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उरलाफलयी नगयऩलङ्झरकलको सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण नीङ्झत, २०७९ 
कलमाऩलङ्झरकलफलट स्वीकृत ङ्झभङ्झतिः २०७९ असलय १७ गते 
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१. ऩषृ्ठबङू्झभ  

नेऩलरको सॊङ्जवधलनरे सभलनङ्टऩलङ्झतक सभलवेशी य सहबलङ्झगतलभूरक ङ्झसद्धलन्तकल 
आधलयभल सभतलभूरक सभलजको ङ्झनभलाण गने सॊकल्ऩ गयेको छ । सॊङ्जवधलनरे 
ङ्छदशल ङ्झनदेश गयेफभोङ्ञजभ सभतलभूरक सभलजको ङ्झनभलाण गना मस नगयऩलङ्झरकल 
य मस अन्तगातकल सफै ऺेत्रगत ङ्जवषमहरूभल सभेत सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणको 
ङ्जवषमरलई आन्तङ्चयकीकयण, भूरप्रवलहीकयण य सॊस्थलगत गना आवश्मक बएको 
छ । मसफलट सफै वगा, जलत जलङ्झत, ङ्झरङ्ग य ऺेत्ररलई सभलवेशीकयणको 
भलन्मतलअनङ्टरुऩ सहबलगी गयलई सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणकल सवलरहरूरलई 
नीङ्झतगत तथल कलनङ्टनीरूऩभल थऩ व्मवङ्ञस्थत गना भद्दत ऩङ्टग्ने अऩेऺल गङ्चयएको  
छ । भङ्टरङ्टकरे सॊङ\घीम रोकतलङ्ञन्त्रक गणतन्त्रलत्भक शलसन प्रणलरी अवरम्वन 
गयेको सन्दबाभल सम्फद्ध ङ्जवषम ऺेत्र  य अन्तगात सञ् चलरन हङ्टने सफै मोजनल 
तथल कलमाक्रभहरूरलई सभलवेशीभैत्री फनलउन मो सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण नीङ्झत 
जरुयी बएको छ।  

मस सन्दबाभल ङ्जवबेदयङ्जहत, सभदृ्ध य न्मलमऩूणा सभलजको स्थलऩनलकल रलङ्झग सफै 
वगा, जलत जलङ्झत, ङ्झरङ्ग तथल ङ्जऩछङ्झडएको ऺेत्रको सभलन सहबलङ्झगतल, अग्रसयतल य 
ङ्झनणाम प्रङ्जक्रमलभल सहबलङ्झगतलको बङू्झभकलरलई सङ्टङ्झनङ्ञित गना आवश्मक देङ्ञिन्छ 
। सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण भलपा त सफैरे आत्भ सम्भलन फोध हङ्टने वलतलवयण 
ङ्झनभलाण गना सफै ऺेत्र तथल सॊयचनलहरूभल भूरप्रवलहीकयणको भलध्मभफलट 
सभलवेशी शलसन ऩद्धङ्झतरलई सॊस्थलगत गना मसकल सभग्र ऺेत्ररलई सम्फोधन गने 
नीङ्झतको आवश्मकतल भहसूस बएकलरे प्रस्तङ्टत सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण नीङ्झत, 
२०७९‘ तजङ्टाभल गयी रलगू गङ्चयएको छ। 

२. ङ्जवगतकल व्मवस्थल य प्रमलसहरू 

नेऩलरभल ङ्जवगतदेङ्ञि नै भङ्जहरल, दङ्झरत, आङ्छदवलसी जनजलङ्झत, भधेशी, भङ्टङ्ञस्रभ, 
ङ्जऩछङ्झडएकल सभङ्टदलम, फलरफलङ्झरकल, ज्मेष् ठ नलगङ्चयक, अशक्त तथल अऩलङ्गतल 
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बएकल व्मङ्ञक्तहरू, सलभलङ्ञजक, आङ्झथाक वल शैङ्ञऺकरूऩभल ऩछलङ्झड ऩयेकल व्मङ्ञक्त 
तथल सभङ्टदलम रगलमतरलई ङ्जवकलसको सभग्र प्रङ्जक्रमल तथल प्रङ्झतपरको 
ङ्जहस्सेदलयीभल भूरप्रवलहीकयण गने प्रमलस गङ्चयएको छ।मसकल ङ्झनङ्झभत्त स्रोत, 
सलधन य सलवाजङ्झनक सेवलभल ऩहङ्टॉच फढलउन, यलज्मको हयेक सॊयचनल एवभ ्
ङ्झनणाम प्रङ्जक्रमल तथल सो को कलमलान्वमनभल न्मलमोङ्ञचत प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङ्टङ्झनङ्ञित गना 
य रङ्ञऺत वगाको उत्थलन, ङ्जवकलस य सशक्तीकयण रगलमत सलभलङ्ञजक सङ्टयऺलकल 
रलङ्झग ङ्जवङ्झबन् न कलमाक्रभहरू सॊस्थलगतरूऩभल सञ् चलरन बएकल छन ् । मी 
कलमाक्रभहरूफलट रङ्ञऺत वगाको सशक्तीकयणभल उल्रेख्म मोगदलन ऩङ्टगेको छ 
। दशौं मोजनल (२०५९–२०६४) भल रैंङ्जङ्गक सभलनतल य सलभलङ्ञजक 
सभलवेशीकयण अवधलयणलरलई अन्तय-सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम (Cross-cutting issues) 
कल रूऩभल स्थलन ङ्छदईएको ङ्झथमो। नेऩलरको अन्तङ्चयभ सॊङ्जवधलन, २०६३ रे 
यलज्मको अग्रगलभी ऩङ्टनिःसॊयचनल गयी देशभल ङ्जवद्यभलन वगॉम, जलतीम, ऺेत्रीम 
तथल रैङ्जङ्गक ङ्जवबेदहरूरलई सभलधलन गना सॊकल्ऩ गये अनङ्टरूऩ नेऩलरभल 
सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणको ङ्जवषमरलई प्रभङ्टि फहसको रूऩभल अङ्गीकलय 
गङ्चयएको ङ्झथमो । आङ्झथाक वषा २०६४/०६५ देङ्ञि नेऩलर सयकलयकल सफै 
भन्त्रलरमफलट रैङ्जङ्गक उत्तयदलमी फजेट प्रणलरीको अभ्मलस हङ्टॉदै आएको छ । 
मस अनङ्टरुऩ सभलवेशीकयण नीङ्झत तजङ्टाभल गने कलमा य सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण 
सम्फन्धी सॊयचनलहरू स्थलऩनल गने कलमाको थलरनी ऩङ्झन हङ्टॉदै आएको सन्दबाभल 
रैङ्जङ्गक सभलनतल य सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण सम्फन्धी नीङ्झत, २०६६ 
कलमलान्वमनभल यहेको छ । सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणकल ङ्जवषमहरुरलई 
सम्फोधन गना स्थलनीम सयकलय (सॊचलरन) ऐन, २०७४ रगलमतकल कलनूनहरु 
य यलङ्जष्डम रैंङ्जङ्गक सभलनतल नीङ्झत, २०७७, प्रदेश तथल स्थलनीम तहकल रलङ्झग 
रैंङ्जङ्गक उत्तयदलमी फजेट नभूनल ङ्झनदेङ्ञशकल,२०७७ ऩङ्झन तजङ्टाभल बई 
कलमलान्वमनभल आइसकेकल छन ्। 
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नेऩलरको सॊङ्जवधलनको प्रस्तलवनलभल वगॉम, जलतीम, ऺेत्रीम, बलङ्जषक, धलङ्झभाक, 
रैङ्जङ्गक ङ्जवबेद य सफै प्रकलयकल जलतीम छङ्टवलछङ्ट तको अन्त्म गयी आङ्झथाक 
सभलनतल, सभङृ्जद्ध य सलभलङ्ञजक न्मलम सङ्टङ्झनङ्ञित गना सभलनङ्टऩलङ्झतक सभलवेशी य 
सहबलङ्झगतलभूरक ङ्झसद्धलन्तकल सम्फन्धभल स्ऩष्टरूऩभल उल्रेि बएको छ । सलथै 
सभतलभूरक सभलजको ङ्झनभलाण गना तथल सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणरलई भूतारूऩ 
ङ्छदन ङ्जवङ्झबन् न भलङ्झरक हकको प्रत्मलबङू्झत गनङ्टाकल सलथै भलङ्झरक हक सम्वन्धी 
कलनङ्टनहरू सङ्घीम सॊसदफलट अनङ्टभोदन बैसकेको अवस्थल छ । स्थलनीम तहकल 
ङ्जवङ्झबन् न ऩदहरूभल सभेत जलतीम, रैङ्जङ्गक रगलमतको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वको व्मवस्थल 
गङ्चयएको छ । आफ्नो धभा, सॊस्कृङ्झत, बलषलको सॊयऺण य सॊवद्धानकल रलङ्झग 
सचेतनल तथल ङ्जक्रमलङ्ञशरतलभल अङ्झबवङृ्जद्ध बएको तथल यलज्मकल ङ्जवङ्झबन् न अङ्ग तथल 
ङ्जवषम ऺेत्रभल मस्तल ऩछलङ्झड ऩयेकल सभङ्टदलम तथल ऺेत्रको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व फढ्दै 
गएकलरे सभलवेशीकयणको प्रङ्जक्रमल थऩ प्रबलवकलयी फन्दै गएको छ । 

