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१. प#ृभ&ुम 
 

नेपालको सं+वधान, २०७२ ूःतावनमा लै+6क +वभेद अ:;य गर? समानपुाAतक समावेशी र सहभाAगतामूलक 
AसFा:तका आधारमा समतामूलक समाजको AनमाIण गनK Lयवःथा गरेको छ।;यःतैगर? सं+वधानको धारा ३८ 
ले मौAलक हक अ:तगIत म+हलाको हक, धारा ४२ ले सामािजक Uपले पछाAड परेका तथा पछाAड पाWरएका 
म+हला लगायतलाई समावेशी AसFा:तका आधारमा राZयको संरचना तथा सावIजAनक सेवामा सहभाAगताको 
हक हनेु उ]लेख गर? सामािजक :यायको हक तथा धारा ४३ ले आAथIक Uपले +वप_, अश` र असहाय 
अवःथामा रहेका एकल म+हला लगायतलाई काननु बमोिजम सामािजक सरुbाको हक सAुनिcत गरेको 
छ।यसका साथै राZयले नागWरकहUका बीच उ;पिd, धमI, वणI, जात, जाAत, Aल6, आAथIक अवःथा, भाषा, 
bेऽ, वैचाWरक आःथा वा यःतै अ:य कुनै आधारमा भेदभाव गनK छैन भनी Lयवःथा गरेको छ। 
 

ःथानीय सरकार सgालन ऐन २०७४, को दफा २४ ले नगरपाAलकाले आफनो अAधकार bेऽ Aभऽका 
Aबषयमा ःथानीय ःतरमा +वकासका लाAग आवAधक, बा+षIक, रणनीAतगत jपमा मkयकाAलन तथा lदघIकाAलन 
योजना बनाई लागू गनुIपनK कुरालाई काननुी दा+य;वको jपमा Lयवःथा गरेको र सोह? दफाको उपदफा (२) 
मा योजना बनाउदा लै+6क तथा सामािजक समावेशीकरण सnब:धी अ:तरसnबि:धत +वषयलाई kयान lदन ुपनK 
भनी उ]लेख गरेको छ। 
 

यस स:दभIमा कजI:हा नगरपाAलकाले लै+6कमैऽी समावेशी नगरपाAलका बनाउने पWरक]पना अनjुप 
समदुायमा पछाडी पाWरएका वा परेका म+हला, दAलत, आlदवासी जनजाती, मधेसी, थाj, मिुःलम, +पछडावगI, 
अ]पसंoयक, सीमा:तकृत, अपा6ता भएका Lयि`, लै+6क तथा यौAनक अ]पसंoयक, एकल म+हला, असहाय 
र +हंसा पीAडतहjलाई समान सहभाAगता, अमसरता र AनणIय ू+बयामा सहभाAगताको भAूमकास+हत लै+6क 
समानता र सामािजक समावेशीकरण माफI त सवैले आ;मसnमान वोध हनेु वातावरण AनमाIण गनI र 
नगरपाAलकावाट गठन तथा सgालन हनेु सAमAत, संरचना र +बयाकलापहjलाई मलुूवाह?करणको 
माkयमवाट लै+6क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पFAतलाई संःथागत गनI आवँयक देिखएकोले 
ःथानीय सरकार सgालन ऐन २०७४ को दफा ११, उपदफा २, बुदँा ठ को उपबुदँा २ wारा ूदd 
अAधकार ूयोग गर? “कजI:हा नगरपाAलकाको लx+6क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनीAत, 
२०७९” तयार गWरएको छ। 
 

1.1  नगरपाAलकाको संिbz पWरचय 
 

कजI:हा नगरपाAलका मधेश ूदेश अ:तरगत Aसराहा िज]लामा अविःथत बहलु +वशेषता बोकेको नगरपाAलका 
हो । सा+वकका कजI:हा, बडहरामाल, क]याणपरु कालाब{र र गौताडी गा+वसहU Aमलेर बनेको यो 
नगरपाAलका ७६.८४ वगI +क.मी. bेऽफलमा फैAलएको छ।नगर वःतगुत +ववरण २०७५ अनसुार 
नगरपाAलकाको कूल जनसंoया ३१,३५८ रहेको देिख:छ।Aसराहा िज]लामा +व~मान रहेका ८ नगरपाAलका 
र ९ गाउँपाAलका गर? १७ वटा ःथानीय तह मkये कजI:हा नगरपाAलका एक हो।नगरपाAलकाको के:ि 
सा+वक कजI:हा गा+वसको कायाIलय रहेको ःथानमा रहेको छ।Aसराहा िज]लामा रहेको यो नगरपाAलका 
संघीय ूAतAनAध सभा AनवाIचन ूयोजनका लाAग AनवाIचन bेऽ नं ४ मा पदIछ।;यसैगर? ूदेश सभा AनवाIचन 
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ूयोजनका लाAग िज]लाभरमा तय गWरएका ८ AनवाIचन bेऽमkये bेऽ नं. ४ (१) मा पदIछ।सा+वकका ४ 
गा+वसहU समावेश गर? बनेको यस कजI:हा नगरपाAलकामा ११ वडाहU रहेका छन।् 
 

1.2 रणनीAतक योजनाको आवँयकता 
 

नेपालको सं+वधानमा Lयवःथा भएको मौAलक हक, राZयको पनुसÅरचना र अAधकारको बाँडफाँटको 
कायाI:वयनलाई ूभावकार? बनाउन, चाल ुप:ीÉ योजनाका लआय एवं उÖेँय हाAसल गनI, lदगो +वकास लआय 
ूाAzका लाAग समाजमा रहेको कुर?Aत, कुूथा र भेदभाव हटाई समान पहुँच र अवसर ूदान गर? समानता 
कायम गनIका लाAग :यायपूणI समाजको ःथापना गनुI आवँयक रहेको छ।नेपालले गरेको अ:तरा+Üय 
ूAतवFतालाई पूरा गर? लै+6क समानता कायम गनIका लाAग नगरपाAलका ःतर?य लै+6क समानता रणनीAत 
आवँयक रहेको छ।यसैगर? संघीय Lयवःथा ूाAzका लाAग मधेशी जनताबाट भएको बAलदानलाई कदर गदá 
समाजमा +व~मान रहेका +वAभ_ ूकारका +वभेदलाई हटाई निजकको `सरकारको jपमा रहेको यस 
नगरपाAलकाबाट आàनो भगुोलमा रहेका जनताहjबीच समानता कायम गराउन रणनीAतको आवँयकता 
महससु गर? तयार गWरएको हो।   
+वAभ_ समूहका म+हलाहUबीचको असमानतामा व+ृF भैरहेको र प+हचानका समःयाले गदाI लिbत म+हला, 
सीमा:तकृत तथा +वप_ म+हलाहUले सेवा स+ुवधा ूाz गनI नसकेकाले, राZयका संरचनाहUमा सकारा;मक 
+वभेदका नीAतहU लागू भएतापAन ूAतफल हाAसल गनI पूणI ूAतवFताको कमी भएकाले, म+हला तथा 
बालबाAलका माAथ हनेु सबै ूकारका +हंसा, बेचAबखन, घरायसी कामकाज, गWरवी सnब:धी खâडीकृत 
तäयांकको अभाव रहेको र लै+6क समानता र म+हला सश`ीकरणको लाAग AनयAमत र चःुत अनगुमन 
पFAतको पAन अभाव भएकोले, म+हला, दAलत, आlदवासी जनजाAत, मधेसी, थाU, मिुःलम, उ;पीAडत वगI, 
पछाAड पाWरएको वगI, अ]पसंoयक, सीमा:तीकृत, +कसान, ौAमक, यवुा, बालबाAलका, Zयेå नागWरक, लै+6क 
तथा यौAनक अ]पसंoयक, अपा6ता भएका Lयि`, गभाIवःथाका Lयि`, अश` वा असहाय आlदलाई िशbा, 
ःवाःäय सेवा पहुँच, रोजगार? AसजIना गनK bेऽमा Zयादै कम लगानी गनK ूविृd भएकोले, नगरपाAलकाबाट 
तजुIमा गर? कायाI:वयन गWरने सबै नीAत, योजना तथा कायIबमहUलाई लै+6क समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणको ç+éकोणबाट +वèें ण गर? +वषशे गर? म+हला, दAलत तथा +पछAडएका वगIको आAथIक, 
सामािजक, राजनैAतक र सांःकृAतक अवःथामा सधुार गनुIपनK जUर? भईसकेकोले यो रणनीAत तजुIमा गWरएको 
हो। 
 

लै+6क समानता कायम गनI यस नगरपाAलकाले हाAसल गरेको उपलिLधलाई Aनर:तरता lदँदै लै+6क उdरदायी 
शासन संचालन पFAतलाई ःथानीय तहदेिख नै संःथागत गनI यस रणनीAतले मूल नीAतको jपमा मागIAनदKश 
गनKछ। यस नीAतले यस नगरपाAलका Aभऽ रहेका सावIजAनक bेऽ, नीिज bेऽ, सहकार? bेऽ, गैरसरकार? 
संःथा एवं सामदुा+यक संःथा सबैमा लै+6क संवेदनशील Lयवहारको +वकास गर? लै+6कमैऽी नीAत, योजना एवं 
कायIबममा साम:जःयता ]याउन सम:वय गनKछ।समFृ नेपाल, सखुी नेपाल? को साझा रा+Üय आकाbा ंर 
मानव +वकास र प+हचानः समFृ मधेश समाज भनी मधेश ूदेशले AनधाIरण गरेको सोचका साथै कजI:हा 
नगरपाAलकाले Aलएको लआय कजI:हा नगरपाAलकाको सम+ृFको आधारः िशbा, ःवाःäय, कृ+ष, पयIटन र 
पूवाIधार पूरा गनI सहयोग गनKछ।  
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२. अवःथा Aबèषेण 

