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धनकुटा नगरपालिकाको सामाजिक
समावेशीकरण नीलि, २०७८
१. पृष्ठभूलम
नेपािको सं ववधानिे समानुपालिक समावेशी र सहभालगिामूिक लसद्धान्िका
आधारमा समिामूिक समािको लनमााण गने सं कल्प गरे को छ। सं ववधानिे
दिशा

लनिे श

गरे बमोजिम

समिामूिक

समािको

लनमााण

गना

धनकुटा

नगरपालिका र यस अन्िगािका सबै क्षेत्रगि ववषयहरूमा समेि सामाजिक

समावेशीकरणको ववषयिाई आन्िररकीकरण, मूिप्रवाहीकरण र सं स्थागि गना
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आवश्यक भएको छ । यसबाट सबै वगा, िाि िालि, लिङ्ग र क्षेत्रिाई
समावेशीकरणको मान्यिाअनुरुप सहभागी गराई सामाजिक समावेशीकरणका
सवािहरूिाई नीलिगि िथा कानुनीरूपमा थप व्यवजस्थि गना मद्दि पुग्ने

ु िे सं ङघीय िोकिाजन्त्रक गणिन्त्रात्मक शासन
अपेक्षा गररएको छ । मुिक

प्रणािी अविम्वन गरे को सन्िभामा सम्बद्ध ववषय क्षेत्र र अन्िगाि सञ्चािन हुने
सबै

योिना

िथा

कायाक्रमहरूिाई

समावेशीकरण नीलि िरुरी भएको छ।

समावेशीमैत्री

बनाउन

यो

सामाजिक

यस सन्िभामा ववभेिरवहि, समृद्ध र न्यायपूणा समािको स्थापनाका िालग सबै

वगा, िाि िालि, लिङ्ग िथा वपछलिएको क्षेत्रको समान सहभालगिा, अग्रसरिा र

लनणाय प्रवक्रयामा सहभालगिाको भूलमकािाई सुलनजिि गना आवश्यक िे जिन्छ।
सामाजिक समावेशीकरण मार्ाि सबैिे आत्म सम्मान बोध हुने वािावरण

लनमााण गना सबै क्षेत्र िथा सं रचनाहरूमा मूिप्रवाहीकरणको माध्यमबाट
समावेशी शासन पद्धलििाई सं स्थागि गना यसका समग्र क्षेत्रिाई सम्बोधन गने
नीलिको आवश्यकिा महसूस भएकािे प्रशासकीय कायाववलध लनयलमि गने

ऐन,२०७५ को िर्ा ४ को उपिर्ा १ िे दिएको अलधकार प्रयोग गरी
कायापालिकािे

छ।

सामाजिक समावेशीकरण नीलि, २०७८' ििुम
ा ा गरी िागू गरे को

२. लबगिका व्यवस्था र प्रयासहरू
नेपािमा ववगििे जि नै मवहिा, िलिि, आदिवासी िनिालि, मधेशी, मुजस्िम,
वपछलिए कासमुिाय, बािबालिका, ज्येष्ठ नागररक, अशक्त िथा अपाङ्गिा भएका

व्यजक्तहरू, सामाजिक, आलथाक वा शैजक्षक रूपमा पछालि परे का व्यजक्त िथा
समुिाय िगायििाई ववकासको समग्र प्रवक्रया िथा प्रलिर्िको वहस्सेिारीमा

मूिप्रवाहीकरण गने प्रयास गररएको छ। यसका लनलमत्त स्रोि, साधन र
सावािलनक सेवामा पहुुँच बढाउन, राज्यको हरे क सं रचना एवम लनणाय प्रवक्रया
िथा सो को कायाान्वयनमा न्यायोजचि प्रलिलनलधत्व सुलनजिि गना र िजक्षि
वगाको उत्थान,ववकास र सशक्तीकरण िगायि सामाजिक सुरक्षाका िालग
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लबलभन्न कायाक्रमहरू सं स्थागिरूपमा सञ्चािन भएका छन। यी कायाक्रमहरूबाट
िजक्षि वगाको सशक्तीकरणमा उल्िेख्य योगिान पुगक
े ो छ। िशौं योिना
(२०५९-२०६४)

मा

िैवङ्गक

समानिा

र

सामाजिक

समावेशीकरण

अवधारणािाई अन्िर-सम्बजन्धि लबषय (Cross-cutting issues) का रूपमा

स्थान दिईएको लथयो। नेपािको अन्िररम सं ववधान, २०६३ िे राज्यको

अग्रगामी पुनःसं रचना गरी िे शमा ववद्यमान वगीय, िािीय, क्षेत्रीय िथा िैवङ्गक
ववभेिहरूिाई

समाधान

गना

सं कल्प

गरे

अनुरूप

नेपािमा

सामाजिक

समावेशीकरणको ववषयिाई प्रमुि बहसको रूपमा अङ्गीकार गररएको लथयो ।

आलथाक वषा २०६४/०६५ िे जि नेपाि सरकारका सबै मन्त्राियबाट िैवङ्गक
उत्तरिायी

बिेट

प्रणािीको

अभ्यास

हुुँिै

आएको

छ

।

यस

अनुरुप

समावेशीकरण नीलि ििुम
ा ा गने काया र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी
सं रचनाहरू स्थापना गने कायाको थािनी पलन हुुँिै आएको सन्िभामा िैवङ्गक

समानिा र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीलि, २०६६ कायाान्वयनमा
रहे को छ । सामाजिक समावेशीकरणका ववषयहरुिाई सम्बोधन गना स्थानीय

सरकार (सं चािन) ऐन, २०७४ िगायिका कानूनहरु र राविय िैवङ्गक

समानिा नीलि, २०७७, कायाान्वयनमा रहे का छन । धनकुटा नगरपालिकाको
िैवङ्गक उत्तरिायी बिेट ििुम
ा ा लनिे जशका, २०७७ ििुम
ा ाको क्रममा रहे को छ ।

नेपािको सं ववधानको प्रस्िावनामा वगीय, िािीय, क्षेत्रीय, भावषक, धालमाक, िैवङ्गक

ववभेि र सबै प्रकारका िािीय छु वाछु िको अन्त्य गरी आलथाक समानिा, समृवद्ध
र सामाजिक न्याय सुलनजिि गना समानुपालिक समावेशी र सहभालगिामूिक

लसद्धान्िका सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा उल्िेि भएको छ । साथै समिामूिक
समािको लनमााण गना िथा सामाजिक समावेशीकरणिाई मूिरू
ा प दिन ववलभन्न
मौलिक हकको प्रत्याभूलि गनुक
ा ा साथै मौलिक हक सम्वन्धी कानुनहरू सङ्घीय
सं सिबाट

अनुमोिन

भैसकेको

अवस्था

छ

।

धनकुटा

नगरपालिका

ववलभन्नहपिहरूमा समेि िािीय, िैवङ्गक िगायिको प्रलिलनलधत्वको व्यवस्था

भएको छ । आफ्नो भाषा धमा, सं स्कृलिको सं रक्षण र सं वद्धानका िालग सचेिना
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िथा वक्रयाजशििामा अलभवृवद्ध भएको िथा राज्यका लबलभन्न अङ्ग िथा ववषय

