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१.पषृ्ठभमूि M 

नेपालको संविधानले ददशा मनदेश र्रेबिोक्षिि सिानपुामतक सिािेशी र सिभामर्तािूलक मसद्धान्तका 
आधारिा सितािूलक सिािको मनिागण र्नग राज्यका सबै अंर्, ति र िेत्रर्त विषयिरूिा लैविक 
सिानता र सािाक्षिक सिािेशीकरण (लैससास) को विषयलाई आन्तररकीकरण, िूलप्रिािीकरण र 
संस्थार्त र्नग आिश्यक भएको छ।  

नेपालको संविधानको धारा १८ िा उक्षल्लक्षखत सिानताको िकिा सबै नार्ररक कानूनको दृवििा 
सिान िनुे तथा कसैलाई पमन कानूनको सिान संरिणबाट बक्षित नर्ररने व्यिस्था छ ।साथै 
सािान्य कानूनको प्रयोर्िा उत्पक्षत्त, धिग{, िणग{, िात, िामत, मलि, शारीररक अिस्था, अपािता, स्िास््य 
क्षस्थमत, बैिाविकत क्षस्थमत, र्भागिस्था, आमथगक अिस्था, भाषा िा िेत्र, िैचाररक आस्था िा यस्तै अन्य 
कुनै आधारिा भेदभाि नर्ने व्यिस्था उल्लेख छ . नेपालको संविधानको धारा ३८ ले िविलालाई 
सिान िंशीय अमधकार, सरुक्षित िाततृ्ि र प्रिनन स्िास््य सम्बन्धी अमधकार, राज्यका सिै तििा 
सिभार्ी िनुे अमधकार, सम्पक्षत्त तथा पाररिाररक िामिला सम्बन्धी अमधकार, क्षशिा, स्िास््य, रोिर्ार 
र सािाक्षिक सरुिािा सकारात्िक विभेदको व्यिस्था र्रेको छ।संविधानले िविला विरुद्ध िनुे सबै 
प्रकारका विंसािन्य कायगिरुलाई कानून बिोक्षिि दण्डनीय िनुे व्यिस्था र्रेको छ।  

साथै संविधानिा राज्यले सािाक्षिक िा सांस्कृमतक दृविले वपछमडएका िविला, दमलत, आददिासी 
िनिामत, िधेशी, थारू, िकु्षस्लि सिदुाय, वपछडािर्ग, सीिान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, अपािता भएका 
व्य

क्षि, लैविक तथा यौमनक अल्पसङ्ख्यक, वकसान, श्रमिक, उत्पीमडत िा वपछमडएको िेत्रका नार्ररक 
तथा आमथगकरूपले विपन्न खस आयग लर्ायत नार्ररकको संरिण, सशिीकरण िा विकासका लामर् 
कानून बिोक्षिि विशेष व्यिस्था र्नग सवकने विषय उल्लेख र्री सिािेशी अिधारणालाई आत्िसात ्
र्ररएको छ।सािाक्षिक न्यायको िकले राज्यका िरेक तििा सिािेशी र सिानपुामतक प्रमतमनमधत्िको 
मसद्धान्तका आधारिा िनताको सिभामर्ताको अमधकार स्थापना र्रेको छ। 

लैविक सितािूलक राष्ट्र मनिागणको सोच र लैविक उत्तरदायी शासन व्यिस्थालाई संस्थार्त र्ने 
लर्ायतका उदे्दश्यसवित पन्रौं आिमधक योिना कायागन्ियनिा रिेको छ।लैविक सिानताका लामर् 
विर्तका प्रयासिरूले िविलाको क्षशिा, स्िास््य, सम्पक्षत्त िामथको स्िामित्ि तथा श्रि सिभामर्तािा 



 

 

राज्यका मनकायिा सिभामर्ता आददिा सकारात्िक पररितगन िनुकुा साथै िविलाको रािनीमतक तथा 
आमथगक भमूिका प्रभािकारी िुुँदै र्एको छ । यद्यवप िविला, बालबामलका, लैविक तथा यौमनक 
अल्पसङ्ख्यक िामथ विंसा, विभेद, असिानता एिि ्सािाक्षिक िामनकारक अभ्यासिरू कायि नै रिेका 
छन ्। िलुकुले अिीकार र्रेको सङ्ख र्ीय ँाुँचा र नयाुँ शासकीय स्िरूप अनरुूप विर्तिा नेपाल 
सरकारबाट िविला सशक्षिकरण तथा विंसा, विभेद र असिानताका लामर् भए र्रेका कायग प्रदेश तथा 
स्थानीय ति सिेतिा िस्तान्तरण भैसकेका छन ् । ददर्ो विकासको लक्ष्य नं. ५ िा उक्षल्लक्षखत 
लैविक सिानता र सशक्षिकरणको लक्ष्य प्रामिका लामर् सूचकिरू मनिागण भई कायागन्ियनिा रिेको 
अिस्था छ । 

स्थानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४ ले लैविक सिानता तथा सािाक्षिक सिािेशीकरण (लैससास) 
सम्बन्धिा स्थानीय तिको काि, कतगव्य र अमधकारिा लैससास सम्बन्धी व्यिस्था उल्लेख र्रेको, 
िडा समिमतको काि, कतगव्य र अमधकार अन्तर्गत िडािा आमथगक तथा सािाक्षिकरुपिा पछामड परेका 
िविला, बालबामलका, दमलत, अपािता भएका व्यक्षि, िेष्ठ नार्ररक, अल्पसं्यक, सीिान्तकृत 
सिदुायको अमभलेख राखी सािाक्षिक र आमथगक उत्थान सम्बन्धी काि र्ने व्यिस्था र्रेको; विमभन्न 
सिदुायबीच सािाक्षिक सद्भाि र सौिादगता कायि र्ने, बालवििाि, बिवुििाि, लैविक विंसा, छुिाछुत, 
दिेि तथा दाइिो, िमलया प्रथा, छाउपडी, किलरी प्रथा, बालश्रि, िानि बेचविखन िस्ता सािाक्षिक 
कुरीमत र अन्धविश्वासको अन्त्य र्ने, र्राउने व्यिस्था र्रेको; स्थानीय तिको योिना तिुगिा तथा 
कायागन्ियन र्दाग िविला तथा वपछमडएको एिं लक्षित िर्गको सिभामर्ताको व्यिस्था  योिना छनौटिा 
िविला, बालबामलका तथा वपछमडएका िर्ग, िेत्र र सिदुायलाई प्रत्यि लाभ पगु्ने कायगकििा िोड 
दददै लैससास प्रिधगन र्ने लर्ायतको व्यिस्था उल्लेख र्रेको छ।यसका साथै लैससासका 
सिालिरूलाई सम्बोधन र्नग राज्यले विर्त लािो सिय देक्षख नै प्राथमिकताका साथ आिमधक योिना, 
िावषगक योिना, नीमत तथा कानूनको तिुगिा तथा पररिािगन र कायगक्रि कायागन्ियन र्दै आइरिेको 
छ।  

 

रणनीमतका प्रिखु उपयोर्कतागिरु: 

नर्रकायगपामलकाको कायागलय 

िडा कायागलयिरु 



 

 

विकास साझेदारिरु  

स्थानीय रै्ह्रसरकारी संर् संस्थािरु  

 लैससासका िेत्रिा प्राि उपलक्षधधलाई संस्थार्त र्दै ददर्ो विकासका लक्ष्य प्रामि र सारभतू लैविक 
सिानताको स्थापनाका लामर् सङ्ख र्, प्रदेश र स्थानीय तिबीचको सिन्िय र सिकायगलाई सदुृँ 
बनाउुँदै राज्यका तीनिटै तििा लैविक उत्तरदायी शासन पद्धमतलाई संस्थार्त र्नग योिना, नीमत तथा 
कायगक्रि, िावषगक बिेट तथा सेिा प्रिािलाई लैविकिैत्री बनाई सिदृ्ध र न्यायपूणग सिािको स्थापना 
र्नग, ,अन्तरागवष्ट्रय स्तरिा र्रेका प्रमतबद्धता अनरुुप कायग र्नग, स्थानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४ 
अनसुार स्थानीय तििा लैविक सिानता तथा सािाक्षिक सिािेशीकरणलाई संस्थार्त र्दै सिािेशी 
विकासलाई प्रबद्धगन र्ने कायगलाई थप िार्ग दशगन र्नगका लार्ी पाुँचखाल नर्रपामलकाको “लैविक 
सिानता तथा सािाक्षिक सिािेशीकरण रणनीमत” तयार र्ररएकोछ ।  

१.१नर्रपामलकाको संक्षिि पररचय : 

पाुँचखाल नर्रपामलका क्षिल्लाको पूिी भार्िा अिक्षश्थत छ ।सिनु्र सतिबाट ९३७ मिटरको 
उचाईिा अिक्षश्थत यि नर्रपामलका काभ्रपेलािोक क्षिल्लाको तत्कामलन साविक सातिटा र्ाविस 
मिमल िाल पाुँचखाल नर्रपामलकाको प्रशासमनक संरचना बनेको छ।नर्रपामलकाको कूल िेत्रफल 
१०२.९५ िर्ग वक.मि.रिेको छ ।यिाुँको िमिन उिगर रिेको िनुाले कृवष र पशपुालनका लार्ी उत्ति 
रिेको ि नर्रपामलकािा बि-ुसम्प्रादावयकिातिाती पाउन सवकन्छ ।पामलकाको कूल िनसं्या 
४२०११ रिेकोिा यिुा (२५-२९) िषगका अमधक छन भने ७०-७४ िषगका िम्िा ७३२ कि 

िनसं्या रिेको छ भने  अपाङता भएका व्यिीको िनसं्या ३९३ रिेका छन।पाुँचखाल 
नर्रपामलकािा विस थररका िातिाती  बसोबास र्छगन िस िध्ये ब्राम्िणको २८.८९% , तािाङ, 
२१.९३% दनिुार, १२.३८%,िेत्री ८.७५% बसोबास रिेको छ । विशेष मसिान्तकृत िातीका 
रुपिा दनिुार िातीलाई पविचान र्ररएको छ । 

िनसाकं्षखक वििरण: 

िडा नं र्रधूरी परुुष िविला तेक्षश्रमलङर्ी िम्िा 

१ ८५६ २०२८ २१७२ ० ४२०० 



 

 

