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भहाफङ्ट गाउॉऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक सभावेशीकयण नीङ्झत, २०७८  
१. ऩषृ्ठबभूीीः  
नेऩारको सॊङ्जवधानरे सभानङ्टऩाङ्झतक सभावेशी य सहबाङ्झगताभूरक ङ्झसद्धा तका आधायभा सभताभूरक 
सभाजको ङ्झनभायण गने सॊककऩ गयेको छ। सॊङ्जवधानरे ङ्छदशा ङ्झनदेश गयेफभोङ्ञजभ सभताभूरक सभाजको 
ङ्झनभायण गनय मस भहाफङ्ट गाउॉऩाङ्झरका य मस अ तगयतका सफै ऺेत्रगत ङ्जवषमहरूभा सभेत साभाङ्ञजक 
सभावेशीकयणको ङ्जवषमराई आ तङ्चयकीकयण, भूरप्रवाहीकयण य सॊस्थागत गनय आवश्मक बएको छ । 
मसफाट सफै वगय, जात जाङ्झत, ङ्झरङ्ग य ऺेत्रराई सभावेशीकयणको भा मताअनङ्टरुऩ सहबागी गयाई साभाङ्ञजक 
सभावेशीकयणका सवारहरूराई नीङ्झतगत तथा कानङ्टनीरूऩभा थऩ व्मवङ्ञस्थत गनय भद्दत ऩङ्टग्ने अऩेऺा 
गङ्चयएको छ । भङ्टरङ्टकरे सॊङ\घीम रोकताङ्ञ त्रक गणत त्रात्भक शासन प्रणारी अवरनवन गयेको स दबयभा 
सनफद्ध ङ्जवषम ऺेत्र  य अ तगयत सञ् चारन हङ्टने सफै मोजना तथा कामयक्रभहरूराई सभावेशीभैत्री फनाउन 
मो साभाङ्ञजक सभावेशीकयण नीङ्झत जरुयी बएको छ।  

मस स दबयभा ङ्जवबेदयङ्जहत, सभदृ्ध य  मामऩूणय सभाजको स्थाऩनाका राङ्झग सफै वगय, जात जाङ्झत, ङ्झरङ्ग तथा 
ङ्जऩछङ्झडएको ऺेत्रको सभान सहबाङ्झगता, अग्रसयता य ङ्झनणयम प्रङ्जक्रमाभा सहबाङ्झगताको बङू्झभकाराई सङ्टङ्झनङ्ञित 
गनय आवश्मक देङ्ञख छ।साभाङ्ञजक सभावेशीकयण भापय त सफैरे आत्भ सनभान फोध हङ्टने वातावयण ङ्झनभायण 
गनय सफै ऺेत्र तथा सॊयचनाहरूभा भूरप्रवाहीकयणको भाध्मभफाट सभावेशी शासन ऩद्धङ्झतराई सॊस्थागत गनय 
मसका सभग्र ऺेत्रराई सनफोधन गने नीङ्झतको आवश्मकता भहसूस बएकारे प्रस्तङ्टत साभाङ्ञजक 
सभावेशीकयण नीङ्झत, २०७८‘ तजङ्टयभा गयी रागू गङ्चयएको छ। 

२. ङ्जवगतका व्मवस्था य प्रमासहरू 

नेऩारभा ङ्जवगतदेङ्ञख नै भङ्जहरा, दङ्झरत, आङ्छदवासी जनजाङ्झत, भधेशी, भङ्टङ्ञस्रभ, ङ्जऩछङ्झडएका सभङ्टदाम, 
फारफाङ्झरका, ज्मेष   ठ नागङ्चयक, अशक्त तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरू, साभाङ्ञजक, आङ्झथयक वा 
शैङ्ञऺकरूऩभा ऩछाङ्झड ऩयेका व्मङ्ञक्त तथा सभङ्टदाम रगामतराई ङ्जवकासको सभग्र प्रङ्जक्रमा तथा प्रङ्झतपरको 
ङ्जहस्सेदायीभा भूरप्रवाहीकयण गने प्रमास गङ्चयएको छ।मसका ङ्झनङ्झभत्त स्रोत, साधन य सावयजङ्झनक सेवाभा 
ऩहङ्टॉच फढाउन, याज्मको हयेक सॊयचना एवभ  ङ्झनणयम प्रङ्जक्रमा तथा सो को कामाय वमनभा  मामोङ्ञचत 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङ्टङ्झनङ्ञित गनय य रङ्ञऺत वगयको उत्थान, ङ्जवकास य सशक्तीकयण रगामत साभाङ्ञजक सङ्टयऺाका 
राङ्झग ङ्जवङ्झब  न कामयक्रभहरू सॊस्थागतरूऩभा सञ् चारन बएका छन । मी कामयक्रभहरूफाट रङ्ञऺत वगयको 
सशक्तीकयणभा उकरेख्म मोगदान ऩङ्टगेको छ। दशी मोजना (२०५९–२०६४) भा रैंङ्जङ्गक सभानता य 
साभाङ्ञजक सभावेशीकयण अवधायणाराई अ तय-सनफङ्ञ धत ङ्जवषम (Cross-cutting issues) का रूऩभा 
स्थान ङ्छदईएको ङ्झथमो। नेऩारको अ तङ्चयभ सॊङ्जवधान, २०६३ रे याज्मको अग्रगाभी ऩङ्टनीःसॊयचना गयी देशभा 
ङ्जवद्यभान वगॉम, जातीम, ऺेत्रीम तथा रैङ्जङ्गक ङ्जवबेदहरूराई सभाधान गनय सॊककऩ गये अनङ्टरूऩ नेऩारभा 
साभाङ्ञजक सभावेशीकयणको ङ्जवषमराई प्रभङ्टख फहसको रूऩभा अङ्गीकाय गङ्चयएको ङ्झथमो । आङ्झथयक वषय 
२०६४/०६५ देङ्ञख नेऩार सयकायका सफै भ त्रारमफाट रैङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेट प्रणारीको अभ्मास हङ्टॉदै 
आएको छ । मस अनङ्टरुऩ सभावेशीकयण नीङ्झत तजङ्टयभा गने कामय य साभाङ्ञजक सभावेशीकयण सनफ धी 
सॊयचनाहरू स्थाऩना गने कामयको थारनी ऩङ्झन हङ्टदै आएको स दबयभा रैङ्जङ्गक सभानता य साभाङ्ञजक 
सभावेशीकयण सनफ धी नीङ्झत, २०६६ कामाय वमनभा यहेको छ । साभाङ्ञजक सभावेशीकयणका 
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ङ्जवषमहरुराई सनफोधन गनय स्थानीम सयकाय (सॊचारन) ऐन, २०७४ रगामतका कानूनहरु य याङ्जष्डम 
रैंङ्जङ्गक सभानता नीङ्झत, २०७७, प्रदेश तथा स्थानीम तहका राङ्झग रैंङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेट नभूना 
ङ्झनदेङ्ञशका,२०७७ ऩङ्झन तजङ्टयभा बई कामाय वमनभा आइसकेका छन  । 

नेऩारको सॊङ्जवधानको प्रस्तावनाभा वगॉम, जातीम, ऺेत्रीम, बाङ्जषक, धाङ्झभयक, रैङ्जङ्गक ङ्जवबेद य सफै प्रकायका 
जातीम छङ्टवाछङ्टतको अ त्म गयी आङ्झथयक सभानता, सभङृ्जद्ध य साभाङ्ञजक  माम सङ्टङ्झनङ्ञित गनय सभानङ्टऩाङ्झतक 
सभावेशी य सहबाङ्झगताभूरक ङ्झसद्धा तका सनफ धभा स्ऩष्टरूऩभा उकरेख बएको छ । साथै सभताभूरक 
सभाजको ङ्झनभायण गनय तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयणराई भूतयरूऩ ङ्छदन ङ्जवङ्झब  न भीङ्झरक हकको प्रत्माब ङ्टङ्झत 
गनङ्टयका साथै भीङ्झरक हक सनव धी कानङ्टनहरू सङ्घीम सॊसदफाट अनङ्टभोदन बैसकेको अवस्था छ । स्थानीम 
तहका ङ्जवङ्झब  न ऩदहरूभा सभेत जातीम, रैङ्जङ्गक रगामतको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वको व्मवस्था गङ्चयएको छ । आफ्नो 
धभय, सॊस्कृङ्झत, बाषाको सॊयऺण य सॊवद्धयनका राङ्झग सचेतना तथा ङ्जक्रमाङ्ञशरताभा अङ्झबवङृ्जद्ध बएको तथा 
याज्मका ङ्जवङ्झब  न अङ्ग तथा ङ्जवषम ऺेत्रभा मस्ता ऩछाङ्झड ऩयेका सभङ्टदाम तथा ऺेत्रको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व फढ्दै 
गएकारे सभावेशीकयणको प्रङ्जक्रमा थऩ प्रबावकायी फ दै गएको छ । 

