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लै ङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीतत, २०७८
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बेल्टार, उदयपुर
१ नं. प्रदे श, नेपाल
१. पृष्ठभूतम
सं ङ्गवधान दे शको मूल कानून हो । यसले रािनीततक शजि, सं स्था तथा नागररक बीच शजि
तनयन्त्रण र शजि सन्त्तुलनको व्यवस्था गददछ । सं ङ्गवधानले प्रदत्त गरे को प्रावधानहरुको

आधारमा अतधकारहरुको व्यवस्थापन तथा राज्य व्यवस्थापन र सं चालन हुने भएको हुुँदा

सं ङ्गवधानमा मङ्गहला तथा समावेशीकरणका सवालहरु कसरी राजखएको छ भन्ने ङ्गवषय तनकै
महत्वपूणद

हुन्त्छ।नेपालको

सं ङ्गवधान,

२०७२

लाई

हेदाद

तथासामाजिक समावेशीकरणको पक्षबाट ङ्गवश्लेषण गनुद पददछ।

यसको

लै ङ्गिक

समानता

नेपालको सं ङ्गवधानको प्रस्तावनमानै लै ङ्गिक ङ्गवभेद अन्त्त्य गरी समानुपाततक समावेशी र
सहभातगतामूलक तसद्धान्त्तका आधारमा समतामूलक समािको तनमादण गनने  व्यवस्था गरे को

छ ।यसै गरी धारा ३८ ले मौतलक हक अन्त्तगदत मङ्गहलाको हक समावेश गरे को छ ।
मङ्गहला हक अन्त्तगदत प्रत्येक मङ्गहलालाई लै ङ्गिक भेदभाव ङ्गवना समान वं शीय हक हुन,े
प्रत्येक मङ्गहलालाई सुरजक्षत मातृत्व र प्रिनन स्वास््य सम्बन्त्धी हक हुन,े मङ्गहला ङ्गवरुद्व
धातमदक, सामाजिक, सांस्कृततक परम्परा, प्रचलन वा अन्त्य कुनै आधारमा शारीररक, मानतसक,

यौनिन्त्य, मनोवैज्ञातनक वा अन्त्य कुनै ङ्गकतसमको ङ्गहंसािन्त्य कायद वा शोषण गररने छै न ।

त्यस्तो कायद कानून बमोजिम दण्डनीय हुनछ
े र पीतडतलाई कानून बमोजिम क्षततपूततद पाउने
हक हुन,े राज्यका सबै तनकायमा मङ्गहलालाई समानुपाततक समावेशी तसद्धान्त्तको आधारमा

सहभागी हुने हक हुन,े मङ्गहलालाई जशक्षा, स्वास््य, रोिगारी र सामाजिक सुरक्षामा

सकारात्मक ङ्गवभेदका आधारमा ङ्गवशेष अवसर प्राप्त गनने  हक हुने तथा सम्पजत्त तथा
पाररवाररक मातमलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था गरे को छ।
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यसै गरी धारा ४२ अन्त्तगदत सामाजिक रुपले पछातड परे का मङ्गहला लगायतलाई समावेशी
तसद्धान्त्तका आधारमा राज्यको सं रचना तथा सावदितनक सेवामा सहभातगताको हक हुने
उल्लेख गरी सामाजिक न्त्यायको हक प्रत्याभूत गरे को छ । धारा ४३ ले आतथदक रुपले

ङ्गवपन्न, अशि र असहाय अवस्थामा रहे का एकल मङ्गहला लगायतलाई कानुन बमोजिम
सामाजिक सुरक्षाको हक सुतनजित गरे को छ।

यसका साथै मङ्गहला ङ्गवरुद्ध हुने ङ्गहंसािन्त्य कायदहरुलाई कानून बमोजिम दण्डनीय हुने
नागररकहरु, सामाजिक र सांस्कृङ्गकत रुपले

व्यवस्था गरे को छ । समानताको हकले

पछातड समुदाय समेतको सं रक्षण, सशजिकरण वा ङ्गवकासको लातग सं ङ्गवधान ङ्गवशेष
प्रावधानहरुको थप व्याख्या गरको छ । सामाजिक न्त्यायको हकले राज्यका हरे क

तनकायहरुमा समावेशी र समानुपाततक प्रतततनतधत्वको तसद्धान्त्तका आधारमा िनताको
सहभातगताको अतधकारको स्थापना गरे को छ ।

त्यसै गरी राज्यले नागररकहरूका बीच उत्पजत्त, धमद, वणद, िात, िातत, तलं ग, आतथदक अवस्था,
भाषा, क्षेर, वैचाररक आस्था वा यस्तै अन्त्य कुनै आधारमा भेदभाव गनने  छै न भन्ने व्यवस्था

गरे को छ । तर सामाजिक वा सांस्कृततक दृङ्गिले ङ्गपछतडएका मङ्गहला, दतलत, आददवासी
िनिातत, मधेशी, थारू, मुजस्लम, उत्पीतडत वगद, ङ्गपछडा वगद, अल्पसं ख्यक, सीमान्त्तीकृत, ङ्गकसान,

श्रतमक, युवा, बाल–बातलका, ज्येष्ठ नागररक, लै ङ्गिक तथा यौतनक अल्पसं ख्यक, अपांगता भएका
व्यजि, गभादवस्थाका व्यजि, अशि वा असहाय, ङ्गपछतडएको क्षेर र आतथदक रूपले ङ्गवपन्न

खस–आयद लगायत नागररकको सं रक्षण, सशिीकरण वा ङ्गवकासका लातग कानून बमोजिम
ङ्गवशेष व्यवस्था गनद रोक लगाएको मातनने छै न भन्ने व्यवस्था समेत गरे को छ । त्यस्तै

समान कामका लातग लै ङ्गिक आधारमा पाररश्रतमक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव

ृ सम्पजत्तमा लै ङ्गिक भेदभाव ङ्गवना सबै सन्त्तानको समान हक हुने व्यवस्था
नगररने एवं पैतक
गरे को छ ।

यसथद उजल्लजखत आधारमा के भन्न सङ्गकन्त्छ भने नेपालको सं ङ्गवधानले राज्यका सवै तहहरु

सं घीय, प्रादे जशक र स्थानीय तहमा मङ्गहला प्रतततनतधत्वको अतनवायद व्यवस्था गरे को छ ।
स्थानीय सरकारका सवै तहहरु, स्थानीय कायदकाररणी, न्त्याङ्गयक सतमतत, स्थानीय सभा, प्रदे श
सभा र जिल्ला समन्त्वय सतमततमा मङ्गहला प्रतततनतधत्वको अतनवायद व्यवस्थाले राज्य
प्रणालीलाई लै ङ्गिक रुपमा समावेशी बनाएको स्पि दे ख्न सङ्गकन्त्छ । आरजक्षत व्यवस्थाका
अलावा अरु सं ख्यामा पतन मङ्गहला प्रतततनतधत्वको अवसर हुनसक्ने जस्थतत छ ।
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नेपालको सं ङ्गवधानले ल्याएका मङ्गहला अतधकारसम्बन्त्धी तथा समानुपाततक समावेशी र
सहभातगतामूलक तसद्धान्त्तका आधारमा समतामूलक समािको तनमादण गनने  व्यवस्था गरे कोछ
। नयाुँ प्रावधानहरुको प्रभावकारी कायादन्त्वयन गदै ती अतधकारहरु मङ्गहला तथा सामाजिक

वा सांस्कृततक दृङ्गिले ङ्गपछतडएका मङ्गहला, दतलत, आददवासी िनिातत, मधेशी, थारू, मुजस्लम,

उत्पीतडत वगद, ङ्गपछडावगद, अल्पसं ख्यक, सीमान्त्तीकृत, ङ्गकसान, श्रतमक, युवा, बाल–बातलका, ज्येष्ठ

नागररक, लै ङ्गिक तथा यौतनक अल्पसं ख्यक, अपांगता भएका व्यजि, गभादवस्थाका व्यजि,
अशि वा असहाय, ङ्गपछतडएको क्षेर र आतथदक रूपले ङ्गवपन्न खस आयद लगायत नागररकका
हरुले उपभोगगनद सक्ने वातावरण तसिदना गनद आवश्यक छ ।

राङ्गिय योिना आयोगले पन्त्रौ योिना (आतथदक बषद २०७६÷७७–२०८०÷८१) को आधार–
पर तिुम
द ा गदाद सं तबधानमा व्यवस्था गरे का मौतलक हक, ददगो ङ्गवकास लक्ष्य र अन्त्तरारदङ्गिय