क्षेत्रमा यस्िा पछालि परे का समुिाय िथा क्षेत्रको प्रलिलनलधत्व बढ्िै गएकािे

समावेशीकरणको प्रवक्रया थप प्रभावकारी बन्िै गएको छ । ववगि िे जिनै
समावेशीकरण सम्बन्धी नीलि िथा कायाक्रमको प्रभावकारीरूपमा ििुम
ा ा एवम
कायाान्वयन गना स्थानीय लनकाय िैवङ्गक उत्तरिायी िथा सामाजिक समावेशी
बिेट ििुम
ा ा एवम परीक्षण लनिे जशका, २०६८ र स्थानीय लनकाय स्रोि

पररचािन िथा व्यवस्थापन कायाववलध, २०६९ अनुसार ित्कािीन स्थानीय
ुँ ीगि बिेटको कम्िीमा १० प्रलिशि रकम आलथाक िथा
लनकायको लनःशिा पुि

सामाजिक रूपमा पछालि परे का ववपन्न मवहिा, १० प्रलिशि बािबालिका र
१५ प्रलिशि उपेजक्षि वगा िथा समुिायका िालग छु ट्याउनु पने व्यवस्था

गररएको पाइन्छ । साथै ित्कािीन स्थानीय लनकायहरूमा मवहिा, िलिि,
आदिवासी िनिालि, वपछलिएका समुिाय, बािी, अपाङ्गिा समन्वय सम्वन्धी
सं रचनाहरू गठन गरी िी समुिायिाई सं स्थागिरूपमा शासकीय सं रचनामा

आबद्ध गने प्रयास गररएको र सामाजिक पररचािनमार्ाि आलथाक िथा

सामाजिक रूपमा वपछलिएका समुिायको आलथाक-सामाजिक उत्थानका िालग
ववलभन्न कायाक्रमहरू सञ्चािन गने िस्िा महत्वपूणा प्रयासहरू भएको पाईन्छ।

पन्रौ योिनामा सामाजिक ववषय क्षेत्रअन्िगाि मवहिा, ववलभन्न िजक्षि समुिाय,
ज्येष्ठ

नागररक, अपाङ्गिा

भएका

व्यजक्त, बािबालिका, वकशोरवकशोरीहरू

िगायििाई ववकासको मूिप्रवाहमा ल्याई समावेशी र समिामूिक रािको
लनमााण गने ववषय उल्िेि गररएको छ।साथै, उक्त योिनाको अन्िरसम्बजन्धि

ववषय अन्िगािको 'समावेशीकरण' ववषय उपक्षेत्रमा समानुपालिक समावेशी
ववकास र पहुुँचको सुलनजिििा गना समावेशीकरण िजक्षि सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य,

रणनीलि िथा कायानीलिसमेि लनजिि गरी कायाान्वयनमा िैिान िोि दिइएको
छ । योिनामा समावेशीकरणको ववषय क्षेत्रगि िक्ष्यमा मानव ववकास
सूचकाङ्कको

आधारमा

पछ्िालि

परे का

समानुपालिक ववकास गने िक्ष्य लिइएको छ।
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३. विामान जस्थलि
आलथाक, सामाजिक, रािनैलिक र प्रशासलनक दृवष्टिे पछ्िालि परे का ववलभन्न
िजक्षि वगाहरू (मवहिा, िलिि, आदिवासी िनिालि, मधेशी, थारू, मुजस्िम
समुिाय, वपछिावगा, सीमान्िकृि, अल्पसङ्खख्यक, अपाङ्गिा भएका व्यजक्त, िैवङ्गक
िथा यौलनक अल्पसङ्खख्यक, वकसान, श्रलमक, उत्पीलिि वा वपछलिएको क्षेत्रका
नागररक िथा आलथाकरूपिे ववपन्न िस आया) िाई नेपािको सं ववधानिे

समानुपालिक समावेशी लसद्धान्िको आधारमा राज्यको लनकायमा सहभागी हुन
पाउने

हकिाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरे को छ।

सं ववधानमा

नै

अन्य

नेपािको

आयोगहरूको व्यवस्था गरी समावेशीकरणिाई थप

व्यवजस्थि, सुलनजिि िथा प्रभावकारी बनाउने कायाको मागा प्रशस्ि गररएको
छ।

नेपािमा वव.सं . २०६६ को राविय िनगणना बमोजिम कुि िनसङ्खख्याको

५१.५ प्रलिशि मवहिा रहेकामा मवहिाको साक्षरिा ५७.७ प्रलिशि र पुरुषको

साक्षरिा ७५.६ प्रलिशि रहेको छ । यस्िै, सम्पजत्तमा स्वालमत्व पुगेका मवहिा

२६ प्रलिशि मात्र रहे को िे जिन्छ । मवहिा पुरुषको श्रमशजक्त सहभालगिा िर
क्रमश: २६.३ र ५३.८ प्रलिशि रहे को छ । नेपािको कुि िनसङ्खख्याको
कररब १.९४ प्रलिशि िनसङ्खख्यामा कुनै एक वा बढी प्रकारको अपाङ्गिा
िे जिएको छ ।

ु मा लनरपेक्ष गररबीको रे िामुलन रहे को िनसङ्खख्या
पन्रौं योिना अनुसार मुिक
१८.७ र बहु आयालमक गररबी २८.६ प्रलिशि रहे को छ । प्रिे शगि गररबी

हे िाा प्रिे श नं १ र सुिूरपजिम प्रिे शको गररबीको रे िामुलन रहे को िनसङ्खख्या
ु को मानव ववकास
प्रलिशि बीच झण्िै िेब्बरको अन्िर रहे को िे जिन्छ । मुिक

सूचकाङ्क ०.५७९ रहे को छ। यसमा पलन ववलभन्न भौगोलिक क्षेत्र, लिङ्ग र
सामाजिक समूहहरूबीचको आलथाक असमानिा र गररबीको सघनिा बढी
िे जिन्छ ।
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ु को पलछल्िो राविय िनगणना,
िनसाजङ्खख्यक ववववधिािाई अध्ययन गिाा मुिक
२०६८ बमोजिम कुि िनसङ्खख्याको १ प्रलिशि भन्िा कम िनसङ्खख्या हुने

ववलभन्न िाििालिहरूको सं ख्या १११ भन्िा बढी रहे को छ । भाषागि ववववधिा
हे िाा नेपािमा कररब १२३ भन्िा बढी मािृभाषाहरू रहेको िे जिन्छ । नेपािमा

वहन्िु धमा मान्ने िनसङ्खख्या अलधक भए िापलन यस बाहे क अन्य ९ भन्िा बढी
धमााविम्बीहरू रहे को िे जिन्छ। यी आुँकिाहरूिे नेपािी समािमा आलथाक

िथा सामाजिक, िािीय, क्षेत्रीय, िैवङ्गक र वगीय ववववधिा रहे को िशााउुँिछ ।

यी ववववधिा लभत्र पलन भौगोलिक, िैजन्गक, िािीय बीच गररबीको असमानिा र
गहनिाको अन्िर अझै उल्िेख्यरूपमा ववद्यमान रहेको ववलभन्न िथ्याङ्कबाट
िे जिन्छ।

यसथा

समावेशी

ववकासको

मान्यिािाई

आत्मसाि

गरी

यी

असमानिाहरूिाई सम्बोधन गना सबै क्षेत्र र अन्िगाि लनकायहरुिाई अझै बढी
प्रभावकारीरूपमा पररचािन गना आवश्यक िे जिएको छ ।

