�रक 
ऋण �लन पाउने व्यवस्था गरेको छ । �देश सरकारले आफ्नो आन्त�रक राजस्व प�रचालन र संघीय 
सरकारबाट �ाप् त हनुे अनदुानमा मा� भर नपर� अन्तरसरकार� �व� ब्यवस्थापन ऐनले �दएको अ�धकार 
�योग गर� संघीय सरकारसँग स्वीकृ�त �लएर आन्त�रक ऋण उठाउन सक्नेछ । हाल आन्त�रक ऋणको 
सीमा �देशले राजस्व बाँडफाँट �ाप् त गन� रकम र �देशको आन्त�रक �ोतको कुल रकमको १० 
��तशतसम्म �लन पाउने व्यवस्था रहेको छ । 

(ङ) �व�ीय हस्तान्तरण 

�ोतको बाँडफाँट अन्तगर्त �देशबाट समेत स्थानीय तहलाई �व�ीय समानीकरण, सशतर्, समपूरक तथा 
�वशेष गर� चार �कारका अनदुान हस्तान्तरण ग�रने संवैधा�नक तथा काननुी �ावधान रहेका छन ्। 
�देशबाट स्थानीय तहलाई अनदुान हस्तान्तरण, अनगुमन, सपुर�वेक्षण तथा सहजीकरण गन� िजम्मेवार� 
�देशको रहन्छ । आ�थर्क वषर् २०७५/७६ मा �देशले समानीकरण अनदुान स्वरुप रु. ६ अबर् ६१ 
करोड ३ लाख, सशतर् अनदुान स्वरुप रु. १३ अबर् २७ करोड ६७ लाख, समपूरक अनदुान रु. २ 
अबर्, �वशेष अनदुान १ अबर्, राजस्व बाँडफाँट रु. ९ अबर् १८ करोड ११ लाख �ाप् त हनुे अनमुान 
रहेको छ भने स्थानीय तहलाई जम्मा रु. २ अबर् ५० करोड ५० लाख �व�ीय हस्तान्तरण 
गरेको छ । 

(च) बचत तथा लगानी 
�देश स्तरका �व�ीय संस्थाको सञ् चालन, व्यवस्थापन, सधुार र �नयमन सम्बन्धी कायर् �देशको अ�धकार 
क्षे�मा रहेको छ । �ादेिशक गाहर्स्थ्य बचत व�ृ� हुँदा पुजँी �नमार्ण हनु गई आवश्यक लगानीको ठूलो 
�हस्सा गाहर्स्थ्य उत्पादनबाट प�रपू�तर् भई स्वाधीन एवम ्आत्म�नभर्र अथर्तन्�को �वकास गनर् म�त  
पगु्छ । �देशका कुल १३७ स्थानीय तहमध्ये १३० वटा स्थानीय तहमा �व�ीय संस्थाको पहुँच पगेुको 
छ । २०७५ आषाढ मसान्तसम्म रु. १ खबर् ६४ अबर् �नक्षेप स�लन र रु. २ खबर् ६५ अबर् कजार् 
लगानी भएको छ । �देशको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा  बचतको अनपुात ३१ ��तशत रहेको छ । 
��तव्यि� वा�षर्क उपभोग रु. ३३,६१२।- रहेको छ । �देशका �व�षेण आय ��त घर प�रवार औषत 
रु. ६५,६२९।- रहेको छ । सहकार� संस्थाले कुल पुजँी रु. ७ अरब ५ करोड प�रचालन गरेका छन ् 
जसमा रु. २६ अबर् ९७ करोड ९७ लाख बचत र रु. ३१ अबर् ५३ करोड २२ लाख ऋण �वाह 
भएको देिखन्छ ।  
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(छ) स्वदेशी तथा वैदेिशक लगानी 
स्वदेश तथा �वश् व अथर्तन्�बाट सजृना हनुे ��तस्पधार्त्मक िस्थ�तमा खलुा बजारमखुी अथर् व्यवस्थालाई 
आत्मसात गर� उपलब्ध �ोत र साधनको मह�म प�रचालन गनर् �नजी क्ष�ेको नेततृ्वदायी भ�ूमका  
रहन्छ । �नजी क्षे�को ��तस्पधार्त्मक क्षमता �वकास तथा �वस्तार गनर् �देश नी�त, काननु, �शास�नक 
���या एवम ्संरचना �नमार्ण एवम ्सधुारका कायर् अगा�ड बढाउँदै लैजान ुआवश्यक छ । यो �देश 
ऐ�तहा�सक रूपमा नै औ�ो�गक एवम ्व्यापा�रक रूपमा अ�णी रहेकोले, आन्त�रक र वैदेिशक लगानी 
आक�षर्त गर� �नजी क्ष�ेको स��य एवम ् व्यवसा�यक संलग्नताबाट �देशको आ�थर्क �वकास र 
औ�ो�गकरण गनर् स�कन े ठूलो संभावना रहेको छ । हालसम्म यस �देशमा १२७ वटा उ�ोगमा  
रु. १५.२३ अबर् वैदेिशक लगानी स्वीकृत भएको देिखन्छ । जनु कुल वैदेिशक लगानीको ६.२७ 
��तशत हनु आउँदछ । 

(ज) �वकास सहायता प�रचालन 

सं�वधान अनसुार संघको सहम�तमा �देशले �वकास अनदुान र सहयोग �ाप् त गनर् स�कने उल्लेख छ । 
�देशमा �वकास �नमार्ण र पूवार्धारका ला�ग ठूलो खचर् आवश्यक छ । जसका ला�ग �वकास साझेदारबाट 
संघीय सरकारमा आउने �वकास सहायतालाई �देशमा �ाप् त गर� उपलिब्धमूलक रूपमा प�रचालन गनुर् 
पन� हनु्छ । 

(झ) सावर्ज�नक संस्थान 

सावर्ज�नक �हतका ला�ग सावर्ज�नक सेवा, �व�ीय, उत्पादन मूलक र रोजगार� सजृना गन� क्षे�मा आफ्नो 
पूणर् वा आंिशक स्वा�मत्व रहने गर� सावर्ज�नक संस्थाको गठनको आवश्यकता पदर्छ । �देश स्तरमा 
सावर्ज�नक संस्थान, स�म�त, ��तष् ठान तथा कम्पनी सञ् चालन, व्यवस्थापन, सधुार र �नयमन गन� अ�धकार 
�देश सरकारमा रहेको छ ।  

�मखु समस्या 
संघीय काननुी ज�टलता, कमजोर औ�ो�गक पूवार्धार, न्यून उत्पादकत्व, राजस्व अ�धकार र सरकारको 
िजम्मेवार� �बच असन्तलुन, कर �शासन संस्थागत भई नसक्न,ु कमजोर �व�नयोजन दक्षता, न्यून पुजँीगत 
खचर्, मध्यमकाल�न खचर् संरचना �नमार्ण भई नसक्न,ु हस्तान्त�रत आयोजना तथा कायर्�ममा �ोतसाधनको 
स�ुन�ता नहनु,ु प�रयोजना ब�कको स्थापना भई नसक्न,ु आन्त�रक ऋण उठाउने कायर्�व�ध तयार नहनु,ु 
ऋणको उपयोग गन� प�रयोजनाको प�हचान भई नसक्न,ु �व�ीय हस्तान्तरणको वैज्ञा�नक आधार तयार 
नहनु,ु �व�ीय कारोवारको बानी कम हनु,ु ब�कको पहुँच सबै स्थानीय तहसम्म �वस्तार भई नसक्न,ु सबै 
�व�ीय कारोवार ब���ङ �णाल�मा आब� भई नसक्न ुआ�द �मखु समस्या हनु ्। 

चनुौती 
आन्त�रक �ोतको दायरा व�ृ� गनुर्, उच्च मूल्य अ�भव�ृ� हनुे वस्तकुो उत्पादन र उत्पादकत्वमा व�ृ� 
गनुर्, वैदेिशक लगानी आक�षर्त गनुर्, �व�षेण आय र बचतको उत्पादनमूलक क्षे�मा प�रचालन गन� 
वातावरण बनाउन,ु �व�भन् न �व�ीय उपकरणको व्यवस्था तथा ब��कङ् एवम ्�व�ीय �णाल�मा सहज पहुँच 
स्था�पत गराउन,ु कर स�लन �णाल� सेवा�ाह�मै�ी बनाउन,ु राजस्वको दायरा �वस्तार गनुर्, �ोत साधनको 
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मह�म उपयोग (Value for Money) गनुर्, बजेट अनशुासन कायम गनुर्, �देशमा �वकास सहायता प�रचालन 
गनुर्, संघीय सरकारसँग समन्वय गर� सम्भाव्य प�रयोजनाका �निम्त ऋण प�रचालन र ऋण भ�ुानीको 
स�ुनिश् चतता गनुर्, स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हनुे अनदुानको अ�धकतम उपयोग हनुे वातावरण बनाउन,ु 
सावर्ज�नक-�नजी साझेदार�को �वकास र �नजी क्षे�लाई बढ� उत्पादनमखुी बनाउन,ु उ�ोग / व्यवसायमै�ी 
काननु �नमार्ण गनुर्, वस्त ुतथा सेवाको �वाहमा अन�धकृत व्यवधान हटाउन,ु आयात �नयार्तमा ढुवानी 
���या सरल�कृत एवम ्व्यविस्थत गनुर्, आयात �नयार्त �वन्दमुा क्वारेन्टाइन एवम ्स्तर�यता �माणीकरण 
स�ुवधा उपलब्ध गराउन,ु लगानी आकषर्ण गनर् जग्गा, सडक, �व�तु जस्ता औ�ो�गक व्यवसा�यक 
पूवार्धारको स�ुनिश् चतता गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्।    

अवसर 

अन्तरार्��य �समानासँगको आब�ता तथा सहज पहुँच, सबैभन्दा निजकको सामिुन्�क बन्दरगाहको 
अविस्थ�त, जल�व�तु क्ष�ेमा स्वदेशी तथा वैदेिशक लगानीको उच्च सम्भावना, �व�ीय संस्था तथा 
सहकार�को �ाचयुर्ता, खा�ान् न तथा नगदेबाल�को उत्पादन र मूल्य अ�भव�ृ�को सम्भावना, नाग�रकमा 
�बमा ��त आकषर्ण बढ्न,ु सरकार� खचर्मा व�ृ� भई आ�थर्क अवसरमा व�ृ� हनु,ु संस्थागत �व�षेणको 
बढ्दो आ�वाह, �देशको आन्त�रक ऋण अ�धकार सम्बन्धी काननुी �बन्ध हनु,ु �देशमा �वकास सहायता 
आक�षर्त हनु,ु �वकास सहायता तथा वैदेिशक लगानीका साथ नयाँ ज्ञान र ��व�ध �भ��ने सम्भावना रहन,ु 
स्थानीय तहलाई �व�ीय हस्तान्तरणको अवसर हनु,ु �ाकृ�तक सम्पदा तथा कृ�षजन्य उ�ोग �वकासको 
संभावना रहन,ु स्वदेशी तथा �वदेशी लगानीको �चरु सम्भावना रहन,ु सरकार� �नजी क्षे�को साझेदार�बाट 
पूवार्धारको क्षे�मा लगानीको सम्भावना रहन,ु  �ादेिशक र अन्तरार्��य व्यापारको दायरा बढ्ने सम्भावना 
रहन ुआ�द �मखु अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच 

समाजवादउन्मखु सबल अथर्तन्�:  समनु् नत �देश ।  

ल�य 

सामािजक न्याय स�हतको सबल अथर्तन्�को �नमार्ण हनुे ।  

उ�शे्य 

आयको न्यायोिचत �वतरण गद� उच्च, �दगो तथा फरा�कलो आ�थर्क व�ृ� हा�सल गनुर् ।  

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. �व�ीय �णाल� सदुृढ गर� बचत 
गन� क्षमता अ�भव�ृ� र बचत 
प�रचालनको वातावरण �नमार्ण 
गन� । 

(क) सबै स्थानीय तहमा �व�ीय सेवा स्थापना र �वस्तारमा 
सहजीकरण ग�रनेछ ।  

(ख) सबै नाग�रकको ब�क खाता खोल्न �ोत्साहन र सहजीकरण 
ग�रनेछ । 

(ग) बचत समूह तथा सहकार� संस्थालाई �व�र्न गर� साना बचत 
कतार्को बचत अ�भव�ृ� ग�रनेछ । 
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(घ) �व�ीय साक्षरता (ब��कङ्, �बमा, �व�षेण आय, शेयर 
कारोबार, ऋणप�, �धतोप�, बचतप� आ�द) कायर्�म 
सञ् चालन ग�रनेछ । 

(ङ) �देश तथा स्थानीय तहका कमर्चार�का ला�ग योगदानमा 
आधा�रत �नविृ�भरण कोष स्थापना गर� सञ् चालन  
ग�रनेछ । 

(च) �ादेिशक ब�कको सम्भाव्यता अध्ययन गर� स्थापना र 

सञ् चालन ग�रनेछ । 

२. राजस्व �णाल� सदुृढ गर� 
राजस्वको दायरा �वस्तार एवम ्
चहुावट �नयन्�ण गन� । 

(क) काननुी तथा संस्थागत सधुार �ारा राजस्व �शासनलाई 
�भावकार� र राजस्वको दायरा फरा�कलो पा�रनेछ । 

(ख) घर जग्गा रिज�ेसन शलु्क, �वज्ञापन शलु्क, पयर्टन शलु्क, कृ�ष 

आय आ�दमा कर लगाउने सम्बन्धी �ादेिशक 

काननु/कायर्�व�ध तजुर्मा ग�रनेछ ।  

(ग) सक्षम, �भावकार�, व्यवसा�यक, सेवा�ाह� र ��व�ध मै�ी 
एवम ्पारदश� कर �णाल�को माध्यमबाट कर र गैरकर 
राजस्व स�लनमा व�ृ� ग�रनेछ । 

(घ) �देशमा �व�तुीय कर अ�भलेख �णाल� स्थापना गर� 
स्थानीय तहको समेत आ�थर्क तथा �व�ीय तथ्या�लाई 

एक�कृत सूचना �णाल�मा आब� ग�रनेछ ।  

(ङ) स्थानीय तहको राजस्व संकलन र प�रचालन क्षमता अ�भव�ृ� 

गनर् स्थानीय तहसँग सहकायर् ग�रनेछ ।  

(च) वैज्ञा�नक घरजग्गा मूल्या�न �णाल�को �वकास गर� सोको 
सबै क्षे�मा उपयोग स�ुनिश् चत ग�रनेछ । 

३. �व�ीय �ोतको मह�म प�रचालन 
हनुे गर� सावर्ज�नक खचर् �णाल� 
सदुृढ गन� । 

(क) �व�ीय सशुासन तथा बजेट अनशुासन सम्बन्धी नी�त तथा 
काननुको �नमार्ण ग�रनेछ ।  

(ख) �व�नयोजन दक्षता एवम ्कायार्न्वयन �भावका�रता माफर् त 
�ोतको अ�धकतम उपयोग गर� पुजँीगत खचर् गन� 
क्षमतामा व�ृ� ग�रनेछ । 

(ग) मध्यमकाल�न खचर् संरचना (MTEF) तयार गर� आव�धक 
योजनाको �ाथ�मकता अनसुारको �ोत साधनको स�ुनि�ता 
ग�रनेछ ।  

(घ) �देशको �व�ीय तथ्या�, बजे�टङ, लेखा�न र खचर् 
व्यवस्थापन �णाल�लाई रािष् �य मापदण्ड अनसुार बनाई 
�व�तुीय �णाल�मा आब� ग�रनेछ ।  
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(ङ) आ�थर्क ��तफल दर बढ� भएका तथा सीमान्त पुजँी उत्पादन 

अनपुात उच्च हनुे आयोजना �ाथ�मकताका साथ सञ् चालन 

ग�रने छ ।  

(च) ग�रबी न्यूनीकरण उन्मखु लिक्षत कायर्�ममा बजेटको 
अंश बढाउँदै ल�गनेछ । 

४. �देश आ�थर्क सम�ृ�को सश� 
साझेदारको रूपमा �नजी क्षे�को 
�वकास गन� । 

(क) स्वदेशी लगानी आक�षर्त गनर् �देशको आ�थर्क सम�ृ�मा 
योगदान परु् याउन सक्ने ��तस्पध� लाभका क्षे�को प�हचान 
गर� ऊजार् उपलब्धता, औ�ो�गक सरुक्षा लगायत आधारभतू 
भौ�तक पूवार्धार स�ुवधा �दान ग�रनेछ ।   

(ख) �सिण्डकेट एवम ् काट��लङ, अनौपचा�रक व्यापार 
लगायतका सबै �क�समका औ�ो�गक तथा व्यापा�रक 
व्यवधान हटाउन नी�तगत, काननुी तथा संस्थागत व्यवस्था 
ग�रनेछ । 

(ग) �नयार्त योग्य उ�ोगको �वकासका ला�ग �वशेष आ�थर्क 
क्षे� स्थापना गर� सो क्षे�मा  बन्द हड्ताल नहनुे 
वातावरण �नमार्ण ग�रनेछ । 

(घ) �नजी क्षे�लाई व्यवसाय सञ् चालनमा पारदिशर्ता अपनाउन 

व्यवसा�यक सशुासन र सामािजक उ�रदा�यत्व वहन गनर् 
��ेरत ग�रनेछ । 

५. तलुनात्मक लाभका क्षे�मा 
वैदेिशक लगानी प�रचालन गन� । 

(क) �देशको �दगो, फरा�कलो एवम ् उच्च आ�थर्क व�ृ�का 
ला�ग वैदेिशक लगानी सम्बन्धी नी�त/काननु तजुर्मा गर� 
कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

(ख) वैदेिशक लगानीका ला�ग बढ� उत्पादनशील र 
��तफलदायक क्षे�को प�हचान गर� �ाथ�मकता �नधार्रण 
ग�रनेछ । 

(ग) वैदेिशक लगानीलाइर् आक�षर्त गनर् पूवार्धार तथा सेवा 
स�ुवधा स�ुनिश् चत ग�रनेछ । 

(घ) संघीय सरकारसँगको समन्वयमा वैदेिशक लगानी एवम ्
मनुाफा �फतार् लैजाने व्यवस्था  
�मलाइनेछ । 

(ङ) वैदेिशक लगानीका ���या सरल�करण गन� गर� एक �ार 
�णाल�को �वकास ग�रनेछ । 

(च) गैर आवासीय नेपाल�को लगानी म� स्थापना गर� 
लगानीलाइर् �ोत्साहन र आक�षर्त ग�रनेछ । 
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(छ) �निश् चत �ाथ�मकताका क्षे�मा वैदेिशक लगानीमा कर 
छुटको व्यवस्था �मलाइने छ । 

(ज) स्वदेशी तथा वैदेिशक लगानी आकषर्णका ला�ग 
अन्तरसरकार, अन्तर �नकाय समन्वय �भावकार�  
बनाइनेछ ।  

(झ) वैदेिशक लगानी माफर् त हा�सल आध�ुनक ज्ञान, �सप, दक्षता 
र ��व�धलाइर् प ुजँीको रूपमा अ�धकतम उपयोग  
ग�रनेछ । 

६. �देशको �ाथ�मकता अनरुुप 
�वकास सहायताको अ�धकतम 
प�रचालन गन� । 

(क) संघीय �वकास सहायता नी�त अनरुुप �देश �वकास 
सहायता नी�त �नमार्ण गर� कायार्न्वयन  
ग�रनेछ ।  

(ख) �वकास सहायतालाई �देशको बजेट �णाल�माफर् त 
�ाथ�मकताका क्षे�मा प�रचालन ग�रनेछ । 

(ग) सहायताको खिण्डकरण नहनुे गर� �ाथ�मकता �ाप् त, ठुला 
तथा उत्पादनशील आयोजनामा प�रचालन ग�रनेछ । 

(घ) �देश सरकारमा �ाप् त हनुे सबै �कारको �वकास 
सहायतालाई �वकास सहायता ब्यवस्थापन �णाल� (Aid 

Management System) मा व्यविस्थत ग�रनेछ । 

७. आन्त�रक ऋणको �भावकार� 
प�रचालन गन� । 

(क) आन्त�रक ऋण उठाउने कायर्लाई ब्यविस्थत गनर् संघीय 
सरकारसँग समन्वय गर� आवस्यक नी�तगत र काननुी 
व्यवस्था ग�रनेछ । 

(ख) आन्त�रक ऋणलाई �ोत र आवस्यकताको �बचको 
खाडल न्यनु गन� उपकरणको  रूपमा पुिँज �नमार्णमा 
योगदान गनर् सक्ने आ�थर्क सामािजक �वकासका 
प�रयोजनामा उपयोग ग�रनेछ । 

(ग) �देश प�रयोजना ब�कमा रहेका उच्च ��तफल �दने 
प�रयोजनामा लगानी गनर् आन्त�रक ऋणको उपयोग  
ग�रनेछ । 

८. वैज्ञा�नक �व�ीय हस्तान्तरण 
�णाल� स्था�पत गन� । 

(क) संघबाट �ाप् त हनु े राजस्व बाँडफाँट र �व�ीय अनदुानलाई 

उपयोग गन� �ाथ�मकताका क्षे� �कटान ग�रनेछ।  

(ख) समपूरक तथा �वशेष अनदुान सम्बन्धी कायर्�व�ध अनसुारका 
प�रयोजनामा �व�ीय हस्तान्तरण ग�रने छ ।  

(ग) राजस्व बाँडफाँट र �व�ीय अनदुानमा �देशको �हस्सेदार� 
बढाउन तथा स्वीकृत मापदण्ड र सूचक अनसुार �ाप् त हनु े



[44] 

रणनी�त कायर्नी�त 

बजेटको स�ुनिश् चतता गनर् संघीय सरकारसँग पैरवी  
ग�रनेछ ।  

(घ) �देशबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण ग�रने अनदुान समय 
सीमा �भ� उपलब्ध गराइनेछ ।  

(ङ) स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हनुे सशतर्, समपरुक, �वशेष 
अनदुानको मापदण्ड र सूचक तयार गर� कायार्न्वयन 
ग�रनेछ । 

(च) स्थानीय तहमा हनुे �व� हस्तान्तरण र ��तवेदन �व�तुीय 

�णाल�मा आब� गर�  कायार्न्वयन अवस्थाको अनगुमन, 

मूल्या�न ग�रनेछ ।  

(छ) खचर् �भावकार�ताका �न�म� स्थानीय तहलाई सहयोग र 

सहजीकरण ग�रनेछ ।  

(ज) �देश �वभाज्य कोषलाई व्यविस्थत गर� समयब� रूपमा 
राजस्व बाँडफाँटको रकम �वाह ग�रनेछ । 

९. सावर्ज�नक संस्थान/स�म�तलाई 
सावर्ज�नक �हतमा �भावकार� 
उपयोग गन� । 

(क) �देश सरकारको कायर्क्षे� �भ� पन� सावर्ज�नक संस्थान, 

स�म�त, ��त�ान, कम्पनी आ�द हस्तान्तरण गर� �ाप् त 
ग�रनेछ ।  

(ख) सावर्ज�नक संस्थान सञ् चालन गनुर्पन� क्षे�को प�हचान गर� 
सावर्ज�नक संस्थान, स�म�त, ��त�ान, कम्पनी सम्बन्धी 
नी�तगत एवम ्काननुी व्यवस्था ग�रनेछ ।  

(ग) �देश सरकारले सञ् चालन गनुर्पन� सावर्ज�नक संस्थानको 
स�ठन र व्यवस्थापन सव�क्षण गर� स्थापना  
ग�रनेछ । 

(घ) सावर्ज�नक संस्थानमा कमर्चार� पदपू�तर् �देश लोकसेवा 
आयोग माफर् त ग�रनेछ। 

(ङ) व्यवस्थापनलाई उ�रदायी बनाई सावर्ज�नक संस्थानमा 
व्यवस्थापक�य तथा �व�ीय सशुासन कायम ग�रनेछ । 

(च) सावर्ज�नक �शासनको उच्च व्यवस्थापकसँग व्यवस्थापन 

करार गर� �नजको सेवा तथा स�ुवधालाई कायर्सम्पादनमा 
आब� ग�रनेछ । 

(छ) �नजी क्षे� आकषर्ण नहनुे तथा सरकारले दा�यत्व बहन 
गनर् अ�नवायर् भएका सावर्ज�नक संस्थानमा मा� �देश 
सरकार आफैले लगानी गन�छ । 
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�देशको �ोत प�रचालनमा आन्त�रक �ोतको �हस्सा २० ��तशत पगेुको हनु,े कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा 
वा�षर्क औसत ९.७ ��तशत व�ृ� हनुे, ��त व्यि� आय १६२० अमे�रक� डलर पगेुको हनुे, कृ�ष र गैर 
कृ�ष क्षे�को औसत वा�षर्क व�ृ�दर �मशः ५.६ र ११.५ भएको हनुे, राजस्व स�लनमा एक�कृत 
सूचना �वाह �णाल� स्थापना भएको हनुे, �वकास सहायता सम्झौताको ८० ��तशत भन्दा बढ� उपयोग 
भएको हनुे, �देशबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण ग�रने अनदुान सू�मा आधा�रत भएको हनुे र �देशमा 
आन्त�रक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी नी�त तथा काननु �नमार्ण भएको हनुे, लगानी सम्बन्धी ऐन, काननु 
र �नयम बनेको हनुे, �देशको अन्तरार्��य व्यापारको �हस्सा १५ ��तशतले बढेको हनुे, �देशको अ�धकार 
क्षे� �भ�का स�म�तहरू नपेाल सरकारबाट हस्तान्तरण भएको हनुेछ ।  
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प�रच्छेद चार:  आ�थर्क के्ष� 

४.१  कृ�ष, सहकार� तथा भ�ूम व्यवस्थापन 
४.१.१  कृ�ष, पशपुक्षी तथा मत्स्य �वकास 

पषृ् ठभ�ूम 

�देश आ�थर्क �वकासको मेरुदण्डको रूपमा कृ�ष क्षे� रहेको छ । सं�वधानले भ-ूउपयोग नी�तको 
अवलम्बन गर� भ�ूमको व्यवस्थापन गन�, कृ�षको व्यावसायीकरण, �व�वधीकरण र आध�ुनक�करण गन�; 
कृषकका ला�ग कृ�ष सामा�ी, कृ�ष उपजको उिचत मूल्य र बजार पहुँचको व्यवस्था गन� जस्ता मह�वपूणर् 
कृ�ष सम्बन्धी नी�त �नधार्रण गरेको छ । यसका ला�ग कृ�षबाल�को उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ�, 
भण्डारण र बजार�करण,पशपुक्षी तथा मत्स्य �जनन एवम ्नस्ल सधुार, आहार तथा पोषण, पश ुस्वास्थ्य 
र बजार �व�र्नमा �देश सरकारले नेततृ्वदायी भ�ूमका �नवार्ह गनुर् पन� हनु्छ ।  

�देशको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा कृ�ष क्षे�को योगदान एक �तहाई भन्दा बढ� (३६.७५ ��तशत) 
रहेको छ । कृ�ष क्षे�मा उपयोग भएको औसत कृ�ष ज�मन ०.६६ हेक्टर रहेको छ । कृ�ष ज�मनको 
खण्डीकरणले यो अनपुात घट्दो �ममा छ । रािष् �य कृ�षको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा यस �देशको 
योगदान २१.५ ��तशत रहेको छ । देशको कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेती ग�रएको जग्गा 
मध्ये ७ लाख १५ हजार ४२७ हेक्टर (क�रब २३.११ ��तशत) जग्गा यसै �देशमा पदर्छ । यस 
�देशको रािष् �य खा�ान् न उपलब्धतामा २३.११ ��तशत योगदान रहेको छ । कृ�ष भ�ूमको उत्पादकत्व 
३.०३ मे.ट. ��त हेक्टर रहेको छ । �देशको अथर्तन्�मा व्यावसा�यक कृ�षको �हस्सा ८ ��तशत रहेको  
छ । कृ�ष मजदरुको उत्पादकत्व ८३५ अमे�रक� डलर रहेको छ । �देशको उत्पादन मध्ये आन्त�रक 
खपत गर� बाँक� ३ लाख ३४ हजार २१५ मे.ट. खा�ान् न बचत देिखन्छ । धान, मकै, गहुँ, आल,ु 
अल�ची, अदवुा, िचया आ�द यस �देशका मखु्य बाल�नाल� हनु ्। �देशको �मखु बाल� यस �कार रहेका 
छन ्।   

ता�लका १३ :  �देशमा कृ�षबाल�को उत्पादन 

�मखु बाल� रािष् �य उत्पादन (मे.ट.) �देश १ उत्पादन (मे.ट.) रािष् �य उत्पादनमा �देशको 
�हस्सा (��तशत) 

धान ५२,३०,३२७ १०,८५,७७० २०.७६ 

मकै २३,००,१२१ ६,६०,९७५ २८.७४ 

गहुँ १८,७९,१९१ १,७९,६९५ ९.५६ 

फापर १२,०३९ २,९३७ २४.४० 
कोदो ३,०६,७०४ ९५,१६९ ३१.०३ 
आल ु २५,९१,६८६ ८,७९,२५० ३३.९३ 

अल�ची ७,०११ ६,०९५ ९३.४७ 
अदवुा ७,८४,२९७ ९७,०५५ ३४.७२ 

िचया २४,६५४ २४,४४९ ९९.१७ 
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�ोत: Statistical Information on Nepalese Agriculture 2073/74 (2016/17), Ministry of Agriculture 
and Livestock Development, Nepal 

तराईका झापा, मोरङ र सनुसर� िजल्ला तथा �भ�ी मधेसको उदयपरु िजल्ला धान, गहुँ, उख,ु मकै, 
कोदो र जूट खेतीका ला�ग उवर्र भ�ूम हनु ्। तराईमा आपँ, �लची र केरा जस्ता फलफूल र पहाडी 
भेगमा मखु्य रूपमा सनु्तला, िचया, अल�ची, एभोकाडो, �कवी, अदवुा आ�द उत्पादन ग�रन्छ । यस 
�देशको पहाडी क्षे�को �मखु बाल� िचया हो । झापा र इलाम िजल्ला िचया उत्पादनका ला�ग मलुकुकै 
अ�णी क्षे� हनु ् भने इलाम, पाँचथर, धनकुटा, भोजपरु, मोरङ र सोलखुमु्ब ु िजल्लामा �मखु रूपमा 
अथ�डक्स िचया उत्पादन हनु्छ । िचयाको रािष् �य उत्पादनमा �देशको योगदान ९९.१७ ��तशत रहेको 
छ । 

नेपालको �मखु कृ�ष उत्पादक ५ िजल्लामध्ये मोरङ, झापा र सनुसर� यसै �देशमा पदर्छन ्। झापा, 
मोरङ र सनुसर� नेपालका सवार्�धक धान उत्पादन हनुे िजल्ला हनु ्  भने धनकुटा, इलाम र झापा  
तरकार� उत्पादन गन� िजल्ला मध्ये �मखु हनु ्। दगु्ध उत्पादन तफर्  गाई र भ�सी तथा मासजुन्य उत्पादन 
तफर्  बा�ा, सुँगरु, कुखरुा र माछा मखु्य रूपमा रहेका छन ्। रािष् �य उत्पादनको २७ ��तशत दधु, 
१९.३ ��तशत मास,ु ८.८६ ��तशत अण्डा र १२.६६ ��तशत मत्स्य उत्पादन यसै �देशमा हनुे गरेको 
छ । 

ता�लका १४:  �देश नं. १ मा पशपुक्षीजन्य उत्पादन 

�ववरण रािष् �य उत्पादन �देश १ उत्पादन रािष् �य उत्पादनमा �देशको 
�हस्सा (��तशत) 

दधु (मे.ट.) १,९२४,२०० ५८१,७७९ ३०.२३ 

माछा (मे.ट.) ५५,८४३  ७,०७२ १२.६६ 

मास ु(मे.ट.) ३३२,५४४ ६४,०५४ १९.२६ 

अण्डा  (करोडमा) १३५ ११.९७ ८.८५ 
�ोत : Statistical Information on Nepalese Agriculture 2073/74 (2016/17), Ministry of Agriculture 

and Livestock Development, Nepal 
 

�देशमा बागवानी उत्पादन २,०४७.५९४ मे.ट. र पशपुक्षीजन्य उत्पादन ६५२.९०५ हजार मे.ट. 
रहेको छ । दधु उत्पादनमा मूल्य अ�भव�ृ� ४० रहेको छ ।  कृ�ष तथा पश ु�सार सेवाको पहुँच १२ 
��तशत रहेको छ । 

 

�मखु समस्या 
ज�मनको खण्डीकरण एवम ्घडेर�करण हनु,ु कृ�षको व्यावसायीकरण हनु नसक्न,ु �सँचाइको अपयार्प् तता 
र �व�मान �सँचाइ आयोजना पूणर् क्षमतामा उपयोग हनु नसक्न,ु �शोधन क्षमताको कमी एवम ्न्यून 
मूल्य अ�भव�ृ�, कृषकमा नयाँ ��व�ध, उन् नत �बउ/मल, जै�वक तथा �ा�ा�रक कृ�ष सम्बन्धी ज्ञानको 
अभाव, बाल�मा लाग्ने रोग व्यवस्थापन र सधुा�रएका कृ�ष �णाल� सम्बन्धी जानकार�को कमी, कृ�ष 
उपजको बजार�करण र भण्डारणमा �कसानको सामू�हक स्वा�मत्व हनु नसक्न,ु उत्पादन, बजार�करण र  
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पशपुक्षी पालनको �न�म� आवश्यक उन् नत नस्ल, रोग र महामार�को रोकथाम एवम ्पश ुव्यवस्थापन 
सम्बन्धी उिचत ज्ञानको अभाव, चरन र खकर्  व्यवस्थापनको अभाव, कृ�ष अनसुन्धान र कृ�ष �सार वीच 
समन्वयको कमी आ�द �मखु समस्या हनु ्। 

चनुौती 
कृ�ष �ा�व�धकको उपलब्धता स�ुनिश् चत गनुर्, कृ�ष सम्ब� संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था गनुर्, 
स्थानीय सरकार मातहतमा आएको कृ�ष �सार सेवालाई व्यवस्थापन र सदुृढ�करण गनुर्, कृ�ष सम्ब� 
अनसुन्धान संस्था एवम ् संरचना संघीय सरकारबाट �ाप् त गनुर्, परम्परागत कृ�ष ज्ञानको पनुख�ज गर� 
आध�ुनक�करण र उपयोग गनुर्, जै�वक तथा �ा�ा�रक कृ�ष �णाल�को �व�र्न गनुर्, खा�वस्तकुो गणुस्तर 
कायम गनुर्, हा�नकारक क�टनाशक �वषाद� र रासाय�नक मल र आनवुांिशक प�रवतर्न ग�रएका 
(genetically modified) बाल� वस्त ु�नयिन्�त गनुर्, अन्तरसरकार समन्वय �भावकार� बनाउन,ु जग्गाको 
चाक्लाबन्द� गनुर्, कृ�ष, पश ु र मत्स्यपालनमा उपय�ु यािन्�क�करण र व्यावसायीकरण गनुर्, कृ�ष 
अनदुानलाई ��तस्पध� बजारको �वकास हनुे गर� उपयोग गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्।  

अवसर 

खा� सम्बन्धी हक संवैधा�नक रूपमा स्था�पत हनु,ु �दगो �वकास ल�यमा खा� तथा पोषणको �वषय 
समा�व� हनु,ु रािष् �य आव�धक योजनामा खा� तथा पोषणलाई �ाथ�मकता �दइन;ु कृ�ष, दगु्ध तथा 
मासजुन्य उत्पादनको बढ्दो माग, बाल� बस्तकुा पकेट क्षे� र सपुर जोनको  ब�लयो आधार हनु,ु वष�भर� 
�व�वध कृ�ष उत्पादनको ला�ग मौसमी अनकूुलता, कृ�ष अनसुन्धान केन्�, �वश् व�व�ालय र �ा�व�धक 
िशक्षालयको ज्ञान उपलब्धता हनु,ु जै�वक तथा �ा�ा�रक खेती ��त बढ्दो आकषर्ण, कृ�ष क्षे� �देश र 
स्थानीय सरकारको कायर्क्षे�मा पनर्का साथै उच्च �ाथ�मकतामा पनुर्, तलुनात्मक लाभका उच्च मूल्य 
बाल�को �चरु सम्भावना र आन्त�रक तथा बाह् य बजारमा �नयार्तको अवसर हनु,ु बढ्दो सडक स�ाल, 
ज्ञान, सीप, पुजँी र उन् नत ��व�धस�हत वैदेिशक रोजगार�बाट फ�कर् एका यवुा कृ�ष क्षे�मा आक�षर्त हनु ु
तथा कृ�ष �वषय अध्ययन गरेका यवुालाई समेत व्यावसा�यक कृ�षमा प�रचालन गनर् स�कने आ�द �मखु 
अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच 

समनु् नत कृ�ष, सम्पन् न �कसान : सम�ृ �देश । 

ल�य  

कृ�ष क्षे�को गाहर्स्थ्य उत्पादन व�ृ� हनुे । 

उ�शे्य  

१. कृ�षको उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ�  गनुर् ।  
२. तलुनात्मक लाभ भएका बाल� तथा पशपुक्षीजन्य उत्पादनको �वकास एवम ्�बस्तार गनुर् ।  
३. कृ�ष तथा पशसेुवा �सारको पहुँचमा व�ृ� गनुर् ।  
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रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. भ-ूउपयोग नी�त अनरुुप कृ�ष 

ज�मनको संरक्षण र उपयोग गन� । 

(क) कृ�ष �वकासका ला�ग आवश्यक �ादेिशक नी�त �नयमको 
तजुर्मा ग�रनेछ । 

(ख) भ�ूम ब�क माफर् त जग्गाधनीलाई न्यूनतम उत्पादन मूल्य तोक� 
आध�ुनक कृ�षको �वकासकाला�ग भ�ूमको उपलब्धता 
स�ुनिश् चत ग�रनेछ।  

(ग) कृ�ष क्षे�मा �ामीण पूवार्धार �नमार्ण गनर् लगानीलाई 

�ाथ�मकताका साथ प�रचालन ग�रनेछ । 

(घ) सहकार� खेती एवम ् जग्गाको चाक्लाबन्द�लाई �ोत्साहन 

ग�रनेछ । 

२. कृ�षको व्यवसायीकरणमा 
�नजीक्षे�, सहकार� तथा 
अन्तरसरकार समन्वय र सहकायर् 
गन� । 

(क) कृ�ष, पशपुक्षी र मत्स्यजन्य क्षे�को �वकास र 

व्यावसायीकरणमा �नजीक्षे�, सहकार� तथा अन्तरसरकार 
समन्वय, सहयोग र सहकायर् ग�रनेछ । 

(ख) कृ�ष, पशपुक्षी तथा मत्स्य �वकासको ला�ग �नजी र सहकार� 
क्षे�लाई �ोत्साहन ग�रनेछ । 

(ग) ��तस्पध� क्षमता भएका �मखु बाल�, पशपुक्षी र मत्स्यजन्य 

वस्तकुो प�हचान गर� उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन �वशेष 

कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ । 

(घ) कृ�ष व्यावसायीकरण र बजार पहुँचमा सधुार गनर् सूचना 
��व�धको �वकास, �वस्तार र उपयोग  
ग�रनेछ । 

(ङ) कृ�ष, पशपुक्षी र मत्स्यजन्य कायर्�म सञ् चालनमा समावेशी 
सहभा�गता स�ुनिश् चत ग�रनछे । 

(च) कृ�ष तथा पशपुक्षीजन्य �वकास सम्बन्धी कायर्�म सञ् चालन 
गनर् स्थानीय तहको क्षमता अ�भव�ृ� ग�रनेछ । 

(छ) �नजी क्षे�सँगको सहकायर्मा कृषकलाई स्तर�य कृ�ष सेवा 
उपलब्ध गराइनेछ । 

(ज) �नजी, सहकार� तथा सामदुा�यक क्षे�सँगको सहकायर्मा कृ�ष 

यािन्�क�करणलाई बढावा �दइनेछ । 

(झ) उत्पादन, भण्डारण र बजार�करणमा �कसानको सामू�हक 

स्वा�मत्व �ोत्साहन ग�रनेछ । 

(ञ) स्थान �वशेषमा उत्पादन हनुे खा�ा�, तरकार� तथा फलफूल 

लगायत कृ�ष तथा पशपुक्षी उत्पादन अ�भव�ृ�का ला�ग 

स्थानीय तहसँग सहकायर् ग�रनेछ । 
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रणनी�त कायर्नी�त 

(ट) मत्स्य �वकासका ला�ग पकेट क्षे� लगायतका कायर्�म 
सञ् चालन गनर् स्थानीय तहलाई सहयोग ग�रनेछ। 

३. �ा�ा�रक खेती, आधारभतू 

खा�वस्त ु तथा तलुनात्मक लाभ 

भएका बाल� र पशपुक्षी 
उत्पादनमा व�ृ� गन� । 

(क) माटो र हावापानी एवम ्भौगो�लक धरातलको सम्भाव्यताका 
आधारमा आधारभतू खा� वस्त,ु उच्च मूल्य बाल� तथा 
पशपुक्षीको पकेट क्षे� �नधार्रण गर� कायर्�म सञ् चालन 

ग�रनेछ । 

(ख) �ा�ा�रक खेतीलाई �ोत्सा�हत गर� �ा�ा�रक उत्पादनको 
�ािण्डङ ग�रनेछ । 

(ग) �ाङ्ग्गा�रक खेतीमा �नजी तथा सहकार� क्षे�को संलग्नता 
बढाउँदै करार तथा सहकार� खेतीलाई �ोत्साहन ग�रनेछ । 

(घ) कृ�ष �वकास कायर्�मसँग समन्वय र आब� हनुे गर� �सँचाइ 

र कृ�ष सडकको �वकास ग�रनेछ । 

(ङ) बह-ुबाल�, नगदे बाल�, फलफूल र औषधीजन्य कृ�ष उत्पादन 

अ�भव�ृ� सम्बन्धी कायर्योजना �नमार्ण गर� लाग ुग�रनेछ । 

(च) �सजर्नशील तथा कृ�ष क्षे�मा नवीनतम �णाल� अवलम्बन गन� 
सफल �कसानलाई �ोत्साहन एवम ्कदर ग�रनेछ । 

(छ) सलुभ कृ�ष कजार्मा सहजीकरण गर� पहुँचको �वस्तार  
ग�रनेछ । 

(ज) �देशको �ाथ�मकताय�ु बाल�मा सहज एवम ्सह�ुलयतपूणर् 
ऋण तथा अनदुान उपलब्ध गराइनेछ । 

(झ) वैदेिशक रोजगार�बाट फ�कर् एका यवुालाई कृ�ष, पशपुक्षी तथा 
मत्स्य व्यवसायमा �ोत्साहन गनर् सलुभ तथा सह�ुलयतपूणर् 
ॠण तथा अनदुान, ता�लम, ��व�ध, बजार पहुँच अ�भव�ृ� 
जस्ता कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ। 

४. कृषक र कृ�ष सम्ब� �नकायको 
क्षमता �वकास एवम ् ��व�ध 

हस्तान्तरण गन� । 

(क) कृ�ष तथा पशपुक्षी क्षे�को �वकास सम्ब� संस्थाको 
संस्थागत �वकास र सदुृढ�करण ग�रनेछ । 

(ख) कृ�ष अनसुन्धान केन्�हरूको सहकायर्मा जडीबटु� खेती 
गन�, कृषक र पशपुालकका ला�ग ता�लम सञ् चालन 
ग�रनेछ ।  

(ग) जलवाय ुप�रवतर्न र �ाकृ�तक �कोपबाट कृ�ष क्षे�मा पन� 
नकारात्मक असर न्यूनीकरण गनर् उपलब्ध ��व�ध तथा 
सेवा कृषकलाई उपलब्ध गराइनेछ । 
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रणनी�त कायर्नी�त 

(घ) उत्पादकत्व व�ृ�का ला�ग कृ�ष अनसुन्धानबाट �ाप् त 
उपलिब्धलाई कृषक समक्ष परु् याई नवीन ��व�धको 
उपयोगमा कृषकको क्षमता अ�भव�ृ� ग�रनेछ ।  

(ङ) �नजी क्षे�सँगको सहकायर्मा कृ�ष यन्� तथा उपकरण, 
उन् नत नस्ल तथा �बउ �वजन र �ाङगा�रक मल सलुभ 
दरमा उपलब्ध गराइनेछ । 

(च) कृ�ष उपजको स्वच्छता र गणुस्तर कायम राख् न ज्ञान तथा 
��व�ध हस्तान्तरण जस्ता कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ । 

(छ) जलवाय ुप�रवतर्न तथा �ाकृ�तक �कोपबाट कृ�ष क्षे�मा 
पन� असर न्यूनीकरण गनर् बाल�  तथा पश ु �बमा तथा 
राहतका कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ । 

(ज) बाल� तथा पशपुक्षीजन्य रोगको अनसुन्धान ग�र उपय�ु 
उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ । 

(झ) पश ु िच�कत्सालयको सदुृढ�करण ग�र सेवा �भावकार� 
बनाइनेछ । 

५. उत्पा�दत वस्तकुो बजार�करण  
गन� । 

(क) आन्त�रक तथा बाह् य बजार लिक्षत �नयार्तजन्य बाल�को 
�शोधन, भण्डारण, प्याकेिजङ, �ािण्डङ लगायतका 
कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ । 

(ख) सम्पूणर् मूल्य�ृङखला (उत्पादन, भण्डारण, �शोधन र 
बजार�करण) मा आधा�रत कृ�ष �णाल� अवलम्बन  
ग�रनेछ ।  

(ग) �नयार्त �व�वधीकरण गनर्का साथै �नयार्तमा आउने बाधाको 
सम्बोधन गनर् संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकायर् 
ग�रनेछ । 

६. कृ�ष एवम ् पशपुक्षी उ�ोगको 
संरक्षण, �वकास र �वस्तार गन� । 

(क) कृ�षमा आधा�रत साना, मझौला तथा ठूला उ�ोगको 
स्थापनालाई �ोत्साहन र सहजीकरण ग�रनेछ । 

(ख) कृ�षजन्य उ�ोगका उत्पादनलाई गणुस्तर पर�क्षणको 
�वशेष स�ुवधा उपलब्ध गराइनेछ । 

(ग) कृ�ष उत्पादनको �ािण्डङ र बजार�करणलाई सहयोग 
ग�रनेछ ।  

(घ) कृ�षमा आधा�रत उ�ोगको ला�ग सलुभ कृ�ष कजार्को 
व्यवस्था ग�रनेछ । 

(ङ) कृ�ष क्षे�को उन् न�तका ला�ग लगानी �व�र्न ग�रनेछ । 
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अपेिक्षत उपलिब्ध 

कृ�ष क्षे�को वा�षर्क व�ृ�दर ५.६ ��तशत पगेुको हनुे, कृ�ष �शोधन र कृ�षजन्य उ�ोगमा �नजी क्षे�को 
लगानीमा वा�षर्क व�ृ� १५ ��तशत, मकैको उत्पादकत्व ��त हेक्टर २.५ मे.ट. वाट ४.२५ मे.ट., 
धानको उत्पादकत्व ३.५ मे.ट. ��त हेक्टर वाट ५ मे.ट., माछाको उत्पादकत्व ४.८ मे.ट. ��त 
हेक्टरबाट ६.० मे.ट. ��त हेक्टर हनुे; तरकार�को उत्पादनमा वा�षर्क १० ��तशत व�ृ�; कुखरुाको 
मासकुो उत्पादनमा वा�षर्क १५ ��तशत व�ृ� भएको हनुे र  �मल्क हो�लडे अन्त्य हनुे; खसीको मासकुो 
उत्पादनमा वा�षर्क १५ ��तशत व�ृ� हा�सल गन�; �नयार्त ग�रने कृ�षजन्य उपज मध्ये २० ��तशत वस्त ु
�शो�धत एवम ्मूल्य अ�भव�ृ� भएको हनुे, स्वस्थकर खा�ा�को उपलब्धतामा सधुार भएको हनुे; जै�वक 
वाल�को अनपुात २.५० ��तशत पगेुको हनुे, रैथाने जातका कृ�ष तथा पशपुक्षी उत्पादन व�ृ� भएको 
हनुेछ । 

४.१.२ भ�ूम व्यवस्थापन 

पषृ् ठभ�ूम 

भ�ूमको �ववेकपूणर् उपयोगका ला�ग �दगो व्यवस्थापन तथा सशुासन कायम गनर् जरुर� देिखएको छ । 
भ�ूममा सवर्साधारण जनताको पहुँच तथा  संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर� न्या�यक पहुँच स्था�पत गनर्, 
सामािजक आ�थर्क कारणले पछा�ड परेका वगर्को भ�ूममा पहुँच बढाउन र भ–ूस्वा�मत्वको सरुक्षाको 
�त्याभ�ूत गनर् वैज्ञा�नक भ�ूम नी�त तजुर्मा गर� लाग ुगनर् आवश्यक देिखएको छ । यसैगर� भ�ूम तथा 
भ�ूम �ोतको �दगो सदपुयोग गनर् प�रमािजर्त भ–ूउपयोग नी�त, २०७२ अनरुूप भ�ूमको वग�करण र भ–ू
उपयोगसम्बन्धी काननु तजुर्मा गर� कायार्न्वयन गनर् आवश्यक देिखएको छ । 

तीन िजल्लामा भ�ूमको �व�तुीय अ�भलेख अ�ाव�धक गर� राख् ने कायर् भएको छ भने ६ कायार्लयमा 
वैज्ञा�नक नक्सा�न, �व�तुीय अ�भलेख व्यवस्थापन र जग्गा ख�रद �ब�� सूचना �णाल� कायार्न्वयनमा 
रहेको छ ।  

�मखु समस्या 
कृ�ष योग्य भ�ूमको गैर कृ�ष �योजनमा बढ्दो रूपान्तरण, कृ�ष योग्य ज�मन बाँझै रहन,ु अ�नयिन्�त 
खण्डीकरण, सावर्ज�नक जग्गामा बढ्दो अ�त�मण, कृषकको भ�ूममा�थको पहुँच अ�भव�ृ� हनु नसक्न,ु 
सकुुमबासी समस्या समाधान �भावकार� नहनु,ु भ–ूउपयोग नी�त कायार्न्वयन गर� भ�ूमको उपय�ु ढ�ले 
उपयोग गनर् क�ठनाइ हनु,ु  भ�ूम �शासनलाई समयानकूुल र ��व�धय�ु बनाउन नसक्न ुआ�द मखु्य 
समस्या हनु ्। 

चनुौती 
भ�ूम व्यवस्थापन तथा भ�ूम �शासन सेवालाई वैज्ञा�नक�करण तथा  सरल�करण गनुर्,  व्यविस्थत एवम ्
एक�कृत बस्ती �वकास गनुर्, अथर्तन्�का उत्पादनमूलक क्षे�का ला�ग भ�ूमको उपलब्धता स�ुनिश् चत गनुर्, 
कृ�ष भ�ूमको खण्डीकरण रोक्न,ु सी�मत भ�ूमको �दगो व्यवस्थापन गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्। 
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अवसर 

नेपालको सं�वधानले भ�ूम व्यवस्थापन र जग्गाको अ�भलेखलाई �देशको अ�धकार सूचीमा  रा�,ु  रािष् �य 
भ-ूउपयोग नी�त तजुर्मा हनु,ु भ�ूम व्यवस्थापनलाई वैज्ञा�नक र �भावकार� बनाउनको ला�ग भ�ूम सधुार 
कायर्�म कायार्न्वयनमा रहन,ु �देशस्तरमा भ-ूउपयोग, चाक्लाबन्द�, भ�ूमखण्डीकरण सम्बन्धी अध्ययन 
भई ��तवेदन तयार हनु,ु भ�ूम व्यवस्थापन �देश सरकारको �ाथ�मकताको �वषय हनु,ु व्यविस्थत बसोबास 
गराउने �यास हनु ुआ�द �मखु अवसर हनु ्।  

क्ष�ेगत सोच 

भ�ूमको वैज्ञा�नक व्यवस्थापन तथा �ववेकपूणर् उपयोग । 

ल�य  

वैज्ञा�नक भ�ूम व्यवस्थापनबाट कृ�ष, पयर्टन, उ�ोग व्यापारको ला�ग सम�ृ-आधार �नमार्ण हनुे । 

उ�शे्य 

भ�ूमको नक्सा�न तथा अ�भलेख व्यविस्थत गद� �भावकार� उपयोग गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. भ-ूउपयोग नी�त तजुर्मा गर� भ�ूमको 
वैज्ञा�नक वग�करण एवम ्उपयोग 

गन� । 

(क) संघीय भ-ूउपयोग नी�त अन्तगर्त  वैज्ञा�नक नापनक्सा 
अनसुार भ�ूमको वग�करण गर� सो अनसुारको उपयोग 
स�ुनिश् चत ग�रनेछ । 

(ख) कृ�ष योग्य भ�ूम बाँझो राख् ने �विृ� र खण्डीकरणलाई 
�नरुत्सा�हत ग�रनेछ । 

(ग) कृ�षका ला�ग अनपुय�ु भ�ूममा मा� औ�ो�गक क्षे� र 
बस्ती �बस्तार ग�रनेछ । 

(घ) नद� उकास क्षे� र खाल� पत� ज�मन सरकार� स्वा�मत्वमा 
ल्याई उपयो�गता स�ुनिश् चत ग�रनेछ ।  

(ङ) भ�ूमको �दगो उपयोग, रूपान्तरण, र व्यवस्थापन गन� 
प��त स्था�पत ग�रनेछ । 

(च) �क�ाकाट गदार् कृ�ष ज�मनको संरक्षणलाई योगदान पगु्न े
गर� मापदण्डको आधारमा ठूलो क्षे�फल कायम  
ग�रनेछ । 

(छ) भ�ूम ब�क स्थापना गर� व्यावसा�यक �योजनका ला�ग 
जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । 

२. भ�ूम �शासन सेवा वैज्ञा�नक एवम ्

सरल�कृत गन� । 

 

(क) भ�ूमह�न नाग�रकका लागी सरुिक्षत आवास कायर्�म लाग ु
गनर्को ला�ग सम्बिन्धत सरोकारवालासँग सहकायर् ग�रनेछ । 

(ख) संघ र स्थानीय तहको सहकायर्मा लामो समयदेिख रहेका 
अव्यविस्थत बस्तीलाई व्यविस्थत ग�रनेछ । 
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रणनी�त कायर्नी�त 

(ग) स्थानीय तहसँगको सहकायर्मा सावर्ज�नक जग्गाको संरक्षण 

गर� अ�त�मण रो�कनेछ ।  

(घ) भ�ूम �शासन सेवालाई �व�तुीय सूचना �णाल�मा आब� गर� 
वैज्ञा�नक तथा सरल�कृत  ग�रनेछ ।  

(ङ) सावर्ज�नक जग्गाको अविस्थ�त अनसुारको �व�तुीय अ�भलेख 

व्यविस्थत ग�रनेछ । 

(च) सरकार�, सावर्ज�नक, गठु� तथा �नजी जग्गा सम्बन्धी �ादेिशक 

अ�भलेख व्यवस्थापन गर� �तनको संरक्षण र संव�र्न  
ग�रनेछ । 

३. भ�ूमको चाक्लाबन्द� गर� 
यािन्�क�करण माफर् त 

व्यावसा�यक कृ�ष �व�र्न गन� । 

 

(क) भ�ूमको चाक्लाबन्द�लाई �ोत्साहन गर� व्यावसा�यक 

कृ�षलाई �ोत्साहन ग�रनेछ । 

(ख) जडीबटु�, फलफूल, तरकार� लगायत खा�ान् न उत्पादनका 
ला�ग भ�ूमह�न �कसानलाई सहकार�/समूहमा आधा�रत करार 

खेतीका ला�ग जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । 

४. वग�कृत भ�ूमको अन्य कायर्मा हनुे 
रूपान्तरण �नयन्�ण गन� । 

 

(क) कृ�ष योग्य भ�ूमको अन्य �योजनमा रूपान्तरण �नयन्�ण 
ग�रनेछ । 

(ख) औ�ो�गक �योजनका ला�ग अ�ध�हण वा ख�रद ग�रएको 
भ�ूम अन्य �योजनमा उपयोग ग�रने छैन । 

 

अपेिक्षत उपलिब्ध  

भ-ूउपयोग नी�त कायार्न्वयन हनुे, १४ वटै िजल्लामा भ�ूम अ�भलेख �व�तुीय सूचना �णाल�मा आब� 
भएको हनुे, सबै मालपोत तथा नापी कायार्लयहरूको कारोबार �व�तुीय �णाल�मा आब� भएको हनुे, 
कृ�ष योग्य भ�ूमको खण्डीकरण रो�कने, भ�ूम ब�क स्थापना भइ सहकार�मा आधा�रत करार खेती �णाल� 
स्था�पत हनुे र अव्यविस्थत बस्तीको व्यवस्थापन हनुेछ । 

४.१.३ गठु� व्यवस्थापन 

पषृ् ठभ�ूम 

गठु� व्यवस्थापन नेपालको �नतान्त मौ�लक व्यवस्थापक�य शैल� हो  । नेपालको सं�वधान २०७२ मा 
�देशको अ�धकारको सूचीमा गठु� व्यवस्थापन समावेश छ । त्यसैगर� सं�वधानको धारा २९० को 
उपधारा १ मा गठु�को मूलभतू मान्यतामा ��तकूल असर नपन� गर� गठु� जग्गामा भोगा�धकार भइरहेको 
�कसान एवम ्गठु�को अ�धकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक काननु बनाउन सक्ने व्यवस्था 
रहेको छ । गठु� सम्पि�को व्यविस्थत अ�भलेख नहुुँदा �भावकार� संरक्षण एवम ्उपयोग हनु नस�क 
अ�त�मण बढ्दै गएको अवस्था छ । गठु� सम्पि�को संरक्षणमा सरोकारवालाको भ�ूमका सश� 
देिखएको छैन ।  
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नेपाल सरकार मिन्�प�रषदले स्वीकृत कायर् �वस्ततृीकरणका अनसुार गठु� जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी 
नी�त, काननु, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र �नयमन, सावर्ज�नक गठु� अन्तगर्तका जग्गा ज�मन र 
सम्पि�को संरक्षण र अ�भलेख व्यवस्थापन, गठु� जग्गा र गठु� व्यवस्थापनका सन्दभर्मा संघीय सरकार, 
�देश र स्थानीय तहसँग सहयोग एवम ्समन्वय र परम्परागत रूपमा गठु� अन्तगर्त चल� आएका �व�भन् न 
जा�ा, पवर्को सञ् चालन र व्यवस्थापन कायर् �देशले गन� गर� कायर् �वभाजन ग�रएको छ । 

�मखु समस्या 
�देशस्तरमा रहेका गठु�को य�कन तथ्या� उपलब्ध हनु नसक्न,ु गठु�का �कृ�त एवम ्सम्पि�को �ववरण 
य�कन नहनु,ु गठु� सम्पि�को पयार्� संरक्षण एवम ्उपयोग हनु नसक्न,ु गठु�का अ�धकांश घर, पाट�, पौवा 
तथा स�ल ममर्त सम्भारका ला�ग िजम्मेवार संस्थागत �बन्ध �भावकार� नहनु,ु गठु� जग्गामा अ�त�मण 
बढ्दै जान ुर गठु� सम्पदाको ममर्त सम्भारको ला�ग सरकारले खचर् गनुर् पन� अवस्था रहन ुआ�द �मखु 
समस्या हनु ्। 

चनुौती 
गठु� सम्पि�को तथ्या� य�कन गनुर्, गठु� सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन गनुर् आ�द �मखु चनुौती  
हनु ्।   

अवसर 
गठु� व्यवस्थापन �देश सरकारको िजम्मेवार� �भ� रहन,ु �देशमा गठु� सम्पि� �शस्त रहेको अनमुान 
हनु;ु गठु� सम्पि�को �भावकार� उपयोगबाट आ�थर्क उपाजर्न, सांस्कृ�तक �वकास र सामािजक ऐक्यब�ता 
हा�सल गनर् स�कने अवस्था रहन ुआ�द �मखु अवसर हनु ्।  

क्ष�ेगत सोच 
गठु� सम्पदाको संव�र्न सम्पदा र सावर्ज�नक सम्पि�को संरक्षण  ।  

ल�य 

गठु� सम्पि� एवम ्ऐ�तहा�सक सम्पदाको उिचत व्यवस्थापन र संरक्षण हनुे । 

उ�शे्य 

गठु�सँग सम्बिन्धत ऐ�तहा�सक मठ, मिन्दर तथा सम्पदाको संरक्षण, संव�र्न र �वकास गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. गठु� सम्पि�को अ�भलेखीकरण, 
संरक्षण एवम ्व्यवस्थापन गन� । 

(क) गठु� व्यवस्थापनको नेपाल� मौ�लक शैल�को अवधारणामा 
खलल नपगु्ने गर� गठु� सम्पि�को व्यवस्थापनको ला�ग 

काननुी, संस्थागत एवम ्कायर्गत संरचना बनाइनेछ । 

(ख) �देशभ�रका सावर्ज�नक एवम ् �नजी गठु�सँग सम्बिन्धत 

सम्पदा एवम ्सम्पि� र सो अवस्थाको य�कन �ववरण स�लन 

गर� अ�ाव�धक पा�रनेछ । 



[56] 

(ग) गठु� सम्पि�को अ�त�मण रो�क �भावकार� उपयोग 

स�ुनिश् चत ग�रनेछ । 

२. गठु� सम्पि�को उपयो�गता 
अ�भव�ृ� गर� सामू�हक �हतमा 
उपयोग गन� । 

(क) गठु� सम्पि�लाई सामू�हक �हतमा उपयोग ल्याउन मापदण्ड 

तयार गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

(ख) गठु� सम्पि�को संरक्षण, व्यवस्थापन र �वकासका ला�ग 

स्थानीय तहसँग सहकायर् ग�रनेछ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध  

�देशस्तरमा गठु� सम्पि�को अ�भलेखा�न भई �भावकार� व्यवस्थापन हनुे, गठु�सँग जो�डएका सम्पदाको 
संरक्षण हनुे, गठु� व्यवस्थापनको नेपाल� मौ�लक परम्पराको संरक्षण हनुे, गठु� सम्पि�को आय व�ृ� हनु े
छ । 

 
४.१.४ खा� सरुक्षा तथा पोषण 

पषृ् ठभ�ूम 

खा� तथा पोषण सरुक्षालाई उत्पादन, पहुँच, उपभोग �योग र �नरन्तरताको आयाममा हेनुर् पन� हनु्छ । 
खा� तथा पोषण सरुक्षालाई सं�वधानमा मौ�लक हकको रूपमा स्था�पत  ग�रएको छ । नेपाल जनसांिख्यक 
तथा स्वास्थ्य सव�क्षण, २०१६ अनसुार पोषणका सूचकमा रािष् �य औसतको तलुनामा यो �देशको िस्थ�त 
तलुनात्मक रूपमा रा�ो रहेको छ । �देशमा न्यूनतम क्यालोर� �ाप् त जनसंख्या ९१.९ ��तशत, औषत 
क्यालोर� (२५३६) मा पहुँच ६८ ��तशत र आधारभतू खा� सरुक्षा �ाप् त प�रवार ५२.६ ��तशत रहेको 
छ । �देशमा खा� असरुिक्षत प�रवार ९.२ ��तशत, ��तव्यि� ��त वषर् खा� उत्पादन २५६.२ �क.�ा. 
रहेको छ ।  

�मखु समस्या  
पोषणय�ु खा�ान् नमा ग�रब जनताको न्यून पहुँच हनु,ु खा� �वतरण �भावकार� नहनु,ु खा� सरुक्षा 
सम्बन्धी खण्डीकृत तथ्या�को कमी, खा�ान् नमा �मसावट एवम ्�वषाद�को अत्या�धक �योग हनु,ु पयार्प् त 
ज्ञान �बना परम्परागत खा� अभ्यासमा आएको प�रवतर्नले स्वास्थ्य समस्या देखा पनुर्, खा� तथा पोषण 
सम्बन्धी चेतनाको कमी जस्ता �वषय �मखु समस्या हनु ्।  

चनुौती 
पयार्प् त मा�ामा खा� वस्तकुो उत्पादन र सन्त�ुलत �वतरण गनुर्, �मसावट एवम ्�वषाद� र�हत खा�ान् न  
�ा��को स�ुनिश् चतता गनुर्,  पोषणय�ु आहार�वहार सम्बन्धी जनचेतना अ�भव�ृ� गनुर्, ग�रब एवम ्
सीमान्तकृत समूहमा पोषणय�ु आहारको पहुँच स�ुनिश् चत गनुर्, परम्परागत आहार�वहारको पनुस्थार्पना 
गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्।  

अवसर  

खा� सम्बन्धी हक संवैधा�नक रूपमा स्था�पत हनु,ु �दगो �वकास ल�यमा खा� तथा पोषणको �वषय 
समा�व� हनु,ु रािष् �य आव�धक योजनामा खा� तथा पोषणलाई �ाथ�मकता �दइन,ु पोषण नी�त तथा 
रणनी�त  को �वकास हनु,ु बहकु्षे�ीय पोषण योजना कायार्न्वयनमा रहन ुर पोषण सम्बन्धी सेवाको �वस्तार 
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तथा बानीव्यहोरालाई अ�भयानको माध्यमबाट सधुारका ला�ग �व�भन् न �यास हनु ुआ�द �मखु अवसर 
हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच 

खा� सरुक्षा तथा पोषणको स�ुनिश् चतता : स्वस्थ नाग�रक, स्वस्थ �देश । 

ल�य 

पोषणय�ु खा�ान् नमा �दगो पहुँच तथा उपभोग व�ृ� माफर् त खा� तथा पोषण सरुक्षाको ल�य हा�सल 
हनुे । 

उ�शे्य 

खा� तथा पोषण सरुक्षा �दान गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त  

रणनी�त कायर्नी�त 

१. जै�वक तथा �ा�ा�रक खेती 
�णाल� माफर् त गणुस्तर�य 
खा�ान् न  उत्पादनमा व�ृ� 
गन� । 

(क) जै�वक तथा �ा�ा�रक खेती �णाल�लाई �व�र्न गर� स्थानीय 

स्तरमा उपलब्ध हनुे जातका बाल�को उत्पादनलाई  

�ोत्सा�हत ग�रनेछ । 

(ख) जै�वक खेती �णाल� �व�र्न गनर् स्थानीय तहसँग सहकायर् 
ग�रनेछ । 

२. स्थानीय स्तरमा उत्पादन हनु े
खा�पदाथर्को �योगलाई जोड 
�दने । 

 
(क) स्थान �वशेषमा उत्पादन हनुे खा�ान् न, तरकार� तथा 

फलफूल लगायत कृ�ष तथा पशपुक्षी उत्पादनको 
अ�भव�ृ�का ला�ग स्थानीय तहसँग सहकायर् ग�रनेछ । 

(ख) स्थानीय रैथाने जातका खा� बाल� उत्पादनमा पकेट क्षे� 
�नधार्रण गर� �ोत्साहन ग�रनेछ । 

३. खा� तथा पोषण िशक्षा 
कायर्�मलाई व्यापक बनाउनको 
ला�ग सरोकारवालासँग समन्वय 
र सहकायर् गन� । 

(क) खा� व्यवहारमा सधुारका ला�ग सचेतनामूलक कायर्�म, 
�चार �सार तथा अ�भयान सञ् चालन  
ग�रनेछ ।  

(ख) खा� व्यवहारका रािष् �य एवम ् अन्तरार्िष् �य रा�ा 
अभ्यासको �हण ग�रनेछ ।  

(ग) खा�वस्तकुो गणुस्तर �नयमन ग�रनेछ । 
४. उत्पादनको उिचत भण्डारण साथै 

�वतरण �णाल�लाई  व्यविस्थत 
गन� । 

(क) स्थानीय जातका उत्पा�दत बाल�को भण्डारण एवम ्
बजार�करणलाई �ोत्सा�हत ग�रनेछ । 

(ख) खा� तथा पोषण सरुक्षाको �हसाबले जोिखममा रहेका 
समदुाय र खा� स�ट स्थानमा खा�वस्त ु �वतरणलाई 
सरल एवम ्पहुँच योग्य बनाइनेछ । 
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रणनी�त कायर्नी�त 

(ग) कृ�ष उपज भण्डारण एवम ् �वतरण �णाल�मा नयाँ 
��व�धको अनसुरण तथा अवलम्बन ग�रनेछ । 

 
अपेिक्षत उपलिब्ध   

९६ ��तशतमा न्यूनतम क्यालोर� पगेुको र  ८० ��तशतलाइर् औषत क्यालोर� (२,५३६) पगेुको हनुे, 
उच्च खा� असरुिक्षत प�रवार ५ ��तशतमा झरेको हनुे,  ��तव्यि� खा� उत्पादन २८० ��त वषर् पगेुको 
हनुे, स्वस्थकर खा�ान् नको उपलब्धतामा सधुार भएको हनुे; रैथाने जातका कृ�ष तथा पशपुक्षी उत्पादन 
व�ृ� भएको हनुे; असहाय, ग�रब र सीमान्तकृत समदुायमा खा� तथा पोषणको पहुँच पगेुको हनुे; पोषण 
सरुक्षाका �हसाबले �देशमा पाँच वषर्म�ुनका बच्चाको पडु्कोपना (उमेर अनसुार उचाइ कम) भएका 
बच्चाको संख्या घटेर २० ��तशत पगेुको हनुे, �जनन उमेरका म�हलामा हनुे र� अल्पता घटेर ३० 
��तशत पगेुको हनुे र पाँच वषर्म�ुनका बालबा�लकामा हनुे र� अल्पता घटेर ३० ��तशत पगेुको  
हनुेछ । 

४.१.५ सहकार� क्ष�े 

पषृ् ठभ�ूम 

सहकार� क्षे�लाई अथर्तन्�को एक मह�वपूणर् खम्बाको रूपमा �लइन्छ । सं�वधानले सावर्ज�नक, �नजी 
र सहकार� क्षे�को सहभा�गता तथा �वकास माफर् त रािष् �य अथर्तन्�लाई आत्म�नभर्र, स्वतन्� तथा 
उ��तशील बनाउँदै समाजवादउन्मखु स्वतन्� र सम�ृ अथर्तन्�को �वकास गन� उ�ेश्य �लएको छ । 
आ�थर्क �वकासमा �नजी, सहकार� तथा गैरसरकार� क्षे�को समन्वय र सहकायर् गन� कायर् िजम्मेवार� 
�देश सरकारमा रहेको छ ।  

सहकार� क्षे�को कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा योगदान १ ��तशत रहेको छ । �देशमा आ.व. २०७५/७६ 
सम्ममा ५,१४४ सहकार� संस्था सञ् चालन र�ह ८,२५० जनाले रोजगार �ाप् त गरेका छन ्। सहकार� 
क्षे�मा १९ अबर् ७५ करोड भन्दा बढ� शेयर पुजँी लगानी भएको छ । ऋण तथा बचत सहकार�बाट 
क�रब २७ अबर् बचत प�रचालन गर� ३१ अबर् ५३ करोड भन्दा बढ� ऋण �वाह भएको देिखन्छ । 

समस्या 
अ�धकतम सहकार� संस्था बचत तथा ऋण प�रचालनमा केिन्�त हनु,ु बचत तथा ऋण सहकार�मा �व�ीय 
जोिखम उच्च रहन,ु संस्थागत सशुासनको कमी आ�द �मखु समस्या हनु ्। 

चनुौती 
सहकार�ताको उपयोग उत्पादन, �वतरण तथा सेवा क्षे�मा �वस्तार गनुर्, �व�ीय सशुासन कायम गनुर्, 
सहकायर्ताको भावना अ�भव�ृ� गद� �वपन् न वगर्लाई समेट्न,ु बचत तथा ऋणको कारोबार गन� सहकार� 
संस्थाको �भावकार� �नयमन गनुर्, आ�द �मखु चनुौती हनु ्। 
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अवसर 

�देशमा सहकार�को उपिस्थ�त रा�ो हनु,ु स-साना बचत प�रचालन भई पुजँी �नमार्णमा सहयोग पगु्न,ु 
�व�ीय पहुँचको �वस्तार हनु,ु जनतामा सामदुा�यक तथा सहयोगी भावनाको �वकास हनु,ु स्थानीय स्तरमा 
�व�ीय अन्तरसम्बन्ध कायम हनु ुआ�द अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच  

सहका�रताको माध्यम; सम�ृ�को आधार । 

ल�य 

सहकार� क्षे�को कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा योगदान बढेको हनुे । 

उ�शे्य 

सहकार� क्षे�को �वकास एवम ्�व�र्न गर� आ�थर्क तथा सामािजक �वकासमा योगदान परु् याउन ु। 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. समदुायलाई सहकार�मा संग�ठत गर� 
अथर्तन्�को सबल स्तम्भको रूपमा 
�वकास गन� । 

(क) सहकार� सञ् चालन  र व्यवस्थापन सम्बन्धी 
आवश्यक नी�तगत र काननुी व्यवस्था ग�रनेछ । 

(ख) छ�रएर रहेका उत्पादन समूहलाई सहकार�मा आब� 
गर� संस्थागत रूपमा ��यािशल हनु �ोत्सा�हत 
ग�रनेछ । 

(ग) सहकार� र स्थानीय उत्पादन समूहलाई कृ�ष तथा 
गैर कृ�ष उपजको बह-ुउत्पादन, �शोधन, भण्डारण 
तथा बजार�करण, कृ�ष �सार, पूवार्धार �वकास तथा 
स्थानीय �ोत प�रचालनको माध्यमको रूपमा �वकास 
ग�रनेछ ।  

(घ) �वपन् न वगर्लाई सहकार�मा स��ठत गर� 
व्यावसा�यकता तफर्  उन्मखु गनर् �व�ीय एवम ्
�ा�व�धक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । 

(ङ) �व�तु तथा पानी सहकार� गठनका ला�ग �ोत्साहन 
गर� �व�तु तथा खानेपानी �वतरण र सम्भारको 
�बन्ध गनर् स्थानीय तहसँग सहकायर् ग�रनेछ । 

(च) सहकार�मा कायर्रत जनशि�लाई क्षमता �वकास 
ता�लम र सहकार� िशक्षा �वस्तारका कायर्�म 
सञ् चालन ग�रनेछ । 

(छ) सहकार� क्षे�को �वकासमा अन्तरसरकार समन्वय 
र सहकायर् अ�भव�ृ� ग�रनेछ ।  
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रणनी�त कायर्नी�त 

(ज) अनगुमन तथा �नयमन �भावकार� बनाई सहकार� 
क्षे�मा संस्थागत र �व�ीय सशुासन कायम  
ग�रनेछ । 

(झ) सूचना ��व�धको उपयोग गर� सहकार� सूचना 
�णाल�लाई �भावकार� बनाइनेछ । 

(ञ) जडीबटु�, फलफुल, तरकार� लगायत खाध्या� 
उत्पादनका ला�ग भ�ूम�हन �कसानलाई सहकार� / 
समूहमा आधा�रत करार खेतीका ला�ग भ�ूम ब�क 
माफर् त जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । 

 
 
अपेिक्षत उपलिब्ध 

सहकार� क्षे�ले �देश गाहर्स्थ्य उत्पादनमा ५ ��तशत योगदान पगेुको हनुे; १५,००० व्यि�लाइर् रोजगार 
�दान गरेको हनुे; �नक्षपे र ऋण �वाह ४०० ��तशत व�ृ� भएको हनुे; ता�लम �ाप् त जनशि�का 
संख्यामा व�ृ� भएको हनुे; सञ् चा�लत सहकार�को किम्तमा २० ��तशत उत्पादन, �वतरण र सेवा सहकार� 
रहेको हनुे; �व�ीय पहुँच सहज भएको हनुे; सहकार� सूचना �णाल�को स्थापना भएको हनुे; सहकार� 
क्षे�को �नयमन �भावकार� भएको हनुेछ । 

४.२ उ�ोग, वािणज्य, आपू�तर् तथा पयर्टन 

४.२.१ उ�ोग 

पषृ् ठभ�ूम 

उ�ोग क्षे� अथर्तन्�मा उल्लेखनीय योगदान गन� सम्भाव्य क्षे�को रूपमा रहेको छ । सं�वधानले 
औ�ोगीकरणलाई �देशको एकल अ�धकार तथा संघ र �देशको साझा अ�धकारको सूचीमा राखेको  
छ । �दगो �वकासको ल�यमा समावेशी एवम ् �दगो औ�ो�गक�करण तथा साना उ�ोग एवम ्अन्य 
व्यवसाय �वस्तार गन� कुरा उल्लेख गरेको छ । सो ल�य �ाप् त गनर्का सन ्२०३० सम्ममा कुल 
गाहर्स्थ्य उत्पादनमा औ�ो�गक क्षे�को योगदान २५ ��तशत र उत्पादनमूलक उ�ोगले कुल रोजगार�मा 
१३ ��तशत योगदान �दनपुन� हनु्छ । �देशमा कुल १ लाख ६८ हजार ५१८ उ�ोग रहेका छन ्। 
�देशको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा उ�ोग क्षे�को योगदान १९.०६ ��तशत रहेको छ । उ�ोग क्षे�को 
वा�षर्क उत्पादन रु. ८२ अबर् २७ करोड रहनका साथै  यस क्षे�ले १,०१,२७९ जनालाइर् रोजगार 
�दान गरेको छ । 

�मखु समस्या 
अपेक्षाकृत रूपमा उ�ोगमा लगानी आक�षर्त गनर् नसक्न;ु उ�ोग �वकासका ला�ग दक्ष जनशि�को 
�वकास र उपयोग हनु नसक्न,ु सक्षम र दक्ष जनशि� उत्पादन गन� संस्थागत संयन्� नहनु,ु उ�ोगलाई 
कृ�ष, वन तथा ख�नज जस्ता क्षे�सँग आब� गनर् नसक्न,ु कृ�ष र वनका उत्पादनको मूल्य अ�भव�ृ� 
�बना �नयार्त भई रहन,ु ज�मन, भौ�तक पूवार्धार र  ऊजार्को अपयार्प् तता, �नयार्त योग्य वस्तकुो उत्पादन 
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र �व�वधीकरण हनु नसक्न,ु कामदारको न्यून उत्पादकत्व, आया�तत वस्तसँुग ��तस्पधार् गनर् नसक्न,ु 
उ�ोग स्थापनामा नवीनतम सोचको कमी आ�द �मखु समस्या हनु ्।  

