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१. पृष्ठभूधम
ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि रािको सामाशजक रुपान्त्तरण र आधथतक ष्ट्रिकासको प्रमुख सं िाहक िशि माधनन्त्छ
। गुणस्तरीय जीिनस्तर र सुिासन कायम गनत एिं सुरक्षा सुदृढ बनाउन समेत ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधिको
उपयोग प्रभािकारी दे शखएको छ।कुनै पधन रािको समृष्ट्रि उि दे िले अपनाएको ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि
सम्बशन्त्ि नीधत, सोको समग्रतामा कायातन्त्ियन, त्यसका लाधग गररएको राजनैधतक प्रधतििता,
अनुसन्त्िान तथा ष्ट्रिकासमा गररएको राज्यको लगानी र सोबाट प्राप्त सामाशजक आधथतक
ु को अनुभिले दे खाएको छ।
प्रधतफलको आिारमा मापन गने गररएको तथ्य ष्ट्रिकधसत मुलक
ु को द्रतु एिम् दीगो आधथतक ष्ट्रिकास तथा समाजबाद उन्त्मुख राि
ऐधतहाधसक पररिततनसङ्गै मुलक
धनमातण, अनुसन्त्िानमा आिाररत गुणस्तरीय शिक्षा, उत्पादनमुलक क्षेरमा निप्रिततन सष्ट्रहतको
प्रष्ट्रिधिको प्रयोग, िैज्ञाधनक प्रधतभाहरुलाई अनुसन्त्िान गने िातािारणको ष्ट्रिकास, आष्ट्रिष्कार
प्रदितन गने अिसर, उद्यमशिलता अधभिृष्ट्रिको सुधनशितता अधनिायत हुन्त्छ। अत: यसका लाधग
सं शर्यता अनुरूप ष्ट्रिद्यमान अनुसन्त्िानमुलक सं स्थाहरुको सं स्थागत पुन: सं रचना, िैज्ञाधनक
अनुसन्त्िान र प्रष्ट्रिधिको लाधग सहज िातािरणको ष्ट्रिकास र अनुसन्त्िान तथा ष्ट्रिकासमा राज्यको
लगानीको सुधनशितता अपररहायत हुन्त्छ।
नेपालको सं ष्ट्रििानले ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधिलाई दे िको समग्र र दीगो ष्ट्रिकाससँग आिि गरे को छ ।
सो बमोशजम िैज्ञाधनक अध्ययन, अनुसन्त्िान एिम् ष्ट्रिज्ञान र प्रष्ट्रिधिको उन्नयन र ष्ट्रिकासमा
लगानी अधभिृष्ट्रि गने तथा िैज्ञाधनक, प्राष्ट्रिधिक र ष्ट्रिशिष्ट प्रधतभाहरुको सं रक्षण गने उद्देश्य
सष्ट्रहत धतब्र रूपमा भर्तरहे को

प्रष्ट्रिधिको ष्ट्रिकासको भरपुर उपयोग गदै दीगो ष्ट्रिकासको लक्ष्य

प्राधप्त एिम् “समृि नेपाल सुखी नेपाली“ को राष्ट्रिय लक्ष्य हाधसल गनतका लाधग मौजुदा नीधतमा
समय सापेक्ष पररमाजतन गरर यो नीधत तजुम
त ा गररएको छ।

२. हालसम्मका प्रयास र उपलशधिहरु
ष्ट्रिश्वका अन्त्य दे िको तुलनामा नेपालको आिुधनक ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकासको र्धतहास िेरै
लामो छै न । २०५३ सालमा छु ट्टै मन्त्रालयको रूपमा ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधि मन्त्रालय स्थापना
गरी ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधिलार्त प्राथधमकतामा राखी सं स्थागत ष्ट्रिकासको प्रयास भर्रहे को छ।उि
स्थाष्ट्रपत धनकायहरूमध्ये अधिकांि ष्ट्रियािील रही रहे का छन्।२०५३ सालमा छु ट्टै धनकायको
रुपमा ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधि मन्त्रालयको गठन भए पिात २०६१ सालमा राष्ट्रिय ष्ट्रिज्ञान तथा
प्रष्ट्रिधि नीधत, २०६४ सालमा राष्ट्रिय परमाणु नीधत, २०७२ सालमा पारमाणष्ट्रिक पदाथतको
धनयमन सम्बशन्त्ि धनदे शिका ष्ट्रिकास गरी लागु भएका छन्।

2

दे िको िासन प्रणाली संर्ीय सं रचनामा रुपान्त्तरण भए पिात ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधिको शजम्मेिारी
सं र्मा शिक्षा, ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधि मन्त्रालय र प्रादे शिक तहमा उद्योग, पयतटन, िन तथा िातािरण
मन्त्रालयमा अन्त्तगतत रहेको छ। यसका साथै दे िधभरै ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधिका ष्ट्रिधभन्न क्षेरमा उच्च
शिक्षाको आिश्यक पूिातिार र अिसरहरू उपलधि भर्त जनिशि उत्पादनको क्षमता अधभिृष्ट्रि
हुदै गएको छ ।ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधिको क्षेरमा दे िमा हाल अनुमाधनत ९० हजार जनिशि रहे को
र िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान र प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकासमा नेपालले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ०.३५ प्रधतित
लगानी गदै आएको छ । त्यस्तै िन, कृष्ट्रष, उजात र स्िास्थ्य क्षेरमा पधछल्ला नष्ट्रिनतम् ज्ञान
तथा प्रष्ट्रिधिको सफल प्रयोग भर्त सेिा प्रिाहमा ष्ट्रिस्तार भएको छ।सामुदाष्ट्रयक िन र साना
जल ष्ट्रिद्युत आयोजनामा नेपालले अन्त्तरातष्ट्रिय पष्ट्रहचान बनाएको छ भने उन्नत िीउष्ट्रिजन,
ँ ा उपचार तथा अंग प्रत्यारोपणमा उत्साहप्रद
बेमौसमी तरकारी, कुखुरा र मत्स्यपालन, आख
सफलता हाधसल गरे को छ । सं ष्ट्रििानले स्िच्छ िातािरण, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, आिासमा
नागररकको हक सुधनशित गरे र ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधिको ष्ट्रिकास दायरालार्त अझ फराष्ट्रकलो बनाएको
छ।
ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधिको क्षेरमा उल्लेशखत ष्ट्रिधभन्न सं स्थागत र नीधतगत प्रयासहरू भएता पधन राज्यको
सामाशजक आधथतक ष्ट्रिकासमा गधत ददनेगरी उपलधिी हाधसल गनत भने सष्ट्रकएको छै न।