धनकुटा नगरपालिकाको पार्श्ाजचत्र २०७५ अनुसार औषि पररवारको आकार
३.९५ रहे को पाइन्छ । नगरपालिकाको कुि िनसं ख्या ३४१५६ मध्ये

१८०२६ मवहिाको िनसं ख्या रहे को छ । िैवङ्गक अनुपाि ८९: १०० रहे को
पाइन्छ । यस नगरपालिकामा २२.९२% क्षेत्री, १४.६१% राई, १२.४४%

आठपहरीया ८.६१% िामाङ्ग, ७.६९% व्रामण, ७.६२% मगर, ४.४९%

कमी, ३.८४% लिम्बु, १.८९% िमाइ, १.४२% साकी, १.१४% भूिेि,
१.०९% ठकुरी ३.९२% अन्य िािीको वसोवास रहेको पाइन्छ । भाषागि

रुपमा हे िाा नेपािी ७३.४२%, राई १२.९७%, नेवार २.९७%, िामाङ्ग
२.३८%, मगर १.९६%, भोिपुरी १.९०%, लिम्बु १.०९% र अन्य

३.३०% भाषा बोल्ने िनसं ख्या पाइन्छ । वहन्िु धमा ६७.९३%, वकराि धमा
२०.९०%, वौद्ध धमा ९.६०%, वक्रजियन धमा १.२१%, इश्लाम धमा ०.१७%
अन्य ०.३७% धमााविजम्बहरुको वसोवास रहे को पाइन्छ । नगरपालिकामा

८३.२३% साक्षर प्रलिशि रहकेको छ भने १६.७४% लनरक्षर रहे का छन यो
प्रलिशि ५ वषा माथीको िनसं ख्या मात्र हो । नगरपालिकामा ६८.२२%
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पररवार आफ्नै आम्िानीिे १२ मवहना िान पुग्ने सं ख्या

रहे को छ ।

४.९९% ९-११ मवहना, ६.३९% ७-९ मवहना, १२.२२%

४-६ मवहना,

८.०४% ३ मवहना आफ्नो कमाइबाट िान पुग्ने िनसं ख्या रहे को छ ।
४. समस्या िथा च ुनौिीहरू

समावेशी िोकिन्त्रिाई सं स्थागि गना, सामाजिक न्याय कायम गना र सबै

नागररकको समिामूिक पहुुँच स्थावपि गना सामाजिक समावेशीकरण आवश्यक

छ। यस सन्िभामा सामाजिक समावेशीकरणका मुख्य समस्याहरुमा सामाजिक

समावेशीकरण सम्बन्धी एकीकृि नीलि ििुम
ा ा नहुन,ु स्रोि, साधन, अवसर र

िाभको वविरणमा िजक्षि वगा एवम क्षेत्रको न्यायोजचि पहुुँच सुलनजिि नहुन,ु
सामाजिक समावेशीकरणका िालग आवश्यक िण्िीकृि िथ्याङ्कको अभाव रहनु,

पछालि परे का वगा र समुिायिाई आलथाक िथा सामाजिकरूपमा सशक्तीकरण
गना नसक्नु, शासकीय प्रणािीमा सबै लिङ्ग, वगा र क्षेत्रका नागररकहरूको

अथापूणा सहभालगिा सुलनजिि हुन नसक्नु, अनुगमन िथा मूल्याङ्कन र प्रलिवेिन

प्रणािीमा समावेशीकरण सम्बन्धी सूचकहरूिाई समावेश गना नसवकनु, लबलभन्न
िजक्षि वगा, क्षेत्र र समुिायबीच आलथाक िथा सामाजिक ववकासमा उच्च अन्िर
रहनु, ववलभन्न लिङ्ग, वगा, क्षेत्र, समुिाय र िाििालिबीच हुने व्यवहारगि ववभेि
हट्न नसक्नु िगायि रहे का छन ।
धनकुटा

नगरपालिकामा

सामाजिक

समावेशीकरणका

मुख्य

च ुनौलिहरुमा

सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणामा सरोकारवािाहरू बीच साझा दृवष्टकोण
कायम नगनु,ा नीलि लनमााण र कायाान्वयनमा सं िग्न लनकायहरू बीच प्रभावकारी
समन्वय नगनु,ा स्रोि साधन, अवसर र िाभमा पछालि परे का सबै वगा, क्षेत्र र

िाििालिको समन्यावयक पहुुँच सुलनजिि नगनु,ा पछ्िालि परे का वगा, क्षेत्र, उमेर,
लिङ्ग र िाििालिमा व्याप्त गररबी घटाउनु, ववलभन्न समुिाय िथा वगाबीच रहे को
आलथाक, सामाजिक

िथा शैजक्षक

ववभेिको

अन्िर कम

नगनु,ा सं स्थागि

सं रचनामा िजक्षि समुिायको प्रलिलनलधत्व सुलनजिि नगनुा रहे का छ्न ।
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५. नीलिको आवश्यकिा
सामाजिक समावेशीकरणमा िे जिएका च ुनौिीहरूको सामना एवम समस्याको
समाधान गना िे हायका कारणिे सामाजिक समावेशीकरण नीलि आवश्यक रहे को
छः
१.

सं ववधानिे पररकल्पना गरे को समानुपालिक समावेशी शासन व्यवस्थाको
प्रबद्धान गना,

२.

समावेशीकरण सम्वन्धी नीलिगि एकरूपिा र सामञ्जस्यिा कायम गना,

३.

नीलि, योिना िथा कायाक्रमहरूिाई मागािशान गना,

४.

नीलि, कानुन, सं रचना, कायाक्रम, योिना र आयोिनाको सबै चरणमा
समावेशीकरणिाई मूिप्रवाहीकरण र आन्िररकीकरण गना,

५.

समावेशीकरण

सम्बन्धी

कानुनी

व्यवस्थाको

कायाान्वयनमा

सहयोग

पुच्याउन,
६.

राविय िथा अन्िराावियस्िरमा गररएका समावेशीकरण सम्वन्धी प्रलिबद्धिा
अनुरूपको िावयत्व पूरा गना,

७.

िोकिन्त्रका

िाभहरूिाई

सबै

नागररकहरूबीच

न्यायोजचि

लबिरण

व्यवस्था मार्ाि सामाजिक न्याय स्थापना गना।
६.

