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dGtJo

cfd"n kl/jt{gsf] nflu ePsf] hgo'4, hgcfGbf]ng / ljz]iftM s0ff{nL k|b]z :yfkgfy{ ePsf] cfGbf]ngsf] 
hudf s0ff{nL k|b]z lgdf{0f ePsf] xf] . xfdL ;ª\3Lotf sfof{Gjogsf] k|f/lDes cj:yfdf 5f}F . xfd|f ;fd' hgtfsf 
ck]Iffx¿ w]/} 5g\ . ;Lldt ;|f]t / ;fwgsf] aLraf6 gofF ;ª\sNksf ;fy ;a}vfn] ;+/rgfx¿sf] Joj:yfkg ug{' 
kg{]5 . oxL Joj:yfkg ug{ / ;d[l4sf] ofqf to ug{sf nflu of]hgfa4 kxnsbdLsf] cfjZostf kg{] ePsfn] 
s0ff{nL k|b]zsf] k|yd k~rjifL{o of]hgfsf] cfwf/–kq tof/ eO{ k|sfzg x'Fbf dnfO{ v';L nfu]sf] 5 . 

s0ff{nL k|b]zsf b; lhNnfsf] j:t'ut cfjZostf, hgtfsf] rfxgf / ;lxbx¿sf cw'/f ;kgf k"/f ug{] 
P]ltxfl;s lhDd]jf/L xfdLnfO{ k|fKt ePsf] 5 . ljutsf ljsf;] cEof;x¿ s0ff{nLd}qL x'g g;Sbf ;a}vfn] tYofËdf 
k5fl8 kg{' k/]sf] tLtf] oyfy{ xfdL;fd' 5 . ljsf; lgdf{0fdf cfÇg} kxnsbdL / lg0f{osf] ef/L dxŒj /xg] ePsfn] 
s0ff{nL k|b]z of]hgf cfof]un] lgs} ldlxg]t u/L ;a} lhNnf / kflnsf tyf ;/f]sf/jfnfsf] ;'emfj tyf dfu{lgb{]zgnfO{ 
;d]6]sf] 5 . cfÇgf] cfjZostfsf] cfwf/df k|flydstfx¿ to u/]sf] 5 . ;d[4 s0ff{nL ;'vf/L s0ff{nLjf;L agfpg] 
bL3{sfnLg ;f]Fr sfof{Gjog ug{ s0ff{nL k|b]zsf] k|yd k~rjifL{o of]hgfn] ;fdflhs Gofo;lxt lbuf], km/flsnf] / 
tLj| ljsf; ug{] ;f]Fr /fv]sf] 5 . o; cjlwdf k|b]z ;/sf/n] lzIff, :jf:Yo, pTkfbg / /f]huf/, To;sf nflu 
k"jf{wf/ lgdf{0f ug{] uGtJo ;d]t ls6fg u/]sf] 5 . 

j:t'jfbL of]hgf lgdf{0f eof] eg] sfof{Gjogof]Uo of]hgf aGg ;Dej x'G5 . sfof{Gjogof]Uo of]hgf aGof] eg] dfq 
k|efjsf/L sfof{Gjog / ljsf;sf] k|ltkmn b]Vg kfOg] x'G5 . ;f]sf] cfwf/df ah]6sf] Joj:yf / glthfd'vL cg'udg 
tyf d"NofËg eO{ ;'zf;g sfod ug{ ;lsG5 . s0ff{nLsf] ;d[l4 / ;'vf/Lsf ;"rsx¿ klg lgdf{0f ePsf 5g\ . 
of]hgfnfO{ sfof{Gjog ug{sf nflu k|b]z ;/sf/n] ;+3 / :yfgLo txsf ;fy} lghL, ;xsf/L, gful/s ;dfh, ljsf; 
;fem]bf/ tyf cGo ;/f]sf/jfnfx¿;Fu ;dGjo, ;xsfo{ / ;xhLs/0f ug{] g} 5 . 

cGtdf, o;vfn] kxnsbdL lngsf nflu 7f]; cfwf/ tof/ ug{] of]hgf cfof]usf kbflwsf/Lx¿nfO{ ljz]if 
wGojfb lbg rfxG5' . o:t} ;a} dGqfnosf dGqL, ;lrj tyf of]hgf dxfzfvf k|d'v nufot sd{rf/L tyf lj1 
dxfg'efj ;a}nfO{ xflb{s wGojfb 1fkg ug{ rfxG5' . o;sf ;fy} k|b]z ;efsf dfggLo ;b:ox¿, s0ff{nL lj1 
;d"x, lhNnf ;dGjo ;ldltsf k|d'v–pkk|d'v, gu/kflnsfsf d]o/–pkd]o/, ufpFkflnsfsf cWoIf–pkfWoIf tyf 
;/f]sf/jfnfx¿k|lt cfef/ JoQm ug{ rfxG5' . o; of]hgfdf pknAw ;|f]t ;fwgsf] e/k"/ pkof]u u/]/ cfd gful/sn] 
k|ToIf cg'e"t ug{ kfpg] u/L of]hgfx¿ ;~rfng eO{ lbuf] ljsf;sf] cfwf/ to ePsf] ¿kdf x]g{ kfOg]5 eGg] ljZjf; 
lnPsf] 5' . 

d'VodGqL
s0ff{nL k|b]z, ;'v{]t

========================
dx]Gb| axfb'/ zfxL



k|fSyg

s0ff{nL k|b]z of]hgf cfof]un] Ps jif{sf] lg/Gt/ k|of;kl5 s0ff{nL k|b]zsf] k|yd cfjlws of]hgfsf] cfwf/–
kq tof/ u/L k|sflzt ug{ nfu]sf]df v';L dxz'; u/]sf] 5' . hgtfsf] alnbfgL / ;ª\3if{af6 :yflkt s0ff{nL k|b]z 
kof{Kt k|fs[lts ;|f]t ;fwgx¿ / t'ngfTds nfesf If]qx¿ ePsf sf/0f k|r"/ cfly{s ;Defjgf ePsf] k|b]z xf] . 
t/ klg ljutdf of]hgfj4 cfly{s ljsf;sf] cefjsf sf/0f of] k|b]zsf ;fdflhs, cfly{s / ef}lts k"jf{wf/sf 
;"rsx¿ lgs} kl5 /x]sf 5g\ . o;dfly 7"nf] / hl6n e"uf]n, kof{j/0fLo / h}ljs ljljwtf /x]sf] of] k|b]zdf 
ljsf;sf] alnof] hu v8f u/L s0ff{nL k|b]z ;/sf/sf] ;d[4 s0ff{nL M ;'vf/L s0ff{nLjf;Lsf] ;f]Fr ;fsf/ kfg{ 
Ps pTs[i6, Jojxfl/s / b'/bzL{ cfjlws of]hgf jfG5gLo x'G5 . 

s0ff{nL k|b]zsf] ljsf;sf nflu cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqfno / s0ff{nL k|b]z of]hgf cfof]usf sfdx¿ 
cGof]cfl>t / kl/k'/s /x]sf 5g\ . k|b]z of]hgf cfof]usf nflu cy{ dGqfnosf] e"ldsf ;+of]hgsf/L /x]sf] / of] 
cfly{s of]hgf dGqfno klg ePsfn] k|yd cfjlws of]hgfsf] of] cfwf/–kq xfd|f nflu ljz]if dxŒj /fVb5 .

s0ff{nL k|b]z ;/sf/sf] lgb{]zg adf]lhd s0ff{nL k|b]z of]hgf cfof]un] k|yd cfjlws of]hgf lgdf{0fsf nflu 
cfwf/e"t tof/Lx¿ k"/f ul/;s]sf] lyof] . t/ kl5 s0ff{nL k|b]z ;/sf/, /fli6«o of]hgf cfof]u / s0ff{nL k|b]z of]hgf 
cfof]usf] ;Nnfx adf]lhd cfwf/–kq lgsfn]/ k~rjifL{o of]hgfdf hfFbf k|b]zsf] k|yd cfjlws of]hgfnfO{ ;d'Ggt 
/ /fd|f] agfpg ;lsg] lgisif{ lgsfn]/ g} of] cfwf/–kq k|sflzt ug{ nfu]sf] xf] . s0ff{nL k|b]zsf] k|yd cfjlws 
k~rjifL{o of]hgf lgdf{0fsf nflu k|b]z of]hgf cfof]un] k|b]zsf bzcf]6} lhNnfdf o;sf] k"j{jtL{ vfsf k|:t't u/L 
;'emfjx¿ ;ª\sng u/]sf] 5 . cfwf/–kqsf ;f]Fr, nIo, p2]Zo, /0fgLlt tyf sfo{gLltx¿ tof/Lsf nflu Jofks 
dGqfnonut 5nkmn eO{ ljifout of]ubfg ePsf 5g\ . cfwf/–kqsf] d:of}bf k|b]z ljsf; kl/ifb\df klg k|:t't eO{ 
k|fKt dfu{ lgb{]zgx?nfO{ ;d]6L yk kl/:s[t ul/Psf] 5 .   

of] cfwf/–kqsf] d:of}bf dfly ;+of]hg, n]vg, k'gn]{vg / kl/dfh{gsf nflu cxf]/fq vl6P/ sfd ug{] s0ff{nL 
k|b]z of]hgf cfof]usf kbflwsf/Lx?, dGqfnosf ;lrjx¿ / k|fljlws ;xof]u ug{] cGo ;fyLx¿ wGojfbsf kfq 
x'g'x'G5 . s0ff{nL k|b]z ;/sf/sf] k|yd k~rjifL{o of]hgfsf] of] cfwf/–kq s0ff{nL k|b]zsf] ljsf;sf nflu Ps 
sf]z]9'Íf ;fljt x'g] cfzf /fv]sf] 5' . 

dfggLo dGqL

======================
k|sfz Hjfnf

k|b]z ;/sf/

cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqfno
s0ff{nL k|b]z, ;'v{]t



e"ldsf

xfdL ;a}sf] rfxgf eg]s} ;Eo, ;';+:s[t, ljsl;t / ;d[4 s0ff{nL g} xf] . k|s[ltk|bQ k|b]zsf clåtLo ;|f]t 
/ ;fwgx¿sf] ;+/If0f, ;b'kof]u / k|j4{g ub{} xfd|f] bL3{sfnLg ;f]Fr cyf{t æ;d[4 s0ff{nL M ;'vf/L s0ff{nLjf;LÆ 
eGg] kl/sNkgfnfO{ ;fsf/ t'Nofpg s0ff{nLsf] klxnf] k~rjifL{o of]hgf lgdf{0f ub{} ubf{ of] cfwf/–kq tof/ ul/Psf] 
5 . ;+ljwfgsf] efjgfcg';f/ ;fj{hlgs, lghL, ;xsf/L, ;d'bfo / Jofks hg;xeflutf ;lxtsf] ;+o'Qm k|of;af6 
o; k|b]zsf] lbuf], pRr, tLj| / km/flsnf] ;dGoflos ljsf; u/L ;dtfd"ns / ;d[4 s0ff{nL k|b]z lgdf{0f ug{ ;xL 
of]hgfx¿sf] 5gf}6 / ltgLx¿sf] k|efjsf/L sfof{Gjog g} xf] . efiff, wd{, snf, ;+:s[lt / k|fs[lts ;Dkbfsf] e/Lk"0f{ 
s0ff{nL s]jn ef}lts, cfly{s / ;fdflhs ljsf;sf ;"rsfª\sx¿df k5fl8 /x]sf x'gfn] ;jf{ÍL0f ljsf;sf nflu 
of] klxnf] k~rjifL{o of]hgfsf] cfwf/kq sf]if]9'Íf ;fljt x'g]5 . cfwf/kqdf klxnf] k~rjifL{o of]hgfsf] cfwf/ 
dfq to ul/Psf] 5}g, bL3{sfnLg ;f]Frsf ;fy casf] @% jif{df cyf{t lj=;+= @!)) ;Dddf xfd|f] k|b]zsf] ljsf;sf] 
dfglrq ;d]t sf]l/Psf] 5 . bL3{sfnLg ;f]Frsf] dfu{lrq to ul/Psf] 5, h;cg';f/ xfnsf] s0ff{nLjf;Lsf] k|ltJolQm 
jflif{s cfo ^)^ cd]l/sL 8n/af6 casf] kfFr jif{df cyf{t lj=;+= @)*)÷)*! df !!$& cd]l/sL 8n/ k'¥ofpg] / 
cf=j= @!))÷@))! df jflif{s k|ltJolQm cfo !),))) k'¥ofpg] nIo ls6fg ul/Psf] 5 . ;fdflhs Gofodf cfwfl/t 
;dfj]zL, ;Gt'lnt / lbuf] ljsf;sf nflu u'0f:t/sf k"jf{wf/ dfkm{t pRr / tLj| cfly{s j[l4 u/L ;d[4 / ;'vf/Lsf 
nIox¿ lgwf{/0f ul/Psf] 5 . k|b]zsf] bL3{sfnLg ;f]Fr, nIo / p2]Zo k"/f ug{ bL3{sfnLg /0fgLlt / kl/df0ffTds 
nIox¿ ;d]t k|If]k0f ul/Psf] 5 . s0ff{nL k|b]z hn;|f]tsf] wgL ePsfn] hnljB'tnfO{ ljsf;sf] k|d'v ;Djfxssf] 
¿kdf lnOPsf] 5 / xl/t cy{tGq s0ff{nL ljsf;sf] d"ndGqsf] ¿kdf c+lusf/ ul/Psf] 5 . s0ff{nL k|b]zsf] k|yd 
k~rjifL{o of]hgf -cf=j= @)&^÷)&&–@)*)÷)*!_ lgdf{0fsf] yfngL ubf{ s0ff{nLsf] jt{dfg cj:yfsf] ljZn]if0f 
vf;u/L ;an kIf, sdhf]/ kIf, r'gf}tL / cj;/x¿sf] lgSof{}n u/L of] of]hgfsf] cfjZostf, dfu{bz{s l;4fGtx¿, 
k|fyldstfx¿, ;f]Fr, nIo, p2]Zo, kl/df0ffTds nIo / /0fgLltx¿ to ul/Psf 5g\ .

k|yd k~rjifL{o of]hgfn] kfFr jif{sf] cfly{s j[l4b/ cfwf/ jif{ @)&%÷)&^ df %=& k|ltztaf6 of] cfly{s 
jif{df (=( k|ltzt k'¥ofpg] nIo /fv]sf] 5, h;sf] nflu ;fj{hlgs vr{ slDtdf &% k|ltzt x'g'kg{]5 . o;}u/L 
cfpg] cfly{s jif{ @)&&÷)&* df !#=# k|ltzt cfly{s j[l4b/ xfl;n ug{'kg{]5 eg] @)&*÷)&( df !%=& k|ltzt, 
@)&(÷)*) df !&=( / @)*)÷)*! df !*=* k|ltztsf] cfly{s j[l4 u/L kfFr jif{sf] cf}ift !$=( k|ltzt k'¥ofpg' 
5 . ta dfq} s0ff{nL k|b]zsf] cfwf/ jif{ @)&%÷)&^ sf] s'n ufx{:Yo pTkfbg !!(=@^ ca{af6 @$!=)! ca{ k'¥ofpg 
;lsG5 / k|ltJolQm jflif{s cfo !!$& cd]l/sL 8n/ xfl;n ug{ ;lsG5 . o;sf lgldQ %@!=$& ca{sf] nufgL 
cfjZos k5{ . h;dWo] s[lifdf (&=!% ca{, pBf]udf @#%=*! ca{ / ;]jf If]qdf !**=%! ca{sf] k|If]k0f ul/Psf] 
5 . o;sf lgldQ ;fj{hlgs If]qaf6 x'g] nufgL %#=^^ k|ltzt, lghL If]qaf6 $@=^% k|ltzt / ;xsf/L If]qaf6 #=^( 
k|ltzt nufgLsf] cg'dfg ul/Psf] x'Fbf ;/sf/sf] P]g sfg'g, gLlt, lgod agfpg] dfq geP/ ljsf;sf] 7"nf] lx:;fdf 
cxd\ e"ldsf /xg] 5 . ;fj{hlgs If]qaf6 x'g] nufgL @&(=*@ ca{df !)*=@) ;+3n], !#)=%@ ca{ k|b]z ;/sf/n] / 
$!=!) ca{ :yfgLo txn] ug{'kg{] x'G5 . o;sf/0f ;+ljwfgdf Joj:yf ePcg';f/ tLg} txsf] aLrdf ;dGjo, ;xsfo{ 
/ ;fem]bf/L Pjd\ Psn clwsf/sf k|of]ux¿ hgk]lIft 9Ín] ul/g' kb{5 .

of] cfwf/kqn] bzcf]6f kl/R5]bdf klxnf] kl/R5]b k|b]zsf] kl/ro / cj:yf / bf]>f]df s0ff{nL ;f]Fr @!)) 
clg afFsL cf7cf]6f kl/R5]b k|yd k~rjifL{o of]hgf vf;u/L ljQLo cj:yf, k"jf{wf/ If]q, ;fdflhs If]q, cfly{s 

pkfWoIf

k|b]z ;/sf/

s0ff{nL k|b]z of]hgf cfof]u
jL/]Gb|gu/, ;'v{]t



If]q, pBf]u, jf0fLHo tyf cfk"lt{, ;'zf;g, ul/aL lgjf/0f nufotsf cGt/;DalGwt ljifox¿ / of]hgf sfof{Gjog / 
cg'udg tyf d"NofËg /x]sf 5g\ .

of] cfwf/kq tof/ ug{ s0ff{nL k|b]z of]hgf cfof]un] ;j{k|yd of]hgf;Fu ;DalGwt ljifout lj1nfO{ af]nfP/ 
b'O{lbg] sfo{zfnf uf]i7L u/L To;sf cfwf/df cjwf/0ff kq lgdf{0f u/L s0ff{nL k|b]z ;/sf/af6 :jLs[t u/fO{ 
;s]kl5 k|b]zsf bzcf]6} lhNnfdf 5nkmn / ;'emfj ;Ëng u/L ;f]Fr, nIo, p2]Zo, /0fgLlt tyf sfo{gLlt tof/ u/L 
ljifout dGqfno;Fu 3lge"t 5nkmn / n]vg sfo{df ;xefuL x'g'sf ;fy} s0ff{nL k|b]z ;/sf/n] u7g u/]sf] lj1 
;d"xsf] aLrdf k|:t't u/L dxŒjk"0f{ ;'emfj ;Ëng ub{} kl/is[t ul/Psf] cfwf/kq k|b]z ljsf; kl/ifb\df k|:t't eO{ 
k|fKt dfu{bz{gnfO{ ;d]t ;d]6]/ tof/ ePsf]÷ul/Psf] 5 . of] cfwf/kq sfo{qmd / glthf vfsf pNn]v u/L k|b]zsf] 
k|yd k~rjifL{o of]hgf klg tof/ eO/x]sf]n] o;sf] cWoog u/L yk ;Nnfx ;'emfj ;DalGwt ;/f]sf/jfnfx¿n] 
cfof]unfO{ lbO{ ;xof]u ul/lbg x'g ;d]t cg'/f]w ul/G5 . 

of]hgf th{'df hlQsf] dxŒjk"0f{ 5, Tof] eGbf a9L sfof{Gjog ePsfn] ;xL of]hgfsf] 5gf}6 / k|efjsf/L 
sfof{Gjogdf ;a}sf] Wofg k'Ug h?/L 5 . xfd|f] k|b]z c¿ k|b]zsf] t'ngfdf ljsf;df lgs} kl5 k/]sfn] c¿ lx8] k'U5g\, 
xfdL eg] bf}8g' k5{ . k|b]zsf] k"FhLut vr{ x/]s jif{ *) k|ltzt eGbf a9L x'g] u/L ;ª\sNksf ;fy ;/sf/, lghL If]q, 
;xsf/L, ;d'bfo / cfd gful/s cl3 a9f}F . xfd|f] k|b]z ;a}eGbf ;d[4 k|b]z aGg]df s'g} zËf 5}g . PSn} lx8\bf sxLF 
k'lub}g, ;Fu} lxF8\bf ljsf;sf] lzv/ r'Dg ;lsG5 . To;}n] ;ª\3, k|b]z / :yfgLo tx aLrsf] ;dGjo / ;xsfo{nfO{ 
cfTd;fy u/L of]hgf cfof]un] tof/ u/]sf] klxnf] k~rjifL{o of]hgfnfO{ ;kmn t'Nofcf}F . ;a}sf] ;xof]usf] k"0f{ e/f];f 
;lxt ;d[4 s0ff{nL ;'vf/L s0ff{nLjf;L eGg] xfd|f] bL3{sfnLg ;f]Fr ;a}n] ;fsf/ kf/f}F .

of] cfwf/kq tof/ ubf{ dxŒjk"0f{ dfu{bz{g lbg'x'g] dfggLo k|b]z k|d'v, d'VodGqL tyf of]hgf cfof]usf cWoIf, 
/fli6«o of]hgf cfof]usf pkfWoIf, s0ff{nL k|b]zsf k|ltlglw ;ef tyf /fli6«o ;efsf ;b:o, k|b]z ;efsf ;efd'v 
tyf pk;efd'v, k|b]z ;/sf/sfdGqLx¿, k|b]z ;ef k|ltkIfL bnsf g]tf, k|b]z ;efsf ljleGg ;ldltsf cWoIfx¿, 
k|b]z ;efsf ;b:ox¿, s0ff{nL k|b]z x]g{] /fli6«o of]hgf cfof]usf ;b:o, s0ff{nL k|b]z ljsf; kl/ifb\sf ;b:ox¿, 
lghL, ;xsf/L tyf u}/;/sf/L ;ª\3–;+:yfx¿ ;a}nfO{ xflb{s wGojfb tyf s[t1tf JoQm ug{ rfxG5' .

of] cfwf/kq tof/ ubf{ cxf]/fq sfd ug{] s0ff{nL k|b]z of]hgf cfof]usf ;b:ox¿, k|d'v ;lrj, ;b:o ;lrj, 
dGqfnosf ;lrjx¿, /fli6«o of]hgf cfof]usf lj1 sd{rf/Lx¿, s0ff{nL k|b]z of]hgf cfof]usf sd{rf/Lx¿, k|b]z 
dGqfno of]hgf dxfzfvf Pjd\ ljleGg zfvfsf sd{rf/Lx¿, ;d'Gglt g]kfnsf lj1x¿ / cGo ;a} ;a} ;xof]uL 
dxfg'efjx¿nfO{ x[bob]lv g} cfef/ tyf wGojfb lbg rfxG5' . 

         ==============================
         k|f=8f= k'0ok|;fb /]UdL



s0ff{nL k|b]z of]hgf cfof]u

dfggLo d'VodGqL >L dx]Gb| axfb'/ zfxL     cWoIf

dfggLo k|f=8f= k'0ok|;fb /]UdL      pkfWoIf

dfggLo 8f= bLk]Gb| /f]sfof       ;b:o

dfggLo >L of]u]Gb| axfb'/ zfxL      ;b:o

>L s]jn k|;fb e08f/L, k|d'v ;lrj, k|b]z ;/sf/     ;b:o -kb]g_

>L lji0f'k|;fb g]kfn, ;lrj, cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqfno   ;b:o ;lrj
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परिच्छेद-१ 
परिचय 

१.१  पषृ्ठभमूि 

इमिहासिा कर्ााली एक शक्तिशाली ि सिदृ्ध िाज्य मियो । बाह्रौँ शिाब्दीिा नागिाजले पाल िाज्य 
क्तजिेपमछ आफ्नो िाजधानीको नाि क्तशजा िाखेका मिए । खस ् िाजधानी क्तशजा नेपाली भाषा संस्कृमिको 
उद् गिस्िलको रुपिा क्तिमनन्छ । यो िाज्य १३औ ँशिाब्दीिा पूर्ा गोखाा, पक्तिि काक्तमििको लद्दाख, उत्ति 
भोटको गगुे ि दक्तिर्िा लखनऊको गोििी नदीसम्ि पगुेको मियो । कर्ााली नदी आसपास हुुँदै िीनको 
गगुे, बिुाङ्गबाट हमु्ला, जमु्ला, दलु्ल,ु सखेुि हुुँदै दक्तिर्िा भाििसम्ि आर्िजार्ि हनेु व्यापारिक िेशि-िागाले 
अिा-र्ाक्तर्ज्य िेत्रिा ख्यामि प्राप् ि गिी त्यसबेला सिदृ्धद्ध हामसल गिेको   मियो ।  

मसुँजाको िाजाका रूपिा िेददनी बिााको उदय भएपमछ उनले ित्कालीन जमु्ला िाज्यलाई पाुँि भागिा 
बाुँडेका मिए । जसअनसुाि जगिीपिु (जाजिकोट) लाई आफूसुँग िाखे, पूर्ापद्धिको रुकुि िाइला भाइ 
पीिाम्बि, दक्तिर् सािाकोट (सल्यान) साद्धहला भाइ सिेुरु, पक्तिि द्धर्लासपिु (दैलेख) कान्छा भाइ संसािी 
बिाा ि उत्तिको जमु्ला ज्र्ाइुँ बमलिाज शाहीलाई ददएका मिए । त्यसबेला खाुँडािक्र (िान्ि) को िाजा 
िलय बि मिए । द्धर्.सं.१८४६ िा जमु्ला िाज्य नेपाल एकीकिर्िा गामभएपमछ केन्रीय सत्ताबाट ओझेलिा 
पना गई कर्ााली िेत्र आमिाक, सािाक्तजक रुपिा पमछ पदै गएको देक्तखन्छ । 

ित्कालीन शासकहरूले खस िाज्यको मसुँजालाइा आमिाक ििा व्यापारिक केन्र ि दलु्ललुाई प्रशासमनक 
केन्रका रुपिा द्धर्कास गिेको पाइन्छ । अद्धहलेका ठूला द्धर्कमसि िलुकुहरूले आमिाक ििा प्रशासमनक 
िाजधानी छुिाछुिै सहिलाइा कायि गने िोडलको प्रयोग ११औ ँशिाव्दीिा कर्ाालीिा भइसकेको मियो । 
यस्िै कर्ाालीिा सािदु्धहक द्धर्कासको लािो पिम्पिा िहेको छ । सािदु्धहक पशपुालन, धिा भकािी, नोिा, 
क्तखक्तम्ि, पिा, सािदु्धहक उत्पादन ि व्यापाि जस्िा आत्िमनभाििािूखी अ्यासहरू यसका उदाहिर्हरू हनु ्। 
दलु्लकुो प्रािीन कीमिास्िम्भ िध्ययगुीन नेपालको एक ऐमिहामसक प्रिार् हो ।  

नेपालिा जनयदु्ध, जनआन्दोलन, िधेश आन्दोलन ि द्धर्शेष कर्ााली प्रदेश स्िापनािा भएको आन्दोलनपमछ 
जािी भएको नेपालको संद्धर्धान २०७२ पम िाि गठन भएका सािओटा प्रदेश िध्ये कर्ााली पमन एक  

हो । हमु्ला, िगु,ु जमु्ला, डोल्पा, कामलकोट, दैलेख, जाजिकोट, पक्तिि रुकुि, सल्यान ि सखेुि गिी दशओटा 
क्तजल्लालाई सिेटेि यो प्रदेश मनिाार् भएको छ । सखेुि िाजधानी भएको यस प्रदेशको मसिाना उत्तििा 
मित्रिाष्ट्र िीन, पक्तिििा सदुिु पक्तिि प्रदेश, दक्तिर्िा प्रदेश नं.५ ि पूर्ािा प्रदेश नं.५ ििा गण्डकी प्रदेश 
पदाछ । 

संद्धर्धानले सबै प्रकािका द्धर्भेदहरूको अन्त्य गदै सिानपुामिक, सिारे्शी ि सहभामगिाको मसद्धान्िको 
धिािलिा टेकेि ददगो शाक्तन्ि, द्धर्कास ििा सिदृ्धद्ध एर्ि ्असल शासनको िाध्यिद्वािा आमिाक सिानिा, 
सिदृ्धद्ध ििा सािाक्तजक न्यायिा आधारिि सििािूलक सिाजको परिकल्पना गिेको छ  । सािाक्तजक 
न्यायको िाध्यिबाट लोककल्यार्कािी िाज्यको स्िापना गने, सार्ाजमनक, मनजी ि सहकािी िेत्रको 
सहभामगिािा साधन ि स्रोिको अमधकिि परििालन गिी िीव्र आमिाक बकृ्तध्द हामसल गदै ददगो आमिाक 
द्धर्कास गने ििा प्राप् ि उपलक्तब्धको न्यायोक्तिि द्धर्ििर् गिी आमिाक असिानिाको अन्त्य गदै शोषर्िद्धहि 
सिाजको मनिाार् गना िाद्धष्ट्रय अिािन्त्रलाइा आत्िमनभाि, स्र्िन्त्र ि उन्निशील बनाई सिाजर्ादउन्िखु, 
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स्र्िन्त्र ि सिदृ्ध अिािन्त्रको द्धर्कास गने उदे्दमय िाखेको छ । संद्धर्धानले मनददाष्ट गिेको यही बाटोिा अक्ति 
बढन नेपाल सिकाि पन्रौँ पञ्चर्षीय योजना मनिाार्को क्रििा छ भने कर्ााली प्रदेश सिकाि प्रिि 
पञ्चर्षीय योजना मनिाार्िा जटेुको छ । 

द्धर्.सं. २०१३ सालबाट नेपालिा आर्मधक योजना िाफा ि द्धर्कास कायाान्र्यन गना िामलयो । यस बीििा 
१४ ओटा आर्मधक योजनाहरू कायाान्यनिा आएिा पमन यसबाट कर्ाालीर्ासीले द्धर्कासको खासै प्रमिफल 
प्राप् ि गना नसकेको ि द्धर्कास सूिकाङ्किा अरु प्रदेशभन्दा पछामड िहेको िीिो यिािालाई बदल्न ुअद्धहलेको 
आर्मयकिा हो । 

नेपाल सिकािले सिदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली बनाउने िाद्धष्ट्रय लक्ष्य मनधाािर् गिेअनरुुप आफ्नो नीमि ििा 
कायाक्रि ि द्धर्मभन्न दस्िारे्जहरूिा नागरिकहरूको सिदृ्धद्धको िाहना पूिा गने सङ् कल्प गरििहेको 
परिप्रके्ष्यिा कर्ााली प्रदेश सिकािले 'सिदृ्ध कर्ााली, सखुािी कर्ाालीर्ासी' भन्ने दीिाकालीन सोँि िाखेको  

छ । यही दीिाकालीन सोँिलाई िध्यनजि गदै आर्मधक योजना मनिाार् गिी ददगो, फिाद्धकलो ि िीव्र 
आमिाक द्धर्कासद्बािा आमिाक, सािाक्तजक ि साुँस्कृमिक रुपान्ििर्का लामग प्रदेश सिकाि ृढढ सङ् कक्तल्पि  

छ । गरु्स्ििीय ि र्ािार्िर्िैत्री भौमिक पूर्ााधाि, व्यार्साद्धयक क्तशिा, स्र्ास््यिा सर्ासलुभ पहुुँि, भिपदो 
सािाक्तजक सिुिा, उत्पादन ि िोजगािीिा बकृ्तध्द, िलुनात्िक लाभका प्राकृमिक स्रोिहरूको सदपुयोग, पयाा-
पयाटनको द्धर्स्िाि ि द्धर्कास एर्ि ्कर्ाालीको अदद्बिीय भाषा, संस्कृमि ि कलाको सम्बद्धान गनाका लामग यो 
प्रिि पञ् िर्षीय योजनाको आधािपत्र ियाि गरिएको छ ।  

 

१.२  भौगोमलक अर्स्िा 
कर्ााली प्रदेशको कुल िेत्रफल ३०,२११ र्गा द्धक.िी. िहेको छ । यो प्रदेश नेपालका साि प्रदेश िध्ये 
िेत्रफलका द्धहसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो । यो प्रदेशले नेपालको कुल भ-ूभागको २१.६% जमिन 
ओगटेको छ । त्यसैगिी यस प्रदेशको डोल्पा क्तजल्ला िेत्रफलका द्धहसार्ले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो क्तजल्ला 
हो । डोल्पा क्तजल्लाले ७,८८९ र्गा द्धक.िी. िेत्रफल ओगटेको छ (अनसूुिी १) ।   

यस प्रदेशिा २५ ओटा नगिपामलका ि ५४ ओटा गाउुँपामलका गिी कुल ७९ स्िानीय िहका जम्िा 
७१८ र्डाहरू िहेका छन ्(अनसूुिी २) । यो प्रदेश २८ मडग्री १० मिनेट ७ सेकेन्ड उत्तिी अिांसदेक्तख 
३० मडग्री २६ मिनेट ५० सेकेन्ड उत्तिसम्ि ि ८० मडग्री ५८ मिनेट ५८ सेकेन्ड पूर्ी देशान्ििदेक्तख ८३ 
मडग्री ४० मिनेट ५७ सेकेन्ड पूर्ासम्ि फैमलएको छ । यस प्रदेशिा सिरु सिहबाट सबैभन्दा होिो भभूाग 
कर्ााली ि भेिीको दोभान जाि ुकुइने १८० मिटि उिाइिा िहेको छ भने  सबैभन्दा उच्ि भभूाग डोल्पा 
क्तजल्लाको ििेुन द्धहिाल ७,३४८ मिटि उिाइिा िहेको छ । उिि दक्तिर् २५० द्धक.िी. ि पूर्ा पक्तिि 
२६५ द्धक.िी.सम्ि फैमलएको यो प्रदेशिा द्धर्द्धर्ध हार्ापानीका सािै धिािलीय ििा जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिा िहेको 
छ । 

 

१.३ भ-ूउपयोग  

कर्ााली प्रदेशिा देशको सबैभन्दा ठूलो भभूाग िहेको छ । यसको कुल िेत्रफल ३०२११ र्गा द्धक.िी. 
िहेको छ । यसिा जम्िा १३.२ प्रमिशि िात्र खेिीयोग्य भमूि िहेको छ । यस्िै, र्न िेत्र ३८.५७ 
प्रमिशि, द्धहि िेत्र २४.५५ प्रमिशि, जल िेत्र ०.१८ प्रमिशि, बाुँझो जिीन ३१.७ प्रमिशि ि बाुँकी 
मनकुञ्ज िेत्र िहेको छ ।  
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१.४ जनसङ्ख्या  

द्धर्.सं. २०६८ को जनगर्नाअनसुाि यस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या १५ लाख ७० हजाि ४१८ िहेको  

छ । जसअनसुाि ७ लाख ६७ हजाि ९२३ परुुष ि ८ लाख २ हजाि ४९५ जना िद्धहला छन ्। 
प्रदेशिा कुल २ लाख ९८ हजाि १७४ िि परिर्ाि िहेका छन ्। जनिनत्र् प्रमि र्गा द्धक.िी. ५६ िहेको 
छ । द्धर्.सं. २०७६ सालसम्ि आइ पगु्दा १.८ प्रमिशिको बकृ्तध्दले कर्ााली प्रदेशको जनसङ्ख्या १७ लाख 
८० हजाि पगुेको अनिुान गरिएको छ । कुल जनसङ्ख्यािा बालबामलका ५२.५ प्रमिशि छन ्। ६५ र्षा 
काटेका ३.५ प्रमिशि छन ्भने आमिाक रूपले सद्धक्रय जनसङ्ख्या ४१.४ प्रमिशि छ (अनसूुिी ३) ।  

 

१.५  सािाक्तजक अर्स्िा 
कर्ााली प्रदेशको यरु्ा सािििा दि ८२ (िाद्धष्ट्रय दि ८५), अपेक्तिि आय ु६७ र्षा (िाद्धष्ट्रय अपेक्तिि आय ु
६९.७), िानर् द्धर्कास सूिकाङ्क ०.४२७ (िाद्धष्ट्रय सूिकाङ्क ०.५७४), आमिाक रुपले अमि पछामड पिेका 
जनसङ्ख्याको प्रमिशि ४४.२ (िाद्धष्ट्रय प्रमिशि २८.८), मनिपेि गरिबीको िेखािमुन िहेको जनसङ्ख्याको 
दि २८.९ (िाद्धष्ट्रय दि १८.७), बहआुयामिक गरिबीको दि ५१.२ (िाद्धष्ट्रय दि २८.६) भएको पाइन्छ । 
यस प्रदेशको िानर् द्धर्कास सूिकाङ्क ििा गरिबीको अर्स्िा अनसूुिी ४ िा उल्लेख गरिएको छ ।  

कर्ााली प्रदेशका दश क्तजल्लाहरू िध्ये िानर् द्धर्कास सूिकाङ्किा सबैभन्दा िाम्रो सखेुि ०.४७६ छ भने 
सबैभन्दा पछामड कामलकोट ०.३७४ िहेको छ । त्यसैगिी पक्तिि रूकुि क्तजल्लािा नर्जाि क्तशश ुितृ्यदुि 
प्रमिहजाि २८.६७ िहेको छ भने डोल्पा क्तजल्लािा सबैभन्दा उच्ि ७२.६६ िहेको छ । सािििा दििा 
सखेुि ७४% ले सबैभन्दा अगामड छ भने कामलकोट ६३.६४% ले सबैभन्दा पछामड िहेको छ। यसैगिी 
सखेुि पमछ सल्यान ६८.८०% ि दैलेख ६८.०३% िहेको छ । सिदि आयिुा सल्यान ६८.८ ले 
सबैभन्दा अगामड छ भने दोस्रोिा पक्तिि रूकुि ६८.३९ ि िेसो स्िानिा ६८.०३ सद्धहि दैलेख िहेको 
छ । सािै डोल्पा ६१.२ सिदि आय ुसद्धहि अक्तन्िि स्िानिा िहेको छ ।  

 

१.६  शैक्तिक अर्स्िा 
द्धर्द्यालयको शैक्तिक प्रगमिको सूिकहरूका आधाििा आधािभिू िहिा खदु भनाा दि ९३.२ प्रमिशि छ भने 
मसकाइ उपलक्तब्ध ४२.५ प्रमिशि िहेको छ । यो िहिा क्तशिक-द्धर्द्यािी अनपुाि ५० िहेको छ । 
िाध्यमिक िहिा खदु भनाा दि ५९.४ प्रमिशि छ भने अनतु्तीर्ा द्धर्द्यािीको दि दश प्रमिशि देक्तखन्छ । 
त्यसैगिी ३५ प्रमिशिले किा दोहोर् याउने ि ६ प्रमिशिले किा छाड्ने गिेको पाइन्छ । मसकाइ उपलक्तब्ध 
४२ प्रमिशि छ भने क्तशिक द्धर्द्यािी अनपुाि ५८ िहेको छ । िाध्यमिक द्धर्द्यालयिा किा छाड्ने 
प्रमिशि ५.७% िहेको छ। सािििाको ृढद्धष्टकोर्बाट सखेुि, सल्यान, जाजिकोट, रूकुि ि दैलेख पूर्ा 
सािि क्तजल्लामभत्र पदाछन।् यस प्रदेशको शैक्तिक ि्याङ्क अनसूुिी ५ िा ददइएको छ ।  

 

१.७  स्र्ास््य सेर्ाको अर्स्िा 
यस प्रदेशिा सार्ाजमनक स्र्ास््य संस्िाहरूको सङ्ख्या ४ सय ३३ िहेको छ, जसिध्ये हमु्ला २८, िगु ु
३२, जमु्ला ४२, जाजिकोट ३६, रूकुि ३० ि सल्यानिा ४८ ओटा िहेका छन।् त्यसैगिी प्रदेश 
अस्पिाल १, क्तशिर् अस्पिाल १, क्तजल्ला अस्पिाल ८ ि अन्य सिकािी अस्पिाल २ ओटा छन।् आयरेु्द 
अस्पिाल १० ओटा छन ् भने र्मिाङ्ग सेन्टि २७४ ओटा छन ् । सािै ३० मिनेटभन्दा कि सियिा 
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स्र्ास््य संस्िािा पगु्ने परिर्ािको दि नेपालको िाद्धष्ट्रय दि ४९ को दाुँजोिा २३.६ िात्र छ । प्रदेशको 
स्र्ास््य सेर्ा प्रदायकको सङ्ख्या अनसूुिी ६ िा उल्लेख गरिएको छ ।  

कर्ााली प्रदेशको कुल प्रजनन ् दि २.८ िहुँदा नेपालको २.३ िहेको छ । कर्ााली प्रदेशको पाुँि र्षा 
िमुनको बाल ितृ्यदुि ५८ िहेको छ भने नेपालको ३९ िहेको छ। कर्ाालीको क्तशश ुितृ्यकुो ४७ छ भने 
िाद्धष्ट्रय दि ३२ छ। यस्िै नर्जाि क्तशश ुितृ्यदुि कर्ााली प्रदेशको २९ छ भने िाद्धष्ट्रय २१ िहेको छ । 
कर्ाालीिा अद्धहले पमन द्धकशोिार्स्िािा गभाधािर् हनेु दि १९ हनुलेु बालद्धर्र्ाह अझै भइिहेको छ भन्न े
कुिाको सङ  केि गदाछ । दि स्र्ास््यकिीको सहयोगिा प्रसमुि हनेु दि कर्ााली प्रदेशको ५९ िहेको छ 
भने िाद्धष्ट्रय प्रमिशि ५८ छ । यो िामिलािा कर्ााली प्रदेश िेस्रो स्िानिा िहेको छ । 

 

१.८  खानेपानी, खाद्य सिुिा, पोषर् ििा सिसफाइ 

कर्ााली प्रदेशिा आधािभिू खानेपानीको सदु्धर्धा पगुेको परिर्ािको प्रमिशि ८६.२ छ भने िाद्धष्ट्रय दि ८८ 
प्रमिशि िहेको छ । कर्ााली प्रदेशका २८% नागरिक खाद्य जोक्तखििा छन ्भने ७% उच्ि जोक्तखििा 
िहेका छन ् । कर्ाालीिा र्ाद्धषाक २१,४४१ िेद्धिक टन खाद्यान्न अपगु िहने गिेको देक्तखन्छ । खाद्य 
सङ  कटको ृढद्धष्टकोर्ले डोल्पा, हमु्ला, िगु,ु कामलकोट ि जमु्ला उच्ि जोक्तखििा छन ्। कुपोषर्का कािर् 
हनेु पडु्कोपन ५५% छ, जनु िाद्धष्ट्रय दि ३६% भन्दा धेिै िामि छ । साि प्रदेश िध्ये कर्ााली प्रदेश 
पडु्कोपनको सिस्याबाट सबै भन्दा धेिै ग्रमसि िहेको देक्तखन्छ । 

 

१.९  गरिबीको अर्स्िा 
कर्ााली प्रदेशको बहआुयामिक गरिबी दि ५१.२ िहेको छ, जनु िाद्धष्ट्रय दि २८.६ को िलुनािा मनकै 
उच्ि हो । आमिाक रूपले अमि पछामड पिेका जनसङ्ख्याको प्रमिशिको हकिा पमन िाद्धष्ट्रय २८.८ 
प्रमिशिको दाुँजोिा ४४.२ मनकै उच्ि िहेको छ । मनिपेि गरिबीको िेखािमुनको जनसङ्ख्या यो प्रदेशिा 
२८.९ प्रमिशि छ, जर् द्धक िाद्धष्ट्रय दि १८.७ िहेको छ । कर्ााली प्रदेशको कुनै पमन क्तजल्ला गरिबीको 
दििा िाद्धष्ट्रय दि भन्दा िल नभई सबै िामि छन।् कामलकोट क्तजल्लाको गरिबीको दि ५८.७ छ जनु 
प्रदेशका दश क्तजल्लािध्ये सरै्भन्दा र्ढी हो भने सबैभन्दा कि गरिबीको दि पक्तिि रूकुिको २६.०६ 
छ । यसैगिी यो प्रदेशको अन्य सािाक्तजक ििा आमिाक परिसूिकहरू पमन सन्िोषप्रद छैनन ्। क्तजल्लागि 
गरिबीको दि अनसूुिी ७ िा िाक्तखएको छ ।  

 

१.१० श्रि ििा िोजगाि 

नेपाल सिकाि, श्रि ििा िोजगाि िन्त्रालयले गिेको आप्रर्ासनसुँग सम्बक्तन्धि अध्ययन प्रमिरे्दन अनसुाि 
ई.सं. २००४-०५ देक्तख २०१६-०१७ सम्िको अर्मधिा औपिारिक िाध्यिबाट रै्देक्तशक िोजगािीिा जाने 
नेपालीहरूको सङ्ख्या ३५ लाखभन्दा बढी िहेकोिा कर्ााली प्रदेशबाट ५३ हजाि ५ सय ५१ जना 
रै्देक्तशक िोजगािीिा गएको देक्तखन्छ । िि काननुी प्रद्धक्रया नअपनाई िौसिी कािका लामग उल्लेख्य 
सङ्ख्यािा मछिेकी देशहरूिा जाने गिेको पाइन्छ ।  

 

१.११ भाषा, धिा ििा संस्कृमि 

कर्ााली प्रदेश आफैिा इमिहास, भाषा, धिा ििा संस्कृमिका द्धहसाबले एउटा खलु्ला सङ्ग्रहालय हो । 
नेपाली भाषाको सबैभन्दा पिुानो अमभलेख दैलेखिा प्राप् ि भएको छ ि मिब्बिीहरूसुँग मिल्ने िगि 



5 

सिदुायका भाषा काइके, पोड्के यहाुँ पाइन्छ। व्यासी लगायि कमिपय आददर्ासी सिदुायले बोल्ने भाषा 
लोप भइसकेका छन ्। कािाािोङ सिदुायले कािाािोङ र्ा काइके भाषा बोल्दछन ्भने िारूहरूको भाषा 
िारू नै हो। सिद्धष्टगि रूपिा कर्ााली प्रदेशिा बोमलने प्रिखु िािभृाषाहरूिा नेपाली, खस, िाजी, िाउटे, 
िगि, खाि, काइके, िारू, िगुाली कािाािोङ, भोटेखाि आदद हनु।् 

कर्ााली प्रदेश आफैिा धिा ििा लोकसंस्कृमिको अनपुि िलोको रूपिा क्तिमनन्छ । यस प्रदेशका प्रािीन 
िक्तन्दिहरूिा सखेुिको काुँके्रद्धर्हाि, देउिीबज्यै, मसद्धपाइला, कामलकोटको कामलका, िहार्,ु जमु्लाको 
िन्दननाि, भैिर्नाि, कनकासनु्दिी, हमु्लाको खाप ुानाि लगायि बाह्र देउिाका िारुहरू, िगुकुो छाुँयानाि, 
डोल्पाको मत्रपिुासनु्दिी देर्ी, से-गमु्र्ा, दैलेखको पञ्चकोशी ििा पञ्चदेर्ल आदद पदाछन ्।  
यहाुँ िेत्री, कािी, ब्राह्मर्, ठकुिी, िारू, दमलि, िगि, गरुुङ्ग, कुसनु्डा, िपाल्या व्यासी, भोटे लािा, 
कािाािोङ, िािाङ्ग, िाझी, दसनािी, िाजी, बादी, िाउटे आदद जामिको बसोबास िहेको छ ।  

 

१.१२ आमिाक अर्स्िा 
कृद्धष, उद्योग ि सेर्ा आमिाक द्धर्कासका प्रिखु पि हनु ्। कर्ााली प्रदेश हाल यी िीनै िेत्रिा पमछ पिे 
िापमन द्धर्कासका ृढद्धष्टकोर्बाट प्रदेशिा ठूलो सम्भार्ना िहेको छ ।  

1. कृद्धष  

भमूि व्यर्स्िा, कृद्धष ििा सहकािी िन्त्रालय कर्ााली प्रदेशका अनसुाि अद्धहले कुल खेिीयोग्य जमिन २ 
लाख ९९ हजाि ३३९ हेक्टि छ भने यसको करिब ७३ प्रमिशििा खेिी गरिएको छ । र्षाभरि मसुँक्तिि 
िेत्रफल ३८ हजाि ३३ हेक्टि छ ि ३० हजाि ३ सय २ हेक्टि भने आंक्तशक मसुँक्तिि िेत्रमभत्र पदाछ । 
त्यसैले पूर्ा ििा आंक्तशक मसुँक्तिि जमिनको िेत्रफल ६८ हजाि ३ सय ३५ हेक्टि हनु आउुँछ। यो 
िेत्रफल खेिी गरिएको जमिनको ३१.५% िात्र हो । कर्ााली प्रदेशिा उत्पादन हनेु प्रिखु अन्नबाली ि 
मिनको परििार् अनसूुिी ८ िा ि प्रािमिकिाका कृद्धष उत्पादनहरू अनसूुिी ९ िा देखाइएको छ । 

पश ु ििा पन्छीहरूिा यस प्रदेशको उच्ि द्धहिाली भ-ुभागिा िौँिी, भेडा ििा च्याङ्ग्रा एर्ि ् पहाडी 
क्तजल्लाहरूिा गाई, भैँसी, बाख्रा, ििा कुखिुा पालन भएको पाइन्छ । हाल आएि केही स्िानहरूिा ित्स्य 
पालनको िालनी भएको छ । जाजिकोट ि हमु्ला लगायिका क्तजल्लाहरूिा िौिी पालनको पमन पयााप् ि 
सम्भार्ना िहेको छ ।  

आ.र्. २०७५/०७६ िा कृद्धष िेत्रको औषि बकृ्तध्द दि ४.४ िहेको छ भने कुल गाहास््य उत्पादनिा यो 
िेत्रको ३२.९ प्रमिशि योगदान िहेको छ । 

२. उद्योग  

नेपाल सिकाि, उद्योग, र्ाक्तर्ज्य ििा आपूमिा िन्त्रालयको आ.र्.२०७५/०७६ को ि्याङ्कअनसुाि यस 

प्रदेशिा १८  ओटा साना ि ४ ओटा ठूला गिी जम्िा २२ ओटा बैदेक्तशक लगानीका उद्योगहरू सञ् िामलि 
छन ्।  

कर्ााली प्रदेशिा सञ् िालनिा आएका साना ििा ििेल ुउद्योगहरूको सङ्ख्या १५ हजाि ४९१ ओटा छन ्
भने लि ुउद्योग जम्िा ३ हजाि ३२ र्टा छन ्। त्यसैगिी व्यापारिक प्रमिष् ठानहरूको सङ्ख्या २३ हजाि 
९३६ ओटा िहेको पाइन्छ । द्धर्.सं.२०७५ पसु २४ सम्ििा यी सबै उद्योग ििा प्रमिष् ठानहरूको 
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सञ्चालनबाट रु.२ किोड ६२ लाख, ३५ हजाि ३०६ िाजस्र् प्राप् ि भएको छ । यसको द्धर्स्ििृ द्धर्र्िर् 
अनसूुिी १० िा िाक्तखएको छ । 

आ.र्. २०७५/०७६ िा उद्योग िेत्रको औषि बकृ्तध्द दि ९.६ िहेको छ भने कुल गाहास््य उत्पादनिा 
यो िेत्रको १३.८ प्रमिशि योगदान िहेको छ ।    

३. सेर्ा  

कृद्धष, उद्योग िेत्र जस्िै सेर्ा िेत्रको पमन यस प्रदेशिा यिेष्ठ द्धर्कास हनु सकेको छैन । ििाद्धप यो 
प्रदेशको कुल गाहास््य उत्पादनिा सबैभन्दा बढी योगदान गने िेत्र हो । आ.र्. २०७५/०७६ िा कुल 
गाहास््य उत्पादनिा यसको ५३.३ प्रमिशि योगदान िहेको छ भने यो िेत्रको औषि बकृ्तध्द दि ५.४ 
िहेको छ । प्रदेशको सेर्ा िते्रका प्रिखु आधािहरू पयाटन ििा बैंद्धकङ्ग िेत्र हनु ् िि यी दबैु िेत्रको 
भमूिका भने अझै पमन सशि हनु सकेको छैन । भौगोमलक ििा जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिाले भिपिु, प्रागऐमिहामसक 
कालीन इमिहास ि संस्कृमि िहेको कर्ााली प्रदेश पयाा-पयाटनको ठूलो सम्भार्ना भएको प्रदेश हो । 
हालसम्ि ििेल ुपयाटन, धामिाक पयाटन ि उच्ि द्धहिाली भागिा अन्ििााद्धष्ट्रय बजािबाट पदयात्रा ििा िाद्धष्ट्रय 
मनकुञ् जको केही पयाटकीय गमिद्धर्मधिा िात्र प्रदेशको पयाटन खकु्तम्िएको छ  भने होटल व्यर्सायको द्धर्कास 
हनु बाुँकी छ । सेर्ा िेत्रिा कर्ााली प्रदेशिा बैङ्क ििा मबत्तीय संस्िाहरूको योगदान अझै बढाउन ु 
पनेछ । हाल यस प्रदेशका दशर्टै क्तजल्लािा िहेका बैंक ििा मबक्तत्तय संस्िाहरूको द्धर्र्िर् अनसूुिी ११ 
िा ददइएको छ ।  

हाल प्रदेशका सािाक्तजक आमिाक द्धर्कासका सूिकहरूलाइा पषु्याउने पयााप् ि ि व्यर्क्तस्िि ि्याङ्क उपलब्ध 
छैन । प्रशासमनक ि्याङ्क ि सरे्िर्हरू िाफा ि मछटै ि्याङ्कको बहृि ि सिारे्शी आधाि िेखा स्िाद्धपि 
गिी मनिन्िि अद्यार्मधक गदै जानपुने अर्स्िा िहेको छ । सिग्रिा प्रदेशको सािाक्तजक ििा आमिाक 
परिसूिकहरू सन्िोषप्रद छैनन ् भन्न सद्धकने अर्स्िा छ । योजनार्द्ध द्धर्कासका िाध्यिबाट कर्ाालीका 
प्रििु सम्भार्नाहरूको उपयोग गदै छोटो सियिै सिदृ्धद्ध हामसल गनुापने िनुौिी प्रदेशका साि ु द्धर्द्यिान  
छ । 
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परिच्छेद-२ 

कर्णाली स ोँच, २१००  

२.१ पषृ्ठभमूि 

िलुकुिा सङ्घीय प्रर्ाली आिम्भ भएपम िाि ् स्िाद्धपि साि प्रदेशहरू िध्ये कर्ााली प्रदेश पमन एक हो । 
सङ्घीयिा स्िापना पमछ जनसिदुायलाइा नक्तजकबाट सेर्ा प्रर्ाह गना सद्धकने गिी िाज्यशक्तिको प्रदेश ि 
स्िानीय िहिा मनिेपर् भएको छ । देशिा लािो सङ्क्रिर्काल पमछ िाजनीमिक स्िाद्धयत्र् भएको छ । 
सबै सिस्याका लामग केन्रीय योजनाहरूिा मनभाि हनुपुने अर्स्िाको अन्ि हनुकुा सािै प्रदेश ि स्िानीय 
िहका द्धर्क्तशष् ट सम्भार्ना एर्ि ्आर्मयकिानसुाि नीमि, कायाक्रि ि आयोजनाहरू िजुािा ि कायाान्र्यन गना 
सद्धकने अर्सि प्राप् ि भएको छ । यसबाट स्िानीय आर्मयकिाहरूको प्रभार्कािी ढङ्गले सम्बोधन हनु 
सक्ने, स्िानीय स्रोि साधनहरूको परििालन ििा उपयोग हनु सक्ने, आयोजनाहरूको बढी दििापूर्ाक 
कायाान्र्यन हनु सक्ने, प्रदेश ि स्िानीय स्िििा नर्प्रर्िानका अर्सिहरू मसजाना हनेु ि व्यापक 
जनसहभामगिा परििालन गिी िीव्र गमििा द्धर्कास ि सिदृ्धद्ध हामसल गना सद्धकने  अर्स्िा मसजाना भएको छ। 

परिर्मिाि सन्दभािा, उपलब्ध स्रोि ि साधनको सिकु्तिि प्रयोग गदै योजनार्द्ध द्धर्कासद्वािा स्य, स-ुसंस्कृि 
ि सिदृ्ध कर्ााली बनाउने दाद्धयत्र् पमन कर्ाालीर्ासीको काुँधिा आएको छ । ृढढ इच्छाशक्ति सद्धहिको 
नेितृ्र्, जनउत्तिदायी प्रशासन ि सकािात्िक सोँि िाख् ने नागरिकहरूबाट कर्ााली प्रदेशले आफ्ना प्रििु 
प्राकृमिक सम्पदा ि आधमुनक प्रद्धर्मध उपयोग गिेि द्धर्कास ि सिदृ्धद्धको ढोका खोल्ने लक्ष्य िाखेको छ । 
आन्िरिक ि बाह् य स्रोि साधन ििा अिािन्त्रका प्रिखु ि सहयोगी िेत्रको परििालनबाट रुपान्ििर्कािी 
कायाक्रििा लगानी केक्तन्रि गदै दीिाकालीन सोँिले मलएका लक्ष्य ि उदे्दमयहरू हामसल गरिनेछन ्। 

नेपालको संद्धर्धान, िाद्धष्ट्रय दीिाकालीन लक्ष्य, ददगो द्धर्कास लक्ष्य, पन्रौँ आर्मधक योजनाले िाखेको लक्ष्य 
ि अन्िि प्रदेश आर्मधक योजनाका िीव्र आमिाक द्धर्कासका लक्ष्यहरू सिेिलाइा िध्यनजििा िाख्दै 
कर्ाालीको द्धर्द्यिान िानक्तित्रलाइा सिदृ्धद्धको िानक्तित्रिा रुपान्ििर् गने सोँि ििा दीिाकालीन परििार्ात्िक 
लक्ष्य ि िागाक्तित्र सद्धहि कर्ााली सोँि, २१०० अगामड सारिएको छ ।सिग्रिा, सािाक्तजक न्यायिा 
आधारिि ि सिाजर्ादउन्िखु सििािूलक सिाज मनिाार् गनेिफा  दीिाकालीन सोँि लक्तिि िहेको छ । 
प्रदेशको दीिाकालीन सोँि ियाि गदाा देशको दीिाकालीन सोँि २१०० ि िाद्धष्ट्रय पन्रौँ योजनाको सोँि, 
लक्ष्य ि िर्नीमिहरूसुँग िादात्म्यिा समुनक्तम िि गने प्रयास गरिएको छ । 

 

२.२ िाद्धष्ट्रय पन्रौँ योजनाको सोँि, लक्ष्य ि िर्नीमिहरू 

िाद्धष्ट्रय योजना आयोगले ियाि पािेको पन्रौँ िाद्धष्ट्रय योजनाले अगामड सािेको िाद्धष्ट्रय सोँि, लक्ष्य ि 
िर्नीमिहरू देहाय अनसुाि िहेका छन ्। 

िाद्धष्ट्रय सोँि 

"सिदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली" 

सिनु्नि, स्र्ाधीन ि सिाजर्ादउन्िखु अिािन्त्र सद्धहिको सिान अर्सि प्राप् ि, स्र्स्ि, क्तशक्तिि, ियााददि ि 
उच्ि जीर्नस्िि भएका सखुी नागरिक बसोबास गने िलुकु । 
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िाद्धष्ट्रय दीिाकालीन लक्ष्य 

सिदृ्धद्ध सखु 
१.१ सर्ासलुभ आधमुनक पूर्ााधाि एर्ि ्सिन अन्िि आर्द्धिा  २.१ परिष्कृि ििा ियााददि जीर्न  

२.२ सिुक्तिि, स्य ि न्यायपूर्ा सिाज  

१.२ िानर् पूुँजी मनिाार् ििा सम्भार्नाको पूर्ा उपयोग  २.३ स्र्स्ि ि सन्िमुलि पयाार्िर्  

१.३ उच्ि ि ददगो उत्पादन ििा उत्पादकत्र्  २.४ सशुासन  

१.४ उच्ि ि सििािूलक िाद्धष्ट्रय आय २.५ सबल लोकिन्त्र  

२.६ िाद्धष्ट्रय एकिा, सिुिा ि सम्िान 

 

िाद्धष्ट्रय दीिाकालीन िर्नीमि 

१. िीव्र, ददगो ि िोजगाििूलक आमिाक बकृ्तध्द गने, 
२. सर्ासलुभ ििा गरु्स्ििीय स्र्ास््य सेर्ा ि क्तशिाको समुनक्तम िि गने, 
३. आन्िरिक ििा अन्ििदेशीय अन्ििआर्द्धिा एर्ि ्ददगो सहि/बस्िी द्धर्कास गने, 
४. उत्पादन ि उत्पादकत्र् अमभबकृ्तध्द गने, 
५. पूर्ा, ददगो ि उत्पादनशील सािाक्तजक सिुिा ििा संििर् गने, 
६. गरिबी मनर्ािर् ि आमिाक, सािाक्तजक सिानिा सद्धहिको न्यायपूर्ा सिाज मनिाार् गने, 
७. प्राकृमिक श्रोिको संििर् ि परििालन ििा उत्िानशीलिा द्धर्कास गने, 
८. सार्ाजमनक सेर्ाको सृुढढीकिर्, प्रादेक्तशक सन्िलुन ि िाद्धष्ट्रय एकिा सम्बद्धान गने ।  

 

२.३  प्रदेशको दीिाकालीन सोँिको आर्मयकिा 
कर्ााली प्रदेशका आि नागरिकले िाजनैमिक स्िाद्धयत्र् ि नक्तजकको प्रदेश सिकाि गठन भएपमछ आफ्नो 
जीर्नस्िििा व्यापक सधुाि हनेु अपेिा गिेका छन ्। आधमुनक, सदु्धर्धा सम्पन्न, सखुािी जीर्नको अनभुमूि 
गने आकांिा िाखेका छन ् । मनर्ाािनिाकाको िाजनैमिक प्रमिर्द्धिा ि प्रदेश सिकािले अगामड सािेका 
प्रािमिकिाका आधाििा अल्पकालीन ि िध्यिकालीन योजना कायाान्र्यन गना नीमिगि िागाक्तित्र सद्धहिको 
दीिाकालीन सोँिको आर्मयकिा छ । 

आगािी िीन र्षामभत्र नेपाललाइा द्धर्कासशील िाष्ट्र बनाउने, द्धर्.सं.२०८७ सम्ििा सबै नेपालीलाइा मनिपेि 
गरिबीको अर्स्िाबाट ििु गदै ददगो द्धर्कासका लक्ष्य हामसल गने ि द्धर्.सं.२१०० सम्ििा सिदृ्ध िाष्ट्रको 
स्िििा परु् याउने सङ्घीय योजनासुँग िादात्म्यिा मिलाउुँदै कर्ााली प्रदेशले सार्ाजमनक, मनजी, सहकािी ि 
सािदुाद्धयक िेत्रहरूको व्यापक सहभामगिािा यहाुँका ७९ स्िानीय िहको द्धर्कासका लामग अल्पकालीन, 
िध्यिकालीन ि दीिाकालीन लक्ष्यहरू मनधाािर् गदै अपेक्तिि नमिजा हामसल गना कर्ााली सोँि २१०० को 
मनिाार् गरिएको छ ।   

एकामिि द्धर्गिका योजनािा भएका असिानिा, िोपरिएका सिस्या ि िनुौिीको सािना गदै भलुहरू 
नदोहो¥याइा नीमिगि ि व्यर्हािगि सिस्याहरूको पद्धहिान ििा सिाधान खोज्नपुने भएको छ भने अकाामिि 
सिाजर्ादउन्िखु अिािन्त्र मनिाार्का लामग संििनागि रुपान्ििर् ििा उत्पादनका साधन स्रोि ि 
द्धर्कासको प्रमिफलको सिान द्धर्ििर् पमन समुनक्तम िि गनुापने भएको छ । यस सन्दभािा दीिाकालीन 
सोँिको साि योजनाको प्रािमिकीकिर्, साझेदािहरू बीि क्तजम्िेर्ािी द्धर्ििर्, जोक्तखिको आङ् कलन, 
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साझेदाि ि सिोकािर्ालाहरूको सहभामगिा ि सिन्र्यिा स्रोि साधनको उच्ििि परििालन ि संस्िागि 
द्धर्कास गनुापने भएको छ । त्यस्िै, ि्याङ्क अमभलेख ििा प्रमिरे्दन प्रर्ालीलाई सोँिसुँग आर्द्ध गिी 
स्र्िामलि बनाउने, िेत्रगि रूपिा गन्िव्य सद्धहिको िर्नीमिक कायायोजना जािी गिी कायाान्र्यन गने ि 
साझा प्रमिर्द्धिा, उच्ि अनशुासन ि आििर्का साि अक्ति बढ्न पमन दीिाकालीन सोँिबाट िद्दि पगु्ने 
अपेिा गरिएको छ । 

यस प्रकाि बद्धढिहेका जनिाहनाहरू पूमिा गना, संद्धर्धानबाट परिलक्तिि गन्िव्यलाइा िेत्रगि लक्ष्यहरूिा 
रूपान्िरिि गना, िाजनैमिक नेितृ्र्ले द्धर्गि िनुार्का बेला व्यि गिेका प्रमिबद्धिाहरूलाई कायाान्र्यन गना, 
आर्मधक ि र्ाद्धषाक योजना ििा कायाक्रिहरूलाइा िागादशान गना, दीिाकालीन प्रयासहरूलाइा एकीकृि ि 
सिक्तन्र्ि गदै बजेट ििा सिय िामलकािा िाखी ििर्बद्ध ि क्रिबद्ध ढङ्गले कायाान्र्यन गदै जान ि संिीय 
प्रर्ालीलाई संस्िागि गना सिेि प्रदेश दीिाकालीन सोँिको आर्मयकिा िहससु ्गरिएको  हो । 

 

२.४ प्रदेशको दीिाकालीन सोँिको िागाक्तित्र 

सिदृ्ध नेपाल, सखुी नेपालीको िाद्धष्ट्रय सोँि प्रामिका लामग प्रदेशले उच्ि सङ  कल्पका साि अक्ति बढ्न 
कर्ाालीको दीिाकालीन सोँिको िागाक्तित्रलाई मनम्नानसुाि िेखाङ्कन गिेको छ । प्राकृमिक स्रोि सम्पन्न 
कर्ााली प्रदेशिा िहेको प्रििु जलद्धर्द्यिु, सम्भाव्य पेिोमलयि ि ित् न प्िि ििा अन्य खमनज पदािाहरूको 
उत्पादन ि बजारिकिर् हनु सकेिा प्रदेशको आ.र्.२१००/०१ का लामग प्रिेद्धपि प्रमिव्यक्ति आम्दानी 
१०,००० अिेरिकी डलि भन्दा बढी हनेु देक्तखन्छ ।   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- प्रदेशको योजनाबद्ध द्धर्कासको 
पद्धहलो र्षा प्रािमिकिाको 
पद्धहिान ििा स्रोि साधनको 
यिोक्तिि परििालनको आिम्भ । 

- र्ाद्धषाक प्रमिव्यक्ति आय ६०६ 
अिेरिकी डलि छ  । 

- अमि कि द्धर्कमसि प्रदेशको 
स्ििबाट िध्यिस्िििा 
स्ििोन्नमि भई ददगो द्धर्कासका 
आर्मधक लक्ष्य सूिकहरू 
हामसल गदै जाने । 

- र्ाद्धषाक प्रमिव्यक्ति आय 
१,१४७ डलि प¥ुयाउने । 

- द्धर्कमसि प्रदेशिा 
रुपान्ििर् भएको  

हनेु । 

- र्ाद्धषाक प्रमिव्यक्ति आय 
१०,००० डलि हनेु । 

 

आ.र्.२०७६/०७७ 

 

आ.र्.2080/०८१ 
 

आ.र्. 2100/०१ 
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२.५ प्रदेशको दीिाकालीन सोँि 

सिदृ्ध कर्ााली, सखुािी कर्ाालीर्ासी 
उच्ि आमिाक बकृ्तध्द, आधािभिू भौमिक सदु्धर्धा, सबैलाइा सम्िानजनक िोजगािीसद्धहि सिुक्तिि ि स्र्च्छ 
र्ािार्िर्िा बसोर्ास गने सखुी नागरिकहरूको प्रदेश ।  

 

२.६ प्रदेशको दीिाकालीन लक्ष्य  

सािाक्तजक न्यायिा आधारिि सिारे्शी, सन्िमुलि ि ददगो द्धर्कास गदै िीव्र आमिाक बकृ्तध्द दि हामसल गिी 
सिदृ्ध कर्ााली ि सखुािी कर्ाालीबासीको दीिाकालीन सोँिलाई व्यर्हाििा उिाने दीिाकालीन लक्ष्य िहेको 
छ । यसका लामग सिदृ्धद्ध ि सखुािीका देहाय बिोक्तजि लक्ष्यहरू मनधाािर् गरिएको छ : 

सिदृ्धद्ध सखुािी 
१. सम्भाव्य आमिाक िेत्रको पद्धहिान ि परििालन १. आधािभिू आर्मकिाको परिपूमिा 
२. सबासलुभ आधमुनक पूर्ााधाि एर्ि ्सिन अन्िि आर्द्धिा २. परिष्कृि ििा ियााददि जीर्न 

३. िानर् पूुँजी मनिाार् ििा सम्भार्नाको पूर्ा उपयोग ३. सिुक्तिि, स्य ि न्यायपूर्ा सिाज 
४. हरिि अिािन्त्रिा आधारिि उच्ि ि ददगो उत्पादन ििा 

उत्पादकत्त्र् 

४. स्र्स्ि ि सन्िमुलि पयाार्िर् 

५. उच्ि ि सििािूलक प्रदेश आय ५. सशुासन 

६. सबल लोकिन्त्र 

७. प्रदेश एकिा, िाद्धष्ट्रय एकिा, सिुिा ि 
सम्िान 

 

२.७ प्रदेशको दीिाकालीन उद्दमेय 

पूर्ााधाि मनिाार्, क्तशिा, स्र्ास््य, उत्पादन ि िोजगाििा द्धर्शेष उपलक्तब्ध हामसल गदै िीव्र आमिाक-
सािाक्तजक द्धर्कास गने । 

 

२.८ प्रदेशको दीिाकालीन िर्नीमि 

नेपाल सिकािबाट मनधाािर् भएका सिदृ्धद्धका ११ ि सखुका २३ गन्िव्य सूिकको आधाििा कर्ााली 
प्रदेशका आफ्नै िौमलक द्धर्शेषिासद्धहि सिदृ्ध कर्ााली, सखुािी कर्ाालीर्ासी बनाउने सोँिलाई सार्ाजमनक, 
मनजी, सहकािी, सािदुाद्धयक िते्र ि द्धर्कास साझेदािसुँग लगानी ि सहकायाको िात्रा बढाएि पूिा गने 
िर्नीमि अपनाइएको छ । यो दीिाकालीन सोँिलाइा देहायबिोक्तजि िीन ििर्िा पाुँि ओटा पञ् िर्षीय 
योजना िाफा ि ्२५ र्षािा पूिा गरिनेछ। 

ििर् योजना अर्मध प्रदेश गन्िव्य िाद्धष्ट्रय नािा 
पद्धहलो प्रिि पञ् िर्षीय ५  

र्षा 
क्तशिा, स्र्ास््य, उत्पादन ि 
िोजगाि त्यसका लामग पूर्ााधाि 

सिदृ्धद्ध ि सखुको मसजाना 

दोस्रो दोस्रो पञ् िर्षीय 

िेस्रो पञ् िर्षीय 

१० र्षा द्धर्कासिा िीव्रिा, सिदृ्धद्धिा 
अग्रिा  

सिदृ्धद्ध ि सखुको िीव्रिा 

िेस्रो िौिो पञ् िर्षीय 

पाुँिौ पञ् िर्षीय 

१० र्षा सिदृ्ध कर्ााली, सखुािी 
कर्ाालीर्ासी 

सिदृ्धद्ध ि ददगोपना 
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यसका लामग मनम्नानसुािको िर्नीमि अपनाइने छ:  
१. ददगो द्धर्कासका लक्ष्यहरू हामसल गने । 

२. ददगो ि भिपदो भौमिक पूर्ााधाि द्धर्कास गने । 

३. गरु्स्ििीय क्तशिा ि सलुभ स्र्ास््य सेर्ा समुनक्तम िि गने । 

४. हरिि अिािन्त्रिा आधारिि उत्पादन ि उत्पादकत्र् बकृ्तध्द गना औद्योमगकीकिर् गने । 

५. प्राकृमिक स्रोि, सम्पदाको संििर्, पद्धहिान ि परििालन गने । 

६.  सार्ाजमनक सेर्ाको सृुढढीकिर् गने ।  

 

२.९ प्रदेशको दीिाकालीन परििार्ात्िक लक्ष्य 

प्रदेशको दीिाकालीन परििार्ात्िक लक्ष्यहरू यसप्रकाि िय गरिएका छन ्: 

क्र. 
सं. सूिक 

आधाि र्षा 
२०७५/०७६ 
को क्तस्िमि 

प्रिि पञ्चर्षीय 
योजनाको लक्ष्य 
(२०८०/०८१) 

आ.र्. 
२१००/०१ को 
प्रदेशको लक्ष्य 

आ.र्.  