अवसर 

जनसंख्यामा यवुाको बाहलु्यता रहन,ु बढ्दो शहर�करण, आयात �नयार्तको सहज अवस्था, कृ�ष तथा 
वनजन्य कच्चा पदाथर्को सहज उपलब्धता, बढ्दो ऊजार् आपू�तर्का कारण उ�ोगधन्दा सञ् चालन गनर् 
सहज वातावरण सजृना हनु आ�द �मखु अवसर हनु ्। 

चनुौती 
उत्पादनमूलक उ�ोगमा लगानी बढाउन,ु गणुस्तर�य वस्तकुो उत्पादन र ��तस्पध� क्षमतामा व�ृ� गनुर्, 
उ�मशीलता र संस्थागत संस्कृ�तको �वकास गनुर्, सह�ुलयत ब्याजदरमा पयार्प् त कजार् उपलब्ध गराउन,ु 
यवुालाई उ�ोगतफर्  आक�षर्त गनुर् र औ�ो�गक�करणलाई वातावरण सन्तलुनसँग तालमेल �मलाउन ुआ�द 
�मखु चनुौती हनु ् ।  

क्ष�ेगत सोच 

आ�थर्क रूपान्तरणका ला�ग औ�ोगीकरण : सम�ृ�का ला�ग रोजगार� �व�र्न । 

ल�य 

�देश गाहर्स्थ्य उत्पादनमा औ�ो�गक क्षे�को योगदान व�ृ� हनुे । 

उ�शे्य 

१. औ�ो�गक लगानी आक�षर्त गर� उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ� गनुर् । 
२. स्थानीय �ोत, सीप र साधनमा आधा�रत उ�ोग �व�र्न गद� रोजगार�का अवसर  सजृना गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. आयात ��तस्थापक र �नकासीमूलक 
उ�ोगको �वकास गनर् आ�थर्क तथा 
भौ�तक  स�ुवधाको व्यवस्था गन� । 

(क) उ�ोग �वकास सम्बन्धी नी�त, काननु र मापदण्ड 

तजुर्मा गर� आवश्यक सेवा स�ुवधा तथा शलु्कमा �वशेष 

सह�ुलयत �दान ग�रनेछ । 

(ख) �व�मान औ�ो�गक को�रडोरको �बस्तार र �नयार्त 

�व�र्न केन्�को स्थापना गर� आधारभतू औ�ो�गक 

स�ुवधा उपलब्ध गराइनेछ । 

(ग) स्थानीय कच्चा पदाथर् र सीपमा आधा�रत घरेल,ु साना 
तथा मझौला उ�ोगको �वकास र औ�ो�गक �ाम 

स्थापनामा स्थानीय तहलाई सहयोग, सहजीकरण र 

�ोत्साहन ग�रनेछ । 

(घ) कृ�ष, पयर्टन र ख�नजमा आधा�रत उ�ोगको �वकासमा 
सहजता कायम हनुे गर� पूवार्धारको �वकास  
ग�रनेछ । 
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रणनी�त कायर्नी�त 

२. स्थानीय �ोत, साधन र सीपमा 
आधा�रत उ�ोग स्थापनाका ला�ग 
स्वदेशी तथा वैदेिशक लगानी आक�षर्त 
गन� । 

(क) स्थानीय �ोत, साधन र सीपको उपयोग हनुे गर� 
�ाथ�मकताका क्षे�मा स्वदेशी तथा वैदेिशक लगानी 
आकषर्णका ला�ग संघ र सम्बिन्धत स्थानीय तहसँग 
सहकायर् र समन्वय ग�रनेछ । 

(ख) समुधरु औ�ो�गक �म सम्बन्ध कायम हनुे गर� 
औ�ो�गक वातावरण �नमार्ण ग�रनेछ । 

(ग) पनुर�शोधनमा आधा�रत उ�ोगको स्थापना र 
�वस्तारमा �ोत्साहन ग�रनेछ । 

(घ) औ�ो�गक क्षे�मा लगानी आक�षर्त गनर् र  सेवा 
स�ुवधा सम्बन्धी कायर् गनर् एक�ार �णाल�को 
व्यवस्था ग�रनेछ । 

(ङ) औ�ो�गक क्षे�को स्थापना, �दशर्नी स्थलको 
�नमार्ण, औ�ो�गक मेलाको आयोजना, सम्भाव्य 
उ�ोगको  िस्कम �दशर्न आ�दका माध्यमबाट 
औ�ो�गक लगानी आकषर्ण ग�रनेछ ।  

(च) लगानीमै�ी वातावरण बनाउन स्थानीय तहबाट कर 
तथा सेवा स�ुवधामा सह�ुलयत �दान गनर्  समन्वय 
र सहकायर् ग�रनेछ । 

(छ) औ�ो�गक फोहर उत्सजर्नको मापदण्ड तयार गर� 
वातावरण �दूषणलाई न्यूनीकरण गनर् सम्बिन्धत 
��तष् ठानलाई िजम्मेवार बनाइनेछ । 

३. कृ�षजन्य उ�मको प�हचान गर� 
��तस्पधार्त्मक क्षमता बढाउँदै �नयार्त 
अ�भव�ृ� गन� । 

(क) ��तष्पधार्त्मक लाभका क्ष�ेमा लगानी गन� उपय�ु 
वातावरण �नमार्ण गनर् आवश्यक भौ�तक र आ�थर्क 
पूवार्धारको �नमार्ण र �वकास ग�रनेछ ।  

(ख) कृ�ष उ�मशीलताको �वकास गनर् स्थानीय तहसँग 
सहकायर् गर� सीप �वकास, सह�ुलयत ऋण तथा 
��व�ध हस्तान्तरण आ�द कायर्�म सञ् चालन 
ग�रनेछ ।   

(ग) आध�ुनक ��व�ध, अनसुन्धान, मूल्य �ृङखलाय�ु 
(Value Chain) र अ�–प�ृ सम्बन्ध (Forward & 

backward linkage) भएका उ�ोगलाई �ोत्साहन 
ग�रने छ । 
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रणनी�त कायर्नी�त 

(घ) सावर्ज�नक, �नजी र समदुायको साझेदार�मा कृ�षमा 
आधा�रत �शोधन उ�ोग स्थापना र उत्पा�दत 
वस्तकुो �नयार्त �व�र्न गनर् �ोत्सा�हत ग�रनेछ ।  

(ङ) अन्तरार्िष् �य बजारको माग अनरुूप अल�ची, िचया, 
कफ� आ�द जस्ता उच्च मूल्यका कृ�ष उपजको 
�शोधन गनर् �नजीक्षे�सँगको सहकायर्मा उ�ोग 
स्थापना गर� �नयार्त �व�र्न ग�रनेछ । 

(च) आध�ुनक ��व�धय�ु र अनसुन्धानमूलक उ�ोगलाई 
�ोत्साहन ग�रने छ । 

४. उ�ोग �वकासका ला�ग आवश्यक दक्ष, 
उ�मशील, व्यावसा�यक र �ा�व�धक 
जनशि� तयार गर� उ�मशीलता 
बढाउने । 

(क) दक्ष जनशि� मागको आ�लन गर� �म बजारमा 
आउने प�रवतर्न अनरुूप जनशि� उत्पादन  
ग�रनेछ । 

(ख) न्यून आय भएका यवुा लिक्षत स्वरोजगार उन्मखु 
सीप �वकास कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ ।   

(ग) �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षालाई उ�ोगसँग 
आब� गनर् �नजी क्ष�े समेतको सहकायर्मा 
अभ्यासाथ� (internship) को रूपमा काम गर� सीप 
र उ�मशीलता हा�सल गन� अवसर �दान ग�रन े 
छ । 

(घ) वैदेिशक रोजगारबाट फक� का कामदारलाई �सकेको 
सीप सम्बन्धी �वषयमा उ�म व्यवसाय गनर् 
आवश्यक सहयोग र सहजीकरण ग�रने छ । 

५. औ�ो�गक सशुासन अ�भव�ृ� गन� । (क) �नजी क्षे�को �भावकार� �नयमन गनर् काननुी एवम ्
संस्थागत सधुारमा जोड �दइनेछ। 

(ख) �नजी क्षे�लाई व्यवसाय सञ् चालनमा पारदिशर्ता 
अपनाउन, व्यावसा�यक सशुासन र सामािजक दा�यत्व 
वहन गनर् ��ेरत ग�रनेछ । 

 
अपेिक्षत उपलिब्ध 

�देशको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा औ�ो�गक क्षे�को योगदान २३.६१ ��तशत पगेुको हनुे, उ�ोग 
क्षे�मा २ लाख रोजगार� पगेुको हनुे, स्वदेशी तथा वैदेिशक लगानीको उल्लेखनीय रूपले व�ृ� हनुे, थप 
५ वटा औ�ो�गक क्षे� र को�रडोर स्थापना भएको हनुे, उच्च मूल्य  वस्तकुो उत्पादन �व�वधीकरण  
भएको हनुे,  साना लघ ुतथा घरेल ुउ�ोगको उत्पादनमा व�ृ� भएको हनुे, स्वरोजगार उन्मखु र सीपय�ु 
जनसंख्या बढेको हनुेछ । 
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४.२.२ खानी तथा ख�नज सम्पदा 
पषृ् ठभ�ूम 

नेपालमा ख�नज सम्पदा �वकासका �यास ६५ वषर्भन्दा लामो समय देिख भई रहेको छ । सं�वधानमा 
खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापनलाई �देशको अ�धकार सूिचमा व्यविस्थत ग�रएको छ । कायर् �वभाजन 
अनसुार खानी तथा ख�नज पदाथर्को अन्वेषण सम्बन्धी �ादेिशक नी�त, काननु, मापदण्ड र योजना तजुर्मा 
तथा कायार्न्वयन र �नयमन एवम ्पूवार्धार �वकास, अनसुन्धान तथा सव�क्षण �देशको अ�धकारमा व्यविस्थत 
छ । 

यस �देशको ओखलढु�ा र इलाम डाँडामा तामा, भोजपरुमा अ�ख, धनकुटा, मोरङ र उदयपरुमा चनुढु�ा, 
खोटाङ र भोजपरुमा खर�ढु�ा, महाभारत पवर्त �ंृखलामा माबर्ल, तराई, चरेु पहाड र महाभारतको �वस्ततृ 
क्षे�मा पे�ो�लयम, तराईको �वस्ततृ भ-ूभागमा ग्याँस, कोशी नद�मा सनु, उदयपरुको कम्यघुाटमा 
म्याग्नेसाइट पाइने �ारिम्भक अध्ययनले देखाएको छ । 

�मखु समस्या 
खानी तथा ख�नज सम्पदा सम्बन्धी �ादेिशक नी�त, ऐन, �नयम तयार नहनु,ु ख�नज सम्पदा सम्बन्धी 
य�कन तथ्या�को अभाव, ख�नज सम्पदाको अनसुन्धान, उत्खनन र उपयोगमा उदा�सनता, व्यावसा�यक 
उत्पादन हनु सक्ने सम्भावनाका खानी तथा ख�नज सम्पदाको प�हचान हनु नसक्न,ु �नजी क्षे� आक�षर्त 
नहनु ुआ�द �मखु समस्या हनु ्।  

चनुौती 
ख�नज सम्पदाको �वस्ततृ अध्ययन गर� व्यावसा�यक उत्पादनको सम्भावना भएका क्षे�को प�हचान गनुर्, 
पयार्प् त �ोतको व्यवस्था गनुर्, �नजी क्षे�लाई आक�षर्त गनुर्, खानी सम्बन्धी दक्ष जनशि�को व्यवस्था 
गनुर्, नयाँ ��व�धको समिुचत उपयोग गनुर्, भौगो�लक अविस्थ�त, भौग�भर्क संरचना, भ–ूधरातल�य बनोट 
तथा तदनरुूप �ा�व�धक क्षमता अ�भव�ृ� गनुर्, ख�नज पहुँच मागर् र �बजलु�को पहुँच परु् याउन ुआ�द �मखु 
चनुौती हनु ्।  

अवसर 

तामा, अ�ख, चनुढु�ा, खर� ढु�ा, माबर्ल, पे�ो�लयम, ग्याँस, सनु, म्याग्नेसाइट आ�दको खानी भएको 
�ारिम्भक अध्ययनले देखाउन,ु  �देश सरकारको �ाथ�मकतामा रहन,ु �व�तु तथा पहुँच मागर्को �वस्तार 
हुँदै जान,ु स्वदेशी तथा �वदेशी लगानीका ला�ग अनकूुल वातावरण सजृना हुँदै जान,ु गैर आवासीय 
नेपाल�लाई खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन कायर्मा प�रचालन गन� सम्भावना बढ्न,ु �म सम्बन्धमा सधुार 
हनु,ु पूवार्धार �नमार्णमा सरकारको लगानी बढ्दै जान,ु भमूण्डल�करणसँगै औ�ो�गक उत्पादनको श�ृला 
�वकासोन्मखु मलुकुतफर्  �वस्तार हुँदै जान,ु सूचना तथा सञ् चार ��व�धको �वकास र �वस्तार हनु,ु उपलब्ध 
ख�नज सम्पदाको उपयोग गर� उच्चतम लाभ �लन स�कने अवस्था रहन ुआ�द �मखु अवसर हनु ्।  

क्ष�ेगत सोच 

ख�नज सम्पदाको उपयोग : सम�ृ�को योजनामा सहयोग । 
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ल�य 

�देश गाहर्स्थ्य उत्पादनमा खानी तथा ख�नज सम्पदाको योगदान बढेको हनुे । 

उ�शे्य 

�देशमा उपलब्ध ख�नज �ोतको संघीय सरकार र �नजी क्षे�को सहकायर्मा अन्वेषण र उत्खनन गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. ख�नज सम्पदाको भौग�भर्क 
सव�क्षण, प�हचान, अन्वेषण र 
व्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक 
नी�तगत, काननुी एवम ्
संरचनागत व्यवस्था गन� । 

(क) संघीय सरकारसँगको समन्वयमा ख�नज अन्वेषण र 
व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक नी�त, काननु, कायर्�व�ध, 
मापदण्डको तजुर्मा ग�रनेछ । 

(ख) ख�नज अन्वेषण, गणुात्मक प�हचान र मान्यताका 
कायर्लाई व्यविस्थत गनर् �देश तहमा अत्याध�ुनक 
�योगशालाको स्थापना ग�रनेछ । 

(ग) खानी क्षे�मा ख�नज उत्खनन कायर् पश् चात ्सो क्षे�मा 
वातावरण सन्तलुनका ला�ग पनुस्थार्पन कायर् गनर् �वशेष 
व्यवस्था ग�रनेछ । 

(घ) खानी अन्वेषण, वातावरण संरक्षण तथा �वकासका ला�ग 
ख�नज कोषको स्थापना ग�रनेछ । 

(ङ) खानी क्षे�मा काम गन� कामदारलाई जोिखमको आधारमा 
सेवा, स�ुवधा तथा सह�ुलयत उपलब्ध गराइनेछ। 

(च) ख�नज अन्वेषण, �शोधन र �व�र्न कायर्मा आवश्यक पन� 
जनशि� �वकासका ला�ग स्वदेशी �ा�व�धक �व�ालय तथा 
�वश् व�व�ालयसँग सहकायर् ग�रनेछ । 

२. संघीय सरकार र �नजी 
क्षे�सँगको समन्वयमा ख�नज 
सम्पदाको अन्वेषण र उत्खनन 
गर� व्यावसा�यक उत्पादन गन� । 

(क) �देश�भ�का खानीको नक्सा�न, तथ्या� स�लन र ख�नज 
पदाथर्को �कृ�त एवम ् मह�वको आधारमा ख�नजलाई 
वग�करण ग�रनेछ । 

(ख) खानी अध्ययन, अनसुन्धान कायर् तो�कएको सरकार� 
�नकाय वा योग्य व्यि� वा योग्य संघसंस्थासँग सहकायर्, 
सम्झौता वा अनमु�त �दान गर� ग�रनेछ । 

(ग) ख�नजमा आधा�रत उ�ोगलाई आन्त�रक माग पूरा गनर् र 
�नयार्त �व�र्न गनर् �ोत्सा�हत ग�रनेछ । 
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(घ) सम्भावना भएका मूल्यवान ् पत्थरको उ�ोग स्थापना, 
जनशि� �वकासमा �नजी, सहकार�, सामदुा�यक क्ष�ेसँग 
सहकायर् ग�रनेछ । 

(ङ) ख�नज अन्वेषण, उत्खनन तथा उत्पादन कायर्मा 
स्थानीयलाई रोजगार�का ला�ग �ाथ�मकता �दइनेछ । 

(च) ख�नज सम्पदाको उपयोग, �वकास एवम ् नवीनतम 
��व�धको �योग र �व�र्नका ला�ग �नजी क्ष�ेलाई 
आक�षर्त ग�रनेछ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध 

आवश्यक नी�तगत, काननुी एवम ्संरचनागत व्यवस्था भएको हनुे, ५ वटा खानी क्षे�को प�हचान भएको 
हनुे, ८ वटा ख�नज अन्वेषण र उत्खनन भएको हनुे, १०० जना दक्ष जनशि� उत्पादन भएको हनु,े 
खानी क्षे�को कुल गाहर्स्थ्यमा १ ��तशत योगदान भएको हनुेछ । 

४.२.३ वािणज्य तथा आपू�तर् 
पषृ् ठभ�ूम 

उत्पा�दत वस्तलुाई समिुचत �वतरण माफर् त उपभो�ा सम्म परु् याई अथर्तन्�लाई चलायमान बनाउने 
वािणज्य तथा आपू�तर् क्षे�को मह�वपूणर् योगदान रहन्छ ।  सं�वधानले �देश �भ�को व्यापार �देशको 
अ�धकार सूचीमा र आवश्यक वस्त ुतथा सेवाको आपू�तर्, �वतरण, मूल्य �नयन्�ण, गणुस्तर र अनगुमन 
संघ तथा �देशको साझा सूचीमा राखेको छ । 

�देशमा आ�थर्क तथा व्यापा�रक संस्था १६८,४३४ वटा सञ् चालनमा  छन ्। नेपालका सबैभन्दा बढ� 
आ�थर्क एकाइ रहेका पाँच िजल्ला मध्ये झापा, मोरङ र सनुसर� यस �देशमा पदर्छन ्। जनसंख्याको 
�हसाबले मोरङ र झापा व्यवसायमा अ�धकतम संलग्न हनुे पाँच िजल्ला मध्ये ते�ो र पाच�मा पदर्छन ्। 
अन्तरार्िष् �य व्यापारका �हसाबले मह�वपूणर् �वराटनगर (रानी) र काँकड�भ�ा जस्ता नाका यसै �देशमा 
पदर्छन ् । 

वािणज्य क्षे�को कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा योगदान ९.१ ��तशत रहेको छ । आ�थर्क वषर् २०७५/ 
७६ मा ८५ अबर् २ करोड बराबरको व्यापा�रक कारोवार भएको देिखन्छ । यसैगर� आपू�तर्मा उपभो�ा 
सन्त�ु� सूचका� ४.७० (०-१०) रहेको छ ।  

�मखु समस्या 
व्यापा�रक ग�त�व�ध �वस्तार भएप�न बजारमा गणुस्तर�य वस्त ुतथा सेवा सपुथ मूल्यमा उपलब्ध नहनु,ु 
आयातमा आधा�रत आपू�तर् व्यवस्था रहन,ु  व्यापार घाटा अत्या�धक रहन,ु मूल्यसूची राख् ने �विृ� नहनु,ु 
�बल�बजक जार� गन� �व�ृत नहनु ुर �वपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तकुो आपू�तर् सहज हनु नसक्न ु
आ�द �मखु समस्या हनु ्। 
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चनुौती 
मानव �सिजर्त तथा �ाकृ�तक कारणबाट समय समयमा आपू�तर्मा आउने व्यवधान समाधान गनुर्, कृ�ष 
उपजको व्यापारमा हनुे �बचौ�लया �वस्था�पत गनुर्, गणुस्तर�य वस्तकुो उपलब्धता र उपभो�ाको हक�हत 
संरक्षण गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्। 

अवसर 

आन्त�रक व्यापा�रक ग�त�व�ध बढ्न,ु यातायात पूवार्धारको �वकासले गाउँ शहर अन्तरसम्बन्धी ब�लयो 
हनु,ु  वैदेिशक रोजगार�ले �यशि� बढ्न गई आन्त�रक बजारको क्षमता बढ्न,ु मह�वपूणर् अन्तरार्��य 
नाका �व�मान रहन,ु सखु्खा बन्दरगाह �नमार्णको चरणमा रहन,ु ते�ो देश �नकासीमा सहजता बढ्दै जान,ु 
स्थानीय तहमा बजार केन्�हरू �वक�सत हुँदै जान ुआ�द �मखु अवसर हनु ्।  

क्ष�ेगत सोच 

सर�लकृत व्यापारः  सम�ृ�को आधार । 

ल�य 

�देश गाहर्स्थ्य उत्पादनमा वािणज्य क्षे�को योगदान १५ ��तशत पगेुको हनुे । 

उ�शे्य 

१. व्यापा�रक ग�त�व�ध व�ृ� गनुर् । 
२. सवर्सलुभ आपू�तर् �णाल� स्था�पत गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. सदुृढ वािणज्य तथा आपू�तर् 
�णाल� स्था�पत गन� । 

(क) वािणज्य, आपू�तर् तथा  उपभो�ा हक �हत संरक्षण 
सम्बन्धी नी�त, काननु र मापदण्ड तजुर्मा गर� कायार्न्वयन 
ग�रनेछ । 

(ख) एका�धकार र काट� �लङलाई �नयन्�ण गनर् आवश्यक 
काननुको तजुर्मा र अनगुमन गर� ��तस्पधार्मा आधा�रत 
बजार �व�र्न ग�रनेछ । 

(ग) स्थानीय स्तरबाट व्यवसाय दतार् र अनगुमन गन� 
�णाल�लाई सहज र �भावकार� बनाइनेछ । 

(घ) स्थानीय तहसँग सहकायर् गर� सरकार� �नकायमा स्वदेशी 
वस्तकुो �योगमा जोड �दइने छ ।  

(ङ) स्थानीय तहका वािणज्यसँग सम्बिन्धत संघसंस्थासँग 
समन्वयमा गाउँ शहर अन्तरसम्बन्ध स्था�पत गर� व्यापार 
�व�र्न ग�रनेछ ।  

(च) �त्येक पसलमा मूल्यसूची राख् न ुपन� व्यवस्था कडाइका 
साथ लाग ुग�रनेछ ।  
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(छ) स्वच्छ, पारदश� र व्यावसा�यक व्यापारका ला�ग व्यवसाय 
स�ालकलाई अ�भमखुीकरण ता�लम �दान ग�रनेछ । 

२. भौ�तक पूवार्धारको यथोिचत 
व्यवस्था गर� �ादेिशक व्यापार 
�व�र्न गन� । 

(क) व्यापार �व�र्न तथा आपू�तर्मा सूचना ��व�धको �योग 
माफर् त आध�ुनक�करण ग�रनेछ । 

(ख) तलुनात्मक लाभको आधारमा िजल्लागत रूपमा �भन् न-
�भन् न वस्त ुउत्पादन गर� व्यापार बढाइनेछ । 

(ग) व्यापा�रक रणनी�तक केन्�मा सडक, �व�तु,सञ् चार 
लगायत स�ुवधा �वस्तार ग�रनेछ । 

(घ) परम्परागत हाटबजार �णाल�को आध�ुनक�करण गर� 
व्यविस्थत ग�रनेछ । 

३. आधारभतू तथा उपभोग्य वस्तकुो 
भण्डारण, बजार�करण र गणुस्तर 
कायम गर� आपू�तर् स�ुनिश् चत  
गन� । 

(क) आधारभतू उपभोग्य वस्तकुो आपू�तर् व्यवधान हटाउन 
हरेक स्थानीय तहमा भण्डारणको व्यवस्था  
�मलाइनेछ । 

(ख) गणुस्तर�य वस्तकुो आपू�तर् �भावकार� बनाउन �नय�मत 
बजार अनगुमन ग�रनेछ । 

(ग) अनलाइन व्यापार �व�र्न ग�रनेछ ।  
(घ) सहकार�लाई सपुथ मूल्यका पसल खोल्न �ोत्साहन 

ग�रनेछ ।  
(ङ) कृ�ष बजारको �व�र्नमा सहकार�को भ�ूमका बढाई  

�बचौ�लयाको भ�ूमका �नरुत्सा�हत ग�रनेछ । 
 
अपेिक्षत उपलिब्ध  

वािणज्य क्षे�को कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा योगदान १५ ��तशत पगेुको हनुे, आपू�तर् उपभो�ा सन्त�ुी 
सूचका� ५.१० पगेुको हनुे, व्यापा�रक ग�त�व�ध बढेको हनुे, २०० वटा हाटबजार व्यविस्थत भएको 
हनुे, अत्यावश्यक वस्तकुो पयार्प् त भण्डार भएको हनुे, १३७ सूपथ मूल्य सहकार� पसल स्थापना भएको 
हनुेछ । 

४.२.४ पयर्टन 

पषृ् ठभ�ूम 

पयर्टन रािष् �य अथर्तन्�को एक मह�वपूणर् आधार हो । सव�च्च िशखर सगरमाथा लगायत �वश् वका 
अग्ला ५ �हम�ंृखलाको अविस्थ�त यस �देशमा रहेको छ । पयार्वरण अनकूुल पयर्टन उ�ोगको �वकास 
गन�, नेपालको �व�वध सांस्कृ�तक र �ाकृ�तक सम्पदाको संरक्षण र �व�र्न गद�  लाभ �वतरणमा 
स्थानीयलाई �ाथ�मकता �दने राज्यको पयर्टन सम्बन्धी नी�त रहेको छ। पयर्टन क्षे� संघ, �देश र 
स्थानीय गर� तीनै तहको अ�धकार सूचीमा समे�टएको छ । 
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मलुकुको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा पयर्टन क्षे� (होटेल तथा रेस्टुराँ) को योगदान २.०५ ��तशत रहेको 
छ । पयर्टन क्षे�को आयमध्ये आन्त�रक पयर्टन र अन्तरार्िष् �य पयर्टनको योगदान �मशः ५७ ��तशत 
र ४३ ��तशत रहेको छ । नेपालमा सन ्२०१७ मा �भ��एका कुल पयर्टक ११,७३,०७२ मध्ये 
४८,४३८ (५.१५ ��तशत) ले यो �देशको  �मण गरेका छन ्। �देशमा �मण गरेका पयर्टक मध्ये 
खमु्ब ुक्षे�मा ९३.१५ ��तशत,   मकाल ुवरुण रािष् �य �नकुञ् ज तथा क�नज�ा संरक्षण क्षे�मा  ६ 
��तशत, र कोसी टप्प ुवन्यजन्त ुआरक्षणमा ०.७९ ��तशत ले �मण गरेको देिखन्छ । यस �देशको 
काँकड�भ�ा नाका हुँदै �व.सं. २०७२ मा १,७७,४११ र  २०७४ मा २,१९,५७१ भारतीय पयर्टक 
नेपाल �भ��एको देिखन्छ । ते�ो मलुकुका ४८ हजार पयर्टक काँकड�भ�ा नाका भइर् नेपाल �वेश गन� 
गरेको देिखन्छ ।  

पयर्टनबाट �देशको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा १.९३ ��तशत योगदान रहेको छ । यस क्षे�मा क�रव 
३२ हजार जनाले रोजगार �ाप् त गरेको देिखन्छ । �देशमा १३ वटा पयार्पयर्टन गन्तव्य रहेका छन ्।  

नेपाल सरकारले �मखु पयर्टक�य गन्तव्य स्थलको ला�ग प�हचान गरेका १०० वटामध्ये १६ वटा यस 
�देशमा  
पदर्छन ्। बराहक्षे�, पाथीभरा, हलेसी महादेव, कन्याम, �तनजरेु �मल्के जलजले, गफुा पोखर� जस्ता 
धा�मर्क तथा रमणीय स्थलमा आन्त�रक पयर्टन साथै तीथर्या�ी बढ्दो �ममा रहेका छन ्।  

�मखु समस्या 
�देशमा अन्तरार्िष् �य पयर्टकको आगमन न्यून रहन,ु खमु्ब ुक्षे� बाहेक अरू क्षे�ले अन्तरार्िष् �य पयर्टक 
आक�षर्त गनर् नसक्न,ु पयर्टनको लाभ स्थानीय समदुायले अपेिक्षत रूपमा �ाप् त गनर् नसक्न,ुपयर्टक�य 
गन्तव्यको �वकास र �व�वधीकरण हनु नसक्न,ु अन�धकृत रूपमा पयर्टक शलु्क लगाउने र झन्झट �दने 
�विृ� देिखन,ु धा�मर्क पयर्टक�य स्थलको उपय�ु व्यवस्थापन गनर् नसक्न,ु पयर्टक�य पूवार्धारको अभाव, 
पयर्टकलाई आक�षर्त गनर् चा�हने सेवा, स�ुवधा र पयर्टक�य वस्तकुो कमी, पयर्टक�य सूचना �वाह 
व्यविस्थत र �भावकार� हनु नसक्न,ु आन्त�रक र बाह् य पयर्टकको  व्यविस्थत अ�भलेख नहनु ुआ�द 
�मखु समस्या हनु ्।  

चनुौती 
पयार्वरण अनकूुल पयर्टन उ�ोगको �वकास गनुर्, सामािजक, सांस्कृ�तक र वातावरणीय मापदण्डका 
आधारमा पयर्टन उ�ोगको स्तर�करण तथा �माणीकरण गनुर्, पयर्टक�य सम्भावनाका क्षे�मा पयर्टन 
पूवार्धारको �वकास गनुर्, �देशबाट �छमेक� मलुकुका �मखु शहरका साथै आन्त�रक पयर्टक�य गन्तव्यमा 
जोड्न हवाइर् सेवा सञ् चालन गनुर्, पयर्टक�य स्तरका होटेल तथा अन्य पयर्टक�य स�ुवधाको �वस्तार गनुर्, 
गन्तव्य स्थलको �व�वधीकरण, �वकास, �ािण्डङ, �चार �सार र �व�र्न तथा बजार�करण गनुर्, पयर्टन 
व्यवसाय सम्ब� �नजी क्ष�ेको क्षमता व�ृ� गनुर्, पयर्टन सूचना व्यवस्थापन �णाल� तथा पयर्टन सूचना 
सेवा स्थापना गनुर्, �व�भन् न तहमा स�लन हनुे पयर्टन शलु्कमा दोहोरोपना हटाउन,ु स्थानीयलाई लाभ 
�दन,ु व्यावसा�यकता तथा उ�मशीलताको �वकास गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्। 
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अवसर 

साह�सक आरोहण पयर्टनका �न�म� उत्कृ� गन्तव्य, �वश् वकै उत्कृ� �े�कङ मागर् हनु,ु मलुकुका �मखु 
धा�मर्क गन्तव्यको अविस्थ�त, नेपालको सबभन्दा होचो स्थान केचनाकवल यसै �देशमा पनुर्, भारतका 
�छमेक� शहर दािजर्�लङ र �स��ममा भारतीय तथा अन्तरार्िष् �य पयर्टक ठूलो संख्यामा आगमन हनु,ु 
पयर्टक�य पदमागर्को �वकास गनर् स�कने अवस्था हनु,ु �कमाथान्का नाकाले िच�नयाँ  पयर्टक�य �वस्तारमा 
मह�वपूणर् भ�ूमका खेल्न सक्ने सम्भावना रहन,ु पयार्पयर्टन, प्याराग्लाइ�डङ, र् यािफ्टङ जस्ता साह�सक 
पयर्टक�य उपज तथा वस्तकुो �वकासको सम्भावना रा�ो रहन,ु �व�वध �ाकृ�तक तथा सांस्कृ�तक सम्पदाको 
�चरुता, अ�धकांश स्थानीय तहको �ाथ�मकतामा पयर्टन क्षे� पनुर् आ�द �मखु अवसर हनु ्।   

क्ष�ेगत सोच 

पयर्टन क्षे�को �दगो �वकास : �देश सम�ृ�को आधार । 

ल�य 

पयर्टन क्षे�को �दगो �वकास�ारा आय र रोजगार�का अवसर व�ृ� गन� । 

उ�शे्य  

१. �देशलाई मलुकुको पयार्वरण अनकूुल �मखु पयर्टन गन्तव्यको रूपमा �वकास गनुर् । 
२. पयर्टकको संख्या, बसाइँ र �य दर व�ृ� गनुर् । 
३. पयर्टनलाई स्थानीय अथर्तन्� र रोजगार�सँग आब� गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 
१. पयर्टक�य गन्तव्य र उपजको 

�वकास, �व�वधीकरण र �व�र्न  
गन� । 

(क) आन्त�रक, भारतीय, िच�नयाँ लगायत अन्य पयर्टकको 
आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गन� गर�  �देश 
पयर्टन �वकास गरुुयोजनाको �नमार्ण गर� कायार्न्वयन 
ग�रनेछ । 

(ख) पयर्टन �व�वधीकरणका ला�ग प्याराग्लाइ�डङ, क्यानो�नङ, 
र् याफ�टङ, पवर्तारोहण, रक क्लाइम�वङ, बन्जी जिम्पङ, 
घोडसवार�, िजप फ्लाइङ, गल्फ कोषर् जस्ता साह�सक, 
खेलकुद, मनोर�नात्मक, पयर्टक�य उपजको �वकास 
ग�रनेछ ।  

(ग) आधारभतू स�ुवधाको �बन्ध गर� धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक 
पयर्टन क्षे�लाई स�कर् टको रूपमा �वकास ग�रनेछ ।  

(घ) �छमेक� मलुकुका सीमावत� क्षे�मा पयर्टक आकषर्णका 
�व�र्नात्मक कायर्�मको  आयोजना ग�रनेछ । 

(ङ) �व�र्न र �चार �सारका ला�ग आवश्यक साम�ी तयार 
गर� �चार �सार र बजार�करण ग�रनेछ । 
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रणनी�त कायर्नी�त 
(च) पयर्टन �व�र्नका ला�ग �वदेशमा रहेका नेपाल� र  नेपाल� 

संस्थाको प�रचालन ग�रनेछ । 
(छ) पयार्-पयर्टनको �वकास तथा �व�र्न ग�रनेछ । 

२. पयर्टन सेवा स�ुवधाको 
व्यावसायीकरण गर� अन्तरार्िष् �य 

मापदण्ड तथा मान्यता अनरुूप 

स्तर�करण  गन� । 

(क) पयर्टन सेवा स�ुवधालाई अन्तरार्िष् �य मापदण्ड र मान्यता 
अनसुार पयार्वरण अनकूुल, जबाफदेह� र िजम्मेवार बनाउन 
आवश्यक नी�त बनाई लाग ुग�रनेछ । 

(ख) पयर्टन उ�मशीलता �वकास गनर् �नजी क्षे�को सहकायर्मा 
अन्तरार्िष् �य स्तरको ता�लमको व्यवस्था गर� पयर्टन 
क्षे�लाई आवश्यक पन� जनशि�को उत्पादन ग�रनेछ । 

(ग) तारे तथा पयर्टक�य होटेलको सेवा स�ुवधाको स्वमूल्या�न 
गर� व्यावसा�यकता अ�भव�ृ� ग�रनेछ । 

(घ) स्थानीय पयर्टन सेवासँग सम्बन्धी ता�लम �दान गर� 
व्यावसा�यकता साथै गणुस्तर अ�भव�ृ� र स्थानीय रोजगार� 
�व�र्न ग�रनेछ । 

(ङ) होमस्टेलाई �व�र्न र व्यावसायीकरण गर� स्थानीय 
अथर्तन्�मा योगदान परु् याइनेछ । 

(च) स्थानीय कला संस्कृ�त झल्कने सम्पदाको संरक्षण र 
�दशर्न गर� पयर्टकलाई आक�षर्त गनर् सङ्�हालयको 
स्थापना ग�रनेछ । 

(छ) होटेल, रेस्टुराँ तथा सेवा गहृको उपहार �ब�� कक्ष 
स्थापना गर� स्थानीय �वशेषता झल्कने उत्पादनको �ब�� 
र �व�र्न ग�रनेछ । 

 
३. पयर्टक�य �ािण्डङ गर� �वश् वमा 

�देशको �चार गन� । 

(क) स्थान �वशेषको �विशष् टताका आधारमा स्थानीय पयर्टक�य 
�ाण्डको �वकास ग�रनेछ । 

(ख) �देशका ��स� �हमाल आरोहण गन� आरोह�लाई 
सम्बिन्धत देशमा �देश पयर्टन सद् भाव दूतको रूपमा 
पयर्टन �व�र्न गनर् उपयोग ग�रनेछ । 

(ग) �देशको प�हचान �दलाउने �व�भन् न वस्त ुउत्पादन गर� 
पयर्टकलाई �कन् न आक�षर्त ग�रनेछ । 

४. पयर्टक�य सेवा स�ुवधाको व�ृ� गर� 
पयर्टनलाई स्थानीय अथर्तन्� र 

रोजगार�सँग आब� गन� । 

(क) गणुस्तर�य पयर्टन �वकासमा होटेल तथा अरू सेवा 
स�ुवधामा लगानी आकषर्ण गनर् स्थानीय करमा छुट र 
स�ुवधाका ला�ग स्थानीय तहसँग सहकायर् ग�रनेछ । 
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रणनी�त कायर्नी�त 
(ख) गणुस्तर�य पयर्टन �वस्तारमा �नजी क्षे�लाइर् �ोत्सा�हत 

ग�रनेछ । 
(ग) पयर्टकको सरुक्षाका ला�ग आवश्यक �बन्ध  

�मलाइनेछ । 
(घ) मेला आयोजना गर� पयर्टन समा�ीको �चार �सार एवम ्

�ब�� ग�रनेछ। 
(ङ) साह�सक पयर्टन क्षे�मा �वपद्जन्य सूचना तथा संयन्�को 

व्यवस्था �मलाइनेछ । 
(च) रािष् �य तथा अन्तरार्िष् �य होटेल स�ाल  स्थापनाका ला�ग 

समन्वय र �ोत्सा�हत ग�रनेछ । 
(छ) पयर्टक�य सेवा �दायक संस्था र कायर्रत जनशि�को 

क्षमता र सीप �वकास गर� सेवाको गणुस्तर अ�भव�ृ� 
ग�रनेछ । 

(ज) पयर्टक आगमन �वन्दमुा आ�तथ्यता व्यवस्थापन सम्बन्धी 
उपय�ु व्यवस्था �मलाइनेछ । 

५. पयर्टक�य �वकासमा प�छ परेको तर 

सम्भावना रा�ो भएको क्षे�को 
प�हचान र �वकासमा जोड �दने । 

(क) पयर्टक�य �वकासमा प�छ परेको तर सम्भावना रा�ो भएको 
क्षे�को प�हचान गर� �वकास ग�रनेछ । 

(ख) पयर्टकको आगमन र बसाइँमा व�ृ� गनर् नयाँ  पयर्टक�य 
वस्तकुो �वकास र �वस्तार ग�रनेछ । 

(ग) सबै मौसममा पयर्टक आक�षर्त गनर् पयर्टन प्याकेजको 
व्यवस्था ग�रनेछ । 

(घ) धा�मर्क र सांस्कृ�तक सम्पदामा आधा�रत पयर्टन �व�र्न 
ग�रनेछ । 

(ङ) �मखु पयर्टक�य केन्� र पदमागर्का मह�वपूणर् �बन्दमुा 
जा�त �वशेषका सङ्�हालय र सांस्कृ�तक कायर्�मको 
व्यवस्था गर� स्थानीय कला संस्कृ�त र परम्परासँग 
पयर्टनलाइर् जोड्दै ल�गनेछ । 

६. संस्थागत व्यवस्था, समन्वय र 
सहकायर् गन� । 

(क) �ादेिशक पयर्टन सम्बन्धी संस्थागत संरचनाको स्थापना गर� 
पयर्टन सम्बन्धी कायर्को �वकास, व्यवस्थापन र �नयमन 

ग�रनेछ । 

(ख) �व�भन् न पयर्टक�य �वेश स्थल र पयर्टन केन्�मा �नजी 
क्षे�सँगको साझेदार�मा पयर्टन सूचना केन्�को स्थापना गर� 
सञ् चालन ग�रनेछ । 
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रणनी�त कायर्नी�त 
(ग) स्थानीय तहमा उ�ान, बालउ�ान, पयर्टक�य पदमागर्, तथा 

ऐ�तहा�सक स्थलको प�हचान र संरक्षण, सङ्�हालय, 

िच�डयाखाना आ�द स्थलको �वकास गनर् स्थानीय सरकारसँग 

सहकायर् ग�रनेछ । 

(घ) आन्त�रक पयर्टन आक�षर्त गनर् �मखु पयर्टन स्थलसम्म 
भरपद� र सहज यातायातको पहुँच परु् याउन स्थानीय तहसँग 

सहकायर् ग�रनेछ । 

(ङ) स्तर�य पयर्टक�य होटेल स्थापना, पयर्टक�य पूवार्धारको 
�वकास र �वस्तार एवम ् पयर्टक�य केन्�मा हवाइर् सेवाको 
�वस्तार आ�दमा �नजी क्षे� र अन्तरसरकार समन्वय 

ग�रनेछ। 

(च) पयर्टक �वेश गन� नाका, �वमानस्थल, सावर्ज�नक स्थललाई 

आकषर्क, व्यविस्थत, स�ुवधामय बनाउन सम्बिन्धत संस्थासँग 

समन्वय ग�रनेछ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध 

�देश गाहर्स्थ्य उत्पादनमा पयर्टन क्षे�को योगदान ५ ��तशत पगेुको हनुे, यस क्षे�को रोजगार� ६४ 
हजार पगेुको हनुे पयार्पयर्टक�य गन्तव्य ५० वटा पगेुको हनुे, २० वटा �े�कङ �ेल �नमार्ण भएको हनुे, 
आधारभतू पूवार्धार र सेवा स�ुवधास�हत �मखु पयर्टक�य गन्तव्य �वकास हनुे, अन्तरार्��य पयर्टन 
आवागमनमा व�ृ� हनुे र पयर्टन सम्बन्धी संरचना स्थापना भइ कायर् सचुारु भएको हनुे, पयर्टन तथा 
होटेल व्यवस्थापन ता�लम केन्� स्थापना भएको हनु,े स्थानीय स्वरोजगार� एवम ्रोजगार� व�ृ� हनुेछ । 

४.३ वन तथा जै�वक �व�वधता  
देशमा रोजगार�को सजृना, आय व�ृ�, स्थानीय समदुायको आधारभतू आवश्यकता जस्तै: काठ, दाउरा, 
घाँसपातका साथै कृ�ष, पशपुालन, पयर्टन र �सँचाइमा समेत वन तथा जै�वक �व�वधताको उल्लेखनीय 
भ�ूमका रहेको छ । सं�वधानमा स्वच्छ वातावरणलाई मौ�लक हकको रूपमा सरुिक्षत ग�रएको छ भन े
राज्यका नी�तहरूमा �ाकृ�तक साधन �ोतको संरक्षण र उपयोग सम्बन्धमा उल्लेख भएको छ । 
सं�वधानमा �देश�भ�को रािष् �य वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन �देश अ�धकारको सूचीमा 
रहेको छ ।  

�देशमा ११,३३६ वगर् �क.�म. (कूल क्षे�फलको ४३.२४ ��तशत) वन क्षे� रहेको छ । �देशमा 
३,६४५ वटा सामदुा�यक वन (४,२१,३५२ हे.), ९४९ कब�ुलयती वन (३,८८६ हे.), ३९ वटा 
धा�मर्क वन (३७८.४० हे.) र ४ वटा साझेदार� वन (७,२११ हे.) रहेका छन ्। यस �देशमा 
सगरमाथा र मकाल-ुवरुण रािष् �य �नकु�, कोशी टप्प ुवन्यजन्त ुआरक्ष र क�नज�ा संरक्षण क्षे� समेत 
रहेका छन ्। संरिक्षत क्ष�े ४,८५८ वगर् �क.�म. र १,२७८ वगर् �क.�म. मा फै�लएका ३ वटा मध्यवत� 
क्षे� अविस्थत छन ्। आ.व. २०७४।७५ मा �देशमा काठ १ करोड १० लाख ९८ हजार २८९.४९ 
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क्यू.�फ., दाउरा ३ हजार ४४१.०९ च�ा, जडीबटु� तथा गैरकाष् ठ वन पैदावार १७ लाख ५१ हजार 
५६९ �क.�ा. र खोटो ८ लाख ४ हजार ६०३.५० �क.�ा. उत्पादन भएको पाइन्छ । 

बन क्षे�को कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा १.७ ��तशत योगदान रहेको छ । �देशमा जै�वक �व�वधता 
संरक्षण भएको बनको क्ष�ेफल ६१३६ हेक्टर र ३११ जलाधार क्षे� रहेका छन ्। 

�मखु समस्या 
नी�तगत, काननुी र संरचना एवम ्जनशि�को व्यवस्था भई नसक्न,ु वन क्षे�को उत्पादन र लाभको 
न्यायोिचत �वतरण नहनु,ु वन तथा जै�वक �व�वधता सम्बन्धी जनचेतनामा कमी हनु,ु अन्तर तह र अन्तर 
�नकाय समन्वय कमजोर हनु,ु वन क्षे� मा�थको अ�त�मण र वन अपराध पूणर्तया रोक्न नसक्न,ु वन 
तथा जै�वक �व�वधताको वैज्ञा�नक व्यवस्थापन नहनु,ु वन �वकास र आय आजर्न तथा रोजगार� �बच 
सन्तलुन कायम गनर् नसक्न ुआ�द �मखु समस्या हनु ्।  

चनुौती 
बढ्दो इन्धन र काठको मागको व्यवस्थापन गनुर्, वन डढेलो रोक्न,ु कृ�ष, शहर�करण, बस्ती �वकास 
एवम ्सकुुम्बासी समस्याबाट वन अ�त�मण रोक्न,ु �वकास �नमार्णबाट हनुे वन अ�त�मणको व्यवस्थापन 
गनुर्, जै�वक �व�वधता संरक्षण गनुर्, पानीका महुान र �समसार क्षे�को संरक्षण गनुर्, वन �वकास र जै�वक 
�व�वधता संरक्षणमा सबै क्षे� र �नकायको अपनत्व स्था�पत गद� क्षमता अ�भव�ृ� गनुर्, भ–ूक्षय, प�हरो, 
वातावरण �दूषण रोक्न ुआ�द �मखु चनुौती हनु ्।  

अवसर 

जन��त�न�ध तथा सरकारको �ाथ�मकताको �वषय रहन,ु �नजीक्षे� तथा समदुायको चासो बढ्न,ु वन 
पैदावारमा आधा�रत उ�म र पयार्पयर्टन �व�र्न माफर् त आय र रोजगार�सँग आब� हनु सक्ने अवस्था 
रहन,ु सामदुा�यक वनको क्षे� र यसमा आब� समूहको संख्या उल्लेखनीय हनु,ु भ ूतथा जलाधारलाई 
एक�कृत गर� वन र कृ�ष दबैु क्षे�को आम्दानी अ�भव�ृ� गनर् स�कने सम्भावना हनु,ु वनस्प�तजन्य �ोतको 
वैज्ञा�नक र व्यावसा�यक उपयोग गनर् स�कने अवस्था �व�मान रहन;ु कावर्न संिच�तको उपयोग, इन्धन 
र वन पैदावारको आपू�तर्, जडीबटु�को उत्पादन, मूल्य अ�भव�ृ�, उपयोग र �नयार्त गनर् स�कने अवस्था 
रहन;ु पानीका �ोतको संरक्षण र उपयोग, �ाकृ�तक रमणीयता र वातावरण एवम ्जै�वक �व�वधताको 
उपलब्धता रहन ुआ�द �मखु अवसर हनु ्।  

क्ष�ेगत सोच 

संरिक्षत वन, जै�वक �व�वधता : स्वच्छ र सम�ृ �देश । 

ल�य 

�देश गाहर्स्थ्य उत्पादनमा वन क्षे�को योगदान व�ृ� हनुे । 

उ�शे्य 

१. वनक्षे�को �वकास एवम ्�दगो व्यवस्थापन गद� वातावरण, जै�वक �व�वधता र जलाधारको संरक्षण  
गनुर् । 

२. वातावरणीय सेवाबाट �ाप् त हनुे लाभ व�ृ� गर� समदुायलाई न्यायोिचत �वतरण स�ुनिश् चत गनुर् । 



[75] 

३. उच्च मूल्य जडीबटु� र गैरकाष् ठ वन पैदावारको उत्पादन र मूल्य अ�भव�ृ� गर� �नयार्त �व�र्न  
गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 
१. वन क्षे� तथा जै�वक �व�वधताको 

वैज्ञा�नक व्यवस्थापन र 
उपयोगमा स्थानीय जनताको 
पहुँच बढाउने । 

(क) समदुायमा आधा�रत वकृ्षारोपण, वन संरक्षण र वैज्ञा�नक 
व्यवस्थापन गराइनेछ ।  

(ख) वनको �दगो व्यवस्थापनका ला�ग सूचक आधारमा रा�ो 
गन� समदुायलाई परुस्कृत गन� व्यवस्था ग�रनेछ ।  

(ग) वन क्षे�को अ�त�मण �नयन्�णका ला�ग नी�तगत र 
संरचनागत व्यवस्था गर� अन्तर�नकाय समन्वय गर� कायर् 
योजना कायार्न्वयन ग�रनेछ ।   

(घ) वन डढेलो �नयन्�ण गनर्, डढेलो ��तरोधी क्षमताको 
�वकास, संस्थागत व्यवस्था, समदुायको क्षमता �वकास, 
अिग्नरेखा �नमार्ण र व्यवस्थापन, आकाशे पानी स�लनमा 
जनसहभा�गता आ�द कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ ।  

(ङ) सडक तथा �सँचाइ संरचनाका दायाँबायाँ भ–ूसंरक्षण गन� र 
पूवार्धारलाई वाधा नपगु्ने खालका वकृ्षारोपणलाई 
�ोत्सा�हत ग�रनेछ ।  

(च) व्यावसा�यक वकृ्षारोपण, कृ�ष, वन, गैरकाष् ठ �जा�त र 
जडीबटु� खेतीका ला�ग �नजी जग्गा भाडामा �लने �दन े
सम्बन्धी काननुी व्यवस्थाका ला�ग नेपाल सरकारको 
समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था ग�रनेछ ।  

(छ) सामदुा�यक वनको उत्पादन �व�वधीकरण, उत्पादकत्व 
व�ृ�, उपयोग, लाभको न्या�यक �वतरण र बजार�करणका 
ला�ग आवश्यक अनसुन्धान ग�रनेछ ।  

(ज) ह�रत अ�भयान माफर् त वन �बस्तार तथा जै�वक �व�वधता 
संरक्षणमा टेवा परु् याइनेछ । 

२. वनक्षे�को उत्पादन र 
उत्पादकत्व व�ृ� गर� आय 
आजर्न र रोजगार�सँग आब�  
गन� । 

(क) वैदेिशक रोजगार�बाट �फतार् आएका यवुा यवुतीलाई वनमा 
आधा�रत साना तथा मझौला उ�ोगमा लगानीका ला�ग 
�ोत्साहन “वैदेिशक रोजगार� �फत� यवुा उ�म कायर्�म” 
सञ् चालनको ला�ग आवश्यक काननु र कायर्�व�ध  �नमार्ण 
गर� लाग ुग�रनेछ ।  

(ख) �नजी तथा सावर्ज�नक जग्गामा समदुाय र �नजी क्ष�ेको 
सहभा�गतामा वकृ्षारोपण गर� वन पैदावारको सहज 
आपू�तर्को व्यवस्था ग�रनेछ ।  
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रणनी�त कायर्नी�त 
(ग) बार�, कान्ला र खेतको �समाना छु��ने ठाउँमा ह�रत पेट� 

र सरुक्षा पेट� कायम हनुे गर� बढ� मूल्य जाने �बरुवा 
लगाउन �नःशलु्क �बरुवा �वतरणका साथै अन्य 
�ोत्साहनमूलक कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ ।  

(घ) कृ�ष ज�मनको धरातल�य र हावापानीको सम्भाव्यता 
अनसुार उच्च मूल्यका फलफूलका �बरुवा रोप्न �ोत्साहन 
गर� उत्पा�दत उपजको बजार पहुँचको व्यवस्था 
�मलाइनेछ ।  

(ङ) �वदेशबाट हनुे काठको आयात घटाएर शून्यमा झाद� वन 
पैदावार खासगर� काठ तथा काष् ठजन्य फ�नर्चरको 
उत्पादनमा �देशलाई आत्म�नभर्र बनाइनेछ ।   

(च) हालको गैरकाष् ठ वन पैदावारको �ब��बाट �ाप् त हनु े
राजस्व अ�भव�ृ� गनर् सबै �ब��लाई राजस्वको दायरा 
�भ� ल्याइनेछ, यसका ला�ग राजस्व �शासनमा 
उल्लेखनीय सधुार ग�रनेछ ।  

(छ) वन पैदावारको आपू�तर्मा �नजी क्षे� र समदुायलाई  खलु्ला 
बजार प��तमा आब� गर�  ��तस्पधार्त्मक बनाइनेछ । 

३. जै�वक �व�वधताको संरक्षण र 
पयार्-पयर्टनको �वकास गन� । 

(क) जै�वक �व�वधता संरक्षणको दृिष् टकोणले स्थापना भएका 
मौजदुा रािष् �य �नकु�, वन्यजन्त ु आरक्ष र संरक्षण 
क्षे�लाई संघीय सरकारसँगको सहकायर्मा पयार्–पयर्टन 
�व�र्नका ला�ग खलु्ला गनर् आवश्यक काननु �नमार्ण गर� 
न्यूनतम पूवार्धार �वस्तार ग�रनेछ ।  

(ख) हाल व्यविस्थत जलाधार तथा उप-जलाधार क्षे�मा रहेका 
सावर्ज�नक तथा �नजी जग्गाका रुख, बोट�बरुवाले 
ओगटेको क्षे�फल व�ृ� ग�रनेछ ।  

(ग) उच्च मूल्यका �व�भन् न फलफूल, गैरकाष् ठ, वन पैदावार, 
जडीबटु�, अ��सो, बाँस, �नगालो, बहवुष�य घाँस आ�द 
लगाउन आवश्यक नी�तगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर� 
कृषकलाई आक�षर्त ग�रनछे ।  

(घ) �समसार क्षे�को संरक्षण र व्यवस्थापनका ला�ग 
समदुायसँग सहकायर् ग�रनेछ । 

४. वनक्षे� �भ� र बा�हर धरातल�य 
सम्भाव्यताका आधारमा उच्च 
मूल्यका जडीबटु�को �वकास र 

(क) आयवु�द �वभागको समन्वयमा मह�वपूणर् जडीबटु�को 
अध्ययन अनसुन्धान ग�रनेछ ।   
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रणनी�त कायर्नी�त 
�वस्तार गर� �नयार्त �व�र्न  
गन� । 

(ख) धरातल�य सम्भाव्यताका आधारमा �हमाल�, पहाडी र 
तराई क्षे�मा उच्च मूल्यका जडीबटु�को खेती गनर् 
आवश्यक �ोत्साहन स्वरूप �बउ तथा अन्य स�ुवधाको 
व्यवस्था �मलाइनेछ ।  

(ग) मूल्य अ�भव�ृ�को ला�ग जडीबटु� �शोधन र भण्डारणको 
आवश्यक व्यवस्था �मलाइनेछ ।  

(घ) जडीबटु�को गणुस्तर व�ृ� गर� �छमेक� लगायत 
अन्तरार्��य बजारमा �नयार्त गनर् आवश्यक व्यवस्था 
�मलाइनेछ ।  

(ङ) �देशस्तर र िजल्लास्तरमा वनस्प�त उ�ानको स्थापना र 
व्यवस्थापनका ला�ग समदुायसँग सहकायर्  
ग�रनेछ । 

५. अन्तरसरकार, सरोकारवाला 
�नकाय र �नजीक्षे�सँगको 
समन्वयात्मक रूपमा कायर्�म 
सञ् चालन  
गन� । 

(क) वन, वातावरण, जै�वक �व�वधता र जलाधार संरक्षणको 
क्षे�मा काम गन� सबै गैरसरकार� संस्था, �नजीक्षे�, 
�वकास साझेदार, सामदुा�यक संस्थासँगको समन्वयमा 
कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ । 

(ख) वन क्षे�को न्यूनतम क्ष�त हनुे गर� समन्वयात्मक रूपमा  
�वकास कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ । वन क्ष�त भएको 
अवस्थामा सम्बिन्धत संस्थाले �वनाशको क्ष�तपू�तर् गनुर् पन� 
व्यवस्था ग�रनेछ । 

(ग) सावर्ज�नक तथा �नजी क्षे�सँगको सहकायर्मा काष् ठ, 
गैरकाष् ठ तथा जडीबटु� उत्पादनको �शोधन र मूल्य 
अ�भव�ृ� ग�रनेछ । 

 
अपेिक्षत उपलिब्ध 

वनको क्षे�फल ४४.७४ ��तशत पगेुको हनुे, �देशको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा २ ��तशत योगदान 
पगुको हनुे, �देशमा जै�वक �व�वधता संरक्षण भएको बनको क्षे�फल ६,७२१ वगर् �क.मी. पगेुको हनुे, 
सामदुा�यक वनको क्षे�फल २,५०० हेक्टरले व�ृ� भएको  हनुे, जनसहभा�गतात्मक वन तथा जै�वक 
�व�वधता संरक्षण कायर्�म सञ् चालन भएको हनु,े उच्च मूल्यका जडीबटु� र गैरकाष् ठ वन पैदावारको 
उत्पादन १७ ��तशत व�ृ� भएको हनुे, पयार्-पयर्टनको �वकास भएको हनुेछ ।  
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प�रच्छेद पाचँ:  सामािजक के्ष� 

५.१ िशक्षा 
पषृ् ठभ�ूम 

िशक्षा मानव �वकास र सामािजक, आ�थर्क सम�ृ�को मह�वपूणर् आधार हो । सं�वधानले आधारभतू 
िशक्षालाई मौ�लक हकको रूपमा स्था�पत गरेको छ । राज्यका नी�तले िशक्षालाई वैज्ञा�नक, �ा�व�धक, 
व्यावसा�यक, सीपमूलक, रोजगारमूलक र जनमखुी बनाउँदै सक्षम, ��तस्पध� र नै�तक एवम ्रािष् �य �हत 
��त सम�पर्त जनशि� तयार पान�, उच्च िशक्षालाई सहज, गणुस्तर�य र पहुँच योग्य बनाई �मशः 
�न:शलु्क बनाउँदै जाने कुरा �नद� िशत गरेको छ । िशक्षा सम्बन्धी मौ�लक हकको कायार्न्वयनका ला�ग 
नेपाल सरकारले अ�नवायर् तथा �नःशलु्क िशक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ जार� गर� कायार्न्वयन �ारम्भ 
गरेको छ ।  

 

नेपाल सरकारले सबैका ला�ग समावेशी र समतामूलक एवम ् गणुस्तर�य िशक्षा स�ुनिश् चत गन� र 
जीवनभरका ला�ग �सकाइका अवसर �व�र्न गन� �दगो �वकास ल�य �ा��का सन्दभर्मा 'िशक्षा २०३०' 
कायर् ढाँचा तय गरेको छ । �देशमा आ�थर्क वषर् २०७४/७५ मा बाल �वकास/पूवर् �ाथ�मक िशक्षामा 
भनार् दर ९१.३ ��तशत रहेको छ जसमध्ये छा�ाको ९०.५ ��तशत छ भने छा�को ९२.१ ��तशत 
रहेको छ । कक्षा १ मा बाल �वकास/पूवर् �ाथ�मक िशक्षा परुा गरेका बालबा�लका ६५.५ ��तशत 
रहेका छन ्। आधारभतू तहमा �व�ाथ� �टकाउ दर ८५ ��तशत रहेको छ । �देशको �ाथ�मक र 
आधारभतू िशक्षामा �मशः ७ ��तशत र १० ��तशत र माध्या�मक तहमा ५८ ��तशत भन्दा बढ� 
बालबा�लका �व�ालय बा�हर छन ्।  �व�ालय छाड्ने र �व�ालय भन्दा बा�हर रहनेमा जनजा�त र 
द�लतको अनपुात बढ� पाइएको छ । �देशमा कायर्रत िशक्षकहरूमा परुुष िशक्षक ६६.२ ��तशत र 
म�हला िशक्षक ३३.८ ��तशत रहेका छन ्। नपेाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सव�क्षण, २०१६ अनसुार 
यस �देशको साक्षरता दर ७९.१ ��तशत रहेको छ  । �देशमा ११ िजल्ला पूणर् साक्षर घो�षत भएका 
छन।् 

�देशमा १३७ वटा स्थानीय तहमध्ये २८ वटा स्थानीय तहमा मा� �ा�व�धक र व्यावसा�यक धारका 
�व�ालय छन ्। �ा�व�धक धारका �व�ातलको संख्या ५० रहेको छ । यी संस्थामा �ा�व�धक िशक्षा 
तथा व्यावसा�यक ता�लम प�रषद् CTEVT �ारा स�ा�लत २८ वटा स्कूलमा द�घर्काल�न र १७ वटामा 
अल्पकाल�न कायर्�म स�ा�लत छन ्। यस �देशमा ��भवुन �वश् व�व�ालय, नपेाल संस्कृत �वश् व�व�ालय, 
काठमाड� �वश् व�व�ालय, पूवार्ञ् चल �वश् व�व�ालयबाट सम्बन्धन �ाप् त १९५ वटा क्याम्पस र �व.�प. 
कोइराला स्वास्थ्य �वज्ञान ��तष् ठान समेतमा गर� जम्मा ४१,३५०  �व�ाथ� अध्ययनरत छन ्।  

�मखु समस्या 
�व�ालय छाड्ने र कक्षा दोहोर् याउने दर बढ्दै जान,ु �व�ालय उमेर समूहका उल्लेखनीय बालबा�लका 
�व�ालय बा�हर रहन,ु साक्षरता दरमा भौगो�लक, जा�तगत र लै��क �वषमता रहन,ु िशक्षकको माग र 
आपू�तर् �बच सन्तलुन नहनु,ु �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक धारका �व�ालय र �व�ाथ� न्यून रहन,ु सावर्ज�नक 
�व�ालयका �व�ाथ�को औसत �सकाई उपलिब्ध घट्दै जान,ु िशक्षण �सकाई खासगर� �वज्ञान गिणत, 



[79] 

नेपाल� जस्ता �वषयमा कमजोर हनु,ु माध्य�मक �व�ालयमा �व�ाथ�को पहुँचमा लै��क �वषमता व्यापक 
रहन,ु �व�ालय तथा उच्च िशक्षाको व्यवस्थापक�य र सशुासन पक्ष कमजोर रहन ुर गणुस्तरमा समस्या 
बढ्दै जान ुआ�द �मखु समस्या हनु ्।  

चनुौती 
सबैका ला�ग समतामूलक गणुस्तर�य िशक्षा �वशेष गर� सामािजक-आ�थर्क रूपले प�छ परेका तथा दगुर्म 
र �पछ�डएका क्षे�का बालबा�लकालाई िशक्षामा समतामूलक पहुँच स�ुनिश् चत गनुर् र �टकाउ दर बढाउन,ु 
अ�धकांश स्थानीय तहमा �ा�व�धक धारका �व�ालय नपगु्न,ु सावर्ज�नक िशक्षा तथा व्यावसा�यक िशक्षा 
गणुस्तर�य बनाउन,ु बाल �वकास/पूवर् �ाथ�मक िशक्षामा सहभा�गता व�ृ� गनुर् र यसको गणुस्तरमा सधुार 
ल्याउन,ु सामदुा�यक �व�ालयमा खासगर� जनजा�त, द�लत, �वपन् न र �व�भन् न �कारका अपा�ता भएका 
बालबा�लकाको �सकाई उपलिब्धमा सधुार ल्याउन,ु  ग�रब, �वपन् न र �पछ�डएको वगर्मा �ा�व�धक तथा 
व्यावसा�यक िशक्षा तथा ता�लमको पहुँचमा अ�भव�ृ� गनुर्, अपा�ता भएका बालबा�लकालाई �वशेष िशक्षाको 
स�ुनिश् चतता गनुर्, शैिक्षक क्षे�को व्यवस्थापनमा सशुासन कायम गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्।  

अवसर 

तीनै तहका सरकारले िशक्षालाई उच्च �ाथ�मकतामा रा�,ु िशक्षामा अ�भभावकको चासो र सरोकार बढ्दै 
जान,ु �ा�व�धक तथा उच्च िशक्षामा आकषर्ण तथा लगानी बढन,ु पा��म �वकास, �ा�व�धक िशक्षा तथा 
व्यावसा�यक ता�लमको �ादेिशक नी�त कायार्न्वयन तथा �नयमन सम्बन्धी कायर् �देशको कायर्क्षे�मा हनु,ु 
िशक्षक ता�लम र माध्या�मक पर�क्षा सञ् चालनमा �देशको भ�ूमका रहन,ु �वश् व�व�ालयको स्थापना गनर् 
सक्ने अ�धकार �देश सरकारमा रहन ुआ�द �मखु अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच 

िशिक्षत नाग�रक : मानवपुजँी स�हतको उन् नत �देश । 

ल�य  

गणुस्तर�य िशक्षा�ारा मानव �वकास उच्च भई �देशको सम�ृ�मा योगदान पगेुको हनुे । 

उ�शे्य 

१. पूणर् साक्षर �देश �नमार्ण गनुर् । 
२. आधारभतू तथा माध्या�मक तहमा �व�ालय उमेर समूहका सबै बालबा�लकाको पहुँच स�ुनिश् चत 

गनुर् । 
३. िशक्षालाई गणुस्तर�य, जीवनोपयोगी र सीपमूलक बनाई रोजगार�सँग आब� गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 
रणनी�त कायर्नी�त 

१. साक्षरता अ�भयान सञ् चालन  
गन� । 

(क) पूणर् साक्षर अ�भयान सञ् चालनका ला�ग अन्तर सरकार� 
समन्वयका माध्यमबाट अनौपचा�रक िशक्षा, वैकिल्पक 

िशक्षा जस्ता �वशेष कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ । 
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(ख) पूणर् साक्षर �देश �नमार्ण गनर् �व�ालय केिन्�त साक्षरता 
कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ । 

(ग) स्थानीय सरकारसँगको सहकायर्मा उच्च िशक्षामा इन्टनर्सीप 

केिन्�त साक्षरता कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ । 

(घ) �डिजटल साक्षरता कायर्�मलाई काम र आयसँग जोड्न े

नी�त �लइनेछ । 

२. सबै �व�ालय उमेर समूहका 
बालबा�लकालाई �व�ालयको 
पहुँचमा ल्याउने । 

(क) आधारभतू तहमा सबै बालबा�लकालाई �व�ालयमा ल्याउन 

भनार् अ�भयानमा बाल क्लब, अ�भभावक तथा नाग�रक 

समाज माफर् त स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण ग�रनेछ ।  

(ख) �व�ालय छाड्ने दर घटाउन सीमान्तकृत, �वपन् न, द�लत, 

जनजा�त तथा पछाडी परेका समदुायका बालबा�लकालाई 

�वशेष �क�समका �ोत्साहनमूलक कायर्�म सञ् चालन  
ग�रनेछ । 

(ग) बा�लका िशक्षालाई �ोत्साहन गनर् �व�ालयमा स्यानीटर� 
प्याड लगायतका स्वास्थ्य कायर्�म सञ् चालन गनर् स्थानीय 

तहलाई सहयोग र सहजीकरण ग�रनेछ । 

३. िशक्षालाई समावेशी र सवर्सलुभ 
बनाउने । 

(क) आधारभतू तहमा अ�नवायर् र �नःशलु्क िशक्षा तथा 
माध्या�मक तहमा �न:शलु्क (साधारण तथा �ा�व�धक) 
िशक्षाको स�ुनिश् चतताका ला�ग स्थानीय तहलाई सहयोग 
र सहजीकरण ग�रनेछ ।  

(ख) �पछ�डएको समदुायको बालबा�लकाका �सकाई उपलिब्ध 
व�ृ� गनर्  �वशेष कक्षा सञ् चालन गनर् स्थानीय 
सरकारलाई �ोत्सा�हत ग�रने छ ।  

(ग) �ाथ�मक र आधारभतू तहसम्म मात ृभाषामा िशक्षा �दन े
नी�त अवलम्बन ग�रनेछ ।  

(घ) सबै बालबा�लकालाई �व�ालय िशक्षामा आब� गनर् 
स्थानीय सरोकारवालाको समेत प�रचालन ग�रनेछ ।  

(ङ) �व�ालयमा म�हला िशक्षकको अनपुातमा अ�भव�ृ� गन� 
नी�त �लइनेछ ।  

(च) �व�ालय बा�हर रहेका अपा�ता भएका बालबा�लकालाई 
�व�ालयमा ल्याउन र �टकाउन स्थान �वशेषका आधारमा 
�विशिष् टकृत कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ ।  
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(छ) उच्च िशक्षामा समावेशी नी�त अन्तगर्त पछाडी परेका 
समदुायलाई �नःशलु्क उच्च िशक्षा �दान गन� नी�त 
अवलम्बन  
ग�रनेछ ।  

४. गणुस्तर�य उच्च िशक्षा �दान  
गन� । 

(क) �देशको उच्च िशक्षा र सो को गणुस्तर सम्बन्धी नी�त, 
काननु, योजना, मापदण्ड तजुर्मा गर� कायार्न्वयन  
ग�रनेछ ।  

(ख) उच्च िशक्षालाई रोजगारमूलक बनाउन रणनी�तक 
स्थानमा मा�नत �वश् व�व�ालय (Deemed University) र 
�ा�व�धक �वश् व�व�ालय स्थापना ग�रनेछ ।  

(ग) उच्च िशक्षालाई खोज तथा अनसुन्धानमूलक बनाउन 
�वश् व�व�ालयलाइर् अनसुन्धान केन्�को रूपमा समेत 
�वकास गद� ल�गनेछ ।  

(घ) उच्च िशक्षालाई रोजगार� र उ�मशीलतासँग जोड्न 
�वश् व�व�ालयहरुमा Business Incubation Center  र  
Placement Cell को व्यस्थापन ग�रनेछ । 

(ङ) िशक्षा र अनसुन्धानलाइर् �वकास एव� सदुृढ गनर् �देश 
िस्थत अन्य �वश् व�व�ालयसँग समेत सहकायर् ग�रनेछ ।  

५. �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षा 
तथा ता�लमका अवसरमा व�ृ� 
गन� । 

(क) �ादेिशक �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षा तथा ता�लम 
(Provincial Council of Technical and Vocational 
Education and Training-PCTVET) र सीप �वकास 
सम्बन्धी काननु बनाई �देश�भ� �ा�व�धक तथा 
व्यावसा�यक िशक्षा र सीप �वकासलाई व्यविस्थत  
ग�रनेछ । 

(ख) �विशिष् टकृत �ा�व�धक उच्च िशक्षा केन्� र  
पो�लटेिक्नकल संस्थाको स्थापना ग�रनेछ । 

(ग) पारम्प�रक सीप तथा �वदेशमा �सकेका सबै �कारका 
सीप र अनभुवलाई मापदण्डका आधारमा �माणीकरणको 
व्यवस्था ग�रनेछ ।  

(घ) स्थानीय सम्भाव्यतामा आधा�रत हरेक स्थानीय तहमा 
कम्तीमा एक �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक �वषय िशक्षाको 
पठन पाठन गराउन स्थानीय तहलाई सहजीकरण  
ग�रनेछ ।  
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(ङ) �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षाको �दगो �वकासका 
ला�ग �नजी क्षे�सँग सहकायर् गर� औ�ो�गक �िशक्षाथ� 
ता�लम सञ् चालनमा ल्याइनेछ ।  

६. िशक्षालाई सीपमूलक, गणुस्तर�य, 
जीवनोपयोगी र रोजगार मूलक 
बनाउने । 

(क) �ा�व�धक िशक्षालाई कृ�ष, उ�ोग, पयर्टन, पूवार्धार र 
रोजगार�का आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर �वस्तार गर� 
ता�लम कायर्�मको सञ् चालन र �नयमन �भावकार� 
रूपमा ग�रनेछ ।  

(ख) उच्च िशक्षामा अ�नवायर् रूपमा कम्तीमा ३ देिख ६ 
म�हनाको स्वयंसेवक सेवा कायर्�मलाई पा��मको 
अ�कै रूपमा �वकास गर� लाग ुग�रनेछ ।  

(ग) �ाकृ�तक र जलवायकुा दृिष् टकोणले उपय�ु ठाँउमा 
स्वदेशी/�वदेशी लगानीमा �विशष् ट �कारका िशक्षालय 
स्थापना गनर् �ोत्सा�हत ग�रनेछ । 

(घ) माध्या�मक �व�ालयको शरुु देिख नै अनसुन्धान र 
�योगात्मक िशक्षामा �व�ाथ�लाई संलग्न  
गराइनेछ । 

(ङ) �धानाध्यापक र िशक्षकको कायर्सम्पादन �व�ाथ�को 
न�तजासँग आब� ग�रनेछ ।  

७. अन्तरसरकार समन्वय र नी�तगत 
तथा संस्थागत पूवार्धार �वकास 
गन� । 

(क) बह-ु�ा�व�धक िशक्षालयको स्थापना ग�रनेछ ।  
(ख) �व�ालय पूवार्धार �नमार्ण सम्बन्धी मापदण्डमा बा�लका 

शौचालय र अपा�मै�ी सूचक समावेश ग�रनेछ ।  
(ग) सबै �व�ालयमा सूचना ��व�धको �योग, कम्प्यटुर ल्याव 

स्थापना, इ–लाइ�ेर� सञ् चालन गनर् र यसका ला�ग 
उपय�ु िशक्षक ता�लम स�हतको स्माटर् कक्षा सञ् चालन 
गनर् स्थानीय सरकारलाई सहयोग ग�रनेछ ।  

(घ) �देश �भ�का �व�ालय िशक्षकका ला�ग �व�ालय केिन्�त 
ता�लम �दान गनर् स्थानीय सरकारलाई सहयोग  
ग�रनेछ ।  

(ङ) वैज्ञा�नक पर�क्षा �णाल� अवलम्बन गर� आधारभतू तथा 
माध्या�मक तहको िशक्षण �सकाइको गणुस्तर मूल्या�न 
गनर्मा स्थानीय सरकारलाई सहयोग ग�रनेछ ।  

(च) �व�ालय �बच ��तस्पधार्का आधारमा उत्कृ� सामदुा�यक 
�व�ालयलाई परुस्कृत ग�रनकुा साथै अनभुव साटासाट 
गनर् �ोत्साहन ग�रनेछ ।  
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(छ) �व�ालय व्यवस्थापनलाई चसु्त बनाई �व�ालय िशक्षामा 
सशुासन कायम गनर् �व�भन् न सरोकारवालाको 
जबाफदेह�ता अ�भव�ृ� गनर् स्थानीय सरकारसँग सहकायर् 
ग�रनेछ ।  

(ज) �देशको िशक्षा सम्बन्धी नी�त, काननु, योजना, मापदण्ड 
तजुर्मा गर� कायार्न्वयनका साथै सबै िजल्लामा नमनुा 
�व�ालय सञ् चालन / �वस्तार ग�रनेछ ।  

(झ) पा��मको �वकास तथा गणुस्तर कायम गनर् �ादेिशक 
पा��म �वकास केन्�को स्थापना ग�रनेछ । 

(ञ) �देश स्तर�य �व�ालय िशक्षकको गणुस्तर अ�भव�ृ� गनर् 
�ादेिशक शैिक्षक ता�लम केन्�को स्थापना ग�रनेछ ।  

(ट) मापदण्डका आधारमा �व�ालय गाभ्न ेर नक्सा�न कायर्मा 
स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण ग�रनेछ ।  

(ठ) स्थानीय तहलाई �व�ालयको पूवार्धार र भौ�तक 
आवश्यकताको �क्षेपणका साथ कायर् योजना बनाई लाग ु
गनर् सहयोग ग�रनेछ ।  

(ड) �व�ालय व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड तयार पानर् 
स्थानीय सरकारलाई सहयोग ग�रनेछ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध  

पूणर् साक्षर �देशको स्थापना भएको हनुे, कम्तीमा १५ ��तशत �व�ाथ�ले �ा�व�धक िशक्षा तथा 
व्यावसा�यक ता�लम हा�सल गरेको हनुे, िशक्षण �सकाई औसत उपलिब्ध �त्येक �वषयमा कम्तीमा ७० 
��तशत पगेुको हनुे, सामदुा�यक �व�ालयबाट एस.इर्.इर्. पर�क्षाको न�तजामा ९० ��तशत भन्दा बढ� 
�व�ाथ�लाई कक्षा ११ मा �वेश गनर् सक्ने हनुे, �ादेिशक िशक्षक ता�लम केन्�को स्थापना भई 
सञ् चालनमा आएको हनुे, खदु भनार् दर ९९ ��तशत पगेुको हनुे, ९५ ��तशत अपा�ता भएका 
बालबा�लकाले �व�ालय िशक्षाको अवसर �ाप् त गरेको हनुे, �त्येक िजल्लामा एक �ा�व�धक िशक्षालयको 
स्थापना भएको हनुे, माध्या�मक तहका सबै �व�ालयमा पसु्तकालय स्थापना भएको हनुे, गणुस्तर�य 
�ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षा तथा ता�लमको �बस्तार भएको हनुे, �देशस्तरका �वश् व�व�ालयमा 
अनसुन्धान केन्�, Business Incubation Center को स्थापना भएको हनुेछ । 

५.२ स्वास्थ्य तथा पोषण 
पषृ् ठभ�ूम 
स्वास्थ्य जीवन मानव �वकास सूचका�को मह�वपूणर् आधार हो । सं�वधानले स्वास्थ्यलाई मौ�लक हकको 
रूपमा प�रभा�षत गद� आधारभतू स्वास्थ्य सेवा सम्पूणर् नाग�रकलाई �नःशलु्क �ाप् त गन�, स्वास्थ्य उपचारको 
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बारेमा जानकार� पाउने, स्वस्थ, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच, �त्येक म�हलालाई सरुिक्षत 
माततृ्व र �जनन स्वास्थ्यको हक �त्याभतू गरेको छ । सबै उमेर समूहका व्यि�का ला�ग स्वस्थ 
जीवन स�ुनिश् चत गद� सम�ृ जीवन �व�र्न गन� �दगो �वकासका ल�य रहेको छ ।   