िीघाकािीन सोंच, िक्ष्य िथा उद्देश्य
सामाजिक समावेशीकरण नीलिका िीघाकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्यहरू
लनम्नानुसार रहने छन

६.१ िीघाकािीन सोँच
सामाजिक

समावेशी

प्रणािीका

माध्यमबाट

समिामूिक

र

समृद्ध

समािको लनमााण ।
६.२ िीघाकािीन िक्ष्य
सामाजिक समावेशीकरणिाई सबै अवयवहरूमा मूिप्रवाहीकरण िथा
आन्िररकीकरण गिै यसको सं स्थागि सुदृढीकरण गने ।
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६.३ उद्देश्य
आलथाक र सामाजिक रुपिे पछ्िालि परे का समुिाय र व्यजक्तहरूको
सशजक्तकरण र समिामूिक ववकासको माध्यमबाट सबै ववषय क्षेत्र िथा
सं रचनामा पहुुँच सुलनजिि गने।
७

रणनीलिहरु

७.१

सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणािाई सबै ववषय क्षेत्रमा सं स्थागि
गने ।

७.२

नीलि लनमााण िथा लनणाय प्रवक्रयामा पहुुँच नभएका लसमान्िीकृि
नागररकहरूको अथापूणा सहभालगिा अलभवृवद्ध गने ।

७.३

पछालि परे का वगा, क्षेत्र, लिङ्ग र समुिायिाई ववकास प्रवक्रया र िाभ
प्रालप्तमा न्यायोजचि अवसर सुलनजिि गने।

७.४

उपिब्ध स्रोिसाधन िथा अवसरको प्रालप्त र उपयोग गना िजक्षि
समुिायको सशक्तीकरण गने।

७.५

सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीलि िथा कायाक्रम कायाान्वयनमा
सम्बद्ध सरोकारवािाहरूको क्षमिा अलभवृवद्ध गने ।

८. नीलि िथा कायानीलिहरु
रणनीलि १: सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणािाई सबै लबषय क्षेत्रमा
सं स्थागि गने।
८.१.१

8.१.२

स्थानीय आवश्यकिा अनुकूि हुने गरी सामाजिक समावेशीकरण
सम्बन्धी नीलि, कानुन िथा कायाववलध ििुम
ा ा गरी कायाान्वयन
गररनेछ ।
सामाजिक

समावेशीकरणको

अवधारणा

अनुरूप

नगरपालिकावाट

क्षेत्रगि ववषय, कानुन, नीलि, योिना, रणनीलि, कायाववलध, मापिण्ि
ििुम
ा ा िथा पररमािान गररनेछ।
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नगरपालिकाका मौिूिा कानुनहरूिाई समय सापेक्ष रूपमा समावेशी
मैत्री बनाउन आवश्यकिा अनुरूप पुनराविोकन गरी पररमािान
गररनेछ ।

समावेशी सम्बन्धी कानुन िथा कायाववलध ििुम
ा ा िथा पररमािान गिाा

िजक्षि समुिाय िथा सम्बद्ध सरोकारबािाहरूसुँग परामशा िथा
समन्वय गररनेछ ।

नेपाि

पक्ष

भएका

यस

सम्बन्धी

अलभसजन्धहरू

अनुरूपका

िावयत्वहरूिाई कायाान्वयन गना कानुन िथा कायाववलध पररमािान
िथा ििुम
ा ा गररनेछ ।

आलथाक,

सामाजिक

िथा

भौगोलिकरूपिे

पछालि

परे का

नागररकहरूको सबै ववषय क्षेत्रमा अथापूणा प्रलिलनलधत्व सुलनजिि गना
मौिूिा कानुनहरूमा पररमािान गररनेछ।

सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणािाई स्थानीय गैह्र सरकारी

सं स्था र सरोकारवािाहरूको नीलि िथा रणनीलिमा आत्मसाि गराउन
पहि गररनेछ ।

सहकारी, सामुिावयक सं स्था, गैहसरकारी र लनिी क्षेत्र िगायि सबैको
भूलमका र िावयत्व स्पष्ट गरी पररचािन गना िी लनकायबाट सं चालिि

समावेशीकरण सम्बन्धी योिना िथा कायाक्रमहरूिाई स्थानीय िहको
८.१.९

योिना प्रवक्रयामा आवध्ि गररनेछ ।

टोि िथा बस्िीस्िरिे जि नै समस्याहरू पवहचान गरी िजक्षि समूह
मार्ाि सहभालगिामूिक समावेशी िजक्षि कायाक्रम ििुम
ा ा िथा
कायाान्वयन गने प्रणािीिाई सं स्थागि गररनेछ ।

८.१.१० समावेशीकरणका िालग लबलभन्न लनकाय वा सङ्घ सं स्थाबाट सञ्चालिि
िजक्षि कायाक्रमहरूमा िोहोरोपना आउन नदिन समन्वय गररनेछ ।

८.१.११ सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा भएको िगानी र सोको करो
एकीकृि प्रलिवेिन प्रणािी स्थापना गरी मूल्याङ्कन गररनेछ ।
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८.१.१२ समावेशीकरण सम्बन्धी नीलि िथा कायाक्रम प्रभावकारी रूपमा
८.१.१३

कायाान्वयन गना सबै सं यन्त्रिाई पररचािन गररनेछ ।
ववद्यमान

सं रचनाहरूमा

समावेशीकरण

सम्बन्धी

आवश्यक

सं रचनाहरूिाई समावेस गरी िजक्षि कायाक्रमको ििुम
ा ा, कायाान्वयन,

अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन, मूल्याड्गन िथा समन्वयको काया
गररनेछ ।

८.१.१४ सामाजिक समावेशीकरण सम्पका पिालधकारी (:0091 201500) िोक्ने

व्यवस्था गरी जिम्मेवारी प्रिान गरी सूचना आिान प्रिान गने पद्धलि
स्थावपि गररनेछ।

८.१.१५ िोजिम र पाररवाररक वहुँसामा परे का व्यजक्तको सं रक्षणका िालग
भइरहे का

सं रक्षण

गृहहरूको

सं रक्षण

र

उपयोग

गिै

आवश्यकिानुसार नयाुँ सं रचना स्थापना र सञ्चािन गना पहि
८.१.१६

गररनेछ।
पछालि

परे का

िजक्षि

वगा

िथा

समुिायका

नागररकहरूको

सहभालगिामा िाभग्राही िथा उपभोक्ता सलमलि गठन गरी िजक्षि
कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

८.१.१७ िोजिम िथा पाररवाररक वहं सामा परे का, मवहिा, बािबालिका, वकशोर,

वकशोरी, अपाङ्ग, अनाथ, टु हरु ा, सिक बािबालिका िगायि अलभभावक

लबहीन नागररकको सं रक्षण, पुनःस्थापन िथा क्षमिा ववकास गना
सामुिावयक, सहकारी िथा गैहसरकारी सं स्थाहरू र लनिी क्षेत्र
समेििाई पररचािन गररनेछ ।

८.१.१८ प्रत्येक विा लभत्रका पछालि परे का नागररकहरूको पवहचान गरी
सामाजिक

समावेशीकरणको

मान्यिा

बमोजिम

सशक्तीकरण

गना

सामुिावयक, सहकारी िथा गैह्रसरकारी सं स्थाहरूसुँग समन्वय गररनेछ ।

८.१.१९ सामुिावयक, सहकारी िथा गैहसरकारी सं स्थाहरू र लनिी क्षेत्रिाई

ववषय क्षेत्रगि ज्ञान िथा अनुभवका आधारमा िजक्षि वगाको बहुपक्षीय
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वहिका िालग कायागना आवश्यक योिना ििुम
ा ा गरी कायाक्रम
कायाान्वयन गना गराउन अलभप्रेररि गररनेछ।

८.१.२० उत्पीलिि िथा वपछलिएको क्षेत्रका नागररकको सं रक्षण, उत्थान,

सशक्तीकरण, ववकास र आधारभूि आवश्यकिा पररपूलिाका अवसर
िथा िाभका िालग कायाक्रम बनाई कायाान्वयन गना सामुिावयक,
सहकारी िथा गैहसरकारी सं स्थाहरूिाई समेि पररिजक्षि गररनेछ।

