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कनका सनु्दरी गाउँपालिका को सामाजिक समावेशीकरण नीलि, २०७८  
१. पषृ्ठभलूम  

नेपािको सथववधानिे समानपुालिक समावेशी र सहभालगिामूिक लसद्धान्िका आधारमा 
समिामूिक समािको लनमााण गने सथककप गरेको छ। सथववधानिे ददशा लनदेश गरेबमोजिम 
समिामूिक समािको लनमााण गना र्स गाउँपालिका।नगरपालिका र र्स अन्िगािका सबै 
क्षेत्रगि ववषर्हरूमा समेि सामाजिक समावेशीकरणको ववषर्िाई आन्िररकीकरण, 
मूिप्रवाहीकरण र सथस्थागि गना आवश्र्क भएको छ । र्सबाट सबै वगा, िाि िालि, लिङ्ग र 
क्षेत्रिाई समावेशीकरणको मान्र्िाअनरुुप सहभागी गराई सामाजिक समावेशीकरणका 
सवािहरूिाई नीलिगि िथा काननुीरूपमा थप व्र्वजस्थि गना मद्दि पगु्ने अपेक्षा गररएको  
छ ।मिुकुिे सथङ\र्ीर् िोकिाजन्त्रक गणिन्त्रात्मक शासन प्रणािी अविम्वन गरेको सन्दभामा 
सम्बद्ध ववषर् क्षेत्र  र अन्िगाि सञ् चािन हनुे सबै र्ोिना िथा कार्ाक्रमहरूिाई समावेशीमैत्री 
बनाउन र्ो सामाजिक समावेशीकरण नीलि िरुरी भएको छ।  

र्स सन्दभामा ववभेदरवहि, समदृ्ध र न्र्ार्पूणा समािको स्थापनाका िालग सबै वगा, िाि िालि, 
लिङ्ग िथा वपछलिएको क्षते्रको समान सहभालगिा, अग्रसरिा र लनणार् प्रवक्रर्ामा सहभालगिाको 
भलूमकािाई सलुनजिि गना आवश्र्क देजून्छ।सामाजिक समावेशीकरण मार्ा ि सबैिे आत्म 
सम्मान बोध हनुे वािावरण लनमााण गना सबै क्षेत्र िथा सथरचनाहरूमा मूिप्रवाहीकरणको 
माध्र्मबाट समावेशी शासन पद्धलििाई सथस्थागि गना र्सका समग्र क्षेत्रिाई सम्बोधन गने 
नीलिको आवश्र्किा महसूस भएकािे प्रस्ििु सामाजिक समावेशीकरण नीलि, २०७८‘ ििुामा 
गरी िागू गररएको छ। 

२. ववगिका व्र्वस्था र प्रर्ासहरू 

नेपािमा ववगिदेजू नै मवहिा, दलिि, आददवासी िनिालि, मधेशी, मजुस्िम, वपछलिएका 
समदुार्, बािबालिका, ज्रे्ष् ा नागररक, अशक्त िथा अपाङ्गिा भएका व्र्जक्तहरू, सामाजिक, 
आलथाक वा शैजक्षकरूपमा पछालि परेका व्र्जक्त िथा समदुार् िगार्ििाई ववकासको समग्र 
प्रवक्रर्ा िथा प्रलिर्िको वहस्सेदारीमा मूिप्रवाहीकरण गने प्रर्ास गररएको छ।र्सका लनलमत्त 
स्रोि, साधन र सावािलनक सेवामा पहुँच बढाउन, राज्र्को हरेक सथरचना एवम ्लनणार् प्रवक्रर्ा 
िथा सो को कार्ाान्वर्नमा न्र्ार्ोजचि प्रलिलनलधत्व सलुनजिि गना र िजक्षि वगाको उत्थान, 
ववकास र सशक्तीकरण िगार्ि सामाजिक सरुक्षाका िालग ववलभन् न कार्ाक्रमहरू 
सथस्थागिरूपमा सञ् चािन भएका छन।् र्ी कार्ाक्रमहरूबाट िजक्षि वगाको सशक्तीकरणमा 
उकिेख्र् र्ोगदान पगेुको छ। दशौं र्ोिना (२०५९–२०६४) मा िैंवङ्गक समानिा र 
सामाजिक समावेशीकरण अवधारणािाई अन्िर-सम्बजन्धि ववषर् (Cross-cutting issues) का 
रूपमा स्थान ददईएको लथर्ो। नेपािको अन्िररम सथववधान, २०६३ िे राज्र्को अग्रगामी 
पनुःसथरचना गरी देशमा ववद्यमान वगीर्, िािीर्, क्षेत्रीर् िथा िैवङ्गक ववभेदहरूिाई समाधान 
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गना सथककप गरे अनरुूप नेपािमा सामाजिक समावेशीकरणको ववषर्िाई प्रमुू  बहसको रूपमा 
अङ्गीकार गररएको लथर्ो । आलथाक वषा २०६४/०६५ देजू नेपाि सरकारका सबै 
मन्त्रािर्बाट िैवङ्गक उत्तरदार्ी बिेट प्रणािीको अभ्र्ास हुँदै आएको छ । र्स अनरुुप 
समावेशीकरण नीलि ििुामा गने कार्ा र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी सथरचनाहरू स्थापना 
गने कार्ाको थािनी पलन हुँदै आएको सन्दभामा िैवङ्गक समानिा र सामाजिक समावेशीकरण 
सम्बन्धी नीलि, २०६६ कार्ाान्वर्नमा रहेको छ । सामाजिक समावेशीकरणका ववषर्हरुिाई 
सम्बोधन गना स्थानीर् सरकार (सथचािन) ऐन, २०७४ िगार्िका कानूनहरु र राविर् िैंवङ्गक 
समानिा नीलि, २०७७, प्रदेश िथा स्थानीर् िहका िालग िैंवङ्गक उत्तरदार्ी बिेट नमूना 
लनदेजशका,२०७७ पलन ििुामा भई कार्ाान्वर्नमा आइसकेका छन ्। 

नेपािको सथववधानको प्रस्िावनामा वगीर्, िािीर्, क्षेत्रीर्, भावषक, धालमाक, िैवङ्गक ववभेद र 
सबै प्रकारका िािीर् छुवाछुिको अन्त्र् गरी आलथाक समानिा, समवृद्ध र सामाजिक न्र्ार् 
सलुनजिि गना समानपुालिक समावेशी र सहभालगिामूिक लसद्धान्िका सम्बन्धमा स्पष्टरूपमा 
उकिेू भएको छ । साथै समिामूिक समािको लनमााण गना िथा सामाजिक 
समावेशीकरणिाई मूिारूप ददन ववलभन् न मौलिक हकको प्रत्र्ाभलूि गनुाका साथै मौलिक हक 
सम्वन्धी काननुहरू सङ्घीर् सथसदबाट अनमुोदन भैसकेको अवस्था छ । स्थानीर् िहका ववलभन् न 
पदहरूमा समेि िािीर्, िैवङ्गक िगार्िको प्रलिलनलधत्वको व्र्वस्था गररएको छ । आफ्नो 
धमा, सथस्कृलि, भाषाको सथरक्षण र सथवद्धानका िालग सचेिना िथा वक्रर्ाजशििामा अलभववृद्ध 
भएको िथा राज्र्का ववलभन् न अङ्ग िथा ववषर् क्षेत्रमा र्स्िा पछालि परेका समदुार् िथा 
क्षेत्रको प्रलिलनलधत्व ब्दै गएकािे समावेशीकरणको प्रवक्रर्ा थप प्रभावकारी बन्दै गएको छ । 

