प्रदे श योजना आयोगले समग्र कर्ाालीको विकासको लागग आिगिक योजना
आिारपत्र गनमाार् सम्बन्िी पूि ा तयारी कायाशाला
कर्ााली प्रदे शको आिगिक योजना आिारपत्र गनमाार् सम्िन्न्ि पूि ा तयारी कायाशाला गमगत २०७५ माघ ४ र
५ गते सं चालन भएको गियो। जसमा माघ ४ गते २५ जना विज्ञहरुले विगभन्न विकासको अििारर्हरुमा आआप्mनो विज्ञता सवहतको राय प्रस्तुत गनुा भएको गियो।त्यसै गरर ५ गते गत विज्ञहरु र मानगनय मन्न्त्रहरु सवहतको
७ िटा समुह गनमाार् गरर ७ िटा विषयहरु (समग्र आगिाक विकास) मा व्यापक छलफलबाट एवककृत राय
बनाएर ७ िटै समुहबाट विषयगत रुपमा कर्ााली प्रदे शको विकास मोडल प्रस्तुत गररएको गियो भने मानगनय
मुख्य मन्न्त्र एिं प्रादे शीक योजना आयोगका अध्यक्ष श्री महेन्र बहादुर शाहीज्यूले प्रदे शले विगतमा गरे को
विकास र अि विज्ञहरुबाट चाहेको विद्धताले कर्ााली विकास मोडलको बारे मा (१ घण्टा ९ गमनेट) आप्mनो
विचार राख्नु भएको गियो। जुन कायााक्रमा मानगनय आगिाक मागमला मन्न्त्र प्रकाश ज्िाला ज्यू र योजना आयोगका
उपाध्यक्ष मानगमय प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रे ग्मीज्यूले पगन आप्mना अमुल्य सल्लाह सुझाि व्यत्त गुनभ
ा एको गियो।उक्त
कायाक्रममा प्रस्तुत गररएको कर्ााली विकास मोडलको गनष्कशा गनम्न अनुसार प्रस्तुत गररएको छ।

खण्ड क: विज्ञहरुले विगभन्न विकासको अििारर्हरुमा आ-आप्mनो विज्ञता सवहतको प्रस्तुगत
१. कर्ााली प्रदे शको सामान्जक आगिाक अिस्िा
प्रस्तुतकताा: शंकर शमाा
शंकर शमाा ज्यूको प्रस्तुगतको मुख्य केन्रगबन्दु कुल ग्राह्यस्ि उत्पादन र गररबी गनिारर् गियो।उहााँले अवहले को
अिस्िामा न्जल्लागत रुपमा र प्रादे न्शक तहमा तथयांकहरु उपलब्ि छै नन् भन्ने कुरा राख्नु भयो। उहााँको अनुसार
१८ िषाअगागड कुल ग्राहस्ि उत्पादनको तथयांकहरु न्जल्लागतरुपमा भेवटन्छ र सन् १९८५ मा राविय योजना
आयोगले विकास क्षेत्रको अनुसार तथयांक बनाईएको गियो।तर तथयांक उपलब्िता पवहले नेपाल मानि विकास
प्रगतिेदनको आिारमा बनेको गियो।सन् २००१-२०१० सम्ममा दे शभर कुल ग्राहस्ि उत्पादन ४.४ गियो भने
२०१०-२०१७ मा ४.१ गियो। विपदको समय र शान्न्त स्िापना भैसकेपगछ पगन कम भएको दे न्खन्छ यसका
कारर्हरु भारतले गरे को नाकाबन्दी, भुकम्प हो।त्यसै गरी, कर्ााली प्रदे शको कुल ग्राहस्ि उत्पादन ४.५ बाट
४.८ गियो, त्यवह समय अन्तरालमा जसका दुईिटा कारर् छन्: कृवषमा बढी आिाररत भएकोले नाकाबन्दी र
भुकम्पले काठमाडौँमा जगत प्रभाि परे को गियो त्यगत कर्ाालीमा परे को गिएन। यो क्षेत्रमा कृवष बाहेक विकासको
लागी सहयोग पुयााउने केन्र सरकारले गरे को खचा हो जस्तै : कर्ााली राजमागा। कर्ााली प्रदे शमा कृवषक्षेत्रमा
विकासको सम्भािना िेरै छ तर सरकारी खचाले कुल ग्राहस्ि उत्पादनमा योगदान पुर्याएको छ। कर्ाालीमा

बाटो बनेर उद्योग िन्दा बढ्नु भन्दा सेिा केन्रहरुको बढ्दै आएको भेवटन्छ जस्तै : न्चया पसलहरू। कुल
ग्राहस्ि उत्पादनमा सिाप्रिम कृवष त्यसपगछ सेिा क्षेत्र हो। उद्योगिन्दाले एकदम कम योगदान गदाछ। उद्योगमा
गनमाार् कायाक्रमले पगन योगदान पुयााएको हुन्छ। मानि विकास सूचकांक सबैभन्दा कम कर्ााली प्रदे शमा छ।
श्रमको उत्पादकता कर्ाालीमा कम छ र यसको कारर् कृवषमा बढी आिाररत भएर हो। कर्ाालीमा उद्योग
िन्दाको विकास हुने सम्भािना कम दे न्खन्छ त्यसैले सेिाका क्षेत्रहरू जस्तै पयाटन, सूचना प्रगबगि, क्षेत्रमा बढी
जोड ददनुपछा। श्रमको उत्पादकत्ि बढाउन िान, गहुाँ, मकै नभए उच्च महत्ि भएका बालीमा जस्तै त्यहााँ
उत्पादन हुने ओखर, स्याउमा हुन्छ।जगडबुटीको माग सं सारभर प्रत्येक िषा ३६% बवढरहेको छ। आगिाकरूपदे न्ख
सवक्रय जनसङ्खख्याको १५% मात्र रोजगारका लागग विदे न्शएका छन्। कृवष मन्त्रालय अनुसार दे शभर िषाभरर
गसचाई हुने जगमन जम्मा २१% छ जुन च ुनौतीको विषय बनेको छ केन्र सरकार र कृवषमा काम गनेहरु
ाँ ाइ गाह्रो हुने भएकोले सामुदावयक गसाँचाइ प्रर्ालीमा (Community Irrigation System)
गबचमा। पहाडी क्षेत्रमा गसच
जोड ददन सवकन्छ।उहााँको अनुसार यहााँ जम्मा १२४२ वक.गम. राविय सडक छन् जुन सबैभन्दा कम हो अरु
प्रदे शको तुलनामा यहााँ पूिाािारहरुको विकास खासै भएको दे न्खदै न।
२. दृविकोर् - २१०० र कर्ााली प्रदे श सरकारको पवहलो रर्नैगतक योजना
प्रस्तुतकताा: सुरेश गतिारी
सुरेश गतिारी ज्यूले योजनाको मुख्य उद्देश्य जान्न र बुझ्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ बताउनु भयो। योजनाको बारे मा
िाहा पाउन स्कूल, कले जमा पढे र मात्र िाहा हुन्छ वक प्रशाशगनक तन्त्रमा सेिा गदाा चावहने हो या यसले
जनताको गीत बगन जनताको आिश्यकतालाई बुझ्न सक्दछ।उहााँले योजना केिल वकताबमा मात्र सीगमत
ु ाँद
हुनह
ु ै न सबै कर्ााली बासीलाई योजना बारे मा िाहा हुनपु दाछ बताउनु भयो। प्रगतव्यन्क्त औसत आय २१००
ु दाछ। पररितानका गसद्धान्तहरुलाई
अमेररकी डलर कसरी पुयााउन सवकन्छ भन्नेबारे योजनामा खुलाएर लेख्नप
ध्यानमा राखेर कुनै पगन योजना गनमाार् गनुप
ा दाछ। योजना बनाईएका भएतापनी त्यसको बेिास्ता गररएको हुन्छ
िा सम्बन्न्ित मन्त्रालयहरुले िावषाक योजना, बजेट तिा कायाक्रममा पूर्रु
ा पमा सम्बोिन गररएको पाइाँदैन।
समीक्षा गने बेलामा तानतुन गरे र पररर्ाम ढााँचा र लग फ्रेम गमलाइएको हुन्छ। योजनाको प्रािगमकता बनाउदा
कगत खचा गररन्छ र हाम्रो क्षमता, स्िीकायाता र अगिकारलाई सन्तुलनमा राख्न जरुरी हुन्छ।सं घीय योजना
आयोगको स्िीकायाता कमजोर दे न्खन्छ, क्षमता र अगिकार भएतापगन स्िीकायाताको सन्तुलन कम भएकोले
पररितानको ठाउाँ दे न्खएको छै न। सं घीय योजनामा कुनैपगन कायाक्रम/योजनाको प्रवक्रया ले न्खनुपछा।समाजमा
सुिार िा कुल ग्राहस्ि उत्पादनमा सुिार ल्याउन पवहले सुशासनमा पररितान ल्याउन जरुरी हुन्छ, त्यसपगछ
आगिाक पररितान, गररिी पररितान, सामान्जक पररितान, भौगतक पूिाािारमा पररितान, जलिायु पररितान सम्बोिन
गने, क्षमता अगभिृवद्ध गने, जस्ता यी सबै कारकहरुलाई समग्रमा जोडे र एउटा खाका बनाउन सवकन्छ। समृवद्ध
र सुखको मापनको मात्रा िाहा पाउन अगत जरुरी हुन्छ। सं घीय अभ्यास गना हामी अझै तयार छौं वक छै नौं
या गबस्तारै गदै छौं भन्ने बारे मा प्रि हुनपु दाछ। जुन बजेट अवहले प्रदे श सरकारलाई सं वििानबाट प्राप्त छ, राजस्ि
स्िानन्तरर् दे न्ख गमल्दो अनुदानसम्म (Matching Grant) कर्ााली प्रदे शले सं घीय स्िास्थय मन्त्रालयबाट प्राप्त

भएको बजेट बाहेक स्िास्थयलाई आफूबाट आफूलाई प्राप्त भएको बजेट छु ट्याएको तथयाङ्कले दे न्खएको पाइन्छ।
अरू प्रदे शहरुले अन्य स्रोतहरुबाट पगन स्िास्थयमा लगानी गररएको दे न्खन्छ तर कर्ााली प्रदे शमा त्यो अिस्िा
छै न बजेट विश्लेषर्ले दे खाउाँछ। कुल ग्राहस्ि उत्पादनको ५ % जगत स्िास्थयमा लगानी गना सवकयो भने
लगानीको रुपमा स्िास्थय नागररक बनाउन सवकन्छ भन्ने अन्तरााविय मान्यता छ। विश्वव्यापीरुपमा स्िास्थय
क्षेत्र बढाउन र अगत आिाश्यकगतय स्िास्थय सेिा आश्वासन ददन प्रगतव्यन्क्त ८६ अमेररकी डलर खचा गनुप
ा ने
रहेछ। जबवक जम्मा प्रगतव्यन्क्त १८ अमेररकी डलर खचा गरररहेको नेपालको अिस्िा छ।उहााँको अनुसार तर
ु मा सं घीयता आएपगछ राम्रो पक्ष दे न्खन आएको छ, स्िानीय सरकारले भन्दा प्रदे श सरकारले बढी
मुलक
स्िास्थयलाई प्रािगमकता ददएको दे न्खन्छ।
३. कर्ााली प्रदे शको पररितानकारी भविष्यको कल्पना
प्रस्तुतकताा: मंगेश लाल श्रे ष्ठ, प्रबन्ि गनदे शक (नेपाल) र गनदे शक (एगसया प्यागसवफक)
मं गेश लाल श्रे ष्ठ ज्यूले रुपान्तरर्ीय आगिाक मागान्चत्रको माफात समग्र रर्नीगतहरु र दृविकोर्हरु अपनाएर
भविष्यकोलागग अिाव्यिस्िा तयार पाना सवकन्छ भन्ने प्रस्तुगत राख्नु भयो, जस्तै : ज्ञान उद्योगहरु, न्स्पन-ओफ्फ
अगिकतम बढाउने, उच्च उत्पादकता र आय बढाउने, आदद।उहााँले गडन्जटल रुपले पररितान ल्याउन, फ्रस्ट
एंड सुगलिानले विगभन्न मागान्चत्र जस्तै व्यापार/गनयाात रर्गनती, उदारिादी रर्गनती, शोि र विकास रर्गनती,
पुिाािार रर्गनती, पयाटन रर्गनती, प्रविगि क्षेत्रको रर्गनती, आदद विकास गरे र मलेगसयाको आगिाक पररितानको
समिान गरे को छ जनाउनु भयो। नेपालमा २०२१/ २०२२ मा कुल ग्राहस्ि उत्पादन ५.८ % ले बढ्नेछ।
नेपाल सं ग िेरै क्षमताहरु जस्तै : मानि स्रोत: युिा जनशन्क्त, प्रगतष्ठा, अन्तराविय पहुाँच; प्राकृगतक श्रोत: जल,
पयाटवकय आकषार्, मौसम; र नेपालको छाप: सं स्कृती, प्रकृती, मागनस भएतापगन नेपालले विकासको क्रममा
िेरै च ुनौगतहरु सामना गनुप
ा रे को छ जस्तै : खराब पुबाािार/पहुाँच, राजनीगतक अन्स्िरता, उच्च मुरास्फीगत,
पयाटनको गसगमत मात्रा, उच्च बेरोजगारी/ दक्ष जनशन्क्तको कगम, आदद।
उहााँको अनुसार अिाव्यिस्िाको पररितान गना स्रोत- आिाररत (जस्तै : पाल्म तेल, रबर, तेल र ग्यास स्रोतहरु)
बाट उच्च मूल्य सेिामा आिाररत (जस्तै : आई. सी. टी., वित्तीय, पयाटन, न्शक्षा र स्िास्ि सेिाहरु) उपयोग
गना सवकन्छ। उहााँको अनुसार नेपालमा 4G सेिाको विस्तार बढ्दो क्रमले हुदैछ भने 5G सेिाको विस्तार
पनी चााँडै हुनेछ। नेपालले २०२५ सम्ममा ८ ठु ला शहरहरुको विकास गनेछ। अब आउने नयााँ पुस्ताहरुको
चाहना र माग पुरा गना गनजीकृत सेिाहरू, अगभनि र एकीकृत उत्पादनहरू र उच्च सामान्जक सञ्जाल
प्ले टफमाहरूको व्यिस्िा गमलाउनु पछा। नयााँ प्रविगिको प्रयोगबाट विगभन्न स्तरको िृवद्ध विकास गना सवकन्छ।
जलगबद्युत र पूिाािारहरुमा मात्र गनभार नभई अन्य सुवििाको रुपमा विकास हुने तिा अन्य क्षेत्रमा उपयुक्त
अिसरहरुको विकास गने जस्तै : नेपाललाई एगसयाको नयााँ सेिा केन्रको रुपमा विकास गने, उपयुक्त उत्पादन
र उच्च महत्िको कृवष पवहचान गरर मापन, दक्षता, पररष्कार सुिार गना कडीहरु विकास गने। उहााँको अनुसार
केही रर्गनतीहरु छन् जसले रतु न्जत हान्शल गना मद्धत गछा, जस्तै: सेिा, पुिाािार, भुक्तानी प्रयोग रर्नीगत,