२१००/०१ को 
िाद्धष्ट्रय लक्ष्य 

१ र्ाद्धषाक औषि आमिाक बृक्तध्द दि (प्रमिशि) ५.७ १४.९ १०.५ १०.५ 
२ प्रमिव्यक्ति आय (अिेरिकी डलि ) ६०६ १,१४७ १०,००० १२,१०० 
३ मनिपेि गरिबीको िेखािमुन िहेको जनसङ्ख्या 

(प्रमिशि) 
२८.९ 

 

१८ ० ० 

४ बहआुयामिक गरिबीिा िहेको जनसङ्ख्या (प्रमिशि) ५१.२ २५ ३ ३ 

५ िानर् द्धर्कास सूिकाङ्क ०.४२७ ०.५०७ ०.७६० ०.७६० 

६ लैंमगक द्धर्कास सूिकाङ्क - ०.९३० १ १ 

७ सम्पक्तत्तिा आधारिि मनजी गरु्क ०.४२ ०.३९ ०.२५ ०.२५ 

८ अपेक्तिि आय ु(जन्ि हुुँदाको) (र्षा) ६७ ७० ८० ८० 

९ िाि ृितृ्यदुि (प्रमिलाख जीद्धर्ि जन्ििा) - १२५ २० २० 

१० पाुँि र्षािमुनका बाल ितृ्यदुि (प्रमिहजाि जीद्धर्ि 
जन्ििा ) 

५८ 

 
३५ ८ ८ 

११ पाुँि र्षािमुनका कि िौल भएका बालबामलकाको 
प्रमिशि 

३५.५ २० २ २ 

१२ सािििा दि ६६ ९५ ९८ ९८ 
१३ िाध्यमिक िह -९–१२_ िा खदु भनाा दि (प्रमिशि) ५९.४ ६५ ९५ ९५ 

१४ उच्ि क्तशिािा कुल भनाादि (प्रमिशि) ६.१ १५ ३५ ४० 

१५ द्धर्द्यिु उत्पादन (िेगार्ाट) ८.२५ २०० ७,००० ४०,००० 
१६ द्धर्द्यिुिा पहुुँि प्राप् ि जनसङ्ख्या (प्रमिशि) ६७.५ ९० १०० १०० 

१७ इन्टिनटे प्रयोगकिाा (कुल जनसङ्ख्यािा प्रमिशि) ४० ६५ १०० १०० 

१८ बेिोजगािी दि (प्रमिशि) ९.७ ६ ३ ३ 

१९ आधािभिू सािाक्तजक सिुिािा आर्द्ध जनसङ्ख्या 
(प्रमिशि) 

५ ४८ १०० १०० 

२० ३० मिनेट सम्िको दिुीिा यािायाि पहुुँि भएको 
परिर्ाि  

- ७५ ९९ ९९ 

आ.र्.२०७५/०७६ को ि्याङ्क स्रोि:  केन्रीय ि्याङ्क द्धर्भाग, आमिाक सरे्िर् २०७५/०७६, नेपाल जनसाक्तङ् ख्यक ििा 
स्र्ास््य सरे्िर् २०१६, िानर् द्धर्कास प्रमिर्देन २०१८, र्हआुयामिक गरिबीको प्रमिर्देन २०१८, पन्रौं योजनाको 
आधािपत्र िा.यो.आ. 
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२.१० द्धर्कासका प्रिखु सम्र्ाहक 

प्रदेशको दीिाकालीन सोँि, लक्ष्य, उदे्दमय अनसुाि आमिाक, सािाक्तजक ि साुँस्कृमिक रुपान्ििर्का मनम्न 
प्रिखु सम्बाहकहरू पद्धहिान गरिएका छन ्। यी सम्र्ाहकहरू प्रदेशका आर्मधक योजनाहरूिा प्रमिद्धर्क्तम्र्ि 
हनेुछन ्। कर्ााली सिदृ्धद्धको प्रिखु सम्बाहकको रुपिा जलद्धर्द्यिुलाई अङ्गीकाि गरिएको छ। 

1= जल द्धर्द्यिु, रै्कक्तल्पक ऊजाा ि हरििअिािन्त्र । 

2= गरु्स्ििीय ि ददगो पूर्ााधाि िखु्यगिी सडक सञ्जाल । 

3= प्राङ्गारिक कृद्धष, औद्योमगक उत्पादन ि सेर्ा िेत्रको द्धर्कास  ।  

4= बहिुलु्य जमडबटुी, खानी ििा खमनज । 

5= पयाा-पयाटन ििा कला, संस्कृमि । 

6= द्धर्ज्ञान प्रद्धर्मध ि नर्प्रर्िान । 

7= िानर् पूुँजी मनिाार् ि सदपुयोग। 

8= स्र्च्छ र्ािार्िर् ि स्र्स्ि जीर्न ।  

9= सिुक्तिि, व्यर्क्तस्िि ि द्धर्कमसि गाउुँ, नगि ि सहि । 

10= सार्ाजमनक, मनजी, सहकािी ििा सािदुाद्धयक साझेदािी । 

 

२.११ जोक्तखि पि अनिुान 

िाद्धष्ट्रय सोँि ििा आर्मधक योजनासुँग सािञ् जस्य हनेुगिी प्रदेश सिकाि ि स्िानीय िहले आफ्नो द्धर्शेषिा 
सद्धहिको आर्मधक योजना, कायाक्रि ििा र्जेट िजुािािा एकरुपिा कायि गिी कायाान्र्यन गना सद्धकने 
अनिुान गरिएको छ । कर्ााली प्रदेशले जोक्तखि पिको आङ्कलन गदाा भ-ूिाजनैमिक अर्क्तस्िमि, जलर्ाय ु
परिर्िान, लगानीको समुनक्तम िििा ि खिा गने िििा द्धर्कास, उत्पादन ििा बजाि व्यर्स्िापन ि यिेष् ठ 
पूर्ााधाि द्धर्कास जस्िा िेत्रिा जोक्तखिका सम्भार्ना देक्तखएका छन ्।लािो सियदेक्तख भकूम्प नगएको यस 
िेत्रिा ठूलै भकूम्पीय जोक्तखि िहेको हनुाले द्धर्पद् जोक्तखि न्यनुीकिर् सम्बन्धी पयााप् ि ियािी हनु नसकेिा 
िानर्ीय, भौमिक ििा आमिाक िमि व्यहोनुा पने अर्स्िा छ । िाद्धष्ट्रय ि द्धर्म र् अिािन्त्रिा उिाि िढार्का 
सम्भार्नालाई पमन नकाना सद्धकदैन । उि जोक्तखिहरूको व्यर्स्िापन गदाा नीमिगि, सङ्गठनात्िक, 
व्यर्स्िापकीय ि र्ािार्िर्ीय पिलाई द्धर्शेष ध्यान ददन ुपनेछ । 
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परिच्छेद-३ 

प्रथम पञ् चवर्षीय य जनण 
(२०७६/०७७-२०८०/०८१ )  

३.१   पषृ्ठभमूि 

नेपाल सिकािले  सिदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली को दीिाकालीन सोँि हामसल गना सिदृ्धद्ध ि सखुका 
दीिाकालीन लक्ष्यहरू मनधाािर् गिी नीमि, िेत्रगि िर्नीमि, कायानीमि ि कायाक्रिहरूिा लक्ष्यहरूलाइा 
एकीकृि गदै गइिहेको छ । यस परिप्रके्ष्यिा कर्ााली प्रदेशले पमन सिदृ्ध कर्ााली, सखुािी कर्ाालीर्ासी 
भन्ने दीिाकालीन सोँि अक्ति सादै सिदृ्धद्ध ि सखुािीका दीिाकालीन लक्ष्यहरू मनधाािर् गिेको छ । 
दीिाकालीन सोँिलाई व्यर्हाििा उिाना, ददगो, फिाद्धकलो ि िीव्र आमिाक द्धर्कास गना ि कर्ााली प्रदेशको 
आमिाक, सािाक्तजक रुपान्ििर्को लक्ष्य प्राप् ि गना प्रदेश सिकाि ृढढ सङ्कक्तल्पि िहेको छ । यही सङ्कल्पलाइा 
िूिा रूप प्रदान गना आर्मधक योजना मनिाार् गिी सिदृ्ध अिाव्यर्स्िा मनिाार् गने कायाक्रिहरू िजुािा गना 
आर्मयक भएको छ । जबसम्ि कर्ााली सिदृ्ध हुुँदैन, िबसम्ि कर्ाालीर्ासी िात्र होइन सम्पूर्ा नेपाली 
सखुािी हनु सक्दैनन ् । यही िान्यिािा टेकेि भौमिक पूर्ााधाि मनिाार्का कायाक्रिहरूलाई प्रभार्कािी 
रूपिा कायाान्र्यन गने, उत्पादनिा बकृ्तध्द गिेि मनयााििखुी अिािन्त्रको मनिाार् गने, क्तशिा ि स्र्ास््यिा 
गरु्स्ििीय सधुाि गदै िानर् पूुँजीको द्धर्कास ि सदपुयोग गने, पयाटन िेत्रको प्रर्द्धान गिी संसािको गन्िव्य 
नेपाल ि नेपालको गन्िव्य कर्ााली भन्ने सोँिलाई साकाि पाने, कर्ाालीबाट उत्पक्तत्त भएको भाषा, संस्कृमि ि 
कलालाई सम्बद्धान गने ि सािाक्तजक सिुिा प्रर्ालीलाइा सृुढढ पादै सिाजर्ादउन्िखु अिािन्त्र मनिाार्को 
बाटोिा अक्ति बढ्ने सङ्कल्पका साि प्रदेशको यो प्रिि पञ् िर्षीय योजना िजुािा गरिएको छ ।  

 

३.२   सबल पि, किजोि पि, अर्सि ि िनुौिी 
कर्ााली प्रदेशको प्रिि पञ् िर्षीय योजना मनिाार् गदाा यस प्रदेशको सबल पि, किजोि पि, िनुौिी ि 
अर्सिहरूको आङ्कलन गनुापने हनु्छ, जनु देहाय बिोक्तजि छन:्   

३.२.१ सर्ल पि 

 उच्ि िाजनीमिक इच्छाशक्ति,  

 द्धर्कासको िीव्र िाहना, 
 प्रििु प्राकृमिक सम्पदाको उपलब्धिा, 
 भाषा, कला, संस्कृमिको गौिर्पूर्ा इमिहास ।     

३.२.२ किजोि पि 

 िाज्यको मनर्ाायक ठाउुँिा पहुुँिको किी,   

 दि जनशक्ति, साधन ि स्रोिको किी, 
 आधािभिू भौमिक पूर्ााधािको अभार्, 
 पूुँजीगि खिा गने िििाको किी, 
 सािूद्धहक क्तजम्िेर्ािीबोधको किी । 
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३.२.३ िनुौिी 
 गरिबी, िोग ि अक्तशिा, 
 भौगोमलक जद्धटलिा ि अन्ििआर्द्धिा,   

 स्रोि ि साधनको सिकु्तिि उपयोग,  

 सशुासनको प्रत्याभमूि । 

३.२.४ अर्सि 

 संिीयिा,  

 िाजनीमिक स्िाद्धयत्त्र्, 
 िलुनात्िक लाभका प्राकृमिक सम्पदा, 
 जनसांक्तख्यक लाभांश, 
 द्धर्कासको प्रििु सम्भार्ना । 

 

३.३ योजनाको आर्मयकिा  

देशलाई अमि कि द्धर्कमसि िाष्ट्रबाट द्धर्कासशील िाष्ट्रिा स्ििोन्नमि गिी द्धर्.सं.२०८७ (सन ्२०३०) सम्ि 
ददगो द्धर्कास लक्ष्यहरु हामसल गदै िध्यि आय िलुकुिा रूपान्ििर् गने िाद्धष्ट्रय अठोट व्यि भएको छ । 
िलुिः यही िाद्धष्ट्रय अठोटिा योगदान गदै कर्ाालीर्ासीको रिु द्धर्कास ि सिदृ्धद्धको िाहनालाई पूिा गना 
कर्ााली प्रदेश सिकािको सङकल्प ििा सोँि बिोक्तजि ियाि गरिएको कर्ाालीको दीिाकालीन सोँि, 
२१०० को योजनार्द्ध कायाान्र्यन गना प्रिि पञ् िर्षीय योजना िजुािा गरिएको हो । यसका मनमित्त 
कर्ााली प्रदेशको िलुनात्िक लाभ ििा प्रािमिकिाको िेत्रिा लगानीको र्ािार्िर् मनिाार् गिी उत्पादन ि 
िोजगािीका अर्सि मसजाना गनुा आर्मयक छ । सीमिि सियमभत्र कर्ाालीका स्रोि साधन एर्ि ्द्धर्कासका 
सम्भार्नाहरूको उच्ििि उपयोग, गरु्स्ििीय भौमिक ििा सािाक्तजक पूर्ााधािहरूको मनिाार्, नर्प्रर्त्तानका 
साि हरिि अिािन्त्रको िाध्यिबाट कृद्धष उत्पादन (अन्न, फलफूल, पशपुालन, ित्स्य पालन, जडीबटुी) िा 
बकृ्तध्द ििा व्यार्सायीकिर्, आकषाक ि स्ििीय पयाटकीय उपजहरूको द्धर्कास ि जलद्धर्द्यिुको उत्पादन 
ििा औधोमगकीकिर् गदै नाफािूलक व्यापािको समुनक्तम िििा एकसाि गनुापिेको छ । 

द्धर्गिको योजनािा िहेका असिानिा ििा िोपरिएका नीमिगि ि व्यर्हािगि सिस्याहरुको पद्धहिान गिी 
मिनको पनुिार्कृ्तत्त नहनेुगिी सिाधान खोज्न ु पिेको छ । त्यस्िै, प्रदेशको शीघ्र सािाक्तजक आमिाक 
रूपान्ििको लक्ष्य हामसल गना आयोजनाहरूको रै्ज्ञामनक छनौट ि प्रािमिकीकिर्, रूपान्ििर्कािी 
आयोजनाहरूको कायाान्र्यन, सिकािी मनकायहरूबीि स्पष्ट ििा द्धर्शेषज्ञिािा आधारिि क्तजम्िेर्ािी द्धर्ििर्,  
प्रभार्कािी सिन्र्य, खिा गने िििािा अमभबकृ्तध्द ि स्रोि साधनको दि ि उच्ििि उपयोगको समुनक्तम ििा 
एर्ि ् जोक्तखिहरूको आकलन ि न्यनुीकिर् गनुा जरूिी छ । द्धर्कासका साझेदािहरूसुँग क्तजम्िेर्ािी ि 
जर्ाफदेहीिा सद्धहिको साझेदािी समुनक्तम िि गने, अन्िि सम्बक्तन्धि काननु ििा योजना मनिाार् गदाा 
पािस्परिक सहभामगिा समुनक्तम िि गने, नमिजािखुी अनगुिन ि िूल्याङ्कन प्रर्ालीको द्धर्कास गदै ि्याङ्क, 
अमभलेख ििा प्रमिरे्दन प्रर्ालीलाई सहद्धक्रयात्िक ि स्र्िामलि बनाउने, गन्िव्य सद्धहिको िर्नीमिक 
कायायोजना जािी गिी कायाान्र्यन गने साझा प्रमिबद्धिा, उच्ि अनशुासन ि आििर् देखाउने बेला आएको 
छ । 
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मनजी, सहकािी ि सािदुाद्धयक िेत्रको सबलीकिर् एर्ि ् नर्प्रर्त्तान ििा उद्यिशीलिाको द्धर्कासबाट 
आन्िरिक उत्पादनिा बकृ्तध्द ल्याउन ु पिेको छ । आन्िरिक स्रोिको परििालन, द्धर्मनयोजन कुशलिा ि 
पूुँजीगि खिा गने िििािा सधुाि ल्याउन ुपिेको छ। यसैले यहाुँका ७९ ओटा स्िानीय िहहरूका सािै 
मसङ्गो कर्ााली प्रदेशको योजनार्द्ध द्धर्कासका लामग योजना मनिाार् गिी अक्ति बढ्न आर्मयक भएको छ।  
 

३.४  योजनाका िागादशाक मसद्धान्िहरू 

आर्मधक योजना नागरिकको द्धर्कास ििा सिदृ्धद्धको िाहनालाई धिािलीय यिािािािा टेकेि सिकािले 
आगािी पाुँि र्षामभत्र सफलीभिू पाने िर्नीमि ि कायानीमिहरू सद्धहिको प्रमिर्द्धिा हो । िी अठोटहरूिा 
प्रमिर्द्ध कर्ााली प्रदेशको प्रिि पञ्चर्षीय द्धर्कास योजना मनम्न िागादशाक मसद्धान्िहरुिा आधारिि िहनेछ: 
१. शाक्तन्ि, सिदृ्धद्ध, सििािूलक, सिारे्शी ि सिाजर्ादउन्िखु आमिाक, सािाक्तजक ि सांस्कृमिक 

रुपान्ििर्, 
२. क्तशिा, स्र्ास््य, उत्पादन ि िोजगाि, त्यसका लामग पूर्ााधाि, 
३. बालबामलकािा लगानी, यरु्ालाई िोजगािी, जेष्ठ नागरिकलाई सम्िान ि सिुिा, 
४. सार्ाजमनक, मनजी, सहकािी ि सािदुाद्धयक सहभामगिािा आधारिि रै्ज्ञामनक योजना मनिाार् ि  हरिि 

अिािन्त्रको द्धर्कास, 
५. सबै स्रोि, साधन ि नेितृ्र्को इच्छाशक्तिलाई पूुँजीिा रुपान्ििर्, उत्पादनका साधनहरूिा नागरिक 

स्र्ामित्र् सद्धहिको द्धर्कास एर्ि ्प्रमिफलको न्यायपूर्ा द्धर्ििर्, 
६. भौगोमलक, सािाक्तजक ि साुँस्कृमिक द्धर्शेषिािा आधारिि द्धर्कास,  
७. पयाटन द्धर्कासका लामग संसािको गन्िव्य नेपाल, नेपालको गन्िव्य कर्ााली,  
८. कर्ाालीको द्धर्क्तशष्ट पद्धहिान “कर्ााली ब्राण्ड” सद्धहिको प्राङ्गारिक उत्पादन, 
९. द्धर्कासका लामग स्र्देशी ििा बैदेक्तशक लगानी ि िापदण्डका आधाििा आयोजनाहरूको र्गीकिर् ि 

कायाान्र्यन, 
१०. नेपालको संद्धर्धान, ददगो द्धर्कासका लक्ष्यहरू, िाद्धष्ट्रय पन्रौँ आर्मधक योजना, प्रदेश सिकािका नीमि 

ििा कायाक्रि सािै नेपालले अन्ििााद्धष्ट्रयस्िििा गिेका प्रमिर्द्धिाहरूको आन्िरिकीकिर् । 

 

३.५ योजनाका प्रािमिकिाहरू 

१. भौमिक पूर्ााधाि द्धर्कास (यािायाि, ऊजाा, बस्िी द्धर्कास, मसुँिाइ ि खानेपानी), 
२. सािाक्तजक द्धर्कास (क्तशिा, स्र्ास््य, िोजगाि ि सािाक्तजक सिुिा), 
३. हरिि अिािन्त्रिा आधारिि उत्पादन (कृद्धष, उद्योग, जडीबटुी, खानी, र्न पैदार्ाि, पानी), 
४. पयाटन ि र्ािार्िर्, 
५. द्धर्ज्ञान प्रद्धर्मध, अनसुन्धान ि नर्प्रर्त्तान, 
६. सूिना सञ्चाि ि मडक्तजटल कर्ााली, 
७. सशुासन । 

 

३.६ सोँि 

सािाक्तजक न्यायसद्धहि ददगो, फिाद्धकलो ि िीव्र द्धर्कास । 
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३.७ लक्ष्य 

नागरिकको जीर्नस्िििा अपेिाकृि सधुाि गदै ददगो द्धर्कास ि सिदृ्धद्धको िागािा अक्ति बढ्ने ।   

 

३.८  उद्दमेय 

१. गरु्स्ििीय पूर्ााधाि द्धर्कास गनुा, 
२. ददगो, फिाद्धकलो ि िीव्र आमिाक ििा सािाक्तजक द्धर्कास गनुा, 
३. कर्ाालीर्ासीलाई प्रत्यि अनभुिू हनेुगिी सशुासन कायि गनुा । 

 

३.९ परििार्ात्िक लक्ष्य 

प्रिि पञ्चर्षीय योजनाका मनम्न बिोक्तजिका आमिाक, सािाक्तजक ििा भौमिक लक्ष्यहरू कायि गरिएका 
छन:् 

क्र. 
सं. 

सूिक 

आधाि र्षा 
२०७५/०७६ 
को क्तस्िमि 

प्रिि पञ्चर्षीय 
योजनाको लक्ष्य 
(२०८०/०८१) 

पन्रौं योजनाको 
िाद्धष्ट्रय लक्ष्य 

(२०८०/०८१) 
१. सिदृ्धद्धका सूिकहरू 
१.१ र्ाद्धषाक औषि आमिाक र्ृद्धद्ध दि (प्रमिशि) ५.७ १४.९ १०.३ 

 कृद्धष िेत्रको औषि र्ृद्धद्ध दि (प्रमिशि) ४.४ ११.१ 5.4 
उद्योग िेत्रको औषि र्ृद्धद्ध दि (प्रमिशि) ९.६ ३२.२ 14.6 

सेर्ा िेत्रको औषि र्ृद्धद्ध दि (प्रमिशि) ५.४ १०.७ 9.9 

१.२ अिािन्त्रिा िेत्रगि योगदान    

 कृद्धष ३२.९ २८.४ २२.३ 

उद्योग १३.८ २८.० १८.८ 
सेर्ा ५३.३ ४३.६ ५८.९ 

१.३ प्रमिव्यक्ति आय (अिेरिकी डलि) ६०६ १,१४७ १,५९५ 

१.४ मनिपेि गरिबीको िेखािमुन िहेको जनसङ्ख्या (प्रमिशि)  २८.९ १८ ११ 
१.५ बहआुयामिक गरिबीिा िहेको जनसङ्ख्या (प्रमिशि) ५१.२ २५ १३ 

१.६ आम्दानीिा िामिल्लो १० ि िल्लो ४० प्रमिशि 
जनसङ्ख्याको अनपुाि  

०.९३ ०.८९ १.२५ 

१.७ िानर् द्धर्कास सूिकाङ्क ०.४२७ ०.५०७ ०.६२४ 

१.८ लैंमगक द्धर्कास सूिकांक - ०.९३० ०.९६३ 

१.९ सम्पक्तत्तिा आधारिि क्तजनी गरु्क ०.४२ ०.३९ ०.२९ 

१.१० आधािभिू खानेपानी सदु्धर्धा पगुेको परिर्ाि (प्रमिशि) ८६.२ ९५ ९९ 

१.११ सडक यािायािले जोमडएको स्िानीय िहको सङ्ख्या  ६० ७९ - 

१.१२ द्धर्द्यिु उत्पादन (िेगार्ाट) ८.२५ २०० ५,००० 

१.१३ द्धर्द्यिुिा पहुुँि प्राप् ि परिर्ाि (प्रमिशि) ६७.५ ९० ९९ 

१.१४ र्षाभिी मसुँिाइ हनेु खेिीयोग्य जमिन (प्रमिशि) १५.५ ३३ ५० 

१.१५ इन्टिनेट प्रयोगकिाा (प्रमिशि) ४० ६५ ८० 
१.१६ प्रदेशको कालोपते्र सडक (द्धक.िी.) १०३ ५०० - 

१.१७ ३० मिनेट सम्िको दूिीिा यािायाि पहुुँि भएको - ७५ ९५ 
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क्र. 
सं. 

सूिक 

आधाि र्षा 
२०७५/०७६ 
को क्तस्िमि 

प्रिि पञ्चर्षीय 
योजनाको लक्ष्य 
(२०८०/०८१) 

पन्रौं योजनाको 
िाद्धष्ट्रय लक्ष्य 

(२०८०/०८१) 
परिर्ाि (प्रमिशि) 

१.१८ िोजगािीिा औपिारिक िेत्रको द्धहस्सा (प्रमिशि) ४३.८ ६० ५० 
१.१९ श्रि उत्पादकत्र् (रु हजाििा) १६१.४ २४१.३ २७६ 
२. सखुािीका सूिकहरू 
२.१ अपेक्तिि आय ु(जन्ि हुुँदाको) (र्षा) ६७ ७० ७२ 

२.२ ५ र्षािमुनका बाल ितृ्यदुि (प्रमिहजाि जीद्धर्ि जन्ििा) ५८ ३५ २४ 

२.३ पाुँि र्षािमुनका कि िौल भएका बालबामलकाको 
(प्रमिशि) 

३५.६ २० १५ 

२.४ ३० मिनेटसम्िको दूिीिा स्र्ास््य सेर्ािा पहुुँि िहेका 
परिर्ाि (प्रमिशि) 

२३.६ ६० ८० 

२.५ स्र्ास््य बीिािा आर्द्ध जनसङ्ख्या (प्रमिशि) ६.५ ६३ ६० 
२.६ सािििा दि  ६६ ९५ ९० 

२.७ यरु्ा सािििा दि (१५-२४ र्षा) (प्रमिशि)  ८२ ९९ ९९ 

२.८ आधािभिू िह (१-८) िा खदु भनाा दि (प्रमिशि) ९३.२ ९८ ९९.५ 

२.९ िाध्यमिक िह (९-१२)  िा खदु भनाा दि (प्रमिशि) ५९.४ ६५ ६५ 

२.१० उच्ि क्तशिािा कुल भनाादि (प्रमिशि) ६.१ १९ २२ 

२.११ बेिोजगािी दि (प्रमिशि) ९.७ ६ ६ 

२.१२ आधािभिू सािाक्तजक सिुिािा आबद्ध जनसङ्ख्या 
(प्रमिशि) 

५ ४८ ६० 

२.१३ जीर्नकालिा शािीरिक र्ा िानमसक र्ा यौन द्धहंसापीमडि 
िद्धहला (प्रमिशि) 

१९.१ ९.४ १३ 

२.१४ आधािभिू खाद्य सिुिाको क्तस्िमििा िहेका परिर्ाि (प्रमिशि) २२.५ ५० ७० 

२.१५ आफ्नै स्र्ामित्र्को आर्ासिा बसोर्ास गने परिर्ाि (प्रमिशि) ९४.४ ९६ ८९ 
२.१६ सधुारिएको सिसफाई सदु्धर्धा प्राप् ि गने परिर्ाि (प्रमिशि) ७७.७ ८५ ९० 

आ.र्. २०७५/०७६ को ि्याङ्क स्रोि:  केन्रीय ि्याङ्क द्धर्भाग, आमिाक सरे्िर् २०७५/०७६, नेपाल जनसाक्तङ्ख्यय 
ििा स्र्ास््य सरे्िर् २०१६, िानर् द्धर्कास प्रमिरे्दन २०१८, बहआुयामिक गरिबीको प्रमिरे्दन २०१८, पन्रौं 
योजनाको आधािपत्र िा.यो.आ. । 

 

३.१० योजनाका िर्नीमिहरू 

१. आयोजना बैङ्क स्िापना गिी िर्नीमिक िहत्त्र्का आयोजनाहरूलाई प्रािमिकिाका साि कायाान्र्यन 
गने, 

२. आधािभिू पूर्ााधािहरू र्ािार्िर् अनकूुमलि हनेुगिी मनिाार् गने,  
३. सलुभ ििा गरु्स्ििीय क्तशिा, स्र्ास््य सेर्ा प्रदान गने, 
४. सार्ाजमनक, मनजी, सहकािी ि सािदुाद्धयक ििा रै्देक्तशक स्रोिको पद्धहिान ि उच्ििि परििालन गने, 
५. सािाक्तजक सिुिा, लैङ्गीक सिानिा  एर्ि ् सिारे्शीकिर्का िाध्यिबाट सीिान्िकृि सिदुाय ि 

िेत्रका आर्मयकिालाई प्रािमिकिाका साि सम्बोधन गने,  
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६. यरु्ालाई िोजगाि ददन अमनर्ाया न्यनुिि आय कायाक्रि अक्ति बढाउने ििा प्रदेश मनिाार्िा 
यरु्ाहरूको सहभामगिा समुनक्तम िि गने,  

७. िानर् संशाधन ि उद्यिक्तशलिाको द्धर्कास गिी उत्पादनशील िोजगािी अमभबकृ्तध्द गने, 
८. द्धर्कास प्रद्धक्रयालाई फिाद्धकलो, िीव्र ि ददगो बनाउने, 
९. नर्प्रर्त्तानका लामग द्धर्ज्ञान ििा प्रद्धर्मधको उच्ििि प्रयोग गने,  
१०. ददगो द्धर्कास लक्ष्यलाई आन्िरिकीकिर् गने, 
११. सङ्घ ि स्िानीय िहसुँगको सिन्र्य, सहकाया ि साझेदािी िाफा ि प्रदेशको सिदृ्धद्ध हामसल गने, 
१२. आि नागरिकप्रमि जर्ाफदेही, स्र्च्छ, पािदशी प्रशासन िाफा ि ्सशुासन कायि गने । 

 

३.११ सिद्धष्टगि आमिाक खाका  

३.११.१ गाहास््य उत्पादनको बकृ्तध्द दि ि संििना 
आ.र्.२०७५/०७६ िा िाद्धष्ट्रय आमिाक बकृ्तध्द दि ६.८१ प्रमिशि छ । िि कर्ााली प्रदेशको बकृ्तध्द दि 
भने ५.७ प्रमिशि िात्र भएको अनिुान गरिएको छ । योजनाको आधाि र्षा आ.र्.२०७५/०७६ िा 
कर्ााली प्रदेशको कुल ग्राहस््य उत्पादन रु.११९.२६ अबा िहेको छ । रिुिि द्धर्कासको मनमित्त आमिाक 
बकृ्तध्दको दिलाई पमन िीव्र पानुा पने हनु्छ । िसिा योजना अर्मधिा प्रत्येक र्षा बकृ्तध्द दिलाई बढाउुँदै 
लामग योजनाको अन्ििा अिााि आमिाक बषा २०८०/०८१ िा बकृ्तध्द दि १८.८ प्रमिशि ि प्रदेशको कुल 
ग्राहस््य उत्पादन रु.२४१०१ किोड पगु्ने अनिुान गरिएको छ । योजना अर्मधको कृद्धष, उद्योग ि 
सेर्ाको गािह्स्ि्य उत्पादन िामलका नं.१६ िा ददइएको छ । 

िामलका नं.१६: ग्राहस््य उत्पादन बकृ्तध्द दि ि िेत्रगि संििना 
(आमिाक बषा २०७५/०७६ को क्तस्िि िूल्यिा) 

रु. किोडिा 

आ.र्. बकृ्तध्द दि 
(प्रमिशि) 

बकृ्तध्द िकि 

कृद्धष उद्योग सेर्ा कुल 

२०७५/०७६ आधाि र्षा 5.7 3931 1641 6354 11926 
२०७६/०७७ 9.9 4130 2018 6878 13026 
२०७७/०७८ 13.3 4461 2660 7626 14747 
२०७८/०७९ 15.7 5041 3561 8462 17064 
२०७९/०८० 17.9 5797 4899 9420 20116 
२०८०/०८१ 18.8 6840 6737 10524 24101 

 

योजना अर्मधको बाद्धषाक औषि आमिाक बकृ्तध्द दि १४.९ प्रमिशि हनेु प्रिेपर् गरिएको छ । प्रिेपर् 
अनसुाि योजनाको पद्धहलो र्षा िै औसि बकृ्तध्द दि (९.९ प्रमिशि) हामसल हनेु छ । िेत्रगि रुपिा 
योजना अर्मध (२०७६/०७७-२०८०/०८१) िा कृद्धष, उद्योग ि सेर्ा िेत्रको बाद्धषाक औषि बकृ्तध्द दि 
क्रिशः ११.१ प्रमिशि, ३२.२ प्रमिशि ि १०.७ प्रमिशि हनेु अनिुान गरिएको छ । जलद्धर्द्यिु ि 
पूर्ााधाि द्धर्कासिा हनेु रिुगमिको द्धर्कासले उद्योग अिााि दद्विीय िेत्रको बकृ्तध्द दि उच्ि िहने अनिुान 
गरिएको हो । दद्विीय ि ििृीय िेत्रको द्धर्काससुँगै प्रािमिक िेत्रको योगदान खकु्तम्िदै जाने हुुँदा कृद्धषको 
बकृ्तध्द दि कि ि िन्द हनेु अनिुान गरिएको छ । 
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िामलका नं.१७ प्रदेशको आमिाक बकृ्तध्द दि 
प्रमिशििा  

आ.र्. कृद्धष उद्योग सेर्ा कुल 

२०७५/०७६ आधाि र्षा 4.4 9.6 5.4 5.7 
 6.0 23.2 8.8 9.9 
 8.0 31.8 10.9 13.3 
 1३.0 33.9 11.0 15.7 
 1५.0 37.6 11.3 17.9 
 18.0 37.5 11.7 18.8 

औषि 11.1 32.2 10.7 14.9 
 

आ.र्.२०७५/०७६ िा कुल ग्राहस््य उत्पादनिा कृद्धष, उद्योग ि सेर्ा िेत्रको योगदान क्रिशः ३२.९ 
प्रमिशि, १३.८ प्रमिशि ि ५३.३ प्रमिशि िहेको छ । प्रदेशको प्रिि पञ् िर्षीय योजनाको मनमित्त 
प्रिेपर् गरिएको ग्राहस््य उत्पादन संििना िामलका नं.१८ िा प्रस्ििु गरिएको छ । 

आमिाक मबकासको क्रििा ग्राहस््य उत्पादनको संििनािा आउने परिर्िानलाई ृढद्धष्टगि गिी योजनाको 
अन्िसम्ििा (आ.र्.२०८०/०८१ िा) कृद्धष िेत्रको योगदान २८.४ प्रमिशि िात्र हनेु अनिुान गरिएको 
छ । गैह्रकृद्धष कृयाकलापहरूिा उद्योगको योगदान २८.० प्रमिशि ि सेर्ा िफा को योगदान ४३.६ 
प्रमिशि पगु्ने अनिुान छ । 

िामलका नं.१८ गाहास््य उत्पादन संििना 
प्रमिशििा  

आ.र्. कृद्धष उद्योग सेर्ा कुल 

२०७५/०७६ 32.9 13.8 53.3 100 
२०७६/०७७ 31.7 15.5 52.8 100 
२०७७/०७८ 30.2 18.1 51.7 100 
२०७८/०७९ 29.5 20.9 49.6 100 
२०७९/०८० 28.8 24.4 46.8 100 
२०८०/०८१ 28.4 28.0 43.6 100 

 

३.११.२ लगानी 
िेत्रगि ििा कुल लगानी प्रिेपर् गना सीिान्ि पूुँजी उत्पादन अनपुािको ि्याङ्क आर्मयक पदाछ । िि 
प्रदेश िहिा हाल त्यस्िो ि्याङ्क उपलब्ध छैन । िसिा िाद्धष्ट्रय स्िििा उपलब्ध ि्याङ्कको आधाििा 
प्रदेशको सीिान्ि पूुँजी उत्पादन अनपुािको आङकलन गनुापने भएको छ । देशको िौधौँ योजनािा सिग्र 
सीिान्ि पूुँजी उत्पादन अनपुाि ५.२:१ हनेु अनिुान गरिएको मियो । हाल पन्रौँ योजनाको आधािपत्रले 
यसिा सधुाि भई ४.९:१ िात्र हनेु प्रिेपर् गिेको छ । कर्ााली प्रदेशको आमिाक सािाक्तजक बस्िकु्तस्िमि 
अन्य प्रदेशहरूको औषि भन्दा िल िहेको ि प्रदेशको िीव्रिि द्धर्कासको लामग पूर्ााधाि, जलद्धर्द्यिु जस्िा 
पूुँजी मनिाार्का परियोजनाहरूिा जोड ददन ुपने आर्मयकिा सिेिलाइा द्धर्िाि गदाा प्रदेशको सीिान्ि पूुँजी 
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अनपुाि पन्रौँ योजनाको अर्धािर्ा पत्रले िाद्धष्ट्रय स्िििा अनिुान गिेको ४.९:१ अनपुाि भन्दा कि नहनेु 
अनिुान गरिएको छ । पन्रौँ योजनाको अर्धािर्ा पत्रले िेत्रगि सीिान्ि पूुँजी उत्पादन अनपुाि 
सार्ाजमनक गिेको छैन । िौधौँ योजनािा कृद्धष, उद्योग ि सेर्ाको मनमित्त क्रिशः २.९, ६.२ ि ५.३ 
सीिान्ि पूुँजी उत्पादन अनपुाि प्रिेपर् गरिएको मियो । पन्रौं योजनाको आधाि पत्रले सङकेि गिे 
अनसुाि त्यसैलाई केही सधुाि गिी यस प्रदेशको लामग कृद्धष, उद्योग ि सेर्ाको मनमित्त सीिान्ि पूुँजी 
उत्पादन अनपुाि क्रिशः २.८, ६.० ि ५.० प्रिेपर् गरिएको छ । सिद्धष्टिा सीिान्ि पूुँजी उत्पादन 
५.० हनु आउछ, जनु पन्रौँ योजनाले िाद्धष्ट्रय स्िििा प्रिेपर् गिे भन्दा सािान्य बढी भए िापमन िौधौँ 
योजनाको अनपुाि भन्दा कि हनु आउुँछ । प्रदेश योजनाले लि गिे अनसुाि १४.९ प्रमिशिको आमिाक 
बकृ्तध्द दि हामसल गना योजना अर्मधिा कुल रु.५ खबा २१ अबा ४७ किोड क्तस्िि पूुँजी लगानी आर्मयक 
पने अनिुान िहेको छ । योजना अर्मधिा कृद्धष, उद्योग ि सेर्ा िेत्रिा क्रिशः रु.९७ अबा १५ किोड, २ 
खबा ३५ अबा ८१ किोड ि १ खबा ८८ अबा ५१ किोड लगानी आर्मयक पने छ । 

िामलका नं.१९ िेत्रगि लगानी अनिुान 

(आमिाक र्षा २०७५/०७६ को क्तस्िि िूल्यिा) 
रु. किोडिा  

 २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ कुल 
कृद्धष ७७२ १०९१ १९१४ २४९५ ३४४३ ९७१5 

उद्योग १८७९ २९६० ४२०६ ६०७६ ८४६० २३५८१ 

सेर्ा २४४७ ३३११ ३७६० ४३०१ ५०३२ १८८५1 

कुल ५०९८ ७३६२ ९८८० १२८७२ १६९३५ ५२१४७ 
 

नेपालको संद्धर्धानले सार्ाजमनक, मनजी ि सहकािीलाई द्धर्कासको िीन खम्बा िानेको छ  । योजना 
कायाान्र्यनको लामग आर्मयक लगानी द्धयनै िीन स्रोिहरूबाट जटु्ने द्धर्श्वास गरिएको छ । िाद्धष्ट्रयस्िििा 
जस्िै प्रदेशिा पमन मनजी िेत्रको लगानीको प्रिखु स्िान िहन्छ । पन्रौ योजनाको आधािपत्रिा मनजी 
िेत्रको लगानी ५८.३ प्रमिशि हनेु अनिुान गरिएको छ । त्यस्िै सहकािी िेत्रको लगानी ४.३ प्रमिशि 
हनेु अनिुान गरिएको छ । मबकास कायािा सािदुाद्धयक िेत्रको संलग्निा पमन उल्लेखनीय हनु्छ । िि 
यसको प्रदेशगि ि्यांक उपलब्ध छैन । यसका द्धक्रयाकलापहरू मनजी िेत्रिै सिेद्धटने छन ्। प्रदेशिा 
मनजी िेत्रको पमन पयााप् ि द्धर्कास भइसकेको छैन । यस परिृढमयिा कर्ााली प्रदेशको प्रिि पञ्चर्षीय 
योजनािा सिकािी िेत्रकै लगानीको अहि ्भ"मिका िहनेछ । मनजी िेत्रको द्धर्स्िाि सिेिलाई ृढद्धष्टगि गिी 
कर्ााली प्रदेशको योजनािा सार्ाजमनक िेत्रबाट ५३.६६  प्रमिशि, मनजी िेत्रबाट ४२.६५ प्रमिशि ि 
सहकािीबाट ३.६९  प्रमिशि लगानी हनेु अनिुान गरिएको छ । साबाजमनक िेत्रबाट मबशेषि पूर्ााधाि, 
क्तशिा, स्र्ास्ि ि कृद्धषिा लगानी हनेु अपेिा गरिएको छ । सािान्य प्रशासन ि सिुिािा सार्ाजमनक 
िेत्रकै िात्र लगानी हनेुछ । त्यस्िै सहकािी िेत्रबाट िूलि कृद्धष, साना उद्योग ििा व्यापाि, द्धर्त्तीय 
िध्यस्ििािा ि केही क्तशिा ििा स्र्ास्ििा सिेि लगानी हनेु अनिुान छ। सािान्य प्रशासन ििा सिुिािा 
बाहेक अन्य सबै िेत्रिा मनजी िते्रको पमन लगानी हनेुछ । 
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िामलका नं.२० िा देखाइए अनसुाि योजना अर्मधको कुल लगानी िध्ये सार्ाजमनक िेत्रबाट रु.२ खबा 
७९ अबा ८२ किोड, मनजी िेत्रबाट रु.२ खबा २२ अबा ४२ किोड ि सहकािी िेत्रबाट रु.१९ अबा 
२३ किोड लगानी हनेु अनिुान छ । 

िामलका नं.२० सार्ाजमनक, मनजी ि सहकािी िेत्रबाट हनेु लगानी 
(२०७५/०७६ को क्तस्िि िूल्यिा) 

रु. किोडिा  

लगानीका िते्रहरू 

सार्ाजमनक मनजी सहकािी जम्िा 
िकि प्रमिशि िकि प्रमिशि िकि प्रमिशि िकि प्रमिशि 

कृद्धष 5,८२६ ६०.० 3,२०९ ३३.० 6८० ७.० 9,७१५ 1८.६ 

उद्योग 14,१६२ ६०.० ८,८७६ ३८.० 5४३ 2.० 2३,५८१ ४५.२ 

सेर्ा 7,9९४ ४२.० 10,१५७ ५४.० 70० ४.० 18,८५१ ३६.२ 

कुल लगानी 2७,९8२ 53.६६ 22,२४२ 42.6५ 1,9२३ 3.6९ 52,१४७ 100.0 
 

३.११.३ सार्ाजमनक खिा ि खिा व्यहोने स्रोि 

संद्धर्धानिा सङिीय संििना प्रदेशिा िीन िहको सिकािबाट खिा ििा लगानी हनेु व्यर्स्िा छ । 
द्धर्द्यिान संबैधामनक व्यर्स्िा अनसुाि िीनै िहको सिकािले आफ्नो ढङ्गले पूुँजीगि खिा गना सक्ने 
व्यर्स्िा िहे बिोक्तजि िीन िहको सिकािबाट योजना अर्मधिा हनु सक्ने पूुँजीगि खिाको अनिुान 
गरिएको छ । यो प्रदेश सबैभन्दा कि स्िानीय सिकािहरू भएको प्रदेश हो । यो कुिालाइा सिेि 
ध्यानिा िाखी योजना अर्मधको कुल सार्ाजमनक पूुँजीगि लगानी रु.२ खबा ७९ अबा ८२ किोड िध्ये 
स्िानीय िहबाट रु.४१ अबा १० किोड लगानी हनेु अनिुान गरिएको छ । सङिीय सिकािबाट १ खबा 
०८ अबा २० किोड लगानी हनेु अनिुान गरिएको छ । त्यस्िै बाुँकी १ खबा ३० अबा ५२ किोड प्रदेश 
सिकािले लगानी गनुापने अनिुान गरिएको छ । िीनै िहको सिकािबाट पाुँिबषाको अर्मधिा गने र्ाद्धषाक 
लगानीको अनिुामनि िकिलाई िामलका नं.२१ िा ददइएको छ । 

िामलका नं.२१ िीन िहको सिकािले गने पूुँजीगि लगानीको प्रिेपर् 

(आमिाक र्षा २०७५/०७६ को क्तस्िि िूल्यिा) 
रु. किोडिा  

िह २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ कुल 
सङ्घ 1264  1414  2014  2614  3514  10820  

प्रदेश 1500  1840  2524  3124  4064  13052  

स्िानीय िह 242  294  768  1141  1665  4110  

जम्िा 3006  3548  5306  6879  9243  27982  

 

३.११.४ प्रदेश सिकािको खिा ि खिा व्यहोने स्रोि 

िामि उल्लेख भएअनसुाि योजना अर्मधिा प्रदेश सिकािको कुल पूुँजीगि खिा १ खबा ३० अबा ५२ 
किोड हनेु अनिुान गरिएको छ । योजनाको सरुु र्षािा पूुँजीगि खिाको िलुनािा िाल ुखिाको अनपुाि 
केही बढी िहेिा पमन यो अनपुाि िट्दै गई योजनाको अक्तन्िि र्षािा कुल पूुँजीगि खिा ४० अबा ६४ 
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किोड ििा िाल ुखिा २८ अबा हनु जाने अनिुान गरिएको छ । योजना अर्मधको प्रदेश सिकािको कुल 
अनिुामनि खिा जम्िा रु.२ खबा २० अबा ९० किोड िध्ये रु=१ खबा ३० अबा ५२ किोड पूुँजीगि ििा 
९० अबा ३८ किोड िाल ुखिा हनेु अनिुान गरिएको छ । 

िामलका नं.२२ प्रदेश सिकािको अनिुामनि खिा 
(आ.र्.२०७५/०७६ को क्तस्िि िूल्यिा) 

रु. किोडिा 
  २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ जम्िा 
कुल खिा{ 2632  3085  4230  5279  6864  22090  

िाल ुखिा 1132  1245  1706  2155  2800  9038  

पूुँजीगि खिा 1500  1840  2524  3124  4064  13052  
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परिच्छेद-४ 

समष्टगत ववत्तीय के्षत्र 

४.१ बिि ििा लगानी  

१.  पषृ्ठभमूि 
उच्ि आमिाक बकृ्तध्दको लामग उल्लेख्य बिि परििालन ि लगानीको आर्मयकिा पदाछ । नेपालको सिग्र 
बिि ििा लगानीलाई हेदाा आमिाक बषा २०७४/०७५ िा गाहास््य उत्पादनको १५.०१ प्रमिशि कुल 
गाहास््य बिि ि ३४.११ प्रमिशि क्तस्िि पूुँजी मनिाार् भएको देक्तखन्छ । द्धर्गि ५ र्षािा कुल िाद्धष्ट्रय बिि 
भने क'ल गाहास््य उत्पादनको औषि ४४ प्रमिशि िहेको छ । कर्ााली प्रदेशिा गरिबीको दि िाद्धष्ट्रय 
औसिभन्दा बढी िहेकोले यहाुँको बिि अर्स्िा किजोि िहेको छ । 

२. प्रिखु सिस्या 
गाहास््य बिि ि लगानीको अन्िि उच्ि हनु ु प्रिखु सिस्या हो । हालैका बषाहरूिा बिि ि गाहास््य 
उत्पादनको अनपुाि केही बढे पमन बिि ि लगानीको अन्िि भने िट्न सकेको छैन । आ.र्.२०७४/७५ 
िा यस्िो अन्िि कुल गाहास््य उत्पादनको १९ प्रमिशि िहेको छ । यस प्रदेशिा मनिपेि गरिबी ि 
बहआुयामिक गरिबीको प्रमिशि अन्य प्रदेशको िलुनािा बढी छ । द्धर्प्रषेर् ििा अन्य आम्दानी बकृ्तध्द 
भएिा पमन उपभोग िै बढी खिा हनेु अर्स्िा िहेको छ । सािै बढ्दो उपभोगबादी संस्कृमिले बिििा 
प्रमिकूल असि पानुा,  पयााप् ि बैद्धकङ्ग सेर्ाको द्धर्स्िाि नहनुाले बिि गना सहज नहनु,ु द्धर्त्तीय संस्िा ि 
जनसङ्ख्याको अनपुाि उच्ि हनु,ु द्धर्त्तीय बजाि द्धर्कमसि हनु नसक्न ुि पूुँजीगि खिा अपेक्तिि रुपिा नहनु ु
पमन बिि मनिाार् ि लगानीको सिस्याको रुपिा िहेका छन ्।  

३. िनुौिी ििा अर्सि 

बैद्धकङ्ग सेर्ा ि द्धर्त्तीय पहुुँिको द्धर्स्िाि गनुा, गरिबीको िेखािमुन िहेका कर्ाालीर्ासीको आयस्िि बढाउन,ु 
पयााप् ि िात्रािा उद्यिशीलिाको द्धर्कास गनुा, प्रदेशको प्रििु आमिाक सम्भार्नाहरूको उपयोग गनुा ि 
आर्मयकिाअनसुाि सहज ऋर् उपलब्ध गिाउन,ु पूुँजीगि खिा गने िििा बढाउन,ु आन्िरिक ििा र्ाह् य 
लगानी समुनक्तम िि गनुा िनुौिीको रुपिा िहेका छन ्। 

द्धर्त्तीय िेत्र फिाद्धकलो हुुँदै जान,ु द्धर्प्रषेर्को आप्रर्ाहका कािर् आम्दानी बढ्नाले बिि ि पूुँजी मनिाार् गने 
सम्भार्ना बढ्न,ु सङ्घीय स्रोि साधन उपलब्ध हनु,ु क्तस्िििा सद्धहिको नयाुँ िाजनैमिक व्यर्स्िाले गदाा 
लगानीको लामग र्ािार्िर् बन्दै जान ु ि प्रदेशिा आमिाक गमिद्धर्मधका िपु्र ै सम्भार्नाहरू िहेकोले गैि 
आर्ासीय नेपाली सद्धहिको मनजी िेत्रका सािै बैदेक्तशक लगानी प्रर्ाद्धन गना सद्धकने अर्स्िा िहन ुअर्सिका 
रुपिा िहेका छन ्।  

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

बिि ििा लगानी प्रर्द्धानबाट सिदृ्ध अिािन्त्र मनिाार् । 

४.२ लक्ष्य  

बिि ि लगानी परििालन िाफा ि दईु अङ्कको आमिाक बकृ्तध्द दि हामसल गने । 
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४.३ उद्दमेय  

 द्धर्त्तीय िेत्रको द्धर्स्िाि, द्धर्कास ि सृुढढीकिर् गनुा, 
 बिि गने िििा ि बानीको द्धर्कास गदै लगानी बकृ्तध्द गनुा ।  

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१= द्धर्त्तीय सदु्धर्धा ि पहुुँि 
समुनक्तम िि गने ।  

क) द्धर्त्तीय संस्िाहरू सबै पामलका िहसम्ि द्धर्स्िाि गरिनेछ।  
ख) द्धर्त्तीय िििा बकृ्तध्दका लामग द्धर्त्तीय संस्िाहरूसुँग सिन्र्य 

ििा सहकाया गरिनेछ ।  
ग) बिि अमभबकृ्तध्दको लामग उत्पादनशील िेत्रिा लगानी बढाई 

आय बकृ्तध्द गरिनेछ । 

२= मिव्र ि ददगो आमिाक 
द्धर्कासका लामग लगानी 
प्रर्द्धान गनने ।  

क) नीमिगि ििा कानूनी व्यर्स्िा गिी सार्ाजमनक-मनजी साझेदािी 
िाफा ि लगानी प्रर्द्धान गरिनेछ ।  

ख) व्यार्साद्धयक र्ािार्िर्िा सधुाि गना प्रदेश औद्योगद्धक नीमि 
िजुािा गिी लागू गरिनेछ । 

ग) सहकािी िेत्रलाई द्धर्स्िाि गिी उत्पादनशील िेत्रिा लगानी 
गना प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

ि) सङ्घ, प्रदेश ि स्िानीय िहर्ीि सिन्र्य ि साझेदािी िाफा ि 
लगानी मभत्र्याइनेछ । 

ङ) प्रािमिकिा प्राप् ि िेत्रिा लगानी प्रर्द्धान गना मनजी िेत्रलाई 
कि छुट, सहमुलयि दििा ऊजाा, लगानी सिुिाको प्रत्याभमूि 
प्रदान गरिनेछ। 

ि) गैि आर्ासीय नेपालीहरू ि अन्य स्रोिबाट प्रत्यि बैदेक्तशक 
लगानीलाई आकद्धषाि गरिनेछ । 

३. बििको संस्कृमि द्धर्कास 
गिी उत्पादनशील 
िेत्रिा लगानी अमभबकृ्तध्द 
गने . 

क) अनतु्पादक खिालाई कटौिी गना द्धर्मभन्न उत्प्रिेर्ादायी 
कायाक्रिहरू िाफा ि र्िि गना प्रोत्साद्धहि गरिनेछ । 

ख) द्धर्त्तीय सेर्ा खासगिी बिि परििालनको प्रद्धक्रयालाई सिल 
ििा बििकिाा िैत्री बनाइनेछ । 

ग) िलुनात्िक लाभका िेत्रिा लगानी आकद्धषाि गरिनेछ । 

ि) द्धर्प्रषेर्बाट हनेु आम्दानीलाई बढी भन्दा बढी बिि गिी 
उत्पादनशील िेत्रिा लगानी गना अमभप्ररेिि गरिनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

सबै पामलकासम्ि बैंद्धकङ्ग सेर्ा द्धर्स्िाि भएको हनेुछ । मनजी िेत्रको लगानीिा बकृ्तध्द भएको हनेुछ । 
नागरिकहरूिा बिि गने बानीको द्धर्कास भएको हनेुछ । 
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४.२ सार्ाजमनक द्धर्त्त 

४.२.१ सार्ाजमनक खिा 
१. पषृ्ठभमूि 

सार्ाजमनक खिाको प्रभार्कारििाका लामग योजना ििा कायाक्रि मनिाार्देक्तख कायाान्र्यनसम्िका 
द्धक्रयाकलापहरूलाई बढी व्यर्क्तस्िि ि रै्ज्ञामनक बनाउनपुने हनु्छ । स्रोिको उपलब्धिा, आर्मयकिा 
ििा कायाान्र्यन िििाका आधाििा योजना ििा कायाक्रि िजुािा एर्ि ् कायाान्र्यन गदै 
नमिजािूलक अनगुिन ििा िूल्याङ्कन प्रर्ाली िाफा ि सार्ाजमनक खिाको प्रभार्कारििा बकृ्तध्द गना 
सद्धकन्छ। 

२. प्रिखु सिस्या 
िाल ुखिाको िलुनािा पूुँजीगि खिा अपेक्तिि रूपिा बढ्न नसक्न,ु बजेट मनिाार् ि कायाान्र्यनिा 
दि जनशक्तिको अभार् हनु,ु द्धर्कास खिा गने िििा कि हनु,ु सार्ाजमनक खरिद प्रद्धक्रया 
सिस्यािूलक हनु,ु नीमि ििा कायायोजनाहरूको परिपालना नहनु ुि आमिाक अनशुासनको किी हनु ु
सार्ाजमनक खिा व्यर्स्िापनका प्रिखु सिस्याहरू हनु ्।  

३. िनुौिी ििा अर्सि  

क्तजम्िेर्ािी प्रभार्कािी रुपिा सम्पादन गनुा, उत्पादनिूलक िेत्रिा लगानी अमभबकृ्तध्द गनुा, बजेट 
मनिाार् ि खिा गने मनकाय ििा अमधकािीलाई क्तजम्िेर्ाि बनाउन,ु िालू खिालाई र्ाक्तन्छि सीिािा 
िाखी बजेट संििनािा पूुँजीगि खिाको द्धहस्सा ि खिा गना सक्ने िििा बढाउन,ु सार्ाजमनक खिाको 
प्रभार्कारििा िाफा ि द्धर्त्तीय ििा आमिाक अनशुासन कायि गिी सशुासन प्रर्द्धान गनुा िखु्य 
िनुौिीहरू हनु ्।  

सङ्घीयिाका सन्दभािा सार्ाजमनक खिालाई प्रभार्कािी बनाउन सो अनकूुल काननु ििा संििना मनिाार् 
गना सद्धकने अर्स्िा िहन,ु प्रदेशको द्धर्कासको द्धर्द्यिान किजोि अर्स्िाका कािर् पूुँजीगि खिाको 
द्धहस्सा बढाई उच्ि आमिाक बकृ्तध्द हामसल गना सद्धकने प्रििु अर्सि िहन,ु िूलनात्िकरुपिा कर्ााली 
प्रदेशको जनसङ्ख्या ि जनिनत्र् कि भएकोले सार्ाजमनक खिाको प्रभार्कािी परििालनबाट 
जनिाको जीर्नस्िििा मछिै सधुाि गना सद्धकने अर्सिका रुपिा िहेका छन ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

सार्ाजमनक खिाको प्रभार्कािी व्यर्स्िापन गिी प्रदेशको आमिाक सिदृ्धद्ध । 

४.२ लक्ष्य 

सार्ाजमनक खिाको नमिजािूखी परििालनबाट दईु अङ्कको आमिाक बकृ्तध्द हामसल गने । 

४.३ उद्दमेय 

 प्रभार्कािी काननु एर्ि ्संस्िागि आधािशीला खडा गनुा,  

 सम्र्द्ध सबै मनकाय ििा पदामधकािीहरूलाई सिि, उत्तिदायी ि क्तजम्िेर्ाि बनाउन,ु   

 बजेट द्धर्मनयोजन ि खिािा दििा, प्रभार्कारििा ि आमिाक अनशुासन समुनक्तम िि गनुा ।  
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४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१= बजेट द्धर्मनयोजनका 
िापदण्ड ििा 
आधािहरूलाई 
रै्ज्ञामनक बनाउने । 

क) बजेट द्धर्मनयोजनका लामग आयोजना ििा कायाक्रि छनौट गदाा 
पूर्ा ियािी ििर् पूिा भएका आयोजनाहरूलाई िात्र िापदण्डका 
आधाििा छनौट गरिनेछ ।  

ख) ियािी नभएका आयोजनािा सम्भाव्यिा अध्ययनका लामग िात्र 
बजेट द्धर्मनयोजन गरिनेछ ।  

 ग) िकिान्िि ि कायाक्रि संशोधनलाई मनरुत्साद्धहि गरिनकुा सािै 
कायाान्र्यनको समुनिििापमछ िात्र िकिान्िि ि कायाक्रि 
संशोधन गरिनेछ । 

ि) दोश्रो िौिामसक अर्मधिा िात्र मनक्तिि सीिासम्ि कायाक्रि 
संशोधन ि िकिान्िि गरिनेछ ।  

ङ) िाल ु खिालाई मनक्तिि सीिामभत्र िाखी पूुँजीगि खिाको अंश 
बढाइनेछ । 

२. द्धर्त्तीय प्रर्ाली 
प्रभार्कािी बनाउदै 
जोक्तखिहरूको 
न्यूनीकिर् गने ।  

क) आयोजना बैंक ििा िध्यिकालीन खिा संििना ियाि गिी 
आयोजनाहरूलाई लागि लाभ द्धर्म लेषर् गिी प्रािमिकिाका 
आधाििा बजेट द्धर्मनयोजन गरिनेछ। 

ख) बजेट कायाान्र्यन गदाा कायायोजना मनिाार् ि सो को 
परिपालनालाई अमनर्ाया गरिनेछ ।  

ग) अनार्मयक ि अनतु्पादक खिा कटौिी गिी द्धर्त्तीय सशुासन 
कायि गरिनेछ। 

३.  अन्िि सिकािी 
द्धर्त्तको कुशल 
व्यर्स्िापन ििा 
परििालन गने ।  

क) सिन्र्य ि सहकायािा द्धर्त्तीय हस्िान्ििर्को प्रारुप ियाि 
गरिनेछ । 

ख) एकल ििा साझा अमधकािका िेत्रहरूलाई िप प्रष्ट पादै 
िाजम र्को बाुँडफाुँडका लामग आधािहरू ियाि गरिनेछ ।  

ग) सार्ाजमनक खिालाई प्रदेशको सन्िमुलि ि सिन्याद्धयक 
द्धर्कासका लामग व्यर्स्िापन गरिनेछ । 

ि) सङ्घ, प्रदेश ि स्िानीय िहको सह-लगानीलाई रुपान्ििर्कािी 
आयोजनाहरूिा प्रािमिकिाका साि उपयोग गरिनेछ ।  

 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

कुल बजेटको िालू खिा योजना अर्मधिा ४० प्रमिशििा सीमिि भएको हनेुछ । प्रिि योजनाको 
अक्तन्िि आमिाक र्षािा पूुँजीगि बजेटको ९० प्रमिशि खिा भएको हनेुछ । द्धर्त्तीय हस्िान्ििर्को 
प्रारुप, िध्यकालीन खिा संििना ि आयोजना बैङ्कको मनिाार् हनुकुा सािै सबै कायाालय प्रिखु ििा 
आयोजना प्रिखुहरूसुँग कायासम्पादन सम्झौिा भएको हनेुछ ।  
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४.२.२ िाजम र् परििालन 
१. पषृ्ठभमूि 

सिग्र द्धर्कास खिा ििा प्रशासमनक खिा सिेिको आर्मयकिा पिुा गना, द्धर्त्तीय सङ्घीयिालाई सबल 
ि सफल बनाउन ि बैदेक्तशक सहायिा ििा सङ्घीय सिकािको अनदुान िामिको मनभाििा िटाउन 
प्रदेशको िाजश्व बकृ्तध्द गिी प्रभार्कािी परििालनलाई जोड ददन ुपनेछ । हाल कर्ााली प्रदेशको कुल 
बजेटिा आन्िरिक िाजश्वको योगदान एक प्रमिशि िात्र िहेको छ । िाजश्व सङ्कलनको दायिा 
फिाद्धकलो ि ददगो बनाई प्रदेशको द्धर्त्त संििनालाई सिि ि सृुढढ बनाउनेिफा  प्रदेशको िाजश्व नीमि 
केक्तन्रि हनेुछ ।  

2. प्रिखु सिस्या  

प्रदेशले सङ्कलन गने िाजश्वको आधाि ि दायिा साुँििुो हनु,ु प्रदेशको कुल बजेटिा िाजश्वको द्धहस्सा 
न्यनु हनु,ु जनशक्तिको किी हनु,ु िाजश्वको सङ्कलनिा पािदक्तशािा ि प्रभार्कािी अनगुिन हनु नसक्न,ु 
िाजश्व प्रशासनिा आधमुनक प्रद्धर्मधको प्रयोग गना नसद्धकन,ु र्ाुँडफाुँडबाट प्राप् ि हनेु िाजश्वको 
समुनिििा नहनु,ु िाजश्व सङ्कलन सम्बन्धिा सङ्घ, प्रदेश ि स्िानीय िहबीि सिन्र्य हनु नसक्न,ु 
अनौपिारिक आमिाक द्धक्रयाकलापहरूलाई िाजम र्को दायिािा ल्याउन नसद्धकन ुिाजश्व सम्बन्धी प्रिखु 
सिस्या िहेका छन ्। 

3.  िनुौिी ििा अर्सि 

प्रदेशको िाजम र्को दायिालाई फिाद्धकलो बनाउन,ु कुल बजेटिा िाजश्वको योगदान बढाउन,ु िाजश्व 
सङ्कलनलाई पािदशी ि प्रभार्कािी र्नाउन,ु सङ्घ ि स्िानीय िहबीि िाजम र् सङ्कलन ििा अनगुिनका 
सम्बन्धिा सिन्र्य गनुा प्रिखु िनुौिीहरू हनु ्।  

प्रदेश सिकािलाई िाजम र् बाुँडफाुँड ि सङ्कलनबाट स्रोिको समुनक्तम िििा हनु,ु िाजनैमिक क्तस्िििा ि 
स्पष्ट बहिुि सद्धहिको बमलयो सिकािको स्िापना हनु,ु आमिाक गमिद्धर्मधहरू बढ्दै जान,ु काननुको 
परिपालना ि स्रै्क्तच्छक कि सहभामगिािा बकृ्तध्द हनु ु ििा प्रदेशको िाजम र् अमभबकृ्तध्दका लामग 
िाजश्वको सम्भार्ना सम्बन्धिा िप अध्ययन हनु ुअर्सिका रुपिा िहेका छन ्।  

4. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

4.1 सोँि 

िाजश्व परििालनबाट आत्िमनभाि, ददगो ि सबल प्रदेश अिािन्त्रको मनिाार् ।  

4.2 लक्ष्य 

सङ्कलनको दायिा फिाद्धकलो गिी प्रदेशको िाजम र् िािगरु्ा बकृ्तध्द गने ।   

4.3 उद्दमेय 

प्रभार्कािी िाजम र् संििना ियाि गिी कुल बजेटिा िाजम र्को द्धहस्सा बकृ्तध्द गनुा । 
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4.4 िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. िाजम र्को दायिा 
फिाद्धकलो बनाई 
िाजम र् परििालनिा 
दििा बढाउने । 

क) प्रभार्कािी िाजम र् संििना ियाि गनाका लामग नीमिगि, 
काननुी ििा संस्िागि व्यर्स्िा मिलाइनेछ ।  

ख) िाजश्व परििालनसुँग सम्र्क्तन्धि मनकाय ि पदामधकािीहरूको 
िििा अमभबकृ्तध्द गरिनेछ ।  

ग)  अनौपिारिक िेत्रको आमिाक कािोर्ािलाई मनरुत्साद्धहि गिी 
औपिारिक कािोर्ािलाई प्रोत्साद्धहि गरिनेछ ।  

२. िाजम र्लाई प्रदेश 
सिदृ्धद्धको आधाि 
बनाउने ।  

 

क) कि प्रर्ालीलाई स्र्च्छ, मनष्पि, पािदशी ि सिन्याद्धयक 
बनाइनेछ । 

ख) सूिना प्रद्धर्मधको द्धर्कास ििा प्रयोगबाट िाजम र् सङ्कलनिा 
बकृ्तध्द ि िहुार्ट मनयन्त्रर् गरिनेछ ।   

ग) सङ्घ ि स्िानीय िहसंगको सहकायािा िाजम र् परििालन 
प्रभार्कािी बनाइनेछ । 

ि) स्रै्क्तच्छक कि सहभामगिालाई प्रोत्साहन ि प्रर्द्धान गरिनेछ ।  

३. िाजम र् प्रर्ालीलाई 
लगानी एर्ि ्
व्यर्सायीिैत्री 
बनाउने । 

क) नर्ीनिि अर्धािर्ा ििा अ्यासहरूलाई अर्लम्र्न गिी 
िाजम र् प्रर्ालीलाई सिल, सहज ि सिन्याद्धयक बनाइनेछ । 

ख) कि प्रशासनिा सशुासन कायि गरिनेछ ।  

ग)  सङ्घ ििा स्िानीय िहसुँग सिन्र्य गिी कििा दोहोिोपन 
हटाइनेछ ।   

5. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 
योजनाको अक्तन्िि आमिाक र्षािा आन्िरिक िाजश्व संकलन एक अबा पगुेको हनेुछ । प्रदेश िाजम र् 
द्धर्भाग गठन भएको हनेुछ । प्रदेशको कि ििा गैिकि सम्बन्धी काननु िजुािा भएको हनेुछ । 
िाजम र् परििालनिा सूिना प्रद्धर्मधको प्रयोग भई िाजम र् िहुार्ट मनयन्त्रर् भएको हनेुछ ।  

 

४.२.३ रै्देक्तशक सहायिा परििालन 

१. पषृ्ठभमूि  

प्रदेशको िाजम र् संकलनको अर्स्िा किजोि िहेको ि संिीय सिकािबाट प्राप् ि हनेु अनदुानबाट पमन 
प्रदेशको ददगो ि िीव्र द्धर्कासको िाहना पूिा गना स्रोिसाधन नपगु्ने अर्स्िा िहेको छ । द्धर्त्तीय 
स्रोिको न्यूनिा पूमिा गना  संद्धर्धान ििा सङ्घीय काननुबिोक्तजि ठूला पूर्ााधािका आयोजनाहरूिा प्रद्धर्मध 
हस्िान्ििर् सद्धहिको रै्देक्तशक सहायिालाई प्रभार्कािी रुपिा परििालन गनुापने आर्मयकिा िहेको 
छ।  

२. प्रिखु सिस्या 
रै्देक्तशक सहायिा प्रदेशको आर्मयकिा ि प्रािमिकिाका आधाििा प्राप् ि ि परििालन हनु नसक्न,ु 
रै्देक्तशक सहायिा परििालनको व्यर्स्िापन ििा अनगुिन प्रर्ाली किजोि हनु ु ि प्रदेशको बजेट 
प्रर्ालीिा आबद्ध हनु नसक्न ु प्रिखु सिस्याहरू हनु ् । 
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३. िनुौिी ििा अर्सि 

प्रदेशको द्धर्कास आर्मयकिा अनरुुप रै्देक्तशक सहायिा परििालन गनुा, सङ्घ ि प्रदेशबीि सिन्र्यात्िक 
रूपिा द्धर्कास सहायिा परििालन गनुा, रै्देक्तशक सहायिा व्यर्स्िापनिा प्रदेशको आबद्धिा ििा 
अपनत्र् कायि गनुा, प्रािमिकिािा िहेका योजनाहरू सञ्चालन हनेु गिी रै्देक्तशक सहायिा परििालन 
गनुा, सहायिाको प्रमिबद्धिा ि योजना कायाान्र्यन बीिको अन्िि िटाउन ुि प्रदेशको बजेट प्रर्ाली 
िाफा ि सहायिा परििालन गनुा प्रिखु िनुौिी हनु ्। 

सङ्घीय प्रर्ाली कायाान्र्यनको क्रििा संद्धर्धानले रै्देक्तशक सहायिा परििालनको ददशामनदेश गनुा,  
रै्देक्तशक सहायिाको प्रभार्कारििाका लामग प्रदेश िहबाट सिेि प्रमिबद्धिा व्यि हनु,ु ठुला 
पूर्ााधािहरूको मनिाार्का लामग सङ्घको सिन्र्यिा रै्देक्तशक सहायिा मभत्र्याउन सद्धकने अर्स्िा 
द्धर्द्यिान हनु ुि ददगो द्धर्कासका लक्ष्य हामसल गना सञ्चालन गरिने द्धर्कास योजनािा सहायिा प्रर्ाह 
गना द्धर्कास साझेदािहरू ित्पि िहन ु रै्देक्तशक सहायिा परििालनका अर्सिहरू हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

4.1 सोँि  

रै्देक्तशक सहायिाको परििालनबाट ठूला आयोजनाहरूको मनिाार् ।  

4.२ लक्ष्य  

प्रदेश प्रािमिकिाका िेत्रिा रै्देक्तशक सहायिालाइा सदपुयोग गिी ददगो, फिाद्धकलो ििा िीव्र 
आमिाक द्धर्कास हामसल गने । 

4.3 उद्दमेय  

प्रदेश द्धर्कासका प्रािमिकिा ि आर्मयकिा अनरुुप अमधकिि ् रै्देक्तशक पूुँजी ि प्रद्धर्मध 
आकद्धषाि ि उपयोग गनुा । 

४.4 िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. संद्धर्धान, संिीय 
ििा प्रदेश काननु 
एर्ि ्िाद्धष्ट्रय नीमि 
अनरुूप रै्देक्तशक 
सहायिा नीमि 
िजुािा गने । 

क) रै्देक्तशक सहायिा परििालन िापदण्ड ि सदपुयोगको लामग 
आर्म यक काननुको िजुािा गरिनेछ ।  

ख) प्रदेश बजेट ि व्यर्स्िापन सूिना प्रर्ालीिा आबद्ध गिी रै्देक्तशक 
सहायिािा पािदक्तशािा बकृ्तध्द गरिनेछ । 

ग) बैदेक्तशक सहयोगको उपयोगिा गरु्ात्िक सधुाि गना सूिना प्रर्ाली 
ििा सार्ाजमनक द्धर्त्त व्यर्स्िापन प्रर्ालीिा आबद्ध गरिनेछ ।  

२. प्रदेशको 
आर्मयकिा ििा  
प्रािमिकिाका 
आयोजनािा 
रै्देक्तशक सहायिा 
परििालन गने । 

क) बैदेक्तशक सहायिा परििालनका लामग प्रदेशको आर्मयकिा ि 
प्रािमिकिा मनधाािर् गरिनेछ।  

ख) लाभ लागिको िूल्याङ्कन गिी बैदेक्तशक सहायिा परििालनिा 
प्रभार्कारििा हामसल गरिनेछ ।  

ग) परियोजना बैंकिा िहेका िलुनात्िक लाभका आयोजनाहरूिा 
बैदेक्तशक सहायिा परििालन गना द्धर्कास साझेदािहरूलाई 
प्रोत्साद्धहि गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

३. प्रदेशको सन्िमुलि 
द्धर्कासलाई 
ध्यानिा िाखी 
रै्देक्तशक 
सहायिाको 
उपयोग गने । 

क) प्रदेशमभत्र िहेका सरै् स्िानीय िहहरूिा सन्िमुलि द्धर्कास हनेु 
गिी बैदेक्तशक सहायिा परििालन गरिनेछ । 

ख) आमिाक ििा सािाक्तजक ृढद्धष्टकोर्बाट पछामड पिेका िेत्र, र्गा ि 
सिदुायका द्धर्कासको लामग रै्देक्तशक सहायिा परििालनलाइा 
प्रािमिकिा ददइानेछ । 

ग) बैदेक्तशक सहायिाबाट संिामलि आयोजनाको सिकाि आफै र्ा 
दाि ृमनकायको सहभामगिािा अनगुिन िूल्याङ्कन गरिनेछ । 

 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

प्रदेशको आर्मयकिा ि प्रािमिकिाका िेत्रहरूिा रै्देक्तशक सहायिा परििालन भएको हनेुछ । 
प्रदेशिा प्राप् ि हनेु सबै प्रकािका रै्देक्तशक सहायिा प्रदेश र्जेट व्यर्स्िापन सूिना प्रर्ाली ििा 
सार्ाजमनक द्धर्त्त व्यर्स्िापन प्रर्ालीिा आर्द्ध भएको हनेुछ ।  

 

४.२.४ सार्ाजमनक ऋर् 

1. पषृ्ठभमूि 

सार्ाजमनक ऋर् िाटा बजेट पूमिा गने एक िाध्यि हो । सार्ाजमनक ऋर्को द्धर्रे्कपूर्ा प्रयोगबाट 
प्रदेश द्धर्कासको लामग न्यून हनु आउने आमिाक स्रोिको व्यर्स्िापन हनु सक्दछ । प्रदेशको िाजस्र् 
सङ्कलन धेिै कि भएको ििा अनदुान िकि पयााप् ि नभएको सन्दभािा मनजी िेत्रको आमिाक 
गमिद्धर्मधिा नकािात्िक प्रभार् नपने गिी सिकािले उच्ि प्रमिफलयिु ठूला परियोजनाहरूिा लगानी 
गने गिी सार्ाजमनक ऋर् परििालनिा जोड ददनपुने हनु्छ । 

2. प्रिखु सिस्या  

प्रदेशिा सार्ाजमनक ऋर् परििालन सम्बन्धी स्पष्ट नीमि ििा कानूनी व्यर्स्िा ियाि भई नसक्न,ु 
प्रदेश िाजश्व कि भएकोले सार्ाजमनक ऋर् परििालन हनु सक्ने सम्भार्ना न्यनु हनु ु प्रिखु 
सिस्याहरू हनु ्। 

3. िनुौिी ििा अर्सि 

सार्ाजमनक ऋर् परििालन सम्बन्धी आर्मयक नीमिगि प्रर्न्ध गनुा, ऋर् परििालन प्रद्धक्रया ििा 
संिीय सिकािसुँग सिन्र्य कायि गनुा, ऋर्को प्रभार्कािी उपयोग समुनक्तम िि गनुा, िाजश्व सम्भार्ना 
न्यून हुुँदा आर्मयकिा अनसुािको ऋर् परििालन गनुा यस िेत्रका िनुौिीहरू हनु ्।  

संद्धर्धान ि सङ्घीय काननुले प्रदेश सिकािलाई पमन ऋर् परििालन गना सक्ने अमधकाि प्रदान गनुा, 
सार्ाजमनक लगानीका प्रशस्ि सम्भार्ना हनु ुअर्सिका रुपिा िहेका छन ्।  

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

4.1 सोँि 

आमिाक सिदृ्धद्धका लामग सार्ाजमनक ऋर्को उपयोग ।  
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4.2 लक्ष्य 

द्धर्कासका लामग पूर्ााधाि ि उत्पादनिूलक िेत्रिा सार्ाजमनक ऋर्को उपयोग गने । 

4.3 उद्दमेय 

आमिाक बकृ्तध्द, िोजगािी मसजाना ि पूुँजी मनिाार्िा सहयोग पगु्ने गिी सार्ाजमनक ऋर् 
परििालन गनुा। 

4.4 िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. िाटा बजेट 
पूमिाका लामग 
सार्ाजमनक 
ऋर् परििालन 
गने। 

क)  आन्िरिक स्रोि, साधन ि िोजगािी मसजाना हनेु गिी सार्ाजमनक 
ऋर्को परििालन गरिनेछ ।  

ख)  ऋर्को अनपुािलाई र्ाक्तञ्छि सीिा मभत्र िाख्दै मनजी िेत्रको 
आमिाक गमिद्धर्मधिा नकािात्िक असि नपने गिी सार्ाजमनक 
ऋर्को व्यर्स्िापन गरिनेछ । 

ग)  ऋर् मलंदाको अर्स्िािा नै ऋर् मिने सम्भाद्धर्ि श्रोि ि 
िामलका ियाि गिी सोही अनसुाि ऋर्को परििालन गरिनेछ । 

5. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

सार्ाजमनक ऋर् परििालन गिी न्यून बजेट पूमिा भएको हनेुछ । बजेटिा सार्ाजमनक ऋर्को 
अनपुाि प्रदेशको कुल गाहास््य उत्पादनको ४ प्रमिशिमभत्र िहेको हनेुछ । 

 

४.२.५ अन्िि-सिकािी द्धर्त्त 

१. पषृ् ठभमूि  

नेपालको संद्धर्धानिा सङ्घले प्रदेश ि स्िानीय िहलाई खिाको आर्मयकिा ि िाजम र्को िििाको 
आधाििा द्धर्त्तीय सिानीकिर् अनदुान द्धर्ििर् गने व्यर्स्िा िहेको छ । प्रदेश काननु र्िोक्तजि 
प्रदेशले नेपाल सिकािबाट प्राप् ि अनदुान ि आफ्नो स्रोिबाट उठ्ने िाजश्वलाई स्िानीय िहको खिाको 
आर्मयकिा ि िाजश्व िििाको आधाििा द्धर्त्तीय सिानीकिर् अनदुान द्धर्ििर् गना सक्ने प्रार्धान 
िहेको छ । त्यस्िै संिीय काननु बिोक्तजि सङ्घीय सक्तञ् िि कोषबाट प्रदान गने सशिा अनदुान, 

सिपूिक अनदुान र्ा अन्य प्रयोजनका लामग ददने द्धर्शेष अनदुान द्धर्ििर् हनेु व्यर्स्िा छ । सङ्घबाट 
प्रदेशिा हनेु िाजश्व बाुँडफाुँड ि द्धर्त्तीय हस्िान्ििर्को सिकु्तिि प्रयोग ि प्रदेशबाट स्िानीय िहिा 
सन्िमुलि, पािदशी ि न्यायोक्तिि द्धर्त्तीय हस्िान्ििर् गदै सिन्याद्धयक ढंगिा प्रदेशको द्धर्कास ि 
सिदृ्धद्धको आधाि मसजाना गने गिी अन्िि सिकािी द्धर्त्त व्यर्स्िापन गनेिफा  आर्मधक योजना केक्तन्रि 
छ ।    

२. प्रिखु सिस्या  

सङ्घ, प्रदेश ि स्िानीय िहका िाजश्वका एकल ि साझा अमधकािका िेत्रहरू बािे बझुाइिा एकरुपिा 
नहनु,ु प्रदेशको र्ास्िद्धर्क िाजम र् िििा ि स्िानीय िहको खिाको आर्मयकिा स्पष्ट हनु नसक्न,ु 
प्रदेशको बजेट खिा गना सक्ने िििा किजोि हनु,ु प्रदेशको खण्डीकृि ि्याङ्क नहनु,ु प्रदेश ि 
स्िानीय िहिा द्धर्त्त व्यर्स्िापन सम्बन्धी अनभुर्को किी हनु,ु संिीय द्धर्त्तीय हस्िान्ििर् ि प्रदेशको 
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बजेट ििा कायाक्रििा िादात्म्यिा कायि गना नसद्धकन,ु अन्ििसिकािी कायासम्पादनिा दोहोिोपना 
िहन ुप्रिखु सिस्याका रुपिा िहेका छन ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

प्रदेशको ि्याङ्कलाई द्धर्श्वसनीय ि भिपदो बनाई केन्रीय ि्याङ्कसुँग एकरुपिा कायि गने,  प्रदेशको 
खिाको आर्मयकिा ि खिा गना सक्ने िििाको पद्धहिान गने, द्धर्त्तीय हस्िान्ििर्को िकि िोद्धकएकै 
प्रयोजनिा खिा हनेु कुिाको समुनक्तम िििा गने ि उपलब्ध स्रोिको उपयोग गने िििा द्धर्कास गने 
प्रिखु िनुौिी हनु ्।  

द्धर्त्तीय हस्िान्ििर्का सम्बन्धिा सङ्घ ि प्रदेशिा आर्मयक ऐन, काननु ि कायाद्धर्मधको मनिाार् हनु,ु 
प्रदेशिा आमिाक-सािाक्तजक द्धक्रयाकलाप द्धर्स्िाि हनु,ु संद्धर्धान प्रदत्त सङ्घ, प्रदेश ि स्िानीय िहको 
िाजश्वका साझा अमधकािका िते्रिा िप स्पष्टिा हदैु जान,ु िाजश्वको सम्भार्नाको सम्बन्धिा िप 
अध्ययन हनु,ु कर्ााली प्रदेशले द्धर्त्तीय सिानीकिर् अनदुान अन्य प्रदेशले भन्दा बढी प्राप् ि गनुा, 
अनार्मयक रूपिा स्रोि छरिने प्रर्कृ्तत्तिा किी आउन ुि उपलब्ध द्धर्त्तीय स्रोिको उपयोग गदै िीनै 
िहबीि सिन्र्य ि सहकायाको र्ािार्िर् मनिाार् हनु ुिखु्य अर्सिहरू हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

सििािूलक ि सिदृ्ध अिािन्त्रको मनिाार्का लामग  अन्ििसिकािी द्धर्त्त व्यर्स्िापन । 

४.२ लक्ष्य 

अन्ििसिकािी द्धर्त्त हस्िान्ििर्को प्रभार्कािी परििालन गने । 

४.३ उद्दमेय 

 सङ्घबाट हनेु द्धर्त्तीय हस्िान्ििर्लाई प्रािमिकिाका िेत्रिा लगानी गनुा । 

 स्िानीय िहको खिाको आर्मयकिा हेिी सन्िमुलि िर्िले द्धर्त्त हस्िान्ििर् गनुा । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१.  प्रदेशको प्रािमिकिा ि 
िलुनात्िक लाभको 
िेत्रिा द्धर्त्तीय 
हस्िान्ििर्लाई उपयोग 
गने । 

क) अन्िि सिकािी द्धर्त्तको िेत्रिा कायाक्रिहरू नदोहोरिने 
गिी प्रभार्कािी रुपिा अगामड बढाइनेछ ।  

ख) द्धर्त्तीय जोक्तखि न्यनुीकिर् गना द्धर्त्तीय सशुासन जोक्तखि 
द्धर्म लेषर् द्धर्मधको द्धर्कास गिी अर्लम्बन गरिनेछ ।  

ग) अपिुा ि अधिुा आयोजना सम्पन्न भएपिाि िात्र नयाुँ 
आयोजनािा लगानी गरिनेछ ।  

२. स्िानीय िहको 
आर्मयकिाको 
आधाििा सन्िमुलि 
िर्िले द्धर्त्त हस्िान्ििर् 
गने । 

क) प्रदेशको अमधकाि िेत्र अन्िगाि िहेको ि स्िानीय 
िहबाट कायाान्र्यन हुुँदा प्रभार्कािी हनेु कायाक्रिहरू 
स्िानीय िहलाई हस्िान्ििर् गरिनेछ । 

ख) आयोजना कायाक्रि कायाान्र्यनका लामग पयााप् ि हनेु गिी 
द्धर्त्तीय हस्िान्ििर् गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

ग) स्िानीय िहको आर्मयिा स्रोि ि साधनको अर्स्िा हेिी 
सन्िमुलि द्धर्कास हनेु गिी द्धर्त्तीय हस्िान्ििर् गरिनेछ । 

ि) प्रदेश सिन्र्य परिषदको बैठकिा अन्िि सिकािी 
सिन्र्यलाइा अगामड र्ढाइनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

प्रदेश ि स्िानीय िहको द्धर्त्तीय व्यर्स्िापन िििा द्धर्कास भएको हनेुछ । प्रदेश ि स्िानीय िहिा 
द्धर्त्तीय सशुासन कायि भएको हनेुछ । िीनै िहका सिकािका एकल ििा साझा काया क्तजम्िेर्ािीहरू 
सिन्र्यात्िक रूपिा सम्पादन हनेुगिी स्रोिको व्यर्स्िा ि िीन िहिा द्धर्त्तीय अन्ििआर्द्धिा िाफा ि 
द्धर्त्तीय सङ्घीयिा संस्िागि भएको हनेुछ ।  
 

४.३ सार्ाजमनक-मनजी-सहकािी साझेदािी 
१. पषृ्ठभमूि 

संद्धर्धानिा सार्ाजमनक, मनजी ि सहकािी िेत्रको सहभामगिाबाट िीब्र ि ददगो आमिाक बकृ्तध्द हामसल गने ि 
प्राप् ि उपलक्तब्धको न्यायोक्तिि द्धर्ििर् गने उल्लेख छ । प्रदेशको द्धर्कासिा सिेि सार्ाजमनक, मनजी ि 
सहकािी िेत्रको साझेदािी आर्मयक देक्तखन्छ । प्रदेशको द्धर्कास ि सिदृ्धद्धको लामग सार्ाजमनक स्रोि 
परििालनले िात्र सम्भर् नहनेु भएकोले मनजी ि सहकािी िेत्रको संयिु सहभामगिािा ददगो ि िीव्र द्धर्कास 
गनुा आर्मयक छ । सिकािले पूर्ााधाि ि सािाक्तजक द्धर्कासिा लगानी, मनयिन ि सहजीकिर् गने, मनजी 
िेत्रले औद्योमगक उत्पादन, िोजगािी मसजाना ि बस्ि ुििा सेर्ाको आपूमिािा लगानी गने ि सहकािी िेत्रले 
सािदुाद्धयक िेत्रिा बिि ि ऋर् परििालन ििा उत्पादनलाई प्रािमिकिा ददनपुने आर्मयकिा छ ।    

२. प्रिखु सिस्या  

आमिाक द्धर्कासका प्रिखु िेत्र सिकािी, मनजी ि सहकािी िेत्र र्ीििा पयााप् ि सिन्र्यको अभार् हनु,ु मनजी 
ि सहकािी िेत्रलाई प्रदेशको द्धर्कास ि सिदृ्धद्धका लामग सहजीकिर् गना नसद्धकन,ु  मनजी िेत्रले उत्पादन ि 
िोजगािीिा उल्लेख्य योगदान ददन नसक्न,ु सहकािी िेत्रले आफ्नो संकमलि बििलाई उत्पादनिूलक 
िेत्रिा आर्मयक िात्रािा लगानी गना नसक्न ुप्रिखु सिस्या हनु ्।  