सजन्त्ध, महासजन्त्ध र अन्त्य दस्तावेिका साथै नेपाल सरकारले ङ्गवतभन्न समयमा ब्यि

प्रततबद्धताहरुलाई केन्त्रमा राखेको छ । यसका साथै नेपाल सरकारले “समद्ध नेपाल, सुखी
नेपाली” को राङ्गिय सोच (ख््क्यल) पुरा गनद आउदो २५ बषदका लातग एक दीघदकालीन
सोच तयार गरे कोछ । उि सोच प्राप्त गनने  आधार योिनाको रुपमा पन्त्रौ योिना तिुम
द ा

गररएकोछ । यङ्गह त्यलाई ध्यानमा राखी लैं तगक समतामूलक राि बनाउने सोच तथा
मङ्गहलाको समान तथा अथदपूणद सहभातगतामा सङ्गहत सारभूत समानता कायम गनने  लक्ष्य
तलएकोछ।

तदनुसार लैं तगक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई सं स्थागत गदै

मङ्गहलाको सम्मातनत

िीवनयापनको बातावरण सुतनजित गनने , मङ्गहला ङ्गवरुद्ध हुने ङ्गहंसा, भेदभाव र शोषणको अन्त्त्य
गनने , आतथदक सम्बृङ्गद्ध तथा ददगो ङ्गवकासका लातग मङ्गहलाको समान अग्रसरता तथा

नेतत्ृ वदायी भूतमका स्थाङ्गपत गदै श्रोत, साधन, अवसर तथा लाभमा मङ्गहलाहरुको समान पहुच
सुतनजित गनने  आदद उदे श्यहरु पन्त्रौ योिनाको उदे श्यको रुपमा राखेकोछ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा उल्लेख गररए बमोजिम
ुँ ाहरुहरुले
गाउं पातलका तथा नगरपातलकाको काम, कतदव्य र अतधकार अन्र्तगत ङ्गवतभन्न बुद

िेष्ठ नागररक, अपािता भएका ब्यजि र अशिहरु सङ्गहत सुकुम्बासी ब्यवस्थापन गनद
लजक्षत समुह सम्बन्त्धी स्थानीय योिना, कायदक्रम, स्रोत पररचालन र ब्यवस्थापन, सामाजिक

सुरक्षा सम्बजन्त्ध स्थानीय त्याङ्क र सूचना ब्यवस्थापन र गररब घरपररवार पङ्गहचान सम्बजन्त्ध
स्थानीय सवने क्षण, सूचना ब्यवस्थापन र तनयमन गनने  कुराहरु उल्लेख गररएकोछ ।
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त्यस्तै उि ऐनको दफा १२ मा उल्लेख गररए बमोजिम वडा सतमततकोेे काम, कतदव्य र
अतधकार अन्र्तगत स्थानीय तहको योिना तिुम
द ा गदाद सहभातगतामूलक योिना तिुम
द ा

प्रणाली अनुसार बस्ती वा टोलस्तरबाट योिना तिुम
द ा प्रकृया अवलम्बन गरी मङ्गहला तथा
ङ्गपछतडएको वगदको सहभातगतामा िोड, योिना बनाउदा मङ्गहला, बालबातलका तथा ङ्गपछतडएका

वगद, क्षेर र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योिना छनौटमा िोड दददै लै ङ्गिक समानता तथा
सामाजिक समावेजशकरण (लैससास) प्रवद्र्घन गनने  व्यवस्थालाई िोड ददएको छ । त्यस्तै

वडातभरका ङ्गवकास कायदहरु कायादन्त्वयन गदाद उि वडातभर आतथदक तथा सामाजिक रुपमा

पतछ परे का वा पाररएका मङ्गहला, बाल–बातलका, दतलत, अपािता भएका ब्यजि, िेष्ठ नागररक,
अल्पसङ्खख्यक, सीमान्त्तकृत समुदायको अतभलेख राजख सामाजिक र आतथदक उत्थान सम्बजन्त्ध

काम गनने  कुरालाई समेत स्पि रुपमा औल्याइएको छ । साथै उि ऐनले वडा तभर
बालङ्गववाह, बहु–ङ्गववाह, लै ङ्गिक ङ्गहंसा, घरे ल ु ङ्गहंसा, छु वाछु त, दहे ि तथा दाईिो, हतलया, प्रथा,

छाउपतड, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचतबखन िस्ता सामाजिक कुरीतत र अन्त्धङ्गवश्वासको
अन्त्त्य गनने  गराउने दाङ्गयत्व समेत सुम्पेकोछ ।

नेपालमा पतन सददयौंदे जख अत्यतधक मारामा घरे ल ु ङ्गहंसा हुुँदै आइरहे कोछ । हाल कोतभड–

१९ को सं क्रमण सुरु भएपिातर ङ्गवतभन्न रािहरुले सं क्रमण फैलन नददन लकडाउन गरे ।

लकडाउन गरे सुँगै तबश्वभर ङ्गवतभन्न खालका घरे ल ु ङ्गहंसाको वृङ्गद्ध भएको छ । यसले गदाद

हाम्रो दे शको पतन सबै सं यन्त्र त्यतै लागेको हुुँदा घरे ल ु ङ्गहंसालाई हे नने  फुसदद नहुुँदा घरे ल ु
ङ्गहंसा ददनददनै बढ्दै गइरहे कोछ । लकडाउनमा ङ्गहंसा हुँदा पतन पीतडत न्त्याय खोज्न िान

नसङ्गकरहे को अवस्था छ । एक अकादमा आफूलाई पीडा भएको कुरा भन्न नपाउुँदा घरे ल ु
ङ्गहंसा मौलाउन मलिल तमलेको छ । अझ गाउुँ घर–समािमा घटना बाङ्गहर आए पतन हाम्रो
समािमा तमलेमतोमा घटनालाई सामसुम वा दबाएर राखेको अवस्था पतन छ ।

त्यसका साथै नेपालमा घरे ल ु ङ्गहंसा हुुँदा धेरैिसो पीतडतले न्त्याय खोज्न नगएको र पीडा

सहे र बसेको दे जखन्त्छ। यसका ङ्गवतभन्न कारणहरु िस्तैैः आतथदक (गररबी) रुपले सक्षम

नहुन,ु समािमा बेइज्ित हुने डर हुन,ु घर पररवारको डर हुन,ु आफ्नो बालबच्चाको भङ्गव्य
खराब होला भन्ने सोच हुन,ु ङ्गपडकले झनर यातना दे ला भन्ने डर हुन,ु न्त्याय खोज्न बाङ्गहर

तनजस्कुँदा न्त्यायलयबाट आफूलाई न्त्याय तमल्ला भन्ने ङ्गवश्वास नहुन,ु ङ्गपडक पररवारको सदस्य

समेत हुने भएको हुुँदा माया हुन ु तथा अब फेरर सुरल
े ाङ्गक भन्ने सोच हुन ु आदद रहे को
पाईन्त्छ ।
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ङ्गवगतमा पतन तबतभन्न कानूनी तथा नीततगत प्रावधानहरुलाई कायादन्त्वयन गनद केङ्गह
मन्त्रालयहरुले िस्तै ैः स्थानीय ङ्गवकास मन्त्रालयको “लै ङ्गिक समानता तथा सामाजिक

समावेजशकरण नीतत, २०६६” र सं जघय मातमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयका “लै ङ्गिक
समानता तथा सामाजिक समावेजशता स्थानीयकरण रणनीतत, २०७५” (मस्यौदा), स्वास््य
तथा

िनसं ख्या

मन्त्रालयको

“स्वास््य

क्षेरको

लैङ्गिक

समानता

तथा

सामाजिक

समावेजशकरण नीतत २०६६”, मङ्गहला बालबातलका तथा िेष्ठ नागररक मन्त्रालयको “राङ्गिय

लै ङ्गिक समानता नीतत, २०७४” मस्यौदा), शहरी ङ्गवकास मन्त्रालयको “लै ङ्गिक समानता तथा
सामाजिक समावेजश मागददशदन, २०७०” आदद िस्ता लैससास नीतत तथा मागददशदन तयार
गररको तथयो।लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीको तसद्धान्त्तलाई व्यबहारमा लागू
गनद

