नेपाल सरकार

राष्ट्रिय योजना आयोग
सूचना
"नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा ष्ट्नयन्त्रण उच्चस्तरीय समन्त्वय सष्ट्मष्ट्त" को ष्ट्मष्ट्त २०७६/१२/२५
गते बसेको १८ औ ं बैठकको ष्ट्नणणय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग (मा.उपाध्यक्षस्तर) को ष्ट्मष्ट्त
२०७७/०१/०४ गतेको ष्ट्नणणय अनस
ु ार "राष्ट्रिय योजना आयोगले 'कोष्ट्भड-१९' को सक्र
ं मणबाट
नेपालको सामाष्ट्जक, आष्ट्थणक एवम् अन्त्य क्षेरहरुमा परेको असर/प्रभाव अध्ययन गरी
अथणव्यवस्थालाई पनु उण त्थान गनण आवश्यक नीष्ट्त, रणनीष्ट्त एवम् उपयक्त
ु उपायहरु सष्ट्हतको प्रष्ट्तवेदन
तयार गने" भएकोले तपसीलका ष्ट्वषयहरुमा आफ्ना राय, सझ
ु ाव, सल्लाह वा ष्ट्टप्पणीहरु ष्ट्मष्ट्त २०७७
साल, वैशाख ३० गतेसम्ममा उपलब्ध गराइष्ट्दनुहुन सम्बष्ट्न्त्धत सघं -सस्ं था, सरकारी ष्ट्नकाय, ष्ट्नजी क्षेर,
गैरसरकारी क्षेर, ष्ट्वषयष्ट्वज्ञ, बुष्ट्िष्ट्जवीहरु एवं सरोकार राख्ने सबै नागररकहरुमा राष्ट्रिय योजना
आयोग हाष्ट्दणक अनुरोध गदणछ ।
तपसील
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सावणजष्ट्नक स्वास््य सेवा (Public Health Service) प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने
उपायहरु;
यातायात, वायु सेवा, होटल व्यवसाय, मनोरञ्जन सेवा र पयणटन (Tourism) सँग सम्बष्ट्न्त्धत
अन्त्य क्षेरहरु पुनसंञ्चालन एवम् पुनस्थाणष्ट्पत गने उपायहरु;
लघु, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमहरु (Small and Medium Enterprises) को
सरं क्षण, ष्ट्वकास तथा ष्ट्वस्तार गने र औद्योष्ट्गक उत्पादन एवम् उत्पादकत्व वृष्ट्ि गने
तररकाहरु र ष्ट्वतरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने उपायहरु एवम् उद्यमशीलता ष्ट्वकास,
स्थानीय प्रष्ट्वष्ट्ध, अन्त्वेषणलाई प्रोत्साष्ट्हत गने नीष्ट्तका साथै ष्ट्नयाणत प्रविणन (Export
Promotion) का उपायहरु;
अल्पसख्
ं यक, भूष्ट्महीन, कमजोर, ष्ट्वपन्त्न, ष्ट्समान्त्तकृत, ष्ट्पछष्ट्डएको वगण, श्रष्ट्मक, मजदुर र
ष्ट्कसानहरुको सरं क्षणको लाष्ट्ग आवश्यक सामाष्ट्जक सरु क्षा (Social Security) का
कायणक्रमहरु एवम् लैंष्ट्गक समानता तथा सामाष्ट्जक समावेशीकरण (Gender Equality
and Social Inclusion) प्रविणन गने र जोष्ट्खममा परेका (People at Risk)
नागररकहरुको सरु क्षाका उपायहरु;
कृष्ट्षजन्त्य वस्तु (Agricultural Product) को उत्पादन, आपूष्ट्तण र ष्ट्वतरण प्रष्ट्क्रयालाई
स्तरीय तथा भरपदो बनाउन कृषकबाट उत्पाष्ट्दत कृष्ट्ष उपजको सक
ं लन, सच
ं य, खररद,
ष्ट्वक्री, ष्ट्वतरण एवम् बजार व्यवस्थापनका उपायहरु;
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असगं ष्ट्ठत एवम् अनौपचाररक क्षेरका, वैदेष्ट्शक रोजगारीबाट फष्ट्कणएका र युवा तथा ष्ट्शष्ट्क्षत
बेरोजगारहरुका लाष्ट्ग तत्कालै र भष्ट्वरयमा थप रोजगारी श्रृजना (Employment
Generation) गनण सष्ट्कने कायणक्रम तथा ष्ट्क्रयाकलापहरु;
प्रष्ट्वष्ट्धयक्त
ु , रोजगारमल
ू क, व्यावसाष्ट्यक, सीपमूलक तथा समयानुकूल ष्ट्शक्षा प्रणाली
(Educational System) प्रविणनका उपायहरु;
गररबी, असमानता र सामाष्ट्जक वष्ट्हरकरण (Poverty, Inequality and Social
Exclusion) कम गने उपायहरु;
श्रम, आन्त्तररक तथा बाह्य बसाइसराई (Migration) व्यवस्थापन गने र वैदेष्ट्शक रोजगारी
(Foreign Employment) तथा ष्ट्वप्रेषण (Remittance) का ष्ट्वकल्पहरु;
'कोष्ट्भड-१९' बाट पूणण, आंष्ट्शक र सामान्त्यरुपले क्षष्ट्त/नोक्सानी (Damage and Loss)
भएका क्षेर/उपक्षेरहरु, ती क्षेर/उपक्षेरहरुमा लकडाउनबाट भएको क्षष्ट्त र तत्काल
राहत/उिार (Rescue and Relief) को लाष्ट्ग आवश्यक ष्ट्वत्तीय/आष्ट्थणक सहयोग
कायणक्रमहरु;
'कोष्ट्भड-१९' ले श्रृजना गरेका चुनौती तथा अवसरहरु (Challenges and
Opportunities);
कोष्ट्भड-१९ को सक
ं टबाट उठाएर नेपाललाई "Build Back Better" बनाउने उपायहरु ।
समग्र अथणव्यवस्था (Macro Economy), सावणजष्ट्नक ष्ट्वत्त, मौष्ट्िक तथा ष्ट्वत्तीय क्षेर,
लगानी, पँज
ृं ला (Value Chain)
ू ी ष्ट्नमाणण, ष्ट्वष्ट्नमय दर, ष्ट्वदेशी मिु ा सष्ट्ञ्चती, र मल्ू य श्रख
सदृु ढीकरणमा गनणपु ने सध
ु ारहरु; र
आष्ट्थणक गष्ट्तशीलता (Economic Dynamics) प्रविणन गनण, अथणतन्त्रमा सरं चनात्मक
सध
ु ार वा पररवतणन गनण, समग्र अथणव्यवस्थाको लागत घटाउने उपायका साथै अन्त्य
क्षेर/ष्ट्वषयहरु ।

सझ
ु ावहरु देहायको ठे गानामा पठाउन सष्ट्कनेछ:अनुसन्त्धान, अन्त्वेषण तथा तहगत समन्त्वय महाशाखा,
राष्ट्रिय योजना आयोग, ष्ट्सहं दरबार, काठमाडौं ।
फ्याक्स: ४२११७००, E-mail: research@npc.gov.np, lbkhatri@npc.gov.np

