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ऩरयच्छेद-१ 

ऩरयचम 
१.१ ऩषृ्ठबधूभ 

भानव अधधकाय भानव जीवनको धनधभत्त अऩरयहामय, प्राकृधतक, नैसधगयक य अहयणीम अधधकाय हो। 
भानव बएय सम्भानऩूवयक फाॉच्न आवश्मक ऩने आधायबतू अधधकायहरु भानव अधधकायधबर ऩने बएकोरे 
भानव अधधकायको सम्भान, सॊयऺण य प्रवद्धयन नै हयेक सभ्म याि य सभाजको भूर उद्देश्म यष्ट्रहआएको छ। 
भानव अधधकाय धफना भानवीम भमायदा, भूल्म,  भान्मता य भानव सभ्मताको सॊयऺण हनु नसक्न े
मथाथयताराई भहशसु गयी मस ऺेरभा याष्ट्रिमस्तयभा भारै होइन अन्तयायष्ट्रिम स्तयभा  सभेत धफधबन्न कामयहरु 
बएका छन ्य धफधबन्न सॊमन्रहरु स्थाष्ट्रऩत गरयएका छन।्    

भानव अधधकायराई शान्त्न्त य ष्ट्रवकासको भूर आधायका रूऩभा स्वीकाय गदै सॊमिु याि सङ्घको 
भहासबारे १० धडसेम्फय १९४८ का ददन भानव अधधकायको ष्ट्रवश्वव्माऩी घोषणाऩर जायी गयेको धथमो। सो 
घोषणाऩरफाट भानवका जन्भधसद्ध एवॊ नैसधगयक अधधकायराई भानव अधधकायको रूऩभा ऩरयबाष्ट्रषत गरयएको 
छ। सॊमिु याि सॊघको फडाऩर य भानव अधधकायको ष्ट्रवश्वव्माऩी घोषणाऩरराई आधाय भानेय भानव 
अधधकायका ष्ट्रवष्ट्रवध ऩऺराई सभेट्ने गयी सॊमिु याि सॊघद्वाया भानव अधधकाय सम्फन्धी ष्ट्रवधबन्न भहासन्त्न्ध य 
अनवुन्धहरु जायी हुॉदै आएका छन।् मसैक्रभभा अष्ट्रिमाको  धबमनाभा सन ्१९९३ भा सम्ऩन्न सॊमिु याि 
सङ्घीम ष्ट्रवश्व भानव अधधकाय सम्भेरनरे सॊमिु याि सङ्घका सदस्म यािहरूराई ष्ट्रवश्वभा भानव अधधकाय 
सॉस्कृधतको ष्ट्रवकासका राधग सहकामय गनय एवॊ भानव अधधकायको सॊयऺण य प्रवद्धयनको राधग याष्ट्रिम 
कामयमोजना तमाय गयी प्रबावकायी रूऩभा कामायन्वमन गनय आह्वान गयेको धथमो।  

नेऩाररे सॊमिु याि सङ्घको सदस्म बए ऩश्चात ्भानव अधधकायको सम्भान, सॊयऺण य प्रवद्धयनको 
कामयभा अन्तयायष्ट्रिम प्रधतफद्धता जनाउॉदै सोका राधग नीधतगत, कानूनी य सॊस्थागत व्मवस्था गदै आएको  
छ। नेऩार भानव अधधकाय सम्फन्धी  सात वटा भखु्म भहासन्त्न्ध य अन्म ष्ट्रवधबन्न भहासन्त्न्धको ऩऺ याि 
बैसकेको छ। नेऩाररे ऩधन ष्ट्रवश्व भानव अधधकाय सम्भेरनको सो आह्वानराई सभेत दृष्ट्रिगत गयी नेऩार 
सयकायरे नागरयक सभाज एवॊ धनजी  ऺेर सभेतको ऩयाभशयभा भानव अधधकायको ऺेरभा याष्ट्रिम कामयमोजना 
तजुयभा गयी कामायन्वमन गदै आएको छ। मस अन्तगयत आ.व. २०६१/०६२ देन्त्ख आ.व. २०७५/७६ 
सम्भ चाय वटा आवधधक याष्ट्रिम कामयमोजना कामायन्वमन बइसकेका छन।् 

१.२ ष्ट्रवगतका कामयमोजनाको सभीऺा 
भानव अधधकाय सम्फन्धी याष्ट्रिम कामयमोजनाहरूको कामायन्वमनफाट नेऩारभा भानव अधधकायको 

सचेतना अधबवषृ्ट्रद्धभा भहत्वऩूणय मोगदान ऩगु्नकुा साथै भानव अधधकायभूखी कानून, नीधत, मोजना य 
कामयक्रभहरु तजुयभा गने ऩरयऩाटी ष्ट्रवकास बएको छ। सफर नीधतगत, कानूनी य सॊस्थागत व्मवस्था धनभायण 
बएका छन।् याज्मका ष्ट्रवधबन्न धनकाम एवॊ ऩदाधधकायीफाट भानव अधधकायका ष्ट्रवश्वव्माऩी भूल्म, भान्मता य 
आदशयराई आधाय भानी कामय गने सॉस्कृधतको ष्ट्रवकास बइयहेको छ। 




 

चौथो याष्ट्रिम कामयमोजनाको अन्त्मसम्भ आइऩगु्दा ष्ट्रवश्वव्माऩी रुऩभा भानव अधधकायको रुऩभा 
स्वीकाय गरयएका सफै अधधकायहरुराई भौधरक हककै रुऩभा सॊवैधाधनक प्रत्माबधूत सष्ट्रहत त्मस्ता हकको 
कामायन्वमन गनय आवश्मक कानूनी व्मवस्था गरयएको छ। मो सॊवैधाधनक य कानूनी प्रफन्धऩधछ नेऩार 
नागरयक य याजनीधतक भार होइन न्त्शऺा, स्वास््म, योजगाय, आवास, खानेऩानी, वातावयण जस्ता आधथयक 
य साभान्त्जक अधधकायराई सभेत भौधरक हकको रुऩभा सॊवैधाधनक प्रत्माबधूत ददने अत्मन्त कभ 
भरुकुहरुको सून्त्चभा सभावेश बएको छ। सॊष्ट्रवधान एवॊ कानूनद्वाया सॊयन्त्ऺत भानव अधधकायको 
कामायन्वमनको अनगुभन गने, भानव अधधकाय उल्रॊघनभा अनसुन्धान गने रगामतका कामय गने स्वतन्र य 
सऺभ सॊवैधाधनक आमोगको व्मवस्था तथा न्माम सम्ऩादनका राधग स्वतन्र न्मामऩाधरकाको व्मवस्था गयी 
भानव अधधकायको सम्भान, सॊयऺण य प्रवद्धयन गने कामय हुॉदै आएका छन।् साभान्त्जक, आधथयक तथा 
साॉस्कृधतक रुऩभा ऩछाधड ऩयेका वगय एवॊ सभदुामका नागरयकको भानव अधधकायको सॊयऺण य प्रवद्धयनका 
राधग कानूनी य सॊस्थागत व्मवस्था गयी सभावेशीकयणको कामायन्वमन व्मवहारयक रुऩभै सधुनन्त्श्चत गरयएको 
छ।  

साभान्त्जक बेदबाव, छुवाछुत, रैष्ट्रिक ष्ट्रहॊसा, फोक्सा फोक्सी, झभुा, फारधफफाह, छाउऩडी, दाइजो 
जस्ता सफैप्रकायका कुप्रथा कानून फभोन्त्जभ दण्डनीम फनाइएका छन ्तथाष्ट्रऩ सॊयचनात्भक रुऩभा नै जया 
गाडेय फसेका केही कुप्रथा तथा भरुकुको ष्ट्रवकट बौगोधरक सॊयचना, ऩूवायधाय एवॊ सेवा सषु्ट्रवधाको सहज 
उऩरधधताको कभी जस्ता कुयाहरु भानव अधधकायको वास्तष्ट्रवक उऩबोगको प्रत्माबधूतको राधग अष्ट्रहरे ऩधन 
प्रभखु सभस्माको रुऩभा यहेका छन।् भानव अधधकायको सचेतनाभा मथेि अधबवषृ्ट्रद्ध बएको बए ताऩधन 
सेवाग्राही अधधकायका धायक हनु ् बने्न सॉस्कृधतको ष्ट्रवकास कतयव्मका फाहकहरुभा अऩेन्त्ऺत रुऩभा हनु 
नसक्न ुजस्ता ष्ट्रवषम ऩधन सभस्माका रुऩभा यहेका छन।् सॊष्ट्रवधान, कानून य अन्तयायष्ट्रिम प्रधतफद्धता अनरुुऩ 
दण्डहीनताको अन्त्म य प्रबावकायी रुऩभा कानूनको ऩरयऩारना गने सॊस्कायको ष्ट्रवकास गने, ष्ट्रवकास धनभायण 
सम्फन्धी ष्ट्रक्रमाकराऩराई भानव अधधकायभैरी फनाउन कतयव्म वाहक य अधधकायका धायकफीच प्रबावकायी 
सभन्वम य साझेदायी धनभायण गने ष्ट्रवषम ऩधन चनुौधतका रुऩभा यहेका छन।् 

भानव अधधकायको सम्भान, सॊयऺण य प्रवद्धयन गयी भानव अधधकाय सॉस्कृधतको ष्ट्रवकास गदै 
नेऩारको सॊष्ट्रवधान तथा कानूनरे व्मवस्था गयेका दाष्ट्रमत्व ऩूया गनय य नेऩारद्वाया अन्तयायष्ट्रिम स्तयभा व्मि 
प्रधतफद्धता ऩूया गनय ष्ट्रवगतभा जस्तै भानव अधधकाय सम्फन्धी याष्ट्रिम कामयमोजना फनाई कामायन्वमन गनय 
आवश्मक देन्त्खएको छ। भानव अधधकायको सम्भान, सॊयऺण य प्रवद्धयनको ष्ट्रवषम सॊघ, प्रदेश य स्थानीम 
तह सफैको दाष्ट्रमत्व यहेको य फहआुमाधभक ष्ट्रवषम सभेत बएको त्मराई दृष्ट्रितगत गयी सातवटै प्रदेशभा 
प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह, नागरयक सभाजका प्रधतधनधध, याष्ट्रिम भानव अधधकाय आमोग, प्रधतधनधधसबाको 
कानून, न्माम तथा भानव अधधकाय सधभधत, याष्ट्रिम मोजना आमोग य ष्ट्रवकास साझेदायहरुसॉग अन्तयष्ट्रक्रमा 
एवॊ ऩयाभशय गयी नेऩार सयकायरे प्रस्ततु भानव अधधकाय सम्फन्धी ऩाॉचौ याष्ट्रिम कामयमोजना तजुयभा गयी 
रागू गयेको छ।  

 




 

१.३ भानव अधधकाय सॊयऺण सम्फन्धी व्मवस्था 
१.३.१ सॊवैधाधनक तथा नीधतगत व्मवस्था 

 नेऩारको सॊष्ट्रवधानरे ष्ट्रवधबन्न नागरयक, याजनीधतक, आधथयक, साभान्त्जक य साॉस्कृधतक अधधकायराई 
भौधरक हकको रुऩभा प्रत्माबतू गयेको छ। धाया १६ देन्त्ख ४६ सम्भ ष्ट्रवधबन्न ३१ ष्ट्रकधसभका भौधरक 
हकको व्मवस्था गरयएको छ। त्मस्ता भौधरक हकभा सम्भानऩूवयक फाॉच्न ऩाउने हक, स्वतन्रताको हक,  
सभानताको हक, सञ्चायको हक, न्माम सम्फन्धी हक, अऩयाध ऩीधडतको हक, मातना ष्ट्रवरुद्धको हक, 
धनवायक नजयफन्द ष्ट्रवरुद्धको हक, छुवाछुत तथा बेदबाव ष्ट्रवरुद्धको हक, सम्ऩन्त्त्तको हक, धाधभयक 
स्वतन्रताको हक, सूचनाको हक, गोऩनीमताको हक, शोषण ष्ट्रवरुद्धको हक, स्वच्छ वातावयणको हक, 
न्त्शऺा सम्फन्धी हक, बाषा तथा सॉस्कृधतको हक, योजगायीको हक, श्रभको हक, स्वास््म सम्फन्धी हक, 
खाद्य सम्फन्धी हक, आवासको हक, भष्ट्रहराको हक, फारफाधरकाको हक, दधरतको हक, ज्मेष्ठ 
नागरयकको हक, साभान्त्जक न्मामको हक, साभान्त्जक सयुऺाको हक, उऩबोिाको हक, देश धनकारा 
ष्ट्रवरुद्धको हक य सॊवैधाधनक उऩचायको हकराई सभेष्ट्रटएको छ। साथै, सॊष्ट्रवधानद्वाया प्रदत्त भौधरक हक 
एवॊ उऩचायको वैकन्त्ल्ऩक व्मवस्था नबएको कानूनी हकको प्रचरनको राधग उऩमिु आदेश जायी गने 
अधधकाय सवोच्च अदारत य उच्च अदारतराई प्रदान गरयएको छ।  

साथै, नेऩारको सॊष्ट्रवधानरे नागरयकका देहाम फभोन्त्जभका कतयव्म हनुे व्मवस्था गयेको छ्- 

(क) यािप्रधत धनष्ठावान हुॉदै नेऩारको याष्ट्रिमता, सावयबौभसत्ता य अखण्डताको यऺा गनुय, 
(ख) सॊष्ट्रवधान य कानूनको ऩारना गनुय, 
(ग) याज्मरे चाहेका फखत अधनवामय सेवा गनुय, 
(घ) सावयजधनक सम्ऩन्त्त्तको सयुऺा य सॊयऺण गनुय। 

 भानव अधधकायको भूल्म, भान्मता, रैष्ट्रिक सभानता, सभानऩुाधतक सभावेशीकयण, सहबाधगता य 
साभान्त्जक न्मामको भाध्मभफाट रोकतान्त्न्रक अधधकायको उऩबोग गनय ऩाउन ेअवस्था सधुनन्त्श्चत गने तथा 
भानव अधधकायको सॊयऺण य सॊवद्धयन गदै ष्ट्रवधधको शासन कामभ याख्न े य अन्तयायष्ट्रिम सन्त्न्ध सम्झौताको 
कामायन्वमन गने जस्ता ष्ट्रवषम याज्मको धनदेशक धसद्धान्त, नीधत तथा दाष्ट्रमत्व अन्तगयत सभेष्ट्रटएका छन।् 

१.३.२ कानूनी व्मवस्था 

नेऩारको सॊष्ट्रवधानद्वाया प्रत्माबतू भौधरक हकको कामायन्वमनको राधग गएका दईुवषयभा भारै ष्ट्रवधबन्न 
नमाॉ कानूनी व्मवस्था गरयएका छन।् मसफाहेक भरुकुभा प्रचरनभा यहेका धेयै कानूनहरु प्रत्मऺ वा ऩयोऺ 
रुऩभा व्मन्त्िका हक, अधधकायको सधुनन्त्श्चततासॉग स्वाबाष्ट्रवक रुऩरे सम्फन्त्न्धत हनु्छन।् खासगयी देहामका 
ऐनहरु भानव अधधकाय सॊयऺण य प्रवद्धयन गनय प्रत्मऺ रुऩभा सम्फन्त्न्धत यहेका छन ्:- 

वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७६, वन ऐन, २०७६, जीवनाशक ष्ट्रवषादी व्मवस्थाऩन ऐन, २०७६, 
उऩबोिा सॊयऺण ऐन, २०७५, सयुन्त्ऺत भाततृ्व तथा प्रजनन ् स्वास््म अधधकाय ऐन, २०७५, अऩयाध 
ऩीधडत सॊयऺण ऐन, २०७५, फारफाधरका सम्फन्धी ऐन, २०७५, जनस्वास््म सेवा ऐन, २०७५, 




 

आवासको अधधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७५, खाद्य अधधकाय तथा खाद्य सम्प्रबतूा सम्फन्धी ऐन, २०७५, 
वैमन्त्िक गोऩनीमता सम्फन्धी ऐन, २०७५, अधनवामय तथा धन:शलु्क न्त्शऺा सम्फन्धी ऐन, २०७५, याष्ट्रिम 
सबा धनवायचन ऐन, २०७५, साभान्त्जक सयुऺा ऐन, २०७५, योजगायीको हक सम्फन्धी ऐन, २०७५, भरुकुी 
अऩयाध सॊष्ट्रहता, २०७४, भरुकुी पौजदायी कामयष्ट्रवधध सॊष्ट्रहता, २०७४, भरुकुी देवानी सॊष्ट्रहता, २०७४, 
भरुकुी देवानी कामयष्ट्रवधध सॊष्ट्रहता, २०७४, पौजदायी कसूय (सजाम धनधाययण तथा कामायन्वमन) ऐन, 
२०७४, अऩािता बएका व्मन्त्िको अधधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७४, प्रधतधनधध सबा सदस्म धनवायचन ऐन, 

२०७४, प्रदेश सबा सदस्म धनवायचन ऐन, २०७४, श्रभ ऐन, २०७४, आददवासी जनजाधत आमोग ऐन, 

२०७४, याष्ट्रिम दधरत आमोग ऐन, २०७४, याष्ट्रिम सभावेशी आमोग ऐन, २०७४, भधेसी आमोग ऐन, 
२०७४, भष्ट्रहरा आमोग ऐन, २०७४, थारु आमोग ऐन, २०७४,  भनु्त्स्रभ आमोग ऐन, २०७४, 
मोगदानभा आधारयत साभान्त्जक सयुऺा ऐन, २०७४, ष्ट्रवऩद् जोन्त्खभ न्मूधनकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, 
२०७४, यािऩधत तथा उऩयािऩधतको धनवायचन सम्फन्धी ऐन, २०७४, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 
२०७४, याजनीधतक दर सम्फन्धी ऐन, २०७३, स्थानीम तह धनवायचन ऐन, २०७३, भतदाता नाभावरी 
ऐन, २०७३, धनवायचन (कसूय तथा सजाम) ऐन, २०७३, न्माम प्रशासन ऐन, २०७३, फोक्सीको आयोऩ 
(कसूय य सजाम) ऐन, २०७२, कामयस्थरभा हनुे मौनजन्म दवु्मयवहाय (धनवायण) ऐन, २०७१, वेऩत्ता 
ऩारयएका व्मन्त्िको छानष्ट्रवन, सत्म धनरुऩण तथा भेरधभराऩ आमोग ऐन, २०७१, याष्ट्रिम भानव अधधकाय 
आमोग ऐन, २०६८, जातीम बेदबाव तथा छुवाछुत (कसूय य सजाम) ऐन,२०६८, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन 
ऐन, २०६८, सूधतयजन्म ऩदाथय (धनमन्रण य धनमभन गने) ऐन, २०६८, घयेर ुष्ट्रहॊसा (कसूय य सजाम) ऐन, 

२०६६, वैदेन्त्शक योजगायी ऐन, २०६४, सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४, सशुासन (व्मवस्थाऩन तथा 
सञ्चारन) ऐन, २०६४, भानव फेचष्ट्रवखन तथा ओसायऩसाय (धनमन्रण) ऐन, २०६४,  नागरयकता ऐन, 
२०६३, ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी ऐन, २०६३, सैधनक ऐन, २०६३, प्रधतस्ऩधाय प्रवद्धयन तथा फजाय सॊयऺण 
ऐन, २०६३, प्रधतधरष्ट्रऩ अधधकाय सम्फन्धी ऐन, २०५९, कभैमा श्रभ (धनषधे गने) सम्फन्धी ऐन, २०५८, 
फारश्रभ (धनषेध य धनमधभत गने) ऐन, २०५६, ऩश ुफधशारा तथा भास ुजाॉच ऐन, २०५५, आमोधडनमिु 
नून (उत्ऩादन तथा धफक्री ष्ट्रवतयण) ऐन, २०५५, कानूनी सहामता ऐन, २०५४, मातना तथा ऺधतऩूधतय ऐन, 
२०५३, अध्मागभन ऐन, २०४९, आभाको दधुराई प्रधतस्थाऩन गने वस्त ु(धफक्री ष्ट्रवतयण धनमन्रण) ऐन, 
२०४९,  धनजाभती सेवा ऐन, २०४९, याष्ट्रिम प्रसायण ऐन, २०४९, सभाज कल्माण ऩरयषद् ऐन, २०४९, 
जरस्रोत ऐन, २०४९, टे्रड मधुनमन ऐन, २०४९, छाऩाखाना य प्रकाशन सम्फन्धी ऐन, २०४८, सावयजधनक 
सयुऺा ऐन, २०४६, प्राष्ट्रवधधक न्त्शऺा तथा व्मावसाष्ट्रमक तारीभ ऩरयषद् ऐन, २०४५, ब ू तथा जराधाय 
सॊयऺण ऐन, २०३९, सङ्घ सॊस्था दताय ऐन, २०३४, जन्भ, भतृ्म ुतथा व्मन्त्िगत घटना दताय ऐन, २०३३, 
कारोफजाय तथा केही अन्म साभान्त्जक अऩयाध तथा सजाम ऐन, २०३२,  याष्ट्रिम धनकुञ्ज तथा वन्मजन्त ु
सॊयऺण ऐन, २०२९,  न्त्शऺा ऐन, २०२८, खाद्य ऐन, २०२३, बधूभ सम्फन्धी ऐन, २०२१, छारवनृ्त्त्त 
सम्फन्धी ऐन, २०२१, कायागाय ऐन, २०१९, हातहधतमाय खयखजाना ऐन, २०१९, आवश्मक ऩदाथय 
(धनमन्रण) अधधकाय ऐन, २०१७, आवश्मक सेवा सञ्चारन ऐन, २०१४, आवश्मक वस्त ु सॊयऺण ऐन, 

२०१२ ।  




 

१.३.३ सॊस्थागत व्मवस्था 
भानव अधधकायको सॊयऺण य प्रवद्धयन गनय भूरत् देहाम फभोन्त्जभका सॊस्थागत व्मवस्था यहेका 

छन्् - 

१. नेऩार सयकाय, प्रधानभन्री तथा भन्त्न्रऩरयषद्को कामायरम एवॊ अन्म सम्वद्ध भन्रारम य धनकाम, 
२. प्रदेश सयकाय एवॊ अन्म सम्वद्ध भन्रारम य धनकाम, 
3. स्थानीम तह, 
4. सॊघीम सॊसदका सधभधत, 
५.  प्रदेशसबाका सधभधत, 
6. अदारतहरु, 
7. याष्ट्रिम भानव अधधकाय आमोग, 

8. भहान्मामाधधविाको कामायरम, 

9. याष्ट्रिम भष्ट्रहरा आमोग, 

10. याष्ट्रिम दधरत आमोग, 
11. याष्ट्रिम सभावेशी आमोग, 

12. आददवासी जनजाधत आमोग, 

१३.  भधेसी आमोग, 
१४.  थारु आमोग, 

१५.  भनु्त्स्रभ आमोग। 

१.३.४ वतयभान सयकायको प्राथधभकता तथा कामयददशा 

 हाभीरे स्वतन्रताऩूवयक भानवोन्त्चत जीवन फाॉच्ने नागरयकको अधधकायको सधुनन्त्श्चतताका राधग 
अत्मन्त राभो याजनीधतक सॊघषयफाट आभ जनताको ऩूणय सहबाधगता य सभथयनभा रोकतान्त्न्रक सॊष्ट्रवधान 
जायी गयेऩधछ त्मो याजनीधतक सॊघषयको अन्त्म गयेका छौ । अफको हाम्रो सम्ऩूणय ध्मान य प्रमास आधथयक 
सभानता, साभान्त्जक न्माम, सभानऩुाधतक सभावेशीता य सहबाधगताको धसद्धान्तका आधायभा याजनैधतक 
रोकतन्र भार नबई सम्ऩूणय रोकतन्र (Comprehensive Democracy) को भान्मता आधारयत बई 
सभताभूरक सभाजको ष्ट्रवकास गदै सभदृ्ध याि धनभायण गने नेऩारी जनताको आकाॊऺा ऩरयऩूधतय गनयभा 
केन्त्न्ित बएका छन ्। वतयभान सयकाय भानव अधधकायको कोया घोषणा होइन ष्ट्रक नागरयकको सयुऺा य 
सम्भानऩूवयक फाॉच्न ऩाउने हकराई सवोऩरय भहत्व ददॉदै सो कुयाको ऩूणय प्रत्माबधूतभा भार अन्म हकहरुको 
कामायन्वमन सॊबव हनु्छ बने्न भान्मता याख्दछ। मही भान्मता सभेतराई आधाय भानी  "सभदृ्ध नेऩार, सखुी 
नेऩारी" को याष्ट्रिम आकाॊऺ ा ऩरयऩूधतय गनय ष्ट्रवधबन्न नीधतगत, मोजनागत, कानूनी य सॊस्थागत उऩामहरु 
अवरम्वन गयेको छ। सखुको प्राधि य सॊयऺणको प्रत्माबधूतका राधग नागरयकका जैष्ट्रवक तथा साभान्त्जक य 
कानूनी भान्मताभा आधारयत न्मामोन्त्चत आवश्मकता ऩरयऩूधतय गदै भमायददत, सम्भाधनत,  सषु्ट्रवधासम्ऩन्न, सभदृ्ध 

जीवनमाऩन गनय सक्ने भानव अधधकाय सॉस्कृधतभैरी नऩेारी सभाजको धनभायणभा मी उऩामहरु धनदेन्त्शत 

छन।्  




 

नेऩार सयकायरे स्वस््म, गणुस्तयीम य जीवनोऩमोगी न्त्शऺा, उत्ऩादनशीर य भमायददत योजगायीभा 
आफद्ध भानव ऩूॉजीको धनभायण य त्मस्तो भानव ऩूॉजीको ऩूणय उऩमोग, उच्च य दीगो उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व, 
उच्च य सभताभूरक याष्ट्रिम आम एवॊ सवयसरुब आधधुनक ऩूवायधाय एवॊ अन्तय आवद्धताराई सभषृ्ट्रद्धका 
आधायहरुको रुऩभा ऩष्ट्रहचान गयेको छ। त्मसैगरय सशुासन, स्वस््म य सन्तधुरत ऩमायवयण, सफर 
रोकतन्र, याष्ट्रिम एकता, सयुऺा य सम्भानमिु ऩरयष्कृत य भमायददत भानव जीवन सष्ट्रहतको सयुन्त्ऺत, सभ्म 
य न्मामऩूणय सभाजराई सखुी सभाजको रुऩभा धरएको छ। स्वस््म तथा सन्तिु जीवन, सयुन्त्ऺत य 
सषु्ट्रवधासम्ऩन्न आवास, बौधतक सषु्ट्रवधा य सम्ऩन्त्त्त उऩयको सभताभूरक ऩहुॉच, ष्ट्रवबेद, ष्ट्रहॊसा य अऩयाधभिु 
सभाज, साभान्त्जक य साॉस्कृधतक ष्ट्रवष्ट्रवधताको सम्भान य सॊयऺण, स्वच्छ य सन्तधुरत ऩमायवयण, सशुासन, 
कानूनी शासन, ऩायदशॉता य जवापदेहीता, याष्ट्रिम एकता य सम्भान ऩरयस्कृत य भमायददत जीवनका ऩूवयशतय 
हनु।् नेऩार सयकायका सफै प्रमासहरु मी ऩूवयशतयहरु हाधसर गनयभा केन्त्न्ित छन ्य त्मसको राधग ष्ट्रवधबन्न 
ष्ट्रवशेष कामयक्रभहरु सभेत सञ्चारन बईयहेका छन।्  

मसै अवधायणा अनरुुऩ, "कोही बोकै ऩदैन य बोकरे कोही भदैन" बने्न अधबमान अन्तगयत गरयवी 
धनवायण तथा खाद्य सयुऺा जस्ता कामयक्रभ सञ्चारन गरयएका छन।्अधनवामय य धन्शलु्क न्त्शऺाको  
आधायभा ष्ट्रवद्यारम न्त्शऺाभा सफै फारफाधरकाको ऩहुॉच सधुनन्त्श्चत गनय फारफाधरका ष्ट्रवद्यारम बनाय अधबमान 
प्रबावकायी ढॊगरे सञ्चारन गरयएको छ। कऺा छाड्ने सभस्मा सभाधान गनय य ष्ट्रवद्यारमभा ष्ट्रवद्याथॉ ष्ट्रटकाई 
याख्नका राधग आधायबतू तहका फारफाधरकाराई ददवा खाजा, अऩािता बएका फारफाधरका एवॊ ष्ट्रवऩन्न 
रन्त्ऺत छारवृन्त्त्त य स्थानीम स्वास््म केन्िभा आधारयत स्वास््म ऩयीऺण य उऩचाय जस्ता प्रोत्साहनभूरक 
कामयक्रभ सञ्चारन गयी सम्फोधन गरयएको छ। दईु वषयधबर साऺय नेऩार घोषणा गने गयी साऺयता 
कामयक्रभ सञ्चारन गरयएको छ। एक ष्ट्रवद्यारम एक वार ष्ट्रवकास केन्िको व्मवस्था गरयएको छ। सवै 
ष्ट्रवद्यारमभा खानेऩानी, सयसपाई य भष्ट्रहराको राधग वेग्रै शौचारमको व्मवस्था गरयएको छ। देशबयका 
सवै साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमहरुभा अध्ममनयत छाराहरुराई सेनेटयी प्माड धन्शलु्क उऩरव्ध गयाउन प्रायम्ब 
गरयएको छ। सडक वारवाधरकाको सभस्मा धनयाकयण गयी सडक वारवाधरका ष्ट्रवष्ट्रहन भरुकुको रुऩभा 
स्थाष्ट्रऩत गरयएको छ।   

