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भरग - एक
परर्चय
1.

पृष्ठभूतम
१.१ नेपरलको समग्र ष्ट्रिकरस प्रयरसमर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरले महत्िपूण ा योगदरन पुर्यरउँदै
आएको करर्ि सरत दर्क पूर्र हुन लरगेको छ । उच्च तर्र ददगो आतर्ाक िृष्ट्रद्ध हरतसल

गदै "समृद्ध नेपरल सुखी नेपरली" को लक्ष्य प्ररप्त गनाकर लरतग आिश्यक िोत
व्यिस्र्रपन गना नेपरलले अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरको उपयोग गनुप
ा ने हुन्छ । यस्तो
ँ ी
सहरयतरको उच्चतम लरभ प्ररप्त गने गर्ी प्रभरिकररर्तर बढरउन सकेमर यसले र्रष्ट्रिय पूज

तनमराण र् समष्ट्रिगत आतर्ाक स्र्रष्ट्रयत्ि करयम गदै र्रष्ट्रिय अर्ातन्रको सुदृढीकर्ण गना
सहयोग पुग्नेछ ।
१.२

नेपरलले सहरयतरको प्रभरिकररर्तरसमिन्िी सन् २००५ को पेरर्स उच्च स्तर्ीय सममेलन
र्

त्यसपतछ

समपन्न

सबै

उच्चस्तर्ीय

बैठकहरूमर

सहभरतगतर

जनरउँदै

सहरयतर

प्रभरिकररर्तरसमबन्िी पेरर्स र्ोषणरपर लगरयतकर अन्तर्राष्ट्रिय समझदरर्ीमर ऐक्यबद्धतर
व्यक्त गदै आएको छ । आगरमी ददनहरूमर हुने यस प्रकरर्कर अन्तर्राष्ट्रिय प्रयरसहरूमर

पतन सहभरगी हुँदै सन् २०३० समममर ददगो ष्ट्रिकरसकर लक्ष्यहरू प्ररप्त गना र् मध्यम
आय भएको र्रिमर स्तर्ोन्नतत हुन अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरमर आिश्क नीततगत सुिरर्
गनुा पनेछ ।
१.३ नेपरलको सं ष्ट्रििरन अनुसरर् सं र्ीय प्रणरलीमर रुपरन्तरर्त र्रिको र्रसकीय सं र्चनरअनुरुप
अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरको परर्चरलन र् व्यिस्र्रपन गनुप
ा ने अिस्र्र र्हे को छ ।
सं ष्ट्रििरनको व्यिस्र्र अनुसरर् िैदेक्षर्क सहरयतर तलं दर र्रष्ट्रिय ष्ट्रहत र् प्ररर्तमकतरलरई
आिरर् बनरउँदै यसलरई परर्दर्ी बनरउनुपने र् िैदेक्षर्क सहरयतरलरई र्रष्ट्रिय बजेट
प्रणरलीमरर्ात परर्चरलन गनुप
ा ने भएको छ ।
१.४

ष्ट्रिगतमर गरर्एको अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरको परर्चरलनले दे र्को समग्र आतर्ाक
सरमरक्षजक

ष्ट्रिकरसमर

पुर्यरएको

योगदरनलरई

महत्ि

ददं दैआगरमी

ददनमर

यसको

प्रभरिकररर्तर बढरएर् अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर प्रततको तनभार्तर क्रमर्: र्टरउँदै
आन्तरर्क िोत परर्चरलन बढरउन सहयोगी हुने नीतत अिलमबन गनुप
ा ने भएको छ ।
१.५

र्रजनैततक

क्षस्र्र्तर

र्

ितामरन

सर्
ं ीय

सं र्चनरतभर

अन्तर्राष्ट्रिय

ष्ट्रिकरस

सहरयतर

परर्चरलनकर समिन्िमर नेपरलको सं ष्ट्रििरनले गर्े को मरगादर्ानले ष्ट्रिकरस सहरयतरको
प्रभरिकररर्तर अतभिृष्ट्रद्धकर लरतग सुिरर् गने अिसर् प्रदरन गर्े को छ । अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस
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सहरयतर समरिेर् भएकर आयोजनर तर्र करयाक्रमहरूको करयरान्ियन गदरा प्ररपकले

आफ्नो र्रष्ट्रिय प्रणरलीको प्रयोग गर्े र् आफ्नै सहभरतगतर र् नेतत्ृ िसष्ट्रहत स्िरतमत्ि ग्रहण
गना सकेमर

सहरयतरको

प्रभरिकररर्तर

बढरउन

सष्ट्रकन्छ

भन्ने

सर्करर्

र्

ष्ट्रिकरस

सरझेदरर्हरूको समरन िरर्णरलरई व्यिहरर्मर उतरनुा पर्े को छ ।
१.६

ष्ट्रिकरस नततजरलरई केन्र ष्ट्रिन्दुमर र्रखेर् सरिन िोतको ष्ट्रितनयोजन गने सर्करर्को नीततले

अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर समरिेर् भएकर आयोजनर तर्र करयाक्रमहरूको तजुम
ा र,
करयरान्ियन र् अनुगमनमर समेत सकरर्रत्मक प्रभरि परने अपेिर गरर्एको छ ।
१.७

अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलनकर सर्लतर िर असर्लतरकर लरतग सर्करर् र्
ष्ट्रिकरस सरझेदरर् एक अकराप्रतत र् आ-आफ्नर कर्दरतरप्रतत जिरर्दे ही हुनपु ने परर्स्पररर्क
जिरर्दे ष्ट्रहतरको तसद्धरन्तलरई व्यिहरर्मर रुपरन्तर्ण गना सर्करर् प्रततिद्ध र्हे को
यसकर

लरतग

भईर्हे कर

समिरद,

छलर्ल,

अन्तर्ष्ट्रक्रयर,

प्रगतत-समीिर,

छ ।
सहरयतर

व्यिस्र्रपन सूचनर प्रणरलीको सरमष्ट्रयक परर्मरजान र् अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरसमिन्िी
तथयरंकको तनयतमत प्रकरर्नलरई तनर्न्तर्तर ददनुपने आिश्यकतर र्हे को छ ।
१.८

र्रष्ट्रिय प्ररर्तमकतर र् प्रणरलीसँग सहरयतर आबद्धतरको प्रष्ट्रक्रयरमर सुिरर् भए तरपतन
करयरान्ियनको प्रगतत तमक्षित र्हे को छ । आबद्धतरको सन्दे र् प्रदे र् तर्र स्र्रनीय
तहसमम पुर्यरउने, सरिाजतनक ष्ट्रित्त व्यिस्र्रपनमर सुिरर् लयरउने र् आन्तरर्क िमतर
बढरई र्रष्ट्रिय प्रणरलीमर सबै अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरलरई आबद्ध गर्रउनु पनेछ ।

१.९

क्षर्िर र् स्िरस्थय जस्तर सरमरक्षजक िेरमर ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूबीच ष्ट्रिकतसत हुँदै गएको
सहरयतर सरमरञ्जस्यको अभ्यरसलरई मूलयरंकनकर आिरर्मर अन्य िेरमर पतन ष्ट्रिस्तरर्
गनुप
ा ने आिश्यकतर र्हेको छ ।

१.१० सरनर आयोजनरहरूमर र् एउटै िेरमर करम गने िेर्ै ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूमर ष्ट्रिकरस
सहरयतर छरर्ं दर सहरयतरको खण्डीकर्ण तर्र बहुप्रततिेदनको आिश्यकतर तसजानर भई

प्रष्ट्रक्रयरगत लरगत बढ्ने अिस्र्र र्हे को छ । यसबरट सर्करर्कर तनकरयहरू एिम्
ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूलरई समेत अततरर्क्त बोझ र्ष्ट्रपन गएको छ । ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूले
तुलनरत्मक सबलतरकर आिरर्मर आपसमर करया ष्ट्रिभरजन गने एिम् आयोजनरहरूको
सं ख्यरसँगै गुणस्तर्मर सुिरर् गनुप
ा ने आिश्यकतर र्हेको छ ।

१.११ पर्मपर्रगत ष्ट्रिकरस सहरयतर ढरँचरले करम गर्े कर िर नगर्े कर िेरहरु पष्ट्रहचरन गर्ी

ु
सरिाजतनक, तनजी एिम् िैदेक्षर्क सहरयतर सक्षममक्षित सं यक्त
िोत परर्चरलनबरट समेत

ष्ट्रिकरसकर लरतग आिश्यक सरिन जुटरउनु पनेछ । त्यसै गर्ी ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलन
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गरर्र्हे कर अन्य सं स्र्र/दे र्हरूले प्ररप्त गर्े कर सर्लतरबरट तसक्दै सीप, ज्ञरन तर्र
प्रष्ट्रितिलरई र्रिको आतर्ाक, सरमरक्षजक रुपरन्तर्णमर उपयोग गनुा पनेछ ।
१.१२ अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलनबरट प्ररप्त हुने अिसर्हरूको अतिकतम उपयोग

गने, र्रष्ट्रिय ष्ट्रिकरसकर लक्ष्य हरतसल गना सरिाजतनक, तनजी, सहकरर्ी, सरमुदरष्ट्रयक र्
अन्य िेरबीच सरझेदरर्ी बढरउने एिम् सं र्, प्रदे र् र् स्र्रनीय तहबीच ष्ट्रिकरस सहरयतर
परर्चरलनमर समन्ियरत्मक तिर्ले प्रभरिकररर्तर लयरई सुदृढ अर्ातन्र तनमराण गनेतर्ा यो
नीतत परर्लक्षित हुनेछ ।

१.१३ यस पृष्ठभूतममर नेपरलको सं ष्ट्रििरनको भरिनर र् परर्िततात र्रष्ट्रिय तर्र अन्तर्राष्ट्रिय
सन्दभालरई समेट्दै िैदेक्षर्क सहरयतर नीतत, २०५९ र् ष्ट्रिकरस सहरयतर नीतत, २०७१
को

करयरान्ियनकर

तसलतसलरमर

प्ररप्त

भएकर उपलक्षव्ि

तर्र

अनुभिकर

समयरनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलन नीतत तजुम
ा र गरर्एको छ ।
2.