२ ८७७ २००२ २०८७ ० ४०८९ 

३ ५७८  १२७३ १२७२ ० २५४५ 

४ ७२३ १५९७ १५८१ ० ३१७८ 

५ ५९९ १२८९ १३६५ ० २६५४ 

६ १११० १९४६ २०१४ १ ३९६१ 

७ ४७३ ११२५ ११४८ १ २२७४ 

८ ७०८ १८०५ १७३० ० ३५३५ 

९ ७७९ १६६१ १७१६ ० ३३७७ 

१० ४८७ १००४ १११२ १ २११७ 

११ ६८१ १४५७ १३९५ ० २८५५ 

१२ १०१४ २४३२ २२८८ १ ४७२१ 

१३ ४९६ १२०४ १३०१ ० २५०५ 

िम्िा ९३८१ २०८२३ २११८४ ४ ४२०११ 

 

सािारता :कूल िनसं्या ४२०११िध्ये िम्िा ९३.९% सािर रिेका छन । 

पाुँचखाल नर्रपामलका शिररकरण तफग  उन्िखु भईरिेका कारण अिसर, सम्भािना र चनुौती पमन 
अमधक नै छन।्आर्ािी नीमत कायगक्रििा लैङमर्क सिानता तथा सिािेशी कायगक्रिका लार्ी िावषगक 
बिेट विमनयोिन भएको छ ।तथापी कायागन्ियनिा सिन्िय र सिकायग सििता भएिा यो रणमनमतको 
औक्षचत्यता रिने छ।िावषगक कायगक्रि र LISA को   नमतिालाई िध्यनिर र्दाग नर्रपामलकाका धेरै 
कायगक्रि सिािेशी तफग  उन्िखु रिेका छन ्। 
रणनीमतक योिनाको आिश्यकता M  



 

 

विकासका प्रमतफलिरु िनता सिि पयुागउन एिि सबै िर्गले उपयोर् र्नग सक्ने िातािरणको मसिगना 
र्नगका लार्ी त्यस िेत्रको िास्तविक बस्तकु्षस्थमतको सन्दभगिा प्रिखु आिश्यकता भउको छ।आि 
विश्वव्यापीकरणको यरु्िा सिय सापेि ँंर्ले सिानपुामतक विकासका प्रकृयािरु अर्ाडी बँाउन 
सम्बक्षन्धत िेत्रको िस्तरु्त र विश्लषेणात्िक अध्ययन िनु िरुरी िनु्छ। लैससासको नीमत तथा 
कायगविमध बनाएर योिना कायगक्रि तथा बिेटको तिुगिा र्रर नसकेको विद्यिान अिश्थिा सो 
सम्बक्षन्ध नीमत, योिना, कायगक्रििरुिा लैङमर्क सम्बेदनक्षशलताको अभाि खक्षककएको छ फलस्िरुप 
लैङमर्क उत्तरदायी बिेट प्रणालीका आधारभतू पििरु सिेत ओझेलिा परेका छन ् ।िस्ले र्दाग 
लैङमर्क िूलप्रिािीकरणका प्रयासिरुिा िविला ,दमलत ,वपछमडएका सिूिको सारभतू सिभामर्ता भन्दा 
औपचाररक प्रमतमनमधत्ििा मसमित िनु परेु्को छ । 

विकास प्रकृयािा िु् यतया ३ िटा प्रश्निरुको ििाफ खोज्ने र्ररन्छ । पविलो प्रश्न ऐले ि किाुँ छु 
? दोश्रो  अि ि किाुँ र वकन िाने ? र तेश्रो त्यो कसरी संभि छ ? पाुँचखाल नर्रपामलका िेत्रिा 
रिेका  अन्य विकास साझेदारिरु िाट िनुे कायगक्रििरुले आ आफ्नो ँंर् िाट लैविक सिानता तथा 
सािाक्षिक सिािेशीकरणको नीमत तथा रणनीमत िनाई कायगक्रि  संचालन तथा कायागन्ियन र्दाग 
कायगक्रििा दोिोरोपना नआउनका लार्ी , कायागन्ियन र्नग अप्ठेरो निनु  र कायगक्रिको 
प्रभािकाररता सिेत िनुे भएकोले यी मनकायिरुिाट संचालन िनुे कायगक्रि र आयोिनाका लामर्  यो 
रणमनमत िार्गदशगन िनुे छ । 

लैङमर्क उत्त्तरदायी शासन व्यिस्थालाई संस्थार्त र्दै लैससास िते्रिा नीमतर्त तथा धयििाररक 
तिरबाट सधुारयोग्य पिलिरु भएका छन ्।दमलत , िविला, अपािता भएका व्यक्षि, बालबामलका, 
ज्येष्ठ नार्ररक तथा आददिामस, िनिामत, विपन्न िर्ग र िोक्षखििा परेका व्यक्षििरु लर्ायत आमथगक 
तथा सािाक्षिक रुपिा पछामड रिेका नार्ररकिरुको सािाक्षिक तथा आमथगक िीिनिा उल्ले्य रुपिा 
सधुार िनु सवकरिेको तथा सबै लक्षित िर्ग/सिदुायिरुलाई संर्दठत र्री उमनिरुको आिाि र 
आिश्यकतालाई सम्बोधन र्नग सवकरिेको अिश्था छैन ।सिाििा विमभन्न र्लत चलन र अभ्यास 
विद्यिान भएका कारण प्राथमिकतािा रिेका लक्षित िर्गका कायगक्रि प्रभािकारी रुपिा संचालन िनु 
सवकरिेका छैनन ्।राज्यको स्रोत, साधन, अिसर र लाभको वितरण प्रकृयालाई पारदशी र ििाफदेवि 
बनाउन िरुरी रिेको छ ।लैससास िेत्रिा िाल भई रिेका अभ्यासिरुलाई संस्थार्त र्दै पाुँचखाल 
नर्र पामलका लैससास िैत्री बनाउन यो  रणनीमतको आिश्यकता रिेको छ। 

१= स्थानीय सरकारबाट प्रिाि िनुे सेिा सवुिधािा लक्षित िर्गको पिुुँच बवृद्ध र्नग । 

२= स्थानीय सरकारको नीमत मनिागण तथा मनणगय प्रकृयािा लक्षित िर्गको  अथगपूणग िभामर्ता बवृद्ध 
र्नग। 



 

 

३= स्थानीय सरकारको अनरु्िन तथा िूल्याकंनिा लक्षित िर्गको  अथगपूणग िभामर्ता बवृद्ध र्नग । 

४ स्थानीय सरकारिा सािाक्षिक सिािेशीकरणका अभ्यसासिरुलाई संस्थार्त र्नग । 

५ स्थानीय तिको नीमत तथा कायगक्रि र बिेटलाई लैङमर्क उत्त रदायी बनाउन । 

६ बक्षिमतिा परेका िर्ग र सिदुायको आमथगक तथा सािाक्षिक सशिीकरण र्नग । 

७ दीर्गकामलन राष्ट्रीय लक्ष्य प्रािीका लार्ी तिर्त सरकारिरुबाट सम्पादन िनुे विकास कायगक्रि 
विच पररपरुक सम्बन्ध कायि र्नग । 
 

१.२ लैससास रणनीमतको आधारिरु : 
संर्ीय सरकार प्रदेश सरकार¸ ¸ विमभन्न सियोर्ी मनकायिरु¸ प्रमतष्ठान¸ आयोर्¸ समिमत¸स्थानीय ति  
लर्ायत अन्य विकास साझेदारिरु बीच सिन्िय र्री लैससास िैत्री नीमत मनिागण, योिना तिूगिा तथा 
त्यसको प्रभािकारी कायागन्ियनको आधार तयार र्ने ।कुनै पमन रणमनमतक योिनालाई प्रभािकारी 
रुपिा कायागन्ियन र्री अपेक्षित उपलधधी समुनक्षित र्नग स्थानीय सरकारका साथै अन्य रोकारिाला, 
सािाक्षिक संर् संस्था र नीक्षि िेत्रको यथोक्षचत अग्रसरता र अथगपूणग सिकायग अपेक्षित िनु्छ 
।नर्रपामलकाका विमभन्न ऐनकाननु,कायगविमध िावषगक नीमत कायगक्रि तथा बिेट विमनयोिन प्रकृमतको 
पररिेशको अध्ययन पिात यस नर्रपामलकाको पाुँचिषे रणमनमत तिुगिाका लार्ी िडाध्यि, 
कायगपामलका सदस्य तथा किगचारीको सिभामर्तािा एक ददिशीय कायगशालाको आयोिना र्रीएको 
मथयो । रणनीमतक योिनाको सफल कायागन्ियन र सिािेशी आमथगक ,सािाक्षिक ,रािनैमतक र 
सांस्कृमतक विकासको लक्ष्य िाुँमसल र्नग यस नर्रपामलकाले आफ्नो पाुँच िषे रणनीमत तिुगिा र्री 
कायागन्ियनिा ल्याएको छ । रणनीमत तिुगिाका मनम्न आधार रिेका छन:् 

१.नर्रपामलकास्तररय कायगशाला संचालन । 

२.िनप्रमतनीमध तथा शाखाका किगचारी संर् अन्तरिाताग र िस्तकु्षस्थमत विश्लषेण । 
३.दस्तािेि अध्ययन (नर्रपामलकाको पाश्वगक्षचत्र २०७६,िावषगक मनमत ,कायगक्रि तथा बिेट 
२०७८/७९,ऐन,काननु,पामलकाका िित्िपूणग मनणगयिरु) 

४.नेपालको संविधान २०७२,दीर्ो विकास लक्ष्य ,पन्रौ योिनाको सिािेशी नीमत तथा रणनीमत, 
संर्ीय िामिला तथा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयको रावष्ट्रय सािाक्षिक सिािेशी नीमत २०७७,िविला 
बालबामलका तथा ज्येष्ठ नार्ररक िन्त्रालयको रावष्ट्रय लैङमर्क सिानता नीमत २०७७,नर्रपामलकाको 
िावषगक योिना तथा प्रर्मत प्रमतिेदन। 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

२. अिस्था विश्लषेण 

लैविक सिानता तथा सिाक्षिक सिािेशीकरण रणनीमतका लामर् पविलो चरण भनेको नै ितगिान 
अिस्था विश्लषेण िो । िालको अिस्था विश्लषेणका लामर् िु् य रुपिा तीन िटा तपक्षशलका िेत्र 
मनधागरण  र्ररएकोछ : 

२.१ अिश्था विश्लषेण (SWOT) 

