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१. परिचय तथा पषृ्ठभूमी 
र्नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रलयले जवजभन्र्न जवषयगत मन्त्रालयका साथै दात ृजर्नकाय तथा अन्य सरोकारवालाहरूको समते 

सहयोग र सहकायामा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरण राष्ट्रीय र्नीजत तथा कायायोजर्ना तयार पार्ने क्रममा गजित गररएका जम्मा 

छ वटा के्षत्रगत काया समहूमध्ये सामाजजक के्षत्र काया समहू पजर्न एक रहकेो  छ ।  यस सामाजजक के्षत्र काया समहू 

अन्तगात दहेायका तीर्न प्रमिु र्नीजतगत जवषयहरु समजेटएका छर्न ्।  

• जिक्षा 

• स्वास््य तथा पोषण र 

• िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइ 

यस मसौदा प्रजतवदेर्नमा सामाजजक कायासमहू अन्तगातका जिक्षा, स्वास््य तथा पोषण र िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइका 

क्षेत्रमा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरणका लाजग अपर्नाउर्न उपयिु दजेिएका र्नीजतगत पक्षहरु, प्राथजमकता जर्नधाारण तथा 

रणर्नीजतक कायायोजर्ना समते जसर्ाररस गररएको छ । यससाथै सामाजजक कायासमहू अन्तगातका र्नीजतगत के्षत्रका लाजग 

पररणाम ताजलका समते प्रस्ताजवत गररएको छ । 

 

यी माजथ उल्लेजित जिक्षा, स्वास््य तथा पोषण र िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइका क्षेत्रहरु र्नेपाली र्नागररकका आधारभतू 

जीवर्नयापर्नका क्रममा अत्यावश्यक जवषय रहर्नकुा साथै र्नेपालको संजवधार्नमा उल्लेजित मौजलक हक सजुर्नजित गर्ने 

तथा राज्यका जर्नदिेक जसद्धान्त पररपालर्ना गर्ने सन्दभामा पजर्न महत्त्वपणूा छर्न ्।  र्नेपालको र्नयााँ संजवधार्नमा र्नेपाली 

र्नागररकका जिक्षा, स्वास््य तथा पोषण र सरसर्ाइ तथा िार्नेपार्नी सम्बन्धी मौजलक हकहरु स्थाजपत गररएको छ । 

हाम्रो संजवधार्नमा हालसम्मका जवकास प्रयासबाट यी तीर्न क्षेत्रमा हाजसल भएका उपलजधधभन्दा धेरै अगाजि बढेर वहृद ्

प्रजतबद्धताहरु समते गररएको छ । त्यसैगरी सर्न ्२०१५ मा र्नेपालले प्रजतबद्धता जर्नाएको जदगो जवकासका लक्ष 

बमोजजम यी तीर्न क्षेत्र समते समटेी लक्ष समेत तोकेर कायाान्वयर्नको क्रममा रहकेो अवस्था छ ।  

 

तर यी तीर्नै के्षत्रमा जवपदका कारण गम्भीर प्रभाव परेको कुरा र्नेपालका जवगत तथा वतामार्नका अर्नभुवले दजेिएको छ । 

बाढी तथा यसबाट हुर्ने कटार्न, पटार्न तथा िुबार्न, पजहरो तथा जहमपजहरो, ििेरी, आगलागी, भकूम्प, रोग महामारी 

जस्ता जवपदजन्य घटर्नाबाट यी सेवाहरु प्रदार्न गर्ना आवश्यक पर्ने संरचर्ना तथा पवूााधारमा क्षजत पगु्र्ने र कजतपय 

अवस्थामा परैु तहसर्नहस हुर्ने जस्थजत पैदा हुर्न पगु्दछ । िूलो बाढी आएर वस्ती िुबार्न भएका बेला त्यहााँ रहकेा 

स्कूलहरु पजर्न िुबार्नमा पर्ने जस्थजत पैदा हुन्छ । यसबाट जर्नयजमत पिर्नपािर्न अवरुद्ध हुर्ने मात्र र्नभइ सार्ना अवोध 

बालबाजलकाहरू बाढीमा िुधर्ने वा हराउर्ने तथा उर्नीहरुका अजवभावक वा पररवारका अन्य सदस्यको मतृ्यसुमेत हुर्ने 

जस्थजत जसजार्ना हुन्छ । त्यसैगरी, यस्तो अवस्थामा िार्नेपार्नीको जर्नयजमत श्रोत समते दजुषत हुर्नजार्ने हुर्नाले त्यसबाट 

झािापिाला लगायतका रोग तथा महामारी समेत उत्पन्र्न हुर्ने जोजिम रहन्छ । यस्ता सङ्कट तथा यस्ता अन्य जवपद 

समतेबाट थप सामाजजक-आजथाक कजिर्नाइ उत्पन्र्न भई जविेषगरी जवपन्र्न तथा जपछजिएका समदुाय वा के्षत्रका मजहला, 
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बालबाजलकामा मार्नव बेचजबिर्न, यौर्नजन्य जहाँसा लगायत सामाजजक-आजथाक िोषण पजर्न बढ्र्ने अवस्था रहन्छ । 

जविेषगरी अजवभावक वा पररवारका अन्य सदस्यको मतृ्य,ु बेघरबार भएको जस्थजत, स्कूल सञ्चालर्न हुर्न र्नसक्र्न ुजस्ता 

पररविेमा मर्नोसामाजजक जवचलर्न समते भई बालबाजलका तथा जतर्नका अजवभावक समते मार्नजसक रुपले पीजित बन्र्ने 

सम्भावर्ना रहन्छ । प्रभावकारी जवपद जोजिम व्यवस्थापर्नका लाजग उपयिु पहल र प्रयास हुर्न सकेर्न भर्ने र्नेपालका 

सङ्घीय, प्रादजेिक तथा स्थार्नीय तहबाट जिक्षा, स्वास््य तथा पोषण र िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइका क्षेत्रमा गरररािकेा 

प्रयासमा तषुारापात हुर्ने जस्थजत जसजार्ना हुन्छ । यसका साथै जवगत दिकौ ाँदजेिका जवकास प्रयासबाट हाजसल भएका 

उपलजल्धहरु समते जोजिममा पर्ने सम्भावर्ना रहन्छ । तसथा जिक्षा, स्वास््य तथा पोषण र िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइका 

क्षेत्रमा जवपदको अवस्थामा यथािीघ्र तत ्तत ्सेवाहरु सचुारू गर्ने मात्र र्नभई प्रभाजवत तथा पीजित बालबाजलका, 

मजहला तथा जोजिममा रहकेा सवासाधारणका लाजग संरक्षणको समते व्यवस्था गर्नुापर्ने हुन्छ ।  

 

२. सामाजिक क्षेत्रसम्बन्धी नीततगत-कानूनी संिचना 
 

र्नेपालको संजवधार्नमा  दिेको जिक्षा, स्वास््य तथा पोषण र िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइका सेवासम्बन्धी हकाजधकार 

तथा दाजयत्त्व तथा जवपद जोजिम व्यवस्थापर्न सम्बन्धी समते व्यवस्थाहरु गररएको छ । प्रथमत: संजवधार्नको धारा ५१ 

(छ) ४ मा जल-उत्पन्र्न प्रकोपहरु जर्नयन्त्रण गर्ने र सोही धाराको (छ) ९ मा प्राकृजतक प्रकोपका जोजिम घटाउर्न 

