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dGtJo

g]kfnL hgtfn] kl/jt{gsf] rfxgf /fv]sf] w]/} eof] . of] rfxgf k"/f ug{ xfdLn] cfÇg} hLjg sfndf /fHosf] cfd"n 
kl/jt{gsf] nflu hgo'4 n8]sf lyof}F . hgcfGbf]ngsf] l;h{gf u/]sf lyof}F . /fhtGq kmfn]/ hgtfn] cfÇgf] k|ltlglw 
dfkm{t klxnf] k6s ;+ljwfg;efaf6 ;+ljwfg hf/L u/] . ;+ljwfg hf/L ug{'cl3 k|d'v /fhg}lts bnsf d'Vo 
g]tfx¿aLr ePsf] ;xdtLn] xfnsf] s0ff{nL k|b]z k'gM cGofodf kg{] cj:yf cfpFbf o; s0ff{nL k|b]z :yfkgfy{ 
cfGbf]ng ug{' k/]sf] lyof] . oxL cfGbf]ngsf] hudf s0ff{nL k|b]z lgdf{0f ePsf] s'/f af/Daf/ :d/0f eO/xg] ub{5 . 

clxn] xfdL ;+3Lotf sfof{Gjogsf] k|f/lDes cj:yfdf 5f}F . 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 . xfd|f ;fd' hgtfsf 
ck]Iffx¿ w]/} 5g\ . ;Lldt ;|f]t / ;fwgsf] aLraf6 gofF ;ª\sNksf ;fy ;a}vfn] ;+/rgfx?sf] Joj:yfkg ug{' 
k/]sf] 5 . o;sf nflu of]hgfj4 kxn sbdLsf] cfjZostf kg{] ePsfn] s0ff{nL k|b]zsf] k|yd k~rjifL{o of]hgf 
Nofpg kfPsf]df v';L nfu]sf] 5 .  

ljsf;;DaGwL ljutsf cEof;x¿ s0ff{nLd}qL x'g g;Sbf ljsf; dfkgsf ;a}vfn] tYofËdf s0ff{nL k5fl8 kg{' 
k/]sf] tLtf] oyfy{ xfdL ;fd' 5Fb}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 ;a} ;/f]sf/jfnfsf] ;'emfj tyf dfu{ lgb{]zgnfO{ 
;d]6]sf] 5 . s0ff{nLsf] cfjZostfsf] cfwf/df k|flydstfx¿ to ePsf 5g\ . ;d[4 s0ff{nL, ;'vf/L s0ff{nLaf;L 
agfpg] bL3{sfnLg ;f]r 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 . oxL ;f]Fr cg';f/ s0ff{nL k|b]zsf] nIo, p2]Zo, /0fgLlt tyf 
sfo{gLltsf ;fy} sfo{qmdx¿ tof/ ePsf 5g\ . 

jf:tjdf j:t'jfbL of]hgf lgdf{0f eof] eg] sfof{Gjogof]Uo sfo{qmdx¿ 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 u/L ;'zf;g sfod ug{ ;lsG5 . s0ff{nLsf] ;d[l4 / ;'vf/Lsf ;"rsx¿ klg 
lgdf{0f ePsf 5g\ . of]hgfnfO{ glthfd'vL / k|efjsf/L sfof{Gjogsf 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{]5 .  

of]hgf lgdf{0f ug{] s'/f ;DalGwt If]qsf] ;d[4 / ;'b[9 eljio tof/ ug{';Fu ;DalGwt x'g] ub{5 . of] s0ff{nL k|b]zsf] 
hu xfNg] Ps dxfg\ sfo{ xf] . of] gofF Oltxf; lgdf{0f ug{] sfo{ klg xf] . o;sf] 7f]; cfwf/ tof/ ug{] k|b]z of]hgf 
cfof]usf kbflwsf/Lx¿nfO{ ljz]if wGojfb lbg rfxG5' . o;sf ;fy} dxŒjk"0f{ ;'emfj ;Nnfx lbg' x'g] s0ff{nL 
lj1 ;d"xsf ;+of]hs dfggLo hgfb{g zdf{ nufot cGo lj1 / ;a} ;/f]sf/jfnfx¿k|lt cfef/ JoQm ug{ rfxG5' .

eljiodf o; of]hgfn] lglb{i6 u/]sf nIo tyf p2]Zox¿ k|fKt ug{ pknAw ;|f]t ;fwgsf] e/k"/ pkof]u u/]/ cfd 
gful/sn] k|ToIf cg'e"t ug{ kfpg] u/L lbuf] ljsf;sf] hu xfn]sf] ¿kdf x]g{ kfpg]5g\ eGg] ljZjf; JoQm ub{5' . 
o; of]hgfsf] ;kmn sfof{Gjogsf nflu ;a}sf] ;lqmotf / lhDd]jf/L af]wsf] ck]Iff ub{5' .

dfggLo d'VodGqL

========================
dx]Gb| axfb'/ zfxL
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s0ff{nL k|b]z of]hgf cfof]u
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dGtJo

s0ff{nL k|b]z of]hgf cfof]un] 8]9 jif{sf] lg/Gt/ k|of;kl5 o; k|b]zsf] k|yd k~rjifL{o cfjlws of]hgf tof/ u/L 
k|sflzt ug{ nfu]sf]df v';L dxz'; u/]sf] 5' . hgtfsf] alnbfg / ;+3if{af6 :yflkt s0ff{nL k|b]z k|ofKt k|fs[lts 
;|f]t ;fwgx¿ ePsf sf/0f k|r"/ cfly{s ;Defjgf ePsf] k|b]z xf] . olt x'Fbfx'Fb} klg ljutdf of]hgfj4 cfly{s 
ljsf;sf] cefjsf sf/0f of] k|b]zsf] ;fdflhs, cfly{s / ef}lts k"jf{wf/ ljsf;sf ;"rsx¿ cGo k|b]zx¿sf] 
t'ngfdf lgs} kl5 /x]sf 5g\ . o;dfly 7"nf] / ljljwtfo'Qm 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{nLM ;'vf/L s0ff{nLaf;Lsf] ;f]r ;fsf/ 
kfg{ Ps pTs[i6, Jojxfl/s / b'/bzL{ cfjlws of]hgf jfG5gLo x'G5 . 

of] klxnf] k~rjifL{o of]hgfn] s0ff{nL k|b]zsf] ljsf; k|f¿k tof/ ug{sf nflu cxd\ dxŒj /fVb5 . k|yd cfjlws 
of]hgfn] kGw|f}+ k~rjifL{o of]hgfn] to u/]sf] ;d[4 g]kfnL ;'vL g]kfnLsf] ;f]r, p2]Zo / nIo cg'¿k bL3{sfnLg 
;f]r, nIo, /0fgLlt, sfo{gLlt / sfo{qmdx¿ to u/]sf] 5 . of]hgfn] k|b]zsf] cfwf/ jif{df /x]sf] ^)^ cd]l/sL 
8n/ k|ltJolQm cfoaf6 !!$& cd]l/sL 8n/ cfo k'¥ofpg] nIo /fv]sf] 5 . sf]le8–!( sf] dxfdf/Lsf sf/0f s]xL 
k|lts"ntfx? l;lh{t eP tfklg of]hgfdf k|fyldstf k|fKt ;xL of]hgfx¿ sfof{Gjog x'g;Sbf of] nIo xfl;n ug{ 
;Dej /x]sf] 5 . cfjlws of]hgfdf k"jf{wf/ -;8s, ljB't, l;FrfO, vfg]kfgL, ;~rf/ cflb_ lgdf{0fnfO{ ljsf;sf] 
d]?b08 dfGb} lzIff, :jf:Yo / ;fdflhs ;'/IffnfO{ bf];|f] k|fyfldstfdf /fv]sf] 5 . k"jf{wf/sf] ljsf;n] ko{6g 
ljsf;, hnljB't pTkfbg, lbuf] cuf{lgs s[lif tyf cf}Bf]lus pTkfbgdf j[l4 eO{ ck]lIft cfly{s j[l4 xfl;n 
ug{ d2t k'Ug]5 .  

k|yd cfjlws of]hgfdf lj1fg k|ljlw, pGgog, l8lh6n s0ff{nL / ;'zf;gnfO{ klg ljz]if Wofg lbOPsf] 5 .  o;n] 
;+o'Qm /fi6« ;+3n] to u/]sf lbuf] ljsf;sf nIox¿nfO{ klg alnof];Fu cfTd;ft u/]sf] 5 . cfjlws of]hgfn] 
jL/]Gb|gu/ k/Dk/fut /]zd dfu{df cfwfl/t lxN;f b|"t dfu{, /fhwfgL ljz]if k"jf{wf/, hgtf ;8s, ;'gf}nf] ko{6sLo 
lqe'hsf] cjwf/0ffdf k|b]zsf] ko{6sLo k"jf{wf/, 5f]/L ;'/Iff vftf, s0ff{nL lj1fg tyf k|ljlw ljZjljBfno, k|b]z 
tyf 3'DtL c:ktfn lgdf{0f, s0ff{nLsf] kfgL hgtfsf] nufgL, d'VodGqL /f]huf/ tyf Go"gtd cfocfh{g sfo{qmd, 
k|b]z xl/ofnL cleofg, gd"gf s[lif ks]6 If]q tyf ;|f]t s]Gb| lgdf{0f, xfO6]s g;{/L h:tf dxŒjk"0f{ sfo{qmdx? to 
u/]sf] 5 .          

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]Gofl;|t / kl/k"/s /x]sf 5g\ . d}n] s0ff{nL k|b]z ;/sf/sf] k|yd k~rjifL{o of]hgfsf] of] cfwf/–kq s0ff{nL 
k|b]zsf] cfly{s ljsf;sf nflu Ps sf]z]9'Íf ;fljt x'g] cfzf /fv]sf] 5' . k|b]zsf] k|yd cfjlws k~rjifL{o 
of]hgf tof/ ug{ cxf]/fq vl6P/ sfd ug{] s0ff{nL k|b]z of]hgf cfof]usf kbflwsf/Lx¿, dGqfnosf ;lrjx¿ / 
k|fljlws ;xof]u ug{] ljsf; ;fem]bf/ ;lxt cGo ;fyLx¿ wGojfbsf kfq x'g'x'G5 . cfjlws of]hgfnfO{ k"0f{tf 
k|bfg ug{ dxŒjk"0f{ ;'emfj lbO{ of]ubfg ug{] k|b]z ;efsf ;b:ox¿, lhNnf ;dGjo ;ldlt tyf :yfgLo ;/sf/ 
k|d'v / pkk|d'vx¿ nufot ;/f]sf/jfnf ;a} wGojfbsf kfq x'g'x'G5 .

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

dGqL

cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqfno
s0ff{nL k|b]z ;/sf/

dfggLo dGqL



e"ldsf

x/]s dfgjsf] rfxgf ljsf;, ;d[l4 / ;'v k|fKt ug'{ /x]sf] x'G5 . To;}n] xfdLn] klg ljsl;t, ;d[4 / ;'vf/L 
s0ff{nL x]g{ rfx]sf 5f}F . k|s[ltn] s0ff{nL k|b]znfO{ clåtLo k|fs[lts ;|f]t pknAw u/fPsf] 5 . o;sf] klxrfg / 
kl/rfngsf nflu k|b]zsf] ;jf{ÍL0f of]hgfa4 ljsf; ug{ s0ff{nL k|b]z of]hgf cfof]u u7g ePsf] lyof] . cfof]uaf6  
æ;d[4 s0ff{nL M ;'vf/L s0ff{nLaf;LÆ eGg] s0ff{nL k|b]zsf] bL3{sfnLg ;f]rnfO{ sfof{Gjogsf lglDt k|yd 
k~rjifL{o of]hgf lgdf{0f u/L pko'Qm k|of]usf nflu k|sfzg ug{ kfpFbf v'zL nfu]sf] 5 . ;+ljwfgsf] efjgfcg';f/ 
;fj{hlgs, lghL, ;xsf/L, ;d'bfo / Jofks hg;xeflutf ;lxtsf] ;+o'Qm k|of;af6 lbuf], pRr, tLj| / km/flsnf] 
;dGoflos ljsf; ;Dej x'g]5 . ;dfhjfb pGd'v ;d[4 s0ff{nL k|b]z lgdf{0f ug{ hgtfsf cfjZostfg';f/ ;xL 
of]hgfx¿sf] 5gf}6 / ltgLx¿sf] k|efjsf/L sfof{Gjog x'g kg{]5 . 

Oltxf; efiff, wd{, snf, ;+:s[lt / k|fs[lts ;Dkbfn] el/k"0f{ s0ff{nL k|b]z ljleGg sf/0fn] ef}lts, cfly{s / 
;fdflhs ljsf;sf k|rlnt ;"rsfËx¿df kl5 k/]sf] lyof] . ;+3LotfnfO{ cj;/sf] ¿kdf lnO{ cfÇgf] ufpF 7fpFsf] 
ljsf; cfÇg} kxndf of]hgfa4 ¿kdf ug{ ;s]sf] v08df ;Dej x'G5 eGg] dfGotfsf ;fy of] k|yd k~rjifL{o 
of]hgf tof/ ul/Psf] 5 . o;}df s0ff{nL ;f]r @!)) cyf{t\ @% jif{kl5sf] s0ff{nL k|b]zsf] ljsf;sf] dfglrq ;d]t 
;dfj]z 5 . s]xL :yflkt dfGotf cg';f/ k|ltJolQm cfDbfgLsf cfwf/df dfgjLo hLjg:t/sf] dfkg x'g] ub{5 . 
o;}sf cfwf/df xfn s0ff{nLaf;Lsf] k|ltJolQm jflif{s cfo ^)^ cd]l/sL 8n/ -sl/a &),))) xhf/ g]kfnL 
?k}ofF_ 5 eg] lj=;+= @)*)÷)*! df !,!$& cd]l/sL 8n/ -sl/a !,#@,))) g]kfnL ?k}ofF_ k'¥ofpg] nIo lnOPsf] 
5 . o;}u/L cf=j= @!))÷@))! df jflif{s k|ltJolQm cfo !),))) cd]l/sL 8n/ -sl/a !!,%),))) g]kfnL ?k}ofF_ 
k'¥ofpg] nIo ls6fg ul/Psf] 5 . 

;fdflhs Gofodf cfwfl/t ;dfj]zL, ;Gt'lnt / lbuf] ljsf;sf nflu u'0f:t/Lo 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]r, 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= @)&^÷)&&–@)*)÷)*!_ n] xfnsf] 
;an kIf, ;'wfg'{ kg{] kIf, r'gf}tL / cj;/x¿sf] ljZn]if0f ul/Psf] 5 . k|:t't of]hgfsf] cfjZostf, dfu{bz{s 
l;4fGtx¿, k|fyldstfx¿, ;f]r, nIo, p2]Zo, kl/df0ffTds nIo, /0fgLlt tyf sfo{qmd / glthf vfsf o;} 
cfwf/df to ePsf 5g\ . 

o; k|yd k~rjifL{o of]hgfn] kfFr jif{sf] cfly{s j[l4b/ cfwf/ jif{ @)&%÷)&^ df ePsf] %=& k|ltztaf6  
@)*)÷)*! df !*=* k|ltztdf j[l4 u/L kfFr jif{sf] cf}ift j[l4 !$=( k|ltzt k'¥ofpg' 5 . o;f] ePdf dfq} s0ff{nL 
k|b]zsf] cfwf/ jif{ @)&%÷)&^ sf] s"n ufx{:Yo pTkfbg !!(=@^ ca{af6 @)*)÷*! df @$!=)! ca{ k'¥ofpg ;lsG5 
/ k|ltJolQm jflif{s cfo !,!$& cd]l/sL 8n/ xfFl;n ug{ ;lsG5 . o;sf lgldQ %@!=$& ca{sf] nufgL cfjZos 
kg{] b]lvG5 . h;dWo] s[lifdf (&=!% ca{, pBf]udf @#%=*! ca{ / ;]jf If]qdf !**=%! ca{sf] cfjZostf k|If]k0f 
ul/Psf] 5 . o;sf lgldQ ;fj{hlgs If]qaf6 %#=^^ k|ltzt, lghL If]qaf6 $@=^% k|ltzt / ;xsf/L If]qaf6 #=^( 

pkfWoIf

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

g]kfn



k|ltzt nufgLsf] cg'dfg ul/Psf] x'Fbf ;/sf/n] P]g sfg'g, gLlt, lgod agfpg] dfq geP/ ljsf;sf] 7"nf] lx:;fdf 
cxd\ e"ldsf v]Ng' kg{]5 . ;fj{hlgs If]qaf6 x'g] nufgL @&(=*@ ca{df !)*=@) ;+3, !#)=%@ ca{ k|b]z ;/sf/ / 
$!=!) ca{ :yfgLo txn] Joxf]g'{kg{] x'G5 . o;sf/0f ;+ljwfgdf Joj:yf ePcg';f/ tLgj6} txsf] ;/sf/x¿ aLrdf 
;dGjo, ;xsfo{ / ;fem]bf/L ug{' kg{] x'G5 .  

of] k|yd k~rjifL{o of]hgf cfwf/kqsf] lj:t[tLs/0f xf] . o;nfO{ !) kl/R5]bdf Jojl:yt u/L k|:t't ul/Psf] 5 . 
klxnf] kl/R5]bdf k|b]zsf] kl/ro / cj:yf /flvPsf] 5 . bf];|f] kl/R5]bdf s0ff{nL ;f]r @!)) /flvPsf] 5 . o:t} 
c¿ cf7j6f kl/R5]bx¿ k|yd k~rjifL{o of]hgfsf] vf;u/L ljQLo cj:yf, k"jf{wf/ If]q, ;fdflhs If]q, cfly{s 
If]q, pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"lt{, ;'zf;g, ul/aL lgjf/0f nufotsf cGt/;DalGwt ljifox¿ / of]hgf sfof{Gjog, 
cg'udg tyf d"NofËg u/L ljifout ¿kdf k|:t't ul/Psf] 5 . of]hgf th{'df hlQsf] dxŒjk"0f{ 5, TolQs} dxŒj 
cfof]hgfx¿sf] 5gf}6 / sfof{Gjogsf] x'g] ePsfn] ;xL cfof]hgfsf] 5gf}6 / sfo{qmdx¿sf] k|efjsf/L sfof{Gjogdf 
;a}n] Wofg lbg' kb{5 .

xfd|f] k|b]z c¿ k|b]zsf] t'ngfdf ljsf;df lgs} kl5 k/]sfn] c¿ lx“8] k'U5, xfdL eg] bf}8g' k5{ . xfdL k'Ug] dfq 
xf]Ogls pl5Gg klg tof/ x'g' kg{]5 . To;}n] k|b]zsf] k'FhLut vr{ x/]s jif{ *) k|ltzteGbf a9L x'g] u/L ;ËNksf 
;fy ;/sf/, lghL If]q, ;xsf/L, ;d'bfo / cfd gful/s cl3 a9\g ;s]sf] v08df s0ff{nL k|b]z ;a}eGbf ;d[4 
k|b]z aGg]df s'g} zËf 5}g . ljsf;sf nflu PSn} lxF8\bf uGtJoljxLg x'g;S5, ;Fu} lxF8\bf ljsf;sf] lzv/ r'Dg 
;lsG5 . o;}n] ;+3, k|b]z / :yfgLo tx aLrsf] ;dGjo / ;xsfo{nfO{ cfTd;ft\ u/L k|yd k~rjifL{o of]hgfnfO{ 
;kmn kfg{ ;a}n] lhDd]jf/Laf]w ug{' cfjZos 5 .

of] k|yd k~rjifL{o of]hgf tof/ ubf{ dxŒjk"0f{ dfu{bz{g ug'{x'g] dfggLo k|b]z k|d'v, dfggLo d'VodGqL tyf of]hgf 
cfof]usf cWoIf, /fli6«o of]hgf cfof]usf pkfWoIf, s0ff{nL k|b]zaf6 k|ltlglwTj ug{] k|ltlglw ;ef tyf /fli6«o 
;efsf ;b:ox¿, k|b]z ;efsf ;efd'v tyf pk;efd'v, k|b]z ;/sf/sf dGqLx¿, 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 ;+3–;+:yfx¿ ;a}nfO{ xflb{s 
wGojfb tyf s[t1tf JoQm ug{ rfxG5' .

of] P]ltxfl;s of]hgf lgdf{0f sfo{df s0ff{nL k|b]z of]hgf cfof]usf k"j{ pkfWoIf k|f= 8f= k'0ok|;fb /]UdLsf] 
of]ubfgsf] :d/0f ug{ rfxG5' . of]hgf lgdf{0fdf cxf]/fq v6]/ g]t[TjbfoL e"ldsf lgjf{x ug'{ ePsf]df cfof]usf 
;b:o 8f= bLk]Gb| /f]sfofnfO{ ljz]if wGojfb lbg rfxG5' . ;fy} ;b:o of]u]Gb| axfb'/ zfxLn] v]n]sf] pNn]vgLo 
e"ldsfk|lt klg wGojfb lbg rfxG5' . o;}u/L o; k|b]zsf k|d'v ;lrj, cfof]usf ;a} ;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¿, ;a} dGqfnosf 
of]hgf dxfzfvf Pjd\ ljleGg lgsfosf sd{rf/Lx¿, tYofª\s sfof{no ;'v{]t, ;d'Gglt g]kfnsf lj1x¿, ljsf; 
;fem]bf/ / cGo ;a} ;xof]uL dxfg'efjx¿nfO{ x[bob]lv g} cfef/ tyf wGojfb lbg rfxG5' . o; P]ltxfl;s k|yd 
k~rjifL{o of]hgfsf] ;xL sfof{Gjog x'g uPdf k|b]zsf hgtfsf] bzsf}+b]lvsf] ;kgf ;fsf/ x'g d2t k'Ug hfg]5 
eGg] ljZjf; u/]sf] 5' .

============================
8f= ;j{ /fh v8\sf

pkfWoIf



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

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

dfggLo 8f= ;j{ /fh v8\sf      pkfWoIf

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

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

>L rGb|dfg >]i7, k|d'v ;lrj, k|b]z ;/sf/      ;b:o -kb]g_

>L 3gZofd pkfWofo, ;lrj, cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqfno   ;b:o–;lrj
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सं.िा.सं.  =  संयकु्त िाष ि संर् 
स्िा.व्य.सू.प्र.  =  स्िास््य व्यिस्था सूचना प्रणािी 
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परिच्छेद : १ 
परिचय 

१.१ पषृ्ठभमूि 

इमिहासिा कर्ााली एक शक्तिशाली ि सिदृ्ध िाज्य मियो । बाह्रौँ शिाब्दीिा 
नागिाजले ‘पाल’ िाज्य क्तजिेपमछ कर्ाालीको ‘शैव’ के्षत्र ि ‘जालन्धि’ के्षत्रको 
भावनालाइा सम्बोधन गने गिी आफ्नो िाजधानीको नाि क्तशवको ‘क्तश’ ि जालन्धिको 
‘जा’ लाइा जोडेि क्तशजा िाखेका मिए । ित्कालीन खस िाज्यको िाजधानी क्तशजा 
नेपाली भाषा ि संस्कृमिको उद् गि स्िलको रूपिा क्तिमनन्छ । यो िाज्य १३औ ँ
शिाब्दीिा पूवािा गोखाा, पक्तिििा काक्तमििको लद्दाख, उत्तििा भोटको गगेु ि दक्तक्षर्िा 
लखनऊको गोििी नदीसम्ि फैमलएको मियो । कर्ााली नदी आसपास हुुँदै िीनको 
गगेु, बिुाङ्गबाट हमु्ला, जमु्ला, दलु्ल,ु सखेुि हुुँदै दक्तक्षर्िा भाििसम्ि आविजावि हनेु 
व्यापारिक िेशि-िागाले अिा-वाक्तर्ज्य के्षत्रिा ख्यामि प्राप् ि गिी त्यसबेला सिृ् द्ध 
हाुँमसल गिेको  मियो िि ्व.सं. १८४६ िा जमु्ला िाज्य नेपाल एकीकिर्िा 
गामभएपमछ केन्रीय सत्ताबाट ओझेलिा पना गई कर्ााली के्षत्र आमिाक, सािाक्तजक 
्वकासिा पमछ पदै गएको देक्तखन्छ । 

ित्कालीन शासकहरूले खस िाज्यको िाजधानी क्तशजालाइा आमिाक ििा व्यापारिक 
केन्र ि दलु्ललुाइा प्रशासमनक केन्रका रूपिा ्वकास गिेको पाइन्छ । अ्हलेका 
ठूला ्वकमसि िलुकुहरूले आमिाक ििा प्रशासमनक िाजधानी छुट्टाछुटै्ट शहिलाइा 
कायि गने िोडलको प्रयोग ११औ ँशिाब्दीिा कर्ाालीिा भइसकेको मियो । यस्िै 
कर्ाालीिा सािु् हक ्वकासको लािो पिम्पिा िहेको छ । सािु् हक पशपुालन, धिा 
भकािी, नोिाला, क्तखक्तम्ि, पिा, सािु् हक उत्पादन ि व्यापाि जस्िा आत्िमनभाििािूखी 
अभ्यासहरू यसका उदाहिर्हरू हनु ् । दलु्लकुो प्रािीन कीमिास्िम्भ िध्ययगुीन 
नेपालको एक ऐमिहामसक प्रिार् हो ।  

नेपालिा जनयदु्ध, जनआन्दोलन ि ्वशेष कर्ााली प्रदेश स्िापनािा भएको 
आन्दोलनहरूपमछ जािी भएको नेपालको सं्वधान २०७२ पम िाि गठन भएका 
सािवटा प्रदेश िध्ये कर्ााली पमन एक हो । हमु्ला, िगु,ु जमु्ला, डोल्पा, कामलकोट, 
दैलेख, जाजिकोट, पक्तिि रुकुि, सल्यान ि सखेुि गिी दश वटा क्तजल्लालाई सिेटेि यो 
प्रदेश मनिाार् भएको छ । सखेुि िाजधानी भएको यस प्रदेशको मसिाना उत्तििा 
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मित्रिाष्ट्र िीन, पक्तिििा सदूुिपक्तम िि प्रदेश, दक्तक्षर्िा लकु्तम्बनी प्रदेश ि पूवािा लकु्तम्बनी 
प्रदेश ििा गण्डकी प्रदेश पदाछ । 

सं्वधानले सबै प्रकािका ्वभेदहरूको अन्त्य गदै सिानपुामिक, सिावेशी ि 
सहभामगिाको मसद्धान्िको धिािलिा टेकेि ददगो शाक्तन्ि, ्वकास ििा सिृ् द्ध एवि ्
असल शासनको िाध्यिद्वािा सिाजवाद उन्िखु आमिाक सिानिा, सिृ् द्ध ििा 
सािाक्तजक न्यायिा आधारिि सििािूलक सिाजको परिकल्पना गिेको छ । 
सािाक्तजक न्यायको िाध्यिबाट लोक कल्यार्कािी िाज्यको स्िापना गने, सावाजमनक, 
मनजी ि सहकािी के्षत्रको सहभामगिािा साधन ि स्रोिको उपयिु परििालन गिी िीव्र 
आमिाक वृ् द्ध गने लक्ष्य िाखेको छ । ददगो आमिाक ्वकास गने ििा प्राप् ि 
उपलक्तब्धको न्यायोक्तिि ्वििर् गिी आमिाक असिानिाको अन्त्य गदै शोषर्ि्हि 
सिाजको मनिाार् गना प्रादेक्तशक ििा िा्ष्ट्रय अिािन्त्रलाइा आत्िमनभाि, स्विन्त्र ि 
उन्निशील बनाई सिाजवाद उन्िखु, स्विन्त्र ि सिदृ्ध अिािन्त्रको ्वकास गने उद्देमय 
िाखेको छ । सं्वधानले मनददाष्ट गिेको यही बाटोिा अक्ति बढ्न नेपाल सिकािले 
पन्रौँ पञ्चवषीय योजना मनिाार् गिेको छ भने कर्ााली प्रदेश सिकािले पमन प्रिि 
पञ्चवषीय योजना मनिाार् गिेको छ । ्व.सं. २०१३ सालबाट नेपालिा आवमधक 
योजना िाफा ि ्वकास मनिाार्को कायाान्वयन गना िामलयो । यस बीििा १४ वटा 
आवमधक योजनाहरू कायाान्यनिा आए िापमन यसबाट कर्ाालीबासीले ्वकासको खासै 
प्रमिफल प्राप् ि गना नसकेको ि ्वकास सूिका्कमिा अरु प्रदेशभन्दा पछामड िहेको िीिो 
यिािालाई बदल्न ुअ्हलेको आवमयकिा हो । 

नेपाल सिकािले सिदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली िा्ष्ट्रय लक्ष्य मनधाािर् गिेअनरुूप आफ्नो 
नीमि ििा कायाक्रि ि ्वमभन् न दस्िावेजहरूिा नागरिकहरूको सिृ् द्धको िाहना पूिा 
गने सङ् कल्प गिीिहेको परिप्रके्ष्यिा कर्ााली प्रदेश सिकािले ‘सिदृ्ध कर्ााली, सखुािी 
कर्ाालीबासी’ दीिाकालीन सोि िाखेको छ । यही दीिाकालीन सोिलाई िध्यनजि 
गदै आवमधक योजना मनिाार् गिी ददगो, फिा्कलो ि िीव्र आमिाक ्वकासद्बािा यो 
के्षत्रको आमिाक, सािाक्तजक ि सांस्कृमिक रुपान्ििर्का लामग प्रदेश सिकाि दृढ 
सङ् कक्तल्पि छ । गरु्स्ििीय ि वािाविर्िैत्री भौमिक पूवााधाि, व्यावसा्यक क्तशक्षा, 
स्वास््यिा सवासलुभ पहुुँि, भिपदो सािाक्तजक सिुक्षा, उत्पादन ि िोजगािीिा वृ् द्ध, 
िलुनात्िक लाभका प्राकृमिक स्रोिहरूको सदपुयोग, पयाा-पयाटनको मबस्िाि ि ्वकास 
एवि ्कर्ाालीको अदद्बिीय भाषा, संस्कृमि ि कलाको सम्बद्धान गने लगायिका के्षत्रिा 
योगदान गना यो प्रिि पञ् िवषीय योजना ियाि गरिएको छ ।  
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१.२ भौगोमलक अवस्िा 
कर्ााली प्रदेशको कूल के्षत्रफल ३०,२११ वगा ्क.िी. िहेको छ । यो प्रदेश 
नेपालका साि प्रदेश िध्ये के्षत्रफलका ्हसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो । यो 
प्रदेशले नेपालको कूल भ-ूभागको २१.६% ओगटेको छ । त्यसैगिी यस प्रदेशको 
डोल्पा क्तजल्ला के्षत्रफलका ्हसावले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो क्तजल्ला हो । डोल्पा 
क्तजल्लाले ७,८८९ वगा ्क.िी. के्षत्रफल ओगटेको छ (अनसूुिी-१) ।     

यस प्रदेशिा २५ वटा नगिपामलका ि ५४ वटा गाउुँपामलका गिी कूल ७९ स्िानीय 
िहिा जम्िा ७१८ वडाहरू िहेका छन ् (अनसूुिी-२) । यो प्रदेश २८ मडग्री १० 
मिनेट ७ सेकेन्ड उत्तिी अक्षांसदेक्तख ३० मडग्री २६ मिनेट ५० सेकेन्ड उत्तिी 
अक्षांशसम्ि ि ८० मडग्री ५८ मिनेट ५८ सेकेन्ड पूवी देशान्ििदेक्तख ८३ मडग्री ४० 
मिनेट ५७ सेकेन्ड पूवी देशान्ििसम्ि फैमलएको छ । यस प्रदेशिा सिरु सिहबाट 
सबैभन्दा होंिो भ-ूभाग कर्ााली ि भेिीको दोभान जाि ु कुइने १८० मिटि उिाइिा 
िहेको छ भने  सबैभन्दा उच्ि भ-ूभाग डोल्पा क्तजल्लाको ििेुन ्हिाल ७,३४८ मिटि 
उिाइिा िहेको छ । उिि दक्तक्षर् २५० ्क.िी. ि पूवा पक्तिि २६५ ्क.िी.सम्ि 
फैमलएको यो प्रदेशिा ्व्वध हावापानीका सािै धिािलीय ििा जै्वक ्व्वधिा िहेको 
छ । 

१.३ भ-ूउपयोगको अवस्िा 
कर्ााली प्रदेशिा देशको सबैभन्दा ठूलो भ-ूभाग िहेको छ । यसको कूल के्षत्रफल 
३०,211 वगा ्क.िी. िहेको छ । यसिा जम्िा १३.२ प्रमिशि िात्र खेिीयोग्य 
भमूि िहेको छ । यस्िै, वन के्षत्र ३८.५७ प्रमिशि, ्हि के्षत्र २४.५५ प्रमिशि, जल 
के्षत्र ०.१८ प्रमिशि, बाुँझो जमिन ३१.७ प्रमिशि ि बाुँकी 5 प्रमिशि के्षत्र िा्ष्ट्रय 
मनकुञ् ज िहेकोछ । यसिध्ये ्हिाली के्षत्रिा ४७ प्रमिशि, िध्य पहाडी के्षत्रिा ४८  
प्रमिशि ि ििेु के्षत्रिा ५ प्रमिशि भ-ूभाग िहेको छ ।   

१.४ जनसङ्ख्याको अवस्िा 
्व.सं. २०६८ को जनगर्नाअनसुाि यस प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या १५ लाख ७० 
हजाि ४१८ िहेको छ । जसअनसुाि ७ लाख ६७ हजाि ९२३ परुुष (48.89%) 
ि ८ लाख २ हजाि ४९५ (51.11%) जना ि्हला छन ्। प्रदेशिा कूल २ लाख 
९८ हजाि १७४ िि परिवाि िहेका छन ्। जनिनत्व प्रमि वगा ्क.िी. ५६ िहेको 



4 

छ । ्व.सं. २०७७ सालसम्ि आइ पगु्दा १.८ प्रमिशिको वृ् द्धले कर्ााली प्रदेशको 
जनसङ्ख्या १८ लाख २४ हजाि ८३० पगेुको अनिुान गरिएको छ । कूल 
जनसङ्ख्यािा बालबामलकाको सङ् ख्या ५२.५ प्रमिशि छ । ६५ वषा काटेका 
व्यक्तिहरूको सङ् ख्या ३.५ प्रमिशि छ भने आमिाक रूपले सक्रीय जनसङ्ख्या ४१.४ 
प्रमिशि छ (अनसूुिी-३) ।   

१.५  सािाक्तजक अवस्िा 
कर्ााली प्रदेशको यवुा साक्षििा दि ८२ प्रमिशि (िा्ष्ट्रय दि ८५ प्रमिशि), अपेक्तक्षि 
आय ु६७ वषा (िा्ष्ट्रय अपेक्तक्षि आय ु६९.७ वषा), िानव ्वकास सूिका्कम ०.४२७ 
(िा्ष्ट्रय सूिका्कम ०.५७४), आमिाक रूपले अमि पछामड पिेका जनसङ्ख्याको प्रमिशि 
४४.२ (िा्ष्ट्रय प्रमिशि २८.८), मनिपेक्ष गरिबीको िेखािमुन िहेको जनसङ्ख्याको दि 
२८.९ प्रमिशि (िा्ष्ट्रय दि १८.७ प्रमिशि), बहआुयामिक गरिबीको दि ५१.२ 
प्रमिशि (िा्ष्ट्रय दि २८.६ प्रमिशि) भएको पाइन्छ । यस प्रदेशको िानव ्वकास 
सूिका्कम ििा गरिबीको अवस्िा अनसूुिी ४ िा उल्लेख गरिएको छ ।  

कर्ााली प्रदेशका दश क्तजल्लाहरू िध्ये िानव ्वकास सूिका्कमिा सबैभन्दा िाम्रो 
अवस्िािा सखेुि (०.४७६) छ भने सबैभन्दा पछामड कामलकोट (०.३७४) िहेको 
छ । त्यसैगिी पक्तिि रूकुि क्तजल्लािा नवजाि क्तशश ु ितृ्यदुि प्रमिहजाि २८.६७ 
िहेको छ भने डोल्पा क्तजल्लािा सबैभन्दा उच्ि ७२.६६ िहेको छ । साक्षििा दििा 
सखेुि ७४% ले सबैभन्दा अगामड छ भने कामलकोट ६३.६४% ले सबैभन्दा पछामड 
िहेको छ। यसैगिी साक्षििा दििा सखेुि पमछ सल्यान ६८.८०% ि दैलेख 
६८.०३% िहेका छन ्। सिदि आयिुा सल्यान ६८.८ वषाले सबैभन्दा अगामड छ 
भने दोस्रोिा पक्तिि रूकुि ६८.३९ वषा ि िेसो स्िानिा ६८.०३ वषा स्हि दैलेख 
िहेको छ । सािै डोल्पा ६१.२ वषा सिदि आय ु स्हि अक्तन्िि स्िानिा िहेको 
छ ।  

१.६ शैक्तक्षक अवस्िा 
्वद्यालयको शैक्तक्षक प्रगमिको सूिकहरूका आधाििा आधािभिू िहिा खदु भनाा दि 
९३.२ प्रमिशि छ भने मसकाइ उपलक्तब्ध ४२.५ प्रमिशि िहेको छ । यो िहिा 
क्तशक्षक-्वद्यािी अनपुाि ५० िहेको छ । िाध्यमिक िहिा खदु भनाा दि ५९.४ 
प्रमिशि छ भने अनतु्तीर्ा ्वद्यािीको दि 10 प्रमिशि देक्तखन्छ । त्यसैगिी ३५ 
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प्रमिशिले कक्षा दोहोर् याउने ि ६ प्रमिशिले कक्षा छाड्ने गिेको पाइन्छ । मसकाइ 
उपलक्तब्ध ४२ प्रमिशि छ भने क्तशक्षक ्वद्यािी अनपुाि ५८ प्रमिशि िहेको छ । 
साक्षििाको दृ्ष्टकोर्बाट सखेुि, सल्यान, जाजिकोट, रूकुि ि दैलेख पूर्ा साक्षि 
िोषर्ा गरिएका क्तजल्लामभत्र पदाछन।् यस प्रदेशको शैक्तक्षक ि्या्कम अनसूुिी ५ िा 
ददइएको छ ।  

१.७ स्वास््य सेवाको अवस्िा 
यस प्रदेशिा सावाजमनक स्वास््य संस्िाहरूको सङ्ख्या ४ सय ३३ िहेको छ, 
जसिध्ये हमु्ला २८, िगु ु३२, जमु्ला ४२, जाजिकोट ३६, रूकुि ३० ि सल्यानिा 
४८ वटा िहेका छन।् त्यसैगिी प्रदेश अस्पिाल १, क्तशक्षर् अस्पिाल १, क्तजल्ला 
अस्पिाल ८ ि अन्य सिकािी अस्पिाल २ वटा छन।् आयवेुद अस्पिाल १० वटा 
छन ् भने बच्िा जन्िाउने केन्र (वमिाङ्ग सेन्टि) २७४ वटा छन ् । सािै ३० 
मिनेटभन्दा कि सियिा स्वास््य संस्िािा पगु्ने परिवािको दि नेपालको िा्ष्ट्रय दि 
४९ प्रमिशिको दाुँजोिा २३.६ प्रमिशि िात्र छ । प्रदेशको स्वास््य सेवा प्रदायकको 
सङ्ख्या अनसूुिी ६ िा उल्लेख गरिएको छ ।  

कर्ााली प्रदेशको कूल प्रजनन ्दि २.८ प्रमिशि िहुँदा नेपालको २.३ प्रमिशि िहेको 
छ । कर्ााली प्रदेशको पाुँि वषा िमुनको बाल ितृ्यदुि ५८ प्रमिशि िहेको छ भने 
नेपालको ३९ प्रमिशि िहेको छ। कर्ााली प्रदेशको क्तशश ु ितृ्य ु दि ४७ छ भने 
िा्ष्ट्रय दि ३२ छ । यस्िै कर्ााली प्रदेशको नवजाि क्तशश ुितृ्य ुदि २९ प्रमिशि छ 
भने िा्ष्ट्रय दि २१ प्रमिशि िहेको छ । कर्ाालीिा अ्हले पमन ्कशोिावस्िािा 
गभाधािर् हनेु दि १९ प्रमिशि हनुलेु बाल्ववाह अझै पमन ्वद्यिान िहेको छ भने्न 
कुिाको सङ् केि गदाछ । दक्ष स्वास््यकिीको सहयोगिा प्रसमुि हनेु दि ५९ प्रमिशि 
िहेको छ भने िा्ष्ट्रय दि ५८ प्रमिशि छ । यो िामिलािा कर्ााली प्रदेश िेस्रो 
स्िानिा िहेको छ । 

१.८ खानेपानी, खाद्य सिुक्षा, पोषर् ििा सिसफाइको अवस्िा 
कर्ााली प्रदेशिा आधािभिू खानेपानीको सु् वधा पगेुको परिवािको प्रमिशि ८६.२ छ 
भने िा्ष्ट्रय दि ८८ प्रमिशि िहेको छ । कर्ााली प्रदेशका २८ प्रमिशि नागरिक 
खाद्य जोक्तखििा छन ् भने ७ प्रमिशि उच्ि जोक्तखििा िहेका छन ् । कर्ाालीिा 
वा्षाक २१,४४१ िे्िक टन खाद्यान्न अपगु िहने गिेको देक्तखन्छ । खाद्य सङ् कटको 
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दृ्ष्टकोर्ले डोल्पा, हमु्ला, िगु,ु कामलकोट ि जमु्ला उच्ि जोक्तखििा छन ् । 
कुपोषर्का कािर् हनेु पडु्कोपन ५५ प्रमिशि छ, जनु िा्ष्ट्रय दि ३६ प्रमिशिभन्दा 
धेिै िामि छ । साि प्रदेश िध्ये कर्ााली प्रदेश पडु्कोपनको सिस्याबाट सबैभन्दा 
धेिै ग्रमसि िहेको देक्तखन्छ । यसैगिी सिसफाइको अवस्िा पमन किजोि िहेको छ । 

१.९ गरिबीको अवस्िा 
कर्ााली प्रदेशको बहआुयामिक गरिबी दि ५१.२ प्रमिशि िहेको छ, जनु िा्ष्ट्रय दि 
२८.६ प्रमिशिको िलुनािा मनकै उच्ि हो । आमिाक रूपले अमि पछामड पिेका 
जनसङ्ख्याको प्रमिशिको हकिा पमन िा्ष्ट्रय २८.८ प्रमिशिको दाुँजोिा कर्ााली 
प्रदेशको ४४.२ प्रमिशि मनकै उच्ि िहेको छ । मनिपेक्ष गरिबीको िेखािमुनको 
जनसङ्ख्या यो प्रदेशिा २८.९ प्रमिशि छ, जव ्क िा्ष्ट्रय दि १८.७ प्रमिशि िहेको 
छ । कर्ााली प्रदेशको कुनै पमन क्तजल्ला गरिबीको दििा िा्ष्ट्रय दिभन्दा िामि छन।् 
कामलकोट क्तजल्लाको गरिबीको दि ५८.७ प्रमिशि छ जनु प्रदेशका दश क्तजल्लािध्ये 
सवैभन्दा बढी हो भने सबैभन्दा कि गरिबीको दि पक्तिि रूकुिको २६.०६ प्रमिशि 
छ । यसैगिी यो प्रदेशको अन्य सािाक्तजक ििा आमिाक परिसूिकहरू पमन सन्िोषप्रद 
छैनन ्। क्तजल्लागि गरिबीको दि अनसूुिी ७ िा िाक्तखएको छ ।  

१.१० श्रि ििा िोजगािको अवस्िा 
नेपाल सिकाि, श्रि ििा िोजगाि िन्त्रालयले गिेको आप्रवासनसुँग सम्बक्तन्धि 
अध्ययन प्रमिवेदन अनसुाि ई.सं. २००४-०५ देक्तख २०१६-०१७ सम्िको अवमधिा 
औपिारिक िाध्यिबाट वैदेक्तशक िोजगािीिा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या ३५ 
लाखभन्दा बढी िहेकोिा कर्ााली प्रदेशबाट ५३ हजाि ५ सय ५१ जना वैदेक्तशक 
िोजगािीिा गएको देक्तखन्छ । िि यस प्रदेशबाट काननुी प्र्क्रया नअपनाई िौसिी 
कािका लामग उल्लेख्य सङ्ख्याका प्रदेशवासीहरू मछिेकी देशहरूिा जाने गिेको 
पाइन्छ ।  

१.११ भाषा, धिा ििा संस्कृमिको अवस्िा 
कर्ााली प्रदेश आफैिा इमिहास, भाषा, धिा ििा संस्कृमिका ्हसाबले एउटा खलु्ला 
सङ्ग्रहालय हो । नेपाली भाषाको सबैभन्दा पिुानो अमभलेख दैलेखिा प्राप् ि भएको  
छ । िगि सिदुायमभत्र काइके भाषा बोलेको पाइन्छ । िपाल्या, व्याुँसी लगायि 
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कमिपय आददवासी सिदुायले बोल्ने भाषा लोप भइसकेका छन ्। सि्ष्टगि रूपिा 
कर्ााली प्रदेशिा बोमलने प्रिखु िािभृाषाहरूिा नेपाली, खस, िाजी, िाउटे, िगि, खाि, 
काइके, िारू, िगुाली कािाािोङ, भोटेखाि, गरुुङ आदद हनु।् 

कर्ााली प्रदेश आफैिा धिा ििा लोक संस्कृमिको अनपुि िलो हो । यस प्रदेशका 
प्रािीन िक्तन्दिहरू जस्िै- सखेुिको काुँके्र्वहाि, देउिीबज्यै, मसद्धपाइला, कामलकोटको 
कामलका, िहाव,ु जमु्लाको िन्दननाि, भैिवनाि, कनकासनु्दिी, हमु्लाको खाप ुानाि 
लगायि बाह्र देउिाका िारुहरू, िगुकुो छाुँयानाि, डोल्पाको मत्रपिुासनु्दिी देवी, से-
गमु्बा, दैलेखको पञ् िकोशी ििा पञ् िदेवल आदद पदाछन ्।  

यस प्रदेशिा के्षत्री, कािी, ब्राह्मर्, ठकुिी, िारू, दमलि, िगि, गरुुङ्ग, कुसनु्डा, 
िपाल्या व्याुँसी, ्हिाली भोटे लािा, कािाािोङ, िािाङ्ग, िाझी, दसनािी, िाजी, बादी, 
िाउट या आदद जामिको बसोबास िहेको छ ।  

१.१२ आमिाक अवस्िा 
कृ्ष, उद्योग ि सेवा आमिाक ्वकासका प्रिखु पक्ष हनु ्। कर्ााली प्रदेश हाल यी 
िीनवटै के्षत्रिा पमछ पिे िापमन ्वकासका दृ्ष्टकोर्बाट प्रदेशिा ठूलो सम्भावना 
िहेको छ ।  

(क) कृ्ष  
कर्ााली प्रदेशको भमूि व्यवस्िा, कृ्ष ििा सहकािी िन्त्रालयका अनसुाि अ्हले कूल 
खेिीयोग्य जमिन २ लाख ९९ हजाि ३३९ हेक्टि छ भने यसको करिब ७३ 
प्रमिशििा खेिी गरिएको छ । वषाभरि मसुँक्तिि के्षत्रफल ३८ हजाि ३३ हेक्टि छ ि 
३० हजाि ३ सय २ हेक्टि कृ्ष भमूि भने आंक्तशक रूपले मसुँक्तिि के्षत्रमभत्र पदाछ । 
पूर्ा ििा आंक्तशक गिी जम्िा मसुँक्तिि जमिनको के्षत्रफल ६८ हजाि ३ सय ३५ 
हेक्टि हनु आउुँछ। यो के्षत्रफल कूल खेिी गरिएको जमिनको ३१.3% िात्र हो । 
कर्ााली प्रदेशिा उत्पादन हनेु प्रिखु अन्नबाली ि मिनको परििार् अनसूुिी ८ िा ि 
प्रािमिकिाका कृ्ष उत्पादनहरू अनसूुिी ९ िा उल्लेख गरिएको छ । 

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

आ.व. २०७५/०७६ िा कृ्ष के्षत्रको औषि वृ् द्ध दि ४.४ िहेको छ भने कूल 
गाहास््य उत्पादनिा यो के्षत्रको ३२.९ प्रमिशि योगदान िहेको छ । 

(ख) उद्योग  
नेपाल सिकाि, उद्योग, वाक्तर्ज्य ििा आपूमिा िन्त्रालयको आ.व.२०७५/०७६ को 
ि्या्कमअनसुाि यस प्रदेशिा १८  वटा साना ि ४ वटा ठूला गिी जम्िा २२ वटा 
वैदेक्तशक लगानीका उद्योगहरू सञ् िामलि छन ्।  

कर्ााली प्रदेशिा सञ् िालनिा आएका साना ििा ििेल ु उद्योगहरूको सङ्ख्या १५ 
हजाि ४९१ छ भने लि ुउद्योग जम्िा ३ हजाि ३२ छन ्। त्यसैगिी व्यापारिक 
प्रमि् ठानहरूको सङ्ख्या २३ हजाि ९३६ वटा िहेको पाइन्छ । ्व.सं. २०७५ पसु 
२४ सम्ििा यी सबै उद्योग ििा प्रमि् ठानहरूको सञ् िालनबाट रु.२ किोड ६२ 
लाख ३५ हजाि ३०६ िाजस्व प्राप् ि भएको छ । यसको ्वस्ििृ ्वविर् अनसूुिी 
१० िा िाक्तखएको छ । 

आ.व. २०७५/०७६ िा उद्योग के्षत्रको औषि वृ् द्ध दि ९.६ प्रमिशि िहेको छ भने 
कूल गाहास््य उत्पादनिा यो के्षत्रको १३.८ प्रमिशि योगदान िहेको छ ।    

(ग) सेवा  
कृ्ष, उद्योग के्षत्र जस्िै सेवा के्षत्रको पमन यस प्रदेशिा यिेष्ठ ्वकास हनु सकेको  

छैन । ििा्प सेवा के्षत्र यो प्रदेशको कूल गाहास््य उत्पादनिा सबैभन्दा बढी 
योगदान गने के्षत्र हो । आ.व. २०७५/०७६ िा कूल गाहास््य उत्पादनिा यसको 
५३.३ प्रमिशि योगदान िहेको छ भने यो के्षत्रको औषि वृ् द्ध दि ५.४ प्रमिशि 
िहेको छ । प्रदेशको सेवा के्षत्रका प्रिखु आधािहरू पयाटन ििा बैं्कङ्ग ्वत्तीय के्षत्र 
हनु ्िि यी दवैु के्षत्रको भमूिका भने अझै पमन सशि हनु सकेको छैन । भौगोमलक 
ििा जै्वक ्व्वधिाले भिपिु, प्रागऐमिहामसक इमिहास ि संस्कृमि िहेको कर्ााली 
प्रदेश पयाा-पयाटनको ठूलो सम्भावना भएको प्रदेश हो । पयाटनको प्रििु सम्भावना 
हुुँदाहुुँदै पमन हालसम्ि ििेल ु पयाटन, धामिाक पयाटन ि उच्ि ्हिाली भागिा 
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अन्ििाा्ष्ट्रय के्षत्रबाट पदयात्रा ििा िा्ष्ट्रय मनकुञ् जको केही पयाटकीय गमि्वमधिा  
िात्र प्रदेशको पयाटन खकु्तम्िएको छ  भने होटल व्यवसायको ्वकास हनु बाुँकी छ । 
सेवा के्षत्रिा कर्ााली प्रदेशिा बैंक ििा ्वत्तीय संस्िाहरूको योगदान अझै बढाउन ु
पनेछ । हाल यस प्रदेशका दशवटै क्तजल्लािा िहेका बैंक ििा ्वत्तीय संस्िाहरूको 
्वविर् अनसूुिी ११ िा ददइएको छ ।  

हाल प्रदेशका सािाक्तजक आमिाक ्वकासका सूिकहरूलाइा प ु् याउने पयााप् ि ि 
व्यवक्तस्िि ि्या्कम उपलब्ध छैन । प्रशासमनक ि्या्कम ि सवेक्षर्हरू िाफा ि मछटै 
ि्या्कमको बहृि ि सिावेशी आधाि िेखा स्िा्पि गिी मनिन्िि अद्यावमधक गदै 
जानपुने अवस्िा िहेको छ । सिग्रिा प्रदेशको सािाक्तजक ििा आमिाक परिसूिकहरू 
सन्िोषप्रद छैनन ् भन्न स्कने अवस्िा छ । योजनावद्ध ्वकासका िाध्यिबाट 
कर्ाालीका प्रििु सम्भावनाहरूको उपयोग गदै छोटो सियिै सिृ् द्ध हामसल गनुापने 
िनुौिी प्रदेशका साि ु्वद्यिान छ । 
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परिच्छेद : २ 

कर्णाली सोच २१००  

२.१ पषृ्ठभमूि 

िलुकुिा सङ् िीय प्रर्ाली आिम्भ भएपम िाि स्िा्पि साि प्रदेशहरू िध्ये कर्ााली 
प्रदेश एक हो । सङ् िीयिा स्िापना पमछ आि नागरिकलाइा नक्तजकबाट सेवा प्रवाह 
गना स्कने गिी िाज्यशक्तिको प्रदेश ि स्िानीय िहिा मनके्षपर् भएको छ । देशिा 
लािो सङ्क्रिर्काल पमछ िाजनीमिक स्िा्यत्व भएको छ । सबै सिस्याका लामग 
केन्रीय योजनाहरूिा मनभाि हनुपुने अवस्िाको अन्ि हनुकुा सािै प्रदेश ि स्िानीय 
िहका ्वक्तश् ट सम्भावना एवि ् आवमयकिानसुाि नीमि, कायाक्रि ि आयोजनाहरू 
िजुािा ि कायाान्वयन गना स्कने अवसि प्राप् ि भएको छ । यसबाट स्िानीय स्ििका 
आवमयकिाहरूको प्रभावकािी ढङ्गले सम्बोधन हनु सक्ने, स्िानीय स्रोि साधनहरूको 
परििालन ििा उपयोग हनु सक्ने, आयोजनाहरूको बढी दक्षिापूवाक कायाान्वयन हनु 
सक्ने, प्रदेश ि स्िानीय स्िििा नवप्रविानका अवसिहरू मसजाना हनेु ि व्यापक 
जनसहभामगिा परििालन गिी िीव्र गमििा ्वकास ि सिृ् द्ध हाुँमसल गना स्कने  

अवस्िा मसजाना भएको छ। 

परिवमिाि सन्दभािा उपलब्ध स्रोि ि साधनको सिकु्तिि प्रयोग गदै योजनाबद्ध 
्वकासद्वािा सभ्य, स-ुसंस्कृि ि सिदृ्ध कर्ााली बनाउने दा्यत्व पमन कर्ाालीबासीको 
काुँधिा आएको छ । दृढ इच्छाशक्ति स्हिको नेितृ्व, जनउत्तिदायी प्रशासन ि 
सकािात्िक सोि िाख् ने नागरिकहरूबाट कर्ााली प्रदेशले आफ्ना प्रििु प्राकृमिक 
सम्पदा ि आधमुनक प्र्वमध उपयोग गिेि ्वकास ि सिृ् द्धको ढोका खोल्ने लक्ष्य 
िाखेको छ । आन्िरिक ि बाह् य स्रोि साधन ििा अिािन्त्रका प्रिखु ि सहयोगी 
के्षत्रको परििालनबाट रुपान्ििर्कािी कायाक्रििा लगानी केक्तन्रि गदै दीिाकालीन 
सोिले मलएका लक्ष्य ि उदे्दमयहरू हामसल गरिनेछन ्। 

नेपालको सं्वधान, िा्ष्ट्रय दीिाकालीन लक्ष्य, ददगो ्वकास लक्ष्य, पन्रौँ योजनाले 
िाखेको लक्ष्य ि अन्िि प्रदेश आवमधक योजनाका िीव्र आमिाक ्वकासका लक्ष्यहरू 
सिेिलाइा िध्यनजि गदै परिच्छदे 1 िा क्तित्रर् गरिएको कर्ाालीको ्वद्यिान 
िानक्तित्रलाइा सिृ् द्धको िानक्तित्रिा रुपान्ििर् गने सोि ििा दीिाकालीन 
परििार्ात्िक लक्ष्य ि िागाक्तित्र स्हि कर्ााली सोि, २१०० अगामड सारिएको छ । 
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सिग्रिा, सािाक्तजक न्यायिा आधारिि ि सिाजवादउन्िखु सििािूलक सिाज मनिाार् 
गनेिफा  दीिाकालीन सोि लक्तक्षि िहेको छ । प्रदेशको दीिाकालीन सोि ियाि गदाा 
देशको दीिाकालीन सोि २१०० ि िा्ष्ट्रय पन्रौँ योजनाको सोि, लक्ष्य ि 
िर्नीमिहरूसुँग िादाम्यिा समुनक्तम िि गने प्रयास गरिएको छ । 

२.२ िा्ष्ट्रय पन्रौँ योजनाको सोि, लक्ष्य ि िर्नीमिहरू 

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

२.२.१ िा्ष्ट्रय सोि 

"सिदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली" 

नेपाल एक सिनु्नि, स्वाधीन ि सिाजवादउन्िखु अिािन्त्र स्हिको सिान अवसि 
प्राप् ि, स्वस्ि, क्तशक्तक्षि, ियााददि ि उच्ि जीवनस्िि भएका सखुी नागरिकहरू बसोबास 
गने िलुकु हनेुछ । 

िामलका नं. 1: िा्ष्ट्रय दीिाकालीन लक्ष्य 

सिृ् द्ध सखु 
१.१ सवासलुभ आधमुनक पूवााधाि एवि ्सिन 

अन्िि आवद्धिा  

२.१ परि्कृि ििा ियााददि जीवन  

२.२ सिुक्तक्षि, सभ्य ि न्यायपूर्ा सिाज  

१.२ िानव पुुँजी मनिाार् ििा सम्भावनाको 
पूर्ा उपयोग  

२.३ स्वस्ि ि सन्िमुलि पयााविर्  

१.३ उच्ि ि ददगो उत्पादन ििा उत्पादकत्व  २.४ सशुासन  

१.४ उच्ि ि सििािूलक िा्ष्ट्रय आय  २.५ सबल लोकिन्त्र  

२.६ िा्ष्ट्रय एकिा, सिुक्षा ि सम्िान  

२.२.२ िा्ष्ट्रय दीिाकालीन िर्नीमि 

१. िीव्र, ददगो ि िोजगाििूलक आमिाक वृ् द्ध गने, 
२. सवासलुभ ििा गरु्स्ििीय स्वास््य सेवा ि क्तशक्षाको समुनक्तम िििा गने, 
३. आन्िरिक ििा अन्ििदेशीय अन्ििआवद्धिा एवि ् ददगो शहि/बस्िी 

्वकास गने, 
४. उत्पादन ि उत्पादकत्व अमभवृ् द्ध गने, 
५. पूर्ा, ददगो ि उत्पादनशील सािाक्तजक सिुक्षा ििा संिक्षर् गने, 
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६. गरिबी मनवािर् ि आमिाक, सािाक्तजक सिानिा स्हिको न्यायपूर्ा 
सिाज मनिाार् गने, 

७. प्राकृमिक स्रोिको संिक्षर् ि परििालन ििा उत्िानशीलिा ्वकास गने, 
८. सावाजमनक सेवाको सदुृढीकिर्, प्रादेक्तशक सन्िलुन ि िा्ष्ट्रय एकिा 

सम्बद्धान गने ।  

२.३ प्रदेशको दीिाकालीन सोिको आवमयकिा 
िाजनैमिक स्िा्यत्व ि नक्तजकको प्रदेश सिकाि गठन भएपमछ कर्ााली प्रदेशका आि 
नागरिकले आफ्नो जीवनस्िििा व्यापक सधुाि हनेु अपेक्षा गिेका छन ्। आधमुनक, 
सु् वधा सम्पन्न, सखुािी जीवनको अनभुमूि गने आकांक्षा सिेि िाखेका छन ् । 
मनवाािनिाकाको िाजनैमिक प्रमिवद्धिा ि प्रदेश सिकािले अगामड सािेका प्रािमिकिाका 
आधाििा अल्पकालीन ि िध्यिकालीन योजना कायाान्वयन गना नीमिगि िागाक्तित्र 
स्हिको दीिाकालीन सोिको आवमयकिा छ । 

आगािी िीन वषामभत्र नेपाललाइा अमिकि ्वकमसि िलुकुको शे्रर्ीबाट ्वकासशील 
िाष्ट्र बनाउने, ्व.सं.२०८७ सम्ििा सबै नेपालीलाइा मनिपेक्ष गरिबीको अवस्िाबाट 
ििु गदै ददगो ्वकासका लक्ष्य हाुँमसल गने ि ्व.सं.२१०० सम्ििा सिदृ्ध िाष्ट्रको 
स्िििा परु् याउने सङ् िीय योजनासुँग िादात्म्यिा मिलाउुँदै कर्ााली प्रदेशले सावाजमनक, 
मनजी, सहकािी ि सािदुा्यक के्षत्रको व्यापक सहभामगिािा यहाुँका ७९ वटा स्िानीय 
िहको ्वकासका लामग अल्पकालीन, िध्यिकालीन ि दीिाकालीन लक्ष्यहरू मनधाािर् 
गदै अपेक्तक्षि नमिजा हाुँमसल गना कर्ााली सोि २१०० को मनिाार् गरिएको छ ।   

एकामिि ्वगिका योजनािा भएका असिानिा, अनपेक्तक्षि रूपिा िोपरिएका सिस्या ि 
िनुौिीको सािना गदै भलुहरू नदोहोर् याइ नीमिगि ि कायाक्रिगि सिस्याहरूको 
प्हिान गदै सिाधान खोज्नपुने भएको छ भने अकाामिि सिाजवादउन्िखु अिािन्त्र 
मनिाार्का लामग संििनागि रुपान्ििर् ििा उत्पादनका साधन स्रोि ि ्वकासको 
प्रमिफलको सािाक्तजक न्यायका आधाििा सिान ्वििर् पमन समुनक्तम िि गनुापने भएको 
छ । यस सन्दभािा दीिाकालीन सोिको साि योजनाको प्रािमिकीकिर्, साझेदािहरू 
बीि क्तजम्िेवािी ्वििर्, जोक्तखिको आुँकलन, साझेदाि ि सिोकािवालाहरूको 
सहभामगिा ि सिन्वयिा स्रोि साधनको उपयिु परििालन ि संस्िागि ्वकास गनुापने 
भएकोछ । त्यस्िै, ि्या्कम अमभलेख ििा प्रमिवेदन प्रर्ालीलाई सोिसुँग आवद्ध गिी 
स्विामलि बनाउने, के्षत्रगि रूपिा गन्िव्य स्हिको िर्नीमिक गरुु योजना ि 
कायायोजना ियाि गिी कायाान्वयन गने ि साझा प्रमिवद्धिा, उच्ि अनशुासन ि 
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आििर्का साि अक्ति बढ्न पमन दीिाकालीन सोिबाट उत्प्रिर्ा मिल्ने अपेक्षा गरिएको 
छ। 

यस प्रकाि ब्ढिहेका जनिाहनाहरू सम्बोधन गना, सं्वधानबाट परिलक्तक्षि गन्िव्यलाइा 
के्षत्रगि लक्ष्यहरूिा रूपान्िरिि गना, िाजनैमिक नेितृ्वले ्वगि िनुावका बेला व्यि 
गिेका प्रमिबद्धिाहरूलाई शतु्रवद्ध रूपिा कायाान्वयन गना, आवमधक ि वा्षाक योजना 
ििा कायाक्रिहरूलाइा िागादशान गना, दीिाकालीन प्रयासहरूलाइा एकीकृि ि सिक्तन्वि 
गदै बजेट ििा सिय िामलकािा िाखी ििर्बद्ध ि क्रिबद्ध ढङ्गले कायाान्वयन गदै 
जान ि सङ् िीय प्रर्ालीलाई संस्िागि गना सिेि यस प्रदेशले दीिाकालीन सोिको 
आवमयकिा िहससु गिेको  हो ।  

२.४ प्रदेशको दीिाकालीन सोिको िागाक्तित्र 

सिदृ्ध नेपाल, सखुी नेपालीको िा्ष्ट्रय सोि प्रामिका लामग प्रदेशले उच्ि सङ् कल्पका 
साि अक्ति बढ्न कर्ाालीको दीिाकालीन सोिको िागाक्तित्रलाई मनम्नानसुाि िेखा्कमन 
गिेको छ । प्राकृमिक स्रोि सम्पन्न कर्ााली प्रदेशिा िहेको अन्य प्राकृमिक स्रोि 
स्हि प्रििु सम्भावना िहेको जल्वद्यिु उत्पादन, सम्भाव्य खमनज िेल (पेिोमलयि) ि 
ित् न प्िि ििा अन्य खमनज पदािाहरूको यिोक्तिि उत्पादन ि बजािीकिर् हनु 
सकेिा प्रदेशको आ.व. २१००/०१ का लामग प्रके्ष्पि प्रमिव्यक्ति आम्दानी 
१०,००० अिेरिकी डलि भन्दा बढी हनेु देक्तखन्छ ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  प्रदेशको योजनाबद्ध ्वकासका 
लामग प्रािमिकिाको प्हिान ििा 
स्रोि साधनको यिोक्तिि 
परििालनको आिम्भ । 

-  वा्षाक प्रमिव्यक्ति आय ६०६ 
अिेरिकी डलि िहेको छ  । 

 

-  अमि कि ्वकमसि प्रदेशको 
स्ििबाट िध्यिस्िििा 
स्ििोन्नमि भई ददगो 
्वकासका आवमधक लक्ष्य 
सूिकहरू हामसल गने ।  

-  वा्षाक प्रमिव्यक्ति आय 
१,१४७ डलि परु् याउने । 

 

-  ्वकमसि प्रदेशिा रुपान्ििर् 
भएको हनेु । 

-  वा्षाक प्रमिव्यक्ति आय 
१०,००० डलि हनेु । 

आ.व. २०७६/०७७ 

आ.व.2080/०८१ 

आ.व. 2100/०१ 
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२.५ प्रदेशको दीिाकालीन सोि 

२.५.१ सिदृ्ध कर्ााली, सखुािी कर्ाालीबासी 
उच्ि आमिाक वृ् द्ध, आधािभिू भौमिक सु् वधा, सबैलाइा सम्िानजनक िोजगािीस्हि 
सिुक्तक्षि ि स्वच्छ वािाविर्िा बसोवास गने सखुी नागरिकहरूको प्रदेश ।  

२.६ प्रदेशको दीिाकालीन लक्ष्य  

सािाक्तजक न्यायिा आधारिि सिावेशी, सन्िमुलि ि ददगो ्वकास गदै िीव्र आमिाक 
वृ् द्ध दि हामसल गिी सिदृ्ध कर्ााली ि सखुािी कर्ाालीबासीको दीिाकालीन सोिलाई 
व्यवहाििा उिाने दीिाकालीन लक्ष्य िहेको छ । यसका लामग सिृ् द्ध ि सखुािीका 
देहाय बिोक्तजि लक्ष्यहरू मनधाािर् गरिएको छ : 

िामलका नं. 2: प्रदेशको दीिाकालीन लक्ष्य 

सिृ् द्ध सखुािी 
१. सम्भाव्य आमिाक के्षत्रको प्हिान ि परििालन १. आधािभिू आवमकिा परिपूमिाका 

लामग न्यायपूर्ा ्वििर् 

२. सबासलुभ आधमुनक पूवााधाि एवि ् सिन 
अन्िि आवद्धिा 

२. परि्कृि ििा ियााददि जीवन 

३. िानव पुुँजी मनिाार् ििा सम्भावनाको पूर्ा 
उपयोग 

३. सिुक्तक्षि, सभ्य ि न्यायपूर्ा 
सिाज 

४. हरिि अिािन्त्रिा आधारिि उच्ि ि ददगो 
उत्पादन ििा उत्पादकत्त्व 

४. स्वस्ि ि सन्िमुलि पयााविर् 

५. उच्ि ि सििािूलक प्रदेश आय ५. सशुासन 

६. सबल लोकिन्त्र 

७. प्रदेश एकिा, िा्ष्ट्रय एकिा, 
सिुक्षा ि सम्िान 

२.७ प्रदेशको दीिाकालीन उद्दमेय 

आधािभिू पूवााधाि मनिाार्, क्तशक्षा, स्वास््य, उत्पादन ि िोजगाििा ्वशेष उपलक्तब्ध 
हामसल गदै िीव्र आमिाक-सािाक्तजक ्वकास गने । 
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२.८ प्रदेशको दीिाकालीन िर्नीमि 

नेपाल सिकािबाट मनधाािर् भएका सिृ् द्धका ११ ि सखुका २३ गन्िव्य सूिकको 
आधाििा कर्ााली प्रदेशका आफ्नै िौमलक ्वशेषिास्हि सिदृ्ध कर्ााली, सखुािी 
कर्ाालीबासी बनाउने सोिलाई सावाजमनक, मनजी, सहकािी, सािदुा्यक के्षत्र ि ्वकास 
साझेदािसुँग लगानी ि सहकायाको िात्रा बढाएि पूिा गने िर्नीमि अपनाइएको छ । 
यो दीिाकालीन सोिलाइा देहायबिोक्तजि िीन ििर्िा पाुँि वटा पञ् िवषीय योजना 
िाफा ि ्२५ वषािा पूिा गरिनेछ । 

िामलका नं. 3: प्रदेशको दीिाकालीन िर्नीमि 

ििर् योजना अवमध प्रदेश गन्िव्य िा्ष्ट्रय नािा 
प्हलो प्रिि पञ् िवषीय 

(2076/077-2080/081) 
५ 
वषा 

क्तशक्षा, स्वास््य, उत्पादन 
ि िोजगाि त्यसका लामग 
पूवााधाि 

सिृ् द्ध ि 
सखुको 
मसजाना 

दोस्रो दोस्रो पञ् िवषीय 

(2081/082-2085/086) 
िेस्रो पञ् िवषीय 

(2086/087-2090/091) 

१० 
वषा 

्वकासिा िीव्रिा, 
सिृ् द्धिा अग्रिा  

सिृ् द्ध ि 
सखुको 
िीव्रिा 

िेस्रो िौिो पञ् िवषीय 

(2091/092-2095/096) 
पाुँिौ पञ् िवषीय 

(2096/097-2100/001) 

१० 
वषा 

सिदृ्ध कर्ााली, सखुािी 
कर्ाालीबासी 

सिृ् द्ध ि 
ददगोपना 

यसका लामग मनम्नानसुािको िर्नीमि अपनाइने छ:  
१.  ददगो ्वकासका लक्ष्यहरू हाुँमसल गने¸ 

२.  ददगो ि भिपदो भौमिक पूवााधाि ्वकास गने¸ 

३.  गरु्स्ििीय ि सवासलुभ क्तशक्षा ि स्वास््य सेवा समुनक्तम िि गने¸ 

४.  हरिि अिािन्त्रिा आधारिि उत्पादन ि उत्पादकत्व वृ्द्ध गना औद्योमगकीकिर् गने¸ 

५.  प्राकृमिक स्रोि, सम्पदाको प्हिान, संिक्षर् ि परििालन गने ि  

६.   सावाजमनक सेवाको सदुृढीकिर् गने ।  
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२.९ प्रदेशको दीिाकालीन परििार्ात्िक लक्ष्य 

प्रदेशको प्रिखु 20 वटा दीिाकालीन परििार्ात्िक लक्ष्य सूिकहरू यसप्रकाि िय 
गरिएका छन:् 

िामलका नं. 4: प्रदेशको दीिाकालीन परििार्ात्िक लक्ष्य 

क्र. 
सं. 

सूिक 

आधाि वषा 
२०७५/०७६ 
को क्तस्िमि 

प्रिि पञ्चवषीय 
योजनाको लक्ष्य 
(२०८०/०८१) 

आ.व. 
२१००/०१ 

को प्रदेशको 
लक्ष्य 

आ.व. 

२१००/०१ 

को िा्ष्ट्रय 

लक्ष्य 
१ वा्षाक औषि आमिाक वृ् द्ध दि 

(प्रमिशि) 

५.७ १४.९ १०.५ १०.५ 

२ प्रमिव्यक्ति आय (अिेरिकी डलि ) ६०६ १,१४७ १०,००० १२,१०० 
३ मनिपेक्ष गरिबीको िेखािमुन िहेको 

जनसङ्ख्या (प्रमिशि) 

२८.९ 

 

१८ ० ० 

४ बहआुयामिक गरिबीिा िहेको 
जनसङ्ख्या (प्रमिशि) 

५१.२ 

 

२५ ३ ३ 

५ िानव ्वकास सूिका्कम ०.४२७ ०.५८८ ०.७६० ०.७६० 

६ लैंमगक ्वकास सूिका्कम - ०.९३० १ १ 

७ सम्पक्तत्तिा आधारिि मनजी गरु्क ०.४२ ०.३९ ०.२५ ०.२५ 

८ अपेक्तक्षि आय ु(जन्ि हुुँदाको) (वषा) ६७ ७० ८० ८० 

९ िाि ृितृ्यदुि (प्रमिलाख जी्वि 
जन्ििा) 

- १२५ २० २० 

१० पाुँि वषािमुनका बाल ितृ्यदुि 
(प्रमिहजाि जी्वि जन्ििा ) 

५८ 

 
३५ ८ ८ 

११ पाुँि वषािमुनका कि िौल भएका 
बालबामलकाको प्रमिशि 

३५.५ २० २ २ 

१२ साक्षििा दि  ६६ ९५ ९८ ९८ 
१३ िाध्यमिक िह -९–१२ िा खदु 

भनाा दि (प्रमिशि) 

५९.४ 

 
६५ ९५ ९५ 

१४ उच्ि क्तशक्षािा कूल भनाादि 
(प्रमिशि) 

६.१ १५ ३५ ४० 

१५ ्वद्यिु उत्पादन (िेगावाट) ८.२५ २०० ७,००० ४०,००० 
१६ ्वद्यिुिा पहुुँि प्राप् ि जनसङ्ख्या 

(प्रमिशि) 

६७.५ ९० १०० १०० 
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क्र. 
सं. 

सूिक 

आधाि वषा 
२०७५/०७६ 
को क्तस्िमि 

प्रिि पञ्चवषीय 
योजनाको लक्ष्य 
(२०८०/०८१) 

आ.व. 
२१००/०१ 

को प्रदेशको 
लक्ष्य 

आ.व. 

२१००/०१ 

को िा्ष्ट्रय 

लक्ष्य 
१७ इन्टिनेट प्रयोगकिाा (कूल 

जनसङ्ख्यािा प्रमिशि) 

४० ६५ १०० १०० 

१८ बेिोजगािी दि (प्रमिशि) ९.७ ६ ३ ३ 

१९ आधािभिू सािाक्तजक सिुक्षािा 
आवद्ध जनसङ्ख्या (प्रमिशि) 

५ ४८ १०० १०० 

२० ३० मिनेट सम्िको दिुीिा 
यािायाि पहुुँि भएको परिवाि  

- ७५ 

 

९९ ९९ 

(स्रोि : आ.व. २०७५/०७६ को केन्रीय ि्या्कम ्वभाग, आमिाक सवेक्षर् २०७५/०७६, नेपाल 
जनसाक्तङ् ख्यक ििा स्वास््य सवेक्षर् २०१६, िानव ्वकास प्रमिवेदन २०१८, वहआुयामिक 
गरिबीको प्रमिवेदन २०१८, पन्रौं योजनाको आधािपत्र िा.यो.आ.) 

२.१० ्वकासका प्रिखु सम्वाहकरु 

प्रदेशको दीिाकालीन सोि, लक्ष्य, उदे्दमय अनसुाि आमिाक, सािाक्तजक ि सांस्कृमिक 
रुपान्ििर्का मनम्न प्रिखु सम्बाहकहरू प्हिान गरिएका छन ् । यी सम्वाहकहरू 
प्रदेशका आवमधक योजनाहरूिा प्रमि्वक्तम्वि हनेुछन ् । कर्ााली सिृ् द्धको प्रिखु 
सम्बाहकको रूपिा जल्वद्यिुलाई अङ्गीकाि गरिएको छ। 

1= जल ्वद्यिु, वैकक्तल्पक ऊजाा ि हरििअिािन्त्र¸ 

2= गरु्स्ििीय ि ददगो पूवााधाि िखु्य गिी सडक सञ्जाल¸ 

3= प्राङ्गारिक कृ्ष, औद्योमगक उत्पादन ि सेवा के्षत्रको ्वकास¸  

4= बहिूुल्य जडीबटुी, खानी ििा खमनज¸ 

5= पयाा-पयाटन ििा कला, संस्कृमि¸ 

6= ्वज्ञान प्र्वमध ि नवप्रविान¸ 

7= प्रा्वमधक ििा व्यावसा्यक क्तशक्षा, िानव पुुँजी मनिाार् ि सदपुयोग¸ 

8= स्वच्छ वािाविर् ि स्वस्ि जीवन¸ 

9= सिुक्तक्षि, व्यवक्तस्िि ि ्वकमसि गाउुँ, नगि ि शहि  

10= सावाजमनक, मनजी, सहकािी ििा सािदुा्यक साझेदािी । 
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२.११ पूवााधाििा आधारिि सिाजवादउन्िखु िानव केक्तन्रि अवधािर्ा     

कर्ााली प्रदेशले सिाजवादउन्िखु ्वकास िोडेलिा सिदृ्ध कर्ााली, सखुािी 
कर्ाालीबासीको लामग कर्ााली सोि २१०० लाइा अक्ति सािेको छ । यो पूवााधाििा 
आधारिि िानव केक्तन्रि ददगो हरिि ्वकाससुँग सम्बक्तन्धि छ । यसिा नेपालको 
सं्वधानको ििा, पन्रौं िा्ष्ट्रय योजना ि प्रदेशको प्रिि पञ् िवषीय योजनािा िो्कएका 
प्रािमिकिाका के्षत्रहरू दृ्ष्टगि गरिएको छ । ्वकासका अवयवहरूबाट प्र्क्रयागि 
ढङ्गले सिाजवाद उन्िखु कर्ााली ्वकासको सोि पिुा गना सिाओस ् भने्न उदे्दमय 
िाक्तखएको छ । 

िलुि: ्वकासिा िाज्य, मनजी के्षत्र, सहकािी ि सिदुायको परिपूिक भमूिका हनु्छ । 
असल शासन िाफा ि िाजनैमिक ििा प्रशासमनक नेितृ्वले सिदुाय केक्तन्रि ्वकासका 
लामग जनपरििालन ि सहकारििािाफा ि स्िानीय िहसम्ि ्वकास परु् याउन ुपदाछ । 
आन्िरिक ि बाह् य लगानीलाइा ब्यापक रूपिा परििालन गिी मनजी के्षत्रलाई प्रोत्साहन 
गनुा आवमयक हनु्छ । िाज्यले मनजी के्षत्रलाइा मनक्तिि अवमधसम्ि कि छुट,  ्वद्यिु, 

जमिन ि बाटो उपलब्ध गिाई औद्योमगक पूवााधाि मनिाार् गनुाका सािै सिुक्षा ि 
प्रोत्साहन ददन्छ । यसबाट लगानीकिााको उक्तिि नाफा सिुक्तक्षि भइा लगानीकिाा 
आका ्षि हनु पगु्नेछन ् । नाफाअनसुाि मनजी के्षत्रले पमन मबस्िािै किको दा्यत्व, 

स्िानीय िोजगािी, वािाविर्ीय ििा सािाक्तजक दा्यत्वहरू पिुा गनेछन ् । सिकाि, 

मनजी के्षत्र ििा सिदुाय ि सहकािी के्षत्रले ददगो ्वकास लक्ष्य ि सिाजवाद, न्याय ि 
सिानिाको उद्देमयलाइा केन्रिा िाखी आयोजनाहरू सञ् िामलि गनेछन ्। 

यहाुँ पूवााधाि ्वकासलाई सिग्र ्वकासको िूल आधािका रूपिा मलइएको छ । 
त्यसैगिी उत्ति-दक्तक्षर् ििा पूवा-पक्तिि िाजिागाहरूलाइा प्रिखु आधाि िानी उत्पादन 
ििा आमिाक वृ् द्धका िेखाहरू िय गरिएको छ । प्रदेश िाजधानी, वाह्य केन्रहरू 
लगायि सडक करिडोििा िहेका िहत्त्वपूर्ा शहिी केन्रहरू यसका िखु्य वृ् द्ध 
्वन्दकुा रूपिा िहने छन ् । वृ् द्ध िेखाका िहत्त्वपूर्ा ्वन्दहुरूिा ्वद्यिुीय ऊजाा 
प्रशािर् लाइन, खानेपानी, सूिना, सञ् िाि, मसुँिाइ, बस्िी ्वकासको भौमिक पूवााधाि 
मनिाार् हनेुछन ्।  

िलुनात्िक लाभका पाुँि “ज” (जल, जमिन, जङ्गल, जडीबटुी, जन) ि उत्पादन सम्बक्तन्धि 
आका षक के्षत्रहरू ऊजाा, पयाटन, अगाामनक  व्यावसा्यक कृ्ष, जडीबटुी प्रशोधन, खानी 
उत्खनन ्आददिा लगानीको वािाविर् मनिाार् भइा आमिाक वृ् द्ध ििा िोजगािी मसजाना 
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भएको हनेुछ । वृ् द्ध िेखाहरूलाइा आधाि िानी प्रदेश सिकािले िहत्त्वपूर्ा सािाक्तजक 
पूवााधाि मनिाार्िा व्यापक लगानी गनेछ । यस अन्िगाि प्रदेश अस्पिाल, के्षत्रीय 
अस्पिाल, क्तजल्ला अस्पिाल, पवािीय ्वज्ञान ििा प्र्वमध ्वश्व्वद्यालय, प्रा्वमधक क्यापस 
ििा क्तशक्षालयहरूिा लगानी गरिनेछ । सडक लगायि अन्य पूवााधािहरू ददगो,  
वािाविर्िैत्री ि जोक्तखि संवेदनशील हनेुछन ्। 

यस्िा पूवााधािहरू िामनसका आवमयकिा ि धिीको संवेदनशीलिालाई ध्यानिा िाखी 
मनिाार् हनेुछन ् । प्रदेश सिकािले बालबामलका, वदृ्ध, अपाङ्गिा ि पछामड पिेका 
सिदुायलाई सािाक्तजक सिुक्षा ि सम्िान ििा यवुालाइा क्तशक्षा, उद्यिशीलिा ि 
िोजगािका कायाक्रििा लगानी वृ् द्ध गदै लमगनेछ । लै्ङ्गक ्वभेद कि गना,  बाल 
्ववाह िोक्न ि उच्ि क्तशक्षािा पहुुँि परु् याउन सरुू गिेको छोिी सिुक्षा खािा यसको 
एउटा निूना हो । अगाामनक कर्ााली जस्िा कायाक्रिहरूबाट ददगो उत्पादन, बजाि ि 
आम्दानीसुँग जोडेि आमिाक वृ् द्ध ि ददगो ्वकासका लक्ष्य हाुँमसल गना सिाउ  
पगु्नेछ । मडक्तजटल कर्ााली ि ्वश्व्वद्यालयका अध्ययन अनसुन्धानलाइा सुँगसुँगै अक्ति 
बढाउुँदा प्र्वमध ्वकास ि उन् नयनका सािै उच्ि गरु्स्ििीय िानव संसाधनको ्वकास 
गना स्कनेछ । 

पूवााधाििा आधारिि ्वकासले उत्पादनका के्षत्रिा लगानीको ढोका खोली प्रदेशले 
लक्ष्य िाखेको दोहोिो अ्कमको िीब्र आमिाक वृ् द्ध हाुँमसल गना स्कन्छ । यसबाट नयाुँ 
के्षत्रिा लगानी, सहज आपूिी, व्यापाि मबस्िाि, खाद्य सिुक्षा ि िोजगािी मसजाना हनु 
पगु्दछ । कर्ााली प्रदेशका दइुा क्तजल्ला ि १९ स्िानीय िह अझै पमन िा्ष्ट्रय सडक 
सञ्जालिा जोड्न नस्कएको अवस्िािा ददगो ि िर्नीमिक पूवााधाि केक्तन्रि ्वकासले 
प्रदेशमभत्र के्षत्रीय सन्िलुन कायि गिी सििािूलक ्वकासको उद्देमय हामसल गना 
स्कन्छ । िीब्र आमिाक वृ् द्धसुँगै क्तशक्षा, स्वास््य, सािाक्तजक सिुक्षा ि िोजगािी 
मसजानािा िप लगानी गना स्कन्छ । 

२.११.१ पूवााधाििा आधारिि िखु्य आमिाक वृ् द्ध िेखाहरू, आमिाक केन्रहरू ििा वृ् द्ध 
्वन्दहुरूूः  

प्रदेशको पूवााधाि ्वकास ि आमिाक वृ् द्धलाइा लक्तक्षि गिी मनम्न आमिाक वृ् द्ध 
िेखाहरूलाइा मसधा िेखाका रूपिा परिकल्पना गिी आमिाक केन्रहरूलाइा सिे्टएको  
छ ।  
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(१) कर्ााली करिडोि आमिाक वृ् द्ध िेखा (सखेुि-्हल्सा रिूिागा)  

यस करिडोिका िखु्य आमिाक केन्रहरू ििा वृ् द्ध ्वन्द ु वीिेन्रनगि, िल्लो 
डङेु्गश्वि, िाकि कर्ााली, िास्कोट, ्पलु̧  धलुािौि¸ श्रीनगि¸ सकेगाड¸ याङ्ि ु̧  
मसिकोट, याल्बाङ्ग, यािी, ्हल्सा हनेुछन ्। कर्ााली करिडोिको क्तजिेगाड–जमु्ला 
खण्डिा िान्ि¸ नाग्ि ि खलङ्गा आमिाक केन्र हनेुछन ्भने अको शाखा नाग्ि¸ 
क्तशजा¸ िािा¸ गिगढी¸ िंखेली, न्यािी हुुँदै मसिकोट पगु्नेछ । यस्िै अको एक 
शाखा कर्ााली दोिखु¸ गिगढी¸ पलुु̧  िगु ु हुुँदै नाक्िेलाग्ना पगु्नेछ । यी 
नेपालको पक्तििी भागको िेशि िागािा पने िहत्त्वपूर्ा ऐमिहामसक व्यापारिक 
िागाहरू हनु।् 

(२)  भेिी करिडोि आमिाक वृ् द्ध िेखा ( मछन्ि,ु रिम्ना, मत्रवेर्ी¸ दनैु हुुँदै धो िोरिम्ला 
लोकिागा)  

यस करिडोिका िखु्य आमिाक केन्रहरू ििा वृ् द्ध ्वन्दहुरूिा मछन्ि,ु सल्ली, 
िौिजहािी, िाडीज्यूला, िल्ल,ु किबगाड, मत्रपिुासनु्दिी, दनैु, धो हुुँदै िोरिम्ला 
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हनेुछन ्। यस सडकले शे-फोक्सणु्डो ि ढोिपाटन के्षत्रका आमिाक केन्रहरूलाइा 
सिेि सिेटदछ ।      

(३) पु् पलाल लोकिागा आमिाक वृ् द्ध िेखा (रुकुि, जाजिकोट ि दैलेखको िाकि हुुँदै 
जाने िध्यपहाडी लोकिागा)   

यस िाजिागाका िखु्य आमिाक केन्रहरू ििा वृ् द्ध ्वन्दहुरूिा िमुसकोट, क्तशम्ली¸ 
िौिजहािी, जगमिपिु¸ दैलेख बजाि, दलु्ल,ु जम्बकुाुँध ि िाकि कर्ााली हनेुछन ्।    

(४) िदन भण्डािी लोकिागा आमिाक वृ् द्ध िेखा (रुकुि, सल्यान, वीिेन्रनगि सखेुिबाट 
िाटगाउुँ हुुँदै सदुिुपक्तिि जाने लोकिागा) 
यस िाजिागाका िखु्य आमिाक केन्रहरू ििा वृ् द्ध ्वन्दहुरूिा रुकुि, सल्यान, 
बालवुा सङ्ग्रही, मछञ् ि,ु वीिेन्रगि, बड्डीिौि, िौकुने ि िाटगाउुँ हनेुछन ्।  

(५) िध्य करिडोि आमिाक वृ् द्ध िेखा (वीिेन्रनगि, दैलेख, दलु्ल,ु जमु्ला, गिगढी हुुँदै 
नाक्िेलाग्ना पगु्ने लोकिागा) 
यस िाजिागाका िखु्य आमिाक केन्रहरू ििा वृ् द्ध ्वन्दहुरूिा वीिेन्रनगि, 

दैलेख दलु्ल,ु नाग्ि, क्तशजा¸ िािा, गिगढी, िगु ुगाउुँ ि नाक्िेलाग्ना नाका हनेुछन।्   

(६) िािी करिडोि आमिाक वृ् द्ध िेखा (िलु्सीपिु, सल्यान, रुकुि हुुँदै डोल्पा जोड्ने 
िािी लोकिागा) 
यस िाजिागाका िखु्य आमिाक केन्रहरू ििा वृ् द्ध ्वन्दहुरूिा सल्यान 
कपिुकोट, श्रीनगि, बागिौि ि िमुसकोट हनेुछन ्। यस िाजिागाले दाङ िलु्सीपिु 
ि डोल्पा जोड्ने छ।   

(७) ्हिाली पयाा-पयाटकीय आमिाक वृ् द्ध िेखा (्हल्सा¸ मसिकोट, िािा, क्तशजा, जमु्ला, 
दनैु, धो, िसु्िाङ्ग जोड्ने ्हिाली सडक) 
यस ्हिाली सडकका िखु्य आमिाक केन्रहरू ििा वृ् द्ध ्वन्दहुरूिा ्हल्सा¸ 
यािी¸ याल्बाङ्ग¸ मसिकोट, न्यािी, िंखेली,  िािा, गिगढी, क्तशजा, खलङ्गा, गठुीिौि, 

काइके, दनैु, लामछक्याप, िकुोट ि छाकाा भोट हनेुछन ्। यस सडकले िीनको 
िाक्लाकोट बजाि ि गण्डकी प्रदेशको िसु्िाङ्ग क्तजल्ला जोड्नेछ । यस सडकले 
पूवी रुकुिको िैकोट ि ढोिपाटन पमन जोड्नेछ ।  
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(८) िलु्सीपिु-िािा आमिाक वृ् द्ध िेखा (िलु्सीपिु, सल्यान खलङ्गा,  जाजिकोट खलङ्गा,  
जमु्ला हुुँदै िािा जोड्ने लोकिागा)  

यस िाजिागाका िखु्य आमिाक केन्रहरू ििा वृ् द्ध ्वन्दहुरूिा िलुसीपिु, 

श्रीनगि, सल्यान खलङ्गा, बालवुा संग्रही, िौिजहािी, जाजिकोट खलङ्गा, पाुँिका्टया¸ 
जमु्लाको टोप्ला, िािोपानी, क्तशजा हुुँदै िािा गिगढी हनेुछन ्।यो जमु्लादेक्तख दाङ 
जाने पिम्पिागि पक्तििी नेपालको िेशि िागाको उपशाखा पमन हो ।    

(९) वीिेन्रनगि¸ िेलपानी¸ भिुीगाउुँ आमिाक वृ् द्ध िेखा (सखेुि मगिीिाट¸ िेलपानी हुुँदै 
बददायाको भिुीगाउुँ जोड्ने सडक) 

यस सडकका िखु्य आमिाक केन्रहरू ििा वृ् द्ध ्वन्दहुरूिा वीिेन्रनगि, 

िेलपानी ि भिुीगाउुँ हनेुछन ्। यसले बददायाको बासगढी, गलुरिया हुुँदै भाििको 
उत्ति प्रदेशलाई जोड्ने छ ।  

(१०) जाि ु कुइने¸ जङ्गलिाट आमिाक वृ् द्ध िेखा (क्तिसापानी, जाि ु कुइने, िौकुने, 

जङ्गलिाट हुुँदै सदुिुपक्तिि प्रदेश जोड्ने सडक) 
यस सडकका िखु्य आमिाक केन्रहरू ििा वृ् द्ध ्वन्दहुरूिा क्तिसापानी, जाि ु
कुइने, िौकुने ि ििुााकाुँध हनेुछन ्। यसको िल्लो खण्डले सदूुिपक्तम िि प्रदेश 
िाजधानी ि िामिल्लो खण्डले त्यसै प्रदेशको ददपायल जोड्नेछ । यसैगिी 
िाििाटबाट ब्याउली, िािोपानी हुुँदै जमु्ला पगु्ने छोटो वैकक्तल्पक िागा बन्नेछ।  

(11) सखेुि-कोहलपिु सडक आमिाक वृ् द्ध िेखा 
यो सडकले वीिेन्रनगि-मछन्ि,ु बबई-क्तिसापानी-कोहलपिुलाई िखु्य आमिाक 
केन्र बनाउनेछ । यस सडकले नेपालगञ् ज ि भाििको उत्ति प्रदेशलाई 
जोड्नेछ । 

(12) सखेुि-िलु्सीपिु अन्ििप्रदेश सडक आमिाक वृ् द्ध िेखा  

यस सडक खण्डका वीिेन्रनगि, मछन्ि,ु िेहेलकुना, बड्डीिौि, कालीकाटी, 
पिुनधािा, हापिेु, िलु्सीपिु आमिाक केन्र हनेुछन ्। 

कर्ााली प्रदेशका उपिोि आमिाक िेखा ि त्यससुँग जोमडएका आमिाक केन्रहरू ििा 
वृ् द्ध ्वन्दहुरूलाई ध्यान ददइा प्रदेश िहत्त्वका आमिाक उत्पादन केन्र ि सेवाका 
कायाक्रिहरूलाइा िय गरिनेछ । प्रािामिकिाका आधाििा प्रदेश िहत्त्वका सडक, 
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्वद्यिु प्रशािर्, खोनपानी, बस्िी ्वकास ि ढल मनकासका योजनाहरू यससुँग क्रिशूः 
आवद्ध हनेुछन ् । जल्वद्यिु उत्पादन केन्रहरू ि ्वद्यिु प्रशािर् लाईनहरू यी 
आमिाक वृ् द्ध िेखाहरू ि वृ् द्ध ्वन्दसुुँग सामिप्य भएि अक्ति बढ्ने छन ्।   

२.१२ जोक्तखि पक्ष अनिुान 

िा्ष्ट्रय सोि ििा आवमधक योजनासुँग सािञ् जस्य हनेु गिी प्रदेश सिकाि ि स्िानीय 
िहले आफ्नो ्वशेषिा स्हिको आवमधक योजना, कायाक्रि ििा बजेट िजुािािा 
एकरूपिा कायि गिी कायाान्वयन गना स्कने अनिुान गरिएको छ । कर्ााली 
प्रदेशले जोक्तखि पक्षको आुँकलन गदाा भ-ूिाजनैमिक अवक्तस्िमि, जलवाय ु परिविान, 
कोमभड-19 लगायि िहािािीको अवस्िा, लगानीको समुनक्तम िििा ि खिा गने क्षििा 
्वकास, प्रभावकािी शासन व्यवस्िा, उत्पादन ििा बजाि व्यवस्िापन ि यिे् ठ 
पूवााधाि ्वकासजस्िा के्षत्रिा जोक्तखिका सम्भावना देक्तखएका छन ्। लािो सियदेक्तख 
भकूम्प नगएको यस के्षत्रिा ठूलै भकूम्पीय जोक्तखि िहेको हनुाले ्वपद् जोक्तखि 
न्यूनीकिर् सम्बन्धी पयााप् ि ियािी हनु नसकेिा िानवीय, भौमिक ििा आमिाक क्षमि 
व्यहोनुा पने अवस्िा छ । कोमभड-१९ जस्िा ्वश्व िहािािी¸ िा्ष्ट्रय ि ्वम व 
अिािन्त्रिा उिाि िढावका सम्भावनालाई पमन नकाना स्कदैन । उि जोक्तखिहरूको 
व्यवस्िापन गदाा नीमिगि, सङ्गठनात्िक, व्यवस्िापकीय ि वािाविर्ीय पक्षलाई ्वशेष 
ध्यान ददन ुपनेछ । 
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परिच्छेद : ३ 

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनण 

(आ.व. २०७६/०७७-२०८०/०८१)  

३.१ पषृ्ठभमूि 

नेपाल सिकािले  सिदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली को दीिाकालीन सोि हामसल गना सिृ् द्ध 
ि सखुका दीिाकालीन लक्ष्यहरू मनधाािर् गिेको छ । त्यसैले िा्ष्ट्रय नीमि, के्षत्रगि 
िर्नीमि, कायानीमि ि कायाक्रिहरूका लक्ष्यहरूलाइा एकीकृि गदै गइिहेको छ । यस 
परिप्रके्ष्यिा कर्ााली प्रदेशले पमन सिदृ्ध कर्ााली, सखुािी कर्ाालीबासी भने्न दीिाकालीन 
सोि अक्ति सादै सिृ् द्ध ि सखुािीका दीिाकालीन लक्ष्यहरू मनधाािर् गिेको छ । 
दीिाकालीन सोिलाई व्यवहाििा उिाना, ददगो, फिा्कलो ि िीव्र आमिाक ्वकास गना 
ि कर्ााली प्रदेशको आमिाक, सािाक्तजक रुपान्ििर्को लक्ष्य प्राप् ि गना प्रदेश सिकाि 
दृढ स्कमक्तल्पि िहेको छ । यही स्कमल्पलाइा िूिा रूप प्रदान गना आवमधक योजना 
मनिाार् गिी सिदृ्ध अिा-व्यवस्िा मनिाार् गने कायाक्रिहरू िजुािा गना आवमयक 
देक्तखन्छ । जबसम्ि कर्ााली सिदृ्ध हुुँदैन, िबसम्ि कर्ाालीबासी िात्र होइन सम्पूर्ा 
नेपाली सखुािी हनु सक्दैनन ् भन् ने हाम्रो ठम्याई छ । यही िान्यिािा टेकेि 
आधािभिू भौमिक पूवााधाि मनिाार्का कायाक्रिहरूलाई प्रभावकािी रूपिा कायाान्वयन 
गने, उत्पादनिा वृ् द्ध गिेि आत्िमनभाि हुुँदै मनयााििखुी अिािन्त्रको मनिाार् गने, क्तशक्षा 
ि स्वास््यिा गरु्स्ििीय सधुाि गदै िानव पुुँजीको ्वकास ि सदपुयोग गने, पयाटन 
के्षत्रको प्रवद्धान गिी संसािको गन्िव्य नेपाल ि नेपालको गन्िव्य कर्ााली भने्न 
सोिलाई साकाि पाने, कर्ाालीबाट उत्पक्तत्त भएको भाषा, संस्कृमि ि कलालाई सम्बद्धान 
गने ि सािाक्तजक सिुक्षा प्रर्ालीलाइा सदुृढ पादै सिाजवादउन्िखु अिािन्त्र मनिाार्को 
बाटोिा अक्ति बढ्ने स्कमल्पका साि प्रदेशको यो प्रिि पञ् िवषीय योजना िजुािा 
गरिएको छ ।  

३.२ सबल पक्ष, सधुाि गनुापने पक्ष, अवसि ि िनुौिीहरू 

कर्ााली प्रदेशको प्रिि पञ् िवषीय योजना मनिाार् गदाा यस प्रदेशको सबल पक्ष, 
सधुानुा पने पक्ष, िनुौिी ि अवसिहरूको आुँकलन गनुापने हनु्छ, जनु देहाय बिोक्तजि 
छन:्   
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३.२.१ सवल पक्ष 

 दृढ िाजनीमिक इच्छाशक्ति,  

 ्वकासको िीव्र िाहना, 
 भौगोमलक ििा धिािलीय ्व्वधिा,  

 प्रििु प्राकृमिक सम्पदाको उपलब्धिा, 
 भाषा, कला ि संस्कृमिको गौिवपूर्ा इमिहास, 

 ्वकासका प्रििु सम्भावना ।     

३.२.२ सधुानुा पने पक्ष 

 िाज्यको मनर्ाायक ठाउुँिा प्रभावकािी पहुुँिको किी,   

 आवमयकिा अनसुािको दक्ष जनशक्ति, साधन ि स्रोिको किी, 
 आधािभिू भौमिक पूवााधािको अभाव, 
 पुुँजीगि खिा गने क्षििाको किी, 
 सिन्वयात्िक रूपिा काि गने सािू्हक क्तजम्िेवािीबोधको किी । 

३.२.3 अवसि 

 स्प् ट अमधकाि स्हिको सङ् िीयिा,  

 िानव अमधकािप्रमि प्रमिवद्धिा, 
 सिाजवादउन्िखु ्वकासका लामग संवैधामनक प्रमिवद्धिा, 
 सङ् िीय सिकािको सिदृ्ध नेपाल, सखुी नेपालीको लक्ष्य, 
 ्वकास साझेदािहरूको कर्ाालीप्रमिको आकषार्, 
 ददगो ्वकास लक्ष्य प्रमिको प्रमिवद्धिा, 
 प्रदेशको िर्नैमिक अवक्तस्िमि । 

३.२.4 िनुौिी 
 गरिबी, खाद्य असिुक्षा, िोग ि अक्तशक्षा, 
 सशुासनको प्रभावकािी प्रत्याभमूि नहनु,ु 
 बढ्दो जलवाय ुपरिविानको प्रभाव, 
 कोमभड-19 लगायिका िहािािीको प्रभाव, 
 बजाििा अधारिि िनुाफाखोि अिािन्त्र । 
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३.३ योजनाको आवमयकिा  

देशलाई अमि कि ्वकमसि िाष्ट्रको शे्रर्ीबाट ्वकासशील िाष्ट्रिा स्ििोन्नमि गिी 
्व.सं.२०८७ (सन ्२०३०) सम्ि ददगो ्वकासका लक्ष्यहरू हाुँमसल गदै िध्यि आय 
भएको िलुकुिा रूपान्ििर् गने िा्ष्ट्रय अठोट व्यि भएको छ । िूलिूः यही िा्ष्ट्रय 
अठोटिा योगदान गदै कर्ाालीबासीको रिु ्वकास ि सिृ् द्धको िाहनालाई पूिा गना 
कर्ााली प्रदेश सिकािको स्कमल्प ििा सोि बिोक्तजि ियाि गरिएको कर्ाालीको 
दीिाकालीन सोि, २१०० को योजनावद्ध कायाान्वयन गना प्रिि पञ् िवषीय योजना 
िजुािा गरिएको हो । यसका मनमित्त कर्ााली प्रदेशको िलुनात्िक लाभ ििा 
प्रािमिकिाको के्षत्रिा लगानीको वािाविर् मनिाार् गिी उत्पादन ि िोजगािीका अवसि 
मसजाना गनुा आवमयक छ । सीमिि सियमभत्र कर्ाालीका स्रोि, साधन एवि ्
्वकासका सम्भावनाहरूको उच्ििि उपयोग, गरु्स्ििीय भौमिक ििा सािाक्तजक 
पूवााधािहरूको मनिाार्, नवप्रवत्तानका साि हरिि अिािन्त्रको िाध्यिबाट कृ्ष उत्पादन 
(अन्न, फलफूल, पशपुालन, ित्स्य पालन, जडीबटुी आदद) िा वृ् द्ध ििा व्यवसायीकिर्, 
आकषाक ि स्ििीय पयाटकीय उपजहरूको ्वकास ि जल्वद्यिुको उत्पादन ििा 
औधोमगकीकिर् गदै नाफािूलक व्यापािको समुनक्तम िििा एकसाि गनुा पिेको छ ।  

्वगिको िा्ष्ट्रय योजनािा िहेका असिानिा ििा जबजास्िी िोपरिएका नीमिगि ि 
व्यवहािगि सिस्याहरूको प्हिान गिी मिनको पनुिावकृ्तत्त नहनेुगिी सिाधान खोज्न ु
पिेको छ । त्यस्िै, प्रदेशको शीघ्र सािाक्तजक आमिाक रूपान्ििर्को लक्ष्य हाुँमसल गना 
आयोजनाहरूको वैज्ञामनक छनौट ि प्रािमिकीकिर्, रूपान्ििर्कािी कायाक्रि ििा 
आयोजनाहरूको कायाान्वयन, सिकािी मनकायहरूबीि स्पष्ट ििा ्वशेषज्ञिािा आधारिि 
क्तजम्िेवािी ्वििर्,  प्रभावकािी सिन्वय, खिा गने क्षििािा अमभवृ् द्ध¸ स्रोि साधनको 
दक्ष ि उच्ििि उपयोगको समुनक्तम ििा एवि ्जोक्तखिहरूको आुँकलन ि न्यूनीकिर् गनुा 
जरूिी छ । ्वकासका साझेदािहरूसुँग क्तजम्िेवािी ि जवाफदेहीिा स्हिको साझेदािी 
समुनक्तम िि गने, अन्िि सम्बक्तन्धि काननु ििा योजना मनिाार् गदाा पािस्परिक 
सहभामगिा समुनक्तम िि गने, नमिजािखुी अनगुिन ि िूल्या्कमन प्रर्ालीको ्वकास गदै 
ि्या्कम, अमभलेख ििा प्रमिवेदन प्रर्ालीलाई सह्क्रयात्िक ि स्विामलि बनाउने, 
गन्िव्य स्हिको िर्नीमिक कायायोजना जािी गिी कायाान्वयन गने साझा प्रमिबद्धिा, 
उच्ि अनशुासन ि आििर् देखाउने बेला आएको छ ।  
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मनजी, सहकािी ि सािदुा्यक के्षत्रको सबलीकिर् एवि ् नवप्रवत्तान ििा 
उद्यिशीलिाको ्वकासबाट आन्िरिक उत्पादनिा वृ् द्ध ल्याउन ु पिेको छ । 
आन्िरिक स्रोिको परििालन, ्वमनयोजन कुशलिा ि पुुँजीगि खिा गने क्षििािा सधुाि 
ल्याउन ुपिेको छ। यसैले यहाुँका ७९ वटा स्िानीय िहहरूका सािै मसङ्गो कर्ााली 
प्रदेशको योजनावद्ध ्वकासका लामग योजना मनिाार् गिी अक्ति बढ्नपुने देक्तखन्छ।  

३.४ योजनाका िागादशाक मसद्धान्िहरू 

आवमधक योजना नागरिकको ्वकास ििा सिृ् द्धको िाहनालाई धिािलीय यिािािािा 
टेकेि सिकािले आगािी पाुँि वषामभत्र सफलीभिू पाने िर्नीमि ि कायानीमिहरू 
स्हिको प्रमिवद्धिा हो । िी अठोटहरूिा प्रमिवद्ध कर्ााली प्रदेशको प्रिि पञ्चवषीय 
्वकास योजना मनम्न िागादशाक मसद्धान्िहरूिा आधारिि िहेको छ: 

१. शाक्तन्ि, सिृ् द्ध, सििािूलक, सिावेशी ि सिाजवादउन्िखु आत्िमनभाि आमिाक, 
सािाक्तजक ि सांस्कृमिक ्वकास ि रूपान्ििर्, 

२. क्तशक्षा, स्वास््य, उत्पादन ि िोजगाि, त्यसका लामग पूवााधाि, 
३. बालबामलकािा लगानी, यवुालाई िोजगािी, जेष्ठ नागरिकलाई सम्िान ि सिुक्षा, 
४. सावाजमनक, मनजी, सहकािी ि सािदुा्यक सहभामगिािा आधारिि वैज्ञामनक 

योजना मनिाार् ि  हरिि अिािन्त्रको ्वकास, 
५. सबै स्रोि, साधन ि नेितृ्वको इच्छाशक्तिलाई पुुँजीिा रुपान्ििर्, उत्पादनका 

साधनहरूिा नागरिक स्वामित्व स्हिको ्वकास एवि ् प्रमिफलको न्यायपूर्ा 
्वििर्, 

६. भौगोमलक, सािाक्तजक ि सांस्कृमिक ्वशेषिािा आधारिि ्वकास,  
७. पयाटन ्वकासका लामग संसािको गन्िव्य नेपाल, नेपालको गन्िव्य कर्ााली,  
८. कर्ाालीको ्वक्तशष्ट प्हिान “कर्ााली ब्राण्ड” स्हिको प्राङ्गारिक कृ्ष उत्पादन, 
९. ्वकासका लामग स्वदेशी ििा वैदेक्तशक लगानी ि मनक्तम िि िापदण्डका आधाििा 

आयोजनाहरूको वगीकिर् ि कायाान्वयन, 
१०. नेपालको सं्वधान, ददगो ्वकासका लक्ष्यहरू, िा्ष्ट्रय पन्रौँ योजना, प्रदेश 

सिकािका नीमि ििा कायाक्रि सािै नेपालले अन्ििाा्ष्ट्रयस्िििा गिेका िानव 
अमधकाि लगायि अन्य प्रमिवद्धिाहरूको आन्िरिकीकिर् । 
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३.५ योजनाका प्रािमिकिाहरू  

१. भौमिक पूवााधाि ्वकास (यािायाि, ऊजाा, बस्िी ्वकास, मसुँिाइ ि खानेपानी), 
२. सािाक्तजक ्वकास (क्तशक्षा, स्वास््य, िोजगाि ि सािाक्तजक सिुक्षा), 
३. हरिि अिािन्त्रिा आधारिि आत्िमनभाि उत्पादन (कृ्ष, उद्योग, जडीबटुी, खानी, 

वन पैदावाि, पानी), 
४. पयाटन ि वािाविर्, 
५. ्वज्ञान प्र्वमध, अनसुन्धान ि नव-प्रविान, 
६. सूिना, सञ् िाि ििा मडक्तजटल कर्ााली, 
७. सशुासन । 

योजनाको प्रािमिकिा अनरुूप ्वमभन् न ्वषयगि के्षत्र सिेटी प्रदेश िहत्त्वका ि प्रदेश 
गौिवका आयोजनाको छनोट गरिनेछ ि यस प्रिि पञ् िवषीय योजनाको अङ्गका रूपिा 
सिावेश गरिनेछ । 

३.६ सोि 

सािाक्तजक न्यायस्हि ददगो, फिा्कलो ि िीव्र ्वकास । 

३.७ लक्ष्य 

आि नागरिकको जीवनस्िििा अपेक्षाकृि सधुाि गदै ददगो ्वकास ि सिृ् द्धको िागािा 
अक्ति बढ्ने ।   

३.८ उद्दमेय 

१. गरु्स्ििीय पूवााधाि ्वकास गनुा, 
२. ददगो, फिा्कलो ि िीव्र आमिाक ििा सािाक्तजक ्वकास गनुा, 
३. कर्ाालीबासीलाई प्रत्यक्ष अनभुिू हनेुगिी सशुासन कायि गनुा । 

३.९ परििार्ात्िक लक्ष्य 

प्रिि पञ्चवषीय योजनािा सिृ् द्ध ि सखुािीका मनम्न बिोक्तजि आमिाक, सािाक्तजक ििा 
भौमिक लक्ष्य सूिकहरू िहेका छन:् 
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िामलका नं. 5: प्रिि पञ् िवषीय योजनाको परििार्ात्िक लक्ष्य  

क्र. 
सं. 

सूिक 

आधाि वषा 
२०७५/०७६  

को क्तस्िमि 

प्रिि पञ्चवषीय 
योजनाको लक्ष्य 
(२०८०/०८१) 

पन्रौं योजनाको 
िा्ष्ट्रय लक्ष्य 

(२०८०/०८१) 
१. सिृ् द्धका सूिकहरू 
१.१ वा्षाक औषि आमिाक वृ्द्ध दि 

(प्रमिशि) 
५.७ १४.९ १०.३ 

 कृ्ष के्षत्रको औषि वृ्द्ध दि 
(प्रमिशि) 

४.४ ११.१ 5.4 

उद्योग क्षेत्रको औषि वृ्द्ध दि 
(प्रमिशि) 

९.६ ३२.२ 14.6 

सेवा के्षत्रको औषि वृ्द्ध दि 
(प्रमिशि) 

५.४ १०.७ 9.9 

१.२ अिािन्त्रिा क्षेत्रगि योगदान    

 कृ्ष     ३२.९      २८.४  २२.३ 

उद्योग     १३.८      २८.०  १८.८ 
सेवा     ५३.३      ४३.६  ५८.९ 

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

१.४ मनिपेक्ष 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 िानव ्वकास सूिका्कम ०.४२७ ०.५88 ०.६२४ 

१.८ लैंमगक ्वकास सूिका्कम - ०.९३० ०.९६३ 

१.९ सम्पक्तत्तिा आधारिि मगनी गरु्क ०.४२ ०.३९ ०.२९ 

१.१० आधािभिू खानेपानी सु् वधा 
पगेुको परिवाि (प्रमिशि) 

८६.२ ९५ ९९ 



30 

क्र. 
सं. 

सूिक 

आधाि वषा 
२०७५/०७६  

को क्तस्िमि 

प्रिि पञ्चवषीय 
योजनाको लक्ष्य 
(२०८०/०८१) 

पन्रौं योजनाको 
िा्ष्ट्रय लक्ष्य 

(२०८०/०८१) 
१.११ सडक यािायािले जोमडएको 

स्िानीय िहको सङ्ख्या  

६० ७९ - 

१.१२ ्वद्यिु उत्पादन (िेगावाट) ८.२५ २०० ५,००० 

१.१३ ्वद्यिुिा पहुुँि प्राप् ि परिवाि 
(प्रमिशि) 

६७.५  ९० ९९ 

१.१४ वषाभिी मसुँिाइ हनुे खेिी 
गरिएको जमिन (प्रमिशि) 

१५.५  ३३ ५० 

१.१५ इन्टिनेट प्रयोगकिाा (प्रमिशि) ४० ६५ ८० 
१.१६ प्रदेशको कालोपते्र सडक 

(्क.िी.) 
१०३ ५०० - 

१.१७ ३० मिनेट सम्िको दूिीिा 
यािायाि पहुुँि भएको परिवाि 
(प्रमिशि) 

- ७५ ९५ 

१.१८ िोजगािीिा औपिारिक क्षेत्रको 
्हस्सा (प्रमिशि) 

४३.८ ६० ५० 

१.१९ श्रि उत्पादकत्व (रु हजाििा) १६१.४ २४१.३ २७६ 
२. सखुािीका सूिकहरू 
२.१ अपेक्तक्षि आय ु (जन्ि हुुँदाको) 

(वषा) 
६७ ७० ७२ 

२.२ ५ वषािमुनका बाल ितृ्यदुि 
(प्रमिहजाि जी्वि जन्ििा ) 

५८ 

 
३५ २४ 

२.३ पाुँि वषािमुनका कि िौल भएका 
बालबामलकाको (प्रमिशि) 

३५.६ २० १५ 

२.४ ३० मिनेटसम्िको दूिीिा 
स्वास््य सेवािा पहुुँि िहेका 
परिवाि (प्रमिशि) 

२३.६ ६० ८० 

२.५ स्वास््य मबिािा आवद्ध 
जनसङ्ख्या (प्रमिशि) 

६.५ ६३ ६० 
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क्र. 
सं. 

