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उदयपरुगढी गाउँपातलका सामाजिक समावेशीकरण नीतत, २०७९ 

१. पषृ्ठभतूम  

नेपालको संवविानले समानपुाततक समावेशी र सहभातगतामूलक तसद्धान्तका आिारमा समतामूलक 
समािको तनमायण गने संकल्प गरेको छ। संवविानले ददशा तनदेश गरेबमोजिम समतामूलक 
समािको तनमायण गनय यस गाउँपातलका र यस अन्तगयतका सबै क्षेत्रगत ववषयहरूमा समेत 
सामाजिक समावेशीकरणको ववषयलाई आन्तररकीकरण, मूलप्रवाहीकरण र संस्थागत गनय 
आवश्यक भएको छ । यसबाट सबै वगय, िात िातत, तलङ्ग र क्षेत्रलाई समावेशीकरणको 
मान्यताअनरुुप सहभागी गराई सामाजिक समावेशीकरणका सवालहरूलाई नीततगत तथा 
कानूनीरूपमा थप व्यवजस्थत गनय मद्दत पगु्न े अपेक्षा गररएको  
छ ।मलुकुले संङ\र्ीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्वन गरेको सन्दभयमा 
सम्बद्ध ववषय क्षेत्र  र अन्तगयत सञ् चालन हनुे सबै योिना तथा काययक्रमहरूलाई समावेशीमैत्री 
बनाउन यो सामाजिक समावेशीकरण नीतत िरुरी भएको छ।  

यस सन्दभयमा ववभेदरवहत, समदृ्ध र न्यायपूणय समािको स्थापनाका लातग सबै वगय, िात िातत, 
तलङ्ग तथा वपछतिएको क्षते्रको समान सहभातगता, अग्रसरता र तनणयय प्रवक्रयामा सहभातगताको 
भतूमकालाई सतुनजित गनय आवश्यक देजखन्छ।सामाजिक समावेशीकरण मार्य त सबैले आत्म 
सम्मान बोि हनुे वातावरण तनमायण गनय सबै क्षेत्र तथा संरचनाहरूमा मूलप्रवाहीकरणको 
माध्यमबाट समावेशी शासन पद्धततलाई संस्थागत गनय यसका समग्र क्षेत्रलाई सम्बोिन गने 
नीततको आवश्यकता महसूस भएकाले प्रस्ततु सामाजिक समावेशीकरण नीतत,  २०७९‘ तिुयमा 
गरी लागू गररएको छ। 

२. ववगतका व्यवस्था र प्रयासहरू 

नेपालमा ववगतदेजख नै मवहला, दतलत, आददवासी िनिातत, मिेशी, मजुस्लम, वपछतिएका समदुाय, 
बालबातलका, ज्येष् ठ नागररक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरू, सामाजिक, आतथयक वा 
शैजक्षकरूपमा पछाति परेका व्यजक्त तथा समदुाय लगायतलाई ववकासको समग्र प्रवक्रया तथा 
प्रततर्लको वहस्सेदारीमा मूलप्रवाहीकरण गने प्रयास गररएको छ।यसका तनतमत्त स्रोत, सािन र 
सावयितनक सेवामा पहुँच बढाउन, राज्यको हरेक संरचना एवम ् तनणयय प्रवक्रया तथा सो को 
कायायन्वयनमा न्यायोजचत प्रतततनतित्व सतुनजित गनय र लजक्षत वगयको उत्थान, ववकास र 
सशक्तीकरण लगायत सामाजिक सरुक्षाका लातग ववतभन् न काययक्रमहरू संस्थागतरूपमा सञ् चालन 
भएका छन।् यी काययक्रमहरूबाट लजक्षत वगयको सशक्तीकरणमा उल्लेख्य योगदान पगेुको छ। 
दशौं योिना (२०५९–२०६४) मा लैंवङ्गक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अविारणालाई 
अन्तर-सम्बजन्ित ववषय (Cross-cutting issues) का रूपमा स्थान ददईएको तथयो। नेपालको 
अन्तररम संवविान, २०६३ ले राज्यको अग्रगामी पनुःसंरचना गरी देशमा ववद्यमान वगीय, िातीय, 
क्षेत्रीय तथा लैवङ्गक ववभेदहरूलाई समािान गनय संकल्प गरे अनरुूप नेपालमा सामाजिक 
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समावेशीकरणको ववषयलाई प्रमखु बहसको रूपमा अङ्गीकार गररएको तथयो । आतथयक वषय 
२०६४/०६५ देजख नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयबाट लैवङ्गक उत्तरदायी बिेट प्रणालीको 
अभ्यास हुँदै आएको छ । यस अनरुुप समावेशीकरण नीतत तिुयमा गने कायय र सामाजिक 
समावेशीकरण सम्बन्िी संरचनाहरू स्थापना गने काययको थालनी पतन हुँदै आएको सन्दभयमा 
लैवङ्गक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्िी नीतत, २०६६ कायायन्वयनमा रहेको छ 
। सामाजिक समावेशीकरणका ववषयहरुलाई सम्बोिन गनय स्थानीय सरकार (संचालन) ऐन, 
२०७४ लगायतका कानूनहरु र राविय लैंवङ्गक समानता नीतत, २०७७, प्रदेश तथा स्थानीय 
तहका लातग लैंवङ्गक उत्तरदायी बिेट नमूना तनदेजशका,२०७७ पतन तिुयमा भई कायायन्वयनमा 
आइसकेका छन ्। 

नेपालको संवविानको प्रस्तावनामा वगीय, िातीय, क्षते्रीय, भावषक, िातमयक, लैवङ्गक ववभेद र सबै 
प्रकारका िातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आतथयक समानता, समवृद्ध र सामाजिक न्याय सतुनजित 
गनय समानपुाततक समावेशी र सहभातगतामूलक तसद्धान्तका सम्बन्िमा स्पष्टरूपमा उल्लेख भएको 
छ । साथै समतामूलक समािको तनमायण गनय तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मूतयरूप ददन 
ववतभन् न मौतलक हकको प्रत्याभतूत गनुयका साथै मौतलक हक सम्वन्िी काननुहरू सङ्घीय संसदबाट 
अनमुोदन भैसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहका ववतभन् न पदहरूमा समेत िातीय, लैवङ्गक 
लगायतको प्रतततनतित्वको व्यवस्था गररएको छ । आफ्नो िमय, संस्कृतत, भाषाको संरक्षण र 
संवद्धयनका लातग सचेतना तथा वक्रयाजशलतामा अतभववृद्ध भएको तथा राज्यका ववतभन् न अङ्ग तथा 
ववषय क्षेत्रमा यस्ता पछाति परेका समदुाय तथा क्षेत्रको प्रतततनतित्व बढ्दै गएकाले 
समावेशीकरणको प्रवक्रया थप प्रभावकारी बन्दै गएको छ । 