गनमाार्, कृवष, वितररत आगिाक समूह, आदद। नेपालमा अको आगिाक चमत्कार रतु आगिाक विकासका

माध्यमबाट प्राप्त हुन सक्छ। केन्र सरकारको, प्रदे श सरकारको र स्िागनय सरकारको लक्ष, रर्गनती र
प्रिगमक्तालाई एकै साि गडन्जटल बनाउन, सुशासन र वितरर् विगि अपनाएर पररयोजनाका भण्डार (Project
Bank) पवहचान गरर नगतजा व्यिस्िापन र गनररक्षर् गना सवकन्छ। सामान्जक आगिाक पररितानको लागग
गडन्जटल नेपालले उत्प्रेरकको रुपमा काम गछा। गडन्जटल नेपाल कायाक्रमले सन् २०२२ सम्म ८०० अरब
नेपाली रुपैयाको प्रभाि ददने अपेक्षा गररएको छ। फ्रस्ट र सुगलिानले राि, प्रदे श, नगरपागलका र समग्र सं न्घय
साशनको आिारमा गडन्जटल नेपालको प्रशासनको ढााँचा बनाउदै छ।उनले नेपालमा रतु आगिाक विकासको

ढााँचा ९ चरर्हरुमा प्रस्तावित गरे का छन्, जुन यस प्रकार छन्: श्रोतमा आिाररत हालको अिस्िा, दृस्टी र
रर्गनती, प्रािगमक्ता र लक्ष, विन्शि पररयोजनाहरु सं ग केन्न्रत क्षेत्र, वितरर् विगि र काया योजना, कायाान्ियन,
गनगरानी र मुल्याङ्कन, सं स्िागत सहयोग र सुिार।काया योजनाको अको चरर्मा स्रोत आिारभूत न्स्िगतलाई जी.
आई. यस. मा आिाररत तथयाड़क विश्लेषर् गना जरुरी छ।उहााँले कर्ााली प्रदे शमा रतु आगिाक विकास भयो
भने सन् २०४० सम्ममा लन्क्षत कुल ग्राह्यस्ि उत्पादन अमेररकी डलर ४ अरब पुग्न सक्ने, सरकारी राजस्ि

र लगागन िृवद्ध हुन,े गनजी क्षेत्रको लगानीमा िृवद्ध हुने, श्रोत को भरपुर प्रयोग हुने र अन्त्यमा समृद्ध र सुखी
कर्ााली हुन सक्ने सम्भािना दे न्खन्छ बताउनु भयो।
४. कर्ाालीको पवहलो आिगिक योजना (उद्योग र व्यापार)
प्रस्तुतकताा: पुरसोत्तम ओझा, परामशादाता - ई.पी.आई.
पुरसोत्तम ओझा ज्यूले उद्योग र व्यापारका ितामान न्स्िगत र अिस्िा, समस्या र च ुनौगतहरु, अिसरहरु, लक्ष्य
र उिेश्य, रर्नीगत र नीगत, प्रािगमकताका पररयोजनाहरु, कायान्ियन तररकाहरु, अनुगमन र मुल्यांकन को
बारे मा प्रस्तुगत ददनु भएको गियो।कर्ााली प्रदे शमा प्रशस्त प्राकृगतक स्रोतहरू छन् जस्तै : जडीबुटी, जलविद्युत
उत्पादन बढी भएको, पयाटकीय रुपले िनी र उच्च पहाड र वहमालहरु। उहााँको अनुसार अवहलेसम्म कर्ााली
प्रदे शमा उद्योग विभागमा दताा भएका उद्योगहरु केिल ३१ िटा छन् भने सं ख्याको आिारमा बढी सुखेतमा
छन् भने लगानी रोजगारको आिारमा बढी कागलकोटमा दे न्खन्छ। चीनसाँग जोड्ने नेपालमा भएको पााँचिटा
नाका मध्ये एउटा नाका यो प्रदे शमा पदाछ तर कमजोर पूिाािार र यातायात सुवििाका कारर् त्यगत राम्रो कडी
बनाउन सकेको छै न।व्यापार क्षेत्र र आगिाक क्षेत्रको पूर्ा विकासका लागग यातायातका पूिाािारहरु अगत
आिश्यक हुन्छन्।न्जल्लाहरुमा घरे ल ु उद्योग कायाालयहरु गिए तर ती कायाालयहरुको स्िानीयस्तरमा समायोजन
भएको अिस्िा छ, त्यसैले सं स्िागतको वहसाबले पररितान ल्याउन कदठन दे न्खन्छ। विकाशका पररयोजनाहरु
प्रादे न्शक सरकारले कहााँ गने र केन्रीय सरकारले कहााँ गने र के-के न्जम्मेिारी हुन ् स्पि पाना जरुरी हुन्छ।
त्यसै गरी प्रदे शको शन्क्त र अिसरहरु हेदाा कर्ााली प्रदे शमा जैि-विवििता, गबरुिाहरु, जनािरहरू, औषगि,
जडीबुटी, जल स्रोतहरु, खगनजको स्रोतहरुले भररभराउ छन्। त्यसबाहेक, अिसरहरूको रुपमा राजनैगतक
न्स्िरताका सािै उत्तरदायी प्रदे श र स्िानीय सरकार छन्, जलविद्युतको सम्भािना र जलविद्युतको विकास माफात
अन्घ बढ्ने सम्भािना छ, औपचाररक व्यापार मागा दन्क्षर् र

उत्तरमा खोल्न सवकन्छ जसले गदाा नेपालको

व्यापार चीनसं ग सन्जलो गरी हुनसक्छ।उहााँले उद्योगहरुलाई पयाटनसाँग जोड्न स्िानीय सामग्रीहरुको प्रयोगबाट
बनेका हस्तकलाको उत्पादन बढाउन सवकन्छ बताउनु भयो। ददगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गना कर्ााली प्रदे शले
केही कुराहरुमा विशेष ध्यान ददनु पने हुनसक्छ जस्तै : जनताहरूको आम्दानी र रोजगार बढाउन उद्योगहरुलाई
कृवष, पयाटन र उजाासाँग जोड्ने; आिुगनक प्रविगिहरू प्रयोगले उत्पादनहरूको मूल्य बढाउने; व्यापारको सुवििाको
लागग औद्योगगक र व्यापाररक सं रचनाको सञ्जाल गसजाना गने; व्यापारको प्रचार गरे र प्रदे शको उत्पादनलाई
बजारमा गबक्री गने व्यिस्िा गमलाउने। र त्यसकालागग रर्नीगतहरु र नीगतहरु यस्ता हुनसक्छन्: जस्तै
तुलनात्मक र प्रगतस्पिाात्मक लाभ र समस्याहरूको पवहचान गने; सम्भावित उत्पादनहरूको लागग वित्त र
ाँ बढाउने; उत्पादन र बजारीकरर् सुिार गना अन्तर-क्षेत्र र उप-राि समन्ियमा सुिार गने;
प्रविगिहरूमा पहुच
ाँ को
पयाटन उद्योगसाँग सम्बन्न्ित सेिाहरुमा ध्यान ददने; उद्योग क्षेत्रको विकास गना र अन्तरााविय बजारमा पहुच
सुवििा बढाउन सं घीय सरकार र गछमेकी प्रदे शका सरकारसाँग गमले र काम गने; सं घीय सरकारको सहकायामा
ाँ बढाउने; गनयगमत रुपमा उद्योग र व्यापार मेलाहरु
अन्तरााविय बजारमा गनयाात उत्पादनहरूको बजारसाँग पहुच
व्यिन्स्ित गने।
त्यसकालागग प्रािगमकताका पररयोजनाहरु यसप्रकार हुनसक्छन्, जस्तै: प्रादे न्शक तहमा ददघाकागलन औद्योगगक
र व्यापार नीगत तयार पाने; हरे क प्रदे शमा कन्म्तमा २० िटा उद्योगहरु पवहचान गने; प्रविगि सुिार गना कोषको
स्िापना गने; मवहला उद्यमी, दगलत आददलाई समिान गने विशेष कायाक्रम व्यिस्िापन गने; औषिी र जगडबुटी
उत्पादनलाई विशेष प्रशोिन गना

उद्योगहरु स्िापना गने; कोसेली घर स्िापना गने; आदद।उहााँको अनुसार

सं न्घय सरकारले पयााप्त प्रागिकरर् र स्रोतहरु प्रदान गना सक्नु पछा।उहााँले अनुगमन र मुल्यांकन गना मन्त्रालयको
ु
तहबाट मागसक प्रगगतको समीक्षा गने ; मन्त्रालय र प्रादे न्शक योजना आयोग द्वारा सं यक्त
रुपमा त्रैमागसक
अनुगमन गने; सम्बन्न्ित मन्त्री र अगिकारीहरुको उपन्स्िगतमा मुख्यमन्त्रीज्यू को तहबाट िावषाक अनुगमन गने;
त्यसै गरर सम्बन्न्ित सं स्िाहरुबाट मुल्यांकन पगन गने प्रस्ताि राख्नु भयो।
५. कर्ााली प्रदे शको सन्दभामा पयाटन विकासको दृविकोर्मा छलफल
प्रस्तुतकताा: प्रचण्ड मान श्रे ष्ठ
प्रचण्ड मान श्रे ष्ठ ज्यूले प्रदे शको पयाटन क्षेत्रमा प्रस्तुगत ददनु भयो।उहााँले प्रदे शको पयाटन विकासको मुख्य स्रोत
रोजगारी गसजाना गनु,ा राज्यको लागग राजस्ि गसजाना गनु,ा सम्पदाको जगेनाा गनुा हो बताउनु भयो।उहााँको अनुसार
पयाटन एउटा गमन्श्रत उद्योग हो, अरु पूिाािार जस्तै: उद्योग, यातायात, मनोरञ्जन उद्योग विकास भएपगछ मात्र
पयाटन विकास हुन्छ। पयाटन कमजोर क्षेत्र हो, यसलाई अन्तरान्स्िय घटना, गछमेवक घटना, राविय घटना र
स्िानीय घटनाले उल्टो प्रगतवक्रया ददन सक्छ। पयाटन विकासको सम्भािना आफ्नो क्षेत्रमा भएको मन्न्दर, खोला,
पहाड, वहमाल, िन, चरा-च ुरुवि, जनािरले मात्र भएर पुग्दै न।पयाटन व्यापारमा भर पछा। गबगत िषामा, २-४ ओटा
अन्तरान्स्िय जगतमा नेपाल स्िावपत भएको छ , उदाहरर्का लागग गत्रप एड्िाईसर (Trip Advisor) ले २५ औ
स्िानमा गन्तब्यमा नेपाललाई राखेको छ।त्यसै गरी, लोन्ली प्लानेतले (Lonely Planet) प्राकृगतक र सांस्कृगतक

विरासतमा यसको शन्क्तको कारर्ले सिोत्तम गंतव्यको रूपमा नामकरर् गरे को छ। हामीले अब नया प्रयास,
लागत, बजारीकरर्को रर्नीगत ल्याएर पयाटन क्षेत्रलाई बगलयो बनाउनु पदाछ।हाम्रो रािमा कनेन्क्टविटीको
दृविबाट हेदाा भुगम, िायु सेिा, यातायात, बजारसं ग जोड्ने कडी कहााँबाट आउछ भन्ने क्षेत्रमा अगलकगत पछाडी
छौ।गबगतको तथयांक हेने हो भने एउटा मात्र गबन्दु छ, मानसरोिर जाने, जुन िान्न्जट पोइन्टको रुपमा केवह
समय विकगसत भएको छ। तर त्यहाको अभाि के छ भने त्यो अन्तरान्स्िय औपचाररकताको गभगत्रने र बावहर
गनस्कने गबन्दु होइन, त्यसै ले चीनले मानसरोिर कैलाशलाई प्रबिान गरे र ल्याएको तेस्रो रािको पयाटकलाई
कन्म्तमा पगन हुम्ला, रारामा ल्याउन सवकन्छ।त्यसको लागग गबन्दुलाई आप्रिासन गबन्दुमा पररितान गदाा केन्न्रय
सरकारसं ग पहल गना सवकन्छ। विकास गनुक
ा ा साि सािै प्रदे शमा रहेका पूिाािारहरु र आगिाक केन्रहरूलाई
उत्प्रेररत गरे र पयाटनलाई अगाडी बढाउन सवकन्छ। पयाटनको सं भािनाहरु हेदाा कर्ााली प्रदे शमा िेरै िास बस्ने
स्िानहरु, होटल, सं रचनाहरू उपलब्ि छन् तर त्यहाको सेिाहरूलाई बगलयो बनाउन आिश्यक छ।उहााँको
अनुसार पयाटनको अििारर्ा : पयाटन गत्रकोर्त्मक विषय हो जुन उत्पादन, गन्तव्य, बजार र पहुचको मध्यम मा
गनभार गदाछ। त्यसै ले, दीघाकागलक दृवि विकास गना आिश्यक छ, जुनले कर्ााली प्रदे शलाई विशेष पयाटनको
गन्तव्यको रूपमा विकास गरे र विकासका पछागड र अगाडीका कडीलाई जोडे र, राज्य र दे शिासी समुदायलाई
आगिाक रूपमा समान लाभ पुर्याउने। पयाटन क्षेत्रका पररर्ाम सूचकहरु यी हुन:् आगमन सं ख्या, बसाईको अिगि,
प्रगत व्यन्क्त खचा, होटलको सं ख्या, यात्रा सं चालकहरूको सं ख्या, पयाटन सम्बन्िी मानि सं सािनको सं ख्या । तसिा,
कर्ााली प्रदे शमा पयाटन क्षेत्रको विकासको लागग पररयोजनाहरू र काया अगभमुख कायाक्रमहरू पवहचान गना
जरूरी दे न्खन्छ । उदाहरर्का लागग, काक्रे विहारमा ध्यान केन्र खोल्ने : उत्तरी-भारतसं ग आिाररत सं चालकहरुसं ग
सहयोग गलई बौद्ध क्षेत्र को विस्तार गनाको लागग; अन्तरााविय हबाल अनुसन्िान केन्रको स्िापना गनाको लागग;
सुखेत एयरपोटाको स्तरिृवद्ध गने रात्री उडान सेिा सुरु गना, आदद ।
६. कर्ााली प्रदे शको विकासका लागग रर्नीगत, दृवि स्िापना कायाशाला: सडक पूिाािार
ाँ कायाक्रम (Rural Access Programme), चरर् 3
प्रस्तुतकताा: अजुन
ा पौडेल, डीपीएम, ग्रामीर् पहुच
अजुन
ा पौडेल ज्यूले मौसमको अिस्िाहरुमा चल्न अििा चलाऊन योग्य सडकलाई रर्नीगतक सडक (Strategic