चौदण्डीगढी

नगर

कायदपातलकाले

बैठकले

लैङ्गिक

समानता

तथा

सामाजिक

समावेशीकरण नीतत, २०७८ स्वकृत गरे को छ। यो नीतत नगर रािपरमा प्रकाजशत भए
पतछ लागू भएको मातनने छ।

२. ङ्गवद्यमान समस्या र च ुनौतत
लै ङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण बहु–क्षेरगत सवाल हो । त्यसकारणले

ङ्गवगतमा तबतभन्न मन्त्रालय तथा कायादलयहरुले लै ससास नीतत तथा मागददशदन तयार

गररएतापतन केन्त्र दे जख स्थानीय सरकारहरुले लैससास नीतत बनाई नसकेको र तनमादण

गररएको नीतत तथा कायदक्रमहरुको पतन प्रभावकारी कायदन्त्वयन हुन सङ्गकरहे को छै नन ।
नीतत तथा कायदक्रमहरुको अभावले गदाद मङ्गहला तथा पछातड परे का वा पाररएका समुहको
आवश्यकता सम्बोधन गनद सङ्गकएको अवस्था अझै पतन छै न ।

फलस्वरुप तबतभन्न

सरकारी कायादलयहरुले प्रदान गनने  सेवा तथा सुतबधाहरुमा मङ्गहला, दतलत तथा पछातड परे का

समुदायको पहुंचमा र तनणदय गनने  क्षमतामा कतम हुन गयो र उनीहरुले तिुम
द ा गनने  योिना,
कायदक्रम तथा बिेट लै ङ्गिक उत्तरदाङ्गय वा लैङ्गिक सं वेदनजशल हुनसकेन । यसको साथै

सबै कायादलयमा लै ससासलाई मूलप्रवाङ्गहकरण गनदको लातग सं रचनाहरुको कतम र यस
ङ्गवषयमा सबैको िानकारी समान रुपमा भएन िसले गदाद लैससास ङ्गवषयलाई सबैले गजम्भर
रुपले आन्त्तररङ्गककरण गनद सकेन ।

यसै गरर सबैिसो प्रदे श सरकार र स्थानीय सरकारले लै ससासको नीतत तथा कायदङ्गवतध
बनाएर योिना, कायदक्रम तथा बिेटको तिूम
द ा गररनसकेको ङ्गवद्यमान अवस्थामा सो सम्बन्त्धी

नीतत, योिना तथा कायदक्रमहरूमा लै ङ्गिक सं वेदनशीलताको अभाव खजककएको छ ।
फलस्वरूप लै ङ्गिक उत्तरदायी बिेट प्रणालीका आधारभूत पक्षहरू समेत ओझेलमा परे का
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छनर । िसले गदाद लै ङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका प्रयासहरूमा मङ्गहला, दतलत तथा ङ्गपछतडएका
समूहको सारभूत सहभातगता भन्त्दा औपचाररक प्रतततनतधत्वमा सीतमत हुन पुगेकोछ ।

हालकोतभड–१९ को सं क्रमण सुरु भएपिातर ङ्गवतभन्न रािहरुले सं क्रमण फैलन नददन
लकडाउन गरे सुँगै तबश्वभर ङ्गवतभन्न खालका लै ङ्गिक ङ्गहंसा तथा घरे ल ु ङ्गहंसाको वृङ्गद्ध भएको छ
। यसले गदाद हाम्रो दे शको पतन सबै सं यन्त्र त्यतै लागेको हुुँदा घरे ल ु ङ्गहंसा ददनददनै बढ्दै

गइरहे को सन्त्दभदमा नगरपातलकाले लै ससासको अवधारणालाई ब्यबहाररक रुपमा सफल
कायदन्त्वयन गनद अङ्गहले झनेेै च ुनौततपणद हुन्त्पुगेको छ ।

त्यसै ले लैससासको लातग रािनीततक प्रततवद्धता, इच्छाशजि र स्रोत साधनको पररचालन र

िनचेतना अतभबृङ्गद्ध गरर नगरपातलकाको हरे क ङ्गवकास योिना तथा कायदक्रमहरुमा

लै ससासलाई मूलप्रवाहीकरण गनने  सोँच, ज्ञान र दक्षता भएका िनशजिको व्यवस्थापन, स्रोत

साधनको पररचालन, अन्त्तर–तनकाय समन्त्वय र सहकायदलाई प्रभावकारी बनाउने कायद यस
नगरपातलकाको लातग पतन च ुनौतीका रूपमा रहे का छनर ।

३Þ लै ङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण नीततको औजचत्यता ङ्गकन ?
प्रथमतैः लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेजशताबारे नेपालको सं तबधानमा भएको

व्यवस्थाहरुको कायादन्त्वयन गनद, वतदमान सं घीय शासन स्वरूप, तबगतमा तनमादण भएका नीतत,
तनयम, ऐन, कानुन, कायदतबतध लै ससासबारे राङ्गिय तथा अन्त्तराङ्गिय प्रततबद्धता र नेपालले
तबगतमा

भोगेका

समस्या

तथा

च ुनौतीहरुलाई

मध्यनिर

गदै

ततनीहरुको

समाधान

नगरपातलकाले प्रभावकारी रुपमा गनद यो नीततको औजचत्यता महसुस गररएको हो । यसका
साथै तनम्न पररजस्थततले गदाद पतन यो नीततको आवश्यकता भएको हो।

३.१ साथै सं तबधानद्वारा प्रदत्त हकहरुको कायादन्त्वयन गनद तथा समानुपाततक समावेशीका
आधारमा राज्य सं रचनाका सबै अिहरूमा मङ्गहला, दतलत, आददवासी िनिातत, मधेशी, मिदुर,

ङ्गकसान, अपािता भएका व्यजि, ङ्गपछतडएका वगद र क्षेर सबैलाई सहभागी गराउने सं वैधातनक
व्यवस्था

गररएको

पररप्रेक्ष्यमा

सामाजिक

ङ्गवङ्गवधता

बीचको

असमानता,

सामाजिक

बजञ्चततकरणका कारण सामाजिक समुहको ङ्गवकास सूचकहरूमा भएको कमिोर अवस्था र
सामाजिक, आतथदक तथा प्रशासतनक क्षेरमा रहे को पहुँेुचको अन्त्तरलाई न्त्यून गनदपनने 
भएकोले,

३.२ मातथ उल्लेजखत समस्या र च ुनौततलाई सम्बोधन गनने  गरी केजन्त्रय सरकारबाट िारी

भएका लै ससास सम्बजन्त्ध ङ्गवतभन्न नीतत, कायदङ्गवतध, तनदने  जशका आददलाई स्थाङ्गपत सं रचनाहरु

माफदत कायादन्त्वयन गरर अनुगमन तथा मूल्याुँकन प्रङ्गक्रया र स्थानीय तहको कायद
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सम्पादनमा लैससास सवोधन गनने  गरी लैससास अवधारणासं ग नीततगत र कायदगत पररपूरक
र सामन्त्िस्यता ल्याउन आवश्यक भएकोले,

३.३ ङ्गवतभन्न समूहका मङ्गहलाहरु बीचको असमानतामा वृङ्गद्ध भैरहे को र पङ्गहचानका समस्याले
गदाद लजक्षत मङ्गहला, सीमान्त्तकृत तथा ङ्गवपन्न मङ्गहलाहरुले सेवा सुङ्गवधा प्राप्त गनद नसकेकोले ,

३.४ राज्यका सं रचनाहरुमा सकारात्मक ङ्गवभेदको नीततहरु लागु भएता पतन प्रततफल
हातसल गनने  तफद पूणद प्रततवद्धताको कमी भएकोले,
३.५

मङ्गहला तथा बाल–बातलकामातथ हुने सबै प्रकारको ङ्गहंसा, बेचतबखन, घरायसी

कामकाि, गररवी सम्बन्त्धी खण्डीकृत त्यांकको अभाव रहे को र लैङ्गिक समानता र मङ्गहला
सशिीकरणको लातग तनयतमत र च ुस्त अनुगमन पद्धततको पतन अभाव भएकोले,

३.६ मङ्गहला, दतलत, आददवासी िनिातत, मधेशी, थारू, मुजस्लम, उत्पीतडत वगद, ङ्गपछडा वगद,
अल्पसं ख्यक, सीमान्त्तीकृत, ङ्गकसान, श्रतमक, युवा, बाल–बातलका, ज्येष्ठ नागररक, लै ङ्गिक तथा