"सभदृ्ध भरुकुको राधग स्वस्थ नागरयक"को अवधायणाराई साकाय ऩानय धन्शलु्क आधायबतू 
स्वास््म सेवा तथा आकन्त्स्भक स्वास््म सेवाभा ऩहुॉचको व्मवस्थाराई सधुनन्त्श्चत गनय "एक स्थानीम तह एक 
स्वास््म सॊस्था", ज्मेष्ठ नागरयक धन्शलु्क स्वास््म फीभा रगामतका कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयएका छन।् 

योजगायीको सधुनन्त्श्चतताको राधग "सफैराई सीऩ सफैराई योजगायी", "श्रभको सम्भान याष्ट्रिम 
अधबमान", प्रधानभन्री योजगाय कामयक्रभ, यािऩधत भष्ट्रहरा उत्थान कामयक्रभ, न्मूनतभ योजगायीको व्मवस्था, 
उद्यभन्त्शरता ष्ट्रवकास गनय काजायभा व्माज अनदुान, भष्ट्रहरा उद्यभन्त्शरता ष्ट्रवकास कामयक्रभ रगामतका 
कामयक्रभ कामायन्वमनभा ल्माइएको छ।    




 

आफ्नो वा ऩरयवायको स्वाधभत्वभा घय, जग्गा नबएको य आफ्नो वा ऩरयवायको आम आजयन, स्रोत 
वा प्रमासवाट आवासको प्रवन्ध गनय नसक्न े असभथय व्मन्त्ि वा ऩरयवायको राधग आवासको व्मवस्था 
गरयएको य प्रधानभन्री जनता आवास जस्ता कामयक्रभहरु सॊचारन गरयएको छ। 

मस कामयमोजनाको प्रबावकायी कामायन्वमनवाट नेऩारी नागरयकको आधथयक, साभान्त्जक तथा 
साॉस्कृधतक तथा नागरयक एवॊ याजनैधतक अधधकायहरुको ऩूणय उऩबोगको प्रत्माबधूत बै "सभदृ्ध नेऩार, सखुी 
नेऩारी" को याष्ट्रिम आकाॊऺा हाधसर गरयन ेछ। 

ऩरयच्छेद-२ 

कामयमोजनाको सोंच य उद्दशे्म 

२.१ सोंच 

भानव अधधकायको सम्भान, सॊयऺण य सम्फद्धयनको भाध्मभफाट सभावेशी, भमायददत य सभताभूरक 
सभाजको ष्ट्रवकास गयी “सभदृ्ध नेऩार, सखुी नेऩारी”को याष्ट्रिम आकाॊऺा साकाय ऩाने मस कामयमोजनाको 
सोंच यहेको छ।  

२.२ उद्दशे्म 

कामयमोजनाका उद्देश्महरू देहाम फभोन्त्जभ यहेका छन्् - 

१. भानव अधधकायको सम्भान, सॊयऺण य सम्फद्धयन गदै ष्ट्रवधधको शासन कामभ याख् ने, 
२. नेऩारको सष्ट्रवधान तथा कानूनद्वाया प्रत्माबतू भानव अधधकायको वास्तष्ट्रवक उऩबोग गने 

वातावयण धसजयना गने, 
३. भानव अधधकायप्रधतको याष्ट्रिम तथा अन्तयायष्ट्रिम दाष्ट्रमत्व कामायन्वमन गने, 
४. सावयजधनक तथा धनजी ऺेर एवॊ साभान्त्जक जीवनका सफै ऩऺहरुभा भानव अधधकाय सॉस्कृधतको 

प्रवद्धयन गने, 
५. सॊष्ट्रवधान प्रदत्त साभान्त्जक न्मामको हक कामायन्वमनका राधग आधथयक, साभान्त्जक तथा शैन्त्ऺक 

दृष्ट्रिरे ऩछाधड ऩयेका वगय, सभदुामको सॊयऺण य सशन्त्िकयण गने। 

ऩरयच्छेद-३ 

कामयमोजनाको ढाॉचा य सभेष्ट्रटएका ष्ट्रवषम 

३.१ कामयमोजनाको ढाॉचा 
प्रस्ततु कामयमोजनाभा ष्ट्रवषमगत आधायभा ष्ट्रक्रमाकराऩ प्रस्ततु गरयएको छ । कामयमोजनाराई फहृत ् 

ताधरका (Log Frame) को ढाॉचाभा प्रस्ततु गरयएको छ। कामयमोजनाभा ष्ट्रक्रमाकराऩहरु सॊघ, प्रदेश तथा 
स्थानीम तहका सयकायी धनकाम, नागरयक सभाज, ष्ट्रवकासका साझेदाय सभेतको सहकामय, सभन्वम, सहमोग 
य सहबाधगताभा सम्ऩन्न हनुे गयी व्मवस्था गरयएको छ। कामयमोजना कामायन्वमनको प्रभखु न्त्जम्भेवायी 
सम्फन्त्न्धत सॊघीम भन्रारम, प्रदेश भन्रारम य स्थानीम तहको हनुेछ । कामयमोजना कामायन्वमनको राधग 
आवश्मक आधथयक स्रोत तथा साधन तत ् धनकामको वाष्ट्रषयक कामयक्रभभा सभावेश गरयने छ। प्रत्मेक 




 

धनकामको धनधभत्त धनददयि गरयएको कामयका राधग तत ् धनकामभा ष्ट्रवधनमोजन बएको यकभफाट व्मवस्थाऩन 
गनुय ऩनेछ। तीन वटै तहका सम्फन्त्न्धत न्त्जम्भेवाय धनकामफाट ऺेरगत, ष्ट्रवषमगत, आवश्मकता य 
प्राथधभकताराई दृष्ट्रिगत गयी उऩरधध स्रोत साधनको कुशर ष्ट्रवधनमोजन एवॊ ऩरयचारन गयी सम्फद्ध 
ष्ट्रक्रमाकराऩ कामायन्वमन हनुे गयी व्मवस्था गरयएको छ। तीन वटै तहरे नीधत, मोजना, फजेट तथा 
कामयक्रभ तजुयभा गदाय मस कामयमोजनाराई भागयदशयनको रुऩभा धरन ुऩनेछ।  

३.२ कामयमोजनाभा सभेष्ट्रटएका ष्ट्रवषम 

नेऩारको सॊष्ट्रवधान, सॊष्ट्रवधान कामायन्वमन गनय फनेका कानून, आवधधक मोजना, सवोच्च अदारतका 
पैसरा तथा धनदेशनात्भक आदेश, याष्ट्रिम भानव अधधकाय आमोगका धसपारयस, ष्ट्रवश्वव्माऩी आवधधक 
ऩनुयावरोकन अन्तगयतका धसपारयस, नेऩार ऩऺ बएका भहासन्त्न्ध अन्तगयतका सधभधतफाट प्राि धसपारयस य 

सात वटै प्रदेशभा स्थानीम तह सभेतको सहबाधगताभा आमोजना गरयएको ऩयाभशय एवॊ अन्तयष्ट्रक्रमा भापय त 
प्राि सझुाव, प्रधतधनधध सबाको कानून, न्माम तथा भानव अधधकाय सधभधत, याष्ट्रिम भानव अधधकाय आमोग, 
याष्ट्रिम मोजना आमोग, दधरत हक अधधकायसॉग सम्फन्त्न्धत सॊस्था, नागरयक सभाज, ष्ट्रवकास साझेदाय 
रगामतका सयोकायवाराफाट प्राि सझुाव सभेतको आधायभा आभ नेऩारी जनताको भानव अधधकायको 
सम्भान, सॊयऺण तथा प्रवद्धयन गने वहआुमाधभक ष्ट्रवषम मस कामयमोजनाभा सभेष्ट्रटएका छन।् कामयमोजनाभा 
सभेष्ट्रटएका ष्ट्रवषमहरु देहाम फभोन्त्जभ छन:्- 

३.२.१  न्त्शऺा, 
३.२.२  स्वास््म, 
३.२.३  खाद्य अधधकाय, 
३.२.४  आवास, 
३.२.५  श्रभ तथा योजगाय, 
३.२.६  फार अधधकाय य फार न्माम,  

३.२.७  साभान्त्जक न्माम,  

३.२.८  खानेऩानी तथा सयसपाई 

३.२.९  रन्त्ऺत वगयको सॊयऺण, सशन्त्िकयण य ष्ट्रवकास,  

३.२.१० वातावयण य दीगो ष्ट्रवकास,  

३.२.११ साॉस्कृधतक अधधकाय, 
३.२.१२ कानूनी सधुाय य न्माम प्रशासन, 
३.२.१३ ष्ट्रहयासत तथा कायागाय सधुाय,  

३.२.१४ सॊक्रभणकारीन न्माम,  

३.२.१५ याष्ट्रिम तथा अन्तयायष्ट्रिम धनकामका धसपारयश/सझुाव कामायन्वमन गने 

३.२.१६ भानव अधधकाय न्त्शऺा, 
३.२.१७ सॊस्थागत सदुृढीकयण । 

 

कामयमोजनाको वृहत ताधरका देहाम फभोन्त्जभ यहेको छ्  

 




 

३.२.१ न्त्शऺा 
क्र.सॊ
. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

१ धनयऺयता उन्भरुन गनय 
साऺयता कामयक्रभ सञ्चारन 
गने। 

स्थानीम तहफाट साऺयता कामयक्रभ 
सञ्चारन गने।  

 

- - स्थानीम 
तह 

 

न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम,  
प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम,  
नागरयक सभाज 

ऩाॉच 

 वषय 
स्थानीम तहभा सञ्चाधरत 
साऺयता कामयक्रभको 
सॊख्मा। 

२ अधनवामय तथा धन्शलु्क 
न्त्शऺाको भाध्मभफाट ष्ट्रवद्यारम 
न्त्शऺाभा सफैको ऩहुॉच 
सधुनन्त्श्चत गने । 

२.१ ष्ट्रवद्यारम फाष्ट्रहय यहेका सफै 
फारफाधरकाराई ष्ट्रवद्यारम बनाय 
गने। 

 

- - स्थानीम 
तह 

न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम,  
प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम,  
नागरयक सभाज 

धनयन्तय ष्ट्रवद्यारम बनाय बएका 
ष्ट्रवद्याथॉको सॊख्मा । 

२.२ चाय वषय उभेय ऩगुेका सफै 
फारफाधरकाराई कम्तीभा एक 
वषयको प्रायन्त्म्बक फार ष्ट्रवकास 
तथा न्त्शऺा प्रदान गने अधबमान 
सञ्चारन गने। 

 

- - स्थानीम 
तह 

न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम, याष्ट्रिम फार अधधकाय 
ऩरयषद्, 
प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम, प्रदेश फार अधधकाय 
सधभधत, स्थानीम फार अधधकाय 
सधभधत,   
नागरयक सभाज 

धनयन्तय प्रायन्त्म्बक वार ष्ट्रवकास 
न्त्शऺाभा अध्ममन गने 
ष्ट्रवद्याथॉको सॊख्मा । 

२.३ सफै ष्ट्रवद्यारमभा फारष्ट्रवकास केन्ि 
स्थाऩना गदै जाने ।  

- - स्थानीम 
तह 

न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम,  
प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम,  

ऩाॉच वषय ष्ट्रवकास गरयएका फार 
ष्ट्रवकास केन्िको सॊख्मा। 




 

क्र.सॊ
. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

नागरयक सभाज 
२.४ भानव ष्ट्रवकास सचुकाङ्कको दृष्ट्रिरे 

तोष्ट्रकएको सचुकाङ्क बन्दा ऩछाधड 
ऩयेका ऺेरका तोष्ट्रकएको सभदुाम 
वा आधथयक रुऩरे ष्ट्रवऩन्न वा 
अऩािता बएका, जोन्त्खभभा ऩयेका, 
अल्ऩसॊख्मक तथा रोऩोन्भखु एवॊ 
सीभान्तकृत सभदुाम य वगयका 
फारफाधरकाको राधग छारवृन्त्त्त, 
ऩाठ्यऩसु्तक, स्वास््म ऩयीऺण य 
उऩचायको व्मवस्था गने। 

 

न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान 
तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम, 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम 

- स्थानीम 
तह  

प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम,  
नागरयक सभाज 

धनयन्तय छारवनृ्त्त्त, ऩाठ्यऩसु्तक, 
ददवा खाजा, स्वास््म 
ऩयीऺण य उऩचाय प्राि 
गयेका फारफाधरकाको 
सॊख्मा। 

  २.५ ष्ट्रवद्यारम बनाय बएका 
ष्ट्रवद्याथॉहरुरे ष्ट्रवद्यारम छाडेय 
जाने (drop out) प्रवनृ्त्त्त योकी 
अध्ममनभा धनयन्तयता ददने 
उऩामहरु अवरम्वन गने। 

- - स्थानीम 
तह 

न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम, प्रदेश साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास भन्रारम, नागरयक 
सभाज 

धनयन्तय ष्ट्रवद्यारम छाडेय जाने 
(drop out) दयभा कधभ 
बएको हनुे। 

  २.६ अधबबावकको ऩष्ट्रहचान नबएका 
वा ऩत्ता नरागेका 
फारफाधरकाराई आधायबतू 
तहसम्भको न्त्शऺा उऩरधध 
गयाउने, ऩठनऩाठन तथा त्मससॉग 
सम्फन्त्न्धत अन्म कुयाहरुको 
व्मवस्था गने।  

- - स्थानीम 
तह, वडा 
सधभधत 

न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम, प्रदेश साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास भन्रारम, नागरयक 
सभाज 

धनयन्तय आधायबतू तहभा बनाय 
बएका अधबबावकको 
ऩष्ट्रहचान नबएका वा ऩत्ता 
नरागेका फारफाधरकाको 
सॊख्मा। 




 

क्र.सॊ
. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

३. फहआुमाधभक गरयफीको 
ऺेरधबर ऩयेका, 
वहफुन्त्ञ्चधतकयण, वष्ट्रहष्कयणभा 
ऩयेका, अल्ऩसॊख्मक तथा 
रोऩोन्भखु,  
आधथयकसाभान्त्जक रूऩभा 
ऩछाधड ऩयेका, अऩािता बएका 
य औऩचारयक न्त्शऺा हाधसर 
गने अवसयफाट वन्त्ञ्चत 
नागरयकका राधग प्राष्ट्रवधधक 
तथा व्मावसाष्ट्रमक न्त्शऺा य 
सीऩ ष्ट्रवकासको सभन्माष्ट्रमक 
अवसय प्रदान गने। 

३.१ अनौऩचारयक न्त्शऺा य सीऩ 
ष्ट्रवकास तारीभ कामयक्रभ सञ्चारन 
गने। 

न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान 
तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

प्राष्ट्रवधधक न्त्शऺा तथा व्मवसाष्ट्रमक 
तारीभ ऩरयषद्,  
नागरयक सभाज 

धनयन्तय सञ्चारन गरयएका 
अनौऩचारयक न्त्शऺा य 
सीऩ ष्ट्रवकास तारीभ 
कामयक्रभको सॊख्मा। 

३.२ ष्ट्रवद्याथॉहरुका राधग छारवनृ्त्त्त 
प्रदान गने। 

 

न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान 
तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

प्राष्ट्रवधधक न्त्शऺा तथा व्मावसाष्ट्रमक 
तारीभ ऩरयषद्,  
नागरयक सभाज 

धनयन्तय छारवनृ्त्त्त प्रदान गरयएका 
ष्ट्रवद्याथॉको सॊख्मा। 

३.३ ष्ट्रवद्याथॉ ष्ट्रवत्तीम सहामता कामयक्रभ 
सञ्चारन गने। 

न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान 
तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

प्राष्ट्रवधधक न्त्शऺा तथा व्मवसाष्ट्रमक 
तारीभ ऩरयषद्,  
नागरयक सभाज 

धनयन्तय ष्ट्रवत्तीम सहामता 
कामयक्रभफाट राबान्त्न्वत 
ष्ट्रवद्याथॉको सॊख्मा। 

४. आधायबतू तहको न्त्शऺण 
धसकाईभा ष्ट्रवद्याथॉको रुन्त्च य 
आवश्मकता अनसुाय  
भातबृाषाको प्रमोग गने 
व्मवस्था गने।  

आधायबतू तहको न्त्शऺण धसकाईभा 
ष्ट्रवद्याथॉको रुन्त्च य आवश्मकताको 
आधायभा भातबृाषाभा सभेत 
ऩाठ्यऩसु्तक तमाय ऩायी न्त्शऺण 
धसकाईको व्मवस्था गने। 

न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान 
तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम,  
प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा 
मोजना भन्रारम,  
नागरयक सभाज 

धनयन्तय भातबृाषाभा उऩरधध 
गयाइएका ऩाठ्यऩसु्तक य 
धसकाई साभग्रीको सॊख्मा 
।  
 

५. उच्च न्त्शऺाभा ऩहुॉच नऩगुेका 
रन्त्ऺत सभूहका राधग उच्च 
न्त्शऺाको अवसय ष्ट्रवस्ताय 
गने। 

दधरत ष्ट्रवद्याथॉ रगामतका उच्च 
न्त्शऺाभा ऩहुॉच नऩगुेका रन्त्ऺत 
सभूहका राधग प्राष्ट्रवधधक तथा 
व्मवसाष्ट्रमक न्त्शऺाभा ऩहुॉचको राधग 
ष्ट्रवशेष कामयक्रभ सञ्चारन गने  । 

न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान 
तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम, प्रदेश आधथयक 
भाधभरा तथा मोजना भन्रारम 

धनयन्तय प्राष्ट्रवधधक तथा 
व्मवसाष्ट्रमक न्त्शऺाभा 
ऩहुॉच ऩगुेका दधरत 
ष्ट्रवद्याथॉको सॊख्मा। 




 

क्र.सॊ
. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

६. न्त्शऺा सम्फन्धी कानूनी तथा 
नीधतगत व्मवस्थाको 
कामायन्वमन सधुनन्त्श्चत गने। 

अधनवामय तथा धनशलु्क न्त्शऺा सम्फन्धी 
ऐन, २०७५, न्त्शऺा ऐन, २०७५, 
तथा याष्ट्रिम न्त्शऺा नीधत, २०७६ को 
प्रबावकायी कामायन्वमन गने। 

न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान 
तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम,  
प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा 
मोजना भन्रारम,  
नागरयक सभाज 

धनयन्तय न्त्शऺा सम्फन्धी कानून 
तथा नीधतहरु प्रबावकायी 
कामायन्वमन बई न्त्शऺा 
सम्फन्धी हक सधुनन्त्श्चत 
बएको हनुे। 

 

३.२.२ स्वास््म 

क्र.
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ न्त्जम्भेवाय धनकाम सहमोगी धनकाम सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 
सॊघ प्रदेश स्थानीम 

१ प्रधतकायात्भक, प्रफद्धयनात्भक, 
उऩचायात्भक तथा प्रशाभक 
(Palliative) रगामतका 
आधायबतू देन्त्ख ष्ट्रवन्त्शिीकृत  

गणुस्तयीम स्वास््म सेवाभा 
सवै नागरयकको ऩॉहचु 
सधुनन्त्श्चत गने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१.१ सफै सयकायी स्वास््म सॊस्थाफाट 
आधायबतू स्वास््म सेवा धन्शलु्क 
उऩरधध हनुे व्मवस्था गने।   

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम  

 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम, प्रदेश 
आधथयक भाधभरा तथा 
मोजना भन्रारम 

दईु वषय –  धन्शलु्क आधायबतू स्वास््म सेवा 
प्राि जनसॊख्मा। धन्शलु्क 
आधायबतू स्वास््म सेवा 
उऩरधध गयाउने स्वास््म 
सॊस्थाको सॊख्मा। 

१.२ सफै नागरयकराई आकन्त्स्भक 
स्वास््म सेवाभा सभान ऩहुॉचको 
व्मवस्था गने। 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम  

 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम, प्रदेश 
आधथयक भाधभरा तथा 
मोजना भन्रारम 

धनयन्तय आकन्त्स्भक स्वास््म सेवाभा ऩहुॉच 
ऩगुेका नागरयकको सॊख्मा। 

१.३ प्रत्मेक स्थानीम तहभा ५ देन्त्ख 
१५ शय्माको आधायबतू अस्ऩतार 
स्थाऩना गने। 

 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम 

प्रदेश साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा 
मोजना भन्रारम  

तीन वषय स्थानीम तहभा  आधायबतू 
अस्ऩतार  स्थाऩना बएको हनुे ।  




 

क्र.
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ न्त्जम्भेवाय धनकाम सहमोगी धनकाम सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 
सॊघ प्रदेश स्थानीम 

 

 
१.४ प्रत्मेक स्थानीम तहभा आधायबतू, 

आकन्त्स्भक स्वास््म सेवा, 
आकन्त्स्भक शल्मष्ट्रक्रमा य प्राथधभक 
ट्रभा केमय सष्ट्रहतको स्वास््म सेवा 
बएको प्राथधभक अस्ऩतार स्थाऩना 
गयी कम्तीभा एक न्त्चष्ट्रकत्सक यहने 
व्मवस्था गने। 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम 

प्रदेश साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

 

स्थानीम 
तह 

प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा 
मोजना भन्रारम 

 

ऩाॉच वषय आधायबतू, आकन्त्स्भक शल्मष्ट्रक्रमा 
य प्राथधभक ट्रभा केमय सष्ट्रहतको 
स्वास््म सेवा सधुनन्त्श्चत बएको 
प्राथधभक अस्ऩतार यहेको स्थानीम 
तहको  सॊख्मा। 

१.५ स्वास््म सॊस्थाभा ऩूवायधाय, 
जनशन्त्ि, प्रष्ट्रवधध तथा उऩकयणको 
व्मवस्था गयी गणुस्तयीम य 
ष्ट्रवन्त्शष्ट्रिकृत स्वास््म सेवा प्रदान 
गने । 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम  

 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम,   

प्रदेश  आधथयक भाधभरा 
तथा मोजना भन्रारम, 
स्वास््म सॊस्था 

धनयन्तय ऩूवायधाय, जनशन्त्ि, प्रष्ट्रवधध एवॊ 
उऩकयणको उऩमिु व्मवस्था 
बएका  स्वास््म सॊस्थाको सॊख्मा 
। 

१.६ स्वास््म फीभाको कामयक्रभ 
भरुकुबय ष्ट्रवस्ताय गने। 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम, 
स्वास््म फीभा 
फोडय  
 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह  

अथय भन्रारम,    

प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा 
मोजना भन्रारम, स्वास््म 
सॊस्था,  

नागरयक सभाज, फीभा 
कम्ऩनी 

ऩाॉच वषय –  स्वास््म फीभा कामयक्रभ 
कामायन्वमन बएका न्त्जल्रा तथा 
स्थानीम तहको सॊख्मा। 

–  वीभाभा आवद्ध नागरयकको 
सॊख्मा। 

1.७ अशि, असहाम, फेवारयसे,  
अऩािता बएका,  भनोसाभान्त्जक 
धफयाभीको उऩचाय य ऩनुस्थायऩना 
गने। 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम, 
प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा 
मोजना भन्रारम, स्वास््म 
सॊस्था, नागरयक सभाज 

धनयन्तय उऩचाय ऩाएका य ऩनुस्थायऩना 
बएका अशि, असहाम, फेवारयसे,  
अऩािता बएका य भनोसाभान्त्जक 
धफयाभीको सॊख्मा। 

१.८ ज्मेष्ठ नागरयक रन्त्ऺत स्वास््म स्वास््म तथा साभान्त्जक स्थानीम अथय भन्रारम,  धनयन्तय ज्मेष्ठ नागरयकराई रन्त्ऺत गयी 




 

क्र.
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ न्त्जम्भेवाय धनकाम सहमोगी धनकाम सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 
सॊघ प्रदेश स्थानीम 

कामयक्रभ सञ्चारन गने। जनसॊख्मा 
भन्रार, 
भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागरयक 
भन्रारम 

ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

तह प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा 
मोजना भन्रारम, स्वास््म 
सॊस्था,  

नागरयक सभाज 

सञ्चारन गरयएका स्वास््मसॉग 
सम्फन्त्न्धत कामयक्रभ सञ्चारन 
गयेका स्थानीम तहको सॊख्मा। 

२.  मौन तथा प्रजनन ् स्वास््म 
सम्फन्धी कामयक्रभभा सफैको 
ऩहुॉच सधुनन्त्श्चत गने। 

 

२.१ ष्ट्रवद्यतुीम सञ्चाय एवॊ छाऩा 
भाध्मभफाट मौन तथा प्रजनन ्
स्वास््म फाये कामयक्रभ तथा सूचना 
सम्प्रषेण गने। 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम  

 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

सञ्चाय तथा सूचना प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम, स्वास््म सॊस्था, 
नागरयक सभाज 

धनयन्तय मौधनक तथा प्रजनन ् स्वास््म फाये 
सम्प्रषे्ट्रषत सूचना सम्फन्धी 
कामयक्रभको सॊख्मा । 

2.२ सभदुाम तथा ष्ट्रवद्यारमभा ष्ट्रकशोय 
ष्ट्रकशोयीभैरी मौन तथा प्रजनन ्
स्वास््म सम्फन्धी सचेतना कामयक्रभ 
सञ्चारन गने। 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम  

 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम, स्वास््म सॊस्था, 
नागरयक सभाज 

धनयन्तय मौन तथा प्रजनन ् स्वास््म 
सम्फन्धी सचेतना कामयक्रभको 
सॊख्मा । 

2.३ ऩरयवाय धनमोजनका साधनहरू सवय 
सरुब रुऩभा उऩरधध गयाउने। 

  स्थानीम 
तह   

स्वास््म तथा जनसॊख्मा 
भन्रारम,  
प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम,  स्वास््म सॊस्था 

धनयन्तय ऩरयवाय धनमोजनका आधधुनक 
साधनहरुको प्रमोगकताय दय 
(प्रधतशत)। 

३. सयुन्त्ऺत भाततृ्व तथा प्रसधुत 
सेवाभा सधुाय गने। 

३.१ सयुन्त्ऺत गबयऩतन सेवा सम्फन्धी 
कानूनी व्मवस्थाको फायेभा भष्ट्रहरा 
तथा स्वास््मकभॉ रन्त्ऺत सचेतना 
अधबवषृ्ट्रद्ध कामयक्रभ सञ्चारन गने।  

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

स्वास््म सॊस्था,  सयुन्त्ऺत 
गबयऩतन सेवा उऩरधध 
गयाउने सॊस्था, नागरयक 
सभाज 

धनयन्तय भष्ट्रहरा तथा स्वास््मकभॉ रन्त्ऺत 
सचेतना अधबवषृ्ट्रद्ध कामयक्रभको 
सॊख्मा।  




 

क्र.
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ न्त्जम्भेवाय धनकाम सहमोगी धनकाम सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 
सॊघ प्रदेश स्थानीम 

३.२ सयुन्त्ऺत गबयऩतन य सयुन्त्ऺत प्रसधुत 
सेवाभा ऩहुॉच ऩरु् माउने।  

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

स्वास््म सॊस्था,  सयुन्त्ऺत 
गबयऩतन सेवा उऩरधध 
गयाउने सॊस्था, नागरयक 
सभाज 

धनयन्तय सयुन्त्ऺत गबयऩतन य सयुन्त्ऺत प्रसधुत 
सेवा धरएका भष्ट्रहराको सॊख्मा। 

 

3.३ आङ खस्ने योगको धन्शलु्क 
शल्मष्ट्रक्रमा य उऩचाय गने ।  

 

स्वास््म तथा  
जनसॊख्मा 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

स्वास््म सॊस्था धनयन्तय आङ खस्ने योगको धन्शलु्क  
शल्मष्ट्रक्रमा य उऩचाय प्राि गयेका 
भष्ट्रहराहरुको सॊख्मा।  

३.४ सबायइकर क्मान्सय उऩचाय 
धन्शलु्क उऩरधध गयाउने। 

स्वास््म तथा  
जनसॊख्मा 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

 स्वास््म सॊस्था, स्थानीम तह धनयन्तय सबायइकर क्मान्सयको धन्शलु्क 
उऩचाय ऩाएका भष्ट्रहराहरुको 
सॊख्मा।  

  ३.५ सयुन्त्ऺत भाततृ्वका राधग सहधुरमत 
प्रदान गने। 

स्वास््म तथा  
जनसॊख्मा 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

 स्वास््म सॊस्था, स्थानीम तह धनयन्तय सयुन्त्ऺत भाततृ्व कामयक्रभफाट 
सहधुरमत प्राि भष्ट्रहराहरुको 
सॊख्मा।  

४. सफै प्रकायका खोऩ 
कामयक्रभहरू अधबमानको 
रूऩभा सञ्चारन गने। 

गबयवती भष्ट्रहरा, नवजात न्त्शश,ु 
फारफाधरका रगामतका व्मन्त्िहरुराई 
खोऩ प्रदान गने। 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम  

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

स्वास््म सॊस्था,  

नागरयक सभाज 
धनयन्तय  खोऩको प्रकाय य खोऩ प्राि गने 

व्मन्त्िहरुको सॊख्मा। 

५. 
 