Road) भगनन्छ बताउनु भयो।सामान्यता भारी िषाायाममा पगन यस्ता सडकहरु भत्कन्दै नन्। रर्नीगतक सडक
भनेको राविय राजमागाहरु र फीडर सडक(Feeder Road) हरु हुन। प्रदे श नम्बर ६ को सबै न्जल्लाहरुमा अल
िेदर सडक (All Weather Road) हरु पुगेको छै न, जसतै : जुम्ला, कागलकोट, मुगू, डोल्पा अनी हुम्ला ।फेयर
िेदर सडक (Fair Weather Road) भनेको िषाायामको बेला बन्द हुने सडकलाई बुन्झन्छ।कची सडकलाई
फेयर िेदर सडक (Fair Weather Road) को रुपमा न्चगनन्छ।कर्ााली प्रदे शको ७९ गाउाँपागलका मध्ये २३
िटा गाउाँपागलकाहरु मात्र सडकसाँग जोगडएका छन । कर्ाालीमा १३७८ वकलोगमटर लम्बाइ भएको अल िेदर
सडक (All weather road) सडक छन् जहााँ १२ मवहना नै गाडीहरु गूडछन त्यस्तै ४६४३ वकलोगमटर लम्बाइ
भएको फेयर िेदर सडक (Fair Weather road) सडक छन् जस मध्ये २९४५ वकलोगमटरको न्जल्ला सडक

(District Road) छन र २१९० वकलोगमटर गाउाँ सडक (Village Road) छन ।अल िेदर सडक (All weather

् कम गाडीहरु चल्नु को
road) भन्दा फेयर िेदर सडक (Fair Weather road) मा कम गाडीहरु चल्ने गछान।
प्रमुख कारर्हरु: गैर ईन्न्जगनयर तररकाले बनाएको असामान्य सडकहरु; सम्भार र सं रक्षर्को कमीले; सडक
गनमाार् काया पूरा गना अपयााप्त रकमको कारर्ले; कम स्तरको सं स्िागत क्षमता र कौशल जनशन्क्त अििा
कम्दारहरुको कमीले।सं घीयता हुन ु अघी: केन्न्रय सरकारको मातहतमा रर्नीगतक सडक – राविय राजमागाहरू
र फीडर सडकहरु पिे , न्जल्ला विकास सगमगतको स्िागमत्िमा न्जल्ला सडकहरु पिे , गाउाँ विकास सगमगतको
स्िागमत्िमा गाउाँको सडकहरु पिे भने सं घीयता भए पछी सडकको िगीकरर् र स्िागमत्ि कस्को मातहतमा
हुने भनेर वििानमा पररभावषत गररएको छै न र कवहले गन्रे भनेर गनती गनदे शन् ल्याउने पहलको सुरुिात भएको
छै न।
स्िानीय सडकको न्स्िरतामा आर.ए.पी.को (RAP) प्रयास बताउनु भयो।आर.ए.पी.ले मेन्शन र काम्दारको सहयोगले
सडकको गनयगमत सम्भार र सं रक्षर् गदै आएको छ। उहााँले िातािरर् मैत्री सडक गनमाार्को कायामा प्रािगमकता
ददएको र सं घीयता पछी क्षमता गबकासको लागग स्िानीय स्तरको प्राविगिक प्रन्शक्षर्को कामहरुलाई प्रािगमकता
ददएको बताउनु भयो।
७. आिगिक योजनाको आिारपत्र
कर्ााली प्रदे शको रतु आगिाक विकास: भौगतक पूिाािार र िातािरर्
प्रस्तुतकताा: निराज खगतिडा, डा. ईन्न्ज. - सं स्िापक सदस्य, नेपाल विकास अनुसन्िा प्रगतष्ठान
निराज खगतिडा ज्यूले जनताका आकांक्षा, आिश्यकता, आिाजमा आिाररत िैज्ञागनक योजना गनमाार् र त्यसको
कायाान्ियन गरर, यसको माध्यमबाट आगामी पााँच िषामा कर्ाालीका जनताको प्रगतब्यन्क्त आय २१०० डलर
पुर्याउन सवकन्छ बताउनु भयो। अवहले कर्ाालीका जनताको प्रगतब्यन्क्त आय ८०६ डलर छ भने आगामी पााँच
िषामा कर्ाालीका जनताको प्रगतब्यन्क्त आय २१०० डलर पुयााउनको लागग दोहोरो अंकको िृवद्धदर गनुप
ा छा।
कर्ााली प्रदे शको रतु आगिाक विकासको लागग एउटा पुिि
ा ार भनेको दुता सडक मागा पगन हो।हामीले

यातायातलाई कसरी बुझेका छौं, चीन र भारतले यातायातलाई कसरी बुझेका छन् , त्यो जान्न जरुरी छ। रतु
सडक मागाको सम्भािनाको लागग यात्राको समय घटाऊन जरुरी हुन जान्छ । भेरी बबई पिान्तरर् आयोजनाको

स्िचागलत सुरुङ् खन्ने यन्त्र ल्याउाँदा राजमागा बन्द हुन पुग्यो, यस्को कारर् कम्जोर प्रििार
जस्तै पुलहरु भएको
ु
हुनाले ।सुखेतको गसमेन्ट उद्योग दााँगमा सारीयो, यस्को पगन प्रमुख कारर् राम्रो सडक तं त्र नहुन ु गियो। त्यस्तै
पूि ा पन्िम राजमागा भेट्न ३ गुना बढी यात्रा गनुा पने बाध्यता, जुम्लाको स्याउले बजार नपाउनु जस्ता अनेक
प्रायोजनाहरु सडक मागाको कमीले गदाा कर्ााली प्रदे श अरु प्रदे श भन्दा पछागड परे को दे न्खन्छ । एउटा
उदाहरर्को लागग, जाजरकोट दे खी नेपालगन्ज सम्मको दुरी १०० वकलोगमटर छ भने यो दुरीको अििा
यातायातको समय घटाऊन सक्यौ भने कर्ाालीका जनताले िेरै रहात पाउने गिए। उहााँले आगिाक केन्रलाई
प्रािगमकता साि गबकास गरी, प्राविगिक रुपले शहरहरु सम्पन्न गरे , यात्राको समय र दुरी घटाऊन सके कर्ााली
प्रदे शको उतिान हुने गियो बताउनु भयो।

८. कर्ााली प्रदे शः कृवषसंग सं म्बन्न्ित केवह तुलनात्मक तथयांक, हालको कायाक्रम र कायायोजना
प्रस्तुतकताा: अजुन
ा पौडेल
कर्ााली प्रदे शको उतिानको लागी गनगत तिा कायाक्रममा जोड ददनु आिश्यक छ।उत्पादन र उत्पादकत्िमा
जोड ददने कृवषसाँग सम्बन्न्ित कायाक्रम ल्याउन आिश्यक छ। कर्ााली प्रदे शमा रािकै नमुना प्रांगाररक तिा
आिुगनक कृवष प्रर्ाली स्िावपत गरी खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभुती ददइने छ।कृवषको व्यिासवयकताको लागग "एक
फामा-एक व्यिासवयक अनुदान" को गनती अिलम्बन गरी गनजी, समुह र सहकारी माफात सन्चालन हुने
व्यिासवयक फामालाई उत्पादन र उप्लब्ि गराएको रोजगाररको आिारमा प्रोत्साहान गररने छ।अगाागनक कृवष
गबकासका लागग आिश्यक पने कृवष अनुसन्िान, न्शक्षा र न्शप गबकासद्वरा दक्ष जनशन्क्त उत्पादन गरी कृवष
ज्ञान केन्रद्वरा आम वकसानहरुलाई प्रवििीको सदुपयोग गना कृवष क्याम्पसको स्िप्ना गरीने छ।सािै,
आिश्यकताअनुसार प्रांगाररक मल कारखाना, कृवष औजार कारखाना, जैविक विपादी कारखाना सन्चालनमा
सरकारी, गनजी/सहकारी साँग साजेदारी गरीने छ। सािै, माटो पररक्षर् प्रयोगशाला र विपादी पररक्षर् प्रयोगशाला
स्िापना गररने छ ।
"अगाागनक खेगतमा िृवद्ध-कर्ाालीको समृद्ध" भन्ने नारालाई साकार तुल्याउन एक स्िागनय तह एक नमुना फामा,
एक सहकारी एक नमुना कृवष, पशुपंक्षी र माछा फामा गनगतलाई प्रभािकारी रुपमा कायान्ियन गररने छ ।
यसका लागग रै िाने प्रजागतका कृवष िाली, पशुपंक्षी र जलचरको उन्चत सं रक्षर् र सम्िद्धान, उत्पादकत्िमा िृवद्ध
र न्जन बैंकको स्िप्ना गरीने छ।कर्ाालीका सम्पूर्ा जनतालाई खाद्य तिा पोषर् सुरक्षामा िृवद्ध हुने गरी खाद्य
उत्पादन, वितरर् एिं खाद्य भण्डारर् गने व्यिस्िा गरीने छ। सािै, हाल सडक नपुगेका न्जल्ला हुम्ला र डोल्पामा
नेपाल सरकारसाँग समानव्य गरी खाद्यन्न ढु िानी अनुदानको व्यिस्िा गरीने छ । परम्परागत खानपान सम्बन्िी
सोच पररितान गरी स्िागनय उत्पादनलाई आपुगताको बगलयो आिार बनाउने गरी उपभोक्ताको आहार बागनमा
सुिार कायाक्रम सन्चालन गरीने छ।
९. कर्ााली प्रदे श: जल, उजाा तिा खगनज सम्पदाको सम्भािना र विकास
प्रस्तुतकताा: डा. जय कुमार गुरुङ - कायाकारी गनदे शक, नेपाल विकास अनुसन्िा प्रगतष्ठान
कर्ााली प्रदे श: जल, उजाा तिा खगनज सम्पदाको सम्भािना र विकास शीषाकमा डा. जय कुमार
प्रस्तुगत ददनु भएको गियो। डा. ददिस बस्नेतको अनुपन्स्िगतमा डा. जय कुमार गुरुङले उहााँको

गुरुङले

प्रगतगनगित्ि

गनुा भएको गियो। पानी सम्बन्न्ित सुवििाहरूमा योजना बनाउनका लागग उक्त क्षेत्रमा गडन्जटलाइजेसनको
न्स्िगत बुझ्न जरूरी भएको बताउनु भयो। योजना आयोगबाट प्राप्त जनससं ख्याको तथयांकलाइ न्जआइएस र
ररमोट सेन्सीगसङग नक्सामा उत्तरर् गररएको गियो। प्रस्तुगतमा डा. जय कुमार गुरुङले कर्ााली प्रदे शका दश
न्जल्लाहरूमा जनससं ख्याको फैलाि र आगिाक पक्षमा सवक्रय जनससं ख्यालाइ ध्यानमा राखी योजना बनाउनु पने
कुरामा जोड ददनु भयो। कर्ाालीमा कृवषयोग्य जग्गामा अव्यिन्स्ित सहरीकरर् र रूकुम जोड्ने सडकको
गनमाार्को प्रभाि चचाा गरी सही समयमै कुशल नीगत बनाउनु पने बताउनु भयो। उहााँले कर्ााली प्रदे शका दशै

न्जल्लाहरूमा खाने पानीको पहुच, सरसफाई र शौचालयको पहुच, गबजुलीको पहुचका तथयांक प्रस्तुत गनुभ
ा यो।
कर्ाालीमा जलवििुतको १८,००० मेगािाट वििुत उत्पादन क्षमता भएको आयोजनाहरु : सं चालनमा (१ िटा),
उत्पादनको लागग अनुमगत पत्र पाएका र सभे (अध्ययनको लागग) अनुमगत पत्र (१७ िटा) प्राप्त आयोजनाहरुलाइ
न्जआइएस नक्सामा गनकै आकषाक तररकाले प्रदाशन गररएको गियो। उहााँको

प्रस्तुगतमा कर्ााली प्रदे शको

ितामान अिस्िालाइ स्पि पारी भविषयमा सतप्रगतशत विकास गने दुरदृवि/लक्ष्यहरुको व्याख्या गररएको गियो।
उहााँले

उजाा विकासका लागग ५ बषा गभत्र सबै घरपररिारलाई माग बमोन्जम विद्युत उपलब्ि गराउने गरी

प्रदे श सरकारले जलविद्दुत र सबै प्रकारका नविकरर्ीय उजाा विकास कायालाई विशेष जोड ददने पहलहरू प्रस्तुत
गनुभ
ा यो। सािै स्िानीय गनकायहरुसाँग विशेष सहकाया गरी सौया, बायु, बायो ग्यााँस, अन्य नविकरर्ीय िैकल्पीक
उजाा प्रविगिलाई प्रोत्साहन गरी ५ बषा गभत्र पूर्ा विद्दुगतकरर् गररने पगन बताउनुभयो। उहााँले कर्ााली प्रदे शमा
खगनज सम्पदाको विस्तृत भौगगभाक नक्शा नभएको (केवह प्रकाशन हुन बााँकी), आगिाक सम्भािना सम्भािनाका
पक्षमा प्रकाश पारे का गिए। डा. गुरुङका अनुसार खगनज सम्पदा विकासका गना विस्तृत भौगगभाक अध्ययनका
लागग खानी तिा भौगगभाक विभागमा समन्िय र प्रदे श तहबाट एक रतु अध्ययन अन्तगात कुन खगनज सम्पदाको
न्स्िगत के हो र कुन कुनलाई कसरी तत्काल विकास गना सवकन्छ, कुन खानीलाई विस्तृत अध्ययन गना पने

भन्ने गनक्योल गना सवकन्छ भन्ने पहलहरूका साि अन्घ बढ्नुपछा।त्यसका सािै प्रदे शमा रहेको भूकम्प मापन
केन्रको स्रोत, उपयोग गना सवकने पगन सङकेत गनुभ
ा यो।
१०. कर्ााली प्रदे शको उजाा क्षेत्रको अिलोकन: मुद्दाहरू र च ुनौतीहरू
प्रस्तुतकताा: सुरेंर राजभण्डारी
सुरेंर राजभण्डारी ज्यूको अनुसार ४ ओटा महानगरपागलका पुरै विद्युतीय भएको छ। ९ िोटा उप-महानगरपागलका
आंन्शक रूपमा विद्युतीय भएको छ भने १० िोटा नगरपागलकामा अझै पगन गबजुलीको पहुन्च भएको छै न।
कर्ााली र महाकाली बेगसन(basin) मा सबै भन्दा िेरै उजाा उत्पादनको क्षमता भएको दे न्खन्छ।
हाइड्रोपािर(hydropower) को अनुमती पत्रको न्स्ितीको बारे मा भन्ने हो भने १७,६०५.३७ MW सरभे(Survey)
अनुमती पत्र र ७,२७३.८२ MW उत्पादन अनुमती पत्र कर्ााली प्रदे शको लागग भनेर जारी गररएको छ।
कर्ााली प्रदे शको विद्युत वितरर्को ितामान न्स्िगत दयगनय दे न्खन्छ।गग्रड(Grid) गबजुली सम्म पहुंच एक्दम खराब
छ । उहााँको अनुसार नगरपागलका र गाउाँपागलकाहरु पुरै विद्युतीकृत भईसकेको छै न।
कर्ााली प्रदे शमा प्रस्तावित वििुत वितरर् प्रर्ालीको विस्तार योज्नाहरु यस् प्रकार छन:
•