ववगि देजूनै समावेशीकरण सम्बन्धी नीलि िथा कार्ाक्रमको प्रभावकारीरूपमा ििुामा एवम ्
कार्ाान्वर्न गना स्थानीर् लनकार् िैवङ्गक उत्तरदार्ी िथा सामाजिक समावेशी बिेट ििुामा 
एवम ् परीक्षण लनदेजशका, २०६८ र स्थानीर् लनकार् स्रोि पररचािन िथा व्र्वस्थापन 
कार्ाववलध, २०६९ अनसुार ित्कािीन स्थानीर् लनकार्को लनःशिा प ुिँीगि बिेटको कम्िीमा 
१० प्रलिशि रकम आलथाक िथा सामाजिकरूपमा पछालि परेका ववपन्न मवहिा, १० प्रलिशि 
बािबालिका र १५ प्रलिशि उपेजक्षि वगा िथा समदुार्का िालग छुट्याउन ु पने व्र्वस्था 
गररएको पाइन्छ । साथै ित्कािीन स्थानीर् लनकार्हरूमा मवहिा, दलिि, आददवासी िनिालि, 
वपछलिएका समदुार्, बादी, अपाङ्गिा समन्वर् सम्वन्धी सथरचनाहरू गान गरी िी समदुार्िाई 
सथस्थागिरूपमा शासकीर् सथरचनामा आबद्ध गने प्रर्ास गररएको र सामाजिक पररचािनमार्ा ि ्
आलथाक िथा सामाजिकरूपमा वपछलिएका समदुार्को आलथाक-सामाजिक उत्थानका िालग 
ववलभन् न कार्ाक्रमहरू सञ्चािन गने िस्िा महत्वपूणा प्रर्ासहरू भएको पाईन्छ। 

पन्रौ र्ोिनामा सामाजिक ववषर् क्षेत्रअन्िगाि मवहिा, ववलभन् न िजक्षि समदुार्, ज्रे्ष् ा 
नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्जक्त, बािबालिका, वकशोरवकशोरीहरू िगार्ििाई ववकासको 
मूिप्रवाहमा कर्ाई समावेशी र समिामूिक रािको लनमााण गने ववषर् उकिेू गररएको छ। 
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साथै, उक्त र्ोिनाको अन्िरसम्बजन्धि ववषर् अन्िगािको ‘समावेशीकरण’ ववषर् उपक्षेत्रमा 
समानपुालिक समावेशी ववकास र पहुँचको सलुनजिििा गना समावेशीकरण िजक्षि सोंच, िक्ष्र्, 
उदे्दश्र्, रणनीलि िथा कार्ानीलिसमेि लनजिि गरी कार्ाान्वर्नमा िैिान िोि ददइएको  
छ ।र्ोिनामा समावेशीकरणको ववषर् क्षेत्रगि िक्ष्र्मा मानव ववकास सूचकाीको आधारमा 
पछालि परेका समदुार्हरूको सशक्तीकरण र समानपुालिक ववकास गने िक्ष्र् लिइएको छ। 

३. विामान जस्थलि 

आलथाक, सामाजिक, रािनैलिक र प्रशासलनक दृवष्टिे पछालि परेका ववलभन् न िजक्षि वगाहरू 
(मवहिा, दलिि, आददवासी िनिालि, मधेशी, थारू, मजुस्िम समदुार्, वपछिावगा, सीमान्िकृि, 
अकपसङ्खख्र्क, अपाङ्गिा भएका व्र्जक्त, िैवङ्गक िथा र्ौलनक अकपसङ्खख्र्क, वकसान, श्रलमक, 
उत्पीलिि वा वपछलिएको क्षेत्रका नागररक िथा आलथाकरूपिे ववपन्न ूस आर्ा) िाई नेपािको 
सथववधानिे समानपुालिक समावेशी लसद्धान्िको आधारमा राज्र्को लनकार्मा सहभागी हनु पाउने 
हकिाई मौलिक हकको रूपमा व्र्वस्था गरेको छ। नेपािको सथववधानमा नै अन्र् 
आर्ोगहरूको व्र्वस्था गरी समावेशीकरणिाई थप व्र्वजस्थि, सलुनजिि िथा प्रभावकारी 
बनाउने कार्ाको मागा प्रशस्ि गररएको छ। 

नेपािमा वव.सथ. २०६८ को राविर् िनगणना बमोजिम कुि िनसङ्खख्र्ाको ५१.५ प्रलिशि 
मवहिा रहेकामा मवहिाको साक्षरिा ५७.७ प्रलिशि र परुुषको साक्षरिा ७५.६ प्रलिशि 
रहेको छ ।र्स्िै, सम्पजत्तमा स्वालमत्व पगेुका मवहिा २६ प्रलिशि मात्र रहेको देजून्छ । 
मवहिा परुुषको श्रमशजक्त सहभालगिा दर क्रमश: २६.३ र ५३.८ प्रलिशि रहेको छ । 
नेपािको कुि िनसङ्खख्र्ाको कररब १.९४ प्रलिशि िनसङ्खख्र्ामा कुनै एक वा बढी प्रकारको 
अपाङ्गिा देजूएको छ।  

पन्रौं र्ोिना अनसुार मिुकुमा लनरपेक्ष गररबीको रेूामलुन रहेको िनसङ्खख्र्ा १८.७ र बह ु
आर्ालमक गररबी २८.६ प्रलिशि रहेको छ । प्रदेशगि गररबी हेदाा प्रदेश नथ १ र सदूुरपजिम 
प्रदेशको गररबीको रेूामलुन रहेको िनसङ्खख्र्ा प्रलिशिबीच झण्िै िेब्बरको अन्िर रहेको 
देजून्छ।मिुकुको मानव ववकास सूचकाी ०.५७९ रहेको छ।र्समा पलन ववलभन् न भौगोलिक 
क्षेत्र, लिङ्ग र सामाजिक समूहहरूबीचको आलथाक असमानिा र गररबीको सर्निा बढी  
देजून्छ । 

िनसाजङ्खख्र्क ववववधिािाई अध्र्र्न गदाा मिुकुको पलछकिो राविर् िनगणना, २०६८ 
बमोजिम कुि िनसङ्खख्र्ाको १ प्रलिशि भन्दा कम िनसङ्खख्र्ा हनुे ववलभन् न िाििालिहरूको 
सथख्र्ा १११ भन्दा बढी रहेको छ । भाषागि ववववधिा हेदाा नेपािमा कररब १२३ भन्दा 
बढी मािभृाषाहरू रहेको देजून्छ । नेपािमा वहन्द ुधमा माने्न िनसङ्खख्र्ा अलधक भए िापलन 
र्स बाहेक अन्र् ९ भन्दा बढी धमााविम्बीहरू रहेको देजून्छ। र्ी आकँिाहरूिे नपेािी 
समािमा आलथाक िथा सामाजिक, िािीर्, क्षेत्रीर्, िैवङ्गक र वगीर् ववववधिा रहेको 
दशााउँदछन ् ।र्ी ववववधिा लभत्र पलन भौगोलिक, िैवङ्गक, िािीर् र आर्वगाबीच गररबीको 
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असमानिा र गहनिाको अन्िर अझै उकिेख्र्रूपमा ववद्यमान रहेको ववलभन् न िथ्र्ाीबाट 
देजून्छ।र्सथा समावेशी ववकासको मान्र्िािाई आत्मसाि ् गरी र्ी असमानिाहरूिाई 
सम्बोधन गना सबै क्षेत्र र अन्िगाि लनकार्हरुिाई अझै बढी प्रभावकारीरूपमा पररचािन गना 
आवश्र्क देजूएको छ । 
नेपालको संघिय संरचना अनुसार ७५३ स्थाघनय तहहरु मध्य कनकासुन्दरी 
गाउँपाललका नेपालको खस भाषाको उदगम थलो माघनने जमु्ला जजल्लाको लसँजा 
के्षत्रको केन्र विन्दमुा अिजस्थत रहेको छ । यस गाउँपाललकाको नामाकरण 
गाउँपाललकाको प्रख्यात कनकासुन्दरी मजन्दरको नामबाट भएको हो । समुन्री 
सतह देखख २५१४ लमटर लमटर सम्मको उचाई मा रहेको  कनकासुन्दरी गाउँपाललका 
भौगोललक अिजस्थघतका हहसािले  २९ डिग्री २४ लमनेट ४९सेकेण्ि उतरर अक्षांश र 
८२ डिग्री 0 लमनेट ५५ सेकेण्ि पिुी देशान्तरमा फैललएको छ । यस गाउँपाललका  
जमु्ला जजल्लाको सदरमुखकाम खलगंा देखख कररि ५५ ककलम दरुीमा पजचचम 
भागमा रहेको छ ।यस गाउँपाललकको पुिवमा पातारासी गाउँपाललका पजचचममा 
काललकोट जजल्लाको पलाता गाउँपाललका उतरमा मुग ु जजल्लाको खत्याि 
गाउँपाललका र दक्षक्षणमा लसँजा गाउँपाललका सँग लसमाना जोडिएको छ ।जमु्ला 
जजल्लाको कुल भभुाग ८.११  प्रघतशल ओगट्न े यस गाउँपाललकाले २२५.३६ िगव 
कक.लम भ-ुभाग ओगेटेको छ । जमु्ला जजल्लामा अिजस्थत कनकासनु्दरी 
गाउँपाललका कणावली प्रदेश अन्तगवतको उच्च पहािी विशषेता बोकेको गाउँपाललका 
हो साविक बमु्रमािीचौर, माललकाबोता कनकासुन्दरी विराट र पाण्ििगुफा गा.वि.स 
लमलेर बनेको यो गाउँपाललकामा ८ ििा कायावलय सँग ै यहाँको भौगोललक 
अिजस्थघत, ऐघतहाँलसक चचनारी र प्राकृघतक तथा सास्कृघतक उत्कृष्ठता विकासका 
प्रचरु सम्भािना रहेको छ । 
नामाकरणको सन्दभवमा  गाउँपाललको नामाकरण हाल ििा न ं४ मा रहेको प्रलसद्ध 
मजन्दर कनकासुन्दरी देविको मजन्दरको नाममा यस गाउँपाललकाको नामकरण 
भएको हो ।कनकासुन्दरी मजन्दर यस के्षत्रकै प्रलसद्ध धालमवक वपठक हो । यसका 
साथ ै यस गाउँ पाललकामा विलभन्न ८ ििा मा रहेका प्रकृघतक तथा पयवहटकय 
स्थल रहेका छन ( पाण्ििगुफा, विराट दरिार, गरुिनुहनी, घतललचौरमाई, 

