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आलिताि गाउँपालिकाको सामाजिक समावेशीकरण नीलत, २०७८  
१. पषृ्ठभलूम  

नेपािको संववधानिे समानपुालतक समावेशी र सहभालगतामूिक लसद्धान्तका आधारमा 
समतामूिक समािको लनमााण गने संकल्प गरेको छ। संववधानिे दिशा लनिेश गरेबमोजिम 
समतामूिक समािको लनमााण गना यस गाउँपालिका र यस अन्तगातका सबै क्षेत्रगत 
ववषयहरूमा समेत सामाजिक समावेशीकरणको ववषयिाई आन्तररकीकरण, मूिप्रवाहीकरण र 
संस्थागत गना आवश्यक भएको छ । यसबाट सबै वगा, िात िालत, लिङ्ग र क्षेत्रिाई 
समावेशीकरणको मान्यताअनरुुप सहभागी गराई सामाजिक समावेशीकरणका सवािहरूिाई 
नीलतगत तथा काननुीरूपमा थप व्यवजस्थत गना मद्दत पगु्न े अपेक्षा गररएको  
छ ।मिुकुिे संङ\घीय िोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणािी अविम्वन गरेको सन्िभामा 
सम्बद्ध ववषय क्षेत्र  र अन्तगात सञ् चािन हनुे सबै योिना तथा कायाक्रमहरूिाई समावेशीमैत्री 
बनाउन यो सामाजिक समावेशीकरण नीलत िरुरी भएको छ।  

यस सन्िभामा ववभेिरवहत, समदृ्ध र न्यायपूणा समािको स्थापनाका िालग सबै वगा, िात िालत, 
लिङ्ग तथा वपछलिएको क्षते्रको समान सहभालगता, अग्रसरता र लनणाय प्रवक्रयामा सहभालगताको 
भलूमकािाई सलुनजित गना आवश्यक िेजिन्छ।सामाजिक समावेशीकरण मार्ा त सबैिे आत्म 
सम्मान बोध हनुे वातावरण लनमााण गना सबै क्षेत्र तथा संरचनाहरूमा मिुप्रवाहीकरणको 
माध्यमबाट समावेशी शासन पद्धलतिाई संस्थागत गना यसका समग्र क्षेत्रिाई सम्बोधन गने 
नीलतको आवश्यकता महसूस भएकािे प्रस्ततु सामाजिक समावेशीकरण नीलत, २०७९‘ तिुामा 
गरी िागू गररएको छ। 

२. ववगतका व्यवस्था र प्रयासहरू 

नेपािमा ववगतिेजि नै मवहिा, िलित, आदिवासी िनिालत, मधेशी, मजुस्िम, वपछलिएका 
समिुाय, बािबालिका, ज्येष् ठ नागररक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरू, सामाजिक, 
आलथाक वा शैजक्षकरूपमा पछालि परेका व्यजक्त तथा समिुाय िगायतिाई ववकासको समग्र 
प्रवक्रया तथा प्रलतर्िको वहस्सेिारीमा मूिप्रवाहीकरण गने प्रयास गररएको छ।यसका लनलमत्त 
स्रोत, साधन र सावािलनक सेवामा पहुँच बढाउन, राज्यको हरेक संरचना एवम ्लनणाय प्रवक्रया 
तथा सो को कायाान्वयनमा न्यायोजचत प्रलतलनलधत्व सलुनजित गना र िजक्षत वगाको उत्थान, 
ववकास र सशक्तीीकरण िगायत सामाजिक सरुक्षाका िालग ववलभन् न कायाक्रमहरू 
संस्थागतरूपमा सञ् चािन भएका छन।् यी कायाक्रमहरूबाट िजक्षत वगाको सशक्तीकरणमा 
उल्िेख्य योगिान पगेुको छ। िशौं योिना (२०५९–२०६४) मा िैंवङ्गक समानता र 
सामाजिक समावेशीकरण अवधारणािाई अन्तर-सम्बजन्धत ववषय (Cross-cutting issues) का 
रूपमा स्थान दिईएको लथयो। नेपािको अन्तररम संववधान, २०६३ िे राज्यको अग्रगामी 
पनुःसंरचना गरी िेशमा ववद्यमान वगीय, िातीय, क्षेत्रीय तथा िैवङ्गक ववभेिहरूिाई समाधान 
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गना संकल्प गरे अनरुूप नेपािमा सामाजिक समावेशीकरणको ववषयिाई प्रमिु बहसको रूपमा 
अङ्गीकार गररएको लथयो । आलथाक वषा २०६४/०६५ िेजि नेपाि सरकारका सबै 
मन्त्राियबाट िैवङ्गक उत्तरिायी बिेट प्रणािीको अभ्यास हुँिै आएको छ । यस अनरुुप 
समावेशीकरण नीलत तिुामा गने काया र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी संरचनाहरू स्थापना 
गने कायाको थािनी पलन हुँिै आएको सन्िभामा िैवङ्गक समानता र सामाजिक समावेशीकरण 
सम्बन्धी नीलत, २०६६ कायाान्वयनमा रहेको छ । सामाजिक समावेशीकरणका ववषयहरुिाई 
सम्बोधन गना स्थानीय सरकार (संचािन) ऐन, २०७४ िगायतका कानूनहरु र राविय िैंवङ्गक 
समानता नीलत, २०७७, प्रिेश तथा स्थानीय तहका िालग िैंवङ्गक उत्तरिायी बिेट नमूना 
लनिेजशका,२०७७ पलन तिुामा भई कायाान्वयनमा आइसकेका छन ्। 

नेपािको संववधानको प्रस्तावनामा वगीय, िातीय, क्षेत्रीय, भावषक, धालमाक, िैवङ्गक ववभेि र 
सबै प्रकारका िातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आलथाक समानता, समवृद्ध र सामाजिक न्याय 
सलुनजित गना समानपुालतक समावेशी र सहभालगतामूिक लसद्धान्तका सम्बन्धमा स्पष्टरूपमा 
उल्िेि भएको छ । साथै समतामूिक समािको लनमााण गना तथा सामाजिक 
समावेशीकरणिाई मूतारूप दिन ववलभन् न मौलिक हकको प्रत्याभलूत गनुाका साथै मौलिक हक 
सम्वन्धी काननुहरू सङ्घीय संसिबाट अनमुोिन भैसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहका ववलभन् न 
पिहरूमा समेत िातीय, िैवङ्गक िगायतको प्रलतलनलधत्वको व्यवस्था गररएको छ । आफ्नो 
धमा, संस्कृलत, भाषाको संरक्षण र संवद्धानका िालग सचेतना तथा वक्रयाजशितामा अलभववृद्ध 
भएको तथा राज्यका ववलभन् न अङ्ग तथा ववषय क्षेत्रमा यस्ता पछालि परेका समिुाय तथा 
क्षेत्रको प्रलतलनलधत्व बढ्िै गएकािे समावेशीकरणको प्रवक्रया थप प्रभावकारी बन्िै गएको छ । 