४५ िोटा माइक्रो/गमनी एचईपी (HEP) जसको क्षमता ४३.१ MW, ३३ िोटा सौरउजाा पररयोजना जसको

क्षमता ३३ MWp विकगसत गने
•

३३/११ kV को ३२ िोटा र 11 kV को ३८ िोटा प्रसारर् लाइन गबस्तार गने

कर्ााली प्रदे शमा उजाा क्षेत्र विकासको लागग नीगत विचार: माध्यगमक र दीघाकागलक उजाा क्षेत्र योजनाहरू
उत्पादन, प्रसारर् र वितरर् विकास गने; उजाा क्षेत्र विकासको लागग अनुकूल िातािरर् गसजाना गने; प्रवक्रयाहरु
सरल बनाउने; प्रशोिनलागग समन्िय गने ।
११. कर्ाालीको कृवषको च ुनौती र अिसर
प्रस्तुतकताा: कृष्र् प्र. पौडेल
कृष्र् प्र. पौडे ल ज्यूको भनाइ अनुसार बदगलएको खाद्य र कृवषको सन्दभा हेनप
ाु दाा मानिमात्र केन्न्रत भएर
विकाश गना सं कट हुने । खाद्यमा सं कट आउने र यसका कारकः घटदै उत्पादन क्षमता, खानेकुरामा परगनभारता
र यसले गदाा माटो र मानि स्िास्थयमा जोन्खम पुयााउछ। त्यस्तै नेपाली कृवषमा भु–राजनीगतकको प्रभाि र
फेररदै जलिायु र प्रगबगि पगन हुन ् ।उहााँले
आिाररत व्यापाररक कृवष

नेपाली कृवष विकाशका मुल समस्याको बारे मा भन्नुपदाा रसायनमा

उत्पादन हो जसले गदाा माटोको उत्पादकत्िमा कमी र खानेकुरामा मन्द विषको

काम गछा जसले गदाा न्चगनरोग, रक्तचाप, मुटुरोग, क्यान्सर र गमगौलाले काम नगने जस्ता स्िास्थय समस्या उत्पन्न
हुन्छ।
कर्ाालीमा कृवषको च ुनौतीहरु भनेका जैविक कृवषका भ्रमहरु, नीगतगत गनर्ाय र यसको पालना र जनचेतना र
प्रविगि विस्तार हो। कर्ाालीमा जैविक खेगतको कुरागदाा केवह मौका र केवह बाध्यताहरु छन्। मौकाको कुरागदाा
यो चाही स्िस्थय खानाको श्रोत बन्नपुग्दछ र सािसािै मौका अगन बाध्यता कम बाह्य श्रोतको पररचालन:ददगो
प्रकृगत, आम्दानी र रोजगारी ,७५% भन्दा बवढ क्षेत्र आफैमा

जैविक (अगत शुद्धताको कुरा नगदाा)

र जैविक

उत्पादनको माग गभत्र बावहर नै गनरन्तर बढ्दै जान्छ। त्यस्तै खानेकुरा, अिातन्त्र, िातािरर् तिा माटो सुिानै
पने र सम्म मैदानी कृवषसाँग आम उत्पादनमा प्रगतस्प्रिाा गना नसवकन कर्ाालीमा जैविक खेगतको बाध्यताहरु
्
हुन।
१२. कर्ााली प्रदे शमा जलिायु पररितान र विपदको जोन्खम र विलोपनको संदभा
प्रस्तुतकताा: पोपुलर जेन्टल
गएको ४४ िषामा कर्ााली प्रदे शमा िायुपररितानको अिस्िा कस्तो गियो भन्ने कुरालाई स्पस्ट पाना प्रिृन्त्त
विश्लेषर्को बारे मा कुरा गनुभ
ा एको छ र गत डाटाहरुको विश्लेषर् गरर आगामी ३० िषामा कर्ााली प्रदे शको
पररदृश्य कस्तो हुन्छ भन्ने बारे मा कुरा गनुभ
ा एको गियो।उहााँले अगिकतम तापक्रम औसतको रूपमा गएको ४४
बषामा कर्ााली
िेरै गभन्नता
बढ्नेक्रम

प्रदे शको सबै न्जल्ला र मौसमहरूमा बढे को दे न्खन्छ । मौसमको समय र न्जल्लाभरी एकदमै

दे न्खएको छ जस्तै : जाडो मवहनामा तापक्रम बढ्ने िेरै हुम्ला
हुम्ला

र कागलकोटमा िेरै

दे न्खएको छ।त्येस्तै न्यूनतम

र डोल्पामा, प्री-मनसूनको तापक्रम

छ र पोस्ट मनसूनको तापक्रम बढ्नेक्रम डोल्पा र जुम्लामा िेरै

तापक्रम (औसत िावषाक 0C) गएको ४४ बषामा कर्ााली

प्रदे शको न्जल्लाहरुमा

ु ा चाही एउटा एस्तो न्जल्ला हो जुन चारै ओटा मौसममा न्यूनतम तापक्रम घटीरहेको
कुरागनुप
ा दाा हुम्ला र मुगम
दे न्खएको छ।यो प्रदे श अरू प्रदे शहरु भन्दा एकदमै अनौठो वकगसमको छ।
कर्ाालीको िेरै जसो न्जल्लाहरुमा जाडो मवहनामा न्यूनतम तापक्रम घवटरहेको छ तेस्तै प्री -मनसूनको समयमा
हुम्ला ,मुग ु ,जुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, दै लेख र रुकुममा न्यूनतम तापक्रम घवटरहेको, मनसूनको मवहनामा हुम्ला
र दै लेखमा न्यूनतम तापक्रम घवटरहेको र पोस्ट मनसूनको मवहनामा हुम्ला, मु गु, जुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट र
दै लेखमा न्यूनतम तापक्रम घवटरहेको दे न्खएको छ।कागलकोट र रुकुम बाहेक औसत िावषाक िषााको सामान्य
प्रिृगत बवढरहेको छ।बषााको औसत कागलकोट र रुकुममा एकदमै घवटरहेको छ ।जलिायु पररितानले गदाा
कृवष र खाद्य सुरक्षा, जलश्रोत, िन र जैविक विवििता, भौगतक सं रचनामा एकदमै िेरै प्रभाि परे को छ ।र लगभग
सबै विकासका प्रािगमकता र लगानी क्षेत्रहरूमा विचार गरर जलिायु र विपद जोन्खम र हागनकारकतालाई कम
गना आिश्यक पदाछ।
१३. प्रावकगताक स्रोतलाई कर्ााली प्रदे शमा कसरी उपयोग गने?
प्रस्तुतकताा: जनादान लागमछाने, पीएचडी
जनादान लागमछाने ज्यूको अनुसार नेपालको अनुसन्िानको सम्भािना कृवष उत्पादनमा विकास,सुरन्क्षत खाद्य
उत्पादनहरू (खाद्य सुरक्षा), औषिी जडी बूवट को सं रक्षर् र उपयोग , स्िास्थय हेरविचार उत्पादन र स्िदे शी
प्रविगिको सं रक्षर् र यसको विकास र उपयोग

गतर हो ।र अब को अनुसन्िान पेपरमा मात्र गसगमत नभएर

त्या बाट आउने नगतजा वकसानहरुको स्तरमा पुग्नुपदाछ भन्ने कुरालाई स्पस्ट पनुा भएको छ ।सरकारले प्रविगि
विकास र सामुदावयक कायाक्रम (२०७३/०७४) चलाएको छ जस्तै हुम्लाको एक वकसान सामुदयामा
मेगडगसनल प्लान्ट्सहरु को वितरर् गराई अगभविन्यास कायाक्रम र आगिाक

सहयोग प्रदान गररएको छ।

त्यस्तै गरी कैलालीमा पगन क्यामोमाइल र मेन्टाहा गबरुिाहरू वकसानहरूलाई वितरर् गररएको छ र यसकोलागी
६ .५ हेक्टर जग्गा गबरुिा रोपर्को लागग सरकारले लगानी गरे को छ।
त्येस्तै राम्रोखाल्को जगडबुटीहरुको बारे मा भन्नुपदाा जुम्लामा: एवटस (गबरुिा उत्पादन - ८०००), सुगंििल
(३,०००), लोि सल्ला (३,०००), रोजमेरी (३,०००), डे ल च ुक (१,०००), एकर करा (३०,०००), अन्य
(२,०००) गिता चौर सं यंत्र बगैचामा सरकारले लगानी गरे को छ । र कैलालीमा : कुररलो (गबरुिा उत्पादन
– २०,०००/ ४०,०००), विजया साल (१०,०००) र बोजोहो (१,०५०) दे रीररया पौडी खेतीमा लगानी
गरे को छ।नास हुन गइरहेको अगतनै सं िेिनशील गबरुिाहरूलाई कसरर आफ्नै बासस्िानमा उत्पादन गने
आिारमा जुम्लामा: ऋर्ी समुदाय िन, महारुर समुदाय िन र सगलम समुदाय िनमा वकसानहरुलाई लगानी
गना सरकारले सहयोग पुयााएको छ।सरकारका सबै प्रयासहरूको बािजुद यस क्षेत्रमा कुनै उत्पादक दे न्खएको
छै न र यसका कारर्हरू भनेको यस प्रयासको बािजूद कुनै व्यिसाय उन्मुख उद्योग विकगसत नभएको जसले गदाा
६० % अिैि व्यापार दे ख्यो, उद्योगहरू अनुसन्िानसाँग सम्बन्न्ित छै नन् र राजनीगतक अन्स्िरता हुन ् ।

१४. कर्ााली प्रदे शको सांस्कृगतक समृवद्ध

प्रस्तुतकताा: डा. मािि प्रसाद पोखरे ल – अध्यक्ष, नेपाल विकास अनुसन्िा प्रगतष्ठान
डा. मािि प्रसाद पोखरे ल ज्यूले कर्ााली प्रदे शका विगभन्न जागतहरुका गनम्न गलन्खत चलनहरु प्रागगगतहागसक
मानि सभ्यताको अिशेषका रूपमा दे न्खन्छन् बताउनु भयो।उहााँको अनुसार नेपालमा राउटे हरुले प्रागगगतहागसक
सभ्यताको न्चनारी ददन्छन्।राउटे जागतले आफूलाई जिलका राजा मान्दछन्।उहााँले वफरन्ते प्रकृगतका राउटे हरु

अवहले सम्म पन्िममा बझाङ, उत्तरमा मुग ु न्जल्लाको रारा ताल, दन्क्षर्मा दाङ हुाँदै कैलाली अगन महेन्रनगर, र
पूिम
ा ा रोल्पासम्म पुगेका कुरा बताउनु भयो।अन्स्ियाली मानि शास्त्री राइनहाटाले सुखेतमै एउटा कुसुन्डा भाषा
भेटेका गिए।सुखेतमा पगन केही कुसुन्डा छन्, तर गतनीहरुलाई कुसुन्डा भाषा बोल्न आउाँदैन।

कर्ााली प्रदे शमा १०-१२ ओटा मातृभाषा (नेपाली, खस, राजी, राउटे , मगर (खाम, काइके, पोइके र ढु ट), िारु,
मुगाली-कामाारुङ, हुम्ली भोटे ) हरु बोगलन्छन्। त्यहााँका रै िाने बादी, च ुनारा र गुरुङहरुले नेपाली अििा खस
् उहााँको अनुसार कर्ााली प्रदे शको पन्िम रुकुममा पवहलो
भाषाकै कुनै भेद दै गनक बोलचालमा प्रयोग गछान।
वकगसमको भाषा बोल्ने मगरहरु छन्, डोल्पा न्जल्लामा दोस्रो वकगसमको मातृभाषा बोल्ने मगरहरु छन् भने, सुखेत
र दै लेख न्जल्लामा चावहाँ तेस्रो वकगसमको मगर भाषा बोल्ने मगरहरु छन्।कर्ााली प्रदे शमा पने मुग ु न्जल्ला अगत
विकट, दुगम
ा र वपछगडएको न्जल्ला हो ।यस न्जल्लामा मुग ु कर्ााली र हुम्ला कर्ााली जस्ता ठु ला नदीहरु
बगेका छन्।नेपालको सबै भन्दा ठु लो ताल रारा पगन यसै न्जल्लामा रारा राविय गनकुञ्जको गबचमा रहेको छ।

रारामा अन्त कही ीँ नपाइने असला जातको वहमाली माछा पाइन्छ।िेरै उचाइ भएको न्जल्लामा पगन िानको खेती
गना गमल्छ वक भनेर अनुसन्िान गने चन्दननािले िानको गबउ भारतको काश्मीरबाट ल्याएर जुम्लामा िान
(कालो मासी िान) को खेती गराएका हुन ् । जुम्लाको छु मचौर (२८६० गमटर) मा सं सारको सबभन्दा अग्लो
ठाउाँमा िान खेती हुन्छ।कर्ााली प्रदे शका िागमाक स्िलहरुका आख्यानहरुको सङ्खग्रह, प्रकाशन, प्रचार, प्रन्शक्षर्,
न्शक्षर् र बजारीकरर् आिश्यक छ।सुखेतमा आउने जुम्लाको गसमी र स्याउ, अछाम र दै लेखको सुन्तला,
सल्यानको खुकुरी र छु पीको व्यापक बजारीकरर्को आिश्यकता छ। कर्ााली प्रदे शमा खस जागतको सामान्जक,
सांस्कृगतक र राजनीगतक प्रभाि सबभन्दा बगलयो दे न्खन्छ।कर्ााली प्रदे श लोक सं स्कृगतका दृविले गनकै िनी
मागनन्छ।कर्ााली प्रदे शमा अनुसन्िाताहरुले सङ्कलन गरे का सामग्रीहरुमा पगन कर्ााली प्रदे शका महत्त्ि पूर्ा ग्रन्ि
र दस्तािेजहरु पाइन सक्छन्। कर्ााली प्रदे शमा कतै मवहलाहरुको शासन छ, कतै मवहलाहरु मागि छन्, कतै
मवहलाहरु बराबर छन् भने अगिकांश जागतमा मवहलाहरुको स्िान पुरुषहरुको भन्दा तल छ।
१५. कर्ााली प्रदे शको आिगिक योजना गनमाार्मा स्िानीय तहको सहभागीता र योजनाको न्चत्रर्
प्रस्तुतकताा: कोवपला पोखरे ल, अिाशास्त्री

कोवपला पोखरे ल ज्यूले कर्ााली प्रदे श भौगोगलक रुपमा विकट, आगिाक र सामान्जक रुपमा अरु प्रदे श भन्दा
पछाडी छ बताउनु भयो ।उहााँले हामीसं ग ७९ स्िानीय सरकार छन्, ४०५ भन्दा बढी सवक्रय युिा जनशन्क्त