३. समस्या तथा

च ुनौतीहरु

ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधिको क्षेरमा दे हायबमोशजम समस्या तथा च ुनौतीहरू रहे का छन् :
3.1 समस्याहरू :
ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधिको ष्ट्रिकासका धनशम्त नीधतगत कानुनी तथा सस्थागत पूिातिारका कधम हुन,ु नीधत
कायातन्त्ियनमा शिधथलता आउनु,िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान र प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकासका लाधग आिश्यक
पूिातिार, उपयुि िातािरणसष्ट्रहतको लगानी नहुन,ु ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय तथा प्राशज्ञक प्रधतष्ठानका
अनुसन्त्िानहरू उद्यमशिलता र व्यिसाष्ट्रयक उत्पादनसँग जोधिन नसक्नु, ष्ट्रिधभन्न ष्ट्रििागत
ष्ट्रििेषज्ञ, सक्षम र समष्ट्रपत
त जनिशिको न्त्यूनता हुन,ु उपलधि दक्ष जनिशि पधन स्िदे िमा
उपयोग हुन नसकी ष्ट्रिदे ि पलायन तफत आकष्ट्रषत
त हुन,ु अनुसन्त्िानमा सं लग्न धनकायहरुधबच
सहकायत तथा साझेदारी ष्ट्रिकासको सञ्जाल धनमातण हुन नसक्नु, ष्ट्रिज्ञान

प्रष्ट्रिधिमा

अनुसन्त्िान सं र्-सं स्था र पेिागत सं र् सं स्था सञ्चालन व्यिस्थापनका लाधग सहज कानूनी
व्यिस्था नहुन,ु ष्ट्रिज्ञान र प्रष्ट्रिधिका ष्ट्रिकासमा धनजी क्षेरसँगको सहकायत प्रभािकारी हुन
नसक्नु लगायतका समस्याहरु रहे का छन् ।
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3.2 च ुनौतीहरू :
ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रिधि र निप्रिततनलार् उत्पादन, उत्पादकत्ि अधभबृदद र उद्यमशिलता ष्ट्रिकासमा
केशन्त्द्रत गनु,त राष्ट्रिय प्राथधमकतामा रहे का क्षेरहरूको उत्थान र उन्नयनमा िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान,
ष्ट्रिज्ञान

प्रष्ट्रिधिको

ष्ट्रिकास

तथा

नष्ट्रिनतम

प्रष्ट्रिधिको

समग्रमा

प्रयोग

गने

िातािरण

बनाउनु,पूिातिार ष्ट्रिकास तथा लगानी बृष्ट्रि गदै िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान र ष्ट्रिकासलार्त दीगो एिम्
पररणाममुखी बनाउनु, िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान कायतमा सर्ाउ पुयातउन सक्ने ष्ट्रिधभन्न ष्ट्रििागत
िैज्ञाधनक, ष्ट्रिज्ञ र दक्ष प्राष्ट्रिधिक जनिशिको ष्ट्रिकास गनु,त िैज्ञाधनक अनुसन्त्िानमुलक
धनकायहरूको सं र्ीयता अनुरूप सं स्थागत सबधलकरण, सुिार र पुन: सं रचना गनु,त सरकारी,
प्राशज्ञक तथा औद्योधगक प्रधतष्ठानहरुधबच सहकायत तथा साझेदारीका िातािरण धनमातण गरी
िैज्ञाधनक अनुसन्त्िानलार्त उपयुि प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकासमा, प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकासलार्त उद्यमशिलतामा र
उद्यमशिलतालार्त उत्पादनसँग जोिनु, दे िका दक्ष एिम् ष्ट्रिज्ञ प्रधतभाहरुलार् दे िधभरै ष्ट्रटकार्
प्रधतभा पलायन राक्नु ष्ट्रिदे िमा कायतरत दक्ष जनिशिको बौदिक सञ्चार (Brain Circulation)
गरार्त िैज्ञाधनक अनुसन्त्िानलार्त पररणाममुखी बनाउनु जस्ता ष्ट्रिषयहरु च ुनौतीका रुपमा रहे का
छन्।

४. नीधतको आिश्यकता
दे हायका कारणले ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि तथा नि प्रिततन नीधत (Science,

Innovation Policy) को

Technology and

आिश्यकता दे शखएको छ :–

४.१ सं िैिाधनक प्राििान बमोशजम िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान प्रष्ट्रिधिको आष्ट्रिष्कार, उन्नयन र ष्ट्रिकास
एिम् बौष्ट्रिक प्रधतभाहरुको सं रक्षण गनत तथा ष्ट्रिधभन्न मौधलक हक ष्ट्रििेष गरी स्िच्छ
िातािरणको हक, शिक्षा सम्िन्त्िी हक, स्िास्थ्य सम्बन्त्िी हक, खाद्य सम्बन्त्िी हकको
ु को
कायातन्त्ियनमा प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास र िैज्ञाधनक अनुसन्त्िानको समूशचत उपयोग गरी मुलक
सामाशजक आधथतक रुपान्त्तरण गनत,
४.२ सं र्ीयता अनुरूप िैज्ञाधनक अनुसन्त्िानमूलक धनकायहरूको सिधलकरण र प्रादे शिक
सन्त्तुलन हुने गरी प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास, ष्ट्रिस्तार र नष्ट्रिनतम् प्रष्ट्रिधिहरूको अधिकतम उपयोग
गनत एिम् ती धनकायहरू िीच आिश्यक सहकायत, समन्त्िय गरी लगानी बृष्ट्रिको
िातािरण बनाउन,
४.३ ष्ट्रिकास सम्बशन्त्ित आिधिक तथा दीर्तकाधलन योजनाहरू कायातन्त्ियन गरी सामाशजक
आधथतक ष्ट्रिकासमा सहयोग पुयातउन,
४.४ ष्ट्रिश्वमा ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधिसँगै नि-प्रिततनको भूधमका अधभिृष्ट्रि हुँदै गएको सन्त्दभतमा
िैज्ञाधनक अनुसन्त्िानबाट ष्ट्रिकास गररएका नष्ट्रिनतम् र अत्यािुधनक (Cutting
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Edge)

प्रष्ट्रिधिको उपयोग गरी ददगो ष्ट्रिकासका लक्ष्य हाधसल गनत र प्राथधमकताका क्षेरहरूमा
ज्ञानमा आिाररत उद्यमशिलताको ष्ट्रिकास गनत,
४.५ नेपाल पक्ष राि भएको जलिायु पररिततन, जैष्ट्रिक ष्ट्रिष्ट्रििता, िातािरण र पारमाणष्ट्रिक
पदाथत लगायतका ष्ट्रिधभन्न क्षेरगत अन्त्तराष्ट्रिय सशन्त्ि, अधभसशन्त्ि, सम्झौताहरुको
कायातन्त्ियन गनत,

५. दीर्तकालीन सोच तथा लक्ष्य
५.१ सोच :
ददगो ष्ट्रिकास र समृष्ट्रिका लाधग ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि तथा नि-प्रिततन ।
५.२ लक्ष्य :
ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधिको ष्ट्रिकास, नि-प्रिततनको उपयोग र िैज्ञाधनक सं स्कृधतको प्रिितनबाट उत्पादन
र उत्पादकत्ि बृष्ट्रि गरी नागररकको गुणस्तरीय जीिनयापनमा सहयोग गदै समृि नेपाल