पवूासचूर्ना प्रणाली जवकास, उद्धार, राहत, परु्नस्थाापर्नाका काया गर्ने राज्य र्नीजत रहर्ने उल्लेजित छ । त्यसैगरी, 

संजवधार्नको धारा २६७ (४) अर्नसुार र्नेपाल सरकारले संघीय कार्नरू्नबमोजजम जवपद व्यवस्थापर्नमा र्नेपाली सेर्ना 

पररचालर्न गर्ना सक्र्ने व्यवस्था गररएको छ । यस संजवधार्नमा सङ्घीय प्रणाली अन्तगात सङ्घ, प्रदिे र स्थार्नीय गरी 

तीर्न तहमा राज्यिजिको बााँिर्ाि गरी जवपदसम्बन्धी जजम्मेवारी समते तहगत रुपमा छुट्याइएको छ । जवपद 

व्यवस्थापर्नको काया स्थार्नीय तहको अजधकार सचूी (अर्नसुूची ८) का साथै स्थार्नीय तह, प्रदिे र सङ्घबीचको साझा 

अजधकार सचूी (अर्नसुचूी ९) मा राजिएको छ । त्यसैगरी, प्राकृजतक तथा मार्नव-जसजजात जवपदसम्बन्धी तयारी, उद्धार, 

राहत तथा परु्नस्थाापर्नाका कायामा प्रदिे र सङ्घबीचको साझा (अर्नसुचूी ७) जजम्मवेारी रहर्ने उल्लेि छ ।  

 

 

यसका साथै जिक्षा, स्वास््य र िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइलाई मौजलक हकको रुपमा स्वीकार गररएको छ । तर ती 

अजधकार सजुर्नजित गर्ने जजम्मेवारी राज्यका तीर्न तहका अजधकारको सचूीको रुपमा हरेक तहका लाजग जवजिष्ट भजूमका 

जतजकएको छ । यसरी गररएको जजम्मवेारी तथा अजधकारको बााँिर्ााँिको जववरण ताजलका १ मा दिेाइएको छ ।  

 

िावलका 1: र्नेपालको संजवधार्नअर्नसुार राज्यका तीर्न तहमा रहकेो जिक्षा, स्वास््य र िार्नपेार्नी तथा सरसर्ाइका अजधकार 

सेिा सङ्घीय िह प्रदेि िह स्थानीय िह 

विक्षा केन्िीय जवश्वजवद्यालय  

(अर्नसुजूच ५ (१२)) 

प्रदिे जवश्वजवद्यालय, 

उच्च जिक्षा 

(अर्नसुजूच ६ (८)) 

आधारभतू तथा माध्यजमक जिक्षा 

(अर्नसुजूच ८ (८)) 
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जिक्षा (अर्नसुजूच ९ (२)) 

स्िास््य केन्िीयस्तरको स्वास््य र्नीजत (मापदण्ि 

जर्नधाारण, गणुस्तर तथा अर्नगुमर्न) 

(अर्नसुजूच ५ (१२)  

स्वास््य सेवा  

(अर्नसुजूच ६ (९)) 

आधारभतू स्वास््य (अर्नसुजूच ८ 

(९)) 

स्वास््य (अर्नसुजूच ९ (२)) 

िानेपानी िथा 

सरसर्ाइ 

 िार्नपेार्नी (अर्नसुजूच ६ 

(७)) 

सरसर्ाइ (अर्नसुजूच ८ (९)) 

िार्नपेार्नी (अर्नसुजूच ८ (१९)) 

िार्नपेार्नी तथा सरसर्ाइ (अर्नसुजूच ७ (१८))  

िार्नपेार्नी (अर्नसुजूच ९ (५)) 

 

 

माजथ ताजलकामा प्रस्ततु भए बमोजजम जिक्षा र स्वास््य सम्बन्धी अजधकार राज्यका तीर्नै तहमा छुट्टाछुटै्ट रहर्नकुा साथै 

तीर्न तहबीचको साझा अजधकार सचूीमा समते रहकेो पाइन्छ। यसैगरी िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइको हकमा प्रदिे र 

स्थार्नीय स्तरका लागी अजधकार जदर्नकुा साथै सङ्घ र प्रदिेको साझा अजधकार र िार्नेपार्नीका लागी तीर्नै तहको 

साझा अजधकारको रुपमा समते रहकेो पाइन्छ । संजवधार्नमा रहकेो यस व्वस्थामा थप स्पष्टता ल्याउर्न आगामी जदर्नमा 

कार्नरू्न तथा साङ्गिजर्नक संरचर्नाहरु जर्नमााण गररर्नपुर्ने हुन्छ ।  

 

र्नेपालको हालसम्मको प्रिासजर्नक संरचर्ना केजन्िकृत रहकेो र संजवधार्न बमोजजमको प्रदिे तथा स्थार्नीय स्तरको 

संरचर्ना यसथा राज्यका तीर्न वटै तहबाट तोजकएका जिक्षा, स्वास््य, पोषण र िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइ सम्बन्धी 

भजूमका जर्नवााह गर्नाका लाजग केही महत्त्वपणूा तयारी आवश्यक पदाछ । यसमा मलू रुपमा कार्नुर्नी पवूााधार, जर्नवााजचत 

र्नेततृ्त्व, कमाचारी समायोजर्न, आजथाक श्रोतको व्यवस्था पदाछर्न ्। यसका साथै प्रदिे र स्थार्नीय तहमा यी कामहरु 

सम्पादर्न गर्ना सक्र्नेगरी क्षमता जवकास गर्नुापर्ने हुन्छ ।   

 

 

क) जिक्षाके्षत्र 

यसमा धारा ३१ मा जर्निलु्क रुपमा आधारभतू तथा अजर्नवाया जिक्षा र माध्यजमक तहसम्म जर्निलु्क जिक्षा प्राप्त गर्ने 

हक रहर्ने उल्लेजित छ । सर्न ्२०१६ दजेि लाग ूगररएको जवद्यालय के्षत्र जवकास कायाक्रमले समता हाजसल गर्ने र 

जिक्षाको पहुाँच, सहभाजगता तथा जसकाइमा रहकेा जवभदे हटाउर्ने, जिक्षालाई सान्दजभाक र गणुस्तरीय बर्नाई जवपद 

प्रजतरोधक प्रणाली जवकास गर्ने, सक्षम जर्निजि जर्नमााण गर्नेजस्ता उद्दशे्यहरु जलइएको छ । त्यसैगरी यसमा जदगो 

जवकासका लक्षजस्ता कुराप्रजत पजर्न प्रजतबद्धता व्यि गरेका छ । यसका साथै अबको जिक्षा प्रणाली स्थार्नीय 

सरकारप्रजत जवार्दहेी हुर्ने, राज्यका तीर्न तहबीच जिक्षामा साझदेारी गर्ने र तदअ्र्नरुुप जिक्षाके्षत्रको परु्नसंरचर्ना गररर्ने 

प्रजतबद्धता जर्नाइएको छ । र्नेपालको संजवधार्न र उि र्नीजत अर्नरुुप परु्नसंरचर्नाको चरणमा जिक्षा मन्त्रालय रहकेो छ ।  

 

ि) स्वास््य तथा पोषण क्षेत्र 
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र्नेपाल स्वास््य क्षेत्र रणर्नीजत २०१५ अबलम्बर्न गरी र्नेपालमा अजहले स्वास््य सेवामा समतामलूक पहुाँच, गणुस्तरीय 

