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१. ऩषृ्ठबङू्झभ 
१.१ ङ्छदगो आङ्झथिक वङृ्जि य गङ्चयफी न्मूनीकयणको भङ्टख्म आधाय नै उत्ऩादनशीर योजगायी यहेको 

तथ्मराई ङ्जवश्वको वतिभान प्रवङृ्ञिका रुऩभा स्वीकाय गनि थाङ्झरएको छ।साभान्मतमा, 
उत्ऩादनशीर योजगायीरे भाङ्झनसको आम-आजिन ऺभताराई फढाउॉछ य फेयोजगायी तथा न्मून 
योजगायराई कभ गदिछ, जसरे अन्तत् गङ्चयफी न्मूनीकयणभा मोगदान गङ्चययहेको हङ्टन्छ ।मी 
प्रवङृ्ञिका अरावा के ऩङ्झन देङ्ञिएको छ बने आङ्झथिक वङृ्जि-योजगायी-गङ्चयफीफीचको अन्तय-
सम्फन्धभा आङ्झथिक वङृ्जिका साथै योजगायको ऩङ्चयणाभ तथा गङ्टणस्तयका ढाॉचाहरु योजगायीका 
उऩरब्धीराई प्रबाङ्जवत तङ्टल्माउन भहत्वऩूणि हङ्टन्छन।् 

१.२ मसैको प्रङ्झतङ्जिमास्वरुऩ, ङ्जवश्वबयका नीङ्झत ङ्झनभािताहरुरे आ-आफ्ना प्रभङ्टि नीङ्झतगत ङ्जवषमवस्तङ्ट 
तथा ङ्जवकास यणनीङ्झतका रुऩभा सफैका राङ्झग ऩूणि य उत्ऩादनशीर योजगायीराई अङ्ञि सायेका 
छन।् िासगयी, योजगायीसॊग अन्तय-सम्फङ्ञन्धत प्रवङृ्ञिराई सम्फोधन गनि ङ्जवस्ततृ नीङ्झत 
सॊयचना ङ्झनभािण गनेतपि  भङ्टरङ्टकहरुको अग्रसयता फढेको देङ्ञिन्छ जसराई याङ्जष्डम योजगाय 
नीङ्झतका रुऩभा ङ्ञचङ्झनन्छ।मसफाहेक ङ्जवकास मोजना, ऺेत्रगत नीङ्झतहरु य कामििभहरुको 
भहत्वऩूणि उद्देश्मका रुऩभा योजगायीराई सभेत सभेट्न थाङ्झरएको छ । 

  

२. ङ्जवगतका प्रमासहरु 
२.१ गङ्चयफी ङ्झनवायण य सभावेशीता प्रफििन गनि सवािङ्झधक प्रबावकायी सॊमन्त्रका रुऩभा योजगायीको 

भहत्व यहेको कङ्ट याराई स्वीकाय गयी नेऩार सयकायरे योजगाय-सम्ऩन् न (job-enrich) य 
सभावेशी आङ्झथिक वङृ्जिराई प्रफििन गने सम्फन्धी प्रमत् नभा ध्मान केन्रीत गङ्चययहेको 
छ।ङ्जवङ्झबन् न मोजनाहरुरे योजगायीको भहत्वभाथी जोड ङ्छददैं सभावेशी, उत्ऩादनशीर तथा 
रङ्ञऺत कामििभको ङ्जवस्ताय भापि त ् भमािङ्छदत योजगायी वङृ्जि गयी असभानता य गङ्चयफी 
न्मूनीकयण गने उद्देश्म यािेको ऩाईन्छ।  

२.२ याङ्जष्डम श्रभ नीङ्झत, २०५६ को तजङ्टिभा गङ्चयएऩङ्झछ मसभा व्माऩक सङ्टधाय गयी योजगाय 
नीङ्झत,२०६२ ल्माईमो,जसरे तत्कारीन योजगायको ङ्जवस्ततृ प्रकृङ्झतराई सभेटेको ङ्झथमो।आम-
आजिनभङ्टिी योजगाय ङ्झसजिना गयी गङ्चयफी ङ्झनवायणको रक्ष्म हाङ्झसर गनि उक्त नीङ्झत जायी 
गङ्चयएको ङ्झथमो । 

२.३ नेऩारको अन्तङ्चयभ सॊङ्जवधान, २०६३ रे योजगायीराई भौङ्झरक हकको रुऩभा व्मवस्था गयेको 
छ। साथै श्रभ तथा योजगाय नीङ्झत, २०६२ का अङ्झतङ्चयक्त नेऩार सयकायरे धेयैवटा ऺेत्रगत 
नीङ्झतहरु तजङ्टिभा गङ्चयसकेको छ, जसभा योजगायीराई भहत्वका साथ सभेङ्जटएको छ।मस 
सम्फन्धी प्रभङ्टि नीङ्झतहरुभा औद्योङ्झगक नीङ्झत, याङ्जष्डम कृङ्जष नीङ्झत, याङ्जष्डम मङ्टवा नीङ्झत एवॊ 
प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मावसाङ्जमक ङ्ञशऺा य ताङ्झरभ नीङ्झतहरु यहेका छन ्। 
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३. वतिभान ङ्ञस्थङ्झत 
३.१ गत दशकभा नेऩारको अथितन्त्र औसतभा ४.१ प्रङ्झतशत१रे भात्र वङृ्जि बएको 

ङ्झथमो।उत्ऩादनशीर योजगायी ङ्झसजिना गनिका राङ्झग मो वङृ्जि ऩमािप् त ङ्झथएन।साभान्मतमा 
आङ्झथिक वङृ्जिका प्रभङ्टि स्रोतहरुभा सेवा कृङ्जष ऺेत्र नै ङ्झथए।औद्योङ्झगक ऺेत्ररे अऩेऺा गयेबन्दा 
कभ उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर गयेको ङ्झथमो।  

३.२ ङ्जवप्रषेणको फढ्दो आप्रवाह (कूर गाहिस्थ्म उत्ऩादनको २9 प्रङ्झतशत ङ्जहस्सा) को ऩषृ्ठबङू्झभ 
केराउॉदा नेऩारको आङ्झथिक वङृ्जिराई ियामसी उऩबोगरे प्रबाङ्जवत तङ्टल्माएको देङ्ञिन्छ य 
मसरे ङ्झनमाितको न्मून वङृ्जिदयको नकायात्भक असयराई सन्तङ्टरनभा ल्माउन प्रभङ्टि बङू्झभका 
िेरेको छ।ङ्ञस्थय ऩूॉजी ङ्झनभािण ङ्झनकै कभजोय स्तयभा यहेको य वङृ्जिका आधायभा मो केवर 
६ प्रङ्झतशत यहेको छ।साविजङ्झनक ऺेत्रको ङ्ञस्थय ऩूॉजी ङ्झनभािण अत्मन्तै न्मून छ।याजनीङ्झतक 
सॊिभण, च ङ्टनौतीऩूणि ङ्झनमभन य कानङ्टनी सॊयचनाका साथै ङ्जविीम ऺेत्रको जोङ्ञिभ,िासगयी 
देशङ्झबत्रका फैंङ्जकङ ऺेत्रभा उत्ऩन् न कभजोयीका कायण ऩङ्झन ऩूवािधाय ऺेत्रअन्तगितको ङ्झनजी 
रगानीभा फाधा ऩङ्टगेको छ ।  

३.३ ङ्झफ.सॊ. २०६९ भा कृङ्जष ऺेत्रको मोगदान कूर गाहिस्थ उत्ऩादनको कङ्चयफ ३४.४ प्रङ्झतशत 
यहने अनङ्टभान गङ्चयएको ङ्झथमो, जफकी उद्योग य सेवा ऺेत्रको ङ्जहस्सा िभश् १४.४ य ५३.२ 
प्रङ्झतशत यहेको ङ्झथमो । तथाङ्जऩ, भङ्टरङ्टकको अथितन्त्रभा कृङ्जष ऺेत्रको ङ्जहस्सा िट्दोिभभा 
यहेको बए ऩङ्झन मही ऺेत्ररे कूर श्रभशङ्ञक्तको कङ्चयफ ७४ प्रङ्झतशत२राई योजगाय प्रदान 
गङ्चययहेको छ, तय मसरे श्रभ उत्ऩादकत्वको कभजोय अवस्थाराई नै प्रङ्झतङ्जवङ्ञम्फत गदिछ ।  

३.४ आङ्झथिक वषि २०६९/७० भा कङ्ट र जनसॊख्माको २३.८ प्रङ्झतशत नेऩारी गङ्चयफीको येिाभङ्टङ्झन 
यहेका छन ्(रु. १९,२६१ प्रङ्झत व्मङ्ञक्त प्रङ्झत वषि, जङ्टन आङ्झथिक वषि २०५२/५३ भा यहेको 
४१.८ प्रङ्झतशतफाट िटेको हो)।असभानताको स्तयभा ऩङ्झन कभी आएको छ् नेऩारको िचि-
आधाङ्चयत ङ्ञस्थय गङ्टणक अथाित ङ्झगनी कोङ्जपङ्झसएन्ट (Gini Coefficient) सङ्टधाय बई 
२०६०/६१ फाट २०६७/६८ को फीचभा ४१ फाट ३५ भा झयेको छ३। 

३.५ गङ्चयफीको स्तय य भाङ्झथदेङ्ञि तरसम्भ पैङ्झरएको ङ्जवबेद (Vertical discrimination)भा ङ्जवस्तायै 
कभी आए ऩङ्झन सभान तहभा हङ्टने ङ्जवबेद (Horizontal discrimination) अझै कामभ 
छ।िासगयी, बौगोङ्झरक ऺेत्र, साभाङ्ञजक सभूह य भङ्जहराभा गङ्चयफी य भानव ङ्जवकास 
सूचकभा असभानता य ङ्जवबेदहरु कामभै छन।्ङ्जवङ्झबन् न जाङ्झत य जातीम सभूहहरुफीचको 
ङ्झबन् नता बौगोङ्झरक ऺेत्रको ङ्जवषमबन्दा फढी भात्राभा भङ्टिङ्चयत बइयहेको छ।मसथि,मसरे कङ्ट नै 
िास इराका वा ऺेत्रङ्झबत्र ऩङ्झन ङ्जवशेष साभाङ्ञजक सभूहराई रङ्ञऺत गनङ्टि आवश्मक छ। 

 
१अथि भन्त्रारम, आङ्झथिक सबेऺण २०७0/७१, ऩषृ्ठ xxx, काठभाणड्ौँ ।  
२ केन्रीम तथ्माङ्क ङ्जवबाग, नेऩार श्रभशङ्ञक्त सबेऺण २०६५ सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन, काठभाण्डौ सीफीएस/मङ्टएनडीऩी/आईएरओ । 
३ केन्रीम तथ्माङ्क ङ्जवबाग, नेऩार जीवनस्तय सबेऺण २०६७/२०६८, तथ्माङ्क प्रङ्झतवेदन, सॊस्कयण १ य २ ।  
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३.६मी सभष्टीगत आङ्झथिक तथा ङ्जवकास च ङ्टनौतीहरुका सन्दबिभा नेऩाररे फेयोजगायीसॉग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवङ्जवध ङ्जकङ्झसभका च ङ्टनौतीहरुको साभना गनङ्टि ऩङ्चययहेको छ्जस्तै्श्रभ आऩूङ्झतिभा फङ्झरमो 
दफाफ,अनौऩचाङ्चयक योजगायको प्रब ङ्टत्व,सॊयचनागत रुऩान्तयण य उत्ऩादनशीर योजगायी 
ङ्झसजिनाको कभी, अऩमािप् त सीऩ य शैङ्ञऺक उऩरङ्ञब्ध तथा श्रभ फजायभा ऺेत्रीम, साभाङ्ञजक य 
रैंङ्झगक बेदबाव आङ्छद ।  

३.७ ङ्झफ.सॊ. २०६८ को याङ्जष्डम जनगणनाको आङ्कडा अनङ्टसाय नेऩारको कूर जनसॊख्मा कङ्चयफ २ 
कयोड ६५ राि छ, य ङ्झरङ्गीम अनङ्टऩात (प्रङ्झत १०० भङ्जहराभा ऩङ्टरुषको सॊख्मा) ङ्झफ.सॊ. 
२०५८ को ९९.८ फाट २०६८ भा ९४.२ भा झयेको छ । नेऩारभा मङ्टवा जनसॊख्माको 
फाहङ्टल्मता यहेको छ् ३५ वषिबन्दा कभ उभेयका भाङ्झनसको जनसॊख्मा कूर जनसॊख्माको 
झण्डै ७० प्रङ्झतशत छ । तथाङ्जऩ, भङ्टख्म च ङ्टनौती नै मो जनसाॊङ्ञख्मक उऩङ्ञस्थङ्झतफाट कसयी 
राब ङ्झरन सङ्जकन्छ बङे्ङ हो । याङ्जष्डम मङ्टवा नीङ्झत, २०६६ रे नेऩारभा मङ्टवाराई १६ देङ्ञि 
४० वषि फीचको उभेयका व्मङ्ञक्त बनी ऩङ्चयबाङ्जषत गयेको छ४ । मो ऩङ्चयबाषारे कूर 
जनसॊख्माभा मङ्टवाको ङ्जहस्सा झण्डै ४० प्रङ्झतशत यहेको देिाउॉछ ।  

३.८ जनसॊख्मा वङृ्जि अङ्ञिल्रो दशक (२०४८-२०५८) भा यहेको प्रङ्झतवषि २.२५ प्रङ्झतशतफाट 
िट्दै गएय प्रङ्झतवषि १.३५ प्रङ्झतशत बए ऩङ्झन नेऩारको श्रभशङ्ञक्त फङ्झरमो ढङ्गफाट ङ्झनयन्तय 
वङृ्जि बइयहेको छ । देशको कूर श्रभशङ्ञक्त ङ्झफ.सॊ. २०५८ भा १ कयोड १८ राि ४० 
हजाय यहेकाभा २०६८ भा मो १ कयोड ५९ राि १० हजाय ऩङ्टगेको छ । मसफाट 
श्रभशङ्ञक्तको वाङ्जषकि  वङृ्जिदय २.४ प्रङ्झतशत यहेको देङ्ञिन्छ । श्रभशङ्ञक्तको फनावटभा ऩङ्झन 
ङ्झनकै ऩङ्चयवतिन बएको छ् श्रभ फजायभा अङ्जहरे भङ्जहराको ङ्जहस्सा ठूरै छ य सहयी ऺेत्रभा 
फसोफास गने जनसॊख्माको प्रङ्झतशत फढेको छ । मसफाट सहयी ऺेत्रभा योजगायका ङ्झनङ्ञम्त 
ठूरै दफाफ ङ्झसजिना बइयहेको छ ।  

३.९ नेऩार श्रभशङ्ञक्त सवेऺण, २०६५ का अनङ्टसाय योजगायीभा यहेको १५ वषिबन्दा भाङ्झथको 
जनसॊख्मा १ कयोड १७ राि ८० हजाय छ जसरे नेऩार श्रभशङ्ञक्त सवेऺण २०५५ फाट 
योजगाय ङ्झसजिनाका दृङ्जष्टरे २.२ प्रङ्झतशतको वङृ्जि बएको देिाउॉछ।योजगायभा यहेकाको 
औसत अनङ्टऩात ८१.७ प्रङ्झतशत यहेको अनङ्टभान छ जहाॉ ऩङ्टरुष ८५.५ प्रङ्झतशत य भङ्जहरा 
७८.५ प्रङ्झतशत छन ्।   

