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रािष्टर्य चलिचऽ नीित, २०७१ 
 

१. पषृ्ठभूिम 

िसजर्नशील सांःकृितक उत्पादन र ःवच्छ मनोरञ्जनको माध्यमको रुपमा चलिचऽ के्षऽको िवशेष 
महत्व रहेको छ । यसको के्षऽ लघ ुआकारको चलिचऽदेिख िवज्ञापन,  शैिक्षक ौव्य–दृँय साममी, 
टेिलिभजन आिद हँुदै वQृिचऽ र कथानक चलिचऽसम्म फैिलएको छ । िसजर्नात्मक कायर् गनेर् सजर्क 
तथा लिक्षत समूहका रूपमा आम दशर्क लगायत उBf]गी,  व्यवसायी,  िवBfथीर्,  कलाकार,  सङ्गीतकार, 
लेखक,  पऽकार,  सामािजक कायर्कतार्,  ूािविधक,  ूदशर्क,  िवतरक आिद अनेक के्षऽका व्यिक्तहरू यस 
के्षऽसँग गाँिसएका  छन � । 

राज्यको दाियत्व,  उदे्दँय र ूितबद्धतालाई पूरा गनर् अन्य के्षऽहरु जःत ैचलिचऽसम्बन्धी पिन उपयुक्त 
नीित हुनु आवँयक छ । िव.सं. २०६२।०६३ सालको ऐितहािसक पिरवतर्न पश्चात बदिलएको 
पिरिःथितमा रािष्टर्य चलिचऽ उBf]गलाई िसजर्नशील, सांःकृितक तथा मनोरञ्जनात्मक उBf]गका रूपमा 
िवकास गनर् चलिचऽ नीितको आवँयकता महसुस गिरएको छ । 

पिरवितर्त सन्दभर्मा चलिचऽ के्षऽका समम पक्षको िवकासको उदे्दँय सिहत नयाँ चलिचऽ नीित 
िनमार्णåfरा नेपाली चलिचऽ उBf]गको िवकास सम्भव छ । रोजगारी िसजर्ना गनर्,  कुल माहःथ 
उत्पादनमा विृद्ध गनर्,  पयर्टनलाई ूवद्धर्न गनर्, वैदेशीक लगानी आकिषर्त गनर् तथा िनयार्तमखुी उBf]गका 
रूपमा चलिचऽ  के्षऽलाई िवकास गनर् आवँयक छ । यसका अितिरक्त चिलचऽ के्षऽले भाषा,  सःंकृित, 
कला,  सािहत्य आिदसँग जोिडएर रािष्टर्य एवं सांःकृितक पिहचान,  मौिलकता,  रािष्टर्यता जःता 
मूल्यहरूलाई अिभव्यक्त गनेर् भएकाले यसको संरक्षण एवं िवकास गनर् रािष्टर्य चिलचऽ नीित, २०७१ 
तयार गरी लागू गिरएको छ । 

२. िबगतका ूयासहरु  

चलिचऽलाई मनोरञ्जनको माध्यमका रूपमा िलएर सेवामूलक उBf]गका रूपमा व्यवहार हँुदै आएको    
छ । चलिचऽलाई मनोरञ्जनको माऽ साधन मान्ने दृिष्टकोणले यसको रचनात्मक एवम सांःकृितक 
महत्वलाई उपेक्षा गरेको छ । िवगत केही दशकदेिख नेपाली चलिचऽको िवकासको लािग संःथागत 
ूयास गिरएतापिन िनरन्तरताको अभावमा त्यःता ूयासहरुको ूितफल सन्तोषजनक           
रहेन । औBf]िगक व्यवसाय ऐन,  २०४९ ले चिलचऽ व्यवसायलाई सेवा उBf]गको  रुपमा वगीर्करण गरेको 
देिखन्छ। संचार नीित,२०४९ मा चलिचऽ सम्बन्धी केही बुँदाहरू रहेका छन । सचूना तथा सञ्चार 



2 
 

मन्ऽालयले सचूना तथा सञ्चार के्षऽको दीघर्कालीन नीित, २०५९ अन्तगर्त चलिचऽसम्बन्धी दीघर्कालीन 
नीितहरूलाई अगािड सादैर् नीित तथा कायर्नीितहरू पिन िनधार्रण गरेको  छ  । 