लै+6क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको रणनीAत तयार? गनIका लाAग प+हलो चरणमा वतIमान 
अवःथा +वèषेण गWरनपुदIछ। नगरपाAलकाको अवःथा +वèषेणका लाAग ३ वटा bेऽ AनधाIरण गWरएकोछ 
जसमा प+हलो bेऽमा सवल पb, कमजोर?, अवसर र चनुौAतहjको +वèषेण गWरएको छ भने दोॐो bेऽमा 
सरोकारवालाहjको प+हचान र तेॐो bेऽमा लिbत समूहहj को को हनु भनी खोजी गWरएको छ। जसको 
+ववरण Aनnनानसुार ूःततु गWरएकोछ। 

2.1 SWOT Aबèषेण (S-Strength, W-Weakness, O-Opportunity, T-Threat) 

कजI:हा नगरपाAलकाको लैससासको ç+éकोषवाट बAलयो पb (Strength), कमजोर पb (Weakness), 
अवसर (Opportunity) तथा चनुौती (Threat) +वèषेण गWरएको छ।यसर? +वèषेण गदाI नीAत कानूनमा 
समावेिशता, संःथागत Lयवःथामा समावेिशता, मानव संसाधन तथा bमता +वकासमा समावेिशता, सेवा 
ूवाहमा समावेिशता र ससुासन तथा उdरदा+य;वमा समावेिशतामा आधाWरत रहेर +वèषेण 
गWरएकोछ।जसलाई Aनnनानसुार तल ूःततु गWरएको छः  

सवल पbः 

• कजI:हा नगरपाAलकाको दAलत सामािजक सरुbा कायIबम संचालन ऐन, २०७७ तयार गरेको 
• पदाAधकार?हjको आचारसं+हता, २०७७ लागू गWरएको र यसको भाग २ को दफा ३.२ (ख) 

मा कुनै पAन आधारमा ःथानीय तहका वाAस:दाहjलाई भेदभाव गनK वा समान सरुbा, सेवा, 
स+ुवधा र संरbणबाट बिgत गWरनेछैन भनी उ]लेख गWरएको।साथै यसैमा म+हला, बालबाAलका, 
अपांगता भएका Lयि`, दAलत, जेå नागWरक लगायत पAछ परेका वगI, bेऽ तथा समदुायको 
हक+हतका लाAग +वशेष Lयवःथा गनI ूAतवFता जाहेर गWरएको  

• पदाAधकार?हjको आचारसं+हता २०७७ को दफा ३.८ को क देिख घ सnम उ]लेिखत 
बुदँाहjले सामािजक सौहादIता र समावेशीकरणूAत çढ संकि]पत रहने ूAतवFता रािखएको 

• बा+षIक नीAत तथा योजनामा लैससास सnब:धी +वषयहj रािखएको र कायIबमका लाAग यस वषI 
j. ३५ लाख ८५ हजार +वAनयोजन गWरएको 

• यवुा ःवरोजगारका लाAग २०७७⁄०७८ मा j.२० लाख र २०७८⁄०७९ मा j. १० लाख 
रकम +वAनयोजन गWरएको (म+हला पछाडी परेका समदुायका यवुाहUलाई ूाथAमकतामा राखेको) 

• कूल २१ सदःयीय कायIपाAलकामा ३३ ूAतशत अथाIत ७ जना म+हला (दAलत ४ जना, 
जनजाAत २ जना र अ:यबाट एक जना) रहेको 
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• कूल ६० सदःयीय नगरसभामा म+हला ४३ ूAतशत अथाIत २६ जना (दAलत १४ जना, 
जनजाAत ५ जना, मधेसी ५ जना र अ:य २ जना) रहेको 

• सामािजक सरुbा भdा ूाz गनK लाभमा+हहjको +ववरण अ~ावAधक रािखएको  

• समाजमा रहेका +वAभ_ सामािजक कुर?Aत (जाAतगत छुवाछुत, बाल +ववाह, बह ु +ववाह, दाइजो, 
आlद) हटाउन ःथानीय तहले जनचेतनामूलक कायIबम र एफएमबाट स:देशमूलक कायIबम 
संचालन गWरएको  

• अिघ]लो कायIकालका पदाAधकार? र केह? कमIचार?हjले समावेशी +वकास तथा लै+6क +हंसा 
Aनवारण सnव:धी ताल?म Aलएको 

• १६ lदने अAभयान संचालन गWररहेको  

• +वपत Lयवःथापन कोषको लाAग U एक करोड +वAनयोजन गWरएको 

• खोप, पोषण सnब:धी कायIबमहU संचालन भइरहेको  

• म+हला, आAथIकUपले +वप_ घर पWरवार लगायत लिbत समहुको ःवाःäय Aबमा गनI सहजीकरण 
र उपचार खचI lदइरहेको 

• +व~ालय जाने उमेर समहुका सबै बालबाAलकालाई +व~ालयमा भनाI अAभयान संचालन गWरएको 

• +व~ालयमा छाऽ र छाऽाका लाAग छुñा छुñै शौचालय रहेको र +कशोर? छाऽाको लाAग सेनेटर? 
óयाड, साबनु लगायत आवँयक सामामीको Lयवःथा रहेको 

• गर?+व Aनवारणका लाAग लघउु~म +वकास कायIबम लिbत वगIमा संचालन भएको 

• Aनरbर म+हलाहUको लाAग िशbा सnब:धी कायIबम साझेदार?मा संचालन भएको 

• ःथानीय भाषामा सूचना ूवाह र ूसारण हनेु गरेको (रेAडयो कायIबम) 

• नगरपाAलकामा +वषयगत सAमAतहU गठन गWरएको र सामािजक +वकास सAमAतले म+हला दAलत 
र +वप_ जेå नागWरकहUको लाAग बजेट र कायIबम तय गनI सहयोग गWररहेको 

• नगरपाAलकाले संघ र ूदेश सरकारले तय गरेका नीAत, कानून तथा कायIबमहUको 
कायाI:वयनमा सहकायI, सम:वय र सहजीकरण गरेको  

सधुार गनुIपनK पbः 

• काननु AनमाIण र पास गदाI लैससास ç+éले +वèषेण नगWरएको 
• आवAधक योजना तयार नभएको 
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• लिbत समदुायको +वकासका लाAग Aनिcत बजेट छुòाउने Lयवःथा नरहेको 
• लैससास पWरbण नभएको 
• lदगो +वकास लआय सnव:धमा पाAलकामा छलफल वा अAभमखुीकरण नभएको 
• म+हलाको आवँयकतालाई LयवहाWरक र रणनीAतक गWर छलफल गWरएको छैन 
• पाAलका र वडामा कायIरत कूल ६० जना कमIचार? कायIरत रहेकोमा	७०	ूAतशत (४२ जना) 

करारका कमIचार? रहेको  
• कूल कमIचार? मkये कर?व २२ ूAतशत अथाIत १३ जना म+हला कमIचार? (दAलत ५ जना, 

जनजाAत २ जना, मधेसी ४ र अ:य २ जना) रहेको 

• लै+6क +वकास हेनK छुñै इकाइको Lयवःथा नभएको  

• लैससास कायाI:वयन सAमAत गठन नभएको  
• लै+6क +हंसा Aनवारण कोष ःथापना नभएको  
• म+हला तथा लिbत वगIको सीप +वकास, नेत;ृव +वकास तथा bमता अAभव+ृFका लाAग नीAतगत 

Lयवःथा स+हत बजेट +वAनयोजन भएपAन ूभावकार? कायाI:वयन नभएको  

• वडा तथा विःत ःतरको आधारभतू खिâडकृत सूचना (जात, वगI, Aलंगका आधारमा) संकलन तथा 
अ~ावAधक नभएको  

• समावेशी +वकास तथा लै+6क +हंसा Aनवारण सnव:धी ताल?म अिघ]लो कायIकालका पदाAधकार? 
र कमIचार?हUले Aलएको भएपAन यस सnव:धी अAभलेख नभएको  

• मानव संसाधन +वकास शाखा ःथापना नभएको  
• जनशि`को कमी रहेको  
• म+हला तथा लिbत समदुाय केि:ित लोकसेवा, िशbक सेवा आयोग पवुI तयार? कbाहj संचालन 

नभएको 
• म+हला +वjF हनेु सवै ूकारका +हंसा Aनवारण गनK कायIबमका लाAग बजेट +वAनयोजन सामा:य 

गरेको  
• लै+6क +हंसा मु̀  पाAलका घोषणा नभएको 
• रा+Üय तथा अ:तरा+Üय कानून कायI+वAधका वारेमा लिbत समहुलाई ूAतAनAध;व गनK जनूAतAनAध 

तथा कमIचार?हjलाई अAभमखुीकरण :यनु भएको  
• ःथानीय तहका ू;येक वडामा म+हलाका लाAग कानूनी सचेतना सnब:धी अनिुशbण कायIबम 

संचालन नभएको   
• म+हला, वालवाAलका, अपा6ता मैऽी संरचना AनमाIणको ूावधान नभएको  
• ूजनन ् ःवाःäय सnव:धी वा+षIक नीAत र कायIबममा गभIवती म+हलालाई जोिखमयु̀  तथा 