ववगत देजखनै समावेशीकरण सम्बन्िी नीतत तथा काययक्रमको प्रभावकारीरूपमा तिुयमा एवम ्
कायायन्वयन गनय स्थानीय तनकाय लैवङ्गक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशी बिेट तिुयमा एवम ्
परीक्षण तनदेजशका, २०६८ र स्थानीय तनकाय स्रोत पररचालन तथा व्यवस्थापन काययववति, 
२०६९ अनसुार तत्कालीन स्थानीय तनकायको तन:शतय पुिँीगत बिेटको कम्तीमा १० प्रततशत 
रकम आतथयक तथा सामाजिकरूपमा पछाति परेका ववपन्न मवहला, १० प्रततशत बालबातलका र 
१५ प्रततशत उपेजक्षत वगय तथा समदुायका लातग छुट्याउन ुपने व्यवस्था गररएको पाइन्छ । 
साथै तत्कालीन स्थानीय तनकायहरूमा मवहला, दतलत, आददवासी िनिातत, वपछतिएका समदुाय, 
बादी, अपाङ्गता समन्वय सम्वन्िी संरचनाहरू गठन गरी ती समदुायलाई संस्थागतरूपमा शासकीय 
संरचनामा आबद्ध गने प्रयास गररएको र सामाजिक पररचालनमार्य त ्आतथयक तथा सामाजिकरूपमा 
वपछतिएका समदुायको आतथयक-सामाजिक उत्थानका लातग ववतभन् न काययक्रमहरू सञ्चालन गने 
िस्ता महत्वपूणय प्रयासहरू भएको पाईन्छ। 

पन्रौ योिनामा सामाजिक ववषय क्षेत्रअन्तगयत मवहला, ववतभन् न लजक्षत समदुाय, ज्येष् ठ नागररक, 
अपाङ्गता भएका व्यजक्त, बालबातलका, वकशोर वकशोरीहरू लगायतलाई ववकासको मूलप्रवाहमा 
ल्याई समावेशी र समतामूलक रािको तनमायण गने ववषय उल्लेख गररएको छ। साथै, उक्त 
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योिनाको अन्तरसम्बजन्ित ववषय अन्तगयतको ‘समावेशीकरण’ ववषय उपक्षेत्रमा समानपुाततक 
समावेशी ववकास र पहुँचको सतुनजितता गनय समावेशीकरण लजक्षत सोंच, लक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीतत 
तथा कायय नीततसमेत तनजित गरी कायायन्वयनमा लैिान िोि ददइएको  
छ ।योिनामा समावेशीकरणको ववषय क्षेत्रगत लक्ष्यमा मानव ववकास सूचकाङ्कको आिारमा 
पछाति परेका समदुायहरूको सशक्तीकरण र समानपुाततक ववकास गने लक्ष्य तलइएको छ। 

३. वतयमान जस्थतत 

आतथयक, सामाजिक, रािनैततक र प्रशासतनक दृवष्टले पछाति परेका ववतभन् न लजक्षत वगयहरू 
(मवहला, दतलत, आददवासी िनिातत, मिेशी, थारू, मजुस्लम समदुाय, वपछिावगय, सीमान्तकृत, 
अल्पसङ्खख्यक, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, लैवङ्गक तथा यौतनक अल्पसङ्खख्यक, वकसान, श्रतमक, 
उत्पीतित वा वपछतिएको क्षेत्रका नागररक तथा आतथयकरूपले ववपन्न खस आयय) लाई नेपालको 
संवविानले समानपुाततक समावेशी तसद्धान्तको आिारमा राज्यको तनकायमा सहभागी हनु पाउने 
हकलाई मौतलक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संवविानमा नै अन्य आयोगहरूको 
व्यवस्था गरी समावेशीकरणलाई थप व्यवजस्थत, सतुनजित तथा प्रभावकारी बनाउने काययको मागय 
प्रशस्त गररएको छ। 

नेपालमा वव.सं. २०६८ को राविय िनगणना बमोजिम कुल िनसङ्खख्याको ५१.५ प्रततशत 
मवहला रहेकामा मवहलाको साक्षरता ५७.७ प्रततशत र परुुषको साक्षरता ७५.६ प्रततशत रहेको 
छ ।यस्तै, सम्पजत्तमा स्वातमत्व पगेुका मवहला २६ प्रततशत मात्र रहेको देजखन्छ । मवहला 
परुुषको श्रमशजक्त सहभातगता दर क्रमश: २६.३ र ५३.८ प्रततशत रहेको छ । नेपालको कुल 
िनसङ्खख्याको कररब १.९४ प्रततशत िनसङ्खख्यामा कुनै एक वा बढी प्रकारको अपाङ्गता देजखएको 
छ।  

पन्रौं योिना अनसुार मलुकुमा तनरपेक्ष गररबीको रेखामतुन रहेको िनसङ्खख्या १८.७ र बह ु
आयातमक गररबी २८.६ प्रततशत रहेको छ । प्रदेशगत गररबी हेदाय प्रदेश नं १ र सदूुरपजिम 
प्रदेशको गररबीको रेखामतुन रहेको िनसङ्खख्या प्रततशतबीच झण्िै तेब्बरको अन्तर रहेको 
देजखन्छ।मलुकुको मानव ववकास सूचकाङ्क ०.५७९ रहेको छ।यसमा पतन ववतभन् न भौगोतलक 
क्षेत्र, तलङ्ग र सामाजिक समूहहरूबीचको आतथयक असमानता र गररबीको सर्नता बढी  
देजखन्छ । 

िनसाजङ्खख्यक ववववितालाई अध्ययन गदाय मलुकुको पतछल्लो राविय िनगणना, २०६८ बमोजिम 
कुल िनसङ्खख्याको १ प्रततशत भन्दा कम िनसङ्खख्या हनुे ववतभन् न िातिाततहरूको संख्या १११ 
भन्दा बढी रहेको छ । भाषागत वववविता हेदाय नेपालमा कररब १२३ भन्दा बढी मातभृाषाहरू 
रहेको देजखन्छ । नेपालमा वहन्द ुिमय माने्न िनसङ्खख्या अतिक भए तापतन यस बाहेक अन्य ९ 
भन्दा बढी िमायवलम्बीहरू रहेको देजखन्छ। यी आकँिाहरूले नेपाली समािमा आतथयक तथा 
सामाजिक, िातीय, क्षेत्रीय, लैवङ्गक र वगीय वववविता रहेको दशायउँदछन ्।यी वववविता तभत्र 
पतन भौगोतलक, लैवङ्गक, िातीय र आयवगयबीच गररबीको असमानता र गहनताको अन्तर अझै 
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उल्लेख्यरूपमा ववद्यमान रहेको ववतभन् न तथ्याङ्कबाट देजखन्छ।यसथय समावेशी ववकासको 
मान्यतालाई आत्मसात ् गरी यी असमानताहरूलाई सम्बोिन गनय सबै क्षेत्र र अन्तगयत 
तनकायहरुलाई अझै बढी प्रभावकारीरूपमा पररचालन गनय आवश्यक देजखएको छ । 