�देशमा अपेिक्षत आय ु७०.७ वषर् रहेको छ । पाँच वषर्म�ुनका पडु्कोपना भएका बालबा�लकाको अंश 
३२.६ ��तशत (रािष् �य औसत ३५.८ ��तशत), पडु्कोपनाबाट अ�त �भा�वत बालबा�लकाको अंश ९.३ 
��तशत (रािष् �य औसत १२.० ��तशत) छ । पाँच वषर्म�ुनका कम तौल भएका बालबा�लकाको अंश 
२४.४ ��तशत (रािष् �य औसत २७ ��तशत) छ भने अ�त �भा�वत बालबा�लकाको अंश ४.१ ��तशत 
(रािष् �य औसत ५.४ ��तशत) देिखन्छ । पाँच वषर्म�ुनका र� अल्पता भएका बालबा�लकाको अंश 
५५.२ ��तशत (रािष् �य औसत ५२.७ ��तशत) छ भने र� अल्पतामा अ�त �भा�वत बालबा�लका ०.५ 
��तशत छ । �जनन उमेरका म�हलामा हनुे र� अल्पता (१५-४९ वषर्) भएका म�हलाको अंश ४३.३ 
��तशत (रािष् �य औसत ४०.८ ��तशत) रहेको छ । संस्थागत सतु्केर� ६२ ��तशत, िशश ुमतृ्यदुर र 
बाल मतृ्यदुर �मशः ३१ र ३६ ��त हजार जी�वत जन्ममा, नवजात िशश ुमतृ्यदुर (जन्मेको २८ �दन 
�भ�) २२ ��त हजार, कुल �जनन दर रािष् �य सरह २.३ रहेको छ । त्यस्तै प�रवार �नयोजनका 
साधनको �योग दर न्यून (४० ��तशत) रहेको छ । 

�मखु समस्या 
पाँच वषर्म�ुनका क�रब आधा बालबा�लका र �जनन उमेरका म�हलामा न्यून पोषण र र� अल्पता रहन,ु 
नसन� �कृ�तका रोगको �कोप बढ्न,ु सरुवा रोग जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहन,ु जेष् ठ नाग�रकको 
स्वास्थ्य बढ� जोिखममा रहन,ु वंशाणगुत तथा जन्मजात रोग, वातावरणीय स्वास्थ्य, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य, 
यवुा, �कशोर �कशोर�को यौन तथा �जनन स्वास्थ्यको सम्बोधन नहनु;ु जलवाय ु�दूषण, खा� असरुक्षा 
तथा �ाकृ�तक �वपद्ले  सजृना हनुे स्वास्थ्यमा बढ्दो खतरा हनु;ु सडक दघुर्टना , लै��क तथा घरेल ु
�हंसा आ�द �मखु समस्या हनु ्।  

चनुौती 
आधारभतू स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच स�ुनिश् चत गनुर्, गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन,ु 
आयवु�द तथा वैकिल्पक स्वास्थ्य �णाल�लाई स्वास्थ्य सेवाको मूल �वाहमा एक�करण गनुर्, �नजी क्षे�का 
स्वास्थ्य संस्थाको �नयमन गनुर् तथा स्वास्थ्य सेवा शलु्क आम नाग�रकको पहुँचमा रा�,ु स्वास्थ्य जनशि� 
र स्वास्थ्य सम्बन्धी पूवार्धारको व्यवस्था गनुर्, �रफरल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन,ु अत्याध�ुनक ��व�ध 
र उपकरणको उपलब्धता स�ुनिश् चत गनुर्, दगुर्म र �पछ�डएको क्षे�मा �वज्ञ तथा स्वास्थ्य जनशि� �टकाई 
रा�,ु स्वास्थ्य �बमालाई सवर्व्यापी तलु्याउन,ु �नधार्�रत �नःशलु्क औष�ध उपलब्ध गराउन,ु उपचारमा 
अनसुन्धान प��त अवलम्बन गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्। 

अवसर 

स्वास्थ्य सेवा तीनै तहका सरकारको �ाथ�मकता रहन,ु आधारभतू स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तह र �रफरल 
स्वास्थ्य सेवा �देशको अ�धकारमा रहन,ु सवर्साधारणको स्वास्थ्य तथा पोषण ��तको जागरण बढदै जान,ु 
�भावकार� स्वास्थ्य सेवा �वाहका ला�ग �व�भन् न नी�तगत तथा काननुी व्यवस्था �व�मान रहन,ु �दगो 
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�वकासका ल�य ��त सरकारको ��तब�ता रहन,ु सबैका ला�ग स्वास्थ्यको �वश् वव्यापी अ�भयानमा संघीय 
सरकारको ��तब�ता रहन,ु स्वास्थ्य सेवा ��त रािष् �य तथा अन्तरार्��य चासो रहन ुआ�द �मखु अवसर 
हनु ्।  

क्ष�ेगत सोच 

स्वस्थ नाग�रक : सक्षम �देश ।  

ल�य 

समतामूलक र गणुस्तर�य स्वास्थ्य तथा पोषण सेवा �णाल�का माध्यम�ारा नाग�रकको स्वास्थ्यस्तर सधुार 
भएको हनुे ।  

उ�शे्य 

१. सबै वगर्, क्षे� र समदुायका नाग�रकको आधारभतू तथा गणुस्तर�य स्वास्थ्य तथा पोषण सेवामा 
समतामूलक पहुँच स�ुनिश् चत गनुर् । 

२. �विशिष् टकृत तथा �रफरल सेवा �वस्तार गनुर् । 
३. आयवु�द लगायत वैकिल्पक स्वास्थ्य सेवाको �व�र्न गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. गणुस्तर�य आधारभतू स्वास्थ्य तथा 
पोषण सेवाको पहुँच बढाउने । 

(क) स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धी �ादेिशक नी�त, काननु तथा 
मापदण्ड तजुर्मा गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  

(ख) धू�पान, म�पान र सतु�जन्य पदाथर्को �ब�� �वतरणलाई 
काननुी व्यवस्था गर� व्यविस्थत ग�रनेछ ।  

(ग) स्वास्थ्य संस्थाका संरचना �च�लत भवन �नमार्ण सं�हता 
अनसुार अपा�मै�ी, बालमै�ी तथा भकूम्प ��तरोधी 
बनाइनेछ ।  

(घ) हरेक स्थानीय तहमा एम्बलेुन्स तथा शव पर�क्षण सेवा 
स�हतको एक अस्पताल र �त्येक वडामा गभर्वती तथा 
�स�ुत सेवा स�हतको स्वास्थ्य संस्था स्थापना ग�रनेछ । 

(ङ) दक्ष जनशि� �वकासका ला�ग �देश तहमा स्वास्थ्य 
ता�लम केन्�को स्थापना गर� ता�लम सञ् चालन  
ग�रनेछ । 

(च) स्वास्थ्य संस्थाको जनशि� र स्वास्थ्य उपकरणको 
आवश्यकता प�रपू�तर् गद� स्वास्थ्य संस्थाको सदुृढ�करण 
ग�रनेछ ।  

(छ) स्वास्थ्य संस्थामा �नःशलु्क पूणर् खोप स�ुवधा उपलब्ध 
गराइने छ ।  
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रणनी�त कायर्नी�त 

(ज) स्वास्थ्य तथा पोषण कायर्�म माफर् त म�हला, बालबा�लका 
तथा �कशोर �कशोर�को स्वास्थ्य तथा पोषणको अवस्थामा 
सधुार ग�रनेछ ।  

(झ) गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच परु् याउन स्वास्थ्य 
�बमा कायर्�मको �वस्तार ग�रनेछ ।  

(ञ) स्वास्थ्य कम�लाई �वरामीको उपचारको �ममा हनुे 
स्वास्थ्य जोिखम न्यूनीकरण गनर् स्वास्थ्यकम� लिक्षत 
कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ । 

(ट) स्वास्थ्य सेवाका सम्पूणर् आयाम (मानव संसाधन, भौ�तक 
संरचना, आ�थर्क ग�त�व�ध, सेवा आ�द)  समे�टने गर� 
�देशस्तरमा �भावकार� स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन �णाल� 
स्थापना ग�रनेछ ।  

२. दगुर्म तथा �पछ�डएका क्षे�मा 
स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाको 
�वस्तार गन� । 

(क) दगुर्म क्षे�मा अत्यावश्यक औष�ध, उपकरण तथा 
साम�ीको समिुचत व्यवस्थापन ग�रनेछ ।  

(ख) स्वास्थ्य सेवालाई �भावकार� तलु्याउन दगुर्म तथा �वकट 
क्षे�मा स्वास्थ्यकम�, औष�ध तथा उपकरण, टेल� मे�ड�सन 
तथा भण्डारणको स�ुवधा �दान ग�रनेछ । 

३. स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना अ�भव�ृ� 

गर� रोगको न्यूनीकरण गन� । 
(क) रोग ��तरोधात्मक क्षमताको �वकासको ला�ग पोषण, 

सरसफाइ तथा वातावरण �दूषण बारे जनचेतना अ�भव�ृ� 
ग�रनेछ । 

(ख) �वपद् बाट हनुे स्वास्थ्य जोिखम सम्बन्धमा �व�ालय 
तहदेिख नै जागरूकता र उत्थानशीलताको �वकास  
ग�रनेछ ।  

(ग) स्वास्थ्यजन्य �वपद् पूवर् तयार�, औष�धको संिच�त तथा 
�वपद् �तु उ�ार टोल� तयार� अवस्थामा रािखने  
छ ।  

(घ) जनस्वास्थ्य, सरसफाइ र �नरोधात्मक स्वास्थ्य चेतनाको 
अ�भव�ृ� गनर् नाग�रक समाज, शैिक्षक संस्था, सञ् चार 
लगायतका क्षे�सँग सहकायर् ग�रनेछ ।  

(ङ) �नय�मत व्यायाम, योग जस्ता कुरालाई �व�ालय र जीवन 
�णाल�को अ�को रूपमा �वकास गनर् आवश्यक व्यवस्था 
ग�रनेछ । 
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रणनी�त कायर्नी�त 

४. �विशिष् टकृत तथा �रफरल 

स्वास्थ्य सेवाको �वस्तार र 

सदुृढ�करण गन� । 

(क) िजल्ला अस्पतालको क्षमता अ�भव�ृ� गर� �रफरल 
अस्पतालको रूपमा �वकास ग�रनेछ ।  

(ख) रण�न�तक स्थानमा �मा सेन्टर, मटुु रोग, क्यान्सर, मगृौला 
रोग आ�दको उपचार स�हतको �विशिष् टकृत �रफरल 
अस्पतालको स्थापना ग�रनछे ।  

(ग) ज�टलता व्यवस्थापनलाई �भावकार� बनाई गणुस्तर�य सेवा 
उपलब्ध गराउन �देशमा रहेका स्वास्थ्य ��तष् ठानलाई 
�भावकार� �रफरल संस्थाको रूपमा �वकास ग�रनेछ ।  

(घ) �नजीक्षे�को सामािजक उ�रदा�यत्व कोषबाट �वाह हनु े
रकममा �देश सरकारबाट म्यािचङ फण्डको व्यवस्था गर� 
आकिस्मक तथा �कोपजन्य उपचारका ला�ग �वशेष 
कोषको व्यवस्था ग�रनेछ ।  

(ङ) �ादेिशक िच�कत्साशास् � अध्ययन तथा अनसुन्धान 
��तष् ठान स्थापना गर� स्वास्थ्य सम्बन्धी जनशि�को 
उत्पादन र �विशिष् टकृत स्वास्थ्य सेवा �दान ग�रनेछ । 

५. आयवु�द लगायत वैकिल्पक 

स्वास्थ्य सेवालाई एक�कृत स्वास्थ्य 

सेवामा मूल �वाह�करण गन� । 

(क) आध�ुनक िच�कत्सा, वैकिल्पक िच�कत्सा, परम्परागत 

जडीबटु�, औष�ध तथा उपचार �णाल� समेतलाई समेट्ने 
गर� �देश स्तरमा स्वास्थ्यसम्बन्धी अनसुन्धानका 
��याकलापलाई �व�र्न गद� ल�गनेछ ।  

(ख) स्वास्थ्यमा ��तकूल असर पान� सन्देश �वाह, औष�ध तथा 
खा� पदाथर्को अन�धकृत �व�� �वतरणको �नयमन  
ग�रनेछ ।  

(ग) आयवु�द स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन् न�त एवम ् सेवा 

�बस्तार ग�रनेछ ।  
(घ) आयवु�द लगायतका वैकिल्पक उपचार प��तलाई आध�ुनक 

उपचार केन्�मा नै एक�कृत गर� एकै स्थानबाट उपचार 
सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।  

(ङ) परम्परागत उपचारमा संलग्न स्थानीय जनशि�लाई 
स्वास्थ्य सम्बन्धी ता�लम �दान ग�रनेछ ।  

(च) आयवु�द लगायतका वैकिल्पक िच�कत्सा प��तको �व�र्न 

गनर् हाल भई रहेको आयवु�द संस्थाहरूको स्तरोन् न�त एवम ्

सेवा �वस्तार ग�रनेछ ।  
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रणनी�त कायर्नी�त 

६. अन्तरसरकार समन्वयमा  
स्वास्थ्य क्षे�मा �नजी, सहकार�, 
गैरसरकार� क्षे�को सहकायर् 
अ�भव�ृ� �भावकार� �नयमन  

गन� । 

(क) स्वास्थ्य सेवा �वाहमा सरकार�, �नजी, सामदुा�यक एवम ्
सहकार� क्षे�लाई समेट्दै गणुात्मक सेवा स�ुनिश् चत 
गराउन मापदण्ड स�हतको कायर्�व�ध बनाई कायार्न्वयन 
ग�रनेछ ।  

(ख) �नजी, सहकार� र गैरसरकार� क्षे�मा स्था�पत स्वास्थ्य 
सम्बन्धी व्यावसा�यक संघ/संस्था �बच स्वास्थ्य सेवा 
�वाह, अध्ययन, अनसुन्धान कायर्मा सहकायर्लाई बढावा 
�दइनेछ ।  

(ग) स्वास्थ्य क्षे�मा �नजी, सहकार� तथा गैरसरकार� क्षे�को 
संलग्नता व�ृ� गर� ती क्ष�ेबाट हनुे लगानीलाई व्यविस्थत 
ग�रनेछ ।  

(घ) स्थानीय तह र �नजी क्षे�को सहकायर्मा �वशेषज्ञ िच�कत्सक 
स�हतको घमु्ती स्वास्थ्य सेवा सञ् चालन ग�रनेछ ।  

(ङ) �देश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको साम�स्य तथा 
सहकायर्मा �देश स्तरमा �भावकार� �षेण �णाल� स्थापना 
गन� ।  

(च) अन्तरसरकार र �नजी क्षे�को समन्वयमा अस्पतालजन्य 
फोहोरको उिचत र द�घर्काल�न व्यवस्थापनका उपाय 
अवलम्बन ग�रनेछ । 

 
अपेिक्षत उपलिब्ध 

अपेिक्षत आय ु७३.१ वषर् पगेुको हनुे, आधा घण्टाको दूर�मा उपलब्ध आधारभतू स्वास्थ्य सेवामा ८० 
��तशत जनताको पहुँच पगेुको हनुे, ९५ ��तशत बालबा�लकामा पूणर् खोप खोप पगेुको हनुे, वडा तहमा 
�जनन स�ुवधा स�हतको स्वास्थ्य संस्था र सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शैयाको अस्पतालको स्थापना 
हनुे, रण�न�तक स्थानमा २ वटा �विशिष् टकृत अस्पताल स्थापना भएको हनु,े  सरकार� स्वास्थ्य संस्थाबाट 
�वाह हनुे सेवामा उल्लेखनीय सधुार हनुे, शत ��तशतले आवश्यक खोप �ाप् त गरेका हनुे, वैकिल्पक 
उपचार सेवा एक �ार �णाल�मा आब� हनुे, सम्भाव्य स्थानमा �रफरल अस्पताल स्थापना भएको हनुे, 
स्वास्थ्य �बमामा सबै नाग�रक आब� भएको हनुे, बाल मतृ्यदुर, िशश ुमतृ्यदुर र नवजात िशश ुमतृ्यदुर 
�मशः २२, २० र १७ मा झरेको हनुे, पाँच वषर्म�ुनका पडु्कोपना भएका बालबा�लकाको आकार ३० 
��तशतमा झरेको हनुे, कम तैल भएका बालबा�लका २० ��तशत, र� अल्पता भएका बालबा�लका ४० 
��तशत, म�हलामा र� अल्पता ३० ��तशतमा झरेको हनुेछ । यसैगर� १८ वटा अस्पतालहरूमा 
�विशष् टकृत स्वास्थ्य सेवा �दान भएको हनुे, ११ वटा स्वास्थ्य संस्थामा वैकिल्पक िच�कत्सा �णाल� 
एक�कृत भएको हनुे, १० वटा स्वास्थ्य संस्थामा एक�कृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन �णाल� लाग ु
भएको हनुे  र बहकु्षे�ीय पोषण कायर्�मले १४ वटै िजल्ला समेटेको हनुेछ । 
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५.३ खानपेानी तथा सरसफाइ 
पषृ् ठभ�ूम 

मानवोिचत जीवन यापनका ला�ग स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको मह�वपूणर् स्थान रहेको छ । सं�वधानले 
�त्येक नाग�रकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक स�ुनिश् चत गद� �देशस्तर�य खानपेानी 
सेवा �देशको अ�धकार सूिचमा राखेको छ ।  �देशमा ९७  ��तशत जनसंख्यामा खानेपानीको स�ुवधा 
पगेुको छ जसमा ४९.५ ��तशत पाइपबाट खानेपानी पगेुको देिखन्छ । �देशमा १५ ��तशत घरधरु�मा 
सरुिक्षत खानेपानीको स�ुवधा पगेुको छ । तराइका केह� िजल्लाको पानीमा फलाम र आस��नकको मा�ा 
�नधार्�रत भन्दा बढ� रहेको पाइएको छ ।  

�देशका १२ िजल्ला खलुा �दशाम�ु घोषणा भइर्सकेकाछन ्भने ६२ ��तशत घरप�रवारमा शौचालयको 
पहुँच रहेको देिखन्छ । झाडापखालाबाट ५ वषर् म�ुनका १७ ��तशत बालबा�लका �भा�वत भएको  
देिखन्छ । 

�मखु समस्या 
खानेपानीका पयार्प् त �ोत नहनु ुर भएका प�न संरक्षण नहनु,ु सरसफाइ चेतनाको कमी, खानेपानी सम्बन्धी 
�देश ऐन काननु तथा नी�त, �नयम तयार भई नसक्न,ु खानेपानी सम्बन्धी संस्थागत पूवार्धार र �ा�व�धक 
जनशि�को कमी, खानेपानी मूल सम्बन्धी �ववाद रहन,ु अधरुा आयोजनाको संख्या उल्लेखनीय रहन,ु 
ठूला आयोजनाका ला�ग पयार्प् त बजेट �व�नयोजन नहनु ुआ�द �मखु समस्या हनु ्। 

चनुौती 
सबै नाग�रकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन,ु �देशलाई पूणर् सरसफाइय�ु 
बनाउन,ु उपभो�ा संस्थाको स्था�यत्व, प�रचालन र नेततृ्व �वकास गनुर्, पानीको गणुस्तर कायम गनुर्, 
आधारभतू सरसफाइ बारेमा जनचेतना फैलाउँदै फोहोर मैला व्यवस्थापन गनुर्, शहर� क्षे�मा ढल �नकासको 
उिचत व्यवस्था गनुर्, खानेपानीका �ोतको संरक्षण गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्। 

अवसर 

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा एवम ्संरचनाको �वकास तथा �वस्तारमा स्थानीय �नकाय, �वकास साझेदार, 
अन्तरार्िष् �य गैरसरकार� संस्था, उपभो�ा स�म�त र नाग�रकको सहभा�गता बढ्दै जान,ु �व�भन् न तहमा 
खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय स�म�त ��यािशल रहन,ु र सरसफाइ कायर्�मले स्थानीय तहमा समेत 
सामािजक अ�भयानको रूप �लन ुआ�द �मखु अवसर हनु ्।  

क्ष�ेगत सोच 

सचेत नाग�रकको अगवुाइ : स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ । 

ल�य 

खानेपानी तथा सरसफाइ स�ुवधामा पहुँच व�ृ� भएको हनुे ।  
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उ�शे्य 

गणुस्तर�य पूवार्धार �वकास गर� खानेपानी तथा सरसफाइ स�ुवधा �वस्तार गनुर् ।  

रणनी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ 
स�ुवधा परु् याउन अन्तरसरकार 
समन्वय र  सहकायर् गन� । 

(क) �नमार्णाधीन तथा �मागत आयोजनालाई �ाथ�मकताका साथ 

सम्पन् न ग�रनेछ ।  

(ख) स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ स�ुवधा नपगेुका स्थानको 
प�हचान गर� स�ुवधा परु् याइनेछ ।  

(ग) सबैलाई खानेपानी र सरसफाइ स�ुवधा परु् याउन सरोकारवाला 
�नकाय�बच साझेदार� र सहकायर् ग�रनेछ ।  

(घ) खानेपानीका �ोत नभएका ठाउँमा वैकिल्पक उपाय र ��व�ध 

जस्तै: आकाशे पानी स�लन, भ�ूमगत जल�ोत आ�द 

अवलम्बन गर� स�ुवधा उपलब्ध गराइनेछ ।   

(ङ) एक घर, एक धारा, एक शौचालायको नी�त अवलम्बन 
ग�रनेछ ।  

(च) सखु्खा�स्त क्षे�मा अ�नवायर् खानेपानी नी�त अवलम्बन 
ग�रनेछ ।  

(छ) �ादेिशक खानेपानी आयोजनालाई �निश् चत समय �भ� सम्पन् न 

हनुे गर� बजेटको स�ुनिश् चतता ग�रनेछ ।  

(ज) खानेपानी स�ुवधा नपगेुका समदुायलाई स�ुवधा परु् याउन 

स्थानीय तहलाई �वशेष अनदुान �दान ग�रनेछ ।  

(झ) स्थानीय तहसँग समन्वय गर� पूणर् सरसफाइय�ु �देश घोषणा 
ग�रनेछ ।  

(ञ) सबै �व�ालय, सामदुा�यक भवनमा लै��क मै�ी शौचालय र 

बजार केन्�मा सावर्ज�नक शौचालय �नमार्ण गनर् स्थानीय तह 

र गैरसरकार� संस्थालाई प�रचालन ग�रनेछ ।  

(ट) आ�थर्क रूपमा अ�त �वपन् न तथा भ�ूमह�नलाई शौचालय तथा 
सावर्ज�नक शौचालय �नमार्ण अनदुानको व्यवस्थाका ला�ग 

स्थानीय तहसँग साझेदार� ग�रनेछ । 
२. खानेपानीको गणुस्तर कायम  

गन� । 

(क) खानेपानीको गणुस्तर पर�क्षण गर� �मशः श�ुीकरण गद� 
ल�गनेछ ।  

(ख) खानेपानीको महुान संरक्षण गर� �दूषण र�हत बनाइनेछ ।  
(ग) खानेपानीको गणुस्तर पर�क्षण सम्बन्धी ��व�ध, �व�ध र 

स�ुवधा समदुाय तहसम्म परु् याइनेछ । 
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रणनी�त कायर्नी�त 

३. समदुाय, �व�ालय र उपभो�ा 
संस्थामा खानेपानी र सरसफाइ 
सम्बन्धी सचेतना ल्याउने । 

(क) नद�मा जथाभाबी फोहोर फाल्न �नयन्�ण ग�रनेछ ।  
(ख) स्थानीय तह, गैरसरकार� संस्था र नाग�रक समाजलाई 

प�रचालन गर� खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतना 
ल्याइनेछ ।  

(ग) स्थानीय तहबाट �व�ालय केिन्�त सरसफाइ अ�भयान 
सञ् चालन ग�रनेछ ।  

अपेिक्षत उपलिब्ध 

९९ ��तशत जनसंख्यालाई आधारभतु खानेपानी, ८० ��तशत घरप�रवारमा सरसफाइर् स�ुवधा, २५ 
��तशत घर प�रवारमा सरुिक्षत खानेपानी स�ुवधा पगेुको हनुे, सबै िजल्ला खलुा �दशाम�ु भएको हनुे, 
५० वटा स्थानीय तह पूणर् सरसफाइर्य�ु घो�षत भएका हनुे, ५ वषर् म�ुनका बालवा�लकामा झाडापखालाको 
�कोपमा कमी अइर् १० ��तशतमा झरेकोहनुे,  �व�ालयमा बालबा�लकाका ला�ग अलग शौचालय र 
सामदुा�यक भवनमा लै��क, बाल तथा अपा� मै�ी शौचालयको व्यवस्था भएको हनुे, स्थानीय तहको 
साझेदार�मा संय�ु उपयोगको ला�ग कम्तीमा १४ वटा फोहोर मैला तथा �ोत प�रचालन केन्� स्थापना 
भएको हनुे, पानी पर�क्षण �योगशाला १४ वटा स्थापना भएको हनुेछ ।  

५.४. जनसंख्या तथा बसाइँसराइ 
पषृ् ठभ�ूम 

जनसंख्या एक बहपुिक्षय सरोकारको �वषय हो ।  सं�वधान अनसुार जनसंख्या व्यवस्थापनलाई संघ तथा 
�देशको साझा अ�धकार क्षे��भ� रािखएको छ । �देशको कुल जनसंख्या ४५,३४,९४३ रहेको छ । 
�देशमा काम गन� उमेर समूह (१५-५९ वषर्) कुल जनसंख्याको ५८.४५ ��तशत रहेको छ । भौगो�लक 
�वतरणका �हसाबले तराईका तीन िजल्लामा ५६ ��तशत, �हमाल� िजल्लामा ८.६ ��तशत, र पहाडी 
िजल्लामा ३५.४ ��तशत जनसंख्या रहेको छ ।  त्यसैगर� लै��क अनपुात ९१.४७ (९१.७ परुुष 
बराबर १०० म�हला) रहेको छ । सन ्१९५० को दशकदेिख नै पहाडबाट तराई �तरको बसाइँसराइको 
�म शरुू भएता प�न �वगत दईु दशक देिख बसाइँसराइको प�रमाण बढेको देिखन्छ ।  यस �देशको 
९ िजल्लामा  बसाइर् सराइर्का कारण जनसंख्याको अकार घट्दो छ । �ामीण क्षे�को �नजर्�नकरण दर 
��तवषर् ०.०३ ��तशत रहेको छ ।  

�मखु समस्या 
��यािशल जनशि� �वदेिशदँा उत्पादनशील क्षे�मा जनशि� कमी हनु,ु आि�त जनसंख्याको उपिस्थ�त 
बढ� हनु,ु बौ��क जनशि� �वदेश पलायन बढ्न,ु आन्त�रक बसाइँसराइले जनसंख्याको �वतरण असन्त�ुलत 
हनु,ु जनसंख्याको व�ृ�को तलुनामा रोजगार� सजृना नहनु,ु जनसंख्या सम्बन्धी वग�कृत तथ्या�को स�लन 
तथा �वश् लेषणको कमी रहन,ु �जनन स्वास्थ्यलाई अ�धकारको रूपमा स्था�पत गनर् नसक्न ुआ�द �मखु 
समस्या हनु ्। 
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चनुौती 
�देशको नी�त तथा कायर्�म तजुर्मा गदार् जनसांिख्यक सूचक, जनसांिख्यक ग�तशीलता एवम ्आ�थर्क 
तथा भौ�तक �वकासका सूचक एवम ् बसाइँसराइ �बच सन्तलुन कायम गनुर्, उत्पादनशील जनशि� 
स्वदेशमै उपयोग गनर् �भावकार� व्यवस्थापन गनुर्, आन्त�रक बसाइँसराइ तथा शहर�करणलाई व्यविस्थत 
गनुर्, बद�लएको उमेर संरचना र लै��क अनपुातले पान� नकारात्मक असरको न्यूनीकरण गनुर्जनसंख्या 
व�ृ�का अनपुातमा आ�थर्क तथा सामािजक �वकासका कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग आवश्यक �ोत 
व्यवस्थापन गनुर्, बढ्दो जनसंख्या र रोजगार� �बचमा सन्तलुन कायम गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्। 

अवसर 

जनसांिख्यक बनोटमा उच्चतम लाभ �लन स�कने अवस्था रहन,ु जनसंख्या व्यवस्थापन ��त सरकार तथा 
गैरसरकार� क्षे�को चासो बढ्न,ु प�रवार �नयोजन ��त जनताको सचेतना बढ्न,ु कुल �जनन दर ��तस्थापन 
दरमा पगु्न ुआ�द �मखु अवसर हनु ्।  

क्ष�ेगत सोच 

व्यविस्थत बसोबास र उ��तको अवसर : आफ्नै थलोमा रमाउने रहर । 

ल�य 

जनसांिख्यक लाभको उच्चतम उपयोग हनुे । 

उ�शे्य 

१. जनसंख्या व�ृ� र रोजगार� �बच अन्तरसम्बन्ध कायम गर� आन्त�रक बसाइँसराइ व्यविस्थत गनुर् । 
२. जनसांिख्यक संरचनाको आ�थर्क सामािजक �वकासमा उच्चतम उपयोग गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. जनसंख्या व्यवस्थापनमा 
अन्तरसरकार र अन्तर �नकाय 

समन्वय गन� । 

(क) जनसंख्या सम्बन्धी नी�त, काननु, योजना तजुर्मा गर� 
�भावकार� कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  

(ख) जनसांिख्यक तथ्या� व्यवस्थापन, अध्ययन, अनसुन्धान, 
सव�क्षण र �वश् लेषण गन� कायर्लाई व्यविस्थत र �भावकार� 
बनाइनेछ ।  

(ग) जन्म, �ववाह, बसाइँसराइ तथा मतृ्य ु जस्ता व्यि�गत 
घटनाको दतार् �णाल�लाई सदुृढ�करण गनर्का ला�ग 
समन्वय गनर्का साथै �देशस्तर�य जनसांिख्यक सूचना 
�णाल�लाई व्यविस्थत ग�रनेछ ।  

(घ) सानो प�रवार सखुी प�रवारका ला�ग गणुस्तर�य प�रवार 
योजना सेवाको �बस्तार ग�रनेछ । 
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रणनी�त कायर्नी�त 

(ङ) �जनन  अ�धकारमा  म�हलाको �नणार्यक भ�ूमका स्था�पत 
गनर् स्थानीय तह तथा  सम्ब� संघसंस्थासँग सहकायर् 
ग�रनेछ । 

(च) सन्त�ुलत र आत्म�नभर्र जनसंख्या �नमार्णको ला�ग 
�भावकार� सूचना, िशक्षा तथा व्यवहार प�रवतर्न सम्बन्धी 
जनचेतनामूलक कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ ।  

(छ) जनसांिख्यक एवम ् पा�रवा�रक सव�क्षण गनर् समन्वय र 
व्यवस्थापन ग�रनेछ । 

२. उ�मशीलता �वकास गर� 
उत्पादनशील क्षे�मा उपयोग  
गन� । 

(क) स्थानीय तहसँग समन्वय एवम ्सहकायर्मा बेरोजगार यवुा 
समूहलाई रोजगारमूलक कायर्मा उपयोग गर� जनसांिख्यक 
लाभ �लइनेछ ।  

(ख) उत्पादकत्व व�ृ�का ला�ग उ�मशीलता �वकास कायर्�म 
सञ् चालन गर� स��य जनसंख्यालाई उत्पादनशील क्षे�मा 
उपयोग ग�रनेछ ।  

(ग) �ामीण क्षे�का यवुा शि�लाई उ�मशीलता ता�लम �दइ 
ता�लमको उपयोग गराउने अवस्था सजृना  
ग�रनेछ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध 

�म सहभा�गता दर ४७.६ ��तशत पगेुको हनुे, आन्त�रक बसाइँसराइका कारण जनसंख्याको आकार 
घट्ने िजल्ला ५ वटामा झरेको हनुे, रोजगार�मा अनौपचा�रक क्षे�को �हस्सा ४८.२ ��तशत पगेुको हनुे, 
१० हजार जनाले सीप �वकास तथा उ�मिशलता ता�लम �ाप् त गरेको हनुे �ामीण बसाइँसराइ दर 
शनु्यको अवस्थामा पगेुको हनुेछ ।  

५.५ लै��क समानता तथा म�हला सशि�करण 
पषृ् ठभ�ूम 

लै��क समानता तथा म�हला सशि�करण मानव अ�धकार तथा �दगो �वकासको एक मह�वपूणर् पक्ष हो 
। सं�वधानले म�हलाको आ�थर्क, सामािजक �वकास र सशि�करण मौ�लक हकको रूपमा �त्याभतू गद� 
समानपुा�तक समावेशी र सहभा�गताको �स�ान्तका आधारमा समतामूलक समाजको �नमार्णका ला�ग 
लै��क �वभेदको अन्त्य गर� आ�थर्क समानता, सम�ृ� र सामािजक न्याय स�ुनिश् चत गन� स�ल्प गरेको 
छ । 

जनगणना २०६८ अनसुार यस �देशको कुल जनसंख्यामध्ये म�हलाको ५२.२ ��तशत छ । �देशमा 
म�हला घरमलु�को २६.३ ��तशत (नेपालमा २५.७ ��तशत)  रहेको छ । िजल्लागत रूपमा हेदार् 
उदयपरु िजल्लामा सबैभन्दा बढ� २९ ��तशत र सबैभन्दा कम इलाममा १९.७ ��तशत रहेका छन ् । 
लै��क अनपुातका �हसाबले हेदार् यस �देशमा ९१.५ (नेपालको ९४.२) रहेको छ । सबैभन्दा कम 
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लै��क अनपुात ओखलढु�ा र ते�थमुमा ८६.६ र सबैभन्दा बढ� इलाम तथा सनुसर�मा ९४.६) रहेको 
छ । 

स्थानीय तहमा म�हलाको ��त�न�धत्व क�रब ४१ ��तशत (१,१५५ द�लत स�हत २,४७२ म�हला) छ 
भने �देश सभामा ३३ जना म�हला ��त�न�धत्व रहेको छ ।  �नजामती सेवामा म�हलाको सहभा�गता 
उल्लेख्य रूपमा बढदै गइरहेको छ भने द�लतको सहभा�गता न्यून रहेको अवस्था छ । सामदुा�यक 
�वकासमा आमा समूह, वन समूह, म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वका, सहकार�, कृ�ष समूह, �सँचाइ समूह 
आ�दमा म�हलाको अ�णी भ�ूमका छ ।  

यस �देशमा लै��क �वकास सूचका� ०.९२५, लै��क सशि�करण सूचका� ०.५७, लै��क असमानता 
न्यूनीकरण सूचका� ०.३८ रहेको छ ।  

�मखु समस्या 
लैससास सम्बन्धी खण्डीकृत सूचनाको क�म हनु ुर भएका कायर्�मको मूल�वा�हकरण नहनु,ु रोजगार�का 
अवसरको क�म, आ�थर्क �ोत र साधनमा पहुँच न्यून रहन,ु लै��क �हंसामा अपेिक्षत मा�ामा क�म 
नआउन,ु नयाँ �क�समका लै��क तथा घरेल ु�हंसा देखा पनुर्; म�हला मा�थको जातीय, क्षे�ीय, वग�य तथा 
धा�मर्क, सामािजक र सांस्कृ�तक �वभेद कायम रहनु,ु �ामीण म�हलाको आ�थर्क अवस्थामा सधुार नहनु;ु 
म�हला �हंसा, बाल-�ववाह, दाइजो र बोक्सी जस्ता कुर��तजन्य व्यवहार अझै प�न अभ्यासमा रहन,ु 
सम्पि�मा म�हलाको स्वा�मत्व स्था�पत नहनु ुआ�द �मखु समस्या हनु ्।  

चनुौती 
परम्परागत सोच रहेको नेपाल� समाजमा म�हलाको नेततृ्व स्था�पत गराउन,ु म�हला ��तको �वभेदपूणर् 
दृिष् टकोणमा प�रवतर्न ल्याउन,ु प�छ पा�रएका म�हलालाई  आ�थर्क तथा सामािजक जीवनमा सक्षम 
बनाउन,ु �ोत साधनको पहुँचमा रहेको असमानता घटाउन,ु �नणर्य क्षमतामा व�ृ� गनुर्, लै��क �हंसा तथा 
घरेल ु�हंसा घटाउन,ु म�हला मा�थको जातीय, क्षे�ीय, वग�य तथा धा�मर्क, सामािजक र सांस्कृ�तक �वभेद 
समा� पानुर्, �ामीण म�हलाको आ�थर्क अवस्थामा सधुार गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्। 

अवसर 

अन्तरार्��य महासन्धी�ारा म�हला हक अ�धकारको सरुक्षा, प�हचानको स�ुनिश् चतता, म�हला समानता र 
सशि�करण गनुर्का साथै लै��क �हंसालाई अन्त्य गन� ��तव�ता रहन,ु  घरेल ु�हंसा सम्बन्धी �ादेिशक 
ऐन, २०७५ �माणीकरण हनु,ु �हंसा पी�डत म�हला, �कशोर� र बा�लकाका ला�ग सरुिक्षत आवासगहृ 
�नमार्ण हनु,ु �हंसा पी�डत म�हलाका ला�ग एक�ार �णाल� अन्तगर्त स्वास्थ्य सेवा �ाप् त गन� अवसर हनु,ु 
स्थानीय तहमा अल्पकाल�न सरुिक्षत आवासगहृ स्थापना हनु ु आ�द अवसर हनु ्।   

क्ष�ेगत सोच 

लै��क समानता: �देशको मान्यता 

ल�य 

लै��क मूल �वाह�करण र सशि�करण गद� म�हला �वकास सूचका�मा सधुार हनुे ।  
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उ�शे्य 

१. म�हलाको सामािजक, आ�थर्क तथा राजनी�तक सशि�करण गनुर् ।  
२. लै��कतामा आधा�रत �हंसा न्यूनीकरण गनुर् । 
३. �नणार्यक तहमा म�हलाको समानपुा�तक अवसरको सजृना गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. लिक्षत तथा सीमान्तकृत 
म�हलाको क्षमता अ�भव�ृ� र 
संरक्षणात्मक सेवा उपलब्ध गराई 
सशि�करण गन� । 

(क) नी�त �नमार्ण तहमा म�हलाको पहुँच व�ृ� गर� सम्पूणर् 
संरचनामा म�हलाको समानपुा�तक ��त�न�धत्व स�ुनिश् चत 
ग�रनेछ ।  

(ख) म�हलामा बढ्दो रूपमा रहेको मनोगत समस्या मध्यनजर 
गद� �त्येक स्थानीय तहमा एक मनो�वमशर्कतार्को व्यवस्था 
ग�रनेछ ।  

(ग) एकल तथा असहाय म�हला सरुक्षा कोष सञ् चालन  
ग�रनेछ ।  

(घ) म�हलाको दक्षता व�ृ�का ला�ग कम्प्यटुर तथा ��व�ध 
�योग सीप �वकास कायर्�म सञ् चालन  
ग�रनेछ । 

(ङ) रा�प�त म�हला उत्थान कायर्�ममा संघसँग सहकायर् 
ग�रनेछ ।   

(च) म�हलाको काम, �वशेषतः घरेल ुएवम ्सेवामूलक कामको 
मूल्या�न गनर् सूचक �नमार्ण गर� औपचा�रक �म तथा 
सामािजक सरुक्षाको दायरामा ल्याइनेछ । 

२. आधारभतू तथा �ा�व�धक िशक्षा, 
स्वास्थ्य, सीप तथा �जनन 
स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच 
स�ुनिश् चत  
गन� । 

(क) �ा�व�धक �वश् व�व�ालय माफर् त उच्च तहको �ा�व�धक 
जनशि� तयार गदार् म�हलालाई आरक्षण स�हत 
�ाथ�मकता �दइने छ  ।  

(ख) सामदुा�यक वनको व्यवस्थापनमा म�हला सहभा�गतालाई 
�वशेष जोड �दइने छ ।  

(ग) म�हलालाई वैकिल्पक ऊजार् �योगमा जोड �दई �व�तुीय 
उपकरण र ��व�धको �योग गन� सीप हस्तान्तरण  
ग�रनेछ ।  

(घ) उ�मशील म�हला समूह तथा संस्था�ारा उत्पा�दत 
साम�ीको गणुस्तर �व�र्न र बजार पहुँचको स�ुनिश् चतता 
ग�रनेछ ।  
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(ङ) PCTEVT माफर् त ता�लम �दान गर� सञ् चालन गन� यवुा 
स्वरोजगार कायर्�ममा म�हलालाई �ाथ�मकतामा राख् न 
�व�ीय �ोतसम्मको पहुँचको जानकार� गराउने । 

३. रू�ढवाद� परम्पराको रूपमा 
रहेका कुर��तको अन्त्य गद� 
लै��क समानताको आधार �नमार्ण 
गन� । 

(क) छोर�को स्वस्थ जन्म, उपय�ु पोषण र िशक्षामा �वशेष 
जोड �दइनेछ ।  

(ख) लै��क उ�रदायी बजेट �व�नयोजन व�ृ� गर� स्थानीय 
तहसम्म संस्थागत गद� त्यसको पर�क्षण, मूल्या�न र 
अनगुमन ग�रनेछ ।  

(ग) लै��क तथा घरेल ु�हंसाबाट पी�डत म�हलाको ला�ग १४ 
वटै िजल्लामा अल्पकाल�न पनुस्थार्पना केन्�को स्थापना 
तथा हाल सञ् चालनमा रहेकालाई स्तरोन् न�त ग�रनेछ ।  

(घ) मानव बेच�बखन �नयन्�णको ला�ग संवेदनशील सीमा 
क्षे�का स्थानीय तह तथा गैरसरकार� संस्थाको सहकायर्मा 
सामदुा�यक कायर्योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन  
ग�रनेछ ।  

(ङ) म�हलासँग जो�डएका सामािजक कुर��त तथा गलत �चलन 
�वरु� स्थानीय स्तरमा अ�भयान सञ् चालन ग�रनेछ ।  

(च) �कशोर�ले �व�ालय िशक्षाबाट वि�त हनुपुन� सबै �कारका 
बाधा खासगर� म�हनावार�सँग सम्बिन्धत असहज र 
सामािजक-सांस्कृ�तक बाधा हटाइनेछ ।  

(छ) मिुस्लम समदुायको धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक परम्परा एवम ्
मधेशी समदुायको सामािजक परम्परालाई मध्यनजर गद� 
छोर�को असमान िशक्षा, �ववाह, दाइजो जस्ता �वषयसँग 
सम्बिन्धत �चलनलाई हटाउन चेतनामूलक कायर्�म 
�भावकार� ढ�ले सञ् चालन तथा अनगुमन ग�रनेछ ।  

(ज) �ल� प�हचानको आधारमा ग�रने गैरकाननुी गभर्पतनलाई 
पूणर् �नष�ेधत गनर् स्वास्थ्य सेवा �दायक संस्थाको अनगुमन 
गर� त्यस्तो कायर् गन� स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाह�को 
दायरामा ल्याइनेछ ।  

(झ) लै��क �हंसा �नवारणमा परुुषको अथर्पूणर् भ�ूमका र 
सहभा�गता �व�र्न ग�रनेछ । 

४. लै��क मूल �वाह�करणका सबै 
चरणमा अथर्पूणर् सहभा�गत 
बढाउने ।  

(क) लै��क �हंसासम्बन्धी कायर्लाई समाजमा नै दबावपूवर्क 
�मलाउने प��तलाई �नरुत्सा�हत ग�रनेछ ।  
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(ख) सावर्ज�नक स्थल, सावर्ज�नक भवन, अस्पताल, शौचालय 
आ�द म�हलामै�ी  बनाइनेछ ।  

(ग) म�हला िशक्षा, सशि�करण, �व�ीय साक्षरता र म�हला 
उ�मशीलतालाई �ाथ�मकतामा राखी कायर्�म सञ् चालन 
ग�रनेछ । 

(घ) म�हला �वरु� हनुे सबै �कारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी 
महासिन्ध कायार्न्वयन तथा अनगुमन कायर्�म सञ् चालन 
ग�रनेछ । 

 
अपेिक्षत उपलिब्ध 

लै��क �वकास सूचका� ०.९६३ पगेुको हनुे, लै��क सशि�करण सूचका� ०.६९ पगेुको हनुे, लै��क 
असमानता न्यूनीकरण सूचका� ०.२८ भएको हनुे, सामािजक �वकासमा म�हलाको ��त�न�धत्व व�ृ� 
भएको हनुे, �त्यक्ष रूपले लै��क उ�रदायी समाज �नमार्ण हनुे, लै��क उ�रदायी बजेट �व�नयोजन २५ 
��तशत पगेुको हनुे, नी�त �नणार्यक तहमा म�हलाको पहुँच २२ ��तशत पगेुको हनुे, सम्पि� मा�थको 
स्वा�मत्व ४० ��तशत पगेुको हनुे, परुुष-म�हला आय अनपुात १:०.७२ मा भएको हनुे, सबै स्थानीय 
तहमा एकल म�हला सरुक्षा कोष स्थापना भएको हनुे, सबै िजल्लामा मनो�वमशर् सेवा पगेुको हनुेछ । 

५.६ सामािजक समावेशीकरण 
पषृ् ठभ�ूम 

सामािजक समावेशीकरणले सामािजक स�ाव र व्यवहारमा �मशः सधुार गर� रािष् �य एकता ब�लयो 
बनाउन भ�ूमका �नवार्ह गरेको हनु्छ । सं�वधानले आ�थर्क, सामािजक वा शैिक्षक दृिष् टले पछा�ड परेका 
म�हला, द�लत, आ�दवासी जनजा�त, मधेशी, थारू, मिुस्लम, �पछडा वगर्, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, 
अपा�ता भएका व्यि�, लै��क तथा यौ�नक अल्पसङ्ख्यक, �कसान, ��मक, उत्पी�डत वा �पछ�डएको 
क्षे�का नाग�रक तथा आ�थर्क रूपले �वपन् न खस आयर्लाई समानपुा�तक समावेशी �स�ान्तका आधारमा 
राज्यको �नकायमा सहभा�गता हनु पाउने हकलाई मौ�लक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।  

�देशको कुल जनसंख्याको ३५.१ ��तशत जनजा�त (नेवार ६.२ ��तशत समेत), ३१ ��तशत �ा�ण 
क्षे�ी, १३.३ ��तशत द�लत, ४.३ ��तशत मिुस्लम, १५.४ ��तशत तराई अन्य जात र १ ��तशत 
अन्य समूह छन ्। क�रब २ ��तशत दृिष् ट, �वण, शार��रक, बोल� तथा मान�सक सम्बन्धी अपा�ता 
भएका व्यि� छन ्। लै��क तथा यौ�नक अल्पसङ्ख्यक समूह प�न रहेका छन ्। �देशमा सामािजक 
सशि�करण सूचका� ०.४८ र अ�थर्क सूचका� ०.४३ रहेको छ ।  

�मखु समस्या 
सामािजक-आ�थर्क क्षे�मा �वभेद �व�मान रहन;ु बोक्सी, दाइजो, छुवाछुत, सामािजक ब�हष्कार जस्ता 
�नष�ेधत कायर् व्यवहारमा रहन,ु �ोतसाधन तथा सेवा स�ुवधामा यस्ता समदुायको न्यायोिचत पहुँच पगु्न 
नसक्न ुआ�द  �मखु समस्या हनु ्।   
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चनुौती 
राज्य संरचनामा समानपुा�तक ��त�न�धत्व परु् याउन,ु �व�भन् न समदुाय तथा वगर् �बच आ�थर्क, शैिक्षक तथा 
स्वास्थ्य क्षे�मा रहेको �वभेद अन्त्य गनुर्, �ोत साधन एवम ्अवसरमा समावेशीता �स�ान्त अनरुुप अवसर 
सजृना गनुर्, नकारात्मक सामािजक मूल्य-मान्यताको व्यापकता हटाउन ुआ�द �मखु चनुौती हनु ्।  

अवसर 

सामािजक समावेशीकरणलाई �भावकार� बनाउन गठन भएका संवैधा�नक आयोगसँग सहकायर् गन� अवसर  
हनु;ु धमर्, संस्कृ�त, भाषाको संरक्षण र संव�र्नका ला�ग सचेतना तथा ��याशीलतामा अ�भव�ृ� हनु,ु 
राज्यका �व�भन् न अ� तथा क्षे�मा यस्ता समदुायको ��त�न�धत्व बढ्दै जान,ु �देशमा बनेका �व�भन् न 
सामािजक समावेशीकरण सम्बन्धी नी�त तथा काननु तजुर्मा हनु,ु मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ 
जार� हनु,ु परम्परागत तथा रू�ढवाद� �चलनका �वरु�मा सरकार� तथा गैरसरकार� संस्थाले सञ् चालन 
गरेका कायर्�मका कारण जनचेतना बढ्दै जान ुआ�द �मखु अवसर हनु ्।  

क्ष�ेगत सोच 

सामािजक स�ाव र व्यवहार : रािष् �य एकताको आधार । 

ल�य 

सामािजक-आ�थर्क तथा सांस्कृ�तक �वकासमा पछा�ड परेका समदुायलाई समावेशीकरणको माध्यमबाट 
�देश �वकासको मूल �वाहमा आएको हनुे । 

उ�शे्य 

राजनी�तक, सामािजक तथा आ�थर्क  �वकासमा पछा�ड परेका समदुायको �ोत, साधन, सेवा तथा 
स�ुवधामा पहुँच स�ुनिश् चत गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. राज्य संरचनामा सकारात्मक 
�वभेद र आरक्षणको माध्यमबाट 
अथर्पूणर् सहभा�गता स�ुनिश् चतता 
गन� । 

(क) सामािजक समावेशीकरण सम्बन्धी िजम्मेवार� वहन गनर् 
सक्ने गर� संस्थागत क्षमता अ�भव�ृ� ग�रनेछ ।  

(ख) शासन सञ् चालन तथा �वकासका सबै क्षे�को �नणर्य 
���यामा सामािजक तथा आ�थर्क रूपले पछाडी 
परेका/पा�रएका समदुायको समानपुा�तक ��त�न�धत्व 
स�ुनिश् चत ग�रनेछ ।  

(ग) लिक्षत कायर्�ममा आ�दवासी जनजा�त, द�लत, मधेशी, 
मिुस्लम, यौ�नक अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मखु जा�त, �पछडा 
वगर् लगायत दगुर्म �हमाल� तथा पहाडी िजल्लाका 
नाग�रकको सहभा�गता स�ुनिश् चत ग�रनेछ ।  
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(घ) विञ् चतीकरणमा परेका समदुायको सामािजक, आ�थर्क तथा 
राजनी�तक नेततृ्व तथा मूलभतू अ�धकार तथा सामािजक 
न्याय स�ुनिश् चत ग�रनेछ । 

२. समावेशीकरणको माध्यमबाट 
�ोत, साधन, सेवा तथा स�ुवधामा 
पहुँच स�ुनिश् चत गन� । 

(क) आ�दवासी जनजा�त, द�लत, मधेशी, मिुस्लम, अपा�ता 
भएका व्यि� एवम ् �पछडा वगर्को �ोत साधनमा पहुँच 
बढाइनेछ । 

(ख) स्थानीय रैथाने समदुायले �योग ग�र आएको �ाकृ�तक 
�ोतबाट उपय�ु �वकल्प बेगर �वस्था�पत ग�रने छैन । 
काननुी रूपमा �वस्था�पत हनुे रैथाने समदुायको संस्कृ�त र 
सामदुा�यक ऐक्यव�ता कायमै रहने गर� एक�कृत रूपमा 
बसोबासको व्यवस्था ग�रनेछ । 

(ग) स्थानीय समदुायले �योग गर� आएको �ाकृ�तक �ोत 
उपरको अ�ा�धकार स�ुनिश् चत गन� । 

(घ) �ाकृ�तक �ोतको �दगो व्यवस्थापन र उपयोगमा म�हलाको 
समान �हस्सेदार� स�ुनिश् चत ग�रनेछ । 

३. परम्परामा आधा�रत �वभेद एवम ्
रू�ढवाद� अभ्यास हटाई 
नाग�रकलाई सम्मा�नत जीवनको 
स�ुनिश् चतता गन� । 

(क) अन्ध�वश् वासजन्य बोक्सी, दाइजो, छुवाछुत, कुर��त, 
सामदुा�यक ब�हष्करण र �हंसाजन्य �विृ�लाई �नरुत्सा�हत 
गद� सामािजक सद् भाव र मेल�मलाप बढाइनेछ ।    

(ख) सामािजक सद् भाव र मेल�मलापको भावना जगाउन 
कलाकार, संस्कृ�तकम�, �ष् टा, सबै धा�मर्क क्षे�का अगवुा 
र समाजसेवीलाई उत्��ेरत ग�रने छ । 

(ग) जातीय, धा�मर्क, सांस्कृ�तक, लै��क, भा�षक वा अन्य कुनै 
आधारमा ग�रने अपमानजनक व्यवहारलाई जनचेतना 
माफर् त न्यूनीकरण गद�  यस्ता दण्डनीय व्यवहारलाई 
काननुी दायरामा ल्याइनेछ । 

(घ) समाजबाट ब�हष्कृत तथा अन्तरजातीय �ववाहलाई 
�ोत्साहन ग�रनेछ ।  

 
अपेिक्षत उपलिब्ध 

राजनी�तक, सामािजक तथा आ�थर्क  �वकासमा पछा�ड परेका समदुायको आयमा असमानता दरमा क�म 
भई ०.३६ मा झरेको हनुे, �देशमा राजनी�तक, सामािजक सशि�करण र आ�थर्क सूचका� �मशः 
०.७५, ०.५५ र ०.५२ पगेुको हनुे, उपलब्ध �ोत साधनमा आ�दवासी जनजा�त, म�हला, द�लत, मधेशी, 
मिुस्लम, अपा�ता भएका व्यि� एवम ्�पछडा वगर्को पहुँच बढेको हनुे; विञ् च�तमा परेका समदुायका ३ 
हजार जनालाई क्षमता �वकास ता�लम �दइएको हनुे, राज्य संरचनाको �व�भन् न क्षे�मा समानपुा�तक 
��त�न�धत्व हनुे, अन्तरसमदुाय सद् भाव व�ृ� भएको हनुेछ  । 
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५.७ सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण 
पषृ् ठभ�ूम 

मलुकुको समावेशी �वकास गनर् र �दगो �वकास ल�यका �मखु न�तजाको �ािप् तमा बल परु् याउन सामािजक 
सरुक्षा तथा संरक्षणले मह�वपूणर् योगदान गनर् सक्छ । सं�वधानले सामािजक सरुक्षाको हकलाई मौ�लक 
हकको रूपमा स्था�पत गरेको छ । ��मक, आ�थर्क रूपले �वपन् न, अश� र असहाय, �वपन् न एकल 
म�हला, अपा�ता भएका व्यि�, बालबा�लका, आफ्नो हेरचाह आफै गनर् नसक्ने तथा लोपोन्मखु जा�तका 
नाग�रक, द�लत आ�दलाई लिक्षत गर� स्वास्थ्य उपचार सेवा, �दवा खाजा, छा�विृ�, ता�लम, रोजगार� 
लगायतका सामािजक सरुक्षाका कायर्�म सञ् चालन भएका छन ्। यसका अ�त�र� अवकाश �ाप् त 
�नजामती कमर्चार�, िशक्षक, �हर� तथा नेपाल� सेनाका सकल दजार्का व्यि�लाई समेत सामािजक 
सरुक्षाका रूपमा �नविृ�भरण �दान ग�रँदै आएको छ ।  

�देशमा सामािजक सरुक्षा अनभु�ूत सूचका� ४.७  (०-१०) रहेको छ । सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षणको 
दायरा �भ� २७ ��तशत जनसंख्या समे�टएको देिखन्छ । यसैगर�  बजेटमा सामािजक सरुक्षा तफर्  
�व�नयोजन ११.२ ��तशत रहेको छ । 

�मखु समस्या 
�देशस्तरमा सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण सम्बन्धी नी�तगत तथा संस्थागत व्यवस्था भइ नसक्न,ु 
��मकका ला�ग ल्याइएको सामािजक सरुक्षा कायर्�ममा ��त�ानको आब�ता भइ नसक्न,ु नाग�रकलाई 
सामािजक सरुक्षा सम्बन्धी कायर्�मको यथेष् ट जानकार� नहनु ुआ�द �मखु समस्या हनु ्।  

चनुौती 
नी�तगत, काननुी र �नयमनकार� �ारूपको �वकास गनुर्, सामािजक सरुक्षालाई आ�थर्क सामािजक �वकासका 
अन्य क्षे�का नी�त र कायर्�मसँग आब� गद� लैजान,ु जोिखममा रहेका जनसमदुायको प�हचान गर� 
सामािजक सरुक्षा �णाल�मा आब� गनुर्, �व�ीय रूपले धा� स�कने सामािजक सरुक्षा �णाल�को �वकास 
गनुर् �मखु चनुौती हनु ्। 

अवसर 

सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षणलाई रािष् �य �वकासको एक मह�वपूणर् एजेन्डाको रूपमा स्था�पत ग�रन,ु  
सामािजक सरुक्षा �णाल�लाई व्यापक, �व�ीय रूपले �दगो, सदुृढ तथा �भावकार� बनाउन ुआ�द �मखु 
अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच 

सामािजक सरुक्षा र संरक्षण : कतर्व्यबोधको प�रपालन  । 

ल�य 

सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षणका कायर्�मलाई गणुस्तर�य एवम ् �भावकार� बनाई लोककल्याणकार� 
राज्यको स्थापना गन� । 
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उ�शे्य 

सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षणका कायर्�ममा पहुँच व�ृ� गनुर् । 

रणनी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षणलाई �भावकार� बनाउने। 

(क) स्थानीय तहसँगको सहकायर्मा सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण नी�त तजुर्मा ग�र कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  

(ख) सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षणका कायर्�मका ला�ग 
�ाथ�मकताका साथ बजेट �व�नयोजन ग�रनेछ । 

(ग) वािणज्य ब�कहरूसँग समन्वय गर� हरेक स्थानीय तहमा 
कम्तीमा एउटा शाखा �वस्तार ग�रनेछ । 

(घ) सामािजक सरुक्षा भ�ा स्थानीय �नकायको समन्वयमा सहजै 
उपलब्ध गराउने व्यवस्था �मलाइनेछ ।  

(ङ) �देश �भ� रहेका ��तष् ठानमा कायर्रत कमर्चार�लाई 
योगदानमा आधा�रत सामािजक सरुक्षा कायर्�ममा अ�नवायर् 
आब�ता ग�रनेछ । 

(च) सामािजक सरुक्षा कायर्�मको एक�कृत अ�भलेख राख् न े
व्यवस्था ग�रनेछ ।  

(छ) ��त�ानको सामािजक उ�रदा�यत्व कोषलाई 
रोजगारदाताको समेत ��त�न�धत्व रहने गर� �देश स्तर�य 
एक�कृत कोष स्थापना गर� सामािजक क्षे�मा प�रचालन 
ग�रनेछ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध 
�देशमा सामािजक सशि�करण सूचका� ५.२ पगेुको हनुे, सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षणको दायरामा 
आउने जनसंख्या ४२ ��तशत पगेुको हनुे, सामािजक सरुक्षा �णाल�को नी�त �नमार्ण हनुे, छ�रएर रहेका 
कायर्�म एक�कृत भई व्यविस्थत रूपमा कायार्न्वयन हनुेछ । 

५.८ ज्येष् ठ नाग�रक 
पषृ् ठभ�ूम 

ज्येष् ठ नाग�रकलाई सरुिक्षत र सम्मा�नत तलु्याउने वातावरण सजृना गनुर् सरकारको दा�यत्व हो । 
सं�वधानले ज्येष् ठ नाग�रकको ला�ग �वशेष संरक्षण तथा सामािजक सरुक्षाको हक �त्याभ�ूत गरेको छ । 
त्यसैगर� ज्येष् ठ नाग�रक सम्बन्धी ऐन, �नयमावल� तथा रािष् �य कायर्योजना कायार्न्वयनमा छन ्। नेपाल 
सरकारले ज्येष् ठ नाग�रकलाई मा�सक रूपमा सामािजक सरुक्षा भ�ा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 
�देशस्तरमा �दवा सेवा कायर्�म, अन्तरपसु्ता सीप हस्तान्तरण कायर्�म तथा व�ृा�म कायर्�म 
सञ् चालनमा छन ्। ज्येष् ठ नाग�रक सम्बन्धी ऐन २०६३ तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा छ ।  
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�मखु समस्या 
प�रवारबाट �बछो�डएका जेष् ठ नाग�रकका ला�ग आ�य स्थल पयार्प् त नहनु,ु जेष् ठ नाग�रकको ज्ञान सीप 
उपयोग तथा पसु्तान्तरणमा कमी हनु,ु एकल प�रवारको व�ृ�सँगै जेष् ठ नाग�रकको एका�ीपनमा व�ृ� हनु ु
आ�द �मखु समस्या हनु ्।   

चनुौती 
ज्येष् ठ नाग�रकको �वषयगत ज्ञान, सीप, क्षमता र अनभुवको अ�धकतम सदपुयोग गनुर्, सरकार� तथा 
गैरसरकार� क्षे�बाट स�ा�लत कायर्�मको �नयमन र समन्वय गनुर्, ज्येष् ठ नाग�रक �ाम तथा ज्येष् ठ 
नाग�रक �दवा सेवा केन्�को �बस्तार गनुर्, ज्येष् ठ नाग�रकको ला�ग काम गन� संस्थालाई �दान ग�रने 
अनदुानको मापदण्डलाई �भावकार� रूपमा कायार्न्वयन गनुर्, �देशका १४ िजल्लामा स�ा�लत व�ृा�मको 
�भावकार� अनगुमन गनुर् आ�द चनुौती हनु ्। 

अवसर 

ज्येष् ठ नाग�रकको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई मौ�लक हकको रूपमा रािखन,ु केन्��य ज्येष् ठ नाग�रक 
कल्याण कोषको स्थापना गर� असहाय र दवु्यर्वहारबाट पी�डत ज्येष् ठ नाग�रकलाई राहत, सरुक्षा र 
स्वास्थ्य उपचार �दान ग�रन,ु पनुस्थार्पनाका ला�ग सेवा �दान गन� कायर् �ारम्भ हनु,ु गैरसरकार� संस्था 
तथा सामदुा�यक क्षे�बाट ज्येष् ठ नाग�रकको �हतको क्षे�मा ��याशीलता बढ्दै जान ुआ�द अवसर हनु।्  

क्ष�ेगत सोच 

ज्येष् ठ नाग�रकको सम्मान : �ववेक� समाजको �नमार्ण । 

ल�य 

सेवा स�ुवधामा पहुँच स�ुनिश् चत गर� ज्येष् ठ नाग�रकलाई सरुिक्षत र सम्मा�नत तलु्याउने । 

उ�शे्य 

ज्येष् ठ नाग�रकको ज्ञान, सीप र अनभुवको सदपुयोग गद� उनीहरूको सम्मानजनक जीवनयापनको व्यवस्था 
हनुे 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. जेष् ठ नाग�रकको अनभुव, ज्ञान र 
सीपलाई सामािजक पुजँीको 
रूपमा उपयोग गन� । 

(क) जेष् ठ नाग�रक आवासीय र �दवा ज्ञान केन्� स्थापना गर� 
�तनको ज्ञान अनभुवबाट समाजलाई लाभािन्वत  
गराइनेछ ।  

(ख) अन्तर पसु्ता ज्ञान हस्तान्तरणका ला�ग �नय�मत भेटघाट र 
अन्तर��याको �बन्ध ग�रनेछ ।  

(ग) ज्येष् ठ नाग�रक ��त सम्मान अ�भव�ृ� गनर् समदुाय 
स्तरसम्म सचेतनाका कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ ।   

(घ) ज्येष् ठ नाग�रकको ला�ग राज्यबाट �दान ग�रने सावर्ज�नक 
सेवा स�ुवधाको मापदण्ड �नधार्रण गर� त्यस्तो स�ुवधा 
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रणनी�त कायर्नी�त 

�ाथ�मकताका साथ उपलब्ध गराउन �नजी क्षे�लाई समेत 
�ोत्साहन ग�रनेछ ।  

 
२. ज्येष् ठ नाग�रकको ला�ग 

सामािजक सरुक्षा र मौ�लक हक 
�त्याभतू गन� । 

(क) ज्येष् ठ नाग�रकमै�ी सावर्ज�नक पूवार्धार मापदण्ड बनाइ 
कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  

(ख) सरोकारवालासँगको साझेदार�मा व�ृा�म/सेवा केन्� 
सञ् चालन गनर् �ोत्साहन ग�रने छ र त्यस्ता सेवा केन्�को 
�नयमन र अनगुमनलाई �भावकार� बनाइनेछ ।  

(ग) ज्येष् ठ नाग�रकले पूणर् पा�रवा�रक प�रवेश �ाप् त गनर् 
प�रवारका सदस्यले ज्येष् ठ नाग�रक ��तको दा�यत्व 
�च�लत काननु र सामािजक मूल्य मान्यताको न्यूनतम 
दायरा नघटाई पूरा गनुर्पन� आधार सजृना  
ग�रनेछ ।  

(घ) �हंसा तथा दवु्यर्वहारमा परेका ज्येष् ठ नाग�रकलाई संरक्षण, 
उपचार र मनो�वमशर् तथा काननुी सहायता उपलब्ध 
गराइनेछ ।  

(ङ) पा�रवा�रक तथा सामािजक अपहेलनामा परेका, प�रत्य�, 
शार��रक एवम ् मान�सक रूपले अश� भएका �वशेष 
जोिखममा रहेका ज्येष् ठ नाग�रकका ला�ग लिक्षत गर� 
�वशेष राहत तथा पनुस्थार्पना कायर्�म सञ् चालन  
ग�रनेछ ।  

(च) ज्येष् ठ नाग�रकलाई सम्मानपूणर् जीवन िजउने वातावरण 
तयार गन� प�रवारलाई सूचकका आधारमा  सम्मान  
ग�रनेछ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध 

व�ृ अवस्थाको सूचका� (Index of ageing) १८ पगेुको हनुे, ६० ��तशत ज्येष् ठ नाग�रकले सरुिक्षत र 
सम्मानजनक जीवनयापन गरेका हनुे, सबै स्थानीय तहमा ज्येष् ठ नाग�रक कल्याण कोषको स्थापना भएको 
हनुे, एक स�ुवधा सम्पन् न ज्येष् ठ नाग�रक �ाम �नमार्ण भई सञ् चालन हनुेछ । 

५.९ अपा�ता भएका व्यि� 
पषृ् ठभ�ूम 

अपा�ता भएका व्यि�लाई सम्मानजनक एवम ् स्वावलम्बी जीवनयापनका अवसर सजृना गनुर् 
लोककल्याणकार� राज्यको मान्यता हनु्छ । अपा�ता भएका व्यि�को अ�धकार सम्बन्धी महासन्धी, 
२००६ र नेपालको सं�वधानले अपा�ता भएका नाग�रकलाई �व�वधताको प�हचानस�हत मयार्दा र 
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आत्मसम्मानपूवर्क जीवनयापन गनर् पाउन ेर सावर्ज�नक सेवा तथा स�ुवधामा समान पहुँचको हक स्था�पत 
गरेको छ । �देश सरकारको अथर् सम्बन्धी व्यवस्था गनर् बनेको �वधेयकमा अपा�ता भएका व्यि�लाई 
घरजग्गा रिजस्�ेसन शलु्कमा २५ ��तशत छुट �दने र अपा�ता भएका व्यि�ले �योग गनर् �मल्ने 
सवार�साधन ख�रदमा भन्सार शलु्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । 

�मखु समस्या 
अपा�ता भएका व्यि�को आ�थर्क अवस्था सधुार हनु नसक्न,ु अपा�ता भएका व्यि�को ला�ग सीपमूलक 
ता�लम न्यून रहन,ु मान�सक एवम ्बौ��क अपा�ता भएका व्यि�को क्षमता �वकासका ला�ग कायर्�म 
न्यून रहन ुआ�द �मखु समस्या हनु ्। 

चनुौती 
अपा�मै�ी भौ�तक संरचना बनाउन,ु अपा�ता सम्बन्धी काम गन� संस्थालाई दगुर्म क्षे�मा प�रचालन गनुर्, 
अपा�ता ��तको सामािजक दृिष् टकोणमा प�रवतर्न ल्याउन,ु अपा�ता भएका व्यि�लाई आ�थर्क रूपमा 
आत्म�नभर्र बनाउन,ु अपा�ता भएका व्यि�को सम्मा�नत जीवन बाँच्ने अ�धकार स�ुनिश् चत गनुर् आ�द 
�मखु चनुौती हनु ्। 

अवसर 

अपा�ता भएका व्यि�को अ�धकार संरक्षणका ला�ग आवासीय पनुस्थार्पना सेवा सञ् चालन �व�ध, २०७२ 
तथा अपा�ता भएका व्यि�का ला�ग पहुँचय�ु भौ�तक संरचना तथा सञ् चार सेवा �नद� िशका, २०६९ 
कायार्न्वयन हनु,ु अपा�ता सम्बन्धी सहायक साम�ी उत्पादन तथा �वतरणको व्यवस्था हनु,ु राज्यको 
�शास�नक तथा राजनी�तक तहमा ��त�न�धत्वको स�ुनिश् चतता हनु,ु समदुायमा आधा�रत पनुस्थार्पना 
कायर्�म सञ् चालन  हनु,ु सावर्ज�नक भौ�तक संरचना अपा�मै�ी बनाउने प��तको �वकास हनु ुआ�द 
�मखु अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच 

अपा�ता भएका व्यि�को सम्मान : समावेशी समाजको प�हचान । 

ल�य 

अपा�गता भएका व्यि�को आत्म�नभर्र स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापन हनु े

उ�शे्य 

१. सबै �कारका अपा�ता भएका व्यि�लाई राज्य�ारा �दान ग�रएको सेवा स�ुवधामा समतामूलक पहुँच 
बढाउन ु।  

२. अपा�ता भएका व्यि�को आ�थर्क, सामािजक सशि�करण गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. पूवार्धार एवम ् सेवा �वाह गन� 
�नकायलाई अपा�मै�ी बनाई पहुँच 

बढाउने । 

(क) सावर्ज�नक स्थल, बाटो, सावर्ज�नक भवन, अस्पताल, 
शौचालय आ�द अपा�मै�ी हनुे गर� �नमार्ण ग�रनछे र 
मौजदुा सावर्ज�नक संरचना अपा�मै�ी बनाउँदै ल�गनेछ ।  
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(ख) पूणर् अश� र अ�त अश� अपा�ता भएका व्यि�का ला�ग 
सावर्ज�नक यातायात अपा�मै�ी हनुे गर� सञ् चालन 
गराइनेछ ।   

(ग) बौ��क अपा�ता, पूणर् र अ�त अश� अपा�ता भएका 
बेसाहारा व्यि�का ला�ग गैरसरकार� संघसंस्था एवम ्�नजी 
क्षे�सँगको साझेदार�मा अपा�ता पनुस्थार्पना केन्�को 
स्थापना ग�रनेछ ।  

(घ) हाल सञ् चालनमा रहेका समदुायमा आधा�रत पनुस्थार्पना 
कायर्�मलाई स्थानीय �नकाय तथा सरोकारवाला 
�नकायको समन्वयमा थप �भावकार� बनाइनेछ ।  

२. अपा�ता भएका व्यि�को ला�ग 

रोजगार�, उ�मशीलता तथा 
स्वरोजगारका अवसर �ाप् त हनुे 
वातावरण सजृना गन� । 

(क) अपा�ताको �कृ�तअनसुार �व�भन् न �कारका अपा�ता 
भएका व्यि�को आ�थर्क आयआजर्नका उपायको खोजी 
गर� सीपमूलक ता�लमको व्यवस्था ग�रनेछ ।  

(ख) �देशमा स्थापना ग�रने �ा�व�धक �वश् व�व�ालय माफर् त 
उच्च तहको �ा�व�धक जनशि� तयार गदार् अपा�ता 
भएका व्यि�लाई आरक्षण स�हत �ाथ�मकता �दइने छ ।  

(ग) अपा�ता भएका व्यि�को ला�ग काम गन� सरकार�, 
गैरसरकार� र सामदुा�यक संघ संस्थाको सहभा�गतालाई 
�ोत्साहन ग�रनेछ ।  

३. पूणर् अश� र अ�त अश� 
अपा�ता भएका व्यि�को जीवन 
सहज, सम्मा�नत र सरुिक्षत 
बनाउने । 

(क) अपा�ता भएका व्यि�को शार��रक र मान�सक �वकासका 
ला�ग खेलकुद तथा मनोर�नका कायर्�म सञ् चालन 
ग�रनेछ ।  

(ख) �ेल �ल�प वा अपा�ता अनकूुलको नवीन ��व�ध तथा ब�हरा 
व्यि�का ला�ग सबै सेवा �दायक �नकायमा दोभाषकेो 
व्यवस्था �मलाइनेछ ।  

(ग) अपा�ता भएका व्यि�को तथ्या� तथा सूचना व्यवस्थापन 
गनर् �ादेिशक सूचना केन्�को स्थापना ग�रनेछ ।  

(घ) पूणर् अपा�ता भएका व्यि�को ला�ग जीवन �नवार्हभ�ाको 
व्यवस्था ग�रनेछ ।  

(ङ) अपा�ता भएका व्यि�को हेरचाह तथा पालनपोषण गनर् 
प�रवारका सदस्यलाई अ�भ��ेरत ग�रनेछ ।  

(च) शार��रक अपा�ता भएका र स�टमा परेकाहरू ��त 
समाजको सामू�हक दा�यत्वबोध बढाउने गर� उन् नत 
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संस्कृ�तको उन् नयनका ला�ग नाग�रक स�ठनसँग सहकायर् 
ग�रनेछ । 

 
अपेिक्षत उपलिब्ध 

अपा�ता भएका व्यि�हरूको आत्म�नभर्र, स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापन  गन� संख्या ६० 
��तशत नाघेको हनुे, शत ��तशत सावर्ज�नक संरचना �नमार्ण अपा�तामै�ी भएको हनुे, ४०० जनालाई 
आवश्यकतामा आधा�रत सीपमूलक ता�लम �दान ग�रएको हनुे, संस्थागत तथा भौ�तक पूवार्धारको �वस्तार 
भई अपा�मै�ी र अवरोधम�ु समाजको �नमार्ण हनुे, बौ��क अपा�ता, अ�टजम, पूणर् र अ�त अश� 
अपा�ता भएका बेवा�रसे म�हला, परुुष, यवुा, �कशोर �कशोर� तथा बालबा�लका ला�ग सामदुा�यक, �नजी 
तथा गैरसरकार� संस्थासमेतको साझेदार�मा पनुस्थार्पना कायर्�म सञ् चालन हनुे तथा अपा�ता क्षे�मा 
�व�भन् न ज्ञान सीप भएका जनशि�को �वकास तथा अपा�ता भएका व्यि�को रोजगार� तथा स्वरोजगार�मा 
पहुँच स्था�पत भई सम्मानजनक जीवन िजउने अवस्थाको सजृना हनुेछ ।  

५.१० बालबा�लका तथा �कशोर �कशोर� 
पषृ् ठभ�ूम 

बालबा�लका तथा �कशोर �कशोर�को ला�ग बाल बचावट, संरक्षण, सहभा�गता र �वकाससम्बन्धी �वषय 
मह�वपूणर् हनु ्। सं�वधानले बाल अ�धकार मौ�लक हकको रूपमा व्यविस्थत गरेको छ । नेपाल�ारा 
बाल अ�धकार सम्बन्धी संय�ु राष् � संघीय महासिन्ध, १९८९ को अनमुोदन समेत भएको अवस्था छ 
। �देशमा १८ वषर् सम्मका बालबा�लकाको संख्या जम्मा २० लाख ३६ हजार ६८७ (४४.९१ 
��तशत) र १६ वषर् म�ुनका बालबा�लकाको संख्या १८ लाख ७८ हजार ३७३ (४१.४२ ��तशत) 
रहेको छ । त्यसैगर� १० देिख १९ वषर् सम्मका �कशोर �कशोर� २४.१ ��तशत छन ्। �देशमा 
बाल�म ३७.४ ��तशत रहेको छ । �देशमा बाल �बझ्याइमा परेका बालबा�लकाका ला�ग बाल सधुार 
गहृ,  बाल हेल्पलाइन �नःशलु्क टे�लफोन सेवा सञ् चालनमा छन ्। 

�मखु समस्या 
बालबा�लका तथा �कशोर �कशोर�को संवेदनशीलता अनभुतू गर� कायर्�म तजुर्मा एवम ्कायार्न्वयन हनु 
नसक्न;ु बाल बचावट संरक्षण, सहभा�गता र �वकास सम्बन्धी �व�भन् न कायर्�म �भावकार� नहनु;ु हराएका 
बालबा�लकाको उ�ार गनर् �भावकार� संयन्� नहनु,ु संरक्षण �वह�न बालबा�लकाको सूचना तथा तथ्या� 
नहनु,ु बालबा�लकासँग सम्बिन्धत �नणर्य ���यामा �तनको अथर्पूणर् सहभा�गता नहनु,ु बालबा�लकालाई 
सरुिक्षत रूपमा हकुार्उने सन्दभर्मा अ�भभावकमा चेतना नहनु ुआ�द �मखु समस्या हनु ्। 
 

चनुौती 
आधारभतू अ�धकार उपभोग गनर् सक्ने वातावरण तयार गनुर्, सम्बिन्धत �नकाय �बच बालबा�लका र 
�कशोर �कशोर�सम्बन्धी कायर्�ममा समन्वय ल्याउन,ु बाल न्याय�णाल� तथा बालमै�ी प��तलाई 
व्यवहारमा उतानुर्, खलु्ला �समानाका कारण बालबा�लका भारतका �व�भन् न शहरमा बेिचने कायर् �नयन्�ण 
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गनुर्, हराएका बालबा�लकाको उ�ार कायर्मा �भावका�रता ल्याउन,ु अनाथ असहाय बालबा�लकाको �वकास 
र संरक्षण �भावकार� बनाउन,ु बालबा�लकालाई प�रत्याग गन� कायर् �नयन्�ण गनुर्, लाग ुऔषध दवु्यर्सनी 
र अवैध कायर्मा बालबा�लका तथा �कशोर �कशोर�को �योग रोक्न,ु बा�लका तथा �कशोर�मा�थ हनुे �हंसा 
एवम ्परम्परागत हा�नकारक �चलनलाई पूणर् रूपमा �नयन्�ण गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्। 