छ, भने २०५ भन्दा बढी भूभाग छ, प्रशस्त जैविक विवििता छ, झन्डै ७००० प्रजागतको िनस्पगतमा, १०५

जडीबुटी छन् भन्नु भयो।नीगत तिा कायाक्रममा प्रदे श, सं घ र स्िानीय तहको साझेदारीमा गना सक्ने सम्भावित

योजनाको सूची पररयोजना बैक बनाउने कुरा छ। हाम्रा योजनाहरु —यातायात, विद्युत, सचना र प्रविगि, पयाटन र
व्यपार जस्ता विषयमा छन् ।तर स्िानीय तहहरुको सहभागीता कसरी गने र प्रािगमकता के हो त्यसको सूचना
र विस्तृत वििरर् प्रदे शसं ग छै न।उहााँको

भनाइ अनुसार हाम्रो उिेश्य १० िषामा समृद्ध प्रदे श बनाउने हो,

प्रगत व्यन्क्त आय ५ बषा गभत्र २१०० अमेररकी डलर बनाउने, २५ % सम्म भोकमरीको र गररबीको अन्त्य
गने बताउनु भयो।तर भौगोगलक विवििता र स्िानीय तहहरुको क्षमता र गतनीहरुले सञ्चालन गने कायाक्रमले

प्रदे शको समग्र लक्ष्यमा असर पाने हुनाले उनीहरुको सहभागीता र कायाक्रममा एक रुपले मात्र सम्भि हुनसक्छ
भन्ने कुरामा कम ध्यान ददएका छौं।

उहााँले हामी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नको लागग विकास योजनाको तयारी गरर – स्िानीय तहको सहभागगता, समािेशी
तिा स्िानीय तहहरुको योजनाको आिारमा, नगतजामून्ख, अनुसन्िनमा आिाररत, र यिाातपरक, विगभन्न
सरोकारिालाहरुसं ग छलफल गरी प्रािगमकीकरर् गने बताउनु भयो। त्यसको लागी स्िानीय सरकारलाई

प्रदे शको योजनामा सहभागीको लागग स्िानीय सरकार तिा सरोकारिालाहरुबीच परामाश गने र बैज्ञागनक ज्ञान
र सूचना प्रदे श तिा स्िानीय तहसम्म पुर्याउने कुरा गनुभ
ा यो।
१६. कर्ाालीमा सुरन्क्षत एकीकृत बस्ती विकासको आिश्यकता
प्रस्तुतकताा: दीपक बहादुर बुढा
कर्ााली विकास आयोगको पुब ा सदस्य ददपक बहदुर बूढा ज्यूले कर्ाालीमा सुरन्क्षत एकीकृत िस्ती विकासको
आिस्यकतामा आफ्नो प्रस्तुगत जनाउनुभयो ।बूढा ज्यूको अनुसार कर्ाालीमा एकीकृत िस्तीको कुरा एकीकृत
िस्ती मा मात्रै गसगमत नभइ सुरन्क्षत िस्तीमा केन्न्रत रहनु पने जनाउनुभयो। विषय प्रिेशको सन्िभामा िहाले
भूकम्पीय जोन्खमको कुरा गनुा भयो। पन्िम पोखरा दे न्ख पुि ा दे हरदुन सम्मको वहमित् खण्डको बीचको भाग
कर्ााली पना जान्छ। सम्भित केवह समय पगछ ठु लो भुकम्प जाने खतरा हुदा िस्तीविकाश अगनिाया भईसकेको
र यो क्षेत्रमा काम गना आिश्यक रहेको बतउनुभयो।
अगाडी बढ्दै जादा उहााँले

गभरालोपनाले गदाा असुरक्ष्यता र त्रासको बीचमा बाच्नु पने कर्ााली िागस सरकारी

सुवििाहरुबाट गनकै टाढा रहेको कुरा औलाउनु भयो। उहााँले नेपालको सन्िभामा सुरन्क्षत एकीकृत िस्तीको
कुरा गदाा बहस गनुप
ा ने दुइटा मोडलको जानकारी ददनु भयो। प्रिम मोडल अनुसार २० हजार भन्दा बढी
जनसं ख्या भए पगछ नगरपागलका घोषर्ा गनुा पनेछ र दोश्रो मोडल अनुसार

जता जता ियाक खोगलएको छ

त्येसको साइडमा िस्ती विकाश गनुा पने अगनिाया दे खेको छ। गनष्कषामा उहााँले प्राकृगतक रुपमा गभरालो, बाढी
पवहरो आउने र नदी कटानले विपत ल्याउनुले कर्ाालीका चार न्जल्लाका जम्मा १०२५ गाउाँ मध्ये ७०४ गाउाँ
अिाात ् मात्र ६८.६८ प्रगतशत गाउाँ सामान्य रुपमा सुरन्क्षत दे न्खएका, ३१८ गाउाँ अिाात ् ३१.०२ प्रगतशत गाउाँ
उच्च जोन्खममा रहेको यसैले कर्ााली मा सुरन्क्षत एकीकृत बस्ती विकास गना अत्यन्त आिश्यक दे न्खएको
बताउनु भयो।

१७. कर्ााली प्रदे श सफा च ुलो अगभयान
प्रस्तुतकताा: सम्राट राज सत्याल, मेकागनकल ईन्न्जगनयर कम्युगनकेसन यन्ड इनन्जा डेभलपसा प्रा गल
सम्राट राज सत्याल ज्यूले कर्ााली प्रदे श सफा च ुलो अगभयान नामक शीषाकमा आफ्नो प्र्सस्तुगत ददनुभयो।
सत्यालजीको अनुसार नेपालको कुल जनसं ख्या मध्ये ७५ ले अझै पगन खान बनाउन इन्िन को लागग ठोस
बायो मासमा गनभार छन् भने कर्ाालीमा ९०% छन्। यो गनभारता २०३० सालसम्म यिाित रहने जनाइएको
छ। २०३० सम्ममा नेपालका जम्मा २५% नेपालीले वििुगतय इन्िनको प्रयोग गने छन्। कर्ाालीमा खान
बनाउन वििुगतय इन्िन उपलब्ि गराउन अझै कन्म्तमा १० िषा लाग्ने आकडा गररएको बताउनुभयो। कर्ााली
प्रदे श सरकारले दाउराको गनभारता न्यूनीकरर् गना नविकरगनय र सफा उजााको प्रयोग गने गनस्कषा गरे को छ
जुन सरकारले कल्पना गरे को २ लाख नमुना िस्तीमा तुरुन्तै लागु गना

सवकने उल्लेख गनुभ
ा यो (वफस्कल

२०१८/२०१९)।सत्यालज्यूले आफ्नो प्रस्तुगतमा विगभन्न सुिाररएको च ुलोहरुको कुरा गनुा भएको छ जसमध्ये
मेटागलक आई. सी. एस. च ुलोको सकारात्मक प्रभािहरुको बारे मा बोल्नु भएको गियो।उहााँले िातािरर्मा हुने
प्रभािहरु: दाउराको च ुला प्रयोग नगनााले हररत गृह ग्यासको उत्सजान कम भई िातािरर्लाई स्िच्छ राख्दछ;
स्िास्थयमा हुने प्रभािहरु: सास-प्रशसमा आउने जोन्खमहरु न्यूनीकरर् हुन्छ भन्नु भयो।
उहााँको भनाई अनुसार कर्ााली प्रदे श सरकारले कूवकंग प्रविगिको उत्िान गना नीगतहरुमा पररितान र सुिार गना
आिश्यक दे न्खएको छ।उहााँले

सरकारले च ुलो वितरर् गनुा भन्दा हरे क घरमा एउटा सफा च ुलो पुयााउने

लक्ष्यमा पुग्न बजेट छु ट्टयाउन आग्रह गनुभ
ा यो। सुिाररएको सफा च ुलो स्िदे शमै उत्पादन गनुप
ा ने बताउनु भयो।
मेटागलक आई.सी. एस च ुलोको आगिाक च ुनौतीको विषयमा कुरा गदाा, आई.सी. एस. च ुलोको लागग अनुदान ददएता
पगन, ददवयएको अनुदान कसरर उपभोक्तासं ग सन्जलो तररकाले पुग्छ भन्ने प्रवक्रया सन्तोक जनक नरहेको भन्नुभयो।
उहााँले उपभोक्ता र गनमााता गबचको खराब सं चारका कारर् प्रयोगकतााहरुसं ग कुवकि स्टोबका मोडलको
विकल्पमा कगम, िैकन्ल्पक नया मोडलको लागग अनुशन्िानको कगम , महाँगो , र आई. सी. एस च ुलोको गनमाार्को
लागग उपयुक्त तागलम चावहने जस्ता

प्राविगिक च ुनौती रहेको बताउनुभयो। सत्यलजीले आई.सी..एस च ुलोका

िािाहरु हटाउन सुझािका रुपमा सािाजगनक र गनन्ज क्षेत्रको सझेिारी उपयुक्त रहने बताउनु भयो। साझेिारीद्वारा
गनमाार्, विक्री, योग्यताको मुल्यांकन लगायत स्माटा सहायता, वित्तापोषर्, जागरुकता र क्षमता गनमाार् गरे उपभोक्ता
लाभावयत हुने बताउनु भयो। आई.सी..एस. मा गररने लगानीको सुरक्ष्याको आश्वाशन एउटा महत्िपुर्ा पाईला
रहेको जनाउनु भयो। अन्त्यमा, लगानीको लक्ष्य एक गनन्ित गमशन प्राप्त गना नभवयकन बजारलाई आत्मगनभार
बनाउन आिश्यक छ भगन जो्ड ददनुभयो।
१८. इ-गभनेन्स
प्रस्तुतकताा: सुय ा बहादुर बस्नेत
बस्नेत ज्यूले आफ्नो प्रस्तुगतको सुरुिात इ - गभनेन्सको इगतहासबाट गनुभ
ा यो।उहााँको

अनुसार कर्ााली

सरकारले इन्टरनेटको सुवििालाई हरे क नागररकको अगिकारको रुपमा हेन ा जरुरर छ । इ- गभनेन्स जानकारी

र सं चार प्रविगिको प्रयोग गरर सरकारी सेिा िा जानकारीको पहुाँच बढाउनको लागग हो जसले नागररक,
व्यािसायक साझेिारी, कमाचारीलाई लाभ पुयौउन सक्छ। उहााँको अनुसार इ - गभनेन्सले सरकार र नागररक
गबचको दुरी कम गना, उत्पादकता बढाउन, नागररकहरुमा लाभ विस्तार गना, समाजको नया भागहरु प्रशासन
क्षेत्र अन्तगात ल्याउन सहयोग गनेछ । उहााँले

इ- गभनेन्स कम्प्युटर र िेब-साईटको बारे मा नभई नागररक

र व्यिसायको लागग रहेको र इ-गभनेन्स प्रवक्रयाको अनुिािन नभई प्रवक्रयाको पररितान हो भन्नेमा जोड
ददनुभयो। इ - गभनेन्स इन्टरनेट मात्र नभई टे लीफोन, फ्याक्स, सी.सी.वट.भी, स्माटा काडाहरु, त्र्यवकंग गसस्टम,
सािाजगनक सेिाको वट.भी र रे गडयो आिाररत पहुाँच रहेको बताउनु भयो।इ-गभनेन्सका उदे श्यहरु: एक
अन्तरवक्रयात्मक समाज गसजाना गने; नागररक सहभागगता बगलयो बनाउने; शासकीय प्रवक्रयामा लचीलापन ल्याउने;
सरकार बढाउने; लागत र प्रगतवक्रया कम गने; रहेको बताउनु भयो।
बस्नेतज्यूले इ-गभनेन्सका फाईदाहरुक कुरा गदाा जानकारी सं कलन प्रवक्रयालाई गनकै सरल बनाउने, सबै स्तरमा
नागररक सहभागगता सुगनन्ित गरी िेरै लोकतान्न्त्रक लोकतन्त्रलाई बगलयो बनाउने पुष्ट्याउन भएको छ। इगभनेन्सको भागहरुमा सरकार दे न्ख सरकार (G2G), सरकार दे न्ख नागररक (G2C) , सरकार दे न्ख व्यापार (G2B)
र नागररक दे न्ख सरकार (C2G) रहेको बताउनु भयो। इ-गभनेन्सका ४ स्तम्भहरु जनता, प्रवक्रया, प्रविगि र
श्रोतहरु हुन

र इ-गभनेन्सका चरर्हरु उभार उपन्स्िगत, उपन्स्िगतमा विगि, अन्तरवक्रयात्मक उपन्स्िगत, पारदशी

उपन्स्िगत र सं जालात्मक उपन्स्िगत रहेको जनाउनु भयो।
आफ्नो प्रस्तुतीमा बस्नेतज्यूले ई-प्रशासनको सफल कायाान्ियनका लागग केही च ुनौतीहरू प्रस्तुत गनुभ
ा यो जसमध्ये
केवह सूचना पारदन्शाता, कानुनी मुद्दा, श्रोतहरुको उपलब्िता, पूिाािार एिम ग्रागमर् भेगमा नेटिवकिंग, क्षमता र
जागरुकता, राजनीगतक इच्छा र सरकारी कयािावहता रहेको गिए । बस्नेतज्यूले आफ्नो प्रस्तुगतमा इ - गभनेन्सको
मागान्चत्र-दृवि, रर्नीगत, ब्लुवप्रंट, कायाक्रम, पररगिगत्रतं त्र दशााउनु भयो। इ - गभनेन्सका रर्नीगतहरु प्राविगिक
पूिाािार गनमाार् गने, सं स्िागत क्षमता गनमाार् गने , कानुनी पूिाािार गनमाार् गने, न्यावयक पूिाािार गनमाार् गने,
सबै जानकारी अनलाइन उपलब्ि गराउन रहेको बताउनु भयो ।
१९. कर्ााली प्रदे शमा सामान्जक सं रक्षर् को अििारर्ा र तकाहरु
प्रस्तुतकताा: न्चजा भण्डारी
न्चजा भण्डारी ज्यूले कर्ाली प्रदे शमा सामान्जक सं रक्षर् को अििारर्ा र तकाहरु प्रस्तुत गनुभ
ा यो। उहााँको
अनुरुप ”सामान्जक सुरक्षा” सामान्जक
पाहुनपु छा।उहााँको

अगिकार, सेिाहरूको आिारभूत

सेट हो जुन

हरे क

व्यन्क्तले

अनुरुप “सामान्जक सुरक्षा” दुई वकगसमका रहेका छन्। सेिाहरू: पानी, स्िच्छता, स्िास्थय,

र न्शक्षा जस्ता आिश्यक सेिाहरूमा भौगोगलक र वित्तीय पहुाँच। स्िानान्तररत: आिश्यक सामान्जक स्िानान्तरर्
को एक मूल सेट नगद इन क्यास ओर इन काइन्ड आय सुरक्षा प्रदान गना र स्िास्थय हेरविचार सवहत
आिश्यक स्िास्थय