३. िनुौिी ििा अर्सि 

प्रदेशको द्धर्कासका िखु्य सम्र्ाहक सार्ाजमनक, मनजी ि सहकािी िेत्रलाई सिन्र्यात्िक रुपिा परििालन 
गनुा, औद्योमगक द्धर्कासको लामग आर्मयक न्यनुिि पूर्ााधािको द्धर्कास गनुा, लगानीको उक्तिि र्ािार्िर् ि 
सिुिाको प्रत्याभमूि प्रदान गनुा, मनजी िेत्रलाई स्िानीय स्रोि, साधन ि कच्िा पदािाको उपयोग, िोजगािी 
मसजाना ि सािाक्तजक उत्तिदाद्धयत्र्िफा  उन्िखु गिाउन ुि सहकािी िेत्रलाई सािदुाद्धयक द्धर्कास ि उत्पादनिा 
पूुँजी परििालन गना सहजीकिर् गनुा प्रिखु िनूौिी हनु ्।  

उद्योग ििा व्यापाििा लगानीका लामग उपयिु र्ािार्िर् बन्दै जान,ु लगानीको सिुिाको प्रत्याभमूिका 
लामग सिकाि ियाि हनु,ु आर्मयक पूर्ााधाि द्धर्कासिा सिकाि अगामड बढ्न,ु स्िानीय, िैिाने ि प्राङ्गारिक 
उत्पादनको िाग बढ्दै जान,ु जलमबद्यिु, पयाटन, जमडबटुी, कृद्धष ििा खानी लगायि कर्ााली प्रदेशको 
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िलुनात्िक लाभका िेत्रिा मनजी िेत्र आकद्धषाि हुुँदै जान,ु सहकािी िेत्रको िाध्यिबाट स्िानीय पूुँजी 
सङ्कलन ि उत्पादनिूलक िेत्रिा लगानी बकृ्तध्द गने र्ािार्िर् बन्दै जान ुअर्सि हनु ्।  

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

सिकािी, मनजी ि सहकािी िेत्रको साझेदािीबाट प्रदेशको रिु आमिाक द्धर्कास । 

४.२ लक्ष्य  

सिकािी, मनजी ि सहकािी िेत्रको साझेदािीिा लगानी अमभबकृ्तध्द गिी उत्पादन बकृ्तध्द, िोजगािी 
मसजाना, ि नागरिकको जीर्नस्िििा सधुाि गने । 

४.३ उद्दमेय  

 अनकूुल र्ािार्िर् सजृना ििा सिुिाको प्रत्याभमूि ददइा मनजी ि सहकािी िेत्रलाई लगानीको 
लामग उत्प्ररेिि गनुा । 

 मनजी िेत्रलाई बस्ि ुििा सेर्ाको सहज आपूमिा ि िोजगािी मसजानाका लामग प्रोत्साद्धहि गनुा ।  

 सहकािी िेत्रलाई स्िानीय बिि संकलन ि उत्पादनिूलक िेत्रको लगानीिा केक्तन्रि गनुा। 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. सार्ाजमनक, मनजी ि 
सहकािी िेत्रको 
साझेदािीका लामग नीमि, 
काननु ि संििनाको 
व्यर्स्िा गने । 

क) साझेदािीलाई प्रभार्कािी बनाउन आर्मयक नीमि ि काननु मनिाार् 
गिी कायाान्र्यन गरिनेछ ।  

ख) उच्िस्ििीय सार्ाजमनक-मनजी-सहकािी साझेदािी सिन्र्य समिमि गठन 
गरिनेछ ।  

ग) साझेदािीको व्यर्स्िापनका लामग आर्मयक संििना मनिाार् गरिनेछ । 

२. सार्ाजमनक, मनजी ि 
सहकािी िेत्रको 
भमूिकालाई स्पष्ट गिी 
लगानीको अनकूुल 
र्ािार्िर् सृजना गने । 

क) सिकािबाट लगानीको लामग उपयिु र्ािार्िर् मनिाार् गरिनेछ । 

ख) मनजी िेत्रलाई प्रदेशका िूलनात्िक लाभका िेत्रिा लगानी बढाउन 
प्रोत्साद्धहि गरिनेछ । 

ग) सहकािी िेत्रलाई स्िानीय बिि संकलन, लगानी बकृ्तध्द ि सािदुाद्धयक 
परििालनिा प्रोत्साद्धहि गरिनेछ  । 

5. अपेक्तिि उपलक्तब्ध  

सार्ाजमनक-मनजी साझेदािी ऐन ि सार्ाजमनक-सहकािी साझेदािी ऐन मनिाार् ि कायाान्र्यन भएको हनेुछ । 
उच्िस्ििीय सार्ाजमनक-मनजी-सहकािी साझेदािी सिन्र्य समिमि गठन भै आर्मयक सहजीकिर् भएको 
हनेुछ ।  

 

४.४ रै्देक्तशक लगानी 
१.  पषृ्ठभमूि 

प्राकृमिक स्रोि साधनले सम्पन्न कर्ााली प्रदेशिा आधमुनक द्धर्कासका लामग ठूलो पूुँजी लगानीको 
आर्मयकिा िहेको छ । आन्िरिक सार्ाजमनक ििा मनजी लगानीबाट िात्र प्रदेशको रिु ििा ददगो 
आमिाक द्धर्कास कदठन छ । त्यसैले “सिदृ्ध कर्ााली, सखुािी कर्ाालीर्ासी” को दीिाकालीन लक्ष्य हामसल 
गना प्रदेश प्रािमिकिाका िेत्रिा ठूला आयोजनाहरू आधमुनक प्रद्धर्मध सद्धहि मभत्र्याउनका लामग बैदेक्तशक 
लगानीलाई परििालन गना पने देक्तखन्छ।  
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2. प्रिखु सिस्या 
कर्ााली प्रदेशिा जलद्धर्द्यिु, पयाटन ििा जमडबटुी प्रशोधन सम्बन्धी उद्योग लगायिका िेत्रिा लगानीका 
प्रशस्ि सम्भार्ना भए िापमन हालसम्ि ठूलो रै्देक्तशक लगानी आकद्धषाि नहनु,ु लगानीका लामग आर्मयक 
पूर्ााधािको पयााप् ि द्धर्कास हनु नसक्न,ु रै्देक्तशक लगानीसम्बन्धी नीमि ििा काननुको मनिाार् नहनु,ु द्धर्षयसुँग 
सम्बक्तन्धि दि जनशक्तिको अभार् हनु,ु आयोजना बैंक ियाि भई नसक्न ु  ि अन्िि-िन्त्रालयगि एर्ि ्
नीमिगि द्धर्षयिा सिन्र्य हनु नसक्न ुप्रिखु सिस्या हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

आर्मयक नीमि ििा काननुको व्यर्स्िा गिी प्रदेशका लामग आर्मयक पने ठूलो रै्देक्तशक लगानी 
मभत्र्याउन,ु छोटो सियमभतै्र आर्मयक पूर्ााधािको द्धर्कास गिी रै्देक्तशक लगानीलाई आकद्धषाि गनुा, रै्देक्तशक 
लगानीकिााहरूको द्धर्श्वास आजान गने गिी लगानीका लामग सहज र्ािार्िर् मनिाार् गनुा िनुौिीको रुपिा 
िहेको छ ।  

प्रदेशको प्रािमिकिा सद्धहिको आयोजना बैंक ियािीको ििर्िा िहन,ु प्रदेश सिकाि प्रामिकिाकासाि रिु 
पूर्ााधाि मनिाार्का लामग प्रमिर्द्ध िहन,ु प्रदेशिा साना, िझौला ििा ठूला सबै प्रकािका उद्योगको सम्भार्ना 
िहन,ु प्रदेशिा जलद्धर्द्यिु, खमनज पदािाहरू, बहिूुल्य जडीबटुी ििा पयाटन िेत्रिा लगानीको प्रििु 
सम्भार्ना िहन ुप्रिखु अर्सिहरू हनु ्।   

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

नर्ीन प्रद्धर्मध सद्धहिको पयााप् ि रै्देक्तशक लगानी । 

४.२ लक्ष्य 

रै्देक्तशक लगानीको उपयोगबाट प्रमिस्पधाात्िक िििा द्धर्कास गिी सिदृ्धद्ध हामसल गने । 

४.३ उद्दमेय 

 रै्देक्तशक लगानीको िाध्यिबाट पूुँजी, प्रद्धर्मध, व्यर्स्िापकीय ि व्यार्साद्धयक सीप ििा कौशल 
मभत्र्याउन ु। 

 प्रदेशका भौमिक पूर्ााधाि, जलस्रोि, खमनज ििा जडीबटुी लगायिका प्राकृमिक स्रोिको 
सदपुयोगिा प्रािमिकिाका साि रै्देक्तशक लगानी आकद्धषाि गनुा  । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. रै्देक्तशक लगानीिैत्री 
र्ािार्िर् ियाि 
गने। 

क) रै्देक्तशक लगानीसुँग सम्बक्तन्धि प्रकृयाहरूलाई सिलीकृि गने 
गिी आर्मयक नीमि ििा काननु  मनिाार् गरिनेछ । 

ख) रै्देक्तशक लगानीका लामग आर्मयक भौमिक पूर्ााधाि सद्धहि 
द्धर्शेष आमिाक िेत्र ििा मनयााि प्रर्द्धान केन्रको स्िापना  

गरिनेछ । 

ग) रै्देक्तशक लगानीको सिुिाको प्रत्याभमूि ि कि छुटको व्यर्स्िा 
गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

२. रुपान्ििकािी 
आयोजनाहरूिा नयाुँ 
प्रद्धर्मध सिेि आउने 
गिी रै्देक्तशक लगानी 
गना प्रोत्साद्धहि गने ।  

क) प्रदेश प्रािमििाका आधाििा भौमिक पूर्ााधाि, उत्पादनिूलक 
ििा िोजगाििूलक िेत्रिा रै्देक्तशक लगानी आकद्धषाि गरिनेछ । 

ख) ठूलो परििार्िा आयाि भइिहेका र्स्ि ु ििा सेर्ा प्रदेशिै 
उत्पादन गना द्धर्देशी ख्यामि प्राप् ि उत्पादक कम्पनीलाई 
प्रोत्साद्धहि गरिनेछ ।  

ग) पूुँजीका सािै नयाुँ प्रद्धर्मध पमन मभमत्रने गिी हनेु लगानीलाई 
प्रािमिकिा ददइनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

आर्मयक नीमि ििा काननुको मनिाार् भई रै्देक्तशक लगानीको र्ािार्िर् ियाि भएको हनेुछ । रै्देक्तशक 
लगानीबाट ठूला पूर्ााधाि मनिाार् ििा उद्योगहरू सञ्चालन भई प्रदेशिा िप उत्पादन बकृ्तध्द ि िोजगािी 
मसजाना भएको हनेुछ ।  



37 

परिच्छेद-५ 

पूवणाधणि के्षत्र 

५.१ यािायाि पूर्ााधाि 

५.१.१ सडक  

१. पषृ्ठभमूि 

प्रदेशको सिदृ्धद्धका लामग पद्धहलो प्रािमिकिा यािायाि पूर्ााधाि त्यसिा पमन सडक िहेको छ । प्रदेशका 
१९ स्िानीय िहका केन्रहरू िाद्धष्ट्रय सडक सञ्जालसुँग जोड्न ु पने आर्मयकिा छ । सडक सञ्जालिा 
िाजिागा ि सहायक िाजिागा गिी करिब ६६० द्धक.िी. सडक सञ्चालनिा िहेको ि िप ६७२ द्धक.िी. 
सडक मनिाार्ाधीन अर्स्िािा िहेको छ । क्तजल्ला सडक सञ्जाल करिर् ३,१३२ द्धक.िी. भए पमन उि 
सञ्जालको लगभग आधा द्धहस्सा सखु्खा िौसििा िात्र सञ्चालन योग्य िहेको छ । छरिएका ि जोक्तखििा 
िहेका र्स्िीहरूिा सडक मनिाार् गनुाको सिा िी बस्िीहरूलाई एकीकृि ि सिुक्तिि र्स्िीका रुपिा 
द्धर्कास गनुा पनेछ । साद्धर्कका सडकहरूको उपयिु स्िििा ििाि-संभाि, सधुाि ििा पनुस्िाापना गिी 
सडक यािायािलाई भिपदो ि सिुक्तिि र्नाउन आर्मयक छ । 

२. प्रिखु सिस्या 
कदठन भ-ूबनोटका कािर् सडक पूर्ााधाि द्धर्कासको लागि बढी हनु जान,ु आर्मयकिा अनसुािको 
प्राद्धर्मधकहरू उपलव्ध नहनु,ु मनयमिि ििाि सम्भािको किीका कािर् मनिाार् भएका सडकहरू द्धटकाउ 
हनु नसक्न,ु  मनिाार् व्यसायीहरूको दििा ििा िििािा सिय सापेक्तिि सधुाि हनु नसक्न,ु सडक 
यािायािको एकीकृि द्धर्कास नभई द्धर्मभन्न मनकायहरूले आ-आफ्नै िर्िबाट सडक द्धर्स्िाि गनुा, 
गरुुयोजना मबना नै सडक द्धर्स्िािको काया हनु,ु मनिाार् सािाग्रीहरूको समुनक्तम िििा नहनु,ु िाद्धष्ट्रय, प्रदेश ि 
स्िानीय िहको सडकलाई र्गीकिर् गिी क्तजम्िेर्ािी द्धकटान नगरिएकाले योजना िजुािा, प्रािमिकीकिर्, 
बजेट व्यर्स्िापन ि आयोजना सञ्चालनिा कदठनाइ  िहन ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्।  

३. िनुौिी ििा अर्सि 

ईक्तन्जनीयरिङ्ग मडजाईनको आधाििा िात्र सडक मनिाार् गनुा, जलर्ाय ुअनकूुमलि सडक संििना ददगो ि 
भिपदो बनाउन,ु सडक पूर्ााधाि योजना िजुािा ििा कायाान्र्यनिा दि जनशक्तिको व्यर्स्िा ि परििालन 
गनुा, मनमिाि भौमिक संििनाहरूको ििाि, सम्भािका लामग पयााप् ि स्रोि साधनको व्यर्स्िापन गनुा, छरिएि 
िहेका र्स्िीहरूिा आधािभिू स्ििको सडक मनिाार् ििा द्धर्स्िाि गनुा, नयाुँ मनिाार् हनेु सडक बाहै्र िद्धहना 
भिपदो एर्ि ्सिुक्तिि बनाउन,ु अपाङ्गिैत्री सडक पूर्ााधािको मनिाार् गनुा, सडक पूर्ााधािको कािर्बाट हनेु 
सडक दिुाटनाको दि न्यमुनकिर् गनुा, सडक पूर्ााधाि मनिाार् ििा पनुास्िापना गदाा प्राकृमिक प्रकोप जस्िै 
भकुम्प, बाढी पद्धहिो आददबाट न्यनु िमि हनेु गिी मनिाार् काया गनुा, सडक ि पलुहरूको मनिाार् गदाा 
र्ािार्िर्िैत्री सर्ािी साधन सिेि गडु्न सक्ने बनाउन ुप्रिखु िनुौिीको रुपिा िहेका छन ्। 

संद्धर्धानको अनसूुिीिा प्रदेश लोकिागा प्रदेशको अमधकािमभत्र िाक्तखन,ु सडक पूर्ााधाि द्धर्कास सिकािको 
प्रािमिकिािा पनुा, गरु्स्ििीय सडक मनिाार्को अत्यामधक िाग ि आर्मयकिा िहन,ु श्रििा आधारिि 
सडक मनिाार् कायाबाट उल्लेख्य रुपिा िोजगािीको मसजाना गनुा, सडक र्रिपरि िहेका र्स्िीका 
नागरिकलाई आयआजानका कायाक्रिहरू सञ् िालन गना सद्धकन,ु  यािायाि पहुुँिको द्धर्स्िािबाट 
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उत्पादनशील िेत्रिा लगानी बढ्न,ु खाद्य ि पोषर् सिुिािा टेर्ा पगु्न,ु जलद्धर्द्यिु, पयाटन ििा उद्योग 
िेत्रिा उल्लेख्य द्धर्स्िाि हनु,ु सार्ाजमनक सेर्ाप्रर्ाह प्रभार्कािी हनु ुि स्िानीय उत्पादन ििा िलुनात्िक 
लाभका बस्िहुरूको बजािसम्ि सहज पहुुँि हनु ुजस्िा अर्सिहरू द्धर्द्यिान छन ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

ददगो, भिपदो ि सिुक्तिि सडक पूर्ााधाि । 

४.२ लक्ष्य 

प्रािमिकिाका आधाििा गरु्स्ििीय सडक सञ्जाल मनिाार् गिी द्धर्कासको आधाि खडा गने । 

४.३ उद्दमेय 

 सेर्ा सदु्धर्धा ि बजािसम्िको पहुुँि समुनक्तम िि गनुा, 
 सडकिा आधारिि अिािन्त्रलाई अमभबकृ्तध्द गनुा, 
 िोजगािीको बकृ्तध्द गनुा । 

4.4  िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. गरुुयोजना ियाि गिी 
प्रािमिकिाका 
आधाििा सडक 
पूर्ााधाि द्धर्कास 
कायाक्रिहरू 
सञ् िालन गने । 

क) प्रदेश िाजधानीबाट क्तजल्ला सदििकुाि ि स्िानीय िहका 
केन्रहरूसम्ि सडक मनिाार् ििा स्ििोन्निी गरिनेछ । 

ख) सडकको र्मगाकिर् ि िापदण्ड िय गिी अपाङ्गिैत्री ििा 
र्ािार्िर्िैत्री सडक पूर्ााधािको मनिाार् गरिनेछ ।  

ग) अन्िि देशीय, अन्िि प्रदेश ि अन्िि क्तजल्ला जोड्न ेप्रदेश िर्नैमिक 
सडक मनिाार्का लामग सिन्र्य, सहकाया ि सहजीकिर् गरिनेछ । 

ि) सडक पूर्ााधािको द्धर्काससुँग सम्बक्तन्धि सम्पूर्ा सूिनाहरूको पहुुँििा 
सहजिा ल्याई संस्िागि काया प्रभार्कािीिालाई आधमुनकस्ििको 
बनाउनका लामग सूिना प्रद्धर्मधको अमधकिि प्रयोग िाफा ि पूर्ा 
स्र्िामलि द्धर्द्यिुीय पद्दमि द्धर्कास गरिनेछ । 

२. सबै िौसििा 
सञ् िालन हनु सक्न े
गिी सडक 
पूर्ााधािको द्धर्कास 
ििा द्धर्स्िाि गने । 

क) सडक योजनाअनसुाि ििाि सम्भाि ि स्ििोन्निी गरिनेछ । 

ख) र्ायो ईक्तन्जमनयरिङ्ग जस्िा उपयिु प्रद्धर्मधको उपयोग िाफा ि जलर्ाय ु
अनकूुमलि हनु ेगिी भ-ूिय मनयन्त्रर् गरिनेछ । 

ग) पद्धहिो ििा द्धर्पद्का कािर् मसजाना हनुे सडक अर्िोधलाई 
न्यनुीकिर् गरिनेछ । 

३.  सखेुिबाट प्रदेश 
मभत्रका आमिाक 
केन्रहरू जोड्ने 
सडक मनिाार्  
गने । 

क) संिीय सिकािको सिन्र्य ि साझेदािीिा प्रदेश ििा अन्िि प्रदेश 
आमिाक केन्रहरूलाई जोड्न ेरिुिागा मनिाार् गरिनेछ। 

ख) सडक मनिाार् ििा स्ििोन्निीिा सार्ाजमनक-मनजी-साझेदािी, 
इक्तन्जमनयरिङ्ग प्रोक्योििेन्ट कन्स्िक्सन फाइनाक्तन्सङ्ग (ई.पी.मस.एफ.) 
मडजाइन, मबल्ड, ओन, अपिेट एण्ड िान्सफि (बटु) जस्िा आधमुनक 
किाि सम्झौिा अर्लम्र्न गिी गरु्स्िििा समुनक्तम िििा कायि 
गरिनेछ ।  



39 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

प्रदेश यािायाि गरुुयोजना ियाि भएको हनेुछ । सबै क्तजल्ला सदििकुाि ि स्िानीय िहको केन्र िाद्धष्ट्रय 
सडक सञ्जालसुँग जोमडएका हनेुछन ्। कालोपते्र सडक कुल ५०० द्धक. िी. पगुेको हनेुछ । आधािण्टाको 
सियमभत्र सडक यािायािको पहुुँि पगुेको जनसङ्ख्या ६० प्रमिशि  पगुेको हनेुछ ।  

 

५.१.२ हर्ाइा यािायाि 

१. पषृ्ठभमूि 

कर्ाालीको द्धहिाली ि पहाडी अर्क्तस्िमिको कािर् प्रत्यि सहज पहुुँि कायि गना हर्ाई सेर्ाको िहत्र्पूर्ा 
भमूिका िहेको छ । भौगोमलक द्धर्कटिाले आन्िरिक हर्ाई सेर्ालाइा अझ अपरिहाया िलु्याएको अर्स्िा 
छ । हालसम्ि प्रदेशिा ७ र्टा द्धर्िानस्िल सञ् िालनिा छन ् भने एउटा अझै सञ् िालनिा ल्याउन 
सद्धकएको छैन । सिुक्तिि, द्धर्म र्सनीय ि सर्ासलुभ नागरिक उड्डयन सेर्ाको लामग आधमुनक प्रद्धर्मधयिु 
पूर्ााधाि ि मनयमिि हर्ाई सेर्ा कर्ााली प्रदेशिा आर्मयक छ । 

२. प्रिखु सिस्या 
द्धर्िानस्िल पूर्ााधाि ििा प्रद्धर्मध अपयााप् ि हनु,ु बजािको िाग ि आर्मयकिा बिोक्तजि आन्िरिक ििा 
बाह् य उडानका लामग पयााप् ि सङ्ख्यािा द्धर्िान नहनु ुप्रिखु सिस्याका रुपिा िहेका छन ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

हर्ाई यािायािलाई सलुभ, कि खक्तिालो ििा सहज यािायािको साधनको रुपिा द्धर्कास गनुा,  मनजी 
िेत्रलाई प्रदेशको हर्ाई सेर्ा द्धर्स्िाििा आकद्धषाि गनुा, प्रदेशका द्धर्िानस्िलहरूलाई आमिाक रुपले सिि 
हनेु गिी सञ्चालन गनुा प्रिखु िनुौिी िहेका छन ्।  

सखेुि द्धर्िानस्िल द्धर्स्िाि गिी िौबीसै िण्टा सञ् िालनिा ल्याउन,ु कामलकोटिा िहेको सनुििाली 
द्धर्िानस्िल सञ्चालनिा ल्याउन,ु मसिकोट, िाल्िा, जमु्ला, जफुाल ि िसुीकोट द्धर्िानस्िलको स्ििोन्नमि गनुा, 
कर्ााली हर्ाई सेर्ा सञ्चालन गने योजनािा िहन ुजस्िा अर्सि िहेका छन ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

सिुक्तिि ि सर्ासलुभ हर्ाइा यािायािको समुनक्तम िििा । 

४.२ लक्ष्य  

हर्ाई यािायाि सेर्ाको पहुुँि द्धर्स्िाि गने । 

४.३  उद्दमेय 

कर्ााली प्रदेिा िहेका सबै द्धर्िानस्िलहरू बाहै्र िद्धहना सञ्चालनिा ल्याई कर्ाालीर्ासीको हर्ाई 
आर्ागिनलाई सर्ासलुभ ि सिुक्तिि िलु्याउन ु। 
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४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 
१= सङ्घसुँगको सहकायािा 

हर्ाई यािायािको सेर्ा 
द्धर्स्िािका लामग 
पूर्ााधािहरूको 
द्धर्कासलाई प्रािमिकिा 
ददने । 

क) सखेुि द्धर्िानस्िललाई द्धर्स्िाि गनुाका सािै सबै 
द्धर्िानस्िलहरूलाई बाहै्र िद्धहना सञ्चालन योग्य हनेु गिी 
स्ििोन्नमि गरिनेछ ।  

ख) मनयमिि उडान हनु नसकेका द्धर्िानस्िलहरूको सिस्या 
सिाधान गिी मनयमिि उडान सञ्चालन गरिनेछ । 

ग) एक द्धहिाली अन्ििााद्धष्ट्रय द्धर्िानस्िलको सम्भाव्यिा अध्ययन  
गरिनेछ । 

ि) स्िानीय िहसुँगको सहकायािा सबै र्डािा एउटा हेलीप्याड 
मनिाार् गरिनेछ । 

२= सङ्घसुँगको सिन्र्यिा 
हर्ाई सेर्ालाई आधमुनक 
प्रद्धर्मधयिु, सिुक्तिि, 

गरु्स्ििीय ि द्धर्म र्सनीय 
बनाउने । 

क) द्धर्िानहरूको उडान सिुिा, अनगुिन ि जाुँि प्रर्ाली 
अन्ििााद्धष्ट्रय िापदण्ड अनकूुल बनाइनेछ ।  

ख) कर्ााली हर्ाई सेर्ा स्िापना गिी सञ्चालनिा ल्याइनेछ । 

ग) मनजी िेत्रका हर्ाई सेर्ा कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 

३= हर्ाई सेर्ालाई सर्ासलुभ 
बनाउन सेर्ा प्रदायक 
मनकायहरूलाई प्रमिष्पधी 
ि प्रभार्कािी बनाउने । 

क) प्रदेश िाजधानीबाट काठ्िाण्डौ लगायि प्रदेशका सबै 
द्धर्िानस्िलहरूिा मनयमिि हर्ाई सेर्ा सञ् िालन गरिनेछ ।  

ख) ठूलो िििाका जहाज सञ् िालनिा ल्याउन प्रोत्साद्धहि 
गरिनेछ। 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

सखेुि द्धर्िानस्िल द्धर्स्िाि ििा स्िि उन्नमि भएि िात्रीकालीन उडान भएको हनेुछ । एक द्धहिाली 
अन्ििााद्धष्ट्रय द्धर्िानस्िलको संम्भाव्यिा अध्ययन भएको हनेुछ । सबै स्िानीय िहका र्डाहरूिा एउटा 
हेलीप्याड मनिाार् भएको हनेुछ । आन्िरिक उडान गने र्ायसेुर्ाहरूको सङ्ख्या बढेको हनेुछ ।  

५.१.३ जलिागा 
१. पषृ्ठभमूि 

जलिागाको अर्धािर्ा नेपालकै लामग एक नयाुँ अर्धािर्ा हो । यसको लामग आर्मयक पूर्ााधाि द्धर्कास 
भइसकेको छैन । ििाद्धप कर्ााली ि भेिी जस्िा ठूला नदीहरू िहेको यस प्रदेशिा जलयात्राको संभार्ना 
िहेको छ । कर्ााली ि भेिी कोिीडोिको जल यािायािलाई अन्य यािायाि सेर्ासुँग परिपूिक हनेु गिी 
द्धर्कास गना सद्धकने देक्तखन्छ । जलिागाबाट मनयााि हनेु सािानहरूको ढुर्ानी अझ सिुक्तिि, सहज, भिपदो 
ि व्यर्क्तस्िि हनु सक्ने ि ढुर्ानी िूल्य िट्न जाने िप सम्भार्नाहरू देखा पिेका छन ् । जल 
यािायािलाई सिुक्तिि, सहज ि भिपदो यािायािको द्धर्कल्पका रुपिा द्धर्कास गना सद्धकए प्रदेशको 
प्रमिष्पधाात्िक िििािा बकृ्तध्द हनेु, व्यर्साद्धयक खिािा किी आउने, आन्िरिक पयाटन बकृ्तध्दिा टेर्ा पगु्न 
जाने ििा िोजगािीिा बकृ्तध्द हनेु देक्तखन्छ । 
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२.  प्रिखु सिस्या 
जलिागा नयाुँ िेत्र भएकोले आर्मयक नीमि मनयिको अभार् हनु,ु यस सम्बन्धी दििा ििा अनभुर्को 
किी हनु,ु जलर्ाय ु परिर्िानका कािर् नदीहरूको पानीको िात्रािा िटबढ हनु ु ि आर्मयक पूर्ााधािको 
अभार् िहन ुप्रिखु सिस्या हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अर्सि 

जल यािायाि सञ्चालनको लामग कानूनी व्यर्स्िा गिी मनजी िते्रसुँगको सहकायािा जल यािायाि सेर्ा 
सञ्चालन गनुा, पूर्ााधाि मनिाार्को लामग लगानी जटुाउन,ु आर्मयक प्रद्धर्मध ि जनशक्तिको उत्पादन ििा 
व्यर्स्िापन गनुा प्रिखु िनुौिी िहेका छन ्। 

कर्ााली ि भेिी नदीिा जल यािायाि द्धर्कासको सम्भार्ना िहन ु ि पयाटकीय जलयात्राको सञ् िालनिा 
मनजी िेत्रको अमभरुक्ति िहन ुप्रिखु अर्सिहरू हनु ्।  

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

आिोद-प्रिोद ििा रै्कक्तल्पक यािायािको रुपिा जल यािायािको द्धर्कास । 

४.२ लक्ष्य 

जलयािायाि िाफा ि पयाटन प्रर्द्धान ििा यािायािलाई सहज बनाउने । 

४.३ उद्दमेय  

कर्ााली ि भेिी नदीलाइा जलिागाको रुपिा प्रयोग गिी उद्योग, व्यापाि ििा पयाटन लगायि प्रदेश 
अिािन्त्रिा योगदान प¥ुयाउन ु। 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. यािायािलाई सहज 
बनाउन ि 
पयाटकहरूलाई आकद्धषाि 
गना जल यािायािको 
द्धर्कास गने । 

क) सम्भाव्यिा अध्ययन गिी सोही आधाििा जल यािायािको 
द्धर्कास गरिनेछ । 

ख) जल यािायािका लामग िाद्धहने पूर्ााधाि मनिाार् गरिनेछ । 

ग)  पयाटकीय द्धर्काससुँग जोडेि सम्भाव्य नदी ि िालिा जल 
यािायाि पूर्ााधाि ियाि गरिनेछ । 

२. जल यािायाि सेर्ा 
सञ् िालनका लामग मनजी 
िेत्रलाई प्रािमिकिा  
ददने । 

क)  जल यािायाि सेर्ा सञ् िालनका लामग मनजी िेत्रलाई 
प्रािमिकिा ददइनेछ । 

ख)  सार्ाजमनक–मनजी साझेदािी अर्धािर्ा अनसुाि जल 
यािायाि द्धर्कासका लामग आर्मयक पहल गरिनेछ ।   

५.  अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

प्रदेशिा जल यािायािको सम्भाव्यिा अध्ययन भइा जल यािायाि िागाको पद्धहिान भएको हनेुछ । 
कर्ााली ि भेिी नदी ििा प्रिखु िालहरूिा जल यािायाि सञ्चालनका लामग आर्मयक पूर्ााधाि द्धर्कास 
भइा व्यर्क्तस्िि रुपिा जल यािायािको शरुुर्ाि भएको हनेुछ । प्रदेशिा जल यािायािका कािर् 
पयाटकहरूको अपेक्तिि रुपिा बकृ्तध्द भएको हनेुछ । 
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५.१.४  द्धर्द्यिुीय िेलिागा, िज्जिुागा ि केबलकाि 
1. पषृ्ठभमूि 

िेल यािायाि यात्र ु सेर्ा ििा िालसािान ढुर्ानीका लामग सहज, सस्िो ििा भिपदो िाध्यिका रुपिा 
क्तिमनन्छ । त्यस्िै स्र्च्छ, सिुक्तिि, रिु ि द्धकफायिी िालसािान ढुर्ानी ि आर्ागिनका लामग िज्जिुागा 
ि केबलकािहरू पमन लोकद्धप्रय हुुँदै गैिहेको पाइन्छ । मनकट भद्धर्ष्यिा यस प्रदेशिा उत्पादन हनेु 
जलद्धर्द्यिुको उपयोग गिी मछिेकी प्रदेशहरू ििा मित्रिाष्ट्रसुँग जोड्ने गिी द्धर्द्यिुीय िेल यािायाि सेर्ा ि 
प्रदेशमभत्रको यािायािका लामग िज्जिुागा ि केबलकाि सञ्जालहरू द्धर्कल्पका रूपिा द्धर्कमसि गना सद्धकने 
सम्भार्ना देक्तखएको छ । स्र्च्छ उजाािा आधारिि यािायािका यी द्धर्कल्पहरूबाट प्रदेशिा उत्पादन हनेु 
द्धर्द्यिु उजााको खपि हनेु, प्रदेशको प्राकृमिक र्ािार्िर्लाई अिुण्य िाख्न सद्धकने, पयाापयाटनको द्धर्कास 
गना सद्धकने ि प्रदेशको सिग्र सािाक्तजक-आमिाक सिनु्नमिको िागा खलु्न सक्ने सम्भार्नाहरू छन ्। यस्िो 
िहत्र्पूर्ा संभार्नायिु िेत्रको दीिाकालीन सोँिका साि प्रािक्तम्भक ििर्का कायाहरूको िालनी यो योजना 
अर्मधिा गरिने छ । 

२.  प्रिखु सिस्या 
हाल द्धर्द्यिु उजााको अभार् हनु,ु द्धर्द्यिुीय िेल यािायाि मनिाार् ि सञ्चालनको लामग प्रदेशको भगूोल कदठन 
हनु,ु द्धर्द्यिुीय यािायाि देशकै लामग नयाुँ भएकोले आर्मयक अनभुर्, नीमि मनयि ििा प्राद्धर्मधक दििाको 
अभार् िहन ु एर्ि ् द्धर्द्यिुीय िेल, िज्जिुागा ि केबलकाि द्धर्कासका लामग आर्मयक पने ठूलो आमिाक 
स्रोिको अभार् िहन ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अर्सि 

द्धर्द्यिुीय यािायाि सञ्चालनका लामग पयााप् ि जलद्धर्द्यिु उत्पादन गनुा, आर्मयक लगानीको सािै द्धर्कास ि 
सञ् िालनका लामग दि प्राद्धर्मधक जनशक्तिको व्यर्स्िा गनुा प्रिखु िनुौिीका रुपिा िहेका छन ्। 

मनकट भद्धर्ष्यिा प्रदेशको आफ्नै जलद्धर्द्यिु उत्पादनबाट द्धर्द्यिुीय िेल, िज्जिुागा ििा केबलकािहरू 
सञ्चालन गना सद्धकने हनु,ु िज्जिुागा ििा केबलकािहरूको द्धर्कास ि सञ्चालनले लािो दिुीको िालसिान 
ढुर्ानी ििा यात्र ुसेर्ा सञ्चालन गदाा िेल यािायाि िलुनात्िक रुपिा द्धकफायिी, सिुक्तिि, भिपदो, रिु ि 
र्ािार्िर्िैत्री हनु,ु स्र्च्छ द्धर्द्यिुीय यािायािलाई कर्ाालीको द्धर्क्तशष्ट पद्धहिानको रूपिा द्धर्कास गना सद्धकने 
सम्भार्ना हनु ु ि अन्िि प्रदेशीय एर्ि ् अन्िि देशीय िेलिागा सञ्चालनका लामग मछिेकी िलुकुहरूसुँग 
सहकाया गना सद्धकने अर्सिहरू िहेका छन ्।  

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

र्ािार्िर्िैत्री द्धर्द्यिुीय यािायाि प्रर्ालीको द्धर्कास । 

४.२ लक्ष्य 

र्ािार्िर्िैत्री ि सिुक्तिि द्धर्द्यिुीय यािायािलाई भिपदो बैकक्तल्पक यािायािको रूपिा द्धर्कास गने ।  

४.३ उद्दमेय  

िेल, िज्जिुागा ििा केबलकाि सद्धहि द्धर्द्यिुीय यािायाि प्रर्ालीको द्धर्कासका लामग आर्मयक 
आधािशीलाहरू ियाि गनुा । 
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४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१= द्धर्द्यिुीय यािायाि 
प्रर्ालीको द्धर्कासका 
लामग गरुुयोजना 
ियाि गने। 

क) िेलिागा, िज्जिुागा ििा केबलकाि जस्िा द्धर्द्यिुीय यािायाि 
प्रर्ालीको द्धर्कासका लामग सम्भाव्यिा अध्ययन गरिनेछ । 

ख)  सम्भाव्यिा अध्ययनको आधाििा द्धर्द्यिुीय यािायाि प्रर्ालीको 
द्धर्कास ि सञ् िालनको गरुुयोजना ियाि गरिनेछ । 

२= द्धर्द्यिुीय िेल, 
िज्जिुागा ििा 
केबलकाि सेर्ा 
सञ्चालनको पूर्ााधाि ि 
संस्िागि द्धर्कास  
गने । 

क)  िेल, िज्जिुागा ि केबलकाि सेर्ा सञ्चालन गना आर्मयक 
कानूनी, नीमिगि ि संस्िागि व्यर्स्िा गरिनेछ । 

ख)  द्धर्द्यिुीय यािायाि प्रर्ालीलाई आर्मयक पने जलद्धर्द्यिु 
उत्पादन, प्रसािर् ि द्धर्ििर् प्रर्ालीको द्धर्कासिा द्धर्शेष जोड 
ददइनेछ । 

ग) सार्ाजमनक–मनजी साझेदािी अर्धािर्ा अनसुाि िेल, िज्जिुागा 
ििा केर्लकाि द्धर्कासका लामग आर्मयक पहल गरिनेछ ।  

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

उत्ति-दक्तिर् द्धर्द्यिुीय िेलिागा, िज्जिुागा ििा केबलकािको द्धर्स्ििृ सम्भाव्यिा अध्ययन प्रमिरे्दन ि 
गरुुयोजना ियाि भई प्रािक्तम्भक काया सरुु भएको हनेुछ । प्रदेशिा द्धर्द्यिुीय यािायाि प्रर्ाली द्धर्कासका 
लामग पूर्ााधाि ि कानूनी, नीमिगि ििा संििनात्िक व्यर्स्िा भएको हनेुछ । 

५.१.५ यािायाि व्यर्स्िापन 

१. पषृ्ठभमूि 

प्रदेशको यािायाि व्यर्स्िापन अझै पमन प्रािक्तम्भक अर्स्िा िै िहेको छ । नेपालको संद्धर्धानले 
परिकल्पना गिेको सिुक्तिि, व्यर्क्तस्िि, सिारे्शी ि अपाङ्गिािैत्री यािायाि सदु्धर्धा नागरिकहरूलाई प्रदान 
गना अझै धेिै गना बाुँकी छ । सार्ाजमनक यािायािको िेत्रिा होस ्र्ा मनजी यािायाि, यसको सञ् िालनिा 
धेिै सिस्याहरू आएका छन ् । िी सिस्याहरूको सिाधान गिी कर्ाालीर्ासीहरूको यािायाि सेर्ािा 
सिल, सहज ि सिान पहुुँि समुनक्तम िि गना आर्मयक भएको छ । यसका सािै प्रदेशको सडक यािायाि 
सेर्ालाई सिुक्तिि बनाउन ुपने हनु्छ । यस प्रदेशिा सडक, हर्ाई, जल ििा द्धर्द्यिुीय यािायािका िेत्रिा 
अपेक्तिि पूर्ााधािको द्धर्कास गना बाुँकी छ । यसको सिाधान गिी यािायाि सेर्ा ददगो ि भिपदो बनाउन ु
यस िेत्रको प्रिखु आर्मयकिा हो । 

२. प्रिखु सिस्या 
सार्ाजमनक यािायाि सेर्ा पूर्ा रुपिा व्यर्क्तस्िि, सर्ासलुभ, सिुक्तिि ि भिपदो नहनु,ु उक्तिि ििाि सम्भाि 
नगरिएका पिुाना सर्ािी साधन पमन यािायाि सेर्ािा प्रयोग भई िहेकोले दिुाटनाको जोक्तखि बढ्नकुा सािै 
प्रदषुर् बढ्न,ु व्यर्साद्धयक लाभका लामग काननु द्धर्परिि एउटै िालकबाट धेिै लािो दिुीका सर्ािी 
सञ् िालन गरिनाले दिुाटना बढ्न,ु अत्यामधक भाि बहनको कािर् सडक मछिै मबग्रन,ु िाद्धफक मनयिको 
पूर्ा परिपालना नहनु,ु सर्ािी साधनको पिीिर् गरिने आधमुनक साधनहरूको अभार् हनु,ु गरु्स्ििहीन 
सडक पूर्ााधािका कािर् दिुाटनाको जोक्तखि बढ्न ुप्रिखु सिस्या हनु ्। 
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3. िनुौिी ििा अर्सि 

िाद्धफक मनयिको पूर्ा परिपालना गिाउन,ु किजोि सडकको अर्स्िा सधुाि गनुा, सडक दिुाटना न्यनुीकिर् 
गनुा, अत्यामधक सङ्ख्यािा बढ्दै गएको सर्ािी साधनहरूको उक्तिि मनयिन ििा व्यर्स्िापनका लामग 
जनशक्ति ििा साधन, स्रोिको कमि पिुा गनुा, दीिाकालीन यािायाि व्यर्स्िापन ििा सडक सिुिा 
िर्नीमि िाफा ि सडक दिुाटना न्यूमनकिर् गनुा, सहिी िेत्रिा बढ्दो मनजी सर्ािी साधनको रै्ज्ञामनक 
व्यर्स्िापन गनुा प्रिखु िनुौमिका रुपिा िहेका छन।्  

सार्ाजमनक यािायाि सेर्ा सञ् िालनिा मनजी िेत्रको लगानी आकद्धषाि हनु,ु यािायाि व्यर्स्िापनका िेत्रिा 
नयाुँ-नयाुँ प्रद्धर्मधको द्धर्कास हनु,ु आि यािायािलाई जोड दददै र्हृि बस परिर्हन प्रर्ाली प्रािमिकिािा 
पनुा, िाद्धफक मनयिर्ािे नागरिकहरूिा िेिना अमभबकृ्तध्द हनु ुअर्सिको रुपिा िहेका छन।् 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

यात्र ुििा र्ािार्िर्िैत्री यािायाि सेर्ा । 

४.२  लक्ष्य 

यािायाि सेर्ालाई आधमुनक प्रद्धर्मधिा आधारिि सिुक्तिि, सर्ासलुभ ि भिपदो  बनाउने । 

४.३ उद्दमेय 

 आर्ागिन ििा ढुर्ानीलाइा सहज बनाउन ु। 

 यािायाि सेर्ालाई आधमुनक प्रद्धर्मधिा आधारिि अपाङ्गिैत्री, लैंमगक ििा जेष्ठ नागरिकिैत्री 
बनाउन।ु 

 यािायाि सेर्ालाई मनयमिि, सिुक्तिि, सर्ासलुभ ि भिपदो  बनाउन ु। 

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 
१. यािायाि 

व्यर्स्िापनका 
लामग नीमिगि 
ििा संस्िागि 
सधुाि  
गने । 

क) यािायाि व्यर्स्िापन सम्र्न्धी काननुहरूिा सिय सापेक्तिि सधुाि 
गरिनेछ ।  

ख)  यािायाि व्यर्स्िापनका लामग मडक्तजटल समभालेन्स, िाद्धफक लाइट 
लगायिका आधमुनक प्रद्धर्मधको प्रयोग गरिनेछ ।  

ग)  द्धर्द्यिुीय सर्ािी साधनको प्रयोगलाइा प्रािमिकिा ददइनेछ । 

ि)  यािायाि सेर्ालाई अपाङ्गिैत्री, लैंमगक ििा जेष्ठ नागरिकिैत्री बनाइनेछ । 

ङ)  यािायाि िेत्रिा संलग्न जनशक्तिलाई िििा द्धर्कास ि व्यर्हाि सधुाि 
िामलि सञ् िालन गरिनेछ । 

ि)  सडकको अर्स्िा एद्धकन गिेि िात्र सर्ािी साधन सञ् िालनको रुट 
अनिुमि ददइनेछ । 

२. यािायाि िेत्रको 
मनयिनलाई 
प्रभार्कािी  
बनाउने । 

क)  दिुाटनालाई न्यूनीकिर् गना सर्ािी साधनहरूको मनयमिि परििर् ििा 
सडक दिुाटना सूिना प्रर्ालीको अर्लम्र्न गिी यािायाि अनगुिनलाई 
प्रभार्कािी बनाइनेछ । 

ख)  सर्ािी साधनको परििर्को लामग मनजी िेत्रबाट सिेि सर्ािी जाुँिपास 
केन्र ििा सर्ािी पिीिर् कायाालय स्िापना गरिनेछ ।  
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िर्नीमि कायानीमि 
ग)  यािायाि अनगुिनिा आधमुनक प्रद्धर्मधको सिेि प्रयोग गरि यािायािबाट 

उत्सजान हनुे प्रदषुर्लाई कि गदै लमगनेछ । 

ि)  िाजधानीको यािायाि व्यर्स्िालाई व्यर्क्तस्िि गना स्िानीय 
नगिपामलकासुँग सहकाया गरिनेछ । 

ङ)  सार्ाजमनक यािायाि सञ्चालनिा स्िानीय िह ििा सहकािी िेत्रको 
लगानीलाई प्रोत्साहन गदै मनजी िते्रलाई प्रभार्कािी मनयिन गरिनेछ । 

५.  अपेक्तिि उपलक्तव्ध 

प्रदेशको यािायाि व्यर्स्िापनिा आधमुनक प्रद्धर्मधको प्रयोग भइा यािायाि सेर्ा सहज, सिल ि भिपदो 
भएको हनेुछ । सडक दिुाटनािा अपेक्तिि रुपिा कमि आएको हनेुछ । प्रदेशिा सर्ािी पिीिर् 
कायाालय स्िाद्धपि भइा सञ्चालनिा आएको हनेुछ । 

 

५.२ ऊजाा 
५.२.१ जलद्धर्द्यिु 

१. पषृ्ठभमूि 

कर्ााली, मिला ि भेिी नदीिा गरिएको सम्भाव्यिा अध्ययनअनसुाि जलद्धर्द्यिु उत्पादन िििा करिर् 
१८,००० िेगार्ाट िहे िापमन कर्ााली प्रदेशबाट हालसम्ि ८.२५ िेगार्ाट जलद्धर्द्यिु िात्र िाद्धष्ट्रय 
ग्रीडिा आर्द्ध छ । जलद्धर्द्यिु सेर्ाको पहुुँि प्रदेशको २८ प्रमिशि जनिािा िात्र पगुेको छ  । अिः 
प्रदेशको सबै ििधिुीिा द्धर्द्यिु सेर्ाको पहुुँि प¥ुयाउन, कृद्धष, उद्योग ि सेर्ा िेत्रिा बढ्दै गएको िागलाई 
सम्र्ोधन गना एर्ि ् द्धर्द्यिुिा आत्िमनभाि भई मनयााि सिेि गना प्रदेशको अपाि जलद्धर्द्यिु िििालाई 
सदपुयोग गना आर्मयक छ । 

२. प्रिखु सिस्या 
जलद्धर्द्यिु आयोजनाहरूको सम्भाद्धर्ि सिग्र योजनाहरूको अध्ययन हनु नसक्न,ु अध्ययन भएका योजनाहरू 
पमन कायाान्र्यनिा द्धढलाई हनु,ु द्धर्द्यिुको िाग पिुा हनु नसक्न,ु द्धर्द्यिु आपमुिा भिपदो ि गरु्स् ििीय नहनु,ु 
प्रसािर् ििा द्धर्ििर् लाईन मनिाार्का योजनाहरू अपेक्तिि रुपिा अगामड बढ्न नसक्न ुप्रिखु सिस्याहरू 
हनु ्।  

३. िनुौिी ििा अर्सि 

उच्ि दििा बढ्दै गईिहेको द्धर्द्यिु िाग पिुा गना प्रदेशले नेपाल सिकािसुँगको सिन्र्यिा जलद्धर्द्यिु 
आयोजनाहरू शरुु गनुा, सम्पूर्ा कर्ाालीर्ासीको स्र्ामित्र् हनेु गिी लगानी समुनक्तम िि गनुा, सहज रुपिा 
लगानी व्यर्स्िापन गनुा, जलद्धर्द्यिु एर्ि ्प्रसािर् लाइन आयोजनाहरूका मनिाार्को लामग आर्मयक पने 
जग्गा ि सडकको िेत्रामधकाि उपलब्ध गनुा, आयोजनाहरू सियिै ि अपेक्तिि लागििा सम्पन्न गनुा प्रिखु 
िनुौिीहरू हनु ्।  

र्षैभरि मनिन्िि बमगिहने द्धहि नदीहरूबाट प्रशस्ि जलद्धर्द्यिु उत्पादन गना सद्धकन,ु जलद्धर्द्यिुलाई आमिाक 
द्धर्कासको िेरुदण्डको रुपिा प्रदेश सिकािद्वािा पद्धहिान हनु,ु ऊजाा िेत्र प्रािमिकिािा पिी स्र्देशी ििा 
द्धर्देशी लगानीको िहत्र्पूर्ा िेत्रको रुपिा क्तिमनन,ु उत्पाददि द्धर्द्यिुका लामग आन्िरिक ि र्ाह् य बजाि 
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उपलब्ध हनु,ु स्िानीयर्ासीको जलद्धर्द्यिु आयोजनािा शेयि लगानी गना रुिी बढ्न ु ि औद्योमगकीकिर् 
एर्ि ् आमिाक गमिशीलिा ि कृद्धष िेत्रको आधमुनकीकिर्ले जलद्धर्द्यिु िेत्र आमिाक रुपान्ििर्को 
सम्र्ाहकको रुपिा पद्धहिान हनु ुप्रिखु अर्सिहरू हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोँि 

जल द्धर्द्यिुको उत्पादनबाट सिदृ्धद्ध । 

४.२  लक्ष्य 

जल द्धर्द्यिुको उत्पादन गिी िीव्र आमिाक द्धर्कास गने । 

४.३  उद्दमेय 

जल द्धर्द्यिुको उत्पादन ि द्धर्ििर्बाट कृद्धष, उद्योग ि सेर्ा िेत्रको द्धर्कास गनुा । 

4.4 िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१= सङ्घसुँगको सिन्र्यिा 
ठूला जलद्धर्द्यिु 
आयोजनाहरू 
मनिाार्का लामग 
आर्मयक पने नीमि 
मनयि मनिाार् गिी 
लगानी जटुाउन पहल 
गने । 

क) जलद्धर्द्यिु आयोजनाहरूका लामग आर्मयक पने नीमि, मनयि ििा 
संििनाहरूको व्यर्स्िा गरिनेछ । 

ख) र्ािार्िर्ीय अध्ययन एर्ि ् द्धर्स्ििृ आयोजना प्रमिरे्दनका आधाििा 
प्रािमिकिा अनसुाि कायाान्र्यन गरिनेछ । 

ग) द्धर्द्यिु खरिद सम्झौिा भई मनिाार्िा िहेका जलद्धर्द्यिु आयोजनाहरूलाई 
सियिै सम्पन्न गनुाका सािै नयाुँ आयोजनािा लगानीको लामग पहल गरिनेछ । 

ि) भौमिक पूर्ााधाि द्धर्कास िन्त्रालय, द्धर्द्यिु प्रामधकिर् ि अन्य 
सिोकािर्ालाहरूको एद्धककृि कायायोजना बनाइनेछ ।  

२= द्धर्द्यिु उत्पादनलाई 
िाद्धष्ट्रय प्रसािर् ग्रीडिा 
प्रर्ाह गना प्रसािर् 
लाइनहरू मनिाार्  
गने । 

क) उत्पाददि द्धर्द्यिुलाई द्धर्ििर् लाइनसुँग जोड्न ि िाद्धष्ट्रय ग्रीडिा प्रर्ाह 
गिाउन आन्िरिक प्रसािर् लाइन मनिाार् गरिनेछ । 

ख) द्धर्द्यिु द्धर्ििर् प्रर्ालीलाई भिपदो ि द्धर्श्वसनीय बनाउन क्रमिक रुपिा 
द्धर्ििर् प्रर्ाली स्र्िालन एर्ि ्स्िाटा ग्रीड बनाउदै लमगनेछ । 

ग) एकीकृि जलस्रोि ििा उजाा द्धर्कास योजना ियाि गिी कायाान्र्यन ि 
लगानी समुनक्तम िि गरिनेछ । 

३= प्रदेश सिकािको 
अगरु्ाइिा 
प्रदेशस्ििीय 
जलद्धर्द्यिु 
आयोजनाहरू सञ्चालन 
गने । 

क) प्रदेशस्ििीय जलद्धर्द्यिु आयोजनाहरू मनिाार्का लामग स्िानीय िह, मनजी 
िेत्र ि स्िानीय नागरिक ििा गैिआर्ासीय नेपाली नागरिकलाई शेयि 
लगानी गने अर्सि उपलब्ध गिाइनेछ । 

ख) आयोजना िजुािा, कायाान्र्यन, अनगुिन ििा िूल्याङ्कनका लामग प्रदेश 
ििा क्तजल्ला उजाा सिन्र्य समिमि गठन गरिनेछ । 

ग) द्धर्द्यिु आयोजनाहरूको उत्पादन समिश्रर्का लामग जलप्रर्ाहिा 
आधारिि आयोजनाको सािै जलाशययिु ििा पम्प स्टोिेज मसद्धान्िका 
आधाििा द्धर्द्यिु उत्पादनको काया गरिनेछ । 

ि) मनजी िेत्र सिेिको सहभामगिािा द्धर्द्यिुबाट सञ्चामलि सर्ािी साधनको 
प्रर्ाद्धन गना आर्मयक िाक्तजाङ्ग स्टेशन क्रिश स्िापना गरिनेछ । 
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५. अपेक्तिि उपलक्तव्ध 

मबद्यिुीय पहुुँि प्राप् ि परिर्ाि ९० प्रमिशि पगुेको हनेुछ । द्धर्द्यिु उत्पादन २०० िेगार्ाट पगुेको  
हनेुछ । आर्मयक प्रसािर् लाइनहरूको द्धर्स्िाि भएको हनेुछ । 

५.२.२ रै्कक्तल्पक ऊजाा  
१. पषृ्ठभमूि 

रै्कक्तल्पक ि नर्ीकिर्ीय ऊजााको िेत्रिा भएको नर्प्रर्िान ि प्रगमिबाट प्रदेशले फाइदा मलन सद्धकने 
देक्तखएको छ । हाल प्रदेशको कुल ऊजाा खपििा रै्कक्तल्पक ऊजााको योगदान ३९.५ प्रमिशि िहेको छ 
जसिा लि ु जल द्धर्द्यिुबाट ४.९८४ िेगार्ाट ि जमडि सौया उजााबाट ३.८ िेगार्ाट हनु आउुँछ । 
रै्कक्तल्पक ऊजााको उपयोगबाट छरिएि िहेका गाउुँ बस्िीहरूलाई उज्यालो पानुाका सािै नागरिकहरूको 
ऊजााको आर्मयकिा सपुि ि सलुभ रुपिा पूिा गना सद्धकन्छ । प्रदेश सिकािले नेपाल सिकाि ि 
स्िानीय िहसुँगको सहकायािा रै्कक्तल्पक ऊजााको प्रर्द्धान ि द्धर्कास गिी प्रदेशको ऊजााको 
आर्मयकिालाई पिुा गनेछ । 

२.  प्रिखु सिस्या 
रै्कक्तल्पक ऊजाािा लगानी गना सिकािी स्रोि साधनको अभार् हनु,ु लगानीका लामग मनजी िेत्र दगुाि, 
ग्रामिर् भेगसम्ि पगु्न नसक्न,ु रै्कक्तल्पक ऊजाा प्रद्धर्मध प्रर्द्धान ििा प्रयोग गना प्रदेश ििा स्िानीय िहिा 
िििाको किी हनु,ु रै्कक्तल्पक ऊजाा ििायसी आर्मयकिा परिपूमिािा िात्र सीमिि िहन ुप्रिखु सिस्याहरू 
हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अर्सि 

यस प्रदेशको करिर् 9४.5 प्रमिशि ििधिुीिा खाना पकाउने प्रयोजनका लामग प्रयोग हनेु पिम्पिागि 
ऊजााका श्रोिलाई रै्कक्तल्पक ऊजााले प्रमिस्िापन गनुा, रै्कक्तल्पक ऊजाा द्धर्कासका लामग आर्मयक पने 
ठूलो आमिाक स्रोि साधनको व्यर्स्िा गनुा ििा रै्कक्तल्पक ऊजाा प्रद्धर्मधबाट ऊजाा उत्पादन, उपयोग ि 
व्यर्स्िापनका लामग िीनै िहको आपसी सहकाया ि सिन्र्य गनुा िनुौिीहरू हनु ्। 

ऊजााको िाग ि उपयोग बढ्दै जान,ु कर्ाालीको भगूोल ििा छरिएको र्स्िीहरूको लामग रै्कक्तल्पक ऊजाा 
सहज हनु,ु प्रदेशिा रै्कक्तल्पक ऊजाा द्धर्कासको ठूलो सम्भार्ना िहन ुअर्सिहरू हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोँि 

रै्कक्तल्पक ऊजाा िाफा ि ऊजाािा पहुुँि द्धर्स्िाि । 

४.२  लक्ष्य 

रै्कक्तल्पक ऊजााको उत्पादन र्ढाई स्र्च्छ ऊजाािा सबैको पहुुँि समुनक्तम िि गने । 

४.३  उद्दमेय 

न्यनु कार्ान उत्सजानको िाध्यिले र्ािार्िर् संििर् ििा ददगो द्धर्कासिा टेर्ा पयुााउन ु।   
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४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

1.  रै्कक्तल्पक 
ऊजााको द्धर्कास 
ि बहउुपयोग 
बकृ्तध्द गने । 

क) रै्कक्तल्पक ऊजााको उपयोगको प्रर्द्धान, द्धर्कास एर्ि ्द्धर्स्िाि गना द्धर्शेष 
कायाक्रि सञ् िालन गरिनेछ ।  

ख)  रै्कक्तल्पक ऊजाालाई अस्पिाल, द्धर्द्यालय, पयाटकीय स्िल, पदिागा 
आददिा आधािभिू ऊजााको भिपदो स्रोिका रुपिा द्धर्कास गरिनेछ । 

ग)  रै्कक्तल्पक उजाा कृद्धष व्यर्साय, उद्योग कलकािखानालाई द्धर्कास ििा 
द्धर्स्िाि गरिनेछ । 

ि) रै्कक्तल्पक उजाा प्रयोग गिी लि ुििा साना उद्यिहरूको प्रर्ाद्धन गरिनेछ । 

ङ)  सभे ि मनिाार्का लामग लाइसेन्स सम्बन्धी सिक्तन्र्ि ढङ्गले आर्मयक 
र्ािार्िर् समुनक्तम िि गरिनेछ । 

ि)  बैकक्तल्पक उजाा आयोजनाहरूको ददगो सञ्चालनका लामग आर्मयक 
व्यर्स्िा गरिनेछ ।  

2.  स्िानीयर्ासीिा 
रै्कक्तल्पक 
ऊजााको द्धर्कास 
ि प्रयोगको 
लामग िििा 
अमभबकृ्तध्द  
गने । 

क)  स्िानीय िहहरूलाई रै्कक्तल्पक ऊजााको द्धर्कासका लामग िििा 
अमभबकृ्तध्द एर्ि ्श्रोि परििालन गना सहयोग गरिनेछ ।  

ख)  जैद्धर्क श्रोिको उपयोगबाट ऊजाा उत्पादन गनाका लामग आर्मयक 
प्रद्धर्मध ि प्रर्ालीहरूको प्रर्द्धान ि द्धर्स्िाि गरिनेछ ।  

ग)  कृद्धष ििा पशपुन्छीबाट उत्पाददि जैद्धर्क पदािा/फोहोिको उपयोग गिी 
ठूला िििाका र्ायोग्याुँस प् लान्ट स्िापनाका लामग कायाक्रि सञ् िालन 
गरिनेछ । 

५.  अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

रै्कक्तल्पक ऊजााको िाध्यिबाट कृद्धष व्यर्साय ििा उद्योग कलकािखानाको द्धर्कास ििा द्धर्स्िाि भएको 
हनेुछ । िाद्धष्ट्रय प्रसािर् लाइन सम्भर् नभएको सरै् गाउुँर्स्िीिा रै्कक्तल्पक ऊजााको द्धर्कासबाट उज्यालो 
पगुेको हनेुछ । रै्कक्तल्पक ऊजााको द्धर्कासबाट कार्ान उत्सजान न्यमुनकिर् भइ लाभाक्तन्र्ि ििधिुीहरूिा 
स्र्च्छ ऊजााको पहुुँि पगुेको हनेुछ । 

  

५.३ गाउुँ-सहि, बस्िी द्धर्कास 

१.  पषृ्ठभमूि 

कर्ााली प्रदेशिा अमधकांश ग्रािीर् बस्िीहरू हनु,ु केही बस्िीहरू छरिएि िहन ुि केही सहि ि सहिोन्िखु 
बस्िीहरू हनुलेु गाउुँ-शहि ििा बस्िीलाइा आधमुनकीकिर् गदै सिदृ्ध कर्ााली-सखुािी कर्ाालीर्ाशीको 
सपनालाइा साकाि पानुा छ । एकाइसौँ शिाब्दीको िौमलक द्धर्शेषिा सद्धहिको गाउुँ, सहि ि र्स्िीको 
द्धर्कास हनु बाुँकी िहेको, आधमुनक आर्ासका सदु्धर्धाहरूको अभार् िहेको ििा एकीकृि बस्िीहरूको पमन 
द्धर्कास प्रािम्भ भई नसकेको हुुँदा यस िेत्रिा द्धर्शेष पहल ि लगानीको आर्मयकिा िहेको छ । 
आधमुनक पूर्ााधाियूि, व्यर्क्तस्िि, सिुम्य, िनोिि गाउुँ, सहि ि र्स्िीको मनिाार् गनुाका सािै आधमुनक 
आर्ास ििा एद्धककृि बस्िीहरूको द्धर्कास गनुा पनेछ । यस्िा शहि एर्ि ्िानर् बस्िीको द्धर्कास गदाा 
भकूम्पीय जोक्तखि बढी भएकाले भकूम्प प्रमििोधी प्रद्धर्मधको प्रयोग गिी गाउुँ, सहि ििा र्स्िीलाई सिुक्तिि 
बनाउन ुपनेछ ।  
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२. प्रिखु सिस्या 
बढ्दो जनसङ्ख्यालाई द्धर्िाि गिी योजनाबद्ध रुपिा गाउुँ, सहि ििा र्स्िीहरूको द्धर्कास हनु नसक्न,ु 

एद्धककृि बस्िी द्धर्कासको अर्धािर्ाले िूिारुप मलन नसक्न,ु भएका गाउुँ र्स्िीिा आधािभिू सेर्ा सदु्धर्धा 
नहनु,ु आधमुनक सिुक्तिि आर्ासको ठूलो अभार् िहन,ु िौजदुा शहिी िेत्रिा बसाइुँसिाइको िाप अत्यामधक 
हनु ुि गाउुँ, सहि ििा र्स्िीको द्धर्कास गने मनकायहरूबीि आपसी सिन्र्य हनु नसक्न ुप्रिखु सिस्या 
हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

बढ्दो जनसङ्ख्या ि बसाइुँसिाइलाई धान्न सक्ने गिी रिु रुपिा व्यर्क्तस्िि गाउुँ, सहि ििा बस्िीको 
द्धर्कास गनुा, सम्बक्तन्धि मनकायहरूबीि सिन्र्य कायि गनुा, छरिएि िहेका बस्िीहरूलाई आधमुनक 
एकीकृि बस्िीका रुपिा द्धर्कास गनुा, सबैलाई सदु्धर्धा सम्पन्न आर्ासको व्यर्स्िा गनुा िनुौमिका रुपिा 
िहेका छन ्। 

गाउुँ, सहि ििा र्स्िी द्धर्कासका लामग मनजी िेत्रको लगानीको शरुुआि हनु,ु सिुक्तिि आर्ास मनिाार्िा 
नागरिकहरूको सिेिना बढ्न,ु सहिी ििा एकीकृि बस्िी द्धर्कासका लामग द्धर्कासका साझेदािहरूको 
अमभरुिी िहन ुििा नयाुँ मनिाार् गरिने गाउुँ, शहि ििा र्स्िीहरूिा िौमलक पद्धहिान ि आधािभिू सदु्धर्धा 
सद्धहि योजनाबद्ध द्धर्कास गना सद्धकने हनु ुअर्सि हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

सिदृ्धद्ध ि सखुका लामग आधािभिु सदु्धर्धा सद्धहिको गाउुँ-सहि ििा बस्िीको द्धर्कास । 

४.२ लक्ष्य  

िौमलक द्धर्शेषिा सद्धहिको आधमुनक गाउुँ-सहि ििा एकीकृि बस्िी द्धर्कास गने । 

४.३ उद्दमेय  

एकीकृि सेर्ा सदु्धर्धा सद्धहि सिुक्तिि, र्ािार्िर्िैत्री ि व्यर्क्तस्िि गाउुँ, सहि ििा एकीकृि 
बस्िीको मनिाार् गनुा । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. नेपाल सिकाि ि 
स्िानीय िहसुँग 
सिन्र्य गिी प्रदेश 
िाजधानी 
र्ीिेन्रनगिका सािै 
िप नयाुँ सहिहरूको 
द्धर्कास गने । 

क)  व्यर्क्तस्िि सहि ििा बस्िीहरूको द्धर्कासका लामग िापदण्डहरू 
द्धर्कास गिी कायाान्र्यन गरिनेछ । 

ख) नेपाल सिकाि ि स्िानीय िहसुँग सिन्र्य गिी सरै् क्तजल्ला 
सदििकुाि ि नगिपामलकाहरूिा योजनार्द्ध रुपले आधमुनक 
सेर्ा सदु्धर्धाहरू द्धर्स्िाि गिी सहिहरूको द्धर्कास गरिनेछ । 

ग) आमिाक-व्यापारिक केन्रको रुपिा प्रत्येक क्तजल्लािा कम्िीिा 
एउटा पने गिी िप नयाुँ शहि द्धर्कास गरिनेछ ।  

ि) प्रदेश िाजधानी सखेुि सद्धहि छामनएका केही सहिहरूलाई स्िाटा 
सहिका रुपिा द्धर्कास गरिनेछ ।  
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िर्नीमि कायानीमि 

२. सेर्ा सदु्धर्धा सद्धहिको 
सखुािी ग्रािीर् 
बस्िीहरू द्धर्कास  
गने । 

क) व्यर्क्तस्िि गाउुँ ििा बस्िीहरूको द्धर्कासका लामग िापदण्डहरू 
द्धर्कास गिी कायाान्र्यन गरिनेछ । 

ख) गाउुँपामलकाका केन्रहरूलाई पूर्ााधाि ि सेर्ाहरूको व्यर्स्िा 
गिी एकीकृि सखुािी बस्िीको रुपिा द्धर्कास गरिनेछ । 

ग) छरिएका ििा जोक्तखििा िहेका बस्िीहरूलाई सेर्ा सदु्धर्धा 
सद्धहि सखुािी एकीकृि बस्िीको रुपिा द्धर्कास गरिनेछ । 

ि) प्रदेश भिी िहेका भौगोमलक रुपिा द्धर्कट ि द्धर्पद्को उच्ि 
जोक्तखियिु स्िान नक्तजकको असिुक्तिि बस्िी पद्धहिान गिी 
स्िानान्ििर् गरिनेछ । 

३. सीिान्िकृि जािजामि 
ििा सिदुाय एर्ि ्
द्धर्पद्को उच्ि 
जोक्तखििा िहेकाहरूका 
लामग आर्ासको 
व्यर्स्िा गने । 

क) अमि द्धर्पन् न, लोपोन्िखु ि अमि सीिान्िकृि जािजामि, सिदुाय 
ि सकुुम्र्ासीको लामग सिुक्तिि ि द्धकफायिी आर्ास उपलब्ध 
गिाइनेछ ।  

ख) शािीरिक अपाङ्गिा भएका व्यक्ति, ज्येष् ठ नागरिक लगायि 
द्धर्पद्को उच्ि जोक्तखििा िहेका व्यक्तिका लामग द्धर्शेष 
सािाक्तजक आर्ासको द्धर्कास गरिनेछ । 

५.  अपेक्तिि उपलक्तव्ध  

गाउुँ, शहि ि एद्धककृि र्स्िी द्धर्कासका  लामग िापदण्ड सद्धहिको गरुुयोजना ियाि गिी लागू भएको 
हनेुछ । प्रदेशमभत्र द्धर्कास गना सद्धकने नयाुँ सहिहरूको पद्धहिान गिी सहिी द्धर्कासको काया प्रािम्भ 
भएको हनेुछ । कर्ााली प्रदेशिा कम्िीिा दशओटा एकीकृि बस्िी द्धर्कास भएको हनेुछ । आर्ास 
भर्नहरूको मनिाार् गिी आर्ास द्धर्हीनहरूलाई द्धर्ििर् गरिएको हनेुछ । 

 

५.४ मसुँिाइ 

१. पषृ्ठभमूि 
कर्ााली प्रदेशको खेिी योग्य जिीनको १५.५ प्रमिशििा िात्र र्षैभरि मसंिाइ सदु्धर्धा उपलब्ध छ । 
द्धहिाली, उच्ि पहाडी ििा केही न्यनु िात्रािा मभत्री िधेश िहेको यस प्रदेशिा पिम्पिागि सिह 
मसुँिाइबाट जम्िा ३० हजाि ३९६ हेक्टि जिीनिा िात्र मसुँिाइ सेर्ा उपलब्ध हनुसक्ने देक्तखन्छ भने िप 
६९,५९७ हेक्टि जमिनिा मलफ्ट मसुँिाइ प्रर्ाली िाफा ि मसुँिाइ सेर्ा उपलब्ध गिाउन ुपने देक्तखन्छ । 
हालका ददनिा पिम्पिागि मसुँिाइ प्रर्ालीको ििाि-संभाि ििा नयाुँ प्रद्धर्मधिा आधारिि मसुँिाइ प्रर्ालीको 
िाध्यिबाट मसंक्तिि कृद्धष िेत्रको द्धर्स्िाि हदैु आइिहेको छ । योजना अर्मधिा मसंिाइ हनु बाुँकी 
खेिीयोग्य जिीनलाई द्धहिाली िते्रको हकिा द्धहउुँ सङ्कलन पोखिी ििा टार्ि, पहाडी भमूिगि जलश्रोिको 
उपयोग ििा सरै् स्िानिा र्षाािको पानी संकलन पोखिी, िूल सङ्कलन पोखिी जस्िा रै्कक्तल्पक उपायहरू 
िाफा ि मसंिाइ सेर्ा उपलब्ध गिाई कृद्धष उत्पादनिा बकृ्तध्द गनेिफा  प्रयास केक्तन्रि िहनेछ । 

२. प्रिखु सिस्या 
मसुँिाइ सदु्धर्धा पमुगसकेका खेिीयोग्य जमिनिा पमन िानर् बस्िी द्धर्कास हनु िाल्न,ु मनिाार् सम्पन्न भएि 
सञ्चालनिा आएका आयोजनाहरू पमन मनयमिि ििाि संभािको अभार्िा जीर्ा हुुँदै जान,ु अपेिाकृि ठूला 
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मसुँिाइ आयोजनाहरू सिय िै सम्पन्न हनु नसक्न,ु मसुँिाइ प्रर्ालीको व्यर्स्िापनिा प्रभार्कारििा नदेक्तखन,ु 
रै्कक्तल्पक मसुँिाइका सम्भार्नाहरूको यिेष्ट उपयोग हनु नसक्न ुििा मसुँिाइका लामग पानीको द्धकफायिी 
प्रयोग हनु नसक्न ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्।  

३. िनुौिी ििा अर्सि 

िाग र्िोक्तजिका आयोजनाहरू सियिै सम्पन्न हनेु गिी अक्ति बढाउन,ु जनहसभामगिा जटुाई सम्पन्न 
आयोजनाहरूलाई ददगो रुपिा सञ्चालन गनुा, मसुँिाइिा नयाुँ प्रद्धर्मधहरूको प्रयोग गनुा, मसुँिाइ सदु्धर्धा 
पमुगसकेका कृद्धषयोग्य भमूिलाई खक्तण्डकिर् हनुबाट िोकी अन्य कायािा प्रयोग हनु नददन,ु ठूला मसुँिाइ 
आयोजना सञ्चालन गनाका लामग आर्मयक लगानी जटुाउन,ु आयोजनाहरूिा हनु सक्ने जोक्तखिको आङ्कलन 
गिी व्यस्िापन गनुा प्रिखु िनुौिीहरू हनु ्।  

भमूि व्यर्स्िापन गनेिफा  िीनै िहका सिकािहरूको ध्यान जान,ु सािदु्धहक मसुँिाइ पद्दमिको बमलयो पिम्पिा 
िहन,ु दि जनशक्तिको बकृ्तध्द हुुँदै जान,ु मसुँिाइका नयाुँ प्रद्धर्मधहरू उपलब्ध हुुँदै जान ुि लगानीका लामग 
द्धर्कास साझेदािहरूको रुक्ति बढ्दै जान ुअर्सिहरू हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 
ददगो मसुँिाइ उपलब्धिाबाट कृद्धष उत्पादन ि उत्पादकत्र्िा बकृ्तध्द । 

४.२ लक्ष्य 

कृद्धषयोग्य भमूििा बाहै्रिास मसुँिाइ सदु्धर्धा उपलव्ध गिाउने । 

४.३ उद्दमेय 

पिम्पिागि ििा आधमुनक मसुँिाइ प्रद्धर्मधको उपयोग गिी अमधकिि ् कृद्धषयोग्य भमूििा मसुँिाइ 
सदु्धर्धा उपलब्ध गिाउन ु। 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. मसुँिाइ 
द्धर्कासको नीमि 
ििा गरुुयोजना  
ियाि गने । 

क) मसुँिाइ सम्र्न्धी द्धर्द्यिान नीमिहरूिा आर्मयक परििाजान गिी जनशक्ति 
ििा साङ्गठमनक िििा अमभबकृ्तध्द गरिनेछ । 

ख)  प्रदेश मसुँिाइ द्धर्कासको गरुुयोजना ियाि गिी सो अनसुाि सम्भाव्य 
साना ििा िझौला मसुँिाइ आयोजना प्रािमिकीकिर्का आधाििा  मनिाार् 
गरिनेछ ।  

ग)  स्िानीय िहबाट सम्भर् हनेु मसुँिाइ आयोजनाहरू मनिाार् गना स्िानीय 
िहहरूसुँग सिन्र्य गरिनेछ ।  

ि) कृद्धष उत्पादन ि उत्पादकत्र् बकृ्तध्द गना सिन्र्यात्िक रुपिा एकीकृि 
बाली ििा जल व्यर्स्िापनिा जोड ददइनेछ । 

२. मसुँिाइिा नयाुँ 
प्रद्धर्मधको प्रयोग 
गने । 

क) पानीको श्रोि न्यून हनेु ििा र्षैभरि मसुँिाइ उपलब्ध हनु नसक्ने िेत्रिा 
मसुँिाइ सेर्ा परु् याउन आकाशे पानी ििा द्धहिपानी सङ्कलन, भण्डािर् 
गनुाका सािै िाल िलैया संििर् गिी िोपा, फोहोिाजस्िा मसुँिाइ प्रद्धर्मध 
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िर्नीमि कायानीमि 

सिेि उपयोग गरिनेछ । 

ख) नदी द्धकनाििा िहेका सििि टाि ििा ज्यलुाहरूिा सोलाि ििा 
इलेक्तक्िक पार्ि जस्िा उपयिु प्रद्धर्मध प्रयोग गिी मलफ्ट मसुँिाइ 
प्रर्ालीको द्धर्कास गरिनेछ । 

ग) पहाडी भमूिगि मसुँिाइ प्रर्ालीको द्धर्कास गिी मसुँिाइ सदु्धर्धािा द्धर्स्िाि 
गरिनेछ । 

ि) अन्िि जलाधाि िेत्र पिान्ििर् आयोजनाको सम्भाव्यिा खोक्तजनेछ । 
३. मसुँिाइ 

प्रर्ालीको ददगो 
व्यर्स्िापन 
एर्ि ्ििाि 
सम्भाि 
समुनक्तम िि गने। 

क) मसुँिाइ प्रर्ालीलाई द्धटकाई िाख्न मनयमिि ििाि सम्भाि ििा ददगो 
व्यर्स्िापन ि उपयोग समुनक्तम िि गना उपभोिाहरूलाई सहभागी गिाइनेछ । 

ख) पिम्पिागि स्िानीय, सािदुाद्धयक मसुँिाइ व्यर्स्िापन प्रर्ालीलाई सृुढढ 
गने कायाक्रिहरू सञ्चालन गरिनेछ । 

ग) सम्पन्न भएका मसुँिाइ आयोजना सञ्चालन ििा ििाि सम्भािको लामग 
ििाि सम्भाि कोषको समुनक्तम िि गरिनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

नयाुँ प्रद्धर्मधिा आधारिि मसुँिाइ प्रर्ालीको द्धर्काससुँगै िप २५ हजाि हेक्टि भमूििा भिपदो मसुँिाइ सेर्ा 
उपलब्ध हनेुछ । बषैभरि भिपदो मसुँिाइ  सदु्धर्धा ४० प्रमिशि मसुँिाइयोग्य भमूििा पगुेको हनेुछ । 
प्रदेशको खाद्य सिुिाको अर्स्िा समुनक्तम िि भएको हनेुछ । 
 

५.५  खानेपानी ििा सिसफाइ 
१. पषृ्ठभमूि 

िानर् जीर्नको लामग अत्यार्मयक सेर्ािा पने खानेपानी ििा सिसफाइ सेर्ा िध्ये हालसम्ि यस प्रदेशिा 
आधािभिू खानेपानी सदु्धर्धािा ८६.२ प्रमिशि जनसङ्ख्याको पहुुँि पमुगसकेको छ । कर्ााली प्रदेशका सबै 
क्तजल्ला खलुा ददसाििु िोषर्ा भई आधािभिू सिसफाइ सदु्धर्धाको उपयोग गरििहेका छन ्। नागरिकलाई 
नेपालको  संद्धर्धानले  िौमलक  हकको  रुपिा  व्यर्स्िा  गिेको  सेर्ाहरू समुनक्तम िि गनाको लामग खानेपानी 
ििा सिसफाइ सदु्धर्धा ददगो, भिपदो, पहुुँियोग्य, सर्ासलुभ हनु जरुिी छ । यसिी ददगो ि भिपदो 
आधािभिू खानेपानी ििा सिसफाइ सदु्धर्धा प¥ुयाउने िाद्धष्ट्रय लक्ष्यका सािै ददगो द्धर्कास लक्ष्य हामसल गना 
यस प्रदेशले धेिै प्रयास गनुा पने देक्तखन्छ ।  

२.  प्रिखु सिस्या 
पानीको स्रोिको किीका कािर् सहििा बढदै गिेको जनसङ्ख्याको िागअनसुाि पयााप् ि आधािभिू 
खानेपानी सदु्धर्धा उपलव्ध गिाउन नसद्धकन,ु ग्रािीर् बस्िीहरूिा िहेको आधािभिू खानेपानी सदु्धर्धाको 
ठूलो िाग पिुा गने गिी पयााप् ि आयोजनाहरू मनिाार् हनु नसक्न,ु भौगोमलक जद्धटलिा ििा छरिएि िहेका 
बस्िीका कािर् आधािभिू खानेपानी सदु्धर्धा प¥ुयाउन कदठनाइ हनु,ु मनिाार् सम्पन्न आयोजनाहरू पमन 
उक्तिि ििाि सम्भािको अभार्िा जीर्ा बन्दै जान,ु न्यनु बजेट द्धर्मनयोजनको कािर् आयोजनाको आधाि 
बषा लक्तम्र्इ आयोजना सम्पन्न गना लािो सिय लाग्न,ु िानर् बस्िीको द्धर्स्िािसुँगै फोहोिको उक्तिि 
व्यर्स्िापनको अभार् हनु ुप्रिखु सिस्याका रुपिा िहेका छन ्। 
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३.  िनुौिी ििा अर्सि 