अवसर 

बालबा�लका तथा �कशोर �कशोर�को िशक्षामा उल्लेखनीय सहभा�गता हनु,ु स्वास्थ्य क्षे�मा सधुार हनु,ु 
बालबा�लकाको हकलाई मौ�लक हकको रूपमा संवैधा�नक �त्याभ�ूत हनु,ु स्थानीय तहबाट बाल�हत 
कायर्�म सञ् चालन हनु,ु बाल अ�धकार ��तको सचेतनामा व�ृ� हनु,ु बालमै�ी स्थानीय शासन घोषणा 
हनु,ु ��मक बालबा�लकाको उ�ार, राहत तथा मनो�वमशर् र पा�रवा�रक पनु�मर्लन, पनुएर्�ककरण तथा 
पनु स्थापनाको ला�ग बाल हेल्पलाइन सेवा सञ् चालनमा हनु,ु िजल्ला अदालत र उच्च अदालतमा बाल 
इजलास गठन हनु,ु �देश सरकारले बाल-�ववाह अन्त्य गन� घोषणाप� जार� गनुर् आ�द �मखु  
अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच 

सवार्�ीण बाल �वकास : सक्षम नाग�रकको मूल आधार । 

ल�य 

बाल बचावट, संरक्षण, सहभा�गता र �वकासका सबै पक्षमा �वशेष पहलबाट बालबा�लका तथा �कशोर 
�कशोर�मै�ी समाज �नमार्ण हनुे ।  

उ�शे्य 

१. बालबा�लका र �कशोर �कशोर�को सम� अ�धकारको संरक्षण र �व�र्न गर� बालमै�ी �देशको 
स्थापना गनुर् । 

२. बालबा�लका र �कशोर �कशोर� उपर हनुे सबै �कारका भेदभाव, शोषण, �हंसा, उपेक्षा र दवु्यर्वहारको 
अन्त्य गनुर् ।  

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. बाल बचावट, संरक्षण, सहभा�गता 
र �वकासका सबै �वषय समावेश 
गर� नी�तगत, संस्थागत र 
कायर्गत व्यवस्था गन� । 

(क) बालबा�लकाको सवार्�ीण �वकासका ला�ग बाल बचावट, 
संरक्षण, सहभा�गता र �वकासका सूचकका आधारमा नी�त 
तथा कायर्�म तजुर्मा र सञ् चालन ग�रनेछ ।  

(ख) बाल �वकास सेवा �दायक तथा �व�ालय कमर्चार�को 
दरबन्द� सजृना गर� उिचत पा�र��मक उपलब्ध  
गराइनेछ ।  

(ग) बालबा�लका र �कशोर �कशोर� �वरु� हनुे सबै �कारका 
�हंसा अन्त्य गनर्का ला�ग �नरोधात्मक, उपचारात्मक र 
�व�र्नात्मक उपाय अवलम्बन ग�रनेछ ।   
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(घ) ��मक बालबा�लकाको उ�ार र  संरक्षणका ला�ग �वशेष 
कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ ।   

(ङ) सबै �कारका बाल�म न्यूनीकरण तथा �नषधे सम्बन्धी 
�ादेिशक काननु तजुर्मा गर� कायार्न्वयनको �भावकार� 
अनगुमन ग�रनेछ ।   

(च) �हंसाबाट �भा�वत बालबा�लका तथा �कशोर �कशोर�को 
उपय�ु संरक्षणका साथै काननुी सहायता तथा आवश्यक 
उपचारात्मक सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।  

(छ) बेच�बखन, बाल�म लगायत अन्य �हंसामा परेका 
बालबा�लका तथा �कशोर �कशोर�का ला�ग राहत, 
पनुस्थार्पना, पा�रवा�रक पनु�मर्लन र काननुी तथा 
मनोवैज्ञा�नक परामशर् सेवाका कायर्�म सञ् चालन  
ग�रनेछ ।  

(ज) घरेल ु�हंसा तथा यौन �हंसामा परेका �कशोर�का ला�ग छु�ै 
पनुस्थार्पना तथा पा�रवा�रक र सामािजक समायोजन 
ग�रनेछ ।  

(झ) बालबा�लका तथा �कशोर �कशोर�लाई दवु्यर्सन एवम ्अवैध 
��याकलापमा संलग्न गराउनेलाई दिण्डत ग�रनेछ ।  

(ञ) बालबा�लका र �कशोर �कशोर�को शार��रक, मान�सक र 
बौ��क �वकासका ला�ग िशक्षा र खेलकुद सम्बन्धी 
कायर्�म माफर् त पहुँच स्था�पत ग�रनेछ ।  

(ट) बालमै�ी स्थानीय शासनलाई स्थानीय तह तथा �देश तहमा 
कायार्न्वयनमा ल्याई �देशलाई बालमै�ी �देश  
बनाइनेछ । 

२. सामािजक चेतना अ�भव�ृ� एवम ्
िशक्षामा पहुँच स्था�पत गर� 
बालबा�लकाको सव��म 
�वकासमा जोड �दने। 

(क) अ�भभावक�वह�न बालबा�लकालाई सामदुा�यक संघसंस्थाको 
सहयोगमा अ�भभावकत्व �दान ग�रनेछ ।  

(ख) समाजमा �च�लत �व�भन् न हा�नकारक अभ्यासका साथै 
बालबा�लका तथा �कशोर �कशोर� मा�थ हनुे �हंसालाई 
रोकथाम गनर् �नरोधात्मक उपायको अवलम्बन  
ग�रनेछ ।  

(ग) बाल-�ववाह, कम उमेरमा हनुे �ववाह र जबरजस्ती �ववाह 
�वरु� सामािजक जागरण ल्याउन सचेतनामूलक 
कायर्�मलाई समदुाय स्तरसम्म �वस्तार ग�रनेछ ।  
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(घ) काननुी �ववादमा परेका बालबा�लकाको आचरणमा सधुार 
ल्याउन एवम ्उनीहरूको िशक्षाद�क्षा लगायत जीवनोपयोगी 
र व्यावसा�यक सीप �व�र्नसम्बन्धी कायर्लाई �ोत्साहन 
ग�रनेछ ।  

(ङ) बालबा�लकालाई अनशुासनका नाममा �दइने शार��रक तथा 
मान�सक सजायलाई प�रवार, समदुाय, �व�ालयबाट 
�नरुत्साह गनर् सकारात्मक अनशुासन प��तलाई �ोत्साहन 
ग�रनेछ ।  

(च) �व�ालय, सावर्ज�नक स्थल, बाटो, सावर्ज�नक भवन, 
अस्पताल, शौचालय आ�द बालबा�लकाका ला�ग मै�ीपूणर् 
बनाइनेछ । 

(छ) सडक बालबा�लकालाई उ�ार, पनुस्थार्पना, पा�रवा�रक 
पनु�मर्लन तथा पनुएर्�ककरण गर� �देशलाई सडक 
बालबा�लका र�हत बनाइनेछ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध 

१५ वटा स्थानीय तहमा बाल मै�ी शासन स्थापना भएको हनुे, बाल �म २५ ��तशतमा झरेको हनुे,  
एक वटा अल्पका�लन बाल संरक्षण केन्�को स्थापना भएको हनुे; सबै िजल्लामा बालमनो�वमशर् सेवा तथा 
काननुी परामशर् केन्�को सञ् चालन भएको हनुे, सबै स्थानीय तहमा बाल�ववाह �वरु�मा सचेतना अ�भयान 
सञ् चालन भएको हनुे, २४ वटा अनाथ बालबा�लका पूनस्थार्पना केन्� स्थापना भएको हनुे, सडक 
बालबा�लका�व�हन �देश भएको हनुे, एक हजार जना �कशोर�कशोर�ले जीवन उपयोगी सीप �ाप् त गरेको 
हनुे, सबै स्थानीय तहसँग बाल उ�ार कोष स्थापनामा सहकायर् भएको हनुेछ । 

५.११ यवुा तथा खेलकुद 
पषृ् ठभ�ूम 

साहस, �सजर्नशीलता, �सक्ने क्षमता एवम ्उच्च आत्म�वश् वासका कारण यवुा वगर्लाई राष् � �नमार्णको 
�मखु �ोत मा�नन्छ । यवुालाई राजनी�तक आ�थर्क सामािजक र सांस्कृ�तक रूपान्तरणका अ�दूत तथा 
प�रवतर्नका संवाहक शि�का रूपमा �लन स�कन्छ ।  नेपालमा १६ देिख ४० वषर् उमेर समूहको 
जनसंख्या कुल जनसंख्याको ४०.३ ��तशत रहेको छ । सं�वधानमा रािष् �य �वकासमा यवुा सहभा�गता 
अ�भव�ृ� गद� राजनी�तक, आ�थर्क सामािजक र सांस्कृ�तक अ�धकारको पूणर् उपयोगको वातावरण �सजर्ना 
गन� तथा राज्यको सवार्�ीण �वकासमा योगदान गनर् स्वस्थ, सक्षम र अनशुा�सत नाग�रक तयार गनर् 
उपय�ु अवसर �दान गन� कुराको उल्लेख छ । उत्पादनमूलक संस्थामा यवुा जनसंख्याको आब�ता 
२५.२ ��तशत रहेको छ ।  
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�देशको कायर्क्षे�मा मखु्यतः यवुा तथा खेलकुद सम्बन्धी नी�त, काननु तथा मापदण्ड �नधार्रण, कायार्न्वयन 
र �नयमन, खेलकुद पूवार्धार �वकास, खेलकुद �शासन र संघसंस्थाको समन्वय र �नयमन, रािष् �य तथा 
�ादेिशक खेलकुद ��तये�गताको आयोजना र सहभा�गता रहेको छ । 

�देशमा यवुा बेरोजगार� ३५.८ ��तशत रहेको छ । िशक्षा, ता�लम र रोजगार�बाट �वमखु भएको 
जनसंख्या ३७.३ ��तशत रहको छ ।  यसैगर� रािष् �य खेलकुदमा ९ जनाले स्वणर् पदक �ाप् त गरेका 
छन ्। �देशमा खेलकुद मैदान र र�शालाको कुल संख्या १५० रहेको छ । 

�मखु समस्या  
यवुा तथा खेलकुद सम्बन्धी संस्थागत संरचना कमजोर हनु,ु यवुा लिक्षत उ�मशील र रोजगार�का अवसर 
�वस्तार नहनु,ु िशक्षा �णाल�मा यवुा क्षमता र �सजर्नशीलतालाई सम्बोधन गनर् नसक्न,ु यवुा तथा खेलकुद 
सम्बन्धी संस्थागत संरचना कमजोर हनु,ु खेलकुद क्षे�को �वकासमा व्यवहा�रक मह�वबोध नहनु ुआ�द 
�मखु समस्या हनु ्।  

चनुौती 
मध्यम र उच्च िशक्षा  �ाप् त  गरेका यवुा �वदेश  पलायन  हनुे �विृ� रोक्न,ु सामािजक र आ�थर्क 
सेवामा यवुाको पहुँच व�ृ� गनुर्, व्यावहा�रक र व्यावसा�यक िशक्षा सवर्सलुभरूपमा उपलब्ध गराउन,ु 
यवुाको क्षमता अ�भव�ृ� गर� स्वदेशमा रोजगार� र स्वरोजगारको व्यवस्था गनुर्, सामािजक र आ�थर्क 
रूपान्तरणमा यवुा प�रचालन गनुर्, �देशस्तरमा पयार्प् त खेलकुद तथा पूवार्धारको �वकास, �नमार्ण, 
स्तरोन् न�त, खेलकुद ��तयो�गताको आयोजना तथा सहभा�गता गराउन,ु खेलकुदलाई रोजगारमूलक 
व्यवसायको रूपमा स्था�पत गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्। 

अवसर 

बढ्दो यवुा जनसंख्यालाई सीप र उ�मशीलताय�ु बनाई हालको जनसांिख्यक लाभांश हा�सल गन� पयार्प् त 
सम्भावना रहन ु, �ादेिशक सरकार गठन प�छ यवुालाई राष् � �नमार्णमा मूल �वाह�करण गन� सोच र 
इच्छा शि� देिखन,ु यवुामा आफ्नो शि� र भ�ूमका ��त जागरूकता आउन ु, यवुा र खेलकुद लिक्षत 
कायर्�मलाई �वस्तार गनर्का ला�ग आधार तयार हनु ुआ�द �मखु अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच 

पौरखी यवुा, �सजर्नशील नेततृ्व : सम�ृ नेपाल, सखुी अ�भभावकत्व । 

ल�य 

यवुाको �वकास तथा खेलकुदका अवसर�ारा स्वास्थ्य, अनशुा�सत, �सजर्नशील एवम ् �देश सम�ृ�मा 
योगदान �दन सक्ने नाग�रक �वकास हनुे । 

उ�शे्य 

१. यवुा ��तभा �वकास तथा उ�मशीलता एवम ्स्वरोजगारका अवसर सजृना गनुर् । 
२. सबैका ला�ग खेलकुदको अवधारणा अनरुूप खेलकुद क्षे�लाई अनशुा�सत र मयार्�दत बनाउँदै यवुालाई 

खेलकुदको अवसर �दान गनुर् । 
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१. यवुा क्षमता �वकास र प�रचालन 
गर� सामािजक-आ�थर्क क्षे�मा 
संलग्नता बढाउने । 

(क) यवुा प�रषद्को गठन गर� �ादेिशक, रािष् �य तथा 
अन्तरार्िष् �य अनभुव आदान-�दान गनर् कायर्�म सञ् चालन 
ग�रनेछ ।  

(ख) अन्वेषणात्मक कायर्मा यवुा वैज्ञा�नकलाई �ोत्साहन गद� 
�देशमा ��व�धको स्थानीयकरणका ला�ग ��व�ध उपयोग 
कोष स्थापना ग�रनेछ ।  

(ग) बहउु�ेश्यीय यवुा सीप �वकास ता�लम केन्� स्थापना 
ग�रनेछ ।  

(घ) परम्परागत पेशा र व्यवसायको जगेनार् र व्यावसायीकरणमा 
यवुा सहभा�गता अ�भव�ृ� ग�रने छ ।  

(ङ) समाजमा �व�मान ग�रबी, अिशक्षा, छुवाछुत �वभेद लै��क 
�हंसा तथा अमानवीय कायर्को अन्त्यका ला�ग यवुा 
प�रचालन ग�रनेछ । 

२. खेलकुद माफर् त स्वस्थ, 
�सजर्नशील, अनशुा�सत र 
मयार्�दत यवुाशि�को �वकास  
गन� । 

(क) यवुाको क्षमता एवम ् उ�मशीलता अ�भव�ृ� गर� 
खेलकुदलाई स्वरोजगार एवम ् रोजगारसँग आब�  
ग�रनेछ ।  

(ख) यवुालाई �वपद् व्यवस्थापन, सामािजक �वकास, वातावरण 
संरक्षण, खेलकुद लगायतका क्षे�मा स्वयंसेवकको रूपमा 
प�रचालन ग�रनेछ ।  

(ग) परम्परागत खेलकुदलाई �वकास र संरक्षण ग�रनेछ ।  
(घ) �देश स्तर�य खेलकुद बोडर् गठन गर� खेलकुदको �वकास 

र �वस्तार ग�रने छ । 
(ङ) सबै �कारका िशक्षण संस्थालाई खेलकुद ��तयो�गता 

सञ् चालन गनर् ��ेरत र �ोत्सा�हत ग�रनेछ ।   
(च) खेलकुदको �वकास तथा व्यावसायीकरण गनर् संघ संस्था 

तथा �नजी क्षे�सँग साझेदार� ग�रनेछ ।   
(छ) साह�सक र पयर्टक�य खेलकुदको �वकास गर� खेलकुद 

क्षे�लाई आत्म�नभर्र बनाउँदै ल�गनेछ ।   
(ज) खेलकुदको �वकासका ला�ग अध्ययन अनसुन्धान  

ग�रनेछ ।  
(झ) समाजमा ब�ढरहेको यवुा �नराशा, दवु्यर्सन, अपराधलाई 

रोक्न यवुा सचेतना कायर्लाई उच्च �ाथ�मकता �दइनेछ ।  
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(ञ) बहखेुलकुद ��तयो�गता आयोजना हनुे �ादेिशक र�शालाको 
�नमार्ण ग�रनेछ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध  
�ादेिशक अथर्तन्�मा यवुाको योगदान ७६.२ ��तशत पगेुको हनुे, ६० वटा परम्परागत पेशाको संरक्षण 
एवम ्आध�ुनक�करण भएको हनुे; िशक्षा, ता�लम र रोजगार�बाट �वमखु भएको जनसंख्या घटेर २३.८ 
मा झरेको हनुे, १०० वटा यवुा �सजर्नशील कोष िस्कमको �वकास भएको हनु,े खेलकुदको व्यावसा�यक 
क्लवको �वकास भएको हनुे, बहखेुलकुद ��तयो�गता आयोजना हनु े�ादेिशक र�शालाको �नमार्ण भएको 
हनुे, �ादेिशक तहमा खेलकुद ��तयो�गताको �नय�मत रूपमा आयोजना हनुे, उत्पादनमूलक संस्थामा यवुा 
जनसंख्याको आव�ता  ३५ ��तशत पगेुको हनुेछ । 

५.१२ भाषा, कला, सा�हत्य, संस्कृ�त तथा सम्पदा संरक्षण 
पषृ् ठभ�ूम 

कला, भाषा, धमर्, सस्कृ�त, ऐ�तहा�सक सम्पदा, परोपकार� गठु� �णाल� आ�द नेपालको मौ�लक रािष् �य 
प�हचान हनु ्। सं�वधानमा नेपाललाई बहजुातीय, बहभुा�षक, बहधुा�मर्क र बहसुांस्कृ�तक �वशेषताय�ु 
रा�का रूपमा प�रभा�षत गरेको छ । नेपालमा बो�लने सबै मातभृाषालाई राष् � भाषाको रूपमा अबलम्वन 
गद� आफ्नो भाषा, �ल�प, संस्कृ�त, सांस्कृ�तक सभ्यता र सम्पदाको सम्बधर्न र संरक्षण गन� हक �दान 
गरेकोछ । यसैगर� ऐ�तहा�सक, परुाताित्वक तथा सांस्कृ�तक सम्पदाको संरक्षण, सम्बधर्न र �वकासका 
ला�ग अध्ययन अनसुन्धान, उत्खनन तथा �चार�सार गन�, रािष् �य सम्पदा, कला, सा�हत्य र स�ीतको 
�वकासमा जोड �दने नी�त अवलम्बन गरेको छ । 

�देशमा नेपाल� (४२.७), मै�थल� (११.२), �लम्ब ु(७.३), थारु (३.९), बान्तवा (२.९) लगायत क�रब 
१०० भन्दा बढ� भाषा बो�लन्छन ्। �लम्बू, राई, �धमाल, राजवंशी, सन्थाल र �कसान लगायतका भाषा 
बो�लने मूल स्थान यह� �देश हो । जातजा�त, भाषा, भेषभषुा, रहनसहनका मा�नसको बसोबास रहेको 
यस �देश ऐ�तहा�सक, परुाताि�वक  र सांस्कृ�तक दृिष् टले सम�ृ छ । �व�वध भाषा, �ल�प, संस्कृ�त, 
ल�लतकला र धमर्को संरक्षण र �योग एवम ्गठु� व्यवस्थापन �देशको कायर्क्ष�े�भ� पदर्छन ्। 

�मखु समस्या 
मातभृाषा, सा�हत्य, सम्पदा, कला र संस्कृ�तको शोध, खोज, अनसुन्धान र सव�क्षण तथा संरक्षणको क�म 
हनु,ु भाषा, कला एवम ्संस्कृ�तको क्षे�मा कायर्रत संघसंस्था र सरकारका�बच �भावकार� सहकायर् हनु 
नसक्न,ु मौ�लक संस्कृ�तलाई जगेनार् गद� पसु्तान्तरण गनर् नसक्न,ु रािष् �य प�हचान र गौरवका रूपमा 
भाषा, संस्कृ�त, सम्पदा तथा सा�हत्यको �वकास गनर् नसक्न,ु स्वरोजगार, आयआजर्न र स्थानीय �वकासको 
�ोतको रूपमा यसलाई �योग गनर् नसक्न,ु आ�द �मखु समस्या हनु ्। 

चनुौती 
�व�भन् न मातभृाषा र �ल�पको अभाव तथा मानक�करणको समस्या समाधान गनुर्, लोपोन्मखु भाषा, कला 
सा�हत्य, संस्कृ�तको तथा सम्पदा संरक्षण गनुर्; भाषा, कला सा�हत्य, संस्कृ�त तथा सम्पदा र आ�थर्क 
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सामािजक �वकासको अन्तरसम्बन्ध स्था�पत गर� �वकास �नद� िशत गनुर्,  बढ्दो शहर�करणका कारण मूतर् 
र अमूतर् संस्कृ�त �वनाश र प�रवतर्न हुँदै जान ुआ�द �मखु चनुौती हनु ्।  

अवसर 

भाषा, कला, सा�हत्य, संस्कृ�त तथा सम्पदाको संरक्षण र �व�र्नका ला�ग संवैधा�नक �नद�शन रहन,ु 
अ��तीय मौ�लक संस्कृ�तको �ाचयुर्ता रहन,ु भाषा, कला एवम ् संस्कृ�तको पयर्टन लगायतका क्षे�सँग 
आब�ता गर� आय र रोजगार� व�ृ�को सम्भावना रहन,ु पयार्प् त सांस्कृ�तक �व�वधता तथा कला र 
सम्पदाको संरक्षण र �व�र्न गद� सांस्कृ�तक प�हचान कायम रा� ुआ�द �मखु अवसर हनु ्।  

क्ष�ेगत सोच 
बहलु सांस्कृ�तक सम्पदाको संरक्षण र संव�र्न : सामािजक न्यायपूणर्  �देश । 

ल�य 

मौ�लक संस्कृ�त, धा�मर्क, परुाताि�वक एवम ् ऐ�तहा�सक सम्पदाको संरक्षण र संव�र्न गर� �देशको 
िचनार� स्था�पत हनुे ।  

उ�शे्य 

�देश�भ�को भाषा, कला, सा�हत्य, तथा स�ीत क्षे�को संव�र्न र �वकास गर� धा�मर्क, भा�षक र 
सांस्कृ�तक एकता र सद् भाव कायम गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. भाषा, �ल�प, संस्कृ�त, कला तथा 
धा�मर्क सम्पदाको संरक्षण र 
संव�र्न गन� । 

(क) भाषा, �ल�प, संस्कृ�त, कला तथा धा�मर्क सम्पदा संरक्षण 
र संव�र्न सम्बन्धी नी�त तजुर्मा गर� कायार्न्वयन  
ग�रनेछ । 

(ख) धा�मर्क, सांस्कृ�तक, ऐ�तहा�सक र परुाताि�वक सम्पदाको 
�दगो �वकास एवम ्व्यवस्थापनका ला�ग गरुुयोजना तयार 
गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

(ग) भाषा, कला, सा�हत्य, संस्कृ�त र सम्पदा संरक्षण गर� 
�देशलाई समनु् नत बनाउन �देशस्तर�य �ज्ञा ��तष् ठान 
गठन ग�रनेछ । 

(घ) �देश स्तर�य बह-ुसांस्कृ�तक �ामको स्थापना र �वकास 
ग�रने छ ।  

(ङ) �व�भन् न �वधाका कलाकारको �वकास तथा उत्�रेणाका 
ला�ग कला केन्�को संरक्षण एवम ्�व�र्न ग�रनेछ। 

(च) स्थानीय भाषा, सा�हत्य एवम ्सम्पदा संरक्षण र संव�र्नका 
ला�ग संघीय र �ादेिशक �नकाय तथा संघ संस्थासँग 
समन्वय र सहकायर् ग�रनेछ ।  
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रणनी�त कायर्नी�त 

(छ) सबै जातजा�तको भाषा, �लपी, धमर् संस्कृ�त, भेषभषुा र र��त 
�रवाजको अध्ययन अनसुन्धान गर� संरक्षण र संव�र्नका 
कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ । 

(ज) �देशमा रहने सबै जात जा�तको सांस्कृ�तक प�हचान 
झल्काउने मखु्य पूजाआजा, धमर्, धा�मर्क शि�पीठ, धाम 
तथा मठमिन्दरको संरक्षण, संव�र्न गद� धा�मर्क पयर्टन 
स्थलको रूपमा �वकास ग�रनेछ ।  

(झ) परुाताि�वक स्मारकहरूको खोजी र �व�भन् न 
सं�हालयहरूको संरक्षण र संव�र्न ग�रने छ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध  

१३ वटा लोपोन्मखु भाषा संस्कृ�तको संरक्षण भएको हनुे, १५ वटा परुाताित्वक सम्पदा (१०० वषर्भन्दा 
परुाना) को संरक्षण भएको हनुे, ५ वटा सङ्�हालयको स्थापना भएको हनुे, एक वटा बहजुातीय सांस्कृ�तक 
�ाम स्थापना भएको हनुे, मूतर् तथा अमूतर् सांस्कृ�तक सम्पदाको अन्वेषण अनसुन्धान हनुेछ । 

५.१३ गैरसरकार� के्ष�  
पषृ् ठभ�ूम 

सरकार� र �नजी क्षे� पगु्न नसकेका क्षे�को आ�थर्क–सामािजक �वकासमा गैरसरकार� क्षे�को मह�वपूणर् 
योगदान रहन्छ । सामदुा�यक तथा रािष् �य वा अन्तरार्��य गैरसरकार� संघ संस्थाको लगानी र भ�ूमकालाई 
जबाफदेह� र पारदश� बनाउँदै त्यस्ता संस्थालाई एक �ार �णाल�मा आब� गद� रािष् �य आवश्यकता र 
�ाथ�मकताका क्षे�मा संलग्न गराउने राज्यको नी�त रहेको छ ।  

नेपालमा हाल १४५ अन्तरार्िष् �य गैरसरकार� संस्थामध्ये ४० संस्था यस �देशमा ��यािशल छन ्। 
त्यसैगर� १,०१८ गैरसरकार� संस्था यस �देशमा ��यािशल छन ् । 

समस्या 
गैरसरकार� संस्थाको �देश सरकारसँग समन्वयको कमी हनु,ु गैरसरकार� संस्थाको कायर् �ग�त उपलब्ध 
नहनु,ु समाज कल्याण प�रषदसँग समन्वय कमजोर हनु,ु  गैरसरकार� क्षे�को कायर्�म तथा खचर् पारदश� 
नहनु,ु गैरसरकार� संस्थाको कायर्�म �देश सरकारको वा�षर्क कायर्�ममा आब� नहनु ुआ�द �मखु 
समस्या हनु ्। 

चनुौती 
�देश सरकारका �ाथ�मकताका क्षे�मा गैरसरकार� संस्थाको प�रचालन गनुर्, गैरसरकार� संस्थाको समन्वय 
�भावकार� बनाउन,ु गैरसरकार� संस्थाका कायर्�मलाई �देश वा�षर्क कायर्�ममा आब� गनुर्, गैरसरकार� 
संस्थाको चाल ुखचर्लाई सीमामा राखी कायर्�म खचर्मा व�ृ� गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्। 

अवसर 
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गैरसरकार� संस्था�देश �वकासमा �ोत प�रपरुक र साझेदार रूपमा �वकास हनु,ु गैरसरकार� संस्थामा 
यवुाको बढ्दो आकषर्ण र सहभा�गता, दगुर्म तथा �पछ�डएका क्षे� एवम ्सामािजक प�रचालन, सचेतना 
अ�भव�ृ� तथा सेवा �वाहका क्षे�मा गैरसरकार� संस्थाको भ�ूमका �भावकार� हनु ुआ�द �मखु अवसर 
हनु। 

क्ष�ेगत सोच  

गैरसरकार� संस्थाको प�रचालन; सामािजक रूपान्तरण । 

ल�य 

गैरसरकार� संस्थाको प�रचालनले चेतनाको अ�भव�ृ� भई आ�थर्क-सामािजक �वकासको आधारशीला 
�नमार्णमा सहयोग पगेुको हनुे ।  

उ�शे्य 

गैरसरकार� संस्थालाई आ�थर्क-सामािजक �वकासमा �भावकार� ढ�ले प�रचालन गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. गैरसरकार� संस्थालाई �वकासका 
�ाथ�मकता क्षे�मा �भावकार� 
प�रचालन एवम ्�नयमन गन� । 

(क) गैरसरकार� संस्थाको अ�भलेख व्यविस्थत एवम ्अ�ाव�धक 
ग�रनेछ ।  

(ख) अन्तरसरकार समन्वयमा गैरसरकार� संस्थाको �भावकार� 
प�रचालन एवम ्�नयमन ग�रनेछ ।   

(ग) गैरसरकार� संस्थाका कायर्�म �देश तथा स्थानीय तहको 
वा�षर्क कायर्�ममा आब� ग�रनेछ । 

(घ) तलुनात्मक रूपमा बढ� �भावकार� देिखएका क्षे� जस्तै 
दगुर्म क्षे�, सामािजक प�रचालन, सचेतना अ�भव�ृ�, सेवा 
�वाह र क्षमता �वकास आ�दमा गैरसरकार� संस्थाको 
प�रचालन ग�रनेछ । 

(ङ) गैरसरकार� संस्थाको �शास�नक खचर्लाई वािन्छत सीमामा 
रहने गर� कायर्�म तथा सामािजक पुजँी �नमार्णका क्षे�मा 
�ोत प�रचालन गनर् �ोत्साहन ग�रने छ । 

(च) गैरसरकार� संस्थामा आन्त�रक सशुासन तथा पारदिशर्ता 
अ�भव�ृ�मा जोड �दइनेछ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध 

गैरसरकार� संस्थाका कायर्�म �देश तथा स्थानीय तहका सरकारका �ाथ�मकता र कायर्�म पिुस्तकामा 
समावेश भएको हनुे, गैरसरकार� संस्थाको �भावकार� �नयमन भएको हनुे आ�द अपेक्षा ग�रएकोछ । 
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प�रच्छेद छ: पूवार्धार के्ष� 

६.१ शहर�करण, �ामीण �वकास तथा बस्ती व्यवस्थापन 
पषृ् ठभ�ूम 

शहर�करणलाई आ�थर्क �वकासको इिन्जन प�न भन् ने ग�रन्छ । स्वच्छ वातावरण र आवासलाई सं�वधानले 
मौ�लक हकको रूपमा व्यविस्थत गरेको छ । अव्यविस्थत बसोबासलाई व्यवस्थापन गन� तथा योजनाब� 
र व्यविस्थत बस्ती �वकास गन�, क्षे�ीय सन्तलुन स�हतको समावेशी आ�थर्क �वकास, पछाडी परेका 
क्षे�को पूवार्धार �वकास र �वकास �नमार्ण ���यामा स्थानीय सहभा�गता व�ृ� गन� नी�तमा उल्लेख  
छ । यसैगर� �देश �भ�को शहर� �वकास योजना तजुर्मा, शहर� पूवार्धार �नमार्ण, सञ् चालन, ममर्त 
सम्भार र आवास तथा भवन सम्बन्धी योजना, भवन �नमार्ण ��व�धको �व�र्न, रािष् �य भवन सं�हताको 
कायार्न्वयन र �नयमन, सरुिक्षत बसोबास सम्बन्धी नी�त तजुर्मा र कायार्न्वयन �देशको अ�धकार सूचीमा 
रहेका छन ्। 

(क) शहर� �णाल� 
�व.सं. १९५० साल प�छ स्था�पत सबैभन्दा परुानो नगर �वराटनगर महानगरपा�लका स�हत यस �देशमा 
२ उप-महानगरपा�लका र ४६ नगरपा�लका छन ्। यस मध्ये तराईमा २३, �भ�� तराईमा ४, पहाडमा  
१५ र �हमालमा ७ रहेका छन ्। नगरपा�लकाको औसत जनघन�व  ��त हेक्टर  ४.४ र गाँउपा�लकाको 
��त हेक्टर २.० ब्यि� रहेको छ । जनसंख्याको �वतरण हेदार् तराईमा ६६.२ ��तशत, �भ�� तराईमा  
८.९ ��तशत, पहाडमा  १९.१  ��तशत र �हमालमा ५.९ ��तशत देिखन्छ । �देशको कुल जनसंख्या 
मध्ये  ५८.३  ��तशत नगरपा�लकामा बस्छन ्। �देशमा कोशी राजमागर्को ४५ �क.�म. लामो 
�वराटनगर देिख  धरान खण्ड एउटै सघन शहर� को�रडोरको रूपमा �बस्तार भइरहेको छ । यस खण्डमा 
जन घनत्व  १० व्यि� ��त हेक्टर भन्दा ज्यादा रहेको छ । यस्तो शहर� को�रडोर पूवर् पि�म 
राजमागर्को ९२ �क.�म. लामो मेचीनगर देिख इनरुवा खण्डमा प�न �वक�सत भइरहेको छ । यसै गर� 
मेची राजमागर्, सगरमाथा राजमागर् र कटार� ओखलढु�ा जोडने सहायक राजमागर् अविस्थत क्षे�मा प�न 
शहर�करण भइरहेको छ। �देशमा सम� स�ुवधाय�ु शहर� बस्ती २२.४ ��तशत  मा� छ । ३७.८ 
��तशत घरहरू भवनमापदण्ड अनसुार �नमार्ण भएकाछन ्। परुाना वा नयाँ केह�लाई छोडी नगरपा�लका 
�ाय �ामीण स्वरूपका नै छन ्। खानेपानी, सरसफाइ,सडक स�ाल, �व�तु आपू�तर् लगायतका आधारभतू 
शहर� पूवार्धारको अवस्था कमजोर छ ।  

(ख) �ामीण �णाल� 
�देशमा अविस्थत ८८ गाउँपा�लकाले ४१.७ ��तशत जनसंख्या र २६ हजार १२५ ब. �क.�म. क्षे�फल 
(६७ ��तशत) ओगटेको छ । तराईमा २१, पहाडमा ४७ र �हमाल� क्षे�मा  २० गाउँपा�लका  
छन ्। तराईमा गाउँपा�लकाको औसत जनसंख्या ३६ हजार ८६९ छ भन ेपहाड र �हमालमा �मशः 
१७ हजार ९२२ र ११ हजार ७१४ छ । �ामीण �णाल�मा “बजार केन्�” एउटा मह�वपूणर् इकाई 
हो । यस्ता बजार केन्� प�ी सडकसँगै �वक�सत भएका छन ्। बजार केन्�मा १०० देिख ५ हजार 
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सम्म जनसंख्या र १० देिख २२० व्यापा�रक इकाई हनुे गरेको पाइन्छ । केह� बजार केन्� साना 
शहरको रूपमा समेत �वक�सत भइ सकेको देिखन्छ । 

५०.८० ��तशत घरधरु�मा आधारभतू सेवा स�ुवधा भएको, ९.३ ��तशत घरधरु�मा नाला/ढल स�ुवधा 
रहेको, जस्ता पाता/आर.�स.�स. भएको घरधरु� ४४.८ ��तशत रहेको, ३७.८ ��तशत जनसंख्याको सरुिक्षत 
आवास भएको, नक्सा पास गर� बनेका घरधरु� संख्या ४८ ��तशत पगेुको देिखन्छ ।   

(ग) जग्गा व्यवस्थापन 

भ-ूबनावट 

�देशमा �वकास योग्य जग्गा सी�मत मा� छ । �भरालोपन (३० �ड�ी भन्दा मा�थ), वन, तथा नद� ताल 
जस्ता भ-ूभागलाई कटाउँदा �देशमा �वकास योग्य ज�मनको क्षे�फलको एक �तहाइ (३३.२ ��तशत) 
मा� छ । त्यस्तो �वकास योग्य ज�मनमा नै मह�वपूणर् कृ�ष ज�मन समेत पदर्छ । 

जग्गाको खण्डीकरण 

कृ�ष ज�मनको �तुतर रूपमा खण्डीकरण भइरहेको छ । त्यसमा प�न सानो �क�ाकाट गन� नी�त �व�मान 
रहेकोले प�न कृ�ष ज�मनको संरक्षण हनु स�करहेको छैन । यस्तो खण्डीकरणले अव्यविस्थत शहर�करणमा 
व�ृ� भइरहेको छ । पूवार्धार �वकास तथा उ�ोग स्थापनाको ला�ग आवश्यक जग्गा �ाप् त गनर् प�न 
क�ठन हनुे गरेको छ । तलुनात्मक रूपमा �देशमा �क�ाको औसत क्षे�फल ०.३६ हेक्टर र सम� 
नेपालको ०.२० हेक्टर छ । 

(घ) जग्गा व्यवस्थापन �णाल� 
जग्गा बजार �णाल�को स्वरूप ९५ ��तशत अनौपचा�रक रहेको अनमुान ग�रएको छ । जग्गा �कन-बेच 
गनुर् पदार् जग्गा सम्बन्धी सूचना सहज रूपमा �ाप् त नभई मध्यस्थताको भर पनुर्पन� र पा�रवा�रक 
आवश्यकताले �क�ाकाट हनुे अवस्थाले अनौपचा�रक बनाएको छ । 

(ङ) आवास �वकास प��त 

आवासमा प�रवारको पहुँच अत्या�धक मा�ामा आफ्नै �यासबाट हनुे गरेको देिखन्छ । �नजी आवास 
�वकासमा सरकार� भ�ूमका न्यून रहेको पाइन्छ । तथा�प रािष् �य पनु�नर्मार्ण अ�भयान, जनता आवास 
कायर्�मको माध्यम �ारा नेपाल सरकारले �नजी आवासको �नमार्ण �वकास ग�ररहेको छ । सरकारको 
नी�तले मखु्य रूपमा आवासमा प�रवारको पहुँच बढाउन सेवा स�ुवधाय�ु आवासीय घडेर�को �वकासमा 
जोड �दएको छ । �देशमा जग्गा एक�करण प��तको कायार्न्वयन ताप्लेजङुको फुङ�लङमा भइसकेको 
र �वराटनगर तथा धरानमा कायार्न्वयनमा छन ्। �देशमा अनौपचा�रक तथा अस्वस्थकर बस्तीमा 
बसोबास गन� प�रवार प�न छ । धरानमा यस्तो जनसंख्या १८ ��तशत छ । 

(च) भवनको �क�सम 

�देशमा सम� प�रवार संख्या मध्ये ८० ��तशत भन्दा बढ�ले आफ्नै स्वा�मत्वको आवासमा र बाँक� 
मध्ये ९.७ ��तशतले भाडाका आवासमा बसोबास गरेको पाइन्छ । शहर� क्षे�मा ७० ��तशत भवन 
आवासीय �कृ�तको भएको अनमुान छ । बाँक� संस्थागत तथा व्यावसा�यक छन ्। पहाडी तथा �हमाल� 
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िजल्लाका अत्या�धक आवासीय भवन माटोको जोडाइमा ढु�ा र ईटाको गारोले बनेका छन ्। रािष् �य 
भवन सं�हताको कमजोर कायार्न्वयनले प�न �न�मर्त भवन भकूम्पीय दृिष् टकोणले कमजोर देिखन्छ । 

�मखु समस्या 
शहर� योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन नहनु,ु योजना तथा भवन �नमार्ण मापदण्ड र सं�हताको �भावकार� 
कायार्न्वयन नहनु,ु आधारभतू भौ�तक संरचनाको कमी हनु ु , पूवार्धार संरचनाको �वकासमा समन्वय 
कमजोर हनु,ु न्यून आय वगर्का प�रवारको आवासमा पहुँच नहनु,ु नद� नाला तथा बन जस्ता सावर्ज�नक 
ज�मन तथा सांस्कृ�तक सम्पदामा अ�त�मण बढ्न,ु �ामीण र शहर� �णाल� �बच अन्तरसम्बन्ध कमजोर 
रहन,ु �वकास नी�तमा बजार केन्� �ाथ�मकतामा नपनुर्, जग्गा बजार �णाल� अनौपचा�रक हनु,ु न्यूनतम 
क्षे�फलमा आधा�रत �क�ाकाट �णाल� �व�मान रहन,ु शहर� पूवार्धार वातावरण मै�ी, लै��क मै�ी, वाल 
मै�ी र अपा� मै�ी नहनु ुआ�द �मखु समस्या हनु ्।      

चनुौती 
आधारभतू शहर� सेवा स�ुवधाको �वकासका ला�ग �ोत जटुाउन,ु शहर� व्यवस्थापनलाई �भावकार� 
बनाउन,ु �ादेिशक तथा स्थानीय संस्थागत क्षमता र �ा�व�धक दक्षता �वकास गनुर्, शहर� �वकासका 
योजना ���यामा सम्ब� �नकाय �बच कायर्गत समन्वय स्था�पत गनुर्, जग्गाको अत्या�धक �वखण्डन तथा 
बढ्दो मूल्यले उ�ोग कलकारखाना तथा शहर� पूवार्धार संरचना �वकासका ला�ग आवश्यक जग्गा �ाप् त 
गनुर्, भमूी खण्डीकरण रोक्न,ु शहर� को�रडोर व्यविस्थत गर� आ�थर्क अवसर सजृना गनुर् आ�द �मखु 
चनुौती हनु ्। 

अवसर 

शहर� आ�थर्क को�रडोरको �नयोिजत �वकासको ला�ग �यास हनु,ु शहर� आ�थर्क को�रडोरको माध्यम�ारा 
�ामीण �णाल� र पहाडी शहर� �णाल�को �वकास गनर् स�कने अवस्था हनु ु। बजार केन्�को �वकास�ारा 
सम� �ामीण क्षे�को �वकासमा योगदान गनर् स�कने अवस्था हनु,ु शहर� र बजार केन्�को सामू�हकरण�ारा 
एक�कृत आ�थर्क �वकास र सेवा �वाहको सम्भावना रहन,ु शहर� �वकास एवम ्भ-ूव्यवस्थापन �देशको 
अ�धकारमा हनु ुआ�द �मखु अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच 

मौ�लक �नमार्ण, सामािजक सम्पदा : व्यविस्थत शहर र गाउँ �बचको अन्तर�नभर्रता । 

ल�य 

आवासमा पहुँच र सेवा स�ुवधा तथा अवसरय�ु शहर र गाउँ �णाल�को �नमार्ण भएको हनुे । 

उ�शे्य 

१. शहर� र बजार केन्�को �वकास सम्भाव्यता र पारस्प�रक अन्तरसम्बन्धलाई उजागर गद� शहर� 
पूवार्धारमा लगानी  अ�भव�ृ� गनुर् । 

२. �ादेिशक र स्थानीय भौ�तक योजना (Spatial Structure Plan)  को तजुर्मा एवम ्कायार्न्वयन संस्थागत 
गनुर्। 

३. जग्गाको �दगो उपयोग, रूपान्तरण र व्यवस्थापन गनुर् । 
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४. सरुिक्षत आवासमा सबैको पहुँच र हक स�ुनिश् चत गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. पहाड र �हमाल� क्षे�का शहर र 
बजार केन्�को क्लष् टर 
(समूह�कृत) मा क्षे�ीय शहर� 
संरचनाको �वकास गर� शहर� 
को�रडोरसँग आब� गन� । 

(क) भौगो�लक सा�मप्यता, तलुनात्मक लाभ र �ाकृ�तक 
अन्तरसम्बन्ध भएको �मखु शहर� केन्�, साना शहर तथा 
बजार केन्� लाई समेट� सामू�हक�करण ग�रनेछ ।  

(ख) पहाड र �हमाल� क्षे�का शहर� क्लष् टरलाई �ाथ�मकतामा 
�दई �वकास योजनामा स्थानीय सरकारसँग सहकायर् 
ग�रनेछ । 

२. ठूला शहर� को�रडोरलाई 
�नयोिजत �वकास र व्यवस्थापन 
गद� योजनाब� आ�थर्क क्षे�को 
रूपमा रूपान्तरण  
गन� । 

(क) �वराटनगर-धरान  लगायत बह-ुउ�ेश्यात्मक एक�कृत 
शहर� को�रडोर योजनालाई आधार स्तम्भको रूपमा �लइ 
कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  

(ख) मेचीनगर-इनरुवा लगायत को�रडोरमा उ�र-दिक्षण 
को�रडोरसँग समन्वय हनुे योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन 
ग�रनेछ । 

३. �ामीण बस्तीको बजार केन्�मा 
शहर� पूवार्धार सेवा र आ�थर्क 
अवसरको एक�कृत �वकास गन� 
। 

(क) बजार केन्�को �वकासको ला�ग सेवा स�ुवधाय�ु जग्गाको 
उपलब्धता बढाउन जग्गा एक�करण तथा �नद� िशत जग्गा 
�वकास कायर्�म स्थानीय तहसँगको सहकायर्मा सञ् चालन 
ग�रनेछ ।  

(ख) �वक�सत घडेर�, पूवार्धार सेवा स�ुवधामा सहज पहुँच, 
हाटबजार संरचना तथा शीत भण्डारको �वकास र 
�शास�नक ���यामा सह�ुलयत एवम ् सरल�करण गर� 
बजार केन्�मा �नजी लगानी आकषर्ण ग�रनेछ ।  

(ग) बजार केन्�लाई निजकको राजमागर्सँग जोड्ने सडक 
स�ाल �वस्तार ग�रने छ । 

४. �देशको पूवार्धार लगानीलाई 
�ादेिशक भौ�तक योजना, 
एक�कृत मापदण्ड बनाई �नद� िशत 
गन� । 

(क) �ादेिशक भौ�तक योजना तजुर्मा, स्वीकृ�त, तथा कायार्न्वयन 
सम्बन्धी काननुी तथा संस्थागत संरचना �नमार्ण  
ग�रनेछ ।  

(ख) �ादेिशक भौ�तक योजनाले पूवार्धार संरचनाको  
�ाथ�मक�करण स�हत स्पष् ट भौ�तक खाका समावेश गरेको 
हनुेछ ।  

(ग) �देश सरकारको आवश्यक भौ�तक संरचना (मन्�ालय, 
�देश सभा, आयोग, �नद�शनालय र कायार्लय) �वकास 
सम्बन्धी योजना बनाई कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  
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रणनी�त कायर्नी�त 

(घ) जोिखमय�ु क्षे�, �ाकृ�तक तथा सांस्कृ�तक सम्पदा क्षे�मा 
�वकास �नमार्ण दरुुत्सा�हत गर� सरुिक्षत �वकास योग्य 
स्थानमा योजना तजुर्मा, भवन �नमार्ण, वास्तकुला, पूवार्धार 
र वातावरणीय गणुस्तर सम्बन्धी एक�कृत मोडल मापदण्ड 
बनाई कायार्न्वयन गनर् स्थानीय तहसँग सहकायर्  
ग�रनेछ । 

५. शहर� �वकास र �बस्तार क्षे�, 
कृ�ष ज�मन जस्ता �ाकृ�तक 
संरक्षण क्षे�को प�हचान गर� 
व्यवस्थापन गन� । 

(क) योजना तथा �नमार्ण सम्बन्धी मापदण्डको तजुर्मा तथा 
कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

(ख) स्थानीय तहमा जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड बनाई 
लाग ुग�रनेछ । 

(ग) भपूयोग व�गर्करणका आधारमा शहर� �वकास र �बस्तार 
क्षे�लाई म्यापमा वा नापी नक्सामा सीमा रेखा कोर� 
संरक्षण ग�रने कृ�ष ज�मन तथा �ाकृ�तक �ोत क्ष�ेबाट 
अलग्याइने �व�ध अपनाइनछे । 

(घ) �क�ाकाट गदार् कृ�ष ज�मनको संरक्षणलाई योगदान पगु्न े
गर� मापदण्डको आधारमा ठूलो क्षे�फल कायम  
ग�रनेछ ।  

(ङ) शहर� �वकास क्षे� प�हचान गदार् भ�वष्यमा कम्तीमा १० 
वषर्को लागी आवास लगायत �व�भन् न शहर� ��याकलापको 
�निम्त चा�हने जग्गा सरुिक्षत रािखनेछ । 

(च) कृ�षका ला�ग अनपुय�ु स्थानमा मा� शहर� �बस्तार क्षे� 
तो�कनेछ । 

(छ) शहर� संरचना �नमार्ण �बस्तार गदार् शहर� �वकास र 
तो�कएको शहर� �बस्तार क्षे�मा मा� ग�रनेछ । 

६. जग्गाको उपलब्धता सम्बन्धी 
सूचनामा नाग�रकको सहज पहुँच 
स्था�पत गनर् शहर र �देश स्तर�य 
जग्गा ख�रद�ब�� सूचना 
�णाल�को उपयोग गन� । 

(क) शहर� �वकास क्षे� प�हचान गदार् भ�वष्यका लागी आवास 
लगायत �व�भन् न शहर� ��याकलापको �निम्त चा�हने जग्गा 
सरुिक्षत रािखनेछ ।  

(ख) जग्गा �कन-बेच सम्बन्धी शहर� र �ादेिशक सूचना सम्बन्धी 
कायर्�व�ध र �व�तुीय सूचना �णाल� �वकास गर� �नजी 
क्षे�लाई आब� गद� कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  

७. न्यून आ�थर्क क्षमताका 
प�रवारलाई �ाथ�मकता �दई 
सबैलाई समेट्ने �व�वध आवास 

(क) आवास व्यवस्थापनका �निम्त केन्� सरकार र स्थानीय 
सरकारसँग समन्वय गर� उिचत काननु, कायर्�व�ध र 
मापदण्ड बनाइनेछ ।  
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�नमार्ण र आपू�तर्का उपाय तथा 
संयन्�को �व�र्न गन� । 

(ख) शहर� केन्�मा �नजी क्षे�लाई उपय�ु सह�ुलयत �दई न्यून 
आय वगर्का ला�ग सलुभ आवासको �वकासमा जोड  
�दइनेछ ।  

(ग) �ामीण क्षे�मा अ�त न्यून आय भएका �वशेष वगर्का ला�ग 
�व�मान जनता आवास कायर्�मलाई पनुरावलोकन गद� 
कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  

(घ) योजनाव� साम�ुहक आवास र सय�ु आवास �वकासको 
अवधारणा �व�र्न ग�रनेछ । 

८. आवास स�हत व्यावसा�यक 
��तष् ठान, रणनी�तक शहर� 
संरचना तथा नयाँ शहर �वकासका 
�निम्त आवश्यक सेवा स�ुवधाय�ु 
जग्गाको ला�ग सहभा�गतामूलक 
जग्गा �वकास प��तको 
कायार्न्वयन गन� । 

(क) �व�मान नी�त, काननु, योजना तथा भवन �नमार्ण 
मापदण्डसँग तादात्म्य हनुे गर� अ�नयोिजत तथा 
अस्वस्थ्यकर बस्तीको �भावकार� व्यवस्थापन ग�रनेछ । 

(ख) अनौपचार�क र अस्वस्थकर बस्तीमा ज�मनको साम�ुहक 
सहभा�गता (ल्याण्ड सेय�रङ) जस्ता प��त अपनाई 
नाग�रकको आवासमा हक र पहुँच सरुिक्षत ग�रनेछ । 

(ग) भौ�तक योजनाले �ाथ�मक�करण गरेका स्थानमा जग्गा 
एक�करण र �नद� िशत जग्गा �वकास कायर्�म जस्ता 
सहभा�गतामूलक जग्गा �वकास कायर्�म कायार्न्वयन 
ग�रनेछ ।  

(घ) जग्गा एक�करण कायर्�मको ला�ग �ा�व�धक इकाई, 
जनशि� र कोषको व्यवस्था ग�रनेछ ।  

(ङ) जग्गा ए�ककरण कायर्�ममा व्यापकता ल्याउन स्थानीय 
सरकारलाई �ा�व�धक र आ�थर्क सहयोग �दान  
ग�रनेछ ।  

९. �नजी क्षे�बाट ग�रने घडेर� 
�वकासलाई स्थानीय सरकारको 
योजना तथा मापदण्ड अनकूुल हनुे 
गर�  �व�र्न गन� । 

(क) शहर� बहालय�ु आवासको गणुस्तर सम्बन्धी मापदण्ड 
तजुर्मा गर� स्थानीय सरकारको समन्वय र समदुायको 
सहभा�गतामा शहर� क्षे�मा बहालय�ु आवासको �व�र्न 
ग�रनेछ ।  

(ख) �नजी क्षे�बाट ग�रने घडेर� �वकासलाई स्थानीय तहमा 
योजना स्वीकृ�तको ���या�ारा �नयोिजत  
ग�रनेछ । 

१०. रािष् �य भवन सं�हताको 
कायार्न्वयनलाई �भावकार� बनाई 
भवन �नमार्णलाई सरुिक्षत 
तलु्याउने । 

(क) रािष् �य भवन सं�हताको कायार्न्वयनको लागी संघ, स्थानीय 
सरकार, र अन्य �नकायसँग सहकायर्  
ग�रनेछ ।  
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(ख) रािष् �य भवन सं�हता र योजना, भवन �नमार्ण, वास्तकुला, 
पूवार्धार तथा वातावरण सम्बन्धी एक�कृत मोडल 
मापदण्डलाई संयोजन गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  

अपेिक्षत उपलिब्ध 
९४.४९ ��तशत घरधरु�मा आधारभतू सेवा स�ुवधा पगेुको हनुे, ४० ��तशत घरधरु�मा नाला/ढल स�ुवधाको 
पगेुको हनुे, जस्ता पाता/आर.�स.�स. भएको घरधरु� ५० ��तशत पगेुको हनुे, सबै स्थानीय तहस�हत 
�देशमा Spatial Structure Plan तजुर्मा तथा कायार्न्वयन भएको हनुे,  ५० ��तशत जनसंख्याले सरुिक्षत 
आवास �योग गरेको हनुे, दईुवटा शहर� आवास को�रडोर क्षे�को �वकास भएको हनुे, ४ वटा शहर� 
क्लस्टर �वकास भएको हनुे, सबै स्थानीय तहका केन्�हरुमा आधारभतू शहर� संरचना �वकास भएको 
हनुे, ६ वटा जग्गा ए�ककरण कायर्�म कायर्न्वयन भएको हनुे, सबै स्थानीय तहमा भवन आचारसं�हता 
लाग ुभएको हनुे, �वराटनगर-धरान लगायतका शहर� को�रडोर क्षे�का �वकास सम्बन्धी प�रयोजनाको 
�वस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन तथा �डजाइन ��तवेदन तयार भई कायार्न्वयनमा आएको हनुे । मेचीनगर-
इनरुवा लगायत शहर� को�रडोरको प�न अध्ययन तथा योजना तजुर्मा भएको हनुे, शहर� योजना, जग्गा 
�वकास तथा व्यवस्थापन कायर्�म र मापदण्ड लाग ुभएको हनुेछ । 

६.२ �सचँाइ तथा जल उत्पन् न �कोप व्यवस्थापन 
६.२.१ �सँचाइ 

पषृ् ठभ�ूम 

सं�वधानमा जल�ोतको बहपुयोगी �वकास गन�, जल उत्पन् न �कोप �नयन्�ण र नद�को व्यवस्थापन गद� 
�दगो र भरपद� �सँचाइको �वकास गन�" राज्यको नी�त रहेको छ ।   

�देशमा कुल ७ लाख ८३ हजार ५९५ हे. जग्गा कृ�ष योग्य ज�मन मध्ये हालसम्म ३ लाख २ हजार 
४५८ हे. मा �सँचाइ स�ुवधा पगेुको छ भने ४ लाख ८१ हजार १३७ हे. भ�ूममा �सँचाइ सेवा उपलब्ध 
गराउन बाँक� रहेको छ । तराईको मखु्य कृ�ष उत्पादन क्षे�मध्ये सनुसर� िजल्लाको क�रब ७५ ��तशत 
जग्गा सनुसर�-मोरङ आयोजना�भ�  पन� भएकोले अ�धकांश भागमा �सँचाइ स�ुवधा पगेुको देिखन्छ भने 
झापामा ५२ ��तशत र मोरङमा ६३ ��तशत �सँचाइ स�ुवधा पगेुको देिखन्छ । सनुसर�-मोरङ �सँचाइ 
आयोजनाको कमाण्ड क्षे� ६८,००० हे. मध्ये बषार्तमा क�रब ४०,००० हे. र �हउँदमा क�रब १५,००० 
हे. भ�ूममा मा� �सँचाइ स�ुवधा पगु्ने गरेको छ । यस बाहेक �देशमा कृषक व्यविस्थत �सँचाइबाट समेत 
जम्मा २,५५,१८० हेक्टर ज�मनमा �सँचाइ स�ुवधा पगेुको पाइन्छ । �देशमा उपलब्ध �सँचाइ स�ुवधाको 
५० ��तशत मा� �सचाइर् स�ुवधा उपयोग भएको देिखन्छ  । 

�मखु समस्या 
�सँचाइ �णाल�को पूणर् क्षमतामा सञ् चालन तथा बा�ै म�हना �सँचाइ स�ुवधा पगु्ने गर� सञ् चालन हनु 
नसक्न,ु �नय�मत ममर्त सम्भार हनु नसक्न,ु कृषक व्यविस्थत कुलोमा प�न स्व:व्यवस्थापन भन्दा �ोतको 
�न�म� सरकार ��तको �नभर्रता बढ्दै जान,ु  �सँचाइ शलु्क उठन नसक्न,ु कृ�ष र �सँचाइ सम्ब� �नकाय 



[123] 

�बच समन्वय कमजोर हनु,ु �सँचाइ सम्बन्धी स�ठनात्मक पनुस�रचना नहनु,ु �ा�व�धक जनशि�को न्यूनता, 
नयाँ ��व�धमा आधा�रत (पोखर�, थोपा, ��प आ�द) �सँचाइको �वस्तार हनु नसक्न,ु परुाना पोखर� ना�सँदै 
जान,ु �व�तुीय �सँचाइ �णाल�को महसलु कृषकले धान् न नसक्न,ु नद�को सतह ग�ह�रने �मले �सँचाइ 
आयोजना �भा�वत हनु ुआ�द आ�द �मखु समस्या हनु।् 

चनुौती 
नयाँ ठूला आयोजना �नमार्ण गनुर्, �सँचाइ �णाल�को लागत उच्च हनु ु, आयोजनाको ला�ग जग्गा �ाप् त 
गनुर्, सवर्याम �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध गराउन,ु अन्तरजलाधार जलस्थानान्तरणको योजना कायार्न्वयन गनुर्, 
पानीको सतह ग�ह�रँदा भ�ूमगत �सँचाइ �भा�वत हनु,ु �सँचाइ आयोजनाको पनुस्थार्पना गनुर्, �सँचाइ 
आयोजनाका ला�ग वनक्ष�े �ाप् त गनुर्, तराईमा भ�ूमगत �सँचाइ �णाल�को यथोिचत �वकास गनुर् आ�द 
�मखु चनुौती हनु ्। 

अवसर 

�सँचाइका ला�ग नद� नाला �शस्त हनु,ु तराईमा भ�ूमगत �सँचाइ �ोतको उपलब्धता, �सँचाइयोग्य कृ�ष 
ज�मनको पयार्प् तता, �सँचाइ �देश र स्थानीय सरकारको �ाथ�मकताको �वषय हनु,ु कृषक व्यविस्थत 
�सँचाइ �णाल� �शस्त हनु,ु �ादेिशक �सँचाइ �देश सरकारको कायर्क्षे�मा पनुर्, सप् तकोशी र यसका 
सहायक नद� तमोर अरूण, सनुकोसी जस्ता नद�मा बहदेुशीय आयोजनाको सम्भावना रहन,ु 
जनसहभा�गताको सम्भावना �शस्त हनु,ु उपभो�ाको स�ाल �वस्तार हनु ुर �सँचाइ सम्बन्धी नवीन ज्ञान 
र ��व�धमा पहुँच बढ्दै जान,ु द�घर्काल�न कृ�ष �वकास रणनी�तमा �सँचाइको �विशष् ट स्थान रहन,ु २५ 
वष� जल�ोत रणनी�त र रािष् �य जल योजनाले जल�ोतको बहपुयोगबारे �न�दर्ष् ट गनुर् आ�द �मखु अवसर 
हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच 

व्यविस्थत �सँचाइ, उन् नत कृ�ष : सम�ृ �देश सखुी �देशवासी । 

ल�य 

कृ�ष योग्य भ�ूममा �दगो र भरपद�  �सँचाइ स�ुवधाको �वस्तार  भएको हनुे । 

उ�शे्य 

१. �सँिचत क्षे�को �वस्तार गनुर् । 
२. �व�मान �सँचाइ आयोजनाको पूणर् उपयोग गनुर् । 
३. कृषक व्यविस्थत �सँचाइ �णाल�लाई सदुृढ�करण गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. तराईमा ठूला र मझौला तथा 
पहाड र उच्च भागमा मझौला र 
साना �सँचाइ �णाल�को �वकास 
गन� । 

(क) �नमार्णाधीन तथा �मागत आयोजनालाई सम्प� गनर् 
�ाथ�मकता �दइनेछ ।  

(ख) जनसहभा�गताका उच्च सम्भावना भएका मझौला र साना 
�सँचाइ आयोजनाको �नमार्णमा �ाथ�मकता �दइनेछ ।  
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(ग) कृ�ष उपजको बढ� सम्भावना भएका पकेट क्षे�मा 
�ाथ�मकताका साथ �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध  
गराइनेछ ।  

(घ) साना मध्यम आयोजनाका ला�ग स्थानीय पारम्प�रक मूल, 
कुलो, खोल्सालाई एक-आपसमा जोडेर बहआुया�मक 
�सँचाइ �णाल�को �वकास ग�रने छ ।  

(ङ) तराईमा सम्भाव्य ठूला �सँचाइ आयोजना तथा 
अन्तरजलाधार जलस्थानान्तरण जस्ता बहूउ�ेश्यीय 
आयोजना प�हचान र �नमार्णमा संघीय सरकारसँग समन्वय 
ग�रनेछ ।  

(च) �समसार क्षे�मा बहउु�ेश्यीय (खानेपानी, �सँचाइ, 
माछापालन, पयर्टन, जलाधार संरक्षण) आयोजनाको 
�वकास ग�रनेछ । 

२. सतह �सँचाइको पहुँच नपगु्न े
स्थानमा नयाँ ��व�धमा आधा�रत 
�सँचाइ �णाल�को �वकास गन� । 

(क) �सँचाइको �दगो �ोत नभएका कृ�ष क्षे�मा भ�ूमगत तथा 
उपय�ु नयाँ ��व�ध अवलम्बन गर� �सँचाइ स�ुवधा 
उपलब्ध गराइनेछ ।  

(ख) �व�तु र सोलार जस्ता नया ��व�ध उपयोग गर� न�द 
�कनारामा �सँचाइ स�ुवधा �वस्तार  
ग�रनेछ । 

३. �व�मान �सँचाइ �णाल�को 
�नय�मत ममर्त सम्भार र 
पनुस्थार्पना गन� । 

(क) �सँचाइ �णाल�मा �व�तु पहुँच परु् याउनकुा साथै उपयोग 
हनुे �व�तु महसलुको आधारभतू शलु्क तथा �व�तु उपभोग 
शलु्कमा छुटको व्यवस्था �मलाइनेछ ।  

(ख) सनुसर�-मोरङ �सँचाइ आयोजनाको कुनै एउटा शाखा नहर 
�णाल�मा �देश सरकारको अनदुान सहयोगमा नवीकरण 
सधुार तथा कमाण्ड ए�रया डेभलपमेन्टको कायर्�म 
आयोजनाको ढाँचामा लाग ुग�रनेछ ।  

(ग) नयाँ तथा �व�मान �सँचाइ आयोजनाको ममर्त सम्भार तथा 
�दगो व्यवस्थापनको ला�ग सरकारले �वउपुजँी �दई लाभका 
आधारमा उपभो�ाको योगदान रहने गर� ममर्त सम्भार 
कोषको स्थापना गर� उपभो�ालाई नै िजम्मेवार  
बनाइनेछ ।  

(घ) साना तथा मझौला �सँचाइ आयोजनाको पनुस्थार्पनामा 
सम्बिन्धत उपभो�ा स�म�त प�रचालन गर� �निश् चत 
अनदुानको व्यवस्था ग�रनेछ ।  
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(ङ) परम्परा देिख कृषक�ारा �नमार्ण र सञ् चालन हुँदै आएका 
�सँचाइ �णाल�को �दगो व्यवस्थापनमा उपभो�ालाई 
�ा�व�धक सहयोग ग�रनेछ ।  

(च) �संिचत क्षे�को उत्पादकत्व व�ृ�को अनपुातमा �सँचाइ सेवा 
शूल्क �नधार्रण गर� जल उपभो�ा संस्थाहरुको मातहतमा 
ममर्त सम्भार कोष खडा ग�रनेछ ।  

(छ) उत्कृ� कृषक व्यविस्थत �सँचाइ �णाल�को मूल्या�न गर� 
परुस्कृत गनर्का साथै �ाप् त ज्ञानको हस्तान्तरण गन� 
व्यवस्था �मलाइनेछ । 

४. संस्थागत सदुृढ�करण तथा 
अन्तरसरकार र अन्तर �नकाय 
समन्वय �भावकार� बनाउने । 

(क) �सँचाइ �णाल� �वस्तार भएको कृ�ष योग्य ज�मनको अन्य 
�योजनमा रूपान्तरण हनु नपाउने गर� काननुी व्यवस्था 
ग�रनेछ । 

(ख) स्थानीय समदुायलाई �सँचाइको पानी उपयोग र न्यायपूणर् 
�वतरण सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लाग ु गनर् सहयोग  
ग�रनेछ ।  

(ग) �सँचाइ र कृ�ष सम्ब� �नकाय �बच समन्वय र सहकायर् 
गन� व्यवस्था ग�रनेछ ।  

अपेिक्षत उपलिब्ध 
४५ ��तशत कृ�ष योग्य भ�ूममा �सँचाइ स�ुवधा पगेुको हनुे, �संिचत क्षे� �वस्तार भई ३ लाख ४५ हजार 
हेक्टर पगेुको हनुे, �व�मान �सँचाइ �णाल�मा सधुार भई उपयोग ६० ��तशत पगेुको हनुे, कृषक 
व्यविस्थत �सँचाइ �णाल� �वस्तार भइ २ लाख ६० हजार पगेुको हनुे, नवीन �सँचाइ �णाल�को �योग 
भएको हनुेछ । 

६.२.२ जलउत्पन् न �कोप व्यवस्थापन 

पषृ् ठभ�ूम 

जल उत्पन् न �कोपको क्ष�ेमा �हम�ंृखलामा हनु सक्ने सम्भाव्य �हमप�हरोदेिख पहाडमा जाने प�हरो, नद� 
खोलामा आउने बाढ�, जग्गा कटान र बस्ती डुबानसम्मका �वषय पदर्छन ्। सं�वधानले "जल उत्पन् न 
�कोप �नयन्�ण र नद�को व्यवस्थापन गद� �कोप जोिखम न्यूनीकरण गन� नी�त अवलम्बन गरेको छ । 
यस �देशमा जल उत्पन् न �कोपका दृिष् टले जोिखम य�ु �ब�रङ, कनकाई, रतवुा, मावा, कमल आ�द 
नद� तथा ताप्लेजङुको हाङ्देवा लगायतका प�हरो, �हमाल� �ंृखलामा �हमताल �वस्फोटको खतरामा  
छन ् । जनताको तटबन्ध �वशेष कायर्�म एवम ् �नय�मत नद� �नयन्�ण कायर्�म अन्तगर्त नद� 
�नयन्�णतफर्  २६५० �क.�म. मा कायर् गनुर् पन� ल�य रहेकोमा १६८ �क.�म. मा मा� तटबन्ध �नमार्ण 
भएको छ । यस कायर्�म अन्तगर्त ३० वटा मखु्य नद� समेटेको छ । 
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जलउत्पन् न �कोपबाट वा�षर्क असत ११७५ प�रवार �भा�वत भएको पाइर्न्छ । �देशमा हाल सम्म 
१६८ �क.मी तटबन्ध �नमार्ण भएको छ भने ५ वटा प�हरो �नयन्�ण ग�रएको, १० ��तशत खचर् 
Bioengineering मा खचर् गन� ग�रएको देिखन्छ ।  कोशी नद�मा बाढ� सूचना �णाल� जडान भएको छ। 

�मखु समस्या 
जल उत्पन् न �कोप व्यवस्थापन सम्बन्धी �देशको अ�धकार स्पष् ट नहनु,ु कायर्�व�ध तयार भइ नसक्न,ु 
संस्थागत र जनशि� व्यवस्था पयार्प् त नहनु,ु �ा�व�धक जनशि�को कमी र अ�निश् चतता, जोिखम नक्सा�न 
नहनु,ु �वज्ञताको कमी, प�हरो रोकथाममा खासै पहल नहनु ुआ�द �मखु समस्या हनु ्। । 

चनुौती 
�कोप सम्भाव्य क्षे�को नक्सा�न गनुर्, जोिखम सूचना �णाल�को व्यवस्था गनुर्, अत्या�धक नद� नाला र 
प�हरोजन्य जोिखम �नयन्�णका लागी आ�थर्क �ोतको व्यवस्थापन गनुर्, जलाधार क्षे�को संरक्षण गनुर्, 
नद� दोहन र अ�त�मण रोक्न,ु वनक्षे�को �वनाश हुँदै जान,ु जोिखमय�ु क्षे�मा बस्ती �वकास हनु,ु 
पूवार्धार �नमार्ण पूवर् वातावरण र जोिखम पक्षको अध्ययन गन� प�रपाट� स्था�पत गनुर् आ�द �मखु चनुौती 
हनु ्। 

अवसर 

�कोप व्यवस्थापनको कायर् �देश र स्थानीय सरकारको कायर्क्षे� र �ाथ�मकतामा पनुर्, जनसहभा�गताको 
सम्भावना रहन,ु जनताको तटबन्ध जस्ता संघीय सरकारका कायर्�म �देशमा रहन,ु �दगो �वकासका 
जलाधार तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी ल�य स्थानीयकरण हनु,ु वातावरण र �कोप व्यवस्थापन 
सम्बन्धी जनचेतना बढन ुआ�द �मखु अवसर हनु ्।  

क्ष�ेगत सोच 

जल उत्पन् न �कोप जोिखम न्यूनीकरण, सरुिक्षत जीवन । 

ल�य 

जल उत्पन् न �कोपजन्य धन जनको क्ष�त न्यूनीकरण भएको हनुे । 

उ�शे्य 

जल उत्पन् न �कोप न्यूनीकरण गद� नद� कटान तथा बाढ� प�हरोजन्य क्ष�त कम गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्�न�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. जल उत्पन् न �कोपको जोिखम 
घटाउने । 

(क) जलाधार क्षे� लिक्षत संरक्षणका कायर्�म सञ् चालन 
ग�रनेछ ।  

(ख) �कोप जोिखम क्षे�को अध्ययन गर� जोिखम नक्सा�न 
ग�रनेछ ।  

(ग) �हमताल, जलवाय ु प�रवतर्न सम्बन्धमा अनसुन्धान  
ग�रनेछ ।  
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(घ) उच्च जोिखमय�ु �हमतालहरूको जोिखम न्यूनीकरणका 
कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ ।    

(ङ) नद� कटान तथा प�हरोजन्य जोिखम क्षे�बाट सरुिक्षत 
स्थानमा योजनाब� रूपमा बस्तीको स्थानान्तरण ग�रनेछ 
र त्यस्ता जोिखमय�ु स्थानमा पनु: बस्ती बसाउने �मलाई 
�नयन्�ण ग�रनेछ ।   

(च) जोिखम सूचना तथा पूवर् सूचना �णाल�को जडान  
ग�रनेछ ।  

(छ) नद� �कनार र प�हरो जोिखमजन्य क्षे�को संरक्षणका ला�ग 
बायो इिन्ज�नय�रङ ��व�ध समेतको उपयोग ग�रनेछ ।  

(ज) अ�तसङ्��मत क्षे�मा �मशः तटबन्ध �नमार्ण गद� 
ल�गनेछ ।  

(झ) नद� �नयन्�ण र प�हरो रोकथामका ला�ग स्थानीय रैथाने 
��व�धलाई �ोत्साहन ग�रनेछ ।  

(ञ) पूवार्धार �नमार्णमा जोिखम पक्षको अध्ययन अ�नवायर् 
गराइनेछ । 

(ट) ठूला नद�हरूमा बाढ�को पूवर् सूचना �णाल�को स्थापना 
ग�रनेछ ।  

(ठ) �कोप जोिखम सचेतना अ�भयान सञ् चालन ग�रनेछ । 

२. संस्थागत सदुृढ�करण र 
अन्तरसरकार समन्वय गन� । 

(क) जनताको तटबन्ध’ कायर्�मलाई �ाथ�मकताका साथ 
सञ् चालन गनर् र यसको क्षे� �वस्तार गनर् संघीय सरकार 
सँग समन्वय ग�रनेछ ।  

(ख) नद�जन्य सामा�ी स�लन तथा व्यविस्थत उपयोगका ला�ग 
कायर्�व�ध बनाई लाग ुग�रनेछ । 

(ग) समदुायमा आधा�रत जोिखम न्यूनीकरण कायर्�म 
सञ् चालनका लागी स्थानीय सरकारलाई सहयोग  
ग�रनेछ ।  

(घ) �देश, िजल्ला र स्थानीय तहका �कोप व्यवस्थापन 
स�म�तसँग समन्वय र क्षमता �वकास ग�रनेछ ।  

(ङ) �देश �सँचाइ �नद�शनालय अन्तगर्त जल उत्पन् न �कोप 
महाशाखा स्थापना गर� आवश्यक जनशि� व्यवस्था 
ग�रनेछ ।  
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(च) �कोप जोिखम क्षे�का स्थानीय बा�सन्दालाई स्थानीय 
सरकारको सहकायर्मा जोिखमबाट बच्ने र आकिस्मक 
व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता �वकास ग�रनेछ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध 
जलउत्पन् न �कोप �नयन्�ण गरुु योजना तयार भएको हनुे, जोिखम क्षे� प�हचान भई नक्सा�न भएको 
हनुे, जलउत्पन् न �कोपबाट �भा�वत १६७५ प�रवार पनुर्स्था�पत भएको हनुे, बाढ� जोिखमय�ु नद�हरूमा 
३०० �क.�म. तटबन्ध �नमार्ण भएको हनुे, ३० वटा प�हरो रोकथाम भएको हनुे, २० वटा बाढ�बाट 
जोिखममा परेका बस्तीहरूको संरक्षण भएको हनुे, �मखु ६ वटा नद�मा बाढ� पूवर् सूचना �णाल� स्थापना 
भएको  हनुे, �मखु नद�मा बाढ� सूचना �णाल� स्थापना भएको हनुे, संस्थागत व्यवस्था र िजम्मेवार� 
तो�कएको हनुे, नद�जन्य पदाथर्को स�लन र उपयोग सम्बन्धी कायर्�व�ध �नमार्ण भई कायार्न्वयनमा 
आएको हनुेछ । 

६.३ ऊजार् 
६.३.१ जल�व�तु 

पषृ् ठभ�ूम 

जल�ोत यस �देशको �चरु आ�थर्क �वकासको सम्भावना भएको क्षे� हो । सं�वधानले जल�ोतको 
बहपुयोगी �वकास गन�, नवीकरणीय ऊजार्को उत्पादन तथा �वकास गद� नाग�रकका आधारभतू आवश्यकता 
प�रपू�तर्का ला�ग सपुथ र सलुभ रूपमा भरपद� ऊजार्को आपू�तर् गन� तथा ऊजार्को समिुचत �योग गन� 
कुरा �नद� िशत गरेको छ । �देश स्तरको �व�तु, �सँचाइ र खानेपानी सेवा �देश सरकारको अ�धकार 
सूचीमा रहेको छ । �देश सरकारले जल�ोतको योजना तजुर्मा गदार् खानेपानी, �सँचाइ, �कृ�त अनकूुलन 
पयर्टन तथा मत्स्यपालन र जल�व�तु गर� चार वगर्मा �ाथ�मकता �म �नधार्रण गरेको छ । 

यस �देशमा नपेालको जल�ोतको जलाधार क्षे�को २८ ��तशत भन्दा बढ� क्ष�े रहेको छ । नेपालबाट 
बग्ने  वा�षर्क औसत २२४ अबर् घन�मटर जलमध्ये २२ ��तशत भन्दा बढ� (४९.१३ अबर् घन�मटर) 
पानी यसै �देश भएर बग्दछ । यस �देशको क्ष�ेमा क�रब ३४,००० मे.वा. जल�व�तु उत्पादनको 
सम्भावना रहेको छ । यस �देशका ७ िजल्लामा स�ा�लत ११ वटा स-साना प्लान्टबाट १२१ मे.वा. 
�व�तु उत्पादन भई हाल १२९ मे.वा. �व�तु अपगु रहेको देिखन्छ। क�रब १,१२० मे.वा. �व�तु शि� 
क्षमताका ४० वटा आयोजना उत्पादन अनमु�त �लई �नमार्णको चरणमा छन ्भन े४०६७ मे.वा. क्षमताका 
८६ वटा आयोजनाले सव�क्षण अनमु�त पाएका छन ्। यी दबैुलाई जोड्दा यस �देशमा �ढलो चाँडो 
५,१८७ मे.वा. �व�तु शि� उत्पादन हनु सक्ने अवस्था देिखन्छ । ९१.४ ��तशत प�रवारको �व�तु 
सेवामा पहुँच पगेुको छ । 

�मखु समस्या 
�व�तुसँग सम्बिन्धत संस्थागत संरचना तयार भई नसक्न,ु प�हचान ग�रएका ठूला आयोजनामा पहुँच मागर् 
नहनु,ु PPA सम्झौतामा �वलम्ब हनु,ु बढ्दो माग धान् न नसक्न,ु थ�ुै �ामीण भेगमा �व�तुको पहुँच नहनु,ु 
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जग्गा अ�धकरणमा �ववाद भई �वलम्ब हनु,ु वातावरणीय अध्ययन स्वीकृ�तमा अत्या�धक समय लाग्न,ु 
�व�तु चहुावट हनु,ु स-साना जल�व�तु आयोजनाको ममर्त सम्भार र पनुरुत्थान हनु नसक्न,ु �सारण 
लाइनको अपयार्प् तता, �व�तु उत्पादन र �चारण आयोजनामा स्थानीय अवरोध हनु,ु �व�तु अनमु�त प� 
�लई ओगट्ने �विृ� रहन,ु सेवा गणुस्तर�य नहनु ुआ�द �मखु समस्या हनु ्। 