खतरायु̀  काममा नलगाउने Lयवःथा गर? सोको कायI:वयन नभएको  
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• नगरपाAलकाको कायाIलय, अःपाताल वा ःवाःäय चौकô र पाAलकाको सावIजAनक ःथलहjमा 
कमIचार? लगायत सेवामाह?लाइ लिbत गर? अलöगै ःतनपान कbको Lयवःथा नभएको  

• फोहोर Lयवःथापनको लाAग संकलन तथा +वसजIनका कायIबमहj नभएको 
• बा+षIक नीAत, कायIबम तथा बजेट तजुIमा गदाI बेरोजगार? र गर?बी नõसाúन समेतको आधार 

Aलई म+हला तथा लिbत समदुायलाई ू;यb लाभ हनेु ःवरोजगारमूलक, आयमूलक र सीपमूलक 
कायIबमहU केह? समावेश भएपAन ूभावकार? नभएको  

• मामीण म+हला ूा+वAधकहU (पश ुसेवा, कृ+ष, खाध ू+वAध, वन, ःवाःäय र पूवाIधार लगायतका 
+वषय सnब:धी ूा+वAधक) र सामािजक पWरचालक तयार गनK पाAलका ःतर?य नीAत र कायIबम 
संचालन नरहेको 

• सावIजAनक पर?bण, सामािजक पर?bण, सावIजAनक सनुवुाई, AनयAमत पऽकार भेटघाट र 
सूचनाको सावIजAनकôकरण कायIबममा लिbत समहुका Lयि` तथा समदुायका सदःयको 
उपिःथAत अAनवायI नगWरएको 

• लै+6क समानता तथा समावेशी +वकासको लाAग +वAभ_ सरोकारवाला AनकायहUबीच स{ाल 
AनमाIण नभएको 

• आàनै कायाIलय भवन नहनु ु
 

  अवसर	
• ूदेश सरकारबाट बेट? पढाउ बेट? बचाउ योजना संचालन गWररहेको	
• +वAभ_ जातजाAतहjको Aमिौत बसोवास रहेको 	
• काननु कायाI:वयन र योजना कायाI:वयनमा उ;कृå कायIसnपादन गनK शाखा तथा कमIचार?लाई 

परुःकृत गनK ूावधान भखIरै शjु गWरएको 	
• आ:तWरक बजेटको ॐोत राॆो रहेको	
• संघ र ूदेश सरकारका मह;वपूणI Lयि`हjसंग यस पाAलकाको जनूAतAनAधहjको Aसधै सnपकI  

हनु सõन	ु
	
चनुौAत 

• +व~ालयमा LयवहाWरक िशbा (कृ+ष, नैAतक िशbा) को अkयापन हनु नसõन ु
• jढ?वाद? र पौरािणक +वचारधारा अझै +व~मान रहन ु
• शैिbक ःतर अझै पछाडी रहन ुर जनचेतनाको कमी हनु ु
• छुवाछुत कायमै रहन,ु छोरा र छोर?बीच +वभेद र+हरहन,ु परnपरागत मू]य मा:यताको कारणले 

सामािजक समावेशीकरण सnब:धी नीAत Aनयम कायाI:वयन गनI कlठनाई हनेु  
• बेला बेला ःथानीय समदुायबीच सामािजक +वखलन आउन ु
• गर?+वलाई भाöयसंग जोûन ु 
• म+हलाले पAन पUुष सरह bमता देखाउन सõछ भ_े कुरामा +वüास नहनु ु
• म+हलाबाट हनेु कामको मू]यांकन नहनु ु
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• +व~मान नीAत तथा ूAतवFताहjलाई कायाI:वयन गनIका लाAग सरोकारवालाहjको चासो वा 
दवाव नहनु ु

 
2.2 लिbत वगI प+हचान 

यस रणनीAतको उÖेँय नै लिbत बगIलाई +वकास ू+बयामा संलöन गराई ती वगIहjलाई मूलूवाहमा 
]याउन ुरहेकोले यस नगरपाAलकामा प+हचान गWरएका लिbत वगIको +ववरण Aनnन रहेको छः 

क) म+हला (दAलत, एकल र +वप_) 
ख) बालबाAलका 
ग) अनाथ,असहाय 
घ) जेå नागWरक 
ङ) दAलत (तराई तथा मधेसी) 
च) मजदरु 
छ) +वप_ वगI 
ज) सकुुnवासी 
झ) अपा6ता भएका Lयि` 
ञ) यौAनक अ]पसंoयक  
ट) w:w पीAडत 

 
2.3 सरोकारवाला प+हचान 

 

यस नगरपाAलकामा लै+6क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनीAत कायाI:वयनका लाAग तल 
उ]लेिखत सरोकारवालाहU प+हचान गWरएको छ र सnब:धको आधारमा सरोकारवालाहUलाई बग°करण समेत 
गWरएको छः 
 

ू;यb सnपकI  हनेु 
ःथानीय सरोकारवालाहj 

दोॐो माkयमबाट सnपकI  हनेु 
सरोकारवालाहj 

अू;यb सnपकI  हनेु 
सरोकारवालाहj 

नगरपाAलका र  कृ+ष सहकार? संःथा ूादेिशक म:ऽालयहj 
वडा कायाIलय, वचत तथा ऋण सहकार? संःथा  ूदेश अनसु:धान तथा ूिशbण 

के:ि 
:या+यक सAमAत पश ुसहकार? संःथा  म+हला आयोग  
नगरपाAलकाको शाखाहj बxक दAलत आयोग  
ूहर? कायाIलय लघ+ुवd मिुःलम आयोग  
सामदुा+यक +व~ालयहU गैर सरकार? संघ संःथाहU मानव अAधकार आयोग 
ःवाःäय चौकô म+हला समूह ूदेश नीAत तथा योजना आयोग 
खानेपानी उपभो`ा सAमAत यवुा समूह दात ृAनकायहU 
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ू;यb सnपकI  हनेु 
ःथानीय सरोकारवालाहj 

दोॐो माkयमबाट सnपकI  हनेु 
सरोकारवालाहj 

अू;यb सnपकI  हनेु 
सरोकारवालाहj 

वाल +वकास के:ि बाल समूह/संजाल संचार माkयमहU 
 कृषक समूह  
 राजनीAतक दलहU  
 
 

३. द?घIकाAलन सोच 
 

!वभेदर!हत, सामािजक समावेशी र सम2ृ नगरपा6लका  
 
४. लआय 

लै+6क तथा सामािजक उdरदायी संःथागत संरचना, नीAत र कायIू णाल? माफI त समतामूलक समाजको 
AनमाIण गनK 

 
५. उÖेँय 

 

१. लैससास सnब:धी रा+Üय तथा अ:तरा+Üय ूAतवFता सि:ध संझौताहj र नीAत काननु कायाI:वयन 
गर? मूल ूवाह?करण गनK।  

२. लै+6क उdरदायी बजेट AनमाIण माफI त म+हला सहभाAगता अAभव+ृF गरेर लै+6क उdरदायी शासन 
पFती अवलnवन गनK। 

३. ौोत साधनमा लिbत वगI1को पहुँच अAभव+ृF गर? :यायोिचत +वतरणलाई संःथागत गनK। 

४. संःथागत Lयवःथा अ:तरगत कायIू णाल?, +वd Lयवःथापन एवम तäयाúमा समेत म+हला एवम 
लिbत वगIको समावेिशतालाई सAुनिcत गर? आAथIक jपमा सशि`करण गनK। 

५. सnपकI , सम:वय र सहकायIको माkयमबाट अनौपचाWरक मू]य मा:यता कुसंःकार +वjF जनचेतना 
व+ृF गर? सामािजक ç+éकोण पWरवतIन गदá समFृ र लै+6क तथा सामािजक समावेिशतामा आधाWरत 
समाज ःथापना गनK। 

६. िशbा, ःवाःäय खानेपानी तथा सरसफाइसंग सnबि:धत सेवा ूवाहमा लैससासलाई ूाथAमतामा रा£ े
र ू;येक चरणमा लैससास ç+éकोणवाट अनगुमन मू]याúन गनK पWरपाट?लाई संःथागत गनK। 

६. नी$त 
 

 
1 ल"#त वग( भ*नाले .वकासको मूल4वाहबाट बा8हर रहेका सवै जा<तका म8हला, द>लत, जनजा<त र .वप*न समुदायलाई जनाउँछ 
। 
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१. पाAलकाले AनमाIण गरेका सवै कानून¸ नीAत Aनयम¸ AनदK िशका कायI+वAधहj म+हला¸ बालबाAलका¸ 
यौAनक तथा लै+6क अ]पसंoयक¸ अपा6¸ एकल म+हला¸ अनाथ¸ जेå नागWरक¸ दAलत¸ लोपउ:मूख 
Aसमा:तकृत आlदवासी जनजाती स+हत समम लिbत वगI मैऽी वनाउदै लैजाने। 

२. वा+षIक बजेट AनमाIण गदाI सामािजक +वकास¸ पवुाIधार¸ कृ+ष वन तथा भAूमसधुार¸ गWरबी Aनवारण¸ 
ःथानीय +वकाश तथा शाि:त एवम सशुासनसंग सnबि:धत सवै bेऽको वजेटलाई लै+6क उdरदायी 
वनाउने। 

३. AनमाIण भएका संघीय तथा ःथानीय कानून कायI+वAधहjका वारेमा कमIचार?हjलाई अ~ावAधक गदá 
लैजाने। 

४. लैससास वारे सं+वधानमा भएका LयवःथाहUको कायाI:वयन गनI,  वतIमान संघीय शासन ःवUप, नीAत,  