सीमिि स्रोि साधनबाट सबैलाई स्र्च्छ ि सिुक्तिि खानेपानीको आपूमिा व्यर्स्िा मिलाउन,ु खानेपानीको 
स्रोि बस्िीबाट टाढा हनु,ु धेिै आयोजना सीमिि जनशक्तिबाट सञ् िालन गनुा ि  बढ्दो फोहोिहरूको 
व्यर्स्िापन गनुा प्रिखु िनुौिी हनु ्। 

खानेपानी ििा सिसफाइिा नागरिकहरूको िेिना अमभबकृ्तध्द हनु,ु नयाुँ प्रद्धर्मधको द्धर्कासले सेर्ा उपलव्ध 
गिाउन सहज हनु जान,ु खानेपानी ििा सिसफाई प्रदेश ि स्िानीय िहको प्रािमिकिािा पनुा, द्धर्कास 
साझेदािहरूको सहभामगिा िहन ुअर्सिका रुपिा िहेका छन ्। 

४.  सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोँि 

स्र्च्छ, सलुभ ि सिुक्तिि खानेपानी, सफा सगु्िि र्ािार्िर् । 

४.२  लक्ष्य 

आधािभिू खानेपानी ि सिसफाइ सेर्ा सबै नागरिकहरूलाई उपलब्ध गिाउने । 

४.३  उद्दमेय 

सरै्का लामग आधािभिू खानेपानी सदु्धर्धा उपलब्ध गिाउनकुा सािै बस्िीहरूलाई सफा सगु्िि 
बनाई पूर्ा सिसफाइिफा  अग्रसि बनाउन ु। 

4.4 िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. आधािभिू खानेपानी सदु्धर्धा 
उपलब्ध गिाउने ।  

क) “एक िि एक धािा” नीमिलाई कार्ाान्र्यन गदै सरै् गाउुँ-सहि 
ििा बस्िीिा सङ्घ ि स्िानीय िहसुँग सहकाया गिी आधािभिू 
खानेपानी सदु्धर्धा उपलब्ध गिाइनछे । 

ख) खानेपानी सेर्ा द्धर्स्िािका लामग नयाुँ प्रद्धर्मधहरू (र्षाािे पानी 
संकलन, मलक्तफ्टङ्ग, पहाडी भमूिगि बोरिङ्ग) को उपयोग गदै 
िहुानहरूको संििर् ि सिुक्तिि पानीको व्यर्स्िा गरिनेछ ।  

ग) सञ्चामलि आयोजनाहरू ददगो ि भिपदो बनाउन उक्तिि ििाि 
सम्भािको लामग उपभोिाहरूलाई सिि बनाइनेछ । 

२. सािदुाद्धयक सहभामगिािा 
सिसफाइलाई अमभयानको 
रुपिा सञ्चालन गने । 

क) फोहोिलाई िोहििा परिर्ि गने गिी गाउुँ-सहि ििा बस्िीबाट 
मनस्कने फोहोििैलाहरूको उक्तिि व्यर्स्िापन गरिनेछ । 

ख) पूर्ा सिसफाइलाई अमभयानकै रुपिा सञ्चालन गरिनेछ । 

ग) उपयिु प्रद्धर्मधको प्रयोग गिी िलितु्र ििा फोहिलाई अगाामनक 
कृद्धष उत्पादनिा प्रयोग गरिनेछ । 

३. िौजदुा खानेपानी सेर्ालाई 
स्िि बकृ्तध्द गिी क्रमिक 
रुपिा िध्यि ििा उच्ि 
स्ििको बनाउदै लैजान े।  

क) ठूला ििा सहिी खानेपानी आयोजनाहरूिा पानी प्रशोधन 
प्रर्ालीको मनिाार् गरिनेछ । 

ख) खानेपानी सिुिा योजनालाई आयोजनाको अमभन्न अङ्गको रुपिा 
मलई खानेपानी गरु्स्िि समुनक्तम िि गरिनेछ । 
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५.  अपेक्तिि उपलक्तव्ध 

योजनाको अन्त्यसम्ििा ९५ प्रमिशि जनसङ्ख्यालाई आधािभिू खानेपानीको सदु्धर्धा पगुेको हनेुछ । पूर्ा 
सिसफाइका कायाक्रिहरूले मनिन्िििा पाई सधुारिएको सिसफाइ सदु्धर्धा प्राप् ि गने परिर्ाि ८५ प्रमिशि 
पगुेको हनेुछ । शहिी फोहोिहरूको उक्तिि व्यर्स्िापन भएको हनेुछ ।  

 

५.६ सूिना ििा सञ्चाि प्रद्धर्मध 

१.  पषृ्ठभमूि 

नेपालको संद्धर्धानले सूिनाको हकलाई िौमलक हकको रुपिा अङ्गीकाि गिेको छ । सूिना ििा 
सञ्चािको िित्कारिक द्धर्कास भएको सन्दभािा कर्ाालीर्ासीको पहुुँि द्धर्स्िाि हुुँदै गए पमन अपयााप् ि छ । 
कर्ााली सिदृ्धद्धको उत्प्रिेकको रुपिा िहेको सूिना ििा सञ्चाि प्रद्धर्मध िेत्रलाई ियााददि, व्यार्साद्धयक, 

सिि ि सबल बनाई द्धर्कास गना आर्मयक छ । सूिना प्रद्धर्मधको िहत्त्र्लाई आत्िसाि गदै प्रदेश 
सिकािले मडक्तजटल कर्ाालीको अर्धािर्ालाई अगामड सािेकोले यसलाई ििुारुप ददन ु जरुिी  
छ । 

२. प्रिखु सिस्या 
सूिना ििा सञ्चाि प्रद्धर्मधिा न्यून पहुुँि हनु,ु दि जनशक्तिको अभार् िहन,ु कमिपय सूिनाहरू ि्यगि 
रुपिा सम्प्रषेर् नहनु,ु आि नागरिकलाई सूिना प्रद्धर्मधको िहत्र्र्ोध गिाउन नसद्धकन,ु आर्मकिाअनसुाि 
ि्याङ्क ििा सूिनाहरू अद्यार्मधक नहनु,ु दिुसञ् िाि सेर्ाको पयााप् ि िात्रािा द्धर्कास ि द्धर्स्िाि हनु नसक्न ु
िखु्य सिस्याहरू हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अर्सि 

प्रकाक्तशि ििा प्रसारिि सिािािहरूलाई ि्यिा आधारिि, ियााददि ि द्धर्म र्सनीय बनाउन,ु रिू रुपिा 
द्धर्कमसि हुुँदै गिेका नद्धर्निि प्रद्धर्मधहरूलाई उपयोग गनुा, सािाक्तजक सञ् जालहरूको बढ्दो दरुुपयोगलाई 
मनयन्त्रर् गनुा, हलुाक सेर्ालाई सिय सापेक्तिि बनाउन ुप्रिखु िनुौिी हनु ्। 

मडक्तजटल प्रदेश बनाउने प्रदेश सिकािको प्रमिर्द्धिा िहन,ु िोबाइल प्रयोगकिााको सङ्ख्या िलुनात्िक 
द्धहसाबले बढ्न,ु सूिना प्रद्धर्मधको िेत्रिा मनजी िेत्रको लगानी बढ्दै जान,ु सूिना ििा सञ् िाि प्रद्धर्मधको 
प्रयोगिा यरु्ा र्गा आकद्धषाि हनु ुि िोजगािीका अर्सिहरू मसजाना हनु ुप्रिखु अर्सिहरू हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोँि 

सूिना ििा सञ्चाि प्रद्धर्मधयिु कर्ााली । 

४.२  लक्ष्य 

नागरिकको सूिना ििा सञ्चाि प्रद्धर्मधिा पहुुँि अमभबकृ्तध्द गने ।  

४.३  उद्दमेय 

नागरिकको सूिना ििा सञ्चाि प्रद्धर्मधिा पहुुँि द्धर्स्िाि गिी मडक्तजटल कर्ाालीको मनिाार् गनुा ।  
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४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१=  मडक्तजटल  कर्ााली 
प्रदेश मनिाार्  
गने । 

क_ मडक्तजटल प्रदेश मनिाार्को प्रमिर्द्धिालाइा व्यर्हाििा उिाना 
काननुी एर्ि ्नीमिगि व्यर्स्िा गरिनेछ ।   

ख) मडक्तजटल प्रदेशका लामग आर्मयक पने डाटा सेन्टि, 
अनसुन्धान केन्र ि मडक्तजटल ग्राि सद्धहिका पूर्ााधािहरूको 
द्धर्कास गरिनेछ ।  

ग) आधमुनक प्रद्धर्मधहरूको उच्ििि ् प्रयोग गिी मडक्तजटल प्रदेश 
कायाक्रिलाई प्रभार्कािी रुपिा कायाान्र्यन गरिनेछ । 

२= सूिना ििा आि सञ्चाि 
प्रद्धर्मधको व्यर्स्िापन, 

मनयिन ििा अनगुिन 
गने । 

क) सूिना प्रद्धर्मध ििा आि सञ्चाि प्रमिष्ठान स्िापना गरिनेछ ।   
ख) सूिना ििा आि सञ्चाि प्रद्धर्मधको अनगुिन ि मनयिनको 

संस्िागि व्यर्स्िा मिलाइनेछ । 

ग) सूिना ििा सञ्चाि िेत्रलाई आधमुनकीकिर् गरिनकुा सािै 
प्रदेशस्िििा सिुक्तिि ि सलुभ छपाइको व्यर्स्िा गरिनेछ । 

३. सूिना ििा सञ्चाि 
पूर्ााधािको द्धर्कास ि 
द्धर्स्िाि गने । 

क) सूिना ििा सञ्चािको पहुुँि द्धर्स्िाि गना आर्मयक पने टार्ि 
मनिाार्, अक्तप्टकल फाइर्ि द्धर्स्िाि गिी गरु्स्ििीय सञ्चाि ििा 
इन्टिनेट सेर्ा द्धर्स्िाि गरिनेछ ।   

ख) इन्टिनेट सेर्ािा नागरिकको सलुभ पहुुँि स्िाद्धपि गरिनेछ ।  
ग) सिकािी कायाालयहरूिा आर्मयक, सिुक्तिि ि भिपदो 

मडक्तजटल प्रद्धर्मध ििा उपकिर्हरूको व्यर्स्िापन गरिनेछ । 

५.  अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

योजनाको अन्त्यसम्ििा कर्ााली प्रदेशका सरै् स्िानीय िहिा िेमडयो, टेमलमभजन, िोबाइल ििा इन्टिनेट 
सेर्ाको द्धर्कास ििा द्धर्स्िाि भएको हनेुछ । सूिना प्रद्धर्मध ििा आि सञ्चाि प्रमिष्ठान स्िापना भएको 
हनेुछ । डाटा सेन्टि, अनसुन्धान केन्र ि मडक्तजटल ग्राि स्िापना भएका हनेुछन ्। कर्ााली प्रदेशिा 
प्रदेश छापाखानाको स्िापना हनुकुा सािै कर्ााली प्रदेश मडक्तजटल प्रदेशको रुपिा द्धर्कास भएको हनेुछ । 

 



56 

परिच्छेद-६ 

सणमणवजक के्षत्र 

६.१ क्तशिा 
१. पषृ्ठभमूि 

संद्धर्धानले क्तशिािा आधािभिू िहसम्ि अमनर्ाया ि िाध्यमिक िहसम्ि मनःशलु्क क्तशिा पाउने हक 
प्रत्याभिू गिेको छ । क्तशिा द्धर्ना ददगो द्धर्कास, शाक्तन्ि ि सिदृ्धद्ध सम्भर् हुुँदैन । प्रदेशिा हाल र्ाल 
द्धर्कास केन्रदेक्तख द्धर्श्व द्धर्द्यालयसम्ि जम्िा ५,७७५ ओटा शैक्तिक संस्िाहरू सञ्चालनिा िहेका छन ्। 
उच्ि क्तशिाको हकिा िध्यपक्तिि द्धर्श्वद्धर्द्यालय, कर्ााली स्र्ास््य द्धर्ज्ञान प्रमिष् ठान ि कर्ााली प्राद्धर्मधक 
क्तशिालयले पमन प्रदेशिा शैक्तिक जनशक्ति उत्पादनिा योगदान प¥ुयाउुँदै आएका छन ्। द्धर्द्यिान शैक्तिक 
अर्स्िालाई िप गरु्स्ििीय बनाई संद्धर्धानले मनददाष्ट गिेको िलुभिू लक्ष्य पूिा गनुा छ ।  

२. प्रिखु सिस्या 
सबै बालबामलकालाई द्धर्द्यालयिा भनाा गना नसद्धकन,ु द्धर्भेद िद्धहि बालिैत्री मसकाइको र्ािार्िर् नहनु,ु 

क्तशिाको गरु्स्िििा अपेक्तिि सधुाि नहनु,ु बीिैिा द्धर्द्यालय छाड्ने दि िटाउन नसक्न,ु आर्मयकिा 
अनसुाि योग्य क्तशिकहरूको व्यर्स्िापन गना नसक्न,ु द्धर्द्यालयको सिििाका सूिकहरू बमलयो हनु 
नसक्न,ु व्यार्साद्धयक ििा प्राद्धर्मधक क्तशिाको अभार् िहन ु ि भएका पाठ्यक्रिहरू पमन सिय सापेक्तिक 
रुपिा सीपिूलक ििा जीर्न उपयोगी हनु नसक्न ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

गरु्स्ििीय क्तशिािा सबैको पहुुँि प¥ुयाउन,ु मसकाइ उपलक्तब्ध अपेक्तिि रुपिा हामसल गनुा,आन्िरिक 
सिििा बमलयो बनाउन,ु द्धर्द्यािीको अनपुाििा द्धर्षय क्तशिकको प्रर्न्ध गनुा, सबै प्रकािका भेदभार्िद्धहि 
शैक्तिक र्ािार्िर् समुनक्तम िि गनुा, प्राद्धर्मधक ििा व्यर्साद्धयक क्तशिािा पहुुँि अमभबकृ्तध्द गनुा, द्धर्द्यालय ििा 
द्धर्श्वद्धर्द्यालय क्तशिालाई काि ििा िोजगािसुँग जोड्न,ु क्तशिा िेत्रिा सशुासन ि उत्तिदाद्धयत्र् अमभबकृ्तध्द 
गनुा, अपाङ्गिैत्री शैक्तिक पूर्ााधाि मनिाार् गनुा, सूिना ििा सञ्चाि प्रद्धर्मधको द्धर्स्िाि गनुा प्रिखु िनुौिीहरू 
हनु ्। 

क्तशिािा पहुुँि बकृ्तध्द ििा गरु्स्िि सधुािको अर्सि प्राप् ि हनु,ु द्धर्द्यालय क्तशिािा खदु भनाा दि ि लैमगंक 
सििा सूिकिा प्रगमि हुुँदै जान,ु सािदुाद्धयक द्धर्द्यालयप्रमि सबै सिोकािर्ालाहरूको िासो बढ्न,ु क्तशिा 
िीनैिहका सिकािको साझा क्तजम्िेर्ािीमभत्र पनुा, क्तशिािा लगानी बढ्दै जान ु ि द्धर्ज्ञान ि प्रद्धर्मधको िाग 
बढ्दै जान ुअर्सिहरू हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

स्य, स-ुसंस्कृि ि सिदृ्ध सिाज । 

४.२ लक्ष्य 

क्तशिाको द्धर्कास ि द्धर्स्िाि गिी सिन्याद्धयक ि सिारे्शी पहुुँि समुनक्तम िि गने । 
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४.३ उद्दमेय 

 शैक्तिक गरु्स्िििा सधुाि गदै स्र्ार्लम्बी ि प्रमिस्पधी िानर् संशाधनको द्धर्कास ििा 
परििालन गनुा, 

 शैक्तिक िेत्रिा कुशल व्यर्स्िापन िाफा ि ज्ञान, द्धर्ज्ञान, प्रद्धर्मध ि नर्प्रर्िान अमभबकृ्तध्द गनुा ।  

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. िाध्यमिक िहसम्िको 
क्तशिािा सबै 
बालबामलकाको सहज 
पहुुँि प¥ुयाउने । 

क)  सबै स्िानीय िहका र्डाहरूिा कक्तम्ििा एक द्धर्द्यालय एक 
बालद्धर्कास केन्र द्धर्स्िाि गना सहजीकिर् गरिनेछ । 

ख) जोक्तखििा िहेका, अपाङ्गिा भएका ि द्धर्पन्न बालबामलकाहरूलाई 
अध्ययनको अर्सि प्रदान गिेि आफ्नो भौगोमलक िेत्रमभत्र सबै 
बालबामलकाहरू द्धर्द्यािी भनाा भएको िोषर्ा गना सहजीकिर् गरिनेछ।  

ग) द्धर्द्यालय क्तशिािा सििािूलक पहुुँिको समुनक्तम िििा गना द्धहिाली  
क्तजल्लािा आर्ासीय द्धर्द्यालय ि सरै् स्िानीय िहिा निनुा द्धर्द्यालयको 
स्िापना गना सहकाया गरिनेछ । 

२. क्तशिािा गरु्स्िि 
अमभबकृ्तध्द गने। 

क) गरु्स्ििीय क्तशिािा सरै्को पहुुँि समुनक्तम िि गदै मसकाइ उपलब्धीिा 
उल्लेख्य सधुाि ल्याइनेछ ।  

ख) पाठ्यक्रि ि पाठ्यपसु्िकलाई सियानकुुल बनाउनका लामग 
सहजीकिर् गने ि स्िानीय पाठ्यक्रि मनिाार्िा सहयोग गरिनेछ । 

ग) सरै् क्तशिालयहरूिा आर्मयकिा अनसुाि भौमिक पूर्ााधाि, दिर्न्दी, 
िालीि प्राप् ि दि क्तशिकका सािै अनलाइन क्तशिाको व्यर्स्िा 
गरिनेछ। 

३. प्राद्धर्मधक क्तशिा ििा 
व्यार्साद्धयक िामलि 
उपलब्ध गिाउने । 

क) प्राद्धर्मधक क्तशिा ििा व्यर्साद्धयक सीप द्धर्कासको िर्नीमिक योजना 
ियाि गिी उपयिु स्िानहरूिा प्राद्धर्मधक क्तशिाको द्धर्स्िाि गरिनेछ। 

ख) सिििािा आधारिि व्यर्साद्धयक सीप द्धर्कासका अर्सिहरू प्रदान 
गरिनेछ । 

ग) आर्मयकिा पद्धहिान गिी बहपु्राद्धर्मधक द्धर्द्यालय स्िापना गरिनेछ । 
४. द्धर्श्व द्धर्द्यालय ििा 

क्तशिर् संस्िाहरूलाई 
प्रद्धर्मधयिु अनसुन्धान 
केन्रको रुपिा 
द्धर्कास गने । 

क) पर्ािीय द्धर्ज्ञान ििा प्रद्धर्मध द्धर्श्वद्धर्द्यालय स्िापना गरिनेछ ।  

ख) िापदण्ड मनिाार् गिी सोही आधाििा उच्ि क्तशिा प्रदायक 
संस्िाहरूको गरु्स्िि िापन ििा सधुाि गरिनेछ । 

ग) द्धर्श्व द्धर्द्यालयहरूलाई ज्ञान ि अनसुन्धान केन्रका रुपिा द्धर्कास 
गरिनेछ। 

५. पिम्पिागि ज्ञान सीप 
ििा रै्कक्तल्पक 
मसकाइलाई सीपिूलक 
ििा आयिूलक 
कायाक्रिसुँग आर्द्ध 
गने । 

क) अनौपिारिक ि रै्कक्तल्पक िाध्यिबाट मसकाइा समुनक्तम िि गने गिी 
सीपहरूको अमभलेखीकिर्, पिीिर् ििा प्रिार्ीकिर्का लामग 
कायाद्धर्मध ि संयन्त्र ियाि गरिनेछ । 

ख) पिम्पिागि ज्ञान ि मसपलाई प्रयोग गिी आयिूलक िोजगाि प्रर्द्धान 
गरिनेछ । 

ग) पठन संस्कृमिको द्धर्कास गना सार्ाजमनक पसु्िकालय प्रर्ालीको द्धर्कास 
गिी प्रदेश ि स्िानीय िहिा ई-पसु्िकालयको स्िापना गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

६= अनगुिन ि िूल्याङ्कन 
प्रर्ाली सृुढढ गदै 
शैक्तिक िेत्रिा 
सशुासन कायि  
गने । 

क) शैक्तिक प्रशासनिा सिसािद्धयक सधुाि गदै पािदक्तशािा, जर्ाफदेद्धहिा ि 
सािदुाद्धयक सहभामगिा प्रर्द्धान गरिनेछ । 

ख) क्तशिकहरूको कायासम्पादनलाई द्धर्द्यािीहरूको मसकाइ उपलक्तब्धसुँग 
आर्द्ध गिी प्रोत्साहनको व्यर्स्िा गरिनेछ । 

ग) द्धर्द्यिुीय प्रर्ालीबाट अनगुिन ििा िूल्याङ्कन गने व्यर्स्िा 
मिलाइनेछ। 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

योजना अर्मधिा प्रदेशको सािििा दि ९५ प्रमिशि पगुेको हनेुछ । आधािभिू िहको खदु भनाा दि ९८ 
प्रमिशि पगुेको हनेुछ । िाध्यमिक िहको खदु भनाा दि ६५ प्रमिशि पगुेको हनेुछ । उच्ि क्तशिािा 
कुल भनाा दि १५ प्रमिशि पगुेको हनेुछ । अन्ििााद्धष्ट्रय िापदण्डको पर्ािीय द्धर्ज्ञान ििा प्रद्धर्मध 
द्धर्श्वद्धर्द्यालय स्िापना भएको हनेुछ ।  

 

६.२ स्र्ास््य  

१. पषृ्ठभमूि  

स्र्ास््य िेत्रिा गरिएका लगानी ि व्यर्स्िापनबाट उल्लेख्य सफलिा हामसल भएिा पमन भौगोमलक 
द्धर्कटिाको कािर्ले बहसुङ्ख्यक जनिा अझै पमन आधािभिू स्र्ास््य सेर्ाको पहुुँििा पगु्न सकेका  
छैनन ्। प्रमिहजाि जीद्धर्ि जन्ििा क्तशश ुितृ्यदुि ४७, नर्जाि क्तशश ुितृ्यदुि २९, पाुँि र्षा िमुनको बाल 
ितृ्यदुि ५८ ििा प्रमिलाख जीद्धर्ि जन्ििा िाि ृितृ्यदुि २३९ (िाद्धष्ट्रय सूिक) िा झिेको छ भने कूल 
प्रजनन दि २.८ प्रमि िद्धहला िहेको छ । पाुँि र्षा िमुनका पडु्कोपना भएका बालबामलका ५४.५ 
प्रमिशि िहेका छन ्। आधािभूि ििा गरु्स्ििीय स्र्ास््य सेर्ा प्रदेशमभतै्र उपलब्ध हनेु गिी स्र्ास््य 
िेत्रका पूर्ााधाि, प्रद्धर्मध ििा जनशक्तिको उपलब्धिा समुनक्तम िि गनेिफा  योजना केक्तन्रि हनेुछ । 

२. प्रिखु सिस्या 
स्र्ास््य संस्िाहरू आर्मयकिा अनसुाि सरै् स्िानिा नहनु,ु स्र्ास््य सम्र्न्धी िेिनाको किी हनु,ु जन 
स्र्ास््य सम्र्न्धी कायाक्रिहरू पयााप् ि नहनु,ु दिर्न्दी अनसुािका क्तिद्धकत्सक ि अन्य स्र्ास््यकिीहरू पूमिा 
नहनु,ु मनMशलु्क द्धर्ििर् गने औषमधहरू आर्मयकिाअनसुाि उपलब्ध गिाउन नसक्न,ु सेर्ा प्रर्ाहको मनयमिि 
अनगुिन हनु नसक्न,ु सरै्लाई स्र्ास््य द्धर्िािा सिेट्न नसक्न,ु सने िोगको प्रकोप मनिन्िि िद्धहिहन,ु बढ्दै 
गएका नसने िोगहरूको उपिाि सदु्धर्धाहरू अपयााप् ि हनु,ु प्रदेशमभत्र उच्ि प्रद्धर्मधयिु ििा सेन्टि नहनु,ु 
िाि ृििा नर्जाि क्तशश ुि पाुँि र्षा िनुीका बालबामलकाको ितृ्यदुि िलुनात्िक रुपिा बढी िहन ुप्रिखु 
सिस्याका रुपिा िहेका छन ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सिहरू 

प्रदेशको स्र्ास््य सेर्ाका सबै आर्मयकिाहरू स्िानीय रुपिै परिपूमिा हनेु गिी स्र्ास््य िेत्रको िििािा 
अमभबकृ्तध्द गनुा, दिर्न्दी अनसुािका क्तिद्धकत्सक ि स्र्ास््यकिीको व्यर्स्िा मिलाउन,ु प्रदेशस्िििा सदु्धर्धा 
सम्पन्न अस्पिालहरूको मनिाार् गनुा, स्र्ास््य िेत्रका प्रिखु सूिकहरूिा िाद्धष्ट्रय लक्ष्य ििा ददगो द्धर्कास 
लक्ष्यलाई हामसल गने गिी प्रगमि गनुा िनुौिीको रुपिा िहेको छ । 
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स्र्ास््य िेत्रिा नागरिकहरूको सिेिना बढ्दै जान,ु स्र्ास््य िते्र सङ्घ, प्रदेश ि स्िानीय िहको सिेि 
प्रािमिकिािा पनुा, यस िेत्रिा लगानी बढ्दै जान,ु दि क्तिद्धकत्सक ििा अन्य प्राद्धर्मधकहरूको 
उपलब्धिािा बकृ्तध्द हुुँदै जान,ु द्धर्कास साझेदािहरूको स्र्ास््य िेत्रिा सहकाया ि जनिाको िाग बढ्दै 
जान,ु औषधीको लामग िाद्धहने जमडर्टुीहरू प्रििु िात्रािा उपलब्ध हनु,ु सदु्धर्धा सम्पन्न कर्ााली स्र्ास््य 
द्धर्ज्ञान प्रमिष्ठानको स्िापना हनु ुप्रिखु अर्सिहरूका रुपिा िहेका छन ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

स्र्स्ि ि सखुी कर्ाालीर्ासी । 

४.२ लक्ष्य 

गरु्स्ििीय स्र्ास््य सेर्ािा सबैको पहुुँि अमभबकृ्तध्द गने । 

४.३ उद्दमेय 

 स्र्ास््य सेर्ा प्रदायक मनकायहरूबाट गरु्स्ििीय सेर्ा प्रर्ाह गनुा । 

 स्र्ास््य प्रर्ालीिा सधुाि गना प्रद्धर्मधयिु स्र्ास््य सेर्ा स्िानीयस्िििै उपलब्ध गिाउन ु। 

 आधमुनक ििा बैकक्तल्पक स्र्ास्ि सेर्ाहरूिा सबैको पहुुँि समुनक्तम िि गनुा । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. गरु्स्ििीय स्र्ास््य 
सेर्ािा सबैको पहुुँि 
समुनक्तम िि गने। 

 

क) स्र्ास््य सेर्ाका लामग आर्मयक भौमिक पूर्ााधाि ििा दि जनशक्तिको 
व्यर्स्िा गरिनेछ । 

ख) दगुाि ग्रािीर् िेत्रिा आधािभिू स्र्ास््य सेर्ा पहुुँि द्धर्स्िाि गना सहकाया 
गरिनेछ । 

ग) टेलीिेमडमसन ििा िमु्िी सेर्ा कायाक्रि िाफा ि स्र्ास््य सेर्ा मनयमिि 
व्यर्स्िा गरिनेछ । 

ि) लक्तिि सिूहका लामग खोप, पोषर्, सिुक्तिि िाितृ्त्र्, परिर्ाि मनयोजन ि 
िोग व्यर्स्िापन सेर्ालाई मनयमिि ििा अमनर्ाया हनु े गिी द्धर्स्िाि 
गरिनेछ । 

ङ) स्र्ास््य स्र्यंसेर्कहरूको सेर्ालाई प्रभार्कािी बनाइनेछ । 

ि) अस्पिाल नभएका स्िानीय िहिा एउटा १५ शैयाको अस्पिाल ििा 
सबै र्डाहरूिा आधा िण्टाको दूिीमभत्र आधािभिू स्र्ास््य सेर्ा उपलब्ध 
हनुे गिी स्र्ास््य केन्र, उपकेन्रहरूको द्धर्स्िाि गना सहकाया गरिनेछ । 

२. स्र्ास््य प्रर्ालीिा 
सधुाि गदै 
द्धर्क्तशद्धष्टकृि स्र्ास््य 
सेर्ा प्रदेशमभतै्र 
उपलब्ध हनु े
व्यर्स्िा गने ।  

क) प्रदेश अस्पिालको स्ििोन् निी गिी आधमुनक क्तिद्धकत्सा प्रद्धर्मध ि 
द्धर्क्तशष्टीकृि स्र्ास््य सेर्ा सद्धहिको िेमडकल कलेजको रुपिा द्धर्कास 
गरिनेछ । 

ख) कर्ााली स्र्ास््य द्धर्ज्ञान प्रमिष्ठानलाई स्र्ास््य अनसुन्धान केन्रको रुपिा 
द्धर्कास गना सहजीकिर् गरिनेछ । 

ग) सेर्ा प्रदायक, सेर्ाग्राही लगायि सबै पिको सिन्र्यात्िक सहकायाको 
समुनिि गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

ि) िानमसक स्र्ास््य सेर्ालाई द्धर्स्िाि ि सृुढढ गरिनेछ । 

ङ) उपयिु स्िानिा ििा सेन्टि स्िापना गरिनेछ । 

३. रै्कक्तल्पक क्तिद्धकत्सा 
पद्धमिहरूको द्धर्कास 
गने । 

 

क) आयरेु्द लगायिका प्रिमलि रै्कक्तल्पक क्तिद्धकत्सा पद्धमिहरूलाई मनक्तिि 
िापदण्डका आधाििा द्धर्कास ि द्धर्स्िाि गरिनेछ । 

ख) प्रदेशिा उपलव्ध औषमधजन्य जडीबटुी एर्ि ् खमनजहरूको पद्धहिान, 

सङ्कलन, प्रशोधन, संििर् ि द्धर्कास गरिनेछ । 

ग) आयरेु्ददक अनसुन्धान केन्र, प्रयोगशाला ि औषधालयको व्यर्स्िा गरिनेछ । 
४. द्धर्पद् व्यर्स्िापन 

ििा स्र्ास््य 
जनिेिना अमभबकृ्तध्द 
गने । 

क) द्धर्पद् ििा िहािािीका बेला ित्काल आर्मयक स्र्ास््य सेर्ा उपलव्ध 
हनु सक्न ेगिी पूर्ा ियािीका व्यर्स्िाहरू गरिनेछ । 

ख) द्धर्पद्को सियिा स्र्ास््य सेर्ा समुनक्तम िि गना रिु प्रमिकाया टोलीको 
व्यर्स्िा गिी परििालन गरिनेछ । 

ग) सिदुायिा स्र्ास््य सिेिना अमभबकृ्तध्द गने कायाक्रिहरू सञ्चालन गना 
सहजीकिर् गरिनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्धहरू 

सबै नागरिकले आधािभिू स्र्ास््य सेर्ा मनMशलु्क प्राप् ि गिेका हनेुछन ्। प्रदेश अस्पिालिा आधमुनक 
क्तिद्धकत्सा प्रद्धर्मध ि द्धर्क्तशद्धष्टकृि स्र्ास््य सेर्ा सद्धहिको िेमडकल कलेज स्िापना भएको हनेुछ । आयरेु्द 
अनसुन्धान केन्र ििा प्रयोगशाला स्िापना भएको हनेुछ । कर्ाालीर्ासीको अपेक्तिि आय ु७० र्षा पगुेको 
हनेुछ । प्रमिलाख जीद्धर्ि जन्ििा िाििृतृ्य ुअनपुाि १२५ भएको हनेुछ । पाुँिर्षािमुनको र्ाल ितृ्यदुि 
३५ िा झिेको हनेुछ । स्र्ास््य र्ीिािा आबद्ध भएको जनसङ्ख्या ६३ प्रमिशि पगुेको हनेुछ । आधा 
िण्टाको दूिीिा स्र्ास््य सेर्ािा पहुुँि भएका ििपरिर्ाि ६० प्रमिशि पगुेको हनेुछ । पाुँिर्षािमुनका 
बालबामलकाको पडु्कोपना ४० प्रमिशििा झिेको हनेुछ । पाुँिर्षा िमुनका कि िौल भएका बच्िाहरू 
२० प्रमिशििा झिेको हनेुछ । गभार्िी ििा बालबामलकािा भएको ििअल्पिािा क्रिश: १७ प्रमिशि 
ि २४ प्रमिशििा झिेको हनेुछ । 

 

६.३ जनसङ्ख्या ििा बसाइुँसिाइ 

१. पषृ्ठभमूि 

२०६८ सालको िाद्धष्ट्रय जनगर्नाको ि्याङ्क अनसुाि कर्ााली प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या १५,७०,४१८ 
िहेको छ जसिा परुुषको सङ्ख्या ७,६७,९२३ ि िद्धहलाको सङ्ख्या ८,०२,४९५ िहेको छ । प्रदेशिा 
कुल २९८१७४ िि परिर्ाि िहेको पाइन्छ ि जनिनत्र् प्रमि र्गा द्धक.िी. ५६ िहेको छ । लैंमगक 
अनपुाि ९५.६९, परिर्ािको औषि आकाि ५.४ ि जनसङ्ख्या बकृ्तध्द दि १.८ प्रमिशि िहेको छ । 
आमिाक र्षा २०७६/०७७ को प्रिेद्धपि जनसङ्ख्या १७,८०,००० ि िि परिर्ािको सङ्ख्या ३२९६२९ 
िहेको छ । यस प्रदेशिा उच्ि द्धहिाली ििा ग्रािीर् बस्िीहरूबाट शहिी बस्िीहरूिा बसाइुँसिाइको िाप 
अत्यामधक िहेको छ । िोजगािीका लामग पमन िौसिी बसाइुँसिाइ हनेु गिेको पाइन्छ । प्रदेशमभतै्र 
उत्पादनशील िोजगािीका पयााप् ि अर्सिहरूको मसजाना गनुाका सािै गाउुँबस्िीहरूिा आधमुनक आधािभिू 
सेर्ा सदु्धर्धाहरूलाई एकीकृि रुपिा प्रर्ाद्धहि गदै जनसङ्ख्याको उक्तिि व्यर्स्िापन गनेिफा  योजनाको जोड 
िहने छ । 
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२. प्रिखु सिस्या 
सहिी िेत्रहरूिा बसाइुँसिाइको कािर्ले बढेको जनसङ्ख्याको प्रभार्कािी व्यर्स्िापन हनु नसक्न,ु  
जनसङ्ख्यालाई केन्रद्धर्न्द ु िानी द्धर्कास योजना िजुािा ििा कायाान्र्यन हनु नसक्न,ु अव्यर्क्तस्िि 
र्साइुँसिाइ बढ्दै जान,ु उच्ि पहाडी िेत्रिा छरिएि िहेका बस्िीहरूिा जनसङ्ख्या ििा द्धर्कासबीि 
सन्िलुन कायि गना नसद्धकन,ु उिेि नपगु्दै द्धर्र्ाह ििा गभाधािर् हनु,ु प्रजनन ्ििा िाि ृस्र्ास््यिा अपेिा 
गरिएअनसुाि सधुाि हनु नसक्न,ु जनशक्ति द्धर्देक्तशएको कािर्ले कृद्धष ििा अन्य िेत्रको उत्पादनिा 
नकािात्िक असि पनुा प्रिखु सिस्या हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

उत्पादनशील जनशक्तिलाई प्रदेशमभतै्र िोजगािीको अर्सिहरू उपलब्ध गिाउने, बदमलदो उिेि संििना ि 
लैंमगक अनपुािले पाने नकािात्िक प्रभार्को व्यर्स्िापन गने, र्ाल द्धर्र्ाह अन्ि गने, प्रजनन ्ििा प्रजनन ्
स्र्ास््यलाई अमधकािका रुपिा प्रिलनिा ल्याउने, सन्िमुलि बसाइुँसिाइको सिकु्तिि व्यर्स्िापन गने, 

आधािभिू सदु्धर्धा सद्धहिको एकीकृि बस्िी द्धर्कास गने ि द्धर्कास ििा जनसङ्ख्या व्यर्स्िापनबीि 
सन्िलुन कायि गने िनुौिीहरू िहेका छन ्। 

प्रदेशिा सद्धक्रय जनसङ्ख्याको प्रमिशि उच्ि िहेकोले जनसांक्तख्यक लाभांश मलन सद्धकने अर्स्िा हनु,ु 
जनसङ्ख्या ििा बसाइुँसिाइको व्यर्स्िापन सङ्घीय ििा प्रदेश सिकािको प्रािमिकिािा पनुा, बैदेक्तशक 
िोजगािीबाट फकेका यरु्ाहरूले आजान गिेको सीप ि आयबाट उद्यिशीलिा द्धर्कासिा योगदान पगु्न 
सक्ने क्तस्िमि हनु,ु जनसङ्ख्या ि बसाइुँसिाई व्यर्स्िापनिा सिोकािर्ालाहरूको िासो बढ्दै जान ुअर्सिको 
रूपिा िहेका छन ्।  

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

सिि नागरिक ि व्यर्क्तस्िि बसाइुँसिाइ ।  

४.२ लक्ष्य 

जनसङ्ख्या ििा बसाइसिाइुँको प्रभार्कािी व्यर्स्िापन गने । 

४.३ उद्दमेय 

जनसङ्ख्या व्यर्स्िापनबाट स्र्स्ि, उत्पादनशील ि स्ििीय जीर्नयापनको र्ािार्िर् ियाि पानुा । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 
१. जनसङ्ख्या 

व्यर्स्िापनलाई 
सिग्र द्धर्कासको 
अमभन्न अङ्ङ्गका 
रुपिा स्िाद्धपि 
गने। 

क) प्रदेशको सन्दभािा द्धर्द्यिान िेत्रगि नीमि, योजना ििा कायाक्रिहरूको 
जनसाक्तङ्ख्यक ृढद्धष्टकोर्र्ाट पनुिार्लोकन गरिनेछ । 

ख) प्रदेशमभत्र द्धर्मभन्न द्धर्षयगि िेत्रिा आर्मयक पने दि ि प्राद्धर्मधक 
जनशक्तिको प्रिेपर् गिी सोहीअनसुाि जनशक्ति उत्पादन एर्ि ्
आपूमिाको व्यर्स्िा मिलाइनेछ । 

ग) जनसङ्ख्याका द्धर्द्धर्ध पिहरूलाई सािाक्तजक, आमिाक ििा भू-िाजनीमिक 
आयािहरूिा एकीकृि गदै प्रभार्कािी व्यर्स्िापन गरिनेछ । 
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ि) जनसङ्ख्या व्यर्स्िापनका लामग साझेदािी ि सहकायालाई प्रोत्साहन 
गरिनेछ। 

ङ) व्यक्तिगि िटना दिाालाई व्यर्क्तस्िि गना सहजीकिर् गरिनेछ ।  
२. स्र्स्ि 

जीर्नयापनका 
लामग उपयिु 
जीर्नशैली एर्ि ्
र्ािार्िर्को 
मनिाार् गने । 

क) जनसङ्ख्याको कोिा ितृ्यदुि िटाई अपेक्तिि आय ुबकृ्तध्द गरिनेछ । 

ख) धमु्रपान, िद्यपान जस्िा स्र्ास््यिा नकािात्िक असि पाने र्स्िकुो 
उत्पादन ििा द्धर्क्री द्धर्ििर्लाई मनरुत्साद्धहि गरिनेछ । 

ग) स्र्स्ि खानपान, आहाि, व्यर्हाि ििा व्यायाियिु स्र्स्ि जीर्नशैली 
अपनाउन सिेिनािूलक कायाक्रि सञ् िालन गरिनेछ । 

ि) प्रदषुर् द्धर्हीन रै्कक्तल्पक ऊजाा द्धर्कासिा जोड ददंदै, ग्रािीर् िेत्रिा 
धरु्ाुँ िद्धहि िलुोको प्रर्धान गना स्िानीय िहहरूसुँग सिन्र्य  
गरिनेछ । 

३. र्ाह् य ििा 
आन्िरिक 
बसाइुँसिाइको 
प्रभार्कािी 
व्यर्स्िापन 
गने। 

क) प्रदेशमभतै्र उद्योगधन्दाको द्धर्कास ि आय आजानका द्धक्रयाकलापद्वािा, 
िोजगािीका अर्सि बकृ्तध्द गदै बैदेक्तशक िोजगािीिा जाने दि िटाउन 
कायाक्रि सञ्चालन गरिनेछ ।  

ख) आन्िरिक बसाइुँसिाइबाट िैिानेहरूको आमिाक, सािाक्तजक, साुँस्कृमिक 
द्धर्कासिा द्धर्िलन हनु नददन कायाक्रिहरू सञ्चालन गरिनेछ । 

ग) ग्रािीर् बस्िीहरूिै आधािभिू भौमिक पूर्ााधाि ि सेर्ा सदु्धर्धाहरू 
उपलब्ध गिाई आन्िरिक बसाइुँसिाइको िापलाई कि गदै लमगनेछ । 

ि) आन्िरिक ि बाहय बसाइुँसिाइ सम्बन्धी अमभलेखन ि ि्याङ्क 
प्रर्ालीलाई व्यर्क्तस्िि गना स्िानीय िहहरूलाई सहजीकिर् गरिनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

सीपयिु ि उद्यिी जनसङ्ख्याको अनपुाि बकृ्तध्द भएको हनेुछ । कोिा ितृ्यदुि िट्नकुा सािै अपेक्तिि 
आय ुबकृ्तध्द भएको हनेुछ । सिुक्तिि र्साइुँसिाइ ििा जनसङ्ख्याको व्यर्स्िापन उक्तिि िरिकाले भएको 
हनेुछ । 

 

६.४ यरु्ा 
१. पषृ्ठभमूि 

यरु्ाहरू आमिाक ि सािाक्तजक परिर्िानको संर्ाहक शक्ति हनु ् । यरु्ाबाट नै सिदृ्ध कर्ााली सखुािी 
कर्ाालीको परिकल्पना साकाि हनु सक्दछ । यरु्ाहरूिा ज्ञान, मसप, प्रद्धर्मध, मसजानशीलिा ि 
उद्दिशीलिाको द्धर्कास एर्ि ्पयााप् ि िोजगािीका अर्सिहरू उपलव्ध गिाउन ुअद्धहलेको प्रिखु आर्मयकिा 
हो । यरु्ाहरूका लामग सर्ााङ्गीर् द्धर्कासका अर्सिहरू मसजाना गदै प्रदेश द्धर्कासको अमभयानिा 
सकािात्िक सोँिका साि एद्धककृि ि सिद्धपाि हनेु र्ािार्िर् बनाउने िफा  योजनाको प्रयास लक्तिि हनेुछ। 

२. प्रिखु सिस्या 
प्रदेशका मसजानशील, उजाार्ान यरु्ालाइा द्धर्देमसनबाट िोक्न नसक्न,ु यरु्ालाइा द्धर्कास मनिाार्िा लगाउन 
द्धर्श्वशनीय ि भिपदो आधाि नहनु,ु यरु्ा सम्बन्धी कायाक्रिहरू प्रभार्कािी रूपिा कायाान्र्यन हनु नसक्न,ु 
यरु्ाको यिािा अर्स्िाको सम्बन्धिा द्धर्श्वशनीय अमभलेख नहनु,ु यरु्ालाइा प्रदेशको द्धर्कास मनिाार्िा 
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परििालन गनाको लामग भिपदो आधाि नहनु,ु स्िानीय िहिा िोजगािीका सम्भार्नाहरू कि हनु,ु सिाजिा 
द्धर्द्यिान कुिीमि, अन्धद्धर्म र्ास, सािाक्तजक द्धर्भेद जस्िा कुिालाइा हटाउन नसक्न ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

प्रदेशको आर्मयकिा अनसुािको सीप ि सीप अनसुािको िोजगािी समुनक्तम िि गने, उजाार्ान यरु्ाहरूलाई 
मसप ि उद्यिशीलिायिु बनाउने, प्रदेशमभतै्र उत्पादनशील िोजगािीका अर्सिहरू मसजाना गिी प्रमिभाहरूको 
पलायन िोक्ने, यरु्ा उद्यिशीलिाका लामग लगानीिैत्री र्ािार्िर् मसजाना गने, यरु्ाहरूका लामग द्धर्त्तीय ि 
सािाक्तजक आमिाक सेर्ाहरूिा पहुुँि समुनक्तम िि गने, सािाक्तजक द्धर्भेद, अन्धद्धर्म र्ासलाई हटाउने जस्िा 
िनुौिीहरू छन ्। 

यरु्ाको द्धर्कासका लामग संरै्धामनक नीमिगि, काननुी ि संििनागि व्यर्स्िा हनु,ु प्राद्धर्मधक ििा 
व्यार्साद्धयक क्तशिाका अर्सि द्धर्स्िाि हदैु जान,ु उद्यिशीलिा ि िोजगािीका अर्सिहरू बकृ्तध्द हदैु जान,ु 
यरु्ालाइा द्धर्कास मनिाार्को िूल प्रर्ाहिा सिाद्धहि गने कायािा सिकािको उच्ि प्रािमिकिािा पनुा 
अर्सिका रूपिा िहेका छन ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

स्र्ार्लम्बी ि नैमिकर्ान यरु्ा । 

४.२ लक्ष्य 

यरु्ालाइा आत्िोन्नमिका अर्सिहरू प्रदान गिी सिग्र द्धर्कास प्रद्धक्रयािा परििालन गने । 

४.३ उद्दमेय 

यरु्ालाई ज्ञान, सीप, प्रद्धर्मधयिु, उद्यिशील ि स्र्ार्लम्बी बनाउदै द्धर्कासको सम्र्ाहक शक्तिको 
रूपिा स्िाद्धपि गनुा ।  

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. व्यार्साद्धयक सीप 
द्धर्कास, उद्यिशीलिा ि 
स्र्िोजगािीका 
कायाक्रिहरूको द्धर्स्िाि 
गने । 

क) व्यार्साद्धयक सीप ि िामलिका अर्सिहरू बढाई यरु्ा 
उद्यिशीलिाका लामग सङ्घ ि स्िानीय िहसुँग सहकाया 
गरिनेछ । 

ख) बजािको िाग अनरुूप उद्यिशीलिा द्धर्कासका लामग आर्मयक 
पिािशा सेर्ाका सािै प्राद्धर्मधक सहयोग उपलब्ध गिाइनेछ ।  

ग) अन्य िलुकुबाट आक्तजाि ज्ञान, सीप, प्रद्धर्मध, पूुँजी ि अनभुर्लाई 
स्र्देशिा उत्पादनिूलक िेत्रिा लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

ि) पिम्पिागि मसप, पेशा ि व्यर्सायलाई प्रर्द्धान ि व्यर्सायीकिर् 
गना सहयोग गरिनेछ ।  

ङ) उद्योग व्यर्साय सञ् िालन गने यरु्ाको लामग सहलुीयि दििा 
कजाा ि बीिाको व्यर्स्िा गरिनेछ । 

ि) िोजगाि द्धर्मनिय सेर्ालाई प्रभार्कािी बनाईनेछ ।  
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िर्नीमि कायानीमि 

२. द्धर्कास मनिाार्िा  
यरु्ाको सद्धक्रय 
सहभामगिा गिाउने ।  

क) सबै क्तजल्लािा यरु्ा सञ्जालको संस्िागि द्धर्कास गरिनेछ । 
ख) यरु्ाहरूलाई सािदुाद्धयक द्धर्कासका कायाहरूिा सहभागी 

गिाइनेछ । 
ग) अनसुन्धान केन्र िाफा ि यरु्ालाइा अनसुन्धान कायािा परििालन 

गरिनेछ । 
३. कृद्धषिा यरु्ाको 

आकषार् बढाउने । 

क) पूुँजी, प्रद्धर्मध ि सीप उपलब्ध गिाइ प्राङ्गारिक कृद्धषिा 
यरु्ाहरूलाइा संलग्न गरिनेछ । 

ख) िलुनात्िक लाभ ि िैिाने कृद्धष उपजका लामग पूर्ााधािहरूको 
द्धर्कास ि लगानीिा सहजीकिर् गरिनेछ  । 

ग) निनुा फािाहरू ि उत्पादनिा आधारिि िूल्य शृ्रङ  खलाहरूको 
द्धर्कास गरिनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

व्यर्साय, िोजगािी ि सािदुाद्धयक द्धर्कासिा यरु्ाको संलग्निा बढेको हनेुछ ।रै्देक्तशक िोजगािीिा जाने 
यरु्ाहरूको सङ्ख्यािा किी आएको हनेुछ । रै्देक्तशक िोजगािबाट फकेका यूर्ाहरूलाई लक्तिि 
उद्यिशीलिा द्धर्कासका कायाक्रिहरू सञ् िालन भएको हनेुछ । यरु्ा स्र्िोजगािका कायाक्रिहरूिा 
यरु्ाहरूको सहभामगिा बकृ्तध्द भएको हनेुछ । कृद्धष िेत्रिा यरु्ाहरूको संलग्निा बढेको हनेुछ ।  

 

६.५ िद्धहला सशिीकिर् ििा लैंमगक सिानिा  
१. पषृ्ठभमूि 

संद्धर्धानले असहाय अर्स्िािा िहेका एकल िद्धहला ि जोक्तखििा पिेका ििा पारिर्ारिक र्द्धहष्किर्िा 
पिेका, द्धहंसा पीमडि िद्धहलाहरूलाई िोजगािीिा प्रािमिकिा ददई संििर्, सशक्तिकिर् ि पनुास्िापना गने 
व्यर्स्िा गिेको छ । द्धर्कासका हिेक िेत्रिा िद्धहलाको सिानपुामिक, सन्िमुलि, सिन्याद्धयक ि अिापूर्ा 
सहभामगिा हनु सकेिात्र प्रदेशको ददगो शाक्तन्ि ि उन् निी सम्भर् हनु्छ । सिकािी, गैिसिकािी ि मनजी 
िेत्रबाट हालसम्ि भएका द्धर्मभन्न प्रयासहरूबाट िद्धहलाहरूको सािाक्तजक-आमिाक अर्स्िािा केही सधुाि 
देक्तखएिा पमन सािभिू परिर्िान अझै आउन सकेको छैन । यस पषृ्ठभमूििा िद्धहलाहरूको आमिाक, 
सािाक्तजक, िाजनैमिक ििा सिग्र िानर् अमधकािहरूको संििर् ि प्रर्द्धान गदै प्रदेशलाई लैद्धङ्गक ृढद्धष्टले 
सििािूलक प्रदेशिा रूपान्ििर् गनुापनेछ । 

२. प्रिखु सिस्या 
लैद्धङ्गक द्धहंसा, ििेल ुििा यौनजन्य द्धहंसा, हामनकािक सािाक्तजक अ्यासहरूले मनिन्िििा पाइिहन,ु लैद्धङ्गक 
द्धर्भेद कायिै िहन,ु लैद्धङ्गक खक्तण्डकृि ि्याङ्कको अभार् हनु,ु सािाक्तजक ििा पारिर्ारिक बद्धहष्किर्िा 
पिेका ििा द्धहंसा प्रभाद्धर्ि िद्धहला लक्तिि कायाक्रिहरूिा सिन्र्य ििा सहकाया हनु नसक्न,ु िद्धहलाहरू 
िामि हनेु गिेको द्धर्भेद, छुइ प्रिा ििा बालद्धर्र्ाह जस्िा कुिाहरूको अन्त्य हनु नसक्न ुप्रिखु सिस्या 
हनु।् 
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३. िनुौिी ि अर्सि 

लैद्धङ्गक सिानिा सम्बन्धी नीमि, योजना ििा कायाक्रिहरूिा सिन्र्य कायि गनुा, िद्धहला सशिीकिर् ि 
द्धर्कास सम्बद्ध सबै सिकािी गैिसिकािी मनकायहरूलाई प्रभार्कािी रूपिा परििालन गनुा, कर्ाालीर्ासी 
िद्धहलाको जीर्निा सािभिू सिानिा कायि गदै गलि पिम्पिा ि अ्यासहरूको मनिाकिर् गनुा, 
िद्धहलािामि हनेु द्धहंसा ि द्धर्भेदको अन्त्य गनुा प्रिखु िनुौिी हनु ्। 

सकािात्िक काननुी प्रार्धानहरू द्धर्द्यिान िहन,ु िद्धहलाको िाजनीमिक सहभामगिा उत्साहजनक िहन,ु 
सिकािी ििा गैिसिकािी िेत्रिा लैंमगक सशिीकिर्का लामग ित्पििा देक्तखन,ु क्तशिा ििा िेिना स्िििा 
अमभबकृ्तध्द हनु,ु सािाक्तजक िूल्य िान्यिािा क्रिस: सकािात्िक परिर्िान देखा पनुा अर्सिहरू हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि  

लैद्धङ्गक सििायिु कर्ााली । 

४.२ लक्ष्य 

िद्धहलालाई सिन्याद्धयक ढङ्गले द्धर्कासका अर्सिहरू प्रदान गने । 

४.३ उद्दमेय 

सबै प्रकािका लैद्धङ्गक द्धर्भेद, द्धहंसा ि शोषर्को अन्त्य गिी द्धर्कासिा िद्धहलाको सिान ि सािाक 
सहभामगिा समुनक्तम िि गनुा । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 
१. लैद्धङ्गक सिानिािैत्री 

नीमि ििा र्जेट 
द्धर्मनयोजन पद्धमि 
अर्लम्बन गने । 

 

क) लैद्धङ्गक ििा ििेल ु द्धहंसासम्बन्धी द्धर्द्यिान काननुहरूको प्रभार्कािी 
कायाान्र्यन गरिनेछ । 

ख) लैद्धङ्गक ििा ििेल ु द्धहंसाका कािर् पना जाने सािाक्तजक, आमिाक 
ििा स्र्ास््य एर्ि ् व्यक्तित्र् द्धर्कास सम्र्न्धी नकािात्िक असि 
ि काननुी प्रार्धानर्ािे सािाक्तजक जागिर् अमभयान सञ्चालन 
गरिनेछ । 

ग) ििेल ु ििा िद्धहला द्धहंसाको द्धर्षयलाई सम्बोधन गना हेल्पलाईन, 
सिुिा गहृ, काननुी सहायिा ि पनुस्िाापनाको व्यर्स्िा गरिनेछ । 

ि) लैंद्धङ्गक उत्तिदायी बजेट द्धर्मनयोजन प्रर्ालीलाई प्रदेश ििा सबै 
स्िानीय िहसम्ि संस्िागि गरिनेछ। 

२. आमिाक ि 
सािाक्तजक रुपिा 
पछामड पिेका 
िद्धहलाको आमिाक-

सािाक्तजक-िाजनैमिक 
सशिीकिर् गने । 

क) िाउटे, बादी, दमलि, सीिान्िकृि लगायि सबै द्धर्पन्न ि अर्सिबाट 
बक्तञ् िि िद्धहलाहरूको िििा द्धर्कास ि सशक्तिकिर्का लामग 
स्िानीय िहसुँग सिन्र्य गिी लक्तिि कायाक्रि ल्याइनेछ ।  

ख) िद्धहलाहरूलाई उद्यिशीलिा, उन् नि प्राङ्गािीक कृद्धष उत्पादन, सीप 
ििा व्यार्साद्धयक िििा अमभबकृ्तध्द ि द्धर्त्तीय ििा मडक्तजटल 
सािििा सम्बन्धी प्रक्तशिर् कायाक्रि सञ् िालन गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 
ग) सिुक्तिि िद्धहनार्ािी ि प्रजनन ्अमधकाि समुनक्तम िि गनुाका सािै छुई 

प्रिालाई मनरुत्साद्धहि गरिनेछ । 

ि) िद्धहलाहरूको बहआुयामिक द्धर्कासका लामग िद्धहला द्धर्कास 
कायाक्रि िजुािा ि कायाान्र्यन गरिनेछ ।  

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

सबै द्धकमसिका हामनकािक सािाक्तजक अ्यासिा किी आएको हनेुछ । िद्धहलािामि हनेु द्धहुँसािा 
अपेिाकृि रुपिा किी आएको हनेुछ । प्रदेशको हिेक िह, िप्का ि िेत्रिा िद्धहलाको पहुुँि ििा 
उपक्तस्िमि जानसाक्तङ्ख्यक अनपुाििा कायि भएको हनेुछ । 

 

६.६ बालबामलका ििा द्धकशोिद्धकशोिी  

१. पषृ्ठभमूि 

संद्धर्धानिा बालबामलकाको द्धर्कास, संििर्, सहभामगिा लगायिको हकको प्रत्याभमूि गरिएको छ । 
बालबामलका ििा द्धकशोिद्धकशोिी आर्ाजद्धर्हीन ि सिाजका अत्यन्ि संरे्दनशील सिूह भएकोले 
िलुनात्िक रुपिा उनीहरूलाई द्धर्शेष संििर् सद्धहि द्धर्कास ि सहभामगिाका अर्सिहरू आर्मयक  
पदाछ । द्धर्गििा बालबामलकाको स्र्ास््य, क्तशिा, पोषर् लगायि द्धर्कासका सूिकहरूिा धेिै सधुाि 
भएिा पमन कर्ााली प्रदेशिा बालबामलकाका संििर्, द्धर्कास ि सहभामगिाका लामग िप प्रयासको 
आर्मयकिा िहससु गरिएको छ । 

२. प्रिखु सिस्या 
भौगोमलक द्धर्कटिाका कािर् बालबामलका ििा द्धकशोिद्धकशोिीको क्तशिा, स्र्ास््यिा पहुुँि कि हनु,ु 
बालश्रि, िानर् ओसाि पसाि, बालद्धर्र्ाह, बाल यौनदवु्यार्हाि, बलात्काि, लाग ुपदािाको दबु्यासन जस्िा 
द्धर्कृमि द्धर्संगमिहरू द्धर्द्यिान िहन,ु अनाि, अमभभार्कद्धर्हीन, द्वन्द्व प्रभाद्धर्ि ििा सडक बालबामलका ििा 
द्धकशोिद्धकशोिीको द्धर्कासका लामग लक्तिि कायाक्रिको अभार् हनु ुप्रिखु सिस्या हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

सहज रुपिा बालबामलका ििा द्धकशोिद्धकशोिीको क्तशिा स्र्ास््यिा पहुुँि प¥ुयाउन,ु बालश्रि, िानर् ओसाि 
पसाि, बालद्धर्र्ाह, बाल यौन दवु्याबहाि, बलात्काि, लाग ु औषध दबु्यासन लगायिका सिस्याहरूको 
मनिाकिर् गनुा सािै बालअमधकािबाट बक्तन्िि बालबामलका ििा द्धकशोिद्धकशोिीको उक्तिि संििर् ि 
व्यर्स्िापन गनुा िनुौिी हनु ्। 

संद्धर्धानिा नै बालबामलकाको हक ि अमधकािलाई िौमलक हकको रुपिा व्यर्स्िा गरिन,ु ददगो द्धर्कास 
लक्ष्यले बालबामलकाको संििर् ि द्धर्कासका लामग जोड ददन,ु स्िानीय िहदेक्तख नै बालबामलका ििा 
द्धकशोिद्धकशोिीको अिापूर्ा सहभामगिालाई समुनक्तम िि गना बालक्लर् ििा बालअमधकाि समिमिहरूको गठन 
गरिन ु ि प्रदेश ििा स्िानीय िहबाट बालबामलका ििा द्धकशोिद्धकशोिीको क्तशिा स्र्ास््यिा द्धर्शेष जोड 
ददइन ुअर्सिहरू हनु ्। 
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४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

बालबामलका ििा द्धकशोिद्धकशोिीिैत्री सिाज मनिाार् । 

४.२ लक्ष्य 

बालबामलका ििा द्धकशोिद्धकशोिीहरूको उक्तिि संििर्, द्धर्कास ि अिापूर्ा सहभामगिा समुनक्तम िि 
गने ।  

४.३ उद्दमेय 

बालबामलका ििा द्धकशोिद्धकशोिीहरूको सिग्र द्धर्कासका लामग उपयिु पूर्ााधािहरू सद्धहि अनकूुल 
र्ािार्िर् मसजाना गने ।  

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 
१. बालबामलका ििा 

द्धकशोि द्धकशोिीको 
क्तशिा ि स्र्ास््य 
सेर्ािा पहुुँि  
बढाउन े। 

 

क) बालद्धर्कास कायाक्रिलाई द्धर्स्िाि गिी सबै बालबामलकाको पहुुँि 
समुनक्तम िि गरिनेछ । 

ख) बालबामलका ििा द्धकशोि द्धकशोिीहरूको उिेि ि किा अनसुाि सबै 
द्धर्द्यालयहरूिा अमिरिि द्धक्रयाकलापहरू सञ् िालन गरिनेछ। 

ग) अनाि, अमभभार्कद्धर्हीन, द्वन्द्व प्रभाद्धर्ि ििा सडक बालबामलकाहरूको 
बालद्धर्कास केन्रिा पहुुँि समुनक्तम िि गना द्धर्शेष प्रर्न्ध गरिनेछ । 

ि) बालबामलका ििा द्धकशोिद्धकशोिीहरूको आधािभिू स्र्ास््य ि पोषर् 
सम्र्न्धी सेर्ािा पहुुँि समुनक्तम िि गरिनेछ । 

ङ) द्धकशोि द्धकशोिीहरूलाई लक्तिि गिी प्रजनन ्स्र्ास््य सञ्चालन गरिनेछ ।  

२. बालबामलकाका 
ििा द्धकशोिद्धकशोिी, 
असहाय, अनाि, 
अशि ििा 
बेर्ारिसे 
बालबामलका मबरुद्ध 
हनुे सबै प्रकािका 
द्धहुँसाको अन्त्य 
गने। 

क) बालबामलका ििा द्धकशोिद्धकशोिीको अमधकाि संििर् ििा सम्र्द्धान 
सम्बन्धी नीमि, काननु, योजना ििा कायाक्रि ि िापदण्डहरूको मनिाार् 
ििा प्रभार्कािी कायाान्र्यन गरिनेछ । 

ख) बालबामलका ििा द्धकशोिद्धकशोिी द्धर्रुद्ध हनुे द्धहंसा, यौन दवु्यार्हाि, 
बालश्रि, बलात्काि, लाग ुऔषध दबु्यासन, बेिमबखन ििा ओसािपसाि, 
बालद्धर्र्ाह द्धर्रुद्धका द्धर्मभन्न अमभयानहरू सञ् िालन गरिनेछ । 

ग) प्रदेशिा आपिकालीन बालउद्धाि कोष स्िापना गिी सञ् िालन गरिनकुा 
सािै स्िानीय िहिा सहजीकिर् गरिनेछ । 

ि) बालबामलका खोजिलास नं.१०४ ि बाल हेल्पलाइन नं.१०९८ को 
सेर्ालाई सृुढढ ि प्रभार्कािी बनाइनेछ ।  

ङ) असहाय, अनाि, अशि, अपाङ्गिा भएका, बेर्ारिसे, द्वन्द्व प्रभाद्धर्ि, सडक 
बालबामलका लगायि द्धर्शेष संििर्को आर्मयकिा भएका 
बालबामलकाको उद्वाि, संििर् ि पनुस्िाापनाका लामग बालगहृ ििा 
पनुस्िाापना केन्रको स्िापना ििा सञ् िालनका लामग सहजिीकिर् 
गरिनेछ । 

ि) बालद्धर्कासका द्धर्मभन्न आयािहरूिा बालबामलका ििा द्धकशोिद्धकशोिीको 
सहभामगिा समुनक्तम िि गरिनेछ । 
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३. सबै प्रकािको 

बालश्रिको अन्त्य 
गने। 

क) प्रदेश ििा स्िानीय िहबाट सबै प्रकािका बालश्रिको अन्त्य गना 
आर्मयक काननुी, नीमिगि ििा कायाक्रिगि व्यर्स्िा गिी कायाान्र्यन 
गरिनेछ । 

ख) प्रदेश ििा स्िानीय िहिा सबै प्रकािका बालश्रि द्धर्रुद्धका अमभयानहरू 
सञ् िालन गरिनेछ । 

४. बालगहृ, पनुस्िाापना 
केन्रिा िहेका 
बालबामलकालाई 
संििर् गने । 

क) द्धर्शेष संििर्को आर्मयकिा भएका बालबामलकालाई रै्कक्तल्पक हेििाह 
ि स्याहाि प्रर्ााली स्िापना गरिनेछ ।  

ख) बालबामलकालाई सािाक्तजक जीर्निा सहभागी हनु े बािार्िर् मसजाना  
गने ।  

ग) बाल क्लर्, बाल सिूह, द्धकशोिी सिूह जस्िा संस्िाको गठन ििा 
सञ् िालनलाई द्धर्स्िाि गिी बालबामलकाको संििर् गरिनेछ। 

५. बालबामलकाको 
पहुुँियिु पूर्ााधाि 
मनिाार् गिी 
बालिैत्री र्ािार्िर् 
मसजाना  
गने । 

क) बालिैत्री स्िानीय शासनको आर्मयक पूर्ााधाि ििा बाल अमधकाि 
समुनक्तम िि गरिनेछ ।  

ख) सार्ाजमनक स्िल ििा द्धर्द्यालयका भौमिक संििना ि अन्य संििनालाई 
बालिैत्री बनाइनेछ ।  

ग) बाल अमधकाििैत्री पाठ् यक्रि सिारे्श गिी अमभिखुीकिर् ििा िििा 
अमभबकृ्तध्द िामलि प्रदान गरिनेछ । 

ि) कर्ााली प्रदेशलाई बालिैत्री प्रदेश मनिाार्का लामग बालअमधकाि संििर् 
प्रर्ाली स्िापना गिी सृुढढीकिर् सिेि गरिनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

बालबामलका ििा द्धकशोिद्धकशोिीको अमधकाि संििर् ििा सम्र्द्धान सम्बन्धी नीमि, काननु, योजना ििा 
कायाक्रि ि िापदण्ड कायाान्र्यन भएको हनेुछ । बालबामलका ििा द्धकशोिद्धकशोिी द्धर्रुद्ध हनेु सबै 
प्रकािका शािीरिक, िानमसक, यौनजन्य द्धहंसा, दवु्यार्हाि ििा  लाग ुऔषध दबु्यासनको न्यूनीकिर् भएको 
हनेुछ । बालश्रि िटेको हनेुछ । बाल खोजिलास १०४ ि बाल हेल्पलाईन १०९८ को प्रभार्कािी 
रुपिा सञ् िालन भएको हनेुछ । असहाय, अनाि, अशि, अपाङ्गिा भएका, बेर्ारिसे, द्वन्द्व प्रभाद्धर्ि, सडक 
बालबामलकालाई द्धर्शेष संििर् प्राप् ि भएको हनेुछ ।  

 

६.७ जेष्ठ नागरिक 

१. पषृ्ठभमूि 

संद्धर्धानको धािा ४१ ले जेष्ठ नागिीकको द्धर्शेष संििर् ि सािाक्तजक सिुिा पाउने अमधकािलाई प्रत्याभिू 
गिेको छ । हाल कर्ाालीिा कुल जनसङ्ख्याको करिर् १० प्रमिशि जेष्ठ नागरिकहरू िहेका छन ्। 
मन:शलु्क स्र्ास््य उपिाि, यािायाििा सहमुलयि ििा आििर्को सदु्धर्धा प्रदान गनुाका सािै जेष्ठ 
नागरिकलाई सािाक्तजक सिुिा भत्ता उपलब्ध गिाउुँदै आइएको छ । जेष्ठ नागरिकका लामग आधािभिू 
सेर्ा सदु्धर्धाहरू उपलब्ध गिाउनकुा सािै सिुक्तिि, ियााददि ि सम्िानजनक बनाउन आर्मयक छ । जेष्ठ 
नागरिकको अिूल्य अनभुर्, ज्ञान ि मसपलाई अनभुर् बैंकको रुपिा मलई प्रदेश द्धर्कासिा उनीहरूको 
योगदान समुनक्तम िि गरिनेछ । 
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२. प्रिखु सिस्या 
जेष्ठ नागरिकिैत्री पूर्ााधािको अभार् हनु,ु उपलब्ध सेर्ा ि सदु्धर्धाको पहुुँििा कदठनाइ हनु,ु परिर्ाि 
मबखण्डनका कािर्ले मनिामस्रिहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान,ु िोजगािको मसलमसलािा परिर्ािका सद्धक्रय 
सदस्यहरू िि बाद्धहि िहुँदा जेष्ठ नागरिकको उक्तिि िेखदेख नहनु,ु उपलब्ध सािाक्तजक सिुिाका 
प्रार्धानहरू अपयााप् ि हनु,ु उनीहरूको ज्ञान, सीप, अनभुर्को प्रयोग हनु नसक्न,ु अशि ि असहाय जेष्ठ 
नागरिकको सिकु्तिि संििर् हनु नसक्न ुप्रिखु सिस्या हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

जेष्ठ नागरिकिैत्री पूर्ााधािहरूको द्धर्कास गने, उनीहरूको ज्ञान, सीप ि अनभुर्को सािद्धयक प्रयोग ििा 
पसु्िान्ििर् गने, जेष्ठ नागरिकप्रमि हनेु उपेिा, द्धर्भेद, द्धहंसा ि दवु्यार्हाि अन्त्य गने जस्िा िनुौिी िहेका 
छन ्। 

जेष्ठ नागरिकको संििर् ि सािाक्तजक सिुिा संद्धर्धानबाटै समुनक्तम िि हनु,ु जेष्ठ नागरिकको हक अमधकाि 
ििाका लामग प्रदेश सिकाि प्रमिबद्ध िहन,ु जेष्ठ नागरिक आफ्ना हक अमधकािप्रमि जागरूक हुुँदै जान ु
अर्सिका रुपिा िहेका छन ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि  

सिुक्तिि, सम्िामनि, सद्धक्रय ि सखुी जेष्ठ नागरिक ।  

४.२ लक्ष्य 

जेष्ठ नागरिकिैत्री सिाज ि संस्कृमिको द्धर्कास गने ।  

४.३ उद्दमेय 

 जेष्ठ नागरिकिैत्री सेर्ा ि सदु्धर्धाहरूको मबस्िाि गनुा । 

 जेष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप ि अनभुर्लाई सदपुयोग गनुा । 

४.४ िर्नीमि ि कायानीमि 
िर्नीमि कायानीमि 

१. जेष्ठ नागरिकको 
पद्धहिान ि जीर्नयापन 
सहज बनाउनका 
लामग आर्मयक 
पूर्ााधाि द्धर्कास गने ।  

क) स्िानीय िहको सिन्र्यिा जेष्ठ नागरिकको ि्याङ्क अद्यार्मधक गरिनेछ। 

ख) परिर्ाििा आधारिि हेििाह प्रर्ालीलाई प्रबद्धान गनुाका सािै द्धहंसा 
ििा दवु्यर्ाहाििा पिेका जेष्ठ नागरिकको संििर् समुनक्तम िि गरिनेछ ।  

ग) स्िानीय िहसुँगको सिन्र्य ि सहकायािा जेष्ठ नागरिक सेर्ा 
सृुढढीकिर् गरिनेछ । 

२. जेष्ठ नागरिकको 
सािाक्तजक सिुिाको 
प्रत्याभमूि गदै 
उनीहरूको ज्ञान, सीप 
ि अनभुर्लाई द्धर्द्धर्ध 
िेत्रिा उपयोग  
गने । 

क) सािाक्तजक सिुिा भत्ता ििा स्र्ास््य सेर्ािा जेष्ठ नागरिकलाई दददै 
आएका छुटलाई सियानकूुल बनाइनकुा सािै पहुुँिका लामग स्िानीय 
िह ि सम्र्द्ध मनकायहरूसुँग सिन्र्य गरिनेछ । 

ख) ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान, सीप ि अनभुर्लाई द्धर्कासको द्धर्द्धर्ध िेत्रिा 
उपयोग गरिनेछ । 

ग) जेष्ठ नागरिकको िानमसक, शािीरिक ििा संरे्गात्िक पिलाई सद्धक्रय 
बनाउन द्धर्द्धर्ध कायाक्रिहरू सञ्चालन गरिनेछ । 
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५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध  

सिाजिा जेष्ठ नागरिकप्रमि हनेु द्धहंसा, द्धर्भेद ि दवु्याबहाििा किी आइ सािाक्तजक प्रमिष्ठािा बकृ्तध्द भएको 
हनेुछ । जेष्ठ नागरिकको सेर्ा सदु्धर्धािा बकृ्तध्द भई जीर्नयापनिा सहजिा आएको हनेुछ । जेष्ठ 
नागरिकिैत्री पूर्ााधािहरूको मनिाार् भएको हनेुछ । जेष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप ि अनभुर्को उपयोग 
िाफा ि आमिाक, सािाक्तजक ि साुँस्कृमिक द्धर्कासिा टेर्ा पगुेको हनेुछ । 

 

 

६.८ अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरू 

१. पषृ्ठभमूि 

कर्ााली प्रदेशिा शािीरिक, बौद्धद्धक, अद्धटज्ि ि बहअुपाङ्गिा सद्धहि १० प्रकािका अपाङ्गिा भएका करिब 
५० हजाि जनसङ्ख्या िहेको अनिुान छ । संद्धर्धानले अपाङ्गिा भएका व्यक्तिलाई संद्धर्धानप्रदत्त िौमलक 
हकको रुपिा सािाक्तजक सिुिा, सिानिा, क्तशिा ि िाज्यका सबै मनकायिा सहभामगिाको समुनक्तम िििा 
गिेको छ । अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूको अमधकाि सम्बन्धी संयिु िाष्ट्रसंिीय िहासन्धी, ददगो द्धर्कास 
लक्ष्यहरू ि नेपाल सिकािको पन्रौँ योजनाले पमन अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूका लामग द्धर्मभन्न नीमिगि ि 
कायाक्रिगि व्यर्स्िा गिेको छ । संद्धर्धान, नीमि ि काननुिा भएका व्यर्स्िालाई िप प्रयासका साि 
प्रदेशिा प्रिलनिा ल्याउनेिफा  यो योजना लक्तिि िहेको छ । 

२. प्रिखु सिस्या 
कदठन भौगोमलक अर्स्िा सिेिका कािर्ले अपाङ्गिािैत्री पूर्ााधािहरूको अभार् हनु,ु िोजगािी, सािाक्तजक 
सहभामगिा ि आय-आजानका अर्सििा सिान पहुुँि नहनु,ु सिारे्शी प्रर्ालीहरूको अभार्िा क्तशिा, 
स्र्ास््य, सञ् िाि सेर्ाहरूिा सीमिि पहुुँि हनु,ु सबै प्रकािका अपाङ्गिा भएका व्यक्तिका लामग सहायक 
सािाग्री, पनुस्िाापना सेर्ा उपलब्ध गिाउन नमसकन,ु र्गीकिर् बैज्ञामनक नहुुँदा पद्धहिान ि परिियपत्र प्राप् ि 
गने प्रद्धक्रया झन्झद्धटलो हनु,ु िाजनैमिक सहभामगिाको समुनक्तम िििा नहनु ुप्रिखु सिस्या हनु ्।  

३. िनुौिी ििा अर्सि 

द्धर्मभन्न प्रकािका अपाङ्गिा भएका व्यक्तिका लामग पूर्ााधाि मनिाार् गने, द्धहिाली ििा पहाडी दगुाि िेत्रिा 
सहज सेर्ा सदु्धर्धाको व्यर्स्िापन गने, सबै भौमिक संििनाहरू अपाङ्गिैत्री बनाउने, अमि अशि ि 
बौद्धद्धक अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूको पनुस्िाापना गने ि सबै प्रकािका अपाङ्गिा भएका व्यक्तिका लामग 
क्तशिा, स्र्ास््य, िोजगािी उपलब्ध गिाउने िनुौिी िहेका छन ्। 

नेपाल अपाङ्गिासम्बन्धी अन्ििााद्धष्ट्रय िहासक्तन्धको पि िाष्ट्र हनु,ु संद्धर्धान, िाद्धष्ट्रय योजना आयोग, ददगो 
द्धर्कासको लक्ष्यहरूिा द्धर्मभन्न सेर्ा सदु्धर्धा एर्ि ्सािाक्तजक सिुिाको व्यर्स्िा हनु,ु अपाङ्गिाको द्धर्षयलाई 
सम्बोधन गनाका लामग संिीय संििना बिोक्तजि िीनै िहका सिकाि ि सिोकािर्ाला सङ्घ, संस्िाको 
सहकाया, साझेदािी, अपनत्र् ि लगानीिा बकृ्तध्द हनु ुअर्सिहरू हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

अपाङ्गिा भएका नागरिकको सम्िामनि जीर्नयापन । 
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४.२ लक्ष्य 

अपाङ्गिैत्री संििना ि र्ािार्िर्को मसजाना गने ।  

४.३ उद्दमेय  

भौमिक संििना, ज्ञान, प्रद्धर्मध, सूिना ि सेर्ा सदु्धर्धािा सहज पहुुँिको समुनक्तम िििा गदै द्धर्कास 
मनिाार् कायािा अपाङ्गिा भएका नागरिकहरूको सहभामगिा समुनक्तम िििा गनुा ।  

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 
िर्नीमि कायानीमि 

१. सबैखाले भौमिक 
संििना अपाङ्गिािैत्री 
बनाउुँदै उनीहरूको 
पहुुँि ि आर्ागिनलाई 
सहज बनाउने ।   

क) सडक, भर्न, कायास्िल, सञ् िािप्रर्ाली लगायिका सार्ाजमनक 
भौमिक संििनालाई सबैको पहुुँि सहज हनेु गिी मडजाइन ि 
मनिाार् गरिनेछ।  

ख) भइिहेका पूर्ााधािहरूलाई सम्भर् भएसम्ि अपाङ्गिािैत्री बनाउने 
गिी ििाि ि पनुस्िाापन गरिनेछ । 

२. अपाङ्गिा भएका 
व्यक्तिको स्र्िन्त्र 
जीर्नयापनका लामग 
अनकूुल ि टेर्ािूलक 
र्ािार्िर् मनिाार्  
गने । 

क) अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको शीघ्र पद्धहिान गने ि सहजरुपिा 
परिियपत्र प्राप् ि हनेु व्यर्स्िा मिलाइनेछ । 

ख) अपाङ्गिा भएका व्यक्तिलाई आत्िमनभाि बनाइनेछ । 

ग) शािीरिक ि पेसागि पनुस्िाापनका लामग प्रस्िेद्धटक उपकिर्, 
द्धर्क्तशष्ट सेर्ा सदु्धर्धा, उपिाि ििा ह्वील क्तियि, स्याक्तण्डङ फे्रि 
लगायिका सहयोगी सािामग्रहरूको व्यर्स्िा गदै लमगनेछ । 

ि) अपाङ्गिासम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान गनुाका सािै यस िेत्रिा 
उपलब्ध सबै स्रोिहरू सङ्कलन गिी िाख्न े एक स्रोि केन्रको 
स्िापना गरिनेछ। 

३. अपाङ्गिा भएका 
व्यक्तिहरूलाई 
प्रदेशको िाजनैमिक, 
आमिाक ि सािाक्तजक  
जीर्निा एकीकिर् ि 
िूलप्रर्ाहीकिर्  
गने ।  

क) अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूलाई सबै प्रकािका द्धर्भेद ि द्धहंसाको 
अन्त्यका लामग सिेिनािूलक कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनेछ ।  

ख) अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूलाई क्तशिा, सीप ि उद्यिशीलिाले 
यिु बनाउुँदै उत्पादनशील िोजगािी ि स्र्िोजगािीिा सङ्लग्न 
गिाइनेछ ।    

ग) अपाङ्गिासम्र्न्धी नीमि ििा कायाक्रिहरूको िजुािा, कायाान्र्यन 
एर्ि ् िूल्याङ्कन गदाा उनीहरूका संस्िाका प्रमिमनमधहरूको 
सहभामगिा अमनर्ाया गरिनेछ ।   