कनकासनु्दरी मजन्दर, बुढुमस्टो मजन्दर, लामाथािा, विष्णदेुविको मजन्दर, बलुबलेु 
पाटन, रोत पयवटककय ताल, छेि े महादेि मजन्दर, जाजवगुफा ) आहद प्रख्यात 
पयवटककय स्थलहरु यस गाउँपाललकामा अिजस्थत रहेका छन । 
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गाउँपाललकाको कुल के्षत्रफलको कररि ५५.३६% बनक्षते्र, २६.२०%  भ-ुभाग िासेँ 
मैदान िा चरण के्षत्र र १५.१३% जलमन खेघतयोग्य रहेको छ ।गाउँपाललकालाई 
मलु के्षत्र बनाएर अविरल िचगरहने हहमा नहद महेन्रमजल्ल खोला, छलसेरी खोला, 
धोवििाट खोला, लेतगेाि, जजउगाि, न्याउररगाि खोलाहरु यहाँका प्रकृघत सम्पदाको 
साथ ैलसचइ कुलो गनव महत्िपुणव रहेका छन ।जवैिक विविधताको हहसािले  उच्च 
पिवघतय चचसो हािापाघनमा पाइन े जजि अनाव, थार, कस्तुरी, सुगुर, झारल, िोिल, 

िाँफे, काललज, क्यािभे्याकुर, आहद जजिहरु मखु्य रुपमा रहेका छन ।जगंल के्षत्रमा 
पाइन े प्रमुख जडिबटुीहरु पाखनबेद, सतुिा,पाँचऔले, गुजच्छच्याउ, जटामलस, 

लसलाजजत, बनलसनु, कुररल्लो, खखरौलो, सुकील्लो,हटपलाइटच्याउ आहद रहेका छन 
। यस गाउँपाललकाको माचथल्लो भेगमा अचधकांस स्थानमा बन तथ खकव हरु 
रहेका छन ् । गाउँपाललको उतरम देखखन े रमखणय हहमाली श्रखृलाहरुले यहाको 
सुन्दरता बढाएको छ । 
ऐघतहाँलसक महत्ि लसँजा के्षत्रको विशषेता बोकेको यस के्षत्रमा खस सभ्यता तथा 
हहन्द ु साँस्कृघतको अनुपम सगंम रहेको छ ।के्षत्री रामाम्हण, दललत, जाघतहरुको 
लमचश्रत बसोबास रहेको यस गाउँपाललकामा मखु्य बोललचाललको भाषा खस नेपाली 
भषा रहेको छ। धालमवक रुपमा हहन्द ु धमावलजम्बको उच्च बाहुल्यता रहेको यो 
के्षत्रमा मनाइने मखु्य चािपिवहरुमा दश,ै घतहार, जनैपुखणवमा, मािे संक्रजन्त,साउन 
पुखणवमा, चतै्य दश ैआहद रहेका छन । धालमवत तथा भावषक रुममा एकरुपता 
रहेको यस गाउँपाललकामा साँस्कृघतक चाि पिवको समयमा गररन े विलभन्न 
कक्रयाकलापहरुले यहाँको सामाजजक र साँस्कृघतक उत्कृष्टता झल्काउन े गदवछ । 
भेषभषुाका रुपमा परुुषले मख्य रुपमा दौरा, सुरिाल,टोवप तथा कोट र महहलाले 
गुन्य,ु चोलल र पटुकी लगाउन ेगदवछन । 
 

 

४. समस्र्ा िथा चनुौिीहरू 

समावेशी िोकिन्त्रिाई सथस्थागि गना, सामाजिक न्र्ार् कार्म गना र सबै नागररकको 
समिामूिक पहुँच स्थावपि गना सामाजिक समावेशीकरण आवश्र्क छ। र्स सन्दभामा 
सामाजिक समावेशीकरणका मखु्र् समस्र्ाहरुमा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी एकीकृि 
नीलि ििुामा नहनु,ु स्रोि, साधन, अवसर र िाभको वविरणमा िजक्षि वगा एवम ्  क्षेत्रको 
न्र्ार्ोजचि पहुँच सलुनजिि नहनु,ु सामाजिक समावेशीकरणका िालग आवश्र्क ूण्िीकृि 
िथ्र्ाीको अभाव रहन,ु पछालि परेका वगा र समदुार्िाई आलथाक िथा सामाजिकरूपमा 
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सशक्तीकरण गना नसक्न,ु शासकीर् प्रणािीमा सबै लिङ्ग, वगा र क्षेत्रका नागररकहरूको 
अथापूणा सहभालगिा सलुनजिि हनु नसक्न,ु अनगुमन िथा मूकर्ाीन र प्रलिवेदन प्रणािीमा 
समावेशीकरण सम्बन्धी सूचकहरूिाई समावेश गना नसवकन,ु ववलभन् न िजक्षि वगा, क्षेत्र र 
समदुार्बीच आलथाक िथा सामाजिक ववकासमा उच्च अन्िर रहन,ु ववलभन् न लिङ्ग, वगा, क्षेत्र, 
समदुार् र िाििालिबीच हनुे व्र्वहारगि ववभेद हट्न नसक्न ुिगार्ि रहेका छन।् 

त्र्स्िै मखु्र् चनुौलिहरुमा सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणामा सरोकारवािाहरूबीच साझा 
दृवष्टकोण कार्म गनुा, नीलि लनमााण र कार्ाान्वर्नमा सथिग्न लनकार्हरूबीच प्रभावकारी समन्वर् 
गनुा, स्रोि साधन, अवसर र िाभमा पछालि परेका सबै वगा, क्षेत्र र िाििालिको समन्र्ावर्क 
पहुँच सलुनजिि गनुा, पछालि परेका वगा, क्षेत्र, उमेर, लिङ्ग र िाििालिमा व्र्ाप्त गररबी  
र्टाउन,ु ववलभन् न समदुार् िथा वगाबीच रहेको आलथाक, सामाजिक िथा शैजक्षक  ववभेदको 
अन्िर कम गनुा, सथस्थागि सथरचनामा िजक्षि समदुार्को प्रलिलनलधत्व सलुनजिि गनुा रहेका  
छन ्। 