३.१० नेऩारको श्रभ फजायभा भमािङ्छदत कामिको कभीको सही सङ्टचक फेयोजगायीको अवस्था होइन 
। ङ्जकनङ्जक फेयोजगाय दय ङ्झफ.सॊ. २०६५ भा २.१ प्रङ्झतशत भात्र यहेको ङ्झथमो, जसभा 
ऩङ्टरुषको फेयोजगाय दय २.२ प्रङ्झतशत य भङ्जहराको फेयोजगाय दय २.० प्रङ्झतशत ङ्झथमो5 ।  

 
 

४केन्रीम तथ्माङ्क ङ्जवबाग, याङ्जष्डम जनसॊख्मा तथा आवास गणना २०६८ प्रङ्झतवेदन, काठभाण्डौ, नेऩार सयकाय । 
५केन्रीम तथ्माङ्क ङ्जवबाग, नेऩार श्रभशङ्ञक्त सबेऺण २०६५ प्रङ्झतवेदन, काठभाण्डौ, सीफीएस/मङ्टएनडीऩी/आईएरओ । 
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िङ्टरा फेयोजगायीको सभस्मा बन्दा ऩङ्झन सभम-सम्फि न्मून योजगायी (६%) को सभस्मा, 
सीऩको फेभेर (Skill mismatch) य न्मून आजिन नै प्रभङ्टि सयोकायका ङ्जवषमहरु हङ्टन ्। 
मसरे श्रभ उऩमोगको न्मून स्तयराई प्रङ्झतङ्झफङ्ञम्फत गयेको छ । 

३.११ सहयी ऺेत्रहरुभा ग्राभीण ऺेत्रहरुको बन्दा ङ्झनकै न्मून (सहयभा ६७ प्रङ्झतशत य ग्राभीण 
ऺेत्रभा ८४ प्रङ्झतशत) श्रभशङ्ञक्त सहबाङ्झगता दय यहेको छ । ऩङ्टरुष (८०.९ प्रङ्झतशत) को 
श्रभशङ्ञक्त सहबाङ्झगता दय भङ्जहरा (७९.४) को बन्दा केही फढी छ । ऺेत्रीम ङ्झबन् नताका 
आधायभा श्रभशङ्ञक्त सहबाङ्झगता दय सहयी-काठभाण्डौँ उऩत्मका ऺेत्रभा ज्मादै न्मून (६१ 
प्रङ्झतशत) छ जहाॉ फेयोजगायी दय सिवाङ्झधक फढी छ (८ प्रङ्झतशत) । अकाितपि  श्रभशङ्ञक्त 
सहबाङ्झगता दय भध्म तथा सङ्टदूय ऩङ्ञश् चभको ग्राभीण तथा ऩहाडी ऺेत्रभा सवािङ्झधक फढी (९० 
प्रङ्झतशत) छ जफकी फेयोजगाय दय मी ऺेत्रभा सफैबन्दा कभ (एक प्रङ्झतशतबन्दा कभ) यहेको 
छ ।  

३.१२ योजगायीभा वङृ्जिका अरावा गङ्टणस्तयीम योजगायी ङ्झसजिनाका ङ्झनङ्ञम्त उत्ऩादकत्वमङ्टक्त वङृ्जि 
अत्मावश्मक हङ्टन्छ, ङ्जकनबने श्रभ उत्ऩादकत्व याम्रो बएभा त्मसरे याम्रो कामि अवस्था, फढी 
ज्मारा तथा भानव स्रोतभा फढी रगानी गनेतपि उन्भङ्टि गयाउॉछ ।  

३.१३ आभरुऩभा अनौऩचाङ्चयक ऺेत्र नेऩारको दीििस्थामी आङ्झथिक ङ्जवशेषता यङ्जहआएको 
छ।योजगाय ङ्झसजिना, उत्ऩादन य आम ङ्झसजिनाभा अनौऩचाङ्चयक ऺेत्ररे नै प्रब ङ्टत्व कामभ 
गङ्चययहेको छ।नेऩार श्रभशङ्ञक्त सवेऺण २०६५ का अनङ्टसाय, योजगायीभा यहेका ९६.२ 
प्रङ्झतशतभध्मे फहङ्टसॊख्मक नेऩारी काभदायहरु अनौऩचाङ्चयक ऺेत्रका योजगाय (सहयी ऺेत्रभा 
८८.६ प्रङ्झतशत य ग्राभीण ऺेत्रभा ९७.४ प्रङ्झतशत) भा आफि छन।्अनौऩचाङ्चयक ऺेत्रका 
योजगायहरु न्मून गङ्टणस्तयीम, अनङ्टत्ऩादनशीर य न्मून ऩाङ्चयश्रभीकफाट ग्रस्त छन ्।  

३.१४ ङ्ञशऺाको स्तय य योजगायीफीचको अन्तय-सम्फन्ध ङ्झनकै भहत्वऩूणि हङ्टन्छ।ङ्ञशऺा ऺेत्रको 
दृङ्जष्टकोण नै याङ्जष्डम य अन्तयािङ्जष्डम श्रभ फजायका आवश्मकता ऩूया गने सीऩ बएका प्रङ्झतस्ऩधॉ 
य उत्ऩादकत्व याम्रो बएका नागङ्चयक उत्ऩादन गनङ्टि हो । नेऩारभा, आधायबतू बौङ्झतक 
ऩूवािधायको कभी, अऩमािप् त ङ्ञशऺक य उिीणि हङ्टने दयभा साभङ्टदाङ्जमक य ङ्झनजी 
ङ्जवद्यारमहरुफीचको ङ्झबन् नताका कायण औऩचाङ्चयक ङ्ञशऺाभा सभस्मा िडा बएको छ।ङ्ञशऺाभा 
भङ्जहरा, दङ्झरत, अशक्त, ङ्जऩछङ्झडएको सभूह, आङ्छदवासी जनजाङ्झत य भधेसीको ऩहङ्टॉच नहङ्टन ङ्ट अको 
प्रभङ्टि च ङ्टनौती हो । 

 ३.१५ नेऩारभा शैङ्ञऺक उऩरङ्ञब्धका दृङ्जष्टरे ऩङ्झछल्रो सभमभा याम्र ैप्रगङ्झत बए ऩङ्झन कूर साऺयता 
दय (५ वषि य त्मोबन्दा भाङ्झथ) झण्डै ६० प्रङ्झतशत छ, य आव २०६०/६१ भा यहेको 
५०.६ प्रङ्झतशतको तङ्टरनाभा मो ङ्झनकै याम्रो सङ्टधाय हो (नेऩार जीवनस्तय सिवेऺण 
२०६७/०६८)।नेऩार श्रभशङ्ञक्त सबेऺण २०६५ रे ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाभा हार उऩङ्ञस्थत 
नयहेका तय कङ्ट नै न कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको शैङ्ञऺक तह ऩूया गयेकाहरुको आङ्कडा उऩरब्ध गयाएको 
छ ।झण्डै एक ङ्झतहाई मङ्टवा कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायको ङ्जवद्यारमभा कङ्जहल्मै बनाि बएका छैनन,् य 
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६० प्रङ्झतशतरे कऺा ५ वा त्मोबन्दा तल्रो तह उिीणि गयेका छन ्। भाध्मङ्झभक य उच्च 
तहको ङ्ञशऺा उिीणि गने मङ्टवाको अनङ्टऩात ज्मादै न्मून छ् १७.१ प्रङ्झतशत मङ्टवारे भात्र कऺा 
१० वा सोबन्दा भाङ्झथको शैङ्ञऺक मोग्मता हाङ्झसर गयेका छन।्'ङ्ञशङ्ञऺत मङ्टवा' भा यहेको न्मून 
मोग्मतारे 'ङ्ञशङ्ञऺत' बङ्झनएकाहरु ऩङ्झन धेयै गङ्टणा कभजोय तथा श्रभ फजायभा प्रवेश गनेिभभा 
अनङ्टबवहीन यहेको दृश्म प्रस्तङ्टत गदिछ ।  

३.१६ ङ्ञशऺाको स्तयसॉगै ङ्झनङ्ञस्िमता य फेयोजगायको दय फढ्दोिभभा यहेकारे ङ्ञशङ्ञऺत 
फेयोजगायको वतिभान ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत त्मङ्झत सकायात्भक यहेको छैन  ।   

३.१७ भङ्टरङ्टकको कूर जनसॊख्माभा आवश्मक ऩयेको योजगायको तङ्टरनाभा मङ्टवाको जनसॊख्माको 
अनङ्टऩात तीव्ररुऩभा वङृ्जि बइयहेको छ।देशभा व्माप् त गङ्चयफी य याम्रो योजगायको ङ्जवकल्ऩको 
कभीरे ठूरो मङ्टवा जभात फाॉच्नकै ङ्झनङ्ञम्त ऩङ्झन अनौऩचाङ्चयक ऺेत्रका ङ्जिमाकराऩभा सॊरग्न 
हङ्टन ङ्ट ऩङ्चययहेको छ य उनीहरुसॉग मो फाहेक अको ङ्जवकल्ऩ ऩङ्झन छैन । योजगाय प्राप् त गनि 
असऺभ बएभा त्मसरे मङ्टवाभा जोङ्ञिभऩना य प्रमोगङ्जवहीनताको बावना ङ्झसजिना गने सम्बावना 
हङ्टन्छ, य उनीहरु नै सीभान्तकृत, फङ्जहस्कयण, नैयाश्मता य न्मून आत्भ-सम्भानफाट गङ्टङ्ञिनङ्ट 
ऩदिछ ।  

३.१८ ङ्ञशऺा य सीऩ ङ्जवकासका ङ्जिमाकराऩहरुरे साभान्मतमा श्रभ फजायका सम्ऩूणि भाग 
सम्फोधन गनङ्टि ऩदिछ ।साथै,मी ङ्जिमाकराऩहरुरे अस्थामी वैदेङ्ञशक योजगायका राङ्झग ङ्जवदेश 
जानेहरु य फौङ्जिक ऩरामन हङ्टनेहरुका कायण ङ्झसङ्ञजित ऺङ्झतराई सभेत बयथेग गनङ्टिऩने 
हङ्टन्छ।दऺ जनशङ्ञक्तको तीव्ररुऩभा बइयहेको ऩङ्चयवतॉत भागराई प्रबावकायीरुऩभा प्रऺेऩण, 
ङ्जवश्लषेण, य अनङ्टगभन गनिका राङ्झग श्रभ फजाय सूचनाको सङ्करन य ङ्जवश्लषेण गनि ऩङ्झन 
नीङ्झतगत ङ्जिमाशीरता आवश्मक छ।जनशङ्ञक्तको भाग य आऩूङ्झति ऩऺफीच भेर हङ्टन 
सङ्जकयहेको छैन ।  

३.१९ हार उच्च दऺ श्रभशङ्ञक्तको आऩूङ्झति (डाक्टय, नसि) भागको तङ्टरनाभा फढी छ जफकी 
कभ-दऺ स्वास्थ्मकभॉको अबाव कामभै छ।मसैगयी, प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा ङ्झरएका व्मङ्ञक्तहरु 
(इङ्ञन्जङ्झनमय, सव इङ्ञन्जङ्झनमय य वैऻाङ्झनकहरु) को भागको तङ्टरनाभा आऩूङ्झति फढी बइयहेको 
छ।प्राङ्जवङ्झधक दऺ जनशङ्ञक्तको मस्तो अवस्था यहेको सन्दबिभा, उच्च ङ्ञशङ्ञऺत काभदाय, 
प्रशासक, व्मवस्थाऩक, ङ्जवश्वङ्जवद्यारम ङ्ञशऺक, कानङ्टन व्मवसामी य अरु ऺेत्रहरुको आऩूङ्झति 
भागको तङ्टरनाभा वढी नै देङ्ञिन्छ।  

३.२० व्मावसाङ्जमक सीऩ मङ्टवाका राङ्झग उऩरङ्ञब्धभूरक हङ्टन सक्छ।तथाङ्जऩ, ङ्जवद्यारम देिी कामि 
सङ्क्िभणकारीन सबेऺण २०६५ (School-to-Work Transition Survey) रे के देिाएको 
छ बने व्मावसाङ्जमक ङ्ञशऺा/ताङ्झरभरे स्थामी वा कङ्चयअय योजगायभा अग्रसय गयाउन भद्दत 
गने बए ऩङ्झन त्मस्तो व्मावसाङ्जमक ङ्ञशऺा/ताङ्झरभराई नेऩारी मङ्टवारे कभै सम्भानजनक 
ठान्छन।्फरु साभान्मतमा भाङ्झथल्रो प्राङ्ञऻक ङ्झडग्री नै याम्रो योजगाय प्राप् त गनि आवश्मक हङ्टने 
उनीहरुको ङ्जवश्वास छ।योजगायदाताहरुरे सभेत कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभका ऩदभा आवेदन गने 
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मङ्टवाको शैङ्ञऺक मोग्मताराई नै सवािङ्झधक भहत्व ङ्छदइआएको ऩाइन्छ।हातको बयभा गङ्चयने 
(म्मानङ्टअर)/उत्ऩादन-तहको काभका ङ्झनङ्ञम्त शैङ्ञऺक स्तयराई िासै भहत्व ङ्छदइएको 
ऩाइन् न।सभग्रभा, व्मावसाङ्जमक ङ्ञशऺा तथा ताङ्झरभभा रगानी फढाउनङ्टऩने िाॉचो भहसङ्टस 
गङ्चयएको छ, य सीऩमङ्टक्त जनशङ्ञक्तको भागराई फढावा ङ्छदनेतपि  योजगायदातासॉग याम्रो 
सम्फन्ध स्थाङ्जऩत गङ्चयनङ्ट ऩदिछ ।  

३.२१ श्रभशङ्ञक्तभा वङृ्जि बएफभोङ्ञजभ योजगायका अवसयको कभी बएको ऩङ्चयणाभस्वरुऩ भङ्टख्म श्रभ 
फजायभा सभामोजन गनङ्टिऩने चाऩ वङृ्जि बई आप्रवासी काभदायको सॊख्मा फढेको छ।नेऩार 
जीवनस्तय सबेऺण २०६७/६८ का अनङ्टसाय, नेऩारको कूर जनसॊख्माको २०.३ प्रङ्झतशत 
आप्रवासी छन ् (२९.८ प्रङ्झतशत ऩङ्टरुष, १०.९ प्रङ्झतशत भङ्जहरा) जसभध्मे ५६.९ प्रङ्झतशत 
आन्तङ्चयक आप्रवासी छन ्बने ४३.१ प्रङ्झतशत ङ्जवदेश गएका छन।्ऩङ्टरुष आप्रवासीको सॊख्मा 
ङ्झफ.सॊ. २०५८ भा ६,७९,४६९ यहेकाभा २०६८ भा तीव्र वङृ्जि बई १६,६३,२३७ ऩङ्टगेको 
छ बने भङ्जहरा आप्रवासीको सॊख्मा ऩङ्झन ङ्झफ.सॊ. २०५८ भा ८२,७१२ यहेकाभा २०६८ भा 
२,५४,६६६ ऩङ्टगेको छ ।  