ङ्जवगत देङ्ञखनै सभावेशीकयण सनफ धी नीङ्झत तथा कामयक्रभको प्रबावकायीरूऩभा तजङ्टयभा एवभ  कामाय वमन 
गनय स्थानीम ङ्झनकाम रैङ्जङ्गक उत्तयदामी तथा साभाङ्ञजक सभावेशी फजेट तजङ्टयभा एवभ  ऩयीऺण ङ्झनदेङ्ञशका, 
२०६८ य स्थानीम ङ्झनकाम स्रोत ऩङ्चयचारन तथा व्मवस्थाऩन कामयङ्जवङ्झध, २०६९ अनङ्टसाय तत्कारीन 
स्थानीम ङ्झनकामको ङ्झनीःशतय ऩ ङ्टङ्ञजगत फजेटको कनतीभा १० प्रङ्झतशत यकभ आङ्झथयक तथा साभाङ्ञजकरूऩभा 
ऩछाङ्झड ऩयेका ङ्जवऩङ्ङ भङ्जहरा, १० प्रङ्झतशत फारफाङ्झरका य १५ प्रङ्झतशत उऩेङ्ञऺत वगय तथा सभङ्टदामका 
राङ्झग छङ्टट्याउनङ्ट ऩने व्मवस्था गङ्चयएको ऩाइ छ । साथै तत्कारीन स्थानीम ङ्झनकामहरूभा भङ्जहरा, दङ्झरत, 
आङ्छदवासी जनजाङ्झत, ङ्जऩछङ्झडएका सभङ्टदाम, फादी, अऩाङ्गता सभ वम सनव धी सॊयचनाहरू गठन गयी ती 
सभङ्टदामराई सॊस्थागतरूऩभा शासकीम सॊयचनाभा आफद्ध गने प्रमास गङ्चयएको य साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारनभापय त 
आङ्झथयक तथा साभाङ्ञजकरूऩभा ङ्जऩछङ्झडएका सभङ्टदामको आङ्झथयक-साभाङ्ञजक उत्थानका राङ्झग ङ्जवङ्झब  न 
कामयक्रभहरू सञ्चारन गने जस्ता भहत्वऩूणय प्रमासहरू बएको ऩाई छ। 

ऩ री मोजनाभा साभाङ्ञजक ङ्जवषम ऺेत्रअ तगयत भङ्जहरा, ङ्जवङ्झब  न रङ्ञऺत सभङ्टदाम, ज्मेष् ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञक्त, फारफाङ्झरका, ङ्जकशोयङ्जकशोयीहरू रगामतराई ङ्जवकासको भूरप्रवाहभा कमाई सभावेशी य 
सभताभूरक याष्डको ङ्झनभायण गने ङ्जवषम उकरेख गङ्चयएको छ। साथै, उक्त मोजनाको अ तयसनफङ्ञ धत 
ङ्जवषम अ तगयतको ‘सभावेशीकयण’ ङ्जवषम उऩऺेत्रभा सभानङ्टऩाङ्झतक सभावेशी ङ्जवकास य ऩहङ्टॉचको सङ्टङ्झनङ्ञितता 
गनय सभावेशीकयण रङ्ञऺत सोंच, रक्ष्म, उदे्दश्म, यणनीङ्झत तथा कामयनीङ्झतसभेत ङ्झनङ्ञित गयी कामाय वमनभा 
रैजान जोड ङ्छदइएको छ ।मोजनाभा सभावेशीकयणको ङ्जवषम ऺेत्रगत रक्ष्मभा भानव ङ्जवकास सूचकाीको 
आधायभा ऩछाङ्झड ऩयेका सभङ्टदामहरूको सशक्तीकयण य सभानङ्टऩाङ्झतक ङ्जवकास गने रक्ष्म ङ्झरइएको छ। 

३. वतयभान ङ्ञस्थङ्झत 

आङ्झथयक, साभाङ्ञजक, याजनैङ्झतक य प्रशासङ्झनक दृङ्जष्टरे ऩछाङ्झड ऩयेका ङ्जवङ्झब  न रङ्ञऺत वगयहरू (भङ्जहरा, 
दङ्झरत, आङ्छदवासी जनजाङ्झत, भधेशी, थारू, भङ्टङ्ञस्रभ सभङ्टदाम, ङ्जऩछडावगय, सीभा तकृत, अकऩसङ्खख्मक, 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त, रैङ्जङ्गक तथा मीङ्झनक अकऩसङ्खख्मक, ङ्जकसान, श्रङ्झभक, उत्ऩीङ्झडत वा ङ्जऩछङ्झडएको 
ऺेत्रका नागङ्चयक तथा आङ्झथयकरूऩरे ङ्जवऩङ्ङ खस आमय) राई नऩेारको सॊङ्जवधानरे सभानङ्टऩाङ्झतक सभावेशी 
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ङ्झसद्धा तको आधायभा याज्मको ङ्झनकामभा सहबागी हङ्टन ऩाउने हकराई भीङ्झरक हकको रूऩभा व्मवस्था 
गयेको छ। नेऩारको सॊङ्जवधानभा नै अ म आमोगहरूको व्मवस्था गयी सभावेशीकयणराई थऩ व्मवङ्ञस्थत, 
सङ्टङ्झनङ्ञित तथा प्रबावकायी फनाउने कामयको भागय प्रशस्त गङ्चयएको छ। 

नेऩारभा ङ्जव.सॊ. २०६८ को याङ्जष्डम जनगणना फभोङ्ञजभ कङ्ट र जनसङ्खख्माको ५१.५ प्रङ्झतशत भङ्जहरा 
यहेकाभा भङ्जहराको साऺयता ५७.७ प्रङ्झतशत य ऩङ्टरुषको साऺयता ७५.६ प्रङ्झतशत यहेको छ ।मस्तै, 
सनऩङ्ञत्तभा स्वाङ्झभत्व ऩङ्टगेका भङ्जहरा २६ प्रङ्झतशत भात्र यहेको देङ्ञख छ । भङ्जहरा ऩङ्टरुषको श्रभशङ्ञक्त 
सहबाङ्झगता दय क्रभश: २६.३ य ५३.८ प्रङ्झतशत यहेको छ । नऩेारको कङ्ट र जनसङ्खख्माको कङ्चयफ 
१.९४ प्रङ्झतशत जनसङ्खख्माभा कङ्ट नै एक वा फढी प्रकायको अऩाङ्गता देङ्ञखएको छ।  

ऩ रौं मोजना अनङ्टसाय भङ्टरङ्टकभा ङ्झनयऩेऺ गङ्चयफीको येखाभङ्टङ्झन यहेको जनसङ्खख्मा १८.७ य फहङ्ट आमाङ्झभक 
गङ्चयफी २८.६ प्रङ्झतशत यहेको छ । प्रदेशगत गङ्चयफी हेदाय प्रदेश नॊ १ य सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको गङ्चयफीको 
येखाभङ्टङ्झन यहेको जनसङ्खख्मा प्रङ्झतशतफीच झण्डै तेब्फयको अ तय यहेको देङ्ञख छ।भङ्टरङ्टकको भानव ङ्जवकास 
सूचकाी ०.५७९ यहेको छ।मसभा ऩङ्झन ङ्जवङ्झब  न बीगोङ्झरक ऺेत्र, ङ्झरङ्ग य साभाङ्ञजक सभूहहरूफीचको 
आङ्झथयक असभानता य गङ्चयफीको सघनता फढी देङ्ञख छ । 

जनसाङ्ञङ्खख्मक ङ्जवङ्जवधताराई अध्ममन गदाय भङ्टरङ्टकको ऩङ्झछकरो याङ्जष्डम जनगणना, २०६८ फभोङ्ञजभ कङ्ट र 
जनसङ्खख्माको १ प्रङ्झतशत ब दा कभ जनसङ्खख्मा हङ्टने ङ्जवङ्झब  न जातजाङ्झतहरूको सॊख्मा १११ ब दा फढी 
यहेको छ । बाषागत ङ्जवङ्जवधता हेदाय नेऩारभा कङ्चयफ १२३ ब दा फढी भातबृाषाहरू यहेको देङ्ञख छ । 
नेऩारभा ङ्जह दङ्ट धभय भाङे्ङ जनसङ्खख्मा अङ्झधक बए ताऩङ्झन मस फाहेक अ म ९ ब दा फढी धभायवरनफीहरू 
यहेको देङ्ञख छ। मी आॉकडाहरूरे नेऩारी सभाजभा आङ्झथयक तथा साभाङ्ञजक, जातीम, ऺेत्रीम, रैङ्जङ्गक य 
वगॉम ङ्जवङ्जवधता यहेको दशायउॉदछन  ।मी ङ्जवङ्जवधता ङ्झबत्र ऩङ्झन बीगोङ्झरक, रैङ्जङ्गक, जातीम य आमवगयफीच 
गङ्चयफीको असभानता य गहनताको अ तय अझै उकरेख्मरूऩभा ङ्जवद्यभान यहेको ङ्जवङ्झब  न तथ्माीफाट 
देङ्ञख छ।मसथय सभावेशी ङ्जवकासको भा मताराई आत्भसात  गयी मी असभानताहरूराई सनफोधन गनय सफै 
ऺेत्र य अ तगयत ङ्झनकामहरुराई अझै फढी प्रबावकायीरूऩभा ऩङ्चयचारन गनय आवश्मक देङ्ञखएको छ । 