५. नीलिको आवश्र्किा 

सामाजिक समावेशीकरणमा देजूएका चनुौिीहरूको सामना एवम ् समस्र्ाको समाधान गना 
देहार्का कारणिे सामाजिक समावेशीकरण नीलि आवश्र्क रहेको छ: 

१. सथववधानिे पररककपना गरेको समानपुालिक समावेशी शासन व्र्वस्थाको प्रबद्धान गना,  

२. समावेशीकरण सम्वन्धी नीलिगि एकरूपिा र सामञ्जस्र्िा कार्म गना,  

३. नीलि, र्ोिना िथा कार्ाक्रमहरूिाई मागादशान गना, 

४. नीलि, काननु, सथरचना, कार्ाक्रम, र्ोिना र आर्ोिनाको सबै चरणमा समावेशीकरणिाई 
मूिप्रवाहीकरण र आन्िररकीकरण गना, 

५. समावेशीकरण सम्बन्धी काननुी व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्नमा सहर्ोग परु र्ाउन, 

६. राविर् िथा अन्िरााविर्स्िरमा गररएका समावेशीकरण सम्वन्धी प्रलिबद्धिा अनरुूपको 
दावर्त्व पूरा गना,  

७. िोकिन्त्रका िाभहरूिाई सबै नागररकहरूबीच न्र्ार्ोजचि वविरण व्र्वस्था मार्ा ि 
सामाजिक न्र्ार् स्थापना गना। 

६. दीर्ाकािीन सोंच, िक्ष्र् िथा उद्दशे्र् 

सामाजिक समावेशीकरण नीलिका दीर्ाकािीन सोंच, िक्ष्र् र उदे्दश्र्हरू लनम्नानसुार रहने 
छन:् 

६.१ दीर्ाकािीन सोंच 



9 
 

सामाजिक समावेशी प्रणािीका माध्र्मबाट समिामूिक र समदृ्ध समािको लनमााण।  

६.२ दीर्ाकािीन िक्ष्र् 

सामाजिक समावेशीकरणिाई सबै अवर्वहरूमा मूिप्रवाहीकरण िथा आन्िररकीकरण गदै 
र्सको सथस्थागि सदुृढीकरण गने। 

६.३ उद्दशे्र् 

आलथाक र सामाजिकरुपिे पछालि परेका समदुार् र व्र्जक्तहरूको सशक्तीकरण र 
समिामूिक ववकासको माध्र्मबाट सबै ववषर् क्षेत्र िथा सथरचनामा पहुँच सलुनजिि  
गने। 

८ रणनीलिहरु 

७.१ सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणािाई सबै ववषर् क्षेत्रमा सथस्थागि गने। 

७.२ नीलि लनमााण िथा लनणार् प्रवक्रर्ामा पहुँच नभएका लसमान्िीकृि नागररकहरूको अथापूणा 
सहभालगिा अलभववृद्ध गने। 

७.३ पछालि परेका वगा, क्षेत्र, लिङ्ग र समदुार्िाई ववकास प्रवक्रर्ा र िाभ प्रालप्तमा न्र्ार्ोजचि 
अवसर सलुनजिि गने। 

७.४ उपिब्ध स्रोिसाधन िथा अवसरको प्रालप्त र उपर्ोग गना िजक्षि समदुार्को सशक्तीकरण 
गने। 

७.५ सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीलि िथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नमा सम्बद्ध 
सरोकारवािाहरूको क्षमिा अलभववृद्ध गने। 

८. नीलि िथा कार्ानीलिहरु 

रणनीलि १: सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणािाई सबै ववषर् क्षते्रमा सथस्थागि गने। 

  ८.१.१ गाँउपालिकाको आवश्र्किा अनकूुि हनुे गरी सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी  
नीलि,  काननु िथा कार्ाववलध ििुामा गरी कार्ाान्वर्न गररनेछ। 

 ८.१.२ सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा अनरुूप मािहिका क्षते्रगि ववषर् िथा 
लनकार्को काननु, नीलि, र्ोिना, रणनीलि, कार्ाववलध, मापदण्ि ििुामा िथा पररमािान 
गररनेछ। 

८.१.३ मौिूदा काननुहरूिाई समर् सापेक्षरूपमा समावेशीमैत्री बनाउन आवश्र्किा अनरुूप 
पनुराविोकन गरी पररमािान गररनेछ। 

८.१.४ समावेशी सम्बन्धी काननु िथा कार्ाववलध ििुामा िथा पररमािान गदाा िजक्षि समदुार् 
िथा सम्बद्ध सरोकारबािाहरूसँग परामशा िथा समन्वर् गररनेछ। 
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८.१.५ नेपाि पक्ष भएका र्ससम्बन्धी अलभसजन्धहरू अनरुूपका दावर्त्वहरूिाई कार्ाान्वर्न 
गना काननु िथा कार्ाववलध पररमािान िथा ििुामा गररनेछ। 

८.१.६ आलथाक, सामाजिक िथा भौगोलिकरूपिे पछालि परेका नागररकहरूको सबै ववषर् 
क्षेत्रमा अथापूणा प्रलिलनलधत्व सलुनजिि गना मौिूदा काननुहरूमा पररमािान  
गररनेछ। 

८.१.७ सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणािाई स्थानीर् गैह्र सरकारी सथस्था र 
सरोकारवािाहरूको नीलि िथा रणनीलिमा आत्मसाि ्गना पहि गररनेछ। 

८.१.८  सहकारी, सामदुावर्क, गैह्रसरकारी र लनिी क्षेत्र िगार्ि सबैको भलूमका र दावर्त्व 
स्पष्ट गरी पररचािन गना िी लनकार्बाट सथचालिि समावेशीकरण सम्बन्धी र्ोिना 
िथा कार्ाक्रमहरूिाई स्थानीर् िहको र्ोिना प्रवक्रर्ामा आवध्द गररनेछ। 

८.१.९ टोि िथा बस्िीस्िरदेजू नै स्थानीर् समस्र्ाहरू पवहचान गरी िजक्षि समूहमार्ा ि 
सहभालगिामूिक समावेशी िजक्षि कार्ाक्रम ििुामा िथा कार्ाान्वर्न गने 
प्रणािीिाई सथस्थागि गररनेछ। 

८.१.१० समावेशीकरणका िालग ववलभन् न लनकार् वा सङ्ख र् सथस्थाबाट सञ् चालिि िजक्षि 
कार्ाक्रमहरूमा दोहोरोपना आउन नददन समन्वर् गररनेछ।  

८.१.११ सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा भएको िगानी र सोको प्रलिर्िको एकीकृि 
प्रलिवेदन प्रणािी स्थापना गरी मूकर्ाीन गररनेछ।  

८.१.१२ समावेशीकरण सम्बन्धी नीलि िथा कार्ाक्रम प्रभावकारीरूपमा कार्ाान्वर्न गना सबै 
सथर्न्त्रिाई पररचािन गररनेछ।  

८.१.१३ ववद्यमान सथरचनाहरूमा समावेशीकरण सम्बन्धी आवश्र्क सथरचनाहरूिाई समावहि 
गरी िजक्षि कार्ाक्रमको ििुामा, कार्ाान्वर्न, अध्र्र्न, अनसुन्धान, अनगुमन,  
मूकर्ाीन िथा समन्वर्को कार्ा गररनेछ। 

८.१.१४ सामाजिक समावेशीकरण सम्पका  पदालधकारी (Focal Person) िोक्ने व्र्वस्था गरी 
जिम्मेवारी प्रदान गरी सूचना आदान प्रदान गने पद्धलि स्थावपि गररनेछ। 

८.१.१५ िोजूम र पाररवाररक वहथसामा परेका व्र्जक्तको सथरक्षणका िालग भइरहेका सथरक्षण 
गहृहरूको सथरक्षण र उपर्ोग गदै आवश्र्किानसुार नर्ाँ सथरचना स्थापना र 
सञ् चािन गररनेछ। 