चनुौती 
बढ्दो मागलाई प�रपू�तर् गनुर्, अनमु�त �ाप् त आयोजनाको �नमार्ण गराउन,ु उच्च �व�तु आयोजना लागत 
अनसुारको �ोत व्यवस्थापन गनुर्, �नमार्णा�धन आयोजना समयमै सम्प� गनुर्, �व�तु चहुावट रोक्न,ु �व�तु 
नपगेुका �ामीण क्षे�मा �व�तुीकरण गनुर्, जग्गा अ�धकरण र वातावरणीय अध्ययन स्वीकृ�तको ���यालाई 
�तु ग�तमा सम्प� गनुर्, �व�तु आयोजनामा स्थानीय जनताको लागत साझेदार� स�ुनिश् चत गनुर्, �नमार्ण 
लागत पुजँी तथा ब्याजदरमा तरलता बढ� हनु,ु पहुँच सडकको �नमार्ण गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्। 

अवसर 

�हमक्षे�बाट बग्ने नद� तथा अन्य स्थायी पानीको �ोत भएका नद� नालाको �ाचयुर्ता हनु,ु मा�थल्लो 
अरूण �प�कङ आर-ओ-आर, तमोर जलाशय, दधुकोशी जलाशय जस्ता क्षमताशील आयोजना रहन,ु 
सरकारको �ाथ�मकताको क्षे� हनु ु , स्थानीयको लगानी आकषर्ण हनु,ु ५,००० मे.वा. भन्दा बढ� 
क्षमताको अनमु�त �लई सकेको अवस्था हनु,ु अन्तद�शीय �सारण लाइनको �नमार्ण अगाडी बढ्न,ु 
जल�ोतको प�रमाण र वा�षर्क f।ow variation मा अनकूुलता रहन,ु �व�तुको आन्त�रक बजार व�ृ� हुँदै 
जान ुआ�द �मखु अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच 

�देशको सम�ृ�को आधार : जल�व�तुको �वकास । 

ल�य 

जल�व�तुको उत्पादन र पहुँच व�ृ� भएको हनुे । 

उ�शे्य 

�देशमा �व�तु उत्पादन,�सारण र �वतरण क्षमता व�ृ� गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. जल�व�तु क्षे�मा लगानी बढाई 
उत्पादन व�ृ� गन� । 

(क) उत्पादन अनमु�तप� �दान भई �नमार्णमा गएका 
आयोजनालाई �न�दर्ष् ट समयमै सम्पन् न गन� गराइनेछ ।  

(ख) सभ� अनमु�तप� �दान भइ �वस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन 
(DFS) को �ममा �वेश गरेका आयोजनालाई �नमार्णको 
चरणमा ल�गनेछ ।  

(ग) "�देशको पानी, �देशकै जनताको लगानी" अनरुूप तमोर, 
अरूण र सनुकोशी लगायत नद� बे�सनमा एक-एक वटा 
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रणनी�त कायर्नी�त 

दईु-दईु सय मे.वा. का प�रयोजना �देश गौरवको 
आयोजनाको रूपमा कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  

(घ) पूणर् वा अधर्जलाशयय�ु किम्तमा एउटा आयोजना 
अध्ययन गर� �नमार्णका ला�ग संघीय सरकारसँग समन्वय 
ग�रनेछ । 

(ङ) �पउने पानी, �सँचाइ, स�हतको बहूउ�ेश्यीय �व�तु 
आयोजनालाई �ाथ�मकता �दइनेछ ।  

२. �व�तु �सारण र �वतरण व्यवस्था 
�भावकार� बनाउने । 

(क) संघीय सरकारसंगको सहकायर्मा �नयार्तमखुी आयोजनाका 
ला�ग उच्च क्षमताको डे�डकेटेड �सारण लाइन �नमार्ण 
ग�रनेछ ।  

(ख) �व�तु �सारण �स को�रडोर �नमार्णमा सहकायर् ग�रनेछ 
।  

(ग) �व�तु उत्पादन र �सारण लाइन �नमार्ण आयोजनामा देखा 
पन� बाधा अड्चन (समस्या) तथा चनुौतीलाई �ाथ�मकताका 
साथ समाधान गनर् �ादेिशक संयन्� �नमार्ण ग�रनेछ ।  

(घ) �व�तु चहुावट �नयन्�णमा समदुाय प�रचालन गर� 
�भावकार� बनाइनेछ ।  

(ङ) �व�तु नपगेुका �ामीण क्षे�मा लागत सहभा�गतामा �व�तु 
�वतरण ग�रनेछ ।  

(च) सामदुा�यक �व�तुीकरण अ�भयानलाई �ाथ�मकता पूवर्क 
सञ् चालन ग�रनेछ । 

३. अन्तरसरकार समन्वय गर� �व�तु 
उत्पादक र �वतरक संघ संस्थाको 
क्षमता अ�भव�ृ� गन� । 

(क) �व�तु उत्पादन, �सारण र �वतरण सम्बन्धमा 
अन्तरसरकार, �व�तु �ा�धकरण, सहकार� तथा समदुाय, 
�नजीक्षे� आ�दसँग समन्वय ग�रनेछ ।  

(ख) तमोर जलाशय (७६२ मे.वा.), दधुकोशी जलाशय (८०० 
मे.वा.), मा�थल्लो अरूण �प�कङ आर.ओ.आर (७२५ 
मे.वा.), �कमाथा�ा अरूण �प�कङ आर.ओ.आर (४५० 
मे.वा.), अरूण- ४ �प�कङ आर.ओ.आर (३७२ मे.वा.) 
तथा तल्लो अरूण �प�कङ आर.ओ.आर (६७९ मे.वा.) 
जस्ता ठूला आयोजना कायार्न्वयनमा संघीय सरकार र 
�नजीक्षे��बच समन्वय ग�रनेछ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध 
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१,५०० मे.वा. �व�तु उत्पादन हनुे, शत ��तशत घरधरु�मा �व�तु सेवा पगेुको हनुे, �व�तु �वतरणको 
चहुावट १४ ��तशतमा �स�मत भएको हनुे, १० वटा  जल�व�तु आयोजना �नमार्ण शरुु भएको हनुेछ । 

६.३.२ सौयर् तथा अन्य नवीकरणीय ऊजार् 
पषृ् ठभ�ूम 

नवीकरणीय ऊजार् भन् नाले सौयर् ऊजार्, वाय ुऊजार्, बायो ग्याँस आ�दलाई �मखु रूपमा �लन स�कन्छ । 
नवीकरणीय ऊजार्ले देशको ऊजार्को आवश्यकता परुा गनर् मह�वपूणर् प�रपूरकको भ�ूमका खेल्न सक्छ 
। सं�वधानले नवीकरणीय ऊजार्को उत्पादन तथा �वकास गद� नाग�रकको आवश्यकता प�रपू�तर्का ला�ग 
सपुथ र सलुभ रूपमा भरपद� ऊजार् आपू�तर् स�ुनिश् चत गन� तथा ऊजार्को समिुचत �योग गन� भन् ने व्यवस्था 
रहेको छ ।  

यस �देशमा खाना पकाउन �योग हनुे इन्धनका �ोतहरूको अवस्था हेदार् सबैभन्दा धेरै दाउरा (६७.५ 
��तशत) को �योग भएको देिखन्छ । ऊजार् उपभोगमा सौयर् तथा अन्य नवीकरणीय ऊजार्को अनपुात 
२ ��तशत रहेको छ । �देशमा ९ हजार प�रवारले नवीकरणीय ऊजार्को उपयोग गरेको देिखन्छ । 

�मखु समस्या 
नवीकरणीय ऊजार्को सम्भाव्यता र �व�मान आपू�तर् सम्बन्धी तथ्या� नहनु,ु नवीकरणीय ऊजार्लाई रािष् �य 
�सारणमा आब� गनर् नसक्न,ु नवीकरणीय ऊजार् सम्बन्धी स्पष् ट नी�त तथा योजना तजुर्मा नहनु,ु ��व�ध 
एवम ्�ा�व�धक ज्ञानको पहुँचमा कमी, नवीकरणीय ऊजार् सम्बन्धी नी�तगत अस्पष् टता रहन ुआ�द �मखु 
समस्या हनु ्।  

चनुौती 
नवीकरणीय ऊजार्का सम्भा�वत क्षे� र क्षमताको अध्ययन गनुर्,सबल स�ठनात्मक व्यवस्था र जनशि�को 
व्यवस्था गनुर्, नवीकरणीय ऊजार्का ठूला �कृ�त र व्यावसा�यक उत्पादनलाई �प.�प.ए. गर� रािष् �य 
�सारणमा आब� गनुर्, नवीकरणीय ऊजार्का सामा�ीको उत्पादन गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्। 

अवसर 

नेपालमा सौयर्, वाय,ु बायोग्याँस आ�दको �शस्त सम्भावना रहन,ु वैकिल्पक ऊजार्को उत्पादनलाई नयाँ 
व्यवसायका रूपमा �लन स�कने अवस्था हनु,ु �ाकृ�तक �ोत मा�थको अ�नयिन्�त दोहन �नयन्�ण गर� 
वातावरण संरक्षण गनर् सक्ने तहगत सरकारको गठन हनु ुआ�द �मखु अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच 

स्वच्छ ऊजार् सरल जीवन : उत्पादन व�ृ� वातावरण अनकूुलन । 

ल�य 

सौयर् तथा अन्य नवीकरणीय ऊजार्को �वकासबाट ऊजार् आपू�तर्मा योगदान व�ृ� हनुे   ।  

उ�शे्य 

�व�तु आपू�तर्मा अन्य नवीकरणीय ऊजार् माफर् त �व�तु पहुँच परु् याउन ु।  
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रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. सौयर् तथा अन्य नवीकरणीय 
ऊजार्को उत्पादन र �वतरण 
बढाउने । 

(क) नवीकरणीय ऊजार् सम्बन्धी नी�त, काननु, मापदण्ड, 
संरचनात्मक व्यवस्था, सीप �वकास  ग�रनेछ ।  

(ख) �नजी क्षे�को समेत सहकायर्मा नवीकरणीय ऊजार्को 
सम्भा�वत क्षे�को प�हचान, छनौट तथा �ाथ�मक�करण 
ग�रनेछ ।  

(ग) समदुायमा आधा�रत लघ ुजल�व�तु आयोजना सञ् चालनका 
ला�ग स्थानीय सरकारसँगको सहकायर्मा मापदण्ड बनाई 
अनदुान उपलब्ध गराइनेछ ।  

(घ) फोहरमैला व्यवस्थापनबाट बायो ग्याँस र �व�तु 
उत्पादनका ला�ग आवश्यक सहकायर् गर� योजना 
सञ् चालन ग�रनेछ ।  

(ङ) व्यवसायीलाई �ोत्साहन गर� नवीकरणीय ऊजार्को 
व्यावसा�यक एवम ् व्यापा�रक उत्पादन  
बढाइनेछ ।  

(च) ठूला जल�व�तु आयोजनाको ��ड नपगेुको �ामीण बस्तीमा 
वैकिल्पक ऊजार्को �वकास गर� पयार्प् त मा�ामा �व�तु 
सेवा परु् याइनेछ ।  

(छ) जल�व�तु नपगेुको क्षे�मा �सँचाइ, खानेपानी, सडक ब�ी 
र �ा�फक ब�ीको ला�ग नवीकरणीय ऊजार्को उपयोग 
ग�रनेछ ।  

(ज) ठूला र फरा�कला सरकार� ज�मनमा जस्तै : �सँचाइ नहर, 
ठूला भवन, ठूला नद�को �कनार, ठूला पाखो र �भरालो 
ज�मनको प�हचान गर� ती क्षे�मा वैकिल्पक ऊजार्को 
उत्पादन गनर् �ोत्साहन ग�रनेछ ।  

(झ) तराईमा �सँचाइ तथा खानेपानीको क्षे�मा भ�ूमगत जल 
�नकाल्नको ला�ग नवीकरणीय ऊजार्को �योग ग�रनेछ ।  

अपेिक्षत उपलिब्ध 

क�रब २९,७०० घरधरु�मा बायो ग्याँस प्लान्ट जडान भएको हनुे, ऊजार् उपभोगमा सौयर् तथा अन्य 
नवीकरणीय ऊजार्को अनपुात ३ ��तशत पगेुको हनुे, ऊजार् उपभोगमा नवीकरणीय ऊजार्को �योग २८ 
��तशत व�ृ� भएको हनुे, घरेल ुसौयर् ब�ीको संख्या १६,००० पगेुको हनुे, सधुा�रएको चलुोको संख्या 
२५,५०० पगेुको हनुेछ । 

  



[133] 

६.४ यातायात पूवार्धार �वकास तथा यातायात व्यवस्थापन 
पषृ् ठभ�ूम 

राज्यको नी�तमा वातावरण अनकूुल ��व�धलाई �ाथ�मकता �दँदै सावर्ज�नक यातायातलाई �ोत्साहन र 
�नजी यातायातलाई �नयमन गर� यातायात क्षे�लाई सरुिक्षत, व्यविस्थत र अपा�ता भएका व्यि� अनकूुल 
बनाउने कुरा उल्लेख भएको छ । सं�वधानमा �देश लोक मागर् �देशको कायर्क्षे� �भ� रहेको छ ।  

सडक सञ् जालको हकमा यस �देशमा रणनी�तक सडक २,३८९.०८ �क.�म., िजल्लास्तर�य सडक 
५,७१५.४१ �क.�म., �ामीण सडक ६,१२१.६४ �क.�म. रहेको छ । यसर� �देशमा कुल 
१४,२२६.१३ �क.�म. सडक सञ् जाल रहेको छ । उ� सडकमध्ये कालोप�े १,५४४.६६ �क.�म., 
खण्डािस्मथ २,९१७.६३ �क.�म. र किच्च सडक ९,७६३.८४ �क.�म. रहेको छ । कालोप�े सडकको 
सडक घनत्व ��त १०० वगर् �क.�म. मा ६ �क.�म. रहेको छ ।  रािष् �य झोल�ुे पलु अ�भलेख अनसुार 
�देश १ मा १,७१५ वटा झोल�ु ेपलुको �नमार्ण भएको छ । यो संख्या देशमा भएको पलुको कुल 
संख्याको लगभग २० ��तशत हो र �देश ४ प�छको दो�ो उच्च झोल�ुे पलु घनत्व भएको �देश  
हो । यस �देशमा वा�षर्क औसत ६८ वटा पलु �नमार्ण हनुे गरेको छ। �देशमा झण्डै ९०० वटा 
नद�/खोलानाला अविस्थत भएका कारण झोल�ुे पलुको आवश्यकता तथा माग उच्चतम छ ।  

�मखु समस्या  
�देश सडक गरुुयोजना नहनु,ु �देशस्तरका सडकको प�हचान नहनु,ु �वस्ततृ योजना अध्ययन �वना नै 
सडक �नमार्णमा जान,ु सडक �नमार्ण लागत अत्या�धक हनु,ु वातावरणीय र �वपद् जोिखम पक्ष उपेिक्षत 
हनु,ु टु�े योजनाको संख्या अत्या�धक हनु,ु योजना र �व�नयोिजत बजेटको �बचमा तालमेल नहनु,ु जग्गा 
�ािप् तमा क�ठनाइ हनु,ु सडक मापदण्ड स�ुनिश् चत भइ नसक्न,ु सडक रेखा�नमा मतैक्यता नहनु,ु 
शहर�करण र सडक �वकास �बच तादात्म्य नहनु,ु झोल�ुे पलु सम्बन्धमा तहगत िजम्मेवार� र कायर् 
�वभाजन स्पष् ट नहनु ुआ�द �मखु समस्या हनु ्। 

चनुौती 
अन्तरसरकार �बच सडकको अ�धकारक्षे� स्पष् ट पानुर्, सबै पा�लका केन्�सम्म सवर्याम चल्ने सडक 
स�ुवधा परु् याउन,ु क�ठन भौगो�लक धरातलमा बनाउन ुपन� सडकमा हनुे ठूलो लगानीलाई �ोत व्यवस्थापन 
गनुर्, सडक सम्बन्धी सक्षम संस्थागत संरचनाको �नमार्ण र व्यवस्थापन गनुर्, सडक अ�त�मण हटाउन,ु 
सबै �ामीण सडकको स्तरोन् न�त गर� सवर्याम सडक सञ् चालन गनुर्, �व�मान सडकको ममर्त सम्भार, 
पनुस्थार्पन र �दगो व्यवस्थापन गनुर्, आवश्यकता अनसुार सडक पलुको �नमार्ण गनुर् आ�द �मखु चनुौती 
हनु ्।  

अवसर 

तीनै तहका सरकारको �ाथ�मकतामा पनुर्, जनसहभा�गता जटु्ने अवसर हनु,ु सबै राजनी�तक दल र 
जन��त�न�धको �ाथ�मकताको �वषय रहन,ु �ाय: सबै िजल्ला र सा�वकका नगरपा�लका�ारा यातायात 
गरुुयोजना �नमार्ण भएको हनु,ु सडक �नमार्ण सम्बन्धी संस्थागत क्षमता र अनभुव हनु ु , झोल�ुे पलु 
�नमार्णमा जनसहभा�गता उच्च हनु ु,  झोल�ुे पलु �नमार्णका ला�ग चा�हने सफल ��व�ध तथा ���या 
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(norms / standard / modalities) उपलब्ध तथा �योगमा रहन,ु झोल�ुे पलु �नमार्णबाट कम लगानीमा 
उच्चतम ��तफल पाइने अवस्था हनु ुआ�द �मखु अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच  

�देश सम�ृ�को आधार : सबै पा�लकामा यातायातको पूवार्धार । 

ल�य 

सबै पा�लका केन्�सम्म सवर्याम सडक एवम ्�मखु पयर्टक�य स्थल सम्म अन्य यातायात पूवार्धार पगेुको 
हनुेछ ।  

उ�शे्य  

१. सबै पा�लकालाई गणुस्तर�य सवर्याम सडकसँग आब� गनुर् । 
२. �व�मान सडकलाई स्तरोन् न�त गर� सवर्याम चल्ने बनाउन ु। 
३. यातायात व्यवस्थापन �णाल� �भावकार� बनाउन ु। 
४. वैकिल्पक यातायातको �वकास गनुर् ।  

रणनी�त तथा कायर्नी�त 
रणनी�त कायर्नी�त 

१. सडक �वकास योजना �नमार्ण गर� 
कायार्न्वयन गन� । 

(क) �ादेिशक सडक ऐन, �नयम र मापदण्ड �नमार्ण ग�रनेछ ।  
(ख) �देशस्तरको सडकको प�हचान, वग�करण र 

�ाथ�मक�करण ग�रनेछ ।  
(ग) �देश सडक गरुुयोजना र �ाथ�मकतामा आधा�रत लगानी 

योजना �नमार्ण ग�रनेछ ।  
(घ) सडक क्षे�मा परेका जग्गाको स्वा�मत्व सडकको नाममा 

ल्याइनेछ ।  
(ङ) उ�र-दिक्षण नाका जोड्ने सडक स्तरोन् न�त ग�रनेछ । 
(च) सबै पा�लकालाई निजकको रणनी�तक सडक वा कालोप�े 

�ादेिशक सडकसँग जो�डनछे ।  
(छ) �देश स्तरको सडकसँग आब� स्थानीय सडकको �दगो 

व्यवस्थापनको ला�ग स्थानीय तहसँग समन्वय ग�रनेछ । 
(ज) सबै नाग�रकले १ घण्टाको फेरो �भ� सरुिक्षत रूपमा नद� 

तनर् पाउने गर� झोल�ुे पलु को �नमार्ण  
ग�रनेछ ।  

२. गणुस्तर�य सडक तथा पलुको 
�वकास गन� । 

(क) सडक तथा पलुको गणुस्तर मापदण्ड �नमार्ण गर� 
कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ। 

(ख) वा�षर्क सडक तथा पलु ममर्त सम्भार योजना बनाई 
कायार्न्वयन ग�रनेछ। 
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रणनी�त कायर्नी�त 

(ग) �नमार्ण गणुस्तर पर�क्षणको ला�ग �योगशालाको स्थापना 
ग�रनेछ। 

(घ) योजना �डजाइनदेिख सम्प� नहुँदासम्मको गणुच�मा 
गणुस्तरको स�ुनिश् चतता (QAP) गद� ल�गनेछ । 

(ङ) अनगुमन �णाल�लाई न�तजामखुी, सवु्यविस्थत र 
�भावकार� बनाइ �त्येक सडकको ममर्तसम्भार ता�लका 
अनसुार सम्भारको व्यवस्था ग�रनेछ । 

(च) सडक सरुक्षाका ला�ग आवश्यक लाइन, �ा�फक संकेत, 
मोड सधुार, चोक व्यवस्थापन तथा बजारक्षे�मा नाल�, 
साइकल लेन तथा पैदल मागर् समेत �नमार्ण गर� व्यविस्थत 
ग�रनेछ । 

(छ) सडक �नमार्ण गदार् नद� �कनारामा तटबन्ध स�ुवधा 
समेतलाई ध्यान �दइनेछ । साथै सडक �नमार्णसँग 
वकृ्षारोपण तथा  वायोइिन्ज�न�रङ �णाल� अवलम्बन 
ग�रनेछ । 

(ज) बहृत ् क्षे� समेट्ने शहर� क्षे�मा  च�पथ �नमार्ण  
ग�रनेछ ।  

३. यातायात व्यवस्थापन �णाल� 
सदुृढ�करण गन� । 

(क) �नमार्ण सम्पन् न भएका सडकमा सडक रुटको व्यविस्थत 
अध्ययन पश् चात ् यातायात सञ् चालन सम्बन्धी अनमु�त 
�दान ग�रनेछ ।  

(ख) स्तर�य बसपाकर् को �नमार्ण र व्यवस्थापनमा सावर्ज�नक 
�नजी साझेदार� प�रचालन ग�रनेछ ।  

(ग) सडक बाहेकका अन्य यातायात �णाल�को व्यवस्थापनका 
ला�ग आवश्यक नी�त, काननु, मापदण्ड तथा संस्थागत 
व्यवस्था �मलाइने छ ।  

(घ) सावर्ज�नक यातायातको सेवा �वाहलाइर् �व�तुीय �णाल�मा 
आब� गनर् �ोत्साहन ग�रनेछ ।  

(ङ) बढ्दो सवार� दघुर्टना �नयन्�णका ला�ग �देश �भ� �नजी 
क्षे�सँगको सहकायर्मा �र�ेशमेन्ट सेन्टरको स्थापना र 
सञ् चालन ग�रनेछ ।  

(च) संघसँगको सहकायर्मा चालू �वमानस्थलको �वस्तार तथा 
स्तरोन् न�त ग�रनेछ ।  

(छ) यातायात सञ् चालनमा एका�धकार नहनुे गर� सावर्ज�नक 
यातायातको व्यवस्थापन ग�रनेछ।  
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रणनी�त कायर्नी�त 

(ज) सावर्ज�नक यातायात चलाउन �निश् चत अव�धको अनभुव र 
सडक सरुक्षा सम्बन्धी ता�लम �लन ुपन� स�हतको मापदण्ड 
तयार ग�र कायार्न्वयन ग�रनेछ। 

(झ) सवार�को ममर्त सम्भारको लागी �व�भन् न ठाउँमा �निश् चत 
मापदण्ड स�हतका ममर्त केन्� स्थापनाका ला�ग जो�नङ 
ग�रनेछ। 

(ञ) यातायातका साधनको भार पर�क्षण �णाल�को सरुुवात 
ग�रनेछ । 

(ट) यातायातका साधनको �दूषण पर�क्षण तथा �नयन्�ण 
�णाल� अवलम्बन ग�रनेछ । 

४. जलमागर्, रज्जमुागर्, पैदल मागर् 
तथा अन्य वैकिल्पक यातायात 
स�ुवधाको �वस्तार गन� । 

(क) यातायात गरुुयोजना अनरुूप सम्भाव्य क्षे�मा जलमागर्को 
�वकास र �वस्तार ग�रनेछ । 

(ख) पयटर्क�य सम्भावनाय�ु मह�वपूणर् क्षे�मा �नजी क्षे�बाट 
केवलकार र वस्त ु ढुवानीका �न�म� सावर्ज�नक, �नजी, 
सामदुा�यक सहभा�गतामा रज्जमुागर्को �नमार्णमा 
सहजीकरण ग�रनेछ ।  

(ग) परम्परागत तथा पयर्टक�य पद मागर्को सधुार, स्तरोन् न�त 
र �नमार्ण गर� व्यविस्थत बनाइनेछ । 

(घ) सम्भाव्यताका आधारमा यातायात तथा ढुवानी सम्बन्धी 
अन्य वैकिल्पक साधनको �वस्तार गद� ल�गनेछ। 

५. बह�ुव�धक (multimodal) 
यातायात �णाल� सवु्यविस्थत गन� 
। 

(क) �व�भन् न यातायात �णाल�लाइर् एक�कृत रूपमा सञ् चालनमा 
ल्याउन मिल्टमोडल यातायात �णाल� सम्बन्धी नी�तगत, 
काननुी र संस्थागत व्यवस्था �मलाइनेछ ।  

(ख) मिल्टमोडल यातायात �णाल�मा जान �नजी क्षे�लाई 
�ोत्सा�हत ग�रनेछ । 

(ग) मिल्टमोडल यातायात सम्बन्धी सेवा �दायकलाइर् व्यविस्थत 
ग�रनेछ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध 
यातायात गरुुयोजना �नमार्ण भई कायार्न्वयनमा आएको हनुे, ५ हजार �कलो�मटर �व�मान सडकको 
स्तरोन् न�त भई सवर्याम यातायात सञ् चालन हनुे, ९५ ��तशत जनसंख्यामा १ घण्टाको दूर�मा यातायात 
पहुँच स�ुनिश् चत भएको हनुे, वा�षर्क ममर्त योजना बनेको हनुे, सडक मापदण्ड बनेको हनुे, १३२ 
पा�लकामा सवर्याम सडक सञ् जालमा जो�डएको हनुे, आगामी ४ वषर् �भ� सबै नाग�रकले १ घण्टाको 
फेरो �भ� सरुिक्षत रूपमा नद� तनर् पाउने, ५ वटा भार पर�क्षण केन्� स्थापना भएको हनुे,  ७ वटा 
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�दूषण पर�क्षण केन्� स्थापना भएको हनुे,  �देशस्तर�य बसपाकर्  �नमार्ण भएको हनुेछ । कालोप�े 
सडकको सडक घनत्व ��त १०० वगर् �क.�म. मा ११ �क.�म.  पगेुको हनुेछ ।   

६.५ �वज्ञान तथा ��व�ध 
पषृ् ठभ�ूम 

वतर्मान यगु �वज्ञान ��व�धको यगु हो । �वज्ञान ��व�धको �वकास र उपयोग �वना सम�ृ�को प�रकल्पना 
गनर् स�कन् न । सं�वधानले वैज्ञा�नक अध्ययन अनसुन्धान एवम ्�वज्ञान र ��व�धको आ�वष्कार, उ�यन 
र �वकासमा लगानी अ�भव�ृ� गन� तथा वैज्ञा�नक, �ा�व�धक, बौ��क र �विशष् ट ��तभाको संरक्षण गन� 
नी�त �लएको छ ।  

उच्च िशक्षामा �वज्ञान ��व�धतफर्  मेधावी �व�ाथ�हरूको आकषर्ण रहेको छ । कुल �व�ाथ� भनार्को क�रब 
२० ��तशत यस स�ायमा भनार् हनुे गरेका छन ्। �देशमा रहेका ५ �वश् व�व�ालय मध्ये ४ �वश् व�व�ालय 
मातहतका क्याम्पसहरूमा यस �वषयमा अध्ययन अध्यापन हनुे गरेको छ ।  

नेपालमा �वज्ञान तथा ��व�ध सम्बन्धी काम गन� धेरै संघ संस्था रहेताप�न अनसुन्धान र �वकासमा खासै 
�ग�त हनु सकेको छैन । पारम्प�रक ज्ञान र ��व�धको संरक्षण एवम ्आध�ुनक�करण गर� त्यसको 
प�हचान स्था�पत गराउने कायर्मा प�न खासै अनसुन्धान र �ग�त भएको देिखदैँन । परम्परागत ��व�धको 
आध�ुनक�करण र न�वन ��व�धको उपयोग गर� �देश सम�ृ�मा योगदान परु् याउन �देशले मह�वपूणर् 
भ�ूमका खेल्न ुपन� देिखन्छ । �देशमा तरहरा, पा�ीबास (धनकुटा) र पातले (धनकुटा) गर� ३ कृ�ष 
अनसुन्धान केन्� रहेका छन ्। 

�मखु समस्या 
�वज्ञान ��व�ध सम्बन्धी स्पष् ट नी�तगत व्यवस्थाको कमी, �वज्ञान तथा �ा�व�धक िशक्षाको कमी हनु,ु 
परम्परागत ज्ञान सीप र प�हचान मा�सँदै जान,ु न�वन अनसुन्धान र आ�वष्कारमा �ोतको �व�नयोजन न्यून 
हनु,ु उपलब्ध जनशि�को उपयोग हनु नस�क बौ��क पलायन हनु ुआ�द �मखु समस्या हनु ्।  

चनुौती 
जीवन उपयोगी �ा�व�धक िशक्षाको �वस्तार गनुर्, वैज्ञा�नक अनसुन्धानमा आधा�रत िशक्षा �णाल� �वकास 
गनुर्,  �वकासलाई नव ��व�धमा आब� गनुर्, परम्परागत ज्ञान सीप र ��व�धको संरक्षण र आध�ुनक�करण 
गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्।  

अवसर 

वैज्ञा�नक अध्ययन अनसुन्धान एवम ्�वज्ञान र ��व�धको आ�वष्कार, उन् नयन र �वकासमा लगानी अ�भव�ृ� 
गन� तथा वैज्ञा�नक, �ा�व�धक, बौ��क र �विशष् ट ��तभाको संरक्षण गन� संवैधा�नक व्यवस्था हनु,ु न�वन 
��व�धको �वस्तार र पहुँच हनु,ु सूचना सञ् चारमा पहुँच स्था�पत हनु,ु �वज्ञान िशक्षा �व�ालय देिख उच्च 
िशक्षा सम्म हनु,ु �ा�व�धक िशक्षालयको �वस्तार हनु,ु �व�भन् न सीप �वकास संस्थाको उपलब्धता हनु,ु 
�वश् वमा आ�वष्कार भएका ��व�धको स्थानीय आवश्यकता अनसुार प�रमाजर्न गर� उच्च लाभ �लने 
सम्भावना रहनु ुआ�द �मखु अवसर हनु ्।  
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क्ष�ेगत सोच 
�वज्ञान तथा ��व�धको �वकास : �देशको सम�ृ�मा योगदान । 

ल�य 

वैज्ञा�नक अनसुन्धानमा शैिक्षक तथा अनसुन्धान केन्�सँग सहकायर् व�ृ� हनुे । 

उ�शे्य 

�वज्ञान तथा ��व�धको �वकास, �वस्तार र उपयोग क्षमता व�ृ� गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्�न�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. वैज्ञा�नक अनसुन्धान, अन्वेषण र 
�वकासलाई ग�तशील बनाउन 
आवश्यक पन� पूवार्धार र 
क्षमताको �वकास गन� । 

(क) नव �वतर्न एवम ् वैज्ञा�नक अनसुन्धानका ला�ग उत्�रेक 
संस्थाको रूपमा अनसुन्धान तथा �वकास केन्�को स्थापना 
ग�रनेछ र यसलाई �वज्ञान ज्ञान केन्�को रूपमा �वकास 
ग�रनेछ ।  

(ख) रणनी�तक र मह�वपूणर् स्थानमा �वज्ञान ��व�ध सम्बन्धी 
िशक्षालय स्थापना ग�रनेछ ।  

(ग) स्थानीय तहसँगको सहकायर्मा माध्या�मक  �व�ालयमा  
�वज्ञान �योगशाला स्थापना ग�रनेछ ।   

(घ) नवीनतम ��व�धको अनसुन्धान, �वकास र उपयोग गनर् 
�ोत्साहन ग�रनेछ ।  

(ङ) जडीबटु� तथा  वनस्प�त सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धानलाई 
�ोत्साहन गद� �ाप् त न�तजाको �माणीकरणको व्यवस्था 
ग�रनेछ । 

२. वैज्ञा�नक खोज र अनसुन्धानबाट 
�वकास ग�रएका ��व�धलाई 
�देशको सम�ृ�मा उपयोग गन� । 

(क) वैज्ञा�नक खोज र अनसुन्धानबाट �ाप् त उपलिब्धलाई �देश 
�वकासमा उपयोग ग�रनेछ ।  

(ख) �वज्ञानमा उच्च िशक्षा हा�सल गन� �व�ाथ�लाई इन्टनर्सीप 
गन� अ�नवायर् व्यवस्था गर� �ाप् त अनभुव र �सकाइलाई 
�देश �वकासमा उपयोग ग�रनेछ ।  

(ग) रािष् �य र अन्तरार्िष् �य स्तरबाट भएका उपयोगी वैज्ञा�नक 
खोज र अनसुन्धानलाई स्थानीय प�रवेश अनसुार प�रमाजर्न 
गर� �देशको �वकासमा उपयोग ग�रनेछ ।   

(घ) नव �वतर्न गर� व्यवहा�रक उपयोगमा ल्याउन े
वैज्ञा�नकलाई �ोत्साहन ग�रनेछ ।  

३. परम्परागत र स्थानीय ��व�धको  
संरक्षण, संव�र्न र 
आध�ुनक�करण गन� । 

(क) परम्परागत र स्थानीय ज्ञान सीप र ��व�धको पनुख�ज, 
संरक्षण, आध�ुनक�करण र उपयोगका ला�ग �वशेष 
कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ ।  
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रणनी�त कायर्नी�त 

(ख) स्थानीय मौ�लक ��व�धको संघीय सरकारसँगको समन्वयमा 
प्याटेन्ट राइटस ् �लइ त्यसको उपयोगको �वस्तार  
ग�रनेछ ।  

(ग) �वज्ञान ��व�धको अनसुन्धानलाई �देशको बजेटमा व्यवस्था 
ग�रनेछ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध 

अनसुन्धान र �वकास केन्�को संख्या ५ पगेुको हनु,े १० वटा शैिक्षक संस्था तथा अनसुन्धान केन्�सँग 
वैज्ञा�नक अनसुन्धानका ला�ग सहकायर् भएको हनुे, ५ वटा रणनी�त केन्�का क्याम्पसमा �वज्ञान ��व�ध 
सम्बन्धी स्नातक तह थप भएको हनुे, २० वटा �व�ालयमा �वज्ञान �योगशाला स्थापना भएको हनु,े 
स्थानीय मौ�लक ��व�धको प्याटेन्ट राइटस ्स�ुनिश् चत भएको हनुेछ ।  

६.६ सूचना तथा सञ् चार ��व�ध 
पषृ् ठभ�ूम 

सूचना सञ् चारले �वश् वलाई नै एकै ठाउँमा ल्याई �वश् व�ामको रूपमा �वक�सत गरेको छ । सूचना 
सञ् चार �वनाको जीवन कल्पना गनर् नस�कने अवस्था सजृना भएको छ । सं�वधानमा सूचनाको हक 
मौ�लक हकको रूपमा व्यवस्था गर� आधारभतू लोकतािन्�क मूल्य र मान्यताको संरक्षणको पहरेदारको 
रूपमा �लएको देिखन्छ । सं�वधान अनसुार सूचनाको मौ�लक हकको संरक्षण र संव�र्न गद� 
आमसञ् चारलाई स्वच्छ, सक्षम, �नष्पक्ष, मयार्�दत, िजम्मेवार र व्यावसा�यक बनाउन आवश्यक व्यवस्था 
गन� नी�त �नद�श गरेको छ । 

�देश रे�डयो, एफ.एम. र टे�ल�भजन �सारण सम्बन्धी ऐन, २०७५ जार� भएको छ । यस �देशमा 
११४ वटा एफ.एम. रे�डयो दतार् भई सञ् चालनमा रहेका छन ्। झापा, मोरङ र सनुसर� िजल्लामा पाँच 
वटा टे�ल�भजन �सारण भइरहेका छन ्। �से काउिन्सलको वग�करणको आधारमा यस �देशमा ९२ 
वटा �व�भन् न प�प��काहरू �कािशत भइरहेका छन ्। जसमध्ये १९ वटा दै�नक समाचारप� रहेका 
छन ्। सरकार� सञ् चार माध्यममा रे�डयो नेपालको क्षे�ीय �सारण केन्� यस �देशमा रहेको छ । 
नेपाल टे�ल�भजन र गोरखाप�को �देश ब्यूरोको स्थापना भएको छ । रािष् �य समाचार स�म�तको तीन 
वटा कायार्लय भवनहरू  यस �देशमा रहेका छन ्। यस �देशमा आमसञ् चारमा नाग�रकको पहुँच  
५८.६ ��तशत पगेुको छ । 

�मखु समस्या 
सूचना तथा सञ् चारमा सवर्सलुभ पहुँच स्था�पत हनु नसक्न,ु सावर्ज�नक सेवा �वाहमा सूचना ��व�धको 
�योग न्यून  हनु,ु सूचनामै�ी कायर् संस्कारको कमी हनु,ु �व�मान संघीय काननुमा संघीयताको ममर् 
अनरुूप आवश्यक संशोधन हनु नसक्न,ु �वषयगत क्षे�सँग सम्बिन्धत दक्ष जनशि�को कमी, जनतामा 
सूचना ��व�ध सम्बन्धी चेतनाको स्तर न्यून रहन,ु आमसञ् चार क्षे�मा पेशागत र व्यावसा�यक 
आचारसं�हताको अवलम्बन हनु नसक्न,ु �देश सरकार र अन्य सरोकारवाला �बच उिचत समन्वयको 
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कमी, अनलाइन �म�डया तथा सामािजक स�ालको दरुुपयोगको कारण सामािजक जीवनमा नकारात्मक 
असर पनुर् आ�द �मखु समस्या हनु ्।  

चनुौती 
संघीय सरकारले बनाउन ुपन� आवश्यक ऐन काननु तजुर्मा गनर् समन्वय गनुर्, सूचना तथा सञ् चार ��व�धको 
पहुँच �ामीण इलाकासम्म �वस्तार गनुर्, आमसञ् चार क्षे� �वशेष गर� �व�तुीय सञ् चार माध्यमलाई मयार्�दत 
र �वश् वसनीय बनाउन,ु सूचना सञ् चार क्षे�मा �वक�सत नवीन ��व�धको समय सापेक्ष उपयोग गनुर्, 
सावर्ज�नक सञ् चारका क्षे�मा कायर्रत सञ् चारकम�को क्षमता �वकास गनुर्, सूचनामै�ी कायर् संस्कारको 
�वकास गनुर्, सरकार�ारा �नधार्रण गरेको न्यूनतम पा�र��मक पालना गराउन,ु चलिच� क्षे�को 
व्यावसा�यक �वकास गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्। 

अवसर 

सूचना तथा सञ् चारको माध्यमबाट �से स्वतन्�ता तथा जनताको ससूुिचत हनु पाउने संवैधा�नक हकको 
�त्याभ�ूत हनु,ु आध�ुनक र नवीनतम ��व�ध �भ�याउन सहज हनु,ु इन्टरनेटको बढ्दो �योगले �वकास 
���या सहज हनुकुो साथै सावर्ज�नक �नकायका काम कारबाह�बारे जनताले सहजै सूचना �ाप् त गनर् सक्ने 
अवस्थाको सजृना हनु,ु  िशक्षा क्षे�मा सञ् चार तथा सूचना ��व�धको �योग र आकषर्ण ती� रूपमा बढ्न,ु 
सूचना क्षे�मा रोजगार �वस्तारका साथै यस क्षे�मा �मको सम्मान बढ्दै जान,ु सूचना ��व�धको �योगले 
सेवा �वाह सहज र लागतमा कमी आउन,ु आम सञ् चारका क्षे�मा सूचना ��व�धको �योग बढ्न,ु 
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६५ र �नयमावल�, २०६५ रािष् �य चलिच� नी�त, २०७१ आमसञ् चार 
नी�त¸ २०७३ चलिच� (�नमार्ण, �दशर्न तथा �वतरण) �नयमावल�, २०६९ अनलाइन सञ् चार माध्यम 
सञ् चालन �नद� िशका, २०७३ आ�द जस्ता काननुी पूवार्धारको �व�मानता रहन,ु जनतामा सूचना ��व�ध 
��तको चेतनाको स्तर बढ्दै जान,ु सेवामा �भावका�रता बढाउन शासन संयन्�लाई पारदश�, 
सहभा�गतामूलक र खलुा बनाउन �देश सरकारको �ाथ�मकतामा पनुर् आ�द �मखु अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच 

आम नाग�रकमा गणुस्तर�य  तथा  �वश् वसनीय  सूचना ��व�धको पहुँच सम�ृ �देशको  आधार । 

ल�य 

�देश गाहर्स्थ्य उत्पादनमा सूचना तथा सञ् चार ��व�ध क्षे�को योगदान व�ृ� हनुे ।  

उ�शे्य 

१. सबै नाग�रकको सूचनामा पहुँच सहज बनाउन ु।  
२. आमसञ् चार माध्यमलाई �वश् वसनीय, व्यावसा�यक र ��तस्पध� बनाउन ु। 

रणनी�त तथा कायर्�न�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. जनताको ससूुिचत हनु पाउन े
सूचनाको हकको �त्याभ�ूत  
गन� । 

(क) सूचना तथा सञ् चार क्षे�को �वकासको ला�ग आवश्यक 
पन� नी�तगत, काननुी संरचनाको व्यवस्था तथा समय 
सापेक्ष सधुार  ग�रनेछ ।  

http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Policy/4.national-film-policy-2071_2071_12_12.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Policy/4.national-film-policy-2071_2071_12_12.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Policy/4.national-film-policy-2071_2071_12_12.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Policy/4.national-film-policy-2071_2071_12_12.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Policy/4.national-film-policy-2071_2071_12_12.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Policy/7.rastriya_am_sanchar_niti_2073_1483446627.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Policy/7.rastriya_am_sanchar_niti_2073_1483446627.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Policy/7.rastriya_am_sanchar_niti_2073_1483446627.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Policy/7.rastriya_am_sanchar_niti_2073_1483446627.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Policy/7.rastriya_am_sanchar_niti_2073_1483446627.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Policy/7.rastriya_am_sanchar_niti_2073_1483446627.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Policy/7.rastriya_am_sanchar_niti_2073_1483446627.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Regulations/16(b)%20cinema-rules-n-5th.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Regulations/16(b)%20cinema-rules-n-5th.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Regulations/16(b)%20cinema-rules-n-5th.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Regulations/16(b)%20cinema-rules-n-5th.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Regulations/16(b)%20cinema-rules-n-5th.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Regulations/16(b)%20cinema-rules-n-5th.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Regulations/16(b)%20cinema-rules-n-5th.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Regulations/16(b)%20cinema-rules-n-5th.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Regulations/16(b)%20cinema-rules-n-5th.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Directives/10online-news-media-directive-2073_1490265086.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Directives/10online-news-media-directive-2073_1490265086.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Directives/10online-news-media-directive-2073_1490265086.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Directives/10online-news-media-directive-2073_1490265086.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Directives/10online-news-media-directive-2073_1490265086.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Directives/10online-news-media-directive-2073_1490265086.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Directives/10online-news-media-directive-2073_1490265086.pdf
http://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Directives/10online-news-media-directive-2073_1490265086.pdf
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रणनी�त कायर्नी�त 

(ख) सावर्ज�नक �नकायबाट सञ् चालन भएका कायर्�मको 
जानकार� सावर्ज�नक सञ् चार मध्यमबाट सूिचत ग�रनेछ ।  

२. प�का�रता पेशालाई सम्मा�नत र 
मयार्�दत पेशाको रूपमा �वकास 
गन� । 

(क) आमस�ार माध्यमलाई सक्षम, �नष्पक्ष, मयार्�दत, 
व्यवसा�यक, �व�सनीय र ��तस्पध� बनाउँदै 
प�का�रतालाई सम्मानजनक पेशाको रूपमा �वकास 
ग�रनेछ । 

(ख) नेपाल सरकार�ारा �नधार्रण ग�रएको न्यनुतम पा�र��मक 
लाग ुगराउन आवश्यक ��याकलाप सञ् चालन ग�रनेछ ।  

(ग) �वधागत कायर्�म माफर् त आमसञ् चारकम�को क्षमता 
�वकास ग�रनेछ । 

३. चलिच� क्षे�को �वकास र 
�व�र्न गन� । 

(क) यस �देशलाई चलिच� छाया�नको हवको रूपमा �वकास 
गन� गर� संभाव्यताका आधारमा चलिच� नगर� तथा 
छाया�न स्थलको �नमार्ण ग�रनेछ, 

(ख) छाया�न स्थल र चलिच� नगरको �नमार्ण तथा आवश्यक 
पूवार्धारको �वकासमा सावर्ज�नक �नजी साझेदार�लाई 
प�रचालन ग�रने छ । 

(ग) �देशको मौ�लकता र �व�वधता झिल्कने चलिच�को 
�नमार्णलाई �ोत्सा�हत ग�रनेछ र यसको �चार�सार र 
�व�र्नको ला�ग आवश्यक कायर् ग�रनेछ । 

४. �देशलाई �डिजटल �देशको 
रूपमा स्था�पत गन� । 

(क) स्थानीय तहसँगको साझेदार�मा �डिजटल साक्षरता 
सञ् चालन ग�रने छ ।  

(ख) �व�ालय िशक्षाको अध्ययन अध्यापनलाई �व�तुीय 
�णाल�मा आव� गद� ल�गनेछ । 

(ग) सबै स्थानीय तहलाई इन्टरनेट सेवाको दायरमा  
ल्याइनेछ । 

 
अपेिक्षत उपलिब्ध 

�देशको आ�धका�रक र दोहोरो संवाद पोटर्ल स्थापना भएको हनुे, सबै पा�लकासम्म अिप्टकल फाइवर 
�वस्तार भएको हनुे, सबै सावर्ज�नक �नकायमा सूचना अ�धकार�को व्यवस्था भएको हनुे, GDP मा २ 
��तशत योगदान पगेुको हनुे, आम सञ् चारमा पहुँच ६८.८ ��तशतमा पगेुको हनुे आ�द अपेक्षा ग�रएको  
छ ।  
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प�रच्छेद सात: सशुासन, शािन्त सरुक्षा तथा सवु्यवस्था   
७.१ सशुासन तथा क्षमता �वकास 
पषृ् ठभ�ूम 

सं�वधानले सावर्ज�नक �शासनमा सशुासनको �त्याभ�ूत गन�, मानव अ�धकारको संरक्षण र संव�र्न गद� 
�व�धको शासन कायम राख् ने, रािष् �य सरुक्षा �णाल�को �वकास गर� शािन्त सरुक्षाको व्यवस्था गन�, 
�ष् टाचार र अ�नय�मतता �नयन्�णका ला�ग �भावकार� उपाय अवलम्बन गन� नी�त �लएको छ । 

�देश सरकारको �शास�नक संरचना अन्तगर्त सात वटा मन्�ालय, ११ �नद�शनालय र १३७ कायार्लय 
गर� १५५ कायार्लय रहेका छन ्। सो अन्तगर्त �व�भन् न पदका ३,८८२ दरबन्द� रहेको छ । जसमध्ये 
५५ ��तशत पदपू�तर् भएको छ । हालसम्म २४ ऐन, २  �नयमावल�, ३ �नद� िशका र  ३० कायर्�व�ध 
स्वीकृत भइसकेको छ । 

�देशमा �ष् टाचार न्यूनता अनभु�ूत सूचका� ३१ रहेको छ । यसैगर� उ�रदायी, पारदश� र �ष् टाचार 
न्यूनीकरण सूचका� (१ न्यूनतम - ६ अ�धकतम) मा यस �देशको सूचका� ३ रहेको छ । 

�मखु समस्या 
�देश सरकारका ला�ग आवश्यक पन� सबै काननु तजुर्मा भइ नसकेको, कमर्चार�को न्यून पदपू�तर्, दक्ष 
जनशि�को कमी, अ�धकारक्षे�को बाँडफाँटमा अन्योल, �देश �नजामती तथा स्थानीय सेवाको गठन भइ 
नसक्न,ु �शास�नक एवम ्आ�थर्क अनशुासन कायम गन� �भावकार� �णाल� �वकास एवम ्कायार्न्वयन 
हनु नसक्न,ु ता�लम तथा अनसुन्धान केन्� हस्तान्तरण भई आइ नसक्न ुआ�द �मखु समस्या हनु ्।  

चनुौती 
�देशको कायर् िजम्मेवार� अनसुार आवश्यक �शास�नक संरचनाको �नमार्ण तथा संगठनात्मक पनुस�रचना 
गनुर्, साझा अ�धकार सम्बन्धी काननु �नमार्णमा संघीय नी�त, काननु र मापदण्डको अभाव, �देशलाइर् 
आवश्यक संघीय काननुको अभाव, �देश �नजामती सेवा, �देश �हर�, स्थानीय सेवा लगायतका सावर्ज�नक 
�शासनका अवयवहरूको �नमार्ण गनुर्, अन्तर�नकाय समन्वय �भावकार� बनाउन,ु कमर्चार�लाई क्षमतावान 
एवम ्उत्��ेरत बनाउन,ु शासक�य �बन्धमा पारदिशर्ता, उ�रदा�यत्व एवम ्जबाफदेह�ता  �व�र्न गनुर्, 
�देशको कायर्क्षे� ससु्पष् ट गद� बझुाइमा एकरूपता �नमार्ण गनुर्, �देश तथा स्थानीय तहको संस्थागत 
क्षमता अ�भव�ृ� गनुर्, �देश ��त उ�रदायी �शास�नक �णाल�को �वकास गनुर्, गणुस्तर�य, भरपद�, 
�वश् वसनीय एवम ् सेवा�ाह�मै�ी सावर्ज�नक सेवा �वाहको स�ुनिश् चतता गद� �देश सरकार ��तको 
�वश् वसनीयता अ�भव�ृ� गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्। 

अवसर 

संवैधा�नक रूपमा स�ात्मक शासन �णाल��ारा राज्यशि�को बाँडफाँट भएको हनु,ु �ादेिशक काननु 
�नमार्ण गर� काननुी शासन, मानव अ�धकार तथा समावेशी अवधारणामा �वकासलाई अगा�ड बढाउन े
सम्भावना हनु,ु  �वकास �नमार्ण एवम ्�ोतसाधनको बाँडफाँटमा अन्तरसरकार सहकायर् र साझेदार�को 
सम्भावना रहन,ु सावर्ज�नक सेवाको �भावकार�ता अ�भव�ृ� गनर् स�कने, �ष् टाचार �वरु� बढ्दो सचेतना, 
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�वश् व�व�ालय तथा आ�वष्कार संस्थासँग �देश सहुाउँदो नवीन ��व�ध �व�र्नमा सहकायर् गनर् स�कन े
सम्भावना आ�द �मखु अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच 

सशुासनमा आधा�रत न�तजामखुी सावर्ज�नक �शासन । 

ल�य  

जनतामा सशुासनको अनभु�ूत हनुे गर� सावर्ज�नक सेवालाई �भावकार� र �वकास �शासनलाई न�तजामखुी 
बनाउने । 

उ�शे्य 

सावर्ज�नक सेवा �वाहलाई न�तजामूखी र �भावकार� बनाउँदै सशुासन �व�र्न गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. �देशको अ�धकार र कायर्-
िजम्मेवार� अनसुार �शास�नक 
पनुस�रचना गन� । 

(क) �देश �नजामती सेवा तथा अन्य �ादेिशक सरकार� सेवाको 
गठन ग�रनेछ ।  

(ख) �देश अन्तगर्तका सबै �नकायको स�ठन व्यवस्थापन 
(O&M) सव�क्षण गर� स�ठन संरचना र दरबन्द� 
व्यविस्थत ग�रनेछ । 

(ग) सिृजत सबै पदको कायर्�ववरण तयार गर� कमर्चार�को 
कायर्सम्पादन मूल्या�नसँग आव� ग�रनेछ ।  

(घ) �देश लोकसेवा आयोग गठन गर� कमर्चार� पदपू�तर्को 
व्यवस्था �मलाइनेछ। 

(ङ) रािष् �य �कताबखानाको कमर्चार� सूचना �णाल� (PIS) सँग 
आब� हनुे गर� �ादेिशक कमर्चार� सूचना �णाल� �वकास 
गर� लाग ुग�रनेछ । 

२. �ष् टाचार �नयन्�ण गन� �व�ध र 
�णाल�को स्थापना गन� । 

(क) �ष् टाचार �वरु� शून्य सहनशीलताको नी�त अवलम्बन 
ग�रनेछ ।  

(ख) सावर्ज�नक पदा�धकार�को ला�ग आचारसं�हता �नमार्ण गर� 
अनगुमन �णाल� �वकास ग�रनेछ । 

(ग) �ष् टाचार �वरु� जनचेतना अ�भव�ृ�मा नाग�रक 
समाजमूलक संस्था र �नकायसँग समन्वय एवम ्सहकायर् 
ग�रनेछ । 

(घ) नाग�रक समाज र �ष् टाचार �वरु� ��यािशल संस्थाहरूको 
स�ाल�करण गर� खबरदार� बढाइनेछ ।  
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(ङ) सदाचार �व�र्न गद� पारदश� एवम ्��व�धमै�ी आ�थर्क र 
�शास�नक कायर्�णाल�को �नमार्ण गर� �ष् टाचार �वरु� 
�भावकार� उपायको अवलम्बन ग�रनेछ ।  

३. अन्तरतह तथा अन्तर�नकाय 
समन्वय �भावकार� बनाउने । 

(क) �देश समन्वय प�रषद्को कायर्लाइर् �भावकार�  
बनाइनेछ । समन्वय प�रषद् बाट ग�ठत कायर्दल तथा 
कायर्स�म�त गठन गर� सबल�करण ग�रनेछ ।  

(ख) स्थानीय तह�बच र स्थानीय तह र �देश�बच �ाकृ�तक 
�ोत बाँडफाँट लगायत �वकास �नमार्णमा साझा धारणा 
�वकास गन� र प�रषदका �नणर्य कायार्न्वयनको स�ुनिश् चतता 
गन� �णाल� �वकास ग�रनेछ ।  

(ग) �देश र स्थानीय तहका �बच साझा चासो र सरोकारका 
प�रयोजनामा सह�व�ीयकरणका ला�ग नी�तगत, काननुी र 
संरचनात्मक व्यवस्था ग�रनेछ । 

(घ) �देश�भ�का पा�लका�बच �ववाद समाधान गन� ���या र 
कायर्�व�ध सम्बन्धी काननु को �नमार्ण गर� कायार्न्वयन 
ग�रनेछ । 

(ङ) संघ, �देश र स्थानीय तहका �बच समन्वयका ला�ग 
�भावकार� सूचना ��व�ध र स�ार �णाल� �वकास  
ग�रनेछ ।  

(च) संघीय सरकारबाट कायार्न्वयनमा रहेका Online reporting, 

PIS, LMBIS, HMIS, EMIS, RMIS आ�दसँग एक�कृत 
हनुे गर� �देश सूचना �णाल� �वकास गर� सूचना आदान 
�दानको व्यवस्था �मलाइनेछ ।  

(छ) �वश् व�व�ालय र ज्ञान �वज्ञानसँग सम्बिन्धत अनषु् ठानसँग 
अनसुन्धान र �वकास एवम ् ज्ञान व्यवस्थापन सम्बन्धी 
कायर्मा सहकायर् ग�रनेछ । 

४. �व�धको शासन स�ुनिश् चत गद� 
सावर्ज�नक सेवालाई जवाफदेह� र 
पारदश� बनाउने । 

(क) सरकार� कायर् सञ् चालन सम्बन्धी नी�त, काननु, कायर्�व�ध 
एवम ् मापदण्ड तजुर्मा गर� कायार्न्वयन  
ग�रनेछ । 

(ख) नी�त, काननु, कायर्�व�ध एवम ् मापदण्ड तजुर्मा गदार् 
सरोकारवाला समेतको सहभा�गतामूलक ���या�ारा 
समावेशी लोकतािन्�क मूल्य र मान्यताको अवलम्बन 
ग�रनेछ ।  
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(ग) �देश अन्तगर्तका सबै �नकायमा Standard Operating 

Procedure बनाइर् लाग ुग�रनेछ । 
(घ) क्ष�तपू�तर् स�हतको नाग�रक वडाप� लाग ुग�रनेछ । 
(ङ) �देशतहमा एक�कृत सेवा �वाह �णाल�को �वकास  

ग�रनेछ ।  
(च) आम नाग�रक, स्थानीय तह र �देश सरकार�बच 

��व�धमै�ी अनगुमन मूल्या�न, गनुासो सनुवाइ एवम ्�ग�त 
अनगुमनको �णाल� �वकास गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  

(छ) स्थानीय सरकारको स्वमूल्या�न �णाल� (Local Institution 

self- assessment) लाई संस्थागत गनर्का साथै स्थानीय 
तहको कायर्सम्पादनसँग �देश अनदुानलाइर् आब� गन� 
�णाल�को अवलम्बन गर� अन्तरपा�लका कायर्सम्पादन 
��तस्पधार् अ�भव�ृ� ग�रनेछ ।  

(ज) सावर्ज�नक सेवालाई गणुस्तर�य, �भावकार� एवम ् पहुँच 
योग्य बनाउन �देश सरकारका सबै कायर् ���यामा सूचना 
��व�धको उपयोग गनर् �देश सूचना ��व�ध नी�त तजुर्मा 
गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  

(झ) �देश सरकारको सूचना पोटर्ल र मखु्यमन्�ी Dash Board 
माफर् त नाग�रक, स्थानीय तह र �देश सरकार�बच 
अन्तरसम्वाद हनुे व्यवस्था �मलाइनेछ ।  

(ञ) सावर्ज�नक सेवा �वाहको स्पष् ट मानक (Benchmark) 
बनाइर् सेवा स�ुनिश् चत ग�रनेछ ।  

(ट) सावर्ज�नक सेवामा असहाय, कमजोर एवम ् सीमान्तकृत 
समदुायको पहुँच स�ुनिश् चत ग�रनेछ। 

(ठ) आ�थर्क तथा सामािजक रूपमा पछाडी परेका �वपन् न, 
कमजोर असहाय एवम ् ग�रब जनताको न्यायमा पहुँच 
स�ुनिश् चत गनर् र �नःशलु्क काननुी सहायता उपलब्ध 
गराउन �त्येक पा�लकामा न्या�यक सहजकतार्को व्यवस्था 
ग�रनेछ ।  

(ड) व्यवस्थापन पर�क्षण र ते�ो पक्ष सिम्म�लत सेवा�ाह� 
सन्तिुष् ट सव�क्षण गर� �नरन्तर सधुारको स्वचा�लत �णाल� 
�वकास ग�रनेछ । 

(ढ) सूचनाको हकसम्बन्धी काननुको �भावकार� कायार्न्वयनको 
व्यवस्था ग�रनेछ । 
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(ण) काननु तजुर्माको अवस्थाबारे जानकार� �दने स्वचा�लत 
�णाल�को �नमार्ण ग�रनेछ । 

५. �देश सरकारको सावर्ज�नक �व� 
व्यवस्थापन �णाल� सदुृढ�करण 
गर� �ोत-साधनको मह�म 
उपयोग गन� । 

(क) �व�तुीय ख�रद �णाल�को स्थापना गर� सावर्ज�नक खचर् 
�णाल� पारदश� एवम ्व्यविस्थत बनाइनेछ । 

(ख) आन्त�रक �नयन्�ण एवम ् �व�ीय जोिखम न्यूनीकरण 
�णाल� �वकास गर� लाग ुग�रनेछ । 

(ग) स्वीकृत वा�षर्क कायर्�म अनसुार समयमै ख�रद कायर् 
सम्पन् न गर� जेष् ठ मसान्तसम्म योजना सम्पन् न गर� 
भ�ुानी तथा फरफारक गन� व्यवस्था �मलाइनेछ ।  

(घ) अन्तर तहगत करको बाँडफाँट र �व�ीय हस्तान्तरण 
�णाल� व्यविस्थत ग�रनेछ ।  

(ङ) �नवार्िचत जन��त�न�ध र कमर्चार�हरूलाई बजेट तजुर्मा, 
खचर् �णाल� र �व�ीय अनशुासन आ�दका सम्बन्धमा क्षमता 
अ�भव�ृ� ग�रनेछ । 

(च) वा�षर्क लेखा पर�क्षण समयमै सम्प� गर� बेरुजू बेमाख 
ग�रनेछ । 

६. सूचना ��व�धको �योगबाट 
सावर्ज�नक सेवालाई सहज एवम ्
सवर्सलुभ बनाउने । 

(क) �देश सरकारको सूचना पोटर्ल र मखु्यमन्�ी Dash Board 
�नमार्ण ग�रनेछ ।  

(ख) सावर्ज�नक सेवालाई  सूचना ��व�ध  �णाल�मा आब� गर� 
कागजात र�हत सेवा तफर्  उन्मखु  ग�रने छ ।  

(ग) �देशका िजल्ला तहसम्मका कायार्लयमा �व�तुीय 
सूचनापाट�को व्यवस्था ग�रनेछ ।   

(घ) मन्�ालय र अन्तरगत  �नकाय तथा स्थानीय तहसम्म 
सूचना सञ् चार स�ालको व्यवस्था गर� �व�तुीय �णाल�बाट 
कायर् सम्पादन हनुे �णाल�को �वकास ग�रनेछ ।  

(ङ) सावर्ज�नक सेवालाई सूचना ��व�धमै�ी बनाउँदै 
�डिजटाइजेसन ग�रनेछ । 

(च) सरकार� कारोवार म�ुा�व�हन (cashless) �णाल�मा आब� 
ग�रनेछ । 

७. संस्थागत तथा जनशि�को 
क्षमता अ�भव�ृ� गन� । 

(क) �देशको अ�धकारक्षे� �भ� पन� ता�लम केन्� �ाप् त गर� 
�ादेिशक ता�लम केन्�को  संस्थागत �वकास ग�रनेछ । 

(ख) जन��त�न�ध तथा कमर्चार�को ता�लमको आवश्यकता 
प�हचान (TNA) गर� दक्ष, गणुस्तर�य एवम ् ��व�धमै�ी 
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नव�वतर्नमखुी जनशि� �नमार्ण गन� गर� ता�लम कायर्�म 
सञ् चालन ग�रनेछ ।  

(ग) कमर्चार�मा क्षमता स्वमूल्या�न �णाल�बाट ता�लम तथा 
क्षमता �वकासको प�हचान गर� क्षमता �वकासका 
कायर्�ममा आब� ग�रनेछ ।  

(घ) जन��त�न�ध र कमर्चार�लाई लै��क संवेदनशील, समावेशी, 
पारदिशर्ता, उ�रदा�यत्व र सहभा�गतामूलक प��तमा 
(TAP Tools & Methods) ता�लम �दने �णाल�को 
अवलम्बन ग�रनेछ। 

(ङ) �देशमा दक्ष जनशि� �वकासका ला�ग जनशि� �वकास 
योजना लाग ुग�रनेछ ।  

(च) ज्ञान सीपका साथै धारणा प�रवतर्न समेत हनुे �क�समका 
मनोसधुार, उत्�रेणा जगाउने, Appreciative Inquiry 
�कृ�तका ता�लम कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ । 

(छ) मह�वपूणर् आयोजनामा कायर्सम्पादन करारको अवलम्बन 
गर� आयोजनाको कायर् �ग�तसँग कमर्चार�को कायर् 
सम्पादनलाई आब� ग�रनेछ ।  

(ज) विृ� �वकासका अवसरलाइर् कायर् सम्पादनसँग घ�न� 
रूपमा आब� ग�रनेछ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध  

सशुासन सूचका�  -०.७८ बाट व�ृ� भई १.२५ पगेुको हनुे, �ष् टाचार न्यूनीकरण अनभु�ूत सूचका� 
५० पगेुको हनुे; उ�रदा�यत्व, पारदश�ता र �ष् टाचार न्यूनीकरण सूचका� ४ पगेुको हनुे, आवश्यक 
काननुको �नमार्ण भएको हनुे, �देश �नजामती सेवा, �देश �हर� लगायतका सरकार� सेवाको गठन भएको 
हनुे, एक�कृत जनशि� �वकास योजना कायार्न्वयनमा आएको हनुे, �देशको स�ठनात्मक पनुस�रचना 
भएको हनुे, �त्येक पद र कमर्चार�ले स्पष् ट कायर् �ववरण �ाप् त गरेको हनुे, �देश ता�लम ��तष् ठान गठन 
भइ कायर् सञ् चालनमा आएको हनुे, �देशको कायर् सञ् चालनमा �व�तुीय �णाल�को अवलम्बन भएको 
हनुे, मखु्यमन्�ी �ासबोडर् स्थापना भई सचुारु भएको हनुेछ । 

७.२ मानव अ�धकार, शािन्त सरुक्षा तथा सवु्यवस्था 
पषृ् ठभ�ूम  

मानव अ�धकारलाई सं�वधानको �स्तावनामा नै समावेश गर� राज्यको सम्पूणर् अवयवको अ�विच्छन् न 
अ�को रूपमा उल्लेख ग�रएको छ भने मौ�लक हक तथा मानव अ�धकारको संरक्षण र संव�र्न  राज्यको 
दा�यत्व हनुे व्यवस्था स�हत राज्यले मानव अ�धकारको संरक्षण र संव�र्न गद� �व�धको शासन कायम 
राख् ने, नेपाल पक्ष भएका अन्तरार्िष् �य सिन्ध सम्झौताको कायार्न्वयन गन�,  न्याय �शासनलाई �छटो 
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छ�रतो,  सवर्सलुभ,  �मतव्ययी, �नष्पक्ष, �भावकार� र जनउ�रदायी बनाउने, सामान्य �कृ�तका �ववाद 
समाधानका ला�ग मेल�मलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकिल्पक उपाय अवलम्बन गन� नी�त �लएको छ ।  

�देशको अ�धकार अन्तगर्त �देश �हर� �शासन र शािन्त सरुक्षा सं�वधानको अनसूुचीमा व्यविस्थत गरेको 
छ भने कायर् �वस्ततृीकरणका अनसुार आधारभतू मानव अ�धकारको संरक्षण र �व�र्न,  �देश�भ�को 
शािन्त सरुक्षाको व्यवस्थापन, काननु कायार्न्वयनमा सहयोग, आवश्यकता अनसुार �हर� प�रचालन, केन्��य 
�हर� र अन्य सरुक्षा �नकायलाइर् लोक मागर् लगायत अन्तरार्िष् �य सीमा सरुक्षामा सहयोग, नाग�रक 
स्वतन्�ताको रक्षा तथा �व�र्नमा सहयोग, �ादेिशक कारागार सरुक्षा तथा �हरासत व्यवस्थापन �देशको 
कायर्क्षे� �भ� रािखएको छ । �देशको कायर् क्षे��भ� �देशस्तर�य सरुक्षा संयन्� स्थापना र हस्तान्तरण 
हनु बाँक� रहेको अवस्था छ ।  �देशमा नाग�रक सन्तषु् ट� अनभु�ूत सूचका� (१० अ�मा) ४.७ रहेको 
छ । आ.व. २०७५/७६ मा शािन्त सरुक्षाको ला�ग औषत बजेट रु. ७४।- रहेको छ । यसैगर� 
मानव अ�धकार उल�नका घटना ८४८ रहेको छ । 

नेपाल मानव अ�धकार सम्बन्धी आधारभतू महासिन्धको पक्ष राष् � रहेको छ । संय�ु राष् � संघमा 
संपर�क्षणका ला�ग पेस गनुर् पन� ठूला नौ वटा महासिन्ध मध्ये सात महासिन्धको नेपाल पक्ष राष् � 
भइसकेको छ । मानव अ�धकार आयोगले संवैधा�नक दजार् �ाप् त गरेको छ । सबै कु�थालाई फौजदार� 
अपराधको को�टमा राख् ने काननु र अपराध सं�हता जार� भएको छ । �दगो �वकासको १६ औ ंल�य 
मानव अ�धकारसँग �त्यक्ष सम्बिन्धत छ । 

�मखु समस्या  
संघीय काननुको अभावमा �देशमा शािन्त सरुक्षा र सवु्यवस्था सम्बन्धी काननु र स�ठनात्मक संरचना 
बन् न नसक्न,ु �देश सरुक्षा योजना तजुर्मा हनु नसक्न,ु ग�रब तथा असहायका ला�ग न्यायमा पहुँच कमजोर  
हनु,ु पा�रवा�रक �हंसा एवम ्सामािजक कुर��तका कारण हनुे �हंसाका घटना न्यायालय सम्म नपगु्न,ु 
मौ�लक हकको स�ुनिश् चत गनर्का ला�ग �देशस्तर�य काननु एवम ्मापदण्ड तयार नहनु,ु �देशस्तरमा 
मानव अ�धकारको �व�मान अवस्था य�कन नहनु ुआ�द �मखु समस्या हनु ्। 

चनुौती  

�देश सरुक्षा योजना तजुर्मा गर� भरपद� शािन्त सरुक्षाको �त्याभ�ूत गराउन,ु आपरा�धक मनोविृ�मा सधुार 
ल्याउन,ु सूचना संयन्� �वकास गर� आपरा�धक ग�त�व�ध �नयन्�ण गनुर्, सूचना ��व�धको दरुुपयोगबाट 
हनुे अपराध �नयन्�ण गनुर्, अपराध अनसुन्धान क्षमता �वक�सत गनुर्, �देश �भ�का कारागारको �भावकार� 
व्यवस्थापन गर� सधुार गहृमा रूपान्तरण गनुर्, �देश सरकारका सबै �नकाय एवम ्नाग�रकमा मानव 
अ�धकार ��तको उच्च सम्मान गन� संस्कार �वकास गनुर्, ग�रब एवम ्असहायका ला�ग न्यायमा सहज 
पहुँच स्था�पत गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्। 

अवसर 

मानव अ�धकार ��त सजगता बढ्दै जान,ु �हंसा लगायतका घटनामा काननुी उपचार खोज्ने �विृ� बढ्दै 
जान,ु शािन्त सरुक्षा सम्बन्धी �देश अनकूुल काननु �नमार्ण गनर् पाउन,ु मानव अ�धकार तथा शािन्त सरुक्षा 
सम्बन्धी संवैधा�नक व्यवस्था हनु ुतथा मानव अ�धकार सम्बन्धी �वश् वव्यापी काननुमा नेपाल पक्ष राष् � 
हनु ुआ�द �मखु अवसर हनु ्। 
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क्ष�ेगत सोच 

सरुिक्षत एवम ्मयार्�दत जीवनका ला�ग मानव अ�धकार । 

ल�य 

�भावकार� शािन्त सरुक्षा र सवु्यवस्था माफर् त मानव अ�धकार स�हतको सरुिक्षत  र मयार्�दत जीवनको  
�त्याभ�ूत । 

उ�शे्य 

१. शािन्त सरुक्षाको �भावकार� व्यवस्था गर� काननु प�रपालनाको स�ुनिश् चतता गद� सामािजक अपराधम�ु 
नै�तकवान समाजको �नमार्ण गनुर् । 

२. काननु र अन्तरार्िष् �य मानव अ�धकार ��तको ��तब�ताको प�रपालना गद� मानव अ�धकारको संरक्षण 
र संव�र्न गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. जनतामा अनभुतू हनुे गर� 
�वश् वसनीय शािन्त सरुक्षा एवम ्
सवु्यवस्था कायम गन� । 

(क) �ादेिशक सरुक्षा सम्बन्धी ऐन काननुको साथै �देश �हर�, 
�देश अनसुन्धान ब्यूरोको संगठनात्मक संरचना �नमार्ण 
ग�रनेछ ।  

(ख) शािन्त सरुक्षा, सवु्यवस्था, काननुी िशक्षा र मानव 
अ�धकारको संरक्षणका क्षे�मा सरोकारवालालाई  
अनिुशक्षण कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ ।  

(ग) आपरा�धक ग�त�व�ध �नयन्�ण गनर् र सरुक्षा �बन्धमा 
�भावका�रताका ला�ग �देश सरुक्षा योजना �नमार्ण गर� 
कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  

(घ) सरकार�, सावर्ज�नक गठु� सम्पि�को अवैधा�नक कब्जा 
हटाई संरक्षण ग�रनेछ ।  

(ङ) खलुा �समानाको �योगबाट हनुे �नबार्ध आवतजावतमा 
समदुायको सहभा�गतामा सरुक्षा �नगरानी  
बढाइनेछ ।  

(च) जनतालाई सरुक्षाको �त्याभ�ूत �दान गद� शािन्त सरुक्षा 
र �वकासलाई सँगसँगै अिघ बढाउनकुा साथै �समाना 
निजकका बस्ती तथा बजार क्षे�मा सरुक्षा �योजनाथर् 
सरुक्षा �नकायलाई भौ�तक पूवार्धारको �वकास तथा 
सहायता साम�ीको उपलब्धता स�ुनिश् चत ग�रनेछ ।  

(छ) धेरै मा�नस जमघट हनुे¸ मह�वपूणर् पयर्टक�य क्षे�¸ 
बजार तथा व्यस्त सडक एवम ्सावर्ज�नक सेवा �दायक 
स्थलमा सरुक्षा �नगरानीको ला�ग आवश्यक ��व�धय�ु 
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रणनी�त कायर्नी�त 

सूचना �णाल� तथा संयन्�को �वकास ग�रने तथा 
सेवा�ाह�मै�ी नाग�रक सहायता कक्षको स्थापना तथा 
�वस्तार ग�रनेछ । 

२. अपराधर�हत समाज �नमार्ण गनर् 
नै�तक िशक्षा एवम ् नाग�रक 
सचेतनाको �वस्तार  गन� । 

(क) सामािजक सचेतना र सौहादर् अ�भव�ृ� गनर् सामदुा�यक 
�हर� अ�भयान सञ् चालन ग�रनेछ ।  

(ख) नै�तकवान समाज �नमार्णको ला�ग िजम्मेवार नाग�रक 
बनाउन �व�ालय तहमा (१३ वषर् देिख १९ वषर्सम्मका 
�व�ाथ�लाई लिक्षत गर�) चेतनामूलक कायर्�म 
सञ् चालन ग�रनेछ ।  

(ग) आपरा�धक ग�त�व�धमा संलग्न व्यि� एवम ्
कैद�बन्द�लाई लिक्षत गर� मनोपरामशर् सेवा सञ् चालन  
ग�रनेछ ।  

(घ) नै�तक िशक्षालाई �व�ालयस्तरको पा��ममा समावेश 
गर� पठनपाठनको व्यवस्था ग�रनेछ ।  

३. सबैको मानव अ�धकारको संरक्षण 
गद� समाजका कमजोर वगर्को 
हक �हतको संव�र्न गन� । 

(क) �देशका �भ�का कारागारका कैद�बन्द�को 
सामािजक�करण र सहज जीवन व्यतीत गनर्का ला�ग 
सीप, िशक्षा र सचेतनामूलक कायर्�म सञ् चालन  
ग�रनेछ ।   

(ख) सूचनाको हकसम्बन्धी काननुको �भावकार� 
कायार्न्वयनको व्यवस्था ग�रनेछ ।  

(ग) ग�रब एवम ्असहाय नाग�रकलाई न्यायमा पहुँच परु् याउन 
स्थानीय तहसँगको सहकायर्मा काननुी सहायता अ�भयान 
सञ् चालन ग�रनेछ ।  

(घ) मानव अ�धकार ��तको सम्मान एवम ् िजम्मेवार� 
अ�भव�ृ� गनर् �नय�मत रूपमा �व�र्नात्मक कायर्�म 
सञ् चालन ग�रनेछ ।  

(ङ) मानव अ�धकारको संरक्षण र संव�र्नका ला�ग यस 
क्षे�मा ��यािशल अ�धकारवाद� संघ संस्थासँग सहकायर् 
र साझेदार� ग�रनेछ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध   

�देशमा शािन्त सरुक्षा, �हर� र अनसुन्धान ब्यूरो सम्बन्धी काननु तजुर्मा भएको हनुे, �देश �हर� र 
अनसुन्धान ब्यूरोको गठन भएको हनुे, सबै स्थानीय तहमा काननुी सहायता तथा मानव अ�धकार सम्बन्धी 
अ�भमखुीकरण ग�रएको हनुे, शािन्त सरुक्षामा ��त व्यि� �व�नयोिजत रु. २००।- पगेुको हनुे, नाग�रक 
सन्तिुष् टको अनभु�ूत व�ृ� भई ५.५ पगेुको हनुेछ । 
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प�रच्छेद आठ: अन्तरसम्बिन्धत के्ष� 
८.१ ग�रबी �नवारण 
पषृ् ठभ�ूम 

सं�वधानले नेपालको सावर्ज�नक, �नजी र सहकार� क्षे�को सहभा�गतामा आ�थर्क व�ृ� स�हत न्यायोिचत 
�वतरणको आ�थर्क उ�ेश्य �लएको  छ । ग�रबीको �वतरण भौगो�लक र क्षे�ीय रूपमा मा� नभई 
जातीय रूपमा समेत असमान रहेको देिखन्छ । �देशको मानव �वकास सूचका� ०.५०४ रहेको छ । 
�देशको ��त व्यि� आय अमे�रक� डलर ९३४ रहेको छ । सम्पि�मा आ�थर्क असमानता सूचका� 
(Palma) १.०१ / सम्पि�मा आ�थर्क असमानता (Gini) ०.३५ रहको छ । यस �देशको बहआुया�मक 
ग�रबी १९.७ ��तशत (रािष् �य औसत २८.६ ��तशत) छ । ग�रबीको गहनता द�लत, जनजा�त, 
�पछ�डएको क्षे� र म�हलामा बढ� रहेको देिखन्छ । देशको मखु्य सामािजक आ�थर्क शि�को रूपमा 
रहेको �मशि�लाई दक्ष र व्यावसा�यक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगार� अ�भव�ृ�  गर� ग�रबी न्यूनीकरण 
गनुर् आजको आवश्यकता हो । 

�मखु समस्या 
ग�रबीको �वतरण भौगो�लक र क्षे�ीय रूपमा मा� नभई जातीय र लै��क रूपमा समेत असमान रहन,ु 
ग�रबी �नवारणका ला�ग ग�रब घरप�रवारको प�हचान कायर् हनु नसक्न,ु लिक्षत घरप�रवारमा सामािजक 
सरुक्षण कायर्�म केिन्�त हनु नसक्न,ु �व�भन् न �नकायबाट स�ा�लत ग�रबी �नवारण कायर्�म �बच 
समन्वयको अभाव रहन,ु क्षमता �वकासका कायर्  पयार्प् त  नहनु ुआ�द �मखु समस्या हनु ्।  