यौतनक अल्पसं ख्यक, अपांगता भएका व्यजि, गभादवस्थाका व्यजि, अशि वा असहाय
आददलाई जशक्षा, स्वास््य सेवा पहुुँच, रोिगारी तसिदना गनने  क्षेरमा ज्यादै कम लगानी गनने 
प्रबृजत्त भएकोले,
३.७

नगरपातलकाबाट

तिुम
द ा

गरी

कायादन्त्वयन

गररने

सबै

नीतत,

योिना

तथा

कायदक्रमहरूलाई लै ङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरणको दृङ्गिकोणबाट ङ्गवश्लेषण

गरी ङ्गवषेश गरी मङ्गहला, दतलत तथा ङ्गपछतडएका वगदको आतथदक, सामाजिक, रािनैततक र
सांस्कृततक अवस्थामा सुधार गनुप
द नने  भएकोले,

३.८ नगरपातलकाको ङ्गवद्यमान सामाजिक असमानता र बजञ्चततकरणका कारण सामाजिक

ङ्गवकासका सूचकहरूमा भएको कमिोर अवस्था र सामाजिक, आतथदक एवं प्रशासतनक क्षेरमा
रहे को असमान पहुचको अवस्थाको सहीरुपमा पङ्गहचान गरी सो अनुरुप कायदक्रमको तिुम
द ा,
कायादन्त्वयन, अनुगमन पूनरावलोकन गनद,

३.९ नगरपातलकातभर कायदरत सरकारी, तबतभन्न सं िालहरु, उपभोिा सतमतत, नीजि क्षेर,
सामुदाङ्गयक सं घसं स्था, सहकारी तथा गैरसरकारी सं स्थाद्वारा सञ्चातलत कायदक्रम र बिेटलाई
समेत

लैससास

उत्तरदाङ्गय

मूलप्रवाङ्गहकरण गनद ।

बनाउन

र

स्थानीय

सरकारको

योिना

तिुम
द ा

प्रकृयामा

३.१० मङ्गहला उपर हुने सवै ङ्गकतसमका ङ्गहंसा तथा भेदभाव उन्त्मूलन गनने  महासजन्त्ध, वेइजिि
घोषणा र २०३० सम्मको लातग तय गररएको ददगो ङ्गवकासका लक्ष्यहरुको कायादन्त्वयन

प्रभावकाररता अतभवृङ्गद्ध गरर नगरपातलका तथा यस अन्त्तगदतका सं रचना, कायदक्रम, योिना,
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बिेट तथा आयोिनाको प्रत्येक चरणमा लैससासलाई योिनाबद्ध रुपमा मूलप्रवाहीकरण तथा
स्थानीयकरण यथाशीघ्र गदै लै िान र एकरुपता कायम गनुप
द नने  भएकोले र,

३.११ हालकोतभड–१९ को सं क्रमण सुरु भए पिातर बढे को ङ्गवतभन्न खालका लैङ्गिक ङ्गहंसा

तथा घरे ल ु ङ्गहंसाको अन्त्त्य गनद तबतभन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा अन्त्य सघ–सं स्थाहरुसं ग
समन्त्वय तथा सहकायद गरर काम गनुप
द नने  भएकोले।

त्यसै ले मातथ उल्लेजखत औजचत्यताहरुलाई पुरा गनद स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
ुँ ा ठ को उपबुद
ुँ ा २ द्वारा प्रदत्त अतधकारको प्रयोग गरी
को धारा ११, उपधारा २, बुद
नगरपातलकाको लातग योेे ५ बषने  “लै ङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण नीतत,
२०७६” तयार गररएको हो ।

यस नीततको सफल कायादन्त्वयनबाट सम्पूणद नगरपातलकावासीहरुले ङ्गवभेद र ङ्गहंसारङ्गहत
समािमा आत्मसम्मानपूवक
द िीवनयापन गनद पाउने अवस्थाको सुतनजित गनने छ ।

४. नाम र प्रारम्भसर यस रणनीततको नाम लै ङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण
नीतत २०७६ लागू रहनेछ
लागू हुनेछ ।

र यसको प्रारम्भ स्थानीय सरकाले स्वीकृतत गरे को तमतत दे जख

५. पररभाषाैः तबषय वा प्रसिले अको अथद नलागेमा यस नीततमासर
क) “नीतत” भन्नाले लै ङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीतत, २०७६
सम्झनुपददछ ।

ख) “स्थानीय तह” भन्नाले गाुँउपातलका, नगरपातलका र जिल्ला समन्त्वय सतमतत सम्झनुपददछ
ग) “नगरपातलका” भन्नाले चौदण्डीगढी नगरपातलका सम्झनु पददछ ।
घ) “कायदक्रम” भन्नाले तनजित उद्देश्य प्रातप्तका लातग तयार गररएको आयोिनाहरुको
सं योजित रुप सम्झनु पछद ।

ङ) “योिना” भन्नाले समग्र ङ्गवकास तनमाणद सम्वन्त्धी कायदको लातग तयार गररएको स्थानीय

तहको आवतधक ङ्गवकास योिना, वाङ्गषक
द ङ्गवकास योिना, एङ्गककृत शहरी ङ्गवकास योिना,
जिल्ला सडक गुरुयोिना र ङ्गवषयगत गुरुयोिना, रणनीतत योिना आदद सम्झनुपछद ।

च) “सामाजिक वजञ्चतीकरणण” भन्नाले औपचाररक तनयम, ऐन, कानुन आदद तथा परम्परा

दे जख चतलआएको अनौपचाररक मुल्य मान्त्यता बमोजिम तलि, िातिातत, धमद आदद ङ्गवभेदका
कारणले सुङ्गवधाबाट वजञ्चत भएका अवस्थालाई सम्झनुपछद ।

छ) “सामाजिक समावेशीकरण” भन्नाले अवसर तथा स्रोत साधन उपभोग गनदबाट वजञ्चत भई
िोजखममा परे का र स्तरयुि आतथदक, सामाजिक तथा साुँस्कृततक िीवनयापन गनदबाट बजञ्चत
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भई गररवी तथा सामाजिक रुपमा वजञ्चततकरणमा परे का समूहहरुलाई ङ्गवकास तनमादण र

कायदसम्पादनका प्रकृयामा सहभागी गराई उपलब्ध अवसर, श्रोत, साधन तथा आधारभूत
अतधकार उपगोग गनने  कुराको सुतनजिततालाई सम्झनुपछद ।

ि) “सामाजिक समावेशी सम्पकद ब्यजि” भन्नाले कुनै कायादलय वा तनकायमा समावेशी
ङ्गवषय हेनने  गरी सम्पकद व्यजिको रुपमा तोङ्गकएको कमदचारीलाई सम्झनुपछद ।

झ) “सामाजिक समावेशी बिेट” भन्नाले ङ्गवतभन्न िातिाती, क्षेर, वगद र समुदाय, अपांगता
भएका ब्यजि, बालबालीका तथा िेष्ठ नागररकहरुको आवश्यकतालाई सहभातगमुलक ढं गले

सम्बोधन गदै समग्र ङ्गवकास प्रङ्गक्रयालाई तनिहरु प्रतत उत्तरदाङ्गय बनाउने उद्देश्यले तिुम
द ा
गररने बिेट तथा कायदक्रमलाई िनाउुँछ । सामाजिक समावेशी लक्ष्यलाई केन्त्रमा राखेर
सामाजिक समावेशीकरण सम्वन्त्धी ङ्गवश्लेषण गरी आतथदक स्रोतको सुतनजितता र उपलजब्धको
समतामुलक ङ्गवतरण र उपभोग हुनेगरी तिुम
द ा गररएको बिेट समेत सम्झनुपछद ।

ञ) “ङ्गवकास साझेदार” भन्नाले नेपाल सरकारसं ग भएको सम्झौता वमोजिम नगद, जिन्त्सी
एवमर प्रङ्गवतधक सहयोग उपलब्ध गराउने ङ्गिपक्षीय एवमर बहुपक्षीय दातृ तनकाय, सयुि
रािसं घीय तनकायहरु तथा अन्त्तरतङ्गिय गैरसरकारी सं स्था सम्झनुपछद ।

ट) “टोल ङ्गवकास सं स्था” भन्नाले ऐनको दफा १२ (२) क बमोजिम सामाजिक
पररचालकको अवधारणा बमोजिम गठन हुने समूह सम्झनुपछद ।

ठ) “उपभोत्ता सतमतत” भन्नाले आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यजिहरुको समूहले कुनै