सेिाहरूमा पहुाँच प्रदान गना। सामान्जक सुरक्षाको लागग तका प्रस्तुत गदाा भण्डारी ज्यूले

नेपालका अन्तररम सं वििान २००७ र २०१५ को सबै सं घीय सं वििानको लागग मानि अगिकारको ग्यारे न्टी

गररएको, मौगलक अगिकारको रूपमा सम्मान र स्ितन्त्रताको साि बााँच्ने अगिकार, समग्र आगिाक विकास,
असमानता र सामान्जक सुरक्षाको सम्भािना भूगमका, प्रगगतशील नेपालको सपना पूरा गना र
को खुशी को लागग सामान्जक सुरक्षा

नेपाली नागररक

जरुरी रहेको जनाउनु भयो।कर्ाली प्रागिकरर्मा प्रमुख हागनकारक

सामान्जक व्यिहारका मुद्दाहरूको कुर गदाा

गलं ग आिाररत वहं सा (जीबीिी), बाल श्रम (स्कूल छोड्ने, कम

साक्षरता), बाल वििाह/प्रारन्म्भक वििाह, छउपडी, भेद्भभब, जीविका चक्र र ियस्क जीिन शैलीहरू, अन्तभूत
सं रचनाको कमी (न्शक्षा, स्िास्थय, सडक पहुाँच, पुल), भौगोगलक कदठनाइहरू,अपयााप्त मानि सं सािन, सामान्जक
बवहष्करर् (उदाहरर्ािा, नेपालमा २१.७ % दगलत) का बुिाहरु उल्ले ख गनुा भयो।नेपालमा सामान्जक सुरक्षाका
बुिा उलेख गदाा भण्डारीजीले औपचाररक क्षेत्र सामान्जक सुरक्षा र स्िास्थय बीमा, खाद्य कायाक्रमहरू, रोजगार
ाँ , अनुदान जरुरी भएको बताउनु भयो।
योजनाहरू, स्िास्थय पहुच
२०. प्रविगि मैगत्र कर्ााली
प्रस्तुतकताा: रे ग बहादुर भण्डारी , सं योजक- खुल्ला तिा दुर न्शक्षा सानोदठगम क्यामपस, सानोदठगम भक्तपुर
रे ग बहादुर भण्डारी ज्यूले प्रविगि मैगत्र कर्ााली “एक साि हामी गना सक्छौं” भने गससाकमा आफ्नो प्रस्तुती
जनाउनु भयो। उहााँको अनुसार

वििुगतय सुशासनले स्माटा सुशासनको पररकल्पना गदाछ । उहााँको

भनाई

अनुसार सुशासन च ुस्त ,दुरूस्त भई सािाजगनक सेिाहरूको वितरर्, समन्यावयक र गनर्ाय प्रवक्रया समािेशी हुन ु
आिश्यक छ।उहााँले

काया कुशलता र प्रभाकारी कायाानियनको साि उत्तरदायी, पारदन्शा र समािेन्श गनगत

तिा नागररको मागाँ अनुकुल गडन्जटल प्रविगिको प्रयोग गरी असुमिुर सम्बादका

साि

प्रशासगनक अभ्यास

गनुा नै वििुगतय सुशासन (electronic governance) िा स्माटा सुशासन हो भनेर जनाउनु भयो।सम्पूर्ा सरकारी
कायाालयहरू कागजरवहत िा कम कागज प्रयोग गने, सेिा ३६५X२४ X७ प्रदान गने सूचना तिा सं चार प्रविगिको
सहयोगबाट प्रत्येक नागररकले सूचना एक वकन्ल्कमा प्राप्त गने सक्ने र

गुनासो दताा, व्यिस्िापन, र समािान

प्रर्ागलको उदय हुने बताउनु भयो।
भण्डारीजीले

प्रदे श न. ६ को सरकारी इ-पोटालको व्याख्या गनुभ
ा यो। उहााँले प्रदे श सरकारले प्रदान गने

सािाजगनक सेिाहरू एउटै ढोकाबाट प्राप्त गनाका लागग िेब पोटाल गनमाार् गना

प्रस्तावित गररएको छ भनी

जनाउनु भयो ।पोटालबाट गनम्न विषय िस्तु जस्तै प्रादे श सरकार को जानकारी, िस्तुन्स्तिी, इगतहास, मेरो प्रदे श
मेरो गौरि, सं स्कृगत र सम्पदा, नागररक र न्जिन शैली, पयाटवकय ठाउाँहरू, प्राकृगतक आशाय, िासस्िान र गन्तिय,
यात्रा सारिी, यात्राको मोड, भूगोल र िाभल एजेन्ट बारे मा जानकारी प्राप्र गना सवकन्छ भनी जानकार गराउनु
भयो । उहााँले सूचना तिा सं चार प्रविगिमा आिारीत सेिाहरूको व्याख्या गनुभ
ा यो। शैन्क्षक क्षेत्रमा सूचना तिा
सं चार प्रविगिलाई समायोजन गदै तागलम तिा शैन्क्षक गुर्स्तर अगभिृवद्धको लागग विशेष कायाक्रमहरू तजुम
ा ा
गरी लागू गररने छ भनेर उल्ले ख गनुभ
ा यो।शैन्क्षक क्षेत्रमा सूचना तिा सं चार प्रविगिलाई समायोजन गदै तागलम
तिा शैन्क्षक गुर्स्तर अगभिृवद्धको लागग विशेष कायाक्रमहरू तजुम
ा ा गरी लागू गररने छ भनेर उल्लेख गनुभ
ा यो।
उहााँले प्रादे शक गभगडयो कन्फ्रेन्न्सङ् प्रर्ाली को बारे मा पगन आफ्नो विचार ददनुभयो जसको उपयोगले यात्राको

खचागबना नै अगिक उत्पादनन्शल कायासम्बन्िहरुलाई स्िावपत गना सवकने, छररएर रहेका काया शन्क्तलाई,
गतनीहरुको उत्पादकत्िमा अगभबृद्धी गना सवकने र ज्ञानलाई स्िानान्तरर् गना सवकने वटप्पर्ी ददनुभयो। त्येसपगछ
उहााँले

सरकारले पगन विकास गनमाार्को काया गतब्र गगतमा अन्घ बढाएको र हरे क आगिाक बषाको समापन

सं गसगै नया बजेट र नयााँ योजनाका कायाहरु बन्ने

बताउनु भयो।उहााँले

प्रदे शबासीसामु विकास योजनाका

काया पारदसी र व्यिन्स्ित बनाउन योजना व्यिस्िापन प्रर्ाली जस्ता सफ्टिेयरको प्रयोग गनुा आिश्यक रहेको
पुवि गनुभ
ा यो।
सफ्टिेयरको कायागत विशेषताहरुको कुरा गदाा उहााँले बावषाक योजना बनाउन सवकने,योजना कायाक्षत्र
े
गनिाारर्
गने सवकने, गनिाारर् गररएको कायाक्षेत्रलाई िगगाकरर् गने सवकने , योजनाको लागग विगनयोजन भएको बजेटको
व्यिस्िापन, योजनाको प्राविगिक प्रगतिेदन सफ्टिेयरमा Upload गरर समािेश गने व्यिस्िा, उपभोक्ता सगमगतको
वििरर् रान्ख उल्लेख अनुसारको रकम जम्मा गररएको बैँ क भौचरको फोटो राख्ने व्यिस्िा भएको सफ्टिेयर
जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहााँले

विकासका लागग सूचना प्रविगिको भरपूर उपयोग, डाटा सेन्टरको स्िापन,

कर्ाागल प्रदे शको विश्वमान न्चत्रमा पहुाँच र ज्ञानमा आिारीत उिोगको सृजना गनुा आफ्नो आपेन्क्षत पररर्ामको
रहेको भन्दै आफ्नो प्रस्तुती टुं ग्याउनुभयो।
२१. सामान्जक सुरक्षा तिा सं रक्षर्का नीगत तिा योजना तजुम
ा ाका लागग केही सुझािहरु
प्रस्तुतकताा: राकेश कर्ा, अक्सफोडा पोगलसी म्यानेजमेन्ट
राकेश कर्ा ज्यूले सामान्जक सुरक्षा तिा सं रक्षर् वकन र कसका लागग गने भन्ने विषयिस्तुमा बोल्नुपदाा
सामान्जक सुरक्षा तिा सं रक्षर् गररबी न्यूनीकरर् र मानि सुरक्षाको महत्िपूर्ा सािन हो भन्ने कुरालाई जोड
ददनु भयो।र यसले गदाा समािेशी विकास र दीगो विकास लक्ष्यका प्रमुख नतीजाहरुको प्रागप्तमा महत्िपूर्ा
योगदान पु¥याउाँछ बताउनु भयो।यो चाही आगिाक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अिस्िामा रहेका, विपन्न
एकल मवहला, अपािता भएका, बालबागलका, आफ्नो हेरचाह आफै गना नसक्ने, लोपोन्मुख जागतका नागररक,
दगलतहरुको लागग हो।
सामान्जक सुरक्षा र सं रक्षर्का मुख्य लक्ष्य भनेको कायाक्रमलाई समािेशी, गुर्स्तरीय, प्रभािकारी र जनमुखी
बनाई कल्यार्कारी राज्यको स्िापनामा योगदान पु¥याउने हो। सामान्जक सुरक्षाका कायाक्रमहरूमा सबैभन्दा
ाँ सुगनन्ित गने, विद्यमान सामान्जक सुरक्षा र सं रक्षर्का
विपन्न र जोन्खममा रहेका जनसमुदायको पहुच
कायाक्रमहरूलाई दोहोरो नपने गरी एकीकृत, सरलीकृत र प्रभािकारी बनाउने उद्देश्य गलएको छ।
उहााँले सामान्जक सुरक्षा तिा सं रक्षर्मा आइपने चूनौतीहरु पगन उल्लेख गनुा भयो: प्रर्ालीको एकीकृत ढााँचाको
अभाि, सं घीय सं रचनामा सामान्जक सुरक्षाका क्षेत्रमा नीगतगत, कानूनी र प्रर्ालीगत समन्िय र साझेदारीको
आिश्यकता,योगदानमूलक स्िास्थय एिम् सामान्जक गबमालाई सरलीकृत र िैज्ञागनक गनुप
ा ने, नीजी तिा सहकारी
क्षेत्रलाई सुरक्षर् (गबमा) का कायाक्रमहरू सञ्चालन र विस्तार गना प्रोत्साहन र सोको प्रभािकारी गनयमनको
लागग सं घीय ढााँचा अनुरुपको नीगत र प्रर्ालीहरुको आिश्यकतामा जोड ददनु भयो।हालको सामान्जक सुरक्षा

प्रर्ाली र सं रचनामा नीगतगत, कानूनी र गनयमनकारी ढााँचा र प्रवक्रयालाई पररमाजान गदाा सामान्जक रुपले
समािेशी, आगिाक रुपले दीगो, प्राविगिक रुपले सरल, र प्रशासगनक रुपले सहज बनाउनु पनेछ भन्नु भयो।
२२. वक्रस्टल बायो एनजी
प्रस्तुतकताा: जनक भट्टराई
जनक भट्टराई ज्यूले वक्रस्टल बायो एनजी नेपालको सन्दभामा १४ िषा दे न्ख अनुसन्िान गदै आएको बताउनु
भयो। यसले गरीबी कहााँ छ र त्यसको प्रमुख कारर् पत्ता लगाउन काम गररराखेको छ।सन्ज्जिन (Jatropha)
िातािरर् सं रक्षर्, ददगो ग्रागमर् विकास, सामान्जक आगिाक विकास, गररबी गनषेि, ददगो निीकरर्ीय उजाा, कृवष
ग्रागमर् क्रान्ती, काबान डाइआक्साइड (CO2) उत्सजानको कमीको लागग एकदम महत्तपूर्ा विरुिा हो।
उहााँले यस वक्रस्टल बायो एनजी कम्पनीको उद्येश्य वकसानको आगिाक िृवि बढाउने र दे शको आगिाक िृवि
बढाउने, र, खेती गने िगालाई सन्स्तकरर् गने बताउनु भयो।त्यसै गरी यसकम्पगनको उद्येश्य पछाडीको कडी र
अगाडीको कडी बढाउने हो। पछाडीको कडी वकसानले काम गरे र पाउने करको नेट वििरर् आउदै न तबसम्म
राजस्ि आउदै न भनेर यस कायालयले विश्वास गदाछ ।अगाडीको कडी भनेको मल, पेिोल, गडजेल जबसम्म
उत्पादन गना सकदै नौ तब सम्म पैसा बावहर जान रोक्न सक्दै नौँ।काबान डाइआक्साइड र सल़्र डाइआक्साइड
र अरु हागनकारक ग्यासाँहरुलाई सन्ज्जिनबाट न्यूनीकरर् गना सवकन्छ।सन्ज्जिनको गबउ बाट बायो गडजेल
गनकालन सवकन्छ।र यो बायो गडजेल गाडी, हिाइजहाज, जहाज, रे ल र कारखानाहरु राखन सवकन्छ ।
उहााँले च ुरे क्षेत्रको मानि सं सािनको ितामान उपयोगको लागग प्राकृगतक स्रोतहरु को प्रबंिन र सामान्जक र
आगिाक उपयोगको लागग सं रक्षर् गने बताउनु भयो।यो विरुिा अनाज खेतीमा लगाउन सक्छौँ, र व्यिसावयक
रोपन, िागिानी, सुक्षम खेतीको लागी पगन उपयुक्त छ भन्नु भयो। सं गसं गैँ यस विरुिाको बायो पम्पले ५००
गलटर पानी आरन्क्षत गरे को हुन्छ र यस विरुिाको आयु ५० िषा सम्म हुन्छ भन्नु भयो। तिापी यसको खेती
विगिहरुमा गबउको प्रचार गना सवकन्छ।नेपालको हािा, पानी र माटो अनुसार सन्ज्जिन रोपर् िेरै लाभकारी
दे न्खन्छ।उहााँको अनुसार यस विरुिाको रोपर् रौटहट न्जल्लामा ५०० हेक्टर जगमनमा खेती गरे को छ, त्यसै
गरी बदीिासमा पोगलब्याग खेती र महत्तरीमा पगन सन्ज्जिन रोपर् गरे को छ। यस कायालयले खेती गने िगा
सबैलाई लाभ हुने गरी नयााँ अििारर्ा ल्याएको छ।सन्ज्जिन रोपर् १००% िालुिामा पगन बढन् सफल भएको
छ। िातािरर्मा एक िषामा एउता विरुिाले १२८.४ ग्राम िातिरर्मा काबान घटने क्षमता हुन्छ। त्यसै गरी,
उहााँले एक हेक्टर जगमनमा ०.४२१ टन काबान घटने क्षमता हुन्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गनुा भयो।
२३. कर्ााली पयाटन
प्रस्तुतकताा: कैलाश दे िान
कैलाश दे िान ज्यूले पयाटन सबैभन्दा गछटो बढ्दो र सं सारको सबैभन्दा महत्त्िपूर्ा आगिाक क्षेत्र हो भनेर कुरा
राख्नु भयो।२०१७ मा, अन्तरा्ाविय पयाटक आगमनहरू यु.एन.डब्ल्यू.टी.ओ. टु ररज्म हाइलाइट्सका अनुसार