८.१.१६ पछालि परेका िजक्षि वगा िथा समदुार्का नागररकहरूको सहभालगिामा िाभग्राही 
िथा उपभोक्ता सलमलि गान गरी िजक्षि कार्ाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 
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८.१.१७ िोजूम िथा पाररवाररक वहथसामा परेका, मवहिा, बािबालिका, वकशोर, वकशोरी, 
अपाङ्ग, अनाथ, टुहरुा, सिक बािबालिका िगार्ि अलभभावकववहीन नागररकको 
सथरक्षण, पनुःस्थापन िथा क्षमिा ववकास गना सामदुावर्क, सहकारी िथा गैह्रसरकारी 
सथस्थाहरू र लनिी क्षेत्र समेििाई पररचािन गररनेछ। 

८.१.१८ प्रत्रे्क विा लभत्रका पछालि परेका नागररकहरूको पवहचान गरी सामाजिक 
समावेशीकरणको मान्र्िाबमोजिम सशक्तीकरण गना सामदुावर्क, सहकारी िथा 
गैह्रसरकारी सथस्थाहरूसँग समन्वर् गररनेछ। 

८.१.१९ सामदुावर्क, सहकारी िथा गैह्रसरकारी सथस्थाहरू र लनिी क्षेत्रिाई ववषर् क्षेत्रगि 
ज्ञान िथा अनभुवका आधारमा िजक्षि वगाको बहपुक्षीर् वहिका िालग कार्ागना 
आवश्र्क र्ोिना ििुामा गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गना गराउन अलभप्ररेरि  
गररनेछ। 

८.१.२० उत्पीलिि िथा वपछलिएको क्षेत्रका नागररकको सथरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, 
ववकास र आधारभिू आवश्र्किा पररपूलिाका अवसर िथा िाभका िालग कार्ाक्रम 
बनाई कार्ाान्वर्न गना सामदुावर्क, सहकारी िथा गैह्रसरकारी सथस्थाहरूिाई समेि 
पररिजक्षि गररनेछ। 

८.१.२१ आवश्र्किामा आधाररि भई समावेशी ववकास प्रकृर्ामा र्ोगदान परु्ााउन ववकास 
साझेदार, सहकारी िथा गैह्रसरकारी सथस्थाहरूसँग सहकार्ा गररनेछ । आवश्र्किा 
र प्राथलमकिाका क्षेत्रमा मात्र सामदुावर्क िथा गैह्रसरकारी सथङ्घ सथस्थािाई 
पररचािन गररनेछ। 

८.१.२२ पछालि परेका वगा िथा समदुार्िाई िजक्षि गरी सामाजिक समावेशीकरणको महत्व, 
आवश्र्किा र अपररहार्ािाका सम्बन्धमा सचेिनामूिक कार्ाक्रमहरू सञ् चािन  
गररनेछ।  

८.१.२३ प्रत्रे्क विामा रहने टोि ववकास सथस्थाहरूको गान प्रवक्रर्ामा पछालि परेका व्र्जक्त 
िथा समदुार्िाई समेट्ने गरी प्रलिलनलधत्वको सलुनजिििा गररनेछ। 

८.१.२४ टोि ववकास सथस्था, उपभोक्ता सलमलि, समूह पररचािन िथा स्थानीर् सहकारी 
सथस्थाहरूिगार्ििाई क्षेत्रगि कार्ाक्रमहरूमा पछालि परेका व्र्जक्त िथा समदुार्को 
सहभालगिा िथा सथिग्निा ववृद्ध गना समन्वर्ात्मकरूपमा पररचािन गररनेछ। 

८.१.२५ िजक्षि वगाको सहभालगिामा र्स्िा कार्ाक्रमहरूको सावािलनक परीक्षण िथा 
सावािलनक सनुवुाई गने कार्ािाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 

८.१.२६ सामाजिक समावेशीकरणका नीलिहरूको प्रभाव र पररणामका सम्बन्धमा 
आवलधकरूपमा िथ्र्गि िथा वस्िलुनष्ठ समीक्षा गररनेछ। 
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रणनीलि २: नीलि लनमााण िथा लनणार् प्रवक्रर्ामा पहुँच नभएका सीमान्िीकृि नागररकहरूको 
अथापूणा सहभालगिा अलभववृद्ध गने।  

८.२.१ प्रत्रे्क विामा मानव ववकास सूचकाी, वहआुर्ालमक गरीवव मापन िगार्ि अन्र् 
आधारमा पछालि परेका ववलभन् न क्षेत्र, वगा र समदुार्को पवहचान गरी विागि 
अद्यावलधक ूण्िीकृि िथ्र्ाी राजूनेछ ।साथै विागि ूण्िीकृि िथ्र्ाीको 
आधारमा सबै विाहरुको एकीकृि िथ्र्ाी िाटावेस िर्ार गररनेछ । 

८.२.२ पछालि परेका व्र्जक्त िथा समदुार्को आधारभिू ूण्िीकृि िथ्र्ाी सीिन, 
ववश्लषेण, अलभिेून, प्रलिवेदन िथा सथप्रषेणका िालग  वास्िववक समर्मा आधाररि 
सूचना प्रणािी (Real Time Basis-On Line Information System) को लििाइन िथा 
ववकास गरी कार्ाान्वर्न गररनेछ । 

८.२.३  सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था िथा पछालि परेकाहरूको िथ्र्ाी/सूचना प्राप्त 
हनुे गरी ववद्यमान प्रलिवेदन प्रणािीहरूमा समावेशी सूचकहरूको ववकास गरी 
एकीकृि गररनेछ। 

८.२.४ नवीनिम ्सूचना प्रववलधको उपर्ोग गरी वस्िलुनष्ठ र र्थाथापरक िथ्र्ाीका आधारमा 
दोहोरोपना नआउने गरी विा र ववषर् क्षेत्रबाट िजक्षि कार्ाक्रमहरूको ििुामा, 
कार्ाान्वर्न, अनगुमन िथा मूकर्ाीन गररनेछ । 

८.२.५ सूचना प्रववलधको अविम्बन र उपर्ोग गना विा र ववषर् क्षेत्रको क्षमिा ववकास र 
सथस्थागि सदुृढीकरण गररनेछ । 

८.२.६ समानपुालिक समावेशी लसद्धान्िबमोजिम िजक्षि वगाको प्रलिलनलधत्व सलुनजिि गना 
स्थानीर् मौिदुा काननुहरूमा पनुराविोकन गरी भईरहेका काननु पररमािान िथा 
आवश्र्किा अनरुूप नर्ाँ काननु ििुामा गररनेछ । 

 ८.२.७ र्ोिना प्रवक्रर्ाका चरणहरू िगार्ि अवसर िथा िाभ वविरणमा िजक्षि वगाको 
प्रलिलनलधत्व सलुनजिि गना आवश्र्क  कानून, कार्ाववलध िथा मापदण्िको पररमािान 
िथा ििुामा गररनेछ । 

८.२.८ िजक्षि समदुार्को प्रलिलनलधत्व सलुनजिि गना भइरहेका कार्ाववलध िथा मापदण्िहरूको 
पनुराविोकन गरी पररमािान गररनेछ । साथै आवश्र्किा अनसुार नर्ाँ कार्ाववलध 
िथा मापदण्िहरूको ििुामा  गररनछे । 

८.२.९  ववलभन् न िालि, लिङ्ग एवम ्क्षेत्रबीच आलथाक, शैजक्षक िथा स्वास्थ्र् क्षेत्रमा रहेका 
अन्िर कम गना िजक्षि कार्ाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 
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८.२.१० पछालि परेका वगाहरूको आधारभिू िथ्र्ाीका आधारमा आवश्र्किा पवहचान गरी 
र्ोिना छनौट िथा कार्ाान्वर्न गररनेछ।साथै अलि ववपन्न वगाका िालग  लनजिि 
कार्ाक्रम िथा बिेटको सलुनजिििा गररनेछ। 