स्वास््य सेवा, स्वास््य प्रणाली सधुार तथा बहु-क्षेत्रगत अवधारणा गरी चार रणर्नीजतक जसद्धान्त अन्तगात काया 

अगाजि बढेको छ । र्नेपालको संजवधार्नमा स्वास््य के्षत्र र सेवा मलूत: प्रदिे र स्थार्नीय तहको अजधकार के्षत्रजभत्र 

राजिएकोले परु्नसा ाँरचर्नाको आवियकता रहकेो छ । स्थार्नीय स्वायत्त िासर्न ऐर्न मार्ा त सर्न ्२००२ दजेि र्नै स्वास््य 

क्षेत्र जवकेजन्ित रहकेोले पजर्न अन्य के्षत्रहरुको तलुर्नामा बढी सहज हुर्ने जवश्वास गररएको छ ।  

 

त्यसैगरी सर्न ्२०१३ मा पाररत गररएको वहुके्षत्रीय पोषण योजर्ना तथा र्नेपाल स्वास््य के्षत्र रणर्नीजत २०१५ समेतका 

आधारमा पोषणसम्बन्धी जवजभन्र्न प्रयासहरु भइरहकेा छर्न ्। पोषण योजर्नामा पोषणलाई वहुके्षत्रीय िाकाअन्तगात 

पररकल्पर्ना गररएको छ र पोषणका गजतजवजधहरु जवकेजन्ित संरचर्ना अन्तगात स्थार्नीय सरकाले सञ्चालर्न गर्ने गरी 

व्यवस्था गररएको छ । पोषणसम्बन्धी जवपद जोजिम न्यरू्नीकरणका लाजग जवगत एक दिकदेजि प्रचलर्नमा रहकेो 

क्लष्टर अवधारणा जविेषत: उपयोगी हुर्ने िाजर्नएको छ । 

 

 

ग) िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइ 

र्नेपालको संजवधार्नमा िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइका सेवालाई प्रदिे तथा स्थार्नीय तहको अजधकार मान्र्नकुो साथसाथै 

तीर्नै तहको अजधकार सजूचमा समते राजिएको छ । यस संजवधार्न पजछ बर्नाइएको यस के्षत्रको जवकास योजर्नामा 

स्थार्नीय तहमा जल जवकास गरुुयोजर्नाको आधारमा िार्नेपार्नी लगायत जल उपयोगका प्राथजमकता जर्नधाारण गर्ने, 

पार्नी सम्बजन्ध कामका क्रममा पारदजिाता, जवार्दजेहता र सहभाजगताजस्ता असल िासर्नका अभ्यास अवलम्बर्न 

गररर्ने प्रजतबद्धता जर्नाइएको छ । जविेषगरी यस योजर्नामा िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइका सेवा जवपदबाट प्रभाजवत हुर्ने 

मात्र र्नभई यी सेवा अवरुद्ध हुाँदा थप जवपदको जसजार्ना हुर्ने भएकोले सामान्य समय र जवपदको समय दवुमैा यसप्रजत 

सचेत भई योजर्ना तजुामा र कायाान्वयर्न गर्नुापर्नेमा जोि जदइएको छ । 

 

यसरी माजथका तीर्नवटै के्षत्रमा जवपदबाट गम्भीर असर पर्ना जार्ने र यसमा समयम ैयथोजचत ध्यार्न र्नजदए जवपद झर्न ्

जजटल बन्र्न जार्ने दजेिन्छ ।  

३. प्रततवेदन तयािीमा प्रयोग भएको प्रकृया तथा ववधध 

यस प्रजतवदेर्न तयारीका लाजग दहेायका जवजधहरु अपर्नाइएको जथयो । 

१. यस सामाजजक कायासमहूको काम यसै काया समहूको जलि रहकेो जिक्षा मन्त्रालयका प्रजतजर्नजध तथा स्वास््य 

मन्त्रालयका प्रजतजर्नजधजसत प्रारजम्भक परामिाबाट थप परामिाको जमजत, स्थार्न, सहभागीहरुको र्नामावली, 

एजञे्िा, प्रस्ततुी, अध्यक्षताजस्ता प्रारजम्भक जवषयमा छलर्ल र जर्नक्यौल गरी िरुु गररएको जथयो । 

२. त्यसपजछ जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य मन्त्रालय तथा िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइ मन्त्रालयजसतको समन्वयमा 

दईुवटा बहुसरोकारवाला परामिा बैिक सञ्चालर्न गररएको जथयो । यी परामिाका क्रममा यी तीर्न मन्त्रालयका 

का प्रजतजर्नजधका अजतररि गहृ मन्त्रालय, ती मन्त्रालय अन्तगातका सम्बजन्धत जर्नकाय, संयिु राष्ट्रसङ्घका 

जवजभन्र्न जर्नकाय, अन्तरााजष्ट्रय गरैसरकारी संस्था, एजियाली जवकास बैंक, तथा सरोकारवाला संस्थाका 

प्रजतजर्नजध समते गरी उल्लेख्य सहभाजगता रहकेो जथयो । सहभागीहरुको र्नामावली अर्नसुचूी २ मा जदइएको छ। 



7 
 

३. यसका साथै मन्त्रालयका प्रजतजर्नजध तथा अन्य सम्बजन्धत जर्नकायका प्रजतजर्नजध तया केही जवज्ञहरुजसत समते 

व्यजिगत परामिा गररएको जथयो । 

४. यी माजथ उल्लेजित कामहरुसाँग ैर्नेपाल सरकारका र्नीजत, के्षत्रगत र्नीजत, र्नेपालको संजवधार्न, सेन्िाइ फे्रमवका  

लगायतका िकुमने्ट पजर्न परु्नरावलोकर्न गररएको जथयो । यसका अलावा सहजकतााको आफ्र्नै अर्नभुव र 

जसकाइ पजर्न यसमा समाजहत भएको छ । 

 

५. सामाजिक क्षेत्रका पिामर्शबाट प्राप्त भएका ससकाइ तथा 
सुझाव 

५.१ सामाजिक के्षत्रमा रहेका कमीहरु (ग्याप) 

हालको अवस्थामा सामाजजक क्षेत्रअन्तगात रहकेा जिक्षा, स्वास््य तथा पोषण र िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइका क्षेत्रमा 

दहेायका प्रमिु कमीहरु रहकेो पाइयो । 

१. जवपद व्यवस्थार्नका लाजग केही हदसम्म जजल्ला स्तरमा योजर्ना तजुामा गररएको भएपजर्न स्थार्नीयस्तर तथा 

जवद्यालय, स्वास््य चौकी तथा िार्नेपार्नी योजर्नाको तहमा यी योजर्नाहरू र्नरहकेो । 

२. जवपद व्यवस्थापर्नका लाजग जर्नजी अस्पताल, जर्नजी (संस्थागत) जवद्यालयजस्ता जर्नजी के्षत्रको संर्नग्र्नता र 

सहभाजगता हुर्न र्नसकेको । 

३. जवपद व्यवस्थापर्नका लाजग तोजकएका जर्नकायरुको जवस्ततृ क्षमता आाँकलर्न हुर्न र्नसकेको र क्षमता जवकासमा 

कम ध्यार्न जदइएको । 

४.  जवपद व्यवस्थापर्नका लाजग कार्नरू्नी व्यवस्था समयार्नकुुल बन्र्न र्नसकेको र र्नयााँ संजवधार्नअर्नसुार अजधकार र 