यसरी विश्लषेण र्दाग नीमत,कानूनिा सिािेशीता, संस्थार्त व्यिस्थािा सिािेशीता, िानि संसाधन तथा 
ििता विकासिा सिािेशीता, सेिा प्रिाििा सिािेशीता र ससुासन तथा उत्तरदायीत्ििा सिािेशीतािा 
आधाररत रिेर विश्लषेण र्ररएकोछ पाुँचखाल नर्रपामलकाको लैससासको दृविकोषिाट बमलयो पि 
कििोर पि अिसर तथा चनुौती (SWOT)िरुलाई यस प्रकार  रिेका छन :  

क. बमलयो पि (Strength) 

१. िविला तथा लिीत िर्गका लामर्  क्षिविकोपािगन सशक्षिकरण, आिाि सशक्षिकरण तथा 
विभेदिन्य नीमत मनयि पररितगनका लामर् विशेष कायगक्रि संचालन र्ने र्रेको । 

२. िावषगक नीमत तथा योिनािा लैससास सम्िक्षन्ध विषयिरु सिािेश भएको । 

३. दीर्ो विकास  लक्ष्यलाइ सिेट्ने खालको  बिेट विमनयोिन भएको । 

४. नीमत कानून कायगविमध मनिागण र्नग सिि िनशक्षिको उपलव्धता भएको । 

५. न्यावयक समिमतिा िविला तथा बक्षितीिा परेका सिदुाय िामथ िनुे विंसा र विभेद उपर सनुिुाई 
िनुे प्रिन्ध मिलाईएको । 

६. बालिैत्री नर्रपामलका र्ोषणाका लार्ी सूचकिरु तयार भई विमभन्न साझेदार संस्थासंर् सिकायग 
थालमन भएको । 

७. िविला बालबामलका  िेष्ठ नार्ररक शाखा स्थापना र संचालनिा रिेको । 

८. स्तनपान किको व्यिस्था भएको । 

९. सािाक्षिक सरुिाका सवुिधा पाउने लाभग्रािीिरुको अमभलेख व्यिस्थापन तथा त्याङ्क अद्यािमधक 
र्रेको । 

१०. लक्षित िर्गको ििता विकासका लामर् बिेट विमनयोिन भएको । 



 

 

११. विपद व्यिस्थापन कोष पररचालन नीमत तथा कायगविमध मनिागण भएको  । 

१२. सिै विद्यालयिा िविला परुुष शौचालय तथा िात धनुे व्यिस्था भएको  

१३. सिै विद्यालयिा १२िषग भन्दा  िाथीका वकशोरीिरुलाई मनशलु्क सेमनटरी प्याड  वितरण र्ने 
र्रेको 
१४.संर्ीय र प्रदेश सरकारका नीमत मनयि कायगक्रिको कायागन्ियनिा  र्ाउुँपामलकाले सिकायग. 
सिन्िय र्ने र्रेको ।. 

१५. लिीत तथा विपन्न िर्गको मनशलु्क स्िास््य िीिा भएको । 

१६.  िनप्रमतमनमध तथा किगचारीिरुको आचारसंविता मनिागण र्रर पालना र्ने र्ररएको । 

१७ .मसिान्तकृत िर्गलाई नीमत तथा  कयगक्रिले सम्बोधन र्रेको  । 

ख. कििोर  

१.लैंमर्क सिानता तथा सािाक्षिक सिािेशीकरण  नीमत तयार नभएको ।  

२.िविला,लक्षित सिूि तथा बेरोिर्ार र्ररबिरुको छूटै्ट खक्षण्डकृत डाटा राख्न ेप्रयास नभएको ।  

३.स्थानीय तिले योिना तिुगिा तथा अनरु्िन िूल्याङ्कनलाई लैससासको पििाट  िेने नर्रेको । 

४.लैविक उत्तरदायी तथा सिाक्षिक सिािेसी बिेट मनिागण एिि सिािेशी परीिणलाई ििेट 
व्यिस्थान नर्ररएको। 

५.विमभन्न िेत्रर्त ऐन,कानूनिरुको मनिागण भएता पमन नीमतर्त रुपिा लैससास लाई सम्बोधन र्नग 
सियोर् नपरेु्को । 

९.मनक्षित प्रमतशत ििेट लक्षित िर्गका लार्ी विमनयोिन नर्ररएको । 

१०. .िानि संसाधन विकास शाखाको स्थापना  नभएको । 

११. िविला िक र अमधकार सम्बन्धी िेइक्षिङ र्ोषणापत्रले सिेटेका १२ प्रमतिद्धताका िारेिा 
किगचारी तथा पदामधकारीलाई अमभिखुीकरण  तथा प्रमतिद्धता कायागन्ियनका लामर् बिेट विमनयोिन 
नभएको। 

१२ भौमतक पूिागधारका ड्रइङ मडिाइनिरु लैससासिैत्री भएपमन सो अनसुार मनिागण नभएको । 

१३ योिना तथा कायगक्रिको अनरु्िन िूल्याङ्कन र्दाग लैससासका दृविकोणका आधारिा  िनुे 
नर्रेको। 

१४. यौमनक तथा लैविक अल्प सं्यकका लामर् बिेट विमनयोिन तथा  शौचालयिरुको विशेष 
व्यिस्था नभएको । 



 

 

१६.सािाक्षिक संिालिा लैविक सिानता तथा सािाक्षिक सिािेशीकरण सम्बन्धी सचुना, सिाचार 
तथा सन्देशिलुक विषय िस्त ुआदद प्रकाशन नर्रीएको । 

१७.लैविक विंसा मनिारणकोष, श्रोत व्यिस्थापनका लामर् कोष स्थापनाको व्यिस्था नरिेको । 

र्. अिसर 

१.विमभन्न िाती िर्ग र वपछमडएको िेत्रिा नार्ररकलाई सिानपुामतक सिािेशी मसद्धान्तका आधारिा 
राज्यका मनकायिा सिभामर्ता िनु पाउने िक । 

२.संिैधामनक आयोर्िरुको संरचनार्त स्थापना िनु ु। 

३.स्थानीय तिका विमभन्न पदिरुिा िातीय ,लैङमर्क तथा यिुापसु्ताको प्रमतनीमधत्ि रिेको। 

४.विमभन्न िातिाती, सिदुाय मबच सािाक्षिक र संस्कृमतक विविधता रिेकोले सािाक्षिक सिािेशीकरण 
व्यििारिा लार् ुर्ने  उपयिु सािाक्षिक िातारण रिेको । 

५.आिश्यक पने कानून नीमत मनयि बनाउन सक्ने दि िनशक्षि स्थानीय तििा उपलव्ध िनु ु। 

६. विमभन्न रै्ह्रसरकारी संर्संस्थाको कायगिेत्रको रुपिा स्थानीय तिलाई सियोर् िनु ु। 

७.िविला तथा लक्षित िर्गका विमभन्न सिूिरु वक्रयाक्षशल भई कायगरत िनु ु। 

८.बालिैत्री ,लैविक िैत्री, अपाि िैत्री िस्ता विकास िोडलका विषय विज्ञिरु स्थानीय तििा िनु।ु 

९.एक र्ण्टाको पिुुँच मभत्र सिै नार्ररकका लामर् स्िास््य सेिाको पिुुँच िनु ु ।सिै र्भगिती 
िविलािरुलाई सरुक्षित रुपिा प्रसूमत र्राउन सवकन ेव्यिस्था िनु ु। 

१०.नयाुँ िनप्रमतनीमधिरु मनिागक्षचत भएर आउन ु। 

११. स्थानीय तिको ििता विकास तथा संस्थार्त सिलीबरण र्ने । 

१२.तरकारी उत्पादन,संकलन तथा विक्री केन्रको व्यिस्थापन । 

र्. चनुौतीिरु: 
१.लैससासका लार्ी आिश्यक खक्षण्डकृत त्याङक संकलन र अमभलेक्षखकरण निनु ु। 

२.लैविक विभेद¸ िस्ता परम्परार्त िामनकारक िान्यता विरुद्धका नीमत मनयि कायगविमध कायागन्ियन िा 
िटीलता रिन ु। 

३.नर्रपामलकाका समिमत तथा संरचनािरुलाई सिािेशी  कायगशैमललाई लैससास बनाउन नसक 

४.  . लैविक सिानता तथा सािाक्षिक सिािेशीकरण सम्बन्धी मनिागण भएका ऐन, मनयि , कानून, 
कायगविमधका बारेिा यथेि िानकारी र्राउन नसक्नाले कायागन्िनिा  सिस्या  । 

५.िार्िा आधाररत अत्यामधक योिनािरु कायागन्िनय र्नग र प्राथमिवककरण नीमत िनाउन कदठन । 
६.संर्ीयता कायागन्ियनिा स्थानीय तिलाई छूटै सरकारको िान्यता पाउन नै कठीन । 



 

 

७.विशेष र्रर िविलाद्वारा सम्पाददत र्रमभत्रको विना पाररश्रमिक को कािको िूल्याङ्कन र्नग । 

८.राज्यको स्रोत साधन तथा सेिा सवुिधािा बक्षिमतिा परेका िर्ग र सिदुायको न्यायोक्षचत पिुुँच 
स्थावपत र्नुग। 

९.संर्ीयताको अभ्यासको चरण भएका कारण नीमत तथा कायगक्रि कायागन्ियन र्नग कठीन । 

२.२ सरोकारिाला पविचान :  

सरोकार पविचान र्नुगको िू्य तात्पयग विद्यिान सिाललाई कमत नक्षिक र कायग साझेदारीका लार्ी 
योग्य िनु सक्छ भमन पविचान र्नग सवकएिा िालको अिश्थाबाट सकारात्िक पररितगनका लार्ी 
सियोर् पगु्छ ।मसधा सम्पकग का सरोकारिालािरुको कायगदिता र प्रमतिद्धताबाट संस्थार्त संरचनािा 
पररितगन आउनका लार्ी िार्ग मनदेशन र्छग र दोश्रो र तेश्रो सरोकारिालाको सियोर्ी भमूिका िाफग त 
दीर्गकामलन रुपिा सिन्िय, सिकायग र साझेदारीका लार्ी स्थानीय सरकारको विकास कायगिा 
िातेिालो र्दै अर्ामड बढ्न सियोर् पगु्छ । 

सरोकारिाला पविचान र्दाग पविलो मसधा संपकग  िनु े ,दोश्रो िाद्यिबाट संम्पकग  िनुे र तेश्रो अप्रत्यि 
रुपिा संपकग  िनुे र्री मनम्नानसुार ३ भार्िा विभािन र्नग सवकने छ : 