३.  िबBमान िःथित 

िवश्वमा चलिचऽ िनमार्ण तथा ूिविधको के्षऽमा भइरहेको ितु िवकासको फलःवरुप नेपालमा पिन 
अत्याधिुनक िडिजटल ूणालीले ूवेश गरेको छ । यस िकिसमका ूिविधवाट सेल्युलाइड पद्धितभन्दा 
धेरै सिजलोसगँ चलिचऽ बनाउन सिकने भएकोले धेरै व्यिक्तहरुले चलिचऽ िनमार्ण गनर् थालेका छन � । 
जसले चिलचऽ सङ्ख्यामा बिृद्ध भएको छ । आ.व.  २०६८  |०६९ मा माऽ ११७ वटा चलिचऽ िनमार्ण 
गिरएको अिभलेख चलिचऽ िवकास बोडर्मा छ । चलिचऽको सङ्ख्या यसरी नाटकीय रूपमा बढेको भए 
पिन गुणःतरमा भने अपेिक्षत सुधार हुन सकेको छैन । 

वतर्मान अवःथामा आिदवासी जनजाित समुदायबाट पिन ूशःत मातभृाषी र नेपालीभाषी चलिचऽहरू 
बन्न थालेका छन । यो एउटा राॆो सङ्केत हो । तर ती मध्ये कितपय चिलचऽ दतार् नगिरने,  सेन्सर 
नगिरने,  कुनै एक सीिमत के्षऽ वा ठाउँितर माऽ ूदशर्न हुने हुनाले ितनको राॆो अिभलेखसमेत छैन । 
बरु लघु चलिचऽ, वQृिचऽ आिदले ःतरीयता कायम राखेको देिखन्छ । 

अिहले काठमाडौँमा माऽ नेपाल अन्तरार्िष्टर्य आिदवासी चलिचऽ महोत्सव,  अन्तरार्िष्टर्य पवर्तीय चलिचऽ 
महोत्सव,  मानवअिधकार चलिचऽ महोत्सव,  लोकबाजा चलिचऽ महोत्सव,  अिृकी चलिचऽ महोत्सव, 
काठमाण्डौं सटर् िफल्म फेःट लगायतका रािष्टर्य तथा अन्तरार्िष्टर्य चलिचऽ महोत्सवहरू आयोजना हुन 
थालेका छन । यःता महोत्सवहरूले नेपाली दशर्कलाई अन्तरार्िष्टर्य चलिचऽहरूसँग साक्षात्कार हुन र 
िसक्न तथा अनुभवहरू आदानूदान गनर् राॆा अवसर ूदान गरेका छन । 

४. समःया तथा चनुौतीहरु 

चलिचऽ के्षऽले कितपय उल्लेखनीय सफलता हािसल गिरसकेको र यस के्षऽमा मुलुक सकारात्मक 
बाटोमा अमसर भइरहेको भए तापिन सम्बोधन गिरन ुपनेर् समःयाहरू र चनुौतीहरू अझ ैथुू  ैछन � । 
केही ूमुख समःया र चनुौतीहरू िनम्नानसुार छन � : 

४.१ ूमुख समःयाहरुः 

(क) चलिचऽलाई मनोरञ्जन के्षऽको रुपमा माऽ व्यवहार गरी यसको िसजर्नात्मक पक्ष ओझेलमा 
पनुर् , 

(ख)  रािष्टर्य लोक कला संःकृितको िवकास र ूसारमा चलिचऽको उिचत उपयोग हुन नसक्न ु, 
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(ग) नेपाली चलिचऽको आधा शताब्दी भन्दा पुरानो इितहास हँुदा हँुदै पिन देशका अिधकांश 
चलिचऽ घरहरुमा िवदेशी चलिचऽहरुकै बचर्श्व कायम रहनु ,   

(घ) नेपाली चलिचऽको उत्पादन र ूदशर्नमा ःवदेशी लगानी माऽ पिरचालन हुनु ,  

४.२ ूमुख चनुौतीहरुः 

(क) मिहला,  दिलत, आिदवासी  /  जनजाित,  मधेसी,  िपछिडएका के्षऽलगायत िविभन्न के्षऽको हकिहत 
सम्बोधन गनेर् चलिचऽहरु ःवाभािवक रुपमा िनमार्ण हुन सक्ने वातावरणको िसजर्ना गनेर्, 