ि) अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूलाई िाजनीमिक, आमिाक ि सािाक्तजक 
जीर्निा एकीकिर् गना लक्तिि कायाक्रिहरू िजुािा गरिनेछ । 

5. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

सार्ाजमनक भौमिक संििना अपाङ्गिैत्री भएको हनेुछ । अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको लामग आर्मयक पने 
सेर्ा सदु्धर्धा सहजरुपिा सबैले प्राप् ि गिेका हनेुछन ्। सबै प्रकािका अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूका लामग 
द्धर्क्तशष्ट प्रकािको सेर्ा सदु्धर्धा सद्धहिको पनुस्िाापना सेर्ा उपलब्ध भएको हनेुछ । 
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६.९ खेलकुद 

१. पषृ्ठभमूि 

नागरिकहरूको बहआुयामिक द्धर्कास ि प्रदेशको सङ्घ ििा अन्ििााद्धष्ट्रय िेत्रिा सिेि पद्धहिान बनाउन 
खेलकुदको िहत्त्र्पूर्ा भमूिका िहन्छ । द्धर्गििा प्रदेश खेलकुदको िेत्रिा िहत्त्र्पूर्ा प्रयासहरू हनु 
सकेका छैनन ् । सिय सापेि द्धर्कासको लामग सिकािी, गैिसिकािी ििा मनजी सङ्घ संस्िाहरूको 
सिन्र्य ि सहकायािा खेलकुदिा व्यर्साद्धयकिाको द्धर्कास गिी पयाटन, ददगो द्धर्कास, क्तशिा, स्र्ास््य, 
लैद्धङ्गक सिानिा, आमिाक बकृ्तध्द लगायिका द्धर्षयहरूिा सिेि उपलक्तब्ध हामसल गना सद्धकन्छ । प्रदेशका 
सबै द्धर्द्यालय ििा स्िानीय िह, खेलकुद सम्बन्धी सङ्घ संस्िाहरूले खेलकुदको द्धर्कास ि पूर्ााधाििा 
लगानी गिी सबैका लामग खेलकुद भने्न अमभयानलाइा साकाि पाना आर्मयक छ । 

2. प्रिखु सिस्या 
प्रदेशिा खेलकुदका पूर्ााधाि ि सािग्रीहरूको अभार् हनु,ु भएका पूर्ााधाि ि सािग्रीहरू पमन गरु्स्ििहीन ि 
जीर्ा अर्स्िािा हनु,ु प्रक्तशिकहरूको अभार् हनु ुि भएका प्रक्तशिकहरूलाइा पमन उपयिु सेर्ा सदु्धर्धा ि 
प्रक्तशिर्को किी हनु,ु खेलकुदलाइा जीर्नयापनको िाध्यिको रूपिा द्धर्कास गना नसक्न,ु प्रदेश खेलकुद 
परिषद् गठन भइ नसक्न,ु पयाटकीय साहमसक ििा िनोिञ्जनात्िक खेलकुद कायाक्रि सञ् िालनका लामग 
संस्िागि िििा द्धर्कास भइनसक्न,ु खेलकुद िेत्रलाई द्धर्द्धर्धिापूर्ा ि सिारे्शी बनाउन नसद्धकन ुप्रिखु 
सिस्या हनु।् 

3. िनुौिी ििा अर्सि 

द्धर्द्यालय, स्िानीय िह, मनर्ाािन िेत्र, क्तजल्ला ि प्रदेश स्िििा उपयिु खेल िैदान, िंगशाला जस्िा 
खेलकुद पूर्ााधािहरूको मनिाार् गने, िििार्ान प्रक्तशिक ि खेलाडी उत्पादन गने, मनयमिि रूपिा खेलकुद 
प्रमियोमगिाहरू सञ् िालन गने,  गैिसिकािी, मनजी सङ्घ संगठन ि खेलकुदसुँग सिोकािर्ाला सङ्घसंस्िालाइा 
खेलकुद िेत्रको लगानीिा आकद्धषाि गने, व्यर्साद्धयकिा द्धर्कास गिी खेलकुदलाइा जीर्नयापनको आधाि 
बनाउने, िापदण्ड बनाइा खेलकुदका संस्िाहरूलाइा व्यर्स्िापन ििा मनयिन गने िनुौिीहरू िहेका छन।् 

खेलकुदप्रमि सबैको रुक्ति बढ्न,ु द्धर्द्यालय, स्िानीय िह, क्तजल्ला ििा प्रदेश स्िििा खेलकुदका कायाक्रि 
सञ्चालन हनु,ु िीनै िहका सिकािले खेलकुदको लामग िकि द्धर्मनयोजन गनुा, खेलकुदलाइा िोजगाि ि 
व्यर्सायिूलक बनाइा जीर्नयापनको अमभन्न अङ्ग बनाउन ु पदाछ भने्न द्धर्षयिा सिोकािर्ाला सिेि हनु,ु 
साहमसक, पयाटकीय ि िनोिञ्जनात्िक खेलहरूको प्रयाि सम्भार्ना हनु ुआदद अर्सिहरू हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

सिग्र खेलकुद िेत्रको द्धर्कासिाफा ि स्र्स्ि, प्रमिस्पधी ि अनशुामसि नागरिक मनिाार् । 

४.२ लक्ष्य 

स्र्स्ि जीर्न ि सकािात्िक सािाक्तजक परिर्िानका लामग खेलकूद िेत्रका सम्भार्नाहरूको 
उच्ििि ्उपयोग गने । 

४.३ उद्दमेय 

 खेलकुदलाई सबै नागरिकको सिोकाि ि पहुुँिको द्धर्षय बनाउन ु। 
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 स्ििीय पूर्ााधाि ि व्यार्साद्धयक खेलाडीहरू ियाि गिी खेलकुद िेत्रलाई उद्योगका रूपिा 
द्धर्कास गनुा।  

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. खेलकुद, व्यायाि ि 
स्र्ास््यसम्बन्धी 
व्यापक सिेिना 
कायाक्रिहरू 
सञ् िालन गने । 

क) द्धर्द्यालय िहदेक्तख नै बालबामलकालाई सन्िमुलि खेलकुद ििा स्र्स्ि ि 
मसजानशील जीर्नको सम्बन्ध बािे क्तशिा प्रदान गरिनेछ । 

ख) अमभभार्क ि र्यस्कहरूिा योग, शािीरिक व्यायाि ि खेलकुदसम्बन्धी 
सािििा कायाक्रिहरू सञ्चालन गरिनेछ । 

ग) जनसङ्ख्याको द्धर्शेषिाहरू ि आर्मयकिा अनरुूप खेलकुदलाई 
द्धर्द्धर्धिापूर्ा ि सिारे्शी बनाइनेछ ।  

ि) बालबामलका, यरु्ा ि र्यस्कहरूलाई द्धर्मभन्न क्लर् र्ा सािदुाद्धयक 
संस्िाहरू िाफा ि व्यायाि ि खेलकुदसुँग आर्द्ध गरिनेछ । 

२. सङ्घ, प्रदेश ि 
स्िानीय िहको 
सिन्र्य ि 
सहकायािा 
पूर्ााधािको मनिाार् 
गने । 

क) प्रत्येक द्धर्द्यालयहरूिा खेल िैदानहरू ि पयााप् ि खेल सािग्रीहरूको 
व्यर्स्िा गरिनेछ । 

ख) प्रदेशिा सदु्धर्धा सम्पन्न खेल िैदान ि अत्याधमुनक प्रद्धर्मधयिु िङ्गशाला 
मनिाार् गरिनेछ ।  

ग) प्रदेशलाई भद्धर्ष्यिा हाई अक्तल्टच्यटु खेलको हर्को रूपिा द्धर्कास गना 
सदु्धर्धा सम्पन्न िंगशालाहरू ि प्रक्तशिर् केन्र स्िापना गरिनेछ ।  

ि) सािदुाद्धयक ि गैिसिकािी िते्रको सहकायािा सिदुाय िहका 
खेलकुदका पूर्ााधाि मनिाार् ि व्यर्स्िापन गरिनेछ । 

३. खेलकुदलाई 
उद्योगको रूपिा 
द्धर्कास गना 
गैिसिकािी ििा 
मनजी िेत्रसुँग 
साझेदािी ि 
सहकाया गने । 

क) खेलकुदलाई व्यर्साद्धयकिर् ि बजारिकिर् गदै मनजी क्लर्हरू, 
िङ्गशालाहरू, स्र्ीमिङ पूल, क्तजिखानाहरूजस्िा प्रमिष्ठानहरूको 
स्िापनाका लामग मनजी िेत्र ि सहकािी िेत्रलाई प्रोत्साद्धहि गरिनेछ । 

ख) सािदुाद्धयक ि गैिसिकािी संस्िाहरूबाट सिदुाद्धयक स्िििा ससाना 
खेलकुदका पूर्ााधाि मनिाार् ि व्यर्स्िापन गरिनेछ । 

ग)  व्यार्साद्धयक रूपिा द्धर्मभन्न प्रमियोमगिाहरू आयोजना, सञ् िालन ि 
व्यर्स्िापनिा मनजी िेत्रलाइा प्रोत्साद्धहि गरिनेछ । 

ि) खेलकुदलाई िोजगािी ि जीर्नयापनको िाध्यिको रूपिा द्धर्कास 
गरिनेछ। 

४. खेलाडीहरू ि 
खेलकुदसुँग 
सम्बक्तन्धि सङ्घ 
संस्िाहरूको िििा 
द्धर्कास ि सशुासन 
कायि गने । 

क) सबैका लामग खेलकुद भने्न नािालाई सफल बनाउन प्रदेश खेलकुद 
परिषद्को गठन गरिनेछ । 

ख) खेलकुदसुँग सम्बक्तन्धि संस्िाहरूलाइा सर्ल, व्यार्साद्धयक ििा 
प्रभार्कािी बनाइनेछ । 

ग) द्धर्द्यालय ििा स्िानीय िहदेक्तख नै प्रमिभाको पद्धहिान ि खोजी गदै 
सम्भार्ना भएका खेलाडीहरूको िििा अमभबकृ्तध्दिा लगानी गरिनेछ । 

ि) खेलकुदको िेत्रिा उत्कृष्टिा प्रदशान गने खेलाडी ििा प्रक्तशिकहरूलाइा 
द्धर्शेष पिुस्कािको व्यर्स्िा गरिनेछ । 

ङ) खेलकुद िेत्रिा सशुासन समुनिि गरिनेछ । 



74 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

प्रदेश िाजधानीिा अन्ििााद्धष्ट्रय िापदण्ड अनसुािको सदु्धर्धा सम्पन्न िङ्गशाला ि द्धर्मभन्न स्िानहरूिा साना 
ठूला पूर्ााधािहरू मनिाार् भएको हनेुछ । खेलाडीहरूका लामग आर्मयक प्रक्तशिर्को व्यर्स्िा भएको 
हनेुछ । यिेष्ठ खेलकुद कायाक्रिहरूको आयोजना भएको हनेुछ । प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन भएको 
हनेुछ ।  

 

६.१० भाषा, कला, साद्धहत्य ि संस्कृमि  

१. पषृ्ठभमूि 

साुँस्कृमिक द्धर्िासि हिेक सिाज ि िाष्ट्र पद्धहिानको प्रिखु िानक हो । नेपाली भाषाको उद् गिस्िल 
कर्ााली प्रदेशलाई यहाुँको िौमलक संस्कृमि, ऐमिहामसक, पिुािाक्तत्त्र्क ििा साुँस्कृमिक सम्पदाहरूले द्धर्क्तशष्ट 
पद्धहिान ददएको छ । असल साुँस्कृमिक अ्यास, साुँस्कृमिक सद्धहष्र्िुा ि सह-अक्तस्ित्र्िाफा ि सािाक्तजक 
सद् भार् सृुढढ गिी भाषा, कला, साद्धहत्य ि संस्कृमिको संििर् ि द्धर्कास गना आर्मयक छ ।  

२. प्रिखु सिस्या 
द्धर्द्यिान ऐमिहामसक साुँस्कृमिक सम्पदाहरूको अमभलेखीकिर् हनु नसक्न,ु साुँस्कृमिक सम्पदाको 
व्यर्स्िापन सम्बन्धी नीमि ििा काननुको प्रभार्कािी कायाान्र्यन गना श्रोि-साधन अपयााप् ि हनु,ु सम्पदाको 
संििर्का लामग स्िानीयस्िििा जागरुकिाको किी हनु,ु भाषा, कला, साद्धहत्य ि संस्कृमिको संििर् ि 
प्रर्द्धान प्रािमिकिािा नपनुा ि पयााप् ि अध्ययन, अनसुन्धान ििा अन्रे्षर् हनु नसक्न ुप्रिखु सिस्या हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

द्धर्श्वव्यापीकिर्को नकािात्िक प्रभार्बाट िौमलक संस्कृमिलाई बिाउने, भाषा, कला, साद्धहत्य ि संस्कृमिको 
जगेनाा गदै सािाक्तजक एकिा कायि गने ि कर्ाालीको संस्कृमिलाई संििर् ििा प्रर्द्धान गना यिेष्ट स्रोि-

साधनको प्रबन्ध मिलाउने िनुौिी िहेका छन ्। 

भाषा ि संस्कृमिको हकलाई िौमलक हकको रुपिा प्रत्याभिू गरिन,ु नेपाली भाषा, खस ििा र्ोन स्यिा 
ि अमधकांश नेपाली जािििको उद् गिस्िल हनु,ु सांस्कृमिक एर्ि ्धामिाक द्धर्द्धर्धिा ि आपसी सद् भार् 
िहन ुि धामिाक पयाटकलाई सिेि आकषार् गना सद्धकन ुअर्सि हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

साुँस्कृमिक सद् भार् सद्धहि द्धर्द्धर्धिािा एकिा । 

४.२ लक्ष्य 

सबै िौमलक सािाक्तजक-संस्कृमिको संििर्, द्धर्कास ि सम्र्द्धान गने । 

४.३ उद्दमेय  

साुँस्कृमिक सम्पदा, भाषा, साद्धहत्य, कला ि संस्कृमिको उक्तिि संििर् गदै सािाक्तजक-साुँस्कृमिक 
एकिा अमभबकृ्तध्द गनुा । 
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४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. सािाक्तजक, साुँस्कृमिक ि 
धामिाक धिोहिहरूको 
संििर् ि प्रबद्धान गने । 

क) सबै धामिाक, साुँस्कृमिक धिोहिहरूको संििर्का लामग 
गरुूयोजना ियाि गिी कायाान्र्यन गरिनेछ । 

ख) सबै सिदुायका साुँस्कृमिक िूल्य–िान्यिाहरूको सम्िान गदै 
लोपोन्िखु संस्कृमिहरूको अमभलेखीकिर् गिी संििर् 
गरिनेछ । 

ग) सबै प्रकािका साुँस्कृमिक, संस्िागि द्धर्कास ि प्रबद्धानिा 
सािदुाद्धयक संलग्निालाई जोड ददइनेछ । 

ि) धामिाक, सांस्कृमिक, पािम्परिक, िाडपर्ा, जात्रा, िेलाहरूलाई 
िप व्यर्क्तस्िि गिी स्यिाको प्रर्द्धान गदै लमगनेछ । 

ङ) प्रदेश िाजधानीिा बहसुाुँस्कृमिक सङ्ग्रहालयको स्ििोन् नमि 
गरिनेछ ।  

ि) सािाक्तजक, साुँस्कृमिक ि धामिाक धिोहिहरूको संििर् ि 
प्रबद्धान गरिनेछ । 

२. खस भाषा, कला, साद्धहत्य ि 
सङ्गीि आदद िेत्रसुँग 
सम्बद्ध संस्िाहरूको 
सबलीकिर् गने । 

क) भाषा, साद्धहत्य, कला ि संस्कृमिको उत्िानका लामग 
संस्िागि संििना मनिाार् गरिनेछ ।  

ख) कर्ाालीको िौमलक स्यिाको प्रर्द्धान ि संििर् गरिनेछ । 

ग) पिम्पिागि देउडा लोकसङ्गीि, नतृ्य, नाट् य लगायिका श्रव्य 
ििा प्रदशानजन्य लोक कलाहरूको अनसुन्धान ि संििर्को 
उक्तिि व्यर्स्िा मिलाइने छ । 

३. प'िािाक्तत्त्र्क सम्पदाहरूको 
पद्धहिान, उत्खनन ्ि संििर् 
गने । 

क) िहत्त्र्पूर्ा पिुािाक्तत्र्क सम्पदाहरूको मनिन्िििा ि द्धर्कासिा 
योगदान पगु्ने गिी अनसुन्धान गरिनेछ । 

ख) स्िानीय सम्पदाहरूको अमभलेखीकिर्, संििर् ि उपयोग 
गना सङ्घ ििा स्िानीय िहसुँग सिन्र्य गरिनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

प्रदेश मभत्रका सबै सिदुायहरूको संस्कृमिको अमभलेखीकिर् एर्ि ् लोपोन्िखु साुँस्कृमिक सम्पदाहरूको 
जगेनाा भएको हनेुछ । पिुािाक्तत्र्क, धामिाक ि साुँस्कृमिक सम्पदा संििर्िा स्िानीय िह ििा सिदुायको 
सहभामगिा बकृ्तध्द भएको हनेुछ । पिुािाक्तत्र्क एर्ि ् ऐमिहामसक िहत्र्का सम्पदाहरूको संििर् ि 
सम्र्द्धान भएको हनेुछ । प्रदेश िाजधानीिा बहसुाुँस्कृमिक संग्रहालय स्िापना ि स्ििोन् निी भएको हनेुछ।  

 

६.११ सािाक्तजक सिारे्शीकिर् 

१. पषृ्ठभमूि 

कर्ााली प्रदेशिा लोपोन्िखु, सीिान्िकृि ििा सदु्धर्धा बक्तञ्चि िाउटे, िाजी, िाझी, िारु, भोटे, लािा, डोल्पो, 
िपाल्या व्यासी लगायिका आददर्ासी जनजािीहरू िहेका छन ्। यस्िै िद्धहला, दमलि, िकु्तस्लि सिदुाय, 

द्धपछमडएका र्गा, अपाङ्गिा भएका व्यक्ति, आमिाक रुपले द्धर्पन्न खस सिेि जनसङ्ख्याको िहत्र्पूर्ा द्धहस्सा 
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आमिाक, सािाक्तजक, िाजनैमिक ि प्रशासमनक रुपिा र्क्तञ्चिीकिर्िा पिेका छन ् । द्धर्मभन्न संरै्धामनक, 

काननुी, नीमिगि व्यर्स्िाहरू अन्िगाि द्धर्कासको प्रद्धक्रयािा यी सिदुायहरूको सिारे्शीकिर्का लामग 
लक्तिि कायाक्रिहरू सञ् िालन हुुँदै आएका छन ्। ििाद्धप कायाक्रिहरूको अपयााप् ििा, द्धर्कासको िन्द 
गमि ि द्धर्मभन्न जामि, र्गा एर्ि ् िेत्रबीि देक्तखएको असिानिाको कािर् अपेक्तिि सधुाि हनु सकेको  
छैन । यस सन्दभािा, योजना अर्मधिा कायाक्रि िजुािा, कायाान्र्यन ि प्रमिफलिा प्रत्यि सहभामगिा ि 
िप लक्तिि कायाक्रि िाफा ि उल्लेक्तखि सिदुायहरूको अिापूर्ा सिारे्शीकिर्लाई समुनक्तम िि गरिनेछ ।  

२. प्रिखु सिस्या 
छरिएि िहेका बस्िीहरूिा सेर्ा सदु्धर्धाहरूको प्रर्ाहिा कदठनाइ हनु,ु लक्तिि सिदुाय ि र्गाका बीि 
सािाक्तजक ििा सांस्कृमिक अमधकािको पूर्ा उपयोगिा अर्िोध िहन,ु लक्तिि द्धर्कासका कायाक्रि 
प्रभार्कािीरूपिा कायाान्र्यन हनु नसक्न,ु अन्धद्धर्श्वाश, छुर्ाछुि, गरिबी, अक्तशिा कायिै िहन,ु स्रोि, साधन 
ििा सेर्ा सदु्धर्धािा न्यायोक्तिि पहुुँि नहनु,ु सिाजिा धनी ि गरिब बीिको असिानिा कायि िहन ुसािाक 
सिारे्शीकिर्का प्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

द्धर्मभन्न र्गा ििा सिदुायबीि िहेको आमिाक, सािाक्तजक, शैक्तिक अन्िि कि गने, उपलब्ध स्रोि साधन 
ििा सेर्ा सदु्धर्धािा सबै िेत्र, र्गा, मलङ्ग ि सिदुायको सिन्याद्धयक पहुुँि स्िाद्धपि गने, योजना िजुािा ि 
कायाान्र्यनिा लक्तिि सिदुायको सिारे्शी सहभामगिा समुनक्तम िि गने, द्धर्पन्न सिदुायिा व्याप ् ि गरिबी 
िटाउने, लक्तिि सिदुायलाई प्रदेशको िाजनीमिक-आमिाक-सािाक्तजक-साुँस्कृमिक जीर्नको िूलप्रर्ाहिा 
ल्याउने िनुौिीहरू िहेका छन ्। 

सिारे्शीकिर् सबैका लामग संरै्धामनक दाद्धयत्र्को रूपिा स्िाद्धपि हनु,ु प्रदेशका नागरिकको सिानिा ििा 
सिारे्क्तशिाको हक संििर् ि सम्बद्धानिा प्रदेश सिकाि प्रमिबद्ध िहन,ु भाषा, धिा, संस्कृमिको संििर् ि 
सम्बद्धानका लामग सिेिना ििा स्िानीय िह ि सङ्घ संस्िाहरू िाफा ि द्धर्मभन्न कायाक्रिहरू सञ् िालन हनु,ु 

नागरिकहरूिा सिेिना बकृ्तध्द हुुँदै जान,ु िाज्यको िीनै िहिा जािीय, लैद्धङ्गक मनक्तिि प्रमिमनमधत्र्को व्यर्स्िा 
हनु ुअर्सिहरू हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

सिारे्शी द्धर्कासद्वािा सािाक्तजक न्यायको समुनक्तम िििा । 

४.२ लक्ष्य 

द्धर्पन्न ि पछामड पिेका व्यक्ति ि सिदुायलाई प्रदेशको िाजनैमिक-आमिाक-सािाक्तजक-साुँस्कृमिक 
द्धर्कासको िूलप्रर्ाहिा ल्याउने । 

४.३ उद्दमेय 

सबै र्गा, िेत्र, मलङ्ग ि सिदुायको न्यायोक्तिि पहुुँि ििा सािाक सहभामगिािा सिारे्शी द्धर्कास  
गनुा । 
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४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. प्रदेशका सरै् स्रोि 
साधन ििा सेर्ा 
सदु्धर्धािा सबै 
नागरिकको पहुुँि 
बकृ्तध्द गने। 

क) सिारे्शी लक्तिि द्धर्द्यिान कायाक्रिहरूको पयााप् ििा, प्रभार्कािीिा 
ििा किी किजोिीहरूको िूल्याङ्कन गिी सबैको पहुुँि द्धर्स्िाि गरिनछे । 

ख) सबै द्धर्षयगि िेत्रहरूलाई सिेट्ने एक व्यर्क्तस्िि सिारे्शीकिर् 
िर्नीमि ियाि गिी प्रर्ाद्धहि सेर्ा सदु्धर्धाहरू ि स्रोि साधनहरूिा 
िद्धहला, दमलि, आददर्ासी, जनजामि, सीिान्िकृि, लोपोन्िखु, दगुाि 
द्धहिाली िेत्रका बामसन्दा, अल्पसंख्यक, अपाङ्गिा भएका व्यक्ति, 
द्धपछमडएका र्गाका नागरिकहरूको पहुुँि बकृ्तध्द गरिनेछ । 

ग) आमिाक सशक्तिकिर्का लामग सिदुाय लक्तिि कायाक्रिहरू सञ्चालन 
गरिनेछ । 

२. सकािात्िक कायाका 
िाध्यिबाट सबै 
िेत्रिा लक्तिि र्गाको 
सािाक सहभामगिालाई 
समुनक्तम िि गने । 

क) द्धर्मभन्न कािर्हरूबाट पछाडी पिेका व्यक्ति ििा सिदुायलाई 
सकािात्िक द्धर्भेद ि आििर्को िाध्यिबाट िाजनैमिक, सािाक्तजक ि 
प्रशासमनक िेत्रिा सहभामगिाको समुनक्तम िििा गरिनेछ । 

ख) सािान्य ि लक्तिि कायाक्रिका प्रमिफलिा बक्तञ् िमिकिर्िा पिेका 
सिदुायको पहुुँि बढाउनकुा सािै आर्मयकिा अनसुाि िप लक्तिि 
कायाक्रिहरू सञ्चालन गरिनेछ । 

३. सबै सिदुायको 
पिम्पिागि सीप, भाषा 
ि संस्कृमिको संििर्, 

सम्र्द्धान ििा 
द्धर्कासिा जोड ददने । 

क_ सीिान्िकृि सिदुाय लगायिका सबै सिदुायहरूको पिम्पिागि सीप 
ि भाषाका सम्बन्धिा अनसुन्धान गिी अमभलेखीकिर् गरिनेछ । 

ख) पिम्पिागि सीप, भाषा ि संस्कृमिको संििर्, सम्र्द्धान ििा द्धर्कासका 
लामग सम्बक्तन्धि सिदुायकै अग्रसििािा द्धर्शेष कायाक्रिहरू 
सञ् िालन गना सहयोग गरिनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

द्धर्मभन्न लक्तिि र्गा ि सिदुाय बीिको असिानिा न्यूनीकिर् भएको हनेुछ । द्धपछमडएका िेत्र ि र्गाको 
सिानपुामिक िर्िले उपलब्ध स्रोि साधनिा पहुुँि बकृ्तध्द भएको हनेुछ । मनर्ाय, योजना िजुािा प्रद्धक्रयािा 
हिेक िेत्र, मलङ्ग, सिदुाय ि र्गाको सािाक सहभामगिा भएको हनेुछ । पिम्पिागि सीप, भाषा ि 
संस्कृमिको संििर् भएको हनेुछ । 

 

६.१२ दमलि िूलप्रर्ाहीकिर् 

१. पषृ्ठभमूि  

प्रदेशिा कुल जनसङ्ख्याको झण्डै २९ प्रमिशि दमलि िहेका छन ् । जािीय द्धर्भेद ि संििनात्िक 
सिस्याले दमलि सिदुाय शिाक्तब्दयौं देक्तख शोषर्, उत्पीडन ि पछौटेपनको पयाायर्ािीको रुपिा िहन ु
पिेको छ । द्धर्मभन्न ििर्का िाजनीमिक परिर्िानको फलस्र्रूप दमलि सिदुायलाई संरै्धामनक, नीमिगि 
ि काननुी संििर् प्राप् ि भएिा पमन व्यर्हाििा उिाना बाुँकी नै छ । िाजनीमिक, सािाक्तजक ि आमिाक 
सशक्तिकिर्का लामग क्तशिा, स्र्ास््य, िोजगािी ि िाजनीमिक प्रमिमनमधत्र्सम्बन्धी नीमिगि ि कानूनी 
प्रार्धानहरूिा केही हदसम्ि सधुाि भएको छ । यस कािर्ले दमलि सिदुायलाई द्धर्शेष सम्बोधन हनेु 
गिी यो द्धर्षयलाई िहत्त्र् ददई योजनािा सिारे्श गरिएको छ । 
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२. प्रिखु सिस्या 
जािीय द्धर्भेद, िाजनैमिक, आमिाक-सािाक्तजक अमधकाि िामि पहुुँि नहनु,ु दमलि सिदुायर्ीि द्धर्भाजन ि 
छुर्ाछुि प्रिमलि िहन,ु दमलि सिदुाय ििा सिस्ि सिाजिा अन्धद्धर्श्वाश िद्धहिहन,ु िौजदुा संरै्धामनक, 
काननुी ि नीमिगि प्रार्धानहरूको कायाान्र्यन किजोि हनु,ु दमलि लक्तिि कायाक्रिहरूका लक्ष्य उदे्दमय 
अनरुूप पयााप् ि स्रोि, साधन परििालन हनु नसक्न ुि द्धर्मनयोक्तजि कायाक्रिहरूको कायाान्र्यन प्रभार्कािी 
नहनु ुजस्िा प्रिखु सिस्याहरू िहेका छन ्।  

३. िनुौिी ििा अर्सि 

िौजदुा काननुी व्यर्स्िालाई व्यर्हाििा उिाने, द्धर्भेद ि अन्धद्धर्श्वाश हटाउने, सेर्ा प्रर्ाह ििा द्धर्कास 
कायाहरूिा दमलििैत्री र्ािार्िर् मसजाना गने, काननु ि नीमिको कायाान्र्यन गने मनकायहरूलाई क्तजम्िेर्ाि 
बनाउने, दमलि लक्तिि कायाक्रिहरूिा लगानी बढाउने जस्िा िनुौिीहरू द्धर्द्यिान िहेका छन ्। 

दमलिलाई संरै्धामनक ि काननुी संििर् प्राप् ि हनु,ु िेत्रगि नीमि ि कायाक्रिहरूिा दमलि लक्तिि 
कायाक्रिहरूको व्यर्स्िा हनु,ु दमलि सिदुायिा आफ्नो हक अमधकािप्रमि जागरुकिा बढ्न,ु संिीय 
प्रर्ालीिा िाजनैमिक ि आमिाक अर्सिहरूिा पहुुँि बकृ्तध्द हुुँदै जान ुअर्सिहरू हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

द्धर्भेदिद्धहि सिाज मनिाार् । 

४.२ लक्ष्य 

सबै प्रकािका असिानिा, द्धर्भेद ि उत्पीडनको अन्त्य गदै दमलि सिदुायको संद्धर्धानप्रदत्त हक 
अमधकाि समुनक्तम िि गने । 

४.३ उद्दमेय 

प्रदेशको िाजनैमिक, आमिाक, सािाक्तजक ि साुँस्कृमिक जीर्निा दमलि सिदुायको सिान पहुुँि 
स्िाद्धपि गिी द्धर्भेदिद्धहि सिाज मनिाार् गनुा । 

४.४ िर्नीमि ि कायानीमि 

िर्नीमिहरू कायानीमिहरू 

१. दमलि िूलप्रर्ाहीकिर्का 
बाधा अर्िोधहरूको 
पद्धहिान गिी सम्बोधन 
गने । 

क_ दमलि सिदुायको र्ास्िद्धर्क ि्याङ्क सङ्कलन गनुाका सािै 
कायाान्र्यन भइिहेका दमलि लक्तिि नीमि ििा कायाक्रिको 
द्धर्द्धर्ध पिहरूको अध्ययन अनसुन्धान गिी द्धर्द्यिान 
सिस्याहरूको सिाधान गरिनेछ। 

ख_ दमलि अमधकाि, िानर् अमधकाि, ि संरै्धामनक काननुी 
सिेिनासम्बन्धी कायाक्रिहरू सञ्चालन गनुाका सािै सेर्ा प्रर्ाह 
गने मनकायहरूलाई दमलििैत्री बनाइनेछ ।  

ग_ दमलिसिदुाय लक्तिि नीमि, काननु, कायाक्रिहरूको प्रभार्कािी 
कायाान्र्यन गदै सम्बद्ध संस्िाहरूको कायासम्पादन अर्स्िाको 
सिन अनगुिन गरिनेछ । 

२. ियााददि जीर्नयापनको क_ सीप ििा उद्यिशीलिा द्धर्कास, द्धर्त्तीय सहयोग ि लिदु्धर्त्त 
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िर्नीमिहरू कायानीमिहरू 

लामग सािाक्तजक, आमिाक, 
िाजनैमिक सशक्तिकिर्िा 
जोड ददन े। 

कायाक्रिहरू सद्धहि िोजगािी ि जीद्धर्कोपाजान सम्बन्धी 
कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनेछ ।  

ख_ ठोस दमलि लक्तिि कायाक्रिहरू सञ्चालन गिी लगानीको 
समुनक्तम िि गरिनेछ । 

ग_ दमलि लक्तिि सािाक्तजक सिुिाका प्रार्धानहरूलाई सृुढढ ि 
सािाक बनाइनेछ । 

३. दमलि िद्धहला ििा 
बालबामलकाको लामग 
द्धर्शेष कायाक्रिहरू 
सञ् िालन गने । 

क_ दमलि िद्धहलाहरूको सशिीकिर्, जनजीद्धर्का एर्ि ् नेितृ्र् 
द्धर्कासका लामग दमलि िद्धहला द्धर्कास कायाक्रि सञ् िालन 
गरिनेछ । 

ख_ दमलि िद्धहलाहरूले द्धर्मभन्न िेत्रिा भोग्न ु पिेको द्धर्भेद, 

बक्तञ्चमिकिर् ििा जािीय ि लैंमगक द्धहुँसालाई अन्ि गना सिुक्तिि 
आश्रय गहृ, काननुी सहयोग ि पनुिस््िापन लगायिका प्रार्धानहरू 
द्धर्कास गरिनेछ। 

ग_ दमलि बालबामलकाको क्तशिाको लामग द्धर्शेष व्यर्स्िा गरिनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

दमलि सिदुायको संद्धर्धानप्रदत्त हक अमधकािहरू प्रयोगिा आएका हनेुछन ् । िाजनीमिक प्रमिमनमधत्र्, 

सािाक्तजक द्धर्कास ि आमिाक स्रोि साधनिा पहुुँि बकृ्तध्द भएको हनेुछ । छुर्ाछुि िद्धहि सिाजको मनिाार् 
भएको हनेुछ । द्धर्कासिा िूल प्रर्ाहीकिर्द्वािा दमलि सिदुायको ियााददि जीर्न स्िाद्धपि भएको हनेुछ। 

६.१३ िानर् बेिमबखन ििा ओसािपसाि मनयन्त्रर् 

१. पषृ्ठभमूि 

िानर् बेिमबखन एउटा जिन्य अपिाध हो । ओसािपसाििा संलग्न अपिाधीहरूले प्रायः सिाजका 
सबैभन्दा मनदोष, किजोि ि उत्पीमडि सिदुायलाई लक्तिि गछान ् । ललाइफकाई, झठु, लालि र्ा 
धम्कीबाट द्धर्शेष गिी िद्धहला ििा बालबामलकालाई ओसािपसाि ि बेिमबखन गिेका िटनाहरू देखा 
परिििहेका छन ् भने अकोिफा  पीमडिहरूले देश बाद्धहि ि मभत्र नािकीय जीर्न द्धर्िाउन बाध्य भएका  
छन ्। यो क्तस्िमिको मनिन्िििा कुनै पमन स्य सिाजका लामग नसहुाउने कुिा हो । िानर् बेिमबखन 
ििा ओसािपसाि बहआुयामिक, बहिुेत्रगि सिस्या भएको हुुँदा मनगिानी, िोकिाि, पीमडिको पद्धहिान ििा 
संििर्, पनुस्िाापन ि कानूनी उपिािका लामग िपु्र ैमनकायहरू ि बहृत्ति सिाजको प्रमिबद्धिा, संलग्निा ि 
प्रयास जरुिी छ । यस्िै साझा ि सिक्तन्र्ि प्रयासबाट प्रदेशमभतै्र सिुक्तिि जीर्नयापनका अर्सिहरू बकृ्तध्द 
गिी सिस्याििु कर्ााली बनाउन ुछ । 

२. प्रिखु सिस्या 
क्तशिा ि िेिनाको किी हनु,ु िोजगािी ििा सिुक्तिि जीर्नयापनका पयााप् ि द्धर्कल्पहरू नहनु,ु छरिएका 
दगुाि बस्िीहरूिा सूिना प्रर्ाह ि सम्प्रषेर् गना कदठन हनु,ु आर्िजार्ि हनेु प्रिखु नाकाहरूिा मनगिानी 
प्रर्ाली स्िापना गना नसद्धकन,ु नक्तजकका आफन्ि ि क्तिनजानका व्यक्ति नै यस प्रकािको अपिाध किािा 
सरिक िहन ुप्रिखु सिस्या हनु ्। 
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३. िनुौिी ििा अर्सि 

िानर् बेिमबखनका सम्बन्धिा एद्धककृि ि्याङ्क ििा सूिना प्रर्ालीको द्धर्कास गने, िोजगािी स्र्िोजगािी 
ि जीर्नयापनका बैकक्तल्पक अर्सिहरूको मसजाना गने, िानर् बेिमबखन द्धर्रुद्ध व्यापक सिेिना फैलाउने, 
प्रभार्कािी सािदुाद्धयक मनगिानी प्रर्ालीहरूको द्धर्कास गने, शून्य सहनशीलिाको द्धर्द्यिान नीमि ि 
काननुहरूको प्रभार्कािी कायाान्र्यन गदै अपिाधीहरूले उन्िकु्तक्त्त पाउन नसक्ने व्यर्स्िा मिलाउने ि 
पीमडिहरूको संििर्, शािीरिक एर्ि ्काननुी उपिाि ि पनुस्िापनका व्यर्स्िा गने िनुौिीहरू िहेका छन ्। 

शोषर् द्धर्रुद्धको हक संद्धर्धानिा उल्लेख गरिन,ु िानर् बेिमबखन ििा ओसािपसाि सिस्याको 
मनिाकिर्का लामग िीन िहको सिकािहरू प्रयत्नशील िहन,ु िानर् बेिमबखन मनयन्त्रर्का लामग अन्य 
द्धर्मभन्न िेत्रबाट प्रयासहरू जािी िहन ुि जनिानसिा सिस्याप्रमि जागरूकिा बढ्दै जान ुअर्सिहरू हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

िानर् बेिमबखन ििा ओसािपसािििु प्रदेश । 

४.२ लक्ष्य 

िानर् बेिमबखन ििा ओसािपसािको अन्त्य गने । 

४.३ उद्दमेय 

 जीर्नयापनका बैकक्तल्पक अर्सि मसजाना ि जोक्तखििा िहेका सिदुाय एर्ि ्िेत्रको पद्धहिान 
गिी िानर् बेिमबखन िोकिाि गनुा । 

 पीमडिको उद्धाि, संििर्, न्यायिा पहुुँि ि पनुस्िाापनाको सेर्ालाई प्रभार्कािी बनाउन ु। 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. सिन मनगिानी 
प्रर्ालीको द्धर्कास 
गिी िानर् 
बेिद्धर्खन ििा 
ओसािपसािलाई 
मनयन्त्रर् गने । 

 

क) सबै सिोकािर्ालाहरूसुँग सिन्र्य ि सहकाया गिी िानर् बेिमबखन 
ििा ओसािपसाि मनयन्त्रर्को लामग प्रभार्कािी मनगिानी एर्ि ्एकीकृि 
सूिना ििा ि्याङ्क व्यर्स्िापन प्रर्ालीको द्धर्कास गरिनेछ । 

ख) बेिमबखन ििा ओसािपसाि मनयन्त्रर्को लामग भएका कानूनी, 
नीमिगि ि संस्िागि व्यर्स्िाहरूको प्रभार्कािी कायाान्र्यन ि नयाुँ 
व्यर्स्िाहरू सिेि िप गिी अपिाधीहरूले उन्िकु्ति नपाउने अर्स्िा 
मसजाना गरिनेछ  

२. प्रदेशमभतै्र सिुक्तिि 
जीर्नयापनका 
रै्कक्तल्पक 
अर्सिहरू 
मसजाना गने। 

क) जोक्तखििा िहेका िेत्र, सिूह ि सिदुायको पद्धहिान गिी िोजगािी, 
स्र्िोजगािी ि आयआजानका अर्सिहरूको मबस्िाि गरिनेछ । 

ख) मबद्यालय र्ाद्धहि िहेका बालबामलका ि द्धकशोिद्धकशोिीका लामग 
सािििा, सीप द्धर्कास ि सािदुाद्धयक द्धर्कासका गमिद्धर्मधिा सहभागी 
गिाइनेछ  

३. िानर् बेिद्धर्खन 
ििा 
ओसािपसािबाट 

क) िानर् बेिद्धर्खन ििा ओसािपसािबाट पीमडिको लामग प्रदान गरिने 
भौमिक, स्र्ास््य सम्बन्धी, िनोसािाक्तजक, काननुी ि पनुस्िापना सेर्ा 
सदु्धर्धाहरूका लामग कायाद्धर्मध ियाि गिी कायाान्र्यन गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

प्रभाद्धर्ि पीमडिको 
उद्धाि, संििर् ि 
पनुस्िाापना  
गने । 

ख) सिाजिा िहेका पीमडि एर्ि ् प्रभाद्धर्ि व्यक्तिलाई हेने ृढद्धष्टकोर्िा 
परिर्िान गने ििा पीमडिलाई सिाजको िूलधाििा फकााउने व्यर्स्िा 
गरिनेछ । 

ग) पीमडिहरूलाई उक्तिि िमिपूमिा समुनक्तम िि गनुाका सािै पनुमिालन ििा 
पनुास्िापना केन्र स्िापना गिी अल्पकालीन र्ा दीिाकालीन संििर्को 
व्यर्स्िा गरिनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

िानर् बेिमबखन ििा ओसािपसािको अन्ि भएको हनेुछ । पीमडिले िमिपूमिा सहज रुपिा प्राप् ि गिेका 
हनेुछन ्। पीमडि ििा प्रभाद्धर्िका लामग सदु्धर्धा सम्पन्न पनुस्िाापना केन्र सञ् िालन भएको हनेुछ ।  

६.१४ सािाक्तजक सिुिा 
१. पषृ्ठभमूि 

प्रदेशको द्धर्क्तशष्ट भौगोमलक बनोट, जीर्न िक्रका द्धर्मभन्न ििर्िा भोग्न ुपिेका जोक्तखि, असिुिा, गरिबी ि 
असिानिाको सन्दभािा सािाक्तजक सिुिाको उक्तिि व्यर्स्िापन आर्मयक छ । खासगिी बहआुयामिक 
गरिबी ि जोक्तखिहरू कि गना, िोजगािी िाफा ि जनजीद्धर्कालाई समुनक्तम िि गना, सेर्ा सदु्धर्धाहरूिा पहुुँि 
बढाउन, िानर् अमधकाि ि संद्धर्धानप्रदत्त िौमलक अमधकािहरूलाई व्यर्हाििा उिाना, सिन्याद्धयक आमिाक 
बकृ्तध्द हामसल गना, ददगो द्धर्कासका लक्ष्यहरू पूिा गिी सािाक्तजक-आमिाक सन्िमुलि द्धर्कास गना सािाक्तजक 
सिुिा प्रर्ालीको योजनार्द्ध कायाक्रिहरू सञ् िालन गना जरुिी छ ।  

२. सिस्याहरू 

झण्डै आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या बहआुयामिक गरिबीको िपेटािा िहन,ु स्िानीय िहिा उत्पादनशील 
िोजगािीका अर्सिहरू मसजाना हनु नसक्न,ु द्धर्द्यिान सािाक्तजक सिुिाका प्रार्धानहरू एकीकृि रुपिा नभई 
छरिएि सञ्चालनिा आउन,ु भएका प्रार्धानहरू पमन अपयााप् ि ि प्रभार्कािी नहनु,ु भौगोमलक अर्स्िाले 
कमिपय स्िानिा र्षैभिमल आय आजानका काि गना नसद्धकन,ु नागरिकहरूिा सािाक्तजक सिुिा सम्बन्धी 
सिेिनाको किी हनु ुआदद प्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सिहरू 

सबैलाई सिेट्ने गिी सािाक सािाक्तजक सिुिा प्रदान गिी सर्ल कायाक्रि सञ्चालन गना, सािाक्तजक 
सिुिाका लामग यिेष्ट लगानी जटुाउन, स्िानीयस्िििा िोजगािीका अर्सिहरू मसजाना गना, जोक्तखििा िहेका 
सिूहहरूलाई मनयमिि, प्रत्यि ि भिपदो सािाक्तजक सिुिा प्रदान गना, एकीकृि, सिक्तन्र्ि ि सिारे्शी 
प्रर्ाली द्धर्कास गना, प्रभार्हीन देक्तखएका कायाक्रिहरूलाई हटाउन, सम्बद्ध मनकाय ििा जनशक्तिको 
िििा अमभबकृ्तध्द गिी सेर्ा प्रर्ाहलाई दि, प्रभार्कािी ि जनउत्तिदायी बनाउनु] प्रिखु िनुौिी िहेका छन।् 

सािाक्तजक सिुिाको िाग बढ्दै जान,ु सािाक्तजक सिुिाको िेत्र व्यापक हनु,ु यरु्ा िोजगािीका कायाक्रिको 
िाग बढ्न,ु िाजनीमिक िहिा सािाक्तजक सिुिाको द्धर्स्िािका लामग अमभरुक्ति ि प्रमिबद्धिा देक्तखन,ु 
जोक्तखिहरू न्यनुीकिर् गने ि सािना गना सक्ने िििा द्धर्कास गने प्रकृमिका कायाक्रिहरूको द्धर्स्िाि हुुँदै 
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जान ु ि द्धर्मभन्न िेत्रगि लक्ष्यहरू ििा ददगो द्धर्कास लक्ष्यहरू हामसल गनेिफा  सािाक्तजक सिुिाबाट 
िहत्त्र्पूर्ा योगदान हनु सक्ने अर्स्िा िहन ुप्रिखु अर्सिहरू हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि  

सािाक्तजक सिुिा प्रर्ालीबाट संिक्तिि कर्ाालीर्ासी ।  

४.२ लक्ष्य  

जीर्निक्रिा आधारिि अभार् ि जोक्तखिको सािना गना सक्ने सािाक्तजक सिुिा प्रदान गने । 

४.३ उद्दमेय 

आफ्नो जीर्नयापन आफै गना नसक्ने सरै् उिेि, मलङ्ग, र्गा, जािजामि, सिदुाय ि िेत्रका व्यक्ति 
ििा ििपरिर्ािलाई सािाक्तजक सिुिा प्रदान गने । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमिहरू कायानीमिहरू 

१. सङ्घ ि स्िानीय 
िहसुँग सहकाया, 
सिन्र्य ि 
साझेदािीिा 
सािाक्तजक सिुिाको 
प्रार्धान द्धर्स्िाि  
गने । 

क_ द्धर्द्यिुीय सूिना प्रर्ाली ियाि गिी सािाक्तजक असिुिािा िहेका व्यक्ति, 
र्गा, िेत्र, मलङ्ग ि सिदुायको अध्यार्मधक गरिनेछ । 

ख_ द्धर्मभन्न मनकाय ि िहबाट संिामलि कायाक्रिहरूलाई एकीकृि ि 
पिस्पि आर्द्ध गदै सािाक्तजक सिुिा प्रदान गरिनेछ । 

ग_ सािाक्तजक सिुिाका कायाक्रिहरू िाफा ि िद्धहला, बालबामलका, यरु्ा, 
अपाङ्गिा भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, सडक िानर्, दमलि ििा 
आिक्तिि सिूहहरूको पहुुँि समुनक्तम िि गरिनेछ । 

२. सािाक्तजक सिुिाको 
प्रभार्िा अमभबकृ्तध्द 
हनुे गिी बहिुेत्रीय 
पूिक सेर्ाहरू 
द्धर्स्िाि गने । 

क_ ददगो स्िानीय पूर्ााधािहरूको मनिाार् ि सािदुाद्धयक द्धर्कास कायाक्रिहरू 
िाफा ि स्िानीय िोजगािीका कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनछे । 

ख_ क्तशिा, मसप द्धर्कास, खाद्य सिुिा, िोजगाि, मनMशलु्क स्र्ास््य उपिाि 
जस्िा सेर्ाहरूको पहुुँि ि प्रभार्कािीिािा सधुाि गरिनेछ । 

ग_ सािाक्तजक सिुिालाई द्धर्क्तत्तय सिारे्शीकिर्को िाध्यिका रुपिा 
उपयोग गरिनेछ ।   

३. सािाक्तजक सिुिा 
प्रर्ालीलाई िसु्ि, 
सहज ि दि 
बनाउने । 

क_ सािाक्तजक सिुिा सेर्ाहरूको व्यर्स्िापन संयन्त्रलाई िसु्ि, पािदशी ि 
उत्तिदायी बनाउन सम्बद्ध जनशक्तिलाई जनउत्तिदायी बनाइनेछ । 

ख_ सािाक्तजक सिुिाका कायाक्रिहरूको अनगुिन प्रर्ालीको द्धर्कास गिी 
मनयमिि रुपिा अनगुिन गरिनेछ । 

ग_ भिपदो सािाक्तजक सिुिा व्यर्स्िापन सूिना प्रर्ालीको द्धर्कास गरिनेछ। 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

सबै कर्ाालीर्ासीलाई आधािभिू सािाक्तजक सिुिा उपलब्ध भएको हनेुछ । सािाक्तजक सिुिालाई सहयोग 
पगु्ने गिी द्धर्मभन्न िेत्रगि पूिक सेर्ाहरू प्रर्ाद्धहि भएका हनेुछन ्। 
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परिच्छेद-७ 

आवथाक के्षत्र 

७.१ कृद्धष ििा प्राकृमिक स्रोि व्यर्स्िापन 

७.१.१ प्राङ्गारिक ििा व्यार्साद्धयक कृद्धष  
१.  पषृ्ठभमूि 

कर्ााली प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको दईु मिहाइा भन्दा बढी कृद्धषिा आक्तश्रि छ । कृद्धष ििा र्न 
उपिेत्रले प्रदेशको कुल गाहास््य उत्पादनिा करिब एक मिहाइा योगदान ददएको छ । कृद्धषिा 
आधमुनकीकिर् ििा याक्तन्त्रकीकिर्का िाध्यिबाट प्रमिस्पधी बनाई प्राङ्गारिकका सािै उच्ि िूल्यका कृद्धष 
उत्पादन ि उत्पादकत्र् बढाउन सद्धकएिा कृषकहरूको आयिा बकृ्तध्द हनु गई यसबाट प्रदेशको गरिबी 
मनर्ािर्का सािै खाद्य ििा पोषर् सिुिालाइा प्रत्याभिू गना पमन ठोस योगदान पगु्न जानेछ । एकािफा  
कृद्धषिा आक्तश्रि जनसङ्ख्यालाइा ि कुल गाहास््य उत्पादनिा कृद्धष िेत्रको योगदान सिेिलाइा कि गदै 
लैजान ुपनेछ भने अकोिफा  कृद्धषिा िूल्य अमभबकृ्तध्द, द्धर्द्धर्मधकिर् ि औद्योमगकीकिर् गना पमन आर्मयक 
छ ।  

२. प्रिखु सिस्या 
व्यर्साद्धयक कृद्धषका लामग गरु्स्ििीय उत्पादन सािाग्रीहरूको उपलव्धिा नहनु,ु पयााप् ि मसुँिाइ सदु्धर्धा 
नहनु,ु उन्नि बीउ द्धर्जन लगायिका कृद्धष सािाग्रीहरूको सियिा सहज उपलव्ध नहनु,ु कृद्धषिा नर्पर्ािन 
ि मसजानक्तशलिाको अभार् हनु,ु कृद्धषिा याक्तन्त्रकीकिर् हनु नसक्न,ु प्राङ्गारिक खेिी प्रर्ालीको लामग जैद्धर्क 
प्रद्धर्मधको ज्ञान ििा उत्पादन सािाग्रीहरूको उपलव्धिा नहनु,ु प्राङ्गारिक कृद्धष उन्िखु अनसुन्धान, क्तशिर् 
ििा िामलि नहनु,ु द्धर्षादद प्रयोगको मनयिनिा किी, उत्पादनि जोक्तखि, भमूिको खण्डीकिर्, जलर्ाय ुििा 
र्ािार्िर् अनकूुमलि स्िानीय ििा िैिाने र्ालीको संििर् ि सम्र्द्धान हनु नसक्न,ु बजािसम्िको सहज 
पहुुँिको अभार् हनु,ु कृद्धष उत्पादनलाइा उद्योगसुँग जोड्न नसद्धकन,ु स्िानीय ििा िैिाने र्ालीको उक्तिि 
प्रोत्साहन, बौद्धद्धक अमधकाि प्िार्ीकिर् हनु नसक्दा अन्ििााद्धष्ट्रय र्जाििा पहुुँि नहनु,ु यरु्ाहरूको रै्देक्तशक 
िोजगािीिा जाने क्रि बद्धढिहेका कािर् श्रि शक्तिको अभार्िा पहाडी भ-ूभागका जग्गाहरू बाुँझो िहन,ु 
कृद्धष ििा पशजुन्य बस्िहुरूको उक्तिि भण्डािर् व्यबस्िा नहनु,ु कृद्धष पेसालाई सम्िामनि बनाउन नसद्धकन,ु 
कृद्धष ििा पश ुद्धर्ज्ञान अध्ययन गिेका नयाुँ यरु्ा पसु्िाहरूिा कृद्धषिा आधारिि व्यबसाय सञ्चालन गने सोि 
भन्दा जामगि खाने र्ा मबदेशिा श्रि गने िनक्तस्िमि हनु ुजस्िा सिस्याहरू द्धर्द्यिान छन ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

कृद्धष पेसाबाट पलायन हनेु प्रर्मृिको मनिाकिर् गनुा, जमिनको खण्डीकिर्लाई िोक्न,ु कृद्धषका लामग 
आर्मयक श्रिशक्तिको उपलव्धिा, िासायमनक एर्ि ्द्धकटनाशक द्धर्षादीको अमनयक्तन्त्रि आयाि ििा खलुा 
द्धर्ििर्को मनयन्त्रर्, दि प्राद्धर्मधक जनशक्तिको सहज आपूमिाको व्यर्स्िा मिलाउन,ु पयााप् ि मसुँिाइको 
प्रर्न्ध मिलाउन,ु  प्राङ्गारिक कृद्धष प्रधान प्रदेश बनाउन ुप्रिखु िनुौिीहरू िहेका छन ्। 

प्राङ्गारिक ििा उच्ि िूल्यका कृद्धष उपजहरू उत्पादन गिी आन्िरिक ििा र्ाह्य र्जाििा द्धर्द्धक्र गना 
सद्धकने अर्स्िा द्धर्द्यिान िहन,ु कर्ााली प्रदेशको द्धहिाली िेत्र प्राङ्गारिक अर्स्िा िै िहन ुि अन्य भागिा 
िासायमनक िलको कि उपलव्धिा ििा प्रयोग (िलको आपूमिा र्ाद्धषाक करिर् ४ हजाि िे.टन िात्र) का 
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कािर् प्राङ्गारिक खेिी गना सहज देक्तखन,ु मसुँक्तिि िेत्र द्धर्स्िाि गिी उत्पादन बढाउन सद्धकने हनु,ु कृद्धषिा 
व्यर्साद्धयकिा ििा उद्यिशीलिा द्धर्कास गना कृषकहरूको रुक्ति बढ्दै जान,ु कृद्धष ि पश ुद्धर्ज्ञान अध्ययन 
गिाउने प्राद्धर्मधक क्तशिर् संस्िा ििा अध्ययन गने यरु्ाको सङ्ख्यािा बदृद हदैु जान,ु भौगोमलक ििा 
जैद्धर्क मबद्धर्धिा आदद अर्सिका रुपिा िहेका छन ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि  

प्राङ्गारिक कृद्धष उत्पादनिा बकृ्तध्द, हरिि अिािन्त्रिा आधारिि सिदृ्धद्ध । 

४.२ लक्ष्य 

प्राङ्गारिक कृद्धष प्रर्ालीको िाध्यिबाट कृद्धष पेशालाई व्यार्साद्धयक ि प्रमिष्पधी बनाइा कृषकहरूको 
जीर्नस्िििा सधुाि गने । 

४.३ उद्दमेय 

 प्राङ्गारिक कृद्धष उत्पादन ि उत्पादकत्र् बकृ्तध्द गिी कृषकको आय बढाउन ु। 
 िलुनात्िक लाभका कृद्धष उपज प्रर्द्धान गिी कृद्धष िेत्रलाई प्रमिस्पधी बनाउन ु। 
 िैिाने बाली ि जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिाको संििर् ि सम्र्द्धान गिी र्ािार्िर्िैत्री कृद्धष प्रर्द्धान गनुा । 
 पषु्प खेिी, िेशि खेिी, नगदे बाली, िसला बाली ििा उच्ि िूल्यका जमडर्टुी खेिीको 

िालनी ििा द्धर्स्िाि गने । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि  
िर्नीमि कायानीमि 

१. कृद्धष उत्पादन 
बकृ्तध्दका लामग 
उत्पादन सािाग्री, 
पूर्ााधाि,  प्रद्धर्मध ििा 
प्राद्धर्मधक सेर्ाको 
उपलब्धिा 
समुनक्तम िि गने । 

क) गरु्स्ििीय कृद्धष उत्पादन सािाग्री (जस्िै बीउ, बीजन, बेनाा आदद) 

उत्पादनका लामग सिकािी स्रोि केन्रहरूको सृुढढीकिर् ििा मनजी 
स्रोिकेन्रलाइा प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

ख) स्िानीय िहसुँगको साझेदािीिा मसुँिाइ कायाक्रिलाइा अमभयानको रुपिा 
लमगनेछ ।  

ग) प्रामबमधक सेर्ा द्धर्स्िािको लामग प्रदेश, स्िानीय िहका प्राद्धर्मधकहरू 
ििा मनजी प्राद्धर्मधक सेर्ा प्रदायक/एग्रोभेट/पािाभेटहरूको िििा 
द्धर्कास गदै एक र्डा एक कृद्धष प्रामबमधक ििा निनुा कृद्धष फािा 
स्िापना गरिनेछ । 

ि) भौिि प्रर्ाली िाफा ि साना ििा द्धर्पन्न र्गाका कृषकहरूलाई उत्पादन 
सािाग्री ििा प्राद्धर्मधक सेर्ा द्धर्स्िाि गदै िझौला द्धकसानिा स्िि उन्नमि 
गरिनेछ । 

२. व्यर्साद्धयक कृद्धष 
उत्पादनका लामग 
आर्मयक कृद्धष 
ऋर्को उपलब्धिा 
समुनक्तम िि गने । 

क) व्यर्साद्धयक कृद्धष उत्पादनका लामग कृद्धष ऋर् उपलव्ध गिाउने द्धर्त्तीय 
सङ्घ संस्िाहरूलाइा ऋर् लगानीका लामग सहजीकिर् ि परििालन 
गरिनेछ । 

ख) िध्यि ििा उच्ि व्यार्साद्धयक कृषक सिहु, सहकािी, मनजी फिा, 
कम्पमन ििा उद्योग एर् उद्यिीहरूलाइ प्रमिस्पधी बनाउन सहमुलयि 
दिको ऋर्, द्धर्िा ि व्याज अनदुानको व्यर्स्िा गरिनेछ। 
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िर्नीमि कायानीमि 
ग) व्यर्साद्धयक कृद्धष उत्पादनका लामग आर्मयक ज्ञान, मसप, प्रद्धर्मध ि 

िामलि प्राप् ि व्यर्सायीहरूलाई कृद्धष ऋर् उपलब्ध गिाउन प्रामििकिा 
ददइनेछ । 

३. कृद्धष उत्पादनिा 
हनुे जोक्तखिलाइा 
न्यूमनकिर् गने । 

क) प्राकृमिक प्रकोप ििा आकक्तस्िक िोग द्धकिाबाट पशपुन्छी ििा 
बालीनालीिा हनुे िमिलाइ सम्बोधन गने व्यबस्िा मिलाइनेछ । 

ख) बीिा अमनर्ाया गरिनेछ ि सबैखाले उत्पादनको बीिा गिाउन प्रोत्साहन 
गरिनेछ ।  

ग) कृषकहरूको उत्पादनको न्यनुिि सििान िूल्य सिायोजन  कायाक्रिको 
सरुुआि गरिनेछ । 

४. कृषकलाइा सम्िान 
ि कृद्धष पेसालाइा 
ियााददि बनाउुँदै 
लैजाने । 

क) कृषकहरूको मबिाका सािै मबिािा आधारिि पेन्सन कायाक्रिको 
शरुुर्ाि गरिनेछ ।  

ख) उत्कृष्ट व्यार्साद्धयक कृषक, कृद्धष सिूह ि सहकािीहरूलाइा पिुस्कृि 
गरिनेछ । 

ग) कृद्धष पेसालाई सम्िामनि ि श्रिलाई ियााददि बनाउने कायाको िालनी 
गरिनेछ ।  

५. िलुनात्िक लाभका 
कृद्धष उपजको 
गरु्स्ििीय उत्पादन, 
प्रशोधन ि बजाि 
प्रर्द्धान गिी 
प्रमिस्पधी बनाउने। 

क) छनौट भएका उच्ि िूल्यका कृद्धष र्स्िकुो उत्पादन, प्रशोधन, भण्डािर्, 
द्धर्द्धर्धीकिर् व्राक्तण्डङ्ग ििा बजािीकिर्िा प्रोत्साहन,  
ददइनेछ । 

ख) कृद्धषिा आधारिि उद्योग स्िापना, सञ् िालन ि सृुढढीकिर् गदै मनयााि 
प्रर्द्धान गरिनेछ । 

ग) कृद्धष ि पशजुन्य र्स्िहुरूको गरु्स्िरिय उत्पादन बकृ्तध्दका लामग एक 
र्डा एक पकेट िेत्र, एक सहकािी एक निनुा कृद्धष व्यर्साय, एक 
पामलका एक कृद्धष ि पशजुन्य उद्योग, एक क्तजल्ला एक क्तिस्यान केन्र 
सञ् जाल जस्िा कायाहरूको िालनी गरिनेछ । 

६. िैिाने कृद्धष 
उत्पादनहरूको 
संििर् ि प्रर्द्धान 
गदै प्राङ्गारिक 
उत्पादनिा बकृ्तध्द 
गिी आन्िरिक ि 
र्ाह् य बजाििा 
मनयााि गने । 

क) िैिाने प्रजामिका कृद्धष बालीर्स्िहुरूको प्राङ्गारिक उत्पादनका लामग कृद्धष 
प्रद्धर्मधहरूको द्धर्कास ििा द्धर्स्िाि गरिनेछ ।  

ख) िैिाने प्रजामिका कृद्धष बालीर्स्िहुरूको प्राङ्गारिक उत्पादनिा प्रोत्साहन 
गरिनेछ ।  

ग) मनयाािजन्य िैिान ेर्ाली ििा बस्िकुो द्धर्द्धर्धीकिर्, प्रशोधन, व्राक्तण्डंगिा 
सहयोग, प्रोत्साहन ििा सहजीकिर् गिी आन्िरिक ििा र्ाह् य बजाििा 
बजािीकिर् ििा मनयााि गना प्रोत्साहन गरिनेछ । 

७. प्राङ्गारिक 
उत्पादनका लामग 
प्राङ्गारिक िल एर्ि ्
जैद्धर्क द्धर्षादी 
उत्पादन ििा बजाि 
प्रर्द्धान गने ।  

क) प्राङ्गारिक िल, गोठे िल, जैद्धर्क द्धर्षादी उत्पादन ििा बजािीकिर्िा 
प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

ख) सार्ाजमनक मनजी/सहकािी साझेदािीिा प्राङ्गारिक िल, जैद्धर्क द्धर्षादी, 
कृद्धष उपकिर् आददका उद्योग स्िापनािा सहयोग ििा सहजीकिर् 
गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 
८. कृमत्रि िसायन ििा 

द्धर्षादीहरूबाट कृद्धष 
िेत्र लगायि िानर् 
स्र्ास््यिा हनुे 
जोक्तखि न्यमुनकिर् 
गने । 

क) कृमत्रि िसायन ििा िसायनिा आधारिि द्धर्षादी उत्पादनलाइा 
मनरुत्साद्धहि गरिनेछ । 

ख) कृमत्रि िसायन ििा िसायनिा आधारिि द्धर्षादी आयाि, उत्पादन ििा 
मबद्धक्र द्धर्ििर्िा मनयिन ्गरिनेछ ।  

ग) कृषक ििा उपभोिाहरूलाइा कृमत्रि िसायन ििा द्धर्षादीहरूबाट कृद्धष 
िेत्र लगायि िानर् स्र्ास््यिा हनुे जोक्तखि ििा हानी बािे जनिेिना 
जगाइनेछ । 

ि) प्रदेशलाई ििर्बद्ध रुपिा िासायमनक िल ििा द्धर्षादी आयािलाई 
मनषेध गदै जोमनङ्ग गिी प्राङ्गारिकीकिर् गरिनेछ । 

९. प्राङ्गारिक कृद्धष 
अनसुन्धान केन्रको 
स्िापना गिी 
प्राङ्गारिक कृद्धष 
प्रद्धर्मधको द्धर्कास 
गने । 

क) प्राङ्गारिक कृद्धष सम्बन्धी अनसुन्धान ि द्धर्कासका लामग एक अनसुन्धान 
केन्रको स्िापनाका सािै प्राङ्गारिक उत्पादनलाई प्रिार्ीकिर् गने 
व्यर्स्िा मिलाइनेछ । 

ख) प्राङ्गारिक कृद्धष उत्पादनहरूको कर्ााली ब्राण्डको नािबाट ब्राक्तण्डंग 
गरिनेछ ।  

ग) स्िानीय िाटो ििा हार्ापानी सहुाउुँदो र्ािार्िर्िैत्री प्रद्धर्मधको द्धर्कास, 
प्रर्द्धान ििा प्रसािर्का लामग निनुा काया िालनी गरिनेछ ।  

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

प्रिखु अन्न बालीहरूको उत्पादनिा १० प्रमिशि, फलफूल ििा ििकािीको उत्पादनिा २५ प्रमिशि ि 
पषु्पखेिीिा उलेख्य बकृ्तध्द भएको हनेुछ । प्राङ्गारिक कृद्धष उत्पादनहरूको व्यर्साद्धयकिर् भएको हनेुछ । 
फलफूल ििा ििकािी उत्पादनको मनयााििा अपेक्तिि रुपिा बकृ्तध्द भई कृषकहरूको आय बकृ्तध्द भएको 
हनेु ििा िासायमनक िल ििा द्धर्षादीहरूको प्रयोगलाई मनषेध भई द्धहिाली जोन पूर्ा प्राङ्गारिक ि बाुँकी 
प्राङ्गारिकउन्िखु िेत्र िोषर्ा भएको हनेुछ । प्राङ्गारिक कृद्धष उत्पादनहरू कर्ााली ब्राण्ड नािबाट 
बजािीकिर् भइ स्िाद्धपि भएको हनेुछ ।   

 

७.१.२ पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी पालन 

१. पषृ्ठभमूि 

पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी पालन प्रदेशको कृद्धष द्धर्कासको िहत्त्र्पूर्ा अङ्ग िामनन्छ । दधु, दही, िाछा, 
िास,ुअण्डा, िह आददको उत्पादनिा प्रदेशलाई आत्िमनभाि बनाउन ु पने भएको छ भने प्राङ्गारिक रुपिा 
द्धयनीहरूको उत्पादन गना सद्धकए मनकै नै ठूलो बजाि मलन सक्ने देक्तखन्छ । उच्ि द्धहिाली भभूागिा 
पशपुन्छी ि स्िानीय िौिी पालन व्यर्सायको द्धर्कास गने हो भने प्रदेशले झनै ठूलो लाभ प्राप् ि गना 
सक्नेछ । त्यसैले व्यर्साद्धयक पशपुन्छी, िौिी ििा ित्स्य पालनको द्धर्स्िािबाट िप िोजगािी मसजाना ि 
कृषकहरूको आय बकृ्तध्द गदै सिदृ्ध कर्ाालीको मनिाार्िा योगदान िहनेछ ।   

२. प्रिखु सिस्या 
पशपुन्छी ििा ित्स्य पालनको व्यार्साद्धयक उत्पादनका लामग आर्मयक पने उन् नि नम लका पशपुन्छीहरू 
ि पश ुस्र्ास््य प्रद्धर्मध ििा गरु्स्ििीय आहािाको अभार् हनु,ु उन् नि नम लका पशपुन्छीहरूको श्रोिकेन्र 
ििा उन्नि पशपुन्छी पालन प्रद्धर्मध कृषकको ििदैलोिा उपलब्ध नहनु,ु प्राङ्गारिक पशपुालन प्रर्ालीको 
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लामग प्रद्धर्मध उपलब्ध नहनु,ु प्रमि जैद्धर्की पदािाहरू ििा अन्य िसायन ििा द्धर्षादीको प्रयोगको मनयिनिा 
किी, उत्पादनिा िहेका जोक्तखिहरूको न्यनुीकिर् हनु नसक्न,ु िैिाने पशपुन्छीहरूको संििर् ि सम्बद्धान 
हनु नसक्न,ु िौिी पालनिा कि ध्यान पगु्न ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी पालन व्यर्सायको प्रदेशमभत्र यिेष्ट द्धर्कास गनुा, यी व्यर्सायका लामग श्रोि 
केन्रहरूको स्िापना ििा मबकास गनुा, प्राङ्गारिक उत्पादनका लामग आर्मयक प्रद्धर्मध ि िप स्रोि साधनको 
व्यर्स्िा गनुा, कृषकहरूलाई यी व्यर्सायिा आकद्धषाि गनुा, बजािको प्रर्द्धान गनुा प्रिखु िनुौिीको रुपिा 
िहेका छन ्। 
यस प्रदेशको उच्ि द्धहिाली भभूागिा प्राङ्गारिक रुपिा पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी पालन व्यर्सायको 
प्रयाप् ि सम्भार्नाहरू िहन,ु िाछा िास ु उत्पादनको प्रदेशमभतै्र ि बाद्धहि पमन ठूलो बजाि उपलब्ध हनु,ु 

कृषकहरूको यस व्यर्सायिफा  द्धर्स्िािै अमभरुक्ति बढ्दै जान ुअर्सिका रुपिा िहेका छन ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि  

स्र्च्छ, स्र्स््य, प्राङ्गारिक ििा व्यार्साद्धयक पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी पालन । 

४.२ लक्ष्य 

प्राङ्गारिक प्रर्ाली ििा प्रद्धर्मधलाई प्रािमिकिा ददई पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी पालन व्यर्सायलाई 
व्यर्साद्धयक ि प्रमिष्पधी बनाउने ।  

४.३ उद्दमेय 

 िलुानात्िक लाभका उपजहरू प्रर्द्धान गिी पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी पालन िेत्रलाई 
प्रमिष्पधी बनाउन ु। 

 पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिीजन्य उत्पादन ि उत्पादकत्र् बकृ्तध्द गिी कृषकहरूको आय  
बढाउन ु। 

 िैिाने पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिीको संििर् ि सम्र्द्धान ि जैद्धर्क उत्पादनलाई प्रर्द्धान  
गनुा ।   

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. गरु्स्ििीय उत्पादन 
सािाग्री, प्रद्धर्मध ििा 
द्धर्ज्ञ प्राद्धर्मधक 
सेर्ाको उपलब्धिा 
समुनक्तम िि गने । 

क_ गरु्स्ििीय पशपुन्छी, ित्स्य िौिी उत्पादन सािग्री जस्िै उन् नि नम लका 
व्याडे पश,ु उन् नि िांसको बीउ, मबजन, बेनाा, िौिीको उन् नि िाि 
आददको उत्पादन गने सिकािी ििा मनजी स्रोिकेन्रको द्धर्कास ििा 
प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

ख_ उन्नि िाुँसखेिी, ित्स्य ििा िौिी पालनको लामग स्िानीय िहसुँगको 
साझेदािीिा अमभयान सञ्चालन गरिनेछ ।  

ग_ प्राद्धर्मधक सेर्ा द्धर्स्िािको लामग सिकािी ििा मनजी प्राद्धर्मधक सेर्ा 
प्रदायकको िििा द्धर्कास गदै एक र्डा एक पश ुप्राद्धर्मधक ििा निनुा 
पश ुफािा स्िापना गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

२. व्यार्साद्धयक 
उत्पादनका लामग 
आर्मयक सहमुलयि 
ऋर्को उपलब्धिा 
समुनक्तम िि गने । 

क_ व्यर्साद्धयक पशपुन्छी ििा पशजुन्य उत्पादन, ित्स्य ििा िौिी 
पालनका लामग कृद्धष ऋर् उपलब्ध गिाउने द्धर्त्तीय सङ्घ संस्िाहरूलाई 
ऋर् लगानीका लामग सहजीकिर् ि परििालन गरिनेछ ।  

ख_ साना ििा गरिब द्धकसानहरूलाई अमनर्ाया न्यनुिि ् आयआजानका 
िाध्यिबाट व्यर्सायी कृषकिा रुपान्ििर् गरिनेछ ।  

ग_ िझौला ििा ठूला कृषक, सिूह, सहकािी, मनजी कम्पनी ि 
फािाहरूलाई ब्याज अनदुानको व्यर्स्िा गरिनेछ । 

३. उत्पादनिा हनु े
जोक्तखिलाई 
न्यनुीकिर् गने । 

क_ प्राकृमिक द्धर्पद् ििा िहािािी िोगबाट हनुे आकक्तस्िक िमिको 
सम्बोधन गरिनेछ ।  

ख_ अनदुानका कायाक्रििा बीिा अमनर्ाया गिी सबैखाले उत्पादनको मबिा 
गिाउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

४. कृषकलाई सम्िान ि 
व्यर्सायलाई ियााददि 
बनाउंदै लैजान े। 

क_ पशजुन्य पदािाको गरु्स्ििीय उत्पादनका लामग िापदण्ड ियाि  
गरिनेछ ।  

ख_ कृषकहरूको बीिाका सािै मबिािा आधारिि पेन्सन कायाक्रिको लामग 
कायानीमि िय गरिनेछ ।  

ग_ व्यार्साद्धयक कृषक सिूह ि सहकािीहरूलाई प्रोत्साहनका सािै पिुष्कृि 
गरिनेछ । 

५. िलुानात्िक लाभका 
उपजको गरु्स्ििीय 
उत्पादन, प्रशोधन, 

बजाि प्रर्द्धान गिी 
प्रमिस्पधी बनाउन े। 

क_ छनौट भएका उच्ि िूल्य जाने र्स्िकुो उत्पादन, प्रशोधन,  
द्धर्द्धर्मधकिर् ि बजािीकिर्िा प्रोत्साहन, ब्राक्तण्डंग, सहजीकिर् एर्ि ्
मनयिन गरिनेछ ।  

ख_ पशपुन्छीपालन व्यर्सायिा आधारिि उद्योग स्िापना, सञ् िालन ि 
सृुढढीकिर्का लामग स्िानीय िहसुँग सिन्र्य गरिनेछ । 

६. पशपुालन व्यर्सायिा 
आधारिि उत्पादन 
बकृ्तध्द गिी आयाि 
प्रमिस्िापन ििा 
मनयााि प्रर्द्धान  
गने । 

क_ मनयाािजन्य उत्पादन द्धर्द्धर्धीकिर्, प्रशोधन, ब्राक्तण्डंगिा सहयोग, प्रोत्साहन 
ििा सहक्तजकिर् गरिनेछ ।  

ख_ उत्पादन ि उत्पादकत्र् बढाउनका लामग सम्र्क्तन्धि 
सिोकािर्ालाहरूलाई सहभागी गिाइनेछ ।  

ग_ पशपुन्छीिा प्रयोग गना सद्धकने प्रमिजैद्धर्की पदािा, ििा द्धर्षादीहरूको 
पद्धहिान ि मनयिन गिी प्राङ्गारिक प्रर्ालीलाई सृुढढ गरिनेछ ।  

ि_ स्िानीय िहको सिन्र्यिा सञ् िालन गरिन ेपशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी 
पालन कायाक्रिको प्रभार्कािी कायायोजना ियाि गिी कायाान्र्यनिा 
ल्याइनेछ । 

७. प्राङ्गारिक पशपुालन 
प्रद्धर्मध अनसुन्धान 
ििा स्रोि केन्र 
िाफा ि बस्ि ुििा 
सेर्ा द्धर्कास ि 
द्धर्स्िाि गने । 

क_ प्राङ्गारिक पशपुन्छी पालन अनसुन्धान ििा स्रोि केन्रहरूको स्िापना 
गरिनेछ ।  

ख_ स्िानीय िाटो ििा हार्ापानी सहुाउुँदो र्ािार्िर्िैत्री नर्प्रर्िानलाई 
प्रािमिकिा ददइनेछ । 

ग_ पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिीका स्रोिव्यक्ति एर्ि ्द्धर्शेषज्ञ जनशक्ति ियाि 
गरिनेछ । 
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५. अपेक्तिि उपलक्तव्ध 

पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिीजन्य र्स्िहुरूको जैद्धर्क उत्पादन बकृ्तध्द भएको हनेुछ । िाछा, िास ु ििा 
अण्डाको उत्पादनिा प्रदेश आत्िमनभाि भई मनयााििा सिेि बकृ्तध्द भएको हनेुछ ।  

 

७.१.३ खाद्य सिुिा ििा पोषर् 

१. पषृ्ठभमूि 

खाद्य सिुिा ििा पोषर्िा सधुाि ल्याउन सके िानर् द्धर्कासिा गरु्ात्िक परिर्िान ल्याउन सद्धकनेछ । 
खाद्य सिुिा ििा पोषर्को अर्स्िा हेदाा कर्ााली प्रदेश अन्य प्रदेशका िलुनािा बढी जोक्तखििा िहेको 
देक्तखन्छ । नेपाल जनसाक्तङ्ख्यक ििा स्र्ास््य सरे्िर् २०७२ अनसुाि कर्ााली प्रदेशिा २८ प्रमिशि 
ििपरिर्ाि खाद्य जोक्तखििा िहेका छन ्भने ७ प्रमिशि परिर्ाि गम्भीि खाद्य असिुिािा िहेको पाइन्छ । 
यस्िै पोषर्को द्धहसाबले पमन बच्िाहरूको पडु्कोपन, ख्याउटेपन, कि िौल लगायि िि अल्पिा हनेु 
सख्या क्रिश ५५, ७.५, ३५.५ ि ४८ प्रमिशि भएको ि्याङ्क छ । त्यसैले खाद्य सिुिाका सािसािै 
िानर् स्र्ास््यका लामग आर्मयक पने पोषर्को समुनक्तम िििाको आर्मयकिा िहेको छ । पोषर्को 
द्धहसाबले प्रागारिक कृद्धष ििा स्िानीय िैिाने बालीहरूकै उत्पादन ििा उपभोगिा जोड ददन ु पनेछ भने 
कर्ााली प्रदेशको लामग उपयिु खाद्य सिुिा ििा पोषर् सम्बन्धी िर्नीमि ि कायानीमिहरू बनाई 
प्रभार्कािी कायाान्र्यन गदै हालको खाद्य ििा पोषर्को अर्स्िािा सधुाि गनुा पने देक्तखन्छ । 

२. प्रिखु सिस्या  

खाद्य उत्पादनिा अपेक्तिि बकृ्तध्द हनु नसक्न,ु यािायािको पयााप् ि सदु्धर्धाको अभार्का कािर् खाद्यर्स्िकुो 
सर्ासलुभ पहुुँि ि उपलब्धिािा किी भएकोले गरिब ििपरिर्ािहरूको खाद्यिा पहुुँि किजोि िहन,ु 
प्रदेशिा अझै २१ हजाि ४ सय ४१ िेद्धिक टन खाद्यान्न अपगु िहन,ु कुपोषर् कै कािर् हालसम्ि पमन 
पाुँि र्षािमुनका िौल नपगुेका बालबामलकाहरू ३० प्रमिशि हनु,ु यस्िै नर्जाि क्तशश ुि क्तशश ुितृ्यदुि ििा 
पडु्कोपनाको अर्स्िा नेपालको औषि दि भन्दा मनकै उच्ि िहन,ु प्रदेश ििा स्िानीय िहिा खाद्य सिुिा 
अर्स्िाको ि्याङ्कको अभार्ले गदाा लक्तिि सिूह र्ा िेत्र पद्धहिान गना कदठन हनु,ु सिदुायिा खाद्यको 
सन्िमुलि उपभोगप्रमि जनिेिनाको किी ि खाद्यको अनकु्तिि प्रयोगले खाद्य सिुिा ि पोषर्का िेत्रको 
अर्स्िा किजोि हनु ु सािै स्िानीय िैिाने बालीको द्धर्स्िािै लोप ि उपभोगिा किी हुुँदै जान,ु बाद्धहिी 
आयामिि खाद्यर्स्ििुा मनभाि हनुाले खाद्य सिुिा ि पोषर्का िेत्रिा िप जद्धटलिा बढ्दै जान ुयस िेत्रको 
प्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