आिरर्मर

परर्भरषर
तबषय िर प्रसं गले अको अर्ा नलरगेमर यस नीततमर;
(क) "अनुदरन” भन्नरले ष्ट्रर्तरा गनुा नपने गर्ी सर्करर्लरई भष्ट्रिष्यमर कुनै पतन ष्ट्रित्तीय दरष्ट्रयत्ि
नपने गर्ी प्ररप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर समझनु पछा ।
(ख) "अन्तर्राष्ट्रिय पर्रमर्ा सेिर” भन्नरले ष्ट्रिदे र्ी सं स्र्र िर नरगरर्कबरट प्ररप्त हुने पर्रमर्ा
सेिर समझनु पछा ।

(ग) "अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर” भन्नरले सर्करर्लरई ष्ट्रितभन्न िेरको ष्ट्रिकरस तर्र
तनमराणकर लरतग दिपिीय र्रि, बहुपिीय तर्र िेरीय सं स्र्र र् अन्य ष्ट्रिश्वव्यरपी
कोषबरट प्ररप्त हुने ष्ट्रित्तीय, प्ररष्ट्रितिक एिम् िस्तुगत सहरयतर समझनु पछा ।
(र्) "अन्य ऋण” भन्नरले सहुतलयतपूण ा ऋण बरहेककर तनयरात-आयरत बैंक तर्र यस्तै अन्य
तनकरयबरट आयोजनरकर लरतग प्ररप्त हुने ऋण समझनु पछा ।
(ङ) "करयाक्रममर आिररर्त सहरयतर” भन्नरले सर्करर्को ष्ट्रिस्तृत करयाक्रम र् बजेटको

खरकरलरई सहयोग गने, सर्करर्को करयरान्ियन तनकरयको नेतत्ृ िमर करयरान्ियन हुन,े
औपचररर्क एिम् सरझर सं यन्रमरर्ात ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरु बीचको समन्िय, प्रततिेदन,
बजेट, ष्ट्रित्त व्यिस्र्रपन तर्र खरर्दकर प्रष्ट्रक्रयरहरूमर सरमञ्जस्य करयम गने गर्ी प्ररप्त
हुने सहरयतर समझनु पछा ।
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(च) "टना

की”

भन्नरले

दिपिीय

समझौतरबमोक्षजम

ष्ट्रिकरस

सरझेदरर्

प्रत्यि

रुपमर

करयरान्ियनमर सं लग्न भई तनमराण समपन्न गर्ी नेपरल सर्करर्लरई हस्तरन्तर्ण गने
आयोजनर करयरान्ियन ष्ट्रिति समझनु पछा ।
(छ) "परर्योजनर सहरयतर” भन्नरले सर्करर्लरई पूि ा तनिरारर्त उद्देश्य, बजेट एिम् प्रततर्ल
प्ररप्त गनाकर लरतग छु ट्टै आयोजनर सञ्चरलन गना प्ररप्त हुने सहरयतर समझनु पछा ।
(ज) "पेरर्स

र्ोषणरपर”

भन्नरले

सन्

२००५

मर

पेरर्समर

समपन्न

सहरयतर

प्रभरिकररर्तरसमिन्िी उच्चस्तर्ीय सममेलनमर ष्ट्रिकरस सहरयतरलरई प्रभरिकरर्ी बनरउन
स्िरतमत्ि, आबद्धतर, सरमञ्जस्य, नततजरमूलक व्यिस्र्रपन र् परर्स्पररर्क जिरर्दे ष्ट्रहतर
समेतकर तसद्धरन्तमर आिररर्त असल अभ्यरसहरूको पष्ट्रहचरन गदै ततनको अिलमिन

ु
गनाकर लरतग सबै सहभरगी ष्ट्रिकरस सरझेदरर्, प्ररपक र्रि तर्र सं स्र्रहरुले सं यक्त
रुपमर जरर्ी गर्े को प्रततिद्धतर सष्ट्रहतको र्ोषणरपर समझनु पछा ।
(झ) "प्रदे र्” भन्नरले नेपरलको सं ष्ट्रििरनको अनुसूची ४ िमोक्षजमकर प्रदे र् समझनु पछा ।
(ञ) "बजेट सहरयतर” भन्नरले कुनै िेरको सं स्र्रगत सुिरर्सँग आबद्ध भई िर नभई
ष्ट्रिकरसकर प्ररर्तमकतर तर्र करयाक्रमहरुमर र्कम ष्ट्रितनयोजन गना सहयोग पुग्ने गर्ी
सर्करर्ी कोषमर प्ररप्त हुने सहरयतर समझनु पछा।
(ट) "ष्ट्रिकरस सरझेदरर्” भन्नरले ष्ट्रितभन्न िेरको ष्ट्रिकरस तर्र तनमराणकर लरतग ष्ट्रित्तीय,
प्ररष्ट्रितिक एिम् िस्तुगत सहरयतर प्रदरन गने दिपिीय र्रि, बहुपिीय सं स्र्र िर अन्य
ष्ट्रिश्वव्यरपी कोष समझनु पछा ।
(ठ) "सक्षममक्षित ष्ट्रित्तीय व्यिस्र्र” भन्नरले पर्मपर्रगत िैदेक्षर्क सहरयतरकर अततरर्क्त

व्यरिसरष्ट्रयक समभरव्यतर भएकर तनजी िेर, सहकरर्ी िेर, दरनदरतव्य कोष लगरयतकर
अन्य ष्ट्रित्तीय िोतहरु समेतलरई र्णनीततक रुपमर ष्ट्रिकरस करयामर परर्चरलन गने
उद्देश्यले गरर्ने ष्ट्रित्तीय व्यिस्र्र समझनु पछा ।

(ड) "सहुतलयतपूणा ऋण” भन्नरले नेपरल सर्करर् सदस्य र्हे कर बहुपिीय ष्ट्रिकरस सरझेदरर्ले

ु रनी समय र् सहुतलयत अितिभन्दर कम नहुने गर्ी
प्रदरन गने ऋणको व्यरजदर्, भक्त
प्ररप्त हुने ऋण समझनु पछा ।

(ढ) "स्र्रनीय

तह”

भन्नरले

गरउँपरतलकर,

नगर्परतलकर,

महरनगर्परतलकर र् क्षजललर समन्िय सतमतत समझनु पछा ।
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उपमहरनगर्परतलकर,

(ण) "स्ियं सेिक” भन्नरले नेपरल सर्करर्सँग हुने खरकर समझौतरको प्ररििरन अन्तगात नेपरल

सर्करर्बरट कुनै पररर्ितमक नतलने गर्ी नेपरलमर आई सेिर प्रदरन गने तनक्षित र्ैक्षिक
योग्यतर, ष्ट्रिर्ेषज्ञतर र् अनुभि भएकर ष्ट्रिदे र्ी नरगरर्क समझनु पछा।

(त) "िेरगत सहरयतर अििरर्णर” भन्नरले कुनै ष्ट्रिषयगत िेरको समग्र नीतत तर्र करयाक्रम

ु
करयरान्ियनमर सहयोग गने उद्देश्यले सं यक्त
ष्ट्रित्तीय समझौतर, सरझर करयायोजनर र्
ु
सं यक्त
आचरर् सं ष्ट्रहतर अन्तगात सञ्चरलन गरर्ने नततजर तर्र करयाक्रममर आिररर्त
अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर समझनु पछा ।

३.

अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलनकर प्ररर्तमकतरहरू
र्रष्ट्रिय आिश्यकतर र् प्ररर्तमकतरकर दे हरयकर िेरमर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर
परर्चरलन गरर्ने छः
(क)

भौततक पूिरािरर्को तनमराण,

(ख)

क्षर्िर, स्िरस्थय, खरनेपरनी तर्र सर्सर्रइ

(ग)

र्रष्ट्रिय उत्परदन र् उत्परदकत्ि िृष्ट्रद्ध,

(र्)

र्ोजगरर्ी तसजानर र् गरर्िी तनिरर्ण,

(ङ)

ष्ट्रिज्ञरन तर्र प्रष्ट्रितिको ष्ट्रिकरस र् हस्तरन्तर्ण,

(च)

िरतरिर्ण सं र्िण र् जलिरयु परर्ितान,

(छ)

ष्ट्रिपद् व्यिस्र्रपन,

(ज)

सरिाजतनक, तनजी, सहकरर्ी र् सरमुदरष्ट्रयक िेरको िमतर नपुगेको िेरमध्ये

नेपरल सर्करर्ले अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर तलन उपयुक्त हुने भनी तनिरार्ण
गर्े कर िेरहरू ।

5

भरग - दुई
सोँच, ध्येय, उद्देश्य र् र्णनीतत
२.१ दीर्ाकरलीन सोच
ँ ी र् प्रष्ट्रितिलरई र्रिको आिश्यकतर
र्रष्ट्रिय ष्ट्रिकरसकर प्रयरसहरूमर ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूको पुज
र् प्ररर्तमकतरकर आिरर्मर अतिकतम परर्चरलन गने ।

२.२ उद्देश्य
समृद्ध नेपरल सुखी नेपरलीको र्रष्ट्रिय आकरंिरलरई सरकरर् परना अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर
परर्चरलन गने ।

२.३ लक्ष्य
(क)

ु लरई आगरमी तीन िषातभर अतत कम ष्ट्रिकतसत र्रिको सूचीबरट स्तर्ोन्नती गना
मुलक
आिश्यक स्रोत परर्चरलन गने ।

(ख)

अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर समेत उपयोग गर्ी

सन् २०३० समममर ददगो ष्ट्रिकरसकर

लक्ष्यहरू हरतसल गदै नेपरललरई मध्यम आय भएको र्रिको रुपमर स्तर्ोन्नती गने ।
(ग)

र्रष्ट्रिय ष्ट्रिकरस नीतत अनुरुपकर आिश्यकतर र् प्ररर्तमकतरकर िेरमर बरह्य स्रोत
परर्चरलन गने ।

(र्)

अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरको परर्दर्ी एिं नततजरमूखी उपयोगमरर्ात र्रष्ट्रिय िमतर
िृष्ट्रद्ध गदै सहरयतरप्रततको तनभार्तर क्रमर्: र्टरउँदै लै जरने ।

२.४ र्णनीतत
(क)

उच्च आतर्ाक िृष्ट्रद्धदर् हरतसल गने, उत्परदन र् उत्परदकत्ि बढरउने, र्ोजगरर्ीकर
अिसर्हरू व्यरपक रुपमर तसजानर गने तनकरसीजन्य उत्परदनकर िेरमर सहरयतर
परर्चरलन गने ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलन गदरा सबै िेर, िगा र् समुदरयको सन्तुतलत
ष्ट्रिकरसमर ध्यरन ददने ।
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(ग)

र्रष्ट्रिय उत्परदन िृष्ट्रद्ध गर्ी तनयरात प्रिद्धान गने, आयरत प्रततस्र्रपन गने, व्यरपरर्
असन्तुलनलरई ततव्र रुपमर सन्तुलनतर्ा लै जरने र् आत्मतनभार् अर्ातन्रको ष्ट्रिकरस गने
।

(र्)

अन्तर्राष्ट्रिय

ष्ट्रिकरस

ु को
मुलक

सहरयतरलरई

ष्ट्रिकरसकर

पूिर्
ा ता

मरतनने

िेर

र्

ष्ट्रिषयहरूमर केन्रीत गने ।
(ङ)

र्रष्ट्रिय बजेट प्रणरलीमर आबद्ध हुनेगर्ी अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर तलने र् सहरयतर
व्यिस्र्रपन सूचनर प्रणरली सुदृढ गर्ी परर्दक्षर्त
ा र अतभिृष्ट्रद्ध गने ।

(च)

ु
नेपरलमर सञ्चरलन हुने ष्ट्रिकरस सरझेदरर्को सं यक्त
सहरयतर कोष तर्र पूिरािरर्
आयोजनरमर आिररर्त सह-ष्ट्रित्तीय लगरनीकर आयोजनर िर प्ररष्ट्रितिक सहरयतर करयाक्रम

बरहे क सरमरन्यत: कुनै पतन करयाक्रम एक ष्ट्रिकरस सरझेदरर्ले अको ष्ट्रिकरस सरझेदरर्
िर तनकरय मरर्ात सञ्चरलन नगने ।
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भरग - तीन
नीतत प्रररूप
ँ आबद्धतर
३.१ र्रष्ट्रिय प्ररर्तमकतरसग
सहरयतर प्रभरिकररर्तरसमबन्िी पेरर्स र्ोषणरपर अनुरुप र्रिको ष्ट्रिकरसकर प्ररर्तमकतर, नीतत र्
र्णनीततकर आिरर्मर र्रष्ट्रिय प्रणरलीमरर्ात अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलन गना सुदृढ र्रष्ट्रिय
नततजर प्रररूप तनमराण गनुप
ा ने हुन्छ। यसकर लरतग अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरलरई तनमनबमोक्षजम
हुने गर्ी र्रष्ट्रिय प्ररर्तमकतरसँग आबद्ध गरर्नेछः
३.१.१