जजम्मवेारीको यथोजचत प्रबन्ध गर्ने काम बााँकी रहकेो । 

५. जवपदपजछ समदुायस्तरमा उपलधध गराउर्नपुर्ने औषजध, पाि्यसामग्री, स्वच्छ पार्नी लगायतका कुराहरू 

जवतरण गर्ने संरचर्ना र्नरहकेो  

५.२ नीजिगि सुझावहरु 

सामाजजक कायासमहू अन्तगातका जिक्षा, स्वास््य तथा पोषण र िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइका क्षेत्रमा जवपद जोजिम 

व्यवस्थापर्नका लाजग दहेायका चार प्राथजमकताअर्नसुार र्नीतीगत व्यवस्थाहरु प्रस्ताजवत गररएको छ । 

प्राथवमकिा के्षर १. विपद् जोविमको बुझाइ 

१. स्थार्नीय, प्रादजेिक तथा सङ्घीय तहमा जवद्यालय, िार्नेपार्नीका योजर्ना, जर्नजी तथा सरकारी स्वास््य संरचर्ना 

तथा जर्नस्वास््य सम्बन्धमा जवपद जोजिमबारे जर्नयजमत रुपमा त्याङ्क सङ्कलर्न, र्नक्िाङ्कर्न, तथा 

प्रचारप्रसार गर्ने । 
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२. जवद्याथी, अजवभावक, जिक्षक, स्वास््यकमी तथा िार्नेपार्नी सेवा प्रदायक, सामदुाजयक संस्था तथा 

उपभोिाहरूका लाजग जवपदका अवस्थामा िले्र्नपुर्ने भजूमकाबारे जार्नकारीमलूक सामग्री बर्नाई प्रचारप्रसार 

गर्ने, ताजलम प्रदार्न गर्ने, र जवजभन्र्न तहमा अर्नभुवको आदार्नप्रदार्न गर्ने । 

३. आफ्र्नो के्षत्रमा रहकेा जवद्यालय, िार्नेपार्नीका योजर्ना, जर्नजी तथा सरकारी स्वास््य संरचर्ना तथा जर्नस्वास््य 

र पोषणको अवस्थामा मा पर्नासक्र्ने जवपद जोजिमका जार्नकारीबारे स्थार्नीय तह, विा तह र सामदुाजयक 

तहमा छलर्ल बहस गरी योजर्ना तजुामामा उपयोग गर्ने । 

 

प्राथवमकिा के्षर २. केवन्िय, प्रादेविक र स्थावनय िहका लावि विपद् जोविम व्यिस्थापन िनय विपद् 

जोविम िासनको सिविकरण 

१. जिक्षा, स्वास््य तथा पोषण र िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइका क्षेत्रमा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरणका लागी स्थार्नीय 

तहलाई सिि, जजम्मवेार तथा सक्षम बर्नाउर्ने र सङघ तथा प्रदिे तहबाट स्थार्नीय स्तरमा गर्ने जवपद 

व्यस्थापर्नका कायामा स्थार्नीय तहजसत समजन्वत गरी गर्ने । 

२.  जवजभन्र्न तहका जवपद जोजिम न्यरू्नीकरण योजर्ना जर्नमााणका क्रममा जवद्यालय, अस्पताल, स्वास््य चौकी 

तथा िार्नेपार्नी योजर्ना जर्नमााण तथा व्यवस्थापर्नमा संलग्र्न हुर्ने व्यवस्थापर्न सजमजत, उपभोिा सजमजत तथा 

जर्नजी के्षत्रको लगार्नी भएकोमा लगार्नीकताा लगायतका सामदुाजयक संस्था, जतर्नका प्रजतजर्नजध र जर्नसमदुायको 

सहभाजगता सजुर्नजित गर्ने ।  

३. राज्यको तीर्न तहको रुपमा रहकेा सङ्घ, प्रदिे र स्थार्नीय तहबीच संजवधार्नको प्रबन्ध बमोजजम कार्नरू्नी 

व्यवस्था मार्ा त जिक्षा, स्वास््य तथा पोषण र िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइका क्षेत्रका जवपद जोजिम 

न्यरू्नीकरणका लागी समन्वय, सञ्चार, आजथाक श्रोतको प्रबन्धर्न, मार्नव संिाधर्न व्यवस्था, तथा 

अजधकारक्षेत्रका बारेमा स्पष्टता ल्याउर्ने र तोजकएको जर्नकायलाई जवार्दहेी बर्नाउर्ने । 

 

प्राथवमकिा के्षर ३. उत्थानविलिाको लावि वनजी िथा साियजवनक लिानी मार्य ि विपद् िथा जलिायु 

पररिियन जोविम न्यूनीकरण 

१. जवद्यालय, अस्पताल, स्वास््य चौकी तथा िार्नेपार्नीका संरचर्नामा आइपर्नासक्र्ने प्रकोप मध्यर्नजर गरी 

सम्बजन्धत योजर्नाको उत्थार्निील संरचर्ना जर्नमााण गर्ने र यसका लाजग िचाको आन्तररकीकरण गर्ने । 

२. जवद्यालय, अस्पताल, स्वास््य चौकी तथा िार्नेपार्नीका संरचर्नामा प्रकोपबाट हुर्नसक्र्ने क्षजतका साथै 

प्रकोपका कारण जवद्याथी, अस्पतालका जबरामी, सतु्केरी, बालबाजलका, वदृ्धवदृ्धा, अपाङ्गमा पर्नाजार्ने 

असरुक्षाको  मध्यर्नजर गरी आवश्यक बन्दोबस्तीको प्रबन्धर्न गर्ने । 

३. जवपद जोजिमका कारण जवद्यालय, अस्पताल, स्वास््य चौकी तथा िार्नेपार्नीका संरचर्नामा हुर्नसक्र्ने क्षजत 

तथा माजर्नसको जजउधर्न तथा स्वास््य र पोषणमा पर्ने प्रभाव सम्बोधर्न गर्ना गरैजीवर्न तथा जीवर्न जबमाका 

योजर्ना प्रबधार्न गर्ने । 
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प्राथवमकिा के्षर ४. प्रिािकारी प्रविकायय र पुनलायि, पुनः स्थापना िथा पुनः वनमायणमा “अझै राम्रो 

वनमायण” का लावि विपद् पूियियारीको सुदृढीकरण 

१. जवद्यालय, अस्पताल, स्वास््य चौकी तथा िार्नेपार्नीका योजर्ना जर्नमााणका क्रममा जवपद जोजिम अर्नरूुप 

उत्थार्निील संरचर्ना जर्नमााण सुजर्नित गर्ने । 

२. जवपदपजछको परु्नजर्नामााणका क्रममा स्थार्नीय तहको र्नेततृ्त्व, स्थार्नीय सरसामग्रीको प्रयोग र स्थार्नीयहरूलाई र्नै 

ताजलम प्रदार्न गरी पररचालर्न गर्ना प्राथजमकता जदर्ने । 

३. जवपदपजछ जवद्यालय, अस्पताल, स्वास््य चौकी तथा िार्नेपार्नी योजर्नाको क्षजत भएमा ती सेवाहरु तरुुन्त 

परु्नसाञ्चालर्न गर्ने व्यवस्था जमलाउर्ने वा वकैजल्पक प्रबन्धर्न गर्ने । 

 