ङ्जवगत देङ्ञिनै सभलवेशीकयण सम्फन्धी नीङ्झत तथल कलमाक्रभको प्रबलवकलयीरूऩभल 
तजङ्टाभल एवभ ् कलमलान्वमन गना स्थलनीम ङ्झनकलम रैङ्जङ्गक उत्तयदलमी तथल 
सलभलङ्ञजक सभलवेशी फजेट तजङ्टाभल एवभ ्ऩयीऺण ङ्झनदेङ्ञशकल, २०६८ य स्थलनीम 
ङ्झनकलम स्रोत ऩङ्चयचलरन तथल व्मवस्थलऩन कलमाङ्जवङ्झध, २०६९ अनङ्टसलय 
तत्कलरीन स्थलनीम ङ्झनकलमको ङ्झनिःशता ऩ ङ्टॉजीगत फजेटको कम्तीभल १० प्रङ्झतशत 
यकभ आङ्झथाक तथल सलभलङ्ञजकरूऩभल ऩछलङ्झड ऩयेकल ङ्जवऩङ्ङ भङ्जहरल, १० प्रङ्झतशत 
फलरफलङ्झरकल य १५ प्रङ्झतशत उऩेङ्ञऺत वगा तथल सभङ्टदलमकल रलङ्झग छङ्टट्यलउनङ्ट 
ऩने व्मवस्थल गङ्चयएको ऩलइन्छ । सलथै तत्कलरीन स्थलनीम ङ्झनकलमहरूभल 
भङ्जहरल, दङ्झरत, आङ्छदवलसी जनजलङ्झत, ङ्जऩछङ्झडएकल सभङ्टदलम, फलदी, अऩलङ्गतल 
सभन्वम सम्वन्धी सॊयचनलहरू गठन गयी ती सभङ्टदलमरलई सॊस्थलगतरूऩभल 
शलसकीम सॊयचनलभल आफद्ध गने प्रमलस गङ्चयएको य सलभलङ्ञजक ऩङ्चयचलरनभलपा त ्
आङ्झथाक तथल सलभलङ्ञजकरूऩभल ङ्जऩछङ्झडएकल सभङ्टदलमको आङ्झथाक-सलभलङ्ञजक 
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उत्थलनकल रलङ्झग ङ्जवङ्झबन् न कलमाक्रभहरू सञ्चलरन गने जस्तल भहत्वऩूणा प्रमलसहरू 
बएको ऩलईन्छ। 

ऩन्रल मोजनलभल सलभलङ्ञजक ङ्जवषम ऺेत्रअन्तगात भङ्जहरल, ङ्जवङ्झबन् न रङ्ञऺत सभङ्टदलम, 
ज्मेष् ठ नलगङ्चयक, अऩलङ्गतल बएकल व्मङ्ञक्त, फलरफलङ्झरकल, ङ्जकशोयङ्जकशोयीहरू 
रगलमतरलई ङ्जवकलसको भूरप्रवलहभल ल्मलई सभलवेशी य सभतलभूरक यलष्डको 
ङ्झनभलाण गने ङ्जवषम उल्रेि गङ्चयएको छ। सलथै, उक्त मोजनलको 
अन्तयसम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम अन्तगातको ‘सभलवेशीकयण’ ङ्जवषम उऩऺेत्रभल 
सभलनङ्टऩलङ्झतक सभलवेशी ङ्जवकलस य ऩहङ्टॉचको सङ्टङ्झनङ्ञिततल गना सभलवेशीकयण 
रङ्ञऺत सोंच, रक्ष्म, उदे्दश्म, यणनीङ्झत तथल कलमानीङ्झतसभेत ङ्झनङ्ञित गयी 
कलमलान्वमनभल रैजलन जोड ङ्छदइएको  
छ ।मोजनलभल सभलवेशीकयणको ङ्जवषम ऺेत्रगत रक्ष्मभल भलनव ङ्जवकलस 
सूचकलङ्कको आधलयभल ऩछलङ्झड ऩयेकल सभङ्टदलमहरूको सशक्तीकयण य 
सभलनङ्टऩलङ्झतक ङ्जवकलस गने रक्ष्म ङ्झरइएको छ। 

३. वताभलन ङ्ञस्थङ्झत 

आङ्झथाक, सलभलङ्ञजक, यलजनैङ्झतक य प्रशलसङ्झनक दृङ्जष्टरे ऩछलङ्झड ऩयेकल ङ्जवङ्झबन् न 
रङ्ञऺत वगाहरू (भङ्जहरल, दङ्झरत, आङ्छदवलसी जनजलङ्झत, भधेशी, थलरू, भङ्टङ्ञस्रभ 
सभङ्टदलम, ङ्जऩछडलवगा, सीभलन्तकृत, अल्ऩसङ्खख्मक, अऩलङ्गतल बएकल व्मङ्ञक्त, 
रैङ्जङ्गक तथल मलङ्झनक अल्ऩसङ्खख्मक, ङ्जकसलन, श्रङ्झभक, उत्ऩीङ्झडत वल ङ्जऩछङ्झडएको 
ऺेत्रकल नलगङ्चयक तथल आङ्झथाकरूऩरे ङ्जवऩङ्ङ िस आमा) रलई नेऩलरको 
सॊङ्जवधलनरे सभलनङ्टऩलङ्झतक सभलवेशी ङ्झसद्धलन्तको आधलयभल यलज्मको ङ्झनकलमभल 
सहबलगी हङ्टन ऩलउने हकरलई भलङ्झरक हकको रूऩभल व्मवस्थल गयेको छ। 
नेऩलरको सॊङ्जवधलनभल नै अन्म आमोगहरूको व्मवस्थल गयी सभलवेशीकयणरलई 
थऩ व्मवङ्ञस्थत, सङ्टङ्झनङ्ञित तथल प्रबलवकलयी फनलउने कलमाको भलगा प्रशस्त 
गङ्चयएको छ। 
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नेऩलरभल ङ्जव.सॊ. २०६८ को यलङ्जष्डम जनगणनल फभोङ्ञजभ कङ्ट र जनसङ्खख्मलको 
५१.५ प्रङ्झतशत भङ्जहरल यहेकलभल भङ्जहरलको सलऺयतल ५७.७ प्रङ्झतशत य 
ऩङ्टरुषको सलऺयतल ७५.६ प्रङ्झतशत यहेको छ ।मस्तै, सम्ऩङ्ञत्तभल स्वलङ्झभत्व 
ऩङ्टगेकल भङ्जहरल २६ प्रङ्झतशत भलत्र यहेको देङ्ञिन्छ । भङ्जहरल ऩङ्टरुषको श्रभशङ्ञक्त 
सहबलङ्झगतल दय क्रभश: २६.३ य ५३.८ प्रङ्झतशत यहेको छ । नेऩलरको कङ्ट र 
जनसङ्खख्मलको कङ्चयफ १.९४ प्रङ्झतशत जनसङ्खख्मलभल कङ्ट नै एक वल फढी 
प्रकलयको अऩलङ्गतल देङ्ञिएको छ।  

ऩन्रौं मोजनल अनङ्टसलय भङ्टरङ्टकभल ङ्झनयऩेऺ गङ्चयफीको येिलभङ्टङ्झन यहेको जनसङ्खख्मल 
१८.७ य फहङ्ट आमलङ्झभक गङ्चयफी २८.६ प्रङ्झतशत यहेको छ । प्रदेशगत गङ्चयफी 
हेदला प्रदेश नॊ १ य सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको गङ्चयफीको येिलभङ्टङ्झन यहेको जनसङ्खख्मल 
प्रङ्झतशतफीच झण्डै तेब्फयको अन्तय यहेको देङ्ञिन्छ।भङ्टरङ्टकको भलनव ङ्जवकलस 
सूचकलङ्क ०.५७९ यहेको छ।मसभल ऩङ्झन ङ्जवङ्झबन् न बलगोङ्झरक ऺेत्र, ङ्झरङ्ग य 
सलभलङ्ञजक सभूहहरूफीचको आङ्झथाक असभलनतल य गङ्चयफीको सघनतल फढी  
देङ्ञिन्छ । 

जनसलङ्ञङ्खख्मक ङ्जवङ्जवधतलरलई अध्ममन गदला भङ्टरङ्टकको ऩङ्झछल्रो यलङ्जष्डम 
जनगणनल, २०६८ फभोङ्ञजभ कङ्ट र जनसङ्खख्मलको १ प्रङ्झतशत बन्दल कभ 
जनसङ्खख्मल हङ्टने ङ्जवङ्झबन् न जलतजलङ्झतहरूको सॊख्मल १११ बन्दल फढी यहेको छ । 
बलषलगत ङ्जवङ्जवधतल हेदला नेऩलरभल कङ्चयफ १२३ बन्दल फढी भलतबृलषलहरू यहेको 
देङ्ञिन्छ । नेऩलरभल ङ्जहन्दङ्ट धभा भलङे्ङ जनसङ्खख्मल अङ्झधक बए तलऩङ्झन मस 
फलहेक अन्म ९ बन्दल फढी धभलावरम्फीहरू यहेको देङ्ञिन्छ। मी आॉकडलहरूरे 
नेऩलरी सभलजभल आङ्झथाक तथल सलभलङ्ञजक, जलतीम, ऺेत्रीम, रैङ्जङ्गक य वगॉम 
ङ्जवङ्जवधतल यहेको दशलाउॉदछन ् ।मी ङ्जवङ्जवधतल ङ्झबत्र ऩङ्झन बलगोङ्झरक, रैङ्जङ्गक, 
जलतीम य आमवगाफीच गङ्चयफीको असभलनतल य गहनतलको अन्तय अझै 
उल्रेख्मरूऩभल ङ्जवद्यभलन यहेको ङ्जवङ्झबन् न त्मलङ्कफलट देङ्ञिन्छ।मसथा सभलवेशी 
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ङ्जवकलसको भलन्मतलरलई आत्भसलत ् गयी मी असभलनतलहरूरलई सम्फोधन गना 
सफै ऺेत्र य अन्तगात ङ्झनकलमहरुरलई अझै फढी प्रबलवकलयीरूऩभल ऩङ्चयचलरन गना 
आवश्मक देङ्ञिएको छ । 