नेपरल सर्करर्को आितिक ष्ट्रिकरस योजनरको लक्ष्य हरतसल गना सहयोगी हुने गर्ी

प्रदे र् र् स्र्रनीय सर्करर्ले आफ्नर ष्ट्रिकरस योजनरहरू स्िीकृत गर्ी अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस
सहरयतर आिश्यक पने दे क्षखएकर योजनर तर्र करयाक्रम एिम् समय समयमर नेपरल
सर्करर्ले तीनै तहको आिश्यकतर र् औक्षचत्य हे र्ी र्ोषणर गने नीतत तर्र करयाक्रममर
उलले ख भएको आिरर्मर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलनको िेर छनौट
गरर्नेछ।

३.१.२

तीनै तहकर ष्ट्रिकरससमबन्िी आिश्यकतरलरई समबोिन गना बजेट सहरयतर, िेरगत
सहयोग अििरर्णरमर आिररर्त ष्ट्रिकरस सहरयतर र् करयाक्रममर आिररर्त सहरयतरलरई
प्ररर्तमकतर ददइनेछ।

३.१.३

समन्यरष्ट्रयक

ष्ट्रिकरसमर

करयाक्रमहरूको

लरतग

योगदरन

पुर्यरउने

अन्तर्राष्ट्रिय

ष्ट्रिकरस

गर्ी

दुगम
ा

सहरयतरबरट

िेरकर
स्रोत

प्ररर्तमकतर
उपलब्ि

प्ररप्त

गर्रउन

प्ररर्तमकतर ददइनेछ।
३.१.४

प्रत्यि िर अप्रत्यि रुपमर र्रष्ट्रियतर, र्रष्ट्रिय अखण्डतर, सरिाभौतमकतर, िरतमाक, जरतीय
र् सरमरक्षजक सद्भभरिमर खलल नपुर्यरउने र् र्रष्ट्रिय सुर्िर नीततमर प्रततकूल असर् नपरने
गर्ी ष्ट्रिकरस सहरयतर स्िीकरर् गरर्नेछ ।

३.1.५

र्रिकर संिेदनर्ील िेर तर्र ष्ट्रिषयहरूमर ष्ट्रिदे र्ी सहरयतर तलइने छै न । र्रिकर
ष्ट्रितभन्न तनकरयहरूले तलने सहरयतर करयापरतलकर र् त्यस मरतहतकर तनकरयहरूले
परर्चरलन गनेछन् ।
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३.१.६

सरमरक्षजक समरिेर्ीकर्ण, सीमरन्तकृत समुदरयको जीिनस्तर् िृष्ट्रद्ध, लै ष्ट्रिक समरनतर,
आतर्ाक तर्र सरमरक्षजक दृष्ट्रिकोणबरट पछरतड पर्े कर िेर र् समुदरयको ष्ट्रिकरस जस्तर
अन्तर्समबक्षन्ित ष्ट्रिषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरमर सञ्चरलन हुने सबै आयोजनर
तर्र करयाक्रमकर अतभन्न अि हुनेछन् ।

३.१.७

सर्करर् र् ष्ट्रिकरस सरझेदरर् दुबै पि ष्ट्रिकरस नततजरप्रतत जिरर्दे ही हुने तर्र अन्तर्राष्ट्रिय

ष्ट्रिकरस सहरयतर समरिेर् भएकर सरिाजतनक-तनजी सरझेदरर्ीकर करयाक्रममर सं लग्न तनजी
िेर पतन ष्ट्रिकरस नततजरप्रतत जिरर्दे ही हुने व्यिस्र्र गरर्नेछ ।
३.१.८

ददगो ष्ट्रिकरस लक्ष्यको करयरान्ियन गर्ी नेपरलले सन् २०३० समममर हरतसल गनुा पने
ष्ट्रिकरसकर

उपलक्षव्िलरइा

प्ररर्तमकतरमर

र्रखी

अन्तर्राष्ट्रिय

ष्ट्रिकरस

सहरयतरलरई

मूलप्रिरहीकर्ण गरर्नेछ ।
३.१.९

सरमरक्षजक परर्चरलन र् स्र्रनीय स्रोतको उपयोग गदै रतु गततमर अक्षर् बष्ट्रढर्हे को
सहकरर्ी अतभयरनलरइा स्िस्र् र् सिम ढं गले अक्षर् बढरउँदै समरिेर्ी ष्ट्रिकरस सुतनक्षित
गना अन्तर्रष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरको परर्चरलन गरर्नेछ ।

३.१.१० कृष्ट्रषको आिुतनकीर्ण, ऊजरा ष्ट्रिकरस, पयाटन प्रिद्धान, भौततक पूिरािरर्को ष्ट्रिकरस, सीप
ष्ट्रिकरस तर्र र्ोजगरर्ी तसजानर, उत्परदन र् उत्परदकत्ि िृष्ट्रद्ध, व्यरपरर् सन्तुलन र्
लगरनी िृष्ट्रद्धकर तनक्षमत तनजी िेरमैरी िरतरिर्णको तसजानर हुने र् उच्च आतर्ाक
ष्ट्रिकरससँगै समष्ट्रिगत आतर्ाक स्र्रष्ट्रयत्ि करयम गने ष्ट्रिषयलरई ध्यरनमर र्रखी नेपरल

सर्करर्ले अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरको परर्चरलन, करयरान्ियन, अनुमगन र् मूलयरङ्कन
गनेछ।

३.२ सहरयतर परर्चरलनको ढरँचर
अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलन गदरा ष्ट्रिकरस सरझेदरर्को तुलनरत्मक तर्र प्रततस्पिरात्मक
सबलतरको तसद्धरन्त र करयरान्ियन िमतरकर आिरर्मर दे हरय बमोक्षजमकर ढरँचरको अिलमबन
गरर्नेछ:३.२.१

बजेट सहरयतर सर्करर्को पष्ट्रहलो प्ररर्तमकतरमर पनेछ । यसअन्तगात प्ररप्त हुने स्रोतलरई

र्रष्ट्रिय आिश्यकतर र् प्ररर्तमकतर अनुरुप सं र्, प्रदे र् र् स्र्रनीय तहमर उपयोग
गरर्नेछ।

३.२.२

िेरगत सहरयतर अििरर्णर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरको दोिो प्ररर्तमकतरमर पने

ढरँचर हुनेछ। यस्तो सहरयतर पतन र्रष्ट्रिय आिश्यकतर र् प्ररर्तमकतरसँग आबद्ध
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हुनपु नेछ। नेपरल सर्करर्को करयाक्रममर स्रोत ष्ट्रितनयोजन गदरा यसलरई प्ररर्तमकतरमर
र्रक्षखनेछ। प्रदे र् र् स्र्रनीय तहको हकमर प्रचतलत करनुनबमोक्षजम र्रजस्िको बरँडर्रँड
हुने हुँदर ती तहबरट सञ्चरलन हुने आयोजनर िर करयाक्रमकर लरतग ततनको आिश्यकतर
र् िमतर समेतलरई ष्ट्रिचरर् गर्ी िेरगत सहरयतर उपलब्ि गर्रईनेछ ।
३.२.३

करयाक्रममर आिररर्त सहरयतर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरको ते स्रो प्ररर्तमकतरमर पने
ढरँचर हुनेछ। करयाक्रममर आिररर्त आयोजनर तर्र करयाक्रमहरूकर लरतग समबद्ध
ष्ट्रिकरस सरझेदरर्सँग गनुप
ा ने मूल समझौतर, ष्ट्रित्तीय समझौतर आदद नेपरल सर्करर्ले
समपन्न

गर्ी

िेररतिकरर्को

आिरर्मर

सं र्,

प्रदे र्

र्

स्र्रनीय

तहले

आ-आफ्नै

सं यन्रमरर्ात करयरान्ियन गने व्यिस्र्र तमलरइनेछ ।
३.२.४

र्रष्ट्रिय योजनरमर समरिेर् हुने अन्य आयोजनर सहरयतर परर्चरलनको चौर्ो प्ररर्तमकतरको

ढरँचर हुनेछ । यस्तो ढरँचर उपयोग गदरा न्यू न सञ्चरलन खचा, निीनतर र् ददगोपनरलरई

आिरर् बनरइनेछ। निीन प्रष्ट्रिति तभत्र्यरउने यस्तर आयोजनर सर्ल भएपतछ ततनलरई
ददगो बनरउने र् र्रष्ट्रिय प्रणरलीमर ष्ट्रिस्तरर् गने ष्ट्रिषयको सुतनक्षिततर गरर्नेछ ।
३.2.५

अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलन गनुप
ा दरा आयोजनरको सञ्चरलन खचा न्यू न गना र्
करयरान्ियनमर ष्ट्रढलरइ हुन नददन सरनर प्रकृततकर एकल आयोजनरहरूकर तनक्षमत ष्ट्रिकरस

सरझेदरर्को सरझर कोष तनमराण गना ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूलरई प्रोत्सरहन गरर्नेछ । त्यस्तो
सरझर कोषबरट प्ररप्त हुने र्कम र्रष्ट्रिय बजेटमर समरिेर् गर्ी मूलत: प्रदे र् र् स्र्रनीय

तहबरट सञ्चरलन हुने मझौलर र् सरनर आयोजनरमर खचा गने गर्ी हस्तरन्तर्ण हुने
व्यिस्र्र तमलरइनेछ ।
३.२.६

नेपरल सर्करर्ले ष्ट्रिपद् व्यिस्र्रपन र् सो प्रयोजनकर लरतग मरनिीय सहरयतर िर र्रहत
तर्र उद्धरर्, खरद्यरन्न, औषतिजन्य लगरयतकर सरमरग्रीहरू स्िीकरर् गना िर त्यस
प्रकरर्कर सहरयतर उपलब्ि गर्रउन ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूलरई अनुर्ोि गना सक्नेछ ।
यसर्ी प्ररप्त हुने सहरयतर तरत्करतलक आिश्यकतर र् िमतर हे र्ी सं र्, प्रदे र् र् स्र्रनीय
तहमर र्हने सं यन्रमरर्ात ष्ट्रितर्ण गने व्यिस्र्र तमलरइनेछ ।

३.२.७

नेपरल

सर्करर्ले

र्तार्ष्ट्रहत

सहरयतरलरई

प्ररर्तमकतर

ददनेछ।

सरमरन्यत:

दे र्तभर

जनर्क्षक्त उपलब्ि हुन नसकेको अिस्र्रमर मररै अन्तर्राष्ट्रिय पर्रमर्ा सेिर तलइनेछ।
३.२.८

सरमरन्यत: सबै प्रकरर्को अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर र्रष्ट्रिय बजेट प्रणरलीमर समरिेर्
हुने गर्ी स्िीकरर् गरर्नेछ । बजेटमर समरिेर् भएकर सबै सहरयतरहरूको लेखरपर्ीिण
महरलेखर पर्ीिकको करयरालयबरट हुने गर्ी व्यिस्र्र तमलरइनेछ ।
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३.२.९

क्षर्िर, स्िरस्थय, जलिरयु परर्ितान, ष्ट्रिपद् व्यिस्र्रपन जस्तर िेरहरूमर अनुदरन सहयोग
पुर्यरउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तर्मर स्र्रपनर गरर्एकर कोषहरूबरट सहरयतर परर्चरलन गरर्नेछ।
यो सहरयतर त्यस्तर कोषको सबै र्रिलरई लरगू हुने प्ररििरन अन्तगात र्ही र्रष्ट्रिय

प्ररर्तमकतरकर आिरर्मर परर्चरलन गरर्नेछ । ष्ट्रिपद् व्यिस्र्रपन, िरतरिर्ण सं र्िण र्
जलिरयु परर्ितानकर असर्लरई अनुकूलन र् न्यू नीकर्ण गने गर्ी आिश्यक खरकर तयरर्
गर्े र् सहरयतर प्ररप्त गरर्नेछ ।
३.२.१० अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलन हुने आयोजनरको ष्ट्रिकरस गदरा लैं तगक समरनतर र्
सरमरक्षजक समरिेर्ीकर्णलरई मध्यनजर् र्रख्दै यर्रसमभि सोलरई टे िर ददने प्रकृततकर
ष्ट्रक्रयरकलरपहरु समरिेर् गने व्यिस्र्र तमलरइनेछ ।
३.२.११ ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूसँग गरर्ने सहरयतर िरतराको समन्िय र् नेतत्ृ ि आिश्यकतरनुसरर् अर्ा
मन्ररलयले गनेछ । िरतराको लरतग आिश्यक पने करया ष्ट्रििर्ण अर्ा मन्ररलयले तयरर्
गनेछ ।