(ख) चलिचऽमा वैदेिशक पूँजी र ूिविधलाइ आकिषर्त गनेर् , 

(ग) नेपाली चिलचऽको गुणःतरमा सुधार गनेर् । 

  (घ)        नेपाली चलिचऽको बजार िवःतार गनेर् । 

५.  िनदेर्शक िसद्धान्त तथा भावी सोच  

 िनदेर्शक िसद्धान्तः 

(क) चलिचऽ के्षऽलाई िसजर्नशील , सांःकृितक एवं मनोरञ्जनात्मक उBf]गको रूपमा िवकास गनेर् ।  

(ख) आिथर्क  ‐सामािजक पिरवतर्न तथा देशको सावर्भौिमकता, अखण्डता,  ःवतन्ऽता र ःवािभमानलाई 
रक्षा गनेर् तथा मुलुकको समम िवकासमा चलिचऽका माध्यमबाट योगदान k'¥ofउने । 

(ग) लोकतािन्ऽक संःकृितको िवकासमा चलिचऽको माध्यमबाट योगदान िदने । 

(घ) सांःकृित एवं सामािजक सद\भाव, सिहंणतुा र  एकताका िनिम्त चलिचऽको माध्यमबाट टेवा     
k'¥ofउने । 

(�) मुलुकका सब ै भाषा,  संःकृित,  जातीको संरक्षण,  सम्बद्धर्न र िवकासको िनिम्त चलिचऽका 
माध्यमबाट भिूमका िनवार्ह गनेर् । 

५.१ भावी सोच  (Vision) 

चलिचऽ के्षऽलाई िसजर्नशील, सांःकृितक  एवं मनोरञ्जनात्मक उBf]गका रूपमा िवकास, िवःतार र 
सम्बद्धर्न गनेर् । 
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५.२  ध्येय (Mission)  

नेपाली चलिचऽको गुणःतरमा सुधार गरी रािष्टर्य बजार िवःतार र अन्तरार्िष्टर्यःतरमा ूितःपधीर् 
बनाउने । 

५.३ लआय (Goal) 

ःवःथ्य मनोरञ्जन तथा ज्ञानबद्धर्क चलिचऽ िनमार्ण गरी रोजगारी िसजर्ना गनेर्,  पयर्टन व्यवसायलाई 
टेवा k'¥ofउने,  रािष्टर्य आयलाई बढाई िनयार्तमुखी एवं आयात ूितःथापन गनेर् उBf]गका रूपमा िवकास 
गनेर् । 

५.४ उदे्दँयहरू 

(क) रािष्टर्य चलिचऽ के्षऽलाई िसजर्नशील, सांःकृितक र मनोरञ्जन उBf]गका रूपमा िवकास,  िवःतार 
र सम्बद्धर्न गनेर् । 

(ख) मिहला,  दिलत,  आिदवासी,  जनजाित,  मधेसीलगायत पछािड परेका  जनसमुदायको िवकास एवं 
मूलूवाहीकरण गनर् चलिचऽलाई सशक्त माध्यमको रूपमा अपनाउने,  

(ग) चलिचऽ के्षऽको ूवद्धर्नका लािग िवदेशी लगानी आकिषर्त गनेर् , 

(घ) गुणःतरीय नेपाली चिलचऽको िनमार्णबाट आयात ूितःथापन र िनयार्त ूवद्धर्न गनेर्,  

(�) नेपाललाई िवदेशी चिलचऽ िनमार्णको लािग आकषर्क गन्तव्य बनाउने । 

६. चलिचऽ सम्बन्धी नीितहरु : 

६.१ चलिचऽसम्बन्धी व्यावसाियक नीितः 

६.१.१ नेपाली चलिचऽलाई उBf]गको रुपमा िवकास गनेर् । 

६.१.२ ःवदेशी चलिचऽको ूदशर्न तथा िवतरणमा सकारात्मक िवभेदको नीित अवलम्बन गनेर् । 

६.१.३ चलिचऽ िनमार्ण तथा ूदशर्न व्यवसायमा बाह्य लगानीलाई आकिषर्त गनेर्  । 

६.२ कायर्नीित  

६.२.१ एकीकृत नेपाल व्यापार रणनीित, २०१० को सूचीमा चलिचऽलाई पिन समावेश गनेर् , 
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६.२.२ चलिचऽको छायाङ्कन तथा ूशोधनका िनिम्त चलिचऽ नगरीको िनमार्णलगायत आवँयक 
पूवार्धारहरूको िनमार्ण गिरने छ र यःता पूवार्धार िनमार्ण तथा सञ्चालनमा िनजी के्षऽको 
संलग्नतालाई महत्व िदइने  ।  