ववगत िेजिनै समावेशीकरण सम्बन्धी नीलत तथा कायाक्रमको प्रभावकारीरूपमा तिुामा एवम ्
कायाान्वयन गना स्थानीय लनकाय िैवङ्गक उत्तरिायी तथा सामाजिक समावेशी बिेट तिुामा 
एवम ् परीक्षण लनिेजशका, २०६८ र स्थानीय लनकाय स्रोत पररचािन तथा व्यवस्थापन 
कायाववलध, २०६९ अनसुार तत्कालिन स्थानीय लनकायको लन:शता प ुिँीगत बिेटको कम्तीमा 
१० प्रलतशत रकम आलथाक तथा सामाजिकरूपमा पछालि परेका ववपन्न मवहिा, १० प्रलतशत 
बािबालिका र १५ प्रलतशत उपेजक्षत वगा तथा समिुायका िालग छुट्याउन ु पने व्यवस्था 
गररएको पाइन्छ । साथै तत्कालिन स्थानीय लनकायहरूमा मवहिा, िलित, आदिवासी िनिालत, 
वपछलिएका समिुाय, बािी, अपाङ्गता समन्वय सम्वन्धी संरचनाहरू गठन गरी ती समिुायिाई 
संस्थागतरूपमा शासकीय संरचनामा आबद्ध गने प्रयास गररएको र सामाजिक पररचािनमार्ा त ्
आलथाक तथा सामाजिकरूपमा वपछलिएका समिुायको आलथाक-सामाजिक उत्थानका िालग 
ववलभन् न कायाक्रमहरू सञ्चािन गने िस्ता महत्वपूणा प्रयासहरू भएको पाईन्छ। 

पन्रौ योिनामा सामाजिक ववषय क्षेत्रअन्तगात मवहिा, ववलभन् न िजक्षत समिुाय, ज्येष् ठ 
नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, बािबालिका, वकशोरवकशोरीहरू िगायतिाई ववकासको 
मूिप्रवाहमा ल्याई समावेशी र समतामूिक रािको लनमााण गने ववषय उल्िेि गररएको छ। 
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साथै, उक्त योिनाको अन्तरसम्बजन्धत ववषय अन्तगातको ‘समावेशीकरण’ ववषय उपक्षेत्रमा 
समानपुालतक समावेशी ववकास र पहुँचको सलुनजितता गना समावेशीकरण िजक्षत सोंच, िक्ष्य, 
उदे्दश्य, रणनीलत तथा कायानीलतसमेत लनजित गरी कायाान्वयनमा िैिान िोि दिइएको  
छ ।योिनामा समावेशीकरणको ववषय क्षेत्रगत िक्ष्यमा मानव ववकास सूचकाङ्कको आधारमा 
पछालि परेका समिुायहरूको सशक्तीकरण र समानपुालतक ववकास गने िक्ष्य लिइएको छ। 

३. वतामान जस्थलत 

आलथाक, सामाजिक, रािनैलतक र प्रशासलनक दृवष्टिे पछालि परेका ववलभन् न िजक्षत वगाहरू 
(मवहिा, िलित, आदिवासी िनिालत, मधेशी, थारू, मजुस्िम समिुाय, वपछिावगा, सीमान्तकृत, 
अल्पसङ्खख्यक, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, िैवङ्गक तथा यौलनक अल्पसङ्खख्यक, वकसान, श्रलमक, 
उत्पीलित वा वपछलिएको क्षेत्रका नागररक तथा आलथाकरूपिे ववपन्न िस आया) िाई नेपािको 
संववधानिे समानपुालतक समावेशी लसद्धान्तको आधारमा राज्यको लनकायमा सहभागी हनु पाउने 
हकिाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। नेपािको संववधानमा नै अन्य 
आयोगहरूको व्यवस्था गरी समावेशीकरणिाई थप व्यवजस्थत, सलुनजित तथा प्रभावकारी 
बनाउने कायाको मागा प्रशस्त गररएको छ। 

नेपािमा वव.सं. २०७८ को राविय िनगणना बमोजिम कुि िनसङ्खख्याको ५१.०४ प्रलतशत 
मवहिा रहेकामा मवहिाको साक्षरता ५७.७ प्रलतशत र परुुषको साक्षरता ७५.६ प्रलतशत 
रहेको छ ।यस्तै, सम्पजत्तमा स्वालमत्व पगेुका मवहिा २६ प्रलतशत मात्र रहेको िेजिन्छ । 
मवहिा परुुषको श्रमशजक्त सहभालगता िर क्रमश: २६.३ र ५३.८ प्रलतशत रहेको छ । 
नेपािको कुि िनसङ्खख्याको कररब १.९४ प्रलतशत िनसङ्खख्यामा कुनै एक वा बढी प्रकारको 
अपाङ्गता िेजिएको छ।  

पन्रौं योिना अनसुार मिुकुमा लनरपेक्ष गररबीको रेिामलुन रहेको िनसङ्खख्या १८.७ र बह ु
आयालमक गररबी २८.६ प्रलतशत रहेको छ । प्रिेशगत गररबी हेिाा प्रिेश नं १ र सिूुरपजिम 
प्रिेशको गररबीको रेिामलुन रहेको िनसङ्खख्या प्रलतशतबीच झण्िै तेब्बरको अन्तर रहेको 
िेजिन्छ।मिुकुको मानव ववकास सूचकाङ्क ०.५७९ रहेको छ।यसमा पलन ववलभन् न भौगोलिक 
क्षेत्र, लिङ्ग र सामाजिक समूहहरूबीचको आलथाक असमानता र गररबीको सघनता बढी  
िेजिन्छ । 

िनसाजङ्खख्यक ववववधतािाई अध्ययन गिाा मिुकुको पलछल्िो राविय िनगणना, २०६८ 
बमोजिम कुि िनसङ्खख्याको १ प्रलतशत भन्िा कम िनसङ्खख्या हनुे ववलभन् न िातिालतहरूको 
संख्या १११ भन्िा बढी रहेको छ । भाषागत ववववधता हेिाा नेपािमा कररब १२३ भन्िा 
बढी मातभृाषाहरू रहेको िेजिन्छ । नेपािमा वहन्ि ुधमा माने्न िनसङ्खख्या अलधक भए तापलन 
यस बाहेक अन्य ९ भन्िा बढी धमााविम्बीहरू रहेको िेजिन्छ। यी आकँिाहरूिे नपेािी 
समािमा आलथाक तथा सामाजिक, िातीय, क्षेत्रीय, िैवङ्गक र वगीय ववववधता रहेको 
िशााउँिछन ् ।यी ववववधता लभत्र पलन भौगोलिक, िैवङ्गक, िातीय र आयवगाबीच गररबीको 
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असमानता र गहनताको अन्तर अझै उल्िेख्यरूपमा ववद्यमान रहेको ववलभन् न तथ्याङ्कबाट 
िेजिन्छ।यसथा समावेशी ववकासको मान्यतािाई आत्मसात ् गरी यी असमानताहरूिाई 
सम्बोधन गना सबै क्षेत्र र अन्तगात लनकायहरुिाई अझै बढी प्रभावकारीरूपमा पररचािन गना 
आवश्यक िेजिएको छ । 