३.३ अनुदरन सहरयतर
३.३.१ अनुदरन सहरयतर परर्चरलन गदरा िरतरिर्ण सं र्िण र् जलिरयु परर्ितान, ददगो ष्ट्रिकरस,

ग्ररमीण पूिरािरर् तनमराण, सरमरक्षजक ष्ट्रिकरस, कृष्ट्रषको आिुतनकीर्ण र् ष्ट्रिकरस, स्िरस्थय,
क्षर्िर, ष्ट्रपउने परनी, सर्सर्रइ, गरर्िी तनिरर्ण र् मरनि ष्ट्रिकरसमर प्रत्यि योगदरन पुग्ने
िेरलरई प्ररर्तमकतर ददइनेछ । अनुदरन सहरयतरको आकरर्लरई समभि भएसमम
र्र्रष्ट्रकलो बनरइनेछ । सरनर सहरयतरलरई िेरगत अििरर्णर र् ष्ट्रिकरस सरझेदरर्को
सरझर कोषमरर्ात परर्चरलन गना प्रोत्सरहन गरर्नेछ ।

३.३.२ सर्करर्ले सरिाजतनक, तनजी, सहकरर्ी र् समुदरयको िमतर नपुगेकर िेरहरू पष्ट्रहचरन
गर्ी अनुदरन सहरयतर परर्चरलन गना उपयुक्त िेर तोक्न सक्नेछ ।

३.४ सहुतलयतपूणा ऋण सहरयतर
३.४.१

भौततक पूिरािरर् (जलष्ट्रिद्युत, सौया तर्र नष्ट्रिकर्णीय ऊजरा, सडक तर्र पुल, तसं चरइ,

ष्ट्रिमरनस्र्ल, र्े लिे, सुख्खर बन्दर्गरह र् र्हर्ी पूिरािरर् ष्ट्रिकरस), कृष्ट्रष र् पयाटन
पूिरािरर् जस्तर आतर्ाक िृष्ट्रद्ध उच्च परना सहयोग पुर्यरउने, सीप ष्ट्रिकरस तर्र र्ोजगरर्ी
तसजानर गने र् तनयरात िमतर िढरइा िैदेक्षर्क मुरर आजान गने िेरहरूमर सहुतलयतपूण ा
ऋणको उपयोग गरर्नेछ ।
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३.४.२

प्रत्येक एकल आयोजनरको लरतग एक कर्ोड अमेरर्की डलर्भन्दर बढी सहरयतरको
अंर् भएकर सहुतलयतपूण ा ऋण मरर स्िीकरर् गरर्नेछ । यो सीमर ष्ट्रिकरस
सरझेदरर्को सरझर कोष र् सह-लगरनी अन्तगात प्ररप्त हुने सहुतलयतपूण ा ऋणमर लरगू
हुनेछैन ।

३.४.३

ऋण सहरयतरबरट हुने पर्रमर्ा सेिर र् सिरर्ी सरिन खरर्द खचाहरु न्यूनीकर्ण
गरर्नेछ । ऋण सहरयतरबरट ष्ट्रिदे र् भ्रमण खचा गरर्ने छै न ।

३.४.४

आयोजनर दस्तरिेज तयरर् गदरा खरर्द प्रष्ट्रक्रयरलरई यर्रर्क्य र्तार्ष्ट्रहत बनरइनेछ।
ष्ट्रिकरस सरझेदरर्ले सहरयतर परर्चरलन गने सबै र्रिको हकमर लरगू हुने गर्ी तयरर्
गर्े को खरर्दसमिन्िी प्ररििरनको परलनर गने गर्ी समझौतर गना सष्ट्रकनेछ ।

३.४.५

नेपरल

सर्करर्ले

र्रष्ट्रिय

प्ररर्तमकतरकर

जष्ट्रटल

र्

उच्च

प्रष्ट्रितियुक्त

पूिरािरर्

आयोजनरमर इक्षन्जतनयरर्ं ग, खरर्द, तनमराण तर्र ष्ट्रित्त व्यिस्र्र (इष्ट्रपतसएर्) अन्तगात
अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलन गना सक्नेछ । यस्तो सहरयतर परर्चरलन गदरा
आयोजनर करयरान्ियनको क्रममर प्रततस्पिरा, परर्दक्षर्त
ा र र् लरगत प्रभरिकररर्तरकर
लरतग आिश्यक व्यिस्र्र गरर्नेछ । पूि ा लरगत अनुमरन यष्ट्रकन भएको आिरर्मर
यस्तो सहरयतर परर्चरलन गरर्नेछ ।

३.५ अन्य ऋण सहरयतर
३.५.१

सर्करर्ले र्रष्ट्रिय आिश्यकतर र् प्ररर्तमकतरकर िेरकर आयोजनर सञ्चरलन गना
सहुतलयपूण ा ऋण सहरयतर बरहेक अन्य र्प स्रोतबरट समेत सहरयतर परर्चरलन

गना

सक्नेछ । यस्तो सहरयतर ष्ट्रितभन्न र्रिकर तनयरात-आयरत बैंक तर्र यस्तै आयोजनरगत
ष्ट्रित्तीय सहरयतर प्रदरन गने अन्य तनकरयबरट प्ररप्त हुने ऋणहरूको समेत उपयोग गना
सक्नेछ ।

३.५.२ सरमरन्यत: अन्य ऋण सहरयतरको उपयोग तनमन िेरहरूमर गरर्नेछः
(क) जलष्ट्रिद्युत उत्परदन एिम् प्रर्रर्ण,
(ख) र्रजमरगा र् पुल,
(ग)

र्े लमरगा,

(र्)

ष्ट्रिमरनस्र्ल,

(ङ)

सुख्खर बन्दर्गरह,
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(च)

र्हर्ी पूिरािरर्

(छ)

र्रष्ट्रिय आिश्यकतर र् प्ररर्तमकतर तभरकर अन्य िेर ।

३.६ व्यरपररर्क ऋण
र्रष्ट्रिय प्ररर्तमकतरकर उच्च ष्ट्रित्तीय प्रततर्लयुक्त एिम् व्यरिसरष्ट्रयक सं भरव्यतर भएकर िृहद
आयोजनरमर सर्करर्ले व्यरपररर्क ऋण परर्चरलन गना सक्नेछ । यस्तो ऋणको र्ता र् सीमर
नेपरल सर्करर्ले तोकेबमोक्षजम हुनेछ ।

३.७ प्ररष्ट्रितिक सहरयतर
प्ररष्ट्रितिक सहरयतरलरई व्यक्षक्तगत तह

(सीप, ज्ञरन, निीनतर, उद्यमर्ीलतर) र् सरिठतनक तह

(प्रणरली, करयाष्ट्रिति, प्रष्ट्रिति) मर र्रष्ट्रिय िमतरको ष्ट्रिकरसमर सर्रउ पुर्यरउने गर्ी छनौटपूण ा
तरर्करले र्रष्ट्रिय िमतर ष्ट्रिकरस योजनरसँग आबद्ध गर्ी उपयोग गरर्नेछ । सर्करर्को प्रणरली

तभरबरट आयोजनर करयरान्ियनको लरतग आिश्यक पने प्ररष्ट्रितिक िमतर उपलब्ि नहुँदरकर
अिस्र्रमर ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूबरट प्ररष्ट्रितिक सहरयतर उपयोग गरर्नेछ ।
३.७.१ आयोजनर तयरर्ी प्ररष्ट्रितिक सहरयतर
३.७.१.१ कुनै आयोजनर िर करयाक्रमको पूि ा सं भरव्यतर, सं भरव्यतर र् ष्ट्रिस्तृत
आयोजनर

प्रततिेदन

तनमराणको

लरतग

आयोजनर

करयरान्ियन

गना

प्ररष्ट्रितिक जष्ट्रटलतर भएको िर स्िदे र्मर त्यस्तो जनर्क्षक्त नभएको
करर्णसष्ट्रहत समबक्षन्ित तनकरयले अनुर्ोि गर्े मर ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूलरई
आयोजनर तयरर्ीकर लरतग प्ररष्ट्रितिक सहरयतर उपलब्ि गर्रउन अनुर्ोि
गना सष्ट्रकनेछ ।
३.७.१.२ सरनर आयोजनरहरूको लरतग समबक्षन्ित सबै तहकर सर्करर्हरूले आफ्नै
आयोजनर तयरर्ी कोष िर आन्तरर्क स्रोतको उपयोग गने नीतत
तलनेछन्। यस प्रयोजनकर लरतग नेपरल सर्करर्ले आफ्नो कोषबरट
क्रमर्ः ठू लर र् मध्यम आयोजनरहरूकर तनक्षमत आिश्यकतर र् िमतरको
आिरर्मर सरिनस्रोत उपलब्ि गर्रउन सक्नेछ ।
३.७.२ आयोजनरगत प्ररष्ट्रितिक सहरयतर
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३.७.२.१

सरमरन्यत: िमतर ष्ट्रिकरसकर लरतग एकल आयोजनरगत प्ररष्ट्रितिक सहरयतर

उपयोग नगने नीतत तलइनेछ।तर् कुनै र्रष्ट्रिय प्ररर्तमकतरकर आयोजनर
करयरान्ियन चर्णमर आिश्यक ष्ट्रिर्ेषज्ञतरको कमी पूर्र गना समिक्षन्ित
तबषयगत

मन्ररलयको

तलक्षखत

तसर्ररर्समर

त्यस्तो

सहरयतर

तलन

सष्ट्रकनेछ। ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूलरई यस्तो सहरयतर प्ररष्ट्रितिक सहरयतर
सरझर कोषमर उपलब्ि गर्रउन प्रोत्सरष्ट्रहत गरर्नेछ ।
३.७.२.२ प्ररष्ट्रितिक सहरयतर आयोजनरको दस्तरिेजले स्पि रुपमर मूलप्रिरहीकर्ण

तर्र बष्ट्रहगामन योजनरसष्ट्रहत ददगोपनर सुतनक्षित गर्े को हुन ु पनेछ ।

३.७.२.३ र्रष्ट्रिय आिश्यकतर र् लरभकर आिरर्मर करयरान्ियन गने तनकरयको

समन्ियमर अन्तर्राष्ट्रिय र् िेरीय स्िरुपकर प्ररष्ट्रितिक सहरयतर स्िीकरर्
गना सष्ट्रकनेछ ।
३.७.२.४ प्ररष्ट्रितिक सहरयतरको आितिक समीिर गरर्नेछ ।

३.७.३

प्ररष्ट्रितिक सहरयतरसमबन्िी अन्य व्यिस्र्र
३.७.३.१ सरमरन्यत:

प्ररष्ट्रितिक सहरयतर ऋणको रुपमर उपयोग नगने नीतत

अिलमिन गरर्नेछ ।
३.७.३.२ प्ररष्ट्रितिक सहरयतर स्िीकरर् गनुा पूि ा अर्ा मन्ररलयको सहमतत तलनु

पनेछ ।
३.७.३.३ ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूले सबै प्ररष्ट्रितिक सहरयतरको ष्ट्रििर्ण सहरयतर सूचनर

प्रणरलीमर प्रष्ट्रिि गनुा पनेछ।
३.७.३.४ प्ररष्ट्रितिक सहरयतरबरट सिरर्ी सरिन, यन्र उपकर्ण खरर्द गना िर