८.१.२१ आवश्यकिामा आधाररि भई समावेशी ववकास प्रकृयामा योगिान

पुयााउन ववकास साझेिार, सहकारी िथा गैहरसरकारी सं स्थाहरूसुँग
सहकाया गररनेछ । आवश्यकिा र प्राथलमकिाका क्षेत्रमा मात्र
सामुिावयक िथा गैहसरकारी सं ङ्घ सं स्थािाई पररचािन गररनेछ।

८.१.२२

पछालि

परे का

वगा िथा

समुिायिाई िजक्षि

गरी

सामाजिक

समावेशीकरणको महत्व, आवश्यकिा र अपररहायािाका सम्बन्धमा
सचेिनामूिक कायाक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ।

८.१.२३ प्रत्येक विामा रहने टोि ववकास सं स्थाहरूको गटन प्रवक्रयामा

पछालि परे का व्यजक्त िथा समुिायिाई समेट्ने गरी प्रलिलनलधत्वको
सुलनजिििा गररनेछ ।

८.१.२४ टोि लबकास सं स्था, उपभोक्ता सलमलि, समूह पररचािन िथा स्थानीय

सहकारी सं स्थाहरू िगायििाई क्षेत्रगि कायाक्रमहरूमा पछालि परे का
व्यजक्त

िथा

समुिायको सहभालगिा

िथा

समन्वयात्मक रूपमा पररचािन गररनेछ ।
८.१.२५

िजक्षि

वगाको

सहभालगिामा

यस्िा

सं िग्निा

कायाक्रमहरूको

वृवद्ध

गना

सावािलनक

ु ाई गने कायािाई थप प्रभावकारी
परीक्षण िथा सावािलनक सुनव
बनाइनेछ ।

८.१.२६ सामाजिक समावेशीकरणका नीलिहरूको प्रभाव र पररणामका सम्बन्धमा
आवलधक रूपमा िथ्यगि िथा वस्िुलनष्ठ समीक्षा गररनेछ ।
12

wgs'6f gu/kflnsf

v08–@, ;+Vof–@

:yfgLo /fhkq, efu !

ldlt M @)&*÷!!÷#)

रणनीलि २: नीलि लनमााण िथा लनणाय प्रवक्रयामा पहुुँच नभएका सीमान्िीकृि
नागररकहरूको अथापूणा सहभालगिा अलभवृवद्ध गने।
८.२.१

प्रत्येक विामा मानव ववकास सूचकाङ्क, वहुआयालमक गरीवव मापन

िगायि अन्य आधारमा पछालि परे का लबलभन्न क्षेत्र, वगा र समुिायको
पवहचान गरी विागि अच्चावलधक िण्िीकृि िथ्याङ्क राजिनेछ

।साथै विागि िण्िीकृि िथ्याङ्कको आधारमा सबै विाहरुको
एकीकृि िथ्याङ्क (िाटावेस) ियार गररनेछ ।
८.२.२

पछालि परे का व्यजक्त िथा समुिायको आधारभूि िण्िीकृि िथ्याङ्क
सङ्किन,

ववश्लेषण, अलभिेिन, प्रलिवेिन

िथा

सं प्रष
े णका

िालग

बास्िववक समयमा आधाररि सूचना प्रणािी (Real Time Basis-On

Line Information System) को लििाइन िथा ववकास गरी
कायाान्वयनका िालग पहि गररनेछ ।
८.२.३

सामाजिक

समावेशीकरणको

िथ्याङ्क/सूचना

प्राप्त

हुने

अवस्था

गरी

िथा

ववधमान

पछालि

प्रलिवेिन

परे काहरूको

प्रणािीहरूमा

समावेशी सूचकहरूको लबकास गरी एकीकृि गना पहि गररने छ ।
८.२.४

नवीनिम सूचना प्रववलधको उपयोग गरी वस्िुलनष्ठ र यथाथापरक

िथ्याङ्कका आधारमा िोहोरोपना नआउने गरी विा र ववषय क्षेत्रबाट

िजक्षि कायाक्रमहरूको ििुम
ा ा, कायाान्वयन, अनुगमन िथा मूल्याङ्कन
गररनेछ ।
८.२.५

सूचना प्रववलधको अविम्बन र उपयोग गना विा र ववषय क्षेत्रको
क्षमिा ववकास र सं स्थागि सुदृढीकरण गररनेछ ।

८.२.६ समानुपालिक समावेशी लसद्धान्ि बमोजिम िजक्षि वगाको प्रलिलनलधत्व
सुलनजिि

गना स्थानीय

मौिुिा

कानुनहरूमा

पुनराविोकन

गरी

भईरहे का कानुन पररमािान िथा आवश्यकिा अनुरूप नयाुँ कानुन
ििुम
ा ा गररनेछ ।
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योिना प्रवक्रयाका चरणहरू िगायि अवसर िथा िाभ लबिरणमा

िजक्षि वगाको प्रलिलनलधत्व सुलनजिि गना आवश्यक कानून, कायाववलध
िथा मापिण्िको पररमािान िथा ििुम
ा ा गररनेछ ।

८.२.८

िजक्षि समुिायको प्रलिलनलधत्व सुलनजिि गना भइरहे का कायाववलध िथा
मापिण्िहरूको

पुनराविोकन

गरी

पररमािान

गररनेछ

।

साथै

आवश्यकिा अनुसार नयाुँ कायाववलध िथा मापिण्िहरूको ििुम
ा ा
गररनेछ ।
८.२.९

ववलभन्न िालि, लिङ्ग एवम क्षेत्रबीच आलथाक, शैजक्षक िथा स्वास्थ्य
क्षेत्रमा रहे का अन्िर कम गना िजक्षि कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

८.२.१० पछालि परे का वगाहरूको आधारभूि िथ्याङ्कका आधारमा आवश्यकिा

पवहचान गरी योिना छनौट िथा कायाान्वयन गररनेछ। साथै अलि

ववपन्न वगाका िालग लनजिि कायाक्रम िथा बिेटको सुलनजिििा
गररनेछ ।
८.२.११

िजक्षि

समुिायहरूिाई

अवसरहरूको

उपयोग

योिनाबाट

गना

स्थानीय

लसजिाि

स्िरमा

िाभ

समूह

पारिजशािा र स्वमूल्याङ्कन ववलधको अविम्बन गररनेछ ।

लिन

िथा

पररचािन,

८.२.१२ िजक्षि वगा, क्षेत्र र समुिायिाई आलथाक िथा सामाजिकरूपिे

सशक्तीकरण गना सकारात्मक ववभेि िगायि िक्षिा अलभवृवद्ध िथा
कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

८.२.१३ आलथाक, सामाजिकरूपिे पछालि परे का िजक्षि वगािाई उपिव्ध

रोिगारीका अवसर उपयोग गना सक्षम िुल्याउन सीप ववकास िालिम
प्रिान गररनेछ ।

८.२.१४ िजक्षि वगाको क्षमिा ववकासका िालग नगरपालिका क्षेत्र लभत्र

वक्रयाशीि गैहरसरकारी सं स्था,नागररक समाि र सञ्चार माध्यमिाई
पररचािन गररनेछ ।
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रणनीलिः३ पछालि परे का वगा, क्षेत्र, लिङ्ग र समुिायिाई ववकास प्रवक्रया र िाभ
प्रालप्तमा न्यायोजचि अवसर सुलनजिि गने ।