(भाङ्झथ उङ्ञकरङ्ञखत याङ्जष्डम तथ्माी ऩङ्झछ सनफङ्ञ धत स्थानीम तहहरुरे ङ्झसरङ्झसराफध्दरुऩभा उऩरब्ध बएसनभ 
आ-आफ्नो आङ्झधकाङ्चयक स्थानीम तथ्माी उकरेख गनय हङ्टन ) 

 

४. सभस्मा तथा च ङ्टनीतीहरू 

सभावेशी रोकत त्रराई सॊस्थागत गनय, साभाङ्ञजक  माम कामभ गनय य सफै नागङ्चयकको सभताभूरक ऩहङ्टॉच 
स्थाङ्जऩत गनय साभाङ्ञजक सभावेशीकयण आवश्मक छ। मस स दबयभा साभाङ्ञजक सभावेशीकयणका भङ्टख्म 
सभस्माहरुभा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण सनफ धी एकीकृत नीङ्झत तजङ्टयभा नहङ्टनङ्ट, स्रोत, साधन, अवसय य 
राबको ङ्जवतयणभा रङ्ञऺत वगय एवभ   ऺेत्रको  मामोङ्ञचत ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित नहङ्टनङ्ट, साभाङ्ञजक सभावेशीकयणका 
राङ्झग आवश्मक खण्डीकृत तथ्माीको अबाव यहनङ्ट, ऩछाङ्झड ऩयेका वगय य सभङ्टदामराई आङ्झथयक तथा 
साभाङ्ञजकरूऩभा सशक्तीकयण गनय नसक्नङ्ट, शासकीम प्रणारीभा सफै ङ्झरङ्ग, वगय य ऺेत्रका नागङ्चयकहरूको 
अथयऩूणय सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित हङ्टन नसक्नङ्ट, अनङ्टगभन तथा भूकमाीन य प्रङ्झतवेदन प्रणारीभा सभावेशीकयण 
सनफ धी सूचकहरूराई सभावेश गनय नसङ्जकनङ्ट, ङ्जवङ्झब  न रङ्ञऺत वगय, ऺेत्र य सभङ्टदामफीच आङ्झथयक तथा 
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साभाङ्ञजक ङ्जवकासभा उच्च अ तय यहनङ्ट, ङ्जवङ्झब  न ङ्झरङ्ग, वगय, ऺेत्र, सभङ्टदाम य जातजाङ्झतफीच हङ्टने 
व्मवहायगत ङ्जवबेद हट्न नसक्नङ्ट रगामत यहेका छन । 

त्मस्तै भङ्टख्म च ङ्टनीङ्झतहरुभा साभाङ्ञजक सभावेशीकयणको अवधायणाभा सयोकायवाराहरूफीच साझा दृङ्जष्टकोण 
कामभ गनङ्टय, नीङ्झत ङ्झनभायण य कामाय वमनभा सॊरग्न ङ्झनकामहरूफीच प्रबावकायी सभ वम गनङ्टय, स्रोत साधन, 
अवसय य राबभा ऩछाङ्झड ऩयेका सफै वगय, ऺेत्र य जातजाङ्झतको सभ माङ्जमक ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टय, ऩछाङ्झड 
ऩयेका वगय, ऺेत्र, उभेय, ङ्झरङ्ग य जातजाङ्झतभा व्माप्त गङ्चयफी घटाउनङ्ट, ङ्जवङ्झब  न सभङ्टदाम तथा वगयफीच यहेको 
आङ्झथयक, साभाङ्ञजक तथा शैङ्ञऺक ङ्जवबेदको अ तय कभ गनङ्टय, सॊस्थागत सॊयचनाभा रङ्ञऺत सभङ्टदामको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टय यहेकाछन  । 

(भाङ्झथ उङ्ञकरङ्ञखत सभस्मा तथा च ङ्टनीङ्झतहरुभा आ-आफ्नो स्थानीम तहको सभस्मा तथा च ङ्टनीङ्झत उकरेख गनय 
हङ्टन ) 

५. नीङ्झतको आवश्मकता 

साभाङ्ञजक सभावेशीकयणभा देङ्ञखएका च ङ्टनीतीहरूको साभना एवभ  सभस्माको सभाधान गनय देहामका 
कायणरे साभाङ्ञजक सभावेशीकयण नीङ्झत आवश्मक यहेको छ: 

१. सॊङ्जवधानरे ऩङ्चयककऩना गयेको सभानङ्टऩाङ्झतक सभावेशी शासन व्मवस्थाको प्रफद्धयन गनय,  

२. सभावेशीकयण सनव धी नीङ्झतगत एकरूऩता य साभञ्जस्मता कामभ गनय,  

३. नीङ्झत, मोजना तथा कामयक्रभहरूराई भागयदशयन गनय, 

४. नीङ्झत, कानङ्टन, सॊयचना, कामयक्रभ, मोजना य आमोजनाको सफै चयणभा सभावेशीकयणराई 
भूरप्रवाहीकयण य आ तङ्चयकीकयण गनय, 

५. सभावेशीकयण सनफ धी कानङ्टनी व्मवस्थाको कामाय वमनभा सहमोग ऩङ्टर् माउन, 

६. याङ्जष्डम तथा अ तयायङ्जष्डमस्तयभा गङ्चयएका सभावेशीकयण सनव धी प्रङ्झतफद्धता अनङ्टरूऩको दाङ्जमत्व ऩङ्टया 
गनय,  

७. रोकत त्रका राबहरूराई सफै नागङ्चयकहरूफीच  मामोङ्ञचत ङ्जवतयण व्मवस्था भापय त साभाङ्ञजक  माम 
स्थाऩना गनय। 

६. दीघयकारीन सोंच, रक्ष्म तथा उद्दशे्म 

साभाङ्ञजक सभावेशीकयण नीङ्झतका दीघयकारीन सोंच, रक्ष्म य उदे्दश्महरू ङ्झनननानङ्टसाय यहने छन : 

६.१ दीघयकारीन सोंच 

साभाङ्ञजक सभावेशी प्रणारीका भाध्मभफाट सभताभूरक य सभदृ्ध सभाजको ङ्झनभायण।  

६.२ दीघयकारीन रक्ष्म 
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साभाङ्ञजक सभावेशीकयणराई सफै अवमवहरूभा भूरप्रवाहीकयण तथा आ तङ्चयकीकयण गदै मसको 
सॊस्थागत सङ्टदृढीकयण गने। 

६.३ उद्दशे्म 

आङ्झथयक य साभाङ्ञजकरुऩरे ऩछाङ्झड ऩयेका सभङ्टदाम य व्मङ्ञक्तहरूको सशक्तीकयण य सभताभूरक 
ङ्जवकासको भाध्मभफाट सफै ङ्जवषम ऺेत्र तथा सॊयचनाभा ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गने। 

८ यणनीङ्झतहरु 

७.१ साभाङ्ञजक सभावेशीकयणको अवधायणाराई सफै ङ्जवषम ऺेत्रभा सॊस्थागत गने। 

७.२ नीङ्झत ङ्झनभायण तथा ङ्झनणयम प्रङ्जक्रमाभा ऩहङ्टॉच नबएका ङ्झसभा तीकृत नागङ्चयकहरूको अथयऩूणय सहबाङ्झगता 
अङ्झबवङृ्जद्ध गने। 

७.३ ऩछाङ्झड ऩयेका वगय, ऺेत्र, ङ्झरङ्ग य सभङ्टदामराई ङ्जवकास प्रङ्जक्रमा य राब प्राङ्झप्तभा  मामोङ्ञचत अवसय 
सङ्टङ्झनङ्ञित गने। 

७.४ उऩरब्ध स्रोतसाधन तथा अवसयको प्राङ्झप्त य उऩमोग गनय रङ्ञऺत सभङ्टदामको सशक्तीकयण गने। 

७.५ साभाङ्ञजक सभावेशीकयण सनफ धी नीङ्झत तथा कामयक्रभ कामाय वमनभा सनफद्ध सयोकायवाराहरूको 
ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध गने। 