िैदेक्षर्क अध्ययन भ्रमण िर तरतलममर भरग तलन अर्ा मन्ररलयको पूि ा
स्िीकृतत तलनु पनेछ ।

३.८. पर्रमर्ादरतर परर्चरलन
३.८.१

पर्रमर्ादरतर परर्चरलन गदरा उपलब्ि र् समभि भएसमम नेपरली नरगरर्क िर
सं स्र्रलरई प्ररर्तमकतर ददइनेछ । प्रष्ट्रिति तर्र ज्ञरनको हस्तरन्तर्ण गने र् र्रष्ट्रिय
स्तर्मर उपलव्ि नभएको ष्ट्रिज्ञतरकर लरतग मरर अन्तर्राष्ट्रिय पर्रमर्ादरतर परर्चरलन
गना सष्ट्रकनेछ ।
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३.८.2

पर्रमर्ा सेिरको लरतग आयोजनर दस्तरिेजमै स्पि सीमर, र्ता र् करयाष्ट्रििर्ण
सं लग्न हुनपु नेछ । नेपरल सर्करर्को पूि ा स्िीकृतततबनर पूिरािरर् आयोजनरको

कूल लरगतको ५ प्रततर्तभन्दर बढी र्कम पर्रमर्ा सेिरमर खचा गरर्नेछैन ।
यस्तो पूि ा स्िीकृतत आयोजनर िरतरा अगरिै प्ररप्त गरर्सक्नु पनेछ ।
३.८.३

प्रदे र् र् स्र्रनीय तहमर नेपरली नरगरर्कबरट समपरदन हुन नसक्ने कुनै करया
ष्ट्रिषय भएमर करर्ण खोली बष्ट्रहगामन योजनरसष्ट्रहत आग्रह गर्े मर अर्ा मन्ररलयले
ष्ट्रिदे र्ी पर्रमर्ादरतर परर्चरलन गना सहमतत ददन सक्नेछ ।

३.९ स्ियंसेिक परर्चरलन
३.९.१

दिपिीय ष्ट्रिकरस सरझेदरर्कर स्ियंसेिी सं स्र्रहरूबरट प्ररष्ट्रितिक सहरयतरको रुपमर
सर्करर्ले स्ियं सेिक परर्चरलन गना सक्नेछ । यी स्ियं सेिकहरूलरई प्ररष्ट्रितिक

ष्ट्रिर्ेषज्ञतर र् ष्ट्रिकरस आयोजनर िर करयाक्रमको आिश्यकतरअनुसरर् स्र्रनीय तहकर
ष्ट्रितभन्न करयाक्रमहरूमर परर्चरलन गना सष्ट्रकनेछ ।
३.९.२

स्ियं सेिक परर्चरलन गना सर्करर्बरट प्ररर्तमकतरकर िेरहरू पष्ट्रहचरन गर्ी त्यस्तर

िेरमर स्ियंसेिक पठरउन दिपिीय ष्ट्रिकरस सरझेदरर्कर स्ियंसेिी सं स्र्रहरूलरई
अनुर्ोि गरर्नेछ । सिै तनकरयले खरकर समझौतरबमोक्षजम स्ियं सेिक परर्चरलन
गदरा अर्ा मन्ररलयको स्िीकृतत तलनु पनेछ ।
३.९.३

ददगो रूपमर उपयोग हुने गर्ी प्रष्ट्रिति ज्ञरन र् सीप हस्तरन्तर्णको तनक्षमत

३.९.४

समबक्षन्ित सर्करर्ी तनकरयहरूले स्ियं सेिक सेिरको अनुगमन गनेछन् र् सोको

स्ियं सेिकहरूलरई स्र्रनीय सं स्र्र, तनकरय िर समुदरयसँग आबद्ध गर्रइनेछ।
प्रततिेदन

समबक्षन्ित

मन्ररलय,

अर्ा मन्ररलय

र्

आिश्यकतरअनुसरर्

अन्य

सं स्र्रहरूमर समेत पठरउनेछन् ।
३.९.५

स्ियं सेिकहरूले नेपरलमर करम गदरा नेपरलको सभ्यतर, सं स्कृतत, र् सरमरक्षजक
सद्भरि अनुकूल हुने गर्ी

नेपरली नरगरर्कको िरतमाक आस्र्र िर ष्ट्रिश्वरस को

सममरन गनुा पनेछ।
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३.१० अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलनमर सरमुदरष्ट्रयक, र्रष्ट्रिय तर्र अन्तर्राष्ट्रिय
गैर्सर्करर्ी सं स्र्र

नेपरलको सं िैिरतनक व्यिस्र्रले सरमुदरष्ट्रयक तर्र र्रष्ट्रिय िर अन्तर्राष्ट्रिय गैर्सर्करर्ी
सं स्र्रको लगरनी र् भूतमकर र्रष्ट्रिय आिश्यकतर र् प्ररर्तमकतरको िेरमर मरर उपयोग गदै

यस्तर संर् सं स्र्रलरई जिरर्दे ही एिम् परर्दर्ी बनरउन तनदे र् गर्े अनुरुप गैर्सर्करर्ी
सं स्र्रमरर्ात अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलन गदरा तनमनरनुसरर् गरर्नेछ:
३.१०.१ गैर्सर्करर्ी सं स्र्रमरर्ात अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलन गदरा र्रष्ट्रिय
आिश्यकतर र् प्ररर्तमकतरकर िेरमर गरर्नेछ ।
३.१०.२ र्रष्ट्रिय तर्र अन्तर्राष्ट्रिय गैर्सर्करर्ी सं स्र्रले
परर्चरलन

गने

गर्ी

आयोजनर

प्रस्तरि

अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर

तयरर्

गदरा

समबक्षन्ित

ष्ट्रिषयगत

मन्ररलयको समन्ियमर गनुा पनेछ ।
३.१०.३ र्रष्ट्रिय

तर्र

अन्तर्राष्ट्रिय

गैर्सर्करर्ी

सं स्र्रले

आयोजनर

करयरान्ियनको

तसलतसलरमर आयोजनर छनौट गदरा समबक्षन्ित स्र्रनीय तहको नेतत्ृ िमर आयोजनर
हुने सहभरतगतरमूलक योजनर तजुम
ा र प्रष्ट्रक्रयर अिलमबन गनुा पनेछ । स्र्रनीय
तहसँग सरमरञ्जस्य करयम गर्े र् आयोजनर िर करयाक्रमहरू सञ्चरलन गनुा पनेछ ।

३.१०.४ र्रष्ट्रिय तर्र अन्तर्राष्ट्रिय गैर्सर्करर्ी सं स्र्रले

अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर

परर्चरलनको आयोजनरगत ष्ट्रििर्ण अर्ा मन्ररलयमर र्हे को सहरयतर सूचनर
व्यिस्र्रपन प्रणरलीमर दोहोर्ो नपने गर्ी प्रष्ट्रिि गनुा पनेछ ।
३.१०.५ अन्तर्राष्ट्रिय गैर्सर्करर्ी सं स्र्रले
सहरयतर

परर्चरलन

गदरा

सोझै

िरतमाक

िर र्रष्ट्रिय गैर्सर्करर्ी सं स्र्रमरर्ात

एिम्

र्रजनीततक

सं स्र्र

तर्र

र्रष्ट्रिय

सं िेदनर्ीलतरकर िेरहरु बरहेककर ष्ट्रिकरसमूलक करयामर गनुा पनेछ ।
३.१०.६ भौगोतलक र् करयािेरगत दोहोर्ोपनर हटरउन अन्तर्राष्ट्रिय गैर्सर्करर्ी सं स्र्रले
सं चरलन गने आयोजनरको तनक्षित तबषयगत िेर र् आयोजनर सं चरलन हुने
भौगोतलक िेर तोक्न सष्ट्रकनेछ ।तनयरमक तनकरयले यस्तर सं स्र्रहरूले सं चरलन
गर्े को आयोजनरहरूको ष्ट्रिद्युतीय नक्सरंकन तयरर् गनेछ ।
३.१०.७ अन्तर्राष्ट्रिय गैर्सर्करर्ी सं स्र्रले सं चरलन गर्े कर आयोजनरको लरगतमर बढीमर
20 प्रततर्तसमम मरर प्रर्रसतनक खचा गना परउनेछन् ।यस्तो खचाको सीमर
आयोजनर लरगतको आिरर्मर तोष्ट्रकनेछ ।
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३.१०.८ र्रष्ट्रिय तर्र अन्तर्राष्ट्रिय गैर्सर्करर्ी सं स्र्रले परर्चरलन गर्े को ष्ट्रिकरस सहरयतरको
आयव्यय तर्र ष्ट्रक्रयरकलरपको ष्ट्रििर्ण परर्दक्षर्त
ा र अतभिृष्ट्रद्धको लरतग िरष्ट्रषक
ा
रुपमर सरिाजतनकीकर्ण गनुा पनेछ । त्यस्तर सं स्र्रहरूले करयाक्रम सञ्चरलन
गर्े को स्र्रनीय तहमर िषाको एक पटक ते स्रो पििरर्र त्यस्तर करयाक्रमहरुको

ु रइ तर्र सरमरक्षजक ले खरपर्ीिण समेत गर्रउनु
पर्ीिणकर सरर्ै सरिाजतनक सुनि
पनेछ ।
३.१०.९ कुनै

ष्ट्रिकरस

सरझेदरर्ले

नेपरल

सर्करर्कर

लरतग

उपलब्ि

गर्रउने

भनी

छु ट्यरइसकेको सहरयतर र्कमबरट कट्टर नहुने गर्ी र्रष्ट्रिय तर्र अन्तर्राष्ट्रिय
गैर्सर्करर्ी सं स्र्रले आयोजनर प्रस्तरि गनुा पनेछ ।

३.१०.१० र्रष्ट्रिय तर्र अन्तर्राष्ट्रिय गैर्सर्करर्ी सं स्र्रले आफ्नै प्रयरसमर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस
सहरयतरको परर्चरलन गदरा प्रचतलत करनुनबमोक्षजम समरज कलयरण परर्षदमरर्ात
हुनेछ

।

यस्तो

सहरयतरको

ष्ट्रििर्ण

अर्ा

मन्ररलयमर

र्हेको

सहरयतर

व्यिस्र्रपन सूचनर प्रणरलीमर प्रष्ट्रिि गनुा पनेछ ।

३.११ ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूबरट सोझै करयरान्ियन हुने सहरयतर
नेपरल सर्करर्सँग समझौतर भएकर कततपय आयोजनरहरू करयरान्ियन गना र्रष्ट्रिय िमतरको
ष्ट्रिकरस भई नसकेको अिस्र्र र् केही आयोजनरहरू ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूबरट तनमराण
समपन्न गर्रई सर्करर्लरई हस्तरन्तर्ण (टना की) गनुप
ा ने आिश्यकतर र्हे को सन्दभामर सोझै

करयरान्ियन हुने ष्ट्रिकरस सहरयतर पतन उपयोग गना सष्ट्रकनेछ । यसकर लरतग दे हरयको
ब्यिस्र्र गरर्नेछः

३.११.१ जलष्ट्रिद्युत उत्परदन, ष्ट्रिद्युत प्रसरर्ण लरइन, र्रजमरगा, पुल, र्े लिे, टनेल,
हिरईमैदरन, ठू लर तसं चरइ र् सुख्खर बन्दर्गरह तनमराण र् ष्ट्रिर्ेष आतर्ाक िेर
ष्ट्रिकरस जस्तर उच्च प्ररर्तमकतरकर मझौलर तर्र ठू लर आयोजनरहरूमर ष्ट्रिकरस
सरझेदरर्हरूबरट सोझै करयरान्ियन हुने सहरयतर उपयोग गना सष्ट्रकनेछ ।
३.११.२ सोझै करयरान्ियन हुने आयोजनरहरू र्रष्ट्रिय बजेट प्रणरलीमर समरिेर् गनुा पनेछ।
३.११.३ यसर्ी करयरान्ियन हुने आयोजनरहरूको ष्ट्रििर्ण ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूले अर्ा