Aनयम, ऐन,  कानून,  कायIAबAध, साथै रा+Üय तथा अ:तरा+Üय ूAतबFताहUको ूभावकार? कायाI:वयन 
गनI आवँयक संःथागत संरचना,  सचेतीकरण तथा bमता +वकास गनK।  

५. लिbत वगI +वकासका लाAग छुñै शाखा ःथापना गर? म+हला बालबाAलका तथा जेå नागाWरकहjको 
सवाललाई ू;यb jपमा संवोधन गदá लैजाने। 

६. वा+षIक बजेट तजुIमामा छुñै कोष ःथापना गर? लै+6क +हंसा Aनवारण¸ म+हला सीप +वकास लगायत 
bमता +वकासका कृयाकलापहj संचालन गWर म+हला पjुष सम+वकासलाई वढावा lदने।  

७. मानव संसाधन +वकास शाखा ःथापना गWर म+हला तथा +वप_ लिbत वगIको bमता +वकासलाई 
प+हलो ूाAथAमकतमा राखेर कायाI:वयन गदá लैजाने। 

८. हरेक वषI लै+6क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर?bण गWर ;यसले औ]याएका कमी 
कमजोर?हjलाई अक• वषIको कायIबममा समेटेर ौोत साधनमा लिbत वगIको पहुँच अAभव+ृF गदá 
लैजाने। 

९. म+हला तथा बालबाAलकासंग सnबि:धत सबै अ:तरा+Üय सि:ध संझौताहj, ूAतवFताहj तथा lदगो 
+वकास लआयलाई ःथानीयकरण गर? सहयोगी संःथाहUको सम:वय र सहकायIमा ;यसका सूचकहj 
परुा गदá लैजाने। 

१०. लिbत वगI प+हचान हनेु गWर खिâडकृत तäयाúहj संकलन तथा अ~ावAधक गWर ;यसका आधारमा 
योजना तजुIमा र बजेट +वAनयोजन गनK नीAत अवलnवन गनK। 

११. बालबाAलका तथा अपा6 एवं जेå नागWरकहjलाई सामािजक संरbण ूदान गनK। 

१२. िशbा ःवाःäय खानेपानी तथा सरसफाई जःता समािजक +वकासका bेऽहjमा लैससाससंग सnबि:धत 
सूचकहj AनमाIण गर? AनयAमत अनगुमन तथा मू]याúन गनK। 
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७. रणनी&त 
 

यस कज,-हा नगरपा&लकामा ल4&गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणलाई ूभावकार= >पमा काया,-वयन गन,का ला&ग नगरपा&लकामा रहेका 
अश@, गर=ब तथा लिBत वग,लाई मूलूवाह=करण गर= नगरपा&लकाका सDपूण, ग&तEव&धह>लाई लैससास HEIकोणबाट अनगुमन तथा मूMयांकन गदP 
चार “स” को रणनी&त &लईनेछ। 
 
मूलूवाह=करण 
क) मEहला,  गTरब र बEहंकरणमा 

परेका समदुायले भोगेका 
समःया र सवालहWको 
पEहचान तथा लेखाजोखा  गTर 
नी&तगत YयवःथाहW,  
संःथागत ूणाल= तथा 
संरचनाहW,  योजना,  बजेट,  
पहँचुय@ु अवसर,  सेवामूलक 
काय,,  अनगुमन,  मूMयांकन र 
अनसु-धान आ\द काय,मा 
समान अवसर माफ, त सवाल 
र समःयाको सDबोधन गTर 
Eवकास ूEबयामा 
मूलूवाह=करण गन_। 
 

ख) लैE`क उbरदायी बजेट 
माफ, त सवै Bेऽमा मEहला 
सहभा&गता अ&भवEृe गTर 
लैE`क मूलूवाह=करण गन_। 

पEहलो सः समावेशीकरण, सशि@करण तथा Bमता Eवकास 
क) Eवकासका अवसरवाट विgत समदुायलाई आ&थ,क सामािजक तथा राजनै&तक 

Bेऽसंग सDबि-धत सवै कृयाकलापह>मा अथ,पणु, सहभा&गता गराई समावेशी 
शासन ूणाल=को अवलDवन गTरनेछ। 

ख) लैE`कतामा आधाTरत ौम Eवभाजनको परDपरालाई पTरवत,न गर= ौमबजारमा 
मEहलाको सहभा&गता अ&भवEृe गर= अथ,त-ऽमा मEहलाको योगदानको मूMयाiन 
गTरनेछ। 

ग) लैE`क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण माफ, त बिg&तकरणमा परेको 
समदुायलाई अवसरमा ूाथ&मकतासंगै Bमता Eवकास तथा सीप Eवकास गर= 
सामािजक र आ&थ,क Bेऽका सवै कृयाकलापह>मा ू&तःपधjको >पमा आउन 
सkने वनाईनेछ। 

घ) ःवरोजगार र उmमिशलताको एEककृत काय,बमका माmमवाट मEहला तथा 
विg&तकरणमा परेका वग,को आ&थ,क सशि@करण गTरनेछ । 

ङ) कृEष, पशपुालन¸ सहकार=¸ घरेल ु उmोग तथा पय,टन Eवकासको माmमवाट 
Eवपq तथा बिg&तकरणमा परेका समदुायलाई रोजगार= ूदान गन_ तथा 
ःवरोजगार वqे अवसर ूदान गTरनेछ। 

च) पछा&ड परेका अस@, गर=ब तथा लिBत समूहको चःुत र द>ुःत संःथागत 
संरचना माफ, त योजनाबe >पमा sयि@गत र सामूEहक सचेतीकरण तथा 
Bमता अ&भबEृt गर= नगरपा&लकाको समम Eवकास ूEबयामा &नणा,यक तथा 
अथ,पूण, सहभा&गता स&ुनिvत गर= आ&थ,क तथा सामािजक Bमता &बकास 

अनगुमन तथा मूMयांकन 
ूwयेक चरणमा गTरने अनगुमन 
मूMयाiनमा लैससासको 
HEIकोणवाट गन_ र प&छMलो 
चरणमा गन_ अनगुमनमा अिघMलो 
पटक \दएका सझुाव काया,-वयन 
भए नभएको भqे सचुक समेत 
थप गर= अनगुमन मूMयाiनलाई 
लैससास मैऽी वनाउदै लैजाने। 
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गTरनेछ। 
दोॐो सः संःथागत संरचना र सचेकzकरण 

क) संघीय तथा ूादेिशक कानून काय,Eव&धह>मा sयवःथा भए अन>ुप संःथागत 
संरचनाह> &नमा,ण गर= काया,-वयनमा जाने साथै पा&लकाले &नमा,ण गन_ 
हरेक ऐन कानून काय,Eव&धह>मा &नमा,ण हनेु संःथागत संरचनाह>मा लैE`क 
समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका HEIकोणले बिg&तकरणमा परेका 
समदुायको सहभा&गता स&ुनिvत गTरनेछ। 

ख) लैE`क समानता तथा समािजक समावेशीकरण वारे संEवधान, ऐन कानून 
नी&त काय,Eव&ध \द|दश,नका ूावधान काय, ूणाल= र समावेिशताका वारेमा 
सवै सरोकारवाला पBह>लाई अ&भमखुीकरण गTर काया,-वयन तथा 
पTरणाममा एक>पता Mयाईनेछ। 

ग) समाजमा Eवmमान कुर=&तह> अ-धEव}ास तथा गलत परDपरा Eव>e 
सचेतनालाई हरेक कृयाकलापमा अका~ सवाल (Cross cutting issue) 
को >पमा छलफल गTरनेछ। 

 

तेॐो सः सम-वय सहकाय, र सहजीकरण 
क)  Eव&भq शाखाह>बीच आ-तTरक सम-वय गर= योजना तजु,मा¸ बजेट 

Eव&नयोजन¸ उपभो@ा समूह गठन तथा wयसको नेतwृव¸ पTरचालन¸ अनगुमन 
मूMयाiनलाई लैससास मैऽी वनाईनेछ। 

ख) ूदेश सरकार¸ संघीय सरकार¸ Eव&भq दात&ृनकायह>¸ ू&तÄान¸ आयोग¸ 
स&म&त¸ ःथानीय तह लगायत अ-य Eवकास साझेदारह>बीच सम-वय गर= 
लैससास मैऽी नी&त &नमा,ण, योजना तजु,मा तथा wयसको ूभावकार= 
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काया,-वयनको आधार तयार गTरनेछ। 

ग) लैE`क समानता तथा समािजक समावेशीकरणका ला&ग पा&लका&भऽ Eव&भq 
शाखाह> तथा अ-य Eवकास साझेदारह> (बैक, Eवbीय संःथा, सहकार= 
उmोग वािणÅय संघ, घरेल ु उmोग तथा गै॑ सरकार= संघ संःथा) वीच 
सहकाय, गTरनेछ। 

घ) ूदेश सरकार¸ संघीय सरकार¸ Eव&भq दात&ृनकायह>¸ ू&तÄान¸ आयोग¸ 
स&म&त¸ ःथानीय तह लगायत अ-य Eवकास साझेदारह>संग लैससास मैऽी 
साझा ू&तफल हा&सल गन, सहकाय, गTरनेछ। 

ङ) वEहंकरणमा परेका वग,ह>लाई आ&थ,क सामािजक ग&तEव&धह>मा संल|न 
हनु योजना तजु,मा देिख अनगुमन मूMयाiनसDम हरेक चरणमा वःती तथा 
समदुाय ःतरमा नै सहिजकरण गन_ संय-ऽ Eवकास गर= पTरचालन गTरनेछ। 