मसधा सम्पकग  िनु े पविलो 
सरोकारिालािरु 

दोश्रो िाद्यििाट संपकग  िनु े
सरोकारिालािरु 

अप्रत्यि संपकग  िनु ेिरु 

सरोकारिालािरु 

िविलाबालबामलका तथा िेष्ठ 
नर्ाररक शाखा 

विकास साझेदारिरु िु् यिन्त्री तथा 
िक्षन्त्रपररषदको कायागलय 
बार्िती प्रदेश   

प्रशासन शाखा  सिकारी संस्थािरु प्रदेश िन्त्रालयिरु सिै  

क्षशिा शाखा  बैक तथा वित्तीय 
संस्थािरु  

प्रदेश  योिना आयोर् 

स्िास््य शाखा उद्योर्िरु प्रदेश सशुासन केन्र  

सिकारी शाखा िालक्लििरु भिूी व्यिस्था आयोर् 

खानेपानी तथा सरसफाइ शाखा आिा  सिूििरु  संर्ीय िन्त्रालयिरु  
यिुा तथा खेलकुद शाखा िेष्ठ नर्ाररक मिलन 

केन्रिरु 

िविला आयोर् 

योिना शाखा  विद्यालयिरु  दमलत आयोर् 



 

 

मसधा सम्पकग  िनु े पविलो 
सरोकारिालािरु 

दोश्रो िाद्यििाट संपकग  िनु े
सरोकारिालािरु 

अप्रत्यि संपकग  िनु ेिरु 

सरोकारिालािरु 

सिै िडा कायागलयिरु रै्ह्रसरकारी संस्थािरु  िसु्लीि आयोर् 

नर्र कायगपामलका  स्ियि सेिक  सिूििरु रावष्ट्रय योिना आयोर् 

नर्र  सभा  उद्योर् िाक्षणज्य संर्  िानि अमधकार आयोर् 

न्यावयक समिमत रािनैमतक दलिरु अन्तरावष्ट्रय दात ृमनकायिरु 

विषयर्त समिमतिरु सिै संचार िाद्यििरु  रावष्ट्रय स्तरका संचार 
िाद्यििरु 

 

२.३ लक्षित िर्ग पविचान  

लैविक सिानता तथा सािाक्षिक सिािेशीकरणको िु् य लि नै लक्षित िर्गलाई विकासको िूल 
प्रिाििा ल्याउन ुिो । विद्यिान अिश्थािा लैससासका सिस्या र सिाललाई स्थानीय तििा सबै 
लक्षितिर्ग सिदुायको खक्षण्डकृत तथाङ्कलाई व्यिक्षस्थत र्नग सकेिा िात्र उि सिाल सम्बोधनका 
लार्ी सवि रुपिा नीमत कायगक्रि तय र्नग सवकन्छ ।त्यसका लामर् मनम्नानसुार लक्षित िर्गिरु 
पविचान र्ररएकोछ : 

१. िविला  

२.  एकल िविला 
३. बालबामलका 
४. िेष्ठनर्ाररक 

५. वकसान 

६. ििदरु 

७. अपािता भएका व्यक्षि 

८. द्वन्द्ववपमडत 

९. दमलत 

१०. आददिासी िनिाती 
११. विपन्न िर्ग 
१२. सकुुम्िासी 
१३. वपछमडएको िेत्र र सिदुाय 

१४. दनिुार (मसिान्तकृत िर्ग ) 

१५. लैविक तथा यौमनक अल्पसं्यक 

यस नर्रपामलकाको विद्यिान अिश्थाका बारेिा िानकारी िांमसल र्री अविलेको अिश्था के छ, 
किाुँ छु? भन्न ेविषयिा विश्लषेण र्ररसकेपमछ अब किाुँ िान?े र उि अिश्थािा पगु्नका लार्ी कसरर 
सम्भि छ? भमन नर्रपामलकाको कििोरी पिलाई पविचान र्री सिलपि र अिसरलाई आधार 
िामन कायागन्ियन र्नगका लामर् नर्रपामलकाको पाुँच िषगको रणनीमत तिुगिा र्ररएको छ । 



 

 

३.दीर्गकालीन सोच (Vision) 

 “ न्यायपूणग,लैविक तथा सािाक्षिक सिािेशी  विभेदििु पाुँचखाल शिर” 
४.ध्येय (Mission )“लैङमर्क सिानता तथा सािाक्षिक सिािेशी सम्बक्षन्धत विद्यिान सबै खालका 
असिान धयििार र विभेदको अन्त्य र्री सितािूलक,सिदृ्ध र सिनु्नत नर्रपामलकाको मनिागण र्ने”। 

५.लि (Goal): लैससास सम्बन्धी सिाििा विद्यिान िूल्य.िान्यता. संस्कार र धयििारिा पररितगन 
ल्याईनकुा साथै बक्षन्चमतकरणिा परेका िर्ग र सिदुायका सिाललाई िूलप्रिाविकरण र्दै लैिान े। 

६.उद्दशे्य  (Objective) 

१. यस नर्रपामलकािा विद्यिान विमभन्न भेदभाििन्य प्रचलन, संस्कार र धयबिारिा (लैङमर्क, िमर्गय 
,िेत्रर्त सिूदायर्त िातिामतर्त) किी  ल्याउने खालका अमभयान संचालनिा िोड ददने । 

२.नीमत मनिागण तथा मनणगय प्रकृयािा लक्षित िर्गको अथगपूणग सिभार्ीता िवृद्ध र्ने । 

३ Þनेपाल सरकारले र्रेको दीर्ो विकासको लक्ष्य प्राि र्नुगका साथै रावष्ट्रय तथा अन्तरागवष्ट्रय िेत्रिा 
र्रेका िस्तािर, प्रमतबद्धता, सक्षन्ध सम्झौता कायागन्ियन र्रर िूलप्रिािीकरण र्ने । 

४=लैङमर्क उत्तरदायी शासन पद्दती अबलम्बनका लार्ी लैङमर्क उत्तरदायी बिेट मनिागण तथा 
सिािेशी बिेट पररिण िाफग त स्थानीय सरकारको संस्थार्त संरचना र कायगक्रििरुिा िविला, 
मसिान्तकृत सिूिको बवृद्ध र्री लैङमर्क अन्तर सम्बन्धीत सिाललाई सम्बोधन र्रर लैङमर्क 
िूलप्रिाविकरण र्दै लैिाने। 

५=विपदको सियिा िनुे विमभन्न वकमसिका लैङमर्क विंसाबाट िविला तथा बालबामलकािरुलाई 
संरिण र्ने । 

६.श्रोतसाधनिा लक्षित िर्गको पिुुँच अमभबवृद्ध र्रर न्यायोक्षचत वितरणलाई संस्थार्त र्दै लैससासिैत्री 
बिेट मनिागण र्ने। 

७.िविला तथा लक्षित िर्गको आिाि सशिीकरणका लार्ी उमनिरुको आिश्यकता र चािाना प्रमत 
सम्बेदनशील भई ििता अमभबवृद्धका कायगक्रि संचालन र्ने । 

८.संस्थार्त व्यिस्था अन्तर्गत कायगप्रणाली वित्त व्यिस्थापन त्याङकिा िविला एिं लक्षित िर्गको 
सिािेशीतालाई समुनक्षित र्री िाविकोपािगनिा आत्िमनभगर बनाउने । 

९.र्ाउुँपामलकाको सबै कायगक्रि योिना र आयोिनाको प्रत्येक चरणिा लैससास दृविकोणबाट 
अनरु्िन/ िूल्याङ्कन र यसलाई संस्थार्त र्दै लैिाने । 



 

 

१०.सरोकारिालािरु विच बझुाईिा एकरुपता कायि र्नग र लैससास सम्बक्षन्ध काननु व्यिस्थाको 
कायागन्ियनिा सियोर् पयुागउने । 

७.लैविक तथा सािाक्षिक सिािेशीकरण नीमत (GES I Policy) 

सािाक्षिक सिािेशीकरणिा देक्षखएका चनुौतीिरुको सािना एिं सिस्याको सिाधान र्नग िामथ 
उल्लेक्षखत उदेश्यिरु पररपतुीको लामर् मनम्न नीमतिरु अिलम्िन र्ररनेछ M 

१.स्थानीय शासनसंर् सम्बक्षन्धत नीमत काननु आिमधक योिना विषयर्त तथा िेत्रर्त योिनाको 
लैससासको दृविकोणबाट तिुगिा तथा पनुरािलोकन र्ने । 

२.िावषगक बिेट मनिागण र्दाग सािाक्षिक विकास¸पिुागधार¸ कृवष िन तथा भिूीसधुार¸र्ररबी मनिारण¸ 
स्थानीय विकाश तथा शान्ती एिि सशुासन संर् सम्बन्धीत सिै िेत्रको ििेटलाई लैविक उत्तरदायी 
िनाउने ।  
३.लोकतन्त्रका लाभिरुलाई सबै नार्ररक विच न्योयोक्षचत वितरण व्यिस्था िाफग त सािाक्षिक न्याय 
स्थापना र्ने । 

४.िावषगक रुपिा लैविक सिानता तथा सािाक्षिक सिािेशीकरण परीिण र्रर त्यसले औल्याएका 
किी कििोरीिरुलाई आर्ािी िषगको काययगक्रििा सिेटेर श्रोत साधनिा लक्षित िर्गको पिुुँच 
अमभिवृद्ध र्दै लैिाने । 

५.नर्रपामलकाले मनिागण र्रेका सिै कानून¸ नीमत मनयि¸ मनदेक्षशका कायगविमधिरु  िविला¸ 
बालबामलका¸ यौमनक तथा लैविक अल्पसं्यक ¸ अपािता¸ िेष्ठनार्ररक¸ दमलत¸लोपउन्िूख 
मसिान्तकृत आदीिासी िनिाती सवित सिग्र लक्षित िर्ग िैत्री िनाउदै लैिाने । 

६.लक्षित िर्ग विकासका लामर् छुटै्ट शाखा स्थापना र्री िविला बालबामलका तथा िेष्ठनर्ाररकिरुको 
सिाललाई प्रत्यि रुपिा संबोधन र्नगका लार्ी छुटै्ट खक्षण्डकृत त्यांकको व्िस्थापन र्रर संरिण 
र्दै लैिाने।  

७. बालिैत्री नर्रपामलका र्ोषणाका लार्ी विमभन्न साझेदार संस्थािरुको साझेदारी र  पिलिा उक्षचत 
कायगक्रििरु संचालन र्ररने । 

८.िावषगक बिेट तिुगिािा छुटै्ट कोष स्थापना र्री  लैविक विंसा मनिारण, िविला सीप विकास 
लर्ायत ििता विकासका कृयाकलापिरु संचालन र्रर  िविला परुुष सिविकासलाई बँािा ददने । 