मन्ररलयमर र्हे को सहरयतर व्यिस्र्रपन प्रणरलीमर तनयतमत रुपमर प्रष्ट्रिि गनुा
पनेछ ।
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३.११.४ ष्ट्रिकरस

सरझेदरर्हरूबरट

सोझै

करयरान्ियन

हुने

ष्ट्रिकरस

सहरयतरसमबन्िी

आयोजनरको करयरान्ियन सर्करर्ी तनकरयकर क्षजममेिरर् पदरतिकरर्ीको नेतत्ृ िमर
गदठत आयोजनर समन्िय सतमततको तनदे र्न अनुसरर् गरर्नेछ ।

३.११.५ यसर्ी करयरान्ियन भएकर आयोजनरहरूको खचाको ले खर र् प्रततिेदन सष्ट्रहतकर
आितिक

ष्ट्रििर्णहरु

ष्ट्रिकरस

सरझेदरर्हरूले

समबक्षन्ित

मन्ररलय

र्

अर्ा

मन्ररलयमर तनयतमत रुपमर उपलब्ि गर्रउनु पनेछ ।

३.१२ ष्ट्रिपद् व्यिस्र्रपन र् मरनिीय सहरयतर
ष्ट्रिपद्लरई तत्करल समिोिन गना र् महरमरर्ी, खरद्य असुर्िर, कुपोषण र् र्र्णरर्ी
व्यिस्र्रपन जस्तर मरनिीय ष्ट्रिषयहरूलरई तनिरारर्त प्रष्ट्रक्रयर पूर्र गर्ी समबोिन गना मरनिीय
सहरयतर परर्चरलन गरर्नेछ । मरनिीय सहरयतरको व्यिस्र्रपन स्र्रष्ट्रपत अन्तर्राष्ट्रिय
तसद्धरन्त अनुसरर् हुनछ
े ।
३.१२.१ मरनिीय

सहरयतर

गने

ष्ट्रिकरस

सरझेदरर्हरुले

अिलमिन

गनुप
ा ने

असल

अभ्यरसहरूप्रतत ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरू प्रततबद्ध र्हनेछन् ।
३.१२.२ मरनिीय सहरयतर गने ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूले र्रष्ट्रिय िमतर अतभिृष्ट्रद्ध हुने गर्ी

सङ्कटको र्ोकर्रम, न्यू नीकर्ण र् समबोिन गनाकर लरतग तयरर्ी, समबोिन,

पुनतनामराण र् पुनस्र्रापनर जस्तर चर्णहरूमर सर्करर्को तनकटमर र्ही करया
गनेछन् ।
३.१२.३ ष्ट्रिपद्को समयमर मरनिीय सहरयतर परर्चरलन तर्र

व्यिस्र्रपनको नेतत्ृ ि गृह

मन्ररलयले गनेछ ।
३.१२.४ मरनिीय सहरयतर ष्ट्रितर्ण गदरा मरनिीय सं िेदनरको आिरर्मर नेपरलको सभ्यतर,
सं स्कृतत, सरमरक्षजक सद्भरि, व्यक्षक्तको िरतमाक आस्र्र र् ष्ट्रिश्वरसको उक्षचत सममरन
गनुा पनेछ ।

ु आतर्ाक आयोग
३.१३ अन्तर्–सर्करर्ी सं यक्त
३.१३.१ अर्ा

मन्ररलयले

इच्छु क

र्रि

तर्र

अन्तर्राष्ट्रिय

तनकरयहरुसँग

आतर्ाक

सरझेदरर्ीकर समभरव्य िेरहरूको खोजी गनेछ । यस्तो सरझेदरर्ी परर्दर्ी हुनेछ
र् परर्स्परर्क तर्र तुलनरत्मक लरभको आिरर्मर तय गरर्नेछ । अन्तर्–सर्करर्ी
आतर्ाक आयोग गठन गर्ी यसको करयरान्ियन गरर्नेछ ।
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३.१३.२ यस ष्ट्रकतसमको सरझेदरर्ी ष्ट्रिदे र्ी लगरनी तर्र प्रष्ट्रिति हस्तरन्तर्ण नीतत, औद्योतगक
नीतत, व्यरपरर् नीतत र् ददगो तर्र उच्च आतर्ाक ष्ट्रिकरस हरतसल गने लगरयतकर
नीततहरू अनुकूल हुने गर्ी अन्तर्राष्ट्रिय आतर्ाक समबन्ि ष्ट्रिस्तरर् र् र्रष्ट्रिय ष्ट्रहत
प्रिद्धान गना उपयोग गरर्नेछ ।

३.१४ दक्षिण–दक्षिण तर्र उत्तर्–दक्षिण–दक्षिण (तरभुजीय) सहयोग
ु ीय)
उपयुक्ततर र् अनुभिकर आिरर्मर दक्षिण–दक्षिण तर्र उत्तर्–दक्षिण–दक्षिण (तरभज
सहयोगको अििरर्णर अनुरुपको सहयोग आदरनप्रदरन गना सष्ट्रकनेछ । यो अििरर्णर
अन्तगात दक्षिण िेरकर सहरयतर प्ररप्त गने दुई िर सोभन्दर बढी र्रिहरु बीचको आपसी
सहयोग तर्र उत्तर् िेरकर पर्मपर्रगत दरतृर्रि एिम् सं स्र्रहरु समेतको समन्ियरत्मक
तर्र ष्ट्रित्तीय सं लग्नतरमर सहयोग आदरनप्रदरन गना सष्ट्रकनेछ । यसअन्तगात दक्षिण
एक्षर्यरली िेरीय सहयोग सं गठन (सरका) र् बहुपिीय प्ररष्ट्रितिक तर्र आतर्ाक सहयोगकर

लरतग बंगरलको खरडीको प्रयरस (तबमस्टे क) जस्तर िेरीय सं यन्रसँगको सहयोग अतभिृष्ट्रद्ध

ु
गना र् अन्तर्–सर्करर्ी सं यक्त
आतर्ाक आयोगमरर्ात सहरयतर परर्चरलन समेत गना
सष्ट्रकनेछ।

ँ सरझेदरर्ी
३.१५ तनजी िेरसग
तनजी िेरको सन्दभामर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलन गने आिरर्हरू तनमन
अनुसरर् हुनेछन्:
३.१५.1 सहरयतरबरट प्ररप्त र्कम सरिाजतनक–तनजी िेर सरझेदरर्ीको अििरर्णरलरई मद्दत
पुग्ने गर्ी परर्चरलन गना सष्ट्रकनेछ ।
३.१५.2 तनजी िेरको लगरनीमर प्रततकूल असर् नपने गर्ी अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरको
परर्चरलन गरर्नेछ ।
३.१५.3 तनजी िेरमरर्ात करयरान्ियन हुने अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरको र्कम तनयरात
बढरउन मद्दत पुग्ने गर्ी पूिरािरर् ष्ट्रिकरसमर परर्चरलन गरर्नेछ ।

३.१५.4 अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरको रुपमर प्ररप्त र्कम व्यरपरर्समबद्ध अिर्ोि हटरई
लगरनीमैरी िरतरिर्ण तसजानर गना र् व्यरपरर् सहजीकर्णकर अन्य उपरयहरू
अिलमबन गना उपयोग गना सष्ट्रकनेछ ।
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३.१६ सक्षममक्षित ष्ट्रित्त
सर्करर्ले

ष्ट्रिकरस

सहरयतरको

प्रभरिकररर्तर

बढरउन

तर्र

सहरयतरलरइा

अतिकतम

सहुतलयतपूणा िनरउन व्यरपररर्क, तनजी, गैर्सर्करर्ी कोष तर्र अनुदरन सहरयतरलरइा तमक्षित
गर्ी ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलन गना सक्नेछ ।
३.१६.१ दिपिीय तर्र िहुपिीय अनुदरन तर्र ऋणलरई एकै डरलोमर र्रखी आयोजनरहरु
व्यरिसरष्ट्रयक रुपमर समभरव्य हुनेगर्ी ष्ट्रित्त व्यिस्र्रपन गना सष्ट्रकनेछ ।

३.१६.२

नेपरल सर्करर्ले तोकेकर र्रष्ट्रिय प्ररर्तमकतर प्ररप्त आयोजनरहरू सरिाजतनक-तनजी

ँ ीको अभरि
सरझेदरर्ी अन्तगात सञ्चरलन गदरा सोमर सं लग्न सरिाजतनक िेरलरई पूज
परर्पूतता गना करनुन बमोक्षजम नेपरल सर्करर् जमरनी बसी ऋण परर्चरलन गना
सक्नेछ ।

३.१६.३

ँ ी तर्र
तनजी िेरको नेतत्ृ िमर सञ्चरलन हुने र्रष्ट्रिय प्ररर्तमकतरकर आयोजनरको पूज

लगरनी सं र्चनरको तनक्षित अं र्मर नेपरल सर्करर् समेत सहभरगी हुने गर्ी
अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलन गना सष्ट्रकनेछ ।
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भरग - चरर्
सं र्ीय ढरँचरमर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलन

४.१ संर्, प्रदे र् र् स्र्रनीय तह बीचको समबन्ि
४.१.१ अनुदरन सहरयतर र् प्ररष्ट्रितिक सहरयतरकर हकमर अर्ा मन्ररलयले ष्ट्रित्तीय समझौतर
गर्ी करयरान्ियनकर लरतग प्रदे र्मर पठरउनेछ ।
४.१.२ स्र्रनीय तहमर सञ्चरलन हुने आयोजनरकर हकमर अर्ा मन्ररलयले समझौतर गर्ी
करयरान्ियनकर लरतग स्र्रनीय तहमर पठरउन सक्नेछ ।

४.१.३ बजेट प्रणरलीमरर्ात परर्चरलन हुने अनुदरन सहरयतरको र्कम सर्ता अनुदरनको
रुपमर र्

ु रनीसमिन्िी र्ताहरु सष्ट्रहतको
ऋण सहरयतरको र्कम, व्यरजदर् र् भक्त

सहरयक ऋण समझौतर गर्ी करयाक्रम सञ्चरलन हुने प्रदे र् तर्र स्र्रनीय तहमर
पठरइनेछ ।

४.१.४ अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर सं लग्न करयाक्रम सञ्चरलन गने प्रदे र् तर्र स्र्रनीय तहले
समिक्षन्ित आयोजनर समझौतरमर उलले ख भएकर र्ताहरूकर अतिनमर र्ही खचा गने र्
खचाको ष्ट्रित्तीय तर्र भौततक प्रगततकर ष्ट्रििर्णहरू, र्ोिभनराकर लरतग आिश्यक पने

ष्ट्रििर्णहरू, आतर्ाक ष्ट्रििर्णहरू र् अन्य ष्ट्रििर्णहरू तनिरारर्त समयतभरै तनयतमत
रुपमर समिक्षन्ित आयोजनर व्यिस्र्रपन करयरालय / इकरइलरई उपलव्ि गर्रउनु
पनेछ ।