  

नवजात न्त्शश ु तथा  फार 
स्वास््म सेवाभा सधुाय 
ल्माउने। 

५.१ नवजात न्त्शशकुो स्वास््म सयुऺा 
कामयक्रभ सञ्चारन गने।  

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम  

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

स्वास््म सॊस्था धनयन्तय नवजात न्त्शशकुो स्वास््म सयुऺा 
सम्फन्धी सञ्चाधरत कामयक्रभको 
सॊख्मा। 

५.२ एकीकृत फारयोग व्मवस्थाऩन 
कामयक्रभ सञ्चारन गने।  

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम  

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

स्वास््म सॊस्था धनयन्तय एकीकृत फारयोग व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी सञ्चाधरत कामयक्रभको 
सॊख्मा। 

५.३ फहुऺ ेरीम ऩोषण मोजना फभोन्त्जभ स्वास््म तथा साभान्त्जक स्थानीम स्वास््म सॊस्था, नागरयक धनयन्तय फहुऺ ेरीम ऩोषण कामयक्रभ 




 

क्र.
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ न्त्जम्भेवाय धनकाम सहमोगी धनकाम सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 
सॊघ प्रदेश स्थानीम 

सफै तहका स्वास््म सॊस्थाफाट 
फहुऺ ेरीम ऩोषण कामयक्रभ सञ्चारन  
गने । 

जनसॊख्मा 
भन्रारम  

ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

तह सभाज सञ्चारन बएका स्वास््म सॊस्थाको 
सॊख्मा।  

६. सरुवा योग तथा अन्म 
भहाभायीको योकथाभ, 
धनमन्रण तथा उऩचाय 
गने। 

सरुवा योग तथा भहाभायी योगहरुको 
योकथाभ, धनमन्रण एवॊ उऩचाय सम्फन्धी 
ष्ट्रवशेष कामयक्रभ सञ्चारन गने। 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम  
 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम,   प्रदेश 
आधथयक भाधभरा तथा 
मोजना भन्रारम, स्वास््म 
सॊस्था, नागरयक सभाज 

धनयन्तय भरेरयमा, काराज्वय, जाऩानी 
इन्सेफ्राईष्ट्रटस, ऺमयोग, कुष्ठयोग, 

हात्तीऩाइरे, डेँग,ु हेऩाटाइष्ट्रटस, 
कोयोना, एच.आई.बी. एड्स एवॊ 
येधफजको योकथाभ, धनमन्रण एवॊ 
उऩचाय सम्फन्धी सञ्चाधरत ष्ट्रवशेष 
कामयक्रभको सॊख्मा। 

७. नसने खारका योगको 
धनमन्रण गने । 

७.१ नसने खारका योग सम्फन्धी 
अत्मावश्मक प्माकेज (ऩेन) 
कामयक्रभ सञ्चारन गने । 

 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम  

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम,  प्रदेश 
आधथयक भाधभरा तथा 
मोजना भन्रारम, स्वास््म 
सॊस्था 

धनयन्तय सम्ऩन्न ऩेन कामयक्रभहरुको 
सॊख्मा। 

७.२ भानधसक स्वास््म सेवाको 
ऩहुॉचराई सफै तहभा ष्ट्रवस्ताय गनय 
यणनीधत तथा कामयक्रभ फनाई 
कामायन्वमन गने . 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम  

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम, 
प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा 
मोजना भन्रारम, स्वास््म 
सॊस्था 

धनयन्तय - भानधसक स्वास््म यणनीधत तमाय 
बई रागू बएको, 

- भानधसक स्वास््म सेवा प्रदान 
गने स्वास््म सॊस्था य त्मस्तो 
सेवाफाट राबान्त्न्वतहरुको 
सॊख्मा। 

७.३ कडा खारका योगहरुको 
उऩचायभा सहमोग ऩमुायउन "धफऩन्न 
नागरयक उऩचाय कामयक्रभ" 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम  

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम,  

प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा 
मोजना भन्रारम, स्वास््म 

धनयन्तय ष्ट्रवऩन्न नागरयक उऩचाय 
कामयक्रभफाट राबान्त्न्वत 
ष्ट्रवयाभीहरुको सॊख्मा। 




 

क्र.
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ न्त्जम्भेवाय धनकाम सहमोगी धनकाम सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 
सॊघ प्रदेश स्थानीम 

सञ्चारन गने। सॊस्था 
८. आॉखा, नाक, कान, घाॉटी 

तथा भखुको स्वास््म 
सेवाराई  क्रभश् धतनै 
तहभा ष्ट्रवकास य ष्ट्रवस्ताय 
गने। 

 आॉखा, नाक, कान, घाॉटी तथा भखुको 
स्वास््म हेयचाह सम्फन्धी प्रवद्धयनात्भक 
एवॊ उऩचायात्भक कामयक्रभ सञ्चारन 
गने। 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम  

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम,  

प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा 
मोजना भन्रारम, स्वास््म 
सॊस्था 

धनयन्तय प्रवद्धयनात्भक एवॊ उऩचायात्भक 
कामयक्रभको सॊख्मा। 

९. रैष्ट्रिक ष्ट्रहॊसा ऩीधडतको 
राधग उऩचाय सषु्ट्रवधा 
ष्ट्रवस्ताय गने।  

प्रत्मेक न्त्जल्राभा रैष्ट्रिक ष्ट्रहॊसा 
ऩीधडतका राधग अस्ऩतारभा आधारयत 
एकद्वाय सॊकट व्मवस्थाऩन केन्ि 
स्थाऩना गने। 

- साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

गहृ भन्रारम, भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका तथा ज्मेष्ठ 
नागरयक भन्रारम, स्वास््म 
तथा जनसॊख्मा भन्रारम,  

नागरयक सभाज 

तीन वषय - एकिाय सॊकट व्मवस्थाऩन केन्ि 
स्थाऩना बएको न्त्जल्राको 
सॊख्मा। 

- एकद्वाय सॊकट व्मवस्थाऩन केन्ि 
स्थाऩना बएको अस्ऩतारको 
सॊख्मा 

 

३.२.३ खाद्य अधधकाय 

 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

१. स्वच्छ तथा 
गणुस्तयीम खाद्यन्नभा 
नागरयकको ऩहुॉच 
अधबवषृ्ट्रद्ध गने।  

१.१ खाद्य अधधकाय तथा खाद्य सम्प्रबतूा 
सम्फन्धी ऐन, २०७५ को 
प्रबावकायी कामायन्वमन गने।  

कृष्ट्रष तथा 
ऩशऩुन्छी ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

- - कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, उद्योग, वान्त्णज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम,  

प्रदेश बधूभ व्मवस्था, कृष्ट्रष तथा 
सहकायी भन्रारम,  

स्थानीम तह,  

धनयन्तय कानून कामायन्वमन बएको 
हनु।े 




 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

नागरयक सभाज 
१.२ याष्ट्रिम खाद्य मोजना तमाय ऩायी 

कामायन्वमन गने। 
कृष्ट्रष तथा 
ऩशऩुन्छी ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

- - प्रदेश बधूभ व्मवस्था, कृष्ट्रष तथा 
सहकायी भन्रारम,  

स्थानीम तह,  

नागरयक सभाज 

एक वषय याष्ट्रिम खाद्य मोजना तमाय 
बई कामायन्वमनभा आएको 
हनुे। 

१.३ ऩोषणमिु खाद्यान्नको भाऩदण्ड 
तोक्ने। 

कृष्ट्रष तथा 
ऩशऩुन्छी ष्ट्रवकास 
भन्रारम,  

- - कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, उद्योग, वान्त्णज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम 

एक वषय ऩोषणमिु खाद्यान्नको 
भाऩदण्ड 

१.४ खाद्य ऩदाथय य ष्ट्रऩउने ऩानीको 
गणुस्तय ऩयीऺण गनय प्रत्मेक 
न्त्जल्राभा प्रमोगशाराको स्थाऩना गने 
। 

कृष्ट्रष तथा 
ऩशऩुन्छी ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

बधूभ व्मवस्था, 
कृष्ट्रष तथा 
सहकायी 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

उद्योग, वान्त्णज्म तथा आऩूधतय 
भन्रारम, कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा भन्रारम, 
खानऩेानी भन्रारम  

 
धनयन्तय 

खाद्य ऩदाथय य ष्ट्रऩउने ऩानीको 
गणुस्तय ऩयीऺण गने 
प्रमोगशाराको स्थाऩना बएका 
न्त्जल्राको सॊख्मा 

२. ष्ट्रहभारी तथा 
अधतदगुयभ ऩहाडी 
न्त्जल्राका जनताराई 
सऩुथ भूल्मभा 
गणुस्तयीम खाद्यान्न  
उऩरधध गयाउने । 

२.१ खाद्यान्नको अबाव हनुे ष्ट्रहभारी य 
अधतदगुयभ ऩहाडी न्त्जल्राभा सयर, 
सवयसरुब य सऩुथ भूल्मभा गणुस्तयीम 
खाद्यान्न धनमधभत रुऩभा उऩरधध 
गयाउन े। 

उद्योग, वान्त्णज्म 
तथा आऩूधतय 
भन्रारम 

 

बधूभ व्मवस्था 
कृष्ट्रष तथा 
सहकायी 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

गहृ भन्रारम, 
खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी 
धरधभटेड 

धनयन्तय 
  

खाद्यान्न अबाव ऺेरका 
जनताराई सयर य सवयसरुब 
रुऩभा खाद्यान्न उऩरधधताको 
अवस्था। 

२.२ फजायभा अप्रत्माधसत रूऩभा हनु 
सक्न े खाद्यान्न अबाव वा भूल्म 
वषृ्ट्रद्धराई योक्न खाद्यान्नको सन्त्ञ्चधत, 
बण्डायण, धफक्री ष्ट्रवतयण व्मवन्त्स्थत 
गने। 

उद्योग, वान्त्णज्म 
तथा आऩूधतय 
भन्रारम  

उद्योग, ऩमयटन, 
वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

गहृ भन्रारम, खाद्य व्मवस्था तथा 
व्माऩाय कम्ऩनी धरधभटेड 

धनयन्तय 
  

खाद्यान्न सन्त्ञ्चधत य बण्डायण य 
ष्ट्रवक्री ष्ट्रवतयणको अवस्था। 

२.३ ष्ट्रवऩद्  ग्रस्त ऺेर घोषणा बएको ऺेरभा गहृ भन्रारम, उद्योग, ऩमयटन, स्थानीम खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी धनयन्तय खाद्यान्न उऩरधधताको न्त्स्थधत 




 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

खाद्यान्नको उऩरधधता  सधुनन्त्श्चत 
गने। 

उद्योग, वान्त्णज्म 
तथा आऩूधतय 
भन्रारम 

वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम  

तह धरधभटेड 

 
  य राबान्त्न्वतको सॊख्मा। 

३. 
 

गणुस्तयीम उऩबोग्म  
वस्त ुउन्त्चत भूल्मभा 
सवयसरुब रुऩभा 
उऩरधध बएको 
सधुनन्त्श्चत गयी 
उऩबोिाको 
हकष्ट्रहतको सॊयऺण 
गने।  

    

    
  
 
  
    

 

३.१ उऩबोिा हकष्ट्रहत सम्फन्धी 
सचेतनाभूरक कामयक्रभ सञ्चारन 
गने। 

उद्योग, वान्त्णज्म 
तथा आऩूधतय 
भन्रारम 

उद्योग, ऩमयटन, 
वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

गहृ भन्रारम, नागरयक सभाज, 
सहकायी सॊघ सॊस्था, उद्योग, 
वान्त्णज्म ऺेरसॉग सम्फन्त्न्धत सॊघ 
सॊस्था 

धनयन्तय 
  

 

उऩबोिा हकष्ट्रहत सम्फन्धी 
सचेतनाभूरक कामयक्रभको 
सॊख्मा। 

३.२ उऩबोग्म फस्तभुा हनुे धभसावट योकी 
गणुस्तयीम वस्तकुो उऩरधधता 
सधुनन्त्श्चत गने। 

उद्योग, वान्त्णज्म 
तथा आऩूधतय 
भन्रारम  

उद्योग, ऩमयटन, 
वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

कृष्ट्रष तथा ऩशऩुन्छी ष्ट्रवकास 
भन्रारम, गहृ भन्रारम, केन्िीम, 
प्रदेश य स्थानीम फजाय अनगुभन 
सधभधत 

धनयन्तय खाद्य ऩदाथयभा हनुे धभसावट 
योकी गणुस्तयीम वस्तकुो 
उऩरधधता  सधुनन्त्श्चत गनय 
गरयएको कामयक्रभको सॊख्मा 
। 

३.३ काटेधरङ वा धभरेभतोभा हनुे भूल्म 
धनधाययणराई अन्त्म गने। 

उद्योग, वान्त्णज्म 
तथा आऩूधतय 
भन्रारम 

उद्योग, ऩमयटन, 
वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम 

 कृष्ट्रष तथा ऩशऩुन्छी ष्ट्रवकास 
भन्रारम, गहृ भन्रारम, केन्िीम, 
प्रदेश य स्थानीम फजाय अनगुभन 
सधभधत 

धनयन्तय काटेधरङ वा धभरेभतोभा हनुे 
भूल्म धनधाययण अन्त्म बएको 
हनुे। 

३.३ भानव शयीयभा हाधन ऩयु ् माउने अखाद्य 
वस्त,ु ष्ट्रवषादी, सडेगरेका, म्माद 
सष्ट्रकएका वस्त,ु खाद्य ऩदाथयभा हनुे 
अखाद्य फस्तकुो धभसावट य वातावयण 
प्रदषुण गने फस्तकुो धफक्री ष्ट्रवतयणभा 
योक रगाई गणुस्तयीम फस्तकुो 
सधुनन्त्श्चतता गनय धनमभन य अनगुभन 

उद्योग, वान्त्णज्म 
तथा आऩूधतय 
भन्रारम  

उद्योग, ऩमयटन, 
वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

कृष्ट्रष तथा ऩशऩुन्छी ष्ट्रवकास 
भन्रारम, गहृ भन्रारम, केन्िीम, 
प्रदेश य स्थानीम फजाय अनगुभन 
सधभधत 

धनयन्तय केन्िीम, प्रदेश य स्थानीम 
फजाय अनगुभन सधभधतफाट 
गरयएको फजाय अनगुभन 
सॊख्मा। 




 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

कामय गने। 

३.४ उऩबोग्म वस्त ुवा सेवाको उऩरधधता 
य भूल्मको सम्फन्धभा धनमधभत रुऩभा 
फजाय अनगुभन गने। 

 

उद्योग, वान्त्णज्म 
तथा आऩूधतय 
भन्रारम 

 

उद्योग, ऩमयटन, 
वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

कृष्ट्रष तथा ऩशऩुन्छी ष्ट्रवकास 
भन्रारम, गहृ भन्रारम,  

केन्िीम, प्रदेश य स्थानीम फजाय 
अनगुभन सधभधत, नागरयक सभाज 

धनयन्तय 
  

 

उऩबोग्मफस्त ु वा सेवाको 
उऩरधधता, गणुस्तय य 
भूल्मको सम्फन्धभा बएको 
अनगुभनको सॊख्मा। 

 

३.२.४ आवास 

क्र.
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

 

कामयसम्ऩादन सूचक सॊघ प्रदेश स्थानीम 

१. व्मवन्त्स्थत शहय य 
सयुन्त्ऺत आवासको 
ष्ट्रवकास गने। 

१.१ आवासको अधधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७५ 
राई प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन गने।  

सहयी 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

- - बौधतक ऩूवायधाय तथा मातामात 
भन्रारम, बधूभ व्मवस्था, सहकायी 
तथा गरयफी धनवायण भन्रारम, 
याष्ट्रिम मोजना आमोग,  

प्रदेश   बौधतक ऩूवायधाय ष्ट्रवकास 
भन्रारम, धनभायण व्मवसामीसॉग 
सम्फद्ध सॊघ सॊस्था  

धनयन्तय आवासको अधधकाय 
सम्फन्धी ऐन, 
२०७५ प्रबावकायी 
रुऩभा कामायनन्वमन 
बएको हनुे। 

१.२ याष्ट्रिम आवास नीधत, २०६८, याष्ट्रिम सहयी 
नीधत, २०६४ य याष्ट्रिम सहयी ष्ट्रवकास 
यणनीधत, २०७३ भा ऩरयभाजयन य सधुाय गयी 
कामायन्वमन गने। 

सहयी 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

- - बौधतक ऩूवायधाय तथा मातामात 
भन्रारम, बधूभ व्मवस्था, सहकायी 
तथा गरयफी धनवायण भन्रारम, 
याष्ट्रिम मोजना आमोग,  

प्रदेश बौधतक ऩूवायधाय ष्ट्रवकास 
भन्रारम, धनभायण व्मवसामीसॉग 

दईु वषय ऩरयभान्त्जयत नीधत तथा 
यणनीधत 
कामायन्वमनभा 
आएको हनुे। 




 

क्र.
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

 

कामयसम्ऩादन सूचक सॊघ प्रदेश स्थानीम 

सम्फद्ध सॊघ सॊस्था  
२. जनताराई सयुन्त्ऺत 

आवास उऩरधध 
गयाउने। 

२.१ पुसको छाना बएका बौगोधरक रुऩभा ष्ट्रवकट,  

अऩामक, ष्ट्रवऩद्को उच्च जोन्त्खभमिु स्थानभा 
यहेका अधतष्ट्रवऩन्न, रोऩोन्भखु, सीभान्तकृत 
वगयका नागरयकराई जस्ता ऩाताको छाना भधुन 
ल्माउने गयी सयुन्त्ऺत नागरयक आवास कामयक्रभ 
कामायन्वमन गने। 

सहयी 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

बौधतक ऩूवायधाय 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम   

स्थानीम 
तह  

बौधतक ऩूवायधाय तथा मातामात 
भन्रारम 

धनयन्तय सयुन्त्ऺत नागरयक 
आवास कामयक्रभफाट 
राबान्त्न्वत ऩरयवायको 
सॊख्मा। 

२.२ ष्ट्रवकट,  अऩामक, ष्ट्रवऩद्को उच्च जोन्त्खभभा 
ऩयेका अधतष्ट्रवऩन्न, रोऩोन्भखु, सीभान्तकृत 
वगयका नागरयकका ऩरयवाय राधग एकीकृत 
वस्ती ष्ट्रवकासको अवधायणा अनरुुऩ आवासको 
व्मवस्था गयी सषु्ट्रवधामिु स्थानभा 
स्थानान्तयण गने । 

सहयी 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

बौधतक ऩूवायधाय 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम   

स्थानीम 
तह  

बौधतक ऩूवायधाय तथा मातामात 
भन्रारम, गहृ भन्रारम, याष्ट्रिम 
ऩनुधनयभायण प्राधधकयण 

धनयन्तय ष्ट्रवकास गरयएका 
एकीकृत फस्ती य 
ऩरयवायको सॊख्मा। 

३. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम 
तहको सभन्वमभा 
आवासष्ट्रवहीन 
ऩरयवायराई आवासको 
सषु्ट्रवधा उऩरधध 
गयाउने। 

३.१ जनता आवास कामयक्रभ सञ्चारन गयी 
आवासको प्रफन्ध सधुनन्त्श्चत गने। 

 

सहयी 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

बौधतक ऩूवायधाय 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

बधूभ व्मवस्था, सहकायी तथा 
गरयफी धनवायण भन्रारम 

ऩाॉच वषय आवास उऩरधध 
गयाइएका नागरयक 
वा ऩरयवायको 
सॊख्मा। 

३.२ आवासको प्रफन्ध गनय असभथय ऩरयवायराई 
आवास उऩरधध गयाउने। 

सहयी 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

बौधतक ऩूवायधाय 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

बधूभ व्मवस्था, सहकायी तथा 
गरयफी धनवायण भन्रारम 

ऩाॉच वषय आवास उऩरधध 
गयाइएका नागरयक 
वा ऩरयवायको 
सॊख्मा। 

३.३ आवासष्ट्रवहीन नागरयक तथा ऩरयवायराई 
आवास सषु्ट्रवधा उऩरधध गयाउन सहधुरमतऩूणय 

सहयी 
ष्ट्रवकास 

बौधतक ऩूवायधाय 
ष्ट्रवकास 

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम, प्रदेश आधथयक 
भाधभरा तथा मोजना भन्रारम, 

ऩाॉच वषय सहधुरमतऩूणय ष्ट्रवत्तीम 
सषु्ट्रवधा प्राि गयेका 




 

क्र.
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
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कामयसम्ऩादन सूचक सॊघ प्रदेश स्थानीम 

ष्ट्रवत्तीम सषु्ट्रवधा उऩरधध गयाउने। भन्रारम भन्रारम  बधूभ व्मवस्था, सहकायी तथा 
गरयफी धनवायण भन्रारम 

आवासष्ट्रवहीन 
नागरयक तथा 
ऩरयवायको सॊख्मा। 

  ३.४ जोन्त्खभमिु फस्ती स्थानान्तयण गने। सहयी 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

बौधतक ऩूवायधाय 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम, प्रदेश आधथयक 
भाधभरा तथा मोजना भन्रारम, 
बधूभ व्मवस्था, सहकायी तथा 
गरयफी धनवायण भन्रारम 

धनयन्तय जोन्त्खभमिु फन्त्स्त 
स्थानान्तयण बएको 
सॊख्मा। 

 

३.२.५ श्रभ, योजगाय तथा साभान्त्जक सयुऺा 
क्र.
सॊ 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ न्त्जम्भेवाय धनकाम सहमोगी धनकाम 
 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 
सॊघ प्रदेश स्थानीम 

१. आधथयक रुऩरे सष्ट्रक्रम 
जनशन्त्िको सीऩ य 
उद्यभशीरता अधबवषृ्ट्रद्ध 
गयी योजगायी य आम 
आजयनको सधुनन्त्श्चतता 
गनय योजगायीका नमाॉ 
ऺेर तथा अवसयको 
ऩष्ट्रहचान य ष्ट्रवस्ताय 
गने। 

१.१ प्रधानभन्री योजगाय कामयक्रभराई 
आन्तरयक योजगायी अधबवषृ्ट्रद्धको याष्ट्रिम 
कामयक्रभको रुऩभा सञ्चारन गने। 

श्रभ, योजगाय 
तथा साभान्त्जक 
सयुऺा 
भन्रारम 

- स्थानीम 
तह 

उद्योग, वान्त्णज्म तथा आऩूधतय 
भन्रारम,  

प्रदेश उद्योग, ऩमयटन, वन तथा 
वातावयण भन्रारम  

धनयन्तय प्रधानभन्री योजगाय 
कामयक्रभ अन्तगयत 
योजगायी ऩाएका 
नागरयकको सॊख्मा। 

१.२ स्वदेशभा योजगाय व्मवस्थाऩन तथा 
प्रवद्धयनको ऺेरभा अन्तय सयकायी 
(सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह), धनजी 
तथा सहकायी ऺेर फीच सभन्वमात्भक 
रुऩभा सहकामय य साझेदायी अधबवषृ्ट्रद्ध 

गने कामयक्रभ सञ्चारन गने।  

श्रभ, योजगाय 
तथा साभान्त्जक 
सयुऺा 
भन्रारम 

उद्योग, ऩमयटन, 
वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

बधूभ व्मवस्था, सहकायी तथा 
गरयफी धनवायण भन्रारम,  

सहकायी सॊघ सॊस्था, उद्योग 
वान्त्णज्म ऺेरसॉग सम्फन्त्न्धत सॊघ 
सॊस्था 

धनयन्तय सयकायी, धनजी तथा 
सहकायी ऺेर फीचको 
सभन्वम, सहकामय य 
साझेदायी कामयक्रभको 
सॊख्मा। 

१.३ स्वयोजगाय य उद्यभन्त्शरता प्रवद्धयन 
गनय शैन्त्ऺक प्रभाणऩर धधतो याखी  

अथय भन्रारम, 
उद्योग, वान्त्णज्म 

उद्योग, ऩमयटन, 
वन तथा 

- प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा मोजना 
भन्रारम, फैंक तथा ष्ट्रवत्तीम सॊस्था, 

धनयन्तय शैन्त्ऺक प्रभाणऩर धधतो 
याखी कजाय धरने 




 

क्र.
सॊ 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ न्त्जम्भेवाय धनकाम सहमोगी धनकाम 
 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 
सॊघ प्रदेश स्थानीम 

सहधुरमतऩूणय व्माजदयभा ऋण 
प्रवाहको व्मवस्था ष्ट्रवस्ताय गने। 

तथा आऩूधतय 
भन्रारम, 
कृष्ट्रष तथा 
ऩशऩुन्छी 
भन्रारम, 
श्रभ, योजगाय 
तथा साभान्त्जक 
सयुऺा 
भन्रारम  

वातावयण 
भन्रारम, बधूभ 
व्मवस्था, कृष्ट्रष 
तथा सहकायी 
भन्रारम, 
साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

उद्योग वान्त्णज्म ऺेरसॉग सम्फन्त्न्धत 
सॊघ सॊस्था 

नागरयकको सॊख्मा। 

२. 
 