आयोिना तनमादण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममदत सम्भार गनदको लातग आफूहरु मध्येबाट
तनजित प्रङ्गक्रया बमोजिम गठन गरे को सतमतत सम्झनुपछद ।

ड) “सामुदाङ्गयक सं स्था” भन्नाले िनचेतनासम्वन्त्धी तातलम, अतभमुजखकरण, तसप ङ्गवकास, बचत,

किाद पररचालन, समावेशी ङ्गवकास र सशजिकरण गनने  उद्देश्यले तनजित प्रङ्गक्रया अवलम्वन
गरी प्रचतलत कानून बमोजिम स्थापना भएका सं स्था तथा स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका
समुदायहरु आधाररत सं स्था सम्झनुपछद ।

ढ) “गैर–सरकारी सं स्था” भन्नाले प्रचलीत कानून वमोजिम स्थापना भएका स्थानीय तहको
सभाबाट आफ्नो कायदक्रम स्वीकृत गराई स्थानीय तहसं ग समन्त्वय राखी कायद सञ्चालन गनने 
गैर–नाफामूलक सं स्था सम्झनुपछद ।

ण) “स्थानीयकरण” भन्नाले कुनै पतन ङ्गवषय वा कायदक्रमलाई कुनै स्थानीय ठाुँउ ङ्गवशेषको

पररजस्थती वा अवस्था अनुसार ढाली त्यसको प्रभाबकारी एबं अतधकत्म उपयोग गनने  प्रङ्गक्रया
सम्झनु पददछ ।
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त) “बजञ्चत समुह“ भन्नाले परम्परागत रुपमा लामो समय दे जख िाततय, आतथदक, लै ङ्गिक,

अपािता, यौतनक तथा लैङ्गिक अल्पसं ख्यक एवमर भौगोतलक कारणले गदाद पतछ परे का

मङ्गहला, दतलत, आददवाशी, िनिाती, मधेसी, मुजस्लम, अपाि, िेष्ठ नागरीक, बाल–बातलका एवमर
दुगक
द क्षेरमा बसोवास गनने  िनता सम्झनु पददछ ।

थ) “अल्पसं ख्यक” भन्नाले सं घीय कानून बमोजिम तनधादररत प्रततशत भन्त्दा कम िनसं ख्या

रहे का िातीय, भाङ्गषक र धातमदक समूह सम्झनु पछद र सो शब्दले आफ्नै िातीय, धातमदक र
भाङ्गषक ङ्गवजशिता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकांक्षा रहे का, ङ्गवभेद र उत्पीडन भोगेका
समूह समेतलाई िनाउुँछ ।

द) “सीमान्त्तीकृत” भन्नाले रािनीततक, आतथदक र सामाजिक रूपले पछातड पाररएका, ङ्गवभेद र
उत्पीडन तथा भौगोतलक ङ्गवकटताको कारणले सेवा सुङ्गवधाको उपभोग गनद नसकेका वा

त्यसबाट वजञ्चत रहेका सं घीय कानून बमोजिमको मानव ङ्गवकासको स्तर भन्त्दा न्त्यून
जस्थततमा रहे का समुदाय सम्झनु पछद र सो शब्दले अतत–सीमान्त्तीकृत र लोपोन्त्मुख समुदाय
समेतलाई िनाउुँछ ।

ध) “लै ङ्गिक प्रभाव ङ्गव्लेषण“ भन्नाले नीतत तथा अभ्यासहरुको पररक्षण गरे र कुनै पतन

योिना कायदक्रम तथा आयोिनावाट मङ्गहला एवमर पुरुष कजत्तको लाभाजन्त्बत भएका छनर भन्ने
अवस्थाको ङ्गवश्लेषण गनने  कायदलाई सम्झनु पददछ ।

न) “लै ङ्गिक समता” भन्नाले अवसर र न्त्यायबाट बजन्त्चत मङ्गहला वा पुरुषलाई थप अवसर
ददएर समतामूलक जस्थततको तनमादण गनद गररने तबशेष प्रयासलाई सम्झनु पददछ ।

प) “लै ङ्गिक समानता” भन्नाले मङ्गहला र पुरुषबीच सबै क्षेर र तहमा समान अवसर र समान
लाभ हातसल गनने  अवस्थालाई सम्झनु पददछ ।

फ) “लै ङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण” भन्नाले मङ्गहला तथा पुरुष र ङ्गवतभन्न
सामाजिक समूहहरु बीचको असमान शजि सम्वन्त्धहरुलाई पुनैःसन्त्तुतलत गनद तथा हरे क

प्रकारका सामाजिक पङ्गहचान भएका व्यजिहरुका लातग समान अतधकार, अवसर एवं सम्मान
सुतनजित गनदका लातग आवश्यक कदम चाल्नुपनने  ङ्गवषयलाई सम्झनु पददछ ।

ब) “लै ङ्गिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशी बिेट” भन्नाले स्थानीय तनकायको योिना
तिुम
द ा गदाद समािमा रहे का ङ्गवतभन्न िातिातत, क्षेर, वगद र समुदायका मङ्गहला, पुरुष,
तेश्रोतलं गी, अपांगता भएका व्यजि, बाल–बातलका तथा िेष्ठ नागररकहरूको आवश्यकतालाई

सहभातगतामूलक ढं गले सम्बोधन गदै समग्र ङ्गवकास प्रङ्गक्रयालाई तनिहरू प्रतत उत्तरदायी

बनाउने उद्देश्यले तिुम
द ा गररने कायदक्रम र बिेटलाई िनाउुँछ । लै ङ्गिक समानता तथा
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सामाजिक समावेशीेे लक्ष्यलाई केन्त्रमा राखेर उद्देश्यमूलक, योिनावद्ध, लै ङ्गिक समानता
तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्त्धी ङ्गवश्लेषण गरी आतथदक स्रोतको सुतनजितता र
उपलजव्धको समतामूलक ङ्गवतरण र उपभोग हुने गरी गररने बिेट तिुम
द ा प्रङ्गक्रयालाई
सम्झनु पददछ ।

भ) “लै ङ्गिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशी परीक्षण” भन्नाले समािमा रहे का ङ्गवतभन्न

िातिातत, क्षेर, वगद र समुदायका मङ्गहला र पुरुषबीचको भूतमका, सम्बन्त्ध, स्थान, स्तर, अवसर
आददको ङ्गवश्लेषणबाट लैं तगक समानता तथा समावेशी ङ्गवकास गनद तय गररएको बिेट र
कायदक्रम माफदत तोङ्गकएको उद्देश्य हातसल भए नभएको लेखािोखा र परीक्षण गरी सुधारका
उपाय पङ्गहल्याउने औिारलाई सम्झनु पछद ।

म) “लै ङ्गिक मूलप्रवाहीकरण” भन्नाले कुनै पतन योिनाबि कायद, नीतत तनयम, कायदक्रम
कायादन्त्वयनको हरे क क्षेर तथा तह र तप्कामा मङ्गहला तथा वजञ्चततमा परे का वगदहरुलाई
समाङ्गहत गनने  प्रङ्गक्रयालाई सम्झनु पददछ ।

य) “लै ङ्गिक उत्तरदायी बिेट” भन्नाले‘लैङ्गिक समानताको लातग बिेटको सुतनजितता, बिेटका
सबै

प्रङ्गक्रयामा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र उपलजब्धको समतामूलक ङ्गवतरणका साथै

उपभोगको लातग लै ङ्गिक ङ्गवश्लेषण सङ्गहत योिनाबद्ध रूपमा उद्देश्यमूलक कायदक्रमहरू तिुम
द ा
र प्राथतमकरकरण गदै कायदक्रम छनौट गरी लगानी गनने ेे पद्धततलाई िनाउं दछ ।

र) “सामाजिक वजञ्चतीकरणमा परे का समूहहरू” भन्नाले मङ्गहला, बाल–बातलका, दतलत,
आददवासी िनिातत, मधेशी, मुजस्लम, ज्येष्ठ नागररक, अपािता भएका व्यजिहरू तथा
भौगोतलक रूपले दुगम
द क्षेरमा बसेका िनतालाई बुझाउं दछ ।

ल) “सशजिकरण“ भन्नाले ङ्गवकासका अवसरहरुवाट बजञ्चत, श्रोत र साधनमा पहू ुँच तथा
तनयन्त्रणमा पछाडी परे का, परे का अशि वा कमिोर वगदलाई सवल बनाउने कायदलाई
सम्झनु पददछ ।