६.२.३ चलिचऽ िनमार्णमा आवँयक सम्पूणर् ूािविधक कायर्हरू यथासम्भव देशिभऽ पूरा गनर् सक्ने 
गरी त्यःता उBf]गहरुको ःथापनालाई ूोत्सािहत गनेर्,  एिनमेसन (Animation) र िभजअुल 
इफेक्ट (Visual  Effect) लगायत आउट सोिसर्� (Out  Sourcing) बाट हुने चलिचऽसम्बन्धी 
कायर्का लािग नेपाललाई अन्तरार्िष्टर्य आकषर्ण र गन्तव्यको रूपमा िवकास गनेर्, 

६.३.चलिचऽ के्षऽको सबलीकरणसम्बन्धी नीित: 

६.३.१ वःतगुत र ःपष्ट आधारमा चलिचऽलाई बौिद्धक र  कलात्मक तथा  व्यावसाियक चलिचऽ गरी 
दईु समूहमा वगीर्करण गिरने छ । 

६.३.२  ःतरीय चलिचऽको िनमार्णमा आवँयक पनेर् लेखक,िनदेर्शक, ूािविधक,  कलाकारलगायतका दक्ष 
जनशिक्तको उत्पादनलाई ूोत्साहन िदइने छ । 

६.३.३ चलिचऽ िनमार्णलाई ूोत्साहन एवं सहयोगका लािग चलिचऽ लगानी कोषको ःथापना तथा 
सञ्चालन गिरने छ । 

६.३.४ लघु चलिचऽ,  वतृ्तिचऽ,  गैरआख्यान चलिचऽ र ूयोगात्मक चलिचऽको िवकास,  संरक्षण र 
ूवद्धर्न गिरनेछ । 

६.३.५   चलिचऽ पयर्टनको िवकाससम्बन्धी अवधारणालाई मतूर्रुप िदईनेछ । साथ ैचिलचऽ माफर् त 
नेपालको पयर्टकीय सम्भावनालाई अन्तरािष्टर्य ःतरमा ूचार ूसार गिरने छ । 

६.३.६ चलिचऽ अध्ययन तथा अनसुन्धान केन्िको ःथापना गिरने छ । 

६.३.७  नेपाली चलिचऽहरूको संरक्षणका िनिम्त चलिचऽ पुःतकालय र रािष्टर्य चलिचऽ सङ्महालय 
ःथापना गिरनेछ । 

६.३.८  सांःकृितक पिहचानसिहतका ःवदेशी चलिचऽको अन्तरािष्टर्य ःतरमा गरैव्यावसाियक 
ूदशर्नलाई ूोत्सािहत गिरने छ ।   

६.३.९ चलिचऽको उत्पादन,  िवतरण र ूदशर्नमा ूितिलिप अिधकारको व्यवःथापन,  संरक्षण र 
कायार्न्वयनलाई व्यविःथत,  पारदशीर्,  ूभावकारी बनाउन सम्बद्ध पक्षबीच िविधसम्मत सम्झौता 
गनेर्–गराउने पद्धित िवकास गिरनेछ । 
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६.३.१० कुनै पिन माध्यमबाट हुने ूितिलिप अिधकारको उल्लङ्घनलाई िनयन्ऽण गनर् यससम्बन्धी 
अनुगमन गनेर् िविध र ूिविधको िवकास गिरने छ । 

६.३.११  चलिचऽ तथा चलिचऽजन्य वःतकुो पुनरुत्पादन तथा िवबी िवतरण कायर्को इजाजत िलनुपनेर् 
व्यवःथा गिरने छ । 

६.३.१२ इन्टरनेट अपलोडलगायतका िवB'तीय कारोबारमा चलिचऽलाई समावेश गनेर् कानुनी व्यवःथा 
गिरने छ। 

६.३.१३ चलिचऽको गैरकानुनी रुपमा इण्टरनेटमा हुने ूदशर्न र अपलोडी� रोक्नका लािग अन्तरार्िष्टर्य 
के्षऽमा समन्वय गिरने छ ।  

६.३.१४ नेपाली चलिचऽ घरहरूलाई वःतगुत र ःपष्ट आधारमा वगीर्करण गरी गुणःतर अिभविृद्धका 
लािग ूोत्साहन गिरने छ । 