सूिक 

आधाि वषा 
२०७५/०७६  

को क्तस्िमि 

प्रिि पञ्चवषीय 
योजनाको लक्ष्य 
(२०८०/०८१) 

पन्रौं योजनाको 
िा्ष्ट्रय लक्ष्य 

(२०८०/०८१) 
२.६ साक्षििा दि  ६६ ९५ ९० 

२.७ यवुा साक्षििा दि (१५-२४ 
वषा (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 क्तशक्षािा कूल भनाादि 
(प्रमिशि) 

६.१ १९ २२ 

२.११ बेिोजगािी दि (प्रमिशि) ९.७ ६ ६ 

२.१२ आधािभिू सािाक्तजक सिुक्षािा 
आबद्ध जनसङ्ख्या (प्रमिशि) 

५ ४८ ६० 

२.१३ जीवनकालिा शािीरिक, 
िानमसक वा यौन ्हंसापीमडि 
ि्हला (प्रमिशि) 

१९.१ ९.४ १३ 

२.१४ आधािभिू खाद्य सिुक्षाको 
क्तस्िमििा िहेका परिवाि (प्रमिशि) 

२२.५ ५० ७० 

२.१५ आफ्नै स्वामित्वको आवासिा 
बसोवास गने परिवाि (प्रमिशि) 

९४.४ ९९ ८९ 

२.१६ सधुारिएको सिसफाई सु् वधा 
प्राप् ि गने परिवाि (प्रमिशि) 

७७.७ ८५ ९० 

आ.व. २०७५/०७६ को ि्या्कम स्रोि : केन्रीय ि्या्कम ्वभाग, आमिाक सवेक्षर् २०७५/०७६, 
नेपाल जनसाक्तङ्ख्य ििा स्वास््य सवेक्षर् २०१६, िानव ्वकास प्रमिवेदन २०१८, बहआुयामिक 
गरिबीको प्रमिवेदन २०१८, पन्रौं योजनाको आधािपत्र िा.यो.आ., 2019 । 
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३.१० योजनाका िर्नीमिहरू 

१. आयोजना बै्कम स्िापना गिी िर्नीमिक िहत्त्वका आयोजनाहरूलाई 
प्रािमिकिाका साि कायाान्वयन गने, 

२. आधािभिू पूवााधािहरू वािाविर् ििा जलवाय ु परिविान अनकूुमलि हनेुगिी 
मनिाार् गने,  

३. सलुभ ििा गरु्स्ििीय क्तशक्षा ि स्वास््य सेवा प्रदान गने, 
४. सावाजमनक, मनजी, सहकािी ि सािदुा्यक ििा वैदेक्तशक स्रोिको प्हिान ि 

उच्ििि परििालन गने, 
५. सािाक्तजक सिुक्षा, लै्ङ्गक सिानिा एवि ् सिावेशीकिर्का िाध्यिबाट 

सीिान्िकृि सिदुाय ि के्षत्रका आवमयकिालाई प्रािमिकिाका साि सम्बोधन 
गने,  

६. यवुालाई िोजगाि ददन अमनवाया न्यूनिि आय-आजान कायाक्रि अक्ति बढाउने 
ििा प्रदेश मनिाार्िा यवुाहरूको सहभामगिा समुनक्तम िि गने,  

७. िानव संशाधन ि उद्यिशीलिाको ्वकास गिी उत्पादनशील िोजगािी अमभवृ् द्ध 
गने, 

८. ्वकास प्र्क्रयालाई फिा्कलो, िीव्र ि ददगो बनाउने, 
९. नवप्रविानका लामग ्वज्ञान ििा प्र्वमधको उच्ििि प्रयोग गने,  
१०. ददगो ्वकास ि लक्ष्यलाई आन्िरिकीकिर् गने, 
११. सङ् ि ि स्िानीय िहसुँगको सिन्वय, सहकाया ि साझेदािी िाफा ि प्रदेशको 

सिृ् द्ध हामसल गने, 
१२. आि नागरिकप्रमि जवाफदेही, स्वच्छ, पािदशी प्रशासन िाफा ि सशुासन कायि 

गने । 

३.११ सि्ष्टगि आमिाक खाका  

३.११.१ गाहास््य उत्पादनको वृ् द्ध दि ि संििना 
आ.व.२०७५/०७६ िा िा्ष्ट्रय आमिाक वृ् द्ध दि ६.८१ प्रमिशि िहेको मियो । 
कर्ााली प्रदेशको वृ् द्ध दि भने ५.७ प्रमिशि िात्र भएको अनिुान गरिएको छ । 
योजनाको आधाि वषा आ.व.२०७५/०७६ िा कर्ााली प्रदेशको कूल गाहास््य 
उत्पादन रु.११९.२६ अबा िहेको छ । रिुिि ्वकासको मनमित्त आमिाक वृ् द्धको 
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दिलाई पमन िीव्र पानुा पने हनु्छ । िसिा योजना अवमधिा प्रत्येक वषा वृ् द्ध दिलाई 
बढाउुँदै लगेि योजनाको अन्ििा अिााि ् आमिाक बषा २०८०/०८१ िा वृ् द्ध दि 
१८.८ प्रमिशि ि प्रदेशको कूल गाहास््य उत्पादन रु.२४१०१ किोड पगु्ने अनिुान 
गरिएको छ । योजना अवमधको कृ्ष, उद्योग ि सेवाको गाहास््य उत्पादन िामलका नं. 
१६ िा ददइएको छ । 

िामलका नं.६: गाहास््य उत्पादन वृ् द्ध दि ि क्षते्रगि संििना  
(आमिाक बषा २०७५/०७६ को क्तस्िि िूल्यिा) 

(रु. किोडिा) 

आ.व. 
वृ् द्ध दि 
(प्रमिशि) 

वृ् द्ध िकि 

कृ्ष उद्योग सेवा कूल 

२०७५/०७६ आधाि वषा 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 अवमधको बा्षाक औषि आमिाक वृ् द्ध दि १४.९ प्रमिशि हनेु प्रके्षपर् गरिएको 
छ । प्रके्षपर् अनसुाि योजनाको प्हलो वषािै औसि वृ् द्ध दि ९.९ प्रमिशि हामसल 
हनेु अपेक्षा गरिएको छ । के्षत्रगि रूपिा योजना अवमध (२०७६/०७७-
२०८०/०८१) िा कृ्ष, उद्योग ि सेवा के्षत्रको बा्षाक औषि वृ् द्ध दि क्रिशूः 
११.१ प्रमिशि, ३२.२ प्रमिशि ि १०.७ प्रमिशि हनेु अनिुान गरिएको छ । 
जल्वद्यिु ि पूवााधाि ्वकासिा हनेु रिुगमिको ्वकासले उद्योग अिााि ्दद्विीय के्षत्रको 
वृ् द्ध दि उच्ि िहने अनिुान गरिएको हो । दद्विीय ि ििृीय के्षत्रको ्वकाससुँगै 
प्रािमिक के्षत्रको योगदान खकु्तम्िदै जाने हुुँदा कृ्षको वृ् द्ध दि कि ि िन्द हनेु 
अनिुान गरिएको छ । 
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िामलका नं.७: प्रदेशको आमिाक वृ् द्ध दि 
(प्रमिशििा) 

आ.व. कृ्ष उद्योग सेवा कूल 

२०७५/०७६ आधाि वषा 4.4 9.6 5.4 5.7 

२०७६/०७७ 6.0 23.2 8.8 9.9 

२०७७/०७८ 8.0 31.8 10.9 13.3 

२०७८/०७९ 1३.0 33.9 11.0 15.7 

२०७९/०८० 1५.0 37.6 11.3 17.9 

२०८०/०८१ 18.0 37.5 11.7 18.8 

औषि 11.1 32.2 10.7 14.9 

आ.व.२०७५/०७६ िा कूल गाहास््य उत्पादनिा कृ्ष, उद्योग ि सेवा के्षत्रको 
योगदान क्रिशूः ३२.९ प्रमिशि, १३.८ प्रमिशि ि ५३.३ प्रमिशि िहेको छ । 
प्रदेशको प्रिि पञ् िवषीय योजनाको मनमित्त प्रके्षपर् गरिएको गाहास््य उत्पादन 
संििना िामलका नं.१८ िा प्रस्ििु गरिएको छ । 

आमिाक ्वकासको क्रििा गाहास््य उत्पादनको संििनािा आउने परिविानलाई 
दृक्त् टगि गिी योजनाको अन्िसम्ििा (आ.व.२०८०/०८१) कृ्ष के्षत्रको योगदान 
२८.४ प्रमिशि िात्र हनेु अनिुान गरिएको छ । गैिकृ्ष ्क्रयाकलापहरूिा उद्योगको 
योगदान २८.० प्रमिशि ि सेवा िफा को योगदान ४३.६ प्रमिशि पगु्ने अनिुान छ । 

िामलका नं. ८: गाहास््य उत्पादन संििना 
(प्रमिशििा) 

आ.व. कृ्ष उद्योग सेवा कूल 

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 
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३.११.२ लगानी 
के्षत्रगि ििा कूल लगानी प्रके्षपर् गना सीिान्ि पुुँजी उत्पादन अनपुािको ि्या्कम 
आवमयक पदाछ । िि प्रदेश िहिा हाल त्यस्िो ि्या्कम उपलब्ध छैन । िसिा 
िा्ष्ट्रय स्िििा उपलब्ध ि्या्कमको आधाििा प्रदेशको सीिान्ि पुुँजी उत्पादन 
अनपुािको आुँकलन गनुापने भएको छ । देशको िौधौँ योजनािा सिग्र सीिान्ि पुुँजी 
उत्पादन अनपुाि ५.२:१ हनेु अनिुान गरिएको मियो । हाल पन्रौँ योजनाको 
आधािपत्रले यसिा सधुाि भई ४.९:१ िात्र हनेु प्रके्षपर् गिेको छ । कर्ााली 
प्रदेशको आमिाक सािाक्तजक वस्िकु्तस्िमि अन्य प्रदेशहरूको औषि भन्दा िल िहेको ि 
प्रदेशको िीव्रिि ्वकासको लामग पूवााधाि, जल्वद्यिु जस्िा प ुुँजी मनिाार्का 
परियोजनाहरूिा जोड ददन ुपने आवमयकिा सिेिलाइा ्विाि गदाा प्रदेशको सीिान्ि 
पुुँजी अनपुाि पन्रौँ योजनाको अवधािर्ा पत्रले िा्ष्ट्रय स्िििा अनिुान गिेको ४.९:१ 
अनपुाि भन्दा कि नहनेु अनिुान गरिएको छ ।  

िौधौँ योजनािा कृ्ष, उद्योग ि सेवाको मनमित्त क्रिशूः २.९, ६.२ ि ५.३ सीिान्ि 
पुुँजी उत्पादन अनपुाि प्रके्षपर् गरिएको मियो । पन्रौं योजनाले स्ेकमि गिे अनसुाि 
त्यसैलाई केही सधुाि गिी यस प्रदेशको लामग कृ्ष, उद्योग ि सेवाको मनमित्त  
सीिान्ि पुुँजी उत्पादन अनपुाि क्रिशूः २.८, ६.० ि ५.० प्रके्षपर् गरिएको छ । 
सि्ष्टिा सीिान्ि पुुँजी उत्पादन ५.० हनु आउुँछ, जनु पन्रौँ योजनाले िा्ष्ट्रय स्िििा 
प्रके्षपर् गिे भन्दा सािान्य बढी भए िापमन िौधौँ योजनाको अनपुाि भन्दा कि हनु 
आउुँछ ।  

प्रदेश योजनाले लक्ष्य िाखे अनसुाि १४.९ प्रमिशिको आमिाक वृ् द्ध दि हाुँमसल गना 
योजना अवमधिा कूल रु.५ खबा २१ अबा ४७ किोड क्तस्िि पुुँजी लगानी आवमयक 
पने अनिुान िहेको छ । योजना अवमधिा कृ्ष, उद्योग ि सेवा के्षत्रिा क्रिशूः रु.९७ 
अबा १५ किोड, २ खबा ३५ अबा ८१ किोड ि १ खबा ८८ अबा ५१ किोड लगानी 
आवमयक पनेछ । 
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िामलका नं.९: क्षते्रगि लगानी अनिुान 

(आमिाक वषा २०७५/०७६ को क्तस्िि िूल्यिा) 
(रू. किोडिा) 

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

उद्योग १८७९ २९६० ४२०६ ६०७६ ८४६० २३५८१ 

सेवा २४४७ ३३११ ३७६० ४३०१ ५०३२ १८८५1 

कूल ५०९८ ७३६२ ९८८० १२८७२ १६९३५ ५२१४७ 

नेपालको सं्वधानले सावाजमनक, मनजी ि सहकािीलाई ्वकासको िीन खम्बा िानेको 
छ  । योजना कायाान्वयनको लामग आवमयक लगानी िूलि: ्यनै िीन स्रोिहरूबाट 
जटुने ्वश्वास गरिएको छ । िा्ष्ट्रयस्िििा जस्िै प्रदेशिा पमन मनजी के्षत्रको लगानीको 
प्रिखु स्िान िहन्छ । पन्रौ योजनाले मनजी के्षत्रको लगानी ५८.३ प्रमिशि हनेु 
अनिुान गरिएको छ । त्यस्िै सहकािी के्षत्रको लगानी ४.३ प्रमिशि हनेु अनिुान 
गरिएको छ । ्वकास कायािा सािदुा्यक के्षत्रको संलग्निा पमन उल्लेखनीय हनु्छ । 
िि यसको प्रदेशगि ि्या्कम उपलब्ध छैन । यसका ्क्रयाकलापहरू मनजी के्षत्रिै 
सिे्टने छन ्। िि के कुिाको हेक् का िाख् न ुपनेछ भने प्रदेशिा मनजी के्षत्रको पमन 
पयााप् ि ्वकास भइसकेको छैन ।  

यस परिदृमयिा कर्ााली प्रदेशको प्रिि पञ्चवषीय योजनािा सिकािी के्षत्रकै लगानीको 
अहि ् भ"मिका िहनेछ । मनजी के्षत्रको मबस्िाि सिेिलाई दृ्ष्टगि गिी कर्ााली 
प्रदेशको योजनािा सावाजमनक के्षत्रबाट ५३.६६  प्रमिशि, मनजी के्षत्रबाट ४२.६५  
प्रमिशि ि सहकािीबाट ३.६९  प्रमिशि लगानी हनेु अनिुान गरिएको छ । 
सावाजमनक के्षत्रबाट ्वशेषि पूवााधाि, क्तशक्षा, स्वास्ि ि कृ्षिा लगानी हनेु अपेक्षा 
गरिएको छ । सािान्य प्रशासन ि सिुक्षािा सावाजमनक के्षत्रकै िात्र लगानी हनेुछ । 
त्यस्िै सहकािी के्षत्रबाट िूलि कृ्ष, साना उद्योग ििा व्यापाि, ्वत्तीय िध्यस्ििािा 
क्तशक्षा ििा स्वास्ििा सिेि लगानी हनेु अनिुान गरिएको छ। सािान्य प्रशासन ििा 
सिुक्षािा बाहेक अन्य सबै के्षत्रिा मनजी के्षत्रको पमन लगानी हनेुछ । 

िामलका नं. 10 िा देखाइए अनसुाि योजना अवमधको कूल अनिुामनि लगानी 5 
खबा 21 अबा 47 किोडिध्ये सावाजमनक के्षत्रबाट रु.२ खबा ७९ अबा ८२ किोड, 
मनजी के्षत्रबाट रु.२ खबा २२ अबा ४२ किोड ि सहकािी के्षत्रबाट रु.१९ अबा २३ 
किोड लगानी हनेु अनिुान छ । 
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िामलका नं.1०: सावाजमनक, मनजी ि सहकािी क्षते्रबाट हनेु लगानी 
(२०७५/०७६ को क्तस्िि िूल्यिा) 

(रू. किोडिा) 
लगानीका  
क्षते्रहरू 

सावाजमनक मनजी सहकािी जम्िा 
िकि प्रमिशि िकि प्रमिशि िकि प्रमिशि िकि प्रमिशि 

कृ्ष 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 

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

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

३.११.३ सावाजमनक खिा ि खिा व्यहोने स्रोि 

सं्वधानले सङ् िीय संििनािा िीन िहको सिकािबाट खिा ििा लगानी हनेु व्यवस्िा 
छ । ्वद्यिान व्यवस्िािा िीनै िहको सिकािले आफ्नो ढङ्गले पुुँजीगि खिा गना 
सक्ने व्यवस्िा भए बिोक्तजि िीन िहको सिकािबाट योजना अवमधिा हनु सक्ने 
प ुुँजीगि खिाको अनिुान गरिएको छ । यो प्रदेश सबैभन्दा कि स्िानीय िह भएको 
प्रदेश हो । यो कुिालाइा सिेि ध्यानिा िाखी योजना अवमधको कूल सावाजमनक 
पुुँजीगि लगानी रु.२ खबा ७९ अबा ८२ किोड िध्ये स्िानीय िहबाट रु.४१ अबा 
१० किोड लगानी हनेु अनिुान गरिएको छ । सङ् िीय सिकािबाट १ खबा ८ अबा 
२० किोड लगानी हनेु अनिुान गरिएको छ । त्यस्िै बाुँकी १ खबा ३० अबा ५२ 
किोड प्रदेश सिकािले लगानी गनुापने अनिुान गरिएको छ । िीन वटै िहको 
सिकािबाट पाुँि वषाको अवमधिा गने वा्षाक लगानीको अनिुामनि िकिलाई िामलका 
नं.२१ िा ददइएको छ । 

िामलका नं.1१: िीन िहको सिकािले गने प ुुँजीगि लगानीको प्रक्षपेर् 

(आमिाक वषा २०७५/०७६ को क्तस्िि िूल्यिा) 
(रू. किोडिा) 

िह २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ कूल 
सङ् ि 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  
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३.११.४ प्रदेश सिकािको खिा ि खिा व्यहोने स्रोि 

िामि उल्लेख भएअनसुाि योजना अवमधिा प्रदेश सिकािको कूल पुुँजीगि खिा १ खबा 
३० अबा ५२ किोड हनेु अनिुान गरिएको छ । योजनाको सरुु वषािा प ुुँजीगि 
खिाको िलुनािा िाल ुखिाको अनपुाि केही बढी िहे िापमन यो अनपुाि िटदै गई 
योजनाको अक्तन्िि वषािा कूल पुुँजीगि खिा ४० अबा ६४ किोड ििा िाल ुखिा २८ 
अबा हनु जाने अनिुान गरिएको छ । योजना अवमधिा प्रदेश सिकािको कूल 
अनिुामनि खिा जम्िा रू. २ खबा २० अबा ९० किोड िध्ये रू. १ खबा ३० अबा 
५२ किोड पुुँजीगि ििा ९० अबा ३८ किोड िाल ुखिा हनेु अनिुान गरिएको छ । 

िामलका नं.1२: प्रदेश सिकािको अनिुामनि खिा 
(आ.व.२०७५/०७६ को क्तस्िि िूल्यिा) 

(रू. किोडिा) 
 ्वविर् २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ जम्िा 
कूल खिा 2632  3085  4230  5279  6864  22090  

िाल ुखिा 1132  1245  1706  2155  2800  9038  

पुुँजीगि खिा 1500  1840  2524  3124  4064  13052  
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परिच्छेद : ४ 

ववत्तीय के्षत्र 

४.१ बिि ििा लगानी  

1.  पषृ्ठभमूि 
उच्ि आमिाक वृ् द्धका लामग उल्लेख्य रूपिा बिि परििालन ि लगानीको आवमयकिा 
पदाछ । नेपालको सिग्र बिि ििा लगानीलाई हेदाा आमिाक बषा २०७४/०७५ िा 
गाहास््य उत्पादनको १५.०१ प्रमिशि कूल गाहास््य बिि ि ३४.११ प्रमिशि क्तस्िि 
प ुुँजी मनिाार् भएको देक्तखन्छ । ्वगि ५ वषािा कूल िा्ष्ट्रय बिि भने क 'ल गाहास््य 
उत्पादनको औसि ४४ प्रमिशि िहेको छ । कर्ााली प्रदेशिा गरिबीको दि िा्ष्ट्रय 
औसिभन्दा बढी िहेकोले यहाुँको बिि अवस्िा 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 
िटन सकेको छैन । आ.व.२०७४/७५ िा यस्िो अन्िि कूल गाहास््य उत्पादनको 
१९ प्रमिशि िहेको छ । यस प्रदेशिा मनिपेक्ष गरिबी ि बहआुयामिक गरिबीको दि 
अन्य प्रदेशको िलुनािा बढी छ । ्वप्रषेर् ििा अन्य आम्दानीिा वृ् द्ध भए िापमन 
उपभोग िै बढी खिा हनेु अवस्िा िहेको छ । सािै बढ्दो उपभोगवादी प्रवकृ्तत्तले 
बिििा प्रमिकूल असि पानुा,  पयााप् ि बै्कङ्ग सेवाको मबस्िाि नहनुाले बिि गना सहज 
नहनु,ु ्वत्तीय संस्िा ि जनसङ्ख्याको अनपुाि उच्ि हनु,ु ्वत्तीय बजाि ्वकमसि हनु 
नसक्न ुि प ुुँजीगि खिा अपेक्तक्षि रूपिा नहनु ुपमन बिि मनिाार् ि लगानीको प्रवद्धानिा 
सिस्याको रूपिा िहेका छन ्।  

३.  िनुौिी ििा अवसि 

बै्कङ्ग सेवा ि ्वत्तीय पहुुँिको मबस्िाि गनुा, गरिबीको िेखािमुन िहेका कर्ाालीबासीको 
आयस्िि बढाउन,ु पयााप् ि िात्रािा उद्यिशीलिाको ्वकास गनुा, प्रदेशको प्रििु आमिाक 
सम्भावनाहरूको उपयोग गनुा ि आवमयकिा अनसुाि सहज ्वत्त उपलब्ध गिाउन,ु 
पुुँजीगि खिा गने क्षििा बढाउन,ु आन्िरिक ििा बाह् य लगानी समुनक्तिि गनुा आदद 
िनुौिीको रूपिा िहेका छन ्। 
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्वत्तीय के्षत्र फिा्कलो हुुँदै जान,ु ्वप्रषेर्को बढ्दो आप्रवाहका कािर् आम्दानी 
बढ्नाले बिि ि पुुँजी मनिाार् गने सम्भावना बढ्न,ु सङ् िीय स्रोि साधन उपलब्ध हनु,ु 
क्तस्िििा स्हिको नयाुँ िाजनैमिक व्यवस्िाले गदाा लगानीको लामग सकािात्िक 
वािाविर् बन्दै जान ुि प्रदेशिा आमिाक गमि्वमधका िपु्र ैसम्भावनाहरू िहेकोले गैि 
आवासीय नेपाली स्हिको मनजी के्षत्रका सािै वैदेक्तशक लगानी प्रवाद्धन गना स्कने 
अवस्िा िहन ुअवसिका रूपिा िहेका छन ्।  

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

बिि ििा लगानी प्रवद्धानबाट सिदृ्ध अिािन्त्र मनिाार् । 

४.२ लक्ष्य  

बिि ि लगानी परििालन िाफा ि दईु अ्कमको आमिाक वृ् द्ध दि हामसल गने । 

४.३ उद्दमेय  

 ्वत्तीय के्षत्रको मबस्िाि, ्वकास ि सदुृढीकिर् गनुा, 
 बिि गने क्षििा ि बानीको ्वकास गदै लगानी वृ् द्ध गनुा ।  

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. ्वत्तीय सु् वधा ि 
पहुुँि समुनक्तम िि  
गने ।  

क) ्वत्तीय संस्िाहरू सबै पामलका िहसम्ि मबस्िाि 
गरिनेछ ।  

ख) ्वत्तीय क्षििा वृ्द्धका लामग ्वत्तीय संस्िाहरूसुँग 
सिन्वय ििा सहकाया गरिनछे  ।  

ग) बिि अमभवृ्द्धको लामग उत्पादनशील क्षते्रिा 
लगानी बढाई आय वृ्द्ध गरिनेछ  । 

२. मिव्र ि ददगो 
आमिाक ्वकासका 
लामग लगानी प्रवद्धान 
गने ।  

क) नीमिगि ििा काननुी व्यवस्िा गिी सावाजमनक-मनजी 
साझेदािी िाफा ि लगानी प्रवद्धान गरिनेछ  ।  

ख) व्यावसा्यक वािाविर्िा सधुाि गना प्रदेश 
औद्योमगक नीमि िजुािा गिी लाग ुगरिनेछ । 

ग) सहकािी क्षेत्रलाई मबस्िाि गिी उत्पादनशील क्षेत्रिा 
लगानी गना प्रोत्साहन गरिनछे । 



41 

िर्नीमि कायानीमि 

 ि) सङ् ि ि स्िानीय िहवीि सिन्वय ि साझेदािी 
िाफा ि लगानी मभत्र्याइनेछ । 

ङ) प्रािमिकिा प्राप् ि क्षेत्रिा लगानी प्रवद्धान गना मनजी 
क्षेत्रलाई कि छुट, सहमुलयि दििा ऊजाा, लगानी 
सिुक्षाको प्रत्याभमुि प्रदान गरिनेछ । 

ि) गैि आवासीय नेपालीहरू ि अन्य स्रोिबाट प्रत्यक्ष 
वैदेक्तशक लगानीलाई आक्षाि गरिनेछ । 

३. बििको संस्कृमि 
्वकास गिी 
उत्पादनशील क्षेत्रिा 
लगानी अमभवृ्द्ध 
गने । 

क) अनतु्पादक खिालाई कटौिी गना ्वमभन् न 
उत्प्रिेर्ादायी कायाक्रिहरू िाफा ि बिि गना 
प्रोत्सा्हि गरिनेछ  । 

ख) ्वत्तीय सेवा खासगिी बिि परििालनको 
प्र्क्रयालाई सिल ििा बििकिाा िैत्री बनाइनेछ । 

ग) िलुनात्िक लाभका के्षत्रिा लगानी आक्षाि  
गरिनेछ ।  

ि) ्वप्रषेर्बाट हनु ेआम्दानीलाई बढी भन्दा बढी बिि 
गिी उत्पादनशील के्षत्रिा लगानी गना अमभप्ररेिि 
गरिनेछ  । 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

सबै पामलकासम्ि बैं्कङ्ग सेवा मबस्िाि भएको हनेुछ । मनजी के्षत्रको लगानीिा वृ् द्ध 
भएको हनेुछ । नागरिकहरूिा बिि गने बानीको ्वकास भएको हनेुछ । 

४.२ सावाजमनक ्वत्त 

४.२.१ सावाजमनक खिा 

१. पषृ्ठभमूि 

सावाजमनक खिाको प्रभावकारििाका लामग योजना ििा कायाक्रि मनिाार्देक्तख 
कायाान्वयन ि अनगुिनसम्िका ्क्रयाकलापहरूलाई बढी व्यवक्तस्िि ि वैज्ञामनक 
बनाउन ु पने हनु्छ । स्रोिको उपलब्धिा, आवमयकिा ििा कायाान्वयन क्षििाका 
आधाििा योजना ििा कायाक्रि िजुािा एवि ्कायाान्वयन गदै नमिजािूलक अनगुिन 
ििा िूल्या्कमन प्रर्ाली िाफा ि सावाजमनक खिाको प्रभावकारििा वृ् द्ध गना स्कन्छ।   
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२. प्रिखु सिस्या 
िाल ुखिाको िलुनािा प ुुँजीगि खिा अपेक्तक्षि रूपिा बढ्न नसक्न,ु बजेट मनिाार् ि 
कायाान्वयनिा दक्ष जनशक्तिको अभाव हनु,ु ्वकासका लामग खिा गने क्षििा कि 
हनु,ु सावाजमनक खरिद प्र्क्रया सिस्यािूलक हनु,ु नीमि ििा कायायोजनाहरूको 
परिपालना नहनु ु ि आमिाक अनशुासनको किी हनु ु सावाजमनक खिा व्यवस्िापनका 
प्रिखु सिस्याहरू हनु ्।  

३. िनुौिी ििा अवसि  

क्तजम्िेवािी प्रभावकािी रूपिा सम्पादन गनुा, उत्पादनिूलक के्षत्रिा लगानी अमभवृ् द्ध 
गनुा, बजेट मनिाार् ि खिा गने मनकाय ििा अमधकािीलाई क्तजम्िेवाि बनाउन,ु िाल ु
खिालाई वाक्तन्छि सीिािा िाखी बजेट संििनािा प ुुँजीगि खिाको ्हस्सा ि खिा गना 
सक्ने क्षििा बढाउन,ु सावाजमनक खिाको प्रभावकारििा िाफा ि ्वत्तीय ििा आमिाक 
अनशुासन कायि गिी सशुासन प्रवद्धान गनुा िखु्य िनुौिीहरू हनु ्।   

सङ् िीयिाका सन्दभािा सावाजमनक खिालाई प्रभावकािी बनाउन सो अनकूुल काननु 
ििा संििना मनिाार् गना स्कने अवस्िा िहन,ु प्रदेशको ्वकासको ्वद्यिान किजोि 
अवस्िाका कािर् पुुँजीगि खिाको ्हस्सा बढाई उच्ि आमिाक वृ् द्ध हामसल गना 
स्कने प्रििु अवसि िहन,ु िूलनात्िक रूपिा कर्ााली प्रदेशको जनसङ्ख्या ि 
जनिनत्व कि भएकोले सावाजमनक खिाको प्रभावकािी परििालनबाट जनिाको 
जीवनस्िििा मछटै्ट सधुाि गना स्कने सम्भावना अवसिका रूपिा िहेका छन ्। 

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

सावाजमनक खिाको प्रभावकािी व्यवस्िापन गिी प्रदेशको आमिाक सिृ् द्ध । 

४.२ लक्ष्य 

सावाजमनक खिाको नमिजािूखी परििालनबाट दईु अ्कमको आमिाक वृ् द्ध हामसल 
गने । 

४.३ उद्दमेय 

 प्रभावकािी काननु एवि ्संस्िागि आधािशीला खडा गनुा,  



43 

 सम्वद्ध सबै मनकाय ििा पदामधकािीहरूलाई सक्षि, उत्तिदायी ि 
क्तजम्िेवाि बनाउन,ु   

 बजेट ्वमनयोजन ि खिािा दक्षिा, प्रभावकारििा ि आमिाक अनशुासन 
समुनक्तम िि गनुा ।  

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. बजेट ्वमनयोजनका िापदण्ड 
ििा आधािहरूलाई वैज्ञामनक 
बनाउने । 

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

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

ग) िकिान्िि ि कायाक्रि संशोधनलाई 
मनरुत्सा्हि गरिनकुा सािै कायाान्वयनको 
समुनिििापमछ िात्र िकिान्िि ि कायाक्रि 
संशोधन गरिनेछ  । 

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

ङ) िाल ु खिालाई मनक्तिि सीिामभत्र िाखी 
पुुँजीगि खिाको अंश बढाइनछे । 

२. ्वत्तीय प्रर्ाली प्रभावकािी 
बनाउदै जोक्तखिहरूको 
न्यूनीकिर् गने ।  

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

ख) बजेट कायाान्वयन गदाा कायायोजना  
मनिाार् ि सो को परिपालनालाई अमनवाया 
गरिनेछ ।  

ग)  अनावमयक ि अनतु्पादक खिा कटौिी गिी 
्वत्तीय सशुासन कायि गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

३.  अन्िि सिकािी ्वत्तको 
कुशल व्यवस्िापन ििा 
परििालन गने ।  

क) सिन्वय ि सहकायािा ्वत्तीय हस्िान्ििर्को 
प्रारूप ियाि गरिनछे । 

ख) एकल ििा साझा अमधकािका क्षेत्रहरूलाई 
िप प्रष्ट पादै िाजम वको बाुँडफाुँडका लामग 
आधािहरू ियाि गरिनेछ ।  

ग) सावाजमनक खिालाई प्रदेशको सन्िमुलि ि 
सिन्या्यक ्वकासका लामग व्यवस्िापन 
गरिनेछ । 

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

५.  अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

कूल बजेटको िाल ुखिा योजना अवमधिा ४० प्रमिशििा सीमिि भएको हनेुछ । 
प्रिि योजनाको अक्तन्िि आमिाक वषािा प ुुँजीगि बजेटको ९० प्रमिशि खिा भएको 
हनेुछ । ्वत्तीय हस्िान्ििर्को प्रारूप, िध्यकालीन खिा संििना ि आयोजना बै्कमको 
मनिाार् हनुकुा सािै सबै कायाालय प्रिखु ििा आयोजना प्रिखुहरूसुँग कायासम्पादन 
सम्झौिा भएको हनेुछ ।  

४.२.२ िाजम व परििालन 

१. पषृ्ठभमूि 

सिग्र ्वकास खिा ििा प्रशासमनक खिा सिेिको आवमयकिा पिुा गना, ्वत्तीय 
सङ् िीयिालाई सबल ि सफल बनाउन ि वैदेक्तशक सहायिा ििा सङ् िीय सिकािको 
अनदुान िामिको मनभाििा िटाउन प्रदेशको िाजश्व वृ् द्ध गिी प्रभावकािी परििालनलाई 
जोड ददन ुपनेछ । हाल कर्ााली प्रदेशको कूल बजेटिा आन्िरिक िाजश्वको योगदान 
एक प्रमिशि िात्र िहेको छ । िसिा िाजश्व स्कमलनको दायिा फिा्कलो ि ददगो 
बनाई प्रदेशको ्वत्त संििनालाई सक्षि ि सदुृढ बनाउने िफा  प्रदेशको िाजश्व नीमि 
केक्तन्रि हनेुछ ।  
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2. प्रिखु सिस्या  

प्रदेशले स्कमलन गने िाजश्वको आधाि ि दायिा साुँििुो हनु,ु प्रदेशको कूल बजेटिा 
िाजश्वको ्हस्सा न्यून हनु,ु जनशक्तिको किी हनु,ु िाजश्वको स्कमलनिा पािदक्तशािा ि 
प्रभावकािी अनगुिन हनु नसक्न,ु िाजश्व प्रशासनिा आधमुनक प्र्वमधको प्रयोग गना 
नस्कन,ु बाुँडफाुँडबाट प्राप् ि हनेु िाजश्वको समुनिििा नहनु,ु िाजश्व स्कमलन सम्बन्धिा 
सङ् ि, प्रदेश ि स्िानीय िहबीि सिन्वय हनु नसक्न,ु अनौपिारिक आमिाक 
्क्रयाकलापहरूलाई िाजम वको दायिािा ल्याउन नस्कन ु िाजश्व सम्बन्धी प्रिखु 
सिस्या िहेका छन ्। 

3. िनुौिी ििा अवसि 

प्रदेशको िाजम वको दायिालाई फिा्कलो बनाउन,ु कूल बजेटिा िाजश्वको योगदान 
बढाउन,ु िाजश्व सङ् कलनलाई पािदशी ि प्रभावकािी बनाउन,ु सङ् ि ि स्िानीय िहबीि 
िाजम व सङ् कलन ििा अनगुिनका सम्बन्धिा सिन्वय गनुा प्रिखु िनुौिीहरू हनु ्।  

प्रदेश सिकािलाई िाजम व बाुँडफाुँड ि स्कमलनबाट स्रोिको समुनक्तम िििा हनु,ु 
िाजनैमिक क्तस्िििा ि स्पष्ट बहिुि स्हिको बमलयो सिकािको स्िापना हनु,ु आमिाक 
गमि्वमधहरू बढ्दै जान,ु काननुको परिपालना ि स्वैक्तच्छक कि सहभामगिािा वृ् द्ध हनु ु

ििा प्रदेशको िाजम व अमभवृ् द्धका लामग िाजश्वको सम्भावना सम्बन्धिा िप अध्ययन 
हनु ुअवसिका रूपिा िहेका छन ्।  

4. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

4.1 सोि 

िाजश्व संकलन ििा परििालनबाट आत्िमनभाि, ददगो ि सबल प्रदेश अिािन्त्रको 
मनिाार् ।  

4.2 लक्ष्य 

सङ् कलनको दायिा फिा्कलो गिी प्रदेशको िाजम व िािगरु्ा वृ् द्ध गने ।   

4.3 उद्दमेय 

प्रभावकािी िाजम व संििना ियाि गिी कूल बजेटिा िाजम वको ्हस्सा वृ् द्ध  
गनुा । 
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4.4 िर्नीमि ििा कायानीमि   

िर्नीमि कायानीमि 

1. िाजम वको दायिा 
फिा्कलो बनाई यसको 
परििालनिा दक्षिा 
बढाउने । 

क) प्रभावकािी िाजम व संििना ियाि गनाका लामग 
नीमिगि, काननुी ििा संस्िागि व्यवस्िा 
मिलाइनेछ ।  

ख) िाजश्व परििालनसुँग सम्बक्तन्धि मनकाय ि 
पदामधकािीहरूको क्षििा अमभवृ्द्ध गरिनेछ  ।  

ग) अनौपिारिक क्षते्रको आमिाक कािोवािलाई 
मनरुत्सा्हि गिी औपिारिक कािोवािलाई 
प्रोत्सा्हि गरिनेछ ।  

२. िाजम वलाई प्रदेश 
सिृ् द्धको आधाि  
बनाउन े।  

 

क) कि प्रर्ालीलाई स्वच्छ, मन्पक्ष, पािदशी ि 
सिन्या्यक बनाइनेछ । 

ख) सूिना प्र्वमधको ्वकास ििा प्रयोगबाट िाजम व 
स्कमलनिा वृ्द्ध ि िहुावट मनयन्त्रर् गरिनछे  ।   

ग) सङ् ि ि स्िानीय िहसुँगको सहकायािा िाजम व 
परििालन प्रभावकािी बनाइनछे । 

३) स्वैक्तच्छक कि सहभामगिालाई प्रोत्साहन ि 
प्रवद्धान गरिनछे ।  

३. िाजम व प्रर्ालीलाई 
लगानी एवि ्
व्यवसायीिैत्री बनाउने । 

क) नवीनिि अवधािर्ा ििा अभ्यासहरूलाई 
अवलम्बन गिी िाजम व प्रर्ालीलाई सिल, सहज 
ि सिन्या्यक बनाइनेछ । 

ख) कि प्रशासनिा सशुासन कायि गरिनेछ ।  

ग) सङ् ि ििा स्िानीय िहसुँग सिन्वय गिी कििा 
दोहोिोपन हटाइनेछ ।   

5. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 
योजनाको अक्तन्िि आमिाक वषािा आन्िरिक िाजश्व स्कमलन एक अबा पगेुको हनेुछ । 
प्रदेश िाजम व ्वभाग गठन भएको हनेुछ । प्रदेशको कि ििा गैिकि सम्बन्धी 
काननु िजुािा भएको हनेुछ । िाजम व परििालनिा सूिना प्र्वमधको प्रयोग भई 
िाजम व िहुावट मनयन्त्रर् भएको हनेुछ ।  
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४.२.३ वैदेक्तशक सहायिा परििालन 

१. पषृ्ठभमूि  

प्रदेशको िाजम व स्कमलनको अवस्िा किजोि िहेको ि सङ् िीय सिकािबाट प्राप् ि हनेु 
अनदुानबाट पमन प्रदेशको ददगो ि िीव्र ्वकासको िाहना पूिा गना स्रोिसाधन नपगु्ने 
अवस्िा िहेको छ । ्वत्तीय स्रोिको न्यूनिा पूमिा गना  सं्वधान ििा सङ् िीय काननु 
बिोक्तजि ठूला पूवााधािका आयोजनाहरूिा प्र्वमध हस्िान्ििर् स्हिको वैदेक्तशक 
सहायिालाई प्रभावकािी रूपिा परििालन गनुापने आवमयकिा िहेको छ।  

2. प्रिखु सिस्या 

वैदेक्तशक सहायिा प्रदेशको आवमयकिा ि प्रािमिकिाका आधाििा प्राप् ि ि परििालन 
हनु नसक्न,ु वैदेक्तशक सहायिा परििालनको व्यवस्िापन ििा अनगुिन प्रर्ाली 
किजोि हनु ु ि प्रदेशको बजेट प्रर्ालीिा आबद्ध हनु नसक्न ु  प्रिखु सिस्याहरू  
हनु ् । 

३. िनुौिी ििा अवसि 

प्रदेशको ्वकास आवमयकिा अनरुूप वैदेक्तशक सहायिा परििालन गनुा, सङ् ि ि 

प्रदेशबीि सिन्वयात्िक रूपिा ्वकास सहायिा परििालन गनुा, वैदेक्तशक सहायिा 
व्यवस्िापनिा प्रदेशको आबद्धिा ििा अपनत्व कायि गनुा, प्रािमिकिािा िहेका 
योजनाहरू सञ् िालन हनेु गिी वैदेक्तशक सहायिा परििालन गनुा, सहायिाको प्रमिबद्धिा 
ि योजना कायाान्वयन बीिको अन्िि िटाउन ु ि प्रदेशको बजेट प्रर्ाली िाफा ि 
सहायिा परििालन गनुा प्रिखु िनुौिी हनु ्। 

सङ् िीय प्रर्ाली कायाान्वयनको क्रििा सं्वधानले वैदेक्तशक सहायिा परििालनको 
ददशामनदेश गनुा, वैदेक्तशक सहायिाको प्रभावकारििाका लामग प्रदेश िहबाट सिेि 
प्रमिबद्धिा व्यि हनु,ु ठुला पूवााधािहरूको मनिाार्का लामग सङ् िको सिन्वयिा 
वैदेक्तशक सहायिा मभत्र्याउन स्कने अवस्िा ्वद्यिान हनु ु ि ददगो ्वकासका लक्ष्य 
हामसल गना सञ् िालन गरिने ्वकास योजनािा सहायिा प्रवाह गना ्वकास साझेदािहरू 
ित्पि िहन ु वैदेक्तशक सहायिा परििालनका अवसिहरू हनु ्। 
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४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

4.1 सोि  

वैदेक्तशक सहायिाको परििालनबाट ठूला आयोजनाहरूको मनिाार् ।  

4.२ लक्ष्य  

प्रदेश प्रािमिकिाका के्षत्रिा वैदेक्तशक सहायिालाइा सदपुयोग गिी ददगो, फिा्कलो 
ििा िीव्र आमिाक ्वकास हामसल गने । 

4.3 उद्दमेय  

प्रदेश ्वकासका प्रािमिकिा ि आवमयकिा अनरुूप अमधकिि ्वैदेक्तशक पुुँजी ि 
प्र्वमध आक्षाि ि उपयोग गनुा । 

४.4 िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

1. सं्वधान, सङ् िीय ििा 
प्रदेश काननु एवि ्िा्ष्ट्रय 
नीमि अनरुूप वैदेक्तशक 
सहायिा नीमि िजुािा 
गने । 

क) वैदेक्तशक सहायिा परििालन िापदण्ड ि 
सदपुयोगको लामग आवम यक नीमि काननुको 
िजुािा गरिनछे ।  

ख) प्रदेश बजेट ि व्यवस्िापन सूिना प्रर्ालीिा 
आबद्ध गिी वैदेक्तशक सहायिािा पािदक्तशािा 
वृ्द्ध गरिनछे । 

ग) वैदेक्तशक सहयोगको उपयोगिा गरु्ात्िक सधुाि 
गना सूिना प्रर्ाली ििा सावाजमनक ्वत्त 
व्यवस्िापन प्रर्ालीिा आबद्ध गरिनेछ ।   

2. प्रदेशको आवमयकिा 
ििा  प्रािमिकिाका 
आयोजनािा वैदेक्तशक 
सहायिा परििालन गने । 

क) वैदेक्तशक सहायिा परििालनका लामग प्रदेशको 
आवमयकिा ि प्रािमिकिा मनधाािर् गरिनेछ ।  

ख) लाभ लागिको िूल्या्कमन गिी वैदेक्तशक सहायिा 
परििालनिा प्रभावकारििा हामसल गरिनेछ ।  

ग) आयोजना बैंकिा िहेका िलुनात्िक लाभका 
आयोजनाहरूिा वैदेक्तशक सहायिा परििालन 
गना ्वकास साझेदािहरूलाई प्रोत्सा्हि  
गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

3. प्रदेशको सन्िमुलि 
्वकासलाई ध्यानिा िाखी 
वैदेक्तशक सहायिाको 
उपयोग गने । 

क) प्रदेशमभत्र िहेका सवै स्िानीय िहहरूिा 
सन्िमुलि ्वकास हनुे गिी वैदेक्तशक सहायिा 
परििालन गरिनेछ । 

ख) आमिाक ििा सािाक्तजक दृ्ष्टकोर्बाट पछामड 
पिेका के्षत्र, वगा ि सिदुायका ्वकासको लामग 
वैदेक्तशक सहायिा परििालनलाइा प्रािमिकिा 
ददइनेछ । 

ग) वैदेक्तशक सहायिाबाट सञ् िामलि आयोजनाको 
सिकाि आफै वा दाि ृमनकायको सहभामगिािा 
अनगुिन ि िूल्या्कमन गरिनछे । 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

प्रदेशको आवमयकिा ि प्रािमिकिाका के्षत्रहरूिा वैदेक्तशक सहायिा परििालन भएको 
हनेुछ । प्रदेशिा प्राप् ि हनेु सबै प्रकािको वैदेक्तशक सहायिा प्रदेश बजेट व्यवस्िापन 
सूिना प्रर्ाली ििा सावाजमनक ्वत्त व्यवस्िापन प्रर्ालीिा आवद्ध भएको हनेुछ ।  

४.२.४ सावाजमनक ऋर् 

1. पषृ्ठभमूि 

सावाजमनक ऋर् िाटा बजेट पूमिा गने एक िाध्यि हो । सावाजमनक ऋर्को 
्ववेकपूर्ा प्रयोगबाट प्रदेश ्वकासको लामग न्यून हनु आउने आमिाक स्रोिको 
व्यवस्िापन हनु सक्दछ । प्रदेशको िाजस्व सङ् कलन धेिै कि भएको ििा अनदुान 
िकि पयााप् ि नभएको सन्दभािा मनजी के्षत्रको आमिाक गमि्वमधिा नकािात्िक प्रभाव 
नपने गिी सिकािले उच्ि प्रमिफलयिु ठूला परियोजनाहरूिा लगानी गने गिी 
सावाजमनक ऋर् परििालनिा जोड ददनपुने हनु्छ । 

2. प्रिखु सिस्या  

प्रदेशिा सावाजमनक ऋर् परििालन सम्बन्धी स्पष्ट नीमि ििा काननुी व्यवस्िा ियाि 
भई नसक्न,ु प्रदेश िाजश्व कि भएकोले सावाजमनक ऋर् परििालन हनु सक्ने 
सम्भावना न्यून हनु ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 
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3. िनुौिी ििा अवसि 

सावाजमनक ऋर् परििालन सम्बन्धी आवमयक नीमिगि प्रवन्ध गनुा, ऋर् परििालन 
प्र्क्रयािा सङ् िीय सिकािसुँग सिन्वय कायि गनुा, ऋर्को प्रभावकािी उपयोग 
समुनक्तम िि गनुा, िाजश्व सम्भावना न्यून हुुँदा आवमयकिा अनसुािको ऋर् परििालन गनुा 
यस के्षत्रका िनुौिीहरू हनु ्।  

सं्वधान ि सङ् िीय काननुले प्रदेश सिकािलाई पमन ऋर् परििालन गना सक्ने 
अमधकाि प्रदान गनुा, सावाजमनक लगानीका प्रशस्ि सम्भावना हनु ु अवसिका रूपिा 
िहेका छन ्।  

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

4.1 सोि 

आमिाक ्वकास ि सिृ् द्धका लामग सावाजमनक ऋर्को उपयोग ।  

4.2 लक्ष्य 

्वकासका लामग पूवााधाि ि उत्पादनिूलक के्षत्रिा सावाजमनक ऋर्को उपयोग 
गने । 

4.3 उद्दमेय 

आमिाक वृ् द्ध, िोजगािी मसजाना ि प ुुँजी मनिाार्िा सहयोग पगु्ने गिी सावाजमनक 
ऋर् परििालन गनुा। 

4.4 िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

1. िाटा बजेट पूमिाका 
लामग सावाजमनक 
ऋर् परििालन गने। 

क) आन्िरिक स्रोि, साधन ि िोजगािी मसजाना हनु े
गिी सावाजमनक ऋर्को परििालन गरिनेछ ।  

ख) ऋर्को अनपुािलाई वाक्तञ्छि सीिा मभत्र िाख्दै 
मनजी क्षेत्रको आमिाक गमि्वमधिा नकािात्िक असि 
नपने गिी सावाजमनक ऋर्को व्यवस्िापन गरिनेछ। 

ग) ऋर् मलंदाको अवस्िािा नै ऋर् मिने सम्भा्वि 
स्रोि ि िामलका ियाि गिी सोही अनसुाि ऋर्को 
परििालन गरिनेछ । 
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5. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

सावाजमनक ऋर् परििालन गिी बजेट पूमिा भएको हनेुछ । बजेटिा सावाजमनक 
ऋर्को अनपुाि प्रदेशको कूल गाहास््य उत्पादनको ४ प्रमिशिमभत्र िहेको हनेुछ । 

४.२.५ अन्िि-सिकािी ्वत्त 

1. पृ्  ठभमूि  

नेपालको सं्वधानिा सङ् िले प्रदेश ि स्िानीय िहलाई खिाको आवमयकिा ि िाजम व 
संकलनको क्षििा ि सम्भावनाको आधाििा ्वत्तीय सिानीकिर् अनदुान ्वििर् गने 
व्यवस्िा िहेको छ । प्रदेश काननु विोक्तजि प्रदेशले नेपाल सिकािबाट प्राप् ि अनदुान 
ि आफ्नो स्रोिबाट उठ्ने िाजश्वलाई स्िानीय िहको खिाको आवमयकिा ि िाजश्व 
संकलनको क्षििाको आधाििा ्वत्तीय सिानीकिर् अनदुान ्वििर् गना सक्ने 
प्रावधान िहेको छ । त्यस्िै सङ् िीय काननु बिोक्तजि सङ् िीय सक्तञ् िि कोषबाट प्रदान 
गने सशिा अनदुान, सिपूिक अनदुान वा अन्य प्रयोजनका लामग ददने ्वशेष अनदुान 
्वििर् हनेु व्यवस्िा छ । सङ् िबाट प्रदेशिा हनेु िाजश्व बाुँडफाुँड ि ्वत्तीय 
हस्िान्ििर्को सिकु्तिि प्रयोग ि प्रदेशबाट स्िानीय िहिा सन्िमुलि, पािदशी ि 
न्यायोक्तिि ्वत्तीय हस्िान्ििर् गदै सिन्या्यक ढङ्गिा प्रदेशको ्वकास ि सिृ् द्धको 
आधाि मसजाना गने गिी अन्िि सिकािी ्वत्त व्यवस्िापन गनेिफा  आवमधक योजना 
केक्तन्रि छ ।    

2. प्रिखु सिस्या  

सङ् ि, प्रदेश ि स्िानीय िहका िाजश्वका एकल ि साझा अमधकािका के्षत्रहरू बािे 
बझुाइिा एकरूपिा नहनु,ु प्रदेशको वास्ि्वक िाजम व क्षििा ि स्िानीय िहको 
खिाको आवमयकिा स्पष्ट हनु नसक्न,ु प्रदेशको बजेट खिा गना सक्ने क्षििा किजोि 
हनु,ु प्रदेशको खण्डीकृि ि्या्कम नहनु,ु प्रदेश ि स्िानीय िहिा ्वत्त व्यवस्िापन 

सम्बन्धी अनभुवको किी हनु,ु सङ् िीय ्वत्तीय हस्िान्ििर् ि प्रदेशको बजेट ििा 
कायाक्रििा िादाम्यिा कायि गना नस्कन,ु अन्ििसिकािी कायासम्पादनिा दोहोिोपना 
िहन ुप्रिखु सिस्याका रूपिा िहेका छन ्। 

3. िनुौिी ििा अवसि 

प्रदेशको ि्या्कमलाई ्वश्वसनीय ि भिपदो बनाई केन्रीय ि्या्कमसुँग एकरूपिा कायि 
गने,  प्रदेशको खिाको आवमयकिा ि खिा गना सक्ने क्षििाको प्हिान गने, ्वत्तीय 
हस्िान्ििर्को िकि िो्कएकै प्रयोजनिा खिा हनेु कुिाको समुनक्तम िििा गने ि 
उपलब्ध स्रोिको उपयोग गने क्षििा ्वकास गने प्रिखु िनुौिी हनु ्।  
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्वत्तीय हस्िान्ििर्का सम्बन्धिा सङ् ि ि प्रदेशिा आवमयक ऐन, काननु ि 
काया् वमधको मनिाार् हनु,ु प्रदेशिा आमिाक-सािाक्तजक ्क्रयाकलाप मबस्िाि हनु,ु 
सं्वधान प्रदत्त सङ् ि, प्रदेश ि स्िानीय िहको िाजश्वका साझा अमधकािका के्षत्रिा िप 
स्पष्टिा हुुँदै जान,ु िाजश्वको सम्भावनाको सम्बन्धिा िप अध्ययन हनु,ु कर्ााली प्रदेशले 
्वत्तीय सिानीकिर् अनदुान अन्य प्रदेशले भन्दा बढी प्राप् ि गनुा, अनावमयक रूपिा 
स्रोि छरिने प्रवकृ्तत्तिा किी आउन ु ि उपलब्ध ्वत्तीय स्रोिको उपयोग गदै िीनै 
िहबीि सिन्वय ि सहकायाको वािाविर् मनिाार् हनु ुिखु्य अवसिहरू हनु ्। 

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

सििािूलक ि सिदृ्ध अिािन्त्रको मनिाार्का लामग  अन्ििसिकािी ्वत्त 
व्यवस्िापन । 

४.२ लक्ष्य 

अन्ििसिकािी ्वत्त हस्िान्ििर्को प्रभावकािी परििालन गने । 

४.३ उद्दमेय 

 सङ् िबाट हनेु ्वत्तीय हस्िान्ििर्लाई प्रािमिकिाका के्षत्रिा लगानी  
गनुा । 

 स्िानीय िहको खिाको आवमयकिा हेिी सन्िमुलि िविले ्वत्त 
हस्िान्ििर् गनुा । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. प्रदेशको 
प्रािमिकिा ि 
िलुनात्िक 
लाभको के्षत्रिा 
्वत्तीय 
हस्िान्ििर्लाई 
उपयोग गने । 

क) अन्िि सिकािी ्वत्तको के्षत्रिा कायाक्रिहरू नदोहोरिने 
गिी प्रभावकािी रूपिा अगामड बढाइनछे ।  

ख) ्वत्तीय जोक्तखि न्यूनीकिर् गना ्वत्तीय सशुासन 
जोक्तखि ्वम लेषर् ्वमधको ्वकास गिी अवलम्बन 
गरिनेछ ।  

ग) अपिुा ि अधिुा आयोजना सम्पन्न भएपिाि िात्र नयाुँ 
आयोजनािा लगानी गरिनछे ।  
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िर्नीमि कायानीमि 

२. स्िानीय िहको 
आवमयकिाको 
आधाििा 
सन्िमुलि िविले 
्वत्त हस्िान्ििर् 
गने । 

क) प्रदेशको अमधकाि के्षत्र अन्िगाि िहेको ि स्िानीय 
िहबाट कायाान्वयन हुुँदा प्रभावकािी हनुे कायाक्रिहरू 
स्िानीय िहलाई हस्िान्ििर् गरिनेछ । 

ख) आयोजना कायाक्रि कायाान्वयनका लामग पयााप् ि हनु े
गिी ्वत्तीय हस्िान्ििर् गरिनेछ । 

ग) स्िानीय िहको आवमयिा स्रोि ि साधनको अवस्िा 
हेिी सन्िमुलि ्वकास हनु े गिी ्वत्तीय हस्िान्ििर् 
गरिनेछ । 

ि) प्रदेश सिन्वय परिषदको बैठकिा अन्िि सिकािी 
सिन्वयलाइा अगामड वढाइनछे । 

५.  अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

प्रदेश ि स्िानीय िहको ्वत्तीय व्यवस्िापन क्षििा ्वकास भएको हनेुछ । प्रदेश ि 
स्िानीय िहिा ्वत्तीय सशुासन कायि भएको हनेुछ । िीनै िहका सिकािका एकल 
ििा साझा काया क्तजम्िेवािीहरू सिन्वयात्िक रूपिा सम्पादन हनेु गिी स्रोिको 
व्यवस्िा ि िीनै िहिा ्वत्तीय अन्ििआवद्धिा िाफा ि ्वत्तीय सङ् िीयिा संस्िागि 
भएको हनेुछ ।  

४.३  सावाजमनक, मनजी, सहकािी साझेदािी 

१. पषृ्ठभमूि 

सं्वधानिा सावाजमनक, मनजी ि सहकािी के्षत्रको सहभामगिाबाट िीब्र ि ददगो आमिाक 
वृ् द्ध हाुँमसल गने ि प्राप् ि उपलक्तब्धको न्यायोक्तिि ्वििर् गने उल्लेख छ । प्रदेशको 
्वकासिा सिेि सावाजमनक, मनजी ि सहकािी के्षत्रको साझेदािी आवमयक देक्तखन्छ । 
प्रदेशको ्वकास ि सिृ् द्धको लामग सावाजमनक स्रोि परििालनले िात्र सम्भव नहनेु 
भएकोले मनजी ि सहकािी के्षत्रको संयिु सहभामगिािा ददगो ि िीव्र ्वकास गनुा 
आवमयक छ । सिकािले पूवााधाि ि सािाक्तजक ्वकासिा लगानी, मनयिन ि 
सहजीकिर् गने, मनजी के्षत्रले औद्योमगक उत्पादन, िोजगािी मसजाना ि वस्ि ु ििा 
सेवाको आपूमिािा लगानी गने ि सहकािी के्षत्रले सािदुा्यक के्षत्रिा बिि ि ऋर् 
परििालन ििा उत्पादनलाई प्रािमिकिा ददनपुने आवमयकिा छ ।    
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२. प्रिखु सिस्या  

आमिाक ्वकासका प्रिखु के्षत्र सिकािी, मनजी ि सहकािी के्षत्र बीििा पयााप् ि 
सिन्वयको अभाव हनु,ु मनजी ि सहकािी के्षत्रलाई प्रदेशको ्वकास ि सिृ् द्धका लामग 
सहजीकिर् गना नस्कन,ु  मनजी के्षत्रले उत्पादन ि िोजगािीिा उल्लेख्य योगदान ददन 
नसक्न,ु सहकािी के्षत्रले आफ्नो सङ् कमलि बििलाई उत्पादनिूलक के्षत्रिा आवमयक 
िात्रािा लगानी गना नसक्न ुप्रिखु सिस्या हनु ्।  

३. िनुौिी ििा अवसि 

प्रदेशको ्वकासका िखु्य सम्वाहक सावाजमनक, मनजी ि सहकािी के्षत्रलाई 
सिन्वयात्िक रूपिा परििालन गनुा, औद्योमगक ्वकासको लामग आवमयक न्यूनिि 
पूवााधािको ्वकास गनुा, लगानीको उक्तिि वािाविर् ि सिुक्षाको प्रत्याभमूि प्रदान गनुा, 
मनजी के्षत्रलाई स्िानीय स्रोि, साधन ि कच्िा पदािाको उपयोग, िोजगािी मसजाना ि 
सािाक्तजक उत्तिदा्यत्व िफा  उन्िखु गिाउन ुि सहकािी के्षत्रलाई सािदुा्यक ्वकास 
ि उत्पादनिा प ुुँजी परििालन गना सहजीकिर् गनुा प्रिखु िनूौिी हनु ्।  

उद्योग ििा व्यापाििा लगानीका लामग उपयिु वािाविर् बन्दै जान,ु लगानीको 
सिुक्षाको प्रत्याभमूिका लामग सिकाि ियाि हनु,ु आवमयक पूवााधाि ्वकासिा सिकाि 
अगामड बढ्न,ु स्िानीय, िैिाने ि प्राङ् गारिक उत्पादनको िाग बढ्दै जान,ु जल्वद्यिु, 
पयाटन, जडीबटुी, कृ्ष ििा खानी लगायि कर्ााली प्रदेशको िलुनात्िक लाभका 
के्षत्रिा मनजी के्षत्र आक्षाि हुुँदै जान,ु सहकािी के्षत्रको िाध्यिबाट स्िानीय पुुँजी 
स्कमलन ि उत्पादनिूलक के्षत्रिा लगानी वृ् द्ध गने वािाविर् बन्दै जान ुअवसि हनु ्।  

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

सिकािी, मनजी ि सहकािी  के्षत्रको साझेदािीबाट प्रदेशको सििािूलक आमिाक, 

सािाक्तजक ्वकास । 

४.२ लक्ष्य  

सिकािी, मनजी ि सहकािी के्षत्रको साझेदािीिा लगानी अमभवृ् द्ध गिी उत्पादन 
वृ् द्ध, िोजगािी मसजाना ि नागरिकको जीवनस्िििा सधुाि गने । 
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४.३ उद्दमेय  

 अनकूुल वािाविर् सजृना ििा सिुक्षाको प्रत्याभमूि ददइा मनजी ि 
सहकािी के्षत्रलाई लगानीको लामग उत्प्ररेिि गनुा । 

 मनजी के्षत्रलाई वस्ि ुििा सेवाको सहज आपूमिा ि िोजगािी मसजानाका 
लामग प्रोत्सा्हि गनुा ।  

 सहकािी के्षत्रलाई स्िानीय बिि सङ् कलन ि उत्पादनिूलक के्षत्रको 
लगानीिा केक्तन्रि गनुा। 

 सावाजमनक दा्यत्वको के्षत्रिा सिकाि एवं अत्यामधक जनिाको शेयि 
सहभामगिा गिाई व्यवसा्यक ्वकास िाफा ि प्रमिफलिा अमधक 
जनिाको स्वामित्व ि सिन पहुुँि कायि गनुा । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

1. सावाजमनक, मनजी ि 
सहकािी के्षत्रको 
साझेदािीका लामग 
नीमि, काननु ि 
संििनाको व्यवस्िा 
गने । 

क) साझेदािीलाई प्रभावकािी बनाउन आवमयक नीमि 
ि काननु मनिाार् गिी कायाान्वयन गरिनेछ ।  

ख) उच्िस्ििीय सावाजमनक, मनजी, सहकािी ि 
साझेदािी सिन्वय समिमि गठन गरिनछे ।  

ग) साझेदािीको व्यवस्िापनका लामग आवमयक 
संििना मनिाार् गरिनेछ । 

२. सावाजमनक, मनजी ि 
सहकािी के्षत्रको 
भमूिकालाई स्पष्ट गिी 
लगानीको अनकूुल 
वािाविर् सजृना  
गने । 

क) सिकािबाट लगानीको लामग उपयिु वािाविर् 
मनिाार् गरिनेछ । 

ख) मनजी के्षत्रलाई प्रदेशका िलुनात्िक लाभका 
क्षेत्रिा लगानी बढाउन प्रोत्सा्हि गरिनेछ । 

ग) सहकािी क्षेत्रलाई स्िानीय बिि सङ् कलन, 
लगानी वृ्द्ध ि सेवा के्षत्रिा सहकािीलाई 
परििालनिा प्रोत्सा्हि गरिनछे । 

ि) सावानक्तजक दा्यत्वका क्तशक्षा, स्वास््य, सावाजमनक 
यािायाि, प्राकृमिक स्रोि साधनिा आधारिि उद्यि, 
आधािभिू उपभोग, व्यावसा्यक कृ्ष जस्िा 
के्षत्रहरुिा सिकािको साझेदािी एवं अत्यामधक 
नागरिकको शेयि लगानीिा वृ्द्ध गरिनछे । 
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5. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध  

सावाजमनक-मनजी साझेदािी नीमि ििा ऐन ि सावाजमनक-सहकािी साझेदािी नीमि ििा 
ऐन मनिाार् ि कायाान्वयन भएको हनेुछ । उच्िस्ििीय सावाजमनक-मनजी-सहकािी 
साझेदािी सिन्वय समिमि गठन भइा आवमयक सहजीकिर् भएको हनेुछ । 
सावाजमनक दा्यत्वको के्षत्रिा सहकािी िाफा ि अत्या्यक नागरिकको शेयि लगानीिा 
वृ् द्ध भइ सहकािी प्रर्ाली स्िा्पि भएको हनेुछ । 

४.४ वैदेक्तशक लगानी 

१.  पषृ्ठभमूि 

प्राकृमिक स्रोि साधनले सम्पन्न कर्ााली प्रदेशिा आधमुनक ्वकासका लामग ठूलो प ुुँजी 
लगानीको आवमयकिा िहेको छ । आन्िरिक सावाजमनक, सािदुा्यक ििा मनजी 
लगानीबाट िात्र प्रदेशको रिु ििा ददगो आमिाक ्वकास कदठन छ । त्यसैले “सिदृ्ध 
कर्ााली, सखुािी कर्ाालीबासी” को दीिाकालीन लक्ष्य हाुँमसल गना प्रदेश प्रािमिकिाका 
के्षत्रिा ठूला आयोजनाहरू आधमुनक प्र्वमध स्हि मभत्र्याउनका लामग वैदेक्तशक 
लगानीलाई परििालन गनुा पने देक्तखन्छ।  

2. प्रिखु सिस्या 
कर्ााली प्रदेशिा जल्वद्यिु, पयाटन, कृ्ष ििा जडीबटुी प्रशोधन सम्बन्धी उद्योग 
लगायिका के्षत्रिा लगानीका प्रशस्ि सम्भावना भए िापमन हालसम्ि ठूलो वैदेक्तशक 
लगानी आक्षाि नहनु,ु लगानीका लामग आवमयक पूवााधािको पयााप् ि ्वकास हनु 
नसक्न,ु वैदेक्तशक लगानी सम्बन्धी नीमि ििा काननुको मनिाार् नहनु,ु ्वषयसुँग 
सम्बक्तन्धि दक्ष जनशक्तिको अभाव हनु,ु आयोजना बैंक ियाि भई नसक्न ु ि अन्िि-
िन्त्रालयगि एवि ्नीमिगि ्वषयिा सिन्वय हनु नसक्न ुप्रिखु सिस्या हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अवसि 

आवमयक नीमि ििा काननुको व्यवस्िा गिी प्रदेशका लामग आवमयक पने ठूलो 
वैदेक्तशक लगानी मभत्र्याउन,ु छोटो सियमभतै्र आवमयक पूवााधािको ्वकास गिी 
वैदेक्तशक लगानीलाई आक्षाि गनुा, वैदेक्तशक लगानीकिााहरूको ्वश्वास आजान गने गिी 
लगानीका लामग सहज वािाविर् मनिाार् गनुा िनुौिीको रूपिा िहेका छन ्।  
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प्रदेशको प्रािमिकिा स्हिको आयोजना बैंक ियािीको ििर्िा िहन,ु प्रदेश सिकाि 
प्रामिकिाकासाि रिु पूवााधाि मनिाार्का लामग प्रमिबद्ध िहन,ु प्रदेशिा साना, िझौला 
ििा ठूला सबै प्रकािका उद्योगको सम्भावना िहन,ु प्रदेशिा जल्वद्यिु,  खमनज 
पदािाहरू, बहिूुल्य जडीबटुी, कृ्ष ििा पयाटन के्षत्रिा लगानीको प्रििु सम्भावना िहन ु
प्रिखु अवसिहरू हनु ्।   

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

न्वन प्र्वमध स्हिको पयााप् ि वैदेक्तशक लगानी । 

४.२ लक्ष्य 

वैदेक्तशक लगानीको उपयोगबाट प्रमिस्पधाात्िक क्षििा ्वकास गिी सिृ् द्ध हाुँमसल 
गने । 

४.३ उद्दमेय 

 वैदेक्तशक लगानीको िाध्यिबाट पुुँजी, प्र्वमध, व्यवस्िापकीय ि 
व्यावसा्यक सीप ििा कौशल मभत्र्याउन ु। 

 प्रदेशका भौमिक पूवााधाि, जलस्रोि, खमनज ििा जडीबटुी लगायिका 
प्राकृमिक स्रोिको सदपुयोगिा प्रािमिकिाका साि वैदेक्तशक लगानी 
आक्षाि गनुा  । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

1. वैदेक्तशक लगानीिैत्री 
वािाविर् ियाि गने। 

क) वैदेक्तशक लगानीसुँग सम्बक्तन्धि प्र्क्रयाहरूलाई 
सिलीकृि गने गिी आवमयक नीमि ििा काननु  
मनिाार् गरिनेछ  । 

ख) वैदेक्तशक लगानीका लामग आवमयक भौमिक 
पूवााधाि स्हि ्वशेष आमिाक के्षत्र ििा मनयााि 
प्रवद्धान केन्रको स्िापना  गरिनेछ  । 

ग) वैदेक्तशक लगानीको सिुक्षाको प्रत्याभमूि ि कि 
छुटको व्यवस्िा गरिनेछ  । 
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िर्नीमि कायानीमि 

2. रुपान्ििर्कािी 
आयोजनाहरूिा नयाुँ 
प्र्वमध सिेि आउने 
गिी वैदेक्तशक लगानी 
गना प्रोत्सा्हि गने ।  

क) प्रदेशको प्रािमिकिाका आधाििा भौमिक पूवााधाि, 
उत्पादनिूलक ििा िोजगाििूलक के्षत्रिा वैदेक्तशक 

लगानी आक्षाि गरिनछे  । 

ख) ठूलो परििार्िा आयाि भइिहेका वस्ि ुििा सेवा 
प्रदेशिै उत्पादन गना ्वदेशी ख्यामिप्राप् ि उत्पादक 
कम्पनीलाई प्रोत्सा्हि गरिनछे  ।  

ग) पुुँजीका सािै नयाुँ प्र्वमध पमन मभमत्रने गिी हनुे 
लगानीलाई प्रािमिकिा ददइनछे । 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

आवमयक नीमि ििा काननुको मनिाार् भई वैदेक्तशक लगानीको वािाविर् ियाि भएको 
हनेुछ । वैदेक्तशक लगानीबाट ठूला पूवााधाि मनिाार् ििा उद्योगहरू सञ् िालन भई 
प्रदेशिा िप उत्पादन वृ् द्ध ि िोजगािी मसजाना भएको हनेुछ ।  
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्वत्तीय के्षत्रका कायाक्रिहरू 

४.१ बिि ििा लगानी 

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ ्वत्तीय संस्िाहरूको 
मबस्िाि 

२०७५।०७६ 
२०८०।०८१ 

– 
सबै स्िानीय िहिा वाक्तर्ज्य बैंकको 
शाखा मबस्िाि भएको हनेुछ।  

२ सावाजमनक मनजी 
साझेदािीको  

काननु मनिाार्  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ – 

सावाजमनक मनजी साझेदािी िाफा ि 
लगानी प्रवाद्धन गने काननुको 
व्यवस्िा भएको हनेुछ । 

३ प्रदेश औद्योमगक नीमि 
मनिाार् 

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ 

– 
प्रदेशको औद्योमगक नीमि मनिाार् 
गिी कायाान्वयन गरिएको हनेुछ । 

४ सहकािी क्षेत्रको 
मबस्िाि 

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ 2 किोड 

सहकािी क्षते्रलाई उत्पादनशील 
क्षेत्रिा लगानी गना प्रोत्सा्हि 
गरिएको हनेुछ ।  

५ सङ् ि ि स्िानीय 
िहसुँग सिन्वय ि 
साझेदािी 

२०७५।०७६ 
२०८०।०८१ 

३ किोड 

सङ् िसुँग अन्ििप्रदेश परिषद्, 
स्िानीय िहसुँग प्रदेश सिन्वय 
परिषद् ि प्रदेश ्वकास परिषद्को 
बैठक  िाफा ि सिन्वय ि साझेदािी  
भएको हनेुछ । 

६ प्रािमिकिाका क्षेत्रिा 
लगानी प्रवाद्धन 

२०७५।०७६ 
२०८०।०८१ – 

प्रािमिकिाका क्षेत्रिा काि 
गनेहरूलाई सिुक्षाको प्रत्याभमूि हनेु 
वािाविर् मनिाार् भएको हनेुछ ।   

७ विि गने बानीको 
्वकास ि 

उत्पादनशील क्षेत्रिा 
लगानी प्रवद्धान 

२०७५।०७६ 
२०८०।०८१ – 

अनतु्पादक खिालाई कटौिी गिी 
उत्पादनशील क्षेत्रिा लगानी 
गरिएको हनेुछ । 
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४.२ सावाजमनक ्वत्त 

४.२.१ सावाजमनक खिा 

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ आयोजना छनौटको लामग 
िापदण्ड िजुािा 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

– आयोजना छनौटको लामग 
िापदण्ड िजुािा भएको हनुेछ । 

२ िापदण्डका आधाििा 
आयोजना छनौट 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

– िापदण्ड पूिा गिेका आयोजनाहरू 
िात्र छनौट भएको हनेुछ । 

३ पुुँजीगि खिािा वृ् द्ध २०७6।०७7 
२०८०।०८१ 

– िाल ुखिालाई मनक्तिि मसिामभत्र 
िाखी पुुँजीगि खिाको अंश वृ् द्ध 
भएको हनुेछ ।  

४ बजेट कायाान्वयन 
कायायोजना मनिाार् 

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ 

– बजेट कायाान्वयन कायायोजना 
मनिाार् भई लाग ुभएको हनुेछ। 

५ ्वत्तीय सशुासन प्रवद्धान २०७५।०७६ 
२०८०।०८१ 

– अनावमयक ि अनतु्पादक खिा 
कटौिी भएको    हनुेछ । 

६ आयोजना/कायाालय 
प्रिखुसुँग कायासम्पादन 
सम्झौिा  

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ 

– आयोजना/कायाालय प्रिखुसुँग 
काया सम्पादन सम्झौिा लाग ु
भएको हनुेछ । 

७ बजेट कायाान्वयनको 
मनयमिि सिीक्षा 

२०७५।०७६ 
२०८०।०८१ 

५ किोड बजेट कायाान्वयनको िौिामसक 
सिीक्षा मनयमिि रूपिा भएको 
हनुेछ। 

८ कायासम्पादन िूल्याङ् कनको 
आधाि ियाि  

२०७५।०७६ 
२०८०।०८१ 

– खिा प्रगमिको आधाििा 
कायासम्पादन िूल्याङ् कन गने 
पद्धमिको ्वकास भएको हनुेछ। 

९ सावाजमनक खिा गने गरु् ि 
दोषको आधाििा पिुस्काि 
ि दण्ड प्रर्ाली स्िापना  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ किोड नीमि ििा काननुिा स्पष्ट 
प्रावधानहरू िाखी गरु् ि दोषका 
आधाििा पिुस्काि ि दण्डको 
लाग ुभएको हनुेछ । 

१० ्वत्तीय हस्िान्ििर् िापदण्ड 
मनिाार् 

२०७५।०७६ 
२०८०।०८१ 

– ्वत्तीय हस्िान्ििर् िापदण्ड 
मनिाार् भएको हनुेछ । 

११ सन्िमुलि ि सिन्या्यक 
्वकास व्यवस्िापन 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

– सावाजमनक खिा प्रदेशको 
सन्िमुलि ि सिन्या्यक 
्वकासिा केक्तन्रि भएको हनेुछ।  
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४.२.२ िाजश्व परििालन  

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ प्रभावकािी िाजश्व 
परििालन सम्बन्धी 
काननुी व्यवस्िा 

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ – 

प्रभावकािी िाजस्व परििालनका लामग 
नीमिगि ि काननुी व्यवस्िा 
मिलाइएको हनुेछ । 

२ िाजश्वको दायिा ििा 
बाुँडफाड िापदण्ड 
मनिाार् 

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ – 

िाजश्वको दायिा फिा्कलो बनाई 
बाुँडफाडको आधाि ियाि भएको 
हनुेछ । 

३ िाजश्व परििालन क्षििा 
अमभवृ् द्ध 

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ 

– 
सम्बक्तन्धि मनकायका अमधकािीहरूको 
क्षििा अमभवृ् द्ध भएको हनुेछ । 

४ कि ििा गैिकिका 
दिहरूको सिसाि्यक 
पनुिावलोकन  

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ – 

सिोकािवालाहरू ििा ्वज्ञहरूसुँग 
अन्िि्क्रया गिी पनुिावलोकन भएको 
हनुेछ । 

५ िाजश्व िहुावट मनयन्त्रर्  २०७6।०७7 
२०८०।०८१ – 

िाजश्व िहुावट मनयन्त्रर् भई सिग्र 
आन्िरिक िाजश्व परििालनिा वृ् द्ध 
भएको हनुेछ । 

६ िाजश्व परििालनिा 
सहकाया 

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ – 

सङ् ि ि स्िानीय िहसुँगको 
सिन्वयिा दोहोिोपन नहनुे गिी 
िाजश्व परििालन भएको हनुेछ । 

७ िाजश्व परििालनिा 
सूिना प्र्वमधको उपयोग  

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ 

२५ 
लाख 

आवमयक कम्प्यटुि सफ्टवेयिहरू 
मनिाार् ि सञ् िालन भएको हनुेछ । 

8 यािी सखु्खा बन्दिगाह 
मनिाार् ििा सञ् िालन  

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ – 

सङ् िीय सिकािसुँग सिन्वय गिी 
हमु्लाको यािीिा सखु्खा बन्दिगाह 
मनिाार् ििा सञ् िालन भएको हनुेछ।  

9 कि प्रशासनिा दक्षिा 
वृ् द्ध 

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ – 

सशुासनका लामग आवमयक नीमि, 
काननु ििा मनदेक्तशकाहरू ियाि भइा 
सो बिोक्तजि अनगुिन ििा िूल्या्कमन 
भएको हनुेछ । 
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४.२.३ वैदेक्तशक सहायिा परििालन 

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ वैदेक्तशक सहायिा 
सम्बन्धी काननु िजुािा  

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ 

– 
वैदेक्तशक सहायिा सम्बन्धी काननु 
िजुािा भएको हनेुछ ।  

२ वैदेक्तशक सहायिा बजेट 
प्रर्ालीिा आवद्धिा 

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ 

– 
सबै प्रकािको वैदेक्तशक सहायिा 
बजेटिा सिावेश भएको हनेुछ । 

३ वैदेक्तशक सहायिा 
प्रािमिकिािा 
प्रभावकािी परििालन 

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ – 

वैदेक्तशक सहायिा प्रािमिकिाको 
आधाििा परििालन भएको  
हनेुछ ।  

४ ्वकास साझेदाि 
परििालन 

२०७५।०७६ 
२०८०।०८१ 

7५ 
लाख 

्वकास साझेदािहरूसुँग छलफल ििा 
गोष्ठी गिी आवमयकिाको के्षत्रिा 
प्रभावकािी परििालन भएको हनुछे ।  

५ सिकाि ि ्वकास 
साझेदािको संयिु 
अनगुिन िूल्या्कमन 

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ 

7५ 
लाख 

वैदेक्तशक सहायिाबाट सञ् िामलि 
आयोजनाहरूको संयिु अनगुिन 
िूल्याङ् कन भएको हनेुछ । 

४.२.४ सावाजमनक ऋर् 

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ सावाजमनक ऋर् 
नीमि िजुािा 

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ 

– 
प्रदेश सावाजमनक ऋर् नीमि िजुािा 
भएको हनेुछ । 

२ सावाजमनक ऋर् 
परििालन 

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ 

– 
सावाजमनक ऋर् िाटा बजेट पूमिाको 
लामग परििालन भएको हनेुछ । 

३ सावाजमनक ऋर् 
व्यवस्िापन 

२०७6।०७7 
२०८०।०८१ – 

मनजी क्षेत्रलाई असि नपने गिी 
सम्भा्वि स्रोि ि िामलका अनसुाि 
अनगुिन गिी सावाजमनक ऋर् 
व्यवस्िापन भएको हनेुछ ।  
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४.२.५ अन्िि-सिकािी ्वत्त 

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ ्वत्तीय 
हस्िान्ििर् 
उपयोग 

२०७५।०७६ 
२०८०।०८१ – 

कायाक्रिहरू नदोहोरिन े गिी जोक्तखि 
्वम लेषर्का आधाििा अधिुा आयोजना 
सम्पन्न भएका हनुेछन ्। 

२ सन्िमुलि 
्वत्त 
हस्िान्ििर् 

२०७५।०७६ 
२०८०।०८१ – 

स्िानीय िहको आवमयक स्रोि 
साधनको अवस्िा हेिी सन्िमुलि िविले 
्वत्त हस्िान्ििर् भएको हनुछे । 

४.३ सावाजमनक, मनजी, सहकािी साझेदािी 

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ सावाजमनक-मनजी 
साझेदािी ऐन िजुािा 

२०७6।०७7 
२०७८।०७९ – 

सावाजमनक, मनजी साझेदािी 
ऐन िजुािा भई कायाान्वयनिा 
आएको हनुेछ । 

२ सावाजमनक मनजी 
साझेदािी उच्िस्ििीय 
सिन्वय समिमि गठन 

२०७6।०७7 
2080।081 – 

िखु्यिन्त्रीको अध्यक्षिािा 
सावाजमनक मनजी साझेदािी 
उच्िस्ििीय सिन्वय समिमि 
गठन भएको हनुेछ । 

४ प्रदेश सहकािी 
िक्तजष्ट्रािको कायाालय 
स्िापना  

२०७६।०७७ 
२०७८।०७९ 

१ किोड प्रदेश सहकािी िक्तजष्ट्रािको 
कायाालय स्िापना भई स्िानीय 
विि सङ् कलन, लगानी वृ्द्ध 
ि सिदुा्यक परििालन भएको 
हनुेछ । 
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४.४ वैदेक्तशक लगानी  

क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ ्वदेशी लगानी ि 
प्र्वमध हस्िान्ििर् 
सम्बन्धी काननु िजुािा  

२०७6।०७7 
२०80।०81 – 

्वदेशी लगानी ि प्र्वमध 
हस्िान्ििर् सम्बन्धी काननु 
िजुािा भएको हनुेछ । 

२ ्वशेष आमिाक के्षत्र 
ििा मनयााि प्रवाद्धन 
केन्रको स्िापनािा 
सहभामगिा 

२०७6।०७7 
२०80।०81 १० 

किोड 

वैदेक्तशक लगानीका लामग आवमयक 
भौमिक पूवााधाि स्हि ्वशेष 
आमिाक के्षत्र ििा मनयााि प्रवाद्धन 
केन्रको स्िापना भएको हनुछे । 

३ वैदेक्तशक लगानीिैत्री 
वािाविर् मनिाार् 

२०७6।०७7 
२०80।०81 – 

वैदेक्तशक लगानीको सिुक्षाको 
प्रत्याभमूि ि मनक्तम िि कि छुट 
भएको हनुेछ । 

४ रुपान्ििर्कािी ििा 
प्रदेश िहत्त्वका 
आयोजनािा वैदेक्तशक 
लगानी 

२०७6।०७7 
२०80।०81 – 

रुपान्ििर्कािी ििा प्रदेश 
िहत्त्वका आयोजनािा वैदेक्तशक 
लगानी भएको हनुेछ ।    

५ ्वदेशी ख्यािीप्राि 
उत्पादन कम्पनीलाई 
प्रोत्साहन 

२०७6।०७7 
२०80।०81 20 

किोड 

्वदेशी पुुँजीका सािै नयाुँ 
प्र्वमध मभत्र्याउने ि िोजगािी 
मसजाना गने ख्यामि प्राि 
उत्पादन कम्पनीलाई प्रोत्साहन 
भएको हनुेछ । 
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्वत्तीय के्षत्रका नमिजा खाका 

प्रभाव 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको  

स्रोि 

वा्षाक औषि आमिाक 
वृ् द्ध दि 

प्रमिशि ५.७ ९.९ १३.३ १५.७ १७.९ १८.८ के.ि.्व. 

कृ्ष क्षेत्रको औषि वृ् द्ध 
दि 

प्रमिशि ४.४ ६.० ८.० १३.० १५.० १८.० के.ि.्व. 

उद्योग क्षेत्रको औषि 
वृ् द्ध दि  

प्रमिशि ९.६ २३.२ ३१.८ ३३.९ ३७.६ ३७.५ के.ि.्व. 

सेवा क्षेत्रको औषि वृ् द्ध 
दि 

प्रमिशि ५.४ ८.८ १०.९ ११.० ११.३ ११.७ के.ि.्व.   

अिािन्त्रिा कृ्ष क्षेत्रको 
योगदान 

प्रमिशि ३२.९ ३१.७ ३०.२ २९.५ २८.८ २८.४ के.ि.्व. 

अिािन्त्रिा उद्योग 
क्षेत्रको योगदान 

प्रमिशि १३.८ १५.५ १८.१ २०.९ २४.४ २८.० के.ि.्व. 

अिािन्त्रिा सेवा क्षेत्रको 
योगदान 

प्रमिशि ५३.३ ५२.८ ५१.७ ४९.६ ४६.८ ४३.६ के.ि.्व. 

प्रमिव्यक्ति आय अिेरिकी 
डलि 

६०६ ७13 ८26 ९42 १०84 ११४७ के.ि.्व. 

बेिोजगािी दि प्रमिशि ९.७ ९ ८.५ ८ ७ ६ आ.िा.यो.ि. 
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असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको 
स्रोि 

 गाहास््य उत्पादनको 
अनपुाििा कूल लगानी 

प्रमिशि – ३९.१४ ४९.९२ ५७.९० ६३.९९ ७०.२७ आ.िा.यो.ि. 

गाहास््य उत्पादनको 
अनपुाििा मनजी क्षेत्रको  
लगानी 

प्रमिशि – ५१.०८ ६६.४१ ७४.०१ ८६.२४ ९२.२९ आ.िा.यो.ि. 

गाहास््य उत्पादनको 
अनपुाििा वा्षाक बजेट 

प्रमिशि २८.८ ३२.३ ३४.१ ३८.०७ ४० ४२.५ आ.िा.यो.ि. 

पुुँजीगि बजेट खिा प्रमिशि १०.९ 42 ६१ 72 87 ९९ आ.िा.यो.ि. 

िाल ुबजेट खिा प्रमिशि १२ 55 69 72 85 ९९  

कूल बजेटिा िाजश्वको 
अंश 

प्रमिशि १ 1.5 4 6 8 १० आ.िा.यो.ि. 

िूल्य अमभवृ् द्ध दि 

कृ्ष 

उद्योग 

सेवा 

प्रमिशि  

४.४ 

९.६ 

५.४ 

 

६.० 

२३.२ 

८.८ 

 

८.० 

३१.८ 

१०.९ 

 

१३.० 

३३.९ 

११.० 

 

१५ 

३७.५ 

११.३ 

 

१८ 

३७.६ 

११.७ 

आ.िा.यो.ि. 
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प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको 
स्रोि 

मनजी क्षेत्रको कूल 
लगानी 

रु 
किोड 

– ६६५४ ९७९४ १२६३० १७३५० २२२४२ आ.िा.यो.ि. 

सहकािी क्षेत्रको कूल 
लगानी 

रु 
किोड 

– ६५१ ७९९ १३६० १४६५ १९२३ आ.िा.यो.ि. 

कूल बजेट खिा  रु 
किोड 

1016 1637 1923 2800 3655 4752 आ.िा.यो.ि. 

कूल पुुँजीगि खिा  रु 
किोड 

541 913 1175 1825 2431 3090 आ.िा.यो.ि. 

आन्िरिक िाजश्व स्कमलन रु 
किोड 

21 27 35 45 60 75 आ.िा.यो.ि. 

बजेट िाटा रु 
किोड 

 75 – – – – आ.िा.यो.ि. 

आन्िरिक ऋर् स्कमलन रु 
किोड 

– ७५ – ८० ९० १०० आ.िा.यो.ि. 

वैदेक्तशक अनदुान 
परििालन 

रु 
किोड 

– – – ४ ५ ६ आ.िा.यो.ि. 
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परिच्छेद : ५ 

पूवणाधणि के्षत्र 

५.१ यािायाि पूवााधाि 

५.१.१ सडक  

१. पषृ्ठभमूि 

प्रदेश सिृ् द्धको प्हलो प्रािमिकिा यािायाि पूवााधाि के्षत्र हो ि त्यसिा पमन सडक 
प्रिखु िहेको छ । प्रदेशका बाुँकी िहेका १९ स्िानीय िहका केन्रहरूलाई िा्ष्ट्रय 
सडक सञ् जालसुँग जोड्न ु पनेछ । सडक सञ् जालिा िाजिागा ि सहायक िाजिागा 
गिी करिब ६६० ्क.िी. सडक सञ् िालनिा िहेको ि िप ६७२ ्क.िी. सडक 
मनिाार्ाधीन अवस्िािा िहेको छ । क्तजल्ला सडक सञ् जाल करिब ३,१३२ ्क.िी. 
भए पमन उि सञ् जालको लगभग आधा ्हस्सा सखु्खा िौसििा िात्र सञ् िालन योग्य 
िहेको छ । छरिएका ि जोक्तखििा िहेका बस्िीहरूिा सडक मनिाार् गनुाको सट्टा िी 
बस्िीहरूलाई एकीकृि ि सिुक्तक्षि बस्िीका रूपिा ्वकास गनुा  
पनेछ । सा्वकका सडकहरूको उपयिु स्िििा ििाि-संभाि, सधुाि ििा पनुस्िाापना 
गिी सडक यािायािलाई भिपदो ि सिुक्तक्षि बनाउन आवमयक छ । 

२. प्रिखु सिस्या 
कदठन भ-ूबनोटका कािर् सडक पूवााधाि ्वकासको लागि बढी हनु जान,ु आवमयकिा 
अनसुािको प्रा्वमधकहरू उपलब्ध नहनु,ु मनयमिि ििाि सम्भािको किीका कािर् 
मनिाार् भएका सडकहरू ्टकाउ हनु नसक्न,ु  मनिाार् व्यसायीहरूको दक्षिा ििा 
क्षििािा सिय सापेक्तक्षि सधुाि हनु नसक्न,ु सडक यािायािको एकीकृि ्वकास नभई 
्वमभन् न मनकायहरूले आ-आफ्नै िविबाट सडक मबस्िाि गनुा, गरुुयोजना मबना नै 
सडक मबस्िािको काया हनु,ु मनिाार् सािाग्रीहरूको समुनक्तम िििा नहनु,ु िा्ष्ट्रय, प्रदेश ि 
स्िानीय िहको सडकलाई वगीकिर् गिी क्तजम्िेवािी ्कटान नगरिएकाले योजना 
िजुािा, प्रािमिकीकिर्, बजेट व्यवस्िापन ि आयोजना सञ् िालनिा कदठनाइा  िहन ु
प्रिखु सिस्याहरू हनु ्।  
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३. िनुौिी ििा अवसि 

ईक्तन्जनीयरिङ्ग मडजाईनको आधाििा िात्र सडक मनिाार् गनुा, जलवाय ुअनकूुमलि सडक 
संििना ददगो ि भिपदो बनाउन,ु सडक पूवााधाि योजना िजुािा ििा कायाान्वयनिा दक्ष 
जनशक्तिको व्यवस्िा ि परििालन गनुा, मनमिाि भौमिक संििनाहरूको ििाि, सम्भािका 
लामग पयााप् ि स्रोि साधनको व्यवस्िापन गनुा, छरिएि िहेका बस्िीहरूिा आधािभिू 
स्ििको सडक मनिाार् ििा मबस्िाि गनुा, नयाुँ मनिाार् हनेु सडक बाहै्र ि्हना भिपदो 
एवि ् सिुक्तक्षि बनाउन,ु अपाङ्गिैत्री सडक पूवााधािको मनिाार् गनुा, सडक पूवााधािको 
कािर्बाट हनेु सडक दिुाटनाको दि न्यूनीकिर् गनुा, सडक पूवााधाि मनिाार् ििा 
पनुस्िाापना गदाा प्राकृमिक प्रकोप जस्िै भ-ूकम्प, बाढी प्हिो आददबाट न्यून क्षमि हनेु 
गिी मनिाार् काया गनुा, सडक ि पलुहरूको मनिाार् गदाा वािाविर्िैत्री सवािी साधन 
सिेि गडु्न सक्ने बनाउन ुप्रिखु िनुौिीको रूपिा िहेका छन ्। 

सं्वधानको अनसूुिीिा प्रदेश लोकिागा प्रदेशको अमधकािमभत्र िाक्तखन,ु सडक पूवााधाि 
्वकास सिकािको प्रािमिकिािा पनुा, गरु्स्ििीय सडक मनिाार्को अत्यामधक िाग ि 
आवमयकिा िहन,ु श्रििा आधारिि सडक मनिाार् कायाबाट उल्लेख्य रूपिा 
िोजगािीको मसजाना गनुा, सडक वरिपरि िहेका बस्िीका नागरिकलाई आयआजानका 
कायाक्रिहरू सञ् िालन गना स्कन,ु  यािायाि पहुुँिको मबस्िािबाट उत्पादनशील 
के्षत्रिा लगानी बढ्न,ु खाद्य ि पोषर् सिुक्षािा टेवा पगु्न,ु जल्वद्यिु, पयाटन ििा 
उद्योग के्षत्रिा उल्लेख्य मबस्िाि हनु,ु सावाजमनक सेवाप्रवाह प्रभावकािी हनु ुि स्िानीय 
उत्पादन ििा िलुनात्िक लाभका वस्िहुरूको बजािसम्ि सहज पहुुँि हनु ु जस्िा 
अवसिहरू ्वद्यिान छन ्। 

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

ददगो, भिपदो ि सिुक्तक्षि सडक पूवााधाि । 

४.२ लक्ष्य 

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

४.३ उद्दमेय 

 सेवा सु् वधा ि बजािसम्िको पहुुँि समुनक्तम िि गनुा, 
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 सडकिा आधारिि अिािन्त्रलाई अमभवृ् द्ध गनुा, 
 िोजगािीको वृ् द्ध गनुा । 

4.4 िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

1. गरुुयोजना ियाि 
गिी 
प्रािमिकिाका 
आधाििा सडक 
पूवााधाि ्वकास 
कायाक्रिहरू 
सञ् िालन गने । 

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

ख) सडकको वगीकिर् ि िापदण्ड िय गिी अपाङ्गिैत्री ििा 
वािाविर्िैत्री सडक पूवााधािको मनिाार् गरिनेछ  ।  

ग) अन्ििदेशीय, अन्िि प्रदेश ि अन्िि क्तजल्ला जोड्ने प्रदेश 
िर्नैमिक सडक मनिाार्का लामग सिन्वय, सहकाया ि 
सहजीकिर् गरिनेछ  । 

ि) सडक पूवााधािको ्वकाससुँग सम्बक्तन्धि सम्पूर्ा 
सूिनाहरूको पहुुँििा सहजिा ल्याई संस्िागि काया 
प्रभावकारििालाई आधमुनकस्ििको बनाउनका लामग सूिना 
प्र्वमधको अमधकिि प्रयोग िाफा ि पूर्ा स्विामलि 
्वद्यिुीय पद्दमि ्वकास गरिनेछ  । 

2. सबै िौसििा 
सञ् िालन हनु 
सक्ने गिी सडक 
पूवााधािको 
्वकास ििा 
मबस्िाि गने । 

क) सडक योजनाअनसुाि ििाि सम्भाि ि स्ििोन्नमि  
गरिनेछ  । 

ख) वायो ईक्तन्जमनयरिङ्ग जस्िा उपयिु प्र्वमधको उपयोग िाफा ि 
जलवाय ुअनकूुमलि हनेु गिी भू-क्षय मनयन्त्रर् गरिनेछ । 

ग) प्हिो ििा ्वपद्का कािर् मसजाना हनेु सडक 
अविोधलाई न्यूनीकिर् गरिनेछ  । 

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

क) सङ् िीय सिकािको सिन्वय ि साझेदािीिा प्रदेश ििा 
अन्िि प्रदेश आमिाक केन्रहरूलाई जोड्ने रिुिागा मनिाार् 
गरिनेछ । 

ख) सडक मनिाार् ििा स्ििोन्नमििा सावाजमनक, मनजी, 
साझेदािी, इक्तन्जमनयरिङ्ग प्रोक्योििेन्ट कन्स्िक्सन 
फाइनाक्तन्सङ्ग (ई.पी.मस.एफ.) मडजाइन, मबल्ड, ओन,  
अपिेट एण्ड िान्सफि (बटु बनाउने स्वामित्व ग्रहर् गने, 
सञ् िालन गने ि हस्िान्ििर् गने- BOOT) जस्िा 
आधमुनक किाि सम्झौिा अवलम्बन गिी गरु्स्िििा 
समुनक्तम िििा कायि गरिनेछ  ।  
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५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

प्रदेश यािायाि गरुुयोजना ियाि भएको हनेुछ । सबै क्तजल्ला सदििकुाि ि स्िानीय 
िहको केन्र िा्ष्ट्रय सडक सञ् जालसुँग जोमडएका हनेुछन ्। कालोपते्र सडक कूल 
५०० ्क. िी. पगेुको हनेुछ । आधा िण्टाको सियमभत्र सडक यािायािको पहुुँि 
पगेुको जनसङ्ख्या ७५ प्रमिशि  पगेुको हनेुछ ।  

५.१.२ हवाइा यािायाि 

१. पषृ्ठभमूि 

कर्ाालीको ्हिाली ि पहाडी धिािलीय स्वरूप ि भौगोमलक अवक्तस्िमिको कािर् 
प्रत्यक्ष सहज पहुुँि कायि गना हवाई सेवाको िहत्त्वपूर्ा भमूिका िहेको छ । यस 
प्रदेशको भौगोमलक ्वकटिाले आन्िरिक हवाई सेवालाइा अझ अपरिहाया िलु्याएको 
अवस्िा छ । हालसम्ि प्रदेशिा ७ वटा ्विानस्िल सञ् िालनिा छन ् भने एउटा 
अझै सञ् िालनिा ल्याउन स्कएको छैन । प्रदेशको ्वकासिा टेवा परु् याउन सिुक्तक्षि, 
्वम वसनीय ि सवासलुभ नागरिक उड्डयन सेवाको लामग आधमुनक प्र्वमधयिु पूवााधाि 
ि मनयमिि हवाई सेवा कर्ााली प्रदेशिा आवमयक छ । 

२. प्रिखु सिस्या 
्विानस्िल पूवााधाि ििा प्र्वमध अपयााप् ि हनु,ु बजािको िाग ि आवमयकिा बिोक्तजि 
आन्िरिक ििा बाह् य उडानका लामग पयााप् ि सङ्ख्यािा ्विान नहनु ुप्रिखु सिस्याका 
रूपिा िहेका छन ्। 

३. िनुौिी ििा अवसि 

हवाई यािायािलाई सलुभ, कि खक्तिालो ििा सहज यािायािको साधनको रूपिा 
्वकास गनुा,  मनजी के्षत्रलाई प्रदेशको हवाई सेवा मबस्िाििा आक्षाि गनुा, प्रदेशका 
्विानस्िलहरूलाई आमिाक रूपले सक्षि हनेु गिी सञ् िालन गनुा प्रिखु िनुौिी िहेका 
छन ्।  

सखेुि ्विानस्िल मबस्िाि गिी िौबीसै िण्टा सञ् िालनिा ल्याउन,ु कामलकोटिा िहेको 
सनुििाली ्विानस्िल सञ् िालनिा ल्याउन,ु मसिकोट, िाल्िा, जमु्ला, िौिजहािी, 
जफुाल ि िसुीकोट ्विानस्िलको स्ििोन्नमि गनुा, कर्ााली हवाई सेवा सञ् िालन गने 
योजनािा िहन ुजस्िा अवसि िहेका छन ्। 
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४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

सिुक्तक्षि ि सवासलुभ हवाइा यािायािको समुनक्तम िििा । 

४.२ लक्ष्य  

हवाई यािायाि सेवाको पहुुँि मबस्िाि गने । 

४.३ उद्दमेय 

कर्ााली प्रदेशिा िहेका सबै ्विानस्िलहरू बाहै्र ि्हना सञ् िालनिा ल्याई 
कर्ाालीबासीको हवाई आवागिनलाई सवासलुभ ि सिुक्तक्षि िलु्याउन ु। 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 
१. सङ् िसुँगको सहकायािा 

हवाई यािायािको सेवा 
मबस्िािका लामग 
पूवााधािहरूको ्वकासलाई 
प्रािमिकिा ददने । 

क) सखेुि ्विानस्िललाई मबस्िाि गनुाका 
सािै सबै ्विानस्िलहरूलाई बाहै्र ि्हना 
सञ् िालन योग्य हनेु गिी स्ििोन्नमि 
गरिनेछ ।   

ख) मनयमिि उडान हनु नसकेका 
्विानस्िलहरूको सिस्या सिाधान गिी 
मनयमिि उडान सञ् िालन गरिनेछ । 

ग) एक ्हिाली अन्ििाा्ष्ट्रय ्विानस्िलको 
सम्भाव्यिा अध्ययन  गरिनेछ । 

ि) स्िानीय िहसुँगको सहकायािा सबै वडािा 
एउटा हेलीप्याड मनिाार् गरिनेछ । 

२. सङ् िसुँगको सिन्वयिा 
हवाई सेवालाई आधमुनक 
प्र्वमधयिु, सिुक्तक्षि, 

गरु्स्ििीय ि ्वम वसनीय 
बनाउने । 

क) ्विानहरूको उडान सिुक्षा, अनगुिन ि 
जाुँि प्रर्ाली अन्ििाा्ष्ट्रय िापदण्ड 
अनकूुल बनाइनेछ ।  

ख) कर्ााली हवाई सेवा स्िापना गिी 
सञ् िालनिा ल्याइनेछ ।  

ग) मनजी के्षत्रका हवाई सेवा कम्पनीहरूलाई 
प्रोत्साहन गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 
३. हवाई सेवालाई सवासलुभ 

बनाउन सेवा प्रदायक 
मनकायहरूलाई प्रमिस्पधी ि 
प्रभावकािी बनाउने । 

क) प्रदेश िाजधानीबाट काठिाडौ लगायि 
प्रदेशका सबै ्विानस्िलहरूिा मनयमिि 
हवाई सेवा सञ् िालन गरिनेछ  ।  

ख) ठूलो यात्र ु क्षििाका जहाज सञ् िालनिा 
ल्याउन प्रोत्सा्हि गरिनेछ । 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

सखेुि ्विानस्िल मबस्िाि ििा स्ििोन् नमि भएि िात्रीकालीन उडान शरुु भएको  
हनेुछ । एक ्हिाली अन्ििाा्ष्ट्रय ्विानस्िलको संम्भाव्यिा अध्ययन भएको हनेुछ । 
सबै स्िानीय िहका वडाहरूिा हेलीप्याड मनिाार् भएका हनेुछन ्। आन्िरिक उडान 
गने वायसेुवाहरूको सङ्ख्या बढेको हनेुछ ।  

५.१.३ जलिागा 

१. पषृ्ठभमूि 

जलिागाको अवधािर्ा नेपालकै लामग एक नयाुँ अवधािर्ा हो । यसको लामग 
आवमयक पूवााधाि ्वकास भइसकेको छैन । ििा्प कर्ााली ि भेिी जस्िा ठूला 
नदीहरू िहेको यस प्रदेशिा जलयात्राको संभावना िहेको छ । कर्ााली ि भेिी 
कोिीडोिको जल यािायािलाई अन्य यािायाि सेवासुँग परिपूिक हनेु गिी ्वकास गना 
स्कने देक्तखन्छ । जलिागाबाट मनयााि हनेु सािानहरूको ढुवानी अझ सिुक्तक्षि, सहज, 

भिपदो ि व्यवक्तस्िि हनु सक्ने ि ढुवानी िूल्य िटन जाने िप सम्भावनाहरू देखा 
पिेका छन ् । जल यािायािलाई सिुक्तक्षि, सहज ि भिपदो यािायािको ्वकल्पका 
रूपिा ्वकास गना स्कए प्रदेशको प्रमिस्प्रधाात्िक क्षििािा वृ् द्ध हनेु, व्यावसा्यक 
खिािा किी आउने, आन्िरिक पयाटन वृ् द्धिा टेवा पगु्न जाने ििा िोजगािीिा वृ् द्ध 
हनेु देक्तखन्छ । 

२. प्रिखु सिस्या 
जलिागा यािायाि नयाुँ के्षत्र भएकोले आवमयक नीमि मनयिको अभाव हनु,ु यस 
सम्बन्धी दक्षिा ििा अनभुवको किी हनु,ु जलवाय ु परिविानका कािर् नदीहरूको 
पानीको िात्रािा िटबढ हनु ुि आवमयक पूवााधािको अभाव िहन ुप्रिखु सिस्या हनु।् 
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३. िनुौिी ििा अवसि 

जल यािायाि सञ् िालनको लामग काननुी व्यवस्िा गिी मनजी के्षत्रसुँगको सहकायािा 
जल यािायाि सेवा सञ् िालन गनुा, पूवााधाि मनिाार्को लामग लगानी जटुाउन,ु आवमयक 
प्र्वमध ि जनशक्तिको उत्पादन ििा व्यवस्िापन गनुा प्रिखु िनुौिी िहेका छन ्। 

कर्ााली ि भेिी नदीिा जल यािायाि ्वकासको सम्भावना िहन ु ि पयाटकीय 
जलयात्राको सञ् िालनिा मनजी के्षत्रको अमभरुक्ति िहन ुप्रिखु अवसिहरू हनु ्।  

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

वैकक्तल्पक यािायािको रूपिा जल यािायािको ्वकास । 

४.२ लक्ष्य 

पयाटन प्रवद्धान ििा यािायािलाई सहज बनाउने । 

४.३ उद्दमेय  

कर्ााली ि भेिी नदीलाइा जलिागाको रूपिा प्रयोग गिी उद्योग, व्यापाि ििा 
पयाटन लगायि प्रदेश अिािन्त्रिा योगदान पयुााउन ु। 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. यािायािलाई सहज 
बनाउन ि 
पयाटकहरूलाई 
आक्षाि गना जल 
यािायािको 
्वकास गने । 

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

ख) जल यािायािका लामग िा्हने पूवााधाि मनिाार् गरिनेछ। 

ग) पयाटकीय ्वकाससुँग जोडेि सम्भाव्य नदी ि 
िालिलैयाहरूिा जल यािायाि पूवााधािको व्यवस्िा 
गरिनेछ । 

२. जल यािायाि सेवा 
सञ् िालनका लामग 
मनजी क्षेत्रलाई 
प्रािमिकिा ददने । 

क) जल यािायाि सेवा सञ् िालनका लामग मनजी क्षेत्रलाई 
प्रािमिकिा ददइनछे । 

ख) सावाजमनक–मनजी साझेदािी अवधािर्ा अनसुाि  
जल यािायाि ्वकासका लामग आवमयक पहल 
गरिनेछ ।   
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५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

प्रदेशिा जल यािायािको सम्भाव्यिा अध्ययन भइा जल यािायाि िागाको प्हिान 
भएको हनेुछ । कर्ााली ि भेिी नदी ििा प्रिखु िालहरूिा जल यािायाि 
सञ् िालनका लामग आवमयक पूवााधाि ्वकास भइा व्यवक्तस्िि रूपिा जल यािायािको 
शरुुवाि भएको हनेुछ । प्रदेशिा जल यािायािका कािर् पयाटकहरूको अपेक्तक्षि 
रूपिा वृ् द्ध भएको हनेुछ । 

५.१.४ ्वद्यिुीय िेलिागा, िज्जिुागा ि केबलकाि 

1. पषृ्ठभमूि 

िेल यािायाि यात्र ु सेवा ििा िालसािान ढुवानीका लामग सहज, सस्िो ििा भिपदो 
िाध्यिका रूपिा क्तिमनन्छ । त्यस्िै स्वच्छ, सिुक्तक्षि, रिु ि ्कफायिी िालसािान 
ढुवानी ि आवागिनका लामग िज्जिुागा ि केबलकािहरू पमन लोक्प्रय छन ्। मनकट 
भ्व्यिा यस प्रदेशिा उत्पादन हनेु जल्वद्यिुको उपयोग गिी मछिेकी प्रदेशहरू ििा 
मित्रिाष्ट्रसुँग जोड्ने गिी ्वद्यिुीय िेल यािायाि सेवा ि प्रदेशमभत्रको यािायािका लामग 
िज्जिुागा ि केबलकािको सञ् जालहरू ्वकल्पका रूपिा ्वकमसि गना स्कने 
सम्भावना देक्तखएको छ । स्वच्छ ऊजाािा आधारिि यािायािका यी ्वकल्पहरूबाट 
प्रदेशिा उत्पादन हनेु ्वद्यिु ऊजााको खपि हनेु, प्रदेशको प्राकृमिक वािाविर्लाई 
सन्िलुनिा िाख् न स्कने, पयाापयाटनको ्वकास गना स्कने ि प्रदेशको सिग्र 
सािाक्तजक-आमिाक सिनु्नमिको िागा खलु्न सक्ने सम्भावनाहरू छन ्। यस्िो िहत्त्वपूर्ा 
सम्भावनायिु के्षत्रको दीिाकालीन सोिका साि प्रािक्तम्भक ििर्का कायाहरूको िालनी 
यो योजना अवमधिा गरिनेछ । 

२. प्रिखु सिस्या 
हाल ्वद्यिु ऊजााको अभाव हनु,ु ्वद्यिुीय िेल यािायाि मनिाार् ि सञ् िालनको लामग 
प्रदेशको भगूोल कदठन हनु,ु ्वद्यिुीय यािायाि देशकै लामग नयाुँ भएकोले आवमयक 
अनभुव, नीमि मनयि ििा प्रा्वमधक दक्षिाको अभाव िहन ुएवि ््वद्यिुीय िेल, िज्जिुागा 
ि केबलकाि ्वकासका लामग आवमयक पने ठूलो आमिाक स्रोिको अभाव िहन ुप्रिखु 
सिस्याहरू हनु ्। 
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३. िनुौिी ििा अवसि 

्वद्यिुीय यािायाि सञ् िालनका लामग पयााप् ि जल्वद्यिु उत्पादन गनुा, आवमयक 
लगानीको सािै ्वकास ि सञ् िालनका लामग दक्ष प्रा्वमधक जनशक्तिको व्यवस्िा गनुा 
प्रिखु िनुौिीका रूपिा िहेका छन ्। 

मनकट भ्व्यिा प्रदेशको आफ्नै जल्वद्यिु उत्पादनबाट ्वद्यिुीय िेल, िज्जिुागा ििा 
केबलकािहरू सञ् िालनन गना स्कने हनु,ु िज्जिुागा ििा केबलकािहरूको ्वकास ि 
सञ् िालनले लािो दिुीको िालसिान ढुवानी ििा यात्र ु सेवा सञ् िालन गदाा िेल 
यािायाि िलुनात्िक रूपिा ्कफायिी, सिुक्तक्षि, भिपदो, रिु ि वािाविर्िैत्री हनु,ु 
स्वच्छ ्वद्यिुीय यािायािलाई कर्ाालीको ्वक्तशष्ट प्हिानको रूपिा ्वकास गना 
स्कने सम्भावना हनु ु ि अन्िि प्रदेशीय एवि ् अन्िि देशीय िेलिागा सञ् िालनका 
लामग मछिेकी िलुकुहरूसुँग सहकाया गना स्कने अवसिहरू िहेका छन ्।  

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

वािाविर्िैत्री ्वद्यिुीय यािायाि प्रर्ालीको ्वकास । 

४.२ लक्ष्य 

वािाविर्िैत्री ि सिुक्तक्षि ्वद्यिुीय यािायािलाई भिपदो बैकक्तल्पक यािायािको 
रूपिा ्वकास गने ।  

४.३ उद्दमेय  

िेल, िज्जिुागा ििा केबलकाि स्हि ्वद्यिुीय यािायाि प्रर्ालीको ्वकासका 
लामग आवमयक आधािशीला ियाि गनुा । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. ्वद्यिुीय यािायाि 
प्रर्ालीको ्वकासका 
लामग गरुुयोजना ियाि 
गने। 

क) िेलिागा, िज्जिुागा ििा केबलकाि जस्िा 
्वद्यिुीय यािायाि प्रर्ालीको ्वकासका लामग 
सम्भाव्यिा अध्ययन गरिनछे  । 

ख) सम्भाव्यिा अध्ययनको आधाििा ्वद्यिुीय 
यािायाि प्रर्ालीको ्वकास ि सञ् िालनको 
गरुुयोजना ियाि गरिनछे । 
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िर्नीमि कायानीमि 

२. ्वद्यिुीय िेल, िज्जिुागा 
ििा केबलकाि सेवा 
सञ् िालनको लामग 
पूवााधाि ि संस्िागि 
्वकास  
गने । 

क) िेल, िज्जिुागा ि केबलकाि सेवा सञ् िालन 
गना आवमयक काननुी, नीमिगि ि संस्िागि 
व्यवस्िा गरिनछे  । 

ख) ्वद्यिुीय यािायाि प्रर्ालीलाई आवमयक पने 
जल्वद्यिु उत्पादन, प्रसािर् ि ्वििर् 
प्रर्ालीको ्वकासिा ्वशेष जोड ददइनेछ । 

ग) सावाजमनक–मनजी साझेदािी अवधािर्ा अनसुाि 
िेल, िज्जिुागा ििा केवलकाि ्वकासका 
लामग आवमयक पहल गरिनछे  ।  

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

उत्ति-दक्तक्षर् ्वद्यिुीय िेलिागा, िज्जिुागा ििा केबलकािको ्वस्ििृ सम्भाव्यिा 
अध्ययन प्रमिवेदन ि गरुुयोजना ियाि भई प्रािक्तम्भक काया सरुु भएको हनेुछ । 

प्रदेशिा ्वद्यिुीय यािायाि प्रर्ाली ्वकासका लामग काननुी, नीमिगि ििा 
संििनात्िक पूवााधाि व्यवस्िा भएको हनेुछ । 

५.१.५ यािायाि व्यवस्िापन 

१. पषृ्ठभमूि 

प्रदेशको यािायाि व्यवस्िापन अझै पमन प्रािक्तम्भक अवस्िा िै िहेको छ । नेपालको 
सं्वधानले परिकल्पना गिेको सिुक्तक्षि, व्यवक्तस्िि, सिावेशी ि अपाङ्गिािैत्री यािायाि 
सु् वधा नागरिकहरूलाई प्रदान गना अझै धेिै नै बाुँकी छ । सावाजमनक यािायािको 
के्षत्रिा होस ्वा मनजी यािायाि, यसको सञ् िालनिा धेिै सिस्याहरू आएका छन ्। 
िी सिस्याहरूको सिाधान गिी कर्ाालीबासीहरूको यािायाि सेवािा सिल, सहज ि 
सिान पहुुँि समुनक्तम िि गना आवमयक भएको छ । यसका सािै प्रदेशको सडक 
यािायाि सेवालाई सिुक्तक्षि बनाउन ुपने हनु्छ । यस प्रदेशिा सडक, हवाई, जल ििा 
्वद्यिुीय यािायािका के्षत्रिा अपेक्तक्षि पूवााधािको ्वकास गना बाुँकी छ । यसको 
सिाधान गिी यािायाि सेवा ददगो ि भिपदो बनाउन ुयस के्षत्रको प्रिखु आवमयकिा 
हो । 
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२.  प्रिखु सिस्या 
सावाजमनक यािायाि सेवा पूर्ा रूपिा व्यवक्तस्िि, सवासलुभ, सिुक्तक्षि ि भिपदो नहनु,ु 
उक्तिि ििाि सम्भाि नगरिएका पिुाना सवािी साधन पमन यािायाि सेवािा प्रयोग भई 
िहेकोले दिुाटनाको जोक्तखि बढ्नकुा सािै प्रदषुर् बढ्न,ु व्यावसा्यक लाभका लामग 
काननु ्वपरिि एउटै िालकबाट धेिै लािो दिुीका सवािी सञ् िालन गरिनाले दिुाटना 
बढ्न,ु अत्यामधक भाि बहनको कािर् सडक मछटै्ट मबग्रन,ु िा्फक मनयिको पूर्ा 
परिपालना नहनु,ु सवािी साधनको पिीक्षर् गरिने आधमुनक साधनहरूको अभाव हनु,ु 
गरु्स्ििहीन सडक पूवााधािका कािर् दिुाटनाको जोक्तखि बढ्न ुप्रिखु सिस्या हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अवसि 

िा्फक मनयिको पूर्ा परिपालना गिाउन,ु किजोि सडकको अवस्िा सधुाि गनुा, 
सडक दिुाटना न्यूनीकिर् गनुा, अत्यामधक सङ्ख्यािा बढ्दै गएको सवािी साधनहरूको 
उक्तिि मनयिन ििा व्यवस्िापनका लामग जनशक्ति ििा स्रोि-साधनको किी पिुा गनुा, 
दीिाकालीन यािायाि व्यवस्िापन ििा सडक सिुक्षा िर्नीमि िाफा ि सडक दिुाटना 
न्यूनीकिर् गनुा, शहिी के्षत्रिा बढ्दो मनजी सवािी साधनको वैज्ञामनक व्यवस्िापन गनुा 
प्रिखु िनुौमिका रूपिा िहेका छन।्  

सावाजमनक यािायाि सेवा सञ् िालनिा मनजी के्षत्रको लगानी आक्षाि हनु,ु यािायाि 
व्यवस्िापनका के्षत्रिा नयाुँ-नयाुँ प्र्वमधको ्वकास हनु,ु आि यािायािलाई जोड दददै 
वहृि बस परिवहन प्रर्ाली प्रािमिकिािा पनुा, िा्फक मनयिवािे नागरिकहरूिा िेिना 
अमभवृ् द्ध हनु ुअवसिको रूपिा िहेका छन।् 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

यात्र ुििा वािाविर्िैत्री यािायाि सेवा । 

४.२ लक्ष्य 

यािायाि सेवालाई आधमुनक प्र्वमधिा आधारिि सिुक्तक्षि, सवासलुभ ि भिपदो  
बनाउने । 

४.३ उद्दमेय 

 आवागिन ििा ढुवानीलाइा सहज बनाउन ु। 
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 यािायाि सेवालाई आधमुनक प्र्वमधिा आधारिि अपाङ्गिैत्री, लैंमगक ििा 
जेष्ठ नागरिकिैत्री बनाउन।ु 

 यािायाि सेवालाई मनयमिि, सिुक्तक्षि, सवासलुभ ि भिपदो  बनाउन ु। 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 
१. यािायाि 

व्यवस्िापनका 
लामग नीमिगि 
ििा संस्िागि 
सधुाि गने । 

क) यािायाि व्यवस्िापन सम्बन्धी काननुहरूिा सिय 
सापेक्तक्षि सधुाि गरिनेछ  ।  

ख) यािायाि व्यवस्िापनका लामग मडक्तजटल समभालेन्स, 
िा्फक लाइट लगायिका आधमुनक प्र्वमधको प्रयोग 
गरिनेछ  ।  

ग) ्वद्यिुीय सवािी साधनको प्रयोगलाइा प्रािमिकिा ददइनेछ । 

ि) यािायाि सेवालाई अपाङ्गिैत्री, लैंमगक ििा जेष्ठ 
नागरिकिैत्री बनाइनेछ । 

ङ) यािायाि क्षेत्रिा सङ्लग्न जनशक्तिलाई क्षििा ्वकास ि 
व्यवहाि सधुाि िामलि सञ् िालन गरिनेछ  । 

ि) सडकको अवस्िा एकीन गिेि िात्र सवािी साधन 
सञ् िालनको रुट अनिुमि ददइनेछ । 

२.  यािायाि 
क्षेत्रको 
मनयिनलाई 
प्रभावकािी 
बनाउने । 

क) दिुाटनालाई न्यूनीकिर् गना सवािी साधनहरूको मनयमिि 
पिीक्षर् ििा सडक दिुाटना सूिना प्रर्ालीको अवलम्बन 
गिी यािायाि अनगुिनलाई प्रभावकािी बनाइनेछ । 

ख) सवािी साधनको पिीक्षर्को लामग मनजी के्षत्रबाट सिेि 
सवािी जाुँिपास केन्र ििा सवािी पिीक्षर् कायाालय 
स्िापना गरिनेछ  ।  

ग) यािायाि अनगुिनिा आधमुनक प्र्वमधको सिेि प्रयोग 
गिी यािायािबाट उत्सजान हनुे प्रदषुर्लाई कि गदै 
लमगनेछ । 

ि) िाजधानीको यािायाि व्यवस्िालाई व्यवक्तस्िि गना 
स्िानीय नगिपामलकासुँग सहकाया गरिनेछ  । 

ङ) सावाजमनक यािायाि सञ् िालनिा स्िानीय िह ििा 
सहकािी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गदै मनजी क्षेत्रलाई 
प्रभावकािी मनयिन गरिनेछ  । 
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५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

प्रदेशको यािायाि व्यवस्िापनिा आधमुनक प्र्वमधको प्रयोग भइा यािायाि सेवा सहज, 
सिल ि भिपदो भएको हनेुछ । सडक दिुाटनािा अपेक्तक्षि रूपिा किी आएको  
हनेुछ । प्रदेशिा सवािी पिीक्षर् कायाालय स्िा्पि भइा सञ् िालनिा आएको हनेुछ ।  

५.२ ऊजाा 
५.२.१ जल्वद्यिु 

१. पषृ्ठभमूि 

कर्ााली, मिला ि भेिी नदीिा गरिएको सम्भाव्यिा अध्ययनअनसुाि जल्वद्यिु उत्पादन 
क्षििा करिव १८,००० िेगावाट िहे िापमन कर्ााली प्रदेशबाट हालसम्ि ८.२५ 
िेगावाट जल्वद्यिु िात्र िा्ष्ट्रय ग्रीडिा आवद्ध छ । जल्वद्यिु सेवाको पहुुँि प्रदेशको 
२८ प्रमिशि जनिािा िात्र पगेुको छ  । अिूः प्रदेशको सबै ििधिुीिा ्वद्यिु सेवाको 
पहुुँि परु् याउन, कृ्ष, उद्योग ि सेवा के्षत्रिा बढ्दै गएको िागलाई सम्बोधन गना एवि ्
्वद्यिुिा आत्िमनभाि भई मनयााि सिेि गना प्रदेशको अपाि जल्वद्यिु क्षििालाई 
सदपुयोग गना आवमयक छ । 

२. प्रिखु सिस्या 
जल्वद्यिु आयोजनाहरूको सम्भा्वि सिग्र योजनाहरूको अध्ययन हनु नसक्न,ु 
अध्ययन भएका योजनाहरू पमन कायाान्वयनिा ्ढलाई हनु,ु ्वद्यिुको िाग पिुा हनु 
नसक्न,ु ्वद्यिु आपमुिा भिपदो ि गरु्स् ििीय नहनु,ु प्रसािर् ििा ्वििर् लाईन 
मनिाार्का योजनाहरू अपेक्तक्षि रूपिा अगामड बढ्न नसक्न ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्।  

३. िनुौिी ििा अवसि 

उच्ि दििा बढ्दै गईिहेको ्वद्यिु िाग पिुा गना प्रदेशले नेपाल सिकािसुँगको 
सिन्वयिा जल्वद्यिु आयोजनाहरू शरुु गनुा, सम्पूर्ा कर्ाालीबासीको स्वामित्व हनेु 
गिी लगानी समुनक्तम िि गनुा, सहज रूपिा लगानी व्यवस्िापन गनुा, जल्वद्यिु एवि ्
प्रसािर् लाइन आयोजनाहरूका मनिाार्को लामग आवमयक पने जग्गा ि सडकको 
के्षत्रामधकाि उपलब्ध गनुा, आयोजनाहरू सियिै ि अपेक्तक्षि लागििा सम्पन्न गनुा प्रिखु 
िनुौिीहरू हनु ्।  
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वषैभरि मनिन्िि बमगिहने ्हि नदीहरूबाट प्रशस्ि जल्वद्यिु उत्पादन गना स्कन,ु 
जल्वद्यिुलाई आमिाक ्वकासको िेरुदण्डको रूपिा प्रदेश सिकािद्वािा प्हिान हनु,ु 
ऊजाा के्षत्र प्रािमिकिािा पिी स्वदेशी ििा ्वदेशी लगानीको िहत्त्वपूर्ा के्षत्रको रूपिा 
क्तिमनन,ु उत्पाददि ्वद्यिुका लामग आन्िरिक ि वाह् य बजाि उपलब्ध हनु,ु 
स्िानीयवासीको जल्वद्यिु आयोजनािा शेयि लगानी गना रुिी बढ्न ु ि 
औद्योमगकीकिर् एवि ्आमिाक गमिशीलिा ि कृ्ष के्षत्रको आधमुनकीकिर्ले जल्वद्यिु 
के्षत्र आमिाक रुपान्ििर्को सम्वाहकको रूपिा प्हिान हनु ुप्रिखु अवसिहरू हनु ्। 

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

जल ्वद्यिुको उत्पादन ििा उपयोगबाट सिृ् द्ध । 

४.२ लक्ष्य 

जल ्वद्यिुको उत्पादन गिी िीव्र आमिाक ्वकास गने । 

४.३ उद्दमेय 

जल ्वद्यिुको उत्पादन ि ्वििर्बाट कृ्ष, उद्योग ि सेवा के्षत्रको ्वकास  
गनुा । 

4.4 िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. सङ् िसुँगको सिन्वयिा ठूला 
जल्वद्यिु आयोजनाहरू 
मनिाार्का लामग आवमयक पने 
नीमि मनयि मनिाार् गिी लगानी 
जटुाउन पहल गने । 

क) जल्वद्यिु आयोजनाहरूका लामग आवमयक  
पने नीमि, मनयि ििा संििनाहरूको व्यवस्िा 
गरिनेछ  । 

ख) वािाविर्ीय अध्ययन एवि ् ्वस्ििृ आयोजना 
प्रमिवेदनका आधाििा प्रािमिकिा अनसुाि 
कायाान्वयन गरिनेछ  । 

