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खण्ड १ ऩङ्चयचम 

१.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

फारफाङ्झरकाहरुको नैसङ्झगयक तथा अऩङ्चयहामय अङ्झधकायको ङ्जहत य सङ्टयऺाराई हेटौँडा उऩभहानगयऩाङ्झरकारे 
गङ्ञम्बय रुऩभा ङ्झरएको छ य मसका राङ्झग एक वृहत्तय फार अङ्झधकाय सॊयऺण नीङ्झतको आवश्मकता भहशक ङ्टस 
गयेको छ। फारफाङ्झरका याष्डको कणयधाय हङ्टन। उभेय अनङ्टसायको ङ्ञशक ऺा य ऩारनऩोषण, ङ्जहॊसा, दङ्टव्मयवहाय य 
उऩेऺाफाट सॊयऺण तथा अवसय ङ्छदॊदा बङ्जवष्मभा याष्डरे असर नेततृ्व ऩाउन े सम्बावना हङ्टतछ। फारफाङ्झरका 
आफ्नो सॊयऺणका राङ्झग मोजना फनाएय कामय गनय सक्दैनन ् य आफ्नो ङ्जहत अङ्जहत फाये सोच्न सक्दैनन।् 
त्मसकायण, सङ्ञजरै अतम व्मङ्ञिहरुरे उनीहरुराई पसाउन सक्दछन।् फढ्दै गएको शक हयीकयणको गङ्झत, 
ऩङ्चयवतयन हङ्टॉदै गएको ऩाङ्चयवाङ्चयक सॊयचना, साभाङ्ञजक सॊजारहरुभा फारफाङ्झरकाको फढ्दै गएको ऩहङ्टॉच, छोयाछोयी 
(फारफाङ्झरका) फीच गङ्चयने ऩयम्ऩयागत ङ्जवबेद य सभङ्टदामभा फार भनोङ्जवऻानको ऻानको अबाव जस्ता हाम्रा 
साभाङ्ञजक ङ्जवशक ेषताहरुरे अङ्जहरेको फार सङ्टरब आचयणहरुभा ऩङ्चयवतयन ल्माएको छ जस्रे गदाय फार 
अङ्झधकायको सॊयऺण य प्रवधानयनभा जङ्जटरता थऩेको छ । फारफाङ्झरकाहरुको अङ्झधकाय सॊयऺण गनङ्टय य 
सॊयऺणको जोङ्ञखभभा यहेकाहरुका राङ्झग मथाङ्ञशक घ्र जोङ्ञखभ व्मवस्थाऩन गनङ्टय, साभातम जीवनमाऩनभा पकायउनङ्ट य 
मोग्म नागङ्चयक फनाउनङ्ट सम्फतधीत सफै सयोकायवाराहरुको दाङ्जमत्व हो। 

 

सन ् १९८९ भा जायी गङ्चयएको सॊमङ्टि याष्ड सॊघीम फार अङ्झधकाय भहासङ्ञतधराई अनङ्टभोदन गयेय नेऩार 
सयकायरे फार अङ्झधकाय सॊयऺणभा आफ्नो अततयायङ्जष्डम प्रङ्झतवधानता जाहेय गङ्चयसकेको छ । साथै 
फारफाङ्झरकाको ङ्जहतभा यहेको अतम धेयै मस्ता आरेख, प्रोटोकर तथा सङ्ञतधहरुराई सभेत अनङ्टभोदन गङ्चयसकेको 
छ । नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया ३९ भा भौङ्झरक हकको रूऩभा फारफाङ्झरकाको हकको व्मवस्था 
गङ्चयएको छ। त्मस्तैगयी धाया ५१ को याज्मका नीङ्झतहरूभा फारफाङ्झरकाको सवोत्तभ ङ्जहतराई 
प्राथङ्झभक रूऩभा ध्मान ङ्छदने व्मवस्था उल्रेख गङ्चयएको छ। फारफाङ्झरका सम्फतधी ऐन, २०७५ 
कामायतवमनभा आएको छ। त्मस्तै फारश्रभ (ङ्झनषेध य ङ्झनमङ्झभत गने) ऐन, २०५६ य ङ्झनमभावरी, २०६२ तथा 
फारतमामको ऺेरभा छङ्ट टै्ट फारतमाम (कामयङ्जवङ्झध) ङ्झनमभावरी, २०६३ फनेका छन।् नेऩाररे अततयायङ्जष्डम ऺेरभा 
गयेको प्रङ्झतवधानता य ऐन ङ्झनमभावरीहरूका प्रावधानहरू अनङ्टरुऩ फारफाङ्झरकाको ऺेरभा सततोषजनक कामय 
प्रगङ्झत हङ्टन सकेको छैन। 

 

फारफाङ्झरकाको अङ्झधकाय सॊयऺणभा फारभैरी स्थानीम शक ासनको अवधायणा कामायतवमनभा आए ऩङ्झछ स्थानीम 
तहहरुरे सॊयऺणको नीङ्झत कामायतवमन गदै आईयहेका छन।् ङ्जवगतको फार सॊयऺणको ऺेरभा गङ्चयएका 
प्रमासहरुराई सॊस्थागत गदै फारभैरी वातावयणभा फारफाङ्झरकाका सवारहरुको सॊम्फोधनको राङ्झग फार 
सॊयऺण सॊमतरको स्थाऩना, फार सॊयऺण प्रणारी सङ्टदृढीकयणका राङ्झग हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकारे ऩङ्झन फार 
अङ्झधकाय सॊयऺण नीङ्झत आवश्मक ठानेको छ। हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको जनसङ्ख्माको झण्डै आधा 
ङ्जहस्सा   ओगटेको फारफाङ्झरकाहरुका ङ्जवङ्झबङ्ङ सवारहरु जस्तै् फारश्रभ, फार ङ्जववाह, फार फेचङ्जवखन, फार मौन 
दङ्टव्मयवहाय, बेदबाव आङ्छद यहेका छन।् साथै ऩाङ्चयवाङ्चयक आङ्झथयक गङ्चयवी, ऩाङ्चयवाङ्चयक झगडाको भायभा ऩयेका य 
ऩङ्चयवायफाट ऩङ्चयत्मि फारफाङ्झरकाहरु फार सॊयऺणको उच्च जोङ्ञखभभा यहेका छन।् त्मसकायण फार 
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अङ्झधकायको ऺेरभा फार सॊयऺण एक भहत्वऩूणय च ङ्टनौतीको रुऩभा देङ्ञखएको छ। नेऩारको सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था 
य त्मस अततगयत ङ्झनभायण बएका कानूनहरुको ऩङ्चयङ्झधभा यहेय हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकारे फार अङ्झधकाय 
सॊयऺणका साझा भूल्म य भातमताहरु ङ्जवकास गदै गयी फार सॊयऺण सफैको उत्तयदाङ्जमत्व हो बङे्ङ भहशक ङ्टस गदै 
फारफाङ्झरकाको सवोत्तभ ङ्जहत तथा फारफाङ्झरका भाङ्झथ हङ्टन सक्न ेसम्बाङ्जवत दङ्टव्मयवहायफाट सङ्टयऺा तथा सॊयऺण 
गनय फार अङ्झधकाय सॊयऺण नीङ्झतको आवश्मकता भहशक ङ्टस गङ्चयएको छ। 

 

सॊवैधाङ्झनक तथा कानूनी व्मवस्थाहरुको आधायभा हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको आफ्नै छङ्ट टै्ट फार अङ्झधकाय 
सॊयऺण सम्फतधी नीङ्झत नबएकोरे य फारफाङ्झरका रङ्ञऺत कामयक्रभहरु ऩङ्झन नीङ्झत ङ्जवना नै कामायतवमन बईयहेको 
अवस्थाभा फार अङ्झधकायका कामयहरुराई व्मवङ्ञस्थत गनय य हेटौँडा उऩभहानगयऩाङ्झरका फारफाङ्झरका सम्फतधी 
ऐन, २०७७ को कामायतवमन गनय तथा ऩाङ्झरकाराई फारभैरी फनाउनको राङ्झग मो नीङ्झत तजङ्टयभा गनय जरुयी 
बएको हो। साथै हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरका फारफाङ्झरकाराई बेदबाव, शक ोषण, उऩेऺा, मौन य शक ायीङ्चयक 
दङ्टव्मयवहायफाट सॊयऺण गनय प्रङ्झतफधान छ। मस नीङ्झतको भाध्मभफाट फारफाङ्झरकाको सवोत्तभ ङ्जहतको सङ्टङ्झनङ्ञित 
हङ्टने य फार सॊयऺणभा ठोस ऩहर कदभी ऩङ्टग्न,े फारफाङ्झरका सम्फतधी कामयक्रभहरुभा एकरुऩता आउने तथा 
ऐन ङ्झनमभको प्रबावकायी कामायतवमन हङ्टने अऩेऺा गङ्चयएको छ। 

 

१.२ फार सॊयऺणको सवार, कायण य च ङ्टनौंती 
हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा फारफाङ्झरकाहरु ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका जोङ्ञखभऩूणय ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा फाॉङ्ञचयहेका छन।् 
फारफाङ्झरकाहरु अङ्जहरे ऩङ्झन ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका ङ्जहॊसा, दङ्टव्मयवहाय, शक ोषण, ङ्झतयस्काय, बम एवॊ बेदबावको ङ्ञशक काय 
बइयहेका छन ्। कङ्ट नै न कङ्ट नै स्वरुऩभा ऩयम्ऩया वा सॊस्कृङ्झतको नाभभा ङ्जवगत राभो सभमदेङ्ञख फारफाङ्झरका 
भाङ्झथ गरत व्मवहाय गङ्चयदैं आएको छ । फारफाङ्झरकाहरु ङ्जवङ्झबङ्ङ जोङ्ञखभभा यहेका छन ् तय उनीहरुको 
एङ्जकन तथ्माङ्क छैन। 

 

१.२.१ सवारहरु 

हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको फार सॊयऺण अवस्था ङ्जवश्लषेण गदाय ङ्झनम्नानङ्टसायका सवारहरु ऩङ्जहचान गङ्चयएको 
छ् 
 ऩाङ्चयवाङ्चयक आङ्झथयक ङ्जवऩङ्ङताभा ऩयेका फारफाङ्झरका, 
 ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्जवखण्डनको असयभा ऩयेका फारफाङ्झरका, 
 ऩङ्चयवाय तथा आपततफाट ऩङ्चयत्मि फारफाङ्झरका, 
 घयफाय ङ्जवङ्जहन ऩङ्चयवायका वा अङ्झबबावकसॊग वा सडकभा यहेका फारफाङ्झरका, 
 दैङ्झनक श्रभभा आङ्ञश्रत ऩङ्चयवायका फारफाङ्झरका, 
 सडक वा सावयजङ्झनक स्थानभा आङ्ञश्रत वा भागेय जीवन ङ्झनवायह गङ्चययहेका तथा अतम स्थानफाट आएका 

फारफाङ्झरका, 
 अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरका, 
 एचआईङ्झब सॊक्रङ्झभत/प्रबाङ्जवत य एचआईङ्झब सॊक्रङ्झभत ऩङ्चयवायका फारफाङ्झरका, 
 मौङ्झनक तथा रैंङ्जङ्गक अल्ऩसॊ्मक फारफाङ्झरका, 
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 प्रकोऩ ङ्जऩङ्झडत/प्रबाङ्जवत फारफाङ्झरका, 
 जङ्जटर स्वास्थ्म उऩचायको सभस्माभा यहेका फारफाङ्झरका,  

 ङ्जवऩङ्ङ दङ्झरत ऩङ्चयवायका फारफाङ्झरका, 
 रागू औषध दङ्टव्मयसन य कङ्ट रतभा पसेका फारफाङ्झरका, 
 कानूनी ङ्जववादभा ऩयेका फारफाङ्झरका (ङ्जऩङ्झडत वा साऺी फारफाङ्झरका सभेत), 

 हयाएका वा अरऩर/फेवाङ्चयस अवस्थाभा यहेका फारफाङ्झरका, 
 मौन दङ्टव्मयवहाय, शक ोषण वा अतम मौन अङ्ञश्लरता वा फेचङ्झफखन तथा ओसायऩसायफाट ङ्जऩङ्झडत एवॊ 

जोङ्ञखभभा यहेका फारफाङ्झरका, 
 जतभदताय वा ऩङ्जहचानफाट फङ्ञित फारफाङ्झरका, 
 जफयजस्ती फारश्रभभा रगाइएका वा जोङ्ञखभऩूणय श्रभभा यहेका फारफाङ्झरका (ङ्झनकृष्ट प्रकायको श्रभ 

सभेत), 

 सॊस्थागत स्माहाय वा फारगहृभा यहेका फारफाङ्झरका, 
 फार ङ्झफवाह बएका वा हङ्टन सक्ने जोङ्ञखभभा यहेका फारफाङ्झरका, 
 ङ्जवद्यङ्टतीम/अनराईनको भाध्मभफाट प्रबाङ्जवत वा ङ्जऩङ्झडत फारफाङ्झरका । 

 

१.२.२ कायणहरु 

भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत फार सॊयऺणका सवारहरु ङ्जवद्यभान हङ्टन ङ्टको कायणहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय छन:् 

• फार अङ्झधकाय य फार सॊयऺणका सवारहरुफाये आभ सभङ्टदामभा चेतनाको कभी, 
• ङ्जवद्यभान कानूनको प्रबावकायी कामायतवमन नहङ्टनङ्ट, 
• ऩयम्ऩयागत हाङ्झनकायक अभ्मास तथा सॉस्कृङ्झत, 

• अङ्झबबावकभा ङ्ञजम्भेवायी फोध नहङ्टन ङ्ट, फार भनोङ्जवऻानभा आधाङ्चयत तथा फाल्मकारभा आवश्मक 
सकायात्भक अङ्झबबावकत्वको अबाव, 

• प्राङ्जवङ्झधक ऻानको अबाव, 

• फारफाङ्झरकाको ऺेरभा कामय गने सयोकायवाराहरुको सॊस्थागत ऺभता, सभतवम तथा घटना 
व्मवस्थाऩन सॊमतरको अबाव, 

• सेवा ङ्जवतयण य श्रोत साधन ऩङ्चयचारन तथा प्राङ्झिभा जोङ्ञखभभा यहेका फारफाङ्झरका तथा उनीहरुका 
ऩङ्चयवायको तमून ऩहङ्टॉच/अबाव, 

• फारफाङ्झरकाराई आमआजयनको श्रोतको रुऩभा प्रमोग गनङ्टय, 
• फारफाङ्झरकाका सवारहरुभा उनीहरुको सहबाङ्झगता सङ्जहतको ङ्झनमङ्झभत अततयकृमा व्माऩक रुऩभा 
हङ्टन नसक्नङ्ट,  

• फारफाङ्झरकाहरुको कभजोय शैक ङ्ञऺक प्रगती तथा ङ्झनयततय ङ्ञशक ऺा य प्राङ्जवङ्झधक सीऩको अबाव, 

• जोङ्ञखभभा यहेका वा यहन सक्ने फारफाङ्झरकाहरुको (ऩङ्चयवाय सङ्जहत) ऩङ्जहचान, ऩयाभशक य तथा सेवा 
ङ्जवतयणको अबाव, 