८.३.१ लबलभन्न िजक्षि वगा र समुिायबीच सामाजिक क्षेत्रमा रहे को अन्िरिाई
कम गना त्यस्िा वगा, क्षेत्र र समुिायको पवहचान गरी स्थानीय

सं रचना, स्रोि साधन, अवसर र िाभमा न्यायोजचि पहुुँचको व्यवस्था
गररनेछ ।
८.३.२

िजक्षि समुिायका मानव ववकास सूचकाड्डकका आधारमा ववशेष

८.३.३

सीमान्िीकृि िथा वपछलिएका क्षेत्रका नागररकहरूको आलथाक िथा

८.३.४

समािमा ववद्यमान सबै प्रकारका भेिभाविन्य व्यवहार, छु वाछु ि र

८.३.५

समािमा ववधमान नकारात्मक सामाजिक मूल्य मान्यिा, क्रीलि,

कायाक्रमहरू सञ्चािन गरी िीवनस्िर सुधाना पहि गररनेछ ।

सामाजिक ववकासका िालग िजक्षि कायाक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ।

कुरीलिको अन्त्यका िालग आवश्यक कानुनहरूको ििुम
ा ा गररनेछ ।

छु वाछु ि िथा भेिभाविन्य प्रचिन र व्यवहार ववरूद्ध िनचेिनामूिक
कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

८.३.६ सामाजिक आचरण र व्यवहारसम्वन्धी आचार सं वहिा लनमााण गरी
कायाान्वयनमा ल्याईनेछ।

८.३.७

सामाजिक भेिभाविन्य काया ववरुद्धका कानुनहरूको विा िथा
गाउुँ स्िरमा प्रबोधीकरण गरी कानुनी व्यवस्थाको पररपािनामा िोि
दिइनेछ।

८.३.८

बािवववाह, बहुवववाह, िैवङ्गक वहसा, छु वाछु ि, िहे ि िथा िाइिो,
बािश्रम, मानव बेचवविन िस्िा सामाजिक कुरीलि र अन्धववर्श्ास
अन्त्य गना गराउन सबै विा कायााियहरुिाई सवक्रय गराइनेछ।
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रणनीलि ४: उपिब्ध हुने स्रोि साधन िथा अवसरको प्रालप्त र उपयोग गना
िजक्षि समुिायको सशक्तीकरण गने ।
८.४.१

मवहिा

िथा

ववपन्न

वगािगायि

पछालि

परे का

समुिाय

िथा

व्यजक्तहरूका िालग सीप लबकास िालिम, छात्रवृजत्त किाा, जशक्षा िथा
रोिगारीमा प्राथलमकिा दिइनेछ।

८.४.२ आलथाक िथा सामाजिक रूपिे पछालि परे का िजक्षि वगािाई सीप
ववकास िालिम प्रिान गरी क्षमिा अलभवृवद्ध गररनेछ।

८.४.३ असहाय अवस्थामा रहे का एकि मवहिाहरूको पवहचान गरी उनीहरूको
सीप, क्षमिा र योग्यिाका आधारमा रोिगारीमा प्राथलमकिा दिई
िीववकोपािान गना सघाउ पुयााउने कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

८.४.४ िोजिममा परे का, सामाजिक र पाररवाररक बवहष्करणमा परे का िथा
वहसा पीलिि मवहिािाई पुनस्थापना, सं रक्षण र सशक्तीकरण गरी
स्वाविम्बन गराउन आवश्यक कायाक्रम सञ्चािनमा िोि दिइनेछ।
८.४.५

प्रिनन

अवस्थाका

बािबालिकाहरूको

सेवा

सवोत्तम

सुववधाहरूको

वहि

गना

िथा

सुलनिििा

गना,

बािबालिकाको

पािनपोषण र पररवारको हेरचाहका काम र योगिानिाई आलथाक
रूपमा मूल्याङ्कन गना ववषय क्षेत्रगि लनकाय मार्ाि आवश्यक
कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

८.४.६ `आलथाक, सामाजिक रूपिे पछालि परे का िजक्षि वगाको आलथाक
ववकासका िालग सहुलियिपूणा किाा प्रवाहका साथै सहकारी एवम

समूह वचि पररचािन मार्ाि ववत्तीय स्रोिमा पहुुँच स्थावपि गररने
छ।
८.४.७

िजक्षि

वगािाई

बचि

पररचािन

काया मार्ाि

आलथाक

सबिीकरण गना ववत्तीय साक्षरिा कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
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आलथाक, सामाजिक िथा सांस्कृलिक रूपिे वपछलिएका वगा िथा
नागररकहरूिाई

िजक्षि

गरी

समुिायस्िरमा

सहकारी

व्यवसाय

मार्ाि उनीहरूको िीवनस्िर अलभवृवद्ध गने काया सञ्चािनका िालग
८.४.९

पहि गररनेछ ।

स्थानीयस्िरमा परम्परागि पेशाको आधुलनकीकरण र व्यवसायीकरण
गरी आय आिानमा सहयोगी बनाउन पहि गररनेछ।

८.४.१० िजक्षि वगामा रोिगारीका अवसर, 'िाभको न्यायोजचि वविरण र

समिामूिक पहुुँचको सुलनजिि गरी सामाजिक सुरक्षा प्रिान गना
आवश्यक कायाववलध िथा मापिण्ि ियार गररनेछ।

८.४.११ गुरुकुि/आश्रम, गोन्पा (गुम्बा), मिरसा िगायिका धालमाक शैजक्षक
सं स्थाहरूको सं स्थागि क्षमिा सुदृढीकरण गररनेछ ।

८.४.१२ स्थानीय िोपोन्मुि भाषा िथा लिवपहरूको िोि, अध्ययन, अनुसन्धान
गरी अलभिेिन िथा सं रक्षण गररनेछ ।

८.४.१३ गुठी, सं ग्रहािय, किा केन्र, सांस्कृलिक सम्पिाको िगेनाा गरी
परम्परागि

ज्ञान, सीप,

किा, सं स्कृलि, सामाजिक

परम्परा

र

अनुभविाई सं रक्षण र सं वद्धान गना आवश्यक कायाक्रम सञ्चािन
गररनेछ ।

८.४.१४ िोपोन्मुि, सीमान्िकृि, अल्पसङ्खख्यक िगायि ववपन्न वगाको पवहचान

गिै उनीहरूको सम्मानपूवक
ा
बाुँच्न पाउने अलधकार सुलनजिि गना
िथा अवसर िथा 'िाभका िालग ववशेष व्यवस्था गिै िी समुिाय
िथा वगासुँग सरोकार राख्ने ववषयका लनणायमा उनीहरूिाई सहभागी

८.४.१५

गराउन क्षमिा ववकासका कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

आदिवासी, िनिालि, िलिि, मधेसी, थारु, मुजस्िम, वपछिावगा,

अल्पसङ्खख्यक 'िगायिको मािृभाषा िथा सं स्कृलिको सं रक्षण एवम
प्रवद्धान

गने

कायामा

सं िग्न

ववलभन्न

सुदृढीकरण र क्षमिा अलभवृवद्ध गररनेछ ।
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८.४.१६ आदिवासी िनिालि, िलिि, मधेशी, थारु, मुजस्िम समुिाय, वपछिावगा,
अल्पसङ्खख्यक,