चनुौती 
भौगो�लक, लै��क, जातीय र आय वगर् �बच रहेको ग�रबीको मार र असमानताको अन्तरलाई कम गनुर्, 
न्यून आ�थर्क व�ृ�,  �ाकृ�तक �कोपबाट �सिजर्त ग�रबीको �नराकरण गनुर्, स्वरोजगार �व�र्न गनर् सीप, 
पुजँी र ��व�धमा पहुँच बढाउन,ु  नयाँ रोजगार�का अवसर सजृना गनुर्,  स्थानीय सीप, पुजँी र ��व�धमा 
पहुँच भएका स्वदेशी उ�मीको  �न�म� स्वरोजगार �व�र्न गनुर्,   र सबै क्ष�े र समदुायलाई सन्त�ुलत 
रूपमा सम्बोधन गनुर् आ�द  �मखु  चनुौती  हनु।्  

अवसर 

�देशमा नयाँ अवधारणाबाट कायर्�म सञ् चालन गन� अवसर हनु,ु �व�भन् न �नकायबाट ग�रबी �नवारण 
सम्बन्धी कायर्�म सञ् चालन भएको अवस्था हनु,ु संघीय र �देश सरकारको �ाथ�मकताको �वषय हनु,ु 
सं�वधान अनसुार �वपन् न वगर्को उत्थानका ला�ग �वशेष व्यवस्था गन� नी�तगत व्यवस्था हनु,ु �दगो 
�वकासका अ�धकांश ल�य यस तफर्  केिन्�त हनु,ु  िशक्षा, स्वास्थ्य, म�हला, बालबा�लका, �म तथा 
रोजगारसँग सम्बिन्धत सामािजक संघसंस्थाका  ग�रबी न्यूनीकरण लिक्षत कायर्�म स�ा�लत हनु ुआ�द 
�मखु अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच 

ग�रबीम�ु  सम�ृ  �देश । 

 



[152] 

ल�य 

बहआुया�मक ग�रबी घटेको  हनुे । 

उ�शे्य 

मानव �वकास सूचका�मा अ�भव�ृ� गनुर् ।  

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. सामािजक सरुक्षा कायर्�म ग�रब 
घरप�रवारमा �ाथ�मकताका साथ 
प�रचा�लत गन� । 

(क) संघसँग समन्वय गर� ग�रब प�रवारको प�हचान कायर्�म 
माफर् त ग�रबी प�रचय  प�को व्यवस्था ग�रने छ ।  

(ख) प�रचय प�को आधारमा क्षमता अ�भव�ृ� एवम ्पुजँीगत 
अनदुान �दई आय आजर्न र रोजगार�मा �ाथ�मकता 
�दइनेछ ।  

(ग) ग�रबी  �नवारण क्षे�मा काम गन� सरकार� तथा 
गैरसरकार� �नकायलाई ग�रबी घटेको प�रणाम देिखन े
गर� प�रचालन ग�रने छ । 

२. िशक्षा,  स्वास्थ्यमा  पहुँच बढाई 
मानव पुजँीको �वकास गन� । 

(क) ग�रबी प�रचयप� �ाप् त प�रवारको ला�ग िशक्षा स्वास्थ्य, 
सामािजक सरुक्षा, भौ�तक पूवार्धार, रोजगार� जस्ता 
कायर्�मलाई �ाथ�मकतामा रािखने छ ।  

(ख) िशक्षा, स्वास्थ्य, मानव अ�धकार जस्ता सामािजक क्षे�मा 
काम गन� रािष् �य तथा अन्तरार्िष् �य  संघ  संस्था तथा 
दात ृ �नकाय सँग �भावकार� समन्वय र सहकायर् गर� 
दक्ष मानव संसाधनको   �वकास ग�रनेछ। 

३. परम्परागत ��व�ध,  ज्ञान सीपको 
�व�र्न गर� आय आजर्न र  
रोजगार�मा आब�  गन� । 

(क) ग�रबीका �व�भन् न आयाम र प�रसूचक अनसुार �देश 
स्तरमा अध्ययन अनसुन्धान गर� ग�रबी न्यूनीकरण 
कायर्�म  सञ् चालन ग�रनेछ ।   

(ख) �ोतसाधनको उपयोगमा स्थानीय ग�रब प�रवारलाई 
अ�ा�धकार �दइनेछ ।  

(ग) परम्परागत ��व�ध, पेशागत ज्ञान सीपको 
आध�ुनक�करण, संरक्षण र उपयोग गर� उत्पा�दत 
वस्तकुो रािष् �य र अन्तरार्िष् �य बजारसम्म पहुँच 
परु् याइनेछ ।  

(घ) ग�रबी �नवारणका ला�ग �व�भन् न �नकायबाट स�ा�लत 
कायर्�म �बच �भावकार� समन्वय ग�रनेछ । 

(ङ) न्यून आय भएका  व्यि�का ला�ग �नःशलु्क  सीपमूलक 
ता�लमको स�ुनिश् चतता ग�रनेछ । 
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रणनी�त कायर्नी�त 

(च) रोजगार� लगायतका सम्पूणर् अवसरको न्यायोिचत �वतरण 
र समतामूलक �वकास हनुे गर� क्षे�गत नी�तको समन्वय 
ग�रनेछ । 

४. व्यावसा�यक कृ�षका ला�ग 
सहकार�, सामदुा�यक एवम ्करार 
खेती तफर्  उन्मखु गन� । 

(क) �वपन् न तथा �पछ�डएका समदुायलाई सहका�रतामा 
संग�ठत गर� आय तथा रोजगार�का कायर्�ममा आब� 
गनर् �ोत्साहन ग�रनेछ ।  

(ख) सहकार� तथा करार खेतीका ला�ग भ�ूमह�न �कसानलाई 
जग्गा उपलब्ध गराई कृ�ष क्षे�मा उत्पादनमूलक 
रोजगार�का अवसरको सजृना ग�रनेछ । 

(ग) नद� उकासबाट �ाप् त भ�ूममा स्थानीय समदुायको समेत 
सहभा�गतामा पयर्टन, जडीबटु�, वनजन्य र कृ�षजन्य 
उ�मलाई बढावा �दइनेछ । 

(घ) कृ�ष मजदरुको ज्याला पनुरावलोकन गराउने व्यवस्था 
ग�रनेछ ।  

(ङ) उत्पादनमूलक रोजगार�लाई केन्� �वन्दमुा राखी 
�ादेिशक ग�रबी �नवारण कायर्�म सञ् चालन ग�रनछे । 

 

अपेिक्षत उपलिब्ध 

बहआुया�मक ग�रबी १४ ��तशतमा झरेको हनुे, मानव �वकास सूचका�मा व�ृ� भई ०.६०० पगेुको 
हनुे, ��त व्यि� आय अमे�रक� डलर १६२० पगेुको हनुे, Palma सूचका� ०.८० भएको हनुे, Gini 
सूचका� ०.३२ पगेुको हनुे, ग�रब घरप�रवारको पा�रवा�रक तथ्या� स�लन भई ग�रबी प�रचय प� 
�वतरण भएको हनुे, ग�रब लिक्षत कायर्�म प�रचयप�सँग आब� भएको हनुे, ग�रबीको रेखाम�ुन रहेको 
जनसंख्या ११ ��तशतमा झरेको हनुे, ग�रबी लिक्षत कायर्�म एक�कृत रूपमा सञ् चालन भएको हनुे, 
कृ�ष मजदरुको ज्याला न्यूनतम जीवन �नवार्ह मापदण्डको आधारमा पनुरावलोकन भएको हनुेछ । 

८.२ �म तथा रोजगार�  
पषृ् ठभ�ूम 

�म उत्पादनका साधन प�रचालन गन� मह�वपूणर् साधन हो । सं�वधानले रोजगार�को हकको स�ुनिश् चतता 
�दान गनर्का साथै नी�तमा �म शि�लाइर् दक्ष र व्यावसा�यक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगार�को 
अ�भव�ृ� गन�, सामािजक सरुक्षाको �त्याभ�ूत गन�, बाल �म लगायत �म शोषणका सबै रूपको अन्त्य 
गन�, समुधरु �म सम्बन्ध, वैदेिशक रोजगार�लाइर् शोषणम�ु, सरुिक्षत, व्यविस्थत गन�, वैदेिशक 
रेजगार�बाट आजर्न भएको पुजँी, सीप, ��व�ध र अनभुवलाइर् स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षे�मा लगाउन 
�ोत्साहन गन� नी�त �लएको छ ।  



[154] 

�दगो �वकासका ल�यले पूणर् र उत्पादनशील  रोजगार� र सबैका ला�ग सम्मानजनक काम उपलब्ध 
गराउन ुपन� ल�य तोकेको छ । सन ्२०३० सम्ममा बाल�मको पूणर् उन्मूलन र अधर्बेरोजगार� दर 
१० ��तशत भन्दा कम ल्याउन ुपन� हनु्छ । 

नेपाल �म शि� सव�क्षण २०१७ ⁄ १८ का अनसुार यस �देशमा काम गन� उमेर समूह (१५-५९ 
वषर्) को जनसंख्या ३५,५६,००० रहेको र �म सहभा�गता दर ३७.८ ��तशत रहेको छ । �देशमा 
रोजगार�मा औपचा�रक क्ष�ेको �हस्सा ३४ ��तशत रहेको छ भने बेरोजगार� दर १०.२ ��तशत रहेको 
छ । बेरोजगारमा परुुष  ९.१४  र म�हला ११.९५ ��तशत  रहेको देिखन्छ । यस �देशमा 
रोजगार�को मह�वपूणर् क्षे�को रूपमा कृ�ष रहेको छ । �म शि�को २२.२ ��तशत कृ�षमा संलग्न 
रहेको  
देिखन्छ ।  यसमा म�हला ५४.२४  र परुुष ४५.७४. ��तशत रहेको छ । कृ�षमा संलग्न म�हलामा 
उच्च माध्य�मक तहको िशक्षा हा�सल गरेकाको ��तशत ५.८५ छ भने एस.इर्.इर्. सम्मको िशक्षा �ाप् त 
१९.६८ ��तशत रहेको छ । उच्च िशक्षा हा�सल गरेकाको �हस्सा नगन्य रहेको छ । 

यस �देशबाट वैदेिशक रोजगार�मा जाने संख्याको अनपुात कुल वैदेिशक रोजगार�को २५.५१ ��तशत 
रहेको छ । वैदेिशक रोजगार�मा जाने अ�धक संख्याका १० िजल्ला मध्ये �देशमा तीन िजल्ला (झापा, 
मोरङ र सनुसर�) पदर्छन ्। म�हला वैदेिशक रोजगार�मा जाने अ�धकतम १० िजल्ला मध्ये चार वटा 
िजल्ला (झापा, मोरङ, इलाम र सनुसर�) पदर्छन ्। 

�मखु समस्या 
रोजगार� सम्बन्धी सूचना सहजरूपले उपलब्ध नहनु,ु �म बजार औपचा�रक र व्यविस्थत भइ नसक्न,ु 
�म बजारमा भइरहेको प�रवतर्न र �म माग तथा आपू�तर्को सम्बन्धमा �नय�मत अध्ययन नहनु,ु  रोजगार 
केन्� �भावकार� हनु नसक्न,ु �म बजारमा सीपय�ु जनशि� न्यून रहन,ु ज्यालामा लै��क असमानता 
र बाल �मको �व�मानता रहन,ु  सीपको मह�व सम्बन्धी चेतनाको कमी हनु,ु पयार्प् त मा�ामा आन्त�रक 
रोजगार� सजृना हनु नसक्न,ु अ�धकांश जनशि� अनौपचा�रक क्षे�मा संलग्न रहन ुआ�द �मखु समस्या 
हनु ्।  

चनुौती 
�म बजारलाइर् व्यविस्थत र औपचा�रक बनाउन,ु रोजगारको क्षे� र मागको अ�ाव�धक तथ्या� स�लन 
र �वश् लेषण गनुर्, माग अनसुार रोजगारका �निम्त आवश्यक सीप र दक्षता अ�भव�ृ� गन� संस्थागत 
व्यवस्था �मलाउन,ु वैदेिशक रोजगार�लाइर् सीपय�ु बनाउन,ु वैदेिशक रोजगारलाइर् शोषणम�ु बनाउन,ु 
�देश �भ�ै रोजगार�का अवसर सजृना एवम ्�वस्तार गनुर्, वैदेिशक रेजगार�बाट फक� का यवुालाइर् उ�म 
र रोजगार�का अवसर �दान गनुर् र बाध्यात्मक वैदेिशक रोजगारको अन्त्य गनुर् आ�द �मखु चनुौती  
हनु ्।  

अवसर 

नयाँ यवुा �पढ� ��व�धमै�ी रहेको र ��व�धको �वस्तार भइरहेको, वैदेिशक रोजगारबाट फक� कालाई 
उ�मशीलताको ता�लम �दई रोजगारमलुक कायर्मा संलग्न गराउन,ु �व�षेणको स�ह उपयोगको ला�ग 
अनकूुल वातावरण सजृना भई रोजगार� र व्यवसायको �वकास र �वस्तारका अवसर हनु,ु �ा�व�धक 
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िशक्षाको पहुँच �वस्तार हुँदै जान,ु बै�कङ लगायत आन्त�रक आ�थर्क ग�त�व�ध �बस्तार हनु ुआ�द �मखु 
अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच 

�मको सम्मान, �देशको प�हचानः पूणर् रोजगार�, समिुन्तको आधार । 

ल�य 

��मक उत्पादकत्व व�ृ� भइ रोजगार�मा पहुँच बढेको हनुे । 

उ�शे्य 

१. दक्ष, सीपय�ु र उत्पादनशील मानव संशाधनको �वकास गर� स्वरोजगार�का अवसर सजृना गनुर् । 
२. ��मकको हक�हत संरक्षण गद� रोजगार�मा औपचा�रक क्षे�को �हस्सा व�ृ� गनुर् । 
३. वैदेिशक रोजगार� बढ� लाभदायक बनाउन ु। 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. मानव संशाधन �वकास गर� 
रोजगार�का अवसर सजृना गन� । 

(क) �देश मानव संसाधन योजना तजुर्मा गर� कायार्न्वयन 
ग�रनेछ ।   

(ख) रोजगार �व�र्नसम्बन्धी �ादेिशक नी�त, काननु तथा 
मापदण्ड तजुर्मा, कायार्न्वयन र �नयमन ग�रनेछ ।  

(ग) रोजगार �व�र्न, मयार्�दत �म अभ्यास, असल �म 
सम्बन्धको स्थापना, व्यवसायजन्य सरुक्षा तथा वैदेिशक 
रोजगार�लाइर् सरुिक्षत बनाउन संघ, स्थानीय सरकार तथा 
��तष् ठानसँग सहकायर् ग�रनेछ । 

(घ) �म बजारमा भइरहेको प�रवतर्न र �म माग र आपू�तर्को 
सम्बन्धमा �नय�मत अध्ययन गर� नयाँ रोजगार�का क्षे�को 
खोज अनसुन्धान एवम ्�चार गनुर्का साथै रोजगार सूचना 
�णाल� स्थापना ग�र सूचना �वाह �भावकार� बनाइनेछ । 

(ङ) पारम्प�रक पेशागत त�रका र औजारको आध�ुनक�करण 
ग�र ��मकको उत्पादकत्व अ�भव�ृ� ग�रनेछ । 

(च) �म तथा रोजगार सूचना केन्�को सदुृढ गर� आन्त�रक 
तथा सरुिक्षत वैदेिशक रोजगार सम्बन्धी एक�कृत सूचना 
�वाह ग�रने छ । 

२. सीप तथा व्यावसा�यक ता�लमका 
अवसरको �वकास एवम ् �वस्तार 
गद� अन्तरार्��य क्षे�मा ��तस्पधार् 
गनर् सक्ने �म शि�को उत्पादन 
गन� । 

(क) �देश स्तर�य बह�ुवषयगत सीप �वकास ता�लम केन्�को 
स्थापना ग�रनेछ । 

(ख) सीप �वकास तथा व्यावसा�यक ता�लम हा�सल गरेका 
यवुालाइर् उ�मशीलताका ला�ग परामशर्, िस्कम �नमार्णमा 
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रणनी�त कायर्नी�त 

सहयोग, �व�ीय सहायता तथा बजार पहुँचमा एक�ार सेवा 
र सहजीकरण ग�रनेछ । 

(ग) रोजगारमूलक िशक्षा, ताल�म र नमनुा केन्�को स्थापना 
गर� बजारको माग अनसुार ता�लम सञ् चालन  ग�रनेछ । 

(घ) उ�मशीलता �वकास गनर् �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक 
िशक्षा तथा ता�लमको अवसर उपलब्ध गराई स्वरोजगारका 
ला�ग आवश्यक पुजँी उपलब्ध गराउने व्यवस्था  
�मलाइनेछ । 

(ङ) वैदेिशक रोजगार�बाट फक� का यवुालाई सीप �माणीकरण 
गर� �म बजारमा पनु: �वेश गनर् सहजीकरण ग�रनेछ र 
सह�ुलयत पूणर् ऋण उपलब्ध गराउन व्यवस्था ग�रनेछ । 

(च) लिक्षत वगर्लाई रोजगार�मा उन्मखु सीप �वकासका �न�म� 
सरकार र �नजी क्षे�को सहभा�गतामा �वशेष सीप �वकास 
कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ ।  

 
३. ��मकको हक अ�धकारको 

संरक्षण तथा असल �म सम्बन्ध 
स्थापना गन� । 

(क) कायर्स्थलमा हनु सक्ने जोिखमको न्यूनीकरण गनर् सरुक्षा 
मापनका मापदण्ड तयार गर� लाग ुगनर्का साथै ��मकको 
�बमा अ�नवायर् ग�रनेछ । 

(ख) ��मकको न्यूनतम ज्यालाको स�ुनिश् चतता गद� असल �म 
सम्बन्ध कायम गन� काननुी �बन्ध ग�रनेछ । 

(ग) सरकार, रोजगारदाता र ��मक �बच ��पिक्षय सम्बन्ध 
सदुृढ गर� समुधरु औ�ो�गक सम्बन्धको �वकास  
ग�रनेछ । 

(घ) योगदानमा आधा�रत सामािजक सरुक्षामा ��त�ानको 
आब�ता स�ुनिश् चत ग�रनछे । 

४. वैदेिशक रोजगार�लाइर् सरुिक्षत र 
मयार्�दत बनाउँदै लाभलाइर् 
अ�धकतम बनाउने । 

(क) �देशमा अविस्थत वैदेिशक रोजगार एजेन्सीको रािष् �य 
नी�त र काननु बमोिजम �नय�मत अनगुमन ग�रनेछ । 

(ख) �व�षेण-�व�ीय साक्षरतालाई अ�भयानको रूपमा सञ् चालन  
ग�रनेछ ।  

(ग) वैदेिशक रोजगार�बाट �ाप् त �व�षेणलाई सह� सदपुयोग गद� 
उत्पादनशील क्षे�मा लगानी गनर्को ला�ग �नजी क्षे�सँग 
सहकायर् ग�रनेछ । 
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(घ) वैदेिशक रोजगारमा जान चाहने यवुालाइर् �म क्षे� �नधार्रण 
गर� आफूले गनर् चाहेको पेशा सम्बन्धी सीपमूलक 
ता�लमको अवसर �दान ग�रनेछ ।  

(ङ) वैदेिशक रोजगार�मा जाने यवुालाई स्थानीय तहमा नै पूवर् 
अ�भमखुीकरण ता�लमका ला�ग स्थानीय तहलाई सहयोग 
र सहजीकरण ग�रनेछ । 

(च) वैदेिशक रोजगार व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार, �छमेक� 
�देश र संघीय सरकार सँग �भावकार� सहकायर्  
ग�रने छ ।  

(छ) वैदेिशक रोजगारलाइर् सरुिक्षत, व्यविस्थत, मयार्�दत र 
लाभ�द बनाउने गर� उपय�ु सूचना स�ार रणनी�त 
अवलम्बन ग�रनेछ ।  

(ज) वैदेिशक रोजगारमा संलग्न म�हलाका ला�ग �विश� 
कायर्�म सञ् चालन  ग�रनेछ । 

(झ) स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन �ारा �द� वैदेिशक रोजगार 
सम्बन्धी िजम्मेवार� सम्पादन गनर् स्थानीय तहको 
सबल�करणमा सहयोग ग�रनेछ ।  

(ञ) वैदेिशक रोजगारबाट फक� का यवुालाई उ�मशीलतातफर्  
आक�षर्त हनुे गर� �वशेष कायर्�म सञ् चालन गनर् स्थानीय 
तहलाई सहयोग र सहजीकरण ग�रनेछ ।  

(ट) वैदेिशक रोजगार�लाई सरुिक्षत र लाभ�द बनाउन �नय�मत 
अनगुमनको व्यवस्था ग�रनेछ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध 

बेरोजगार� दर ५.४ ��तशतमा झरेको हनुे, �म सहभा�गता दर ६० ��तशत पगेुको हनुे, �मको 
उत्पादकत्व रु. २,८३,०००।- पगेुको हनुे,  रोजगार�मा औपचा�रक क्षे�को �हस्सा ५० ��तशत पगेुको 
हनुे, दक्ष जनशि� उत्पादन हनुे, थप रोजगारका अवसर सजृना भएको हनुे, �मशि�को उपलब्धता 
अ�भव�ृ� भएको हनुे, �देशबाट वैदेिशक रोजगारमा जाने ५० ��तशत ले सीपमूलक ता�लम �ाप् त गरेका 
हनुे, �मको सम्मान गन� संस्कृ�तको �वकास भएको हनुे र अधर् बेरोजगार�को दर १० ��तशतमा आएको 
हनुेछ । 

८.३ वातावरण तथा जलवाय ुप�रवतर्न  
पषृ् ठभ�ूम 

नेपालको सं�वधानले पयार्वरणीय �दगो �वकासको �स�ान्त अवलम्बन गन� नी�त अ�ीकार गरेको छ । 
�दगो �वकास ल�यले जलवाय ुप�रवतर्न र यसका असरसँग जधु्न तत्काल कायर् गनर् आवश्यक रहेको 
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कुरा �न�दर्ष् ट गरेको छ । �वश् वव्यापी जलवाय ुप�रवतर्नको असरले गदार् अ�तव�ृ�, अनाव�ृ�, बाढ� प�हरो 
लगायतका �कोपको बढ्दो असर भोग्न ुपरेको छ । जल तथा मौसम �वज्ञान �वभागको अध्ययनले गम� 
हनुे �दनको संख्यामा व�ृ�, जाडो हनुे �दनको संख्यामा कमी र तापको मा�ामा केह� प�रवतर्न आएको 
देखाएको छ । वातावरणीय सन्तलुन कायम राख् न तथा जलवाय ु प�रवतर्नका असर न्यूनीकरण गद� 
अनकूुलन अ�भव�ृ� गनर् ह�रत �वकासको अवधारणालाई अवलम्बन गनुर् आवश्यक छ । �देशमा यातायात 
तथा उ�ोग क्षे�को ह�रत गहृ ग्याँस उत्सजर्न १२ रहेको छ । ८० �व�ालयमा जलवाय ुप�रवतर्न 
सम्बन्धी �वषय समेत पठनपाठन हनुे गरेको, वनले ढाकेको क्षे� ४४.७४ रहेको, वाय ु�दूषणको मा� 
(�प.एम. २.५) ५२.९५ µg/m3 रहेको छ । ३१ वटा स्थानीय तहले जलवाय ुअनकूुलन योजना तयार 
गर� कायार्न्वयनमा ल्याएका छन ्। 

�मखु समस्या 
जोिखमय�ु भ-ूबनोट, अव्यविस्थत बस्ती �वस्तार, जलवाय ु प�रवतर्न, �कोप रोकथाम र �नयन्�णको 
�भावकार� संयन्�को अभाव,  �नयमनको अभाव, �वकास ग�त�व�धमा स्पष् ट मापदण्ड एवम ्मापदण्डको 
पालना हनुे अभ्यासको अभाव आ�द �मखु समस्या हनु ्।  

चनुौती 
जलाधार संरक्षण गनुर्, जलवाय ुप�रवतर्नको असर बारे आम जनतामा सचेतना अ�भव�ृ� गनुर्, जलवाय ु
प�रवतर्नको असरमा अनकूुलन कायम गनुर्, जलवाय ुप�रवतर्नको असरको उच्च जोिखम क्षे� प�हचान 
गर� ��तरोधात्मक उपाय गनुर् तथा �वकास तथा अन्य मानवीय ��याकलापबाट वातावरणमा पारेको 
नकारात्मक असर कम गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु।् 

अवसर  

�दगो �वकासका ला�ग अन्तरार्िष् �य ��तब�तामा नेपालको साथ हनु,ु जलवाय ुप�रवतर्नको क्षे�मा �ाप् त 
हनुे अन्तरार्िष् �य सहयोगलाई संघीय सरकारसँगको समन्वयमा बजेट �णाल�मा आब� गनुर् तथा �कृ�त 
संरक्षण अनकूुलनको क्षमता बढाउन छाता रणनी�त तयार हनु ु�मखु अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच  

वातावरणीय स्वच्छता स�हतको �दगो �वकास । 

ल�य 

जलवाय ुप�रवतर्नको असर न्यूनीकरण गद� अनकूुलन बढाउने गर� �वकास कायर्�म सञ् चालन हनुे । 

उ�शे्य 

१. �वकास तथा अन्य मानवीय ��याकलापबाट वातावरणमा पन� �भाव न्यूनीकरण गद� वातावरणीय 
स्वच्छता कायम गनुर् । 

२. �वकास ���या तथा मानवीय ��याकलापलाई जलवाय ुप�रवतर्न अनकूु�लत बनाउन ु। 
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रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. वातावरणीय संरक्षण तथा �दूषण 
�नयन्�णलाई �वकास 
कायर्�मको अ�भन् न अ�को 
रूपमा स्था�पत गन� । 

(क) जनस्तरमा वातावरणीय सचेतना र सावधानीका कायर्�म 
सञ् चालन ग�रनेछ ।  

(ख) वातावरण र जलवाय ु प�रवतर्नको क्षे�मा काम गन� 
�नकायसँग समन्वय र सहकायर् ग�रनेछ ।  

(ग) वातावरण मै�ी योजना �नमार्ण तथा कायार्न्वयनमा जोड 
�दइनेछ ।  

(घ) �ाकृ�तक �ोतबाट आिजर्त आयको �निश् चत �हस्सा 
वातावरणीय अनसुन्धान, �वकास र संव�र्नमा खिचर्न े
व्यवस्था �मलाइनेछ ।  

(ङ) वाय ु �दूषण, ध्व�न �दूषण, जल �दूषण र अन्य 
वातावरणीय जोिखम कम गनर् संस्थागत संयन्� �नमार्ण 
गर� तयार� अवस्थामा (preparedness) रािखनेछ। 

२. फोहरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय 
तहलाई सहयोग र सहजीकरण 
गन� । 

(क) फोहरमैलाको वैज्ञा�नक व्यवस्थापनका �न�म� स्थानीय 
तहलाई सहयोग परु् याइनछे । 

(ख) स्थानीय तहका �बच एक�कृत फोहरमैला �ोत प�रचालन 
केन्� (स्यानेटर� ल्याण्ड �फल साइट) स्थापनामामा 
सहजीकरण र उत्��ेरत ग�रनेछ । 

(ग) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी नवीन ��व�धको �योग 
र पनु�र्योगमा स्थानीय तहलाई सहजीकरण ग�रनेछ ।   

३. खलुा स्थान र उ�ानको स्थापना 
र �वस्तार गन� । 

(क) खलुा स्थान, बाल उ�ान, बनस्प�त उ�ान लगायतका 
उ�ानको स्थापनामा स्थानीय तहलाई सहयोग  
ग�रनेछ । 

(ख) �थमपाकर्  तथा उ�ान स्थापनामा �नजी क्षे�को सहभा�गता 
�ोत्सा�हत हनुे गर� आवश्यक नी�तको तजुर्मा ग�रनेछ ।  

(ग) रािष् �य ��तभाको संस्मरणमा नयाँ एक�कृत उ�ान 
स्थापना गनर् सहकायर् ग�रनेछ । 

(घ) वनक्षे� वाहेकका अन्य सरकार�, सावर्ज�नक तथा 
गठु�को खाल� जग्गामा स्थानीय तहको समन्वयमा 
ह�रयाल� �व�र्न ग�रनेछ । 

४. संघसँगको सहकायर्मा जलवाय ु
प�रवतर्नको क्षे�मा अन्तरार्िष् �य 
क्षे�मा हनुे लगानी बढाउने तथा 

(क) अनकूुलन कायर्योजना बनाई स्थानीय स्तरमा लाग ुगनर् 
समन्वय ग�रनेछ ।    
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यसलाई �ादेिशक बजेट �णाल�मा 
आब� गन� । 

(ख) संघसँग समन्वय गर� नेपाल पक्ष रहेका सबै वातावरण 
सम्ब� सिन्ध सम्झौताको पूणर् कायार्न्वयन तथा 
�तनीहरूबाट �लन स�कने उिचत लाभ �ाप् त ग�रनेछ ।   

(ग) वातावरण मै�ी तथा जलवाय ु प�रवतर्न अनकूुलन हनुे 
खालका पूवार्धार �वकासमा जोड �दइनेछ ।   

(घ) कावर्न संिच�तको क्ष�तपू�तर्का ला�ग �देश योगदानको 
मूल्या�न दस्तावेज तयार गर� क्ष�तपू�तर्को ला�ग संघीय 
सरकारसँग अनरुोध ग�रनेछ । 

५. जलवाय ु प�रवतर्न अनकूुलन र 
वातावरण संरक्षण गन�। 

(क) जलवायमुा भइरहेको प�रवतर्न र त्यसले पानर् सक्ने 
�भावको सू�म अध्ययन अनसुन्धान गन� व्यवस्था 
ग�रनेछ ।    

(ख) जल तथा मौसम सम्बन्धी सेवाको आध�ुनक�करण तथा 
�वस्तार ग�रनेछ ।    

(ग) जलवाय ु प�रवतर्न अनकूुलनका कायर्�मलाई जलाधार 
क्षे� र नद� �णाल�मा आब� गर� एक�कृत रूपमा 
सञ् चालन ग�रनेछ ।  

(घ) उच्च जोिखमय�ु �हमतालहरूको जोिखम न्यूनीकरणका 
कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ ।    

(ङ) जलवाय ुप�रवतर्नको जोिखम कम गनर् जलवाय ुअनकूुलन 
कायर्�म लागू ग�रनेछ।  

अपेिक्षत उपलिब्ध 

�देशमा यातायात तथा उ�ोगबाट ह�रत गहृ उत्सजर्नमा कमी आई ८ ��तशत  मा झरेको हनुे, वाय ु
�दूषणको मा�ा ४० µg/m3 मा झरेको हनुे, ७५ वटा स्थानीय तहमा जलवाय ुअनकूुलन योजना तजुर्मा 
भई कायार्न्वयन हनुे, ९५ ��तशत �व�ालयमा जलवाय ुप�रवतर्न सम्बन्धी पठनपाठन भएको हनुे, �वकास 
आयोजनाको वातावरणीय जोिखम मूल्या�न भएको हनुे, मौसमको पूवर् सूचना �णाल� भरपद� भएको हनुे 
छ । 

८.४ �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन 
पषृ् ठभ�ूम 

भकूम्प,बाढ�, प�हरो, आगलागी, सडक दघुर्टना, च�ाङ, सकु्खा, खडेर� लगायत �वपद्जन्य घटनामा पर� 
वा�षर्क रूपमा मानवीय, आ�थर्क, सामािजक, वातावरणीय र भौ�तक संरचनामा ठूलो क्ष�त हुँदै आएको  
छ । सं�वधानले �ाकृ�तक �कोपबाट हनुे जोिखम न्यूनीकरण गनर् पूवर् सूचना, तयार�, उ�ार, राहत एवम ्
पनुस्थार्पना गन� �वषयलाई राज्यको �नद�शक �स�ान्तमा उल्लेख गद� �वपद् व्यवस्थापनलाई महत्वका 
साथ हेर� सरकारका तीनै तहका अ�धकार सूचीमा सूचीकृत गरेको देिखन्छ ।  
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�वपद् जोिखम व्यवस्थापन गनर् �देश �वपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ �देश सभाबाट पा�रत भई जार� 
भएको, �देश �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको गठन भएको, �वपद् जोिखम न्यूनीकरण, �वपद्को सामना र 
सम� व्यवस्थापन सम्बन्धमा १३७ वटै स्थानीय तह¸ िजल्ला �शासन तथा सरोकारवाला सरकार� एवम ्
गैरसरकार� �नकायका ��त�न�धलाई सचेतना ता�लम �दइएको, �वपद् खोज उ�ार तथा राहत कोष 
सञ् चालन कायर्�व�ध �नमार्ण भएको, �देशमा �वपद् बाट कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको वा�षर्क औषत ०.८१ 
��तशत क्ष�त भएको देिखन्छ । �वपद् बाट ��त लाख वा�षर्क ३ जनाले जीवन गमुाउने गरेका छन ् भने 
६२ करोड बराबरको सम्पि� क्ष�त हनुे गरेको छ ।  

�मखु समस्या  
�वपद् जोिखम न्यूनीकरणका ला�ग सं�वधान¸ अन्तरार्िष् �य एवम ् रािष् �य एवम ् संघीय तथा �ादेिशक 
काननुले गरेको व्यवस्थाबारे सबैमा समान एवम ्पयार्प् त बझुाई नहनु;ु �वपद् जोिखम व्यवस्थापन रणनी�त 
तथा कायर्योजना र �ादेिशक आपत्का�लन ��तकायर् ढाँचा तजुर्मा भइ नसक्न,ु �वकास ��याकलापमा 
सम्भा�वत �वपद् जोिखम �भाव मूल्या�न प��तको आवश्यकता र औिचत्य सम्बन्धी  जनचेतनाको कमी 
हनु;ु �वपद् खोज¸ उ�ार तथा राहत सम्बन्धमा दक्ष जनशि� तथा आवश्यक स्वयंसेवकको अभाव हनु,ु 
�ादेिशक आकिस्मक कायर् सञ् चालन केन्� तथा स्थानीय आपत्का�लन कायर् सञ् चालन केन्�को स्थापना 
नहनु,ु जोिखममा रहेका बस्तीमा �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन चेतनाको अभाव हनु,ु �वपद् 
सम्बन्धमा नाग�रक िशक्षाको कमी हनु,ु  समदुायमा आधा�रत �वपद् व्यवस्थापन बारेमा जानकार�को कमी 
हनु,ु जलवाय ुप�रवतर्न तथा यसको असरबारेमा जानकार�को कमी हनु,ु भरपद� पूवर् सूचना �णाल�को 
�योग र अभ्यासको कमी हनु आ�द �मखु समस्या हनु ्। 

चनुौती 
�कोप जोिखम क्षे�को नक्सा�न स�हत �वपद् जोिखम व्यवस्थापन योजना बनाउन,ु �कोप व्यवस्थापनमा 
अन्तरसरकार र सरोकारवाला �बच समन्वय गनुर्, �वपदका समयमा उ�ार, राहत तथा जोिखम 
न्यूनीकरणका ला�ग �ोत व्यवस्थापन गनुर्, जोिखम ��तरोधी पूवार्धार �नमार्ण र बस्ती �वकास गनुर् आ�द 
�मखु चनुौती हनु ्। 

अवसर  

�वपद् व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारको अ�धकार सूचीमा रहन,ु जन��त�न�धमा �वपद् जोिखम न्यूनीकरण 
बारे सजगता रहनु,ु �वपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ कायार्न्वयनमा हनु,ु �देश �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको 
गठन हनु,ु �वपद् जोिखम व्यवस्थापन सम्बन्धमा सबै स्थानीय तह र सरोकारवालालाई ता�लम �दान 
ग�रन,ु �वपद् जोिखम कोष सञ् चालन कायर्�व�ध �नमार्ण भएको हनु,ु �देशस्तर�य �वपद् व्यवस्थापन सम्पकर्  
व्यि�को व्यवस्था हनु ुआ�द �मखु अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच 

�कोपजन्य क्ष�तमा न्यूनीकरण र �भावकार� �कोप व्यवस्थापन: �देश सम�ृ�मा योगदान । 

ल�य 

�भावकार� रूपमा �वपद् व्यवस्थापन गर�  �वपद्  जोिखम न्यूनीकरण हनुे । 
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उ�शे्य 

�वपद् बाट हनुे सबै �कारका क्ष�तको न्यूनीकरण गद� �वपद् व्यवस्थापनलाई �भावकार� बनाउन ु। 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. �कोप जोिखम न्यूनीकरण र 
व्यवस्थापनलाई �भावकार� 
बनाउने । 

(क) �वपद् व्यवस्थापनका क्षे�मा सरोकारवालाको भ�ूमका 
स्पष् ट हनुे गर� नी�तगत र काननुी व्यवस्था ग�रनेछ ।   

(ख) �वपद् जोिखम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी 
अल्पकाल�न तथा द�घर्काल�न योजना बनाइ लाग ु 
ग�रनेछ ।  

(ग) �वपद् पूवर् तयार� तथा ��त कायर्योजना तजुर्मा गर� लाग ु
ग�रनेछ ।  

(घ) �वपद् जोिखम क्षे�को नक्सा�न गर� योजनाब� रूपमा 
जोिखम न्यूनीकरण गद� ल�गनेछ ।  

(ङ) सम्भा�वत जोिखम वारे थप अध्ययन अनसुन्धान  
ग�रनेछ । 

(च) च�ा�बाट बढ� �भा�वत क्षे�मा च�ा� ��तरोधी ��व�ध 
जडान ग�रनेछ । 

२. जोिखम न्यूनीकरणलाई �वकास 
ग�त�व�धसँग एक�कृत रूपमा 
लैजान तीनै तह �बच समन्वय  
गन� । 

(क) स्थानीय तहसँग समन्वय गर� व्यविस्थत र एक�कृत बस्ती 
�वकास योजना तयार गर� लाग ु गद�  
ल�गनेछ ।   

(ख) भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण गदार् �नधार्�रत मापदण्ड अ�नवायर् 
रूपमा पालना गराउने व्यवस्था ग�रनेछ ।  

(ग) �वकासका पूवार्धार �नमार्ण पूवर् �व�भन् न सूचक र 
मापदण्डको आधारमा अ�नवायर् रूपमा �कोप जोिखम 
पर�क्षण गन� व्यवस्था ग�रनेछ ।  

(घ) उच्च जोिखम क्षे�मा रहेका बस्तीलाई स्थानीय तहसँग 
समन्वय गर� स्थानान्तरणको व्यवस्था �मलाइनेछ ।  

(ङ) �वपद् व्यवस्थापन, जोिखम न्यूनीकरण तथा �वपद् बाट  
बच्ने उपायका बारेमा व्यापक जनचेतना मूलक कायर्�म 
सञ् चालन ग�रनेछ ।  

(च) खेलकुद रंगशाला, �सनेमा हल, पाट� प्यालेस, सभाहल 
आ�द धेरै मा�नस भेला हनुे ठाउँमा सम्भा�वत �वपद् बाट 
बच्न आवश्यक व्यवस्था ग�रनेछ ।  

(छ) �व�ालयको पा��ममा �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी �वषय 
समावेश गराइनेछ । 
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रणनी�त कायर्नी�त 

३. �वपद् व्यवस्थापनको संस्थागत 
संरचनाको �वकास र सदुृढ�करण 
गन� । 

(क) �वपद् जोिखम कोष खडा गर� बजेटको �निश् चत ��तशत 
रकम वा�षर्क रूपमा राख् ने व्यवस्था ग�रनेछ ।   

(ख) सूचना संयन्�लाई सदुृढ गर� �वपदको समयमा समेत 
अवरु� नहनुे �क�समको �वपद्  पूवर् एवम ् पश् चात ्
�भावकार� सूचना �वाह हनुे गर� �णाल� �वकास  
ग�रनेछ ।  

(ग) मखु्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद् कायार्लय एवम ् अन्य 
मन्�ालयमा वातावरण तथा �वपद्  व्यवस्थापन महाशाखा 
खडा गर� �देशभ�रको �वपद् व्यवस्थापनको समन्वय र 
सहजीकरण ग�रनेछ ।  

(घ) �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको समन्वयमा सरुक्षा �नकाय र 
अन्य सरोकारवालाको �विशष् ट र क्षमताय�ु टोल� बनाई 
�वपद्  परेका वेला तत्काल प�रचालन हनुे गर� तयार� 
हालतमा रािखनेछ ।   

(ङ) स्थानीय आपत्का�लन कायर् सञ् चालन केन्�को स्थापना 
ग�रनेछ ।  

४. �वपद् व्यवस्थापनमा 
अन्तरसरकार र सरोकारवाला 
�बच �भावकार� समन्वय गन� । 

(क) संघ, �देश, स्थानीय तह, सरुक्षा �नकाय र �वपद् 
व्यवस्थापन क्षे�मा कायर्रत संघ संस्था र सरोकारवालासँग 
समन्वय गर� कायर्�म सञ् चालन तथा �ोत साधनको 
प�रचालन गराउने व्यवस्था ग�रनेछ ।   

(ख) �वपद् व्यवस्थापनमा �नजी क्षे�को समेत प�रचालन र 
सहयोगको ला�ग नाग�रक समाज, उ�ोग वािणज्य संघ 
तथा अन्य सरोकारवाला �नकायसँग आवश्यक समन्वय 
ग�रनेछ ।  

(ग) �वपद् व्यवस्थापनमा �व�भन् न रािष् �य एवम ् अन्तरार्िष् �य 
संघ संस्था तथा दात ृ �नकायसँग समन्वय र सहकायर् 
ग�रनेछ । 

अपेिक्षत उपलिब्ध 

�वपद् बाट हनुे क्ष�त घटेर कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको ०.२ ��तशतमा झरेको हनुे, �वपद् बाट हनुे मानवीय 
क्ष�त ��त लाख ��त वषर् २  जनामा झरेको हनुे, �वपद् बाट हनुे सम्पि�को क्ष�त घटेर २ करोडमा सी�मत 
भएको हनुे, �नय�मत रूपमा �वपद् सचेतना सम्बन्धी अ�भमखुीकरण कायर्�म सञ् चालन भएको हनुे, हरेक 
स्थानीय तहमा  �वपद पूवर् सूचना �णाल� स्थापना भएको हनुे, किम्तमा ५ वटा जोिखममा परेका बस्ती 
स्थानान्तरण भएको हनुे, आवश्यक �वपद् उ�ार सामा�ीको खर�द भएको हनुे, स्थानीय आपत्का�लन 
कायर् सञ् चालन केन्�को स्थापना भएको हनुेछ । 
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प�रच्छेद नौ: तथ्या� �णाल�, योजना ���या एवम ्अनगुमन तथा 
मूल्या�न 

पषृ् ठभ�ूम 

सं�वधानले �देशलाई �दान गरेको अ�धकारको सूची बमोिजमका कायर् योजनाब� तवरले �भावकार� 
रूपमा सम्पादन गनुर् �देशको िजम्मेवार� हो । �देशले अपेिक्षत सम�ृ� हा�सल गनर् तथ्यमा आधा�रत 
योजना तजुर्मा गर� �वकासका कायर्लाई न�तजामूलक रूपमा सम्पादन गनुर् आवश्यक हनु्छ । यसका 
�न�म� उपय�ु तथ्या�, व्यविस्थत र कायार्न्वयन योग्य योजनाको तजुर्मा, �भावकार� कायार्न्वयन, 
समयब� अनगुमन तथा मूल्या�न र �वकास योजनामा आइपन� समस्या समाधानका साथर्क �यास जरुर� 
हनु्छ ।  

�देशको �थम आव�धक योजनाको आधारप� तजुर्मा भइसकेको छ । �देश सरकार सदुृढ�करण कायर्�म 
तजुर्मा भई कायार्न्वयनको चरणमा रहेको छ । �देश पाश् वर्िच� र मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार�को 
अिन्तम चरणमा रहेको छ । साथै �वषय क्षे�गत गरुुयोजना तयार हनुे �ममा रहेका छन ्।  

�मखु समस्या 
�देशस्तर�य तथ्या�को अभाव हनु,ु अन्तर �नकाय कायर् �वभाजनमा अस्पष् टता हनु,ु आव�धक तथा 
द�घर्काल�न योजनाको अभाव हनु,ु अन्तरतह योजनाको वग�करण स्पष् ट भइ नसक्न,ु योजना सम्ब� 
�नकायका संस्थागत क्षमता कमजोर हनु,ु अन्तरतह �वकास समन्वय सम्बन्धी स्पष् ट संस्थागत ढाँचा बनी 
नसक्न,ु जनशि�को कमी हनु ुआ�द �मखु समस्या हनु ्। 

चनुौती   
व्यविस्थत तथ्या� �णाल�को व्यवस्था गनुर्, योजना �णाल�लाई संस्थागत गनुर्, योजनाको �ाथ�मकताका 
आधारमा आयोजना छनौट गनुर्, �वकास योजनामा तहगत दोहोरोपना हटाउन,ु �देशको प�रवतर्नकार� र 
�ाथ�मकता �ाप् त योजनामा �ोतको स�ुनिश् चतता कायम गनुर्, संघ, �देश र स्थानीय सरकारका द�घर्काल�न 
तथा आव�धक �वकास योजना �बच तादात्म्यता ल्याउन,ु अनगुमन तथा मूल्या�न �णाल�लाई संस्थागत 
गनुर् आ�द �मखु चनुौती हनु ्। 

अवसर 

धेरै स्थानीय तहको वस्तगुत �ववरण तयार भएको अवस्था हनु,ु तथ्या� �णाल�लाई व्यविस्थत गनर् �देश 
सरकारको �ाथ�मकता हनु,ु प�हलो �देश योजनाको रूपमा नवीन सोच र अवधारणाको आरम्भ गन� 
अवसर हनु,ु आवश्यकता अनसुार संस्थागत संरचनाको �नमार्ण गर� �वकास कायर्लाइर् ग�त �दान गनर् 
स�कने अवस्था रहन,ु  �देश �वकासमा प�रवतर्नकार� योजनाको प�हचान तथा संघीय सरकारसँग साझेदार� 
गन� अनकूुलता रहन,ु योजना अनगुमन तथा मूल्या�न ��व�ध समेतको �योग गर� समयब� र न�तजामूलक 
बनाउने आ�द �मखु अवसर हनु ्। 

क्ष�ेगत सोच 

यथाथर्परक र न�तजामखुी योजना �णाल�को �वकास । 
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ल�य 

तथ्यमा आधा�रत योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र अनगुमन तथा मूल्या�न �णाल�को स्थापना हनुे । 

उ�शे्य 

१. वैज्ञा�नक तथ्या� �णाल� स्थापना गर� आधारभतू तथ्या� उपलब्ध गराउन ु। 
२. स�ुवचा�रत, न�तजामखुी तथा सामािजक न्यायोन्मखु योजना �णाल� संस्थागत गनुर् । 
३. �दगो �वकासका ल�यलाई योजना ���यामा आब� गनुर् ।  
४. व्यविस्थत र न�तजामखुी अनगुमन तथा मूल्या�न �णाल�को �वकास गनुर् । 

रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

१. गणुस्तर�य तथ्या� स�लन, 
�शोधन र �नय�मत प�रमाजर्नको 
व्यवस्था गन� । 

(क) गणुस्तर�य तथ्या� स�लन, �शोधन र अ�भलेखा�नको 
ला�ग आवश्यक नी�त एवम ्काननुको तजुर्मा ग�रनेछ ।  

(ख) �देश अन्तगर्तका सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गर� 
तथ्या� स�लन, �शोधन र �नय�मत प�रमाजर्न ग�रनेछ ।  

(ग) �देश योजना आयोग अन्तगर्त तथ्या� सम्बन्धी संरचना 
�नमार्ण गर� एक�कृत तथ्या� ब�कको रूपमा �वकास 
ग�रनेछ ।  

(घ) �देश तथ्या� �णाल�लाई स्थानीय एवम ् संघीय तथ्या� 
�णाल�सँग सञ् जाल�करण गर� �नय�मत आपू�तर्को व्यवस्था 
ग�रनेछ ।  

२. व्यविस्थत योजना तजुर्मा 
�णाल�को �वकास गन� । 

(क) �देश योजना आयोगको संस्थागत सदुृढ�करण र क्षमता 
अ�भव�ृ� ग�रनेछ । 

(ख) योजनाको �भावकार� कायार्न्वयन गनर् योजना कायार्न्वयन 
गन� �नकायको संस्थागत क्षमता अ�भव�ृ� ग�रनेछ ।  

(ग) सावर्ज�नक �नजी साझेदार� नी�त  तथा काननु �नमार्ण गर� 
कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ। 

(घ) तथ्या�मा आधा�रत न�तजामखुी ���या अनरुूप �व�भन् न 
तहका न�तजाका �बच �ंृखलात्मक सम्बन्ध स्था�पत गर� 
योजना तजुर्मा ग�रनेछ ।  

(ङ) �देश �वकासका �मखु क्ष�ेमा तो�कएको मापदण्ड अनरुूप 
प�रयोजना ब�क (Project Bank) को स्थापना गर� 
कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  

(च) ठूला पूवार्धार आयोजना �वस्ततृ आयोजना ��तवेदन (DPR) 
तयार गरेर मा� कायार्न्वयनमा ल�गनेछ ।  
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रणनी�त कायर्नी�त 

(छ) सहभा�गतामूलक र समावेशी योजना तजुर्मा ���या 
अवलम्बन ग�रनेछ । 

(ज) अन्तर स्थानीय तह, स्थानीय तह-�देश सरकारका�बच 
रणनी�तक महत्वका आयोजनाहरूको प�हचान गर� 
साझेदार�मा संचालन गनर् �ोत्सा�हत ग�रनेछ ।   

(झ) स्थानीय तहको योजना �णाल� सदुृढ�करणको ला�ग क्षमता 
�वकास ग�रनेछ । 

(ञ) मध्यमकाल�न खचर् संरचनालाई वा�षर्क कायर्�म र बजेट 
तजुर्माको आधारको रूपमा �वकास ग�रनेछ । 

(ट) योजना �ृ�ला र व्यवस्थापनलाई न�तजासँग आव� गर� 
कायार्न्वयन �णाल�लाई सदुृढ ग�रनेछ । 

३. योजना ���यामा �दगो �वकासका 
ल�य समा�हत गद� ��तफलको 
न्यायोिचत �वतरण गन� । 

(क) �दगो �वकासका रािष् �य ल�यको �देश र स्थानीय तहमा 
स्थानीयकरण ग�रनेछ र सूचकको �ािप् तलाई क्षे�गत 
कायर्�मसँग आब� ग�रनेछ ।  

(ख) �दगो �वकासका ल�यसँग तादात्म्यता राख्दै �वपन् न तथा 
पछा�ड परेका वगर् र समदुाय लिक्षत कायर्�म सञ् चालन 
ग�रनेछ ।  

(ग) रािष् �य योजनाका ल�यसँग योजना र कायर्�मलाई 
तादात्म्य कायम ग�रनेछ ।  

(घ) योजना कायार्न्वयन र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहसँग 
समन्वय र सहकायर् ग�रनेछ । 

४. न�तजामखुी अनगुमन तथा 
मूल्या�नको ला�ग संस्थागत 
संयन्�को  व्यवस्था गर� �नय�मत 
अनगुमन तथा मूल्या�न गन� । 

(क) अनगुमन तथा मूल्या�नका ला�ग आवश्यक नी�त, काननु 
र �दग्दशर्न �नमार्ण ग�रनेछ ।  

(ख) अनगुमन तथा मूल्या�न कायर्योजना तजुर्मा गर� (अनसूुची-
१) कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  

(ग) योजना अनगुमन तथा मूल्या�नका ला�ग हरेक मन्�ालयमा 
संस्थागत व्यवस्था गर� न�तजामलुक  (���या-सूचक र 
न�तजा-सूचक) अनगुमन मूल्या�न (अनसूुची-२)  
ग�रनेछ ।  

(घ) अनगुमन मूल्या�नसँग सम्बिन्धत कमर्चार�को क्षमता 
�वकास ग�रनेछ ।  

(ङ) योजना सम्पन् न पश् चात ् छा�नएका आयोजनाको ते�ो 
पक्ष�ारा �भाव मूल्या�न गराइनेछ र त्यसको 
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रणनी�त कायर्नी�त 

पषृ् ठपोषणलाई आगामी योजनाको आधारको रूपमा 
�लइनेछ ।  

(च) �वभागीय मन्�ीको अध्यक्षतामा मन्�ालय स्तर�य �वकास 
समस्या समाधान स�म�त (PM-DAC) र मखु्यमन्�ीको 
अध्यक्षतामा �देशस्तर�य �वकास समस्या समाधान स�म�त 
(P-DAC) को बैठकबाट �मखु आयोजनाको �ग�त समीक्षा 
ग�र समस्या समाधान ग�रनेछ। 

अपेिक्षत उपलिब्ध 

�देश �वकासको आव�धक योजना तजुर्मा भइ कायार्न्वयनमा आएको हनुे, �मखु क्षे�को द�घर्काल�न 
गरुुयोजनाको �नमार्ण भएको हनुे, प�रयोजना ब�कको स्थापना भई �व�तुीय �णाल�मा आब� भएको हनुे, 
�ाथ�मकता �ाप् त योजनाको �वस्ततृ सव�क्षण सम्प� भइ कायार्न्वयनमा आएका हनुे, मध्यमकाल�न खचर् 
संरचना �नमार्ण भएका हनुे, �देशले कायार्न्वयन गन� आयोजनाको मापदण्ड �नमार्ण भइ कायार्न्वयनमा 
आएको हनुे, अनगुमन तथा मूल्या�न �णाल� संस्थागत भएको हनुे, १३७ वटै स्थानीय तहमा न�तजामूलक 
योजना �णाल� स्थापना भएको हनुे, �देशको खण्डीकृत तथ्या� स�लन भई �व�तुीय �णाल�मा आब� 
भएको हनुे, स्थानीय तहसँग अनगुमन तथा ��तवेदनको �व�तुीय �णाल� स्थापना भएको हनुे; �देश गौरव, 
रुपान्तरण कायर् आयोजना र प�हलो �ाथ�मकताको आयोजनाको �नयम�त �ग�त स�मक्षा भई  समस्याको 
तत्काल समाधान भएको हनुे छ ।  
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प�रच्छेद दश: न�तजा खाका 
१०.१ पषृ् ठभ�ूम 
योजना, कायर्�म वा आयोजना �बच न�तजाहरूको तहगत अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर� योजना ���यालाई 
न�तजामखुी बनाउन आवश्यक छ । न�तजा खाकाका �व�भन् न स्वरूप मध्ये तकर् ब� खाका (log frame) 
एक मह�वपूणर् न�तजा खाका हो ।  यसमा कारण र असरहरुको �वश् लेषण गद� लगानी देिख ��तफल 
हुँदै ल�य वा �भावसँग पगु्ने गर� न�तजाहरुको �ृ�लाब� सम्बन्ध स्था�पत ग�रएको हनु्छ । नेपालमा 
दश� योजनादेिख �योगमा रहेको तकर् ब� खाकालाई नै �देश योजना आयोगले प�न अनसुरण  
गरेको छ । 

यो तकर् ब� खाका तयार गदार् मन्�ालय अन्तगर्त �वषयगतक्षे�का आधारमा  न�तजा क्षे� (key result 

areas) �नधार्रण गर� सोसँग सबै �वषयगत क्षे� तथा उपक्षे�को योगदानलाई अन्तरसम्बिन्धत गराउने 
�यास ग�रएको छ । यसमा रहेका न�तजा सूचकहरूमाफर् त योजनाको �ग�त अनगुमन गर� �नणर्य 
���यालाई �माणमा आधा�रत बनाउन एवम ् न�तजा��तको जवाफदे�हता स�ुनिश् चत गनर् सहयोग  
पगु्नेछ । 

१०.२ न�तजा खाकामा समावेश ग�रएका �वषयहरू 
�वकास योजना, कायर्�म तथा आयोजनाहरूको कायार्न्वयन गन� िजम्मेवार� रहेका सम्ब� मन्�ालय तथा 
�ादेिशक �नकायहरूको सहभा�गतामा �देश योजना आयोगबाट तयार ग�रएको यस न�तजा खाकाले 
देहायका �वषय क्षे�हरू र सो अन्तगर्तका उपक्षे�हरु समेटेको छ: 
(क) �स्ततु न�तजा खाकामा समिष् टगत आ�थर्क नी�त, आ�थर्क क्षे�, सामािजक क्षे�, पूवार्धार क्षे�,  

सशुासन, शािन्त सरुक्षा तथा सवु्यवस्था, अन्तरसम्बिन्धत क्षे�  र तथ्या� �णाल� गर� ७ वटा 
�मखु �वषयगत क्षे� �नधार्रण गर� �व�भन् न ३८ उपक्षे�गत रूपमा तीन तहका न�तजा (��तफल, 
असर र �भाव तह) प�रभा�षत गर� �तनीहरूको अन्तरसम्बन्ध य�कन ग�रएको छ । 

(ख) उिल्लिखत ��तफल, असर र �भावलाई सूचकका आधारमा मापन र अनगुमन योग्य बनाउने 
�यास ग�रएको छ । 

(ग) यी सूचकहरूको आव�धक अनगुमन तथा मूल्या�नलाई सिजलो बनाउन सम्भव भएसम्म आधार 
तथ्या� र योजना अव�धभरमा �ाप् त ग�रन े वा�षर्क ल�यलाई समेट� कायार्न्वयनको िजम्मेवार 
�नकाय समेत �ष् ट ग�रएको छ । 

(घ) �वषय क्षे�गत रूपमा रािखएका ��तफल, असर र �भाव सूचकहरू हा�सल गनर्का ला�ग आवश्यक 
पन� न्यूनतम बाह् य वातावरणीय पक्ष तथा सम्भा�वत जोिखम अनमुान ग�रएको छ । 

१०.३ न�तजा खाकामा �दगो �वकास र रािष् �य योजनाका द�घर्काल�न ल�यका सूचकसगँको 
अन्तरसम्बन्धः 
न�तजा खाकामा द�घर्काल�न रािष् �य ल�य, �दगो �वकासका ल�य र �ादेिशक योजनाका उ�ेश्य र 
रणनी�तसँग देहाय बमोिजम अन्तरसम्बन्ध स्था�पत ग�रएको छ :  
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(क) तकर् ब� खाकाको �भाव स्तरमा द�घर्काल�न रा��र्य ल�य "सम�ृ नेपाल सखुी नेपाल�" का ल�य 
सूचकहरूलाई आब� ग�रनकुा साथै �दगो �वकासको सम्बिन्धत ल�यसमेत अं�कत  
ग�रएको छ । 

(ख) तकर् ब� खाकामा �ादेिशक योजनाको �वषयक्षे�गत उ�ेश्यहरूलाई असर तहमा र रणनी�तहरुलाई 
उपलिब्ध तहमा संकेत ग�रएको छ । 

(ग) वा�षर्क ल�य अ�कंत गदार् �त्येक वषर्का ल�यहरू समेत जोड गर� (Cumulative) रािखएको  
छ । 

१०.४ न�तजा खाकाको �योग 
(क) वा�षर्क �वकास कायर्�म तयार गदार् न�तजा खाकाका सूचकहरू (��तफल, असर र �भाव तहका 

सूचकहरू) �ाप् त हनुे गर� तजुर्मा ग�रनेछ ।   
(ख) (ख)  मध्यमकाल�न खचर् संरचनालाई न�तजामखुी बनाउन प�न यस खाकामा रहेका सूचकहरूको 

�योग ग�रनेछ । साथै तकर् ब� खाकालाई मध्यमकाल�न कायर्सम्पादन खाका (Medium-Term 

Performance Framework) को रूपमा समेत �योग ग�रनेछ ।  
(ग) (ग)  वैदेिशक सहयोग �लनपुदार् आयोजना वा कायर्�मले �ादेिशक र क्षे�गतस्तरका ल�यहरू 

हा�सल गनर् प�न न�तजा खाकाको उपयोग ग�रनेछ । वैदेिशक सहायताका आयोजनामा सम्ब� 
�वषयगत क्षे�को ��तफल, असर हुँदै �भाव हा�सल गनर् परु् याउने योगदान य�कन गनर् प�न यसले 
म�त परु् याउँछ । 

(घ) आव�धक योजनाका �वषय क्षे�गत ल�यहरूको �ग�त समीक्षा गर� वा�षर्क ��तवेदन तयार गनर् 
यसको उपयोग ग�रनेछ । 

१०.५ न�तजा खाकामा सा�े�तकरण  

�थम आव�धक योजनालाई �दगो �वकास ल�य, पन्�� योजनाको द�घर्काल�न रािष् �य ल�य तथा �ादेिशक 

सूचकहरू �बच तादात्म्यता कायम गनर्को ला�ग न�तजा खाकामा �नम्नानसुार सा�े�तकरण ग�रएको छ । 

न�तजा स्तर तहगत न�तजा सूचक 

�ादेिशक सूचक 
द�घर्काल�न रािष् �य ल�य 

सूचक 

�दगो �वकास ल�य 

सूचक 

�भाव 

आव�धक योजनाको द�घर्काल�न 

सोच "स्वच्छ, सखुी र समनु् नत 

�देश" को आधार सूचक �म 

संख्यालाई �भाव पिङ्त (Row) मा  

संकेत ग�रएको छ । 

पन्�� रािष् �य योजनाको  
रा��य ल�य "सम�ृ� र 
सखु" को �म संख्यालाई 
�भाव पिङ्त (Row) मा  
संकेत ग�रएको छ ।  
 

 �दगो �वकासका 

ल�यको �म 

संख्यालाई �भाव पिङ्त 

(Row) मा  संकेत 

ग�रएको छ ।   

असर 
�थम आव�धक योजनाको क्षे�गत 

उ�शे्य �म संख्यालाई असरको 
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न�तजा स्तर तहगत न�तजा सूचक 

�ादेिशक सूचक 
द�घर्काल�न रािष् �य ल�य 

सूचक 

�दगो �वकास ल�य 

सूचक 

पिङ्त (Row) मा  संकेत ग�रएको 

छ । 

��तफल 

�थम आव�धक योजनाको क्षे�गत 

रणनी�त �म संख्यालाई 

��तफलको पिङ्त (Row) मा  

संकेत ग�रएको छ । 

  

 

१०.६ न�तजा खाका 
 

 



न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

क) कुल गाहर्स्थ उत्पादन

(उत्पादकको मूल्यमा )
दश लाखमा 505,848   550,291     602,661    662,406      727,170    803,053     

के.त.�व.

�.यो.आ.
१.४ १.४ ८ र १२

ख) वा�षर्क आ�थर्क वृ��दर ��तशत ६.५ ८.७ ९.५ ९.९ १०.१ १०.४ के.त.�व. १.४

ग) ��तव्यि� आय
अमे�रक� 

डलर
934        1,071        1,208       1,345         1,483       1,620       के.त.�व. १.४

क) कृ�ष क्षे�को वृ��दर ��तशत ३.७ ५.१ ५.४ ५.५ ५.७ 5.9 के.त.�व. 1

ख) गैर कृ�ष क्षे�को वृ��दर ��तशत ५.२ १०.७ ११.२ ११.७ ११.५ ११.५ के.त.�व. 1

क) सम्पि�मा आधा�रत असमानता 

जनाउने (Gini coefficient)

Coefficient 
(0-1) 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 के.त.�व. 1

ख) मा�थल्लो १० र तल्लो ४०

��तशत जनसंख्याको आम्दानीको

अनुपात (PALMA Ratio)

अनुपात 1.01 0.99 0.97 0.94 0.92 0.90 के.त.�व. 1

असर १

क)
कुल पुँिजगत �व�नयोजनको भौ�तक

�ग�त
��तशत 59 75 80 85 90 ९५ आ�थर्क सव�क्षण 3

ख) मु�ास्फ��त ��तशत ५.५ ५.६ ५.७ ५.८ ५.९ ६ आ�थर्क सव�क्षण 1 1

ग)

ब�क शाखा �वस्तार भएका स्थानीय

तह
संख्या १३० 137 137 137 137 १३७ आ�थर्क सव�क्षण 1 १

घ) औ�ो�गक लगानी वा�षर्क वृ�� ��तशत 0 11.33 13.04 12.98 13.00 13.00 आ�थर्क सव�क्षण ४ ४

ङ) औ�ो�गक उत्पादन
रकम 

करोडमा
      8,227         9,256       10,418         11,732       13,217       14,897 आ�थर्क सव�क्षण उ.प.व.वा.म. ४ ४

च) कृ�ष भू�मको उत्पादकत्व म.ेटन ��त हे. ३.०३ ३.४ ३.७ ४.१ ४.५ ४.८ आ�थर्क सव�क्षण भू.कृ.स.म. ४ ४ भू.कृ.स.म./के.त.�व.

छ) बजेटमा आन्त�रक आयको  अंश ��तशत १०.२० 11 11.5 12 13 १५ आ�थर्क सव�क्षण २ १

ज)
आन्त�रक आयमा कर राजस्वको

अंश
��तशत ४१.३३ ४४.२४ ४५.०० ४६.०० ४८.३० ५० आ�थर्क सव�क्षण 2 १

झ)
कुल गाहर्स्थ उत्पादनमा राजस्वको

योगदान
��तशत २.५७ २.८४ २.५४ २.५५ २.६४ २.६६ आ�थर्क सव�क्षण 2 ४

असर २

क)
सामािजक सुरक्षा तथा संरक्षणका

कायर्�ममा आव� जनसंख्या
��तशत २७ ३० ३३ ३६ ३९ ४२ आ�थर्क सव�क्षण सा.�व.म. १

�द.�व.ल. / 

रा.यो.आ.

ख)
�ादेिशक बजेटमा सामािजक

सुरक्षामा भएको खचर्
��तशत ११.३ १२ १२. ५ १३ १३.७ आ.मा.यो.म. सा.�व.म. १

३. सम��गत आ�थर्क नी�त

�भाव

असर १

असर २

संघीय सरकार र 

�नजी क्षे�सँग 

समन्वय भएको हुने

कृ�ष तथा गैर कृ�ष क्षे�को वृ��दर सम्बन्धी ��तफल

संघीय सरकारसँग 

समन्वय भएको हुने

सम्पि�मा आधा�रत असमानता जनाउने (Gini coefficient) र मा�थल्लो १० र तल्लो ४० ��तशत जनसंख्याको आम्दानीको अनुपात (PALMA Ratio)का ��तफल

आ.मा.यो.म.

171



20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

 42,200,410  52,885,970  56,393,515  64,686,403  69,789,063 

2. ��तवेदन तथा �काशन (मध्यमकाल�न खचर् संरचना, आ�थर्क सव�क्षण, बजेट नी�त, कायर्�म ....)

३. �व�ीय पहुँच तथा ब�क शाखा �वस्तार

4. सावर्ज�नक �नजी साझेदार�

5. �व�ुतीय �व�ीय लेखा �णाल�को �वकास तथा सुधार

6. आन्त�रक आय

8. अनुदान व्यवस्थापन

९.  राजस्व �शासन सुदृढ�करण

१०. �नवृि�भरण कोषको स्थापना

११. �व�ीय उ�रदा�यत्व कायम

आ.व.

(रु. हजारमा )बजेट �क्षेपण

१. अथर् तथा �व� सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

कायर्�म

७. �ादेिशक व�कको स्थापना
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव कृ�षको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन रूपैया अबर्मा १७५.१1 184.13 194.21 २०५.०५ २१६.८८ २२९.६८

के.त.�व., 

आ�थर्क 

सव�क्षण, 

भू.कृ.स.म. 

को �ग�त 

��तवेदन

भू.कृ.स.म. र 

मातहत �नकाय
1.4 र ३.४ १.३ ८

वन क्षे�को 

योगदान १.६ 

��तशत समायोिजत

असर १
मुख्य-मुख्य वाल� र पशुपक्षीजन्य

वस्तुको उत्पादन
१

खा�ान् न उत्पादन
म.ेटन हजारमा

2024.54 2249.60 2474.70 2699.80 2924.90 3149.96 १

वागवानी उत्पादन
म.ेटन हजारमा

2047.59 2074.90 2174.90 2275 2375 2475 १

पशुपक्षी उत्पादन
म.ेटन हजारमा

652 742 832 922 1012 1102 १

असर २ कृ�षको उत्पादकत्वमा वृ�� १

कृ�ष भू�मको उत्पादकत्व म.ेटन ��त हे ३.०३ ३.४ ३.७ ४.१ ४.५ ४.८ १

कृ�ष अथर्तन्�मा व्यावसा�यक

कृ�षको �हस्सा
��तशत ८ ८.६ ९.२ ९.८ १०.४ ११ १ ADS

�ा�ा�रक बाल�को अनुपात ��तशत १.९६ २.०० २.१० २.२० २.३५ २.५० १ �द.�व.ल.

कृ�ष मजदुरको उत्पादकत्व अमे�रक� डलर ८३५ ९२२ १००८ १०९५ ११८१ १२६८ १ ADS

तुलनात्मक लाभ भएका वाल�को

उत्पादनमा मूल्य अ�भबृ�� भएर

जाने प�रमाणको अंश

��तशत २४ ३९ ५४ ७० ८५ १०० २
िचया, अलैची र 

अदुवा

दुध उत्पादनमा मूल्य अ�भबृ��

भएर जाने प�रमाणको अंश
��तशत ४० ४३ ४६ ४९ ५२ ५५ २

असर ४
कृ�ष तथा पशुसेवा �सारको

पहुँचमा वृ��
��तशत १२ १४.६ १७.२ १९.८ २२.४ २५ ३

असर १

क) खा�ान् नको जम्मा म.े टन  2,024,540  2,249,600  2,474,700  2,699,800  2,924,900  3,149,960 ३ 4

ख) आलु म.े टन 879,250     984,281      1,016,947    1,049,313    1,081,879   1,114,445    ३ 4

ग) अल�ची म.े टन 6,095      6,396       6,698      7,000      7,302      7,604      ३ 4

घ) अदुवा म.े टन 97,055     103,525    109,995    116,465    122,935   129,406    ३ 4

ङ) िचया म.े टन 24,654     25,360     26,271     27,183     28,094     29,006     ३ 4

च) तरकार� म.े टन 607,469   652,732    697,995    743,258    788,521   833,784    ३ 4

४.१.१ कृ�ष, पशुपक्षी तथा मत्स्य �वकास

असर ३

कृ.प.�व.म./भू.

कृ.स.म. को 

��तवेदन

कृ.प.�व.म./ 

भू.कृ.स.म. को 

��तवेदन

कृ�ष 

गणना/वा�षर्क 

��तवेदन/व्यापा

र तथा �नयार्त 

�व�र्न

मुख्य-मुख्य वाल� र पशुपंक्षीजन्य बस्तुको उत्पादनका ��तफल

�संचाइ र कृ�ष 

साम�ीको सहज 

उपलब्धता, अनुकुल 

मौसम र वाल�जन्य 

�कोप नभएमा

भू.कृ.स. म. र 

मातहत �नकाय

भू.कृ.स.म. / 

के.त.�व. / 

�.यो.आ.
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

छ) फलफूल म.े टन 360,606   375,108    389,610    404,113    414,615   433,118    ३ 4

ज) दलहन म.े टन 40,961     42,598     44,235     45,871     47,508     49,145     ३ 4

झ) तेलहन म.े टन 41,424     42,346     43,268     44,190     45,112     46,035     ३ 4

ञ) दुध म.े टन 581,779   653,296    724,814    796,332    867,850   939,368    ३ 4

ट) मासु म.े टन 64,054     67,333     70,612     73,891     77,170     80,449     ३ 4

ठ) अण्डा करोडमा 11.97      13.00       14.00      15.00      17.00      18.00      ३ 4

ड) माछा म.े टन 7,072      8,601       10,130     11,659     13,188     14,717     ३ 4

असर २

क)
वास्त�वक तथा सम्भाव्य उत्पादकत्वको

फरकलाई कम गन�

��तशत ४७ 43 38 34 29 25 ३ 4 धान, मकै र गहुँ

ख)
मूख्य मूख्यवाल�को �बउको

��तस्थापन दर

��तशत
१२ १४.६ १७.२ १९.८ २२.४ २५ ३ 4

ग) नश् ल सुधार ��तशत ५२ ५९ ६६ ७४ ८१ ८८ ४ 4 गाई र भैसी

ङ) वाल� तथा पशुपक्षी वीमा ��तशत २ ५ ७ १० १२ १५ ४ 4

असर ३

क)
युवा लिक्षत व्यावसा�यक कृ�ष

कायर्�मबाट लाभािन्वत युवा
जना -         700       1,400       2,100       2,800 ३ 6

ख) उच्च मूल्यका वा�लको �ािण्डङ संख्या ० १ २ ३ ४ ४ 5 र ६ 4
िचया, अलैची, 

अदुवा र अ��सो

ग) �ाङगा�रक खेतीको जो�नङ संख्या ० १ २ ३ ४ ५ ३ 4

घ)
सरकार� तथा �नजीस्तरका नमूना

कृ�ष तथा पशु फामर्

संख्या
० १९ ३७ ५६ ७४ ९३ ६ 4

असर ४

क) क्षमता �वकास जना       8,750      14,000      19,250      24,500     29,750      35,000 ४ 8

ख)
कृ�ष तथा भेटेनर� �वषय अध्यापन

गराउने संस्थामाफर्त कृ�ष तथा

पशुपंक्षी �सार कायर्�म संचालन

वटा

० ३ ५ ७ ९ १०

भू.कृ.स.म. र 

मातहत �नकाय

४ 8

ग) स्थानीय तहको क्षमता �वकास संख्या ६ ३२ ५८ ८५ ११ १३७
स्थानीयत 

तहसँगको सहकायर्
४ 2

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

   3,999,882     5,012,692     5,345,147     6,131,172     6,614,818 

भू.कृ.स.म. र 

मातहत �नकाय

• सुन्तला बगैचा सुदृढ�करण

• तरकार� �वकास तथा संरिक्षत वागवानी (Protected Horticulture) �वकास

• मध्यपहाडी तथा पहाडी क्षे�मा मकै उत्पादन �व�र्न

(रु. हजारमा )

कृ�ष तथा पशुसेवा �सारको �वाहमा वृ��का ��तफल

कृ�ष पूवार्धार 

�वकास भएको हुने

�संचाइ र कृ�ष 

साम�ीको सहज 

उपलब्धता, 

अनुकुल मौसम र 

वाल�जन्य �कोप 

नभएमा

कायर्�म

• �हउदे मकै तथा हाई�ीड मकै खेती �वस्तार

• चैतेधान �वस्तार

• वीउमा आत्म�नभर्र कायर्�म तथा वीउ उत्पादन �ोत्साहन

• नमूना कृ�ष फामर् स्थापना

• ब्यवसा�यक फलफूल  �वकास

• कागती �मशन, अदुवा �मशन

कृ�ष पूवार्धार 

�वकास र पशुजन्य 

रोग न्युन भएको 

हुने

आ.व.

भू.कृ.स. म. र 

मातहत �नकाय

बजेट �क्षेपण

भू.कृ.स. म. र 

मातहत �नकाय

भू.कृ.स.म. / 

के.त.�व. / 

�.यो.आ.

१. खा�ान् न उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृ�� तथा ब्यवसा�यकरण

• सघन वाल� �वकास

कृ�षको उत्पादकत्वमा वृ��का ��तफल

तुलनात्मक लाभ भएका वाल�  तथा पशुजन्य वस्तुको मूल्य अ�भबृ��का ��तफल

४. वागवानी �वकास कायर्�म
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• चक्लावन्द� खेती उत्पादकत्व बृ��

• याक, चौर�, भेडा लगायतका �विश� पशुहरूको संरक्षण

• पशु न� सुधार

• खाल� जग्गामा फलफूल खेती �वकास• कृ�ष यािन्�करण

• नमूना पकेट तथा ब्लक �वकास

• रैथाने खा�ान् न बाल� उत्पादन

२. पशुपंक्षी जन्य तथा मत्स्य उत्पादन , उत्पादकत्व बृ�� तथा ५. �ा�ार�क खेती �व�र्न कायर्�म

• पशुपालन तथा मत्स्यपालन यािन्��कक�करण

• नमूना पशुपालन फामर् स्थापना

३. उच्च मूल्य वाल� तथा पशुपन्छ�जन्य उत्पादनको मूल्य अ�भवृ�� तथा

• कृ�ष बजार,  पशुपक्षी बजार, बधस्थल स्थापना तथा सुधार

• जै�वक तथा �ा�ा�रक मल तथा �वषाद� उत्पादन

• पशु स्वास्थ्य तथा �नयमन

• मत्स्यपालनका ला�ग क्षे� �वस्तार तथा पुराना पोखर� सुदृढ�करण

• युवा लिक्षत पशुपंक्षी पालन

ब्यवसा�यकरण

• पक्षी तथा मासुजन्य उत्पादन �वकास

• चरन तथा घाँस �वकास • वाल� तथा पशुपन्छ�जन्य वस्तु उत्पादन ��व�ध �योग �वस्तार

• वाल� तथा पशुपंक्षी �वमा �चार �सार

• सहु�लयतको कृ�ष कजार् �वाह सहजीकरण

७. अन्य कायर्�म

• पशु �वकास

६. कृ�ष तथा पशुपंक्षी �सार

• कृषक ता�लम तथा �मण

• उच्च मूल्यका वाल�हरु (अदुवा, अलैची, िचया र कफ�)को क्षे� �वस्तार र

• बगर खेती �व�र्न

• कृ�ष सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

• जलवायु प�रवतर्न अनुकूलन कृ�ष

• युवा म�हला द�लत �वप� वगर् लिक्षत कृ�ष

• दुध तथा दूग्ध पदाथर् मूल्य अ�भबृ�� तथा बजा�रकरण

• मासुपसल सुधार

• तेलहन �वकास

• �ा�ार�क �मािणकरण अनुदान तथा जो�न�

• तुलनात्मक लाभका वाल�वस्तुको मूल्य अ�भबृ�� सहयोग तथा �नयार्त �व�र्न

• उच्च मूल्यका वाल�, ज�डबुट� आ�दको �वकास र �ािण्डङ

• स्थानीय तहहरुसँग समन्बय अ�भबृ��

• कृषक पाठशाला

• माटो तथा प्लान्ट �किल्नक

• कृ�ष तथा भेटेनर� �वषयमा अध्यापन गराउने िशक्षालयवाट कृ�ष र पशुपक्षी �सार कायर्�म

• स्थानीय तहमा कायर्रत कृ�ष �ा�व�धकको क्षमता अ�भबृ��

बजा�रकरण

• वाल� तथा पशुपन्छ�जन्य उत्पादन भण्डारणका ला�ग कोल्ड स्टोर, कोल्ड रुम

• पशुपंक्षीको पकेट तथा ब्लक �वकास
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव
भू�मको अ�ाव�धक �व�ुतीय

अ�भलेख
िजल्ला संख्या 3 ५ ८ १० १२ १४ भ.ूक.ृस.म. १.१ १.१ ११

असर

भू�मको वैज्ञा�नक नक्सा�न गर�

�व�ुतीय अ�भलेख व्यवस्थापन र

जग्गा ख�रद�ब�� सूचना �णाल�

स्थापना भएका भू�म व्यवस्था

कायार्लय (नापी र मालपोत)

संख्या ६ १२ १८ २६ ३० ३९
भ.ूक.ृस.म. को 

��तवेदन
१ 8

क) नाप नक्सा तयार (स्थानीय तह) संख्या १ ४ ६ ८ १०
भ.ूक.ृस.म. को 

��तवेदन

भ.ूव्य.क.ृ 

स.म. र 

मातहत �नकाय

१ र २ 3

ख)
भ-ूसूचना �णाल�को स्थापना (नापी

तथा मालपोत कायार्लय)
संख्या १० १५ २० २७ ३२ ३९

भ.ूक.ृस.म. को 

��तवेदन

भ.ूव्य.क.ृ 

स.म. र 

मातहत �नकाय

२ र ४ 3

ग)

जग्गा ख�रद�ब�� सूचना �णाल�

माफर्त कारोवार (नापी तथा

मालपोत कायार्लय)

संख्या ६ १० १५ २० ३० ३९
भ.ूक.ृस.म. को 

��तवेदन

भ.ूक.ृस.म. र 

मातहत �नकाय
३ र ४ 3

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

 22,000        27,571        29,399        33,722        36,383 

7. जग्गा नापी

8. भ-ूसूचना �णाल�को स्थापना (नापी तथा मालपोत कायार्लय) तथा सुदृढ�करण

कायर्�म

१. भू�म सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

२. भ-ूउपयोग नी�त तथा नक्सा�न

३. जग्गा ख�रद �ब�� सूचना �णाल� �वकास

४. भू�म ब�क

४.१.२ भू�म व्यवस्थापन

संघीय 

सरकारबाट 

सम्पादन भई 

आएको कायर् 

हस्तान्तरण 

भएको हुने

भू�मको वैज्ञा�नक नक्सा�न गर� �व�ुतीय अ�भलेख व्यवस्थापन र जग्गा ख�रद�ब�� सूचना �णाल� स्थापना भएका भू�म व्यवस्था कायार्लय (नापी र मालपोत ) का ��तफल

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

आ.व.