• घयेरङ्ट ङ्जहॉसाभा फारफाङ्झरका अभ्मस्त हङ्टन ङ्ट तथा ऩाङ्चयवाङ्चयक सभस्माको चऩेटाभा फारफाङ्झरका ऩनङ्टय, 
• नशक ारङ्ट ऩदाथय  ओसाऩसाय तथा प्रमोगभा फारफाङ्झरकाको दङ्टरुऩमोग हङ्टन ङ्ट,  
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• फार ऩोषणफाये अङ्झबबावकभा तमून जानकायी हङ्टन ङ्ट, 
• सभङ्टदामरे छोयी बतदा छोयाराई उच्च प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट य छोयीराई दाङ्जमत्वको रूऩभा व्मवहाय गनङ्टय 
। 

 

१.२.३ च ङ्टनौतीहरु 

फार अङ्झधकाय सॊयऺणका सवार य सभाधानफाये ङ्जवश्लषेण गदाय ङ्झनम्नानङ्टसाय च ङ्टनौती यहेका छन-् 
 ङ्झसङ्झभत स्रोत य साधनको अत्माङ्झधक उऩमोग गयी फारफाङ्झरकाको हक अङ्झधकायको सॊयऺण गनङ्टय, 
 ङ्जवद्यभान फारफाङ्झरकासॊग सम्फतधीत ऐन ङ्झनमभहरूको प्रबावकायी कामायतवमन गनङ्टय, 
 अथयऩूणय फार सहबाङ्झगता अङ्झबवृङ्जधान गनङ्टय, 
 ङ्जवद्यारम जाने उभेय सभूहका फारफाङ्झरकाहरुको ङ्जवद्यारमभा बनाय य ङ्जटकाउ दय अङ्झबवृङ्जधान गनङ्टय,  

 ङ्जवद्यारम फाङ्जहय यहेका फारफाङ्झरकाहरुराई रुङ्ञचको आधायभा प्राङ्जवङ्झधक सीऩभा आवधान गयाउनङ्ट, 
 फारफाङ्झरकाराई ङ्जवबेद गने य फार ङ्जवकासभा अवयोध शृ्रजना गने हाङ्झनकायक ऩयम्ऩयाराई 

सभमानङ्टकूर सङ्टधाय गनङ्टय, 
 फार अङ्झधकाय य फार ङ्जवकास प्रङ्झत सभङ्टदामराई सॊवेदनङ्ञशक र फनाई सफैभा उत्तयदाङ्जमत्व य स्वाङ्झभत्वको 

फोध गयाउनङ्ट, 
 फारफाङ्झरकाको ऺेरभा कामययत सॊघसॊस्थाहरुको सॊस्थागत ऺभता य सभतवम अङ्झबवङृ्जधान गनङ्टय, 
 जोङ्ञखभभा यहेका फारफाङ्झरकाको श्रोत साधनभा ऩहङ्टॉच अङ्झबवृङ्जधान गनङ्टय,  

 बौगोङ्झरक अवस्था य जङ्जटरता । 

 

१.३ फार सॊयऺणका सॊस्थागत प्रमासहरु 

 फारफाङ्झरका सम्फतधी ऐन, २०७७ जायी 
 फारकोष (स्थाऩना य सॊचारन) कामयङ्जवङ्झध, २०७९ जायी  

 फार सभूह (सञ्जार) गठन तथा सहजीकयण ङ्झनदेङ्ञशक का, २०७६ 

 हेटौडा उऩभहानगयऩाङ्झरका एच.आई.बी. सॊक्रङ्झभत सहमोग सम्फतधी भाऩदण्ड, २०७८ 

 सङ्टत्केयी स्वास्थ्म जाॉच (PNC) य ऩोषण कोशक ेरी प्रदान गने सम्फतधी भाऩदण्ड, २०७६ 

 नो होभ डेङ्झरबयी कामयक्रभ सम्फतधी भाऩदण्ड, २०७६ 

 फार ङ्झफवाह ङ्जवरुधानको कामयमोजना स्वीकृत गयी कामायतवमनभा ल्माइएको 
 फारभैरी स्थानीम शक ासन अवरम्फन गयी ऩाङ्झरकाराई फारभैरी स्थानीम शक ासनमङ्टि फनाउन ङ्जवङ्झबङ्ङ 

ङ्जक्रमाकराऩहरु सिारन गङ्चयएको 
 वाङ्जषयक नीङ्झत, कामयक्रभ तथा फजेट ङ्जवङ्झनमोजनभा फार अङ्झधकायका ऩऺहरु सभावेशक  गङ्चयएको 
 अङ्झबबावक ङ्जवङ्जहन २० जना फारफाङ्झरकाराई भाङ्झसक २ हजायको दयरे बत्ता उऩरब्ध 
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खण्ड २ फार अङ्झधकाय सॊयऺण् अथय, औङँ्ञचत्म य नीङ्झतगत व्मवस्था 
२.१ फार अङ्झधकाय य सॊयऺण 

फार फाङ्झरका सम्फतधी ऐन, २०७५ अनङ्टसाय १८ फषय उभेय ऩूया नगयेको व्मङ्ञिराई फारफाङ्झरका बङ्झनएको 
छ। सॊमङ्टि याष्डसङ्घ 'फार अङ्झधकाय सम्फतधी भहासङ्ञतध १९८९' रे १८ वषयबतदा भङ्टङ्झनको उभेय सभूह बएका 
भानवराई फारफाङ्झरका बनी ऩङ्चयबाषा गयेको छ। 

शक ायीङ्चयक य भाङ्झनसक अवस्था ङ्जवश्लषेण गदाय फारफाङ्झरका वमष्क जस्तो ऩङ्चयऩक्व नहङ्टने य मोजनावधान ङ्झनणयम 
गनय नसक्न ेबएकारे उनीहरूराई ङ्जवषशेक  हेयचाह, सॊयऺण य सङ्टङ्जवधाको आवश्मकता ऩदयछ । फाॉच्न ऩाउन,े 

सॊयङ्ञऺत हङ्टन ऩाउन,े ङ्जवकास गनय ऩाउन,े सयोकायका ङ्जवषमभा नीङ्झत ङ्झनभायण य अथयऩूणय सहबागी हङ्टन ऩाउन े
अङ्झधकायराई नै फार अङ्झधकाय बङ्झनतछ । ऩङ्चयवाय, सभङ्टदाम य याज्मरे फारफाङ्झरकाराई ङ्ञशक ऺा, स्वास्थ्म, ऩोषण, 

स्माहाय य सॊयऺणभा ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩदयछ । फारफाङ्झरकाराई सॊयऺण प्रदान गदै, फाॉच्न ऩाउन,े ङ्जवकास हङ्टन ऩाउन े
य सहबाङ्झगता हङ्टन ऩाउने सङ्टङ्जवधा सङ्टङ्झनङ्ञित याज्मरे गनङ्टयऩछय । साथै फारफाङ्झरकारे खेरकङ्ट द, भनोयञ्जन य आयाभ 
गनय ऩाउनङ्ट । कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जहॊसात्भक तथा सशक स्त्र गङ्झतङ्जवङ्झधफाट जोगाउॉदै, भामा य स्नहेका साथ ङ्जहॉसा, शक ोषण, 

दङ्टव्मयवहाय य उऩेऺाफाट भङ्टि बई आफ्नो फाराऩन ङ्झफताउन ऩाउनङ्ट फारफाङ्झरकाको अङ्झधकाय हो । 

 
२.२ औङ्ञचत्म 

फार अङ्झधकाय सॊयऺण नीङ्झतको औङ्ञचत्मता ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका छन-्  

 फारफाङ्झरकाको कल्माणभा भार नबई फारफाङ्झरकाको अङ्झधकायभा ऩङ्झन जोड ङ्छदन,  

 फारफाङ्झरका सम्फतधी ऐन कानूनको सॊयऺण य प्रफधानयन गनय, 
 फारभैरी स्थानीम शक ासन सम्फतधी याङ्जष्डम यणनीङ्झत, ङ्झनदेङ्ञशक का य कामायतवमन कामयङ्जवङ्झधराई कामायतवमन 

गने उऩभहानगयऩाङ्झरकाको दाङ्जमत्व ऩूया गनय, 
 फारफाङ्झरकाका सवारहरु सॊम्फोधन गयी उनीहरुको अवस्थाभा ऩङ्चयवयतन ल्माउन, 

 फारभैरी स्थानीम शक ासनको कामायतवमन, नीङ्झत, कामयक्रभ, सेवा प्रवाह य सॊयचनाराई फारभैरी फनाई 
फार सॊयऺण (फार अङ्झधकाय) सङ्टङ्झनङ्ञित बएको उऩभहानगय ङ्झनभायण गनय, 

 फारफाङ्झरकाराई ङ्झनमतरण य शक ायीङ्चयक सजाम ङ्छदन ेजस्ता सोचाई य बावनाभा आएको ऩङ्चयवतयनराई 
आत्भसाथ गदै ङ्जवद्यारमको ङ्ञशक ऺण ङ्झसकाईराई सभावेशक ी य ङ्जहॉसा यङ्जहत फनाउन, 

 
 

२.३ फार सॊयऺणका भहत्वऩूणय नीङ्झतगत व्मवस्था 
फार अङ्झधकाय सॊयऺणको सम्फतधभा बएका भहत्वऩूणय नीङ्झतगत व्मवस्थाहरु् 
नऩेारको सॊङ्जवधान, २०७२ 
नेऩारको सॊङ्जवधान, २०७२ को भौङ्झरक हक अततगयत धाया ३९ भा फारफाङ्झरकाको अङ्झधकायराई भौङ्झरक 
हकको रुऩभा व्मवस्था गङ्चयएको छ। जसभा ङ्झनम्न कङ्ट याहरु उल्रेख गङ्चयएको छ् 
(१) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई आफ्नो ऩङ्जहचान सङ्जहत नाभाकयण य जतभदतायको हक हङ्टनेछ। 
(२) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई ऩङ्चयवाय तथा याज्मफाट ङ्ञशक ऺा, स्वास्थ्म, ऩारनऩोषण, उङ्ञचत स्माहाय, खेरकङ्ट द, 

भनोयञ्जन तथा सवायङ्जङ्गण व्मङ्ञित्व ङ्जवकासको हक हङ्टनेछ ।  
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(३) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास तथा फार सहबाङ्झगताको हक हङ्टनेछ । 
(४) कङ्ट नै ऩङ्झन फारफाङ्झरकाराई करकायखाना, खानी वा मस्तै अतम जोङ्ञखभऩूणय काभभा रगाउन ऩाइन ेछैन। 
(५) कङ्ट नै ऩङ्झन फारफाङ्झरकाराई फार ङ्जववाह, गैयकानूनी ओसायऩसाय य अऩहयण गनय वा फतधक याख्न ऩाइने 

छैन । 
(६) कङ्ट नै ऩङ्झन फारफाङ्झरकाराई सेना, प्रहयी वा सशक स्त्र सभूहभा बनाय वा प्रमोग गनय वा साॊस्कृङ्झतक वा धाङ्झभयक 

प्रचरनका नाभभा कङ्ट नै ऩङ्झन भाध्मभ वा प्रकायरे दङ्टव्मयवहाय, उऩेऺा वा शक ायीङ्चयक, भानङ्झसक, मौनजतम वा 
अतम कङ्ट नै प्रकायको शक ोषण गनय वा अनङ्टङ्ञचत प्रमोग गनय ऩाइन ेछैन । 

(७) कङ्ट नै ऩङ्झन फारफाङ्झरकाराई घय, ङ्जवद्यारम वा अतम जङ्टन सङ्टकै स्थान य अवस्थाभा शक ायीङ्चयक, भानङ्झस्रक वा 
अतम कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको मातना ङ्छदन ऩाइने छैन । 

(८) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई फार अनङ्टकूर नमामको हक हङ्टनेछ । 
(९) असहाम, अनाथ, अऩाॊगता बएका, द्वतद्व ऩीङ्झडत, ङ्जवस्थाङ्जऩत एवॊ जोङ्ञखभभा यहेका फारफाङ्झरकाराई 

याज्मफाट ङ्जवशक ेष सॊयऺण य सङ्टङ्जवधा ऩाउन ेहक हङ्टनेछ । 
(१०) उऩधाया (४), (५), (६) य (७) ङ्जवऩङ्चयतका कामय कानून फभोङ्ञजभ दण्डनीम हङ्टने छन ्य त्मस्तो कामयफाट 

ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाराई ऩीडकफाट कानून फभोङ्ञजभ ऺङ्झतऩूङ्झतय ऩाउने हक हङ्टनेछ ।  
फारफाङ्झरका सम्फतधी ऐन, २०७५ 
प्रत्मेक फारक जतभे ऩङ्झछ ङ्झनजको फाफङ्ट बए फाफङ्टरे फाफङ्ट नबए आभारे य आभा ऩङ्झन नबए ऩङ्चयवायका अतम 
सदस्मरे आफ्नो धभय, सॊस्कृती य चरन अनङ्टसाय फारकको नाभ याङ्ञखङ्छदनङ्ट ऩदयछ। फारकको फाफङ्ट, आभा वा 
ऩङ्चयवायको अतम कङ्ट नै सदस्म जीङ्जवत नयहेकोभा वा ऩत्ता नरागेभा फारकराई ऩाल्ने व्मङ्ञि वा सॊस्थारे 
फारकको नाभ याङ्ञख ङ्छदनङ्ट ऩने व्मवस्था ऐनभा उल्रेख छ। साथै फाफङ्ट, आभारे आफ्नो ऩङ्चयवायको आङ्झथयक 
अवस्था अनङ्टसाय प्रत्मेक फारकको ऩारनऩोषण गनङ्टयका अङ्झतङ्चयि नीजको ङ्ञशक ऺा, स्वास्थ्म उऩचाय, खेरकङ्ट द 
तथा भनोयतजनको सङ्टङ्जवधाहरूको व्मवस्था गनङ्टय ऩदयछ बङ्झन ऐनभा उल्रेख छ। 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ 
फारफाङ्झरकाको हक सम्फतधी सॊवैधाङ्झनक व्मवस्थाको कामायतवमन गनय य फार सॊयऺण कामयराई प्रबावकायी 
फनाउन स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ रे स्थानीम सयकायराई ङ्ञजम्भेवाय फनाएको छ। उि ऐनभा 
स्थानीम सयकायरे स्थानीम आवश्मकताको आधायभा फार अङ्झधकायको सम्फधानयन तथा प्रवधानयन गनय स्ऩष्ट 
कानूनी व्मवस्था गयेकोछ साथै फारभैरी स्थानीम शक ासन प्रवधानयन गयी फारभैरी वडा घोषणा गने ङ्ञजम्भेवायी 
ऩङ्झन ऩाङ्झरकाराई ङ्छदएको छ।  
फारफाङ्झरका सम्फतधी याङ्जष्डम नीङ्झत, २०६९ 
मस नीङ्झतरे फारफाङ्झरकाको सवोत्तभ ङ्जहतको राङ्झग फारफाङ्झरका सम्फतधी ऐन, ङ्झनमभभा सङ्टधाय गने, ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्झनकामको फारफाङ्झरका सम्फतधी कामयक्रभभा एकरुऩता आउन,े ऐन ङ्झनमभको प्रबावकायी कामायतवमन हङ्टने य 
फारफाङ्झरकाको हक ङ्जहतसॊग सम्फतधीत सॊस्थाको सङ्टदृढीकयण गने ठाङ्झनएको छ। 
फारश्रभ (ङ्झनषधे य ङ्झनमङ्झभत) गने ऐन, २०५६ तथा ङ्झनमभावरी २०६२ 
कसैरे ऩङ्झन फारकराई रराई, पकाइ वा झङ्टक्मामय वा कङ्ट नै ऩङ्झन प्ररोबनभा वा डय, रास वा दवावभा ऩायी 
वा अतम कङ्ट नै तङ्चयकारे नीजको इच्छा ङ्जवरुधान श्रङ्झभकको रूऩभा काभभा रगाउनङ्ट हङ्टदैन बङे्ङ व्महोया ऐनको 
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दपा ४ भा उल्रेख बएको छ। मसैगयी फारकराई काभभा रगाउॉदा ङ्छदनभा ६ घण्टा य एक सिाहभा ३६ 
घण्टा बतदा फङ्जढ अङ्झतङ्चयि ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्छदई वा नङ्छदई काभभा रगाउनङ्ट हङ्टदैन बङे्ङ व्महोया दपा ९(३) भा 
यहेको छ। ऐनको दपा १० (१) रे प्रङ्झतष्ठानरे श्रङ्झभकको रुऩभा काभ गने फारकराई ङ्झरड़, वणय, धभय वा 
जातजातीको आधायभा कङ्ट नै बेदबाव नगयी सभान काभको राङ्झग सभान ऩाङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जवधा ङ्छदनङ्ट ऩने व्मवस्था 
गयेको छ। ऐनको दपा ११ रे कङ्ट नै ऩङ्झन प्रङ्झतष्ठानभा व्मवस्थाऩकरे त्महाॉ काभ गने फारकको स्वास्थ्म य 
सङ्टयऺा सम्फतधी व्मवस्था गनङ्टय ऩने प्रावधान याखेको छ। 
अतम नीङ्झतगत ब्मवस्थाहरु 
 फारफाङ्झरका सम्फतधी ङ्झनमभावरी, २०७८ 
 फार हेल्ऩराईन कामयङ्जवङ्झध, २०७६ 
 सॊफैधाङ्झनक घोषणाहरू जस्तै दङ्झरत, भङ्जहरा, फारफाङ्झरकाको हकभा ङ्झफशक ेष प्रावधान सङ्जहत सकायात्भक 