च) लैE`क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको Bेऽमा काम गन_ सरकार= 
गै॑सरकार= संघ संःथा तथा Eव&भq ू&तÄान आयोग स&म&तह>मा सम-वय 
सहकाय,का ला&ग संय-ऽ माफ, त &नय&मत >पमा सहिजकरण गTरनेछ। 

 चौथो सः सामािजक संरBण र सरुBा 
क. बालबा&लका¸ जेÄ नागTरक¸अपा`ता भएका Yयि@ह> तथा एकल 

मEहलाह>को संरBणका साथै ःवाःÑय िशBा तथा जीEवकोपाज,नमा सहयोग 
गदP ल&गनेछ। 

ख. सामािजक सरुBा अ-तरगत अMपसंÖयक, &समा-तकृत, लोपोउ-मखु 
जातजातीह>, द&लत, मिुःलम लगायत वग,को ःवाःÑय, िशBा तथा 
जीEवकोपाज,नमा सहयोग गदP ल&गनेछ।  
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८.  रणनै&तक कृयाकलापहW 
 

यस कज,-हा नगरपा&लकामा ल4&गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणलाई ूभावकार= >पमा काया,-वयन गन,का ला&ग नगरपा&लकामा रहेका 
अश@, गर=ब तथा लिBत वग,लाई मूलूवाह=करण गन, तल उMलेिखत रणनै&तक Eबयाकलापह> तय गTरएको छः 
 

ब.सं. उáेँय रणनी&त रणनै&तक कृयाकलाप 
मापनका 
सूचकहW 

१ 

लैससास सDब-धी राEäय 
तथा अ-तराEäय ू&तवeता 
सि-ध संझौताह> र नी&त 
काननु काया,-वयन गर= मूल 
ूवाह=करण गन_ 

समःया र सवालहWको पEहचान तथा लेखाजोखा 
गTर नी&तगत YयवःथाहW,  संःथागत ूणाल= तथा 
संरचनाहW,  योजना,  बजेट,  सेवामूलक काय,,  
अनगुमन,  मूMयांकन र अनसु-धान काय,मा समान 
अवसर माफ, त सवाल र समःयाको सDबोधन गदP 
Eवकास ूEबयामा मूलूबाह=करण गTरनेछ 

• सवालहWको पEहचान अãययन 
• योजना र बजेटमा लिBत 
समदुायको ला&ग &निvत ू&तशत 
छुåयाउने  

• नगरपा&लकाले बनाएका र 
बनाउने नी&तहWलाई लैससासको 
HEIकोणबाट Eवçषेण गन_ 

• \दगो Eवकास लआय 
ःथानीयकरणका ला&ग 
नगरपा&लकाका पदा&धकार= र 
कम,चार=ह>लाई Bमता Eवकास र 
पTरचालन गन_ 

• वेइिज`  सDमेलनले गरेका १२ 
ू&तवeता, संय@ु राIसंघीय बाल 
अ&धकार महास-धी १९८९ तथा 
संय@ु राI संघीय सरुBा 
पTरषदको दःतावेजका ूःताव नं. 

अãययन ू&तवेदन 
 
योजना र 
बजेटको ू&त 
 
 
 
 
 
सDपq Bमता 
Eवकास काय,मको  
ू&तवेदनहW 
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ब.सं. उáेँय रणनी&त रणनै&तक कृयाकलाप 
मापनका 
सूचकहW 

१३२५ र १८२०, आईएलओ 
१६९ को वारेमा जनू&त&न&ध र 
कम,चार=ह>लाई अ&भमखुीकरण 
गर= काया,-वयन गन_  

• उMलेिखत स-धी र ू&तवeताह> 
ःथानीयकरण गर= वाEष,क 
काय,बममा समावेश गदP 
काया,-वयनका ला&ग काननु 
काय,Eव&ध तयार गन_ 

२ 

लैE`क उbरदायी बजेट 
&नमा,ण माफ, त मEहला 
सहभा&गता अ&भवEृe गरेर 
लैE`क उbरदायी शासन 
पe&त अवलDवन गन_ 

लैE`क उbरदायी बजेट माफ, त सवै Bेऽमा मEहला 
सहभा&गता अ&भवEृe गTर लैE`क मूलूवाह=करण 
गTरनेछ 

• बाEष,क योजना तजु,माको चरणमा 
लैE`क उbरदायी बजेट तयार 
गन_  

 

लैE`क उbरदायी 
बजेट Eवçषेण 
ू&तवेदन 

३ 

ौोत साधनमा लिBत वग,को 
पहुँच अ&भवEृe गर= 
-यायोिचत Eवतरणलाई 
संःथागत गन_ 

Eवकासका अवसरवाट विgत समदुायलाई आ&थ,क 
सामािजक तथा राजनै&तक Bेऽसंग सDबि-धत सवै 
कृयाकलापह>मा अथ,पूण, सहभा&गता गराई 
समावेशी शासन ूणाल=को अवलDवन गTरनेछ 

• लिBत समदुायको सहभा&गता 
स&ुनिvत गTरने &नद_ िशका तयार 
गन_  

• सबै Bेऽमा नेतwृव तहमा मEहला 
तथा लिBत वग,को समानपुा&तक 
सहभा&गताको ला&ग काननुी 
sयवःथा गन_ 

&नद_ िशका र 
काननुको ू&त 
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ब.सं. उáेँय रणनी&त रणनै&तक कृयाकलाप 
मापनका 
सूचकहW 

बिg&तकरणमा परेको समदुायलाई अवसरमा 
ूाथ&मकतासंगै Bमता Eवकास तथा सीप Eवकास 
गर= सामािजक र आ&थ,क Bेऽका सवै 
कृयाकलापह>मा ू&तःपधjको >पमा आउन सkने 
वनाईनेछ। 

• Bमता Eवकासका ला&ग योजना 
तथा बजेट स&ुनिvत गन_ 

• सीप Eवकास कृयाकलाप संचालन 
गन_  

•     बेट= बह ुचल ुःकूल  
हम सव &मलके समाज बदल ु
अ&भयान संचालन गन_  

• बिg&तकरणमा परेका समदुायका 
ला&ग Eवशेष काय,बम तजु,मा गर= 
काया,-वयन गन_  

योजना तथा बजेट 
दःतावेज 
कृयाकलाप 
सDपq ू&तवेदन 

ःवरोजगार र उmमिशलताको एEककृत काय,बमका 
माmमवाट मEहला तथा विg&तकरणमा परेका 
वग,को आ&थ,क सशि@करण गTरनेछ 

• मEहला तथा लिBत समूहका 
ला&ग आ&थ,क अ&भवEृe सDब-धी 
काय,बम बनाउने 

 

कृEष, पशपुालन¸ सहकार=¸ घरेल ु उmोग तथा 
पय,टन Eवकासको माmमवाट Eवपq तथा 
बिg&तकरणमा परेका समदुायलाई रोजगार= ूदान 
गन_ तथा ःवरोजगार वqे अवसर ूदान गTरनेछ 

• कृEष, पशपुालन¸ सहकार=¸ घरेल ु
उmोग तथा पय,टन Eवकासका 
ला&ग आध&ुनक सीप ूदान गन_  

 

चःुत र द>ुःत संःथागत संरचना माफ, त 
योजनाबe >पमा sयि@गत र सामूEहक 
सचेतीकरण तथा Bमता अ&भबEृt गर= 
नगरपा&लकाको समम Eवकास ूEबयामा &नणा,यक 
तथा अथ,पूण, सहभा&गता स&ुनिvत गर= आ&थ,क 
तथा सामािजक Bमता &बकास गTरनेछ 

• मEहला कम,चार=को Bमता 
Eवकास गदP नगरपा&लकाको 
शाखा ूमखु लगायत अ-य 
तहह>को नेतwृव तहमा 
मEहलालाई अवसर ूदान गन_ 

• लिBत वग,को समम Eवकासको 

प\दय िजDमेवार= 
देिखने ू&त 
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ब.सं. उáेँय रणनी&त रणनै&तक कृयाकलाप 
मापनका 
सूचकहW 

ला&ग मEहला, जनजा&त तथा जेÄ 
ू&त&न&ध समावेश गर= Eवशेष 
काय,दल गठन गन_  

४ 

संःथागत sयवःथा अ-तरगत 
काय,ू णाल=, Eवb sयवःथापन 
एवं तÑयाiमा समेत मEहला 
एवम लिBत वग,को 
समावेिशतालाई स&ुनिvत गर= 
आ&थ,क >पमा सशि@करण 
गन_ 

संघीय तथा ूादेिशक कानून काय,Eव&धह>मा 
sयवःथा भए अन>ुप संःथागत संरचनाह> &नमा,ण 
गर= काया,-वयनमा जाने साथै पा&लकाले &नमा,ण 
गन_ हरेक ऐन कानून काय,Eव&धह>मा &नमा,ण हनेु 
संःथागत संरचनाह>मा लैE`क समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरणका HEIकोणले 
बिg&तकरणमा परेका समदुायको सहभा&गता 
स&ुनिvत गTरनेछ 

• Bमता Eवकासका ला&ग योजना 
तथा बजेट स&ुनिvत गन_ 

 

योजना तथा 
बजेटको ू&त 

संEवधान, ऐन कानून नी&त काय,Eव&ध \द|दश,नका 
ूावधान काय, ूणाल= र समावेिशताका वारेमा सवै 
सरोकारवाला पBह>लाई अ&भमखुीकरण गTर 
काया,-वयन तथा पTरणाममा एक>पता Mयाईनेछ 