धनमातणमा योगदान गने ।

६. उद्देश्यहरु
ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि तथा नि प्रिततनका उद्देश्यहरू दे हाय बमोशजम हुनेछन् :
६.१ ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रिधि र निप्रिततनको ष्ट्रिकास एिम् उपयोगबाट राष्ट्रिय उत्पादन तथा
उत्पादकत्ि बृष्ट्रि गनु।
त
६.२ अनुसन्त्िान तथा ष्ट्रिकासमा योग्य जनिशि पररचालन, ष्ट्रिश्वका अत्यािुधनक (Cutting Edge)
प्रष्ट्रिधिको प्रयोग, लगानी सुधनशितता र पुिातिार धनमातण गरी ज्ञानमा आिाररत
उद्यमशिलताको ष्ट्रिकास गनु।
त
ु न, ष्ट्रिपद् जोशखम न्त्यूनीकरण,
६.३ प्राकृधतक स्रोतको ददगो उपयोग, िातािरणीय सं तल
औद्योधगकरणमा योगदान एिम् राष्ट्रिय सुरक्षाका लाधग ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रिधि तथा निप्रिततनको
अधिकतम उपयोग गनु।
त
६.४ ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि सम्बशन्त्ि पूिातिार ष्ट्रिकास, सं रचनागत पररिततन एिं कानुनी आिार तयार
गरर िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान, प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास तथा नि-प्रिततनलार्त सिि, ष्ट्रियाशिल र
पररणाममुखी बनाउनु।
६.५ परम्परागत तथा आिुधनक ज्ञान तथा प्रष्ट्रिधिको स्तरोन्नधत एिम् अिुधनकीकरण, िैज्ञाधनक
सं स्कारको ष्ट्रिकास र अनुसन्त्िानमुखी शिक्षा प्रणालीलाई प्रोत्साहन गदै दक्ष एिं ष्ट्रिज्ञ
बैज्ञधनक र प्राष्ट्रिधिक जनिशिको ष्ट्रिकास गनु।
त
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७. नीधतहरु
माधथका उद्देश्यहरु प्राधप्तका लाधग धनम्न नीधतहरु अिलम्बन गररनेछन् :
7.1.

ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधिको ष्ट्रिकास एिम् अधिकतम् प्रयोगबाट उत्पादनका सािनहरुको
दक्षतापूणत उपयोग गदै उद्यमशिलता ष्ट्रिकास तथा उत्पादन बृष्ट्रि गने । (६.१)

7.2.

ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि र निप्रिततनका माध्यिबाट कृष्ट्रष, उद्योग पूिातिार ष्ट्रिकास लगायतका
क्षेरमा ष्ट्रिष्ट्रििीकरण एिम् अिुधनकीकरण गदै ष्ट्रिकासमा धतब्रता हाधसल गने । (६.१)

7.3.

िैज्ञाधनक तथा प्राष्ट्रिधिक जनिशिलार्त िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान, प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास र निप्रिततनमा आकषतण गनत उपयुि िातािरण तयार गने।(६.२)

7.4. ष्ट्रिश्वका उददयमान तथा अत्यािुधनक प्रष्ट्रिधिहरु अिलम्बन गदै प्रष्ट्रिधिमा आिाररत
पधछल्लो औद्योधगक िाशन्त्तमा सिीय सहभाधगता बढाई उत्पादन िृष्ट्रि उन्त्मुख
उद्यमशिलताको ष्ट्रिकास गने।(६.२)
7.5.

िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान, प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास र नि-प्रिततनलाई उच्च प्राथधमकताका साथ
लगानी सुधनशित गने।(६.२)

7.6.

िातािरण तथा पाररशस्थधतक प्रणालीधबच सन्त्तुलन रहने गरर प्राकृधतक स्रोतको ददगो
उपयोग र सं रक्षणका लाधग िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान, उददयमान तथा उपयुि प्रष्ट्रिधिहरुको
ष्ट्रिकास र प्रयोग गने।(६.३)

7.7.

सामाशजक-आधथतक रुपान्त्तरणका लाधग सं ष्ट्रििान प्रदत्त ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधिसँग सम्बशन्त्ित
मौधलक हकहरुमा नागररकको पहुँच सुधनशित गनत प्रष्ट्रिधिको अधिकतम प्रयोग र निप्रिततनको प्रिितन गने।(६.३)

7.8. राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ, सबल र प्रभािकारी बनाउन िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान, उपयुि
एिं उददयमान प्रष्ट्रिधिको ष्ट्रिकास र नि-प्रिततनको उपयोग गने।(६.३)
7.9.

ष्ट्रिद्यमान अनुसन्त्िान धनकायहरुलाई सिधलकरण, सुिार तथा नीधतगत ददिा-धनदे ि र
प्रभािकारी समन्त्िय गरी सं र्ीय सं रचना अनुरुप संर्, प्रदे ि र स्थानीय तहमा ष्ट्रिकास
र ष्ट्रिस्तार गने ।(६.४)

7.10. मौधलक ज्ञान तथा परम्परागत प्रष्ट्रिधिको स्तरोन्नधत तथा व्यिसायीकरण गनत प्रोत्साष्ट्रहत
गने। (६.५)
7.11. अनुसन्त्िान र ष्ट्रिकासमा प्रधतिि प्रधतस्पिी जनिशि ष्ट्रिकास गनत ष्ट्रिद्यालय तथा
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, तालीम प्रदायक सं स्था र अनुसन्त्िानमूलक धनकायहरुको संस्थागत
क्षमताको अधभिृष्ट्रि गने।(६.५)
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८. रणनीधतहरु
माधथ उशल्लशखत नीधतको प्रभािकारी कायतन्त्ियनको लाधग दे हायका रणनीधत धनिातरण गररएको
छ :
८.1

ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधिलार् उत्पादन िशिको रुपमा ष्ट्रिकास गदै राष्ट्रिय उत्पादनका
क्षेरमा व्यापक उपयोग गररनेछ।(७.१)

८.2

उत्पादनका सािनहरुको दक्षतापूणत धमतव्ययी र प्रभािकारी पररचालनका लाधग ष्ट्रिज्ञान
प्रष्ट्रिधि र निप्रिततनको उपयोग गररनेछ।(७.१)

८.3

ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रिधि तथा निप्रिततन

र उद्यमशिलताधबच सकारात्मक सहसम्बन्त्ि एिम्

सामञ्जस्यता कायम गरी उद्यमशिलता प्रिदतन गररनेछ।(७.२)
८.4

कृष्ट्रष क्षेरको व्यािसाष्ट्रयकरण, ष्ट्रिष्ट्रििीकरण तथा अिुधनकीकरणका लाधग अिुधनक
प्रष्ट्रिधिहरुको प्रयोग गररनेछ।(७.२)