ग) ्वद्यिु खरिद सम्झौिा भई मनिाार्िा िहेका 
जल्वद्यिु आयोजनाहरूलाई सियिै सम्पन्न गना 
लगानीको लामग पहल गरिनेछ  । 

ि) भौमिक पूवााधाि ्वकास िन्त्रालय, ्वद्यिु 
प्रामधकिर् ि अन्य सिोकािवालाहरूको ए्ककृि 
कायायोजना बनाइनेछ ।  
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िर्नीमि कायानीमि 

२. ्वद्यिु उत्पादनलाई िा्ष्ट्रय 
प्रसािर् ग्रीडिा प्रवाह गना 
प्रसािर् लाइनहरू मनिाार्  
गने । 

ङ) उत्पाददि ्वद्यिुलाई ्वििर् लाइनसुँग जोड्न ि 
िा्ष्ट्रय ग्रीडिा प्रवाह गिाउन आन्िरिक प्रसािर् 
लाइन मनिाार् गरिनेछ  । 

ि) ्वद्यिु ्वििर् प्रर्ालीलाई भिपदो ि ्वश्वसनीय 
बनाउन क्रमिक रूपिा ्वििर् प्रर्ाली स्विालन 
एवि ्स्िाटा ग्रीड बनाउदै लमगनेछ । 

छ) एकीकृि जलस्रोि ििा ऊजाा ्वकास योजना 
ियाि गिी आवमयक कायाान्वयनका लामग 
लगानी समुनक्तम िि गरिनेछ  । 

३. प्रदेश सिकािको अगवुाइिा 
प्रदेशस्ििीय जल्वद्यिु 
आयोजनाहरू सञ् िालन गने । 

क) प्रदेशस्ििीय जल्वद्यिु आयोजनाहरू मनिाार्का 
लामग स्िानीय िह, मनजी क्षेत्र ि स्िानीय 
नागरिक ििा गैिआवासीय नेपाली नागरिकलाई 
शेयि लगानी गने अवसि उपलब्ध गिाइनेछ । 

ख) आयोजना िजुािा, कायाान्वयन, अनगुिन ििा 
िूल्या्कमनका लामग प्रदेश ििा क्तजल्ला ऊजाा 
सिन्वय समिमि गठन गरिनेछ  । 

ग) ्वद्यिु आयोजनाहरूको उत्पादन समिश्रर्का लामग 
जलप्रवाहिा आधारिि आयोजनाको सािै 
जलाशययिु ििा पम्प स्टोिेज मसद्धान्िका 
आधाििा ्वद्यिु उत्पादन काया अगामड 
बढाइनेछ। 

ि) मनजी क्षेत्र सिेिको सहभामगिािा ्वद्यिुबाट 
सञ् िामलि सवािी साधनको प्रवद्धान गना 
आवमयक िाक्तजाङ्ग स्टेशनहरू स्िापना गरिनेछ । 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

्वद्यिुीय पहुुँि प्राप् ि परिवाि ९० प्रमिशि पगेुको हनेुछ । ्वद्यिु उत्पादन २०० 

िेगावाट पगेुको हनेुछ । आवमयक प्रसािर् लाइनहरूको मबस्िाि भएको हनेुछ । 

५.२.२ वैकक्तल्पक ऊजाा  
१. पषृ्ठभमूि 

वैकक्तल्पक ि नवीकिर्ीय ऊजााको के्षत्रिा भएको नवप्रविान ि प्रगमिबाट प्रदेशले 
फाइदा मलन स्कने देक्तखएको छ । हाल प्रदेशको कूल ऊजाा खपििा वैकक्तल्पक 
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ऊजााको योगदान ३९.५ प्रमिशि िहेको छ जसिा लि ु जल ्वद्यिुबाट ४.९८४ 
िेगावाट ि जमडि सौया ऊजााबाट ३.८ िेगावाट हनु आउुँछ । वैकक्तल्पक ऊजााको 
उपयोगबाट छरिएि िहेका गाउुँ बस्िीहरूलाई उज्यालो पानुाका सािै नागरिकहरूको 
ऊजााको आवमयकिा सपुि ि सलुभ रूपिा पूिा गना स्कन्छ । प्रदेश सिकािले 
नेपाल सिकाि ि स्िानीय िहसुँगको सहकायािा वैकक्तल्पक ऊजााको प्रवद्धान ि ्वकास 
गिी प्रदेशको ऊजााको आवमयकिालाई पिुा गनेछ । 

२.  प्रिखु सिस्या 
वैकक्तल्पक ऊजाािा लगानी गना सिकािी स्रोि साधनको अभाव हनु,ु लगानीका लामग 

मनजी के्षत्र दगुाि, ग्रािीर् भेगसम्ि पगु्न नसक्न,ु वैकक्तल्पक ऊजाा प्र्वमध प्रवद्धान ििा 
प्रयोग गना प्रदेश ििा स्िानीय िहिा क्षििाको किी हनु,ु वैकक्तल्पक ऊजाा ििायसी 
आवमयकिा परिपूमिािा िात्र सीमिि िहन ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अवसि 

यस प्रदेशको करिव 9४.5 प्रमिशि ििधिुीिा खाना पकाउने प्रयोजनका लामग प्रयोग 
हनेु पिम्पिागि ऊजााका स्रोिलाई वैकक्तल्पक ऊजााले प्रमिस्िापन गनुा, वैकक्तल्पक ऊजाा 
्वकासका लामग आवमयक पने ठूलो आमिाक स्रोि साधनको व्यवस्िा गनुा ििा 
वैकक्तल्पक ऊजाा प्र्वमधबाट ऊजाा उत्पादन, उपयोग ि व्यवस्िापनका लामग िीनै वटै 
िहको आपसी सहकाया ि सिन्वय गनुा िनुौिीहरू हनु ्। 

ऊजााको िाग ि उपयोग बढ्दै जान,ु कर्ाालीको भगूोल ििा छरिएका बस्िीहरूको 
लामग वैकक्तल्पक ऊजाा सहज हनु,ु प्रदेशिा वैकक्तल्पक ऊजाा ्वकासको ठूलो सम्भावना 
िहन ुअवसिहरू हनु ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

वैकक्तल्पक ऊजाा ्वकास िाफा ि ऊजाािा पहुुँि मबस्िाि । 

४.२ लक्ष्य 

वैकक्तल्पक ऊजााको उत्पादन बढाई स्वच्छ ऊजाािा सबैको पहुुँि समुनक्तम िि  
गने । 
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४.३ उद्दमेय 

न्यून कावान उत्सजान गिी वािाविर् संिक्षर् ििा ददगो ्वकासिा टेवा परु् याउन।ु  

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

1. वैकक्तल्पक ऊजााको 
्वकास ि 
बहउुपयोग वृ्द्ध 
गने । 

क) वैकक्तल्पक ऊजााको उपयोगको प्रवद्धान, ्वकास 
एवि ् मबस्िाि गना ्वशेष कायाक्रि सञ् िालन 
गरिनेछ  ।  

ख) वैकक्तल्पक ऊजाालाई अस्पिाल, ्वद्यालय, पयाटकीय 
स्िल, पदिागा आददिा आधािभिू ऊजााको भिपदो 
स्रोिका रूपिा ्वकास गरिनछे  । 

ग) वैकक्तल्पक ऊजाालाई कृ्ष व्यवसाय, उद्योग 
कलकािखाना आददिा ्वकास ििा मबस्िाि 
गरिनेछ। 

ि) वैकक्तल्पक ऊजाा प्रयोग गिी लि ु ििा साना 
उद्यिहरूको प्रवाद्धन गरिनेछ  । 

ङ) सभे ि मनिाार्का लामग लाइसेन्स मलने व्यवस्िािा 
सहज िलु्याइनेछ । 

ि) बैकक्तल्पक ऊजाा आयोजनाहरूको ददगो सञ् िालनका 
लामग आवमयक व्यवस्िा गरिनेछ  ।  

2. स्िानीयवासीिा 
वैकक्तल्पक ऊजााको 
्वकास ि प्रयोगको 
लामग क्षििा 
अमभवृ्द्ध गने । 

क) स्िानीय िहहरूलाई वैकक्तल्पक ऊजााको ्वकासका 
लामग क्षििा अमभवृ्द्ध एवि ् स्रोि परििालन गना 
सहयोग गरिनेछ  ।  

ख) जै्वक स्रोिको उपयोगबाट ऊजाा उत्पादन गनाका 
लामग आवमयक प्र्वमध ि प्रर्ालीहरूको प्रवद्धान ि 
मबस्िाि गरिनेछ  ।  

ग) कृ्ष ििा पशपुन्छीबाट उत्पाददि जै्वक 
पदािा/फोहोिको उपयोग गिी ठूला क्षििाका 
वायोग्याुँस प् लान्ट स्िापनाका लामग कायाक्रि 
सञ् िालन गरिनछे  । 
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५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

वैकक्तल्पक ऊजााको िाध्यिबाट कृ्ष व्यवसाय ििा उद्योग कलकािखानाको ्वकास 
ििा मबस्िाि भएको हनेुछ । िा्ष्ट्रय प्रसािर् लाइन सम्भव नभएको सवै गाउुँबस्िीिा 
वैकक्तल्पक ऊजााको ्वकासबाट उज्यालो पगेुको हनेुछ । वैकक्तल्पक ऊजााको 
्वकासबाट कावान उत्सजान न्यूनीकिर् भई लाभाक्तन्वि ििधिुीहरूिा स्वच्छ ऊजााको 
पहुुँि पगेुको हनेुछ । 

५.३ गाउुँ-शहि, बस्िी ्वकास 

१. पषृ्ठभमूि 

कर्ााली प्रदेशिा अमधकांश ग्रािीर् बस्िीहरू हनु,ु प्राय: बस्िीहरू छरिएि िहन ुि केही 
शहि ि सहिोन्िखु बस्िीहरू हनुलेु गाउुँ-शहि ििा बस्िीलाइा आधमुनकीकिर् गदै 
सिदृ्ध कर्ााली-सखुािी कर्ाालीवासीको सपनालाइा साकाि पानुा छ । एक् काइसौँ 
शिाब्दीको आधमुनक सु् वधा ि िौमलक ्वशेषिा स्हिको गाउुँ, शहि ि बस्िीको 
्वकास हनु बाुँकी िहेको, आधमुनक आवासका सु् वधाहरूको अभाव िहेको ििा 
एकीकृि बस्िीहरूको पमन ्वकास प्रािम्भ भई नसकेको हुुँदा यस के्षत्रिा ्वशेष पहल 
ि लगानीको आवमयकिा िहेको छ । आधमुनक पूवााधाियूि, व्यवक्तस्िि, िनोिि 
गाउुँ, शहि ि बस्िीको मनिाार् गनुाका सािै आधमुनक आवास ििा एकीकृि 
बस्िीहरूको ्वकास गनुा पनेछ । यस्िा शहि एवि ् िानव बस्िीको ्वकास गदाा 
भकूम्पीय जोक्तखि बढी भएकाले भकूम्प प्रमििोधी प्र्वमधको प्रयोग गिी गाउुँ, शहि 
ििा बस्िीलाई सिुक्तक्षि बनाउन ुपनेछ ।  

२. प्रिखु सिस्या 
बढ्दो जनसङ्ख्यालाई ्विाि गिी योजनाबद्ध रूपिा गाउुँ, शहि ििा बस्िीहरूको 
्वकास हनु नसक्न,ु एकीकृि बस्िी ्वकासको अवधािर्ाले िूिारूप मलन नसक्न,ु भएका 
गाउुँ बस्िीिा आधािभिू सेवा सु् वधा नहनु,ु आधमुनक सिुक्तक्षि आवासको ठूलो अभाव 
िहन,ु िौजदुा शहिी क्षेत्रिा बसाइुँसिाइको िाप अत्यामधक हनु ु ि गाउुँ, शहि ििा 
बस्िीको ्वकास गने मनकायहरूबीि आपसी सिन्वय हनु नसक्न ुप्रिखु सिस्या हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अवसि 

बढ्दो जनसङ्ख्या ि बसाइुँसिाइलाई धान्न सक्ने गिी रिु रूपिा व्यवक्तस्िि गाउुँ, 
शहि ििा बस्िीको ्वकास गनुा, सम्बक्तन्धि मनकायहरूबीि सिन्वय कायि गनुा, 
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छरिएि िहेका बस्िीहरूलाई आधमुनक एकीकृि बस्िीका रूपिा ्वकास गनुा, सबैलाई 
सु् वधा सम्पन्न आवासको व्यवस्िा गनुा िनुौिीका रूपिा िहेका छन ्। 

गाउुँ, शहि ििा बस्िी ्वकासका लामग मनजी के्षत्रको लगानीको शरुुआि हनु,ु 
सिुक्तक्षि आवास मनिाार्िा नागरिकहरूको सिेिना बढ्न,ु शहिी ििा एकीकृि बस्िी 
्वकासका लामग ्वकासका साझेदािहरूको अमभरुिी िहन ु ििा नयाुँ मनिाार् गरिने 
गाउुँ, शहि ििा बस्िीहरूिा िौमलक प्हिान ि आधािभिू सु् वधा स्हि योजनाबद्ध 
्वकास गना स्कने हनु ुअवसि हनु ्। 

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

सिृ् द्ध ि सखुका लामग आधािभिू सु् वधा स्हिको गाउुँ-शहि ििा बस्िीको 
्वकास । 

४.२ लक्ष्य  

िौमलक ्वशेषिा स्हिको आधमुनक गाउुँ-शहि ििा एकीकृि बस्िी ्वकास गने । 

४.३ उद्दमेय  

एकीकृि रूपिा आधमुनक सेवा सु् वधा स्हि सिुक्तक्षि, वािाविर्िैत्री ि व्यवक्तस्िि 
गाउुँ, शहि ििा एकीकृि बस्िीको मनिाार् गनुा । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. नेपाल सिकाि ि 
स्िानीय िहसुँग 
सिन्वय गिी प्रदेश 
िाजधानी 
वीिेन्रनगिका सािै 
िप नयाुँ शहिहरूको 
्वकास गने । 

क) व्यवक्तस्िि शहि ििा बस्िीहरूको ्वकासका लामग 
िापदण्डहरू ्वकास गिी कायाान्वयन गरिनेछ  । 

ख) नेपाल सिकाि ि स्िानीय िहसुँग सिन्वय गिी 
सवै क्तजल्ला सदििकुाि ि नगिपामलकाहरूिा 
योजनावद्ध रूपले आधमुनक सेवा सु् वधाहरू मबस्िाि 
गिी शहिहरूको ्वकास गरिनेछ  । 

ग) आमिाक-व्यापारिक केन्रको रूपिा प्रत्येक 
क्तजल्लािा कम्िीिा एउटा पने गिी िप नयाुँ शहि 
्वकास गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

ि) प्रदेश िाजधानी सखेुि स्हि छामनएका केही 
शहिहरूलाई स्िाटा शहिका रूपिा ्वकास 
गरिनेछ।  

२. सेवा सु् वधा स्हिको 
सखुािी ग्रािीर् 
बस्िीहरू ्वकास  
गने । 

क) व्यवक्तस्िि गाउुँ ििा बस्िीहरूको ्वकासका लामग 
उपयिु िापदण्डहरू ्वकास गिी कायाान्वयन गरिनेछ। 

ख) गाउुँपामलकाका केन्रहरूलाई पूवााधाि ि सेवाहरूको 
व्यवस्िा गिी एकीकृि सखुािी बस्िीको रूपिा 
्वकास गरिनेछ  । 

ग) छरिएका ििा जोक्तखििा िहेका बस्िीहरूलाई 
उपयिु ठाउुँिा स्िानान्ििर् गिी आधािभिू सेवा 
सु् वधा स्हि सखुािी एकीकृि बस्िीको रूपिा 
्वकास गरिनेछ  । 

ि) प्रदेश भिी िहेका भौगोमलक रूपिा ्वकट ि 
्वपद्को उच्ि जोक्तखियिु स्िान नक्तजकको 
असिुक्तक्षि बस्िी प्हिान गिी स्िानान्ििर्  
गरिनेछ। 

३. सीिान्िकृि जािजामि 
ििा सिदुाय एवि ्
्वपद्को उच्ि 
जोक्तखििा 
िहेकाहरूका लामग 
आवासको व्यवस्िा 
गने । 

क) अमि ्वपन् न, लोपोन्िखु ि अमि सीिान्िकृि 
जािजामि, सिदुाय ि सकुुम्वासीको लामग सिुक्तक्षि 
ि ्कफायिी आवास उपलब्ध गिाइनेछ ।  

ख) शािीरिक अपाङ्गिा भएका व्यक्ति, ज्ये् ठ नागरिक 
लगायि ्वपद्को उच्ि जोक्तखििा िहेका व्यक्तिका 
लामग ्वशेष सािाक्तजक आवासको ्वकास 
गरिनेछ। 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध  

गाउुँ, शहि ि एकीकृि बस्िी ्वकासका  लामग िापदण्ड स्हिको गरुुयोजना ियाि 
गिी लाग ुभएको हनेुछ । प्रदेशमभत्र ्वकास गना स्कने नयाुँ शहिहरूको प्हिान 
गिी शहिी ्वकासको काया प्रािम्भ भएको हनेुछन ् । कर्ााली प्रदेशिा कम्िीिा 
दशवटा एकीकृि बस्िी ्वकास भएको हनेुछ । आवास भवनहरूको मनिाार् गिी 
आवास ्वहीनहरूलाई ्वििर् गरिएको हनेुछ । 
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५.४ मसुँिाइ 

१. पषृ्ठभमूि 
कर्ााली प्रदेशको खेिी योग्य जिीनको १५.५ प्रमिशििा िात्र वषैभरि मसुँिाइ सु् वधा 
उपलब्ध छ । ्हिाली ि उच्ि पहाडी भ-ूभाग बढी केही न्यून िात्रािा भए पमन  
मभत्री िधेश िहेको यस प्रदेशिा पिम्पिागि सिह मसुँिाइबाट जम्िा ३० हजाि ३९६ 
हेक्टि जिीनिा िात्र पिम्पिागि मसुँिाइ सेवा उपलब्ध हनुसक्ने देक्तखन्छ भने िप 
६९,५९७ हेक्टि जमिनिा मलफ्ट मसुँिाइ प्रर्ाली िाफा ि मसुँिाइ सेवा उपलब्ध 
गिाउन ुपने देक्तखन्छ । हालका ददनिा पिम्पिागि मसुँिाइ प्रर्ालीको ििाि-सम्भाि 
ििा नयाुँ प्र्वमधिा आधारिि मसुँिाइ प्रर्ालीको िाध्यिबाट मसंक्तिि कृ्ष के्षत्रको 
मबस्िाि हदैु आइिहेको छ । योजना अवमधिा मसुँिाइ हनु बाुँकी खेिी भइिहेका ििा 
खेिीयोग्य जिीनलाई ्हिाली के्षत्रको हकिा ्हउुँ स्कमलन पोखिी, पहाडी भमूिगि 
जलस्रोिको उपयोग ििा सवै स्िानिा वषाािको पानी स्कमलन पोखिी, िूलको पानी 
स्कमलन पोखिी जस्िा वैकक्तल्पक उपायहरू िाफा ि मसुँिाइ सेवा उपलब्ध गिाई कृ्ष 
उत्पादनिा वृ् द्ध गनेिफा  प्रयास केक्तन्रि िहनेछ । 

२. प्रिखु सिस्या 
मसुँिाइ सु् वधा पमुगसकेका खेिी भइिहेका खेिीयोग्य जमिनिा पमन िानव बस्िी 
्वकास हनु िाल्न,ु मनिाार् सम्पन्न भएि सञ् िालनिा आएका आयोजनाहरू पमन 
मनयमिि ििाि संभािको अभाविा जीर्ा हुुँदै जान,ु अपेक्षाकृि ठूला मसुँिाइ 
आयोजनाहरू सिय िै सम्पन्न हनु नसक्न,ु मसुँिाइ प्रर्ालीको व्यवस्िापनिा 
प्रभावकारििा नदेक्तखन,ु वैकक्तल्पक मसुँिाइका सम्भावनाहरूको यिेष्ट उपयोग हनु नसक्न ु
ििा मसुँिाइका लामग पानीको ्कफायिी प्रयोग हनु नसक्न ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्।  

३. िनुौिी ििा अवसि 

आवमयकिा बिोक्तजिका आयोजनाहरू सियिै सम्पन्न हनेु गिी अक्ति बढाउन,ु 
जनसहभामगिा जटुाई सम्पन्न आयोजनाहरूलाई ददगो रूपिा सञ् िालन गनुा, मसुँिाइिा 
नयाुँ प्र्वमधहरूको प्रयोग गनुा, मसुँिाइ सु् वधा पमुगसकेका कृ्ष भमूिलाई खण्डीकिर् 
हनुबाट िोकी अन्य कायािा प्रयोग हनु नददन,ु ठूला मसुँिाइ आयोजना सञ् िालन गनाका 
लामग आवमयक लगानी जटुाउन,ु आयोजनाहरूिा हनु सक्ने जोक्तखिको आ्कमलन गिी 
उपयिु व्यस्िापन गनुा प्रिखु िनुौिीहरू हनु ्।  
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भमूि व्यवस्िापन गनेिफा  िीनै िहका सिकािहरूको ध्यान जान,ु सािु् हक मसुँिाइ 
पद्दमिको बमलयो पिम्पिा िहन,ु दक्ष जनशक्तिको वृ् द्ध हुुँदै जान,ु मसुँिाइका नयाुँ 
प्र्वमधहरू उपलब्ध हुुँदै जान ु ि लगानीका लामग ्वकास साझेदािहरूको रुक्ति बढ्दै 
जान ुअवसिहरू हनु ्। 

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 
ददगो मसुँिाइ व्यवस्िापनबाट कृ्ष उत्पादन ि उत्पादकत्विा वृ् द्ध । 

४.२ लक्ष्य 

कृ्षयोग्य भमूििा वाहै्रिास मसुँिाइ सु् वधा उपलब्ध गिाउने । 

४.३ उद्दमेय 

पिम्पिागि ििा आधमुनक मसुँिाइ प्र्वमधको उपयोग गिी अमधकिि ् कृ्षयोग्य 
भमूििा मसुँिाइ सु् वधा उपलब्ध गिाउन ु। 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. मसुँिाइ 
्वकासको 
नीमि ििा 
गरुुयोजना  
ियाि  
गने । 

क) मसुँिाइ सम्बन्धी ्वद्यिान नीमिहरूिा आवमयक परििाजान गिी 
जनशक्ति ििा साङ्गठमनक क्षििा अमभवृ् द्ध गरिनेछ । 

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

ग) स्िानीय िहबाट सम्भव हनुे मसुँिाइ आयोजनाहरू मनिाार् 
गना स्िानीय िहहरूसुँग सिन्वय गरिनेछ  ।  

ि) कृ्ष उत्पादन ि उत्पादकत्व वृ्द्ध गना सिन्वयात्िक रूपिा 
एकीकृि बाली ििा जल व्यवस्िापनिा जोड ददइनेछ । 

२. मसुँिाइिा 
नयाुँ 
प्र्वमधको 
प्रयोग  
गने । 

क) पानीको स्रोि न्यून हनु े ििा वषैभरि मसुँिाइ उपलब्ध हनु 
नसक्ने के्षत्रिा मसुँिाइ सेवा परु् याउन आकाश े पानी ििा 
्हिपानी स्कमलन, भण्डािर् गनुाका सािै िाल िलैया संिक्षर् 
गिी िोपा, फोहोिाजस्िा मसुँिाइ प्र्वमध सिेि उपयोग 
गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

ख) नदी ्कनाििा िहेका सििि टाि ििा ज्यलुाहरूिा सोलाि 
ििा इलेक्तक्िक पावि जस्िा उपयिु प्र्वमध प्रयोग गिी 
मलफ्ट मसुँिाइ प्रर्ालीको ्वकास गरिनेछ  । 

ग) पहाडी भमूिगि मसुँिाइ प्रर्ालीको ्वकास गिी मसुँिाइ 
सु् वधािा मबस्िाि गरिनछे  । 

ि) अन्िि जलाधाि क्षेत्र पिान्ििर् आयोजनाको सम्भाव्यिा   
खोक्तजनछे । 

३. मसुँिाइ 
प्रर्ालीको 
ददगो 
व्यवस्िापन 
एवि ्ििाि 
सम्भाि 
समुनक्तम िि 
गने। 

क) मसुँिाइ प्रर्ालीलाई ्टकाई िाख् न मनयमिि ििाि सम्भाि ििा 
ददगो व्यवस्िापन ि उपयोग समुनक्तम िि गना उपभोिाहरूलाई 
सहभागी गिाइनेछ । 

ख) पिम्पिागि स्िानीय, सािदुा्यक मसुँिाइ व्यवस्िापन 
प्रर्ालीलाई सदुृढ गने कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनेछ  । 

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

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

नयाुँ प्र्वमधिा आधारिि मसुँिाइ प्रर्ालीको ्वकाससुँगै िप २५ हजाि हेक्टि भमूििा 
भिपदो मसुँिाइ सेवा उपलब्ध हनेुछ । बषैभरि भिपदो मसुँिाइ सु् वधा ३३ प्रमिशि 
मसुँिाइ योग्य भमूििा पगेुको   हनेुछ । प्रदेशको खाद्य सिुक्षाको अवस्िा समुनक्तम िि 
भएको हनेुछ । 

५.५ खानेपानी ििा सिसफाइ 
१. पषृ्ठभमूि 

िानव जीवनको लामग अत्यावमयक सेवािा पने खानेपानी ििा सिसफाइ सेवा िध्ये 
हालसम्ि यस प्रदेशिा आधािभिू खानेपानी सु् वधािा ८६.२ प्रमिशि जनसङ्ख्याको 
पहुुँि पमुगसकेको छ । कर्ााली प्रदेशका सबै क्तजल्ला खलुा ददसाििु िोषर्ा भई 
आधािभिू सिसफाइ सु् वधाको उपयोग गिीिहेका छन ् । नागरिकलाई नेपालको  

सं्वधानले  िौमलक  हकको  रूपिा  व्यवस्िा  गिेको  सेवाहरू समुनक्तम िि गनाको लामग  

खानेपानी ििा सिसफाइ सु् वधा ददगो, भिपदो, पहुुँियोग्य, सवासलुभ हनु जरुिी छ । 
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यसिी ददगो ि भिपदो आधािभिू खानेपानी ििा सिसफाइ सु् वधा परु् याउने िा्ष्ट्रय 
लक्ष्यका सािै ददगो ्वकास लक्ष्य हामसल गना यस प्रदेशले धेिै प्रयास गनुा पने 
देक्तखन्छ ।  

२. प्रिखु सिस्या 
पानीको स्रोिको किीका कािर् शहििा बढदै गिेको जनसङ्ख्याको िागअनसुाि 
पयााप् ि आधािभिू खानेपानी सु् वधा उपलब्ध गिाउन नस्कन,ु ग्रािीर् बस्िीहरूिा 
िहेको आधािभिू खानेपानी सु् वधाको ठूलो िाग पिुा गने गिी पयााप् ि आयोजनाहरू 
मनिाार् हनु नसक्न,ु भौगोमलक ज्टलिा ििा छरिएि िहेका बस्िीका कािर् आधािभिू 
खानेपानी सु् वधा परु् याउन कदठनाइ हनु,ु मनिाार् सम्पन्न आयोजनाहरू पमन उक्तिि 
ििाि सम्भािको अभाविा जीर्ा बन्दै जान,ु न्यून बजेट ्वमनयोजनको कािर् 
आयोजनाको आधाि बषा लक्तम्वन गई आयोजना सम्पन्न गना लािो सिय लाग्न,ु िानव 
बस्िीको मबस्िािसुँगै फोहोिको उक्तिि व्यवस्िापनको अभाव हनु ु प्रिखु सिस्याका 
रूपिा िहेका छन ्। 

३. िनुौिी ििा अवसि 

सीमिि स्रोि साधनबाट सबैलाई स्वच्छ ि सिुक्तक्षि खानेपानीको आपूमिा व्यवस्िा 
मिलाउन,ु खानेपानीको स्रोि बस्िीबाट टाढा हनु,ु धेिै आयोजना सीमिि जनशक्तिबाट 
व्यवस्िापन ििा सञ् िालन गनुा ि  बढ्दो फोहोिहरूको व्यवस्िापन गनुा प्रिखु िनुौिी 
हनु ्। 

खानेपानी ििा सिसफाइिा नागरिकहरूको िेिना अमभवृ् द्ध हनु,ु नयाुँ प्र्वमधको 
्वकासले सेवा उपलब्ध गिाउन सहज हुुँदै जान,ु खानेपानी ििा सिसफाई प्रदेश ि 
स्िानीय िहको प्रािमिकिािा पनुा, ्वकास साझेदािहरूको सहभामगिा िहन ुअवसिका 
रूपिा िहेका छन ्। 

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

स्वच्छ, सलुभ ि सिुक्तक्षि खानेपानी, सफा सगु्िि वािाविर् । 

४.२  लक्ष्य 

आधािभिू खानेपानी ि सिसफाइ सेवा सबै नागरिकहरूलाई उपलब्ध गिाउने । 
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४.३  उद्दमेय 

सवैका लामग आधािभिू खानेपानी सु् वधा उपलब्ध गिाउनकुा सािै बस्िीहरूलाई 
सफा सगु्िि बनाई पूर्ा सिसफाइिफा  अग्रसि बनाउन ु। 

4.4 िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

1. आधािभिू खानेपानी 
सु् वधा उपलब्ध 
गिाउने ।  

क) “एक िि एक धािा” नीमिलाई कावाान्वयन गदै 
सवै गाउुँ-शहि ििा बस्िीिा सङ् ि ि स्िानीय 
िहसुँग सहकाया गिी आधािभिू खानेपानी सु् वधा 
उपलब्ध गिाइनछे । 

ख) खानेपानी सेवा मबस्िािका लामग नयाुँ प्र्वमधहरू 
(वषााको पानी स्कमलन, मलक्तफ्टङ्ग, पहाडी भमूिगि 
बोरिङ्ग) को उपयोग गदै िहुानहरूको संिक्षर् ि 
सिुक्तक्षि पानीको व्यवस्िा गरिनेछ ।  

ग) सञ् िामलि आयोजनाहरू ददगो ि भिपदो बनाउन 
उक्तिि ििाि सम्भािको लामग उपभोिाहरूलाई 
सक्षि बनाइनेछ । 

2. सािदुा्यक 
सहभामगिािा 
सिसफाइलाई 
अमभयानका रूपिा 
सञ् िालन गने । 

क) फोहोिलाई िोहििा परिर्ि गने गिी गाउुँ-शहि 
ििा बस्िीबाट मनस्कने फोहोििैलाहरूको उक्तिि 
व्यवस्िापन गरिनछे । 

ख) पूर्ा सिसफाइलाई अमभयानकै रूपिा सञ् िालन 
गरिनेछ । 

ग) उपयिु प्र्वमधको प्रयोग गिी िलितु्र ििा 
फोहिलाई अगाामनक कृ्ष उत्पादनिा प्रयोग 
गरिनेछ । 

3. िौजदुा खानेपानी 
सेवालाई स्िि वृ्द्ध 
गिी क्रमिक रूपिा 
िध्यि ििा उच्ि 
स्ििको बनाउदै  
लैजाने ।  

ि) ठूला ििा शहिी खानेपानी आयोजनाहरूिा पानी 
प्रशोधन प्रर्ालीको मनिाार् गरिनेछ । 

ङ) खानेपानी सिुक्षा योजनालाई आयोजनाको अमभन् न 
अङ्गको रूपिा मलई खानेपानी गरु्स्िि समुनक्तम िि 
गरिनेछ । 
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५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

योजनाको अन्त्यसम्ििा ९५ प्रमिशि जनसङ्ख्यालाई आधािभिू खानेपानीको सु् वधा 
पगेुको हनेुछ । पूर्ा सिसफाइका कायाक्रिहरूले मनिन्िििा पाई सधुारिएको 
सिसफाइ सु् वधा प्राप् ि गने परिवाि ८५ प्रमिशि पगेुको हनेुछ । शहिी फोहोिहरूको 
उक्तिि व्यवस्िापन भएको हनेुछ ।  

५.६ सूिना ििा सञ् िाि प्र्वमध 

१. पषृ्ठभमूि 

नेपालको सं्वधानले सूिनाको हकलाई िौमलक हकको रूपिा अङ्गीकाि गिेको छ । 
सूिना ििा सञ् िािको िित्कारिक ्वकास भएको सन्दभािा कर्ाालीबासीको पहुुँि 
मबस्िाि हुुँदै गए पमन अपयााप् ि छ । कर्ााली सिृ् द्धको उत्प्रिेकको रूपिा िहेको 
सूिना ििा सञ् िाि प्र्वमध के्षत्रलाई ियााददि, व्यावसा्यक, सक्षि ि सबल बनाई 
्वकास गना आवमयक छ । सूिना प्र्वमधको िहत्त्वलाई आत्िसाि गदै प्रदेश 
सिकािले मडक्तजटल कर्ाालीको अवधािर्ालाई अगामड सािेकोले यसलाई िूिारूप ददन ु
जरुिी छ । 

२.  प्रिखु सिस्या 
सूिना ििा सञ् िाि प्र्वमधिा न्यून पहुुँि हनु,ु दक्ष जनशक्तिको अभाव िहन,ु कमिपय 
सूिनाहरू ि्यगि रूपिा सम्प्रषेर् नहनु,ु आि नागरिकलाई सूिना प्र्वमधको 
िहत्त्ववोध गिाउन नस्कन,ु आवमयकिा अनसुाि ि्या्कम ििा सूिनाहरू अद्यावमधक 
नहनु,ु दूिसञ् िाि सेवाको पयााप् ि िात्रािा ्वकास ि मबस्िाि हनु नसक्न ु िखु्य 
सिस्याहरू हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अवसि 

प्रकाक्तशि ििा प्रसारिि सिािािहरूलाई ि्यिा आधारिि, ियााददि ि ्वम वसनीय 
बनाउन,ु रिू रूपिा ्वकमसि हुुँदै गिेका न्वनिि प्र्वमधहरूलाई उपयोग गनुा, 
सािाक्तजक सञ् जालहरूको बढ्दो दरुूपयोगलाई मनयन्त्रर् गनुा, हलुाक सेवालाई सिय 
सापेक्तक्षि बनाउन ुप्रिखु िनुौिी हनु ्। 
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मडक्तजटल प्रदेश बनाउने प्रदेश सिकािको प्रमिवद्धिा िहन,ु िोबाइल प्रयोगकिााको 
सङ्ख्या िलुनात्िक ्हसाबले बढ्न,ु सूिना प्र्वमधको के्षत्रिा मनजी के्षत्रको लगानी 
बढ्दै जान,ु सूिना ििा सञ् िाि प्र्वमधको प्रयोगिा यवुा वगा आक्षाि हनु ु ि 
िोजगािीका अवसिहरू मसजाना हनु ुप्रिखु अवसिहरू हनु।् 

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

सूिना ििा सञ् िाि प्र्वमधयिु कर्ााली । 

४.२  लक्ष्य 

नागरिकको सूिना ििा सञ् िाि प्र्वमधिा पहुुँि अमभवृ् द्ध गने ।  

४.३  उद्दमेय 

नागरिकको सूिना ििा सञ् िाि प्र्वमधिा पहुुँि मबस्िाि गिी मडक्तजटल कर्ाालीको 
मनिाार् गनुा ।  

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. मडक्तजटल  कर्ााली प्रदेश 
मनिाार् गने । 

क) मडक्तजटल प्रदेश मनिाार्को प्रमिवद्धिालाइा 
व्यवहाििा उिाना काननुी एवि ् नीमिगि 
व्यवस्िा गरिनछे ।   

ख) मडक्तजटल प्रदेशका लामग आवमयक पने डाटा 
सेन्टि, अनसुन्धान केन्र ि मडक्तजटल ग्राि 

स्हिका पूवााधािहरूको ्वकास गरिनेछ ।  
ग) आधमुनक प्र्वमधहरूको उच्ििि ् प्रयोग गिी 

मडक्तजटल प्रदेश कायाक्रिलाई प्रभावकािी रूपिा 
कायाान्वयन गरिनेछ । 

२. सूिना ििा आि सञ् िाि 
प्र्वमधको व्यवस्िापन, 

मनयिन ििा अनगुिन 
गने । 

क) सूिना प्र्वमध ििा आि सञ् िाि प्रमिष्ठान 
स्िापना गरिनेछ ।   

ख) सूिना ििा आि सञ् िाि प्र्वमधको अनगुिन ि 
मनयिनको संस्िागि व्यवस्िा मिलाइनछे । 
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िर्नीमि कायानीमि 

ग) सूिना ििा सञ् िाि के्षत्रलाई आधमुनकीकिर् 
गरिनकुा सािै प्रदेशस्िििा सिुक्तक्षि ि सलुभ 
छपाइको व्यवस्िा गरिनछे । 

३. सूिना ििा सञ् िाि 
पूवााधािको ्वकास ि 
मबस्िाि गने । 

क) सूिना ििा सञ् िािको पहुुँि मबस्िाि गना 
आवमयक पने टावि मनिाार्, अक्तप्टकल 
फाइवि मबस्िाि गिी गरु्स्ििीय सञ् िाि ििा 
इन्टिनेट सेवा मबस्िाि गरिनछे ।   

ख) इन्टिनेट सेवािा नागरिकको सलुभ पहुुँि 
स्िा्पि गरिनेछ ।  

ग) सिकािी कायाालयहरूिा आवमयक, सिुक्तक्षि ि 
भिपदो मडक्तजटल प्र्वमध ििा उपकिर्हरूको 
व्यवस्िापन गरिनछे । 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

योजनाको अन्त्यसम्ििा कर्ााली प्रदेशका सवै स्िानीय िहिा िेमडयो, टेमलमभजन, 

िोबाइल ििा इन्टिनेट सेवाको ्वकास ििा मबस्िाि भएको हनेुछ । सूिना प्र्वमध 
ििा आि सञ् िाि प्रमिष्ठान स्िापना भएको हनेुछ । डाटा सेन्टि, अनसुन्धान केन्र ि 
मडक्तजटल ग्राि स्िापना भएका हनेुछन ्। कर्ााली प्रदेशिा प्रदेश छापाखानाको स्िापना 
हनुकुा सािै कर्ााली प्रदेश मडक्तजटल प्रदेशको रूपिा ्वकास भएको हनेुछ । 
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पूवााधाि के्षत्रका कायाक्रिहरू 

५.१ यािायाि पूवााधाि 

५.१.१ सडक  

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ प्रदेश यािायाि गरुुयोजना 
िजुािा  

२०७५।०७६ 

२०८०।०८१ 
25 लाख प्रदेश यािायाि गरुुयोजना स्वीकृि भई कायाान्वयन भएको हनुेछ। 

२ सखेुि-्हल्सा रिु िागा २०७५।०७६ 

२०८०।०८१ 
3 अबा प्रािक्तम्भक सम्भाव्यिा अध्ययनको आधाििा सङ् िीय सिकािसुँग 

सिन्वय गिी पिम्पिागि कर्ााली िेशि िागालाइा कूल लागि 64 
अबा प्रािक्तम्भक अनिुान भएको सखेुि–्हल्सा रिु िागाको मनिाार् 
काया शरुु भएको हनुछे ।  

३ भेिी करिडोि सडक  २०७५।०७६ 

२०८०।०८१ 
- सङ् िीय सिकािसुँगको सिन्वयिा सडक पलुहरू स्हि मनिाार् 

काया सम्पन्न भएको हनुेछ ।  
४ िध्यपहाडी ि िदन 

भण्डािी िाजिागा 
२०७५।०७६ 

२०८०।०८१ 
- सङ् िीय सिकािसुँगको सिन्वयिा प्रदेश खण्डिा पने िध्यपहाडी ि 

िदन भण्डािी िाजिागाको मनिाार् ि स्ििोन्नमि भएको हनुेछ । 
५ ्हिाली सडक २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ अबा ्हल्सा-मसिकोट-िािा-जमु्ला-डोल्पा-िसु्िाङ जोड्न े ्हिाली सडकको 

ियाक खलेुको हनुेछ । 
६ प्रदेश िाजधानीबाट क्तजल्ला 

सदििकुाि जोड्ने सडक 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1.5 अबा गिगढी-मसिकोट सडक मनिाार् ििा वालवुासंग्रही-सल्यान खलङ्गा ि 

सल्लीबजाि-रुकुि िमुसकोट सडक स्ििोन् नमि भएको हनुेछ । 
७ स्िानीय िहका केन्र 

जोड्ने सडक  
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1.5 अबा िर्नैमिक िहत्त्वका सडक अन्िगाि स्िानीय िहको केन्र नजोमडएका १९ 

स्िानीय िहका केन्रसम्ि सडक पगुकेो हनुेछ (हेन ुाहोस ्अनसूुिी-13) । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा सिामि) 

कूल अनिुामनि 
लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

८ अन्िि प्रदेश सडक २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
2 अबा सङ् ि ि प्रदेशको सिन्वयिा कोहलपिु-सखेुि, िेलपानी-भिुीगाउ, 

वीिेन्रनगि- क्तिसापानी, कोटवाडा-िािािोशन, कुइन-ेिौकुन-े
जंगलिाट-िाििाट, कवाडी-खगालगाउुँ, डोल्पा-िसु्िाङ, सखेुि-
कामलिाटी-िलु्सीपिु, सल्यान-दाङ, बाजिुा-िाुँजाकोट-अदानिलुी-
सकेगाड लगायिका सडकहरू मनिाार् काया भइिहेको हनुेछ । 
मनकुञ् ज ििा जङ्गल क्षते्रिा आकाशे पलु मनिाार्का लामग 
सम्भाव्यिा अध्ययन भएको हनुेछ । 

९ अन्ििदेशीय सडक २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
२ अबा मसिकोट-्हल्सा सडक, िानेपेिे-मलिी-जाुँग-मिव्वि सीिा सडक, 

खापुानाि-दोजाि-च्वाुँ खोला सडक, ्पप्लाङ-नेप्का-टाुँक्या सडक, 
दैलेख-िहाव-ुगिगढी-नाक्च्यालाग्ना सडक ि दनैु-धो िोरिम्ला 
सडकहरूको ियाक खोल्ने काया शरुु भएको हनुछे ।  

१० सडकको ििाि सम्भाि, 
स्ििोन्नमि ि नयाुँ मनिाार् 
कायाक्रि  

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
5 अबा सडक गरुुयोजनाअनसुाि सडकको ििाि सम्भाि, स्ििोन्नमि ि नयाुँ 

मनिाार् भएको हनुछे । 

११ प्रदेश िहत्त्वका सडक 
आयोजना 

२०७५।०७६ 

२०८०।०८१ 
12 अबा प्रदेश िहत्त्वका सडकको रूपिा अन्िि क्तजल्ला ि अन्िि 

पामलकालाई जोड् ने सडक ििा पलु मनिाार् भएका हनुेछन ्(हेनुाहोस ्
अनसूुिी-13) । 

१२ प्रदेश िाजधानी सडक २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1 अबा प्रदेश िाजधानी के्षत्र मभत्रका शहिी सडकहरूको स्ििोन् नमि भएको 

हनुेछ (हेनुाहोस ्अनसूुिी-13) । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा सिामि) 

कूल अनिुामनि 
लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१३ जनिा सडक कायाक्रि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
3 अबा मनवाािन के्षत्रलाई आधाि बनाएि मनिाार् सरुु भएका जनिा सडक 

ििा एक मनवाािन- एक सडक/पलु मनिाार् भएका हनुछेन ्(हेनुाहोस ्
अनसूुिी-13) । 

१4 सडक पलु मनिाार् ्वशेष 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
2 अबा सङ् िीय सिकािसुँगको सिन्वयिा प्रदेश िहत्त्वका सडक ििा 

सङ् ि िािहिका सडकहरूको सम्भाव्यिा अध्ययनका आधाििा 
्वमभन् न ३० वटा सडक पलु मनिाार् भएका हनुेछन ्। 

१5 िाजधानी िक्रपि सडक 
मनिाार् 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1 अबा प्रदेश िहत्त्वको सडकका रूपिा िाजधानी वीिेन्रनगििा एक 

िक्रपि सडक मनिाार् काया सम्पन्न भएको हनुेछ ।  
१6 झोलङु्गे पलु मनिाार् २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० किोड दगुाि के्षत्रका आवमयक स्िानहरूिा झोलङु्गे पलु मनिाार् भएका 

हनुेछन ्।  

५.१.२ हवाई यािायाि 

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कुल अनिुामनि 

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ सखेुि ्विान स्िलको मबस्िाि 
ििा स्ििोन्नमि  

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
2 अबा सखेुि ्विानस्िलको धावन िागा मबस्िाि गिी ठूला ्विान 

अवििर् गना सक्ने ििा िात्रीकालीन अवििर् पमन हनु सक्न े
भएको हनुेछ । 

२ ्हिाली अन्ििाा्ष्ट्रय 
्विानस्िलको  सम्भाव्यिा 
अध्ययन  

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड ्हिाली अन्ििाा्ष्ट्रय ्विानस्िलको सभाव्यिा अध्ययन गरिएको  

हनुेछ । सािै हवाइ िैदान नभएका क्तजल्लाहरूिा ्विान स्िल 
मनिाार्का लामग सम्भाव्यिा अध्ययन भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा सिामि) 

कुल अनिुामनि 
लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

३ जीर्ा अवस्िािा िहेका 
्विानस्िलहरूको स्ििोन्निी  

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
३० किोड सङ् िको सिन्वयिा प्रदेशमभत्रका जीर्ा अवस्िािा िहेका साि 

वटा ्विानस्िलहरूको ििाि संभािको लागि क्तस्टिेट ियाि 
गिी स्ििोन् नमि भएको हनुेछ ि कालीकोटको सनुििाली 
्विानस्िल सञ् िालनिा आएको हनुेछ । 

४ कर्ााली हवाइा सेवा सञ् िालन 
सम्बन्धी काननु िजुािा 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– कर्ााली हवाइ सेवा सञ् िालनसम्बन्धी काननु िजुािा भएको  

हनुेछ ।  

५ प्रदेश िाजधानीबाट मनयमिि 
उडानको व्यवस्िा  

२०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
1 किोड जहाज सञ् िालक कम्पनीहरूसुँग सिन्वय गिी प्रदेश िाजधानी 

सखेुिबाट सङ् िीय िाजधानी, अन्य प्रदेश ििा प्रदेश मभत्रका 
सबै क्तजल्लािा मनयमिि उडानको व्यवस्िा भएको हनुछे । 

६ हेमलप्याड मनिाार् २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१2 किोड आवमयक स्िानहरूको प्हिान गिी सबै वडािा हेमलप्याड 

मनिाार् भएको हनुछे । 

५.१.३ जलिागा 
क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ जल यािायािसम्बन्धी नीमि 
ििा काननुको िजुािा 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

– जल यािायाि सम्बन्धी नीमि ििा काननु िजुािा भएको हनुेछ । 

२ जल यािायािसम्बन्धी 
संभाब्यिा अध्ययन 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५० लाख सङ् िीय सिकािसुँग सिन्वय गिी कर्ााली¸ भेिी¸ मिला ि ्हिा 
नदीिा जलिागाको सम्भाव्यिा अध्ययन भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

३ जल यािायािको पूवााधाि 
्वकास 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५ किोड पयाटकीय रूपिा ्हल्सा-िमु्कोट, िमु्कोट-क्तिसापानी, िगु ुकिान-
दोिखु ि डोल्पा दनैुदेक्तख कुइनेसम्िको जल यािायािको 
आवमयक पूवााधािहरू मनिाार् काया सरुु भएको हनुछे । 

४ जल यािायाि सञ् िालन  २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५ किोड सावाजमनक-मनजी साझेदािीिा जल यािायाि सञ् िालन भएको 
हनुेछ । 

५.१.४ ्वद्यिुीय िेलिागा, िज्जिुागा ि केवलकाि  

क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा सिामि) 

कूल अनिुामनि 
लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ ्वद्यिुीय यािायाि प्रर्ालीको 
संभाब्यिा अध्ययन  

२०७६।०७७ 

२०७९।०८० 
१ किोड िेलिागा, िज्ज ुिागा ििा केवलकाि जस्िा ्वद्यिुीय यािायाि 

प्रर्ालीको सिग्रिा सम्भाव्यिा अध्ययन भएको  हनेुछ । 
२ ्वद्यिुीय िेलिागा, िज्जिुागा ि 

केवलकाि सम्बन्धी काननु िजुािा  
२०७६।०७७ 

२०७९।०८० 
– ्वद्यिुीय िेलिागा, िज्जिुागा ि केवलकाि सम्बन्धी काननु 

िजुािा भएको हनुेछ । 
३ ्वद्यिुीय िेलिागा, िज्जिुागा ि 

केवलकािको संस्िागि ्वकास  
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड ्हि (्हिाल-ििाई) ्वद्यिुीय िेलिागा, िज्जिुागा ि 

केवलकािको सावाजमनक–मनजी साझेदािीिा मनिाार् गने 
वािाविर् मसजाना भएको हनुछे । 

४ िािा–ििुााटप िञु्जिागा २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1 अबा मनजी के्षत्रसुँगको सहकायािा िािा–ििुााटप िञ् जिुागा 

मनिाार् काया प्रािम्भ भएको हनुेछ । 
५ वीिेन्रनगि-मसद्धपाइला 

केवलकाि 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1 अबा मनजी के्षत्रसुँगको सहकायािा वीिेन्रनगि–मसद्धपाइला 

केवलकाि मनिाार् काया प्रािम्भ भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा सिामि) 

कूल अनिुामनि 
लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

6 मसद्धपाइला-िहाब-ुहाउिी-िलुी-
िंखेली-िाििोि-मसिकोट 
केवलकाि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1 किोड मनजी क्षेत्रसुँगको सहकायािा मसद्धपाइला-िहाब-ुहाउिी-

िलुी-िंखेली-िाििोि-मसिकोटसम्ि सबभन्दा लािो 
केवलकािको सम्भाव्य अध्ययन भएको हनुेछ । सािै ग्रडे 
्हिालयन िेल खण्डिा मलिीदेक्तख िसु्िाङसम्ि सञ् िालन 
हनुे केवलकािको सम्भाव्यिा अध्ययन भएको हनुेछ । 

7 िान्ि-कोटबाडा केवलकाि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1 किोड िान्ि-कोटबाडा केवलकािको सम्भाव्यिा अध्ययन भएको 

हनुेछ । 

५.१.५ यािायाि व्यवस्िापन  

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ यािायाि व्यवस्िापन सम्बन्धी 
काननु ि सडक िापदण्ड 
िजुािा 

२०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
– यािायाि व्यवस्िापन ि ्वद्यिुीय सवािी साधन 

प्रयोगलाई प्रािमिकिा ददन े गिी काननु ििा सडक 
िापदण्ड िजुािा भएको हनुेछ । 

२ यािायाि सिुक्षा ििा सिेिना 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०७९।०८० 
१ किोड सवािी दिुाटनालाई न्यूनीकिर् गना यािायाि सिुक्षा 

सिेिना कायाक्रि सञ् िालन गनुाका सािै आवमयक 
आधमुनक प्र्वमधको जडान भएको हनुेछ । 

३ सवािी साधन पिीक्षर् 
कायाालय स्िापना 

२०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
२ किोड प्रदेश िाजधानीिा सवािी साधन पिीक्षर्को लामग 

आवमयक व्यवस्िा भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

4 सावाजमनक यािायाि सञ् िालन २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
15 किोड स्िानीय िह वा मनजी के्षत्रसुँगको साझेदािीिा िाजधानी 

वीिेन्रनगि ििा प्रदेश मभत्र सञ् िालन हनुे सावाजमनक 
यािायािको सञ् िालन ििा व्यवस्िापन भएको हनुेछ । 

5 ्वद्यिुीय सवािी साधन िाक्तजाङ्ग 
स्टेशन स्िापना 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
2 किोड ्वद्यिुीय सवािी साधन िाक्तजाङ्ग स्टेशन स्िापना भएको 

हनुेछ ।  

6 सवािी िालक अनिुमि-पत्र 
जाुँिपासका लामग िायल 
स्िलको मनिाार् 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड मनजी के्षत्रसुँगको सहकायािा वीिेन्रनगि ििा जमु्लािा 

िा्ष्ट्रय िापदण्ड अनसुािको िायल स्िलको मनिाार् काया 
सम्पन्न भएको हनुेछ ।  

५.२ ऊजाा 
५.२.१ जल्वद्यिु  

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ जल्वद्यिु सम्बन्धी ऐन िजुािा  २०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
– जल्वद्यिु सम्बन्धी ऐन िजुािा भई कायाान्वयनिा आएको हनुेछ । 

२ एकीकृि जलस्रोि ििा ऊजाा 
्वकास िर्नीमि िजुािा 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
२५ लाख प्रदेश स्ििीय एकीकृि जलस्रोि ििा ऊजाा ्वकास िर्नीमि िजुािा 

भएको हनुेछ ।  
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

३ जल्वद्यिुको सम्भाव्यिा 
अध्ययन ििा वािाविर्ीय 
प्रभाव िूल्याङ् कन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
10 
किोड 

प्रदेशमभत्र सिग्र जल्वद्यिुको उत्पादन सम्भाव्यिा अध्ययन ििा 
वािाविर्ीय प्रभाव िूल्याङ् कन भएका हनुेछन ्। 

4 कर्ाालीको पानी–जनिाको 
लगानी  

२०७५।०७६ 

२०८०।०८१ 
7 अबा ्वद्यिु खरिद सम्झौिा भई मनिाार्िा िहेका जल्वद्यिु 

आयोजनाहरूलाइा सियिै सम्पन् न गना स्िानीय िह¸ मनजी क्षेत्र¸ 
स्िानीय नागरिक ििा गैिआवासीय नेपालीको लगानी जटुाइएको 
हनुेछ (हेनुाहोस ्अनसूुिी-14) ।  

5 प्रदेश ििा क्तजल्ला ऊजाा 
सिन्वय समिमि गठन 

२०७6।०७7 

२०८०।०८१ 
१ किोड प्रदेशिा प्रदेशस्ििीय ि क्तजल्लािा क्तजल्ला स्ििीय ऊजाा सिन्वय समिमि 

गठन गिी आयोजना िजुािा, अनगुिन ििा िूल्याङ् कन भएको हनुेछ। 
6 कर्ााली उज्यालो कायाक्रि २०७५।०७६ 

२०८०।०८१ 
२ अबा ्वद्यिुको पहुुँि नभएका गाउुँबस्िीिा वैकक्तल्पक ऊजाा प्रवद्धान 

केन्रसुँग सिन्वय गिी ्वद्यिुीकिर् गना कर्ााली उज्यालो कायाक्रि 
सञ् िालन भएको हनुेछ । 

7 िा्ष्ट्रय प्रसािर् लाइनको 
मबस्िाि 

२०७५।०७६ 

२०८०।०८१ 
–  सङ् िीय सिकािसुँग सिन्वय गिी वाफीकोट-नलमसंहगाड-फुकोट, 

दोधािा-वेिन-फुकोट, कोहलपिु-नलमसहगाड 400 केभी िा्ष्ट्रय 
प्रसािर् लाइनको मबस्िाि काया भइिहेको हनुेछ । 

 सङ् िीय सिकािसुँग सिन्वय गिी कोहलपिु-सखेुि-दैलेख-जमु्ला 
132 केभी िा्ष्ट्रय प्रसािर् लाइनको मबस्िाि भएको हनुछे । 

 सङ् िीय सिकािसुँग सिन्वय गिी कोहलपिु-सखेुि, सखेुि-दैलेख, 
िाििाट-जाजिकोट, िलु्सीपिु- सल्यान, सल्यान-रुकुि, दलु्ल-ु
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

कामलकोट, कुद-ुडोल्पा, दैलेख-जमु्ला, नाग्ि-गिगढी ि गिगढी-
हमु्ला 33 केभी िा्ष्ट्रय प्रसािर् लाइनको मबस्िाि भएको हनुेछ।  

8 भेिी–बबई डाइभसान जल्वद्यिु 
आयोजना सखेुि   

२०७५।०७६ 

२०८०।०८१ 
२ अबा सङ् िीय सिकािसुँग सिन्वय गिी ४६ िेगावाट क्षििाको जल्वद्यिु 

आयोजना सह लगानीिा मनिाार् भएको हनुेछ । सािै उि 
आयोजनाको क्तशििा ९ िेगावाट जल्वद्यिु आयोजना प्रदेशको 
िािहििा मनिाार् भएको हनुछे । 

9 जगदलु्ला जल्वद्यिु आयोजना 
डोल्पा  

२०७५।०७६ 

२०८०।०८१ 
– सङ् िीय सिकािसुँग सिन्वय गिी १०६ िेगावाट क्षििाको 

जल्वद्यिु आयोजनाको मनिाार् काया प्रािम्भ भएको  हनुछे । 
१0 नलमसंहगाड जलाशययिु 

जल्वद्यिु आयोजना जाजिकोट 
२०७५।०७६ 

२०८०।०८१ 
– सङ् िीय सिकािसुँग सिन्वय गिी ४१० िेगावाट क्षििाको 

जल्वद्यिु आयोजनाको मनिाार् काया प्रािम्भ भएको  हनुछे । 
१1 बेिन कर्ााली जल ्वद्यिु 

आयोजना सखेुि  
२०७५।०७६ 

२०८०।०८१ 
– सङ् िीय सिकािसुँग सिन्वय गिी ६८८ िेगावाट क्षििाको 

जल्वद्यिु आयोजनाको मनिाार् काया प्रािम्भ भएको  हनुछे । 

१2 फुकोट कर्ााली जल ्वद्यिु 
आयोजना कामलकोट 

२०७५।०७६ 

२०८०।०८१ 
– सङ् िीय सिकािसुँग सिन्वय गिी ४२६ िेगावाट क्षििाको 

जल्वद्यिु आयोजनाको मनिाार् काया प्रािम्भ भएको  हनुछे । 

13 िामिल्लो कर्ााली जल्वद्यिु 
आयोजना दैलेख 

२०७५।०७६ 

२०८०।०८१ 
– सङ् िीय सिकािसुँग सिन्वय गिी ९०० िेगावाट क्षििाको 

जल्वद्यिु आयोजना मनिाार् काया प्रािम्भ भएको हनुेछ ।  
14 ्वजलुीको भमूिगि प्रशािर्को 

लामग अध्ययन 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड प्रदेश िाजधानी सखेुि लगायिका शहि बजाििा ्वजलुीको िािलाइा 

भमूिगि रूपिा व्यवस्िापन गने कायाको शरुुवाि भएको हनुेछ । 
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५.२.२ वैकक्तल्पक ऊजाा 
क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ वैकक्तल्पक ऊजाा ्वशषे 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१० किोड ऊजााको भिपदो स्रोिको रूपिा वैकक्तल्पक ऊजााको उपयोगलाई 
लि ु ििा ििेल ु उद्योग, कृ्ष, अस्पिाल, ्वद्यालय, पयाटकीय 
स्िलिा मबस्िाि भएको हनुछे ।  

२ वैकक्तल्पक ऊजाा आयोजना 
सम्बन्धी व्यवस्िा 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

– वैकक्तल्पक ऊजाा आयोजनाको सभे, लाइसेन्स ििा ददगो 
सञ् िालनका लामग आवमयक व्यवस्िा भएको हनुेछ ।  

३ सोलाि मिमनमग्रड जडान 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१० किोड ्हिाली क्तजल्लािा सोलाि मिमनमग्रडको अध्ययन गिी मनिाार् काया 

शरुु भएको हनुछे। 

४ वायोग्याुँस प्लान्ट जडान 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५ किोड ्वमभन् न क्तजल्लािा वायोग्याुँस प्लान्ट जडानको लामग   मनिाार् 

काया शरुु भएको हनुछे। 

५ वाय ुऊजाा सम्बन्धी 
अध्ययन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– प्रदेशको सम्भा्वि स्िानको प्हिान गिी वाय ु ऊजााको 

सम्भाव्यिा अध्ययन भएको हनुेछ । 

६ िािोपानी वाय ुसोलाि ऊजाा 
मिनी मग्रड प्रर्ाली जमु्ला 

२०७५।०७६ 

२०८०।०८१ 
– सङ् िीय सिकािसुँग सिन्वय गिी िािोपानीिा १ िेगावाट वाय ु

सोलाि ऊजाा मिनी मग्रड प्रर्ाली मनिाार् भएको हनुेछ ।  
७ िाजधानी वैकक्तल्पक  ऊजाा 

कायाक्रि 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
७५ किोड प्रदेश िाजधानी वीिेन्र नगििा सडक बत्ती ििा सावाजमनक 

स्िलहरूिा सिेि मनयमिि ्वद्यिु आपूमिाका लामग ५ िेगावाट 
क्षििाको सोलाि ्वद्यिु उत्पादन प्लाण्ट जडान भएको हनेुछ । 

८ ्वद्यिुीय िलुो मबस्िाि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1 किोड ्वद्यिुको पहुुँि भएका स्िानहरूिा स्वच्छ ऊजाा िाफा ि LGP 

्वस्िापन गने काया शरुु भएको हनुेछ । 
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५.३ गाउुँ-शहि, बस्िी ्वकास  

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ व्यवक्तस्िि शहि ििा बस्िी 
्वकास सम्बन्धी आवमयक 
िापदण्ड मनिाार् 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– व्यवक्तस्िि शहि ििा बस्िी ्वकास िापदण्ड मनिाार् गिी सिुक्तक्षि 

एकीकृि बस्िी ्वकास कायाक्रि परियोजनाको रूपिा सञ् िालन 
भएको हनुेछ । 

२ िन्त्रालय भवन मनिाार् 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० किोड सङ् िीय सिकािसुँगको सिन्वयिा जग्गा प्रामि भइा सबै 

िन्त्रालयस्हि योजना आयोगको एकीकृि भवन मनिाार् काया शरुु 
भएको हनुेछ । 

३ प्रदेश िाजधानी स्िाटा शहि 
मनिाार् 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
४० किोड सङ् िीय सिकािसुँगको सिन्वयिा वीिेन्रनगििा स्िाटा िाजधानी 

शहि मनिाार् काया शरुु भएको हनुेछ । 
४ खस सांस्कृमिक प्हिानको 

शहि 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
२० किोड सङ् िीय सिकािसुँगको सिन्वयिा जमु्ला ि दलु्लूिा खस आया 

सांस्कृमिक प्हिानको शहि ्वकास भएको हनुछे । 
५ िध्य पहाडी शहि ्वकास 

कायाक्रि 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– सङ् िीय सिकािसुँगको सिन्वयिा िौिजहािी ि िाकििा नयाुँ शहि 

मनिाार् काया प्रािम्भ भएको हनुेछ ।  
६ आमिाक केन्र शहि ्वकास 

कायाक्रि 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० किोड सा्वकका क्तजल्ला सदििकुािहरू आमिाक–व्यापारिक केन्र 

शहिको रूपिा ्वकास भएको हनुेछ ।  
७ नयाुँ साना शहिको ्वकास 

कायाक्रि 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ अबा स्िानीय िहका केन्रलाइा नयाुँ साना शहिको रूपिा ्वकास गने 

गिी काया प्रािम्भ भएको हनुछे । 
८ सिुक्तक्षि एकीकृि बस्िी 

्वकास कायाक्रि 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
3 अबा सङ् ि ि स्िानीय िहको सिन्वयिा २०० सिुक्तक्षि एकीकृि बस्िी 

्वकासको स्िान छनौट भइ काया प्रािम्भ भएको हनुेछ ।  



107 

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

९ स्िाटा मभलेज मनिाार् २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1.5 अबा पयाटनलाइा केन्रिा िाखी हमु्लाको न्यािी ि िगुकुो ििुाा टपिा 

स्िाटा मभलेज मनिाार् भएको हनुेछ ।   
१० जनिा आवास कायाक्रि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ अबा सङ् िीय सिकािसुँग सिन्वय गिी ्वपन्न, ििवाि ्व्हन ि दमलि 

सिदुायका लामग ३००० वटा आवास गहृ मनिाार् भएको हनुेछ । 

११ िािा गृ् िकालीन सदन २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१० किोड िािा क्षेत्रिा सभाहल, सेमिनाि कक्ष ि आवास गहृ स्हिको 

गृ् िकालीन सदन मनिाार् भएको हनुेछ । 
१२ कर्ााली सदन, काठिाडौ २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
२५ किोड केन्रीय िाजधानी काठिाडौिा  सेमिनाि कक्ष, पसु्िकालय ि आवास 

गहृ स्हिको बहउुदे्दशीय कर्ााली सदन मनिाार् भएको हनुेछ । 

१३ आन्िरिक बसाइुँसिाइको 
व्यवस्िापन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– प्रदेश मभत्रका ठूला शहि,  िध्यि शहि ि गाउुँहरूको सिुक्तक्षि 

एकीकृि बस्िी ्वकास भएको हनुेछ । 

१४ 
भमूिहीन ििा लोपोन्िखु 
सिदुायको सिुक्तक्षि बस्िी 
व्यवस्िापन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० किोड भमूिहीन ििा लोपोन्िखु सिदुायको सिुक्तक्षि बस्िी व्यवस्िापन 

गनुाका सािै दैलेख ि सखेििा िाउट या िमु्िी के्षत्र मनिाार् भएको 
हनुेछ ।  

५.४ मसुँिाइ 

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ मसुँिाइ ्वकास 
गरुुयोजना िजुािा 

२०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
५० लाख कृ्ष उत्पादनलाइा बढाउन प्रदेश मसुँिाइ ्वकास गरुुयोजना िजुािा 

भएको  हनुेछ । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

२ एकीकृि बाली ििा 
जल ब्यवस्िापन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– एकीकृि बाली ििा जल ब्यवस्िापनको िापदण्ड ियाि भएको  

हनुेछ । 

३ सिह मसुँिाइ 
आयोजना 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
2 अबा ्वद्यिान अवस्िािा िप ३५०० हेक्टि (70,000 िोपनी) 

कृ्षयोग्य जमिनिा मसुँिाइ सु् वधा पगेुको हनुेछ । 

४ नयाुँ प्र्वमधिा 
आधारिि मसुँिाइ 
आयोजना  

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
3 अबा सोलाि पम्प, मलफ्ट मसुँिाइ¸ फोहिा मसुँिाई¸ िोपा मसुँिाइ, पानी 

सङ् कलन पोखिी मनिाार् लगायिका प्र्वमधवाट िप ४००० हेक्टि 
(80,000 िोपनी) कृ्षयोग्य जमिनिा मसुँिाइ सु् वधा पगेुको  
हनुेछ । 

५ सञ् िामलि नहिहरूको 
ििाि सम्भाि ििा 
पनुास्िापना 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
४० किोड पिम्पिागि ििा मनिाार् सम्पन्न भई ििाि सम्भाि गनुापने 

आयोजनाहरूको प्हिान गिी सम्बक्तन्धि उपभोिाहरूको 
सहभामगिािा नहिहरू ििाि सम्भाि भई सिुारु भएका हनुेछन ्। 

६ वृहि बह–ुउद्देमयीय 
जलस्रोि आयोजना 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० किोड ठूला फाुँट, सेिा ि क्तजउलाहरूिा कक्तम्ििा 10 वटा वृहि वह-ु

उद्देमयीय जलस्रोि आयोजनाहरूको सम्भाव्यिा अध्ययन गिी मनिाार् 
काया शरुु भएको हनुछे । 

७ जोक्तखियिु खेिवािी 
संिक्षर् कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
८० किोड जोक्तखियिु खेिवािीको प्हिान गिी प्रािमिकिाका आधाििा 

संिक्षर् भएको हनुेछ । 

८ ठूला ििा िझौला 
नदी मनयन्त्रर् 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
४० किोड हमु्ला कर्ााली, िगु ु कर्ााली, सानी भेिी¸ ठुली भेिी, मिला¸ ्हिा¸ 

लोहिे ि शािदा लगायिका नदीहरूको मनयन्त्रर्का लामग आवमयक 
स्िानिा िटबन्ध भएको हनुछे । 
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५.५ खानेपानी ििा सिसफाई 

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि  

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ खानेपानी आयोजना 
मनिाार् 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
2 अबा एक िि-एक धािा कायाक्रि िाफा ि 4०० खानेपानी आयोजनाहरू 

मनिाार् सम्पन्न गिी िप आधािभिू खानेपानी सेवा उपलब्ध भएको 
हनुेछ । 

२ नयाुँ प्र्वमधिा आधारिि 
खानेपानी  कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
2 अबा ग्रामभटी प्रर्ालीवाट खानेपानी ्वििर् गना स्रोिको अभाव भएका 

बस्िीहरूिा बषाािको पानी स्कमलन, मलक्तप्टङ ि पहाडी भमूिगि 
बोरिङ्ग प्र्वमधबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध भएको हनुछे । 

३ िहुान संिक्षर् कायाक्रि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
४० किोड खानेपानीको स्रोि समुनक्तिि गनाका लामग सवै गाउुँबस्िीिा िहुान 

संिक्षर् कायाक्रि सञ् िालन भएको हनुेछ । 
४ खानेपानी सिुक्षा योजना  २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
४  

किोड 
योजना अवमधिा मनिाार् भएिा २०० वटा खानेपानी 
आयोजनाहरूिा खानेपानी सिुक्षा योजना लाग ुभएको हनुेछ । 

५ खानेपानी गरु्स्िि सधुाि 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५०  
किोड 

सम्भाव्यिा अध्ययनको आधाििा साना ििा ठूला शहिी खानेपानी 
आयोजनाहरूिा खानेपानी गरु्स्िि सधुाि कायाक्रि सञ् िालन 
भएको हनुेछ । 

६ पूर्ा सिसफाई कायाक्रि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५०  
किोड 

खलुा ददसाििु कायाक्रिलाई ददगो बनाउन खानेपानी, सिसफाई 
ििा स्वच्छिा सम्बन्धी संयन्त्र ्क्रयाशील बनाई पूर्ा सिसफाई 
कायाक्रि सबै स्िानीय िहिा लाग ुभएको हनुछे । 

७ सावाजमनक शौिालय 
मनिाार् 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१०  
किोड 

स्िानीय िहसुँग सिन्वय गिी करिव १०० सावाजमनक 
शौिालयहरू मनिाार् गिी िलितु्रबाट बायोग्याुँस ििा कृ्ष कायाका 
लामग िलखाद उत्पादन भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि  

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

8 प्रदेशस्ििीय पानी पिीक्षर् 
प्रयोगशालाको स्िापना 
ििा सञ् िालन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
३  

किोड 
प्रदेश िाजधानीिा एउटा प्रयोगशाला स्िापना ि सञ् िालन, सबै 
क्तजल्लाहरूिा पानी पिीक्षर् िमु्िी भ्यानको िाध्यिबाट आवमयक 
स्िानिा स्िलगि खानेपानी पिीक्षर् भएको हनुेछ । 

9 प्रदेश िाजधानी खानेपानी 
्वशेष कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1 अबा प्रदेश िाजधानीको खानेपानी सिस्या सिाधान गना भेिी नदीको 

िानीिौिािी सािदुा्यक वन क्षेत्रबाट मलक्तफ्टङ्ग गिी आवमयक 
खानेपानीको आपूमिा भएको हनुेछ । 

10 दलु्लू खानेपानी आयोजना २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
50 किोड कर्ााली नदीबाट मलफ्ट गिी दलु्लूिा खानेपानी आपूमिा भएको 

हनुेछ । 
11 सञ् िामलि आयोजनाहरूको 

ििाि सम्भाि कायाक्रि 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
४० किोड ििाि सम्भाि गनुापने आयोजनाहरूको प्हिान गिी सम्बक्तन्धि 

उपभोिाहरूको सहभामगिािा ििाि संभाि भई सिुारु भएका 
हनुेछन ्। 

५.६ सूिना ििा सञ् िाि प्र्वमध  
क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि  

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ मडक्तजटल कर्ााली 
सम्बन्धी ऐन िजुािा  

२०७६।०७७ 

२०७९।०८० 
–  सूिना ििा सञ् िाि प्र्वमधसुँग सम्बक्तन्धि काननु ििा नीमि मनिाार् 

भएको हनुेछ । 
२ सूिना ििा सञ् िाि 

प्र्वमधसम्बन्धी  
पूवााधाि मनिाार् 

२०७६।०७७ 

२०७९।०८० 
50 किोड डाटा सेन्टि, सूिना ििा सञ् िाि अनसुन्धान केन्र, मडक्तजटल ग्राि, सूिना 

प्र्वमध पाका , टावि मनिाार्, अक्तप्टकल फाइवि ििा इन्टिनेट सेवा 
मबस्िाि भएको हनुेछ (हेनुाहोस ्अनसूुिी-15) । 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि  

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

३ मडक्तजटल प्रदेश 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०80।०८1 
५० किोड प्रदेशका सबै कायाालय¸ ्वद्यालयदेक्तख ्वश्व्वद्यालयसम्ि ि अस्पिालहरूिा 

आधमुनक मडक्तजटल प्र्वमधहरूको प्रयोग भएको हनुछे । 
४ सूिना, सञ् िाि प्र्वमध 

ििा आि सञ् िाि 
प्रमिष्ठान गठन  

२०७६।०७७ 

२०80।०८1 
1५ किोड सूिना¸ सञ् िाि प्र्वमध ििा आि सञ् िाि प्रमिष्ठान गठन गिी  आि 

सञ् िाि िाध्यििा कायािि जनशक्तिलाई प्रक्तशक्षर्, अनगुिन ििा मनयिन 
भएको हनुेछ । 

५ कर्ााली प्रदेश 
सिािाि समिमि  

२०७६।०७७ 

२०80।०८1 
३ किोड प्रदेशका सिािाि, ्विाि, िस्वीिजस्िा श्रव्य/दृमय सािाग्री सबैखाले 

मिमडयािा उपलब्ध गिाउन ेगिी आि सञ् िाि प्रमि् ठान िाफा ि कर्ााली 
प्रदेश सिािाि समिमि सञ् िालन भएको हनुेछ । 

६ कर्ााली छापाखाना 
स्िापना ििा 
सञ् िालन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड वीिेन्रनगि सखेुििा सिकािी छापाखाना स्िापना गिी सञ् िालन भएको 

हनुेछ । 

७ प्रदेश पत्रकाि मबिा 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० लाख प्रदेशका पत्रकािहरूको लगि खडा गिी मबिा कायाक्रि लाग ु भएको 

हनुेछ । 

8 लोक कल्यार्कािी 
्वज्ञापनको 
सिानपुामिक ्वििर् 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1 किोड  प्रदेशका सबैखाले सञ् िाि िाध्यिहरूलाई लोक कल्यार्कािी ्वज्ञापनको 

सिानपुामिक रूपिा ्वििर् भएको हनुेछ । 

9 श्रिजीवी सञ् िाि 
कल्यार् कोषको 
स्िापना 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1 किोड  श्रिजीवी पत्रकािहरुको हक, ्हि ि सिुक्षाको लामग व्यवस्िापकले 

कल्यार्कािी कोष खडा गनुापने व्यवस्िा भए अनसुाि श्रिजीवी सञ् िाि 
कल्यार् कोष स्िापना गिी उि कोषबाट श्रिजीवी पत्रकािलाई सु् वधा 
उपलब्ध भएको हनुेछ ।  
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पूवााधाि के्षत्रका नमिजा खाका 
प्रभाव 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको 
स्रोि 

कूल ग्राहास््य 
उत्पादनिा 
यािायाि ि सञ् िाि 
क्षेत्रको योगदान  

प्रमिशि १.४ १.6 १.८ 2.0 2.३ 2.6 के.ि.्व. 

कूल ग्राहास््य 
उत्पादनिा ्वद्यिु, 
ग्याुँस, पानीको  
योगदान  

प्रमिशि १.२ १.५ १.८ २.२ २.४ २.७ के.ि.्व. 

कूल ग्राहास््य 
उत्पादनिा मनिाार् 
क्षेत्रको योगदान 

प्रमिशि ११.० १३.४ १५.० १७.२ २०.४ २३.५ के.ि.्व. 

३० मिनेटको 
दिुीिा यािायाि 
पहुुँि पगेुको 
परिवाि 

प्रमिशि – ५० ५५ ६० ६५ ७५ के.ि.्व. 



113 

यािायाि पूवााधाि 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको 
स्रोि 

सडकको िनत्व प्रमि ्क.मि. ०.८० ०.७० ०.६५ ०.५५ ०.५० ०.४० डोमलडाि  
स्िानीय उत्पादनको 
मनयााि वृ्द्ध 

िकि 

(अनिुामनि) 
१.५ अबा १.८ अबा  २ अबा २.३ अबा २.७ अबा ३ अबा आ.िा. 

यो.ि. 
हवाइा यािायािको 
प्रयोग गने 
जनसङ्ख्या 

सङ्ख्या १०६¸८४४ १०८¸२४६ ३०¸८३८ १०६¸६०८ १३६¸३०९ १५६¸८०२  ना.उ.का. 
सखेुि ि 
नेपालञ् ज 

प्रमिफल  

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको 
स्रोि 

सडक यािायािले 
जोमडएको स्िानीय 
िह  

सङ्ख्या  ६० ६६ ६८ ७० ७२ ७९ भौ.पू. 
्व.ि. 

प्रदेशको कूल 
कालोपते्र सडक 

्क मि १०३ १५० २५० ३२५ ४२५ ५०० भौ.पू. 
्व.ि. 

प्रदेशको कूल 
ग्राभेल सडक 

्क मि ३०० ३५० ४१५ ५०० ६०० ७०० भौ.पू. 
्व.ि. 
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको 
स्रोि 

सडक पलु मनिाार् सङ्ख्या २५ ३५ ४१ ४५ ४८ ५० भौ.पू. 
्व.ि. 

प्रदेश िाजधानी 
सडक मबस्िाि 

्क.मि. ३ ८ २० ३० ४० ५० भौ.पू. 
्व.ि. 

सखेुि ्विानस्िलको 
स्ििोन् नमि काया 

प्रमिशि – – १० २५ ५० १०० उ.प.व. 
वा.ि. 

सवािी िालक 
अनिुमिपत्र (स्िाटा 
काडा) ्वििर् 

सङ्ख्या – ७८१ १५०० २२०० २८०० ३५०० भौ.पू. 
्व.ि. 

 

ऊजाा 
असि  

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको  

स्रोि 

्वद्यिुिा पहुुँि प्राि   
परिवाि 

प्रमिशि ६७.५ ६८ ७० ७५ ८० ९० के.ि.्व. 

जल ्वद्यिु उत्पादन िे वा ८.२५ १५ ४० ७० ८५ २०० भौ.पू.्व.ि. 
खाना पकाउन 
पिम्पिागि इन्धन 
प्रयोग गने ििपरिवाि 

प्रमिशि  ९५ ९३ ९० ८७ ८३ ८० के.ि.्व. 
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको  

स्रोि 

खाना पकाउन स्वच्छ 
इन्धन ििा प्र्वमध 
प्रयोग गने ििपरिवाि 

प्रमिशि ५ ७ १० १३ १६ २० के.ि.्व. 

प्रमिफल  

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको  

स्रोि 

जल ्वद्यिुका ठूला 
आयोजना 

सङ्ख्या ३१ ३१ ३१ ३१ ३१ ३१ भौ.पू.्व.ि. 

जल ्वद्यिुका िझौला 
आयोजना 

सङ्ख्या ९ 10 11 11 11 11 भौ.पू.्व.ि. 

जल ्वद्यिुका साना 
आयोजना 

सङ्ख्या 12 12 12 13 14 १५ भौ.पू.्व.ि. 

्वद्यिु प्रसािर् लाइन 
मबस्िाि-क) ४००के.मभ. 
ख) १३२ के मभ 

ग) ३३ के मभ 

 

्क.मि. 
्क.मि. 
्क.मि. 

 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

भौ.पू.्व.ि./ 

न.े्व.प्रा. 

वैकक्तल्पक ऊजाा प्रयोग 
गने िि परिवाि  

प्रमिशि ३३ 35 38 40 43 45 भौ.पू.्व.ि. 

वाय ुऊजाा उत्पादन िे वा १ १ १ १ १ १ भौ.पू.्व.ि. 
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको  

स्रोि 

वायो ग्याुँस प्लाण्ट 
स्िापना 

सङ्ख्या – – – १ १ २ भौ.पू.्व.ि. 

सधुारिएको िलुोको 
प्रयोग 

सङ्ख्या २९३२२ ३१००० ३३००० ३५००० ३८००० ४०००० भौ.पू.्व.ि. 

एलपी ग्याुँसको प्रयोग 
गने परिवाि 

प्रमिशि ४.२ ४.६ ६.५ ७.० ७.५ ८ के.ि.्व. 

गाउुँ-शहि, बस्िी ्वकास/असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको  

स्रोि 

नगि क्षेत्रिा बसोवास 
गने जनसङ्ख्या 

प्रमिशि  ४९.३१  

 
 ४९.६१  

 
४९.९१   ५०.२१  

 
५०.५१  ५१ के.ि.्व. 

आफ्नै स्वामित्वको 
आवासिा वसोवास गने 
परिवाि 

 

प्रमिशि 
९४.४ ९५ 96 97 98 99 के.ि.्व. 

फुसको छाना भएको 
िििा बसोवास गने 
परिवाि 

प्रमिशि ३८ ३७ ३५ ३२ २८ २५ के.ि.्व. 

सिुक्तक्षि बस्िीिा 
बसोवास गने 
जनसङ्ख्या 

प्रमिशि 68 69 70 72 74 75 क.्व.आ. 
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प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको  

स्रोि 

ए्ककृि बस्िीको 
मनिाार् 

सङ्ख्या - १ ३ ६ ८ १० भौ.पू.्व.ि. 

नयाुँ शहिी क्षेत्रको 
्वकास  

सङ्ख्या 25 36 47 58 69 79 भौ.पू.्व.ि. 

नयाुँ आवास (जनिा 
आवस) मनिाार् 

सङ्ख्या ६६९ १४०० २००० २४०० २८०० ३००० भौ.पू.्व.ि. 

मसुँिाइ/असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको  

स्रोि 

मसुँिाइ सु् वधा पगेुको 
कृ्ष गरिएको भमूि 

प्रमिशि २५ २९ ३३ ३६ ३८ ४० भौ.पू.्व.ि. 

वषाभिी मसुँिाइ हनुे 
खेिी गरिएको जमिन  

प्रमिशि १५.५ १७ २१ २७ ३० ३३ भौ.पू.्व.ि. 

साना मसुँिाइ सु् वधा 
पगेुको के्षत्रफल 

हेक्टि १३००० १४००० १५००० १६००० १७००० १८००० भौ.पू.्व.ि. 

नयाुँ प्र्वमधको मसुँिाइ 
सु् वधा पगेुको के्षत्रफल 

हेक्टि १२००० १४००० १६००० १8००० २0००० २2००० भौ.पू.्व.ि. 
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प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको  

स्रोि 

ठूला मसुँिाइ आयोजना 
मनिाार् 

सङ्ख्या २५ ३० ३५ ४० ४५ ५० भौ.पू.्व.ि. 

िझौला मसुँिाइ 
आयोजना मनिाार् 

सङ्ख्या ३०० ४०० ४५० ५०० ६०० ७०० भौ.पू.्व.ि. 

साना मसुँिाइ आयोजना 
मनिाार् 

सङ्ख्या ४०० ४५० ५०० ५२५ ५५० ६०० भौ.पू.्व.ि. 

नयाुँ प्र्वमध मसुँिाइ 
आयोजना 

सङ्ख्या २५० ३०० ३५० ४०० ४५० ५०० भौ.पू.्व.ि. 

मसुँिाइ सु् वधा मबस्िाि  हेक्टि  १५२४८ १८२०0 २०००० २२००० २४००० २६००० भौ.पू.्व.ि. 
मलफ्ट मसुँिाइ प्रर्ाली सङ्ख्या २ २ 5 7 10 12 भौ.पू.्व.ि. 
मसुँिाइ पोखिी सङ्ख्या – – १०८ ३२८ ५७८ ७१८ भौ.पू.्व.ि. 

खानपेानी ििा सिसफाइ/असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको  

स्रोि 

आधािभिू खानेपानी 
सु् वधा पगेुको परिवाि 

प्रमिशि ८६.२ ८७.३९ ८९ ९१ ९३ ९५ भौ.पू.्व.ि. 

उच्ि िध्यि स्ििको  
खानेपानी सु् वधा 
पगेुको परिवाि 

प्रमिशि ९.३ १० १२ १४ १७ २० भौ.पू.्व.ि. 
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको  

स्रोि 

सधुारिएको सिसफाई 
सु् वधा प्राि गने 
परिवाि 

प्रमिशि ७७.७ ७९ ८० ८१ ८३ ८५ भौ.पू.्व.ि. 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको  

स्रोि 

खानेपानी 
आयोजनाहरूको मनिाार् 

सङ्ख्या ८९ 110 140 250 300 400 भौ.पू.्व.ि. 

मलफ्ट खानेपानी आयोजना सङ्ख्या २ ५ 7 12 16 20 भौ.पू.्व.ि. 
सधुारिएको शौिालय 
मनिाार् 

सङ्ख्या १० १५ ३० ५० 8५ १०० भौ.पू.्व.ि. 

सूिना ििा सञ् िाि प्र्वमध/असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको  

स्रोि 

टेमलफोन (सबै 
प्रकािका) िनत्व 

प्रमिशि – ०.८० १.३३ १.६० २.४० ३ आ.िा.का.ि. 

इण्टिनेट प्रयोगकिाा  प्रमिशि ४० ४३ ४७ ५१ ५८ ६५ आ.िा.का.ि. 
िेमडयोिा पहुुँि प्राि 
जनसङ्ख्या 

प्रमिशि ३० 45 55 65 75 90 आ.िा.का.ि. 



120 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको  

स्रोि 

टेमलमभजनिा पहुुँि 
प्राि िि परिवाि 

प्रमिशि ३८ ४० ४६  ५२ ५६ ६० आ.िा.का.ि. 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 

२०७५/०७६ 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

सूिनाको  

स्रोि 

अक्तप्टकल फाइवि 
मबस्िाि 

्क मि – ५ २० ३० ४० ५० आ.िा.का.ि. 

दूि सञ् िाि टावि 
मबस्िाि 

सङ्ख्या – – 332 340 350 360 ने.दू.प्रा. 

दूि सञ् िाि सेवा 
प्रदायक कम्पनी 

सङ्ख्या १ 3 4 4 4 4 आ.िा.का.ि. 

केवल टीभी  प्रसािर् 
कम्पनी  

सङ्ख्या ५ ५ ५ ५ ५ ५ आ.िा.का.ि. 

एफ एि च्यानल सङ्ख्या ४५ ४५ ४6 47 48 50 आ.िा.का.ि. 
दैमनक पत्रपमत्रका सङ्ख्या २१ २१ २२ २३ २४ २५ आ.िा.का.ि. 
सािा्हक पमत्रका सङ्ख्या १२ १२ १२ १२ १२ १२ आ.िा.का.ि. 
अनलाइान पमत्रका सङ्ख्या ४५ ४८ ५२ ५५ ५८ ६० आ.िा.का.ि. 
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परिच्छेद : ६ 

सणमणवजक के्षत्र 

६.१ क्तशक्षा 
१. पषृ्ठभमूि 

सं्वधानले क्तशक्षािा आधािभिू िहसम्ि अमनवाया ि िाध्यमिक िहसम्ि मनूःशलु्क क्तशक्षा 
पाउने हक प्रत्याभिू गिेको छ । क्तशक्षा ्वना ददगो ्वकास, शाक्तन्ि ि सिृ् द्ध सम्भव 
हुुँदैन । प्रदेशिा हाल वाल ्वकास केन्रदेक्तख ्वश्व्वद्यालयसम्ि जम्िा ५,७७५ वटा 
शैक्तक्षक संस्िाहरू सञ् िालनिा िहेका छन ्। उच्ि क्तशक्षाको हकिा िध्य पक्तििाञ्चल 
्वश्व्वद्यालय, कर्ााली स्वास््य ्वज्ञान प्रमि् ठान ि कर्ााली प्रा्वमधक क्तशक्षालयले पमन 
प्रदेशिा शैक्तक्षक जनशक्ति उत्पादनिा योगदान परु् याउुँदै आएका छन ् । ्वद्यिान 
शैक्तक्षक अवस्िालाई िप गरु्स्ििीय बनाई सं्वधानले मनददाष्ट गिेको िलुभिू लक्ष्य पिुा 
गनुापने देक्तखएको छ ।  

२. प्रिखु सिस्या 
सबै बालबामलकालाई ्वद्यालयिा भनाा गना नस्कन,ु ्वभेद ि्हि बालिैत्री मसकाइको 
वािाविर् नहनु,ु क्तशक्षाको गरु्स्िििा अपेक्तक्षि सधुाि नहनु,ु बीिैिा ्वद्यालय छाड्ने दि 
िटाउन नसक्न,ु आवमयकिा अनसुाि योग्य क्तशक्षकहरूको व्यवस्िापन गना नसक्न,ु 

्वद्यालयको सक्षििाका सूिकहरू बमलयो हनु नसक्न,ु व्यावसा्यक ििा प्रा्वमधक 
क्तशक्षाको अभाव िहन ुि भएका पाठ्यक्रिहरू पमन सिय सापेक्तक्षक रूपिा सीपिूलक 
ििा जीवन उपयोगी हनु नसक्न ुउच्ि क्तशक्षािा गरु्स्िि नहनु ुप्रिखु सिस्याहरू हनु।् 

३. िनुौिी ििा अवसि 

गरु्स्ििीय क्तशक्षािा सबैको पहुुँि परु् याउन,ु मसकाइ उपलक्तब्ध अपेक्तक्षि रूपिा हामसल 
गनुा, आन्िरिक सक्षििा बमलयो बनाउन,ु ्वद्यािीको अनपुाििा ्वषय क्तशक्षकको प्रवन्ध 
गनुा, सबै प्रकािका भेदभावि्हि शैक्तक्षक वािाविर् समुनक्तम िि गनुा, प्रा्वमधक ििा 
व्यावसा्यक क्तशक्षािा पहुुँि अमभवृ् द्ध गनुा, ्वद्यालय ििा ्वश्व्वद्यालय क्तशक्षालाई काि 
ििा िोजगािीसुँग जोड्न,ु क्तशक्षा के्षत्रिा सशुासन ि उत्तिदा्यत्व अमभवृ् द्ध गनुा, 
अपाङ्गिैत्री शैक्तक्षक पूवााधाि मनिाार् गनुा, सूिना ििा सञ् िाि प्र्वमधको मबस्िाि गनुा 
प्रिखु िनुौिीहरू हनु ्। 
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क्तशक्षािा पहुुँि वृ् द्ध ििा गरु्स्िि सधुािको अवसि प्राप् ि हनु,ु ्वद्यालय क्तशक्षािा खदु भनाा दि 
ि लै्ङ्गक सििा सूिकिा प्रगमि हुुँदै जान,ु सािदुा्यक ्वद्यालयप्रमि सबै सिोकािवालाहरूको 
िासो बढ्न,ु क्तशक्षा िीनैिहका सिकािको साझा क्तजम्िेवािीमभत्र पनुा, क्तशक्षािा लगानी बढ्दै 
जान ुि ्वज्ञान ि प्र्वमधको ्वकास ि िाग बढ्दै जान ुअवसिहरू हनु ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

सभ्य ि प्रमिस्पधी िानव पुुँजीको मनिाार् । 

४.२ लक्ष्य 

क्तशक्षाको ्वकास ि ्वस्िाि गिी िानव पुुँजी ि पहुुँि समुनक्तम िि गने । 

४.३ उद्दमेय 

 शैक्तक्षक गरु्स्िििा सधुाि गदै स्वावलम्बी ि प्रमिस्पधी िानव 
संशाधनको ्वकास ििा परििालन गनुा, 

 शैक्तक्षक के्षत्रिा कुशल व्यवस्िापन िाफा ि ज्ञान, ्वज्ञान, प्र्वमध ि 
नवप्रविान अमभवृ् द्ध गनुा ।  

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. िाध्यमिक 
िहसम्िको 
क्तशक्षािा सबै 
बालबामलकाको 
सहज पहुुँि 
परु् याउने । 

क) सबै स्िानीय िहका वडाहरूिा कक्तम्ििा एक 
्वद्यालय एक बाल्वकास केन्र मबस्िाि गना 
सहजीकिर् गरिनेछ । 

ख) जोक्तखििा िहेका, अपाङ्गिा भएका ि ्वपन्न 
बालबामलकाहरूलाई अध्ययनको अवसि प्रदान गिेि 
आफ्नो भौगोमलक के्षत्रमभत्र सबै बालबामलकाहरू 
्वद्यालय भनाा भएको िोषर्ा गना सहजीकिर् 
गरिनेछ ।  

ग) ्वद्यालय क्तशक्षािा सििािूलक पहुुँिको समुनक्तम िििा 
गना ्हिाली  क्तजल्लािा आवासीय ्वद्यालय ि सवै 
स्िानीय िहिा निनुा ्वद्यालयको स्िापना गना 
सहकाया गरिनछे  । 
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िर्नीमि कायानीमि 

२. क्तशक्षािा गरु्स्िि 
अमभवृ्द्ध गने। 

क) गरु्स्ििीय क्तशक्षािा सवैको पहुुँि समुनक्तम िि  
गदै मसकाइ उपलक्तब्धिा उल्लेख्य सधुाि ल्याइनेछ ।  

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

ग) सवै क्तशक्षालयहरूिा आवमयकिा अनसुाि भौमिक 
पूवााधाि, दिवन्दी, िामलि प्राप् ि दक्ष क्तशक्षकका सािै 
प्रभावकािी अनलाइन क्तशक्षाको व्यवस्िा गरिनछे । 

३. प्रा्वमधक क्तशक्षा 
ििा व्यावसा्यक 
िामलि उपलब्ध 
गिाउने । 

क) प्रा्वमधक क्तशक्षा ििा व्यावसा्यक सीप ्वकासको 
िर्नीमिक योजना ियाि गिी उपयिु स्िानहरूिा 
प्रा्वमधक क्तशक्षाको मबस्िाि गरिनेछ । 

ख) प्रा्वमधक क्षििा ि िोजगािी बढाउन कर्ााली 
प्रा्वमधक ििा व्यावसा्यक क्तशक्षा परिषद् स्िापना 
गरिनेछ । 

ग) क्षििािा आधारिि व्यावसा्यक सीप ्वकासका 
अवसिहरू प्रदान गरिनछे । 

ि) आवमयकिा प्हिान गिी बहपु्रा्वमधक क्तशक्षालय 
स्िापना गरिनेछ । 

४. ्वश्व्वद्यालय ििा 
क्तशक्षर् 
संस्िाहरूलाई 
प्र्वमधयिु 
अनसुन्धान 
केन्रको रूपिा 
्वकास गने । 

क) पवािीय ्वज्ञान ििा प्र्वमध ्वश्व्वद्यालय स्िापना 
गरिनेछ ।  

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

ग) ्वश्व्वद्यालयहरूलाई नवीनिि ् ज्ञान ि अनसुन्धान 
केन्रका रूपिा ्वकास गरिनेछ । 

५. पिम्पिागि ज्ञान, 
सीप ििा 
वैकक्तल्पक 
मसकाइलाई 
सीपिूलक ििा 
आयिूलक 

क) अनौपिारिक ि वैकक्तल्पक िाध्यिबाट मसकाइा 
समुनक्तम िि गने गिी सीपहरूको अमभलेखीकिर्, 
पिीक्षर् ििा प्रिार्ीकिर्का लामग काया् वमध ि 
संयन्त्र ियाि गरिनेछ । 

ख) पिम्पिागि ज्ञान ि सीपलाई प्रयोग गिी आयिूलक 
िोजगाि प्रवद्धान गरिनछे । 
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िर्नीमि कायानीमि 

कायाक्रिसुँग 
आवद्ध  
गने । 

ग) पठन संस्कृमिको ्वकास गना सावाजमनक पसु्िकालय 
प्रर्ालीको ्वकास गिी प्रदेश ि स्िानीय िहिा ई-

पसु्िकालयको स्िापना गरिनेछ। 
६. अनगुिन ि 

िूल्या्कमन प्रर्ाली 
सदुृढ गदै शैक्तक्षक 
के्षत्रिा सशुासन 
कायि गने । 

क) शैक्तक्षक प्रशासनिा सिसाि्यक सधुाि गदै 
पािदशीिा, जवाफदेहीिा ि सािदुा्यक सहभामगिा 
प्रवद्धान गरिनछे । 

ख) क्तशक्षकहरूको काया सम्पादनलाई ्वद्यािीहरूको 
मसकाइ उपलक्तब्धसुँग आवद्ध गिी प्रोत्साहनको 
व्यवस्िा गरिनछे । 

ग) ्वद्यिुीय प्रर्ालीबाट अनगुिन ििा िूल्याङ् कन गने 
व्यवस्िा मिलाइनछे। 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

योजना अवमधिा प्रदेशको साक्षििा दि ९५ प्रमिशि पगेुको हनेुछ । आधािभिू  
िहको खदु भनाा दि ९८ प्रमिशि पगेुको हनेुछ । िाध्यमिक िहको खदु भनाा दि 
६५ प्रमिशि पगेुको हनेुछ । उच्ि क्तशक्षािा कूल भनाा दि १९ प्रमिशि पगेुको  
हनेुछ । अन्ििाा्ष्ट्रय िापदण्डको पवािीय ्वज्ञान ििा प्र्वमध ्वम व्वद्यालय स्िापना 
भएको हनेुछ । 

६.२ स्वास््य  

१. पषृ्ठभमूि  

स्वास््य के्षत्रिा गरिएका लगानी ि व्यवस्िापनबाट उल्लेख्य सफलिा हाुँमसल भए 
िापमन भौगोमलक ्वकटिाको कािर्ले बहसुङ्ख्यक जनिा अझै पमन आधािभिू 
स्वास््य सेवाको पहुुँििा पगु्न सकेका छैनन ् । प्रमिहजाि जी्वि जन्ििा क्तशश ु
ितृ्यदुि ४७, नवजाि क्तशश ुितृ्यदुि २९, पाुँि वषा िमुनको बाल ितृ्यदुि ५८ ििा 
प्रमिलाख जी्वि जन्ििा िाि ृितृ्यदुि २३९ (िा्ष्ट्रय सूिक) िा झिेको छ भने कूल 
प्रजनन दि २.८ प्रमि ि्हला िहेको छ । पाुँि वषा िमुनका पडु्कोपना भएका 
बालबामलका ५४.५ प्रमिशि िहेका छन ्। आधािभिू ििा गरु्स्ििीय स्वास््य सेवा 
प्रदेशमभतै्र उपलब्ध हनेु गिी स्वास््य के्षत्रका पूवााधाि, प्र्वमध ििा जनशक्तिको 
उपलब्धिा समुनक्तम िि गनेिफा  योजना केक्तन्रि हनेुछ । 
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२.  प्रिखु सिस्या 
स्वास््य संस्िाहरू आवमयकिा अनसुाि सवै स्िानिा नहनु ु वा सहज पहुुँि नहनु,ु 
स्वास््य सम्बन्धी िेिनाको किी हनु,ु जनस्वास््य सम्बन्धी कायाक्रिहरू पयााप् ि नहनु,ु 

दिवन्दी अनसुािका क्ति्कत्सक ि अन्य स्वास््यकिीहरू पूमिा नहनु,ु मनMशलु्क ्वििर् 
गने औषमधहरू आवमयकिा अनसुाि उपलब्ध गिाउन नसक्न,ु सेवा प्रवाहको मनयमिि 
अनगुिन हनु नसक्न,ु सबैलाई स्वास््य मबिािा सिेटन नसक्न,ु कोमभड-19 लगायि 
सने िोगको प्रकोप मनिन्िि ि्हिहन,ु बढ्दै गएका नसने िोगहरूको उपिाि सु् वधाहरू 
अपयााप् ि हनु,ु प्रदेशमभत्र उच्ि प्र्वमधयिु ििा सेन्टि नहनु,ु िाि ृििा नवजाि क्तशश ुि 
पाुँि वषा िनुीका बालबामलकाको ितृ्यदुि िलुनात्िक रूपिा बढी िहन ु प्रिखु 
सिस्याका रूपिा िहेका छन ्। 

३.  िनुौिी ििा अवसिहरू 

प्रदेशको स्वास््य सेवाका सबै आवमयकिाहरू स्िानीय रूपिै परिपूमिा हनेु गिी 
स्वास््य के्षत्रको क्षििािा अमभवृ् द्ध गनुा, दिवन्दी अनसुािका क्ति्कत्सक ि 
स्वास््यकिीको व्यवस्िा मिलाउन,ु प्रदेशस्िििा सु् वधा सम्पन् न अस्पिालहरूको 
मनिाार् गनुा, स्वास््य के्षत्रका प्रिखु सूिकहरूिा िा्ष्ट्रय लक्ष्य ििा ददगो ्वकास 
लक्ष्यलाई हाुँमसल गने गिी प्रगमि गनुा िनुौिीको रूपिा िहेको छ । 

स्वास््य के्षत्रिा नागरिकहरूको सिेिना बढ्दै जान,ु स्वास््य के्षत्र सङ् ि, प्रदेश ि 
स्िानीय िहको सिेि प्रािमिकिािा पनुा, यस के्षत्रिा लगानी बढ्दै जान,ु दक्ष 
क्ति्कत्सक ििा अन्य प्रा्वमधकहरूको उपलब्धिािा वृ् द्ध हुुँदै जान,ु ्वकास 
साझेदािहरूको स्वास््य के्षत्रिा सहकाया ि जनिाको िाग बढ्दै जान,ु औषमधको लामग 
िा्हने जडीबटुीहरू प्रििु िात्रािा उपलब्ध हनु ु ि सु् वधा सम्पन्न कर्ााली स्वास््य 
्वज्ञान प्रमिष्ठानको स्िापना हनु ुप्रिखु अवसिहरूका रूपिा िहेका छन ्। 

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

स्वस्ि ि सखुी कर्ाालीबासी । 

४.२ लक्ष्य 

गरु्स्ििीय स्वास््य सेवािा सबैको पहुुँि अमभवृ् द्ध गने । 
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४.३ उद्दमेय 

 स्वास््य सेवा प्रदायक मनकायहरूबाट गरु्स्ििीय सेवा प्रवाह गनुा । 

 स्वास््य प्रर्ालीिा सधुाि गना प्र्वमधयिु स्वास््य सेवा स्िानीय स्िििै 
उपलब्ध गनुा । 

 आधमुनक ििा बैकक्तल्पक स्वास््य सेवाहरूिा सबैको पहुुँि समुनक्तम िि 
गनुा । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. गरु्स्ििीय 
स्वास््य सेवािा 
सबैको पहुुँि 
समुनक्तम िि गने। 

 

क) स्वास््य सेवाका लामग आवमयक भौमिक पूवााधाि ििा 
दक्ष जनशक्तिको व्यवस्िा गरिनेछ । 

ख) दगुाि ग्रािीर् क्षेत्रिा आधािभिू स्वास््य सेवा पहुुँि 
मबस्िाि गना सहकाया गरिनेछ । 

ग) टेलीिेमडमसन ििा िमु्िी सेवा कायाक्रि िाफा ि 
स्वास््य सेवा मनयमिि व्यवस्िा गरिनेछ । 

ि) लक्तक्षि सिूहका लामग खोप, पोषर्, सिुक्तक्षि िाितृ्व, 

परिवाि मनयोजन ि िोग व्यवस्िापन सेवालाई मनयमिि 
ििा अमनवाया हनु ेगिी मबस्िाि गरिनेछ । 

ङ) स्वास््य स्वयंसेवकहरूको सेवालाई प्रभावकािी बनाइनछे। 

ि) अस्पिाल नभएका स्िानीय िहिा एउटा १५ शैयाको 
अस्पिाल ििा सबै वडाहरूिा आधा िण्टाको  
दिुीमभत्र आधािभिू स्वास््य सेवा उपलब्ध हनुे गिी 
स्वास््य केन्र, उपकेन्रहरूको मबस्िाि गना सहकाया 
गरिनेछ । 

२. स्वास््य 
प्रर्ालीिा सधुाि 
गदै ्वक्तश्ष्टकृि 
स्वास््य सेवा 
प्रदेशमभतै्र 
उपलब्ध हनुे 
व्यवस्िा गने ।  

क) प्रदेश अस्पिालको स्ििोन्नमि गिी आधमुनक क्ति्कत्सा 
प्र्वमध ि ्वक्तशष्टीकृि स्वास््य सेवा स्हिको िेमडकल 
कलेजको रूपिा ्वकास गरिनेछ । 

ख) कर्ााली स्वास््य ्वज्ञान प्रमिष्ठानलाई स्वास््य 
अनसुन्धान केन्रको रूपिा ्वकास गना सहजीकिर् 
गरिनेछ । 

ग) सेवा प्रदायक, सेवाग्राही लगायि सबै पक्षको 
सिन्वयात्िक सहकाया समुनिि गरिनछे । 
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िर्नीमि कायानीमि 

ि) िानमसक स्वास््य सेवालाई मबस्िाि ि सदुृढ गरिनछे। 

ङ) दैलेखको िाकििा ििा सेन्टि स्िापना गरिनेछ । 

३. वैकक्तल्पक 
क्ति्कत्सा 
पद्धमिहरूको 
्वकास गने । 

 

क) आयवेुद, प्राकृमिक क्ति्कत्सा लगायिका प्रिमलि 
वैकक्तल्पक क्ति्कत्सा पद्धमिहरूलाई मनक्तिि िापदण्डका 
आधाििा ्वकास ि मबस्िाि गरिनेछ । 

ख) प्रदेशिा उपलब्ध औषमधजन्य जडीबटुी एवि ्
खमनजहरूको प्हिान, स्कमलन, प्रशोधन, संिक्षर् ि 
्वकास गरिनेछ । 

ग) आयवेुददक अनसुन्धान केन्र, प्रयोगशाला ि 
औषधालयको व्यवस्िा गरिनछे । 

४. ्वपद् 
व्यवस्िापन ििा 
स्वास््य 
जनिेिना 
अमभवृ्द्ध गने । 

क) ्वपद् ििा िहािािीका बेला ित्काल आवमयक 
स्वास््य सेवा उपलब्ध हनु सक्ने गिी पूवा ियािीको 
व्यवस्िा गरिनछे । 

ख) ्वपद्को सियिा स्वास््य सेवा समुनक्तम िि गना रिु 
प्रमिकाया टोलीको व्यवस्िा गिी परििालन गरिनछे  । 

ग) सिदुायिा स्वास््य सिेिना अमभवृ्द्ध गने कायाक्रिहरू 
सञ् िालन गना सहजीकिर् गरिनेछ । 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्धहरू 

सबै नागरिकले आधािभिू स्वास््य सेवा मनMशलु्क प्राप् ि गिेका हनेुछन ् । प्रदेश 
अस्पिालिा आधमुनक क्ति्कत्सा प्र्वमध ि ्वक्तश्ष्टकृि स्वास््य सेवा स्हिको िेमडकल 
कलेज स्िापना भएको हनेुछ । आयवेुद अनसुन्धान केन्र ििा प्रयोगशाला स्िापना 
भएको हनेुछ । कर्ाालीबासीको अपेक्तक्षि आय ु७० वषा पगेुको हनेुछ । प्रमिलाख 
जी्वि जन्ििा िाििृतृ्य ु अनपुाि १२५ जना भएको हनेुछ । पाुँिवषािमुनको वाल 
ितृ्यदुि ३५ िा झिेको हनेुछ । स्वास््य मबिािा आबद्ध भएको जनसङ्ख्या ६३ 
प्रमिशि पगेुको हनेुछ । आधा िण्टाको दिुीिा स्वास््य सेवािा पहुुँि भएका 
ििपरिवाि ६० प्रमिशि पगेुको हनेुछ । पाुँिवषा िमुनका बालबामलकाको पडु्कोपना 
४० प्रमिशििा झिेको हनेुछ । पाुँिवषा िमुनका कि िौल भएका बच्िाहरूको 
सङ् ख्या २० प्रमिशििा झिेको हनेुछ । गभाविी ििा बालबामलकािा भएको 
ििअल्पिा क्रिश: १७ प्रमिशि ि २४ प्रमिशििा झिेको हनेुछ । 
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६.३ जनसङ्ख्या ििा बसाइुँसिाइ 

१. पषृ्ठभमूि 

्व.सं. २०६८ सालको िा्ष्ट्रय जनगर्नाको ि्या्कम अनसुाि कर्ााली प्रदेशको कूल 
जनसङ्ख्या १५,७०,४१८ िहेको छ जसिा परुुषको सङ्ख्या ७,६७,९२३ ि 
ि्हलाको सङ्ख्या ८,०२,४९५ िहेको छ । प्रदेशिा कूल २,९८,१७४ िि परिवाि 
िहेको पाइन्छ ि जनिनत्व प्रमि वगा ्क.िी. ५६ िहेको छ । लैङ  मगक अनपुाि 
९५.६९, परिवािको औषि आकाि ५.४ ि जनसङ्ख्या वृ् द्ध दि १.८ प्रमिशि िहेको 
छ । आमिाक वषा २०७7/०७8 को प्रके्ष्पि जनसङ्ख्या १8,24,830 ि िि 
परिवािको सङ्ख्या 6,64,966 िहेको छ । यस प्रदेशिा उच्ि ्हिाली ििा ग्रािीर् 
बस्िीहरूबाट शहिी बस्िीहरूिा बसाइुँसिाइको िाप अत्यामधक िहेको छ । 
िोजगािीका लामग पमन िौसिी बसाइुँसिाइ हनेु गिेको पाइन्छ । प्रदेशमभतै्र 
उत्पादनशील िोजगािीका पयााप् ि अवसिहरूको मसजाना गनुाका सािै गाउुँबस्िीहरूिा 
आधमुनक आधािभिू सेवा सु् वधा एकीकृि रूपिा प्रवा्हि गदै जनसङ्ख्याको उक्तिि 
व्यवस्िापन गनेिफा  योजनाको जोड िहने छ । 

२.  प्रिखु सिस्या 
शहिी के्षत्रहरूिा बसाइुँसिाइको कािर्ले बढेको जनसङ्ख्याको िापको प्रभावकािी 
व्यवस्िापन हनु नसक्न,ु  जनसङ्ख्यालाई केन्र्वन्द ुिानी ्वकास योजना िजुािा ििा 
कायाान्वयन हनु नसक्न,ु अव्यवक्तस्िि वसाइुँसिाइ बढ्दै जान,ु उच्ि पहाडी के्षत्रिा 
छरिएि िहेका बस्िीहरूिा जनसङ्ख्या ििा ्वकासबीि सन्िलुन कायि गना नस्कन,ु 
उिेि नपगु्दै ्ववाह ििा गभाधािर् हनु,ु प्रजनन ् ििा िाि ृ स्वास््यिा अपेक्षा 
गरिएअनसुाि सधुाि हनु नसक्न,ु उत्पादनशील जनशक्ति ्वदेक्तशएको कािर्ले कृ्ष 
ििा अन्य के्षत्रको उत्पादनिा नकािात्िक असि पनुा प्रिखु सिस्या हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अवसि 

उत्पादनशील जनशक्तिलाई प्रदेशमभतै्र िोजगािीको अवसिहरू उपलब्ध गिाउने, 
बदमलंदो उिेि संििना ि लैङ मगक अनपुािले पाने नकािात्िक प्रभावको व्यवस्िापन 
गने, बाल्ववाह अन्ि गने, प्रजनन ् ििा प्रजनन ् स्वास््यलाई अमधकािका रूपिा 
प्रिलनिा ल्याउने, सन्िमुलि बसाइुँसिाइको सिकु्तिि व्यवस्िापन गने, आधािभिू सु् वधा 
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स्हिको एकीकृि बस्िी ्वकास गने ि ्वकास ििा जनसङ्ख्या व्यवस्िापनबीि 
सन्िलुन कायि गने प्रिखु िनुौिीहरू िहेका छन ्। 

प्रदेशिा सक्रीय जनसङ्ख्याको प्रमिशि उच्ि िहेकोले जनसांक्तख्यक लाभांश मलन 
स्कने अवस्िा हनु,ु जनसङ्ख्या ििा बसाइुँसिाइको व्यवस्िापन सङ् िीय ििा प्रदेश 
सिकािको प्रािमिकिािा पनुा, वैदेक्तशक िोजगािीबाट फकेका यवुाहरूले आजान गिेको 
सीप ि आयबाट उद्यिशीलिा ्वकासिा योगदान पगु्न सक्ने क्तस्िमि हनु,ु जनसङ्ख्या 
ि बसाइुँसिाई व्यवस्िापनिा सिोकािवालाहरूको िासो बढ्दै जान ुअवसिको रूपिा 
िहेका छन ्।  

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

सक्षि नागरिक ि व्यवक्तस्िि बसाइुँसिाइ ।  

४.२  लक्ष्य 

जनसङ्ख्या ििा बसाइसिाइुँको प्रभावकािी व्यवस्िापन गने । 

४.३  उद्दमेय 

जनसङ्ख्या व्यवस्िापनबाट स्वस्ि, उत्पादनशील ि स्ििीय जीवनयापनको 
वािाविर् ियाि गनुा । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 
१. जनसङ्ख्या 

व्यवस्िापनलाई सिग्र 
्वकासको अमभन् न अङ्गका 
रूपिा स्िा्पि गने। 

क) प्रदेशको सन्दभािा ्वद्यिान क्षेत्रगि नीमि, 

योजना ििा कायाक्रिहरूको जनसाक्तङ्ख्यक 
दृ्ष्टकोर्वाट पनुिावलोकन गरिनेछ  । 

ख) प्रदेशमभत्र ्वमभन् न ्वषयगि क्षेत्रिा आवमयक 
पने दक्ष ि प्रा्वमधक जनशक्तिको प्रके्षपर् गिी 
सोही अनसुाि जनशक्ति उत्पादन एवि ्
आपूमिाको व्यवस्िा मिलाइनछे । 

ग) जनसङ्ख्याका ्व्वध पक्षहरूलाई सािाक्तजक, 

आमिाक ििा भ-ूिाजनीमिक आयािहरूिा 
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िर्नीमि कायानीमि 
एकीकृि गदै प्रभावकािी व्यवस्िापन गरिनेछ । 

ि) जनसङ्ख्या व्यवस्िापनका लामग साझेदािी ि 
सहकायालाई प्रोत्साहन गरिनछे । 

ङ) व्यक्तिगि िटना दिाालाई व्यवक्तस्िि गना 
सहजीकिर् गरिनेछ ।  

२. स्वस्ि जीवनयापनका 
लामग उपयिु जीवनशैली 
एवि ्वािाविर्को 
मनिाार् गने । 

क) जनसङ्ख्याको कोिा ितृ्यदुि िटाई अपेक्तक्षि 
आय ुवृ्द्ध गरिनेछ । 

ख) धमु्रपान, िद्यपान जस्िा स्वास््यिा नकािात्िक 
असि पाने वस्िकुो उत्पादन ििा ्वक्री 
्वििर्लाई मनयिन गदै मनरुत्सा्हि गरिनेछ। 

ग) स्वस्ि खानपान, आहाि, व्यवहाि ििा 
व्यायाियिु स्वस्ि जीवनशैली अपनाउन 
सिेिनािूलक कायाक्रि सञ् िालन गरिनेछ  । 

ि) प्रदषुर््वहीन वैकक्तल्पक ऊजाा ्वकासिा जोड 
ददंदै, ग्रािीर् क्षेत्रिा धवुाुँि्हि िलुोको प्रवद्धान 
गना स्िानीय िहहरूसुँग सिन्वय गरिनेछ  । 

३. बाह् य ििा आन्िरिक 
बसाइुँसिाइको प्रभावकािी 
व्यवस्िापन गने। 

क प्रदेशमभतै्र उद्योगधन्दाको ्वकास ि आय 
आजानका ्क्रयाकलापद्वािा िोजगािीका अवसि 
वृ्द्ध गदै वैदेक्तशक िोजगािीिा जान े दि 
िटाउनेछ ।  

ख) आन्िरिक बसाइुँसिाइबाट िैिान े
वामसन्दाहरूको आमिाक, सािाक्तजक, सांस्कृमिक 
्वकासिा ्विलन हनु नददन कायाक्रिहरू 
सञ् िालन गरिनछे । 

ग) ग्रािीर् बस्िीहरूिै आधािभिू भौमिक पूवााधाि 
ि सेवा सु् वधाहरू उपलब्ध गिाई आन्िरिक 
बसाइुँसिाइको िापलाई कि गदै लमगनेछ । 

ि) आन्िरिक ि बाह  य बसाइुँसिाइ सम्बन्धी 
अमभलेखन ि ि्या्कम प्रर्ालीलाई व्यवक्तस्िि 
गना स्िानीय िहहरूलाई सहजीकिर्  
गरिनेछ । 
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५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

सीपयिु ि उद्यिी जनसङ्ख्याको अनपुाि वृ् द्ध भएको हनेुछ । सिुक्तक्षि वसाइुँसिाइ 
ििा जनसङ्ख्याको व्यवस्िापन उक्तिि िरिकाले भएको हनेुछ । 

६.४ यवुा 

१. पषृ्ठभमूि 

यवुाहरू आमिाक ि सािाक्तजक परिविानको संवाहक शक्ति हनु ् । यवुाबाट नै  
सिदृ्ध कर्ााली सखुािी कर्ाालीबासीको परिकल्पना साकाि हनु सक्दछ । यवुाहरूिा 
ज्ञान, सीप, प्र्वमध, मसजानशीलिा ि उद्दिशीलिाको ्वकास एवि ्पयााप् ि िोजगािीका 
अवसिहरू उपलब्ध गिाउन ु अ्हलेको प्रिखु आवमयकिा हो । यवुाहरूका लामग 
सवााङ्गीर् ्वकासका अवसिहरू मसजाना गदै प्रदेश ्वकासको अमभयानिा सकािात्िक 
सोिका साि एकीकृि ि सि्पाि हनेु वािाविर् बनाउने िफा  योजनाको प्रयास लक्तक्षि 
हनेुछ। 

२.  प्रिखु सिस्या 
प्रदेशका मसजानशील, उजाावान यवुालाइा ्वदेमसनबाट िोक्न नसक्न,ु यवुालाइा ्वकास 
मनिाार्िा लगाउन ्वम वसनीय ि भिपदो पूवााधाि नहनु,ु यवुा सम्बन्धी कायाक्रिहरू 
प्रभावकािी रूपिा कायाान्वयन हनु नसक्न,ु यवुाको यिािा अवस्िाको सम्बन्धिा 
्वम वसनीय अमभलेख नहनु,ु यवुालाइा प्रदेशको ्वकास मनिाार्िा परििालन गनाको 
लामग भिपदो आधाि नहनु,ु स्िानीय िहिा िोजगािीका सम्भावनाहरू कि हनु,ु 
सिाजिा ्वद्यिान कुिीमि, अन्ध्वम वास, सािाक्तजक ्वभेद जस्िा कुिालाइा हटाउन 
नसक्न ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अवसि 

प्रदेशको आवमयकिा अनसुािको सीप ि सीप अनसुािको िोजगािी समुनक्तम िि गने, 
उजाावान यवुाहरूलाई सीप ि उद्यिशीलिायिु बनाउने, प्रदेशमभतै्र उत्पादनशील 
िोजगािीका अवसिहरू मसजाना गिी प्रमिभाहरूको पलायन िोक्ने, यवुा उद्यिशीलिाका 
लामग लगानीिैत्री वािाविर् मसजाना गने, यवुाहरूका लामग ्वत्तीय ि सािाक्तजक 
आमिाक सेवाहरूिा पहुुँि समुनक्तम िि गने, सािाक्तजक ्वभेद, अन्ध्वम वासलाई हटाउने 
जस्िा िनुौिीहरू छन ्। 
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यवुाको ्वकासका लामग संवैधामनक नीमिगि, काननुी ि संििनागि व्यवस्िा हनु,ु 
प्रा्वमधक ििा व्यावसा्यक क्तशक्षाका अवसि मबस्िाि हदैु जान,ु उद्यिशीलिा ि 
िोजगािीका अवसिहरू वृ् द्ध हदैु जान,ु यवुालाइा ्वकास मनिाार्को िूल प्रवाहिा 
सिा्हि गने कायािा सिकािको उच्ि प्रािमिकिा हनु ुअवसिका रूपिा िहेका छन।् 