५.३ जवपद िोजिम न्यूनीकरणका लाजग सामाजिक के्षत्रको रणनीजिक कायययोिना 

समग्र लक्ष 

यस सामाजजक कायासमहू अन्तगात रहकेा जिक्षा, स्वास््य तथा पोषण र िार्नेपार्नी क्षेत्रका लाजग दहेायको समग्र क्षेत्रगत 

लक्ष प्रस्ताजवत गररएको छ ।  

 “जवपदका कारण जवद्यालय तथा उच्च जिक्षा, स्वास््य सेवा र िार्नेपार्नीका भौजतक संरचर्नामा पर्नासक्र्ने 

प्रभाव कम गर्ने, जवद्याथी, अजवभावक तथा सवासाधारणको सजुवधा तथा महामारी लगायतका जर्नस्वास््यमा पर्ना जार्ने 

र्नकारात्मक प्रभाव घटाउर्नका लाजग सङ्घ, प्रदिे तथा स्थार्नीय सरकारको र्नेततृ्त्वमा जवपद जोजिम व्यवस्थापर्न 

सम्बन्धी ज्ञार्नको प्रचार, िासकीय संरचर्ना जर्नमााण, जवत्त व्यवस्था तथा पवूातयारी तथा परु्नजर्नामााणका काया सम्पन्र्न 

गर्ने।“ 

 

प्राथवमकिा के्षर १. विपद् जोविमको बुझाइ 

यस अन्तगात दहेायका कामहरु प्रस्ताजवत गररएका छर्न ्। 

१. स्थार्नीय, प्रादजेिक तथा सङ्घीय तहमा जवद्यालय, िार्नेपार्नीका योजर्ना, जर्नजी तथा सरकारी स्वास््य संरचर्ना 

तथा जर्नस्वास््य तथा र पोषण सम्बन्धमा जवपद जोजिमबारे जर्नयजमत रुपमा त्याङ्क सङ्कलर्न, र्नक्िाङ्कर्न, 

तथा प्रचारप्रसार गर्ने । 

२. स्थार्नीय, प्रादजेिक तथा सङ्घीय तहमा जवद्यालय, िार्नेपार्नीका योजर्ना, जर्नजी तथा सरकारी स्वास््य संरचर्ना 

तथा जर्नस्वास््य र पोषण मा जवपद पर्नासक्र्ने जवषयका त्याङ्क सामाजजक, आजथाक रुपले र के्षत्रगत रूपले 

छुट्याएर प्रचार प्रसार गर्ने । 
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३. त्याङ्क सङ्कलर्नलाई जर्नयजमत तथा अद्यावजधक बर्नाई आवश्यकता अर्नुसार राजष्ट्रय, प्रादजेिक, स्थार्नीय 

तथा िाउाँजविेषको समेत जोजिम र्नक्िा लगायत तयार पारी सम्बजन्धत जर्नणायकताा तथा सवासाधारणमा 

उपलधध गराउर्ने । 

४. राज्यका  सबै तहमा काम गर्ने स्वास््कमी, जिक्षक तथा जिक्षा प्रिासक, िार्नेपार्नी सेवा प्रदायक संस्थाका 

कमाचारी तथा प्राजवजधक तथा प्रिासक र जर्नजी क्षेत्रमा कायारत सेवाप्रदायकमा समते ज्ञार्न तथा क्षमता 

जवकास प्रवधार्न गर्ने । 

५. जिक्षा, स्वास््य, पोषण र िार्नेपार्नी के्षत्रमा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरण गर्नाका लाजग प्राजवजधक क्षमता अजभवजृद्ध 

गर्ने । 

६. जिक्षा, स्वास््य, पोषण र िार्नेपार्नी के्षत्रमा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरण गर्नाका लाजग आवश्यक पर्ने सहुाउदो 

प्रजवजध जवकासका लाजग लगार्नी प्रवधार्न गर्ने । 

७. जिक्षा, स्वास््य, पोषण र िार्नेपार्नी के्षत्रमा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरण गर्नाका लाजग सबै तहका जिक्षामा जवपद 

जोजिमसम्बन्धी जवषयहरु समाजवष्ट गर्ने । 

८. जवद्याथी, अजवभावक, जिक्षक, स्वास््यकमी तथा िार्नेपार्नी सेवा प्रदायक, सामदुाजयक संस्था तथा 

उपभोिाहरूका लाजग जवपदका अवस्थामा िले्र्नपुर्ने भजूमकाबारे जार्नकारीमलूक सामग्री बर्नाई प्रचारप्रसार 

गर्ने, ताजलम प्रदार्न गर्ने, र जवजभन्र्न तहमा अर्नभुवको आदार्नप्रदार्न गर्ने । 

९. आफ्र्नो क्षेत्रमा रहकेा जवद्यालय, िार्नेपार्नीका योजर्ना, जर्नजी तथा सरकारी स्वास््य संरचर्ना तथा जर्नस्वास््य 

र पोषणमा पर्नासक्र्ने जवपद जोजिमका जार्नकारीबारे स्थार्नीय तह, विा तह र सामदुाजयक तहमा छलर्ल बहस 

गरी योजर्ना तजुामामा उपयोग गर्ने । 

 

प्राथवमकिा के्षर २. केवन्िय, प्रादेविक र स्थावनय िहका लावि विपद् जोविम व्यिस्थापन िनय विपद् 

जोविम िासनको सिविकरण 

१. जिक्षा, स्वास््य, पोषण र िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइका के्षत्रमा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरणका लागी ती हरेक 

के्षत्रमा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरणका कायाहरु मलुप्रवाहीकरण गर्ने । 

२. सबै प्रादजेिक तथा स्थार्नीय तहमा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरणका योजर्नाहरु बर्नाई कायाान्वयर्न गर्ने । 

३. जबजल्िङ् कोि लगायत िार्नेपार्नीका योजर्ना जर्नदजेिका तथा जवपद समाजहत पाि्यक्रम लगायतका के्षत्रगत 

कार्नरू्नी औजारहरुको प्रभावकारी कायाान्वयर्नका लाजग संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने । 

४. राज्यका तीर्नै तहमा अन्तरसरकारी तथा अन्तर-जर्नकाय सञ्चार तथा समन्वयको संयन्त्र बर्नाई तथा र्ोकल 

प्वाइन्ट समते तोकेर सरोकारवालाहरुजसत जवपद जोजिम न्यरू्नीकरणमा जर्नरन्तर संवाद गरी र्नीजत कायाान्वयर्न 

गर्ने । 
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५. जर्नजी के्षत्र, व्यवसाजयक संस्था तथा सरोकारवालाहरुको सहभाजगतामा जिक्षाका पाि्यक्रम, स्वास््य, पोषण 

तथा सरसर्ाइ, िार्नेपार्नीको योजर्ना जर्नमााण तथा पार्नीको गणुस्तर लगायतबारे मापदण्िहरू बर्नाई लाग ूगर्ने । 

प्राथवमकिा के्षर ३. उत्थानविलिाको लावि वनजी िथा साियजवनक लिानी मार्य ि विपद् िथा जलिायु 

पररिियन जोविम न्यूनीकरण 

१. संजवधार्नको व्यवस्थाअर्नसुार राज्यका तीर्न वटै तहका लाजग जवपद जोजिम न्यरू्नीकरण रणर्नीजत कायाान्वयर्न 

गर्ना आवश्यक पर्ने श्रोत जबजर्नयोजर्न गर्ने । 

२. जवपद जोजिमका कारण जवद्यालय, अस्पताल, स्वास््य चौकी तथा िार्नेपार्नीका संरचर्नामा हुर्नसक्र्ने क्षजत 