स्िानीय स्िििा पयााप् ि खाद्यान्नहरूको उत्पादन गिी खाद्यान्नको उपलब्धिालाई समुनक्तम िििा गनुा, सडक 
सञ् जालको किीका कािर् भौगोमलक द्धर्कटिा भएका दगुाि स्िानहरूिा खाद्यान्न उपलब्ध गिाउन,ु 
उपभोगका लामग आर्मयक पने खाद्यान्न ििि गरिबीिा िहेका ठूलो सङ्ख्याका नागरिकहरूलाई उपलब्ध 
गिाउन,ु स्िानीय नागरिकहरूको पोषर् सम्बन्धी िेिना अमभबकृ्तध्द गनुा प्रिखु िनुौिी हनु ्। 

संद्धर्धानले खाद्य अमधकाि, खाद्य सम्प्रभिुा ि खाद्य असिुिाबाट ििु हनु पाउने अमधकाि समुनक्तम िि गनुा, 
खाद्य अमधकाि ििा खाद्य सम्प्रभिुा सम्बन्धी ऐन २०७५ जािी हनु,ु ददगो द्धर्कासको भोकििीको अन्त्य, 

खाद्य सिुिा ििा उन्नि पोषर् समुनक्तम िि गने लक्ष्य कायाान्र्यनिा प्रमिबद्धिा िहन,ु दोश्रो बहिुेत्रीय पोषर् 
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योजना द्धर्मभन्न स्िानीय िहिा कायाान्र्यन हनु,ु कृद्धष द्धर्कास िर्नीमि (सन ्२०१५-२०३५) ले खाद्य ि 
पोषर् सिुिालाई जोडददन ुअर्सि हनु ्।  

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

खाद्य ििा पोषर् सिुिायिु प्रदेश ।  

४.२ लक्ष्य 

गरु्स्ििीय ििा पोषर्यिु खाद्यको उपलब्धिा समुनक्तम िि गने । 

४.३ उद्दमेय 

 गरु्स्िियिु ि पोषर्यिु खाद्यर्स्िकुो सर्ासलुभ आपूमिा, द्धर्ििर् प्रर्ाली ि उपभोगिा सधुाि 
गनुा । 

 ददगो कृद्धष प्रर्ालीको प्रर्द्धान ि बजारिकिर् गिी आन्िरिक खाद्य उपलब्धिा ििा पहुुँिको 
अर्स्िा सृुढढ गनुा ।  

 जोक्तखििा िहेका िेत्र ि सिूहको मनयमिि पद्धहिान गिी आर्मयक खाद्यको उपलब्धिा ि 
पोषर् समुनक्तम िि गनुा । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. खाद्य अमधकाि, खाद्य सिुिा 
ििा खाद्य सम्प्रभिुा ि 
पोषर् सम्बन्धी नीमि ििा 
योजना  िजुािा गने । 

क_ खाद्य सिुिा ििा पोषर्, खाद्य अमधकाि ििा खाद्य सम्प्रभिुा 
ऐनको प्रभार्कािी कायाान्र्यन गरिनेछ ।  

ख_ सङ्घ, प्रदेश ििा स्िानीय िहका खाद्य सिुिा ििा पोषर्का 
कायाक्रिहरू बीि सिन्र्य गिी भोकििी िोकिाि ििा 
मनयन्त्रर्को लामग अल्पकालीन, िध्यकालीन ि दीिाकालीन उपाय 
अर्लम्बन गरिनेछ। 

२. खाद्य ििा पोषर् असिुक्तिि 
िेत्रका िि परिर्ािलाई  
परिियपत्र जािी गिी 
आर्मयक खाद्यको व्यर्स्िा 
मिलाउने । 

क_ स्िानीय िहसुँग सहकाया गिेि खाद्य ििा पोषर् असिुक्तिि िेत्र ि 
सिूहको पद्धहिान गिी सूिना व्यर्स्िापन प्रर्ालीिा ि्याङ्क 
संकलन गरिनेछ ।  

ख_ खाद्य असिुिाबाट प्रभाद्धर्ि ििधिुीलाई लक्तिि गिी खाद्य संकटको 
सािनाका लामग उत्िानशील कायाक्रि सञ्चालन गरिनेछ । 

३. जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिाको संििर्, 

सम्र्द्धान ि सदपुयोग गिी 
खाद्य ििा पोषर् सिुिािा 
योगदान गने । 

क_ कृद्धषयोग्य जमिन खण्डीकिर् ि उर्ािा जमिन बाुँझो िाख्न े
प्रबमृिलाई मनरुत्साद्धहि गिी कृद्धष उत्पादन ि खाद्य उपलब्धिािा 
बकृ्तध्द गरिनेछ ।  

ख_ कृद्धष जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिाको संििर्, सम्र्द्धान ििा उपयोगको लामग 
अध्ययन, अनसुन्धान ि प्रसाि गरिनछे ।  

ग_ बायो-फोटीफाईड बाली ि र्स्िकुो द्धर्कास ििा उपयोगिा 
द्धर्स्िाि गरिनेछ । 

ि_ सबै स्िानीय िहहरूिा प्रभार्कािी र्हिुेत्रीय पोषर्का 
कायाक्रिहरू सञ्चालन गरिनेछन ्। 
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िर्नीमि कायानीमि 

५. िैिाने प्रजामिका कृद्धषबाली, 
पशपुन्िी ि जलििको 
उक्तिि संििर्, प्रर्द्धान ि 
प्रिािप्रसाि गने । 

क_ स्िानीयस्िििा हनुे िैिाने बालीको संििर्, उत्पादन ि उपभोगिा 
बकृ्तध्द गरिनेछ ।  

ख_ िैिाने बालीको पोषर्यिु खाद्य र्स्िकुो द्धर्मभन्न परिकािको 
द्धर्कास ि प्रर्द्धान गरिनेछ ।  

ग_ पोषर् सेर्ाहरूको पहुुँि ि उपभोग बढाउन जनिेिना अमभबकृ्तध्द 
गरिनेछ । 

६. सिुक्तिि ििा पोषर्यिु 
खाद्यर्स्िकुो उपलब्धिा 
समुनक्तम िि गना स्िानीय 
िहसुँग सिन्र्य गिी 
खाद्यान्न भण्डािर्को 
व्यर्स्िा गने । 

क_ खाद्य जोक्तखिका िेत्रहरूिा खाद्यान्न आपूमिा समुनक्तम िि गना 
खाद्यर्स्ि ु ढुर्ानी, सञ्चय ि द्धर्ििर्िा स्िानीय िहसुँग सिन्र्य 
गिी सञ्जालको द्धर्कास गरिनेछ ।  

ख_ खाद्यर्स्िकुो बजाि अनगुिन प्रर्ालीलाई प्रभार्कािी बनाई िूल्य 
उिाि िढार्लाई व्यर्क्तस्िि गरिनेछ । 

७. प्रदेश ििा स्िानीय िहले 
खाद्यर्स्िकुो गरु्स्िि ि 
स्र्च्छिा समुनक्तम िि गना 
मनयिन प्रर्ाली द्धर्कास 
ििा संस्िागि गने । 

क_ खाद्य पदािाको गरु्स्ििको पिीिर्, प्रिार्ीकिर् एर्ि ् मनयिन 
प्रकृयालाई प्रभार्कािी बनाउन प्रयोगशाला स्िापना गरिनेछ ।  

ख_ खाद्यर्स्िकुो स्र्च्छिा ििा गरु्स्िि बािे जनिेिनािूलक 
कायाक्रि सञ् िालन गरिनेछ ।  

ग_ खाद्य ििा पोषर् क्तस्िमिको मनयमिि अनगुिनको व्यर्स्िा 
मिलाइनेछ । 

ि_ प्रदेश ि स्िानीयिहिा खाद्य सिुिा सूिना केन्र स्िापना गिी 
सूिना सङ्कलन, द्धर्म लेषर् ििा व्यर्स्िापन गरिनेछ । 

८. आपिकामलन अर्स्िािा 
खाद्य ििा पोषर् सम्बन्धी 
सेर्ाहरूको लामग पूर्ा ियािी 
गने । 

क_ द्धर्पद्का बेला संकट सािना गना खाद्य ििा पोषर् िेत्रिा 
कायािि मनकाय एर्ि ् सङ्घ संस्िाको सिन्र्यिा आर्मयक सेर्ा 
सञ् िालन गरिनेछ । 

ख_ आपिकालीन अर्स्िािा खाद्य ििा पोषर् सिुिाको पूर्ा ियािीका 
लामग स्िानीय िहसुँगको सिन्र्यिा प्रमिकाया योजना ियाि 
गरिनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

योजनाको अन्ििा आधािभिू खाद्य सिुिाको क्तस्िमििा िहेका परिर्ाि हालको २२.५ प्रमिशिबाट बढेि 
५० प्रमिशि ि गम्भीि खाद्य असिुक्तिि (खाद्य असिुिा अनभुर् िापन अनसुाि) जनसङ्ख्या १७.५९ 
प्रमिशिबाट िटेि ७ प्रमिशि भएको हनेुछ । पाुँि र्षा िमुनका बच्िाहरूको पडु्कोपना ३० बाट १५ 
प्रमिशििा ि ख्याउटेपना ५ प्रमिशििा झिेको हनेुछ । भोकििीका जोक्तखि मनयन्त्रर्को लामग आर्मयक 
खाद्यान्न सक्तञ् िमि ि द्धर्ििर्को व्यर्स्िा भएको हनेुछ । 

 

७.१.४ भमूि व्यर्स्िापन  

१. पषृ्ठभमूि 

कुल ३०२११ र्गा द्धक.मि. िा फैमलएको कर्ााली प्रदेशको सिग्र भमूिको उक्तिि व्यबस्िापन, नक्शाङ्कन ि 
र्गीकिर् गिी ददगो भ-ूउपयोगको नीमि, मनयि बनाउन आर्मयक छ । यसिी नै भमूिको बगीकिर्, भ-ू
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उपयोग नक्सा ििा ि्याङ्क ियाि गने काया गना बाुँकी िहेको छ । बढ्दो अव्यर्क्तस्िि सहिीकिर्, 

प्रदषुर्, सार्ाजमनक जग्गा, िठ िक्तन्दि लगायिका सािाक्तजक, धामिाक ििा साुँस्कृमिक िहत्त्र् बोकेका 
भमूिको उक्तिि व्यर्स्िापन गिी सिग्र कर्ाालीको मबकासिा भमूि व्यर्स्िापन गनुा अपरिहाया भएको छ । 
यसैगिी कृद्धष योग्य भमूििा हुुँदै गिेको अमिक्रिर्लाई मनयन्त्रर् गनुा ििा प्रदेशका र्नजङ्गल िेत्रको 
संििर् ि प्रर्द्धानका लामग सियिा नै आर्मयक ध्यान परु् याउनपुने देक्तखन्छ ।  

२. प्रिखु सिस्या  

भौगोमलक द्धर्कटि हनु,ु खेमियोग्य जमिनको कि उपलब्धिा, बढ्दो अव्यर्क्तस्िि सहिीकिर्, जग्गाको 
खण्डीकिर् ददनानदुदन बढ्दै जान,ु भ-ूउपयोग गरुुयोजना द्धर्ना नै जिाभार्ी जिीनको प्रयोग हनु,ु कृद्धष 
योग्य भमूि गैह्र कृद्धष िेत्रिा प्रयोग हनु,ु सििल जग्गाको िलुनािा मभिालो जमिनको िेत्रफल अमधक हनु,ु 
मभिालोको कािर् भइिहेको खेिीपािीिा पमन भिुय बढ्दै जान,ु सिकािी ि र्न िेत्रका जग्गाहरू पमन 
अमिक्रिर्को िपेटािा पनुा, छरिएि िहेको बस्िी हनु,ु कृषकहरूको स्र्ामित्र्िा खेिीयोग्य जमिन नहनु,ु 
सकुुम्बासी, ििु किैया ि हमलया ििा बाढीपीमडिहरूको जग्गा ििा पनुबाास व्यर्स्िा नहनु ुसिस्याहरू 
द्धर्द्यिान छन ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

भमूिको स्रोि एर्ि ्जलर्ाय ुपरिर्िानबाट मसक्तजाि असिहरू िानर् मसक्तजाि एर्ि ्प्राकृमिक प्रकोपबाट भएको 
जोक्तखि रै्ज्ञामनक बमगाकिर् गने, आमिाक ि सािाक्तजक परिरे्शलाई िध्यनजि गिी भमूिको उपयोग ििा 
ददगो व्यर्स्िापन पद्दमिको द्धर्कास गने ि भमूिको र्गीकिर् द्धर्षयिा बहसुिोकािर्ालाको िििा अमभबकृ्तध्द 
ि सिन्र्य गने िनुौिी िहेका छन ्। 

भमूि व्यर्स्िापन सङ्घ, प्रदेश ि स्िानीय िहको साझा अमधकाििा पनुा, सबै िाजनैमिक दलहरू रै्ज्ञामनक 
भमूि व्यर्स्िापनिा प्रमिर्द्ध िहन,ु सूिना ििा प्रमबमधको द्धर्कासले भमूि व्यर्स्िापन ििा र्गीकिर् गना 
सहज हनु ुअर्सिका रुपिा िहेका  छन ्।  

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

ददगो ि रै्ज्ञामनक भ-ूव्यर्स्िापन  ।  

४.२ लक्ष्य  

उपलब्ध भमूि स्रोिको उक्तिि उपयोग ििा ददगो व्यर्स्िापन िाफा ि कर्ााली प्रदेशको सिदृ्धद्ध 
हामसल गने।  

४.३ उद्दमेय  

 जोक्तखि संरे्दनशील भ-ूउपयोगको गरुुयोजना ियाि गिी योजनाबद्ध उपयोग गनुा ।  
 कृद्धष योग्य भमूिको ददगो भ-ूव्यर्स्िापन िाफा ि उर्ािाशक्ति बकृ्तध्द गनुा । 

 भमूिहीन र्गाहरूको भमूििा पहुुँि ि स्र्ामित्त्र् स्िाद्धपि गनुा ।  
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४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. उपलब्ध भमूिको बैज्ञामनक 
र्गीकिर् ििा ददगो उपयोग 
गने ।  

क_ प्रदेशको जोक्तखि संरे्दनक्तशल भ-ूउपयोग नीमि ििा 
गरुुयोजना ियाि गरिनेछ ।  

ख_ कृद्धष योग्य भमूिलाई गैि कृद्धष िेत्रिा प्रयोग गना 
मनरुत्साद्धहि गरिनकुा सािै बाुँझो जग्गािा खेिी गना 
प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

ग_ भमूि बैक स्िापना गरि बाुँझो जग्गा लगायि अन्य 
उपयोगिा नआएका जग्गालाई प्रयोगिा ल्याइनेछ । 

ि_ कृद्धष प्रयोजनको लामग कि उपयोगी ि जोक्तखि िद्धहि 
जग्गालाई िात्र आर्ासीय ि व्यर्साद्धयक प्रयोजनका लामग 
उपयोग गना पाइने व्यर्स्िा गरिनेछ । 

ङ_ प्रदेशको िीव्र आमिाक द्धर्कास सद्धहिको ददगो द्धर्कासलाई 
िध्यनजि िाखी भ-ूउपयोग गरिनेछ ।  

२. भमूिहीन ििा सीिान्िकृि 
र्गाको भमूि िामिको अमधकाि 
ि पहुुँि समुनक्तम िि गने । 

क_ भमूिको मबस्ििृ अमभलेख ियाि गिी भमूिद्धहन सकुुम्बासी ि 
सीिान्िकृि बगाको भमूििा पहुुँि बकृ्तध्द गिी जीद्धर्कोपााजन 
समुनक्तम िि गरिनेछ ।  

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध  

सिग्र कर्ााली प्रदेशको भ-ूउपयोग नीमि ििा गरुु योजना ियाि गिी कायाान्र्यनिा आएको हनेुछ । 
प्रदेशिा उपलब्ध भमूि स्रोिको रै्ज्ञामनक आधाििा र्गीकिर् गिी ददगो भ-ूव्यर्स्िापनको प्रद्धक्रया सरुु 
भएको हनेुछ । भमूिहीन ििा गरिब सीिान्िकृि र्गाको भमूििा पहुुँि समुनक्तम िि भएको हनेुछ । एकीकृि 
बस्िी मबकासको िाध्यिबाट कर्ााली जोक्तखिबाट ििु भएको हनेुछ । 

 

७.१.५ र्न ििा जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिा 
१. पषृ्ठभमूि 

कर्ााली प्रदेशिा कुल र्नले ढाकेको िेत्र ११ लाख ८३ हजाि ४ सय हेक्टि िहेको छ जनु सिग्र   
भ-ूभागको ३८.५७ प्रमिशि हो । र्न िेत्र िध्ये सािदुाद्धयक र्नले सबैभन्दा धेिै ३४.५३ प्रमिशि 
ओगटेको छ । हालसि यस प्रदेशिा  ४ हजाि ४ सय ८३ र्टा सािदुाद्धयक र्न, ८ सय ६१ 
कबमुलयिी र्न, १० र्टा धामिाक र्न ि १ र्टा र्न संििर् िते्र िहेको देक्तखन्छ । डोल्पा क्तजल्लाको शे 
फोक्सणु्डो िाद्धष्ट्रय मनकुञ्जिा िात्र २ सय २४ भन्दा बढी सगुक्तन्धि र्नस्पिी ि जमडबटुी पाइन्छ भने २ 
सय ७० प्रजािीको पन्छी ि १ सय ७५ प्रजािीका र्न्यजन्िहुरू पाईन्छन ्। कस्ििुी िगृ, द्धहिाली कालो 
भाल,ु ब्र्ाुँसो, हाबे्र, द्धहुँऊ क्तििरु्ा, द्धहिाली भेडा-च्याङ्ग्रा, मनलभेडा आदी यस प्रदेशका प्रिखु र्न्यजन्िहुरू  
हनु ्। द्धर्म र्का प्रिखु िािसाि िेत्र िध्ये दईुओटा िेत्र शे-फोक्सणु्डो ि िािा िाल यसै प्रदेशिा पदाछन ्
। नेपालको सबै भन्दा ठूलो िाद्धष्ट्रय मनकुञ्ज शे फोक्सणु्डो ि सबैभन्दा सानो िाद्धष्ट्रय मनकुञ्ज िािा यसै 
प्रदेशिा पदाछन, सािै बददाया िाद्धष्ट्रय मनकुञ्ज ि बाुँके िाद्धष्ट्रय मनकुञ्जको केही अंश सिेि यस प्रदेशको 
िेत्रमभत्र पदाछ। 
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२. प्रिखु सिस्या 
र्न अमिक्रिर् ििा र्न िेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लामग हनेु बढ्दो प्रयोगका कािर् र्न िेत्र िटन 
जान,ु पूर्ााधाि द्धर्कास ि पयाार्िर्बीि सन्िलुन कायि गना नसक्नु ्लाभ उठाउन नसक्न ुर्न्यजन्िकुो िोिी 
क्तशकाि ििा अरै्ध ब्यापाि हनु,ु र्न्यजन्ि ुि र्नपैदार्ािहरूको प्रभार्कािी संििर्का लामग र्न्यजन्ि ुििा 
दलुाभ र्नस्पमिहरूको स्पष्ट पद्धहिान ि अर्स्िा एकीन हनु नसक्न ुयसका प्रिखु सिस्या हनु ्।  

३. िनुौिी ििा अर्सि 

र्न ििा जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिा संििर् ि यसको उपयोगिा सिकािी, मनजी ि सािदुाद्धयक िेत्रर्ीि प्रभार्कािी 
सिन्र्य ि सहकायाको र्ािार्िर् मसजाना गने, र्न, र्न्यजन्ि ुलगायि जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिाहरूको संििर्का 
लामग पयााप् ि जनशक्तिको व्यर्स्िा मिलाउने प्रिखु िनुौिी हनु ्। 

र्न ि र्ािार्िर्बीि प्रत्यि सम्बन्ध िहने भएकोले यसको संििर् ि द्धर्कासका लामग नेपाल सिकाि 
सद्धहि द्धर्कासका साझेदािहरूको द्धर्शेष सिोकाि िहन,ु स्िानीय नागरिकहरूको पमन र्न, जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिा 
ििा र्न्यजन्ि ुसंििर् सम्बन्धी िेिना बढ्दै जान,ु रै्ज्ञामनक ििा ददगो र्न व्यर्स्िापन िाफा ि र्निेत्रको 
व्यर्स्िापन हनु ुयसका प्रिखु अर्सिहरू हनु ्।  

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

कर्ाालीको सिदृ्धद्धका लामग र्न िेत्रको ददगो व्यर्स्िापन । 

४.२ लक्ष्य 

र्न िेत्रको व्यर्स्िापन ििा जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिाको प्रर्द्धानद्वािा सिदृ्धद्धिा योगदान प¥ुयाउने। 

४.३ उद्दमेय 

 र्न, र्न्यजन्ि ु ििा  जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिाको संििर् ि प्रर्द्धान गिी सािाक्तजक, आमिाक ििा 
र्ािार्िर्ीय लाभ हामसल गनुा । 

 र्न पैदार्ाििा आधारिि उद्यिहरूको द्धर्कास गनुाका सािै र्न सम्पदाबाट प्राप् ि लाभको 
न्यायोक्तिि द्धर्ििर् गनुा ।  

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. र्न, र्नस्पमि, र्न्यजन्ि ु
ििा जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिाको 
संििर् गने। 

क_ र्न स्रोिको संििर् ि द्धर्कासका लामग सरे्िर् गिी र्न, 
र्नस्पमि, र्न्यजन्ि ुििा जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिाको संििर् कायालाई 
सिक्तन्र्ि ढङ्गले सञ्चालन गरिनेछ । 

ख_ संिक्तिि प्रजािी ििा सम्पदा संििर्को लामग संिक्तिि 
भपूरिमधहरूको स्िापना गरिनेछ । 

ग_ प्रदेशको सिग्र र्न िेत्रको द्धर्कासका लामग नीमि ििा 
संििना मनिाार् गरिनेछ । 

ि_ उपयिु स्िानको ियन गिी बनस्पमि उद्यान ि जीओ पाका  
मनिाार् गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

२. र्न संििर् ििा 
व्यर्स्िापन गने । 

क_ स्िानीय िह, उपभोिा सिूह ि सिोकािर्ाला मनकायहरूको 
सहकायािा र्न िेत्रको संििर् ििा व्यर्स्िापन गरिनेछ ।  

ख_ स्िानीय सिोकािर्ाला नागरिक सिूहहरूलाई र्न िेत्रको 
संििर् ि सम्र्द्धानका लामग सहभागी गिाइनेछ । 

ग_ सािदुाद्धयक, मनजी ििा कृद्धष र्न िेत्र द्धर्स्िािका लामग द्धर्शेष 
कायाक्रि सञ्चालन गरिनेछ ।  

३. र्न िेत्रको िाध्यिबाट 
उद्यि द्धर्कास ििा 
िोजगािीका अर्सिहरू 
मसजाना गने ।    

क_ ददगो ििा रै्ज्ञामनक र्नको व्यर्स्िापनबाट र्न उत्पादन ििा 
उत्पादकत्र्िा र्दृ्धद्ध गरिनेछ।  

ख_ र्निा आधारिि उद्यि सञ्चालनका लामग आर्मयक कच्िा 
पदािा उत्पादनिा जोड ददइनकुा सािै सहमुलयि कजााको 
व्यर्स्िा गरिनेछ ।  

ग_ काठ दाउिा ि गैह्रकाष्ठ र्न पैदार्ािको आपूमिाबाट स्िानीय 
िोजगािी ििा आय आजानका कायाक्रि सञ्चालन गरिनेछ ।  

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

योजना अर्मधिा प्रदेशको र्नले ढाकेको िेत्र ४० प्रमिशि पगुेको हनेुछ । र्न अमिक्रिर् ििा डढेलो 
मनयन्त्रर् भई र्न ििा र्न्यजन्िहुरूको उक्तिि संििर् भएको हनेुछ । र्न्यजन्ि ुििा जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिाको 
सरे्िर् गरि अर्स्िा एकीन भएको हनेुछ । ददगो ििा रै्ज्ञामनक र्नको व्यर्स्िापन िाफा ि र्न 
पैदार्ािको सहज आपूमिा भएको हनेुछ । सािदुाद्धयक, मनजी ििा कृद्धष र्न िेत्रको स्ििोन्नमि भई िोजगािी 
ििा आय आजान बकृ्तध्द भएको हनेुछ । 

 

७.१.६ जमडबटुी 
१.  पषृ्ठभमूि 

कर्ााली प्रदेश जमडबटुीका द्धहसाबले नेपालकै सम्पन्न िेत्र िामनन्छ, यहाुँ दलुाभ ििा औषधीय गरु्ले 
भरिपूर्ा जमडबटुीहरू पाईन्छन ् । द्धर्मभन्न स्रोिअनसुाि यस िेत्रिा करिब ७०० प्रजामिका जमडर्टुीहरू 
िेकडा भएका छन ्भने द्धर्षेशगिी यासाागमु्र्ा, जटािसी, देर्दाि, डालेिकु, लौठसल्ला, द्धर्षिा, क्तििाईिो, 
गचु्छी च्याउ, कुट्की, सगुन्धर्ाल, सिरु्ा, पाुँिऔले, केशि, सेिकक्तिनी, ओखि यस िेत्रका िहत्त्र्पूर्ा 
जमडबटुीहरू हनु ् । कर्ााली प्रदेशको आमिाक सम्बदृ्धद्धको बमलयो आधािको रुपिा िहेको जमडबटुीबाट 
स्िानीयस्िििा िोजगािी सजृना गनुाका सािै िाजश्व सङ्कलन ि व्यापाि व्यर्सायबाट यस प्रदेशको 
अिािन्त्रिा द्धर्शेष योगदान पगु्न सक्दछ ।  

२. प्रिखु सिस्या 
द्धर्स्ििृ अध्ययन अनसुन्धानको अभार्ले यसको परििार् ि गरु्को र्ास्िद्धर्क पद्धहिान हनु नसक्न,ु यसको 
लाभ कर्ाालीले मलन नसक्न,ु अमधकांश जमडबटुीहरू कच्िा पदािाको रुपिा िातै्र मनकासी हनु,ु कमिपय 
बहिुलु्य जमडबटुीहरू त्यसै खेि जान,ु प्राद्धर्मधक रुपिा सही ढङ्गले ि सही सियिा सङ्कलन नगिी 
अपरिपक्र् अर्स्िािा र्ा पनुरुत्पादनको ख्याल नै निाखी सङ्कलन गरिनलेु प्राकृमिक अर्स्िािा िहेका 
जमडबटुीहरूको अत्यामधक दोहन भई लोप हनेु अर्स्िािा पगु्न ुयस िेत्रका प्रिखु सिस्याहरू हनु।् 
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३. िनुौिी ििा अर्सि 

जमडबटुीको खेिी गिी कसिी ददगो रुपिा सहज आपूमिा गना सद्धकन्छ भने्न प्रद्धर्मधको द्धर्कास/पद्धहिान गने, 
हाल सङ्कमलि जमडबटुीहरू प्रशोधन नगिी कच्िा पदािाको रुपिा बाद्धहि मनकासी हनेु गिेकोिा सोलाई 
िोकी स्िानीय स्िििै प्रशोधन हनेु व्यर्स्िा मिलाउने, प्राकृमिक रुपिा उपलव्ध बहिूुल्य ि दलुाभ 
जमडबटुीहरूको संििर् गने प्रिखु िनुौिीहरू हनु ्। 

जमडबटुी संकलन ि यसको व्यर्सायीकिर्बाट यस प्रदेशका नागरिकहरूको जीर्नस्िििा सधुाि गना 
सद्धकने प्रशस्ि आधािहरू उपलब्ध हनु,ु र्ाद्धषाक रुपिा िाजश्व सङ्कलनिा बकृ्तध्द भई र्न िेत्रबाट प्राप् ि कुल 
गाहास््य उत्पादनिा टेर्ा पगु्न,ु भौगोमलक ििा जलर्ायूको द्धर्द्धर्धिाका कािर् िैिाने ि दलुाभ जमडबटुीहरू 
प्रििु िात्रािा उपलब्ध हनु ु ि यसको िाद्धष्ट्रय ििा अन्ििााद्धष्ट्रय बजाििा ठूलो िाग हनु ु यसका िखु्य 
अर्सिहरू हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

जमडबटुी कर्ाालीको सम्र्दृ्धद्ध । 

४.२  लक्ष्य 

जमडबटुीहरूको संििर्, उत्पादन, प्रशोधन ि बजािीकिर् गने ।  

४.३  उद्दमेय 

 प्राकृमिक अर्स्िािा िहेका दलुाभ ििा लोपोन्िखु जमडबटुीहरूको संििर् गनुा । 

 जमडबटुी खेिी ििा द्धर्स्िाि अमभयान कै रूपिा अक्ति बढाई स्िानीय िोजगािीको सङ्ख्या ि 
आयआजानिा बकृ्तध्द गनुा । 

 आधमुनक प्रद्धर्मधको प्रयोग गिी िूल्य शृ्रङ्खला अमभबकृ्तध्द गनुा । 

 जमडबटुी प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गिी कूल गाहास््य उत्पादनिा योगदान ददन ु। 

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. जमडबटुीको पद्धहिान, 
सरे्िर्, संििर् 

ििा व्यर्स्िापन 
गने । 

क_ प्रदेशिा पाईने जमडबटुीहरूको अध्ययन, अनसुन्धान ििा द्धर्कासका 
लामग जमडबदु्धट अनसुन्धान केन्रको स्िापना गरिनेछ । 

ख_ जमडबटुीको सिग्र िूल्य शृ्रङ्खलाहरूको िानक मनधाािर् गिी 
कायाान्र्यन गरिनेछ। 

ग_ बहिुलु्य जमडबटुीहरूलाई लोप हनु नददन द्धर्शेष कायाक्रिहरू 
सञ् िालन गरिनेछ। 

२. जमडबटुी खेिी 
द्धर्स्िाि गने । 

क_ सिदुाय, मनजी ििा कृद्धष र्निा आधारिि र्न िेत्रहरूिा जमडबटुी 
खेिीिा प्रोत्साहन गरिनेछ । 

ख_ जमडबटुी पकेट िेत्र मनधाािर् गरिनेछ । 

ग_ मनजी ििा सार्ाजामनक जग्गािा जमडबटुी खेिीका लामग अमभप्रिेर्ाका 
कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनेछ । 
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ि_ प्राकृमिक अर्स्िािा िहेका जमडबटुीहरूलाई खेिी गनाका लामग 
आधमुनक प्रद्धर्मधको प्रयोग गरिनेछ । 

३. जमडबटुी प्रशोधन 
ििा बजािीकिर् 
गने । 

क_ जमडबटुीिा आधारिि उद्यि द्धर्कास गरि जमडबटुीको िूल्य अमभबकृ्तध्द 
हनेु व्यर्स्िा मिलाइनेछ । 

ख_ जडीबटुीिा आधारिि उत्पादनिा कर्ााली ब्राक्तण्डङ गरिनेछ । 

ग_ जमडबटुीको प्रयोगशाला ििा प्रशोधनको पूर्ााधाि द्धर्कास गरिनेछ। 
 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध  
प्रदेशिा उपलब्ध बहिूुल्य जमडबटुीहरूको उत्पादन बकृ्तध्द गिी व्यार्सायीकिर् गरिएको हनेुछ । 

लोपोन्िखु बहिूुल्य जमडबटुीहरूको पद्धहिान गिी संििर्को व्यर्स्िा गरिएको हनेुछ । जमडबटुी बढी 
उत्पादन हनेु स्िानहरूिा आधमुनक प्रशोधन केन्रहरूको स्िापना भएको हनेुछ । 

 

७.१.७ खानी ििा खमनज सम्पदा  

१. पषृ्ठभमूि 

कर्ााली प्रदेश खानी ििा खमनजका सम्बन्धिा पयााप् ि सम्भार्ना भएिा पमन द्धर्स्ििृ अध्ययन 
अनसुन्धानको अभार्िा परििार् ििा गरु्स्िरियिा सद्धहिको द्धर्स्ििृ भौगमभाक नक्साङ्कन हनु र्ाुँकी नै  
छ । यस प्रदेशिा िािा खानी  दैलेखको जौंिौि ि िगुकुो सामलिाि उपत्यकािा भेद्धटएको छ भने सखेुि 
भेिी नदी ि रुकुिको र्ागेिा सनु भेद्धटएको छ । यस्िै जाजिकोटिा प्रशस्ि िात्रािा टिाालाईन फेला 
पिेको छ । हमु्ला ि दैलेखिा ग्रानाइटको खानी छन ् भने दैलेखिा प्राकृमिक ग्याुँस ि िेलको ठूलो 
सम्भार्ना िहेकोले हाल सो को अन्रे्षर् काया िमलिहेको छ । सखेुििा सनुका अमिरिि िनुढुङ्गाको 
खानी पमन द्धर्द्यिान छ । यसका अमिरिि काइनाईटका लामग कामलकोट, जाजिकोट ििा दैलेख प्रमसद्ध 
छन ्। जमु्लाको िािोपानीिा गन्धक खानी िहेको कुिा पषु्टी भएको छ ।  

२. प्रिखु सिस्या  

यस प्रदेशिा िहेका खानी ििा खमनज पदािाको द्धर्स्ििृ अध्ययन अनसुन्धान हनु नसक्न,ु पद्धहिान 
भइसकेका खानीहरूको पमन उत्खनन ्कायाको िालनीका लामग प्राद्धर्मधक एर्ि ्आमिाक स्रोि साधनहरूको 
किी हनु ुप्रिखु सिस्याको रूपिा िहेका छन ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

खानीहरूको सभेिर् गिी उत्खनन ् काया प्रािम्भ गने, खानी उत्खनन ् गनाको लामग आर्मयक प्रद्धर्मध, 

प्राद्धर्मधक ििा आमिाक स्रोि साधनको व्यर्स्िा गने प्रिखु िनुौिीहरू हनु ्।  

यस प्रदेशको दैलेख क्तजल्लािा िहेको ग्याुँस ििा िेल खानीको अन्रे्षर् गने काया प्रािम्भ हनु ुि प्रदेशको 
द्धर्मभन्न क्तजल्लाहरूिा िहेका खानीहरूको पद्धहिान भएको हनु ुअर्सिका रुपिा िहेका छन ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोँि 

खानी ििा खमनज पदािाहरूको उपयोगबाट आमिाक उन्नमि । 

 



98 

४.२  लक्ष्य 

खानीहरूको उत्खनन ्ििा प्रशोधन गिी बजािीकिर् गिेि आमिाक लाभ प्राप् ि गने । 

४.३  उद्दमेय 

 प्रदेशिा िहेका खानीहरूको अन्रे्षर् गिी त्यसको उत्खनन ्काया प्रािम्भ गनुा । 

 खमनज उद्योगको द्धर्कासका लामग स्र्देशी मनजी िेत्रको पूुँजीलाइा प्रािमिकिा ददइा बैदेक्तशक 
लगानी सिेि मभत्र्याउन ु। 

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. खानी ििा खमनज 
पदािाहरूको अन्रे्षर्, 

संििर् ििा उत्खनन ् 
गने । 

क_ खानी ििा खमनज पदािा सम्बन्धी नीमिगि, संस्िागि ि 
कायाान्र्यन पिलाई सर्ल बनाइनेछ ।  

ख_ प्रदेश मभत्रका खानी ििा खमनज पदािाहरूको अन्रे्षर् 
गरिनेछ ।  

ग_ सम्भाव्य खानीहरूको उत्खनन ्गिी सञ्चालन गरिनेछ । 

२. खानीिा लगानी गना 
लगानीिैत्री र्ािार्िर् 
मसजाना गने । 

क_ खानी ििा खमनज पदािािा लगानी गना आर्मयक भौमिक 
पूर्ााधािको व्यर्स्िा सद्धहि लगानीिैत्री र्ािार्िर् मसजाना 
गरिनेछ ।  

ख_ खमनजजन्य उद्योगहरूको स्िापनाका लामग स्र्देशी मनजी 
िेत्रको लगानीलाई प्रािमिकिा ददने गिी कायाक्रिहरू 
सञ्चालन गरिनेछ । 

ग_ खमनज उद्योगहरूका लामग रै्देक्तशक लगानी पमन मभत्र्याउने 
र्ािार्िर्को प्रयास गरिनेछ ।  

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

खानीहरूको अन्रे्षर् गिी उत्खनन ्काया प्रािम्भ भएको हनेुछ । खानी ििा खमनजजन्य उद्योगहरूको 
स्िापना भएको हनेुछ ।  

 

७.२ उद्योग, र्ाक्तर्ज्य ि आपूमिा 
७.२.१ उद्योग 

१. पषृ्ठभमूि 

आमिाक द्धर्कासको प्रिखु सम्र्ाहकको रुपिा िहेको उद्योग िते्रको द्धर्कास, द्धर्स्िाि ि प्रर्द्धान िामि नै 
यस प्रदेशको आमिाक सिदृ्धद्ध मनभाि िहेको छ । यसका लामग स्रे्दशी मनजी िेत्रका सािै रै्देक्तशक लगानी 
आकद्धषाि गना औद्योमगक पूर्ााधािहरूको द्धर्कास गनुापने देक्तखन्छ । ठूलाका सािै िझौला, लि,ु ििेल ुििा 
साना उद्योगहरूको यिेष्ट प्रर्द्धान हनु सकेिा यसले प्रदेशको गरिबी न्यनुीकिर् गनािा सिेि िहत्त्र्पूर्ा 
योगदान पगु्न जानेछ । औद्योमगक द्धर्कासका िाध्यिबाट िोजगािीको अर्सि मसजाना, मनयााि प्रर्द्धान ििा 
द्धर्देशी िरुा आजान भई उच्ि आमिाक बकृ्तध्दको लक्ष्य हामसल हनु सक्छ । यसैले कर्ााली प्रदेशलाई 
औद्योगीकिर् िफा  उन्िखु गिाई ददगो औद्योमगक द्धर्कास गना आर्मयक छ ।  
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२. प्रिखु सिस्या 
उद्यिशील संस्कृमिको कमि, िामलिलाई उद्यिसुँग आर्द्घ गना नसक्न,ु व्यर्साय सरुु गना आधाि पूुँजीको 
अपयााप् ििा, औद्योमगक उत्पादनहरू लागि प्रमिस्प्रधी ििा गरु्स्ििीय नहनु,ु ििेल ु उद्योग प्रर्द्धानिा 
उल्लेख्य सफलिा हामसल हनु नसक्न,ु औद्योमगक पूर्ााधािको किी हनु,ु ििेल ुउद्योगबाट उत्पाददि र्स्ि ु
बाद्धहिी बजािसुँग प्रमिष्पधाा गना नसक्न ुप्रिखु सिस्याको रुपिा िहेका छन ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सिहरू  

प्रदेशको  औद्योमगक द्धर्कासका लामग पयााप् ि पूर्ााधािको द्धर्कास गने, स्र्देशी मनजी पूुँजीको परििालन ििा 
बैदेशीक लगानीलाई आकद्धषाि गने, लगानीिैत्री र्ािार्िर् मसजाना गने, सञ्चामलि उद्योगहरूलाई िलुनात्िक 
लाभ मलने गिी प्रमिष्पधी बनाउने, खानीहरूको उत्खनन ् ि उपयोग गने, उत्पाददि र्स्ि ु एर्ि ् सेर्ाको 
गरु्स्िि कायि गने, उद्योगलाई आर्मयक कच्िा पदािाको समुनक्तम िििा गने िनुौिीहरू िहेका छन ्। 

प्रदेशमभत्र खानीजन्य ििा जमडर्टुी प्रशोधन उद्योगहरूको ठूलो सम्भार्ना िहन,ु जलद्धर्द्यिु उत्पादनको 
ठूलो सम्भार्ना िहन,ु खलुा अिािन्त्र, सूिना ििा सञ् िाि प्रद्धर्मधको द्धर्स्िाि हदैु जान,ु र्न, क्तशिा, स्र्ास््य 
एर्ि ्पयाटन िेत्रलाई उद्योगसुँग आर्द्घ गिी द्धर्स्िाि गने प्रििु सम्भार्ना हनु ुििा दईु ठूला अिािन्त्र 
भएका मछिेकी िलुकुहरूिा उत्पाददि र्स्िहुरूका लामग बजािको ठूलो सम्भार्ना िहन ु यस िेत्रका 
अर्सिहरू िहेका छन।् 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोँि 

िीव्र आमिाक द्धर्कासका लामग औद्योगीकिर् । 

४.२  लक्ष्य 

प्रदेशको अिािन्त्र सबल बनाउन औद्योमगक द्धर्कास गने  । 

४.३  उद्दमेय 

 प्रदेशको कुल गाहास््य उत्पादनिा उद्योग िेत्रको योगदान बढाउन ु। 

 िोजगाििूलक ि उच्ि प्रमिफलयिु ददगो औधोमगक द्धर्कास गनुा ।  
 लि,ु ििेल,ु िझौला ििा ठूला उद्योगहरूको द्धर्कास ििा द्धर्स्िािबाट कर्ााली प्रदेशको 

अिािन्त्र सृुढढ गिी गरिबी न्यनुीकिर् गनुा ।  

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. उद्योग सम्बन्धी नीमि ििा 
काननुको िजुािा गिी 
लगानीिैत्री र्ािार्िर् 
ियाि गने ।= 

क_ उद्योग ि लगानी सम्बन्धी नीमि ििा काननुलाई आर्मकिा 
अनसुाि िजुािा, परििाजान एर्ि ्कायाान्र्यन गरिनेछ ।  

ख_ उद्योग व्यर्साय स्िापना ििा सञ् िालनिा सहजिा ल्याउन 
प्रर्ालीगि सधुाि गरिनेछ ।  

ग_ सार्ाजमनक, मनजी ि सहकािीको साझेदािीिा औद्योमगक 
द्धर्कासिा जोड ददनकुा सािै सहमुलयि कजााको व्यर्स्िा 
गरिनेछ । 
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२. िलुनात्िक लाभका उद्योग 
व्यर्सायहरूको पद्धहिान 
गिी प्रर्द्धान गने । 

 

क_ प्रदेशका पानीजन्य, खानीजन्य, कृद्धषजन्य, जमडबडुीजन्य, काष्ठ 
पैदार्ािजन्य उद्योगहरूको द्धर्कास गिी आयाि प्रमिस्िापन ि 
मनयााि प्रर्द्धान गरिनेछ ।  

ख_ जडीबटुी, हस्िकला लगायिका कच्िा पदािािा आधारिि 
उद्योगको प्रर्द्धान ििा कर्ााली ब्राक्तण्डङ गरिनेछ । 

ग_ प्राङ्गारिक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गने नीमि मलइनेछ ।  
ि_ खानी ििा खमनजजन्य उद्योगको द्धर्कास गरिनेछ । 

३. उद्योगलाई आर्मयक पने 
पूर्ााधािको द्धर्कास गने । 

 

क_ प्रादेक्तशक औद्योमगक िेत्र ि क्तजल्लािा उद्यि ग्रािहरू स्िापना 
गिी पूर्ााधािको द्धर्कास गरिनेछ । 

ख_ लि,ु ििेल ुििा साना उद्योगको संििर् ि सम्र्द्धान गरिनेछ ।  
ग_ उद्योग धन्दाको द्धर्कास ि द्धर्स्िािका लामग सीप द्धर्कास, 

उद्यिशीलिा द्धर्कास ि  द्धर्त्तीय पहुुँि समुनक्तम िि गरिनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तव्ध 

प्रदेशको कूल गाहास््य उत्पादनिा उद्योग िेत्रको योगदान बकृ्तध्द भई ३२. ६ प्रमिशि पगुेको हनेुछ । 
ठूला उद्योगहरूिा रै्देक्तशक लगानी ििा स्र्देशी मनजी िेत्रको लगानी आकद्धषाि भएको हनेुछ । िझौला, 
साना ििा ििेल ु उद्योगहरूको सङ्ख्यािा अपेिाकृि रुपिा र्दृ्धद्ध भएको हनेुछ । िप औद्योमगक 
िेत्रहरूको स्िापना भएको हनेुछ ।   

 

७.२.२ र्ाक्तर्ज्य ििा आपूमिा 
१. पषृ्ठभमूि 

र्ाक्तर्ज्य ििा आपूमिा िेत्रले आमिाक बकृ्तध्द ि द्धर्कासिा िहत्त्र्पूर्ा भमूिका खेलेको हनु्छ । अन्य िेत्रहरू 
जस्िै र्ाक्तर्ज्य ििा आपूमिाको िेत्रिा पमन यस प्रदेशिा यिेष्ट द्धर्कास हनु बाुँकी िहेको छ । प्रदेशका 
उत्पादनहरूलाई बाह्य बजािसम्ि प¥ुयाइ बढी लाभ मलन ििा आन्िरिक उत्पादनहरूले नपगु िागको 
आपूमिाका लामग द्धर्शेष व्यर्स्िाहरूको आर्मयकिा िहेको छ । अद्धहले पमन यो प्रदेशको आन्िरिक िाग 
बाह्य उत्पादनिै मनभाि िहेको छ । कृद्धष उत्पादन बढाई आत्िमनभाििालाई समुनक्तम िि गना िातै्र होइन 
अन्य औद्योमगक उत्पादनिा पमन यो प्रदेश पमछ पिेको छ । िसिा र्ाक्तर्ज्य ििा आपूमिाको िेत्रिा द्धर्शेष 
ध्यान प¥ुयाउन आर्मयक देक्तखन्छ । 

२.  प्रिखु सिस्या 
प्रदेशिा िाग ि आपूमिाका बीि सन्िलुन कायि नहनु,ु कृद्धष िेत्रलाई व्यार्सायीकिर् गना नसक्न,ु कृद्धष 
उत्पादन ििा उत्पादकत्त्र् न्यनु भई कृद्धषजन्य उपजको आयाि बकृ्तध्द हनु,ु मनयाािजन्य िलुनात्िक ििा 
प्रमिष्पधी लाभका र्स्ि ु सेर्ाको अपेक्तिि द्धर्कास ि िूल्य अमभर्दृ्धद्घ हनु नसक्न,ु आन्िरिक उत्पादन ि 
मनयाािभन्दा उपभोगिूखी आयाििफा  मनजी िेत्रको लगानी केक्तन्रि हनु ु ि मनयााििा कच्िा पदािा ि  
प्रािमिक र्स्िकुो र्िास्र् िहन ुसिस्याहरू हनु ्।  
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३.  िनुौिी ििा अर्सि 

कदठन भौगोमलक अर्स्िा ि यािायाि सञ् जालको किीका कािर्ले प्रदेशका सरै् स्िानहरूिा िाग 
अनसुािको आपूमिा व्यर्स्िा मिलाउने, िलुनात्िक लाभको िेत्रिा लगानी केक्तन्रि गने, आयाि मनयाािबीि 
सन्िलुन कायि गने िनुौिी िहेको छ ।  

जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिाको प्रििुिाको कािर् द्धर्मभन्न प्रजािीका र्नस्पमिसुँग सम्बक्तन्धि एर्ि ्जलद्धर्द्यिुको मनयाािको 
िाध्यिबाट लाभ मलन सद्धकने प्रदेशको प्रििु सिभ्ार्ना िहन,ु जडीबटुी प्रशोधन काया ि उच्ि िूल्यका पर्ािीय 

कृद्धषजन्य उत्पादन र्ढाउन सद्धकने सिभ्ार्ना िहन ुििा खमनजिा आधारिि उद्योगको िाध्यिबाट प्रदेशको 
मनयााि व्यापाि बढाउन सद्धकने अर्सिका रुपिा िहेका छन ्।   

४.  सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोँि 

नाफािूलक प्रदेश व्यापाि ििा सर्ासलुभ ि समुनक्तम िि आपूमिा व्यर्स्िा । 

४.२  लक्ष्य 

नाफािूलक प्रदेश व्यापािबाट आमिाक सिदृ्धद्धिा योगदान ददने ि आपूमिालाई सर्ासलुभ ि समुनक्तम िि  
बनाउने ।  

४.३  उद्दमेय 

 आधािभिू उपभोगका र्स्िहुरू ि िलुनात्िक रुपिा लाभका मनयाािजन्य र्स्ि ु ििा सेर्ाको 
उत्पादन बकृ्तध्द गिी व्यापाि बढाउन ु। 

 आपूमिा व्यर्स्िालाई सहज, सिल ि सृुढढ बनाई सर्ासलुभ आपूमिा समुनक्तम िि गनुा ।  

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. िलुनात्िक लाभका 
मनयाािजन्य र्स्ि ुििा 
सेर्ाको उत्पादन र्दृ्धद्ध गिी 
ब्यापाि बढाउने । 

क_ उत्पादनिा द्धर्द्धर्धीकिर् ि उत्पादकत्त्र्िा बकृ्तध्द गरिनेछ ।  
ख_ कर्ााली ब्रान्डसुँगसुँगै ब्यापाि सम्बद्ध बौद्धद्धक सम्पत्ती 

सम्बन्धी अमधकािको संििर् ि प्रर्द्धान गरिनेछ ।  
ग_ उत्पाददि र्स्ि ुििा सेर्ाको बजारिकिर् गरिनेछ । 

२. आर्मयक पूर्ााधाि द्धर्कास 
गिी उत्पाददि र्स्िहुरू 
बजािसम्ि प¥ुयाउने । 

क_ स्िानीय उत्पादनको द्धर्कास ि भण्डािर्को लामग आर्मयक 
पूर्ााधािको द्धर्कास गरिनेछ ।  

ख_ स्िानीय उत्पादनहरूको बजाि प्रर्ाद्धन गरिनेछ । 

३. नीमिगि सधुाि गने । क_ सङ  िीय नीमि अनरुुप व्यापाि, र्ाक्तर्ज्य सम्बन्धी नीमि ियाि 
गरिनेछ ।  

ख_ नीमि मनयिको कायाान्र्यनलाई प्रभार्कािी बनाइनेछ । 

४. आपूमिा प्रर्ाली सृुढढ गने । क_ खाद्यान्न ििा अमिआर्मयक बस्िकुो आपूमिा समुनक्तम िििाका 
लामग आपूमिासुँग सम्बद्ध मनकायहरूको पनुसंििना गिी 
सृुढढ गरिनेछ । 

ख_ आपूमिाको अनगुिन प्रर्ाली द्धर्कास गरिनेछ । 



102 

िर्नीमि कायानीमि 

ग_ एकीकृि जाुँि िौकी ििा क्र्ािेन्टाईन सेर्ाको लामग 
आर्मयक व्यर्स्िा गरिनेछ । 

ि_ आपूमिा व्यर्स्िालाई सहज बनाउन ि आपिकालीन 
आपूमिाका लामग स्िानीय भण्डािर् िििाको द्धर्स्िाि 
गरिनेछ ।  

५.  अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

प्रदेशको मनयााि व्यापाििा बकृ्तध्द हनुकुा सािै आपूमिा व्यर्स्िा सिल, सहज ि सृुढढ भएको हनेुछ ।  
 

७.३ पयाटन द्धर्कास 

१. पषृ्ठभमूि 

प्राकृमिक सम्पदा, जैद्धर्क एर्ि ् र्ािार्िर्ीय द्धर्द्धर्धिाले भिपिु, प्राग ऐमिहामसक संस्कृमि बोकेको ििा 
धामिाक िहत्त्र्का स्िलहरू सिेि िहेको कर्ााली प्रदेशिा पयाटन द्धर्कासको प्रििु सम्भार्ना िहेको छ । 
िि िोिै सङ्ख्याको ििेल ुपयाटन, धामिाक पयाटन ि उच्ि द्धहिाली भागिा द्धर्देशी नागरिकहरूबाट हनेु पद 
यात्रा ििा िाद्धष्ट्रय मनकुञ् जको केही पयाटकीय गमिद्धर्मधिा िात्र प्रदेशको पयाटन खकु्तम्िएको छ । धामिाक 
ििा सांस्कृमिक पयाटन, िनोिञ् जनात्िक पयाटन, कृद्धष पयाटन, पयाा-पयाटन, पदयात्रा ििा साहमसक 
पयाटन प्रदेशको पयाटन द्धर्कासको प्रिखु सम्बाहक हनु सक्छन ् । त्यसैगिी अनसुन्धानात्िक पयाटन 
खासगिी बोन धिाको खोज, नेपाली भाषाको उत्पत्ती लगायि अन्य धेिै सिूदायहरूको िाल-िलन, िहन-

सहन आदद पमन पयाटकीय आकषार्का केन्र हनु सक्छन ्। प्रदेशको प्रिखु पयाटकीय स्िानहरूिा शे 
फोक्सनु्डो, क्तशजा उपत्यका, िािा िाल, पञ्चकोशी ज्र्ाला िेत्र, काुँके्रद्धर्हाि, र्लुर्लेु िाल, स्याप ुा िाल, 
कुद्धपण्डे िाल, दधेु दह, मत्रपिुा सनु्दिी िक्तन्दि, खाप ुानाि, छायाुँनाि, िन्दननाि, डडुलु िैत्य, मलिी 
उपत्यका, उच्ि द्धहिाली पद यात्रा (ग्रटे द्धहिालयन िेल), पिाल  झिना, र्मडिामलका, ्यू दलुा, खलङ्गा 
दिबाि िेत्र, कोट गढी, पञ् िदेर्ल, गोिािकोट, जाजिुा दह आदद हनु ्।  

2. प्रिखु सिस्या 
पयाटकीय पूर्ााधािहरूको किी हनु,ु मनयमिि हर्ाई सेर्ाको किी िहनु,ु पयाटकीय गन्िब्यहरूको उक्तिि 
संििर् ििा प्रर्द्धान नहनु,ु िाद्धष्ट्रय ििा अन्ििााद्धष्ट्रय स्िििा कर्ााली िेत्रका पयाटकीय गन्िब्यहरूको प्रिाि 
प्रसाि नहनु ुपयाटन िेत्रका प्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अर्सि 

पयाटकीय गन्िव्यको द्धर्द्धर्धीकिर् गदै नयाुँ पयाटकीय स्िल ि उपजहरूको पद्धहिान गने, पयाटकीय 
पूर्ााधािहरूको द्धर्कास गिी पयाटन उद्योगलाई प्रदेश ििा सिग्र िाष्ट्रको अिािन्त्रको एक प्रिखु आधािको 
रुपिा स्िाद्धपि गने, पद्धहिान भएका पयाटकीय गन्िव्यहरूसम्ि पयाटकहरूको सहज पहुुँिको प्रर्न्ध 
मिलाउने, पयाटकहरूको स्र्ास््य ििा व्यक्तिगि सिुिाका लामग उक्तिि प्रर्न्ध मिलाउने, प्रािीन 
पिुािाक्तत्त्र्क सम्पदाहरूको बढ्दो अमिक्रिर् िोक्ने, पयााप् ि पयाटकीय सूिनाको व्यर्स्िा गने, हर्ाई 
सेर्ालाई िप भिपदो बनाउने, पयाटन िेत्रिा दि जनशक्तिको पयााप् ििा समुनक्तम िि गने, पयाटकीय पूर्ााधाि 
द्धर्कासिा मनजी िेत्रको लगानी आकद्धषाि गने यस िेत्रका िनुौिीहरू हनु ्। 
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पयाटकीय िेत्रहरूको ृढद्धष्टकोर्ले भक्तजानल्याण्डका रुपिा परिक्तिि कर्ाालीिा असङ्ख्य पयाटकीय िते्रहरूको 
अर्क्तस्िि िहन,ु नयाुँ-नयाुँ पयाटकीय गन्िव्यहरूको पद्धहिान ििा द्धर्कास हदैु जान,ु द्धर्श्व सिदुाय साि ु
प्राकृमिक ििा आध्याक्तत्िक छटायिु पयाटकीय िेत्रहरूको प्रदेशको रुपिा परिक्तिि हनु,ु यस िेत्रलाई 
पयाटकीय हबको रुपिा स्िाद्धपि गना संिीय सिकाि, प्रदेश सिकाि ििा स्िानीय सिकािले प्रािमिकिा 
ददन,ु पूर्ााधािहरूको द्धर्कास िीव्र रुपिा हदैु जान,ु प्रदेशिा द्धर्मभन्न साि प्रकािका पयाटकीय उपजहरूको 
पद्धहिान हनु,ु मनजी िेत्रको लगानी बकृ्तध्द हनु ुअर्सिका रुपिा िहेका छन ्।  

४.  सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोँि 

संसािको गन्िव्य नेपाल ि नेपालको गन्िव्य कर्ााली । 

४.२  लक्ष्य 

गरु्स्ििीय पयाटन पूर्ााधाि ि सेर्ाको द्धर्स्िाि गिी यस िेत्रलाई आमिाक उन्नमिको एक प्रिखु 
आधािका रुपिा द्धर्कास गने। 

४.३  उद्दमेय 

 आन्िरिक ििा बाह्य कर्ााली पयाटकीय सद्धका टको द्धर्कास गनुा । 

 कर्ााली प्रदेशलाई सिुक्तिि, गरु्स्ििीय ि आकषाक पयाटनिैत्री केन्रको रुपिा द्धर्कास गनुा । 

 पयाटकीय िेत्रलाई कर्ााली प्रदेशको अिािन्त्रको एक प्रिखु आधािको रुपिा द्धर्कास गनुा । 

4.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. कर्ााली प्रदेशलाई सिुक्तिि ि 
आकषाक पयाटकीय गन्िव्यको 
रुपिा द्धर्कास गने । 

क_ पयाटन प्रर्द्धानका लामग गरुुयोजना मनिाार् गिी लाग ु
गरिनेछ ।  

ख_ देशव्यापी रुपिा ििा अन्ििााद्धष्ट्रय जगििा सिेि पयाटन 
प्रिाि प्रसाि गरिनेछ । 

ग_ गिी छल्ने पयाटकलाई ध्यानिा िाक्तख पहाडी शीिल 
आिाि िेत्र लगायि िानर् मनमिाि पयाटकीय संििना 
द्धर्कास  गरिनेछ । 

२. गरु्स्ििीय पयाटकीय सेर्ा 
सदु्धर्धाको द्धर्स्िाि गिी 
पयाटकको बसाइ लम्ब्याउने । 

क_ पयाटकीय सेर्ाका लामग पूर्ााधािको मनिाार् ििा 
सृुढढीकिर् गरिनेछ।  

ख_ पयाटकीय उपजलाई स्िानीय स्िििा लाभ मलन सक्ने 
गिी द्धर्स्िाि ि द्धर्द्धर्मधकिर् गरिनेछ ।  

ग_ िनोिञ्जनात्िक ििा साहमसक पयाटनको द्धर्कास 
गरिनेछ । 

३. सनुौलो मत्रभजु ि सनुौलो 
मसद्धक्रको अर्धािर्ा अनरुुप 
पयाटन पूर्ााधािको द्धर्कास ि 
द्धर्स्िाि   गने ।  

क_ प्रदेश िाजधानी देक्तख भेिी करिडोि हदैु शे-

फोक्सणु्डोसम्ि, कर्ााली करिडोि हुुँदै िािा, जमु्ला ििा 
िानसिोर्ि कैलाशसम्ि जाने ि द्धहिालयन ग्रटे िेललाई 
जोड्ने गिी पयाटकीय पूर्ााधािको द्धर्कास गरिनेछ ।  
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ख_ र्ीिेन्रनगि सखेुिदेक्तख द्धहल्सा हुुँदै कैलाश िानसिोर्ि 
िेत्र जाने पयाटकीय  पूर्ााधाि द्धर्कास गरिनेछ ।  

ग_ प्रदेशका िखु्य पयाटकीय द्धर्न्दकुा रुपिा ि यससुँग 
जोमडएका द्धर्मभन्न क्तजल्लाका पयाटकीय स्िलहरूलाई 
उपकेन्रका रुपिा द्धर्कास गिी बजािीकिर् गरिनेछ ।  

ि_ पयाटकीय स्िलहरूको ददगो व्यर्स्िापनिा जोड  
ददइनेछ । 

४. धामिाक पयाटनको द्धर्स्िाि 
गने।  

क_ प्रदेशिा िहेका धामिाक शक्ति द्धपठहरूलाई जोड्ने गिी 
क्तशर्पि ि बदु्ध धिासुँग सम्बक्तन्धि सम्पदाहरूलाई 
जोड्नेगिी बौद्धपिको द्धर्कास गरिनेछ ।   

ख_ पयाटकीय िहत्त्र्का स्िानीय धामिाक स्िलहरूको 
पद्धहिान गिी द्धर्कास गरिनेछ ।  

५.  अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

प्रदेशको पयाटकीय पूर्ााधािहरूको पयााप् ि द्धर्कास भई पयाटक आर्ागिन सङ्ख्यािा उल्लेख्य बकृ्तध्द भएको 
हनेुछ । अिािन्त्रिा पयाटन िेत्रले प¥ुयाउने योगदानिा बकृ्तध्द भएको हनेुछ । 

 

७.४ मनजी िते्र 

१. पषृ्ठभमूि 

देशको आमिाक द्धर्कासिा मनजी िेत्रको अहं भमूिका िहदै आएको छ । िलुकुको पन्रौँ योजनाले ५८ 
प्रमिसि भन्दा बढी लगानी मनजी िेत्रबाटै हनेु अनिुान गिेको छ  भने कर्ााली प्रदेशको प्रस्ििु प्रिि 
पञ्चर्षीय योजनािा ४२.६ प्रमिशि लगानी मनजी िेत्रबाट हनेु प्रिेपर् गरिएको छ । िसिा यहाुँ पमन 
मनजी िेत्रलाई प्रदेश द्धर्कासको एक प्रिखु सम्र्ाहकको रुपिा स्िान ददइएको छ । यस प्रदेशको पूर्ााधाि 
द्धर्कासको अर्स्िा सन्िोषजनक नभएको हुुँदा यहाुँ बाह्य मनजी िेत्रको लगानी आर्मयक िात्रािा मभमत्रन 
सद्धकिहेको छैन । आन्िरिक द्धर्द्यिु उत्पादनिा बकृ्तध्द गनुाका सािै िप आर्मयक पूर्ााधािहरूको द्धर्कास 
गना सद्धकएिा प्रदेशको आमिाक द्धर्कासिा मनजी िेत्रको सहभामगिा उत्साहप्रदरुपिा बढन जाने छ । 
प्रदेशको िीब्र द्धर्कासको लक्ष्य हामसल गनाका लामग आन्िरिक ििा र्ाह् य मनजी िेत्रको लगानी 
मभत्र्याउनका लामग उत्प्रिेक र्ािार्िर् मनिाार् गनुा पने हनु्छ । यसका लामग प्रदेशले सदु्धर्धा ििा 
सहमुलयिका प्याकेज सद्धहिका नीमि ििा काननुहरूको मनिाार् गिी मनजी िेत्रको द्धर्म र्ास हामसल गना 
जरुिी छ ।  

2. प्रिखु सिस्या 
प्रदेशको मनजी िेत्र सम्र्न्धी नीमि ििा काननु िजुािा भई नसक्नाले र्ाह  य मनजी िेत्रलाई आकद्धषाि गने 
र्ािार्िर् ियाि नहनु,ु आन्िरिक मनजी िेत्रको प्रमिस्पमधा िििाको द्धर्कास भई नसक्न,ु प्रदेशिा मनजी 
िेत्रको लगानीका लामग आर्मयक पूर्ााधािहरूको कमि हनु,ु आन्िरिक बजाि सानो हनु ु ििा र्ाह  य 
बजािको पहुुँििा कमि हनु,ु आर्मयक दि जनशक्तिको आपूमिािा कमि हनु ुयस प्रदेशको मनजी िेत्रसुँग 
सम्बक्तन्धि प्रिखु सिस्याहरू हनु ्।  



105 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

आर्मयक नीमि ििा काननुहरू िजुािा ििा भौमिक पूर्ााधािहरूको द्धर्कास गिी लगानीिैत्री र्ािार्िर् 
बनाउन,ु प्रदेश मभत्रका मनजी िते्रको प्रमिस्पमधा िििा बढाउन,ु मनजी िेत्रको लगानीलाई उत्पादनिूलक 
उद्योग िफा  केक्तन्रि गनुा ििा र्ाह  य मनजी िेत्रको लगानी मभत्र्याउन ुिनुौमिपूर्ा िहेका छन ्।  

प्रदेशिा पूर्ााधािको द्धर्कास पद्धहलो प्रािमिकिािा िहन,ु लगानीिैत्री नीमि ििा काननु मनिाार्िा प्रदेश 
सिकाि प्रमिर्द्ध िहन,ु िाजनैमिक क्तस्िििा िहन,ु प्रदेशिा जलद्धर्द्यिु, खानीजन्य, जमडबटुी ििा पयाटनिा 
मनजी िेत्रको लगानीको अपाि सिभ्ार्नाहरू िहन ुप्रिखु अर्सिहरू हनु ्।  

४.  सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोँि 

मनजी िेत्रको प्रर्द्धान, प्रदेश सिदृ्धद्धको आधाि । 

४.२  लक्ष्य 

प्रदेशिा लगानी िैत्री र्ािार्िर् बनाई स्र्देशी ििा द्धर्देशी मनजी िेत्रलाई आकद्धषाि गने । 

४.३  उद्दमेय 

 मनजी िेत्रिकु्तख नीमि ििा काननुको मनिाार् गनुा, 
 पूर्ााधािहरूको रिु द्धर्कास गिी मनजी िेत्रको लगानीका लामग सहज र्ािार्िर् बनाउन,ु 

 मनजी िेत्रको प्रमिष्पधी िििा अमभबकृ्तध्दका लामग द्धर्शेष सहमुलयि प्रदान गनुा, 

4.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. मनजी िेत्रिकु्तख नीमि ििा 
काननु बनाई मनजी िेत्रको 
द्धर्श्वास हामसल गने । 

क_ प्रदेशको औद्योमगक ििा पूर्ााधाि द्धर्कासिा सिेि 
मनजी िेत्रलाई आकद्धषाि गने गिी नीमि ििा 
काननुको िजुािा गरिनेछ ।  

ख_ बाह्य ठूला लगानीकिााहरूलाई प्रदेशिा लगानी गना 
उत्प्ररेिि गरिनेछ ।  

२. मनजी िेत्रलाई ध्यानिा िाक्तख 
आर्मयक पूर्ााधािको द्धर्कास 
ििा व्यर्स्िा   गने ।  

क_ प्रदेशिा सडक, द्धर्द्यिु, औद्योमगक िेत्रहरूको 
द्धर्स्िाि लगायिका मनजी िेत्रको लगानीका लामग 
आर्मयक पने पूर्ााधािहरूको मछटो द्धर्कास 
गरिनेछ ।  

ख_ उद्योग स्िापनाका लामग आर्मयक जग्गाको 
व्यर्स्िा मिलाइनेछ।  

ग_ उद्योगको लामग िाद्धहने दि जनशक्तिको लामग 
िामलि कायाक्रिहरू सञ्चालन गरिनेछन ्।  

३. आन्िरिक मनजी िेत्रको िििा 
द्धर्कासका कायाक्रिहरू 
सञ्चालन    गने ।  

क_ प्रदेश मभत्रका मनजी िेत्रको िििा द्धर्कासका 
आर्मयकिाहरू पद्धहिान गिी सो आर्मयकिा 
परिपूमिा गने कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनेछन ्। 



106 

िर्नीमि कायानीमि 

ख_ सार्ाजमनक िेत्र, सहकािी िेत्र एर्ि ् सािदुाद्धयक 
िेत्रसुँFग मनजी िेत्रको सहकाया हनेु व्यर्स्िा 
मिलाइनेछ । 

ग_ मनजी िेत्रलाई आर्मयक पने पूुँजी ि प्रद्धर्मधका 
लामग िाद्धष्ट्रय ििा अन्ििााद्धष्ट्रय द्धर्त्तीय 
मनकायहरूसुँग सिन्र्य गरिनेछ ।   

४. बहृि आयोजनाहरूिा 
अन्िििाद्धष्ट्रय लगानी मभत्र्याउन 
द्धर्शेष पहल  
गने ।  

क_ द्धर्कासका साझेदािहरू ििा गैि आर्ासीय 
नेपालीहरुसुँगको सहकायािा प्रदेशिा लगानी 
सम्िेलनको आयोजना गिी र्हृि आयोजनाहरूका 
लामग अन्िििाद्धष्ट्रय मनजी िेत्रको लगानी मभत्र्याउन 
द्धर्शेष पहल गरिनेछ ।  

 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

मनजी िेत्रसुँग सम्र्क्तन्धि प्रदेशको नीमि ििा काननु िजुािा भई लगानी मभत्र्याउने र्ािार्िर् ियाि भएको 
हनेुछ । प्रदेशको मनजी िेत्रको िििा अमभर्दृ्धद्धका कायाक्रिहरू सञ् िालन भएको हनेुछ । सार्ाजमनक 
िेत्र, मनजी िेत्र, सहकािी िेत्र ििा सािदुाद्धयक िेत्रसुँगको सहकायािा प्रदेशिा पूर्ााधाि द्धर्कास, औद्योमगक 
द्धर्कास, कृद्धष, पयाटन ििा सेर्ा िेत्रिा लगानी अमभर्दृ्धद्ध भएको हनेुछ । द्धर्कासका साझेदािहरू ििा गैि 
आर्ासीय नेपालीहरूसुँगको सहकायािा लगानी सम्िेलनको आयोजना भई बहृि आयोजनाहरूिा रै्देक्तशक 
लगानी अमभबकृ्तध्द भएको हनेुछ ।  
 

७.५ सहकािी िते्र  

1. पषृ्ठभमूि 
संद्धर्धानिा सहकािी िेत्रलाई अिािन्त्रका िीन खम्बा िध्ये एक िामनएको छ । सहकािी िेत्रले छरिएि 
िहेको श्रि, सीप, प्रद्धर्मध ि पूुँजीलाई एकमत्रि गिी उत्पादन ि उत्पादकत्त्र् बकृ्तध्द िाफा ि िोजगािी मसजाना 
गिी प्रदेशको सिग्र आमिाक द्धर्कासिा योगदान गना सक्दछ। हाल प्रदेशिा 321 ि स्िानीय िहहरूिा 
2100 सहकािी संस्िाहरू आर्द्ध िहेका छन ् । सहकािी संस्िाहरूको प्रभार्कािी परििालन िाफा ि 
सीिान्िकृि सिदुायको सशक् िीकिर्, द्धर्त्तीय पहुुँििा बकृ्तध्द, उद्यिशीलिाको द्धर्कासका सािै गरिबी 
मनर्ािर्िा पमन ठोस योगदान पगु्न जाने देक्तखन्छ ।िसिा योजनाले प्रदेशको सािाक्तजक आमिाक द्धर्कासिा 
सहकािी िेत्रको सम्भार्नाहरूको उच्ििि उपयोगिा जोड ददनेछ ।   

2.  प्रिखु सिस्या 
प्रदेशिा अपेक्तिि रुपिा सहकािी क्तशिा ि िेिनाको द्धर्स्िाि हनु नसक्न,ु कमिपय सहकािी संस्िाहरूले 
सहकािीको िूल्य िान्यिा, मसद्धान्ि प्रभार्कािी रुपिा अनसुिर् गना नसकेको देक्तखन,ु सहकािी संस्िा 
व्यार्साद्धयक, उत्पादनिूलक ि िोजगािीिूलक भन्दा बिि ििा ऋर्को कािोर्ाििा िात्र केक्तन्रि हनु ु
िखु्य सिस्याहरू हनु ्।  

 



107 

3.  िनुौिी ििा अर्सि 

सहकािी िूल्य िान्यिा, मसद्धान्ि अनरुुपको सहकािी संस्िाको सञ् िालन गनुा, सहकािीलाई द्धर्पन्न ििा 
न्यून आय भएका र्गािा द्धर्स्िाि गनुा, सहकािी सम्बन्धी ऐन, काननुको प्रभार्कािी कायाान्र्यन गनुा, 
आमिाक रुपिा द्धर्पन्न ििा सीिान्िकृि र्गािा सहकािीको सेर्ा द्धर्स्िाि गनुा, सहकािी िेत्रलाई सािाक्तजक 
सिुिाको आधािको रुपिा स्िाद्धपि गनुा यसका िनुौिीहरू हनु ्। 

सहकािीलाई िाद्धष्ट्रय अिािन्त्रको एक बमलयो आधािको रुपिा मलइन,ु सहकािीलाई स्र्ायत्त रूपिा काि 
गना सक्ने अमधकाि िाज्यले प्रदान गनुा, कृद्धष उत्पादनका िूल्य शङृ् खलािा सहकािी संस्िाहरूलाई आर्द्ध 
गदै लैजाने सम्भार्ना िहन,ु सहकािी आन्दोलनिा िद्धहला ििा द्धर्पन्न र्गाको पहुुँि स्िाद्धपि हनेु खालका 
कायाक्रिहरू सञ् िालन हनु ुयसका अर्सिहरू हनु ्। 

४.  सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

4.1  सोँि 

आमिाक सिनु्नमिका लामग ददगो सहकािी द्धर्कास। 

4.2  लक्ष्य 

छरिएि िहेको स्िानीय श्रि, सीप, स्रोि ि पूुँजीको अमधकिि ् परििालनद्बािा सहकािीलाई 
अिािन्त्रको एक सबल खम्बाको रुपिा द्धर्कास गिी प्रदेशको आमिाक ि सािाक्तजक द्धर्कासिा 
योगदान प¥ुयाउने । 

4.3  उद्दमेय 

 सहकािी िाफा ि िोजगािी मसजाना ििा गरिबी मनर्ािर् गनुा । 

 सहकािी संस्िा िाफा ि स्िानीय उत्पादनलाई द्धर्द्धर्धीकिर्, बजािीकिर् गिी आमिाक 
आत्िमनभाििा कायि गनुा । 

 सहकािी िूल्य, िान्यिा, मसद्धान्िका आधाििा सहकािी संस्िा स्िापना गिी पािस्परिक ि 
स्र्ार्लम्बन संस्कािको द्धर्कास गनुा । 

4.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

1. सहकािी क्तशिा ि 
सूिनाको िाध्यिबाट 
सहकािीको संस्िागि 
द्धर्कासका लामग िििा 
अमभबकृ्तध्द गने । 

क) सहकािीको िूल्य, िान्यिा ि मसद्धान्िको पालना गने 
व्यर्स्िालाई कायाान्र्यन गना सहकािी संस्िाहरूलाई उत्प्ररेिि 
गरिनेछ। 

ख) सहकािी क्तशिा ि सूिनालाई व्यापक ि प्रभार्कािी बनाइ 
संस्िाको व्यर्स्िापन िििा, सदस्य एर्ि ्सञ् िालकहरूलाई 
सिि ि योग्य र्नाईनेछ। 

ग) आि सञ्चािका िाध्यिहरूर्ाट सहकािी सम्बन्धी 
जनिेिनािूलक सािग्री प्रकाशन प्रसािर् गरिनेछ। 

ि) सहकािी क्तशिालाई द्धर्धालयका पाठ्यक्रििा सिारे्श गने 
व्यर्स्िा मिलाई सहकािीको लामग आर्मयक पने दि 
जनशक्ति ियाि हनु सक्ने अर्स्िा मसजाना गरिनेछ। 
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िर्नीमि कायानीमि 

ङ) प्रदेशस्िि ि स्िानीय िहिा सहकािी सूिना केन्र स्िापना 
गिी सहकािी सम्र्न्धी सूिना सम्प्रषेर् कायालाई प्रभार्कािी 
बनाइनेछ। 

2. आि नागरिकहरूको 
जीर्नस्िििा सधुाि 
ल्याउन सहकािीको पहुुँि 
अमभबकृ्तध्द गने । 

क) िद्धहला, गरिब ििा द्धर्पन्न र्गा, अपाङ्ग, सीिान्िकृि, भमूिहीन 
ििा पमछपिेका र्गाहरूलाई सहकािी संस्िािा आर्द्ध गिाई 
सहकािी िमु्िी कोष िाफा ि उनीहरूको आमिाक ि सािाक्तजक 
स्िि सधुाि गरिनेछ। 

ख) लक्तिि र्गाहरूलाई द्धर्शेष प्रामििकिा ददई सहकािी िाफा ि 
उद्यि ििा उद्योग प्रबाधन गना  व्यार्साद्धयक ििा सीपिूलक 
िामलि प्रदान गने व्यर्स्िा मिलाइनेछ। 

ग) भमूिहीन ििा साना द्धकसानहरूलाई सहकािी खेिी गना 
उपयोगिा नआएका सिकािी ििा सार्ाजामनक जग्गा मलजिा 
उपलब्ध गिाउने व्यर्स्िा मिलाईनेछ। 

३. सरै् प्रकािका 
व्यार्सायीहरूलाई 
सहकािीिा आर्द्ध गिी 
यस िेत्रलाई गरु्स्ििीय, 
प्रमिष्पधी एर्ि ्प्रभार्कािी 
बनाउने । 

क) सहकािीलाई उद्यिमसलिा द्धर्कास ि नर्प्रर्िानको 
सम्र्ाहकको रुपिा स्िाद्धपि गरिनेछ ।  

ख) मनजी, सार्ाजमनक ि सहकािी िते्र बीि अन्ििसम्र्न्ध द्धर्कास 
गदै साझेदािी उद्योग, व्यर्सायको सञ्चालन गने प्रारुप ियाि 
गरिनेछ ।   

ग) कृद्धष िेत्रको आधमुनकीकिर् ि व्यर्सायीकिर्का लामग 
सहकािी संस्िाहरूलाई प्रोत्साहन सद्धहि परििालन गरिनेछ ।  

ि) सहकािी िेत्रको द्धर्कासका लामग न्यनु हनेु पूुँजी परिपूमिा गना 
आर्मयक सिन्र्य गरिनेछ ।  

ङ) सहकािी संस्िाहरूको उत्पादनलाई बजािीकिर् गना प्रदेश 
सिकाि, स्िानीय िह ि मनजी िेत्र सिेिसुँगको साझेदािीिा 
आर्मयक पूर्ााधािको मनिाार् ि सञ् िालन गरिनेछ ।  

५.  अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

यस प्रदेशका सरै् सहकािी संस्िाहरू आफ्नो िूल्य िान्यिा, मसद्धान्ि अनरुुप सञ्चालन भएको हनेुछन ्। 
प्रदेशिा सहकािी संस्िाहरूको सङ्ख्यािा उल्लेख्य बकृ्तध्द भएको हनेुछ ििा सिग्र अिािन्त्रिा सहकािी 
िेत्रले प¥ुयाउने योगदानिा बकृ्तध्द भएको हनेुछ । 
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परिच्छेद-८ 

शणवतत सुिक्षण, सुशणसन ि भ्रष्टणचणि वनयतत्रर् 

८.१ शाक्तन्ि सिुिा ि सवु्यर्स्िा 
१. पषृ्ठभमूि 

शाक्तन्ि सिुिा बहआुयामिक, संरे्दनशील ि गमिशील द्धर्षय भएकाले सािाक्तजक, धामिाक, सांस्कृमिक, 
आमिाक, िाजनीमिक एर्ि ् भौगोमलक अर्स्िाको िहत्त्र्पूर्ा भमूिका िहेको हनु्छ । शाक्तन्ि सिुिा ि 
सवु्यर्स्िा द्धर्कास प्रशासनको पमन पूर्ा शिा हो । नागरिकको जीउ-धन ि स्र्िन्त्रिाको संििर् ििा 
द्धर्कास मनिाार्का कायाहरूको मनर्ााध कायाान्र्यनका लामग अनकूुल ि द्धर्म र्सनीय र्ािार्िर् ियाि गना 
शाक्तन्ि सिुिा ि सवु्यर्स्िाको प्रभार्कािी प्रर्न्ध मिलाउन ुपने हनु्छ । सशुासन, िानर् अमधकाि, सिि 
सिुिा संयन्त्र, सर्ल अनसुन्धान प्रर्ाली ि नागरिक क्तशिा जस्िा पिहरू प्रभार्कािी सिुिा व्यर्स्िाका 
आधािस्िम्भ हनु ्। शाक्तन्िपूर्ा, न्याद्धयक ि सििािूलक सिाज मनिाार्का लामग प्रदेशिा शाक्तन्ि सिुिा ि 
सवु्यर्स्िा कायि गना जरुिी छ । 