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

स्वावलम्बी ि नैमिकवान यवुा । 

४.२  लक्ष्य 

यवुालाइा आत्िोन्नमिका अवसिहरू प्रदान गिी सिग्र ्वकास प्र्क्रयािा परििालन 
गने । 

४.३  उद्दमेय 

यवुालाई ज्ञान, सीप, प्र्वमधयिु, उद्यिशील ि स्वावलम्बी बनाउदै ्वकासको 
सम्वाहक शक्तिको रूपिा स्िा्पि गनुा ।  

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. व्यावसा्यक सीप 
्वकास, उद्यिशीलिा 
ि स्विोजगािीका 
कायाक्रिहरूको 
मबस्िाि गने । 

क) यवुाहरुको सशिीकिर् ि ्वकास लामग प्रदेश ि 
क्तजल्लाहरुिा यवुा परिषद् गठन गिी यवुाहरुको 
संस्िागि ्वकास गरिनेछ । 

ख) व्यावसा्यक सीप ि िामलिका अवसिहरू बढाई 
यवुा उद्यिशीलिाका लामग सङ् ि ि स्िानीय 
िहसुँग सहकाया गरिनेछ । 

ग) बजािको िाग अनरुूप उद्यिशीलिा ्वकासका 
लामग आवमयक पिािशा सेवाका सािै प्रा्वमधक 
सहयोग उपलब्ध गिाइनेछ ।  

ि) अन्य िलुकुका कािबाट आक्तजाि ज्ञान, सीप, 
प्र्वमध, पुुँजी ि अनभुवलाई स्वदेशिा उत्पादनिूलक 
के्षत्रिा लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

ङ) पिम्पिागि सीप, पेशा ि व्यवसायलाई प्रवद्धान ि 
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िर्नीमि कायानीमि 

व्यवसायीकिर् गना सहयोग गरिनेछ ।  
ि) उद्योग व्यवसाय सञ् िालन गने यवुाको लामग 

सहमुलयि दििा कजाा ि मबिाको व्यवस्िा गरिनेछ। 

छ) िोजगाि ्वमनिय सेवालाई प्रभावकािी बनाईनछे ।  
२. ्वकास मनिाार्िा  

यवुाको सक्रीय 
सहभामगिा गिाउन।े  

क) सबै क्तजल्लािा यवुा सञ्जालको संस्िागि ्वकास 
गरिनेछ । 

ख) यवुाहरूलाई सािदुा्यक ्वकासका कायाहरूिा 
सहभागी गिाइनेछ । 

ग) अनसुन्धान केन्र िाफा ि यवुालाइा अनसुन्धान 
कायािा परििालन गरिनेछ । 

३. कृ्षिा यवुाको 
आकषार् बढाउने । 

क) पुुँजी, प्र्वमध ि सीप उपलब्ध गिाइ प्राङ्गारिक 
कृ्षिा यवुाहरूलाइा संलग्न गरिनेछ । 

ख) यवुाहरूको नेितृ्विा निनुा फािाहरू ि उत्पादनिा 
आधारिि िूल्य शृ्रङ् खलाहरूको ्वकास गरिनेछ । 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

व्यवसाय, िोजगािी ि सािदुा्यक ्वकासिा यवुाको संलग्निा बढेको हनेुछ ।वैदेक्तशक 
िोजगािीिा जाने यवुाहरूको सङ्ख्यािा किी आएको हनेुछ । वैदेक्तशक िोजगािबाट 
फकेका यूवाहरूलाई लक्तक्षि उद्यिशीलिा ्वकासका कायाक्रिहरू सञ् िालन भएको 
हनेुछ । यवुा स्विोजगािका कायाक्रिहरूिा यवुाहरूको सहभामगिा वृ् द्ध भएको  
हनेुछ । कृ्ष के्षत्रिा यवुाहरूको संलग्निा बढेको हनेुछ ।  

६.५ ि्हला सशिीकिर् ििा लैं्ङ्गक सिानिा  

१ पषृ्ठभमूि 

सं्वधानले असहाय अवस्िािा िहेका एकल ि्हला ि जोक्तखििा पिेका ििा 
पारिवारिक व्ह्किर्िा पिेका, ्हंसा पीमडि ि्हलाहरूलाई िोजगािीिा प्रािमिकिा 
ददई संिक्षर्, सशिीकिर् ि पनुस्िाापना गने व्यवस्िा गिेको छ । ्वकासका हिेक 
के्षत्रिा ि्हलाको सिानपुामिक, सन्िमुलि, सिन्या्यक ि अिापूर्ा सहभामगिा हनु 
सकेिात्र प्रदेशको ददगो शाक्तन्ि ि उन् नमि सम्भव हनु्छ । सिकािी, गैिसिकािी ि 
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मनजी के्षत्रबाट हालसम्ि भएका ्वमभन् न प्रयासहरूबाट ि्हलाहरूको सािाक्तजक-आमिाक 
अवस्िािा केही सधुाि देक्तखए िापमन सािभिू परिविान अझै आउन सकेको छैन । 
यस पषृ्ठभमूििा ि्हलाहरूको आमिाक, सािाक्तजक, िाजनैमिक ििा सिग्र िानव 
अमधकािहरूको संिक्षर् ि प्रवद्धान गदै प्रदेशलाई लै्ङ्गक दृ्ष्टले ्वभेदि्हि, ्हंसाि्हि 
सििािूलक प्रदेशिा रूपान्ििर् गनुापनेछ । 

२.  प्रिखु सिस्या 
लै्ङ्गक ्हंसा, ििेल ु ििा यौनजन्य ्हंसा, हामनकािक सािाक्तजक अभ्यासहरूले 
मनिन्िििा पाइिहन,ु लै्ङ्गक ्वभेद कायिै िहन,ु लै्ङ्गक खक्तण्डकृि ि्या्कमको अभाव 
हनु,ु सािाक्तजक ििा पारिवारिक ब्ह्किर्िा पिेका ििा ्हंसा प्रभा्वि ि्हला लक्तक्षि 
कायाक्रिहरूिा सिन्वय ि सहकाया हनु नसक्न,ु ि्हलाहरू िामि हनेु गिेको ्वभेद, 
छुइ प्रिा ििा बाल्ववाह जस्िा कुिाहरूको अन्त्य हनु नसक्न ुप्रिखु सिस्या हनु।् 

३. िनुौिी ि अवसि 

लै्ङ्गक सिानिा सम्बन्धी नीमि, योजना ििा कायाक्रिहरूिा सिन्वय कायि गनुा, 
ि्हला सशिीकिर् ि ्वकास सम्बद्ध सबै सिकािी ििा गैिसिकािी मनकायहरूलाई 
प्रभावकािी रूपिा परििालन गनुा, कर्ाालीबासी ि्हलाको जीवनिा सािभिू सिानिा 
कायि गदै गलि पिम्पिा ि अभ्यासहरूको मनिाकिर् गनुा, ि्हलािामि हनेु ्हंसा ि 
्वभेदको अन्त्य गनुा प्रिखु िनुौिी हनु ्। 

सकािात्िक काननुी प्रावधानहरू ्वद्यिान िहन,ु ि्हलाको िाजनीमिक सहभामगिा 
उत्साहजनक िहन,ु सिकािी ििा गैिसिकािी के्षत्रिा लैंमगक सशिीकिर्का लामग 
ित्पििा देक्तखन,ु क्तशक्षा ििा िेिना स्िििा अमभवृ् द्ध हनु,ु सािाक्तजक िूल्य िान्यिािा 
क्रिश: सकािात्िक परिविान देखा पनुा अवसिहरू हनु ्। 

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि  

लै्ङ्गक सिानिायिु प्रदेश मनिाार् । 

४.२ लक्ष्य 

ि्हलालाई सिन्या्यक ढङ्गले ्वकासका अवसिहरूिा पहुुँि प्रदान गने । 
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४.३  उद्दमेय 

सबै प्रकािका लै्ङ्गक ्वभेद, ्हंसा ि शोषर्को अन्त्य गिी ्वकासिा ि्हलाको 
सिान ि सािाक सहभामगिा समुनक्तम िि गनुा । 

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. लै्ङ्गक 
सिानिािैत्री 
नीमि ििा 
बजेट 
्वमनयोजन 
पद्धमि 
अवलम्बन  
गने । 

 

क) लै्ङ्गक ििा ििेल ु ्हंसासम्बन्धी ्वद्यिान काननुहरूको 
प्रभावकािी कायाान्वयन गरिनछे  । 

ख) लै्ङ्गक ििा ििेल ु्हंसाका कािर् पना जान ेसािाक्तजक, 
आमिाक ििा स्वास््य एवि ्व्यक्तित्व ्वकास सम्बन्धी 
नकािात्िक असि ि काननुी प्रावधानवािे सािाक्तजक 
जागिर् अमभयान सञ् िालन गरिनेछ  । 

ग) ििेल ु ििा ि्हला ्हंसाको ्वषयलाई सम्बोधन गना 
हेल्पलाईन, सिुक्षा गहृ, काननुी सहायिा ि 
पनुस्िाापनाको व्यवस्िा गरिनछे  । 

ि) लैं्ङ्गक उत्तिदायी बजेट ्वमनयोजन प्रर्ालीलाई प्रदेश 
ििा सबै स्िानीय िहसम्ि संस्िागि गरिनेछ । 

२. आमिाक ि 
सािाक्तजक 
रूपिा पछामड 
पिेका 
ि्हलाको 
आमिाक-

सािाक्तजक-
िाजनैमिक 
सशिीकिर् 
गने । 

क) िाउट या, बादी, दमलि, सीिान्िकृि लगायि सबै ्वपन्न 
ि अवसिबाट बक्तञ् िि ि्हलाहरूको क्षििा ्वकास ि 
सशिीकिर्का लामग स्िानीय िहसुँग सिन्वय गिी 
लक्तक्षि कायाक्रि ल्याइनेछ ।  

ख) ि्हलाहरूलाई उद्यिशीलिा, उन् नि प्राङ् गारिक कृ्ष 
उत्पादन, सीप ििा व्यावसा्यक क्षििा अमभवृ्द्ध ि 
्वत्तीय ििा मडक्तजटल साक्षििा सम्बन्धी प्रक्तशक्षर् 
कायाक्रि सञ् िालन गरिनेछ । 

ग) सिुक्तक्षि ि्हनावािी ि प्रजनन ्अमधकाि समुनक्तम िि गनुाका 
सािै छुई सियलाई ि्हलाको सिुक्तक्षि ि सिसफाई गने 
अवमधको रूपिा उपयोग गना लगाइनेछ । 

ि) ि्हलाहरूको बहआुयामिक ्वकासका लामग ि्हला 
्वकास कायाक्रि िजुािा ि कायाान्वयन गरिनेछ  ।  
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५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

सबै ्कमसिका हामनकािक सािाक्तजक अभ्यासिा किी आएको हनेुछ । ि्हलािामि 
हनेु ्हुँसािा अपेक्षाकृि रूपिा किी आएको हनेुछ । प्रदेशको हिेक िह, िप्का ि 
के्षत्रिा ि्हलाको पहुुँि ििा उपक्तस्िमि जनसाक्तङ्ख्यक अनपुाििा कायि भएको 
हनेुछ। 

६.६ बालबामलका ििा ्कशोि ्कशोिी  

१.  पषृ्ठभमूि 

सं्वधानिा बालबामलकाको ्वकास, संिक्षर्, सहभामगिा लगायिको हकको प्रत्याभमूि 
गरिएको छ । बालबामलका ििा ्कशोि्कशोिी आवाज्वहीन ि सिाजका अत्यन्ि 
संवेदनशील सिूह भएकोले िलुनात्िक रूपिा उनीहरूलाई ्वशेष संिक्षर्स्हि 
्वकास ि सहभामगिाका अवसिहरू आवमयक पदाछ । ्वगििा बालबामलकाको 
स्वास््य, क्तशक्षा, पोषर् लगायि ्वकासका सूिकहरूिा धेिै सधुाि भए िापमन कर्ााली 
प्रदेशिा बालबामलकाको संिक्षर्, ्वकास ि सहभामगिाका लामग िप प्रयासको 
आवमयकिा िहससु गरिएको छ । 

२.  प्रिखु सिस्या 
भौगोमलक ्वकटिाका कािर् बालबामलका ििा ्कशोि्कशोिीको क्तशक्षा, स्वास््यिा 
पहुुँि कि हनु,ु बालश्रि, िानव ओसाि पसाि, बाल्ववाह, बाल यौन दवु्यावहाि, 
बलात्काि, लाग ुपदािाको दबु्यासन जस्िा ्वकृमि ्वसंगमिहरू ्वद्यिान िहन,ु अनाि, 
अमभभावक्वहीन, द्वन्द्व प्रभा्वि ििा सडक बालबामलका ििा ्कशोि्कशोिीको 
्वकासका लामग लक्तक्षि कायाक्रिको अभाव हनु ुप्रिखु सिस्या हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अवसि 

सहज रूपिा बालबामलका ििा ्कशोि्कशोिीको क्तशक्षा ि स्वास््यिा पहुुँि परु् याउन,ु 
बालश्रि, िानव ओसाि पसाि, बाल्ववाह, बाल यौन दवु्याबहाि, बलात्काि, लाग ु
औषध दबु्यासन लगायिका सिस्याहरूको मनिाकिर् गनुाका सािै बालअमधकािबाट 
वक्तञ् िि बालबामलका ििा ्कशोि्कशोिीको उक्तिि संिक्षर् ि व्यवस्िापन गनुा िनुौिी 
हनु ्। 
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सं्वधानिा नै बालबामलकाको हक ि अमधकािलाई िौमलक हकको रूपिा व्यवस्िा 
गरिन,ु ददगो ्वकास लक्ष्यले बालबामलकाको संिक्षर् ि ्वकासका लामग जोड ददन,ु 

स्िानीय िहदेक्तख नै बालबामलका ििा ्कशोि्कशोिीको अिापूर्ा सहभामगिालाई 
समुनक्तम िि गना बालक्लव ििा बालअमधकाि समिमिहरूको गठन गरिन ुि प्रदेश ििा 
स्िानीय िहबाट बालबामलका ििा ्कशोि ्कशोिीको क्तशक्षा ि स्वास््यिा ्वशेष जोड 
ददइन ुअवसिहरू हनु ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

बालबामलका ििा ्कशोि्कशोिीिैत्री सिाज मनिाार् । 

४.२  लक्ष्य 

बालबामलका ििा ्कशोि ्कशोिीहरूको उक्तिि संिक्षर्, ्वकास ि अिापूर्ा 
सहभामगिा समुनक्तम िि गने ।  

४.३  उद्दमेय 

बालबामलका ििा ्कशोि ्कशोिीहरूको सिग्र ्वकासका लामग उपयिु 
पूवााधािहरू स्हि अनकूुल वािाविर् मसजाना गनुा ।  

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 
1. बालबामलका ििा 

्कशोि ्कशोिीको 
क्तशक्षा ि स्वास््य 
सेवािा पहुुँि 
बढाउने । 

 

क) बाल्वकास कायाक्रिलाई मबस्िाि गिी सबै 
बालबामलकाको पहुुँि समुनक्तम िि गरिनछे  । 

ख) बालबामलका ििा ्कशोि ्कशोिीहरूको उिेि ि 
कक्षा अनसुाि सबै ्वद्यालयहरूिा अमिरिि 
्क्रयाकलापहरू सञ् िालन गरिनेछ । 

ग) अनाि, अमभभावक्वहीन, द्वन्द्व प्रभा्वि ििा सडक 
बालबामलकाहरूको बाल्वकास केन्रिा पहुुँि 
समुनक्तम िि गना ्वशेष प्रवन्ध गरिनेछ  । 

ि) बालबामलका ििा ्कशोि्कशोिीहरूको आधािभिू 
स्वास््य ि पोषर् सम्बन्धी सेवािा पहुुँि समुनक्तम िि 
गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 
ङ) ्कशोि ्कशोिीहरूलाई लक्तक्षि गिी प्रजनन ्स्वास््य 

सञ् िालन गरिनछे ।  

२. बालबामलका ििा 
्कशोि्कशोिी, 
असहाय, अनाि, 
अशि ििा 
बेवारिसे 
बालबामलका मबरुद्ध 
हनु ेसबै प्रकािका 
्हुँसाको अन्त्य 
गने। 

क) बालबामलका ििा ्कशोि ्कशोिीको अमधकाि 
संिक्षर् ििा सम्वद्धान सम्बन्धी नीमि, काननु, योजना 
ििा कायाक्रि ि िापदण्डहरूको मनिाार् ििा 
प्रभावकािी कायाान्वयन गरिनछे  । 

ख) बालबामलका ििा ्कशोि्कशोिी ्वरुद्ध हनुे ्हंसा, 
यौन दवु्यावहाि, बालश्रि, बलात्काि, लाग ुऔषध 
दबु्यासन, बेिमबखन ििा ओसािपसाि, बाल्ववाह 
्वरुद्धका ्वमभन् न 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 सेवालाई सदुृढ ि प्रभावकािी बनाइनेछ।  

३. सबै प्रकािको 
बालश्रिको अन्त्य 
गने। 

क) प्रदेश ििा स्िानीय िहबाट सबै प्रकािका 
बालश्रिको अन्त्य गना आवमयक काननुी, नीमिगि 
ििा कायाक्रिगि व्यवस्िा गिी कायाान्वयन गरिनछे। 

४. बालगहृ, 
पनुस्िाापना केन्रिा 
िहेका 
बालबामलकालाई 
संिक्षर् गने । 

क) ्वशेष संिक्षर्को आवमयकिा भएका बालबामलकालाई 
वैकक्तल्पक हेििाह ि स्याहाि प्रर्ाली स्िापना गरिनेछ।  

ख) बालबामलकालाई सािाक्तजक जीवनिा सहभागी हनु े
वािाविर् मसजाना गरिनेछ । 

ग) बाल क्लव, बाल सिूह, ्कशोिी सिूह जस्िा 
संस्िाको गठन ििा सञ् िालनलाई मबस्िाि गिी 
बालबामलकाको संिक्षर् गरिनेछ । 

५. बालबामलकाको 
पहुुँियिु पूवााधाि 
मनिाार् गिी 
बालिैत्री वािाविर् 
मसजाना गने । 

क) बालिैत्री स्िानीय शासनको आवमयक पूवााधाि ियाि 
गिी बाल अमधकाि समुनक्तम िि गरिनेछ  ।  

ख) सावाजमनक स्िल ििा ्वद्यालयका भौमिक संििना ि 
अन्य संििनालाई बालिैत्री बनाइनेछ ।  

ग) बाल अमधकाििैत्री पाठ् यक्रि सिावेश गिी अमभिखुीकिर् 
ििा क्षििा अमभवृ्द्ध िामलि प्रदान गरिनछे । 
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िर्नीमि कायानीमि 
ि) कर्ााली प्रदेशलाई बालिैत्री प्रदेश मनिाार्का लामग 

बालबामलकालाई लगानी गिेि बालअमधकाि संिक्षर् 
प्रर्ाली स्िापना गिी सदुृढीकिर् सिेि गरिनेछ  । 

५.  अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

बालबामलका ििा ्कशोि्कशोिीको अमधकाि संिक्षर् ििा सम्वद्धान सम्बन्धी नीमि, 
काननु, योजना ििा कायाक्रि ि िापदण्ड कायाान्वयन भएको हनेुछ । बालबामलका 
ििा ्कशोि्कशोिी ्वरुद्ध हनेु सबै प्रकािका शािीरिक, िानमसक, यौनजन्य ्हंसा, 
दवु्यावहाि ििा  लाग ुऔषध दबु्यासनको न्यूनीकिर् भएको हनेुछ । ्वमभन् न सिेिना 
अमभयान सञ् िालन गिी २० प्रमिशि बालश्रि िटेको हनेुछ । बाल खोजिलास 
टेमलफोन नं. १०४ ि बाल हेल्पलाईन टेमलफोन नं. १०९८ को प्रभावकािी रूपिा 
सञ् िालन भएको हनेुछ । असहाय, अनाि, अशि, अपाङ्गिा भएका, बेवारिसे, द्वन्द्व 
प्रभा्वि, सडक बालबामलकालाई ्वशेष संिक्षर् प्राप् ि भएको हनेुछ ।  

६.७ जेष्ठ नागरिक 

१. पषृ्ठभमूि 

सं्वधानको धािा ४१ ले जेष्ठ नागरिकको ्वशेष संिक्षर् ि सािाक्तजक सिुक्षा पाउने 
अमधकािलाई प्रत्याभिू गिेको छ । हाल कर्ाालीिा कूल जनसङ्ख्याको करिव १० 
प्रमिशि जेष्ठ नागरिकहरू िहेका छन ् । मन:शलु्क स्वास््य उपिाि, यािायाििा 
सहमुलयि ििा आिक्षर्को सु् वधा प्रदान गनुाका सािै जेष्ठ नागरिकलाई सािाक्तजक 
सिुक्षा भत्ता उपलब्ध गिाउुँदै आइएको छ । जेष्ठ नागरिकका लामग आधािभिू सेवा 
सु् वधाहरू उपलब्ध गिाउनकुा सािै जेष्ठ नागरिकको सेवालाई सिुक्तक्षि, ियााददि ि 
सम्िानजनक बनाउन आवमयक छ । जेष्ठ नागरिकको अिूल्य अनभुव, ज्ञान ि 
सीपलाई अनभुव बैंकको रूपिा मलई प्रदेश ्वकासिा उनीहरूको योगदान समुनक्तम िि 
गरिनेछ। 

२. प्रिखु सिस्या 
जेष्ठ नागरिकिैत्री पूवााधािको अभाव हनु,ु उपलब्ध सेवा ि सु् वधाको पहुुँििा कदठनाइ 
हनु,ु परिवाि मबखण्डनका कािर्ले मनिाक्तश्रिहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान,ु िोजगािको 
मसलमसलािा परिवािका सक्रीय सदस्यहरू िि बा्हि िहुँदा जेष्ठ नागरिकको उक्तिि 
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िेखदेख नहनु,ु उपलब्ध सािाक्तजक सिुक्षाका प्रावधानहरू अपयााप् ि हनु,ु उनीहरूको 
ज्ञान, सीप, अनभुवको प्रयोग हनु नसक्न,ु अशि ि असहाय जेष्ठ नागरिकको सिकु्तिि 
संिक्षर् हनु नसक्न ुप्रिखु सिस्या हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अवसि 

जेष्ठ नागरिकिैत्री पूवााधािहरूको ्वकास गने, उनीहरूको ज्ञान, सीप ि अनभुवको 
साि्यक प्रयोग ििा पसु्िान्ििर् गने, जेष्ठ नागरिकप्रमि हनेु उपेक्षा, ्वभेद, ्हंसा ि 
दवु्यावहाि अन्त्य गने जस्िा िनुौिी िहेका छन ्। 

जेष्ठ नागरिकको संिक्षर् ि सािाक्तजक सिुक्षा सं्वधानबाटै समुनक्तम िि हनु,ु जेष्ठ 
नागरिकको हक अमधकाि िक्षाका लामग प्रदेश सिकाि प्रमिबद्ध िहन,ु जेष्ठ नागरिक 
आफ्ना हक अमधकािप्रमि जागरूक हुुँदै जान ुअवसिका रूपिा िहेका छन ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि  

सिुक्तक्षि, सम्िामनि, सक्रीय ि सखुी जेष्ठ नागरिक ।  

४.२ लक्ष्य 

जेष्ठ नागरिकिैत्री सिाज ि संस्कृमिको ्वकास गने ।  

४.३ उद्दमेय 

 जेष्ठ नागरिकिैत्री सेवा ि सु् वधाहरूको मबस्िाि गनुा । 

 जेष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप ि अनभुवलाई सदपुयोग गनुा । 

४.४ िर्नीमि ि कायानीमि 
िर्नीमि कायानीमि 

१. जेष्ठ नागरिकको 
प्हिान ि जीवनयापन 
सहज बनाउनका लामग 
आवमयक पूवााधाि 
्वकास गने । 

क) स्िानीय िहको सिन्वयिा जेष्ठ नागरिकको 
ि्या्कम अद्यावमधक गरिनेछ । 

ख) परिवाििा आधारिि हेििाह प्रर्ालीलाई प्रबद्धान 
गनुाका सािै ्हंसा ििा दवु्यावहाििा पिेका जेष्ठ 
नागरिकको संिक्षर् समुनक्तम िि गरिनेछ ।  
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िर्नीमि कायानीमि 
ग) स्िानीय िहसुँगको सिन्वय ि सहकायािा जेष्ठ 

नागरिक सेवा ि सिुक्षा सदुृढीकिर् गरिनेछ । 

२. जेष्ठ नागरिकको 
सािाक्तजक सिुक्षाको 
प्रत्याभमूि गदै 
उनीहरूको ज्ञान, सीप 
ि अनभुवलाई ्व्वध 
क्षेत्रिा उपयोग गने । 

क) सािाक्तजक सिुक्षा भत्ता ििा स्वास््य सेवािा जेष्ठ 
नागरिकलाई दददै आएका छुटलाई सियानकूुल 
बनाइनकुा सािै पहुुँिका लामग स्िानीय िह ि 
सम्वद्ध मनकायहरूसुँग सिन्वय गरिनेछ । 

ख) जेष्ठ नागरिकका ज्ञान, सीप ि अनभुवलाई 
्वकासको ्व्वध क्षेत्रिा उपयोग गरिनेछ । 

ग) जेष्ठ नागरिकको िानमसक, शािीरिक ििा 
संवेगात्िक पक्षलाई सक्रीय बनाउन ्व्वध 
कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनछे । 

५.  अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध  

सिाजिा जेष्ठ नागरिकप्रमि हनेु ्हंसा, ्वभेद ि दवु्याबहाििा किी आइ सािाक्तजक 
प्रमिष्ठािा वृ् द्ध भएको हनेुछ । जेष्ठ नागरिकको सेवा सु् वधािा वृ् द्ध भई 
जीवनयापनिा सहजिा आएको हनेुछ । जेष्ठ नागरिकिैत्री पूवााधािहरूको मनिाार् 
भएको हनेुछ । जेष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप ि अनभुवको उपयोग िाफा ि आमिाक, 
सािाक्तजक ि सांस्कृमिक ्वकासिा टेवा पगेुको हनेुछ । 

६.८ अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरू 

१. पषृ्ठभमूि 

कर्ााली प्रदेशिा शािीरिक, बौ्द्धक, अ्टज्ि ि बहअुपाङ्गिा स्हि १० प्रकािका 
अपाङ्गिा भएका करिब ५० हजाि जनसङ्ख्या िहेको अनिुान छ । सं्वधानले 
अपाङ्गिा भएका व्यक्तिलाई सं्वधानप्रदत्त िौमलक हकको रूपिा सािाक्तजक सिुक्षा, 
सिानिा, क्तशक्षा ि िाज्यका सबै मनकायिा सहभामगिाको समुनक्तम िििा गिेको छ । 
अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूको अमधकाि सम्बन्धी संयिु िाष्ट्रसंि सम्भाव्यिा िहासन्धी, 
ददगो ्वकास लक्ष्यहरू ि नेपाल सिकािको पन्रौँ योजनाले पमन अपाङ्गिा भएका 
व्यक्तिहरूका लामग ्वमभन् न नीमिगि ि कायाक्रिगि व्यवस्िा गिेको छ । सं्वधान, 
नीमि ि काननुिा भएका व्यवस्िालाई िप प्रयासका साि प्रदेशिा प्रिलनिा 
ल्याउनेिफा  यो योजना लक्तक्षि िहेको छ । 
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२.  प्रिखु सिस्या 
कदठन भौगोमलक अवस्िा सिेिका कािर्ले अपाङ्गिािैत्री पूवााधािहरूको अभाव हनु,ु 
िोजगािी, सािाक्तजक सहभामगिा ि आय-आजानका अवसििा सिान पहुुँि नहनु,ु 
सिावेशी प्रर्ालीहरूको अभाविा क्तशक्षा, स्वास््य, सञ् िाि सेवाहरूिा सीमिि पहुुँि हनु,ु 
सबै प्रकािका अपाङ्गिा भएका व्यक्तिका लामग सहायक सािाग्री, पनुस्िाापना सेवा 
उपलब्ध गिाउन नमसकन,ु वैज्ञामनक वगीकिर् नहुुँदा प्हिान ि परिियपत्र प्राप् ि गने 
प्र्क्रया झन्झ्टलो हनु,ु िाजनैमिक सहभामगिाको समुनक्तम िििा नहनु ुप्रिखु सिस्या हनु ्।  

३.  िनुौिी ििा अवसि 

्वमभन् न प्रकािका अपाङ्गिा भएका व्यक्तिका लामग पूवााधाि मनिाार् गने, ्हिाली ििा 
पहाडी दगुाि के्षत्रिा सहज सेवा सु् वधाको व्यवस्िापन गने, सबै भौमिक संििनाहरू 
अपाङ्गिैत्री बनाउने, अमि अशि ि बौ्द्धक अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूको पनुस्िाापना 
गने ि सबै प्रकािका अपाङ्गिा भएका व्यक्तिका लामग क्तशक्षा, स्वास््य, िोजगािी 
उपलब्ध गिाउने िनुौिी िहेका छन ्। 

नेपाल अपाङ्गिासम्बन्धी अन्ििाा्ष्ट्रय िहासक्तन्धको पक्ष िाष्ट्र हनु,ु सं्वधान, ददगो ्वकास 
लक्ष्यहरूिा ्वमभन् न सेवा सु् वधा एवि ्सािाक्तजक सिुक्षाको व्यवस्िा हनु,ु अपाङ्गिाको 
्वषयलाई सम्बोधन गनाका लामग सम्भाव्यिा संििना बिोक्तजि िीनै िहका सिकाि ि 
सिोकािवाला सङ् ि, संस्िाको सहकाया, साझेदािी, अपनत्व ि लगानीिा वृ् द्ध हनु ु
अवसिहरू हनु ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

अपाङ्गिा भएका नागरिकको सम्िामनि जीवनयापन । 

४.२ लक्ष्य 

अपाङ्गिैत्री संििना ि वािाविर्को मसजाना गने ।  

४.३ उद्दमेय  

भौमिक संििना, ज्ञान, प्र्वमध, सूिना ि सेवा सु् वधािा सहज पहुुँिको 
समुनक्तम िििा गदै ्वकास मनिाार् कायािा अपाङ्गिा भएका नागरिकहरूको 
सहभामगिा समुनक्तम िि गनुा ।  
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४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 
िर्नीमि कायानीमि 

1. सबैखाले भौमिक संििना 
अपाङ्गिािैत्री बनाउुँदै 
उनीहरूको पहुुँि ि 
आवागिनलाई सहज  
बनाउने ।   

क) सडक, भवन, कायास्िल, सञ् िािप्रर्ाली 
लगायिका सावाजमनक भौमिक संििनालाई 
सबैको पहुुँि सहज हनुे गिी मडजाइन ि 
मनिाार् गरिनेछ ।  

ख) भइिहेका पूवााधािहरूलाई सम्भव भएसम्ि 
अपाङ्गिािैत्री बनाउने गिी ििाि ि 
पनुस्िाापन गरिनेछ  । 

2. अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको 
स्विन्त्र जीवनयापनका लामग 
अनकूुल ि टेवािूलक 
वािाविर् मनिाार् गने । 

क) अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको शीघ्र प्हिान 
गिी सहजरूपिा परिियपत्र प्राप् ि हनु े
व्यवस्िा मिलाइनछे । 

ख) अपाङ्गिा भएका व्यक्तिलाई सम्भव 
भएसम्ि आत्िमनभाि बनाइनछे । 

ग) शािीरिक ि पेशागि पनुस्िाापनका लामग 
प्रस्िे्टक उपकिर्, ्वक्तशष्ट सेवा सु् वधा, 
उपिाि ििा ह्वील क्तियि, स्याक्तण्डङ फे्रि 
लगायिका सहयोगी सािाग्रीहरूको 
व्यवस्िा गदै लमगनेछ । 

ि) अपाङ्गिासम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान 
गनुाका सािै यस के्षत्रिा उपलब्ध सबै 
सूिना ििा जानकािीहरू स्कमलन गने एक 
स्रोि केन्रको स्िापना गरिनछे । 

3. अपाङ्गिा भएका 
व्यक्तिहरूलाई प्रदेशको 
िाजनैमिक, आमिाक ि 
सािाक्तजक  जीवनिा 
एकीकिर् ि िूलप्रवाहीकिर् 
गने ।  

क) अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूलाई सबै 
प्रकािका ्वभेद ि ्हंसाको अन्त्यका लामग 
आि रूपिा सिेिनािूलक कायाक्रिहरू 
सञ् िालन गरिनछे  ।  

ख) अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूलाई क्तशक्षा, सीप 
ि उद्यिशीलिाले यिु बनाउुँदै 
उत्पादनशील िोजगािी ि स्विोजगािीिा 
संलग्न गिाइनेछ ।    
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िर्नीमि कायानीमि 
ग) अपाङ्गिासम्बन्धी नीमि, योजना ििा 

कायाक्रिहरूको िजुािा, कायाान्वयन एवि ्
िूल्या्कमन गदाा उनीहरूको प्रमिमनमधत्व 
अमनवाया सहभागी गिाउने व्यवस्िा 
मिलाइनेछ । 

ि) अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूलाई िाजनीमिक, 
आमिाक ि सािाक्तजक जीवनिा एकीकिर् 
गना लक्तक्षि कायाक्रिहरू िजुािा गरिनेछ। 

5. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

सावाजमनक भौमिक संििना अपाङ्गिैत्री भएको हनेुछ । अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको 
लामग आवमयक पने सेवा सु् वधा सहजरूपिा सबैले प्राप् ि गिेका हनेुछन ् । सबै 
प्रकािका अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूका लामग ्वक्तशष्ट प्रकािको सेवा सु् वधा स्हिको 
पनुस्िाापना सेवा उपलब्ध भएको हनेुछ । 

६.९ खेलकुद 

१. पषृ्ठभमूि 

नागरिकहरूको बहआुयामिक ि सवााङ्गीर् ्वकास ि प्रदेशको सङ् ि ििा अन्ििाा्ष्ट्रय 
के्षत्रिा सिेि प्हिान बनाउन खेलकुदको िहत्त्वपूर्ा भमूिका िहन्छ । ्वगििा प्रदेश 
खेलकुदको ्वकासको के्षत्रिा आवमयक प्रयासहरू हनु सकेका छैनन ्। सिय सापेक्ष 
्वकासका लामग सिकािी, गैिसिकािी ििा मनजी सङ् ि संस्िाहरूको सिन्वय ि 
सहकायािा खेलकुदिा व्यावसा्यकिाको ्वकास गिी पयाटन, ददगो ्वकास, क्तशक्षा, 
स्वास््य, लै्ङ्गक सिानिा, आमिाक वृ् द्ध लगायिका ्वषयहरूिा सिेि वाक्तञ् छि 
उपलक्तब्ध हामसल गना स्कन्छ । प्रदेशका सबै ्वद्यालय ििा स्िानीय िह, खेलकुद 
सम्बन्धी सङ् ि संस्िाहरूले खेलकूदको ्वकास ि पूवााधाििा लगानी गिी सबैका लामग 
खेलकूद भन् ने अमभयानलाइा साकाि पानुा आवमयक छ । 

2. प्रिखु सिस्या 
प्रदेशिा खेलकुदका पूवााधाि ि सािग्रीहरूको अभाव हनु,ु भएका पूवााधाि ि सािग्रीहरू 
पमन गरु्स्ििहीन ि जीर्ा अवस्िािा हनु,ु प्रक्तशक्षकहरूको अभाव हनु ु ि भएका 
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प्रक्तशक्षकहरूलाइा पमन उपयिु सेवा सु् वधा ि प्रक्तशक्षर्को किी हनु,ु खेलकुदलाइा 
जीवनयापनको िाध्यिको रूपिा ्वकास गना नसक्न,ु प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन भइ 
नसक्न,ु पयाटकीय साहमसक ििा िनोिञ् जनात्िक खेलकुद कायाक्रि सञ् िालनका 
लामग संस्िागि क्षििा ्वकास भइनसक्न,ु खेलकुद के्षत्रलाई ्व्वधिापूर्ा ि सिावेशी 
बनाउन नस्कन ुप्रिखु सिस्या हनु।् 

३. िनुौिी ििा अवसि 

्वद्यालय, स्िानीय िह, मनवाािन के्षत्र, क्तजल्ला ि प्रदेश स्िििा उपयिु खेल िैदान, 
िंगशाला जस्िा खेलकुद पूवााधािहरूको मनिाार् गने, क्षििावान प्रक्तशक्षक ि खेलाडी 
उत्पादन गने, मनयमिि रूपिा खेलकुद प्रमियोमगिाहरू सञ् िालन गने,  गैिसिकािी, 
मनजी सङ् ि-संगठन ि खेलकुदसुँग सिोकािवाला सङ् िसंस्िालाइा खेलकुद के्षत्रको 
लगानीिा आक्षाि गने, व्यावसा्यकिा ्वकास गिी खेलकुदलाइा जीवनयापनको 
आधाि बनाउने, आवमयक िापदण्ड बनाइा खेलकुदका संस्िाहरूलाइा व्यवस्िापन ििा 
मनयिन गने िनुौिीहरू िहेका छन।् 

खेलकुदप्रमि सबैको रुक्ति बढ्न,ु ्वद्यालय, स्िानीय िह, क्तजल्ला ििा प्रदेश स्िििा 
खेलकुदका कायाक्रि सञ् िालन हनु,ु िीनै िहका सिकािले खेलकुदको लामग िकि 
्वमनयोजन गनुा, खेलकुदलाइा िोजगाि ि व्यवसायिूलक बनाइा जीवनयापनको अमभन् न 
अङ्ग बनाउन ु पदाछ भने्न ्वषयिा सिोकािवाला सिेि हनु,ु साहमसक, पयाटकीय ि 
िनोिञ् जनात्िक खेलहरूको प्रयाि सम्भावना हनु ुआदद अवसिहरू हनु ्। 

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

सिग्र खेलकुद के्षत्रको ्वकास िाफा ि स्वस्ि, प्रमिस्पधी ि अनशुामसि नागरिक 
मनिाार्। 

४.२  लक्ष्य 

स्वस्ि जीवन ि सकािात्िक सािाक्तजक परिविानका लामग खेलकुद के्षत्रका 
सम्भावनाहरूको उच्ििि ्उपयोग गने । 

४.३  उद्दमेय 

 खेलकुदलाई सबै नागरिकको सिोकाि ि पहुुँिको ्वषय बनाउन ु। 
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 स्ििीय पूवााधाि ि व्यावसा्यक खेलाडीहरू ियाि गिी खेलकुद 
के्षत्रलाई उद्योगका रूपिा ्वकास गनुा।  

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

1. खेलकुद, व्यायाि ि 
स्वास््यसम्बन्धी 
व्यापक सिेिना 
कायाक्रिहरू 
सञ् िालन गने । 

क) ्वद्यालय िहदेक्तख नै बालबामलकालाई सन्िमुलि 
खेलकुद ििा स्वस्ि ि मसजानशील जीवनको 
सम्बन्ध बािे क्तशक्षा प्रदान गरिनेछ । 

ख) अमभभावक ि वयस्कहरूिा योग, शािीरिक 
व्यायाि ि खेलकुदसम्बन्धी साक्षििा स्हि 
अमभिखुीकिर् कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनछे । 

ग) जनसङ्ख्याको ्वशेषिाहरू ि आवमयकिा अनरुूप 
खेलकुदलाई ्व्वधिापूर्ा ि सिावेशी बनाइनेछ।  

ि) बालबामलका, यवुा ि वयस्कहरूलाई ्वमभन् न 
क्लव वा सािदुा्यक संस्िाहरू िाफा ि व्यायाि ि 
खेलकुदसुँग आवद्ध गरिनेछ । 

2. सङ् ि, प्रदेश ि 
स्िानीय िहको 
सिन्वय ि सहकायािा 
पूवााधािको मनिाार् 
गने । 

क) प्रत्येक ्वद्यालयहरूिा खेल िैदानहरू ि पयााप् ि 
खेल सािग्रीहरूको व्यवस्िा गरिनेछ  । 

ख) प्रदेशिा सु् वधा सम्पन्न खेल िैदान ि अन्ििाा्ष्ट्रय 
िापदण्ड अनसुािको अत्याधमुनक प्र्वमधयिु 
िङ्गशाला मनिाार् गरिनछे  ।  

ग) प्रदेशलाई भ्व्यिा हाई अक्तल्टच्यटु खेलको 
हवको रूपिा ्वकास गना सु् वधा सम्पन्न 
िंगशालाहरू ि प्रक्तशक्षर् केन्र स्िापना गरिनछे ।  

ि) दशौं िा्ष्ट्रय खेलकुदको ियािीका लामग स्िानीय 
िहसुँगको साझेदािीिा एक स्िानीय िह- एक 
खेल िैदानको पूवााधाि ििा एक क्तजल्ला- एक 
खेल पूवााधाि मनिाार् गरिनेछ । 

ङ) सािदुा्यक ि गैिसिकािी के्षत्रको सहकायािा 
सिदुाय िहका खेलकुदका पूवााधाि मनिाार् ि 
व्यवस्िापन गरिनछे । 
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िर्नीमि कायानीमि 

3. खेलकुदलाई उद्योगको 
रूपिा ्वकास गना 
गैिसिकािी ििा मनजी 
के्षत्रसुँग साझेदािी ि 
सहकाया गने । 

क) खेलकुदलाई व्यवसायीकिर् ि बजािीकिर् गदै 
मनजी क्लवहरू, िङ्गशालाहरू, स्वीमिङ पलु, 
क्तजिखानाहरू जस्िा प्रमिष्ठानहरूको स्िापनाका 
लामग मनजी क्षेत्र ि सहकािी क्षेत्रलाई प्रोत्सा्हि 
गरिनेछ । 

ख) सािदुा्यक ि गैिसिकािी संस्िाहरूबाट 
सािदुा्यक स्िििा उपयिु खेलकुदका पूवााधाि 
मनिाार् ि व्यवस्िापन गरिनछे  । 

ग) व्यावसा्यक रूपिा ्वमभन् न प्रमियोमगिाहरू 
आयोजना, सञ् िालन ि व्यवस्िापनिा मनजी 
क्षेत्रलाइा प्रोत्सा्हि गरिनेछ  । 

ि) खेलकुदलाई िोजगािी ि जीवनयापनको िाध्यिको 
रूपिा ्वकास गरिनछे । 

4. खेलाडीहरू ि 
खेलकुदसुँग सम्बक्तन्धि 
सङ् ि संस्िाहरूको 
क्षििा ्वकास ि 
सशुासन कायि  
गने । 

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

ख) खेलकुदसुँग सम्बक्तन्धि संस्िाहरूलाइा सवल, 
व्यावसा्यक ििा प्रभावकािी बनाइनेछ । 

ग) ्वद्यालय ििा स्िानीय िहदेक्तख नै प्रमिभाको 
प्हिान ि खोजी गदै सम्भावना भएका 
खेलाडीहरूको क्षििा अमभवृ् द्धिा लगानी गरिनछे। 

ि) खेलकुदको के्षत्रिा उत्कृष्टिा प्रदशान गने खेलाडी 
ििा प्रक्तशक्षकहरूलाइा ्वशेष पिुस्काि ि 
जी्वकोपाजानको व्यवस्िा गरिनेछ । 

ङ) खेलकुद के्षत्रिा सशुासन समुनक्तम िि गरिनेछ । 

5. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

प्रदेश िाजधानीिा अन्ििाा्ष्ट्रय िापदण्ड अनसुािको सु् वधा सम्पन्न िङ्गशाला ि ्वमभन् न 
स्िानहरूिा साना ठूला पूवााधािहरू मनिाार् भएको हनेुछ । खेलाडीहरूका लामग 
आवमयक प्रक्तशक्षर्को व्यवस्िा भएको हनेुछ । यिेष्ठ खेलकुद कायाक्रिहरूको 
आयोजना भएको हनेुछ । प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन भएको हनेुछ । व्यवक्तस्िि 
खेलकूदबाट जी्वकोपाजान भएको हनेुछ ।  
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६.१० भाषा, कला, सा्हत्य ि संस्कृमि  

१. पषृ्ठभमूि 

सांस्कृमिक ्विासि हिेक सिाज ि िाष्ट्र प्हिानको प्रिखु िानक हो । नेपाली 
भाषाको उद् गिस्िल कर्ााली प्रदेशलाई यहाुँको िौमलक संस्कृमि, ऐमिहामसक, 

पिुािाक्तत्त्वक ििा सासं्कृमिक सम्पदाहरूले ्वक्तशष्ट प्हिान ददएका छन ् । असल 
सांस्कृमिक अभ्यास, सांस्कृमिक स्ह्र्िुा ि सह-अक्तस्ित्विाफा ि सािाक्तजक सद् भाव 
सदुृढ गिी भाषा, कला, सा्हत्य ि संस्कृमिको संिक्षर् ि ्वकास गना आवमयक छ ।  

२.  प्रिखु सिस्या 
्वद्यिान ऐमिहामसक सांस्कृमिक सम्पदाहरूको अमभलेखीकिर् हनु नसक्न,ु सांस्कृमिक 
सम्पदाको व्यवस्िापन सम्बन्धी नीमि ििा काननुको प्रभावकािी कायाान्वयन गना स्रोि-

साधन अपयााप् ि हनु,ु सम्पदाको संिक्षर्का लामग स्िानीयस्िििा जागरुकिाको किी 
हनु,ु भाषा, कला, सा्हत्य ि संस्कृमिको संिक्षर् ि प्रवद्धान प्रािमिकिािा नपनुा ि 
पयााप् ि अध्ययन, अनसुन्धान ििा अन्वेषर् हनु नसक्न ुप्रिखु सिस्या हनु ्। 

3.  िनुौिी ििा अवसि 

्वम वव्यापीकिर् ििा बजािीकिर्को नकािात्िक प्रभावबाट िौमलक संस्कृमिलाई 
बिाउने, भाषा, कला, सा्हत्य ि संस्कृमिको जगेनाा गदै सािाक्तजक एकिा कायि गने 
ि कर्ाालीको संस्कृमिलाई संिक्षर् ििा प्रवद्धान गना यिेष्ट स्रोि-साधनको प्रबन्ध 
मिलाउने िनुौिी िहेका छन ्। 

भाषा, कला ि संस्कृमिको हकलाई िौमलक हकको रूपिा प्रत्याभिू गरिन,ु नेपाली 
भाषा, खस ििा वोन सभ्यिा ि अमधकांश नेपाली जाि ििको उद् गिस्िल हनु,ु 
सांस्कृमिक एवि ् धामिाक ्व्वधिा ि आपसी सद् भाव िहन ु ि धामिाक पयाटकलाई 
सिेि आकषार् गना स्कन ुअवसि हनु ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

सांस्कृमिक सद् भाव स्हि ्व्वधिािा एकिा । 

४.२ लक्ष्य 

सबै िौमलक सािाक्तजक-संस्कृमिको संिक्षर्, ्वकास ि सम्वद्धान गने । 
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४.३ उद्दमेय  

सांस्कृमिक सम्पदा, भाषा, सा्हत्य, कला ि संस्कृमिको उक्तिि संिक्षर् गदै 
सािाक्तजक-सांस्कृमिक एकिा अमभवृ् द्ध गनुा । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. सािाक्तजक, 

सांस्कृमिक ि 
धामिाक 
धिोहिहरूको 
संिक्षर् ि प्रबद्धान 
गने । 

क) सबै धामिाक, सांस्कृमिक धिोहिहरूको संिक्षर्का 
लामग गरुूयोजना ियाि गिी कायाान्वयन गरिनेछ  । 

ख) सबै सिदुायका सांस्कृमिक िूल्य–िान्यिाहरूको 
सम्िान गदै लोपोन्िखु संस्कृमिहरूको अमभलेखीकिर् 
ििा प्रिलन गिी संिक्षर् गरिनेछ । 

ग) सबै प्रकािका सांस्कृमिक, संस्िागि ्वकास ि 
प्रबद्धानिा सािदुा्यक संलग्निालाई जोड ददइनेछ । 

ि) धामिाक, सांस्कृमिक, पािम्परिक, िाडपवा, जात्रा, 
िेलाहरूलाई िप व्यवक्तस्िि गिी कर्ााली सभ्यिाको 
प्रवद्धान गदै लमगनेछ । 

ङ) प्रदेश िाजधानीिा बहसुांस्कृमिक सङ्ग्रहालयको 
स्ििोन् नमि गरिनेछ ।  

ि) सािाक्तजक, सांस्कृमिक ि धामिाक धिोहिहरूको संिक्षर् 
ि प्रबद्धान गरिनेछ  । 

२. खस भाषा, कला, 
सा्हत्य ि सङ्गीि 
आदद के्षत्रसुँग 
सम्बद्ध 
संस्िाहरूको 
सबलीकिर्  
गने । 

क) भाषा, सा्हत्य, कला ि संस्कृमिको उत्िानका लामग 
कर्ााली प्रज्ञा प्रमिष्ठान गठन गरिनेछ  ।  

ख) कर्ाालीको िौमलक सभ्यिाको प्हिान, प्रवद्धान ि 
संिक्षर् गरिनेछ । 

ग) पिम्पिागि देउडा लोकसङ्गीि, नतृ्य, नाट य लगायिका 
श्रव्य ििा प्रदशानजन्य लोक कलाहरूको अनसुन्धान 
ि संिक्षर्को उक्तिि व्यवस्िा मिलाइने छ । 

३. प'िािाक्तत्त्वक 
सम्पदाहरूको 
प्हिान, उत्खनन ्
ि संिक्षर् गने । 

क) िहत्त्वपूर्ा पिुािाक्तत्वक सम्पदाहरूको मनिन्िििा ि 
्वकासिा योगदान पगु्न ेगिी अनसुन्धान गरिनेछ  । 

ख) स्िानीय सम्पदाहरूको खोज, अमभलेखीकिर्, संिक्षर् 
ि उपयोग गना सङ् ि ििा स्िानीय िहसुँग सिन्वय 
गरिनेछ। 
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5. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

प्रदेश मभत्रका सकभि सबै सिदुायहरूको संस्कृमिको खोज, अमभलेखीकिर् एवि ्
लोपोन्िखु सांस्कृमिक सम्पदाहरूको जगेनाा भएको हनेुछ । पिुािाक्तत्वक, धामिाक ि 
सांस्कृमिक सम्पदा संिक्षर्िा स्िानीय िह ििा सिदुायको सहभामगिा वृ् द्ध भएको 
हनेुछ । पिुािाक्तत्वक एवि ् ऐमिहामसक िहत्त्वका सम्पदाहरूको संिक्षर् ि सम्वद्धान 
भएको हनेुछ। प्रदेश िाजधानीिा बहसुांस्कृमिक संग्रहालय स्िापना ि स्ििोन्नमि भएको  
हनेुछ । कर्ाालीको भाषा, सा्हत्य, कला ि संस्कृमिको उत्िानका लामग कर्ााली प्रज्ञा 
प्रमि् ठान गठन भएको हनेुछ । 

६.११ सािाक्तजक सिावेशीकिर् 

१. पषृ्ठभमूि 

कर्ााली प्रदेशिा लोपोन्िखु, सीिान्िकृि ििा सु् वधा वक्तञ् िि िाउट या, िाजी, िाझी, 
िारू, भोट या, लािा, डोल्पो, िपाल्या व्यासी, कािाािोङ लगायिका आददवासी 
जनजािीहरू िहेका छन ् । यस्िै ि्हला, दमलि, िकु्तस्लि सिदुाय, ्पछमडएका वगा, 
अपाङ्गिा भएका व्यक्ति, आमिाक रूपले ्वपन्न खस सिेि जनसङ्ख्याको िहत्त्वपूर्ा 
्हस्सा आमिाक, सािाक्तजक, िाजनैमिक ि प्रशासमनक रूपिा वक्तञ् ििीकिर्िा पिेका  
छन ्। ्वमभन् न संवैधामनक, काननुी, नीमिगि व्यवस्िाहरू अन्िगाि ्वकासको प्र्क्रयािा 
यी सिदुायहरूको सिावेशीकिर्का लामग लक्तक्षि कायाक्रिहरू सञ् िालन हुुँदै आएका 
छन ्। कायाक्रिहरूको अपयााप् ििा, ्वकासको िन्द गमि ि ्वमभन् न जामि, वगा एवि ्
के्षत्रबीि देक्तखएको असिानिाको कािर् अपेक्तक्षि सधुाि हनु सकेको छैन । यस 
सन्दभािा, योजना अवमधिा कायाक्रि िजुािा, कायाान्वयन ि प्रमिफलिा प्रत्यक्ष 
सहभामगिा ि िप लक्तक्षि कायाक्रि िाफा ि उल्लेक्तखि सिदुायहरूको अिापूर्ा सािाक्तजक 
सिावेशीकिर्लाई समुनक्तम िि गरिनेछ  ।  

२. प्रिखु सिस्या 
छरिएि िहेका बस्िीहरूिा सेवा सु् वधाहरूको प्रवाहिा कदठनाइ हनु,ु लक्तक्षि सिदुाय 
ि वगाका बीि सािाक्तजक ििा सांस्कृमिक अमधकािको पूर्ा उपयोगिा अविोध िहन,ु 

लक्तक्षि ्वकासका कायाक्रि प्रभावकािी रूपिा कायाान्वयन हनु नसक्न,ु अन्ध्वश्वाश, 
छुवाछुि, गरिबी, अक्तशक्षा कायिै िहन,ु स्रोि, साधन ििा सेवा सु् वधािा न्यायोक्तिि 
पहुुँि नहनु,ु सिाजिा धनी ि गिीब बीिको असिानिा कायि िहन ुसािाक सािाक्तजक 
सिावेशीकिर्का प्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 
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3.  िनुौिी ििा अवसि 

्वमभन् न वगा ििा सिदुायबीि िहेको आमिाक, सािाक्तजक, शैक्तक्षक अन्िि कि गने, 
उपलब्ध स्रोि साधन ििा सेवा सु् वधािा सबै के्षत्र, वगा, मलङ्ग ि सिदुायको 
सिन्या्यक पहुुँि स्िा्पि गने, योजना िजुािा ि कायाान्वयनिा लक्तक्षि सिदुायको 
सिावेशी सहभामगिा समुनक्तम िि गने, ्वपन्न सिदुायिा व्याप् ि गरिबी िटाउने, लक्तक्षि 
सिदुायलाई प्रदेशको िाजनीमिक-आमिाक-सािाक्तजक-सांस्कृमिक जीवनको िूलप्रवाहिा 
ल्याउने िनुौिीहरू िहेका छन ्। 

सिावेशीकिर् सबैका लामग संवैधामनक दा्यत्वको रूपिा स्िा्पि हनु,ु प्रदेशका 
नागरिकको सिानिा ििा सिावेक्तशिाको हक संिक्षर् ि सम्बद्धानिा प्रदेश सिकाि 
प्रमिबद्ध िहन,ु भाषा, धिा, संस्कृमिको संिक्षर् ि सम्बद्धानका लामग सिेिना ििा स्िानीय 
िह ि सङ् ि संस्िाहरू िाफा ि ्वमभन् न कायाक्रिहरू सञ् िालन हनु,ु नागरिकहरूिा 
सिेिना वृ् द्ध हुुँदै जान,ु िाज्यको िीन वटै िहिा जािीय, लै्ङ्गक मनक्तम िि प्रमिमनमधत्वको 
व्यवस्िा हनु ुअवसिहरू हनु ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

सिावेशी सहभामगिा ि सािाक्तजक न्यायको समुनक्तम िििा । 

४.२ लक्ष्य 

्वपन्न ि पछामड पिेका व्यक्ति ि सिदुायलाई प्रदेशको िाजनैमिक-आमिाक-

सािाक्तजक-सांस्कृमिक ्वकासको िूलप्रवाहिा ल्याउने । 

४.३ उद्दमेय 

सबै वगा, के्षत्र, मलङ्ग ि सिदुायको न्यायोक्तिि पहुुँि ििा सािाक सहभामगिािा 
सिावेशी ्वकास गनुा । 
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४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. प्रदेशका सवै स्रोि 
साधन ििा सेवा 
सु् वधािा सबै 
नागरिकको पहुुँि 
वृ्द्ध गने। 

क) सिावेशी लक्तक्षि ्वद्यिान कायाक्रिहरूको पयााप् ििा, 
प्रभावकारििा ििा किी किजोिीहरूको िूल्या्कमन 
गिी सबैको पहुुँि मबस्िाि गरिनेछ  । 

ख) सबै ्वषयगि के्षत्रहरूलाई सिेटने एक व्यवक्तस्िि 
सिावेशीकिर् िर्नीमि ियाि गिी प्रवा्हि सेवा 
सु् वधाहरू ि स्रोि साधनहरूिा ि्हला, दमलि, 
आददवासी, जनजामि, सीिान्िकृि, लोपोन्िखु, दगुाि 
्हिाली क्षते्रका बामसन्दा, अल्पसंख्यक, अपाङ्गिा 
भएका व्यक्ति, ्पछमडएका वगाका नागरिकहरूको 
पहुुँि वृ्द्ध गरिनेछ । 

ग) आमिाक सशिीकिर्का लामग सिदुाय लक्तक्षि 
्वशेष कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनेछ  । 

२. सकािात्िक कायाका 
िाध्यिबाट सबै 
क्षेत्रिा लक्तक्षि 
वगाको सािाक 
सहभामगिालाई 
समुनक्तम िि  गने । 

क)  ्वमभन् न कािर्हरूबाट पछाडी पिेका व्यक्ति ििा 
सिदुायलाई सकािात्िक ्वभेद ि आिक्षर्को 
िाध्यिबाट िाजनैमिक, सािाक्तजक ि प्रशासमनक 
क्षेत्रिा सहभामगिाको समुनक्तम िििा गरिनेछ । 

ख)  सािान्य ि लक्तक्षि कायाक्रिका प्रमिफलिा 
बक्तञ् ििीकिर्िा पिेका सिदुायको पहुुँि बढाउनकुा 
सािै आवमयकिा अनसुाि िप लक्तक्षि कायाक्रिहरू 
सञ् िालन गरिनछे । 

३. सबै सिदुायको 
पिम्पिागि सीप, 

भाषा ि संस्कृमिको 
संिक्षर्, सम्वद्धान 
ििा ्वकासिा जोड 
ददन े। 

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

ख)  पिम्पिागि सीप, भाषा ि संस्कृमिको संिक्षर्, 

सम्वद्धान ििा ्वकासका लामग सम्बक्तन्धि सिदुायकै 
अग्रसििािा ्वशेष कायाक्रिहरू सञ् िालन गना 
सहयोग गरिनेछ । 
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5. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

्वमभन् न लक्तक्षि वगा ि सिदुाय बीिको असिानिा न्यूनीकिर् भएको हनेुछ । 
्पछमडएका के्षत्र ि वगाको सिानपुामिक िविले उपलब्ध स्रोि साधनिा पहुुँि वृ् द्ध 
भएको हनेुछ । मनर्ाय, योजना िजुािा प्र्क्रयािा हिेक के्षत्र, मलङ्ग, सिदुाय ि वगाको 
सािाक सहभामगिा भएको हनेुछ । पिम्पिागि सीप, भाषा ि संस्कृमिको संिक्षर् भएको 
हनेुछ । 

६.१२ दमलि िूलप्रवाहीकिर् 

१. पषृ्ठभमूि  

प्रदेशिा कूल जनसङ्ख्याको झण्डै २९ प्रमिशि दमलि सिदुाय िहेको छ । जािीय 
्वभेद ि संििनात्िक सिस्याले दमलि सिदुाय शिाब्दीऔदेंक्तख शोषर्, उत्पीडन ि 
पछौटेपनको पयाायवािीको रूपिा िहन ु पिेको छ । ्वमभन् न ििर्का िाजनीमिक 
परिविानको फलस्वरूप दमलि सिदुायलाई संवैधामनक, नीमिगि ि काननुी संिक्षर् 
प्राप् ि भए िापमन व्यवहाििा उिाना बाुँकी नै छ । िाजनीमिक, सािाक्तजक ि आमिाक 
सशिीकिर्का लामग क्तशक्षा, स्वास््य, िोजगािी ि िाजनीमिक प्रमिमनमधत्वसम्बन्धी 
नीमिगि ि काननुी प्रावधानहरूिा केही हदसम्ि सधुाि भएको छ । यस कािर्ले 
दमलि सिदुायलाई ्वशेष सम्बोधन हनेु गिी यो ्वषयलाई िहत्त्व ददई योजनािा 
सिावेश गरिएको छ । 

२. प्रिखु सिस्या 
जािीय ्वभेद, िाजनैमिक, सांस्कृमिक, शैक्तक्षक, आमिाक-सािाक्तजक अमधकाि िामि पहुुँि 
नहनु,ु दमलि सिदुायवीि ्वभाजन ि छुवाछुि प्रिमलि िहन,ु दमलि सिदुाय ििा 
सिस्ि सिाजिा अन्ध्वश्वाश ि्हिहन,ु िौजदुा संवैधामनक, काननुी ि नीमिगि 
प्रावधानहरूको कायाान्वयन किजोि हनु,ु दमलि लक्तक्षि कायाक्रिहरूका लक्ष्य ि 
उद्देमय अनरुूप पयााप् ि स्रोि, साधन परििालन हनु नसक्न ु ि ्वमनयोक्तजि 
कायाक्रिहरूको कायाान्वयन प्रभावकािी नहनु ुजस्िा प्रिखु सिस्याहरू िहेका छन ्।  

3. िनुौिी ििा अवसि 

िौजदुा काननुी व्यवस्िालाई व्यवहाििा उिाने, ्वभेद ि अन्ध्वम वास हटाउने, सेवा 
प्रवाह ििा ्वकास कायाहरूिा दमलििैत्री वािाविर् मसजाना गने, काननु ि नीमिको 
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कायाान्वयन गने मनकायहरूलाई क्तजम्िेवाि बनाउने, दमलि लक्तक्षि कायाक्रिहरूिा 
लगानी बढाउने जस्िा िनुौिीहरू ्वद्यिान िहेका छन ्। 

दमलिलाई संवैधामनक ि काननुी संिक्षर् प्राप् ि हनु,ु के्षत्रगि नीमि ि कायाक्रिहरूिा 
दमलि लक्तक्षि कायाक्रिहरूको व्यवस्िा हनु,ु दमलि सिदुायिा आफ्नो हक 
अमधकािप्रमि जागरुकिा बढ्न,ु िाजनैमिक ि आमिाक अवसिहरूिा पहुुँि वृ् द्ध हुुँदै 
जान ुअवसिहरू हनु ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

्वभेदि्हि सिाज मनिाार् । 

४.२ लक्ष्य 

सबै प्रकािका असिानिा, जािीय ्वभेद ि उत्पीडनको अन्त्य गदै दमलि 
सिदुायको सं्वधानप्रदत्त हक अमधकाि समुनक्तम िि गने । 

४.३ उद्दमेय 

प्रदेशको िाजनैमिक, आमिाक, शैक्तक्षक, सािाक्तजक ि सांस्कृमिक जीवनिा दमलि 
सिदुायको सिान पहुुँि स्िा्पि गिी ्वभेदि्हि सििािूलक सिाज मनिाार् गनुा। 

४.४ िर्नीमि ि कायानीमि 

िर्नीमिहरू कायानीमिहरू 

१. दमलि 
िूलप्रवाहीकिर्का 
बाधा 
अविोधहरूको 
प्हिान गिी 
सम्बोधन गने । 

क) दमलि सिदुायको वास्ि्वक ि्या्कम स्कमलन गनुाका 
सािै कायाान्वयन भइिहेका दमलि लक्तक्षि नीमि ििा 
कायाक्रिको ्व्वध पक्षहरूको अध्ययन अनसुन्धान 
गिी ्वद्यिान सिस्याहरूको सिाधान गरिनछे । 

ख) दमलि अमधकाि, िानव अमधकाि ि संवैधामनक काननुी 
सिेिनासम्बन्धी कायाक्रिहरू सञ् िालन गनुाका सािै 
सेवा प्रवाह गने मनकायहरूलाई दमलििैत्री बनाइनेछ।  

ग) दमलिसिदुाय लक्तक्षि नीमि, काननु, कायाक्रिहरूको 
प्रभावकािी कायाान्वयन गदै सम्बद्ध संस्िाहरूको 
कायासम्पादन अवस्िाको सिन अनगुिन गरिनछे । 
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िर्नीमिहरू कायानीमिहरू 

२. ियााददि 
जीवनयापनको 
लामग सािाक्तजक, 
आमिाक, 
िाजनैमिक 
सशिीकिर्िा 
जोड ददने । 

क) व्यावसा्यक सीप ििा उद्यिशीलिा ्वकास, ्वत्तीय 
सहयोग ि लिु् वत्त कायाक्रिहरू स्हि िोजगािी ि 
जी्वकोपाजान सम्बन्धी कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनेछ।  

ख) ठोस दमलि लक्तक्षि कायाक्रिहरू सञ् िालन गिी 
लगानीको समुनक्तम िििा गरिनछे । 

ग) दमलि लक्तक्षि सािाक्तजक सिुक्षाका प्रावधानहरूलाई 
सदुृढ ि सािाक बनाइनेछ । 

३. दमलि ि्हला 
ििा 
बालबामलकाको 
लामग ्वशेष 
कायाक्रिहरू 
सञ् िालन गने । 

क) दमलि ि्हलाहरूको सशिीकिर्, जनजी्वका एवि ्
नेितृ्व ्वकासका लामग दमलि ि्हला ्वकास 
कायाक्रि सञ् िालन गरिनेछ । 

ख) दमलि ि्हलाहरूले ्वमभन् न के्षत्रिा भोग्न ु पिेको 
्वभेद, बक्तञ् ििीकिर् ििा जािीय ि लै्ङ्गक ्हंसालाई 
अन्ि गना सिुक्तक्षि आश्रय गहृ, काननुी सहयोग ि 
पनुस्िाापन लगायिका प्रावधानहरू ्वकास गरिनेछ । 

ग) दमलि बालबामलकाको क्तशक्षाको लामग ्वशेष व्यवस्िा 
गरिनेछ । 

5. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

दमलि सिदुायको सं्वधानप्रदत्त हक अमधकािहरू प्रयोगिा आएका हनेुछन ् । 
िाजनीमिक प्रमिमनमधत्व, सािाक्तजक ्वकास ि आमिाक स्रोि साधनिा पहुुँि वृ् द्ध भएको 
हनेुछ । छुवाछुि ि्हि सिाजको मनिाार् भएको हनेुछ । ्वकासिा िूल 
प्रवाहीकिर्द्वािा दमलि सिदुायको ियााददि जीवन स्िा्पि भएको हनेुछ। 

६.१३ िानव बेिमबखन ििा ओसािपसाि मनयन्त्रर् 

१. पषृ्ठभमूि 

िानव बेिमबखन एउटा जिन्य अपिाध हो । िानव ओसािपसाििा संलग्न 
अपिाधीहरूले प्रायूः सिाजका सबैभन्दा मनदोष, किजोि ि उत्पीमडि सिदुायलाई 
लक्तक्षि गने गिेका छन ् । ललाइफकाई, झठु, लालि वा धम्कीबाट ्वशेष गिी 
ि्हला ििा बालबामलकालाई ओसािपसाि ि बेिमबखन गिेका िटनाहरू देखा 
परििहेका छन ्भने अकोिफा  पीमडिहरू देश बा्हि ि मभत्र नािकीय जीवन मबिाउन 
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बाध्य भएका छन ् । यो क्तस्िमिको मनिन्िििा कुनै पमन सभ्य सिाजका लामग 
नसहुाउने कुिा हो । िानव बेिमबखन ििा ओसािपसाि बहआुयामिक, बहकेु्षत्रगि 
सिस्या भएको हुुँदा मनगिानी, िोकिाि, पीमडिको प्हिान ििा संिक्षर्, पनुस्िाापन ि 
काननुी उपिािका लामग िपु्र ै मनकायहरू ि बहृत्ति सिाजको प्रमिबद्धिा, संलग्निा ि 
प्रयास जरुिी छ । यस्िै साझा ि सिक्तन्वि प्रयासबाट प्रदेशमभतै्र सिुक्तक्षि 
जीवनयापनका अवसिहरू वृ् द्ध गिी सिस्याििु कर्ााली बनाउन ुछ । 

२. प्रिखु सिस्या 
क्तशक्षा ि िेिनाको किी हनु,ु िोजगािी ििा सिुक्तक्षि जीवनयापनका पयााप् ि ्वकल्पहरू 
नहनु,ु छरिएका दगुाि बस्िीहरूिा सूिना प्रवाह ि सम्प्रषेर् गना कदठन हनु,ु 
आविजावि हनेु प्रिखु नाकाहरूिा मनगिानी प्रर्ाली स्िापना गना नस्कन,ु नक्तजकका 
आफन्ि ि क्तिनजानका व्यक्ति नै यस प्रकािको अपिाध किािा सरिक िहन ु प्रिखु 
सिस्या हनु ्। 

3. िनुौिी ििा अवसि 

िानव बेिमबखनका सम्बन्धिा एकीकृि ि्या्कम ििा सूिना प्रर्ालीको ्वकास गने, 
िोजगािी, स्विोजगािी ि जीवनयापनका वैकक्तल्पक अवसिहरूको मसजाना गने, िानव 
बेिमबखन ्वरुद्ध व्यापक सिेिना फैलाउने, प्रभावकािी सािदुा्यक मनगिानी 
प्रर्ालीहरूको ्वकास गने, शनु्य सहनशीलिाको ्वद्यिान नीमि ि काननुहरूको 
प्रभावकािी कायाान्वयन गदै अपिाधीहरूले उन्िकु्ति पाउन नसक्ने व्यवस्िा मिलाउने ि 
पीमडिहरूको संिक्षर्, शािीरिक एवि ्काननुी उपिाि ि पनुस्िाापनको व्यवस्िा गने 
िनुौिीहरू िहेका छन।् 

शोषर् ्वरुद्धको हक सं्वधानिा उल्लेख गरिन,ु िानव बेिमबखन ििा ओसािपसाि 
सिस्याको मनिाकिर्का लामग िीन िहका सिकािहरू प्रयत् नशील िहन,ु िानव 
बेिमबखन मनयन्त्रर्का लामग अन्य ्वमभन् न के्षत्रबाट प्रयासहरू जािी िहन ु ि 
जनिानसिा सिस्याप्रमि जागरूकिा बढ्दै जान ुअवसिहरू हनु ्। 

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

िानव बेिमबखन ििा ओसािपसािििु प्रदेश । 



157 

४.२ लक्ष्य 

िानव बेिमबखन ििा ओसािपसािको अन्त्य गने । 

४.३ उद्दमेय 

 जीवनयापनका वैकक्तल्पक अवसि मसजाना ि जोक्तखििा िहेका सिदुाय 
एवि ्के्षत्रको प्हिान गिी िानव बेिमबखन िोकिाि गनुा । 

 पीमडिको उद्धाि, संिक्षर्, न्यायिा पहुुँि ि पनुास्िापनाको सेवालाई 
प्रभावकािी बनाउन ु। 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१ सिन मनगिानी प्रर्ालीको 
्वकास गिी िानव 
बेिमबखन ििा 
ओसािपसािलाई 
मनयन्त्रर् गने । 

 

क) सबै सिोकािवालाहरूसुँग सिन्वय ि सहकाया गिी 
िानव बेिमबखन ििा ओसािपसाि मनयन्त्रर्को 
लामग प्रभावकािी मनगिानी एवि ् एकीकृि सूिना 
ििा ि्या्कम व्यवस्िापन प्रर्ालीको ्वकास गरिनेछ। 

ख) बेिमबखन ििा ओसािपसाि मनयन्त्रर्को लामग 
भएका काननुी, नीमिगि ि संस्िागि 
व्यवस्िाहरूको प्रभावकािी कायाान्वयन ि नयाुँ 
व्यवस्िाहरू सिेि िप गिी अपिाधीहरूले उन्िकु्ति 
नपाउने अवस्िा मसजाना गरिनेछ। 

२. प्रदेशमभतै्र सिुक्तक्षि 
जीवनयापनका वैकक्तल्पक 
अवसिहरू मसजाना गने। 

क) जोक्तखििा िहेका क्षते्र, सिूह ि सिदुायको प्हिान 
गिी िोजगािी, स्विोजगािी ि अन्य आयआजानका 
अवसिहरूको मबस्िाि गरिनेछ। 

ख) ्वद्यालय बा्हि िहेका बालबामलका ि 
्कशोि्कशोिीका लामग साक्षििा, सीप ्वकास ि 
सािदुा्यक ्वकासका गमि्वमध सञ् िालन गिी 
सहभागी गिाइनेछ ।  

३. िानव बेिमबखन ििा 
ओसािपसािबाट प्रभा्वि 
पीमडिको उद्धाि, 
संिक्षर् ि पनुस्िाापना 
गने । 

क) िानव बेिमबखन ििा ओसािपसािबाट पीमडिको 
लामग प्रदान गरिने भौमिक, स्वास््य सम्बन्धी, 
िनोसािाक्तजक, काननुी ि पनुस्िाापना सेवा 
सु् वधाहरूका लामग काया् वमध ियाि गिी 
कायाान्वयन गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

ख) सिाजिा िहेका पीमडि एवि ् प्रभा्वि व्यक्तिलाई 
हेने दृ्ष्टकोर्िा परिविान गने ििा पीमडिलाई 
सिाजको िूलधाििा फकााउने व्यवस्िा गरिनेछ । 

ग) पीमडिहरूलाई उक्तिि क्षमिपूमिा समुनक्तम िि गनुाका 
सािै पनुमिालन ििा पनुस्िाापना केन्र स्िापना गिी 
अल्पकालीन वा दीिाकालीन संिक्षर्को व्यवस्िा 
गरिनेछ। 

5. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

िानव बेिमबखन ििा ओसािपसािको अन्ि भएको हनेुछ । पीमडिले क्षमिपूमिा सहज 
रूपिा प्राप् ि गिेका हनेुछन ् । पीमडि ििा प्रभा्विका लामग सु् वधा सम्पन्न 
पनुस्िाापना केन्र सञ् िालन भएको हनेुछ ।  

६.१४ सािाक्तजक सिुक्षा 

१. पषृ्ठभमूि 

प्रदेशको ्वक्तशष्ट भौगोमलक बनोट, जीवन िक्रका ्वमभन् न ििर्िा भोग्न ु पिेका 
जोक्तखि, असिुक्षा, गरिबी ि असिानिाको सन्दभािा सािाक्तजक सिुक्षाको उक्तिि प्रावधान 
स्हिको व्यवस्िापन आवमयक छ । खासगिी बहआुयामिक गरिबी ि जोक्तखिहरू 
कि गना, िोजगािी िाफा ि जनजी्वकालाई समुनक्तम िि गना, सेवा सु् वधाहरूिा पहुुँि 
बढाउन, िानव अमधकाि ि सं्वधानप्रदत्त िौमलक अमधकािहरूलाई व्यवहाििा उिाना, 
सिन्या्यक आमिाक वृ् द्ध हाुँमसल गना, ददगो ्वकासका लक्ष्यहरू हाुँमसल गिी 
सािाक्तजक-आमिाक सन्िमुलि ्वकास गना ि सािाक्तजक सिुक्षा प्रर्ालीको योजनावद्ध 
कायाक्रिहरू सञ् िालन गनुा जरुिी छ ।  

२. सिस्याहरू 

झण्डै आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या बहआुयामिक गरिबीको िपेटािा िहन,ु स्िानीय 
िहिा उत्पादनशील िोजगािीका अवसिहरू मसजाना हनु नसक्न,ु ्वद्यिान सािाक्तजक 
सिुक्षाका प्रावधानहरू एकीकृि रूपिा नभई छरिएि सञ् िालनिा आउन,ु भएका 
प्रावधानहरू पमन अपयााप् ि ि प्रभावकािी नहनु,ु भौगोमलक ििा वािाविर्ीय अवस्िाले 
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कमिपय स्िानिा वषैभिी आय आजानका काि गना नस्कन,ु नागरिकहरूिा सािाक्तजक 
सिुक्षा सम्बन्धी सिेिनाको किी हनु ुआदद प्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 

3. िनुौिी ििा अवसिहरू 

सबैलाई सिेटने गिी सािाक सािाक्तजक सिुक्षाको प्रावधान व्यवस्िा गिी सवल 
कायाक्रि सञ् िालन गना, सािाक्तजक सिुक्षाका लामग यिेष्ट लगानी जटुाउन, 
स्िानीयस्िििा िोजगािीका अवसिहरू मसजाना गना, जोक्तखििा िहेका सिूहहरूलाई 
मनयमिि, प्रत्यक्ष ि भिपदो सािाक्तजक सिुक्षा प्रदान गना, एकीकृि, सिक्तन्वि ि सिावेशी 
प्रर्ाली ्वकास गना, प्रभावहीन देक्तखएका कायाक्रिहरूलाई हटाउन, सम्बद्ध मनकाय 
ििा जनशक्तिको क्षििा अमभवृ् द्ध गिी सेवा प्रवाहलाई दक्ष, प्रभावकािी ि 
जनउत्तिदायी बनाउन ुप्रिखु िनुौिी िहेका छन।् 

सािाक्तजक सिुक्षाको िाग बढ्दै जान,ु सािाक्तजक सिुक्षाको के्षत्र व्यापक हनु,ु यवुा 
लक्तक्षि िोजगािीका कायाक्रिको िाग बढ्न,ु िाजनीमिक िहिा सािाक्तजक सिुक्षाको 
मबस्िािका लामग अमभरुक्ति ि प्रमिबद्धिा देक्तखन,ु जोक्तखिहरू न्यूनीकिर् गने ि सािना 
गना सक्ने क्षििा ्वकास गने प्रकृमिका कायाक्रिहरूको मबस्िाि हुुँदै जान ुि ्वमभन् न 
के्षत्रगि लक्ष्यहरू ििा ददगो ्वकास लक्ष्यहरू हाुँमसल गनेिफा  सािाक्तजक सिुक्षाबाट 
िहत्त्वपूर्ा योगदान हनु सक्ने अवस्िा िहन ुप्रिखु अवसिहरू हनु ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि  

सािाक्तजक सिुक्षा प्रर्ालीबाट संिक्तक्षि कर्ाालीबासी ।  

४.२ लक्ष्य  

जीवनिक्रिा आधारिि अभाव ि जोक्तखिको सािना गना सक्ने सािाक्तजक सिुक्षा 
प्रदान गने । 

४.३ उद्दमेय 

आफ्नो जीवनयापन आफै गना नसक्ने सवै उिेि, मलङ्ग, वगा, जािजामि, सिदुाय ि 
के्षत्रका व्यक्ति ििा ििपरिवािलाई सािाक्तजक सिुक्षा प्रदान गनुा । 
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४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमिहरू कायानीमिहरू 

१. सङ् ि ि स्िानीय 
िहसुँग सहकाया, 
सिन्वय ि 
साझेदािीिा 
सािाक्तजक 
सिुक्षाको 
प्रावधान मबस्िाि 
गने । 

क) ्वद्यिुीय सूिना प्रर्ाली ियाि गिी सािाक्तजक 
असिुक्षािा िहेका व्यक्ति, वगा, क्षेत्र, मलङ्ग ि 
सिदुायको ि्या्कम अध्यावमधक गरिनेछ  । 

ख) ्वमभन् न मनकाय ि िहबाट सञ् िामलि कायाक्रिहरूलाई 
एकीकृि ि पिस्पि आवद्ध गदै सािाक्तजक सिुक्षा प्रदान 
गरिनेछ  । 

ग) सािाक्तजक सिुक्षाका कायाक्रिहरू िाफा ि ि्हला, 
बालबामलका, यवुा, अपाङ्गिा भएका व्यक्ति, जेष्ठ 
नागरिक, सडक िानव, दमलि ििा आिक्तक्षि 
सिूहहरूको पहुुँि समुनक्तम िि गरिनेछ । 

२. सािाक्तजक 
सिुक्षाको 
प्रभाविा 
अमभवृ्द्ध हनुे 
गिी बहकेु्षत्रीय 
पूिक सेवाहरू 
मबस्िाि गने । 

क) ददगो स्िानीय पूवााधािहरूको मनिाार् ि सािदुा्यक 
्वकास कायाक्रिहरू िाफा ि स्िानीय िोजगािीका 
कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनछे । 

ख) क्तशक्षा, सीप ्वकास, खाद्य सिुक्षा, िोजगाि, मन:शलु्क 
स्वास््य उपिािजस्िा सेवाहरूको पहुुँि ि 
प्रभावकारििािा सधुाि गरिनछे । 

ग) सािाक्तजक सिुक्षालाई ्वत्तीय सिावेशीकिर्को 
िाध्यिका रूपिा उपयोग गरिनेछ ।   

३. सािाक्तजक सिुक्षा 
प्रर्ालीलाई 
िसु्ि, सहज ि 
दक्ष बनाउने । 

क) सािाक्तजक सिुक्षा सेवाहरूको व्यवस्िापन संयन्त्रलाई 
िसु्ि, पािदशी ि उत्तिदायी बनाउन सम्बद्ध 
जनशक्तिलाई जनउत्तिदायी बनाइनेछ । 

ख) सािाक्तजक सिुक्षाका कायाक्रिहरूको अनगुिन प्रर्ालीको 
्वकास गिी मनयमिि रूपिा अनगुिन गरिनछे । 

ग) भिपदो सािाक्तजक सिुक्षा व्यवस्िापन ि सूिना 
प्रर्ालीको ्वकास गरिनछे । 

5. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

आवमयकिानसुाि कर्ाालीबासीलाई आधािभिू सािाक्तजक सिुक्षा उपलब्ध भएको  
हनेुछ । सािाक्तजक सिुक्षालाई सहयोग पगु्ने गिी ्वमभन् न के्षत्रगि पूिक सेवाहरू 
प्रवा्हि भएका हनेुछन ्। 



161 

सािाक्तजक के्षत्रका कायाक्रिहरू 

६.१ क्तशक्षा  

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ एक ्वद्यालय–एक बाल ्वकास 
केन्र स्िापना  

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1 अबा स्िानीय िहसुँग सिन्वय गिी एक ्वद्यालय–एक बाल 

्वकास केन्र स्िापना भएको हनुेछ ।  
२ अमनवाया ्वद्यालय भनाा अमभयान  २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१० 

किोड 
सबै बालबामलका ्वद्यालयिा भनाा गने अमभयान सञ् िालन 
भएको हनुेछ । 

३ ्हिाली  क्तजल्लािा आवासीय 
्वद्यालय स्िापना ििा सञ् िालन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ अबा हमु्ला, िगु,ु जमु्ला¸ कामलकोट ि डोल्पािा एक/एक वटा 

आवासीय ्वद्यालय स्िापना भएका हनुेछन ्।   
४ निनुा ्वद्यालयको स्िापना  २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
2.5 अबा सङ् ि ि स्िानीय िहसुँग सिन्वय गिी निनुा ्वद्यालय 

स्िापना भएको हनुेछ । 
५ गरु्स्ििीय क्तशक्षािा सबैको पहुुँि  २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड गरु्स्ििीय क्तशक्षा िापदण्ड बनाइ सबैको पहुुँि स्िा्पि भएको 

हनुेछ ।    
6 प्रािक्तम्भक जीवनवृक्तत्त िागामनदेशन 

कायाक्रि 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
3 किोड िाध्यमिक िहका ्वद्यािीको रुक्ति, क्षििा ि खबुी हेिी 

भ्व्यिा वृक्तत्त ्वकासिा सहयोग पगु्ने गिी प्रािक्तम्भक 
जीवनवृक्तत्त िागामनदेशन कायाक्रि सञ् िालन भएको हनुेछ । 

7 जेहेन्दाि छात्रवृक्तत्त कायाक्रि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
20 किोड सावाजमनक क्तशक्षािा उच्ि अ्कम ल्याउने हिेक सावाजमनक 

्वद्यालय उत्कृष्ट ्वद्यािीलाई उच्ि क्तशक्षा प्राप् ि गना सिाउ 
पगेुको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

8 ‘्टि कर्ााली’ कायाक्रि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
10 किोड क्षििावान क्तशक्तक्षि यवुाहरूलाई ्वशषे क्तशक्षर् िामलि ददई 

कर्ााली प्रदेशको सावाजमनक क्तशक्षाको गरु्स्ििीयिा सधुाि 
गरिएको हनुेछ । 

9 क्याम्पस ि उच्ि क्तशक्षा पूवााधाि 
्वकास ििा गरु्स्ििीयिा सधुाि 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1 अबा प्रदेश मभत्र क्याम्पस ि उच्ि क्तशक्षा पूवााधाि ्वकास ििा 

गरु्स्ििीयिा सधुाि कायाक्रि लाग ुभएको हनुछे । 

10 िाउट या ििा सीिान्िकृि 
बालबामलका पठनपाठन कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
5 किोड िाउट या लगायि सीिान्िकृि बालबामलकाहरूको पढाइ 

समुनक्तम िििाका लामग ्वद्यालय ििा िमु्िी ्वद्यालय सञ् िालन 
भएको हनुेछ । 

11 प्रदेश ििा स्िानीय पाठ्यक्रि 
मनिाार्  

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1 किोड प्रदेशिा पाठ्यक्रि ्वकास वोडा गठन गिी सियानकूुल 

गरु्स्ििीय पाठ्यक्रि मनिाार् गनुाका सािै स्िानीय िहको 
पाठ्यक्रि मनिाार् भएको हनुछे । 

१2 शैक्तक्षक पूवााधाि ि दिवन्दीको 
व्यवस्िा 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ अबा सबै क्तशक्षालयहरूिा आवमयक शैक्तक्षक पूवााधाि ि दिवन्दीको 

व्यवस्िा भएको हनुेछ ।  

१3 िानव संशाधन ्वकास केन्रको 
स्िापना ि सञ् िालन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
50 किोड प्रदेशलाई िा्हने िानव संशाधनको प्रके्षपर् गनुाका सािै 

मनजाििी किािािी, क्तशक्षा, स्वास््य, कृ्ष¸ वन¸ सीप ्वकास ि 
प्र्वमध सम्बन्धी क्षििा ्वकास िामलिहरू सञ् िालन भएका 
हनुेछन।् 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१4 प्रा्वमधक ििा व्यावसा्यक क्तशक्षा २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1 अबा प्रा्वमधक ििा व्यावसा्यक क्तशक्षाको मबस्िाि गनुाका सािै 

सबै स्िानीय िहसुँग छात्रवकृ्तत्तिा साझेदािी गिी 6 प्रा्वमधक 
(कृ्ष, भेटेनिी, इक्तन्जमनयरिङ्ग, िेमडकल, सूिना प्र्वमध ि वन) 
उत्पादन भएको हनुेछ । 

१5 बहपु्रा्वमधक क्तशक्षालय स्िापना २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ अबा एक क्तजल्ला–एक बह–ुप्रा्वमधक क्तशक्षालय स्िापना भएका 

हनुेछन ्।  
१6 पवािीय ्वज्ञान ििा प्र्वमध 

्वश्व्वद्यालय स्िापना ििा 
सञ् िालन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ अबा पवािीय ्वज्ञान ििा प्र्वमध ्वम व्वद्यालय स्िापना भई 

सञ् िालनिा आएको हनुेछ । 

१7 शैक्तक्षक गरु्स्िि िापन ििा सधुाि  
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०७९।०८० 
१  किोड उपयिु िापदण्ड बनाई शैक्तक्षक गरु्स्िि िापन गिी शैक्तक्षक 

गरु्स्िि सधुाि भएको हनुछे ।  
१8 पिम्पिागि ज्ञान ि सीपको  

ब्यवहािीकिर् 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड पिम्पिागि ज्ञान ि सीपको व्यवहािीकिर्का मनक्तम्ि बनकेो 

काया् वमध ि संयन्त्रले काि गिेको हनुेछ ।  
19 कर्ााली आ्वस्काि केन्रको 

स्िापना ि सञ् िालन 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१0 किोड नव-प्रवािन प्रवद्धानका लामग कर्ााली आ्वस्काि केन्रको 

स्िापना ि सञ् िालन भएको हनुेछ ।  
20 सावाजमनक पसु्िकालयको स्िापना २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
50 किोड प्रदेश िाजधानीिा प्रदेशस्ििीय ििा पामलका केन्र ि सबै 

शैक्तक्षक केन्रिा पसु्िकालयको स्िापना भएको हनुछे ।  
21 शैक्तक्षक सशुासन २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड शैक्तक्षक प्रशासन¸ क्तशक्षकहरूको कायासम्पादन ििा ्वद्यािी 

मसकाइािा मनिन्िि अनगुिन ििा िूल्याङ् कन भएको हनुछे ।  
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६.२ स्वास््य  

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ भौमिक पूवााधाि ििा 
जनशक्तिको व्यवस्िापन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
८ अबा प्रदेशिा प्रदेश अस्पिाल, क्तजल्लािा क्तजल्ला अस्पिाल, स्याटलाईट 

अस्पिाल, स्िानीय िहहरूिा आधािभिू अस्पिाल, प्रािमिक 
स्वास््य केन्र, स्वास््य िौकी, आधािभिू/सािदुा्यक स्वास््य 
इकाई, शहिी स्वास््य इकाई, वमिाङ सेन्टि, खोप क्तक्लमनक ििा 
गाउुँिि क्तक्लमनकको पूवााधाि मनिाार् ििा आवमयक जनशक्तिको 
व्यवस्िापन भएको हनुेछ । 

२ आधािभिू स्वास््य सेवाको 
पहुुँि मबस्िाि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
4 अबा प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोप¸ प्रसमुि¸ सिुक्तक्षि िाितृ्व¸ परिवाि 

मनयोजन¸ पोषर्¸ सने/नसने िोगहरू¸ नवजाि क्तशश ु ििा वाल 
िोगको एकीकृि व्यवस्िापन¸ मन:शलु्क औषधी व्यवस्िा¸ िानमसक 
स्वास््य¸ स्वास््य क्तशक्षा प्रवाद्धनजस्िा आधािभिू स्वास््य सेवाको 
पहुुँि समुनक्तम िि भएको हनुेछ । 

३ िमु्िी स्वास््य सेवा २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
२ किोड ५९ 

लाख 
कर्ााली करिडोि ि भेिी करिडोििा क्ति्कत्सक स्हिको िमु्िी 
स्वास््य सेवा सञ् िालन भएको हनुेछ । 

४ स्वास््य स्वयि सेवक 
परििालन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
10 किोड प्रदेशमभत्र आवमयक आधािभिू स्वास््य सेवाको पहुुँि ि उपयोमगिा 

बढाउन स्वास््य स्वंयि सेवक परििालन भएको हनुेछ । 
५ प्राक्तज्ञक स्वास््य संस्िाहरूको 

्वकास ि स्ििोन्नमि  
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
2 अबा  प्रदेश अस्पलाललाई क्तशक्षर् अस्पिालको रूपिा ्वकास गने ि 

कर्ााली स्वास््य ्वज्ञान प्रमिष्ठानलाई अनसुन्धान केन्रको रूपिा 
्वकास¸ स्ििोन्नमि ि सहजीकिर् भएको हनुेछ । 

६ िानमसक स्वास््य सेवा २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
14 किोड सबै अस्पिालहरूिा जनशक्ति ििा भौमिक पूवााधाि स्हिको 

िानमसक स्वास््य ििा पिािशा सेवा सञ् िालन भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

७ ििा सेन्टि स्िापना २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
२५ किोड 
५० लाख 

दैलेखको िाकििा ििा सेन्टि स्िापना भएको हनुेछ । 

८ आयवेुद ििा वैकक्तल्पक 
क्ति्कत्सा पद्धमिको ्वकास ि 
मबस्िाि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
25 किोड प्रदेशस्िििा आयवेुद अस्पिाल, आयवेुददक अनसुन्धान केन्र ि 

औषधालयको ्वकास ि मबस्िाि भएको हनुेछ । 

९ औषधीजन्य जडीबटुीको 
उत्पादन, प्हिान, सङ् कलन, 
प्रशोधन ि उत्पादन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
११ किोड आयवेुददक अनसुन्धान केन्रबाट प्रदेशिा उपलब्ध औषमधजन्य 

जडीबटुीको प्हिान, उत्पादन, सङ् कलन, प्रशोधन गिी औषमध 
उत्पादन भएको हनुेछ । 

१० आपिकालीन स्वास््य सेवा २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
2 किोड ्वपि ििा िहािािीको सियिा आपिकालीन स्वास््य सेवा 

उपलब्ध भएको हनुेछ । 
११ स्वास््य सूिना व्यवस्िापन 

प्रर्ाली 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
७ किोड अनलाईन प्रर्ालीिा आधारिि स्वास््य व्यवस्िापन सूिना 

प्रर्ालीको पहुुँि सबै स्वास््य संस्िाहरूसम्ि पगेुको हनुेछ । 
१२ औषधी ििा स्वास््य 

उपकिर्को व्यवस्िा 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
४ किोड सबै अस्पिाल ििा स्वास््य संस्िाहरूिा अत्यावमयक औषमध ििा 

स्वास््य उपकिर्हरूको व्यवस्िा भएको हनुेछ । 
१३ पूर्ा खोप िोषर्ा २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
२ किोड ४८ 

लाख 
प्रदेशमभत्रका सबै स्िानीय िह ि क्तजल्लािा बच्िा जन्िेदेक्तख १५ 
ि्हनामभत्र लगाउन ुपने सबै खोपहरू पूिा गिी पूर्ा खोप िोषर्ा 
भएको हनुेछ । 

१४ सने ििा नसने िोगहरूको 
िोकिाि, मनयन्त्रर्, मनवािर् 
ि व्यवस्िापन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
६ किोड िो्कएका सने ििा नसने िोगहरूको िोकिाि, मनयन्त्रर् ि मनवािर् 

भएको हनुेछ । 



166 

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१५ जेष्ठ नागरिक स्वास््य सेवा २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१५ किोड 
४४ लाख 

जेष्ठ नागरिकलाइा िो्कएको िापदण्ड बिोक्तजि स्वास््य सेवा 
मन:शलु्क उपलब्ध भएको हनुेछ ।  

१६ ्कशोि ्कशोिीका लामग 
स्वास््य सेवा 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1८ किोड 
२१ लाख 

शािीरिक¸ िानमसक¸ व्यक्तिगि सिसफाई ि पोषर्का लामग 
स्वास््य संस्िािा ्कशोि ्कशोिीिैत्री वािाविर् समुनक्तिि भएको 
हनुेछ ।  

१७ पारिवारिक स्वास््य ्वविर् 
अद्यावमधक कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
2 किोड हिेक परिवािले वा्षाक रूपिा पारिवारिक स्वास््य ्वविर् 

अद्यावमधक गिेको हनुेछ ।  
१८ स्वास््य मबिा २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
8 किोड ४० 

लाख 
सबै स्िानीय िहका अमधकिि ् नागरिक स्वास््य मबिािा आवद्ध 
भएका हनुेछन ्। 

१९ पोषर् सेवा २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1५ किोड स्वास््य क्तशक्षा¸ सूिना ििा सञ् िाि िाफा ि स्वास््य प्रवाद्धनात्िक 

कायाक्रि सञ् िालन भएको हनुेछ । 
२० स्वास््य प्रवाद्धनात्िक 

कायाक्रि 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड िो्कएको िापदण्डअनसुाि सबै स्वास््य संस्िाहरूले गरु्स्ििीय 

स्वास््य सेवा प्रदान गिेका हनुेछन ्। 
२१ गरु्स्ििीय स्वास््य सेवा  २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
5 किोड ४४ 

लाख 
स्वास््यसम्बन्धी नीमि¸ काननु ििा िापदण्डका आधाििा  
जनउत्तिदायी ि जवाफदेही बनाउन सावाजमनक, मनजी ि 
गैिसिकािी स्वास््य संस्िाहरूिा स्वास््य सशुासन लाग ु भएको 
हनुेछ ।  

२२ स्वास््य सशुासन २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– स्वास््य सम्बन्धी काननु, िापदण्ड, मनदेक्तशका ि काया् वमध मनिाार् 

भई लाग ुभएको हनुेछ ।  
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६.३ जनसङ्ख्या ििा बसाइुँसिाइ  

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ प्रिखु जनसांक्तख्यक 
सिस्याहरूको प्हिान ि 
सिाधान  

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– स्िानीय िह/क्तजल्लाका जनसङ्ख्या सम्बन्धी प्रिखु िदु्दाहरूको 

प्हिान ि सिाधानका उपायको प्हिान भएको  हनुेछ । 

२ दक्ष ि प्रा्वमधक जनशक्तिको 
प्रके्षपर् 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– प्रदेशमभत्र ्वषयगि के्षत्रिा आवमयक पने दक्ष ि प्रा्वमधक 

जनशक्तिको अवस्िा प्हिान भएको हनुेछ । 
३ जनसङ्ख्या व्यवस्िापनका लामग 

साझेदािी ि सहकाया 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– जनसङ्ख्या व्यवस्िापनका लामग सिोकािवाला मनकायहरूको 

बीििा साझेदािी ि सहकाया भएको हनुेछ । 
४ जनसङ्ख्या सूिना प्रर्ालीको 

व्यवस्िा 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड जीवन िटना दिााको पहुुँि ि उपयोग वृ्द्ध भएको हनुेछ । 

५ उक्तिि आहाि, ्वहाि ि स्वस्ि 
जीवनशैली 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
३ किोड पत्रखुानाको मनयन्त्रर्, स्वस्िकि खानाको वृ्द्ध, सकािात्िक 

सोि, स्वस्िकि वानी व्यवहािको प्रवाद्धन भएको हनुेछ । 

६.४ यवुा   

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ यवुा सूिना प्रर्ाली 
स्िापना ििा सञ् िालन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५ किोड यवुाहरूको वास्ि्वक अवस्िा बझु्न यवुा सूिना प्रर्ाली स्िापना ि 

सञ् िालन भएको हनुेछ । 
२ यवुा स्विोजगाि पिािशा 

सेवा 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड स्विोजगाि हनुका लामग पिािशा सेवाका सािै प्रा्वमधक सहयोग 

उपलब्ध भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

३ यवुा उद्यिशीलिा 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ अबा यवुा उद्यिशीलिाका लामग ज्ञान, सीप, प्र्वमध, पुुँजी ि अनभुवलाई 

उत्पादनका के्षत्रिा लगाउन यवुा उद्यिशीलिा कायाक्रि सञ् िालन 
भएको हनुेछ ।  

४ यवुा स्विोजगाि 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
3 अबा उद्योग व्यवसाय सञ् िालन गने यवुाको लामग सहमुलयिपूर्ा कजाा ि 

मबिाको व्यवस्िा भएको हनुछे । 
५ प्रदेश यवुा परिषद् गठन 

ि सञ् िालन 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
२ किोड प्रदेशिा प्रदेश यवुा परिषद् ि सबै स्िानीय िहिा यवुा सञ् जालको 

गठन ििा सञ् िालन भएको हनुेछ । 
६ यवुा अध्ययन 

अनसुन्धान कायाक्रि 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५ किोड यवुाहरू अध्ययन अनसुन्धान कायािा अमभप्ररेिि भई सहभागी भएका 

हनुेछन।् 
७ कृ्षिा यवुा आकषार् 

कायाक्रि 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ अबा उत्पादकत्व बढाउन कृ्षिा यवुा आकषार् कायाक्रि सञ् िालन भएको 

हनुेछ ।  
८ यवुा वैज्ञामनक सम्िेलन २०७७।२०७८ 

२०८०।०८१ 

१ किोड ्वज्ञान प्र्वमधिा रुिी भएका यवुा ि ्वद्यािीलाई लक्तक्षि गिी हिेक 
वषा यवुा वैज्ञामनक सम्िेलन आयोजना भएको हनुेछ । 

९ कर्ााली यवुा प्रमिभा 
पिुस्काि 

२०७६।०७७ 

२०८०।२०८१ 

५० लाख कर्ााली प्रदेशिा कृ्ष, वािाविर् संिक्षर्, पयाटन ्वकास, क्तशक्षा, 
स्वास््य ि उद्यिका के्षत्रिा अनकुिर्ीय काि गने १० जना यवुालाई 
प्रत्येक वषा जनही १ लाखका दिले कर्ााली यवुा पिुस्काि प्रदान 
भएको हनुेछ ।   

१० एक वडा एक यवुा 
क्लव गठन 

२०७७।२०७८ 

२०८०।०८१ 

५ किोड प्रदेशिा मनिक्षििा उन्िूलन, वृक्षािोपर् ििा वािाविर् संिक्षर्, 

सािाक्तजक कुिीमि कुसंस्काि अन्त्यका लामग यवुा क्लव स्िापना गिी 
परििालन भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

११ कर्ााली ्वकास स्वयि 
सेवक कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।२०८१ 

१० किोड क्तशक्षा, स्वास््यको के्षत्रिा सधुाि गना ि सािाक्तजक ्वकृमि ि ्वसंगमि 
अन्त्यका लामग ्वम व्वद्यालयका एक हजाि स्नािक िहका ्वद्यािी 
स्वयंसेवकको रूपिा परििालन भएको हनुेछ ।   

१२ प्रदेश यवुा संसद 
स्िापना ििा सञ् िालन  

२०७७।२०७८ 

२०८०।०८१ 

६० लाख क्तजम्िेवाि लोकिाक्तन्त्रक अभ्यास गिी यवुाका अमधकािहरू िखुरिि गना 
प्रदेश यवुा संसद स्िापना गिी काया् वमधिाफा ि ्सञ् िालन भएको हनेुछ । 

१३ यवुा आदान प्रदान 
कायाक्रि 

२०७७।२०७८ 

२०८०।२०८१ 

१ किोड हिेक वषा प्रदेशको ्वमभन् न के्षत्रिा उत्कृष्ट काि गिेका यवुालाई 
छनौट गिी देश ििा ्वदेशिा शैक्तक्षक उद्यिशीलिा भ्रिर् अनभुव 
आदानप्रदान कायाक्रि भएको हनुेछ । 

६.५ ि्हला सशिीकिर् ििा लैक्तङ् गक सिानिा  
क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ लैक्तङ् गक ििा ििेल ु्हंसा 
मनयन्त्रर् सम्बन्धी नीमि िजुािा 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– लैक्तङ् गक ििा ििेल ु ्हंसा मनयन्त्रर् सम्बन्धी नीमि िजुािा 

भएको  हनुेछ । 
२ लैक्तङ् गक ििा ििेल ु्हंसािा 

पिेका व्यक्तिलाई काननुी 
सहायिा 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1 किोड ५० 

लाख 
लैक्तङ् गक ििा ििेल ु ्हंसािा पिेका व्यक्तिलाई काननुी 
सहायिा प्रदान भएको हनुेछ । 

३ लैक्तङ् गक ििा ििेल ु्हंसा 
प्रभा्वि ि्हला पनुस्िाास्िापना 
ििा सेवा केन्र सञ् िालन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
10 किोड गैिसिकािी संस्िासुँग सहकाया गिी प्रदेशिा पनुस्िाापना 

केन्र ि क्तजल्लािा आश्रय स्हिको सेवा केन्र सञ् िालन 
भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

४ लै्ङ्गक उत्तिदायी बजेट 
्वमनयोजन प्रर्ालीको व्यवस्िा 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– प्रदेश ििा सबै स्िानीय िहिा उपयिु मनदेक्तशका ि 

काया् वमध बनाई लै्ङ्गक उत्तिदायी बजेट ्वमनयोजन 
प्रर्ालीको व्यवस्िा भएको हनुेछ । 

५ लक्तक्षि वगाका ि्हलाको क्षििा 
्वकास ििा सशिीकिर् 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
२५ किोड िाउट या, वादी, दमलि, एकल ि्हला, लोपउन्िखु, ्वपन्न 

अवसिबाट बक्तञ्चि ि्हलाको आय आजानका लामग क्षििा 
्वकास ििा सशिीकिर् कायाक्रि सञ् िालन भएको 
हनुेछ। 

६ ि्हला उद्यिशीलिा ्वकास 
िामलि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
10 किोड ि्हलालाई आत्िमनभाि बनाउन व्यावसा्यक क्षििा 

अमभवृ्द्धका लामग ि्हला उद्यिशीलिा ्वकास िामलि 
सञ् िालन भएका हनुेछन ्। 

७ छुई व्यवस्िापन कायाक्रि २०७6।०७7 

२०८०।०८१ 
१0 किोड आवमयक सिसफाई सािग्री ििा िेिना अमभवृ्द्ध कायाक्रि 

उपलब्ध गिाएि ि्हनावािी सिुक्तक्षि ि ियााददि भएको 
हनुेछ । 

८ ि्हला निेतृ्व ्वकास कायाक्रि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१० किोड ि्हलालाई हिेक के्षत्रको अग्र भागिा स्िा्पि गना ि्हला 

नेितृ्व ्वकास कायाक्रि सञ् िालन भएको हनुछे । 

९ बैंक खािा छोिीको, सिुक्षा 
जीवन भिीको 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
३९ किोड ६३ 

लाख 
छोिीको सवााङ्गीर् ददगो ्वकासको लामग छोिी विि खािा 
सञ् िालन भएको हनुेछ । 
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६.६ बालबामलका ििा ्कशोि्कशोिी     

क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा सिामि) 

कूल अनिुामनि 
लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ बाल ्वकास कायाक्रि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० किोड गभाावस्िादेक्तख ८ वषा सम्िका बालबामलकालाई लगानी 

स्वरूप गरु्स्ििीय पोषर्, स्वास््य ििा आिा क्तशक्षा 
लगायिका सेवा प्रदान भएको हनुेछ । 

२ बालगहृ ििा पनुस्िाापना 
केन्रको स्िापना ि सञ् िालन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
३ किोड गैिसिकािी संस्िाहरूसुँग सहकाया गिी अनाि, अमभभावक 

्वहीन, द्वन्द्वपीमडि, अलपत्र पिेका, काननुी ्ववादिा पिेका 
ििा सडक बालबामलकाको पहुुँि समुनक्तम िि गना बालगहृ ििा 
पनुस्िाापना केन्रको स्िापना ि सञ् िालन भएको हनुछे ।  

३ आधािभिू स्वास््य ििा पोषर् 
सेवािा बालबामलका ििा 
्कशोि ्कशोिीको पहुुँि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
२० किोड आधािभिू स्वास््य ििा पोषर् सेवािा बालबामलका ििा 

्कशोि ्कशोिीको पहुुँि समुनक्तम िि भएको हनुेछ । 

४ बालबामलका ििा 
्कशोि्कशोिीको ्वकास 
सम्बन्धी नीमि ििा काननु 
िजुािा 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– बालबामलका ििा ्कशोि ्कशोिी ्वकास सम्बन्धी नीमि 

ििा काननु िजुािा भई कायाान्वयन भएको हनुेछ । 

५ बालबामलका ििा ्कशोि 
्कशोिी सिेिना कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
३ किोड ्हंसा, यौनजन्य दवु्यावहाि, बालश्रि, लागऔुषध दवु्यासन, 

िानव बेिमबखन ििा ओसािपसाि ि बाल्ववाह ्वरुद्ध 
सिेिना कायाक्रि सञ् िालन भएको हनुेछ । 

६ बालबामलका खोजिलास ििा 
हेल्पलाईन सञ् िालन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड प्रदेशभि वालवामलका खोजिलास ििा हेल्पलाईन सञ् िालन 

भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा सिामि) 

कूल अनिुामनि 
लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

७ बालबामलकाको बैकक्तल्पक 
हेििाह ि स्याहाि प्रर्ाली 
स्िापना 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
४ किोड स्िानीय िहसुँगको सिन्वयिा ्वशषे संिक्षर्को आवमयकिा 

भएका बालबामलकालाई वैकक्तल्पक स्याहाि प्रर्ालीको 
स्िापना भएको हनुेछ ।  

८ बालक्लव ििा ्कशोिी सिूह 
गठन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
२ किोड गाउुँगाउुँिा बालक्लव ििा ्कशोिी सिूह गठन भएको  

हनुेछ ।  
९ बालिैत्री वािाविर् मनिाार् 

कायाक्रि 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
3 किोड स्िानीय िहबाट बालिैत्री वािाविर् मनिाार् कायाक्रिहरू 

सञ् िालन भएको हनुेछ । 
१० बालबामलका ििा 

्कशोि्कशोिीहरूको अमधकाि 
संिक्षर् प्रर्ालीको स्िापना 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड बालबामलका ििा ्कशोि ्कशोिीिैत्री वािाविर् मनिाार्का 

लामग अमधकाि संिक्षर् प्रर्ाली स्िापना भई कायाान्वयनिा 
आएको हनुेछ । 

11 बाल्ववाह मनयन्त्रर्का लामग 
िर्नीमि मनिाार् ििा सिेिना 
अमभयान 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड बाल्ववाह सम्बन्धी िर्नीमि मनिाार् भई बाल्ववाहिा 

उल्लेख्य मनयन्त्रर् भएको हनुेछ । 

६.७ जेष्ठ नागरिक  

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ जेष्ठ नागरिक ि्या्कम 
अध्यावमधक 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० लाख स्िानीय िहसुँगको सिन्वयिा जेष्ठ नागरिकहरूको ित््या्कम संकलन 

गिी अद्यावमधक भएको हनुछे ।  
२ वृद्धाश्रि सञ् िालन २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
5 किोड गैिसिकािी संस्िासुँगको सिन्वयिा ्वपन्न, साहािा्व्हन ििा जोक्तखििा 

िहेका जेष्ठ नागरिकहरूको वृद्धाश्रििा संिक्षर् भएको हनुेछ। 



173 

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

३ जेष्ठ नागरिक सेवा, 
सिुक्षा ि सम्िान 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५ किोड जेष्ठ नागरिकलाई ददने सेवा सु् वधा ि सिुक्षाका सािै ६५ वषा 

पगेुपमछका जे् ठ नागरिकलाई देश दशानका कायाक्रिहरूको आयोजना 
हनुकुा सािै जीवनभिको अनभुव लेखन ििा अमभलेख िाख् ने काया शरुु 
भएको हनुेछ ।  

४ अन्ििपसु्िा ज्ञान, सीप 
हस्िान्ििर् 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५ किोड सबै स्िानीय िहिा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्र िाफा ि अनभुव आदानप्रदान 

कायाक्रि गिी अन्ििपसु्िा ज्ञान ि सीप हस्िान्ििर् भएको हनेुछ । 
५ जेष्ठ नागरिक 

िनोपिािशा सेवा 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
2 किोड ५० 

लाख 
सिस्यािा िहेका सबै प्रकािका जेष्ठ नागरिकहरूलाई आवमयक 
िनोपिािशा सेवा उपलब्ध भएको हनुेछ ।  

६.८ अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरू    

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ अपाङ्गिािैत्री नीमि िजुािा २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– अपाङ्गिािैत्री नीमि िजुािा भएको हनुेछ । 

२ अपाङ्गिा भएका व्यक्ति प्हिान 
ििा परिियपत्र ्वििर् 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड िापदण्डका आधाििा अपाङ्गिा भएका व्यक्ति प्हिान गिी 

परिियपत्र ्वििर् भएको हनुेछ । 
३ अपाङ्गिा जी्वकोपाजान कायाक्रि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1५ किोड अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूलाई रुिी ि सीप अनसुािका 

जी्वकोपाजान कायाक्रि सञ् िालन भएको हनुछे । 
४ अपाङ्गिा सहायिा सािाग्री 

सहयोग कायाक्रि 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
10 किोड अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूलाई आवमयक सहयोगी सािाग्री 

सहयोग भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

५ अपाङ्गिा सिेिना कायाक्रि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
२ किोड अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूलाई हनु ेसबै प्रकािका ्वभेद ि ्हंसा 

अन्त्यको लामग सिेिना कायाक्रिहरू सञ् िालन भएको हनुेछ । 
६ अपाङ्गिा पनुस्िाापना कायाक्रि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
5 किोड अमि ्वपन्न, असहाय ििा सहािा्व्हन पूर्ा अशि रूपिा 

अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूका लामग पनुस्िाापना केन्र 
सञ् िालन भएको हनुेछ । 

७ अपाङ्गिा िूलप्रवाहीकिर् 
कायाक्रि  

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१0 किोड अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूिा जागिर् ल्याएि सािाक्तजक 

जीवनिा िूलप्रवाहीकिर् भईिहेको हनुेछ । 

६.९ खेलकूद 

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ खेलकुद ्वकास गरुुयोजना 
िजुािा 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– खेलकुद ्वकास गरुुयोजना िजुािा भई कायाान्वयनिा आएको  

हनुेछ । 
२ खेलकुद परिषद् गठन ि 

सञ् िालन 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
२ किोड प्रदेशिा प्रदेश खेलकुद परिषद्, क्तजल्ला ि स्िानीय िहिा खेलकुद 

्वकास समिमि गठन ििा सञ् िालन भएको हनुेछ । 
३ खेलकुद, व्यायाि ि 

स्वास््य सिेिना कायाक्रि 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड ्वद्यालय िहदेक्तख योग, ध्यान, व्यायि खेलकुद क्तशक्षा िाफा ि स्वास््य 

सिेिना कायाक्रि सञ् िालन भएको हनुेछ । 

४ खेल पूवााधाि मनिाार् 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५ अवा प्रदेश िाजधानीिा अन्ििाा्ष्ट्रय स्ििको बहउुदे्दमयीय िङ्गशाला ििा कभडाहल, 

्हिाली के्षत्रिा पवािीय िङ्गशाला ि क्तजल्ला सदििकुाििा कभडाहल 
ििा सबै स्िानीय िहिा खेलिैदानहरू मनिाार् भएका हनुेछन ्। 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

५ साहमसक ििा िौमलक 
खेलहरूको अध्ययन, 
अनसुन्धान ि प्रवाद्धन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
15 किोड साहमसक ििा िौमलक खेलहरूको अध्ययन, अनसुन्धान ि प्रवाद्धनका 

लामग हमु्लाको मसिकोट, िगुकुो बाि, जमु्लाको पािािाशी लगायिका 
ठाउुँिा यिेष्ठ कायाक्रिहरू सञ् िालन भएका हनुेछन ्। 

६ खेलकुद के्षत्रको 
व्यावसा्यक ्वकास  

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
६ किोड खेलकुदको ्वमभन् न प्रमियोमगिाहरूको आयोजना, सञ् िालन ि 

व्यवस्िापनिा मनजी ििा गैिसिकािी संस्िासुँगको साझेदािीिा खेल 
िोजगािी मसजाना गरिएको हनुेछ । 

७ खेलाडी क्षििा ्वकास ि 
प्रोत्साहन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१० किोड प्रदेशमभत्र व्यावसा्यक खेल प्रक्तशक्षकहरूको व्यवस्िा भएको  

हनुेछ । 
८ खेल प्रमिभाको खोजी ि 

प्रोत्साहन 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
5 किोड खेल प्रमिभाको प्हिान गिी ्वशेष प्रोत्साहन प्रदान भएको  

हनुेछ ।  
९ खेलकुद सशुासन २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– मन्पक्ष, अनशुामसि, ियााददि ि गमिशील बनाउन खेलकुद के्षत्रको 

अनगुिन िूल्याङ् कन प्रर्ाली स्िा्पि भएको हनुेछ ।  

६.१० भाषा, कला, सा्हत्य ि संस्कृमि  

क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ सबै िहत्त्वपूर्ा धामिाक, 
सांस्कृमिक  ि पिुािाक्तत्वक 
िहत्त्वका धिोहिहरूको संिक्षर् 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१५ किोड सबै िहत्त्वपूर्ा धामिाक, सांस्कृमिक  ि पिुािाक्तत्वक िहत्त्वका 

धिोहिहरूको संिक्षर् भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

२ लोपोन्िखु भाषा, कला, सा्हत्य, 
संस्कृमिहरूको खोज, 
अमभलेखीकिर् ििा संिक्षर् 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
३ किोड लोपोन्िखु भाषा, कला, सा्हत्य, संस्कृमिको अध्ययन अनसुन्धान गिी 

अमभलेखीकिर् ििा संिक्षर् भएको हनुेछ । 

३ ्वमभन् न िौमलक िाडपवा, िेला, 
धिािी ििा देउडाको प्रवाद्धन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
३ किोड सम्बक्तन्धि सिदुायको सहकायािा ्वमभन् न िौमलक िाडपवा, िेला, धिािी 

ििा देउडाको सम्वद्धान, संिक्षर् ि प्रवद्धान भएको हनुेछ । 
४ संग्रहालयको स्िापना ि 

स्ििोन्नमि 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
3० किोड प्रदेश िाजधानीिा प्रदेश संग्रहालय, क्तशजा जमु्लािा खस संग्रहालय  

ि दलु्लिुा सांस्कृमिक संग्रहालयको स्िापना ििा स्ििोन्नमि भएको 
हनुेछ । 

५ कर्ााली प्रज्ञा प्रमिष्ठान गठन ि 
सञ् िालन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
5 किोड कर्ाालीको भाषा, कला, सा्हत्य ि संस्कृमिको प्रवद्धान गना कर्ााली प्रज्ञा 

प्रमिष्ठान गठन ि सञ् िालन भएको हनुेछ । 
६ कर्ााली सांस्कृमिक डबली 

मनिाार् 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
३० किोड प्रदेश िाजधानी सखेुििा कर्ााली सांस्कृमिक देउडा डबली िि मनिाार् 

ििा सञ् िालन भएको हनुेछ । 
७ 

 
भाषा, कला, सा्हत्य ि 
सांस्कृमिक के्षत्रिा कायािि 
सङ् ि-संस्िाहरूको सशिीकिर् 

२०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
2 किोड भाषा, कला, सा्हत्य ि सांस्कृमिको क्षेत्रिा कायािि सङ् ि-संस्िाहरूको 

सहकायाबाट सा्हत्य क्षते्रिा सशिीकिर् भएको हनुेछ । 

८ क्तित्रकला, हस्िकला, 
वास्िकुला, िूमिाकला 
लगायिका सीपको खोजी ििा 
प्रवद्धान  

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
३ किोड क्तित्रकला, हस्िकला, वास्िकुला, िूमिाकला लगायिका सीपको खोजी 

ििा प्रवद्धान भएको हनुछे । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

९ मििेिी सम्बन्ध मबस्िाि 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
2 किोड कर्ााली प्रदेश ि यहाुँका स्िानीय िहले देश ्वदेशका अन्य प्रदेश वा 

स्िानीय िहसुँग मििेिी सम्बन्ध स्िा्पि गिी सिृ् द्धको आधाि बनाउन 
्क्रयाशील भएका हनुेछन ्।   

६.११ सािाक्तजक सिावेशीकिर्    

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ सिावेशी पहुुँि मबस्िाि कायाक्रि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड ि्हला, दमलि, आददवासी जनजामि, सीिान्िकृि, 

लोपोन्िखु, दगुाि ्हिाली के्षत्रका वामसन्दा, 
अल्पसंख्यक, अपाङ्गिा भएका व्यक्ति, ्पछमडएको 
वगा लक्तक्षि गिी सिावेशी पहुुँि मबस्िाि भएको 
हनुेछ।  

२ लक्तक्षि  वगा उत्िान कायाक्रि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
75 किोड लक्तक्षि सिदुायलाई आत्िमनभाि बनाउन आमिाक 

आयआजान कायाक्रि सञ् िालन भएको हनुेछ । 
३ लक्तक्षि वगा ्वशषे सहभामगिा कायाक्रि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
2 किोड िाजनीमिक, सािाक्तजक ि प्रसाशमनक क्षेत्रिा लक्तक्षि 

वगाको ्वशेष सहभामगिा भएको हनुेछ । 
४ सीिान्िकृि सिदुायको पिम्पिागि सीप, 

भाषा ि संस्कृमिको अनसुन्धान, 
अमभलेखीकिर् ि सम्वद्धान 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
5 किोड सीिान्िकृि सिदुायको पिम्पिागि सीप, भाषा ि 

संस्कृमिको अनसुन्धान, अमभलेखीकिर्िका सािै 
संिक्षर् ििा सम्वद्धान भएको हनुेछ । 
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६.१२ दमलि िूल प्रवाहीकिर्  

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ दमलि सिस्या सिाधान 
्वकास समिमि गठन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड प्रदेशिा प्रदेश स्ििीय ि सबै स्िानीय िहिा दमलि सिस्या सिाधान 

समिमि गठन भएको हनुछे । 

२ दमलििैत्री वािाविर् 
मसजाना 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड सावाजमनक सेवा प्रवाह ि सािाक्तजक जीवनिा जािीय छुवाछुि ििा 

भेदभावििु वािाविर् मसजाना भएको हनुेछ ।  

३ पिम्पिागि सीपको 
आधमुनकीकिर् ििा 
दमलि उद्यिशीलिा 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
6० किोड पिम्पिागि आिन, बाजागाजा, छाला प्रशोधन, सनुिाुँदीका गहना, मसलाई 

कटाई, िाटोको भाुँडाकुडा, िादल, सािङ्गी, िूमिा मनिाार्, धािकुा कृ्ष 
औजािको संिक्षर्, प्रवद्धान ि आधमुनकीकिर् गनुाका सािै दमलि सिदुायको 
जी्वकोपाजानिा सधुाि ल्याउन उद्यिशीलिा कायाक्रि सञ् िालन भएको 
हनुेछ । 

4 दमलि ि्हला ्वकास 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
5 किोड नेितृ्व ्वकासका लामग दमलि ि्हला ्वकास कायाक्रि सञ् िालन भएको 

हनुेछ ।  

5 दमलि छात्रवकृ्तत्त कायाक्रि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
5 किोड उच्ि ििा प्रा्वमधक क्तशक्षालयहरूिा दमलि छात्रवृक्तत्त कायाक्रि मनिन्िििा 

ददइएको हनुेछ । 

6 दमलि सिदुायका लामग 
छात्रवास मनिाार् 

२०७6।०७7 

२०८०।०८१ 
15 किोड उच्ि क्तशक्षािा अध्ययनिि दमलि सिदुायका छात्रछात्राहरूलाई बसोवासको 

व्यवस्िा गना प्रदेश िाजधानीिा छात्रावास मनिाार् भएको हनुेछ । 
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६.१३ िानव बेिमबखन ििा ओसािपसाि मनयन्त्रर् 

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ िानव वेि्वखन ििा ओसािपसाि 
मनयन्त्रर् कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
४ किोड सिुक्षा मनकाय ि गैिसिकािी संस्िासुँग सिन्वय गिी 

िानव बेिमबखन ििा ओसािपसाि मनयन्त्रर् कायाक्रि 
सञ् िालन भएको हनुेछ । 

२ जोक्तखििा पिेकाहरूका लामग 
आयआजान 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
३ किोड िानव बेिमबखन ििा ओसािपसािको जोक्तखििा पिेका 

व्यक्तिहरूका लामग आयआजान कायाक्रि सञ् िालन 
भएको हनुेछ । 

३ िानव बेिमबखन ििा 
ओसािपसािबाट पीमडिका लामग 
पनुस्िाापना कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
४ किोड गैिसिकािी संस्िासुँगको सहकायािा काननुी, स्वास््य, 

िनोसािाक्तजक पिािशा स्हिको पनुस्िाापना सेवा 
उपलब्ध गिाइएको हनुेछ । 

६.१४ सािाक्तजक सिुक्षा  
क्र. 
सं. 