तथा माजर्नसको जजउधर्न तथा स्वास््यमा पर्ने प्रभाव सम्बोधर्न गर्ना गरैजीवर्न तथा जीवर्नजबमाका योजर्ना 

प्रबधार्न गर्ने । 

३. कायाालय तथा कायास्थलमा जवपद जोजिम उत्थार्निीलता हाजसल गर्नेगरी उपयिु संरचर्नागत तथा अन्य 

उपाय अबलम्बर्न गर्ने । 

४. िहरी जवकासका क्रममा पवूााधार जर्नमााण गदाा जवपद जोजिम आाँकलर्न समेत मलुप्रवाजहत गर्ने । 

५. अजहलेको जबजल्िङ् कोि, जल गरुूयोजर्ना प्रकृयाको जवपद जोजिम न्यरू्नीकरणका दृजष्टकोणले सामजयक 

परु्नरावलोकर्न वा अवलम्बर्न गर्ने । 

६. जवद्यालय, अस्पताल, स्वास््य चौकी तथा िार्नेपार्नीका संरचर्नामा आइपर्नासक्र्ने प्रकोप मध्यर्नजर गरी 

सम्बजन्धत योजर्नाको उत्थार्निील संरचर्ना जर्नमााण गर्ने र यसका लाजग िचाको आन्तररकीकरण गर्ने । 

७. हालका जिक्षा, स्वास््य, पोषण र िार्नेपार्नीको सबै तहमा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरण समाजहत गरी र स्थार्नीय 

तहमा काम गर्ने कमाचारीहरुको क्षमता जवकास समते गरी प्रणालीगत सदुृढीकरण गर्ने । 

८. सवासाधारणका जीजवकोपाजार्नका जवजभन्र्न आयाम तथा स्थार्नीय संस्कृजतसमते हरेी समदुायस्तरमा 

सरुक्षाजालो तयार पार्ना सहजीकरण गर्ने । 

९. जवद्यालय, अस्पताल, स्वास््य चौकी तथा िार्नेपार्नीका संरचर्नामा प्रकोपबाट हुर्नसक्र्ने क्षजतका साथै 

प्रकोपका कारण जवद्याथी, अस्पतालका जबरामी, सतु्केरी, बालबाजलका, वदृ्धवदृ्धा, अपाङ्गमा पर्नाजार्ने 

असरुक्षाको  मध्यर्नजर गरी आवश्यक बन्दोबस्तीको प्रबन्ध गर्ने । 

प्राथवमकिा के्षर ४. प्रिािकारी प्रविकायय र पुनलायि, पुनः स्थापना िथा पुनः वनमायणमा “अझै राम्रो 

वनमायण” का लावि विपद् पूियियारीको सुदृढीकरण 

१. जलवाय ुपररवतार्नका प्रभावसमते जवचार गरी जवपद पवूातयारी तथा आपतकालीर्न र्नीजत, योजर्ना र कायाक्रम 

राज्यका तीर्नै तहमा जर्नमााण गर्ने र अद्यावजधक गर्ने । 

२. हाल चाल ूरहकेा जवद्यालय, अस्पताल, स्वास््य चौकी, िार्नपेार्नीका संरचर्नामा परु्नसाबलीकरण लगायतका 

काया गरी र्नयााँ तथा परुार्ना संरचर्नाहरुलाई सरुजक्षत र प्रभावकारी बर्नाउर्ने । 
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३. जवपदका क्रममा उद्धार तथा राहत जवतरण,  सचेतर्ना अजभवजृद्ध गर्ने, र उद्धार तथा राहतका सामग्री भण्िार गरी 

राख्र्न स्थार्नीय स्तरमा सामदुाजयक भवर्नको प्रबन्ध गर्ने ।  

४. अजहले ताजलमप्राप्त जर्निजि र थप र्नयााँ स्वयंसेवीहरूलाई समते जिक्षा, स्वास््य, पोषण र िार्नेपार्नी सम्बन्धी 

जवपद प्रजतकार सम्बन्धमा ताजलम प्रदार्न गर्ने र आवश्यक बन्दोवस्तीको प्रबन्धर्न गर्ने । 

५. जवपद पजछको अवस्थामा आपतकाजलर्न रुपमा जिक्षा, स्वास््य, पोषण तथा िार्नेपार्नीको प्रबन्ध गर्ने काया 

सजुर्नजित गर्ने । 

६. जवपद सामर्ना गर्नाका लाजग जर्नयजमत रुपमा जवद्यालय, अस्पतालमा जिल तथा ताजलमहरु सञ्चालर्न गर्ने । 

७. जवपदपजछको परु्नजर्नामााणको समयमा पाि्यसामग्री, औषजध-उपकरण लगायतका महत्त्वपूणा सामग्रीहरू 

ितराको इलाकाभन्दा बाजहर राख्र्ने प्रबन्ध गर्ने 

८. जवपदबाट पीजित बालबाजलका, मजहला, अपाङ्ग लगायत सवासाधारणमा परेको मार्नजसक तथा 

मर्नोसामाजजक प्रभावका लाजग उजचत मार्नजसक स्वास््य सेवा तथा मर्नोसामाजजक परामिा प्रदार्न गर्ने 

व्यवस्था जमलाउर्ने ।  

५.४ सामाजिक के्षत्रमा जवपद िोजिम न्यूनीकरणका लाजग जवत्त व्यवस्था 

जवत्त व्यवस्थाका लाजग दहेायको प्रस्ताजवत गररएको छ ।  

१. जवपद व्यवस्थापर्नका लाजग जिक्षा, स्वास््य, पोषण र िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइका पवूााधार जर्नमााण पररयोजर्नाम ै

िचाको व्यवस्था गरी जवपद-उत्थार्निील संरचर्ना बर्नाउर्न ुपदाछ । 

२. यी तीर्नवटै सेवा प्रदार्न गर्ने संरचर्ना तथा जवद्याथी तथा उपभोिाको संरक्षणका लाजग स्थार्नीय र सामदुाजयक 

तहमा सरुक्षा जालो प्रवद्धार्न गररर्न ुपदाछ । 

३. अन्तरसरकारी जवत्त हस्तान्तरण अन्तगात सिता अर्नदुार्न पाउर्ने प्रदिे तथा स्थार्नीय तहलाई जवपद 

व्यवस्थापर्नमा पजर्न लगार्नी गर्ना प्रोत्साजहत गर्ना सजकन्छ । 

४. अन्तरसरकारी जवत्त हस्तान्तरणका क्रममा जिक्षा, स्वास््य, पोषण र िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइ मध्ये एक वा 

अको के्षत्रमा पछाजि परेका सामाजजक समहू वा भौगोजलक के्षत्रमा केजन्ित गरी जवपद जोजिम न्यजूर्नकरणका 

लाजग जविेष अर्नदुार्न समतेको व्यवस्था गर्ना सजकन्छ । यसका लाजग गहृ मन्त्रालयबाट प्राकृजतक श्रोत तथा 

जवत्त आयोगसमक्ष जविेष पहल आवश्यक छ । 

५. संरचर्ना र व्यजिको जीउ-धर्न र्नाि वा क्षजतका लाजग जबमा र्नीजत प्रोत्साजहत गररर्न ुपदाछ । 

 

 