ङ्जवबेद गनय सङ्जकन े
 भानव वेचङ्जवखन तथा ओसायऩोसाय (ङ्झनमतरण) ऐन, २०६४ य ङ्झनमभावरी २०६५ 
 घयेरङ्ट ङ्जहॊसा (कसूय य सजाम) ऐन, २०६६ य ङ्झनमभावरी २०६७ 
 भङ्टरङ्टकी देवानी सॊङ्जहता ऐन, २०७४ 
 ऩतरौ मोजना (२०७६/७७ – २०८१/८२)  
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खण्ड ३ ऩङ्चयकल्ऩना कथन 

३.१ ङ्झनदेशक क ङ्झसधानातत 

फार अङ्झधकाय सॊयऺण नीङ्झतका राङ्झग ङ्झनम्न उल्रेङ्ञखत ङ्झनदेशक क ङ्झसधानाततहरु अवरम्वन गङ्चयनेछ्  

 ङ्जवबेद यङ्जहत व्मवहाय 

सफै फारफाङ्झरकाहरूराई उनीहरूको ऩषृ्ठबङू्झभ, ङ्झरङ्ग, शक ायीङ्चयक वनौट, मौङ्झनकता, वणय, उभेय, सभूह, बाषा, 
धाङ्झभयक वा व्मङ्ञिगत ङ्जवचाय, स्वास्थ्म ङ्ञस्थङ्झत, आङ्झथयक ङ्ञस्थङ्झत, ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩषृ्ठबङू्झभ वा जातीमताको 
आधायभा कङ्ट नै प्रकायको ङ्जवबेद गङ्चयने छैन।  

 सवोत्तभ ङ्जहत 

शक ासन सॊचारनका हयेक ऩऺभा फारफाङ्झरकाको सवोतभ ङ्जहतराई ध्मानभा याङ्ञखनछे। सयकायी तथा 
गैयसयकायी ऺेरफाट हङ्टने साधनश्रोतको ङ्जवतयण, सेवा प्रवाह य ङ्जवकास ङ्जक्रमाकराऩभा फार अङ्झधकाय 
सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनछे। सभाज य घय ऩङ्चयवायरे गने व्मवहायभा सभेत फारफाङ्झरकाको अङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञित 
गनय अङ्झबप्रङे्चयत गङ्चयनेछ। 

 फारफाङ्झरकाको ङ्जवचायको कदय 

फारफाङ्झरकासॉग सम्फतधीत ङ्झनकामहरुभा फारफाङ्झरकाहरुको ऩङ्चयऩक्वता य ऺभताका आधायभा सॊरग्न 
हङ्टन ऩाउने अङ्झधकायको साथै फारफाङ्झरकारे अङ्झबव्मि गयेको ङ्जवचायराई सम्भान गने प्रणारीको 
ङ्जवकास गङ्चयने छ। फार सवारहरुसॊग सम्फतधीत नीङ्झतगत व्मवस्था गदाय तथा कामयक्रभहरु ङ्जवकास 
गदाय फारफाङ्झरकाको ङ्जवचायको कदय गङ्चयनछे। 

 शक ङ्टतम सहनङ्ञशक रता 
फारफाङ्झरकाको सङ्टयऺाराई उच्च प्राथङ्झभकता ङ्छददैं फारफाङ्झरका भाङ्झथ हङ्टने सफै प्रकायका ङ्जहॊसा, ङ्जवबेद, 

उऩेऺा, शक ोषण तथा दङ्टव्मयवहायको राङ्झग शूक तम सहनशक ीरताको ङ्झसधानातत अवरम्फन गङ्चयनेछ। 

 गोऩङ्झनमता 
प्रत्मेक फारफाङ्झरकाको गोऩङ्झनमताको हकको ऩङ्जहचान गयी आदय गङ्चयनङ्टका साथै फारफाङ्झरकाद्वाया 
व्मि ङ्जवचायको कायण हङ्टन सक्ने जोङ्ञखभफाट उनीहरुराई सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयनछे। 

 भङ्टरप्रवाहीकयण 

फार अङ्झधकाय सॊयऺणको ङ्जवषमराई वाङ्जषयक नीङ्झत, मोजना, कामयक्रभ य कामय ऩधानङ्झतभा सभाङ्जहत गयी 
फारफाङ्झरकाका सवारहरुराई भङ्टरप्रवाहीकयण गङ्चयनेछ। 

 आॊचाय सॊङ्जहताको तजङ्टयभा य ऩारना 
फारफाङ्झरकासॊग ङ्झनमङ्झभत सम्ऩकय भा यहने व्मङ्ञि, ङ्झनकाम, सङ्झभङ्झत तथा फारफाङ्झरकाको ऺेरभा कामय 
गने सॊघसॊस्थाहरुराई आॊचाय सॊङ्जहता तजङ्टयभा गयी अङ्झनवामय ऩारना गनङ्टयऩने व्मवस्था गङ्चयनेछ। 

 

३.२ रक्ष्म  

तमामऩूणय य फारभैरी शक ासनको अवधायणा अनङ्टरुऩ सफै फारफाङ्झरकाको सवोत्तभ ङ्जहतराई ध्मानभा या्दै फार 
अङ्झधकायको प्रवधानयन गने ।  
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३.३ उद्दशे्म 

हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा ङ्जवद्यभान फार सॊयऺणका सवारहरुराई सम्फोधन गनयको राङ्झग ङ्झनम्नानङ्टसाय 
उद्देश्महरु तम गङ्चयएका छन:् 

३.३.१. फारफाङ्झरकाको फाॉच्न ऩाउने अङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञित गदै फारफाङ्झरका भाङ्झथ हङ्टने सफै प्रकायका 
ङ्जहॊसा, ङ्जवबेद, उऩेऺा, शक ोषण तथा दङ्टव्मयवहायफाट सॊयऺण गने । 

३.३.२. फारफाङ्झरकाहरुको सवायङ्गीण ङ्जहतको राङ्झग सयोकायवाराहरुसॉग सभतवम, सहकामय य 
फारफाङ्झरकाको सहबाङ्झगता य ङ्जवकासराई जोड ङ्छदने । 

३.३.३ सभङ्टदामभा आधाङ्चयत फार सॊयऺण प्रणारीको सङ्टदृढीकयण गने । 

३.३.४. फार सॊयऺण सम्फतधी आॊचाय सॊङ्जहता ङ्झनभायण गयी ऩारना गने य गयाउने। 

 

३.४ नीङ्झत 

भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत उद्देश्महरु ऩूया गनयको राङ्झग ङ्झनम्नानङ्टसायको नीङ्झतहरु तम गङ्चयएका छन:् 

उद्दशे्म ३.३.१ सॊग सम्फतधीत नीङ्झत- फारफाङ्झरकाको फाॉच्न ऩाउन ेअङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञित गदै फारफाङ्झरका भाङ्झथ हङ्टन े
सफै प्रकायका ङ्जहॊसा, ङ्जवबेद, उऩेऺा, शक ोषण तथा दङ्टव्मयवहायफाट सॊयऺण गने 

१. फारफाङ्झरकाको ऩङ्जहचान स्थाङ्जऩत गनयको राङ्झग मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाङ्झबरका सफै उभेय सभूहका 
फारफाङ्झरकाहरुको अङ्झनवामय जतभदताय गनय सयङ्झरकृत व्मवस्था ङ्झभराइन ेछ। साथै जतभदताय सम्फतधभा 
कानूनी प्रावधान, प्रङ्जक्रमा तथा जतभदतायको भहत्वफाये सफै वडाहरुभा सेचतना अङ्झबफङृ्जधान कामयक्रभ सॊचारन 
गङ्चयनेछ। 

२. गबायवस्थाको भ्र ङ्टणको ङ्झरॊङ्ग ऩङ्जहचान गने य गबय ऩतन गने कामयराई अतत गङ्चयनेछ। प्रजनन ्स्वास्थ्मफाये 
स्वास्थ्म शक ाखाको सभतवमभा ङ्जकशक ोयीहरुका राङ्झग प्रजनन ् स्वास्थ्म सचेङ्झतकयण कामयक्रभ सॊचारन 
गङ्चयनेछ। 

३. ङ्ञशक शक ङ्ट जतभनङ्ट अङ्ञघ य ऩङ्झछ आवश्मक स्माहाय य स्वास्थ्म उऩचाय सेवा सहज तथा ङ्झन्शक ङ्टल्क रुऩभा ऩाउन े
व्मवस्था गङ्चयनेछ। साथै सरुवा योग व्मवस्थाऩन य ऩङ्चयवाय स्वास्थ्म ङ्झफभा फायेभा वडा स्तयीम स्वास्थ्म 
सॊस्थाभापय त साभङ्टदाङ्जमक सचेतीकयण कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयनेछ। 

४. गबयवती भङ्जहरारे कङ्ञम्तभा दऺ स्वास्थ्मकभॉफाट सङ्टत्केयी गयाउने व्मवस्था ङ्झभराउन स्वास्थ्म सॊस्थाहरुको 
साभथ्मय स्तयीकयण गदै रङ्झगनेछ। 

५. फार ऩोषण ङ्ञस्थङ्झतको सभस्मा यहेको स्थानहरुभा फारफाङ्झरकाको ऩोषण ङ्ञस्थङ्झत सङ्टधाय कामयक्रभहरू 
सॊचारन गङ्चयनछे य अतम स्थानहरुभा ऩङ्झन फार ऩोषण सम्फतधी अङ्झबभूखीकयण कामयक्रभ सॊचारन 
गङ्चयनेछ। 

६. घय तथा ङ्जवद्यारमभा जॊकपङ्ट ड प्रमोग तमूनीकयण गने अङ्झबमान सॊचारनको व्मवस्था गङ्चयनेछ। 

७. ५ वषय भूङ्झनका फारफाङ्झरकाहरुभा देङ्ञखन सङ्जकने स्वास्थ्म सभस्माहरुराई सभाधान गनयको राङ्झग भङ्जहरा 
साभङ्टदाङ्जमक स्वास्थ्म स्वॊमभसेङ्जवका भापय त साभङ्टदाङ्जमक जनचेतना अङ्झबवृङ्जधान अङ्झबमान सिारन गङ्चयनेछ। 

८. ऩाङ्चयवाङ्चयक स्वास्थ्म सॊवेदनङ्ञशक रताभा ध्मान ङ्छदनको राङ्झग सफैको घयभा स्वच्छ खानेऩानी, स्वच्छ चऩॉ य 
सङ्टयङ्ञऺत हातधङ्टने फानीको ङ्जवकास गनयको राङ्झग सयोकायवारासॊगको सभतवम य सहकामयभा साभङ्टदाङ्जमक 
जनचेतना अङ्झबवङृ्जधान अङ्झबमान गङ्चयनेछ। 
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९. सवै फारफाङ्झरकाराई सयकायरे उऩरब्ध गयाउन े सवै प्रकायका खोऩहरु सहज रुऩभा उऩरब्ध 
गयाईनेछ। 

१०. फार दङ्टव्मयवहाय, ङ्जहॉसा, बेदबाव य उऩेऺा अतत्मका राङ्झग सयोकायवाराहरुको सभतवमभा ङ्झनयततय 
साभङ्टदाङ्जमक अङ्झबमान सॊचारन गङ्चयने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ। 

११. फार अङ्झधकाय सॊयऺणका ङ्जवषमवस्तङ्टराई उऩभहानगयऩाङ्झरकाको रक्ष्म, नीङ्झत तथा कामयक्रभभा 
भूरप्रवाहीकयण गङ्चयनेछ। 

१२. फारफाङ्झरका भाङ्झथ हङ्टने सफै प्रकायका दङ्टव्मयवहाय, वङ्ञितीकयण, शक ोषण, ङ्जहॊसा य बेदबाव तथा शक ायीङ्चयक सजाम 
एवभ ्मातनाफाट सॊयङ्ञऺत गनय सॊघीम नीङ्झतगत व्मवस्थाको आधायभा ऐन कानून तथा यणनीङ्झतक मोजना य 
कामयङ्जवङ्झध तजङ्टयभा य प्रबावकायी कामायतवमनको व्मवस्था ङ्झभराईनछे। 

१३. ङ्जवद्यङ्टतीम/अनराईनको कङ्ट नै ऩङ्झन भाध्मभको (जस्तै पेसवङ्टक, इभेर, बाईवय, ह्वास्टअऩ, ईस्टाग्राभ य च्माट 
आङ्छद) दङ्टरुऩमोग वा सॊबाङ्जवत दङ्टरुऩमोगफाट फार सॊयऺणभा हङ्टने वा सॊबाङ्जवत जोङ्ञखभको अवस्थाराई 
भध्मनजय गयी त्मस्ता ङ्जवद्यङ्टतीम/अनराईनको प्रमोग य फार सङ्टरब आचयणभा ऩनय सक्ने असयहरुफाये 
साभङ्टदाङ्जमक सकायात्भक अङ्झबबावकत्व तथा फारसॊयऺण सम्फतधी ताङ्झरभ सॊघसॊस्थाको सहकामयभा सॊचारन 
गने व्मवस्था गङ्चयनेछ। 