िोपोन्मुि

िाििालिको

िोपोन्मुि

भाषा

एवम

सं स्कृलििाई सं रक्षण र प्रवद्धान गना आवश्यक अनुसन्धान, असि

अभ्यास िथा लसकाईको अनुसरण एवम सम्बजन्धि वगाको सं िग्निा
र त्यसप्रलि िागरुकिा ल्याउने कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ।

८.४.१७ स्थानीय भाषा िथा सं स्कृलिको सं रक्षण गना सम्बद्ध गैहसरकारी
सं स्थाहरूिाई समेि पररचािन गररनेछ।

८.४.१८ सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रिान गिाा सबै लिङ्ग क्षेत्र र
समुिाय लभत्रका आलथाकरूपिे लबपन्न बगािाई गररनेछ आलथाक रूपिे
ववपन्न वगािाई प्राथलमकिा दिई कायाक्रम सञ्चािन छ ।

८.४.१९ विा कायााियहरूमार्ाि िोजिम र पाररवाररक वहसामा परे का
व्यजक्तहरूको पवहचान गरी अलभिेिीकरण गने काया गररनेछ।

८.४.२० िोजिम र वहसामा परे का व्यजक्तहरूिाई पररवार र समािमा

पुनस्थाापना गना आवश्यक मनोसामाजिक परामशा सेवा उपिब्ध
गराइनेछ ।

८.४.२१ अपाङ्गिा भएका व्यजक्त, बािबालिका िथा िैवङ्गक सं वेिनामैत्री भौलिक
पूवााधार

िथा

सं रचनाहरू

लनमााणसम्बन्धी

कायाान्वयन गने गराउन पहि गररनेछ ।

मापिण्ि

ियार

गरी

८.४.२२ िैवङ्गक सं वि
े नशीि ववषयहरूको पवहचान गरी सो अनुरूप कायास्थि
वािावरणिाई अनुकूि िुल्याइनेछ ।

८.४.२३ भौगोलिक ववकटिा र ववपन्निाका कारण स्वास्थ्य िथा उपचार सेवा

नपाई िीवन िोजिममा रहे का मवहिा िथा बािबालिकाहरूिाई
ित्काि उद्धार गरी स्वास्थ्य सेवा प्रिान गना आवश्यक कायाक्रम
सञ्चािन गररनेछ ।
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८.४.२४ िैवङ्गक वहं सामा परे का व्यजक्त, सं रक्षण गनुप
ा ने बािबालिका िथा
मानलसक समस्या भएका व्यजक्त िगायिको पवहचान गरी आवश्यक

सं रक्षण, पुनस्थाापन र सशक्तीकरण गररनेछ। साथै स्थानीय स्िरमा
रहे का पुनस्थाापन केन्र िथा सेवा केन्रहरूको सुदृढीकरण गररनेछ ।
८.४.२५

अपाङ्गमैत्री, बािबालिकामैत्री

िथा

िैवङ्गकमैत्री

भौलिक

सं रचना

लनमााणको सुलनजिििाका िालग सरोकारवािाहरूको क्षमिा ववकास
गररनेछ ।

८.४.२६

पवहचान

गररएका

िजक्षि

वगा

िगायििाई

समावेशीकरणको

अवधारणा समेिका ववषयमा िानकारी दिन चेिनामूिक कायाक्रम
सञ्चािन गररनेछ ।

८.४.२७

सामाजिक

समावेशीकरण

सम्बन्धी

चेिनामूिक

िथा

प्रचार

प्रसारमूिक श्रव्य दृश्य 'िगायिका सामाग्रीहरू लनमााण गरी उपयोग
गररनेछ ।

८.४.२८ िनचेिनामूिक कायाक्रमहरू सञ्चािन गना स्थानीय सं चार माध्यम
िगायि सहयोगी सङ्घ सं स्थाहरूिाई समेि पररचािन गररनेछ ।

८.४.२९ सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीलिको विा िथा गाउुँ स्िरमा
प्रबोधीकरण गररनेछ।

८.४.३०

समावेशीकरणका

मान्यिािाई

सं स्थागि

गना

सबै

विाहरूमा

सामाजिक समावेशीकरण नीलिको कायाान्वयन ढाुँचा ियार गरी सो
अनुरूप िाग गना प्रेररि गररनेछ।

रणनीलि ५: सामाजिक समाबेशीकरण सम्बन्धी नीलि िथा कायाक्रम कायाान्बयनमा
सम्बद्ध सरोकारवािाहरूको सं स्थागि क्षमिा अलभवृवद्ध गने ।
८.५.१

िजक्षि कायाक्रम सञ्चािन गना सम्बध्ि लनकाय िथा पिालधकारीहरुको
क्षमिा ववकास िथा सं स्थागि सुदृढीकरण गररनेछ ।
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िजक्षि कायाक्रमहरूको सञ्चािन गने लनकायहरूको सं स्थागि क्षमिा

अलभवृवद्ध गना त्यस्िा लनकायहरूको ववषय कायाक्षत्र
े गि अनुभव
समेिका आधारमा सूची ियार गरी स्रोि साधनको प्रक्षेपण गररनेछ।

८.५.३ सबै विाहरुमा समावेशीकरण सम्बन्धी एकीकृि सूचना व्यवस्थापन

प्रणािी ववकास गरी यस क्षेत्रसुँग सम्बजन्धि सूचनाहरू आिान प्रिान

८.५.४

गररनेछ।

विा कायााियहरुबाट भएका असि अभ्यासहरूको पवहचान िथा
िस्िावेिीकरण गरी प्रचार प्रसार गररनेछ ।

८.५.५ सामाजिक समावेशीकरणका िालग सञ्चालिि कायाक्रमहरूबाट प्राप्त
अनुकरणीय लसकाइिाई अनुशरण गना ववलभन्न विा र ववषय क्षेत्रबीच
अनुभव आिान प्रिान गररनेछ।

८.५.६ समावेशीकरणका िालग अन्िरााविय सङ्घ सं स्थासुँग भएका अलभसजन्ध र
दिपक्षीय

८.४.७

दिइनेछ।

िथा

बहुपक्षीय

समावेशीकरणका

राविय

प्रलिबद्धिाहरूको

िथा

अन्िरााविय

कायाान्वयनमा

असि

अभ्यास

िोि

िथा

अनुभवहरूको आिान प्रिान गरी स्थानीय कायाक्रम कायाान्वयमा
प्रभावकाररिा ल्याइनेछ।

९. सं स्थागि व्यबस्था

९.१ यस नीलिमा भएका प्रावधानिाई समावेशीकरणको अवधारणा अनुरुप
प्रभावकारीरूपमा

कायाान्वयन

गना

िे हाय

समावेशीकरण नीलि लनिे शक सलमलि रहनेछः

बमोजिमको

सामाजिक

नगरपालिकाका प्रमुि

–सं योिक

प्रमुि प्रशासकीय अलधकृि

-सिस्य

उपप्रमुि

- सिस्य

सामाजिक ववकास सलमलिका सं योिक

कायापालिकाका सिस्यहरुमध्येबाट कजम्िमा २ िना
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मवहिा सवहि सं योिकिे िोकेका िीन िना

-सिस्य

हुने गरी सं योिकिे िोकेका िुई िना

-सिस्य

सामुिावयक सं ङघ सं स्थाहरूमध्येबाट समावेशी प्रलिलनलधत्व

प्रशासन योिना िथा अनुगमन शािा,आलथाक ववकास शािा,वािावेण

व्यवस्थापन उपशािा,जशक्षा,युवा िेिकुि ववकास शािाका शािा प्रमुि
४ िना

-सिस्य

सामाजिक लबकास शािाका प्रमुि

- सिस्य सजचव

सामाजिक समावेशीकरण नीलि लनिे शक सलमलिको काम, किाव्य र अलधकार
िे हाय बमोजिम रहे को छः
१.