 

४. समस्या तथा चनुौतीहरू 

समावेशी िोकतन्त्रिाई संस्थागत गना, सामाजिक न्याय कायम गना र सबै नागररकको 
समतामूिक पहुँच स्थावपत गना सामाजिक समावेशीकरण आवश्यक छ। यस सन्िभामा 
सामाजिक समावेशीकरणका मखु्य समस्याहरुमा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी एकीकृत 
नीलत तिुामा नहनु,ु स्रोत, साधन, अवसर र िाभको ववतरणमा िजक्षत वगा एवम ्  क्षेत्रको 
न्यायोजचत पहुँच सलुनजित नहनु,ु सामाजिक समावेशीकरणका िालग आवश्यक िण्िीकृत 
तथ्याङ्कको अभाव रहन,ु पछालि परेका वगा र समिुायिाई आलथाक तथा सामाजिकरूपमा 
सशक्तीकरण गना नसक्न,ु शासकीय प्रणािीमा सबै लिङ्ग, वगा र क्षेत्रका नागररकहरूको 
अथापूणा सहभालगता सलुनजित हनु नसक्न,ु अनगुमन तथा मूल्याङ्कन र प्रलतवेिन प्रणािीमा 
समावेशीकरण सम्बन्धी सूचकहरूिाई समावेश गना नसवकन,ु ववलभन् न िजक्षत वगा, क्षेत्र र 
समिुायबीच आलथाक तथा सामाजिक ववकासमा उच्च अन्तर रहन,ु ववलभन् न लिङ्ग, वगा, क्षेत्र, 
समिुाय र िातिालतबीच हनुे व्यवहारगत ववभेि हट्न नसक्न ुिगायत रहेका छन।् 

त्यस्तै मखु्य चनुौलतहरुमा सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणामा सरोकारवािाहरूबीच साझा 
दृवष्टकोण कायम गनुा, नीलत लनमााण र कायाान्वयनमा संिग्न लनकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय 
गनुा, स्रोत साधन, अवसर र िाभमा पछालि परेका सबै वगा, क्षेत्र र िातिालतको समन्यावयक 
पहुँच सलुनजित गनुा, पछालि परेका वगा, क्षेत्र, उमेर, लिङ्ग र िातिालतमा व्याप्त गररबी  
घटाउन,ु ववलभन् न समिुाय तथा वगाबीच रहेको आलथाक, सामाजिक तथा शैजक्षक  ववभेिको 
अन्तर कम गनुा, संस्थागत संरचनामा िजक्षत समिुायको प्रलतलनलधत्व सलुनजित गनुा रहेका  
छन ्। 

५. नीलतको आवश्यकता 

सामाजिक समावेशीकरणमा िेजिएका चनुौतीहरूको सामना एवम ् समस्याको समाधान गना 
िेहायका कारणिे सामाजिक समावेशीकरण नीलत आवश्यक रहेको छ: 

१. संववधानिे पररकल्पना गरेको समानपुालतक समावेशी शासन व्यवस्थाको प्रबद्धान गना,  

२. समावेशीकरण सम्वन्धी नीलतगत एकरूपता र सामञ्जस्यता कायम गना,  

३. नीलत, योिना तथा कायाक्रमहरूिाई मागािशान गना, 
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४. नीलत, काननु, संरचना, कायाक्रम, योिना र आयोिनाको सबै चरणमा समावेशीकरणिाई 
मूिप्रवाहीकरण र आन्तररकीकरण गना, 

५. समावेशीकरण सम्बन्धी काननुी व्यवस्थाको कायाान्वयनमा सहयोग परु् याउन, 

६. राविय तथा अन्तराावियस्तरमा गररएका समावेशीकरण सम्वन्धी प्रलतबद्धता अनरुूपको 
िावयत्व पूरा गना,  

७. िोकतन्त्रका िाभहरूिाई सबै नागररकहरूबीच न्यायोजचत ववतरण व्यवस्था मार्ा त 
सामाजिक न्याय स्थापना गना। 

६. िीघाकािीन सोंच, िक्ष्य तथा उद्दशे्य 

सामाजिक समावेशीकरण नीलतका िीघाकािीन सोंच, िक्ष्य र उदे्दश्यहरू लनम्नानसुार रहने 
छन:् 

६.१ िीघाकािीन सोंच 

सामाजिक समावेशी प्रणािीका माध्यमबाट समतामूिक र समदृ्ध समािको लनमााण।  

६.२ िीघाकािीन िक्ष्य 

सामाजिक समावेशीकरणिाई सबै अवयवहरूमा मूिप्रवाहीकरण तथा आन्तररकीकरण गिै 
यसको संस्थागत सदुृढीकरण गने। 

६.३ उद्दशे्य 

आलथाक र सामाजिकरुपिे पछालि परेका समिुाय र व्यजक्तहरूको सशक्तीकरण र 
समतामूिक ववकासको माध्यमबाट सबै ववषय क्षेत्र तथा संरचनामा पहुँच सलुनजित  
गने। 

७ रणनीलतहरु 

७.१ सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणािाई सबै ववषय क्षेत्रमा संस्थागत गने। 

७.२ नीलत लनमााण तथा लनणाय प्रवक्रयामा पहुँच नभएका लसमान्तीकृत नागररकहरूको अथापूणा 
सहभालगता अलभववृद्ध गने। 

७.३ पछालि परेका वगा, क्षेत्र, लिङ्ग र समिुायिाई ववकास प्रवक्रया र िाभ प्रालप्तमा न्यायोजचत 
अवसर सलुनजित गने। 

७.४ उपिब्ध स्रोतसाधन तथा अवसरको प्रालप्त र उपयोग गना िजक्षत समिुायको सशक्तीकरण 
गने। 

७.५ सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीलत तथा कायाक्रम कायाान्वयनमा सम्बद्ध 
सरोकारवािाहरूको क्षमता अलभववृद्ध गने। 
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८. नीलत तथा कायानीलतहरु 

रणनीलत १: सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणािाई सबै ववषय क्षते्रमा संस्थागत गने। 

 ८.१.१ स्थानीय आवश्यकता अनकूुि हनुे गरी सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी  नीलत,  
काननु तथा कायाववलध तिुामा गरी कायाान्वयन गररनेछ। 