 

४. सभस्मल तथल च ङ्टनलतीहरू 

सभलवेशी रोकतन्त्ररलई सॊस्थलगत गना, सलभलङ्ञजक न्मलम कलमभ गना य सफै 
नलगङ्चयकको सभतलभूरक ऩहङ्टॉच स्थलङ्जऩत गना सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण 
आवश्मक छ। मस सन्दबाभल सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणकल भङ्टख्म सभस्मलहरुभल 
सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण सम्फन्धी एकीकृत नीङ्झत तजङ्टाभल नहङ्टनङ्ट, स्रोत, सलधन, 
अवसय य रलबको ङ्जवतयणभल रङ्ञऺत वगा एवभ ्  ऺेत्रको न्मलमोङ्ञचत ऩहङ्टॉच 
सङ्टङ्झनङ्ञित नहङ्टनङ्ट, सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणकल रलङ्झग आवश्मक िण्डीकृत 
त्मलङ्कको अबलव यहनङ्ट, ऩछलङ्झड ऩयेकल वगा य सभङ्टदलमरलई आङ्झथाक तथल 
सलभलङ्ञजकरूऩभल सशक्तीकयण गना नसक्नङ्ट, शलसकीम प्रणलरीभल सफै ङ्झरङ्ग, वगा 
य ऺेत्रकल नलगङ्चयकहरूको अथाऩूणा सहबलङ्झगतल सङ्टङ्झनङ्ञित हङ्टन नसक्नङ्ट, अनङ्टगभन 
तथल भूल्मलङ्कन य प्रङ्झतवेदन प्रणलरीभल सभलवेशीकयण सम्फन्धी सूचकहरूरलई 
सभलवेश गना नसङ्जकनङ्ट, ङ्जवङ्झबन् न रङ्ञऺत वगा, ऺेत्र य सभङ्टदलमफीच आङ्झथाक तथल 
सलभलङ्ञजक ङ्जवकलसभल उच्च अन्तय यहनङ्ट, ङ्जवङ्झबन् न ङ्झरङ्ग, वगा, ऺेत्र, सभङ्टदलम य 
जलतजलङ्झतफीच हङ्टने व्मवहलयगत ङ्जवबेद हट्न नसक्नङ्ट रगलमत यहेकल छन।् 

त्मस्तै भङ्टख्म च ङ्टनलङ्झतहरुभल सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणको अवधलयणलभल 
सयोकलयवलरलहरूफीच सलझल दृङ्जष्टकोण कलमभ गनङ्टा, नीङ्झत ङ्झनभलाण य 
कलमलान्वमनभल सॊरग्न ङ्झनकलमहरूफीच प्रबलवकलयी सभन्वम गनङ्टा, स्रोत सलधन, 
अवसय य रलबभल ऩछलङ्झड ऩयेकल सफै वगा, ऺेत्र य जलतजलङ्झतको सभन्मलङ्जमक 
ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टा, ऩछलङ्झड ऩयेकल वगा, ऺेत्र, उभेय, ङ्झरङ्ग य जलतजलङ्झतभल व्मलप्त 
गङ्चयफी  
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घटलउनङ्ट, ङ्जवङ्झबन् न सभङ्टदलम तथल वगाफीच यहेको आङ्झथाक, सलभलङ्ञजक तथल 
शैङ्ञऺक  ङ्जवबेदको अन्तय कभ गनङ्टा, सॊस्थलगत सॊयचनलभल रङ्ञऺत सभङ्टदलमको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टा यहेकल छन ्। 

५. नीङ्झतको आवश्मकतल 

सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणभल देङ्ञिएकल च ङ्टनलतीहरूको सलभनल एवभ ् सभस्मलको 
सभलधलन गना देहलमकल कलयणरे सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण नीङ्झत आवश्मक 
यहेको छ: 

१. सॊङ्जवधलनरे ऩङ्चयकल्ऩनल गयेको सभलनङ्टऩलङ्झतक सभलवेशी शलसन व्मवस्थलको 
प्रफद्धान गना,  

२. सभलवेशीकयण सम्वन्धी नीङ्झतगत एकरूऩतल य सलभञ्जस्मतल कलमभ गना,  

३. नीङ्झत, मोजनल तथल कलमाक्रभहरूरलई भलगादशान गना, 

४. नीङ्झत, कलनङ्टन, सॊयचनल, कलमाक्रभ, मोजनल य आमोजनलको सफै चयणभल 
सभलवेशीकयणरलई भूरप्रवलहीकयण य आन्तङ्चयकीकयण गना, 

५. सभलवेशीकयण सम्फन्धी कलनङ्टनी व्मवस्थलको कलमलान्वमनभल सहमोग 
ऩङ्टर् मलउन, 

६. यलङ्जष्डम तथल अन्तयलाङ्जष्डमस्तयभल गङ्चयएकल सभलवेशीकयण सम्वन्धी प्रङ्झतफद्धतल 
अनङ्टरूऩको दलङ्जमत्व ऩूयल गना,  

७. रोकतन्त्रकल रलबहरूरलई सफै नलगङ्चयकहरूफीच न्मलमोङ्ञचत ङ्जवतयण 
व्मवस्थल भलपा त सलभलङ्ञजक न्मलम स्थलऩनल गना। 
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६. दीघाकलरीन सोंच, रक्ष्म तथल उद्दशे्म 

सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण नीङ्झतकल दीघाकलरीन सोंच, रक्ष्म य उदे्दश्महरू 
ङ्झनम्नलनङ्टसलय यहने छन:् 

६.१ दीघाकलरीन सोंच 

सलभलङ्ञजक सभलवेशी प्रणलरीकल भलध्मभफलट सभतलभूरक य सभदृ्ध 
सभलजको ङ्झनभलाण।  

६.२ दीघाकलरीन रक्ष्म 

सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणरलई सफै अवमवहरूभल भूरप्रवलहीकयण तथल 
आन्तङ्चयकीकयण गदै मसको सॊस्थलगत सङ्टदृढीकयण गने। 

६.३ उद्दशे्म 

आङ्झथाक य सलभलङ्ञजकरुऩरे ऩछलङ्झड ऩयेकल सभङ्टदलम य व्मङ्ञक्तहरूको 
सशक्तीकयण य सभतलभूरक ङ्जवकलसको भलध्मभफलट सफै ङ्जवषम ऺेत्र तथल 
सॊयचनलभल ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गने। 

७ यणनीङ्झतहरु 
७.१ सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणको अवधलयणलरलई सफै ङ्जवषम ऺेत्रभल सॊस्थलगत 

गने। 

७.२ नीङ्झत ङ्झनभलाण तथल ङ्झनणाम प्रङ्जक्रमलभल ऩहङ्टॉच नबएकल ङ्झसभलन्तीकृत 
नलगङ्चयकहरूको अथाऩूणा सहबलङ्झगतल अङ्झबवङृ्जद्ध गने। 

७.३ ऩछलङ्झड ऩयेकल वगा, ऺेत्र, ङ्झरङ्ग य सभङ्टदलमरलई ङ्जवकलस प्रङ्जक्रमल य रलब 
प्रलङ्झप्तभल न्मलमोङ्ञचत अवसय सङ्टङ्झनङ्ञित गने। 

७.४ उऩरब्ध स्रोतसलधन तथल अवसयको प्रलङ्झप्त य उऩमोग गना रङ्ञऺत 
सभङ्टदलमको सशक्तीकयण गने। 
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७.५ सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण सम्फन्धी नीङ्झत तथल कलमाक्रभ कलमलान्वमनभल 
सम्फद्ध सयोकलयवलरलहरूको ऺभतल अङ्झबवङृ्जद्ध गने। 

८. नीङ्झत तथल कलमानीङ्झतहरु 

 

यणनीङ्झत १: सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणको अवधलयणलरलई सफै ङ्जवषम ऺते्रभल 
सॊस्थलगत गने। 

  ८.१.१ स्थलनीम आवश्मकतल अनङ्टकूर हङ्टने गयी सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण 
सम्फन्धी  नीङ्झत,  कलनङ्टन तथल कलमाङ्जवङ्झध तजङ्टाभल गयी कलमलान्वमन 
गङ्चयनेछ। 

 ८.१.२ सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणको अवधलयणल अनङ्टरूऩ भलतहतकल ऺेत्रगत 
ङ्जवषम तथल ङ्झनकलमको कलनङ्टन, नीङ्झत, मोजनल, यणनीङ्झत, कलमाङ्जवङ्झध, 
भलऩदण्ड तजङ्टाभल तथल ऩङ्चयभलजान गङ्चयनेछ। 