• सरोकारवालाहWलाई सहभागी 
गराई अ&भमखुीकरण काय,बम 
संचालन गन_  

काय,बम सDपq 
ू&तवेदन 

समाजमा Eवmमान कुर=&तह> अ-धEव}ास तथा 
गलत परDपरा Eव>e सचेतना वEृe गTरनेछ 

• कुर=&त¸ अ-धEव}ास र गलत 
परDपरा Eव>e सचेतना काय,बम 
संचालन गन_  

• काय,Bेऽमा हनेु यौनज-य 
दsुय,वहार¸ जा&तय भेदभाव तथा 
मEहला Eहंसा &नय-ऽण गन, 
आचारसंEहता &नमा,ण गर= लागू 
गन_  

काय,बम सDपq 
ू&तवेदन 
 
आचारसंEहताको 
ू&त	
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ब.सं. उáेँय रणनी&त रणनै&तक कृयाकलाप 
मापनका 
सूचकहW 

५ 

सDपक, , सम-वय र 
सहकाय,को माãयमबाट 
हा&नकारक मूMय मा-यता 
कुसंःकार Eव>e जनचेतना 
वEृe गर= सामािजक HEIकोण 
पTरवत,न गदP समeृ र लैE`क 
तथा सामािजक समावेिशतामा 
आधाTरत समाज ःथापना गन_ 

Eव&भq शाखाह>बीच आ-तTरक सम-वय गर= 
योजना तजु,मा¸ बजेट Eव&नयोजन¸ उपभो@ा समूह 
गठन तथा wयसको नेतwृव¸ पTरचालन¸ अनगुमन 
मूMयाiनलाई लैससास मैऽी वनाईनेछ 

• लैससास ूवe,नका ला&ग 
नगरपा&लकामा रहेका शाखा 
ूमखुह>को &नय&मत बैठक बःने 

बैठक माई-यटु 

ूदेश सरकार¸ संघीय सरकार¸ Eव&भq 
दात&ृनकायह>¸ ू&तÄान¸ आयोग¸ स&म&त¸ ःथानीय 
तह लगायत अ-य Eवकास साझेदारह>बीच 
सम-वय गर= लैससास मैऽी नी&त &नमा,ण, योजना 
तजु,मा तथा wयसको ूभावकार= काया,-वयनको 
आधार तयार गTरनेछ 

• नगरपा&लकाको अगवुाईमा Eव&भq 
सरोकारवालाहWसंग &नय&मत 
सम-वय र सहकाय, बैठक 
संचालन गन_ 

बैठक माई-यटु 

लैE`क समानता तथा समािजक समावेशीकरणका 
ला&ग पा&लका&भऽ Eव&भq शाखाह> तथा अ-य 
Eवकास साझेदारह> (बैक Eवbीय संःथा सहकार= 
उmोग वािणÅय संघ घरेल ु उmोग तथा गै॑ 
सरकार= संघ संःथा) वीच सहकाय, गTरनेछ 

• नगरपा&लकाको अगवुाईमा Eव&भq 
सरोकारवालाहWसंग &नय&मत 
सम-वय र सहकाय, बैठक 
संचालन गन_ 

सहकाय, गTरएको 
सDझौताको ू&त 

 

ूदेश सरकार¸ संघीय सरकार¸ Eव&भq 
दात&ृनकायह>¸ ू&तÄान¸ आयोग¸ स&म&त¸ ःथानीय 
तह लगायत अ-य Eवकास साझेदारह>संग लैससास 
मैऽी साझा ू&तफल हा&सल गन, सहकाय, गTरनेछ 

• Eव&भq सरकार= तथा सहयोगी 
संःथाहWसंग लैससासमैऽी साझा 
ू&तफल हा&सल गन,का ला&ग 
सहकाय, गन_ 

सहकाय, गTरएको 
सDझौताको ू&त 

६ 

िशBा, ःवाःÑय खानेपानी तथा 
सरसफाइसंग सDबि-धत सेवा 
ूवाहमा लैससासलाई 
ूाथ&मतामा राò ेर ूwयेक 

बालबा&लका¸ जेÄ नागTरक¸अपा`ता भएका 
Yयि@ह> तथा एकल मEहलाह>को संरBणका 
साथै ःवाःÑय िशBा तथा जीEवकोपाज,नमा सहयोग 
गदP ल&गनेछ 

• नगरपा&लकाबाट बालबा&लका¸ 
जेÄ नागTरक¸अपा`ता भएका 
Yयि@ह> तथा एकल 
मEहलाह>को ला&ग सामािजक 

काय,बमको 
Eववरणको ू&त 
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ब.सं. उáेँय रणनी&त रणनै&तक कृयाकलाप 
मापनका 
सूचकहW 

चरणमा लैससास HEIकोणवाट 
अनगुमन मूMयाiन गन_ 
पTरपाट=लाई संःथागत गन_ 

सरुBाका काय,बम संचालन गन_ 
सामािजक सरुBा अ-तरगत अMपसंÖयक, 
&समा-तकृत, लोपोउ-मखु जातजातीह>, द&लत, 
मिुःलम लगायत वग,को ःवाःÑय, िशBा तथा 
जीEवकोपाज,नमा सहयोग गदP ल&गनेछ 

• नगरपा&लकाबाट अMपसंÖयक, 
&समा-तकृत, लोपोउ-मखु 
जातजातीह>, द&लत, मिुःलम 
लगायत वग,को ःवाःÑय, िशBा 
तथा जीEवकोपाज,नमा ूwयB 
सहयोग प|ुने काय,बम संचालन 
गन_  

काय,बमको 
Eववरणको ू&त 

वEहंकरणमा परेका वग,ह>लाई आ&थ,क सामािजक 
ग&तEव&धह>मा संल|न हनु योजना तजु,मा देिख 
अनगुमन मूMयाiनसDम हरेक चरणमा वःती तथा 
समदुाय ःतरमा नै सहिजकरण गन_ संय-ऽ Eवकास 
गर= पTरचालन गTरनेछ 

वEहंकरणमा परेका वग,ह>लाई 
आ&थ,क सामािजक ग&तEव&धह>मा 
संल|न हनु योजना तजु,मा देिख 
अनगुमन मूMयाiनसDमको 
चरणहWमा सहभागी स&ुनिvत 
गराउने नी&त तजु,मा गन_ 

सहभा&गता 
स&ुनvत हनेु 
नी&तको ू&त 
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९. "व$ %यवःथापन 

 

यस नगरपा/लकाबाट तयार भएको रणनै/तक कृयाकलापह< संचालन र काया?@वयन गन?का ला/ग "व$को 
आवँयक पनC हुँदा अ/तHरI वाJ ौोत ूाM गरेर हाल संचालन भइरहेको बजेट नी/त तथा काय?बमह<बाट 
काया?@वयनमा लैससास मैऽी वनाउन /नVन काय?ह< गHरनेछः  

क) लैससास लिZत काय?बमका ला/ग नगरपा/लकाले बा"ष?क <पमा /नि\त ू/तशत /न^द?_ वजेट 
"व/नयोजन गनC। 

ख) भौ/तक पवुा?धार /नमा?णका काय?बमह<मा कामको "वभाजन गHर योdयता अनसुारको काम सवै लिZत 
वग?ले गन? पाउने गHर नी/तगत %यवःथा गनC। 

ग) लै"eक उ$रदायी वजेट काया?@वयन गHर म"हला सहभा/गता अ/भव"ृf गनC। 
घ) ःथानीय तहमा काय?रत "वकास साझेदारह<लाई वा"ष?क काय?बम तयार गरj ःथानीय तहसंग सहकाय? 

गन? /नदCशन ^दने। 
ङ) ःथानीय तहको /सफाHरसमा सह/ुलयत दरको ऋण उपल%ध गराइ "व$ीय सहयोग पयुा?उन बnक तथा 

"व$ीय संघ संःथाह<संग सम@वय गनC। 
च) संघीय तथा ूादेिशक म@ऽालयह<मा लिZत "वकास काय?बम अ@तग?त "व/नयोिजत बजेटले तय गरेका 

"वषयगत Zेऽह<को अoययन गरj आवँयक पHरयोजना ूःताव तयार गरेर अ/धकतम ौोत ूाM गन? 
आवँयक जनशिI पHरचालन गनC । 

छ) सरकारj तथा अ@तरा"pय गै॑ सरकारj संःथा तथा दात ृ /नकायह<मा सम@वय गरj थप बजेट 
%यवःथापन गनC। 
 

१०. काननुी %यवःथा 
 

यस रणनी/तलाई काया?@वयनमा tयाउनका ला/ग कज?@हा नगरपा/लकाको काय?पा/लका बैठकमा ूःताव राखी 
छलफल गरj अनमुोदन गनु?पनCछ।यस रणनी/तलाई ूभावकारj <पमा काया?@वयन गन?का ला/ग आवँयक पनC 
/नयमावलj तथा काय?"व/ध बनाई लागू गनु?पनCछ। 
 