व) “खण्डीकृत त्याङ्क“ भन्नाले मङ्गहला तथा पुरुष िातीय अल्पसं ख्यक समुह, अपािता
भएका एव एच.आई. तभ.सं क्रतमत ब्यजि तथा अन्त्य सीमान्त्तकरण परे का समुहहरुको
तहगत त्याङ्कलाई सम्झनु पददछ ।

श) “सावदितनक परीक्षण” भन्नाले ङ्गवत्तीय सूचना सङ्गहतको कायदक्रम प्रकाजशत गरे र सेवाग्राही

तथा सरोकारवालाहरुप्रतत सेवाप्रदायकको िवाफदे ङ्गहता र पारदजशदता कायम गदै सुशासन
अतभवृङ्गद्ध गनने  उद्देश्यले अपनाइन ङ्गवतधलाई सम्झनु पददछ ।
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ष) “सामाजिक परीक्षण” भन्नाले सस्थाद्वारा सञ्चातलत कायदक्रमको सामाजिक, आतथदक तथा

वातावरणीय लाभ एव मापदण्डहरुको लेखािोखा सङ्गहत सामाजिक रुपमा प्रददशन गनद
प्रकृयालाई सम्झनु पददछ ।

स) “गररबी नक्शाड्ढन” गररबी नक्शाड्ढन भन्नाले एउटा तनजित भु–भागमा बसोबास गनने 
घरपररवारको

गररबी

र

असमानताको

स्थान

केजन्त्रत

ङ्गवतरण

जेम््कतच्दगत्यल० बार थाहा पाउन प्रयोग गनने  ङ्गवतधलाई सम्झनु पददछ ।

९करउबत्ब

ह) “लजक्षत वगद÷समूह” भन्नाले आतथदक रूपमा ङ्गवपन्न वगदका मङ्गहला एवं बालबातलका तथा

आतथदक र सामाजिक रूपमा ङ्गपछतडएका वगदहरू (सबै िातिाततका ङ्गवपन्न वगदहरू, िेष्ठ

नागररक, यौतनक अल्पसं ख्यक, आददबासी िनिाती, मधेशी, दतलत, मुजस्लम, ङ्गपछतडएको वगद,
अपाङता भएका ब्यजि, अल्पसं ख्यक तथा सीमान्त्तकृत समुह आददको) एवं नेपाल सरकारले
लजक्षत समूह भनी तोकेका वगद एवं समुदाय सम्झनु पददछ ।

क्ष) “नोभेल कोरोना भाइरस (कोतभड–१९)” भनेको िनावरबाट सनने  एक प्रकारको भाइरस

हो । अङ्गहले सं क्रमण फैतलएको भाइरस कोरोना समूहका अन्त्य भाइरसहरुसुँग नतमल्ने

भएकाले यसलाई २०१९ नोभेल कोरोना भाइरस (कोतभड–१९) नाम ददइएको छ ।
यसको बारे मा अङ्गहलेसम्म पतन त्यतत स्पि हुन सकेको अवस्था नभएपतन यो भाइरसले

पङ्गहला घाुँटी, सासनली र फोक्सोका कोषलाई आक्रमण गछद । तबस्तारै ती अिलाई आफ्नो
तनयन्त्रणमा तलएर आफ्नो सङ्खख्या वृङ्गद्ध गनद थाल्छनर र गम्भीर असर पु¥याउन सक्छनर ।
६. दीघदकातलन सोच
क) लैं तगक, िातीय र क्षेरीय भेदभावमुि लैं तगकमैरी, समाबेशी, समतामूेुलक, समृद्ध र
न्त्यायपूणद समािको तनमादण गनने  ।

ख) लैससास सम्वजन्त्धत समािमा ङ्गवद्यमान मुल्य, मान्त्यता, सं स्कार र ब्यवहारमा पररवतदन
ल्याउने ।

५. मुख्य उद्देश्य

यस नीततको मुख्य उद्देश्य लैससास अवधारणा अनुसार यसको प्रयोगलाई सरलीकृत रुपमा
स्थानीयकरण गरर नगरपातलकाले गनने  सम्पूणद ङ्गवकास योिना तथा कायदक्रमलाई लैससास

उत्तरदायी र ददगो बनाउन आतथदक श्रोतको सुतनिता, उपलब्धीको समतामूलक ङ्गवतरण र
उपयोगी बनाउने रहेकोछ । यसका तबस्ताररत उद्देश्यहरु तनम्न प्रकारका छनैः

५.१ लं ेतै गक उत्तरदायी तथा समावेशी बिेट परीक्षण र लं ेतै गक उत्तरदायी बिेट माफदत

स्थानीय सरकारको सं स्थागत सं रचना र कायदक्रमहरुमा मङ्गहला र सीमान्त्तकृत समुहहरुलाई
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ू द सहभातगता गराई लै तगक
समाबेशी गरर, लै तगक समानता र सबै िात, िातीको अथदपण
अन्त्तरहरुको प्रभावलाई सम्बोधन गदै लै तगक मूलप्रबाङ्गहकरण गदै लै िाने ।
५.२

नगरपातलका

एवं

अन्त्य

सेवा

प्रदायक

सरोकारवालासं स्थाहरु

सङ्गहत

लजक्षत

वगद÷समूहको आतथदक, सामाजिक, राितनततक र सावदितनक िीवनमा अथदपूणद सहभातगता, पहुंच
तथा तनयन्त्रणमा बृङ्गद्ध गनने  नीतत तलई समावेजशकरण तथा सशजिकरण गनने  ।

५.३ लैससास बारे सं तबधानमा भएको व्यवस्थाहरुको कायादन्त्वयन गनद, वतदमान सं घीय शासन
स्वरूप, नीतत, तनयम, ऐन, कानुन, कायदतबतध, लै ससासबारे
प्रततबद्धताहरुको

राङ्गिय

तथा

अन्त्तरारदङ्गिय

प्रभावकारी कायादन्त्वयन गनद आवश्यक सं स्थागत सं रचना, सचेततकरण तथा

क्षमता ङ्गवकास गनने  ।

५.४ लैससास सम्बन्त्धी नीतत तनमादण तथा प्रभावकारी कायादन्त्वयन गनद केन्त्र, प्रदे श, तबतभन्न
प्रततष्ठान, आयोग, सतमतत, ङ्गवकास साझेदार सं स्थाहरु, अन्त्तराङ्गिय गैसस, गैसस, नागररक समाि,
तनिी क्षेर र अरु स्थानीय सरकार आददसं ग समन्त्वय, सहकायद र सहिीकरण गनने  ।

५.५ नगरपातलकाबासी ङ्गवशेषगरर बाल–बातलका, िेष्ठ नागररक, अशि तथा अपांगता आददको
लातग सामाजिक सं रक्षण तथा सुरक्षा प्रदान गनने  ।

५.६ नगरपातलकाकोेे सवै कायदक्रम, योिना र आयोिनाको प्रत्येक चरणमा लैससास
दृङ्गिकोणबाट अनुगमन तथा मूल्याुँकन गनने  र यसलाई सं स्थागत गदै लै िाने ।
६. नीतत
६.१ नगरपातलकाले सं चालन गनने  सम्पुणद योिना तथा कायदक्रमलाई लै ससास दृङ्गिकोणवाट
ू द सहभातगतामा कायादन्त्वयन
सं स्थागत गरी त्यसमा मङ्गहला र सीमान्त्तकृत समुहको अथदपण
गरर मूलप्रबाङ्गहकरण गदै लतगने नीतत तलने छ । (उद्देश्य ५.१ सं ग सम्बजन्त्धत) ।

६.२ लै ङ्गिक उत्तरदायी योिना तथा बिेटलाई तथा लं ेैतगक उत्तरदायी र समावेशी बिेट

परीक्षणलाई स्थानीयकरण गरी लजक्षत समुदायको आतथदक तथा ङ्गवजत्तय श्रोतमा पहुँेुच
अतभबृङ्गद्ध गररनेछ । (उद्देश्य ५.१ सं ग सम्बजन्त्धत) ।
६.३

नगरपातलका, सेवा

प्रदायक

सरोकारवाला

सं स्थाहरु, मङ्गहला

र

सीमान्त्तकृत

समुहहरुलाई समावेश गरर उनीहरुको योिनाबद्ध रुपमा व्यजिगत र सामूङ्गहक क्षमता
ू द सहभातगता
अतभबृङ्गद्ध गरी नगरपातलकाकोेे ङ्गवकास प्रङ्गक्रयामा तनणादयक तथा अथदपण