८.१.३ भलजूदल कलनङ्टनहरूरलई सभम सलऩेऺरूऩभल सभलवेशीभैत्री फनलउन 
आवश्मकतल अनङ्टरूऩ ऩङ्टनयलवरोकन गयी ऩङ्चयभलजान गङ्चयनेछ। 

८.१.४ सभलवेशी सम्फन्धी कलनङ्टन तथल कलमाङ्जवङ्झध तजङ्टाभल तथल ऩङ्चयभलजान गदला 
रङ्ञऺत सभङ्टदलम तथल सम्फद्ध सयोकलयफलरलहरूसॉग ऩयलभशा तथल 
सभन्वम गङ्चयनेछ। 

८.१.५ नेऩलर ऩऺ बएकल मससम्फन्धी अङ्झबसङ्ञन्धहरू अनङ्टरूऩकल 
दलङ्जमत्वहरूरलई कलमलान्वमन गना कलनङ्टन तथल कलमाङ्जवङ्झध ऩङ्चयभलजान 
तथल तजङ्टाभल गङ्चयनेछ। 
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८.१.६ आङ्झथाक, सलभलङ्ञजक तथल बलगोङ्झरकरूऩरे ऩछलङ्झड ऩयेकल नलगङ्चयकहरूको 
सफै ङ्जवषम ऺेत्रभल अथाऩूणा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङ्टङ्झनङ्ञित गना भलजूदल 
कलनङ्टनहरूभल ऩङ्चयभलजान गङ्चयनेछ। 

८.१.७ सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणको अवधलयणलरलई स्थलनीम गैह्र सयकलयी 
सॊस्थल य सयोकलयवलरलहरूको नीङ्झत तथल यणनीङ्झतभल आत्भसलत ् गना 
ऩहर गङ्चयनेछ। 

८.१.८  सहकलयी, सलभङ्टदलङ्जमक, गैह्रसयकलयी य ङ्झनजी ऺेत्र रगलमत सफैको 
बङू्झभकल य दलङ्जमत्व स्ऩष्ट गयी ऩङ्चयचलरन गना ती ङ्झनकलमफलट 
सॊचलङ्झरत सभलवेशीकयण सम्फन्धी मोजनल तथल कलमाक्रभहरूरलई 
स्थलनीम तहको मोजनल प्रङ्जक्रमलभल आवध्द गङ्चयनेछ। 

८.१.९ टोर तथल फस्तीस्तयदेङ्ञि नै स्थलनीम सभस्मलहरू ऩङ्जहचलन गयी रङ्ञऺत 
सभूहभलपा त सहबलङ्झगतलभूरक सभलवेशी रङ्ञऺत कलमाक्रभ तजङ्टाभल 
तथल कलमलान्वमन गने प्रणलरीरलई सॊस्थलगत गङ्चयनेछ। 

८.१.१० सभलवेशीकयणकल रलङ्झग ङ्जवङ्झबन् न ङ्झनकलम वल सङ्ख घ सॊस्थलफलट 
सञ् चलङ्झरत रङ्ञऺत कलमाक्रभहरूभल दोहोयोऩनल आउन नङ्छदन सभन्वम 
गङ्चयनेछ।  

८.१.११ सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणको ऺेत्रभल बएको रगलनी य सोको 
प्रङ्झतपरको एकीकृत प्रङ्झतवेदन प्रणलरी स्थलऩनल गयी भूल्मलङ्कन 
गङ्चयनेछ।  

८.१.१२ सभलवेशीकयण सम्फन्धी नीङ्झत तथल कलमाक्रभ प्रबलवकलयीरूऩभल 
कलमलान्वमन गना सफै सॊमन्त्ररलई ऩङ्चयचलरन गङ्चयनेछ।  

८.१.१३ ङ्जवद्यभलन सॊयचनलहरूभल सभलवेशीकयण सम्फन्धी आवश्मक 
सॊयचनलहरूरलई सभलङ्जहत गयी रङ्ञऺत कलमाक्रभको तजङ्टाभल, 
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कलमलान्वमन, अध्ममन, अनङ्टसन्धलन, अनङ्टगभन,  भूल्मलङ्कन तथल 
सभन्वमको कलमा गङ्चयनेछ। 

८.१.१४ सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण सम्ऩका  ऩदलङ्झधकलयी (Focal Person) तोक्न े
व्मवस्थल गयी ङ्ञजम्भेवलयी प्रदलन गयी सूचनल आदलन प्रदलन गने 
ऩद्धङ्झत स्थलङ्जऩत गङ्चयनेछ। 

८.१.१५ जोङ्ञिभ य ऩलङ्चयवलङ्चयक ङ्जहॊसलभल ऩयेकल व्मङ्ञक्तको सॊयऺणकल रलङ्झग 
बइयहेकल सॊयऺण गहृहरूको सॊयऺण य उऩमोग गदै 
आवश्मकतलनङ्टसलय नमलॉ सॊयचनल स्थलऩनल य सञ् चलरन गङ्चयनेछ। 

८.१.१६ ऩछलङ्झड ऩयेकल रङ्ञऺत वगा तथल सभङ्टदलमकल नलगङ्चयकहरूको 
सहबलङ्झगतलभल रलबग्रलही तथल उऩबोक्तल सङ्झभङ्झत गठन गयी रङ्ञऺत 
कलमाक्रभ सञ् चलरन गङ्चयनेछ। 

८.१.१७ जोङ्ञिभ तथल ऩलङ्चयवलङ्चयक ङ्जहॊसलभल ऩयेकल, भङ्जहरल, फलरफलङ्झरकल, 
ङ्जकशोय, ङ्जकशोयी, अऩलङ्ग, अनलथ, टङ्टहङ्टयल, सडक फलरफलङ्झरकल रगलमत 
अङ्झबबलवकङ्जवहीन नलगङ्चयकको सॊयऺण, ऩङ्टनिःस्थलऩन तथल ऺभतल 
ङ्जवकलस गना सलभङ्टदलङ्जमक, सहकलयी तथल गैह्रसयकलयी सॊस्थलहरू य 
ङ्झनजी ऺेत्र सभेतरलई ऩङ्चयचलरन गङ्चयनेछ। 

८.१.१८ प्रत्मेक वडल ङ्झबत्रकल ऩछलङ्झड ऩयेकल नलगङ्चयकहरूको ऩङ्जहचलन गयी 
सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणको भलन्मतल फभोङ्ञजभ सशक्तीकयण गना 
सलभङ्टदलङ्जमक, सहकलयी तथल गैह्रसयकलयी सॊस्थलहरूसॉग सभन्वम 
गङ्चयनेछ। 

८.१.१९ सलभङ्टदलङ्जमक, सहकलयी तथल गैह्रसयकलयी सॊस्थलहरू य ङ्झनजी ऺेत्ररलई 
ङ्जवषम ऺेत्रगत ऻलन तथल अनङ्टबवकल आधलयभल रङ्ञऺत वगाको 
फहङ्टऩऺीम ङ्जहतकल रलङ्झग कलमागना आवश्मक मोजनल तजङ्टाभल गयी 



v08 %_  ;ª\Vof %  :yfgLo /fhkq efu @  ldlt @)&(÷)$÷!) 

 

13 
 

कलमाक्रभ कलमलान्वमन गना गयलउन अङ्झबप्रङे्चयत  
गङ्चयनेछ। 

८.१.२० उत्ऩीङ्झडत तथल ङ्जऩछङ्झडएको ऺेत्रकल नलगङ्चयकको सॊयऺण, उत्थलन, 
सशक्तीकयण, ङ्जवकलस य आधलयबतू आवश्मकतल ऩङ्चयऩूङ्झताकल अवसय 
तथल रलबकल रलङ्झग कलमाक्रभ फनलई कलमलान्वमन गना सलभङ्टदलङ्जमक, 
सहकलयी तथल गैह्रसयकलयी सॊस्थलहरूरलई सभेत ऩङ्चयरङ्ञऺत 
गङ्चयनेछ। 

८.१.२१ आवश्मकतलभल आधलङ्चयत बई सभलवेशी ङ्जवकलस प्रकृमलभल मोगदलन 
ऩङ्टमलाउन ङ्जवकलस सलझेदलय, सहकलयी तथल गैह्रसयकलयी सॊस्थलहरूसॉग 
सहकलमा गङ्चयनेछ । आवश्मकतल य प्रलथङ्झभकतलकल ऺेत्रभल भलत्र 
सलभङ्टदलङ्जमक तथल गैह्रसयकलयी सॊङ्घ सॊस्थलरलई ऩङ्चयचलरन गङ्चयनेछ। 

८.१.२२ ऩछलङ्झड ऩयेकल वगा तथल सभङ्टदलमरलई रङ्ञऺत गयी सलभलङ्ञजक 
सभलवेशीकयणको भहत्व, आवश्मकतल य अऩङ्चयहलमातलकल सम्फन्धभल 
सचेतनलभूरक कलमाक्रभहरू सञ् चलरन  गङ्चयनेछ।  

८.१.२३ प्रत्मेक वडलभल यहने टोर ङ्जवकलस सॊस्थलहरूको गठन प्रङ्जक्रमलभल 
ऩछलङ्झड ऩयेकल व्मङ्ञक्त तथल सभङ्टदलमरलई सभेट्ने गयी प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वको 
सङ्टङ्झनङ्ञिततल गङ्चयनेछ। 