११. रणनी/त काया?@वयनको िजVमेवारj तथा दा"यwव 
 

लैससासबारे सं/बधान, वत?मान संघीय शासन ःवxप नी/त, /नयम, ऐन, काननु, काय?/ब/ध आ^दमा भएका 
%यवःथाहxको सबै सरोकारवालाहxसंग ूभाबकारj सम@वय कायम गHर काया?@वयन गन? चःुत दxुःत 
संःथागत संरचना /नमा?ण गHर सVपूण? कामहx गनC स@दभ?मा सामािजक "वकास शाखाले लैससास, म"हला, 
आ^दबासी जनजा/त, वालवा/लका, "कशोर"कशोरj तथा यवुा, अपाeता तथा जेzनागHरक, गैसस पHरचालन, 
सम@वय तथा /नगमन र सामािजक सरुZा काय?बम तथा %यिIगत घटना दता? सVबि@ध कामहx 
गनCछ।साथै यस शाखाले /नVन थप काय?हx गन? स{नेछः 
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क) नगरपा/लका /भऽका पछा/ड परेका वा पाHरएका असI, गरjब, /बकासका अवसरबाट बि}त, ौोत र 
साधनमा पहुँच तथा /नय@ऽणमा पछा/ड परेका असI, गरjब तथा लिZत वग?समूह आ^दको खि~डकृत 
त�याÄ संकलन एवम ्"वÇषेण गनCछ। 

ख) म"हला, बालबा/लका, आ^दबासी जनजा/त, जेz नागHरक, अपाeता भएका %यिIहx, मधेसी, द/लत, 
मिुःलम, पछा/ड परेको वग?, अtपसंÉयक तथा अ@य सीमा@तकृत समूह आ^दको हक सVवि@ध नी/त, 
योजना काय?@वयन, सम@वय र /नयमन गनCछ । 

ग) लैससास तथा लै"eक उ$रदायी योजना तथा बजटेको अवधारणाको ूवf?न गHर यसै अनसुार सामािजक 
"वकासका ला/ग योजना तथा काय?बम बनाई लागू गनCछ। 

घ) सहभा/गताwमक योजना तजु?मा र काय?@वयनमा लिZत (म"हला तथा बि}/तमा परेका वग?) समूहको प/न 
सहभा/गता गराई लै"eक उ$रदायी बजेट "व/ध माफ? त न/तजामूखी योजना तजु?मा गनCछ। 

ङ) म"हला, बालबा/लका, आ^दबासी जनजा/त, जेz नागHरक, अपाeता भएका %यिIहx, मधेसी, द/लत, 
मिुःलम, पछा/ड परेका वग?, अtपसंÉयक तथा अ@य सीमा@तकृत समूह आ^दको आ/थ?क, सामािजक 
सशिIकरण र Zमता "वकास गनCछ। 

च) लn"eक "हंसा /नय@ऽणका ला/ग /नरोधाwमक, ूबf?नाwमक, संरZणाwमक उपाय र पनुःथापना गनCछ। 
छ) लै"eक पZ सVवि@ध %यिIगत िजVमेवारjमा सहयोग, सम@वय र सहजीकरण गनC र यस सVवि@ध 

गनुासो Ñयबःथापन संय@ऽ /नमा?ण गHर काया?@वयन गनCछ। 
ज) नगरपा/लकाको योजना तथा काय?बमको अनगुमन र मूtयांकनका साथै संःथागत <पमा लै"eक 

उ$रदायी तथा सामािजक समावेशी बजेट परjZण /नय/मत <पमा गनCछ। 
झ) स}ार माoयमबाट ःथानीय भाषामा लैससास सVव@धी संदेशहxको ूचारूसार, ूबf?न र संरZण गनCछ। 
ञ) म"हला, बालबा/लका, आ^दबासी जनजाती, जेz नागHरक, अपाeता भएका %यिIहx, मधेसी, द/लत, 

मिुःलम, पछा/ड परेका वग?, अtपसंÉयक तथा अ@य सीमा@तकृत समूह आ^दको Zमता अ/भव"ृf, आय 
आज?न र रोजगारj व"ृf गनCछ। 

ट) लैससासको अवधारणा अनसुार काय?ःथलको नकाराwमक संःकारमा सधुारको पहल गनCछ।  
ठ) लैससास सVब@धी असल अÜयास र अनकुरणीय कामको ूचारूसार गन? उwूHेरत गनC गराउनेछ।  
ड) सबै योजना र काय?बमको लैससास मैऽी अनगुमन, ू/तवेदन र मूtयांकन गनC गराउनेछ। 

 
१२. रणनी/त काया?@वयन संरचना  
 

लैससास रणनी/त काया?@वयनको ूमखु िजVमेवारj नगरपा/लकाका ूमखुको संयोजकwवमा ग^ठत लै"eक 
समानता तथा सामािजक समाबेशीकरण काया?@वयन स/म/तको हनेुछ।यस स/म/तमा नगरपा/लकाको उपूमखु, 
काय?पा/लका सदःयहx मoयेबाट एकजना म"हला स"हत २ जना, लिZत वग?को Zेऽमा काय? गनC %यिI वा 
संःथाबाट एकजना म"हला स"हत २ जना र ूमखु ूशासकàय अ/धकृत सदःय रहने छ।सामािजक "वकास 
शाखा ूमखु सदःय सिचव रहनेछ।यस स/म/तको काम, कत?%य र अ/धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 
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क) नगरपा/लका/भऽको म"हला, बालबा/लका, यवुा, जेz नागHरक, अपांeता, आ^दवासीजनजा/त, मधेसी, 
मिुःलम, अtपसंÉयक तथा अ@य आ/थ?क, भौगो/लक, सामािजक तथा सांःकृ/तक â"_ले "पछ/डएको 
समदुायको ख~डीकृत त�याÄ संकलन एवम ्"वÇषेण गनC। 

ख) लै"eक आ/थ?क, भौगो/लक, सामािजक तथा साःंक/तक â"_ले "पछ/डएको समदुायको समम िःथ/तको 
अoययन गरj तत ्सVबि@ध गनु?पनC नी/तगत, कानूनी र संःथागत सधुारका "वषयमा नगरसभा समZ 
/सफाHरस गनC। 

ग) संघ तथा ूदेश सरकारबाट भएका रणनी/त, नी/त, योजना तथा काय?बम काया?@वयन गन? सहयागे 
गनC गराउने। 

घ) लै"eक, आ/थ?क, भौगो/लक, सामािजक तथा सांःकृ/तक â"_ले "पछ/डएको समदुायको हक"हतको 
संरZण र सVबf?न तथा wयःतो समदुायको सशIीकरणका ला/ग ःथानीय नी/त तथा काय?बमको 
तजु?मा गरj काया?@वयनका ला/ग नगरसभा समZ /सफाHरस गनC। 

ङ) यस नी/तसंग सVवि@धत काय?बम तथा योजना काय?@वयनमा सहयोग गनC तथा आवँयक सझुाव ^दने 
र काय?बम काया?@वयनको समीZा, अनगुमन तथा मूtयांकन गनC। 

च) नगरपा/लकाको /नय/मत <पमा लै"eक तथा सामािजक समावेशी बजेट परjZण गनC। 
छ) लैससाससंग सVबि@धत अ@तरा?"pय स@धी, संझातौहxको सम@वय, सहकाय?, सहजीकरण र काया?@वयन 

गनC गराउने। 
ज) नगरपा/लकामा Zेऽ/भऽ लैससाससंग सVवि@ध काम गनC संघसंःथाहxसंग सम@वय, सहकाय? र 

सहजीकरण गनC। 
 

नगरपा/लकाको ूwयेक वडामा यस नी/तसँग सVवि@धत काय?बम तथा योजना काया?@वयनमा सहयोग गन? एक 
वडा ःतरjय स/म/त गठन गHरनेछ जसमा सVवि@धत वडाका वडा अoयZ संयोजक रहनेछ।यसैगरj 
सदःयहxमा वडा सदःयहx, सVबि@धत वडा स/म/तले लिZत वग?को Zेऽमा काम गनC %यिI वा संःथाबाट 
एकजना म"हला स"हत मनो/नत २ जना रहनेछ भने सदःय सिचवमा सVबि@धत वडाको वडा सिचव 
रहनेछ।यस स/म/तको काम, कत?%य र अ/धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 
 

क) वडा/भऽका म"हला,बालबा/लका, यवुा, जेz नागHरक, अपांeता, आ^दवासी जनजा/त, मधेसी, मिुःलम,  
अtपसंÉयक तथा अ@य आ/थ?क, भौगौ/लक, सामािजक तथा सांःकृ/तक â"_ले "पछ/डएको समदुायको 
ख~डीकृत त�याÄ संकलन गनC। 

ख) वडा /भऽका म"हला, बालबा/लका, यवुा, जेz नागHरक, अपांeता, आ^दवासी जनजा/त, अtपसंÉयक 
तथा अ@य आ/थ?क, भौगो/लक, सामािजक तथा सांःकृ/तक â"_ले "पछ/डएका समदुायको हक "हतको 
संरZण र सVबf?न तथा wयःतो समदुायको सशIीकरणकाको ला/ग काय?बम बनाई वडामा पेश 
गनC। 

ग) वडा/भऽ योजना छनौट ूकृयामा म"हला, बालबा/लका, यवुा, जेz नागHरक, अपांeता, आ^दवासी 
जनजा/त, मधेसी, मिुःलम, अtपसंÉयक आ^द समदुायको अथ?पूण? सहभा/गता अ/नवाय? गनC गराउने। 

घ) वडाका सबै संरचनाहxमा ३३ ू/तशत म"हलाको सहभा/गताको स/ुनि\ता गनC र ५० ू/तशतको 
ला/ग आवँयक पहल गनC। 
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ङ) यस नी/तसंग सVवि@धत काय?बम तथा योजना काय?@वयनमा सहयोग गन? Zमता अ/भब"ृfको Zेऽ 
प$ा लगाउने र उनीहxको काय?बमलाई लैससास मैऽी बनाउन सहजीकरण गनC। 

च) वडाको वा"ष?क तथा आव/धक योजना, काय?बम तथा बजेट लैससास उ$रदायसी वा संवदेनिशल भए 
नभएको स/ुनि\त गनC, "वÇषेण गनC र वष?को अि@तममा /नय/मत लैससास परjZण गराउन 
सहजीकरण गनC। 