कायाक्रि कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा सिामि) 

कूल अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ ्वद्यिुीय सूिना प्रर्ाली स्िापना २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
२ किोड जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गिा, एकल ि्हला, लोपोन्िखु, बाल 

पोषर्का लामग ददइने सािाक्तजक सिुक्षा भत्तालाई 
्वद्यिुीय सूिना प्रर्ालीिा आवद्ध गरिएको हनुेछ ।  

२ िखु्यिन्त्री िोजगाि कायाक्रि  २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
8 अबा भािि लगायि ्वदेशिा काि गना जान े बेिोजगाि 

सक्रीय जनशक्तिलाई स्िानीय स्िििै िोजगाि प्रदान गिी 
सािाक्तजक सिुक्षाको प्रत्याभमूि ददइएको हनुछे । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा सिामि) 

कूल अनिुामनि 
लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

३ सािाक्तजक सिुक्षा सिेिना 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
३ किोड ि्हला, बालबामलका, यवुा, अपाङ्गिा भएका व्यक्ति, जेष्ठ 

नागरिक, सडक िानव, दमलि ििा आिक्तक्षि सिूहको 
पहुुँि समुनक्तिििाको लामग सािाक्तजक सिुक्षा सिेिना 
कायाक्रि सञ् िालन भएको हनुेछ । 

४ आधािभिू सेवािा पहुुँि कायाक्रि  २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
३० किोड क्तशक्षा, स्वास््य, िोजगाि, खाद्य सम्प्रभिूा खाद्य सिुक्षा ि 

सूिना जस्िा आधािभिू सेवािा सबैको पहुुँि स्िा्पि 
भएको हनुेछ । 

५ जनउत्तिदायी सािाक्तजक सिुक्षा 
सेवा 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– स्िानीय िहका सािाक्तजक शाखाले जनउत्तिदायी, िसु्ि, 

पािदशी ि प्रभावकािी सेवा प्रवाह गिेका हनुेछन ्। 

6 िानव सेवा आश्रि २०७6।०७7 

२०८०।०८१ 
2 किोड सडकापेक्षी िानव ििु गना स्िानीय ि गैि सिकािी 

सङ् ि-संस्िासुँग सिन्वय गिी िानव सेवा आश्रि 
सञ् िालन भएको हनुेछ । 

7 हमलया पनुस्िाापना कायाक्रि २०७6।०७7 

२०८०।०८१ 
5 किोड सिाजशास्त्रीय अध्ययनबाट ििु हमलयाहरुको 

प्रिार्ीकिर् गिी हमलया पनुस्िाापना कायाक्रि िाफा ि 
सिस्या सिाधान भएको हनुछे । 

8 सािाक्तजक सिुक्षाका 
कायाक्रिहरूको अनगुिन 
िूल्या्कमन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड सािाक्तजक सिुक्षाका कायाक्रिहरूको मनयमिि अनगुिन ि 

िूल्याङ् कन प्रर्ाली स्िा्पि भएको हनुेछ ।  
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सािाक्तजक के्षत्रका नमिजा खाका 
प्रभाव  

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

िानव ्वकास 
सूिका्कम 

– ०.४२७ 0.457 0.538 0.546 0.564 0.588 िा.यो.आ./सं.िा.सं. 

लै्ङ्गक ्वकास 
सूिका्कम 

– – ०.९०४ ०.९१० ०.९१७ ०.९२३ ०.९३० के.ि.्व. 

अपेक्तक्षि आय ु 

(जन्ि हुुँदाको)  
वषा ६७ 67.6 68.2 68.8 69.4 ७० के.ि.्व. 

बेिोजगािी दि प्रमिशि ९.७ ९.० 8.५ ८.० ७.० ६ के.ि.्व. 
बहआुयामिक 
गरिबीको दि 

प्रमिशि ५२.२ ५१.२ ५० ४५ ३९ २५ िा.यो.आ. 

क्तशक्षा 
असि  

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

साक्षििा दि प्रमिशि ६६ 71.0 76.4 82.1 88.3 ९५ के.ि.्व. 
यवुा साक्षििा दि (१५-
२४ वषा ) 

प्रमिशि  ८२ 85.1 88.4 91.8 95.3 ९९ के.ि.्व. 
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

बाल ्वकास केन्रको 
भनाा दि 

प्रमिशि – ७५ ८० ८५ ९० ९९ सा.्व.ि. 

आधािभिू िह (१-८) 
िा खूद भनाा दि 

प्रमिशि ९३.२ 93.3 94.5 95.6 96.8 ९८ सा.्व.ि. 

िाध्यमिक िह (९-१२) 
िा खदु भनाा दि 

प्रमिशि ५९.४ 60.5 61.6 62.7 63.8 ६५ सा.्व.ि. 

उच्ि क्तशक्षािा कूल भनाा 
दि 

प्रमिशि ६.१ 7.7 9.6 12.1 15.1 १९ सा.्व.ि. 

आधािभिू िह (१-८) 
िा कक्षा छाड्ने दि 

प्रमिशि 4.5 2.9 1.9 1.2 0.8 0.5 सा.्व.ि. 

िाध्यमिक िह (९-१२) 
िा कक्षा छाड्ने दि 

प्रमिशि 3.9 2.6 1.7 1.1 0.8 0.5 सा.्व.ि. 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

बाल ्वकास केन्र सङ्ख्या 2719 3000 3320 3674 4066 4500 सा.्व.ि. 
आधािभिू ्वद्यालय  सङ्ख्या 3161 3128 3095 3063 3031 3000 सा.्व.ि. 
िाध्यमिक ्वद्यालय सङ्ख्या 574 641 716 800 894 1000 सा.्व.ि. 
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

कलेज सङ्ख्या 56 62 70 79 89 100 सा.्व.ि. 

्वश्व्वद्यालय सङ्ख्या 1 1 1 2 2 2 सा.्व.ि. 

क्तशक्षक ्वद्यािी अनपुाि 
आधािभिू िह (१-८) 

अनपुाि 52.37 50.8 49.3 47.8 46.4 45 सा.्व.ि. 

क्तशक्षक ्वद्यािी अनपुाि 
िाध्यमिक िह (९-१२) 

अनपुाि 57.63 54.8 52.2 49.7 47.3 45 सा.्व.ि. 

पेशागि िामलि प्राि 
क्तशक्षक आधािभिू िह 
(१-८) 

सङ्ख्या 13021 13521 14040 14579 15139 15720 सा.्व.ि. 

पेशागि िामलि प्राि 
क्तशक्षक िाध्यमिक िह 
(९-१२) 

सङ्ख्या 2904 3010 3119 3233 3351 3473 सा.्व.ि. 

िाध्यमिक िहिा 
छात्रवृक्तत्त पाउने ्वद्यािी 

सङ्ख्या 82332 85596 88990 92518 96187 100000 सा.्व.ि. 

उच्ि क्तशक्षािा छात्रवकृ्तत्त 
पाउने ्वद्यािी 

सङ्ख्या 466 543 632 737 858 1000 सा.्व.ि. 

इण्टिनेट सु् वधा पगेुका 
्वद्यालय 

सङ्ख्या 538 700 910 1183 1538 2000 सा.्व.ि. 
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स्वास््य 

असि  

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

बाल ितृ्य ुदि ५ वषािमुनका 
(प्रमिहजाि जी्वि जन्ििा) 

जना ५८ 47.4 ४५ ४२ 38 35 ने.ज.स्वा.स./ 

के.ि.्व./यमुनसेफ 
५ वषािमुनका कि िौल भएका 
बालबामलका  

प्रमिशि ३५.६ 31.7 37.4 25.2 22.4 २० ने.ज.स्वा.स./ 

के.ि.्व./यमुनसेफ 
३० मिनेटको दूिीिा स्वास््य 
सेवािा पहुुँि भएको परिवाि 

प्रमिशि २३.६ 28.4 34.3 41.3 49.8 ६० ने.ज.स्वा.स. 

स्वास््य बीिािा आवद्ध 
जनसङ्ख्या 

प्रमिशि ६.५ 10.2 16.1 25.4 40.0 ६३ ने.ज.स्वा.स. 

स्वास््य उपिाििा व्यक्तिगि 
खिाको अनपुाि  

प्रमिशि 49 44.4 40.3 36.5 33.1 30 ने.ज.स्वा.स. 

िाि ृितृ्य ुदि (प्रमि लाख 
जी्वि जन्ििा) 

जना 239 212 187 166 147 130 ने.ज.स्वा.स. 

नवजाि क्तशश ुितृ्य ुदि 

(प्रमिहजाि जी्वि जन्ििा) 
जना 29 22 11 9 8 7 ने.ज.स्वा.स./ 

के.ि.्व./यमुनसेफ 
कूल प्रजनन दि प्रमि  

ि्हला 
2.8 2.7 2.7 2.5 2.4 2.3 ने.ज.स्वा.स./ 

के.ि.्व./यमुनसेफ 
्कशोिी अवस्िाको प्रजनन 
(१९ वषा िमुन) 

प्रमिशि 19 18.1 17.3 16.5 15.7 15 ने.ज.स्वा.स. 
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

स्वास््य संस्िा िाफा ि प्रसूमि 
सेवा मलने ि्हला 

प्रमिशि 73 75.3 77.6 80.0 82.5 85 ने.ज.स्वा.स. 

दक्ष स्वास््यकिीको 
उपक्तस्िमििा सतु्केिी भएका 
ि्हला 

प्रमिशि 59 62.7 67.7 70.8 75.3 80 ने.ज.स्वा.स./ 

के.ि.्व./यमुनसेफ 

प्रोटोकल अनसुाि िाि 
पटकसम्ि गभाविी जाुँि 
गिाउने ि्हला 

प्रमिशि 62 66.8 72.0 77.5 83.5 90 ने.ज.स्वा.स./ 

के.ि.्व./यमुनसेफ 

प्रोटोकल अनसुाि आिा 
बच्िाको जन्िपमछ िीन पटक 
सेवा प्राि गने ि्हला 

प्रमिशि 24 27.8 32.2 37.3 43.2 50 स्वा.व्य.सू.प्र. 

मभटामिन ए प्राि गने गभाविी 
ि्हला 

प्रमिशि 98 98.4 98.8 99.2 99.6 100 स्वा.व्य.सू.प्र. 

िो्कए विोक्तजिका सबै खोप 
प्राि गने बालबामलका 

प्रमिशि 79 81.1 83.2 85.4 87.7 90 स्वा.व्य.सू.प्र. 

प्रमिलाख जनसङ्ख्यािा 
क्ति्कत्सक  

सङ्ख्या 5 6 7 8 9 10 स्वा.व्य.सू.प्र. 

परिवाि मनयोजनको साधन 
प्रयोग दि (१५-४९ वषाका 
्ववा्हि ि्हलािा) 

प्रमिशि 35 38.3 41.9 45.9 50.2 55 स्वा.व्य.सू.प्र. 
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प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

प्रािमिक उपिाि केन्र सङ्ख्या 227 254 285 319 357 400 सा.्व.ि. 
स्वास््य िौकी सङ्ख्या 335 338 341 344 347 350 सा.्व.ि. 
अस्पिाल सङ्ख्या 13 17 22 29 38 50 सा.्व.ि. 
प्रसूमि केन्र सङ्ख्या 301 310 320 330 340 350 सा.्व.ि. 
क्ति्कत्सक  सङ्ख्या 85 99 115 133 155 180 सा.्व.ि. 
स्वास््य किी सङ्ख्या 2070 2299 2554 2837 3151 3500 सा.्व.ि. 
स्वास््य स्वयं से्वका सङ्ख्या 4102 4179 4257 4336 4417 4500 सा.्व.ि. 
 

जनसङ्ख्या ििा बसाइँसिाइ 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

जनसङ्ख्या वृ्द्ध दि प्रमिशि 1.63 1.55 1.47 1.39 1.32 1.25 के.ि.्व.. 
वैदेक्तशक िोजगािीका लामग 
भािि जान े

सङ्ख्या 90000 78349 68207 59378 51691 45000 सा.्व.ि. 

भािि बाहेक अन्य 
िलुकुिा जान े

सङ्ख्या 6263 7133 8123 9252 10537 12000 सा.्व.ि. 
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प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

बसाइुँसिाइका िटना सङ्ख्या 19765 17247 15050 13133 11460 10000 सा.्व.ि. 

यवुा 
असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

यवुा अधा-बेिोजगािी दि प्रमिशि २९ २७ २५ २० १७ १५ के.ि.्व. 
यवुा साक्षििा दि प्रमिशि 82 85 88 92 95 99 के.ि.्व. 
स्विोजगाि कजाा प्राि गिी 
व्यवसाय सञ् िालन गने यवुा 

 

सङ्ख्या 
– – 9345 13500 16000 20000 सा.्व.ि. ̸ 

य.ुस्व.को 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

िोजगाि वा स्विोजगाि प्राि 
यवुा 

सङ्ख्या २८९ ४५० ६०० १००००० १००००० १००००० सा.्व.ि. 

सीप ्वकास िामलि प्राि यवुा सङ्ख्या 4400 5623 7186 9184 11737 15000 सा.्व.ि. 
यवुा उद्यिीहरू सङ्ख्या – – – 7000 8000 10000 सा.्व.ि. 
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ि्हला सशिीकिर् ििा लैक्तङ् गक सिानिा 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

जीवनकालिा शािीरिक वा 
िानमसक वा यौन ्हंसा 
पीमडि ि्हला 

प्रमिशि  १९.१ 16.6 14.4 12.5 10.8 ९.४ सा.्व.ि. 

ििेल ु्हंसा पीमडि 
ि्हलाको उजिुी सङ्ख्या 

सङ्ख्या  858 800 775 750 721 660 सा.्व.ि. 

ि्हला साक्षििा दि प्रमिशि 53 60 67 75 85 90 के.ि.्व. 
छोिी सिुक्षा कायाक्रििा 
आवद्ध छोिी 

सङ्ख्या – 7200 11003 16814 25694 39264 सा.्व.ि. 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

ि्हला सीप ्वकास िामलि सङ्ख्या ५ ६ ७ ८ ९ १0 सा.्व.ि. 
ि्हला उद्यिीहरू  सङ्ख्या 100 150 200 300 400 500 सा.्व.ि. 
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बालबामलका ििा ्कशोि्कशोिी 
असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

बाल ्हंसाका िटना सङ्ख्या 1269 १०३१ ९२५ ८०० ७०० ६०० सा.्व.ि. 
बाल ्ववाह NMICS प्रमिशि 34 29 25 21 18 15 सा.्व.ि. 
बाल श्रि सङ्ख्या ३७३२३ ३५००० ३१००० २८००० २३००० १८००० सा.्व.ि. 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

बाल ्वकास केन्र सङ्ख्या 2711 2766 2823 2881 2940 3000 सा.्व.ि. 
्कशोि ्कशोिी लक्तक्षि 
कायाक्रि 

सङ्ख्या 2 2 3 3 4 5 सा.्व.ि. 

छोिी सिुक्षा बैंक खािा सङ्ख्या 7200 7974 8832 9782 10834 12000 सा.्व.ि. 

जेष्ठ नागरिक  

असि  

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

सिकािी सेवा, सु् वधा 
उपभोग गने जेष्ठ नागरिक  

प्रमिशि 90 92 94 96 98 100 सा.्व.ि. 
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

जेष्ठ नागरिक लक्तक्षि 
कायाक्रि 

सङ्ख्या 2 2 3 3 4 5 सा.्व.ि. 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

जेष्ठ नागरिक ददवा सेवा 
केन्र 

सङ्ख्या 12 13 15 16 18 20 सा.्व.ि. 

जेष्ठ नागरिक मिलन िौिािी सङ्ख्या 12 13 15 16 18 20 सा.्व.ि. 
जेष्ठ नागरिक लक्तक्षि 
कायाक्रिका लामग 
्वमनयोक्तजि बजेट 

रु 

लाखिा 
70 93.6 125.3 167.6 224.2 300 सा.्व.ि. 

अपाङ्गिा भएका व्यक्ति 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

सिकािी सु् वधा उपभोग 
गने अपाङ्गिा भएका 
व्यक्ति 

सङ्ख्या २०००० २२३६९ २५०१८ २७९८० ३१२९४ ३५००० सा.्व.ि.  
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

अपाङ्गिा भएका व्यक्ति 
लक्तक्षि कायाक्रि 

सङ्ख्या ३ ३ ४ ४ ५ ५ सा.्व.ि.  

िोजगािी प्राि अपाङ्गिा 
भएका व्यक्तिहरू (सिकािी 
ििा गैिसिकािी के्षत्र 
सिेि) 

सङ्ख्या – – १५१ १८० २५० ३०० सा.्व.ि. 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

अपाङ्गिा भएकाहरूका लामग 
सेवा केन्र 

सङ्ख्या १ १ १ १ १ १ सा.्व.ि. 

अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरू 
लक्तक्षि कायाक्रिका लामग 
्वमनयोक्तजि बजेट 

रु  

किोडिा 
७.२९ ८ ८ ९ ९ १० आ.िा. 

यो.ि. 
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खेलकूद 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

प्रदेश स्ििीय खेलकूद प्रमियोमगिा सङ्ख्या २ २ २ २ ३ ३ सा.्व.ि.  

खेल प्रक्तशक्षक/खेलकूद क्तशक्षक 
भएको ्वद्यालय 

प्रमिशि 45 55 65 75 85 95 सा.्व.ि.  

िा्ष्ट्रय ििा अन्ििाा्ष्ट्रय स्ििको 
खेल प्रमियोमगिािा हामसल पदक 

सङ्ख्या 6 7 8 9 10 12 सा.्व.ि. 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

स्टेमडयि सङ्ख्या 5 6 7 8 9 10 सा.्व.ि. 

खेल िैदान सङ्ख्या 10 25 79 80 80 80 सा.्व.ि. 

खेल प्रक्तशक्षक/क्तशक्षक सङ्ख्या 398 464 549 663 752 840 सा.्व.ि. 
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भाषा, कला, सा्हत्य ि संस्कृमि 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

संिक्षर् गरिएका लोपोन्िखु भाषाहरू  सङ्ख्या 2 2 3 3 4 5 सा.्व.ि.  
संिक्षर् गरिएका लोपोन्िखु कला, 
संस्कृमिहरू 

सङ्ख्या 3 3 4 4 5 5 सा.्व.ि. 

भाषा, कला, सा्हत्य ि संस्कृमि 
प्रवद्धानका कायाक्रिहरू 

सङ्ख्या 6 6 7 8 9 10 सा.्व.ि. 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

सांस्कृमिक संग्राहालय सङ्ख्या 1 1 2 2 2 3 सा.्व.ि. 
संिक्षर् गरिएका सम्पदा  सङ्ख्या ८ १० १२ १५ १८ २० सा.्व.ि. 
भाषा, कला, सा्हत्य ि संस्कृमि  
सम्बन्धी कायाक्रिका लामग 
्वमनयोक्तजि बजेट 

रु  

किोडिा 
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 5 आ.िा. 

यो.ि. 
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सािाक्तजक सिावेशीकिर् 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

सािाक्तजक सिावेशीकिर्को 
कायाक्रिबाट लाभाक्तन्वि 
लोपान्िखु जािजामि 

सङ्ख्या 146 179 218 267 327 400 सा.्व.ि. 

सािाक्तजक सिावेशीकिर् 
लक्तक्षि कायाक्रि 

सङ्ख्या 2 2 3 3 4 5 सा.्व.ि. 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

िाजनीमिक िहिा ि्हला 
सहभामगिा 

सङ्ख्या 1528 1644 1768 1902 2045 2200 सा.्व.ि. 

िाजनीमिक िहिा 
लोपोन्िखु ििा पीछमडएका 
जािजामिहरूको सहभामगिा 

सङ्ख्या 13 15 17 19 22 25 सा.्व.ि. 

सािाक्तजक सिावेशीकिर् 
लक्तक्षि बजेट 

रु  

किोडिा 
96 53.2 29.4 16.3 9.0 5 आ.िा. 

यो.ि. 
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दमलि िूलप्रवाहीकिर् 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

दमलि साक्षििा प्रमिशि 57.8 64 68 70 75 80 सा.्व.ि. 
दमलिहरूको िोजगािी प्रमिशि 1 १ १ १ १.५ २ सा.्व.ि. 
दमलि ्हंसाको िटना  सङ्ख्या 246 225 200 180 150 100 सा.्व.ि.  
जािीय ्वभेद/ 
छुवाछुिका िटना 

सङ्ख्या 18 15 12 9 7 5 सा.्व.ि. ̸  

ने.िा.ब.प.ु 
2020 

स्िानीय िहिा दमलि 
प्रमिमनमधत्व 

सङ्ख्या 9६२ 9६२ 9६२  9६२ 9६२  1३00 मनवाािन  

आयोग 
प्रदेश सभािा दमलि 
प्रमिमनमधत्व 

सङ्ख्या 5 5 5 6 6 10 मनवाािन  

आयोग 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

प्रदेश मनजाििी सेवािा 
दमलिहरूको सहभामगिा 

सङ्ख्या ३६ ४० ५४ ६६ ८१ १०१ सा.्व.ि. 

िाजनीमििा दमलिहरूको 
सहभामगिा 

प्रमिशि 3 ४ ५ ६ ७ ९ सा.्व.ि. 
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िानव बेिमबखन ििा ओसािपसाि मनयन्त्रर् 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

िानव बिमबखनको िटना सङ्ख्या – – 2 0 0 0 ने.िा.ब.प.ु 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

िानव बेिमबखन ििा ओसाि पसाि 
मनयन्त्रर्का कायाक्रि 

सङ्ख्या 1 1 2 2 2 ३ सा.्व.ि. 

सािाक्तजक सिुक्षा 
असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

आधािभिू सािाक्तजक सिुक्षािा आवद्ध 
जनसङ्ख्या 

प्रमिशि ५ 8 12 19 31 ४८ सा.्व.ि. 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

सािाक्तजक सिुक्षा भत्ता प्राि गनेहरू  प्रमिशि 60 65 70 80 90 100 सा.्व.ि. 
बैँक खािा छोिीको सिुक्षा जीवनभिीको  सङ्ख्या 7200 7975 8832 9782 10835 12000 सा.्व.ि.  
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परिच्छेद : ७ 

आवथाक के्षत्र 

७.१ कृ्ष ििा प्राकृमिक स्रोि व्यवस्िापन 

७.१.१ प्राङ् गारिक ििा व्यावसा्यक कृ्ष  
१.  पषृ्ठभमूि 

कर्ााली प्रदेशको कूल जनसङ्ख्याको दईु मिहाइा भन्दा बढी जनसङ् ख्या कृ्षिा 
आक्तश्रि छ । कृ्ष ििा वन उपके्षत्रले प्रदेशको कूल गाहास््य उत्पादनिा करिब एक 
मिहाइा योगदान ददएको छ । कृ्षिा आधमुनकीकिर् ििा याक्तन्त्रकीकिर्का 
िाध्यिबाट प्रमिस्पधी बनाई प्राङ्गारिकका सािै उच्ि िूल्यका कृ्ष उत्पादन ि 
उत्पादकत्व बढाउन स्कएिा कृषकहरूको आयिा वृ् द्ध हनु गई यसबाट प्रदेशको 
गरिबी मनवािर्का सािै खाद्य ििा पोषर् सिुक्षालाइा प्रत्याभिू गना पमन ठोस योगदान 
पगु्न जानेछ । एकािफा  कृ्षिा आक्तश्रि जनसङ्ख्यालाइा ि कूल गाहास््य उत्पादनिा 
कृ्ष के्षत्रको योगदान सिेिलाइा कि गदै लैजान ुपनेछ भने अकोिफा  कृ्षिा िूल्य 
अमभवृ् द्ध, ्व्वधीकिर्, व्यावसायीकिर् ि औद्योमगकीकिर् गना पमन आवमयक छ ।  

२. प्रिखु सिस्या 
व्यावसा्यक कृ्षका लामग गरु्स्ििीय उत्पादन सािाग्रीहरूको उपलब्धिा नहनु,ु 
पयााप् ि मसुँिाइ सु् वधा नहनु,ु उन्नि बीउ ्वजन लगायिका कृ्ष सािाग्रीहरू सियिा 
सहज उपलब्ध नहनु,ु कृ्षिा नवप्रविान ि मसजानशीलिाको अभाव हनु,ु कृ्षिा 
याक्तन्त्रकीकिर् हनु नसक्न,ु प्राङ् गारिक खेिी प्रर्ालीको लामग जै्वक प्र्वमधको ज्ञान 
ििा उत्पादन सािाग्रीहरूको उपलब्धिा नहनु,ु प्राङ्गारिक कृ्ष उन्िखु अनसुन्धान, 

क्तशक्षर् ििा िामलि नहनु,ु ्वषादी प्रयोगको मनयिनिा किी, उत्पादनिा जोक्तखि, 

भमूिको खण्डीकिर्, जलवाय ुििा वािाविर् अनकूुमलि स्िानीय ििा िैिाने बालीको 
संिक्षर् ि सम्वद्धान हनु नसक्न,ु बजािसम्िको सहज पहुुँिको अभाव हनु,ु कृ्ष 
उत्पादनलाइा उद्योगसुँग जोड्न नस्कन,ु स्िानीय ििा िैिाने बालीको उक्तिि प्रोत्साहन, 
बौ्द्धक अमधकाि प्रिार्ीकिर् हनु नसक्दा अन्ििाा्ष्ट्रय बजाििा पहुुँि नहनु,ु यवुाहरूको 
वैदेक्तशक िोजगािीिा जाने क्रि ब्ढिहेका कािर् श्रि शक्तिको अभाविा पहाडी भ-ू

भागका जग्गाहरू बाुँझो िहन,ु कृ्ष ििा पशजुन्य वस्िहुरूको उक्तिि भण्डािर् 
व्यबस्िा नहनु,ु जलवाय ुपरिविानको असि कृ्ष उत्पादनिा पनुा, कोमभड-19 जस्िा 
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िहािािीको असि कृ्षिा पमन पनुा, कृ्ष पेसालाई सम्िामनि बनाउन नस्कन,ु कृ्ष 
ििा पश ु ्वज्ञान अध्ययन गिेका यवुा पसु्िािा कृ्षिा आधारिि व्यवसाय सञ् िालन 
गने सोि भन्दा जामगि खाने वा ्वदेशिा श्रि गने िनक्तस्िमि हनु ुजस्िा सिस्याहरू 
्वद्यिान छन ्। 

३.  िनुौिी ििा अवसि 

कृ्ष पेशाबाट पलायन हनेु प्रवकृ्तत्तको मनिाकिर् गनुा, जमिनको खण्डीकिर्लाई िोक्न,ु 
कृ्षका लामग आवमयक श्रिशक्तिको उपलब्धिा, िासायमनक एवि ् ्कटनाशक 
्वषादीको अमनयक्तन्त्रि आयाि ििा खलुा ्वििर् ि प्रयोगको मनयन्त्रर्, दक्ष प्रा्वमधक 
जनशक्तिको सहज आपूमिाको व्यवस्िा मिलाउन,ु पयााप् ि मसुँिाइको प्रवन्ध मिलाउन,ु  

प्राङ्गारिक कृ्ष प्रधान प्रदेश बनाउन ुजलवाय ुपरिविान अनकूुमलि कृ्ष व्यवसाय हनु,ु 
प्रिखु िनुौिीहरू िहेका छन ्। 

प्राङ्गारिक ििा उच्ि िूल्यका कृ्ष उपजहरू उत्पादन गिी आन्िरिक ििा वाह्य 
वजाििा ्वक्री गना स्कने अवस्िा ्वद्यिान िहन,ु कर्ााली प्रदेशको ्हिाली के्षत्र 
प्राङ्गारिक अवस्िा िै िहन ु ि अन्य भागिा िासायमनक िलको कि उपलब्धिा ििा 
प्रयोग (िलको आपूमिा वा्षाक करिव ४ हजाि िे.टन िात्र) का कािर् प्राङ्गारिक खेिी 
गना सहज देक्तखन,ु मसुँक्तिि के्षत्र मबस्िाि गिी उत्पादन बढाउन स्कने हनु,ु कृ्षिा 
व्यावसा्यकिा ििा उद्यिशीलिा ्वकास गना कृषकहरूको रुक्ति बढ्दै जान,ु कृ्ष ि 
पश ु ्वज्ञान अध्ययन गिाउने प्रा्वमधक क्तशक्षर् संस्िा ििा अध्ययन गने स्िानीय 
यवुाको सङ्ख्यािा वदृद हुुँदै जान,ु भौगोमलक ििा जै्वक ्व्वधिा आदद अवसिका 
रूपिा िहेका छन ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि  
प्राङ्गारिक कृ्ष उत्पादनिा वृ् द्ध, हरिि अिािन्त्रिा आधारिि सिृ् द्ध । 

४.२  लक्ष्य 

प्राङ्गारिक कृ्ष प्रर्ालीको िाध्यिबाट कृ्ष पेशालाई व्यावसा्यक ि प्रमिस्पधी 
बनाइा कृषकहरूको जीवनस्िििा सधुाि गने । 

४.३ उद्दमेय 

 प्राङ्गारिक कृ्ष उत्पादन ि उत्पादकत्व वृ् द्ध गिी कृषकको आय 
बढाउन ु। 
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 िलुनात्िक लाभका कृ्ष उपज प्रवद्धान गिी कृ्ष के्षत्रलाई प्रमिस्पधी 
बनाउन ु। 

 िैिाने बाली ि जै्वक ्व्वधिाको संिक्षर् ि सम्वद्धान गिी वािाविर् 
ििा जनस्वास््यिैत्री कृ्ष प्रवद्धान गनुा । 

 पु् प खेिी, िेशि खेिी, नगदे बाली, िसला बाली ििा उच्ि िूल्यका 
जडीबटुी खेिीको िालनी ििा मबस्िाि गनुा । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि  
िर्नीमि कायानीमि 

१. कृ्ष उत्पादन 
वृ्द्धका लामग 
उत्पादन सािाग्री, 
पूवााधाि,  प्र्वमध 

ििा प्रा्वमधक 
सेवाको 
उपलब्धिा 
समुनक्तम िि गने । 

क) गरु्स्ििीय कृ्ष उत्पादन सािाग्री (जस्िै बीउ, बीजन, 
बेनाा आदद) उत्पादनका लामग सिकािी स्रोि 
केन्रहरूको सदुृढीकिर् ििा मनजी स्रोिकेन्रलाइा 
प्रोत्साहन  गरिनेछ ।  

ख) स्िानीय िहसुँगको साझेदािीिा मसुँिाइ कायाक्रिलाइा 
अमभयानको रूपिा लाग ुगरिनेछ ।  

ग) प्रा्वमधक सेवा मबस्िािको लामग प्रदेश, स्िानीय िहका 
प्रा्वमधकहरू ििा मनजी प्रा्वमधक सेवा प्रदायक/एग्रोभेट/ 
पािाभेटहरूको क्षििा ्वकास गदै एक-वडा एक कृ्ष 
प्रा्वमधक ििा निनुा कृ्ष फािा स्िापना गरिनछे। 

ि) भौिि प्रर्ाली िाफा ि साना ििा ्वपन्न वगाका 
कृषकहरूलाई उत्पादन सािग्री ििा प्रा्वमधक सेवा 
मबस्िाि गदै िझौला ्कसानिा स्ििोन् नमि गरिनेछ । 

२. व्यावसा्यक कृ्ष 
उत्पादनका लामग 
आवमयक कृ्ष 
ऋर्को 
उपलब्धिा 
समुनक्तम िि गने । 

क) व्यावसा्यक कृ्ष उत्पादनका लामग कृ्ष ऋर् 
उपलब्ध गिाउन े ्वत्तीय सङ् ि संस्िाहरूलाइा ऋर् 
लगानीका लामग सहजीकिर् ि परििालन गरिनेछ  ।  

ख) िध्यि ििा उच्ि व्यावसा्यक कृषक सिहु, 
सहकािी, मनजी फिा, कम्पनी ििा उद्योग एवं 
उद्यिीहरूलाइा प्रमिस्पधी बनाउन सहमुलयि दिको 
ऋर्, मबिा ि व्याज अनदुानको व्यवस्िा गरिनछे । 

ग) व्यावसा्यक कृ्ष उत्पादनका लामग आवमयक ज्ञान, 
सीप, प्र्वमध ि िामलि प्राप् ि व्यवसायीहरूलाई कृ्ष 
ऋर् उपलब्ध गिाउन प्रामििकिा ददइनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 
३. कृ्ष उत्पादनिा 

हनुे जोक्तखिलाइा 
न्यूनीकिर् गने । 

क) प्राकृमिक प्रकोप ििा आकक्तस्िक िोग ्किाबाट 
पशपुन्छी ििा  बालीनालीिा हनुे क्षमिलाई सम्बोधन 
गने व्यबस्िा मिलाइनेछ । 

ख) कृ्ष मबिा अमनवाया गरिनेछ  ि सबैखाले उत्पादनको 
मबिा गिाउन प्रोत्साहन गरिनेछ  ।  

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

४. कृषकलाइा 
सम्िान ि कृ्ष 
पेसालाइा ियााददि 
बनाउुँदै लैजाने । 

क)  कृषकहरूको मबिाका सािै मबिािा आधारिि पेन्सन 
कायाक्रिको शरुुवाि गरिनछे ।  

ख)  उत्कृष्ट व्यावसा्यक कृषक, कृ्ष सिूह ि 
सहकािीहरूलाइा पिुस्कृि गरिनेछ । 

ग)  कृ्ष पेसालाई सम्िामनि ि श्रिलाई ियााददि बनाउन े
कायाको िालनी गरिनछे ।  

५. िलुनात्िक 
लाभका कृ्ष 
उपजको 
गरु्स्ििीय 
उत्पादन, प्रशोधन 
ि बजाि प्रवद्धान 
गिी प्रमिस्पधी 
बनाउने। 

क)  छनौट भएका उच्ि िूल्यका कृ्ष वस्िकुो उत्पादन, 
प्रशोधन, भण्डािर्, ्व्वधीकिर्, व्राक्तण्डङ्ग ििा  
बजािीकिर्िा प्रोत्साहन ददइनेछ । 

ख) कृ्षिा आधारिि उद्योग स्िापना, सञ् िालन ि 
सदुृढीकिर् गदै मनयााि प्रवद्धान गरिनेछ । 

ग)  कृ्ष ि पशजुन्य वस्िहुरूको गरु्स्ििीय उत्पादन 
वृ्द्धका लामग एक वडा-एक पकेट के्षत्र, एक 
सहकािी-एक निनुा कृ्ष व्यवसाय, एक पामलका-एक 
कृ्ष ि पशजुन्य उद्योग, एक क्तजल्ला-एक क्तिस्यान 
केन्र सञ् जाल जस्िा कायाहरूको िालनी गरिनेछ  । 

६. िैिाने कृ्ष 
उत्पादनहरूको 
संिक्षर् ि प्रवद्धान 
गदै प्राङ्गारिक 
उत्पादनिा वृ् द्ध 
गिी आन्िरिक ि 
बाह् य बजाििा 
मनयााि गने । 

क) िैिान ेप्रजामिका कृ्ष बालीवस्िहुरूको प्राङ्गारिक उत्पादनका 
लामग कृ्ष प्र्वमधहरूको ्वकास ििा मबस्िाि गरिनछे ।  

ख)  िैिाने प्रजामिका कृ्ष बालीवस्िहुरूको प्राङ्गारिक 
उत्पादनिा प्रोत्साहन गरिनछे  ।  

ग)  मनयाािजन्य िैिाने वाली ििा वस्िकुो ्व्वधीकिर्, 
प्रशोधन, व्राक्तण्डङ्गिा सहयोग, प्रोत्साहन ििा 
सहजीकिर् गिी आन्िरिक ििा वाह् य बजाििा 
बजािीकिर् ििा मनयााि गना प्रोत्साहन गरिनेछ  । 
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िर्नीमि कायानीमि 
७. प्राङ्गारिक 

उत्पादनका लामग 
प्राङ्गारिक िल 
एवि ्जै्वक 
्वषादी उत्पादन 
ििा बजाि 
प्रवद्धान गने ।  

क) प्राङ्गारिक िल, गोठे िल, जै्वक ्वषादी उत्पादन 
ििा बजािीकिर्िा प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

ख) सावाजमनक-मनजी/सहकािी साझेदािीिा प्राङ्गारिक िल, 
जै्वक ्वषादी, कृ्ष उपकिर्, आददका उद्योग 
स्िापनािा सहयोग ििा सहजीकिर् गरिनेछ  ।  

८. कृमत्रि िसायन 
ििा 
्वषादीहरूबाट 
कृ्ष के्षत्र 
लगायि िानव 
स्वास््यिा हनुे 
जोक्तखि 
न्यूनीकिर् गने । 

क) कृमत्रि िसायन ििा िसायनिा आधारिि ्वषादी 
उत्पादनलाइा मनरुत्सा्हि गरिनेछ । 

ख) कृमत्रि िसायन ििा िसायनिा आधारिि ्वषादी 
आयाि, उत्पादन ििा मबक्री ्वििर्िा मनयिन 
गरिनेछ ।  

ग) कृषक ििा उपभोिाहरूलाइा कृमत्रि िसायन ििा 
्वषादीहरूबाट कृ्ष के्षत्र लगायि िानव स्वास््यिा 
हनुे जोक्तखि ििा हानीबािे जनिेिना जगाइनेछ । 

ि) प्रदेशलाई ििर्बद्ध रूपिा िासायमनक िल ििा 
्वषादी आयािलाई मनषेध गदै क्रिश: जोमनङ्ग गिी 
प्राङ्गारिकीकिर् गरिनेछ । 

९. प्राङ्गारिक कृ्ष 
अनसुन्धान 
केन्रको स्िापना 
गिी प्राङ्गारिक 
कृ्ष प्र्वमधको 
्वकास गने । 

क) प्राङ्गारिक कृ्ष सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान ि 
्वकासका लामग एक अनसुन्धान केन्रको स्िापनाका 
सािै प्राङ्गारिक उत्पादनलाई प्रिार्ीकिर् गने व्यवस्िा 
मिलाइनेछ । 

ख)  प्राङ्गारिक कृ्ष उत्पादनहरूको कर्ााली ब्राण्डको 
नािबाट ब्राक्तण्डङ्ग गरिनेछ ।  

ग)  स्िानीय िाटो ििा हावापानी सहुाउुँदो वािाविर्िैत्री 
प्र्वमधको ्वकास, प्रवद्धान ििा प्रसािर्का लामग 
निनुा काया िालनी गरिनेछ ।  

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

प्रिखु अन्न बालीहरूको उत्पादनिा १० प्रमिशि, फलफूल ििा ििकािीको 
उत्पादनिा २५ प्रमिशि ि पु् पखेिीिा उलेख्य वृ् द्ध भएको हनेुछ । प्राङ्गारिक कृ्ष 
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उत्पादनहरूको व्यवसायीकिर् भएको हनेुछ । फलफूल ििा ििकािी उत्पादनको 
मनयााििा अपेक्तक्षि रूपिा वृ् द्ध भई कृषकहरूको आय वृ् द्ध भएको हनेु ििा 
िासायमनक िल ििा ्वषादीहरूको प्रयोगलाई मनषेध गिी ्हिाली जोन पूर्ा प्राङ्गारिक 
ि बाुँकी प्राङ्गारिकउन्िखु के्षत्र िोषर्ा भएको हनेुछ । प्राङ्गारिक कृ्ष उत्पादनहरू 
कर्ााली ब्राण्डको नािबाट स्िा्पि भई बजािीकिर् भएको हनेुछ ।   

७.१.२ पशपुन्छी¸ ित्स्य ििा िौिी पालन 

१. पषृ्ठभमूि 

पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी पालन प्रदेशको कृ्ष ्वकासको िहत्त्वपूर्ा अङ्ग िामनन्छ। 
दधु, दही, िाछा, िास,ु अण्डा, िह आददको उत्पादनिा प्रदेशलाई आत्िमनभाि बनाउन ु
पने भएको छ भने प्राङ्गारिक रूपिा ्यनीहरूको उत्पादन गना स्कए मनकै नै ठूलो 
बजाि मलन सक्ने देक्तखन्छ । उच्ि ्हिाली भभूागिा पशपुन्छी ि स्िानीय िौिी पालन 
व्यवसायको ्वकास गने हो भने प्रदेशले झनै ठूलो लाभ प्राप् ि गना सक्नेछ । त्यसैले 
व्यावसा्यक पशपुन्छी, िौिी ििा ित्स्य पालनको मबस्िािबाट िप िोजगािी मसजाना ि 
कृषकहरूको आय वृ् द्ध गदै सिदृ्ध कर्ाालीको मनिाार्िा योगदान पगु्नेछ । 

२. प्रिखु सिस्या 
पशपुन्छी ििा ित्स्य पालनको व्यावसा्यक उत्पादनका लामग आवमयक पने उन् नि 
नम लका पशपुन्छीहरू ि पश ुस्वास््य प्र्वमध ििा गरु्स्ििीय आहािाको अभाव हनु,ु 
उन् नि नम लका पशपुन्छीहरूको स्रोिकेन्र ििा उन्नि पशपुन्छी पालन प्र्वमध 
कृषकको ििदैलोिा उपलब्ध नहनु,ु प्राङ्गारिक पशपुालन प्रर्ालीको लामग प्र्वमध 
उपलब्ध नहनु,ु प्रमि जै्वकी पदािाहरू ििा अन्य िसायन ििा ्वषादीको प्रयोगको 
मनयिनिा किी, उत्पादनिा िहेका जोक्तखिहरूको न्यूनीकिर् हनु नसक्न,ु िैिाने 
पशपुन्छीहरूको संिक्षर् ि सम्बद्धान हनु नसक्न,ु िौिी ििा ित्स्य पालनिा कि ध्यान 
पगु्न ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अवसि 

पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी पालन व्यवसायको प्रदेशमभत्र यिेष्ट ्वकास गनुा, यी 
व्यवसायका लामग स्रोि केन्रहरूको स्िापना ििा ्वकास गनुा, प्राङ्गारिक उत्पादनका 
लामग आवमयक प्र्वमध ि िप स्रोि साधनको व्यवस्िा गनुा, कृषकहरूलाई यी 
व्यवसायिा आक्षाि गनुा, बजािको प्रवद्धान गनुा प्रिखु िनुौिीको रूपिा िहेका छन ्। 
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यस प्रदेशको उच्ि ्हिाली भभूागिा प्राङ्गारिक रूपिा पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी 
पालन व्यवसायको पयााप् ि सम्भावनाहरू िहन,ु िाछा, िास,ु दगु्ध पदािा उत्पादनको 
प्रदेशमभतै्र ि बा्हि पमन ठूलो बजाि उपलब्ध हनु,ु कृषकहरूको यस व्यवसायिफा  
मबस्िािै अमभरुक्ति बढ्दै जान,ु पशपुन्छीको ्वकास ि प्रवद्धानका लामग नवीनिि 
प्र्वधहरूको ्वकास हुुँदै जान ुआदद अवसिका रूपिा िहेका छन ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि  

स्वच्छ, स्वस््य, प्राङ्गारिक ििा व्यावसा्यक पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी पालनद्वािा 
आमिाक उन् नमि । 

४.२ लक्ष्य 

प्राङ्गारिक प्रर्ाली ििा प्र्वमधलाई प्रािमिकिा ददई पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी 
पालन व्यवसायलाई कृषकहरूको जी्वकोपाजानको प्रिखु िाध्यिसुँगै व्यावसा्यक 
ि प्रमिस्पधी बनाउने ।  

४.३ उद्दमेय 

 िलुानात्िक लाभका उपजहरू प्रवद्धान गिी पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी 
पालन के्षत्रलाई उत्पादनशील ि प्रमिस्पधी बनाउन ु। 

 पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिीजन्य पदािाको उत्पादन ि उत्पादकत्व वृ् द्ध 
गिी कृषकहरूको आय बढाउन ु। 

 िैिाने पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिीको संिक्षर्¸ सम्वद्धान ि जै्वक 
उत्पादनलाई प्रवद्धान गनुा ।   

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि   

िर्नीमि कायानीमि 

१. गरु्स्ििीय उत्पादन 
सािाग्री, प्र्वमध ििा 
्वज्ञ प्रा्वमधक 
सेवाको उपलब्धिा 
समुनक्तम िि गने । 

क) गरु्स्ििीय पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी उत्पादन 
सािग्री जस्िै उन् नि नम लका व्याडे पश,ु उन् नि 
िाुँसको बीउ, मबजन, बेनाा, उन् नि जािका िाछा, 
िौिीको उन् नि िाि आददको उत्पादन गने सिकािी 
ििा मनजी स्रोिकेन्रको ्वकास ििा प्रोत्साहन 
गरिनेछ ।  
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िर्नीमि कायानीमि 

ख) उन्नि िाुँसखेिी, ित्स्य ििा िौिी पालनको लामग 
स्िानीय िहसुँगको साझेदािीिा अमभयान सञ् िालन 
गरिनेछ।  

ग) प्रा्वमधक सेवा मबस्िािका लामग सिकािी ििा मनजी 
प्रा्वमधक सेवा प्रदायकको क्षििा ्वकास गदै एक 
वडा एक-पश ु प्रा्वमधक ििा निनुा पश ु फािा 
स्िापना गरिनेछ । 

२. व्यावसा्यक 
उत्पादनका लामग 
आवमयक सहमुलयि 
ऋर्को उपलब्धिा 
समुनक्तम िि गने । 

क) व्यावसा्यक पशपुन्छी ििा पशजुन्य उत्पादन, 
ित्स्य ििा िौिी पालनका लामग कृ्ष ऋर् 
उपलब्ध गिाउने ्वत्तीय सङ् ि संस्िाहरूलाई ऋर् 
लगानीका लामग सहजीकिर् ि परििालन गरिनेछ।  

ख) भमूि्हन कृ्ष िजदिु, साना ििा गिीब 

्कसानहरूलाई अमनवाया न्यूनिि ् आयआजानका 
िाध्यिबाट व्यावसा्यक कृषकिा रुपान्ििर् 
गरिनेछ।  

ग) िझौला ििा ठूला कृषक, सिूह, सहकािी, मनजी 
कृ्ष कम्पनी ि फािाहरूलाई ब्याज अनदुानको 
व्यवस्िा गरिनछे । 

३. उत्पादनिा हनुे 
जोक्तखिलाई 
न्यूनीकिर् गने । 

क) प्राकृमिक ्वपद् ििा िहािािी िोगबाट हनुे 
आकक्तस्िक क्षमिको मबिा ििा अन्य िाध्यिबाट 
सम्बोधन गरिनेछ ।  

ख) अनदुानका कायाक्रििा मबिा अमनवाया गिी सबैखाले 
उत्पादनको मबिा गिाउन प्रोत्साहन गरिनेछ।  

४. कृषकलाई सम्िान 
ि व्यवसायलाई 
ियााददि बनाउंदै 
लैजाने । 

क) पशजुन्य पदािाको गरु्स्ििीय उत्पादनका लामग 
िापदण्ड ियाि गरिनेछ ।  

ख) कृषकहरूको मबिाका सािै मबिािा आधारिि पेन्सन 
कायाक्रिको लामग कायानीमि ििा काया् वमध िय 
गरिनेछ ।  

ग) व्यावसा्यक कृषक सिूह ि सहकािीहरूलाई उक्तिि 
प्रोत्साहनका सािै पिुस्कृि गरिनेछ  । 
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िर्नीमि कायानीमि 

५. िलुानात्िक लाभका 
उपजको गरु्स्ििीय 
उत्पादन, प्रशोधन, 

बजाि प्रवद्धान गिी 
प्रमिस्पधी बनाउन।े 

क) छनौट भएका उच्ि िूल्य जाने वस्िकुो उत्पादन, 

प्रशोधन, ्व्वधीकिर् ि बजािीकिर्िा प्रोत्साहन, 

ब्राक्तण्डङ्ग, सहजीकिर् एवि ्मनयिन गरिनेछ ।  
ख) िाछा, िौिी लगायि पशपुन्छीपालन व्यवसायिा 

आधारिि उद्योग स्िापना, सञ् िालन ि 
सदुृढीकिर्का लामग स्िानीय िहसुँग सिन्वय 
गरिनेछ । 

६. पशपुालन 
व्यवसायिा 
आधारिि उत्पादन 
वृ्द्ध गिी आयाि 
प्रमिस्िापन ििा 
मनयााि प्रवद्धान  
गने । 

क) मनयाािजन्य उत्पादन ्व्वधीकिर्, प्रशोधन, 

ब्राक्तण्डङ्गिा सहयोग, प्रोत्साहन ििा सहजीकिर् 
गरिनेछ ।  

ख) उत्पादन ि उत्पादकत्व बढाउनका लामग सम्बक्तन्धि 
सिोकािवालाहरूलाई सहभागी गिाइनेछ ।  

ग) पशपुन्छीिा प्रयोग गना स्कने प्रमिजै्वकी पदािा, 
ििा ्वषादीहरूको प्हिान ि मनयिन गिी प्राङ्गारिक 
पशपुन्छी पालन प्रर्ालीलाई सदुृढ गरिनेछ ।  

ि) स्िानीय िहको सिन्वयिा सञ् िालन गरिन े
पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी पालन कायाक्रिको 
प्रभावकािी कायायोजना ियाि गिी कायाान्वयनिा 
ल्याइनेछ । 

७. प्राङ्गारिक पशपुालन 
प्र्वमध अनसुन्धान 
ििा स्रोि केन्र 
िाफा ि वस्ि ुििा 
सेवा ्वकास ि 
मबस्िाि गने । 

क) प्राङ्गारिक पशपुन्छी पालन अनसुन्धान ििा स्रोि 
केन्रहरूको स्िापना गरिनेछ ।  

ख) स्िानीय िाटो ििा हावापानी सहुाउुँदो 
वािाविर्िैत्री नवप्रविानलाई प्रािमिकिा ददइनछे । 

ग) पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिीका स्रोिव्यक्ति एवि ्
्वशेषज्ञ जनशक्ति ियाि गरिनेछ । 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिीजन्य वस्िहुरूको जै्वक उत्पादन वृ् द्ध भएको हनेुछ । 
िाछा, िास,ु दगु्ध पदािा ििा अण्डाको उत्पादनिा प्रदेश आत्िमनभाि भई मनयााििा 
सिेि वृ् द्ध भएको हनेुछ ।  
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७.१.३ खाद्य सम्प्रभिूा, खाद्य सिुक्षा ििा पोषर् 

१. पषृ्ठभमूि 

खाद्य सम्प्रभिूाको समुनक्तम िििा गदै खाद्य सिुक्षा ििा पोषर्िा सधुाि ल्याउन सके 
िानव ्वकासिा गरु्ात्िक परिविान ल्याउन स्कनेछ । खाद्य सिुक्षा ििा पोषर्को 
अवस्िा हेदाा कर्ााली प्रदेश अन्य प्रदेशका िलुनािा बढी जोक्तखििा िहेको देक्तखन्छ । 
नेपाल जनसाक्तङ्ख्यक ििा स्वास््य सवेक्षर्, २०७२ अनसुाि कर्ााली प्रदेशिा २८ 
प्रमिशि ििपरिवाि खाद्य जोक्तखििा िहेका छन ्भने ७ प्रमिशि परिवाि गम्भीि खाद्य 
असिुक्षािा िहेको पाइन्छ। यस्िै पोषर्को ्हसाबले पमन बच्िाहरूको पडु्कोपन, 
ख्याउटेपन, कि िौल लगायि िि अल्पिा हनेु सख्या क्रिश ५५, ७.५, ३५.५ ि 
४८ प्रमिशि भएको ि्या्कम छ । त्यसैले खाद्य सिुक्षाका सािसािै िानव स्वास््यका 
लामग आवमयक पने पोषर्को समुनक्तम िििाको आवमयकिा िहेको छ । पोषर्को 
्हसाबले प्राङ्गारिक कृ्ष ििा स्िानीय िैिाने बाली ि पशपुन्छी नम लहरूकै उत्पादन 
ििा उपभोगिा जोड ददन ु पनेछ भने कर्ााली प्रदेशको लामग उपयिु खाद्य सिुक्षा 
ििा पोषर् सम्बन्धी िर्नीमि ि कायानीमिहरू बनाई प्रभावकािी कायाान्वयन गदै 
हालको खाद्य ििा पोषर्को अवस्िािा सधुाि गनुा पने देक्तखन्छ । 

२. प्रिखु सिस्या  

सं्वधानको िौमलक हकको रूपिा उल्लेक्तखि खाद्य सम्प्रभिूाको हकलाई कायाान्वयनिा 
ल्याउन नसक्न,ु खाद्य उत्पादनिा अपेक्तक्षि वृ् द्ध हनु नसक्न,ु यािायािको पयााप् ि 
सु् वधाको अभावका कािर् खाद्यवस्िकुो सवासलुभ पहुुँि ि उपलब्धिािा किी 
भएकोले गिीब ििपरिवािहरूको खाद्यिा पहुुँि किजोि िहन,ु प्रदेशिा अझै २१ हजाि 
४ सय ४१ िे्िक टन खाद्यान्न अपगु िहन,ु कुपोषर् कै कािर् हालसम्ि पमन पाुँि 
वषािमुनका िौल नपगेुका बालबामलकाहरू ३० प्रमिशि हनु,ु यस्िै नवजाि क्तशश ु ि 
क्तशश ुितृ्यदुि ििा पडु्कोपनाको अवस्िा नेपालको औषि दि भन्दा मनकै उच्ि िहन,ु 
प्रदेश ििा स्िानीय िहिा खाद्य सिुक्षा अवस्िाको ि्या्कमको अभावले गदाा लक्तक्षि 
सिूह वा के्षत्र प्हिान गना कदठन हनु,ु सिदुायिा खाद्यको सन्िमुलि उपभोगप्रमि 
जनिेिनाको किी ि खाद्यको अनकु्तिि प्रयोगले खाद्य सिुक्षा ि पोषर् के्षत्रको अवस्िा 
किजोि हनु,ु स्िानीय िैिाने बालीको मबस्िािै लोप ि उपभोगिा किी हुुँदै जान,ु 
बा्हिी आयामिि खाद्यवस्ििुा मनभाि हनुाले खाद्य सम्प्रभिूा, खाद्य सिुक्षा ि पोषर्का 
के्षत्रिा िप ज्टलिा बढ्दै जान ुयस के्षत्रको प्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 



207 

३. िनुौिी ििा अवसि 

स्िानीय स्िििा पयााप् ि खाद्यको उत्पादन गिी खाद्यको उपलब्धिालाई समुनक्तम िििा 
गनुा, सडक लगायि अन्य यािायािका सञ् जालको किीका कािर् भौगोमलक ्वकटिा 
भएका दगुाि स्िानहरूिा खाद्य उपलब्ध गिाउन,ु उपभोगका लामग आवमयक पने 
खाद्यान् न ििि गरिबीिा िहेका ठूलो सङ्ख्याका नागरिकहरूलाई उपलब्ध गिाउन,ु 
स्िानीय नागरिकहरूको पोषर् सम्बन्धी िेिना अमभवृ् द्ध गनुा प्रिखु िनुौिी हनु ्। 

सं्वधानले खाद्य अमधकाि ि खाद्य सम्प्रभिुाको प्रत्याभिू गदै खाद्य असिुक्षाबाट ििु 
हनु पाउने अमधकाि समुनक्तम िि गनुा, खाद्य अमधकाि ििा खाद्य सम्प्रभिुा सम्बन्धी ऐन, 
२०७५ जािी हनु,ु ददगो ्वकासको भोकििीको अन्त्य, खाद्य सिुक्षा ििा उन्नि पोषर् 
समुनक्तम िि गने लक्ष्य कायाान्वयनिा प्रमिबद्धिा िहन,ु दोश्रो बहकेु्षत्रीय पोषर् योजना 
्वमभन् न स्िानीय िहिा कायाान्वयन हनु,ु कृ्ष ्वकास िर्नीमि (सन ्२०१५-२०३५) 
ले खाद्य सम्प्रभिूा, खाद्य ि पोषर् सिुक्षालाई जोडददन ुअवसि हनु ्।  

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

खाद्य सम्प्रभिूाको प्रत्याभमूि स्हिको खाद्य ििा पोषर् सिुक्षायिु प्रदेश ।  

४.२ लक्ष्य 

गरु्स्ििीय ििा पोषर्यिु खाद्यको उपलब्धिा समुनक्तम िि गने । 

४.३ उद्दमेय 

 गरु्स्िियिु ि पोषर्यिु खाद्यवस्िकुो सवासलुभ आपूमिा, ्वििर् 
प्रर्ाली ि उपभोगिा सधुाि गनुा । 

 स्िानीय ददगो कृ्ष प्रर्ालीको प्रवद्धान ि बजािीकिर् गिी आन्िरिक 
खाद्य उपलब्धिा ििा पहुुँिको अवस्िा सदुृढ गनुा ।  

 जोक्तखििा िहेका के्षत्र ि सिूहको मनयमिि प्हिान गिी खाद्य 
अमधकािको प्रत्याभिू गना आवमयक खाद्यको उपलब्धिा ि पोषर् 
समुनक्तम िि गनुा । 
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४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. खाद्य अमधकाि, खाद्य 
सिुक्षा ििा खाद्य 
सम्प्रभिूा ि पोषर् 
सम्बन्धी नीमि ििा 
योजना  िजुािा गने । 

क) खाद्य सिुक्षा ििा पोषर्, खाद्य अमधकाि ििा 
खाद्य सम्प्रभिूा ऐनको प्रभावकािी कायाान्वयन 
गरिनेछ।  

ख) सङ् ि, प्रदेश ििा स्िानीय िहका खाद्य सिुक्षा 
ििा पोषर्का कायाक्रिहरू बीि सिन्वय गिी 
भोकििी िोकिाि ििा मनयन्त्रर्को लामग 

अल्पकालीन, िध्यकालीन ि दीिाकालीन उपाय 
अवलम्बन गरिनेछ । 

ग) ददगो ्वकास लक्ष्यको भोकििीको अन्त्य ि 
गरिबीको अन्त्य सम्बन्धी लक्ष्यहरूलाई प्रादेक्तशक 
ििा स्िानीय योजना ििा कायाक्रिहरूिा 
सिा्हि गरिनछे । 

२. खाद्य ििा पोषर् 
असिुक्तक्षि के्षत्रका िि 
परिवािलाई  
परिियपत्र जािी गिी 
आवमयक खाद्यको 
व्यवस्िा  मिलाउने । 

क) स्िानीय िहसुँग सहकाया गिेि खाद्य ििा  
पोषर् असिुक्तक्षि के्षत्र ि सिूहको प्हिान गिी 
सूिना व्यवस्िापन प्रर्ालीिा ि्या्कम स्कमलन 
गरिनेछ ।  

ख) खाद्य असिुक्षाबाट प्रभा्वि ििधिुीलाई लक्तक्षि 
गिी खाद्य संकटको सािनाका लामग 
उत्पादनशील कायाक्रि सञ् िालन गरिनेछ । 

३. जै्वक ्व्वधिाको 
संिक्षर्, सम्वद्धान ि 
सदपुयोग गिी खाद्य 
ििा पोषर् सिुक्षािा 
योगदान गने । 

क) कृ्षयोग्य जमिन खण्डीकिर् ि उवािा जमिन 
बाुँझो िाख् न े ि अन्य योजनािा िाख् ने प्रवृक्तत्तलाई 
मनरुत्सा्हि गिी कृ्ष उत्पादन ि खाद्य 
उपलब्धिािा वृ्द्ध गरिनछे  ।  

ख) कृ्ष जै्वक ्व्वधिाको संिक्षर्, सम्वद्धान ििा 
उपयोगको लामग अध्ययन, अनसुन्धान ि प्रसाि 
गरिनेछ  ।  

ग) बायो-फोटीफाईड बाली ि वस्िकुो ्वकास ििा 
उपयोगिा मबस्िाि गरिनेछ  । 

ि) सबै स्िानीय िहहरूिा प्रभावकािी बहकेु्षत्रीय 
पोषर्का कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनछेन ्। 
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िर्नीमि कायानीमि 

4. िैिाने प्रजामिका 
कृ्षबाली, पशपुन्क्षी ि 
जलििको उक्तिि 
संिक्षर्, प्रवद्धान ि 
प्रिािप्रसाि गने । 

क) स्िानीयस्िििा हनुे िैिान े बालीको संिक्षर्, 
उत्पादन ि उपभोगिा वृ्द्ध गरिनेछ  ।  

ख) िैिाने बालीको पोषर्यिु खाद्य वस्िकुो ्वमभन् न 
परिकािको ्वकास ि प्रवद्धान गरिनेछ  ।  

ग) पोषर् सेवाहरूको पहुुँि ि उपभोग बढाउन 
जनिेिना अमभवृ् द्ध गरिनेछ  । 

5. सिुक्तक्षि ििा 
पोषर्यिु खाद्यवस्िकुो 
उपलब्धिा समुनक्तम िि 
गना स्िानीय िहसुँग 
सिन्वय गिी खाद्य 
भण्डािर्को व्यवस्िा 
गने । 

क) खाद्य जोक्तखिका क्षेत्रहरूिा खाद्य आपूमिा 
समुनक्तम िि गना खाद्यवस्ि ु ढुवानी, सञ् िय ि 
्वििर्िा स्िानीय िहसुँग सिन्वय गिी 
सञ् जालको ्वकास गरिनेछ  ।  

ख) खाद्यवस्िकुो बजाि अनगुिन प्रर्ालीलाई 
प्रभावकािी बनाई कृमत्रि िूल्य उिाि िढावलाई 
व्यवक्तस्िि गरिनेछ । 

6. प्रदेश ििा स्िानीय 
िहले खाद्यवस्िकुो 
गरु्स्िि ि स्वच्छिा 
समुनक्तम िि गना मनयिन 
प्रर्ाली ्वकास ििा 
संस्िागि गने । 

क) खाद्य पदािाको गरु्स्ििको पिीक्षर्, प्रिार्ीकिर् 
एवि ् मनयिन प्रकृयालाई प्रभावकािी बनाउन 
प्रयोगशाला स्िापना गरिनेछ  ।  

ख) खाद्यवस्िकुो स्वच्छिा ििा गरु्स्िि बािे 
जनिेिनािूलक कायाक्रि सञ् िालन गरिनेछ  ।  

ग) खाद्य ििा पोषर् क्तस्िमिको मनयमिि अनगुिनको 
व्यवस्िा मिलाइनछे । 

ि) प्रदेश ि स्िानीय िहिा खाद्य सिुक्षा सूिना केन्र 
स्िापना गिी सूिना स्कमलन, ्वम लेषर् ििा 
व्यवस्िापन गरिनछे । 

7. आपिकालीन 
अवस्िािा खाद्य ििा 
पोषर् सम्बन्धी 
सेवाहरूको लामग पूवा 
ियािी गने । 

क) ्वपद्का बेला संकट सािना गना िानव 
अमधकाि, िानवीय सहायिा, खाद्य ििा पोषर् 
क्षेत्रिा कायािि मनकाय एवि ् सङ् ि संस्िाको 
सिन्वयिा आवमयक सेवा सञ् िालन गरिनछे। 

ख) आपिकालीन अवस्िािा खाद्य ििा पोषर् 
सिुक्षाको पूवा ियािीका लामग स्िानीय िहसुँगको 
सिन्वयिा प्रमिकाया योजना ियाि गरिनेछ । 

ग) िानव अमधकािको परिपिुकको दा्यत्व वहन गना 
आवमयक ्क्रयाकलापहरू सञ् िालन गरिनेछ । 
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५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

योजनाको अन्ििा आधािभिू खाद्य सिुक्षाको क्तस्िमििा िहेका परिवाि हालको २२.५ 
प्रमिशिबाट बढेि ५० प्रमिशि ि गम्भीि खाद्य असिुक्तक्षि (खाद्य असिुक्षा अनभुव 
िापन अनसुाि) जनसङ्ख्या १७.५९ प्रमिशिबाट िटेि ७ प्रमिशि भएको हनेुछ । 
पाुँि वषा िमुनका बच्िाहरूको पडु्कोपना ३० बाट १५ प्रमिशििा ि ख्याउटेपना ५ 
प्रमिशििा झिेको हनेुछ । भोकििीको जोक्तखि मनयन्त्रर्को लामग आवमयक खाद्य 
सक्तञ् िमि ि ्वििर्को व्यवस्िा भएको हनेुछ । 

७.१.४ भमूि व्यवस्िापन  

१. पषृ्ठभमूि 

कूल ३०,२११ वगा ्क.मि. िा फैमलएको कर्ााली प्रदेशको नेपालकै ्वक्तशष्ट प्रकािको 
भ–ूउपयोगको अवस्िा िहेको छ । यस प्रदेशिा प्रमिपरिवाि कूल भमूि करिब 6 
हेक्टिभन्दा बढी भए िापमन कृ्षयोग्य भमूि भने िा्ष्ट्रय औसिभन्दा कि छ । 
प्रदेशिा नाङ्गा डाुँडापाखा, पाटन ििा बाुँझो के्षत्र करिब २७ प्रमिशिभन्दा बढी िहेको 
छ । कर्ााली प्रदेशिा अझै एकािफा  सािन्िी भ–ूस्वामित्वका अवशेषहरू (गठुी, हमलया 
प्रिा आदद) बाुँकी नै छन ्भने अकोिफा  द्वन्द्वकालिा कब्जा भएका, ्कनबेि भएका 
जिीनको सिस्या अझै सकु्तल्झसकेको छैन । त्यसैले सिग्र भमूिको उक्तिि व्यवस्िापन, 

नक्शा्कमन ि वगीकिर् गिी ददगो भ-ूउपयोगको नीमि, मनयि बनाउन आवमयक छ । 
यसिी नै भमूिको वगीकिर्, भ-ूउपयोग नक्सा ििा ि्या्कम ियाि गने काया गना बाुँकी 
िहेको छ । बढ्दो अव्यवक्तस्िि बस्िी ि शहिीकिर्, भ-ूक्षय ििा िरुभमूिकिर्, 
सावाजमनक जग्गा, िठ िक्तन्दि लगायिका सािाक्तजक, धामिाक ििा सांस्कृमिक िहत्त्व 
बोकेको भमूिको उक्तिि व्यवस्िापन गिी सिग्र कर्ाालीको ्वकासिा भमूि व्यवस्िापन 
गनुा अपरिहाया भएको छ । यसैगिी कृ्षयोग्य भमूििा हुुँदै गिेको अमिक्रिर्लाई 
मनयन्त्रर् गनुा ििा प्रदेशका वनजङ्गल, पाटन ििा ििन के्षत्र, खलु्ला के्षत्र ि जल 
के्षत्रको संिक्षर् ि प्रवद्धानका लामग सियिा नै आवमयक ध्यान परु् याउनपुने देक्तखन्छ।  

२. प्रिखु सिस्या  

भौगोमलक ्वकटिा हनु,ु खेिीयोग्य जिीनको कि उपलब्धिा, बढ्दो अव्यवक्तस्िि 
बस्िी ि शहिीकिर्, जग्गाको खण्डीकिर् ददनानदुदन बढ्दै जान,ु भ-ूउपयोग 
गरुुयोजना ्वना नै जिाभावी जिीनको प्रयोग हनु,ु कृ्षयोग्य भमूि गैि कृ्ष के्षत्रिा 
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प्रयोग हनु,ु सििल जग्गाको िलुनािा मभिालो जिीन ििा नाङ् गा डाुँडापाखा अमधक 
हनु,ु मभिालो खेिबािी ि सीिान्ि भमूििा भइिहेको खेिीपािीका कािर् भ-ूक्षय बढ्दै 
जान,ु सिकािी ि वन के्षत्रका जग्गाहरू पमन अमिक्रिर्को िपेटािा पनुा, छरिएि िहेको 
बस्िी हनु,ु कृषकहरूको स्वामित्विा खेिीयोग्य जमिन नहनु,ु सकुुम्बासी, ििु किैया 
ि हमलया ििा बाढीपीमडिहरूको जग्गा ििा पनुबाास व्यवस्िा नहनु,ु अव्यवक्तस्िि 
बस्िी, उपभोग नभएका जिीनिा भ-ूस्वामित्व कायि नहनु ुजस्िा सिस्याहरू ्वद्यिान 
छन ्। 

३. िनुौिी ििा अवसि 

भमूिको स्रोि एवि ् जलवाय ु परिविानबाट मसक्तजाि असिहरू िानव मसक्तजाि एवि ्
प्राकृमिक प्रकोपबाट हनु सक्ने जोक्तखि संवेदनशील भ-ूउपयोग योजना िय गिी लाग ु
गनुा, आिक्ष ि कृ्ष के्षत्रको उक्तिि व्यवस्िापन, िीव्र शहिीकिर् भएका ठाउुँिा 
वैज्ञामनक भ-ूउपयोमगिा लाग ु गने, आमिाक ि सािाक्तजक परिवेशलाई िध्यनजि गिी 
भमूिको उपयोग ििा ददगो व्यवस्िापन पद्दमिको ्वकास गने ि भमूिको वगीकिर् 
्वषयिा बहसुिोकािवालाको क्षििा अमभवृ् द्ध ि सिन्वय गने िनुौिी िहेका छन ्। 
लािो सियदेक्तख गठुी अन्िगाि िहेका ्कसानको जिीनको भ-ूस्वामित्विा सं्वधानप्रदत्त 
अमधकािलाई सङ् िको सिन्वयिा प्रदेशिा लाग ु गिाउन ु ि द्वन्द्वकालीन जिीन 
्कनबेिको सिस्या हल गनुा, मभिालो ि असिुक्तक्षि बस्िीलाई सिुक्तक्षि स्िानिा 
स्िानान्ििर् गिी भमूि प्रबन्ध गनुा आदद प्रदेशका िप िनुौिीहरू हनु ्। 

भमूि व्यवस्िापन सङ् ि, प्रदेश ि स्िानीय िहको साझा अमधकाििा पनुा, सबै 
िाजनैमिक दलहरू वैज्ञामनक भमूि व्यवस्िापनिा प्रमिवद्ध िहन,ु कर्ाालीिा िहेको 
्वशाल गैि कृ्ष भमूिलाई गैि कृ्ष ििा वनजन्य कृ्षिा उपयोग गना स्कने 
अवस्िा, कर्ाालीिा ठूलो भ-ूके्षत्र अग्याामनक अवस्िािा िहन,ु आकषाक ्हिाली 
मसिसाि के्षत्र, सूिना ििा प्र्वमधको ्वकासले भमूि व्यवस्िापन ििा वगीकिर् गना 
सहज हनु ुअवसिका रूपिा िहेका  छन ्।  

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

ददगो ि वैज्ञामनक भ-ूव्यवस्िापन ।  
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४.२ लक्ष्य  

उपलब्ध भमूि स्रोिको उक्तिि उपयोग ििा ददगो व्यवस्िापन िाफा ि कर्ााली 
प्रदेशको सिृ् द्ध हामसल गने।  

४.३ उद्दमेय  

 जोक्तखि संवेदनशील भ-ूउपयोगको गरुुयोजना ियाि गिी योजनाबद्ध 
उपयोग गनुा ।  

 कृ्ष योग्य भमूिको ददगो ििा अग्याामनक भ-ूव्यवस्िापन िाफा ि 
उवािाशक्ति वृ् द्ध गनुा। 

 भमूिहीन वगाहरूको भमूििा पहुुँि ि स्वामित्त्व स्िा्पि गनुा ।  

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. उपलब्ध 
भमूिको 
वैज्ञामनक 
वगीकिर् ििा 
ददगो उपयोग 
गने ।  

क) प्रदेशको जोक्तखि संवेदनशील भ-ूउपयोग नीमि ििा 
गरुुयोजना ियाि गिी लाग ुगरिनेछ  ।  

ख) कृ्षयोग्य भमूिलाई गैह्र कृ्ष के्षत्रिा प्रयोग गना 
मनरुत्सा्हि गरिनकुा सािै खेिीयोग्य बाुँझो जग्गािा खेिी 
गना प्रोत्साहन गरिनेछ  ।  

ग) भमूि बैंक स्िापना गिी खेिीयोग्य बाुँझो जग्गा लगायि 
अन्य उपयोगिा नआएका उत्पादनयोग्य जग्गालाई  
प्रयोगिा  ल्याइनेछ। 

ि) कृ्ष प्रयोजनको लामग कि उपयोगी ि जोक्तखिि्हि 
जग्गालाई िात्र आवासीय ि व्यावसा्यक प्रयोजनका 
लामग उपयोग गना पाइने व्यवस्िा गरिनेछ । 

ङ) प्रदेशको िीव्र आमिाक ्वकास स्हिको ददगो ्वकासलाई 
िध्यनजि िाखी भ-ूउपयोग गरिनेछ । 

ि) फलफूल खेिी ििा कृ्षका लामग लािो अवमधको किाि 
काननुको व्यवस्िा गरिनछे । 

छ) कर्ााली प्रदेशको उच्ि िलुनात्िक लाभ भएका के्षत्रिा 
गरिब ्कसानहरूको जिीन सस्िोिा भ-ूदखली हनु नददन 
नीमिगि प्रबन्ध गरिनेछ ।  
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िर्नीमि कायानीमि 

२. भमूिहीन, 
सकुुम्वासी 
ििा 
सीिान्िकृि 
वगाको भमूि 
िामिको 
अमधकाि ि 
पहुुँि 
समुनक्तम िि  
गने । 

क) भमूिको ्वस्ििृ अमभलेख ियाि गिी भमूिहीन सकुुम्बासी 
ि सीिान्िकृि वगाको भमूििा स्वामित्व ििा पहुुँि वृ्द्ध 
गिी जी्वकोपााजन समुनक्तम िि गरिनेछ ।  

ख) प्रदेशिा गठुी अन्िगाि िहेको िैकि जमिनको भ-ूस्वामित्व 
्कसानहरूलाई प्रदान गरिनछे । 

ग) भ-ूस्वामित्वबाट वक्तञ् िि अव्यवक्तस्िि बस्िीहरूलाई 
व्यवक्तस्िि गिी भ-ूस्वामित्व प्रदान गना पहल  
गरिनेछ । 

ि) बगि, नदी उकास जिीन, मभिाला नाङ् गा पाखालाई 
व्यवक्तस्िि गिी गरिब भमूि्हनको आयआजान गना पहुुँि 
समुनक्तम िि गरिनेछ । 

ङ) सङ् िसुँग सिन्वय गिी द्वन्द्वकालिा िािी िहेका भ-ू
स्वामित्वको ्ववाद हल गरिनेछ । 

ि) कृ्ष पेसा गना िाहने गरिब भमूि्हन ्कसान, यवुा, 
ि्हला ि सीिान्िकृिका लामग सिकािले जिीन मलजिा 
मलई (मसुँिाइ, िल, मबउ, प्र्वमधको सहयोग स्हि) 
सिाजवाद उन्िखु सािू्हक कृ्ष िोडेल लाग ुगरिनछे । 

3. कृ्ष ििा गैि 
कृ्ष भमूिको 
ददगो ििा 
अग्याामनक भ-ू
व्यवस्िापन 
गने 

क) प्रदेशिा िहेको कृ्ष भमूिको पूर्ा अग्याामनक, मिक्तश्रि ि 
्वषादी िसायन प्रयोग भएका भमूिको वगीकिर् गिी 
अग्याामनक जोनहरूको ्वकास गरिनेछ । 

ख) कृ्ष उत्पादन वृ्द्ध गना िक्लाबन्दी ि गह्रा सम्याउन े
कायाक्रि लाग ुगरिनछे । 

ग) प्रदेशिा िहेका अमधक पाटन के्षत्र, नाङ् गा डाुँडापाखा 
ददगो व्यवस्िापन गिी जै्वक हरियाली आयिूलक 
बनाइनेछ ि यस्िा बाुँझो ि गैि कृ्ष के्षत्रिा ्वपन् न 
भमूि्हन ि गरिबको पहुुँि समुनक्तम िि गरिनछे । 

ि) सङ् िको सिन्वयिा मनकुञ् ज ि कृ्ष ििा बसोबास 
क्षेत्रको बीिको अन्िि्विोधको उक्तिि सिाधान गरिनछे 
ि मनकुञ् ज के्षत्रलाई फलफूल, जडीबटुी खेिी लगायिका 
आय-आजानका लामग प्रयोग गने व्यवस्िा गरिनेछ । 
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५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध  

सिग्र कर्ााली प्रदेशको भ-ूउपयोग नीमि ििा गरुुयोजना ियाि गिी कायाान्वयनिा 
आएको हनेुछ । प्रदेशिा उपलब्ध भमूि स्रोिको वैज्ञामनक आधाििा वगीकिर् गिी 
ददगो भ-ूव्यवस्िापनको प्र्क्रया सरुु भएको हनेुछ । भमूिहीन, सकुुम्वासी ििा गरिब 
सीिान्िकृि वगाको भमूििा पहुुँि समुनक्तम िि भएको हनेुछ । एकीकृि बस्िी ्वकासको 
िाध्यिबाट कर्ााली जोक्तखिबाट अमधक रूपिा ििु हनेु प्र्क्रयाको शरुुवाि भएको 
हनेुछ । गठुी अन्िगाि िहेको ्कसानको िैकि जिीन ि द्वन्द्वकालको जग्गा ्ववाद 
सिाधान भएको हनेुछ । प्रदेशिा सिाजवाद उन्िखु सािू्हक कृ्ष िोडेलहरू 
स्िापना भएका हनेुछन ्। 

७.१.५ वन ििा जै्वक ्व्वधिा 
१. पषृ्ठभमूि 
कर्ााली प्रदेशिा कूल वनले ढाकेको के्षत्र ११ लाख ८३ हजाि ४ सय हेक्टि िहेको 
छ जनु सिग्र   भ-ूभागको ३८.५७ प्रमिशि हो । वन के्षत्र िध्ये सािदुा्यक वनले 
सबैभन्दा धेिै ३४.५३ प्रमिशि ओगटेको छ । हालसम्ि यस प्रदेशिा  ४ हजाि ४ 
सय ८३ वटा सािदुा्यक वन, ८ सय ६१ कबमुलयिी वन, १० वटा धामिाक वन ि 
एउटा संिक्षर् वन िहेको छ । डोल्पा क्तजल्लाको शे-फोक्सणु्डो िा्ष्ट्रय मनकुञ् जिा िात्र 
२ सय २४ भन्दा बढी सगुक्तन्धि वनस्पिी ि जडीबटुी पाइन्छ भने २ सय ७० 
प्रजामिका पन्छी ि १ सय ७५ प्रजामिका वन्यजन्िहुरू पाईन्छन ् । कस्ििुी िगृ, 

्हिाली कालो भाल,ु ब्वाुँसो, हाबे्र, ्हुँऊ क्तििवुा, ्हिाली भेडा-च्याङ्ग्रा, मनलभेडा आदद 
यस प्रदेशका प्रिखु वन्यजन्िहुरू हनु ्। ्वम वका प्रिखु िािसाि के्षत्र िध्ये दईुवटा 
के्षत्र शे-फोक्सणु्डो ि िािा िाल यसै प्रदेशिा पदाछन ् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो 
िा्ष्ट्रय मनकुञ्ज शे-फोक्सणु्डो ि सबैभन्दा सानो िा्ष्ट्रय मनकुञ् ज िािा यसै प्रदेशिा  
पदाछ । सािै, बददाया िा्ष्ट्रय मनकुञ् ज ि बाुँके िा्ष्ट्रय मनकुञ् जको केही अंश सिेि 
यस प्रदेशको के्षत्रमभत्र पदाछ। 

२. प्रिखु सिस्या 
वन अमिक्रिर् ििा वन के्षत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लामग हनेु बढ्दो प्रयोगका 
कािर् वन के्षत्र िटन जान,ु पूवााधाि ्वकास ि पयााविर्बीि सन्िलुन कायि गना 
नसक्न,ु वन्यजन्िकुो िोिी क्तशकाि ििा अवैध व्यापाि हनु,ु वन्यजन्ि ु ि 
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वनपैदावािहरूको प्रभावकािी संिक्षर्का लामग वन्यजन्ि ु ििा दलुाभ वनस्पमिहरूको 
स्पष्ट प्हिान ि अवस्िा एकीन हनु नसक्न ुयसका प्रिखु सिस्या हनु ्।  

३.  िनुौिी ििा अवसि 

वन ििा जै्वक ्व्वधिा संिक्षर् ि यसको उपयोगिा सिकािी, मनजी ि सािदुा्यक 
के्षत्रबीि प्रभावकािी सिन्वय ि सहकायाको वािाविर् मसजाना गने, वन, वन्यजन्ि ु
लगायि जै्वक ्व्वधिाहरूको संिक्षर्का लामग पयााप् ि जनशक्तिको व्यवस्िा 
मिलाउने प्रिखु िनुौिी हनु ्। 

वन ि वािाविर्बीि प्रत्यक्ष सम्बन्ध िहने भएकोले यसको संिक्षर् ि ्वकासका लामग 
नेपाल सिकाि स्हि ्वकासका साझेदािहरूको ्वशेष सिोकाि िहन,ु स्िानीय 
नागरिकहरूको पमन वन, जै्वक ्व्वधिा ििा वन्यजन्ि ु संिक्षर् सम्बन्धी िेिना 
बढ्दै जान,ु वैज्ञामनक ििा ददगो वन व्यवस्िापन िाफा ि वनके्षत्रको व्यवस्िापन हनु,ु 
ददगो ्वकास लक्ष्यले पमन वन ििा जै्वक ्व्वधिा संिक्षर् गने लक्ष्य िाख् न ुयसका 
प्रिखु अवसिहरू हनु ्।  

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

कर्ाालीको सिृ् द्धका लामग वन ििा जै्वक ्व्वधिा के्षत्रको ददगो व्यवस्िापन। 

४.२ लक्ष्य 

वन के्षत्रको व्यवस्िापन ििा जै्वक ्व्वधिाको प्रवद्धानद्वािा सिृ् द्धिा योगदान 
परु् याउने । 

४.३ उद्दमेय 

 वन, वन्यजन्ि ु ििा  जै्वक ्व्वधिाको संिक्षर् ि प्रवद्धान गिी 
सािाक्तजक, आमिाक ििा वािाविर्ीय लाभ हामसल गनुा । 

 जडीबटुी लगायि वन पैदावाििा आधारिि उद्यिहरूको ्वकास गनुाका 
सािै वन सम्पदाबाट प्राप् ि लाभको न्यायोक्तिि ्वििर् गनुा ।  
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४.४. िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. वन, वनस्पमि, 

वन्यजन्ि ुििा 
जै्वक 
्व्वधिाको 
संिक्षर् गने। 

क) वन स्रोिको संिक्षर् ि ्वकासका लामग सवेक्षर् गिी 
वन, वनस्पमि, वन्यजन्ि ु ििा जै्वक ्व्वधिाको 
संिक्षर् कायालाई सिक्तन्वि ढङ्गले सञ् िालन गरिनेछ  । 

ख) संिक्तक्षि प्रजामि ििा सम्पदा संिक्षर्को लामग संिक्तक्षि 
भपूरिमधहरूको स्िापना गरिनछे  । 

ग) प्रदेशको सिग्र वन ििा जै्वक ्व्वधिा क्षेत्रको 
्वकासका लामग नीमि ििा संििना मनिाार् गरिनेछ । 

िì उपयिु स्िानको ियन गिी वनस्पमि उद्यान ि ‘जीओ’ 
पाका  मनिाार् गरिनेछ  । 

२. वन संिक्षर् 
ििा 
व्यवस्िापन  
गने । 

क) स्िानीय िह, उपभोिा सिूह ि सिोकािवाला 
मनकायहरूको सहकायािा वन के्षत्रको संिक्षर् ि 
व्यवस्िापन गरिनछे ।  

ख) स्िानीय सिोकािवाला नागरिक सिूहहरूलाई वन के्षत्रको 
संिक्षर् ि सम्वद्धानका लामग सहभागी गिाइनेछ । 

ग) सािदुा्यक, मनजी, कवमुलयिी ििा कृ्ष वन के्षत्र 
मबस्िािका लामग ्वशेष कायाक्रि सञ् िालन गरिनेछ।  

३. वन क्षेत्रको 
िाध्यिबाट 
उद्यि ्वकास 
ििा 
िोजगािीका 
अवसिहरू 
मसजाना गने ।    

क) वैज्ञामनक वनको व्यवस्िापनबाट वन क्षेत्रको दगो 
उत्पादन ििा उत्पादकत्विा वृ्द्ध गरिनछे ।  

ख) वनिा आधारिि उद्यि सञ् िालनका लामग आवमयक 
कच्िा पदािा उत्पादनिा जोड ददइनकुा सािै सहमुलयि 
कजााको व्यवस्िा गरिनछे ।  

ग) काठ, दाउिा ि गैिकाष्ठ वन पैदावािको आपूमिाबाट 
स्िानीय िोजगािी ििा आय आजानका कायाक्रि 
सञ् िालन गरिनछे ।  

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

योजना अवमधिा प्रदेशको वनले ढाकेको के्षत्र ४२ प्रमिशि पगेुको हनेुछ । वन 
अमिक्रिर् ििा डुँढेलो मनयन्त्रर् भई वन ििा वन्यजन्िहुरूको उक्तिि संिक्षर् भएको 
हनेुछ । वन्यजन्ि ु ििा जै्वक ्व्वधिाको सवेक्षर् गिी अवस्िा एकीन भएको  
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हनेुछ । ददगो ििा वैज्ञामनक वनको व्यवस्िापन िाफा ि वन पैदावािको सहज आपूमिा 
भएको हनेुछ । सािदुा्यक, मनजी, कवमुलयिी ििा कृ्ष वन के्षत्रको स्ििोन्नमि भई 
िोजगािी ििा आय आजान वृ् द्ध भएको हनेुछ । 

७.१.६ जडीबटुी 

१.  पषृ्ठभमूि 

कर्ााली प्रदेश जडीबटुी उपलब्धिाका ्हसाबले नेपालकै सम्पन्न के्षत्र िामनन्छ । यहाुँ 
धेिै प्रकािका दलुाभ ििा औषधीय गरु्ले भरिपूर्ा जडीबटुीहरू पाईन्छन ्। ्वमभन् न 
स्रोि अनसुाि यस के्षत्रिा करिब ७०० प्रजामिका जडीबटुीहरूको िेकडा भएके छ भने 
्वषेशगिी यासाागमु्वा, जटािसी, देवदाि, डालेिकु, लौठसल्ला, ्वष, क्तििाईिो, गचु्छी 
च्याउ, कटुकी, सगुन्धवाल, सिवुा, पाुँिऔले, अक्तत्तस, पोर् या, केशि, सेिोक्तिनी आदद 
यस के्षत्रका िहत्त्वपूर्ा जडीबटुीहरू हनु ् । कर्ााली प्रदेशको आमिाक सम्वृ् द्धको 
बमलयो आधािको रूपिा िहेको जडीबटुीबाट स्िानीयस्िििा िोजगािी सजृना गनुाका 
सािै िाजश्व स्कमलन ि व्यापाि व्यवसायबाट यस प्रदेशको अिािन्त्रिा ्वशेष योगदान 
पगु्न सक्दछ ।  

२. प्रिखु सिस्या 
्वस्ििृ अध्ययन अनसुन्धानको अभावले यसको परििार् ि गरु्को वास्ि्वक प्हिान 
हनु नसक्न,ु यसको लाभ कर्ाालीले मलन नसक्न,ु अमधकांश जडीबटुीहरू कच्िा 
पदािाको रूपिा िातै्र मनकासी हनु,ु कमिपय बहिूुल्य जडीबटुीहरू त्यसै खेि जान,ु 
प्रा्वमधक रूपिा सही ढङ्गले ि सही सियिा स्कमलन नगिी अपरिपक्व अवस्िािा वा 
पनुरुत्पादनको ख्याल नै निाखी स्कमलन गरिनलेु प्राकृमिक अवस्िािा िहेका 
जडीबटुीहरूको अत्यामधक दोहन भई लोप हनेु अवस्िािा पगु्न ु यस के्षत्रका प्रिखु 
सिस्याहरू हनु।् 

३. िनुौिी ििा अवसि 

जडीबटुीको खेिी गिी कसिी ददगो रूपिा सहज आपूमिा गना स्कन्छ भने्न प्र्वमधको 
्वकास/प्हिान गने, हाल स्कममलि जडीबटुीहरू प्रशोधन नगिी कच्िा पदािाको 
रूपिा बा्हि मनकासी हनेु गिेकोिा सोलाई िोकी स्िानीय स्िििै प्रशोधन हनेु 
व्यवस्िा मिलाउने, प्राकृमिक रूपिा उपलब्ध बहिूुल्य ि दलुाभ जडीबटुीहरूको संिक्षर् 
गने प्रिखु िनुौिीहरू हनु ्। 
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जडीबटुी स्कमलन ि यसको व्यवसायीकिर्बाट यस प्रदेशका नागरिकहरूको 
जीवनस्िििा सधुाि गना स्कने प्रशस्ि आधािहरू उपलब्ध हनु,ु वा्षाक रूपिा िाजश्व 
स्कमलनिा वृ् द्ध भई वन के्षत्रबाट प्राप् ि कूल गाहास््य उत्पादनिा टेवा पगु्न,ु भौगोमलक 
ििा जलवायूको ्व्वधिाका कािर् िैिाने ि दलुाभ जडीबटुीहरू प्रििु िात्रािा 
उपलब्ध हनु ुि यसको िा्ष्ट्रय ििा अन्ििाा्ष्ट्रय बजाििा ठूलो िाग हनु ुयसका िखु्य 
अवसिहरू हनु ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

प्राकृमिक जडीबटुी, कर्ाालीको सम्वृ् द्ध । 

४.२  लक्ष्य 

जडीबटुीहरूको संिक्षर्, उत्पादन, प्रशोधन, प्रयोग ि बजािीकिर् गने ।  

४.३  उद्दमेय 

 प्राकृमिक अवस्िािा िहेका दलुाभ ििा लोपोन्िखु जडीबटुीहरूको  
खोज, अनसुन्धान गिी संिक्षर् गनुा । 

 जडीबटुी खेिीलाई अमभयानकै रूपिा अक्ति बढाई स्िानीय िोजगािीको 
सङ्ख्या ि आयआजानिा वृ् द्ध गनुा । 

 आधमुनक प्र्वमधको प्रयोग गिी िूल्य शृ्रङ्खला अमभवृ् द्ध गनुा । 

 जडीबटुी प्रशोधन उद्योग सञ् िालन गिी कूल गाहास््य उत्पादनिा 
योगदान ददन ु। 

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. जडीबटुीको 
प्हिान, सवेक्षर्, 
संिक्षर् ििा 
व्यवस्िापन  
गने । 

क) प्रदेशिा पाईने जडीबटुीहरूको अध्ययन, अनसुन्धान 
ििा ्वकासका लामग जडीबटुी अनसुन्धान केन्रको 
स्िापना गरिनेछ । 

ख) जडीबटुीको सिग्र िूल्य शृ्रङ्खलाहरूको िानक 
मनधाािर् गिी कायाान्वयन गरिनेछ । 

ग) बहिूुल्य जडीबटुीहरूलाई लोप हनु नददन ्वशेष 
कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

२. जडीबटुी खेिी 
मबस्िाि गने । 

क) सिदुाय, मनजी ििा कृ्ष वनिा आधारिि वन 
के्षत्रहरूिा जडीबटुी खेिीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

ख) जडीबटुी पकेट के्षत्र मनधाािर् गरिनेछ । 

ग) मनजी ििा सावाजामनक जग्गािा जडीबटुी खेिीका 
लामग अमभप्रिेर्ाका कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनेछ। 

ि) प्राकृमिक अवस्िािा िहेका जडीबटुीहरूलाई खेिी 
गनाका लामग उपयिु प्र्वमधको प्रयोग गरिनेछ। 

३. जडीबटुी प्रशोधन 
ििा बजािीकिर् 
गने । 

क) जडीबटुीिा आधारिि उद्यि ्वकास गिी जडीबटुीको 
िूल्य अमभवृ्द्ध हनेु व्यवस्िा मिलाइनेछ । 

ख) जडीबटुीिा आधारिि उत्पादनिा कर्ााली ब्राक्तण्डङ्ग 
गरिनेछ । 

ग) जडीबटुीको प्रयोगशाला ििा प्रशोधनको पूवााधाि 
्वकास गरिनेछ । 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध  

प्रदेशिा उपलब्ध बहिूुल्य जडीबटुीहरूको उत्पादन वृ् द्ध गिी व्यावसायीकिर् गरिएको 
हनेुछ । लोपोन्िखु बहिूुल्य जडीबटुीहरूको प्हिान गिी संिक्षर्को व्यवस्िा गरिएको 
हनेुछ । जडीबटुी बढी उत्पादन हनेु स्िानहरूिा आधमुनक प्रशोधन केन्रहरूको 
स्िापना भएको हनेुछ । 

७.१.७ खानी ििा खमनज सम्पदा  

१. पषृ्ठभमूि 

कर्ााली प्रदेशिा खानी ििा खमनजका सम्बन्धिा पयााप् ि सम्भावना भए िापमन ्वस्ििृ 
अध्ययन अनसुन्धानको अभाविा परििार् ििा गरु्स्िि स्हिको ्वस्ििृ भौगमभाक 
नक्सा्कमन हनु वाुँकी नै छ । यस प्रदेशिा िािा खानी  दैलेखको जौंिौि ि िगुकुो 
सामलिाि उपत्यकािा भे्टएको छ भने सखेुि भेिी नदी ि रुकुिको वागेिा सनुखानी 
भे्टएको छ । यस्िै जाजिकोटिा प्रशस्ि िात्रािा टिाालाईन फेला पिेको छ । 
हमु्ला ि दैलेखिा ग्रनेाइटको खानी छन ्भने दैलेखिा प्राकृमिक ग्याुँस ि िेलको ठूलो 
सम्भावना िहेकोले हाल सो को अन्वेषर् काया िमलिहेको छ । सखेुि ि हमु्लािा 
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िनुढुङ्गाको खानी छन ्। यसका अमिरिि काइनाईटका लामग कामलकोट, जाजिकोट 
ििा दैलेख प्रमसद्ध छन ् । जमु्ला ि हमु्लाको िािोपानीिा गन्धक खानी िहेको 
देक्तखएको छ ।  

२.  प्रिखु सिस्या  

यस प्रदेशिा िहेका खानी ििा खमनज पदािाको ्वस्ििृ अध्ययन अनसुन्धान हनु 
नसक्न,ु प्हिान भइसकेका खानीहरूको पमन उत्खनन ् कायाको िालनीका लामग 
प्रा्वमधक एवि ्आमिाक स्रोि साधनहरूको किी हनु ुप्रिखु सिस्याको रूपिा िहेका 
छन ्। 

३.  िनुौिी ििा अवसि 

खानीहरूको सवेक्षर् गिी उत्खनन ् काया प्रािम्भ गने, खानी उत्खनन ् गनाको लामग 
आवमयक प्र्वमध, प्रा्वमधक ििा आमिाक स्रोि साधनको व्यवस्िा गने प्रिखु 
िनुौिीहरू हनु ्।  

यस प्रदेशको दैलेख क्तजल्लािा िहेको ग्याुँस ििा िेल खानीको अन्वेषर् गने काया 
प्रािम्भ हनु ु ि प्रदेशका ्वमभन् न क्तजल्लाहरूिा िहेका खानीहरूको प्हिान भएको हनु ु
अवसिका रूपिा िहेका छन ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

खानी ििा खमनज पदािाहरूको उपयोगबाट आमिाक उन्नमि । 

४.२  लक्ष्य 

खानीहरूको उत्खनन ् ििा प्रशोधन गिी बजािीकिर् गिेि आमिाक लाभ प्राप् ि 
गने । 

४.३  उद्दमेय 

 प्रदेशिा िहेका खानीहरूको अन्वेषर् गिी त्यसको उत्खनन ् काया 
प्रािम्भ गनुा । 

 खमनज उद्योगको ्वकासका लामग स्वदेशी मनजी के्षत्रको पुुँजीलाइा 
प्रािमिकिा ददइा वैदेक्तशक लगानी सिेि मभत्र्याउन ु। 
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४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. खानी ििा 
खमनज 
पदािाहरूको 
अन्वेषर्, संिक्षर् 
ििा उत्खनन ्
गने । 

क) खानी ििा खमनज पदािा सम्बन्धी नीमिगि, संस्िागि 
ि कायाान्वयन पक्षलाई सवल बनाइनेछ ।  

ख) प्रदेश मभत्रका खानी ििा खमनज पदािाहरूको 
अन्वेषर् गरिनेछ  ।  

ग) सङ् िीय सिकािसुँग सिन्वय गिी सम्भाव्य 
खानीहरूको उत्खनन ्गिी सञ् िालन गरिनेछ  । 

२. खानीिा लगानी 
गना लगानीिैत्री 
वािाविर् मसजाना 
गने । 

क) खानी ििा खमनज पदािािा लगानी गना आवमयक 
भौमिक पूवााधािको व्यवस्िा स्हि लगानीिैत्री 
वािाविर् मसजाना गरिनेछ  ।  

ख) खमनजजन्य उद्योगहरूको स्िापनाका लामग स्वदेशी 
मनजी के्षत्रको लगानीलाई प्रािमिकिा ददने गिी 
कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनेछ  । 

ग) खमनज उद्योगहरूिा (्वशषेि: खमनज िेल, मसिेन्ट 
आदद) वैदेक्तशक लगानी पमन मभत्र्याउने वािाविर् 
मसजाना गरिनछे । 

3. खमनज प्रशोधन 
उद्योग स्िापना 
गनेञ 

क) सङ् िसुँगको सिन्वयिा प्रदेश सिकािले यस प्रदेशिा 
िहेका ित् नपत्िि, काइनाइट लगायि खमनज 
उद्योगको स्िापना गिी आयआजान ििा िोजगािी 
मसजाना गरिनेछ । 

ख) खमनज सम्बन्धी प्र्वमध मभत्र्याउनकुा सािै िामलि 
सञ् िालन ििा छात्रवकृ्तत्त प्रदान गरिनेछ । 

ग) खमनज के्षत्र (ित् नपत्िि) जेिोलोजी भ्रिर् ििा 
अध्ययन पयाटन सञ् िालन गरिनेछ । 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

खानीहरूको अन्वेषर् गिी उत्खनन ् काया प्रािम्भ भएको हनेुछ । खानी ििा 
खमनजजन्य उद्योगहरूको स्िापना भएको हनेुछ ।  
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७.२ उद्योग, वाक्तर्ज्य ि आपूमिा 
७.२.१ उद्योग 

१. पषृ्ठभमूि 

आमिाक ्वकासको एक प्रिखु सम्वाहकको रूपिा िहेको उद्योग के्षत्रको ्वकास, 

मबस्िाि ि प्रवद्धान िामि नै यस प्रदेशको आमिाक सिृ् द्ध मनभाि िहेको छ । यसका 
लामग स्वदेशी मनजी के्षत्रका सािै वैदेक्तशक लगानी आक्षाि गना औद्योमगक 
पूवााधािहरूको ्वकास गनुापने देक्तखन्छ । ठुलाका सािै िझौला, लि,ु ििेल ु ििा 
साना उद्योगहरूको यिेष्ट प्रवद्धान हनु सकेिा यसले प्रदेशको गरिबी न्यूनीकिर् गनािा 
िहत्त्वपूर्ा योगदान पगु्न जानेछ । औद्योमगक ्वकासका िाध्यिबाट िोजगािीको 
अवसि मसजाना, मनयााि प्रवद्धान ििा ्वदेशी िरुा आजान भई उच्ि आमिाक वृ् द्धको 
लक्ष्य हामसल हनु   सक्छ । यसैले कर्ााली प्रदेशलाई औद्योमगकीकिर् िफा  उन्िखु 
गिाई ददगो औद्योमगक ्वकास गना आवमयक छ ।  

२.  प्रिखु सिस्या 
आिरूपिा उद्यिशीलिाको किी, िामलिलाई उद्यिसुँग आवद्घ गना नसक्न,ु व्यवसाय 
सरुु गना आधाि प ुुँजीको अपयााप् ििा, औद्योमगक उत्पादनहरू लागि प्रमिस्प्रधी ििा 
गरु्स्ििीय नहनु,ु ििेल ु उद्योग प्रवद्धानिा उल्लेख्य सफलिा हामसल हनु नसक्न,ु 

औद्योमगक पूवााधािको किी हनु,ु ििेल ु उद्योगबाट उत्पाददि वस्ि ु बा्हिी बजािसुँग 
प्रमिस्पधाा गना नसक्न ुप्रिखु सिस्याको रूपिा िहेका छन ्। 

३.  िनुौिी ििा अवसिहरू  

प्रदेशको  औद्योमगक ्वकासका लामग पयााप् ि पूवााधािको ्वकास गने, स्वदेशी मनजी 
प ुुँजीको परििालन ििा वैदेक्तशक लगानीलाई आक्षाि गने, लगानीिैत्री वािाविर् 
मसजाना गने, सञ् िामलि उद्योगहरूलाई िलुनात्िक लाभ मलने गिी प्रमिस्पधी बनाउने, 
खानीहरूको उत्खनन ् ि उपयोग गने, उत्पाददि वस्ि ु एवि ् सेवाको गरु्स्िि कायि 
गने, उद्योगलाई आवमयक कच्िा पदािा ििा प्र्वमधको समुनक्तम िििा गने िनुौिीहरू 
िहेका छन ्। 

प्रदेशमभत्र खानीजन्य ििा जडीबटुी प्रशोधन उद्योगहरूको ठूलो सम्भावना िहन,ु 
जल्वद्यिु उत्पादनको ठूलो सम्भावना िहन,ु खलुा अिािन्त्र, यािायाि, सूिना ििा 
सञ् िाि प्र्वमधको मबस्िाि हदैु जान,ु वन, क्तशक्षा, स्वास््य एवि ् पयाटन के्षत्रलाई 
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उद्योगसुँग आवद्घ गिी मबस्िाि गने प्रििु सम्भावना हनु ुििा दईु ठूला अिािन्त्र भएका 
मछिेकी िलुकुहरूिा उत्पाददि वस्िहुरूका लामग बजािको ठूलो सम्भावना िहन ुयस 
के्षत्रका अवसिहरू हनु।् 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

िीव्र आमिाक ्वकासका लामग औद्योमगकीकिर् । 

४.२ लक्ष्य 

प्रदेशको अिािन्त्र सबल बनाउन औद्योमगक ्वकास गने  । 

४.३ उद्दमेय 

 प्रदेशको कूल गाहास््य उत्पादनिा उद्योग के्षत्रको योगदान बढाउन ु। 

 िोजगाििूलक ि उच्ि प्रमिफलयिु ददगो औद्योमगक ्वकास गनुा ।  
 लि,ु ििेल,ु िझौला ििा ठूला उद्योगहरूको ्वकास ििा मबस्िािबाट 

कर्ााली प्रदेशको अिािन्त्र सदुृढ गिी गरिबी न्यूनीकिर् गनुा ।  

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. उद्योग सम्बन्धी नीमि 
ििा काननुको िजुािा 
गिी लगानीिैत्री 
वािाविर् ियाि गने । 

 

क) उद्योग ि लगानी सम्बन्धी नीमि ििा 
काननुलाई आवमकिा अनसुाि िजुािा, 
परििाजान एवि ्कायाान्वयन गरिनेछ ।  

ख) उद्योग व्यवसाय स्िापना ििा सञ् िालनिा 
सहजिा ल्याउन प्रर्ालीगि सधुाि गरिनेछ ।  

ग) सावाजमनक, मनजी ि सहकािीको साझेदािीिा 
औद्योमगक ्वकासिा जोड ददनकुा सािै 
सहमुलयि कजााको व्यवस्िा गरिनेछ । 

२. िलुनात्िक लाभका 
उद्योग व्यवसायहरूको 
प्हिान गिी प्रवद्धान 
गने । 

क) प्रदेशका पानीजन्य, खानीजन्य, कृ्ष ििा 
पशपुन्छीजन्य, जमडबडुीजन्य, वन पैदावािजन्य 
उद्योगहरूको ्वकास गिी आयाि प्रमिस्िापन 
ि मनयााि प्रवद्धान गरिनेछ ।  
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िर्नीमि कायानीमि 

 ख) जडीबटुी, हस्िकला लगायिका कच्िा 
पदािािा आधारिि उद्योगको प्रवद्धान ििा 
कर्ााली ब्राक्तण्डङ्ग गरिनेछ। 

ग) प्राङ्गारिक उत्पादनका उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन 
गने नीमि मलइनेछ।  

ि) खानी ििा खमनजजन्य उद्योगको ्वकास 
गरिनेछ । 

३. उद्योगलाई आवमयक 
पने पूवााधािको ्वकास 
गने । 

 

क) प्रदेश औद्योमगक के्षत्र ि क्तजल्लािा उद्यि 
ग्रािहरू स्िापना गिी पूवााधािको ्वकास 
गरिनेछ । 

ख) लि,ु ििेल ु ििा साना उद्योगको संिक्षर् ि 
सम्वद्धान गरिनेछ ।  

ग) उद्योग धन्दाको ्वकास ि मबस्िािका लामग 
सीप ्वकास, उद्यिशीलिा ्वकास ि  ्वत्तीय 
पहुुँि समुनक्तम िि गरिनेछ । 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

प्रदेशको कूल गाहास््य उत्पादनिा उद्योग के्षत्रको योगदान वृ् द्ध भई २८ प्रमिशि 
पगेुको हनेुछ । ठूला उद्योगहरूिा वैदेक्तशक लगानी ििा स्वदेशी मनजी के्षत्रको  
लगानी आक्षाि भएको हनेुछ । िझौला, साना ििा ििेल ुउद्योगहरूको सङ्ख्यािा 
अपेक्षाकृि रूपिा वृ् द्ध भएको हनेुछ । िप औद्योमगक के्षत्रहरूको स्िापना भएको 
हनेुछ ।   

७.२.२ वाक्तर्ज्य ििा आपूमिा 

१. पषृ्ठभमूि 

वाक्तर्ज्य ििा आपूमिा के्षत्रले आमिाक वृ् द्ध ि ्वकासिा िहत्त्वपूर्ा भमूिका खेलेको 
हनु्छ । अन्य के्षत्रहरू जस्िै वाक्तर्ज्य ििा आपूमिाको के्षत्रिा पमन यस प्रदेशिा यिेष्ट 
्वकास हनु बाुँकी िहेको छ । प्रदेशका उत्पादनहरूलाई बाह् य बजािसम्ि परु् याइ 
बढी लाभ मलन ििा आन्िरिक उत्पादनहरूले नपगु िागको आपूमिाका लामग ्वशेष 
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व्यवस्िाहरूको आवमयकिा िहेको छ । अ्हले पमन यो प्रदेशको आन्िरिक िाग 
बाह् य उत्पादनिै मनभाि िहेको छ । कृ्ष उत्पादन बढाई आत्िमनभाििालाई समुनक्तम िि 
गना िातै्र होइन अन्य औद्योमगक उत्पादनिा पमन यो प्रदेश पमछ पिेको छ । िसिा 
वाक्तर्ज्य ििा आपूमिाको के्षत्रिा ्वशेष ध्यान परु् याउन आवमयक देक्तखन्छ । 

२. प्रिखु सिस्या 
प्रदेशिा िाग ि आपूमिाका बीि सन्िलुन कायि नहनु,ु कृ्ष के्षत्रलाई व्यवसायीकिर् 
गना नसक्न,ु कृ्ष उत्पादन ििा उत्पादकत्त्व न्यून भई कृ्षजन्य उपजको आयाि वृ् द्ध 
हनु,ु मनयाािजन्य िलुनात्िक ििा प्रमिस्पधी लाभका वस्ि ु सेवाको अपेक्तक्षि ्वकास ि 
िूल्य अमभवृ् द्घ हनु नसक्न,ु आन्िरिक उत्पादन ि मनयाािभन्दा उपभोगिखुी आयाििफा  
मनजी के्षत्रको लगानी केक्तन्रि हनु ु ि मनयााििा कच्िा पदािा ि  प्रािमिक वस्िकुो 
विास्व िहन ुसिस्याहरू हनु ्।  

३. िनुौिी ििा अवसि 

कदठन भौगोमलक अवस्िा ि यािायाि सञ् जालको अपयााप् ििाका कािर्ले प्रदेशका सवै 
स्िानहरूिा िाग अनसुािको आपूमिा व्यवस्िा मिलाउने, िलुनात्िक लाभको के्षत्रिा 
लगानी केक्तन्रि गने, आयाि मनयाािबीि सन्िलुन कायि गने िनुौिी िहेको छ ।  

जै्वक ्व्वधिाको प्रििुिाको कािर् ्वमभन् न प्रजामिका वनस्पमिसुँग सम्बक्तन्धि एवि ्

जल्वद्यिुको मनयाािको िाध्यिबाट लाभ मलन स्कने प्रदेशको प्रििु सम्भावना िहन,ु 
जडीबटुी प्रशोधन काया ि उच्ि िूल्यका पवािीय कृ्षजन्य उत्पादन वढाउन स्कने 

सम्भावना िहन ुििा खमनजिा आधारिि उद्योगको िाध्यिबाट प्रदेशको मनयााि व्यापाि 
बढाउन स्कने अवसिका रूपिा िहेका छन ्।   

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

नाफािूलक प्रदेश व्यापाि ििा सवासलुभ ि समुनक्तम िि आपूमिा व्यवस्िा । 

४.२ लक्ष्य 

नाफािूलक प्रदेश व्यापािबाट आमिाक सिृ् द्धिा योगदान ददने ि आपूमिालाई 
सवासलुभ ि समुनक्तम िि  बनाउने ।  
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४.३ उद्दमेय 

 आधािभिू उपभोगका वस्िहुरू ि िलुनात्िक लाभका मनयाािजन्य वस्ि ु
ििा सेवाको उत्पादन वृ् द्ध गिी व्यापाि बढाउन ु। 

 आपूमिा व्यवस्िालाई सहज, सिल ि सदुृढ बनाई सवासलुभ आपूमिा 
समुनक्तम िि गनुा ।  

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. िलुनात्िक 
लाभका मनयाािजन्य 
वस्ि ुििा सेवाको 
उत्पादन  
वृ्द्ध गिी ब्यापाि 
बढाउने । 

क) उत्पादनिा ्व्वधीकिर् ि उत्पादकत्त्विा वृ्द्ध 
गरिनेछ ।  

ख) कर्ााली ब्रान्डसुँगसुँगै ब्यापाि सम्बद्ध बौ्द्धक सम्पत्ती 
सम्बन्धी अमधकािको संिक्षर् ि प्रवद्धान गरिनछे ।  

ग) उत्पाददि वस्ि ुििा सेवाको बजािीकिर् गरिनेछ । 

२. आवमयक पूवााधाि 
्वकास गिी 
उत्पाददि वस्िहुरू 
बजािसम्ि 
परु् याउने। 

क) स्िानीय उत्पादनको प्रशोधन ि भण्डािर्को लामग 
आवमयक पूवााधािको ्वकास गरिनेछ ।  

ख) स्िानीय उत्पादनहरूको बजाि प्रवाद्धन गरिनछे । 

३. नीमिगि सधुाि  
गने । 

क) सङ् िीय नीमि अनरुूप व्यापाि, वाक्तर्ज्य सम्बन्धी 
नीमि ियाि गरिनेछ ।  

ख) नीमि मनयिको कायाान्वयनलाई प्रभावकािी बनाइनेछ। 

४. आपूमिा प्रर्ाली 
सदुृढ गने । 

क) खाद्या ििा अमिआवमयक वस्िकुो आपूमिा 
समुनक्तम िििाका लामग आपूमिासुँग सम्बद्ध 
मनकायहरूको पनुसंििना गिी सदुृढ गरिनेछ । 

ख) आपूमिाको अनगुिन प्रर्ाली ्वकास गरिनेछ । 

ग) सीिा क्षेत्रिा एकीकृि जाुँि िौकी ििा क्वािेन्टाईन 
सेवाको लामग आवमयक व्यवस्िा गरिनेछ । 

ि) आपिकालीन आपूमिाका लामग स्िानीय भण्डािर् 
क्षििाको मबस्िाि गरिनेछ ।  
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५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

प्रदेशको मनयााि व्यापाििा वृ् द्ध हनुकुा सािै आपूमिा व्यवस्िा सिल, सहज ि सदुृढ 
भएको हनेुछ ।  

७.३ पयाटन ्वकास 

१. पषृ्ठभमूि 

अिलुनीय प्राकृमिक सम्पदा, जै्वक एवि ् वािाविर्ीय ्व्वधिाले भिपिु, प्राग 
ऐमिहामसक संस्कृमि बोकेको ििा धामिाक िहत्त्वका स्िलहरू सिेि िहेको कर्ााली 
प्रदेशिा पयाटन ्वकासको प्रििु सम्भावना िहेको छ । िि िोिै सङ्ख्याको ििेल ु
पयाटन, धामिाक पयाटन ि उच्ि ्हिाली भागिा ्वदेशी नागरिकहरूबाट हनेु पदयात्रा 
ििा िा्ष्ट्रय मनकुञ् जको केही पयाटकीय गमि्वमधिा िात्र प्रदेशको पयाटन खकु्तम्िएको 
छ । धामिाक ििा सांस्कृमिक पयाटन, िनोिञ् जनात्िक पयाटन, कृ्ष पयाटन, पयाा-पयाटन, 
पदयात्रा ििा साहमसक पयाटन प्रदेशको पयाटन ्वकासको प्रिखु सम्भाहक हनु ्। 

त्यसैगिी अनसुन्धानात्िक पयाटनको सम्भावना भएका के्षत्र खासगिी शैव संस्कृमि, 
बोन धिाको खोज, नेपाली भाषाको उत्पक्तत्त लगायि अन्य धेिै सिूदायहरूको िाल-

िलन, िहन-सहन आदद पमन पयाटकीय आकषार्का केन्र हनु सक्ने देक्तखन्छ । 
प्रदेशको प्रिखु पयाटकीय स्िानहरूिा शे-फोक्सनु्डो, क्तशजा उपत्यका, िािा िाल, 
पञ् िकोशी ज्वाला के्षत्र, काुँके्र्वहाि, वलुवलेु िाल, स्याप ुा िाल, कु्पण्डे िाल, दधेु 
दह, मत्रपिुा सनु्दिी िक्तन्दि, िहादेउ ि बाह्रदेउ िइठाका िानहरू, खाप ुानाि, छायाुँनाि, 
िन्दननाि, डडुलु िैत्य, मलिी उपत्यका, उच्ि ्हिाली पदयात्रा (ग्रटे ्हिालयन 
िेल), पिाल  झिना, वमडिामलका, भ्यू दलुा, गवला, जगमिपिु दिबाि के्षत्र, कोट 
गढी, पञ् िदेवल, मसद्धपाइला, गोिािकोट, जाजिुा दह आदद हनु ्।  

2. प्रिखु सिस्या 
पयाटकीय पूवााधािहरूको किी हनु,ु मनयमिि हवाई सेवाको किी िहन,ु पयाटकीय 
गन्िब्यहरूको उक्तिि संिक्षर् ििा प्रवद्धान नहनु,ु िा्ष्ट्रय ििा अन्ििाा्ष्ट्रय स्िििा 
कर्ााली के्षत्रका पयाटकीय गन्िब्यहरूको प्रिाि प्रसाि नहनु ु पयाटन के्षत्रका प्रिखु 
सिस्याहरू हनु ्। 
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३. िनुौिी ििा अवसि 

पयाटकीय गन्िव्यको ्व्वधीकिर् गदै नयाुँ पयाटकीय स्िल ि उपजहरूको प्हिान 
गने, पयाटकीय पूवााधािहरूको ्वकास गिी पयाटन उद्योगलाई प्रदेश ििा सिग्र 
िाष्ट्रको अिािन्त्रको एक प्रिखु आधािको रूपिा स्िा्पि गने, प्हिान भएका 
पयाटकीय गन्िव्यहरूसम्ि पयाटकहरूको सहज पहुुँिको प्रबन्ध मिलाउने, पयाटकहरूको 
स्वास््य ििा व्यक्तिगि सिुक्षाका लामग उक्तिि प्रबन्ध मिलाउने, प्रािीन पिुािाक्तत्त्वक 
सम्पदाहरूको बढ्दो अमिक्रिर् िोक्ने, पयााप् ि पयाटकीय सूिनाको व्यवस्िा गने, 
हवाई सेवालाई िप भिपदो बनाउने, पयाटन के्षत्रिा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धिा 
समुनक्तम िि गने, पयाटकीय पूवााधाि ्वकासिा मनजी के्षत्रको लगानी आक्षाि गने यस 
के्षत्रका िनुौिीहरू हनु ्। 

पयाटकीय के्षत्रहरूको उपयोगका दृ्ष्टकोर्ले प्रयोग नभएको भमूिका (भक्तजानल्याण्ड) 
रूपिा परिक्तिि कर्ाालीिा असङ्ख्य पयाटकीय के्षत्रहरूको अवक्तस्िि िहन,ु नयाुँ-नयाुँ 
पयाटकीय गन्िव्यहरूको प्हिान ििा ्वकास हुुँदै जान,ु ्वश्व सिदुाय साि ुप्राकृमिक 
ििा आध्याक्तत्िक छटायिु पयाटकीय के्षत्रहरूको प्रदेशको रूपिा परिक्तिि हनु,ु यस 
के्षत्रलाई पयाटकीय हबको रूपिा स्िा्पि गना िीनै िहका सिकािबाट प्रािमिकिा 
पाउन,ु पूवााधािहरूको ्वकास िीव्र रूपिा हुुँदै जान,ु हालसम्ि प्रदेशिा ्वमभन् न साि 
प्रकािका पयाटकीय उपजहरूको प्हिान हनु,ु मनजी क्षेत्रको लगानी वृ् द्ध हनु ुअवसिका 
रूपिा िहेका छन ्।  