८.5

ष्ट्रिकासका पूिातिार धनमातणमा उपयोगी प्रष्ट्रिधिहरुको ष्ट्रिकास गरी पूिातिार धनमातणमा
धतब्रता प्रदान गररनेछ।(७.२)

८.6

अनुसन्त्िान, प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास र नि-प्रिततनमा प्राशज्ञक धनकाय तथा धनजी क्षेरहरुलाई
सं लग्न गराउने िातािरण ष्ट्रिकास गररनेछ।(७.३)

८.7

दे ि-ष्ट्रिदे िमा रहेका नेपाली तथा ष्ट्रिदे िी िैज्ञाधनक तथा प्राष्ट्रिधिकहरुलाई आकष्ट्रषत
त
गदै

सहकायतको माध्यमबाट अनुसन्त्िानलाई सुसंगदठत गरी समस्या-समािान र

नतीजामूलक बनाईनेछ।(७.३)
८.8

िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान, प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास र नि-प्रिततनको माध्यमबाट उत्पादकत्ि र
उत्पादनको गुणस्तर अधभिृदद्द गरर आधथतक िृष्ट्रिमा सहयोग पुयातर्नेछ।(७.४)

८.9

अनुसन्त्िान तथा ष्ट्रिकास र नि-प्रिततनमा हुने स्िदे िी तथा ष्ट्रिदे िी लगानीलाई राष्ट्रिय
प्राथधमकताका क्षेरहरु धनिातरण गरी उपलशव्िपूणत बनाईनेछ।(७.5)

८.10 िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान, प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास र नि-प्रिततनको प्रिितन गनत प्राशज्ञक सं स्था,
अनुसन्त्िान धनकाय तथा औद्योधगक प्रधतष्ठानिीच सहकायत र साझेदारी ष्ट्रिकास
गररनेछ।(७.5)
८.11 आपतकालीन सुरक्षा, जलिायु पररिततन अनुकूलन र ष्ट्रिपद् जोशखम न्त्यूनीकरणका लाधग
िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान र प्रष्ट्रिधिको ष्ट्रिकास तथा उपयोग गररनेछ।(७.६)
८.12 उददयमान प्रष्ट्रिधिको प्रयोग र नि-प्रिततनको माध्यमबाट प्राकृधतक स्रोतहरुको दोहन
न्त्यून गरी प्राकृधतक स्रोतहरुमा मानि धनभतरता कम गररनेछ।(७.६)
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ु
८.13 गुणस्तरीय खाद्य र स्िास्थ्यजस्ता आिारभत

आिश्यकता हाधसल गनत ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि

र नि-प्रिततनका उपायहरुको अधिकतम प्रयोग गररनेछ।(७.६)
८.14 सुरशक्षत आिास र स्िच्छ िातािरणको उपलधिता सुधनशित गनत िैकशल्पक प्रष्ट्रिधि र
धनमातण-सामग्री ष्ट्रिकास गररनेछ।(७.७)
८.15 ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधिबाट लाभ हाधसल गनत ष्ट्रिद्युत तथा सूचना प्रष्ट्रिधिलाई दे िको सबै भागमा
ष्ट्रिस्तार गरी साितजधनक पहुँचको सुधनशितता गररनेछ।(७.७)
८.16 जैष्ट्रिक, रासायधनक र पारमाणष्ट्रिक पदाथतहरुको सुरशक्षत तथा िाशन्त्तपूणत प्रयोगका लाधग
प्रष्ट्रिधिको ष्ट्रिकास तथा उपयोग गनत प्रोत्साहन गररनेछ।(७.८)
८.17 ष्ट्रिपद् जोशखम न्त्यूनीकरण र आपतकालीन शस्थधत धनराकरणको लाधग उपयुि प्रष्ट्रिधिको
ष्ट्रिकास गररनेछ।(७.८)
८.18 ददगो ष्ट्रिकासका लक्ष्यहरु (SDGs) हाधसल गनत प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास तथा नि-प्रिततनलाई
एकीकृत रुपमा अिलम्बन गररनेछ।(७.८)
८.19 सं र्ीय एिं प्रादे शिक तहमा नीधतगत ददिा-धनदे ि र प्रभािकारी समन्त्ियका लाधग
सं स्थागत सयन्त्र धनमातण गनुक
त ा साथै ष्ट्रिद्यमान अनुसन्त्िान धनकायहरुको पुनसंरचना
गररनेछ ।(७.९)
८.20 सं र्ीय तथा प्रादे शिक ष्ट्रिशिष्टताका आिारमा ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि तथा नि-प्रिततनको समग्र
ष्ट्रिकासका लाधग ष्ट्रिश्वस्तरीय अनुसन्त्िान केन्त्द्रहरु स्थापना गररनेछ।(७.९)
८.21 िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान तथा ष्ट्रिकास र नि-प्रिततन र ष्ट्रिज्ञान शिक्षालाई रािव्यापी बनाउन
सं र्, प्रदे ि र स्थानीय तहलार्त जोड्ने ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधिको सं स्थागत सं रचना ष्ट्रिकास
गररनेछ।(७.९)
८.22 परम्परागत मौधलक ज्ञान, प्रष्ट्रिधि तथा सीपका बारे मा प्राथधमक तहदे शख नै अध्ययनअध्यापन गररनेछ।(७.१०)
८.23 ष्ट्रिज्ञान शिक्षालाई व्यिहाररक र प्रयोगात्मक बनाउँदै तथ्यमा आिाररत अनुसन्त्िान

(Evidence based research) प्रष्ट्रियाधसत आिि गररनेछ।(७.१०)
८.24 जनमानसमा िैज्ञाधनक चेतना अधभिृष्ट्रि गरी छद्म-ष्ट्रिज्ञान (Pseudoscience), अन्त्िष्ट्रिश्वास
र कुरीधतलाई हटार्नेछ।(७.१०)
८.25 परम्परागत मौधलक प्रष्ट्रिधिहरुको स्तरोन्नधत, िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान तथा प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास
र उपयोगमा सहयोग र क्षमता अधभिृष्ट्रि गररनेछ।(७.१०)
८.26 परम्परागत मौधलक ज्ञान र सीपमा आिाररत िस्तुहरुको उत्पादनलाई ग्राह्यता ददई
राष्ट्रिय तथा अन्त्तरातष्ट्रिय बजारमा त्यस्ता उत्पादनको प्रिेिको प्रिितन गररनेछ।
(७.१०)
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८.27 ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधिमा रुशच, धसजतनिीलता र ष्ट्रिश्लेसणात्मक क्षमता अधभिृिी गनत प्रारशम्भक
शिक्षादे शख नै शिक्षण धसकार्लार्त प्रयोगात्मक र व्यिहाररक बनार्नेछ।(७.११)
८.28 िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान, प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास र नि-प्रिततनका क्षेरमा थप अिसरहरु धसजतना
गरी समाजका ष्ट्रिधभन्न तह/तप्कामा ष्ट्रियािील प्रधतभाहरुलाई उद्यमिीलताधसत आिि
गररनेछ।(७.११)
८.29 ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधिको अनुसन्त्िान र नि-प्रिततनको प्रिितन गनत सं र्ीय सं रचना (सं र्,
प्रदे ि र स्थानीय) अनुरुपका सबै सरकारको प्राथधमकता र दाष्ट्रयत्ि धसजतना
गररनेछ।(७.११)