छ) वडा काया?लयको काय?Zेऽ/भऽ लै"eक "हंसा तथा घरेल ु"हंसाको उजरुj गनC ूचलन अ/त @यून रहेको, 
उजरुj भैहाले प/न उजरुjकता?को सरुZाको /निVत कुनै %यवःथा नरहेकाले वडा काया?लयको 
काय?Zेऽ/भऽ लै"eक"हंसा, घरेल ु "हंसा र दÑुय?बहार सVबि@ध "वषयमा ूाM गनुासाहx लैससास नी/त 
सम@वय, सहजीकरण, काया?@वयन, सपुरjबेZण तथा अनगुमन स/म/तलाई जानकारj गराउने र 
आवँयक सम@वय गनC गराउने । 

ज) लैससासको अवःथा "वÇषेण गन? गराउन आवँयक सम@वय गनC। 
झ) लैससास सVबि@धत आचारस"हंता /नमा?ण गन? सहिजकरण गनC। 
ञ) लैससासमा काम गनC आ@तHरक र बाJ संघसःथासँग सम@वय र सहकाय? गनC। 

 

सवै शाखा तथा वडा काया?लयह<ले सवै कृयाकलापमा यो रणनी/त अनसुार काय? सVपादनको दा"यwव /नवा?ह 
गनु? पनC ह@ुछ।योजना तजु?मा तथा बजेट /नधा?रणको समयमा रणनी/तमा उtलेख भएका कृयाकलापह< 
समावेश भए नभएको हेनC िजVमेवारj अनगुमन स/म/तका संयोजकको हनेुछ।आवँयकता अनसुार "वषय 
"वçह< राखेर अtपका/लन स/म/त /नमा?ण गHर रणनी/त काया?@वयनमा छुटेका "वषयह< प"हचान गन? 
स"कनेछ।यस कज?@हा नगरपा/लकामा काय?रत सवै संघसंःथा तथा "वकास साझेदारह<ले लैससास रणनी/त 
काया?@वयनमा िजVमेवारj वहन गनु? पनCछ।रणनै/तक कृयाकलापका वारेमा सवै सरोकारवाला /नकायह<लाई 
अ/भमखुीकरण गHर वा"ष?क ूग/त ू/तवेदनमा लैसाससको अवःथा ू_ हनेु गHर पेश गनC %यवःथा 
/मलाईनेछ।लैससास पHरZण ^दdदश?न २०७८ ले %यवःथा गरे अनसुार पा/लका र वडा ःतरjय स/म/तले 
आêनो काम, कत?%य र अ/धकार ूयोग गरj लैससास रणनी/त काया?@वयनमा ूभावकारj भ/ूमका खेtनेछ र 
लैससासको स@दभ?मा पा/लकाले /लएको दjघ?का/लन सोच ूा/Mमा योगदान गनCछ।  
 
१३.  रणनी/त काया?@वयन अनगुमन सVबि@ध %यवःथा 
 

यस नगरपा/लकाले रणनी/त काया?@वयनको अनगुमन गन?का ला/ग तल उtलेिखत %यवःथा गनCछः 
¨ यस नी/त काया?@वयन स/म/तको अगवुाई र "वषय"वçको सहयोगमा नगरपा/लकाले तयार गरेका 

काननुहxको समीZा गनCछ र आवँयक भएमा पHरमाज?नका ला/ग /सफाHरस गHरनेछ । 
¨ रणनी/त काया?@वयनको सVव@धमा मÉुय <पमा लै"eक उ$रदायी बजेट र लै"eक समानता तथा 

सामािजक समाबेशीकरण परjZणसंग रह@छ । लैससास परjZण ^दdदश?नले /न^द?_ गरेका १०० वटा 
सूचकह<को आधारमा रणनी/त काया?@वयन भए नभएको अनगुमन गHरनेछ । 

¨ नगरपा/लका /भऽ काय?रत सवै संघ संःथा तथा "वकास साझेदारह<लाई वा"ष?क <पमा काय?बमको 
समीZा गदा? लैससासको â"_कोणले समेत गरेर ूाM उपलि%ध र समःयाह<को प"हचान स"हतको 
ू/तवेदन पेश गनC %यवःथा गHरनेछ। 
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¨ नगरपा/लकामा काय?रत "व/भë सरोकारवाला संघसंःथाहxको ू/त/न/धwवमा सामािजक "वकास शाखा 
अ@तग?त लैससास अनगुमन संय@ऽको ःथापना गHरनेछ । जसले रणनी/तमा उtलेख गHरएका 
कृयाकलापह< नगरपा/लकाको वा"ष?क काय?बममा समावेश भए नभएको ए"कन गनC र सVबि@धत 
पZलाई सझुाव ूदान गनC छ।वा"ष?क काय?बममा समावेश भएका कृयाकलापह< काया?@वन कसरj 
भइरहेको छ सोको समेत अनगुमन गHर ूमखु ूशासकàय अ/धकृत माफ? त ू/तवेदन पेश गनC %यवःथा 
/मलाईनेछ। 

 
१४. जोिखमता र जोिखम /नराकरणका उपायहx  
 

उtलेिखत नी/त र रणनी/तह<को ूभावकारj काया?@वयनको बममा आउन स{ने सVभा%य जोिखम तथा चनुौती 
र जोिखमको /नराकरणका ला/ग देहाय बमोिजमका उपायह<को अबलVबन गHरने छः  
 

सVभा%य जोिखम जोिखम @यनुीकरणका ला/ग oयान ^दनपुनC कुराहx 
• लैससासको "वषयमा समान बझुाईको अभाव हनु ु

तथा ःथा/नय तहको ूाथ/मतामा नपनु? ।  
• सहभा/गतामलुक ता/लम, गोzी तथा 

छलफलबाट समान बझुाई बनाउने ूयì गHरने 
र लैससासलाई ूाथ/मतामा राî े नी/तगत 
%यवःथा गनC । 

• खि~डकृत त�याÄ तथा सूचांकह<को आधारमा 
योजना काय?बमह< तयार हनु नस{न ु। 

• योजना तजु?मा तथा अनगुमन पf/तलाई 
त�याÄमा आधाHरत बनाउने । 

• साव?जा/नक तथा /नजी Zेऽका सबै 
संरचनाहxमा म"हलाको समानपुा/तक सहभा/गता 
नहुँदा लै"eक समानता रणनी/तको काया?@वयन 
तथा अनगुमन सहj ढंगबाट नहनु स{दछ । 

• साव?जा/नक तथा /नजी Zेऽका ू/त/न/धह<संग 
बसी /नय/मत अ@तबñया र छलफल गनC साथै 
लैससास ूविध?नका ला/ग आवँयक /नदCशन 
ूदान गनC ।  

• लैससास बहपुZीय सरोकार राî े"वषय भएकोले 
सम@वय र सहयोगमा समःया हनुस{दछ । 

• बहपुZीय सरोकारवालाह<संगको सम@वय तथा 
सहकाय? बढाउने। 

• लैससास रणनी/त काया?@वयनमा आवँयक 
ZमतायIु र दZ जनशिIको /स/मतता हनु 
स{दछ । 

• "वषय "वçह<संग /नय/मत <पमा छलफल र 
परामश? गनC । 

• "वषयगत शाखा तथा अ@य सरोकारवालाह<वीच 
लैससास रणनी/त काया?@वयनमा अ@यौल, 
"व"वधता तथा दोहोरोपना हनु स{दछ । 

• नगरपा/लकाका हरेक वैठकमा लै"eक समानता 
तथा सामािजक समाबेशीकरण सVब@धी 
काय?ह<को समीZा गनC । 

• आ/थ?क ॐोतको अभाव हनु ु। • नगरपा/लकाको एकमzु बजेटबाट लिZत 
समदुायको ला/ग /नि\त @यनुतम ू/तशत बजेट 
तोकेरै योजना तथा काय?बम तयार गनC र बजेट 
बढाउदै लैजाने । 
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१५. /नंकष?  

 

लै"eक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको ला/ग संघीय तथा ूदेश ःतरमा बनेका नी/त तथा 
काननुह<लाई काया?@वयन गन? र अ@तरा"pय तहमा भएका सि@ध सVझौताका साथै ू/तवfताह<लाई पूरा 
गन?का ला/ग बा"ष?क नी/त काय?बममा समावेश गरj काया?@वयन गदö जानपुनC देिख@छ । यस 
नगरपा/लकामा बनेका नी/तह<को अoययन गदा? नी/तह< बëे तर wयसको "वषयमा जानकारj समेत नहनेु 
र काया?@वयन पZ कमजोर भएकोले बनेका नी/त /नयम र काय?"व/धह<को के क/त काया?@वयन भए 
नभएको समीZा गदö यसलाई लै"eक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको नजरले मूtयांकन गनC 
पHरपाटj "वकास गदö लैजान ुपद?छ।नगरपा/लकाले लिZत वग?लाई @यायोिचत अवसर ^दई अगाडी बढाउने 
हो भने लआय ूा/M हनेु देिख@छ।कज?@हा नगरपा/लकाका जनू/त/न/ध र कम?चारjह<बाट यस "वषयलाई 
महwवका साथ /लएकोले लै"eक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण ू"बया काया?@वयन गन? सहज 
हनेु देिख@छ र यस Zेऽमा एक नमूना ःथानीय तहको <पमा कज?@हा नगरपा/लका ःथा"पत हनेु सVभावना 
रहेको छ। 
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