८. नीङ्झत तथा कामयनीङ्झतहरु 

यणनीङ्झत १: साभाङ्ञजक सभावेशीकयणको अवधायणाराई सफै ङ्जवषम ऺते्रभा सॊस्थागत गने। 

  ८.१.१ स्थानीम आवश्मकता अनङ्टकूर हङ्टने गयी साभाङ्ञजक सभावेशीकयण सनफ धी  नीङ्झत,  कानङ्टन तथा 
कामयङ्जवङ्झध तजङ्टयभा गयी कामाय वमन गङ्चयनेछ। 

 ८.१.२ साभाङ्ञजक सभावेशीकयणको अवधायणा अनङ्टरूऩ भातहतका ऺेत्रगत ङ्जवषम तथा ङ्झनकामको कानङ्टन, 
नीङ्झत, मोजना, यणनीङ्झत, कामयङ्जवङ्झध, भाऩदण्ड तजङ्टयभा तथा ऩङ्चयभाजयन गङ्चयनेछ। 

८.१.३ भीजूदा कानङ्टनहरूराई सभम साऩेऺरूऩभा सभावेशीभैत्री फनाउन आवश्मकता अनङ्टरूऩ 
ऩङ्टनयावरोकन गयी ऩङ्चयभाजयन गङ्चयनेछ। 

८.१.४ सभावेशी सनफ धी कानङ्टन तथा कामयङ्जवङ्झध तजङ्टयभा तथा ऩङ्चयभाजयन गदाय रङ्ञऺत सभङ्टदाम तथा सनफद्ध 
सयोकायफाराहरूसॉग ऩयाभशय तथा सभ वम गङ्चयनेछ। 

८.१.५ नेऩार ऩऺ बएका मससनफ धी अङ्झबसङ्ञ धहरू अनङ्टरूऩका दाङ्जमत्वहरूराई कामाय वमन गनय कानङ्टन 
तथा कामयङ्जवङ्झध ऩङ्चयभाजयन तथा तजङ्टयभा गङ्चयनेछ। 

८.१.६ आङ्झथयक, साभाङ्ञजक तथा बीगोङ्झरकरूऩरे ऩछाङ्झड ऩयेका नागङ्चयकहरूको सफै ङ्जवषम ऺेत्रभा अथयऩूणय 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङ्टङ्झनङ्ञित गनय भीजूदा कानङ्टनहरूभा ऩङ्चयभाजयन गङ्चयनेछ। 

८.१.७ साभाङ्ञजक सभावेशीकयणको अवधायणाराई स्थानीम गैह्र सयकायी सॊस्था य सयोकायवाराहरूको 
नीङ्झत तथा यणनीङ्झतभा आत्भसात  गनय ऩहर गङ्चयनेछ। 
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८.१.८ सहकायी, साभङ्टदाङ्जमक, गैह्रसयकायी य ङ्झनजी ऺेत्र रगामत सफैको बङू्झभका य दाङ्जमत्व स्ऩष्ट गयी 
ऩङ्चयचारन गनय ती ङ्झनकामफाट सॊचाङ्झरत सभावेशीकयण सनफ धी मोजना तथा कामयक्रभहरूराई 
स्थानीम तहको मोजना प्रङ्जक्रमाभा आवध्द गङ्चयनेछ। 

८.१.९ टोर तथा फस्तीस्तयदेङ्ञख नै स्थानीम सभस्माहरू ऩङ्जहचान गयी रङ्ञऺत सभूहभापय त 
सहबाङ्झगताभूरक सभावेशी रङ्ञऺत कामयक्रभ तजङ्टयभा तथा कामाय वमन गने प्रणारीराई सॊस्थागत 
गङ्चयनेछ। 

८.१.१० सभावेशीकयणका राङ्झग ङ्जवङ्झब  न ङ्झनकाम वा सङ्ख घ सॊस्थाफाट सञ् चाङ्झरत रङ्ञऺत कामयक्रभहरूभा 
दोहोयोऩना आउन नङ्छदन सभ वम गङ्चयनेछ।  

८.१.११ साभाङ्ञजक सभावेशीकयणको ऺेत्रभा बएको रगानी य सोको प्रङ्झतपरको एकीकृत प्रङ्झतवेदन 
प्रणारी स्थाऩना गयी भूकमाीन गङ्चयनेछ।  

८.१.१२ सभावेशीकयण सनफ धी नीङ्झत तथा कामयक्रभ प्रबावकायीरूऩभा कामाय वमन गनय सफै सॊम त्रराई 
ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ।  

८.१.१३ ङ्जवद्यभान सॊयचनाहरूभा सभावेशीकयण सनफ धी आवश्मक सॊयचनाहरूराई सभाङ्जहत गयी रङ्ञऺत 
कामयक्रभको तजङ्टयभा, कामाय वमन, अध्ममन, अनङ्टस धान, अनङ्टगभन,  भूकमाीन तथा सभ वमको 
कामय गङ्चयनेछ। 

८.१.१४ साभाङ्ञजक सभावेशीकयण सनऩकय  ऩदाङ्झधकायी (Focal Person) तोक्ने व्मवस्था गयी ङ्ञजनभेवायी 
प्रदान गयी सूचना आदान प्रदान गने ऩद्धङ्झत स्थाङ्जऩत गङ्चयनेछ। 

८.१.१५ जोङ्ञखभ य ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्जहॊसाभा ऩयेका व्मङ्ञक्तको सॊयऺणका राङ्झग बइयहेका सॊयऺण गहृहरूको 
सॊयऺण य उऩमोग गदै आवश्मकतानङ्टसाय नमाॉ सॊयचना स्थाऩना य सञ् चारन गङ्चयनेछ। 

८.१.१६ ऩछाङ्झड ऩयेका रङ्ञऺत वगय तथा सभङ्टदामका नागङ्चयकहरूको सहबाङ्झगताभा राबग्राही तथा 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत गठन गयी रङ्ञऺत कामयक्रभ सञ् चारन गङ्चयनेछ। 

८.१.१७ जोङ्ञखभ तथा ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्जहॊसाभा ऩयेका, भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, ङ्जकशोय, ङ्जकशोयी, अऩाङ्ग, अनाथ, 
टङ्टहङ्टया, सडक फारफाङ्झरका रगामत अङ्झबबावकङ्जवहीन नागङ्चयकको सॊयऺण, ऩङ्टनीःस्थाऩन तथा 
ऺभता ङ्जवकास गनय साभङ्टदाङ्जमक, सहकायी तथा गैह्रसयकायी सॊस्थाहरू य ङ्झनजी ऺेत्र सभेतराई 
ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ। 

८.१.१८ प्रत्मेक वडा ङ्झबत्रका ऩछाङ्झड ऩयेका नागङ्चयकहरूको ऩङ्जहचान गयी साभाङ्ञजक सभावेशीकयणको 
भा मताफभोङ्ञजभ सशक्तीकयण गनय साभङ्टदाङ्जमक, सहकायी तथा गैह्रसयकायी सॊस्थाहरूसॉग 
सभ वम गङ्चयनेछ। 

८.१.१९ साभङ्टदाङ्जमक, सहकायी तथा गैह्रसयकायी सॊस्थाहरू य ङ्झनजी ऺेत्रराई ङ्जवषम ऺेत्रगत ऻान तथा 
अनङ्टबवका आधायभा रङ्ञऺत वगयको फहङ्टऩऺीम ङ्जहतका राङ्झग कामय गनय आवश्मक मोजना तजङ्टयभा 
गयी कामयक्रभ कामाय वमन गनय गयाउन अङ्झबप्रङे्चयत गङ्चयनेछ। 
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८.१.२० उत्ऩीङ्झडत तथा ङ्जऩछङ्झडएको ऺेत्रका नागङ्चयकको सॊयऺण, उत्थान, सशक्तीकयण, ङ्जवकास य 
आधायबतू आवश्मकता ऩङ्चयऩूङ्झतयका अवसय तथा राबका राङ्झग कामयक्रभ फनाई कामाय वमन गनय 
साभङ्टदाङ्जमक, सहकायी तथा गैह्रसयकायी सॊस्थाहरूराई सभेत ऩङ्चयरङ्ञऺत गङ्चयनेछ। 

८.१.२१ आवश्मकताभा आधाङ्चयत बई सभावेशी ङ्जवकास प्रकृमाभा मोगदान ऩङ्टमायउन ङ्जवकास साझेदाय, 
सहकायी तथा गैह्रसयकायी सॊस्थाहरूसॉग सहकामय गङ्चयनेछ । आवश्मकता य प्राथङ्झभकताका 
ऺेत्रभा भात्र साभङ्टदाङ्जमक तथा गैह्रसयकायी सॊङ्घ सॊस्थाराई ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ। 