८.२.११  िजक्षि समदुार्हरूिाई र्ोिनाको मूकर्ाीन िगार्ि सोबाट लसजिाि िाभ लिन िथा 
अवसरहरूको उपर्ोग गना स्थानीर् स्िरमा समूह पररचािन, पारदजशािा र 
स्वमूकर्ाीन ववलधको अविम्बन गररनेछ।  

८.२.१२ िजक्षि वगा, क्षेत्र र समदुार्िाई आलथाक िथा सामाजिकरूपिे सशक्तीकरण गना 
सकारात्मक ववभेद िगार्ि दक्षिा अलभववृद्ध िथा कार्ाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.२.१३ आलथाक, सामाजिकरूपिे पछालि परेका िजक्षि वगािाई उपिव्ध रोिगारीका अवसर 
उपर्ोग गना सक्षम िकुर्ाउन सीप ववकास िालिम प्रदान गररनेछ।  

८.२.१४ िजक्षि वगाको क्षमिा ववकासका िालग गाउँपालिका/नगरपालिका क्षेत्र लभत्र 
वक्रर्ाशीि गैह्रसरकारी सथस्था¸नागररक समाि र स~चार माध्र्मिाई पररचािन 
गररनेछ । 

रणनीलि:३ पछालि परेका वगा, क्षते्र, लिङ्ग र समदुार्िाई ववकास प्रवक्रर्ा र िाभ प्रालप्तमा 
न्र्ार्ोजचि अवसर सलुनजिि गने । 

८.३.१ ववलभन् न िजक्षि वगा र समदुार्बीच सामाजिक क्षेत्रमा रहेको अन्िरिाई कम गना 
त्र्स्िा वगा, क्षेत्र र समदुार्को पवहचान गरी स्थानीर् सथरचना, स्रोि साधन, अवसर 
र िाभमा न्र्ार्ोजचि पहुँचको व्र्वस्था गररनेछ । 

८.३.२ िजक्षि समदुार्का मानव ववकास सूचकाीका आधारमा ववशेष कार्ाक्रमहरू सञ् चािन  
गरी िीवनस्िरमा सधुार गररनेछ । 

८.३.३ सीमान्िीकृि िथा वपछलिएका क्षेत्रका नागररकहरूको आलथाक िथा सामाजिक 
ववकासका िालग िजक्षि कार्ाक्रमहरू सञ् चािन गररनेछ। 

८.३.४ समािमा ववद्यमान सबै प्रकारका भेदभाविन्र् व्र्वहार, छुवाछुि र कुरीलिको 
अन्त्र्का िालग आवश्र्क काननुहरूको ििुामा गररनेछ। 

८.३.५ समािमा ववद्यमान नकारात्मक सामाजिक मूकर् मान्र्िा, कुरीलि, छुवाछुि िथा 
भेदभाविन्र् प्रचिन र व्र्वहार ववरूद्ध िनचेिनामूिक कार्ाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.३.६ सामाजिक आचरण र व्र्वहारसम्वन्धी आचार सथवहिा लनमााण गरी कार्ाान्वर्नमा 
कर्ाईनेछ। 

८.३.७ सामाजिक भेदभाविन्र् कार्ा ववरुद्धका काननुहरूको विा िथा गाउँस्िरमा प्रबोधीकरण 
गरी काननुी व्र्वस्थाको पररपािनामा िोि ददइनेछ। 
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८.३.८ बािवववाह, बहवुववाह, िैवङ्गक वहथसा, छुवाछुि, दहेि िथा दाइिो, हलिर्ा प्रथा, 
बेाबेगारी प्रथा, छाउपिी, कमिरी प्रथा, बािश्रम, मानव बेचववून िस्िा सामाजिक 
कुरीलि र अन्धववश्वास अन्त्र् गना गराउन सबै विा कार्ाािर्हरुिाई सवक्रर्  
गराइनेछ। 

रणनीलि ४: उपिब्ध हनु ेस्रोि साधन िथा अवसरको प्रालप्त र उपर्ोग गना िजक्षि समदुार्को 
सशक्तीकरण गने । 

८.४.१  मवहिा िथा ववपन्न वगािगार्ि पछालि परेका समदुार् िथा व्र्जक्तहरूका िालग 
सीप ववकास िालिम, छात्रवजृत्त किाा, जशक्षा िथा रोिगारीमा प्राथलमकिा 
ददइनेछ। 

८.४.२  आलथाक िथा सामाजिकरूपिे पछालि परेका िजक्षि वगािाई सीप ववकास िालिम 
प्रदान गरी क्षमिा अलभववृद्ध गररनेछ। 

८.४.३  असहार् अवस्थामा रहेका एकि मवहिाहरूको पवहचान गरी उनीहरूको सीप, 
क्षमिा र र्ोग्र्िाका आधारमा रोिगारीमा प्राथलमकिा ददई िीववकोपािान गना 
सर्ाउ परु्ााउने कार्ाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.४.४  िोजूममा परेका, सामाजिक र पाररवाररक बवहष्करणमा परेका िथा वहथसा पीलिि 
मवहिािाई पनुस्थापना, सथरक्षण र सशक्तीकरण गरी स्वाविम्बन गराउन 
आवश्र्क कार्ाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.४.५  प्रिनन अवस्थाका सेवा सवुवधाहरूको सलुनिििा गना, बािवालिकाहरूको सवोत्तम 
वहि गना िथा बािबालिकाको पािनपोषण र पररवारको हेरचाहका काम र 
र्ोगदानिाई आलथाकरूपमा मूकर्ाीन गना ववषर् क्षेत्रगि लनकार् मार्ा ि आवश्र्क 
कार्ाक्रम सञ् चािन गररनेछ।  

८.४.६  आलथाक, सामाजिकरूपिे पछालि परेका िजक्षि वगाको आलथाक ववकासका िालग 
सहलुिर्िपूणा किाा प्रवाहका साथै सहकारी एवम ् समूह वचि पररचािन मार्ा ि 
ववत्तीर् स्रोिमा पहुँच स्थावपि गररने छ। 

८.४.७  िजक्षि वगािाई बचि पररचािन कार्ामार्ा ि आलथाकरूपिे सबिीकरण गना ववत्तीर् 
साक्षरिा कार्ाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.४.८  आलथाक, सामाजिक िथा साथस्कृलिकरूपिे वपछलिएका वगा िथा नागररकहरूिाई 
िजक्षि गरी समदुार्स्िरमा सहकारी व्र्वसार् मार्ा ि ् उनीहरूको िीवनस्िर 
अलभववृद्ध गने कार्ा गररनेछ। 

८.४.९ स्थानीर्स्िरमा परम्परागि पेशाको आधलुनकीकरण र व्र्वसार्ीकरण गरी आर् 
आिानमा सहर्ोग गररनेछ। 
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८.४.१० िजक्षि वगामा रोिगारीका अवसर, िाभको न्र्ार्ोजचि वविरण र समिामूिक 
पहुँचको सलुनजिि गरी सामाजिक सरुक्षा प्रदान गना आवश्र्क कार्ाववलध िथा 
मापदण्ि िर्ार गररनेछ। 

८.४.११ गरुुकुि/आश्रम, वेद ववद्याश्रम, गोन्पा (गमु्बा), मदरसा िगार्िका धालमाक शैजक्षक 
सथस्थाहरूको सथस्थागि क्षमिा सदुृढीकरण गररनेछ।  

८.४.१२ स्थानीर् िोपोन्मुू  भाषा िथा लिवपहरूको ूोि, अध्र्र्न, अनसुन्धान गरी 
अलभिेून िथा सथरक्षण गररनेछ।  

८.४.१३ गाुी, सथग्रहािर्, किा केन्र, साथस्कृलिक सम्पदाको िगेनाा गरी परम्परागि ज्ञान, सीप, 
किा, सथस्कृलि, सामाजिक परम्परा र अनभुविाई सथरक्षण र सथवद्धान गना आवश्र्क 
कार्ाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.४.१४ िोपोन्मुू , सीमान्िीकृि, अकपसङ्खख्र्क िगार्ि ववपन्न वगाको पवहचान गदै 
उनीहरूको  सम्मानपूवाक बाँच्न पाउने अलधकार सलुनजिि गना िथा अवसर िथा 
िाभका िालग ववशषे व्र्वस्था गदै िी समदुार् िथा वगासँग सरोकार राख् न े
ववषर्का लनणार्मा उनीहरूिाई सहभागी गराउन क्षमिा ववकासका कार्ाक्रम 
सञ् चािन गररनेछ । 