१४. फार सॊयऺणको उच्च जोङ्ञखभभा ऩयेका फारफाङ्झरकाको राङ्झग घटना व्मवस्थाऩन प्रणारीभा आधाङ्चयत 
उधानाय तथा याहत, ऩङ्टनस्थायऩन सङ्जहतको साभाङ्ञजक तथा आङ्झथयक सेवा प्रदान गनय फार कोषको स्थाऩना 
गङ्चयनेछ। साथै मस कोषफाट आकङ्ञस्भकता (प्राकृङ्झतक प्रकोऩ) भा ऩयेका य जङ्जटर स्वास्थ्म उऩचायको 
सभस्माभा यहेका फारफाङ्झरकाराई साभाङ्ञजक य आङ्झथयक सहमोग गङ्चयनेछ।  

१५. फार गहृभा आङ्ञश्रत फारफाङ्झरकाराई कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको ङ्जहॉसा, दङ्टव्मयवहाय, अऩहेरना तथा उऩेऺा गनय 
ऩाईने छैन। फार गहृहरुको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गङ्चयनछे य ङ्झनमभानङ्टसाय सॊचारन हङ्टन नसकेका गहृको 
हकभा कानून अनङ्टसाय कावायहीको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयनछे। 

१६. फार ङ्जववाह य फारश्रभ ङ्जवरुधान एङ्जककृत कामय सॊचारन गनय सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरुको 
साझेदायी कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयने छ य सयोकायवाराहरुको सभतवम य सहकामयभा सभङ्टदाम स्तयका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ सचेतीकयण कामयक्रभहरु प्रबावकायी रुऩभा गनयको राङ्झग सयोकायवाराहरुराई ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ। 

१७. फार ङ्जववाह य फारश्रभ तमूनीकयणका राङ्झग कामयमोजना सङ्जहत आवङ्झधक यणनीङ्झतक मोजना तजङ्टयभा 
गङ्चयनेछ। 

१८. फारश्रभ प्रमोगको अनङ्टगभन गने प्रणारीराई सङ्टदृढीकयण गयी फारश्रभ प्रमोगराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चयनछे। 
उधानाय गङ्चयएका फारश्रङ्झभकको व्मवस्थाऩनका राङ्झग घटना व्मवस्थाऩन प्रणारीभा आधाङ्चयत आवश्मक 
कामय गङ्चयने छ। साथै ङ्झनकृष्ट रगामत सफै प्रकायको फारश्रभको अतत्म य ङ्झनमतरणका राङ्झग कामयमोजना 
तमाय गयी सॊचारन गङ्चयनेछ। 

१९. फार फेचङ्जवखन य ओसायऩसाय ङ्जवरुधानको साभङ्टदाङ्जमक अङ्झबमान सॊचारन गङ्चयनेछ। फेचङ्जवखन य 
ओसायऩसायफाट उधानाय गङ्चयएका फारफाङ्झरकाका सङ्टयऺाको प्रत्माबङू्झत, आवश्मक सहमोग, ऩाङ्चयवाङ्चयक 
ऩङ्टनस्थायऩनाको व्मवस्था गङ्चयनछे। 

२०. एचआईङ्झब/एड्स सॊक्रङ्झभत फारफाङ्झरकाको स्वास्थ्म सेवाभा ऩहङ्टॉच सहज फनाइनेछ। एचआईबी य एड्स 
ङ्जवरुधानको ङ्ञशक ऺा सम्फतधभा साभङ्टदाङ्जमक चेतना अङ्झबवृङ्जधानको व्मवस्था गङ्चयनेछ। एचआईबी य एड्सफाट 
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सॊक्रङ्झभत तथा प्रबाङ्जवत फारफाङ्झरकाको अङ्झबरेख याख्न ेव्मवस्था गङ्चयनेछ य उनीहरुको स्वास्थ्म उऩचाय, 

ऩोषण रगामतका आधायबतू सेवा, ऩाङ्चयवाङ्चयक, साभङ्टदाङ्जमक तथा सॊस्थागत ऩङ्टनस्थायऩना कामयक्रभ सॊचारन 
गङ्चयनेछ। सॊक्रङ्झभत फारफाङ्झरकाको गोऩङ्झनमता कामभ गङ्चयनेछ। आभाफाट ङ्ञशक शक ङ्टभा हङ्टने एचआइबी 
सॊक्रभण ङ्झनमतरण सम्फतधी कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयनेछ। 

२१. आततङ्चयक रुऩभा ङ्जवस्थाङ्जऩत हङ्टन ऩङ्टगेका फारफाङ्झरकाको सम्ऩूणय ङ्जववयण अङ्झबरेख गङ्चयनेछ य आधायबतू 
सेवा सङ्टङ्जवधाभा ऩहङ्टॉचको सङ्टङ्झनङ्ञितताको व्मवस्था गङ्चयनेछ। 

२२. अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको अङ्झबरेख दङ्टरुस्त य उऩरब्ध सेवा सङ्टङ्जवधा प्राङ्झिभा सहमोग गने व्मवस्था 
ङ्झभराइनेछ। अऩाङ्गताका ङ्जवङ्जवध सवारहरु, योकथाभका उऩाम, सेवासङ्टङ्जवधा य हेयचाहको फायेभा जागयणका 
कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयनेछ। 

२३. अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको ङ्झन्शूक ल्क ङ्ञशक ऺाभा सहमोग गङ्चयनेछ। उनीहरुको ङ्जवशक षे ङ्ञशक ऺा 
कामयक्रभराई थऩ सभावेशक ी फनाईदै रङ्झगनेछ। 

२४. अऩाङ्गताको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय वगॉकयण गने य ङ्झन्शूक ल्क स्वास्थ्म सेवा प्राङ्झिभा सहज ऩहङ्टॊच य आवश्मक 
सहमोगको व्मवस्था सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ। गम्बीय अवस्थाका अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको राङ्झग आवास 
तथा ऩङ्टन्स्थाऩना केतरको ऩहर गङ्चयनेछ। 

२५. अङ्झबबावक ङ्जवङ्जहन फारफाङ्झरकाको ऩङ्जहचान गङ्चय अङ्झबरेख याख्न े व्मवस्था गङ्चयनेछ। ङ्ञशक ऺा, स्वास्थ्म, 
ऩारनऩोषण य येखदेखको व्मवस्था गनय हय सम्बव प्रमास गङ्चयनेछ। नातेदाय वा आपततको हेयचाहभा 
यहने व्मवस्था, पोष्टय केमय, वैकङ्ञल्ऩक स्माहाय केतरभा यहने व्मवस्था कानून सम्भत ङ्झभराईनेछ। उभेय 
अनङ्टसायको व्मवसाङ्जमक ताङ्झरभ, ङ्ञशक ऺा, ङ्ञजङ्जवकोऩाजयन, ऩारनऩोषण बत्ता जस्ता ङ्जक्रमाकराऩ सिारन 
गङ्चयनेछ। 

२६. ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्जवखण्डनको असयभा ऩयेका फारफाङ्झरका य ऩङ्चयवाय तथा आपततफाट ऩङ्चयत्मि फारफाङ्झरकाको 
ऩङ्जहचान गङ्चय अङ्झबरेख याख्न े व्मवस्था गङ्चयनेछ। स्वास्थ्म, ऩारनऩोषण य येखदेखको व्मवस्था गनय हय 
सम्बव प्रमास गङ्चयनछे। वैकङ्ञल्ऩक स्माहाय केतरभा यहने व्मवस्था कानून सम्भत ङ्झभराईनेछ। उभेय 
अनङ्टसायको व्मवसाङ्जमक ताङ्झरभ, ङ्ञशक ऺा, ङ्ञजङ्जवकोऩाजयन, ऩारनऩोषण बत्ता जस्ता ङ्जक्रमाकराऩ सिारन 
गङ्चयनेछ। 

२७. दैङ्झनक श्रभभा आङ्ञश्रत ऩङ्चयवायका फारफाङ्झरका तथा अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ ऩङ्चयवायका फारफाङ्झरकाहरुको साभाङ्ञजक य 
आङ्झथयक उङ्ङतीको राङ्झग आवश्मक सहमोग गङ्चयनेछ। 

२८. सडक वा सावयजङ्झनक स्थानभा आङ्ञश्रत वा भागेय जीवन ङ्झनवायह गङ्चययहेका तथा अतम स्थानफाट आएका 
फारफाङ्झरकाहरुको अङ्झबरेख दङ्टरुस्त गङ्चयने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ। सॊघसॊस्थाको सहमोग एवभ ्सहकामयभा 
सडकभा आएका फारफाङ्झरकाराई उधानाय गयी अल्ऩकाङ्झरन स्माहाय केतरभा भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशक य सङ्जहत 
सेवा ङ्छदईने य आवश्मकता अनङ्टसाय ऩाङ्चयवायीक ऩङ्टन्ङ्झभयरनको व्मवस्था गङ्चयनछे। सडक आङ्ञश्रत 
फारफाङ्झरकाको उऩङ्ञश्थङ्झतफाये ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गङ्चयनछे। 

२९. हयाएका वा अरऩर अवस्थाभा बेङ्जटएका फारफाङ्झरकाको उद्दाय गने, अल्ऩकाङ्झरन स्माहाय केतरभा सेवा 
ङ्छदई अङ्झबबावकको खोजी, ऩयाभशक य, ऩङ्चयवायभा ऩङ्टनएयकीकयण य ऩङ्टनस्थायऩना जस्ता कामयहरुराई 
फारहेल्ऩराईन (१०९८) तथा अतम सॊघसॊस्थाहरुको सभतवमभा थऩ प्रबावकायी फनाउदैं रङ्झगनछे। 
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३०. रागू औषध दङ्टव्मयसन य कङ्ट रतभा पसेका फारफाङ्झरकाको ऩङ्टनयस्थाऩनाका राङ्झग गैयसयकायी सॊस्था य ङ्झनजी 
ऺेरसॊग सभतवम गयी उऩचायात्भक तथा भनोङ्जवभशक ायत्भक सहमोग कामयक्रभहरू सॊचारन गङ्चयनछे। 

 

उद्दशे्म ३.३.२ सॊग सम्फतधीत नीङ्झत- फारफाङ्झरकाहरुको सवायङ्गीण ङ्जहतको राङ्झग सयोकायवाराहरुसॉग सभतवम, 

सहकामय य फारफाङ्झरकाको सहबाङ्झगता य ङ्जवकासराई जोड ङ्छदन े

१. फारफाङ्झरकाको राङ्झग गङ्चयन ेरगानी मोजना तजङ्टयभा कामय फारबेरा भापय त गङ्चयनेछ य उि फारबेराफाट 
भाग बै आएका मोजनाहरु हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको नीङ्झत, कामयक्रभ तथा फजेटभा सभावेशक  
गङ्चयनेछ। 

२. सयकायी तथा गैयसयकायी ङ्झनकाम वा सॊस्थाफाट कामायतवमन गङ्चयने फारफाङ्झरकासॊग सम्फतधीत कामयक्रभहरु 
तजङ्टयभा, कामायतवमन य भूल्माॊकन रगामत उनीहरूराई असय ऩाने ङ्जवषमभा गङ्चयन े ङ्झनणयमहरुभा उनीहरुको 
सहबागी हङ्टने व्मवस्था गङ्चयनछे य ङ्झनणयम रेखनभा उनीहरुरे व्मि गयेका ङ्जवचायराई ङ्झनजको ऩङ्चयऩक्वता 
अनङ्टसाय उङ्ञचत स्थान ङ्छदईनछे । 

३. हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा गठन गङ्चयने फारफाङ्झरका सम्फतधी कङ्ट नै ऩङ्झन सङ्झभङ्झत, सभूह वा सजाॊरभा 
फारफाङ्झरकाको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनछे। 

४. फारफाङ्झरका सम्फतधी नीङ्झत, ऐन तथा ङ्झनमभहरूभा आफ्नो सयोकायको कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जवषमभा जानकायी ङ्झरन ेय 
सङ्ट–सूङ्ञचत बई ङ्जवना बेदबाव उनीहरुरे अथयऩूणय सहबाङ्झगता हङ्टन ऩाउने अङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ। 

५. फारफाङ्झरकासॉग सम्फतधीत कङ्ट नै ऩङ्झन तमाङ्जमक वा प्रशक ासङ्झनक काभ कायफाहीभा ङ्झनजराई प्रत्मऺ रुऩभा, 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध भापय त वा कङ्ट नै उऩमङ्टि ङ्झनकामद्वाया सङ्टन ङ्टवाई गने भौका प्रदान गङ्चयनछे। 

६. ङ्जवद्यारम, सभङ्टदाम रगामत फारफाङ्झरका साभूङ्जहक य सॊस्थागत रुऩभा यहने ऺेरहरूभा फारसभूह स्थाऩना 
गयी उऩभहानगयऩाङ्झरका स्तयभा उनीहरुको सॊजार गठन तथा ङ्जवस्ताय गङ्चयनछे। फारसभूह तथा सॊजार 
सॊचारनकाराङ्झग आवश्मक आॊचाय सॊङ्जहता जायी गङ्चयनेछ। 

७. फारफाङ्झरकाद्वाया अङ्झबव्मि ङ्जवचाय, जानकायी तथा सूचनाको सॊप्रषेणरे उनीहरूराई हङ्टन सक्ने जोङ्ञखभफाट 
जोगाउन गोऩनीमता सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ। 

८. ङ्जवद्यारमभा शक ायीङ्चयक तथा भानङ्झसक सजामभङ्टि फारभैरी ङ्ञशक ऺण–ङ्झसकाई वातावयणको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय 
गनय सफै ङ्जवद्यारमहरुसॊग मोजनावधान रुऩभा ङ्झनयततय सहकामय गङ्चयनेछ। 

९. फार अङ्झधकायभङ्टखी दृङ्जष्टकोणफाट स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभायण गयी ङ्जवद्यारमहरुभा ऩठनऩाठन गयाईनेछ। 
ङ्जवद्यारमराई दण्ड/ङ्जहॊसा यङ्जहत ङ्ञशक ऺण ऩधानङ्झतहरू बएको य अङ्झबबावक, ङ्ञशक ऺक य अङ्झबबावकहरुको 
सङ्जक्रमताभा शक ाङ्ञतत ऺेरको रुऩभा स्थाङ्जऩत गङ्चयनछे।  

१०. ङ्जवद्यारम ङ्ञशक ऺाफाट फाङ्जहय यहेका मङ्टवा फारफाङ्झरकाहरुको ङ्ञशक ऺाभा ङ्झनयततयता य मङ्टवा फेयोजगायी अतत्मको 
राङ्झग व्मावसाङ्जमक/प्राङ्जवङ्झधक सीऩभङ्टरक ताङ्झरभ ङ्झरन सङ्जकने व्मवस्था गङ्चयनेछ। 