८.१.२२ ऩछाङ्झड ऩयेका वगय तथा सभङ्टदामराई रङ्ञऺत गयी साभाङ्ञजक सभावेशीकयणको भहत्व, 
आवश्मकता य अऩङ्चयहामयताका सनफ धभा सचेतनाभूरक कामयक्रभहरू सञ् चारन गङ्चयनेछ।  

८.१.२३ प्रत्मेक वडाभा यहने टोर ङ्जवकास सॊस्थाहरूको गठन प्रङ्जक्रमाभा ऩछाङ्झड ऩयेका व्मङ्ञक्त तथा 
सभङ्टदामराई सभेट्ने गयी प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वको सङ्टङ्झनङ्ञितता गङ्चयनेछ। 

८.१.२४ टोर ङ्जवकास सॊस्था, उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, सभूह ऩङ्चयचारन तथा स्थानीम सहकायी सॊस्थाहरू 
रगामतराई ऺेत्रगत कामयक्रभहरूभा ऩछाङ्झड ऩयेका व्मङ्ञक्त तथा सभङ्टदामको सहबाङ्झगता तथा 
सॊरग्नता वङृ्जद्ध गनय सभ वमात्भकरूऩभा ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे। 

८.१.२५ रङ्ञऺत वगयको सहबाङ्झगताभा मस्ता कामयक्रभहरूको सावयजङ्झनक ऩयीऺण तथा सावयजङ्झनक 
सङ्टनङ्टवाई गने कामयराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ। 

८.१.२६ साभाङ्ञजक सभावेशीकयणका नीङ्झतहरूको प्रबाव य ऩङ्चयणाभका सनफ धभा आवङ्झधकरूऩभा तथ्मगत 
तथा वस्तङ्टङ्झनष्ठ सभीऺा गङ्चयनेछ। 

 

यणनीङ्झत २: नीङ्झत ङ्झनभायण तथा ङ्झनणयम प्रङ्जक्रमाभा ऩहङ्टॉच नबएका सीभा तीकृत नागङ्चयकहरूको अथयऩूणय 
सहबाङ्झगता अङ्झबवङृ्जद्ध गने।  

८.२.१ प्रत्मेक वडाभा भानव ङ्जवकास सूचकाी, वहङ्टआमाङ्झभक गयीङ्जव भाऩन रगामत अ म आधायभा 
ऩछाङ्झड ऩयेका ङ्जवङ्झब  न ऺेत्र, वगय य सभङ्टदामको ऩङ्जहचान गयी वडागत अद्यावङ्झधक खण्डीकृत 
तथ्माी याङ्ञखनेछ ।साथै वडागत खण्डीकृत तथ्माीको आधायभा सफै वडाहरुको एकीकृत 
तथ्माी डाटावेस तमाय गङ्चयनेछ । 

८.२.२ ऩछाङ्झड ऩयेका व्मङ्ञक्त तथा सभङ्टदामको आधायबतू खण्डीकृत तथ्माी सीरन, ङ्जवश्लषेण, 
अङ्झबरेखन, प्रङ्झतवेदन तथा सॊप्रषेणका राङ्झग  वास्तङ्जवक सभमभा आधाङ्चयत सूचना प्रणारी (Real 

Time Basis-On Line Information System) को ङ्झडजाइन तथा ङ्जवकास गयी कामाय वमन 
गङ्चयनेछ । 

८.२.३  साभाङ्ञजक सभावेशीकयणको अवस्था तथा ऩछाङ्झड ऩयेकाहरूको तथ्माी/सूचना प्राप्त हङ्टने गयी 
ङ्जवद्यभान प्रङ्झतवेदन प्रणारीहरूभा सभावेशी सूचकहरूको ङ्जवकास गयी एकीकृत गङ्चयनेछ। 
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८.२.४ नवीनतभ  सूचना प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग गयी वस्तङ्टङ्झनष्ठ य मथाथयऩयक तथ्माीका आधायभा दोहोयोऩना 
नआउने गयी वडा य ङ्जवषम ऺेत्रफाट रङ्ञऺत कामयक्रभहरूको तजङ्टयभा, कामाय वमन, अनङ्टगभन तथा 
भूकमाीन गङ्चयनेछ । 

८.२.५ सूचना प्रङ्जवङ्झधको अवरनफन य उऩमोग गनय वडा य ङ्जवषम ऺेत्रको ऺभता ङ्जवकास य सॊस्थागत 
सङ्टदृढीकयण गङ्चयनेछ । 

८.२.६ सभानङ्टऩाङ्झतक सभावेशी ङ्झसद्धा तफभोङ्ञजभ रङ्ञऺत वगयको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङ्टङ्झनङ्ञित गनय स्थानीम भीजङ्टदा 
कानङ्टनहरूभा ऩङ्टनयावरोकन गयी बईयहेका कानङ्टन ऩङ्चयभाजयन तथा आवश्मकता अनङ्टरूऩ नमाॉ 
कानङ्टन तजङ्टयभा गङ्चयनेछ । 

 ८.२.७ मोजना प्रङ्जक्रमाका चयणहरू रगामत अवसय तथा राब ङ्जवतयणभा रङ्ञऺत वगयको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व 
सङ्टङ्झनङ्ञित गनय आवश्मक  कानून, कामयङ्जवङ्झध तथा भाऩदण्डको ऩङ्चयभाजयन तथा तजङ्टयभा गङ्चयनेछ । 

८.२.८ रङ्ञऺत सभङ्टदामको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङ्टङ्झनङ्ञित गनय बइयहेका कामयङ्जवङ्झध तथा भाऩदण्डहरूको 
ऩङ्टनयावरोकन गयी ऩङ्चयभाजयन गङ्चयनेछ । साथै आवश्मकता अनङ्टसाय नमाॉ कामयङ्जवङ्झध तथा 
भाऩदण्डहरूको तजङ्टयभा  गङ्चयनेछ । 

८.२.९  ङ्जवङ्झब  न जाङ्झत, ङ्झरङ्ग एवभ  ऺेत्रफीच आङ्झथयक, शैङ्ञऺक तथा स्वास्थ्म ऺेत्रभा यहेका अ तय कभ 
गनय रङ्ञऺत कामयक्रभ सञ् चारन गङ्चयनछे। 

८.२.१० ऩछाङ्झड ऩयेका वगयहरूको आधायबतू तथ्माीका आधायभा आवश्मकता ऩङ्जहचान गयी मोजना 
छनीट तथा कामाय वमन गङ्चयनेछ।साथै अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ वगयका राङ्झग  ङ्झनङ्ञित कामयक्रभ तथा 
फजेटको सङ्टङ्झनङ्ञितता गङ्चयनेछ। 

८.२.११ रङ्ञऺत सभङ्टदामहरूराई मोजनाको भूकमाीन रगामत सोफाट ङ्झसङ्ञजयत राब ङ्झरन तथा 
अवसयहरूको उऩमोग गनय स्थानीम स्तयभा सभूह ऩङ्चयचारन, ऩायदङ्ञशयता य स्वभूकमाीन ङ्जवङ्झधको 
अवरनफन गङ्चयनेछ।  

८.२.१२ रङ्ञऺत वगय, ऺेत्र य सभङ्टदामराई आङ्झथयक तथा साभाङ्ञजकरूऩरे सशक्तीकयण गनय सकायात्भक 
ङ्जवबेद रगामत दऺता अङ्झबवङृ्जद्ध तथा कामयक्रभ सञ् चारन गङ्चयनेछ। 

८.२.१३ आङ्झथयक, साभाङ्ञजकरूऩरे ऩछाङ्झड ऩयेका रङ्ञऺत वगयराई उऩरव्ध योजगायीका अवसय उऩमोग 
गनय सऺभ तङ्टकमाउन सीऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयनेछ।  

८.२.१४ रङ्ञऺत वगयको ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र ङ्जक्रमाशीर 
गैह्रसयकायी सॊस्था¸नागङ्चयक सभाज य स~चाय भाध्मभराई ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । 

यणनीङ्झत:३ ऩछाङ्झड ऩयेका वगय, ऺते्र, ङ्झरङ्ग य सभङ्टदामराई ङ्जवकास प्रङ्जक्रमा य राब प्राङ्झप्तभा  मामोङ्ञचत अवसय 
सङ्टङ्झनङ्ञित गने । 

८.३.१ ङ्जवङ्झब  न रङ्ञऺत वगय य सभङ्टदामफीच साभाङ्ञजक ऺेत्रभा यहेको अ तयराई कभ गनय त्मस्ता वगय, 
ऺेत्र य सभङ्टदामको ऩङ्जहचान गयी स्थानीम सॊयचना, स्रोत साधन, अवसय य राबभा  मामोङ्ञचत 
ऩहङ्टॉचको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 
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८.३.२ रङ्ञऺत सभङ्टदामका भानव ङ्जवकास सूचकाीका आधायभा ङ्जवशेष कामयक्रभहरू सञ् चारन  गयी 
जीवनस्तयभा सङ्टधाय गङ्चयनेछ । 