९.िानि संसाधन विकास शाखा स्थापना र्रर िविला तथा विपन्न लक्षित िर्गको ििता विकासलाई 
पविलो प्रामथमिकतिा राखेर कायागन्ियन र्दै लैिाने । 



 

 

१०.विमभन्न िातिातीको संस्कृती ररतररिाि रिनसिनको संरिण तथा सम्बधगन र्नगका लार्ी 
नर्रस्तरिा दनिुार संग्रािलय स्थापना र्ररने छ । 

  ८. रणनीमतिरु (Strategies) 

लैङमर्क सिानता तथा सािाक्षिक सिािेशीकरणलाई िूलप्रिाविकरण र्नगका लार्ी विकेक्षन्रत शासन 
प्रणाली , कुशल सेिा प्रिाि र्नगका लार्ी संस्थार्त संयन्त्रको आिश्यक पदगछ ।यस रणनीमतिा 
स्थानीय तिका कायगक्रिको सिग्र संरचना र कायगक्रिले सधुार र्नग चािेको िेत्र मभत्र पने 
कायगप्रणालीलाई अझ बवँ लैङमर्क सिानता तथा सािाक्षिक सिािेशीिैत्री बनाउन सिि िनु्छ । 

८.१ िूलप्रिाविकरण: 
१.नर्रपामलकािा िविला,  र्ररब  र  बविष्करणिा परेका (मसिान्तकृिर्ग) सिदुायले  भोरे्का  

सिस्या  र  सिालिरूको पविचान  तथा  लेखािोखा  र्रर  नीमतर्त  धयिस्थािरू,  संस्थार्त  
प्रणाली  तथा  संरचनािरू,   योिना,  बिेट,  पुँिचुयिु  अिसर ,  सेिािूलक कायग, अनरु्िन,  

िूल्यांकन  र  अनसुन्धान कायग िाफग त  पछाडी परेका िा पाररएका लक्षित िर्ग तथा सिूिको   
सिाल  र  सिस्याको  सम्बोधन  र्रर र्ाउुँपामलकाको  विकास  प्रवक्रयािा  िूलप्रबािीकरण  र्ने 
। 

२.लैविक  उत्तरदायी बिेट िाफग त सिै िेत्रिा िविला र मसिान्तकृत सिूिरुको अथगपूणग सिभामर्ता 
अमभिवृद्ध र्रर लैविक िूलप्रबािीकरण  र्नुगका साथै कानूनी प्रिन्ध, संस्थार्त सधुार तथा ििता 
विकासको िाद्यििाट लैङमर्क उत्तरदायी शासन प्रणालीको विकास र्ने । 

८.२ सिािेशीकरण 

विकासका अिसरिाट िक्षित,श्रोतसाधनिापिुुँच नपरेु्का लक्षित िर्ग/ सिदुायलाई नर्रपामलकाको 
आमथगक सािाक्षिक तथा रािनैमतक िेत्र संर् सम्बन्धीत सिै कृयाकलापिरुिा अथगपणुग सिभामर्ता 
र्राई सिािेशी शासन प्रणालीको अिलम्िन र्ररने छ। 

८.३ स्थानीयकरण  

अन्तरावष्ट्रय सक्षन्ध संझौता प्रमतिद्धता तथा दीर्ो विकास लिका बारेिा सरोकारिाला पििरुलाई 
अमभिखुीकरण र्नुगका साथै प्रभािकारी सिन्िय िाफग त नर्रपामलका लर्ायतका सेिा प्रदायक 
संस्थािरुलाई स्थानीयकरण र्री लैससास प्रमत उत्तरदायी र ििाफदेवि  बनाउुँदै लमर्नेछ ।   

 

 



 

 

८.४ सशिीकरण  

१.लैविकतािा आधाररत श्रि विभािनको परम्परालाई पररितगन र्री र्रबाविरका काििा िविलाको 
सिभामर्ता अमभिवृद्ध र्री अथगतन्त्रिा िविलाको योर्दानको उक्षचत िूल्याङ्कन र्ने । 

२.लैविक सिानता तथा सािाक्षिक सिािेशीकरण िाफग त बक्षिमतकरणिा परेको सिदुायलाई 
अिसरिा प्राथमिकता संरै् ििता विकास तथा सीप विकास र्री सािाक्षिक र आमथगक िेत्रका सिै 
कृयाकलापिरुिा प्रमतस्पधीको रुपिा आउन सक्ने िनाउने । 

३.स्िरोिर्ार रोिर्ारी र शीपविकास र उद्यिक्षशलताको एवककृत कायगक्रिका िाद्यििाट िविला 
तथा िक्षिमतकरणिा परेका िर्गको आमथगक सशक्षिकरण र्ने । 

४.कृवष, पशपुालन¸ सिकारी¸ र्रेल ु उद्योर् तथा पयगटन विकासको िाद्यििाट विपन्न तथा 
बक्षिमतकरणिा परेका सिदुायलाई रोिर्ारी प्रदान र्ने तथा स्िरोिर्ार िने्न अिसर प्रदान र्ने । 

८.५ सचेतीकरण 

१.लैविक सिानता तथा सिाक्षिक सिािेशीकरणका िारेिा संविधान, ऐन कानून नीमत कायगविमध 
ददग्दशगनिा भएका प्रािधान कायग प्रणाली र सिािेशीताका िारेिा सिै सरोकारिाला पििरुलाई 
अमभिखुीकरण र्ररनेछ । 

२.स्थानीय नार्ररक खासर्रर पछामड परेका िा पररएका लक्षित िर्ग सिूिको संस्थार्त संरचना 
िाफग त योिनाबद्ध रुपिा व्यक्षिर्त र सािवुिक सचेमतकरण तथा ििता अमभबवृद्ध र्री 
र्ाउुँपामलकाको सिग्र विकास प्रकृयािा मनणागयक सिभामर्ता सनुक्षित र्री आमथगक तथा सािाक्षिक 
विकास र्ररनेछ।  

८.६ संस्थार्त संरचना 
१.संर्ीय तथा प्रादेक्षशक कानून कायगविमध िरुिा व्यिस्था भए बिोक्षिि संस्थार्त संरचनािरु मनिागण 
र्री कायागन्ियनिा ल्याउनकुा साथै र्ाउुँपामलकाले मनिागण र्ने िरेक ऐन, कानून, कायगविमधिरु, 
संस्थार्त संरचनािरुिा लैविक सिानता तथा सिाक्षिक सिािेशीकरणका दृविकोणले बक्षिमतिा परेका 
िर्ग,सिूदायको सिभामर्ता समुनक्षित र्दै लैिाने । 

८.७ सिन्िय 

१.र्ाउुँपामलकािा कायगरत सबै सरोकारिाला तथा शाखा बीच आन्तररक सिन्िय र्री योिना तिूगिा ¸ 
बिेट विमनयोिन उपभोिा  सिूि र्ठन तथा त्यसको नेततृ्ि¸ पररचालन¸  अनरु्िन िूल्याङ्कन लाई 
लैससास िैत्री िनाउदै लैिाने । 



 

 

२.प्रदेश सरकार¸ संर्ीय सरकार¸ विमभन्न सियोर्ीमनकायिरु¸ प्रमतष्ठान¸ आयोर्¸ समिमत¸स्थानीय ति  
लर्ायत अन्य विकास साझेदारिरु बीच सिन्िय र्री लैससास िैत्री नीमत मनिागण, योिना तिूगिा 
तथा त्यसको प्रभािकारी कायागन्ियनको आधार तयार र्ने । 

 

८.८ सिकायग 
१.लैविक सिानता तथा सिाक्षिक सिािेशीकरणका लामर् पामलकामभत्रका विमभन्न शाखा,हप्रदेश 
सरकार¸ संर्ीय सरकार¸ विमभन्न दातमृनकायिरु¸ प्रमतष्ठान¸ आयोर्¸ समिमत¸स्थानीय ति  लर्ायत 
अन्य विकास साझेदारिरु संर् लैससास िैत्री साझा प्रमतफल िासील र्नग सिकायग र्दै लैिाने । 

८.९ सििीकरण 

क. िविस्करणिा परेका िर्गिरुलाई आमथगक सािाक्षिक र्मतविमधिरुिा संलग्न िनु योिना तिूगिा 
देक्षख अनरु्िन िूल्याङ्कन सम्ि िरेक चरणिा  िस्ती तथा सिदुाय स्तरिा नै सिक्षिकरण र्ने 
संयन्त्र विकास र्री पररचालान र्ने। 

ख. लैविक सिानता तथा सािाक्षिक सिािेशीकरणको िेत्रिा काि र्ने सरकारी रै्ह्रसरकारी संर् 
संस्था तथा विमभन्न प्रमतष्ठान आयोर् समिमतिरुिा सिन्िय सिकायगका लामर् संयन्त्र िाफग त 
मनयमित रुपिा सिक्षिकरण र्ने । 

८.१०   सािाक्षिक  सरुिा 
१.नार्ररक¸ िो आफै आफूलाई संरिण र्नग सक्दैन त्यस्ता नर्ाररकिरुलाई स्थानीय सरकारले 
संरिण र्नेछ । विशेष र्री बालबामलका¸ िेष्ठ नार्ररक¸अपािता भएका धयक्षििरु तथा एकल 
िविलािरु यस अन्तरर्त पदगछन भने ती िर्गको संरिण स्िास््य क्षशिा तथा िीविकोपािगनिा 
सियोर् र्दै लैिाने । 

२.सािक्षिक सरुिा अन्तरर्त अल्प सं्यक, मसिान्तकृत, लोपउन्िखु िातिातीिरु,  दमलत, िसु्लीि 
लर्ायत पदगछन र ती िर्गको सरुिा स्िा्य क्षशिा तथा िीविकोपािगन िा सियोर् र्दै लैिाने । 

८.११ . अनरु्िन िूल्याङ्कन 

प्रत्येक चरणिा र्ररने अनरु्िन िूल्याङ्कनिा लैससासको दृविकोण िाट र्ने पमछल्लो चरणिा र्ने 
अनरु्िनिा अक्षर्ल्लो पटक ददएका सझुाि कायागन्ियन भए नभएको भने्न सचुक सिेत थप र्री 
अनरु्िन िूल्याङ्कनलाई लैससास िैत्री िनाउदै लैिाने । 

 



 

 

 

 

 



 

 

९.रणनैमतक कृयाकलापिरु: 