१.३ अरबभन्दा मागिको नयााँ रे कडा मागि पुग्यो।२०१८ नेपाल पयाटन आगमन १ गमगलयनमा पुगेको छ।
२०१० दे न्खको तुलनामा, २०१७ मा नेपालमा ९४०,२१८ ले पयाटन गभत्राएको छ। ददगो विकासको अििारर्ा
पयाटनलाई मात्र होइन विश्व, शान्न्त, समृवि, भागीदारी, र सबै मागनसहरुको लागग आिश्यक छ। अरवपल १४,
२०१८ मा, प्रिानमन्त्री के पी ओली द्वारा रािीयता, लोकतान्न्त्रक, सामान्जक न्याय, शान्न्त, र न्स्िरता विकास र
समृवद्धको पााँच आिारमा स्िीकार गररनेछ।पयाटनको विकासको मुख्य अििारर्ा स्िानीयमा उत्पादन भएको
खररद गने, स्िानीय सं स्कृगतको सम्मान गने, ऊजाा बचत गने, र सम्पदा सं रक्षर् गने हो।पयाटन विकासले आगिाक
विकासलाई उत्प्रेररत गदाछ, प्रदे श व्यापार बढ्छ, प्रदे श र न्जल्लाको लगानी बढाउछ, पूिाािार विकासको सुिार
हुन्छ, कम आय अिाव्यिस्िा, रोजगार र गररबी कमजोरीको समिान गदाछ । त्यसैगरी

सशक्त रोजगारहरू

गसजाना गदाछ, विशेष विकासलाई बढािा ददन्छ, ग्रामीर् समुदायहरूलाई बगलयो बनाउाँछ, शहरी क्षेत्र पुनजी्ावित
गदाछ, र िे िल टे क माफात आयमा सुिार ल्याउदछ।
यस कर्ााली पयाटन विकासको उद्येश्य पयाटनको लागग छोटो अिगि र दीघाकागलन पयाटन विकासको ढााँचा
बनाउने हो। यस उद्येश्यले पयाटनको पयाािरर्ीय नीगत र रर्नीगत, योजना, सं स्िागत, उत्पाद विकास र विवििता,
माके्ावटं ग र पदोन्नगत, पयाटन पूिाािार, पयाटन को आगिाक प्रभाि र पयाटन लगानी, मानि सं सािन विकास, र
सामान्जक सांस्कृगतकको प्रभािहरुलाई जोड ददन्छ। यस अध्ययनमा लघु कायाहरू (तीन िषाको) काया योजना
समािेश गनेछ, जुन प्रािगमक कायाहरूको सुरुिातबाट पयाटन विकास गना पाइन्छ, र पायलट क्षेत्रमा िेरै प्रदशान
पररयोजनाहरूको तयारी पगन गररनेछ।कर्ााली पयाटन विकासमा कर्ााली प्रदे श सरकार, कर्ााली प्रदे श र स्िानीय
समुदायका न्जल्लाहरु, रारा गंतव्य प्रबंिन सं गठन, रारा ताल पयाटन सगमगत, र ग्रामीर् र गाउाँ वकसानहरुलाई
लन्क्षत लाभािीहरूको रुपमा गलइन्छ। उहााँले यसमा पाटानर, प्रमोटर, फाइनान्न्सयल िा लगानीकतााहरू वकसान,
समुदाय र मौजूदा व्यिसायस, िे क, भ्रमर्, यात्रा एजेन्सीहरु, आगतथय र पयाटन व्यिसाय, आगिाक सहयोगको लागग
नेपाल सरकार र विदे शी सहायता एजेन्सीहरूबाट ऋर् िा अनुदान समिानको लागग गलइन सक्छौ बताउनु
भयो।
२४. प्रादे न्शक तिा स्िानीय तहहरूमा सूचना तिा सञ्चार प्रविगिको प्रयोग तिा विद्युगतय सुशासन स्िानीयकरर्
प्रस्तुतकताा: िसन्त िन – सदस्य, राविय सूचना तिा सञ्चार प्रविगि पररषद्
िसन्त िन ज्यूका अनुसार ई-गभारनेन्स र गडन्जटल कर्ााली बनाउनको लागग चार स्तम्भहरुले विकास गना
सक्दछः १) भौगतक, २) सामान्जक, ३) आगिाक, ४) सं स्िागत
भौगतक स्तम्भमा उजाा, जलस्रोत, यातायात, कनेकटीगभटी र फोहर मैला व्यिस्िापनहरु पदाछ। त्यसै गरी सामान्जक
स्तम्भमा न्शक्षा, स्िास्थय, भिन, मनोरञ्जन, समािेशी सहरी विकास पदाछ, र, आगिाक स्तम्भमा बजार गबस्तार,
रोजगारी सृजना, न्जगडवप योगदान र जनन्जविकाको कृयाकलापहरु पदाछ ।र अन्तयमा, सं स्िागत स्तम्भमा सुरक्षा,
िातािरर्, सूचना तिा सञ्चार प्रविगिमा आिाररत सेिा प्रिाह, सिगलकरर् र क्षमता विकास पदाछ।

उनले सूचना तिा सञ्चार प्रविगिलाई कम्प्यूटर प्रविगि, दुरसञ्चार प्रविगि र टे गलगभजन प्रविगिको समायोजन हो
भनेर बुझाएका छन्।उनले विद्युगतय सुसासनमा सािन स्रोत, प्रविगि, प्रकृया र सेिा प्रदायकको मुख्य भूगमका
दे खाएका छन्।उहााँको अनुसार कर्ाालीमा गसगमत जनशन्क्त भौगोगलक विकटता, छररएको िस्तीलाई विश्वको
गाउाँ (Global Village) मा रपान्तरर् गना सवकन्छ।ई-गभानेन्स भनेको सुशासनको प्रत्याभूती हुने ु मुख्य कुरा
हो, सरकार, नागररक तिा व्यिसायी गबच सहज सम्िन्ि स्िावपत हुन ु हो, प्रकृयामा रूपान्तरर् हुन ु हो।त्यसै गरी
ई-गभामेन्टको बुझाई विद्युतीय माध्यमबाट काया सम्पादन तिा सेिा प्रिाह गररदा हााँगसल हुने उपलब्िी Outcome
e-Government हो र ई-गभानेन्स भनेको विद्युतीय माध्यमबाट काया सम्पादन तिा सेिा प्रिाहमा पने प्रभाि
Outcome e-Governance हो ।
ई-गभानेन्सका पाचाँ िटा चरर्हरु छन्: १) उदयमान उपन्स्िगत २) अपररस्कृत उपन्स्िगत ३) चलायमान
उपन्स्िगत ४) ले न-दे न उपन्स्िगत ५) सं जाल उपन्स्िगत।उहााँको अनुसार स्माटा गसटी र गभले ज भनेको आिुगनक
सहर तिा गाउाँका विगभन्न वकगसमका सम्पन्त्तलाई एकीकृत सूचना तिा सञ्चार प्रविगि र इन्टरनेटको समुन्चत
प्रयोगबाट सुरन्क्षत व्यिस्िापन गरर सहर तिा ग्रामीर् विकास गने हो। स्माटा गसटी÷ गभलेज बनाउन एकीकृत
व्यिस्िापन प्रर्ाली, आईटी क्लस्टर सपोटा सेन्टर, सािाजगनक स्िलमा गनःशुल्क िाईफाईको व्यिस्िा, तारहरूको
भूमीगत सञ्जाल गनमाार्, िातािरर् तिा प्रकोपको सूचना प्रिाह र स्माटा काया सम्पादन तिा सािाजगनक सेिा
प्रिाहको गनमार्ा हुनपु छा।त्यसै गरी, स्माटा गसटीको मुख्य पूिाािारहरु यी हुनः पयााप्त पानी आपूगता, गबजुली आपूगताको
आश्वासन, ठोस अपन्शि व्यिस्िापन सवहत सफाई, कुशल शहरी गगतशीलता र सािाजगनक यातायात, सस्ती
आिास, विशेष गरी गरीबहरूको लागग, मजबूत आईटी कनेन्क्टविटी र गडन्जटलकरर्, सुशासन, विशेष गरी ईशासन र नागररक सहभागगता र सुरक्षा विशेष गरी मवहलाहरु, बच्चाहरु र बुढाहरुको लागग हो।
२५. प्रदे श सरकारको कानुन बनाउने दावयत्ि र अगिकार क्षेत्र
प्रस्तुतकताा: गोविन्द शमाा िन्दी
गोविन्द शमाा िन्दी ज्यूको अनुसार प्रदे श सरकारको कानुन बनाउने दावयत्ि र अगिकार क्षेत्रमा वििावयवक
अगिकारको िाडाँफाडाँ सम्बन्िी अििारर्ा रान्खएको छ। सामान्यतया वििावयवक अगिकारको िाडाँफाडाँका दुईिटा
पद्यगत रहेका छनः १) एकीकृत पद्वगत (Integrated model) २) दोहोरो पद्वगत (dualist model)
एवककृत पद्वगतमा केवह विषयहरु पूर्रु
ा पमा केन्न्रय तहका सरकारलाई प्रदान गररएको हुन्छ तर कगतपय
विषयहरुमा केन्द« र प्रदे श दुिैको समान अगिकार रहेको हुन्छ। त्यस्तै केन्न्रय सरकारले बनाएको कानुनलाई
सं घीय एकाईले त्यसको विपररत नहुने गरी कानुन गनमाार् गरी व्यिन्स्ित गना सक्दछ। जमानी, अविया, स्पेन र
दन्क्षर् अवफ्रकाले एकीकृत िा अन्तर सम्िन्न्ित पद्धगत अपनाएका छन् भने भारत र स्िीटजरल्याण्डमा दुिै
पद्धगतका विशेषता रहेको पाइन्छ । दोहोरो पिगतले केन्द«, प्रदे श र स्िागनय सरकारकालागग विगभन्न अगिकारहरु
प्रदान गदाछ । जस अन्तरगत प्रदे श र स्िागनय सरकारका लागग केवह अगिकारहरु साझा िा समान अगिकारको
रुपमा रहेको हुन्छ । नेपालको सं वििानले दुिै अििारर्ालाई समेट्न खोजेको दे न्खन्छ ।

नेपालको सं वििानको िारा १९७ ले प्रदे श सभाको व्यपस्िावपकीय अगिकार सम्िन्िी व्यिस्िा गरे को छ ।
जसअनुसार प्रदे श सभाले सं वििानको अनुसन्ु च ६,७ र ९ िमोन्जमको सुन्चमा उल्ले ख भए िमोन्जमका विषयमा
कानुन बनाउन सक्दछ । प्रदे श सरकारले बनाउने कानुनहरुमा सहकाररता, समन्िय र सहअन्स्तत्िको आिार
सं वििानको िारा २३२ ले सं घ, प्रदे श र स्िागनय तहको सम्बन्िमा झन्ल्कनु पदाछ ।
प्रदे शले बनाउन पने कानुनका क्षेत्रहरु हुनः कलकारखाना, औद्योगगकीकरर्, व्यापार, सािाजगनक सं स्िान, सगमगत,
प्रगतष्ठान तिा कम्पनी, अगाागनक प्रदे श, पयाटनको विकास, सामान्जक सुरक्षा, सािाजगनक प्रसासन, र स्िागनय सरकार
सम्िन्िी। त्यसै गरी, उहााँले प्रदे शको उद्योग र व्यिसायका लागग कानुन बनाउनु पने क्षेत्रहरु, अगा्ागनक प्रदे श
िनाउन चावहने केवह कानुनहरु, पयाटन विकासका लागग बनाउनु पने केवह कानुनहरु, सामान्जक सुरक्षा र द्वन्दको
प्रभाि सम्िोिन गना चावहने कानुनहरु, र प्रभािकारी सरकार सं चालन र प्रसासनका लागग चावहने कानुनहरुको
बारे मा आफ्नो प्रस्तुगतमा उल्लेख गनुा भएको गियो।उहााँले गनरं तर र स्िाई सरकारको अििारर्ा लागु गना
जिाफदे वहता कानुन जरुरी छ बताउनु भयो जस्तै ः राजगनगतक र प्रशासगनक न्जम्मेिारीको पररभाषा, प्रशासगनक
जिाफदे वहता, सािानन्जक जिाफदे वहता, नैगतक जिाफदे वहता।
२६. सािन र स्रोतको ब्रान्ड/प्रकार
प्रस्तुतकताा: ददप बहादुर शाही - अध्यक्ष, गोरख नाि ह्यान्ड लूम प्रा गल
ददप बहादुर शाही ज्यूले कर्ााली प्रदे शमा सािनलाई मानि र स्रोतलाई प्रकृगतको सुन्दरता जनाउनु भयो। यो
सािन र स्रोत न्जल्ला, नगरपागलका, गााँउ, िडा, कर्ााली प्रदे शमा राम्ररी प्रगोग हुनपु ने बताउनु भयो। उहााँले सस्तो
सामनको उत्पादन भन्दा, ब्रान्डेड सामनको बढी उत्पादन गनु पने बताउनु भयो।आत्मगनभारता भन्दा पगन
आत्यत्िमक भािको विकास हुनपु ने भगनएको छ ।प्रविगि र टे क्नोलोजीको प्रयोग कर्ााली प्रदे शमा राम्ररी हुनपु ने
र अन्तयमा आयात र गनयाात शब्दलाई जोगड आेगेगनक प्रडोक्टको उत्पादन महत्िपूर्ा बताउनु भयो।

खण्ड ख: समूहगत छलफल र प्रस्तुगतको शारांस

१.