सीऩ ष्ट्रवकास 
तारीभभापय त मवुा 
जनशन्त्िको ऺभता 
ष्ट्रवकास गयी 
स्वाफरम्फी फनाउने। 

२.१ “सफैराई सीऩ सफैराई योजगायी” 
कामयक्रभ सञ्चारन गने। 

उद्योग, वान्त्णज्म 
तथा आऩूधतय 
भन्रारम, 
श्रभ, योजगाय 
तथा साभान्त्जक 
सयुऺा 
भन्रारम  

उद्योग, ऩमयटन, 
वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

प्राष्ट्रवधधक न्त्शऺा तथा व्मावसाष्ट्रमक 
तारीभ ऩरयषद्,  सीऩ ष्ट्रवकास 
तारीभ प्रधतष्ठानहरु 

धनयन्तय कामयक्रभफाट 
राबान्त्न्वत नागरयकको 
सॊख्मा। 

२.२ स्थानीम तहभा प्राष्ट्रवधधक न्त्शऺा, सीऩ 
ष्ट्रवकास तारीभ एवॊ ऺभता 
अधबवषृ्ट्रद्धको राधग प्रन्त्शऺण कामयक्रभ 
सञ्चारन गयी स्वयोजगायी प्रवद्धयन 
गने। 

 

उद्योग, वान्त्णज्म 
तथा आऩूधतय 
भन्रारम, 
न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान 
तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम  

उद्योग, ऩमयटन, 
फन तथा 
वातावयण 
भन्रारम, 
साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

प्राष्ट्रवधधक न्त्शऺा तथा व्मावसाष्ट्रमक  
तारीभ ऩरयषद्, सीऩ ष्ट्रवकास तारीभ 
प्रधतष्ठानहरु 

धनयन्तय स्थानीम तहभा  
तारीभ य प्रन्त्शऺण 
धरएका मवुाको 
सॊख्मा।  

 

३ उद्योग,  व्मवसाम य ३.१ उद्योग, व्मवसाम य प्रधतष्ठानराई श्रभ,योजगाय उद्योग, ऩमयटन, स्थानीम कानून, न्माम तथा सॊसदीम धनयन्तय व्मवसाम य भानव 




 

क्र.
सॊ 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ न्त्जम्भेवाय धनकाम सहमोगी धनकाम 
 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 
सॊघ प्रदेश स्थानीम 

प्रधतष्ठानरे आफ्नो 
उद्योग, व्मवसाम य 
प्रधतष्ठान सञ्चारन गदाय 
सॊमिु याि सॊघीम 
व्मवसाम य भानव 
अधधकाय सम्फन्धी 
भागयदशयक धसद्धान्त, 
भूल्म य भान्मता 
अवरम्फन गनय 
उत्प्ररेयत गने। 

आफ्नो काभ कायवाहीभा भानव 
अधधकाय सम्फन्धी सॊमिु याि सॊघीम 
व्मवसाम य भानव अधधकाय 
(Business and Human Rights) 
सम्फन्धी भागयदशयक धसद्धान्त, भूल्म य 
भान्मता अवरम्फन गनय प्रोत्साष्ट्रहत गने 
कामयक्रभ सञ्चारन गने। 

तथा साभान्त्जक 
सयुऺा 
भन्रारम, 
उद्योग, 
वान्त्णज्म तथा 
आऩूधतय 
भन्रारम 

वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम, कानून, 
न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम 

तह भाधभरा भन्रारम, उद्योग वान्त्णज्म 
ऺेरसॉग सम्फन्त्न्धत सॊघ सॊस्था, टे्रड 
मधुनमन, नागरयक सभाज 

अधधकाय सम्फन्धी 
भागयदशयक धसद्धान्त, 
भूल्म य भान्मता 
अवरम्फन गनय 
प्रोत्साष्ट्रहत गने 
कामयक्रभको सॊख्मा। 

३.२ उद्योग, व्मवसाम य प्रधतष्ठानभा 
व्मवसाम य भानव अधधकाय सम्फन्धी 
सॊमिु याि सॊघीम भागयदशयक 
धसद्धान्तराई दृष्ट्रिगत गयी छुटै्ट याष्ट्रिम 
कामयमोजना फनाई रागू गने। 

श्रभ,योजगाय 
तथा साभान्त्जक 
सयुऺा 
भन्रारम 

- - उद्योग, वान्त्णज्म तथा आऩूधतय 
भन्रारम, कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा भन्रारम, उद्योग 
वान्त्णज्म ऺेरसॉग सम्फन्त्न्धत सॊघ 
सॊस्था, टे्रड मधुनमन, नागरयक 
सभाज 

 व्मवसाम य भानव 
अधधकाय सम्फन्धी छुटै्ट 
याष्ट्रिम कामयमोजना 
रागू बएको।  

४. श्रभ य श्रधभकको 
सम्भान गने 
सॉस्कृधतराई सॊस्थागत 
गदै  श्रभ तथा कामय 
वातावयण सधुाय गने।  

४.१ श्रभप्रधतको सकायात्भक धायणा 
ष्ट्रवकास गनय ʻश्रभको सम्भान याष्ट्रिम 
अधबमान” सञ्चारन गने।  

श्रभ,योजगाय 
तथा साभान्त्जक 
सयुऺा 
भन्रारम 

उद्योग, वन, 
ऩमयटन तथा 
वातावयण 
भन्रारम, 
साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

उद्योग, वान्त्णज्म तथा आऩूधतय 
भन्रारम,  

टे्रड मधुनमन, उद्योग वान्त्णज्म 
ऺेरसॉग सम्फन्त्न्धत सॊघ सॊस्था,  

नागरयक सभाज 

धनयन्तय याष्ट्रिम अधबमान 
अन्तगयतका 
ष्ट्रक्रमाकराऩको 
सॊख्मा।  

 

४.२ फरऩूवयक य फाध्मकायी श्रभको 
अन्त्मका राधग स्थानीम तह सम्भ 
रन्त्ऺत कामयक्रभ सञ्चारन गने। 

श्रभ, योजगाय 
तथा साभान्त्जक 
सयुऺा 
भन्रारम 

उद्योग, वन, 
ऩमयटन तथा 
वातावयण 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

उद्योग, वान्त्णज्म तथा आऩूधतय 
भन्रारम,  

टे्रड मधुनमन, उद्योग वान्त्णज्म 
ऺेरसॉग सम्फन्त्न्धत सॊघ सॊस्था  

धनयन्तय फरऩूवयक य फाध्मकायी 
श्रभको अन्त्मका राधग 
सञ्चारन बएका 
कामयक्रभको सॊख्मा। 




 

क्र.
सॊ 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ न्त्जम्भेवाय धनकाम सहमोगी धनकाम 
 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 
सॊघ प्रदेश स्थानीम 

५. वैदेन्त्शक योजगायीराई 
सयुन्त्ऺत, भमायददत, 

व्मवन्त्स्थत एवॊ 
गणुस्तयीम फनाउन।े  

५.१ योजगायीका प्रभखु गन्तव्म 
भरुकुहरूसॉग श्रभ सम्झौता गयी 
कामायन्वमन गने। 

श्रभ, योजगाय 
तथा साभान्त्जक 
सयुऺा 
भन्रारम  

- - गहृ भन्रारम, ऩययाि भन्रारम, 
ष्ट्रवदेश न्त्स्थत नेऩारी कुटनीधतक 
धनमोगहरु 

धनयन्तय प्रभखु गन्तव्म 
भरुकुहरूसॉग बएको 
श्रभ सम्झौताको 
सॊख्मा।  

५.२ वैदेन्त्शक योजगाय कल्माणकायी 
कोषराई थऩ प्रबावकायी फनाउन 
काभदायको वगॉकयण अनसुाय 
मोगदान गने व्मवस्था गने। । 

श्रभ,योजगाय 
तथा साभान्त्जक 
सयुऺा 
भन्रारम 

- - गहृ भन्रारम, कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा भन्रारम, ष्ट्रवदेश 
न्त्स्थत नेऩारी कुटनीधतक धनमोगहरु 

धनयन्तय वैदेन्त्शक योजगाय 
कल्माणकायी कोषफाट 
राबान्त्न्वतको सॊख्मा। 

५.३ गन्तव्म भरुकुभा यहेका नेऩारी 
धनमोग, सेवा प्रदामक सॊघ-सॊस्थाहरु ,  
गैयआवासीम तथा प्रवासी नेऩारी सॊघ 
सॊस्थाहरू य योजगायदाता कम्ऩनीसॉग 
सभन्वम गयी श्रधभकको  हक ष्ट्रहतको 
सॊयऺण य प्रवद्धयन तथा उद्धायको राधग 
कामयक्रभ सञ्चारन  गने। 

श्रभ, योजगाय 
तथा साभान्त्जक 
सयुऺा 
भन्रारम, 
ऩययाि 
भन्रारम 

- - गहृ भन्रारम, ष्ट्रवदेश न्त्स्थत नेऩारी 
कुटनीधतक धनमोगहरु 

धनयन्तय उद्धाय तथा हक 
ष्ट्रहतको सॊयऺण बएको 
श्रधभकको सॊख्मा। 

६. एकीकृत साभान्त्जक 
सयुऺा मोजना य 
मोगदानभा आधारयत 
साभान्त्जक सयुऺा 
कामयक्रभको 
प्रबावकायी कामायन्वमन 
गने। 

६.१ जीवनमाऩन गनय सक्ने आमस्रोत 
नबएका, तोष्ट्रकएको बन्दा न्मून आम 
बएका, श्रभ गनय नसक्न े अशि य 
असहाम, एकर भष्ट्रहरा, अऩािता 
बएका व्मन्त्ि, फारफाधरका, आफ्नो 
हेयचाह आपैँ  गनय नसक्न ेव्मन्त्ि तथा 
रोऩोन्भखु जाधतका नागरयकको 
ऩष्ट्रहचान गयी साभान्त्जक सॊयऺणको 

श्रभ, योजगाय 
तथा साभान्त्जक 
सयुऺा 
भन्रारम  

साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

 

अथय भन्रारम, भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम,  

प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा मोजना 
भन्रारम, साभान्त्जक सयुऺा कोष,  

नागरयक सभाज 

धनयन्तय साभान्त्जक सॊयऺण प्राि 
गयेका व्मन्त्िहरुको 
सॊख्मा 
 
 




 

क्र.
सॊ 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ न्त्जम्भेवाय धनकाम सहमोगी धनकाम 
 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 
सॊघ प्रदेश स्थानीम 

व्मवस्था गने। 
६.२ अनौऩचारयक ऺेरका श्रधभकराई 

साभान्त्जक सयुऺा कामयभा  आवद्ध गनय 
प्रोत्साष्ट्रहत  गने कामयक्रभ सञ्चारन 
गने। 

श्रभ,योजगाय 
तथा साभान्त्जक 
सयुऺा 
भन्रारम  

साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम, उद्योग, 
ऩमयटन, वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

 

अथय भन्रारम, बधूभ व्मवस्था, 
सहकायी तथा गरयफी धनवायण 
भन्रारम, कृष्ट्रष तथा ऩशऩुन्छी 
भन्रारम,  
प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा मोजना 
भन्रारम, प्रदेश बधूभ व्मवस्था, 
कृष्ट्रष तथा सहकायी भन्रारम,  

योजगायदाताहरु, श्रधभकहरु 

धनयन्तय साभान्त्जक सयुऺा 
कामयक्रभभा आवद्ध 
अनौऩचारयक ऺेरका 
श्रधभकको सॊख्मा। 

  ६.३ औऩचारयक य सॊगदठत ऺेरभा 
मोगदानभा आधारयत साभान्त्जक सयुऺा 
कामयक्रभको प्रबावकायी कामायन्वमन 
गने। 

श्रभ,योजगाय 
तथा साभान्त्जक 
सयुऺा 
भन्रारम 

साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम, उद्योग, 
ऩमयटन, वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

 

अथय भन्रारम, बधूभ व्मवस्था, 
सहकायी तथा गरयफी धनवायण 
भन्रारम, कृष्ट्रष तथा ऩशऩुन्छी 
भन्रारम,  
प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा मोजना 
भन्रारम, प्रदेश बधूभ व्मवस्था, 
कृष्ट्रष तथा सहकायी भन्रारम,  

योजगायदाताहरु, श्रधभकहरु 

धनयन्तय साभान्त्जक सयुऺा 
कामयक्रभको  प्रबावकायी 
कामायन्वमन बएको 
हनुे।  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 




 

३.२.६ फार अधधकाय य फार न्माम 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म 

   

  

ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 
१. फारफाधरकासॉग 

सम्फन्त्न्धत नीधतगत 

तथा कानूनी 
व्मवस्थाको  
प्रबावकायी 
कामायन्वमन गने।   

फारफाधरका सम्वन्धी याष्ट्रिम  नीधत, 
२०६९ भा आवश्मकतानसुाय 
सभसाभष्ट्रमक सधुाय गने तथा 
फारफाधरका सम्फन्धी नीधतगत तथा 
कानूनी व्मवस्थाको प्रबावकायी रुऩभा 
कामायन्वमन गने। 

भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागरयक 
भन्रारम 

साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम तह
  

 धनयन्तय –  फारफाधरका सम्फन्धी 
नीधतगत तथा कानूनी 
व्मवस्थाहरु कामायन्वम 
बएको हनुे। 

२. फार सहबाधगता 
अधबवषृ्ट्रद्ध गने।   
  

    

२.१ सभदुाम स्तयभा फार क्रफ य 
फार सभूह जस्ता सॊस्थाको गठन, 
सञ्चारन य ष्ट्रवस्ताय गने।  

- - स्थानीम तह  गहृ भन्रारम, भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका तथा ज्मेष्ठ 
नागरयक भन्रारम, न्त्शऺा, 
ष्ट्रवऻान तथा प्रष्ट्रवधध भन्रारम, 
याष्ट्रिम फार अधधकाय ऩरयषद्,  
प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम, प्रदेश फार अधधकाय 
सधभधत,  
स्थानीम फार  अधधकाय सधभधत 

धनयन्तय देशबय सञ्चारनभा यहेका 
फार क्रफ य आवद्ध 
फारफाधरकाको सॊख्मा। 

२.२ ऩरयवाय, सभदुाम, ष्ट्रवद्यारम वा 
अन्म सावयजधनक धनकाम वा 
सॊस्थाफाट फारफाधरका सम्फन्धी 
ष्ट्रवषमभा गरयने धनणयमभा 
फारफाधरकाको सहबाधगता 
सधुनन्त्श्चत गने। 

भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका 
तथा ज्मेष्ठ  
नागरयक 
भन्रारम 

साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम तह, 
सभदुाम, 
ष्ट्रवद्यारम 
तथा अन्म 
सावयजधनक 
धनकाम वा 

न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम, याष्ट्रिम मोजना 
आमोग, याष्ट्रिम फार अधधकाय 
ऩरयषद्, 
प्रदेश फार अधधकाय सधभधत, 
स्थानीम फार अधधकाय सधभधत 

धनयन्तय फारफाधरकाको सम्फन्धी 
ष्ट्रवषमभा गरयने धनणयमभा 
फारफाधरकाको 
सहबाधगता वषृ्ट्रद्ध बएको।   




 

सॊस्था  
३. फारफाधरका ष्ट्रवरुद्ध 

हनुे सफै ष्ट्रकधसभका 
ष्ट्रहॊसाको अन्त्म गने।
   
   
   

३.१ फारफाधरका ष्ट्रवरुद्ध हनुे ष्ट्रहॊसा, 
मौन दवु्मयवहाय, फरात्काय, 
फेचष्ट्रवखन जस्ता कसूय ष्ट्रवरुद्ध 
सचेतनाभूरक कामयक्रभ सञ्चारन 
गने। 

भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागरयक 
भन्रारम 

साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम तह  गहृ भन्रारम, याष्ट्रिम फार 
अधधकाय ऩरयषद्, नेऩार प्रहयी, 
सम्फन्त्न्धत सॊवैधाधनक आमोग,  
प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा 
कानून भन्रारम, प्रदेश फार 
अधधकाय सधभधत, 
स्थानीम फार अधधकाय सधभधत,  
नागरयक सभाज 

धनयन्तय फारफाधरका ष्ट्रवरुद्ध हनुे 
ष्ट्रहॊसा, मौन दवु्मयवहाय, 
फरात्काय, फेचष्ट्रवखन 
जस्ता अऩयाध ष्ट्रवरुद्ध 
सञ्चारन बएका 
सचेतनाभूरक 
कामयक्रभको सॊख्मा। 

३.२ फारफाधरका उऩय हनुे घय, 
ष्ट्रवद्यारम वा अन्म कुनै स्थान वा 
अवस्थाभा  गरयन ेशायीरयक तथा 
भानधसक वा अन्म मातना वा 
सजाम ष्ट्रवरुद्ध अधबमान सञ्चारन 
गने।   

भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागरयक 
भन्रारम 

साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम तह  न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम, याष्ट्रिम फार अधधकाय 
ऩरयषद्,  
प्रदेश फार अधधकाय सधभधत, 
स्थानीम फार अधधकाय सधभधत,  
नागरयक सभाज  

धनयन्तय अधबमान अन्तगयत 
सॊचाधरत कामयक्रभको 
सॊख्मा।  

३.३ फार ष्ट्रववाह ष्ट्रवरुद्धको यणनीधत, 
२०७२ को प्रबावकायी 
कामायन्वमन गने।  

भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागरयक 
भन्रारम 

साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम तह गहृ भन्रारम, सम्फन्त्न्धत 
सॊवैधाधनक आमोग, याष्ट्रिम फार 
अधधकाय ऩरयषद्,  
प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा 
कानून भन्रारम, प्रदेश फार 
अधधकाय सधभधत,  
नागरयक सभाज  

धनयन्तय फार ष्ट्रववाह ष्ट्रवरुद्ध 
सञ्चाधरत सचेतना 
कामयक्रभको सॊख्मा। 

३.४ फारश्रभ धनवायण सम्फन्धी याष्ट्रिम 
गरुूमोजना (२०७५-२०८५) 

श्रभ,योजगाय तथा 
साभान्त्जक सयुऺा 

उद्योग, वन, 
ऩमयटन तथा 

स्थानीम तह उद्योग, वान्त्णज्म तथा आऩूधतय 
भन्रारम, भष्ट्रहरा, फारफाधरका 
तथा ज्मेष्ठ नागरयक भन्रारम,  

धनयन्तय फारश्रभ धनवायण 
सम्फनध्ी याष्ट्रिम 




 

को प्रबावकायी कामायन्वमन गने।   भन्रारम वातावयण भन्रारम टे्रड मधुनमन, उद्योग वान्त्णज्म 
ऺेरसॉग सम्फन्त्न्धत सॊघ सॊस्था, 
नागरयक सभाज 

गरुूमोजना कामायन्वमन। 

४. फारफाधरकाको 
आऩतकारीन 
उद्धायको व्मवस्था 
गने ।   
   
  

 जोन्त्खभभा ऩयेका फारफाधरकाको 
आऩतकारीन उद्धाय, सॊयऺण तथा 
व्मवस्थाऩन गने। 

भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागरयक 
भन्रारम, 
गहृ भन्रारम, 
नेऩार प्रहयी 

साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम तह याष्ट्रिम फार अधधकाय ऩरयषद, 
फारफाधरका खोजतरास 
सभन्वम केन्ि य फार 
हेल्ऩराइन नॊ. १०९८,   
प्रदेश फार अधधकाय सधभधत,   
स्थानीम फार अधधकाय सधभधत, 
नागरयक सभाज  

धनयन्तय उद्धाय, सॊयऺण तथा 
व्मवस्थाऩन गरयएका 
फारफाधरकाको सॊख्मा। 

५. ष्ट्रवशेष सॊयऺणको 
आवश्मकता बएका 
फारफाधरकाराई सेवा 
य सहमोग उऩरधध 
गयाउने।  

५.१ सवै स्थानीम तहभा ष्ट्रवशेष 
सॊयऺणको आवश्मकता बएका 
फारफाधरकाको वैकन्त्ल्ऩक 
हेयचाहको व्मवस्था गने। 

भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागरयक 
भन्रारम 

साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम तह याष्ट्रिम फार अधधकाय ऩरयषद्,  
प्रदेश फार अधधकाय सधभधत,  
स्थानीम फार अधधकाय सधभधत, 
नागरयक सभाज 

धनयन्तय वैकन्त्ल्ऩक हेयचाहको 
व्मवस्था धभराइएका 
फारफाधरकाको सॊख्मा। 

५.२ ष्ट्रवशेष सॊयऺणको आवश्मकता 
बएका फारफाधरकाराई 
आवश्मकता अनसुाय उद्धाय, 
अस्थामी सॊयऺण, न्त्शऺा स्वास््म 
उऩचाय, ऩयाभशय, ऩारयवारयक 
ऩनुधभयरन, ऩनुस्थायऩना, ऩरयवाय 
सहमोग, साभान्त्जक सयुऺा, 
साभान्त्जकीकयण रगामत सेवा वा 
सॊयऺण गने। 

भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागरयक 
भन्रारम 

साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम तह न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम, स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा भन्रारम, याष्ट्रिम 
फार अधधकाय ऩरयषद्, 
प्रदेश फार अधधकाय सधभधत,  
स्थानीम फार अधधकाय सधभधत, 
नागरयक सभाज 

धनयन्तय ष्ट्रवशेष सॊयऺणभा 
यान्त्खएका फारफाधरकाको 
सॊख्मा। 

 

६. अऩािता बएका अऩािता बएका फारफाधरकाको राधग न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान साभान्त्जक ष्ट्रवकास स्थानीम तह अथय भन्रारम, भष्ट्रहरा, धनयन्तय अऩािता बएका छारवनृ्त्त्त 




 

 

३.२.७ साभान्त्जक न्माम 

 

क्र.सॊ. उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

१. रैष्ट्रिक सभानता 
कामभ गयी 
भष्ट्रहराको 
सम्भानऩूवयक 
जीवनमाऩनको 
अधधकाय सधुनन्त्श्चत 
गने।  

१.१ भष्ट्रहरा ष्ट्रवरुद्धका सफै प्रकायका 
ष्ट्रवबेद अन्त्म गयी सभान रुऩभा 
अवसय, ऩहुॉच, प्रधतपर य राब 
सधुनन्त्श्चत गनय रैष्ट्रिक सभानता 
नीधत तजुयभा गयी रागू गने। 

भष्ट्रहरा 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम  

 

- - अथय भन्रारम, याष्ट्रिम मोजना आमोग, 
सम्फन्त्न्धत सॊवैधाधनक आमोग, 
प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा मोजना 
भन्रारम, प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम,  

स्थानीम तह,  

नागरयक सभाज 

दईु वषय 
   

रैष्ट्रिक सभानता नीधतको 
तजुयभा य कामायन्वमन।  

१.२ याज्मका सफै तह, सॊयचना तथा 
ष्ट्रवकास प्रष्ट्रक्रमाका प्रत्मेक 
चयणभा भष्ट्रहराको सहबाधगता 
उल्रेख्म वषृ्ट्रद्ध गने।  

भष्ट्रहरा 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम  

 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

सफै भन्रारम, सॊवैधाधनक धनकाम, 
न्मामऩाधरका,  

नागरयक सभाज 

धनयन्तय भष्ट्रहराको सहबाधगताको 
प्रधतशत। 

२. गरयफ तथा ष्ट्रवऩन्न 
दधरत, आददफासी 
जनजाधत, एकर 

२.१ आधथयक रुऩरे ष्ट्रवऩन्न य 
साभान्त्जक दृष्ट्रिरे ऩछाधड ऩयेका 
भष्ट्रहराराई ष्ट्रवशेष प्राथधभकता 

भष्ट्रहरा 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम, उद्योग, वान्त्णज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम, श्रभ तथा योजगाय 
भन्रारम,  

धनयन्तय आधथयक रुऩरे ष्ट्रवऩन्न य 
साभान्त्जक रुऩरे ऩछाधड 
ऩयेका उद्यभी भष्ट्रहराको 

फारफाधरकाको 
ऩष्ट्रहचान गयी अनकूुर 
शैन्त्ऺक अवसयको 
धसजयना गने।  

ऩाठ्यऩसु्तक, न्त्शऺण शलु्क य ऩयीऺा 
शलु्क फाऩत राग्ने  खचय सयकायको 
तपय फाट व्मवस्था गयी भाध्मधभक 
तहसम्भको धन्शलु्क न्त्शऺाको व्मवस्था 
गने। 

तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम  

 

भन्रारम फारफाधरका तथा ज्मेष्ठ 
नागरयक भन्रारम,  
प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा 
मोजना भन्रारम 

प्राि फारफाधरकाको 
सॊख्मा। 




 

क्र.सॊ. उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

तथा अऩािता 
बएका भष्ट्रहरा, 
फादी, कभरयी, 
कभैमा, चेऩाङ 
जस्ता 
फन्त्ञ्चतीकयणभा 
ऩयेका सफै 
सभदुामका असहाम 
भष्ट्रहरा तथा 
ष्ट्रकशोयीको आम 
आजयन, ऺभता 
ष्ट्रवकास य 
सशन्त्िकयण गने। 

ददई उद्यभशीरताको भाध्मभफाट 
आधथयक सशन्त्िकयण य 
साभान्त्जक रुऩान्तयण गने। 

भन्रारम  

 

प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा मोजना 
भन्रारम 

सॊख्मा। 

२.२ गरयफ तथा ष्ट्रवऩन्न दधरत, 
आददफासी जनजाधत, अऩािता 
बएका, फादी, कभरयी, कभैमा, 
चेऩाङ  रगामत फन्त्ञ्चतीकयणभा 
ऩयेका असहाम भष्ट्रहराको 
आधथयक तथा साभान्त्जक 
रुऩान्तयणका राधग यािऩधत 
भष्ट्रहरा उत्थान कामयक्रभराई  
प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन 
गने। 

भष्ट्रहरा 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम   

 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम, श्रभ योजगाय तथा 
साभान्त्जक ष्ट्रवकास भन्रारम,  

प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा मोजना 
भन्रारम,  

नागरयक सभाज 

धनयन्तय यािऩधत भष्ट्रहरा उत्थान 
कामयक्रभफाट राबान्त्न्वत 
व्मन्त्िहरुको सॊख्मा। 

२. ३ एकर भष्ट्रहरा सयुऺा कोष 
(सञ्चारन) धनमभावरी, २०७० 
को प्रबावकायी  कामायन्वमन 
गयी आधथयक दृष्ट्रिकोणरे 
कभजोय तथा ष्ट्रवऩन्न वगयका 
एकर असहाम भष्ट्रहराको हक, 
ष्ट्रहत, सॊयऺण य सम्फद्धयन गने। 

भष्ट्रहरा 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम  

 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम,  

प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा मोजना 
भन्रारम,  

नागरयक सभाज 

धनयन्तय सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहभा 
यहेका एकर भष्ट्रहरा सयुऺा 
कोषफाट राबान्त्न्वतको 
सॊख्मा। 

३. प्राष्ट्रवधधक न्त्शऺाभा 
यहेको रैष्ट्रिक 
अन्तयार कभ 

प्राष्ट्रवधधक न्त्शऺाभा यहेको रैष्ट्रिक 
अन्तयार कभ गनयका राधग 
भष्ट्रहराराई छारवनृ्त्त्त रगामतका 

न्त्शऺा  ष्ट्रवऻान 
तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह  

अथय भन्रारम, प्राष्ट्रवधधक न्त्शऺा तथा 
व्मवसामीक तारीभ ऩरयषद्, 
प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा मोजना 

धनयन्तय  प्राष्ट्रवधधक न्त्शऺाभा भष्ट्रहराको 
सहबाधगता। 




 

क्र.सॊ. उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

गने। उऩामहरु अवरम्फन गयी प्राष्ट्रवधधक 
न्त्शऺाभा आकृि गने।  

भन्रारम  

४. भष्ट्रहरा ष्ट्रवरुद्ध हनुे 
सफै प्रकायका 
बेदबाव, ष्ट्रहॊसा य 
शोषणको अन्त्म 
गने। 

४.१ रैष्ट्रिक ष्ट्रहॊसा, शोषण, ष्ट्रवबेद, 
फोक्सीको आयोऩ, छाउऩडी 
जस्ता कुयीधत, कुप्रथा अन्त्मका 
राधग सचेतना अधबवषृ्ट्रद्ध 
कामयक्रभराई अधबमानको रुऩभा 
सञ्चारन गने। 

भष्ट्रहरा 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम,   

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

 

स्थानीम 
तह 

कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, गहृ भन्रारम, नेऩार 
प्रहयी, 
प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा कानून 
भन्रारम, नागरयक सभाज 

 

धनयन्तय रैष्ट्रिक ष्ट्रहॊसा, शोषण, ष्ट्रवबेद, 
फोक्सीको आयोऩ, छाउऩडी 
जस्ता कूयीधत, कूप्रथा ष्ट्रवरुद्ध 
सञ्चारन बएका 
सचेतनाभूरक कामयक्रभको 
सॊख्मा। 

४.२ रैधगॊक ष्ट्रहॊसा, शोषण, ष्ट्रवबेद, 
कुयीधत तथा कुप्रथा ऩीधडत य 
प्रबाष्ट्रवतको याहत, उद्धाय, 
ऩनुस्थायऩना,  भनोसाभान्त्जक 
ऩयाभशय सेवा कामयक्रभ सञ्चारन 
गने। 

भष्ट्रहरा 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

 

स्थानीम 
तह 

गहृ भन्रारम, स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा भन्रारम, 
नेऩार प्रहयी,  

प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा कानून 
भन्रारम, 
नागरयक सभाज 

धनयन्तय याहत, उद्धाय, ऩनुस्थायऩना,  
भनोसाभान्त्जक ऩयाभशय सेवा 
प्राि गयेका ष्ट्रहॊसा ऩीधडत य 
प्रबाष्ट्रवत भष्ट्रहराको सॊख्मा। 

४. ३ जोन्त्खभमिु अवस्थाका सतु्केयी 
तथा प्रसधुत सेवा नऩाएकाहरुको 
उद्धायका कामयक्रभ सञ्चारन 
गने। 

भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम 

- - अथय भन्रारम धनयन्तय जोन्त्खभमिु अवस्थाका 
सतु्केयी तथा प्रसधुत सेवा 
नऩाएकाहरुको उद्धाय 
गरयएको भष्ट्रहराको सॊख्मा। 

४.४ भष्ट्रहरा ष्ट्रवरुद्ध हनुे सफै प्रकायका 
ष्ट्रहॊसा, शोषण य ष्ट्रवबेद योकथाभ 
एवॊ धनमन्रणको राधग कानूनी 
उऩचाय प्रणारीराई सहज, धछटो 
य ऩहुॉचमोग्म फनाउने य 

कानून, न्माम 
तथा सॊसदीम 
भाधभरा 
भन्रारम, गहृ 
भन्रारम, 

- - अदारतहरु,  

प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास भन्रारम, 
प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा कानून 
भन्रारम, 
स्थानीम तह, 