९. कायतनीधतहरु
माधथका रणनीधतको प्रभािकारी कायतन्त्ियनको लाधग धनम्न कायतनीधतहरु अिलम्बन गररनेछन् :
उत्पादन तथा उत्पादकत्ि बृष्ट्रि
९.1

उदीयमान तथा अिुधनक प्रष्ट्रिधिको प्रयोग अधभबृष्ट्रि गरी प्राकृधतक स्रोतमाधथको मानिीय
प्रभाि न्त्यूनीकरण गदै लधगनेछ।

९.2

ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधिलार् उत्पादनका सबै क्षेरमा एकीकरण गनत सम्बि कानूनी तथा
सस्थागत सयन्त्रधबच प्रभािकारी समन्त्िय गररनेछ।

९.3

उद्यमशिलता प्रिितन गने प्रकृधतका िैज्ञाधनक तथा प्राष्ट्रिधिक अनुसन्त्िान एिम् निप्रिततन
सम्बन्त्िी कायतिमहरु सञ्चालन गररनेछ।

९.4

बायो, न्त्यानो तथा न्त्युशक्लयर प्रष्ट्रिधिहरुको ष्ट्रिकास र उपयोगबाट कृष्ट्रष क्षेरको
व्यािसाष्ट्रयकरण, ष्ट्रिष्ट्रििीकरण तथा अिुधनकीकरणमा सहयोग गररनेछ ।

९.5

सिक, ष्ट्रिद्युत, पुल, भिन धनमातण लगायतका भैधतक पूिातिार ष्ट्रिकासमा आिुधनक
प्रष्ट्रिधिहरुको प्रयोग गरी पूिातिार धनमातणलार् धछटो, सहज र गुणस्तरीय बनार्नेछ।

ज्ञान सम्बितन र जनिशि पररचालन :
९.6

परम्परागत मौधलक ज्ञान, प्रष्ट्रिधि र सीपहरुको सं कलन, अनुसन्त्िान गरी िैशक्षक
पाठ्यिममा आिि गररनेछ।

९.7

ष्ट्रिज्ञान शिक्षणलाई प्रयोगात्मक ष्ट्रियाकलापसँग आिि गरी शिक्षणलाई व्यिहाररक र
रुशचपूणत बनाईनेछ।

९.8

स्थानीय, प्रादे शिक र राष्ट्रिय स्तरमा ष्ट्रिज्ञान मेला, प्रदितनी, ओधलशम्पयाि, िैज्ञाधनक प्रधतभा
खोजी जस्ता कायतिमहरु सं चालन गररनेछ।

९.9

प्रत्येक युिा नेपाली नागररकलाई प्राष्ट्रिधिक सीपयुि र दक्ष बनाउन ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि
सम्बशन्त्ि तालीम तथा क्षमता ष्ट्रिकासका कायतिम सञ्चालन गररनेछ।
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९.10 युिा िैज्ञाधनक जनिशिलाई ष्ट्रिद्यालय/स्थानीय तहमा आिि गराई युिा िैज्ञाधनक
स्ियं -सेिा (जनतासँग युिा िैज्ञाधनक) कायतिम सं चालन गररनेछ।
९.11 प्रधतष्पिातको आिारमा अनुसन्त्िान िृशत्त, छारिृशत्त, प्रधतभा कदर प्रोत्साहन, सहुधलयतपूणत
ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि तथा निप्रिततन ऋण तथा पुरस्कारको व्यिस्था गररनेछ।
९.12 समन्त्िय र सहकायतमा मौधलक ज्ञान तथा सीपमा आिाररत उद्योग स्थापना गरी त्यस्ता
उद्योगहरूको व्यिसाष्ट्रयकरणका लाधग सहुधलयतपूणत ऋण उपलव्ि गरार्नेछ।
९.13 पुखौंदे शख परम्परागत मौधलक ज्ञान र प्रष्ट्रिधिको जगेनात र ष्ट्रिकास गदै त्यस्ता सीपहरूको
स्तर धनिातरण गरी औपचाररक शिक्षासँग समकक्षता हुनग
े री धिग्री प्रदान गररनेछ।
९.14 िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान, ष्ट्रिकधसत प्रष्ट्रिधि तथा नि-प्रिततन सम्बशन्त्ि सूचना एिं िैज्ञाधनक
र ष्ट्रिज्ञहरुको व्यिशस्थत अधभलेख राखी प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकासमा उपयोग गनत ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रिधि
तथा नि-प्रिततन िाटाबेसको ष्ट्रिकास गररनेछ।
९.15 दे िधभर र बाष्ट्रहर सिीय रहे का नेपाली िैज्ञाधनक तथा प्राष्ट्रिधिकहरुको ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि
तथा नि-प्रिततन सञ्जाल स्थापना गरी बौष्ट्रिक सञ्चार (Brain

Circulation)

को

माध्यमबाट प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकासमा सं लग्न गराईनेछ।
९.16 िैज्ञाधनक चेतनाको ष्ट्रिस्तार र नि-प्रिततन प्रधतभाहरुलाई प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकासमा सं लग्न हुन
प्रादे शिक तथा स्थानीय तहमा ष्ट्रिज्ञान तथा नि-प्रिततन प्रिितन केन्त्द्रको ष्ट्रिकास
गररनेछ।
क्षमता अधभबृष्ट्रि तथा उद्यमशिलता प्रिितन :
९.17 परम्परागत ज्ञानको प्रलेशखकरण, त्यसबाट ष्ट्रिकधसत प्रष्ट्रिधि तथा िस्तुको िौष्ट्रिक
सम्पशत्त अधिकार प्राधप्त, सं रक्षण, प्रिितन, गुणस्तरको सुधनशितता लगायत व्यबस्था
गररनेछ।
९.18 अनुसन्त्िान र नि-प्रिततनको माध्यमबाट परम्परागत ज्ञान र सीपमा आिाररत मौधलक
उत्पादनलाई पररष्कृत गरी गुणस्तरीय िस्तु उत्पादन गररनेछ।
९.19 िैज्ञाधनक ज्ञानको उन्नयन, अनुसन्त्िान र प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकासमा सं लग्न िैज्ञाधनक तथा
प्राष्ट्रिधिकहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लाधग छारिृधत, पोस्ट-मास्टर/पोस्टिक्टरल फेलोधसप लगायतका अिसरहरु प्रदान गररनेछ।
९.20 सफल प्रष्ट्रिधिहरुको ष्ट्रिकास गरी ज्ञान सीप र दक्षताको प्रदितन गरे का नि-प्रधतभाहरुको
उपलधिीलाई व्यिसायीकरण र उद्यमिील बनाउन प्रोत्साष्ट्रहत गररनेछ।
९.21 प्रधतभािान िैज्ञाधनक/प्राष्ट्रिधिकहरुलाई समािेशिताका आिारमा िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान,
प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास र नि-प्रिततनका अिसरहरु उपलधि गरार्नेछ।
९.22 राष्ट्रिय तथा अन्त्तरातष्ट्रिय प्रधतष्ठान एिंम् ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरुधसत सम्पकत ष्ट्रिस्तार गरी
िैज्ञाधनकहरुको क्षमता र पहुँच अधभिृष्ट्रि गररनेछ।
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९.23 उद्यमी िैज्ञाधनक/प्राष्ट्रिधिक र राष्ट्रिय िा अन्त्तरातष्ट्रिय लगानीकतातिीच सम्पकत तथा
सहकायत ष्ट्रिस्तार गरी ज्ञान सीप र प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास गने अनुकूल िातािरण बनाईनेछ।
९.24 िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान, प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास र नि-प्रिततनलाई थप प्रिितन गनत अनुसन्त्िान
तथा ष्ट्रिकासमा उपयुि रकम ष्ट्रिधनयोजन गररनेछ।
९.25 नि-प्रधतभािान