२. प्रिखु सिस्या  

भौगोमलक द्धर्कटिा, आमिाक द्धर्पन्निा, न्यनु िेिनास्िि, कुिीमि, कु-संस्काि ि कु-प्रिाले गाुँज्न,ु असिानिा 
ि भौमिक द्धर्कासको स्िि न्यून िहन,ु शाक्तन्ि सिुिा ििा सवु्यर्स्िा कायि िाख्न आर्मयक पने साधन 
स्रोि, प्रद्धर्मध, सिुिा संयन्त्र ििा दि जनशक्तिको अपयााप् ििा जस्िा पिहरू प्रिखु सिस्याका रुपिा 
िहेका छन ्।  

३. िनुौिी ििा अर्सि  

सािाक्तजक द्धर्कृमि, कुप्रिा, द्धर्भेद, बद्धहष्किर्को अन्त्य गने, अपिाध ि गैिकानूनी गमिद्धर्मधहरूको 
प्रभार्कािी अनसुन्धान ि मनगिानी प्रर्ालीको स्िापना गने, जनअपेिा अनरुुपको प्रदेश सिुिा मनकायहरूको 
सर्लीकिर्, आधमुनकीकिर् ि व्यर्सायीकिर् गने, द्वन्द्वका कािर्हरूको सियिै पद्धहिान गिी 
मनिाकिर्का उपायहरू अर्लम्बन गने िनुौिीहरू िहेका छन ्। 

शाक्तन्ि सिुिा ि सवु्यर्स्िा कायि िाख् ने कायािा प्रदेश सिकािले काननुी ििा संस्िागि िििाको 
प्रभार्कािी द्धर्कास गना द्धर्शेष ध्यान ददन,ु प्रदेश सिकाि अन्िगाि प्रहिी सेर्ा िहन ुििा द्धर्गि द्वन्द्वको 
पीडाबाट उन्िकु्ति पाई शाक्तन्ि सवु्यर्स्िा स्िापना गना आि जनसिदुायिा िहेको िाहना हनु ुअर्सिका 
रुपिा िहेका छन ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि  

शाक्तन्िपूर्ा ि सिुक्तिि कर्ााली प्रदेश । 

४.२ लक्ष्य 

जनजीर्न, जनजीद्धर्का, लगानी प्रर्द्धान ि ददगो द्धर्कासका लामग शाक्तन्ि सिुिा ि सवु्यर्स्िाको 
प्रत्याभमूि ददने । 
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४.३ उद्दमेय 

 सबै सिुिा मनकाय ि सम्बद्ध पिर्ीि आपसी सहयोग ि सिन्र्य कायि गिी प्रभार्कािी ि 
द्धर्म र्सनीय सिुिा प्रर्ाली स्िाद्धपि गनुा, 

 सिुिा मनकायलाइा सियानकूुल सबल, सृुढढ ि जनउत्तिदायी बनाउन ु। 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. सिुिा व्यर्स्िालाई 
सृुढढ बनाउने । 

क) सिुिा नीमि, िर्नीमि ििा काननु िजुािा गिी प्रभार्कािी रुपिा 
कायाान्र्यन गरिनेछ । 

ख) शाक्तन्ि सिुिा ि सवु्यर्स्िा कायि िाख् न सङ्घ ि स्िानीय िहबीि 
सिन्र्य ि सहकायालाई प्रभार्कािी बनाइनेछ ।  

ग) सिुिा मनकायको संििनालाई सिनायनकूुल िसु्ि, प्रद्धर्मधयिु ि 
प्रभार्कािी बनाइनेछ । 

ि) द्धर्कास आयोजना ििा औद्योमगक प्रमिष्ठानहरूको मनर्ााध 
सञ्चालनका लामग सिुक्तिि र्ािार्िर् समुनक्तम िि गरिनेछ । 

ङ) द्वन्द्वका कािर्को पद्धहिान ि प्रभार्हरूको सियिै द्धर्श्लषेर् गिी 
मनिाकिर्का उपायहरू अर्लम्बन गरिनेछ । 

२. नागरिकिैत्री सिुिा 
व्यर्स्िाको प्रत्याभमूि 
गिाउने । 

क) अपिामधक द्धक्रयाकलापलाई मनयन्त्रर् गना अपिाध मनयन्त्रर् 
प्रर्ालीलाई प्रभार्कािी िलु्याइनेछ । 

ख) अपिाधको मनगिानी ि मनयन्त्रर् गना प्रिखु शहि बजाि, 
िनार्स्िी, िोक, िूल सडक ि सम्बेदनशील स्िानहरूिा 
मस.मस.द्धट.भी., साईिन जस्िा उपकिर् प्रयोग गिी सिुिा 
प्रर्ालीलाई सबलीकृि गरिनेछ । 

ग) सिाजिा शाक्तन्ि सिुिा ि सवु्यर्स्िा कायि िाख् न आर्मयक 
संयन्त्रहरू मनिाार् गिी स्िानीय नागरिकसुँग सहकाया गरिनेछ। 

३. सिुिा मनकायको 
व्यर्साद्धयक िििा 
अमभबकृ्तध्द गने । 

क) प्रदेश प्रहिीलाई िामलि, प्रक्तशिर् ििा र्कृ्तत्त द्धर्कासको अर्सि 
मसजाना गिी व्यर्साद्धयक िििा अमभबकृ्तध्द गरिनेछ । 

ख) सिुिा मनकायलाई स्रोि साधन सम्पन्न ि आधमुनक प्रद्धर्मधयिु 
बनाई संस्िागि द्धर्कास गरिनेछ । 

ग) सिुिाकिीहरूको िनोर्ल उच्ि िाख् न पिुस्काि ि दण्डको 
व्यर्स्िा गरिनेछ ।  

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

प्रदेश प्रहिीको गठन गिी परििालन भएको हनेुछ । सिुिा मनकायहरूबीि सिन्र्य कायि भएको  
हनेुछ । प्रक्तशिर् ि आधमुनक प्रद्धर्मध िाफा ि सिुिा मनकाय दि ि व्यर्साद्धयक बनेको हनेुछ । द्बन्द्बका 
कािर्हरूको सियिै पद्धहिान भई मनिाकिर्का उपायहरू अर्लम्बन गरिएको हनेुछ । आन्िरिक सिुिा 
प्रर्ाली सृुढढ ि जनउत्तिदायी भई शाक्तन्ि सिुिा ि सवु्यर्स्िा कायि भएको हनेुछ।  
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८.२ शासकीय सधुाि ि सशुासन 

१. पषृ्ठभमूि 

ददगो द्धर्कासका लक्ष्यहरू हामसल गना, द्धर्मभन्न आयोजनाहरूिा हनेु लगानीको उच्ििि प्रमिफल समुनक्तम िि 
गना, सार्ाजमनक सेर्ा प्रर्ाहलाई िसु्ि ि अनिुानयोग्य बनाउन ि कर्ाालीबासीका सशुासनका अपेिाहरू 
सम्बोधन गना शासकीय प्रर्ालीिा सियानकूुल सधुाि हनु ुजरुिी छ । सिग्र शासकीय काया सम्पादनिा 
जनप्रमिमनमधहरू, िाष्ट्रसेर्क किािािी, नागरिक सिाज ि आि जनसिदुाय सबैले आ-आफ्नो क्तजम्िेर्ािी 
गम्भीििापूर्ाक र्हन गना पने हनु्छ । शासकीय मनर्ायहरू ििा कायाान्र्यन प्रद्धक्रयालाई पािदशी बनाउन 
मनयमिि सूिना प्रर्ाह, सार्ाजमनक सनुरु्ाई, सािाक्तजक लेखा पिीिर् जस्िा नर्ीन शासकीय उपक्रिहरू 
सञ् िालन गने ि सशुासन प्रत्याभिू गने कर्ााली प्रदेश सिकािको नीमि िहेको छ । जर्ाफदेहीिाको 
संस्कृमि द्धर्कास गनुाका सािै नागरिकिैत्री शासन, संिीय शासन प्रर्ाली अनरुूपको सेर्ा प्रर्ाह, काननुी 
शासनको प्रत्याभमूि ि सिन्र्य ििा सहकायालाई व्यर्क्तस्िि गदै सशुासन समुनक्तम िि गनुापने छ ।  

२. प्रिखु सिस्या 
नागरिक केक्तन्रि सेर्ा प्रर्ाह ि द्धर्कास कायाक्रिहरूको प्रभार्कािी सञ् िालन ििा व्यस्िापनको लामग 
प्रदेश ि स्िानीय िहको अपेक्तिि िििा अमभबकृ्तध्द हनु नसक्न,ु किािािी सिायोजन पिाि पमन दिर्न्दी 
अनरुुप पदपूमिा हनु नसक्न,ु िीन िहका शासकीय इकाईहरू बीििा आपसी सिन्र्य ििा सहकाया सृुढढ 
हनु नसक्न,ु पािदक्तशािा, जर्ाफदेहीिा ि अनिुगन ििा िूल्याङ्कन प्रर्ाली व्यर्क्तस्िि हनु नसक्न ु  प्रिखु 
सिस्या हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

नयाुँ सङ्घीय परिरे्शिा कर्ाालीर्ासीको बढ्दो अपेिाहरूको सम्र्ोधन गदै दििापूर्ाक जर्ाफदेद्धह ि 
प्रभार्कािी ढङ्गले सेर्ा प्रर्ाह गने, किािािीहरूको िििा अमभबकृ्तध्द गने, िीन िहका प्रशासकीय 
इकाईहरूबीि आपसी सिन्र्य ि सहकाया स्िाद्धपि गने, शासकीय कािकािर्ाहीिा काननुी शासन, 
पािदक्तशािा ि नागरिकप्रमि जर्ाफदेहीिा प्रर्द्धान गदै सदािाि, नैमिकिा ि मििव्ययीिा कायि गने िनुौिी 
िहेका छन ्।  

प्रदेश ि स्िानीय िहिा लािो अन्ििालपमछ प्रमिर्द्ध िाजनीमिक नेितृ्र् प्राप् ि हनु,ु िाजनीमिक क्तस्िििा 
कायि हनु,ु शासकीय कायाहरूिा सूिना ििा सञ् िाि प्रद्धर्मधको प्रयोग बढ्दै जान,ु नागरिकको िेिनाको 
स्िि बढ्दै जान,ु सिकाि ि यसका प्रशासमनक एकाईहरूको काि कािर्ाहीलाई नागरिक सिाजले 
मनगिानी गने र्ािार्िर् ियाि हनु ुअर्सिहरू हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

सिदृ्ध कर्ाालीका लामग सशुासन ।  

४.२ लक्ष्य 

काननुी शासनको प्रत्याभिू हनेु गिी िसु्ि दरुुस्ि सेर्ा प्रर्ाह गने । 

४.३ उद्दमेय 

पािदशी, जर्ाफदेही, उत्तिदायी, सदािाियिु ि प्रद्धर्मधिैत्री सेर्ा प्रर्ाहबाट सशुासन कायि गनुा । 
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४.४ िर्नीमि  ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

1. सशुासन प्रर्द्धानका 
लामग काननुी,  
संििनात्िक  ि 
प्रद्धक्रयागि सधुाि  
गने ।  

क) प्रदेश मनजाििी सेर्ा ऐन, मनयिार्ली लगायि सेर्ा प्रर्ाहलाई 
प्रभार्कािी बनाउन आर्मयक अन्य काननुहरूको िजुािा ि 
कायाान्र्यन गरिनेछ ।  

ख) प्रदेश लोकसेर्ा आयोगको गठन गरिनेछ । 

ग) सशुासनलाई प्रत्याभिू गना आर्मयक संििनात्िक सधुािका 
सािै दिबन्दी अनसुािको दि जनशक्ति परिपूमिा गरिनेछ ।  

ि) िीनै िहका सिकािहरूबीि गद्धर्ालो सिन्र्य स्िाद्धपि गरिनेछ । 

ङ) प्रद्धक्रयािखुी र्िािान प्रशासमनक व्यर्हािलाई पािदशी, 
जर्ाफदेद्धह, सदािाियिु बनाउुँदै नमिजािूखी व्यर्हाििा 
रुपान्ििर् गरिनेछ ।  

ि) सूिना प्रद्धर्मधिा आधारिि द्धर्द्यिुीय सशुासन कायि गरिनेछ ।   

2. सेर्ा प्रर्ाहको 
अनगुिन ििा 
िूल्याङ्कन प्रर्ाली 
व्यर्क्तस्िि गने । 

क) िाजनीमिक ि प्रशासमनक नेितृ्र्को काया सम्पादन सम्झौिा ििा 
काया सम्पादन िूल्याङ्कन प्रर्ाली द्धर्कास गरिनेछ ।  

ख) सेर्ा प्रर्ाह ि द्धर्कास कायाक्रिहरूको मनयमिि अनगुिन ििा 
िूल्याङ्कन गना सूिना प्रद्धर्मधिा आधारिि अनगुिन प्रर्ाली 
द्धर्कास गरिनेछ । 

ग) सार्ाजमनक सनुरु्ाई, सािाक्तजक लेखा पिीिर् द्धर्मधहरूको 
उपयोग गदै जनगनुासाहरूको ित्काल सम्बोधन गने परिपाटी 
अपनाइनेछ ।  

ि) िखु्यिन्त्री हटलाइन सेर्ालाई सृुढढ बनाइनेछ । 

ङ) काया सम्पादन िूल्याङ्कन प्रर्ाली सृुढढ गदै दण्ड ि पिुस्कािको 
उक्तिि व्यर्स्िा गरिनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

काननुी ि संििनात्िक सधुाि भएको हनेुछ । प्रशासमनक व्यर्हाि पािदशी, जर्ाफदेही, सदािाियिु ि 
नमिजािखुी भएको हनेुछ । काया सम्पादन सम्झौिा ििा काया सम्पादन िूल्याङ्कन प्रर्ाली द्धर्कास भएको 
हनेुछ । सेर्ा प्रर्ाह ि द्धर्कास कायाक्रिहरूको मनयमिि अनगुिन ििा िूल्याङ्कन गना सूिना प्रद्धर्मधिा 
आधारिि अनगुिन प्रर्ाली द्धर्कास भएको हनेुछ । सार्ाजमनक सनुरु्ाई, सािाक्तजक लेखा पिीिर् 
द्धर्मधहरूको उपयोग गदै जनगनुासाहरूको ित्काल सम्बोधन गने परिपाटी बसेको हनेुछ । 

  

८.३ प्रदेश ि स्िानीय िहको िििा द्धर्कास 

१. पषृ्ठभमूि 

संद्धर्धानको धािा ५६ ले िाज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश ि स्िानीय िहले संद्धर्धान ििा काननु बिोक्तजि 
गने भमन िाज्य शक्तिको बाुँडफाड गिेको छ । िद्अनसुाि प्रदेश ि स्िानीय िहहरूिा मनर्ाािनबाट 
सिकािहरू गठन भई आआफ्नो िेत्रामधकाििा सकृय िहेका छन ् । नेपालिा सङ्घीयिा नौलो अ्यास 
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भएकोले कमिपय सर्ालहरूिा स्पष्टिा आइनसकेको, आर्मयक पने कमिपय संस्िाहरू स्िाद्धपि भई 
नसकेको ि स्िाद्धपि संस्िाहरू काया सम्पादनका ृढद्धष्टले सिि ि परिपक्क भई नसकेकोले सङ्घीय प्रर्ालीको 
ििा अनसुाि जनसिदुायलाई नक्तजकबाट प्रभार्कािी ढङ्गले सेर्ा प्रर्ाह हनु सद्धकिहेको छैन ।  प्रदेश ि 
स्िानीय िहका संस्िाहरूलाई पयााप् ि भौमिक, िानर्ीय ि द्धर्त्तीय स्रोि साधन प्रदान गिी सबल ि सिि 
नबनाएसम्ि सङ्घीय प्रर्ालीका उदे्दमयहरू पिुा हनु नसक्ने मनक्तिि  छ । यसैलाई िध्यनजि गदै योजना 
अर्मधिा प्रदेश ि स्िानीय िहका सिकािहरूको िििा द्धर्कासिा द्धर्शेष जोड िहनेछ ।  

२. प्रिखु सिस्या 
प्रदेश ि स्िानीय िहिा भौमिक पूर्ााधाि ििा जनशक्ति व्यर्स्िापनिा कदठनाई हनु,ु संिीयिाको अ्यासिा 
परिपक्किा आइनसक्न,ु प्रदेशको यगुान्िकािी द्धर्कासका लामग आर्मयक पने िानर्ीय, भौमिक ििा द्धर्त्तीय 
स्रोि ि साि्याको किी हनु ुप्रिखु सिस्याको रूपिा िहेका छन।् 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

भौगोमलक जद्धटलिाबीि नागरिकहरूको अपेिा पिुा गने, आर्मयक स्रोि साधनको आन्िरिक व्यर्स्िापन 
गने ि सबै िहहरूको सन्िमुलि द्धर्कास गने प्रिखु िनुौिीको रूपिा िहेका छन।् 

जनप्रमिमनधीहरू द्धर्कास ि सेर्ा प्रर्ाहप्रमि प्रमिर्द्ध िहन,ु नागरिकहरूको आफ्नो िेत्रको द्धर्कासप्रमि 
सिोकाि, िासो ििा सहभामगिा िहन,ु सङ्घीय सिकाि ि द्धर्कास साझेदािहरू सिेि सन्िमुलि द्धर्कास ििा 
स्िानीय िििा अमभबकृ्तध्दका लामग प्रमिर्द्ध िहन ुअर्सिहरू हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

सिि प्रदेश ि स्िानीय िहहरू । 

४.२ लक्ष्य 

प्रदेशको द्धर्कास ि सिदृ्धद्धको यात्रािा प्रभार्शाली योगदान ददन सक्ने गिी प्रदेश ििा स्िानीय 
िहहरूको िििा द्धर्कास गने । 

४.३ उद्दमेय 

 सबै स्िानीय िहहरूलाई िानर्ीय, भौमिक ििा द्धर्त्तीय स्रोि साधन सम्पन्न बनाउन,ु 
 शासन, द्धर्कास मनिाार् ििा सेर्ा प्रर्ाहिा प्रदेश ििा स्िानीय िहहरूलाई सिि ििा 

प्रभार्शाली बनाउन ु। 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

1. प्रदेश ििा स्िानीय 
िहहरूको िििा द्धर्कासका 
लामग कायायोजना ियाि 
गने। 

क) प्रदेश ि स्िानीय िहको िििा द्धर्कासको आर्मयकिा 
पद्धहिान गिी सो का लामग कायायोजना ियाि  
गरिनेछ । 

ख) स्िानीय स्रोि साधनको उच्ििि ् परििालनका लामग 
सम्बक्तन्धि मनकायहरूलाई क्तजम्िेर्ाि ि उत्तिदायी 
बनाइनेछ।  
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िर्नीमि कायानीमि 

2. प्रदेश ि स्िानीय िहको 
कुशल स्रोि परििालन 
िििा अमभबकृ्तध्द गने । 

क) स्रोि सङ्कलन ििा कुशल परििालनको िििा बढाउन 
द्धर्शेष िामलि ििा कायाशाला सञ्चालन गरिनेछ । 

ख) एकीकृि िानर् संशाधन द्धर्कास केन्रको स्िापना 
गरिनेछ। 

3. िििा द्धर्कासका लामग 
स्िानीय िहसुँग आपसी 
सहकाया ि साझेदािी सृुढढ 
गने  । 

क) स्िानीय िहसुँग सिन्र्य, सहकाया ििा साझेदािी गने 
िर्नीमि ियाि गरिनेछ । 

ख) प्रदेश सिकािका कायाक्रिहरू स्िानीय िहसुँगको 
सहकायािा अगामड बढाइनेछ ।  

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

प्रदेश ि स्िानीय िहहरूको आर्मयकिा परिपूमिा हनेु गिी सबै मनकायहरूको िििािा अमभबकृ्तध्द भएको 
हनेुछ ।  प्रदेश सिकाि ि स्िानीय िहहरूबीि सिन्र्य ि सहकाया प्रभार्कािी भएको हनेुछ।   

 

८.४ िानर् अमधकाि 

१. पषृ्ठभमूि 

िानर् अमधकाि नैसमगाक अमधकाि हो । यसको संििर्, प्रिलन ि प्रबद्धानका लामग नेपालको संद्धर्धानले 
नै स्पष्ट व्यर्स्िा गिेको छ । प्रदेश सिकािले िानर् अमधकाि सम्बन्धी जनिेिनािूलक कायाक्रि 
सञ् िालन गदै आएको छ । िानर् अमधकािको संििर् ि प्रर्द्धान गदै सङ्घसुँगको सिन्र्य ि सहकायािा 
संद्धर्धानले परिकल्पना गिेको द्धर्भेदििु, सिन्याद्धयक ि  सिारे्शी सिाजको स्िापना गनेिफा  योजनाको 
जोड िहनेछ ।  

२. प्रिखु सिस्या 
प्रदेशिा सािाक्तजक द्धर्भेद, जािीय ििा लैमगंक द्धहंसा ि असिानिा द्धर्द्यिान िहन,ु सािाक्तजक-आमिाक सेर्ा 
ि अर्सिहरूिा असिान पहुुँि हनु,ु पिम्पिागि कुरिमि एर्ि ्कुसंस्काि ििा िेिनाको किी िहन ुजस्िा 
सिस्या िहेका छन ्। 

३. िनुौिी ि अर्सि 

संद्धर्धानिा उक्तल्लक्तखि िाजनीमिक, आमिाक, सािाक्तजक ि सांस्कृमिक अमधकाि समुनक्तम िि गनुा, िानर् 
अमधकाि सम्बन्धी सिेिना अमभबकृ्तध्द गनुा, दण्डद्धहनिाको अन्त्य गिी पीमडि पिलाई न्याय प्रदान गनुा 
िनुौिी पूर्ा िहेको छ । 

संद्धर्धानको  प्रस्िार्नािै िानर् अमधकािको पूर्ा प्रत्याभमूि हनु,ु स्िानीय िहिा न्याद्धयक समिमि स्िापना 
हनु,ु स्र्िन्त्र न्यायालयको व्यर्स्िा हनु,ु प्रदेशिा िखु्य न्यायामधर्िा कायाालयको व्यर्स्िा हनु,ु  िानर् 
अमधकाि सम्बन्धिा सिकािको प्रमिर्द्धिा िहन ुअर्सि हनु ्।  
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४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

िानर् अमधकाि संिक्तिि कर्ााली । 

४.२ लक्ष्य 

संद्धर्धानले िोकेका िाजनीमिक, आमिाक, सािाक्तजक ि सांस्कृमिक अमधकािहरूको प्रत्याभमूि  
गिाउने । 

४.३ उद्दमेय 

िानर् अमधकाििैत्री सिाज ि शासन पद्धमिको द्धर्स्िाि ि द्धर्कास गनुा । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. िानर् अमधकाििैत्री 
संस्कािको द्धर्कास 
गने । 

क) संद्धर्धानिा भएको िानर् अमधकािको व्यर्स्िाको संििर् ि 
संम्बद्धान गरिनेछ ।  

ख) द्धर्द्यिान िानर् अमधकाि सम्बन्धी काननुी प्रार्धानहरूको 
प्रभार्कािी कायाान्र्यन गनुाका सािै आर्मयकिाअनसुाि नयाुँ 
काननुहरूको िजुािा गरिनेछ ।  

ग) कायाक्रिहरूको िजुािा, कायाान्र्यन, अनगुिन ि िूल्याङ्कनिा िानर् 
अमधकािको मसद्धान्िलाई आत्िसाि गरिनेछ । 

ि) सिाजिा द्धर्द्यिान लैंमगक द्धहंसा लगायि सबै प्रकािका द्धहंसा, 
भेदभार्, छुर्ाछुि,  कुप्रिा, बालश्रिको अन्त्य गरिनेछ ।  

२. सबै खाले 
दण्डहीनिाको अन्त्य 
गने । 

क) िानर् अमधकाि उल्लङ्घन सम्बन्धी िटनाको उजिुी दिाा गने 
प्रर्ालीलाई बमलयो बनाउुँदै किजोि ि सीिान्िकृि र्गालाई 
मन:शलु्क कानूनी सहायिाका लामग आर्मयक व्यर्स्िा गरिनेछ । 

ख) पीमडििैत्री अनसुन्धान ि अमभयोजन प्रर्ालीको व्यर्स्िा गिी 
पीमडिलाई न्याय एर्ि ् िमिपूमिा ि पीडकलाई काननुी कािर्ाही 
गरिनेछ । 

ग) प्रभार्कािी मनगिानी प्रर्ालीको द्धर्कास गिी िानर् अमधकाि 
उल्लंिनका िटनाहरूको न्यनुीकिर् गरिनेछ ।  

३. सबै खाले द्वन्द्वका 
पीमडिहरूको िानर् 
अमधकाि समुनक्तम िि 
गने। 

क) द्वन्द्व पीमडि, िाइिे, अपाङ्ग ि बेपत्ता भएका व्यक्ति ि परिर्ािलाई 
पनुस्िाापना गरिनेछ । 

ख) द्वन्द्व पीमडिहरूको िानर् अमधकाि उल्लङ्घनका िटनाको सत्यि्य 
मनरुपर् गिी पनुमिालन गिाउने व्यर्स्िा मिलाइनेछ । 

ग) सिाजिा द्वन्द्वका कािर्हरू पद्धहिान गिी सम्भाद्धर्ि द्वन्द्वको 
व्यर्स्िापन गरिनेछ ।  
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५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

िानर् अमधकािको व्यर्हारिक रुपिा उपभोग गना सक्ने अर्स्िा समुनक्तम िििा भएको हनेुछ । सािाक्तजक 
कुिीमि ि कुसंस्कािको अन्त्य गना प्रभार्कािी अमभयानहरू सञ् िालन भएको हनेुछ । द्वन्द्व पीमडिहरूको 
िानर् अमधकाि उल्लंिनका िटनाको सत्यि्य मनरुपर् गिी पनुस्िाापना ििा पनुमिालनको व्यर्स्िा 
गरिएको हनेुछ । प्रदेशिा िानर् अमधकाि उल्लंिनका िटनाहरूिा न्यनुीकिर् भएको हनेुछ । 

८.५ भ्रष्टािाि मनयन्त्रर् 

१. पषृ्ठभमूि  

भ्रष्टािाि मनयन्त्रर्का प्रयासहरू जािी िहेिा पमन यसको कूप्रभार् द्धर्कास ििा सेर्ा प्रर्ाहिा िहेको  
पाइन्छ । भ्रष्टािािजन्य कृयाकलापहरू मनयन्त्रर् गिी सशुासन प्रर्द्धानका लामग नागरिक सिाजको सिेि 
िासो ि सिोकाि िहने गिेको छ । भ्रष्टिािले आमिाक, सािाक्तजक ि िाज्यको सिग्र सिदृ्धद्धिा पािेको 
प्रमिकुल असिलाई मनयन्त्रर् गना िाजनीमिक ििा प्रशासमनक संयन्त्र स्र्अनशुामसि, पािदशी ि 
सदािाियिु हनु ुजरुिी छ ।  

२. प्रिखु सिस्या 
द्धर्कास मनिाार्, सेर्ा प्रर्ाह ििा शासन सञ्चालनिा पािदशी, स्र्अनशुामसि, द्धर्मधको शासनबाट मनदेक्तशि 
कायाप्रर्ाली द्धर्कास गना नसद्धकन,ु प्रद्धर्मधिैत्री सेर्ा प्रर्ाह ििा अनगुिन प्रर्ाली अर्लम्बन हनु नसक्न ु
जस्िा सिस्याहरू द्धर्द्यिान िहेका छन ्।  

३. िनुौिी ििा अर्सि 

भ्रष् टािािलाई सािाक्तजक अपिाधको रूपिा स्िाद्धपि गने, भ्रष्टािाि ि अमनयमिििा जस्िा कायालाई मनयन्त्रर् 
गिी सशुासनको प्रत्याभमुि ददने, भ्रष् टािाििा देक्तखएका नयाुँनयाुँ स्र्रूपलाई मनयन्त्रर् गने ि नयाुँ 
स्र्रूपहरूलाई मनयन्त्रर् गना सक्ने गिी संस्िागि िििा द्धर्कास गने िनुौिी िहेका छन ्।  

भ्रष् टािािको स्िानीय स्ििसम्ि नै मनगिानी ि खबिदािी बढ्न,ु नागरिकहरूिा िेिना जागिृ भई 
भ्रष्टािािलाई सािाक्तजक अपिाधको रुपिा मलने प्रिलन बढ्दै जान,ु प्रद्धर्मधको द्धर्कासले भ्रष् टािािजन्य 
द्धक्रयाकलापको सहज प्रिार् सङ्कलन ििा मनयन्त्रर् गना सहज हनु,ु अक्तख्ियाि दरुूपयोग अनसुन्धान 
आयोगको प्रदेश कायाालयको स्िापना ि सञ् िालन हनु ुअर्सिका रुपिा िहेका छन ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोँि 

भ्रष्टािािििु कर्ााली । 

४.२  लक्ष्य 

भ्रष्टािािलाई न्यनुीकिर् गदै स्र्च्छ ि सदािाियिु सिाज मनिाार् गने । 

४.३  उद्दमेय 

 भ्रष्टािािलाई मनयन्त्रर् गिी सशुासन कायि गनुा । 

 नैमिकर्ान जनशक्तिको परििालन ि सदािाियिु सिाज मनिाार् गनुा । 
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४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

1. भ्रष्टािाि मनयन्त्रर् ििा 
सशुासन सम्बन्धी नीमि 
ििा काननुहरूको 
प्रभार्कािी कायाान्र्यन 
गने । 

क) भ्रष्टािाि मनयन्त्रर् ििा सशुासनको प्रर्द्धान गना द्धर्द्यिान 
काननुहरूको प्रभार्कािी कायाान्र्यन गरिनेछ ।  

ख) भ्रष्टािाि द्धर्रुद्ध शून्य सहनक्तशलिाको नीमि अर्लम्र्न 
गरिनेछ । 

ग) सार्ाजमनक खरिद प्रद्धक्रयालाई िप रै्ज्ञामनक ि पािदशी 
र्नाइनेछ । 

2. सार्ाजमनक सेर्ा 
प्रर्ाहलाई जर्ाफदेही 
एर्ि ्पािदशी बनाउने। 

क) सार्ाजमनक सेर्ा प्रर्ाहलाई अनिुानयोग्य,  जर्ाफदेही एर्ि ्
पािदशी बनाउनका लामग आर्मयक व्यर्स्िा गरिनेछ ।  

ख) नागरिक र्डापत्र, सार्ाजमनक सनुरु्ाई ि सािाक्तजक लेखा 
पिीिर्को व्यर्स्िालाई प्रभार्कािी ढङ्गले कायाान्र्यनिा 
ल्याइनेछ । 

ग) जनशक्ति छनौट, काया सम्पादन िूल्याङ्कन ििा नेितृ्र् 
द्धर्कासिा नैमिकिा ि सदािािलाई द्धर्शेष िहत्र् ददइनेछ । 

ि) किािािी ििा जनप्रमिमनमधहरूलाई स्र्अनशुासन, नैमिकिा 
ििा सदािािको प्रर्न्ध मिलाइनेछ ।  

ङ) सूिना प्रद्धर्मधको सिेि उपयोग गिी मनगिानी प्रर्ालीलाई 
सृुढढ गरिनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

भ्रष्टािाि मनयन्त्रर् ििा सशुासनको प्रर्द्धान गना द्धर्द्यिान काननुहरूको प्रभार्कािी कायाान्र्यन भएको  
हनेुछ । सूिना प्रद्धर्मधको सिेि उपयोग गिी मनगिानी प्रर्ालीलाई सृुढढ गरिएको हनेुछ । स्र्अनशुासन, 
नैमिकिा ििा सदािाियिु जनशक्ति ियाि भएको हनेुछ । सार्ाजमनक सेर्ा प्रर्ाहलाई अनिुान योग्य, 
पािदशी एर्ि ्जर्ाफदेही भई नागरिक सन्िषु ् द्धट प्राप् ि भएको हनेुछ ।  
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परिच्छेद-९ 

अततिसम्बवतधत ववर्षय 

९.१ गरिबी मनर्ािर् 

१. पषृ्ठभमूि 

कर्ााली प्रदेशको सिग्र आमिाक सािाक्तजक द्धर्कासको प्रिखु बाधकको रुपिा गरिबी िहेको छ । देशिा 
गरिबी न्यूमनकिर्का लामग हालसम्ि भएका प्रयासहरूको परिर्ािस्र्रुप उल्लेख्य सफलिा हामसल भएको 
छ । िि कर्ााली प्रदेशको प्रगमि अझै सन्िोषजनक हनु सकेको छैन । आमिाक र्षा २०७५/०७६ िा 
देशिा मनिपेि गरिबीको िेखािनुी िहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रमिशि ि कर्ााली प्रदेशिा २८.९ प्रमिशि 
मिए । त्यस्िै, देशिा २८.६ ि कर्ााली प्रदेशिा ५१.२ प्रमिशि जनसन्ख्या बहआुयामिक गरिबीबाट 
प्रभाद्धर्ि मिए । िसिा,  गरिबीसम्र्न्धी िाद्धष्ट्रय लक्ष्य ि ददगो द्धर्कास लक्ष्यहरू हामसल गना प्रदेशले ठूलै 
प्रयत्न गनुापने अर्स्िा छ । गरिबी न्यनुीकिर् अन्ििसम्बक्तन्धि द्धर्षय भएको ि संद्धर्धानले िीनै िहका 
सिकािहरूको साझा क्तजम्िेदािीको रूपिा स्िाद्धपि गिेबाट यसका लामग सङ्घ, प्रदेश ि स्िानीय िह अमन 
सिकािी, मनजी, सहकािी, सािदुाद्धयक एर्ि ्गैिसिकािी िेत्र, ि द्धर्कासका साझेदािहरू सिेिको सिक्तन्र्ि ि 
साझा प्रयास जरुिी छ । यस पषृ्ठभमूििा प्रदेशको द्धर्क्तशष्ट अर्स्िा, द्धर्गिका अनभुर्हरू, ि लक्तिि सिूह 
हरूिा केक्तन्रि भै गरिबी मनर्ािर्का उदे्दमय ि िर्नीमिहरू मनधाािर् गनुापनेभएको छ । 

२. प्रिखु सिस्या 
आधािभिू भौमिक पूर्ााधाि, सािाक्तजक सेर्ा, सीप, पूुँजी ि प्रद्धर्मधिा द्धर्पन्न सिदुायको पहुुँि नहनु,ु 
उद्यिशीलिा द्धर्कास, कृद्धष, र्न, र्ािार्िर्, ि प्राकृमिक स्रोि व्यर्स्िापनसम्बन्धी आधािभिू सूिनाहरूिा 
जनसिदुायको पयााप् ि पहुुँि नहनु,ु गरिबी मनर्ािर्का लामग कायािि मनकायहरूबीि आर्मयक सिन्र्य 
कायि हनु नसक्न,ु कायाान्र्यनको प्रभार्कािीिा ि असिका ृढद्धष्टले हालसम्ि सञ् िामलि गरिबी मनर्ािर्का 
कायाक्रिहरू किजोि देक्तखन,ु धनी ि गरिब ििा शहि ि गाउुँ बीिको असिानिा िटाउन नसक्न,ु ि 
बौद्धद्धक पलायन िोक्न नसक्न ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

प्रदेशमभत्र गरिर्ी न्यनुीकिर्का लामग उत्पादनशील द्धक्रयाकलापहरूिा बकृ्तध्द ििा िोजगािी ि आयआजानका 
अर्सिहरू मसजाना गदै अिािन्त्रलाई गमिशील बनाउने, सीप, पूुँजी, ि प्रद्धर्मध, आधािभिू भौमिक पूर्ााधाि, 
सािाक्तजक सेर्ा, ि सूिनाहरूिा द्धर्पन्न र्गाको पहुुँि समुनक्तम िि गने, गरिब ि धनीबीि, शहि ि गाउुँबीि 
द्धर्द्यिान असिानिा िटाउने, कृद्धष िेत्रको व्यार्सायीकिर् गिी उत्पादकत्त्र् बढाउने, द्धर्पन्न ििा 
सीिान्िकृि सिदुायका लामग सािाक्तजक सिुिा ि गरिर्ी मनर्ािर्का प्रभार्कािी लक्तिि कायाक्रि सञ् िालन 
गने िनुौिीहरू िहेका छन ्। 

सशुासन, िानर्अमधकाि, सािाक्तजक आमिाक रुपान्ििर् ि सिारे्शीकिर् िाज्य सञ् िालनको आधािका 
रुपिा स्िाद्धपि हनु,ु भौमिक पूर्ााधािहरू द्धर्स्िाि हुुँदै जान,ु संिीय संििनािा प्रदेशिा केन्रीि भै 
कायाक्रिहरू िजुािा ि कायाान्र्न गना सद्धकन,ु गरिबी मनर्ािर् िीनै िहका सिकािको प्रािमिकिािा पनुा, 
कृद्धष िेत्रिा द्धर्कासका लामग प्रििु संभार्ना हनु,ु नागरिकहरूको सिेिना ि सद्धक्रय सहभामगिा बढ्दै जान,ु 



119 

प्रदेशको द्धर्मभन्न िेत्रिा पयाटन, जडीबटुी संकलनजस्िा आमिाक द्धक्रयाकलापिा बकृ्तध्द हनु ुप्रिखु अर्सिहरू 
हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोँि 

नागरिकहरूको जीर्नस्िििा सधुाि ल्याई सिदृ्ध प्रदेशको मनिाार् । 

४.२  लक्ष्य 

मनिपेि गरिबीलाई १८ प्रमिशि ि बहआुयामिक गरिबीलाई २५ प्रमिशििा ल्याउने । 

४.३  उद्दमेय 

 द्धर्पन्न ि सीिान्िकृि सिदुायको सीप, पूुँजी, प्रद्धर्मध ि सेर्ाहरूिा पहुुँि बढाउन ु। 

 सािाक्तजक-आमिाक असिानिा कि गनुा ।  

 िोजगािी एर्ि ्स्र्िोजगािीका अर्सिहरू मसजाना गनुा । 

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. र्ास्िद्धर्क गरिबहरूको 
पद्धहिान गिी ग्रािीर् ििा 
शहिी गरिबी लक्तिि छुिाछुिै 
िर्नीमि कायाान्र्यन गने । 

क) द्धर्पन्न िि परिर्ािको द्धर्र्िर् अद्यार्मधक गिी परिियपत्र 
उपलब्ध गिाइनेछ । 

ख) पद्धहिान भएका द्धर्पन्न िि परिर्ािलाई लक्तिि गिी 
िििा द्धर्कास, आय आजान ििा िोजगाििूलक कायाक्रि 
सञ् िालन गरिनेछ । 

ग) सबै सिोकािर्ालाहरूको सिन्र्य ि सहकायािा ग्रािीर् ि 
शहिी गरिबी न्यूनीकिर् िर्नीमि िजुािा गरिनेछ ।  

ि) प्रदेश सिकािबाट लगानी हनेु सबै सम्भाव्य िेत्रका 
द्धर्कास आयोजनाहरूिा गरिबी मनर्ािर्लाई एकीकृि 
गरिनेछ । 

२. द्धर्पन्न सिदुायलाई स्रोिसाधन, 
सीप ि प्रद्धर्मधले यिु 
बनाउने। 

क) बाुँझा जमिनहरूको व्यर्स्िापन गदै कृद्धषयोग्य भमूििा 
द्धर्पन्न सिदुायको पहुुँि समुनक्तम िि गरिनेछ । 

ख) उपयिु संयन्त्रहरू िाफा ि जमडबटुी लगायिका र्नपैदार्ाि 
ि अन्य प्राकृमिक स्रोिहरूिा पहुुँि बढाइनेछ । 

ग) सीप द्धर्कास ििा व्यर्साद्धयक क्तशिा, उद्यिशीलिा 
द्धर्कास, ि लि ु उद्यिहरूका द्धर्कासलाई अमभयानका 
रूपिा अक्ति बढाइनेछ। 

ि) लक्तििसिदुायको प्रद्धर्मध ि पूुँजीिा पहुुँि बढाउन िीन 
िहिा सिकािी ििा गैिसिकािी मनकाय ििा द्धर्कासका 
साझेदािहरूसुँग सिन्र्य ि सहकाया गरिनेछ । उद्यि 
गना िाहने द्धर्पन्न परिर्ािलाई सहमुलयि दििा ऋर् 
उपलब्ध गिाइनेछ । 
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३. आधािभिू भौमिक पूर्ााधाि, 
सेर्ा ि सूिनाहरूिा द्धर्पन्न 
र्गाको पहुुँि बढाउने । 

 

क) कृद्धष सडक, रै्कक्तल्पक उजाा, मसुँिाइ, खानेपानी, सञ् िाि 
जस्िा पूर्ााधाि मबस्िाि गिी द्धर्पन्न सिदुायको पहुुँििा 
परु् याइनेछ । 

ख) गरु्स्ििीय क्तशिा ि स्र्ास््य सेर्ा, लिकुजाा, द्धर्ना 
द्धप्रमियि र्ा सहमुलयि द्धप्रमियि दििा कृद्धष ि स्र्ास््य 
र्ीिाजस्िा सेर्ाहरूको मबस्िाि गरिनेछ। 

ग) द्धर्पन्न सिदुायलाइ लक्तिि गिी उपलब्ध सेर्ा, िीनका 
फाइदाहरू, सेर्ा प्राप् ि गने िरिका ि प्राप् ि नभएिा 
गनुापने उपिािका बािेिा आधािभिू सूिनाहरू प्रर्ाह 
गरिनेछ । 

ि) कुनै आयआजान गना नसक्ने, मनिाक्तश्रि जेष्ठ नागरिकहरू, 
एकल िद्धहलाहरू, अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरू ि 
बालबामलकाहरूलाई नगद हस्िान्ििर्िाफा ि सािाक्तजक 
सिुिािा आबद्ध गरिनेछ। 

ङ) द्धर्क्तत्तय ि मडक्तजटल सािििाका कायाक्रिहरू सञ्चालन 
गदै द्धर्पन्न सिदुायलाइ द्धर्क्तत्तय संस्िाहरूसुँग आबद्ध 
गरिनेछ । 

४. अन्ििमनकाय ि अन्िििेत्रीय 
आबद्धिा ि सिन्र्यलाइ 
सृुढढ बनाउने। 

क) प्रदेशिा गरिर्ी न्यनुीकिर्िा कािगने मनकायहरूको 
प्रमिमनमधत्त्र् िहने गिी एक उच्िस्ििीय मनदेशक समिमि 
गठन गरिनेछ। 

ख) द्धर्मभन्न सिकािी मनकाय ििा गैिसिकािी संस्िाहरूबाट 
सञ् िालन हनेु कायाक्रिहरूलाई पिस्पि आर्द्ध ि 
सिक्तन्र्ि गदै कायाक्रिहरूको दििा ि प्रभार्कािीिािा 
बकृ्तध्द गरिनेछ । 

ग) गरिर्ी न्यनुीकिर्का कायाक्रिहरूको सहभागीिािूलक 
ढुँगले संयिु अनगुिन गरिनेछ ि देक्तखएका 
कमिकिजोिीिा ित्काल सधुाि गरिनेछ ।  

ि) सबै िेत्रबाट गरिर्ीका पकेटहरूिा लगानी बढाउुँदै  
एकीकृि रूपिा सेर्ाहरू प्रर्ाद्धहि हनेु केही निनुा बक्तस्ि 
द्धर्कास गरिनेछ । 

५. उत्पादनिूलक िोजगािीका 
अर्सिहरूको बकृ्तध्द गने । 

क) पिम्पिागि ज्ञान, सीपिा आधारिि  पेशा ििा 
व्यर्सायलाई नयाुँ प्रद्धर्मध ि बजािसंग आर्द्ध गने गिी 
उत्पादनशील िोजगािी मसजाना गरिनेछ ।  

ख) द्धर्पन्न ििपरिर्ािलाई भमूििा पहुुँि समुनक्तम िि गदै सिूह 
गठन गिी सहकािीिाफा ि सािदु्धहक कृद्धष व्यर्साय गना 
प्रोत्साहन गरिनेछ ।  



121 

िर्नीमि कायानीमि 

ग) द्धर्पन्न सिदुायका उत्पादनहरूका लामग उक्तिि िूल्य 
पाउने व्यर्स्िा गरिनेछ ।  

ि) सङ्घ ि स्िानीय िहसुँगको सिन्र्यिा स्िानीय पूर्ााधाि 
द्धर्कास ि सािदुायीक द्धर्कासजस्िा कायाक्रिहरूसुँग 
आर्द्ध द्धर्कासिखुी सािाक्तजक सिुिाका प्रार्धानहरू 
द्धर्कास गरिनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

योजनाको अन्त्यिा गरिबी मनर्ािर्सम्बन्धी िर्नीमि मनिाार् भई कायाान्र्यनिा आएको हनेुछ । द्धर्पन्न  
ििपरिर्ाि पद्धहिान ि परिियपत्र द्धर्ििर् भएको हनेुछ ।गरिब लक्तिि कायाक्रिहरू िजुािा एर्ि ्
कायाान्र्यनबाट मनिपेि गरिबी २८.९ बाट १८ प्रमिशििा ििा बहआुयामिक गरिबी ५१.२ बाट २५ 
प्रमिशििा झिेको हनेुछ। 

 

९.२ उद्यिशीलिा द्धर्कास 

१. पषृ्ठभमूि 

उद्यिशीलिाले नयाुँ अर्सिको मसजाना, उपलब्ध अर्सिको पद्धहिान ि उपयोग गना सक्ने बनाउुँछ । 
उद्यिीहरू मसजानात्िक द्धर्िाि, नर्प्रर्िान, ि परिर्िानका सम्र्ाहक हनु।् यीनै िििाहरूले उनीहरूलाई 
सािाक्तजक, आमिाक ि र्ािार्िर्ीय िनुौिीहरूको सािना गना सक्ने बनाउुँछ । उद्यिशीलिालाई सबै ददगो 
द्धर्कासका लक्ष्यहरूिा योगदान गना सक्ने साझा ि सिि ित्र्का रूपिा पद्धहिान गरिएको छ । 
उद्यिशीलिा द्धर्कास गना सद्धकएिा कर्ााली प्रदेशका बहआुयामिक सिस्याहरूको सिाधान गना सद्धकने ि 
सािाक्तजक, आमिाक ि र्ािार्िर्ीय िेत्रिा ििा गरिबी मनर्ािर्िा िहत्त्र्पूर्ा योगदान प्राप् ि हनु सक्ने 
देक्तखन्छ । स्िानीयस्िििा उद्यिशीलिाको द्धर्कासले प्रदेशिा ब्याि बेिोजगािीको सिस्या सिाधान हनुकुा 
सािै पूुँजी पलायन हनुबाट सिेि जोगाउुँछ । 

२. प्रिखु सिस्या 
क्तशिा प्रर्ालीिा उद्यिशीलिाले िहत्र् नपाउन,ु उद्यिशीलिा द्धर्कासका लामग भौमिक, नीमिगि, कानूनी ि 
संस्िागि पूर्ााधािहरू किजोि हनु,ु द्धर्ज्ञान, प्रद्धर्मध ि नर्प्रर्िानका िेत्रिा न्यून लगानी हनु,ु उत्पाददि 
बस्ि ुििा सेर्ाको लामग बजाि समुनक्तम िि नहनु,ु प्रशासनीक अर्िोध ििा द्धढलासकु्तस्ि हनु,ु उद्यिशीलिाको 
द्धर्कास ि प्रोत्साद्धहि गने र्ािार्िर्को अभार् हनु ुजस्िा सिस्याहरू िहेका छन ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

उद्यिशीलिालाइ िाध्यमिक ि उच्ि क्तशिाको पाठ्यक्रििा एकीकृि गिी क्तशिा प्रर्ालीको अमनर्ाया िटक 
बनाउने, उद्यिशीलिा ि नर्प्रर्िानिा आधारिि संस्कृमिको द्धर्कास गने, उद्यिक्तशलिा द्धर्कासका लामग 
अनकूुल र्ािार्िर् मसजाना गने, उपयिु प्रद्धर्मध, उद्यिशीलिा ि नर्प्रर्िानको िेत्रिा लगानी बढाउने, 
सिग्र व्यर्साय सञ् िालन ि कािोबािकोलागि िटाउने, द्धर्श्वशनीय व्यर्सायीक योजनाहरूलाइ प्रोत्साद्धहि 
गने ि द्धर्त्तीय पहुुँििा सहजीकिर् गनेजस्िा िनुौिीहरू छन ्। 
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प्रदेश सिकाि कर्ाालीलाइ नर्प्रर्िानको हर्को रूपिा द्धर्कास गना प्रमिबद्ध हनु,ु प्रदेशिा सािाक्तजक, 
आमिाक ि र्ािार्िर्ीय िेत्रिा उद्यिशीलिा द्धर्कासका लामग प्रििु सम्भार्ना िहन,ु उत्पादन, उत्पादकत्र् 
बकृ्तध्द गिी स्िानीयस्िििै िोजगािी ददने सोि जनप्रमिमनमधहरूिा हनु,ु ि आफ्नै गाउुँठाउुँिा केही गनुापछा 
भने्न सोि यरु्ाहरूिा पलाउदै जान ुअर्सिहरू हनु ्।  

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

उद्यिशीलिाको द्धर्कास गिी प्रदेशको आमिाक सिदृ्धद्धिा टेर्ा परु् याउने । 

४.२  लक्ष्य 

नर्प्रर्िानशील उद्यिी ि उद्यिहरूको द्धर्कास गने ।  

४.३  उद्दमेय  

 उद्यिहरूको द्धर्कासका लामग अनकुुल ि उत्प्रिेक र्ािार्िर् मसजाना गनुा । 

 उद्यिी िानर् संशाधन ि उद्यिशील सुँस्कृमि द्धर्कास गनुा । 

 िोजगािी ि आय आजानका अर्सि बकृ्तध्द गनुा । 

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. नीमिगि, संस्िागि, काननुी ििा 
प्रद्धक्रयागि सधुाि ि 
अत्यार्मयक पूर्ााधािहरू 
स्िाद्धपि गने । 

 

क) स्िानीय ज्ञान, सीप, िििाको उपयोगिा सहयोग पगु्ने 
गरि उद्यििैत्री पूर्ााधाि, नीमि मनयिहरू बनाइने छ ।  

ख) सशिा अनदुानिाफा ि स्िानीय िहलाई उद्यिक्तशलिाको 
द्धर्कास ि प्रोत्साहनका लामग बजेटको व्यर्स्िा गना 
उत्प्ररेिि गरिनेछ ।  

ग) एकद्वाि प्रर्ालीबाट सबै सेर्ा उपलब्ध गिाउुँदै 
उद्यिहरूको लागि भाि िटाइने छ । 

ि) व्यर्साय द्धर्कास केन्र लगायिका पूर्ााधािहरू स्िापना 
गिी नयाुँ उद्यिहरूको लामग व्यार्साद्धयक, प्राद्धर्मधक, 
द्धर्त्तीय पिािशा लगायि अन्य सेर्ाहरूिा सहक्तजकिर् 
गरिनेछ । 

२. उद्यिशीलिा द्धर्कासका लामग 
प्रोत्साहन, सहकाया ि साझेदािी 
गने। 

क) सहकािी एर्ि ्सािदुाद्धयक संस्िाहरूलाई सहकािी उद्यि 
ि सािाक्तजक उद्यिहरू द्धर्कासका लामग िालीि ि बीउ 
पूुँजीका सािै पिािशा सेर्ाहरू प्रदान गरिनेछ । 

ख) बैदेक्तशक िोजगािबाट सीप मसकेि आएका 
कािदािहरूलाइ प्रदेशिै सीप अनसुािको उद्यि 
सञ् िालनका लामग सहजीकिर् गरिनेछ । 

ग) प्रदेशिा गरु्स्िियिु िालीिका अर्सिहरू मसजाना गिी 
स्िानीय सीप, स्रोिसाधनको प्रयोगबाट व्यर्सायहरूको 
प्रर्द्धान गदै आत्िमनभाि अिािन्त्रको द्धर्कास गरिनेछ। 
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िर्नीमि कायानीमि 

ि) सीिान्ि सिदुायको सशक्तिकिर् गदै जीर्नस्िििा 
सधुाि ल्याउने सािाक्तजक उद्यिीहरूको द्धर्कास  
गरिनेछ ।  

ङ) गैिसिकािी संस्िाहरूसुँगको सहकायािा सािाक्तजक ि 
पयाार्िर्ीय उद्यिहरूको प्रबद्धानका लामग सािाक्तजक 
इन्कुबेटिको स्िापना गरिनेछ । 

३. िद्धहला ि यरु्ाहरूिा 
उद्यिक्तशलिा प्रर्द्धान गने । 

क) सङ्घ ि स्िानीय िहसुँगको सिन्र्यिा सीप ििा िििा 
द्धर्कास सद्धहि िद्धहला ि यरु्ा लक्तिि उद्यिशीलिा 
सम्बन्धी द्धर्शेष कायाक्रिहरू कायाान्र्यन गरिनेछ ।  

ख) उद्यिीहरूलाइव्यर्साय स्िापनाका लामग पूुँजी, प्रद्धर्मध ि 
बजािका लामग सहक्तजकिर् गरिनेछ ।  

ग) अपाङ्गगिा भएका व्यक्तिको िििा द्धर्कास गिी 
उद्यिशीलिालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

ि) मसप द्धर्कास िामलिहरूलाई उद्यिशीलिा ि व्यर्साय 
द्धर्काससुँग आर्द्ध गरिनेछ । 

ङ) िाध्यमिक द्धर्द्यालय ि उच्ि क्तशिाको पाठ्यक्रििा 
उद्यिशीलिा ि नर्प्रर्िानलाई सिारे्श गना पहल 
गरिनेछ । 

४. उद्यिक्तशलिाको लामग  
द्धर्त्तीय पुँहिु ि लगानीिा बकृ्तध्द 
गने । 

क) लि,ु ििेल ुििा साना उद्योगहरू एकै स्िानिा सञ् िालन 
गनाका लामग सबै आर्मयक पूर्ााधािहरू सद्धहि उपयिु 
स्िानिा एक निनुा औद्योमगक पाका को स्िापना  
गरिनेछ ।  

ख) बैंक ि द्धर्त्तीय संस्िाहरूबाट द्धर्मभन्न प्रकृमिका 
उद्योगहरूिा प्रदान गरिने अमनर्ाया कजाा प्रर्ाहको सीिा 
मनधाािर् गरिनेछ ।  

ग) उद्यिशीलिा द्धर्कास कोष स्िापना गिी िापदण्डका 
आधाििा र्ािार्िर्िैत्री ि िलुनात्िक लाभका 
व्यार्साद्धयक योजना र्ा उद्यिहरूलाइ अनदुान ि द्धर्शेष 
सदु्धर्धाहरू उपलब्ध गिाइनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तव्ध 

िप ििेल ुििा साना उद्योगहरूको स्िापना भै िोजगािी ि स्र्िोजगािीिा बकृ्तध्द भएको हनेुछ । प्रदेशिा 
मबजनेस इन्कुबेशन सेण्टि, एक सािाक्तजक इन्कुबेटि ि एक औद्योमगक पाका को स्िापना भएको हनेुछ । 
द्धर्त्तीय संस्िाहरूबाट ििेल ु साना ििा िझौला उद्योगहरूिा प्रबाह हनेु कजाािा उल्लेख्य बकृ्तध्द भएको 
हनेुछ ।  
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९.३ द्धर्पद् व्यर्स्िापन 

१. पषृ्ठभमूि 

द्धर्पद आकक्तस्िक हनु्छ िि यसको प्रभार् अनपेक्तिि, बहआुयामिक ि दीिाकालीन हनु्छ । भकूम्प, बाढी, 
पद्धहिो, िहािािी, खडेिी, ियाङ्ग, आगलागी, अक्तशना, हिुीबिास, द्धहिपाि, द्धहििालको द्धर्स्फोट जस्िा 
द्धर्पदहरूबाट प्रभाद्धर्ि भइिहने अर्स्िाको व्यर्स्िापन गना जरुिी छ । सङ्घ, प्रदेश ि स्िानीय िहको 
सिन्र्य ि सहकायािा द्धर्पद जोक्तखि न्यनुीकिर्, िोकिाि ििा व्यर्स्िापन गनाका लामग नीमिगि, कानूनी 
ििा संस्िागि प्रार्धानहरू द्धर्द्यिान छन ् । जद्धटल भ-ूधिािलीय बनोट, छरिएि िहेका बक्तस्िहरू ि 
स्िानीय भण्डािर् िििाको अभार्ले गदाा कर्ााली प्रदेशिा द्धर्पद् अक्तिपमछ सिेि अत्यार्मयक बस्ि ु ि 
सेर्ाहरूको आपूमिािा कदठनाइ हनेु गिेको छ । द्धर्पद्का बेला उद्धाि ििा िाहि प¥ुयाउन झन ्कदठन  
छ । अव्यर्क्तस्िि ि गरु्स्ििद्धहन पूर्ााधािका कािर् पमन द्धर्मभन्न प्राकृमिक ििा गैिप्राकृमिक द्धर्पद्को 
जोक्तखि बद्धढिहेको छ । यस ि्यलाई िध्यनजि गदै सम्भाद्धर्ि द्धर्पद्का लामग आर्मयक पूर्ा ियािी ि 
प्रमिकाया योजना मनिाार्िा जोड िहनेछ ।  

२. प्रिखु सिस्या  

भौगोमलक जद्धटलिा, िौसिी प्रमिकुलिा, छरिएका बक्तस्िहरू हनु,ु गरु्स्ििीय पूर्ााधािको अभार् हनु,ु द्धर्पद 
न्यूमनकिर्का लामग सजगिा ि द्धर्पद् पिािको उद्धाि ििा िाहिका लामग िाद्धहने पूर्ा ियािीको किी हनु,ु 

स्िानीयस्िििा भण्डािर् िििाको अभार् हनु,ु दि जनशक्ति, आधमुनक उपकिर् ि बन्दोबक्तस्िका 
सािानहरू अपयााप् ि िहन ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्।  

३. िनुौिी ि अर्सि  

दि जनशक्ति, उपकिर् ि बन्दोबस्िका आधाििा प्रभार्कािी उद्धाि ि िाहिका कायाक्रि सञ् िालन गने, 
दूिदिाजिा खाद्यान्न, पालहरू, औषधी उपकिर् लगायि अत्यार्मयक सािग्रीहरू भण्डािर् गने, सिय 
सियिा र्स्ि ु ि सािग्रीहरू प्रमिस्िापन गरििहन ु पने, द्धर्पद् व्यर्स्िापन कोषको स्िापना गिी ित्काल 
सेर्ाका लामग परििालन गने, सरै् नागरिकलाई द्धर्पद् सम्बन्धी सिेिना अमभबकृ्तध्द गिाई पूर्ा ियािीको 
लामग सजग गिाउने जस्िा िनुौिीहरू िहेका छन ्।  

नीमिगि, कानूनी ि संस्िागि व्यर्स्िाहरू द्धर्कास हुुँदै जान,ु द्धर्पद् जोक्तखि न्यूमनकिर्का लामग िीनै 
िहका सिकािहरूबाट कायाक्रि सञ्चालन गरिन,ु पूर्ााधािहरूिा क्रमिक मबस्िाि हनु,ु नागरिकहरू जागरुक 
हुुँदै जान ुअर्सिहरू हनु ्।  

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोंि 

द्धर्पद् जोक्तखिबाट सिुक्तिि प्रदेश । 

४.२  लक्ष्य 

द्धर्पद्का जोक्तखि प्रभार्हरूलाई न्यनुीकिर् गने । 

४.३  उद्दमेय 

 प्रभार्कािी पूर्ंियािी गिी द्धर्पदबाट हनेु िमिलाइ न्यनु गनुा । 

 द्धर्पदको प्रभार् न्यनुीकिर्, सािना ि रिु प्रमिकाया िििा द्धर्कास गनुा । 
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४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. उच्ि जोक्तखििा 
िहेका सिदुाय,  िेत्र 
ििा जोक्तखि 
न्यनुीकिर्का 
उपायहरू पद्धहिान 
गने । 

क) सबै सिोकािर्ालाहरूको सहभामगिािा प्रकोपहरूको मनयमिि 
रूपिा पूर्ाानिुान ि नक्शाङ्कन गदै उच्ि जोक्तखििा िहेका िेत्र ि 
सिदुायको पद्धहिान गरिनेछ । 

ख) जोक्तखििा िहेका सिदुाय ि िेत्रहरूका लामग प्रमिकाया गने िििा 
अमभबकृ्तध्दका कायाक्रि सञ् िालन गरिनेछ । 

ग) सङ्घ ि स्िानीय िहसुँगको सहकायािा आधमुनक प्रद्धर्मध ििा 
औजािहरूको प्रयोग गिी जोक्तखि िेत्रहरूको पूर्ाानिुान िपूर्ा 
सूिना प्रर्ालीको द्धर्कास गरिनेछ । 

ि) द्धर्पद् व्यर्स्िापन सम्बन्धिा सिदुायिा सिेिनािूलक 
कायाक्रिहरू सञ्चालन गरिनेछ । 

ङ) जोक्तखि िेत्रहरूको भउूपयोग योजना ियाि गिी जल ििा 
जलाधाि संििर्, नदी मनयन्त्रर् ि पद्धहिो मनयन्त्रर्जस्िा 
मनिोधात्िक उपायहरू अर्लम्र्न गरिनेछ । 

ि) नयाुँ भर्न, बस्िी, पूर्ााधाि मनिाार् ििा द्धर्कासका काया गदाा  
जलर्ाय ुअनकूुमलि ि द्धर्पद् प्रमििोधी प्रद्धर्मध ििा िापदण्ड लागू 
गरिनेछ । 

छ) कृद्धष, स्र्ास््य, यािायाि, आर्ास ििा सािदु्धहक दिुाटना र्ीिा 
लगायि सािाक्तजक सिुिाका प्रार्धानहरूलाई सृुढढ गरिनेछ ।  

२. जोक्तखि न्यूनीकिर् 
गना नीमिगि, 
संस्िागि ि 
बन्दोबस्िी सम्बन्धी 
व्यर्स्िा गने ।  

क) सिोकािर्ालाहरूको सहभामगिा ि सिन्र्यिा   
द्धर्पद् जोक्तखि व्यर्स्िापन ििा पूर्ा ियािी सम्बन्धी  नीमि ििा 
कायायोजना िजुािा गिी कायाान्र्यन गरिनेछ ।  

ख) अपाङ्गिा भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागिीक, िद्धहला ि बालबामलकाका 
आर्मयकिाहरूलाई सम्बोधन गरिनेछ ।  

ग) प्रदेशस्िििा द्धर्पद् व्यर्स्िापनका लामग द्धर्पद व्यर्स्िापन कोष 
स्िापना गिी सञ्चालनिा ल्याइनेछ । 

ि) स्िानीय िहसुँग सिन्र्य गिी  आर्मयक स्िानहरूिा िाहि ििा 
उद्धािका अत्यार्मयक सािग्रीहरूको भण्डािर् गनाका लामग 
जनभकािी स्िापना गरिनेछ । 

ङ) द्धर्कास मनिाार्का कायाक्रिहरूिा द्धर्पद् जोक्तखि न्यनुीकिर् ि 
व्यर्स्िापनलाई िूलप्रर्ाद्धहि गरिनेछ । 

ि) द्धर्पदको सियिा आश्रय मलन सद्धकने गिी सिुक्तिि खलुा 
स्िानहरू, सािदुाद्धयक भर्न, सडक  ि आश्रय स्िलहरूको 
पद्धहिान ििा व्यर्स्िा गरिनेछ । 

छ) द्धर्पद् व्यर्स्िापन द्धर्षयलाई द्धर्द्यालयदेक्तख द्धर्म र्द्धर्द्यालयसम्ि 
पाठ्यक्रििा सिारे्श गरिनेछ ।  
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िर्नीमि कायानीमि 

३. सिकािी िेत्र, 
मनक्तजिेत्र, गैिसिकािी 
ि सािदुायीक 
िेत्रसुँगको सहकायािा  
सबै 
सिोकािर्ालाहरूको 
िििा द्धर्कास  
गने ।  

क) सािदुाद्धयकस्िििा द्धर्पद् व्यर्स्िापन कायायोजना ििा पारिर्ारिक 
द्धर्पद् जोक्तखि व्यर्स्िापन योजना मनिाार् गिी सिदुायलाई सिि 
बनाइनेछ । 

ख) आपिकालिा प्रमिकायालाई शीघ्र नेितृ्र् ददन सक्ने मसपयिु द्धर्पद 
दिुको व्यर्स्िा गरिनेछ । 

ग) प्रदेश ि स्िानीय िहिा प्रकोप व्यर्स्िापनका लामग गठन भएका 
संयन्त्रहरू ि त्यसका पदामधकािीहरूको िििा बकृ्तध्दका 
कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनेछ । 

ि) सिोकािर्ालाहरूको र्ीििा प्रभार्कािी ि कायािूलक सञ् िाि 
सम्बन्ध स्िाद्धपि गरिनेछ ि सबैको भमूिका प्रष्ट गदै मनददाष्ट 
भमूिका मनर्ााह गना सक्ने बनाइनेछ । 

ङ) द्धर्पद् प्रमिकाया, खोज ििा उद्धाि, िाहि द्धर्ििर् सम्बन्धी आि 
नागरिकलाई प्रक्तशिर् ददइनेछ । 

ि) द्धर्पद् ि प्रमिकाया व्यर्स्िापनिा सशुासन कायि गरिनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

द्धर्पद् जोक्तखि व्यर्स्िापन िर्नैमिक योजना मनिाार् भई कायाान्र्यनिा आएको हनेुछ । सिि ि 
प्रभार्कािी द्धर्पद् व्यर्स्िापन संयन्त्र कृयाशील भएको हनेुछ । प्रभार्कािी द्धर्पद् व्यर्स्िापन सूिना 
प्रर्ालीको स्िापना भएको हनेुछ । आधमुनक उपकिर्, बन्दोबक्तस्ि, प्रद्धर्मध ि दि जनशक्ति सद्धहिको 
प्रमिकाया िििा अमभबकृ्तध्द भएको हनेुछ । 

 

९.४ र्ािार्िर् ििा जलर्ाय ुपरिर्िान  
१.  पषृ्ठभमूि 

र्ािार्िर्, जलर्ाय ु ि प्रार्ी जगिबीि अन्योन्याक्तश्रि सम्र्न्ध िहेको हनु्छ ।हाल प्राकृमिक स्रोिहरूको 
धान्न नसद्धकने उपयोग, र्ाय,ु पानी ि िाटोको प्रदषुर्, जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिाको द्धर्नाश,जलर्ाय ु परिर्िान ि 
सिग्र र्ािार्िर्िा ह्रास द्धर्म र्व्यापी सिस्या बनेका छन ्। यसका असिहरू िौसि, िापाक्रि, भमूि ििा 
जलस्रोि व्यर्स्िापन, कृद्धष उत्पादन, स्र्ास््य, पूर्ााधाि ि उजााका िेत्रिा प्रष्ट देक्तखन िालेका छन ्। 
नेपालको संद्धर्धानले प्रत्येक नागरिकलाइ स्र्च्छ ि स्र्स्ि र्ािार्िर्िा बाुँच्ने पाउने हक प्रदान गदै 
र्ािार्िर् संििर्लाई िीनै िहका सिकािहरूको साझा अमधकाि िेत्रिा िाखेको छ । हालसम्ि 
कर्ाालीिा र्ािार्िर् द्धर्नाश ि प्रदषुर् कि भएपमन जलर्ाय ु परिर्िानका असिहरू िहसूस हनु िालेका 
छन ्। द्धर्कास मनिाार्को गमिसुँगै बािार्िर्ीय ह्रास ि जलर्ाय ुपरिर्िानका सिस्याहरू गद्धहरिदै ि जद्धटल 
हुुँदै जाने मनक्तिि छ । यस पषृ्ठभमूििा, र्ािार्िर् संििर् ि जलर्ाय ुपरिर्िानका असिहरूको न्यनुीकिर् 
गदै प्राकृमिक स्रोि साधनको ददगो व्यर्स्िापन गनेिफा  योजनाको जोड िहनेछ । 

२. प्रिखु सिस्या 
र्ािार्िर् ििा जलर्ाय ु परिर्िानका सिस्याहरू बढदै जान,ु पूर्ााधाि द्धर्कास ि र्ािार्िर्र्ीि सन्िलुन 
कायि हनु नसक्न,ु हरििगहृ ग्यासको उत्सजान बढ्दै जान,ु धुुँर्ा, धलुकर्, फोहोििैला, आददका कािर् र्ाय,ु 
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नदीनाला प्रददु्धषि हुुँदै जान,ु कृद्धष िेत्रिा असन्िमुलि ढङ्गले िासायमनक िल ि द्धर्षाददको प्रयोग बढ्दै जान,ु 

प्रदूषर् मनयिन सम्बन्धी रै्ज्ञामनक िापदण्डको अभार् ि भएका िापदण्डको कायाान्र्यन िििा किजोि 
हनु,ु  र्ािार्िर् द्धर्नाश ि जलर्ाय ु परिर्िानका बहआुयामिक असि बािे जनिेिनािा किी हनु ु ि 
सम्बक्तन्धि सिोकािर्ालाहरूको सिन्र्यिा कमि िहन ुप्रिखु सिस्या हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

र्ािार्िर् संििर् ि ििा जलर्ाय ु अनकुुलनसम्बन्धी संरै्धामनक, नीमिगि, कानूनी ििा योजनाका 
प्रार्धानहरू कायाान्र्यन गने, प्राकृमिक कािर्ले ििा िानर्ीय द्धक्रयाकलापबाट हनेु र्ािार्िर्ीय ह्रास ििा 
प्रदषुर् मनयन्त्रर् गने, फोहोििैलाको उक्तिि व्यर्स्िापन गने, पूर्ााधाि द्धर्कास ि र्ािार्िर्र्ीि सन्िलुन 
कायि गने, ि र्ािार्िर् संििर्का लामग आि कर्ाालीर्ासीलाई जागरूक बनाउने िनुौिीहरू छन ्। 

र्ािार्िर् संििर्िा संद्धर्धानको जोड िहन,ु यस िेत्रको र्ािार्िर् प्रदषुर्यिु ि ह्रास भइ नसकेकाले 
संििर्का कािहरू पमन सापेक्तिि रूपिा सहज हनु,ु र्ािार्िर् संििर्सम्बन्धी प्रदेशस्िििा नयाुँ नीमि, 

काननु ि सङ्गठनात्िक संििना मनिाार् गना सद्धकने अर्स्िा हनु,ु स्र्च्छ ििा स्र्स्ि र्ािार्िर्को िहत्त्र्का 
बािेिा जनिेिना बकृ्तध्द हदैु जान,ु जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिा ि प्राकृमिक र्ािार्िर् संििर्बाट पयाटन द्धर्कासिा 
योगदान पगु्ने सम्भार्ना िहन,ु ि ददगो द्धर्कास लक्ष्यहरूले र्ािार्िर्ीय ििा जलर्ाय ुपरिर्िानका पिलाई 
जोड ददनलुाइ अर्सिको रुपिा मलन सद्धकन्छ । 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

स्र्च्छ, हरिि, प्राङ्गारिक ि न्यून कार्ानयिु कर्ााली ।  

४.२  लक्ष्य 

द्धर्कास प्रद्धक्रयालाइ स्र्च्छ, जलर्ाय ुअनकूुमलि ि र्ािार्िर्िैत्री बनाउने ।  

४.३  उद्दमेय 

 र्ािार्िर्ीय ह्रास ि जलर्ाय ुपरिर्िानका असिहरू मनयन्त्रर् ििा व्यर्स्िापन गनुा । 

 भौमिक पूर्ााधािका प्रद्धर्मध ििा द्धर्कासका कायालाई जलर्ाय ु अनकूुमलि ि र्ािार्िर्िैत्री 
बनाउन ु। 

 र्ािार्िर् ि जलर्ायसुम्बन्धी संयन्त्रको सबलीकिर् गनुा । 

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. सबै प्रकािका 
फोहोििैला,  
प्रदषुर् ि 
र्ािार्िर्ीय 
ह्रासलाई  िोकिाि 
ि प्रभार्कािी 
व्यर्स्िापन गने । 

क) िापदण्ड ि संयन्त्रहरू मनिाार् गिी जल, र्ाय,ु िाटो, ध्र्नी, प्रदषुर्, 
मनयन्त्रर् ििा फोहोििैला व्यर्स्िापन गिी स्र्च्छ र्ािार्िर्कायि 
गरिनेछ ।  

ख) कृद्धष ििा उद्योगहरूिा द्धर्षादी प्रयोगलाई मनयिन ि मनयन्त्रर् 
गरिनेछ ।  

ग) उद्योग, उजाा, यािायाि लगायि अन्य प्रिखु िेत्रहरूिा न्यून िापिान 
ि न्यनु काबान उत्सजान गने स्र्च्छ प्रद्धर्मधहरूको प्रयोग गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

ि) प्रदेशिा एक र्ािार्िर् प्रदूषर् परििर् प्रयोगशाला ि सबै स्िानीय 
िहिा फोहोििैला व्यर्स्िापन प्लान्ट स्िापना गरिनेछ।  

ङ) जलर्ाय ु परिर्िान ि र्ािार्िर्ीय िटनाहरूको मनयमिि मनगिानी 
गरिनेछ । 

२. स्रोिसाधनहरूको 
संििर् ििा 
मििव्ययी, दि, 
िक्रीय प्रयोग ि 
पनु:प्रयोगिा जोड 
ददने । 

क) जमिन, जल, बन सम्पदा लगायि सबै प्राकृमिक स्रोिसाधनहरूको 
संििर् ि पनुस्िापन गदै मििव्ययी ि उच्ििि प्रयोगिा जोड 
ददइनेछ । 

ख) सीिान्ि जिीन, नाुँगा पाखाहरू ि नदी द्धकनािहरूिा अमिक्रिर् िोकी 
र्िृािोपर् अमभयान सञ् िालन गरिनेछ । 

ग) नदी, िाल ि मसिसािहरूको संििर् गिी पानीको सिहलाइ यिार्ि 
कायि िाक्तखनेछ । 

ि) र्ािाबिर् संििर् ि जलर्ाय ुअनकूुलन सम्बन्धी नीमि, कायाक्रि ि 
संयन्त्रहरूिा अन्िििेत्रीय आर्द्धिा बढाइ एकीकृि ि सिक्तन्र्ि गदै 
लमगनेछ । 

ङ) प्राकृमिक स्रोिसाधन ि जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिाको बेसलाइन ियाि गिी 
मनगिानी प्रर्ालीको स्िापना गरिनेछ । 

३. पूर्ााधाि 
द्धर्कासलाई 
जलर्ाय ुअनकूुमलि 
ि र्ािार्िर्िैत्री 
बनाउने । 

क) र्ािार्िर् ि जलर्ायसुम्बन्धी नीमि ि काननुहरूको प्रभार्कािी 
कायाान्र्यन गदै आर्मयकिानसुाि परििाजान गरिनेछ । 

ख) िोद्धकएबिोक्तजि प्रािक्तम्भक र्ािार्िर्ीय परििर् ि र्ािार्िर्ीय प्रभार् 
िूल्याङ्कन गिेि िातै्र ठूला पूर्ााधाि द्धर्कास कायाक्रि कायाान्र्यन 
गरिनेछ । 

ग) मनिाार् ि ििाि सम्भािका सबै शङृ  खलाहरूिा र्ािार्िर्िैत्री न्यनु 
कार्ानयिु प्रद्धर्मध ि उजाा प्रयोग गदै हरििग्यास उत्सजानलाई 
बाक्तञ्छि सीिामभत्र िाक्तखनेछ । 

ि) जलर्ाय ु अनकूुलन ििा न्यनुीकिर्को योजना बनाई कायाान्र्यन 
गरिनेछ । 

४. प्राद्धर्मधक ि 
संस्िागि िििा 
अमभबकृ्तध्द ि 
उच्ििि उपयोग 
गने । 

क) र्ािार्िर् संििर् ि जलर्ाय ु परिर्िानको िेत्रिा अध्ययन,  
अनसुन्धान गरिनेछ । 

ख) न्यनु काबानयिु ि जलर्ाय ुअनकूुमलि द्धर्कासका लामग प्राद्धर्मधक ि 
संस्िागि िििा बढाइनेछ । 

ग) र्ािार्िर् क्तशिा ि सूिना प्रिािप्रसािबाट सिोकािर्ालाहरूको सिेिना 
ि िििा बकृ्तध्द गरिनेछ । 

ि) र्ािार्िर् संििर् ि जलर्ाय ुपरिर्िानको िेत्रिा सिदुाय ि स्िानीय 
िहको भमूिका ि क्तजम्िेर्ािी बकृ्तध्द गरिनेछ । 

ङ) र्ािार्िर्ीय ि्याङ्क एर्ि ्सूिना प्रर्ालीको द्धर्कास गरिनेछ ।  
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५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

सबै द्धकमसिका प्रदूषर् िोकिाि ि न्यूनीकिर् गना पयााप् ि नीमिगि व्यर्स्िा ि मनयिनकािी संयन्त्रको 
द्धर्कास भएको हनेुछ ।र्ािार्िर्ीय सूिना प्रर्ालीको द्धर्कास भएको हनेुछ । र्िृािोपर्ले हरियालीिेत्र 
मबस्िाि भएको हनेुछ । प्रदेशिा एउटा र्ािार्िर् प्रदूषर् परििर् प्रयोगशाला स्िापना भएको हनेुछ । 

 

९.५ जलाधाि संििर् 

१.  पषृ्ठभमूि 

जलप्रर्ाह प्रर्ालीका ृढद्धष्टले कर्ााली प्रदेशलाई िखु्य पाुँिओटा जलाधाि िेत्रहरूिा द्धर्भाजन गना सद्धकन्छ। 
िी िेत्रहरू हमु्ला कर्ााली (हमु्ला क्तजल्ला), िगु ु कर्ााली (िगु ु ि डोल्पाका उत्ति पक्तिि भाग), िध्य 
कर्ााली (कामलकोट, जमु्ला ि दैलेख), भेिी (िल्लो डोल्पा, जाजिकोट ि सखेुि) ििा शािदा नदी (सल्यान 
क्तजल्ला) हनु ्। प्रदेश द्धहिाली, उच्ि पहाडी, पहाडी ि ििेु भार्ििा द्धर्स्िारिि िहेको ि यसिा छोटो दिुीिै 
धेिै उिाइगि द्धर्द्धर्धिािहेको हुुँदा यस िेत्रका कमिपय भभूागहरू भ-ूिय, बाढी पद्धहिाको उच्ि जोक्तखििा 
िहेका छन ्। द्धर्गि केही र्षायिा प्राकृमिक ििा िानर्ीय कािर्ले यहाुँका जलाधािहरूको स्र्ास््यिा 
सिस्याहरू देक्तखन िालेका छन ्। र्ािार्िर्िा ह्रास ि जलर्ाय ुपरिर्िानको दर्ार् पमन बद्धढिहेको छ। 
यी सबै कुिाहरूको प्रत्यि प्रभार् कर्ाालीबासीको स्र्ास््य ि जीर्निा पने मनक्तिि छ । यस पषृ्ठभमूििा 
जलाधाि ििा उपजलाधाि िते्रहरू ि मिनको सम्रे्दनशीलिाको पद्धहिान ििा नक्साङ्कन गने, 
जनसहभामगिािा जलर्ाय ु सम्रे्ि जलाधाि ब्यर्स्िापन योजना मनिाार् ििा कायाान्र्यन गने, पानीका 
स्रोिहरूको संििर् गने, ि त्यसका लामग प्रदेशमभत्र सिििा द्धर्कास गने िफा  योजना को द्धर्शेष जोड 
िहनेछ । 