६.३.१५  चलिचऽ िवतरण तथा ूदशर्नमा बक्स अिफस ूणालीको व्यवःथा गिरने छ । 

६.३.१६ चलिचऽ िवकास बोडर्लाई एक ःवायQ र अिधकारसम्पन्न संःथा बनाइने छ र यसको 
संरचनामा आवँयक सुधारहरू गिरने छ,  

६.३.१७  चलिचऽ जाँचसम्बन्धी व्यवःथालाई समयानुकूल पिरमाजर्न गिरने छ ।  

६.३.१८  ौमजीवी चलिचऽकमीर्हरूको हकिहतको सरंक्षण गनर् आवँयक व्यवःथा गिरने छ ।  

६.३.१९  नेपाली चलिचऽलाई मानवअिधकारका आधारभूत मान्यता अनुरुप िवकास गनर् ूोत्साहन 
गिरने छ। 

६.४ कायर्नीित:  

६.४.१ बौिद्धक,  कलात्मक,  चलिचऽ र व्यवसाियक चलिचऽका िनमार्तालाई फरक फरक दरमा चलिचऽ 
िवकास  शुल्क िफतार् गनेर् नीित अवलम्बन गनेर् ।  

६.४.२  चलिचऽ िवकास बोडर् र सरोकारवाला पक्षको सहकायर्मा चलिचऽ िनमार्ण परामशर् डेःकको 
व्यवःथा गनेर्,   

६.४.३  चलिचऽको छायाङ्कन तथा ूशोधनका िनिम्त आवँयक पूवार्धारहरूको िनमार्ण गनेर्,  

६.४.४  चलिचऽ िवकास बोडर्ले काठमाण्डौ वालाजुिःथत चलिचऽ िवकास कम्पनी िलिमटेडसँग सहकायर् 
गरी चलिचऽ छायाङ्कन िनमार्ण तथा ूशोधन गनेर् व्यवःथा िमलाउने । 
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६.४.५   लघु चलिचऽ,  वQृिचऽ, गैरआख्यान चलिचऽ र ूयोगात्मक चलिचऽ िनमार्ण र ूदशर्नलाई 
ूोत्सािहत गनेर्,  

६.४.६ चलिचऽको दतार् तथा जाँच ूिबयालाई सहज र सरल बनाउने । 

६.४.७ नेपालमा छायाङ्कन हुने िवदेशी चलिचऽहरुलाई सिुवधा ूदान गनेर् ।  

६.४.८ नेपालले िवशेष ूाथिमकतामा राखेका पयर्टकीय गन्तव्यःथलको अन्तरार्िष्टर्यःतरमा 
ूचारूसारमा सहयोग पुग्ने चलिचऽ िनमार्ण गनर् आउने िवदेशी चलिचऽ िनमार्तालाई िवशेष 
सुिवधा ूदान गनेर् ।  

६.४.९  चलिचऽ के्षऽमा आवँयक दक्ष जनशिक्त उत्पादन गनर् औपचािरक तथा अनौपचािरक,  माध्यम 
अवलम्बन गिरने । 

६.४.१०  चलिचऽसम्बन्धी िवषयको अध्ययन अनसुन्धानको िनिमत्त छाऽवlृQको व्यवःथा गनेर् । 

६.४.११ िसडी,  िभिसडी,  िडिभडीलगायतका ‘डाटा ःटोर गनेर् िडभाइस’  आिदबाट अनािधकृत ूितिलिप 
उत्पादन गरी िवबी–िवतरण गनेर् कायर्लाई िनयन्ऽण गनर् उक्त आिधकािरक साममीमा िवशेष 
िचन्ह वा होलोमाम ूयोग गनेर् पद्धितको िवकास गनेर् । 

६.४.१२  चलिचऽ  िनमार्ण  र ूदशर्नमा बा॑ ॐोतको समेत पिरचालन गनेर् ।  

६.४.१३ िनधार्िरत शतर् पूरा गरेका िवदेशी लगानीका सह–िनमार्णका चलिचऽलाई नेपाली चलिचऽ 
सरहको सुिवधा ूदान गनेर् ।  

६.४.१४ िवदेशी चलिचऽ नेपालमा छायाङ्कनका लािग आकिषर्त गनर् चलिचऽ िवकास बोडर् र नेपाल 
पयर्टन बोडर्ले सहकायर् गनेर्,  