धनयन्तय कानूनी उऩचाय य धन्शलु्क 
सहामता प्राि गयेका ऩीधडत 
एवॊ प्रबाष्ट्रवत भष्ट्रहराको 
सॊख्मा। 




 

क्र.सॊ. उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

धन्शलु्क कानूनी सहामता 
सधुनन्त्श्चत गने।   

भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम, 
भहान्मामाधधविा
को कामायरम, 
नेऩार प्रहयी, 

नेऩार फाय एशोधसएशन, नागरयक 
सभाज  

५. भानव फेचधफखन 
तथा ओसायऩसाय 
धनमन्रण, 

ऩीधडत/प्रबाष्ट्रवतहरु
को उद्धाय, सॊयऺण 
य ऩनुस्थायऩना गनय 
सॊघ, प्रदेश य 
स्थानीम तहका 
सयकायहरु फीच 
साझेदायी गने 
सॊमन्र य 
सॊयचनाहरुको 
ऺभता अधबवषृ्ट्रद्ध 
तथा 
सयोकायवाराहरुफी
च प्रबावकायी 

5.१ भानव फेचधफखन तथा 
ओसायऩसायफाट 
ऩीधडत/प्रबाष्ट्रवतहरुको उद्धाय , 

स्वदेश ष्ट्रपतॉ , सॊयऺण तथा 
ऩनुस्थायऩनाका राधग स्थाष्ट्रऩत 
सॊमन्रहरुको सदुृढीकयण तथा 
ष्ट्रवस्ताय गने। 

गहृ भन्रारम, 
भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम, नेऩार 
प्रहयी 

आन्तरयक 
भाधभरा 
तथा 
कानून 
भन्रारम, 
साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

ऩययाि भन्रारम, श्रभ, योजगाय तथा 
साभान्त्जक सयुऺा भन्रारम, 
ष्ट्रवदेशन्त्स्थत नेऩारी कुटनीधतक धनमोग  
नागरयक सभाज 

धनयन्तय सदुृढीकयण य ष्ट्रवस्ताय 
बएका सॊमन्रको सॊख्मा।  

५.2 भानव फेचधफखन तथा 
ओसायऩसायको जोन्त्खभ कभ गनय 
जोन्त्खभभा यहेका 
सभूह/सभदुामको ऩष्ट्रहचान गयी 
सशन्त्िकयण गनय सभदुामभा 
आधारयत जीष्ट्रवकोऩाजयन तथा 
स्वयोजगायका कामयक्रभहरु 
सञ्चारन गने।  

भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम, श्रभ 
योजगाय तथा 
साभान्त्जक सयुऺा 
भन्रारम 

आन्तरयक 
भाधभरा 
तथा 
कानून 
भन्रारम, 
साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

उद्योग, वान्त्णज्म तथा आऩूधतय 
भन्रारम, गहृ भन्रारम, ऩययाि 
भन्रारम,  
नागरयक सभाज 

धनयन्तय जीष्ट्रवकोऩाजयन तथा 
स्वयोजगाय कामयक्रभफाट 
राबान्त्न्वतको सॊख्मा। 
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साझेदायी कामभ 
गने ।  

  
  

5.३ प्रत्मेक प्रदेशभा कम्तीभा एउटा 
एकीकृत सेवा सषु्ट्रवधा सष्ट्रहतको 
दीघयकारीन ऩनुस्थायऩना केन्ि य 
आवश्मकता अनसुाय स्थानीम 
तहभा ऩनुस्थायऩना केन्ि धनभायण 
तथा सञ्चारन गने। 

भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम  

आन्तरयक 
भाधभरा 
तथा 
कानून 
भन्रारम, 
साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

गहृ भन्रारम, ऩययाि भन्रारम, श्रभ, 
योजगाय तथा साभान्त्जक सयुऺा 
भन्रारम,  
नागरयक सभाज 

धनयन्तय प्रदेश य स्थानीम तहभा 
धनधभयत तथा सञ्चाधरत 
एकीकृत सषु्ट्रवधा सष्ट्रहतको 
ऩनुस्थायऩना केन्िको सॊख्मा। 

6. रैष्ट्रिक उत्तयदामी 
फजेट धनभायण 
गने।  

रैष्ट्रिक उत्तयदामी फजेट प्रणारी सॊघ, 
प्रदेश य स्थानीम तीनै तहभा रागू 
गयी कामायन्वमन गने। 

अथय भन्रारम  आधथयक 
भाधभरा 
तथा 
मोजना 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

सम्वद्ध सफै धनकाम धनयन्तय सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तीनै 
तहफाट रैष्ट्रिक उत्तयदामी 
फजेट प्रणारीको 
कामायन्वमन। 

७. रैष्ट्रिक तथा 
मौधनक 
अल्ऩसॊख्मकको 
अधधकाय सधुनन्त्श्चत 
गने। 

रैष्ट्रिक तथा मौधनक अल्ऩसॊख्मक 
नागरयकको सॊयऺण य सशन्त्िकयणका 
राधग कामयक्रभ सञ्चारन गने। 

भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम, गहृ भन्रारम, श्रभ, 
योजगाय तथा साभन्त्जक सयुऺा 
भन्रारम, प्रदेश आधथयक भाधभरा 
तथा मोजना भन्रारम, नागरयक 
सभाज 

धनयन्तय सॊचाधरत कामयक्रभको 
सॊख्मा। 

८. अऩािता बएको 
व्मन्त्िको अधधकाय 
सम्फन्धी ऐन, 
२०७५ फभोन्त्जभ 
अऩािता बएका 

८.१ अऩािता बएका व्मन्त्िको 
अधधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७४ 
य साभान्त्जक सयुऺा ऐन, 
२०७५ को प्रबावकायी 
कामायन्वमन गने। 

भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम,  

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्रारम, 
स्वास््म सॊस्थाहरु, 
नागरयक सभाज 

धनयन्तय अऩािता बएका व्मन्त्िको 
अधधकाय सम्फन्धी ऐन, 
२०७४ य साभान्त्जक सयुऺा 
ऐन, २०७५ कामायन्वमन 
बएको हनुे। 
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व्मन्त्िहरूराई 
ष्ट्रवधबन्न प्रकायका 
ष्ट्रवबेद, ष्ट्रहॊसा य 
दवु्मयवहायफाट 
सॊयऺण प्रदान 
गने। 

८.२ अऩािता बएका व्मन्त्िराई घय 
ऩरयवाय, सॊयऺक, ष्ट्रवद्यारम तथा 
अन्म सावयजधनक स्थानभा कुनै 
ऩधन व्मन्त्िफाट हनु सक्न े
अभानवीम वा अऩभानजनक 
व्मवहाय, शायीरयक वा भानधसक 
ष्ट्रहॊसा, रैष्ट्रिक ष्ट्रहॊसा, घयेर ुष्ट्रहॊसा, 
मौनजन्म दवु्मयवहाय य शोषण 
योक्न सचेतना अधबवषृ्ट्रद्ध 
कामयक्रभ सञ्चारन गने।  

भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम  

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

गहृ भन्रारम, न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान तथा 
प्रष्ट्रवधध भन्रारम, सम्फन्त्न्धत 
सॊवैधाधनक आमोग,  

नागरयक सभाज 

धनयन्तय सचेतना अधबवषृ्ट्रद्ध 
कामयक्रभको सॊख्मा । 

८.३ अभानवीम वा अऩभानजनक 
व्मवहाय, शायीरयक वा भानधसक 
ष्ट्रहॊसा, रैष्ट्रिक ष्ट्रहॊसा, घयेर ुष्ट्रहॊसा, 
मौनजन्म दवु्मयवहाय य  
शोषणफाट ऩीधडतको तत्कार 
उद्धाय, सयुऺा, सॊयऺण तथा 
ऩनुस्थायऩना गने। 

भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम  

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

गहृ भन्रारम, स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा भन्रारम, सम्फन्त्न्धत 
सॊवैधाधनक आमोग,  

नागरयक सभाज 

धनयन्तय उद्धाय, सयुऺा, सॊयऺण तथा 
ऩनुस्थायऩना बएका ऩीधडतको 
सॊख्मा। 

९. अऩािता बएका 
व्मन्त्िराई 
सावयजधनक सेवाभा 
सहज ऩहुॉच  वषृ्ट्रद्ध 
गने।  

९.१ सावयजधनक बौधतक सॊयचना, 
ऩूवायधाय तथा मातामातका 
साधन, शैन्त्ऺक सॊस्था, सडक, 
बवन य कामयस्थर अऩािभैरी 
फनाई अऩािता बएका व्मन्त्िको 
आवागभन सहज फनाउने। 

बौधतक ऩूवायधाय 
तथा मातामात 
भन्रारम, सहयी 
ष्ट्रवकास भन्रारम 

बौधतक 
ऩूवायधाय 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

सफै सावयजधनक धनकाम धनयन्तय अऩािभैरी सावयजधनक 
बौधतक ऩूवायधायको सॊख्मा। 
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९. २ अऩािता बएका व्मन्त्िहरुराई 
सहामक साभाग्रीको सहज 
आऩूधतयको व्मवस्था धभराउने । 

भष्ट्रहरा 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम 
 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्रारम, 
नागरयक सभाज 

धनयन्तय सहामक साभाग्री प्राि गयेका 
अऩािता बएका 
व्मन्त्िहरुको सॊख्मा।  

९.३ अऩािता बएका व्मन्त्िहरुराई 
सावयजधनक सवायी साधनभा 
ददइने छुटको व्मवस्थाराई 
प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन 
गने। 

बौधतक ऩूवायधाय 
तथा मातामात 
भन्रारम 

बौधतक 
ऩूवायधाय 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

गहृ भन्रारम, भष्ट्रहरा, फारफाधरका 
तथा ज्मेष्ठ नागरयक भन्रारम, नेऩार  
प्रहयी 

धनयन्तय सावयजधनक सवायी साधनभा 
अऩािता बएका व्मन्त्िराई 
ददइने छुट सषु्ट्रवधाको 
कामायन्वमन । 

९.४ अऩािता बएका फारफाधरकाराई 
ष्ट्रवद्यारम बनायभा प्राथधभकता य 
न्त्शऺण धसकाई ऩद्धधत, 
ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यसाभग्री 
अऩािभैरी फनाई गणुस्तयीम 
न्त्शऺाभा सफै अऩािता बएका 
फारफाधरकको ऩहुॉच अधबवषृ्ट्रद्ध 
गने। 

न्त्शऺा   , धफऻान 
तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

भष्ट्रहरा फारफाधरका तथा ज्मेष्ठ 
नागरयक भन्रारम, 
नागरयक सभाज 

धनयन्तय अऩािता बएका 
फारफाधरकाको ष्ट्रवद्यारम 
बनाय य अऩािभैरी ऩाठ्यक्रभ 
य ऩाठ्यसाभग्रीको सॊख्मा । 

१०. अऩािता बएका 
व्मन्त्िहरुको 
न्त्शऺा, स्वास््म य 
योजगायीको 
सधुनन्त्श्चतता गने।  

१०.१ अऩािता बएका व्मन्त्िराई 
उऩमिु अनकूुरता प्रदान गयी 
व्मवसाष्ट्रमक तथा प्राष्ट्रवधधक 
न्त्शऺा, प्रौढ न्त्शऺा, व्मवहारयक 
न्त्शऺा य आजवन धसकाईभा ऩहुॉच 
ऩगु्ने गयी कामयक्रभ सञ्चारन 

न्त्शऺा   , धफऻान 
तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

उद्योग, वान्त्णज्म तथा आऩूधतय 
भन्रारम, भष्ट्रहरा फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक भन्रारम, प्राष्ट्रवधधक 
न्त्शऺा तथा व्मवसाष्ट्रमक तारीभ 
ऩरयषद्  , 
नागरयक सभाज 

धनयन्तय व्मवसाष्ट्रमक तथा प्राष्ट्रवधधक 
न्त्शऺा, प्रौढ न्त्शऺा, 
व्मवहारयक न्त्शऺा य 
आजीवन धसकाईभा ऩहुॉच 
ऩगुेका अऩािता बएका 
व्मन्त्िहरुको सॊख्मा।  




 

क्र.सॊ. उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

गने।  

१०.२ अऩािता बएका व्मन्त्िको 
स्वास््म उऩचायका राधग नेऩार 
सयकायरे तोके फभोन्त्जभका 
योगको उऩचाय धन्शलु्क गने 
व्मवस्था गने। 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

भष्ट्रहरा फारफाधरका तथा ज्मेष्ठ 
नागरयक भन्रारम, स्वास््म सॊस्थाहरु  

धनयन्तय धन्शलु्क स्वास््म उऩचाय 
ऩाएका अऩािता बएका 
व्मन्त्िको सॊख्मा।  

१० .३ अऩािता बएका व्मन्त्िहरुराई 
आत्भधनबयय फनाउन आम आजयन 
कामयक्रभ सञ्चारन गने। 

भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम, श्रभ, 
योजगाय तथा 
साभान्त्जक सयुऺा 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

उद्योग, वान्त्णज्म तथा आऩूधतय 
भन्रारम, प्राष्ट्रवधधक न्त्शऺा तथा 
व्मवसाष्ट्रमक तारीभ ऩरयषद्  , 
फैंक तथा ष्ट्रवत्तीम सॊस्था, सीऩभूरक 
तारीभ प्रदान गने सॊघ सॊस्था, उद्योग 
वान्त्णज्म ऺेरसॉग सम्फन्त्न्धत सॊघ 
सॊस्था 

धनयन्तय आम आजयन कामयक्रभफाट 
राबान्त्न्वतहरुको सॊख्मा। 

११. 
 

ऩूणय अऩािता 
बएका व्मन्त्िको 
राधग सफै 
प्रकायको सषु्ट्रवधा 
सष्ट्रहतको 
ऩनुस्थायऩना सेवाको 
व्मवस्था गने। 

ऩूणय अशि, अधत अशि, अष्ट्रटज्भ, 
डाउन धसन्रोभ, फौष्ट्रद्धक एवॊ 
भनोसाभान्त्जक अऩािता बएका तथा 
नदेन्त्खने अऩािता बएका व्मन्त्िका 
राधग आवश्मक ऩने ष्ट्रवन्त्शि 
प्रकायको सेवा य सषु्ट्रवधा उऩरधध 
हनुे अऩाि ग्राभ प्रत्मेक प्रदेशभा 
स्थाऩना य सञ्चारन गने। 

भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम, 
स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

स्वास््म सॊस्थाहरु, 
नागरयक सभाज 

धनयन्तय प्रदेश स्तयभा ष्ट्रवन्त्शि 
प्रकायको सेवा य सषु्ट्रवधामिु 
अऩाि ग्राभ स्थाऩना य 
सञ्चारन बएको सॊख्मा। 

१२. ज्मेष्ठ 
नागरयकहरूको 

१२.१ ज्मेष्ठ नागरयकको हक 
अधधकाय सॊयऺणको राधग 

भष्ट्रहरा 
फारफाधरका तथा 

- - श्रभ, योजगाय तथा साभान्त्जक सयुऺा 
भन्रारम, स्वास््म तथा जनसॊख्मा 

दईु वषय ज्मेष्ठ नागरयक सॊयऺण 
नीधतको कामायन्वमन।  




 

क्र.सॊ. उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

स्वास््म, सयुऺा य 
सहजताको राधग  
साभान्त्जक सयुऺा 
सेवा सधुनन्त्श्चत 
गने। 
  
  
  
  

ज्मेष्ठ नागरयक सॊयऺण 
सम्फन्धी नीधत तजुयभा गयी 
कामायन्वमन गने।  

ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम, सॊघीम 
भाधभरा तथा 
साभान्म प्रशासन 
भन्रारम, गहृ 
भन्रारम  

भन्रारम, याष्ट्रिम मोजना आमोग,  

प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास भन्रारम,  
स्थानीम तह 

१२.२ ज्मेष्ठ नागरयक स्वास््म फीभा 
कामयक्रभ प्रबावकायी रुऩभा 
कामायन्वमन गने।  

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्रारम  

- स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम, भष्ट्रहरा, फारफाधरका 
तथा ज्मेष्ठ नागरयक भन्रारम, श्रभ, 
योजगाय तथा साभान्त्जक सयुऺा 
भन्रारम, 
प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा मोजना 
भन्रारम, साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम,  
स्थानीम तह, 
फीभा कम्ऩनी 

धनयन्तय ज्मेष्ठ नागरयक स्वास््म 
फीभा कामयक्रभफाट 
राबान्त्न्वतको सॊख्मा।  

 

१२.३ एकर भष्ट्रहरा तथा ष्ट्रवधयु, 
शायीरयक य भानधसक रुऩभा 
असि, ऩरयत्मि, असहाम य 
आफ्नो ऩरयवाय वा सॊयऺक 
नबएका ज्मेष्ठ नागरयकको 
राधग स्माहाय, हेयचाह य 
स्वास््म उऩचायको व्मवस्था 
गने। 

भष्ट्रहरा 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम  

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्रारम धनयन्तय स्माहाय, हेयचाह य स्वास््म 
उऩचायको सषु्ट्रवधाफाट 
राबान्त्न्वत बएका ज्मेष्ठ 
नागरयकको सॊख्मा। 




 

क्र.सॊ. उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

१२.४ ज्मेष्ठ नागरयकको राधग 
स्थानीम तहभा ज्मेष्ठ नागरयक 
क्रफ, ददवा सेवा केन्ि य 
प्रदेशभा आयोग्म आश्रभको 
स्थाऩना य सञ्चारन गने। 

- साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

भष्ट्रहरा फारफाधरका तथा ज्मेष्ठ 
नागरयक भन्रारम, स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा भन्रारम, नागरयक सभाज  

धनयन्तय स्थानीम तहभा ज्मेष्ठ 
नागरयक क्रफ, ददवा सेवा 
केन्ि य प्रदेश स्तयभा 
आयोग्म आश्रभको स्थाऩना 
य सञ्चारन बएको सॊख्मा। 

१२.५ ज्मेष्ठ नागरयक प्रधत हनु सक्ने 
ष्ट्रवधबन्न प्रकायका ष्ट्रहॊसा तथा 
दवु्मयवहाय धनमन्रणका राधग 
आवश्मक सॊमन्र धनभायण गयी 
कामायन्वमन गने। 

भष्ट्रहरा 
फारफाधरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

गहृ भन्रारम, स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा भन्रारम,  

प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा कानून 
भन्रारम 

दईु वषय  ज्मेष्ठ नागरयक ष्ट्रवरुद्ध हनुे 
ष्ट्रहॊसा तथा दवु्मयवहाय 
धनमन्रणका धनभायण गरयएका 
सॊमन्रको सॊख्मा। 

 
 

३.२.८  खानेऩानी तथा सयसपाई 

 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

१. प्रत्मेक नागरयकराई स्वच्छ 
खानेऩानीभा ऩहुॉच अधबवषृ्ट्रद्ध 
गने।  

सफै नागरयकको स्वच्छ खानऩेानीभा 
सरुब ऩहुॉच ऩयु ् माउने कामयक्रभ 
सञ्चारन गने। 

खानेऩानी 
भन्रारम 

बौधतक ऩूवायधाय 
ष्ट्रवकास भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

नागरयक सभाज ऩाॉच वषय स्वच्छ खानेऩानीभा सरुब 
ऩहुॉच ऩगुेको ऩरयवायको 
सॊख्मा। 

२. प्रत्मेक नागरयकराई 
आधायबतू स्तयको 
सयसपाईभा ऩहुॉच ऩरु् माई 
वातावयण स्वच्छता कामभ 
गने। 

२.१  प्रशोधन सष्ट्रहतको ढर 
व्मवस्थाऩन प्रणारी धनभायण य 
ष्ट्रवस्ताय गने। 

खानेऩानी 
भन्रारम, सहयी 
ष्ट्रवकास भन्रारम, 
स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 

बौधतक ऩूवायधाय 
ष्ट्रवकास भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम,  
प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

धनयन्तय धनभायण य ष्ट्रवस्ताय गरयएका 
प्रशोधधत ढर व्मवस्थाऩन 
प्रणारीको सॊख्मा। 




 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ न्त्जम्भेवाय धनकाम सहमोगी धनकाम सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

भन्रारम 
२.२ गाउॉ, नगय य न्त्जल्राराई खरुा 

ददसाभिु ऺेर घोषणा गने। 
खानेऩानी 
भन्रारम 

बौधतक ऩूवायधाय 
ष्ट्रवकास भन्रारम, 
साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

सहयी ष्ट्रवकास भन्रारम, 
न्त्जल्रा सभन्वम सधभधत   

3 वषय खलु्रा ददसाभिु ऺेर 
घोषणा बएका स्थानीम 
तहको सॊख्मा। 

 

 

३.२.९ रन्त्ऺत वगयको सॊयऺण, सशन्त्िकयण य ष्ट्रवकास 

 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 
सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

१. आददवासी जनजाधतको 
अधधकायको सॊयऺण य 
प्रवद्धयन गनय भौजदुा कानूनको 
ऩनुयावरोकन, सधुाय य  
कामायन्वमन गने।  

१.१ आददवासी जनजाधतसॉग 

सम्फन्त्न्धत भौजदुा 
कानूनको  ऩनुयावरोकन 
वा सधुाय गने य 
आवश्मकता अनसुाय नमाॉ 
कानून तजुयभा गने। 

 

सङ्घीम भाधभरा 
तथा साभान्म 
प्रशासन भन्रारम 

- स्थानीम 
तह 

कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, आददफासी जनजाधत आमोग, 
आददवासी जनजाधत उत्थान याष्ट्रिम 

प्रधतष्ठान, 
प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा कानून 
भन्रारम, प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम,  

नागरयक सभाज 

तीन 
वषय 

आददवासी जनजाधतसॉग 
सम्फन्त्न्धत कानूनको 
ऩनुयावरोकन य सधुाय। 

१.२ नेऩार ऩऺ बएका 
आददवासी जनजाधतको 
अधधकाय सॊयऺण गने 

सम्फन्धी भहासन्त्न्धको 
कामायन्वमन गने। 

सङ्घीम भाधभरा 
तथा साभान्म 
प्रशासन भन्रारम 

- - आददफासी जनजाधत आमोग, आददवासी 
जनजाधत उत्थान याष्ट्रिम प्रधतष्ठान,  

प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास भन्रारम,  
स्थानीम तह,  

नागरयक सभाज  

तीन 
वषयधबर 

याष्ट्रिम कामयमोजनाको तजुयभा 
य कामायन्वमन। 




 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 
सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

२. आददवासी जनजाधतको 
इधतहास, बाषा, धरष्ट्रऩ, सॉस्कृधत, 
सम्ऩदा, सॊष्ट्रित, ऐधतहाधसक 

तथा धाधभयक स्थरहरूको 
सॊयऺण गने। 
  

२.१ आददवासी जनजाधतको 
इधतहास, बाषा, धरष्ट्रऩ, 

सॉस्कृधत, सम्ऩदा, सॊष्ट्रित, 
ऐधतहाधसक तथा धाधभयक 

स्थरहरूको सॊयऺण गने 
य सॊग्रहारमको स्थाऩना 
तथा ष्ट्रवस्ताय गने। 

सॉस्कृधत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्यमन 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

सङ्घीम भाधभरा तथा साभान्म प्रशासन 

भन्रारम, 
आददफासी जनजाधत आमोग, आददवासी 
जनजाधत उत्थान याष्ट्रिम प्रधतष्ठान, ऩयुातत्व 
ष्ट्रवबाग, सॊगीत नाट्य प्रऻा प्रधतष्ठान, 
नेऩार प्रऻा प्रधतष्ठान, बाषा आमोग, 
नागरयक सभाज 

धनयन्तय - आददवासी जनजाधतसॉग 
सम्फन्त्न्धत 
भातबृाषाहरूको व्माकयण 

य शधदकोष धनभायण य 
प्रकाशन 

- आददवासी जनजाधतसॉग 
सम्फन्त्न्धत धाधभयक, 
ऐधतहाधसक स्थरहरूको 
सूचीकयण य  सॊयऺणको 
व्मवस्था, 

- आददवासी/जनजाधत 

सॊग्रहारमको सॊख्मा। 
२.२ आददवासी जनजाधतको 

ऩयम्ऩयागत प्रष्ट्रवधध, सीऩ 
एवॊ  कौशरको प्रमोग 
हनुे व्मवसामको प्रवद्धयन 
गनय सहधुरमतऩूणय कजाय 
प्रदान गने।  

सॉस्कृधत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्यमन 
भन्रारम, 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

सङ्घीम भाधभरा तथा साभान्म प्रशासन 

भन्रारम 

न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान तथा प्रष्ट्रवधध भन्रारम, 
आददफासी जनजाधत आमोग, आददवासी 
जनजाधत उत्थान याष्ट्रिम प्रधतष्ठान, 
नागरयक सभाज 

धनयन्तय ऩयम्ऩयागत प्रष्ट्रवधध, सीऩ, 

ऻान, करा  एवॊ कौशरको 
प्रमोग हनुे व्मवसामको 
प्रवद्धयन गनय सहधुरमतऩूणय 
कजाय प्राि गनेको सॊख्मा। 

३. बधूभहीन दधरतराई एक 
ऩटक फसोफास प्रमोजनको 
राधग जधभन उऩरधध 
गयाउने। 

बधूभहीन दधरतराई कानून 
फभोन्त्जभ एक ऩटक  फसोफास 
प्रमोजनको राधग जधभन 
उऩरधध गयाउने । 

बधूभ व्मवस्था, 
सहकायी तथा 
गरयफी धनवायण 
भन्रारम 

- - कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा 
कानून भन्रारम, वन तथा वातावयण 
भन्रारम, याष्ट्रिम दधरत आमोग, बधूभ 
व्मवस्था कृष्ट्रष,  तथा सहकायी भन्रारम, 

 तीन 
वषय 

फसोफास प्रमोजनका राधग 
जधभन प्राि गयेका बधूभहीन 
दधरतको सॊख्मा।  




 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 
सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

स्थानीम तह,  

दधरत सम्फद्ध नागरयक सभाज 

४. जात जाधतका आधायभा हनुे 
छुवाछुतजन्म बेदबाव अन्त्म 
गनय प्रबावकायी कामय गने। 

जात जाधतका आधायभा हनुे 
छुवाछुतजन्म बेदबाव अन्त्म 
गनय एक कामयमोजना फनाई 
कामायन्वमन गने। 

सॊघीम भाधभरा 
तथा साभान्म 
प्रशासन 
भन्रारम,  

  गहृ भन्रारम, भहान्मामाधधविाको 
कामायरम, याष्ट्रिम दधरत आमोग, 
प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास भन्रारम, 
स्थानीम तह, नागरयक सभाज 

 जात जाधतका आधायभा हनुे 
छुवाछुतजन्म बेदबाव अन्त्म 
गने कामयमोजना जायी बई 
रागू । 

५. भिु कभैमा, कम्हरयी , 
हयवा, चयवा, हधरमा जस्ता 
फाधा श्रभको अन्त्म गने। 

भिु कभैमा, कम्हरयी,  
हयवा, चयवा, हधरमा जस्ता 
फाधाश्रभको अन्त्म गयी 
उनीहरुको ऩनु्स्थाऩना य 
जीष्ट्रवकोऩाजयन सम्फन्धी 
कामयक्रभ सञ्चारन गने। 

बधूभ व्मवस्था, 
सहकायी तथा 
गरयफी धनवायण 
भन्रारम, श्रभ, 
योजगाय तथा 
साभान्त्जक सयुऺा 
भन्रारम 

बधूभ 
व्मवस्था, 
कृष्ट्रष तथा 
सहकायी 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

सम्फन्त्न्धत सॊवैधाधनक आमोग, 
नागरयक सभाज 

ऩाॉच 
वषय 

ऩनुस्थायऩन य जीष्ट्रवकोऩाजयन 
सम्फन्धी कामयक्रभफाट 
राबान्त्न्वत सॊख्मा। 

६. भधेसी, भनु्त्स्रभ, थारू तथा 
ऩछाधड ऩयेका सभदुामहरूको 
अधधकायको सम्भान य 
सॊयऺण गने । 

भधेसी, भनु्त्स्रभ, थारू तथा 
ऩछाधड ऩयेका सभदुामसॉग 
सम्फन्त्न्धत भौजदुा कानूनको 
ऩनुयावरोकन गयी 
आवश्मकता अनसुाय नमाॉ 
कानून तजुयभा गयी कामायन्वमन 
गने ।  

सङ्घीम भाधभरा 
तथा साभान्म 
प्रशासन भन्रारम  

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

गहृ भन्रारम, कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा भन्रारम, भधेसी 
आमोग, भनु्त्स्रभ आमोग, थारु आमोग, 
प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा कानून 
भन्रारम 