(मातथ उजल्लजखत राविय तथ्याङ्क पतछ सम्बजन्ित स्थानीय तहहरुले तसलतसलाबध्दरुपमा 
उपलब्ि भएसम्म आ-आफ्नो आतिकाररक स्थानीय तथ्याङ्क उल्लेख गनय हनु ) 

 

४. समस्या तथा चनुौतीहरू 

समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गनय, सामाजिक न्याय कायम गनय र सबै नागररकको 
समतामूलक पहुँच स्थावपत गनय सामाजिक समावेशीकरण आवश्यक छ। यस सन्दभयमा सामाजिक 
समावेशीकरणका मखु्य समस्याहरुमा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्िी एकीकृत नीतत तिुयमा 
नहनु,ु स्रोत, सािन, अवसर र लाभको ववतरणमा लजक्षत वगय एवम ् क्षेत्रको न्यायोजचत पहुँच 
सतुनजित नहनु,ु सामाजिक समावेशीकरणका लातग आवश्यक खण्िीकृत तथ्याङ्कको अभाव रहन,ु 
पछाति परेका वगय र समदुायलाई आतथयक तथा सामाजिकरूपमा सशक्तीकरण गनय नसक्न,ु 
शासकीय प्रणालीमा सबै तलङ्ग, वगय र क्षेत्रका नागररकहरूको अथयपूणय सहभातगता सतुनजित हनु 
नसक्न,ु अनगुमन तथा मूल्याङ्कन र प्रततवेदन प्रणालीमा समावेशीकरण सम्बन्िी सूचकहरूलाई 
समावेश गनय नसवकन,ु ववतभन् न लजक्षत वगय, क्षेत्र र समदुायबीच आतथयक तथा सामाजिक ववकासमा 
उच्च अन्तर रहन,ु ववतभन् न तलङ्ग, वगय, क्षेत्र, समदुाय र िातिाततबीच हनुे व्यवहारगत ववभेद 
हट्न नसक्न ुलगायत रहेका छन।् 

त्यस्तै मखु्य चनुौततहरुमा सामाजिक समावेशीकरणको अविारणामा सरोकारवालाहरूबीच साझा 
दृवष्टकोण कायम गनुय, नीतत तनमायण र कायायन्वयनमा संलग्न तनकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय 
गनुय, स्रोत सािन, अवसर र लाभमा पछाति परेका सबै वगय, क्षेत्र र िातिाततको समन्यावयक 
पहुँच सतुनजित गनुय, पछाति परेका वगय, क्षेत्र, उमेर, तलङ्ग र िातिाततमा व्याप्त गररबी  
र्टाउन,ु ववतभन् न समदुाय तथा वगयबीच रहेको आतथयक, सामाजिक तथा शैजक्षक  ववभेदको अन्तर 
कम गनुय, संस्थागत संरचनामा लजक्षत समदुायको प्रतततनतित्व सतुनजित गनुय रहेका  
छन ्। 

(मातथ उजल्लजखत समस्या तथा चनुौततहरुमा आ-आफ्नो स्थानीय तहको समस्या तथा चनुौतत 
उल्लेख गनय हनु ) 

५. नीततको आवश्यकता 

सामाजिक समावेशीकरणमा देजखएका चनुौतीहरूको सामना एवम ् समस्याको समािान गनय 
देहायका कारणले सामाजिक समावेशीकरण नीतत आवश्यक रहेको छ: 

१. संवविानले पररकल्पना गरेको समानपुाततक समावेशी शासन व्यवस्थाको प्रबद्धयन गनय,  
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२. समावेशीकरण सम्वन्िी नीततगत एकरूपता र सामञ्जस्यता कायम गनय,  

३. नीतत, योिना तथा काययक्रमहरूलाई मागयदशयन गनय, 

४. नीतत, काननु, संरचना, काययक्रम, योिना र आयोिनाको सबै चरणमा समावेशीकरणलाई 
मूलप्रवाहीकरण र आन्तररकीकरण गनय, 

५. समावेशीकरण सम्बन्िी कानूनी व्यवस्थाको कायायन्वयनमा सहयोग परु् याउन, 

६. राविय तथा अन्तरायवियस्तरमा गररएका समावेशीकरण सम्वन्िी प्रततबद्धता अनरुूपको दावयत्व 
परुा गनय,  

७. लोकतन्त्रका लाभहरूलाई सबै नागररकहरूबीच न्यायोजचत ववतरण व्यवस्था मार्य त 
सामाजिक न्याय स्थापना गनय। 

६. दीर्यकालीन सोंच, लक्ष्य तथा उद्दशे्य 

सामाजिक समावेशीकरण नीततका दीर्यकालीन सोंच, लक्ष्य र उदे्दश्यहरू तनम्नानसुार रहने 
छन:् 

६.१ दीर्यकालीन सोंच 

सामाजिक समावेशी प्रणालीका माध्यमबाट समतामूलक र समदृ्ध समािको तनमायण।  

६.२ दीर्यकालीन लक्ष्य 

सामाजिक समावेशीकरणलाई सबै अवयवहरूमा मूलप्रवाहीकरण तथा आन्तररकीकरण गदै 
यसको संस्थागत सदुृढीकरण गने। 

६.३ उद्दशे्य 

आतथयक र सामाजिकरुपले पछाति परेका समदुाय र व्यजक्तहरूको सशक्तीकरण र 
समतामूलक ववकासको माध्यमबाट सबै ववषय क्षेत्र तथा संरचनामा पहुँच सतुनजित  
गने। 

८ रणनीततहरु 

७.१ सामाजिक समावेशीकरणको अविारणालाई सबै ववषय क्षेत्रमा संस्थागत गने। 

७.२ नीतत तनमायण तथा तनणयय प्रवक्रयामा पहुँच नभएका तसमान्तीकृत नागररकहरूको अथयपूणय 
सहभातगता अतभववृद्ध गने। 

७.३ पछाति परेका वगय, क्षेत्र, तलङ्ग र समदुायलाई ववकास प्रवक्रया र लाभ प्रातप्तमा न्यायोजचत 
अवसर सतुनजित गने। 

७.४ उपलब्ि स्रोतसािन तथा अवसरको प्रातप्त र उपयोग गनय लजक्षत समदुायको सशक्तीकरण 
गने। 
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७.५ सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्िी नीतत तथा काययक्रम कायायन्वयनमा सम्बद्ध 
सरोकारवालाहरूको क्षमता अतभववृद्ध गने। 

८. नीतत तथा काययनीततहरु 

रणनीतत १: सामाजिक समावेशीकरणको अविारणालाई सबै ववषय क्षते्रमा संस्थागत गने। 

  ८.१.१ स्थानीय आवश्यकता अनकूुल हनुे गरी सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्िी  नीतत,  काननु 
तथा काययववति तिुयमा गरी कायायन्वयन गररनेछ। 