४.२ सहरयतर परर्चरलनमर अर्ा मन्ररलयको भूतमकर
४.२.१

अर्ा

मन्ररलयले

अन्तर्राष्ट्रिय

ष्ट्रिकरस

सहरयतर

परर्चरलन

समबन्िमर

सबै

सर्ोकरर्िरलरहरू बीच एकरुपतर करयम गना र् र्रष्ट्रिय प्ररर्तमकतरकर आिरर्मर
सहरयतर परर्चरलन गने प्रयोजनकर लरतग करयासञ्चरलन तनदे क्षर्कर िनरई लरगू गनेछ।
४.२.२ ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूसँग सहरयतरको लरतग पररचरर् गने, अनुर्ोि पठरउने, िरतरा गने र्
समझौतर गने करया गनेछ ।
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४.२.३ प्रदे र् सर्करर् र् ष्ट्रिकरस सरझेदरर् तर्र स्र्रनीय सर्करर् र् ष्ट्रिकरस सरझेदरर्बीच हुने

आयोजनर करयरान्ियन समबन्िी समझौतर गना र् आयोजनर करयरान्ियनसँग समिक्षन्ित
दस्तरिेज तयरर्ीकर लरतग सहजीकर्ण गनेछ ।

४.२.४ प्रदे र् सर्करर्लरई आयोजनरमर आिररर्त ऋणको रुपमर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर
उपलब्ि गर्रउने र् यसकर लरतग आिश्यक प्ररष्ट्रितिक सहरयतरको व्यिस्र्रपन गने
करया गनेछ ।
४.२.५ र्रष्ट्रिय स्तर्कर आयोजनरहरूकर लरतग आिश्यक पने अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतको व्यिस्र्रपन
गनेछ ।
४.२.६ अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर आिश्यक पने समभरष्ट्रित आयोजनर बैंक र् यसकर लरतग
आयोजनर छनौट पूिक
ा र तयरर्ीको करया गना सहयोग गनेछ ।
४.२.७ िैदेक्षर्क ऋण िरपतको यस अक्षर् भए गर्े कर दरष्ट्रयत्ि र् अब र्प हुने दरष्ट्रयत्ि िहन
नेपरल सर्करर्ले गनेछ ।

४.२.८ प्रदे र् सर्करर्बरट सञ्चरलन हुने गर्ी तयरर् भएकर आयोजनरहरूमर आिश्यक पने

अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरकर लरतग हुने िरतरा, आयोजनर छनौट, मूलयरङ्कन,

समभरव्यतर अध्ययन जस्तर करयाहरूमर समबक्षन्ित प्रदे र् सर्करर्को प्रतततनतित्ि
गर्रइनेछ ।

४.३ सहरयतर परर्चरलनमर प्रदे र् सर्करर्को भूतमकर
४.३.१ आफ्नो िेरकर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर आिश्यक पने समभरष्ट्रित आयोजनरहरू
पष्ट्रहचरन गर्ी एष्ट्रककृत आयोजनर बैङ्क तयरर् गनेछ ।

४.३.२ सं भरव्य आयोजनरमर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरको आिश्यकतर पष्ट्रहचरन गर्ी र्प
प्रष्ट्रक्रयर अगरतड बढरउन अर्ा मन्ररलयमर प्रस्तरि पठरउनेछ ।
४.३.३ अन्तर्राष्ट्रिय गैर्सर्करर्ी सं स्र्रहरूबरट प्रदे र् अन्तगातकर एकभन्दर बढी स्र्रनीय तहमर
सञ्चरतलत करयाक्रमहरूको समन्िय र् अनुगमन गनेछ ।
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४.४ सहरयतर परर्चरलनमर स्र्रनीय तहको भूतमकर
४.४.१ स्र्रनीय तहले स्र्रनीय प्ररर्तमकतरकर आयोजनर पष्ट्रहचरन गर्ी स्र्रनीय सभरबरट
पररर्त गर्रई स्रोत व्यिस्र्रपनकर लरतग प्रदे र् िर सं र् िर दुिैमर अनुर्ोि गना
सक्नेछ।

४.४.२ अन्तर्रष्ट्रिय गैर्सर्करर्ी सं स्र्रहरुबरट स्र्रनीय तहमर सञ्चरतलत करयाक्रमहरुको
समन्िय र् अनुगमन समिक्षन्ित क्षजललर समन्िय सतमततले गनेछ ।

४.५ सहरयतर परर्चरलनमर ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूको भूतमकर
४.५.१ सहरयतर परर्चरलनसमबन्िी समपूण ा ष्ट्रिषयमर अर्ा मन्ररलयको स्िीकृतत तलई आिश्यक
समन्िय र् सहकरया गनुा पनेछ।
४.५.२ ष्ट्रिकरस

सहरयतरमर सञ्चरलन हुने आयोजनर व्यिस्र्रपनकर सबै चर्णमर अर्ा

मन्ररलयसँग पर्रमर्ा गनुा पनेछ।

ु
४.५.३ सहरयतर परर्चरलनबरट प्ररप्त नततजरको सं यक्त
समीिरबरट दे क्षखएकर तनचोडलरई
आत्मसरत गर्ी आगरमी ददनमर नयरँ सहरयतर परर्चरलन गदरा आिश्यक सुिरर् गदै
जरनुपनेछ।
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भरग - परँच
करयरान्ियन, समन्िय, अनुगमन तर्र मूलयरंकन

५.१ नीतत करयरान्ियन सतमतत
यो नीतत करयरान्ियनमर मरगादर्ान गना दे हरय बमोक्षजमको एक उच्चस्तर्ीय “अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस
सहरयतर परर्चरलन नीतत करयरान्ियन सतमतत” गठन गरर्नेछ:
अर्ा मन्री

अध्यि

उपरध्यि, र्रष्ट्रिय योजनर आयोग

सदस्य

सक्षचि, प्रिरनमन्री तर्र मक्षन्रपरर्षद्को करयरालय (आतर्ाक तर्र पूिरािरर् िेर)

सदस्य

सक्षचि, अर्ा मन्ररलय

सदस्य

सक्षचि, करनुन, न्यरय तर्र सं सदीय मरतमलर मन्ररलय

सदस्य

सक्षचि, पर्र्रि मन्ररलय

सदस्य

सक्षचि, सं र्ीय मरतमलर तर्र सरमरन्य प्रर्रसन मन्ररलय

सदस्य

महरले खर तनयन्रक, महरलेखर तनयन्रक करयरालय

सदस्य

सहसक्षचि, अन्तर्राष्ट्रिय आतर्ाक सहरयतर समन्िय महरर्रखर, अर्ा मन्ररलय

५.१.१ नीतत करयरान्ियन सतमततले

सदस्य-सक्षचि

समबद्धतर, ष्ट्रिर्ेषज्ञतर र् आिश्यकतरको आिरर्मर नेपरल

सर्करर्कर अन्य मन्ररलयकर उच्च पदरतिकरर्ी, कुनै तनकरयकर प्रतततनति, प्रदे र् सर्करर्को
प्रतततनति, तनजी िेर िर ष्ट्रिर्ेषज्ञलरई पयािेिक िर आमक्षन्रत सदस्यको रुपमर सतमततकर
बैठकहरूमर आमन्रण गना सक्नेछ ।

५.१.२ नीतत करयरान्ियन सतमततले यो नीततको प्रभरिकरर्ी करयरान्ियनकर लरतग मरगादर्ान गनेछ।
ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलन नीतत करयरान्ियन सतमततको सक्षचिरलयको करम अर्ा मन्ररलयले

गनेछ।सतमततले नीतत करयरान्ियनमर दे खर पना सक्ने िरिर अड्करउ र्ुकरउने, नीतत
करयरान्ियनकर तसलतसलरमर आइपना सक्ने दिष्ट्रििर हटरउने, आिश्यकतर अनुसरर् यो नीततको
व्यरख्यर गने लगरयतकर करम गनेछ ।
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५.२ अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर समन्ियको समपका ष्ट्रिन्दु
५.२.१ नेपरल सर्करर्लरई आिश्यक पने ष्ट्रिकरस सहरयतर परर्चरलन गने क्षजममेिरर्ी अर्ा
मन्ररलयको हुनेछ । यसकर लरतग आतर्ाक कुटनीततको समेत प्रभरिकरर्ी उपयोग
गरर्नेछ ।

५.२.२ कुनै पतन तहको सर्करर्ी तनकरय, सं िैिरतनक अं ग, सरिाजतनक सं स्र्रन, नेपरल

सर्करर्को पूणा यर आंक्षर्क अनुदरनमर सञ्चरतलत सं स्र्र, प्रततष्ठरन आददले अन्तर्राष्ट्रिय
ष्ट्रिकरस सहरयतरको खोजी गना िर सहरयतरको लरतग औपचररर्क अनुर्ोि गना, प्रस्तरि
र्रख्न, िरतरा गना, कुनै सूचनर ददन, आयोजनरको अििरर्णरपर एिम् प्रस्तरिसष्ट्रहत

पररचरर् गना तर्र समझदरर्ीपर िर समझौतरमर हस्तरिर् गना अतनिरया रुपमर अर्ा
मन्ररलयको पूि ा स्िीकृतत तलनु पनेछ ।

५.२.३ ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूले पतन सहरयतर प्रस्तरि गदरा िर सहरयतर परर्चरलनसमबन्िी
पररचरर् गदरा अर्ा मन्ररलयमरर्ात मरर गनुा पनेछ । नेपरल सर्करर्कर तनकरयहरूले
ष्ट्रिकरस आयोजनरहरूको प्रस्तरि गदरा र्रष्ट्रिय योजनर आयोगको सहमतत तलनु पनेछ ।
प्रदे र् र् स्र्रनीय तहले आ-आफ्नो तहमर आयोजनर स्िीकृत गने सं यन्र गठन गर्े को
िर तनकरय तोकेकोमर त्यस्तो सं यन्र िर तनकरयको सहमतत तलनु पनेछ ।
५.२.४ अर्ा मन्ररलयको पूि ा स्िीकृतत नतलई सरिाजतनक पद िरर्ण गर्े को कुनैपतन तहको
पदरतिकरर्ी र् आयोजनरमर कुनै पतन सेिर र्तामर समलग्न व्यक्षक्तले अन्तर्राष्ट्रिय

ष्ट्रिकरस सहरयतरमर सञ्चरतलत करयाक्रम र् आयोजनरबरट खचा व्यहोने गर्ी र् र्रष्ट्रिय
तर्र अन्तर्राष्ट्रिय गैर्सर्करर्ी सं स्र्र, स्िदे र्ी तर्र ष्ट्रिदे र्ी पर्रमर्ादरतर, आपूतताकतरा िर
ठे केदरर्को तनमन्रणरमर िैदेक्षर्क भ्रमण गना परउनेछैन ।

५.३ स्र्रनीय ष्ट्रिकरस सरझेदरर् बैठक
स्र्रनीय ष्ट्रिकरस सरझेदरर् बैठक सरमरन्यत: िषाको दुई पटक िर आिश्यकतर अनुसरर् आयोजनर
गरर्नेछ । यो सं यन्रले स्र्रनीय रुपमर करयार्त ष्ट्रिकरस सरझेदरर् र् नेपरल सर्करर्कर बीच
ष्ट्रिकरस

सहरयतर परर्चरलन नीतत करयरान्ियन एिम् सहरयतर परर्चरलनकर समिन्िमर आइपने

समस्यरकर ष्ट्रिषयमर तनयतमत समिरद र् समन्िय गने मञ्चको रूपमर करया गनेछ ।

25

ु िेरगत समीिर
५.४ संयक्त
नेपरल सर्करर्कर िेरगत मन्ररलय र् ष्ट्रिकरस सरझेदरर्बीच िेरगत योजनर, नीतत र्
ु
करयाक्रमहरूको करयरान्ियन, अनुगमन, मूलयरङ्कन र् समन्ियकर लरतग यस्तर सं यक्त
समीिर
िैठक बस्नेछन् । समबद्ध िेरगत मन्ररलयहरूले यस्तर बैठकहरूको नेतत्ृ ि गनेछन् ।