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

संसािको गन्िव्य नेपाल ि नेपालको गन्िव्य कर्ााली । 

४.२ लक्ष्य 

गरु्स्ििीय पयाटन पूवााधाि ि सेवाको मबस्िाि गिी यस के्षत्रलाई आमिाक 
उन्नमिको एक प्रिखु आधािका रूपिा ्वकास गने। 

४.३ उद्दमेय 

 आन्िरिक ििा बाह् य कर्ााली पयाटकीय स्का टको ्वकास गनुा । 

 कर्ााली प्रदेशलाई सिुक्तक्षि, गरु्स्ििीय ि आकषाक पयाटनिैत्री केन्रको 
रूपिा ्वकास गनुा । 
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 पयाटकीय के्षत्रलाई कर्ााली प्रदेशको अिािन्त्रको एक प्रिखु आधािको 
रूपिा ्वकास गनुा । 

4.४ िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. कर्ााली प्रदेशलाई 
सिुक्तक्षि ि आकषाक 
पयाटकीय 
गन्िव्यको रूपिा 
्वकास गने । 

क) पयाटन प्रवद्धानका लामग गरुुयोजना मनिाार् गिी लाग ु
गरिनेछ ।  

ख) देशव्यापी रूपिा ििा अन्ििाा्ष्ट्रय जगििा सिेि 
पयाटकीय उत्पादनहरूको प्रिाि प्रसाि गरिनछे । 

ग) गिी छल्न ेपयाटकलाई ध्यानिा िाखी पहाडी शीिल 
आिाि क्षेत्र लगायि िानव मनमिाि पयाटकीय 
संििना ्वकास  गरिनछे । 

२. गरु्स्ििीय 
पयाटकीय सेवा 
सु् वधाको मबस्िाि 
गिी पयाटकको 
बसाइ लम्ब्याउन।े 

क) पयाटकीय सेवाका लामग पूवााधािको मनिाार् ििा 
सदुृढीकिर् गरिनेछ ।  

ख) पयाटकीय उपजलाई स्िानीय स्िििा लाभ मलन 
सक्ने गिी मबस्िाि ि ्व्वधीकिर् गरिनेछ ।  

ग) िनोिञ् जनात्िक ििा साहमसक पयाटनको ्वकास 
गरिनेछ । 

३. सनुौलो मत्रभजु ि 
सनुौलो मसक्रीको 
अवधािर्ा अनरुूप 
पयाटन पूवााधािको 
्वकास ि मबस्िाि 
गने ।  

क) प्रदेश िाजधानीदेक्तख भेिी करिडोि हदैु श-े

फोक्सणु्डोसम्ि, कर्ााली करिडोि हुुँदै िािा, जमु्ला 
ििा िानसिोवि कैलाशसम्ि जाने ि ग्रटे ्हिालयन 
िेलको कर्ााली खण्डको पयाटकीय पूवााधािको 
्वकास गरिनेछ।  

ख) वीिेन्रनगि सखेुिदेक्तख ्हल्सा हुुँदै कैलाश 
िानसिोवि के्षत्र जाने पयाटकीय  पूवााधाि ्वकास 
गरिनेछ  ।  

ग) प्रदेशका िखु्य पयाटकीय ्वन्दकुा रूपिा ि यससुँग 
जोमडएका ्वमभन् न क्तजल्लाका पयाटकीय स्िलहरूलाई 
उपकेन्रका रूपिा ्वकास गिी बजािीकिर् गरिनेछ।  

ि) पयाटकीय स्िलहरूको ददगो व्यवस्िापनिा जोड 
ददइनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

४. धामिाक पयाटनको 
मबस्िाि गने।  

क) प्रदेशिा िहेका धामिाक शक्ति पीठहरूलाई जोड्न े
गिी क्तशवपि ि बदु्ध धिासुँग सम्बक्तन्धि 
सम्पदाहरूलाई जोड्नेगिी बौद्धपिको ्वकास 
गरिनेछ ।   

ख) पयाटकीय िहत्त्वका स्िानीय धामिाक स्िलहरूको 
प्हिान गिी ्वकास गरिनछे ।  

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

प्रदेशको पयाटकीय पूवााधािहरूको पयााप् ि ्वकास भई पयाटक आवागिन सङ्ख्यािा 
उल्लेख्य वृ् द्ध भएको हनेुछ । अिािन्त्रिा पयाटन के्षत्रले परु् याउने योगदानिा 
उल्लेख्य वृ् द्ध भएको हनेुछ ।  

७.४ मनजी के्षत्र 

१. पषृ्ठभमूि 

देशको आमिाक ्वकासिा मनजी के्षत्रको अहि ् भमूिका िहुँदै आएको छ । पन्रौँ 
योजनाले ५८ प्रमिशिभन्दा बढी लगानी मनजी के्षत्रबाटै हनेु अनिुान गिेको छ  भने 
कर्ााली प्रदेशको प्रस्ििु प्रिि पञ्चवषीय योजनािा ४२.६ प्रमिशि लगानी मनजी 
के्षत्रबाट हनेु प्रके्षपर् गरिएको छ । िसिा यहाुँ पमन मनजी के्षत्रलाई प्रदेश ्वकासको 
एक प्रिखु सम्वाहकको रूपिा स्िान ददइएको छ । यस प्रदेशको पूवााधाि ्वकासको 
अवस्िा सन्िोषजनक नभएको हुुँदा यहाुँ बाह्य मनजी के्षत्रको लगानी आवमयक िात्रािा 
मभमत्रन स्किहेको छैन । आन्िरिक ्वद्यिु उत्पादनिा वृ् द्ध गनुाका सािै िप 
आवमयक पूवााधािहरूको ्वकास गना स्कएिा प्रदेशको आमिाक ्वकासिा मनजी 
के्षत्रको सहभामगिा उत्साहप्रद रूपिा बढ्न जानेछ । प्रदेशको िीव्र ्वकासको लक्ष्य 
हाुँमसल गना ि आन्िरिक ििा वाह् य मनजी के्षत्रको लगानी मभत्र्याउनका लामग उत्प्रिेक 
वािाविर् मनिाार् गनुापने हनु्छ । यसका लामग प्रदेशले सु् वधा ििा सहमुलयिका 
प्याकेज स्हिका नीमि ििा काननुहरूको मनिाार् गिी मनजी के्षत्रको ्वम वास हामसल 
गनुापने देक्तखएको छ । 
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2. प्रिखु सिस्या 

प्रदेशको मनजी के्षत्र सम्बन्धी नीमि ििा काननु िजुािा भई नसक्नाले बाह् य मनजी 
के्षत्रलाई आक्षाि गने वािाविर् ियाि नहनु,ु आन्िरिक मनजी के्षत्रको प्रमिस्पधी 
क्षििाको ्वकास भई नसक्न,ु प्रदेशिा मनजी के्षत्रको लगानीका लामग आवमयक 
पूवााधािहरूको किी हनु,ु आन्िरिक बजाि सानो हनु ु ििा बाह् य बजािको पहुुँििा 
किी हनु,ु आवमयक दक्ष जनशक्तिको आपूमिािा किी हनु ुयस प्रदेशको मनजी के्षत्रसुँग 
सम्बक्तन्धि प्रिखु सिस्याहरू हनु ्।  

३.  िनुौिी ििा अवसि 

आवमयक नीमि ििा काननुहरू िजुािा ििा भौमिक पूवााधािहरूको ्वकास गिी 
लगानीिैत्री वािाविर् बनाउन,ु प्रदेश मभत्रका मनजी के्षत्रको प्रमिस्पधी क्षििा बढाउन,ु 

मनजी के्षत्रको लगानीलाई उत्पादनिूलक उद्योग िफा  केक्तन्रि गनुा ििा बाह् य मनजी 
के्षत्रको लगानी मभत्र्याउन ुिनुौमिपूर्ा िहेका छन ्।  

प्रदेशिा पूवााधािको ्वकास प्हलो प्रािमिकिािा िहन,ु लगानीिैत्री नीमि ििा काननु 
मनिाार्िा प्रदेश सिकाि प्रमिवद्ध िहन,ु िाजनैमिक क्तस्िििा िहन,ु प्रदेशिा जल्वद्यिु, 
खानीजन्य, जडीबटुी ििा पयाटनिा मनजी के्षत्रको लगानीको अपाि सम्भावनाहरू िहन ु
प्रिखु अवसिहरू हनु ्।  

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

मनजी क्षेत्रको प्रवद्धान, प्रदेश सिृ् द्धको आधाि । 

४.२  लक्ष्य 

प्रदेशिा लगानीिैत्री वािाविर् बनाई स्वदेशी ििा ्वदेशी मनजी के्षत्रलाई 
आक्षाि गने । 

४.३  उद्दमेय 

 मनजी के्षत्रिखुी नीमि ििा काननुको मनिाार् गनुा, 
 पूवााधािहरूको रिु ्वकास गिी मनजी के्षत्रको लगानीका लामग सहज 

वािाविर् बनाउन,ु 
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 मनजी के्षत्रको प्रमिस्पधी क्षििा अमभवृ् द्धका लामग ्वशेष सहमुलयि 
प्रदान गनुा, 

4.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. मनजी के्षत्रिखुी नीमि 
ििा काननु बनाई 
मनजी क्षेत्रको ्वश्वास 
हाुँमसल गने । 

क) प्रदेशको औद्योमगक ििा पूवााधाि ्वकासिा सिेि 
मनजी क्षते्रलाई आक्षाि गने गिी नीमि ििा 
काननुको िजुािा गरिनछे ।  

ख) वाह् य ठूला लगानीकिााहरूलाई प्रदेशिा लगानी 
गना उत्प्ररेिि गरिनेछ ।  

२. मनजी क्षेत्रलाई 
ध्यानिा िाखी 
आवमयक पूवााधािको 
्वकास ििा 
व्यवस्िा गने ।  

क) प्रदेशिा सडक, ्वद्यिु, औद्योमगक क्षेत्रहरूको 
मबस्िाि लगायिका मनजी क्षते्रको लगानीका लामग 
आवमयक पने पूवााधािहरूको मछटो ्वकास 
गरिनेछ ।  

ख) उद्योग स्िापनाका लामग आवमयक जग्गाको 
व्यवस्िा मिलाइनछे।  

ग) उद्योगको लामग िा्हने दक्ष जनशक्तिको लामग 
िामलि कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनेछन ्।  

३. आन्िरिक मनजी 
क्षेत्रको क्षििा 
्वकासका 
कायाक्रिहरू 
सञ् िालन गने ।  

क) प्रदेश मभत्रका मनजी क्षेत्रको क्षििा ्वकासका 
आवमयकिाहरू प्हिान गिी सो आवमयकिा 
परिपूमिा गने कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनेछन ्। 

ख) सावाजमनक क्षेत्र, सहकािी क्षेत्र एवि ् सािदुा्यक 
के्षत्रसुँFग मनजी के्षत्रको सहकाया हनुे व्यवस्िा 
मिलाइनेछ । 

ग) मनजी क्षेत्रलाई आवमयक पने पुुँजी ि प्र्वमधका 
लामग िा्ष्ट्रय ििा अन्ििाा्ष्ट्रय ्वत्तीय 
मनकायहरूसुँग सिन्वय गरिनछे ।   

४. बहृि आयोजनाहरूिा 
अन्ििाा्ष्ट्रय लगानी 
मभत्र्याउन ्वशेष 
पहल गने ।  

क) ्वकासका साझेदािहरू ििा गैि आवासीय 
नेपालीहरूसुँगको सहकायािा प्रदेशिा लगानी 
सम्िेलनको आयोजना गिी वृहि आयोजनाहरूका 
लामग अन्ििाा्ष्ट्रय मनजी क्षते्रको लगानी मभत्र्याउन 
्वशेष पहल गरिनछे ।  
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५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

मनजी के्षत्रसुँग सम्बक्तन्धि प्रदेशको नीमि ििा काननु िजुािा भई लगानी मभत्र्याउने 
वािाविर् ियाि भएको हनेुछ । प्रदेशको मनजी के्षत्रको क्षििा अमभवृ् द्धका 
कायाक्रिहरू सञ् िालन भएको हनेुछ । सावाजमनक के्षत्र, मनजी के्षत्र, सहकािी के्षत्र 
ििा सािदुा्यक के्षत्रसुँगको सहकायािा प्रदेशिा पूवााधाि ्वकास, औद्योमगक ्वकास, 

कृ्ष, पयाटन ििा सेवा के्षत्रिा लगानी अमभवृ् द्ध भएको हनेुछ । ्वकासका 
साझेदािहरू ििा गैि आवासीय नेपालीहरूसुँगको सहकायािा लगानी सम्िेलनको 
आयोजना भई बहृि आयोजनाहरूिा वैदेक्तशक लगानी अमभवृ् द्ध भएको हनेुछ ।  

७.५ सहकािी के्षत्र  

1. पषृ्ठभमूि 
सं्वधानिा सहकािी के्षत्रलाई अिािन्त्रका िीन खम्बा िध्ये एक िामनएको छ । 
सहकािी के्षत्रले छरिएि िहेको श्रि, सीप, प्र्वमध ि पुुँजीलाई एकमत्रि गिी उत्पादन ि 
उत्पादकत्त्व वृ् द्ध िाफा ि िोजगािी मसजाना गिी प्रदेशको सिग्र आमिाक ्वकासिा 
योगदान गना सक्दछ। हाल प्रदेशिा 321 ि स्िानीय िहहरूिा 2100 सहकािी 
संस्िाहरू आवद्ध िहेका छन ्। सहकािी संस्िाहरूको प्रभावकािी परििालन िाफा ि 
सीिान्िकृि सिदुायको सशिीकिर्, ्वत्तीय पहुुँििा वृ् द्ध, उद्यिशीलिाको ्वकासका 
सािै गरिबी मनवािर्िा पमन ठोस योगदान पगु्न जाने देक्तखन्छ । िसिा यस योजनाले 
प्रदेशको सािाक्तजक आमिाक ्वकासिा सहकािी के्षत्रको सम्भावनाहरूको उच्ििि 
उपयोगिा जोड ददएको छ । 

2. प्रिखु सिस्या 
प्रदेशिा अपेक्तक्षि रूपिा सहकािी क्तशक्षा ि िेिनाको मबस्िाि हनु नसक्न,ु कमिपय 
सहकािी संस्िाहरूले सहकािीको िूल्य िान्यिा, मसद्धान्ि प्रभावकािी रूपिा अनसुिर् 
गना नसकेको देक्तखन,ु सहकािी संस्िा व्यावसा्यक, उत्पादनिूलक ि िोजगािीिूलक 
भन्दा बिि ििा ऋर्को कािोवाििा िात्र केक्तन्रि हनु ुिखु्य सिस्याहरू हनु ्।  

3. िनुौिी ििा अवसि 

सहकािी िूल्य िान्यिा, मसद्धान्ि अनरुूपको सहकािी संस्िाको सञ् िालन गनुा, 
सहकािीलाई ्वपन्न ििा न्यून आय भएका वगािा मबस्िाि गनुा, सहकािी सम्बन्धी ऐन, 
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काननुको प्रभावकािी कायाान्वयन गनुा, आमिाक रूपिा ्वपन्न ििा सीिान्िकृि वगािा 
सहकािीको सेवा मबस्िाि गनुा, सहकािी के्षत्रलाई सािाक्तजक सिुक्षाको आधािको रूपिा 
स्िा्पि गनुा यसका िनुौिीहरू हनु ्। 

सहकािीलाई िा्ष्ट्रय अिािन्त्रको एक बमलयो आधािको रूपिा मलइन,ु सहकािीलाई 
स्वायत्त रूपिा काि गना सक्ने अमधकाि िाज्यले प्रदान गनुा, कृ्ष उत्पादनका िूल्य 
शङृ् खलािा सहकािी संस्िाहरूलाई आवद्ध गदै लैजाने सम्भावना िहन,ु सहकािी 
आन्दोलनिा ि्हला ििा ्वपन्न वगाको पहुुँि स्िा्पि हनेु खालका कायाक्रिहरू 
सञ् िालन हनु ुयसका अवसिहरू हनु ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

4.1 सोि 

आमिाक सिनु्नमिका लामग ददगो सहकािी ्वकास। 

4.2 लक्ष्य 

छरिएि िहेको स्िानीय श्रि, सीप, स्रोि ि पुुँजीको अमधकिि ् परििालनद्बािा 
सहकािीलाई अिािन्त्रको एक सबल खम्बाको रूपिा ्वकास गिी प्रदेशको 
आमिाक ि सािाक्तजक ्वकासिा योगदान परु् याउने । 

4.3 उद्दमेय 

 सहकािी िाफा ि िोजगािी मसजाना ििा गरिबी मनवािर् गनुा । 

 सहकािी संस्िा िाफा ि स्िानीय उत्पादनलाई ्व्वधीकिर्, बजािीकिर् 
गिी आमिाक आत्िमनभाििा कायि गनुा । 

4.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

1. सहकािी क्तशक्षा ि 
सूिनाको िाध्यिबाट 
सहकािीको संस्िागि 
्वकासका लामग 
क्षििा अमभवृ्द्ध  
गने । 

क) सहकािीको िूल्य, िान्यिा ि मसद्धान्िको पालना 
गने व्यवस्िालाई कायाान्वयन गना सहकािी 
संस्िाहरूलाई उत्प्ररेिि गरिनछे । 

ख) सहकािी क्तशक्षा ि सूिनालाई व्यापक ि प्रभावकािी 
बनाइ संस्िाको व्यवस्िापन क्षििा, सदस्य एवि ्
सञ् िालकहरूलाई सक्षि ि योग्य बनाईनछे। 
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िर्नीमि कायानीमि 

ग) आि सञ् िािका िाध्यिहरूवाट सहकािी सम्बन्धी 
जनिेिनािूलक सािग्री प्रिाि-प्रसाि गरिनेछ । 

ि) सहकािी क्तशक्षालाई ्वद्यालयका पाठ्यक्रििा 
सिावेश गने व्यवस्िा मिलाई सहकािीको लामग 
आवमयक पने दक्ष जनशक्ति ियाि गरिनछे । 

ङ) प्रदेशस्िि ि स्िानीय िहिा सहकािी सूिना केन्र 
स्िापना गिी सहकािी सम्बन्धी सूिना सम्प्रषेर् 
कायालाई प्रभावकािी बनाइनछे। 

2. आि नागरिकहरूको 
जीवनस्िििा सधुाि 
ल्याउन सहकािीको 
पहुुँि अमभवृ्द्ध  
गने । 

क) ि्हला, गिीब ििा ्वपन्न वगा, अपाङ्ग, 
सीिान्िकृि, भमूिहीन ििा पमछपिेका वगाहरूलाई 
सहकािी संस्िािा आवद्ध गिाई सहकािी िमु्िी 
कोष िाफा ि उनीहरूको आमिाक ि सािाक्तजक स्िि 
सधुाि गरिनेछ । 

ख) लक्तक्षि वगाहरूलाई ्वशषे प्रािमिकिा ददई 
सहकािी िाफा ि उद्यि ििा उद्योग प्रवद्धान गना  
व्यावसा्यक ििा सीपिूलक िामलि प्रदान गने 
व्यवस्िा मिलाइनछे। 

ग) भमूिहीन ििा साना ्कसानहरूलाई सहकािी खेिी 
गना उपयोगिा नआएका सिकािी ििा सावाजमनक 
जग्गा मलजिा उपलब्ध गिाउन े व्यवस्िा 
मिलाईनछे। 

३. सवै प्रकािका 
व्यवसायीहरूलाई 
सहकािीिा आवद्ध 
गिी यस क्षेत्रलाई 
गरु्स्ििीय, प्रमिस्पधी 
एवि ्प्रभावकािी 
बनाउने । 

क) सहकािीलाई उद्यिशीलिा ्वकास ि नवप्रविानको 
सम्वाहकको रूपिा स्िा्पि गरिनेछ ।  

ख) मनजी, सावाजमनक ि सहकािी क्षेत्र बीि 
अन्ििसम्बन्ध ्वकास गदै साझेदािी उद्योग, 
व्यवसायको सञ् िालन गने प्रारूप ियाि गरिनछे।   

ग) कृ्ष के्षत्रको आधमुनकीकिर् ि व्यवसायीकिर्का 
लामग सहकािी संस्िाहरूलाई प्रोत्साहन स्हि 
परििालन गरिनेछ ।  

ि) सहकािी के्षत्रको ्वकासका लामग न्यून हनुे प ुुँजी 
परिपूमिा गना आवमयक सिन्वय गरिनछे ।  
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िर्नीमि कायानीमि 

ङ) सहकािी संस्िाहरूको उत्पादनलाई बजािीकिर् 
गना प्रदेश सिकाि, स्िानीय िह ि मनजी क्षेत्र 
सिेिको साझेदािीिा आवमयक पूवााधािको मनिाार् 
ि सञ् िालन गरिनछे ।  

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

यस प्रदेशका सवै सहकािी संस्िाहरू आफ्नो िूल्य, िान्यिा, मसद्धान्ि अनरुूप 
सञ् िालन भएका हनेुछन ्। प्रदेशिा सहकािी संस्िाहरूको सङ्ख्यािा उल्लेख्य वृ् द्ध 
भएको हनेुछ । सिग्र अिािन्त्रिा सहकािी के्षत्रले परु् याउने योगदानिा वृ् द्ध भएको 
हनेुछ । 
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आमिाक के्षत्रका कायाक्रिहरू 

७.१ कृ्ष ििा प्राकृमिक स्रोि व्यवस्िापन 

७.१.१ प्राङ्गारिक ििा व्यावसा्यक कृ्ष    

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ स्रोि केन्रको स्िापना ि 
सदुृढीकिर् 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५० किोड अन्ििाा्ष्ट्रय िापदण्ड स्हिको प्रदेशस्ििीय सिकािी एकीकृि कृ्ष 
फिा ििा क्तजल्लास्िििा सिूह, सहकािी ििा मनजी साझेदािीिा 
क्तजल्ला ्वशषे सम्भाव्यिाको आधाििा कृ्ष स्रोि केन्र स्िापना भई 
सञ् िालनिा आएको हनुेछ ।  

२ साना ििा िझौला मसुँिाइ 
कायाक्रि  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१.५ अबा स्िानीय िहसुँगको सहकाया ि सहजीकिर्िा २५ हेक्टिदेक्तख १०० 
हेक्टिसम्िका साना ििा िझौला मसुँिाइ आयोजना सञ् िालन भई 
उत्पादन ििा उत्पादकत्व वृ् द्ध भएको हनुेछ । 

३ प्रा्वमधक सेवा प्रवाह 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१५ किोड एक वडा एक कृ्ष प्रा्वमधक, मनजी प्रा्वमधक सेवा प्रदायक ििा 
सिकािी मनकायका प्रा्वमधकबाट गरु्स्ििीय सेवा प्रवाह भई निूना 
कृ्ष फिाको स्िापना ििा सञ् िालन भएको हनुेछ । 

४ भौिि प्रर्ाली िाफा ि 
कृ्ष सेवा प्रवाह कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

६० किोड भौिि प्रर्ाली िाफा ि साना ििा ्वपन्न वगाका कृषकहरूलाई 
उत्पादन सािग्री ििा प्रा्वमधक सेवा प्रदान भएको हनुछे । 

५ व्यावसा्यक उत्पादनका 
लामग सहमुलयि ऋर् ि 
व्याज अनदुान 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ अबा आयआजानका लामग गरिब ्कसानहरूलाई सहमुलयि ऋर् ि िध्यि ििा 
ठूला व्यावसा्यक उत्पादनका लामग व्याज अनदुान कायाक्रि कायाान्वयन 
भई सञ् िालनिा आएका कृ्ष व्यवसायहरूको मबिा भएको हनेुछ । 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

६ कृ्ष व्यवसाय जोक्तखि 
न्यूनीकिर् कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५० किोड प्राकृमिक प्रकोप, आकक्तस्िक िोग ्किा ि बजाि िूल्यको 
उिाििढावको कािर् न्यूनिि लागि िूल्य पमन प्राप् ि नहनुे जस्िा 
कृ्ष के्षत्रिा हनुे जोक्तखिलाई बाली मबिा, ्वपद् व्यवस्िापन ििा 
िाहि कायाक्रि ि न्यूनिि ्सििान िूल्यबाट कृ्ष व्यवसाय जोक्तखि 
न्यूनीकिर् भएको हनुेछ । 

७ बाली उत्पादन प्रोत्साहन 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

२५ किोड मनक्तिि िापदण्डका आधाििा व्यक्तिगि, सािू्हक/सहकािी, 
कबमुलयिी, किाि खेिी ििा िक्लावन्दी िाफा ि उत्पादन गने 
कृषक, सिूह, सहकािी ि मनजी फिाका उत्पादन किाालाई प्रोत्साहन 
उपलब् ध गिाई व्यावसा्यक कृ्ष फिाहरूको सङ्ख्यािा वृ्द्ध भई 
उत्पादन वृ्द्ध भएको हनुछे ।  

८ प्राङ्गारिक कृ्ष उत्पादन 
केक्तन्रि  ्वशषे कायाक्रि  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५० किोड प्राङ्गारिक कृ्ष प्रवाद्धनको लामग प्राङ्गारिक कृ्ष के्षत्रको वगीकिर्, 
प्राङ्गारिक निूना गाउुँ ि सािू्हक/सहकािी खेिी क्तस्कि कायाक्रि 
सञ् िालन भई उत्पाददि कृ्ष वस्िहुरूको प्रिार्ीकिर् स्हि 
बजािीकिर् भएको हनुेछ । 

९ ्कसान सम्िान कायाक्रि २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

२० किोड कृ्ष पेशालाई ियााददि ि सम्िामनि बनाउन उत्कृष्ट कृषक, कृ्ष 
सिूह ि सहकािीलाई पिुस्कृि गदै कृ्षिा संलग्न सिदुायको 
मबिािा आधारिि पेन्सन कायाक्रिको शरुुवाि भएको हनुेछ । 

१० लागि साझेदािीिा कृ्षिा 
आधारिि उद्योगहरू 
स्िापनाका लामग  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

२ अबा लागि साझेदािीको आधाििा मनजी फिा, कम्पनी, सहकािी ििा 
सिूह िाफा ि जै्वक ्वषादी ििा प्राङ्गारिक िल, कृ्ष औजाि, मबउ 
प्रशोधन, कृ्षिा आधारिि प्रशोधन उद्योग लगायिका अन्य कृ्षजन्य 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

सहजीकिर् कायाक्रि उद्योगहरू स्िापना भई वस्ि ु ििा सेवा सहमुलयि दििा उपलब्ध 
भएको हनुेछ । 

११ कृ्ष उत्पादनहरूको 
बजािीकिर् ििा मनयााि 
प्रवद्धान कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ अबा मनयााियोग्य बालीहरू (अदवुा¸ बेसाि, मसिी, स्याउ, सनु्िला, िह 
आदद) को मिसन कायाक्रि िाफा ि हिेक क्तजल्लािा िोक बजाि/ 
स्कमलन केन्रको स्िापना गिी कृ्ष वस्िहुरूको ्व्वधीकिर्, 
ब्राक्तन्डङ, प्याकेक्तजङ ि लेवमलङ गिी बजािीकिर् भएको हनुेछ। 

१२ पकेट प्याकेज कायाक्रि २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

२ अबा व्यावसा्यक कृ्ष उत्पादनको लामग एक-एक पकेट, एक सहकािी-
एक निूना कृ्ष व्यवसाय ि एक पामलका एक कृ्षजन्य उद्योग 
स्िापना भई सञ् िालन भएको हनुेछ।  

१३ साना, िझौला ििा ठूला 
क्तशि भण्डाि गहृको मनिाार् 
ििा सञ् िालन कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ अबा व्यावसा्यक कृ्षजन्य वस्िहुरूको िूल्य अमभवृ्द्धको लामग सगुि 
स्िानिा साना, िझौला ििा ठूला क्तशि भण्डाि गहृ ि दगुाि के्षत्रहरूिा 
सेलािस्टोि/क्तजिो इनजी स्टोि मनिाार् ििा सञ् िालन भएको हनुछे । 

१४ िैिाने प्रजामिका कृ्ष 
बालीहरूको उत्पादन 
प्रबद्धान  कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५० किोड िैिाने बालीहरूको अनसुन्धान ि उत्पादनिा प्रोत्साहन / सहमुलयि 
प्रदान गदै पकेट ििा ब्लकहरूिा मिसन कायाक्रि सञ् िालन गिी 
उत्पाददि वस्िहुरूको ्व्वधीकिर्, प्रशोधन, लेवमलङ ििा 
कर्ाालीको नािबाट ब्राक्तन्डङ गिी बजािीकिर् भएको हनुेछ । 

१५ ्वषादी पिीक्षर् 
प्रयोगशाला स्िापना ििा 
सञ् िालन 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

२५ किोड एकीकृि कृ्ष प्रयोगशाला सखेुि ि प्रदेशको िखु्य नाका ्हल्सा, हिे, 
कपिुकोट ि वीिेन्रनगििा रिु ्वषादी पिीक्षर् प्रयोगशाला स्िापना 
गिी ्वषादीको पिीक्षर्, उत्पादन ििा मबक्री ्वििर्िा मनयिन 
भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१६ प्राङ्गारिक कृ्ष अनसुन्धान 
केन्र स्िापना  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१५ किोड प्रदेशस्ििीय प्राङ्गारिक कृ्ष अनसुन्धान केन्र स्िापना भइा  प्र्वमध 
मबस्िाि भएको हनुेछ । 

१७ प्राङ्गारिक िल ििा जै्वक 
्वषादी उत्पादन कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

1 अबा प्रदेश िाजधानी ििा सबै क्तजल्लाहरूिा प्राङ्गारिक िल ििा जै्वक 
्वषादी उत्पादन केन्रको स्िापना भएको हनुेछ ।  

१८ कृ्ष उत्पादन प्याकेक्तजङ्ग 
पाका  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

1 अबा मनजी के्षत्रसुँगको सहकायािा िखु्य उत्पादन केन्र लक्तक्षि गिी कृ्ष 
उत्पादनको ग्रमेडङ्ग¸ लेबमलङ ि प्याकेक्तजङ्ग लगायिका सु् वधा भएको 
पाका  मनिाार् भएको हनुेछ । 

७.१.२ पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी पालन   

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ पशपुन्छी ििा ित्स्य 
्वकास स्रोि केन्रको 
स्िापना 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ अबा अन्ििाा्ष्ट्रय िापदण्ड अनसुाि प्रदेशस्ििीय एकीकृि पशपुन्छी, ित्स्य 
ििा िाुँस उत्पादनको सिकािी फािाको स्िापना  हनु े ि सबै 
क्तजल्लाहरूिा सहकािी, मनजी, स्िानीय िहसुँगको साझेदािीिा एक-एक 
वटा स्रोि केन्रहरूको स्िापना भएको हनुछे । 

२ प्रा्वमधक सेवा, पश ु
्वकास  ििा ित्स्य 
्वकास कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

1 अबा सिकािी ििा मनजी प्रा्वमधक सेवा प्रदायकको क्षििा अमभवृ्द्ध, एक 
वडा-एक प्रा्वमधक सेवा व्यवस्िापन, एक वडा-एक पशपुन्छी पालन 
निूना फािा स्िापना, भौिि प्रर्ाली िाफा ि साना ििा ्वपन्न वगाका 
कृषकहरूलाई पशजुन्य उत्पादन सािग्री ििा प्रा्वमधक सेवा प्रदान ि 
पशपुन्छी मबिाका लामग आवमयक सहजीकिर् भएको हनुेछ ।  
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

३ नश्ल सधुाि कायाक्रि २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

२५ किोड सखेुििा ििल नाइिोजन प्लान्ट स्िापना भई क्तजल्लाक्तस्िि कायाालय, 
स्िानीय िह, मनजी पािाभेटहरूद्धािा कृमत्रि गभााधान सेवा सञ् िालन 
भई पश ुनम ल सधुाि भएको हनुेछ ।  

४ व्यावसा्यक उत्पादनका 
लामग सहमुलयि ऋर् ि 
व्याज अनदुान 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ अबा आयआजानका लामग गरिब ्कसानहरूलाई सहमुलयि ऋर् ि िध्यि 
ििा ठूला व्यावसा्यक उत्पादनका लामग व्याज अनदुान कायाक्रि 
कायाान्वयन भएको हनुेछ । 

५ पश ुस्वास््य सेवा 
कायाक्रि  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

2 अबा प्रदेशस्ििीय रिफिल भेटनिी अस्पिाल स्िापना ििा सञ् िालन, 
क्तजल्लाक्तस्िि कायाालयिा पशपुन्छी उपिाि ििा आधािभिू 
प्रयोगशाला सेवा सञ् िालन, स्िानीय िहसुँगको सिन्वयिा पश ुखोप 
सेवा सञ् िालन, पशपुन्छीिा हनुे िहािािी पशपंुक्षी िोग िोकिाि, 
मनयन्त्रर् ििा उपिाि, जनुोटीक िोग सिेिना कायाक्रि सञ् िालन 
भई पश ु स्वास््य प्रिार्ीकिर् मनयिन कायाक्रि सञ् िालन भएको 
हनुेछ। 

६ कृषकलाई सम्िान, 
ियााददि व्यवसाय ि 
सािाक्तजक सिुक्षा 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ अबा गरु्स्ििीय उत्पादनिा पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी पालक ्कसानको 
सम्िान, पेशािा ियााददि, ्वपििा िाहि ि मबिािा आधारिि कृषक 
पेन्सन ििा प्रोत्साहन भएको हनुेछ ।  

७ प्राङ्गारिक पशपुन्छी, 
ित्स्य  ििा िह 
उत्पादन कायाक्रि  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ अबा प्राङ्गारिक ्वमधबाट पशपुन्छीजन्य पदािा, ित्स्य  ििा िह उत्पादन 
काया प्रािम्भ भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

८ पशपुन्छीिा आधारिि 
उद्योग स्िापना ि मनयााि 
प्रवाद्धन कायाक्रि  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

3 अबा मनजी के्षत्रको साझेदािी ि लगानीिा दधु उत्पादन स्कमलन/ 
क्तिस्यान/प्रशोधन उद्योग स्िापना, क्तिज/ पमनि/आइस्क्रि/ 
घ्यू/पक्तस्िना/ऊन प्रशोधन/दाना/साइलेज/पाउडिदधु/अण्डा/ 
िास/ुह् याििी/वधस्िल/वधशाला/सकुुटी/ हाडछाला लगायिका 
उद्योग स्िापना ििा मनयााि प्रवाद्धन भएको हनुेछ । 

९ पशपुन्छीजन्य, ित्स्य 
ििा िह उत्पादनको 
बजािीकिर् 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ अबा हावापानी सहुाउुँदो उत्पादन, उत्पाददि वस्िकुो स्कमलन ि 
हाटबजािको व्यवस्िा गिी बजािीकिर् भएको हनुेछ ।  

१० पशपुन्छीिा प्रयोग हनुे 
जै्वक ्वषादीहरूको 
प्हिान ििा प्रवद्धान 
कायाक्रि  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

२० किोड पशपुन्छीजन्य पदािािा एन्टीबायो्टक्स अवशेष पिीक्षर् भई 
पशपुन्छी दानाको गरु्स्िि मनयिन कायाक्रि सञ् िालन भएको 
हनुेछ। 

११ एकीकृि पशपुन्छी ििा 
ित्स्य अनसुन्धान 
केन्रको स्िापना 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ अबा नेपाल कृ्ष अनसुन्धान परिषद्सुँगको सिन्वयिा एकीकृि अगाामनक 
पशपुन्छी ििा ित्स्य अनसुन्धान केन्रको स्िापना ि सञ् िालन 
भएको हनुेछ । 

१२ िौिी पालन ििा िह 
उत्पादन ्वशेष कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ अबा वन िौिीको संिक्षर्¸ प्रवद्धान ििा िह स्कमलन ि िि िौिीको 
व्यवसायीकिर् एवं बजािीकिर् भएको हनुेछ ।   
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७.१.३ खाद्य सिुक्षा ििा पोषर् 

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ नीमि ििा योजना 
िजुािा 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

– खाद्य सिुक्षा, पोषर् ििा खाद्य सम्प्रभिूा सम्बन्धी नीमि, ऐन ि मनयि ियाि 
भई कायाान्वयन भएको हनुछे । 

२ खाद्य ििा पोषर् सिुक्षा 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१५ किोड सङ् ि ि स्िानीय िहसुँगको सिन्वयिा खाद्य सिुक्षाको जोक्तखििा िहेका क्षेत्र, 

सिदुाय/वगाको प्हिान गिी ि्यिा आधारिि खाद्य ििा पोषर् सहायिा 
परििय-पत्र जािी भएको हनुछे । 

३ बहकेु्षत्रीय पोषर् 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
२५ किोड सबै स्िानीय िहिा बहकेु्षत्रीय पोषर् कायाक्रि सञ् िालन गिी पोषर्यिु 

खान्पनिा सधुाि भई योजनािा ्व्वधीकिर् भएको हनुछे । 

4 खाद्य संकट सािना 
गना उत्पादन ्वकास 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ अवा खाद्य सिुक्षाको जोक्तखििा िहेका लक्तक्षि ििधिुीहरूलाई लक्तक्षि वगा ्वशषे 

कायाक्रि, ्कसान सिकाि हािेिालो कायाक्रि ि किाि,  कबमुलयिी, 
िक्लाबन्दी ििा सािू्हक खेिी कायाक्रि सञ् िालन भई खाद्य सिुक्षािा टेवा 
पगेुको हनुेछ ।  

5 आपिकालीन खाद्य 
भण्डािर् 

 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
७९ किोड प्रदेश स्ििीय खाद्य सिुक्षा प्रमिकाया योजना ियाि भई सबै स्िानीय िहरूिा 

कृ्ष उत्पादनलाई स्कमलन, आपिकालीन भण्डािर् ि ्वििर् गने व्यवस्िा 
भएको हनुेछ ।  
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७.१.४ भमूि व्यवस्िापन   

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ भ-ूउपयोग नीमि ििा 
गरुुयोजना िजुािा 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

३ किोड प्रदेशको भ-ूउपयोग सम्बन्धी नीमि ििा गरुुयोजना ियाि भई 
कृ्षयोग्य भमूिलाई गैिकृ्ष के्षत्रिा प्रयोग गना मनरुत्सा्हि  
भएको हनुेछ । 

२ भमूि बैंकको स्िापना ि 
सञ् िालन 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५ किोड भमूि बैंक िाफा ि खेिीयोग्य जमिनको व्यवसायीकिर्, बाुँझो 
जग्गाको उपयोग ि सावाजमनक जमिनको लगि अद्यावमधक 
भएको हनुेछ । 

३ भमूिहीन सीिान्िकृि वगा 
लक्तक्षि आय आजान 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५० किोड भमूि समिमि िाफा ि भमूिहीन, सीिान्िकृि सिदुायको प्हिान 
गिी बगि खेिी, कृ्ष वन, कबमुलयिी, किाि, सािु् हक खेिी 
जस्िा लक्तक्षि कायाक्रि सञ् िालन भएको हनुेछ। 

४ कृ्ष भमूि संिक्षर् 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

२० किोड कृ्षयोग्य भमूिलाइा अन्य प्रयोजनिा प्रयोग हनुबाट िोकी 
कृ्षजन्य उत्पादन वृ्द्ध भएको हनुेछ । 

५ कृ्ष यान्त्रीकीकिर्का 
लामग गिा सधुाि ििा 
िक्लाबन्दी  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ अबा उत्पादन बढाउन कृ्ष याक्तन्त्रकिर्का लामग गिा सधुाि ििा 
िक्लाबन्दी कायाक्रि सञ् िालन भएको हनुेछ । 

६ सािु् हक कृ्ष व्यावसा्यक 
कम्पनी स्िापना 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

1 अबा साना ि िझौला ्कसानहरूलाइा एकीकृि गिी १० वटा 
सिाजवादउन्िखु सािु् हक कृ्ष व्यावसा्यक कम्पनी स्िापना 
भइा उत्पादन काया प्रािम्भ भएको हनुेछ । 

7. बाुँझो जग्गा उपयोग 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

45 किोड बाुँझो जग्गाको सिकु्तिि सदपुयोग भई उत्पादन वृ्द्ध ि खाद्य 
सिुक्षािा वृ् द्ध भएको हनुछे । 
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७.१.५  वन ििा जै्वक ्व्वधिा  

क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ वन, वनस्पमि, वन्यजन्ि ुििा 
जै्वक ्व्वधिा संिक्षर् 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

10 
किोड 

वन क्षेत्रको संिक्षर् ि ्वकासका लामग वन, वनस्पमि, वन्यजन्ि ुििा 
जै्वक ्व्वधिा संिक्षर् गने कायाक्रिहरू सञ् िालन भएका हनेुछन।्  

2 शहिी वृक्षािोपर् २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

50 
किोड 

शहिी वनको ्वकास गिी प्रदषुर् न्यूनीकिर् ििा स्वच्छ 
वािाविर्को मसजाना भएको हनुेछ । 

3 फलफूल ्वरुवा वृक्षािोपर् २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

1 अबा मनजी, सावाजमनक स्िल ििा वन के्षत्रिा सिेि सािदुा्यक फलफूल 
बगैँिाको ्वकास गिी सिदुायको आम्दानी बढाइएको हनुेछ ।  

4 भ-ूपरिमध के्षत्रहरूको प्हिान, क्षेत्र 
मनधाािर् ि व्यवस्िापन 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

1 किोड ्हिाल¸ िहाभािि ि ििेु बिाऔ ंअमभयान िाफा ि भ-ूपरिमध 
क्षेत्रहरूको प्हिान, क्षेत्र मनधाािर् ि व्यवस्िापन भएको हनुेछ । 

5 िहत्त्वपूर्ा प्रजामि संिक्षर्  
(गिुाुँस, भोजपत्र,  देवदाि, वेल, 
जैिनु, डालेिकु, ओखि, खि,ु िलूी, 
ढुँटेलो, लौठसल्ला¸ धपुी लगायि) 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

50 
किोड 

हिेक स्िानीय िहिा पाइन ेिहत्त्वपूर्ा प्रजामिको छनौट गिी वन 
बीउ बगैँिा (Breeding/Seedling Orchard) को रूपिा संिक्षर् 
ििा व्यवस्िापन गने काया भइिहेको हनुेछ । 

6 वनस्पमि उद्यान ि क्तजओपाका  
क्षेत्रहरूको अध्ययन, मनिाार् ि 
व्यवस्िापन 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

10 
किोड 

प्रदेशको जै्वक ििा भौगोमलक ्व्वधिा ििा वन क्षेत्रको 
प्रोफाइल ियाि गिी वनस्पमि उद्यान ि क्तजओपाका  क्षेत्रहरूको 
अध्ययन, मनिाार् ि व्यवस्िापन भएको हनुेछ । 

7 सिूदायिा आधारिि वन 
व्यवस्िापन ििा संिक्षर् कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

3० 
किोड 

ि्हला, दमलि, आददवासी ििा स्िानीय सिदुायको सक्रीयिािा वन 
व्यवस्िापन, अमिक्रिर् मनयन्त्रर्, डढेलो, िोिी मनकासी, मििाहा 
प्रजामि मनयन्त्रर् ्क्रयाकलापहरू सञ् िालन भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

8 सािदुा्यक, मनजी ििा कृ्ष वन 
क्षेत्रको ्वकास ििा मबस्िाि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

50 
किोड 

सिोकािवालासुँग सहकाया गिी सािदुा्यक, मनजी ििा कृ्ष वनको 
्वकास ि मबस्िािका सािै प्रदेशको नगि के्षत्र ििा शहिी के्षत्रिा 
वृक्षािोपर् िाफा ि हरियाली कायि भएको हनुेछ । 

9 ददगो वन व्यवस्िापन  २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

1 अबा प्रदेश वन संिक्षर् ऐन मनिाार् ि कायाान्वयन गिी ददगो वन 
व्यवस्िापन भएको हनुेछ। 

10 वनिा आधारिि उद्यि कायाक्रि २०७६।०७७ 
२०७८।०७९ 

1 अबा वनिा आधारिि उद्यि सञ् िालनका लामग कच्िा पदािा उपलब्ध 
गिाउनकुा सािै सहमुलयि कजााको व्यवस्िा भएको हनुछे । 

11 वन पैदावािको संिक्षर्, स्कमलन ि 
बजािीकिर् 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

2५ 
किोड 

वन पैदावािको संिक्षर्, स्कमलन ि बजािीकिर् िाफा ि स्िानीय 
िोजगािी ि आयआजानिा वृ्द्ध भएको हनुेछ । 

१2 खका  ििा पाटन व्यवस्िापन २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

3३ 
किोड 

िरिििन क्षेत्रको व्यवस्िापन गिी खका  व्यवस्िापन भएको  
हनुेछ । जडीबटुी पयााविर् ि ििन के्षत्रलाई दृ्ष्टगि गिी पाटन 
के्षत्रको ्वशेष ब्यवस्िापन भएको हनुेछ । 

१3 वन के्षत्र बह-ुउपयोग कायाक्रि २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५० 
किोड 

सङ् ि ि स्िानीय िहसुँगको सिन्वयिा आवमयकिा अनसुाि खाद्य 
ििा कृ्ष बाली ि जडीबटुी खेिी मबस्िािको लामग वन क्षेत्रको 
सदपुयोग भएको हनुेछ । 

१4 वन्यजन्ि ुपालन ििा प्रजनन 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

50 
किोड 

संभाव्य वन क्षेत्रिा ब्यवसा्यक रूपिा कस्ििुी, कामलज लगायि 
काननुी रूपिा स्वीकृमि प्राि वन्यजन्ि ुपालनिा वृ् द्ध हनुकुा सािै 
िानव-वन्यजन्ि ुद्धन्द न्यूनीकिर् भएको हनुेछ । 

१5 कर्ााली आयिूलक हरियाली 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ अबा िनग्य आम्दानी गना सखु्खा डाुँडाकाुँडा ििा टाि फाुँटहरूिा 
आयिूलक बोट्वरुवाहरूको वृक्षािोपर् भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

16 
 

उच्ि प्र्वमध (हाईटेक) नसािी 
स्िापना ि सञ् िालन कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

24 
किोड 

प्रत्येक मनवाािन के्षत्रिा कक्तम्ििा १ वटा उच्ि प्र्वमधको नसािी 
स्िापना भई सञ् िालनिा आएको हनुेछ ।  

७.१.६ जडीबटुी 
क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ जडीबटुी अनसुन्धान, 
प्रयोगशाला मनिाार् ििा 
प्रशोधन 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

5० किोड प्रदेश आयवेुददक औषधालय लगायिसुँग सिन्वय गिी जडीबटुी 
अनसुन्धान, प्रयोगशाला मनिाार् ििा जडीबटुी प्रशोधन भएको  
हनुेछ । 

२ कर्ाालीका औषधीजन्य 
जडीबटुीको िूल्य शृ्रङ खला 
अमभवृ्द्ध कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

62 किोड जडीबटुी खेिी, स्कमलन,  प्रशोधन, उत्पादन, बजािीकिर् ि कर्ााली 
ब्राक्तन्डङ गिी िूल्य शृ्रखला अमभवृ्द्ध भएको हनुछे । 

३ बहिूुल्य जडीबटुीको ददगो 
उत्पादन, संिक्षर्, स्कमलन 
ि सम्वद्धान 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

२ किोड बहिूुल्य जडीबटुीको ददगो उत्पादन, संिक्षर् ििा स्कमलनका लामग 
िापदण्ड ियाि गिी लाग ुभएको हनुेछ । 

४ जडीबटुी उत्पादन, खेिी 
मबस्िाि ििा उद्यि 
्वकास 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

1 अबा ्वद्यिान अवस्िाको जडीबटुी उत्पादन, खेिी मबस्िाि ििा उद्यि 
्वकासका लामग आधमुनक प्र्वमधको प्रयोग िाफा ि उत्पादन दोब्बि 
भएको हनुेछ ।  
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

५ जडीबटुी पकेट के्षत्र 
मनधाािर् 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५ किोड सम्भाव्यिा अध्ययनका आधाििा पकेट के्षत्र मनधाािर् गिी  
सावाजमनक, मनजी ि सहकािी क्षेत्रको सिन्वयिा िहत्त्वपूर्ा पाुँि 
प्रजामिका जडीबटुीको पकेट के्षत्र मनधाािर् भएको हनुेछ ।  

६ कर्ााली ब्राक्तन्डङ २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ किोड कर्ाालीका औषधीजन्य ििा सगुक्तन्धि जडीबटुीबाट उत्पाददि 
सािाग्रीलाई स्िानीय नाििा ब्राक्तण्डङ भएको हनुेछ । 

७ कर्ााली जडीबटुी प्रशोधन 
कम्पनी स्िापना 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

75 किोड मनजी क्षेत्रसुँगको साझेदािीिा कर्ाालीिा िहेका बहिूुल्य 
जडीबटुीहरूको प्रशोधन गिी मनयााि गनाका लामग कर्ााली जडीबटुी 
प्रशोधन कम्पनी स्िापना भएको हनुेछ । 

७.१.७ खानी ििा खमनज सम्पदा   

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ खानी ििा खमनज पदािा 
सम्बन्धी संस्िागि व्यवस्िा 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड खानी ििा खमनज पदािाको अनसुन्धान, उत्खनन ि 

व्यवस्िापन सम्बन्धी कायाका लामग संस्िागि व्यवस्िा 
भएको हनुेछ । 

२ भौगमभाक सभेक्षर् ििा 
अन्वेषर् कायाक्रि  

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1 किोड ्वज्ञ टोलीको सहायिाले सम्भाव्य के्षत्रिा भौगोमलक सभेक्षर् 

ििा अन्वेषर् काया प्रािम्भ भएको हनुेछ । 
3 भ-ूगभीय ििङ्ग ि मनयमिि 

सूिना सम्प्रषेर् 
२०७7।०७8 
२०८०।०८१ 

1 किोड िाक्त् िय भकूम्प िापन केन्रसुँग सिन्वय गिी डेकन प्लेट ि 
मिब्बिी प्लेटको बीििा हनु ेिषार्को भ-ूगभीय ििङ्ग अध्ययन 
ि मनयमिि जानकािी उपलब्ध भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा सिामि) 

कूल अनिुामनि 
लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

4 बहिूुल्य पत्ििको स्कमलन, 

प्रशोधन ि बजािीकिर् 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ अबा सम्भाव्यिा अध्ययनको आधाििा मनजी क्षते्रलाई प्रोत्साहन 

गिी ित् न पत्िि जस्िा बहिूुल्य पत्िि प्रशोधन उद्योग 
स्िापना भएको हनुेछ । 

5 पेिोमलयि पदािा उत्खनन ्
ििा प्रशोधन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– सङ् िीय सिकािसुँगको सिन्वय ि साझेदािीिा दैलेखिा पेिोमलयि 

पदािा उत्खनन ्ि प्रशोधन काया आिम्भ भएको हनुेछ।  

७.२ उद्योग, वाक्तर्ज्य ििा आपूमिा 
७.२.१ उद्योग 

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ उद्योग सम्बन्धी नीमि 
ििा काननु िजुािा 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

– प्रदेशिा उद्योग सम्बन्धी ऐन, मनयि िजुािा गिी उद्योग स्िापना ि 
लगानीिैत्री वािाविर् मनिाार् भएको हनुेछ ।  

२ उद्योग स्िापना ि 
सञ् िालनिा सहजीकिर् 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५ किोड उद्योग दिाा, सञ् िालन ि नवीकिर् प्रर्ालीलाई मछटो, छरििो ि 
सिलीकृि रूपिा सेवा उपलब्ध गिाउन एकल ्वन्द ु सेवा प्रर्ाली 
सञ् िालन भएको हनुेछ । 

३ औद्योमगक ्वकासका 
लामग ्वत्तीय व्यवस्िापन 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

1 अबा औद्योमगक ्वकासका लामग सहमुलयि कजाा सम्बन्धी काननुी व्यवस्िा 
भई कजाा प्रवाह भएको हनुेछ ।  

४ आयाि प्रमिस्िापन ि 
मनयााि प्रवद्धान कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१0 किोड पानीजन्य, खानीजन्य, कृ्षजन्य, जडीबटुीजन्य ि वन पैदावािजन्य 
उद्योगहरूको ्वकास गिी आयाि प्रमिस्िापनिफा  उन्िखु भई मनयााि 
प्रवद्धानिा २५ प्रमिशि वृ्द्ध भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

५ उद्योग प्रवद्धान ि 
कर्ााली ब्राक्तन्डङ 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१० किोड कर्ाालीिा पाइने कच्िा पदािाहरूिा आधारिि उद्योगहरूको प्रवद्धान ि 

उत्पाददि सािग्री बजािीकिर्को लामग कर्ााली ब्राक्तन्डङ्गको व्यवस्िा 
भएको हनुेछ । 

६ प्रदेश औद्योमगक के्षत्र ि 
उद्योग ग्रािहरूको स्िापना 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
3 अबा 25 

किोड 
सखेुििा प्रदेशस्ििीय औद्योमगक के्षत्र ि कक्तम्ििा २५ स्िानीय िहिा 
उद्योग ग्रािहरूको स्िापना भएको हनुेछ । 

७ लि,ु ििेल ुििा साना 
उद्योगहरूको स्िापना, 
संिक्षर् ि सम्वद्धान 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० किोड लि,ु ििेल ुििा साना उद्योग ्वकास ि सहयोग कायाक्रि सञ् िालन 

भई उद्योगहरूको स्िापना, संिक्षर् ि सम्वद्धान भएको हनुेछ।  

८ औद्योमगक पूवााधाि 
मनिाार् 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
3 अबा सम्भाव्यिाको आधाििा िौकुने मसिेन्ट उद्योग, छाला उद्योग, जै्वक 

िलखाद, जै्वक ्वषादी, िेसािा आधारिि उद्योग, ऊन, कपास ि पा्टाकल 
बोडा सम्बन्धी उद्योगका लामग पूवााधाि मनिाार् ििा सञ् िालन भएको हनुेछ। 

७.२.२ वाक्तर्ज्य ििा आपूमिा 
क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ मनयाािजन्य वस्ि ुििा सेवाको 
उत्पादनिा ्व्वधीकिर्, 
बजािीकिर् ि ब्राक्तण्डङ 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
30 किोड मनयाािजन्य वस्ि ुििा सेवाको उत्पादनिा वृ् द्ध, बजािीकिर्का 

लामग सहजीकिर् ि ब्राक्तण्डङका लामग प्रिार्ीकिर् गने 
व्यवस्िा भएको हनुेछ । 

२ एक वडा-एक अन् न भकािी 
स्िापना 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
72 किोड स्िानीय िहसुँगको साझेदािीिा एक वडा-एक अन् न भकािी 

स्िापना भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

३ सौगाि गहृ ििा लि ुऔद्योमगक 
ग्राि स्िापना 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५ किोड प्रत्येक क्तजल्लािा सौगाि गहृ ि सखेुििा लि ुऔद्योमगक ग्राि 

स्िापना भई सञ् िालनिा आएको हनुेछ । 
४ व्यापाि वाक्तर्ज्य सम्बन्धी नीमि 

ििा काननु िजुािा 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– व्यापाि वाक्तर्ज्य सम्बन्धी नीमि ििा काननु िजुािा भई 

कायाान्वयन भएको हनुेछ । 
५ खाद्य ििा अमि आवमयक 

वस्िकुो आपूमिा 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1.5 अबा ्वपद् ििा िहािािीको सियिा खाद्य संकट कि गना खाद्य  

ििा अमि आवमयक वस्िकुो ढुवानीको व्यवस्िा भएको हनुेछ। 
६ एकीकृि जाुँि िौकी ििा 

क्वािेन्टाइन सेवाको व्यवस्िा 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० किोड प्रदेशका व्यापारिक नाका ्हल्सा, कपिुकोट ि हिेिा क्रिश: सु् वधा 

सम्पन् न जाुँि िौकी ििा क्वािेन्टाइन सेवाको स्िापना भएको हनुछे। 
७ बजाि व्यवस्िापन ि मनयिन २०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
५० लाख बजाि व्यवस्िापन ि मनयिन संयन्त्रको मनिाार् गिी 

अनगुिनबाट उपभोिा ्हि संिक्षर् भएको हनुेछ । 
८ पेिोमलयि पदािाको भण्डािर्को 

लामग पूवााधाि मनिाार् 
२०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
10 किोड पेिोमलयि पदािाको भण्डािर्को लामग प्रदेशस्ििीय पूवााधाि 

मनिाार् भई सञ् िालन भएको हनुेछ ।  

७.३ पयाटन ्वकास 

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ कर्ााली पयाटन गरुुयोजना 
मनिाार् 

२०७६।०७७ 

२०७७।०७८ 
– सबै िहका सिकािहरूसुँगको सिन्वयिा प्रदेशको सिग्र पयाटकीय 

्वकासका लामग कर्ााली पयाटन गरुुयोजना मनिाार् भई 
कायाान्वयनिा आएको हनुछे । सािै¸ िािा ि शे-फोक्सणु्डोको 
लामग छुटै्ट पयाटन ्वकास गरुुयोजना ियाि भएको हनुेछ ।   
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

२ पयाटन गरुुयोजना 
कायाान्वयन 

२०७६।०७७ 

२०80।०81 
4 अबा पयाटन गरुुयोजना कायाान्वयनका लामग कूल 12 अबा 32 किोड 

लगानी अनिुान गरिएकोिा प्रदेश सिकािबाट स्वीकृि पयाटन 
गरुुयोजनाको कायाान्वयन प्रािम्भ भएको हनुेछ । 

3 प्रदेशको पयाटनसम्बन्धी 
काननु िजुािा 

२०७६।०७७ 

२०80।०81 
– प्रदेशको पयाटन प्रवद्धान गनाका लामग पयाटनसम्बन्धी काननु िजुािा 

भई कायाान्वयनिा आएको हनुेछ । 
4 कर्ााली पयाटन 

गन्िव्यको प्रिाि प्रसाि 
२०७६।०७७ 

२०80।०81 
१ किोड नेपालका अन्य प्रदेश लगायि ्वम वलाई कर्ााली प्रदेशका िौमलक 

्वशेषिा क्तिनाउने गिी वृत्तक्तित्र ििा ्फल्ि सािग्री मनिाार् गिी 
प्रिाि प्रसाि भएको हनुेछ । 

5 कर्ााली िेशि िागाको 
पयाटकीय पूवााधािहरूको 
मनिाार्  

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ अबा ५० 

किोड 
िीनको मिब्बििा अवक्तस्िि कैलाश िानसिोविलाई लक्तक्षि गिी कर्ााली 
करिडोिको ियाक खोल्न,े वीिेन्रनगि-मसिकोटको ्विानस्िल 
स्ििोन् नमिबाट पयाटन आवि-जावि बढेको हनुेछ। यो िागािा पने 
पयाटकीय स्िलहरूिा पयाटकीय पूवााधािहरूको मनिाार् भएको हनुेछ । 

6 सनुौलो पयाटकीय 
मत्रभजुको अवधािर्ािा 
आधारिि पयाटकीय 
पूवााधािहरूको मनिाार् 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० किोड कर्ााली प्रदेश िाजधानीदेक्तख कर्ााली ि भेिी करिडोि के्षत्रलाई 

मत्रभजुीय पयाटन पूवााधािहरू मनिाार् काया भइिहेका हनुेछन ् । 
जसअनसुाि िाजधानीिा खलु्ला क्तिमडयाखानाको रूपिा काुँके्र्वहाि, 
बलुबलेु, देउिीबज्यै, श्हद पाका , मसद्धपाइलाको मनिाार् हनुेछ । 
कर्ााली करिडोि आसपासका गिुाुँसे पाका , पञ् िकोशी, पञ् िदेवल, 
िास्कोट, बमडिामलका, पिाल झिना, िलुी, िािा, िल्छिी, नेप्का, 
बाह्रदेउ क्तशव िण्डला, गवला, भ्यूदलुा, खापुानाि, िक्तल्लङ गमु्बा, 
याल्वाङ्ग गमु्बा, हल्जी गमु्बा, मलिी, लाप्िा, ्हल्सा हुुँदै िानसिोवि 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

कैलाश पगु्ने पयाटन पूवााधाि मनिाार् भएका हनुेछन।् यसैगिी भेिी 
ि िाप् िी करिडोिबाट जनिकु्ति सेना ब्यािेक के्षत्र िहेको दशििपिु, 
कु्पण्डे, खैिावाङ्ग, छते्रम विी, जगमिपिु, क्तित्री पाटन, िानीिौि, 
मडग्रीसाई, िसुीकोट, स्याप ुा, िेलगैिी, मत्रपिुासनु्दिी, श-ेफोक्सनु्डो, 
छाकााभोट, िन्दननाि, कनकासनु्दिी, क्तशजा, बडुु, छायानाि, बाि, 
िंखेली हुुँदै िािा पगु्ने पयाटकीय पूवााधािहरू मनिाार् भएका हनेुछन।् 

7 ्हल स्टेशनहरू मनिाार् २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० किोड गिी छल्न े ि प्रकृमिको िनोिि आनन्द मलन िाहने पयाटकलाई 

ध्यानिा िाखी प्रदेशमभत्रका ५ उपयुाि स्िानहरूको छनौट गिी 
्हल स्टेशन पूवााधाि ्वकास भएको हनुेछ। 

8 एक क्तजल्ला-एक 
पयाटकीय क्षेत्र ्वकास 
परियोजना  

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० किोड सबै क्तजल्लािा एक/एक वटा आकषाक गन्िव्यको प्हिान गिी 

पयाटकीय क्षेत्र ्वकासका लामग आधािभिू पूवााधािको मनिाार् 
भएको हनुेछ । 

9 करिडोि ििा ग्रटे 
्हिालयन िेलको पूवााधाि 
्वकास 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० किोड सङ् िीय सिकािसुँग सिन्वय ि साझेदािीिा कर्ााली ि भेिी 

करिडोि ििा ग्रटे ्हिालयन िेलको कर्ााली प्रदेश खण्डिा 
पूवााधाि ्वकास भएको हनुेछ । यसका लामग केही स्िानिा 
केवलकािको सम्भाव्यिा अध्ययन भएको हनुेछ ।  

10 गरुिल्ला िेल, िेडपाण्डा 
िेल, साहमसक ििा पयाा-
पयाटन पूवााधाि ्वकास 

२०७६।०७७ 

२०७९।०८० 
६ किोड सम्भाव्यिा अध्ययनको आधाििा गरुिल्ला िेल, िेडपाण्डा िेल, 

साहमसक ििा पयाा-पयाटनिा ईच्छुक सिोकािवालाहरूसुँगको 
साझेदािीिा पूवााधाि ्वकास भएको हनुेछ । 

१1 ददगो पयाटन ्वकास 
साझेदािी कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१० किोड सावाजमनक, मनजी, सािदुा्यक ि सहकािी साझेदािीिा सु् वधा 

सम्पन्न होटल ििा होिस्टे व्यवस्िापन, आपिकालीन पयाटक 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

उद्धाि संयन्त्रको व्यवस्िा, पयाटकीय के्षत्रिा फोहोििैला ि प्रदषुर् 
मनयन्त्रर् गने जनशक्तिको ्वकास भएको हनुेछ । 

१2 पयाटन के्षत्रिा जनशक्ति 
्वकास िामलि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
5 किोड सिोकािवालाहरूसुँग सिन्वय गिी पयाटकीय क्षते्रिा पयााप् ि दक्ष 

जनशक्तिको ्वकास गना र् याक्तफ्टङ, पािाग्लाइमडङ, पयाटन पि 
प्रदशाक, हाददाकिा ि िानविाजस्िा िामलि, गो् ठी, सेमिनाि आदद 
सञ् िालन भएको हनुेछ। 

१3 क्तशवपि ि बौद्धपिको 
पूवााधाि ्वकास 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१० किोड धामिाक पयाटनिा केक्तन्रि भई मसद्धपाईलादेक्तख कैलाशसम्ि 

क्तशवपि, काुँके्र्वहािदेक्तख याल्वाङ गमु्वा, हल्जी गमु्बा-श–े
गमु्वासम्ि बौद्धपिको ्वकास भएको हनुेछ । यसलाई िकु्तिनाि, 
पशपुमिनाि ि लकु्तम्बनीसुँग पमन जोमडनेछ । 

१4 प्रिखु धामिाक ििा 
ऐमिहामसक स्िल ििाि 
संभाि ििा संिक्षर् 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१० किोड िहादेव, िैठो (ि् टो) लगायि बाह्रदेउ ििा बढीिामलका, मत्रपिुा 

बाला सनु्दिी, खैिावाङ, देउिीबज्यै, कनकासनु्दिी लगायिका नौ 
देवी स्िानहरूको प्हिान गिी ििाि सम्भाि, जीर्ोद्वाि ििा 
संिक्षर् भएको हनुेछ। 

१5 ्हिालहरूको आिोहर् 
सम्बन्धी सम्भाव्यिा अध्ययन 

२०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
५० लाख पािािासी, काक्तञ् जिोवा, गोिख, ििेुनी लगायिका ्हिालहरूको 

आिोहर् सम्बन्धी सम्भाव्यिा अध्ययन भएको हनुेछ । 
१6 क्तशजा ि दलु्लूिा सभ्यिा 

खस सङ्ग्राहालय, रुकुि, 
कामलकोट ि सखेुििा 
जनयदु्ध सङ्ग्राहालय स्िापना 

२०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
४ किोड क्तशजा ि दलु्लूिा खस सङ्ग्राहालय, रुकुि, कामलकोट ि सखेुििा 

जनयदु्ध सङ्ग्राहालय  स्िापना भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१7 प्रदेशका प्रािीन िहत्त्व 
भएका सांस्कृमिक एवि ्
पयाटकीय मनमधहरूलाई 
यनुेस्को सम्पदािा 
सूिीकृि गिाउन े

२०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
– प्रदेशको खस सभ्यिा ि पक्तम ििी िेशि िागाका िहत्त्वपूर्ा मनमधहरू 

काुँके्र्वहाि, ्कमिाखम्व, िक्तल्लङ गमु्वा ि हल्जी गङु्गबालाई यनुसे्को 
सम्पदािा सूिीकृि गिाउने प्र्क्रया प्रािम्भ भएको हनुेछ ।    

१8 निूना पद िागा मनिाार् २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० किोड िािा-ििुाा पदिागा, वीिेन्रनगि-गोठीकाुँडा-िहाब ु िनोिि पदिागा, 

भबु्र् यादेक्तख नेप्कासम्ि कस्ििुी ििा नावि पदिागा, ििु-ुिाला-
िासपिु ननुिागा , गोिाि-खप् िड बाबा पदिागा ििा शे-फोक्सनु्डोलाई 
लक्तक्षि गिी निूना भोटक्षेत्र पदिागाको ्वकास भएको हनेुछ ।  

१9 िाउट या जामिको 
संस्कृमििा आधारिि 
पयाटन ्वकास कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड ििुन्िे, लोपोन्िखु िाउट या जामिको सांस्कृमिक उत्िान ििा 

बासस्िान व्यवस्िापनसुँग सम्बक्तन्धि ्वशेष पयाटनको ्वकास 
कायाक्रि सञ् िालन भएको हनुेछ ।   

20 र् याक्तफ्टङ कायाक्रि २०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
१ किोड कर्ााली ि भेिी नदीिा र् याक्तफ्टङका लामग सभाव्यिा अध्ययन गिी 

मनजी के्षत्रसुँगको सहकायािा मनयमिि र् याक्तफ्टङ सेवा सञ् िालन 
भएको हनुेछ।   

२1 जलयात्रा संभाव्यिा 
अध्ययन 

२०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
१ किोड िािा, शे-फोक्सणु्डो, कुमभण्डे दह लगायिका जलासयहरूिा नौका 

्वहािका लामग आधमुनक डुङ्गाहरूको व्यवस्िा भएको हनुेछ । 
ििुदेुक्तख जाि ु कुइने हुुँदै क्तिसापानी ि डोल्पादेक्तख जािसुम्ि 
िनोिञ् जनात्िक जलयात्राको सम्भाव्यिा अध्ययन गिी मनजी 
के्षत्रसुँगको सहकायािा जलयात्रा सञ् िालन भएको हनुछे ।   
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

२2 कृ्ष ििा पयाा-पयाटन 
प्रवद्धान कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
१० किोड स्याउ, आुँपका बगैंिा, ित्स्यपालन, कस्ििुी फिा, कामलज पालन, 

व्यावसा्यक अगाामनक कृ्ष फिा आददलाई लक्तक्षि गिी 
पयाटकलाई आक्षाि गने कृ्ष पयाा-पयाटन कायाक्रि सञ् िालन 
भएको हनुेछ । जङ्गलका सबैभन्दा ठूला ििा पिुाना रुख, ठूला 
िट्टान, िाल िलैयाहरू, पाटन, यािाा क्षेत्र, िािोपानी कुण्ड 
(जमु्लाको िािोपानी, हमु्लाको केिी, खापुा, उनापानी, दोभान धािा, 
दभी, सल्लीसल्ला ि खच्िा) िना जङ्गल आददको प्हिान गिी 
पयाा-पयाटन ्वकासका लामग प्रिाि प्रसाि गरिएको हनुछे।  

२3 पयाटन ्वषय अध्ययन 
ििा अध्यापनका लामग 
छात्रवकृ्तत्त कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड िध्यपक्तम ििाञ् िल ्वम व्वद्यालयिा पयाटन ्वषयको अध्यापन काया 

प्रािम्भ भएको हनुेछ । प्रदेश सिकािबाट पयाटन ्वषय 
अध्ययनका लामग प्रत्येक वषा छात्रवकृ्तत्त प्रदान गरिएको हनुेछ ।  

७.४ मनजी के्षत्र  

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ मनजी क्षेत्रसम्बन्धी नीमि ििा 
काननु िजुािा  

२०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
– मनजी क्षते्रको प्रवद्धान ि व्यवस्िापन सम्बन्धी नीमि ििा काननु 

िजुािा भएको हनुेछ ।  

2 मनजी के्षत्रको क्षििा अमभवृ्द्ध 
कायाक्रि  

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड मनजी के्षत्रको क्षििा अमभवृ् द्धका लामग आवमयक कायाक्रि 

प्हिान गिी सञ् िालन भएको हनुेछ ।   
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७.५ सहकािी के्षत्र  

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ सहकािीसम्बन्धी काननुको िजुािा  २०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
– सहकािी सम्बन्धी नीमि, काननु ि मनयिावलीको िजुािा भई 

सहकािी क्षेत्रको संस्िागि ्वकास भएको हनेुछ ।  
२ सहकािी सिेिना ििा क्षििा 

अमभवृ् द्ध कायाक्रि 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
४ किोड सहकािी सम्बन्धी ्वद्यालय क्तशक्षािा पाठ् यक्रि, आि सञ् िािका 

िाध्यिबाट जनिेिना ि सहकािी सञ् िालकहरूको लामग व्यवस्िापन 
िामलि सञ् िालन भएको हनेुछ । 

३ सहकािी सूिना प्रर्ाली स्िापना २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
1 किोड सहकािी सम्बन्धी सूिना सम्प्रषेर् गना प्रदेशिा प्रदेशस्ििीय ि सबै 

स्िानीय िहिा सहकािी सूिना प्रर्ालीको स्िापना भएको हनेुछ । 
४ सहकािी निूना गाउुँ २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
४० किोड सहकािी निूना गाउुँ िाफा ि सािू्हक संस्कृमि, पिाा पद्धमि ि 

क्षििा अनसुाि काि गने सिाजवादउन्िखु अभ्यास भएको हनेुछ । 
५ सहकािीिा लक्तक्षि वगाको पहुुँि 

अमभवृ् द्ध कायाक्रि 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
३० किोड लक्तक्षि वगालाई सहकािीिा आवद्ध गिाई व्यावसा्यक िामलि, 

सहकािी िमु्िी कोष सञ् िालन ि भमूिहीनलाई सावाजमनक जग्गा 
मलजिा उपलब्ध गिाउने व्यवस्िा भएको हनेुछ । 

६ सहकािी उत्पादन ि बजािीकिर् २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
२५ किोड एक सहकािी-एक निनुा उत्पादनको ब्राक्तन्डङ गिी बजािीकिर् गना 

ि ्वक्तश्ष्टकृि सहकािी िाफा ि आमिाक रुपान्ििर्का ्क्रयाकलाप 
सञ् िालन भएको हनेुछ । 

७ सहकािी, मनजी ि सावाजमनक 
साझेदािी कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० किोड उत्पादन बढाउन ि बजािीकिर् गना  सहकािी, मनजी ि सावाजमनक 

साझेदािी कायाक्रि सञ् िालन भएको हनेुछ । 
८ सहकािी बैंक स्िापना २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ अबा कर्ााली प्रदेशिा िहेका सहकािी संस्िाहरूको सहभामगिािा 

सहकािी बैंकको स्िापना ि सञ् िालन भएको हनेुछ । 



258 

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

9 सावानक्तजक दा्यत्वका क्षेत्रहरुिा 
सहकािी संि-संस्िाहरुको 
स्िापना ििा सञ् िालन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ अबा सिकाि ििा नागरिकको संयिु लगानीिा क्तशक्षा, स्वास््य, 

सावाजमनक यािायाि, प्राकृमिक स्रोि साधनिा आधारिि उद्यि, 
आधािभिू उपभोगका क्षेत्रहरु ििा व्यावसा्यक कृ्षको क्षेत्रिा 
बिि ििा ऋर् कािोबाि नगिी मसधै व्यावसा्यक (उत्पादनिूलक, 
प्रशोधनिूलक, ्वििर्िूलक ििा सेवािूलक) काया गने सहकािीहरु 
स्िापना ििा सञ् िालन भएका हनेुछन ्। 

आमिाक के्षत्रका नमिजा खाका 
प्रभाव  

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

मनिपेक्ष गरिबीको िेखािनुी 
िहेका जनसङ्ख्या 

प्रमिशि २८.९ २८ २५ २२ २० १८ के.ि.्व. 

कृ्ष के्षत्रको औषि वृ्द्ध दि प्रमिशि ४.४ ६.० ८.० १३.० १५.० १८.० के.ि.्व. 
उद्योग क्षेत्रको औषि वृ्द्ध दि प्रमिशि ९.६ २३.२ ३१.८ ३३.९ ३७.६ ३७.५ के.ि.्व. 
सेवा के्षत्रको औषि वृ् द्ध दि प्रमिशि ५.४ ८.८ १०.९ ११.० ११.३ ११.७ के.ि.्व. 
अिािन्त्रिा कृ्ष क्षेत्रको 
योगदान 

प्रमिशि ३२.९ ३१.७ ३०.२ २९.५ २८.८ २८.४ के.ि.्व. 

अिािन्त्रिा उद्योग क्षेत्रको 
योगदान 

प्रमिशि १३.८ १५.५ १८.१ २०.९ २४.४ २८.० के.ि.्व. 
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

अिािन्त्रिा सेवा के्षत्रको योगदान प्रमिशि ५३.३ ५२.८ ५१.७ ४९.६ ४६.८ ४३.६ के.ि.्व. 
आधािभिू खाद्य सिुक्षाको 
क्तस्िमििा  िहेका परिवाि 

प्रमिशि २२.५ २५ ३० ३५ ४० ५० के.ि.्व. 

प्राङ्गारिक ििा व्यावसा्यक कृ्ष 

असि  

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

प्रिखु अन्न बालीहरूको उत्पादन  

(धान,िकै, गहुुँ, कोदो ि जौ) 
िे.टन 

(हजाििा) ५३९.१३* ५५० ५६० ५८० ६०० ६२० 
भ.ूव्य.कृ. 
स.ि. 

प्रिखु अन्न बालीहरूको  
उत्पादकत्व 

िे.टन/हे. 
२.२२* २.३० २.५ २.७ ३.० ३.२० 

भ.ूव्य.कृ. 
स.ि. 

प्रिखु नगदे बालीहरूको उत्पादन  

(िेलहन, आल ुि उुँख)ु 
िे.टन 

(हजाििा) 
१४७.७४* १५० १७० १८० १९० २०० भ.ूव्य.कृ. 

स.ि. 
प्रिखु नगदे बालीहरूको उत्पादकत्व िे.टन/हे. ७.९१* ८.० ८.५ ९.० ९.२५ ९.५ भ.ूव्य.कृ. 

स.ि. 
प्रिखु ििकािीहरूको उत्पादन  िे.टन 

(हजाििा) 
१३६.६४* १५० १६० १८० १९० २०० भ.ूव्य.कृ. 

स.ि. 
प्रिखु ििकािीहरूको उत्पादकत्व िे.टन/हे. ११* ११.२ ११.५ ११.६ ११.८० १२ भ.ूव्य.कृ. 

स.ि. 
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

प्रिखु दलहन बालीको उत्पादन  
(िसिुो, िना, केिाउ, कालो िास, 
भटिास) 

िे.टन 
(हजाििा) 

१३.३२* १४ १४.१ १४.२ १४.३ १४.५ भ.ूव्य.कृ. 
स.ि. 

प्रिखु दलहन बालीहरूको 
उत्पादकत्व (िसिुो, िना, केिाउ, 
कालो िास, भटिास) 

िे.टन/हे. १.२६* १.५ २.० २.३ २.५ २.८ भ.ूव्य.कृ. 
स.ि. 

मसिीको उत्पादन  िे.टन 
(हजाििा) 

७.५३** ८.० ९.० १०.० ११.० १२.० भ.ूव्य.कृ. 
स.ि. 

मसिीको उत्पादकत्व िे.टन/हे. १.९८** २ २.२ २.४ २.५ २.८ भ.ूव्य.कृ. 
स.ि. 

स्याउको उत्पादन  िे.टन 
(हजाििा) 

१४.८८* १५ १५.५ १६ १६.५ १७ भ.ूव्य.कृ. 
स.ि. 

स्याउको उत्पादकत्व िे.टन/हे. ६.५* ६.७ ६.८ ६.९ ७ ७.५ भ.ूव्य.कृ. 
स.ि. 

अन्य फलफूलहरू (्हउुँदे) को उत्पादन  
(नास्पिी, ओखि, आरु, आरुबखडा, 
खपुाानी, ्कबी, अनाि आदद) 

िे.टन 
(हजाििा) 

२२.७९* २३ २३.५ २४ २५ २६ भ.ूव्य.कृ. 
स.ि. 

अन्य फलफूलहरू (्हउुँदे) को 
उत्पादकत्व (नास्पिी, ओखि, आरु, 
आरुबखडा, खपुाानी, ्कबी, अनाि 
आदद) 

िे.टन/हे. ५.९* ६ ६.१ ६.३ ६.५ ७ भ.ूव्य.कृ. 
स.ि. 
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

सनु्िला जािको फलफूलको 
उत्पादन  

िे.टन 
(हजाििा) 

२२.३८* २३ २४ २५ २६ २७ भ.ूव्य.कृ. 
स.ि. 

सनु्िला जािको फलफूलको 
उत्पादकत्व 

िे.टन/हे. ८.८* ८.९ ९ ९.१ ९.२ ९.३ भ.ूव्य.कृ. 
स.ि. 

अन्य फलफूलहरु (वषे) को उत्पादन 
(आुँप, मलिी, केिा, नरिवल, अम्बा, 
भइूकटि, िेवा आदद) 

िे.टन 
(हजाििा) 

१३.५७* १३.६० १३.७० १३.८० १३.९० १४.०० भ.ूव्य.कृ. 
स.ि. 

अन्य फलफूलहरू (वषे) को 
उत्पादकत्व (आुँप,  मलिी, केिा, 
नरिवल, अम्बा, भइुुँकटि, िेवा आदद) 

िे.टन/हे. ८.३* ८.५ ८.६ ८.७ ८.८ ९ भ.ूव्य.कृ. 
स.ि. 

िसलाजन्य बालीहरूको उत्पादन  िे.टन 
(हजाििा) 

५६.०१* ५६.१ ५६.२ ५६.३ ५६.४ ५६.५ भ.ूव्य.कृ. 
स.ि. 

िसलाजन्य बालीहरूको उत्पादकत्व िे.टन/हे. ९.६५* ९.७ ९.८ ९.९ ९.९ १० भ.ूव्य.कृ. 
स.ि. 

प्रिाक्तर्ि प्राङ्गारिक कृ्ष  गाउुँ सङ्ख्या – – 6 20 35 50 भ.ूव्य.कृ. 
स.ि. 

सहमुलयिपूर्ा व्याज अनदुान प्राि 
गने 

सङ्ख्या – 85 १०० १५० २०० २५० भ.ूव्य.कृ. 
स.ि. 

नोट: * आधाि बषाको ि्याङ कको लामग  Nepalese agriculture statistics, FY 2017/18 बाट मलइएको ।  
 ** आधाि बषाको ि्याङ कका लामग भमूि व्यबस्िा कृ्ष ििा सहकािी िन्त्रालयबाट मलइएको ।
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प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

धान उत्पादन  िे. टन 

हजाििा 
१३१.७४* १४० १६० १८० २०० २२० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

धान बालीको  उत्पादकत्व िे.टन/हे. ३.४* ३.५ ३.७ ३.९ ४ ४.२ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
गहुुँ उत्पादन  िे. टन 

हजाििा 
१६०.२१* १९० २१० २२० २३० २५० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

गहुुँ बालीको उत्पादकत्व  िे.टन/हे. १.९* २ २.१ २.२ २.३ २.४ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
िकै उत्पादन  िे. टन 

हजाििा 
२१४.६२* २२० २३० २४० २५० २६० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

िकै बालीको उत्पादकत्व िे.टन/हे. २.३* २.५ २.७ ३ ३.५ ३.८ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
कोदो उत्पादन  िे. टन 

हजाििा 
१९.४८* २० २०.५ २१ २१.५ २२ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

कोदो बालीको उत्पादकत्व िे.टन/हे. १.०४* १.१ १.२ १.३ १.४ १.५ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
फापि उत्पादन  िे. टन 

हजाििा 
२.२* ७ ७.५ ८ ८.५ ९ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

फापि बालीको उत्पादकत्व िे.टन/हे. १.०९* १.१ १.२ १.३ १.४ १.४ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
जौं बालीको उत्पादन  िे. टन 

हजाििा 
१३.२४* १३.५० १४.०० १४.५० १५.०० १५.५० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

जौं बालीको उत्पादकत्व िे.टन/हे. १.४* १.५ १.६ १.७ १.८ १.९ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
आल ुबालीको उत्पादन िे. टन 

हजाििा 
१४१.१६* १४५ १५० १६० १७० १८० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

आल ुबालीको उत्पादकत्व िे.टन/हे. १२.०४* १२.५ १३.५ १३.८ १४ १४.५ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
स्याउ उत्पादन  िे. टन 

हजाििा 
१४.८८* १५ १६.५ १८ १९ २० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

स्याउको उत्पादकत्व िे.टन/हे. ६.५* ६.६ ६.८ ७ ७.१० ७.२० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
शीि भण्डाि (१०० टन क्षििाभन्दा बढी) सङ्ख्या २ ३ ५ ७ ८ १० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
अदवुाको उत्पादन िे. टन 

हजाििा 
३९.१४* ४० ४५ ५० ६० ६५ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

अदवुाको उत्पादकत्व िे.टन/हे. १२.८८* १२.९ १३.३ १३.६ १४ १४.५ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
बेसािको उत्पादन  िे. टन 

हजाििा 
८.८४* ९ १० ११ १२ १३ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

बेसािको उत्पादकत्व िे.टन/हे. ९.६* ९.७ ९.८ ९.९ १० ११ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
लसनुको उत्पादन  िे. टन 

हजाििा 
६.२६* १० १५ २० २५ ३० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

लसनुको उत्पादकत्व िे.टन/हे. ६.०९* ७ ७.१ ७.२ ७.६ ८ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
स्िानीय जािको ्वउ उत्पादन िे. टन – ०.५ ०.७ १ १.५ २ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
दिाा भएको व्यावस्यक कृ्ष ििा 
पशपुालन फिा 

सङ्ख्या 750 1050 1235 1460 1850 2000 भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

लागि साझेदािीिा सञ् िामलि मनजी 
कृ्ष फिा 

सङ्ख्या – – २०० ३०० ४०० ५०० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

प्रिार्ीकिर्स्हिको अगाामनक 
उत्पादनिा संलग्न कृषक  

सङ्ख्या – ४०० ७५० २००० ३००० ४००० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
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पशपुन्छी, ित्स्य ििा िौिी पालन 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

दधु उत्पादन वृ् द्ध दि प्रमिशि ३.३९** ५.४८ ७.५७ ९.६६ ११.७५ १३.८४ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
अण्डा उत्पादन वृ् द्ध दि प्रमिशि ५.६९** ७.५८ ९.४७ ११.३६ १३.२५ १५.१४ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
िास ुउत्पादन वृ् द्ध दि प्रमिशि ४.६९** ५.३० ५.९१ ६.५२ ७.१३ ७.७४ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
िाछा उत्पादन वृ् द्ध दि प्रमिशि ६.६६** ६.८६ ७.०६ ७.२६ ७.४६ ७.६६ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
प्राङ्गारिक पशपुन्छीजन्य  
उत्पादनको वृ् द्ध दि 

प्रमिशि १.५** १.६ १.७ १.८ १.९ २.0 भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

प्राङ्गारिक िाछा 
उत्पादनको वृ् द्ध दि 

प्रमिशि .४६** ०.५२ ०.५४ ०.५८ ०.५९ ०.६0 भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

िास ुउत्पादन िे. टन ३२३८३** 32779.27 33380.35 34196.05 35240.28 36531.36 भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
दधु उत्पादन मलटि 

(हजाििा) 
१०६३५४** 110846. 1178435 127744 141146 158903 भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

अण्डा उत्पादन गोटा 
(हजाििा) 

२६८९५** 27921 29514 31755 34767 38721 भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

िाछा उत्पादन िे. टन ५१.८३* ५२.०३ ५२.३५ ५२.७६ ५३.२९ ५३.९३ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

िह उत्पादन  िे.टन १७.५       २०        २५ ३० ३३ ३५ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
पश ुप्रजनन केन्र सङ्ख्या ३६** ३८ ४० ४२ ४४ ४६ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
डेिी ििा दगु्ध स्कमलन 
केन्र 

सङ्ख्या १२** १४ १६ १८ २० २२ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

दगु्ध प्रशोधन केन्र सङ्ख्या २** २ 2 3 4 5 भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
गाइा पालन  सङ्ख्या 

(हजाििा) 
532.43** ५४३.७७ ५५५.३५ ५६७१८७ ५७९.२६ ५९१.६० भ.ूव्य.कृ.स.ि.   

भैसी पालन  सङ्ख्या 
(हजाििा) 

329966** ३३४.३८ ३३८.८६ ३४३.४० ३४८.०१ ३५२.६७ भ.ूव्य.कृ.स.ि.   

बाख्रा पालन   सङ्ख्या 
(हजाििा) 

1590.91** १६३०.२१ १६७०.४७ १७११.७३ १७५४.०१ १७९७.३४ भ.ूव्य.कृ.स.ि.   

भेडा पालन   सङ्ख्या 
(हजाििा) 

318.10** ३२०.९३ ३२३.७९ ३२६.६७ ३२९.५८ ३३२.५१ भ.ूव्य.कृ.स.ि.   

कुखिुा पालन   सङ्ख्या 
(हजाििा) 

1759.15** १८२६.०० १८९५.३९ १९६७.४१ २०४२.१८ २११९.७८ भ.ूव्य.कृ.स.ि.   

िौंिी पालन   सङ्ख्या 
(हजाििा) 

१९.५४** १९.७२ १९.९० २०.०८ २०.२६ २०.४५ भ.ूव्य.कृ.स.ि.   

च्याङ्ग्रा पालन   सङ्ख्या 
(हजाििा) 

२.६३** २.६४ २.६५ २.६६ २.६७ २.६८ भ.ूव्य.कृ.स.ि.   

बंगिु पालन   सङ्ख्या 
(हजाििा) 

70.80** ७२.५२ ७४.२८ ७६.०९ ७७.९४ ७९.८३ भ.ूव्य.कृ.स.ि.   
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

हाुँस पालन सङ्ख्या 
(हजाििा) 

8.00** ८.०६ ८.१२ ८.१८ ८.२४ ८.३०  

कामलज पालन   सङ्ख्या ८१८** १००० १५०० ३००० ४००० ५००० भ.ूव्य.कृ.स.ि.   
पश ुखोप सेवा सङ्ख्या 

(हजाििा) 
१०१५.००** १९८०.५१ २०२१.१९ २०६४.३० २१०७.६१ २१५१.८९ भ.ूव्य.कृ.स.ि.   

पन्छी खोप सेवा सङ्ख्या 
(हजाििा) 

१५०.००** १४६०.८० १५१६.३१ १५७३.९३ १६३३.७४ १६९५.८२ भ.ूव्य.कृ.स.ि.   

भकािो सधुाि  सङ्ख्या 
(हजाििा) 

१५०.००** १४६०.८० १५१६.३१ १५७३.९३ १६३३.७४ १६९५.८२ भ.ूव्य.कृ.स.ि.   

 

खाद्य सिुक्षा ििा पोषर् 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

प्रिखु खाद्यान्न बालीहरूको 
उत्पादनिा वृ् द्ध  

िे.टन 
हजाििा 

५३९.१३* ५५० ५६० ५८० ६०० ६२० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

प्रिखु खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादन 
वृ् द्ध दि 

िे.टन/हे २.२२* २.३० २.५ २.७ ३.० ३.१० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

प्रिखु पशपुन्छीजन्य उत्पादनहरूको 
वृ् द्ध दि 

प्रमिशि ३.५** ४ ४.५ ५ ६ ७ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

िाछा प्रमिशि ६.३६** ७ ७.५ ८ ९ १०  

कूल आम्दानीको दइुा मिहाइा भन्दा 
बढी खानािा खिा गने परिवाि 

प्रमिशि – ६३.३१ ५६.२५ ५०.४४ ४५.१२ ४१.२५ के.ि.्व. 

कुपो्षि बालबामलका प्रमिशि – ६.२ ४.९ ३.९ ३.१ २.५ स्वा.सू.व्य.प्र. 

होिा पडु्का बालबामलका प्रमिशि ५५ ५१ ४७ ४३ ४० ३६ स्वा.सू.व्य.प्र. 

प्रमिफल (प्रमि व्यक्ति, प्रमि वषा कृ्ष उत्पादनको उपलब्धिा) 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

खाद्यान्न ्क.ग्रा. १७४ १८० १८५ १९० १९५ २०० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

िास ु ्क.ग्रा. १२.७८ १३ १३.५ १४ १४.४ १४.८ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

दधु मलटि ५९.३५ ६० ६२ ६५ ६७ ७० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

अण्डा गोटा १८ २० २२ २५ ३० ३५ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

िाछा ्क.ग्रा. ३** ३.२ ३.४ ३.७ ४ ४.५ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

दलहन ्क.ग्रा. २० २५ ३० ३५ ४० ४२ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

ििकािी ्क.ग्रा. ८० ९० १०० ११० ११५ १२६ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

फलफूल स्याउ सनु्िला केिा अन्य ्क.ग्रा. ६.१ ७ ७.५ ८ ९ ११ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
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भमूि व्यवस्िापन 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

कृ्ष कायािा उपयोग भएको भमूि 

(कृ्षयोग्य भमूििध्ये)  
प्रमिशि ७२.४५ ७३ ७३.५ ७४ ७५ ७५.६ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

बस्िी ि मनिाार् के्षत्रले ओगटेको भमूि प्रमिशि 13 13.20 13.50 13.75 14 14.5 के.ि.्व.2016  
वनले ढाकेको भमूि प्रमिशि 38.57 38.45 39.02 40.५० ४1.१५ ४२.०० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
 बयुान क्षेत्र प्रमिशि २.२ ३.२ ३.८ ४.२ ४.८ ५.५ भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
कृ्षयोग्य जमिनको िक्लावन्दी  हेक्टि – – ५०० ७५० १००० १२०० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

भमूिहीनहरूको प्हिान  प्रमिशि – – २५ ५० ७५ १०० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
कृ्ष भमूििा गिा सधुाि ििा 
याक्तन्त्रकीकिर् ििपरिवाि 

सङ्ख्या - - ५० १०० १५० २०० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

कृ्ष योग्य जग्गा िध्ये बाुँझो जग्गा  प्रमिशि २७.५५ २६ २५.५ 20 15 10 भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
सिकािी कायाक्रिबाट भमूििा 
स्वामित्व प्राि गने गरिब सकुुिबासी 
परिवाि 

प्रमिशि – – – 15 २५ ५० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

उन्ििु हमलया िध्ये पनुस्िाापना 
भएको परिवाि  

सङ्ख्या ९५० १८१० २७२० ३६२० ४१६० ४५२० भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

भ-ूउपयोग नक्सा ियाि गने 
स्िानीय िह 

सङ्ख्या – – 10 25 52 79 भ.ूव्य.कृ.स.ि. 

 

वन ििा जै्वक ्व्वधिा 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

वनले ढाकेको क्षेत्रफल प्रमिशि ३८.५७ ३9.00 ३9.५७ 40.५० 41.५३ 42.00 उ.प.व.वा.ि.   
वनजन्य उत्पादनको वृ् द्ध दि प्रमिशि १ १.१ १.२१ १.३ १.४६ १.६ उ.प.व.वा.ि.  

वन क्षेत्रबाट प्राि िाजस्व िकि  रु लाखिा १५२० ३५१0 १६५० १८१५ १९९६ २१९६ उ.प.व.वा.ि.   

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

सािदुा्यक वन सङ्ख्या 
क्षेत्रफल 

(हेक्टििा) 

२६६४ 

३४५२३७.६ 
२७१९ 

३५०४९५ 
२७३४ 

३५१९३५ 
२७४९ 

३५३३७५ 

२७६४ 

३५४८१५ 

२७७९ 

३५६२५५ 

उ.प.व.वा.ि. 

संिक्तक्षि भ-ूपरिमध  सङ्ख्या – – – १ २ ३ उ.प.व.वा.ि. 
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२०७५/७६ 

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

मनजी वन सङ्ख्या 
क्षेत्रफल 

(हेक्टििा) 

७५ 

५७.१७ 
७५ 

५७.१७ 
८५ 

६८.५७ 
९५ 

७६.१७ 
१०५ 

८३.७७ 
११५ 

९१.३७ 
उ.प.व.वा.ि. 

वन नसािी सङ्ख्या १० १३ २० २५ ३० ३५ उ.प.व.वा.ि. 
कवमुलयिी वन सङ्ख्या 

क्षेत्रफल 

(हेक्टििा) 

६५८ 

६९८७ 
६५८ 

६९८७ 
६६८ 

७१४६.२७ 

६७८ 

७२५२.४६ 

६८८ 

७३५८.६४ 

७०० 

७४८६.१ 

उ.प.व.वा.ि. 

ििन क्षेत्र हेक्टि ९४९८५२ ९४९८५२ ९४९८५२ ९७५८५२ ९७५८५२ १०००००० उ.प.व.वा.ि. 
दाउिा उत्पादन िे टन २४.३ १९.३ २१.२ २१.४ २२.४ २३.२ उ.प.व.वा.ि. 
काठ उत्पादन िन्फट ३७०००० ७१४८६ ३८०००० ४१८००० ४५०००० ४९५००० उ.प.व.वा.ि. 
वन उद्यिको ्वकास ििा प्रवद्धान सङ्ख्या १२५० १३५० १४८५ १६३३ १८०० १८५० उ.प.व.वा.ि. 
वकृ्षािोपर् गरिएको क्षते्रफल हेक्टि २२० १२२.१२ २००० २००० २५०० २५०० उ.प.व.वा.ि. 
्वरुवा उत्पादन सङ्ख्या १२९५००० ६८०००० ४०००००० ४०००००० ५०००००० ५०००००० उ.प.व.वा.ि. 

 

जडीबटुी 
असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

प्राकृमिक बहिूुल्य 
जडीबटुीहरूको उत्पादन वृ् द्ध 
दि 

प्रमिशि १० ६ 

 
10 17 

 
२२ २५ उ.प.व. 

वा.ि. 
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

व्यावसा्यक बहिूुल्य 
जडीबटुीहरूको उत्पादन वृ् द्ध 
दि 

प्रमिशि १० ८ 

 
10 17 

 
२२ २५ उ.प.व. 

वा.ि. 

प्रशोमधि जडीबटुीहरूको 
मनयााि वृ् द्ध दि 

प्रमिशि ७ ५ 

 
९ १२ 

 
१२ १५ उ.प.व. 

वा.ि. 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

जडीबटुीहरूको व्यावसा्यक 
उत्पादन क्षेत्रफल 

हेक्टि १३०० १५०० १७०० १८०० २००० २२०० उ.प.व. 
वा.ि. 

जडीबटुीहरूको नसािी सङ्ख्या १०० ८० १२० १५० २०० २५० उ.प.व. 
वा.ि. 

जडीबटुीबाट प्राि कूल िाजश्व रु 
किोडिा 

१०.५ २.४५ १५ १६.५ १८.१५ २० आ.िा. 
यो.ि. 

प्राकृमिक रूपिा उत्पाददि 
जडीबटुी स्कमलन 

क) यासाागमु्वा 
ख) जटािसी 
ग) ्टििु 

के जी 
 

५२५ 

११९४६ 

– 

 

 

३०० 

९००० 

२५७७८७ 

 

 

५०० 

३०००० 

३८३२४७ 

 

 

१०० 

७००० 

३९४४०४ 

 

 

६०० 

१५००० 

४०५९३३ 

 

 

६०० 

३०००० 

४२००२७ 

 

 

६५० 

३५००० 

४३७६२० 

उ.प.व. 
वा.ि. 

जडीबटुीबाट प्रदेशिा भएको 
कुल आम्दानी 

रु 
किोडिा 

७७०६६६२८ ८७४७६१६२ ९६२२३७७८ ११०६५७३४५ १२७२५५९४७ १४६३४४३३९ उ.प.व. 
वा.ि. 
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आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

गैिकास्ट वन पैदवाि 

क) खोटो 
ख) मगटी  

 

केजी 
िनमिटि 

 

– 

– 

 

१९५९६१२ 

– 

 

२०५९६१२ 

६०००० 

 

२१५७७१७ 

७०००० 

 

२२५९६३० 

८०००० 

 

२३५९६३४ 

९०००० 

उ.प.व. 
वा.ि. 

जडीबटुी प्रशोधन उद्योग 

क) ठूला 
ख) िझौला 
ग) लि ुउद्योग 

सङ्ख्या 
– 

– 

– 

 

– 

– 

१२०० 

 

– 

– 

१४०० 

 

२ 

५ 

१५०० 

 

३ 

५ 

१६०० 

 

५ 

१० 

१८०० 

 

५ 

१0 

२००० 

उ.प.व. 
वा.ि. 

खानी ििा खमनज सम्पदा 
असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

ित् नप्िि सङ्ख्या – १ २ ४ ७ १० उ.प.व.वा.ि  

िनु ढुङ्गा सङ्ख्या – १ १ १ १ १ उ.प.व.वा.ि  

वालवुा मगटी प्रमिशि  – – ५ १५ २० २५ उ.प.व.वा.ि  

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

नयाुँ खानीहरूको अन्वेषर् सङ्ख्या – – – १ १ २ उ.प.व.वा.ि  

खानीहरूको उत्खनन ् सङ्ख्या ३ ३ ५ ७ ९ १० उ.प.व.वा.ि  
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

खानीबाट उत्पाददि  

क) ित् न पत्िि 
 

िे टन 
 

५०० 
 

– 
 

– 
 

300 
 

५०० 
 

१००० उ.प.व.वा.ि 

खानी प्रशोधन उद्योग 

क) ठूला 
ख) िझौला 
ग) लि ुउद्योग 

 

सङ्ख्या 
सङ्ख्या 
सङ्ख्या 

 

– 

– 

८ 

 

– 

– 

१० 

 

१ 

१ 

१२ 

 

१ 

२ 

१३ 

 

२ 

३ 

2५ 

 

५ 

६ 

36 

उ.प.व.वा.ि 

उद्योग, वाक्तर्ज्य ििा आपूमिा 
असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

औद्योमगक उत्पादनको वृ् द्ध दि प्रमिशि ९.६ 23.2 31.8 33.9 37.6 37.5 उ.प.व.वा.ि  

आयाि प्रमिष्ठापन दि प्रमिशि – १ २ ३ ४ ५ उ.प.व.वा.ि  

मनयााि वृ् द्ध दि प्रमिशि – ५ १० १५ २० २५ उ.प.व.वा.ि  

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

ठूला उद्योगहरू सङ्ख्या – – १ १ २ ३ उ.प.व.वा.ि  

िझौला उद्योगहरू सङ्ख्या – – १ २ ३ ७ उ.प.व.वा.ि  
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

साना ििा ििेल ुउद्योगहरू सङ्ख्या ५००० ३५०० ८००० ९००० १०००० १०००० उ.प.व.वा.ि.  

खाद्य सञ् िय मडपो सङ्ख्या ८ ८ १० १० १० १२ उ.प.व.वा.ि. 
िो्कएको दगुाि क्तजल्लािा खाद्य 
ढुवानी 

िे टन १५००० १५००० १२००० १०००० ५००० ५००० उ.प.व.वा.ि. 

औद्योमगक क्षेत्र  सङ्ख्या १ १ १ २ २ ३ उ.प.व.वा.ि. 
औद्योमगक ग्राि सङ्ख्या – – ४ 9 17 25 उ.प.व.वा.ि. 
ििेल ुििा लि ुउद्यिी सङ्ख्या ५३२३ ७४५३ ८५१८ ९५८३ १०६४७ ११००० उ.प.व.वा.ि. 
प्रदेशिा हनेु कूल व्यापाि 

क) आयाि 

ख) मनयााि 

रु 
किोडिा १२५० ७१२३ १५५० १८२१ २०८९ २२६० उ.प.व.वा.ि. 

पयाटन ्वकास 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

पयाटन आयको वृ् द्ध दि प्रमिशि १० १३ ५ १५ २० २5 उ.प.व.वा.ि  

प्रमिफल 
प्रिखु सूिक इकाइ 

आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

पयाटकीय केन्रहरूको ्वकास 
ि मबस्िाि कायाक्रि 

सङ्ख्या २४ ३८ ५३ ६७ ८३ १०8 उ.प.व.वा.ि  
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आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

पयाटकीय िागाको मबस्िाि ्क मि २८० ३०० ३३० ४०० ५०० ६०० उ.प.व.वा.ि  

पयाटकीयस्ििका होटलहरू सङ्ख्या १०० १०० ११० १३० १५० 200 उ.प.व.वा.ि  

होिस्टे  सङ्ख्या ३० ३३ ३५ ४० ४५ ५० उ.प.व.वा.ि  

पयाटक आवागिन  

क) स्वदेशी (लाख) 

ख) ्वदेशी (हजाि) 

ग) िानसिोवि लक्तक्षि (हजाि) 

सङ्ख्या 
प्रमिवषा 

 

४.५४ 

६.३ 

१५ 

 

२ 

६ 

३ 

 

2 

0.1 

– 

 

५ 

१० 

२० 

 

६ 

१२ 

२५ 

 

७ 

१५ 

३० 

उ.प.व.वा.ि  

मनजी के्षत्र 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

अिािन्त्रिा मनजी क्षते्रको योगदान प्रमिशि ३८ ३९ 32 36 40.65 ४२.६५ आ.िा.यो.ि. 