११. फारफाङ्झरकाको अवस्थाफाये अध्ममन गयी ङ्ञस्थती ङ्जववयण प्रकाशक न य आवश्मकता अनङ्टसाय अध्मावङ्झधक 
गङ्चयने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ। 

१२. फार फगैंचा सङ्जहतको नभूना फारभैरी ङ्झसकाई स्रोतकेतर आवश्मकता अनङ्टसाय सॊचारनभा ल्माउने य 
क्रभशक ् ङ्जवस्ताय गदै रैजाने व्मवस्था गङ्चयनछे। 
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१३. उऩभहानगयऩाङ्झरका स्तयीम साभाङ्ञजक सभावेशक ी अवधायणाभा आधाङ्चयत फारसभूह सॊजार गठन गयी 
ङ्जक्रमाङ्ञशक र गङ्चयनछे। 

१४. उत्कृष्ट कामय सम्ऩादन गने ङ्जवद्यारम तथा फारसभूहराई प्रोत्साहन तथा ऩङ्टयस्कृत गने व्मवस्था गङ्चयनछे। 
१५. छाराहरुको ङ्ञशक ऺण ङ्झसकाईभा थऩ सहमोग गनय सफै ङ्जवद्यारमहरुभा छाराभैरी शक ौचारम बएको सङ्टङ्झनङ्ञित 

गङ्चयनेछ। 

 

उद्दशे्म ३.३.३ सॊग सम्फतधीत नीङ्झत- सभङ्टदामभा आधाङ्चयत फार सॊयऺण प्रणारीको सङ्टदृढीकयण गने । 

१. फार अङ्झधकाय सॊयऺणको ऩूणय प्रत्माबतू गनय वडाहरुराई प्रभङ्टख उत्तयदामी वडाको रुऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ य 
आवश्मकता अनङ्टसाय ऺभता ङ्जवकास, ऩङ्चयचारन तथा ङ्जक्रमाङ्ञशक रताभा जोड ङ्छददै सभङ्टदामभा आधाङ्चयत फार 
सॊयऺण प्रणारीको आधायको रुऩभा सङ्टदृढ गङ्चयनेछ। 

२. ङ्जवषमगत शक ाखा/भहाशक ाखा सङ्जहत उऩभहानगयऩाङ्झरका य अतम सयोकायवारा साझेदायहरूको भानवीम 
सहामताको आवश्मकताको अवस्थाहरू रगामत फार सॊयऺणका सभस्माहरुको प्रङ्झतकामय य योकथाभ  गनय 
कामयक्रभ तथा फजेट ङ्जवङ्झनमोजनको व्मवस्था गङ्चयनेछ। 

३. फारफाङ्झरकाको ऺेरभा कामययत सयकायी तथा याङ्जष्डम–अततयायङ्जष्डम गैयसयकायी सघसॊस्थाहरूराई अङ्झनवामय 
रुऩभा फार अङ्झधकाय सॊयऺण नीङ्झत/मोजना फनाई कामय गने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ य सोको राङ्झग अनङ्टगभन 
सॊमतर सङ्जहत अनङ्टगभन गङ्चयनेछ। मसयी अनङ्टगभन गदाय फारभैरी स्थानीम शक ासन सम्फतधी सूचकहरु सभेत 
सभावेशक  गङ्चयनेछ। 

४. फार अङ्झधकाय सॊयऺणको प्रबावकायीताको सम्फतधभा सावयजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई, साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण, सावयजङ्झनक 
ऩयीऺण, नभङ्टना तथ्माॊक सॊकरन, ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत शक ाखाको सेवा प्रवाह तथ्माॊक ङ्जवश्लषेण ईत्मादी जस्ता 
ङ्जवङ्झधहरुको अवरम्फन गङ्चयनछे। 

५. हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेरभा यहेका सॊस्था/सभूह/सॊजार/सङ्झभङ्झतहरु जस्तै फारभैरी स्थानीम शक ासन 
सङ्झभङ्झत, फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत, वडा फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत, टोर ङ्जवकास सङ्झभङ्झत रगामत सम्ऩूणय सॊगङ्छठत 
सभूहहरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जधान गयी जवापदेङ्जहता वहन गने रगाईनेछ। 

६. फार अङ्झधकाय सॊयऺणको प्रवधानयनको राङ्झग सयकायी तथा गैयसयकायी ङ्झनकामफाट सॊचाङ्झरत कामयक्रभ तथा 
ऩङ्चयचारन हङ्टन े स्रोतसाधनहरुको जानकायी ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ङ्जवङ्झबङ्ङ भाध्मभफाट सावयजङ्झनक गने व्मवस्था 
गङ्चयनेछ। 

७. नगय स्तयीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतराई फार सॊयऺण ङ्झसपाङ्चयस प्रणारीको आधाय ङ्जवतदङ्टको रुऩभा ङ्जवकङ्झसत 
गयी सयोकायवारा ङ्झनकामसॊगको सहकामयभा प्रबावकायी फनाइनेछ। 

८. फार अङ्झधकाय सॊयऺण नीङ्झतको प्रबावकायी कामायतवमन गनय ङ्जवषमगत ऺेर, स्थानीम सॊघसॊस्था, ङ्जवकासका 
साॊझेदाय य नागङ्चयक सभाजसॉग आवश्मक सहकामय गङ्चयनछे। 

उद्दशे्म ३.३.४. सॊग सम्फतधीत नीङ्झत- फार सॊयऺण सम्फतधी आॊचाय सॊङ्जहता ङ्झनभायण गयी ऩारना गने य 
गयाउन।े 

फारफाङ्झरकाको ऺेरभा कामययत सयोकायवाराहरु सयकायी तथा याङ्जष्डम/अततयाङ्जष्डम गैयसयकायी सॊघसॊस्थाहरुराई 
फार अङ्झधकाय सॊयऺण सम्फतधी अङ्झनवामय आॊचाय सॊङ्जहता सङ्जहत काभ गने व्मवस्था गङ्चयनेछ य आॊचाय सॊङ्जहता 
ऩारना बए नबएको सम्फतधभा अनङ्टगभन गङ्चयनेछ। फार अङ्झधकाय प्रत्माबतू गनयकोराङ्झग हेटौंडा 
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उऩभहानगयऩाङ्झरका, सम्ऩूणय भहा/शक ाखाहरु य सफै तहका कभयचायीहरु, उऩभहानगयऩाङ्झरकाको ऺेरङ्झबर 
कामयक्रभ सॊचारन गने सम्ऩूणय सॊघसॊस्थाहरु, सफै प्रकायका व्मावसाङ्जमक सॊघसॊस्थाहरु, नगयभा फसोवास गने 
भाङ्झनसहरु, फारफाङ्झरकाहरु, उनीहरुका ऩङ्चयवाय तथा अङ्झबबावक, ङ्जवद्यारम तथा फारफाङ्झरका स्माहाय केतर 
तथा फारगहृ रगामत सफै सयोकायवाराहरु मस आॊचाय सॊङ्जहताको दामया ङ्झबर ऩदयछन ् । अनङ्टसूची-१ भा 
व्मवस्था गङ्चयएको फार अङ्झधकाय सॊयऺण आॊचाय सॊङ्जहता कामायतवमन गङ्चयनेछ। 

 

भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत नीङ्झतगत उद्देश्महरु हाङ्झसर गनयको राङ्झग अनङ्टसूची-२ भा उल्रेङ्ञखत कामयक्रभहरु कामायतवमन 
गङ्चयनेछ। 

 

३.५ यणनीङ्झतहरु 

फार अङ्झधकाय सॊयऺण नीङ्झतको प्रबावकायी कामायतवमन गनय देहाम फभोङ्ञजभका यणनीङ्झतहरु अवरम्फन गङ्चयनछे् 
१. फारफाङ्झरकासॉग सम्फतधीत सेवाहरुको प्रबावकाङ्चय ङ्जवतयणकोराङ्झग ऩायदङ्ञशक यता सङ्जहत सावयजङ्झनक रुऩभा 

जवापदेही फङे्ङ। 

२. फारभैरी स्थानीम शक ासन याङ्जष्डम यणनीङ्झत अनङ्टसायको फारभैरी मङ्टि स्थानीम शक ासन बएको हेटौंडा 
उऩभहानगयऩाङ्झरका स्थाङ्जऩत गने। 

३. फार सॊयऺणका राङ्झग ऩैयफी तथा साभङ्टदाङ्जमक सचेतीकयणभा जोड ङ्छदन।े 

४. सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास य ऩङ्चयचारनभा जोड ङ्छददै फार सॊयऺण प्रणारीराई सॊस्थागत गने। 

५. स्थानीम स्रोतको ऩङ्जहचान तथा उच्चतभ ऩङ्चयचारन गने। 

६. आचाय सॊङ्जहताको ऩूणय कामायतवमनभा जोड ङ्छदन।े 

७. नङ्झतजाभङ्टखी एकीकृत मोजना तमायी गने। 

८. घटना व्मवस्थाऩन तथा ङ्झसपाङ्चयस प्रणारी सॊमतरको ङ्जवकास य अवरम्वन गने। 

९. ङ्जवद्यारम शक ाङ्ञततऺेर घोषणा ङ्झनदेङ्ञशक का, २०६८ कामायतवमन तथा ऩूणय ऩारना गने। 

१०. प्रबावकायी अनङ्टगभन, सङ्टऩयीवेऺण तथा भूल्माॊकन गने। 

 
खण्ड ४ कामायतवमन सॊमतर य सॊयचना 
मस नीङ्झतको कामायतवमन य नीङ्झतको आधायभा कामय मोजना ङ्झनभायण य सॊघसॊस्थाहरुको सभतवमात्भक सहकामय 
य रागत साझेदायी गनयको राङ्झग हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरका सदैव तत्ऩय यहनेछ य फार अङ्झधकायको सम्भान, 

सॊयऺण य प्रवधानयन गनय फार अङ्झधकाय सम्फतधी ङ्झसधानाततभा आधाङ्चयत बई फार सॊयऺणका सवारहरुराई 
सम्फोधन गने गयी फारभैरी स्थानीम शक ासन प्रणारीको ङ्जवकास य सङ्टदृङ्जढकयण गनय य फारफाङ्झरकाराई शक ासन 
व्मवस्थाको प्रङ्झतपर ङ्छदराउन हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरका प्रङ्झतवधानता व्मि गदयछ। 

४.१ सॊस्थागत सॊयचना 
नीङ्झतको कामायतवमनको ङ्ञजम्भेवायी उऩभहानगयऩाङ्झरकाको हङ्टनेछ य ङ्जवशक ेषत् फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतराई भू्म 
ङ्जवबाङ्झगम ङ्ञजम्भेवायी यहनछे। फारफाङ्झरकाको सवोत्तभ ङ्जहत य अङ्झधकाय सॊयऺणको राङ्झग उऩभहानगयऩाङ्झरका 
य वडा स्तङ्चयम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको सॊयचना, काभ, कतयव्म, अङ्झधकाय य ङ्ञजम्भेवायी तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
नीङ्झतको प्रबावकायी कामायतवमनकाराङ्झग सॊघीम सयकाय, प्रादेङ्ञशक क सयकाय, सयोकाय भतरारम, प्रदेशक  स्तयीम 
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फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत, याङ्जष्डम फार अङ्झधकाय ऩङ्चयषद, ङ्ञजल्रा अदारत रगामत फारफाङ्झरका सम्फतधी काभ गने 
स्थानीम, याङ्जष्डम तथा अततयाङ्जष्डम गैयसयकायी सॊघसॊस्था तथा सयोकायवाराहरुसॊग आवश्मकता अनङ्टसाय सभतवम 
गङ्चयनेछ। फार अङ्झधकाय सॊयऺण नीङ्झत कामायतवमनको राङ्झग एङ्जककृत फार सॊयऺण सॊमतरको ङ्जवकास य दऺ 
जनशक ङ्ञिको व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ। 

 
 

४.२ उऩभहानगयऩाङ्झरका स्तयीम एङ्जककृत फार सॊयऺण सॊमतर 

 
 
 

४.३ सयोकायवारा य बङू्झभका 
फार सॊयऺणको नीङ्झतको कामायतवमनभा सयोकायवाराहरुको बङू्झभका भहत्वऩूणय यहेको हङ्टतछ। फार अङ्झधकाय 
सॊयऺणको ङ्जवषम केवर भङ्जहरा, फारफाङ्झरका शक ाखासॊग भार सम्फतधीत नबई ऩाङ्झरकाको सेवा प्रवाह गने सफै 
शक ाखा तथा कामायरमहरु य गैयसयकायी सॊस्थाहरुसॊग ऩङ्झन सम्फतधीत ङ्जवषम हो। हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको 
फार सॊयऺण ऺेरभा कामय गने सॊस्थाहरु सभम अनङ्टसाय ऩङ्चयवतयन बइयहतछन ् तय ऩङ्झन सयोकायवाराहरुको 
बङू्झभका भहत्वऩूणय हङ्टतछ। सयोकायवाराहरुरे नीङ्झत य कृमाकराऩहरुराई कामायतवमनभा ठूरो बङू्झभका या्दछन ्
य उऩभहानगयऩाङ्झरकारे वाङ्जषयक रुऩभा सयोकायवाराहरुको सेवा ङ्जववयण सङ्जहत सयोकायवाराहरुको ङ्जववयण 
अध्मावङ्झधक गने व्मवस्था गनेछ य आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनमङ्झभत फैठकको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

 

४.४ उजङ्टयी तथा गङ्टनासो सम्फतधी व्मवस्था 
कङ्ट नै सॊस्था, व्मङ्ञि वा ङ्झनकाम रगामत सयोकायवारारे मस नीङ्झतको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टन े गयी कामय गयेभा, फार 
अङ्झधकाय उल्रङ्घन गयेभा, सॊयऺक वा ऩङ्चयवायका कङ्ट नै सदस्मरे आफ्नो दाङ्जमत्व ऩूया नगयेभा, सो फायेभा जो 
सङ्टकैरे फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत वा तमाङ्जमक सङ्झभङ्झतभा उजङ्टयी गनय सक्नेछ । मसयी ऩयेको उजङ्टयी भाथी प्रचङ्झरत 
कानूनभा बएको व्मवस्था अनङ्टसाय छानङ्जवन गयी आवस्मक कावायही फढाउने व्मवस्था गङ्चयनेछ। 
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४.५ अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झत 

हेटौँडा उऩनगयऩाङ्झरकारे फार सॊयऺण नीङ्झत कामायतवमनको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनकाराङ्झग 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको उऩप्रभङ्टखको सॊमोजकत्वभा, फार अङ्झधकायको ऺरेभा सङ्जक्रम रुऩभा कामययत, साभाङ्ञजक 
कामयकताय, कानूनङ्जवद्, भनोसाभाङ्ञजक ङ्जवशक ेषऻ सङ्जहत फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतफाट सदस्महरु चमन हङ्टनेछन ् । 
अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतको प्राि सङ्टझाव सल्राहका आधायभा नीङ्झतभा सभम सातदङ्झबयक ऩङ्चयभाजयन तथा 
सॊशक ोधन गङ्चयनेछ। फारफाङ्झरकासॉग सम्फतधीत सयोकायवाराहरुको सॊरग्नताभा अनङ्टगभन य भूल्माॊकन गनेछ। 