क्र 
सं 

उदेश्य नीमत रणनीमत रणनैमतक कृयाकलाप िापनका सूचकिरु 

पसु्याईका 
आधारिरु 

१ लैविक उत्तरदायी 
बिेट मनिागण 
र्रर 
िविलासिभामर्ता
िा अमभिृवद्ध र्दै 
लैविक सिानता 
तथा लैविक 
विंसा न्यूनीकरण 
सम्बन्धी कानून 
मनिागण र्ने। 

 

िावषगक बिेट 
मनिागणका क्रििा 
सािाक्षिकविकास 
¸पिुागधार¸ कृवष 
िन तथा 
भिूीसधुार¸ र्ररबी 
मनिारण¸ स्थानीय 
विकाश तथा 
शान्ती एिि 
सशुासन संर् 
सम्बन्धीत सिै 
िेत्रको ििेटलाई 
लैविक उत्तरदायी 
िनाउदै लमर्ने । 

 

लैविक  उत्तरदायी 
बिेट मनिागण र्रर 
सिै िेत्रिा िविला 
सिभामर्ता 
अमभिृवद्ध का साथै 
लैविक 
िूलप्रबािीकरण  
र्ने । 

 

१.लैससास िैत्री योिना 
तिुगिा,प्राथमिवककरण 
प्रकृयािा लक्षितबर्गको 
सिभामर्ता समुनक्षित र्ने। 

२.सूचक मनिागणका 
आधारिा.लैविक उत्तरदायी 
प्रकृया बाट  आिमधक योिना 
तिूगिा  र्ने। 

३..लैविक उत्तरदायी बिेट 
तिुगिा तथा िूल्याङ्कन र्नग 
आिश्यक सूचना तथा 
त्याङ्कलाइ व्यिक्षस्थत र्ने 
प्रणामलको विकास र्ने ।  

४.लैविक उत्तरदायी ििेट 
तिूगिा तथा कायागन्ियनका 
लामर् सरोकारिाला पिलाई 
ििता अमभिृवद्ध र्ने । 

१. योिनािा 
विमनयोिन िावषगक 
ििेटिा मनक्षित प्रमतशत 
बिेट लैससास िैत्री 
भएको िनुेछ।  

२.लैससास िैत्री 
आिमधक योिना तयार 
भएको िनुेछ। 

३.लैविक उत्तरदायी 
योिना तिूगिा तथा 
िापन सम्बन्धी 
सूचकिरु मनिागण 
भएका िनुेछन । 

४.योिना तिुगिा 
प्रकृयािा लक्षित िर्गको 
पूणग सिभामर्ता भएको 
िनुेछ। 

१. िावषगक नीमत 
कायगक्रि तथा 
बिेट पकु्षस्तका 

२. आिमधक योिना  

३. योिना तिुगिा 
प्रकृयाका बैठक 
तथा भेलाका 
उपक्षस्थमतिरु 

४.कायगपामलका तथा 
सभाका बैठकका 
मनणगयिरु 



 

 

२ श्रोत साधनिा 
लक्षित िर्गको 
पिुुँच  अमभिवृद्ध 
र्री न्यायोक्षचत 
वितरणलाई 
संस्थार्त र्ने 
। 

 

िरेक िषग लैविक 
सिानता तथा 
सािाक्षिक 
सिािेशीकरण 
परीिण र्रर 
त्यसले औल्याएका 
किी 
कििोरीिरुलाई 
आर्ािी िषगको 
कायगक्रििा 
सिेटेर श्रोत 
साधनिा लक्षित 
िर्गको पिुुँच 
अमभिृवद्ध र्दै 
लैिाने । 

 

विकासका 
अिसरिाट िक्षित 
सिदुायलाई 
आमथगक ,सािाक्षिक 
तथा रािनैमतक 
िेत्रका सिै 
कृयाकलापिरुिा 
अथगपणुग सिभामर्ता 
र्राईउुँदै िावषगक 
रुपिा िूल्याङन 
र्दै लैिाने ।  
 

५.लक्षित िर्गको खक्षण्डकृत 
वििरणलाई अद्यािमधक र्दै 
लैिाने । 

६.कानून तथा कायगविमधिा 
िविला तथा बक्षितकरणिा 
परेका सिूदायको लामर् 
उल्लेख भएका प्रिधानिरुका 
िारेिा सरोकारिाला पिलाई 
ससुकु्षचत र्ने । 

७.िीविकोपािगन संर् 
िोमडएका आमथगक र्मतविमध 
िरुिा लक्षित िर्गका लामर् 
मनददगि बिेट विमनयोिन 
र्ने। 

८.दीर्ो विकास लििरुलाई 
स्थानीयकरणका लामर् 
किगचारी तथा 
पदामधकाररिरुको ििता 
विकास र्रर पररचालान र्ने 
। 

५.लक्षित िर्गको 
िस्तरु्त खक्षण्डकृत 
वििरण िावषगक रुपिा 
अध्यािमधक भएको 
िनुेछ । 

६.कानून कायगविमधका 
िारेिा सेिा प्रदायक 
तथा सेिा ग्रािीिरुलाई 
अमभिखुीकरण भएको 
िनुेछ । 

७.लक्षित िर्गको 
िीविकोपािगन िनु े
खालका मनददगि बिेट 
विमनयोिन भएको 
िनुेछ। 

८. लक्षित िर्गको लामर् 
लोकसेिा पिुगतयारी 
किा क्षशिा सेिा 
आयोर् सम्बन्धी किा 
िरु संचालन र्ने 
रणनैमतक 

१. िावषगक नीमत 
कायगक्रि तथा 
बिेट पकु्षस्तका 

२. कानून कायगविमध 
िारेिा 
अमभिखुीकरण 
कायगक्रिको 
उपक्षस्थमत । 

३. उपभोिा समिमत 
र्ठन तथा 
पररचालन 
कायगविमध  

कायगपामलका तथा 
सभाका मनणगय िरु 
। 



 

 

आिश्यकता। 

३ लैससास 
सम्बन्धी रावष्ट्रय 
तथा अन्तरावष्ट्रय 
प्रमतिद्धता 
सक्षन्ध 
संझौतािरु 
कायागन्ियन 
र्री िूल 
प्रिािीकरण र्ने 
। 

 

िविला तथा 
बालबामलका संर् 
सम्बन्धीत सबै 
अन्तरावष्ट्रय सक्षन्ध 
संझौतािरु, 
प्रमतिद्धतािरु तथा 
दीर्ो विकास 
लिलाई 
स्थानीयकरण र्री 
त्यसका सूचकिरु 
परुा र्दै लैिान े
। 

 

अन्तरावष्ट्रय सक्षन्ध 
संझौता प्रमतिद्धता 
तथा दीर्ो विकास 
लिका िारेिा 
सरोकारिाला 
पििरुलाई 
अमभिखुीकरण 
र्ने साथै  
स्थानीयकरण र्री 
लारू् र्ने ।   

 

१.बेइक्षिङ सम्िेलनले र्रेका 
१२ प्रमतिद्धताका िारेिा 
किगचारी, िनप्रमतमनमधिरु 
लाई अमभिखुीकरणका लामर् 
योिना तिुगिा र्ने । 

२.संयिु राष्ट्र संर्ीय सरुिा 
पररषदको दस्तािेिका प्रस्ताि 
नं १३२५ र १८२० तथा  
संयिु राष्ट्रसङ्घीय बाल 
अमधकार ििासन्धी, १९८९  
िारेिा किगचारी तथा 
िनप्रमतमनमधलाई 
अमभिखुीकरण र्री 
कायागन्ियनिा ल्याउने। 

१.िविला िामथ िनुे सिै 
प्रकारका विभेद 
विरुद्धको िेइक्षिङ 
सम्िेलनका 
प्रमतिद्धतािरु¸ सयंकु्त 
राष्ट्र संर्ीय सरुिा 
पररषदको दस्तािेि¸ 
संयिु राष्ट्रसङ्घीय बाल 
अमधकार ििासन्धी 
सम्बन्धी अमभिखुीकरण 
भएको िनुेछ । 

२.अन्तरावष्ट्रय संक्षन्ध 
संझौता कायागन्ियन र्नग 
बिेट विमनयोिन भएको 
िनुेछ । 

१. अन्तरावष्ट्रय 
सक्षन्ध संझौता 
अमभिखुीकरण
को उपक्षस्थमत 
तथा िाइन्यटु 
। 

२. िावषगक नीमत 
कायगक्रि तथा 
बिेट  

३. कायागन्ियन 
लामर् िनेका 
कायगविमधिरु  

कायगपामलका तथा 
सभाका मनणगयिरु । 

४ नीमत कानूनिा 
िविला तथा 
लक्षित िर्गको 
सिािेक्षशता 
समुनक्षित र्ने 

पामलकाले मनिागण 
र्रेका सिै 
कानून¸ नीमत 
मनयि¸ मनदेक्षशका 
कायगविमध  

संर्ीय तथा 
प्रादेक्षशक कानून 
कायगविमध िरुिा 
व्यिस्था भए 
अनरुुप संस्थार्त 

१. लैससास सम्बन्धी संर्ीय 
तथा प्रादेक्षशक कानूनले 
व्यिस्था र्रे अनूरुपका 
संस्थार्त संरचनािरु 
मनिागण र्ने । 

१. कानून कायगविमधले 
मनददगि र्रेका 
संस्थार्त संरचनािरु 
मनिागण भएका 
िनुेछन ।  

१. िावषगक नीमत  
कायगक्रि र बिेट 
पकु्षस्तका 

२. कानून विश्लषेणका 
लामर् कायगदल 



 

 

। 

 

िविला¸बालबामल
का¸ यौमनक तथा 
लैविक 
अल्पसं्यक¸ 

अपािता¸ 
िेष्ठनार्ररक¸ 
दमलत¸लोपउन्िूख 
मसिान्तकृत 
आदीिासी 
िनिाती सवित 
सिग्र लक्षित िर्ग 
िैत्री िनाउदै 
लैिाने । 

 

संरचनािरु मनिागण 
र्री कायागन्ियनिा 
िाने साथै 
पामलकाले मनिागण 
र्ने िरेक ऐन 
कानून 
कायगविमधिरुिा 
मनिागण िनुे 
संस्थार्त 
संरचनािरुिा 
लैविक सिानता 
तथा सिाक्षिक 
सिािेशीकरणका 
दृविकोणले 
बक्षिमतकरणिा 
परेका सिूदायको 
सिभामर्ता समुनक्षित 
र्ने । 

 

२. कानून कायगविमधिरु मनिागण 
र्दाग लैससास दृविकोणले 
उपयिु भए नभएको 
विश्लषेण र्ने । 