८.१.२ सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा अनरुूप मातहतका क्षेत्रगत ववषय तथा 
लनकायको काननु, नीलत, योिना, रणनीलत, कायाववलध, मापिण्ि तिुामा तथा 
पररमािान गररनेछ। 

८.१.३  मौिूिा काननुहरूिाई समय सापेक्षरूपमा समावेशीमैत्री बनाउन आवश्यकता 
अनरुूप पनुराविोकन गरी पररमािान गररनेछ। 

८.१.४  समावेशी सम्बन्धी काननु तथा कायाववलध तिुामा तथा पररमािान गिाा िजक्षत 
समिुाय तथा सम्बद्ध सरोकारबािाहरूसँग परामशा तथा समन्वय गररनेछ। 

८.१.५  नेपाि पक्ष भएका यससम्बन्धी अलभसजन्धहरू अनरुूपका िावयत्वहरूिाई 
कायाान्वयन गना काननु तथा कायाववलध पररमािान तथा तिुामा गररनेछ। 

८.१.६  आलथाक, सामाजिक तथा भौगोलिकरूपिे पछालि परेका नागररकहरूको सबै ववषय 
क्षेत्रमा अथापूणा प्रलतलनलधत्व सलुनजित गना मौिूिा काननुहरूमा पररमािान  
गररनेछ। 

८.१.७  सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणािाई स्थानीय गैह्र सरकारी संस्था र 
सरोकारवािाहरूको नीलत तथा रणनीलतमा आत्मसात ्गना पहि गररनेछ। 

८.१.८  सहकारी, सामिुावयक, गैह्रसरकारी र लनिी क्षेत्र िगायत सबैको भलूमका र िावयत्व 
स्पष्ट गरी पररचािन गना ती लनकायबाट संचालित समावेशीकरण सम्बन्धी योिना 
तथा कायाक्रमहरूिाई स्थानीय तहको योिना प्रवक्रयामा आवध्ि गररनेछ। 

८.१.९  टोि तथा बस्तीस्तरिेजि नै स्थानीय समस्याहरू पवहचान गरी िजक्षत समूहमार्ा त 
सहभालगतामूिक समावेशी िजक्षत कायाक्रम तिुामा तथा कायाान्वयन गने 
प्रणािीिाई संस्थागत गररनेछ। 

८.१.१० समावेशीकरणका िालग ववलभन् न लनकाय वा सङ्ख घ संस्थाबाट सञ् चालित िजक्षत 
कायाक्रमहरूमा िोहोरोपना आउन नदिन समन्वय गररनेछ।  

८.१.११ सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा भएको िगानी र सोको प्रलतर्िको एकीकृत 
प्रलतवेिन प्रणािी स्थापना गरी मूल्याङ्कन गररनेछ।  

८.१.१२ समावेशीकरण सम्बन्धी नीलत तथा कायाक्रम प्रभावकारीरूपमा कायाान्वयन गना सबै 
संयन्त्रिाई पररचािन गररनेछ।  
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८.१.१३ ववद्यमान संरचनाहरूमा समावेशीकरण सम्बन्धी आवश्यक संरचनाहरूिाई समावहत 
गरी िजक्षत कायाक्रमको तिुामा, कायाान्वयन, अध्ययन, अनसुन्धान, अनगुमन,  
मूल्याङ्कन तथा समन्वयको काया गररनेछ। 

८.१.१४ सामाजिक समावेशीकरण सम्पका  पिालधकारी (Focal Person) तोक्ने व्यवस्था गरी 
जिम्मेवारी प्रिान गरीी सूचना आिान प्रिान गने पद्धलत स्थावपत गररनेछ। 

८.१.१५ िोजिम र पाररवाररक वहंसामा परेका व्यजक्तको संरक्षणका िालग भइरहेका संरक्षण 
गहृहरूको संरक्षण र उपयोग गिै आवश्यकतानसुार नयाँ संरचना स्थापना र 
सञ् चािन गररनेछ। 

८.१.१६ पछालि परेका िजक्षत वगा तथा समिुायका नागररकहरूको सहभालगतामा िाभग्राही 
तथा उपभोक्ता सलमलत गठन गरी िजक्षत कायाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.१.१७ िोजिम तथा पाररवाररक वहंसामा परेका, मवहिा, बािबालिका, वकशोर, वकशोरी, 
अपाङ्ग, अनाथ, टुहरुा, सिक बािबालिका िगायत अलभभावकववहीन नागररकको 
संरक्षण, पनुःस्थापन तथा क्षमता ववकास गना सामिुावयक, सहकारी तथा गैह्रसरकारी 
संस्थाहरू र लनिी क्षेत्र समेतिाई पररचािन गररनेछ। 

८.१.१८ प्रत्येक विा लभत्रका पछालि परेका नागररकहरूको पवहचान गरी सामाजिक 
समावेशीकरणको मान्यताबमोजिम सशक्तीकरण गना सामिुावयक, सहकारी तथा 
गैह्रसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गररनेछ। 

८.१.१९ सामिुावयक, सहकारी तथा गैह्रसरकारी संस्थाहरू र लनिी क्षेत्रिाई ववषय क्षेत्रगत 
ज्ञान तथा अनभुवका आधारमा िजक्षत वगाको बहपुक्षीय वहतका िालग कायागना 
आवश्यक योिना तिुामा गरी कायाक्रम कायाान्वयन गना गराउन अलभप्ररेरत  
गररनेछ। 

८.१.२० उत्पीलित तथा वपछलिएको क्षेत्रका नागररकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, 
ववकास र आधारभतू आवश्यकता पररपूलताका अवसर तथा िाभका िालग कायाक्रम 
बनाई कायाान्वयन गना सामिुावयक, सहकारी तथा गैह्रसरकारी संस्थाहरूिाई समेत 
पररिजक्षत गररनेछ। 

८.१.२१ आवश्यकतामा आधाररत भई समावेशी ववकास प्रकृयामा योगिान पयुााउन ववकास 
साझेिार, सहकारी तथा गैह्रसरकारी संस्थाहरूसँग सहकाया गररनेछ । आवश्यकता 
र प्राथलमकताका क्षेत्रमा मात्र सामिुावयक तथा गैह्रसरकारी संङ्घ संस्थािाई 
पररचािन गररनेछ। 
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८.१.२२ पछालि परेका वगा तथा समिुायिाई िजक्षत गरी सामाजिक समावेशीकरणको महत्व, 
आवश्यकता र अपररहायाताका सम्बन्धमा सचेतनामूिक कायाक्रमहरू सञ् चािन  
गररनेछ।  

८.१.२३ प्रत्येक विामा रहने टोि ववकास संस्थाहरूको गठन प्रवक्रयामा पछालि परेका व्यजक्त 
तथा समिुायिाई समेट्ने गरी प्रलतलनलधत्वको सलुनजितता गररनेछ। 