८.१.२४ टोर ङ्जवकलस सॊस्थल, उऩबोक्तल सङ्झभङ्झत, सभूह ऩङ्चयचलरन तथल 
स्थलनीम सहकलयी सॊस्थलहरू रगलमतरलई ऺेत्रगत कलमाक्रभहरूभल 
ऩछलङ्झड ऩयेकल व्मङ्ञक्त तथल सभङ्टदलमको सहबलङ्झगतल तथल सॊरग्नतल 
वङृ्जद्ध गना सभन्वमलत्भकरूऩभल ऩङ्चयचलरन गङ्चयनेछ। 
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८.१.२५ रङ्ञऺत वगाको सहबलङ्झगतलभल मस्तल कलमाक्रभहरूको सलवाजङ्झनक 
ऩयीऺण तथल सलवाजङ्झनक सङ्टनङ्टवलई गने कलमारलई थऩ प्रबलवकलयी 
फनलइनेछ। 

८.१.२६ सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणकल नीङ्झतहरूको प्रबलव य ऩङ्चयणलभकल 
सम्फन्धभल आवङ्झधकरूऩभल त्मगत तथल वस्तङ्टङ्झनष्ठ सभीऺल 
गङ्चयनेछ। 

 

यणनीङ्झत २: नीङ्झत ङ्झनभलाण तथल ङ्झनणाम प्रङ्जक्रमलभल ऩहङ्टॉच नबएकल सीभलन्तीकृत 
नलगङ्चयकहरूको अथाऩूणा सहबलङ्झगतल अङ्झबवङृ्जद्ध गने।  

८.२.१ प्रत्मेक वडलभल भलनव ङ्जवकलस सूचकलङ्क, वहङ्टआमलङ्झभक गयीङ्जव भलऩन 
रगलमत अन्म आधलयभल ऩछलङ्झड ऩयेकल ङ्जवङ्झबन् न ऺेत्र, वगा य 
सभङ्टदलमको ऩङ्जहचलन गयी वडलगत अद्यलवङ्झधक िण्डीकृत त्मलङ्क 
यलङ्ञिनेछ । सलथै वडलगत िण्डीकृत त्मलङ्कको आधलयभल सफै 
वडलहरुको एकीकृत त्मलङ्क डलटलवेस तमलय गङ्चयनेछ । 

८.२.२ ऩछलङ्झड ऩयेकल व्मङ्ञक्त तथल सभङ्टदलमको आधलयबतू िण्डीकृत त्मलङ्क 
सङ्करन, ङ्जवश्लषेण, अङ्झबरेिन, प्रङ्झतवेदन तथल सॊप्रषेणकल रलङ्झग  
वलस्तङ्जवक सभमभल आधलङ्चयत सूचनल प्रणलरी (Real Time Basis-On 

Line Information System) को ङ्झडजलइन तथल ङ्जवकलस गयी 
कलमलान्वमन गङ्चयनेछ । 

८.२.३  सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणको अवस्थल तथल ऩछलङ्झड ऩयेकलहरूको 
त्मलङ्क/सूचनल प्रलप्त हङ्टने गयी ङ्जवद्यभलन प्रङ्झतवेदन प्रणलरीहरूभल 
सभलवेशी सूचकहरूको ङ्जवकलस गयी एकीकृत गङ्चयनेछ। 
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८.२.४ नवीनतभ ् सूचनल प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग गयी वस्तङ्टङ्झनष्ठ य मथलथाऩयक 
त्मलङ्ककल आधलयभल दोहोयोऩनल नआउने गयी वडल य ङ्जवषम ऺेत्रफलट 
रङ्ञऺत कलमाक्रभहरूको तजङ्टाभल, कलमलान्वमन, अनङ्टगभन तथल भूल्मलङ्कन 
गङ्चयनेछ । 

८.२.५ सूचनल प्रङ्जवङ्झधको अवरम्फन य उऩमोग गना वडल य ङ्जवषम ऺेत्रको 
ऺभतल ङ्जवकलस य सॊस्थलगत सङ्टदृढीकयण गङ्चयनेछ । 

८.२.६ सभलनङ्टऩलङ्झतक सभलवेशी ङ्झसद्धलन्तफभोङ्ञजभ रङ्ञऺत वगाको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व 
सङ्टङ्झनङ्ञित गना स्थलनीम भलजङ्टदल कलनङ्टनहरूभल ऩङ्टनयलवरोकन गयी 
बईयहेकल कलनङ्टन ऩङ्चयभलजान तथल आवश्मकतल अनङ्टरूऩ नमलॉ कलनङ्टन 
तजङ्टाभल गङ्चयनेछ । 

 ८.२.७ मोजनल प्रङ्जक्रमलकल चयणहरू रगलमत अवसय तथल रलब ङ्जवतयणभल 
रङ्ञऺत वगाको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङ्टङ्झनङ्ञित गना आवश्मक कलनून, कलमाङ्जवङ्झध 
तथल भलऩदण्डको ऩङ्चयभलजान तथल तजङ्टाभल गङ्चयनेछ । 

८.२.८ रङ्ञऺत सभङ्टदलमको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङ्टङ्झनङ्ञित गना बइयहेकल कलमाङ्जवङ्झध तथल 
भलऩदण्डहरूको ऩङ्टनयलवरोकन गयी ऩङ्चयभलजान गङ्चयनेछ । सलथै 
आवश्मकतल अनङ्टसलय नमलॉ कलमाङ्जवङ्झध तथल भलऩदण्डहरूको तजङ्टाभल 
गङ्चयनेछ । 

८.२.९  ङ्जवङ्झबन् न जलङ्झत, ङ्झरङ्ग एवभ ्ऺेत्रफीच आङ्झथाक, शैङ्ञऺक तथल स्वलस््म 
ऺेत्रभल यहेकल अन्तय कभ गना रङ्ञऺत कलमाक्रभ सञ् चलरन 
गङ्चयनेछ। 

८.२.१० ऩछलङ्झड ऩयेकल वगाहरूको आधलयबतू त्मलङ्ककल आधलयभल 
आवश्मकतल ऩङ्जहचलन गयी मोजनल छनलट तथल कलमलान्वमन गङ्चयनेछ 



v08 %_  ;ª\Vof %  :yfgLo /fhkq efu @  ldlt @)&(÷)$÷!) 

 

16 
 

। सलथै अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ वगाकल रलङ्झग  ङ्झनङ्ञित कलमाक्रभ तथल फजेटको 
सङ्टङ्झनङ्ञिततल गङ्चयनेछ। 

८.२.११  रङ्ञऺत सभङ्टदलमहरूरलई मोजनलको भूल्मलङ्कन रगलमत सोफलट ङ्झसङ्ञजात 
रलब ङ्झरन तथल अवसयहरूको उऩमोग गना स्थलनीम स्तयभल सभूह 
ऩङ्चयचलरन, ऩलयदङ्ञशातल य स्वभूल्मलङ्कन ङ्जवङ्झधको अवरम्फन गङ्चयनेछ।  

८.२.१२ रङ्ञऺत वगा, ऺेत्र य सभङ्टदलमरलई आङ्झथाक तथल सलभलङ्ञजकरूऩरे 
सशक्तीकयण गना सकलयलत्भक ङ्जवबेद रगलमत दऺतल अङ्झबवङृ्जद्ध तथल 
कलमाक्रभ सञ् चलरन गङ्चयनेछ। 

८.२.१३ आङ्झथाक, सलभलङ्ञजकरूऩरे ऩछलङ्झड ऩयेकल रङ्ञऺत वगारलई उऩरव्ध 
योजगलयीकल अवसय उऩमोग गना सऺभ तङ्टल्मलउन सीऩ ङ्जवकलस 
तलङ्झरभ प्रदलन गङ्चयनेछ।  

८.२.१४ रङ्ञऺत वगाको ऺभतल ङ्जवकलसकल रलङ्झग नगयऩलङ्झरकल ऺेत्र ङ्झबत्र 
ङ्जक्रमलशीर गैह्रसयकलयी सॊस्थल¸नलगङ्चयक सभलज य स~चलय 
भलध्मभरलई ऩङ्चयचलरन गङ्चयनेछ । 

 

यणनीङ्झत:३ ऩछलङ्झड ऩयेकल वगा, ऺते्र, ङ्झरङ्ग य सभङ्टदलमरलई ङ्जवकलस प्रङ्जक्रमल य 
रलब प्रलङ्झप्तभल न्मलमोङ्ञचत अवसय सङ्टङ्झनङ्ञित गने । 

८.३.१ ङ्जवङ्झबन् न रङ्ञऺत वगा य सभङ्टदलमफीच सलभलङ्ञजक ऺेत्रभल यहेको 
अन्तयरलई कभ गना त्मस्तल वगा, ऺेत्र य सभङ्टदलमको ऩङ्जहचलन गयी 
स्थलनीम सॊयचनल, स्रोत सलधन, अवसय य रलबभल न्मलमोङ्ञचत ऩहङ्टॉचको 
व्मवस्थल गङ्चयनेछ । 
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८.३.२ रङ्ञऺत सभङ्टदलमकल भलनव ङ्जवकलस सूचकलङ्ककल आधलयभल ङ्जवशेष 
कलमाक्रभहरू सञ् चलरन गयी जीवनस्तयभल सङ्टधलय गङ्चयनेछ । 

८.३.३ सीभलन्तीकृत तथल ङ्जऩछङ्झडएकल ऺेत्रकल नलगङ्चयकहरूको आङ्झथाक तथल 
सलभलङ्ञजक ङ्जवकलसकल रलङ्झग रङ्ञऺत कलमाक्रभहरू सञ् चलरन 
गङ्चयनेछ। 