३.२२ वैदेङ्ञशक योजगायरे नेऩारको ग्राभीण ऺेत्रभा आङ्झथिक सभङृ्जि ल्माउन मोगदान ऩङ्टर् माई गङ्चयफी 
न्मूनीकयणभा ङ्झनकै सिाएको छ।नेऩारका कङ्चयफ  ५६ प्रङ्झतशत ियऩङ्चयवायरे ङ्जवदेशफाट 
ङ्जवप्रषेण प्राप् त गयेका छन ् (नेऩार जीवनस्तय सवेऺण् २०६७/६८)।औसतभा, ङ्जवदेशभा 
कामियत व्मङ्ञक्तको एउटा ियऩङ्चयवायरे प्रङ्झत वषि रु. ८०,४६२ ङ्जवप्रषेण प्राप् त 
गदिछ।ङ्जवप्रषेणको मो उच्च आप्रवाहको भहत्व ङ्झनकै फढी छ।ङ्झफ.स. २०६४ भा गङ्चयएको 
एउटा सबेऺण अनङ्टसाय, ङ्झफ.सॊ.२०५२/५३ देङ्ञि २०६०/६१ को सभमावङ्झधभा ऩाॉचभा एक 
बाग गङ्चयफी न्मूनीकयणभा कामि-सम्फि आप्रवासन तथा िय ऩठाइएको ङ्जवप्रषेणको बङू्झभका 
भहत्वऩङ्टणि यहेको ङ्झथमो।  

३.२३ भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित श्रभशङ्ञक्त वङृ्जिको अवस्थाराई ङ्जवचाय गदाि नेऩारभा हयेक वषि 
श्रभफजायभा ४५०,००० बन्दा फढी व्मङ्ञक्त प्रवेश गङ्चययहेका छन।्६नेऩारभा हार योजगायी 
ऩाइयहेका तय उच्च उत्ऩादकत्व य कभाइ हङ्टने योजगायको िोजी गने उनीहरु सभेतको 
ऩूयक आवश्मकता सम्फोधन गनङ्टिऩने च ङ्टनौतीरे सभग्र श्रभशङ्ञक्तको सॊख्मात्भक आमाभराई 
प्रस्तङ्टत गयेको छ । मो आधायभा, ङ्झफ.सॊ. २०६६-७२ को अवङ्झधभा प्रङ्झत वषि ५००,००० 
"उत्ऩादनशीर योजगाय" को अवसय ङ्झसजिना गनङ्टिऩने आवश्मकता अनङ्टभान गङ्चयएको छ ।  

 
 
 
 

६याङ्जष्डम मोजना आमोग, तेह्रौं याङ्जष्डम मोजना् आधाय ऩत्र २०७०/७१-२०७२/७३, ऩषृ्ठ ९१, काठभाण्डौ । 
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३.२४ नेऩार सयकाय य ङ्झनजी ऺेत्रका सम्ऩूणि ताङ्झरभ प्रदामक सॊस्थाहरु फाट प्रदान गङ्चयएका 
हारका ताङ्झरभ फाट प्रङ्ञशङ्ञऺत व्मङ्ञक्तको ङ्जवद्यभान सॊख्मा तथा सीऩमङ्टक्त ताङ्झरभ ङ्झरनङ्टऩने 
आवश्मकता बएका व्मङ्ञक्तको सॊख्माफीच ठूरो अन्तय यहेको छ।हयेक वषि नेऩारफाट 
४००,००० बन्दा फढी व्मङ्ञक्त योजगायका राङ्झग ङ्जवदेश गइयहेका छन ्जफकी नेऩारभा 
स्थाङ्जऩत ङ्जवङ्झबन् न सॊस्थाहरुरे ङ्झफ.सॊ. २०६७ को एक वषि सञ् चारन गयेका ताङ्झरभफाट 
७४,२७५ जना भात्र दऺ व्मङ्ञक्त उत्ऩादन बएका ङ्झथए ।७ 

३.२५ नेऩारभा, श्रभ फजायको ङ्झनमभनरे रगानीभा सहजीकयण गङ्चययहेको छ वा अवयोध 
ऩङ्टर् माइयहेको छ बङे्ङ ङ्जवषमभा राभो सभमदेङ्ञि फहस चङ्झरयहेको छ।औद्योङ्झगक वङृ्जि य 
योजगायका ङ्झनङ्ञम्त योजगायदाता य श्रङ्झभक/कभिचायीफीच याम्रो सम्फन्ध अत्मावश्मक हङ्टन्छ 
।तय औङ्झद्यङ्झगक ऺेत्रभा हडतार य ताराफन्दीका िटनािभहरु ऩङ्झछल्रा वषिभा ङ्झनकै वङृ्जि 
बएको छ य नेऩारभा अङ्जहरे मी कङ्ट याहरु साभान्म बइसकेका छन ्।  

 
४. प्रभङ्टि सभस्मा य च ङ्टनौतीहरु 

४.१ हारसम्भ बएका ङ्जवङ्झबन् न नीङ्झतगत प्रमासहरुका फाफजङ्टद योजगायका सॊख्मात्भक य गङ्टणात्भक 
च ङ्टनौतीहरु अद्याङ्जऩ कामभ छन ्य मो अवस्थारे नेऩारको श्रभ फजायभा याम्रो योजगायको कभी 
यहेको प्रङ्झतङ्जवङ्ञम्फत गदिछ।श्रभ फजायका भङ्टख्म च ङ्टनौतीहरु ङ्झनम्न छन््   

(क)  अऩमािप् त सॊयचनागत रुऩान्तयण य ङ्जवङ्जवधता,  
(ि)  उत्ऩादनशीर योजगायको कभी (न्मून उत्ऩादकत्व, न्मून ज्मारा य कभजोय कामि अवस्था),  

(ग)  ङ्ञशऺाको कभजोय स्तय तथा अऩमािप् त सीऩ ङ्जवकास, वैदेङ्ञशक योजगायको  प्रमोग य 
िोजी, मङ्टवा तथा अरु साभाङ्ञजक सभूहहरुका राङ्झग ङ्जवङ्जवध ङ्जकङ्झसभका अवयोध,  

(ि) श्रभ फजाय सूचना प्रणारी य श्रभ प्रशासनको अबाव,  
४.२ नेऩाररे साभना गङ्चययहेका मी श्रभ फजायका च ङ्टनौतीहरु ङ्झनकै जङ्जटर छन ्य ङ्जमनीहरु देशको 

आङ्झथिक, साभाङ्ञजक य याजनीङ्झतक सन्दबिसॉग गङ्जहयोसॉग जोङ्झडएका छन।्मसैफीच, प्रबावकायी 
नीङ्झत ङ्झनभािणका सन्दबिभा ङ्जवचाय गदाि, भङ्टरङ्टकको सभग्र ङ्जवकासका उद्देश्म हाङ्झसर गनि 
मोगदान ऩङ्टर् माउन सक्ने प्रबावकायी कामििभ य ऩङ्चयमोजनाहरु सभावेश यहेका नीङ्झतहरुको 
कामािन्वमन नै प्रभङ्टि आवश्मकताको रुऩभा उङ्झबएको छ।योजगायीका उद्देश्मका दृङ्जष्टफाट 
नीङ्झत कामािन्वमनभा अझ प्रबावकाङ्चयता ल्माउन कामािन्वमन ऺभताभा थऩ वङृ्जि गनङ्टिऩने 
योजगायी वङृ्जि ऩहरहरुको अनङ्टगभन य भूल्माङ्कनभा सङ्टधाय गनङ्टिऩने तथा नीङ्झत-ङ्झनभािणको 
उद्देश्मका रुऩभा योजगायीको प्राथङ्झभकीकयण य सभन्वमराई सफरीकयण गनङ्टिऩने आवश्मकता 
छ । 

७अथि भन्त्रारम, आङ्झथिक सिबेऺण २०६८/६९, ऩषृ्ठ २१०, काठभाडौँ । 



 
 

8 
 

४.३ नेऩारभा देङ्ञिएको कभजोय औद्योङ्झगक सम्फन्ध श्रभ फजाय सङ्टधायका प्रभङ्टि अवयोधभध्मे एक 
हो जसरे श्रभ कानङ्टनको सङ्टधाय य श्रभ फजायको कामिसञ् चारनभा सङ्टधाय ल्माउने नीङ्झतहरुको 
प्रबावकायी कामािन्वमनभा योकावट ल्माउॉछ ।  

४.४ योजगायी ङ्झसजिनाका ङ्झनङ्झभि रगानी अत्मावश्मक हङ्टन्छ तय आवश्मक ऩूवािधायको 
सीङ्झभतता,याजनीङ्झतक स्थाङ्जमत्व य रगानीका ङ्झनङ्ञम्त रगानीभैत्री सकायात्भक वातावयणको 
कभीसॉगै अथितन्त्रका धेयै ऺेत्रभा यहेको कभजोय उत्ऩादकत्वरे फढ्दो श्रभशङ्ञक्तराई प्रमोगभा 
ल्माई योजगायी ङ्झसजिना गनिसकेको छैन ।  

४.५ भङ्टरङ्टकको सभग्र ङ्जवकास ङ्जिमाकराऩका ङ्झनङ्ञम्त ऊजाि ऩङ्झन प्रभङ्टि आवश्मकताका रुऩभा िडा 
बएको छ ।भङ्टरङ्टक जरस्रोतका ऺेत्रभा ङ्झनकै धनी बए ऩङ्झन सम्ऩूणि आङ्झथिक,साभाङ्ञजक तथा 
ङ्जवकासका गङ्झतङ्जवङ्झधहरु सञ् चारनका ङ्झनङ्ञम्त आवश्मक ऩने ऊजाि प्रमािप् तरुऩभा उऩरब्ध नहङ्टॉदा 
ती सफै ऺेत्र िङ्टङ्ञम्चएका छन।्  

५.  नमाॉ नीङ्झतको आवश्मकता 
५.१ भाङ्झथ सूचीफि च ङ्टनौतीहरुको साभना गनि य सभस्माको सभाधान गनि नमाॉ याङ्जष्डम योजगाय 

नीङ्झतको ङ्झनभािण गनङ्टिऩने आवश्मकता देङ्ञिएको हो।मो ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतराई सम्फोधन गने िभभा 
ङ्झफ.सॊ. २०६९ को याङ्जष्डम श्रभ सम्भेरनरे नेऩारको फदङ्झरॉदो साभाङ्ञजक-आङ्झथिक 
वातावयणका च ङ्टनौतीहरुराई सम्फोधन गनि तथा याङ्जष्डम ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनदेशनराई ऩूया गनि नमाॉ सभेत याङ्जष्डम योजगाय नीङ्झत तमाय गङ्चयएको छ।  

५.२ कङ्ट नै ऩङ्झन भङ्टरङ्टकभा योजगायीका च ङ्टनौतीहरु ङ्जवङ्झबन् न ऺेत्रफीच अन्तय-सम्फङ्ञन्धत हङ्टने बएकारे 
एउटा ङ्जवस्ततृ नीङ्झत ऩिङ्झत आवश्मक हङ्टन्छ।मो नीङ्झतरे ङ्जवङ्ञशष्ट योजगायीका प्राथभीकताराई 
रङ्ञऺत गदिछ य नीङ्झत ङ्झनभािणको प्रमासराई फढी व्माऩकता ङ्छदई सभन्वम य साभन्जस्मऩूणि 
तङ्चयकाफाट सङ्टधाय ल्माउन प्रमत् न गदिछ।  

५.३ नेऩारको अन्तङ्चयभ सॊङ्जवधान,२०६३ अनङ्टसाय ऩङ्झन नमाॉ योजगाय नीङ्झत ङ्झनभािण गनङ्टिऩने 
आवश्मकता यहेको उल्रेि गयेकोछ।मसराई न्माङ्जमक ऩङ्टनयावरोकनका भाध्मभफाट सभेत 
अझफढी जोड ङ्छदईएको छ।  

५.४ मसथि, सभग्रभा मो नीङ्झत स्वीकृत बई कामािन्वमनभा आएभा ङ्झनम्न कामि गनेछ् 
(क) योजगायका भङ्टख्म उद्देश्मराई सम्फोधन गयी नीङ्झत कामािन्वमनभा सङ्टधाय ल्माउने,  
(ि) नीङ्झत-ङ्झनभािण गदाि योजगायका उद्देश्महरुको सभामोजनराई अङ्झबवङृ्जि गने, 
(ग)  नीङ्झतगत सङ्टझावहरुको कामािन्वमनका ङ्झनङ्ञम्त ऺभता अङ्झबवङृ्जि गने, य 
(ि) भमािङ्छदत य उत्ऩादनभूरक योजगाय प्रफििनका ङ्झनङ्ञम्त नेऩार सयकायको कामिऩिङ्झतभा 

सभन्वम य साभन्जस्मराई सफर फनाउने ।  
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६. नीङ्झत तजङ्टिभाका आधायहरु   
६.१ नेऩारको अन्तङ्चयभ सॊङ्झफधान २०६३, तेह्रौं ङ्झत्रवषॉम मोजना (२०७०/७१ - २०७२/७३) 

को आधाय ऩत्रभा उङ्ञल्रङ्ञित सयकायी नीङ्झत सॊयचनाभा आधाङ्चयत यहेय वतिभान याङ्जष्डम 
योजगाय नीङ्झतको ङ्झनभािण गङ्चयएको छ।मसरे नेऩारको सभग्र ङ्जवकास रक्ष्म हाङ्झसर गने 
कामिभा फढी प्रबावकाङ्चयता य साभन्जस्मताराई सङ्टङ्झनङ्ञश् चत गनेछ।मो नीङ्झत श्रभ तथा योजगाय 
नीङ्झत, २०६२ भै आधाङ्चयत यहेय तमाय ऩाङ्चयएको छ।साथै, मो नीङ्झतको कामािन्वमनका 
िभभा ङ्झसङ्जकएका ऩाठराई ऩङ्झन ङ्जवचाय गङ्चयएको छ। मसफाहेक, औद्योङ्झगक नीङ्झत, कृङ्जष 
नीङ्झत, याङ्जष्डम मङ्टवा नीङ्झत, सूचना प्रङ्जवङ्झध नीङ्झत, श्रभ ऐन य टे्रड मङ्टङ्झनमन ऐन सभेतका 
योजगायका उल्रेङ्ञित उद्देश्महरुप्रङ्झत सान्दङ्झबिक नीङ्झतगत ङ्जवषमभा मो नीङ्झतरे ध्मान ऩङ्टर् माएको 
छ। 

६.२ हारका असभानता य ङ्जवबेदराई सम्फोधन गनिका ङ्झनङ्ञम्त मो नीङ्झतरे भङ्जहरा, मङ्टवा, आङ्छदवासी 
तथा जनजाङ्झत, दङ्झरत, भधेसी य अरु सीभान्तकृत सभूहहरु/ऺेत्रहरुराई रङ्ञऺत गयेको छ य 
नीङ्झतभा उनीहरुका सयोकायका ङ्जवषमराई सभाङ्जहत गङ्चयएको छ।  