सुतनजित गरी आतथदक, सामाजिक, राितनततक र सावदितनक िीवनमा अथदपूणद सहभातगता,

पहुंच तथा तनयन्त्रणमा बृङ्गद्ध गनने  नीतत तलई समावेजशकरण तथा सशजिकरण गनने  ।
(उद्देश्य ५.२ सं ग सम्बजन्त्धत) ।
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६.४

लैससास बारे सं तबधानमा भएको व्यवस्थाहरुको कायादन्त्वयन गनद, वतदमान सं घीय

शासन स्वरूप, नीतत, तनयम, ऐन, कानुन, कायदतबतध, लै ससासबारे राङ्गिय तथा अन्त्तरारदङ्गिय
प्रततबद्धताहरुको

प्रभावकारी कायादन्त्वयन गनद आवश्यक सं स्थागत सं रचना, सचेततकरण तथा

क्षमता ङ्गवकास गनने  नीतत तलने । (उद्देश्य ५.३ सं ग सम्बजन्त्धत) ।
६.५

लैससास नीतत प्रभावकारी रुपमा कायादन्त्वयन गनदका लातग आन्त्तररक र बाह्य सवै

सरोकारवालहरु सं ग तनयतमत र प्रभावकारी

समन्त्वय, सहकायद र सहिीकरण गनने  ।

(उद्देश्य ५.४ सं ग सम्बजन्त्धत) ।

६.६ गरीब असहाय बाल–बातलका, िेष्ठ नागररक, अशि तथा अपांगता भएका व्यजिहरुको
वास्तङ्गवक त्यांक पत्ता लगाई सोको ङ्गववरण अद्यावतधक गदै ततनीहरुको लातग सामाजिक
सं रक्षण तथा सुरक्षा प्रदान गन नीतत तलने । (उद्देश्य ५.५ सं ग सम्बजन्त्धत) ।

६.७ सबै प्रकारका अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा लै ससास उत्तरदायी दृङ्गिकोण
अपनाईने छ । (उद्देश्य ५.६ सं ग सम्बजन्त्धत) ।
७. रणनीतत
७.१ मूलप्रवाङ्गहकरणैः
क) नगरपातलका तहमा मङ्गहला, गरीब तथा गरीब र बङ्गह्करणमा परे का समुदायले भोगेका

समस्या र सवालहरुको पङ्गहचान तथा लेखािोखा गरर नीततगत ब्यस्थाहरु, सं स्थागत प्रणाली
तथा सं रचनाहरू, कायद वातावारण र सं स्कृतत, योिना, बिेट, पहुचयुि अवसर, सेवामुलक
कायद, अनुगमन, मूल्यांकन र अनुसन्त्धान आददकायद माफदत पछाडी परे का वा पाररएका
असि, गरीब तथा लजक्षत वगद÷समूहको सवाल र समस्या पङ्गहचान गरर, उनीहरुलाई समान
अवसर ददई सवाल र समस्याको सम्बोधन गरर उनीहरुको समग्र नगरपातलकाकोेे ङ्गवकास
प्रङ्गक्रयामा मुलप्रबाङ्गहकरण गररनेछ ।

ख) लं ेतै गक उत्तरदायी तथा समावेशी बिेट परीक्षण र लं ेतै गक उत्तरदायी बिेट माफदत
नगरपातलकाकोेे सं रचना र कायदक्रमहरुमा मङ्गहला र सीमान्त्तकृत समुहहरुमा समावेश गरर
ू द सहभातगता गराई लै तगक मूलप्रबाङ्गहकरण गदै
लै तगक समानता र सबै िात िातीको अथदपण
लतगनेछ ।

७.२ आतथदक, सामाजिक र रािनीततक समावेजशकरण तथा सशजिकरण ेैः

ङ्गवकासका अवसरबाट बजन्त्चत, श्रोत र साधनमा पहुुँच तथा तनयन्त्रणमा पछाडी परे का वा

पाररएका असि, गरीब, तबकासका अवसरबाट बजन्त्चत, श्रोत र साधनमा पहुुँच तथा
तनयन्त्रणमा

पछाडी

परे का

वा

पाररएका

असि, गरीब
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तथा

लजक्षत

वगद÷समूहको

नगरपातलकाकोेे समग्र शासन प्रणालीमा अथदपूणद सहभातगता गराइ उनीहरुलाई सवल बनाई

आतथदक, सामाजिक र रािनीततक समावेजशकरण तथा सशजिकरण गनुक
द ो साथै आउन सक्ने
प्राकृततक तथा मानव तसजिदत तबपत व्यवस्थापन गदै कृङ्गष, सहकारी, पयदटन आददको समुजचत
ङ्गवकासगरर नगरबासीको लातग स्बैःरोिगारीको ब्यबस्था गदै लतगनेछ ।
७.३ सं स्थागत सं रचना, सचेततकरण तथा क्षमता तबकास ेैः
क) लैससासबारे सं तबधान, वतदमान सं घीय शासन स्वरूप, नीतत, तनयम, ऐन, कानुन, कायदतबतध
आददमा भएको व्यवस्थाहरुको सबै सरोकारवालाहरुसं ग प्रभाबकारी समन्त्वय कायम गरर

कायादन्त्वयन गनद च ुस्त÷दुेुरुस्त सं स्थागत सं रचना तनमादण गरर नगरपातलका लगायतका सेवा
प्रदायक सरोकारवाला सं स्थाहरुलाई लै ससास प्रतत उत्तरदायी र िवाफदे ही बनाउदै लतगनेछ
।

खं ) स्थानीय नागररक ङ्गवशेष गरी पछाडी परे का वा पाररएका असि, गरीब तथा लजक्षत
वगद÷समूहको च ुस्त÷दुेुरुस्त सं स्थागत सं रचना माफदत योिनाबद्ध रुपमा व्यजिगत र
सामुङ्गहक सचेततकरण तथा क्षमता अतभबृङ्गि गरी नगरपातलकाकोेे समग्र ङ्गवकास प्रङ्गक्रयामा
ु द सहभातगता सुतनजित गरी आतथदक तथा सामाजिक तबकास गररनेछ ।
तनणादयक तथा अथदपण

ग) हाल कोतभड–१९ को सं क्रमण सुरु भए पिातर बढे को ङ्गवतभन्न खालका लैङ्गिक ङ्गहंसा
तथा घरे ल ु ङ्गहंसालाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय िनप्रतततनतधहरु लगायत सम्बजन्त्धत सबै

सरोकारवालाहरुलाई यसबारे सचेतना फैलाउने खालका कायदक्रमहरु सं चालन गरर क्षमता
ङ्गवकास गररनेछ ।

७.४ समन्त्वय, सहकायद र सहिीकरण ेैः
क) लैससास सम्बन्त्धी नीतत तथा योिना तनमादण र सोको प्रभावकारी कायादन्त्वयन गनद केन्त्र,

प्रदे श, तबतभन्न प्रततष्ठान, आयोग, सतमतत र स्थानीय सरकार आददसं ग समन्त्वय, सहकायद र
सहिीकरण गररनेछ ।

ख) लैससास सम्बन्त्धी तथाकोतभड–१९ को सं क्रमण सुरु भए पिातर बढे को लैङ्गिक ङ्गहंसा
तथा घरे ल ु ङ्गहंसा लाईपतन ध्यानमा राख्दै , ङ्गवतभन्न कायदक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन

गनद ङ्गवतभन्न सरकारी, ङ्गवकास साझेदार सं स्थाहरु, अन्त्तराङ्गिय गैसस, गैसस, नागररक समाि,
तनिी क्षेर आददसं ग साझेदारी तथा समन्त्वय गररनेछ ।
७.५ सामाजिक सं रक्षण र सुरक्षा ेैः
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नगरपातलकाबासी ङ्गवशेषगरर बाल–बातलका, िेष्ठ नागररक, अशि तथा अपांगता आददको
लातग सामाजिक सं रक्षण तथा सुरक्षा प्रदान गनने  रणनीतत तलई सामाजिक सं रक्षण र सुरक्षा
सम्वजन्त्ध कायदक्रमहरु लागु गदै लै िानेछ ।
७.६ अनुगमन तथा मूल्यांकन ेैः
नगरपातलकाकोेे