प्रमिफल  

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

सिकािी मनजी साझेदािी कायाक्रि सङ्ख्या – १ २ ३ ४ ५ आ.िा.यो.ि. 
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सहकािी के्षत्र 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 
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परिच्छेद : ८ 

सशुणसन  

८.१ शाक्तन्ि सिुक्षा ि सवु्यवस्िा 
१. पषृ्ठभमूि 

शाक्तन्ि सिुक्षा बहआुयामिक, संवेदनशील ि गमिशील ्वषय भएकाले सािाक्तजक, 
धामिाक, सांस्कृमिक, आमिाक, िाजनीमिक अवस्िा एवि ् भौगोमलक अवक्तस्िमिको 
िहत्त्वपूर्ा भमूिका िहेको हनु्छ । शाक्तन्ि सिुक्षा ि सवु्यवस्िा ्वकास प्रशासनको 
लामग पूवा शिा हो । नागरिकको जीउ-धन ि स्विन्त्रिाको संिक्षर् ििा ्वकास 
मनिाार्का कायाहरूको मनवााध कायाान्वयनका लामग अनकूुल ि ्वम वसनीय वािाविर् 
ियाि गना शाक्तन्ि सिुक्षा ि सवु्यवस्िाको प्रभावकािी प्रवन्ध मिलाउन ु पने हनु्छ । 
सशुासन, िानव अमधकाि, सक्षि सिुक्षा संयन्त्र, सवल अनसुन्धान प्रर्ाली ि नागरिक 
क्तशक्षा जस्िा पक्षहरू प्रभावकािी सिुक्षा व्यवस्िाका आधािस्िम्भ हनु ्। शाक्तन्िपूर्ा, 
न्या्यक ि सििािूलक सिाज मनिाार्का लामग प्रदेशिा शाक्तन्ि सिुक्षा ि सवु्यवस्िा 
कायि गना जरुिी छ । 

२. प्रिखु सिस्या  

भौगोमलक ्वकटिा, आमिाक ्वपन्निा, न्यून िेिनास्िि, कुिीमि, कु-संस्काि ि कु-
प्रिाले गाुँज्न,ु असिानिा ि भौमिक ्वकासको स्िि न्यून िहन,ु शाक्तन्ि सिुक्षा ििा 
सवु्यवस्िा कायि िाख् न आवमयक पने साधन स्रोि, प्र्वमध, सिुक्षा संयन्त्र ििा दक्ष 
जनशक्तिको अपयााप् ििा जस्िा पक्षहरू प्रिखु सिस्याका रूपिा िहेका छन ्।  

३. िनुौिी ििा अवसि  

सािाक्तजक ्वकृमि, कुप्रिा, ्वभेद, ब्ह्किर्को अन्त्य गने, अपिाध ि गैिकाननुी 
गमि्वमधहरूको प्रभावकािी अनसुन्धान ि मनगिानी प्रर्ालीको स्िापना गने, जनअपेक्षा 
अनरुूपको प्रदेश सिुक्षा मनकायहरूको सवलीकिर्, आधमुनकीकिर् ि व्यवसायीकिर् 
गने, द्वन्द्वका कािर्हरूको सियिै प्हिान गिी मनिाकिर्का उपायहरू अवलम्बन 
गने िनुौिीहरू िहेका छन ्। 

शाक्तन्ि सिुक्षा ि सवु्यवस्िा कायि िाख् ने कायािा प्रदेश सिकािले काननुी ििा 
संस्िागि क्षििाको प्रभावकािी ्वकास गना ्वशेष ध्यान ददन,ु प्रदेश सिकाि अन्िगाि 
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प्रहिी सेवा िहन ुििा ्वगि द्वन्द्वको पीडाबाट उन्िकु्ति पाई शाक्तन्ि सवु्यवस्िा स्िापना 
गना आि जनसिदुायका िाहना ि अवसिका रूपिा मलन स्कन्छ । 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि  

शाक्तन्िपूर्ा ि सिुक्तक्षि कर्ााली प्रदेश । 

४.२  लक्ष्य 

जनजीवन, जनजी्वका, लगानी प्रवद्धान ि ददगो ्वकासका लामग शाक्तन्ि सिुक्षा ि 
सवु्यवस्िाको प्रत्याभमूि ददने । 

४.३  उद्दमेय 

 सबै सिुक्षा मनकाय ि सम्बद्ध पक्षबीि आपसी सहयोग ि सिन्वय 
कायि गिी प्रभावकािी ि ्वम वसनीय सिुक्षा प्रर्ाली स्िा्पि गनुा, 

 सिुक्षा मनकायलाइा सियानकूुल सबल, सदुृढ ि जनउत्तिदायी  
बनाउन ु। 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. सिुक्षा 
व्यवस्िालाई सदुृढ 
बनाउने । 

क) सिुक्षा नीमि, िर्नीमि ििा काननु िजुािा गिी 
प्रभावकािी रूपिा कायाान्वयन गरिनेछ । 

ख) शाक्तन्ि सिुक्षा ि सवु्यवस्िा कायि िाख् न सङ् ि ि 
स्िानीय िहबीि सिन्वय ि सहकायालाई प्रभावकािी 
बनाइनेछ ।  

ग) सिुक्षा मनकायको संििनालाई सियानकूुल िसु्ि, 
प्र्वमधयिु ि प्रभावकािी बनाइनेछ । 

ि) ्वकास आयोजना ििा औद्योमगक प्रमिष्ठानहरूको 
मनवााध सञ् िालनका लामग सिुक्तक्षि वािाविर् 
समुनक्तम िि गरिनेछ । 

ङ) द्वन्द्वका कािर्को प्हिान ि प्रभावहरूको सियिै 
्वम लेषर् गिी मनिाकिर्का उपायहरू अवलम्बन 
गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

२. नागरिकिैत्री 
सिुक्षा व्यवस्िाको 
प्रत्याभमूि  
गिाउने । 

क) अपिामधक ्क्रयाकलापलाई मनयन्त्रर् गना अपिाध 
अनसुन्धान ििा मनयन्त्रर् प्रर्ालीलाई प्रभावकािी 
िलु्याइनेछ । 

ख) अपिाधको मनगिानी ि मनयन्त्रर् गना प्रिखु शहि 
बजाि, िनाबस्िी, िोक, िूल सडक ि सम्वेदनशील 
स्िानहरूिा मस.मस.्ट.भी., साईिन जस्िा उपकिर् 
प्रयोग गिी सिुक्षा प्रर्ालीलाई सबलीकृि गरिनेछ । 

ग) सिाजिा शाक्तन्ि सिुक्षा ि सवु्यवस्िा कायि िाख् न 
आवमयक संयन्त्रहरू मनिाार् गिी स्िानीय 
नागरिकसुँग सहकाया गरिनेछ । 

३. सिुक्षा मनकायको 
व्यावसा्यक 
क्षििा अमभवृ्द्ध 
गने । 

क) प्रदेश प्रहिीलाई िामलि, प्रक्तशक्षर् ििा वृक्तत्त 
्वकासको अवसि मसजाना गिी व्यावसा्यक क्षििा 
अमभवृ्द्ध गरिनेछ । 

ख) सिुक्षा मनकायलाई स्रोि साधन सम्पन्न ि आधमुनक 
प्र्वमधयिु बनाई संस्िागि ्वकास गरिनेछ । 

ग) सिुक्षाकिीहरूको िनोवल उच्ि िाख् न पिुस्काि ि 
दण्डको व्यवस्िा गरिनेछ ।  

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

प्रदेश प्रहिीको गठन गिी परििालन भएको हनेुछ । सिुक्षा मनकायहरूबीि सिन्वय 
कायि भएको हनेुछ । प्रक्तशक्षर् ि आधमुनक प्र्वमध िाफा ि सिुक्षा मनकाय दक्ष ि 
व्यावसा्यक बनेको हनेुछ । द्बन्द्बका कािर्हरूको सियिै प्हिान भई मनिाकिर्का 
उपायहरू अवलम्बन गरिएको हनेुछ । आन्िरिक सिुक्षा प्रर्ाली सदुृढ ि 
जनउत्तिदायी भई शाक्तन्ि सिुक्षा ि सवु्यवस्िा कायि भएको हनेुछ।  

८.२ शासकीय सधुाि ि सशुासन 

१. पषृ्ठभमूि 

ददगो ्वकासका लक्ष्यहरू हाुँमसल गना, ्वमभन् न आयोजनाहरूिा हनेु लगानीको 
उच्ििि प्रमिफल समुनक्तम िि गना, सावाजमनक सेवा प्रवाहलाई िसु्ि ि अनिुानयोग्य 
बनाउन ि कर्ाालीबासीका सशुासनका अपेक्षाहरू सम्बोधन गना शासकीय प्रर्ालीिा 
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सियानकूुल सधुाि हनु ु जरुिी छ । सिग्र शासकीय काया सम्पादनिा 
जनप्रमिमनमधहरू, िाष्ट्रसेवक किािािी, नागरिक सिाज ि आि जनसिदुाय सबैले आ-
आफ्नो क्तजम्िेवािी गम्भीििापूवाक वहन गनुापने हनु्छ । शासकीय मनर्ायहरू ििा 
कायाान्वयन प्र्क्रयालाई पािदशी बनाउन मनयमिि सूिना प्रवाह, सावाजमनक सनुवुाई, 
सािाक्तजक लेखा पिीक्षर् जस्िा नवीन शासकीय उपक्रिहरू सञ् िालन गने ि सशुासन 
प्रत्याभिू गने कर्ााली प्रदेश सिकािको नीमि िहेको छ । जवाफदेहीिाको संस्कृमि 
्वकास गनुाका सािै नागरिकिैत्री शासन, सङ् िीय शासन प्रर्ाली अनरुूपको सेवा 
प्रवाह, काननुी शासनको प्रत्याभमूि ि सिन्वय ििा सहकायालाई व्यवक्तस्िि गदै 
सशुासन समुनक्तम िि गनुापनेछ ।  

२. प्रिखु सिस्या 
नागरिक केक्तन्रि सेवा प्रवाह ि ्वकास कायाक्रिहरूको प्रभावकािी सञ् िालन ििा 
व्यवस्िापनको लामग प्रदेश ि स्िानीय िहको अपेक्तक्षि क्षििा अमभवृ् द्ध हनु नसक्न,ु 
किािािी सिायोजन पम िाि पमन दिबन्दी अनरुूप पदपूमिा हनु नसक्न,ु िीन िहका 
शासकीय इकाईहरू बीििा आपसी सिन्वय ििा सहकाया सदुृढ हनु नसक्न,ु 
पािदक्तशािा, जवाफदेहीिा ि अनिुगन ििा िूल्या्कमन प्रर्ाली व्यवक्तस्िि हनु नसक्न ु 

प्रिखु सिस्या हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अवसि 

नयाुँ सङ् िीय परिवेशिा कर्ाालीबासीको बढ्दो अपेक्षाहरूको सम्बोधन गदै दक्षिापूवाक 
जवाफदेही ि प्रभावकािी ढङ्गले सेवा प्रवाह गने, किािािीहरूको क्षििा अमभवृ् द्ध गने, 
िीन िहका प्रशासकीय इकाईहरूबीि आपसी सिन्वय ि सहकाया स्िा्पि गने, 
शासकीय कािकािवाहीिा काननुी शासन, पािदक्तशािा ि नागरिकप्रमि जवाफदेहीिा 
प्रवद्धान गदै सदािाि, नैमिकिा ि मििव्य्यिा कायि गने िनुौिी िहेका छन ्।  

प्रदेश ि स्िानीय िहिा लािो अन्ििालपमछ प्रमिवद्ध िाजनीमिक नेितृ्व प्राप् ि हनु,ु 
िाजनीमिक क्तस्िििा कायि हनु,ु शासकीय कायाहरूिा सूिना ििा सञ् िाि प्र्वमधको 
प्रयोग बढ्दै जान,ु नागरिकको िेिनाको स्िि बढ्दै जान,ु सिकाि ि यसका प्रशासमनक 
एकाईहरूको काि कािबाहीलाई नागरिक सिाजले मनगिानी गने वािाविर् ियाि हनु ु
अवसिहरू हनु ्। 
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४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

सबै के्षत्रिा सशुासन ।  

४.२  लक्ष्य 

काननुी शासनको प्रत्याभिू हनेु गिी िसु्ि दरुुस्ि सेवा प्रवाह गने । 

४.३  उद्दमेय 

पािदशी, जवाफदेही, उत्तिदायी, सदािाियिु ि प्र्वमधिैत्री सेवा प्रवाहबाट 
सशुासन कायि गनुा । 

४.४  िर्नीमि  ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

1. सशुासन प्रवद्धानका 
लामग काननुी,  
संििनात्िक  ि 
प्र्क्रयागि सधुाि 
गने ।  

क) प्रदेश मनजाििी सेवा ऐन, मनयिावली लगायि 
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकािी बनाउन आवमयक 
अन्य काननुहरूको िजुािा ि कायाान्वयन गरिनेछ।  

ख) प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन गरिनेछ । 

ग) सशुासनलाई प्रत्याभिू गना आवमयक संििनात्िक 
सधुािका सािै दिबन्दी अनसुािको दक्ष जनशक्ति 
परिपूमिा गरिनेछ ।  

ि) िीनवटै िहका सिकािहरूबीि प्रभावकािी 
सिन्वय स्िा्पि गरिनेछ । 

ङ) प्र्क्रयािखुी विािान प्रशासमनक व्यवहािलाई 
पािदशी, जवाफदेही, सदािाियिु बनाउुँदै 
नमिजािखुी व्यवहाििा रुपान्ििर् गरिनेछ ।  

ि) सूिना प्र्वमधिा आधारिि ्वद्यिुीय सशुासन 
कायि गरिनेछ ।   

2. सेवा प्रवाहको 
अनगुिन ििा 
िूल्या्कमन प्रर्ाली 
व्यवक्तस्िि गने । 

क) िाजनीमिक ि प्रशासमनक नेितृ्वको काया सम्पादन 
सम्झौिा ििा काया सम्पादन िूल्या्कमन प्रर्ाली 
्वकास गरिनेछ ।  

ख) सेवा प्रवाह ि ्वकास कायाक्रिहरूको मनयमिि 
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िर्नीमि कायानीमि 

अनगुिन ििा िूल्या्कमन गना सूिना प्र्वमधिा 
आधारिि अनगुिन प्रर्ाली ्वकास गरिनेछ । 

ग) सावाजमनक सनुवुाई, सािाक्तजक लेखा पिीक्षर् 
्वमधहरूको उपयोग गदै जनगनुासाहरूको 
ित्काल सम्बोधन गने परिपाटी अपनाइनेछ ।  

ि) िखु्यिन्त्री हटलाइन सेवालाई सदुृढ बनाइनेछ । 

ङ) काया सम्पादन िूल्या्कमन प्रर्ाली सदुृढ गदै  
पिुस्काि ि दण्डको उक्तिि व्यवस्िा गरिनेछ । 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको हनेुछ । प्रशासमनक व्यवहाि पािदशी, 
जवाफदेही, सदािाियिु ि नमिजािखुी भएको हनेुछ । काया सम्पादन सम्झौिा ििा 
काया सम्पादन िूल्या्कमन प्रर्ाली ्वकास भएको हनेुछ । सेवा प्रवाह ि ्वकास 
कायाक्रिहरूको मनयमिि अनगुिन ििा िूल्या्कमन गना सूिना प्र्वमधिा आधारिि 
अनगुिन प्रर्ाली ्वकास भएको हनेुछ । सावाजमनक सनुवुाई, सािाक्तजक लेखा पिीक्षर् 
्वमधहरूको उपयोग गदै जनगनुासाहरूको ित्काल सम्बोधन गने परिपाटी बसेको 
हनेुछ । 

८.३ प्रदेश ि स्िानीय िहको क्षििा ्वकास 

१. पषृ्ठभमूि 

सं्वधानको धािा ५६ ले िाज्यशक्तिको प्रयोग सङ् ि, प्रदेश ि स्िानीय िहले सं्वधान 
ििा काननु बिोक्तजि गने भनी िाज्य शक्तिको बाुँडफाड गिेको छ । िद्अनसुाि 
प्रदेश ि स्िानीय िहहरूिा मनवाािनबाट सिकािहरू गठन भई आ-आफ्नो 
के्षत्रामधकाििा स्क्रय िहेका छन ् । नेपालिा सङ् िीयिा नौलो अभ्यास भएकोले 
कमिपय सवालहरूिा स्पष्टिा आइनसकेको, आवमयक पने कमिपय संस्िाहरू स्िा्पि 
भई नसकेको ि स्िा्पि संस्िाहरू काया सम्पादनका दृ्ष्टले सक्षि ि परिपक भई 
नसकेकोले सङ् िीय प्रर्ालीको ििा अनसुाि जनसिदुायलाई नक्तजकबाट प्रभावकािी 
ढङ्गबाट सेवा प्रवाह हनु स्किहेको छैन ।  प्रदेश ि स्िानीय िहका संस्िाहरूलाई 
पयााप् ि भौमिक, िानवीय ि ्वत्तीय स्रोि साधन प्रदान गिी सबल ि सक्षि नबनाएसम्ि 
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सङ् िीय प्रर्ालीका उद्देमयहरू पिुा हनु नसक्ने मनक्तम िि  छ । यसैलाई िध्यनजि गदै  
योजना अवमधिा प्रदेश ि स्िानीय िहका सिकािहरूको क्षििा ्वकासिा ्वशेष जोड 
िहनेछ ।  

२. प्रिखु सिस्या 
प्रदेश ि स्िानीय िहिा भौमिक पूवााधाि ििा जनशक्ति व्यवस्िापनिा कदठनाई हनु,ु 
सम्भाव्य कायाक्रिको अभ्यासिा परिपक् किा आइनसक्न,ु प्रदेशको यगुान्िकािी 
रूपान्ििर् ि ्वकासका लामग आवमयक पने िानवीय, भौमिक ििा ्वत्तीय स्रोि ि 
साि्याको किी हनु ुप्रिखु सिस्याको रूपिा िहेका छन।् 

३. िनुौिी ििा अवसि 

भौगोमलक ज्टलिाबीि नागरिकहरूको अपेक्षा पिुा गने, आवमयक स्रोि साधनको 
आन्िरिक व्यवस्िापन गने ि सबै स्िानीय िहहरूको सन्िमुलि ्वकास गने प्रिखु 
िनुौिी िहेका छन।् 

जनप्रमिमनधीहरू ्वकास ि सेवा प्रवाहप्रमि प्रमिवद्ध िहन,ु नागरिकहरूको आफ्नो के्षत्रको 
्वकासप्रमि सिोकाि, िासो ििा सहभामगिा िहन,ु सङ् िीय सिकाि ि ्वकास 
साझेदािहरू सिेि सन्िमुलि ्वकास ििा स्िानीय क्षििा अमभवृ् द्धका लामग प्रमिवद्ध 
िहन ुअवसिहरू हनु ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

सक्षि प्रदेश ि स्िानीय िहहरू । 

४.२  लक्ष्य 

प्रदेशको ्वकास ि सिृ् द्धको यात्रािा प्रभावशाली योगदान ददन सक्ने गिी प्रदेश 
ििा स्िानीय िहहरूको क्षििा ्वकास गने । 

४.३  उद्दमेय 

 सबै स्िानीय िहहरूलाई िानवीय, भौमिक ििा ्वत्तीय स्रोि साधन 
सम्पन्न बनाउन,ु 
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 शासन, ्वकास मनिाार् ििा सेवा प्रवाहिा प्रदेश ििा स्िानीय 
िहहरूलाई सक्षि ििा प्रभावशाली बनाउन ु। 

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

1. प्रदेश ििा स्िानीय 
िहहरूको क्षििा 
्वकासका लामग 
कायायोजना ियाि गने। 

क) प्रदेश ि स्िानीय िहको क्षििा ्वकासको 
आवमयकिा प्हिान गिी सोको लामग 
कायायोजना ियाि गरिनेछ । 

ख) स्िानीय स्रोि साधनको उच्ििि ्परििालनका 
लामग सम्बक्तन्धि मनकायहरूलाई क्तजम्िेवाि ि 
उत्तिदायी बनाइनछे ।  

2. प्रदेश ि स्िानीय िहको 
कुशल स्रोि परििालन 
क्षििा अमभवृ्द्ध गने । 

क) स्रोि सङ् कलन ििा कुशल परििालनको 
क्षििा बढाउन ्वशेष िामलि ििा कायाशाला 
सञ् िालन गरिनछे । 

ख) एकीकृि िानव संशाधन ्वकास केन्रको 
स्िापना गरिनेछ । 

3. क्षििा ्वकासका लामग 
स्िानीय िहसुँग आपसी 
सहकाया ि साझेदािी सदुृढ 
गने  । 

क) स्िानीय िहसुँग सिन्वय, सहकाया ििा 
साझेदािी गने िर्नीमि ियाि गरिनेछ । 

ख) प्रदेश सिकािका कायाक्रिहरू स्िानीय 
िहसुँगको सहकायािा अगामड बढाइनेछ ।  

५.  अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

प्रदेश ि स्िानीय िहहरूको ्वकास-मनिाार्को आवमयकिा परिपूमिा हनेु गिी सबै 
मनकायहरूको क्षििािा अमभवृ् द्ध भएको हनेुछ । प्रदेश सिकाि ि स्िानीय 
िहहरूबीि ्वकास-मनिाार्का लामग सिन्वय ि सहकाया प्रभावकािी भएको हनेुछ।   

८.४ िानव अमधकाि 

१. पषृ्ठभमूि 

िानव अमधकाि नैसमगाक अमधकाि हो । यसको संिक्षर्, प्रिलन ि प्रबद्धानका लामग 
नेपालको सं्वधानले नै स्पष्ट व्यवस्िा गिेको छ । प्रदेश सिकािले िानव अमधकाि 
सम्बन्धी जनिेिनािूलक कायाक्रि सञ् िालन गदै आएको छ । िानव अमधकािको 
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संिक्षर् ि प्रवद्धान गदै सङ् िसुँगको सिन्वय ि सहकायािा सं्वधानले परिकल्पना  
गिेको ्वभेदििु, सिन्या्यक ि  सिावेशी सिाजको स्िापना गनेिफा  योजनाको जोड 
िहनेछ ।  

२.  प्रिखु सिस्या 
प्रदेशिा सािाक्तजक, आमिाक ्वभेद, जािीय ििा लै्ङ्गक ्हंसा ि असिानिा ्वद्यिान 
िहन,ु सािाक्तजक-आमिाक सेवा ि अवसिहरूिा असिान पहुुँि हनु,ु पिम्पिागि कुिीमि 
एवि ्कुसंस्काि ििा िेिनाको किी िहन ुजस्िा सिस्या िहेका छन ्। 

३.  िनुौिी ि अवसि 

सं्वधानिा उक्तल्लक्तखि िाजनीमिक, आमिाक, सािाक्तजक ि सांस्कृमिक अमधकाि 
समुनक्तम िि गनुा, िानव अमधकाि सम्बन्धी सिेिना अमभवृ् द्ध गनुा, दण्डहीनिाको अन्त्य 
गिी पीमडि पक्षलाई न्याय प्रदान गनुा िनुौिी पूर्ा िहेको छ । 

सं्वधानको प्रस्िावनािै िानव अमधकािको पूर्ा प्रत्याभमूि हनु,ु सं्वधानिा िौमलक 
हकको ग्यािेन्टी हनु,ु िौमलक हक प्रिलनका लामग ऐनको मनिाार् हनु,ु नेपाल ्वमभन् न 
अन्ििाा्ष्ट्रय िानव अमधकािका सक्तन्ध-अमभसक्तन्धहरूको पक्ष िाष्ट्र हनु,ु स्िानीय िहिा 
न्या्यक समिमि स्िापना हनु,ु स्विन्त्र न्यायालयको व्यवस्िा हनु,ु प्रदेशिा िखु्य 
न्यायामधविा कायाालयको व्यवस्िा हनु,ु िानव अमधकाि सम्बन्धिा सिकािको 
प्रमिवद्धिा िहन ुअवसि हनु ्।  

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

िानव अमधकाििैत्री कर्ााली । 

४.२  लक्ष्य 

सं्वधानले ग्यािेन् टी गिेका िाजनीमिक, नागरिक, आमिाक, सािाक्तजक ि 
सांस्कृमिक अमधकािहरूको प्रत्याभमूि गिाउने । 

४.३  उद्दमेय 

िानव अमधकाििैत्री सिाज ि शासन पद्धमिको मबस्िाि ि ्वकास गनुा । 
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४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. िानव अमधकाििैत्री 
संस्कािको ्वकास 
गने । 

क) सं्वधानिा भएको िानव अमधकािको व्यवस्िाको 
संिक्षर् ि सम्वद्धान गरिनेछ ।  

ख) ्वद्यिान िानव अमधकाि सम्बन्धी काननुी 
प्रावधानहरूको प्रभावकािी कायाान्वयन गनुाका सािै 
आवमयकिा अनसुाि नयाुँ काननुहरूको िजुािा 
गरिनेछ ।  

ग) कायाक्रिहरूको िजुािा, कायाान्वयन, अनगुिन ि 
िूल्या्कमनिा िानव अमधकािको मसद्धान्ि ि 
प्रर्ालीलाई आत्िसाि गरिनछे । 

ि) सिाजिा ्वद्यिान लैक्तङ् गक ्हंसा लगायि सबै 
प्रकािका ्हंसा, भेदभाव, छुवाछुि,  कुप्रिा, 
बालश्रिको अन्त्य गरिनेछ ।  

२. सबै खाले 
दण्डहीनिाको अन्त्य 
गने । 

क) िानव अमधकाि उल्लङ्घन सम्बन्धी िटनाको उजिुी 
दिाा गने प्रर्ालीलाई बमलयो बनाउुँदै किजोि ि 
सीिान्िकृि वगालाई मन:शलु्क काननुी सहायिाका 
लामग आवमयक व्यवस्िा गरिनेछ । 

ख) पीमडििैत्री अनसुन्धान ि अमभयोजन प्रर्ालीको 
व्यवस्िा गिी पीमडिलाई न्याय एवि ् क्षमिपूमिा ि 
पीडकलाई काननुी कािवाही गरिनेछ । 

ग) प्रभावकािी मनगिानी प्रर्ालीको ्वकास गिी िानव 
अमधकाि उलङ  िनका िटनाहरूको न्यूनीकिर् 
गरिनेछ ।  

३. सबै खाले द्वन्द्वका 
पीमडिहरूको िानव 
अमधकाि समुनक्तम िि 
गने। 

क) द्वन्द्व पीमडि, िाइिे, अपाङ्ग ि बेपत्ता भएका व्यक्ति 
ि परिवािलाई पनुस्िाापना गरिनेछ । 

ख) द्वन्द्व पीमडिहरूको िानव अमधकाि उल्लङ्घनका 
िटनाको सत्यि्य मनरूपर् गिी पनुमिालन गिाउन े
व्यवस्िा मिलाइनछे । 

ग) सिाजिा द्वन्द्वका कािर्हरू प्हिान गिी सम्भा्वि 
द्वन्द्वको व्यवस्िापन गरिनेछ ।  
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५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

िानव अमधकािको व्यवहारिक रूपिा उपभोग गना सक्ने अवस्िा समुनक्तम िििा भएको 
हनेुछ । सािाक्तजक कुिीमि ि कुसंस्कािको अन्त्य गना प्रभावकािी अमभयानहरू 
सञ् िालन भएको हनेुछ । द्वन्द्व पीमडिहरूको िानव अमधकाि उलङ िनका िटनाको 
सत्यि्य मनरूपर् गिी पनुस्िाापना ििा पनुमिालनको व्यवस्िा गरिएको हनेुछ । 
प्रदेशिा िानव अमधकाि उलङ िनका िटनाहरूिा न्यूनीकिर् भएको हनेुछ । 

८.५ भ्रष्टािाि मनयन्त्रर् 

१. पषृ्ठभमूि  

भ्रष्टािाि मनयन्त्रर्का प्रयासहरू जािी िहे िापमन यसको कूप्रभाव ्वकास ििा सेवा 
प्रवाहिा िहेको पाइन्छ । भ्रष्टािािजन्य ्क्रयाकलापहरू मनयन्त्रर् गिी सशुासन 
प्रवद्धानका लामग नागरिक सिाजको सिेि िासो ि सिोकाि िहने गिेको छ । 
भ्रष्टिािले आमिाक, सािाक्तजक ि िाज्यको सिग्र सिृ् द्धिा पािेको प्रमिकूल असिलाई 
मनयन्त्रर् गना िाजनीमिक ििा प्रशासमनक संयन्त्र स्वअनशुामसि, पािदशी ि 
सदािाियिु हनु ुजरुिी छ ।  

२. प्रिखु सिस्या 
्वकास मनिाार्, सेवा प्रवाह ििा शासन सञ् िालनिा पािदशी, स्वअनशुामसि, ्वमधको 
शासनबाट मनदेक्तशि कायाप्रर्ाली ्वकास गना नस्कन,ु प्र्वमधिैत्री सेवा प्रवाह ििा 
अनगुिन प्रर्ाली अवलम्बन हनु नसक्न ुजस्िा सिस्याहरू ्वद्यिान िहेका छन ्।  

३. िनुौिी ििा अवसि 

भ्र् टािािलाई सािाक्तजक अपिाधको रूपिा स्िा्पि गने, भ्रष्टािाि ि अमनयमिििा जस्िा 
कायालाई मनयन्त्रर् गिी सशुासनको प्रत्याभमूि ददने, भ्र् टािाििा देक्तखएका नयाुँनयाुँ 
स्वरूपलाई मनयन्त्रर् गने ि नयाुँ स्वरूपहरूलाई मनयन्त्रर् गना सक्ने गिी संस्िागि 
क्षििा ्वकास गने िनुौिी िहेका छन ्।  

भ्र् टािािको स्िानीय स्ििसम्ि नै मनगिानी ि खबिदािी बढ्न,ु नागरिकहरूिा िेिना 
जागिृ भई भ्रष्टािािलाई सािाक्तजक अपिाधको रूपिा मलने प्रिलन बढ्दै जान,ु 
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प्र्वमधको ्वकासले भ्र् टािािजन्य ्क्रयाकलापको सहज प्रिार् स्कमलन ििा मनयन्त्रर् 
गना सहज हनु,ु अक्तख्ियाि दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको प्रदेश कायाालयको स्िापना 
ि सञ् िालन हनु ुअवसि हनु ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

भ्रष्टािािििु कर्ााली । 

४.२  लक्ष्य 

भ्रष्टािािलाई न्यूनीकिर् गदै स्वच्छ ि सदािाियिु सिाज मनिाार् गने । 

४.३  उद्दमेय 

 भ्रष्टािािलाई मनयन्त्रर् गिी सशुासन कायि गनुा । 

 नैमिकवान जनशक्तिको परििालन ि सदािाियिु सिाज मनिाार् गनुा । 

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

1. भ्रष्टािाि मनयन्त्रर् ििा 
सशुासन सम्बन्धी नीमि ििा 
काननुहरूको प्रभावकािी 
कायाान्वयन गने । 

क) भ्रष्टािाि मनयन्त्रर् ििा सशुासनको 
प्रवद्धान गना ्वद्यिान काननुहरूको 
प्रभावकािी कायाान्वयन गरिनछे ।  

ख) भ्रष्टािाि ्वरुद्ध शून्य सहनशीलिाको 
नीमि अवलम्बन गरिनेछ । 

ग) सावाजमनक खरिद प्र्क्रयालाई िप 
वैज्ञामनक ि पािदशी बनाइनछे । 

2. सावाजमनक सेवा प्रवाहलाई 
जवाफदेही एवि ्पािदशी 
बनाउने। 

क) सावाजमनक सेवा प्रवाहलाई अनिुानयोग्य,  
जवाफदेही एवि ् पािदशी बनाउनका 
लामग आवमयक व्यवस्िा गरिनेछ ।  

ख) नागरिक वडापत्र, सावाजमनक सनुवुाई ि 
सािाक्तजक लेखा पिीक्षर्को व्यवस्िालाई 
प्रभावकािी ढङ्गले कायाान्वयनिा 
ल्याइनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

ग) जनशक्ति छनौट, काया सम्पादन 
िूल्या्कमन ििा नेितृ्व ्वकासिा नैमिकिा 
ि सदािािलाई ्वशषे िहत्त्व ददइनेछ । 

ि) किािािी ििा जनप्रमिमनमधहरूलाई 
स्वअनशुासन, नैमिकिा ििा सदािािको 
प्रबन्ध मिलाइनेछ ।  

ङ) सूिना प्र्वमधको सिेि उपयोग गिी 
मनगिानी प्रर्ालीलाई सदुृढ गरिनेछ । 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

भ्रष्टािाि मनयन्त्रर् ििा सशुासनको प्रवद्धान गना ्वद्यिान काननुहरूको प्रभावकािी 
कायाान्वयन भएको हनेुछ । सूिना प्र्वमधको सिेि उपयोग गिी मनगिानी प्रर्ालीलाई 
सदुृढ गरिएको हनेुछ । स्वअनशुासन, नैमिकिा ििा सदािाियिु जनशक्ति ियाि 
भएको हनेुछ । सावाजमनक सेवा प्रवाहलाई अनिुान योग्य, पािदशी एवि ्जवाफदेही 
भई नागरिक सन्िकु्त् ट बढेको हनेुछ ।  
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सशुासन के्षत्रका कायाक्रिहरू 

८.१ शाक्तन्ि सिुक्षा ि सवु्यवस्िा 
क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ प्रदेश प्रहिी परििालन ििा 
व्यवस्िापन सम्बन्धी काननु मनिाार्   

२०७६।०७७ 
२०७८।०७९ 

– प्रदेश प्रहिी परििालन ििा व्यवस्िापन सम्बन्धी काननु 
मनिाार् भई सञ् िालनिा आएको हनुेछ ।   

२ सङ् ि ि स्िानीय िहसुँगको 
सिन्वयिा शाक्तन्ि सिुक्षा  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

– सिुक्षा मनकायलाई सियानकूुल, िसु्ि ि प्रभावकािी बनाउन  
सङ् ि ि स्िानीय िहसुँगको जीवन्ि सिन्वय भएको हनुछे । 

३ प्रदेश अनसुन्धान ब्यूिो गठन २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१० किोड सेवा प्रवाह प्रभावकािी िलु्याउन, शाक्तन्ि सिुक्षा सम्बन्धी 
सूिना सङ् कलन, ्वश्लषेर् ि  सम्प्रषेर् ििा संगदठि आमिाक 
अपिाध सम्बन्धी सूिना स्कमलन, ्वम लेषर् ि  सम्प्रषेर्का लामग 
प्रदेश अनसुन्धान ब्यूिो गठन भएको हनुेछ । 

४ प्रहिी िामलि केन्र स्िापना २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१० किोड आधमुनक प्रदेश प्रहिी िामलि केन्र स्िापना भई सञ् िालनिा 
आएको हनुेछ ।  

५ सािाक्तजक द्धन्द्ध व्यवस्िापन २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

15 किोड सािाक्तजक द्वन्द्वको प्हिान, ्वम लेषर् ि मनिाकिर्को उपाय 
अवलम्बन गनुाका सािै ्वकास आयोजना ििा औद्योमगक 
प्रमिष्ठानहरूको मनवााध सञ् िालन भएको हनुेछ ।  

६ नागरिकिैत्री सिुक्षा व्यवस्िा २०७६।०७७ 
२०80।०81 

२० किोड जीवन आत्ििक्षा, सिदुायको सिुक्षा ि सािाक्तजक अपिाध मनयन्त्रर् 
गनाको लामग प्रत्येक १८ देक्तख २० वषाका यवुायवुिीलाई जीवन 
ििा सिदुाय सिुक्षा िामलि प्रदान भएको हनुेछ । 

७ शाक्तन्ि सिुक्षाको लामग सूिनािा 
साझेदािी 

२०७६।०७७ 
२०80।०81 

१० किोड सम्वेदनशील के्षत्र ि प्रदेशका कायाालयहरूिा मस.मस. ्ट.भी. 
जडान गनुाका सािै सबै सिुक्षा मनकायबीि शाक्तन्ि सिुक्षा 
प्रर्ालीको ्वकास गिी सूिनािा साझेदािी भएको हनुेछ । 



291 

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

८ व्यावसा्यक क्षििा अमभवृ्द्ध 
िामलि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

२० किोड प्रदेश प्रहिीको व्यावसा्यक क्षििा वृ्द्धका लामग उच्ि 
िनोबलका साि िामलि, प्रक्तशक्षर्, वृक्तत्त ्वकास, स्रोि साधन 
सम्पन् न ि आधमुनक प्र्वमधयिु भएको हनुछे । 

९ िनोपिािशा सेवा सञ् िालन २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५ किोड अपिाध, दवु्यासनिा पिेका व्यक्तिलाई रुपान्ििर् गना 
अमभिूखीकिर् िामलिका सािै िनोपिािशा सेवा सञ् िालन 
भएको हनुेछ । 

१० प्रदेश प्रहिी संगठन संििनाको 
पनुिावलोकन ििा प्रभावकािी 
परििालन 

२०७7।०७8 
२०८०।०८१ 

– प्रदेश प्रहिीको िर्नीमिक योजना ियाि पािी प्रहिी संगठन 
संििनाको पनुिावलोकन ििा प्रभावकािी परििालन भएको  
हनुेछ ।  

११ हटलाइन सेवा सञ् िालन   २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ किोड ित्काल शाक्तन्ि सिुक्षा ददन हटलाइन सेवा सञ् िालन भएको  
हनुेछ । 

८.२ शासकीय सधुाि ि सशुासन 

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ प्रदेश मनजाििी सेवा ऐन 
ि मनयिावली िजुािा 

२०७६।०७७ 
२०80।०81 

– प्रदेश मनजाििी सेवा ऐन ि मनयिावली िजुािा भई कायाान्वयनिा आएको 
हनुेछ । 

२ प्रदेश लोक सेवा 
आयोगको गठन 

२०७६।०७७ 
२०80।०81 

1० किोड प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई सञ् िालनिा आएको हनुेछ ।  

३ संििनात्िक सधुाि ििा 
जनशक्ति व्यवस्िापन 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

२ किोड सशुासनको प्रत्याभमूि गिाउन संििनात्िक सधुािका सािै दक्ष जनशक्तिको 
व्यवस्िापन भएको हनुेछ ।  
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क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

४ सङ् ि ि स्िानीय िहसुँग 
सिन्वय ि सहकाया 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

२ किोड सङ् ि ि स्िानीय िहसुँग जीवन्ि सिन्वय ि सहकाया गिेि शासकीय सधुाि 
भएको हनुेछ । 

५ काननुी सहायिा 
अमधकृिको व्यवस्िा 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

11 किोड 
44 लाख 

सबै क्तजल्ला अदालि ि बाि एसोमसयसनसुँग सहकाया गिी नागरिक काननुी सहायिा 
उपलब्ध गिाइएको हनुेछ भने सबै स्िानीय िहिा काननुी काया सम्पादनिा 
सहयोग पगु्ने गिी काननुी सहायिा अमधकृिको व्यवस्िा भएको हनुेछ ।  

६ प्रशासमनक सशुासन २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

– िाजनीमिक ि प्रशासमनक नेितृ्वको काया सम्पादन सम्झौिा ििा काया 
सम्पादन िूल्या्कमन प्रर्ाली स्िा्पि गिी ्वद्यिुीय प्रशासमनक सशुासन 
कायि भएको हनुेछ । 

७ सेवा प्रवाह ि ्वकास 
कायाक्रिको अनगुिन 
ििा िूल्या्कमन 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

2 किोड काया सम्पादन िूल्या्कमन प्रर्ाली सदुृढ गिी प्रभावकािी सेवा प्रवाह ि 
नमिजािखुी ्वकासका लामग मनयमिि अनगुिन ििा िूल्या्कमन भएको  
हनुेछ ।  

८ जनिासुँग िखु्यिन्त्री 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

3 किोड प्रदेश सिकािको प्रत्यक्ष अनभुमूि हनुे गिी “हाम्िा कुडा, हाम्िा िखु्यिन्त्री” 
ि “हेल्लो िखु्यिन्त्री हटलाईन” सेवाबाट जनिाका गनुासाहरू प्रत्यक्ष 
सनुवुाई ििा सम्वोधन भएको हनुेछ । 

८.३ प्रदेश ििा स्िानीय िहको क्षििा ्वकास 

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ प्रदेश ि स्िानीय िहको क्षििा 
्वकास ििा योजना िजुािा  

२०७६।०७७ 
२०80।०81 

10 किोड प्रदेश ि स्िानीय िहको क्षििा ्वकास ििा योजना िजुािा 
गना सहयोग भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

२ स्िानीय स्रोि साधन 
उपलब्धिाको नक्सा्कमन ि 
प्रभावकािी परििालन 

२०७६।०७७ 
२०80।०81 

२ किोड सम्बक्तन्धि िहलाई क्तजम्िेवाि ि उत्तिदायी बनाई स्िानीय स्रोि 
साधनको उपलब्धिाको नक्सा्कमन ि प्रभावकािी परििालन 
भएको हनुेछ । 

३ आपसी सहकाया ि साझेदािी 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

1 किोड १० 
लाख 

सिन्वय, सहकाया ि साझेदािीको िर्नीमि ियाि  
गिी स्िानीय िहसुँग सहकाया ि साझेदािी भएको हनुेछ ।  

८.४ िानव अमधकाि 

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि 
अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ िानवअमधकाि उलङ् िनका 
िटनाको अध्ययन ि ्वम लेषर् 
ििा िानवअमधकाििैत्री 
सिाजको ्वकास 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

5 किोड ्वद्यिान बालश्रि, लैक्तङ् गक, छुवाछुि लगायिका ्वभेद ि 
सािाक्तजक कुप्रिाको अन्त्य गिी िानव अमधकाििैत्री सिेिना 
कायाक्रि ििा ्वकास िाफा ि िानवअमधकाििैत्री सिाज 
मनिाार् भएको हनुछे। 

२ दण्डहीनिा अन्त्यको लामग 
काननुी सहायिा 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१२ किोड पीमडििैत्री अनसुन्धान प्रर्ालीको ्वकास गिी पीमडिलाइा 
क्षमिपूमिास्हिको न्याय ि पीडकलाइा काननुी कािबाही भएको 
हनुेछ। 

३ द्वन्द्वपीमडि भएका व्यक्ति ि 
परिवािको पनुस्िाापना 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

15 किोड  द्वन्द्वपीमडि, िाइिे, अपाङ्ग भएका व्यक्ति ििा परिवािको 
पनुस्िाापना भएको हनुछे ।  

४ सत्य मनरूपर् ििा पनुमिालन 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

5 किोड िानवअमधकाि उलङ  िनका िटनाको प्हिान गिी सत्य 
मनरूपर् ि पनुमिालन गिी द्वन्द्व व्यवस्िापन भएको हनुेछ। 
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८.५ भ्रष्टािाि मनयन्त्रर् 

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ काननु मनिाार् ििा 
कायाान्वयन 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

३ किोड भ्रष्ट्रािाि मनयन्त्रर् गना आवमयक काननु मनिाार् भई ्वद्यिान 
काननुहरूको प्रभावकािी कायाान्वयन, शून्य सहनशीलिाको नीमि 
अवलम्बन ि सावाजमनक खरिद प्र्क्रया पािदशी भएको हनुेछ । 

२ सावाजमनक सेवा प्रवाहको 
लामग संस्िागि ििा 
प्रर्ालीगि सधुाि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

२ किोड सावाजमनक सेवा प्रवाह पूवा अनिुानयोग्य, जवाफदेही, पािदशी ि  
नैमिकिा जस्िा स्व:अनशुासनको संस्िागि ििा सूिना प्र्वमधको 
उपयोग गिी प्रभावकािी मनगिानी प्रर्ालीको ्वकास भएको हनुेछ।  

सशुासन के्षत्रका नमिजा खाका 

प्रभाव 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

नागरिक सन्िषु्टीको 
सूिका्कम 

प्रमिशि २२.६ २५.०० २८.६ ३२.६ ३८.४ ४५.०० का.्व.्व.  

प्रदेशको कूल खिािा 
बेरुजकुो अनपुाि 

प्रमिशि ५.१६ ४.६० ४.०५ ३.२४ २.७३ १.० ि.ले.प. ̸   
ि.ले.मन.का. 

स्िानीय िहको कूल 
खिािा बेरुजकुो अनपुाि 

प्रमिशि ५.३१ ५.० ४.० ३.० २.० १.० ि.ले.प. ̸   
ि.ले.मन.का. 
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शाक्तन्ि, सिुक्षा ि सवु्यवस्िा 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

प्रमि सिुक्षाकिी 
जनसङ्ख्याको अनपुाि 

अनपुाि १:२७२.१७ १:२६७.३० १:२५६.१४ 

 
१:२५० १:२४५ १:२४० आ.िा.का.ि.  

शाक्तन्ि, सिुक्षा ि सवु्यवस्िा 
भङ्ग भएका िटनाहरू 

सङ्ख्या १२१ १११ ७० ६५ ५६ ४० आ.िा.का.ि. 

्वपद् व्यवस्िापन सङ्ख्या ८३१ ७६९ ४५२ ४२१ ३६५ ३१२ आ.िा.का.ि.    

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

सिुक्षा मनकायका िौकीहरूको 
मबस्िाि 

सङ्ख्या २५६ ३७३ ३७४ ३७४ ३७५ ३७८ आ.िा.का.ि. 

सिुक्षा मनकायको क्षििा 
्वकास सम्बन्धी कायाक्रिहरू 

सङ्ख्या २६ २७ २८ २९ ३१ ३३ आ.िा.का.ि. 

अपिाध सवेक्षर् सङ्ख्या ७६९ ६३९ ३३५ ३१३ २८४ २१२ आ.िा.का.ि. 
प्रदेश ्वमध ्वज्ञान 
प्रयोगशाला स्िापना 

सङ्ख्या – – – १ १ १ आ.िा.का.ि. 
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

लाग ुऔषध मनषेध कायाक्रि 
लाग ुगने स्िानीय िह 

सङ्ख्या २३ २६ ३१ 56 79 ७९ आ.िा.का.ि. 

 

शासकीय सधुाि ि सशुासन 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

्वद्यिुीय िाध्यिबाट सूिना ििा 
सेवा प्रवाह गने सिकािी मनकाय 

प्रमिशि २५ ३२ ४० ५० ६३ ८० ि.ुि.का.   

हेलो सिकाि ििा हाम्िा िखु्य 
िन्त्री हाम्िा कुडािा प्राि 
जनगनुासाहरूको सनुवाइा ििा 
सझुाव कायाान्वयन  

सङ्ख्या २२१ २९८ ३५५ ४२३ ५०४ ६०० ि.ुि.का.   

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

प्रदेश मनजाििी सेवा स्हिका 
काननुहरूको िजुािा 

सङ्ख्या ४० ३६ ३२ २८ 21 12 ि.ुि.का.   
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

िाजनीमिज्ञ ििा किािािीहरूको 
क्षििा ्वकास सम्बन्धी 
कायाक्रिहरू 

सङ्ख्या १० १२ ७ ११ १३ १५ ि.ुि.का.  

्वद्यिुीय प्रर्ाली िाफा ि सेवा 
प्रवाह गने स्िानीय िह 

सङ्ख्या ७ ११ १८ २८ ४४ ७९ ि.ुि.का. 

 

प्रदेश ििा स्िानीय िहको क्षििा ्वकास 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

प्रदेशको ्वत्तीय प्रगमि प्रमिशि २७.६ ३५ ४९ ६८ ८१ ९० आ.िा.यो.ि. 
स्िानीय िहहरूको कूल 
खिािा पुुँजीगि खिाको अंश  

प्रमिशि ४३.१ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८.१ आ.िा.यो.ि. 

प्रमिफल  

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

प्रदेश ििा स्िानीय िहका 
पदामधकािीहरूको क्षििा ्वकास 
सम्बन्धी िामलि 

सङ्ख्या – – ६ ७ ७ ८ ि.ुि.का.  
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

प्रदेश ििा स्िानीय िहका 
किािािीहरूको क्षििा ्वकास 
सम्बन्धी िामलि 

सङ्ख्या – – ४६ ५३ ६१ ७९ ि.ुि.का.  

आफ्नै प्रशासकीय भवन भएका 
स्िानीय िह 

सङ्ख्या – –  ४५ ५५ ७० ७९ ि.ुि.का.  

स्िानीय ि्या्कम अद्यावमधक 
गिेका स्िानीय िह  

सङ्ख्या – – ४७ ५५ 79 79 ि.ुि.का.   

प्रदेश सिकािबाट स्िानीय 
सिकािलाइा हस्िान्ििर् भएको 
कूल िकि 

रु 
किोडिा 

– २८८ ३१७ ३४८  ३८३ ४२२ आ.िा. 
यो.ि. 

प्रदेश िाजधानीिा सिकािी 
कायाालय भवन मनिाार् 

सङ्ख्या – – – २ ३ 7 भौ.पू.ि. 

आवमधक योजना ियाि गने 
स्िानीय िह 

सङ्ख्या – 23 35 ७९ ७९ ७९ प्र.यो.आ. 

िध्यिकालीन खिा संििना 
ियाि गने स्िानीय िह 

सङ्ख्या – – – ७९ ७९ ७९ प्र.यो.आ. 

आयोजना बैंक ियाि गने 
स्िानीय िह 

सङ्ख्या – 12 25 ३६ ७९ ७९ प्र.यो.आ. 
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िानव अमधकाि 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

िानव अमधकाि उलङ् िनका 
िटनाहरू 

सङ्ख्या – – ४८६ ३५० २७५ २०० िा अ व 
प ु

िानव अमधकाि उलङ् िनका 
िटनाहरूिा कािबाही प्र्क्रया 
अगामड बढेको  

प्रमिशि  – – १८ ३५ ७० १०० ि.ुि.का.  

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

िानव अमधकाि सम्बन्धी 
प्रवद्धानात्िक कायाक्रि 

सङ्ख्या ४ ५ ७ ९ १२ १५ ि.ुि.का. 

िानव अमधकाि उल्लङ् िनका 
िटनाको उजिुी फर्छ्यौट 

प्रमिशि 40 50 60 70 80 90 ि.ुि.का.  
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भ्रष्टािाि मनयन्त्रर् 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

भ्रष्ट्रािािका िटनाहरू सङ्ख्या ९६२ १०८० १०५० १००० ९५० ७०० ि.ुि.का. 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

भ्रष्ट्रािाि मनयन्त्रर् सम्बन्धी 
मनकायको क्षििा ्वकास सम्बन्धी 
कायाक्रिहरू 

सङ्ख्या १ १ १ २ ३ ५ ि.ुि.का. 



301 

परिच्छेद : ९ 

अन्तिसम्बवन्धत ववर्षय 

९.१ गरिबी मनवािर् 

१.  पषृ्ठभमूि 

कर्ााली प्रदेशको सिग्र आमिाक सािाक्तजक, ्वकासको प्रिखु बाधकको रूपिा गरिबी 
िहेको छ । देशिा गरिबी न्यूनीकिर्का लामग हालसम्ि भएका प्रयासहरूको 
परिर्ािस्वरूप उल्लेख्य सफलिा हामसल भएको छ । िि कर्ााली प्रदेशको प्रगमि 
अझै सन्िोषजनक हनु सकेको छैन । आमिाक वषा २०७५/०७६ िा देशिा मनिपेक्ष 
गरिबीको िेखािनुी िहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रमिशि ि कर्ााली प्रदेशिा २८.९ 
प्रमिशि मिए । त्यस्िै, उि सियिा देशिा २८.६ ि कर्ााली प्रदेशिा ५१.२ 
प्रमिशि जनसन्ख्या बहआुयामिक गरिबीबाट प्रभा्वि मिए । िसिा,  गरिबीसम्बन्धी 
िा्ष्ट्रय लक्ष्य ि ददगो ्वकास लक्ष्यहरू हामसल गना प्रदेशले ठूलै प्रयत्न गनुापने अवस्िा 
छ । गरिबी मनवािर् अन्ििसम्बक्तन्धि ्वषय भएको ि सं्वधानले िीनै िहका 
सिकािहरूको साझा क्तजम्िेदािीको रूपिा स्िा्पि गिेबाट यसका लामग सङ् ि, प्रदेश 
ि स्िानीय िह अमन सिकािी, मनजी, सहकािी, सािदुा्यक एवि ् गैिसिकािी के्षत्र ि 
्वकासका साझेदािहरू सिेिको सिक्तन्वि ि साझा प्रयास जरुिी छ । यस पषृ्ठभमूििा 
प्रदेशको ्वक्तशष्ट अवस्िा, ्वगिका अनभुवहरू ि लक्तक्षि सिूहहरूिा केक्तन्रि भइा 
गरिबी मनवािर्का उद्देमय ि िर्नीमिहरू मनधाािर् गनुापने भएको छ । 

२.  प्रिखु सिस्या 
आधािभिू भौमिक पूवााधाि, उत्पादनका स्रोि-साधन, सािाक्तजक सेवा, सीप, पुुँजी ि 
प्र्वमधिा ्वपन् न सिदुायको पहुुँि नहनु,ु उद्यिशीलिा ्वकास, कृ्ष, वन, वािाविर् ि 
प्राकृमिक स्रोि व्यवस्िापनसम्बन्धी आधािभिू सूिनाहरूिा जनसिदुायको पयााप् ि पहुुँि 
नहनु,ु गरिबी मनवािर्का लामग कायािि मनकायहरूबीि आवमयक सिन्वय कायि हनु 
नसक्न,ु कायाान्वयनको प्रभावकारििा ि असिका दृ्ष्टले हालसम्ि सञ् िामलि गरिबी 
मनवािर्का कायाक्रिहरू किजोि देक्तखन,ु धनी ि गरिब ििा शहि ि गाउुँ बीिको 
असिानिा िटाउन नसक्न ुि बौ्द्धक पलायन िोक्न नसक्न ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 
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३.  िनुौिी ििा अवसि 

प्रदेशमभत्र गरिबी मनवािर्का लामग उत्पादनशील ्क्रयाकलापहरूिा वृ् द्ध ििा िोजगािी 
ि आयआजानका अवसिहरू मसजाना गदै अिािन्त्रलाई गमिशील बनाउने, सीप, पुुँजी, ि 
प्र्वमध, आधािभिू भौमिक पूवााधाि, सािाक्तजक उत्पादनका स्रोि ि साधन सेवा ि 
सूिनाहरूिा ्वपन् न वगाको पहुुँि समुनक्तम िि गने, गरिब ि धनीबीि, शहि ि गाउुँबीि 
्वद्यिान असिानिा िटाउने, कृ्ष के्षत्रको व्यावसायीकिर् ि याक्तन्त्रकीकिर् गिी 
उत्पादकत्त्व बढाउने, ्वपन् न ििा सीिान्िकृि सिदुायका लामग सािाक्तजक सिुक्षा ि 
गरिबी मनवािर्का प्रभावकािी लक्तक्षि कायाक्रि सञ् िालन गने िनुौिीहरू िहेका छन ्।  

सशुासन, िानवअमधकाि, सािाक्तजक आमिाक रुपान्ििर् ि सिावेशीकिर् िाज्य 
सञ् िालनको आधािका रूपिा स्िा्पि हनु,ु भौमिक पूवााधािहरू मबस्िाि हुुँदै जान,ु 
ददगो ्वकास लक्ष्य प्राप् ि गने िाज्यको िो्षि नीमि हनु,ु सङ् िीय संििनािा प्रदेशिा 
केक्तन्रि भै कायाक्रिहरू िजुािा ि कायाान्वन गना स्कन,ु गरिबी मनवािर् िीनै िहका 
सिकािको प्रािमिकिािा पनुा, कृ्ष के्षत्रिा ्वकासका लामग प्रििु सम्भावना हनु,ु 
नागरिकहरूको सिेिना ि सक्रीय सहभामगिा बढ्दै जान,ु प्रदेशको ्वमभन् न के्षत्रिा 
पयाटन, जडीबटुी स्कमलनजस्िा आमिाक ्क्रयाकलापिा वृ् द्ध हनु ुिोजगािी ििा उत्पादन 
वृ् द्धिा ्वमभन् न लक्तक्षि कायाक्रिहरू सञ् िालन हनु,ु प्रिखु अवसिहरू हनु ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

नागरिकहरूको जीवनस्िििा सधुाि ल्याई गरिबी मनवािर् गदै सिदृ्ध प्रदेशको 
मनिाार् । 

४.२  लक्ष्य 

मनिपेक्ष गरिबीलाई १८ प्रमिशि ि बहआुयामिक गरिबीलाई २५ प्रमिशििा 
ल्याउने । 

४.३  उद्दमेय 

 ्वपन्न ि सीिान्िकृि सिदुायको उत्पादनका स्रोि ि साधन, सीप, पुुँजी, 
प्र्वमध ि सेवाहरूिा पहुुँि बढाउन ु। 

 सािाक्तजक-आमिाक असिानिा कि गनुा ।  

 िोजगािी एवि ्स्विोजगािीका अवसिहरू मसजाना गनुा । 
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४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. वास्ि्वक 
गरिबहरूको 
प्हिान गिी 
ग्रािीर् ििा शहिी 
गरिबी लक्तक्षि 
छुट्टाछुटै्ट िर्नीमि 
कायाान्वयन गने । 

क) ्वपन्न िि परिवािको ्वविर् अद्यावमधक गिी 
परिियपत्र उपलब्ध गिाइनछे । 

ख) प्हिान भएका ्वपन्न िि परिवािलाई लक्तक्षि गिी 
उत्पादनका स्रोि ि साधनिा पहुुँि स्िा्पि गने, 
क्षििा ्वकास, आय आजान ििा िोजगाििूलक 
कायाक्रि सञ् िालन गरिनेछ  । 

ग) सबै सिोकािवालाहरूको सिन्वय ि सहकायािा ग्रािीर् 
ि शहिी गरिबी मनवािर् िर्नीमि िजुािा गरिनेछ ।  

ि) प्रदेश सिकािबाट लगानी हनुे सबै सम्भाव्य क्षेत्रका 
्वकास आयोजनाहरूिा गरिबी मनवािर्लाई एकीकृि 
गरिनेछ । 

२. ्वपन्न सिदुायलाई 
स्रोिसाधन, सीप ि 
प्र्वमधले यिु 
बनाउने। 

क) बाुँझा जमिनहरूको व्यवस्िापन गदै कृ्षयोग्य 
भमूििा ्वपन्न सिदुायको पहुुँि समुनक्तम िि गरिनछे। 

ख) उपयिु संयन्त्रहरू िाफा ि जडीबटुी लगायिका 
वनपैदावाि ि अन्य प्राकृमिक स्रोिहरूिा पहुुँि 
बढाइनेछ । 

ग) सीप ्वकास ििा व्यावसा्यक क्तशक्षा, उद्यिशीलिा 
्वकास ि लि ुउद्यिहरूका ्वकासलाई अमभयानका 
रूपिा अक्ति बढाइनेछ। 

ि) लक्तक्षिसिदुायको प्र्वमध ि पुुँजीिा पहुुँि बढाउन 
िीन िहिा सिकािी ििा गैिसिकािी मनकाय ििा 
्वकासका साझेदािहरूसुँग सिन्वय ि सहकाया 
गरिनेछ । उद्यि गना िाहने ्वपन्न परिवािलाई 
सहमुलयि दििा ऋर् उपलब्ध गिाइनेछ । 

३. आधािभिू भौमिक 
पूवााधाि, सेवा ि 
सूिनाहरूिा ्वपन्न 
वगाको पहुुँि  
बढाउने । 

 

क) कृ्ष सडक, वैकक्तल्पक ऊजाा, मसुँिाइ, खानेपानी, 
सञ् िाि जस्िा पूवााधाि मबस्िाि गिी ्वपन्न 
सिदुायको पहुुँििा परु् याइनछे । 

ख) गरु्स्ििीय क्तशक्षा ि स्वास््य सेवा, लिकुजाा, ्वना 
्प्रमियि वा सहमुलयि ्प्रमियि दििा कृ्ष ि 
स्वास््य मबिाजस्िा सेवाहरूको मबस्िाि गरिनेछ । 
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ग) ्वपन् न सिदुायलाइा लक्तक्षि गिी उपलब्ध सेवा, 
िीनका फाइदाहरू, सेवा प्राप् ि गने िरिका ि प्राप् ि 
नभएिा गनुापने उपिािका बािेिा आधािभिू 
सूिनाहरू प्रवाह गरिनेछ । 

ि) कुनै आयआजान गना नसक्ने, मनिाक्तश्रि जेष्ठ 
नागरिकहरू, एकल ि्हलाहरू, अपाङ्गिा भएका 
व्यक्तिहरू ि बालबामलकाहरूलाई नगद हस्िान्ििर् 
िाफा ि सािाक्तजक सिुक्षािा आबद्ध गरिनेछ । 

ङ) ्वत्तीय ि मडक्तजटल साक्षििाका कायाक्रिहरू 
सञ् िालन गदै ्वपन् न सिदुायलाई ्वत्तीय 
संस्िाहरूसुँग आबद्ध गरिनेछ । 

४. अन्ििमनकाय ि 
अन्ििके्षत्रीय 
आबद्धिा ि 
सिन्वयलाई सदुृढ 
बनाउने। 

क) प्रदेशिा गरिबी मनवािर्िा काि गने मनकायहरूको 
प्रमिमनमधत्त्व िहने गिी एक उच्िस्ििीय मनदेशक 
समिमि गठन गरिनेछ । 

ख) ्वमभन् न सिकािी मनकाय ििा गैिसिकािी 
संस्िाहरूबाट सञ् िालन हनुे कायाक्रिहरूलाई 
पिस्पि आवद्ध ि सिक्तन्वि गदै कायाक्रिहरूको 
दक्षिा ि प्रभावकारििािा वृ्द्ध गरिनेछ । 

ग) गरिबी मनवािर्का कायाक्रिहरूको सहभामगिािूलक 
ढङ्गले संयिु अनगुिन गरिनेछ  ि देक्तखएका 
किीकिजोिीिा ित्काल सधुाि गरिनेछ ।  

ि) सबै के्षत्रबाट गरिबीका पकेटहरूिा लगानी बढाउुँदै  
एकीकृि रूपिा सेवाहरू प्रवा्हि हनु े केही निनुा 
बस्िी ्वकास गरिनछे । 

५. उत्पादनिूलक 
िोजगािीका 
अवसिहरूको वृ्द्ध 
गने । 

क) पिम्पिागि ज्ञान, सीपिा आधारिि  पेशा ििा 
व्यवसायलाई नयाुँ प्र्वमध ि बजािसुँग आवद्ध गने 
गिी उत्पादनशील िोजगािी मसजाना गरिनछे  ।  

ख) ्वपन् न ििपरिवािलाई भमूििा पहुुँि समुनक्तम िि गदै 
सिूह गठन गिी सहकािीिाफा ि सािू्हक कृ्ष 
व्यवसाय गना प्रोत्साहन गरिनेछ ।  
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ग) ्वपन्न सिदुायका उत्पादनहरूका लामग उक्तिि िूल्य 
पाउने व्यवस्िा गरिनेछ ।  

ि) सङ् ि ि स्िानीय िहसुँगको सिन्वयिा स्िानीय 
पूवााधाि ्वकास ि सािदुा्यक ्वकासजस्िा 
कायाक्रिहरूसुँग आवद्ध ्वकासिखुी सािाक्तजक 
सिुक्षाका प्रावधानहरू ्वकास गरिनेछ । 

५.  अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

योजनाको अन्त्यिा गरिबी मनवािर्सम्बन्धी िर्नीमि मनिाार् भई कायाान्वयनिा आएको 
हनेुछ । ्वपन्न  ििपरिवाि प्हिान ि परिियपत्र ्वििर् भएको हनेुछ ।गरिब 
लक्तक्षि कायाक्रिहरू िजुािा एवि ् कायाान्वयनबाट मनिपेक्ष गरिबी २८.९ बाट १८ 
प्रमिशििा ििा बहआुयामिक गरिबी ५१.२ बाट २५ प्रमिशििा झिेको हनेुछ । 

९.२ उद्यिशीलिा ्वकास 

१.  पषृ्ठभमूि 

उद्यिशीलिाले नयाुँ अवसिको मसजाना, उपलब्ध अवसिको प्हिान ि उपयोग गना 
सक्ने बनाउुँछ । उद्यिीहरू मसजानात्िक ्विाि, नवप्रविान ि परिविानका सम्वाहक 
हनु।् यस्िै क्षििाले उनीहरूलाई सािाक्तजक, आमिाक ि वािाविर्ीय िनुौिीको सािना 
गना सक्ने बनाउुँछ । उद्यिशीलिालाई सबै ददगो ्वकासका लक्ष्यहरूिा योगदान गना 
सक्ने साझा ि सक्षि ित्वका रूपिा प्हिान गरिएको छ । उद्यिशीलिा ्वकास 
गना स्कएिा कर्ााली प्रदेशका बहआुयामिक सिस्याहरूको सिाधान गना स्कने ि 
सािाक्तजक, आमिाक ि वािाविर्ीय के्षत्रिा ििा गरिबी मनवािर्िा िहत्त्वपूर्ा योगदान 
प्राप् ि हनु सक्ने देक्तखन्छ । स्िानीयस्िििा उद्यिशीलिाको ्वकासले प्रदेशिा व्याप् ि 
बेिोजगािीको सिस्या सिाधान हनुकुा सािै प ुुँजी पलायन हनुबाट सिेि जोगाउुँछ । 

२.  प्रिखु सिस्या 
क्तशक्षा प्रर्ालीिा उद्यिशीलिाले अपेक्तक्षि िहत्त्व नपाउन,ु उद्यिशीलिा ्वकासका लामग 
भौमिक, नीमिगि, काननुी ि संस्िागि पूवााधािहरू किजोि हनु,ु ्वज्ञान, प्र्वमध ि 
नवप्रविानका के्षत्रिा न्यून लगानी हनु,ु उत्पाददि वस्ि ु ििा सेवाको लामग बजाि 
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समुनक्तम िि नहनु,ु प्रशासमनक अविोध ििा ्ढलाससु्िी हनु,ु उद्यिशीलिाको ्वकास ि 
प्रोत्सा्हि गने वािाविर्को अभाव हनु ुजस्िा सिस्याहरू िहेका छन ्। 

३.  िनुौिी ििा अवसि 

उद्यिशीलिालाइा िाध्यमिक िह ि उच्ि क्तशक्षाको पाठ्यक्रििा एकीकृि गिी क्तशक्षा 
प्रर्ालीको अमनवाया िटक बनाउने, उद्यिशीलिा ि नवप्रविानिा आधारिि संस्कृमिको 
्वकास गने, उद्यिशीलिा ्वकासका लामग अनकूुल वािाविर् मसजाना गने, उपयिु 
प्र्वमध, उद्यिशीलिा ि नवप्रविानको के्षत्रिा लगानी बढाउने, सिग्र व्यवसाय 
सञ् िालन ि कािोबािको लागि िटाउने, ्वश्वसनीय व्यावसा्यक आयोजनाहरूलाई 
प्रोत्सा्हि गने ि ्वत्तीय पहुुँििा सहजीकिर् गनेजस्िा िनुौिीहरू छन ्। 

प्रदेश सिकाि कर्ाालीलाई नवप्रविानको हवको रूपिा ्वकास गना प्रमिबद्ध हनु,ु 
प्रदेशिा सािाक्तजक, आमिाक ि वािाविर्ीय के्षत्रिा उद्यिशीलिा ्वकासका लामग प्रििु 
सम्भावना िहन,ु उत्पादन, उत्पादकत्व वृ् द्ध गिी स्िानीयस्िििै िोजगािी ददने सोि 
जनप्रमिमनमधहरूिा हनु,ु ि आफ्नै गाउुँठाउुँिा केही गनुापछा भने्न सोि यवुाहरूिा 
पलाउुँदै जान ुअवसिहरू हनु ्।  

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

उद्यिशीलिाको ्वकास गिी प्रदेशको आमिाक सिृ् द्धिा टेवा परु् याउने । 

४.२ लक्ष्य 

नवप्रविानशील उद्यिी ि उद्यिहरूको ्वकास गने ।  

४.३  उद्दमेय  

 उद्यिहरूको ्वकासका लामग अनकूुल ि उत्प्रिेक वािाविर् मसजाना 
गनुा । 

 उद्यिी िानव संशाधन ि उद्यिशील संस्कृमि ्वकास गनुा । 

 िोजगािी ि आय आजानका अवसि वृ् द्ध गनुा । 
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४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि   

िर्नीमि कायानीमि 

१. नीमिगि, संस्िागि, 
काननुी ििा 
प्र्क्रयागि सधुाि 
ि अत्यावमयक 
पूवााधािहरू 
स्िा्पि गने । 

 

क) स्िानीय ज्ञान, सीप, क्षििाको उपयोगिा सहयोग पगु्न े
गिी उद्यििैत्री पूवााधाि, नीमि मनयिहरू बनाइने छ । 

ख) सशिा अनदुानिाफा ि स्िानीय िहलाई 
उद्यिशीलिाको ्वकास ि प्रोत्साहनका लामग 
बजेटको व्यवस्िा गना उत्प्ररेिि गरिनेछ  ।  

ग) एकद्वाि प्रर्ालीबाट सबै सेवा उपलब्ध गिाउुँदै 
उद्यिहरूको लागि भाि िटाइने छ । 

ि) व्यवसाय ्वकास केन्र लगायिका पूवााधािहरू 
स्िापना गिी नयाुँ उद्यिहरूको लामग व्यावसा्यक, 
प्रा्वमधक, ्वत्तीय पिािशा लगायि अन्य सेवाहरूिा 
सहजीकिर् गरिनेछ । 

२. उद्यिशीलिा 
्वकासका लामग 
प्रोत्साहन, सहकाया 
ि साझेदािी गने। 

क) सहकािी एवि ् सािदुा्यक संस्िाहरूलाई सहकािी 
उद्यि ि सािाक्तजक उद्यिहरू ्वकासका लामग 
िामलि ि बीउ पुुँजीका सािै पिािशा सेवाहरू प्रदान 
गरिनेछ । 

ख) वैदेक्तशक िोजगािबाट सीप मसकेि आएका 
यवुाहरूलाइा प्रदेशिै सीप अनसुािको उद्यि 
सञ् िालनका लामग सहजीकिर् गरिनेछ । 

ग) प्रदेशिा गरु्स्िियिु िामलिका अवसिहरू मसजाना 
गिी स्िानीय सीप, स्रोिसाधनको प्रयोगबाट 
व्यवसायहरूको प्रवद्धान गदै आत्िमनभाि अिािन्त्रको 
्वकास गरिनेछ । 

ि) सीिान्ि सिदुायको सशिीकिर् गदै जीवनस्िििा 
सधुाि ल्याउने सािाक्तजक उद्यिीहरूको ्वकास 
गरिनेछ ।  

ङ) गैिसिकािी ििा नागरिक सिाजका संस्िाहरूसुँगको 
सहकायािा सािाक्तजक ि पयााविर्ीय उद्यिहरूको 
प्रबद्धानका लामग सािाक्तजक इन्कुबेटिको स्िापना 
गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

३. ि्हला ि 
यवुाहरूिा 
उद्यिशीलिा 
प्रवद्धान गने । 

क) सङ् ि ि स्िानीय िहसुँगको सिन्वयिा सीप ििा 
क्षििा ्वकासस्हि ि्हला ि यवुा लक्तक्षि 
उद्यिशीलिा सम्बन्धी ्वशषे कायाक्रिहरू 
कायाान्वयन गरिनेछ ।  

ख) उद्यिीहरूलाइा व्यवसाय स्िापनाका लामग पुुँजी, 
प्र्वमध ि बजािका लामग सहजीकिर् गरिनेछ ।  

ग) अपाङ्गगिा भएका व्यक्तिको क्षििा ्वकास गिी 
उद्यिशीलिालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

ि) सीप ्वकास िामलिहरूलाई उद्यिशीलिा ि व्यवसाय 
्वकाससुँग आवद्ध गरिनेछ । 

ङ) िाध्यमिक ्वद्यालय ि उच्ि क्तशक्षाको पाठ् यक्रििा 
उद्यिशीलिा ि नवप्रविानलाई सिावेश गना पहल 
गरिनेछ । 

४. उद्यिशीलिाको 
लामग ्वत्तीय पुँहिु 
ि लगानीिा वृ्द्ध 
गने । 

क) लि,ु ििेल ु ििा साना उद्योगहरू एकै स्िानिा 
सञ् िालन गनाका लामग सबै आवमयक 
पूवााधािहरूस्हि उपयिु स्िानिा एक निनुा 
औद्योमगक पाका को स्िापना गरिनेछ ।  

ख) बैंक ि ्वत्तीय संस्िाहरूबाट ्वमभन् न प्रकृमिका 
उद्योगहरूिा प्रदान गरिने अमनवाया कजाा प्रवाहको 
सीिा मनधाािर् गरिनछे ।  

ग) उद्यिशीलिा ्वकास कोष स्िापना गिी मनक्तम िि 
िापदण्डका आधाििा वािाविर्िैत्री ि िलुनात्िक 
लाभका व्यावसा्यक आयोजना वा उद्यिीहरूलाई 
अनदुान ि ्वशेष सु् वधाहरू उपलब्ध गिाइनछे । 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

िप ििेल ुििा साना उद्योगहरूको स्िापना भई िोजगािी ि स्विोजगािीिा वृ् द्ध भएको 
हनेुछ । प्रदेशिा मबजनेस इन्कुबेशन सेण्टि, एक सािाक्तजक इन्कुबेटि ि एक 
औद्योमगक पाका को स्िापना भएको हनेुछ । ्वत्तीय संस्िाहरूबाट ििेल,ु साना ििा 
िझौला उद्योगहरूिा प्रवाह हनेु कजाािा उल्लेख्य वृ् द्ध भएको हनेुछ ।  
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९.३ ्वपद् व्यवस्िापन 

१. पषृ्ठभमूि 

्वपद आकक्तस्िक हनु्छ िि यसको प्रभाव अनपेक्तक्षि, बहआुयामिक ि दीिाकालीन  
हनु्छ । भकूम्प, बाढी, प्हिो, िहािािी, खडेिी, ियाङ्ग, आगलागी, अमसना, हिुीबिास, 

्हिपाि, ्हििालको ्वस्फोट जस्िा ्वपदहरूबाट प्रभा्वि भइिहने अवस्िाको 
व्यवस्िापन गना जरुिी छ । सङ् ि, प्रदेश ि स्िानीय िहको सिन्वय ि सहकायािा 
्वपद जोक्तखि न्यूनीकिर्, िोकिाि ििा व्यवस्िापन गनाका लामग नीमिगि, काननुी 
ििा संस्िागि प्रावधानहरू ्वद्यिान छन ्। ज्टल भ-ूधिािलीय बनोट, छरिएि िहेका 
बस्िीहरू ि स्िानीय भण्डािर् क्षििाको अभावले गदाा कर्ााली प्रदेशिा ्वपद् 
अक्तिपमछ सिेि अत्यावमयक वस्ि ुि सेवाहरूको आपूमिािा कदठनाई हनेु गिेको छ । 
्वपद्का बेला उद्धाि ििा िाहि परु् याउन ्वपद् पम िाि पनुस्िाापनाका कायाक्रिहरू 
गना झन ् कदठन छ । अव्यवक्तस्िि ि गरु्स्ििहीन पूवााधाि मनिाार्का कािर् पमन 
्वमभन् न प्राकृमिक ििा गैिप्राकृमिक ्वपद्को जोक्तखि ब्ढिहेको छ । यस ि्यलाई 
िध्यनजि गदै सम्भा्वि ्वपद्का लामग आवमयक पूवा ियािी ि प्रमिकाया योजना 
मनिाार्िा जोड िहनेछ ।  

२.  प्रिखु सिस्या  

भौगोमलक ज्टलिा, िौसिी प्रमिकूलिा, छरिएका बस्िीहरू हनु,ु गरु्स्ििीय पूवााधािको 
अभाव हनु,ु ्वपद न्यूनीकिर्का लामग सजगिा ि ्वपद् पिािको उद्धाि ििा िाहिका 
लामग िा्हने पूवा ियािीको किी हनु,ु स्िानीयस्िििा भण्डािर् क्षििाको अभाव हनु,ु 
दक्ष जनशक्ति, आधमुनक उपकिर् ि बन्दोबस्िीका सािानहरू अपयााप् ि िहन ु प्रिखु 
सिस्याहरू हनु ्।  

३.  िनुौिी ि अवसि  

दक्ष जनशक्ति, उपकिर् ि बन्दोबस्िका आधाििा प्रभावकािी उद्धाि ि िाहिका 
कायाक्रि सञ् िालन गने, जलवाय ु परिविानका कािर् उत्पन् न असि अनकूुलन 
कायाक्रिहरूबाट सम्बोधन नहनु,ु दूिदिाजिा खाद्यान्न, पालहरू, औषधी उपकिर् 
लगायि अत्यावमयक सािग्रीहरू भण्डािर् गने, सिय सियिा वस्ि ु ि सािग्रीहरू 
प्रमिस्िापन गरििहन ु पने, ्वपद् व्यवस्िापन कोषको स्िापना गिी ित्काल सेवाका 
लामग परििालन गने, सवै नागरिकलाई ्वपद् सम्बन्धी सिेिना अमभवृ् द्ध गिाई पूवा 
ियािीको लामग सजग गिाउने जस्िा िनुौिीहरू िहेका छन ्।  
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िाक्त् िय ििा अन्ििााक्त् िय स्िििा नीमिगि, काननुी ि संस्िागि व्यवस्िाहरू ्वकास 
हुुँदै जान,ु ्वपद् जोक्तखि न्यूनीकिर्का लामग िीनै िहका सिकािहरू ििा गैि 
सिकािी संि-संस्िाबाट कायाक्रि सञ् िालन गरिन,ु उपयिु पूवााधािहरूिा क्रमिक 
मबस्िाि हनु,ु जलवाय ु परिविानका कािर् उत्पन् न सिस्याका लामग स्रोि-साधनको 
क्रिश: व्यवस्िा हुुँदै जान,ु नागरिकहरू जागरुक हुुँदै जान ुअवसिहरू हनु ्।  

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोंि 

्वपद् जोक्तखिबाट सिुक्तक्षि ि उत्िानशील प्रदेश । 

४.२  लक्ष्य 

्वपद्का जोक्तखि ििा प्रभावहरूलाई न्यूनीकिर् गने । 

४.३ उद्दमेय 

१. प्रभावकािी पूवंियािी गिी ्वपद् बाट हनेु क्षमिलाइा न्यून गनुा । 

२. ्वपद्को प्रभाव न्यूनीकिर्, सािना ि रिु प्रमिकाया क्षििा ्वकास 
गनुा । 

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. उच्ि जोक्तखििा 
िहेका सिदुाय,  
क्षेत्र ििा जोक्तखि 
न्यूनीकिर्का 
उपायहरू प्हिान 
गने । 

क) सबै सिोकािवालाहरूको सहभामगिािा प्रकोपहरूको 
मनयमिि रूपिा पूवाानिुान ि नक्सा्कमन गदै उच्ि 
जोक्तखििा िहेका के्षत्र ि सिदुायको प्हिान गिी 
प्रदेशको जोक्तखि नक्सा (Hazard map) ियाि  
गरिनेछ । 

ख) जोक्तखििा िहेका सिदुाय ि के्षत्रहरूका लामग  
प्रमिकाया गने क्षििा अमभवृ्द्धका कायाक्रिहरू 
सञ् िालन गरिनछे । 

ग) सङ् ि ि स्िानीय िहसुँगको सहकायािा आधमुनक 
प्र्वमध ििा औजािहरूको प्रयोग गिी जोक्तखि 
क्षेत्रहरूको पूवाानिुान ि पूवा सूिना प्रर्ालीको ्वकास 
गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

ि) ्वपद् व्यवस्िापन सम्बन्धिा सिदुायिा सिेिनािूलक 
कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनछे । 

ङ) जोक्तखि के्षत्रहरूको भ-ूउपयोग योजना ियाि गिी जल 
ििा जलाधाि संिक्षर्, नदी मनयन्त्रर् ि प्हिो 
मनयन्त्रर्जस्िा मनिोधात्िक उपायहरू अवलम्बन  
गरिनेछ । 

ि) नयाुँ भवन, बस्िी, पूवााधाि मनिाार् ििा ्वकासका 
काया गदाा  जलवाय ु अनकूुमलि ि ्वपद् प्रमििोधी 
प्र्वमध ििा िापदण्ड लाग ुगरिनेछ  । 

छ) कृ्ष, स्वास््य, यािायाि, आवास ििा सािु् हक 
दिुाटना मबिा लगायि सािाक्तजक सिुक्षाका 
प्रावधानहरूलाई सदुृढ गरिनछे ।  

२. जोक्तखि 
न्यूनीकिर् गना 
नीमिगि, 
संस्िागि ि 
बन्दोबस्िी 
सम्बन्धी व्यवस्िा 
गने ।  

क) सिोकािवालाहरूको सहभामगिा ि सिन्वयिा  ्वपद् 
जोक्तखि व्यवस्िापन ििा पूवा ियािी सम्बन्धी  नीमि 
ििा कायायोजना िजुािा गिी कायाान्वयन गरिनछे ।  

ख) जोक्तखििा भएका अपाङ्गिा भएका व्यक्ति, जेष्ठ 
नागरिक, ि्हला ि बालबामलकाका 
आवमयकिाहरूलाई सम्बोधन गरिनेछ ।  

ग) प्रदेशस्िििा ्वपद् व्यवस्िापनका लामग ्वपद् 
व्यवस्िापन कोष स्िापना गिी सञ् िालनिा  
ल्याइनेछ । 

ि) स्िानीय िहसुँग सिन्वय गिी  आवमयक स्िानहरूिा 
िाहि ििा उद्धािका अत्यावमयक सािग्रीहरूको 
भण्डािर् गनाका लामग जनभकािी स्िापना गरिनेछ । 

ङ) ्वकास मनिाार्का कायाक्रिहरूिा ्वपद् जोक्तखि 
न्यूनीकिर् ि व्यवस्िापनलाई िूलप्रवा्हि गरिनछे । 

ि) ्वपद्को सियिा आश्रय मलन स्कने गिी सिुक्तक्षि 
खलुा स्िानहरू, सािदुा्यक भवन, सडक  ि आश्रय 
स्िलहरूको प्हिान ििा व्यवस्िा गरिनेछ । 

छ) ्वपद् व्यवस्िापन ्वषयलाई ्वद्यालयदेक्तख 
्वम व्वद्यालयसम्ि पाठ्यक्रििा सिावेश गरिनछे।  
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३. सिकािी क्षेत्र, 
मनक्तजक्षेत्र, 
गैिसिकािी ि 
सािदुा्यक 
के्षत्रसुँगको 
सहकायािा  सबै 
सिोकािवालाहरू
को क्षििा 
्वकास  
गने ।  

क) सािदुा्यक स्िििा ्वपद् व्यवस्िापन कायायोजना ििा 
पारिवारिक ्वपद् जोक्तखि व्यवस्िापन योजना मनिाार् 
गिी सिदुायलाई सक्षि बनाइनेछ । 

ख) आपिकालिा प्रमिकायालाई शीघ्र नेितृ्व ददन सक्न े
सीपयिु ्वपद् दिुको व्यवस्िा गरिनेछ । 

ग) प्रदेश ि स्िानीय िहिा प्रकोप व्यवस्िापनका लामग 
गठन भएका संयन्त्रहरू ि त्यसका पदामधकािीहरूको 
क्षििा वृ्द्धका कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनछे । 

ि) सिोकािवालाहरूको बीििा प्रभावकािी ि कायािूलक 
सञ् िाि सम्बन्ध स्िा्पि गिी  ि सबैको भमूिका प्रष्ट 
गदै मनददाष्ट भमूिका मनवााह गना सक्ने बनाइनेछ। 

ङ) ्वपद् प्रमिकाया, खोज ििा उद्धाि, िाहि ्वििर् 
सम्बन्धी आि नागरिकलाई प्रक्तशक्षर् ददइनछे । 

ि) ्वपद् ि प्रमिकाया व्यवस्िापनिा सशुासन कायि गरिनेछ। 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

्वपद् जोक्तखि व्यवस्िापन िर्नैमिक योजना मनिाार् भई कायाान्वयनिा आएको  
हनेुछ । सक्षि ि प्रभावकािी ्वपद् व्यवस्िापन संयन्त्र ्क्रयाशील भएको हनेुछ । 
प्रभावकािी ्वपद् व्यवस्िापन सूिना प्रर्ालीको स्िापना भएको हनेुछ । आधमुनक 
उपकिर्, बन्दोबस्िी, प्र्वमध ि दक्ष जनशक्तिस्हिको प्रमिकाया क्षििा अमभवृ् द्ध भएको 
हनेुछ । प्रदेशको जोक्तखि नक्सा (Hazard map) ियाि भएको हनेुछ । 

९४ वािाविर् ििा जलवाय ुपरिविान  
१.  पषृ्ठभमूि 

वािाविर्, जलवाय ु ि प्रार्ी जगिबीि अन्योन्याक्तश्रि सम्बन्ध िहेको हनु्छ ।हाल 
प्राकृमिक स्रोिहरूको धान्न नस्कने उपयोग, वाय,ु पानी ि िाटोको प्रदषुर्, जै्वक 
्व्वधिाको ्वनाश, जलवाय ुपरिविान ि सिग्र वािाविर्िा ह्रास ्वम वव्यापी सिस्या 
बनेका छन ् । यसका असिहरू िौसि, िापक्रि, भमूि ििा जलस्रोि व्यवस्िापन, 
कृ्ष उत्पादन, स्वास््य, पूवााधाि ि ऊजााका के्षत्रिा प्रष्ट देक्तखन िालेका छन ् । 
नेपालको सं्वधानले प्रत्येक नागरिकलाइा स्वच्छ ि स्वस्ि वािाविर्िा बाुँच्न पाउने 
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हक प्रदान गदै वािाविर् संिक्षर्लाई िीनवटै िहका सिकािहरूको साझा अमधकाि 
के्षत्रिा िाखेको छ । हालसम्ि कर्ाालीिा वािाविर् ्वनाश ि प्रदषुर् अन्य प्रदेशको 
िलुनािा कि भए पमन जलवाय ु परिविानका असिहरू िहससु हनु िालेका छन ्। 
्वकास मनिाार्को गमिसुँगै वािाविर्ीय ह्रास ि जलवाय ु परिविानका सिस्याहरू 
ग्हरिदै ि ज्टल हुुँदै जाने मनक्तम िि छ । यस पषृ्ठभमूििा, वािाविर् संिक्षर् ि 
जलवाय ु परिविानका असिहरूको न्यूनीकिर् गदै प्राकृमिक स्रोि साधनको ददगो 
व्यवस्िापन गनेिफा  योजनाको जोड िहनेछ । 

२. प्रिखु सिस्या 

वािाविर् ििा जलवाय ु परिविानका सिस्याहरू बढदै जान,ु पूवााधाि ्वकास ि 
वािाविर्बीि सन्िलुन कायि हनु नसक्न,ु हरििगहृ ग्याुँसको उत्सजान बढ्दै जान,ु 
धुुँवा, धलुोको कर्, फोहोििैला आददका कािर् वाय,ु नदीनाला प्रदू्षि हुुँदै जान,ु कृ्ष 
के्षत्रिा असन्िमुलि ढङ्गले िासायमनक िल ि ्वषादीको प्रयोग बढ्दै जान,ु प्रदूषर् 
मनयिन सम्बन्धी वैज्ञामनक िापदण्डको अभाव ि भएका िापदण्डको कायाान्वयन 
क्षििा किजोि हनु,ु  वािाविर् ्वनाश ि जलवाय ु परिविानका बहआुयामिक असि 
बािे जनिेिनािा किी हनु ु ि सम्बक्तन्धि सिोकािवालाहरूको सिन्वयिा किी िहन ु
प्रिखु सिस्या हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अवसि 

वािाविर् संिक्षर् ि जलवाय ु अनकूुलन सम्बन्धी संवैधामनक, नीमिगि, काननुी ििा 
योजनाका प्रावधानहरू कायाान्वयन गने, प्राकृमिक कािर्ले ििा िानवीय 
्क्रयाकलापबाट हनेु वािाविर्ीय ह्रास ििा प्रदूषर् मनयन्त्रर् गने, फोहोििैलाको उक्तिि 
व्यवस्िापन गने, पूवााधाि ्वकास ि वािाविर्वीि सन्िलुन कायि गने, ि वािाविर् 
संिक्षर्का लामग आि कर्ाालीबासीलाई जागरूक बनाउने िनुौिीहरू छन ्। 

वािाविर् संिक्षर्िा सं्वधानको जोड िहन,ु जलवाय ुपरिविान व्यवस्िापनिा िाक्त् िय 
प्रमिवद्धिा हनु,ु यस के्षत्रको वािाविर् प्रदूषर्यिु ि ह्रास भइ नसकेकाले संिक्षर्का 
कािहरू पमन सापेक्तक्षि रूपिा सहज हनु,ु वािाविर् संिक्षर्सम्बन्धी प्रदेशस्िििा नयाुँ 
नीमि, काननु ि सङ्गठनात्िक संििना मनिाार् गना स्कने अवस्िा हनु,ु स्वच्छ ििा 
स्वस्ि वािाविर्को िहत्त्वका बािेिा जनिेिना वृ् द्ध हदैु जान,ु जै्वक ्व्वधिा ि 
प्राकृमिक वािाविर् संिक्षर्बाट पयाटन ्वकासिा योगदान पगु्ने सम्भावना िहन,ु ि 
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ददगो ्वकास लक्ष्यहरूले वािाविर्ीय ििा जलवाय ुपरिविानका पक्षलाई जोड ददनलुाइा 
अवसिको रूपिा मलन स्कन्छ । 

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

जलवाय ुअनकूुमलि वािाविर् मनिाार् ।  

४.२  लक्ष्य 

्वकास प्र्क्रयालाई स्वच्छ, जलवाय ुअनकूुमलि ि वािाविर्िैत्री बनाउने ।  

४.३  उद्दमेय 

 वािाविर्ीय ह्रास ि जलवाय ु परिविानका असिहरू मनयन्त्रर् ििा 
व्यवस्िापन गनुा । 

 भौमिक पूवााधािका प्र्वमध ििा ्वकासका कायालाई जलवाय ुअनकूुमलि 
ि वािाविर्िैत्री  बनाउन ु। 

 वािाविर् ि जलवायसुम्बन्धी संयन्त्रको सबलीकिर् गनुा । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. सबै प्रकािका 
फोहोििैला,  
प्रदूषर् ि 
वािाविर्ीय 
ह्रासलाई  
िोकिाि ि 
प्रभावकािी 
व्यवस्िापन  
गने । 

क) िापदण्ड ि संयन्त्रहरू मनिाार् गिी जल, वाय,ु िाटो, 
ध्वमन, प्रदूषर्, मनयन्त्रर् ििा फोहोििैला 
व्यवस्िापन गिी स्वच्छ वािाविर् कायि गरिनेछ।  

ख) कृ्ष ििा उद्योगहरूिा ्वषादी प्रयोगलाई 
व्यवस्िापन, मनयिन ि मनयन्त्रर् गरिनेछ ।  

ग) उद्योग, ऊजाा, यािायाि लगायि अन्य प्रिखु 
के्षत्रहरूिा न्यून िापिान ि न्यून काबान उत्सजान 
गने स्वच्छ प्र्वमधहरूको प्रयोग गरिनेछ । 

ि) प्रदेशिा एक वािाविर् प्रदूषर् पिीक्षर् प्रयोगशाला 
ि सबै स्िानीय िहिा फोहोििैला व्यवस्िापन 
प्लान्ट स्िापना गरिनेछ ।  

ङ) जलवाय ु परिविान ि वािाविर्ीय िटनाहरूको 
मनयमिि मनगिानी गरिनेछ । 
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२. स्रोिसाधनहरूको 
संिक्षर् ििा 
मििव्ययी, दक्ष, 
िक्रीय प्रयोग ि 
पनु:प्रयोगिा 
जोड ददने । 

क) जमिन, जल, वन सम्पदा लगायि सबै प्राकृमिक 
स्रोि साधनहरूको संिक्षर् ि पनुस्िाापन गदै 
मििव्ययी ि उच्ििि प्रयोगिा जोड ददइनेछ । 

ख) सीिान्ि जमिन, नाङ्गा पाखाहरू ि नदी ्कनािहरूिा 
अमिक्रिर् िोकी वृक्षािोपर् अमभयान सञ् िालन गरिनेछ। 

ग) नदी, िाल ि मसिसािहरूको संिक्षर् गिी पानीको 
सिहलाइा यिावि कायि िाक्तखनेछ । 

ि) वािाविर् संिक्षर् ि जलवाय ु अनकूुलनसम्बन्धी 
नीमि, कायाक्रि ि संयन्त्रहरूिा अन्ििके्षत्रीय 
आवद्धिा बढाइा एकीकृि ि सिक्तन्वि गदै लमगनेछ। 

ङ) प्राकृमिक स्रोिसाधन ि जै्वक ्व्वधिाको 
बेसलाइन (आधाि अवस्िा) ियाि गिी मनगिानी 
प्रर्ालीको स्िापना गरिनेछ । 

३. पूवााधाि 
्वकासलाई 
जलवाय ु
अनकूुमलि ि 
वािाविर्िैत्री 
बनाउने । 

क) वािाविर् ि जलवायसुम्बन्धी नीमि ि काननुहरूको 
प्रभावकािी कायाान्वयन गदै आवमयकिानसुाि 
परििाजान गरिनेछ । 

ख) िो्कएबिोक्तजि प्रािक्तम्भक वािाविर्ीय पिीक्षर् ि 
वािाविर्ीय प्रभाव िूल्या्कमन गिेि िातै्र ठूला 
पूवााधाि ्वकास कायाक्रि कायाान्वयन गरिनेछ  । 

ग) मनिाार् ि ििाि सम्भािका सबै शङृ् खलाहरूिा 
वािाविर्िैत्री न्यून कावानयिु प्र्वमध ि ऊजाा 
प्रयोग गदै हरििग्याुँस उत्सजानलाई बाक्तञ्छि 
सीिामभत्र िाक्तखनेछ। 

ि) जलवाय ुअनकूुलन ििा न्यूनीकिर्को योजना बनाई 
कायाान्वयन गरिनेछ  । 

४. प्रा्वमधक ि 
संस्िागि क्षििा 
अमभवृ् द्ध ि 
उच्ििि 
उपयोग गने । 

क) वािाविर् संिक्षर् ि जलवाय ु परिविानको के्षत्रिा 
अध्ययन,  अनसुन्धान गरिनेछ  । 

ख) न्यून काबानयिु ि जलवाय ु अनकूुमलि ्वकासका 
लामग प्रा्वमधक ि संस्िागि क्षििा बढाइनेछ । 

ग) वािाविर् क्तशक्षा ि सूिना प्रिािप्रसािबाट 
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सिोकािवालाहरूको सिेिना ि क्षििा वृ्द्ध गरिनेछ। 

ि) वािाविर् संिक्षर् ि जलवाय ु परिविानको के्षत्रिा 
सिदुाय ि स्िानीय िहको भमूिका ि क्तजम्िेवािी 
वृ् द्ध गरिनेछ । 

ङ) वािाविर्ीय ि्या्कम एवि ्सूिना प्रर्ालीको ्वकास 
गरिनेछ ।  

५.  अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

सबै ्कमसिका प्रदूषर् िोकिाि ि न्यूनीकिर् गना पयााप् ि नीमिगि व्यवस्िा ि 
मनयिनकािी संयन्त्रको ्वकास भएको हनेुछ ।वािाविर्ीय सूिना प्रर्ालीको ्वकास 
भएको हनेुछ । वकृ्षािोपर्ले हरियालीके्षत्र मबस्िाि भएको हनेुछ । प्रदेशिा एउटा 
वािाविर् प्रदूषर् पिीक्षर् प्रयोगशाला स्िापना भएको हनेुछ ।  

९.५ जलाधाि संिक्षर् 

१. पषृ्ठभमूि 

जलप्रवाह प्रर्ालीका दृ्ष्टले कर्ााली प्रदेशलाई िखु्य पाुँिवटा जलाधाि के्षत्रहरूिा 
्वभाजन गना स्कन्छ। िी के्षत्रहरू 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 ्। यस्िै 
्हिा, मिला ि लोहिे पमन छन ्। यो प्रदेश ्हिाली, उच्ि पहाडी, पहाडी ि ििेु 
भावििा मबस्िारिि िहेको ि यसिा छोटो दिुीिै धेिै उिाइगि ्व्वधिा िहेको हुुँदा 
यस के्षत्रका कमिपय भ-ूभागहरू भ-ूक्षय, बाढी प्हिोको उच्ि जोक्तखििा िहेका  
छन ्। ्वगि केही वषायिा प्राकृमिक ििा िानवीय ्क्रयाकलापका कािर्ले यहाुँका 
जलाधािहरूिा सिस्याहरू देक्तखन िालेका छन ् । वािाविर्िा ह्रास ि जलवाय ु
परिविानको दबाब पमन ब्ढिहेको छ। यी सबै कुिाहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव 
कर्ाालीबासीको स्वास््य ि जी्वकोपाजानिा पने मनक्तम िि छ । यस पषृ्ठभमूििा 
जलाधाि ििा उप-जलाधाि के्षत्रहरू ि मिनको सम्वेदनशीलिाको प्हिान ििा 
नक्साङ् कन गने, जनसहभामगिािा जलवाय ु अनकूुल जलाधाि व्यवस्िापन योजना 
मनिाार् ििा कायाान्वयन गने, पानीका स्रोिहरूको संिक्षर् गने ि त्यसका लामग 
प्रदेशमभत्र सक्षििा ्वकास गने िफा  योजनाको ्वशेष जोड िहनेछ । 
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२. प्रिखु सिस्या 
जलाधाििा सक्रीय भौमिक, भौमिक जीव ि िानवीय ित्त्वहरू बीिका अन्ििसम्बन्धका 
बािेिा सझुबझुको अभाव हनु,ु जलाधािहरू ििा मिनका स्रोिसाधन एवि ्
जोक्तखिहरूको यिािा ि्या्कम स्कमलन ि लेखाजोखा हनु नसक्न,ु जलाधाि ि नदीहरू 
प्रदु् षि हुुँदै उपलब्ध पानीको गरु्स्िििा सिस्या देखापनुा, ग्रािीर् सडकहरूको 
अव्यवक्तस्िि मनिाार् सिेिका कािर्ले बाढी प्हिो, भकू्षयका िटनाहरूिा वृ् द्ध हनु,ु 
नदीिा फोहि फाल्ने ि ्वषादीबाट िाछा िाने कायाले नदीिा फोहोि भइा िानव 
स्वास््यिा असि पना जान,ु जलाधािहरूको संिक्षर्का लामग सिक्तन्वि ि व्यवक्तस्िि 
प्रयास हनु नसक्न ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अवसिहरू 

जलप्रर्ालीको उक्तिि व्यवस्िापनका लामग जलाधािलाई ईकाइको रूपिा मलएि 
पारिक्तस्िमिकीय प्रर्ालीहरूको व्यवस्िापन ि पनुरुत्िान गने, जलाधाि ि उप-
जलाधािहरूका ्वशेषिा ि जोक्तखिहरू सिेिका बािेिा पयााप् ि सूिना ििा ि्या्कमहरू 
स्कमलन एवि ् ्वम लेषर् गने, जलाधाि, मिनका िहत्त्व ििा संिक्षर्का बािेिा सबै 
सिोकािवालाहरूिा सिेिना फैलाउने ि एकीकृि जलाधाि व्वस्िापनका लामग सङ् ि, 

प्रदेश ि स्िानीय िहहरूका कायाक्रिहरू बीि सिन्वय कायि गने जस्िा िनुौिीहरू   
छन ्। 

कर्ााली भौगोमलक रूपिा ्वशाल ि जलस्रोिका ्हसाबले सम्पन् न प्रदेशको रूपिा 
िहन,ु प्रदेशिा िािा, शे-फोक्सणु्डो जस्िा िहत्त्वपूर्ा िाल लगायि नेपालकै सवाामधक 
अग्लो झिना, दजानौ िालिलैया ििा मसिसाि के्षत्रहरू िहन,ु अनवंुक्तशक जै्वक 
्व्वधिा, धिािलीय ्व्वधिा ििा पारिक्तस्िमिकीय ्व्वधिाको उक्तिि सदपुयोग गदै 
प्रदेशको ्वशाल भमूिको व्यवस्िापनबाट प्रदेशको सिृ् द्धिा ठोस योगदान परु् याउने 
अवसिहरू िहेका छन।् 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

भ ू ििा जलस्रोिको प्रभावकािी व्यवस्िापनबाट स्वच्छ ि स्वस्ि जलाधाि 
प्रर्ालीको ्वकास ।   
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४.२ लक्ष्य 

प्राकृमिक स्रोिहरूको गरु्स्ििीय व्यवस्िापन ि ददगो उपलब्धिा समुनक्तम िि गने। 

४.३ उद्दमेय 

 जलाधाि के्षत्रहरूको संिक्षर्का लामग एकीकृि व्यवस्िापन गनुा ।  

 जलाधाि के्षत्रिा परिक्तस्िमिकीय सन्िलुन कायि िाख् न ु। 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

1. जोक्तखि ि 
सम्वेदनशीलिाका दृ्ष्टले 
जलाधािहरूको नक्शा्कमन 
गिी प्रािमिकीकिर्  
गने ।  

क) स्िानीय िह, सिदुाय ि अन्य 
सिोकािवालाहरूको सहभामगिा ि सहकायािा 
्वमभन् न स्ििका जलाधाि प्हिान, वगीकिर् 
ि प्रािमिकीकिर् गरिनेछ  । 

ख) वगीकिर्को आधाििा व्यवस्िापन योजना 
मनिाार् ि कायाान्वयन गरिनछे  । 

ग) जलाधािहरूको एकीकृि व्यवस्िापन गदै 
बाढी, प्हिो, भकू्षयको िोकिाि गरिने छ । 

ि) सिदुायहरूको सहभामगिािा िहत्त्वपूर्ा 
जलाधािक्षेत्रहरूको मनयमिि मनगिानी ि 
सूिना स्कमलन गरिनछे  । 

ङ) ििेु के्षत्रको जलाधाि व्यवस्िापनलाई ्वशषे 
प्रािमिकिा   ददइनेछ। 

२. जलाधाि क्षते्रको िहत्त्व, 
उपादेयिा ि संिक्षर्का 
्वमधहरू बािे स्िानीय िह 
ि सिदुायिा सिेिना वृ्द्ध  
ि सहकाया गने ।  

क) जलस्रोिका बह-ुउपयोग, प्र्वमधहरू ि उपयोग 
बािे जनसिदुायिा जागरूकिा फैलाइनेछ। 

ख) सिदुायिा िहेका बाुँझा जमिनहरूिा रूख 
ििा बोटमबरुवाहरूको वृक्षािोपर् गिी 
जलाधाि ि पानीका िहुानहरूको पनुरूत्िान 
गरिनेछ  । 

ग) स्िानीय िह ि सिदुायहरूको सह-
व्यवस्िापनिा जलाधाि, नदीहरू, ि 
जलििहरूको संिक्षर्का लामग सािदुा्यक 
योजनाहरू िजुािा गिी कायाान्वयन गरिनछे। 
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िर्नीमि कायानीमि 

ि) जलप्रदूषर्का कािर्, असि ि मनवािर्का 
उपायहरूको बािेिा सिदुायिा सिेिना 
कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनछे । 

ङ) भइिहेका वनलाई संिक्तक्षि गदै मभिाला 
जमिनहरू, प्हिोले ्वकृि पािेका स्िानहरू 
ि नदीका ्कनािहरूिा वृक्षािोपर् गिी 
सिुक्तक्षि ि संिक्तक्षि गरिनछे । 

३. जलाधािको व्यवस्िापन 
सम्बन्धी अध्ययन, 

अनसुन्धान, उपयिु 
प्र्वमधको ्वकास ि प्रसाि 
गनुा । 

क) जलाधाि संिक्षर्का ्व्वध पक्षिा अनसुन्धान 
ि नवप्रविानलाई उत्प्ररेिि गरिनेछ । 

ख) सम्बद्ध सबै मनकायहरूको क्षििािा अमभवृ् द्ध 
गरिनेछ । 

ग) जलाधाि संिक्षर् कायालाई उत्पादनशील, 
आयिूलक, एवि ्बजाििखुी बनाइनेछ ।  

ि) सम्बक्तन्धि क्षेत्रहरू (वन, कृ्ष, पशपुालन ि 
जलस्रोि) सुँग सिन्वय ि सहकाया गदै 
एकीकृि ि सिन्वयात्िक रूपिा अनसुन्धान 
गरिनेछ । 

५.  अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

स्िानीय नागरिकहरूको सक्रीय सहभामगिािा ्वमभन् नस्ििका जलाधाि प्हिान, 

वगीकिर् ि प्रािमिकीकिर् भएको हनेुछ । प्रदेशका जलाधािहरूको संिक्षर् भएको 
हनेुछ । संिक्तक्षि जलाधािहरूको उपयोग गिी आय आजानका कायाक्रिहरू सञ् िालन 
भएका हनेुछन ् । जलाधाि संिक्षर्का ्व्वध पक्षिा अनसुन्धान भई ज्ञानको 
व्यवस्िापन भएको हनेुछ । 

९.६ सािदुा्यक साझेदािी ि गैिसिकािी नागरिक संस्िा 
१. पषृ्ठभमूि 

कर्ााली प्रदेशिा दईु हजािभन्दा बढी गैिसिकािी नागरिक संस्िाहरू ि उल्लेख्य 
सङ्ख्यािा सािदुा्यक संस्िाहरू िहेका छन।् आकाि, ्विािधािा, उद्देमय, िर्नीमि, 
्वशेषज्ञिा, कायाक्रि ि ्वत्तीय स्रोि व्यवस्िापनका दृ्ष्टले यी संस्िाहरूिा ्व्वधिा 
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पाइन्छ । यी संस्िाहरूका गमि्वमधहरूको मनयमिि अनगुिन गने संयन्त्रको ्वकास 
गदै ्यनको भमूिकालाई अझ सकािात्िक, प्रभावकािी ि जवाफदेही बनाउन ुआवमयक 
देक्तखएको छ । सािै, ्यनको क्षििा, पुुँजी, सीप ििा स्रोिसाधनलाई प्रदेशका 
प्रािमिकिाका के्षत्रिा उपयोग गदै आमिाक-सािाक्तजक ्वकासको िूलधाििा ल्याउन ु
पिेको छ । त्यसैले प्रदेशिा कायािि सािदुा्यक ििा गैिसिकािी संस्िाहरूसुँग 
साझेदािी गदै पािदशी ढङ्गले ्वकासिा उनीहरूको सीप, लगानी ि क्षििाको 
अमधकिि ्उपयोग गनेिफा  योजना केक्तन्रि िहेको छ । 

२.  प्रिखु सिस्या 
गैिसिकािी संस्िाहरू ्वत्तीय ि साङ् गठमनक क्षििाका दृ्ष्टले किजोि हनु,ु प्रदेशको 
प्रािमिकिा के्षत्रसुँग उनीहरूको आवद्धिा कि हनु,ु मनयिनका लामग प्रभावकािी ि 
एकीकृि संयन्त्र नहनु,ु प्रदेश ि स्िानीय िहिा साझेदािी ि सिन्वयको अभाव हनु,ु 
दीिाकालीन रूपिा स्रोिको समुनक्तम िििा नहनु,ु कमिपय कायाक्रिहरूिा दोहोिोपन हनु,ु 
प्रभावकािी अनगुिन िूल्या्कमन प्रर्ालीको अभाविा आन्िरिक सशुासन किजोि हनु ु
प्रिखु सिस्याका रूपिा िहेका छन ्। 

३.  िनुौिी ििा अवसि 

ददगो ्वकासका लामग सिकािसुँग सहकाया ि साझेदािीको वािाविर् मसजाना गने, 

साझेदािीलाई सिन, सक्षि ि सबै पक्षका लामग लाभदायक बनाउने, भमूिकालाई 
पािदशी बनाउुँदै आन्िरिक सशुासन कायि गने, लगानीलाई प्रदेश ि स्िानीय 
िहहरूको प्रािमिकिाका के्षत्रिा प्रवा्हि गिाउने, लगानीको उच्ििि ् उपयोगबाट 
अमधकिि ्प्रमिफल हाुँमसल गने, मनयिन, अनगुिन ि िूल्या्कमन प्रर्ालीलाई प्रभावकािी 
बनाउने जस्िा िनुौिीहरू छन ्। 

सािदुा्यक ििा गैिसिकािी संस्िाहरूको लामग संवैधामनक संिक्षर् प्राप् ि हनु,ु 

मनवाािनबाट िीन िहका सिकािको गठनसुँगै स्िानीयस्िििा साझेदािी, मनयिन ि 
अनगुिनका लामग अनकूुल वािाविर् ियाि हनु,ु क्रमिकरूपिा संस्िाहरूको ्वशेषज्ञिा 
ि क्षििा मबस्िाि हुुँदै जान,ु प्रदेशिा ठूलो सङ्ख्यािा गैिसिकािी संस्िाहरूको 
उपक्तस्िमि िहन ुअवसिहरू हनु ्।  
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४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

सािदुा्यक एवि ् गैिसिकािी के्षत्रको सहकायािा ददगो सािाक्तजक-आमिाक 
्वकासिा सहयोग ।  

४.२ लक्ष्य 

सािाक्तजक-आमिाक रुपान्ििर्का लामग सािदुा्यक ििा गैिसिकािी संस्िाहरूको 
प्रभावकािी परििालन गने। 

४.३ उद्दमेय  

सािदुा्यक ििा गैिसिकािी संस्िाहरूको स्रोि, साधन ि सीपलाई प्रािमिकिाका 
के्षत्रहरूिा पािदशी ढङ्गले परििालन गनुा ।  

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमिहरू कायानीमिहरू 

१. सािदुा्यक ििा 
गैिसिकािी 
संस्िाहरूसुँग सािाक 
साझेदािीका लामग 
अनकूुल वािाविर् 
मसजाना गने । 

क) साझेदािीलाई कायाान्वयन गनाका लामग 
आवमयक नीमिगि, काननुी, संस्िागि पूवााधािहरू 
मनिाार् गरिनेछ ।  

ख) प्रदेश सािदुा्यक ि गैिसिकािी संस्िा सिन्वय 
िहाशाखा स्िापना गिी संस्िाहरूलाई 
सहजीकिर् ि कायाक्रिहरूको प्रभावकारििािा 
वृ्द्ध गरिनछे ।  

ग) साझेदािहरूको भमूिका ि क्तजम्िेवािी प्रष्टसुँग 
उल्लेख गिेको औपिारिक सम्झौिािा आधारिि 
साझेदािी ि सहकाया गरिनछे । 

२. सािदुा्यक ि 
गैिसिकािी 
संस्िाहरूलाई सिदृ्ध 
कर्ााली मनिाार्िा 
सहयोगीको भमूिका 
प्रदान गने । 

क) िौमलक, मसजानशील ि नवप्रविानशील 
आयोजनाहरूका लामग च्यालेन्ज फण्डको स्िापना 
गिी िापदण्डको आधाििा प्रदान गरिनेछ । 

ख) ि्हला, दमलि ििा अन्य सीिान्िकृि सिदुायको 
िूलप्रवाहीकिर् ि सशिीकिर्को क्षेत्रिा 
साझेदािीलाई प्रवाद्धन गरिनेछ । 



322 

िर्नीमिहरू कायानीमिहरू 

ग) सिदुायिा ददगो भौमिक, सािाक्तजक ि आमिाक 
पूवााधाि ि सेवाहरूको ्वकास ि सािदुा्यक 
स्वावलम्बनलाई िद्दि पगु्ने खालका 
आयोजनाहरूलाई ्वशेष प्रािमिकिा ददइनेछ । 

३. स्िानीय िहसुँगको 
सिन्वयिा सािदुा्यक 
ििा गैिसिकािी 
संस्िाहरूको परििालन, 

व्यवस्िापन ििा 
मनयिनका लामग 
प्रभावकािी संयन्त्र 
्वकास गने । 

क) सािदुा्यक ििा गैिसिकािी संस्िाहरूिा 
आन्िरिक सशुासन कायि गना आिािसं्हिा 
िजुािा ि कायाान्वयन गरिनछे । 

ख) पािदक्तशािा, जवाफदे्हिा ि सशुासनलाई 
साझेदािीको पूवाशिाको रूपिा स्िा्पि गरिनेछ। 

ग) प्रदेश ि स्िानीय मनकायिा स्िा्पि संयन्त्रिाफा ि 
सािदुा्यक ििा गैिसिकािी संस्िाहरूबाट 
सञ् िामलि आयोजनाहरूको मनयमिि रूपिा 
अनगुिन ि िूल्या्कमन गरिनछे । 

ि) ्वमभन् न संस्िाहरूिाफा ि प्रदेशिा भएका लगानी 
ि सञ् िामलि कायाक्रिहरूलाई वा्षाक बजेटिा 
प्रमि्वक्तम्बि गनुाका सािै मभमत्रएको स्रोि, साधन ि 
कायाक्रिहरूको एकीकृि अमभलेख िाक्तखनेछ ।  

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

सािदुा्यक ि गैिसिकािी के्षत्रहरूसुँगको साझेदािीिा सञ् िामलि कायाक्रिहरूको 
प्रभावकारििा उल्लेख्य वृ् द्ध भएको हनेुछ । सािदुा्यक ि गैिसिकािी संस्िाका स्रोि, 

साधनहरू प्रदेश ि स्िानीय िहले िोकेका प्रािमिकिाको के्षत्रिा प्रवा्हि भएका 
हनेुछन ्। स्िा्पि एकद्वाि प्रर्ालीिाफा ि परििालन ि मनयिनिा प्रभावकारििा आएको 
हनेुछ ।  

९.७ अनसुन्धान ि ्वकास 

१. पषृ्ठभमूि 

अनसुन्धान, प्र्वमधको ्वकास, नवप्रविान ि ददगो ्वकासबीि ग्हिो सम्बन्ध िहन्छ । 
्वज्ञान ि प्र्वमधको के्षत्रिा िीव्र प्रगमि भइिहेको विािान सन्दभािा नयाुँ अवसिहरूको 
प्हिान गना, नयाुँ प्र्वमध, वस्ि ु ि सेवाहरूको ्वकास गना, उपयोग भैिहेका 
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अवसिहरूलाई मनिन्िििा ददन, सेवाग्राहीहरूका बदमलंदा रुक्ति, अपेक्षा ि प्रािमिकिा 
बिोक्तजि वस्ि ु ि सेवाहरूिा सधुाि गना, उत्पादकत्विा वृ् द्धका लामग िर्नीमिहरूको 
्वकास गना, सावाजमनक सेवाहरूको प्रभावकारििािा अमभवृ् द्ध गना ि नयाुँ मसजाना हनेु 
सािाक्तजक ि वािाविर्ीय जोक्तखि ििा िनुौिीहरूको सािना गना अनसुन्धानिा 
आधारिि ्वकास आवमयक छ । 

२. प्रिखु सिस्या  

प्रदेशिा अध्ययन, अनसुन्धान ि नवप्रविानको अपेक्तक्षि ्वकास हनु नसक्न,ु सोि, स्रोि 
ि साधनको अभावले यस के्षत्रिा लगानी न्यून हनु,ु ज्ञान उत्पादनका लामग स्िा्पि 
केही संस्िा ििा ्वश्व्वद्यालय अनसुन्धानका दृ्ष्टले पछामड पनुा, उपलब्ध ि आवमयक 
नवप्रविानलाई उपयोगिा ल्याउन नसक्न,ु मनजीके्षत्र अनसुन्धान ि ्वकासका लामग 
लगानी गना असििा हनु,ु सावाजमनक, मनजी, सहकािी ि सािदुा्यक ििा गैिसिकािी 
संस्िाहरूलाई अनसुन्धान, नवप्रविान ि ्वकासिा परििालन गना नसक्न ु प्रिखु 
सिस्याहरू हनु ्।  

३. िनुौिी ििा अवसि 

अध्ययन, अनसुन्धान ि ्वकासका लामग आवमयक संििना, जनशक्ति ि भौमिक 
पूवााधािहरूको मनिाार् गने, अनसुन्धान ि ्वकास प्रर्ालीलाई नीमि ििा कायाक्रि 
िजुािा प्र्क्रयासुँग आवद्ध गने, नीमि ्वम लेषर्का लामग पयााप् ि क्षििा ्वकास गने, 
अनसुन्धानिा आधारिि ्वकास ििा नवप्रविानको बािेिा नीमि मनिाािाहरूिा अमभरुिी 
ि इच्छाशक्ति जागिृ गिाउने, प्रभावकािी अनसुन्धान ि ्वकास प्रर्ालीको ्वकासिा 
मनजीक्षेत्रलाई सहकायाका लामग आक्षाि गने जस्िा िनुौिीहरू िहेका छन ्। 

अध्ययन ि अनसुन्धानिा आधारिि ्वकास योजनाको िाग बढ्दै जान,ु पिम्पिागि ज्ञान 
ि सीपको लािो अनभुव ्वद्यिान हनु,ु ्वकास ि सशुासनका लामग मडक्तजटल कर्ााली 
प्रदेशको अवधािर्ा अगामड बढाउन,ु सिकािी ििा गैिसिकािी के्षत्र ि दाि ृ
मनकायहरूको यस के्षत्रिा संलग्निा बढ्दै जान ुि ्वम वव्यापी रूपिै सूिना ि ि्यिा 
आधारिि नीमि मनिाार् गने अभ्यास लोक्प्रय हुुँदै जान ुअवसिहरू हनु ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि  

अध्ययन, अनसुन्धानिा आधारिि ्वकास मनिाार् । 



324 

४.२ लक्ष्य 

अध्ययन, अनसुन्धानिा आधारिि ्वकास िाफा ि आमिाक-सािाक्तजक रुपान्ििर् 
गने।  

४.३ उद्दमेयहरू 

उत्पादकत्व, उद्यिशीलिा ि नवप्रविानलाई प्रवाद्धन गदै सािाक्तजक आमिाक 
रुपान्ििर् गनुा । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. अध्ययन, 
अनसुन्धान ि 
्वकास कायालाई 
प्रािमिकिाका 
साि अगामड 
बढाउने। 

क) सिोकािवालाहरूसुँगको पिािशािा अध्ययन, अनसुन्धानका 
लामग प्रािमिकिाका के्षत्रहरूको प्हिान गरिनेछ । 

ख) अध्ययन अनसुन्धानिा लगानी अमभवृ्द्ध गिी 
िलुनात्िक लाभ ि रुपान्ििर्कािी के्षत्रिा केक्तन्रि 
गदै उत्पादन ि उत्पादकत्विा वृ्द्ध गरिनेछ ।   

ग) अध्ययन, अनसुन्धानका परिर्ािहरूलाई ददगो 
्वकासका लामग सदपुयोग गरिनेछ  ।  

२. शैक्तक्षक 
प्रर्ालीलाई 
गरु्स्िियिु, 
व्यावसा्यक ि 
अनसुन्धानिूलक 
बनाउने । 

क) ्वज्ञान ि क्तशक्षालाई एकीकिर् गदै प्रािमिकिाका के्षत्रको 
अनसुन्धान ि ्वकासका लामग आवमयक उच्िस्ििीय 
िानव संशाधन क्रिशूः प्रदेशमभतै्र ियाि गरिनेछ । 

ख) आवमयक पूवााधािहरूको मबस्िाि गिी प्रस्िा्वि 
पवािीय ्वज्ञान ििा प्र्वमध ्वश्व्वद्यालय, 
िध्यपक्तििाञ्चल ्वश्व्वद्यालय ि कर्ााली स्वास््य 
्वज्ञान प्रमिष्ठानलाई अनसुन्धान ििा नवप्रविान 
केन्रको रूपिा ्वकास गरिनेछ  । 

ग) प्रदेशिा नवप्रविान ि आ्व्काि गनेलाई प्रोत्सा्हि 
गने नीमि मलइनेछ ।  

३. अध्ययन, 
अनसुन्धानिा 
आधारिि 
्वकासिा 
सिकािी, मनजी, 

क) प्रदेशको प्रािमिकिाका के्षत्रिा अध्ययन, अनसुन्धान 
गरििहेका ्वश्व्वद्यालयहरू, मनजी क्षेत्र, सहकािी ििा 
्वकास साझेदािहरूसुँग सहकाया गदै अनसुन्धान ि 
्वकास सञ् जालको ्वकास गरिनेछ  ।   

ख) अन्वेषर् ि अनसुन्धान केन्रहरू, आवमयक कायाशाला 
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िर्नीमि कायानीमि 

सहकािी ििा 
्वकास 
साझेदािहरूसुँग 
साझेदािी  
बढाउने । 

ि स्ििीय प्रयोगशालाहरू स्िापना गनाका लामग सङ् ि, 

स्िानीय िह, ििा मनजी, सहकािी ि ्वकास 
साझेदािसुँग सहकाया गरिनेछ  । 

ग) अनसुन्धानलाई स्िानीय सिस्या ि सम्भावनासुँग 
जोड्न अनसुन्धानकिाा, मनजीक्षेत्र, नीमि मनिाािा ििा 
जनसिदुायहरूलाई सिन रूपिा परििालन गिाइनेछ । 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

अनसुन्धान ि ्वकासको के्षत्रको लगानीिा उल्लेख्य वृ् द्ध भई अध्ययन अनसुन्धानिा 
आधारिि ्वकास काया भएका हनेुछन ्। भएका अनसुन्धान ि ्वकास कायाहरूको 
व्यवक्तस्िि अमभलेखीकिर् भएको हनेुछ । िध्यपक्तम ििाञ् िल ्वम व्वद्यालय ि कर्ााली 
स्वास््य ्वज्ञान प्रमिष्ठानसुँग सहकाया गनुाका सािै प्रस्िा्वि पवािीय ्वज्ञान ििा 
प्र्वमध ्वम व्वद्यालय ि नव-प्रविान ििा आ्व्काि केन्रको स्िापना भई सञ् िालन 
भएको हनेुछ । 

९.८  श्रि ििा िोजगािी 
१. पषृ्ठभमूि 

सं्वधानले िोजगािी ि श्रिको हकलाई िौमलक हक िानेको छ । स्िानीय स्िििा 
िोजगािको अभावको कािर्ले कर्ााली प्रदेशबाट अमधकांश यवुाहरू िौसिी िोगजािका 
लामग खासगिी भािि लगायि ्वम वका ्वमभन् न देशहरूिा जान ु पने बाध्यिा िही 
आएको छ । प्रदेशको िोजगािीिा गैि कृ्ष औपिारिक के्षत्रको ्हस्सा ४३.८ 
प्रमिशि ि बेिोजगािी ९.७ प्रमिशि िहेको छ । यसिा, उत्पादनशील ि ियााददि 
िोजगािीका अवसिको मसजाना, उद्यिशील ि सीपयिु िानव संशाधनको ्वकास ििा 
बेिोजगाि ि अनतु्पादक के्षत्रिा िहेका श्रिशक्तिलाई उत्पादनशील के्षत्रिा स्िानान्ििर् 
गदै पूर्ा िोजगाियिु ि सिदृ्ध कर्ाालीको आधािशीला मनिाार् गनुा पनेछ । 

२. प्रिखु सिस्या 
प्रदेशमभत्र उत्पादनशील िोजगािीका अवसिहरू सीमिि हनु,ु िोजगािी मसजानाका लामग 
भएका सम्भावनाहरूको उपयोग गना नस्कन,ु वैदेक्तशक िोजगािप्रमिको मनभाििा बढ्दै 
जान,ु श्रिबजािका आवमयकिा ि उपलब्ध सीपहरूबीि िालिेल नहनु,ु पूवााधाि 
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्वकासका कायाक्रिहरूले अपेक्तक्षि गमि मलन नसक्न,ु उद्यिशीलिाका लामग उत्प्रिेक 
वािाविर् बन्न नसक्न,ु उपलब्ध िोजगािीका अवसििा अनौपिारिक के्षत्रको बिास्व 
िहन,ु िोजगाि ्वमनिय सेवा प्रभावकािी हनु नसक्न,ु व्यवसायजन्य सिुक्षा ि स्वास््यका 
प्रावधानहरूको पयााप् ि ्वकास गना नसक्न,ु वैदेक्तशक िोजगािबाट प्राप् ि हनु आएको 
सीप ि पुुँजीलाई प्रदेशमभत्र उद्यिहरू ि िोजगािीका अवसि मसजाना गिी उपयोग गना 
नस्कन ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 

३. िनुौिी ििा अवसि 

श्रिशक्ति खपि गने आन्िरिक क्षििा बढाई ऊजााशील श्रिशक्तिलाई प्रदेशको 
्वकासिा लगाउने,  प्रदेशिा िीव्र औद्योगीकिर् गने, श्रिशक्तिलाई श्रिबजािका 
आवमयकिा अनरुूप सीप, प्र्वमध ि उद्यिशीलिायिु बनाउने, जीवनभि मसकाइको 
अवसि उपलब्ध गिाउुँदै श्रिशक्तिको सीपलाई अद्यावमधक ि सिय–सान्दमभाक बनाई 
िाख् ने, लै्ङ्गक, जािीय लगायिका ्वभेदहरू हटाउुँदै श्रिबजािलाई सिावेशी बनाउने, 

िोजगािीिा औपिारिक के्षत्रको ्हस्सा वृ् द्ध गदै अनौपिारिक के्षत्रलाई मनयिनको 
दायिािा ल्याउने ि बालश्रि लगायि अस्वीकाया श्रि अभ्यासहरूको अन्ि गने जस्िा 
िनुौिीहरू िहेका छन ्।  

यवुािा सीप ि उद्यिशीलिाप्रमि अमभरुक्ति बढ्दै जान,ु सीप ्वकासका अवसिहरूिा 
वृ् द्ध हुुँदै जान,ु ियााददि कािका िानकहरूप्रमि जागरुकिा बढ्दै जान,ु श्रि सम्बन्धिा 
सधुाि हुुँदै जान,ु िाजनीमिक क्तस्िििा कायि हनु ु ििा नीमिगि, काननुी ि संस्िागि 
सधुािले लगानीका लामग अनकूुल वािाविर् बन्दै जान,ु सं्वधान प्रदत्त िोजगािी ि 
श्रिको हक प्रत्याभिू गना सङ् ि, प्रदेश ि स्िानीय िहको नेितृ्व प्रमिबद्ध हनु,ु क्रमिक 
रूपिा पूवााधािहरूको मबस्िाि हुुँदै जान,ु स्िानीय िहहरूिा िोजगाि सूिना केन्रको 
स्िापना हनु ु ि प्रदेशिा कृ्ष, वन, उद्योग, पयाटन ि पूवााधािका के्षत्रिा पयााप् ि 
उत्पादनशील िोजगािीको मसजाना हनेु सम्भावना िहन ुअवसिहरू हनु ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

 ४.१ सोंि 

ियााददि, सिुक्तक्षि ि उत्पादनशील श्रि ििा िोजगाि । 

४.२ लक्ष्य 
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काि गने उिेिका कर्ाालीबासीलाई ज्ञान, सीप, प्र्वमध, पुुँजी ि उद्यिशील बनाई 
िोजगाि समुनक्तम िि गने। 

४.३ उद्दमेय 

 ियााददि ि उत्पादनशील िोजगािीका अवसि वृ् द्ध गनुा गिी 
उद्यिशीलिा ्वकासबाट स्विोजगािी प्रबद्धान गनुा । 

 असल श्रि अभ्यासहरूलाई प्रोत्सा्हि गदै कािदािहरूको हक 
अमधकािको संिक्षर् गनुा । 

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि 

िर्नीमि कायानीमि 

१. प्रमिफलिूलक 
िोजगािका 
अवसिहरूको 
प्हिान ि प्रवद्धान 
गने । 

क) प्रदेशमभत्र मनिाार् ि उत्पादन िोजगािका अवसि 
ििा सम्भावना प्हिान गिी िोजगाि प्रवद्धानको 
कायालाइा व्यापक बनाइानेछ । 

ख) अन्ििाा्ष्ट्रय श्रि बजािका सम्भाव्यिाहरूको अध्ययन 
गने ि सो अनकूुल दक्ष ि प्रमिस्पधी जनशक्ति ियाि 
गरिनेछ । 

ग) िोजगाि मसजानाका लामग सावाजमनक, मनजी, 
सहकािी ििा साझेदािी संस्िाहरूको भमूिकालाइा 
प्रभावकािी बनाइानेछ । 

ि) स्िानीय स्रोि, सीप ि श्रििा आधारिि उद्योगलाइा 
प्रोत्साहन गना ििा उद्योग स्िापना ि सञ् िालन 
सम्बन्धी व्यवस्िापकीय प्र्क्रयालाइा सहज ि सिल 
बनाउन आवमयक व्यवस्िा मिलाइने छ । 

ङ) प्रदेशमभत्र िोजगाि प्रदान गने उद्योग व्यवसायलाइा 
िोजगािीका आधाििा काननु बिोक्तजि आवमयक 
सु् वधा ि सहमुलयि प्रदान गरिनेछ  । 

ि) सडक, यािायाि, जल्वद्यिु, पयाटन लगायिका 
के्षत्रसुँग सम्बक्तन्धि साना, िध्यि ि ठूला 
आयोजनाहरूको ्वकास ि सञ् िालन गदाा 
प्रदेशमभत्रका श्रिशक्तिको उपयोगलाइा प्रािमिकिा 
ददइनेछ । 
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छ) प्रदेशिा श्रमिकको िाग ि आपूमिालाइा व्यवक्तस्िि ि 
पहुुँियोग्य बनाउन आधमुनक िोजगाि सूिना 
प्रर्ालीका सािै िोजगाि प्रवद्धान संििनाको ्वकास 
गिी कायाान्वयन गरिनेछ  । 

ज) वषाभिी नै बेिोजगाि िहेका स्िानीय व्यक्तिहरूलाइा 
कक्तम्ििा १०० ददन िोजगािीको समुनक्तम िििा 
गरिनेछ।  

झ) बजािको िाग अनसुाि दक्ष ि सीपयिु जनशक्ति 
्वकास गिी िोजगाि एवं स्विोजगािका 
सम्भावनाहरू वृ्द्ध गरिनेछ  । 

ञ) िोजगािी ि व्यावसा्यक क्तशक्षा ििा िामलिबीिको 
अन्योन्याक्तश्रि सम्बन्धलाइा उजागि गना यवुाहरूलाइा 
उद्यिशीलिाप्रमि आक्षाि गना ि श्रि ि श्रमिकप्रमि 
सम्िान गना ्व्वध सिेिना कायाक्रिहरू 
अमभयानका रूपिा सञ् िालन गरिनेछ  । 

२. प्रदेशिा ्वद्यिान 
अनौपिारिक क्षते्रको 
िोजगािीलाइा 
औपिारिक क्षेत्रको 
िोजगािीिा क्रिश: 
रुपान्ििर् गने । 

क) अनौपिारिक िरिकाबाट प्राप् ि सीप ि दक्षिालाइा 
औपिारिक उद्योग व्यवसायिा रुपान्ििर् गना, 
अनौपिारिक क्तशक्षा, उद्यिशीलिा िामलि, सीप ि 
क्षििा ्वकास ििा पनुिााजगी िामलि प्रदान 
गरिनेछ। 

ख) लोपोन्िखु, सीिान्िकृि ि ्पछमडएको सिदुायले 
आजान गिेको पिम्पिागि सीप ि पेशालाइा 
व्यवसायिखुी बनाइा िोजगाि वृ्द्ध गरिनछे । 

ग) अनौपिारिक ििा पिम्पिागि श्रि, सीप ि ज्ञानिा 
आधारिि पेसा व्यावसायको स्िापना, पिािशा, 
सूिना, व्यवस्िापन, ्वत्तीय सेवािा पहुुँि परु् याउन 
्वशेष व्यवस्िा गरिने छ । 

ि) अनौपिारिक पेशािा संलग्न सिदुायहरूका लामग 
सािाक्तजक सिुक्षा कायाक्रि सञ् िालन गिी 
उनीहरूका पेसा ि व्यवसायलाइा सािाक्तजक 
सिुक्षासुँग आवद्ध गरिनेछ  । 



329 

िर्नीमि कायानीमि 

ङ) उपभोिा समिमिबाट गिाइने ्वकास मनिाार्का 
कायािा स्िानीय बेिोजगाि व्यक्तिलाइा प्हलो 
प्रािमिकिा ददइा िोजगािीिा संलग्न गिाइने छ । 

ि) अनौपिारिक क्षेत्रिा कायािि श्रमिकहरूलाइा श्रमिक 
सहकािीिा आवद्ध गिी संस्िागि गरिने छ । 

३. बालश्रि, बाुँधा श्रि 
ििा बाध्यकािी 
श्रि अभ्यासलाइा 
उन्िूलन गदै 
िोजगािीिा ि्हला 
ि सीिान्िकृि 
वगाको सिान पहुुँि 
बढाउने । 

क) प्रदेशमभत्र बालश्रिको अवस्िाबािे अध्ययन एवि ्
प्हिान गिी बालश्रि उन्िूलन गरिनछे । 

ख) वादी, हमलया जस्िा बाध्यकािी श्रि सम्बन्ध 
उन्िूलन गना व्यवस्िा मिलाइनेछ । 

ग) आमिाक रूपले ्वपन्न, दमलि, पीमडि ि्हला, 
सीिान्िकृि ििा बाध्यकािी श्रििा पारिएका  
वगा ि सिदुायहरूको लामग सीप ििा क्षििा 
अमभवृ्द्ध गिी िोजगािीिा आिक्षर्को व्यवस्िा 
गरिनेछ । 

४. िोजगाििूलक 
लगानीको प्रवद्धानको 
लामग सिुधिु श्रि 
सम्बन्धको ्वकास 
गना आवमयक 
काननुी एवि ्
संििनागि व्यवस्िा 
गने । 

क) श्रिबजाि ििा िोजगािीिा लै्ङ्गक, वगीय ििा 
जािीय ्वभेद ि ्हंसा मनरुत्सा्हि गिी काननु 
बिोक्तजि सिान कािका लामग न्यूनिि सिान 
ज्याला ददने व्यवस्िा मिलाइनेछ । 

ख) उद्योग प्रमिष्ठान, व्यवसाय, आयोजना 
परियोजनाहरूिा श्रमिकहरूको प्रमिष्ठा स्िा्पि गना 
िा्ष्ट्रय ििा अन्ििाा्ष्ट्रय अभ्यासहरूलाइा सिेि 
िध्यनजि गिी ियााददि श्रि िापदण्डहरू मनधाािर् 
गिी लाग ुगरिनेछ । 

ग) सिुधिु औद्योमगक सम्बन्धको ्वकासका लामग 
प्रदेश सिकाि, िोजगािदािा ि श्रमिकबीिको 
सहकायालाइा मनिन्िििा ददइनेछ । 

ि) श्रमिकहरूको ्हि प्रवद्धान, गनुासो व्यवस्िापन, 
औद्योमगक प्रमिष्ठानहरूको मनयमिि अनगुिन, 
िूल्या्कमन ि मनिीक्षर् गना, मत्र-पक्षीय ि दद्व-पक्षीय 
पिािशा ििा वािााका लामग सहजीकिर् गना 
संििना मनिाार् गरिनेछ । 



330 

िर्नीमि कायानीमि 

ङ) कायास्िलिा हनुे जोक्तखिलाइा न्यूनीकिर् गिी 
व्यवसायजन्य सिुक्षा ि स्वास््य प्रवद्धानका लामग 
िापदण्ड बनाइा कायाान्वयन गरिनेछ । 

ि) नेपाल सिकािसुँग सिन्वय गिी अशि, अपाङ्गिा 
भएका, कडा िोग लागेका, अमि ्वपन्न श्रमिक ि 
मिनका परिवािका लामग सािाक्तजक सिुक्षा कायाक्रि 
ल्याइनेछ । 

छ) नेपाल सिकािबाट सञ् िालन गरिएका योगदानिा 
आधारिि सािाक्तजक सिुक्षा योजना ि स्वास््य मबिा 
कायाक्रििा सबै श्रमिक ििा स्विोजगाििा संलग्न 
हनुे वािाविर् ियाि गना आवमयक व्यवस्िा 
मिलाइनेछ। 

५. वैदेक्तशक िोजगाि 
व्यवस्िापनलाइा 
सधुाि गदै वैदेक्तशक 
िोजगािलाइा 
सिुक्तक्षि, व्यवक्तस्िि, 
ियााददि ि लाभयिु 
बनाउने । 

क) प्रदेशबाट भािि लगायि ्वमभन् न िलुकुिा वैदेक्तशक 
िोजगािीका लामग जाने नागरिकहरूको अमभलेख 
व्यवस्िापन गरिनछे  । 

ख) वैदेक्तशक िोजगािीका नाििा हनुे ठगी ििा िानव 
बेिमबखनलाइा न्यूनीकिर् गना सिेिना कायाक्रिका 
सािै प्रदेश स्िििा गनुासो सनेु्न इकाइको व्यवस्िा 
गिी पीडकलाइा काननुी कािवाही गने व्यवस्िा 
मिलाइनेछ । 