 ८.१.२ सामाजिक समावेशीकरणको अविारणा अनरुूप मातहतका क्षेत्रगत ववषय तथा तनकायको 
काननु, नीतत, योिना, रणनीतत, काययववति, मापदण्ि तिुयमा तथा पररमाियन गररनेछ। 

८.१.३ मौिूदा काननुहरूलाई समय सापेक्षरूपमा समावेशीमैत्री बनाउन आवश्यकता अनरुूप 
पनुरावलोकन गरी पररमाियन गररनेछ। 

८.१.४ समावेशी सम्बन्िी काननु तथा काययववति तिुयमा तथा पररमाियन गदाय लजक्षत समदुाय 
तथा सम्बद्ध सरोकारबालाहरूसँग परामशय तथा समन्वय गररनेछ। 

८.१.५ नपेाल पक्ष भएका यससम्बन्िी अतभसजन्िहरू अनरुूपका दावयत्वहरूलाई कायायन्वयन गनय 
काननु तथा काययववति पररमाियन तथा तिुयमा गररनेछ। 

८.१.६ आतथयक, सामाजिक तथा भौगोतलकरूपले पछाति परेका नागररकहरूको सबै ववषय क्षेत्रमा 
अथयपूणय प्रतततनतित्व सतुनजित गनय मौिूदा काननुहरूमा पररमाियन गररनेछ। 

८.१.७ सामाजिक समावेशीकरणको अविारणालाई स्थानीय गैह्र सरकारी संस्था र 
सरोकारवालाहरूको नीतत तथा रणनीततमा आत्मसात ्गनय पहल गररनेछ। 

८.१.८  सहकारी, सामदुावयक, गैह्रसरकारी र तनिी क्षेत्र लगायत सबैको भतूमका र दावयत्व 
स्पष्ट गरी पररचालन गनय ती तनकायबाट संचातलत समावेशीकरण सम्बन्िी योिना 
तथा काययक्रमहरूलाई स्थानीय तहको योिना प्रवक्रयामा आवध्द गररनेछ। 

८.१.९ टोल तथा बस्तीस्तरदेजख नै स्थानीय समस्याहरू पवहचान गरी लजक्षत समूहमार्य त 
सहभातगतामूलक समावेशी लजक्षत काययक्रम तिुयमा तथा कायायन्वयन गने प्रणालीलाई 
संस्थागत गररनेछ। 

८.१.१० समावेशीकरणका लातग ववतभन् न तनकाय वा सङ्ख र् संस्थाबाट सञ् चातलत लजक्षत 
काययक्रमहरूमा दोहोरोपना आउन नददन समन्वय गररनेछ।  

८.१.११ सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा भएको लगानी र सोको प्रततर्लको एकीकृत 
प्रततवेदन प्रणाली स्थापना गरी मूल्याङ्कन गररनेछ।  

८.१.१२ समावेशीकरण सम्बन्िी नीतत तथा काययक्रम प्रभावकारीरूपमा कायायन्वयन गनय सबै 
संयन्त्रलाई पररचालन गररनेछ।  
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८.१.१३ ववद्यमान संरचनाहरूमा समावेशीकरण सम्बन्िी आवश्यक संरचनाहरूलाई समावहत 
गरी लजक्षत काययक्रमको तिुयमा, कायायन्वयन, अध्ययन, अनसुन्िान, अनगुमन,  मूल्याङ्कन 
तथा समन्वयको कायय गररनेछ। 

८.१.१४ सामाजिक समावेशीकरण सम्पकय  पदातिकारी (Focal Person) तोक्ने व्यवस्था गरी 
जिम्मेवारी प्रदान गरी सूचना आदान प्रदान गने पद्धतत स्थावपत गररनेछ। 

८.१.१५ िोजखम र पाररवाररक वहंसामा परेका व्यजक्तको संरक्षणका लातग भइरहेका संरक्षण 
गहृहरूको संरक्षण र उपयोग गदै आवश्यकतानसुार नयाँ संरचना स्थापना र सञ् चालन 

गररनेछ। 

८.१.१६ पछाति परेका लजक्षत वगय तथा समदुायका नागररकहरूको सहभातगतामा लाभग्राही तथा 
उपभोक्ता सतमतत गठन गरी लजक्षत काययक्रम सञ् चालन गररनेछ। 

८.१.१७ िोजखम तथा पाररवाररक वहंसामा परेका, मवहला, बालबातलका, वकशोर, वकशोरी, अपाङ्ग, 
अनाथ, टुहरुा, सिक बालबातलका लगायत अतभभावकववहीन नागररकको संरक्षण, 
पनुःस्थापन तथा क्षमता ववकास गनय सामदुावयक, सहकारी तथा गैह्रसरकारी संस्थाहरू 
र तनिी क्षेत्र समेतलाई पररचालन गररनेछ। 

८.१.१८ प्रत्येक विा तभत्रका पछाति परेका नागररकहरूको पवहचान गरी सामाजिक 
समावेशीकरणको मान्यताबमोजिम सशक्तीकरण गनय सामदुावयक, सहकारी तथा 
गैह्रसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गररनेछ। 

८.१.१९ सामदुावयक, सहकारी तथा गैह्रसरकारी संस्थाहरू र तनिी क्षेत्रलाई ववषय क्षेत्रगत ज्ञान 
तथा अनभुवका आिारमा लजक्षत वगयको बहपुक्षीय वहतका लातग काययगनय आवश्यक 
योिना तिुयमा गरी काययक्रम कायायन्वयन गनय गराउन अतभप्ररेरत  
गररनेछ। 

८.१.२० उत्पीतित तथा वपछतिएको क्षेत्रका नागररकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, ववकास 
र आिारभतू आवश्यकता पररपूततयका अवसर तथा लाभका लातग काययक्रम बनाई 
कायायन्वयन गनय सामदुावयक, सहकारी तथा गैह्रसरकारी संस्थाहरूलाई समेत पररलजक्षत 
गररनेछ। 

८.१.२१ आवश्यकतामा आिाररत भई समावेशी ववकास प्रकृयामा योगदान पयुायउन ववकास 
साझेदार, सहकारी तथा गैह्रसरकारी संस्थाहरूसँग सहकायय गररनेछ । आवश्यकता 
र प्राथतमकताका क्षेत्रमा मात्र सामदुावयक तथा गैह्रसरकारी संङ्घ संस्थालाई पररचालन 
गररनेछ। 
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८.१.२२ पछाति परेका वगय तथा समदुायलाई लजक्षत गरी सामाजिक समावेशीकरणको महत्व, 
आवश्यकता र अपररहाययताका सम्बन्िमा सचेतनामूलक काययक्रमहरू सञ् चालन  
गररनेछ।  

८.१.२३ प्रत्येक विामा रहने टोल ववकास संस्थाहरूको गठन प्रवक्रयामा पछाति परेका व्यजक्त 
तथा समदुायलाई समेट्ने गरी प्रतततनतित्वको सतुनजितता गररनेछ। 