८.१.२४ टोि ववकास संस्था, उपभोक्ता सलमलत, समूह पररचािन तथा स्थानीय सहकारी 
संस्थाहरूिगायतिाई क्षेत्रगत कायाक्रमहरूमा पछालि परेका व्यजक्त तथा समिुायको 
सहभालगता तथा संिग्नता ववृद्ध गना समन्वयात्मकरूपमा पररचािन गररनेछ। 

८.१.२५ िजक्षत वगाको सहभालगतामा यस्ता कायाक्रमहरूको सावािलनक परीक्षण तथा 
सावािलनक सनुवुाई गने कायािाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 

८.१.२६ सामाजिक समावेशीकरणका नीलतहरूको प्रभाव र पररणामका सम्बन्धमा 
आवलधकरूपमा तथ्यगत तथा वस्तलुनष्ठ समीक्षा गररनेछ। 

 

रणनीलत २: नीलत लनमााण तथा लनणाय प्रवक्रयामा पहुँच नभएका सीमान्तीकृत नागररकहरूको 
अथापूणा सहभालगता अलभववृद्ध गने।  

८.२.१ प्रत्येक विामा मानव ववकास सूचकाङ्क, वहआुयालमक गरीवव मापन िगायत अन्य 
आधारमा पछालि परेका ववलभन् न क्षेत्र, वगा र समिुायको पवहचान गरी विागत 
अद्यावलधक िण्िीकृत तथ्याङ्क राजिनेछ ।साथै विागत िण्िीकृत तथ्याङ्कको 
आधारमा सबै विाहरुको एकीकृत तथ्याङ्क िाटावेस तयार गररनेछ । 

८.२.२ पछालि परेका व्यजक्त तथा समिुायको आधारभतू िण्िीकृत तथ्याङ्क सङ्किन, 
ववश्लषेण, अलभिेिन, प्रलतवेिन तथा संप्रषेणका िालग  वास्तववक समयमा आधाररत 
सूचना प्रणािी (Real Time Basis-On Line Information System) को लििाइन तथा 
ववकास गरी कायाान्वयन गररनेछ । 

८.२.३  सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था तथा पछालि परेकाहरूको तथ्याङ्क/सूचना प्राप्त 
हनुे गरी ववद्यमान प्रलतवेिन प्रणािीहरूमा समावेशी सूचकहरूको ववकास गरी 
एकीकृत गररनेछ। 

८.२.४  नवीनतम ् सूचना प्रववलधको उपयोग गरी वस्तलुनष्ठ र यथाथापरक तथ्याङ्कका 
आधारमा िोहोरोपना नआउने गरी विा र ववषय क्षेत्रबाट िजक्षत कायाक्रमहरूको 
तिुामा, कायाान्वयन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गररनेछ । 

८.२.५  सूचना प्रववलधको अविम्बन र उपयोग गना विा र ववषय क्षेत्रको क्षमता ववकास र 
संस्थागत सदुृढीकरण गररनेछ । 
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८.२.६  समानपुालतक समावेशी लसद्धान्तबमोजिम िजक्षत वगाको प्रलतलनलधत्व सलुनजित गना 
स्थानीय मौििुा काननुहरूमा पनुराविोकन गरी भईरहेका काननु पररमािान तथा 
आवश्यकता अनरुूप नयाँ काननु तिुामा गररनेछ । 

 ८.२.७  योिना प्रवक्रयाका चरणहरू िगायत अवसर तथा िाभ ववतरणमा िजक्षत वगाको 
प्रलतलनलधत्व सलुनजित गना आवश्यक  कानून, कायाववलध तथा मापिण्िको पररमािान 
तथा तिुामा गररनेछ । 

८.२.८  िजक्षत समिुायको प्रलतलनलधत्व सलुनजित गना भइरहेका कायाववलध तथा 
मापिण्िहरूको पनुराविोकन गरी पररमािान गररनेछ । साथै आवश्यकता अनसुार 
नयाँ कायाववलध तथा मापिण्िहरूको तिुामा  गररनेछ । 

८.२.९  ववलभन् न िालत, लिङ्ग एवम ्क्षेत्रबीच आलथाक, शैजक्षक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका 
अन्तर कम गना िजक्षत कायाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.२.१० पछालि परेका वगाहरूको आधारभतू तथ्याङ्कका आधारमा आवश्यकता पवहचान गरी 
योिना छनौट तथा कायाान्वयन गररनेछ।साथै अलत ववपन्न वगाका िालग  लनजित 
कायाक्रम तथा बिेटको सलुनजितता गररनेछ। 

८.२.११  िजक्षत समिुायहरूिाई योिनाको मूल्याङ्कन िगायत सोबाट लसजिात िाभ लिन तथा 
अवसरहरूको उपयोग गना स्थानीय स्तरमा समूह पररचािन, पारिजशाता र 
स्वमूल्याङ्कन ववलधको अविम्बन गररनेछ।  

८.२.१२ िजक्षत वगा, क्षेत्र र समिुायिाई आलथाक तथा सामाजिकरूपिे सशक्तीकरण गना 
सकारात्मक ववभेि िगायत िक्षता अलभववृद्ध तथा कायाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.२.१३  आलथाक, सामाजिकरूपिे पछालि परेका िजक्षत वगािाई उपिव्ध रोिगारीका अवसर 
उपयोग गना सक्षम तलु्याउन सीप ववकास तालिम प्रिान गररनेछ।  

८.२.१४ िजक्षत वगाको क्षमता ववकासका िालग आलिताि गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र वक्रयाशीि 
गैह्रसरकारी संस्था¸नागररक समाि र स~चार माध्यमिाई पररचािन गररनेछ । 

रणनीलत:३ पछालि परेका वगा, क्षते्र, लिङ्ग र समिुायिाई ववकास प्रवक्रया र िाभ प्रालप्तमा 
न्यायोजचत अवसर सलुनजित गने । 

८.३.१  ववलभन् न िजक्षत वगा र समिुायबीच सामाजिक क्षेत्रमा रहेको अन्तरिाई कम गना 
त्यस्ता वगा, क्षेत्र र समिुायको पवहचान गरी स्थानीय संरचना, स्रोत साधन, अवसर 
र िाभमा न्यायोजचत पहुँचको व्यवस्था गररनेछ । 

८.३.२  िजक्षत समिुायका मानव ववकास सूचकाङ्कका आधारमा ववशेष कायाक्रमहरू 
सञ् चािन  गरी िीवनस्तरमा सधुार गररनेछ । 
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८.३.३ सीमान्तीकृत तथा वपछलिएका क्षेत्रका नागररकहरूको आलथाक तथा सामाजिक 
ववकासका िालग िजक्षत कायाक्रमहरू सञ् चािन गररनेछ। 