६.४.१५  पयर्टकीय के्षऽमा छायाङ्कन गरेका वा चलिचऽका िवषयवःतकुा कारण उक्त चलिचऽले ूत्यक्ष 
रूपमा नेपालको पयर्टन ूबद्धर्नमा योगदान िदनसक्ने भएमा त्यःता चलिचऽलाई िवशेष 
सुिवधा िदने, 

६.४.१६ चलिचऽसम्बन्धी ज्ञान र सीप भएका मध्यमःतरीय जनशिक्त उत्पादन गनर् केन्िीय तथा 
के्षऽीय तहमा व्यावसाियक तािलम तथा ूिशक्षण केन्िहरूको ःथापना गनेर् , गराउने, 

६.४.१७ िवश्विबBfलयहरूलाई चलिचऽसम्बन्धी औपचािरक िशक्षाको व्यवःथा गनर् ूोत्साहन गनेर्,  
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६.४.१८ नेपाली चलिचऽको िवकासका लािग चलिचऽका िविभन्न पक्षमा र यसका सामािजक 
ूभावसम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धानलाई ूोत्साहन गनेर्,  

६.४.१९  ःवदेशी चलिचऽ माऽ ूदशर्न गनेर् इजाजतपऽ िलइ नयाँ िनमार्ण हुने तथा सञ्चालनमा रहेका 
चलिचऽ घरहरूलाई ूोत्साहन गनेर् ।   

६.४.२०  ःवदेशी चलिचऽ जाँच दःतुरमा सकारात्मक िवभेदको नीित अवलम्वन गनेर्,   

६.४.२१ नेपालका हरेक चलिचऽ घरहरूले वषर्को िनिश्चत ूितशत /  िदन ःवदेशी चलिचऽ ूदशर्न 
गनुर्पनेर् व्यवःथा गनेर्,  

६.४.२२ चलिचऽ घरहरू नभएका के्षऽमा िमनी चलिचऽ घर,  घुम्ती चलिचऽ ूदशर्न तथा खुला चलिचऽ 
ूदशर्नको व्यवःथालाई ूोत्सािहत गनेर्,   

६.४.२३  मिल्टप्लेक्सलगायत अत्याधिुनक उपकरणसिहतका सिुवधासम्पन्न चलिचऽ घरहरूको िनमार्ण 
तथा सञ्चालनमा िनजी के्षऽलाई ूोत्साहन गनेर्,  

  ६.४.२४  दगूर्म के्षऽ िवकास सिमितले तोकेका दगूर्म के्षऽिभऽ बन्ने चलिचऽ घरलाई ूोत्साहन गनेर् ,  

६.४.२५ चलिचऽसँग सम्बिन्धत िनमार्ता,  िनदेर्शक,  ूािविधक,  कलाकार,  िवतरक र ूदशर्कहरूको 
आचारसंिहतालाई ूभावकारी रुपमा कायार्न्वयन गनेर्, 

६.४.२६ चलिचऽकमीर् कल्याण कोषको पूजँी विृद्ध गदैर् यसको सञ्चालन र सहयोग िवतरणसम्बन्धी 
हालको व्यवःथालाई थप वजै्ञािनक, व्यविःथत र ूभावकारी बनाउने,  

६.४.२७ चलिचऽकमीर्को छायाङ्कन अविधको दघुर्टना बीमा कायर्बमलाई छायाङ्कन अविधको ूोजेक्ट 
बीमा कायर्बमका रूपमा अिघ बढाउने व्यवःथा गनेर्, 

६.४.२८ नेपाली चलिचऽ उBf]गको िवकासका िनिम्त िनजी के्षऽबाट आयोजना गिरने रािष्टर्य र 
अन्तरार्िष्टर्यःतरका चलिचऽ महोत्सवहरुलाई सहयोग एवं ूोत्सािहत गनेर् ।   

६.४.२९ अन्तरार्िष्टर्यःतरमा आयोजना गिरने चलिचऽ महोत्सवहरूमा नेपाली चलिचऽहरूको 
सहभािगतालाई बढाउन ूोत्साहन गनेर् । 