८.३.४ सभलजभल ङ्जवद्यभलन सफै प्रकलयकल बेदबलवजन्म व्मवहलय, छङ्टवलछङ्टत य 
कङ्ट यीङ्झतको अन्त्मकल रलङ्झग आवश्मक कलनङ्टनहरूको तजङ्टाभल गङ्चयनेछ। 

८.३.५ सभलजभल ङ्जवद्यभलन नकलयलत्भक सलभलङ्ञजक भूल्म भलन्मतल, कङ्ट यीङ्झत, 
छङ्टवलछङ्टत तथल बेदबलवजन्म प्रचरन य व्मवहलय ङ्जवरूद्ध जनचेतनलभूरक 
कलमाक्रभ सञ् चलरन गङ्चयनेछ। 

८.३.६ सलभलङ्ञजक आचयण य व्मवहलयसम्वन्धी आचलय सॊङ्जहतल ङ्झनभलाण गयी 
कलमलान्वमनभल ल्मलईनेछ। 

८.३.७ सलभलङ्ञजक बेदबलवजन्म कलमा ङ्जवरुद्धकल कलनङ्टनहरूको वडल तथल 
गलउॉस्तयभल प्रफोधीकयण गयी कलनङ्टनी व्मवस्थलको ऩङ्चयऩलरनलभल जोड 
ङ्छदइनेछ। 

८.३.८ फलरङ्जववलह, फहङ्टङ्जववलह, रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसल, छङ्टवलछङ्टत, दहेज तथल दलइजो, 
हङ्झरमल प्रथल, फेठफेगलयी प्रथल, छलउऩडी, कभरयी प्रथल, फलरश्रभ, 
भलनव फेचङ्जविन जस्तल सलभलङ्ञजक कङ्ट यीङ्झत य अन्धङ्जवश्वलस अन्त्म 
गना गयलउन सफै वडल कलमलारमहरुरलई सङ्जक्रम गयलइनेछ। 

 

यणनीङ्झत ४: उऩरब्ध हङ्टन े स्रोत सलधन तथल अवसयको प्रलङ्झप्त य उऩमोग गना 
रङ्ञऺत सभङ्टदलमको सशक्तीकयण गने । 
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८.४.१  भङ्जहरल तथल ङ्जवऩङ्ङ वगारगलमत ऩछलङ्झड ऩयेकल सभङ्टदलम तथल 
व्मङ्ञक्तहरूकल रलङ्झग सीऩ ङ्जवकलस तलङ्झरभ, छलत्रवङृ्ञत्त कजला, ङ्ञशऺल 
तथल योजगलयीभल प्रलथङ्झभकतल ङ्छदइनेछ। 

८.४.२  आङ्झथाक तथल सलभलङ्ञजकरूऩरे ऩछलङ्झड ऩयेकल रङ्ञऺत वगारलई सीऩ 
ङ्जवकलस तलङ्झरभ प्रदलन गयी ऺभतल अङ्झबवङृ्जद्ध गङ्चयनेछ। 

८.४.३  असहलम अवस्थलभल यहेकल एकर भङ्जहरलहरूको ऩङ्जहचलन गयी 
उनीहरूको सीऩ, ऺभतल य मोग्मतलकल आधलयभल योजगलयीभल 
प्रलथङ्झभकतल ङ्छदई जीङ्जवकोऩलजान गना सघलउ ऩङ्टमलाउने कलमाक्रभ 
सञ् चलरन गङ्चयनेछ। 

८.४.४  जोङ्ञिभभल ऩयेकल, सलभलङ्ञजक य ऩलङ्चयवलङ्चयक फङ्जहष्कयणभल ऩयेकल 
तथल ङ्जहॊसल ऩीङ्झडत भङ्जहरलरलई ऩङ्टनस्थलऩनल, सॊयऺण य सशक्तीकयण 
गयी स्वलवरम्फन गयलउन आवश्मक कलमाक्रभ सञ् चलरन गङ्चयनेछ। 

८.४.५  प्रजनन अवस्थलकल सेवल सङ्टङ्जवधलहरूको सङ्टङ्झनिततल गना, 
फलरवलङ्झरकलहरूको सवोत्तभ ङ्जहत गना तथल फलरफलङ्झरकलको 
ऩलरनऩोषण य ऩङ्चयवलयको हेयचलहकल कलभ य मोगदलनरलई 
आङ्झथाकरूऩभल भूल्मलङ्कन गना ङ्जवषम ऺेत्रगत ङ्झनकलम भलपा त 
आवश्मक कलमाक्रभ सञ् चलरन गङ्चयनेछ।  

८.४.६  आङ्झथाक, सलभलङ्ञजकरूऩरे ऩछलङ्झड ऩयेकल रङ्ञऺत वगाको आङ्झथाक 
ङ्जवकलसकल रलङ्झग सहङ्टङ्झरमतऩूणा कजला प्रवलहकल सलथै सहकलयी एवभ ्
सभूह वचत ऩङ्चयचलरन भलपा त ङ्जवत्तीम स्रोतभल ऩहङ्टॉच स्थलङ्जऩत गङ्चयन े
छ। 

८.४.७  रङ्ञऺत वगारलई फचत ऩङ्चयचलरन कलमाभलपा त आङ्झथाकरूऩरे 
सफरीकयण गना ङ्जवत्तीम सलऺयतल कलमाक्रभ सञ् चलरन गङ्चयनेछ। 
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८.४.८  आङ्झथाक, सलभलङ्ञजक तथल सलॊस्कृङ्झतकरूऩरे ङ्जऩछङ्झडएकल वगा तथल 
नलगङ्चयकहरूरलई रङ्ञऺत गयी सभङ्टदलमस्तयभल सहकलयी व्मवसलम 
भलपा त ्उनीहरूको जीवनस्तय अङ्झबवङृ्जद्ध गने कलमा गङ्चयनेछ। 

८.४.९ स्थलनीमस्तयभल ऩयम्ऩयलगत ऩेशलको आधङ्टङ्झनकीकयण य व्मवसलमीकयण 
गयी आम आजानभल सहमोग गङ्चयनेछ। 

८.४.१० रङ्ञऺत वगाभल योजगलयीकल अवसय, रलबको न्मलमोङ्ञचत ङ्जवतयण य 
सभतलभूरक ऩहङ्टॉचको सङ्टङ्झनङ्ञित गयी सलभलङ्ञजक सङ्टयऺल प्रदलन गना 
आवश्मक कलमाङ्जवङ्झध तथल भलऩदण्ड तमलय गङ्चयनेछ। 

८.४.११ गङ्टरुकङ्ट र/आश्रभ, वेद ङ्जवद्यलश्रभ, गोन्ऩल (गङ्टम्फल), भदयसल रगलमतकल 
धलङ्झभाक शैङ्ञऺक सॊस्थलहरूको सॊस्थलगत ऺभतल सङ्टदृढीकयण 
गङ्चयनेछ।  

८.४.१२ स्थलनीम रोऩोन्भङ्टि बलषल तथल ङ्झरङ्जऩहरूको िोज, अध्ममन, 
अनङ्टसन्धलन गयी अङ्झबरेिन तथल सॊयऺण गङ्चयनेछ।  

८.४.१३ गङ्टठी, सॊग्रहलरम, करल केन्र, सलॊस्कृङ्झतक सम्ऩदलको जगेनला गयी 
ऩयम्ऩयलगत ऻलन, सीऩ, करल, सॊस्कृङ्झत, सलभलङ्ञजक ऩयम्ऩयल य 
अनङ्टबवरलई सॊयऺण य सॊवद्धान गना आवश्मक कलमाक्रभ सञ् चलरन 
गङ्चयनेछ। 

८.४.१४ रोऩोन्भङ्टि, सीभलन्तीकृत, अल्ऩसङ्खख्मक रगलमत ङ्जवऩङ्ङ वगाको 
ऩङ्जहचलन गदै उनीहरूको  सम्भलनऩूवाक फलॉच्न ऩलउने अङ्झधकलय 
सङ्टङ्झनङ्ञित गना तथल अवसय तथल रलबकल रलङ्झग ङ्जवशेष व्मवस्थल गदै 
ती सभङ्टदलम तथल वगासॉग सयोकलय यलख् ने ङ्जवषमकल ङ्झनणामभल 
उनीहरूरलई सहबलगी गयलउन ऺभतल ङ्जवकलसकल कलमाक्रभ 
सञ् चलरन गङ्चयनेछ । 
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८.४.१५ आङ्छदवलसी, जनजलङ्झत, दङ्झरत, भधेसी, थलरु, भङ्टङ्ञस्रभ, ङ्जऩछडलवगा, 
अल्ऩसङ्खख्मक रगलमतको भलतबृलषल तथल सॊस्कृङ्झतको सॊयऺण एवभ ्
प्रफद्धान गने कलमाभल सॊरग्न ङ्जवङ्झबन् न ङ्झनकलमहरूको सॊस्थलगत 
सङ्टदृढीकयण य ऺभतल अङ्झबवङृ्जद्ध गङ्चयनेछ। 

८.४.१६ आङ्छदवलसी जनजलङ्झत, दङ्झरत, भधेशी, थलरु, भङ्टङ्ञस्रभ सभङ्टदलम, 
ङ्जऩछडलवगा, अल्ऩसङ्खख्मक, रोऩोन्भङ्टि जलतजलङ्झतको रोऩोन्भङ्टि बलषल 
एवभ ् सॊस्कृङ्झतरलई सॊयऺण य प्रवद्धान गना आवश्मक अनङ्टसन्धलन, 
असर अभ्मलस तथल ङ्झसकलईको अनङ्टसयण एवभ ् सम्फङ्ञन्धत वगाको 
सॊरग्नतल य त्मसप्रङ्झत जलगरुकतल ल्मलउने कलमाक्रभ सञ् चलरन 
गङ्चयनेछ। 