५.५ अनुगमन, मूल्याङ्कन, पुनरावलोकन िथा पररमाियन 

यस सामाजजक कायासमहू अन्तगात समाजवष्ट रहकेा जिक्षा, स्वास््य तथा पोषण, र िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइ के्षत्रका 

र्नीजत, योजर्ना तथा कायाक्रममा गररर्ने अर्नगुमर्न, मलू्याङ्कर्न, परु्नरावलोकर्नका क्रममा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरणका 

पक्षहरु समाविे गर्ने ।  
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६. तनष्कर्श 
जर्नश्कषामा, यस रणर्नीजत मार्ा त् जिक्षा, स्वास््य, पोषण तथा िार्नेपार्नी क्षेत्रमा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरणको 

मलुप्रवाहीकरण गर्न ेउपयिु अवसर जसजार्ना भएको छ । र्नेपाल अजहले परु्नसंरचर्नाको चरणमा रहकेो, तीर्न तहका 

सरकारबीचका कजतपय कुराहरु अझ ैपणूारुपले स्पष्ट र्नभएको तथा िाउाँअर्नसुार आवश्यकताहरु र्रक पजर्न रहर्ने हुर्नाले 

र्नयााँ संजवधार्नको व्यवस्था अर्नसुार प्रादजेिक तह तथा स्थार्नीय तहमा यस रणर्नीजत कायाान्वयर्नमा जवजवधता आउर्न 

पजर्न सक्दछ । तर यसले जवपद व्यवस्थापर्नमा जजम्मवेारी तथा अजधकार र श्रोत व्यवस्था पजर्न उल्लेि गरेकोले 

जजम्मवेार जर्नकायलाई जवार्दहेी बर्नाउर्न समते सहयोगी हुर्ने दजेिन्छ ।  
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अनुसचूीहरु 

 

अनुसूिी 1: पररणाम िावलका 

कृयाकलाप कवहलेसभम वजभमेिार वनकाय 

प्राथवमकिा के्षर १. विपद् जोविमको बुझाइ   

१. स्थार्नीय, प्रादजेिक तथा सङ्घीय तहमा जवद्यालय, िार्नेपार्नीका योजर्ना, जर्नजी तथा सरकारी 

स्वास््य संरचर्ना तथा जर्नस्वास््यमा जवपद पर्नासक्र्ने जवषयमा जर्नयजमत त्याङ्क सङ्कलर्न, 

र्नक्िाङ्कर्न, तथा प्रचारप्रसार गर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

२. स्थार्नीय, प्रादजेिक तथा सङ्घीय तहमा जवद्यालय, िार्नेपार्नीका योजर्ना, जर्नजी तथा सरकारी 

स्वास््य संरचर्ना तथा जर्नस्वास््य र पोषण मा जवपद पर्नासक्र्ने जवषयका त्याङ्क सामाजजक, 

आजथाक रुपले र के्षत्रगत रूपले छुट्याएर प्रचार प्रसार गर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

३. त्याङ्क सङ्कलर्नलाई जर्नयजमत तथा अद्यावजधक बर्नाई आवश्यकता अर्नुसार राजष्ट्रय, 

प्रादजेिक, स्थार्नीय तथा िाउाँजविषेको समते जोजिम र्नक्िा लगायत तयार पारी सम्बजन्धत 

जर्नणायकताा तथा सवासाधारणमा उपलधध गराउर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

जवश्वजवद्यालय 

४. राज्यका  सबै तहमा काम गर्ने स्वास््कमी, जिक्षक तथा जिक्षा प्रिासक, िार्नेपार्नी सेवा प्रदायक 

संस्थाका कमाचारी तथा प्राजवजधक तथा प्रिासक र जर्नजी के्षत्रमा कायारत सेवाप्रदायकमा समते 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 
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कृयाकलाप कवहलेसभम वजभमेिार वनकाय 

ज्ञार्न तथा क्षमता जवकास प्रवधार्न गर्ने । सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

जवश्वजवद्यालय, र्नेपाल 

प्रिासजर्नक प्रजिक्षण प्रजतष्ठार्न, 

जर्नजी सेवा प्रदायक 

५. जिक्षा, स्वास््य, पोषण र िार्नेपार्नी के्षत्रमा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरण गर्नाका लाजग प्राजवजधक 

क्षमता अजभवजृद्ध गर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जवश्वजवद्यालय, र्नेपाल 

प्रिासजर्नक प्रजिक्षण प्रजतष्ठार्न, 

जर्नजी सेवा प्रदायक 

६. जिक्षा, स्वास््य, पोषण र िार्नेपार्नी के्षत्रमा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरण गर्नाका लाजग आवश्यक पर्ने 

सहुाउदो प्रजवजध जवकासका लाजग लगार्नी प्रवधार्न गर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, जवश्वजवद्यालय 

अर्नदुार्न आयोग, प्रदिे सरकार 

७. जिक्षा, स्वास््य, पोषण र िार्नेपार्नी के्षत्रमा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरण गर्नाका लाजग सबै तहका 

जिक्षामा जवपद जोजिमसम्बन्धी जवषयहरु समाजवष्ट वा पररमाजार्न गर्ने । 

सर्न ्२०२०, २०३० जिक्षा मन्त्रालय, जवश्वजवद्यालय, 

पाि्यसामग्री जवकास केन्ि, 

ताजलम केन्ि 

८. जवद्याथी, अजवभावक, जिक्षक, स्वास््यकमी तथा िार्नेपार्नी सेवा प्रदायक, सामदुाजयक संस्था 

तथा उपभोिाहरूका लाजग जवपदका अवस्थामा िले्र्नपुर्ने भजूमकाबारे जार्नकारीमलूक सामग्री 

बर्नाई प्रचारप्रसार गर्ने, ताजलम प्रदार्न गर्ने, र जवजभन्र्न तहमा अर्नभुवको आदार्नप्रदार्न गर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

९. आफ्र्नो के्षत्रमा रहकेा जवद्यालय, िार्नेपार्नीका योजर्ना, जर्नजी तथा सरकारी स्वास््य संरचर्ना तथा 

जर्नस्वास््य र पोषण मा पर्नासक्र्ने जवपद जोजिमका जार्नकारीबारे स्थार्नीय तह, विा तह र 

सामदुाजयक तहमा छलर्ल बहस गरी योजर्ना तजुामामा उपयोग गर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 
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प्राथवमकिा के्षर २. प्रत्येक विषयिि के्षर िथा केवन्िय, प्रादेविक र स्थावनय िहका लावि विपद् 

जोविम व्यिस्थापन िनय विपद् जोविम िासनको सिविकरण 

  

१. जिक्षा, स्वास््य, पोषण र िार्नेपार्नी तथा सरसर्ाइका के्षत्रमा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरणका लागी 

ती हरेक के्षत्रमा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरणका कायाहरु मलुप्रवाहीकरण गर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

२. सबै प्रादजेिक तथा स्थार्नीय तहमा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरणका योजर्नाहरु बर्नाई कायाान्वयर्न गर्ने 

। 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

३. जबजल्िङ् कोि लगायत िार्नेपार्नीका योजर्ना जर्नदजेिका तथा जवपद समाजहत पाि्यक्रम 

लगायतका के्षत्रगत कार्नरू्नी औजारहरुको प्रभावकारी कायाान्वयर्नका लाजग संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने 

। 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

४. राज्यका तीर्नै तहमा अन्तरसरकारी तथा अन्तर-जर्नकाय सञ्चार तथा समन्वयको संयन्त्र बर्नाई 