 

४.६ नीङ्झतको कामायतवमन य प्रसायण 

हेटौँडा उऩभहानगयऩाङ्झरकारे मस नीङ्झतको कामायतवमन तथा प्रसायणको दाङ्जमत्व ङ्झरनेछ । हयेक शक ाखारे 
सम्ऩादन गने कामयभा फार सॊयऺणका सवारराई जोडेय सेवा प्रवाह गनेको राङ्झग अततयशक ाखा सभतवम 
ङ्झनमङ्झभत गङ्चयनेछ य कामायतवमनभा प्रबावकाङ्चयता ल्माईनछे। 

 

मस फार सॊयऺण नीङ्झत प्रत्मेक वडाहरु, सभङ्टदाम य घयघयसम्भ जानकायी गयाउनका राङ्झग व्माऩक प्रचायप्रसाय 
गङ्चयने छ। त्मस्तै स्थानीम सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊस्थाफाट सॊचारन गङ्चयने कामयक्रभङ्झफच सभतवम गयी फार 
अङ्झधकाय सॊयऺण नीङ्झतको प्रबावकायी कामायतवमन गने व्मवस्था गङ्चयने छ। प्रत्मेक वडाहरुका कामयक्रभभा 
फार सॊयऺण सम्फतधी गङ्झतङ्जवङ्झधहरु थप्न य ङ्जवस्ताय गनयका राङ्झग सहजीकयण गङ्चयने छ।  

 

४.७ नीङ्झतको ऩङ्टनयावरोकन 

फार अङ्झधकाय सॊयऺणका सवारहरुको गङ्झतङ्ञशक रताका आधायभा नीङ्झतको कामायतवमन ऩऺराई प्रबावकायी 
फनाउन आवश्मकता अनङ्टसाय नीङ्झतगत सङ्झभऺा गयी सभसाभङ्जमक ऩङ्टनयावरोकन गङ्चयनेछ। साभातमतमा मस 
नीङ्झतको ३ वषयभा अङ्झनवामय नीङ्झतको कामायतवमनको प्रबावकाङ्चयता, उऩमङ्टिता य उऩमोङ्झगताको स्वततर रुऩभा 
भूल्माङ्कन गयी नीङ्झतभा ऩङ्टनयावरोकन तथा सङ्टधाय गङ्चयनेछ। 
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अनङ्टसूची 
अनङ्टसूची १ आॊचाय सॊङ्जहता 
क) हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरका रगामत सावयजङ्झनक सॊघसॊस्था/ङ्झनकामरे ऩारना गनङ्टयऩने आॊचाय सॊङ्जहता 
 फारफाङ्झरका सम्फतधी ऐन, २०७५ भा व्मवस्था गङ्चयएका फार अङ्झधकायको सॊयऺण य प्रवधानयन तथा 

फारफाङ्झरका सम्फतधी फनकेा नीङ्झत ङ्झनमभहरुको गङ्चयम्बयताका साथ ऩारना गनेछौँ। 

 फार ङ्जववाह य फारश्रभसॊग सम्फतधीत ऐनहरुको कडाइका साथ कामायतवमनभा ल्माउनेछौं।  

 हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सम्ऩूणय भहाशक ाखा/शक ाखाहरुरे फार अङ्झधकाय य सॊयऺण प्रङ्झत ऩूणय 
ङ्ञजम्भवायी ङ्झरई सेवा प्रवाह गनेछौँ। 

 सॊगङ्छठत फारफाङ्झरकाको भहत्व य आवश्मकता फाये फङ्टझाउन,े फार सभूह गठन य ऩङ्चयचारनभा सहमोग 
गनेछौं।  

 फारफाङ्झरकाको ङ्जवचाय य बावनाको कदय गनेछौं य कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायको प्रङ्झतकूर व्मवहाय गने छैनौं।  

 फारफाङ्झरकाको जात, धभय, ऩेशक ा, ङ्झरङ्ग, बाषा य वगयको आधायभा ङ्जवबेद य अऩभान गने छैनौँ। 

 फारफाङ्झरकाराई ङ्जहॊसा, दङ्टव्मयवहाय, अऩहेरना य उऩेऺाजतम हकय त गने छैनौ य मस्ता हकय तहरुफाट 
फारफाङ्झरकाराई सॊयऺण गनेछौं तथा मस्तो हकय त बएको देखेभा सम्फतधीत ङ्झनकामभा खफय गनेछौँ। 

 फारफाङ्झरकाभाङ्झथ हङ्टन सक्ने ङ्जहॊसा, दङ्टव्मयवहाय, अऩहेरना य उऩेऺाको खङ्टरेय ङ्जवयोध गनेछौं य मस्ता फार 
व्मङ्झबचायजतम आचयण तथा व्मावहाय योक्न राङ्झग ऩनेछौं। 

 फार ङ्ञशक ऺा, स्वास्थ्म, ऩोषण य खोऩको फायेभा साभङ्टदाङ्जमक सचेतना अङ्झबवृङ्जधान गनेछौँ। साथै ऩूणय खोऩ य 
सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व सम्फतधी जनचेतना अङ्झबमान गनेछौं। 

 ङ्जवद्यारमहरुको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गनेछौं य आवश्मकता अनङ्टसाय सङ्टधाय गनय सङ्टझाफ ङ्छदनछेौं। 
ङ्जवद्यारमसॊग उऩरब्ध गङ्चयफ, जेहेतदाय तथा फार सॊयऺणको जोङ्ञखभभा यहेका ङ्जवद्याथॉहरुराई साभाङ्ञजक 
य आङ्झथयक साथ य सहमोग उऩरब्ध गनेछौं। 

 ङ्जवद्यारम फाङ्जहय यहेका फारफाङ्झरकाराई ङ्जवद्यारमको ङ्झनयततय ऩहङ्टॉचभा याख्न ङ्झफशक षे ऩहर गनेछौँ। 

 फारफाङ्झरकाको सयोकाय याख्न ेकामयक्रभभा अथयऩूणय फारसहबाङ्झगताको सङ्टङ्झनङ्ञितता गनेछौँ। 

 बौङ्झतक सॊयचनाहरु ङ्झनभायण तथा भभयत गदाय फारभैरी फनाउने छौं। 

 फारफाङ्झरकाराई भादक ऩदाथय, रागूऩदाथय य सूङ्झतयजतम ऩदाथय खङ्चयद ङ्झफक्री एॊव ओसायऩसायको कामयभा 
गङ्चयने प्रमोगराई ङ्झनषेध गनेछौं। 

 फार अङ्झधकाय सॊयऺण य प्रत्मऺ सयोकायका ङ्जवषमहरुभा कामयमोजना ङ्झनभायण गदाय, कामायतवमन, 
अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गदाय ऩङ्चयऩक्वताको आधायभा अथयऩूणय फारसहबाङ्झगताको सङ्टङ्झनङ्ञित गनेछौ।  

 

ख) व्मावसाङ्जमक कायोफाय गने सॊघ/प्रङ्झतष्ठान य पभयरे ऩारना गनङ्टयऩने आॊचाय सॊङ्जहता 
 फारफाङ्झरका सम्फतधी ऐन, २०७५ भा व्मवस्था गङ्चयएका फार अङ्झधकायको सॊयऺण य प्रवधानयन तथा 

फारफाङ्झरका सम्फतधी फनकेा नीङ्झत ङ्झनमभहरुको गङ्ञम्बयताका साथ ऩारना गनेछौँ। 

 आफ्नो उद्योग, ङ्जकनभेर केतर, करकायखाना रगामत व्मावसाङ्जमक स्थानहरुभा फारभैरी वातावयण 
शृ्रजना गनेछौं। 

 फारफाङ्झरकाको जात, धभय, ऩेशक ा, ङ्झरङ्ग, बाषा य वगयको आधायभा ङ्जवबेद य अऩभान गने छैनौँ। 
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 फारफाङ्झरकाको ङ्जवचाय य बावनाको कदय गनेछौं य कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायको प्रङ्झतकङ्ट र व्मवहाय गने छैनौं। 

 फारफाङ्झरकाभाङ्झथ हङ्टने ङ्जहॊसा, दङ्टव्मयवहाय, अऩहेरना य उऩेऺाको खङ्टरेय ङ्जवयोध गनेछौँ। 

 बौङ्झतक सॊयचनाहरु ङ्झनभायण तथा भभयत गदाय फारभैरी फनाउने छौं। धाया य शक ौचारम फारभैरी फनाउन े
छौं। 

 कानून ङ्जवऩङ्चयत हङ्टने गयी फारश्रभ प्रमोग गने छैनौं। ङ्झनकृष्ट फारश्रभ प्रमोग गने छैनौं। 

 आफ्ना ऩङ्चयवायका फारफाङ्झरकाराई फार श्रङ्झभकको रुऩभा प्रमोग गने/गयाउने छैनौं य दङ्टव्मयवहाय हङ्टन 
सक्ने वा जाङ्ञखभ हङ्टन सक्ने कङ्ट नै ङ्जक्रमाकराऩभा उनीहरुको सॊरग्नता गने छैनौं।   

 फारफाङ्झरकाराई भादक ऩदाथय, रागूऩदाथय य सूङ्झतयजतम ऩदाथय खङ्चयद ङ्झफक्री एॊव ओसायऩसायको कामयभा 
सॊरग्न गने छैनौं य सेवन गनय रगाउने वा प्रोत्साहन ऩङ्झन गने छैनौं य उनीहरुको अगाडी सेवन ऩङ्झन 
गने छैनौँ। 

 फारफाङ्झरकाहरुराई अश्लीर वा उग्र ङ्जहॊसा बएका अनङ्टङ्ञचत दृश्म, ङ्जपल्भ य वेफसाईट हेनय प्रोत्साहन गने 
छैनौं। 

 

ग) अङ्झबबावकरे ऩारना गनङ्टयऩने आॊचाय सॊङ्जहता 
 फारफाङ्झरकाको ऩङ्जहरो ङ्झसक्ने स्थान आभाफङ्टवा य घयऩङ्चयवाय तथा आपततहरु हो बङे्ङ याम्रो फङ्टझेका 

छौं। आफ्ना फारफाङ्झरकाहरुको आधायबतू आवश्मकताहरु जस्तै ङ्ञशक ऺा, स्वास्थ्म, ऩोषण, ऩोसाक, खोऩ, 
हङ्टकय ने वातावयण रगामतका कङ्ट याहरुभा सकायात्भक अङ्झबबावकीम ङ्ञजम्भेवायी सङ्जहत ङ्जवशक षे ध्मान 
ङ्छदनेछौं। 

 ऩङ्चयवायभा फारफाङ्झरका छन ्बङे्ङ भहशक ङ्टस गदै फारभैरी ऩाङ्चयवायीक वातावयण सदैव शृ्रजना गनेछौं। 
साना फारफाङ्झरकाहरुसॊग खेल्न य यभाउन धेयै सभम ङ्जवताउने छौं। 

 ङ्झनमङ्झभत रुऩभा फारफाङ्झरकाहरुरे प्रमोग गने स्थानहरु जस्तै धाया, चऩॉ, अध्ममन य शक मन कोठा, खेल्न े
स्थानहरुको ङ्जवशक ेष ्मार गदै फार भनोङ्जवऻानमङ्टि सहज ऩहङ्टॊच हङ्टने य प्रमोग गनय ङ्झभल्न फनाउने छौं। 

 फारफाङ्झरकाराई अनङ्टशक ाङ्झसत रुऩभा भमायङ्छदत ऩयम्ऩया तथा व्मावहाय ङ्झसकाउने छौं। 

 आफ्ना फारफाङ्झरकाको जतभदताय सभमभै गयाउने छौं, सभमभै खोऩ रगाउने छौं य उभेय अनङ्टसायको 
ङ्ञशक ऺा हाङ्झसर गनय ङ्झनमङ्झभत ङ्जवद्यारम ऩठाउनेछौं। 

 फारफाङ्झरकाको ङ्झनमङ्झभत शक ाङ्चययीक तथा घयेरङ्ट वातावयणको सयसपाई जस्तै नङ् काट्ने, कऩार कोने 
स्नान गने, दाॉत भाझ्न,े हात धङ्टन,े रेगा धङ्टन ेय कोठा सपा गने जस्ता कामयहरुभा उनीहरुको सॊरग्नता 
गयी सहमोग गनेछौं। 

 सभमभा सततङ्टङ्झरत ऩोषणमङ्टि नास्ता य बोजन खङ्टवाउने छौं य मसरे शक यीयभा ऩने प्रबाव य भहत्वको 
फायेभा जानकायी ङ्छदनेछौं।  

 ङ्जवद्यारमको अङ्झबबावक बेराभा अङ्झनवामय सहबाङ्झग बै आफ्ना य ङ्झछभेकोको फारफाङ्झरकाको शैक ङ्ञऺक 
प्रगङ्झतफाये सङ्झभऺा गनेछौं। ङ्जवद्यारम अनङ्टगभन गयी ऩूणय शैक ङ्ञऺक वातावयण शृ्रजना गनय सहमोग गनेछौँ। 
आफ्ना फारफाङ्झरकाराई अनङ्टशक ाङ्झसत य मोग्म फनाउन सदैव राग्नेछौं। 

 ङ्जवद्यारम य सभङ्टदामभा हङ्टने अङ्झतङ्चयि कृमाकराऩहरुभा सभावेशक ी सहबाङ्झग हङ्टन फारफाङ्झरकाराई प्रङे्चयत 
गनेछौँ। 
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 फारफाङ्झरकाको ऩठनऩाठनभा जस्तै ऩढ्न,े रेख्न े य भनोयञ्जन गने कामयहरुभा ङ्जवशक ेष ध्मान ङ्छदनेछौं य 
घयऩङ्चयवायभा फारभैरी शैक ङ्ञऺक वातावयण ङ्झसजयना गनेछौं। 

 फारसभूह य फार सॊजारभा सहबाङ्झगताको राङ्झग प्रोत्साहन गनेछौं य ताङ्झरभहरुभा सहबाङ्झगताको राङ्झग 
सहमोग गनेछौँ। सभङ्टदामभा आधाङ्चयत फारसभूह य सॊजार गठनभा सहमोग गनेछौं य फारफाङ्झरका 
सङ्जहत ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टनेछौं। 

 फारफाङ्झरकाराई घयामसी ङ्झनणयम प्रङ्जक्रमाभा सहबाङ्झग गयाई आफ्नो कङ्ट या ङ्झनधयक्कसॉग बङे्ङ वातावयण 
ङ्झसजयना गनेछौ। 

 फारफाङ्झरकाको सयोकाय य रुचीको ङ्जवषमभा घयामसी ङ्झनणयम गदाय उनीहरुको सहबाङ्झगता गनेछौं। 

 फारफाङ्झरकाराई फार अङ्झधकाय य फार कतयव्मका कङ्ट याहरु ङ्झसक्न प्रङे्चयत गदै अवसय ऩङ्झन ङ्छदनेछौं। 