युिा

िैज्ञाधनकहरुका

रणनीधतक

अनुसन्त्िान,

उद्यमिीलता

र

व्यिसाष्ट्रयकता ष्ट्रिकासका लाधग सरकारी तथा धनजी क्षेरको योगदानमा ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि
तथा नि-प्रिततन कोष स्थापना गरी सञ्चालन गनत सष्ट्रकनेछ ।
९.26 प्रादे शिक ष्ट्रिशिष्टता तथा उपलव्ि जनिशि अनुसार प्रष्ट्रिधि ज्ञान र सीपमा आिाररत
उद्यमशिलता ष्ट्रिकास गनत प्रोत्साष्ट्रहत गररनेछ।
९.27 नेपाल ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधि प्रज्ञा-प्रधतष्ठान लगायतका अन्त्य अनुसन्त्िान प्रधतष्ठानहरुमा
अनुसन्त्िानमा आिाररत स्नातकोत्तर र ष्ट्रिद्यािाररिी कायतिम सं चालन गनत ष्ट्रिशिष्टताको
आिारमा ष्ट्रिधभन्न ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसँग सहकायत गररनेछ।
पूिातिार ष्ट्रिकास तथा सुरक्षा :
९.28 प्राकृधतक स्रोतको ददगो उपयोगलाई टे िा पुग्नेगरी औषधिजन्त्य जधिबुटी, सुगशन्त्ित
िनस्पधत लगायतका उच्चमूल्यका िस्तु उत्पादन गनत दे िधभरै कच्चा पदाथतको प्रिोिन
गने प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकासमा प्रोत्साहन गररनेछ।
९.29 िायु, पानी र माटो प्रदुषण न्त्यूनीकरण, सन्त्तुधलत पाररशस्थधतक प्रणाली कायम राख्न
हरीत र च ुस्त प्रष्ट्रिधि (Green and Smart Technology) को बहुआयाधमक ष्ट्रिकास र
अधिकतम उपयोग गररनेछ।
९.30 कृष्ट्रषमा आिुधनकीकरण, माटो व्यबस्थापनका लाधग जैष्ट्रिक, नानो र अन्त्य नि-प्रिधततत
प्रष्ट्रिधिको प्रयोग गररनेछ।
९.31 ष्ट्रिज्ञान सं ग्रहालय, प्रष्ट्रिधि पाकत धनमातण लगायत अनुसन्त्िान तथा ष्ट्रिकास र नि-प्रिततन
(R&D and I) का लाधग सरकार, नीशज क्षेर र िैज्ञाधनकहरुिीच सहकायत गनत प्रोत्साहन
गररनेछ।साथै

यस्ता पररयोजनामा अन्त्तरातष्ट्रिय लगानीकतातलाई समेत आकष्ट्रषत
त

गररनेछ।
९.32 िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान तथा प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास माफतत समाजलाई हानी-नोक्सानी हुने
गधतष्ट्रिधिहरुमा धनयन्त्रण गनत नैधतक अनुमधत (Ethical Permission) को प्राििान लागु
गररनेछ।
९.33 राष्ट्रिय तथ्याङ्क, सूचना व्यिस्थापन र सार्बर सुरक्षाका लाधग उपयुि प्रष्ट्रिधिको ष्ट्रिकास
गररनेछ।
९.34 राष्ट्रिय सुरक्षा र सम्िेदनशिलता कायम राख्न सम्बशन्त्ित सुरक्षा धनकायसँग परामित गरी
आिुधनक प्रष्ट्रिधि एिंम् सूचना सं यन्त्रको ष्ट्रिकास गररनेछ।
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९.35 सामाशजक, आधथतक र िैयशिक सूचना उपभोगमा सुरक्षाको प्रत्याभूधत र अपराि
धनयन्त्रण गनत ष्ट्रिधिष्ट्रिज्ञान (फरे शन्त्सक सार्न्त्स) लगायतका निोददत प्रष्ट्रिधिहरुको
उपयोग गररनेछ।
९.36 जैष्ट्रिक सूचना, आष्ट्रटतष्ट्रफधसयल र्न्त्टे धलजेन्त्स, रोबोष्ट्रटक्स, जस्ता उदीयमान र नष्ट्रिनतम्
प्रष्ट्रिधिहरुको अधिकतम उपयोग गरी उद्योग, व्यिसाय र अन्त्य क्षेरहरुको धतब्र
ष्ट्रिकासमा सर्ाउ पु-याईनेछ।
९.37 रोगहरुको धनदान र उपयुि उपचारका लाधग जेनेष्ट्रटक, ईम्युनो प्रष्ट्रिधिहरुको अधिकतम
उपयोग गरी शचष्ट्रकत्सा पितीलाई थप व्यिशस्थत गररनेछ।
९.38 पारमाणष्ट्रिक, रासायधनक तथा जैष्ट्रिक पदाथतको िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान र