तथा र्ोकल प्वाइन्ट समते तोकेर सरोकारवालाहरुजसत जवपद जोजिम न्यरू्नीकरणमा जर्नरन्तर 

संवाद गरी र्नीजत कायाान्वयर्न गर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

५. जर्नजी के्षत्र, व्यवसाजयक संस्था तथा सरोकारवालाहरुको सहभाजगतामा जिक्षाका पाि्यक्रम, 

स्वास््य, पोषण तथा सरसर्ाइ, िार्नेपार्नीको योजर्ना जर्नमााण तथा पार्नीको गणुस्तर लगायतबारे 

मापदण्िहरू बर्नाई लाग ूगर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 
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प्राथवमकिा के्षर ३. उत्थानविलिाको लावि विस्िृि र जानकारीमूलक वनजी िथा साियजवनक 

लिानी मार्य ि विपद् िथा जलिायु पररिियन जोविम न्यूनीकरण 

  

१. संजवधार्नको व्यवस्थाअर्नसुार राज्यका तीर्न वटै तहका लाजग जवपद जोजिम न्यरू्नीकरण रणर्नीजत 

कायाान्वयर्न गर्ना आवश्यक पर्ने श्रोत जबजर्नयोजर्न गर्ने । 

सर्न ्२०२० जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

२. जवपद जोजिमका कारण जवद्यालय, अस्पताल, स्वास््य चौकी तथा िार्नेपार्नीका संरचर्नामा 

हुर्नसक्र्ने क्षजत तथा माजर्नसको जजउधर्न तथा स्वास््य र पोषण मा पर्ने प्रभाव सम्बोधर्न गर्ना 

गरैजीवर्न तथा जीवर्नजबमाका योजर्ना प्रबधार्न गर्ने । 

सर्न ्२०२० जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

३. कायाालय तथा कायास्थलमा जवपद जोजिम उत्थार्निीलता हाजसल गर्नेगरी उपयिु संरचर्नागत 

तथा अन्य उपाय अबलम्बर्न गर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

४. िहरी जवकासका क्रममा पवूााधार जर्नमााण गदाा जवपद जोजिम आाँकलर्न समेत मलुप्रवाजहत गर्ने । सर्न ्२०२० जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

५. अजहलेको जबजल्िङ् कोि, जल गरुूयोजर्ना प्रकृयाको जवपद जोजिम न्यरू्नीकरणका दृजष्टकोणले 

सामजयक परु्नरावलोकर्न वा अवलम्बर्न गर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 
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सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

६. जवद्यालय, अस्पताल, स्वास््य चौकी तथा िार्नेपार्नीका संरचर्नामा आइपर्नासक्र्ने प्रकोप मध्यर्नजर 

गरी सम्बजन्धत योजर्नाको उत्थार्निील संरचर्ना जर्नमााण गर्ने र यसका लाजग िचाको 

आन्तररकीकरण गर्ने । 

सर्न ्२०२० जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

७. हालका जिक्षा, स्वास््य, पोषण र िार्नेपार्नीको सबै तहमा जवपद जोजिम न्यरू्नीकरण समाजहत गरी 

र स्थार्नीय तहमा काम गर्ने कमाचारीहरुको क्षमता जवकास समेत गरी प्रणालीगत सदुृढीकरण गर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

८. सवासाधारणका जीजवकोपाजार्नका जवजभन्र्न आयाम तथा स्थार्नीय संस्कृजतसमते हरेी 

समदुायस्तरमा सरुक्षाजालो तयार पार्ना सहजीकरण गर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

९. जवद्यालय, अस्पताल, स्वास््य चौकी तथा िार्नेपार्नीका संरचर्नामा प्रकोपबाट हुर्नसक्र्ने क्षजतका 

साथै प्रकोपका कारण जवद्याथी, अस्पतालका जबरामी, सतु्केरी, बालबाजलका, वदृ्धवदृ्धा, 

अपाङ्गमा पर्नाजार्ने असरुक्षाको  मध्यर्नजर गरी आवश्यक बन्दोबस्तीको प्रबन्ध गर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

प्राथवमकिा के्षर ४. प्रिािकारी प्रविकायय र पुनलायि, पुनः स्थापना िथा पुनः वनमायणमा “अझै 

राम्रो वनमायण” का लावि विपद् पूियियारीको सुदृढीकरण 
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१. जलवाय ुपररवतार्नका प्रभावसमते जवचार गरी जवपद पवूातयारी तथा आपतकालीर्न र्नीजत, योजर्ना र 

कायाक्रम राज्यका तीर्नै तहमा जर्नमााण गर्ने र अद्यावजधक गर्ने । 

सर्न ्२०२० जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

२. हाल चाल ूरहकेा जवद्यालय, अस्पताल, स्वास््य चौकी, िार्नपेार्नीका संरचर्नामा परु्नसाबलीकरण 

लगायतका काया गरी र्नयााँ तथा परुार्ना संरचर्नाहरुलाई सरुजक्षत र प्रभावकारी बर्नाउर्ने । 

सर्न ्२०२० जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

३. जवपदका क्रममा उद्धार तथा राहत जवतरण,  सचेतर्ना अजभवजृद्ध गर्ने, र उद्धार तथा राहतका सामग्री 

भण्िार गरी राख्र्न स्थार्नीय स्तरमा सामदुाजयक भवर्नको प्रबन्ध गर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नपेार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

४. अजहले ताजलमप्राप्त जर्निजि र थप र्नयााँ स्वयंसेवीहरूलाई समते जिक्षा, स्वास््य, पोषण र 

िार्नेपार्नी सम्बन्धी जवपद प्रजतकार सम्बन्धमा ताजलम प्रदार्न गर्ने र आवश्यक बन्दोवस्तीको 

प्रबन्धर्न गर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

५. जवपद पजछको अवस्थामा आपतकाजलर्न रुपमा जिक्षा, स्वास््य, पोषण तथा िार्नेपार्नीको प्रबन्ध 

गर्ने काया सजुर्नजित गर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 
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६. जवपद सामर्ना गर्नाका लाजग जर्नयजमत रुपमा जवद्यालय, अस्पतालमा जिल तथा ताजलमहरु 

सञ्चालर्न गर्ने । 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

७. जवपदपजछको परु्नजर्नामााणको समयमा पाि्यसामग्री, औषजध-उपकरण लगायतका महत्त्वपूणा 

सामग्रीहरू ितराको इलाकाभन्दा बाजहर राख्र्ने प्रबन्ध गर्ने 

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 

८. जवपदबाट पीजित बालबाजलका, मजहला, अपाङ्ग लगायत सवासाधारणमा परेको मार्नजसक तथा 

मर्नोसामाजजक प्रभावका लाजग उजचत मार्नजसक स्वास््य सेवा तथा मर्नोसामाजजक परामिा प्रदार्न 

गर्ने व्यवस्था जमलाउर्ने ।  

तीर्न चरण (२०२०, 

२०२५, २०३०) 

जिक्षा मन्त्रालय, स्वास््य 

मन्त्रालय, िार्नेपार्नी तथा 

सरसर्ाइ मन्त्रालय 

प्रदिे सरकार, स्थार्नीय सरकार 
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(क) पवहलो परामियमा सहिािीहरुको नामािली 
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(ि) दोश्रो परामियका सहिािीहरुको नामािली 

 



24 
 

 

 



25 
 

 

 

 