८.१.२४ टोल ववकास संस्था, उपभोक्ता सतमतत, समूह पररचालन तथा स्थानीय सहकारी 
संस्थाहरूलगायतलाई क्षेत्रगत काययक्रमहरूमा पछाति परेका व्यजक्त तथा समदुायको 
सहभातगता तथा संलग्नता ववृद्ध गनय समन्वयात्मकरूपमा पररचालन गररनेछ। 

८.१.२५ लजक्षत वगयको सहभातगतामा यस्ता काययक्रमहरूको सावयितनक परीक्षण तथा 
सावयितनक सनुवुाई गने काययलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 

८.१.२६ सामाजिक समावेशीकरणका नीततहरूको प्रभाव र पररणामका सम्बन्िमा आवतिकरूपमा 
तथ्यगत तथा वस्ततुनष्ठ समीक्षा गररनेछ। 

 

रणनीतत २: नीतत तनमायण तथा तनणयय प्रवक्रयामा पहुचँ नभएका सीमान्तीकृत नागररकहरूको अथयपूणय 
सहभातगता अतभववृद्ध गने।  

८.२.१ प्रत्येक विामा मानव ववकास सूचकाङ्क, वहआुयातमक गरीवव मापन लगायत अन्य 
आिारमा पछाति परेका ववतभन् न क्षेत्र, वगय र समदुायको पवहचान गरी विागत 
अद्यावतिक खण्िीकृत तथ्याङ्क राजखनेछ ।साथै विागत खण्िीकृत तथ्याङ्कको आिारमा 
सबै विाहरुको एकीकृत तथ्याङ्क िाटावेस तयार गररनेछ । 

८.२.२ पछाति परेका व्यजक्त तथा समदुायको आिारभतू खण्िीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन, ववश्लषेण, 
अतभलेखन, प्रततवेदन तथा संप्रषेणका लातग  वास्तववक समयमा आिाररत सूचना 
प्रणाली (Real Time Basis-On Line Information System) को तििाइन तथा ववकास 
गरी कायायन्वयन गररनेछ । 

८.२.३  सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था तथा पछाति परेकाहरूको तथ्याङ्क/सूचना प्राप्त हनुे 
गरी ववद्यमान प्रततवेदन प्रणालीहरूमा समावेशी सूचकहरूको ववकास गरी एकीकृत 
गररनेछ। 

८.२.४ नवीनतम ्सूचना प्रववतिको उपयोग गरी वस्ततुनष्ठ र यथाथयपरक तथ्याङ्कका आिारमा 
दोहोरोपना नआउने गरी विा र ववषय क्षेत्रबाट लजक्षत काययक्रमहरूको तिुयमा, 
कायायन्वयन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गररनेछ । 

८.२.५ सूचना प्रववतिको अवलम्बन र उपयोग गनय विा र ववषय क्षेत्रको क्षमता ववकास र 
संस्थागत सदुृढीकरण गररनेछ । 



12 
 

८.२.६ समानपुाततक समावेशी तसद्धान्तबमोजिम लजक्षत वगयको प्रतततनतित्व सतुनजित गनय स्थानीय 
मौिदुा काननुहरूमा पनुरावलोकन गरी भईरहेका काननु पररमाियन तथा आवश्यकता 
अनरुूप नयाँ काननु तिुयमा गररनेछ । 

 ८.२.७ योिना प्रवक्रयाका चरणहरू लगायत अवसर तथा लाभ ववतरणमा लजक्षत वगयको 
प्रतततनतित्व सतुनजित गनय आवश्यक  कानून, काययववति तथा मापदण्िको पररमाियन तथा 
तिुयमा गररनेछ । 

८.२.८ लजक्षत समदुायको प्रतततनतित्व सतुनजित गनय भइरहेका काययववति तथा मापदण्िहरूको 
पनुरावलोकन गरी पररमाियन गररनेछ । साथै आवश्यकता अनसुार नयाँ काययववति 
तथा मापदण्िहरूको तिुयमा  गररनेछ । 

८.२.९  ववतभन् न िातत, तलङ्ग एवम ्क्षेत्रबीच आतथयक, शैजक्षक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका अन्तर 
कम गनय लजक्षत काययक्रम सञ् चालन गररनेछ। 

८.२.१० पछाति परेका वगयहरूको आिारभतू तथ्याङ्कका आिारमा आवश्यकता पवहचान गरी 
योिना छनौट तथा कायायन्वयन गररनेछ।साथै अतत ववपन्न वगयका लातग  तनजित 
काययक्रम तथा बिेटको सतुनजितता गररनेछ। 

८.२.११  लजक्षत समदुायहरूलाई योिनाको मूल्याङ्कन लगायत सोबाट तसजियत लाभ तलन तथा 
अवसरहरूको उपयोग गनय स्थानीय स्तरमा समूह पररचालन, पारदजशयता र स्वमूल्याङ्कन 
ववतिको अवलम्बन गररनेछ।  

८.२.१२ लजक्षत वगय, क्षेत्र र समदुायलाई आतथयक तथा सामाजिकरूपले सशक्तीकरण गनय 
सकारात्मक ववभेद लगायत दक्षता अतभववृद्ध तथा काययक्रम सञ् चालन गररनेछ। 

८.२.१३ आतथयक, सामाजिकरूपले पछाति परेका लजक्षत वगयलाई उपलव्ि रोिगारीका अवसर 
उपयोग गनय सक्षम तलु्याउन सीप ववकास तातलम प्रदान गररनेछ।  

८.२.१४ लजक्षत वगयको क्षमता ववकासका लातग गाउँपातलका क्षेत्र तभत्र वक्रयाशील गैह्रसरकारी 
संस्था¸नागररक समाि र स~चार माध्यमलाई पररचालन गररनेछ । 

रणनीतत:३ पछाति परेका वगय, क्षते्र, तलङ्ग र समदुायलाई ववकास प्रवक्रया र लाभ प्रातप्तमा न्यायोजचत 
अवसर सतुनजित गने । 

८.३.१ ववतभन् न लजक्षत वगय र समदुायबीच सामाजिक क्षेत्रमा रहेको अन्तरलाई कम गनय त्यस्ता 
वगय, क्षेत्र र समदुायको पवहचान गरी स्थानीय संरचना, स्रोत सािन, अवसर र लाभमा 
न्यायोजचत पहुँचको व्यवस्था गररनेछ । 

८.३.२ लजक्षत समदुायका मानव ववकास सूचकाङ्कका आिारमा ववशेष काययक्रमहरू सञ् चालन  
गरी िीवनस्तरमा सिुार गररनेछ । 
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८.३.३ सीमान्तीकृत तथा वपछतिएका क्षेत्रका नागररकहरूको आतथयक तथा सामाजिक ववकासका 
लातग लजक्षत काययक्रमहरू सञ् चालन गररनेछ। 

८.३.४ समािमा ववद्यमान सबै प्रकारका भेदभाविन्य व्यवहार, छुवाछुत र कुरीततको अन्त्यका 
लातग आवश्यक कानूनहरूको तिुयमा गररनेछ। 