िाशन्त्तपूणत

प्रयोगका लाधग आिश्यक प्रष्ट्रिधिको ष्ट्रिकास गररनेछ।
९.39 जैष्ट्रिक, रासायधनक र पारमाणष्ट्रिक पदाथत, प्रष्ट्रिधि िा अन्त्य स्रोतको दुरुपयोग र
दुर्ट
त नाबाट हुनसक्ने हानी-नोक्सानीको न्त्यूनीकरणका लाधग अनुगमन र धनयन्त्रण
प्रणालीको ष्ट्रिकास गररनेछ।
९.40 ष्ट्रिपद् जोशखम व्यिस्थापनका लाधग भू-उपग्रह, ड्रोन लगायतका प्रष्ट्रिधिमा आिाररत
प्रणालीको ष्ट्रिकास र ष्ट्रिस्तारमा सर्ाउ पु-याईनेछ।
९.41 सुरशक्षत र सुलभ आिास धनमातणका लाधग पदाथत ष्ट्रिज्ञान, काष्ठ तथा गैह्र काष्ठ
पैदािारको िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान गरी उपयुि प्रष्ट्रिधिको ष्ट्रिकास गररनेछ ।
९.42 पररक्षण, प्रमाणीकरण तथा क्याधलब्रे सनका लाधग सं र्ीय तहमा बहु-ष्ट्रििागत (Multi-

Disciplinary)

प्रयोगिाला र प्रदे िमा ष्ट्रिशिष्टता अनुरुप ष्ट्रििागत अनुसन्त्िान तथा से िा

केन्त्द्रहरु स्थापना गररनेछन्।
९.43 प्रष्ट्रिधिको पधछल्लो िाशन्त्तमा सहभागी हुँदै भौधतक ष्ट्रिज्ञान (Physical Sciences) तथा
जीि ष्ट्रिज्ञानको अनुसन्त्िानिाला ष्ट्रिकास गररनेछ।
९.44 उच्च िरातलीय अनुसन्त्िानका लाधग नेपाल ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधि प्रज्ञा-प्रधतष्ठान अन्त्तगतत

International Research Centre for High Altitudes

को गुरुयोजना तयार पारी

सं चालन गररनेछ।
सं स्थागत सुिार तथा समन्त्िय :
९.45 िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान र प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकासमा थप प्रिितन गनत साितजधनक अनुसन्त्िान
धनकायहरुबीच

सहकायतको

सं स्कृधतलाई

प्रोत्साहन

गरी

ती

अनुसन्त्िानकतातहरुको पहुँच सुधनशित हुने िातािरण धसजतना गररनेछ।
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धनकायहरूमा

९.46 िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान, प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास र नि-प्रिततनमा सं लग्न धनकायहरुमा उपलधि
अनुसन्त्िान पूिातिार तथा प्रष्ट्रिधिको स्ितन्त्र ष्ट्रिज्ञ समूहबाट धनररक्षण गराई सुदृढीकरण,
स्तरोन्नत, पुनसंरचना तथा पुनगतठन गररनेछ।
९.47 िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान तथा प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकासमा सं लग्न हुने सं स्थाहरुको सं स्था दतात तथा
निीकरण कायतलाई कायतष्ट्रिधि बनाई सहज बनार्नेछ।
९.48 अनुसन्त्िान कायतमा सं लग्न धनकायहरुबाट नतीजामुलक प्रधतफल प्राप्त गनत नेपाल
ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधि प्रज्ञा-प्रधतष्ठानलाई िैज्ञाधनक अनुसन्त्िानको सिोच्च धनकाय (Apex

Body) को रुपमा ष्ट्रिकास गने र सं र्ीयता अनुरुप सांगठधनक सुदृष्ट्रढकरण, सुिार
एिंम् पुनसंरचना गररनेछ।
९.49 सं र्ीयता अनुरुप ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधिको समानुपाधतक ष्ट्रिकास गनत आिश्यकतानुसार
ष्ट्रिभागहरू स्थापना गररनेछ।

१०. प्राथधमकता क्षेरहरु
िैज्ञाधनक अनुसन्त्िानबाट ष्ट्रिकधसत ष्ट्रिश्वका नष्ट्रिनतम् र अत्यािुधनक (Cutting

Edge) प्रष्ट्रिधि

ष्ट्रििेष गरी आष्ट्रटतष्ट्रफधसयल र्न्त्टे धलजेन्त्स, सूचना प्रष्ट्रिधि, ईशन्त्जधनयरींग, नानो प्रष्ट्रिधि, बायो
प्रष्ट्रिधि, अन्त्तररक्ष र परमाणु ष्ट्रिज्ञानको अधिकतम उपयोग गनत दे हाय िमोशजम प्राथधमकता
क्षेर धनिातरण गररएको छ :
१०.1 औद्योधगक उत्पादन तथा उत्पादकत्ि बृष्ट्रि,
१०.2 कृष्ट्रषको व्यिसाष्ट्रयकरण र भूधमको उपयोग,
१०.3 दीगो पूिातिार ष्ट्रिकास (आिास, खानेपानी, पयतटन र हररत ऊजात)
१०.4 जैष्ट्रिक तथा बहुमूल्य खधनज स्रोतको दीगो उपयोग,
१०.5 िातािरण, जलिायु पररिततन र ष्ट्रिपद् जोशखम न्त्यूनीकरण
१०.6 सुिासन र सेिा प्रिाह, सार्िर तथा राष्ट्रिय सुरक्षा,

११. सं स्थागत व्यिस्था
ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि तथा नि प्रिततनलार्त फड्को माने गरी उपयोग गनत सं र्ीय एिंम् प्रादे शिक
तहमा नीधतगत ददिा-धनदे ि र प्रभािकारी समन्त्ियका लाधग सं र्ीय तहमा उच्चस्तरीय ष्ट्रिज्ञान
प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास तथा समन्त्िय पररषद् रहने छ। पररषद्को

सं रचना अनुसूची १ मा रहे को

छ।प्रदे ि र स्थानीय तहमा ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रिधि तथा नि-पिततन सम्बन्त्िी कायतलाई प्रभािकारी
समन्त्िय गरी ष्ट्रिकास र ष्ट्रिस्तार गनत आिश्यक सं स्थागत व्यिस्था गनत सष्ट्रकनेछ ।
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१२. आधथतक पक्ष
१२.१

िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान, प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास तथा नि प्रिततनको समग्रतामा सबै क्षेरमा
उपयोग गने प्रयोजनका लाधग प्रचधलत कानून बमोशजम एक छु ट्टै ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि तथा
नि प्रिततन कोष (Science,

Technology and Innovation Fund) को

स्थापना गनत

सष्ट्रकनेछ।
१२.२

ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि तथा नि प्रिततन कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, दिपक्षीय िा
बहुपक्षीय, स्िदे िी िा ष्ट्रिदे िी सं र् सं स्थाबाट प्राप्त रकम िा ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि तथा नि
प्रिततनसम्बन्त्िी अन्त्तरातष्ट्रिय कोषबाट नेपाल सरकारबाट स्िीकृधत धलई प्राप्त हुने रकम
िा अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम रहनेछ।

१२.३

ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि नीधत अनुरूप िैज्ञाधनक अनुसन्त्िानका सं स्थागत र पूिातिार ष्ट्रिकासका
क्षेरमा सरकारी दाष्ट्रयत्ि सृजना हुनेगरी आिधिक योजनाका आिारमा सं र् तथा प्रदे ि
अन्त्तगततका स्िीकृत िाष्ट्रषक
त कायतिममा स्रोतको व्यिस्थापन हुनेछ।