८.३.४ समािमा ववद्यमान सबै प्रकारका भेिभाविन्य व्यवहार, छुवाछुत र कुरीलतको 
अन्त्यका िालग आवश्यक काननुहरूको तिुामा गररनेछ। 

८.३.५ समािमा ववद्यमान नकारात्मक सामाजिक मूल्य मान्यता, कुरीलत, छुवाछुत तथा 
भेिभाविन्य प्रचिन र व्यवहार ववरूद्ध िनचेतनामूिक कायाक्रम सञ् चािन 
गररनेछ। 

८.३.६  सामाजिक आचरण र व्यवहारसम्वन्धी आचार संवहता लनमााण गरी कायाान्वयनमा 
ल्याईनेछ। 

८.३.७  सामाजिक भेिभाविन्य काया ववरुद्धका काननुहरूको विा तथा गाउँस्तरमा 
प्रबोधीकरण गरी काननुी व्यवस्थाको पररपािनामा िोि दिइनेछ। 

८.३.८  बािवववाह, बहवुववाह, िैवङ्गक वहंसा, छुवाछुत, िहेि तथा िाइिो, हलिया प्रथा, 
बेठबेगारी प्रथा, छाउपिी, कमिरी प्रथा, बािश्रम, मानव बेचवविन िस्ता सामाजिक 
कुरीलत र अन्धववश्वास अन्त्य गना गराउन सबै विा कायााियहरुिाई सवक्रय  
गराइनेछ। 

रणनीलत ४: उपिब्ध हनु ेस्रोत साधन तथा अवसरको प्रालप्त र उपयोग गना िजक्षत समिुायको 
सशक्तीकरण गने । 

८.४.१  मवहिा तथा ववपन्न वगािगायत पछालि परेका समिुाय तथा व्यजक्तहरूका िालग 
सीप ववकास तालिम, छात्रवजृत्त किाा, जशक्षा तथा रोिगारीमा प्राथलमकता 
दिइनेछ। 

८.४.२  आलथाक तथा सामाजिकरूपिे पछालि परेका िजक्षत वगािाई सीप ववकास तालिम 
प्रिान गरी क्षमता अलभववृद्ध गररनेछ। 

८.४.३  असहाय अवस्थामा रहेका एकि मवहिाहरूको पवहचान गरी उनीहरूको सीप, 
क्षमता र योग्यताका आधारमा रोिगारीमा प्राथलमकता दिई िीववकोपािान गना 
सघाउ पयुााउने कायाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.४.४  िोजिममा परेका, सामाजिक र पाररवाररक बवहष्करणमा परेका तथा वहंसा पीलित 
मवहिािाई पनुस्थापना, संरक्षण र सशक्तीकरण गरी स्वाविम्बन गराउन 
आवश्यक कायाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.४.५  प्रिनन अवस्थाका सेवा सवुवधाहरूको सलुनितता गना, बािवालिकाहरूको सवोत्तम 
वहत गना तथा बािबालिकाको पािनपोषण र पररवारको हेरचाहका काम र 
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योगिानिाई आलथाकरूपमा मूल्याङ्कन गना ववषय क्षेत्रगत लनकाय मार्ा त आवश्यक 
कायाक्रम सञ् चािन गररनेछ।  

८.४.६  आलथाक, सामाजिकरूपिे पछालि परेका िजक्षत वगाको आलथाक ववकासका िालग 
सहलुियतपूणा किाा प्रवाहका साथै सहकारी एवम ् समूह वचत पररचािन मार्ा त 
ववत्तीय स्रोतमा पहुँच स्थावपत गररने छ। 

८.४.७  िजक्षत वगािाई बचत पररचािन कायामार्ा त आलथाकरूपिे सबिीकरण गना ववत्तीय 
साक्षरता कायाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.४.८  आलथाक, सामाजिक तथा सांस्कृलतकरूपिे वपछलिएका वगा तथा नागररकहरूिाई 
िजक्षत गरी समिुायस्तरमा सहकारी व्यवसाय मार्ा त ् उनीहरूको िीवनस्तर 
अलभववृद्ध गने काया गररनेछ। 

८.४.९  स्थानीयस्तरमा परम्परागत पेशाको आधलुनकीकरण र व्यवसायीकरण गरी आय 
आिानमा सहयोग गररनेछ। 

८.४.१० िजक्षत वगामा रोिगारीका अवसर, िाभको न्यायोजचत ववतरण र समतामूिक 
पहुँचको सलुनजित गरी सामाजिक सरुक्षा प्रिान गना आवश्यक कायाववलध तथा 
मापिण्ि तयार गररनेछ। 

८.४.११ गरुुकुि/आश्रम, वेि ववद्याश्रम, गोन्पा (गमु्बा), मिरसा िगायतका धालमाक शैजक्षक 
संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता सदुृढीकरण गररनेछ।  

८.४.१२ स्थानीय िोपोन्मिु भाषा तथा लिवपहरूको िोि, अध्ययन, अनसुन्धान गरी 
अलभिेिन तथा संरक्षण गररनेछ।  

८.४.१३ गठुी, संग्रहािय, किा केन्र, सांस्कृलतक सम्पिाको िगेनाा गरी परम्परागत ज्ञान, सीप, 
किा, संस्कृलत, सामाजिक परम्परा र अनभुविाई संरक्षण र संवद्धान गना आवश्यक 
कायाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.४.१४ िोपोन्मिु, सीमान्तीकृत, अल्पसङ्खख्यक िगायत ववपन्न वगाको पवहचान गिै 
उनीहरूको  सम्मानपूवाक बाँच्न पाउने अलधकार सलुनजित गना तथा अवसर तथा 
िाभका िालग ववशेष व्यवस्था गिै ती समिुाय तथा वगासँग सरोकार राख् न े
ववषयका लनणायमा उनीहरूिाई सहभागी गराउन क्षमता ववकासका कायाक्रम 
सञ् चािन गररनेछ । 

८.४.१५ आदिवासी, िनिालत, िलित, मधेसी, थारु, मजुस्िम, वपछिावगा, अल्पसङ्खख्यक 
िगायतको मातभृाषा तथा संस्कृलतको संरक्षण एवम ् प्रबद्धान गने कायामा संिग्न 
ववलभन् न लनकायहरूको संस्थागत सदुृढीकरण र क्षमता अलभववृद्ध गररनेछ। 



12 
 

८.४.१६ आदिवासी िनिालत, िलित, मधेशी, थारु, मजुस्िम समिुाय, वपछिावगा, अल्पसङ्खख्यक, 
िोपोन्मिु िातिालतको िोपोन्मिु भाषा एवम ्संस्कृलतिाई संरक्षण र प्रवद्धान गना 
आवश्यक अनसुन्धान, असि अभ्यास तथा लसकाईको अनसुरण एवम ् सम्बजन्धत 
वगाको संिग्नता र त्यसप्रलत िागरुकता ल्याउने कायाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.४.१७ स्थानीय भाषा तथा संस्कृलतको संरक्षण गना सम्बद्ध गैह्रसरकारी संस्थाहरूिाई समेत 
पररचािन गररनेछ। 