८.३.५ समािमा ववद्यमान नकारात्मक सामाजिक मूल्य मान्यता, कुरीतत, छुवाछुत तथा 
भेदभाविन्य प्रचलन र व्यवहार ववरूद्ध िनचेतनामूलक काययक्रम सञ् चालन गररनेछ। 

८.३.६ सामाजिक आचरण र व्यवहारसम्वन्िी आचार संवहता तनमायण गरी कायायन्वयनमा 
ल्याईनेछ। 

८.३.७ सामाजिक भेदभाविन्य कायय ववरुद्धका काननुहरूको विा तथा गाउँस्तरमा प्रबोिीकरण 
गरी कानूनी व्यवस्थाको पररपालनामा िोि ददइनेछ। 

८.३.८ बालवववाह, बहवुववाह, लैवङ्गक वहंसा, छुवाछुत, दहेि तथा दाइिो, हतलया प्रथा, बेठबेगारी 
प्रथा, छाउपिी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचववखन िस्ता सामाजिक कुरीतत र 
अन्िववश्वास अन्त्य गनय गराउन सबै विा कायायलयहरुलाई सवक्रय  
गराइनेछ। 

रणनीतत ४: उपलब्ि हनु ेस्रोत सािन तथा अवसरको प्रातप्त र उपयोग गनय लजक्षत समदुायको 
सशक्तीकरण गने । 

८.४.१  मवहला तथा ववपन्न वगयलगायत पछाति परेका समदुाय तथा व्यजक्तहरूका लातग सीप 
ववकास तातलम, छात्रवजृत्त किाय, जशक्षा तथा रोिगारीमा प्राथतमकता 
ददइनेछ। 

८.४.२  आतथयक तथा सामाजिकरूपले पछाति परेका लजक्षत वगयलाई सीप ववकास तातलम 
प्रदान गरी क्षमता अतभववृद्ध गररनेछ। 

८.४.३  असहाय अवस्थामा रहेका एकल मवहलाहरूको पवहचान गरी उनीहरूको सीप, क्षमता 
र योग्यताका आिारमा रोिगारीमा प्राथतमकता ददई िीववकोपाियन गनय सर्ाउ पयुायउन े
काययक्रम सञ् चालन गररनेछ। 

८.४.४  िोजखममा परेका, सामाजिक र पाररवाररक बवहष्करणमा परेका तथा वहंसा पीतित 
मवहलालाई पनुस्थापना, संरक्षण र सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बन गराउन आवश्यक 
काययक्रम सञ् चालन गररनेछ। 

८.४.५  प्रिनन अवस्थाका सेवा सवुविाहरूको सतुनितता गनय, बालवातलकाहरूको सवोत्तम 
वहत गनय तथा बालबातलकाको पालनपोषण र पररवारको हेरचाहका काम र 
योगदानलाई आतथयकरूपमा मूल्याङ्कन गनय ववषय क्षेत्रगत तनकाय मार्य त आवश्यक 
काययक्रम सञ् चालन गररनेछ।  
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८.४.६  आतथयक, सामाजिकरूपले पछाति परेका लजक्षत वगयको आतथयक ववकासका लातग 
सहतुलयतपूणय किाय प्रवाहका साथै सहकारी एवम ्समूह वचत पररचालन मार्य त ववत्तीय 
स्रोतमा पहुँच स्थावपत गररने छ। 

८.४.७  लजक्षत वगयलाई बचत पररचालन काययमार्य त आतथयकरूपले सबलीकरण गनय ववत्तीय 
साक्षरता काययक्रम सञ् चालन गररनेछ। 

८.४.८  आतथयक, सामाजिक तथा सांस्कृततकरूपले वपछतिएका वगय तथा नागररकहरूलाई 
लजक्षत गरी समदुायस्तरमा सहकारी व्यवसाय मार्य त ्उनीहरूको िीवनस्तर अतभववृद्ध 
गने कायय गररनेछ। 

८.४.९ स्थानीयस्तरमा परम्परागत पेशाको आितुनकीकरण र व्यवसायीकरण गरी आय आियनमा 
सहयोग गररनेछ। 

८.४.१० लजक्षत वगयमा रोिगारीका अवसर, लाभको न्यायोजचत ववतरण र समतामूलक पहुँचको 
सतुनजित गरी सामाजिक सरुक्षा प्रदान गनय आवश्यक काययववति तथा मापदण्ि तयार 
गररनेछ। 

८.४.११ गरुुकुल/आश्रम, वेद ववद्याश्रम, गोन्पा (गमु्बा), मदरसा लगायतका िातमयक शैजक्षक 
संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता सदुृढीकरण गररनेछ।  

८.४.१२ स्थानीय लोपोन्मखु भाषा तथा तलवपहरूको खोि, अध्ययन, अनसुन्िान गरी अतभलेखन 
तथा संरक्षण गररनेछ।  

८.४.१३ गठुी, संग्रहालय, कला केन्र, सांस्कृततक सम्पदाको िगेनाय गरी परम्परागत ज्ञान, सीप, 
कला, संस्कृतत, सामाजिक परम्परा र अनभुवलाई संरक्षण र संवद्धयन गनय आवश्यक 
काययक्रम सञ् चालन गररनेछ। 

८.४.१४ लोपोन्मखु, सीमान्तीकृत, अल्पसङ्खख्यक लगायत ववपन्न वगयको पवहचान गदै उनीहरूको  
सम्मानपूवयक बाँच्न पाउने अतिकार सतुनजित गनय तथा अवसर तथा लाभका लातग 
ववशेष व्यवस्था गदै ती समदुाय तथा वगयसँग सरोकार राख् ने ववषयका तनणययमा 
उनीहरूलाई सहभागी गराउन क्षमता ववकासका काययक्रम सञ् चालन गररनेछ । 

८.४.१५ आददवासी, िनिातत, दतलत, मिेसी, थारु, मजुस्लम, वपछिावगय, अल्पसङ्खख्यक 
लगायतको मातभृाषा तथा संस्कृततको संरक्षण एवम ् प्रबद्धयन गने काययमा संलग्न 
ववतभन् न तनकायहरूको संस्थागत सदुृढीकरण र क्षमता अतभववृद्ध गररनेछ। 

८.४.१६ आददवासी िनिातत, दतलत, मिेशी, थारु, मजुस्लम समदुाय, वपछिावगय, अल्पसङ्खख्यक, 
लोपोन्मखु िातिाततको लोपोन्मखु भाषा एवम ्संस्कृततलाई संरक्षण र प्रवद्धयन गनय 
आवश्यक अनसुन्िान, असल अभ्यास तथा तसकाईको अनसुरण एवम ् सम्बजन्ित 
वगयको संलग्नता र त्यसप्रतत िागरुकता ल्याउने काययक्रम सञ् चालन गररनेछ। 
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८.४.१७ स्थानीय भाषा तथा संस्कृततको संरक्षण गनय सम्बद्ध गैह्रसरकारी संस्थाहरूलाई समेत 
पररचालन गररनेछ। 