तीन 
वषय 

भधेसी, भनु्त्स्रभ, थारु तथा 
ऩछाधड ऩयेका सभदुामसॉग 
सम्फन्त्न्धत कानूनको 
ऩनुयावरोकन, य नमाॉ तजुयभा 
बएको कानूनको सॊख्मा।  

७. मवुा ऺभता ष्ट्रवकास अधबवषृ्ट्रद्ध 
गने। 

याष्ट्रिम मवुा नीधत, २०७२ 
प्रबावकायी रुऩरे कामायन्वमन 
गने। 

मवुा तथा 
खेरकुद 
भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

गहृ भन्रारम,  
नागरयक सभाज 

धनयन्तय मवुा क्रफ तथा मवुा सॊसद 
य मवुा क्रफको सॊख्मा। 




 

३.२.१० वातावयण य दीगो ष्ट्रवकास 

क्र.
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

१. वन स्रोतको दीगो 
व्मवस्थाऩन गयी 
राबदामक रुऩभा 
उऩमोग गने।  

१. १ वन सम्ऩदाको दीगो व्मवस्थाऩन 
गने ।  

वन तथा वातावयण 
भन्रारम 

उद्योग, ऩमयटन, 
वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह  

याष्ट्रिम मोजना आमोग,  

नागरयक सभाज, सभदुामभा 
आधारयत वन उऩबोिा 
सधभधतहरु 

 
धनयन्तय 

नागरयकहरुको सभन्माष्ट्रमक 
ऩहुॉच हनुे गयी फनेका नीधत 
तजुयभा गरयएका तथा सॊचाधरत 
कामयक्रभहरुको सॊख्मा 

१. २ वन सम्ऩदाको उऩमोग अधधकतभ 
रुऩभा गने। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम 

उद्योग, ऩमयटन, 
वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह  

याष्ट्रिम प्राकृधतक स्रोत तथा ष्ट्रवत्त 
आमोग,  याष्ट्रिम मोजना आमोग,  

नागरयक सभाज, सभदुामभा 
आधारयत वन उऩबोिा 
सधभधतहरु 

धनयन्तय वन सम्ऩदाफाट राबान्त्न्वतको 
सॊख्मा।  

१.३ वन्मजन्तकुो आक्रभणफाट 
ऩीधडतराई  ऺधतऩूधतय उऩरधध 
गयाउन ेकानूनी व्मवस्था गने। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम  

उद्योग, ऩमयटन, 
वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम 

 

स्थानीम 
तह 

कानून, न्माम तथा सॊसदीम 
भाधभरा भन्रारम, प्रदेश 
आन्तरयक भाधभरा तथा कानून 
भन्रारम, नागरयक सभाज, वन 
उऩबोिा सधभधत 

धनयन्तय याष्ट्रिम धनकुन्ज तथा फन्मजन्त ु
सॊयऺण ऺेरभा यहेका 
फन्मजन्तकुो आक्रभणफाट 
ऩीधडतहरुराई  ऺधतऩूधतय 
उऩरधध गयाउने कानूनी 
व्मवस्था बएको हनुे। 

२. स्वच्छ य स्वस्थ 
वातावयणभा फाॉच्न 
ऩाउने हकको 
सॊयऺण य प्रवद्धयन 
गने। 

२.१ जरवाम ु ऩरयवतयनको प्रधतकूर 
प्रबाव न्मूधनकयण गनय जरवाम ु
अनकूुरनका कामयक्रभहरु 
कामायन्वमन गने। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम 

उद्योग, ऩमयटन, 
वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

 

बौधतक ऩूवायधाय तथा मातामात 
भन्रारम, उजाय, जरस्रोत तथा 
धसॊचाई भन्रारम, उद्योग, 

वान्त्णज्म तथा आऩूधतय भन्रारम, 
नागरयक सभाज 

धनयन्तय जरवाम ुऩरयवतयनको प्रधतकूर 
प्रबाव न्मूधनकयण गनय सञ्चारन 
बएका जरवाम ुअनकूुरन 
कामयक्रभको सॊख्मा 

२.२ साभान्त्जक, आधथयक तथा ऩूवायधाय 
सम्फन्धी ष्ट्रक्रमाकराऩ गनुय ऩूवय 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम 

उद्योग, ऩमयटन, 
वन तथा 

स्थानीम 
तह 

बौधतक ऩूवायधाय तथा मातामात 
भन्रारम, उजाय तथा धसॊचाई 

धनयन्तय प्रायन्त्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण 
वावातावयण प्रबाव भूल्माॊकन 




 

क्र.
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

प्रायन्त्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण य 
वातावयण प्रबाव भूल्माॊकन गनुयऩने 
कानूनी व्मवस्थाको प्रबावकायी 
रुऩभा कामायन्वमन गने। 

वातावयण 
भन्रारम 

भन्रारम, उद्योग, वान्त्णज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम, सम्फन्त्न्धत 
भन्रारम वा धनकामयहरु, 
नागरयक सभाज 

गयी साभान्त्जक, आधथयक तथा 
ऩूवायधाय सम्फन्धी व्मवस्थाको 
कामायन्वमन 

२. ३ वाम ु गणुस्तयको एकीकृत 
नक्साङ्कन, वाम ु प्रदषुण मकीन य 
ऩूवायनभुान गयी उत्सजयनका 
गधतष्ट्रवधधभा धनमन्रण गने 
कामयक्रभ सञ्चारन गने। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम 

बौधतक ऩूवायधाय 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

बौधतक ऩूवायधाय तथा मातामात 
भन्रारम, उद्योग, वान्त्णज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम,  

प्रदेश उद्योग, ऩमयटन, वन तथा 
वातावयण भन्रारम  

चाय 
वषय  

वाम ु प्रदषुण ऺभता मकीन य 
ऩूवायनभुान गयी उत्सजयनका 
गधतष्ट्रवधधभा धनमन्रण गने 
कामयक्रभको सॊख्मा।  

३. वातावयण प्रदषुण 
ऩीधडतराई 
ऺधतऩूधतयको व्मवस्था 
गने। 

वातावयण प्रदषुण ऩीधडतराई 
प्रदषुकफाट ऺधतऩूधतय उऩरधध गयाउन े
व्मवस्था कामायन्वमन गने। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम 

उद्योग, ऩमयटन, 
वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

उद्योग, वान्त्णज्म तथा आऩूधतय 
भन्रारम, सञ्चाय तथा सूचना 
प्रष्ट्रवधध भन्रारम,  

प्रदषुण उत्सजयन गने प्रधतष्ठान, 
धनकाम, पभय वा व्मन्त्ि, नागरयक 
सभाज 

धनयन्तय –  ऺधतऩूधतय ऩाएका वातावयण 
प्रदषुण ऩीधडतको सॊख्मा। 

४. ष्ट्रवषादी, येधडमोधभॉ 
पोहयभैरा तथा 
एधसडरोड 
व्माष्ट्रट्रहरुको सयुन्त्ऺत 
ष्ट्रवसजयन गने। 

४. १ ष्ट्रवषादी, येधडमोधभॉ पोहयभैरा, 
एधसडरोड व्माष्ट्रट्रको सयुन्त्ऺत 
ष्ट्रवसजयन सम्फन्धी कामयक्रभ 
सञ्चारन गने। 

कृष्ट्रष तथा ऩशऩुन्छी 
ष्ट्रवकास भन्रारम, 
न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान तथा 
प्रष्ट्रवधध भन्रारम, 
स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा भन्रारम, 
उद्योग, वान्त्णज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम 

उद्योग, ऩमयटन, 
वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

वन तथा वातावयण भन्रारम, 
प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास भन्रारम,  

नागरयक सभाज 

धनयन्तय ष्ट्रवषादी तथा येधडमोधभॉ 
पोहयभैरा य एधसडरोड 
व्माष्ट्रट्रको सयुन्त्ऺत ष्ट्रवसजयन 
सम्फन्धी कामयक्रभहरुको 
सॊख्मा।  




 

क्र.
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

४.२ अस्ऩतार तथा अन्म स्वास््म 
सॊस्था एवॊ प्रमोगशाराफाट धसजयना 
हनुे पोहोय य औषधधजन्म 
पोहोयको उन्त्चत व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी धनमभनकायी व्मवस्थाको 
कामायन्वमनको अनगुभन गने।  

वन तथा वातावयण 
भन्रारम, स्वास््म 
तथा जनसॊख्मा 
भन्रारम 

 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

उद्योग, वान्त्णज्म तथा आऩूधतय 
भन्रारम,  

प्रदेश उद्योग, वन, ऩमयटन तथा 
वातावयण भन्रारम, नागरयक 
सभाज 

धनयन्तय उन्त्चत व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
धनमभनकायी व्मवस्थाको 
कामायन्वमनको अनगुभनको 
सॊख्मा। 

 

३.२.११ साॉस्कृधतक अधधकाय 

 

क्र.
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

१. सॉस्कृधत सम्फन्धी 
अधधकायको सॊयऺण 
य प्रवद्धयनको राधग 
नीधतगत तथा 
कानूनी सधुाय गने। 

१. १ याष्ट्रिम सॉस्कृधत नीधतभा 
सभसाभष्ट्रमक ऩरयभाजयन गने।  

 

सॉस्कृधत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्ड्यन भन्रारम  

- - याष्ट्रिम मोजना आमोग, नेऩार प्रऻा प्रधतष्ठान, 
नेऩार सॊगीत तथा नाट्य प्रऻा प्रधतष्ठान, नेऩार 
रधरतकरा प्रऻा प्रधतष्ठान, साॉस्कृधतक सॊस्थान, 
गठुी सॊस्थान,  

प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास भन्रारम, 
स्थानीम तह, नागरयक सभाज  

दईु वषय याष्ट्रिम सॉस्कृधत नीधतको 
ऩरयभाजयन। 

१. २ प्रान्त्चन स्भायक सॊयऺण ऐन, 
अधबरेख सॊयऺण ऐन रगामतका 
कानूनभा सभसाभष्ट्रमक ऩरयभाजयन 
गने। 

सॉस्कृधत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डममन भन्रारम 

- - कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाधभरा भन्रारम,  

प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा कानून 
भन्रारम, प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास भन्रारम, 
स्थानीम तह, नागरयक सभाज 

तीन वषय  सधुाय बएका ऐन, धनमभ, 
धनदेन्त्शका, कामयष्ट्रवधधको 
सॊख्मा। 




 

क्र.
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

१. ३ प्रदेश य स्थानीम तहभा साॉस्कृधतक 
अधधकायराई सॊयऺण य प्रवद्धयन 
गनय आवश्मक कानून तजुयभा गने। 

 साभन्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाधभरा भन्रारम, 
सॊघीम भाधभरा तथा साभान्म प्रशासन 
भन्रारम, सॉस्कृधत, ऩमयटन तथा नागरयक 
उड्डममन भन्रारम,  

प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा कानून 
भन्रारम,  

नागरयक सभाज  

दईु वषय  प्रदेश य स्थानीम तहफाट 
साॉस्कृधतक अधधकाय 
सॊयऺण य प्रवद्धयन गनय 
फनेका कानूनको सॊख्मा। 

२. ऩयम्ऩयागत य 
साॉस्कृधतक सम्ऩदा 
य भान्मताहरुको 
सॊयऺण गने। 

 ऩयम्ऩयागत ऻान ,  धसऩ य प्रष्ट्रवधधको 
सॊयऺण गनय ष्ट्रवधबन्न जातजाधत सभदुाम 
रन्त्ऺत तारीभ कामयक्रभ सञ्चारन गने। 

सॉस्कृधत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्ड्यन भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान तथा प्रष्ट्रवधध भन्रारम, नेऩार 
प्रऻा प्रधतष्ठान, नेऩार सॊगीत तथा नाट्य प्रऻा 
प्रधतष्ठान, नेऩार रधरतकरा प्रऻा प्रधतष्ठान, 
साॉस्कृधतक सॊस्थान, गठुी सॊस्थान, आददवासी 
जनजाधत याष्ट्रिम उत्थान प्रधतष्ठान,  

ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यारम, नागरयक सभाज 

धनयन्तय ऩयम्ऩयागत ऻान, धसऩ य 
प्रष्ट्रवधधको सॊयऺण गनय 
ष्ट्रवधबन्न जातजाधत सभदुाम 
रन्त्ऺत गयी सञ्चारन 
गरयएका तारीभ 
कामयक्रभको सॊख्मा।  

 
३. ष्ट्रवधबन्न बाषा, धभय,  

सॉस्कृधत एवॊ 
साॉस्कृधतक स्थर य 
चाडऩवयको सॊयऺण 
गने।  

३. १ ष्ट्रवधबन्न जातजाधत ,  बाषाबाषी ,  धभय,  
सम्प्रदाम एवॊ सीभान्तकृत, 
अल्ऩसॊख्मक, दधरत रगामतका 
सभदुामको धाधभयक ,  साभान्त्जक, 
साॉस्कृधतक सम्ऩदा, बाषा, साष्ट्रहत्म 
य भौधरक करा सॉस्कृधत तथा 
आस्थाका स्थर, ऩयम्ऩयागत 
भान्मता एवॊ चाडऩवयको अध्ममन, 
सॊयऺण, सम्फद्धयन गयी साॉस्कृधतक 

सॉस्कृधत ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्रारम 

साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

गहृ भन्रारम, न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम, नेऩार प्रऻा प्रधतष्ठान, नेऩार सॊगीत 
तथा नाट्य प्रऻा प्रधतष्ठान, नेऩार रधरतकरा 
प्रऻा प्रधतष्ठान, साॉस्कृधतक सॊस्थान, गठुी 
सॊस्थान, आददवासी जनजाधत याष्ट्रिम उत्थान 
प्रधतष्ठान,  

ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यारम,  

नागरयक सभाज 

धनयन्तय जातजाधत, बाषाबाष्ट्रष, धभय, 
सम्प्रदाम एवॊ धसभान्तकृत, 
अल्ऩसॊख्मक, दधरत 
रगामतका सभदुामको 
साॉस्कृधतक जीवनभा 
सहबागी हनुे अधधकाय 
सॊयऺण बएको हनुे। 




 

क्र.
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

जीवनभा सहबागी हनु े अधधकाय 
सधुनन्त्श्चत गने।  

३. २ स्थानीम स्तयभा हनु ेसबा सभायोह, 
ऩयम्ऩया तथा जारा चाडऩवयको 
व्मवस्थाऩन गने। 

- - स्थानीम 
तह 

गहृ भन्रारम, सॉस्कृधत, ऩमयटन तथा नागरयक 
उड् डमन भन्रारम,  

प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा कानून 
भन्रारम,   

नागरयक सभाज 

धनयन्तय सभायोह, ऩयम्ऩया तथा 
जारा चाडऩवयको 
व्मवस्थाऩन। 

४. वैऻाधनक प्रगधत य 
मसको उऩमोग गनय 
ऩाउन े अधधकायको 
सॊयऺण गने। 

वैऻाधनक प्रगधतको उऩमोगफाट तथा 
आपू सॊरग्न कुनै ऩधन वैऻाधनक, 
साष्ट्रहन्त्त्मक तथा करात्भक उत्ऩादनफाट 
धसन्त्जयत नैधतक य बौधतक ष्ट्रहतको 
सॊयऺणफाट पाइदा धरन ऩाउन े
व्मवस्था गने। 

सॉस्कृधत ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डममन भन्रारम 

- - अथय भन्रारम, उद्योग, वान्त्णज्म तथा आऩूधतय 
भन्रारम, न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान तथा प्रष्ट्रवधध 
भन्रारम,  

प्रदेश उद्योग, ऩमयटन, फन तथा वातावयण 
भन्रारम, स्थानीम तह 

धनयन्तय वौष्ट्रद्धक सम्ऩन्त्त्त सॊयऺण 
सम्फन्धी कानूनी 
व्मवस्थाको प्रबावकायी 
कामायन्वमन य सोको 
अनगुभन। 

 

 

३.२.१२ कानूनी सधुाय य न्माम प्रशासन  
क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ न्त्जम्भेवाय धनकाम सहमोगी धनकाम सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 
१. भानव अधधकाय तथा 

भानवीम कानून 
सम्फन्धी याष्ट्रिम तथा 
अन्तयायष्ट्रिम प्रधतफद्धता 
कामायन्वमन गने। 

१.१ सॊष्ट्रवधान फभोन्त्जभ तजुयभा 
गनुयऩने कानूनहरु तजुयभा  
गने। 

कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, 
सम्फन्त्न्धत भन्रारम 

  सम्वद्ध भन्रारम, भहान्मामाधधविाको 
कामायरम, नेऩार कानून  आमोग,  

प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा कानून 
भन्रारम, भखु्म न्मामाधधविाको 
कामायरम,  

 दईु वषय सधुाय गनुय ऩने भौजदुा 
कानूनको ऩष्ट्रहचान।  

 

 




 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ न्त्जम्भेवाय धनकाम सहमोगी धनकाम सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 
स्थानीम तह,  

नेऩार फाय एसोधसएसन  

१.२ भौधरक हक कामायन्वमन 
गनय जायी बएका ऐनको 
कामायन्वमन गनय आवश्मक 
धनमभहरु तजुयभा गने। 

सम्फन्त्न्धत सॊघीम 
भन्रारम 

आन्तरयक 
भाधभरा तथा 
कानून भन्रारम, 
साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, भहान्मामाधधविाको कामायरम, 
नेऩार कानून  आमोग,  

भखु्म न्मामाधधविाको कामायरम,  

नेऩार फाय एसोधसएसन  

एक वषय भौधरक हक 
कामायन्वमन गने ऐन 
अन्तगयत फनेका 
धनमभहरुको सॊख्मा। 

१.३ अन्तयायष्ट्रिम भानवीम कानून 
सम्फन्धी नेऩार ऩऺ बएका 
जेनेबा भहासन्त्न्धहरु 
कामायन्वमन गने कानून 
तजुयभा गने। 

कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम 

 

आन्तरयक 
भाधभरा तथा 
कानून भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

गहृ भन्रारम, यऺा भन्रारम, 
भहान्मामाधधविाको कामायरम, नेऩार 
कानून  आमोग,  

नेऩार फाय एसोधसएसन  

एक वषय अन्तयायष्ट्रिम भानवीम 
कानून सम्फन्धी नेऩार 
ऩऺ बएका जेनेबा 
भहासन्त्न्ध कामायन्वमन 
गने कानूनको सॊख्मा। 

१.४ न्मामभा ऩहुॉच ष्ट्रवस्तायका 
राधग कानून य कामयष्ट्रवधधभा 
सधुाय गने। 

कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम 

_ 

 
_ सवोच्च अदारत, प्रधानभन्री तथा 

भन्त्न्रऩरयषद् को कामायरम, 
भहान्मामाधधविाको कामायरम,  

नेऩार फाय एशोधसएशन 

दईु वषय न्मामभा ऩहुॉच 
ष्ट्रवस्तायका राधग 
ऩरयभान्त्जयत कानून तथा 
कामयष्ट्रवधधको सॊख्मा। 

२. धन्शलु्क कानूनी 
सहामता सेवाराई 
ऩहुॉचमोग्म य 
प्रबावकायी फनाउॉदै 
एकद्वाय प्रणारी भापय त 
कामायन्वमन गने। 

२.१ एकीकृत कानूनी सहामता 
नीधत, २०७६ प्रबावकायी 
रुऩभा कामायन्वनमन गने। 

कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम 

- - अथय भन्रारम, अदारत, 
भहान्मामाधधविाको कामायरम,  

प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा कानून 
भन्रारम,  

स्थानीम तह, नेऩार फाय एशोधसएशन,  

नागरयक सभाज 

धनयन्तय एकीकृत कानूनी 
सहामता नीधत, 
२०७६ कामायन्वम 
बएको हनुे। 




 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ न्त्जम्भेवाय धनकाम सहमोगी धनकाम सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 
२.२ धन्शलु्क कानूनी सहामता 

सम्फन्धी कानूनभा 
आवश्मक ऩरयभाजयन गने। 

कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम 

- - अथय भन्रारम, अदारत, 
भहान्मामाधधविाको कामायरम,  

प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा कानून 
भन्रारम,  

स्थानीम तह, नेऩार फाय एशोधसएशन,  

नागरयक सभाज 

दईु वषय धन्शलु्क कानूनी 
सहामता सम्फन्धी 
कानून ऩरयभाजयन। 

२.३ धनशलु्क कानूनी सहामता 
सम्फन्धी सचेतना कामयक्रभ 
सञ्चारन गने। 

कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम  

आन्तरयक 
भाधभरा तथा 
कानून भन्रारम  

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम, भहान्मामाधधविाको 
कामायरम,  

प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा कानून 
भन्रारम, भखु्म न्मामाधधविाको 
कामायरम,  

नेऩार फाय एशोधसएशन 

धनयन्तय धनशलु्क कानूनी 
सहामता सम्फन्धी 
सचेतना कामयक्रभको 
सॊख्मा। 

२. ४ एकद्वाय प्रणारीफाट 
धन्शलु्क कानूनी सहामता 
प्रदान गने। 

कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम  

आन्तरयक 
भाधभरा तथा 
कानून भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

अथय भन्रारम, भहान्मामाधधविाको 
कामायरम,  

प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा कानून 
भन्रारम, भखु्मन्मामाधधविाको कामायरम,  

नेऩार फाय एशोधसएशन 

धनयन्तय एकद्वाय प्रणारीफाट 
धन्शलु्क कानूनी 
सहामता प्रदान।  

३. अऩयाध अनसुन्धान य 
अधबमोजन ऩद्धधतराई 
वैऻाधनक य प्रबावकायी 
फनाउने। 

३. १ अऩयाध अनसुन्धानभा 
वैऻाधनक ऩद्धधतको 
प्रमोगराई फढाउॉदै रैजाने। 

गहृ भन्रारम, 
भहान्मामाधधविाको 
कामायरम, नेऩार प्रहयी 

_ 

 
_ प्रधानभन्री तथा भन्त्न्रऩरयषद् को कामायरम, 

कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम 

धनयन्तय अऩयाध अनसुन्धानभा 
वैऻाधनक ऩद्धधतको 
प्रमोगभा वषृ्ट्रद्ध। 

३. २ ष्ट्रवधध ष्ट्रवऻान प्रमोगशाराराई 
प्रादेन्त्शक तहभा ष्ट्रवस्ताय 
गने। 

न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान तथा 
प्रष्ट्रवधध भन्रारम 

साभान्त्जक ष्ट्रवकास 
भन्रारम 

_ गहृ भन्रारम  तीन वषय प्रदेश स्तयभा स्थाष्ट्रऩत 
ष्ट्रवधध ष्ट्रवऻान 
प्रमोगशाराको सॊख्मा। 




 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ न्त्जम्भेवाय धनकाम सहमोगी धनकाम सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 
३. ३ हेरो साऺी कामयक्रभ, इ-

एटनॉ कामयक्रभ तथा ऩीधडत 
रन्त्ऺत कामयक्रभको सञ्चारन 
तथा ऩीधडतभैरी कऺको 
स्थाऩना य ष्ट्रवस्ताय गने। 

कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, 
भहान्मामाधधविाको 
कामायरम  

_ _ प्रधानभन्री तथा भन्त्न्रऩरयषद् को कामायरम  धनयन्तय हेरो साऺी कामयक्रभ, 
इ-एटनॉ कामयक्रभ 
तथा ऩीधडत कामयक्रभ 
सञ्चारन बएका 
अदारत एवॊ 
ऩीधडतभैरी कऺ 
स्थाऩनाको सॊख्मा।  

३. ४ साऺी सॊयऺण सम्फन्धी 
कानून तजुयभा गयी रागू 
गने। 

 

कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम 

_ _ गहृ भन्रारम, भहान्मामाधधविाको 
कामायरम 

चाय वषय साऺी सॊयऺण 
सम्फन्धी कानून तजुयभा 
य कामायन्वमन। 

३. ५ साऺी ऩयीऺण एवॊ प्रभाण 
प्रस्तधुतभा सूचना प्रष्ट्रवधधको 
प्रमोगको ष्ट्रवस्ताय गने। 

भहान्मामाधधविाको 
कामायरम 

_  कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, गहृ भन्रारम 

धनयन्तय साऺी ऩयीऺण एवॊ 
प्रभाण प्रस्तधुतभा 
सूचना प्रष्ट्रवधधको 
प्रमोग। 

४. अऩयाध ऩीधडतको 
न्मामको अधधकाय 
सधुनन्त्श्चत गने। 

४. १ अऩयाध ऩीधडतरे आपू 
ऩीधडत बएको भदु्दाको 
अनसुन्धान तथा कायवाही 
सम्फन्धी जानकायी ऩाउने 
व्मवस्थाराई प्रबावकायी 
फनाउने। 

  

गहृ भन्रारम, 
भहान्मामाधधविाको 
कामायरम, 
नेऩार प्रहयी 

- - कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, अदारत, प्रदेश आन्तरयक 
भाधभरा तथा कानून भन्रारम,  

नागरयक सभाज 

धनयन्तय आपू ऩीधडत बएको 
भदु्दाको अनसुन्धान 
तथा कायवाही 
सम्फन्धी जानकायी 
ऩाएका अऩयाध 
ऩीधडतको सॊख्मा।  

४. २ अऩयाध ऩीधडतराई ऩगुेको कानून, न्माम तथा - - सवोच्च अदारत, अथय भन्रारम, धनयन्तय ऺधतऩूधतय ऩाएका 




 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ न्त्जम्भेवाय धनकाम सहमोगी धनकाम सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 
ऺधत वाऩत ऺधतऩूधतय वा 
याहत उऩरधध गयाउने।  

सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, गहृ 
भन्रारम, 
भहान्मामाधधविाको 
कामायरम 

भहान्मामाधधविाको कामायरम,  

प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा कानून 
भन्रारम, स्थानीम तह,  

नेऩार फाय एशोधसएशन 

अऩयाध ऩीधडतको 
सॊख्मा। 

४. ३ अऩयाध ऩीधडतको साभान्त्जक 
ऩनुस्थायऩना सम्फन्धी मोजना 
तथा कामयक्रभ सञ्चारन 
गने। 

गहृ भन्रारम, - - अथय भन्रारम, कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा भन्रारम, भष्ट्रहरा 
फारफाधरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम, अदारत, भहान्मामाधधविाको 
कामायरम, प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा 
कानून भन्रारम, स्थानीम तह  

नेऩार फाय एशोधसएशन, नागरयक सभाज 

धनयन्तय साभान्त्जक ऩनुस्थायऩना 
बएका अऩयाध 
ऩीधडतहरुको सॊख्मा। 

५. न्मामऩाधरकाको चौथो 
ऩञ्चवष्ट्रषयम यणनीधतक 
मोजना कामायन्वमन 
गने। 

न्मामऩाधरकाको चौथो ऩञ्चवष्ट्रषयम 
यणनीधतक मोजनाभा धनददयि 
ष्ट्रक्रमाकराऩ कामायन्वमन गने। 

सवोच्च अदारत य 
भातहत अदारत, 
न्माष्ट्रमक धनकाम 

- - प्रधानभन्री तथा भन्त्न्रऩरयषद् को कामायरम, 
अथय भन्रारम, कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा भन्रारम, 
भहान्मामाधधविाको कामायरम, नेऩार फाय 
एशोधसएशन 

धनयन्तय न्मामऩाधरकाको चौथो 
ऩञ्चवष्ट्रषयम यणनीधतक 
मोजनाको कामायन्वमन 

६. भहान्मामाधधविाको 
कामायरमको ऩञ्चवषॉम 
यणनीधतक मोजना 
कामायन्वमन गने। 

भहान्मामाधधविा कामायरमको 
ऩञ्चवषॉम यणनीधतक मोजनाभा 
धनददयि ष्ट्रक्रमाकराऩ कामायन्वमन 
गने।  

भहान्मामाधधविाको 
कामायरम य भातहतका  
सयकायी वकीर 
कामायरम 

भखु्मन्मामाधधविा
को कामायरम 

- प्रधानभन्री तथा भन्त्न्रऩरयषद् को कामायरम, 
अथय भन्रारम, कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा भन्रारम, गहृ भन्रारम,  
नेऩार फाय एशोधसएशन 

धनयन्तय भहान्मामाधधविा 
कामायरमको ऩञ्चवषॉम 
यणनीधतक मोजनाका 
ष्ट्रक्रमाकराऩको 
कामायन्वमन। 




 

३.२.१३ ष्ट्रहयासत तथा कायागाय सधुाय 

 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

१. कायागाय सम्फन्धी 
कानूनभा सभसाभष्ट्रमक 
सधुाय गने। 

कायागाय ऐन, २०१९, कायागाय 
धनमभावरी, २०२० रगामतका 
कायागाय सम्फन्धी कानूनराई 
सभमानकूुर सॊशोधन य एकीकयण 
गयी रागू गने। 