5. चाक्लावन्द� खेती

6. समूहमा आधा�रत करार खेती
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव गुठ�को �व�ुतीय अ�भलेख ��तशत - 20 40 60 80 १०० भू.कृ.स.म. २ २.४ १२

असर

ऐ�तहा�सक मठ, मिन्दर तथा

सम्पदासँग सम्बिन्धत गुठ�को

संरक्षण, संव�र्न र �वकास

��तशत - 20 40 60 80 १०० भ.ूक.ृस.म.

भ.ूव्य.क.ृस. 

म.  र 

सा.�व.म.

तीन वटै 

सरकारको 

समन्वय र 

सहकायर्

1 र २ 10

असर

क) �व�ुतीय अ�भलेख �णाल� िजल्ला संख्या ० ३ ६ ९ १२ १४ भ.ूक.ृस.म.

भ.ूव्य.क.ृस. 

म.  र 

सा.�व.म.

तीन वटै 

सरकारको 

समन्वय र 

सहकायर्

१ 3

ख)
गुठ� सम्पि�को संरक्षण र

व्यवस्थापनका ला�ग सहकायर्
स्था.तह संख्या ० २५ ५० ७५ १०० १३७ भ.ूक.ृस.म.

भ.ूव्य.क.ृस. 

म.  र 

सा.�व.म.

तीन वटै 

सरकारको 

समन्वय र 

सहकायर्

२ 8

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

 - 500 600 700 800 

नोट : यस �वषयको बजेट अन्य सम्व� �वषयगत िशषर्कमा समेत समावेश रहेका छन् ।

४.१.३ गुठ� व्यवस्थापन

गुठ�सँग सम्बिन्धत ऐ�तहा�सक मठ , मिन्दर तथा सम्पदाको संरक्षण , संव�र्न र �वकासका ��तफल

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

आ.व.

कायर्�म

१. गुठ� सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

२. गुठ� सम्प�तको �व�ुतीय अ�भलेख

३. गुठ� सम्पि�को संरक्षण र व्यवस्थापन

४. परम्परागत गुठ� संरक्षण
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव २.१ २.१ २

क)
न्यूनतम क्यालोर� �ाप् त

जनसंख्या
��तशत ९१.९ ९२.७ ९३.५ ९४.४ ९५.२ ९६ भू.कृ.स.म. १ 5

१५औं आव�धक 

योजना

ख)
औषत क्यालोर� (२,५३६)

मा पहुँच पुगेको जनसंख्या
��तशत 68 70.4 72.8 75.2 77.6 80 भू.कृ.स.म. १ 5

क) खा� सुरक्षामा रहेको

प�रवार
��तशत 52.6 58.1 63.6 69 75.4 80 न.ेज.स्वा.स. १ 5

ख) उच्च खा� असुरिक्षत

प�रवार
��तशत 9.2 8.6 7.7 6.8 5.9 5 न.ेज.स्वा.स. १ 5

असर २ ��तव्यि� खा� उपलब्धता
�क.�ा. 

��तबषर्
256.2 261 265.7 270.5 275.2 280

कृ�ष तथ्या�, 

/ भ.ूक.ृस.म.
१ 10

असर 1

क)

उत्पा�दत वस्तुको व्यविस्थत र

�भावकार� �वतरण भएको

प�रवार

��तशत 43 ४९.४ ५५.८ ६2.२ ६८.6 75 भ.ूक.ृस.म. भ.ूक.ृस. म. १ 10

ख) पुड्कोपना भएका बालबा�लका ��तशत ३२.६ ३२ ३१.५ ३१ ३०.५ ३० न.ेज.स्वा.स. सा.�व.म. 2 र ३ 2

ग) कम तौल भएका बालबा�लका ��तशत २४.४ २४ २३ २२ २१ २० न.ेज.स्वा.स. सा.�व.म. २ र ३ 2

असर २

क) खा� वाल�को उत्पादन मे.टन लाखमा 20.2 21.1 24 25.8 27.7 29.6 भ.ूक.ृस.म. भ.ूव्य.क.ृस.म. ४ 4

ग)
सामुदा�यक भण्डारण केन्�को

स्थापना
संख्या १ ३ ५ ७ ९ १० भ.ूक.ृस.म. भ.ूव्य.क.ृस.म. ४ 10

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

 257,702  322,955       344,374       395,015  426,176 

२. उत्पा�दत वस्तुको व्यविस्थत भण्डारण र �वतरण

३. बाल पोषण कायर्�म

४. बहुक्षे�ीय पोषण कायर्�म

५. खा� व्यवहार सुधार

6. खा� सुरक्षा तथा पोषण सम्बन्धी अनुसन्धान र �वकास

आ.व.

४.१.४ खा� सुरक्षा तथा पोषण

��तव्यि� खा� उपलब्धताका ��तफल

असर १

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

तहगत सरकार�बच 

नी�तगत समन्वय र 

स्थानीय तह र यस 

सम्बन्धी संघ-

संस्था�बच 

कायर्�मगत 

समन्वय भएको हुने

खा� सुरक्षामा रहेको र असुरिक्षत प�रवारका ��तफल

कायर्�म

१. खा� सुरक्षा तथा पोषण सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

खा� सुरक्षा अ�भवृ��का ��तफल
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव
सहकार� क्षे�को कुल गाहर्स्थ्य

उत्पादनमा योगदान
��तशत 1 1.9 2.7 3.7 4.6 5.5 भू.कृ.स.म. १.४ १.४ ८

असर १
�ादेिशक लगानीमा सहकार�

क्षे�को योगदान
रूपैया अबर्मा १५.०५ २७.९ ४०.८ ५३.६ ६६.५ ७९.३० भू.कृ.स.म. १ 1

असर २ सहकार� क्षे�को रोजगार�मा योगदान संख्या      8,250 9,600     10,950    12,300    13,650       15,000 भू.कृ.स.म. १ 2

असर १

क) �नक्षेप संकलन
रूपैया 

करोडमा
     2,697      4,451      6,206      7,961      9,716     11,471 

भू.कृ.स.म./सह

कार� �वभाग

भू.कृ.स.म. 

तथा मातहतका 

�नकाय

१ 1

ख) ऋण प�रचालन
रूपैया 

करोडमा
     3,153      5,214      7,275      9,337    11,398    13,460 

भू.कृ.स.म./सह

कार� �वभाग

भू.कृ.स.म. 

तथा मातहतका 

�नकाय

१ 1

ग) शेयर पुँजी
रूपैया 

करोडमा
     1,975      2,015      2,055      2,096      2,138      2,181 

भू.कृ.स.म./सह

कार� �वभाग

भू.कृ.स.म. 

तथा मातहतका 

�नकाय

१ 1

असर २

क) सहकार�मा आव� कमर्चार� संख्या      8,250      8,500      8,800      9,200      9,700  10,000 भू.कृ.स.म.

भू.कृ.स.म. 

तथा मातहतका 

�नकाय

१ 2

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

   19,150        23,999        25,591        29,354        31,669 

आ.व.

४.१.५ सहकार� क्षे�

�ादेिशक लगानीमा सहकार� क्षे�को योगदानका ��तफल

सहकार� क्षे�को रोजगार�मा योगदानका ��तफल

संघ र स्थानीय 

तहसँग 

नी�तगत 

समन्वय र 

सहकायर् हुने

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

१. सहकार� सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा ४. �व�ीय तथा ब��कङ सेवा

६. उत्पादनमुखी सहकार�को �वकास तथा �वस्तार

कायर्�म

५. सहकार� सूचना �णाल� (Cooperative Information System)२. सहकार� िशक्षा

३. सहकार� �िशक्षण
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव
कुल गहर्स्थ्य उत्पादनमा उ�ोग

क्षे�को योगदान
��तशत १९.०६ १९.९२ २०.७८ २१.६९ २२.०६ २३.६१ आ�थर्क सव�क्षण १.४ १.३ ८ वा�षर्क

असर १ औ�ो�गक लगानी वा�षर्क वृ�� ��तशत ०.०० ११.३३ १३.०४ १२.९८ १३.०० १३.००
सव�क्षण 

��तवेदन
१ 1

असर २ औ�ो�गक उत्पादन
रकम 

करोडमा
      8,227       9,256      10,418      11,732      13,217      14,897 आ�थर्क सव�क्षण १ 4

असर ३
उ�ोग क्षे�को रोजगार�

(औपचा�रक र अनौपचा�रक)
संख्या    101,279    121,023    140,767    160,511    180,255  200,000 

सव�क्षण 

��तवेदन
२ 2

��तष् ठानहरूको 

एक�कृत

असर १

क) उ�ोग (ठूला र मझौला) को संख्या संख्या ६७३ ७४० ८१४ ८९६ ९८५ १०८४
सव�क्षण 

��तवेदन

उ.प.व.वा.म. 

र मातहतका 

�नकाय

१ 4

ख)
औ�ो�गक क्षे� तथा क�रडोर

स्थापना
संख्या १ १ ३ ४ ५ ५

�त्यक्ष 

अवलोकन र 

��तवेदन

उ.प.व.वा.म. 

र मातहतका 

�नकाय

१ 3

ग) वैदेिशक लगानी
रकम 

करोडमा
  1,024.30   1,126.73    1,239.40    1,363.34    1,499.68    1,649.65 ��तवेदन

उ.प.व.वा.म. 

र मातहतका 

�नकाय

२ 1 आ.व. २०७४/७५

असर २

क)
स्थानीय �ोत, साधन र सीपको

उपयोग
��तशत २० ३० ४० ४५ ५० ५०

सव�क्षण 

��तवेदन

उ.प.व.वा.म. 

र मातहतका 

�नकाय

२ र ३ 4

ख)
स्थानीय कच्चा पदाथर्मा आधा�रत

उ�ोगहरू
��तशत २० ३० ४० ४५ ५० ५०

सव�क्षण 

��तवेदन

उ.प.व.वा.म. 

र मातहतका 

�नकाय

२ र ३ 4

असर ३

क)
उ�मशील , सीपयु� जनशि�

उत्पादन
संख्या       5,000  10,000      20,000      25,000      35,000      50,000 

सव�क्षण 

��तवेदन

उ.प.व.वा.म. 

र मातहतका 

�नकाय

४ 2

ख)
उ�मशील तथा सीपयु�

जनशि�हरुको उिचत व्यवस्थापन
��तशत ३० ५० ५५ ६० ७० ८५

सव�क्षण 

��तवेदन

उ.प.व.वा.म. 

र मातहतका 

�नकाय

५ 2

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

  571,953       716,777       764,316       876,711       945,869 

४.२.१ उ�ोग

औ�ो�गक लगानी वृ��का ��तफल

औ�ो�गक उत्पादन वृ��का ��तफल

औ�ो�गक रोजगार� वृ��को उपलब्धी सूचकहरु

नेपाल 

सरकारसँग 

नी�तगत 

समन्वय र 

�नजी क्षे�लाई 

लगानीमा 

सहिजकरण 

भएको हुने

नपाल 

सरकारसँग 

नी�तगत 

समन्वय र 

�नजी क्षे�लाई 

लगानीमा 

सहिजकरण 

नपाल 

सरकारसँग 

नी�तगत 

समन्वय र 

�नजी क्षे�लाई 

लगानीमा 

सहिजकरण 

आ.व.

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा)

१. उ�ोग सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

कायर्�म

११. ��व�ध हस्तान्तरण

२. संरचना तथा संस्थागत �वकास

३. ठूला तथा मझौला उ�ोग �वकास कायर्�म

१२. रूग्ण उ�ोगको पुनस्थापना

१३. लघु तथा घरेलु उ�ोग

180



१०. औ�ो�गक मेला 

४. औ�ो�गक क्षे� / �ाम स्थापना र �वकास

५. आयुव��दक औष�ध उत्पादन

६. औ�ो�गक क�रडोरको स्थापना र �वकास 

१७. �वतर्नीय उ�मशीलता (Innovative Entrepreneurship)

१८. एक स्थानीय तह, एक कृ�ष तथा घरेलु औ�ो�गक �ाम कायर्�म

१९. औ�ो�गक लगानी वृ��

७. उ�ोग क्षे� पुवार्धार �वकास कायर्�म

८. मुख्यमन्�ी युवा उ�मशील कायर्�म

९. औ�ो�गक �दशर्नी स्थलको �नमार्ण

१४. स्थापन् न उ�ोगी सहयोग, स्तरो�ती र सहजीकरण

१५. पेटेण्ट दतार् सहजीकरण

१६. अनुसन्धान र �वकास

181



न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव
गाहर्स्थ्य उत्पादनमा खानी तथा

ख�नज सम्पदाको योगदान
��तशत ०.५४ ०.६१ ०.७ ०.८ ०.९ १

अन्तरसरकार र 

�नजी क्षे�सँगको 

समन्वय

१.४ १.१ ८

असर ख�नज अन्वेषण संख्या ३ ४ ५ ६ ७ ८

अन्तरसरकार र 

�नजी क्षे�सँगको 

समन्वय

१ ४

असर

क) खानी क्षे�को प�हचान संख्या ० १ २ ३ ४ ५

उ.प.व.वा.म. 

र मातहतका 

�नकाय

१ 4

ख) दक्ष जनशि� व्यवस्थापन संख्या ० २० ४० ६० ८० १००

उ.प.व.वा.म. 

र मातहतका 

�नकाय

१ 2

ग) खानी उत्खनन संख्या ३ ४ ५ ६ ७ ८

उ.प.व.वा.म. 

र मातहतका 

�नकाय

२ 4

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

 -          1,000          1,500          2,000        25,000 

२. संरचना तथा संस्थागत �वकास

५. खानी उत्खनन

६. खानी क्षे� पहुँच पूवार्धार �नमार्ण

नोट : यस �वषयको बजेट अन्य सम्व� �वषयगत िशषर्कमा समेत समावेश रहेका छन् ।

४.२.२ खानी तथा ख�नज सम्पदा 

ख�नज अन्वेषण र उत्खननका ��तफल

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

अन्तरसरकार र 

�नजी क्षे�सँगको 

समन्वय

आ.व.

कायर्�म

1. खानी तथा ख�नज सम्पदा सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

३. खानी क्षे�को प�हचान

४. खानी तथा ख�नज सम्पदा सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान र �वकास
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव
वािणज्य क्षे�को कुल गाहर्स्थ्य

उत्पादनमा योगदान
��तशत ९.१० १०.५० ११.५० १३.०० १४.०० १५.००

सव�क्षण 

��तवेदन
१.१ १.४ ८

असर १ व्यापा�रक ग�त�व�ध �वस्तार रुपैया करोड        8,502 10,000     11,500     12,000     13,300          14,261 
सव�क्षण 

��तवेदन
१ 1

असर २ आपू�तर् �णाल� (उपभो�ा सन्तु��) सूचका� ४.७० ४.८० ४.९० ५.०० ५.०५ ५.१० उपभो�ा सव�क्षण २ 10 मा.�व.सू.

असर १

क) व्यापा�रक संस्था वृ�� संख्या 89,024      101,219    113,414    125,609    137,804    150,000    
रा��य आ�थर्क 

 गणना

उ.प.व.वा.म. 

र मातहतका 

�नकाय

१ १

ख) व्यापा�रक संस्थामा संलग्न व्यि� संख्या 167,754     174,202    180,652    187,101    193,550    250,000    

�देश आ�थर्क 

सव�क्षण,

आ�थर्क गणना

उ.प.व.वा.म. 

र मातहतका 

�नकाय

१ 2

ग) अन्तरार्��य व्यापा�रक नाका �वस्तार संख्या 4 4 5 5 6 6 नेपाल राजप�

उ.प.व.वा.म. 

र मातहतका 

�नकाय

स�ीय 

सरकारसँगको 

सहकायर्

२ 10

असर २

क)
सहकार� - सूपथ मूल्यका पसल

स्थापना
संख्या ० ५० १०० ११५ १२५ १३७

सव�क्षण 

��तवेदन

उ.प.व.वा.म. 

र मातहतका 

�नकाय

सहकार�सँग 

समन्वय भएको 

हुने

३ 10

ख)
परम्परागत हाटबजारको

आधु�नक�करण
संख्या ० ५० १३५ १७५ १९० २००

सव�क्षण 

��तवेदन

उ.प.व.वा.म. 

र मातहतका 

�नकाय

स्थानीय तहसँग 

समन्वय भएको 

हुने

2 4

ग) िजल्लागत बजार अनुगमन वा�षर्क पटक २ ३ ४ ५ ५ ५
अनुगमन तथा 

�ग�त ��तवेदन

उ.प.व.वा.म. 

र मातहतका 

�नकाय

िजल्ला �शासन 

कायार्लयसँग 

समन्वय भएको 

हुने

२ 8

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

  571,953       716,777       764,316       876,711       945,869 3. परम्परागत हाटबजारको आधु�नक�करण

4. िजल्लागत बजार अनुगमन

5. क्षमता �वकास

४.२.३ वािणज्य तथा आपू�तर्

व्यापा�रक ग�त�व�ध �वस्तारका ��तफल

आपू�तर् �णाल� (उपभो�ा सन्तुिष् ट) का ��तफल

�नजी र 

सहकार�सँग 

समन्वय भएको 

हुने

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

आ.व.1. वािणज्य तथा आपू�तर् सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

२. संरचना तथा संस्थागत �वकास

कायर्�म

६. सहकारी - सूपथ मूल्यका पसल स्थापना

183



न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा पयर्टन

क्षे�को योगदान
 ��तशत १.९३ २ २.५ ३.५ ४ ५ 1 1

पयर्टन क्षे�बाट रोजगार� �सजर्ना संख्या  32,000  33,100  38,100     44,250  51,300     64,000 1 2

असर १ पयार्वरण अनुकूल पयर्टक�य गन्तव्य संख्या १३ २० ३० ४० ४५ ५०

वा�षर्क 

��तवेदन / 

�देश आ�थर्क 

सव�क्षण

उ.प.व.वा.म. 

/ मातहतको 

�नकाय

अन्तरसरकार र 

�नजी क्षे�सँग 

समन्वय र लगानी 

सहकायर् भएको हुने

1 7

भारतीय २१९ 227 261 302 348 ४०० 2 1

ते�ो मुलुक ४८ 50 59.5 71.5 84.9 100 2 1

भारतीय ५.५ 5.7 6 6.3 6.6 ७ 2 1

ते�ो मुलुक १३.४ 13.6 13.9 14.2 14.6 १५ 2 1

भारतीय १९ 19.7 24.6 29.5 35.2 ४० 2 1

ते�ो मुलुक ५४ 56 60 66 72 ८० 2 1

असर ३
स्थानीय अथर्तन्� तथा अ�त्यक्ष

रोजगार�मा आव� पयर्टन  (हजार)
 संख्या ४५ 46 57.5 69 83 100

वा�षर्क 

��तवेदन/�देश 

आ�थर्क सव�क्षण

�नजी क्षे� / 

उ.प.व.वा.म. 

/ मातहतको 

�नकाय

३ 2

असर १

क) गन्तव्य �वकास वा�षर्क ��तवेदन 1 1

पयर्टक स�कर्ट (प�रपथ) को

�वकास
संख्या - - १ - २ 3 वा�षर्क ��तवेदन १

पयर्टन उपकेन्�को �वकास संख्या १०० 150 200 300 400 ५०० वा�षर्क ��तवेदन १ 1

ख) पूवार्धार �वकास

पयर्टन सूचना (सामुदा�यक समेत)

केन्�
संख्या २ 10 21 32 43 ५५ वा�षर्क ��तवेदन

उ.प.व.वा.म. / 

मातहतको �नकाय
१ 3

�े�कङ �ेल संख्या १० 12 14 16 18 २० वा�षर्क ��तवेदन
उ.प.व.वा.म. / 

मातहतको �नकाय
१ 3

४.२.४ पयर्टन

�भाव

असर २

�देश आ�थर्क 

सव�क्षण

��तवेदन/�देश 

आ�थर्क सव�क्षण

८

उ.प.व.वा.म. / 

मातहतको �नकाय

उ.प.व.वा.म. / 

मातहतको �नकाय

�देश आ�थर्क 

सव�क्षण

क) पयर्टकको संख्या, बसाइँ र �य दर

संख्या ��त सप् ताह (हजार)

बसाइँ �दन

��त �दन ��त व्यि� खचर् (USD)

�देश आ�थर्क 

सव�क्षण

उ.प.व.वा.म. / 

मातहतको �नकाय

पयार्वरण अनुकूल पयर्टक�य गन्तव्यका ��तफल

उ.प.व.वा.म. 

/ मातहतको 

�नकाय

अन्तरसरकार र 

�नजी क्षे�सँग 

समन्वय र 

लगानी सहकायर् 

भएको हुने
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�हल स्टेसन संख्या ४ 8 12 16 20 २५ वा�षर्क ��तवेदन

उ.प.व.वा.म. 

/ मातहतको 

�नकाय

१ 3

�थम पाकर् संख्या ० 1 2 2 ३ वा�षर्क ��तवेदन ६ 3

केवल कार संख्या ० 1 2 3 4 ५ वा�षर्क ��तवेदन ६ 3

ग) दक्ष जनशि� उत्पादन संख्या हजारमा ८ ८ १० 12.4 १५ १८ वा�षर्क ��तवेदन ४ 3

असर २

�ादेिशक र अन्तर �देश हवाई

�नय�मत उडान हुने एयरपोटर्
संख्या ५ ५ ६ ७ ८ ९ वा�षर्क ��तवेदन २ 3

माउन्टेन फ्लाइट (��त सप् ताह) संख्या १ 3 6 9 12 १४ वा�षर्क ��तवेदन २ 3

पयर्टकस्तरको बेड (हजारमा) संख्या ६.० ६.२ ६.९ ७.५ ८.० ८.५ वा�षर्क ��तवेदन २ 3

पयर्टक�य बस सेवा (रुट) संख्या ० 1 2 3 4 ५ वा�षर्क ��तवेदन 2 र ६ 3

पयर्टक�य सम्पदाको संरक्षण,

नव�नमार्ण र स्तरोन् न�त
संख्या ८ 10 13 17 21 २५ वा�षर्क ��तवेदन २ र ५ 6

पयर्टक�य उपजको वृ�� संख्या १० 11 12 14 16 १८ वा�षर्क ��तवेदन ४ 4

धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक �ेल संख्या ० 1 1 2 2 ३ वा�षर्क ��तवेदन ५ 3

असर ३

होमस्टे (सामुदा�यक/�नजी) संख्या ८६ ९६ १०६ ११६ १२३ १३६ वा�षर्क ��तवेदन ४ 3

कोशेल� घर संख्या ८४ १०४ १२४ १४४ १६४ १८४ वा�षर्क ��तवेदन ३ र 4 3

स्थानीय उत्पादनको �ािण्डङ संख्या ० २ ४ ६ ८ १० वा�षर्क ��तवेदन ३ 3

होटल पयर्टन तथा अ�त�थ सत्कार

ता�लम
�कार ० १ २ ३ ४ ५ वा�षर्क ��तवेदन ४ 3

स्थानीय अथर्तन्� तथा अ�त्यक्ष रोजगार�मा आव� पयर्टनका ��तफल

�नजी क्षे� / 

उ.प.व.वा.म. 

/ मातहतको 

�नकाय

�नजी क्षे� / 

उ.प.व.वा.म. 

/ मातहतको 

�नकाय

अन्तरसरकार र 

�नजी क्षे�सँग 

समन्वय र लगानी 

सहकायर् भएको हुने

अन्तरसरकार र 

�नजी क्षे�सँग 

समन्वय र 

लगानी सहकायर् 

भएको हुने

पयर्टकको संख्या , बसाइँ र �य दरका ��तफल

�नजी क्षे� / 

उ.प.व.वा.म. 

/ मातहतको 

�नकाय

अन्तरसरकार र 

�नजी क्षे�सँग 

समन्वय र 

लगानी सहकायर् 

भएको हुने

अन्तरसरकार र 

�नजी क्षे�सँग 

समन्वय र 

लगानी सहकायर् 

भएको हुने�नजी क्षे� / 

उ.प.व.वा.म. 

/ मातहतको 

�नकाय

185
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  1,629,491     2,042,094     2,177,532     2,497,746     2,694,776 

13. पयर्टन तथा पयार्पयर्टन �व�र्न

11. स्थानीय उत्पादनको �ािण्डङ तथा �व�र्न

12. होटल पयर्टन तथा अ�त�थ सत्कार ता�लम २५. �हमालयन पदमागर् �नमार्ण

(रु. हजारमा )

2. संरचना तथा संस्थागत �वकास

3. पयर्टन गन्तव्य तथा पूवार्धार �वकास

10. कोशेल� घर स्थापना तथा �व�र्न

5. पयर्टक�य बस सेवा स�ालन

15. पयर्टन सुचना केन्� स्थापना तथा �व�र्न

16. पयर्टक�य पाकर् तथा प�रपथ �वकास

8. �े�कङ �ेल �नमार्ण तथा सुधार

9. होमस्टे स्थापना, �वकास तथा �बस्तार

17. धा�मर्क पयर्टन स�कर्ट

18. �हलस्टेसन �वकास

6. पयर्टक�य सम्पदाको संरक्षण, नव�नमार्ण र स्तरोन् न�त

7. पयर्टक�य उपज �वकास

4. हवाई सेवाको �वस्तार

२४. स�मटसर् स�मटको आयोजना

19. पयर्टन ता�लम केन्�

20. महाभारत ह�रत कृ�ष पयर्टन क्षे� �वकास

२१. एक स्थानीय तह एक आकषर्क पयर्टक�य पूवार्धार �नमार्ण

२२. आन्त�रक पवर्तीय दृष्यावलोकन उडान �व�र्न

२३. साह�सक पयर्टन सम्भाव्यता अध्ययन

आ.व.

कायर्�म

1. पयर्टन सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

बजेट �क्षेपण

14. ता�लम तथा क्षमता �वकास

186



न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव
कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा वन

क्षे�को योगदान
��तशत १.७ १.७५ १.८ १.८५ १.९ 2.0

�देश आ�थर्क 

सव�क्षण
३.१ २.३ १५

असर १ वनले ढाकेको क्षे�फल ��तशत ४३.२४ ४३.५ ४३.७ 44.0 ४४.३५ ४४.७४ ��तवेदन

वन अनुसन्धान 

तथा �िशक्षण 

केन्�

१ 7

जै�वक �व�वधता वगर् �क.�म.       6,136      6,253       6,370       6,487       6,604       6,721 वा�षर्क ��तवेदन उ.प.व.वा.म. १ 7

जलाधारको संरक्षण संख्या ३११ ३२० ३३० ३३८ ३४७ ३६५ वा�षर्क ��तवेदन उ.प.व.वा.म. 7

समुदायबाट व्यवस्थापन भएको

वन समूह
संख्या       4,598      4,733       4,868       5,004       5,143       5,400 वा�षर्क ��तवेदन उ.प.व.वा.म. २ 7

समुदायबाट व्यवस्थापन भएको

वनको क्षे�फल
हेक्टर    432,492    445,212    457,932    470,653    483,726    507,913 वा�षर्क ��तवेदन उ.प.व.वा.म. २ 7

असर ४
उच्च मूल्यका जडीबुट� र

गैरकाष् ठ वन पैदावारको उत्पादन
म.े टन       2,550      2,625       2,700       2,775       2,852       2,995 वा�षर्क ��तवेदन उ.प.व.वा.म. ३ 7

असर १

क)
�दगो वन व्यवस्थापन भएको

क्षे�फल
हेक्टर      23,449     24,138      24,828      25,518      26,227     27,538 वा�षर्क ��तवेदन उ.प.व.वा.म.

संघ र स्थानीय 

सरकारबीच 

नी�तगत समन्वय 

भएको हुने

१
7

ख) �दगो वन व्यवस्थापन समूह          49          54          59          64 69          74 वा�षर्क ��तवेदन १ 7

ग)
�दगो वन व्यवस्थापन र

उपयोगमा समुदायको पहुँच
घरधूर�    238,731    245,752    252,774    259,795    267,012    280,362 वा�षर्क ��तवेदन 7

घ) काठ उत्पादन र आपूत�
करोड 

घन�फट
1 1 1 1 1 1 वा�षर्क ��तवेदन ३ 7

ङ) दाउराको उत्पादन र आपूत� च�ा       3,400      3,500       3,600       3,700       3,803       3,992 वा�षर्क ��तवेदन

च)
काठ �शोधन उ�ोगको स्थापना

र संचालन
गोटा          -   1 2 3 4 5 वा�षर्क ��तवेदन २ र 3 7

छ)
काठमा आधा�रत लघु उ�म तथा

उ�ोगहरूको �व�र्न
गोटा       1,867      1,887       1,907       1,927      18,947       1,967 वा�षर्क ��तवेदन २ र 3 7

संख्या       3,645      3,650       3,655       3,660       3,665       3,670 वा�षर्क ��तवेदन ३ 7

हे.    421,352    421,852    422,352    422,852    423,352    423,852 वा�षर्क ��तवेदन 7

४.२.५ वन तथा जै�वक �व�वधता

असर ३

असर २

सामुदा�यक वन �व�र्नज)

वनले ढाकेको क्षे�फलका ��तफल

वन उपभो� 

समुह / 

उ.प.व.वा.म. 

/ मातहतका 

�नकाय

वन उपभो� 

समह / 
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

संख्या 4 4 4 4 4 5 वा�षर्क ��तवेदन ३ 7

हे.       7,255      7,255       7,255       7,255       7,255       9,055 वा�षर्क ��तवेदन 7

संख्या       2,014      2,414       3,248       3,648       4,048 वा�षर्क ��तवेदन ३ 7

हे.       1,850      2,570       3,290       4,010       4,730       5,450 वा�षर्क ��तवेदन 7

संख्या          39          42          45          48 51          54 वा�षर्क ��तवेदन ३ 7

हे.         378        392         406         420         434         448 वा�षर्क ��तवेदन 7

संख्या         949        959         969         979         989         999 वा�षर्क ��तवेदन ३ 7

हे.       3,886      3,926       3,966       4,006       4,046       4,086 वा�षर्क ��तवेदन 7

संख्या 1 1 1 1 1 2 वा�षर्क ��तवेदन ३ 7

हे.       2,054      2,054       2,054       2,054       2,054     60,580 वा�षर्क ��तवेदन 7

असर २

क)
जै�वक �व�वधता संरक्षण भएको

वनको क्षे�फल
वगर् �क.�म.       6,136      6,253       6,370       6,487       6,604       6,721 वा�षर्क ��तवेदन उ.प.व.वा.म.

स्थानीय 

सरकारसँगको 

समन्वय भएको हुने

४ 7

ख)

लोपोन्मुख, संकटापन् न र

जोिखममा परेका  वन्यजन्तु

�जा�तहरूको संरक्षण योजना

कायार्न्वयनमा सहयोग

�जा�त ५ 6 7 8 9 10 वा�षर्क ��तवेदन उ.प.व.वा.म. ४ 7

ग)

लोपोन्मुख, संकटाप� र जोिखममा

परेका वनस्प�त �जा�तहरूको

संरक्षण योजना कायार्न्वयनमा

सहयोग

�जा�त २ 3 4 5 6 7 वा�षर्क ��तवेदन उ.प.व.वा.म. ४ 7

घ) एक�कृत जलाधार ब्यवस्थापन संख्या ३११ ३२० ३३० ३३८ ३४७ 365 वा�षर्क ��तवेदन उ.प.व.वा.म. ४ 7

असर ३

क) वातावरणीय सेवाको भु�ानी
(Payment for Ecosystem)

रु. लाखमा 0 5 10 20 30 50 वा�षर्क ��तवेदन ५ 7

ख)
वातावरणीय सेवावाट �ाप् त हुने

सेवा
संख्या 0 1 3 5 7 10 वा�षर्क ��तवेदन ३ 7

जै�वक �व�वधता र जलाधारको संरक्षणका ��तफल

समुदायबाट व्यवस्थापन भएको वन समूह र क्षे�फलका ��तफल

वन उपभो� 

समुह / 

उ.प.व.वा.म. 

/ मातहतका 

�नकाय

ठ) कबु�लयती वन �व�र्न

ड) संरिक्षत वन �व�र्न

ट) धा�मर्क वन  �व�र्न

�नजी क्षे� / 

उ.प.व.वा.म. 

/  मातहतका 

समुह / 

उ.प.व.वा.म. 

/ मातहतका 

�नकाय

झ) साझेदार� वन �व�र्न

�नजी वन �व�र्नञ)
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िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

ग)
वातावरणीय सेवाबाट लाभािन्वत

प�रवार
संख्या          -          500       1,000       2,000       3,000       5,000 वा�षर्क ��तवेदन ३ 7

असर ४

क)
उच्च मुल्यका गैरका� र

जडीबुट�को उत्पादन
म.े टन       2,550      2,625       2,700       2,775       2,852       2,995 वा�षर्क ��तवेदन ५ 4

ख)
जडीबुट� �शोधन र भण्डारण

उ�ोग
सख्या 510 515 520 525 530 535 वा�षर्क ��तवेदन ५ 4

ग)
�शो�धत जडीबुट�को �नयार्त

प�रमाण
म.े टन 50 75 100 125 150 200 वा�षर्क ��तवेदन ५ 4

आ.व.

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

 1,340,439     1,679,851     1,791,264     2,054,676     2,216,755 

उच्च मूल्यका जडीबुट� र गैरका� वन पैदावारको उत्पादनका ��तफल

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

1. वन तथा जै�वक �व�वधता सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा 11. जडीबुट� अनुसन्धान केन्� स्थापना

2. संरचना तथा संस्थागत �वकास 12. जै�वक �व�वधता संरक्षण

6. समुदायमा आधा�रत (सामुदा�यक, साझेदार�, धा�मर्क, कबु�लयती, संरिक्षत) वन

�वकास

कायर्�म

�नकाय

�नजी क्षे� / 

उ.प.व.वा.म. 

/  मातहतका 

�नकाय

13. लोपोन्मुख, संकटाप� र जोिखममा परेका वनस्प�त र वन्यजन्तु �जा�तहरूको संरक्षण

14. खुला �ाणी उ�ान (िच�डयाखाना) पूवार्धार �वकास

15. मानव-वन्यजन्तु �न्द व्यवस्थापन

16. भू तथा जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापन

2१. औ�ो�गक को�रडोर ह�रयाल� कायर्�म

20. अनुसन्धान तथा �वकास

3. वन संरक्षण तथा �दगो वन व्यवस्थापन

4. काठ �शोधन उ�ोगको स्थापना र संचालन

5. काठमा आधा�रत लघु उ�म तथा उ�ोगहरूको �व�र्न

10. उच्च मुल्यका गैरका� र जडीबुट�को उत्पादन, �शोधन र भण्डारण

8. �देश ह�रत अ�भयान / तराई मधेस ह�रयाल� वन �वस्तार

9. जडीबुट� �वकास कायर्�म

7. �नजी वन �वकास / वृक्षारोपण 17. बे�सन ए�ोइचमा आधा�रत ए�ककृत जलाधार ब्यवस्थापन

18. वातावरणीय सेवाको भु�ानी

19. वन डढेलो �नयन्�ण तथा व्यवस्थापन
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
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िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव मानव �वकास सूचका� सूचका� ०.५०४ ०.५२३ ०.५४२ ०.५६१ 0.580 0.600 रा.यो.आ. १.२ 2 ४

असर १ कुल साक्षरता दर ��तशत ७९.१ ८४ ८८ ९३ ९६ ९९ ने.ज.स्वा.स. १ 2

क. आधारभूत  तहको खुद भनार्

दर (NER)
��तशत ९१.८५ ९३ ९५ ९७ ९९ १०० २ 2

ख. माध्य�मक तहको खुद भनार्दर

पहुँच (NER)
��तशत

४५  ५४ ६०  ६५ ६७ ७०
२ 2 Flash Report-२०१७

असर ३
काम गन� उमेरका �ा�व�धक तथा

व्यावसा�यक ता�लम �ाप् त जनसंख्या
��तशत २५ ३० ३५ ४१ ४६ ५० रा.यो.आ. ३ 2

असर ४ उच्च िशक्षामा कुल भनार्दर ��तशत १५.५७ १६.५ १७.५ १९ १९.५ २० ३ 2 Flash Report-२०१७

असर १

क) साक्षर िजल्ला संख्या ११ १२ १४ १४ १४ १४ १ 2

ख)
सामुदा�यक �सकाइ केन्� स्थापना

तथा स�ालन
संख्या ३३२ ५५० ६५० ८५० १०५० ११५७ १ 2

ग)
�व�ालय केिन्�त/उच्च िशक्षा

इन्टनर्�सप स�ालन गन� स्थानीय तह
 संख्या ० २८ ८४ ११२ १३७ १३७ १ 2

घ)
�डिजटल साक्षरता कक्षा स�ालन

गन� स्थानीय तह
संख्या ० १३७ ४११ ८२२ ११५७ ११५७ १ 2

असर २

क)
पूवर् �ाथ�मक िशक्षा पूरा गर� कक्षा

१ मा भनार्
��तशत ६८.५ ७५ ७९ ८३ ८७ ९० २ 2

ख)
बालमै�ी पूवार्धार भएका

सावर्ज�नक �व�ालयको संख्या

(PMECS)

��तशत 5 10 15 20 25 30 2 2

ग)
आधारभूत तहमा बालबा�लकाको

�टकाउ दर
��तशत 85 88 91 92.5 94 95 २ 2

�सकाइदरमा बृ�� (आधारभूत कक्षा

५)
��तशत 47 50 52 53 54 55 ३ 2

�सकाइदरमा बृ�� (आधारभूत कक्षा

८)
��तशत 45 47 49 51.5 52.5 53 3 2

असर २

क) कक्षा १-८ सम्मको �टकाउ दर ��तशत ८१.५० ८४.२० ८६.९० ८९.६० ९२.३० ९५.०० २ 2

ख)
कक्षा 5 सम्मको �सकाई उपलब्धी

दर (नेपाल�, अं�ेजी र गिणत)
��तशत ५९.३३ ६१.५० ६३.६० ६५.७० ६७.९० ७०.०० २ र ३ 2

५.१ िशक्षा

घ)

ख. माध्य�मक तहको खुद भनार्दर पहुँच (NER) का ��तफल

असर २

क. आधारभूत  तहको खुद भनार् दर (NER) का ��तफल

सा.�व.म. /  

मातहतका 

�नकाय

सा.�व.म. /  

मातहतका 

�नकाय

सा.�व.म. /  

मातहतका 

�नकाय

कुल साक्षरता दरका ��तफल

स्थानीय तह र 

�नजी क्षे�सँग 

सहकायर्

स्थानीय तहसँग 

सहकायर् हुने

स्थानीय तहसँग 

सहकायर् हुने
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
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िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

ग) �व�ालय सबल�करण कायर्�म संख्या 28 100 500 1000 1500 2000 ७ 2

घ)
�व�ालयमा कम्प्युटर ल्याबको

स्थापना

�व�ालय 

संख्या
      1,059       2,159        3,259       4,200        5,000        5,187 ७ 2

ङ) क्षमता �वकास ता�लम संख्या       1,750       5,000        4,200       5,400        6,600      10,626 ५ 2

च)
�वशेष िशक्षा (�ोतकक्षा)

िशक्षक/�.अ. ता�लम
संख्या १५६ १५६ १५६ १५६ १५६ १५६ 3 र ५ 2

छ)
�व�ालयमा कम्प्युटर ल्याबको

स्थापना

�व�ालय 

संख्या
      1,059       2,159        3,259       4,200        5,000        5,187 ७ 2

ज)
माध्य�मक �व�ालयमा आधा�रत

पुस्तकालय
संख्या         500         800        1,100       1,400        1,700        1,900 ७ 2

झ)
अपा�ता भएका �व�ालय उमेरका

बालबा�लकाको िशक्षामा पहुँच
��तशत ५० 60 70 80 90 ९५ 3 6

असर ३

क)
�ा�व�धकधारका सामुदा�यक

माध्य�मक �व�ालय
संख्या ५० ८० ११० १२० १३७

स�ीय तथा 

स्थानीय तहसँग 

सहकायर् हुने ।

५ 2

ख) �ा�व�धक िशक्षालयको �वस्तार िजल्ला संख्या ६ १० ११ १२ १३ १४

नेपाल सरकारबाट 

CTEVT मातहतका 

�ा�व�धक 

िक्षक्षालयहरू �देश 

सरकारलाई 

हस्तान्तरण भएको 

हुने

५ 3
कानून �नमार्ण 

CTEVT मातहत

ग)

�ा�व�धक तथा व्यावसा�यक

िशक्षामा (माध्या�मक) �व�ाथ�को

पहुँचमा बृ�ी

��तशत ४.७ ६ ९ ११ १३ १५ ५ र ६ 2

असर ४

क) �व��व�ालय स्थापना संख्या 0 १ ० १ २ ४ 2

ख)
उच्च िशक्षामा भनार् भएका मध्ये

�ा�व�धक �वषयमा भनार् दर
��तशत २४ २५ २७ २८ २९ ३० ४ 2

ग)
उच्च तहको शैिक्षक अनुसन्धान

केन्�को स्थापना
संख्या ० १ १ ४ 3

काम गन� उमेरका �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक ता�लम �ाप् त जनसंख्याका ��तफल

उच्च िशक्षामा कुल भनार्दरका ��तफल

स्थानीय तहसँग 

सहकायर् हुने

सा.�व.म. / 

मातहतका 

�नकाय

सा.�व.म. / 

मातहतका 

�नकाय
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
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२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

ङ)

उ�ीणर् ��तशतको आधारमा उच्च

शैिक्षक संस्थाहरुलाई अनुदान

सहयोग

संख्या १ २० २२ २४ २५ २६ ४ 1

च)
�ा�व�धक �वषयमा उच्च िशक्षा �दने

 िशक्षण संस्थाहरुलाई सहयोग
संख्या १ १ २ ३ ४ ५ ४ 2

ज)

�पछ�डएको समुदाय र आ�थर्क

रुपमा �वप�लाई उच्च िशक्षामा

पहुचका ला�ग सहयोग

संख्या १५ १०० २०० ३०० ४०० ५०० ४ 2

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

 1,489,515  1,866,675     1,990,478  2,283,186  2,463,290 

३१. युवा आ�वष् कार कोष

13. िशक्षक ता�लम केन्� 29. �व�ालय न�सर्ङ सेवा

14. िशक्षकको क्षमता �वकास ता�लम ३०. जनता िच�कत्सा िशक्षा कोष

15. �वशेष िशक्षा (�ोतकक्षा) िशक्षक / �.अ. ता�लम

12. �व�ालयमा कम्प्युटर ल्याबको स्थापना

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

आ.व.

19. �ा�व�धकधारका सामुदा�यक माध्य�मक �व�ालय

20. �ा�व�धक िशक्षालयको �वस्तार

कायर्�म

1. िशक्षा सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा 17. माध्य�मक �व�ालयमा पुस्तकालय

2. साक्षरता अ�भयान 18. अपा�ता भएका बालबा�लकाको ला�ग �वशेष िशक्षा

25. Placement Cell को स्थापना

24. �पछ�डएको समुदाय र आथ�क रुपमा �वप�लाई उच्च िशक्षामा छा�बृि�

23. शैिक्षक संस्थाहरुलाई अनुदान सहयोग

27. �ादेिशक �व��व�ालय स्थापना

26. सामुदा�यक �व�ालय र क्याम्पसमा �वज्ञान िशक्षा �व�र्न

21. उच्च िशक्षा �वकास

22. शैिक्षक अनुसन्धान केन्�

10. �सकाइ उपलिब्ध दरमा बृ��

11. �व�ालय सबल�करण कायर्�म

सा.�व.म. / 

मातहतका 

�नकाय

16. �व�ालयमा कम्प्युटर ल्याबको स्थापना

8. �व�ालयमा बालबा�लका �टकाउ अ�भयान

9. �सकाइदरमा बृ�� (आधारभूत कक्षा ५)

3. सामुदा�यक �सकाइ केन्� स्थापना तथा स�ालन

4. �व�ालय केिन्�त/उच्च िशक्षा इन्टनर्�सप स�ालन

5. �डिजटल साक्षरता कक्षा स�ालन

6. �ाथ�मक िशक्षामा भनार् अ�भयान

7. �व�ालयमा बालमै�ी पूवार्धार �नमार्ण

28. Integrated Education Management Information System (I-EMIS) व्यवस्थापन
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव अपेिक्षत आयु (जन्म हुदाको ) वषर् 70.70 71.00 71.50 72.00 72.50 73.10 �क्षेपण २.१ २.१ ३ के.त.�व.

पाँच वषर्मू�नको बाल मृत्युदर
 ��त हजार 

जी�वत जन्ममा
36 33 30 27 24 22 १ 2 ने.ज.स्वा.स. 2016

िशशु मृत्युदर
 ��त हजार 

जी�वत जन्ममा
31 29 27 24 22 20 १ 2 ने.ज.स्वा.स. 2016

नवजात िशशु मृत्युदर
 ��त हजार 

जी�वत जन्ममा
22 21 20 19 18 17 १ 2 ने.ज.स्वा.स. 2016

असर २
आधा घण्टाको दुर�मा आधारभुत

स्वास्थ्य सेवा �ा� गन� प�रवार
��तशत ५१ ५७ ६५ ७० ७५ ८० ने.ज.स्वा.स. १ र २ 2 ने.ज.स्वा.स. 2016

असर ३ पोषणमा सुधार १

पुड्कोपना भएका बालबा�लका ��तशत ३२.६ ३२ ३१.५ ३१ ३०.५ ३० ने.ज.स्वा.स.
स्था. स. सँगको 

सहकायर्
2 ने.ज.स्वा.स. 2016

कम तौल भएका बालबा�लका ��तशत २४.४ २४ २३ २२ २१ २० ने.ज.स्वा.स.
स्था. स. सँगको 

सहकायर्
2 ने.ज.स्वा.स. 2016

बालबा�लकामा र�अल्प�ा ��तशत ५५.२ ५२ ४८ ४५ ४२ ४० ने.ज.स्वा.स.
स्था. स. सँगको 

सहकायर्
2 ने.ज.स्वा.स. 2016

म�हलामा र�अल्प�ा ��तशत ४३.३ ४० ३६ ३४ ३२ ३० ने.ज.स्वा.स.
स्था. स. सँगको 

सहकायर्
2 ने.ज.स्वा.स. 2016

असर ४
�विशिष् टकृत उपचार सेवा �दान

गन� स्वास्थ्य संस्था
संख्या १ ५ १० १४ १६ १८ सा.�व.म. २ 3

असर ५

आयुव�द लगायत वैकिल्पक

िच�कत्सा प�तीको सेवा �दान गन�

स्वास्थ्य संस्था

संख्या ० २ ४ ६ ८ ११ सा.�व.म.
स्था. स. सँगको 

सहकायर्
३ 3

असर १

क)
पूणर् खोपको दायरा (१५ म�हना

मु�नको बालबा�लका)
��तशत ७९.७ ८२ ८५ ८९ ९२ ९५ HMIS १ र २ 2

ख) संस्थागत �सुती सेवा दर ��तशत ६२ ६५ ६८ ७१ ७३ ७५ ने.ज.स्वा.स. १ 2

ग) दक्ष स्वास्थ्यकम�बाट �सु�त सेवा ��तशत ५५.६ ६० ६४ ६८ ७२ ७५ ने.ज.स्वा.स. १ 2

घ)
नवजात िशशुको �वशेष उपचार

सेवा उपलव्ध भएका िजल्ला
संख्या ३. ६ ९ १२ १५ १८ ने.ज.स्वा.स. १, २ र ४ 2

स्थानीय 

तहसँगको सहकायर्

सा.�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय

संघ र स्थानीय 

तहसँग समन्वय 

भएको हुने ।

५.२ स्वास्थ्य तथा पोषण

असर १

िशशु तथा बाल मृत्युदर घटाउँने ��तफल
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

ङ)
नवजात िशशुको सघन उपचार

सेवा उपलव्ध भएका िजल्ला
संख्या ३. ३ ४ ४ ५ ६ ने.ज.स्वा.स. १, २ र ६ 2

च)
सुत्केर� तथा नव िशशु जाँच

(ते�ो) को दायरा
��तशत ११.८ १६ २० २४ २८ ३२ १ र २ 2

छ) �ोटोकल अनुसारको गभर्वती जाँच ��तशत ६०. ६५ ७० ७४ ७७ ८० ने.ज.स्वा.स./H

MIS
1 र २ 2

असर २

क) स्वास्थ्य संस्था स्थापना संख्या ७४३ ८४३ ९२० १००० १०८० ११५७ सा.�व.म. २ 3

ग)

स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत

औषधीको (tracer drugs)

उपलबधता दर

��तशत ८० ८५ ९० ९५ ९८ १०० LMD १ र २ 2

घ)
३० �मनेटको दुर�मा स्वास्थ्य

सेवामा पहुँच
��तशत ६२ ७२ ७५ ७८ ८० ८२

NLSS 
2011/WB 
Estimation

२ 2

असर ३

क) बहुक्षे�ीय पोषण कायर्�म �वस्तार िजल्ला ३ ५ ७ १० १२ १४ १ र २ 2

ख) पोषण पुनस्थार्पना केन्� �वस्तार संख्या २ ३ ४ ५ ६ ७ २ 3

ख)
िस्थर�करण (Stabilization) केन्�

�वस्तार
संख्या ० १ १ १ १ १ ४ 2

असर ४

क)
िजल्ला अस्पताललाई �ेषण

अस्पतालको रुपमा �वकास गन�
संख्या १ ५ ७ १० १२ १४ ४ 3

ख)
अस्पतालमा �वपद् ��तकायर्

क्षमताको �वकास हुने
संख्या ५ ८ १० ११

सबै �देशस्तर�य 

अस्पतालहरूमा
६ 10

ग)
अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन

हुने
��तशत ५ ८ १० ११

सबै �देशस्तर�य 

अस्पतालहरूमा
२ 7

घ) टेल� मे�ड�सन संख्या - १ ३ ५ ६ ७ २ 2

ङ) �विशिष् टकृत घुम्ती स्वास्थ्य िश�वर संख्या ३ ३० ६० ९० १२० १५० ६ 2

च)

रणनी�तक स्थानमा �मा सेन्टर

स�हतको �विश��कृत उपचार सेवा

�वस्तार

संख्या १ २ २ ४ 2

छ) �विश��कृत उपचार सेवा �वस्तार संख्या १ २ ३ ४ 2

ज) स्वास्थ्य वीमा �वस्तार िजल्ला ५ ८ ११ १२ १३ १४ १ 2

झ) मान�सक स्वास्थ्य सेवा �वस्तार संख्या ... १ १ १ 2

सा.�व.म.

सा.�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय

संघीय सरकार र 

�नजीक्षे�सँग 

समन्वय भएको 

हुने ।

सा.�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय

संघ र स्थानीय 

तहसँग समन्वय 

भएको हुने ।

आधा घण्टाको दुर�मा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा �ा� गन� प�रवारका ��तफल

पोषण सेवामा पहुँच बढाउने ��तफल

�विशिष् टकृत उपचार सेवामा पहुँच बढाउने ��तफल

संघ र स्थानीय 

तहसँग समन्वय 

भएको हुने ।

संघ र स्थानीय 

तहसँग समन्वय 

भएको हुने ।

सा.�व.म.

सा.�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय

सा.�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

च) एक �ार संकट व्यवस्थापन केन्� िजल्ला १० ११ १२ १३ १४ १ 10

असर ५

क)
अस्पतालहरूमा आयुव�द  लगायत

वैकिल्पक उपचारको एक�कृत सेवा
संख्या ० १ २ ३ ५ ७ ५ 2

ख)
आयुव�द लगायत वैकिल्पक

स्वास्थ्य सेवाको स्तरो��त
संख्या ४ ४ ५ ६ ६ ७

संघीय सरकारसँग 

सहकायर्
५ 2

ग)
परम्परागत उपचारमा संलग्न

जनशि�लाई क्षमता �वकास ता�लम
संख्या 0 २०० ५०० ८०० ११०० १५००

संघीय सरकारसँग 

सहकायर्
५ 2

घ)
आयुव��दक लगायत परम्परागत

औषधीको अनुसन्धान
संख्या ० १ ० २ ० ३

संघीय सरकारसँग 

सहकायर्
५ 4

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

 2,102,783  2,635,228 2,810,004 3,223,226 3,477,484

४०. सामािजक व्यवहार प�रवतर्नमा जनचेतना अ�भवृ��

3८. एक�कृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन �णाल�

३९. बालरोगको एक�कृत व्यवस्थापन

32. औषधी �नगरानी  (Pharma Co-vigilance) औषधीको उचीत �योग र सु�म

जीव�नरोधक ��तरोध न्युनीकरण

33. प�रवार योजना सेवा

36. स्वास्थ्य संस्थामा फाम�सी स�ालन

37. �देश औषधी भण्डार तथा आपू�तर्

कायर्�म

1. स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

2. पूणर् खोप

3. �सुती तथा सुरिक्षत मातृत्व सेवा

सा.�व.म.

सा.�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय

आयुव�द लगायत वैकिल्पक िच�कत्सा प�ती �वकास तथा �वस्तारका सम्बन्धी उपलिब्ध सूचक

आ.व.

19. स्वास्थ्य वीमा

31. सरुवा तथा नसन� रोग �नयन्�ण

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

13. ज्ये� नाग�रक हेरचाह केन्�

24. परम्परागत उपचारमा संलग्न जनशि�लाई क्षमता �वकास ता�लम5. नवजात िशशुको �वशेष उपचार सेवा

6. स्वास्थ्य संस्था स्थापना

7. Neglected tropical disease (उपेिक्षत उष्ण �देशीय रोग) �नयन्�ण

8. स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत औषधी व्यवस्था

29. �ादेिशक �योगशाला

30. आपतकाल�न स्वास्थ्य व्यवस्थापन

4. यौन तथा �जनन स्वास्थ्य सेवा

21. एक �ार संकट व्यवस्थापन केन्�

22. अस्पतालहरूमा आयुव�द  लगायत वैकिल्पक उपचारको एक�कृत सेवा तथा

27. �व�र्नात्मक स्वास्थ्य सेवा

३४. स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन् न�त, गुणस्तर सुधार, पा�लकास्तर�य अस्पताल �नमार्ण

17. रणनी�तक स्थानमा �मा सेन्टर स�हतको �विश��कृत उपचार सेवा �वस्तार

18. �विशिष् टकृत उपचार सेवा �वस्तार

20. मान�सक स्वास्थ्य सेवा �वस्तार

स्तरो��त

23. मातृ मृत्यु �नगरानी तथा ��तकायर्

25. आयुव��दक लगायत परम्परागत औषधीको अनुसन्धान

26. अनुसन्धान तथा �वकास

34. स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना �णाल�

14. अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन

15. टेल� मे�ड�सन

16. �विशिष् टकृत घुम्ती स्वास्थ्य िश�वर

9. बहुक्षे�ीय पोषण

10. पोषण पुनस्थार्पना केन्� �वस्तार

11. िस्थर�करण (Stabilization) केन्�

12. िजल्ला अस्पतालको स्तर अ�भवृ�� गर� �ेषण अस्पतालको रुपमा �वकास

195



न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 
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िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

आधारभूत खानेपानी पुगेको

जनसंख्या
��तशत ९७.१ ९८ ९८ ९९ ९९ ९९ ने.ज.स्वा.स. 3 ६

आधारभूत सरसफाइ सु�वधा

पुगेको जनसंख्या
��तशत ६२. ६५ ७० ७३ ७६ ८० ने.ज.स्वा.स. 6

असर 1
धारा पाइपबाट खानेपानी पुगेको

जनसंख्या
��तशत ४९.५ ५२ ५७ ६० ६३ ६५ ने.ज.स्वा.स. १ 3

असर २
झाडापखालाबाट �भा�वत ५

वषर्मूनीका बालबा�लका
��तशत १७. १५ १३ १२ ११ १० ने.ज.स्वा.स. १ 3

असर 1

क) सुरिक्षत खानेपानी पुगेको जनसंख्या ��तशत १५. १७ १९ २१ २३ २५ १ 6

ख) पानी पर�क्षण �योगशाला संख्या २ ५ ८ ११ १२ १४ २ 6

असर २

क) खुला �दशा मु� िजल्ला िजल्ला १२ १४ १४ १४ १४ १४

खा. तथा स. 

तथा स्व. क्षे� 

�व. योजना 

२०७४/८७

१ 7

ख)
शौचालय सु�वधा उपलब्ध भएको

प�रवार
��तशत ६२ ६५ ७० ७५ ७८ ८० १ 7

ग)
पूणर् सरसफाइ सु�वधा पुगेका

स्थानीय तहका वडा
संख्या ० १० २० ३० ४० ५० ३ 7

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

 2,814,938  3,527,708  3,761,675  4,314,845  4,655,213 

८. खानेपानी आयोजनाहरूको स�ालन तथा सुधार

6. अनुसन्धान तथा �वकास

7. ढल �नमार्ण

1. खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

2. सुरिक्षत खानेपानी पहुँच

3. पानी पर�क्षण �योगशाला

4. खुला �दशा मु� �देश

5. पूणर् सरसफाइ कायर्�म

आ.व.

कायर्�म

५.३ खानेपानी तथा सरसफाइ

�भाव 2.1 र ३.२

भौ.पू.�व.म. तथा 

मातहतका �नकाय

सा.�व.म./भौ.पू.

�व.म. तथा 

मातहतका 

�नकाय

स्थानीय तह र 

सरोकारवाला 

संस्थाहरूसँग सहकायर् 

हुने

धारा पाइपबाट खानेपानी पुगेको जनसंख्याका ��तफल

झाडापखालाबाट �भा�वत ५ वषर्मूनीका बालबा�लकाका ��तफल

स्थानीय तह, �नजी 

र सरोकारवाला 

संस्थाहरूसँग 

सहकायर् हुने

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )
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२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�मशि� सहभ�गता दर ��तशत ३७.८० 40 42 44 46 ४७.६ ��तवेदन सा.�व.म. 2 ११ NLFS 2017/18

खुद आन्त�रक बसाइँसराइ उच्च

भएका िजल्ला
संख्या ९.०० ८ ७ ६ ६ ५ के.त.�व.

असर १ बेरोजगार� दर ��तशत १०.२० ९ ८ ७ ६ ५.४ १ 2 NLFS 2017/18

असर २

मानव �वकास सूचका�

(ऋणात्मक जनसंख्या वृ��दर

भएका ९ िजल्ला)

सूचकांक ०.५० ०.५२१ ०.५४७ ०.५८२ ०.५९० ०.६०० २ मा.�व.स.ू  2014

असर १

क)
रोजगार�मा अनौपचा�रक क्षे�को

�हस्सा
��तशत ३५.२० ३८ ४१ ४४ ४६ ४८.२ १

ख)
सीप �वकास तथा उ�मिशलता

ता�लम

सहभागी 

संख्या
     1,375      3,000      4,500      6,200      7,900  10,000 न.ेज.स्वा.स. २

असर २

क) साक्षरता दर ��तशत ६४.०४ ७० ७७ ८५ ९० ९५ १ 2

ख) ��तव्यि� आय
अमे�रक� 

डलर (PPP)
     1,193      1,300      1,400      1,600      1,700      1,800 २ 1

ग) अपेिक्षत आयु (जन्म हुदाको) वषर् ६८.५९ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ १

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

500 627 668 766 827

2. रोजगार� अ�भबृ��

3. सीप �वकास र उ�मिशलता ता�लम

4. जनसंख्या तथा बसाइँसराइ िशक्षा

5. स्थानीय अवसरहरूको प�हचान

6. गाउ-ँशहर अन्तर-सम्बन्धको �वकास

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

आ.व.

५.४ जनसंख्या तथा बसाइँसराइ

बेरोजगार� दरका ��तफल

�भाव

संघीय 

सरकारको 

साना शहर� 

�वकास 

कायर्�म 

�भावकार� 

मानव �वकास सूचका� (ऋणात्मक जनसंख्या वृ��दर भएका ९ िजल्ला) का ��तफल

२.१

सा.�व.म. तथा 

अन्तगर्तका 

�नकाय

सा.�व.म. तथा 

अन्तरगतका 

�नकाय

कायर्�म

1. जनसंख्या तथा बसाइँसराइ सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा
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२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव लै��क �वकास सूचका� ०.९२५ ०.९३१ ०.९३८ ०.९४८ ०.९५८ ०.९६३
मानव �वकास 

��तवेदन
२ 6 ५

असर १ लै��क सशि�करण सूचका� ०.५७ ०.५९ ०.६२ ०.६४ ०.६७ ०.६९
�द.�व.ल./रा.यो.

आ.
१ 6

असर २ लै��क �हंसा न्यूनीकरण ��तशत २२.२ २१ २० १९ १८ १७
�द.�व.ल./रा.यो.

आ.
२ 6

असर ३ लै��क असमानता न्यू�नकरण सूचका� ०.३८ ०.३६ ०.३४ ०.३२ ०.३ ०.२८
�द.�व.ल./रा.यो.

आ.
३ 6

असर १

क)
सम्पि� मा�थको स्वा�मत्व (घर

जग्गा)
��तशत १५.३ २०.२ २५ ३० ३५ ४० जनगणना १ र २ 6

ख)
लै��क उ�रदायी बजेट �ब�नयोजन

अनुपात
��तशत - १५ १७ २० २३ २५ जनगणना ३ 6

ग)
नी�त �नणार्यक तहमा म�हलाको

पहुँच
��तशत 17 १८ १९ २० २१ 22 जनगणना १ 6

घ)

�ा�व�धक तथा व्यावसा�यक दक्षता

अ�भवृ�� कायर्�ममा म�हला

सहभा�गता

��तशत - १३ १८ २२ २८ ३३ जनगणना २ 6

असर २

क)

अल्पकाल�न पुनस्थार्पना केन्�को

स्थापना र स्तरो��त

(मनो�वमशर्स�हत )

संख्या ६ ८ १० १२ १४ १४ ३ 6

ख)
मानव बेच�वखन �नयन्�णमा

स्थानीय तहसँग सहकायर्
स्थानीय तह ० ८ ८ ८ ८ ८ ३ 6

ग)
जीवनकालमा शार��रक, मान�सक

वा यौन �हंसाबाट �प�डत म�हला
��तशत २१.६ १८ १५ १३ १२ १०.७ 3 र ४ 6

असर ३

क) एकल म�हला सुरक्षा कोष
स्थानीय तह 

संख्या
० २० ५० ८० ११० १३७ १ 6

ख) पुरुष-म�हला आय अनुपात १:०.६२ १:०.६४ १:०.६६ १:०.६८ १:०.७० १:०.७२ NLFS १ 6

ग) म�हला �म सहभा�गता दर ��तशत २६.३ २८ ३० ३३ ३६ ४० १ 6

घ)
ज्यालाको अन्तर घटाउने (म�हला

: पुरुष)
अनुपात ०.७२ ०.७४ ०.७६ ०.७८ ०.८ ०.८१

�द.�व.ल./रा.यो.

आ.
१ 6

५.५ लै��क समानता तथा म�हला सशि�करण

स्थानीय तह र 

�हर�सँग 

समन्वय भएको 

हुने ।

सा.�व.म. र 

अन्तगर्तका 

�नकाय

सा.�व.म. र 

अन्तगर्तका 

�नकाय

सा.�व.म. र 

अन्तगर्तका 

�नकाय

लै��क सशि�करणका ��तफल

स्थानीय 

तहसँगको 

समन्वयमा हुने

लै��क �हंसा न्यूनीकरणका ��तफल

लै��क असमानता न्यू�नकरणका ��तफल

सा.�व.म. र 

अन्तगर्तका 

�नकाय

सा.�व.म. र 
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िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

ङ)
म�हला सहकार� संस्थाको

सुदृ�ढकरण
संख्या ३३८ ३३८ ३३८ ३३८ ३३८ ३३८

म�हला तथा 

बालबा�लका 

�वभाग

२ 6

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

   44,358        55,590        59,277        67,994        73,357 

७. शार��रक, मान�सक वा यौन �हंसाबाट �प�डत म�हला उ�ार १४. लै��कतामा आधा�रत �हंसा �वरु�को अ�भयान

8. एकल म�हला सुरक्षा कोष

  

अन्तगर्तका 

�नकाय

बजेट �क्षेपण

आ.व.

(रु. हजारमा )कायर्�म
१. लै��क समानता तथा म�हला सशि�करण सम्बन्धी नी�त, कानून तथा 

मापदण्ड तजुर्मा

2. जनचेतना मूलक अ�भयान

3. सम्पि� मा�थको स्वा�मत्व (घर जग्गा)

4. �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक दक्षता अ�भवृ��

5. लै��क �हंसा �प�डतलाई द�घर्काल�न / अल्पकाल�न पुनस्थार्पना केन्�को 

स्थापना र स्तरोन् न�त (मनो�वमशर्स�हत )

9. म�हला �म सहभा�गता अ�भबृ��

10. म�हला सहकार� संस्थाको सुदृ�ढकरण

11. म�हला उ�मशीलता �वकास

12. म�हला आ�थर्क सशि�करण

13. राष् �प�त म�हला उत्थान कायर्�ममा समन्वय र सहकायर्6. मानव बेच�वखन �नयन्�ण
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२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव

राजनी�तक , सामािजक तथा

आ�थर्क  �वकासमा पछा�ड परेका

समुदायको मूल�वा�हकरण

आयमा 

असमानता
०.४० ०.३९ ०.३८ ०.३७ ०.३६ ०.३६

�द.�व.ल./रा.यो

.आ.
२.२ 6 १६

राजनी�तक सशि�करण सूचका� सूचका� ०.७० ०.७१ ०.७२ ०.७३ ०.७४  ०.७५ 6

सामािजक सशि�करण सूचका� सूचका� ०.४८ ०.४९ ०.५ ०.५२ ०.५४ ०.५५ 10

आ�थर्क सशि�करण सूचका� सूचका� ०.४३ ०.४४ ०.४६ ०.४८ ०.५ ०.५२ 6

क)
रैथाने पेशा र ��व�धको स्तर�करण

र आधु�नक�करण
संख्या ५ १० १५ २० २५ १ 6

ख)
�ाकृ�तक �ोतको उपयोगमा

स्थानीय समुदायको लगानी अंश
��तशत .. १ २ ३ ४ ५ २ 7

ग)
रैथाने पेशा लगायत �सप �वकास

ता�लम
जना .. २० ४० ६० ८० १०० २ 2

घ)
बि��तमा परेका समुदायको क्षमता

�वकास
जना ३०० ५००      1,000      1,500      2,000      3,000 1 र ३ 6

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

 -          1,000          1,500          2,000          2,500 

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

नोट : यस �वषयको बजेट अन्य सम्व� �वषयगत िशषर्कमा समेत समावेश रहेका छन् ।

आ.व.

५.६ सामािजक समावेशीकरण

राजनी�तक , सामािजक तथा आ�थर्क सशि�करण सूचका�का ��तफल

असर

सा.�व.म. र 

अन्तगर्तका 

�नकाय

१

कायर्�म

१. सामािजक समावेशीकरण सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

२. रैथाने पेशा र ��व�धको स्तर�करण र आधु�नक�करण

३. �ाकृ�तक �ोतको उपयोगमा स्थानीय समुदायको लगानी अ�भबृ��

४. रैथाने पेशा लगायत �सप �वकास ता�लम

५. बि��तमा परेका समुदायको क्षमता �वकास
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िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव सामािजक सुरक्षाको अनुभू�त सूचका� ४.७ ४.८ ४.९ ५ ५.१ ५.२ मा.�व.स.ू २.५ 6 १६ मा.�व.स.ू  2018

सामािजक सुरक्षा तथा संरक्षण

�ाप् त जनसंख्या
��तशत २७ ३० ३३ ३६ ३९ ४२ १ 6

सामािजक सुरक्षामा भएको खचर् ��तशत ११.३ १२ १२ १२. ५ १३ १३.७ १ 6 संघीय बजेट

क) ब��कङ सेवा �वस्तार संख्या १२२ १३७ १३७ १३७ १३७ १३७ आ�थर्क सव�क्षण
नेपाल राष् � 

ब�क
१ 3

ख) ��तष् ठानहरूको सामािजक सुरक्षा

कायर्�ममा आव�ता

��तशत १ २० ४० ६० ८० १००
सा.स.ुको. को 

वा�षर्क ��तवेदन

सा.स.ुको. / 

सा.�व.म.
१ 6

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

     1,000          1,500          2,000          2,500          3,000 

सरोवाला 

�नकायसँग 

सहकायर्

५.७ सामािजक सुरक्षा तथा संरक्षण

आ�थर्क सशि�करण सूचका� र सामािजक सुरक्षामा भएको खचर्का ��तफल

असर

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

आ�थर्क 

सव�क्षण / 

रा.यो.आ.

आ.व.

कायर्�म

१. सामािजक सुरक्षा तथा संरक्षण सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

२. ��तष् ठानहरुको सामािजक सुरक्षा कायर्�ममा आव�ता

३. सामािजक सुरक्षा सूचना �णाल�

४. स्थानीय तहको क्षमता अ�भवृ�� कायर्�म

201



न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
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२०७५/७६
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िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव वृ� अवस्थाको सूचका� * (Index

of ageing)
सूचका� 15.11 16.00 16.50 17.00 17.50 18.00 क.ेत.�व. २.५ 5 १६

United Nations 
World Population 

Ageing Report 2018

असर
सुरिक्षत र सम्मानजनक

जीवनयापन ग�ररहेका जे� नाग�रक
��तशत - ४० ४५ ५० ५५ ६० Happiness 

Index
१ 5

असर

क) सु�वधा सम्प� ज्ये� नाग�रक �ाम

(ज्ञान केन्�) स्थापना तथा स�ालन

वटा ० १ १ १ १ १ सा.�व.म. १

5

ख) �दवा सेवा केन्�को स्थापना स्थानीय तह १४ ३० ४५ ७० १०० १३७

म. तथा 

बालबा�लका 

�वभाग

१

5

ग)
ज्ये� नाग�रक कल्याण कोषको

स्थापना
स्थानीय तह ० ३० ४५ ७० १०० १३७ २

5

38,300 47,998 51,181 58,708 63,339

५.८ ज्ये� नाग�रक

सुरिक्षत र सम्मानजनक जीवनयापन ग�ररहेका जे� नाग�रकका ��तफल

संघ र स्थानीय 

सरकारसँग 

समन्वय भएको 

हुने

सा.�व.म. र 

अन्तगर्तका 

�नकाय

कायर्�म

१. ज्ये� नाग�रक सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

२. ज्ये� नाग�रक �ाम

३. �दवा ज्ञान केन्�

४. ज्ये� नाग�रक अन्तरपुस्ता ज्ञान सीप हस्तान्तरण

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

आ.व.

*१०० जना १५ वषर् मु�नका बच्चाको अनुपातमा ज्ये� नाग�रक ।

५. वृ�ा�म र �दवा सेवा केन्�को स्तरो��त र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सहयोग
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िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव अपा�गता न्युनीकरण ��तशत 2.40 2.30 2.20 2.10 2.00 1.90 जनगणना 2.1 6 १६

असर १

अपा�ता भएका व्यि�हरुको

आत्मा�नभर्र, स्वावलम्वी र

सम्मानजनक जीवनयापन

��तशत - 40 45 50 55 60 Happiness 
Index

१ र २ ६.

क) अपा�तामै�ी भौ�तक संरचना �नमार्ण ��तशत - 20 40 60 80 100 १ 6

ख)
�ादेिशक सुचना केन्� हेल्पडेस्क र

सफ्टवेयर �नमार्ण (मन्�ालय)
संख्या - १ २ ३ ४ ७ ३ 3

ग)
आवश्यकतामा आधा�रत सीपमूलक

ता�लम जना
- ५० १०० २०० ३०० ४०० २ 2

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

13,400 16,793 17,907 20,540 22,160

८. सबै �कारका अपा�ता भएका व्यि�हरुका ला�ग �नरन्तर पैरवी

७. अपा�ता �ाम

6. बौ��क अपा�ता, अ�टजम आ�द - हेरचाह तथा पुनर्स्थापना केन्�

१. अपा�ता भएका व्यि� सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

२. अपा�तामै�ी भौ�तक संरचना �नमार्ण

३. �ादेिशक सुचना केन्� हेल्पडेस्क र सफ्टवेयर �नमार्ण (मन्�ालय)

४. आवश्यकतामा आधा�रत सीपमूलक ता�लम

५. �वषयगत गै.स.स.ं तथा सामािजक संस्था स�ाल�करण

आ.व.

अपा�ता भएका व्यि�हरुको आत्मा�नभर्र , स्वावलम्वी र सम्मानजनक जीवनयापनका ��तफल

कायर्�म

५.९ अपा�ता भएका व्यि�

स्थानीय तह, 

गै.स.स.ं र 

सामािजक संघ-

संस्थाहरूसँग 

समन्वय र 

सहकायर् भएको 

हुने

सा.�व.म. र 

अन्तगर्तका 

�नकाय

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )
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िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव
बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर�

मै�ी �देश

बाल�म 

��तशत
३७.४ ३५ ३३ ३१ २८ २५ MICS के.त.�व. २.२ 5 १६

असर १
बालमै�ी स्थानीय शासनयु�

स्थानीय तह
संख्या - २ ५ ८ १२ १५ १ 5

असर २
�कशोर�कशोर�को �जनन अ�धकार

संरक्षण (सचेतना)
��तशत ५९.५ ६३ ६७ ७० ७३ ७५ २ 5

असर १

क) बालबा�लकाको जन्मदतार् ��तशत ६१ ६५ ७० ७५ ८० ८५ न.ेज.स्वा.स.  १ 5

ख)
अल्पका�लन बाल संरक्षण केन्�को

स�ालन
पटक ० १ १ १ १ १ न.ेज.स्वा.स.  १ 5

ग)
बालमनो�वमशर् सेवा तथा कानुनी

परामशर् केन्�को स�ालन
वटा ० ३ ५ ८ १२ १४ न.ेज.स्वा.स.  २ 5

घ)
सबै �कारका बाल�ववाह �वरु�मा

स्थानीय तहहरुमा अ�भयान स�ालन
वटा ० ३० ६० ९० ११० १३७ न.ेज.स्वा.स.  २ 5

ङ) अनाथ बालबा�लका पूनस्थार्पना केन्� संख्या ० ६ १२ १८ २० २४ न.ेज.स्वा.स.  २ 5

असर २

क) सडक बालबा�लका�व�हन पा�लका संख्या - १० ४० ७० १०० १३७ २ 5

ख)
�कशोर�कशोर�का ला�ग जीवन

उपयोगी सीप
संख्या २०० ४०० ६०० ८०० १००० २ 2

ग)
�कशोर�कशोर� लिक्षत �व�ालय

िशक्षा कायर्�म

�व�ालय 

संख्या
३० ६० ९० ११० १३७ १ र २ 5

घ)
बाल उ�ार कोष स्थापनामा

स्थानीय तहसँग सहकायर्
संख्या - ३० ६० ९० ११० १३७ १ 6

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

7,865 9,856 10,510 12,056 13,007

12. �नकृ� �कृ�तको बाल�म उन्मूलन

6. सबै �कारका बाल�ववाह �वरु�मा स्थानीय तहहरुमा अ�भयान स�ालन १3. बालआ�मको व्यवस्थापन र स्तरो��त

बजेट �क्षेपण

2. बालबा�लकाको जन्मदतार् 9. �कशोर�कशोर�का ला�ग जीवन उपयोगी सीप

3. अल्पका�लन बाल संरक्षण केन्�को स�ालन 10. �कशोर�कशोर� लिक्षत �व�ालय िशक्षा कायर्�म

4. भनार् अ�भयान 11. बाल उ�ार कोष स्थापनामा स्थानीय तहसँग सहकायर्

5. बालमनो�वमशर् सेवा तथा कानुनी परामशर् केन्�को स�ालन

7. अनाथ बालबा�लका पूनस्थार्पना

(रु. हजारमा )कायर्�म

आ.व.1. बालबा�लका तथा �कशोर �कशोर� सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा 8. सडक बालबा�लका न्यू�नकरण

सा.�व.म. र 

अन्तगर्तका 

�नकाय

सा.�व.म. र 

अन्तगर्तका 

�नकाय

५.१० बालबा�लका तथा �कशोर �कशोर�

बालमै�ी स्थानीय शासनयु� स्थानीय तहकोका ��तफल

�कशोर�कशोर�को अ�धकारको संरक्षण तथा �व�र्नका ��तफल

स्थानीय 

तहसँग समन्वय

स्थानीय 

तहसँग समन्वय

स्थानीय तह र 

सरोकारवाला 

�नकायसँगको 

समन्वय
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िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�ादेिशक अथर्तन्�मा युवाको

योगदान
��तशत ६४.२ 67 69 72 74.5 ७६.२ १६

युवा बेरोजगार� दर 35.8 31 28 26 25 २३.८ 2

असर १
िशक्षा, ता�लम र रोजगार�बाट

�वमुख युवा
��तशत 3७.३ 31 28 26 25 २३.८ न.े�.स. १ 2 National

असर २
रा��य खेलकुद ��तयो�गतामा

खेलाडीले �ाप् त गरेको स्वणर् पदक
वटा 9 15 25 35 40 50 न.े�.स. २ 10

असर १

क)
परम्परागत पेशाको संरक्षण एवम्

आधु�नक�करण
 संख्या - 10 25 40 50 ६० १ 4

ख) स्वरोजगार कोषमा युवा पहुँच ��तशत १० १५ १८ २१ २३ २५ १ 2

ग) उ�मशीलता �वकास ता�लम संख्या ८ २० ३५ ५५ ७० ८० १ 2

घ) युवा स्वयम्सेवक प�रचालन संख्या ३०० ५०० ७०० ८०० ९०० १००० १ र २ 2

ङ)

युवा �सजर्नशील कोष   (innovation

fund) िस्कम (��व�धको स्थानयीकरणको

ला�ग ��व�ध उपयोग कोष)

वटा - १० २५ ५० ७५ १०० १ 6

असर २

क)
व्यविस्थत खेलमैदान र

रंगशालाको स्तर�करण र �नमार्ण
संख्या १५५ १६० २ 3

ख) खेलकुद �िशक्षण खेलाडी संख्या … ५० १०० २०० २५० ३०० २ 2

ग) खेलकुदको व्यावसा�यक�करण खेलाडी संख्या … ४५ ९० १३० १७० २०० २ 4

घ) साह�सक खेलकुद �कार … ५ ८ १२ १४ १५ २ 10

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

198,245 248,443 264,920 303,878 327,848

9. व्यवसा�यक खेलकुद क्लव तथा एकेडेमी �वकास

2. परम्परागत पेशाको संरक्षण एवम् आधु�नक�करण

3. स्वरोजगार कोष

4. उ�मशीलता �वकास ता�लम

1७. खेलकुद ��तयो�गता स�ालन8. खेलकुद �िशक्षण

5. युवा �सजर्नशील कोष (innovation fund) 14. Paralympic खेलकुद कायर्�म

6. व्यविस्थत खेलमैदान �नमार्ण 15. खेलकुद �ाम

7. र�शाला �नमार्ण 16. युवा स्वयंसेवकको रुपमा प�रचालन

11. उच्च धरातल�य खेलकुद

12. युवा शैिक्षक परामशर् कायर्�म

13. युवा सचेतना कायर्�म

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

आ.व.