८.४.१७ स्थलनीम बलषल तथल सॊस्कृङ्झतको सॊयऺण गना सम्फद्ध गैह्रसयकलयी 
सॊस्थलहरूरलई सभेत ऩङ्चयचलरन गङ्चयनेछ। 

८.४.१८ सलभलङ्ञजक सङ्टयऺल य सलभलङ्ञजक न्मलम प्रदलन गदला सफै ङ्झरङ्ग ऺेत्र य 
सभङ्टदलम ङ्झबत्रकल आङ्झथाकरूऩरे ङ्जवऩङ्ङ वगारलई प्रलथङ्झभकतल ङ्छदई 
कलमाक्रभ सञ् चलरन गङ्चयनेछ । 

८.४.१९ वडल कलमलारमहरूभलपा त ् जोङ्ञिभ य ऩलङ्चयवलङ्चयक ङ्जहॊसलभल ऩयेकल 
व्मङ्ञक्तहरूको ऩङ्जहचलन गयी अङ्झबरेिीकयण गने कलमा गङ्चयनेछ। 

८.४.२० जोङ्ञिभ य ङ्जहॊसलभल ऩयेकल व्मङ्ञक्तहरूरलई ऩङ्चयवलय य सभलजभल 
ऩङ्टनस्थलाऩनल गना आवश्मक भनोसलभलङ्ञजक ऩयलभशा सेवल उऩरब्ध 
गयलइनेछ।   

८.४.२१ अऩलङ्गतल बएकल व्मङ्ञक्त, फलरवलङ्झरकल तथल रैङ्जङ्गक सॊवेदनलभैत्री 
बलङ्झतक ऩूवलाधलय तथल सॊयचनलहरू ङ्झनभलाणसम्वन्धी भलऩदण्ड तमलय 
गयी कलमलान्वमन गने गयलइनेछ। 
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८.४.२२ रैङ्जङ्गक सॊवेदनशीर ङ्जवषमहरूको ऩङ्जहचलन गयी सो अनङ्टरूऩ कलमास्थर 
वलतलवयणरलई अनङ्टकूर तङ्टल्मलइनेछ। 

८.४.२३ बलगोङ्झरक ङ्जवकटतल य ङ्जवऩङ्ङतलकल कलयण स्वलस््म तथल उऩचलय सेवल 
नऩलई जीवन जोङ्ञिभभल यहेकल भङ्जहरल तथल फलरफलङ्झरकलहरूरलई 
तत्कलर उद्धलय गयी स्वलस््म सेवल प्रदलन गना आवश्मक कलमाक्रभ 
सञ् चलरन गङ्चयनेछ। 

८.४.२४ रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसलभल ऩयेकल व्मङ्ञक्त, सॊयऺण गनङ्टाऩने फलरफलङ्झरकल तथल 
भलनङ्झसक सभस्मल बएकल व्मङ्ञक्त रगलमतको ऩङ्जहचलन गयी 
आवश्मक सॊयऺण, ऩङ्टनस्थलाऩन य सशक्तीकयण गङ्चयनेछ।सलथै 
स्थलनीमस्तयभल यहेकल ऩङ्टनस्थलाऩन केन्र तथल सेवल केन्रहरूको 
सङ्टदृढीकयण गङ्चयनेछ। 

८.४.२५ अऩलङ्गभैत्री, फलरफलङ्झरकलभैत्री तथल रैङ्जङ्गकभैत्री बलङ्झतक सॊयचनल 
ङ्झनभलाणको सङ्टङ्झनङ्ञिततलकल रलङ्झग सयोकलयवलरलहरूको ऺभतल ङ्जवकलस 
गङ्चयनेछ। 

८.४.२६ ऩङ्जहचलन गङ्चयएकल रङ्ञऺत वगा रगलमतरलई सभलवेशीकयणको 
अवधलयणल सभेतकल ङ्जवषमभल जलनकलयी ङ्छदन चेतनलभूरक कलमाक्रभ 
सञ् चलरन गङ्चयनेछ। 

८.४.२७ सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण सम्फन्धी चेतनलभूरक तथल प्रचलय 
प्रसलयभूरक श्रव्म दृश्म रगलमतकल सलभलग्रीहरू ङ्झनभलाण गयी 
उऩमोग गङ्चयनेछ। 

८.४.२८ जनचेतनलभूरक कलमाक्रभहरू सञ् चलरन गना स्थलनीम सॊचलय भलध्मभ 
रगलमत सहमोगी सङ्घ सॊस्थलहरूरलई सभेत ऩङ्चयचलरन गङ्चयनेछ। 



v08 %_  ;ª\Vof %  :yfgLo /fhkq efu @  ldlt @)&(÷)$÷!) 

 

22 
 

८.४.२९ सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण सम्फन्धी नीङ्झतको वडल तथल गलउॉस्तयभल 
प्रफोधीकयण 
गङ्चयनेछ। 

८.४.३० सभलवेशीकयणकल भलन्मतलरलई सॊस्थलगत गना सफै वडलहरूभल 
सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण नीङ्झतको कलमलान्वमन ढलॉचल तमलय गयी सो 
अनङ्टरूऩ रलगू गना प्रङे्चयत गङ्चयनेछ। 

यणनीङ्झत ५: सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण सम्फन्धी नीङ्झत तथल कलमाक्रभ 
कलमलान्वमनभल सम्फद्ध सयोकलयवलरलहरूको सॊस्थलगत ऺभतल अङ्झबवङृ्जद्ध 
गने । 

८.५.१  रङ्ञऺत कलमाक्रभ सञ्चलरन गना सम्फध्द ङ्झनकलम तथल 
ऩदलङ्झधकलयीहरुको ऺभतल ङ्जवकलस तथल सॊस्थलगत सङ्टदृढीकयण 
गङ्चयनेछ । 

८.५.२  रङ्ञऺत कलमाक्रभहरूको सञ्चलरन गने ङ्झनकलमहरूको सॊस्थलगत 
ऺभतल अङ्झबवङृ्जद्ध गना त्मस्तल ङ्झनकलमहरूको ङ्जवषम कलमाऺ ेत्रगत 
अनङ्टबव सभेतकल आधलयभल सूची तमलय गयी स्रोत सलधनको प्रऺेऩण 
गङ्चयनेछ । 

८.५.३  सफै वडलहरुभल सभलवेशीकयण सम्फन्धी एकीकृत सूचनल व्मवस्थलऩन 
प्रणलरी ङ्जवकलस गयी मस ऺेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत सूचनलहरू आदलन 
प्रदलन गङ्चयनेछ । 

८.५.४ वडल कलमलारमहरुफलट बएकल असर अभ्मलसहरूको ऩङ्जहचलन तथल 
दस्तलवेजीकयण गयी प्रचलय प्रसलय गङ्चयनेछ । 
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८.५.५  सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणकल रलङ्झग सञ् चलङ्झरत कलमाक्रभहरूफलट प्रलप्त 
अनङ्टकयणीम ङ्झसकलइरलई अनङ्टशयण गना ङ्जवङ्झबन् न वडल य ङ्जवषम 
ऺेत्रफीच अनङ्टबव आदलन प्रदलन गङ्चयनेछ। 

८.५.६  सभलवेशीकयणकल रलङ्झग अन्तयलाङ्जष्डम सङ्घ सॊस्थलसॉग बएकल अङ्झबसङ्ञन्ध 
य låऩऺीम तथल वहङ्टऩऺीम प्रङ्झतफद्धतलहरूको कलमलान्वमनभल जोड 
ङ्छदइनेछ। 

८.५.७  सभलवेशीकयणकल यलङ्जष्डम तथल अन्तयलाङ्जष्डम असर अभ्मलस तथल 
अनङ्टबवहरूको आदलन प्रदलन गयी स्थलनीम कलमाक्रभ कलमलान्वमभल 
प्रबलवकलङ्चयतल ल्मलइनेछ। 

 

९. सॊस्थलगत व्मवस्थल 

९.१   मस नीङ्झतभल बएकल प्रलवधलनरलई सभलवेशीकयणको अवधलयणल अनङ्टरुऩ 
प्रबलवकलयीरूऩभल कलमलान्वमन गना देहलम फभोङ्ञजभको सलभलङ्ञजक 
सभलवेशीकयण नीङ्झत ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत यहनेछM 

  नगयऩलङ्झरकलकल प्रभङ्टि     - सॊमोजक 

 उऩप्रभङ्टि      - सदस्म 

 प्रभङ्टि प्रशलसकीम अङ्झधकृत    - सदस्म 

 सलभलङ्ञजक ङ्जवकलस सङ्झभङ्झतकल सॊमोजक   - सदस्म 

 कलमाऩलङ्झरकलकल सदस्महरुभध्मेफलट कङ्ञम्तभल २ जनल  

 भङ्जहरल सङ्जहत सॊमोजकरे तोकेकल तीन जनल       - सदस्म 
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  सलभङ्टदलङ्जमक सॊङ \घ सॊस्थलहरूभध्मेफलट सभलवेशी प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व  
  हङ्टने गयी सॊमोजकरे तोकेकल तीन जनल   - सदस्म 