८.४.१५ आददवासी, िनिालि, दलिि, मधेसी, थारु, मजुस्िम, वपछिावगा, अकपसङ्खख्र्क 
िगार्िको मािभृाषा िथा सथस्कृलिको सथरक्षण एवम ् प्रबद्धान गने कार्ामा सथिग्न 
ववलभन् न लनकार्हरूको सथस्थागि सदुृढीकरण र क्षमिा अलभववृद्ध गररनेछ। 

८.४.१६ आददवासी िनिालि, दलिि, मधेशी, थारु, मजुस्िम समदुार्, वपछिावगा, अकपसङ्खख्र्क, 
िोपोन्मुू  िाििालिको िोपोन्मुू  भाषा एवम ्सथस्कृलििाई सथरक्षण र प्रवद्धान गना 
आवश्र्क अनसुन्धान, असि अभ्र्ास िथा लसकाईको अनसुरण एवम ् सम्बजन्धि 
वगाको सथिग्निा र त्र्सप्रलि िागरुकिा कर्ाउने कार्ाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.४.१७ स्थानीर् भाषा िथा सथस्कृलिको सथरक्षण गना सम्बद्ध गैह्रसरकारी सथस्थाहरूिाई समेि 
पररचािन गररनेछ। 

८.४.१८ सामाजिक सरुक्षा र सामाजिक न्र्ार् प्रदान गदाा सबै लिङ्ग क्षेत्र र समदुार् लभत्रका 
आलथाकरूपिे ववपन्न वगािाई प्राथलमकिा ददई कार्ाक्रम सञ् चािन गररनेछ । 

८.४.१९ विा कार्ाािर्हरूमार्ा ि ्िोजूम र पाररवाररक वहथसामा परेका व्र्जक्तहरूको पवहचान 
गरी अलभिेूीकरण गने कार्ा गररनेछ। 

८.४.२० िोजूम र वहथसामा परेका व्र्जक्तहरूिाई पररवार र समािमा पनुस्थाापना गना 
आवश्र्क मनोसामाजिक परामशा सेवा उपिब्ध गराइनेछ।   
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८.४.२१ अपाङ्गिा भएका व्र्जक्त, बािवालिका िथा िैवङ्गक सथवेदनामैत्री भौलिक पूवााधार िथा 
सथरचनाहरू लनमााणसम्वन्धी मापदण्ि िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गने गराइनेछ। 

८.४.२२ िैवङ्गक सथवेदनशीि ववषर्हरूको पवहचान गरी सो अनरुूप कार्ास्थि वािावरणिाई 
अनकूुि िकुर्ाइनेछ। 

८.४.२३ भौगोलिक ववकटिा र ववपन्निाका कारण स्वास्थ्र् िथा उपचार सेवा नपाई िीवन 
िोजूममा रहेका मवहिा िथा बािबालिकाहरूिाई ित्काि उद्धार गरी स्वास्थ्र् 
सेवा प्रदान गना आवश्र्क कार्ाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.४.२४ िैवङ्गक वहथसामा परेका व्र्जक्त, सथरक्षण गनुापने बािबालिका िथा मानलसक समस्र्ा 
भएका व्र्जक्त िगार्िको पवहचान गरी आवश्र्क सथरक्षण, पनुस्थाापन र 
सशक्तीकरण गररनेछ।साथै स्थानीर्स्िरमा रहेका पनुस्थाापन केन्र िथा सेवा 
केन्रहरूको सदुृढीकरण गररनेछ। 

८.४.२५ अपाङ्गमैत्री, बािबालिकामैत्री िथा िैवङ्गकमैत्री भौलिक सथरचना लनमााणको 
सलुनजिििाका िालग सरोकारवािाहरूको क्षमिा ववकास गररनेछ। 

८.४.२६ पवहचान गररएका िजक्षि वगा िगार्ििाई समावेशीकरणको अवधारणा समेिका 
ववषर्मा िानकारी ददन चेिनामूिक कार्ाक्रम सञ् चािन गररनेछ। 

८.४.२७ सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी चेिनामूिक िथा प्रचार प्रसारमूिक श्रव्र् दृश्र् 
िगार्िका सामाग्रीहरू लनमााण गरी उपर्ोग गररनेछ। 

८.४.२८ िनचेिनामूिक कार्ाक्रमहरू सञ् चािन गना स्थानीर् सथचार माध्र्म िगार्ि सहर्ोगी 
सङ्घ सथस्थाहरूिाई समेि पररचािन गररनेछ। 

८.४.२९ सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीलिको विा िथा गाउँस्िरमा प्रबोधीकरण 
गररनेछ। 

८.४.३० समावेशीकरणका मान्र्िािाई सथस्थागि गना सबै विाहरूमा सामाजिक 
समावेशीकरण नीलिको कार्ाान्वर्न ढाँचा िर्ार गरी सो अनरुूप िागू गना प्ररेरि 
गररनेछ। 

रणनीलि ५: सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीलि िथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नमा सम्बद्ध 
सरोकारवािाहरूको सथस्थागि क्षमिा अलभववृद्ध गने । 

८.५.१  िजक्षि कार्ाक्रम सञ्चािन गना सम्बध्द लनकार् िथा पदालधकारीहरुको क्षमिा 
ववकास िथा सथस्थागि सदुृढीकरण गररनेछ। 
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८.५.२  िजक्षि कार्ाक्रमहरूको सञ्चािन गने लनकार्हरूको सथस्थागि क्षमिा अलभववृद्ध गना 
त्र्स्िा लनकार्हरूको ववषर् कार्ाक्षेत्रगि अनभुव समेिका आधारमा सूची िर्ार गरी 
स्रोि साधनको प्रक्षेपण गररनेछ। 

८.५.३  सबै विाहरुमा समावेशीकरण सम्बन्धी एकीकृि सूचना व्र्वस्थापन प्रणािी ववकास 
गरी र्स क्षेत्रसँग सम्बजन्धि सूचनाहरू आदान प्रदान गररनेछ। 

८.५.४ विा कार्ाािर्हरुबाट भएका असि अभ्र्ासहरूको पवहचान िथा दस्िावेिीकरण 
गरी प्रचार प्रसार गररनेछ। 

८.५.५  सामाजिक समावेशीकरणका िालग सञ् चालिि कार्ाक्रमहरूबाट प्राप्त अनकुरणीर् 
लसकाइिाई अनशुरण गना ववलभन् न विा र ववषर् क्षेत्रबीच अनभुव आदान प्रदान 
गररनेछ। 

८.५.६  समावेशीकरणका िालग अन्िरााविर् सङ्घ सथस्थासँग भएका अलभसजन्ध र låपक्षीर् िथा 
वहपुक्षीर् प्रलिबद्धिाहरूको कार्ाान्वर्नमा िोि ददइनेछ। 

८.५.७  समावेशीकरणका राविर् िथा अन्िरााविर् असि अभ्र्ास िथा अनभुवहरूको आदान 
प्रदान गरी स्थानीर् कार्ाक्रम कार्ाान्वर्मा प्रभावकाररिा कर्ाइनेछ। 

९. सथस्थागि व्र्वस्था 

९.१   र्स नीलिमा भएका प्रावधानिाई समावेशीकरणको अवधारणा अनरुुप प्रभावकारीरूपमा 
कार्ाान्वर्न गना देहार् बमोजिमको सामाजिक समावेशीकरण नीलि लनदेशक सलमलि 
रहनेछM 