८.४.१८ सामाजिक सरुक्षा र सामाजिक न्याय प्रिान गिाा सबै लिङ्ग क्षेत्र र समिुाय लभत्रका 
आलथाकरूपिे ववपन्न वगािाई प्राथलमकता दिई कायाक्रम सञ् चािन गररनेछ । 

८.४.१९ विा कायााियहरूमार्ा त ्िोजिम र पाररवाररक वहंसामा परेका व्यजक्तहरूको पवहचान 
गरी अलभिेिीकरण गने काया गररनेछ। 

८.४.२० िोजिम र वहंसामा परेका व्यजक्तहरूिाई पररवार र समािमा पनुस्थाापना गना 
आवश्यक मनोसामाजिक परामशा सेवा उपिब्ध गराइनेछ।   

८.४.२१ अपाङ्गता भएका व्यजक्त, बािवालिका तथा िैवङ्गक संवेिनामैत्री भौलतक पूवााधार तथा 
संरचनाहरू लनमााणसम्वन्धी मापिण्ि तयार गरी कायाान्वयन गने गराइनेछ। 

८.४.२२ िैवङ्गक संवेिनशीि ववषयहरूको पवहचान गरी सो अनरुूप कायास्थि वातावरणिाई 
अनकूुि तलु्याइनेछ। 

८.४.२३ भौगोलिक ववकटता र ववपन्नताका कारण स्वास्थ्य तथा उपचार सेवा नपाई िीवन 
िोजिममा रहेका मवहिा तथा बािबालिकाहरूिाई तत्काि उद्धार गरी स्वास्थ्य 
सेवा प्रिान गना आवश्यक कायाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.४.२४ िैवङ्गक वहंसामा परेका व्यजक्त, संरक्षण गनुापने बािबालिका तथा मानलसक समस्या 
भएका व्यजक्त िगायतको पवहचान गरी आवश्यक संरक्षण, पनुस्थाापन र 
सशक्तीकरण गररनेछ।साथै स्थानीयस्तरमा रहेका पनुस्थाापन केन्र तथा सेवा 
केन्रहरूको सदुृढीकरण गररनेछ। 

८.४.२५ अपाङ्गमैत्री, बािबालिकामैत्री तथा िैवङ्गकमैत्री भौलतक संरचना लनमााणको 
सलुनजितताका िालग सरोकारवािाहरूको क्षमता ववकास गररनेछ। 

८.४.२६ पवहचान गररएका िजक्षत वगा िगायतिाई समावेशीकरणको अवधारणा समेतका 
ववषयमा िानकारी दिन चेतनामूिक कायाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.४.२७ सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी चेतनामूिक तथा प्रचार प्रसारमूिक श्रव्य दृश्य 
िगायतका सामाग्रीहरू लनमााण गरी उपयोग गररनेछ। 
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८.४.२८ िनचेतनामूिक कायाक्रमहरू सञ् चािन गना स्थानीय संचार माध्यम िगायत सहयोगी 
सङ्घ संस्थाहरूिाई समेत पररचािन गररनेछ। 

८.४.२९ सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीलतको विा तथा गाउँस्तरमा प्रबोधीकरण 
गररनेछ। 

८.४.३० समावेशीकरणका मान्यतािाई संस्थागत गना सबै विाहरूमा सामाजिक 
समावेशीकरण नीलतको कायाान्वयन ढाँचा तयार गरी सो अनरुूप िागू गना प्ररेरत 
गररनेछ। 

रणनीलत ५: सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीलत तथा कायाक्रम कायाान्वयनमा सम्बद्ध 
सरोकारवािाहरूको संस्थागत क्षमता अलभववृद्ध गने । 

८.५.१  िजक्षत कायाक्रम सञ्चािन गना सम्बद्ध लनकाय तथा पिालधकारीहरुको क्षमता 
ववकास तथा संस्थागत सदुृढीकरण गररनेछ। 

८.५.२  िजक्षत कायाक्रमहरूको सञ्चािन गने लनकायहरूको संस्थागत क्षमता अलभववृद्ध गना 
त्यस्ता लनकायहरूको ववषय कायाक्षेत्रगत अनभुव समेतका आधारमा सूची तयार गरी 
स्रोत साधनको प्रक्षेपण गररनेछ। 

८.५.३  सबै विाहरुमा समावेशीकरण सम्बन्धी एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणािी ववकास 
गरी यस क्षेत्रसँग सम्बजन्धत सूचनाहरू आिान प्रिान गररनेछ। 

८.५.४ विा कायााियहरुबाट भएका असि अभ्यासहरूको पवहचान तथा िस्तावेिीकरण 
गरी प्रचार प्रसार गररनेछ। 

८.५.५  सामाजिक समावेशीकरणका िालग सञ् चालित कायाक्रमहरूबाट प्राप्त अनकुरणीय 
लसकाइिाई अनशुरण गना ववलभन् न विा र ववषय क्षेत्रबीच अनभुव आिान प्रिान 
गररनेछ। 

८.५.६  समावेशीकरणका िालग अन्तरााविय सङ्घ संस्थासँग भएका अलभसजन्ध र låपक्षीय तथा 
वहपुक्षीय प्रलतबद्धताहरूको कायाान्वयनमा िोि दिइनेछ। 

८.५.७  समावेशीकरणका राविय तथा अन्तरााविय असि अभ्यास तथा अनभुवहरूको आिान 
प्रिान गरी स्थानीय कायाक्रम कायाान्वयमा प्रभावकाररता ल्याइनेछ। 

९. संस्थागत व्यवस्था 

९.१   यस नीलतमा भएका प्रावधानिाई समावेशीकरणको अवधारणा अनरुुप प्रभावकारीरूपमा 
कायाान्वयन गना िेहाय बमोजिमको सामाजिक समावेशीकरण नीलत लनिेशक सलमलत 
रहनेछM 
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(क) गाउँपालिका अध्यक्ष      -संयोिक 

(ि) गाउँपालिका उपाध्यक्ष      -सिस्य 

(ग) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत     –सिस्य 

(घ) सामाजिक ववकास सलमलतका संयोिक     –सिस्य 

(ङ) कायापालिकाका सिस्यहरुमध्येबाट कजम्तमा २ िना  

(च) मवहिा सवहत संयोिकिे तोकेका तीन िना   –सिस्य 

(छ) सामिुावयक संङ \घ संस्थाहरूमध्येबाट समावेशी प्रलतलनलधत्व  
  हनुे गरी संयोिकिे तोकेका तीन िना     –सिस्य 