२. प्रिखु सिस्या 
जलाधाििा सद्धक्रय भौमिक, जीर्भौमिक ि िानर्ीय ित्त्र्हरू बीिका अन्ििसम्बन्धका बािेिा सझुबझुको 
अभार् हनु,ु जलाधािहरू ििा मिनका स्रोिसाधन एर्ि ्जोक्तखिहरूको यिािा ि्याङ्क सङ्कलन ि लेखाजोखा 
हनु नसक्न,ु जलाधाि ि नदीहरू प्रददु्धषि हुुँदै उपलब्ध जलको गरु्स्िििा सिस्या देखापनुा, ग्रामिर् 
सडकहरूको अव्यर्क्तस्िि मनिाार् सिेिका कािर्ले बाद्धढ पैिो, भिुयका िटनाहरूिा बकृ्तध्द हनु,ु नदीिा 
फोहि फाल्ने ि द्धर्षादीबाट िाछा िाने कायाले नदीको स्र्ास््यिा असि गनुा, जलाधािहरूको संििर्का 
लामग सिक्तन्र्ि ि व्यर्क्तस्िि प्रयास हनु नसक्न ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अर्सिहरू 

जलप्रर्ालीको उक्तिि व्यर्स्िापनका लामग जलाधािलाई ईकाइको रुपिा मलएि पारिक्तस्िमिकीय 
प्रर्ालीहरूको व्यर्स्िापन ि पनुरुत्िान गने, जलाधाि ि उपजलाधािहरूका द्धर्शेषिा ि जोक्तखिहरू 
सिेिका बािेिा पयााप् ि सूिना ििा ि्याङ्कहरू सङ्कलन एर्ि ्द्धर्म लेषर् गने, जलाधाि, मिनका िहत्र् ििा 
संििर्का बािेिा सबै सिोकािर्ालाहरूिा सिेिना फैलाउने ि एकीकृि जलाधाि व्र्स्िापनका लामग सङ्घ, 

प्रदेश ि स्िानीय िहहरूका कायाक्रिहरू बीि सिन्र्य कायि गने जस्िा िनुौिीहरू छन ्। 

कर्ााली भौगोमलक रुपिा द्धर्शाल ि जलश्रोिका द्धहसार्ले सम्पन्न प्रदेशकोरूपिा िहन,ु प्रदेशिा िािा, शे 
फोक्सणु्डो जस्िा िहत्त्र्पूर्ा िाल लगायि नेपाल कै सर्ाामधक अग्लो झिना, दजानौ िालिलैया ििा 
मसिसाि िेत्रहरू िहन,ु अनरु्ांक्तशक जैद्धर्क द्धर्द्धर्धिा, धिािलीय द्धर्द्धर्धिा ििा पारिक्तस्िमिकीय द्धर्द्धर्धिाको 
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उक्तिि सदपुयोग गदै प्रदेशको द्धर्शाल भमूिको व्यर्स्िापनबाट प्रदेशको सिदृ्धद्धिा ठोस योगदान प¥ुयाउने 
अर्सिहरू िहेका छन।् 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

भ ूििा जलस्रोिको प्रभार्कािी व्यर्स्िापनबाट स्र्च्छ ि स्र्स्ि जलाधाि प्रर्ालीको द्धर्कास ।   

४.२  लक्ष्य 

प्राकृमिक र्ािार्िर्लाई अिुण्र् िाख्दै प्राकृमिक स्रोिहरूको गरु्स्िि ि ददगो उपलब्धिा समुनक्तम िि 
गने । 

४.३  उद्दमेय 

 जलाधाि िेत्रहरूको संििर्का लामग एद्धककृि व्यर्स्िापन गनुा ।  

 जलाधाि िेत्रिा पारिक्तस्िमिकीय सन्िलुन कायि िाख् न ु। 

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. जोखीि ि 
सम्रे्दनशीलिाका 
ृढद्धष्टले 
जलाधािहरूको 
नक्शाङ्कन गिी 
प्रािमिकीकिर्  
गने ।  

क) स्िानीय मनकाय, सिदुाय ि अन्य सिोकािर्ालाहरूको सहभागीिा ि 
सहकायािा द्धर्मभन्नस्ििका जलाधाि पद्धहिान, र्गीकिर् ि 
प्रािमिकीकिर् गरिनेछ । 

ख) र्गीकिर्को आधाििा व्यर्स्िापन योजना मनिाार् ि कायाान्र्यन 
गरिनेछ । 

ग) जलाधािहरूको एकीकृि व्यर्स्िापन गदै बाढी, पद्धहिो, भिूय 
िोकिाि गरिनेछन ्। 

ि) सिदुायहरूको सहभामगिािा िहत्र्पूर्ा जलाधाििेत्रहरूको मनयमिि 
मनगिानी ि सूिना सङ्कलन गरिनेछ । 

ङ) ििेुिेत्रको जलाधाि व्यर्स्िापनलाई द्धर्शेष प्रािमिकिा   ददइनेछ। 
२. जलाधाििेत्रको 

िहत्र्, उपादेयिा ि 
संििर्का द्धर्मधहरू 
बािे स्िानीय िह ि 
सिदुायिा सिेिना 
बकृ्तध्द  ि सहकाया 
गने ।  

क) जलस्रोिका बहउुपयोग, प्रद्धर्धीहरू ि उपयोग बािे जनसिदुायिा 
जागरूकिा फैलाइनेछ । 

ख) सिदुायिा िहेका बाुँझा जमिनहरूिा रूख ििा झाडीहरूको 
बिृािोपर् गिी जलाधाि ि िहुानहरूको पनुरूत्िान गरिनेछ । 

ग) स्िानीय िह ि सिदुायहरूको सहव्यर्स्िापनिा जलाधाि, नदीहरू, 
ि जलििहरूको संििर्का लामग सािदुाद्धयक योजनाहरू िजुािा गिी 
कायाान्र्यन गरिनेछ । 

ि) जलप्रदषुर्का कािर्, असि ि मनर्ािर्का उपायहरूबािेिा सिदुायिा 
सिेिना कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनेछ । 

ङ) भैिहेका र्नलाइ संिक्तिि गदै मभिाला जमिनहरू, पद्धहिोले द्धर्कृि 
पािेका स्िानहरू ि नदीका द्धकनािहरूिा र्िृािोपर् गिी सिुक्तिि ि 
संिक्तिि गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

३. जलाधािको 
व्यर्स्िापन सम्बन्धी 
अध्ययन, अनसुन्धान, 
उपयिु प्रद्धर्मधको 
द्धर्कास ि प्रसाि  
गनुा । 

क) जलाधाि संििर्का द्धर्द्धर्ध पििा अनसुन्धान ि नर्प्रर्िानलाई 
उत्प्ररेिि गरिनेछ । 

ख) सम्बद्ध सबै मनकायहरूको िििािा अमभबकृ्तध्द गरिनेछ । 

ग) जलाधाि संििर् कायालाई उत्पादनशील, आयिूलक, एर्ि ्
बजाििखुी बनाइनेछ ।  

ि) सम्र्क्तन्धि िेत्रहरूसुँग (र्न, कृद्धष, पशपुालन ि जलस्रोि) सुँग 
सिन्र्य ि सहकाया गदै एकीकृि ि सिन्र्यात्िक रूपिा 
अनसुन्धान गरिनेछ ।  

५.  अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

स्िानीय नागरिकहरूको सकृय सहभामगिािा द्धर्मभन्नस्ििका जलाधाि पद्धहिान, र्गीकिर् ि प्रािमिकीकिर् 
भएको हनेुछ । प्रदेशका जलाधािहरूको संििर् भएको हनेुछ । संिक्तिि जलाधािहरूको उपयोग गिी 
आय आजानका कायाक्रिहरू सञ्चालन भएका हनेुछन ्। जलाधाि संििर्का द्धर्द्धर्ध पििा अनसुन्धान भई 
ज्ञानको व्यर्स्िापन भएको हनेुछ । 

९.६ सािदुाद्धयक साझेदािी ि गैिसिकािी संस्िाहरू 

१. पषृ्ठभमूि 

कर्ााली प्रदेशिा दईु हजादाा बढी गैिसिकािी संस्िाहरू ि उल्लेख्य सङ्ख्यािा सािदुाद्धयक संस्िाहरू िहेका 
छन।् आकाि, द्धर्िािधािा, उदे्दमय, िर्नीमि, द्धर्शेषज्ञिा, कायाक्रि ि द्धर्क्तत्तय स्रोि व्यर्स्िापनका ृढद्धष्टले 
यी संस्िाहरूिा द्धर्द्धर्धिा पाइन्छ । यी संस्िाहरूका गमिद्धर्मधहरूको मनयमिि अनगुिन गने संयन्त्रको 
द्धर्कास गदै द्धयनको भमूिकालाई अझ सकािात्िक, प्रभार्कािी ि जर्ाफदेही बनाउन ुआर्मयक देक्तखएको 
छ । सािै, द्धयनको िििा, पूुँजी, सीप ििा स्रोिसाधनलाई प्रदेशका प्रािमिकिाका िेत्रिा उपयोग गदै 
आमिाक-सािाक्तजक द्धर्कासको िूलधाििा ल्याउन ुपिेको छ । त्यसैले प्रदेशिा कायािि सािदुाद्धयक ििा 
गैिसिकािी संस्िाहरूसुँग साझेदािी गदै पािदशी ढङ्गले द्धर्कासिा उनीहरूको सीप, लगानी ि िििाको 
अमधकिि ्उपयोग गनेिफा  योजना केक्तन्रि िहेको छ । 

२. प्रिखु सिस्या 
गैिसिकािी संस्िाहरू द्धर्त्तीय ि साङ् गठमनक िििाका ृढद्धष्टले किजोि हनु,ु प्रदेशको प्रािमिकिा िेत्रसुँग 
उनीहरूको आबद्धिा किजोि हनु,ु मनयिनका लामग प्रभार्कािी ि एकीकृि संयन्त्र नहनु,ु प्रदेश ि स्िानीय 
िहिा साझेदािी ि सिन्र्यको अभार् हनु,ु दीिाकालीन रुपिा स्रोिको समुनक्तम िििा नहनु,ु कमिपय 
कायाक्रिहरूिा दोहोिोपन हनु,ु प्रभार्कािी अनगुिन िूल्यांकन प्रर्ालीको अभार्िा आन्िरिक सशुासन 
किजोि हनु ुप्रिखु सिस्याका रूपिा िहेका छन ्। 

३. िनुौिी ििा अर्सि 

ददगो द्धर्कासका लामग सिकािसुँग सहकाया ि साझेदािीको र्ािार्िर् मसजाना गने, साझेदािीलाई सिन, 

सिि ि सबै पिका लामग लाभदायक बनाउने, भमूिकालाई पािदशी बनाउुँदै आन्िरिक सशुासन कायि 
गने, लगानीलाई प्रदेश ि स्िानीय िहहरूको प्रािमिकिाका िेत्रिा प्रर्ाद्धहि गिाउने, लगानीको उच्ििि ्
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उपयोगबाट अमधकिि ्प्रमिफल हामसल गने, मनयिन, अनगुिन ि िूल्याङ्कन प्रर्ालीलाई प्रभार्कािी बनाउने 
जस्िा िनुौिीहरू छन ्। 

सािदुाद्धयक ििा गैिसिकािी संस्िाहरूको लामग संरै्धामनक संििर् प्राप् ि हनु,ु मनर्ाािनबाट िीन िहका 
सिकािको गठनसुँगै स्िानीयस्िििा साझेदािी, मनयिन ि अनगुिनका लामग अनकुुल र्ािार्िर् ियाि हनु,ु 
क्रमिकरूपिा संस्िाहरूको द्धर्शेषज्ञिा ि िििा मबस्िाि हुुँदै जान,ु प्रदेशिा ठूलो सुँख्यािा गिैसिकािी 
संस्िाहरूको उपक्तस्िमि िहन ुअर्सिहरू हनु ्।  

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

सािदुाद्धयक एरं् गैिसिकािी िेत्रको सहकायािा ददगो सािाक्तजक-आमिाक द्धर्कासिा सहयोग ।  

४.२  लक्ष्य 

सािाक्तजक-आमिाक रुपान्ििर्का लामग सािदुाद्धयक ििा गैिसिकािी संस्िाहरूको प्रभार्कािी 
परििालन गने। 

४.३  उद्दमेय  

सािदुाद्धयक ििा गैिसिकािी संस्िाहरूको स्रोि, साधन ि सीपलाई प्रािमिकिाका िेत्रहरूिा 
पािदशी ढङ्गले परििालन गनुा ।  

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमिहरू कायानीमिहरू 

१. सािदुाद्धयक ििा 
गैिसिकािी 
संस्िाहरूसुँग सािाक 
साझेदािीका लामग 
अनकूुल र्ािार्िर् 
मसजाना गने । 

क_ साझेदािीलाई कायाान्र्यन गनाका लामग आर्मयक नीमिगि, 

काननुी, संस्िागि पूर्ााधािहरू मनिाार् गरिनेछ ।  
ख_ प्रदेश सािदुाद्धयक ि गैिसिकािी संस्िा सिन्र्य िहाशाखा 

स्िापना गिी संस्िाहरूलाई सहजीकिर् ि कायाक्रिहरूको 
प्रभार्कारििािा बकृ्तध्द गरिनेछ ।  

ग_ साझेदािहरूको भमूिका ि क्तजम्िेर्ािी प्रष्टसुँग उल्लेख गिेको 
औपिारिक सम्झौिािा आधारिि साझेदािी ि सहकाया गरिनेछ । 

२. सािदुाद्धयक ि 
गैिसिकािी 
संस्िाहरूलाई सिदृ्ध 
कर्ााली मनिाार्िा 
सहयोगीको भमूिका 
प्रदान गने । 

क_ िौमलक, मसजानशील ि नर्प्रर्िानशील आयोजनाहरूका लामग 
च्यालेन्ज फण्डको स्िापना गिी िापदण्डको आधाििा प्रदान 
गरिनेछ । 

ख_ िद्धहला, दमलि ििा अन्य सीिान्िकृि सिदुायको िूलप्रर्ाहीकिर् 
ि सशिीकिर्को िेत्रिा साझेदािीलाई प्रर्ाद्धन गरिनेछ । 

ग_ सिदुायिा दीगो भौमिक, सािाक्तजक ि आमिाक पूर्ााधाि ि 
सेर्ाहरूको द्धर्कास ि सािदुाद्धयक स्र्ार्लम्बनलाई िद्दि पगु्ने 
खालका आयोजनाहरूलाई द्धर्शेष प्रािमिकिा ददइनेछ । 

३. स्िानीय िहसुँगको 
सिन्र्यिा सािदुाद्धयक 
ििा गैिसिकािी 

क_ सािदुाद्धयक ििा गैिसिकािी संस्िाहरूिा आन्िरिक सशुासन 
कायि गना आिािसंद्धहिा िजुािा ि कायाान्र्यन गरिनेछ । 

ख_ पािदशीिा, जर्ाफदेहीिा ि सशुासनलाई साझेदािीको पूर्ाशिाको 
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संस्िाहरूको परििालन, 

व्यर्स्िापन ििा 
मनयिनका लामग 
प्रभार्कािी संयन्त्र 
द्धर्कास गने । 

रुपिा स्िाद्धपि गरिनेछ । 

ग_ प्रदेश ि स्िानीय मनकायिा स्िाद्धपि संयन्त्रिाफा ि सािदुाद्धयक ििा 
गैिसिकािी संस्िाहरूबाट सञ् िामलि आयोजनाहरूको मनयमिि 
रुपिा अनगुिन ि िूल्याङ्कन गरिनेछ । 

ि_ द्धर्मभन्न संस्िाहरूिाफा ि प्रदेशिा भएका लगानी ि संिामलि 
कायाक्रिहरूलाई र्ाद्धषाक बजेटिा प्रमिद्धर्क्तम्बि गनुाका सािै 
मभमत्रएको स्रोि, साधन ि कायाक्रिहरूको एकीकृि अमभलेख 
िाक्तखनेछ ।  

५.  अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

सािदुाद्धयक ि गैिसिकािी िेत्रहरूसुँगको साझेदािीिा सञ् िामलि कायाक्रिहरूको प्रभार्कारििा उल्लेख्य 
बकृ्तध्द भएको हनेुछ । सािदुाद्धयक ि गैिसिकािी संस्िाका स्रोि, साधनहरू प्रदेश ि स्िानीय िहले िोकेका 
प्रािमिकिाको िेत्रिा प्रर्ाद्धहि भएका हनेुछन ्। स्िाद्धपि एकद्वाि प्रर्ालीिाफा ि परििालन ि मनयिनिा 
प्रभार्कारििा आएको हनेुछ ।  
 

९.७ अनसुन्धान ि द्धर्कास 

१.  पषृ्ठभमूि 

अनसुन्धान, प्रद्धर्मधको द्धर्कास, नर्प्रर्िान ि ददगो द्धर्कासर्ीि गद्धहिो सम्बन्ध िहन्छ । द्धर्ज्ञान ि प्रद्धर्मधको 
िेत्रिा िीव्र प्रगमि भइिहेको र्िािान सन्दभािा नयाुँ अर्सिहरूको पद्धहिान गना, नयाुँ प्रद्धर्मध, बस्ि ु ि 
सेर्ाहरूको द्धर्कास गना, उपयोग भैिहेका अर्सिहरूलाई मनिन्िििा ददन, ग्राहकहरूका बदमलदा रुक्ति, अपेिा 
ि प्रािमिकिा बिोक्तजि र्स्ि ुि सेर्ाहरूिा सधुाि गना, उत्पादकत्र्िा बकृ्तध्दका लामग िर्नीमिहरूको द्धर्कास 
गना, सार्ाजमनक सेर्ाहरूको प्रभार्कािीिािा अमभबकृ्तध्द गना ि नयाुँ मसजाना हनेु सािाक्तजक ि र्ािार्िर्ीय 
जोक्तखि ििा िनुौिीहरूको सािना गना अनसुन्धानिा आधारििद्धर्कास आर्मयक छ । 

२.  प्रिखु सिस्या  

प्रदेशिा अनसुन्धान ि नर्प्रर्िानको संस्कृमि द्धर्कास हनु नसक्न,ु सोि, स्रोि ि साधनको अभार्ले यस 
िेत्रिा लगानी न्यनु हनु,ु ज्ञान उत्पादनका लामग स्िाद्धपि केही संस्िा ििा द्धर्श्वद्धर्द्यालय अनसुन्धानका 
ृढद्धष्टले पछामड पनुा, उपलब्ध ि आर्मयक नर्प्रर्िानलाई उपयोगिा ल्याउन नसक्न,ु मनजीिेत्र अनसुन्धान ि 
द्धर्कासका लामग लगानी गना असििा हनु,ु सार्ाजमनक, मनजी, सहकािी ि सािदुाद्धयक ििा गिैसिकािी 
संस्िाहरूलाई अनसुन्धान, नर्प्रर्िान ि द्धर्कासिा परििालन गना नसक्न ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्।  

३.  िनुौिी ििा अर्सि 

अनसुन्धान ि द्धर्कासका लामग आर्मयक संििना, जनशक्तिि भौमिक पूर्ााधािहरूको मनिाार् गने, अनसुन्धान 
ि द्धर्कास प्रर्ालीलाई नीमि ििा कायाक्रि िजुािा प्रद्धक्रयासुँग आर्द्ध गने, नीमि द्धर्श्लषेर्का लामग पयााप् ि 
िििा द्धर्कास गने, अनसुन्धानिा आधारिि द्धर्कास ििा नर्प्रर्िानको र्ािेिा नीमि मनिाािाहरूिा अमभरुिी 
ि इच्छाशक्ति जागिृ गिाउने, प्रभार्कािी अनसुन्धान ि द्धर्कास प्रर्ालीको द्धर्कासिा मनजीिेत्रलाई 
सहकायाका लामग आकद्धषाि गने जस्िा िनुौिीहरू िहेका छन ्। 
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अनसुन्धानिा आधारिि द्धर्कास योजनाको िाग बढ्दै जान,ु पिम्पिागि ज्ञान ि सीपको लािो अनभुर् 
द्धर्द्यिान हनु,ु द्धर्कास ि सशुासनका लामग मडजीटल कर्ााली प्रदेशको अर्धािर्ा अगामड बढाउन,ु सिकािी 
ििा गैिसिकािी िेत्र ि दाि ृमनकायहरूको यस िेत्रिा संलग्निा बढ्दै जान ुि द्धर्म र्व्यापी रुपिै सूिना ि 
ि्यिा आधारिि नीमि मनिाार् गने अ्यास लोकद्धप्रय हुुँदै जान ुअर्सिहरू हनु ्। 

४.  सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि  

अनसुन्धानिा आधारिि द्धर्कास मनिाार् । 

४.२  लक्ष्य 

अनसुन्धानिा आधारिि द्धर्कास िाफा ि आमिाक-सािाक्तजक रुपान्ििर् गने।  

४.३  उद्दमेयहरू 

उत्पादकत्र्, उद्यिशीलिा ि नर्प्रर्िानलाई प्रर्ाद्धन गदै सािाक्तजक आमिाक रुपान्ििर् गनुा । 

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. अनसुन्धान ि द्धर्कास 
कायालाई 
प्रािमिकिाका साि 
अगामड बढाउने। 

क_ सिोकािर्ालाहरू सुँगको पिािशािा अनसुन्धानका लामग 
प्रािमिकिाका िेत्रहरूको पद्धहिान गरिनेछ । 

ख_ अध्ययन अनसुन्धानिा लगानी अमभबकृ्तध्द गिी िलुनात्िक लाभ ि 
रुपान्ििर्कािी िेत्रिा केक्तन्रि गदै उत्पादन ि उत्पादकत्र्िा 
बकृ्तध्द गरिनेछ ।   

ग_ अनसुन्धानका परिर्ािहरूलाई ददगो द्धर्कासका लामग सदपुयोग 
गरिनेछ ।  

२. शैक्तिक प्रर्ालीलाई 
गरु्स्िियिु, 
व्यर्सायीक ि 
अनसुन्धानिूलक 
बनाउने । 

क_ द्धर्ज्ञान ि क्तशिालाई एद्धककिर् गदै प्रािमिकिाका िेत्रको 
अनसुन्धान ि द्धर्कासका लामग आर्मयक उच्िस्ििीय िानर् 
संशाधन क्रिशः प्रदेशमभतै्र ियाि गरिनेछ । 

ख_ आर्मयक पूर्ााधािहरूको द्धर्स्िाि गिी िध्यपक्तिि द्धर्श्वद्धर्द्यालय,  
कर्ााली स्र्ास््य द्धर्ज्ञान प्रमिष्ठान ि प्रस्िाद्धर्ि पर्ािीय द्धर्ज्ञान ििा 
प्रद्धर्मध द्धर्श्वद्धर्द्यालयलाई अनसुन्धान ििा नर्प्रर्िान केन्रको 
रुपिा द्धर्कास गरिनेछ । 

ग_ प्रदेशिा नर्पि्र्िान ि आद्धर्ष्काि गनेलाई प्रोत्साद्धहि गने नीमि 
मलइनेछ ।  

३. अनसुन्धानिा आधारिि 
द्धर्कासिा सिकािी, 
मनजी, सहकािी ििा 
द्धर्कास साझेदािहरूसुँग 
साझेदािी बढाउने । 

क_ प्रदेशको प्रािमिकिाका िते्रिा अनसुन्धान गरििहेका 
द्धर्श्वद्धर्द्यालयहरू, मनजी िेत्र, सहकािी ििा द्धर्कास साझेदािहरूसुँग 
सहकाया गदै अनसुन्धान ि द्धर्कास सञ् जाल द्धर्कास गरिनेछ ।   

ख_ अन्रे्षर् ि अनसुन्धान केन्रहरू, आर्मयक कायाशाला ि स्ििीय 
प्रयोगशालाहरू स्िापना गनाका लामग सङ्घ, स्िानीय िह, ििा मनजी, 
सहकािी ि द्धर्कास साझेदािसुँग सहकाया गरिनेछ । 
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ग_ अनसुन्धानलाई स्िानीय सिस्या ि सम्भार्नासुँग जोड्न 
अनसुन्धानकिाा, मनजीिेत्र, नीमिमनिाािा ििा जनसिदुायहरूलाई 
सिन रूपिा परििालन गिाइनेछ । 

५. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

अनसुन्धान ि द्धर्कासको िेत्रको लगानीिा उल्लेख्य बकृ्तध्द भई अध्ययन अनसुन्धानिा आधारिि द्धर्कास 
काया भएका हनेुछन ् । भएका अनसुन्धान ि द्धर्कास कायाहरूको व्यर्क्तस्िि अमभलेखीकिर् भएको  
हनेुछ । िध्यपश ् क्तिि द्धर्म र्द्धर्द्यालय, कर्ााली स्र्ास््य द्धर्ज्ञान प्रमिष्ठान ि प्रस्िाद्धर्ि पर्ािीय द्धर्ज्ञान ििा 
प्रद्धर्मध द्धर्म र्द्धर्द्यालय नर्प्रर्िान ििा आद्धर्ष्काि केन्रको स्िापना भई सञ् िालन भएको हनेुछ । 

 

९.८  श्रि ििा िोजगािी 
१.  पषृ्ठभमूि 

संद्धर्धानले िोजगािी ि श्रिको हकलाई िौमलक हक िानेको छ । स्िानीय स्िििा िोजगािको अभार्को 
कािर्ले कर्ााली प्रदेशबाट अमधकांश यरु्ाहरू िौसिी िोगजािका लामग खासगिी भािि जान ुपने बाध्यिा 
िद्धह आएको छ । प्रदेशको िोजगािीिा गैि कृद्धष औपिारिक िेत्रको द्धहस्सा ४३.८ प्रमिशि ि बेिोजगािी 
९.७ प्रमिशि िहेको छ । यसिा, उत्पादनशील ि ियााददि िोजगािीका अर्सिको मसजाना, उद्यिशील ि 
सीपयिु िानर् संशाधनको द्धर्कास ििा बेिोजगाि ि अनतु्पादक िेत्रिा िहेका श्रिशक्तिलाई उत्पादनशील 
िेत्रिा स्िानान्ििर् गदै पूर्ा िोजगाियिु ि सिदृ्ध कर्ाालीको आधािशीला मनिाार् गनुापने छ । 

२.  प्रिखु सिस्या 
प्रदेशमभत्र उत्पादनशील िोजगािीका अर्सिहरू सीमिि हनु,ु िोजगािी मसजानाका लामग भएका 
सम्भार्नाहरूको उपयोग गना नसद्धकन,ु बैदेक्तशक िोजगािप्रमिको मनभाििा बढ्दै जान,ु श्रिबजािका 
आर्मयकिा ि उपलब्ध सीपहरूबीि िालिेल नहनु,ु पूर्ााधाि द्धर्कासका कायाक्रिहरूले अपेक्तिि गमि मलन 
नसक्न,ु उद्यिशीलिाका लामग उत्प्रिेक र्ािार्िर् बन्न नसक्न,ु उपलब्ध िोजगािीका अर्सििा अनौपिारिक 
िेत्रको बिास्र् िहन,ु िोजगाि द्धर्मनिय सेर्ा प्रभार्कािी हनु नसक्न,ु व्यर्सायजन्य सिुिा ि स्र्ास््यका 
प्रार्धानहरूको पयााप् ि द्धर्कास गना नसक्न,ु रै्देक्तशक िोजगािबाट प्राप् ि हनु आएको सीप ि पूुँजीलाई 
प्रदेशमभत्र उद्यिहरू ि िोजगािीका अर्सि मसजाना गिी उपयोग गना नसद्धकन ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अर्सि 

श्रिशक्ति खपि गने आन्िरिक िििा बढाई उजााशील श्रिशक्तिलाई प्रदेशको द्धर्कासिा लगाउने,  प्रदेशिा 
िीव्र औद्योगीकिर् गने, श्रिशक्तिलाई श्रिबजािका आर्मयकिा अनरुुप सीप, प्रद्धर्मध ि उद्यिशीलिायिु 
बनाउने, जीर्नभि मसकाइको अर्सि उपलब्ध गिाउुँदै श्रिशक्तिको सीपलाई अद्यार्मधक ि सिय–सान्दमभाक 
बनाई िाख् ने, लैद्धङ्गक, जािीय लगायिका द्धर्भेदहरू हटाउुँदै श्रिबजािलाई सिारे्शी बनाउने, िोजगािीिा 
औपिारिक िेत्रको द्धहस्सा बकृ्तध्द गदै अनौपिारिक िेत्रलाई मनयिनको दायिािा ल्याउने ि बालश्रि 
लगायि अस्र्ीकाया श्रि अ्यासहरूको अन्ि गने जस्िा िनुौिीहरू िहेका छन ्।  

यरु्ािा सीप ि उद्यिशीलिाप्रमि अमभरुक्ति बढ्दै जान,ु सीपद्धर्कासका अर्सिहरूिा बकृ्तध्द हुुँदै जान,ु ियााददि 
कािका िानकहरूप्रमि जागरुकिा बढ्दै जान,ु श्रि सम्बन्धिा सधुाि हुुँदै जान,ु िाजनीमिक क्तस्िििा कायि 
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हनु ुििा नीमिगि, काननुी ि संस्िागि सधुािले लगानीका लामग अनकूुल र्ािार्िर् बन्दै जान,ु संद्धर्धान 
प्रदत्त िोजगािी ि श्रिको हक प्रत्याभिू गना सङ्घ, प्रदेश ि स्िानीय िहको नेितृ्र् प्रमिबद्ध हनु,ु क्रमिक 
रुपिा पूर्ााधािहरूको द्धर्स्िाि हुुँदै जान,ु स्िानीय िहहरूिा िोजगाि सूिना केन्रको स्िापना हनु ुि प्रदेशिा 
कृद्धष, र्न, उद्योग, पयाटन ि पूर्ााधािका िेत्रिा पयााप् ि उत्पादनशील िोजगािीको मसजाना हनेु सम्भार्ना िहन ु
अर्सिहरू हनु ्। 

४.  सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

 ४.१  सोंि 

ियााददि, सिुक्तिि ि उत्पादनशील श्रि ििा िोजगाि । 

४.२  लक्ष्य 

काि गने उिेिका कर्ाालीर्ासीलाई ज्ञान, सीप, प्रद्धर्मध, पूुँजी ि उद्यिशील बनाई िोजगाि 
समुनक्तम िि गने। 

४.३  उद्दमेय 

 ियााददि ि उत्पादनशील िोजगािीका अर्सि बकृ्तध्द गनुा । 

 उद्यिशीलिा द्धर्कासबाट स्र्िोजगािी प्रबद्धान गनुा । 

 असल श्रि अ्यासहरूलाई प्रोत्साद्धहि गदै कािदािहरूको हक अमधकािको संििर् गनुा । 

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. प्रमिफलिूलक िोजगािका 
अर्सिहरूको पद्धहिान ि 
प्रर्द्धान गने । 

क) प्रदेशमभत्र मनिाार् ि उत्पादन िोजगािका अर्सि ििा 
सम्भार्ना पद्धहिान गिी िोजगाि प्रर्द्धानको कायालाइा व्यापक 
बनाइानेछ । 

ख) अन्ििााद्धष्ट्रय श्रि बजािका सम्भाव्यिाहरूको अध्ययन गने ि 
सो अनकूुल दि ि प्रमिस्पधी जनशक्ति ियाि गरिनेछ । 

ग) िोजगाि मसजानाका लामग सार्ाजमनक, मनजी, सहकािी ििा 
साझेदािी संस्िाहरूको भमूिकालाइा प्रभार्कािी बनाइानेछ । 

ि) स्िानीय श्रोि, सीप ि श्रििा आधारिि उद्योगलाइा प्रोत्साहन 
गना ििा उद्योग स्िापना ि सञ् िालन सम्र्न्धी व्यर्स्िापकीय 
प्रद्धक्रयालाइा सहज ि सिल बनाउन आर्मयक व्यर्स्िा 
मिलाइने छ । 

ङ) प्रदेश मभत्र िोजगाि प्रदान गने उद्योग व्यर्सायलाइा 
िोजगािीका आधाििा काननु बिोक्तजि आर्मयक सदु्धर्धा ि 
सहमुलयि प्रदान गरिनेछ । 

ि) सडक, यािायाि, जलद्धर्द्यिु, पयाटन लगायिका िेत्रसुँग 
सम्बक्तन्धि साना, िध्यि ि ठूला आयोजनाहरूको द्धर्कास ि 
सञ् िालन गदाा प्रदेशमभत्रका श्रिशक्तिको उपयोगलाइा 
प्रािमिकिा ददइनेछ । 
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छ) प्रदेशिा श्रमिकको िाग ि आपूमिालाइा व्यर्क्तस्िि ि पहुुँियोग्य 
बनाउन आधमुनक िोजगाि सूिना प्रर्ालीका सािै िोजगाि 
प्रर्द्धान संििनाको द्धर्कास गिी कायाान्र्यन गरिनेछ । 

ज) र्षाभरि नै बेिोजगाि िहेका स्िानीय व्यक्तिहरूलाइा कक्तम्ििा 
१०० ददन िोजगािीको समुनक्तम िििा गरिनेछ ।  

झ) बजािको िाग अनसुाि दि ि सीपयिु जनशक्ति द्धर्कास गिी 
िोजगाि एरं् स्र्िोजगािका सम्भार्नाहरू बकृ्तध्द गरिनेछ । 

ञ) िोजगािी ि व्यार्साद्धयक क्तशिा ििा िामलिबीिको 
अन्योन्याक्तश्रि सम्बन्धलाइा उजागि गना यरु्ाहरूलाइा 
उद्यिशीलिाप्रमि आकद्धषाि गना ि श्रि ि श्रमिकप्रमि सम्िान 
गना द्धर्द्धर्ध सिेिना कायाक्रिहरू अमभयानका रुपिा सञ् िालन 
गरिनेछ । 

२. प्रदेशिा द्धर्द्यिान 
अनौपिारिक िेत्रको 
िोजगािीलाइा औपिारिक 
िेत्रको िोजगािीिा 
क्रिश रुपान्ििर् गने । 

क) अनौपिारिक िरिकाबाट प्राप् ि सीप ि दििालाइा औपिारिक 
उद्योग व्यर्सायिा रुपान्ििर् गना, अनौपिारिक क्तशिा, 
उद्यिशीलिा िामलि, सीप ि िििा द्धर्कास ििा पनुिााजगी 
िामलि प्रदान गरिनेछ । 

ख) लोपोन्िखु, मसिान्िकृि ि द्धपछमडएको सिदुायले आजान गिेको 
पिम्पिागि सीप ि पेसालाइा व्यर्सायिखुी बनाइ िोजगाि 
बकृ्तध्द गरिनेछ। 

ग) अनौपिारिक ििा पिम्पिागि श्रि, सीप ि ज्ञानिा आधारिि 
पेसा व्यार्सायको स्िापना, पिािशा, सूिना, व्यर्स्िापन, 
द्धर्त्तीय सेर्ािा पहुुँि परु् याउन द्धर्शेष व्यर्स्िा गरिने छ । 

ि) अनौपिारिक पेशािा संलग्न सिदुायहरूका लामग सािाक्तजक 
सिुिा कायाक्रि सञ् िालन गिी उनीहरूका पेसा ि 
व्यर्सायलाइा सािाक्तजक सिुिासुँग आर्द्ध गरिनेछ । 

ङ) उपभोिा समिमिबाट गिाइने द्धर्कास मनिाार्का कायािा 
स्िानीय बेिोजगाि व्यक्तिलाइा पद्धहलो प्रािमिकिा ददइ 
िोजगािीिा संलग्न गिाइने छ । 

ि) अनौपिारिक िेत्रिा कायािि श्रमिकहरूलाइा श्रमिक सहकािीिा 
आर्द्ध गिी संस्िागि गरिने छ । 

३. बालश्रि, बाधा श्रि ििा 
बाध्यकािी श्रि 
अ्यासलाइा उन्िूलन गदै 
िोजगािीिा िद्धहला, 
सीिान्िकृि र्गाको 
सिान पहुुँि बढाउने । 

क) प्रदेशमभत्र बालश्रिको अर्स्िाबािे अध्ययन एर्ि ्पद्धहिान गिी 
बालश्रि उन्िूलनका व्यर्स्िा मिलाइानेछ । 

ख) र्ादी, हमलया जस्िा बाध्यकािी श्रि सम्बन्ध उन्िूलन गना 
व्यर्स्िा मिलाइनेछ । 

ग) आमिाक रुपले द्धर्पन्न, दमलि, पीमडि िद्धहला, सीिान्िकृि ििा 
बाध्यकािी श्रििा पारिएका र्गा ि सिदुायहरूको लामग सीप 
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ििा िििा अमभबकृ्तध्द गिी िोजगािीिा आििर्को व्यर्स्िा 
गरिनेछ । 

४. िोजगाििूलक लगानीको 
प्रर्द्धानको लामग सिुधिु 
श्रि सम्बन्धको द्धर्कास 
गना आर्मयक काननुी 
एर्ि ्संििनागि व्यर्स्िा 
ि सधुाि गने । 

क) श्रिबजाि ििा िोजगािीिा लैद्धङ्गक, र्गीय ििा जािीय द्धर्भेद 
ि द्धहंसा मनरुत्साद्धहि गिी काननु बिोक्तजि सिान कािका लामग 
न्यनुिि सिान ज्याला ददने व्यर्स्िा मिलाइनेछ । 

ख) उद्योग प्रमिष्ठान, व्यर्साय, आयोजना परियोजनाहरूिा 
श्रमिकहरूको प्रमिष्ठा स्िाद्धपि गना िाद्धष्ट्रय ििा अन्ििााद्धष्ट्रय 
अ्यासहरूलाइा सिेि िध्यनजि गिी ियााददि श्रि 
िापदण्डहरू मनधाािर् गिी लागू गरिनेछ । 

ग) सिुधिु औद्योमगक सम्र्न्धको द्धर्कासका लामग प्रदेश सिकाि, 
िोजगािदािा ि श्रमिकबीिको सहकायालाइा मनिन्िििा  
ददइनेछ । 

ि) श्रमिकहरूको द्धहि प्रर्द्धान, गनुासो व्यर्स्िापन, औद्योमगक 
प्रमिष्ठानहरूको मनयमिि अनगुिन, िूल्याङ्कन ि मनिीिर् गना, 
मत्रपिीय ि दद्वपिीय पिािशा ििा र्ािााका लामग सहजीकिर् 
गना संििना मनिाार् गरिनेछ । 

ङ) कायास्िलिा हनेु जोक्तखिलाइा न्यूनीकिर् गिी व्यर्सायजन्य 
सिुिा ि स्र्ास््य प्रर्द्धानका लामग िापदण्ड बनाइा कायाान्र्यन 
गरिनेछ । 

ि) नेपाल सिकािसुँग सिन्र्य गिी अशि, अपांगिा भएका, कडा 
िोग लागेका, अमि द्धर्पन्न श्रमिक ि मिनका परिर्ािका लामग 
सािाक्तजक सिुिा कायाक्रि ल्याइनेछ । 

छ) नेपाल सिकािबाट सञ्चालन गरिएका योगदानिा आधारिि 
सािाक्तजक सिुिा योजना ि स्र्ास््य बीिा कायाक्रििा सबै 
श्रमिक ििा स्र्िोजगाि संलग्न हनेु र्ािार्िर् ियाि गना 
आर्मयक व्यर्स्िा मिलाइनेछ । 

५. रै्देक्तशक िोजगाि 
व्यर्स्िापनलाइा सधुाि 
गदै रै्देक्तशक िोजगािलाइा 
सिुक्तिि, व्यर्क्तस्िि, 
ियााददि ि लाभयिु  

बनाउने । 

क) प्रदेशबाट भािि लगायि द्धर्मभन्न िलुकुिा रै्देक्तशक िोजगािीका 
लामग जाने नागरिकहरूको अमभलेख व्यर्स्िापन गरिनेछ । 

ख) रै्देक्तशक िोजगािीका नाििा हनेु ठगी ििा िानर् 
बेिमबखनलाइा न्यूनीकिर् गना सिेिना कायाक्रिका सािै प्रदेश 
स्िििा गनुासो सनेु्न एकाइाको व्यर्स्िा गिी पीडकलाइा काननुी 
कािर्ाही गने व्यर्स्िा मिलाइनेछ । 

ग) रै्देक्तशक िोजगािीिा जान ुअक्ति जानै्न पने लाभ, लागि, जोक्तखि 
ि सिेिना जस्िा द्धर्षयिा प्रत्येक स्िानीय िहसुँग सिन्र्य 
गिी मनयमिि रुपिा अमभिखुीकिर् गने व्यर्स्िा मिलाइने  
छ । 
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ि) प्रदेशबाट रै्देक्तशक िोजगाििा जान िाहने ि पनुः जान िाहने 
कािदािका लामग श्रि स्र्ीकृमि प्रदेश स्ििबाटै प्रदान गने 
व्यर्स्िाका लामग नेपाल सिकािसुँग सिन्र्य गरिनेछ । 

ङ) प्रदेशबाट िोजगाि प्रर्द्धान बोडासुँग सिन्र्य गिी रै्देक्तशक 
िोजगाििा गइा सिस्यािा पिेका कािदािको उद्धाि, ििृक 
कािदािका हकर्ालालाइा आमिाक सहायिा, अशि अपाङ्गलाइा 
उपिाि खिा ि पनुःस्िापना जस्िा सेर्ाहरू प्रदेश स्ििबाटै 
प्रदान गने व्यर्स्िा मिलाइने छ । 

६. रै्देक्तशक िोजगािबाट 
मसकेको सीप ििा 
ज्ञानलाइा स्र्देशिै प्रयोग 
गिी िोजगाि मसजाना गने 
र्ािार्िर् बनाउन द्धर्शेष 
कायाक्रि सञ्चालन गने । 

क) रै्देक्तशक िोजगािीबाट फकेका श्रमिकको ि्याङ्क सङ्कलन गिी 
उनीहरूले मसकेको ज्ञान ि सीप अनसुाि व्यर्साय गना द्धर्क्तत्तय 
पहुुँि सद्धहिका कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनेछ । 

ख) रै्देक्तशक िोजगािीिा ठमगएका श्रमिकहरूलाई उद्दाि, 
पनुःस्िापना ि पनुएाद्धककिर् कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनेछ । 

ग) िौसिी िोजगािीका लामग प्रर्ास जाने प्रर्मृिलाई अन्त्य गना 
स्िानीय िहिै िोजगाि ििा स्र्िोजगाि कायाक्रि सञ्चालन 
गरिनेछ । 

५.  अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

प्रदेशिा काि गने उिेिका जनशक्ति उत्पादनशील िोजगािीिा संलग्न भएका हनेुछन ्। सद्धक्रय श्रिबजाि 
नीमिबाट न्यनुिि िोजगािी प्रत्याभिू भएको हनेुछ । प्रदेशको बेिोजगािी दि ९.५ प्रमिशिबाट ६ 
प्रमिशििा ओलेको हनेुछ । आधािभिू सािाक्तजक सिुिािा आर्द्ध जनसङ्ख्या हालको ५ प्रमिशिबाट 
४८ प्रमिशि पगुेको हनेुछ । सबै स्िानीय िहहरूिा श्रिबजाि सूिना प्रर्ाली द्धर्कास भै प्रभार्कािी 
रुपिा िोजगाि द्धर्मनिय सेर्ा सञ्चालन भएको हनेुछ । असल श्रि अ्यासका िाध्यिबाट औद्योमगक 
र्ािार्िर्िा सधुाि भएको हनेुछ ।  
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परिच्छेद-१० 

य जनण कणयणातवयन ि अनुगमन तथण मूल्यणङ्कन 

१०.१ अन्िि सिकािी सिन्र्य ि सहकाया 
1. पषृ्ठभमूि 

सिदृ्ध ि सखुािी प्रदेश मनिाार् गना बनेका योजनाहरूको सफल कायाान्र्यनका लामग िीन िहका  
सिकािहरूबीि िात्र हैन प्रदेशमभत्र अन्िि िन्त्रालय ििा सबै सिकािी मनकायहरूर्ीि एर्ि ्अन्िि प्रदेश 
आपसी सिन्र्य ि सहकाया पमन अत्यार्मयक हनु्छ । अन्य प्रदेशहरूभन्दा द्धर्षि भगूोल िहेको, िानर् 
द्धर्कास सूिकाङ्किा पछामड पिेका स्िानीय िहहरूको बाहलु्यिा िहेको कर्ााली प्रदेशिा रिु आमिाक, 
सािाक्तजक ि पूर्ााधाि द्धर्कासका लामग प्रभार्कािी अन्िि सिकािी सिन्र्य ि सहकायाको झनै ठूलो िहत्र् 
िहेको छ । संद्धर्धानको धािा २३२ िा िीन िहका सिकािहरूको सम्बन्ध सहकारििा, सहअक्तस्ित्र् ि 
सिन्र्यको मसद्धान्ििा आधारिि हनेु उल्लेख िहेको छ । संद्धर्धानको ििा ि भार्ना र्िोक्तजि पािस्परिक 
िहगि सहयोग, सिन्र्य ि सहकाया गिी नागरिकहरूको सिदृ्धद्धको सपना साकाि पानेिफा  योजनाको जोड 
िहनेछ ।   

2. प्रिखु सिस्या 
संद्धर्धानको अनसूुिीिा िहेका साझा अमधकािहरूको प्रयोग ििा कायाान्र्यनका सम्बन्धिा बझुाई फिक 
फिक पनुा, िाजम र् ििा अनदुानको सिानपुामिक सिारे्शी बाुँडफाडको द्धर्षय पेक्तिलो बन्दै जान,ु 
अन्ििसिकािी सिन्र्यको संस्िागि ििा कानूनी संयन्त्र ििा द्धर्मध सृुढढ नहनु,ु सिन्र्यका लामग स्िाद्धपि 
संयन्त्रहरूसुँग बाध्यात्िक अमधकाि निहनु,ु िीन िहको सिन्र्य ि सहकायालाई नमिजािखुी बनाउन 
नसद्धकन ुप्रिखु सिस्याको रुपिा िहेका छन।्  

3. िनुौिी ििा अर्सि 

संद्धर्धानले प्रदान गिेको एकल ििा साझा अमधकािहरूको प्रयोग ििा कायाान्र्यनका सम्बन्धिा सिान 
बझुाई ि स्पष्टिा कायि गनुा, िीव्र ि ददगो आमिाक-सािाक्तजक एर्ि ् पूर्ााधाि द्धर्कासका लामग उपलव्ध 
श्रोि-साधनहरूको सिन्र्यात्िक रुपिा परििालन गनुा, िीन िहबीि प्रभार्कािी सिन्र्य ि सहकारििाबाट 
नागरिक सन्िकु्तष् ट बढाउन,ु िहगि सिन्र्यका संििनाहरूलाई सृुढढ, सिि ि कायािूलक बनाउन ु
िनुौिीहरू हनु ्। 

िीन िहका सिकािबीि िहन ुपने अन्ििसम्बन्धको मसद्धान्ि, द्धर्मध ि संििनाहरूको संरै्धामनक व्यर्स्िा 
िहन,ु प्रदेश ि स्िानीय िहको सिन्र्य परिषद्को व्यर्स्िा हनु,ु िीनै िहका सिकािहरूको साझा लक्ष्य 
सशुासन, आमिाक-सािाक्तजक ि पूर्ााधाि द्धर्कास िाफा ि नागरिक सन्िकु्तष् ट प्रर्द्धान गने िहन,ु िहगि 
सिकािका द्धर्र्ाद मनरूपर्को लामग संरै्धामनक इजालसको अलग व्यर्स्िा सिेि िहन ुअर्सिहरू हनु ्। 

४. सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोँि 

नमिजािखुी अन्िि सिकािी सिन्र्य ि सहकाया । 
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४.२  लक्ष्य 

सङ्घ, प्रदेश ि स्िानीय िह एर्ि ्सबै सिकािी मनकाय बीिको सिन्र्यलाई सृुढढ गिी नमिजािखुी 
बनाउने। 

४.३  उद्दमेय 

 प्रभार्कािी िहगि अन्ििसम्बन्ध ि सहकायाको लामग कायाान्र्यनयोग्य काननुी ििा संस्िागि 
आधाि मनिाार् गनुा । 

 उपलब्ध साधन स्रोिको सिानपुामिक ििा न्यायोक्तिि बाुँडफाुँड ि स्रोि परििालनिाफा ि 
द्धर्कास ििा सशुासन कायि गनुा । 

 द्धर्कास मनिाार्का लामग सबै सिकािी मनकायहरू बीि सिन्र्य कायि गनुा ।  

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

1. संद्धर्धान प्रदत्त िहगि 
अमधकािको प्रयोग ििा 
कायाान्र्यन सिन्र्यात्िक 
रुपिा गने । 

क) अन्ििसिकािी सिन्र्यका लामग आर्मयक सङ्घीय काननु 
मनिाार्िा ििनात्िक सझुाब सद्धहि पैिर्ी गरिनेछ । 

ख) स्िानीय िहहरूको लामग मनिाार् गनुा पने प्रदेश काननु 
मनिाार्का लामग सिोकािर्ालाहरूसुँग सिन्र्य गरिनेछ । 

ग) प्राकृमिक स्रोि साधन ििा िल अिल सम्पक्तत्तको कुशल 
बाुँडफाुँड ििा उपयोगका लामग पैिर्ी गरिनेछ । 

२. अन्िि सिकािी सिन्र्य ििा 
सहकायाका कानूनी ििा 
संस्िागि संििनाहरूको 
सबलीकिर् गने । 

क) अन्िि प्रदेश परिषद्, अन्िि सिकािी द्धर्त्त परिषद् बीि 
प्रभार्कािी सिन्र्य ििा सहकायाका लामग सािाक 
सहभामगिा ििा ििनात्िक पैिर्ी गरिनेछ ।  

ख) प्रदेश सिन्र्य परिषद्लाई कायािूलक संयन्त्रको रूपिा 
द्धर्कास गरिनेछ । 

३. िहगि सिन्र्यलाई 
प्रभार्कािी बनाउुँदै िहगि 
सेर्ाप्रर्ाह ििा द्धर्कास 
व्यर्स्िापनिा स्र्च्छ 
प्रमिस्पधाात्िक र्ािार्िर् 
मसजाना गने । 

क) आर्मधक योजना, र्ाद्धषाक नीमि ििा कायाक्रि, बजेट 
मनिाार् ि कायाान्र्यन ििर्िा एकरूपिा ििा सिन्र्य 
कायि गरिनेछ।  

ख) सेर्ा प्रर्ाह ििा द्धर्कास व्यर्स्िापन िसु्ि, छरििो ििा 
प्रभार्कािी बनाई नागरिक सन्िषु्टी अमभबकृ्तध्द गनाका लामग 
सबै सिकािी मनकायहरूबीि सिन्र्य कायि गरिनेछ। 

5. अपेक्तिि उपलक्तब्ध 

िीन िहका सिकािहरूको साझा अमधकािको प्रयोग ििा उपभोगिा स्पष्टिा आएको हनेुछ । अन्िि 
सिकाि परिषद्, अन्िि सिकाि द्धर्त्त परिषद् ि प्रदेश सिन्र्य परिषद्को संस्िागि ििा काननुी िििा 
द्धर्कास भएको हनेुछ । सबै सिकािी मनकायहरूर्ीि सिन्र्य ििा सहकायाबाट सबै िहको सिानपुामिक 
द्धर्कास ि सिदृ्धद्ध उन्िखु योजना ििा कायाक्रि कायाान्र्यन भएका हनेुछन ्। सेर्ा प्रर्ाहिा नागरिक 
सन्िदु्धष्ट बढेको हनेुछ ।   
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१०.२ प्रदेश आयोजना बैङ्क  

१. पषृ्ठभमूि 

कर्ाालीको िीव्र आमिाक द्धर्कास ििा सािाक्तजक रुपान्ििर्का लामग आर्मयक आयोजनाहरूको पद्धहिान 
गिी मिनको प्रािमिकिाक्रि मनधाािर् गिी द्धर्त्तीय अनशुासन कायि गना ि लगानीका िप अर्सि जटुाउन 
प्रािम्भदेक्तख नै आयोजना बैङ्कको अर्धािर्ालाइा आत्िसाि गिी अक्ति बढ्ने अठोट गरिएको छ । स्िानीय 
आर्मयकिा ि िागिा आधारिि, आमिाक रुपिा सम्भाव्य, सािाक्तजक-सास्कृमिक रुपिा ग्राह् य, र्ािार्िर्ीय 
रुपिा अनकूुमलि ि व्यर्स्िापकीय रुपिा कायाान्र्यन योग्य आयोजनाहरूको छनौट गना ि कुशल 
कायाान्र्यनगिी अपेक्तिि उपलव्धी हामसल गना प्रदेश आयोजना बैंकको व्यर्स्िा गना आर्मयक छ । 
मनक्तिि िापदण्डद्धर्ना आयोजनाको पद्धहिान ििा छनोट गने ि आर्मयक पूर्ा ियािीद्धर्ना कायाान्र्यनिा 
लैजानाले प्राय आयोजनाहरू सिस्याग्रस्ि हनेु गिेका छन ् । आयोजना बैंकको व्यर्स्िाबाट िर्नैमिक 
आयोजनाहरूको पद्धहिान ि छनोट गना, आयोजनाका मनधाारिि लक्ष्यहरू िोद्धकएको गरु्स्िििा लागि ि 
सिय मभतै्र सम्पन्न गिी लगानीको उच्ििि प्रमिफल प्राप् ि गना िहत्त्र्पूर्ा योगदान पगु्न जाने अपेिा 
गरिएको छ । 

२.  प्रिखु सिस्या 
पूर्ा ियािी ि द्धर्श्लषेर् द्धर्ना आयोजनाहरूको छनोट गिी कायाान्र्यन गने परिपाटी मनिन्िििा पाउन,ु 

आयोजनाको आर्मयकिा ि योगदान सम्बन्धी ि्यगि सूिनाको अपयााप् ििा िहन,ु िेत्रगि गरुुयोजना ििा 
कायाान्र्यन योजनाको अभार् हनु,ु द्धर्कास आयोजनाहरू िोद्धकएको सिय ि मनधाारिि लागििा सम्पन्न 
नहनु,ु संस्िागि संििना ि िििाको किी हनु ुसिस्या हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अर्सि 

द्धर्गििा अपरिपक्क रुपिा गरिएका आयोजना पद्धहिान ि छनोटले ल्याएको दीिाकालीन नकािात्िक 
प्रभार्लाई कि गदै जाने ि आयोजना बैंकको मसद्धान्ि ि िान्यिालाई अनशुिर् ििा कायाान्र्यन गने   
िनुौिीहरू छन ्। 

प्रदेश आयोजना बैंक स्िापना गना प्रदेश सिकाि प्रमिर्द्ध िहन,ु प्रािमिकिाको िेत्र स्पष्ट हनु,ु सार्ाजमनक, 

मनजी, सहकािी ि सािदुाद्धयक िेत्रको लगानी परििालन गने नीमि हनु,ु आगािी आमिाक र्षाहरूको लामग 
आयोजना छनोटको आधाि िय हनु ुअर्सिहरू हनु ्।  

४.  सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोँि 

प्रदेशको िीव्र द्धर्कासका लामग आयोजना िजुािा ििा व्यर्स्िापनिा कुशलिा । 

४.२  लक्ष्य  

उपलव्ध स्रोिको प्रािमिकिाका आधाििा प्रभार्कािी परििालनका लामग आयोजनाहरू ियािी 
अर्स्िािा िाख् ने । 

४.३  उद्दमेय 

 प्रदेशको िीव्र द्धर्कासका लामग रुपान्ििर्कािी आयोजनाहरूको ियािी गनुा, 
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 आयोजना पद्धहिान, छनोट, िूल्याङ्कन ििा प्रािमिकीकिर् गिी सार्ाजमनक र्ा मनजी िेत्रको 
लगानीका लामग र्ािार्िर् ियाि गनुा । 

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 
१. प्रदेशका उच्ि 

प्रमिफलयिु ििा  
िर्नीमिक िहत्र्का 
आयोजनाहरूको  छनौट 
गिी आयोजना बैङ्क 
मनिाार् गने । 

क) आयोजना बैंक स्िापनाका लामग नीमिगि ििा संस्िागि 
व्यर्स्िा गिी द्धर्द्यिुीय व्यर्स्िापन सूिना प्रर्ालीको द्धर्कास 
गरिनेछ । 

ख) प्रदेश िहत्त्र्का परियोजनाहरूलाई द्धर्षयगि िन्त्रालयबाट 
सम्भाव्यिा अध्ययन गना लगाई आयोजना बैङ्किा सिारे्श 
गरिनेछ ।  

ग) स्िानीय िहले सम्भाव्यिा अध्ययन गिी छनौट गिेका िर्नैमिक 
िहत्त्र्का परियोजनालाई सिाबेस गरिनेछ ।  

ि) स्िानीय िहहरूिा आयोजना बैङ्क प्रर्ालीको स्िापना गना 
सहजीकिर् गरिनेछ ।  

२. प्रदेश रुपान्ििर्कािी 
आयोजनाहरूलाई उच्ि 
प्रािमिकिाका साि 
आयोजना बैंकिा 
सिारे्श गने । 

क) रुपान्ििर्कािी आयोजनाहरूको पद्धहिान, छनोट ििा 
प्रािमिकीकिर् गिी स्रोि साधन व्यर्स्िापन ि शीघ्र 
कायाान्यनका लामग नेपाल सिकािसुँग सिन्र्य गरिनेछ । 

ख) प्रदेश िहत्त्र्का आयोजनाहरू शीघ्र कायाान्र्यन गना नीमिगि 
ििा कानूनी प्रर्न्ध मिलाइनेछ । 

३. आयोजना बैंक ियाि 
गिी लगानी सम्िेलन 
आयोजना गने। 

क) मनजी िेत्रलाई आकद्धषाि गना लगानी सम्िेलनिा आयोजनाहरू 
प्रस्ििु गरिनेछ । 

ख) मनजी िेत्रबाट सम्भाव्यिा अध्ययन भएका उपयिु 
आयोजनाहरूलाई पमन आयोजना बैंकिा सिारे्श गरिनेछ । 

ग) आयोजनाहरूको प्रािमिकिाका सूिी ियाि गिी स्र्देशी ििा 
द्धर्देशी लगानी ि सहायिा परििालन गरिनेछ ।  

५.  अपेक्तिि उपलक्तब्ध 
प्रदेश आयोजना बैंक ियािी भई लगानी सम्िेलनको आयोजना भएको हनेुछ । रुपान्ििर्कािी 
आयोजनाहरू ििा प्रदेश िहत्र्का आयोजनाहरूको द्धर्स्ििृ परियोजना प्रस्िार् ियाि भई कायाान्र्न 
प्रद्धक्रयािा िहेका हनेुछन ्। प्रदेशिा मनजी िेत्रको लगानी आकद्धषाि भएको हनेुछ ।  

१०.३ कायाान्र्यन अनगुिन ििा िूल्याङ्कन 

१.  पषृ्ठभमूि 

नीमि, योजना, कायाक्रि ििा आयोजनाहरूको कायाान्र्यनको समुनक्तम िििाका लामग अनगुिन ििा त्यसबाट 
प्राप् ि नमिजाको द्धर्श्लषेर्का लामग िूल्याङ्कनको आर्मयकिा हनु्छ । द्धर्कास आयोजनाहरूबाट मनक्तिि 
उपलक्तव्ध मनधाारिि लागि ि सियमभत्र प्राप् ि गना नमिजािूखी अनगुिन ििा िूल्याङ्कन पद्दमिको िहत्र्पूर्ा 
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भमूिका िहन्छ । प्रदेश सिकािका नीमि ि कायाक्रिहरूको अनगुिन ििा िूल्याङ्कन प्रदेश सभाको 
समिमिबाट हनेु गिेको छ भने स्िानीय िहका आयोजना ि कायाक्रिहरूको अनगुिनको क्तजम्िेर्ािी क्तजल्ला 
सिन्र्य समिमिलाई ददइएको छ । आधमुनक सूिना ििा सञ् िाि प्रद्धर्मधिा आधारिि अनगुिन ििा 
िूल्याङ्कन पद्दमिको द्धर्कास गिी यसलाई मनयमिि ि अमनर्ाया गना सद्धकए यसले कायाान्र्यनिा िहेका 
योजना, कायाक्रि ििा आयोजनाहरूको सफलिाको समुनक्तम िििा प्रदान गनेछ । यसिी नै प्रदेशको 
िर्नीमिक िहत्त्र्का कायाक्रि एर्ि ् आयोजनाहरूको कायाान्र्यनिा देखापिेका कदठनाईहरूको 
मनिाकिर्का लामग एक उच्िस्ििीय अनगुिन ििा िूल्याङ्कन एर्ि ्सिन्र्य गने संयन्त्र बनाउन आर्मयक 
देक्तखएको छ ।   

२.  प्रिखु सिस्याहरू 

प्रदेशिा नमिजािूखी अनगुिन ििा िूल्याङ्कन ि सिन्र्यका लामग प्रभार्कािी संयन्त्रको द्धर्कास भई 
नसक्न,ु र्स्िगुि सूिकहरू द्धर्कास गना बाुँद्धक िहन,ु अनगुिनको अमधकाि प्राप् ि क्तजल्ला सिन्र्य समिमि 
सिब्न्धी काननु बमन नसक्न,ु पयााप् ि स्रोि साधन, ि्याङ्क ि जनशक्तिको अभार् हनु ुप्रिखु सिस्याहरू 
हनु ्। 

3.  िनुौिी ििा अर्सि  

सङ्घ, प्रदेश ि स्िानीय सिकािहरू बीि सिन्र्यका लामग संद्धर्धानले परिकल्पना गिेको काननु मनिाार् गनुा, 
नमिजािूलक अनगुिन ि िूल्याङकन प्रर्ालीका लामग र्स्िगुि सूिकहरूको द्धर्कास गनुा, अनगुिन ििा 
िूल्यांकन प्रर्ालीको स्िापना ि सञ्चालन गनुा, स्रोि, साधन ि जनशक्तिको समुनक्तम िििा ि िििा द्धर्कास 
गिी योजना कायाान्र्यनको लामग उत्प्रिेर्ा ि क्तजम्िेर्ािीबोध गिाउन ुिनुौिीपूर्ा िहेका छन ्। 

प्रदेश योजना मनिाार् सरुुको ििर्िा िहेकोले प्रािम्भदेक्तख नै अनगुिन ििा िूल्याङ्कन प्रर्ालीलाई संस्िागि 
गना सद्धकने हनु,ु िाजनैमिक नेितृ्र् स-ुशासनप्रमि प्रमिबद्ध भएकोले नमिजािूलक अनगुिन ििा िूल्याङ्कन 
प्रर्ालीलाई सबल बनाउन सद्धकने अर्स्िा हनु ुििा मनयमिि ढङ्गले जनप्रमिमनमधहरू िाफा ि सिेि अनगुिन 
ि िूल्याङ्कनिा सहयोग मलन सद्धकने हनु ुअर्सिका रुपिा िहेका छन ्। 

४.  सोँि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोँि  

प्रभार्कािी अनगुिन ि िूल्याङ्कन प्रर्ालीको द्धर्कास । 

४.२  लक्ष्य 

नमिजािूखी अनगुिन ििा िूल्याङ्कन प्रर्ालीलाई द्धर्कास व्यर्स्िापनिा संस्िागि ििा स्िाद्धपि गने । 

४.३  उद्दमेय 

 नमिजािा आधारिि अनगुिन ििा िूल्याङ्कन प्रर्ालीलाई योजनाको हिेक ििर्को मनयमिि ि 
अपरिहाया अंशको रुपिा स्िाद्धपि गनुा ।    

 द्धर्कास योजनाका लक्तिि कायाक्रिहरू ििा आयोजनाहरूको प्रभार्कािी कायाान्र्यनद्वािा 
सियिै अपेक्तिि उपलक्तव्ध प्राप् ि गनुा । 
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४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. नमिजािा आधारिि 
अनगुिन ििा 
िूल्याङ्कन प्रर्ाली 
द्धर्कास गने । 

क) नमिजािा आधारिि अनगुिन ििा िूल्याङ्कन सम्बन्धी नीमि, काननु  

ििा ददग्दशना सिेिको िजुािा गिी प्रभार्कािी रुपिा कायाान्र्यन   
गरिनेछ  । 

ख) प्रदेश योजना आयोगको संयोजकत्र्िा आयोजना अनगुिन ििा 
िूल्याङ्कन एर्ि ्सिन्र्य गने उच्िस्ििीय संयन्त्रको मनिाार् गरिनेछ । 

ग) द्धर्कास आयोजना ि कायाक्रिहरूको अनगुिन ििा िूल्याङ्कनको 
नमिजालाई सम्बक्तन्धि किािािीहरूको काया सम्पादनसुँग आर्द्ध 
गिी उक्तिि पिुस्काि ििा दण्डको ब्यर्स्िा मिलाईनेछ । 

ि) आयोजनासुँग सम्बक्तन्धि किािािीहरूलाई योजना अर्मधभि सरुर्ा 
नगने नीमि अपनाईनेछ । 

ङ) आयोजनाको सफल कायाान्र्यनको लामग संिीय सिकाि ििा 
स्िानीयिहसुँग सहकाया, सिन्र्य ििा सहयोग मबस्िाि गरिनेछ । 

२. प्रािमिकिा बिोक्तजि 
आयोजनाहरूको 
िजुािा, कायाान्र्यन, 

अनगुिन ििा 
िूल्याङ्कन गने । 

क) योजना,  कायाक्रि ििा आयोजनाहरू िजुािा गदाा िाद्धका क काया-
कािर् शृ्रङ्खला कायि गरिनेछ ।  

ख) नमिजा सूिकका आधाििा कायाक्रि ि आयोजनाहरूको िौिामसक 
ि र्ाद्धषाक सिीिा ििा िूल्याङ्कन गरिनेछ । 

ग) अनगुिन ििा िूल्याङ्कनको प्रभार्कारििाका लामग सूिना ििा 
सञ्चाि प्रद्धर्मधिा आधारिि प्रर्ालीको द्धर्कास गिी ि्याङ्कलाई 
मनिन्िि अद्यार्मधक गरिनेछ । 

ि) प्रमिफल, असि ि प्रभार् सूिकहरूका आधाििा योजनाको सिीिा 
गरिनेछ । 

ङ) सखुािी कर्ाालीको सूिकहरू द्धर्कास गिी सखु िापन गरिनेछ । 

३. अनगुिन ििा 
िूल्याङ्कनबाट प्राप् ि 
पषृ्ठपोषर्द्वािा द्धर्कास 
योजना, कायाक्रि ििा 
परियोजनाहरूिा 
सधुाि गने ।   

क) अनगुिन ििा िूल्याङ्कनिा सहभामगिािूलक बहपुिीय प्रर्ालीलाई 
उपयोग गरिनेछ । 

ख) अनगुिन ििा िूल्याङ्कन प्रमिरे्दनहरूबाट आएका सझुार्हरूलाई 
सधुािको िागा दशानका रुपिा मलइा कायाान्र्यन गरिनेछ । 

ग) सेर्ाग्राही लक्तिि सिूहको पषृ्ठपोषर् मलने व्यर्स्िा मिलाई सोका 
आधाििा आयोजनाहरूको परििाजान गरिनेछ । 

४. अनगुिन ििा 
िूल्याङ्कनको 
प्रभार्कारििाका लामग 
सम्बक्तन्धि मनकाय ि 
जनशक्तिको िििा 
द्धर्कास गने ।  

क) अनगुिन ििा िूल्याङ्कनिा खद्धटने जनशक्तिलाई आर्मयक साधन 
स्रोि उपलब्ध गिाउनकुा सािै िििा द्धर्कासका कायाक्रिहरू 
सञ् िालन गरिनेछन ्। 

ख) योजना, कायाक्रि ििा आयोजना िजुािा गदाा नै अनगुिन ििा 
िूल्याङ्कनका लामग आर्मयक बजेटको समुनक्तम िििा गरिनेछ । 

ग) स्िानीय िहिा अनगुिन ििा िूल्याङ्कन प्रर्ाली स्िाद्धपि गना 
सिन्र्य ि सहकाया गरिनेछ । 
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५.  अपेक्तिि उपलक्तब्ध  

स्पष्ट नीमि ििा काननु बिोक्तजि नमिजािा आधारिि अनगुिन ििा िूल्याङकन प्रर्ालीको द्धर्कास भएको   
हनेुछ । सूिना ििा सञ्चाि प्रद्धर्मधिा आधारिि अनगुिन ििा िूल्याङ्कन प्रर्ालीको द्धर्कास भई ि्याङ्क 
मनिन्िि अद्यार्मधक भएको हनेुछ । मनयमिि अनगुिन ििा िूल्याङ्कन भई योजना, कायाक्रि ििा 
आयोजनाहरूको सफल कायाान्र्यनको समुनक्तम िििा भएको हनेुछ । 
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अनुसूचीहरु 
िामलका नं. १ 

क्तजल्लागि िते्रफलको द्धर्र्िर् 
क्र.सं. क्तजल्ला र्गा द्धक.मि. 

1 डोल्पा 7,889.0 

2 हमु्ला 5,655 

3 िगु ु 3,535 

4 जमु्ला 2,531 

5 सखेुि 2,451 

6 जाजिकोट 2,230 

7 सल्यान 1,462 

8 कामलकोट 1,741 

9 दैलेख 1,502 

10 पक्तम िि रूकुि  1,215 
कर्ााली प्रदेश 30,211 

स्रोि: केन्रीय ि्याङ्क द्धर्भाग, २०७६  
 

 

िामलका नं. २  

कर्ााली प्रदेशका स्िानीय िहहरु 

क्तजल्ला कुल स्िानीय िह  सङ्ख्या नगि पामलका  सङ्ख्या गाउुँ पामलका  सङ्ख्या कुल र्डा सङ्ख्या 
रुकुि पक्तिि ६ ३ ३ ७३ 

सल्यान १० ३ ७ ८३ 

सखेुि  ९ ५ ४ ९९ 

दैलेख  ११ ४ ७ ९० 

जाजिकोट  ७ ३ ४ ७७ 

डोल्पा ८ २ ६ ७६ 

जमु्ला ८ १ ७ ६० 

कामलकोट ९ ३ ६ ८२ 

िगु ु ४ ३ १ ४५ 

हमु्ला ७ ० ७ ४४ 

कर्ााली प्रदेश ७९ २५ ५४ ७१८ 

नेपाल ७५३ २९३ ४६० ६७४३ 

स्रोिः केन्रीय ि्याङ्क द्धर्भाग, २०७४ 
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िामलका नं.३ 
कर्ााली प्रदेशिा जनसङ्ख्याको अर्स्िा (िाद्धष्ट्रय जनगर्ना, २०६८) 

सूिक कर्ााली प्रदेश नेपाल प्रदेशको अंश 
जनसङ्ख्या १५,७०,४१८ २,६४,९४,५०४ ५.४ 
संस्िागि जनसङ्ख्या १५,१७६ २,४०,७२४ ६.३ 
परिर्ाि सङ्ख्या २,९८,१७४ ५४,२७,३०२ ५.५ 
संस्िागि परिर्ाि सङ्ख्या १८५ ४००५ ४.६ 
लैद्धङ्गक अनिुाि ९५.६९ ९४.२ बढेको 
परिर्ािको औषि आकाि ५.२६ ४.८८ बढेको 
जनिनत्र् (प्रमिर्गा/द्धकमि) ५६ १८० जना िटेको 
अनपुक्तस्िि ६७,५८२ १९,२१,४९४ ३.५ 
जनसङ्ख्या र्दृ्धद्धदि १.८ १.३५ र्ढेको 

स्रोिः केन्रीय ि्याङ्क द्धर्भाग, २०६८ 
 

िामलका नं. ४ 
कर्ााली प्रदेशको िानर् द्धर्कास सूिाङ्क ििा गरिबीको अर्स्िा 

सूिकहरु कर्ााली प्रदेश नेपाल 
अपेक्तिि आय ु ६७ ६९.७ 
यरु्ा सािििा दि ८२ ८५ 
िानर् द्धर्कास सिुाङ्क ०.४२७ ०.५७४ 
आधािभिू खानेपानीको सदु्धर्धा पगुेको परिर्ाि प्रमिशि ८६.२ ८८ 
५ र्षा िमुनका कुपोद्धषि बालबामलकाको प्रमिशि ५३.६ ४०.५ 
५ र्षा िमुनका पडु्का बच्िाहरू ५५ ३६ 
आमिाक रूपले अमि पछामड पिेका जनसङ्ख्याको प्रमिशि ४४.२ २८.८ 
मनिपेि गरिबीको िेखािमुन िहेको दि  २८.९ १८.७ 
बहआुयामिक गरिबीको दि ५१.२ २८.६ 

स्रोिः आमिाक सरे्िर्, २०७५/७६ 
िाद्धष्ट्रय योजना आयोग नेपालको बहआुयामिक गरिबी सूिकाङ्क, सन ्२०१८ 

नेपाल जनसांक्तख्यक ििा स्र्ास््य सभे, २०१६ 
 

  



149 

िामलका नं. ५ 
कर्ााली प्रदेशको शैक्तिक ि्याङ्क 

संस्िा संस्िा सङ्ख्या द्धर्द्यािी सङ्ख्या क्तशिक सङ्ख्या क्तशिक द्धर्द्यािी अनपुाि 
बाल द्धर्कास केन्र २६०७ ५४१९१ २७९६ १९ 
आधािभिू िहका द्धर्द्यालय २५९५ ४९७५१२ ९९८८ ५० 
िाध्यमिक िहका द्धर्द्यालय ५७२ १०५३७३ १८२१ ५८ 

जम्िा ५७७४ ६५७०७६ १४६०५  
स्रोिः सािाक्तजक द्धर्कास िन्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, २०७६ 

 

 

िामलका नं. ६ 

कर्ााली प्रदेश स्र्ास््य सेर्ा प्रदायकको सङ्ख्या  
सेर्ा प्रदायक संख्या सेर्ा प्रदायक संख्या 

प्रदेश अस्पिाल  १ दि प्रसमुिकिी  ३४७ 
स्र्ास््य कायाालय  ६ गाउुँिि क्तक्लनद्धक  १०६० 
सा.क्तज. स्र्ास््य कायाालय  ४ खोप क्तक्लमनक  १३२३ 
क्तशिर् अस्पिाल  १ िद्धहला स्र्ास््य स्र्यं सेद्धर्का  ४३४१ 
क्तजल्ला अस्पिाल  ८ सिुक्तिि गभापिन केन्द  ४४ 
अन्य सिकािी अस्पिाल  २ िाइक्रोस्कोपी सेण्टि  ३५ 
प्रािमिक स्र्ास््य केन्द  १४ टी.बी. डट्स सेण्टि  ३७७ 
स्र्ास््य िौकी  ३३६ मड.आि उपिाि केन्र । सब केन्र  ५ 
सािदुाद्धयक स्र्ास््य इकाइ  ६० जीन एक्सपाट प्रयोगशाला  १ 
सहिी स्र्ास््य केन्र  १० एआिटी केन्द  ५ 
संस्िागि क्तक्लमनक  २ आयरेु्द अस्पिाल/उपिाि केन्र  १० 
बमिंग सेण्टि  २७४ मनजी स्र्ास््य संस्िाहरु  ३७ 
आकक्तस्िक प्रसमुि केन्र  २८   

स्रोि: सािाक्तजक मबकास िन्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, २०७६ 
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िामलका नं. ७ 
प्रदेश क्तजल्लाअनसुाि गरिबीको दि 

क्र.सं. क्तजल्ला गरिबीको दि 
1 दैलेख 35.43 
2 डोल्पा 39.42 
3 हमु्ला 56.27 
4 जाजिकोट 37.87 
5 जमु्ला 49.82 
6 कामलकोट 58.7 
7 िगु ु 45.94 
8 रुकुि 26.06 
9 सल्यान 29.44 
10 सखेुि 30.5 

स्रोि: भमूि व्यर्स्िा, कृद्धष ििा सहकािी िन्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, २०७५ 
 
 

िामलका नं. ८ 
कर्ााली ििा नेपालको प्रिखु बाली उत्पादन िििा 

उत्पादन (िे.ट.) िाद्धष्ट्रय कर्ााली प्रदेश प्रदेशको अंश (%) 
धान ५२१९३३१ १३३७५१ ३ 

गहुुँ १७१०८६७ १५२५२४ ९ 

िकै २३०११३६ १८९७३६ ८ 
कोदो ३००७९६ १९००१ ६ 
जौ, उर्ा ३१७६० १३२४५ २२ 
जम्िा ९५७५५३१ ५१०७६० ५ 

स्रोि: भमूि व्यर्स्िा, कृद्धष ििा सहकािी िन्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, २०७५  
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िामलका नं.९ 
क्तजल्लाका प्रािमिकिा प्राप् ि बालीहरू 

क्तजल्ला प्रािमिकिा प्राप् ि बालीहरू 
रूकुि ििकािी, िकै, बीउ, अदरु्ा 
सल्यान  सनु्िला, अदरु्ा, ससुाानी, ििकािी 
सखेुि िौिी, ििकािी, िकै, द्धर्उ 
दैलेख  सनु्िला, िकै, अदरु्ा, मबउ 
जाजिकोट िकै, िौिी, भटिास 
डोल्पा स्याउ, ओखि, ििकािी, द्धर्उ 
जमु्ला मसिी, स्याउ, आल ु
कामलकोट मसिी, स्याउ, ओखि 
िगु ु मसिी, स्याउ, आल ु
हमु्ला मसिी, स्याउ, ओखि 

स्रोि: भमूि व्यर्स्िा, कृद्धष ििा सहकािी िन्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, २०७६ 
 

 

िामलका नं. १० 

कर्ााली प्रदेशिा सञ् िालनिा आएका साना ििा ििेल ुउद्योगहरू 

मस. 
नं. 

क्तजल्ला 
उद्योग सङ्ख्या 

िाजश्व 
ििेल ुििा साना उद्योग लि ुउद्योग बाक्तर्ज्य जम्िा 

१  जाजिकोट 819 111 2016 2946 1,777,150  

२  h'Dnf 1674 319 2122 4115 3,093,630  

३  b}n]v 2285 1800 2775 6860 2,398,375  

४  डf]Nkf 668 40 639 1347 1,501,750  

५  ?s'd 1406 150 2705 4261 1,797,905  

६  ;Nofg 1869 238 2273 4380 2,953,396  

७  sflnsf]ट 1070 183 1419 2672 1,291,225  

८  d'u' 115 5 126 246 665,950  

९  x'Dnf  904 186 575 1665 924,525  

१०  ;'v]{t 4681 0 9286 13967 9,831,400  

 जम्िा 15,491  3,032  23,936  42459 2,62,35306  

स्रोि: उद्योग, पयाटन, र्न ििा र्ािार्िर् िन्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, २०७५ 
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िामलका नं.११ 

बैङ्क ििा मबत्तीय संस्िाहरुको क्तजल्लागि द्धर्र्िर् 

क्र. 
सं. 

क्तजल्ला क र्गा ख र्गा ग र्गा जम्िा जनसङ्ख्या 
जनसङ्ख्या  
प्रमि शाखा 

१  रूकुि पक्तिि १६ १ १ १८ १६७२२४ ९२९० 

२  सल्यान २१ ४ १ २६ २६६००९ १०२३१ 

३  सखेुि ४१ १० २ ५३ ४०३३८४ ७६११ 

४  दैलेख १७ १ ० १८ २८९३८९ १६१०५ 

५  जाजिकोट १२ १ ० १३ १९२५९० १४८१५ 

६  डोल्पा ७ ० ० ७ ४११२२ ५८७५ 

७  जमु्ला १६ १ ० १७ १२१६६० ७१५६ 

८  कामलकोट १३ ० ० १३ १५४५३३ ११८८७ 

९  िगु ु ५ ० ० ५ ६२१०६ १२४२१ 

१०  हमु्ला ८ ० ० ८ ५७०७७ ७१३५ 

जम्िा १५६ १८ ४ १७८ १७५५५९६ ९८६३ 
स्रोिM बैङ्क ििा द्धर्त्तीय संस्िा मनयिन द्धर्भाग, नीमि अनसुन्धान द्धर्म लेषर् िहाशाखा, नेपाल िाष्ट्र बैङ्क, २०७५ फागनु 

 
 
 

िामलका नं.१२ 

आयोजनाहरुको र्गीकिर् ि कायाान्र्यन िापदण्ड 
 

  साना परियोजना   : १ किोडसम्ि 

  िझौला परियोजना   : १ देक्तख ३० किोडसम्ि  
  प्रदेश िहत्त्र्का परियोजना  : ३० देक्तख ५० किोडसम्ि 

  ठूला परियोजना  :  ५० किोडभन्दा िामि 
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