सामाजिक समावेशीकरण नीलि पुनराविोकन र पररमािानका िालग

२.

नीलि कायाान्वयनका िालग सम्बद्ध विा िथा लनकायबीच सहकाया,

३.

४.

५.
६.
७.
८.

िाका ियार गने गराउने ।

सहिीकरण र समन्वय गने गराउने ।
सामाजिक

समावेशीकरणसम्बन्धी

बिेट

िथा

कायाक्रम

ििुम
ा ा

र

सञ्चािन गना आवश्यक समन्वय, सहकाया िथा प्रोत्साहन एवस सहयोग
गने ।

सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी कायाको अनुगमन गने/ गराउने ।

सामाजिक समावेशीकरण सहयोगी नीलिहरूसुँग सामञ्जस्यिा स्थापना गने
र आवश्यक सहयोग आिान प्रिान गने ।

सामाजिक समावेशीकरण मूिप्रवाहीकरणका िालग सं स्थागि प्रणािी,
ववलध एवम प्रवक्रयाहरू स्थावपि गना सहयोग गने ।

बिा कायााियहरुमा सामाजिक समावेशीकरणका दृवष्टकोणिे कायाक्रम
ििुम
ा ा गना सं स्थागि क्षमिा ववकासमा सहयोग गने ।

योिना, कायाक्रम िथा बिेट ििुम
ा ा एवम अनुगमन िथा प्रलिवेिन
प्रणिीमा सामाजिक समावेशीकरणको आवद्धिा र मूिप्रवाहीकरणका
िालग सहिीकरण गने ।
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९.

सरकारी िथा गैहरसरकारी सङघ सं स्था र नागररक समािमा सामाजिक

१०.

बिागि लबकास कायाक्रमको सामाजिक िेिािोिा र परीक्षण गने

११.

१२.

समावेशीकरणिाई प्रभावकारीरुपमा कायाान्वयन गना सहयोग पुग्याउने ।
गराउने ।

अन्िरााविय

रुपमा

गरे का

सामाजिक

समावेशीकरणसुँग

सम्बजन्धि

प्रलिबद्धिाहरु स्थानीय स्िरमा िागू एवम कायाान्वयन गना गराउन
सहिीकरण, प्रोत्साहन र आवश्यक सहयोग पुयााउने ।

आलथाक एवम सामाजिकरूपमा पछालि परे का वगा, िाि िालि, लिङ्ग, क्षेत्र
एवम समुिायिे प्रत्यक्ष र्ाइिा पाउने समावेशीकरणका कायाक्रम वा

आयोिनाका िालग आवश्यक बिेट ववलनयोिन भए नभएको अनुगमन
गने ।

१३. सामाजिक समावेशीकरण नीलि कायाान्वयन गने क्रममा आउन सक्ने
सम्भाववि िोजिमहरूको आंकिन र िोजिम सम्बोधन गने गराउने

सलमलिको बैठक आवश्यकिा अनुसार बस्नेछ। सलमलिको बैठकसम्बन्धी अन्य
कायाववलध सलमलि आर्ैिे लनधाारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

९.२ नीलिको कायाान्वयन िथा अनुगमन सम्वन्धी व्यवस्था:

लनिे शक सलमलिको लनिे शनमा सम्वजन्धि महाशािा/शािा एवं लनकायबाट
नीलि कायाान्वयनको आवश्यक व्यवस्था लमिाईनेछ। अनुगमन िथा

सुपरीवेक्षण सलमलिबाट नीलि कायाान्वयनको लनयलमि अनुगमन गरी
वावषाक प्रलिवेिन पेश गररनेछ ।
१०. नीलिको मूल्याङ्कन

यस नीलिको कायाान्वयनको प्रभावकाररिा, उपयुक्तिा र उपािे यिाको
मूल्याङ्कन गरी नीलिमा समसामवयक पुनराविोकन िथा पररमािान एवम
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सुधार गररनेछ । सामान्यिया पाुँच वषापलछ यस नीलिको पुनराविोकन
गररनेछ ।

११. सम्भाववि िोजिम न्यूनीकरण योिना

उजल्िजिि रणनीलि िथा कायानीलिहरूको कायाान्वयनमा आउन सक्ने
सम्भाव्य िोजिमको लनराकरणका िालग िे हाय बमोजिमको उपायहरू
अविम्बन गररनेछः

क्र.

सम्भाववि िोजिम

स.

१.

सामाजिक

िोजिम न्यूनीकरण गने
उपाय

नीलि,

समावेशीकरणको

ववषय वावषाक

मागािशान
योिना

विाको कम प्रथालमकिामा काधाक्रमबाट

2.

एवं

सम्बन्ध शाखा एवं

िथा सम्बन्न्धत

पना सक्ने

प्राथलमकिामा राख्ने

सामाजिक

िजक्षि

समावेशीकरणका

जिम्मेवार लनकाय

कार्ाालर्
सहर्ोगी

संस्थाहरु ।

गने

सूचक सम्बन्न्धत

र अवसरमा िजक्षि वगा लनधाारण र नक्साश्ङ्कन कार्ाालर्
हुन
3.

नीलि

सं िग्न

सक्ने ।
4.

िजक्षि सहर्ोगी

सञ्चािन संस्थाहरु ।

गने ।
कायाान्वयनमा नीलि

लनयलमि सम्बन्न्धत

बैठकको

व्यवस्था कार्ाालर्

नहुन गने ।

सहर्ोगी

संस्थाहरु ।

समाजिक समावेशीकरण सचेिनामूिक
सम्बन्धी

बुझाइमा क्षमिा
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सङ्घ

वडा

तथा

सङ्घ

लनिे शक सम्बन्ध शाखा एवं

लनकायहरुबीच सलमलिको

प्रभावकारीरुपमा
समन्वय

िथा

कायाक्रम

सक्ने ।

तथा

समुिायको सम्बन्ध शाखा एवं

िाभ पवहचान

र समुिायको पहुुँच कम गने

वडा

िथा सम्बन्ध

अलभबृवद्धका सम्बन्न्धत

शाखा

वडा

तथा

सङ्घ
एवं
वडा
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ववववधिा

हुन कायाक्रम

सक्ने ।
5.

गने ।

समावेशीकरण
िजक्षि

लनयलमि

कायाक्रमहरुिाई आंकिन

कायाक्रममा

योिना

मूिप्रवाहीकरण
सक्ने

प्रबद्धान आवश्यक

ldlt M @)&*÷!!÷#)
सं चािन कार्ाालर्
सहर्ोगी

नहुन गने ।

सङ्घ

संस्थाहरु ।

स्रोि सम्बन्ध शाखा एवं
गरी सम्बन्न्धत

िथा व्यवस्थापन गना मागा कार्ाालर्
लनिे शनिारा

तथा

लनिे जशि सहर्ोगी

संस्थाहरु ।

वडा

तथा

सङ्घ

/fd axfb'/ yfkf
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