गहृ भन्रारम आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून 
भन्रारम 

_ प्रधानभन्री तथा भन्त्न्रऩरयषद् को 
कामायरम, कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा भन्रारम, 
भहान्मामाधधविाको कामायरम, 
नेऩार कानून आमोग 

एक वषय  नमाॉ कायागाय ऐन य 
ऩरयभान्त्जयत कायागाय 
धनमभावरी। 

२. कायागायहरुको बौधतक 
ऩूवायधायको ऺभता 
ष्ट्रवस्ताय एवॊ सदुृढीकयण 
गने। 

२.१ फस्ती नबएको खलु्रा ऺेरभा 
आधधुनक प्रष्ट्रवधधभैरी य ऩमायि 
बौधतक सषु्ट्रवधामिु नमाॉ 
कायागाय बवन धनभायण गने। 

गहृ भन्रारम आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून 
भन्रारम 

- अथय भन्रारम, सहयी ष्ट्रवकास 
भन्रारम, याष्ट्रिम ऩनु्धनभायण 
प्राधधकयण, भहान्मामाधधविाको 
कामायरम, प्रदेश आधथयक भाधभरा 
तथा मोजना भन्रारम 

ऩाॉच वषय बौधतक ऩूवायधायहरुको 
ऺभता ष्ट्रवस्ताय य 
सदुृढीकयण बएको 
कायागायको सॊख्मा। 

२.२ भौजदुा कायागायको सधुाय य 
ऺभता ष्ट्रवस्ताय गयी सम्बव 
बएसम्भ ऺभता अनसुाय भार 
कैददफन्दी याख्न े व्मवस्था 
धभराउने।  

गहृ भन्रारम आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून 
भन्रारम 

- अथय भन्रारम, सहयी ष्ट्रवकास 
भन्रारम, याष्ट्रिम ऩनु्धनभायण 
प्राधधकयण, भहान्मामाधधविाको 
कामायरम, प्रदेश आधथयक भाधभरा 
तथा मोजना भन्रारम 

धनयन्तय सधुाय य ऺभता ष्ट्रवस्ताय 
बएका कायागायको सॊख्मा। 

३. ऩरुुष, भष्ट्रहरा एवॊ 
मौधनक अल्ऩसॊख्मक 
फन्दीहरुको राधग 
कायागायभा छुट्टाछुटै्ट 
बवन, धरक वा 
कोठाको व्मवस्था गने। 

३.१ नमाॉ धनभायण हनुे कायागायभा  
छुट्टाछुटै्ट ऩरुुष, भष्ट्रहरा, एवॊ 
मौधनक अल्ऩसॊख्मक फन्दी 
गहृ, सधुाय गहृ, बवन, धरक 
वा कोठा, शौचारम धनभायण 
गने। 

गहृ भन्रारम  आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून 
भन्रारम 

- अथय भन्रारम, सहयी ष्ट्रवकास 
भन्रारम, भहान्मामाधधविाको 
कामायरम,  

प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा मोजना 
भन्रारम  

धनयन्तय छुट्टाछुटै्ट ऩरुुष, भष्ट्रहरा, एवॊ 
मौधनक अल्ऩसॊख्मक फन्दी 
गहृ, बवन, धरक वा 
कोठा, शौचारम बएको 
कायागाय, वन्दीगहृको 
सॊख्मा। 
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३.२ सयुऺाको दृष्ट्रिकोणरे ष्ट्रवशेष 
सयुऺा कऺभा याख्न ु ऩने 
प्रकृधतका कैददफन्दीहरुराई 
छुट्टाछुटै्ट कोठाभा याख्न े
व्मवस्था गने। 

गहृ भन्रारम  आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून 
भन्रारम 

- अथय भन्रारम, सहयी ष्ट्रवकास 
भन्रारम, भहान्मामाधधविाको 
कामायरम,  

प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा मोजना 
भन्रारम 

धनयन्तय ष्ट्रवशेष प्रकृधतका फन्दीको 
राधग छुट्टाछुटै्ट कोठा बएको 
कायागायको सॊख्मा। 

३.३ कुनै कैददफन्दीको धनजरे 
ऩारन ऩोषण गनुयऩने नावारक 
यहेछ बने धनज थनुा वा 
कैदभा यहनु्जेर त्मस्तो 
नाफारकको सम्ऩूणय हेयष्ट्रवचाय, 
न्त्शऺा ददऺा य ऩारनऩोषणको 
व्मवस्था गने। 

गहृ भन्रारम आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून 
भन्रारम  

- अथय भन्रारम, न्त्शऺा, ष्ट्रवऻान तथा 
प्रष्ट्रवधध भन्रार, स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा भन्रारम, भष्ट्रहरा 
फारफाधरका तथा जेष्ठ नागरयक 
भन्रारम, भहान्मामाधधविाको 
कामायरम,  

प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा मोजना 
भन्रारम 

धनयन्तय कायागाय कामायरमरे 
सम्ऩूणय हेयष्ट्रवचाय, न्त्शऺा 
ददऺा य ऩारनऩोषणको 
व्मवस्था गयेको 
नाफारकको सॊख्मा। 

४. कायागायका 
कैददवन्दीराई भानव 
अधधकाय सम्फन्धी 
तारीभ, सीऩ तथा आम 
आजयन हनुे खारको 
सीऩभूरक तारीभ 
कामयक्रभ सञ्चारन गयी 
कायागायफाट छुटेऩधछ 
योजगायी प्राि गनय सहज 
फनाउने ।  

४.१ कैददफन्दीहरुराई भानव 
अधधकाय सम्फन्धी तारीभ 
प्रदान गने। 

गहृ भन्रारम 

 

आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून 
भन्रारम 

- सम्फन्त्न्धत सॊवैधाधनक धनकाम, 
भहान्मामाधधविाको कामायरम, 
नागरयक सभाज, कायागाय कामायरम 

धनयन्तय भानव अधधकाय न्त्शऺा 
सम्फन्धी तारीभ प्रदान 
गरयएको सॊख्मा  

४.२ कैददफन्दीहरुराई आम आजयन 
गनय सष्ट्रकने खारको 
सीऩभूरक तारीभ उऩरधध 
गयाउने। 

गहृ भन्रारम  आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून 
भन्रारम  

- प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास भन्रारम, 
कायागाय व्मवस्थाऩन ष्ट्रवबाग, 

सीऩभूरक तारीभ प्रदान गने सॊघ 
सॊस्था, नागरयक सभाज 

धनयन्तय आम आजयन गनय सक्ने 
खारका सीऩभूरक तारीभ 
प्राि गने कैददफन्दीको 
सॊख्मा। 

४.३ कैददफन्दीराई कायागाय 
ऩरयसयभा कुनै कायखाना 
स्थाऩना बएकोभा त्मस्तो 

गहृ भन्रारम 

 

आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून 
भन्रारम 

- कायागाय व्मवस्थाऩन ष्ट्रवबाग, 
कायागाय कामायरम 

धनयन्तय कायागायभा ऩारयन्त्श्रक 
सष्ट्रहतको काभ ऩाएका 
फन्दीहरुको सॊख्मा 
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कायखानाभा ऩारयश्रधभक ददई 
काभभा रगाउने व्मवस्था गने 
वा कैदको अवधध घटाउन 
श्रभभा रगाउने व्मवस्था 
गने। 

  ४.४ कैददफन्दीहरुराई 

उत्ऩादनभूरक य आम 
आजयनका कामयभा सॊरग्न 
गयाउने। 

गहृ भन्रारम  आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून 
भन्रारम 

- कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, भहान्मामाधधविाको 
कामायरम, भखु्म न्मामाधधविाको 
कामायरम 

धनयन्तय खरुा कायागाय, साभदुाष्ट्रमक 
सेवाभा रगाउने, सीऩभूरक 
कामयभा रगाउने, प्मायोर 
एवॊ प्रोफेशन सम्फन्धी 
ऩूवायधाय तमाय बएको।  

५. कैददफन्दीहरुराई 
भानवोन्त्चत  सषु्ट्रवधा 
उऩरधध गयाउने। 

५.१ कायागायभा सपा खानेऩानी, 
खेरकुद साभग्री, व्मामाभ 
स्थर, टेधरधबजन, 
ऩसु्तकारमको व्मवस्था गने। 

गहृ भन्रारम  आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून 
भन्रारम 

- भहान्मामाधधविाको कामायरम, 
भखु्म न्मामाधधविाको कामायरम, 
कायागाय कामायरम 

धनयन्तय सपा खानेऩानी, खेरकुद 
साभग्री, व्मामाभ स्थर, 
टेधरधबजन, ऩसु्तकारमको 
व्मवस्था बएको 
कायागायको सॊख्मा। 

५.२ कैददफन्दीसॉग बेटघाट कऺको 
व्मवस्था गने। 

गहृ भन्रारम आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून 
भन्रारम 

 

- भहान्मामाधधविाको कामायरम, 
भखु्म न्मामाधधविाको कामायरम, 
कायागाय कामायरम 

धनयन्तय कैददफन्दीसॉग बेटघाट कऺ 
बएको कायागायको सॊख्मा। 

५.३ कैददफन्दीहरुराई भानवोन्त्चत 
खाद्य य ऩोशाक सषु्ट्रवधा 
उऩरधध गयाउने। 

गहृ भन्रारम  आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून 
भन्रारम 

 

- भहान्मामाधधविाको कामायरम, 
भखु्म न्मामाधधविाको कामायरम, 
कायागाय कामायरम 

धनयन्तय कैददफन्दीहरुराई उऩरधध 
गयाइने खाद्यान्न य 
ऩोशाकको ऩरयभाण। 

५.४ कैददफन्दीको प्रजनन ् गहृ भन्रारम आन्तरयक भाधभरा - भहान्मामाधधविाको कामायरम, धनयन्तय प्रजनन ् अधधकायको प्रमोग 
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अधधकायको सॊयऺणको राधग 
उन्त्चत व्मवस्था धभराउने। 

तथा कानून 
भन्रारम 

भखु्म न्मामाधधविाको कामायरम, 
कायागाय कामायरम 

गनय भाग गने य प्रमोग 
गयेका दम्ऩन्त्त्तको सॊख्मा। 

५.५ गबयवती वा सतु्केयी फन्दीराई 
फसोफास, खानऩान य स्वास््म 
ऩयीऺणको सम्फन्धभा ष्ट्रवशेष 
व्मवस्था गने। 

गहृ भन्रारम  आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून 
भन्रारम 

- स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्रारम, 
भहान्मामाधधविाको कामायरम, 
प्रदेश साभान्त्जक ष्ट्रवकास भन्रारम, 
भखु्म न्मामाधधविाको कामायरम, 
कायागाय कामायरम 

धनयन्तय फसोफास, खानऩान य 
स्वास््म ऩयीऺणको सषु्ट्रवधा 
प्रमोग गने गबयवती वा 
सतु्केयी फन्दीको सॊख्मा। 

६. खरुा कायागाय, 
साभदुाष्ट्रमक सेवाभा 
रगाउने, सीऩभूरक 
कामयभा रगाउने, प्मायोर 
एवॊ प्रोफेशन जस्ता 
अवधायणाहरुको 
कामायन्वमन गने। 

६.१ खरुा कायागाय, प्मायोर एवॊ 
प्रोवेशन सम्फन्धी कामयष्ट्रवधध 
तजुयभा गयी कामायन्वमन गने। 

 

गहृ भन्रारम  आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून 
भन्रारम 

- कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, भहान्मामाधधविाको 
कामायरम, भखु्म न्मामाधधविाको 
कामायरम 

एक वषय खरुा कायागाय, प्मायोर 
एवॊ प्रोवेशन सम्फन्धी 
कामयष्ट्रवधधको तजुयभा य 
कामायन्मन। 

६.२ प्रोवेशन तथा प्मायोर 
फोडयको गठन गयी 
ष्ट्रक्रमाशीर फनाउने । 

भहान्मामाधधव
िाको कामायरम 

आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून 
भन्रारम 

- गहृ भन्रारम, कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा भन्रारम, भखु्म 
न्मामाधधविाको कामायरम 

एक वषय न्त्जल्रा प्रोवेशन तथा प्मायोर 
फोडयको सॊख्मा 

 

३.२.१४ सॊक्रभणकारीन न्माम 
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१. सॊक्रभणकारीन 
न्मामराई ताष्ट्रकय क 
धनश्कषयभा 
ऩयु ्माउने। 

सॊष्ट्रवधान, सवोच्च अदारतको पैसरा,  नेऩाररे 
स्वीकाय गयेको भानव अधधकाय सम्फन्धी 
अन्तयायष्ट्रिम प्रधतवद्धता, ष्ट्रवस्ततृ शान्त्न्त 
सम्झौतासभेतका आधायभा सॊक्रभणकारीन न्माम 
व्मवस्थाराई ताष्ट्रकय क धनश्कषयभा  ऩयु ् माउने। 

कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम 

- - गहृ भन्रारम, वेऩत्ता ऩारयएका व्मन्त्िको 
छानष्ट्रवन एवॊ सत्म धनरुऩण तथा 
भेरधभराऩ आमोग  

दईु 
वषय  

सॊक्रभणकारीन न्माम 
ताष्ट्रकय क धनश्कषयभा 
ऩगुेको हनुे।  




 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ न्त्जम्भेवाय धनकाम सहमोगी धनकाम सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

२. सॊक्रभणकारीन 
न्माम व्मवस्थाराई 
प्रबावकायी 
फनाउने। 

वेऩत्ता ऩारयएका व्मन्त्िको छानष्ट्रवन आमोग य सत्म 
धनरुऩण तथा भेरधभराऩ आमोगराई प्रबावकायी 
तलु्माउन नेऩार सयकायरे आवश्मक सहमोग 
उऩरधध गयाउने।  

कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, 

- - अथय भन्रारम, गहृ भन्रारम, 
भहान्मामाधधविाको कामायरम 

एक 
वषय  

आमोगहरुको ऺभता 
वषृ्ट्रद्धका राधग उऩरधध 
गयाईएको स्रोत साधन 
। 

३. 
 
 
 
 
 

 

द्वन्द्वऩीधडतको 
सॊयऺण गने, 
ऩीधडतराई ऩरयऩूयण 
उऩरधध गयाउने । 

 
 

 

३.१ द्वन्द्वऩीधडत तथा ष्ट्रवस्थाष्ट्रऩतहरुको अधबरेख 
व्मवन्त्स्थत गने य उनीहरुराई आवश्मक 
सयुऺाको प्रत्माबधूत प्रदान गने।  

 

 

 
 

गहृ भन्रारम, 
कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम 

- - वेऩत्ता ऩारयएका व्मन्त्िको छानष्ट्रवन 
आमोग, सत्म धनरुऩण तथा भेरधभराऩ 
आमोग, नागरयक सभाज 

दईु 
वषय 

सयुऺाको प्रत्माबधूत  

ऩाएका द्वन्द्वऩीधडत तथा 
ष्ट्रवस्थाष्ट्रऩतहरुको सॊख्मा। 

३.२ वेऩत्ता ऩारयएका व्मन्त्िको छानष्ट्रवन आमोग, 
सत्म धनरुऩण तथा भेरधभराऩ आमोगको 
धसपारयसको आधायभा ऩीधडतराई ऩरयऩूयण 
रगामतका सेवा सषु्ट्रवधा उऩरधध गयाउने। 

गहृ भन्रारम, 
कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम  

- - वेऩत्ता ऩारयएका व्मन्त्िको छानष्ट्रवन 
आमोग, सत्म धनरुऩण तथा भेरधभराऩ 
आमोग, नागरयक सभाज  

 
 
 

ऩाॉच 
वषय 

ऩरयऩूयण रगामतका 
सेवा सषु्ट्रवधा ऩाएका 
ऩीधडतहरुको सॊख्मा। 

 
३.३ वेऩत्ता ऩारयएका व्मन्त्िको छानष्ट्रवन आमोग, 

सत्म धनरुऩण तथा भेरधभराऩ आमोगफाट 
बएको धसपारयस फभोन्त्जभ ऩीधडतराई न्माम 
प्रदान गने।  

भहान्मामाधधविा
को कामायरम  

- - कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, गहृ भन्रारम, यऺा भन्रारम, 
याष्ट्रिम भानव अधधकाय आमोग, 
याजनीधतक दर  

दईु 
वषय 

आमोगको धसपारयस 
फभोन्त्जभ न्माम ऩाएका 
ऩीधडतको सॊख्मा।  

 

३.२.१५ याष्ट्रिम तथा सॊमिु याि सॊघीम धनकामका धसपारयश/सझुाव कामायन्वमन  

 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

१. भानव अधधकाय सॊयऺण 
य सम्फद्धयन गने 

१.१ सॊमिु याि सॊघीम अन्तयदेशीम सॊगदठत 
अऩयाध सम्फन्धी प्रोटोकर, २००० 

गहृ भन्रारम, 
भष्ट्रहरा,फारफाधरका 

- - प्रदेश आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून भन्रारम, 

तीन वषय  ऩारेभो प्रोटोकर 
कामायन्वमन कामयमोजना 




 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

सम्फन्धी 
भहासन्त्न्धहरुको ऩऺ 
फन्ने। 

(ऩारेभो प्रोटोकर )  को कामायन्वमन गनय 
तत्सम्फन्धी कानूनभा सधुाय गने । 

तथा ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारम,  

स्थानीम तह नागरयक 
सभाज  

य सोको कामायन्वमन 
। 

१.२ आप्रवासी काभदाय य धतनका  ऩरयवायको 
सदस्मको अधधकाय सॊयऺण सम्फन्धी 
भहासन्त्न्ध , १९९० को ऩऺ फन्न 
आवश्मक ऩूवायधाय तमाय गने। 

श्रभ, योजगाय तथा 
साभान्त्जक सयुऺा 
भन्रारम 

- - कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, गहृ भन्रारम, 
ऩययाि भन्रारम, नागरयक 
सभाज 

चाय वषय  भहासन्धीको ऩऺ फन्न 
आवश्मक ऩूवायधायको 
व्मवस्था। 

२. सॊमिु यािसॊघीम 
प्रणारी अन्तगयतका 
भानव अधधकाय 
सम्फन्धी सॊमन्रहरुभा 
प्रधतवेदनहरु ऩेश गने।  

२.१ भानव अधधकायसम्फन्धी भहासन्त्न्ध 
अन्तगयत ऩेश गनुयऩने आवधधक 
प्रधतवेदनहरु सभमभा ऩेश गने। 

 

प्रधानभन्री तथा 
भन्त्न्रऩरयषद्को 
कामायरम, भहासन्त्न्धसॉग 
सम्फन्त्न्धत भन्रारम  

- - कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, ऩययाि 
भन्रारम 

धनयन्तय भावन अधधकाय 
सम्फन्धी भहासन्त्न्ध 
अन्तगयत ऩेश बएका 
प्रधतवेदनहरुको 
सॊख्मा। 

२.२ ष्ट्रवश्वव्माऩी आवधधक ऩनुयावरोकन 
प्रधतवेदन सभमभा ऩेश गने। 

प्रधानभन्री तथा 
भन्त्न्रऩरयषद्को 
कामायरम  

- - ऩययाि भन्रारम, 
कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा भन्रारम 

धनयन्तय ष्ट्रवश्वव्माऩी आवधधक 
ऩनुयावरोकन 
प्रधतवेदन।  

२.३ सॊमिु याि सॊघीम सन्त्न्धजन्म 
धनकामफाट प्राि सञ्चाय (उजयुी), भानव 
अधधकाय ऩरयषद् को ष्ट्रवशेष कामयष्ट्रवधध 
(Special Procedures) अन्तगयत प्राि 
सञ्चाय (Communication/Joint 

Communication) तथा प्रश्नावरीको 
जवाप सभमभा ऩठाउने। 

प्रधानभन्री तथा 
भन्त्न्रऩरयषद्को 
कामायरम  

- - सम्फन्त्न्धत भन्रारम, 
कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, ऩययाि 
भन्रारम 

धनयन्तय सम्फन्त्न्धत धनकामभा 
ऩठाइएको जवापको 
सॊख्मा। 

२.४ सन्त्न्धजन्म धनकाम य ष्ट्रवश्वव्माऩी प्रधानभन्री तथा - - प्रदेश भखु्मभन्री तथा धनयन्तय धसपारयस एवॊ सझुाव 




 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

आवधधक ऩनुयावरोकनफाट प्राि 
धसपारयस तथा सझुाव कामायन्वमन गने। 

भन्त्न्रऩरयषद्को 
कामायरम, सम्फन्त्न्धत 
भन्रारम 

  

भन्त्न्रऩरयषद्को कामायरम,  
स्थानीम तह,  
नागरयक सभाज 

कामायन्वमनको सॊख्मा। 

३. याष्ट्रिम भानव अधधकाय 
आमोगका धसपारयस 
कामायन्वमन गने । 

३.१ याष्ट्रिम भानव अधधकाय आमोगका 
धसपारयसको कामायन्वमनको रगत तमाय 

गयी सम्फन्त्न्धत धनकामभा कामायन्वमनका 
राधग ऩठाउन ेय धनमधभत रुऩभा ताकेता 
(Follow-up)  गने। 

प्रधानभन्री तथा 
भन्त्न्रऩरयषद्को 
कामायरम 

भखु्मभन्री 
तथा 
भन्त्न्रऩरयष
द्को 
कामायरम 

 

स्थानीम 
तह 

सम्फन्त्न्धत धनकाम धनकाम धनयन्तय आमोगफाट प्राि 
धसपारयस 
कामायन्वमनको 
सॊख्मा। 

३.२ धसपारयस कामायन्वमन अवस्थाको 
अनगुभन गने । 

 

प्रधानभन्री तथा 
भन्त्न्रऩरयषद्को 
कामायरम, याष्ट्रिम 
भानव अधधकाय 
आमोग 

भखु्मभन्री 
तथा 
भन्त्न्रऩरयष
द्को 
कामायरम 

 

- सम्फन्त्न्धत धनकाम धनयन्तय धसपारयस कामायन्वमन 
अवस्थाको अनगुभन 
बएको सॊख्मा 

३.३ कामायन्वमन अवस्थाको अद्यावधधक 

ष्ट्रववयण तमाय गने। 
प्रधानभन्री तथा 
भन्त्न्रऩरयषद्को 
कामायरम, याष्ट्रिम 
भानव अधधकाय 
आमोग 

भखु्मभन्री 
तथा 
भन्त्न्रऩरयष
द्को 
कामायरम 

 

- सम्फन्त्न्धत धनकाम धनयन्तय कामायन्वमन अवस्थाको 
अद्यावधधक ष्ट्रववयण। 

४. अन्म ष्ट्रवषमगत सॊवैधाधनक 
आमोगका धसपारयस 

अन्म ष्ट्रवषमगत सॊवैधाधनक आमोगफाट प्राि 
उऩमिु धसपारयस कामायन्वमन, अनगुभन 

प्रधानभन्री तथा 
भन्त्न्रऩरयषद्को 

भखु्मभन्री 
तथा 

- सम्फन्त्न्धत धनकाम धनयन्तय धसपारयस कामायन्वमन, 
अनगुभन य अद्यावधधक 




 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

कामायन्वमन गने। गने, कामायन्वमन अवस्थाको अद्यावधधक 
ष्ट्रववयण तमाय गने । 

कामायरम, सम्फन्त्न्धत 
भन्रारम, सम्फन्त्न्धत 
ष्ट्रवषमगत सॊवैधाधनक 
आमोग 

भन्त्न्रऩरयष
द्को 
कामायरम 

 

ष्ट्रववयणको सॊख्मा। 

 

 

३.२.१६ भानव अधधकाय न्त्शऺा 
क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

१. भानव अधधकाय 
सम्फन्धी सचेतना 
अधबवषृ्ट्रद्ध गने। 

१.१ रैंधगक ष्ट्रहॊसा, जातीम तथा 
अन्म साभान्त्जक छुवाछूत, 

फोक्सा फोक्सी, छाउऩडी 
जस्ता कुयीधत ष्ट्रवरुद्धका 
कानूनी व्मवस्थाको फायेभा 
सचेतनाभूरक कामयक्रभ 
अधबमानको रुऩभा सञ्चारन 
गने। 

कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, सॊघीम 
भाधभरा तथा साभान्म 
प्रशासन भन्रारम, 
भष्ट्रहरा, फारफाधरका 
तथा जेष्ठ नागरयक 
भन्रारम 

आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून 
भन्रारम, साभान्त्जक 
ष्ट्रवकास भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

सम्फन्त्न्धत सॊवैधाधनक 
आमोग, नागरयक सभाज 

धनयन्तय सचेतना कामयक्रभ य 
सहबागीहरुको 
सॊख्मा। 

 

१.२ भानव अधधकाय य 
अन्तयायष्ट्रिम भानवीम 
कानूनका सम्फन्धभा प्रदेश, 
स्थानीम तह तथा शैन्त्ऺक 
सॊस्थाहरुभा सचेतना 
कामयक्रभ सञ्चारन गनय 
सहकामय गने। 

प्रधानभन्री तथा 
भन्त्न्रऩरयषद्को 
कामायरम, कानून, 
न्माम तथा सॊसदीम 
भाधभरा भन्रारम 

आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

गहृ भन्रारम, यऺा 
भन्रारम, सॊवैधाधनक 
आमोग,  

नागरयक सभाज, शैन्त्ऺक 
सॊस्थाहरु  

धनयन्तय सञ्चारन बएका 
सचेतना कामयक्रभको 
सॊख्मा। 




 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

१.३ नेऩारको सॊष्ट्रवधानद्वाया 
प्रदत्त भौधरक हक 
कामायन्वमन गनय जायी 
बएका कानून एवॊ देवानी 
तथा पौजदायी सॊष्ट्रहताको 
सम्फन्धभा सयरीकृत 
ऩनु्त्स्तका प्रकाशन गयी 
प्रचाय प्रसाय गने। 

कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम 

- - सञ्चाय तथा सूचना 
प्रष्ट्रवधध भन्रारम, अथय 
भन्रारम, प्रदेश 
आन्तरयक भाधभरा तथा 
कानून भन्रारम, 
नागरयक सभाज 

धनयन्तय  सयरीकृत ऩनु्त्स्तकाको 
प्रकाशन य 
प्रचायप्रसाय गरयएको 
सॊख्मा। 

२. भानव अधधकायको 
ऺेरभा उल्रेखनीम 
मोगदान गने व्मन्त्िराई 
ऩयुस्काय प्रदान गने । 

भानव अधधकायको सॊयऺण य 
सम्फद्धयन गने कामयभा सॊरग्न 
व्मन्त्ि वा सॊस्थाराई भानव 
अधधकाय याष्ट्रिम ऩयुस्काय प्रदान 
गने। 

कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम 

- - प्रधानभन्री तथा 
भन्त्न्रऩरयषद्को कामायरम 

धनयन्तय भानव अधधकाय 
याष्ट्रिम ऩयुस्काय प्राि 
व्मन्त्िको सॊख्मा। 

३. सयुऺाकभॉ य कानून 
कामायन्वमन 
अधधकायीको भानव 
अधधकाय य भानवीम 
कानून सम्फन्धी ऺभता 
अधबवषृ्ट्रद्ध गने। 

३.१ सयुऺा धनकाम एवॊ कानून 
कामायन्वमन गने धनकामका 
अधधकायीहरुराई प्रदान 
गरयने तारीभभा भानव 
अधधकायको ष्ट्रवषम सभाष्ट्रवि 
गने गयी ऩाठ्यक्रभ तथा 
ऩाठ्यऩसु्तक तमाय गयी 
तारीभ प्रदान गने। 

गहृ भन्रारम, यऺा 
भन्रारम  

- - कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम, सम्फन्त्न्धत 
सॊवैधाधनक आमोग, 
भहान्मामाधधविाको 
कामायरम 

धनयन्तय भानव अधधकाय एवॊ 
भानवीम कानून 
सभेष्ट्रटएका ऩाठ्यक्रभ 
तथा ऩाठ्यऩसु्तकको 
सॊख्मा। 

४. नागरयकहरुभा सयुऺा 
धनकामसॉगको 

नागरयकहरुभा सयुऺा धनकाम 
“नागरयकको सयुऺाका राधग 

गहृ भन्रारम, यऺा 
भन्रारम, सयुऺा 

आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

प्रधानभन्री तथा 
भन्त्न्रऩरयषद्को 

धनयन्तय सञ्चारन बएको 
सचेतनाभूरक 




 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 

सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

सम्फन्धराई 
ष्ट्रवश्वासमोग्म फनाउने। 

हनु" बन्ने सोंच अधबवषृ्ट्रद्ध गयी 
भानव अधधकायभैरी सभाज 
धनभायणका राधग सचेतनाभूरक 
कामयक्रभ सञ्चारन गने।  

धनकाम कामायरम, नागरयक 
सभाज 

कामयक्रभको सॊख्मा। 

५. अधयन्माष्ट्रमक धनकामभा 
कामययत जनशन्त्िका 
राधग भानव अधधकाय य 
न्मामका भान्म धसद्धान्त 
सम्फन्धी अधबभखुीकयण 
कामयक्रभ सञ्चारन 
गने। 

अधयन्माष्ट्रमक धनकामका 
जनशन्त्िका राधग भानव 
अधधकायका भूल्म, भान्मता तथा 
न्मामका भान्म धसद्धान्त सम्फन्धी 
अधबभखुीकयण कामयक्रभ 
सञ्चारन गने।   

कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 
भन्रारम 

 

आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून भन्रारम 

- सम्फन्त्न्धत भन्रारम, 
याष्ट्रिम न्माष्ट्रमक प्रधतष्ठान, 
न्माम सेवा तारीभ केन्ि 

धनयन्तय भानव अधधकाय तथा 
न्मामका भान्म 
धसद्धान्त सम्फन्धी 
अधबभखुीकयण 
कामयक्रभ य 
राबान्त्न्वतको 
सॊख्मा। 

 

३.२.१७ सॊस्थागत सदुृढीकयण 

 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 
सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

१. भानव अधधकायको सॊयऺण य 
प्रवद्धयनका राधग याष्ट्रिम भानव 
अधधकाय आमोग रगामतका 
सॊवैधाधनक आमोगहरुराई सदुृढ 
फनाउने। 

याष्ट्रिम भानव अधधकाय आमोग 
रगामत आददफासी जनजाधत, भष्ट्रहरा, 
दधरत, सभावेशी, भधेसी, थारु  य 
भनु्त्स्रभ आमोगराई साधन स्रोत 
सम्ऩन्न य सदुृढ फनाउन े कामयक्रभ 
कामायन्वमन गने। 

प्रधानभन्री 
तथा 
भन्त्न्रऩरयषद्को 
कामायरम 

- - अथय भन्रारम धनयन्तय याष्ट्रिम भानव अधधकाय 
आमोग रगामतका 
आमोगहरुको 
सदुृढीकयण य स्रोत 
साधनको उऩरधधता। 

२. स्थानीम न्माष्ट्रमक सधभधतको सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको कानून, न्माम आन्तरयक स्थानीम भहान्मामाधधविाको कामायरम,    ऺभता अधबवषृ्ट्रद्ध 




 

क्र. 
सॊ. 