 व्मङ्ञिगत वा सावयजङ्झनक बौङ्झतक सॊयचनाहरु ङ्झनभायण गदाय फारभैरी फनाउने छौं। 

 फार दङ्टव्मयवहाय, अऩहयण, अऩहेरना, उऩेऺा जस्ता कामयहरुफाट फचाउनका सदैव चनाखो यहनेछौं। 
फार सॊयऺणका सवारहरुभा सकायात्भक ङ्ञशक ऺा ङ्झरन अङ्झबप्रङ्चयत गनेछौं। 

 फारफाङ्झरकाराई शक ायीङ्चयक तथा भानङ्झसक आघात ऩङ्टग्नेगयी ङ्जऩट्ने वा शक ायीङ्चयक रूऩभा आक्रभण 
गनेछैनौं। 

 अनङ्टऩमङ्टि वा दङ्टव्मयवहायजतम बाषाको प्रमोग रगामत फारफाङ्झरकाराई रङ्ञज्जत ऩाने, ङ्झनरुत्साङ्जहत गने, 

होच्माउॉने वा अतम कङ्ट नै सॊवेगात्भक दङ्टव्मयवहाय गने खारका कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जक्रमाकराऩ गनेछैनौं  

 फारफाङ्झरकाराई फारश्रङ्झभकको रुऩभा प्रमोग गने/गयाउने छैनौं। फार ङ्जववाह गङ्चयङ्छदने छैनौं य मस्को 
हानीफाये सचेत गयाउने छौं। 

 ङ्जवऩङ्ङ य अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाराई सम्भान गनेछौं य सम्भान गनय आफ्ना फारफाङ्झरकाराई 
ङ्झसकाउने छौं साथै आवश्मकता अनङ्टसायको सभामोजन गनय सङ्जकने वातावयण ङ्झसजयना गनेछौँ। 

 फारफाङ्झरकाराई भादक ऩदाथय, रागूऩदाथय य सूङ्झतयजतम ऩदाथय सेवन गनय य ओसायऩसायभा सॊरग्न 
गयाउने छैनौं य सभङ्टदामभा हङ्टन सक्ने मस्ता कामयहरुराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गनय सङ्जक्रमताका साथ राग्नेछौं। 
साथै फारफाङ्झरकाको अगाङ्झड खङ्चयदङ्जवक्री य प्रमोग गने छैनौँ। 

 फारभैरी स्थानीम शक ासनको प्रवधानयनभा प्रङ्झतवधानतका साथ राग्नेछौँ। 

 

घ) फारफाङ्झरकारे ऩारना गनङ्टयऩने आॊचाय सॊङ्जहता 
 आफ्नो ङ्ञशक ऺा, स्वास्थ्म, ऩोषण तथा सयसपाईको फायेभा ्मार गने य सदैव सचेत यहनेछौं। 

 ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ङ्जवद्यारमको ङ्झनमभानङ्टसाय ङ्जवद्यारमभा उऩङ्ञश्थत हङ्टनेछौं य आपूरे नफङ्टझेको, नजानेको 
कङ्ट या ङ्ञशक ऺक य अङ्झबबावकराई सोध्न,े ऩाङ्चयवाङ्चयक छरपर तथा ङ्झनणयमभा सहबागी हङ्टनेछौं। ङ्जवद्यारमरे 
फनाएको ङ्झनमभको ऩङ्चयऩारना गनेछौं।  

 ङ्जवद्यारमको फैठकहरुभा आवश्मकता अनङ्टसाय सॊस्थागत उऩङ्ञश्थङ्झत जनाउनेछौं य फार सवारहरुभा 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा ङ्ञशक ऺकहरुको ध्मानाकषयण गनेछौं। 

 घयऩङ्चयवाय ङ्जवद्यारम वा सभङ्टदामभा उच्छृङ्खर व्मवहाय नगयी अनङ्टशक ाङ्झसत फङे्ङछौं। 

 सभम ताङ्झरका फनाएय ऩढ्न,े रेख्न,ेखेल्न,े सङ्टत्न ेय सॊचाय भाध्मभको प्रमोग गनेछौँ। 

 धङ्टम्रऩान, सूङ्झतयजतम य भादक ऩदाथयको प्रमोग गनेछैनौं य खङ्चयदङ्जवक्रीभा ऩङ्झन सॊरग्न हङ्टने छैनौ। 
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 फार स्वास्थ्म उऩमङ्टि ऩोङ्ञशक रो खानेकङ्ट या खानेछौं य आफ्नो ऩङ्चयवायको बाईफङ्जहनीहरुराई ऩङ्झन 
खङ्टवाउनेछौं तथा मसफायेभा फारसभूह य सॊजारभा छरपर गनेछौं। अङ्झबबावकहरुराई फार स्वास्थ्म 
उऩमङ्टि ऩोङ्ञशक रो खानकेङ्ट या फनाउन अनङ्टयोध गदै जानेका सीऩ ङ्झसकाउनेछौं। 

 हाम्रा आधायब ङ्टत आवश्मकताहरु खाना, आवास, स्वास्थ्म, ङ्ञशक ऺा, अवसय, भामा, सॊयऺण रगामतका फार 
अङ्झधकाय फायेभा जानाकायी या्दै सभङ्टदामभा फार अङ्झधकाय अङ्झबमान सॊचारन गनेछौं। 

 आफ्नो उभेय नऩङ्टगी ङ्जववाह गनेछैनौं य कङ्ट नै ऩङ्झन अवस्थाभा ङ्जववाहको राङ्झग भञ्जङ्टय हङ्टने छैनौं य 
सभङ्टदामभा हङ्टन सक्ने फार ङ्जववाहको ङ्जवरुधानका आवाज उठाउने छौं। 

 फारङ्जववाह, फारमौन दङ्टव्मयवहाय य फारश्रभको फायेभा थाहा ऩाए सम्भका घटना सम्फतधीत ङ्झनकामभा 
जानकायी ङ्छदनेछौं। 

 घयभा वा सभङ्टदामभा फारश्रभ गनेछैनौं य फारश्रभफाये जानेको ऻान दौंतयीहरुराई फताउने छौं। 

 फारफाङ्झरकाको राङ्झग ङ्जवद्यारम य सभङ्टदाम स्तयभा सॊचाङ्झरत ङ्जवङ्झबङ्ङ अङ्झतङ्चयि ङ्जक्रमाकराऩहरुभा 
सहबाङ्झगता जनाउनछेौं। 

 फारसभूह य सॊजारहरुभा सङ्जक्रम सहबाङ्झगता जनाउनछेौं य सहबाङ्झगहरु कसैराई ऩङ्झन कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको 
बेदबाव गने छैनौं। 

 आपू सहबाङ्झग हङ्टन े कामयक्रभको अङ्झग्रभ जानकायी ङ्झरनछेौं य ङ्झरङ्ञखत अनङ्टभती (आवश्मकता अनङ्टसाय 
अङ्झबबावकको ऩङ्झन) ङ्झरएय भार कामयक्रभभा सहबाङ्झग हङ्टनछेौं। 

 आफ्ना सवारहरुभा अथयऩूणय सहबाङ्झगताको जनाउने छौं य फार अङ्झधकायको प्रवधानयनको ऩऺभा राग्नेछौं 
य सयोकायवाराहरुको गङ्ञम्बय ध्मानाकषयण गनेछौं। 

 जतभदताय नबएका य खोऩ नराएका फारफाङ्झरकाराई ऩऺभा वकारत गनेछौं। 

 साभाङ्ञजक आङ्झथयक ङ्जवऩङ्ङता य सॊयऺणको जोङ्ञखभभा यहेका फारफाङ्झरकाको तथ्माङ्क सॊकरनभा हातेभारो 
गनेछौं य उनीहरुको स्तयोङ्ङतीको राङ्झग सदैव राग्नछेौं। 

 हाम्रो सभङ्टदामभा बएका ङ्जवद्यारमहरुको फारभैरी शक ासनको अवस्थाफाये छरपर गनेछौं। ङ्जवद्यारमभा 
फारभैरी शक ौचारम तथा ङ्जऩउने ऩानीको व्मवस्था गनय अङ्झबमान सॊचारन गनेछौ।  

 अऩङ्चयङ्ञचत व्मङ्ञिको प्ररोबनभा पस्ने छैनौं, अङ्झबबावकसॉगको अनङ्टभङ्झतभा भार उनीहरुसॊग व्मवहाय 
गनेछौं। 

 स्वास्थ्मसॊग सम्फतधीत ङ्झनमङ्झभत गने कामयहरु जस्तै शक ौचारमको उङ्ञचत प्रमोग य ङ्झभङ्ञचङ्झभङ्ञच हातधङ्टन े
कामयहरुभा अशक र फानी फसाल्नेछौं। साथै जॊकपङ्ट ड खान ेफानी त्माग्नछेौं। 

 ङ्जवऩङ्ङ य अऩाङ्गता बएका दौंतयीहरुसॊग ङ्जवना ङ्जवबेद हातेभारो गनेछौं, अशक य व्मवहाय देखाउने छौं। 

 ङ्जवद्यारम वा सभङ्टदाम वा घयभा हङ्टन सक्न ेरैङ्जङ्गक ङ्जवबेद तथा ङ्जहॉसाॊ अतत्मकाराङ्झग कृमाङ्ञशक र यहने छौं 
य साभङ्टङ्जहक रुऩभा मस्ता ङ्जवबेद ङ्जवरुधान ऩैयवी गनेछौं। 

 ङ्जवद्यारम बनाय अङ्झबमान, खोऩ अङ्झबमान, सयसपाई अङ्झबमान रगाएतका सभङ्टदामभा गङ्चयने अङ्झबमानहरुभा 
फारसभूह/सॊजार भापय त सङ्जक्रम सहबाङ्झगता जनाउने छौं य जनचेतना अङ्झबवृङ्जधानको राङ्झग खङ्जटनछेौं। 
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ङ) ङ्जवद्यारमरे ऩारना गनङ्टयऩने आॊचाय सॊङ्जहता 
 हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको ऺेरङ्झबरका ङ्जवद्यारम जान ेउभेय सभूहका फारफाङ्झरकाहरुराई अङ्झनवामय 

रुऩभा ङ्जवद्यारमको ऩहङ्टॉचभा ल्माउनछेौँ। 

 ङ्जवद्यारमभा फारफङ्झरका, अङ्झबबावक य ङ्ञशक ऺकरे ऩारना गनङ्टयऩने आॊचाय सॊङ्जहता एॊवभ नीङ्झत ङ्झनमभको 
ङ्झनभायण, अनङ्टङ्ञशक ऺण य कामायतवमन गनेछौं। 

 फारफाङ्झरका तथा अङ्झबबाफकराई फारक्ल्फको भहत्वफाये सचेत गयाउनेछौँ। 

 घय ऩङ्चयवाय य सभाजभा फारभैरी वातावयण ङ्झसजयना गने अङ्झबप्रङे्चयत गनेछौँ। 

 आवश्मकता अनङ्टसाय अङ्झबबावक बेरा आमोजना गनेछौं य फारफाङ्झरकाहरुको ङ्ञशक ऺण ङ्झसकाईफाये 
छरपर गनेछौं। 

 फार अङ्झधकायको सॊयऺण गदै फारफाङ्झरका तथा अङ्झबबाफकहरुराई फार अङ्झधकाय सम्फतधी सचेत 
गयाउनेछौँ। 

 गङ्चयफ तथा जेहेतदाय ङ्झफधाथॉहरुराई आवश्मकताभा आधाङ्चयत सहमोग उऩरब्ध गयाउन ऩहर गनेछै। 

 हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाराई नीङ्झत तथा कामयक्रभ य नीङ्झतगत मोजनाहरु तजङ्टयभा गनय सहमोग गनेछौं। 

 फारसभूह य फार सॊजारभा सहबाङ्झगताको राङ्झग फारफाङ्झरकाराई प्रोत्साहन गनेछौँ। सभङ्टदामभा 
आधाङ्चयत फारसभूह य सॊजार गठनभा सहमोग गनेछौं य फारफाङ्झरका सङ्जहत ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टनेछौं। 

 फारफाङ्झरकाराई फार अङ्झधकाय य फार कतयव्मका कङ्ट याहरु ङ्झसक्न प्रङे्चयत गदै अवसय ऩङ्झन ङ्छदनेछौं। 

 ङ्जवद्यारमभा हङ्टने बौङ्झतक सॊयचनाहरु ङ्झनभायण गदाय फारभैरी फनाउने छौं। 

 ङ्जवद्यारम ऩङ्चयसयभा फार दङ्टव्मयवहाय, अऩहयण, अऩहेरना, उऩेऺा जस्ता घटनाहरु घट्न नङ्छदन सदैव 
चनाखो यहनेछौं। 

 सभङ्टदामको आवश्मकता य भागको आधायभा फार ङ्जवकास केतरको स्थाऩना तथा सॊचारन गनेछौँ। 
कऺा कोठाहरु फारभैरी फनाउनेछौं य फार सूचना केतरको स्थाऩना गनेछौँ। 

 स्वच्छ ङ्जऩउने ऩानीको व्मवस्था गनङ्टयका साथै सयसपाइ सम्फतधी सचेतना जगाउनछेौँ। 

 ङ्छदवा खाना ऩोषणमङ्टि फनाउनेछौं य स्वस्छ वातावयणभा खङ्टवाउनेछौं। साथै सततङ्टङ्झरत बोजनको ङ्जवषमभा 
अङ्झबबावक तथा फारफङ्झरकाराई जानकायी ङ्छदनेछौँ। 

 ङ्जवद्यारम बनाय अङ्झबमान, खोऩ अङ्झबमान तथा सयसपाई अङ्झबमानहरुभा ङ्जवद्यारम ऩङ्चयवायको सहबाङ्झगता 
सङ्टङ्झनङ्ञित गनेछौँ। 

 दण्डयङ्जहत ङ्ञशक ऺा प्रणरी कामायतवमन गदै बम यङ्जहत तथा फारभैरी ङ्जवद्यारम ङ्झनभायण गनेछौँ। 

 फारफाङ्झरकाराई शक ायीङ्चयक तथा भानङ्झसक आघात ऩङ्टग्नेगयी ङ्जऩट्ने वा शक ायीङ्चयक रूऩभा आक्रभण 
गनेछैनौं। 

 फारफाङ्झरकाहरुराई उनीहरुको ङ्झरङ्ग, धभय, शक ाङ्चययीक फनोट य ऺभता, जाती, बाषा, सॊस्कृङ्झत, बगूोरको 
आधायभा ङ्जवबेद गनेछैनौं य गनय ङ्छदन ेछैनौं। 

 फारफाङ्झरकाहरुराई अश्लीर वा उग्र ङ्जहॊसा बएका अनङ्टङ्ञचत दृश्म, ङ्जपल्भ य वेफसाईट देखाईने छैन। 

 अऩङ्चयङ्ञचत व्मङ्ञिहरुको रराई पकाई तथा प्ररोबनभा नपस्न फारफाङ्झरकाराई सचेत गयाउनेछौँ। 
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 अनङ्टऩमङ्टि वा दङ्टव्मयवहायजतम बाषाको प्रमोग रगामत फारफाङ्झरकाराई रङ्ञज्जत ऩाने, ङ्झनरुत्साङ्जहत गने, 