८.३.३ सीभा तीकृत तथा ङ्जऩछङ्झडएका ऺेत्रका नागङ्चयकहरूको आङ्झथयक तथा साभाङ्ञजक ङ्जवकासका राङ्झग 
रङ्ञऺत कामयक्रभहरू सञ् चारन गङ्चयनेछ। 

८.३.४ सभाजभा ङ्जवद्यभान सफै प्रकायका बेदबावज म व्मवहाय, छङ्टवाछङ्टत य कङ्ट यीङ्झतको अ त्मका रागी 
आवश्मक कानङ्टनहरूको तजङ्टयभा गङ्चयनेछ। 

८.३.५ सभाजभा ङ्जवद्यभान नकायात्भक साभाङ्ञजक भूकम भा मता, कङ्ट यीङ्झत, छङ्टवाछङ्टत तथा बेदबावज म 
प्रचरन य व्मवहाय ङ्जवरूद्ध जनचेतनाभूरक कामयक्रभ सञ् चारन गङ्चयनेछ। 

८.३.६ साभाङ्ञजक आचयण य व्मवहायसनव धी आचाय सॊङ्जहता ङ्झनभायण गयी कामाय वमनभा कमाईनेछ। 

८.३.७ साभाङ्ञजक बेदबावज म कामय ङ्जवरुद्धका कानङ्टनहरूको वडा तथा गाउॉस्तयभा प्रफोधीकयण गयी 
कानङ्टनी व्मवस्थाको ऩङ्चयऩारनाभा जोड ङ्छदइनेछ। 

८.३.८ फारङ्जववाह, फहङ्टङ्जववाह, रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, छङ्टवाछङ्टत, दहेज तथा दाइजो, हङ्झरमा प्रथा, फेठफेगायी प्रथा, 
छाउऩडी, कभरयी प्रथा, फारश्रभ, भानव फेचङ्जवखन जस्ता साभाङ्ञजक कङ्ट यीङ्झत य अ धङ्जवश्वास 
अ त्म गनय गयाउन सफै वडा कामायरमहरुराई सङ्जक्रम गयाइनेछ। 

 

यणनीङ्झत ४: उऩरब्ध हङ्टन ेस्रोत साधन तथा अवसयको प्राङ्झप्त य उऩमोग गनय रङ्ञऺत सभङ्टदामको सशक्तीकयण 
गने । 

८.४.१  भङ्जहरा तथा ङ्जवऩङ्ङ वगय रगामत ऩछाङ्झड ऩयेका सभङ्टदाम तथा व्मङ्ञक्तहरूका राङ्झग सीऩ ङ्जवकास 
ताङ्झरभ, छात्रवङृ्ञत्त कजाय, ङ्ञशऺा तथा योजगायीभा प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ। 

८.४.२  आङ्झथयक तथा साभाङ्ञजकरूऩरे ऩछाङ्झड ऩयेका रङ्ञऺत वगयराई सीऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ प्रदान गयी 
ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध गङ्चयनेछ। 

८.४.३  असहाम अवस्थाभा यहेका एकर भङ्जहराहरूको ऩङ्जहचान गयी उनीहरूको सीऩ, ऺभता य 
मोग्मताका आधायभा योजगायीभा प्राथङ्झभकता ङ्छदई जीङ्जवकोऩाजयन गनय सघाउ ऩङ्टमायउने कामयक्रभ 
सञ् चारन गङ्चयनेछ। 

८.४.४  जोङ्ञखभभा ऩयेका, साभाङ्ञजक य ऩाङ्चयवाङ्चयक फङ्जहष्कयणभा ऩयेका तथा ङ्जहॊसा ऩीङ्झडत भङ्जहराराई 
ऩङ्टनस्थाऩना, सॊयऺण य सशक्तीकयण गयी स्वावरनफन गयाउन आवश्मक कामयक्रभ सञ् चारन 
गङ्चयनेछ। 

८.४.५  प्रजनन अवस्थाका सेवा सङ्टङ्जवधाहरूको सङ्टङ्झनितता गनय, फारवाङ्झरकाहरूको सवोत्तभ ङ्जहत गनय 
तथा फारफाङ्झरकाको ऩारनऩोषण य ऩङ्चयवायको हेयचाहका काभ य मोगदानराई आङ्झथयकरूऩभा 
भूकमाीन गनय ङ्जवषम ऺेत्रगत ङ्झनकाम भापय त आवश्मक कामयक्रभ सञ् चारन गङ्चयनेछ।  
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८.४.६  आङ्झथयक, साभाङ्ञजकरूऩरे ऩछाङ्झड ऩयेका रङ्ञऺत वगयको आङ्झथयक ङ्जवकासका राङ्झग सहङ्टङ्झरमतऩूणय 
कजाय प्रवाहका साथै सहकायी एवभ  सभूह वचत ऩङ्चयचारन भापय त ङ्जवत्तीम स्रोतभा ऩहङ्टॉच 
स्थाङ्जऩत गङ्चयने छ। 

८.४.७  रङ्ञऺत वगयराई फचत ऩङ्चयचारन कामयभापय त आङ्झथयकरूऩरे सफरीकयण गनय ङ्जवत्तीम साऺयता 
कामयक्रभ सञ् चारन गङ्चयनेछ। 

८.४.८  आङ्झथयक, साभाङ्ञजक तथा साॊस्कृङ्झतकरूऩरे ङ्जऩछङ्झडएका वगय तथा नागङ्चयकहरूराई रङ्ञऺत गयी 
सभङ्टदामस्तयभा सहकायी व्मवसाम भापय त  उनीहरूको जीवनस्तय अङ्झबवङृ्जद्ध गने कामय गङ्चयनेछ। 

८.४.९ स्थानीमस्तयभा ऩयनऩयागत ऩेशाको आधङ्टङ्झनकीकयण य व्मवसामीकयण गयी आम आजयनभा सहमोग 
गङ्चयनेछ। 

८.४.१० रङ्ञऺत वगयभा योजगायीका अवसय, राबको  मामोङ्ञचत ङ्जवतयण य सभताभूरक ऩहङ्टॉचको सङ्टङ्झनङ्ञित 
गयी साभाङ्ञजक सङ्टयऺा प्रदान गनय आवश्मक कामयङ्जवङ्झध तथा भाऩदण्ड तमाय गङ्चयनेछ। 

८.४.११ गङ्टरुकङ्ट र/आश्रभ, वेद ङ्जवद्याश्रभ, गो ऩा (गङ्टनफा), भदयसा रगामतका धाङ्झभयक शैङ्ञऺक सॊस्थाहरूको 
सॊस्थागत ऺभता सङ्टदृढीकयण गङ्चयनेछ।  

८.४.१२ स्थानीम रोऩो भङ्टख बाषा तथा ङ्झरङ्जऩहरूको खोज, अध्ममन, अनङ्टस धान गयी अङ्झबरेखन तथा 
सॊयऺण गङ्चयनेछ।  

८.४.१३ गङ्टठी, सॊग्रहारम, करा के र, साॊस्कृङ्झतक सनऩदाको जगेनाय गयी ऩयनऩयागत ऻान, सीऩ, करा, 
सॊस्कृङ्झत, साभाङ्ञजक ऩयनऩया य अनङ्टबवराई सॊयऺण य सॊवद्धयन गनय आवश्मक कामयक्रभ 
सञ् चारन गङ्चयनेछ। 

८.४.१४ रोऩो भङ्टख, सीभा तीकृत, अकऩसङ्खख्मक रगामत ङ्जवऩङ्ङ वगयको ऩङ्जहचान गदै उनीहरूको  
सनभानऩूवयक फाॉच्न ऩाउने अङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञित गनय तथा अवसय तथा राबका राङ्झग ङ्जवशेष 
व्मवस्था गदै ती सभङ्टदाम तथा वगयसॉग सयोकाय याख् ने ङ्जवषमका ङ्झनणयमभा उनीहरूराई सहबागी 
गयाउन ऺभता ङ्जवकासका कामयक्रभ सञ् चारन गङ्चयनेछ । 

८.४.१५ आङ्छदवासी, जनजाङ्झत, दङ्झरत, भधेसी, थारु, भङ्टङ्ञस्रभ, ङ्जऩछडावगय, अकऩसङ्खख्मक रगामतको 
भातबृाषा तथा सॊस्कृङ्झतको सॊयऺण एवभ  प्रफद्धयन गने कामयभा सॊरग्न ङ्जवङ्झब  न ङ्झनकामहरूको 
सॊस्थागत सङ्टदृढीकयण य ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध गङ्चयनेछ। 