३. िविला परुुष तथा रैथान ेर 
आप्रिासी कािदारिरु विच 
िनुे विभेद अन्त्यका लामर् 
आिश्यक कानूनी व्यिस्था 
र्ने  

४. योिना तिुगिा र्दाग िविला 
तथा लक्षित सिूिको 
व्यििाररक र रणनीमतक 
आिश्यकता पररपूमतग  र्ने 
र्रर र्ने । 

५.विर्तिा बनेका कानून 
कायगविमधिरु लैविक सिानता 
तथा सािाक्षिक सिािेशी 
करणका दृविकोणले उपयिु 
भए नभएको विश्लषेण र्री 
आिश्यक संसोधन र्ने । 

६.कानून कायगविमधिा तथा 

२.  नयाुँ िने्न सिै 
कानून कायगविमधिरु 
लैससास दृविकोणले 
उपयिु भए नभएको 
विश्लषेण र्ररएको 
िनुेछ । 

३. िविला परुुष तथा 
रैथाने र आप्रिासी 
कािदािरु विच िनुे 
विभेद अन्त्यका 
लामर् नीमत तयार 
भएको िनुेछ । 

४. विर्तिा िनकेा 
कायगविमधिरु 
आिश्यता अनसुार 
संसोधन भएका 
िनुेछन । 

५. कानून कायगविमध 
तथा विकास 
कृयाकलापिा 
यौमनक तथा लैविक 

र्ठन भएको 
कायगपामलकाको 
बैठक मनणगय 
पकु्षस्तका  

३. यौमनक तथा 
लैविक 
अल्पसं्यकका 
लामर् िनेका 
शौचालयिरु तथा 
अन्य संरचनािरुको 
स्थलर्त 
अिलोकन । 

 



 

 

विकास प्रकृयािा यौमनक तथा 
लैविक अल्पसं्यक िरुका 
विषयिरुलाई सिािेश र्ने । 

सिै िेत्रको नेततृ्ि तििा 
िविला तथा लक्षित िर्गको 
सिानापामतक सिभामर्ताका 
लामर् काननुी व्यिस्था र्ने । 

अल्पसं्यकिरु 
सिािेश भएका 
िनुेछन । 

सिानपुामतक नतेतृ्ि का 
लामर् कानूनी व्यिस्था 
भएको िनुेछ । 

५ संस्थार्त 
व्यिस्था 
अन्तरर्त 
कायगप्रणाली, 
वित्त 
व्यिस्थापन 
एिि त्याङ्किा 
सिेत िविला 
एिि लक्षित 
िर्गको 
सिािेशीतालाई 
समुनक्षित र्री 
आमथगक रुपिा 

लक्षित िर्ग 
विकासका लामर् 
छुटै्ट शाखा 
स्थापना र्री 
िविला 
बालबामलका तथा 
िेष्ठनर्ाररकिरुको 
सिाललाई प्रत्यि 
रुपिा संिोधन 
र्दै लैिाने । 

१. िावषगक बिेट 
तिुगिािा छुटै्ट 
कोष स्थापना 
र्री  लैविक 

िविला,  र्रीब  र  
बविष्करणिा परेका 
 सिदुाय ले  भोरे्का 
 सिस्या  र  
सिालिरूको पविचान 
 तथा  लेखािोखा  
र्रर  नीमतर्त  
धयिस्थािरू,  

संस्थार्त  प्रणाली  
तथा  संरचनािरू,   

योिना,  बिेट,  

पुँिचुयिु  अिसर ,  

सेिािूलक  कायग,  
अनरु्िन,  िूल्यांकन 

१. संस्थार्त क्षिम्िेिारी दददा 
तथा शाखा व्यिस्थापन 
र्दाग प्रिूखको रुपिा 
िविला लाई प्राथमिकता 
ददने । 

२.  लक्षित िर्गको लामर् 
िविला िनिाती तथा 
िेष्ठ नार्ररक िनप्रमतमनमध  
सिािेस र्री  विशषे सेिा 
प्रदायक कायगदल र्ठन 
र्ने । 

३. िविला परुुष सिविकास 
कायगनीमत मनिागण र्री 
कायागन्ियन र्ने 

१. शाखा प्रिखुिा 
िविला तथा लक्षित 
िर्गको  प्रमतमनमधत्ि 
भएको िनुेछ । 

२. लक्षित िर्गको लामर् 
विशेष सेिा प्रदायक 
कायगदल र्ठन भएको 
िनुेछ । 

३. िविला परुुष 
सिविकास कायगनीमत 
तयार भएको िनुेछ  

४. मसिान्तकृत िर्गको 
भाषा संस्कृमत संरिण 
सम्बधगनका  लार्ी 

१. कायगपामलकाका 
मनणगय पकु्षस्तका 

२. विशेष सेिा 
प्रदायक 
कायगदलको 
बैठकको मनणगय 
प्रमतमलवप  

३. िविला परुुष 
सिविकास 
कायगनीमत  

४. िविला 
बालबामलका 
शाखाको प्रत्यि 
अिलोकन, 



 

 

सशक्षिकरण 
र्ने  

विंसा मनिारण 
िविला सीप 
विकास 
लर्ायत ििता 
विकासका 
कृयाकलापिरु 
संचालन र्रर  
िविला परुुष 
सिविकासलाई 
िँािा ददन े। 

२. लक्षित िर्ग 
पविचान िनु े
र्रर खक्षण्डकृत 
त्याङ्किरु 
संकलन तथा 
अद्यािमधक 
र्रर त्यसका 
आधारिा 
योिना तिुगिा 
र बिेट 
विमनयोिन र्ने 

 र  अनसुन्धान  
आदद कायगिा  सिान 
 अिसर िाफग त  
सिाल  र  
सिस्याको  सम्बोधन 
 र्रर  विकास  
प्रवक्रयािा  
िूलप्रबािीकरण  र्ने 
। 

क. विमभन्न शाखािरु 
बीच आन्तररक 
सिन्िय र्री 
योिना तिूगिा ¸ 
बिेट विमनयोिन 
उपभोिा  सिूि 
र्ठन तथा त्यसको 
नेततृ्ि¸ पररचालन¸  
अनरु्िन िूल्याङ्कन 
लाई लैससास िैत्री 
िनाउदै लैिान े। 

 

४. मसिान्तकृत िातिातीको 
संस्कृती ररतररिाि 
रिनसिनको संरिण 
तथा सम्बधगन र्नगका 
लार्ी बिेट विमनयोिन 
र्ररनछे । 

५. आददिासी िनिाती दमलत 
लर्ायत अन्य लक्षित  
सिूिका िविलाको सशक्षि 
करणका लामर् ििेट 
विमनयोिन र्ने साथै 
कायागन्ियनका लामर् 
आिश्यक कायगविमध 
िनाउन े। 

६. िविला बालबामलका 
शाखािा लैविक डेक्स र 
आिश्यक िनशक्षि 
व्यिस्थापन र्ने 

७. लैससास सम्बन्धी सूचना 
एिि सचेतनािूल 
सािाग्रीिरु तयारी तथा 

कायागन्ियन समिमत 
र्ठन र्ररने छ ।   

५. िविला बालबामलका 
शाखािा िनशक्षि 
सवित लैविक डेस्क 
स्थापना भएको िनुेछ  

६. लैससास सम्बन्धी 
सचेतना िलुक व्रसर 
तथा रेमडयो 
टेमलमभिन कायगक्रि 
संचालन भएको िनुेछ 
। 

 

समिमतको मनणगय 
पकु्षस्तका 
 

ब्रसुर रेमडयो 
टेमलमभिन 
कायगक्रिका अमडयो 
मभमडयो सिामग्रिरु 
। 



 

 

नीमत 
अिलम्िन र्ने  

 

प्रकाशन प्रशारण र्ने । 

उपभोिा समिमत र्ठन तथा 
पररचानल र्दाग िविला तथा 
यौमनक एिि लैविक अल्प 
सं्यकिरुको सिभामर्तालाई  
अमनिायग र्ने । 

६ िानि संसाधन 
तथा ििता 
विकासिा 
लक्षित िर्गको 
सिभामर्ता 
समुनक्षित र्री 
िीविकोपािगनिा 
आत्िमनभगर  
िनाउदै 
लैिाने। 

 

िानि संसाधन 
विकास शाखा 
स्थापाना र्रर 
िविला तथा 
विपन्न लक्षित 
िर्गको ििता 
विकासलाई 
प्रामथमिकताका 
साथ  कायागन्ियन 
र्दै लैिाने । 

 

लक्षित िर्गको 
ििता अमभिृवद्धका 
साथै सीप विकास 
िाफग त आमथगक 
र्मतविमधिरुिा 
सिािेस र्रर आत्ि 
मनभगर िनाउन े। 

१. लैससास ििता विकासका 
लामर् बिेट विमनयोिन र्ने  

२. िानि संसाधन तथा ििता 
विकास शाखा स्थापना र्ने 
। 

३. लैविक विंसा मनिारण कायग 
विमध िनाउने । 

१. िावषगक ििेटिा 
लैससास ििता 
विकासका लामर् 
बिेट विमनयोिन 
भएको िनुेछ । 

२. िानि संसाधन तथा 
ििता विकास 
शाखाको स्थापना 
भएको िनुेछ । 

३. लैविक विंसा 
मनिारण कायगविमध 
मनिागण भएको िनुछे  

 

१. िावषगक नीमत 
कायगक्रि तथा 
बिेट 

२.लैविक विंसा 
मनिारण कायगविमध 

िाइन्यूटिरुप्रत्यि 
अिलोकन 

४.कायगस्थलिा िविला 
तथा वकशोरी िामथ 
िनुे यौन दवु्यगिारको 
उिरुरका लार्ी सिि 
िातािरण मनिागणिनुेछ 
 

७. अनरु्िन 
िूल्याङ्कन र्ने 

क्षशिा स्िास््य 
खानेपानी तथा 

प्रत्येक चरणिा 
र्ररने अनरु्िन 

१ मनरािरलाई सािार िनाउन े
शैक्षिक नीमत अिलम्िन र्ने ।  

१.  सिै मनरािरिरु 
सािार भएका 

१. िावषगक प्रर्ती 
प्रमतिेदन  



 

 

पररपाटीलाई 
संस्थार्त र्ने 
। 

 

सरसफाई िस्ता 
सिाक्षिक 
विकासका 
िेत्रिरुिा 
लैससास सर् 
सम्बन्धीत 
सूचकिरु मनिागण 
र्री मनयमित 
अनरु्िन तथा 
िूल्याङ्कन र्ने 