ग) वैदेक्तशक िोजगािीिा जान ु अक्ति जानै्न पने लाभ, 
लागि, जोक्तखि ि सिेिना जस्िा ्वषयिा प्रत्येक 
स्िानीय िहसुँग सिन्वय गिी मनयमिि रूपिा 
अमभिखुीकिर् गने व्यवस्िा मिलाइने छ । 

ि) प्रदेशबाट वैदेक्तशक िोजगाििा जान िाहने ि पनुूः 
जान िाहने कािदािका लामग श्रि स्वीकृमि प्रदेश 
स्ििबाटै प्रदान गने व्यवस्िाका लामग नेपाल 
सिकािसुँग सिन्वय गरिनेछ । 

ङ) प्रदेशबाट िोजगाि प्रवद्धान बोडासुँग सिन्वय गिी 
वैदेक्तशक िोजगाििा गइा सिस्यािा पिेका 
कािदािको उद्धाि, ििृक कािदािका हकवालालाइा 
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आमिाक सहायिा, अशि अपाङ्गलाइा उपिाि खिा ि 
पनुूःस्िापना जस्िा सेवाहरू प्रदेश स्ििबाटै प्रदान 
गने व्यवस्िा मिलाइने छ । 

६. वैदेक्तशक 
िोजगािबाट मसकेको 
सीप ििा ज्ञानलाइा 
स्वदेशिै प्रयोग गिी 
िोजगाि मसजाना गने 
वािाविर् बनाउन 
्वशेष कायाक्रि 
सञ् िालन गने । 

क) वैदेक्तशक िोजगािीबाट फकेका श्रमिकको ि्या्कम 
स्कमलन गिी उनीहरूले मसकेको ज्ञान ि सीप 
अनसुाि व्यवसाय गना ्वत्तीय पहुुँि स्हिका 
कायाक्रिहरू सञ् िालन गरिनछे । 

ख) वैदेक्तशक िोजगािीिा ठमगएका श्रमिकहरूलाई 
उद्धाि, पनुूःस्िापना ि पनुाएकीकिर् कायाक्रिहरू 
सञ् िालन गरिनछे । 

ग) िौसिी िोजगािीका लामग प्रवास जाने प्रवृमिलाई 
अन्त्य गना स्िानीय िहिै िोजगाि ििा स्विोजगाि 
कायाक्रि सञ् िालन गरिनेछ । 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

प्रदेशिा काि गने उिेिका जनशक्ति उत्पादनशील िोजगािीिा संलग्न भएका  
हनेुछन ्। सक्रीय श्रिबजाि नीमिबाट न्यूनिि िोजगािी प्रत्याभिू भएको हनेुछ । 
प्रदेशको बेिोजगािी दि ९.७ प्रमिशिबाट ६ प्रमिशििा ओलेको हनेुछ । आधािभिू 
सािाक्तजक सिुक्षािा आवद्ध जनसङ्ख्या हालको ५ प्रमिशिबाट ४८ प्रमिशि पगेुको 
हनेुछ । सबै स्िानीय िहहरूिा श्रिबजाि सूिना प्रर्ाली ्वकास भई प्रभावकािी 
रूपिा िोजगाि ्वमनिय सेवा सञ् िालन भएको हनेुछ । असल श्रि अभ्यासका 
िाध्यिबाट औद्योमगक वािाविर्िा सधुाि भएको हनेुछ ।  
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अन्ििसम्बक्तन्धि ्वषयका कायाक्रिहरू 

९.१ गरिबी मनवािर्   

क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब् ध 

१ गरिबी न्यूनीकिर् िर्नीमि 
िजुािा  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ किोड सबै स्िानीय िहिा पगेुि सझुाव स्कमलन ि ि्या्कम मलई गरिबी न्यूनीकिर् 
िर्नीमि िजुािा गिी कायाान्वयन भएको हनुेछ । 

२ गरिब िि परिवाि प्हिान  
ि परिियपत्र ्वििर् 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

२० 
किोड 

सङ् ि ि स्िानीय िहसुँग सिन्वय गिी गरिब िि परिवाि प्हिान ि 
परििय पत्र ्वििर् भएको हनुेछ। 

३ खाना, नाना, छाना 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५० 
किोड 

सङ् ि ि स्िानीय िहसुँग सिन्वय गिी ्वपन् न िि परिवाि लक्तक्षि गिी 
खाना, नाना, छाना कायाक्रि सञ् िालन भएको हनुेछ । 

४ गरिबी मनवािर्का लामग 
एकीकृि  अमनवाया 
न्यूनिि आयआजान 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

4 अबा कर्ााली प्रदेशका गरिब ििपरिवाि लक्तक्षि गिी एकीकृि अमनवाया न्यूनिि 
आयआजान कायाक्रि िाफा ि यस्िा ििपरिवािलाई गरिबीको िेखा िामि 
ल्याउनकुा सािै उनीहरूले िो्कएको न्यूनिि आयआजान गिेको हनुेछ । 

५ ्वपन् न सिदुायलाई स्रोि, 
साधन सीप ि प्र्वमधयिु 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

3 अबा व्यावसा्यक क्तशक्षा, सीप ्वकास, उद्यिशीलिा ि सहमुलयि दििा  
ऋर् उपलब्ध गिाई ्वपन् न सिदुायको स्विोजगाि समुनक्तम िि भएको  
हनुेछ । 

६ गरिबी न्यूनीकिर् 
उच्िस्ििीय संयन्त्र मनिाार् 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

– िखु्यिन्त्रीको संयोजकत्विा गरिबी न्यूनीकिर् उच्िस्ििीय मनदेशन समिमि 
ि सम्बक्तन्धि िन्त्रालयका िन्त्रीको संयोजकत्विा सिन्वय समिमि 
्क्रयाशील भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब् ध 

७ गरिबी मनवािर् सम्बन्धी 
कायाक्रिहरूको सिन्वय 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

– गरिबी मनवािर्का लामग सिकािी ििा गैिसिकािी के्षत्रबाट सञ् िालन हनु े
कायाक्रिहरू सम्बक्तन्धि िन्त्रालयहरूको सिन्वयिा कायाान्वयन भएको 
हनुेछ । 

८ उत्पादन ि िोजगाि 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

12 अबा सङ् ि ि स्िानीय िहसुँग सिन्वय गिी िखु्यिन्त्री िोजगाि कायाक्रि, लक्तक्षि 
वगा ्वशेष कायाक्रि िाफा ि सबैलाई िोजगािी मसजाना भएको हनुेछ । 

९.२ उद्यिशीलिा ्वकास  

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ उद्यिी संस्कािको 
प्रोत्साहन ििा ्वकास 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

६ किोड स्िानीय स्रोि साधन ि ज्ञान सीपिा आधारिि उद्यि व्यवसाय गना 
व्यावसा्यक¸ प्रा्वमधक¸ ्वत्तीय पिािशा लगायिका उद्यिी 
संस्कािको ्वकास भएको हनुेछ ।  

२ उद्यिशीलिा ्वकासका 
लामग प्रोत्साहन, सहकाया ि 
साझेदािी 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

5 किोड प्रा्वमधक सीप पिीक्षर्को व्यवस्िा, वैदेक्तशक िोजगािीबाट 
फकेकाहरूको सीप  उपयोग, उद्यिशीलिा ्वकास सम्बन्धी काििा 
प्रोत्साहन ि सिोकािवालाहरूसुँग सहकाया ि साझेदािी भएको 
हनुेछ। 

३ लक्तक्षि वगा उद्यि ्वकास 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

२५ किोड ि्हला, दमलि, सीिान्िकृि सिदुाय, अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूको 
क्षििा ्वकास गिी उद्यि ्वकास भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

४ निनुा औद्योमगक पाका  २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

5 किोड प्रदेशमभत्र िहेका औद्योमगक उपकिर्को बािेिा मसक्न,े मसकाउन,े 
प्रदशान गने ि िनोिञ् जन गने एक निूना औद्योमगक पाका को 
स्िापना भएको हनुेछ । 

९.३ ्वपद् व्यवस्िापन  

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ ्वपद् जोक्तखि व्यवस्िापन 
ििा पूवाियािी सम्बन्धी नीमि 
ििा कायायोजना िजुािा 

२०७६।०७७ 
२०७७।०७८ 

– ्वपद् जोक्तखि व्यवस्िापन ििा पूवाियािी सम्बन्धी नीमि ििा 
कायायोजना िजुािा भई कायाान्वयनिा आएको हनुछे । 

२ ्वपद्को प्हिान, पूवाानिुान 
ि नक्शा्कमन 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५० लाख सिोकािवालाको सहभामगिािा उच्ि जोक्तखििा िहेका के्षत्र ि 
सिदुायको प्हिान, पूवाानिुान ि नक्शा्कमन भएको हनुेछ ।  

३ ्वपद्को पूवाियािी, स्हिको 
व्यवस्िापन सम्बन्धी सिेिना 
कायाक्रि  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ किोड सङ् ि ि स्िानीय िहसुँग जोक्तखि के्षत्रहरूको पूवाानिुान ि 
पूवासूिना प्रर्ालीको ्वकास गिी ्वपद्को पूवाियािी स्हिको 
व्यवस्िापन सम्बन्धी सिेिना कायाक्रि सञ् िालन भएको हनुेछ। 

४ प्रदेश ििा स्िानीय िहहरूिा 
पूवा ियािी प्रबन्ध कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ अबा ्वपद्को उद्धाि ििा िाहिका सािै जलाधाि संिक्षर्, नदी 
िटबन्धन, प्हिो मनयन्त्रर्, जलवाय ु अनकुुमलि ि भकूम्प 
प्रमििोधी ्वकास संििना ििा दिुाटना मबिा जस्िा पूवा ियािीको 
प्रवन्ध भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

५ ्वपद् व्यवस्िापन कोषको 
स्िापना 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ अबा प्रदेश स्िििा ्वपद् व्यवस्िापनका लामग ्वपद् व्यवस्िापन कोष 
स्िापना ि सञ् िालन भएको हनुेछ । 

६ जन भकािीको स्िापना २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

50 किोड स्िानीय िहहरूिा िाहि ििा उद्धािका लामग अत्यावमयक 
सािाग्रीहरूको भण्डािर् गना जनभकािी स्िापना ि सञ् िालन 
भएको हनुेछ । 

७ ्वपद्को सियिा 
आश्रयस्िलको प्हिान ि 
व्यवस्िापन 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५० किोड सबै स्िानीय िहले ्वपद्को सियिा आश्रय स्िलको प्हिान ि 
व्यवस्िापन गिेको हनुछे । 

८ ्वपद् व्यवस्िापन सम्बन्धी  
प्रक्तशक्षर् 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

३० किोड ्वपद् प्रमििोधी प्र्वमध ििा िापदण्ड मनिाार् भइा ्वपद्को उद्धाि 
सम्बन्धी जनशक्ति ियाि गना प्रत्येक वडाहरूिा प्रक्तशक्षर् 
कायाक्रि सञ् िालन भएको हनुेछ । 

९ ्वपद् जोक्तखि्वरुद्ध सािू्हक 
दिुाटना मबिा  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

– ्वपद् जोक्तखि्वरुद्ध सािु् हक दिुाटना मबिाको काननु मनिाार् 
गिी लाग ुभएको हनुेछ ।  

१० सिदुायिा आधारिि ्वपद् 
व्यवस्िापन कायाक्रि    

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ किोड प्रत्येक िििा ्वपद् पूवा ियािीको व्यवस्िा गना अमभप्ररेिि गनुाका 
सािै ्वद्यायलयदेक्तख ्वश्व्वद्यालयसम्िको पाठ्यक्रििा ्वपद् 
व्यवस्िापन ्वषयिा पढाइ भएको हनुेछ । 

११ ्वपद् दूिको व्यवस्िा  १० किोड ्वपद् प्रमिकाया खोज ििा उद्धाि ि िाहि सम्बन्धी प्रक्तशक्षर् 
आि नागरिकलाई प्रदान गनुाका सािै सबै पामलकािा 
स्वयंसेवकको रूपिा ्वपद् दूिको व्यवस्िा भएको हनुेछ ।  
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१२ ्वपद् व्यवस्िापन सूिना 
प्रर्ाली स्िापना  

२०७६।०७७ 
२०७८।०७९ 

१० किोड ्वपद् व्यवस्िापन सूिना प्रर्ाली स्िापना गिी ्वपद् प्रमिकाया 
व्यवस्िापन भएको हनुेछ ।  

९.४ वािाविर् ििा जलवाय ुपरिविान  

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ प्रदेश वािाविर् संिक्षर् ऐन¸ 
मनयिावली ि िापदण्ड िजुािा 

२०७६।०७७ 
२०७७।०७८ 

– प्रदेश वािाविर् संिक्षर् ऐन¸ मनयिावली ि िापदण्ड िजुािा गिी 
संयन्त्र मनिाार् भएको हनुछे ।  

२ कृ्ष ििा उद्योगहरूिा प्रयोग 
हनुे ्वषादी मनयन्त्रर् 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

– कृ्षिा िासायमनक िलको मनयन्त्रर् गिी जै्वक िलखादको मबस्िाि 
ििा उद्योगहरूिा प्रयोग हनुे ्वषादी मनयन्त्रर्को लामग िापदण्ड 
मनिाार् गिी कायाान्वयन भएको हनुेछ । 

३ न्यून िापिान ि न्यून कावान 
उत्सजान गने स्वच्छ 
प्र्वमधहरूको उपयोग 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

20 
किोड 

वैकक्तल्पक ऊजाा प्रवाद्धन, ्वद्यिुीय सवािी साधनको मबस्िाि, ्वद्यिुीय 
ऊजााको उपयोगिा बढोत्तिी भएको हनुेछ । 

४ वािाविर् पिीक्षर् प्रयोगशाला 
स्िापना  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ किोड प्रदेशस्ििीय वािाविर् पिीक्षर् प्रयोगशाला स्िापना भएको  
हनुेछ । 

५ स्िानीय िहहरूिा फोहोििैला 
व्यवस्िापन प्लाण्ट स्िापना  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

३ किोड सबै स्िानीय िहहरूिा फोहोििैला व्यवस्िापन प्लाण्ट स्िापना 
भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

६ जलवाय ुपरिविान ििा 
वािाविर्ीय ि्या्कम एवं सूिना 
प्रर्ालीको ्वकास 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

50 लाख सिोकािवाला मनकायसुँगको साझेदािीिा जलवाय ु परिविान ििा 
वािाविर्ीय िटनाहरूको मनगिानीका लामग सूिना प्रर्ाली मनिाार् 
गिी कायाान्वयनिा आएको हनुेछ । 

७ नवीकिर्ीय प्राकृमिक स्रोि 
साधनहरूको संिक्षर्,  िक्रीय ि 
पनु: प्रयोग 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१० 
किोड 

नदी, िाल ि मसिसाि क्षते्र जस्िा नवीकिर्ीय प्राकृमिक स्रोि 
साधनहरूको संिक्षर् िक्रीय ि पनु: प्रयोग भई प्रमिकूल वािाविर्िा 
सिानकूुलन भएको हनुेछ । 

८ वािाविर् संिक्षर् ि जलवाय ु
अनकूुलन सम्बन्धी अध्ययन 
अनसुन्धान 

२०७६।०७७ 
२०80।०81 

१० 
किोड 

्वकास साझेदाि संस्िाहरूसुँगको सहकायािा वािाविर् संिक्षर् ि 
जलवाय ुअनकूुलन सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान भएको हनुेछ । 

९ जै्वक ्व्वधिाको मनगिानी 
प्रर्ाली स्िापना 

२०७7।०७8 
२०80।०८1 

१ किोड प्राकृमिक स्रोि साधन ि जै्वक ्व्वधिाको प्रोफाईल ियाि गिी 
जै्वक ्व्वधिाको मनगिानी प्रर्ाली स्िापना भएको हनुछे । 

१० प्रदेश वािाविर् अनकूुलन 
योजना िजुािा 

२०७६।०७७ 
२०७८।०७९ 

५० लाख प्रदेश वािाविर् अनकूलन योजना िजुािा गिी कायाान्वयन भएको 
हनुेछ । 

११ वािाविर्ीय क्तशक्षाको प्रिाि 
प्रसाि 

२०७६।०७७ 
२०80।०81 

1 किोड ्वद्यालय, सिदुाय ि स्िानीय िहिा वािाविर्ीय क्तशक्षाको प्रिाि 
प्रसाि भएको हनुेछ । 
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९.५ जलाधाि संिक्षर्   

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ प्रदेशका िहत्त्वपूर्ा जलाधाि 
क्षेत्रहरूको नक्सा्कमन, 
वगीकिर् ि प्रािमिकीकिर्  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५० लाख स्िानीय िहसुँगको सहकायािा जलाधाि, उपजलाधाि व्यवस्िापन 
योजना बनाई कायाान्वयन प्रािम्भ भएको हनुेछ । 

२ संवेदनशील गाउुँ बस्िी ििा 
पूवााधािहरूको प्रकोप जोक्तखि 
न्यूनीकिर् 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

६० किोड अमि संवेदनशील बस्िी ििा पूवााधािहरूको प्रकोप जोक्तखि 
न्यूनीकिर्का लामग बाढी, प्हिो, भकू्षय िोकिािका कायाहरू ि बायो 
इक्तन्जमनयरिङ पद्धमिबाट सडक पाखो संिक्षर् भएको हनुछे । 

३ अमि जोक्तखि क्षेत्र प्हिान, 
नक्सा्कमन ििा पूवासूिना 
प्रर्ाली व्यवस्िापन 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५ किोड भौगोमलक, भौगमभाक ििा िौसिी अवस्िाको अध्ययन गिी जोक्तखि क्षेत्र 
प्हिान, नक्सा्कमन ििा पूवासूिना प्रर्ाली व्यवस्िापन भएको हनुेछ । 

४ ििेु क्षेत्रको जलाधाि 
व्यवस्िापन 

२०७6।०७7 
२०80।०81 

३ किोड िाष्ट्रपमि ििेु संिक्षर् कायाक्रिसुँग सिन्वय गिी ििेु क्षेत्रको जलाधाि 
व्यवस्िापन भएको हनुेछ । 

५ िाल, िलैया, पोखिी ििा 
मसिसाि क्षते्रको प्हिान, 
वगीकिर् ि संिक्षर्  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

90 किोड स्िानीय िहसुँग सहकाया गिी िाल, िलैया, पोखिी ििा मसिसाि 
क्षेत्रको प्हिान, वगीकिर् ि संिक्षर् गनुाका सािै एक वडा-एक 
पोखिी मनिाार् कायाक्रि सञ् िालन भएको हनुछे ।  

६ पानीका िहुान के्षत्रहरू 
संिक्षर् ्वशषे कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

26 किोड एकीकृि जलाधाि व्यवस्िापनबाट पानीको िलु संिक्षर्, जल 
पनुाभिर्का लामग ्हुँउ पोखिी ििा वषे पोखिी मनिाार्  ि गह्रा सधुाि 
कायाक्रि िाफा ि पानीका िहुान के्षत्रहरू संिक्षर् भएका हनुेछन।् 
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क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

७ जलस्रोिको बह-ुउपयोग ि 
जलप्रदषुर् मनयन्त्रर् सिेिना 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

2४ किोड जलस्रोि ऐनको प्रावधान अनसुाि जलको बह-ुउपयोग ि जलिि 
संिक्षर् ऐन अनसुाि पानीका िहुान, खोला, पोखिी, िाल ि नदीिा जल 
प्रदषुर् हनु नददन जलस्रोिको बह-ुउपयोग ि जलप्रदषुर् मनयन्त्रर् 
सिेिना कायाक्रि सञ् िालन भएको हनुेछ । 

८ मभिालो जमिनिा सिुक्तक्षि 
खेिी प्रर्ाली ्वकास ि 
मबस्िाि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

1६ किोड बायो इक्तन्जमनयरिङ पद्धमिबाट क्षमिग्रस्ि भमूिहरूको पूनरुत्िान गनुाका 
सािै मभिालो जमिनिा सिुक्तक्षि खेिी गने प्रर्ाली (SALT) को मबस्िाि 
गरिएको हनुेछ ।  

९ उपल्लो के्षत्रको संिक्षर् ि 
िल्लो क्षते्रिा बाुँध ििा 
िटबन्ध 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

२० किोड जलाधाि व्यवस्िापन योजना बनाई उपल्लो के्षत्रिा छेकाबाुँधहरू ि 
िल्लो क्षेत्रिा िटबन्ध मनिाार् गिी प्रकोप जोक्तखि न्यूनीकिर् गरिएको 
हनुेछ । 

१० कायािूलक अनसुन्धान ि 
नवप्रवाद्धन 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

६ किोड स्िानीय िहसुँगको सहकायािा सकु्ष्ि जलाधाि संिक्षर् ि प्रदाशन, 
मभिालो जमिनिा सिुक्तक्षि खेिी प्र्वमध ्वकास ि प्रदाशन, खेिीबािी 
संिक्षर् प्र्वमध ्वकास ििा जलस्रोिको संिक्षर् ि बह-ुउपयोगका 
कायाहरूिा कायािूलक अनसुन्धान गिी प्र्वमध ्वकास भएको हनुेछ।  

११ जलाधािीय स्रोिहरूको 
सिकु्तिि व्यवस्िापन िाफा ि 
हरिि िोजगािी प्रवद्धान 

२०७६।०७७ 
२०७८।०७९ 

1६ किोड जल, जमिन, जडीबटुी, जंगल, जीवजन्ि ु ि जनसिदुायको सिकु्तिि 
व्यवस्िापनका लामग उपयिु स्िान, सिदुाय ि क्षेत्र छनौट गिी  
निूना कृषक ियाि पािी सिुक्तक्षि खेिीपािीका प्र्वमधहरू मबस्िाि 
भएको हनुेछ । 
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९.६ सािदुा्यक साझेदािी ििा गैि सिकािी संस्िाहरू  

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ सािदुा्यक ििा गैिसिकािी 
संस्िाहरूसुँग साझेदािीका लामग 
आवमयक नीमिगि, काननुी, संस्िागि 
पूवााधािहरू मनिाार्  

२०७६।०७७ 
२०७८।०७९ 

– सािदुा्यक ििा गैिसिकािी संस्िाहरूसुँग सािाक 
साझेदािीका लामग आवमयक नीमिगि, काननुी ि संस्िागि 
पूवााधािहरू मनिाार् भइा मिनीहरूलाइा प्रदेश प्रािमिकिाको 
के्षत्रिा परििालन भएको हनुछे । 

२ नव प्रविानशील आयोजनाहरूका लामग 
च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्िा 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१ किोड िौमलक¸ मसजानशील ि नव प्रविानशील आयोजनाहरूका 
लामग च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्िा भइ कायाान्वयन भएको 
हनुेछ । 

३ सिदुाय लक्तक्षि िलुप्रवाहीकिर् 
कायाक्रििा साझेदािी  

२०७६।०७७ 
२०८०।८१ 

९ किोड ि्हला, दमलि ििा अन्य सीिान्िकृि सिदुाय लक्तक्षि 
िलुप्रवाहीकिर् कायाक्रििा साझेदािी गिी ्वद्यिान 
क्तस्िमििा सधुाि भएको हनुेछ ।  

४ ददगो ्वकासिा सािदुा्यक ििा 
गैिसिकािी सङ् ि संस्िाहरूको 
स्वावलम्बी प्रयास 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

३ किोड सािदुा्यक ििा गैिसिकािी सङ् ि संस्िाहरूबाट ददगो 
्वकासिा सहयोगीको भमूिका खेल्ने स्वावलम्बी 
कायाक्रिहरू सञ् िामलि भएको हनुेछ ।  

५ सािदुा्यक ििा गैिसिकािी 
संस्िाहरूको परििालन, व्यवस्िापन 
ििा मनयिन  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५० लाख सािदुा्यक ििा गैिसिकािी संस्िाहरूको एकीकृि 
अमभलेखका लामग सूिीकृि¸ प्रािमिकिािा परििालन ििा 
मनयिन गना िापदण्ड िजुािा गिी कायाान्वयन भएको  
हनुेछ । 
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९.७ अनसुन्धान ि ्वकास  

क्र. 
सं. कायाक्रि 

कायाक्रि अवमध 
(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ प्रदेशको प्रािि्किाका 
क्षेत्रहरूको प्हिान 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१० किोड सिोकािवालाहरूसुँगको पिािशािा अनसुन्धानका लामग प्रािमिकिाका 
क्षेत्रहरूको प्हिान गिी िप अध्ययन अनसुन्धान भएको हनुेछ ।  

२ अनसुन्धान ि ्वकास २०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५० किोड अध्ययनका आधाििा ्वकास योजना छनौट गिी िलुनात्िक लाभ ि 
रुपान्ििकािी ििा प्रदेश िहत्त्वका आयोजनािा प्रदेश केक्तन्रि भएको हनेुछ। 

४ अध्ययन, 
अनसुन्धानका लामग 
सहकाया कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

१० किोड िध्यपक्तम ििाञ् िल ्वम व्वद्यालय, कर्ााली स्वास््य ्वज्ञान प्रमिष्ठान¸ 
प्रस्िा्वि पवािीय ्वज्ञान ििा प्र्वमध ्वम व्वद्यालय ि नवप्रविान ििा 
आ्व्काि केन्रसुँग अध्ययन अनसुन्धानका लामग सहकाया भएको हनुेछ ।  

५ अनसुन्धानिा आधारिि 
्वकास साझेदािी 
कायाक्रि  

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५० किोड सङ् ि, स्िानीय िह, ्वकास साझेदाि ििा मनजी ि सहकािी के्षत्रसुँगको 
साझेदािीिा अनसुन्धान प्रयोगशालाहरू स्िापना भइा सबैलाइा अनसुन्धानको 
ढोका खलुा भएको हनुछे । 

९.८ श्रि ििा िोजगािी  

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ िोजगािका अवसिहरूको 
प्हिान ििा प्रवद्धान कायाक्रि 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

६० लाख प्रदेशमभत्र मनिाार् ि उत्पादन िोजगािका अवसि ििा 
सम्भावनाको प्हिान गिी सावाजमनक, मनजी, सहकािी ििा 
गैिसिकािी के्षत्रहरूसुँगको सिन्वय ि सहकायाबाट एकीकृि 
रूपिा िोजगािी प्रवाद्धन भएको हनुेछ । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

२ दक्ष ि प्रमिस्पधी जनशक्ति 
मनिाार् 

२०७६।०७७ 
२०८०।०८१ 

५ किोड िा्ष्ट्रय ििा अन्ििाा्ष्ट्रय श्रि बजािको अध्ययन गिी 
योजनावद्ध रूपिा दक्ष ि प्रमिस्पधी जनशक्ति मनिाार् गने 
काया भईिहेको हनुछे । 

३ श्रि ििा िोजगािसम्बन्धी 
काननु िजुािा 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– प्रदेश श्रि ििा िोजगाि सम्बन्धी काननु िजुािा भई 

कायाान्वयनिा आएको हनुछे ।  
४ श्रि ििा िोजगाि सूिना 

प्रर्ालीको स्िापना 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड ५० 

लाख 
स्िानीय िहिा िहेका िोजगाि सेवा केन्रसुँगको सिन्वयिा 
प्रदेशमभत्र श्रमिकहरू ि िोजगािदािाहरूको सूिना स्कमलन ि 
सहजीकिर् गना श्रि ििा िोजगाि सूिना प्रर्ालीको स्िापना 
भएको हनुेछ ।  

५ िखु्यिन्त्री िोजगाि कायाक्रि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
8 अबा प्रदेशिा िहेका सम्पूर्ा बेिोजगाि जनशक्तिलाई एक आमिाक  

वषािा कक्तम्ििा १०० ददनको िोजगािीको समुनक्तम िििा 
भएको हनुेछ ।  

६ श्रि ििा िोजगाि सिेिना 
कायाक्रि 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
३ किोड श्रिप्रमि सम्िान अमभवृ्द्ध गिी श्रमिक ि िोजगािदािाबीि 

असल श्रि सम्बन्ध स्िा्पि गना श्रि ििा िोजगाि सिेिना 
कायाक्रि सञ् िालन भएको हनुेछ । 

७ प्रा्वमधक सीप ्वकास िामलि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१२ किोड अनौपिारिक क्षेत्रिा कायािि जनशक्तिलाई प्रा्वमधक ििा 

व्यावसा्यक सीप प्रदान गिी औपिारिक िोजगािीको क्षेत्रिा 
रुपान्ििर् गिाईएको हनुेछ ।  

८ सिदुायका पिम्पिागि ििा 
िौमलक सीपको व्यवसायीकिर् 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१२ किोड लोपोन्िखु, सीिान्िकृि ि ्पछमडएको सिदुायका पिम्पिागि 

ििा िौमलक सीपको प्रवाद्धन गिी व्यवसायीकिर् भएको  
हनुेछ। 
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क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

९ पेशा ि व्यवसायिा आधारिि 
सािाक्तजक सिुक्षा 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड १० 

लाख 
योगदानिा आधारिि सािाक्तजक सिुक्षा ऐन, २०७५ बिोक्तजि 
पेशा ि व्यवसायिा आवद्ध भएकाहरूको सािाक्तजक सिुक्षाको 
हक कायाान्वयन भएको हनुछे ।  

१० श्रि सहकािी गठन ि 
सञ् िालन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
७९ लाख स्िानीय िहसुँग सिन्वय गिी बेिोजगाि जनशक्तिलाई 

उत्पादन ि पूवााधाि ्वकासिा परििालन गना श्रि 
सहकािीको गठन ि सञ् िालन भएको हनुेछ । 

११ बालश्रि ििा बाध्यकािी 
श्रिको उन्िूलन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१ किोड बालश्रि ििा बाध्यकािी श्रिको अनगुिन ििा मनयिन गिी 

उन्िूलनका कायाक्रिहरू सञ् िालन भएको हनुछे । 
१२ सिान काि-सिान ज्याला २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– लै्ङ्गक, वगीय ि जािीय ्वभेद मनरुत्सा्हि गिी सिान 

कािका लामग सिान ज्याला मलने ददने पद्दमि स्िा्पि भएको 
हनुेछ। 

१३ ियााददि श्रि िापदण्ड मनधाािर् २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
२५ लाख िा्ष्ट्रय ििा अन्ििाा्ष्ट्रय श्रि अभ्यासका आधाििा ियााददि 

श्रि िापदण्ड मनधाािर् भई कायाान्वयनिा आएको हनुछे । 
१४ श्रमिक पिािशा ििा काननुी 

सहायिा 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
६० लाख प्रदेशस्िििा श्रमिकहरूको हक अमधकाि सम्बन्धी पिािशा 

ििा काननुी सहायिा उपलब्ध गिाइएको हनुेछ । 
१५ स्विोजगाि कायाक्रि २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
६ अवा िौसिी िोजगािीका लामग प्रवास जाने जनशक्तिलाई 

प्रदेशमभतै्र िोजगािीका लामग स्विोजगाि कायाक्रि सञ् िालन 
भएको हनुेछ।  

१६ उत्पादन ि िोजगाििा 
प्रािमिकिा 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– प्रदेश मभत्रको स्िानीय उत्पादनको उपभोग ि िोजगाि 

क्षेत्रिा स्िानीय जनशक्तिलाई प्हलो प्रािमिकिा ददइएको 
हनुेछ । 
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क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१७ वैदेक्तशक िोजगािबाट फकेका ि 
ज्ञान, सीप, क्षििा भएकाहरूको 
लामग ्वत्तीय पहुुँि ििा 
प्रा्वमधक सहयोग  

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
३ किोड ३० 

लाख 
वैदेक्तशक िोजगािबाट फकेका ि ज्ञान, सीप, क्षििा 
भएकाहरूको लामग ्वत्तीय पहुुँि ििा प्रा्वमधक सहयोग 
उपलब्ध भएको हनुेछ । 

अन्ििसम्बक्तन्धि ्वषयका नमिजा खाका 

प्रभाव  

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

वा्षाक औषि आमिाक वृ्द्ध 
दि 

प्रमिशि ५.७ ९.९ १३.३ १५.७ १७.९ १८.८ के.ि.्व. 

मनिपेक्ष गरिबीको िेखािनुी 
िहेका जनसङ्ख्या 

प्रमिशि २८.९ २८ २५ २२ २० १८ के.ि.्व. 

बहआुयामिक गरिबीिा िहेको 
जनसङ्ख्या 

प्रमिशि ५१.२ ५० ४५ ३९ ३२ २५ के.ि.्व. 

बेिोजगािी दि प्रमिशि ९.७ ९.० ८.५ ८ ७ ६ के.ि.्व. 
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गरिबी मनवािर् 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

आम्दानीिा िामिल्लो १० ि 
िल्लो ४० प्रमिशि 
जनसङ्ख्या 

अनपुाि ०.९३ ०.९२ ०.९१ ०.९० ०.८९ ०.८९ के.ि.्व. 

सम्पक्तत्तिा आधारिि मगनी 
गरु्क 

 ०.४२ ०.४२ ०.४१ ०.४० ०.३९ ०.३९ के.ि.्व. 

लक्तक्षि कायाक्रिबाट फाइदा 
मलएका ििपरिवाि 

सङ्ख्या  १००० ५००० ५५०० ७५०० ८००० ८५०० भ.ुब्य.कृ 
स.ि.  

भमूिहीन कृ्ष कायाक्रििा 
सिावेश िि परिवाि  

सङ्ख्या – ३०० ५०० ८०० १००० १२०० भ.ुब्य.कृ 
स.ि.  

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

गरिब लक्तक्षि कायाक्रिका 
लामग ्वमनयोक्तजि बजेट 

प्रमिशि – ५ ९ १० 14 18 भ.ुब्य.कृ 
स.ि.  
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उद्यिशीलिा ्वकास 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

लि ुउद्यि सञ् िालन 
गने िि परिवाि 

प्रमिशि २० २० ३० ३२ ३५ ४० उ.प.व.वा.ि.. 

लि ुउद्यि प्रवद्धानका 
लामग सञ् िामलि 
कायाक्रि 

सङ्ख्या ५ ५ १० १५ १8 २० उ.प.व.वा.ि.  

लि ुउद्यिबाट भएको 
स्विोजगाि सङ्ख्या 

सङ्ख्या ९१२३ १०५५९ १२००० १५००० २०००० २५००० उ.प.व.वा.ि. 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

लि ुउद्यि सम्बन्धी 
िामलि प्राि व्यक्ति 

सङ्ख्या २५०० ३७३१ ५००० ७००० १०००० १५००० उ.प.व.वा.ि.  

लि ुउद्यि दिाा  सङ्ख्या ३१०९ ३५०४ ४००० ४३०० ४५०० ५००० उ.प.व.वा.ि. 
लि ुउद्यििा स्विोजगाि 
प्राि व्यक्ति 

सङ्ख्या ९१२३ १०५५९ १२००० १५००० २०००० २५००० उ.प.व.वा.ि. 
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्वपद् व्यवस्िापन 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

्वपद्का िटनािा उद्धाि 
गरिएको   

प्रमिशि ७५ ७० ८३ ९० ९५ १०० आ.िा. 
का.ि 

्वपद् उद्धािको पूवा ियािी 
गिेका स्िानीय िह 

सङ्ख्या ४३ ४७ 79 ७९ ७९ ७९ आ.िा. 
का.ि. 

प्रमिफल  

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

्वपद् जोक्तखि न्यूनीकिर् ििा 
व्यवस्िापन सम्बन्धी िामलि 
प्राि जनशक्ति 

सङ्ख्या ६५ ८८ ९६ ११२ १२५ १३२ आ.िा. 
का.ि.  

्वपद् जोक्तखि न्यूनीकिर् ििा 
व्यवस्िापन सम्बन्धी पूवा 
ियािीका कायाक्रि 

सङ्ख्या २५ २९ २९ ३२ ३५ ४० आ.िा. 
का.ि.  

्वपद्  िटनाबाट प्रभा्वि 
िध्ये िाहि प्राि गने िि 
परिवाि  

सङ्ख्या २८९ १२६ १४०० १५०० १६०० १७०० आ.िा. 
का.ि.  
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प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

्वपद्  िटनाबाट प्रभा्वि 
िध्ये पनुस्िाा्पि िि परिवाि 

सङ्ख्या ६९७१ 591 425 350 200 100 आ.िा. 
का.ि.  

बाढी पूवा सूिना प्रर्ाली 
जडान 

सङ्ख्या ५ ७ ८ ९ १० १२ उ.प.व. 
वा.ि 

ठूला ििा िझौला नदीिा 
िटवन्ध मनिाार् 

्क मि ३.४ ४ ५.५ ६ ८ १० उ.प. 
व. वा. 

वािाविर् ििा जलवाय ुपरिविान 

असि  

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

्वषादी प्रयोगको िात्रा िे टन 40 35 30 25 20 15 भ.ूव्य.कृ.स 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

वािाविर् संिक्षर्का कायाक्रि सङ्ख्या १० १० १० १० १० १० उ.प.व.वा.ि.  
फोहोि िैला प्रशोधन केन्र सङ्ख्या ० २ ४ ६ ८ १० उ.प.व.वा.ि. 
वाय ुगरु्स्िि िापन केन्र सङ्ख्या ० ० १ २ ३ ४ उ.प.व.वा.ि. 
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जलाधाि संिक्षर् 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

संिक्तक्षि जलाधाि के्षत्र सङ्ख्या ० ० १० १५ २० २५ उ.प.व.वा.ि.  

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

जलाधाि संिक्षर्का कायाक्रि सङ्ख्या ७ ७ ५ ७ ८ १० उ.प.व.वा.ि.  
जलाधाि संिक्षर्का लामग 
भएको वृक्षािोपर् 

हेक्टि २०० २५० १३० ३४० ४५० ५२५ उ.प.व.वा.ि.  

सािदुा्यक साझेदािी ििा गैि सिकािी संस्िाहरू 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

सिकािी मनकायसुँग सिन्वय गिी 
कायाक्रि सञ् िालन गने गैि सिकािी 
संस्िाहरू  

सङ्ख्या ८० ९१ १०३ ११७ १३२ १५० सा्वि 
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प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

गैिसिकािी संस्िाहरू सङ्ख्या २८४ २९६ ३०९ ३३२ ३२६ ३५० सा.्व.ि. 
गैि सिकािी संस्िाहरूले सञ् िालन 
गिेका कायाक्रि  

सङ्ख्या ५२ ५६ ६० ६५ ७० ७५ सा.्व.ि. 

्वकास साझेदाि संस्िाहरू सङ्ख्या 30 35 40 44 48 50 सा.्व.ि. 

अनसुन्धान ििा ्वकास 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

अनसुन्धान ििा ्वकासिा 
छुट याइएको बजेट 

प्रमिशि  १ २ 2 ३  ४ ५ आ.िा. 
यो.ि. 

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

अनसुन्धान ििा ्वकास सम्बन्धी 
कायाक्रि 

सङ्ख्या – – ७ १० २५ ५० ि.ुि.का.  

अनसुन्धान ििा ्वकासिा संलग्न 
मनकाय 

सङ्ख्या – – ३ ५ ७ १० ि.ुि.का. 

प्रदेशिा स्िापना भएका 
अनसुन्धान केन्र 

सङ्ख्या – – २ ३ ४ ४ ि.ुि.का. 
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श्रि ििा िोजगािी 

असि 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

िोजगािीिा औपिारिक क्षेत्रको 
्हस्सा 

प्रमिशि ४३.८ ४४.५ ४५ ५० ५५ ६० सा.्व.ि. 

श्रि उत्पादकत्व रु 
हजाििा 

१६१.४ १७१ १८२ २०० २२० २४१.३ सा.्व.ि. 

यवुा बेिोजगािी प्रमिशि 9.7 8 8.70 7.10 7.45 6 सा.्व.ि.  

प्रमिफल 

प्रिखु सूिक इकाइ 
आधाि वषा 
२०७५/७६ 

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

प्रमि वषा स्विोजगाि मसजाना सङ्ख्या ४०00 ६३00 १०१00 १५९00 २५२00 30000 सा.्व.ि. 
प्रमि वषा िोजगाि मसजाना सङ्ख्या – – – २०००० २५००० ३०००० सा.्व.ि. 
प्रमि वषा श्रि बजाििा आउने 
जनशक्ति 

सङ्ख्या – – – ४०००० ५०००० ६०००० सा.्व.ि.. 

प्रमि वषा दक्ष जनशक्तिको 
उत्पादन 

सङ्ख्या – – – ४७४ ६०० ८०० सा.्व.ि. 
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परिच्छेद : १० 

योजनण कणयणान्वयन ि अनुगमन तथण मूल्यणङ्कन 

१०.१ अन्िि सिकािी सिन्वय ि सहकाया 
1. पषृ्ठभमूि 

सिदृ्ध ि सखुािी प्रदेश मनिाार् गना बनेका योजनाहरूको सफल कायाान्वयनका लामग 
िीन िहका सिकािहरूबीि िात्र हैन प्रदेशमभत्र अन्िि िन्त्रालय ििा सबै सिकािी 
मनकायहरूबीि एवि ् अन्िि प्रदेश आपसी सिन्वय ि सहकाया पमन अत्यावमयक  
हनु्छ । अन्य प्रदेशहरूभन्दा ्वषि भगूोल िहेको, िानव ्वकास सूिका्कमिा पछामड 
पिेका स्िानीय िहहरूको बाहलु्यिा िहेको कर्ााली प्रदेशिा रिु आमिाक, सािाक्तजक ि 
पूवााधाि ्वकासका लामग प्रभावकािी अन्िि सिकािी सिन्वय ि सहकायाको झनै ठूलो 
िहत्त्व िहेको छ । सं्वधानको धािा २३२ िा िीन िहका सिकािहरूको सम्बन्ध 
सहकारििा, सहअक्तस्ित्व ि सिन्वयको मसद्धान्ििा आधारिि हनेु उल्लेख िहेको छ । 
सं्वधानको ििा ि भावना बिोक्तजि पािस्परिक िहगि सहयोग, सिन्वय ि सहकाया 
गिी नागरिकहरूको सिृ् द्धको सपना साकाि पानेिफा  योजनाको जोड िहनेछ ।   

2. प्रिखु सिस्या 
सं्वधानको अनसूुिीिा िहेका साझा अमधकािहरूको प्रयोग ििा कायाान्वयनका 
सम्बन्धिा बझुाई फिक फिक पनुा, िाजम व ििा अनदुानको सिानपुामिक सिावेशी 
बाुँडफाडको ्वषय पेक्तिलो बन्दै जान,ु अन्ििसिकािी सिन्वयको संस्िागि ििा 
काननुी संयन्त्र ििा ्वमध सदुृढ नहनु,ु सिन्वयका लामग स्िा्पि संयन्त्रहरूसुँग 
बाध्यात्िक अमधकाि निहन,ु िीन िहको सिन्वय ि सहकायालाई नमिजािखुी बनाउन 
नस्कन ुप्रिखु सिस्याको रूपिा िहेका छन।्  

3. िनुौिी ििा अवसि 

सं्वधानले प्रदान गिेको एकल ििा साझा अमधकािहरूको प्रयोग ििा कायाान्वयनका 
सम्बन्धिा सिान बझुाई ि स्पष्टिा कायि गनुा, िीव्र ि ददगो आमिाक-सािाक्तजक एवि ्
पूवााधाि ्वकासका लामग उपलब्ध स्रोि-साधनहरूको सिन्वयात्िक रूपिा परििालन 
गनुा, िीन िहबीि प्रभावकािी सिन्वय ि सहकारििाबाट नागरिक सन्िकु्त् ट बढाउन,ु 
िहगि सिन्वयका संििनाहरूलाई सदुृढ, सक्षि ि कायािूलक बनाउन ुिनुौिीहरू हनु ्। 
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िीन िहका सिकािबीि िहन ु पने अन्ििसम्बन्धको मसद्धान्ि, ्वमध ि संििनाहरूको 
संवैधामनक व्यवस्िा िहन,ु प्रदेश ि स्िानीय िहको सिन्वय परिषद्को व्यवस्िा हनु,ु 
िीनै िहका सिकािहरूको साझा लक्ष्य सशुासन, आमिाक-सािाक्तजक ि पूवााधाि ्वकास 
िाफा ि नागरिक सन्िकु्त् ट प्रवद्धान गने िहन,ु िहगि सिकािका ्ववाद मनरूपर्को लामग 
संवैधामनक इजालसको अलग व्यवस्िा सिेि िहन ुअवसिहरू हनु ्। 

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१  सोि 

नमिजािखुी अन्िि सिकािी सिन्वय ि सहकाया । 

४.२  लक्ष्य 

सङ् ि, प्रदेश ि स्िानीय िह एवि ् सबै सिकािी मनकाय बीिको सिन्वयलाई 
सदुृढ गिी नमिजािखुी बनाउने। 

४.३ उद्दमेय 

 प्रभावकािी िहगि अन्ििसम्बन्ध ि सहकायाको लामग कायाान्वयनयोग्य 
काननुी ििा संस्िागि आधाि मनिाार् गनुा । 

 उपलब्ध साधन स्रोिको सिानपुामिक ििा न्यायोक्तिि बाुँडफाुँड ि स्रोि 
परििालनिाफा ि ्वकास ििा सशुासन कायि गनुा । 

 ्वकास मनिाार्का लामग सबै सिकािी मनकायहरू बीि सिन्वय कायि 
गनुा ।  

४.४ िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

1. सं्वधान प्रदत्त िहगि 
अमधकािको प्रयोग 
ििा कायाान्वयन 
सिन्वयात्िक रूपिा 
गने । 

क) अन्ििसिकािी सिन्वयका लामग आवमयक 
सङ् िीय काननु मनिाार्िा ििनात्िक सझुाब 
स्हि पैिवी गरिनछे। 

ख) स्िानीय िहहरूको लामग मनिाार् गनुापने प्रदेश 
काननु मनिाार्का लामग सिोकािवालाहरूसुँग 
सिन्वय गरिनेछ। 

ग) प्राकृमिक स्रोि साधन ििा िल अिल सम्पक्तत्तको 
कुशल बाुँडफाुँड ििा उपयोगका लामग पैिवी गरिनछे। 
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िर्नीमि कायानीमि 

२. अन्िि सिकािी 
सिन्वय ििा 
सहकायाका काननुी 
ििा संस्िागि 
संििनाहरूको 
सबलीकिर् गने । 

क) अन्िि प्रदेश परिषद्, अन्िि सिकािी ्वत्त 
परिषद् बीि प्रभावकािी सिन्वय ििा सहकायाका 
लामग सािाक सहभामगिा ििा ििनात्िक पैिवी 
गरिनेछ।  

ख) प्रदेश सिन्वय परिषद् ि प्रदेश ्वकास परिषद्लाई 
कायािूलक संयन्त्रको रूपिा ्वकास गरिनेछ  । 

३. िहगि सिन्वयलाई 
प्रभावकािी बनाउुँदै 
िहगि सेवाप्रवाह ििा 
्वकास व्यवस्िापनिा 
स्वच्छ प्रमिस्पधाात्िक 
वािाविर् मसजाना  
गने । 

क) आवमधक योजना, वा्षाक नीमि ििा कायाक्रि, 
बजेट मनिाार् ि कायाान्वयन ििर्िा एकरूपिा 
ििा सिन्वय कायि गरिनेछ ।  

ख) सेवा प्रवाह ििा ्वकास व्यवस्िापन िसु्ि, छरििो 
ििा प्रभावकािी बनाई नागरिक सन्िषु्टी अमभवृ्द्ध 
गनाका लामग सबै सिकािी मनकायहरूबीि 
सिन्वय कायि गरिनेछ । 

5. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

िीन िहका सिकािहरूको साझा अमधकािको प्रयोग ििा उपभोगिा स्पष्टिा आएको 
हनेुछ । अन्िि सिकाि परिषद्, अन्िि सिकाि ्वत्त परिषद्, प्रदेश सिन्वय परिषद्, 
प्रदेश ्वकास परिषद्, संस्िागि ििा काननुी क्षििा ्वकास भएको हनेुछ । सबै 
सिकािी मनकायहरूबीि सिन्वय ििा सहकायाबाट सबै िहको सिानपुामिक ्वकास ि 
सिृ् द्ध उन्िखु योजना ििा कायाक्रि कायाान्वयन भएका हनेुछन ् । सेवा प्रवाहिा 
नागरिक सन्िु् ष्ट बढेको हनेुछ ।   

१०.२ प्रदेश आयोजना बै्कम  

१. पषृ्ठभमूि 

कर्ाालीको िीव्र आमिाक ्वकास ििा सािाक्तजक रुपान्ििर्का लामग आवमयक 
आयोजनाहरूको प्हिान गिी मिनको प्रािमिकिाक्रि मनधाािर् गिी ्वत्तीय अनशुासन 
कायि गना ि लगानीका िप अवसि जटुाउन प्रािम्भदेक्तख नै आयोजना बै्कमको 
अवधािर्ालाइा आत्िसाि गिी अक्ति बढ्ने अठोट गरिएको छ । स्िानीय आवमयकिा 
ि िागिा आधारिि, आमिाक रूपिा सम्भाव्य, सािाक्तजक-सासं्कृमिक रूपिा ग्राह् य, 
वािाविर्ीय रूपिा अनकूुमलि ि व्यवस्िापकीय रूपिा कायाान्वयनयोग्य 



355 

आयोजनाहरूको छनौट गना ि कुशल कायाान्वयन गिी अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध हामसल गना 
प्रदेश आयोजना बैंकको व्यवस्िा गना आवमयक छ । मनक्तिि िापदण्ड्वना 
आयोजनाको प्हिान ििा छनोट गने ि आवमयक पूवा ियािी्वना कायाान्वयनिा 
लैजानाले प्राय आयोजनाहरू सिस्याग्रस्ि हनेु गिेका छन ् । आयोजना बैंकको 
व्यवस्िाबाट िर्नैमिक आयोजनाहरूको प्हिान ि छनोट गना, आयोजनाका मनधाारिि 
लक्ष्यहरू िो्कएको गरु्स्िििा लागि ि सियमभतै्र सम्पन्न गिी लगानीको उच्ििि 
प्रमिफल प्राप् ि गना िहत्त्वपूर्ा योगदान पगु्न जाने अपेक्षा गरिएको छ । 

२.  प्रिखु सिस्या 
पूवा ियािी ि ्वम लेषर् ्वना आयोजनाहरूको छनोट गिी कायाान्वयन गने परिपाटीले 
मनिन्िििा पाउन,ु आयोजनाको आवमयकिा ि योगदान सम्बन्धी ि्यगि सूिनाको 
अपयााप् ििा िहन,ु के्षत्रगि गरुुयोजना ििा कायाान्वयन योजनाको अभाव हनु,ु ्वकास 
आयोजनाहरू िो्कएको सिय ि मनधाारिि लागििा सम्पन्न नहनु,ु संस्िागि संििना ि 
क्षििाको किी हनु ुसिस्या हनु ्। 

३.  िनुौिी ििा अवसि 

्वगििा अपरिपक् क रूपिा गरिएका आयोजना प्हिान ि छनोटले ल्याएको 
दीिाकालीन नकािात्िक प्रभावलाई कि गदै जाने ि आयोजना बैंकको मसद्धान्ि ि 
िान्यिालाई अनशुिर् ििा कायाान्वयन गने िनुौिीहरू छन ्। 

प्रदेश आयोजना बैंक स्िापना गना प्रदेश सिकाि प्रमिवद्ध िहन,ु प्रािमिकिाको के्षत्र 
स्पष्ट हनु,ु सावाजमनक, मनजी, सहकािी ि सािदुा्यक के्षत्रको लगानी परििालन गने नीमि 
हनु,ु आगािी आमिाक वषाहरूको लामग आयोजना छनोटको आधाि िय हनु ुअवसिहरू 
हनु ्।  

४.  सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि 

प्रदेशको िीव्र ्वकासका लामग आयोजना िजुािा ििा व्यवस्िापनिा कुशलिा । 

४.२  लक्ष्य  

उपलब्ध स्रोिको प्रािमिकिाका आधाििा प्रभावकािी परििालनका लामग 
आयोजनाहरू ियािी अवस्िािा िाख् ने । 
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४.३  उद्दमेय 

 प्रदेशको िीव्र ्वकासका लामग रुपान्ििर्कािी आयोजनाहरूको ियािी 
गनुा, 

 आयोजना प्हिान, छनोट, िूल्या्कमन ििा प्रािमिकीकिर् गिी 
सावाजमनक वा मनजी क्षेत्रको लगानीका लामग वािाविर् ियाि गनुा । 

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 
१. प्रदेशका उच्ि 

प्रमिफलयिु ििा  
िर्नीमिक िहत्त्वका 
आयोजनाहरूको  
छनौट गिी 
आयोजना बै्कम 
मनिाार् गने । 

क) आयोजना बैंक स्िापनाका लामग नीमिगि ििा 
संस्िागि व्यवस्िा गिी ्वद्यिुीय व्यवस्िापन सूिना 
प्रर्ालीको ्वकास गरिनछे  । 

ख) प्रदेश िहत्त्वका परियोजनाहरूलाई ्वषयगि 
िन्त्रालयबाट सम्भाव्यिा अध्ययन गना लगाई 
आयोजना बै्कमिा सिावेश  गरिनेछ  ।  

ग) स्िानीय िहले सम्भाव्यिा अध्ययन गिी छनौट गिेका 
िर्नैमिक िहत्त्वका परियोजनालाई सिावेश गरिनेछ।  

ि) स्िानीय िहहरूिा आयोजना बै्कम प्रर्ालीको 
स्िापना गना सहजीकिर् गरिनेछ  ।  

२.  प्रदेश रुपान्ििर्कािी 
आयोजनाहरूलाई 
उच्ि प्रािमिकिाका 
साि आयोजना 
बैंकिा सिावेश  

गने । 

क) रुपान्ििर्कािी आयोजनाहरूको प्हिान, छनोट 
ििा प्रािमिकीकिर् गिी स्रोि साधन व्यवस्िापन 
ि शीघ्र कायाान्यनका लामग नेपाल सिकािसुँग 
सिन्वय गरिनेछ  । 

ख) प्रदेश िहत्त्वका आयोजनाहरू शीघ्र कायाान्वयन गना 
नीमिगि ििा काननुी प्रवन्ध मिलाइनछे । 

३. आयोजना बैंक ियाि 
गिी लगानी सम्िेलन 
आयोजना गने। 

क) मनजी के्षत्रलाई आक्षाि गना लगानी सम्िेलनिा 
आयोजनाहरू प्रस्ििु गरिनछे  । 

ख) मनजी के्षत्रबाट सम्भाव्यिा अध्ययन भएका उपयिु 
आयोजनाहरूलाई पमन आयोजना बैंकिा सिावेश 
गरिनेछ। 

ग) आयोजनाहरूको प्रािमिकिाको सूिी ियाि गिी स्वदेशी 
ििा ्वदेशी लगानी ि सहायिा परििालन गरिनछे।  
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५.  अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 
प्रदेश आयोजना बैंक ियािी भई लगानी सम्िेलनको आयोजना भएको हनेुछ । 
रुपान्ििर्कािी आयोजनाहरू ििा प्रदेश िहत्त्वका आयोजनाहरूको ्वस्ििृ परियोजना 
प्रस्िाव ियाि भई कायाान्वन प्र्क्रयािा िहेका हनेुछन ् । प्रदेशिा मनजी के्षत्रको 
लगानी आक्षाि भएको हनेुछ ।  

१०.३ कायाान्वयन अनगुिन ििा िूल्या्कमन 

१. पषृ्ठभमूि 

नीमि, योजना, कायाक्रि ििा आयोजनाहरूको कायाान्वयनको समुनक्तम िििाका लामग 
अनगुिन ििा त्यसबाट प्राप् ि नमिजाको ्वश्लषेर्का लामग िूल्या्कमनको आवमयकिा 
हनु्छ । ्वकास आयोजनाहरूबाट मनक्तिि उपलक्तब्ध मनधाारिि लागि ि सियमभत्र प्राप् ि 
गना नमिजािूखी अनगुिन ििा िूल्या्कमन पद्धमिको िहत्त्वपूर्ा भमूिका िहन्छ । प्रदेश 
सिकािका नीमि ि कायाक्रिहरूको अनगुिन ििा िूल्या्कमन प्रदेश सभाको समिमिबाट 
हनेु गिेको छ भने स्िानीय िहका आयोजना ि कायाक्रिहरूको अनगुिनको क्तजम्िेवािी 
क्तजल्ला सिन्वय समिमिलाई ददइएको छ । आधमुनक सूिना ििा सञ् िाि प्र्वमधिा 
आधारिि अनगुिन ििा िूल्या्कमन पद्दमिको ्वकास गिी यसलाई मनयमिि ि अमनवाया 
गना स्कए यसले कायाान्वयनिा िहेका योजना, कायाक्रि ििा आयोजनाहरूको 
सफलिाको समुनक्तम िििा प्रदान गनेछ । यसिी नै प्रदेशको िर्नीमिक िहत्त्वका 
कायाक्रि एवि ्आयोजनाहरूको कायाान्वयनिा देखापिेका कदठनाईहरूको मनिाकिर्का 
लामग योजना आयोगको नेितृ्विा अनगुिन ििा िूल्या्कमन एवि ्सिन्वय गने संयन्त्र 
बनाउन आवमयक देक्तखएको छ ।   

२. प्रिखु सिस्याहरू 

प्रदेशिा नमिजािूखी अनगुिन ििा िूल्या्कमन ि सिन्वयका लामग प्रभावकािी संयन्त्रको 
्वकास भई नसक्न,ु वस्िगुि सूिकहरू ्वकास गना बाुँकी  िहन,ु अनगुिनको 
अमधकाि प्राप् ि क्तजल्ला सिन्वय समिमि सम्बन्धी काननु बनी नसक्न,ु पयााप् ि स्रोि 
साधन, ि्या्कम ि जनशक्तिको अभाव हनु ुप्रिखु सिस्याहरू हनु ्। 

3. िनुौिी ििा अवसि  

सङ् ि, प्रदेश ि स्िानीय सिकािहरू बीि सिन्वयका लामग सं्वधानले परिकल्पना 
गिेको काननु मनिाार् गनुा, नमिजािूलक अनगुिन ि िूल्या्कमन प्रर्ालीका लामग 
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वस्िगुि सूिकहरूको ्वकास गनुा, अनगुिन ििा िूल्या्कमन प्रर्ालीको स्िापना ि 
सञ् िालन गनुा, स्रोि, साधन ि जनशक्तिको समुनक्तम िििा ि क्षििा ्वकास गिी योजना 
कायाान्वयनको लामग उत्प्रिेर्ा ि क्तजम्िेवािीबोध गिाउन ुिनुौिीपूर्ा िहेका छन ्। 

प्रदेश योजना मनिाार् सरुुको ििर्िा िहेकोले प्रािम्भदेक्तख नै अनगुिन ििा िूल्या्कमन 
प्रर्ालीलाई संस्िागि गना स्कने हनु,ु िाजनैमिक नेितृ्व स-ुशासनप्रमि प्रमिबद्ध 
भएकोले नमिजािूलक अनगुिन ििा िूल्या्कमन प्रर्ालीलाई सबल बनाउन स्कने 
अवस्िा हनु ुििा मनयमिि ढङ्गले जनप्रमिमनमधहरू िाफा ि सिेि अनगुिन ि िूल्या्कमनिा 
सहयोग मलन स्कने हनु ुअवसिका रूपिा िहेका छन ्। 

४. सोि, लक्ष्य, उद्दमेय, िर्नीमि ििा कायानीमि 

४.१ सोि  

प्रभावकािी अनगुिन ि िूल्या्कमन प्रर्ालीको ्वकास । 

४.२  लक्ष्य 

नमिजािूखी अनगुिन ििा िूल्या्कमन प्रर्ालीलाई ्वकास व्यवस्िापनिा संस्िागि 
ििा स्िा्पि गने । 

४.३  उद्दमेय 

 नमिजािा आधारिि अनगुिन ििा िूल्या्कमन प्रर्ालीलाई योजनाको 
हिेक ििर्को मनयमिि ि अपरिहाया अंशको रूपिा स्िा्पि गनुा ।    

 ्वकास योजनाका लक्तक्षि कायाक्रिहरू ििा आयोजनाहरूको प्रभावकािी 
कायाान्वयनद्वािा सियिै अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध प्राप् ि गनुा । 

४.४  िर्नीमि ििा कायानीमि  

िर्नीमि कायानीमि 

१. नमिजािा आधारिि 
अनगुिन ििा 
िूल्या्कमन प्रर्ाली 
्वकास गने । 

क) नमिजािा आधारिि अनगुिन ििा िूल्या्कमन सम्बन्धी 
नीमि, काननु  ििा ददग्दशान सिेिको िजुािा गिी 
प्रभावकािी रूपिा कायाान्वयन गरिनेछ । 

ख) प्रदेश योजना आयोगको संयोजकत्विा आयोजना 
अनगुिन ििा िूल्या्कमन एवि ् सिन्वय गने 
उच्िस्ििीय संयन्त्रको मनिाार्    गरिनेछ ।  
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िर्नीमि कायानीमि 

ग) ्वकास आयोजना ि कायाक्रिहरूको अनगुिन ििा 
िूल्या्कमनको नमिजालाई सम्बक्तन्धि किािािीहरूको 
काया सम्पादनसुँग आवद्ध गिी उक्तिि पिुस्काि ििा 
दण्डको व्यवस्िा मिलाईनेछ । 

ि) आयोजनासुँग सम्बक्तन्धि किािािीहरूलाई योजना 
अवमधभि सरुवा नगने नीमि अपनाईनेछ । 

ङ) आयोजनाको सफल कायाान्वयनको लामग सङ् िीय 
सिकाि ििा स्िानीयिहसुँग सहकाया, सिन्वय ििा 
सहयोग मबस्िाि गरिनछे । 

२. प्रािमिकिा 
बिोक्तजि 
आयोजनाहरूको 
िजुािा, कायाान्वयन, 

अनगुिन ििा 
िूल्या्कमन गने । 

क) योजना,  कायाक्रि ििा आयोजनाहरू िजुािा गदाा 
िा्का क काया-कािर् शृ्रङ्खला कायि गरिनछे  ।  

ख) नमिजा सूिकका आधाििा कायाक्रि ि 
आयोजनाहरूको िौिामसक ि वा्षाक सिीक्षा ििा 
िूल्या्कमन गरिनेछ । 

ग) अनगुिन ििा िूल्या्कमनको प्रभावकारििाका लामग 
सूिना ििा सञ् िाि प्र्वमधिा आधारिि प्रर्ालीको 
्वकास गिी ि्या्कमलाई मनिन्िि अद्यावमधक  
गरिनेछ । 

ि) प्रमिफल, असि ि प्रभाव सूिकहरूका आधाििा 
योजनाको सिीक्षा गरिनछे  । 

ङ) सखुािी कर्ाालीको सूिकहरू ्वकास गिी सखु िापन 
गरिनेछ । 

३. अनगुिन ििा 
िूल्या्कमनबाट प्राप् ि 
पषृ्ठपोषर्द्वािा 
्वकास योजना, 
कायाक्रि ििा 
परियोजनाहरूिा 
सधुाि गने ।   

क) अनगुिन ििा िूल्या्कमनिा सहभामगिािूलक बहपुक्षीय 
प्रर्ालीलाई उपयोग गरिनेछ । 

ख) अनगुिन ििा िूल्या्कमन प्रमिवेदनहरूबाट आएका 
सझुावहरूलाई सधुािको िागा दशानका रूपिा मलइा 
कायाान्वयन गरिनेछ । 

ग) सेवाग्राही लक्तक्षि सिूहको पषृ्ठपोषर् मलने व्यवस्िा 
मिलाई सोको आधाििा आयोजनाहरूको परििाजान 
गरिनेछ । 
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िर्नीमि कायानीमि 

४. अनगुिन ििा 
िूल्या्कमनको 
प्रभावकारििाका 
लामग सम्बक्तन्धि 
मनकाय ि 
जनशक्तिको क्षििा 
्वकास गने ।  

क) अनगुिन ििा िूल्या्कमनिा ख्टन े जनशक्तिलाई 
आवमयक साधन स्रोि उपलब्ध गिाउनकुा सािै 
क्षििा ्वकासका कायाक्रिहरू सञ् िालन 
गरिनेछन ्। 

ख) योजना, कायाक्रि ििा आयोजना िजुािा गदाा नै 
अनगुिन ििा िूल्या्कमनका लामग आवमयक बजेटको 
समुनक्तम िििा गरिनेछ । 

ग) स्िानीय िहिा अनगुिन ििा िूल्या्कमन प्रर्ाली 
स्िा्पि गना सिन्वय ि सहकाया गरिनेछ । 

५. अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध  

स्पष्ट नीमि ििा काननु बिोक्तजि नमिजािा आधारिि अनगुिन ििा िूल्या्कमन 
प्रर्ालीको ्वकास भएको   हनेुछ । सूिना ििा सञ् िाि प्र्वमधिा आधारिि अनगुिन 
ििा िूल्या्कमन प्रर्ालीको ्वकास भई ि्या्कम मनिन्िि अद्यावमधक भएको हनेुछ । 
मनयमिि अनगुिन ििा िूल्या्कमन भई योजना, कायाक्रि ििा आयोजनाहरूको सफल 
कायाान्वयनको समुनक्तम िििा भएको हनेुछ । 
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योजना कायाान्वयन ि अनगुिन ििा िूल्या्कमनका कायाक्रिहरू 

१०.१ अन्िि सिकािी सिन्वय ि सहकाया 

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ िहगि सिन्वय ि पैिबी २०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० लाख सङ् ि ि स्िानीय िहसुँग नीमिगि सािञ् जस्यिा, योजना 

व्यवस्िापनिा िर्नीमिक साझेदािी, साझा अमधकािको प्रयोग, 

प्राकृमिक स्रोि साधनको उपयोग ि बाुँडफाट सम्बन्धी िहगि 
सिन्वय ि पैिवी भएको हनुछे । 

२ अन्िि सिकािी सिन्वय 
ि सहकाया 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
३ किोड अन्िि प्रदेश परिषद्, अन्िि सिकािी ्वत्त परिषद्, प्रदेश सिन्वय 

परिषद् ि प्रदेश ्वकास परिषद्लाई कायािूलक संयन्त्रको रूपिा 
सिन्वय गिी सहकाया भएको हनुेछ । 

३ अन्िि िह ्वकास 
व्यवस्िापन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
३ किोड प्रदेश ्वकास परिषद् िाफा ि ्आवमधक योजना, ददगो ्वकास लक्ष्य 

अनसुािका कायाक्रिहरू, वा्षाक नीमि ििा कायाक्रि, बजेट मनिाार् 
ि कायाान्वयनिा एकरूपिा ल्याउन सहजीकिर् भएको हनुेछ ।  

४ सेवा प्रवाह ििा ्वकास 
व्यवस्िापन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– मछटो छरििो सेवा प्रवाह, ्वकासिा नागरिक सन्िु् ष्ट हनुे ्वकास 

आयोजनाहरूको िजुािा ििा कायाान्वयन भएको  हनुेछ । 
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१०.२ प्रदेश आयोजना बैंक  

क्र. 
सं. 

कायाक्रि 
कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा 
सिामि) 

कूल 
अनिुामनि 
लागि 

अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ आयोजना बैंकसम्बन्धी 
नीमिगि ििा काननुी 
व्यवस्िा 

२०७६।०७७ 

२०७७।०७८ 
६० लाख आयोजना बैंकसम्बन्धी नीमिगि ििा काननुी व्यवस्िा भइा 

आयोजना बैंकको ्वद्यिुीय व्यवस्िापन सूिना प्रर्ालीको ्वकास 
भएको हनुेछ ।  

२ सम्भाव्यिा अध्ययन ििा 
आयोजना बैँकको स्िापना  

२०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
६० किोड योजना आयोग ि सम्बक्तन्धि िन्त्रालयले प्रदेश प्रािमिकिाका 

आयोजनाहरूको सम्भाव्यिा अध्ययन गने ि उि आयोजनालाइा 
आयोजना बैकिा िाख्न ेपद्धमि संस्िागि भएको हनुेछ । 

३ स्िानीय िहहरूिा 
सहजीकिर्  

२०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
– स्िानीय िहहरूिा सिेि आयोजना बैक प्रर्ाली स्िापना गना 

सहजीकिर् भएको हनुछे ।  

४ प्रदेश िहत्त्वका आयोजना, 
रुपान्ििर्कािी ििा प्रदेश 
गौिवका आयोजनाको छनौट 
ि कायाान्वयन 

२०७६।०७७ 

२०80।०81 
६० अबा प्रदेशबाट प्रदेश िहत्त्वका आयोजना ि प्रदेश गौिवका आयोजनाको 

छनौट ि कायाान्वयन प्रभावकािी रुपिा भएको हनुेछ भने प्रदेश 
रुपान्ििर्कािी आयोजना सङ् िीय सिकािसुँगको सहकायािा 
कायाान्वयन भएको हनुेछ । 

५ लगानी सम्िेलनको 
आयोजना 

२०७६।०७७ 

२०७८।०७९ 
१ किोड प्रदेशको ्वकासका लामग आकषाक सम्भाव्यिा अध्ययन भएका 

आयोजनाहरूलाइा आयोजना बैकको सूिना प्रर्ालीिा आबद्ध गिी 
मनजी ििा वैदेक्तशक लगानी आक्षाि गना उपयुाि सियिा लगानी 
सम्िेलन भएको हनुछे ।  
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१०.३ कायाान्वयन अनगुिन ििा िूल्या्कमन 

क्र. 
सं. कायाक्रि कायाक्रि अवमध 

(सरुु ििा सिामि) 
कूल अनिुामनि 

लागि अपेक्तक्षि उपलक्तब्ध 

१ अनगुिन ििा िूल्या्कमन 
सम्बन्धी नीमि, काननु ििा 
ददग्दशानको िजुािा 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– नमिजािा आधारिि अनगुिन ििा िूल्या्कमन प्रर्ालीको लामग 

आवमयक नीमि, काननु ििा ददग्दशानको िजुािा भई कायाान्वयन 
भएको हनेुछ । 

२ अनगुिन िूल्या्कमन संयन्त्रको 
मनिाार् 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– प्रदेश योजना आयोगको संयोजकत्विा उच्िस्ििीय अनगुिन  

ििा िूल्या्कमन संयन्त्रको मनिाार् भई अनगुिन ििा िूल्या्कमन भएको 
हनेुछ । 

३ िध्यावमध/वा्षाक िूल्या्कमन 
ििा नमिजा व्यवस्िापन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० लाख आयोजनाहरूको नमिजािा आधारिि िध्यावमध ििा वा्षाक िूल्या्कमन 

भएको हनेुछ । 
४ प्रािमिकिािा आधारिि 

आयोजनाहरूको िजुािा ििा 
प्रभावकािी  कायाान्वयन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
५० लाख िा्का क कायाकािर् शृ्रङ्खलािा आधारिि आयोजना िजुािा ि नमिजा 

सूिकका आधाििा आयोजनाहरूको प्रभावकािी कायाान्वयन भएको 
हनेुछ ।  

5 स्िानीय प्हिानका 
आयोजनाहरूको छनौट 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१२ किोड सम्भाव्यिा अध्ययनका आधाििा सम्बक्तन्धि स्िानीय िहको ्वकास 

ि सिृ् द्धका लामग स्िानीय प्हिानका आयोजनाहरू छनौट भई 
कायाान्वयन भएको हनेुछ ।  

6 अनगुिन िूल्या्कमन सझुाव 
कायाान्वयन 

२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
– बहपुक्षीय प्रर्ालीबाट भएको अनगुिनबाट प्राि सझुावलाई 

िागादशानको रूपिा कायाान्वयन भएको हनेुछ । 
7 आवमयक जनशक्ति 

व्यवस्िापन 
२०७६।०७७ 

२०८०।०८१ 
१५ किोड अनगुिन िूल्या्कमनका लामग आवमयक दक्ष जनशक्तिको ्वज्ञ सूिी 

ियाि गिी व्यवस्िापन भएको हनेुछ । 
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अनसूुिीहरू 
अनसूुिी-१ 

क्तजल्लागि क्षते्रफलको ्वविर् 
क्र.सं. क्तजल्ला वगा ्क.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 कामलकोट 1,741 

8 दैलेख 1,502 

9 सल्यान 1,462 

10 रूकुि पक्तम िि 1,215 
कर्ााली प्रदेश 30,211 

स्रोि : केन्रीय ि्या्कम ्वभाग, २०७६  

अनसूुिी-२  

कर्ााली प्रदेशका स्िानीय िहहरू 

क्तजल्ला 
कुल स्िानीय 

िह  सङ्ख्या 
नगि पामलका   

सङ्ख्या 
गाउुँपामलका   

सङ्ख्या 
कुल वडा  

सङ्ख्या 
दैलेख  ११ ४ ७ ९० 

सल्यान १० ३ ७ ८३ 

सखेुि  ९ ५ ४ ९९ 

कामलकोट ९ ३ ६ ८२ 

जमु्ला ८ १ ७ ६० 

डोल्पा ८ २ ६ ७६ 

जाजिकोट  ७ ३ ४ ७७ 

हमु्ला ७ ० ७ ४४ 

रुकुि पक्तिि ६ ३ ३ ७३ 

िगु ु ४ ३ १ ४५ 

कर्ााली प्रदेश ७९ २५ ५४ ७१८ 

नेपाल ७५३ २९३ ४६० ६७४३ 

स्रोिूः केन्रीय ि्या्कम ्वभाग, २०७४ 
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अनसूुिी-३ 
कर्ााली प्रदेशिा जनसङ्ख्याको अवस्िा (िा्ष्ट्रय जनगर्ना, २०६८) 

सूिक कर्ााली प्रदेश नपेाल प्रदेशको अंश 
जनसङ्ख्या १५,७०,४१८ २,६४,९४,५०४ ५.४ 
संस्िागि जनसङ्ख्या १५,१७६ २,४०,७२४ ६.३ 
परिवाि सङ्ख्या २,९८,१७४ ५४,२७,३०२ ५.५ 
संस्िागि परिवाि सङ्ख्या १८५ ४००५ ४.६ 
लै्ङ्गक अनिुाि ९५.६९ ९४.२ बढेको 
परिवािको औषि आकाि ५.२६ ४.८८ बढेको 
जनिनत्व (प्रमिवगा/्कमि) ५६ १८० जना िटेको 
अनपुक्तस्िि ६७,५८२ १९,२१,४९४ ३.५ 
जनसङ्ख्या वृ् द्धदि १.८ १.३५ वढेको 

स्रोिूः केन्रीय ि्या्कम ्वभाग, २०६८ 
अनसूुिी-४ 

कर्ााली प्रदेशको िानव ्वकास सूिका्कम ििा गरिबीको अवस्िा 
सूिकहरू कर्ााली प्रदेश नपेाल 

अपेक्तक्षि आय ु ६७ ६९.७ 
यवुा साक्षििा दि ८२ ८५ 
िानव ्वकास सिुका्कम ०.४२७ ०.५७४ 
आधािभिू खानेपानीको सु् वधा पगुेको परिवाि (प्रमिशि) ८६.२ ८८ 
५ वषा िमुनका कुपो्षि बालबामलकाको (प्रमिशि) ५३.६ ४०.५ 
५ वषा िमुनका पडु्का बच्िाहरू (प्रमिशि) ५५ ३६ 
आमिाक रूपले अमि पछामड पिेका जनसङ्ख्या (प्रमिशि) ४४.२ २८.८ 
मनिपेक्ष गरिबीको िेखािमुन िहेको दि (प्रमिशि) २८.९ १८.७ 
बहआुयामिक गरिबीको दि (प्रमिशि) ५१.२ २८.६ 

स्रोिूः आमिाक सवेक्षर्, २०७५/७६, िा्ष्ट्रय योजना आयोग नेपालको बहआुयामिक गरिबी सूिका्कम, सन ्२०१८ ि नेपाल जनसांक्तख्यक 
ििा स्वास््य सभे, २०१६ 

अनसूुिी-५ 
कर्ााली प्रदेशको शैक्तक्षक ि्या्कम 

संस्िा संस्िा सङ्ख्या ्वद्यािी सङ्ख्या क्तशक्षक सङ्ख्या क्तशक्षक ्वद्यािी अनपुाि 
बाल ्वकास केन्र २६०७ ५४१९१ २७९६ १९ 
आधािभिू िहका ्वद्यालय २५९५ ४९७५१२ ९९८८ ५० 
िाध्यमिक िहका ्वद्यालय ५७२ १०५३७३ १८२१ ५८ 

जम्िा ५७७४ ६५७०७६ १४६०५  
स्रोिूः सािाक्तजक ्वकास िन्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, २०७६ 
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अनसूुिी-६ 

कर्ााली प्रदेश स्वास््य सेवा प्रदायकको सङ्ख्या  
सेवा प्रदायक संख्या सेवा प्रदायक संख्या 

प्रदेश अस्पिाल  १ दक्ष प्रसमुिकिी  ३४७ 

स्वास््य कायाालय  ६ गाउुँिि क्तक्लन्क  १०६० 

सा.क्तज. स्वास््य कायाालय  ४ खोप क्तक्लमनक  १३२३ 

क्तशक्षर् अस्पिाल  १ ि्हला स्वास््य स्वयं से्वका  ४३४१ 

क्तजल्ला अस्पिाल  ८ सिुक्तक्षि गभापिन केन्द  ४४ 

अन्य सिकािी अस्पिाल  २ िाइक्रोस्कोपी सेण्टि  ३५ 

प्रािमिक स्वास््य केन्द  १४ टी.बी. डटस सेण्टि  ३७७ 

स्वास््य िौकी  ३३६ मड.आि. उपिाि केन्र/सब केन्र  ५ 

सािदुा्यक स्वास््य इकाइ  ६० जीन एक्सपाट प्रयोगशाला  १ 

सहिी स्वास््य केन्र  १० एआिटी केन्र ५ 

संस्िागि क्तक्लमनक  २ आयवेुद अस्पिाल/उपिाि केन्र  १० 

बमिंग सेण्टि  २७४ मनजी स्वास््य संस्िाहरू  ३७ 

आकक्तस्िक प्रसमुि केन्र  २८   

स्रोि: सािाक्तजक मबकास िन्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, २०७६ 

अनसूुिी-७ 
प्रदेश क्तजल्ला अनसुाि गरिबीको दि 

क्र.सं.  क्तजल्ला गरिवीको दि 

१ कामलकोट ५८.७ 

२ हमु्ला ५६.२७ 

३ जमु्ला ४९.८२ 

४ िगु ु ४५.९४ 

५ डोल्पा ३९.४२ 

६ जाजिकोट ३७.८७ 

७ दैलेख ३५.४३ 

८ सखेुि ३०.५ 

९ सल्यान २९.४४ 

१० रुकुि पक्तम िि २६.६ 

स्रोि: भमूि व्यवस्िा, कृ्ष ििा सहकािी िन्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, २०७५ 
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अनसूुिी-८ 
कर्ााली ििा नपेालको प्रिखु अन् न बाली उत्पादन क्षििा 

उत्पादन (िे.ट.) िा्ष्ट्रय कर्ााली प्रदेश प्रदेशको अंश (%) 
धान ५२१९३३१ १३३७५१ ३ 

गहुुँ १७१०८६७ १५२५२४ ९ 

िकै २३०११३६ १८९७३६ ८ 
कोदो ३००७९६ १९००१ ६ 
जौ, उवा ३१७६० १३२४५ २२ 
जम्िा ९५७५५३१ ५१०७६० ५ 

स्रोि: भमूि व्यवस्िा, कृ्ष ििा सहकािी िन्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, २०७५  

अनसूुिी-९ 
क्तजल्लाका प्रािमिकिा प्राप् ि बालीहरू 

क्तजल्ला प्रािमिकिा प्राप् ि बालीहरू 
रूकुि पक्तम िि ििकािी, िकै, मबउ, अदवुा¸ गहुुँ  
सल्यान  सनु्िला, अदवुा, खसुाानी, ििकािी¸धान 
सखेुि िौिी, ििकािी, िकै, मबउ¸ धान 
दैलेख  सनु्िला, िकै, अदवुा, मबउ¸ धान 
जाजिकोट िकै, िौिी, भटिास¸धान 
डोल्पा स्याउ, ओखि, ििकािी, फापि¸ जौ उवा¸ कोदो¸गहुुँ 
जमु्ला मसिी, स्याउ, आलु̧  धान¸गहुुँ¸फापि 
कामलकोट मसिी, स्याउ, ओखि¸ िकै¸ जौ उवा¸ गहुुँ¸ धान  
िगु ु मसिी, स्याउ, आलु̧  जौ उवा¸ फापि¸ कोदो¸ गहुुँ 
हमु्ला मसिी, स्याउ, ओखि¸फापि¸ जौ उवा¸ कोदो¸ गहुुँ¸ िास्याा 

स्रोि: भमूि व्यवस्िा, कृ्ष ििा सहकािी िन्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, २०७६ 
 

अनसूुिी-१० 

कर्ााली प्रदेशिा सञ् िालनिा आएका साना ििा ििेल ुउद्योगहरू 

मस.नं. क्तजल्ला 
उद्योग सङ्ख्या िाजस् व संकलन  

(रू.) ििेल ुििा साना उद्योग लि ुउद्योग बाक्तर्ज्य जम्िा 
१  जाजिकोट 819 111 2016 2946 1,777,150  

२  जमु्ला 1674 319 2122 4115 3,093,630  

३  दैलेख 2285 1800 2775 6860 2,398,375  

४  डोल्पा 668 40 639 1347 1,501,750  

५  रुकुि पक्तम िि 1406 150 2705 4261 1,797,905  
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मस.नं. क्तजल्ला 
उद्योग सङ्ख्या िाजस् व संकलन  

(रू.) ििेल ुििा साना उद्योग लि ुउद्योग बाक्तर्ज्य जम्िा 
६  सल्यान 1869 238 2273 4380 2,953,396  

७  कामलकोट 1070 183 1419 2672 1,291,225  

८  िगु ु 115 5 126 246 665,950  

९  हमु्ला  904 186 575 1665 924,525  

१०  सखेुि 4681 0 9286 13967 9,831,400  
 जम्िा 15,491  3,032  23,936  42459 2,62,35306  

स्रोि: उद्योग, पयाटन, वन ििा वािाविर् िन्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, २०७५ 
 

अनसूुिी-११ 

बै्कम ििा मबत्तीय संस्िाहरूको क्तजल्लागि ्वविर् 

क्र. 
सं. 

क्तजल्ला क वगा ख वगा ग वगा 
्वत्तीय संस्िाको  
जम्िा सङ्ख्या 

क्तजल्लाको जम्िा  
प्रक्षे् पि 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 
स्रोि: बै्कम ििा ्वत्तीय संस्िा मनयिन ्वभाग, नीमि अनसुन्धान ्वम लेषर् िहाशाखा, नेपाल िाष्ट्र बै्कम, २०७५ फागनु 
 

अनसूुिी-१२ 

आयोजनाहरूको वगीकिर् ि कायाान्वयन बजेट िापदण्ड 

क्र.सं. आयोजना लागि 

१ साना ििा स्िानीय प्हिानका आयोजना १ किोडसम्ि 

२ िझौला आयोजना १ किोडदेक्तख १५ किोडसम्ि 

३ प्रदेश िहत्त्वका आयोजना १६ किोडदेक्तख ५० किोडसम्ि 

४ रूपान्ििर्कािी ििा गौिवका आयोजना ५० किोडभन्दा िामि ।  
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अनसूुिी-१3 

क्तजल्लागि रूपिा जनिा सडक, एक प्रदेश- एक मनवाािन क्षते्र सडक, सडक पहुुँि नभएका स्िानीय िह 
जोड्न ेसडक, बहवुषीय सडक आयोजनाहरू ि सिपिुक/्वशेष/अनदुानका  सडक आयोजनाहरू  
क्र.सं. क्तजल्ला आयोजनाको नाि 

1. सखेुि 
 

1) सखेुि जनिा सडक 

  सखेुि पिृनागेटदेक्तख किेखोला वडा कायाालयसम्ि सडक (कालोपते्र सडक) 

  सखेुि शंकििोकदेक्तख पिृना गेटसम्ि सडक (कालोपते्र सडक) 

  सखेुि बस्िीपिु-धमुलया्वट सडक (कालोपते्र सडक) 

  सखेुि बन समिमि कायाालयदेक्तख भैिबस्िानसम्िको सडक (कालोपते्र सडक) 

  सखेुि ित्न िाजिागादेक्तख गढीिागासम्िको सडक (कालोपते्र सडक) 

  सखेुि ित्न िाजिागादेक्तख प्रदेश अस्पिालसम्िको सडक (कालोपते्र सडक) 

  सखेुि देउली मसपाा काफलकोट िहकुल पाठोकाटना सडक मनिाार् (सडक)   

  सखेुि सखेुि उपत्यका सडक (सडक पलु) 

  सखेुि ित्न िाजिागा–िानीिौि–िदैनीिौि–िािीवन–काल्िे–भदाले  मनगालिलुा सडक (सडक पलु)  
  सखेुि कुइने जाि ुबामबयािौि भििी ज गलिाट सडक (सडक पलु) 

  सखेुि िमसना िेपाङ्ग बिाहिाल सडक (सडक पलु) 

  सखेुि झपु्रा लामिदिाि ्टििुकोट सडक (सडक पलु) 

  सखेुि िेहेलकुना वडाखोली कुिी सडक (सडक पलु) 

2) सखेुि सिपिुक/्वशेष/अनदुानका आयोजनाहरू 

  सखेुि प्रदेश िाजधानी वीिेन्रनगि प्लामनङ क्षेत्र शहिी सडक (कालोपते्र सडक) 

  सखेुि दशििपिु नेटा स्हि िागा ि छेडा किाली सडक (सडक पूल) 

3) सखेुि वहवुषीय आयोजनाहरू 

  सखेुि भेडावािी– आंपगैिा– खेल्नेिौि खडक योजना (सडक पलु) 

  सखेुि कुइने जाि ुबामबयािौि भििी जङ्गलािाट सडक (सडक पलु) 

4) सखेुि एक प्रदेशओ एक मनवाािन क्षते्र सडक कायाक्रि 

  सखेुि जहिे मिलडाुँडा गयुलािािी सडक योजना (सडक पलु) 

  सखेुि कृ्र् नगि ्वशाल िौक पक्तण्डि काल्ना सडक योजना (सडक पलु) 

  सखेुि िाुँटगाउुँ गटुु साल्ि कोल्नेिोिा ििुााखाुँद सडक योजना (सडक पलु) 

  सखेुि यिी िौकदेक्तख ठउिीसम्ि सडक स्ििोन्निी (सडक पलु) 

2. दैलेख 
 १)  दैलेख जनिा सडक 

   दैलेख िामिल्लो डुंगेश्वि दलु्ल ुब्याउली कामलकोट सडक (सडक पलु) (बहवुषीय) 
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क्र.सं. क्तजल्ला आयोजनाको नाि 

   दैलेख 
िध्य पहाडी िाजिागा मभिखेिबाट मगिािौि कासीकाुँध हुुँदै कामलकोट जोड्ने सडक 
(सडक पलु) 

   दैलेख नािायर् नगिपामलका िक्रपि  मनिाार् (सडक पलु) 

   दैलेख गिुाुँसे पामिकाल्ना– डडुापोखिा– िल्लो डङु्गेश्वि सडक (सडक पलु) 

   दैलेख 
िाििाट– ठाुँटीकाुँध– मसंहासैन– ्पपलकोट हुुँदै कामलकोट  िोटिवाटो ग्राभेल 
(सडक पलु) (बहवुषीय) 

   दैलेख साुँगेिडा– ्वन्रासैनी– िािनु्डा बाटो मनिार्ा (सडक पलु) 

   दैलेख िामिल्लो डङु्गेश्वि डाडापिाजलु हुुँदै हनेटा जोड्ने सडक (सडक  पलु) 

2)  दैलेख एक प्रदेश एक मनवाािन क्षते्र सडक कायाक्रि 

  दैलेख  मबजािे धनकोट भवुानिान हुुँदै कामलकोट सडक योजना(सडक पलु) 

  दैलेख   िोलीपानी लजुई िािीिाटे मछउडी पसुाकोट(सडक पलु) 

   दैलेख नािायर् न.पा. ४ कलेल िौक िािापानी गैडाबास सडक योजना(सडक पलु) 

   दैलेख कोप्िी कट्टी रुि देउली (सडक पलु) 

3)  दैलेख वहवुषीय आयोजनाहरू 

   दैलेख 
दैलेख सदििकुािदेक्तख नौिलेु गा.पा १ देक्तख ४ हुुँदै जनुीिाुँदे जाजिकोट  

क्तजल्ला जोड्ने सडक (सडक पलु) 

   दैलेख सान्िडा िेहलिोली, पामिहाल्ना जाजिकोट (श्हद िायािाि  िागं)(सडक पलु) 

   दैलेख िपु्रा कालभैिव कयलकुना पकी पलु दलु्ल ुनपा ११(सडक पलु) 

3. कामलकोट 
 १) कामलकोट जनिा सडक 

  कामलकोट 
कामलकोट सेिी पान्िडी पाद्मिाट जमु्ला सडक (बहवु्षाय योजना सिेि)(ग्राभेल / खण्ड 

क्तस्िि सडक) 

  कामलकोट िलकोट भेडा साि ुहदैु गा.पा जोड्ने सडक निहिीनाि गा.पा  कामलकोट (कच्िी सडक) 

  कामलकोट सकाादेक्तख िोमलमभटसम्िको सडक मनिाार् पिाल झिना गा.पा.  कामलकोट (कच्िी सडक) 

  कामलकोट धौलागोह िाडनुेटा हदैु क्तखनजाड्ने सडक मनिाार्ा पलािा गा.पा  कामलकोट (कच्िी सडक) 

  कामलकोट सान्नीिाटदेक्तख मसप्खाना सडक योजना (सडक पलु) 

२) कामलकोट एक प्रदेश एक मनवाािन क्षते्र सडक कायाक्रि 

  कामलकोट पान्िडीदेक्तख पाग्ििाट सडक योजना (सडक पलु) 

  कामलकोट खलुाल ुलाल ुिालकोट रुप्सा सडक  योजना (सडक पलु) 

3) कामलकोट सडक पहुुँि नभएका स्िानीय िहको केन्र जोड्न ेसडक 

  कामलकोट पलािा गा.पा. केन्र जोड्ने बाटो (मिपुा-क्तखन-लोहिे सडक(ग्राभेल / खण्ड क्तस्िि सडक) 

  कामलकोट 
निहरि गा.पा. केन्र जोड्न ेसडक (कोटाबाडा-कुिालगाउ सडक) (ग्राभेल/खण्ड क्तस्िि 
सडक) 
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क्र.सं. क्तजल्ला आयोजनाको नाि 

  कामलकोट पिाल झिना केन्र जोड्ने सडक (जािकोट-पछेना सडक)(ग्राभेल /  खण्ड क्तस्िि सडक) 

  कामलकोट 
शभु कामलका केन्र (जोड्ने सडक ( भिाागाड-िािाक्टया-सकुा्टया सडक) 
(ग्राभेल / खण्ड क्तस्िि सडक) 

4) कामलकोट वहवुषीय आयोजनाहरू 

  कामलकोट 
कालीकोट सेिी पान्िडी पाद्मिाट जमु्ला सडक (बहवु्षाय योजना सिेि) 

(ग्राभेल / खण्ड क्तस्िि सडक) 

  कामलकोट वािाि ुमसयाला िेमगंल िोड(कच्िी सडक) 

  कामलकोट िें मगल बेली मब्रज(सडक पलु) 

5) कामलकोट सिपिुक/्वशेष/अनदुानका आयोजनाहरू 

  कामलकोट 
कामलकोट लाल ुलैफु िास्कोट कोटबाडा रुप्सा हुुँदै सदूुिपक्तम िि प्रदेशको िािािोशन 
(बहवुषीय) 

 
कामलकोट 

सडक सान्नीगाड मसप्खाना िास्कोट सडक  कामलकोट(ग्राभेल / खण्ड क्तस्िि सडक) 
(बहवुषीय) 

4. जमु्ला 
 1) जमु्ला  जनिा सडक 

  जमु्ला  जमु्ला ्विानस्िल, उिुा, खाली न्याउिीिाट, बलबलेु िगु ुसडक (बहवुषीय) 

  जमु्ला  
िाजिागावाट िोकायावाडा ्पि गने ि िल्लो िानी सैन ढाडडार्ाहुुँदै सेिी  

साम्टासम्ि कनकासनु्दिी गा.पा वाड नं.७ सम्ि(ग्राभेल/ खण्ड क्तस्िि सडक) 

  जमु्ला  टोप् ला ईमिल्िा जाजािकोट सडक (सडक पलु) 

  जमु्ला  खोिी मधपा िासा िालापानी सडुी जमु्लाकोट सडक  

  जमु्ला  क्तजया िौिा िफाान सडक कनकासनु्दिी  
2) जमु्ला  एक प्रदेश एक मनवाािन क्षते्र सडक कायाक्रि 

  जमु्ला  मधिामलही, गोिा भाडगाउ छकले पानी सडक   

3) जमु्ला  वहवुषीय आयोजनाहरू 

  जमु्ला  जमु्ला दानसाग ुिोत्रा काइगाउुँ डोल्पा सडक योजना  

  जमु्ला  
जलजला गोठीज्यूला, जलजला िालािौि, गोठेलबाडा, बडूु  कालाकाडा  
िगु ुखत्याड जोड्ने सडक 

5. िगु ु
 १) िगु ु जनिा सडक 

  िगु ु िाझिउि, झगुला बाटो सदूुिपक्तिि जोड्ने सडक (सडक पलु) (बहवुषीय) 

  िगु ु क्तजिा सोरुकोट मभइ सडक (सडक पलु) 

  िगु ु ्पना बालै गिगढी सडक(सडक पलु) 

  िगु ु रुगादेक्तख छाइलासम्ि जडीबटुी लोकिागा सडक (जनिा  सडक)(सडक पलु) 
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२) िगु ु एक प्रदेश एक मनवाािन क्षते्र सडक कायाक्रि 

  िगु ु सेिी िोल सैना क्तजउका सडक योजना (सडक पलु) 

  िगु ु अल्का साुँिदेुक्तख िोवा हुुँदै सोभा सडक योजना (सडक पलु) 

3) िगु ु सडक पहुुँि नभएका स्िानीय िहको केन्र जोड्न ेसडक 

  िगु ु िगु ुकािाािोङ  पामलका जोड्ने सडक (ग्राभेल / खण्ड क्तस्िि सडक) 

  िगु ु छाइल–पलु ुसडक (सडक पलु) 

4) िगु ु बहवुषीय आयोजनाहरू 

  िगु ु रुगादेक्तख छाइलसम्ि जडीबटुी लोकिागा सडक (बहवुषीय) (सडक पलु) 

  िगु ु दोिखु िािापानी गिगढी नाक्िे लाग्ना सडक (सडक पलु) 

6. हमु्ला 
 1) हमु्ला जनिा सडक 

  हमु्ला सकेगाड– जैि हदैु िमु्िसम्ि सडक(कच्िी सडक) 

  हमु्ला मििी श्रीिष्टा– िामसधािा हुुँदै िेल्छािसम्ि सडक (नयाुँ ियाक  खोल्न ेसडक) 

  हमु्ला लाली बगि औलिाली िोटोिेबल पलु (सडक पलु) (बहवुषीय) 

  हमु्ला साकी ज्यलुा खगालगाउुँ िोटोिेबल पलु(सडक पलु) 

2) हमु्ला एक प्रदेश एक मनवाािन क्षते्र सडक कायाक्रि 

  हमु्ला मसिकोट-स्याम्ने सडक स्िोिन्निी (सडक पलु) 

  हमु्ला मलिी लाप्िा सडक स्ििोन् निी (सडक पलु) 

3) हमु्ला वहवुषीय आयोजनाहरू 

  हमु्ला बाजिुा कवाडी िाजकोट अदानिलुी सकेगाड 

  हमु्ला याङ्ि ुबजाि (पामलका केन्र) देक्तख िकु्तम्लक िोटिेवल पलु, खापुानाि  गा.पा. हमु्ला 
4) हमु्ला सिपिुक/्वशेष/अनदुानका आयोजनाहरू 

  हमु्ला सकेगाड-िाििोि-खापुानाि-मसिकोट सडक (नयाुँ ियाक खोल्ने  सडक) (बहवुषीय) 

5) हमु्ला सडक पहुुँि नभएका स्िानीय िहको केन्र जोड्न ेसडक 

  हमु्ला 
औलेटा–छपेला–िैला–िदना सडक  (वाजिुा–कवाडी–िाजाकोट–अदानिलुी–सकेगाड 

सडक खण्डिा  पदाछ) (ग्राभेल / खण्ड क्तस्िि सडक) 

  हमु्ला िीिाासैन–कल्ख्या–श्रीनगि–काख्या–बािीगाउुँ–कगैइ–पाल्स  

सडक(ग्राभेल/खण्ड क्तस्िि सडक) 

  हमु्ला ्पप्लाङ –ह्याप्स्या–फुिा–पङ्खा सडक(ग्राभेल / खण्ड क्तस्िि  सडक) (बहवुषीय) 

  हमु्ला सकेगाड–बिाइ–र्छ्यागी–क्तिउसी सडक(ग्राभेल / खण्ड क्तस्िि  सडक) 

  हमु्ला याङ्ि–ुलाली–गोप्का–भबु्र्या–िादेउ सडक(ग्राभेल / खण्ड क्तस्िि सडक) 

  हमु्ला खगालगाउुँ–स्याुँडा–याङ् ग ुसडक (ग्राभेल/खण्ड क्तस्िि सडक) 
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7. जाजिकोट 
१) जाजिकोट जनिा सडक 

  जाजिकोट किाली गरुुसे धििपोखिा सडक(सडक पलु) 

  जाजिकोट जाजिकोट कुशे िाल्ना ब्याउली जमु्ला सडक,कुशे (सडक पलु) 

  जाजिकोट सईलेख साुँग ुिाविगाउ ध्यागााउुँ  सडक,नलगाड, कुशे (सडक पलु) 

  जाजिकोट िोकाा स्यापी मसस्ने नेपा हदैु किाली सडक,क्तशवालय(सडक पलु) 

२) जाजिकोट एक प्रदेश एक मनवाािन क्षते्र सडक कायाक्रि 

  जाजिकोट पािीहाल्ना िििुािे िौलाया िझकोट जमु्ला सडक  योजना (सडक  पलु) 

3) जाजिकोट बहवुषीय आयोजनाहरू 

  जाजिकोट 
कामलिाटी-खाल्िौि-ने्टलेक सडक खण्डको सक्ला खािी बयाले  मलम्सा सडक 

(सडक पलु) 

  जाजिकोट 
छेडा िालह सनाखोला िांदे जमु्ला सडक, जमुनिादे  (सनाखोला िांदे   

जमु्ला सडक खण्डको ३० ्क.मि ) (सडक पलु) 

8. सल्यान 
 1) सल्यान जनिा सडक 

  सल्यान आिखोली िैदपोखिी पाखापानी स्वािा जैिपानी (सडक पलु) 

  सल्यान स्वीकोट नेटा बजाि गदुासे क्तिनाली सडक (सडक पलु) 

  सल्यान लाक्तन्ि लेखपोखिा दहखोला झ्याि दिािौि िोखला सडक (सडक पलु) 

2) सल्यान सिपिुक/्वशेष/अनदुानका आयोजनाहरू 

  सल्यान शािदा खोला पलु 

  सल्यान िाििािे िौिजहािी सडक योजना 

  सल्यान 
प्रदेश िाजधानी सखेुिदेक्तख कामलिाटी िािपिु िािबजाि लहुाि जोड्ने सडक सल्यान 
खलङ्गा ि रुकुि िमुसकोट सल्यान खलङ्गा  कालीिाटी िइुयावािी सडक (सडक पलु) 

3) सल्यान बहवुषीय आयोजनाहरू 

  सल्यान मत्रवेर्ी, लहुाि काभ्रा कालीिाटी सडक (सडक पलु) 

  सल्यान ढोििौि, छापडाडा, गैिीकटेिी, िैदपुोखिी सल्लीवजाि सडक (सडक  पलु) 

  सल्यान बालवुा संग्रही कु्पण्डे खलङ्गा सडक (सडक पलु) 

 
सल्यान बागिौि-पामिहाल्ना जिाि खोला िोटेिेवल पलु  

4) सखेुि एक प्रदेश-एक मनवाािन क्षते्र सडक कायाक्रि 

  सल्यान िइुयावािी स्वािीवास िेपाङ्ग सडक 

  सल्यान ढोििौि िसुािे हुुँदै वडा नम्बि १४ जोड्ने सडक 



374 

क्र.सं. क्तजल्ला आयोजनाको नाि 

9. रूकुि पक्तम िि 
१) रुकुि पम िि जनिा सडक 

  रुकुि पक्तम िि क्तिसापानी –िाडी- नदवुा –िसुीकोट सडक (बहवुषीय)(ग्राभेल / खण्ड क्तस्िि सडक) 

  रुकुि पक्तम िि झलुनेटा लाइिा दह िाग्ने मसिििा किल बािधानी पेददखेि दोपाइ  सडक (सडक पलु) 

  रुकुि पक्तम िि झलु्नेटा नवुाकोट अिाा पेदद गिाईला सल्लीिौि िापागाि सडक (सडक पलु) 

२) रुकुि  एक प्रदेश एक मनवाािन क्षते्र सडक कायाक्रि 

  रुकुि पक्तम िि झलु्नेटा, नवुाकोट,  अिाा, पेदी गिाइला, सल्लीिौि, िापागाि  सडक(सडक पलु) 

  रुकुि पक्तम िि झलुखेि ्हलखिीबाुँग सडक मनिाार् (सडक पलु) 

3) रुकुि पक्तम िि बहवुषीय आयोजनाहरू 

  रुकुि पक्तम िि क्तिसापानी –िाडी- नदवुा –िमुसकोट सडक (बहवुषीय)(ग्राभेल / खण्ड क्तस्िि सडक) 

 
रुकुि  देवस्िल-कैनडाुँडा िौिजहािी सडक  

4) रुकुि पक्तम िि सिपिुक/्वशेष/अनदुानका आयोजनाहरू 

  रुकुि पक्तम िि 
प्रदेश िाजधानी सखेुिबाट सल्लीबाजि िौिजहािी रुकुि िमुसकोट जोड्ने सडक 
(कालोपते्र सडक) 

10. डोल्पा 
 1) डोल्पा जनिा सडक 

  डोल्पा रूपगाड िािापानी हगुाउुँ िाझगाउुँ सडक (नयाुँ ियाक खोल्ने सडक) 

  डोल्पा मसिेनबाट कुिाल हुुँदै सालदाग सडक (नयाुँ ियाक खोल्ने सडक) 

  डोल्पा जगदलुा गा.पा काइगाउुँदेक्तख िटुकेिलुा सिीसम्ि सडक (सडक  पलु) 

  डोल्पा क्याटु साल्दाङ- धो सडक योजना  
2) डोल्पा एक प्रदेश –एक मनवाािन क्षते्र सडक कायाक्रि 

  डोल्पा ि ुुँ गाड मलकु िोिाखोि सडक योजना  
  डोल्पा धो िाक्सीदेक्तख िापा हुुँदै साल्दाङ जोड्ने सडक योजना  
3) डोल्पा बहवुषीय आयोजनाहरू 

  डोल्पा मत्रवेर्ी,नकुा  सिी,भाललेुक,जमु्ला सडक(सडक पलु) 

  डोल्पा दनैु सिस्विी िक्तन्दिदेक्तख मिप्ला गाउुँ हुुँदै ििगाउुँ– काुँडािाली सम्ि (सडक पलु) 

4) डोल्पा सडक पहुुँि नभएका स्िानीय िहको केन्र जोड्न ेसडक 

  डोल्पा 
छाकाा िाङसोङ जोड्ने सडक (लामछक्याप-कागकोट झािगाउुँ- िसु्िाङ सडक  

(ग्राभेल / खण्ड क्तस्िि सडक) 

  डोल्पा धो-छोिेगाउुँ-साल्दाङ सडक (ग्राभेल / खण्ड क्तस्िि सडक) 

  डोल्पा 
दनैु बजाि, जगिदेक्तख व्याुँसगाड नाम्दो सडक (काइके गा.पा.जोड्ने सडक)(ग्राभेल / खण्ड 

क्तस्िि सडक) 

स्रोि: भौमिक पवूााधाि ्वकास िन्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, 2077 
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अनसूुिी-14 
जल्वद्यिु आयोजनाहिको सूिी  

क्र. 
सं. 

आयोजना केमभ/िेगावाट कायाक्षते्र 
अनिुामनि 

लागि 

1 भेिी-१ जल्वद्यिु आयोजना गोिािकोट रुकुि ४४० िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

2 भेिी-२ जल्वद्यिु आयोजना खगेनकोट जाजिकोट २५६ िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

३ भेिी-३ जल्वद्यिु आयोजना जाजिकोट ४८० िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

४ भेिी-४ जल्वद्य ुआयोजना रुकुि, जाजिकोट, सल्यान 
ि सखेुि  

३०० िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

५ भेिी नदी-वी जल्वद्यिु आयोजना लावाङ, डोल्पा १२५ िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

६ िामिल्लो भेिी जल्वद्यिु आयोजना कामलका डोल्पा २८१ िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

७ हमु्ला कर्ााली-१ जल्वद्यिु आयोजना सकेगाड ि 
िंखेली हमु्ला 

२३५ िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

८ हमु्ला कर्ााली जल्वद्यिु आयोजना कासकाडे हमु्ला ९१६ िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

९ िगु ुकर्ााली जल्वद्यिु आयोजना िगु ु १९०२ िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

१० िामिल्लो िगु ुकर्ााली जल्वद्यिु आयोजना िोवा िगु ु ३०६ िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

११ भाभ ुाङ जल्वद्यिु आयोजना छाकाा िाङ्सोङ डोल्पा ५०० िेगावाट सङ् िीय सिकाि ५६ अवा 
१२ हमु्ला कर्ााली जल्वद्यिु आयोजना सल्ली हमु्ला ६३ िेगावाट सङ् िीय सिकाि १७ अवा 
१३ मिला-१ जल्वद्यिु आयोजना कामलकोट ४४० िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

१४ मिला-२ जल्वद्यिु आयोजना कामलकोट  ४२० िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

१५ बबुााङग खोला जल्वद्यिु आयोजना डोल्पा ५१० िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

१६ कर्ााली स्टोिेज-१ जल्वद्यिु आयोजना कामलकोट १८४ िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

१७ लोिी कर्ाानी जल्वद्यिु आयोजना जमु्ला ४९.५०० िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

१८ डाुँडागाउुँ खलङगा भेिी जल्वद्यिु आयोजना जािकोट १२८ िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

१९ िेिा-१ जल्वद्यिु आयोजना साल्ि सखेुि १४८ िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

२० िगु ुकर्ााली जल्वद्यिु आयोजना िगु ु १६० िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

२१ िामिल्लो लोिी कर्ााली जल्वद्यिु आयोजना मििी 
हमु्ला 

२२ िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

२२ िामिल्लो कर्ााली-२ जल्वद्यिु आयोजना कामलकोट ६० िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

२३ िध्य कर्ााली जल्वद्यिु आयोजना दैलेख ३० िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

२४ स्याप ुा दह- साना भेिी नदी जल्वद्यिु आयोजना रुकुि ३० िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 
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क्र. 
सं. 

आयोजना केमभ/िेगावाट कायाक्षते्र 
अनिुामनि 

लागि 

२५ नाम्लाङ जल्वद्यिु आयोजना िगु ु ३०३ िेगावाट सङ् िीय सिकाि – 

२६ दािा नदी जल्वद्यिु आयोजना िङखेली हमु्ला १० िेगावाट प्रदेश सिकाि २ अवा 
२७ िल्लो लोहोिे खोला जल्वद्यिु आयोजना 

खड्कावाडा दैलेख 

२० िेगावाट प्रदेश सिकाि ५ अवा 

२८ भेिी खोला जल्वद्यिु आयोजना िाम्िी जमु्ला ५ िेगावाट प्रदेश सिकाि १.२५ अवा 
२९ ्हिा जल्वद्यिु आयोजना क्तशजा जमु्ला १० िेगावाट प्रदेश सिकाि ३ अवा 
३० जवा खोला जल्वद्यिु आयोजना जमु्ला १७.५५० िेगावाट प्रदेश सिकाि ५ अवा 
३१ कवाडी खोला जल्वद्यिु आयोजना हमु्ला २० िेगावाट प्रदेश सिकाि ५ अवा 
३२ िाक्सधुाट जल्वद्यिु आयोजना जाजिकोट १० िेगावाट प्रदेश सिकाि २ अवा 
३३ रुकुि गाड जल्वद्यिु आयोजना रुकुि ५ िेगावाट प्रदेश सिकाि १ अवा 
३४ रुरु बन्ि-ु१ जल्वद्यिु आयोजना कामलकोट १६ िेगावाट प्रदेश सिकाि ४ अवा 
३५ रुरु बन्ि-ु२ जल्वद्यिु आयोजना कामलकोट १२ िेगावाट प्रदेश सिकाि ३ अवा 
३६ कवाडी खोला -१ जल्वद्यिु आयोजना हमु्ला १५ िेगावाट प्रदेश सिकाि ४ अवा 
३७ िािगाड जल्वद्यिु आयोजना दैलेख ५ िेगावाट प्रदेश सिकाि १ अवा 
३८ पदि खोला जल्वद्यिु आयोजना दैलेख* ४.८ िेगावाट स्िानीय िह १.२५ अवा 
३९ गठुीिौि बामलका खोला जल्वद्यिु आयोजना जमु्ला ३ िेगावाट स्िानीय िह ३ अवा 
४० िामिल्लो लोहोिे जल्वद्यिु आयोजना िोली दैलेख* ४ िेगावाट स्िानीय िह १ अवा 
४१ लोहोिे खोला जल्वद्यिु आयोजना दैलेख ४.२ िेगावाट स्िानीय िह १ अवा 
४२ पिाजलुी खोला जल्वद्यिु आयोजना दैलेख ४.२०० िेगावाट स्िानीय िह १ अवा 
४३ कट्टी खोला जल्वद्यिु आयोजना दैलेख २.९७८ िेगावाट स्िानीय िह ७५ किोड 

४४ पिाजलुी खोला-१ जल्वद्यिु आयोजना दैलेख २.१५ िेगावाट स्िानीय िह ५० किोड 

४५ न्याउिीगाड जल्वद्यिु आयोजना जमु्ला ४ िेगावाट स्िानीय िह १ अवा 
४६ िामिल्लो कट्टी खोला जल्वद्यिु आयोजना रुि दैलेख १.६४८ िेगावाट स्िानीय िह – 

४७ िामिल्लो क्तिङगाड जल्वद्यिु आयोजना सखेुि ३.२०० िेगावाट स्िानीय िह ७५ किोड 

४८ क्तिङगाड खोला जल्वद्यिु आयोजना सखेुि ४.८०० िेगावाट स्िानीय िह १.२५ अवा 
स्रोि: ्वद्यिु ्वकास ्वभाग, 2076 

* सम्पन् न भएका आयोजना 
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अनसूुिी-१5 

कर्ााली प्रदेशिा सूिना सञ् िाि टाविको सङ्ख्या 
क्र.सं. क्तजल्ला NDCL Ncell NSTPL UTL 

१ दैलेख १५ २२ ४  

२ डोल्पा ११ १ १३  

३ हमु्ला ११ १ ५  

४ जाजिकोट ६ ६ २  

५ जमु्ला ११ १ ६  

६ कामलकोट ९ १ ३  

७ िगु ु १२ १ ३  

८ पक्तिि रुकुि ११ ९ ६  

९ सल्यान २१ २८ ६  

१० सखेुि ५० ४७ ९ १ 
 जम्िा १५७ ११७ ५७ १ 

स्रोि: नेपाल दूिसञ् िाि प्रामधकिर्¸२०७७ 
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अनसूुिी-16 

प्रिि पञ् िवषीय योजना िजुािा गदाा अपनाइएको प्र्क्रया 

१. नेपालको सं्वधान, २०७२ जािी भएपमछ संिीय सिकािबाट पन्रौ योजनासुँग िादाम्यिा 
मिलाउुँदै कर्ााली प्रदेशको दीिाकालीन सोि स्हि प्रिि पञ्चवषीय योजना िजुािा गरिएको  
छ । योजना िजुािा गदाा सं्वधानिा व्यवस्िा भएका िौमलक हक एवं िाज्यका मनदेशक 
मसद्धान्ि ििा नीमि, ददगो ्वकास लक्ष्य, प्रदेश सिकािको प्रािमिकिा ििा प्रमिवद्धिा ि 
संिीय सासन प्रर्ालीलाई आधािको रूपिा मलइएको छ । 

२. प्रदेश रुपान्ििर्कािी आयोजनाको प्रस्िाव, प्रदेश िहत्त्वको आयोजना ि स्िानीय प्हिानका 
आयोजना ििा प्रिखु कायाक्रि योजना अवमधिा सम्पन्न गने गिी स्रोि ि साधनको व्यवस्िा 
स्हि कायाान्वयन¸ अनगुिन ििा िूल्या्कमनिा जोड ददइएको छ । सिदृ्ध कर्ााली¸ सखुािी 
कर्ाालीबासीको दीिाकालीन सोि हामसल गना सिृ् द्धका ५ ि सखुािीका ७ वटा गिी १२ 
वटा प्रदेश लक्ष्य ि ६ वटा प्रदेश िर्नीमि िय गरिएको छ । यसैगिी ७ वटा प्रािमिकिा 
क्षेत्र ि १० वटा कर्ााली सिृ् द्धको सम्वाहक प्हिान गरिएको छ । 

३. कार्ााली सोि २१०० ियाि गरिएको छ । यो प्रिि पञ्चवषीय योजनाले क्तशक्षा¸ स्वास््य¸ 
उत्पादन ि िोजगाििा जोड ददई पूवााधाि मनिाार्बाट सिृ् द्ध ि सखुको मसजाना हनुे प्रके्षपर् 
गरिएको छ । यसैगिी उि सोि हामसल गना एक दसक ्वकासिा िीव्रिा ि सिृ् द्धिा 
अग्रिा ल्याउनिा केक्तन्रि हनुेछ । एवंरििले अको दशक सिृ् द्ध ि ददगोपनाका लामग 
िागादशान गने गिी योजना िजुािा गरिएको छ । 

४.  कर्ााली सोि २१०० स्हि प्रिि पञ्चवषीय योजनाको िलु दस्िावेज ियािीपूवा यसको 
अवधािर्ा पत्र ियाि गिी प्रदेश िन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृि गरिएको मियो । सो अवधािर्ा 
पत्रको आधाििा १० वटै क्तजल्लािा पगुी सबै स्िानीय िहबाट सझुाव मलन ेकाया भयो । 
्वषयगि िन्त्रालय ििा स्िानीय िहसुँगको सहभामगिािा आधाि पत्रको प्रािक्तम्भक िस्यौदा 
ियाि गरिएको मियो । 

५.  यस योजनालाई सहभामगिात्िक ढंगबाट िजुािा गना संि, प्रदेश ि स्िानीय िहका 
जनप्रमिमनमध ििा पदामधकािी, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, कर्ााली ्वज्ञ सिूह ि मनजी, सहकािी 
ििा सािदुा्यक के्षत्रका प्रमिमनमधसुँग अन्ि्क्रा या गिी िाय सझुाव प्राि भएको मियो । सािै, 
प्रिखु िाजनैमिक दलका प्रमिमनमध, ्वमभन् न क्षेत्रका प्राक्तज्ञक ििा ्वषय ्वज्ञ, प्रदेश सिकािका 
िन्त्रालयहरू ि मनकायका पदामधकािी, प्रदेश सिकािका पदामधकािी, स्िानीय िहका प्रिखु 
ििा उपप्रिखु, ्वकास साझेदाि ि प्रबदु्ध व्यक्ति, ि्हला, दमलि, जनजामि, िकु्तस्लि ििा 
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अपाङ्गिा भएका व्यक्तिका प्रमिमनमध गिी करिब िीन हजाि 6५२ जना सिोकािवालासुँग 
छलफल ि अन्िि्क्रया सम्पन्न भएको मियो । यसैगिी योजनालाई बढीभन्दा बढी 
सहभामगिािूलक बनाउन ि नागरिकको अपनत्व बढाउन आयोगको वेबसाइट ििा इिेल 
िाफा ि  आधाि-पत्रको िस्यौदा उपि सझुाव स्कमलन गरिएको मियो । 

६.  िा्ष्ट्रय जीवनिा िहत्त्वपूर्ा योगदान ददएका कर्ााली प्रदेशका लब्ध प्रमि्ष्ठि िहानभुावहरूलाई 
सिावेश गिी प्रदेश ्वकास परिषदको गठन भएको छ । ्वमभन् न ििर्िा भएका 
छलफलबाट प्राि सझुाव सिावेश गिी ियाि गरिएको आधाि-पत्रको िस्यौदा स्वीकृमिका 
लामग प्रदेश ्वकास परिषदिा प्रस्ििु गरिएको मियो । परिषदको २०७६ िाि १० गिे 
सखेुििा सम्पन्न बैठकले आधाि-पत्रको  िस्यौदािा व्यापक अन्ि्क्रा यात्िक छलफल गिी 
सझुाव स्हि अक्तन्िि रूप ददन मनदेशन ददएको मियो । सो बैठकबाट प्राि सझुाव ििा 
मनदेशन सिावेश गिी परििाजान भएको आधाि-पत्र २०७६ फागनु २३ गिे िक्तन्त्रपरिषदबाट 
क्तस्वकृि भई २०७६ फागनुिा प्रकाशन गरिएको मियो । 

७.   ्वमभन् न ििर्िा भएको छलफलका आधाििा ियाि पारिएको योजनाको आधाि-पत्रलाई 
्वस्ििृ योजना दस्िावेजको रूपिा ियाि गना ्वषय क्षेत्रगि िन्त्रालय ििा मनकायहरूबाट 
रुपान्ििर्कािी आयोजना, प्रदेश िहत्त्वका आयोजना, प्रिखु कायाक्रिको ्वविर् ििा वा्षाक 
लक्ष्य स्हिको नमिजा खाका िाग गरिएको मियो । सो बिोक्तजि योजनािा मनधाारिि  
सि्ष्टगि ििा ्वषय क्षेत्रगि लक्ष्य हामसल गनाका लामग रुपान्ििर्कािी आयोजना, प्रदेश 
िहत्त्वका आयोजना, स्िानीय प्हिानका आयोजना ि सावाजमनक-मनजी साझेदािीका प्रिखु 
आयोजना िय गरिएका छन ्। सािै, १२ वटा प्रदेश लक्ष्यलाई प्रिखु नमिजा के्षत्रका रूपिा 
अवलम्बन गिी सो अनरुूप प्रभाव, असि ििा प्रमिफल िहका सूिक ि वा्षाक परििार्ात्िक 
लक्ष्य िय गरिएको छ । उल्लेक्तखि सबै पक्षिा सकु्ष्ि ढङ्गले ्वम लेषर् गिी कर्ााली प्रदेश 
योजना आयोगको २०७७ पसु २३ गिे शकु्रवािका ददन बसेको पूर्ा बैठकले प्रिि 
पञ् िवषीय योजनालाइा पारिि गिी प्रदेश िक्तन्त्रपरिषद् िा स्वीकृमिका लामग आमिाक िामिला 
ििा योजना िन्त्रालय िाफा ि पठाउने मनर्ाय गिेको मियो । आमिाक िामिला ििा योजना 
िन्त्रालयले २०७७ िाि ५ गिे सोिवािका ददन िक्तन्त्रपरिषद्  िा पेश गिेको ि िक्तन्त्रपरिषद्ले 
िक्तन्त्रपरिषद् आमिाक, सािाक्तजक ििा पूवााधाि समिमििा छलफल गिी समिमिको मनर्ाय 
बिोक्तजि गने मनर्ाय गिेअनसुाि उि समिमिको २०७७ फागनु ५ गिे बधुवािका ददन 
बसेको बैठकबाट कर्ााली प्रदेश सिकािको प्रिि पञ् िवषीय योजना स्वीकृि भइा यो ्वस्ििृ 
दस्िावेज प्रकाशन गरिएको छ । 



s0ff{nL k|b]z ;/sf/

s0ff{nL k|b]z of]hgf cfof]us0ff{nL k|b]z of]hgf cfof]u
jL/]Gb|gu/, ;'v{]t

g]kfn