८.४.१८ सामाजिक सरुक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गदाय सबै तलङ्ग क्षेत्र र समदुाय तभत्रका 
आतथयकरूपले ववपन्न वगयलाई प्राथतमकता ददई काययक्रम सञ् चालन गररनेछ । 

८.४.१९ विा कायायलयहरूमार्य त ्िोजखम र पाररवाररक वहंसामा परेका व्यजक्तहरूको पवहचान 
गरी अतभलेखीकरण गने कायय गररनेछ। 

८.४.२० िोजखम र वहंसामा परेका व्यजक्तहरूलाई पररवार र समािमा पनुस्थायपना गनय आवश्यक 
मनोसामाजिक परामशय सेवा उपलब्ि गराइनेछ।   

८.४.२१ अपाङ्गता भएका व्यजक्त, बालवातलका तथा लैवङ्गक संवेदनामैत्री भौततक पूवायिार तथा 
संरचनाहरू तनमायणसम्वन्िी मापदण्ि तयार गरी कायायन्वयन गने गराइनेछ। 

८.४.२२ लैवङ्गक संवेदनशील ववषयहरूको पवहचान गरी सो अनरुूप काययस्थल वातावरणलाई 
अनकूुल तलु्याइनेछ। 

८.४.२३ भौगोतलक ववकटता र ववपन्नताका कारण स्वास्थ्य तथा उपचार सेवा नपाई िीवन 
िोजखममा रहेका मवहला तथा बालबातलकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी स्वास्थ्य सेवा 
प्रदान गनय आवश्यक काययक्रम सञ् चालन गररनेछ। 

८.४.२४ लैवङ्गक वहंसामा परेका व्यजक्त, संरक्षण गनुयपने बालबातलका तथा मानतसक समस्या 
भएका व्यजक्त लगायतको पवहचान गरी आवश्यक संरक्षण, पनुस्थायपन र सशक्तीकरण 
गररनेछ।साथै स्थानीयस्तरमा रहेका पनुस्थायपन केन्र तथा सेवा केन्रहरूको 
सदुृढीकरण गररनेछ। 

८.४.२५ अपाङ्गमैत्री, बालबातलकामैत्री तथा लैवङ्गकमैत्री भौततक संरचना तनमायणको सतुनजितताका 
लातग सरोकारवालाहरूको क्षमता ववकास गररनेछ। 

८.४.२६ पवहचान गररएका लजक्षत वगय लगायतलाई समावेशीकरणको अविारणा समेतका 
ववषयमा िानकारी ददन चेतनामूलक काययक्रम सञ् चालन गररनेछ। 

८.४.२७ सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्िी चेतनामूलक तथा प्रचार प्रसारमूलक श्रव्य दृश्य 
लगायतका सामाग्रीहरू तनमायण गरी उपयोग गररनेछ। 

८.४.२८ िनचेतनामूलक काययक्रमहरू सञ् चालन गनय स्थानीय संचार माध्यम लगायत सहयोगी 
सङ्घ संस्थाहरूलाई समेत पररचालन गररनेछ। 

८.४.२९ सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्िी नीततको विा तथा गाउँस्तरमा प्रबोिीकरण 
गररनेछ। 
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८.४.३० समावेशीकरणका मान्यतालाई संस्थागत गनय सबै विाहरूमा सामाजिक समावेशीकरण 
नीततको कायायन्वयन ढाँचा तयार गरी सो अनरुूप लागू गनय प्ररेरत गररनेछ। 

रणनीतत ५: सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्िी नीतत तथा काययक्रम कायायन्वयनमा सम्बद्ध 
सरोकारवालाहरूको संस्थागत क्षमता अतभववृद्ध गने । 

८.५.१  लजक्षत काययक्रम सञ्चालन गनय   सम्बद्ध तनकाय तथा पदातिकारीहरुको क्षमता 
ववकास तथा संस्थागत सदुृढीकरण गररनेछ। 

८.५.२  लजक्षत काययक्रमहरूको सञ्चालन गने तनकायहरूको संस्थागत क्षमता अतभववृद्ध गनय 
त्यस्ता तनकायहरूको ववषय काययक्षेत्रगत अनभुव समेतका आिारमा सूची तयार गरी 
स्रोत सािनको प्रक्षेपण गररनेछ। 

८.५.३  सबै विाहरुमा समावेशीकरण सम्बन्िी एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ववकास 
गरी यस क्षेत्रसँग सम्बजन्ित सूचनाहरू आदान प्रदान गररनेछ। 

८.५.४ विा कायायलयहरुबाट भएका असल अभ्यासहरूको पवहचान तथा दस्तावेिीकरण गरी 
प्रचार प्रसार गररनेछ। 

८.५.५  सामाजिक समावेशीकरणका लातग सञ् चातलत काययक्रमहरूबाट प्राप्त अनकुरणीय 
तसकाइलाई अनशुरण गनय ववतभन् न विा र ववषय क्षेत्रबीच अनभुव आदान प्रदान 
गररनेछ। 

८.५.६  समावेशीकरणका लातग अन्तरायविय सङ्घ संस्थासँग भएका अतभसजन्ि र låपक्षीय तथा 
वहपुक्षीय प्रततबद्धताहरूको कायायन्वयनमा िोि ददइनेछ। 

८.५.७  समावेशीकरणका राविय तथा अन्तरायविय असल अभ्यास तथा अनभुवहरूको आदान 
प्रदान गरी स्थानीय काययक्रम कायायन्वयमा प्रभावकाररता ल्याइनेछ। 

९. संस्थागत व्यवस्था 

९.१   यस नीततमा भएका प्राविानलाई समावेशीकरणको अविारणा अनरुुप प्रभावकारीरूपमा 
कायायन्वयन गनय देहाय बमोजिमको सामाजिक समावेशीकरण नीतत तनदेशक सतमतत 
रहनेछM 

  गाउँपातलका अध्यक्ष                  - संयोिक 

 उपाध्यक्ष                                    -  सदस्य 

  प्रमखु प्रशासकीय अतिकृत                            – सदस्य 

  सामाजिक ववकास सतमततका संयोिक,      – सदस्य 

  काययपातलकाका सदस्यहरु मध्येबाट कजम्तमा २ िना  
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  मवहला सवहत संयोिकले तोकेका तीन िना                   –सदस्य 

  सामदुावयक संङ \र् संस्थाहरूमध्येबाट समावेशी प्रतततनतित्व  
  हनुे गरी संयोिकले तोकेका तीन िना             –सदस्य 

    सामाजिक ववकास ववभाग शाखाका प्रमखु           – सदस्य सजचव  
 

सामाजिक समावेशीकरण नीतत तनदेशक सतमततको काम, कतयव्य र अतिकार देहाय बमोजिम 
रहेको छ: 