६.३ मो नीङ्झतको ङ्झनभािण टे्रड मङ्टङ्झनमन, योजगायदाता सॊस्थाहरु तथा अन्म सयोकायवाराहरुसॉगको 
यचनात्भक सॊवादभा आधाङ्चयत छ।नीङ्झतको प्रबावकायी स्वाङ्झभत्व ग्रहण य कामािन्वमनका 
ङ्झनङ्ञम्त साभाङ्ञजक सॊवाद तथा औद्योङ्झगक सम्फन्धभा सङ्टधाय ल्माउनङ्ट भहत्वऩूणि कदभ हङ्टन।्  

६.४ नीङ्झतका रक्ष्महरु हाङ्झसर गनिका ङ्झनङ्ञम्त साविजङ्झनक ऺेत्रराई सहजकताि य सहमोगी ऩऺका 
रुऩभा हेङ्चयएको छ।जफकी ङ्झनजी ऺेत्र आङ्झथिक वङृ्जि य योजगाय ङ्झसजिनाको इङ्ञन्जन हो। 

६.५ अन्तयािङ्जष्डम श्रभ सॊगठनको योजगाय नीङ्झत अङ्झबसङ्ञन्ध,१९६४ (नॊ.१२२) तथा ङ्झसपाङ्चयस 
नॊ.१२२ य १८४,तथा भानव स्रोत ङ्जवकास अङ्झबसङ्ञन्ध,१९७५ (नॊ.१४२) य भानव स्रोत 
ङ्जवकास सङ्टझाव,२००४ (नॊ.१९५) राई मो नीङ्झत ङ्झनभािणभा भहत्वऩूणि ङ्झनदेशकका रुऩभा 
ङ्झरइएको छ।  

 

७. दूयदृङ्जष्ट (Vision) 

७.१ नेऩारभा उऩरब्ध श्रभ(जन)शङ्ञक्तराई प्रङ्झतष्ऩधॉ फनाउदै सऺभ श्रभफजायको भाध्मभद्वाया 
उत्ऩादनङ्ञशर, भमािङ्छदत एवॊ सङ्टयङ्ञऺत योजगायीभा सॊरग्न गयाई याङ्जष्डम अथितन्त्रराई सवर य 
गङ्झतशीर फनाई गङ्चयवी ङ्झनवायणभा मोगदान ऩङ्टर् माउनङ्ट याङ्जष्डम योजगाय नीङ्झतको दीििकारीन 
दृङ्जष्टकोण (Vision) हङ्टनेछ। 
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८. प्रभङ्टि उद्दशे्महरु 
८.१ याङ्जष्डम योजगाय नीङ्झतका प्रभङ्टि उद्देश्महरु ङ्झनम्न अनङ्टसाय छन््  

१. ङ्जवङ्झबन् न ऺेत्रगत नीङ्झतहरुराई मस नीङ्झतसॉग साभन्जस्मता कामभ गयी योजगायी 
ङ्झसजिनातपि  केङ्ञन्रत गनि याङ्जष्डम अथितन्त्रराई प्रफििन गदै सफै नागयीकहरुराई 
उत्ऩादन य प्रङ्झतपरभूरक योजगायीका अवसयहरू उऩरब्ध गयाउने,  

२. अनौऩचायीक योजगायराई िभश्औऩचायीक ऩिङ्झतभा रुऩान्तयण गदै योजगायको 
गङ्टणस्तयभा सङ्टधाय ल्माउने, 

३. श्रभ फजायको आवश्मकता अनङ्टसायको ऻान य सीऩभा आधाङ्चयत श्रभ शङ्ञक्त तमाय 
ऩानि उऩमङ्टक्त अवसयहरु ङ्झसजिना गने,  

४. आप्रवासी तथा प्रवासी काभदायको उऩमङ्टक्त व्मवस्थाऩन गने,  
५. मङ्टवारङ्ञऺत योजगायका अवसयहरू ङ्झसजिना गनि प्राथङ्झभकता ङ्छदने, 
६. अनङ्टसन्धानभा आधाङ्चयत आधङ्टङ्झनक सूचना प्रणारीको प्रमोग फढाउदै श्रभ फजायराई 

सफर फनाउने, य 
७. सङ्टभधङ्टय औद्योङ्झगक श्रभ सम्फन्धको ङ्जवकास गयी योजगाय-भैत्री रगानीराई 

प्रोत्साहन गने। 
८.२ भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित भहत्वऩूणि उद्देश्मका अरावा मो नीङ्झतरे नीङ्झत-ङ्झनभािणभा योजगायको ङ्जवद्यभान 

ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतराई सम्फोधन गने रक्ष्म ऩङ्झन यािेको छ।मस सन्दबिभा मो नीङ्झतरे नीङ्झत-ङ्झनभािण 
प्रङ्जिमा तथा नीङ्झतको कामािन्वमनको प्रबावकायीताभा सङ्टधाय ल्माउने छ जसफाट ङ्झनम्न 
उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर हङ्टनेछन््  

(क) नीङ्झत-ङ्झनभािण प्रङ्जिमा य ऩहरहरुभा योजगायका उद्देश्महरुको फङ्झरमो सभामोजन य 
प्राथङ्झभकीकयण, 

(ि) सयोकायवाराहरुको ऺभता ङ्जवकास तथा योजगायसम्फन्धी सचेतना अङ्झबवङृ्जि भापि त 
योजगायसॉग सम्फङ्ञन्धत नीङ्झतहरु य कामििभहरुको प्रबावकायी कामािन्वमन,  

(ग) सयकाय, साभाङ्ञजक साझेदायहरु तथा अन्म सयोकायवाराहरुफीच प्रबावकायी सभन्वम य 
साभन्जस्म, 

   (ि)  उत्ऩादनशीर योजगायी अङ्झबवङृ्जि, 
 

९. नीङ्झतहरु 
९.१ प्रस्तङ्टत नीङ्झतहरु फङ्टॉदा ८.१ भा सूचीकृत सातवटा प्रभङ्टि उद्देश्महरुको सेयोपेयोभा ङ्झनभािण 

गङ्चयएका छन।्मसफाहेक, हरु फङ्टॉदा ८.२ को प्रबावकायी कामािन्वमन बएऩश्चात हाङ्झसर हङ्टने 
उऩरब्धीसॉग जोङ्झडएका छन।्ताङ्झरका १ रे नीङ्झतका उद्देश्महरु य तदनङ्टरुऩका 
नीङ्झतहरुफीचको सम्फन्धराई प्रकाश ऩायेको छ ।  
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ताङ्झरका १: उद्देश्म य नीङ्झतफीचको सम्फन्ध 
उद्देश्महरु नीङ्झतहरु 
ङ्जवङ्झबन् न ऺेत्रगत नीङ्झतहरुराई मस नीङ्झतसॉग साभन्जस्मता 
कामभ गयी योजगायी ङ्झसजिनातपि  केङ्ञन्रत गनि याङ्जष्डम 
अथितन्त्रराई प्रफििन गदै सफै नागङ्चयकहरुराई उत्ऩादन य 
प्रङ्झतपरभूरक योजगायीका अवसयहरू उऩरब्ध गयाउने 

कृङ्जष, उत्ऩादन, ङ्झनभािण, ऩमिटन, सूचना प्रङ्जवङ्झध य 
जरस्रोत/उजाि (िण्ड १०) 

अनौऩचाङ्चयक योजगायराई िभश् औऩचाङ्चयक ऩिङ्झतभा 
रुऩान्तयण गदै  योजगायको गङ्टणस्तयभा सङ्टधाय ल्माउने, 

उद्यभशीरता,ङ्झनमभन वातावयण, कानङ्टनी सङ्टधाय (िण्ड ११) 
  

श्रभ फजायको आवश्मकता अनङ्टसायको ऻान य सीऩभा 
आधाङ्चयत श्रभ शङ्ञक्त तमाय ऩानि उऩमङ्टक्त अवसयहरु ङ्झसजिना 
गने 

सभन्वम, ङ्ञशऺा (आधायबतू, व्मावसाङ्जमक), ऩेशागत ऩयाभशि 
य ङ्झभल्दो सीऩभा सङ्टधाय (िण्ड १२) 

आप्रवासी तथा प्रवासी काभदायको उऩमङ्टक्त व्मवस्थाऩन 
गने, 

सीऩ ङ्जवकास, सङ्टशासन य आप्रवासी काभदायको सङ्टयऺा, 
सूचना य सचेतना (िण्ड १३)   

मङ्टवारङ्ञऺत योजगायका अवसयहरू ङ्झसजिना गनि प्राथङ्झभकता 
ङ्छदने, 

श्रभ फजाय नीङ्झत, योजगाय सेवा केन्र, व्मावसाङ्जमक ङ्ञशऺा 
तथा ताङ्झरभको प्रफििन, रङ्ञऺत कामििभ (िण्ड १४) 

अनङ्टसन्धानभा आधाङ्चयत आधङ्टङ्झनक सूचना प्रणारीको प्रमोग 
फढाउदै श्रभ फजायराई सफर फनाउने, य 

श्रभ फजाय सूचनाको सॊकरन य प्रसाय (आऩूङ्झति य भाग 
ऩऺ), श्रभ फजाय सूचना ङ्जवश्लषेणका ङ्झनङ्ञम्त ऺभता ङ्जवकास, 
योजगाय ङ्झफङ्झनभम तथा सेवा (िण्ड १५) 

सङ्टभधङ्टय औद्योङ्झगक सम्फन्धको ङ्जवकास गयी योजगाय-भैत्री 
रगानीराई प्रोत्साहन गने, 

स्वदेशी तथा ङ्जवदेशी रगानीका ङ्झनङ्ञम्त सकायात्भक 
वातावयणको ङ्झसजिना (िण्ड १६) 

  
१०. उद्देश्म १ सॉग सम्फङ्ञन्धत नीङ्झतहरु् ङ्जवङ्झबन् न ऺेत्रगत नीङ्झतहरुराई मस नीङ्झतसॉग साभन्जस्मता 

कामभ गयी योजगायी ङ्झसजिनातपि  केङ्ञन्रत गनि याङ्जष्डम अथितन्त्रराई प्रफििन गदै सफै 
नागङ्चयकहरुराई उत्ऩादन य प्रङ्झतपरभूरक योजगायीका अवसयहरू उऩरब्ध गयाउने। 

१०.१ मस उिेश्म प्राङ्ञप् तको राङ्झग कृङ्जष, उत्ऩादन, ङ्झनभािण, ऩमिटन, आइ.टी. य जरश्रोत/उजाि 
ऺेत्रसॊग सम्फङ्ञन्धत देहामफभोङ्ञजभका ङ्जवशेष नीङ्झतहरु सभाफेश गङ्चयएका छन।् 

कृङ्जष ऺेत्र (Agriculture Sector) 
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नीङ्झतहरु  
१०.२ ङ्झसॉचाइ, कृङ्जष साभग्री, य आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झध (साभान्म ङ्जकङ्झसभका ऩावय ङ्जटरय, थ्रेसय य िेतफाट 

िय हङ्टॉदै फजायसम्भ ऩङ्टर् माउने साभान्म ङ्जकङ्झसभका फारी ङ्झबत्र्माउने हायबेष्टय साधन) को 
व्मवस्था गयी उत्ऩादन वङृ्जि भापि त कृङ्जष ऺेत्रभा सॊरग्न यहेकाहरुको उत्ऩादकत्व वङृ्जि 
गङ्चयने छ य उच्च भूल्मका फारी रगाउनेतपि  ङ्जवशेष जोड ङ्छदइने छ।  

१०.३ प्रभङ्टि अन् नफारी, नगदे फारी तथा आम रचकता य उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व वङृ्जिको 
सम्बावना फढी बएका उऩऺेत्रको ङ्जवकासका राङ्झग आवश्मक प्रोत्साहन प्रदान गङ्चयनङ्टका साथै  
सङ्टङ्जवधासम्ऩन् न सॊयचना ङ्झनभािण य ङ्जवस्ताय गङ्चयने छ।  

१०.४ कृङ्जष ऺेत्रको प्रफििनका राङ्झग उऩऺेत्रहरुको छनोट गदाि िाद्य सङ्टयऺा, योजगाय प्रफििन य 
ङ्झनमाित सम्बावनाजस्ता ऩऺराई ध्मान ङ्छदइने छ।  

१०.५ देशभा ङ्जवद्यभान जरवामङ्ट ङ्जवङ्जवधताफाट अङ्झधकतभ राब ङ्झरन आवश्मक प्रमास गङ्चयनेछ य 
उच्च ऩहाडी बेगभा कृङ्जष योजगायी ङ्झसजिना गनि ङ्झफशेष कामििभ सॊचारन गङ्चयने छ। 

१०.६ ङ्झनमाितभङ्टिी कृङ्जष ऺेत्रको उत्ऩादकत्वभा सङ्टधाय ल्माई प्रङ्झतस्ऩधाित्भक ऺभता अङ्झबवङृ्जि गङ्चयनेछ 
य कृङ्जष उऩजहरुको फजायीकयणभा जोड ङ्छदइने छ।  

१०.७ कृङ्जष उऩजहरुको उत्ऩादकत्वभा वङृ्जि, नवीनता य थऩ भूल्म अङ्झबवङृ्जि तथा भूल्म शङृ्खरा 
(Add Value Chain) राई ङ्जवश्व फजायसॉग जोडी याङ्जष्डम अथितन्त्रभा टेवा ऩङ्टर् माइने 
छ।उऩमङ्टक्त नीङ्झतगत ऩहरहरुका भाध्मभफाट असॊगङ्छठतरुऩभा कृङ्जष ऩेसा अॊगाल्नेहरुको ऩङ्झन 
उत्ऩादकत्व य आमआजिनभा सङ्टधाय ल्माईने छ। 

१०.८ ङ्झनवािहभङ्टिी उत्ऩादन प्रणारीराई व्मावसाङ्जमकीकयण तथा आधङ्टङ्झनकीकयण गदै रैजानका राङ्झग 
बङू्झभको चक्राफन्दी, सहकायी य साभूङ्जहक िेतीको अवधायणा प्रमोगभा ल्माईनङ्टका साथै साना 
फचत ऩङ्चयचारन य प्राङ्जवङ्झधक सीऩ ङ्जवस्तायभा जोड ङ्छदइने छ।  

१०.९ सहकायीहरुराई उत्ऩादन ङ्जिमाकराऩको प्रायम्बदेङ्ञि उत्ऩादनको फजायीकयणसम्भ 
प्रबावकायी रुऩभा ऩङ्चयचारन गङ्चयने छ।  

१०.१० िाद्य गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग स्थानीम तहभा यहेका कृङ्जष ङ्जवकास कामािरम, ऩशङ्टसेवा 
कामािरम, सहकायी कामािरम सभेतको सहमोगभा कृषकहरुको सेवा िङ्चयद तथा ङ्जविी गनि 
कृङ्जष सहकायीभापि त स्थानीम कृषक सभङ्टहराई सऺभ फनाइने छ।  