१२.४

नीधतमा

उशल्लशखत

धबषयहरुको

कायातन्त्ियन

सम्बशन्त्ित

मन्त्रालयहरुले

स्रोत

उपलधिताका आिारमा अ-आफ्नो बाष्ट्रषक
त
नीधत तथा कायतिममा समािेि गरी
गनुप
त नेछ।

१३. कानूनी व्यिस्था
१३.१

ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधि नीधतको कायातन्त्ियनको लाधग आिश्यकता अनुसार क्षेरगत नीधत,
ऐन, धनयम, धनदे शिका बनाई लागु गररनेछ ।

१३.२

िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान, प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास सम्बन्त्िी बौष्ट्रिक सम्पधत अधिकारलाई सं रक्षण
गने कानुनहरू सम्बशन्त्ित धनकायबाट धनमातण गरी लागु गररनेछ ।

१३.३

िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान, प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास तथा नि प्रिततन सम्बन्त्िी कायतमा सं लग्न हुन
चाहने सं र् सं स्थाहरुलाई सहज दतात र नष्ट्रिकरणका लाधग आिश्यक कानूनी व्यिस्था
गररनेछ।
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१४. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्त्िी व्यिस्था
१४.१ यस नीधत अनुरुप सञ्चालन गररने कायतिमहरुको प्रभािकारीता सुधनशित गनत सं र् र
प्रदे िमा धनयधमत अनुगमन र मूल्याङ्कन गने व्यिस्था गररनेछ । सं र्मा सम्बशन्त्ित
मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बशन्त्ित धनकाय र सरोकारिाला सं र्/सं स्था रहने
गरी एिम् प्रदे िमा सम्बशन्त्ित मन्त्रालय, प्रादे शिक योजना आयोग, सम्बशन्त्ित धनकाय
र सरोकारिाला सं र्/सं स्था रहने गरी च ुस्त र प्रभािकारी सं यन्त्र धनमातण गरी अनुगमन
मूल्यांकन गने व्यिस्था गररनेछ।
१४.२ उपलधि नधतजाको धनष्पक्ष तिरबाट िस्तुगत अनुगमन र मूल्याङ्कन गनत आिुधनक
सूचना तथा सञ्चार प्रष्ट्रिधिको उपयोग गरी उत्कृष्ठ नधतजा हाधसल गने धनकाय,
व्यशिलाई पुरस्कृत गने पिधत अङ्गीकार गररनेछ ।

१५. नीधत कायातन्त्ियनका आिार
सं र्ीय सं रचना कायातन्त्ियनको ष्ट्रिशिष्ट्रष्टकृत पररशस्थधतमा यो नीधत तजुम
त ा गरी कायातन्त्ियन गररन
लागेकोले नीधतको प्रभािकारी कायातन्त्ियन गनत दे हाय िमोशजम आिारहरु सुधनशित गनत
आिश्यक दे शखएका छन् :
१५.1

ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि अन्त्तरसम्बशन्त्ित

ष्ट्रिषय (Cross

Cutting Issue)

भएकोले उच्च

प्राथधमकता ददई सरोकारिाला धनकायहरुको उच्चस्तरको समन्त्िय, सहयोग र
सहकायतको आिश्यकता,
१५.2

गुणस्तरीय पूिातिार ष्ट्रिकास, ष्ट्रििागत प्रयोगिाला, स्तरीय उपकरण सष्ट्रहतको
ष्ट्रिशिष्टीकृत ष्ट्रििागत िैज्ञाधनक अनुसन्त्िान केन्त्द्र स्थापनाका लाधग आिश्यक लगानी
सुधनशितता,

१५.3

उपयुि कानूनी व्यिस्था, सं स्थागत सं रचना, दक्ष जनिशिको उपलधिता र सक्षम
नेतत्ृ ि,

१५.4

दक्ष जनिशि उत्पादन र उत्पाददत दक्ष जनिशिको उशचत सदुपयोग,

१६. खारे जी र बचाउ
१६.१ ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधि नीधत, २०६१ लाई खारे ज गररएको छ ।
१६.२ ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधि नीधत, २०६१ बमोशजम भए गरे का सम्पूणत काम कारिाहीहरु
यसै नीधत बमोशजम भए गरे का माधनने छन् ।
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अनुसूची १
(दफा ११ सँग सम्बशन्त्ित)
राष्ट्रिय ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास तथा समन्त्िय पररषद्को गठन
१.

मन्त्री, शिक्षा, ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधि मन्त्रालय

अध्यक्ष

२.

सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सम्बशन्त्ित क्षेर हेने)

सदस्य

३.

उपकुलपधत, धरभ ुिन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय

सदस्य

४.

उपकुलपधत, अन्त्य ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू मध्येबाट एक जना

सदस्य

५.

सशचि, अथत मन्त्रालय

सदस्य

६.

सशचि, गृह मन्त्रालय

सदस्य

७.

सशचि, उद्योग, िाशणज्य तथा आपूती मन्त्रालय

सदस्य

८.

सशचि, रक्षा मन्त्रालय

सदस्य

९.

सशचि, िन तथा िातािरण मन्त्रालय

सदस्य

१०. सशचि, भौधतक पूिातिार तथा यातायात मन्त्रालय

सदस्य

११. सशचि, उजात, जलस्रोत तथा धसं चार्त मन्त्रालय

सदस्य

१२. सशचि, सं चार तथा सूचना प्रष्ट्रिधि मन्त्रालय

सदस्य

१३. सशचि, कृष्ट्रष तथा पिुपंक्षी ष्ट्रिकास मन्त्रालय

सदस्य

१४. सशचि, स्िास्थ्य तथा जनसं ख्या मन्त्रालय

सदस्य

१५. सशचि सं र्ीय माधमला तथा सामान्त्य प्रिासन मन्त्रालय

सदस्य

१६. सशचि (ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधि), शिक्षा, ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधि मन्त्रालय

सदस्य

१७. उपकुलपधत, नेपाल ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधि प्रज्ञा प्रधतष्ठान

सदस्य

१८. कायतकारी धनदे िक, नेपाल कृष्ट्रष अनुसन्त्िान पररषद्

सदस्य

१९. अध्यक्ष, उद्योग िाशणज्य महासं र्

सदस्य

२०. सम्बशन्त्ित क्षेरका सं र् सं स्थाहरु मध्येबाट एक जना

सदस्य

२१. ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि तथा नि-प्रिततन क्षेरमा कायतरत प्रधतष्ट्रष्ठत िैज्ञाधनक
एिं प्राष्ट्रिधिकहरु मध्येबाट कशम्तमा दुई मष्ट्रहला सष्ट्रहत चार जना
२२. सहसशचि, शिक्षा, ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधि मन्त्रालय
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सदस्य
सदस्य सशचि