१. सामाजिक समावेशीकरण नीतत पनुरावलोकन र पररमाियनकाा लातग खाका तयार गने 
गराउने । 

२. नीतत कायायन्वयनका लातग सम्ब¢ विा तथा तनकायबीच सहकायय, सहिीकरण र 
समन्वय गने गराउने। 

३. सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्िी बिेट तथा काययक्रम तिुयमा र स~चालन गनय 
आवश्यक समन्वय, सहकायय तथा प्रोत्साहन एवम ्सहयोग सम्बन्िी व्यवस्था गने । 

४. सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्िी काययको अनगुमन गने गराउने ।  

५. सामाजिक समावेशीकरण सहयोगी नीततहरूसँग सामञ्जस्यता स्थापना गने र आवश्यक 
सहयोग आदान प्रदान गने । 

६. सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरणका लातग संस्थागत प्रणाली, ववति एवम ्
प्रवक्रयाहरू स्थावपत गनय सहयोग गने । 

७. विा कायायलयहरुमा सामाजिक समावेशीकरणका दृवष्टकोणले काययक्रम तिुयमा गनय 
संस्थागत क्षमता ववकासमा सहयोग गने । 

८. योिना, काययक्रम तथा बिेट तिुयमा एवम ्अनगुमन तथा प्रततवेदन प्रणलीमा सामाजिक 
समावेशीकरणको आबद्धता र मूलप्रवाहीकरणका लातग सहिीकरण गने।  

९. सरकारी तथा गैह्रसरकारी सङ \र् संस्था र नागररक समािमा सामाजिक 
समावेशीकरणलाई प्रभावकारीरुपमा कायायन्वयन गनय सहयोग प¥ुयाउन े। 

१०.  विागत ववकास काययक्रमको सामाजिक लेखािोखा र परीक्षण गने गराउने ।  
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११.  अन्तरायवियरुपमा गरेका सामाजिक समावेशीकरणसँग सम्बजन्ित प्रततबद्धताहरु 
स्थानीयस्तरमा लागू एवम ्कायायन्वयन गनय गराउन सहिीकरण, प्रोत्साहन र आवश्यक 
सहयोग प¥ुयाउने । 

१२. आतथयक एवम ्सामाजिकरूपमा पछाति परेका वगय, िात िातत, तलङ्ग, क्षेत्र एवम ्समदुायले 
प्रत्यक्ष र्ाइदा पाउने समावेशीकरणका काययक्रम वा आयोिनाका लातग आवश्यक 
बिेट ववतनयोिन भए नभएको अनगुमन गने । 

१३. सामाजिक समावेशीकरण नीतत कायायन्वयन गने क्रममा आउन सक्ने सम्भाववत 
िोजखमह¿को आंकलन र िोजखम सम्बोिन गने गराउने। 

सतमततको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ।सतमततको बैठक सम्बन्िी अन्य 
काययववति सतमतत आरै्ले तनिायरण गरे बमोजिम हनुेछ । 

 

९.२ नीततको कायायन्वयन तथा अनगुमन सम्वन्िी व्यवस्थाM 

तनदेशक सतमततको तनदेशनमा सम्वजन्ित शाखा एवं तनकायबाट नीतत कायायन्वयनको 
आवश्यक व्यवस्था तमलाईनेछ।अनगुमन तथा सपुरीवेक्षण सतमततबाट नीतत 
कायायन्वयनको तनयतमत अनगुमन गरी वावषयक प्रततवेदन पेश गररनेछ। 

 १०. नीततको मूल्याङ्कन  

यस नीततको कायायन्वयनको प्रभावकाररता, उपयकु्तता र उपादेयताको मूल्याङ्कन गरी 
नीततमा समसामवयक पनुरावलोकन तथा पररमाियन एवम ्सिुार गररनेछ ।सामान्यतया 
पाँच वषयपतछ यस नीततको पनुरावलोकन गररनेछ । 

११.  सम्भाववत िोजखम न्यूनीकरण योिना 

उजल्लजखत रणनीतत तथा काययनीततहरूको कायायन्वयनमा आउन सक्ने सम्भाव्य िोजखमको 
तनराकरणका लातग देहाय बमोजिमको उपायहरू अवलम्बन गररनेछ: 

 (सम्बजन्ित स्थानीय तहको िोजखमका प्रकृतत र स्वरुप अलग अलग हनुे भएकाले सो 
अनरुुप संभाववत िोजखम, िोजखम न्यूतनकरणका उपायहरु र जिम्मेवार तनकाय उल्लेख 
गनयहनु ।} 
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नमूना ढाँचा 

क्र.
सं. सम्भाववत िोजखम 

िोजखम न्यूनीकरण 
गने उपाय 

जिम्मेवार तनकाय 

१.  सामाजिक 
समावेशीकरणको ववषय 
विाको कम 
प्राथतमकतामा पनय  
सक्ने । 

नीतत, मागयदशयन एवं 
वावषयक योिना तथा 
काययक्रमबाट 
प्राथतमकतामा राख्न े। 

  सम्बद्ध अंग।शाखा  एवं 
सम्बजन्ित विा कायायलय तथा 
सहयोगी सङ्घ संस्थाहरु । 

२.  सामाजिक 
समावेशीकरणका लाभ 
र अवसरमा लजक्षत वगय 
र समदुायको पहुँच कम 
हनु सक्ने । 

लजक्षत समदुायको 
पवहचान गने  सूचक 
तनिायरण र नक्साङ्कन 
गने तथा लजक्षत 
काययक्रम सञ् चालन  
गने । 

  सम्बद्ध अंग।शाखा    एवं 
सम्बजन्ित विा कायायलय तथा 
सहयोगी सङ्घ संस्थाहरु । 

३.  
 
 

नीतत कायायन्वयनमा 
संलग्न तनकायहरूबीच 
प्रभावकारीरुपमा 
समन्वय नहनु सक्ने। 

नीतत तनदेशक 
सतमततको तनयतमत 
वैठकको व्यवस्था 
गने । 

सम्बद्ध अंग।शाखा     

४.  सामाजिक 
समावेशीकरण सम्बन्िी 
बझुाइमा वववविता हनु 
सक्ने । 

सचेतनामूलक तथा 
क्षमता अतभबजृध्दका 
काययक्रम संचालन 
गने । 

 सम्बद्ध अंग।शाखा    एवं 
सम्बजन्ित विा कायायलय तथा 
सहयोगी सङ्घ संस्थाहरु । 

५.  समावेशीकरण प्रबद्धयन 
लजक्षत काययक्रमहरूलाई 
तनयतमत योिना तथा 
काययक्रममा 
मूलप्रवाहीकरण नहनु 
सक्ने। 

आवश्यक स्रोत 
आंकलन गरी 
व्यवस्थापन गनय मागय 
तनदेशनद्वारा तनदेजशत 
गने । 

  सम्बद्ध अंग।शाखा    एवं 
सम्बजन्ित विा कायायलय तथा 
सहयोगी सङ्घ संस्थाहरु । 

  

 

 

 