होच्माउॉने वा अतम कङ्ट नै सॊवेगात्भक दङ्टव्मयवहाय गने खारका कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जक्रमाकराऩ गनेछैनौ य 
गनयङ्छदईने छैंन। 

 सङ्टझाफ तथा गङ्टनासो व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत ङ्झनभायण गनेछौं य रैङ्जङ्गक सम्ऩकय  ङ्ञशक ऺक तोक्नेछै। 

 कऺाकोठा ङ्ञशक ऺणभा ङ्ञशक ऺकहरुरे भोवाईको प्रमोग गयी व्मङ्ञिगत कङ्ट याकानी गनेछैनन।् साथै कङ्ट नै 
ऩङ्झन ङ्जवद्याथॉराई ङ्जवशक ेष भहत्व ङ्छदने खारको व्मवहाय हङ्टने व्मवस्था गङ्चयन ेछैन। 

 ङ्जवऩङ्ङ य अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाराई सम्भान गनेछौं य सम्भान गनय सफैराई ङ्झसकाउने छौं। 

 फारफाङ्झरकाराई भादक ऩदाथय, रागूऩदाथय य सूङ्झतयजतम ऩदाथय सेवन गनय य ओसायऩसायभा सॊरग्न 
गयाउने कामयहरुराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गनय सङ्जक्रमताका साथ राग्नेछौं। 

 ङ्जवद्यारम व्फस्थाऩन सङ्झभङ्झत रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झत य फारफाङ्झरकासॊग प्रत्मऺ सयोकाय याख्न े
सवारहरुभा फारफाङ्झरकाहरुको अथयऩूणय सहबाङ्झगता गयाउनेछौँ, आफ्नो कङ्ट या ङ्झनधयक्कसॉग बङे्ङ वातावयण 
ङ्झसजयना गनेछौ य ङ्झनणयम प्रङ्जक्रमाभा सहबाङ्झग गयाउनेछौँ। 

 ङ्जवद्यारमरे अङ्झतङ्चयि कृमाकराऩहरुको आमोजना गनेछ य फारफाङ्झरकाहरुको सभावेशक ी सहबाङ्झगता 
सङ्टङ्झनङ्ञित गनेछौँ। 

 ङ्ञशक ऺक, कभयचायी य ङ्जवद्यारम व्मस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे आॊचाय सॊङ्जहताको गङ्चयम्बयताका साथ ऩारना गनेछौ 
य ङ्जवद्यारमराई सङ्टयङ्ञऺत शक ाङ्ञतत ऺेर फनाउने छौं। 

 फारभैरी स्थानीम शक ासनको प्रवधानयनभा प्रङ्झतवधानताका साथ राग्नेछौँ। 

 

अनङ्टसूची २ कृमाकराऩ 

फार फचाउॊ य सॊयऺणसॊग सम्फङ्ञतधत  

 जतभ दताय सम्फतधी सचेतना अङ्झबमान सॊचारन (टोर ङ्जवकास सॊस्था, आभा सभूह, स्वमभ सेङ्जवका, 
फारसभूह) तथा ३५ ङ्छदन ङ्झबर दताय गयाउन े अङ्झबबावकराई प्रशक ॊसा तथा सम्भान कामयक्रभ। साथै 
जतभदताय कभ बएका वडा वा ऺेरको ऩङ्जहचान गयी सॊघन अङ्झबमान सॊचारन। 

 ङ्झरॊङ्ग ऩङ्जहचान गयी ङ्जवबेद गने य गबयऩतन गने कामयराई अतत गनयकाराङ्झग सचेतनाभूरक अङ्झबमान 
सॊचारन। 

 स्वास्थ्म सम्फतधी जनचेतना अङ्झबवृङ्जधानका राङ्झग सयोकायवाराहरुको सभतवम, ङ्जवऻहरुको सॊरग्नता य 
सहकामय तथा स्वास्थ्म केतरहरुको ऩङ्चयचारनभा भात–ृङ्ञशक शक ङ्ट स्वास्थ्म, गबयवङ्झत य ङ्ञशक शक ङ्टको ऩोषण, खोऩ, 
साना फारफाङ्झरकाभा देङ्ञखने भौसभी योगहरु, ङ्जकशक ोयङ्जकशक ोयी मौन तथा प्रजनन ्स्वास्थ्म अङ्झधकाय य स्वास्थ्म 
ङ्ञशक ङ्जवयहरु आङ्छदफाये अङ्झबभूखीकयण, ताङ्झरभ य कामयशक ारा, प्रङ्झतमोङ्झगताहरुको आमोजना। 

 घय तथा ङ्जवद्यारमभा जॊकपङ्ट ड प्रमोग तमूनीकयणका राङ्झग घयेरङ्ट खाना तथा खाजाका ऩङ्चयकायहरु सङ्जहत 
आभा सभङ्टहहरुभा भङ्जहरा स्वास्थ्म स्वमॊसेङ्जवकाहरु भापय त ताङ्झरभ। 

 सफैको घयभा स्वच्छ खानेऩानी, स्वच्छ चऩॉ य सङ्टयङ्ञऺत हातधङ्टन े फानीको ङ्जवकासको राङ्झग 
सयोकायवारासॊगको सभतवम य सहकामयभा साभङ्टदाङ्जमक जनचेतना अङ्झबवृङ्जधान, ,चऩॉ ङ्झनभायण, हात धङ्टने स्थान 
फनाउन सहमोग सङ्जहत कामयशक ारा/ताङ्झरभ य ङ्झनभायण कामयहरु। 



25 
 

 फार ङ्जववाह य फारश्रभका सवारहरुराई सभाधान गनय फारफाङ्झरका तथा अङ्झबबावकहरुराई 
अङ्झबभूखीकायण/ताङ्झरभ, ङ्जवऩङ्ङ ऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान य सहमोग, ङ्जऩङ्झडतकाराङ्झग आवश्मक जस्तै उधानाय तथा 
सॊयऺण, भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशक य, ऩूनस्थायऩना य सहमोग कामयक्रभ। 

 फारफाङ्झरका भाङ्झथ हङ्टने सफै प्रकायका दङ्टव्मयवहाय, वङ्ञितीकयण, शक ोषण, ङ्जहॊसा य बेदबाव तथा शक ायीङ्चयक सॊजाम 
एवभ ्मातनाफाट सॊयङ्ञऺत गनय ऐन कानूनको व्मवस्था सङ्जहत ऻान य सीऩ सम्फतधी सभङ्टदामभा सॊचेतीकयण 
कामयक्रभ। 

 ङ्जवद्यङ्टतीम/अनराईनको कङ्ट नै ऩङ्झन भाध्मभको सदङ्टऩमोग य दङ्टरुऩमोगफाट हङ्टने सॊबाङ्जवत जोङ्ञखभ तथा फार 
भनोङ्जवऻान य येखदेखफाये सकायत्भक अङ्झबबावकत्व सम्फतधी ताङ्झरभ आमोजना। 

 फारफाङ्झरकाको ऺेरभा कामययत सॊघसॊस्थाहरुराई घटना व्मवस्थाऩन तथा ङ्झसपाङ्चयस प्रणारी सम्फतधभा 
ताङ्झरभको आमोजना। 

 अनाथ, असहाम, सडकभा आएका वा फेवायीस अवस्थाका तथा ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्जवखण्डनको असयभा ऩयेका य 
ऩङ्चयवाय/आपततफाट ऩङ्चयत्मि फारफाङ्झरकाको राङ्झग ऩयाभशक य, अस्थाई आवास, स्वास्थ्म य ऩोषण तथा 
ऩङ्टनस्थायऩना तथा ऩायीवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभयरनको राङ्झग फारफाङ्झरका सम्फतधभा कामययत सॊघसॊस्थाहरुसॊग एङ्जककृत 
कामयक्रभ ङ्झनभायण गयी कामायतवमन। 

 दैङ्झनक श्रभभा आङ्ञश्रत ऩङ्चयवायका फारफाङ्झरका तथा अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ ऩङ्चयवायका फारफाङ्झरकाहरुको तथ्माङ्क 
सॊकरन य साभाङ्ञजक य आङ्झथयक उङ्ङतीको राङ्झग गैयसयकायी सॊस्थाहरुसॊग सभतवम। 

 ङ्जवद्यारमराई बमभङ्टि ङ्ञशक ऺण ङ्झसकाई वातावयण तमाय गनय ङ्जवद्यारम ऩङ्चयवायराई ताङ्झरभको आमोजना। 

 ङ्जवद्यारमका रैंङ्जङ्गक सम्ऩकय  ङ्ञशक ऺकहरुराई भनोङ्जवभशक य सम्फतधी ताङ्झरभ ङ्छदई भनोङ्जवभशक यकतायको रुऩभा 
खटाउन ेकामयक्रभ। 

 ङ्जवद्यारमभा फारफाङ्झरकाको ङ्झनमङ्झभत स्वास्थ्म ऩङ्चयऺणको कामयक्रभ। 

 ऩानीको सहज उऩरब्धता सङ्जहत छाराभैरी य अऩाङ्गभैरी शक ौचारम ङ्झनभायण कामयक्रभ। 

 एचआईबी य एड्स ङ्जवरुधानको ङ्ञशक ऺा सम्फतधी साभङ्टदाङ्जमक चेतना अङ्झबवङृ्जधानको राङ्झग अङ्झबभूखीकयण 
कामयक्रभ। साथै एचआईबी य एड्सफाट सॊक्रङ्झभत तथा प्रबाङ्जवत फारफाङ्झरकाको स्वास्थ्म उऩचाय, ऩोषण 
रगामतका आधायबतू सेवा, ऩाङ्चयवाङ्चयक, साभङ्टदाङ्जमक तथा सॊस्थागत ऩूनस्थायऩना कामयक्रभ। 

 अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको भनोवर अङ्झबवृङ्जधान य भमायङ्छदत आचयणफाये ङ्जवद्यारम य सभङ्टदामभा 
अङ्झबभूखीकयण कामयक्रभ। साथै उनीहरुको ङ्झन्शूक ल्क तथा ङ्जवशक षे ङ्ञशक ऺा कामयक्रभभा सहमोग। 

 रागू औषध दङ्टव्मयसन य कङ्ट रतभा पसेका फारफाङ्झरकाको ऩङ्टनयस्थाऩनाका राङ्झग गैयसयकायी सॊस्था य ङ्झनजी 
ऺेरसॊग सभतवम गयी उऩचायात्भक तथा भनोङ्जवभशक ायत्भक सहमोग कामयक्रभ। रागूऩदाथय दङ्टव्मयसन तथा 
ओसायऩसाय ङ्जवरुधान ङ्जवद्यारम य सभङ्टदामभा सचेतनाभूरक कामयक्रभ। 

 फारङ्झफज्माईँभा ऩयेका फारफाङ्झरकाको उधानाय, कानङ्टनी सॊयऺण, ऩयाभशक य, ऩङ्टनयस्थाऩना तथा फारभैरी तमाङ्जमक 
सॊयचना सङ्टदृढीकयण कामयक्रभ। 

 सभङ्टदामभा आधाङ्चयत फार सॊयऺण प्रणारी स्थाऩना, ऺभता ङ्जवकास तथा व्मवस्थाऩन । 

 फार ङ्जववाह य फारश्रभसॊग सम्फतधीत यणङ्झनङ्झतक आवङ्झधक मोजना तजङ्टयभा। 

 फार अङ्झधकाय सॊयऺणका राङ्झग फारकोषको स्थाऩना य व्मवस्थाऩन। 

 फारफाङ्झरका सम्फतधी सभमानङ्टकूर प्राथङ्झभकता ङ्झनधाययण गयी ङ्जवशक ेष अङ्झबमान घोषणा कामयक्रभ। 
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 फारश्रभभङ्टि वडा घोषणा कामयक्रभ। 

 फारफाङ्झरकाको अवस्थाफाये अनङ्टसतधान गयी फारफाङ्झरका ङ्ञस्थङ्झत ऩर प्रकाशक न य अध्मावङ्झधक कामय। 

 फारफाङ्झरकाको ऺेरभा कामययत सॊघसॊस्था तथा सहमोगी ङ्झनकामहरुको सूचीकृत गने, सेवा भाऩन गने तथा 
सभतवम, सहकामय गयी फार अङ्झधकायको सॊयऺणात्भक कामयहरु गनय साझेदायीको ङ्जवकास। 

 

फार सहबाङ्झगता य ङ्जवकाससॊग सम्फङ्ञतधत  

 फारफाङ्झरकाको राङ्झग गङ्चयन े रगानी मोजना तजङ्टयभाको राङ्झग हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाधानाया फारबेरा 
आमोजना। 

 उऩभहानगयऩाङ्झरका स्तयीम सॊजार तथा फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको आमोजनाभा फार अङ्झधकाय सॊयऺण 
सम्फतधी फारफाङ्झरकाहरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जधान कामयक्रभहरुको आमोजना। 

 फारसभूह तथा सॊजारहरुरे फारफाङ्झरकासॊग सम्फतधीत कानूनको प्रबावकायी कामायतवमन तथा फार 
सयोकायका सवारहरुराई ङ्झरएय फनेको सङ्झभङ्झतहरुभा फार सहबाङ्झगताकोराङ्झग फार ऩैयवी कामयक्रभ। 

 ङ्जवद्यारम, सभङ्टदाम रगामत फारफाङ्झरका साभूङ्जहक य सॊस्थागत रुऩभा यहने ऺेरहरूभा फारसभूह स्थाऩना 
गयी उऩभहानगयऩासभूहङ्झरका स्तयको सॊजार गठन तथा ङ्जवस्तायभा फार सहबाङ्झगता। 

 ङ्जवद्यारम ङ्ञशक ऺाफाट फाङ्जहय यहेका मङ्टवा फारफाङ्झरकाहरुको ङ्ञशक ऺाभा ङ्झनयततयता य मङ्टवा फेयोजगायी अतत्मको 
राङ्झग आवश्मकताभा आधाङ्चयत व्मावसाङ्जमक/प्राङ्जवङ्झधक सीऩभङ्टरक ताङ्झरभ ङ्झन्शक ङ्टल्क सॊचारन। 

 फार फगैंचा सङ्जहतको नभूना फारभैरी ङ्जवद्यारम ङ्झनभायणसॊग सम्फतधीत कामयक्रभ। 

 सफै फारफाङ्झरकाको राङ्झग जीवन उऩमोगी सीऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ आवश्मकता अनङ्टसाय आमोजना। 

 साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा नभूना ङ्ञशक शक ङ्ट स्माहाय केतरको स्थाऩना तथा सॊचारन। 

 बमयङ्जहत ङ्ञशक ऺा तथा ङ्जवद्यारम शक ाङ्ञतत ऺरे अङ्झबमान। 

 अङ्झतयि कृमाकराऩ अततयगत फारफाङ्झरकासॊग सम्फतधीत ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रङ्झतमोङ्झगताहरुको आमोजना। 

 फारफाङ्झरकासॊग सम्फतधीत नीङ्झत ङ्झनभायण, मोजना तजङ्टयभा, कामायतवमन तथा अनङ्टगभन य भङ्टल्माङ्कनको कामयभा 
फारफाङ्झरकासॊग वडा स्तयीम सहबाङ्झगतात्भक छरपरका कामयक्रभहरु। 
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