१०.११ योजगायीका राङ्झग उद्यभशीरता तथा स्वयोजगाय सम्फन्धी ताङ्झरभहरु ग्राभीण इराकाका मङ्टवा, 
भङ्जहरा, भधेसी, आङ्छदवासी जनजाती, भङ्टङ्ञस्रभ, अशक्त, दङ्झरत, ङ्जऩछङ्झडएको ऺेत्र, द्वन्द ङ्जऩङ्झडत, 
जोङ्ञिभभा यहेका, सीभान्तकृत तथा अल्ऩसॊख्मक सभङ्टदामहरुराई प्रदान गङ्चयनेछ  ।  
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 १०.१२ सयकायी तथा ङ्झनजी तवयफाट सञ्चाङ्झरत कृङ्जष तथा ऩशङ्ट सेवा केन्रहरु, कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ङ्झफभा, 
साभङ्टदाङ्जमक िेती, जङ्झभन बाडाभा ङ्झरएय गङ्चयएको िेती (Lease Farming) ङ्ञशत बण्डाय, कृङ्जष-
प्रशोधन तथा िाद्य प्रशोधन ऩय्वििन गनि कृषकहरुको नेततृ्व ङ्जवकास भापि त ग्राभीण ऺेत्रभा 
फसोफास गने मङ्टवाको स्वयोजगायराई प्रोत्साहन गङ्चयने छ।  

१०.१३ कृङ्जषभा ऺेत्रभा जैङ्जवक य श्रङ्झभकहरुको बौङ्झतक सङ्टयऺाको राङ्झग ङ्जवषादी प्रमोगभा न्मूङ्झनकयण 
गने तथा त्मसको प्रमोग गदाि सङ्टयऺा सम्फन्धी प्रङ्जवङ्झधराई प्रमोगभा अङ्झनवामि गङ्चयनेछ। 

१०.१४ ङ्झनजी ऺेत्रभापि त योजगायी ङ्झसजिना गने व्मवसाङ्जमक कृङ्जष उत्ऩादनराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई 
योजगायी सजृनाका आधायभा सहङ्टङ्झरमत य सहामता उऩरब्ध गयाईने छ। 

उत्ऩादन ऺेत्र (Manufacturing Sector) 

नीङ्झतहरु  
१०.१५ औद्योङ्झगक व्मवसाम स्थाऩनाका ङ्झनङ्ञम्त सहजीकयण गनि तथा असॊगङ्छठतरुऩभा स्थाङ्जऩत 

व्मवसामराई तत्कार कानङ्टनी दामयाभा ल्माउन अनराइन सेवाभापि त एकर ङ्जवन्दङ्ट सेवा 
(One-Stop-Service) प्रणारी स्थाऩना गनि प्रोत्साङ्जहत गङ्चयने छ। 

१०.१६ स्थानीम श्रभभा आधाङ्चयत उद्योगहरुको स्थाऩनाराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयने छ।  
१०.१७ ऺेत्रीम असन्तङ्टरनराई सम्फोधन गनि सक्ने योजगायभा आधाङ्चयत उद्योगराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइने 

छ। तङ्टरनात्भक रुऩभा ऩछाडी ऩयेका य न्मून ङ्जवकास बएका ऺेत्रभा रगानी प्रफििन गनि 
प्रोत्साहन य ङ्जवशेष सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाइनेछ।  

१०.१८ उत्ऩादनशीर योजगायी ङ्झसजिना गनि उच्च सम्बावना यहेका उत्ऩादन उऩ-ऺेत्रभा प्रत्मऺ 
वैदेङ्ञशक रगानी आकङ्जषित य प्रोत्साङ्जहत गङ्चयने छ। 

१०.१९ सफै स्तयका उद्योगहरुभाझ अग्र य ऩषृ्ठ सम्फन्ध (Forward and Backward linkage) स्थाऩना 
गने वातावयण ङ्झसजिना गङ्चयने छ तथा उद्योगहरुभा व्मवसामीक व्मवस्थाऩन (Professional 

Management) अऩनाउन प्रोत्साहन गङ्चयने छ।  
१०.२० ङ्झछभेकी य अन्म ङ्झभत्र याष्डहरुसॉगको व्माऩाङ्चयक सम्फन्धफाट पाइदा ङ्झरन सक्ने ङ्जकङ्झसभका 

साना, भझौरा य ठूरा उद्योगहरुको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गङ्चयने छ। 
१०.२१ साना तथा स्थानीम स्तयका योजगाय-उन्भङ्टि उद्योगहरुराई ङ्जविीम, सॊस्थागत य प्राङ्जवङ्झधक 

सहामताको भाध्मभफाट सफरीकयण गङ्चयने छ।ग्राभीण ऺेत्रहरुभा स्थानीम स्रोतसाधनभा 
आधाङ्चयत उद्योगहरुभा रगानी ऩय्वििन गनि व्मावसाङ्जमक करा य सीऩ ङ्जवकासका ङ्जवङ्जवध 
प्रवििनात्भक कामििभहरु सञ्चारन गङ्चयने छन।्  

१०.२२ श्रभ उत्ऩादकत्व वङृ्जि गनिका ङ्झनङ्ञम्त उत्ऩादन पभिहरुराई आफ्ना उत्ऩादन य प्रङ्जिमाभा 
सङ्टधाय ल्माउन तथा भूल्म शङृ्खराराई तीव्र गङ्झतभा अगाडी फढाउन प्रोत्साहन गङ्चयने छ। 

१०.२३ उद्योगहरुको सङ्टयऺाका ङ्झनङ्झभि औद्योङ्झगक सङ्टयऺा फरराई आवश्मक ऩने बौङ्झतक सॊयचना 
ङ्झनभािण गयीने छ।  
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१०.२४ काभदाय/कभिचायी य योजगायदाता फीच सङ्टभधङ्टय सम्फन्ध कामभ गयाई असर औद्योङ्झगक 
सम्फन्ध कामभ गनि जोड ङ्छदइने छ। 

 

ङ्झनभािण ऺेत्र  (Construction Sector) 

नीङ्झतहरु  
१०.२५ ऩूवािधाय ऺेत्रभा दऺ जनशङ्ञक्त उऩरब्ध गयाउन सो सम्फन्धी आफश्मक ताङ्झरभ तथा 

गङ्टणस्तयभा उल्रेिनीम वङृ्जि गङ्चयनेछ।ङ्जवदेशफाट सीऩ तथा अनङ्टबव हाङ्झसर गयी स्वदेश 
पङ्जकि एका दऺ व्मङ्ञक्तराई स्वदेश ङ्झबतै्र योजगाय उऩरब्ध गयाउन ङ्झनजी ऺेत्रका ङ्झनभािण 
व्मवसामीराई प्रोत्साहन गङ्चयने छ। 

१०.२६ ऩङ्टफािधाय ङ्झनभािण ऺेत्रभा दीगो योजगायीका अवसय ङ्झसजिना गनि सीऩ ङ्जवकास कामििभराई 
भङ्टख्म अॊगको रुऩभा ङ्जवकास गङ्चयने छ।  

१०.२७ ग्राभीण सडक ङ्झनभािणभा ङ्झनजी ऺेत्रको सहबाङ्झगताराई श्रभभा-आधाङ्चयत प्रङ्जवङ्झधहरुको उऩमोग 
गनि प्रोत्साङ्जहत गङ्चयने छ।  

१०.२८ सडक सञ् जारको आधायबतू ङ्झनभािण, ङ्जवस्ताय,भभित, सॊबाय तथा सङ्टधाय गदाि योजगायीभा ऩने 
प्रबावका आधायभा प्राथङ्झभकता ङ्छदइने छ।सडक ऩङ्चयमोजनाहरु ङ्झनभािण गदाि स्थानीम सीऩ, 
स्रोतसाधनको उच्चतभ प्रमोग गयी फढी योजगायीका अवसय ङ्झसजिना गनि जोड ङ्छदइनेछ।  

१०.२९ उच्च य न्मून दङ्टवै ङ्जकङ्झसभका सीऩ बएका योजगायी ङ्झसजिनाका ङ्झनङ्ञम्त सम्बाव्म जरङ्जवद्यङ्टत ्
ऩङ्चयमोजनाहरुको कामािन्वमनका राङ्झग सकायात्भक वातावयण सजृना गङ्चयने छ।  

१०.३० ङ्झसॉचाईं सङ्टङ्जवधाको ङ्जवकासका राङ्झग स्थानीम स्रोतसाधनको ऩङ्चयचारनभा जोड ङ्छदई कृङ्जष 
योजगायीभा वङृ्जि गङ्चयने छ। 

 

ऩमिटन ऺेत्र (Tourism Sector) 

नीङ्झतहरु  
१०.३१ तङ्टरनात्भक राब यहेको य फढी योजगायी सजृना हङ्टने ग्राभीण ऩमिटनराई ङ्झफशेष प्राथङ्झभकता 

ङ्छदइने छ। ग्राभीण ऩमिटन मोजना अन्तगित ऩमिटकीम गन्तव्म य ऩमिटकीम उत्ऩादनराई 
ङ्जवङ्जवधीकयण य ङ्जवस्ताय गयी थऩ योजगायीका अवसय ङ्झसजिना गङ्चयने छ। 

१०.३२ ऩमिटकहरुको फसाईको अफधी फढाउन सॊख्मात्भक य गङ्टणात्भक ऩमिटनराई रङ्ञऺत गयी 
प्रबावकायी कामििभहरु ल्माईने छ। 

१०.३३ देशङ्झबत्र यहेका अथाह ऩमिटन गन्तव्महरुको ऩङ्जहचान, ङ्झफकास य ङ्झफस्तायका राङ्झग नमाॉ ऩदभागि 
(Trekking Route) हरु िोरी थऩ आम य योजगायीका अवसय सजृना गङ्चयने छ। 

१०.३४ ऩमिटन ऺेत्रको ङ्जवकासका ङ्झनङ्ञम्त रगानी प्रफििन गदै ट्राबर तथा होटर व्मवसामभा सेवा 
तथा  उत्ऩादनभूरक योजगाय य ऩेसागत दऺता अङ्झबवङृ्जिका उऩामहरु कामािन्वमनभा ल्माइने 
छ । 
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१०.३५ योजगायीको गङ्टणस्तयभा सङ्टधाय ल्माउन ऩमिटन उद्योगराई आवश्मक जनशङ्ञक्त ऩूङ्झति गनि भानव 
स्रोत ङ्जवकासका ङ्झनङ्ञम्त अन्तयािङ्जष्डम स्तयका अध्ममन,अनङ्टसन्धान य प्रङ्ञशऺण केन्रहरु स्थाऩना 
गनि ङ्झनजी ऺेत्रराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयने छ। 

१०.३६ ऩमिटन ऺेत्रभा योजगायीका आवश्मकताराई सम्फोधन गनि अऩयेसन तथा सहमोगी (फ्रन्ट 
अङ्जपस, अङ्झतङ्झथसॉगको सम्फन्ध, फन्दोफस्तीका साभान, इत्माङ्छद) तहभा सीऩ ङ्जवकासका 
कामििभ सञ् चारन गनि ङ्झनजी ऺेत्रराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयने छ।  

१०.३७ आन्तङ्चयक ऩमिटनको प्रफििन गयी ग्राभीण योजगाय ङ्झसजिना गनि औऩचाङ्चयक ऺेत्रका काभदाय 
कभिचायीहरुराई भङ्टरङ्टकका ङ्जवङ्झबन् न स्थानको भ्रभण गनि प्रोत्साङ्जहत गङ्चयने छ। 

10.38  स्तयीम तथा प्रमािप् त होटेरहरुको व्मवस्था नबएका गन्तव्म तथा भागिहरुभा साभङ्टङ्जहक आवास 
तथा िाना (Home Stay) को व्मवस्था गनि स्थानीम सभङ्टदामराई प्रोत्साहन ङ्छदई थऩ आम 
आजिनराई फङृ्जि गनि जोड ङ्छदईने छ। 

१०.३९ ऩमिटन ङ्जवकासका भाध्मभफाट सन्तङ्टङ्झरत, सभावेशी य सभन्माङ्जमक आङ्झथिक फङृ्जि हाङ्झसर गदै 
योजगायी सजृना, ऺेत्रीम सन्तङ्टरन तथा गयीफी न्मूनीकयणभा मोगदान गङ्चयने छ। 

  

सूचना/प्रङ्झफङ्झध ऺेत्र (Information Technology Sector) 

नीङ्झतहरु  
१०.४० सूचना प्रङ्जवङ्झध नीङ्झतरे आई.टी.इ.एस.फी.ऩी.ओ,कानङ्टनी तथ्माङ्क आधाय प्रशोधन, ङ्झडङ्ञजटर 

कन्टेन्टको ङ्जवकास,एङ्झनभेसन, ङ्चयभोट भेङ्ञन्टनेन्स, ङ्जविीम सेवा, डाटा प्रशोधन, कर सेन्टय, 
ब्माकअऩ अऩयेसन जस्ता प्रभङ्टि ङ्जिमाकराऩहरुराई सभावेश गङ्चयसकेकारे सयकाय, 
व्मवसामी य प्राङ्ञऻक सॊस्थाहरुफीच ङ्झनकट सभन्वम गयी सूचना तथा सञ् चाय प्रङ्जवङ्झधसम्फि 
ङ्जिमाकराऩहरुको प्रबावकायी कामािन्वमनका राङ्झग जोड ङ्छदइने छ।   

 १०.४१ कम्प्मङ्टटय ङ्जवऻान, कम्प्मङ्टटय ईङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ य अन्म सूचना प्रङ्जवङ्झधसम्फन्धी ङ्जवषमभा अन्तयािङ्जष्डम 
भाऩदण्डका स्नातक य स्नातकोिय तहका कऺाहरु सञ् चारन गनि देशङ्झबत्रका 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारमराई आवश्मक सहमोग प्रदान गङ्चयने छ। 

 १०.४२ प्रत्मेक ङ्जवकास ऺेत्रभा सूचना प्रङ्जवङ्झधका राङ्झग आवश्मक भध्मभस्तयीम जनशङ्ञक्त तमाय ऩानि 
सूचना प्रङ्जवङ्झधको अध्माऩन, अनङ्टसन्धान य ङ्जवकासका ङ्झनङ्ञम्त ङ्झनजी ऺेत्रराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयने 
छ।  

 १०.४३ ङ्जवद्यारम तहदेङ्ञि नै कम्प्मङ्टटय ङ्ञशऺा प्रदान गनि जोड ङ्छदइने छ। ङ्जवश्वङ्जवद्यारम य साविजङ्झनक 
ङ्जवद्यारमहरुराई कम्प्मङ्टटय ङ्ञशऺा व्मवङ्ञस्थत ङ्जकङ्झसभफाट सञ् चारन गनिका ङ्झनङ्ञम्त ईन्टयनेट 
सङ्टङ्जवधा ङ्झन्शङ्टल्क उऩरब्ध गयाइने छ। 

 १०.४४ सूचना प्रङ्जवङ्झध ङ्जवषमभा उच्च ङ्ञशऺा प्राप् त गनि चाहने दङ्टगिभ ऺेत्रका गयीफ य जेहेन्दाय 
ङ्जवद्याथॉहरुराई आवश्मक छात्रवङृ्ञि प्रदान गङ्चयने छ। 
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 १०.४५ सूचना प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकासका ङ्झनङ्ञम्त ङ्झनजी ऺेत्रको सहबाङ्झगताभा ङ्जवङ्झबन् न स्थानभा बौङ्झतक तथा 
बच ङ्टिअर सूचना प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास गयी आई.सी.टी. य फी.ऩी.ओ. ऺेत्रभा योजगाय वङृ्जि गङ्चयने 
छ।  