;du| cfly{s ljsf;
s_ b'/b[li6 M k|fs[lts ;|f]t / k"jf{wf/, s0ff{nLsf] cfwf/ nfO{ k|fyldstfdf /flvPsf] 5 .
v_ nIo M k|fËfl/s s[lif{ pTkfbg, Pu|f] 6'l/hd\sf] ahfl/s/0f, ax'd'No hfl/a'l6sf] k|;f]wg tyf
plrt ahf/sf] Joj:yfkg, b'O{ j6f 7"nf hnljB't kl/of]hgf ;kmn ?kdf ;+rfng, ;"rgf
k|ljlwsf] clwStd pkof]u ul/ bf]xf]/f] c+ssf] cfly{s j[l4 b/ cg'dflgt @& k|ltzt kfFr jif{
;Dd lg/Gt/t ul/

प्रगत व्यन्क्त आय २१०० अमेररकी डलर

agfpg] .

u_ nIo k|flKt ul/ b'/b[li6 ;d]6gsf] nflu cfjZos gLltx?M

j}1fgLs tYofÍdf cfwfl/t of]hgf / of]hgfdf cfwfl/t kl/of]hgf lgdf{0f tyf sfof{Gjog
-hgk|ltlglwsf] $) k|ltzt / k|fljlwssf] ^) k|ltztdf _ ug]{ .
3_ ljsf;sf cj;/x? M
• k|ljlwsf] k'0f{ k|of]u ul/ pRr d'No s[lif{, hl/a'6L tyf kz'k+lIf pTkfbg, k|zf]wg / ahfl/s/0f
ug{ ;lsg] .
• ko{6lso If]qsf] ljsf; / k|rf/ k|rf/ ul/ Pu|f], wfld{s, ;+:s[lts, v]ns'b cflb ;DjlGw
ko{6s cfqmif{0f ug]{ .
• hnljB't, pBf]u pTkfbg tyf lgdf{0f ul/ lgof{tsf] nflu ljb]zL nufgL lnO{ klg
k|yfldstfdf /flvPsf] .
ª_ r'gf}ltx? M ef}ulns ljs6tfsf sf/0f ljsf;sf k'jf{wf/ lgdf{0fsf] nflu pRr nfut nfUg],
;Defljt ljsf;sf If]qx?sf] klxrfg / Joj;flos/0fdf sl7gfO{ /x]sf] .
२.

e"ld Joj:yfkg, s[lif{ / ;xsf/L ljsf;
s_ b'/b[li6 M
• k|efjsf/L e"–pkof]usf nflu ljB'lto clen]v
• k|fËfl/s s[lif{ k|0ffnLsf] ljsf;
• tLg vDa] cy{tGqsf] Ps cfwf/, pBdlzntf ljsf; ul/jLlgjf/0f
v_ nIo M
• k|fb]lzs e"–pkof]u gLlt tof/,
• s[lif{ P]gx?, k|dfl0fs/0f ;DjlGw pTkfbg ;DefJotf gS;fÍg
• ;xsf/Ldf cfwfl/t pTkfbg, k|zf]wg / jhf/Ls/0f, ul/j nlIft ;xfsf/L
u_ /0fgLlt M
• Plss[t jl:t ljsf;, hldg afFemf] g/fVg], ;fd'lxs tyf s/f/ v]tL, e"ldlxg ls;fgnfO{
hldg pknAw u/fpg], e"ld k|zf;gnfO{ k|ljlwd}qL agfpg] .

• k|ljlw d}qL bIfhgzlQm, k|fËfl/s s[lif{ cg';Gwfg s]Gb| tyf kmd{x?, o'jf cfsif{0fsf nflu
k|f]T;fxg sfo{qmd tyf pTkfbgsf] u'0f:t/ lgodg .
• ;xsf/Lsf] Ifdtf clej[l4, ;xsf/Ldf ljdf, C0f k|jxf / pTkfbgdf k|f]T;fxg cg'bfg,
;fd'lxs tyf s/f/ v]tL
3_ r'gf}tL tyf cj;/x? M
• e"–pkof]usf] tYofÍ, hUufsf] :jfldTj
• pTkfbg tyf k|zf]wg ;xsf/L
• ls;fgsf] kx'Fr, j}slNks ;|f]t / k|ljlw ljsf; tyf k|;f/, k|fËfl/s jhfl/s/0f
३.

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0fsf] ljsf;
s_ b'/b[li6 M
k|fs[lts j:t'sf] k|fs[ltsd}qL pkof]u ul/ jg, jftfj/0f, ko{6g / pBf]usf] lbuf] Joj:yfkg
/f]huf/L clea[l4 u/L ;d[lå xfl;n ug]{ .
v_ nIo M
#*=%& k|ltzt jg If]q /x]sf] s0ff{nL k|b]z jgsf] j}1fgLs pkof]u ub}{ jg, vlgh, s[lif{ tyf
ko{6gdf cfwfl/t pBf]usf] :yfkgf ug]{ h;n] ubf{ lbuf]kgsf] ;'lglZrtf u5{ .
u_ /0fgLlt M
pBdLx?nfO{ cfly{s tyf cfw'lgs k|ljlwsf] kx'Fr clwj[l4 ul/ t'ngfTds tyf k|lt:klw{ nfesf
j:t'x? pTkfbg, jhf/sf] plrt Joj:yfkg, lgof{tdf ;xlhs/0f ul/ cGt/j:t'x?df cGtlg{e/
x'g] .
3_ cj;/x? M
/fhgLlt :yfloTj / pQ/bfloTj;lxtsf] ;+3, k|b]z / :yfgLo ;/sf/ ePsf] x'bfF h}ljs ljljwtf,
-Pp6} 8f8fFsf] km]lbdf wfg kmNg] b]lv cfkF, s]/f, ;'Gtnf, :ofp, cf]v/, tyf lxdfnL hl/a'6L
kfpg tyf pTkfbg ug{ ;lsg] _ hn;|f]t -hnljB't, ldlg/n jf6/, hn ko{6g_, h8La'6L -

kfFrcf}n], of:of{u'Daf h6fdl; cflb_, vlgh, pRr d'No vfB, kmnk'mn tyf ko{6g -z}lIfs,
v]ns'b, wfld{s cflb_ pBf]usf] ljsf;sf] k|r'/ ;+efjgf /x]sf] 5 .
ª_ r'gf}tLx? M
ef}uf]lns ljs6tf tyf sl7gfO{, k'jf{wf/sf] cefj, sfg'gL hl6ntf, pTkfbg tyf ;+/If0fsf]
1fgsf] b'ljbf r'g}tLsf] ?kdf /x]sf] 5 .
४.

;fdflhs ljsf;
s_ b'/b[li6
;f:s[lts / nf]s ;d[4 s0ff{nLsf] lrgf/L .
v_ nIo
lzIff, :jf:Yo, >d tyf /f]huf/ s0ff{nLsf] ;+:s[tL / ljsf; df]8n cfg';f/ ljsf; ug]{ .
u_ /0fgLlt M
:jf:Yodf cfw'gLs/0f ug]{, lzIff Jojfxf/Ls tyf s0ff{nL ljsf; ;fk]lzt ug]{, >d tyf
/f]huf/LnfO{ k|f]T;fg x'g] ljsf; df]8nsf] lgdf{0f ug]{ .
3_ cj;/x? M
s0ff{nLdf k|fljlws lzIffsf] dfWofdaf6 lzIff,:jf:Yo,>d tyf /f]hufl/sf] ljsf; ug{ ;lsg] .
ª_ r'gf}tLx? M
o; k|b]zdf hgtf;Fu clwsf/sf] jsfnt ul/Psf] t/ ;dfh / /fHo k|ltsf] hgbflxTjsf]
ljifosf jsfnt sd ul/Psf] x'bfF e'uf]n h:t} r]tgfsf] ljs6tf r'gf}ltsf] ?kdf /x]sf] 5 .

५.

ef}lts tyf of]hgf ljsf;
s_ b'/b[li6
;g\ @)#) ;Dddf s0ff{nL k|b]zsf ;a} tKsf / txdf u'0f:t/Lo, e/kbf]{ / ;j{;'ne ;]jf
;'ljwf k|fKt ug]{ ef}lts k'jf{wf/ k|0ffnLx?sf] ljsf; ug]{ .

v_ nIo
cjsf] !) jif{ cyf{t lj=;+= @)*^ s0ff{nL k|b]zsf ;j} 3/df ljB't, @$ 306] u'0f:tl/o
vfg]kfgL tyf kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg, Plss[t u'0f:t/Lo jl:t ljsf;, Ps 306fsf] b'/Ldf
;'ljwf ;DkGg emf]n'Fu] k'n / lt ;j} ljsf;nfO{ Jojl:yt tyf lgoudg ug]{ O{lGhlgol/Ë,
ljlQo jf ;fj{hlgs vl/b ljqmL P]g, lgod, dfkb08 / lgb]{lzsf tof/ ug]{ .
u_ /0fgLlt
sl/j # vj{ a/fa/sf] j}b]lzs nufgL, ;+3, k|b]z / :yflgo txsf] ;dGjosf/L nufgL
tyf of]hgfaf6 k|b]z /fhwflgaf6 kflnsfsf] s]Gb| hf]8g] ;8s lgdf{0f, ljB't pTkfbg ul/
lgof{t, @) k|ltzt j}slNks phf{sf] ljsf;, ;j} :yfgLo txdf cfwf/e't ljsf;sf] k'jf{wf/
tof/, pBf]u tyf ko{6g ljsf;sf] nflu ;Defljt ef}lts k'jf{wf/sf] tof/L ug]{ .
3_ of]hgf M
;'v]{t, h'Dnf / rf}/hxf/Ldf oftfoft Joj:yfkg sfof{no :yfkgf, 6'ljg lj:yfkg u/L %))
j6f emf]n'ª\u] k'n lgdf{0f, hnljB't cfof]hgfx?sf] l8lkcf/ tof/ ul/ #–% jif{ leq lgdf{0f
sfo{ ;DkGg, % jif{ leqdf ;'/lIft j;f]jf;sf] ;'lglZrt ug]{ .
ª_ k|d'v pknlAw ;"rs

KPI

M

;'rgf k|ljwLsf] dfWodaf6 of]hgf tyf cGo sfo{x?sf] cg'udg ug]{ .
६.

;'zf;g, ;dGjo / sfg'g
s_ b'/b[li6
gful/s s]lGb|t, :j5, hjfkmb]xL, k|ljlw lgb]{lzt / zf;lso Joj:yf .
v_ nIo
sfg'gL /fHo

व्यिस्िाको]

l;4fGtaf6 lgb]{lzt x'b} ljsf;,सुरक्षा / ;dj]zL cfly{s j[l4sf] nflu

s0ff{nLaf;L k|Tofe'tL u/fpg], zf;lso gjkj{tgaf6 s0ff{nL ljsf; k|0ffnL Joj:yf ug]{ .

u_ /0fgLlt
sfg'gsf] lgdf{0f ul/ ;:yfut ;+/rgfsf] lgdf{0f, ljB'lto z';f;g, cfwf/e"t ;j]{If0f tyf ;|f]t
gS;fª\sg, If]qflwsf/sf] gS;fª\sg ug]{ .
3_ cj;/
k|b]z ;/sf/sf] k|ltjwtf, /fHosf] k'g{;+/rgf -gofF ;+ljwfg_, k|ljlwsf] pknAwtf .
ª_ r'gf}tL
;+3, k|b]z / :yflgo ;/sf/sf] sfo{ lhDd]jf/L ;DalGw ;+l3o sfg'g xfn;Dd gag]sf], cfwf/e"t
;j]{If0f tyf ;|f]t gS;fª\sg cefj /x]sf] .
गनश्कषामा: मानगनय मुख्य मन्न्त्र एिं योजना आयोगको अध्क्षयको मन्तव्य (१ घण्टा ०९ गमनेटको)
मन्तव्यको सरांश
कर्ाालीको यिाातताको विषयमा केही विज्ञले स्ियम कर्ााली भ्रमर् गरे र, केहीले अनलाईनमा राखेका गभगडयो
ु न्ु छ भन्ने कुरामा मुख्य मन्न्त्र तिा योजना आयोगका
तिा फोटाहरु हेरेर त केहीले सुनेर पगन जानकार हुनह
अध्यक्ष विस्िस्त भएको भन्दै विषय तफा प्रिेश गुन ाु भएको गियो । विज्ञहरुको प्रस्तुगत र समग्र विषय िस्तुलाई
मध्यनजर गदै समग्र कर्ाालीको विकासमा मुख्य मन्न्त्रले व्यत्त गनुभ
ा एको विषय तिा आशयलाई सं न्क्षप्तमा गनम्न
अनुसार प्रस्तुत गररएको छ ।
•

मुख्य मन्न्त्रलाई यस प्रदे शको विकासको हुटहुटी रहेको ।

•

यो प्रदे श विकासका हरे क सुचांकमा न्युन त्यसमा पगन घट्दो क्रममा रहेको ।

•

न्चनीया जनताको रावियताको प्रसं ग सवहत यस प्रदे शका जनताको रावियता तुलना गदै विज्ञहरुलाई
जनताको मानगसकतामा पररिातन गुन ाु एक च ुनौती रहेको ।

•

सं स्कृगतक क्रान्न्त विना आगिाक क्रान्न्त असम्भि प्रायः हुने भएको हुदााँ कर्ााली प्रदे शको पवहलो काया
भनेको सं स्कृगतक क्रान्न्त दोस्रो आगिाक क्रान्न्त हुनपु ने ।

•

यसै गरी कर्ाालीको अकााेे काया भनेको व्यन्क्त तिा समाजको नैगतकताको विकास हुनपु ने ।

•

अरुको दे शको जस्तो विकासको नमुना होइन्, अनुसंिानको आिारमा कर्ााली विकासको मोडल तयार
गनुा पने।प्रयोगमा आएको प्रविगि तिा विकास मोडलको विषयमा बहस र छलफल गरररहनु नपने
विचार व्यत्त गनुभ
ा यो ।

•

विकासको योजना मोडलहरु यस्ता हुन ु प¥यो वक जसले हाम्रा औशत आयु िृवद्ध होस्, स्िागन स्रोत र
सािनको प्राकृगतकमैगत्र उपभोग होस्, आगिाक िृवद्ध, प्रगत व्यन्क्त आय २१०० डलर पुगोस्, जनता सुखी
र खुसी होउन, पयाटन विकास होस् आदी ।

•

कर्ााली प्रदे श विकासका लागग खागल र ठू लो जगमन गलएर प्रगतक्षारत रहेको।

•

उमेरमा है न मानगसकता र गगतमा तयार भएकाहरुलाई युिा भन्ने जसबाट दुर् त विकासको गगत तयार
गरोस् भन्ने उहााँको अगभव्यन्त्त गियो।

•

कर्ाालीलाई गररिीको ट्याक लगाईएको छ। त्यसै ले मानगसकता पगन माग्ने भएको छ। बजेट नभएर
कर्ाालीको विकास नभएको होइन् , मानगसकताबाट उन्ब्जयको कुसं स्कारका कारर् विकासमा अिरोि
भएको हो।

•

प्रदे शको योजनाहरु िोरै तर ठू ला नमुना योजना गनमाार् गनुा पने भनाइ रहेको।

•

प्रयोग भएको प्रविगि र योजनाको बारे मा बहस गनुक
ा ो औन्चत्य नरहेको।

•

अरुले गरे को कायाको लागग बहस नगरौं, नयााँ अनुसंिानहरुको लागग बहस गरौं ।

•

विज्ञहरुको उच्च करद गने।

•

प्रदे शको नीगत तिा कायाक्रम अनुसार विकास गना आउने सं घ सं स्िाहरुलाई स्िागत छ।

•

अिको विकास मोडल द्धए आिारमा हुनपु ने।

•

पयाटनको विकास गने।

•

सं घ, प्रदे श, स्िागनय तह बुझाइमा स्पि नभएसम्म विकासको गगत हुदैन।