िूल्याङ्कनिा लै 
दृविकोणबाट 
अनरु्िनिा 
ससासकोअक्षर्ल्लो 
पटक ददएका 
सझुाि कायागन्ियन 
भए नभएको भने्न 
सचुक सिेत थप 
र्री अनरु्िन 
िूल्याङ्कनलाई 
लैससास िैत्री 
िनाउदै लैिान े। 

 

२.यौमनक अल्पसं्यक िरुका 
लामर् विद्यालयिा शौचालय 
िैकक्षल्पक व्यािस्थापन र्ने र 
अि िने्न शौचालयिा सिैलाइ 
पगु्ने र्री मनिागण र्ने। 

३.स्िरोिर्ार िन्न चािान े र 
िैदेक्षशक रोिर्ारीिा िानकेा 
लार्ी  आिश्यक तालीि प्रदान 
र्ने । आिश्यकता अनसुार 
बिेट विमनयोिन  

४.मनरन्तर सािगिामनक सनुिुाइ 
िावषगक रुपिा सिाक्षिक 
पररिण र मनयमित रुपिा 
सािगिामनक परीिण र्ने । 

िनुेछन । 

२. यौमनक अल्पसं्यक 
िरुका लामर् 
विद्यालयिा िैकक्षल्प 
शैचालयको व्यिस्था 
भएको िनुेछ । 

३.िैदेक्षशक रोिर्ारीिा 
िाने तथा स्िरोिर्ार 
िन्न चािाने यूिािरुका 
लामर् सीप विकास 
तालीि संचालन भएको 
िनुेछ । 

२. तालीि सम्पन्न 
प्रमतिेदन  

३. कायगपामलका 
मनणगयिरु  

४. सभाका मनणगयिरु 

अनिुर्न िलु्याङ्खन 
फारि िरु  

 

 

 

 



 

 

 

१०.वित्त व्यिस्थापन : िाह्य श्रोत प्राि भएिा िात्र लैविक सिानता तथा सािाक्षिक सिािेशीकरण 
िलु प्रिािीकरणको कायग र्ने प्रचलन सदा रिन सक्दैन।लैससास िलु प्रिािीकरणका लामर् 
मनम्नानसुार वित्त व्यिस्थापन र्ररनेछः 
१. संर्ीय सरकारबाट प्रदान र्ररने  अनदुान  

२. स्थानीय तििा कायगरत विकास साझेदारिरुबाट िावषगक कायगक्रि तयार र्री स्थानीय तिसंर् 
साझेदारी  सिकायग र्ने खालका कायगक्रि । 

३.स्थानीय आम्दानी /आयस्रोत 

४.स्थानीय तिको मसफाररसिा सिमुलयत दरको ऋण तथा वित्तीय सियोर् । 

७.सरकारी तथा अन्तरावष्ट्रय रै्ह्र सरकारी संस्थाबाट थप बिेट व्यिस्थापन  । 

११. कानूनी व्यिस्था: 

१.लैससास रणनीमत कायागन्ियनिा ल्याउनका लामर् कायगपामलकाको बैठकले अनिुोदन र्नुग पनेछ  । 

२.रणनीमतको प्रभािकारी  कायागन्ियनका लामर् आिश्यक पने मनयिािली तथा कायगविमध पामलकाले छ 
(६) िविना मभत्रिा तिुगिा र्रर कायगयोिनाका साथ कायागन्ियनिा  लैिानेछ । 

१२.रणनीमत कायागन्ियनको क्षिम्िेिारी तथा दावयत्ि: 
१.लैससास रणनीमत कायागन्ियनको प्रिखु क्षिम्िेिारी स्थानीय तिका प्रिखुको संयोिकत्ििा र्दठत 
लैविक सिानता तथा सािाक्षिक सिािेशीकरण कायागन्ियन समिमतको िनुेछ (लैससास पररिण 
ददग्दशगन २०७८ ले व्यिस्था र्रेको )   
२.आिश्यकता अनसुार विषय विज्ञिरु राखेर अल्पकामलन समिमत मनिागण र्रर रणनीमत कायागन्ियनिा 
छूटेका विषयिरु पविचान र्नग सवकनेछ।  
३.स्थानीय तििा कायगरत सिै संर् संस्था तथा विकास साझेदारिरुले लैससास रणनीमत कायागन्ियनिा 
क्षिम्िेिारी ििन र्नुगपनेछ । 

१३. रणनीमत कायागन्ियन अनरु्िन सम्बन्धी व्यिस्था 
१. लैससास परीिण ददग्दशगनले मनददगि र्रेका १०० सूचकिरुको आधारिा रणनीमत कायागन्ियन भए 
नभएको अनरु्िन र्ररनेछ ।  
२.स्थानीय तििा कायगरत सिै संर् संस्था तथा विकास साझेदारिरुलाई िावषगक रुपिा कायगक्रिको 
सिीिा र्दाग लैससास को दृविकोणले सिेत  प्राि उपलक्षव्ध र सिस्यािरुको पविचान सवितको 
प्रमतिेदन पेश र्ने नीमत अिलम्िन र्ररनेछ । 



 

 

३. सािाक्षिक विकास शाखा/ ििाशाखा  िाफग त  लैससास अनरु्िन संयन्त्रको स्थापना र्रर  रणनीमतिा 
उल्लेख र्ररएका कृयाकलापिरु पामलकाको िावषगक कायगक्रििा सिािेश भए नभएको एवकन र्ने र 
सम्बन्धीत पिलाई(प्रिखु प्रशासकीय अमधकृत) सिेतलाई सझुाि प्रमतिेदन पेश र्ने।  

४.अनरु्िन समिमतको संयोिक उपप्रिखु रिने व्यिस्था बिोक्षिि योिना तिुगिा तथा बिेट 
मनधागरणको सियिा रणनीमतिा उल्लेख भएका कृयाकलापिरु सिािेश भए नभएको िेने क्षिम्िेिारी 
अनरु्िन समिमतका प्रिखु एिि उपप्रिखु/ उपाध्यिको िनुेछ । 

१४. संभाव्य िोखीि र न्यूनीकरणका उपायिरु : 
संभाव्य िोखीि िोखीि न्यूनीकरणका उपायिरु 

लैससासको बझुाईिा एकरुपता निनु ु लैससासको बझुाईिा एकरुपता ल्याउन 
सिभार्ीतात्िक छलफल र्ररनकुा साथै सिालको 
प्राथमिकताको लार्ी नीमतर्त व्यिस्था र्ररनेछ । 

सािगिामनक तथा मनिी िेत्रका सबै संरचनािरूिा 
िविलाको सिानपुामतक सिभामर्ता निुुँदा लैिवक 

सिानता रणनीमतको कायागन्ियन तथा अनरु्िन 

सिी ँंर्बाट निनु सक्छ । 

लैंमर्क सिानता तथा सािाक्षिक सिािेशीकरण  

सम्बक्षन्ध नेततृ्ि तथा सरोकारिालािरुको साझा 
बझुाईिा एकरूपता ल्याउन तामलि,र्ोष्ठी तथा 
छलफलको आयोिना र्ने । 

 

लैससास बिपुिीय सरोकार राख्न े विषय 
भएकोले सिन्िय र सियोर्िा सिस्या 
िनुसक्छ । 

 

स्थानीय तिका िरेक िैठकिा लैंमर्क सिानता 
तथा सािाक्षिक सिािेशीकरण सम्बन्धी कायगिरुको 
समििा र्ने । 

मनमत कायागन्ियनिा स्रोतको व्िस्थापन । स्रोत व्िस्थापनका लार्ी विमभन्न सरोकार मनकाय 
संर्, संस्था तथा साझेदारिरु संर् आिश्यक 
सिन्िय र साझेदार र्नग सवकनेछ । 

खक्षण्डकृत त्याङ्क तथा सूचाङ्किरुको आधारिा 
योिना कायगक्रििरु तयार िनु नसक्न ु। 

लक्षित सिदुायको र्ने सूचक मनधागरण र्ने र 
लैससासको खक्षण्डकृत त्याङ्कको आधारिा 
कायगक्रििरु कायागन्ियन र्ररनेछ । 

 

 

 

 



 

 

१५.मनष्कषग : 
पाुँचखाल नर्रपामलका शिर उन्िखुतफग  फट्को िारररिेको अिश्था छ ।नेपालिा िमर्गकृत िातिाती 
िध्ये अमधकांस िातीिरुको बसोबास रिेको िनुाले नार्ररकका आशा अपेिा पमन अमसमित रिेका 
छन।िावषगक नीमत कायगक्रिले सिािेशीताका िदु्दालाई सिेट्ने खालका कायगक्रि तथा योिना 
मनिागणिा सम्बेदनशील छ।तथापी रणमनमतक योिनालाई प्रभािकारी रुपिा कायागन्ियन र्री अपेक्षित 
उपलधधी समुनक्षित र्नग स्थानीय सरकारका साथै अन्य रोकारिाला, सािाक्षिक संर् संस्था र नीक्षि 
िेत्रको यथोक्षचत अग्रसरता र अथगपूणग सिकायग अपेक्षित िनु्छ ।रणनीमतक योिनाको सफल 
कायागन्ियन र सिािेशी आमथगक ,सािाक्षिक ,रािनैमतक र सांस्कृमतक विकासको लक्ष्य िाुँमसल र्नग 
पाुँचखाल नर्रपामलकाले आफ्नो संस्थार्त ििता र कायग पद्दती सधुारिा उक्षचत ध्यान पयुागउन 
आिश्यक छ ।लैविक सिानता तथा सिाक्षिक सिािेशीकरणको लामर् संर्ीय तथा प्रदेश स्तरिा 
बनेका नीमत तथा रणनीमतिरुलाई कायागन्ियन र्नग र अन्तरावष्ट्रय स्तरिा भएका सन्धी संझौता एिि 
प्रमतिद्धतािरुलाई स्थानीयकरण र्री िावषगक नीमत कायगक्रििा सिाविि र्दै लैिान आिश्यक छ । 
नीमतिरु बनेता पमन कायागन्ियन निनुे कुरा िालको प्रिखु चनुौतीको रुपिा देखा रिेको िनुाले 
अनरु्िन िूल्याङ्कनको िेत्रिा व्यापक सधुार र्री िरेक कृयाकलापलाई लैविक सिानता तथा 
सिाक्षिक सिािेशीकरणको निरले िूल्याङ्कन र्ने पररपाटी विकास र्दै लैिानलेु  मनक्षित सिय सम्ि 
लक्षित िर्गलाई न्यायोक्षचत अिसर प्राि भई  लििा पगु्न सवकनेछ । 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

        
 

 