 १०.४६ सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगभा सङ्टधाय ल्माई ई-ङ्ञशऺा, ई-स्वास्थ्म य ई-गबिनेन्स जस्ता ऺेत्रको 
प्रफििन य ग्राभीण ऺेत्रभा सूचना प्रङ्जवङ्झधका साधन ऩङ्टर् माई योजगाय ङ्झसजिना गङ्चयने छ। 

 १०.४७ साविजङ्झनक य ङ्झनजी ऺेत्रको सॊमङ्टक्त साझेदायीभा सॊमङ्टक्त ऩूॉङ्ञजकोष (venture capital fund) 
स्थाऩना गङ्चयने छ य ग्राभीण ऺेत्रका मङ्टवासॉग सहकामि गयी ग्राभीण योजगाय ङ्झसजिना गनि 
उनीहरुको ऋण सहमोगभा सहज ऩहङ्टॉच ऩङ्टर् माइने छ।  

१०.४८ Business Processing Outsourcing को राङ्झग आवश्मक सूचनाको प्रमोगभा कानङ्टनी अङ्झधकाय 
उऩरब्ध गयाउन आवश्मक कानङ्टनहरुको व्मवस्था गङ्चयने छ। 

 

जरस्रोत/उजाि (Water-Resource/Energy) 

नीङ्झतहरु  
10.4९ देशभा आफश्मकता, सॊबाब्मता य ऺभताका आधायभा ठङ्टरा, भझौरा य साना जरङ्झफद्यङ्टत 

आमोजनाको ङ्झनभािण गयी प्रत्मऺ योजगाय सजृनाभा जोड ङ्छदइने छ। 
10.५० ठङ्टरा जरङ्झफद्यङ्टत आमोजनाहरु सॊचारन गनि अन्तयािङ्जष्डम ऩूॉजी य प्रङ्झफङ्झधराई आकङ्जषित गङ्चयने छ 

साथै स्थानीम श्रभको उऩमोग गङ्चयने छ। 
१०.५१ भझौरा जरङ्झफद्यङ्टत आमोजनाहरुको ङ्झनभािण गनि याङ्जष्डम तथा अन्तयाङ्जष्डम ऩूॉजीकोषको ब्मफस्था 

गनि प्रमत् न गङ्चयने छ।मस प्रकायका आमोजनाहरुभा स्वदेशी सीऩ, प्रङ्झफङ्झध य जनशक्ती 
उऩमोग गनि जोड ङ्छदईने छ। 

१०.५२ साना जरङ्झफद्यङ्टत आमोजनाहरु ऩूणि रुऩभा स्थानीम ऩूॉजी य प्रङ्झफङ्झधभा आधाङ्चयत हङ्टने छन।्मस्ता 
आमोजनाहरुभा उऩरब्ध बएसम्भ उच् च दऺ जनशङ्ञक्तको अरावा अन्म काभदाय कभिचायीहरु 
स्थानीम ऺेत्रफाट आऩङ्टङ्झति गनि जोड ङ्छदईने छ। 

१०.५३ भङ्टरङ्टकभा जरशङ्ञक्तका अङ्झतङ्चयक्त अन्म उजािका ऺेत्रहरु प्रच ङ्टय भात्राभा उऩरब्ध बएको हङ्टॉदा 
रागत राबको आधायभा त्मस्ता स्रोतहरुको ऩङ्जहचान गयी स्थानीम रुऩभा योजगायी सजृना 
गनि जोड ङ्छदईने छ। 

 

११. उद्दशे्म २ सॉग सम्फङ्ञन्धत नीङ्झतहरु् अनौऩचाङ्चयक योजगायीराई िभश् 
औऩचाङ्चयक ऩिङ्झतभा रुऩान्तयण गदै  योजगायीको गङ्टणस्तयभा सङ्टधाय ल्माउन,े 

नीङ्झतहरु  
११.१ रिङ्ट, साना तथा भझौरा उद्यभ सभेतका व्मवसाम आयम्ब गनि उद्यभशीरता ताङ्झरभ तथा 

व्मवसाम ङ्जवकास सेवा प्रदान गयीने छ।साथै, व्मवसाम ङ्झफस्ताय गनि य ठूरो रगानीफाट राब 
ङ्झरन सऺभ वातावयण ङ्झसजिना गनि आवश्मक नीङ्झत य कामििभहरु ङ्झनभािण गङ्चयने छ। 
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११.२ मङ्टवा, भङ्जहरा, आङ्छदवासी जनजाती तथा सीभान्तकृत सभूहहरुद्वाया रिङ्ट, साना तथा भझौरा 
उद्यभहरुको स्थाऩना य ङ्जवस्ताय गनि कजाि, सूचना य व्मवसाम ङ्जवकास सेवाको ऩहङ्टॉचराई 
वङृ्जि गङ्चयने छ। 

११.३ अनौऩचाङ्चयक ऺेत्रका काभदायराई अनौऩचाङ्चयक तङ्चयकाफाट (जस्तै याङ्झत्र ङ्जवद्यारम, दूय ङ्ञशऺा, 
इत्माङ्छद) वा सॊबव बएसम्भ अनङ्टदानमङ्टक्त व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभ भापि त थऩ ङ्ञशऺा हाङ्झसर गनि 
अवसय ङ्छदने नीङ्झत ङ्झरइने छ।अनौऩचाङ्चयक तङ्चयकाफाट प्राप् त सीऩ, ताङ्झरभ वा दऺताराई 
औऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा प्रणारीसयह फनाउन ङ्ञशऺाभा ङ्झनयन्तयता, योजगायउन्भङ्टि ताङ्झरभ य ऩङ्टन् 
ताङ्झरभका अवसयहरु प्रदान गङ्चयने छ। 

११.४ रिङ्टङ्जवि सॊस्थाहरुको ङ्झनमभन गने तथा उनीहरुराई ङ्झनङ्ञश् चत भात्राभा ङ्झडऩोङ्ञजट ङ्झरन ऩाउने 
व्मवस्थाका राङ्झग सकायात्भक कानङ्टनी वातावयण ङ्झनभािण गङ्चयने छ य रिङ्टङ्जवि सॊस्थाहरु 
भापि त गयीफ य सीभान्तकृत वगिको आम आजिनका गङ्झतङ्जवङ्झधहरुभा सहमोग ऩङ्टर् माउने नीङ्झत 
अवरम्फन गङ्चयने छ। 

११.५ भाध्मङ्झभक तथा उच्च भाध्मङ्झभक तह उिीणि गयेऩङ्झछ आवश्मकता अनङ्टसाय प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवषम 
अध्ममन गनि ङ्जवशेष प्राथङ्झभकता ङ्छदइने छ य प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञक्तको कभी हङ्टन ङ्छदईने छैन। 

११.६ योजगाय ङ्झफङ्झनभम सॊस्था तथा अन्म योजगाय ऩसरहरु श्रङ्झभक सहकाङ्चयताको ढाॉचाभा 
सञ् चारन गनि प्रोत्साङ्जहत गङ्चयने छ। 

११.७ अनौऩचाङ्चयक ऺेत्रभा सॊरग्न सफै नागङ्चयकहरुराई िभश: साभाङ्ञजक सङ्टयऺा मोजनासॉग 
आफि गयी साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको सङ्टङ्झनङ्ञश् चतता गङ्चयने छ। 

११.८ श्रभसॉग सम्फङ्ञन्धत ऐन य ङ्झनमभावरीहरुराई योजगाय प्रफििनको दृङ्जष्टकोण तथा ऩङ्चयवङ्झतित 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको आवश्मकता फभोङ्ञजभ सॊशोधन गयी सभमसाऩेऺ फनाइने छ। 

११.९ दङ्झरत, रोऩोन्भङ्टि, सीभान्तकृत य ङ्जऩछङ्झडएका सभङ्टदामका ऩयम्ऩयागत ऩेसाराई सहकाङ्चयभा 
सॊगङ्छठत गयी आधङ्टङ्झनक व्मवसामका रुऩभा रुऩान्तयण गयी व्मवङ्ञस्थत य उत्ऩादनशीर 
फनाउन प्रोत्साङ्जहत गङ्चयने छ। 

 

१२. उद्दशे्म ३ सॉग सम्फङ्ञन्धत नीङ्झतहरु् श्रभ फजायको आवश्मकता अनङ्टसायको 
ऻान य सीऩभा आधाङ्चयत श्रभ शङ्ञक्त तमाय ऩानि उऩमङ्टक्त अवसयहरु ङ्झसजिना 
गने  

नीङ्झतहरु  
१२.१ याङ्जष्डम ङ्ञशऺा तथा भानवस्रोत ङ्जवकासका नीङ्झतहरुरे ऩङ्चयरङ्ञऺत गयेफभोङ्ञजभ भङ्टरङ्टकभा 

आवश्मक सीऩमङ्टक्त जनशङ्ञक्त तमाय ऩानिका राङ्झग सम्वि ङ्झनकामहरुफीच प्रबावकायी सभन्वम 
स्थाङ्जऩत गङ्चयने छ।  
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१२.२ सयकायी, गैयसयकायी तथा ङ्झनजी ऺेत्रद्वाया सॊचाङ्झरत केन्रीम तथा स्थानीम स्तयका ताङ्झरभ 
सॊस्थाहरुको ऺभता अङ्झबवङृ्जि गयी फजायरे भाग गयेका ताङ्झरभका ऺेत्रहरुको ङ्जवस्ताय गदै 
रङ्झगने छ। 

१२.३ भाध्मङ्झभक तहको ङ्ञशऺाभा गयीफ य अवसयङ्जवहीन सभूहहरु (दङ्झरत, आङ्छदवासी-
जनजाङ्झत,भधेसी, भङ्टङ्ञस्रभ)का फारफाङ्झरकाहरुको ऩहङ्टॉच वङृ्जि गनिका राङ्झग सञ् चारन हङ्टने 
ङ्जवशेष कामििभ(ङ्जवद्यारम ऩोशाक य ऩङ्टस्तकको भूल्म, ङ्जवद्यारम प्रवेश शङ्टल्क जस्ता अदृश्म 
शङ्टल्कहरु हटाउने, रङ्ञऺत छात्रवङृ्ञि उऩरब्ध गयाउने, इत्माङ्छद) राई थऩ प्रोत्साहनसङ्जहत 
ङ्जवस्ताय गङ्चयने छ बने फीचैभा औऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा छोडेका जनशङ्ञक्तराई आवश्मकता य 
रुङ्ञचको आधायभा सीऩभूरक ङ्ञशऺा प्रदान गयी दऺ फनाइने छ। 

१२.४ गैससहरु,स्थानीम ङ्झनकामहरु, ङ्जवद्यारम य ङ्झनजी ऺेत्रको सॊरग्नताभा सञ् चारन हङ्टने कानङ्टनी 
साऺयता सभेतका साऺयता कामििभहरुरे भङ्जहरा,दङ्झरत, आङ्छदवासी-जनजाङ्झत, भधेसी, 
सीभान्तकृत सभङ्टदाम य अशक्तहरुराई रङ्ञऺत गयी योजगायमोग्म (Employability) फनाइने 
छ। 

१२.५ स्थानीम तहभा स्थाऩना बएका आधायबतू ङ्ञशऺा सञ् जारको बङू्झभकाराई प्रबावकायी फनाई 
बनाि दय वङृ्जि गनि तथा ङ्जवद्यारम छाड्ने दयभा कभी ल्माउन, ङ्जवद्यारमहरुभा प्रोत्साहन 
उऩरब्ध गयाउन, रङ्ञऺत य फङ्ञञ् चतीभा ऩयेका सभङ्टदामराई छात्रवङृ्ञि प्रदान गयी योजगाय 
प्राप् त गनि सऺभ फनाईने छ। 

१२.६ औऩचाङ्चयक ङ्ञशऺाराई ऩङ्झन सीऩभूरक ङ्ञशऺा प्रदान गने तपि  उन्भङ्टि गङ्चयने छ।  
१२.७ ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺकको ऩेसागत दऺता फढाउन य ङ्ञशऺण ङ्झसकाई साभग्रीभा सङ्टधाय गनि ङ्जवङ्झबन् न 

कामििभहरु फनाई कामािन्वमन गङ्चयनेछ।ङ्ञशऺकहरुको कामिसम्ऩादन स्तयभा सङ्टधाय गयी दऺ 
जनशङ्ञक्त उत्ऩादन गनि सक्ने फनाउन ऺभताभा आधाङ्चयत सेकारीन तारीभ ङ्छदने नीङ्झत ङ्झरईने 
छ।  

१२.८ उच्च तहको प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺाभा आङ्झथिक तथा साभाङ्ञजक रुऩभा ऩछाडी ऩयेका ङ्झसभान्तकृत 
सभङ्टदामको ऩहङ्टॉच फढाउन य गङ्टणस्तय सङ्टधाय गनि छात्रवङृ्ञि, ङ्जवद्याथॉ कजाि तथा आङ्झथिक 
सहामता प्रदान गङ्चयने छ। 

१२.९ ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाको अङ्ञन्तभ तह (उच्च भाध्मङ्झभक तह) य चाॉडै ङ्जवद्यारम छाड्ने सफैका 
ङ्झनङ्ञम्त कङ्चयअय ऩयाभशिराई अङ्झनवामिरुऩभा प्रमोगभा ल्माइने छ।अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरुको 
योजगायीभा ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय गनि उनीहरुराई रङ्ञऺत गयी योजगायभूरक ताङ्झरभ य अऩाङ्गभैत्री 
ऩूवािधायहरुको ङ्जवस्ताय गदै रङ्झगने छ। 

१२.१० योजगाय प्राप्तीका ङ्झनङ्ञम्त व्मावसाङ्जमक ङ्ञशऺा तथा ताङ्झरभराई प्रफििन गनि सचेतना 
कामििभहरु सञ् चारन गङ्चयनेछ।मङ्टवा उद्यभशीरता प्रफििन गनि आभ सञ् चायका भाध्मभफाट 
साविजङ्झनक सचेतना अङ्झबमान सॊचारन गङ्चयने छ। 
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१२.११ काभ य काभदायराई सम्भान गने सॊस्कृङ्झतको ङ्जवकास गनि सचेतना अङ्झबमानभा जोड ङ्छदइने 
छ। 

१२.१२ प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभ कामििभभा "व्मवसामको प्रायम्ब य सङ्टधाय गयौं" 
(Start and Improve your Business - SIYB) ङ्जवषमक ताङ्झरभ सॊयचनाराई प्रमोगभा ल्माइनेछ 
य ऺभता अङ्झबवङृ्जिका कामििभहरु कामािन्वमनका राङ्झग जोड ङ्छदइने छ।  

१२.१३ ङ्जवद्यारम प्रणारी (व्मावसाङ्जमक तथा साधायण ङ्जवद्यारम) भा "व्मवसामका फायेभा फङ्टझौं" 
(Know About Business - KAB) कामििभ सभावेश गङ्चयने छ। 