कायर्�म

1. युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा 10. साह�सक खेलकुद

सा.�व.म. र 

अन्तगर्तका 

�नकाय

५.११ युवा तथा खेलकुद

िशक्षा, ता�लम र रोजगार�बाट �वमुख युवाका ��तफल

रा��य खेलकुद ��तयो�गतामा खेलाडीले �ा� गरेको स्वणर् पदकका ��तफल

�भाव

सा.�व.म. र 

अन्तगर्तका 

�नकाय

१.२
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव

�देशको कुल बजेटमा भाषा ,

सा�हत्य, कला, संस्कृ�त,

पुराताित्वक सम्पदा संरक्षण र

�वकासको अंश

��तशत 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.50 बजेट ब�ब्य २.५ 10 १६

असर १
मौ�लक संस्कृ�तको संरक्षण र

संव�र्न
संख्या ३ ७ १० १३ १४ १५

सा.�व.म. को 

�ग�त ��तवेदन
1 10

असर २ लोपोन्मुख भाषा संस्कृ�तको संरक्षण संख्या ५ ७ ९ ११ १३ १३
सा.�व.म. को 

�ग�त ��तवेदन
1 10

असर १

क)
सांस्कृ�तक तथा पुराताित्वक

सम्पदाहरुको अध्ययन अनुसन्धान
संख्या ० १ २ ३ ४ ५ 1 10

ख)
पुराताित्वक सम्पदा (१००

वषर्भन्दा पुराना) संरक्षण
संख्या ५ ७ १० १३ १४ १५ 1 10

ग)
परम्परागत तथा सांस्कृ�तक गुठ�

संरक्षण
संख्या ० ० २ ३ ४ ४ 1 10

घ) भाषाको कम्प्यूटर इिन्ज�नय�रङ गन� संख्या ० ० १ ० ० १ 1 10

असर २

क) सङ्�हालयको स्थापना संख्या १ २ ३ ४ ० ५ 1 10

ख) बहुजातीय सांस्कृ�तक �ाम संख्या ० १ १ १ १ १ 1 10

ग) सामुदा�यक पुस्तकालय सबल�करण संख्या २८ ३५ ६० ८५ ११० १३७ 1 10

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

51,692 64,781 69,077 79,235 85,4863. पुराताित्वक सम्पदा (१०० वषर्भन्दा पुराना) संरक्षण 8. सामुदा�यक पुस्तकालय

4. परम्परागत तथा सांस्कृ�तक गुठ� संरक्षण 9. लोपोन्मुख भाषाको अध्ययन अनुसन्धान

5. भाषाको कम्प्यूटर इिन्ज�नय�रङ 10. �ादेिशक �व��व�ालयः भाषा-कला संकायको सुदृढ�करण

सा.�व.म. को 

�ग�त ��तवेदन

५.१२ भाषा, कला, सा�हत्य, संस्कृ�त तथा सम्पदा संरक्षण

लोपोन्मुख भाषा संस्कृ�तको संरक्षणका ��तफल

मौ�लक संस्कृ�तको संरक्षण र संव�र्नका ��तफल

संघीय सरकार, 

संवैधा�नक 

आयोग र 

स्थनीय तहसँग 

सहकायर् हुने ।

सा.�व.म. र 

अन्तगर्तका 

�नकाय

सा.�व.म. को 

�ग�त ��तवेदन

(रु. हजारमा )

आ.व.

स्थनीय तहसँग 

सहकायर् हुने ।

सा.�व.म. र 

अन्तगर्तका 

�नकाय

बजेट �क्षेपणकायर्�म
१. भाषा, कला, सा�हत्य, संस्कृ�त तथा सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड 

तजुर्मा
6. सङ्�हालयको स्थापना

2. सांस्कृ�तक तथा पुराताित्वक सम्पदाहरुको अध्ययन अनुसन्धान 7. बहुजातीय सांस्कृ�तक �ाम
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव सामािजक सशि�करण सूचका� ०.४१ ०.४४ ०.४९ ०.५३ ०.५७ के.त.�व. 1 १.२ 10.2.1 �द.�व.ल.

असर

गै.स.स.ं का कायर्�म �देश तथा

स्थानीय तहको योजना �णाल�मा

आव�ता

संख्या 25 100 138 138 138 आ�थर्क सव�क्षण
सा.�व.म. / 

स्थानीय तह
१

क)
गै.स.स.ं को अ�भलेख व्यवस्थापन

(�देश र स्थानीय तह)
संख्या १ 25 138 138 १३८ १

ख) गै.स.स.ं को �ग�त ��तवेदन ��तशत ० २५ ५० ७५ १०० १

ख)

�देश र स्थानीय तहको �वकास

समीक्षामा गै.स.स.ं को एक�कृत

�ग�त समीक्षा

संख्या ० २५ १३८ १३८ १३८

सा.�व.म. / 

स्थानीय तह / 

�.यो.आ.

१

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

३. अ�भलेख व्यवस्थापन 500 1,000 1,500 2,000 2,500

४. �ग�त ��तवेदन (Orange Book)

५. गैर सरकार� संस्था सम्मेलन

१. गैर सरकार� संस्था सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

५.१३ गैर सरकार� संस्था

गै.स.सं. का कायर्�म �देश तथा स्थानीय तहको योजना �णाल�मा आव�ताका ��तफल

सा.�व.म. / 

स्थानीय तह

सा.�व.म.

आ.व.

कायर्�म

२. �नयमन, अनुगमन तथा समन्वय
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय
अनुमान तथा जोिखम �ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव

आवासमा पहुँच र सेवा सु�बधा

तथा अवसरयु� शहर र गाउँ

�णाल�को �नमार्ण

२.१ २.१ ११.००

(क)

आधारभूत सेवा सु�वधा (पाईप

खानेपानी, शौचालय र �बजुल�) मा

पहुँच भएका घरधुर�

��तशत ५८.८० ६५.९४ ७३.०८ ८०.२१ ८७.३५ ९४.४९
के.त.�व./�देश 

आ�थर्क सव�क्षण

संघीय सरकार र स्थानीय 

तहसँग सहकायर् भएको हुने

(ख) कालोप�े सडकको सडक घनत्व
�क.�म./१००

 वगर् �क.�म.
६ ७ ८ ९ १० ११

स.�व./�देश 

आ�थर्क सव�क्षण

संघीय सरकारसँग 

साझेदार� भएको हुने

(ग)
जम्मा नाला/ढलको पहुँच भएको

जनसंख्या
��तशत 9.3 15.44 21.58 27.72 33.86 40

स.�व.�व./�देश 

आ�थर्क सव�क्षण

(घ)
जस्तापाता/आर.�स.�स. छानाको

आवासमा पहुँच भएका घरधुर�
��तशत 44.8 45.84 46.88 47.92 48.96 50

के.त.�व./�देश 

आ�थर्क सव�क्षण

(ङ)
उत्पादनमूलक संस्थामा युवा

जनसंख्याको आव�ता
��तशत 25.2 27.16 29.12 31.08 33.04 35 के.त.�व.

असर १

शहर� र बजार केन्�को �वकास

सम्भाव्यता उजागर भई पारस्प�रक

अन्तरसम्बन्ध सुदृ�ढकरण

(गाउँपा�लकाको जनसंख्या वृ��दर)

��तशत -0.03 -0.024 -0.018 -0.012 -0.006 0.0003 के.त.�व. १

असर २

�ादेिशक र स्थानीय भौ�तक योजना

(Spatial Structure Plan) तजुर्मा

तथा कायार्न्वयन

संख्या ० १० ४० ८० ११५ १३८
भौ.प.ू�व.म.को 

��तवेदन
२

असर ३

जग्गा ख�रद �ब�� सूचना �णाल�

स�ालनमा आई जग्गाको �दगो

उपयोग, रूपान्तरण र व्यवस्थापन

(�णाल� माफर्त ख�रद�ब��)

��तशत - १० २० २५ ३० 40
भू.कृ.स.म.को 

��तवेदन
३

असर ४ सुरिक्षत आवासमा पहुँच ��तशत ३७.८ ३८ ४१ ४४ ४७ ५०
भौ.प.ू�व.म.को 

��तवेदन
४

असर १

६.१ शहर�करण , �ामीण �वकास तथा बस्ती व्यवस्थापन

स्थानीय तहसँग 

सहकायर् हुने

स्थानीय तहसँग 

सहकायर् हुने

शहर� र बजार केन्�को �वकास सम्भाव्यता उजागर भई पारस्प�रक अन्तरसम्बन्ध सुदृ�ढकरण (गाउँपा�लकाको जनसंख्या वृ��दर ) का ��तफल
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय
अनुमान तथा जोिखम �ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

(क)
शहर� कोर�डोर क्षे�को �वकास

योजना
संख्या १ १ १ १ १ २

(ख)

�बस्तृत आयोजना ��तवेदन

(�ड�पआर) तयार�, स्वीकृ�त र

कायार्न्वयन

संख्या ० ० ० १ २ ३

(ग)
पहाडी-�हमाल� �वस्ता�रत शहर�

क्ल�र �वकास
संख्या ० ० १ २ ३ ४

(घ)

शहर� क्ल�र र शहर� कोर�डोर

तथा शहर� क्ल�रहरुबीच सम्बन्ध

सुदृढ गनर् रणनी�तक सडकको*

कालोप�े

�क.�म ४६९ ५१९.२० ५६९.४० ६१९.६० ६६९.८० ७२० स.�व.
संघीय सरकारसँग 

सहकायर् भएको हुने
३

(ङ)
स्थानीय तहका केन्�हरुमा

आधारभूत शहर� संरचनाको �वकास
संख्या ७० ८० ९० १०५ १३० १३७

स्थानीय तहसँग 

सहकायर् भएको हुने
३

(च)

शहर र बजार केन्�हरुबीच

सम्बन्ध सुदृढ गनर् सडक �नमार्ण र

स्तरोनिन्त (कालोप�े)

�क.�म. २६२ 449.6 824.8 1012.4 १२००
संघीय सरकारसँग 

सहकायर् भएको हुने
४

(छ)
बजार केन्�हरुको एक�कृत

शहर�/बस्ती �वकास
संख्या ० 0 59.6 119.2 178.8 २९८ ३ र ४

असर २

(क)
भौ�तक तथा लगानी योजना तजुर्मा

र कायार्न्वयन गन� स्थानीय तह
सङ्ख्या 0 10 40 80 115 १३७

स्थानीय तहसँग 

सहकायर् हुने ।
४

(ख) क्षमता �वकास ता�लम सङ्ख्या 5 64 123 182 241 ३०० १ देिख १०

असर ३

(क)

भू�मको बनावट र भू-उपयोग

अनुकुल जग्गा बग�करण योजना

कायार्न्वयन गन� स्थानीय तह

सङ्ख्या 0 10 40 80 115 १३७
स्थानीय तहसँग 

सहकायर् हुने ।
६

(ख)

सूचना �णाल� सम्बिन्ध क्षमता

�वकास (कमर्चार�,�नजीक्षे� तथा

ख�रद�ब��कतार्)

जना 0 200 400 600 800 १००० ६

(ग)
जग्गा ए�ककरण कायर्�म

कायार्न्वयन हुने स्थान
सङ्ख्या ० १ २ ३ ४ ६ ९

भौ.प.ू�व.म.को 

��तवेदन

भौ.प.ू�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय

१ र २

भौ.प.ू�व.म.को 

��तवेदन

�ादेिशक र स्थानीय भौ�तक योजना (Spatial Structure Plan) तजुर्मा तथा कायार्न्वयनका ��तफल

भौ.प.ू�व.म.को 

��तवेदन

भौ.प.ू�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय

जग्गा ख�रद �ब�� सूचना �णाल� स�ालनमा आई जग्गाको �दगो उपयोग , रूपान्तरण र व्यवस्थापन (�णाल� माफर्त ख�रद�ब�� ) का ��तफल

भौ.प.ू�व.म.को 

��तवेदन

भौ.प.ू�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
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२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय
अनुमान तथा जोिखम �ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

(घ)
जग्गा ए�ककरण सम्बिन्ध �ा�व�धक

दक्षता �वकास
जना ० २५ ५० ७५ १० १५० १ देिख १०

असर ४

(क)

सुरिक्षत भवन �नमार्ण सम्बन्धी

नी�त, योजना, मापदण्ड, नक्सा�न

गन� स्थानीय तह

सङ्ख्या ४९ ६७ ८४ १०२ ११९ १३७ १०

(ख)
भवन सं�हता लागु भएका स्थानीय

तह
सङ्ख्या ४९ ६७ ८४ १०२ ११९ १३७

(ग) नक्सा पास गर� �नमार्ण भएका घर ��तशत ४८ ५३ ५९ ६४ ७० ७५ १०

(घ)
जनता आवास कायर्�मको

कायार्न्वयन
सङ्ख्या ६८५ 1233 1781 2329 2877 ३४२५ ७

(ङ)
सुलभ आवास (एफोड�बल

हाउिजङ)को �वकास
सङ्ख्या ० ४० ८० १२५ १६० २०० ७

(च)
ल्याण्ड शेय�रङमा आधा�रत आवास

कायर्�म संचालन
सङ्ख्या ० ४० ८० १२५ १६० २०० ८

(छ)
शहर� केन्�मा बहालयु�

आवासको �व�र्न
��तशत ० १ २ ३ ४ ५ ८

(ज)
शहर� केन्�मा सामु�हक आवास र

सयु� आवासको �व�र्न
सङ्ख्या ० ० १ २ ३ ३ ८

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

     1,817,502     2,277,711     2,428,776     2,785,937     3,005,700 

(रु. हजारमा)बजेट �क्षेपण

*नोटः रणनी�तक सडक अन्तगर्त उ�र-दिक्षण लोकमागर्मा कोशी राजमागर्, मेची राजमागर्, सागरमाथा राजमागर् र पूवर्-पिक्षम लोकमागर्मा मध्य पहाडी लोकमागर् र मदण भण्डार� लोकमागर् समावेश ।

 
  

 

सुरिक्षत आवासमा पहुँचका ��तफल

भौ.प.ू�व.म.को 

��तवेदन

भौ.प.ू�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय

स्थानीय तहसँग 

सहकायर् भएको हुने ।

कायर्�म

आ.व.

१) शहर� कोर�डोर क्षे�

१.१ �वराटनगर-ईटहर�-दुहबी-धरान को�रडोर क्षे�को भौ�तक तथा लगानी योजना कायार्न्वयन

१.२ मेचीनगर-दमक-ईटहर�-ईनरुवा शहर� को�रडोर क्षे�को भौ�तक तथा लगानी योजना तजुर्मा

१.३ वृहत �वराट �वकास कायर्�मः भौ�तक तथा लगानी योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन

२) शहर� क्ल�र

२.१  �ाथ�मक क्ल�रमा भौ�तक तथा लगानी योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन

२.२ क्ल�रमा �निज क्षे�लाई सहु�लयत �दने सम्बन्धी �नद�िशका तजुर्मा/कायार्न्वयन

२.३ शहर� पूवार्धार सेवा सम्बिन्ध नमर्स र स्टैणडडर् तजुर्मा/कायार्न्वयन

३) शहर� केन्�

३.१ पूवार्धार सेवाको स्तरो��त

३.२ बजार केन्� जोडने िजल्ला सडकको गुणस्तर -स्टैणडडर्मा स्तरो��त

५.१ भौ�तक योजना तजुर्मा सम्बिन्ध �नद�िशका �नमार्ण/कायार्न्वयन क्षमताको �बकास

५.२ �कोप जोिखम म्या�पङ, योजना तथा भवन �नमार्ण मापदण्ड र रा��य भवन 

६) जग्गा ब्यवस्थापन

६.१ जग्गा बग�करण योजना तजुर्मा-कायार्न्वयन-व्यवस्थापन सम्बिन्ध �नद�िशकाको 

६.२ �नद�िशका अनुरुप �क�ाकाट, पूबार्धार तथा भवन �नमार्ण सम्बिन्ध स्टेण्डडर्-

*शहर�करण, �ामीण �वकास तथा बस्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

४) बजार केन्�

३.३ िजल्लाका �मुख ठूला बजार केन्�हरु (२०००-५००० जनसंख्या) को भौ�तक 

४.१  बजार केन्�मा �निज क्षे�लाई सहु�लयत �दने सम्बन्धी मापदणड/�नद�िशका 

तजुर्मा/कायार्न्वयन

४.२ बजार केन्�को आधारभूत शहर� पूवार्धार सेवा सम्बिन्ध नमर्स र स्टैणडडर् 

४.३ आधारभूत भौ�तक संरचनामा स्तरो�ती

५) भौ�तक योजना
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२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय
अनुमान तथा जोिखम �ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

 

७.१ संस्थागत तथा कानुनी संरचना �नमार्ण

७.२ �वराटनगर, धरान, इटहर�, दुहवी, �बतार्मोड, र अन्य शहर� क्ल�र र बजार केन्�हरुमा जग्गा 

८) सुरिक्षत शहर� आवास

८.१ धरानमा अनौपचार�क र अस्वस्थकर विस्तहरूमा ज�मनको सामु�हक सहभा�गता (ल्याण्ड 

७) जग्गा �वकास १०) क्षमता �वकास

१०.१ स्थानीय तहको क्षमता �वकास

१०.२ भूकम्प ��तरोधात्मक भवन �नमार्ण सम्बन्धी ता�लम

१०.३ अन्य ता�लम

११) �देश सरकार� भौ�तक संरचना

६.३ �निज क्षे�संग सहकायर् गर� जग्गा ख�रद �ब�� सूचना �णाल�को �बकास३.३ सम्भाब्य केन्�मा जग्गा ए�ककरण योजना तयार�/कायार्न्वयन

३.४ Smart City �वकास कायर्�म (पयर्टक�य शहर समेत)  : धरान र फुङ�ल�मा piloting गन�

११.१ �देश सरकारको आवश्यक भौ�तक संरचना (मन्�ालय, �देश सभा, आयोग, 

९.२ आधारभूत भौ�तक सु�बधा, सुचना ��व�ध, उध्यमिशलता र बजार केन्� संग पहुँच स्था�पत गर� 

९.३ मौ�लक परम्परागत घर �नमार्ण शैल�को संरक्षण र मजबुतीकरण

९.४ जोिखमयु� बस्ती पुनःस्थापना/स्थानान्तरण कायर्�म

८.२ शहर� केन्�मा बहालयु� आवास ब्यावस्थापन �नद�शीका तयार�/मोरङ, सुन्सर�, र  झापाका 

८.३ सामु�हक आवास र सयु� आवास �व�र्न सम्बिन्ध नी�त र कानुन �नमार्ण तथा कायार्न्वयन

८.४ सुलभ आवास (एफोड�बल हाउिजङ) सम्बन्धी नमुना �डजाईन स�हत �नद�िशकाको तजुर्मा तथा 

९) �ामीण बस्ती �वकास

९.१ जनता आवास कायर्�मको प�रष्कृत कायार्वयन
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२०७५/७६
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िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव
कृ�ष योग्य भू�ममा �दगो र

भरपद�  �सँचाइ सु�वधा �वस्तार
��तशत ३९ ४०.२ ४१.४ ४२.६ ४३.८ ४५ १.४ 3 १२

असर १ �सँिचत क्षे� �वस्तार हे. लाखमा ३.०२ ३.०९ ३.१८ ३.२७ ३.३६ ३.४५ १ 3

असर २
�व�मान �सँचाइ आयोजनाको

उपयोग
��तशत ५० ५२ ५४ ५६ ५८ ६० २ 4

असर ३
कृषक व्यविस्थत �सँचाइ �णाल�

सुदृढ�करण
हे. लाखमा २.२४ २.३१ २.३८ २.४५ २.५२ २.६० ३ 4

असर १

क)
तराईमा मझौला �सँचाइ आयोजना

(200-2000 हे.)
संख्या १४० 156 173 190 210 210 1 4

ख)
पहाडमा साना तथा मझौला (25-

200 हे.)
संख्या 200 205 210 215 220 200 1 4

ग) टार र �लफ्ट �संचाइ संख्या 30 40 50 60 70 80 २ 4

घ)
भू�मगत �सँचाइ (स्यालो तथा �डप

�ुवेल)
संख्या 30198 30223 30248 30273 30300 30300 २ 4

ङ)

�समसार बहुउ�ेश्यीय आयोजना

(खानेपानी, �संचाइ, माछापालन,

पयर्टन, जलाधार संरक्षण)

संख्या ० 1 2 3 5 ५ २ 4

च)

नयाँ ��व�धमा आधा�रत �संचाइ

�णाल�को �वकास (प्ला��क

पोखर�, �हउपोखर�, फोहरा र थोपा)

संख्या 1000 1250 1500 1750 2000 2000 २ 4

असर २

क) �नय�मत ममर्त तथा पुनःस्थापना वा�षर्क संख्या ३५० ३५० 430 510 590 700 ३ 4

ख)
ज.उ.स. को साझेदार�मा

पुनःस्थापन र संचालन
संख्या २ ४ ६ ८ १० १२ ३ 4

असर ३

क) आयोजना हस्तान्तरण संख्या 340 350 360 370 380 390 ४ 4

ख) उत्कृ� जलउपभो�ा संस्था पुरस्कृत ��त संख्या - 1 2 3 4 ४ ४ 4

६.२.१ 
�सँचाइ

�ोफाईल, 

तथ्यांक, 

�वभाग, 

�ड�भजनहरु

�व�मान �सँचाइ आयोजनाको पूणर् उपयोका ��तफल

भौ.पु.�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय

�सँिचत क्षे�को �वस्तारका ��तफल

कृषक व्यविस्थत �सँचाइ �णाल� सुदृढ�करणका ��तफल

नेपाल सरकार र 

स्थानीय तहको 

समन्वय र 

सहकायर् हुने ।

�सँचाइ उपभो�ा 

संघहरूसँग 

सहकायर् हुने ।

भौ.पु.�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय

भौ.पु.�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय
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२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

  3,533,761     4,428,544     4,722,258     5,416,684     5,843,969 

३. नद� बे�सन �नयन्�णमा सहाकायर्

कायर्�म

१. �सँचाइ सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

२. �सँचाइ आयोजना �नमार्ण 

क) ठूला तथा मझौला �सँचाइ

ख) टार र �लफ्ट �संचाइ

ग) भू�मगत �सँचाइ (स्यालो तथा �डप �ुवेल)

ङ) नयाँ ��व�धमा आधा�रत �संचाइ �णाल�को �वकास (प्ला��क पोखर�, �हउपोखर�, फोहरा र थोपा)

घ) �समसार बहुउ�ेश्यीय आयोजना (खानेपानी, �संचाइ, माछापालन, पयर्टन, जलाधार संरक्षण) ७. कृषक व्यविस्थत �सँचाइ आयोजना

८. �डप �सँचाइ आयोजना

क) �नय�मत ममर्त सम्भार

ख) जल उपभो�ा स�म�तको साझेदार�मा पुनःस्थापन र संचालन

५. जल उपभो�ा स�म�त सशि�करण कायर्�म

६. क्षमता �वकास ता�लम

बजेट �क्षेपण

आ.व.

(रु. हजारमा )

४. �नय�मत ममर्त तथा पुनःस्थापना
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव
जल उत्पन् न �कोपबाट �भा�वत

प�रवारको पुनःस्थापना
संख्या     1,050     1,175     1,300     1,425     1,550     1,675 २.१ 10 ११ NDR

जल उत्पन् न �कोप न्यूनीकरण

(ज�मन उकास)
हेक्टर -- 300 600 900 1200 १५०० १ 10

जल उत्पन् न �कोप न्यूनीकरण

(ज�मन बचाउ)
हेक्टर -- 4000 8000 13000 20000 २७००० १ 10

असर

क) �न�मर्त तटबन्ध �क.�म. १६८ 198 228 263 300 ३०० १ 10

ख) प�हरो रोकथाम संख्या ५ 10 15 20 25 ३० १ 10

ग)
बाढ�बाट जोिखममा भएका

बस्तीको संरक्षण
वटा -- 3 6 10 15 २० १ 10

घ) जोिखम नक्सांकन (स्थानीय तह ) संख्या -- 3 6 10 14 १९ २ 10

ङ) �हमताल सम्बन्धमा अनुसन्धान संख्या -- 1 १ २ २ ३ १ 10

च)

बाढ� तथा नद� �नयन्�णका ला�ग

कुल खचर्मा वायो इिन्ज�नय�रङ

लगायत स्थानीय ��व�धको उपयोग

खचर्को अंश

��तशत १० १० १० १० १० १० १ 10

छ)
�कोप जोिखम सचेतना अ�भयान

संचालन भएका स्थानीय तह
संख्या -- 30 65 101 137 १३७ २ 10

ज)
�मुख नद�मा बाढ� पूवर् सूचना

�णाल�को स्थापना
संख्या १ 2 3 4 5 ६ १ 10

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

  904,566     1,133,611     1,208,795     1,386,553     1,495,929 

६.२.२
 जलउत्प� �कोप व्यवस्थापन

असर

�ोफाईल, 

तथ्यांक, 

�वभाग, 

�ड�भजनहरु

भौ.प.ु�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

स्थानीय तहले 

�कोप 

व्यवस्थापन 

योजना बनाई 

कायार्न्वयन 

गरेको हुने ।

जल उत्पन् न �कोप न्यूनीकरण (ज�मन उकास र ज�मन बचाउ ) का ��तफल

आ.व.

कायर्�म

१. जल उत्पन् न �कोप व्यवस्थापन सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा ६. वायो इिन्ज�नय�रङ/स्थानीय ��व�धको उपयोग

७. �कोप सचेतना

८. बाढ� पूवर् सूचना �णाल�

९. अनुसन्धान र �वकास

२. तटबन्ध �नमार्ण

३. प�हरो रोकथाम 

४. बाढ�बाट जोिखमयु� बस्तीको संरक्षण

५. बाढ�-प�हरो जोिखम नक्सांकन 
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव �व�ुतमा पहुँच �ाप् त प�रवार ��तशत ९१.४ 93.4 95.5 98 100 १०० आ�थर्क सव�क्षण
भौ.प.ु�व.म. र 

न.े�व.�ा.
१ ४ ७ न.ेज.स्वा.स.

असर जल�व�ुत उत्पादन ज�डत क्षमता मेगावाट        121 550       890       1,235     1,500     1,500     १ 4

क)
�नमार्णा�धन जल�व�ुत आयोजना

(५६ वटा मध्ये सम्पन् न हुने)
संख्या - 5 10 15 20 २५ आ�थर्क सव�क्षण १, २ र ३ 4 रा.यो.आ.

ख)
�नमार्ण चरणमा जाने जल�व�ुत

आयोजना
संख्या - 2 4 7 10 १० आ�थर्क सव�क्षण १ र ३ 4

ग) �देश गौरवको आयोजना स�ालन संख्या - 0 0 0 1 ३ आ�थर्क सव�क्षण १, २ र ३ 4

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

  136,300       170,813       182,141       208,926       225,407 

आ.व.

जल�व�ुत उत्पादन ज�डत क्षमताका ��तफल

6. ११ के�भ �सारण लाइन �नमार्ण

7. सामुदा�यक �व�ु�तकरण

1. जल�व�ुत सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

2. बहु�ेश्यीय आयोजना अध्ययन

3. �व�ुत उत्पादन

4. �देश गौरवको आयोजना

5. �व�ुत चुहावट �नयन्�ण

६.३.१ 
जल�व�ुत

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

भौ.प.ु�व.म., 

न.े�व.�ा. र 

�नजी क्षे�

कायर्�म
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव
ऊजार् उपभोगमा सौयर् तथा अन्य

न�वकरणीय ऊजार्को अनुपात
��तशत २ २.२ २.४ २.६ २.८ ३ आ�थर्क सव�क्षण भौ.पू.�व.म. ३.३ 7 ७

असर
ऊजार् उपभोगमा नवीकरणीय

ऊजार्को अनुपात
प�रवार संख्या 9,000     9,500     10,000    10,500    11,000    11,500    आ�थर्क सव�क्षण भौ.पू.�व.म. १ 7

क) बायो ग्यास संख्या 200       6,100     12,000    17,900    23,800    29,700    वा�षर्क �ग�त १ 7

ख) घरेलु सौयर् ब�ी संख्या 1,000     4,000     7,000     10,000    13,000    16,000    
वा�षर्क �ग�त 

��तवेदन
१ 7

ग) सुधा�रएको चुलो संख्या 500       5,400     10,300    15,200    20,100    25,500    
वा�षर्क �ग�त 

��तवेदन
१ 7

घ) सोलार �ा�फक ब�ी स्थान - 40        80        120       160       200       
वा�षर्क �ग�त 

��तवेदन
१ 7

ङ) सौयर् ऊजार् ��ड टाइड �क.वा. - 300       400       500       600       700       
वा�षर्क �ग�त 

��तवेदन
१ 7

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

   50,000        62,660        66,816        76,642        82,688 

७. लघु जल�व�ुत �वकास

६.३.२ सौयर् तथा अन्य नवीकरणीय ऊजार्

ऊजार् उपभोगमा नवीकरणीय ऊजार्को अनुपातका ��तफल

भौ.प.ु�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )कायर्�म

3. सुधा�रएको चुलो

4. सौयर् ऊजार् ��ड टाइड

5. अनुसन्धान र �वकास

6. बायो ग्यास

आ.व.1. सौयर् तथा अन्य नवीकरणीय ऊजार् सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

2. सौयर् ऊजार्को बहुउपयोग (�ा�फक ब�ी, खानेपानी, �लफ्ट �सँचाइ)
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

एक घण्टाको दुर�मा यातायातको

पहुँच भएको जनसंख्या
��तशत ७८ ८२ ८६ ८९ ९२ ९५

GIS नक्सा, 

वेव साइट , 

वा.�.�.

भौ.पू.�व.म. १.३ 3 ९

सडक घनत्व

(�क.�म./१०

० वगर् 

�क.�म.)

४५.६९ ४८ ५१ ५४ ५७ ६० स्था.पू.�व. १.३ 3

असर १
सवर्याम सडकसँग आव� स्थानीय

तह
संख्या ११० ११५ १२० १२४ १२८ १३२

GIS नक्सा, 

वेव साइट, 

वा.�.�.

भौ.पू.�व.म.

अन्तरसरकार 

समन्वय र 

सहकायर् हुने।

१ 3

असर २
�व�मान सडकको सवर्याममा

स्तरो��त
�कमी २७६५ ३,००० ३६०० ४१०० ४५०० ५००० भौ.पू.�व.म. २ 3

असर ३
वैकिल्पक यातायात सु�वधाको

�वस्तार
�कमी १०० २०० ३०० ४०० ५०० ६०० भौ.पू.�व.म. ४ 3

असर ४ यातायात व्यवस्थापन �भावकार�ता
स्थानीय तह 

संख्या
५० ६० ७५ ९५ १३० १३७ भौ.पू.�व.म. ३ 3

असर १

क)
स्थानीय तहको केन्� जोड्ने सडक

�नमार्ण
�क.मी ५० १०० २०० ३०० ४०० ५०० १ 3

ख) अन्य थप सडक �नमार्ण �क.मी ० २५ ५० १०० १५० २०० १ 3

ग) �नमार्ण गुणस्तर पर�क्षण �योगशाला संख्या ० २ ४ ६ ८ १० २ 3

असर २

क) कालोप�े सडकमा स्तरो��त �क.�म. १५४४ 2235 2926 3617 4308 5000 १ 3

ख) खण्डािस्मथ सडकमा स्तरो��त �क.�म. २९१७ 3833 4750 5666 6583 7500 १ 3

ग) सडक ममर्त सम्भार �क.�म. २०० ३०० ३५० ४०० ५०० १७५० १ र २ 3

घ) सडक पुल �नमार्ण संख्या १० १५ २५ २५ ३५ ११० १ र २ 3

ङ) सडक फुटपाथ �नमार्ण �क.�म. ५० १२० १५० १५० १५० ६२० १ र २ 3

च)
सडकको दायाँ बायाँ सडक

अ�धकार (Right of way) �नधार्रण
�मटर २०० २५० २५० २५० २५० १२०० २ 3

छ)
सडकको �नय�मत ममर्त सम्भारका

ला�ग सहकायर्

स्थानीय तह 

संख्या
२० २५ २५ २५ ९५ २ 3

६.४ यातायात पूवार्धार �वकास तथा यातायात व्यवस्थापन

�भाव

सवर्याम सडकसँग आव� स्थानीय तहका ��तफल

�व�मान सडकको सवर्याममा स्तरो��तका ��तफल

नेपाल 

सरकारसँगको 

सहकायर्मा हुने ।

भौ.पु.�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय

�देश यातायात 

गुरुयोजना 

अनुरूप नेपाल 

सरकार र 

स्थानीय तहबीच 

समन्वय भई 

�ाथ�मकता �ा� 

क्षे�मा लगानी 

भएको हुने ।

भौ.पु.�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

असर ३

क) रेलमागर् �क.�म. ० 0 0 0 0 25 ५ 3

ख) रज्जु मागर् �नमार्ण स्थान संख्या ० १० १० १५ १५ ५० ४ 3

ग) झोलु�े पुल �नमार्ण गोटा १७१५ १७८० १९०० २०२० २१०० २१०० ४ 3

घ) जलमागर् �क.�म. २० १५ १५ २५ २५ १०० १ 3

ङ) �ा�भ�ट केबुलकार संख्या २० १५ १५ २५ २५ १०० ४ 3

च) बसर् या�पड �ािन्जट रुट संख्या ० 0 0 0 0 २
�नजी क्षे�सँग 

सहकायर्
५ 3

असर ४

क) �ा�फक पो� स्थापना गोटा १०० ११५ १२० १३२ १४२ १५२ २ 3

ख)
यातायात कमर्चार� र �ा�फक

�हर�लाई ता�लम
संख्या ५०० १०० १०० १५० १५० १००० ३ 2

ग) सडक सुरक्षा ता�लम संख्या १५ १५० १५० १५० १५० ६१५ ३ 2

घ) �ायल सेन्टर �नमार्ण संख्या ० ३ ३ १ १ ८ ३ 3

ङ) सवार� ममर्त केन्� जो�नङ संख्या ० १ १ १ १ ४ ३ 3

च) भार पर�क्षण केन्� संख्या ० २ १ १ १ ५ ३ 3

छ) �दुषण पर�क्षण केन्� संख्या ६ १ ० ० ० ७ ३ 3

ज)
सवै यातायात �णाल�लाई �व�ुतीय

�णाल�मा आव� गन�
��तशत ० १० १० १५ १५ ५० ३ 8

झ)
�मूख लोकमागर्मा टाइम काडर्

�णाल� लागु

लोकमागर् 

संख्या
० ३ ३ ४ ५ १५ ३ 3

ञ) साइकललेन �क.�म. ० १५ २० ३० ३५ १०० २ 3

ट) �ा�फक संकेत संख्या ० १५ २० ३० ३५ १०० २ 3

ठ) मोड सुधार संख्या ० १५ २० ३० ३५ १०० २ 3

ड) सडकपेट� �क.�म. ० १०० १०० १५० १५० ५०० २ 3

ढ) बसपाकर् �नमार्ण/स्तरो�ती संख्या २ २ २ २ २ १० सहकायर् ३ 3

ण) �णाल�वारे क्षमता �वकास ता�लम जना १५ ५० ५० १०० १०० ३१५ ३ 2

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

  9,057,490    11,350,940    12,103,766    13,883,672    14,978,858 2. Multi-Model यातायात

३. सवार� ममर्त केन्� जो�नङ

यातायात

वैकिल्पक यातायात सु�वधाको �वस्तारका ��तफल

भौ.पु.�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय

यातायात गुरुयोजना 

अनुसार संघसँग 

सहकायर् हुने

भौ.पु.�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय

भौ.पु.�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय

आ.व.

यातायात व्यवस्थापन �भावकार�ताका ��तफल

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

१.  सवार� पर�क्षण स्थल (Vehicle Fitness Center) स्थापना

कायर्�म

1.  यातायात पूवार्धार �वकास तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी नी�त , कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

सडक

२. सडक सौन्दय�करण कायर्�म (road beautification)

3.  सडक र सडक पुल �नमार्ण
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

9.  जलमागर्

४. भार पर�क्षण केन्�

६. �मूख लोकमागर्हरुमा टाइम काडर् �णाल�

७. �ा�फक संकेत

५. �दुषण पर�क्षण केन्�

4.  �नमार्ण गुणस्तर पर�क्षण �योगशाला �नमार्ण

5.  सडक ममर्त तथा स्तरो��त

6.  रेलमागर् �नमार्ण

10. �ा�भ�ट केबुलकार

14. सुरुङ मागर्

१५. �ामीण पहुँच कायर्�म / �ामीण यातायात सुदृढ�करण कायर्�म

१६. मुख्यमन्�ी �ामीण सडक योजना

१७. सडक सुशासन कायर्�म

१1. मोड सुधार

१2. सडकपेट�

१३. शहर र बजार केन्�हरु जोड्ने सडक �नमार्ण तथा स्तरोनिन्त

7.  रज्जु मागर् �नमार्ण

8.  झोलु�े पुल �नमार्ण

1०. बसर् या�पड �ािन्जट

1१. �ा�फक पो� स्थापना

1२. यातायात कमर्चार� र �ा�फक �हर�लाई ता�लम

1३. �ायल सेन्टर �नमार्ण

८. बसपाकर् �नमार्ण/स्तरो�ती

९. �ादेिशक बसपाकर् �नमार्ण
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव
�वज्ञान र ��व�धको व्यावसा�यक

उपयोग
संख्या ० १ २ ३ ४ ५

उ.प.व.वा.म. 

को ��तवेदन

उ.प.व.वा.म. 

र नेपाल �व�ध 

�वज्ञान 

�योगशाला

अन्तरसरकार 

र 

�व��व�ालयसँग

को समन्वय

१.४ 4 १२

असर

वैज्ञा�नक अनुसान्धानमा शैिक्षक

संस्था तथा अनुसन्धान केन्�हरूसँग

सहकायर्

संख्या ० २ ४ ६ ८ १०

उ.प.व.वा.म. 

��तवेदन र 

नेपाल �व�ध 

�वज्ञान 

�योगशालाको 

�ग�त ��तवेदन

उ.प.व.वा.म., 

न.े�व.�व.�. र 

मातहतका 

�नकाय

अन्तरसरकार 

र 

�व��व�ालयसँग

को समन्वय

१ 4

असर

क)
अनुसन्धान केन्� स्थापना तथा

स्तर�करण
संख्या ३ ३ ४ ५ ५ ६ १ र २ 4

ख) उच्च िशक्षामा �वज्ञान �योगशाला संख्या ० ४ ८ १२ १६ २० २ र ३ 4

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

   39,600        49,627        52,919        60,700        65,489 

5. अनुसन्धान र �वकास

6. रणीनी�तक स्थानमा �वज्ञान संकायको स�ालन

आ.व.

६.५ �वज्ञान तथा ��व�ध

वैज्ञा�नक अनुसान्धानमा शैिक्षक संस्था तथा अनुसन्धान केन्�हरूसँग सहकायर्का ��तफल

उ.प.व.वा.म., 

न.े�व.�व.�. र 

मातहतका 

�नकाय

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )कायर्�म

1. �वज्ञान तथा ��व�ध सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

2. अनुसन्धान केन्� स्थापना तथा स्तर�करण

3. उच्च िशक्षामा �वज्ञान �योगशाला

4. �व��व�ालय/युवा वैज्ञा�नक अनुसन्धान कोष
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव

�देश गाहर्स्थ्य उत्पादनमा स�ार

तथा सूचना ��व�ध क्षे�को

योगदान

��तशत १.९० १.९२ १.९४ १.९६ १.९८ २ 1.3 3 ९

असर १ आमस�ारमा नाग�रकको पहुँच ��तशत ५८.६ ६०.६ ६२.७ ६४.७ ६६.८ ६८.८ �द.�व.ल. १ 3

असर २
चलिच�, प�का�रता तथा स�ार

क्षे�मा ��तव्यि� बजेट �व�नयोजन
रू. ६.३ ६.३ ६.३ ६.४ ६.४ ६.४ आ.मा.का.म. २ र ३ 3

असर १

क) टे�ल�भजन �योग गन� प�रवार ��तशत ५३.८४ ५९.१० ६४.३० ६९.५० ७४.८० 80.00 �द.�व.ल. १ 3

ख) रे�डयो �योग  गन� प�रवार ��तशत ३३.६४ ३३.९० ३४.२० ३४.५० ३४.७० 35.00 �द.�व.ल. १ 3

ग) मोबाइलमा पहुँच पुगेको जनसंख्या ��तशत ८३.३० ८६.६० ९०.०० ९३.३० ९६.७० 100.00 �द.�व.ल. १ 3

घ) इन्टरनेट �योगकतार् ��तशत ४९.८० ५५.८० ६१.९० ६७.९० ७४.०० 80.00 �द.�व.ल. १ 3

असर २

क)
आम स�ारमा ��तव्यि� बजेट

�व�नयोजन
��तशत २.९ ३.१ ३.३ ३.६ ३.८ ४ आ.मा.का.म.

संघीय 

सरकारसँगको 

समन्वयमा हुने

१ 3

ख)
प�कार�तामा ��तव्यि� बजेट

�व�नयोजन
��तशत ०.८१ ०.८१ ०.९ ०.९ १ १ आ.मा.का.म. २ 3

ग)
चलिच� क्षे�मा ��तव्यि� बजेट

�व�नयोजन
��तशत २.५ ३.० ३.५ ४.० ४.५ ५.० आ.मा.का.म. ३ 3

घ) �डिजटल साक्षरता ��तशत ५० ६० ७० ७५ ८० ८५ आ.मा.का.म. ४ 3

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

   33,800        42,358        45,168        51,810        55,897 

४. �देशस्तर�य �ेस रिज�ार ८. क्षमता�वकास तथा अ�भमुखीकरण

�नजी क्ष� र 

सेवा 

�दायकबीच 

समन्वय र 

साझेदार� 

भएको हने ।

भौ.प.ू�व.म., 

आ.मा.का.म., 

दूरसंचार 

�ा�धकरण र 

�नजी क्षे�

भौ.प.ू�व.म., 

आ.मा.का.म. 

र �नजी क्षे�

बजेट �क्षेपण

६.६ सूचना तथा स�ार ��व�ध

चलिच�, प�का�रता तथा स�ार क्षे�मा ��तव्यि� बजेट �व�नयोजनका ��तफल

आमस�ारमा नाग�रकको पहुँचका ��तफल

कायर्�म

3. अनलाइन सेवा �णाल� �वस्तार ७. चलिच�नगर� �नमार्ण/छाया�न स्थल �नमार्ण

आ.व.

(रु. हजारमा )

1. स�ार तथा सूचना ��व�ध सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा, 

�नयमन, अनम�त, इजाजत र व्यवस्थापन

2. अिप्टकल फाइवर �वस्तार

५. रे�डयो, टे�ल�भजन, मोबाइल, इन्टरनेटको �वकास र �वस्तार

६. �डिजटल साक्षरता

221



न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव
सुशासनमा आधा�रत न�तजामुखी

�शासन (-२.५ देिख २.५ सम्म)
सूचका� -0.78 -0.४ ० ०.४० ०.८० १.२५ मु.म.प.का. मु.म.प.का. २.३ 8 १६ �द.�व.ल.

असर १
��ाचार न्यूनता अनुभू�त (० देिख

१०० सम्म)
सूचका� 31 ३4.8 ३८.६ ४२.४ 4६.२ ५० मु.म.प.का. मु.म.प.का. १ 8

सबै मन्�ालय र 

�नकाय

असर २

उ�रदा�यत्व, पारदश�ता र

��ाचार न्यू�नकरण सूचका� (१

देिख ६)

सूचका� ३.० ३.२ ३.४ ३.६ ३.8 ४.० मु.म.प.का. मु.म.प.का. १ 8 व्य.स.ू�./�द.�व.ल.

असर १

क) कायर् सम्पादन सम्झौता लागु ��तशत ० ३० ५० ७० ९० १००
मु.म.प.का.को 

��तवेदन

सम्बिन्धत 

मन्�ालय/ 

�नद�शनालय/ 

कायार्लय

७ 8

ख)

सेवा �वाह गन� कायार्लयहरूमा

कायर् सम्पादनमा आधा�रत

�ोत्साहन र दण्ड

��तशत ० १० १५ २० २५ ३०
मु.म.प.का.को 

��तवेदन
मु.म.प.का. ७ 8

ग)

अ.दु.अ.आ. र लेखा पर�क्षण

��तवेदनको कायार्न्वयन योजना

तयार (��तवेदन �ाप् त भएको ३

म�हना �भ�)

संख्या ० १० ३० ५० ७० १००
मु.म.प.का.को 

��तवेदन

सम्बिन्धत 

मन्�ालय/ 

�नद�शनालय/ 

कायार्लय

५ 8

असर २

क) O & M सभ� स्वीकृत ��तशत ० १०० १०० १०० १०० १००
मु.म.प.का.को 

��तवेदन
१ 8

ख) �देश �नजामती सेवाको गठन संख्या ० १ १ १ १ १
मु.म.प.का.को 

��तवेदन
१ 8

ग) �देश लोक सेवा आयोगको स्थापना संख्या ० १ १ १ १ १
मु.म.प.का.को 

��तवेदन
१ 8

घ)
�देश �नजामती �कतावखानाको

स्थापना
संख्या ० १ १ १ १ १

मु.म.प.का.को 

��तवेदन
१ 8

ङ)
सावर्ज�नक सेवाको मापदण्ड तयार�

र कायार्न्वयन
��तशत ० २० ४० ६० ८० १००

मु.म.प.का.को 

��तवेदन
४ 8

च)
क्षमता �वकास योजना कायार्न्वयन

(जन��त�न�ध र कमर्चार�)
��तशत १० २० ४० ६० ८० १००

मु.म.प.का.को 

��तवेदन
७ 8

७.१ सुशासन तथा क्षमता �वकास

��ाचार न्यूनता अनुभू�तका ��तफल

��ाचार �वरु� 

काम गन� संघ 

संस्थाहरूको 

समन्वयमा 

��ाचार 

�वरोधी 

अ�भयानले 

व्यापकता 

पाएको हुने

उ�रदा�यत्व , पारदश�ता र ��ाचार न्यू�नकरण सूचका�का ��तफल

संघीय 

सरकारबाट 

आवश्यक 

कानून तथा 

मापदण्ड �ा� 

भएको हुने

मु.म.प.का.

मु.म.प.का.
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

छ) सावर्ज�नक सुनुवाई िजल्ला संख्या ० १४ २८ ४२ ५६ ७०
मु.म.प.का.को 

��तवेदन
४ 8

ज) E-Bidding माफर्त सावर्ज�नक खर�द ��तशत ५० ५५ ६० ६५ ७० ७०
��व�ध र 

संघीय कानून
५ 8

झ)
कमर्चार� तथा जन��त�न�धहरुको

आचारसं�हता कायर्न्वयन
��तशत - १०० १०० १०० १०० १०० २ 8

ञ) गुनासो सुनुवाईको �व�ुतीय �णाल� ��तशत ० २० ४० ५५ ७० ८० ४ 8

ट)
अनुगमन तथा �ग�त ��तवेदनको

अनलाइन �णाल� स्थापना
��तशत ० ४० ६० ८० १०० १००

म.ुम.प.का.र 

�.यो.आ. को 

��तवेदन

६ 8

ठ)

स्थानीय तहका न्या�यक स�म�तका

पदा�धकार�लाई न्या�यक सचेतना

ता�लम

संख्या -- १३७ १३७ १३७ १३७
स्थानीय तहको 

सहकायर्मा हुने
७ 8

ड)
�देश �हर�लाई कानूनी सचेतना

ता�लम
संख्या -- २०० ४०० ६०० ८०० १००० ७ 8

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

   10,128        12,693        13,534        15,525        16,749 

कायर्�म

४.  �व�ीय सुशासन (बेरूजु न्यू�नकरण....) 1५. �व�ुतीय सूचना पाट�/नाग�रक वडाप�

५.  O & M सव�क्षण 1६. मुख्यमन्�ी Dash Board

आ.व.

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

मु.म.प.का.को 

��तवेदन

आ.म.का.म. 

को ��तवेदन
आ.मा.का.म.

सम्बिन्धत 

मन्�ालय/ 

�नद�शनालय/ 

कायार्लय

मु.म.प.का.

1.  सुशासन तथा क्षमता �वकास सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा 1२. सदाचार �व�र्न

2३. ��ाचार �वरु� ��यािशल संस्थासँगको समन्वय

1१. अनलाइन �णाल� स्थापना

१०. E-Bidding

९.  सावर्ज�नक सुनुवाई २०. अन्तरतह समन्वय र �देश समन्वय प�रषद्

२१. �ादेिशक नी�त तथा बजेट कायार्न्वयनको अनुगमन

22. स्वमूल्या�न �णाल�को �वकास

1३. �िशक्षण केन्�को स्थापना र �वकास

1४. क्षमता �वकास

२.  पदा�धकार�हरुको आचार सं�हता �नमार्ण

३.  कायर् सम्पादनमा आधा�रत �ोत्साहन र दण्ड

६.  �देश �नजामती सेवाको गठन

७.  �देश लोक सेवा आयोगको स्थापना

८.  �देश �नजामती �कतावखानाको स्थापना

1७. तहगत ��तवेदन �णाल�

1८. �देश सहयोग कायर्�म (PSP)

१९. Integrated Portal
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव
नाग�रक सन्तुिष् ट अनुभू�तको

सूचका�
सूचका� ४.७ ४.९ ५.० ५.२ ५.३ ५.५ २.२ 9 १६ मा.�व.स.ू  2018

असर १
दतार् भएका अपराध उजुर�को

फछ् य�ट
��तशत ६७.५ ७२.० ७७.० ८१.० ८६.० ९०.० १ 9

असर २ मानव अ�धकार उल्ल�नका घटना संख्या ८४८ ७६३ ६७८ ५९३ ५०८ ४२४ २ 10
मानव अ�धकार वषर् 

पुस्तक

असर ३
शािन्त सुरक्षाका ला�ग ��तव्यि�

बजेट
रूपैया ७४ १७६ १८१ १८६ १९५ २००

आ.मा.यो.म. 

को ��तवेदन
१ 10

असर १

क)

�व�ालय पा��ममा नै�तक एवम्

मानव अ�धकार िशक्षा समावेश

(मा.�व.)

संख्या ... 400 800 1200 २००० २००० सा.�व.म. २ 9

ख)

स्थानीय तहमा गर�ब तथा

असहायलाई कानूनी सहायता

अ�भयान

 सङ्ख्या १४ ३८ ६३ ८८ ११२ १३७ आ.मा.का.म. ३ 9

ग)
�कशोर�कशोर� लिक्षत 'म अिघ

बढ्छु' अ�भयान लागु भएका मा.�व.
 सङ्ख्या १८१ 545 909 1272 1636 २००० आ.मा.का.म. २ 9

असर २

क)
जनचेतना अ�भवृ�� अ�भयान

संचालन भएका स्थानीय तह
संख्या ४९ ६७ ८४ १०१ ११९ १३७ आ.मा.का.म. ३ 9

ख) कैद�वन्द�लाई मनोपरामशर् सेवा संख्या १४ ४२ ७० ९८ ११६ १४४ आ.मा.का.म. २ 9

ग)
अ�धकारवाद� स� संस्थासँग

सहकायर् भएका स्थानीय तह
संख्या १३७ १३७ १३७ १३७ १३७ १३७ आ.मा.का.म. ३ 9

घ)
�ादेिशक कानूनको प�हचान,

�नमार्ण र सहिजकरण
संख्या २६ ४० ५० ५५ ६० ६४ आ.मा.का.म. १ 9

असर ३

क) �हर� भवन/चौक� �नमार्ण संख्या ७९ १४१ १५० १७० १८५ २०० १ 10

ख)
उपकरण सहयोग �ा� गरेका

�हर� कायार्लय/चौक� संख्या
१८६ १८९ १९२ १९४ १९७ २०० १ 10

शािन्त सुरक्षाका ला�ग ��तव्यि� बजेटका ��तफल

भौ.प.ू�व.म. / 

आ.मा.का.म.

७.२ मानवअ�धकार, शािन्त सुरक्षा तथा सुव्यवस्था

दतार् भएका अपराध उजुर�को फछ् य�टका ��तफल

मानव अ�धकार उल्ल�नका घटनाका ��तफल

नेपाल �हर�, 

�देश �हर� र 

मानव 

अ�धकार 

आयोगबीच 

सहकायर् हुने ।

�हर�, मानव 

अ�धकार 

सम्बन्धी संघ-

संस्थाहरू र 

स्थानीय 

तहसँग 

सहकायर् हने ।

आ.मा.का.म. 

को ��तवेदन
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73,437 92,032 98,136 112,567 121,447

आ.व.

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )कायर्�म

6. �हर� भवन/चौक� �नमार्ण

7. �देश मु�ा ��तरक्षा / कानूनी संरक्षण

8. अ�भमुखीकरण (स्थानीय तह)

1१. �देश �भ�को सडक सुरक्षा र �ा�फक व्यवस्थापन (सडक 

सुशासन)

1२. सीमा सुरक्षा सम्बन्धी Border Out Post �नमार्ण तथा 

�देश शािन्त सुरक्षा

1३. �देश �हर�/ सश� �हर�/ �ा�फक �हर�मा �ोत साधनको 

व्यवस्थापन

10. समन्वय अन्तर��या

1. मानवअ�धकार, शािन्त सुरक्षा तथा सुव्यवस्था सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

2. ग�रब तथा असहायलाई कानूनी सहायता

3. �कशोर�कशोर� लिक्षत 'म अिघ बढ्छु' अ�भयान

4. कैद�वन्द�लाई मनोपरामशर् सेवा

5. �व�ालय पा��ममा नै�तक एवम् मानव अ�धकार िशक्षा

9. कानूनी ��तरक्षा र व्यवस्थापन
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आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव
बहुआया�मक ग�रबीको रेखामु�न

रहेको जनसङ्ख्या
��तशत १९.७ १८.६ १७.४ १६.३ १५.१ १४ MPI २.१ २.१ १

असर मानव �वकास सूचका�मा सुधार सूचका� ०.५०४ ०.५२३ ०.५४२ ०.५६१ ०.५८ 0.600
मा.�व.सू.  

2014
१

क)
पाँच वषर्मू�नको बाल मृत्युदर (��त

हजार जी�वत जन्ममा)
संख्या 36 33 30 27 24 22 १ ने.ज.स्वा.स. 2016

ख) आधारभूत  तहको खुद भनार् दर
(NER)

��तशत ९१.८५ ९३ ९५ ९७ ९९ १०० २

ग)
ब�ी बाल्न �बजुल� �योग गन�

प�रवार
��तशत 88.08 90.20 92.40 94.60 96.80 99.00 ने.ज.स्वा.स. ३

घ)
��त व्यि� आय बृ�� (�च�लत

मुल्यमा)
अमे�रक� डलर        934      1,062      1,115      1,336      1,469      1,620 आधारप� ४

ङ) शौचालय सु�वधा भएको प�रवार ��तशत 87.26 89.60 92.00 94.30 96.70 99.00 ने.ज.स्वा.स. २

च) बेरोजगार� दर ��तशत १०.२ ९.२ ८.३ ७.३ ६.४ ५.४
नेपाल �म 

शि� सव�क्षण
३

छ)
तल्लो पञ् चांशका ग�रवको उपभोग

अंश
��तशत ८.१ ८.९ ९.७ १०.४ ११.२ १२ १

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

   1,006,931     1,101,944     1,141,575     1,218,127     1,270,065 

5. ग�रबी �नवारण कायर्�महरुको समन्वय

कायर्�म

1. ग�रबी �नवारण सम्बन्धी नी�त, मापदण्ड तथा �नद�िशका तजुर्मा 6. आधारभूत सेवा-सु�वधा �वस्तार

2. ग�रबी प�रचय प� �वतरण 7. ग�रव लिक्षत आय एवम् रोजगार� अ�भबृ�� कायर्�म

मानव �वकास सूचका�मा सुधारका ��तफल

तीनवटै सरकारको 

समन्वय र 

साझेदार� भएको 

हुने ।

नोट : यस �वषयको बजेट अन्य सम्व� �वषयगत िशषर्कमा समेत समावेश रहेका छन् ।

८.१ ग�रबी �नवारण

सा.�व.म. 

मातहतको 

�नकाय

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

आ.व.

3. अनुदान कायर्�म 8. �वप� लिक्षत सहकार� खेती

4. सघन ग�रबी क्षे� प�हचान 9. आ�थर्क सशि�करण
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

बेरोजगार� दर ��तशत १०.२ 9.20 8.30 7.30 6.40 5.40 १.४ ८

�म सहभा�गता दर ��तशत 37.80 42.20 46.70 51.10 55.60 60.00

असर १ �मको उत्पादकत्व रू. हजारमा 189.50 208.30 227.00 245.80 264.50 283.30 क.ेत.�व. १

असर २
रोजगार�मा औपचा�रक क्षे�को

�हस्सा
��तशत 36.70 38.90 41.23 43.70 46.33 ५० २

असर ३ वैदेिशक रोजगार�बाट �ाप् त �व�ेषण रू. अबर् २१८ २२२ २२९ २३६ २४३ २५० ३

असर १

क) रोजगारमूलक ता�लम
जना बा�षर्क 

हजारमा
२.९ ५ ५ ५ ५ ६

उ.प.व.वा.म.

, सा.�व.म. 

र 

मातहतका 

�नकाय

संघीय, �देश र 

स्थानीय सरकार 

तथा ता�लम 

�दायक 

संस्थासँगको 

समन्वय र 

सहकायर् भएमा

२

ख) यूवा स्वरोजगार� ता�लम
जना बा�षर्क 

हजारमा
- ५ १० १० १० १०

आ.मा.यो.म.,

उ.प.व.वा.म.

, सा.�व.म. 

र 

मातहतका 

�नकाय

स्थानीय 

सरकार तथा 

ता�लम 

�दायक 

संस्थासँगको 

समन्वय र 

सहकायर् भएमा

२

असर २

क)
रोजगार आम्दानीमा लै��क

असमानता (पुरूष:म�हला)
अनुपात 0.58:0.42 0.57:0.42 0.57:0.43 0.56:0.44 0.55:0.44 0.55:0.45 क.ेत.�व.

�देश 

सरकारका 

सबै मन्�ालय

३

ख)
��मकको योगदानमा आधा�रत

सामािजक सुरक्षा कोषमा सहभा�गता
��तशत १.०५ १०.८० २०.६० ३०.४० ४०.२० ५०.००

सामािजक 

सुरक्षा कोषको 

बा�षर्क ��तवेदन

सा.�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय

योगदानमा 

आधा�रत 

सामािजक सुरक्षा 

ऐन 

�भावकार�रुपमा 

कायार्न्वयन भएमा

३

असर ३

�मको उत्पादकत्वका ��तफल

रोजगार�मा औपचा�रक क्षे�को �हस्साका ��तफल

वैदेिशक रोजगार�बाट �ाप् त �व�ेषणका ��तफल

8.२ �म तथा रोजगार

१.१के.त.�व.

न.ेरा.व�.

�भाव

सामािजक 

�वकास 

मन्�ालयको 

��तवेदन
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२०७५/७६
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िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

क)
पूवर् अ�भमुखीकरण ता�लम �ाप् त

गन� व्यि�
��तशत 20 २५ ३० ४० ४५ 50 ४

ख) सीपमूलक ता�लम �ाप् त गन� व्यि� ��तशत 10 १३ १६ १९ २२ 25 ४

ग) सीप �माणीकरण गन� संस्था संख्या 2 २ ३ ४ ४ ५ ४

घ)
�वि�य साक्षरता ता�लम �ाप् त गन�

व्यि�
��तशत 2 ५ १० १४ १८ 20 ४

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

   83,039       104,065       110,967       127,285       137,326 

13. �धानमन्�ी रोजगार कायर्�मसँग समन्वय

6. सीप �वकास ता�लम केन्� संचालन तथा व्यवस्थापन
१४. असल औ�ो�गक सम्बन्ध कायम गनर् रोजगारदाता तथा ��मकबीच अन्तर 

संवाद कायर्�म

7. �वि�य साक्षरता ता�लम

सा.�व.म.को 

��तवेदन

सा.�व.म. र 

मातहतका 

�नकाय

14. रोजगार सूचना केन्�8. रोजगार सूचना केन्� सुदृढ�करण गद� रोजगार �व�नयम केन्�को स्थापना

(रु. हजारमा )

आ.व.

बजेट �क्षेपण

15. रोजगार �व�र्न कायर्�म

कायर्�म

1. �म तथा रोजगार सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा 9. व्यवसा�यक तथा सीप �वकास ता�लम केन्� स्तरो�ती

2. रोजगारमूलक ता�लम तथा क्षमता �वकास 10. �म बजार व्यवस्थापन कायर्�म

3. यूवा स्वरोजगार तथा उ�मशीलता �वकास ता�लम 11. �म तथा रोजगार सम्बन्धी �ादेिशक तथ्या� व्यवस्थापन (LMIS)

4. योगदानमा आधा�रत सामािजक सुरक्षा कोषमा सहभा�गताका ला�ग जनचेतना 

तथा �चार�सार
12. वैदेिशक रोजगार पूवर् अ�भमुखीकरण

5. सीप �माणीकरण
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२०७५/७६
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िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव

जलवायुमै�ी �दगो �वकास

संचालनमा स्थानीय तहसँग

सहकायर्

संख्या ० २७ ५४ ८१ ११० १३७
�ादेिशक 

तथ्या� �णाल�
३.१ 7 13 र १५

असर १
ह�रत गृह ग्यास उत्सजर्न

(यातायात तथा उ�ोग क्षे�)
��तशत १२ ११ १० ९ ८ ८ १ 7

असर २
जलवायु प�रवतर्न सम्बन्धी

पठनपाठन हुने �व�ालय
��तशत ८० ८५ ९० ९५ ९५ ९५ रा.यो.आ. २ 7

असर ३
जलवायु अनुकुलन योजना तयार

गर� कायार्न्वयन (स्थानीय तह)
संख्या ३१ ४० ५० ६० ७० ७५ 7

असर १

क) वायु�दुषणको मा�ा (�प एम २.५) μg/m3 ५२.९५ ५०.०० ४६.५० ४४.०० ४२.०० ४०.०० १ 7

ख) वनले ढाकेको क्षे�फल ��तशत ४३.२४ ४३.५० ४३.७५ ४४.०० ४४.२५ ४४.७४ ३ 7

ग)
बािणज्य क्षे�बाट ह�रतगृह  ग्याँस

उत्सजर्न
��तशत ५.०० ४.८० ४.५० ४.३० ४.१० ३.८३ १ र ४ 7

घ)
कृ�ष  क्षे�बाट ह�रतगृह ग्याँस

उत्सजर्नको प�रमाण
गेगाजुल ३३०२ ३२५० ३२०० ३१५० ३१०० २९५० १ 7

असर २ र 

३

क)
अनुकूलन योजना तयार भई

कायार्न्वयन भएका स्थानीय तह
संख्या ३१ ५१ ७१ ९१ १११ १३७ ४ 7

ख)

जलवायु प�रवतर्न अनुकुलन सम्बन्धी

स्थानीय तहका योजनामा काम गन�

ता�लम �ा� व्यि�

जना ११३ ११८ १२३ १२८ १३३ १३७ वा�षर्क ��तवेदन 4 र ५ 7

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

1,000 1,253 1,336 1,533 1,654

बजेट �क्षेपण (रु. हजारमा )

आ.व.

८.३ वातावरण तथा जलवायु प�रवतर्न

जलवायु प�रवतर्न र अनुकुलन योजना तयार गर� कायार्न्वयनका ��तफल

अन्तरसरकार 

र �नजी 

क्षे�सँग 

समन्वय भएको 

हुने ।

सघीय 

सरकारसँग 

नी�तगत 

समन्वय भएको 

हुने ।

ह�रत गृह ग्यास उत्सजर्न (यातायात तथा उ�ोग क्षे� ) का ��तफल

उ.प.व.वा.म. 

र मातहतको 

�नकाय

उ.प.व.वा.म. 

र मातहतको 

�नकाय

कायर्क्रम

1. वातावरण तथा जलवायु प�रवतर्न सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा 5. पा��ममा जलवायु सम्बन्धी िशक्षा

2. संरचना तथा संस्थागत �वकास 6. मानव संसाधन �वकास

3. ह�रतगृह  ग्याँस उत्सजर्न न्यू�नकरण 7. अनुसन्धान र �वकास

4. जलवायु अनुकूलन योजना तयार� र कायार्न्वयन 8. �दुषण न्यू�नकरण
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आधार वषर् 

२०७५/७६
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िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव

कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा

�वपद् वाट भएको क्ष�तको अनुपात
(Disaster loss as percent of
GDP)

��तशत ०.८१ ०.७ ०.६ ०.५ ०.३५ ०.२० २.५ १० १५
�द.�व.ल./ गृह 

मन्�ालयको पोटर्ल

�वपद् बाट मृत्यु ��त लाख ३ २.५ २. १.८ १.७ २ १ 10

�वपद् बाट सम्प�तमा क्ष�त रु. करोडमा ६२.०० ५० ४० ३० २५ २० १ 10

असर २
स्थानीय तहसँग �वपद्

व्यवस्थापनका ला�ग सहकायर्
संख्या २० ५० ८० १०० १२० १३७ १ 10

असर १

क)
�वकास आयोजना स�ालनमा �वपद्

जोिखम पर�क्षण
��तशत ... ५ १० १५ २० २५ २ 10

ख) जोिखममा परेका बस्ती स्थान्तरण संख्या … ० २ ३ ४ ५ २ 10

ग)
�वपद् ��तकायर् केन्� स्थापना र

संचालन
संख्या ३ ५ ८ १० १२ १४ ३ 10

असर २

क) �वपद् पूवर् सूचना �णाल� स्थापना संख्या ... २५ ५० ७५ १०० १३७ ३ 10

ख) �वपद् जोिखम नक्सा�न  संख्या ... १५ ५० ८० १०० १३७ १ 10

ग) स्थानीय तहसँग नाग�रक िशक्षा ��तशत १४ ४० ५५ ७० ८५ १०० ४ 10

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

63,620 79,729 85,017 97,519 105,212

६. �वपद व्यवस्थापन कोष १२. स्थानीय �वपद् व्यवस्थापन समूह प�रचालन तथा अ�भमुखीकरण

2. च�ाङ जोिखम न्यू�नकरण ८.  �वपद् जोिखम नक्सा�न

बजेट �क्षेपण

3. �वकास आयोजना स�ालनमा �वपद् जोिखम पर�क्षण ९.  स्थानीय तहसँग नाग�रक िशक्षा

4. जोिखममा परेका बस्ती स्थान्तरण १०. �वपद् व्यवस्थापन अ�भमुखीकरण

5. �वपद् ��तकायर् केन्� स्थापना र संचालन ११. मुख्यमन्�ी अत्यावश्यक सेवा केन्�

(रु. हजारमा )

८.४ �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन

आ.व.

कायर्�म

७.  �वपद् पूवर् सूचना �णाल� स्थापना1. �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा

आ.मा.का.म. 

र मातहतका 

�नकाय

असर १

आ.मा.का.म. 

र मातहतका 

�नकाय

स्थानीय तहसँग �वपद् व्यवस्थापनका ला�ग सहकायर्का ��तफल

स्थानीय तहले 

�वपद व्यवस्पन 

योजना बनाई 

कायार्न्वयन 

गरेको हुने

�वपद् बाट धनजन क्ष�तका ��तफल

230



न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
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२०७५/७६
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िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

�भाव न�तजामूखी योजना �णाल� स्थापना संख्या - २५ १३७ १३७ १३७ १३७ �.यो.आ. २.४ 8 १७

असर १
�देशका आधारभूत तथ्या�

उपलब्धता
��तशत - ५० ७५ १०० १०० १०० �.यो.आ. १ 8

असर २
तथ्यमा आधा�रत योजना �णाल�को

�वकास
वटा - २५ १३७ १३७ १३७ १३७ �.यो.आ. २ 8

असर ३
�देश र स्थानीय तहका �दगो

�वकास ल�यको आन्त�रक�करण
��तशत - ५० ७५ १०० १०० १०० �.यो.आ. ३ 8

असर ४ न�तजामुखी अनुगमन तथा मूल्या�न ��तशत - २० ४० ६० ८० १०० �.यो.आ. ४ 8

असर १

क)

�देश तथ्या� स�लन, सँ�ह र

�काशनका ला�ग सूचना �णाल�को

स्थापना

अव�ध वा�षर्क वा�षर्क वा�षर्क वा�षर्क वा�षर्क वा�षर्क �.यो.आ. १ 8

ख)
�देशको वा�षर्क खण्डीकृत तथ्या�

��तवेदन तयार� (�वषय क्षे�)
वटा - १० १० १० १० १० �.यो.आ. १ 8

ग)
स्थानीयसँग तथ्या�को �व�ु�तय

संजाल�करण
संख्या - १० ५० १०० १२५ १३७ �.यो.आ. १ 8

घ)
स्वस्थ, सुिख र समृ�� सम्बन्धी

Baseline सव�क्षण
संख्या - - १ - - - �.यो.आ. १ 8

ङ)
तथ्या� व्यवस्थापन क्षमता �वकास

ता�लम
जना - ४० ५० ६० ७० ८० �.यो.आ. १ 8

असर २

क)
�देश योजनाको �वष्तृत दस्तावेज

तयार�
वटा - १ १ १ १ १ �.यो.आ. २ 8

ख)
योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन

क्षमता �वकास ता�लम
जना - २० ४० ६० ८० १०० �.यो.आ. २ 8

ग)
स्थानीय तहहरूसँग योजनामा

सहिजकरण
संख्या - ५० ७५ १३७ १३७ १३७ �.यो.आ. २ 8

घ) प�रयोजना ब�क स्थापना र संचालन ��तशत - १ १ १ १ १ �.यो.आ. २ 8

स्थानीय 

तहसँग 

सहकायर् भएको 

हुने

�देशका सवै 

मन्�ालयसँग 

समन्वय र 

साझेदार� हने 

 

प�रच्छेद ९ तथ्या� �णाल�, योजना ���या, अनुसन्धान र अनुगमन तथा मूल्या�न

तथ्यमा आधा�रत योजना �णाल�को �वकासका ��तफल

�देशका आधारभूत तथ्या� उपलब्धताका ��तफल
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न�तजा स्तर न�तजा सूचक इकाई
आधार वषर् 

२०७५/७६
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ सूचनाका �ोत

िजम्मेवार 

�नकाय

अनुमान तथा 

जोिखम
�ादेिशक सूचक

द�घर्काल�न रा��य 

ल�य सूचक

�दगो �वकास ल�य 

सूचक
कै�फयत

ङ)
�थम आव�धक योजनाको

मध्याव�ध मूल्या�न
संख्या - - - १ - - �.यो.आ. ४ 8

च) मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार� वा�षर्क संख्या १ १ १ १ १ १ �.यो.आ. २ 8

छ)
बहुपिक्षय पोषण कायर्�म

सहिजकरण
वा�षर्क संख्या १ १ १ १ १ १ �.यो.आ. ३ 8

ज) �दघर्का�लन योजना तजुर्मा संख्या - - १ - - �.यो.आ. २ 8

असर ३

क)
�दगो �वकासको ल�यको �देश

योजनामा आन्त�रक�करण
��तशत - 100 100 100 100 100 �.यो.आ. ३ 8

ख)
�दगो �वकासको ल�य सम्बन्धी

क्षमता �वकास ता�लम
जना - २० ४० ६० ८० १०० �.यो.आ. ३ 8

ग)
�दगो �वकासको स्थानीयकरणमा

सहकायर्

स्थानीय तह 

संख्या
- ५० ७५ १३७ १३७ १३७ �.यो.आ. ३ 8

असर ४

क)
प�हलो �ाथ�मकताका �ादेिशक

आयोजनाहरुको अनुगमन
��तशत - १० २० ३० ४० ५० �.यो.आ. ४ 8

ख)
�ादेिशक �वकास समस्या समाधान

स�म�त (PDAC) को बैठक
वा�षर्क संख्या - ३ ३ ३ ३ ३ �.यो.आ. ४ 8

ग) �वषयगत अनुसन्धान संख्या - १ २ ३ ४ ५ �.यो.आ. २ 8

20७६/७७ 20७७/७८ 20७८/७९ 20७९/८० २०८०/८१

   72,718        91,131        97,175       111,465       120,258 

8. स्थानीय तहहरूलाई योजनामा तजुर्मामा �ा�व�धक सहयोग 17. �वषयगत अनुसन्धान कायर्�म

9. प�रयोजना ब�क स्थापना 18. अन्तर स्थानीय तह-�देश सरकारबीच रणनी�तक योजना साझेदार�

5. स्वस्थ, सुिख र समृ�� सम्बन्धी Baseline सव�क्षण 14. �दगो �वकासको स्था�नय तहहरूलाई सहयोग कायर्�म

6. तथ्या� व्यवस्थापन क्षमता �वकास ता�लम 15. आयोजनाहरुको अनुगमन

7. योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन क्षमता �वकास ता�लम 16. �ादेिशक �वकास समस्या समाधान स�म�त (PDAC) को बैठक आयोजना

  

 

  

साझदार� हुन 

भएको हुने

�दगो �वकास 

ल�य �ािप् तमा 

थप अनुदान 

�प् त भएको हुने

�दगो �वकासका ल�य उन्मुख योजनाका ��तफल

न�तजामुखी अनुगमन तथा मूल्याङकन �णाल� स्थापनाका ��तफल

(रु. हजारमा )कायर्�म

1. तथ्या� �णाल�, योजना ���या, अनुसन्धान र अनुगमन तथा मूल्या�न 10. आव�धक योजनाको मध्याव�ध मूल्या�न

बजेट �क्षेपण

आ.व.

2. लगानी सम्मेलन आयोजना 11. मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार�

3. �देश खण्डीकृत तथ्या� स�लन र व्यवस्थापन 12. �दघर्का�लन योजना तजुर्मा

4. स्थानीय तहसँग तथ्या�को �व�ुतीय संजाल�करण 13. �दगो �वकासको ल�य सम्बन्धी क्षमता �वकास ता�लम
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अनसूुची १ 

अनगुमन कायर्योजना 
 
 

�.सं  कायर्�म/ वषर् २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ िजम्मेवार �नकायहरू कै�फयत 

१ अनगुमन मापदण्ड तजुर्मा        

२ अनगुमन तथा ��तवेदन �णाल�को �वकास         

३ योजनाको समीक्षा        

(क) �नय�मत        

(ख) वा�षर्क        

(ग) मध्याव�ध        

४ �भाव मूल्या�न        

 
 
 

  



 
 

अनसूुची २ 
 

�ग�तको संिक्षप् त �ववरण 
 

�.सं आयोजनाको नाम कायार्न्वयन �नकाय 
�क�सम र 
�ाथ�मकता 

ल�य 

हाल सम्मको ��गत अवस्था 

समस्या 
समाधानका ला�ग 
ग�रएका �यास 

समाधानका 
उपाय 

कै�फयत 

भौ�तक �व�ीय 

......... 
सम्मको 
�ग�त 

बतमार्न 
चौमा�सक 
अव�धको 
�ग�त 

.......... 
सम्मको 
�ग�त 

वतमार्न 
चौमा�सक 
अव�धको 
�ग�त 
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