(ि)सामाजिक ववकास शािाका प्रमिु     –सिस्य सजचव  
 

सामाजिक समावेशीकरण नीलत लनिेशक सलमलतको काम, कताव्य र अलधकार िेहाय 
बमोजिम रहेको छ: 

१. सामाजिक समावेशीकरण नीलत पनुराविोकन र पररमािानका िालग िाका तयार 
गने गराउने । 

२. नीलत कायाान्वयनका िालग सम्ब¢ विा तथा लनकायबीच सहकाया, सहिीकरण र 
समन्वय गने गराउने। 

३. सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी बिेट तथा कायाक्रम तिुामा र स~चािन गना 
आवश्यक समन्वय, सहकाया तथा प्रोत्साहन एवम ् सहयोग सम्बन्धी व्यवस्था 
गने। 

४. सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी कायाको अनगुमन गने गराउने ।  

५. सामाजिक समावेशीकरण सहयोगी नीलतहरूसँग सामञ्जस्यता स्थापना गने र 
आवश्यक सहयोग आिान प्रिान गने । 

६. सामाजिक समावेशीकरण मूिप्रवाहीकरणका िालग संस्थागत प्रणािी, ववलध एवम ्
प्रवक्रयाहरू स्थावपत गना सहयोग गने । 

७. विा कायााियहरुमा सामाजिक समावेशीकरणका दृवष्टकोणिे कायाक्रम तिुामा गना 
संस्थागत क्षमता ववकासमा सहयोग गने । 
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८. योिना, कायाक्रम तथा बिेट तिुामा एवम ् अनगुमन तथा प्रलतवेिन प्रणिीमा 
सामाजिक समावेशीकरणको आबद्धता र मूिप्रवाहीकरणका िालग सहिीकरण 
गने।  

९. सरकारी तथा गैह्रसरकारी सङ \घ संस्था र नागररक समािमा सामाजिक 
समावेशीकरणिाई प्रभावकारीरुपमा कायाान्वयन गना सहयोग प¥ुयाउने । 

१०.  विागत ववकास कायाक्रमको सामाजिक िेिािोिा र परीक्षण गने गराउने ।  

११.  अन्तराावियरुपमा गरेका सामाजिक समावेशीकरणसँग सम्बजन्धत प्रलतबद्धताहरु 
स्थानीयस्तरमा िागू एवम ् कायाान्वयन गना गराउन सहिीकरण, प्रोत्साहन र 
आवश्यक सहयोग प¥ुयाउन े। 

१२. आलथाक एवम ् सामाजिकरूपमा पछालि परेका वगा, िात िालत, लिङ्ग, क्षेत्र एवम ्
समिुायिे प्रत्यक्ष र्ाइिा पाउने समावेशीकरणका कायाक्रम वा आयोिनाका 
िालग आवश्यक बिेट ववलनयोिन भए नभएको अनगुमन गने । 

१३. सामाजिक समावेशीकरण नीलत कायाान्वयन गने क्रममा आउन सक्ने सम्भाववत 
िोजिमह¿को आंकिन र िोजिम सम्बोधन गने गराउने। 

सलमलतको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ।सलमलतको बैठकसम्बन्धी अन्य कायाववलध 
सलमलत आरै्िे लनधाारण गरे बमोजिम हनुेछ । 

९.२ नीलतको कायाान्वयन तथा अनगुमन सम्वन्धी व्यवस्थाM 

लनिेशक सलमलतको लनिेशनमा सम्वजन्धत शािा एवं लनकायबाट नीलत कायाान्वयनको 
आवश्यक व्यवस्था लमिाईनेछ।अनगुमन तथा सपुरीवेक्षण सलमलतबाट नीलत 
कायाान्वयनको लनयलमत अनगुमन गरी वावषाक प्रलतवेिन पेश गररनेछ। 

 १०. नीलतको मूल्याङ्कन  

यस नीलतको कायाान्वयनको प्रभावकाररता, उपयकु्तता र उपािेयताको मूल्याङ्कन गरी 
नीलतमा समसामवयक पनुराविोकन तथा पररमािान एवम ्सधुार गररनेछ ।सामान्यतया 
पाँच वषापलछ यस नीलतको पनुराविोकन गररनेछ । 

११.  सम्भाववत िोजिम न्यूनीकरण योिना 

उजल्िजित रणनीलत तथा कायानीलतहरूको कायाान्वयनमा आउन सक्ने सम्भाव्य 
िोजिमको लनराकरणका िालग िेहाय बमोजिमको उपायहरू अविम्बन गररनेछ: 
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क्र.सं. सम्भाववत िोजिम 
िोजिम न्यूनीकरण 

गने उपाय 
जिम्मेवार लनकाय 

१.  सामाजिक 
समावेशीकरणको ववषय 
विाको कम 
प्राथलमकतामा पना  
सक्ने । 

नीलत, मागािशान एवं 
वावषाक योिना तथा 
कायाक्रमबाट 
प्राथलमकतामा राख्न े। 

सम्बद्ध शािा एवं सम्बजन्धत विा 
कायाािय तथा सहयोगी सङ्घ संस्थाहरु । 

२.  सामाजिक 
समावेशीकरणका िाभ 
र अवसरमा िजक्षत वगा 
र समिुायको पहुँच कम 
हनु सक्ने । 

िजक्षत समिुायको 
पवहचान गने  सूचक 
लनधाारण र नक्साङ्कन 
गने तथा िजक्षत 
कायाक्रम सञ् चािन  
गने । 

सम्बद्ध शािा एवं सम्बजन्धत विा 
कायाािय तथा सहयोगी सङ्घ संस्थाहरु । 

३.  
 
 

नीलत कायाान्वयनमा 
संिग्न लनकायहरूबीच 
प्रभावकारीरुपमा 
समन्वय नहनु सक्ने। 

नीलत लनिेशक 
सलमलतको लनयलमत 
वैठकको व्यवस्था 
गने । 

सम्बद्ध शािा  

४.  सामाजिक 
समावेशीकरण सम्बन्धी 
बझुाइमा ववववधता हनु 
सक्ने । 

सचेतनामूिक तथा 
क्षमता अलभबवृद्धका 
कायाक्रम संचािन 
गने । 

सम्बद्ध शािा एवं सम्बजन्धत विा 
कायाािय तथा सहयोगी सङ्घ संस्थाहरु । 

५.  समावेशीकरण प्रबद्धान 
िजक्षत कायाक्रमहरूिाई 
लनयलमत योिना तथा 
कायाक्रममा 
मूिप्रवाहीकरण नहनु 
सक्ने। 

आवश्यक स्रोत 
आंकिन गरी 
व्यवस्थापन गना मागा 
लनिेशनद्वारा लनिेजशत 
गने । 

सम्बद्ध शािा एवं सम्बजन्धत विा 
कायाािय तथा सहयोगी सङ्घ संस्थाहरु । 

  

 

 

 