१२.१४ औऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा प्रणारीभा ऩङ्झन व्मावसाङ्जमक ङ्ञशऺा तथा ताङ्झरभ कोसिका साभग्री सभावेश 
गङ्चयने छ ।सभम सभमभा योजगायदाताहरुराई आभन्त्रण गने य प्रङ्ञशऺाथॉसॉग अन्तङ्जिमा 
कामििभ सञ् चारन गने तथा योजगायदाताहरुसॉग सभन्वम गयी कामिस्थर प्रङ्ञशऺण (On the 

Job Training) सञ् चारन गनि आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराईने छ। 
 

१३. उद्दशे्म ४ सॉग सम्फङ्ञन्धत नीङ्झतहरु् आप्रवासी तथा प्रवासी काभदायको 
उऩमङ्टक्त व्मवस्थाऩन गने। 

नीङ्झतहरु 
१३.१ काभदाय तथा वैदेङ्ञशक योजगाय व्मवसामीरे सम्फङ्ञन्धत ङ्जवबागसभऺ आई तरव तथा सेवा 

सङ्टङ्जवधा सम्फन्धभा कयायनाभा गनङ्टिऩने व्मवस्था रागू गङ्चयने छ। 
१३.२ वैदेङ्ञशक योजगायको राङ्झग ङ्छदईने सेवाराई स्थानीम तहसम्भ ङ्जवस्ताय गनि सम्फङ्ञन्धत 

ङ्झनकामहरुको ऩङ्टन्सॊयचना गङ्चयने छ। 
१३.३  आप्रवासी काभदायको अङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने अन्तयािङ्जष्डम अङ्झबसङ्ञन्धहरुराई िभश: अनङ्टभोदन 

गङ्चयने छ य काभदायको अङ्झधकाय यऺाका राङ्झग अन्तयािङ्जष्डम सभङ्टदामसॉग सहकामि गङ्चयने छ। 
१३.४ गन्तव्म भङ्टरङ्टकहरुभा योजगायका अवसयसम्फन्धी सूचना तथा आप्रवासनसॉग सम्फङ्ञन्धत 

जोङ्ञिभहरुका फायेभा सचेतना अङ्झबवङृ्जि गनि कामििभ सञ् चारन गङ्चयने छ।  
१३.५ वैदेङ्ञशक योजगायराई भध्मकारीन यणनीङ्झतका रुऩभा स्वीकाय गयी ङ्जवदेश जाने काभदायराई 

उऩमङ्टक्त ताङ्झरभ य सीऩ उऩरब्ध गयाइने छ।सङ्टयङ्ञऺत वैदेङ्ञशक योजगायका ङ्झनङ्ञम्त नीङ्झतगत 
तथा सॊस्थागत सङ्टधायका कामि गङ्चयने छ बने वैदेङ्ञशक योजगायभा जान चाहने काभदायका 
ङ्झनङ्ञम्त ताङ्झरभ कामििभभा सहज ऩहङ्टॉच हङ्टने गयी आफश्कतानङ्टसाय अङ्झनवामि ताङ्झरभको 
व्मवस्था गङ्चयने छ। 

१३.६ ङ्झफदेशङ्ञस्थत नेऩारी कूटनीङ्झतक ङ्झनमोगहरुराई भमािङ्छदत, सङ्टयङ्ञऺत, राबकायी य ङ्जवश्वसनीम 
वैदेङ्ञशक योजगाय प्रफििनका ङ्झनङ्ञम्त ऩङ्चयचारन गङ्चयने छ।  

१३.७ नेऩारी काभदायहरुको सङ्टयऺा य बराईका ङ्झनङ्ञम्त गन्तव्म भङ्टरङ्टकहरुसॉग श्रभ सम्झौता गङ्चयने 
छ। 
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१३.८ वैदेङ्ञशक योजगायरे भाग गयेफभोङ्ञजभका सीऩभूरक ताङ्झरभ प्रदान गनि, वैदेङ्ञशक योजगायका 
ङ्झनङ्ञम्त ऋण सङ्टङ्जवधा प्रदान गनि य अनङ्टगभन प्रणारीराई सफर फनाउन आफश्मक 
कामििभहरु सञ् चारन गङ्चयने छ ।  

१३.९ वैदेङ्ञशक योजगायभा दङ्झरत, आङ्छदवासी-जनजाङ्झत, भधेसी, भङ्टङ्ञस्रभ मङ्टवा तथा ङ्जऩछङ्झडएका 
ऺेत्रका सीभान्तकृत सभङ्टदामराई अवसय प्रदान गङ्चयने छ।  

१३.१० भङ्जहराहरुका ङ्झनङ्ञम्त सङ्टयङ्ञऺत य भमािङ्छदत वैदेङ्ञशक योजगाय सङ्टङ्झनङ्ञश् चत गनि जोड ङ्छदइने छ। 
१३.११ ङ्जवप्रषेण प्रणारीराई सयर य सहज फनाई उऩमङ्टक्त मोजना य कामििभका साथ ङ्जवप्रषेणको 

प्रमोगराई उत्ऩादनशीर ऺेत्रभा रगानी गनि प्रोत्साङ्जहत गङ्चयने छ।मसका राङ्झग ङ्जवप्रषेण 
ऩङ्चयचारन सम्फन्धी नीङ्झत तजङ्टिभा गङ्चयने छ। 

१३.१२ आप्रवासी काभदायहरुको अङ्झबरेि तथा सूचना प्रणारीराई व्मवङ्ञस्थत तथा सफरीकृत गङ्चयने 
छ। 

१३.१३ फैदेङ्ञशक योजगायीफाट प्राप् त ङ्जवप्रषेणजन्म आम (यकभ, सीऩ, अनङ्टबव, प्रङ्जवङ्झध) राई याङ्जष्डम 
उत्ऩादनसॉग जोडी गयीवी ङ्झनवायण गनि उऩमङ्टक्त सॊस्थागत व्मवस्था गङ्चयने छ।  

 

१४. उद्दशे्म ५ सॉग सम्फङ्ञन्धत नीङ्झतहरु् मङ्टवारङ्ञऺत योजगायीका अवसयहरु ङ्झसजिना 
गनि प्राथङ्झभकता ङ्छदन।े 

नीङ्झतहरु  
१४.१ सफै मङ्टवाहरुराई योजगायी प्रदान गनिका राङ्झग अरु ऺेत्रगत ङ्झनकामहरुसॉग सभन्वम गङ्चयने छ 

य मङ्टवाहरूराई आन्तङ्चयक योजगायीभा उत्प्रङे्चयत गङ्चयने छ। 
१४.२ मङ्टवा योजगायका ङ्झनङ्ञम्त प्रबावकायी कामिमोजना तमाय गयी सयोकायवारा भन्त्रारमसॉगको 

सभन्वमभा कामािन्वमनभा ल्माइने छ ।  
१४.३ भङ्जहरा उद्यभशीरता ङ्जवकास गनि तथा भङ्जहराराई उद्यभी हङ्टन प्रोत्साहन गनिका राङ्झग ङ्जवशेष 

प्रावधानहरुराई प्रबावकायीरुऩभा कामािन्वमन गङ्चयने छ।  
१४.४ श्रभ फजाय कामििभ तथा योजगाय सेवासम्फन्धी जानकायी ङ्छदने योजगाय ङ्झफङ्झनभम सूचना 

केन्रहरुराई मङ्टवा योजगायीभा सङ्टधाय ल्माउनेतपि  फढावा ङ्छदइने छ।योजगाय सेवा प्रदान 
गङ्चयआएका सम्ऩूणि सॊस्थाहरुराई तोङ्जकएका सयकायी ङ्झनकामभा दताि गनि तथा उनीहरुरे 
प्रदान गङ्चयआएका सेवाहरुको गङ्टणस्तय य सॊख्माको ऩमािप् तता सङ्टङ्झनङ्ञश् चत गनि आफश्मकतानङ्टसाय 
अनङ्टगभन तथा ङ्झनङ्चयऺण गने व्मवस्था ङ्झभराईने छ। 

१४.५ न्मून सङ्टङ्जवधाप्राप् त य अल्ऩ ङ्जवकङ्झसत ऺेत्रभा योजगायीका अवसयभा सङ्टधाय ल्माउन त्मस्ता 
ऺेत्रभा साना तथा भझौरा स्तयका उद्यभहरु य ठूरा ङ्झनजी ऺेत्रका प्रङ्झतष्ठानहरुफीच सफ-
कन्ट्राक्टको प्रावधानराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयने छ।  

१४.६ आठ कऺा बन्दा भङ्टङ्झनको ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺा प्राप् त गयी श्रभ फजायभा प्रवेश गयेका मङ्टवाराई 
रङ्ञऺत गयी ताङ्झरभ कामििभहरु सञ् चारन गङ्चयने छ। 



 
 

21 
 

१४.७ मङ्टवाहरुका ङ्झनङ्ञम्त योजगाय सम्फन्धी सूचना य कामििभभा ऩहङ्टॉच फढाउन मङ्टवा ऩयाभशि सेवा, 
स्रोत केन्र रगामतका आवश्मक सॊमन्त्रहरु ङ्झनभािण गङ्चयने छ। 

१४.८ साभाङ्ञजक य आङ्झथिक उद्यभशीरता ङ्जवकास गयी मङ्टवाराई योजगाय, स्वयोजगाय य साभाङ्ञजक 
कामिहरुभा अवसय प्रदान गङ्चयने छ।  

१४.९ मङ्टवाको ऺभता य शैङ्ञऺक स्तयभा आधाङ्चयत व्मावहाङ्चयक, प्राङ्जवङ्झधक य श्रभ फजाय सङ्टहाउॉदो 
ङ्ञशऺा य ताङ्झरभभा जोड ङ्छददै उद्यभशीरता य स्वयोजगायराई प्रोत्साङ्जहन गङ्चयने छ।  

१४.१० मङ्टवाका ङ्झनङ्ञम्त कृङ्जषभा-आधाङ्चयत उद्योगहरु, ऩयम्ऩयागत ऩेसा, स्थानीम स्रोतसाधनका साथै 
नवीनतभ ्य नमाॉ सूचना प्रङ्जवङ्झधराई प्रोत्साहन गङ्चयने छ।  

१४.११ ग्राभीण, अवसयङ्जवहीन, जोङ्ञिभभा यहेका सफै बौगोङ्झरक ऺेत्रका मङ्टवाराई ङ्ञशऺा, स्वास्थ्म, 
ताङ्झरभ य योजगायीका अवसयभा ङ्जवशेष प्राथङ्झभकता ङ्छदइने छ। 

१४.१२ हार प्रदान गङ्चयएका ताङ्झरभ ऩाठ्यिभ य ताङ्झरभ कामििभहरुराई रैंङ्झगक सॊवेदनशीर 
फनाउनेगयी ऩङ्टनयावरोकन गङ्चयने छ। 

१४.१३ फेयोजगाय मङ्टवाका ङ्झनङ्ञम्त ङ्झनङ्ञश् चत सभम य  स्थानहरुभा योजगाय प्रत्माबङू्झत मोजना आयम्ब 
गङ्चयने छ।  

१४.१४  कृङ्जष कजाि, साभग्री तथा उऩकयण (ऩावय ङ्जटरय, थ्रेसय, उत्ऩादनस्थर देङ्ञि फजायसम्भ 
ऩङ्टर् माउन सवायी साधन, इत्माङ्छद) जस्ता कृङ्जष सहामता उऩरब्ध गयाई स्थानीम तहभा 
योजगायी प्राप् त गनि मङ्टवाराई ङ्जवशेष प्रोत्साङ्जहत गङ्चयने छ।कृङ्जषको आधङ्टङ्झनकीकयण य 
व्मावसाङ्जमकीकयणभा मोगदान गनिका राङ्झग उनीहरुराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयने छ।  

१४.१५ मङ्टवा योजगाय प्रफििन केन्र स्थाऩना गयी स्थानीम तहभा मङ्टवा योजगाय कामििभराई ङ्जवस्ताय 
तथा  अन्तय ङ्झनकामहरुका फीचभा सभन्वम गङ्चयने छ। 

१४.१६ स्वदेश तथा ङ्जवदेशको श्रभ फजायको भाग फभोङ्ञजभ प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मावसाङ्जमक ङ्ञशऺा प्रदान 
गयी मङ्टवाराई आवश्मक सीऩफाट सङ्टसङ्ञज्जत गङ्चयने छ। 

 

१५. उद्दशे्म ६ सॉग सम्फङ्ञन्धत नीङ्झतहरु् अनङ्टसन्धानभा आधाङ्चयत आधङ्टङ्झनक सूचना 
प्रणारीको प्रमोग फढाउदै श्रभ फजायराई सफर फनाउन।े 

नीङ्झतहरु 
१५.१ ङ्झनङ्ञश्चत सभमावधीभा याङ्जष्डम श्रभशङ्ञक्त सबेऺण गङ्चयने तथा ङ्झनमङ्झभत योजगाय प्रवङृ्ञिसम्फन्धी 

प्रङ्झतवेदन भापि त सङ्टचना प्रवाह गने व्मवस्था ङ्झभराइने छ। 
१५.२ श्रभ भागको आधायभा आवश्मक तथा उऩरब्ध सीऩको अन्तय ऩङ्जहचान गयी सोको सूचना 

प्रवाहराई प्रबावकायी फनाइने छ। 
१५.३ सीऩ ङ्जवकास प्रणारीको भाऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञशका य कामािदेशभा साभान्जस्मता तथा स्ऩष्ट सङ्टधाय 

ल्माउन प्रमत् न गङ्चयने छ।  
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१५.४ श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारमराई स्रोतसाधन सम्ऩन् न फनाई श्रभ फजाय सूचना ङ्जवश्लषेण इकाई 
स्थाऩना गङ्चयने छ य सम्फङ्ञन्धत सयोकायवाराहरुको श्रभ फजाय सूचना ङ्जवश्लषेण गने ऺभताभा 
सङ्टधाय ल्माइने छ। 

१५.५ केही ऩेसा य ङ्ञजल्रा सभेट्ने गयी स्थाऩना गङ्चयने सॊगठन, प्रणारी य कामिङ्जवङ्झध सङ्जहतको 
नभङ्टना ऩङ्चयमोजनाको रुऩभा योजगाय सूचना ङ्जवङ्झनभम सेवा सञ् चारनराई जोड ङ्छदइने 
छ।नभङ्टना ऩङ्चयमोजनाफाट ङ्झसकेका ऩाठराई याष्डव्माऩी कामििभको रुऩभा प्रमोगभा ल्माईने 
छ।  

१५.६ ग्राभीण तथा सहयी ऺेत्रका मङ्टवाहरुराई श्रभ फजायसम्फन्धी सूचना आदान प्रदान गनि कङ्चयअय 
ङ्झनदेशन तथा (Career Counseling) ऩयाभशि कामििभ सॊचारन गङ्चयने छ। 

१५.७ योजगाय सूचना केन्रराई योजगाय सूचना ङ्जवङ्झनभमको रुऩभा ङ्जवकङ्झसत गङ्चयनेछ।मो केन्ररे 
श्रभ फजायभा यहेको जनशङ्ञक्तको भाग, फेयोजगाय य फेयोजगायको सीऩको सूची फनाइ भाग य 
आऩूङ्झतिकताि फीच सूचनाको आदानप्रदान गनेछ।मस्तो केन्रराई सहकायीको भाध्मभफाट 
व्मवस्थाऩन गनि प्रोत्साहीत गङ्चयने छ। 