उद्दशे्म ष्ट्रक्रमाकराऩ 

न्त्जम्भेवाय धनकाम 

सहमोगी धनकाम 
सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 

ऺभता अधबवषृ्ट्रद्ध गने । सहकामयभा स्थानीम तहभा न्माष्ट्रमक 
सधभधतको अधधकाय य  मसको प्रमोग 
सम्फन्धी ऺभता अधबवषृ्ट्रद्ध कामयक्रभ 
सञ्चारन गने। 

तथा सॊसदीम 
भाधभरा 
भन्रारम, 
सॊघीम भाधभरा 
तथा साभान्म 
प्रशासन 
भन्रारम, 

भाधभरा 
तथा कानून 
भन्रारम 

 

तह भखु्म न्मामाधधविाको 
कामायरम,  

न्त्जल्रा सभन्वम सधभधत, 
नागरयक सभाज 

धनयन्तय कामयक्रभ य सहबागीको 
सॊख्मा। 

३. 
 

भानव अधधकाय सॊयऺण य 
प्रवद्धयन गने सॊस्थाहरु फीच 
सभन्वम गने।  

भानव अधधकाय सम्फन्धी कामयक्रभ 
सञ्चारनभा सॊरग्न सॊस्थाहरु फीच 
सभन्वम अधबवषृ्ट्रद्ध गने। 

सफै भन्रारम  सफै 
भन्रारम 

स्थानीम 
तह 

प्रधानभन्री तथा 
भन्त्न्रऩरयषद्को कामायरम, 
सम्फन्त्न्धत सॊवैधाधनक आमोग, 
नागरयक सभाज 

धनयन्तय भानव अधधकाय  प्रवद्धयन 
गने सस्थाहरु फीच 
सभन्वमको अधबवषृ्ट्रद्ध। 

४. सॊष्ट्रवधान, सॊष्ट्रवधान कामायन्वमन 
गनय फनेका ऐन तथा मस 
कामयमोजनाको कामायन्वमन 
सम्फन्धी आवधधक प्रधतवेदन, 
त्माॊक, सूचना वा जानकायी 
ष्ट्रवद्यतुीम भाध्मभफाट सॊकरन य 
प्रशोधन गने व्मवस्था गने। 

सॊष्ट्रवधान, सॊष्ट्रवधान कामायन्वमन गनय 
फनेका ऐन तथा मस कामयमोजनाको 
कामायन्वमन सम्फन्धी आवधधक 
प्रधतवेदन, त्माॊक, सूचना वा 
जानकायी सॊकरन य प्रशोधन गनय 
ष्ट्रवद्यतुीम सफ्टवेमयको ष्ट्रवकास गयी 
कामायन्वमन गने। 

प्रधानभन्री 
तथा 
भन्त्न्रऩरयषद्को 
कामायरम,  
सम्फन्त्न्धत 
सॊघीम 
भन्रारमहरु, 

प्रदेशका 
सम्फन्त्न्धत 
भन्रारमहरु 

स्थानीम 
तह 

सम्फन्त्न्धत सॊवैधाधनक आमोग, 
नागरयक सभाज  

धनयन्तय कामयमोजना 
कामायन्वमनको आवधधक 
प्रधतवेदन, त्माॊक, सूचना 
वा जानकायी सॊकरन य 
प्रशोधन बई अद्यावधधक 
त्माॊक प्राि बएको 
हनुे।  



 


 

ऩरयच्छेद-४ 

कामयमोजनाको कामायन्वमन, सभन्वम य अनगुभन 
४.१ कामयमोजना कामायन्वमनभा सम्फद्ध धनकामको बधूभका 
४.१.१ न्त्जम्भेवाय धनकाम 

कामयमोजनाको उद्देश्म हाधसर गनयको राधग धनधायरयत प्रत्मेक ष्ट्रक्रमाकराऩको कामायन्वमन गनय प्रभखु 
बधूभका यहने धनकामराई न्त्जम्भेवाय धनकामको रुऩभा तोष्ट्रकएको छ न्त्जम्भेवाय धनकामको भखु्म काभ  देहाम 
फभोन्त्जभ यहेको छ्- 

(क) सम्फन्त्न्धत ष्ट्रक्रमाकराऩ कामायन्वमन गनय भखु्म उत्तयदाष्ट्रमत्व धरने, 
(ख) नीधत वा कानूनको तजुयभा वा ऩरयभाजयन गनुयऩने बएभा त्मसको नेततृ्व धरने, 
(ग) आवश्मक स्रोत य साधन उऩरधध गयाउने, 
(घ) दईु वा दईु बन्दा फढी धनकामको सॊरग्नता यहने बएभा ती धनकाम फीच सभन्वम गने, 
(ङ) कामयमोजना कामायन्वमनको प्रधतवेदनका राधग सम्ऩकय  व्मन्त्ि तोक्ने, 
(च) कामायन्वमनका क्रभभा फाधा अड्काउ देन्त्खएभा त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाउन।े 

 

४.१.२ सहमोगी धनकाम 

प्रस्ततु कामयमोजनाभा न्त्जम्भेवाय धनकामराई तोष्ट्रकएको ष्ट्रक्रमाकराऩ कामायन्वमन गनय सहमोगीको 
बधूभकाभा यहने धनकामराई सहमोगी धनकामको रुऩभा ऩष्ट्रहचान गरयएको छ। कामयमोजनाभा धनददयि 
ष्ट्रक्रमाकराऩको कामायन्वमनका राधग प्रभखु रूऩभा न्त्जम्भेवाय धनकामरे सभन्वम गयेभा वा सहमोगको अऩेऺा 
गयेको अवस्थाभा सहमोगी धनकामरे त्मस्तो न्त्जम्भेवाय धनकामराई तोष्ट्रकएको ष्ट्रक्रमाकराऩ कामायन्वमन 
गनयभा आवश्मक सहमोग उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ। सहमोगी धनकामको भखु्म काभ  देहाम फभोन्त्जभ यहेको 
छ्- 

(क) सम्फन्त्न्धत ष्ट्रक्रमाकराऩ कामायन्वमन गनय न्त्जम्भेवाय धनकामराई सघाउने, 
(ख) न्त्जम्भेवाय धनकामको अनयुोध अनरुूऩ आवश्मक स्रोत, साधन य ष्ट्रवशेषऻता उऩरधध गयाउने, 
(ग) न्त्जम्भेवाय धनकाम सभऺ सम्फन्त्न्धत ष्ट्रक्रमाकराऩको सम्फन्धभा आवश्मकता अनसुाय कुनै प्रस्ताव वा 

अनयुोध गने, 
(घ) कामयमोजना कामायन्वमनको धसरधसराभा अन्म आवश्मक कामय गने। 

 

४.२  कामयमोजना सभन्वम सॊमन्र 

४.२.१ सॊघीम सभन्वम सधभधत् 
 प्रस्ततु कामयमोजनाको कामायन्वमनको सधुनन्त्श्चतताका राधग ष्ट्रवन्त्शिीकृत सभन्वम सॊमन्रको रुऩभा 
सॊघीम स्तयभा भानव अधधकाय याष्ट्रिम कामयमोजना सॊघीम सभन्वम सधभधतको व्मवस्था गरयएको छ। 
कामयमोजनाका ष्ट्रक्रमाकराऩसॉग सम्फन्त्न्धत भन्रारम एवॊ धनकामभा तोष्ट्रकएका इकाई (Focal Points) राई 
आवश्मक धनदेशन ददन,े कामयमोजनाको कामायन्वमनको क्रभभा सञ्चारन गरयने ष्ट्रक्रमाकराऩको कामायन्वमन 



 


 

प्रष्ट्रक्रमाको सभीऺा गने, भानव अधधकायका ऺेरभा नऩेार सयकायरे अवरम्फन गने नीधतगत ष्ट्रवषमभा 
सझुाव ददन ेतथा भानव अधधकाय न्त्स्थधतको सभीऺा गने मस सधभधतको भखु्म न्त्जम्भेवायी यहनेछ । 

 सॊघीम सभन्वम सधभधतको सॊयचना देहाम फभोन्त्जभ हनुेछ्- 

(क) भखु्म सन्त्चव, नेऩार सयकाय              - सॊमोजक 

(ख) प्रधानभन्री तथा भन्त्न्रऩरयषद्को कामायरमका सन्त्चवहरु         - सदस्म 

(ग) नेऩार सयकायका  सम्फन्त्न्धत भन्रारमका सन्त्चवहरु      - सदस्म 

(घ) सन्त्चव, याष्ट्रिम मोजना आमोग        - सदस्म 

(ङ) नामव भहान्मामाधधविा, भहान्मामाधधविाको कामायरम     - सदस्म  

(च) सन्त्चव, याष्ट्रिम भानव अधधकाय आमोग         - सदस्म  

(छ) यधथ, नेऩारी सेना          - सदस्म 

(ज) प्रहयी भहाधनयीऺक, नेऩार प्रहयी        - सदस्म 

(झ) सशस्त्र प्रहयी भहाधनयीऺक, सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार      - सदस्म 

(ञ) याष्ट्रिम भष्ट्रहरा आमोग, याष्ट्रिम दधरत आमोग, याष्ट्रिम सभावेशी आमोग,  

आददवासी/जनजाधत आमोग, भधेशी आमोग, थारु आमोग य भनु्त्स्रभ  

आमोगका सन्त्चवहरु                     - सदस्म 

(ट) नेऩार सयकायरे तोकेका एक जना भष्ट्रहरा सष्ट्रहत नागरयक  

सभाजका तीन जना प्रधतधनधध        - सदस्म 

(ठ) प्रधानभन्री तथा भन्त्न्रऩरयषद्को कामायरमको कानून य भानव अधधकाय  

हेने सह-सन्त्चव               -सदस्म-सन्त्चव 

 

 सधभधतको फैठक छ भष्ट्रहनाभा कन्त्म्तभा एक ऩटक य आवश्मकता अनसुाय सोबन्दा फढी ऩटक ऩधन 
फस्न सक्नछे। सधभधतरे कुनै धनकामका ऩदाधधकायीराई सधभधतको फैठकभा बाग धरन आभन्रण गनय 
सक्नेछ। प्रधानभन्री तथा भन्त्न्रऩरयषद्को कामायरमको भानव अधधकाय तथा अन्तयायष्ट्रिम सन्त्न्ध सम्झौता 
भहाशाखारे सधभधतको सन्त्चवारमको रूऩभा कामय गनेछ।  

४.२.२ प्रदेश सभन्वम सधभधत 

 प्रस्ततु कामयमोजनाको कामायन्वमनको सधुनन्त्श्चतताका राधग प्रत्मेक प्रदेशभा एक ष्ट्रवन्त्शिीकृत 
सॊमन्रको रुऩभा भानव अधधकाय याष्ट्रिम कामयमोजनाको प्रदेशस्तयीम सभन्चम सधभधतको व्मवस्था गरयएको 
छ । प्रदेशभा कामयमोजनाको कामायन्वमनको सभन्वम तथा प्रदेश सयकायरे अवरम्फन गने नीधतगत 
ष्ट्रवषमभा सझुाव ददन ेय भानव अधधकाय न्त्स्थधतको सभीऺा गनुय मस सधभधतको भखु्म न्त्जम्भेवायी यहनेछ। 

 प्रदेश सभन्वम सधभधतको सॊयचना देहाम फभोन्त्जभ हनुेछ्- 

(क) प्रभखु सन्त्चव, प्रदेश सयकाय        – सॊमोजक 

(ख) प्रदेश सयकायका सफै भन्रारमका सन्त्चवहरु    – सदस्म 



 


 

(ग) प्रभखु, प्रदेश प्रहयी        – सदस्म 

(घ) प्रधतधनधध, भखु्म न्मामाधधविाको कामायरम    – सदस्म 

(ङ) प्रधतधनधध,  याष्ट्रिम भानव अधधकाय आमोग    – सदस्म 

(च) सॊमोजकरे तोकेको एक जना भष्ट्रहरा सष्ट्रहत नागरयक सभाजका  

तीन जना प्रधतधनधध        – सदस्म 

(छ) सन्त्चव (कानून हेने), भखु्मभन्री तथा भन्त्न्रऩरयषद्को कामायरम  – सदस्म-सन्त्चव 

 

 सधभधतको फैठक प्रत्मेक छ भष्ट्रहनाभा कन्त्म्तभा एक ऩटक य आवश्मकता अनसुाय सोबन्दा फढी 
ऩटक ऩधन फस्न सक्नेछ। सधभधतरे कुनै धनकामका ऩदाधधकायीराई सधभधतको फैठकभा बाग धरन 
आभन्रण गनय सक्नछे। भखु्मभन्री तथा भन्त्न्रऩरयषद्को कामायरमको कानून तथा सॊवैधाधनक भाधभरा 
भहाशाखारे सधभधतको सन्त्चवारमको रूऩभा कामय गनेछ। प्रदेश सभन्वम सधभधतरे प्रत्मेक छ भष्ट्रहनाभा 
कामयमोजनाको प्रगधत प्रधतवेदन सॊघीम सभन्वम सधभधतभा ऩठाउन ुऩनेछ।   

४.२.३ न्त्जल्रा सभन्वम सधभधत 

 कामयमोजनाको न्त्जल्रास्तयभा कामायन्वमनको सधुनन्त्श्चतताका राधग प्रत्मेक न्त्जल्राभा भानव अधधकाय 
याष्ट्रिम कामयमोजना न्त्जल्रा सभन्वम सधभधतको व्मवस्था गरयएको छ। कामयमोजना कामायन्वमनका राधग 
न्त्जल्रास्तयका सयकायी धनकाम एवॊ स्थानीम तहफाट कामयमोजनाको कामायन्वमनको क्रभभा सभन्वम य 
सहजीकयण गने तथा न्त्जल्राको भानव अधधकाय न्त्स्थधतको सभीऺा गने कामय मस सधभधतको भखु्म 
न्त्जम्भेवायीधबर यहेका छन।्  

न्त्जल्रा सभन्वम सधभधतको सॊयचना देहाम फभोन्त्जभ हनुेछ्- 

(क) प्रभखु, न्त्जल्रा सभन्वम सधभधत     – सॊमोजक 

(ख) प्रभखु न्त्जल्रा अधधकायी      – सदस्म 

(ग) न्त्जल्रा सभन्वम सधभधतका ऩदाधधकायीहरु    – सदस्म  

(घ) प्रभखु, न्त्शऺा ष्ट्रवकास तथा सभन्वम इकाई    – सदस्म 

(ङ) प्रभखु, स्वास््म कामायरम      – सदस्म 

(च) न्त्जल्रा न्मामाधधविा       – सदस्म 

(छ) न्त्जल्रान्त्स्थत सयुऺा धनकामका प्रभखुहरु    – सदस्म 

(ज) न्त्जल्रान्त्स्थत नगयऩाधरकाका प्रभखुहरु य गाउॉऩाधरकाका अध्मऺहरु – सदस्म 

(झ) नेऩार फाय एशोधसएशनका न्त्जल्रा प्रधतधनधध    – सदस्म 

(ञ) नेऩार ऩरकाय भहासॊघका न्त्जल्रा प्रधतधनधध    – सदस्म 

(ट) गैय सयकायी सॊस्था भहासॊघका न्त्जल्रान्त्स्थत प्रधतधनधध   – सदस्म 

(ठ) न्त्जल्रा सभन्वम अधधकायी      – सदस्म-सन्त्चव 

 



 


 

 सधभधतको फैठक प्रत्मेक छ भष्ट्रहनाभा कन्त्म्तभा एक ऩटक य आवश्मकता अनसुाय सोबन्दा फढी 
ऩटक ऩधन फस्न सक्नछे। सधभधतरे सम्फन्त्न्धत अन्म कामायरमका ऩदाधधकायीराई आवश्मकतानसुाय 
सधभधतको फैठकभा आभन्रण गनय सक्नेछ। सधभधतको सन्त्चवारम न्त्जल्रा सभन्वम सधभधतभा यहनेछ। 
स्थानीम तह सभन्वम सधभधतफाट प्रधतवेदन प्राि गयी कामयमोजना कामायन्वमन अवस्थासम्फन्धी न्त्जल्रागत 
ष्ट्रववयण न्त्जल्रा सभन्वम अधधकायीरे प्रत्मेक छ भष्ट्रहनाभा तमाय गयी सॊघीम भाधभरा तथा साभान्म प्रशासन 
भन्रारमभापय त ् सॊघीम सभन्वम सधभधतभा ऩठाउने छ य सोको एक प्रधत प्रदेश सभन्वम सधभधतराई 
उऩरधध गयाउने छ।  

४.२.४ स्थानीम तह सभन्वम सधभधत 

 स्थानीम तहभा कामयमोजनाको कामायन्वमनको सधुनन्त्श्चतताको राधग प्रत्मेक स्थानीम तहभा भानव 
अधधकाय याष्ट्रिम कामयमोजना स्थानीम सभन्वम सधभधतको व्मवस्था गरयएको छ। स्थानीम तहको सम्फन्त्न्धत 
शाखा य कामयमोजनाको ष्ट्रक्रमाकराऩसॉग सम्फन्त्न्धत वडाराई धनदेशन ददन,े कामयमोजनाको कामायन्वमनको 
क्रभभा सञ्चारन गरयने ष्ट्रक्रमाकराऩको कामायन्वमनभा सभन्वम य सहजीकयण गने तथा कामयमोजना 
कामायन्वमनको न्त्स्थधतको सभीऺा गने कामयहरू मस सधभधतको भखु्म न्त्जम्भेवायीधबर यहेका छन।्  

सधभधतको सॊयचना देहाम फभोन्त्जभ हनुेछ्- 

(क) प्रभखु वा अध्मऺ, स्थानीम तह       – सॊमोजक 

(ख) उऩ-प्रभखु वा उऩाध्मऺ, स्थानीम तह     – सदस्म 

(ग) वडा अध्मऺहरु       – सदस्म 

(घ) सम्फन्त्न्धत ष्ट्रवषम हेने अधधकृतहरु     – सदस्म 

(ङ) अध्मऺरे तोकेको एक जना भष्ट्रहरा सष्ट्रहत नागरयक सभाजका  

तीन जना प्रधतधनधध        – सदस्म 

(च) स्थानीम तहभा यहेको सयुऺा धनकामको कामायरमको प्रभखु   – सदस्म 

(छ) प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत, स्थानीम तह    – सदस्म-सन्त्चव 

सधभधतको फैठक प्रत्मेक छ भष्ट्रहनाभा कन्त्म्तभा एक ऩटक य आवश्मकता अनसुाय सोबन्दा फढी 
ऩटक ऩधन फस्न सक्नेछ । कामयमोजना कामायन्वमनभा स्थानीम तहफाट बएको प्रगधत ष्ट्रववयण प्रभखु 
प्रशासकीम अधधकृतरे प्रत्मेक छ/छ भष्ट्रहनाभा तमाय गयी न्त्जल्रा सभन्वम सधभधतभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

४.३  कामयमोजना कामायन्वमनको अनगुभन  

कामयमोजना कामायन्वमनका राधग अनगुभन कामय भहत्वऩूणय हनु्छ। कामयमोजनाभा धनददयि 
ष्ट्रक्रमाकराऩको धनमधभत अनगुभनफाट कामायन्वमन अवस्थाको एकीन गनय य कामायन्वमनका क्रभभा देन्त्खएका 
सभस्माको ऩष्ट्रहचान य त्मसको धनयाकयण गनय सभमभै आवश्मक ऩहर गनय सहज हनु्छ। कामयमोजनाको 
देहामका धनकामफाट अनगुभन हनुेछ्- 

(क) प्रधानभन्री तथा भन्त्न्रऩरयषद्को कामायरम 

(ख) सॊघीम सॊसद, प्रधतधनधध सबाको कानून, न्माम तथा भानव अधधकाय सधभधत 



 


 

(ग) याष्ट्रिम भानव अधधकाय आमोग 

(घ) सॊवैधाधनक आमोग य धनकाम 

(ङ) भहान्मामाधधविा 
(च) प्रदेशसबाका सधभधत   

(छ) स्थानीम तहको नगयसबा य गाॉउसबा  

(ज) नागरयक सभाज 

अनगुभन गने धनकामरे ष्ट्रक्रमाकराऩको कामायन्वमन अवस्था, कामायन्वमनका क्रभभा देन्त्खएका 
सभस्माको ऩष्ट्रहचान, ती सभस्माको धनयाकयण गनय अवरम्फन गनुयऩने उऩाम, ष्ट्रक्रमाकराऩ कामायन्वमन गनय 
रागेको सभम, हाधसर बएको प्रगधत, ष्ट्रक्रमाकराऩको कामायन्वमनको राधग प्राि स्रोत तथा साधनको 
उऩरव्धता आददको अनगुभन गयी आवश्मक ऩषृ्ठऩोषण, सझुाव ददन सक्नेछ। मसयी प्राि हनुे ऩषृ्ठऩोषण, 
सझुाव कामायन्वमनका राधग प्रभखु न्त्जम्भेवाय धनकाम तथा सहमोगी धनकामभा ऩठाइनेछ। अनगुभन गने 
धनकामरे अनगुभन गने ष्ट्रवधध य प्रष्ट्रक्रमा आऩसी सभन्वमभा तम गने छन।् अनगुभनको कामयभा प्रधानभन्री 
तथा भन्त्न्रऩरयषद् को कामायरमफाट आवश्मक सहजीकयण हनुेछ। न्मामऩाधरकाको चौथो ऩञ्चवष्ट्रषयम यणनीधतक 
मोजनाको कामायन्वमनको अनगुभन सवोच्च अदारतफाटै हनुेछ। 

 

ऩरयच्छेद-५ 

कामयमोजनाको सीभा य अऩेन्त्ऺत उऩरन्त्धध 

५.१ सीभा  

भूर रूऩभा, प्रस्ततु कामयमोजना नेऩारको सॊष्ट्रवधानभा उल्रेख गरयएका भौधरक हक तथा भानव 
अधधकायको व्मवहारयक कामायन्वमनको राधग तमाय गरयएको हो। नेऩारको सॊष्ट्रवधानभा अधधकाॊश भानव 
अधधकायहरु सभेष्ट्रटएको हुॉदा व्मवहारयक तथा वास्तष्ट्रवक अथयभा ती अधधकायहरुको उऩबोगफाट भार 
नेऩारको सॊष्ट्रवधान कामायन्वमन हनु सक्न ेदेन्त्खन्छ। त्मसैरे प्रस्ततु कामयमोजना तमाय गदाय स्रोत य साधनको 
उऩरव्धता, भानव अधधकाय सम्फन्धी सॊवैधाधनक व्मवस्था, भौजदुा कानूनी व्मवस्था, नीधत, यणनीधत, ऩन्रौ 
आवधधक मोजनाको आधायऩर य भानव अधधकाय सम्फन्धी ष्ट्रवषमगत एवॊ ऺेरगत कामयमोजना सभेतका 
कुयाराई दृष्ट्रिगत गरयएको छ। प्रस्ततु कामयमोजनाभा भानव अधधकायका भरुबतू ष्ट्रवषमहरूराई भार 
सभेष्ट्रटएको छ। प्रस्ततु कामयमोजनाराई अन्म कामयमोजनाको ऩरयऩूयकका रुऩभा धरई कामायन्वमन गनुय ऩने 
हनु्छ। 

प्रस्ततु कामयमोजना भानव अधधकायसम्फन्धी ष्ट्रवश्वव्माऩी घोषणाऩर, नेऩार ऩऺ बएका भानव 
अधधकाय सम्फन्धी अन्तयायष्ट्रिम भहासन्त्न्धहरू य सॊष्ट्रवधानरे प्रत्माबतू गयेका भौधरक हकहरूको 
कामायन्वमनको राधग नेऩार याज्मको तपय फाट व्मि प्रधतफद्धता सम्फन्धी दस्तावेज हो। कामयमोजनाका 
उद्देश्महरू एवॊ धतनको आधायभा धनधायरयत ष्ट्रक्रमाकराऩराई व्मवहायभा प्रबावकायी रूऩरे उतानय आवश्मक 
स्रोत, साधन य जनशन्त्िको आवश्मकता हनु्छ। मो कामयमोजना कामायन्वमन गनय आवश्मक ऩने आधथयक 



 


 

तथा बौधतक स्रोत साधन, कानूनी, नीधतगत एवॊ सॊस्थागत व्मवस्था गने दाष्ट्रमत्व सम्फन्त्न्धत न्त्जम्भेवाय धनकाम 
एवॊ सहमोगी धनकामको हनुछे।  

५.2 अऩेन्त्ऺत उऩरन्त्धध 

१. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तीनै तहफाट सम्ऩन्न गरयन े ष्ट्रवकासका कामयहरु अधधकायभा आधारयत 
अवधायणा अनरुुऩ कामायन्वमन बएको हनुे।  

२. सॊघीम सॊयचना अनसुायका भानव अधधकायका सॊमन्र कामयभूरक बएको हनु।े 

३. भौधरक हक कामायन्वमन गनय धनभायण बएका कानून प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन बएको हनुे। 

४. भानव अधधकाय सम्फन्धी कानूनको ऩनुयावरोकन गयी ऩरयभाजयन गरयएको हनुे। 

५. सभाजभा व्मवहायभा ष्ट्रवद्यभान सफै प्रकायका बेदबाव, छुवाछुत, ष्ट्रहॊसा तथा कुप्रथाको न्मूनीकयण 
बएको हनुे। 

६. भानव अधधकायराई भरुकुको ऩन्रौ आवधधक ष्ट्रवकास मोजनासॉग सम्फन्त्न्धत नीधतभा सॊयचनात्भक 
रुऩभा सभाष्ट्रहत गरयएको हनु।े 

७. भानव अधधकाय उल्रॊघनको घटनाभा दण्डष्ट्रहनताको अन्त्म गयी ऩीधडतराई ऺधतऩूधतयको सधुनन्त्श्चतता 
गरयएको हनुे। 

८. सावयजधनक तथा धनजी ऺेर एवॊ साभान्त्जक जीवनका सफै ऩऺभा भानव अधधकायको सम्भान गने 
सॉस्कृधतको ष्ट्रवकास बएको हनुे। 

९. आधथयक तथा साभान्त्जक दृष्ट्रिरे ऩछाधड ऩयेका वगय य सभदुामको सॊयऺण य सशन्त्िकयण बएको 
हनुे। 