६.४.३० चिलचऽकमीर्हरुको लािग पिरचयपऽको व्यवःथा गनेर् । 

६.४.३१ नेपाली चलिचऽमा अत्यािधक िहंसा, अिश्ललता, मिहला शोषण, बालौमजःता िवषयलाई 
िनरूत्सािहत गनेर् । 
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६.४.३२ चलिचऽमा अपाङ्गता भएका व्यिक्तहरु, मिहला, यौिनक अल्पसंख्यकहरु तथा जातीय अपमान 
गनेर् भाषा ूयोगलाई िनरूत्सािहत गनेर् । 

६.४.३३ िशक्षाूद चलिचऽ िनमार्णलाई ूोत्साहन गनेर् । 

६.५  आिदवासी / जनजाित मातभृाषी चलिचऽ सम्बन्धी नीित 

६.५.१   आिदवासी,  जनजाित,  मातभृाषी चलिचऽको िनमार्ण,  ूदशर्न र िवतरणमा संरक्षण,  सहयोग र 
सुिवधा ूदान गिरनेछ । 

६.५.२ आिदवासी,  जनजाित,  मातभृाषी चलिचऽकमीर्हरुलाई चलिचऽसम्बन्धी िनकायहरूमा ूितिनिधत्व 
गराइने व्यवःथा गिरनेछ ।  

६.६ कायर्िनित: 

६.६.१  आिदवासी / जनजाित मातभृाषी चलिचऽको दतार् ूिबयालाई सरलीकरण गिरनेछ , 

६.६.२ आिदवासी /जनजाित मातभृाषी चलिचऽको जाँचबापत िलइने जाँच दःतरु न्यून गिरनेछ,  

६.६.३ चलिचऽ भवन नभएका ठाउँमा सम्बिन्धत मातभृाषी चलिचऽहरूलाई घुम्ती चलिचऽको रूपमा 
ूदशर्नका लािग ूोत्साहन गिरने छ । 

६.६.४ मातभृाषामा बनेका बौिद्धक र कलात्मक, चलिचऽलाई िनमार्णका साथ ैूदशर्नका िनिम्त पिन 
आवँयक सहयोग गिरने छ । 

६.६.५  बौिद्धक,  कलात्मक, आिदवासी  /जनजाित चलिचऽको अन्तरार्िष्टर्य ूचारूसारलाई ूोत्सािहत 
गिरने छ । 

६.६.६   ःथानीय समुदायको संःकृित, संःकारमा आधािरत भइ िनमार्ण गिरएका चलिचऽबाट ःथानीय 
समुदाय पिन लाभािन्वत हुने व्यवःथा गिरने छ । 

६.७ काननुी व्यवःथा: 

 यस नीितमा उल्लेख गिरएका िवषयहरुको सम्बोधनका लािग सम्बिन्धत कानुनको िनमार्ण 
तथा िवBमान काननुमा आवँयक पिरमाजर्न गिरने छ।  
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७. संःथागत ब्यवःथा 

 यस नीितको ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग आवँयक संःथागत व्यवःथा र सरंचनात्मक 
पिरमाजर्न गिरनेछ । 

८. िवQLय ॐोत 

 सरकारी ॐोत,  वैदेिशक ऋण तथा सहयोग तथा िनजी के्षऽको यस के्षऽमा हुने लगानी समममा 
यस रािष्टर्य चलिचऽ नीित कायार्न्वयनका ॐोत हुनेछन � । 

९. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 

९.१  यस नीितको कायार्न्वयन पक्षलाई समन्वयात्मक रूपमा अनुगमन गनर् एक उच्चःतरीय 
अनुगमन सिमितको व्यवःथा गिरने छ । 

९.२  यो नीित कायर्योजना बनाई लाग ूगिरने छ र कायर्योजनामा सूचकहरु सिहतको अनुगमन 
तथा मूल्याङ्कनको ढाँचा समावेश गरी सोही आधारमा मूल्याङ्कन तथा अनगुमन गिरने 
व्यवःथा िमलाइने छ । 

१०. जोिखम तथा पूवार्नुमान 

 मुलुक सङ्घीय संरचनामा पिरणत हँुदा चलिचऽ िनमार्ण,  ूदशर्न,  िवतरण,  जाँचपासको िनयमन 
तथा कायार्न्वयन गिरने िनकायहरु छुट्याई चलिचऽ नीितको पुन: समायोजन गनुर्पनेर् हुन 
सक्दछ । यो नीितको सफल कायार्न्वयनका लािग चलिचऽ सम्बद्ध सब ैव्यlQm तथा िनकायको 
सहयोग रहनेछ । 

 

 

  