१५.८ ऩङ्जहचान गङ्चयएका गङ्चयफ नागङ्चयकहरुको राङ्झग ङ्झन:शङ्टल्क सीऩभङ्टरक ताङ्झरभ/प्रङ्ञशऺण ङ्छदने 
व्मवस्था ङ्झभराइने छ। 

 

१६. उद्दशे्म ७ सॉग सम्फङ्ञन्धत नीङ्झतहरु् सङ्टभधङ्टय औद्योङ्झगक सम्फन्ध ङ्जवकास गयी 
योजगाय भैत्री रगानीभा प्रोत्साहन गने। 

नीङ्झतहरु  
१६.१ जरङ्जवद्यङ्टत,् ऩूवािधाय ङ्झनभािण, ऩमिटन, ठूरास्तयका उत्ऩादन उद्योगहरु य सूचना तथा सञ् चाय 

प्रङ्जवङ्झध जस्ता ऺेत्रभा ङ्जवदेशी रगानी आकङ्जषित गङ्चयने छ जसरे योजगायीका अवसयहरु ङ्झसजिना 
गने छ।  

१६.२ ठङ्टरा उद्योगहरुभा प्रत्मऺ वैदेङ्ञशक रगानी आकङ्जषित गनि त्मस्ता उद्योगरे ङ्झसजिना गने 
योजगायीको आधायभा ङ्जवङ्जवध प्रोत्साहन सेवा तथा सङ्टङ्जवधा उऩरव्ध गयाइने छ य मस्ता सेवा 
तथा सङ्टङ्जवधा प्रदान गने प्रङ्जिमाराई सयरीकृत गङ्चयनेछ। 

१६.३ ङ्जवदेशङ्ञस्थत नेऩारी कङ्ट टनीङ्झतक ङ्झनमोगहरुराई प्रत्मऺ वैदेङ्ञशक रगानी आकङ्जषित गनि 
प्रबावकायी ऩङ्चयचारनका गङ्चयने छ। 

१६.४ स्वदेशी य ङ्जवदेशी सॊमङ्टक्त रगानीभा सॊचारन हङ्टने व्मवसामराई प्रोत्साङ्जहत गनि ऐन कानूनराई 
सभम साऩेऺ सङ्टधाय गङ्चयने छ। 

१६.५ धेयै योजगायी सजृना गने वैदेङ्ञशक रगानीकतािहरुराई ङ्झबसा सयरीकयण गङ्चयने छ। 
१६.६ ङ्झनजी तथा साविजङ्झनक ऺेत्रफाट ऩङ्जहचान गङ्चयएका ऩङ्चयमोजनाहरु सॊचारनका राङ्झग प्रत्मऺ 

वैदेङ्ञशक रगानी जङ्टटाउन सयकायरे नीङ्ञज ऺेत्रसॊग साझेदायी गने वातावयण फनाउने छ। 
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१६.७ उत्कृष्ट उद्यभीहरुराई योजगायी ङ्झसजिनाका आधायभा याज्मफाट ऩङ्टयस्कृत गने व्मवस्था गङ्चयने 
छ। 

१६.८ "भमािङ्छदत काभ" (Decent Work)  को अवधायणा य अन्तयािङ्जष्डम श्रभ सॊगठनका भाऩदण्डहरु 
(International Labour Standards) अनङ्टरुऩ श्रभ सम्फन्धहरुको ङ्जवकास गयी योजगायीराई 
गङ्चयवी ङ्झनवायण गने आधायङ्ञशराको रुऩभा अफरम्फन गङ्चयने छ। 

१६.९ सङ्टभधङ्टय औद्योङ्झगक सम्फन्धको ङ्जवकास गयी उत्ऩादकत्व वङृ्जिका राङ्झग सयकाय, योजगायदाता य 
काभदायहरुफीच ङ्झत्रऩऺीम तथा ङ्छद्वऩऺीम ऩयाभशि य सहकामिराई ङ्झनयन्तय प्रोत्साङ्जहत गङ्चयने 
छ। 

१६.१० योजगायीको ऺेत्रभा देिा ऩने रैंङ्झगक, बौगोङ्झरक, जाङ्झतगत वा अन्म कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायको 
बेदबावराई िभश: हटाउदै रैजान आफश्मक कामििभहरु सॊचारन गङ्चयने छ। 

१६.११  ङ्झत्रऩऺीम एवॊ ङ्छद्वऩऺीम साभाङ्ञजक सम्फाद (Social Dialouge) राई औद्योङ्झगक सम्फन्धको 
ङ्जवकास, ङ्जववाद सभाधान तथा नीङ्झत ङ्झनभािण प्रङ्जिमाको तहसम्भ सॊस्थागत गनि प्रोत्साङ्जहत 
गङ्चयने छ। 

१६.१२ साभाङ्ञजक सम्फादराई प्रबावकायी फनाउनका राङ्झग सफै ङ्झत्रऩऺीम एवॊ ङ्जिऩऺीम सॊमन्त्रहरुभा 
सभान य सन्तङ्टङ्झरत प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वभा जोड ङ्छदईनेछ। 

 

१७.  यणनीङ्झत य कामािन्वमन सॊमन्त्र 
१७.१   याङ्जष्डम योजगाय नीङ्झत योजगायी सजृना गनि सभग्र छाता नीङ्झत (Umbrella Policy) को रुऩभा 

कामि गनेछ तथा मसै नीङ्झतको ऩङ्चयङ्झधङ्झबत्र यही सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरुरे यणनीङ्झतहरु य 
कामिनीङ्झतहरु तमाय गयी कामािन्वमन गनङ्टिऩने छ। 

१७.2 योजगायी ङ्झसजिना अन्तयसम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम (Cross Cutting Issue) बएकोरे मस याङ्जष्डम योजगाय 
नीङ्झतको कामािन्वमनभा ङ्जवङ्झबन् न भन्त्रारम, ङ्जवबाग, ङ्झनकामहरु य ङ्झनजी ऺेत्रका 
सयोकायवाराहरुको ङ्ञजम्भेवायी हङ्टने छ।योजगायीराई ऺेत्रगत नीङ्झत तथा कामििभहरुभा 
सभाङ्जहत गयेको सङ्टङ्झनङ्ञश् चत गनि तथा नीङ्झत मोजनाका नङ्झतजाराई अनङ्टगभन गनि सॊस्थागत 
सॊयचना ङ्झनभािण गङ्चयने छ। 

१७.3 याङ्जष्डम योजगाय नीङ्झतको कामािन्वमनको अफस्थाराई वाङ्जषिक रुऩभा सभीऺा गङ्चयनेछ बने हयेक 
५ वषिभा आवङ्झधक सङ्झभऺा गङ्चयने छ।  

१७.4 प्रबावकायी ताङ्झरभ कामििभ भापि त सम्फि भन्त्रारमहरु य ङ्जवबागहरुभा योजगाय केन्रीत 
रक्ष्मको ङ्जवकास य अनङ्टगभन गने ऺभता अङ्झबवङृ्जि गङ्चयने छ जसरे योजगाय केन्रीत 
रक्ष्मराई सम्फोधन गने सभग्र मोजना, नीङ्झत य यणनीङ्झतभा योजगाय रक्ष्मराई सभामोजन 
गनेछ।  
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१७.5 साविजङ्झनक रगानी, ऩङ्चयमोजना, कामििभ एवॊ नीङ्झतरे योजगायीभा ऩयेको प्रबाव सम्फन्धभा 
सम्फि भन्त्रारम ङ्जवबाग य ङ्जवङ्झबन् न ङ्झनकामहरुफाट सम्ऩन् न गङ्झतङ्जवङ्झधहरुको प्रबावका फायेभा 
आवङ्झधक प्रङ्झतवेदन तमाय गनि ङ्झनदेङ्ञशका फनाइने छ। 

 १७.6 नेऩारभा श्रभ तथा योजगायसॊग सम्फङ्ञन्धत अनङ्टसन्धान कामि गनिको राङ्झग एक याङ्जष्डम श्रभ 
तथा योजगाय अनङ्टसन्धान प्रङ्झतष्ठानको स्थाऩना गङ्चयनेछ।उक्त प्रङ्झतष्ठानरे श्रभ तथा योजगाय 
भन्त्रारमराई ङ्झनङ्झतगत सङ्टझाव ङ्छदने छ। 

१७.7 याङ्जष्डम योजगाय नीङ्झतको कामािन्वमन, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन तथा सभन्वमको कामि श्रभ तथा 
योजगाय भन्त्रारमरे गनेछ।नीङ्झतको अनङ्टगभन य भूल्माङ्कनसम्फन्धी कामि याङ्जष्डम अनङ्टगभन 
तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतको सभग्र ङ्झनदेशनभा हङ्टनेछ।अनङ्टसूची -१ फभोङ्ञजभ गठीत याङ्जष्डम 
अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतरे ङ्जवङ्झबन् न सयोकायवाराहरुफाट गङ्चयने ङ्जिमाकराऩहरुको 
सभन्वम गने तथा नीङ्झतको कामािन्वमनका राङ्झग स्रोतसाधनको ऩङ्चयचारन गनि सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामहरुराई नीङ्झतगत भागिङ्झनदेश गनेछ।मस भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतको फैठक वषिभा कङ्ञम्तभा 
दङ्टई ऩटक फस्नेछ। 

१७.8 श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारमरे उक्त सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमका रुऩभा कामि गनेछ य नीङ्झतको 
कामािन्वमनका सन्दबिभा फाङ्जषिक अनङ्टगभन य प्रगङ्झत सभीऺा गनेछ।मो ङ्ञजम्भेवायी ऩूया गनि 
श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारमराई साधन स्रोत सम्ऩङ्ङ गयाइने छ। 

१७.9 नीङ्झतको कामािन्वमनभा सङ्टधाय ल्माउन य नीङ्झत-ङ्झनभािण प्रङ्जिमाभा योजगायीका उद्देश्महरुराई 
सभामोजन गनि ताङ्झरभ य स्रोत ङ्जवङ्झनमोजन भापि त सयोकायवाराहरुको ऺभता अङ्झबवङृ्जि गङ्चयने 
छ। 

१७.१० व्मावसाङ्जमक तथा सीऩ ङ्जवकास सम्फन्धी ताङ्झरभ प्रदामक सॊस्थाहरुराई एउटै छाताभङ्टङ्झन ल्माई 
गङ्टणस्तयमङ्टक्त ताङ्झरभ प्रदान गने व्मवस्था ङ्झभराइने छ।सोको राङ्झग अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको 
सॊस्थागत सॊयचनाको व्मवस्था गङ्चयने छ। 

 

८ िायेजी य फचाउ 
१८.१ श्रभ तथा योजगाय नीङ्झत, २०६२ िायेज गङ्चयएको छ।उक्त नीङ्झत अनङ्टसाय बए गयेका 

कामिहरू मसै याङ्जष्डम योजगाय नीङ्झत, २०७१ अनङ्टसाय बए गयेको भाङ्झनने छ।  
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अनङ्टसूची १ 
याङ्जष्डम योजगाय नीङ्झत अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झत 

(दपा १७.७ सॊग सम्फङ्ञन्धत) 
 
१. भन्त्री /याज्मभन्त्री, श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम    अध्मऺ  
२. सहामक भन्त्री, श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम     उऩाध्मऺ 
३. सदस्म, याङ्जष्डम मोजना आमोग       सदस्म 
४.  सङ्ञचव, श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम      सदस्म 
५. सङ्ञचव, प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् कामािरम     सदस्म 
६. सङ्ञचव, अथि भन्त्रारम        सदस्म 
७. सङ्ञचव, उद्योग भन्त्रारम       सदस्म 
८. सङ्ञचव, कानङ्टन, न्माम, सॊङ्जवधानसबा तथा सॊसदीम व्मवस्था भन्त्रारम   सदस्म  
९. सङ्ञचव, कृङ्जष ङ्जवकास भन्त्रारम       सदस्म 
१०. सङ्ञचव, बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्त्रारम    सदस्म 
११. सङ्ञचव, वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झति भन्त्रारम      सदस्म 
१२. सङ्ञचव, ङ्ञशऺा भन्त्रारम       सदस्म 
१३. सङ्ञचव, सॊिीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारम    सदस्म 
१४ सङ्ञचव, सॊस्कृङ्झत, ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारम   सदस्म 
१५. सङ्ञचव, सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारम    सदस्म 
१६.  सङ्ञचव, मङ्टवा तथा िेरकूद भन्त्रारम      सदस्म 
१७. सङ्ञचव, याङ्जष्डम मोजना आमोगको सङ्ञचवारम     सदस्म 
१८. प्रङ्झतङ्झनङ्झध, नेऩार उद्योग वाङ्ञणज्म भहासङ्घ     सदस्म 
१९. प्रङ्झतङ्झनङ्झध, नेऩार उद्योग ऩङ्चयसङ्घ      सदस्म 
२०.     प्रङ्झतङ्झनङ्झध,नेऩार चेम्फसि अप कभसि                                  सदस्म  
२१. प्रङ्झतङ्झनङ्झध, सॊमङ्टक्त टे्रड मङ्टङ्झनमन सभन्वम केन्र              २ सदस्म 
२२.  सहसङ्ञचव, श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम (सम्फङ्ञन्धत भहाशािा हेने)   सदस्म-सङ्ञचव 
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अनङ्टसूची २ 
सीऩ ङ्झफकास याङ्जष्डम तारीभ व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

(दपा १७.१० सॊग सम्फङ्ञन्धत) 
1. सङ्ञचव, श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम           अध्मऺ  
2. सह-सङ्ञचव, प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् कामािरम    सदस्म 
3. सह-सङ्ञचव, अथि भन्त्रारम       सदस्म 
4. सह-सङ्ञचव, उद्योग भन्त्रारम       सदस्म 
5. सह-सङ्ञचव, कानङ्टन, न्माम, सॊङ्जवधानसबा तथा सॊसदीम व्मवस्था भन्त्रारम  सदस्म  
6. सह-सङ्ञचव, कृङ्जष ङ्जवकास भन्त्रारम      सदस्म 
7. सह-सङ्ञचव, बौङ्झतक ऩूवािधाय, तथा मातामात व्मवस्था भन्त्रारम   सदस्म 
8. सह-सङ्ञचव, वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झति भन्त्रारम     सदस्म 
9. सह-सङ्ञचव, ङ्ञशऺा भन्त्रारम       सदस्म 
10. सह-सङ्ञचव, सॊिीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारम   सदस्म 
11. सह-सङ्ञचव, सॊस्कृङ्झत, ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारम   सदस्म 
12. सह-सङ्ञचव, सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारम    सदस्म 
13. सह-सङ्ञचव, मङ्टवा तथा िेरकूद भन्त्रारम     सदस्म 
14. सह-सङ्ञचव, याङ्जष्डम मोजना आमोगको सङ्ञचवारम    सदस्म 
15. सह-सङ्ञचव, श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम (सम्फङ्ञन्धत भहाशािा हेने)   सदस्म-सङ्ञचव 

 
 उऩमङ्टक्त सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झफङ्झबन् न तारीभ सॊस्थाका प्रभङ्टिराई आभन्त्रण गनि 
सक्ने छ। 

 
 
 
 
 
 

 
 