    सलभलङ्ञजक ङ्जवकलस ङ्जवबलग/भहलशलिल/शलिलकल प्रभङ्टि - सदस्म सङ्ञचव  
 

सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण नीङ्झत ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको कलभ, कताव्म य 
अङ्झधकलय देहलम फभोङ्ञजभ यहेको छ: 

१. सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण नीङ्झत ऩङ्टनयलवरोकन य ऩङ्चयभलजानकल रलङ्झग 
िलकल तमलय गने गयलउने । 

२. नीङ्झत कलमलान्वमनकल रलङ्झग सम्फ¢ वडल तथल ङ्झनकलमफीच सहकलमा, 
सहजीकयण य सभन्वम गने गयलउने। 

३. सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणसम्फन्धी फजेट तथल कलमाक्रभ तजङ्टाभल य 
स~चलरन गना आवश्मक सभन्वम, सहकलमा तथल प्रोत्सलहन एवभ ्
सहमोग सम्फन्धी व्मवस्थल गने । 

४. सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणसम्फन्धी कलमाको अनङ्टगभन गने गयलउने ।  

५. सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण सहमोगी नीङ्झतहरूसॉग सलभञ्जस्मतल स्थलऩनल 
गने य आवश्मक सहमोग आदलन प्रदलन गने । 

६. सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण भूरप्रवलहीकयणकल रलङ्झग सॊस्थलगत प्रणलरी, 
ङ्जवङ्झध एवभ ्प्रङ्जक्रमलहरू स्थलङ्जऩत गना सहमोग गने । 

७. वडल कलमलारमहरुभल सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणकल दृङ्जष्टकोणरे 
कलमाक्रभ तजङ्टाभल गना सॊस्थलगत ऺभतल ङ्जवकलसभल सहमोग गने । 
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८. मोजनल, कलमाक्रभ तथल फजेट तजङ्टाभल एवभ ्अनङ्टगभन तथल प्रङ्झतवेदन 
प्रणरीभल सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणको आफद्धतल य भूरप्रवलहीकयणकल 
रलङ्झग सहजीकयण गने।  

९. सयकलयी तथल गैह्रसयकलयी सङ \घ सॊस्थल य नलगङ्चयक सभलजभल 
सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणरलई प्रबलवकलयीरुऩभल कलमलान्वमन गना 
सहमोग ऩङ्ट¥मलउने । 

१०.  वडलगत ङ्जवकलस कलमाक्रभको सलभलङ्ञजक रेिलजोिल य ऩयीऺण गने 
गयलउन े।  

११.  अन्तयलाङ्जष्डमरुऩभल गयेकल सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयणसॉग सम्फङ्ञन्धत 
प्रङ्झतफद्धतलहरु स्थलनीमस्तयभल रलगू एवभ ् कलमलान्वमन गना गयलउन 
सहजीकयण, प्रोत्सलहन य आवश्मक सहमोग ऩङ्ट¥मलउने । 

१२. आङ्झथाक एवभ ्सलभलङ्ञजकरूऩभल ऩछलङ्झड ऩयेकल वगा, जलत जलङ्झत, ङ्झरङ्ग, 

ऺेत्र एवभ ् सभङ्टदलमरे प्रत्मऺ पलइदल ऩलउने सभलवेशीकयणकल 
कलमाक्रभ वल आमोजनलकल रलङ्झग आवश्मक फजेट ङ्जवङ्झनमोजन बए 
नबएको अनङ्टगभन गने । 

१३. सलभलङ्ञजक सभलवेशीकयण नीङ्झत कलमलान्वमन गने क्रभभल आउन सक्ने 
सम्बलङ्जवत जोङ्ञिभह¿को आॊकरन य जोङ्ञिभ सम्फोधन गने 
गयलउने। 
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सङ्झभङ्झतको फैठक आवश्मकतल अनङ्टसलय फस्नेछ।सङ्झभङ्झतको 
फैठकसम्फन्धी अन्म कलमाङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधलायण गये फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

 

९.२ नीङ्झतको कलमलान्वमन तथल अनङ्टगभन सम्वन्धी व्मवस्थलM 

ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको ङ्झनदेशनभल सम्वङ्ञन्धत भहलशलिल।शलिल एवॊ 
ङ्झनकलमफलट नीङ्झत कलमलान्वमनको आवश्मक व्मवस्थल 
ङ्झभरलईनेछ।अनङ्टगभन तथल सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतफलट नीङ्झत कलमलान्वमनको 
ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयी वलङ्जषाक प्रङ्झतवेदन ऩेश गङ्चयनेछ। 

 १०. नीङ्झतको भूल्मलङ्कन  

मस नीङ्झतको कलमलान्वमनको प्रबलवकलङ्चयतल, उऩमङ्टक्ततल य उऩलदेमतलको 
भूल्मलङ्कन गयी नीङ्झतभल सभसलभङ्जमक ऩङ्टनयलवरोकन तथल ऩङ्चयभलजान 
एवभ ्सङ्टधलय गङ्चयनेछ ।सलभलन्मतमल ऩलॉच वषाऩङ्झछ मस नीङ्झतको 
ऩङ्टनयलवरोकन गङ्चयनेछ । 

११.  सम्बलङ्जवत जोङ्ञिभ न्मूनीकयण मोजनल 

उङ्ञल्रङ्ञित यणनीङ्झत तथल कलमानीङ्झतहरूको कलमलान्वमनभल आउन सक्न े
सम्बलव्म जोङ्ञिभको ङ्झनयलकयणकल रलङ्झग देहलम फभोङ्ञजभको उऩलमहरू 
अवरम्फन गङ्चयनेछ:  

क्र.सॊ. सम्बलङ्जवत जोङ्ञिभ 
जोङ्ञिभ न्मूनीकयण 

गने उऩलम 
ङ्ञजम्भेवलय ङ्झनकलम 
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क्र.सॊ. सम्बलङ्जवत जोङ्ञिभ 
जोङ्ञिभ न्मूनीकयण 

गने उऩलम 
ङ्ञजम्भेवलय ङ्झनकलम 

१.  सलभलङ्ञजक 
सभलवेशीकयणको 
ङ्जवषम वडलको 
कभ 
प्रलथङ्झभकतलभल ऩना  
सक्ने । 

नीङ्झत, भलगादशान एवॊ 
वलङ्जषाक मोजनल तथल 
कलमाक्रभफलट 
प्रलथङ्झभकतलभल यलख्न े। 

सम्फध्द अॊग।शलिल 
।भहलशलिल एवॊ 
सम्फङ्ञन्धत वडल 
कलमलारम तथल 
सहमोगी सङ्घ 
सॊस्थलहरु । 

२.  सलभलङ्ञजक 
सभलवेशीकयणकल 
रलब य अवसयभल 
रङ्ञऺत वगा य 
सभङ्टदलमको ऩहङ्टॉच 
कभ हङ्टन सक्ने । 

रङ्ञऺत सभङ्टदलमको 
ऩङ्जहचलन गने  सूचक 
ङ्झनधलायण य नक्सलङ्कन 
गने तथल रङ्ञऺत 
कलमाक्रभ सञ् चलरन  
गने । 

सम्फध्द अॊग।शलिल 
।भहलशलिल एवॊ 
सम्फङ्ञन्धत वडल 
कलमलारम तथल 
सहमोगी सङ्घ 
सॊस्थलहरु । 

३.  
 
 

नीङ्झत 
कलमलान्वमनभल 
सॊरग्न 
ङ्झनकलमहरूफीच 
प्रबलवकलयीरुऩभल 
सभन्वम नहङ्टन 
सक्ने। 

नीङ्झत ङ्झनदेशक 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनमङ्झभत 
वैठकको व्मवस्थल गने 
। 

सम्फध्द अॊग।शलिल 
।भहलशलिल  

४.  सलभलङ्ञजक 
सभलवेशीकयण 
सम्फन्धी फङ्टझलइभल 
ङ्जवङ्जवधतल हङ्टन 

सचेतनलभूरक तथल 
ऺभतल अङ्झबफङृ्ञध्दकल 
कलमाक्रभ सॊचलरन गने 
। 

सम्फध्द अॊग।शलिल 
।भहलशलिल एवॊ 
सम्फङ्ञन्धत वडल 
कलमलारम तथल 
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क्र.सॊ. सम्बलङ्जवत जोङ्ञिभ 
जोङ्ञिभ न्मूनीकयण 

गने उऩलम 
ङ्ञजम्भेवलय ङ्झनकलम 

सक्ने । सहमोगी सङ्घ 
सॊस्थलहरु । 

५.  सभलवेशीकयण 
प्रफद्धान रङ्ञऺत 
कलमाक्रभहरूरलई 
ङ्झनमङ्झभत मोजनल 
तथल कलमाक्रभभल 
भूरप्रवलहीकयण 
नहङ्टन सक्ने। 

आवश्मक स्रोत 
आॊकरन गयी 
व्मवस्थलऩन गना भलगा 
ङ्झनदेशनद्वलयल ङ्झनदेङ्ञशत 
गने । 

सम्फध्द अॊग।शलिल 
।भहलशलिल एवॊ 
सम्फङ्ञन्धत वडल 
कलमलारम तथल 
सहमोगी सङ्घ 
सॊस्थलहरु । 

  

 

 

आऻलरे, 
अङ्ञग्न प्रसलद अङ्झधकलयी 

प्रभङ्टि प्रशलसकीम अङ्झधकृत 
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