  गाउँपालिका    अध्र्क्ष                            - सथर्ोिक 

 उपाध्र्क्ष                                           -  सदस्र् 

  प्रमुू  प्रशासकीर् अलधकृि                               – सदस्र् 

  सामाजिक ववकास सलमलिका सथर्ोिक,         – सदस्र् 

  कार्ापालिकाका सदस्र्हरुमध्रे्बाट कजम्िमा २ िना  

  मवहिा सवहि सथर्ोिकिे िोकेका िीन िना                   –सदस्र् 

  सामदुावर्क सथङ \र् सथस्थाहरूमध्रे्बाट समावेशी प्रलिलनलधत्व  
  हनुे गरी सथर्ोिकिे िोकेका िीन िना             –सदस्र् 

    सामाजिक ववकास  शाूाका प्रमुू                       – सदस्र् सजचव  
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सामाजिक समावेशीकरण नीलि लनदेशक सलमलिको काम, किाव्र् र अलधकार देहार् 
बमोजिम रहेको छ: 

१. सामाजिक समावेशीकरण नीलि पनुराविोकन र पररमािानका िालग ूाका िर्ार गने 
गराउने । 

२. नीलि कार्ाान्वर्नका िालग सम्ब¢ विा िथा लनकार्बीच सहकार्ा, सहिीकरण र 
समन्वर् गने गराउने। 

३. सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी बिेट िथा कार्ाक्रम ििुामा र स~चािन गना 
आवश्र्क समन्वर्, सहकार्ा िथा प्रोत्साहन एवम ्सहर्ोग सम्बन्धी व्र्वस्था गने । 

४. सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी कार्ाको अनगुमन गने गराउने ।  

५. सामाजिक समावेशीकरण सहर्ोगी नीलिहरूसँग सामञ्जस्र्िा स्थापना गने र आवश्र्क 
सहर्ोग आदान प्रदान गने । 

६. सामाजिक समावेशीकरण मूिप्रवाहीकरणका िालग सथस्थागि प्रणािी, ववलध एवम ्
प्रवक्रर्ाहरू स्थावपि गना सहर्ोग गने । 

७. विा कार्ाािर्हरुमा सामाजिक समावेशीकरणका दृवष्टकोणिे कार्ाक्रम ििुामा गना 
सथस्थागि क्षमिा ववकासमा सहर्ोग गने । 

८. र्ोिना, कार्ाक्रम िथा बिेट ििुामा एवम ् अनगुमन िथा प्रलिवेदन प्रणिीमा 
सामाजिक समावेशीकरणको आबद्धिा र मूिप्रवाहीकरणका िालग सहिीकरण गने।  

९. सरकारी िथा गैह्रसरकारी सङ \र् सथस्था र नागररक समािमा सामाजिक 
समावेशीकरणिाई प्रभावकारीरुपमा कार्ाान्वर्न गना सहर्ोग प¥ुर्ाउन े। 

१०.  विागि ववकास कार्ाक्रमको सामाजिक िेूािोूा र परीक्षण गने गराउने ।  

११.  अन्िरााविर्रुपमा गरेका सामाजिक समावेशीकरणसँग सम्बजन्धि प्रलिबद्धिाहरु 
स्थानीर्स्िरमा िागू एवम ् कार्ाान्वर्न गना गराउन सहिीकरण, प्रोत्साहन र 
आवश्र्क सहर्ोग प¥ुर्ाउने । 

१२. आलथाक एवम ् सामाजिकरूपमा पछालि परेका वगा, िाि िालि, लिङ्ग, क्षते्र एवम ्
समदुार्िे प्रत्र्क्ष र्ाइदा पाउने समावेशीकरणका कार्ाक्रम वा आर्ोिनाका िालग 
आवश्र्क बिेट ववलनर्ोिन भए नभएको अनगुमन गने । 
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१३. सामाजिक समावेशीकरण नीलि कार्ाान्वर्न गने क्रममा आउन सक्ने सम्भाववि 
िोजूमह¿को आथकिन र िोजूम सम्बोधन गने गराउने। 

सलमलिको बैाक आवश्र्किा अनसुार बस्नेछ।सलमलिको बैाकसम्बन्धी अन्र् 
कार्ाववलध सलमलि आरै्िे लनधाारण गरे बमोजिम हनुेछ । 

 

९.२ नीलिको कार्ाान्वर्न िथा अनगुमन सम्वन्धी व्र्वस्थाM 

लनदेशक सलमलिको लनदेशनमा सम्वजन्धि महाशाूा।शाूा एवथ लनकार्बाट नीलि 
कार्ाान्वर्नको आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेछ।अनगुमन िथा सपुरीवेक्षण सलमलिबाट 
नीलि कार्ाान्वर्नको लनर्लमि अनगुमन गरी वावषाक प्रलिवेदन पेश गररनेछ। 

 १०. नीलिको मूकर्ाीन  

र्स नीलिको कार्ाान्वर्नको प्रभावकाररिा, उपर्कु्तिा र उपादेर्िाको मूकर्ाीन गरी 
नीलिमा समसामवर्क पनुराविोकन िथा पररमािान एवम ्सधुार गररनेछ ।सामान्र्िर्ा 
पाँच वषापलछ र्स नीलिको पनुराविोकन गररनेछ । 

११.  सम्भाववि िोजूम न्रू्नीकरण र्ोिना 

उजकिजूि रणनीलि िथा कार्ानीलिहरूको कार्ाान्वर्नमा आउन सक्ने सम्भाव्र् 
िोजूमको लनराकरणका िालग देहार् बमोजिमको उपार्हरू अविम्बन गररनेछ । 

क्र.
सथ. सम्भाववि िोजूम िोजूम न्रू्नीकरण 

गने उपार् 
जिम्मेवार लनकार् 

१.  सामाजिक 
समावेशीकरणको ववषर् 
विाको कम 
प्राथलमकिामा पना  
सक्ने । 

नीलि, मागादशान एवथ 
वावषाक र्ोिना िथा 
कार्ाक्रमबाट 
प्राथलमकिामा राख्न े। 

सम्बध्द शाूा एवथ सम्बजन्धि विा 
कार्ाािर् िथा सहर्ोगी सङ्घ 
सथस्थाहरु । 

२.  सामाजिक 
समावेशीकरणका िाभ 
र अवसरमा िजक्षि वगा 
र समदुार्को पहुँच कम 
हनु सक्ने । 

िजक्षि समदुार्को 
पवहचान गने  सूचक 
लनधाारण र नक्साीन 
गने िथा िजक्षि 
कार्ाक्रम सञ् चािन  
गने । 

सम्बध्द शाूा एवथ सम्बजन्धि विा 
कार्ाािर् िथा सहर्ोगी सङ्घ 
सथस्थाहरु । 

३.  
 

नीलि कार्ाान्वर्नमा 
सथिग्न लनकार्हरूबीच 

नीलि लनदेशक 
सलमलिको लनर्लमि 

सम्बध्द शाूा  
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क्र.
सथ. सम्भाववि िोजूम 

िोजूम न्रू्नीकरण 
गने उपार् 

जिम्मेवार लनकार् 

 प्रभावकारीरुपमा 
समन्वर् नहनु सक्ने। 

वैाकको व्र्वस्था 
गने । 

४.  सामाजिक 
समावेशीकरण सम्बन्धी 
बझुाइमा ववववधिा हनु 
सक्ने । 

सचेिनामूिक िथा 
क्षमिा अलभबजृध्दका 
कार्ाक्रम सथचािन 
गने । 

सम्बध्द शाूा एवथ सम्बजन्धि विा 
कार्ाािर् िथा सहर्ोगी सङ्घ 
सथस्थाहरु । 

५.  समावेशीकरण प्रबद्धान 
िजक्षि कार्ाक्रमहरूिाई 
लनर्लमि र्ोिना िथा 
कार्ाक्रममा 
मूिप्रवाहीकरण नहनु 
सक्ने। 

आवश्र्क स्रोि 
आथकिन गरी 
व्र्वस्थापन गना मागा 
लनदेशनद्वारा लनदेजशि 
गने । 

सम्बध्द शाूा एवथ सम्बजन्धि विा 
कार्ाािर् िथा सहर्ोगी सङ्घ 
सथस्थाहरु । 

  

 

 

 