८.४.१६ आङ्छदवासी जनजाङ्झत, दङ्झरत, भधेशी, थारु, भङ्टङ्ञस्रभ सभङ्टदाम, ङ्जऩछडावगय, अकऩसङ्खख्मक, रोऩो भङ्टख 
जातजाङ्झतको रोऩो भङ्टख बाषा एवभ  सॊस्कृङ्झतराई सॊयऺण य प्रवद्धयन गनय आवश्मक अनङ्टस धान, 
असर अभ्मास तथा ङ्झसकाईको अनङ्टसयण एवभ  सनफङ्ञ धत वगयको सॊरग्नता य त्मसप्रङ्झत 
जागरुकता कमाउने कामयक्रभ सञ् चारन गङ्चयनेछ। 

८.४.१७ स्थानीम बाषा तथा सॊस्कृङ्झतको सॊयऺण गनय सनफद्ध गैह्रसयकायी सॊस्थाहरूराई सभेत ऩङ्चयचारन 
गङ्चयनेछ। 
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८.४.१८ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य साभाङ्ञजक  माम प्रदान गदाय सफै ङ्झरङ्ग ऺेत्र य सभङ्टदाम ङ्झबत्रका 
आङ्झथयकरूऩरे ङ्जवऩङ्ङ वगयराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई कामयक्रभ सञ् चारन गङ्चयनेछ । 

८.४.१९ वडा कामायरमहरूभापय त  जोङ्ञखभ य ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्जहॊसाभा ऩयेका व्मङ्ञक्तहरूको ऩङ्जहचान गयी 
अङ्झबरेखीकयण गने कामय गङ्चयनेछ। 

८.४.२० जोङ्ञखभ य ङ्जहॊसाभा ऩयेका व्मङ्ञक्तहरूराई ऩङ्चयवाय य सभाजभा ऩङ्टनस्थायऩना गनय आवश्मक 
भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय सेवा उऩरब्ध गयाइनेछ।   

८.४.२१ अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त, फारवाङ्झरका तथा रैङ्जङ्गक सॊवेदनाभैत्री बीङ्झतक ऩूवायधाय तथा सॊयचनाहरू 
ङ्झनभायणसनव धी भाऩदण्ड तमाय गयी कामाय वमन गने गयाइनेछ। 

८.४.२२ रैङ्जङ्गक सॊवेदनशीर ङ्जवषमहरूको ऩङ्जहचान गयी सो अनङ्टरूऩ कामयस्थर वातावयणराई अनङ्टकूर 
तङ्टकमाइनेछ। 

८.४.२३ बीगोङ्झरक ङ्जवकटता य ङ्जवऩङ्ङताका कायण स्वास्थ्म तथा उऩचाय सेवा नऩाई जीवन जोङ्ञखभभा 
यहेका भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरकाहरूराई तत्कार उद्धाय गयी स्वास्थ्म सेवा प्रदान गनय 
आवश्मक कामयक्रभ सञ् चारन गङ्चयनेछ। 

८.४.२४ रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसाभा ऩयेका व्मङ्ञक्त, सॊयऺण गनङ्टयऩने फारफाङ्झरका तथा भानङ्झसक सभस्मा बएका 
व्मङ्ञक्त रगामतको ऩङ्जहचान गयी आवश्मक सॊयऺण, ऩङ्टनस्थायऩन य सशक्तीकयण गङ्चयनेछ।साथै 
स्थानीमस्तयभा यहेका ऩङ्टनस्थायऩन के र तथा सेवा के रहरूको सङ्टदृढीकयण गङ्चयनेछ। 

८.४.२५ अऩाङ्गभैत्री, फारफाङ्झरकाभैत्री तथा रैङ्जङ्गकभैत्री बीङ्झतक सॊयचना ङ्झनभायणको सङ्टङ्झनङ्ञितताका राङ्झग 
सयोकायवाराहरूको ऺभता ङ्जवकास गङ्चयनेछ। 

८.४.२६ ऩङ्जहचान गङ्चयएका रङ्ञऺत वगय रगामतराई सभावेशीकयणको अवधायणा सभेतका ङ्जवषमभा 
जानकायी ङ्छदन चेतनाभूरक कामयक्रभ सञ् चारन गङ्चयनेछ। 

८.४.२७ साभाङ्ञजक सभावेशीकयण सनफ धी चेतनाभूरक तथा प्रचाय प्रसायभूरक श्रव्म दृश्म रगामतका 
साभाग्रीहरू ङ्झनभायण गयी उऩमोग गङ्चयनेछ। 

८.४.२८ जनचेतनाभूरक कामयक्रभहरू सञ् चारन गनय स्थानीम सॊचाय भाध्मभ रगामत सहमोगी सङ्घ 
सॊस्थाहरूराई सभेत ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ। 

८.४.२९ साभाङ्ञजक सभावेशीकयण सनफ धी नीङ्झतको वडा तथा गाउॉस्तयभा प्रफोधीकयण 
गङ्चयनेछ। 

८.४.३० सभावेशीकयणका भा मताराई सॊस्थागत गनय सफै वडाहरूभा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण नीङ्झतको 
कामाय वमन ढाॉचा तमाय गयी सो अनङ्टरूऩ रागू गनय प्रङे्चयत गङ्चयनेछ। 

यणनीङ्झत ५: साभाङ्ञजक सभावेशीकयण सनफ धी नीङ्झत तथा कामयक्रभ कामाय वमनभा सनफद्ध 
सयोकायवाराहरूको सॊस्थागत ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध गने । 
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८.५.१  रङ्ञऺत कामयक्रभ सञ्चारन गनय सनफध्द ङ्झनकाम तथा ऩदाङ्झधकायीहरुको ऺभता ङ्जवकास तथा 
सॊस्थागत सङ्टदृढीकयण गङ्चयनेछ। 

८.५.२  रङ्ञऺत कामयक्रभहरूको सञ्चारन गने ङ्झनकामहरूको सॊस्थागत ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध गनय त्मस्ता 
ङ्झनकामहरूको ङ्जवषम कामयऺ ेत्रगत अनङ्टबव सभेतका आधायभा सूची तमाय गयी स्रोत साधनको 
प्रऺेऩण गङ्चयनेछ। 

८.५.३  सफै वडाहरुभा सभावेशीकयण सनफ धी एकीकृत सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारी ङ्जवकास गयी मस 
ऺेत्रसॉग सनफङ्ञ धत सूचनाहरू आदान प्रदान गङ्चयनेछ। 

८.५.४ वडा कामायरमहरुफाट बएका असर अभ्मासहरूको ऩङ्जहचान तथा दस्तावेजीकयण गयी प्रचाय 
प्रसाय गङ्चयनेछ। 

८.५.५  साभाङ्ञजक सभावेशीकयणका राङ्झग सञ् चाङ्झरत कामयक्रभहरूफाट प्राप्त अनङ्टकयणीम ङ्झसकाइराई 
अनङ्टशयण गनय ङ्जवङ्झब  न वडा य ङ्जवषम ऺेत्रफीच अनङ्टबव आदान प्रदान गङ्चयनेछ। 

८.५.६  सभावेशीकयणका राङ्झग अ तयायङ्जष्डम सङ्घ सॊस्थासॉग बएका अङ्झबसङ्ञ ध य låऩऺीम तथा वहङ्टऩऺीम 
प्रङ्झतफद्धताहरूको कामाय वमनभा जोड ङ्छदइनेछ। 

८.५.७  सभावेशीकयणका याङ्जष्डम तथा अ तयायङ्जष्डम असर अभ्मास तथा अनङ्टबवहरूको आदान प्रदान गयी 
स्थानीम कामयक्रभ कामाय वमभा प्रबावकाङ्चयता कमाइनछे। 

९. सॊस्थागत व्मवस्था 

९.१   मस नीङ्झतभा बएका प्रावधानराई सभावेशीकयणको अवधायणा अनङ्टरुऩ प्रबावकायी रूऩभा 
कामाय वमन गनय देहाम फभोङ्ञजभको साभाङ्ञजक सभावेशीकयण नीङ्झत ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत यहनेछM 

   गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺ                    - सॊमोजक 

  उऩाध्मऺ                                       -  सदस्म 

  प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत                               – सदस्म 

  साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका सॊमोजक,         – सदस्म 

  कामयऩाङ्झरकाका सदस्महरुभध्मेफाट कङ्ञनतभा २ जना  

  भङ्जहरा सङ्जहत सॊमोजकरे तोकेका तीन जना                   –सदस्म 

  साभङ्टदाङ्जमक सॊङ \घ सॊस्थाहरूभध्मेफाट सभावेशी प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व  
  हङ्टने गयी सॊमोजकरे तोकेका तीन जना             –सदस्म 