यस्तर बैठकमर गरर्एकर तनणायको जरनकरर्ी अर्ा मन्ररलयमर पठरउने व्यिस्र्र तमलरउनु
पनेछ। यसर्ी प्ररप्त तनणायको एष्ट्रककृत अतभले ख अर्ा मन्ररलयले र्रख्नेछ ।

५.५ प्रदे र् र् स्र्रनीय स्तर्को समीिर
५.५.१ प्रदे र् सर्करर्ले करयरान्ियन गर्े कर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर समरिेर् भएकर
ष्ट्रिकरस आयोजनर तर्र करयाक्रमहरूको समबन्िमर समीिर गना प्रदे र् स्तर्मर सर्करर्ी
र् गैर्सर्करर्ी स्तर्कर नेपरली प्रतततनति र्हेको सं यन्र तनमराण गरर्नेछ । सरमरन्यतयरः
यस्तो समीिरको नेतत्ृ ि र् समन्िय प्रदे र् आतर्ाक मरतमलर तर्र योजनर मन्ररलयले
गनेछ । यस्तो अनुगमन करया अर्ा मन्ररलयिरट समेत हुन सक्नेछ ।
५.५.२ स्र्रनीय तहले करयरान्ियन गर्े कर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरकर आयोजनर तर्र
करयाक्रमहरूको अनुगमन र् समीिर क्षजललर समन्िय सतमततले गनेछ ।
५.५.३ सहरयतर प्रभरिकररर्तरकर ष्ट्रिषयमर प्रदे र् र् स्र्रनीय तहमर समरिरन हुन नसकेकर
समस्यरहरूबरर्े

आिश्यक तनदे र्नकर लरतग अर्ा मन्ररलयमर जरनकरर्ी गर्रउनु

पनेछ। यसको लरतग आिश्यक सरमरन्य मरगादर्ान अर्ा मन्ररलयको अन्तर्राष्ट्रिय
आतर्ाक सहरयतर समन्िय महरर्रखरले जरर्ी गनेछ ।

५.६ ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूको संलग्नतर
५.६.१

ष्ट्रिकरस

सरझेदरर्हरूले

५.६.२

ष्ट्रिकरस

सरझेदरर्हरूलरई

अन्तर्राष्ट्रिय

ष्ट्रिकरस

सहरयतर

र्

यसबरट

सञ्चरलन

आयोजनरहरूलरई र्रष्ट्रिय ष्ट्रिकरस योजनर र् प्ररर्तमकतरसँग आबद्ध गनेछन् ।
नीततको

करयरान्ियनकर

समिन्िमर

हुने

आिश्यकतरअनुसरर्

समन्िय सं यन्रमर सहभरगी हुने व्यिस्र्र गना सष्ट्रकनेछ ।
५.६.३

ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूले सबै प्रकरर्कर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरलरई र्रष्ट्रिय र्

िेरगत ष्ट्रिकरस ढरँचरसँग आबद्ध हुने गर्ी स्पि नततजर प्ररप्त हुने ष्ट्रकतसमले समभि
भएसमम तन:र्ता रुपमर परर्चरलन गना प्ररर्तमकतर ददनेछन् ।
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५.६.४

ु रन गना
ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूले सबै ष्ट्रकतसमकर सहरयतरसमबन्िी सूचनरहरू पुिरानम
सष्ट्रकने गर्ी अतग्रम रुपमर अर्ा मन्ररलयमर ष्ट्रिद्यमरन् सहरयतर सूचनर प्रणरलीमर
उपलब्ि गर्रउनेछन् ।

५.६.५

ष्ट्रिकरस सरझेदरर्ले सहरयतरको सञ्चरलन खचा र्टरउन सहरयतरको खण्डीकर्ण र्ोक्ने
करममर

सर्करर्लरई

उलले ख्य

सहयोग

गनेछन् र्

ष्ट्रिगतको

िेरगत

सहरयतर

अििरर्णर करयरान्ियनको अनुभिकर आिरर्मर अन्य िेरमर पतन यसको ष्ट्रिस्तरर् गना
सर्रउ पुर्यरउनेछन् ।
५.६.६

ष्ट्रिकरस सरझेदरर्ले नेपरलको र्रष्ट्रिय प्रणरली र् सं गठनरत्मक सं र्चनरसँग आबद्ध भई
सर्करर्ी सं स्र्रको नेतत्ृ िमर स्र्रनीय िमतर र् स्िरतमत्िभरि अतभिृष्ट्रद्ध हुने गर्ी
करयाक्रम करयरान्ियन गनेछन् ।

५.६.७

ु
ु
ष्ट्रिकरस सरझेदरर्ले यर्रसमभि सं यक्त
तमसन र् सं यक्त
ष्ट्रिश्लेषणरत्मक अध्ययनको
करयालरई प्रभरिकरर्ी ढं गले अगरतड बढरउनेछन् ।

५.६.८

ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूले कुनै पतन प्रकरर्को अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर प्रिरह गदरा
अर्ा मन्ररलय मरर्ात् गनेछन् ।

५.७ ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूको करयािर
े ष्ट्रिभरजन
ष्ट्रिकरस सरझेदरर्हरूले आ–आफ्नो तुलनरत्मक ष्ट्रिर्ेषज्ञतर र् ष्ट्रिगतको सं लग्नतरकर आिरर्मर आपसी
सहमततमर सहयोगकर ष्ट्रिषयगत िेरहरू ष्ट्रिभरजन गर्ी सहरयतर प्रदरन गनेछन् । यस करयामर अर्ा
मन्ररलयले समन्ियरत्मक भूतमकर तनिराह गनेछ ।

५.८ सहरयतरको प्रभरिकरर्ी करयरान्ियनमर नेपरल सर्करर्को प्रततबद्धतर
५.८.१

सहरयतर परर्चरलन गदरा र्रष्ट्रिय आिश्यकतर र् प्ररर्तमकतर, मरनि अतिकरर्कर
ष्ट्रिश्वव्यरपी मरन्यतर, लोकतन्र, करनूनको र्रसन, समरिेर्ी ष्ट्रिकरस, सुर्रसन, भ्रिरचरर्
ष्ट्रिरुद्ध र्ू न्य सहनर्ीलतर, सहरयतरको परर्दक्षर्त
ा र र् उत्तम नततजरलरई महत्ि ददनेछ।

५.८.२

पूिरािरर् ष्ट्रिकरसमर प्रत्यि सर्ोकरर् र्रख्ने नेपरल सर्करर्कर तनकरय िर सोसँग आबद्ध
सं स्र्रहरूमर सं स्र्रगत सुिरर् एिम् िमतर ष्ट्रिकरसकर करयाक्रमहरू लरगू गनेछ ।

५.८.३

सहरयतर एिम् ष्ट्रिकरस प्रभरिकररर्तरकर लरतग अन्तर्राष्ट्रिय सरझेदरर्ीसँग सहकरया गना र्
उच्चस्तर्मर

गरर्एकर

प्रततिद्धतरहरुको

करयरान्ियन,

सहभरगी हुन नेपरल सर्करर् प्रततबद्ध र्हनेछ ।
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अनुगमन

तर्र

मूलयरंकनमर

५.८.४

नेपरल सर्करर्ले सं भरव्य ष्ट्रित्तीय जोक्षखम कम गना र् खरर्द प्रणरली सष्ट्रहत सरिाजतनक
ष्ट्रित्त व्यिस्र्रपनमर सुिरर् गना करयाक्रमहरू लरगू गनेछ ।

५.८.५

र्रष्ट्रिय िमतर िृष्ट्रद्ध गर्ी आयोजनरको सञ्चरलन खचा र्टरउन र् ददगोपनर करयम गना
सर्करर् कष्ट्रटबद्ध हुनेछ ।

५.८.६

ष्ट्रिकरस

सरझेदरर्हरू

सँगको

सहकरयामर

सहरयतर

करयरान्ियनलरइा

प्रभरिकरर्ी

बनरइनेछ।
५.८.७

सरिाजतनक खचा र् ष्ट्रित्तीय जिरर्दे ष्ट्रहतर मूलयरङ्कनकर सुझरिहरू करयरान्ियन गना
सर्करर् प्रततबद्ध र्हनेछ ।

५.८.८

सरिाजतनक सेिर प्रिरहको प्रष्ट्रक्रयरलरई सर्लीकर्ण गना र् खचाको गुणस्तर्मर सुिरर्
लयरउन सर्करर् प्रततबद्ध र्हनेछ ।

५.८.९

परर्दक्षर्त
ा र र् जिरर्दे ष्ट्रहतर सुतनक्षित गना सर्करर्ले सहरयतर व्यिस्र्रपन सूचनर
प्रणरलीमर उपलब्ि सहरयतरसमबन्िी सूचनर सरिाजतनक गनेछ ।

५.९ अनुगमन तर्र मूलयरंकन
५.९.१

यो

नीततको

करयरान्ियनको

अनुगमन

ष्ट्रितभन्न

आितिक

बैठक,

समीिर

तर्र

अन्तर्ष्ट्रक्रयरकर मरध्यमबरट गरर्नेछ ।
५.९.२

अर्ा मन्ररलयले अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरमर सञ्चरलन भै र्हे कर आयोजनर तर्र
करयाक्रमहरुको करयासमपरदनको

अनुगमन गना सक्नेछ । यस्तो अनुगमन ष्ट्रिकरस

ु रुपमर पतन गना सष्ट्रकनेछ ।
सरझेदरर्सँग सं यक्त
५.९.३

यो नीततको करयरान्ियनको मूलयरंकन सरमरन्यत: प्रत्येक दुई िषामर गरर्नेछ ।
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भरग - छ
ष्ट्रिष्ट्रिि

६.१

कर् छु ट तर्र प्रिेर्रज्ञर समबन्िी व्यिस्र्र
६.१.१

सरमरन्यत: अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरको र्कम कर् ततने प्रयोजनको लरतग
उपयोग गरर्ने छै न ।

६.१.२

समझौतरमर भएको कर्छु टको प्ररििरनबमोक्षजम कर् प्रयोजनको लरतग आिश्यक
पने र्कम आन्तरर्क स्रोतबरट व्यहोने प्रबन्ि तमलरइनेछ ।

६.१.३

समझौतरमै उलले ख भएको अिस्र्र र् आन्तरर्क स्रोतबरट प्रिन्ि गना नसष्ट्रकएकर
आयोजनरको हकमर प्रचतलत करनुनको अिीनमर र्ही कर् छु ट प्रदरन गना
सष्ट्रकनेछ ।

६.१.४

आय तर्र मुनरर्रमर लरग्ने कर् अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतरको अं र् नमरतनने

६.१.५

अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस सहरयतर सं लग्न भएको आयोजनरमर करम गने ष्ट्रिदे र्ी

हुँदर यस समबन्िमर प्रचतलत कर्समबन्िी करनुन लरगू हुनेछ ।

करमदरर्, कमाचरर्ी र् ततनकर आक्षितलरई समझौतरमर उलले ख भएअनुसरर्
प्रिेर्रज्ञर उपलब्ि गर्रउने व्यिस्र्र तमलरइनेछ ।
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६.२

खरर्े जी र् िचरउ
६.२.१

ष्ट्रिकरस सहरयतर नीतत, २०७१ खरर्े ज गरर्एको छ ।

६.२.२

ष्ट्रिकरस सहरयतर नीतत, २०७१ बमोक्षजम भए गर्े कर समपूण ा करयाहरू यसै
नीततअन्तगात भए गर्े को मरतननेछ ।

६.२.३

यो नीततको व्यरख्यर तर्र करयरान्ियनकर क्रममर कुनै बरिर उत्पन्न भएमर अर्ा
मन्ररलयले िरिर अड्करउ र्ुकरउन सक्नेछ ।

नेपरल सर्करर्बरट स्िीकृत तमतत:
२०७६।०२।१०
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