    साभाङ्ञजक ङ्जवकास ङ्जवबाग/भहाशाखा/शाखाका प्रभङ्टख         – सदस्म सङ्ञचव  
 

साभाङ्ञजक सभावेशीकयण नीङ्झत ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ यहेको 
छ: 
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१. साभाङ्ञजक सभावेशीकयण नीङ्झत ऩङ्टनयावरोकन य ऩङ्चयभाजयनका राङ्झग खाका तमाय गने गयाउने । 

२. नीङ्झत कामाय वमनका राङ्झग सनफ¢ वडा तथा ङ्झनकामफीच सहकामय, सहजीकयण य सभ वम गने 
गयाउने। 

३. साभाङ्ञजक सभावेशीकयण सनफ धी फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टयभा य स~चारन गनय आवश्मक 
सभ वम, सहकामय तथा प्रोत्साहन एवभ  सहमोग सनफ धी व्मवस्था गने । 

४. साभाङ्ञजक सभावेशीकयण सनफ धी कामयको अनङ्टगभन गने गयाउने ।  

५. साभाङ्ञजक सभावेशीकयण सहमोगी नीङ्झतहरूसॉग साभञ्जस्मता स्थाऩना गने य आवश्मक सहमोग 
आदान प्रदान गने । 

६. साभाङ्ञजक सभावेशीकयण भूरप्रवाहीकयणका राङ्झग सॊस्थागत प्रणारी, ङ्जवङ्झध एवभ  प्रङ्जक्रमाहरू 
स्थाङ्जऩत गनय सहमोग गने । 

७. वडा कामायरमहरुभा साभाङ्ञजक सभावेशीकयणका दृङ्जष्टकोणरे कामयक्रभ तजङ्टयभा गनय सॊस्थागत 
ऺभता ङ्जवकासभा सहमोग गने । 

८. मोजना, कामयक्रभ तथा फजेट तजङ्टयभा एवभ  अनङ्टगभन तथा प्रङ्झतवेदन प्रणरीभा साभाङ्ञजक 
सभावेशीकयणको आफद्धता य भूरप्रवाहीकयणका राङ्झग सहजीकयण गने।  

९. सयकायी तथा गैह्रसयकायी सङ \घ सॊस्था य नागङ्चयक सभाजभा साभाङ्ञजक सभावेशीकयणराई 
प्रबावकायीरुऩभा कामाय वमन गनय सहमोग ऩङ्ट¥माउने । 

१०.  वडागत ङ्जवकास कामयक्रभको साभाङ्ञजक रेखाजोखा य ऩयीऺण गने गयाउने ।  

११.  अ तयायङ्जष्डमरुऩभा गयेका साभाङ्ञजक सभावेशीकयणसॉग सनफङ्ञ धत प्रङ्झतफद्धताहरु स्थानीमस्तयभा 
रागू एवभ  कामाय वमन गनय गयाउन सहजीकयण, प्रोत्साहन य आवश्मक सहमोग ऩङ्ट¥माउन े। 

१२. आङ्झथयक एवभ  साभाङ्ञजकरूऩभा ऩछाङ्झड ऩयेका वगय, जात जाङ्झत, ङ्झरङ्ग, ऺेत्र एवभ  सभङ्टदामरे प्रत्मऺ 
पाइदा ऩाउने सभावेशीकयणका कामयक्रभ वा आमोजनाका राङ्झग आवश्मक फजेट ङ्जवङ्झनमोजन 
बए नबएको अनङ्टगभन गने । 

१३. साभाङ्ञजक सभावेशीकयण नीङ्झत कामाय वमन गने क्रभभा आउन सक्ने सनबाङ्जवत जोङ्ञखभह¿को 
आॊकरन य जोङ्ञखभ सनफोधन गने गयाउने। 

सङ्झभङ्झतको फैठक आवश्मकता अनङ्टसाय फस्नेछ।सङ्झभङ्झतको फैठकसनफ धी अ म कामयङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झत 
आपैरे ङ्झनधाययण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

९.२ नीङ्झतको कामाय वमन तथा अनङ्टगभन सनव धी व्मवस्थाM 
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ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको ङ्झनदेशनभा सनवङ्ञ धत भहाशाखा।शाखा एवॊ ङ्झनकामफाट नीङ्झत कामाय वमनको 
आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराईनेछ।अनङ्टगभन तथा सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतफाट नीङ्झत कामाय वमनको 
ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयी वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन ऩेश गङ्चयनेछ। 

 १०. नीङ्झतको भूकमाीन  

मस नीङ्झतको कामाय वमनको प्रबावकाङ्चयता, उऩमङ्टक्तता य उऩादेमताको भूकमाङ्कन गयी नीङ्झतभा 
सभसाभङ्जमक ऩङ्टनयावरोकन तथा ऩङ्चयभाजयन एवभ  सङ्टधाय गङ्चयनेछ ।साभा मतमा ऩाॉच वषयऩङ्झछ मस 
नीङ्झतको ऩङ्टनयावरोकन गङ्चयनेछ । 

११.  सनबाङ्जवत जोङ्ञखभ  मूनीकयण मोजना 

उङ्ञकरङ्ञखत यणनीङ्झत तथा कामयनीङ्झतहरूको कामाय वमनभा आउन सक्ने सनबाव्म जोङ्ञखभको 
ङ्झनयाकयणका राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको उऩामहरू अवरनफन गङ्चयनेछ: 

 (सनफङ्ञ धत स्थानीम तहको जोङ्ञखभका प्रकृङ्झत य स्वरुऩ अरग अरग हङ्टने बएकारे सो अनङ्टरुऩ 
सॊबाङ्जवत जोङ्ञखभ, जोङ्ञखभ  मूङ्झनकयणका उऩामहरु य ङ्ञजनभेवाय ङ्झनकाम उकरेख गनयहङ्टन ।} 

नभूना ढाॉचा 

क्र.
सॊ. सनबाङ्जवत जोङ्ञखभ 

जोङ्ञखभ  मूनीकयण 
गने उऩाम 

ङ्ञजनभेवाय ङ्झनकाम 

१.  साभाङ्ञजक सभावेशीकयणको 
ङ्जवषम वडाको कभ 
प्राथङ्झभकताभा ऩनय  
सक्न े। 

नीङ्झत, भागयदशयन एवॊ वाङ्जषयक 
मोजना तथा कामयक्रभफाट 
प्राथङ्झभकताभा याख्न े। 

सनफध्द अॊग।शाखा ।भहाशाखा एवॊ 
सनफङ्ञ धत वडा कामायरम तथा 
सहमोगी सङ्घ सॊस्थाहरु । 

२.  साभाङ्ञजक सभावेशीकयणका 
राब य अवसयभा रङ्ञऺत 
वगय य सभङ्टदामको ऩहङ्टॉच 
कभ हङ्टन सक्ने । 

रङ्ञऺत सभङ्टदामको ऩङ्जहचान 
गने  सूचक ङ्झनधाययण य 
नक्साीन गने तथा रङ्ञऺत 
कामयक्रभ सञ् चारन  गने । 

सनफध्द अॊग।शाखा ।भहाशाखा एवॊ 
सनफङ्ञ धत वडा कामायरम तथा 
सहमोगी सङ्घ सॊस्थाहरु । 

३.  
 
 

नीङ्झत कामाय वमनभा सॊरग्न 
ङ्झनकामहरूफीच 
प्रबावकायीरुऩभा सभ वम 
नहङ्टन सक्ने। 

नीङ्झत ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनमङ्झभत वैठकको व्मवस्था 
गने । 

सनफध्द अॊग।शाखा ।भहाशाखा  

४.  साभाङ्ञजक सभावेशीकयण 
सनफ धी फङ्टझाइभा ङ्जवङ्जवधता 
हङ्टन सक्ने । 

सचेतनाभूरक तथा ऺभता 
अङ्झबफङृ्ञध्दका कामयक्रभ 
सॊचारन गने । 

सनफध्द अॊग।शाखा ।भहाशाखा एवॊ 
सनफङ्ञ धत वडा कामायरम तथा 
सहमोगी सङ्घ सॊस्थाहरु । 

५.  सभावेशीकयण प्रफद्धयन 
रङ्ञऺत कामयक्रभहरूराई 
ङ्झनमङ्झभत मोजना तथा 

आवश्मक स्रोत आॊकरन 
गयी व्मवस्थाऩन गनय भागय 
ङ्झनदेशनद्वाया ङ्झनदेङ्ञशत गने । 

सनफध्द अॊग।शाखा ।भहाशाखा एवॊ 
सनफङ्ञ धत वडा कामायरम तथा 
सहमोगी सङ्घ सॊस्थाहरु । 
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क्र.
सॊ. सनबाङ्जवत जोङ्ञखभ 

जोङ्ञखभ  मूनीकयण 
गने उऩाम 

ङ्ञजनभेवाय ङ्झनकाम 

कामयक्रभभा भूरप्रवाहीकयण 
नहङ्टन सक्ने। 

  

 

 

 