सबै

कायदक्रम, योिना

र

आयोिनाको

प्रत्येक

चरणमा

दृङ्गिकोणबाट अनुगमन तथा मूल्याुँकन गनने  र यसलाई सं स्थागत गदै िानेछ ।

लैससास

८. कायदनीतत
८.१ कायदनीतत (रणनीतत ७.१ सगं सम्बजन्त्धत)
क) योिना, कायदक्रम तथा बिेटचक्रमा नगरपातलकाले लै ससासमैरी योिना र कायदक्रम
तनमादण गनद पुिीगत बिेटको कजम्तमा ३५% बिेट छु ट्याइने छ । यसरी छु ट्याइएको
बिेट पछाडी परे का वा पाररएका, तबकासका अवसरबाट बजन्त्चत, श्रोत र साधनमा पहुुँच तथा
तनयन्त्रणमा पछाडी परे का वा पाररएका गरीब, मङ्गहला, बाल–बातलका, आददबासी िनिाती, िेि

नागररक, अपांगता भएका व्यजिहरु, मधेशी, दतलत, मुजस्लम, ङ्गपछडाबगद, अल्पसं ख्यक तथा
अन्त्य सीमान्त्तकृत समूह आददलाई प्राथतमकता ददई उनीहरुलाई तबकासको मूलधारमा
ल्याउन कायादन्त्वयन गररने छ ।

ु द िनसहभागीता सुतनित गनद सं स्थागत सयन्त्र, प्रतततनतधतत्व
ख) बढी भन्त्दा बढी अथदपण
प्रणाली र कायद क्षेरगत सतद तनधादरण गनने छ ।

ग) सेवा प्रवाह सयन्त्र र प्रङ्गक्रया लैससासमैरी हुनेगरी सुधार एवम ङ्गवकास गनने छ ।

घ) लैं तगक उतरदायी योिना तथा बिेट तिुम
द ा तथा लैं तगक लेखािोखा तबधीलाई लैं तगक
पुणरु
द पमा कायादन्त्वयनमा ल्याईनेछ ।

ङ) नगरपातलकाको समग्र तबकास योिना तिुम
द ा प्रङ्गक्रयामा मङ्गहला तथा वजञ्चतीकरणमा
परे का र पाररएकाहरूका लातग ङ्गवद्यमान प्रावधानहरू र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीका

सम्बन्त्धमा सु–सूजचत गराउन चेतनामूलक योिना र कायदक्रमहरू सघन एवं तनरन्त्तर सञ्चालन
गनने छ ।

च) लैससास आचरण र व्यबहार एक आदशद, नैततक ङ्गवषयसमेत भएकाले सेवाप्रदायक

तनकायमा सं लग्न िनशजिको सावदितनक र तनिी कायदशैली त्अअनुकुल बनाउन मागददशदन
आचारसं ङ्गहता तनमादण गरी लागू गराउन उत्प्रेररत गनने छ ।

छ) लै तगक उत्तरदायी योिना तथा विेट माफदत नततिामुखी आवातधक र बाङ्गषक
द योिना
तिुम
द ा गरी सोको कायदन्त्वयन गनने छ ।
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ि) लै ङ्गिक उत्तरदायी योिना तथा बिेट तिुम
द ाका लातग सूचकहरु तनधादरण गरी यसको
प्रयोगलाई योिना तथा बिेट तिुम
द ा, मापन र परीक्षण प्रङ्गक्रयामा एकरुपता र सरलीकरण
गरी लैं ङ्गिक उत्तरदायी बिेट सुतनजित गनने छ ।

झ) लैं तगक उत्तरदायी योिना तथा विेटलाई स्थानीय सरकारले आन्त्तररकरण गरी यसको
प्रभावकारी कायादन्त्वयनका लातग क्षमता ङ्गवकास गररनेछ ।

ञ) नगरपातलकाकोलैससास सम्बन्त्धी समन्त्वय र कायादन्त्वयन सतमततले नगरपातलकाको
आवतधक÷बाङ्गषक
द योिनामा
गनने छ ।

लैं तगक उत्तरदायी बिेट कायादन्त्वयन भए नभएको सुतनजिजेत

ट) लैं तगक उत्तरदायी योिना तथा विेट तिुम
द ा गनद आवश्यक त्याुँक र सू चनालाई
व्यवजस्थत र आवतधक गनने  प्रणाली स्थाङ्गपत गनने छ ।

ठ) सेवाप्रदायक तनकायका सरोकारवालाहरुलाई लैं तगक उत्तरदायी विेट ङ्गवतध कायादन्त्वयन
सम्बजन्त्ध सीप ङ्गवकास गनने छ ।

ड) नगरपातलका सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुबै पक्षका सरकोरवालालई लैं तगक उत्तरदायी

विेट सम्बजन्त्ध सूचना तथा िानकारी तनयतमत रुपमा प्रदान गनने  प्रबन्त्ध गररने छ । यसका
लातग आम सञ्चार माध्यमको प्रयोग गनने छ ।

ढ) सबै सरोकारवालाहरु सं ग आवश्यक समन्त्वय तथा सहकायद गरर नगरबासीलाई आउन
सक्ने प्राकृततक तथा मानव तसजिदत तबपतहरुको व्यवस्थापन गनने  ।

ण) कृङ्गष, सहकारी, पयदटन आददको समुजचत ङ्गवकास एवं प्रबद्धदनगरर नगरबासीकोलातग
स्बैःरोिगारीको ब्यबस्था गदै लतगनेछ ।

त) नगरपातलकाको प्रततबेदनहरुमा लैं तगक उत्तरदायी विेट मापन तथा परीक्षणका

प्रततबेदनहरु समाबेश गनने  व्यबस्थालाई सं स्थागत गररनेछ र यसमा भएको उपलव्धीको

ङ्गवश्लेषण गरी दे जखएका समस्या र अन्त्तरहरुलाई सम्बोधन गनने  गरी सीप तथा क्षमता
ङ्गवकास गरी सुधार गनने छ ।

८.२ कायदनीतत (रणनीतत ७.२ सं ग सम्बजन्त्धत)
क) स्थानीय शासनर सं ग सम्बजन्त्धत तबतभन्न ऐन, तनयम, कानून, नीतत, तनयमहरुको अन्त्तरारङ्गद िय
मूल्य–मान्त्यता तथा मापदण्ड अनुरुप सबै सरोकारवालाहरुलाई सं लग्न गराई लैससास
दृङ्गिकोण पुनरावलोकन तथा तनमादण गनने छ ।

ख) खण्डीकृत त्याक र त्यगत सूचनाको आधारमा सामाजिक तथा आतथदक जस्थततको
ङ्गवश्लेषण गरर गररब तथा बजन्त्चततकरणमा परे का समूहको पङ्गहचान गनने छ ।
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ख) दतलत, मुजस्लम, ङ्गपछतडएको वगद, अपाङता भएका ब्यजि, अल्पसं ख्यक आददको आतथदक,
सामाजिक, राितनततक र सावदितनक िीवनमा अथदपूणद सहभातगता, पहुंच तथा तनयन्त्रणमा
बृङ्गद्ध गनने  कायदनीतत तलई समावेजशकरण तथा सशजिकरण गनने छ ।
ग)

ङ्गवङ्गवधताको

सम्मान

गदने 

ङ्गवपन्न

बगदहरुसुँगको

तनरन्त्तर

अतभमुखीकरण

एवमर

अन्त्तरङ्गक्रयाबाट सावदितनक वस्तु तथा सेवा सुङ्गवधा तथा ङ्गवजत्तय स्रोतमा पहुुँच अतभबृङ्गद्ध गनने 
योिना र कायदक्रम तनमादण गरर कायादन्त्वयन गनने छ ।
८.३ कायदनीतत (रणनीतत ७.३ सं ग सम्बजन्त्धत)

क) लै ससासका लागी सस्थागत र व्यजिगत दुबै क्षमता तबकासका क्षेरहरू पङ्गहचान गरर
ङ्गवतभन्न सचेततकरण तथा क्षमता ङ्गवकासका कायदक्रमहरु सञ्चालन गराईनेछ ।

ख) नगरपातलकाको योिना तिुम
द ा, कायादन्त्वयन र अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध सामुदाङ्गयक
सं घ–सं स्था, ङ्गवतभन्न सञ्जाल, सहकारी तथा महासङ्घ, समूहहरू तथा नागररक समािको क्षमता
ङ्गवकासको दायरामा ल्याईनेछ ।

ग) सबै समुदायका ङ्गवपन्न मङ्गहला–पुरुषहरू, युवा, बालबातलका, रािनीततक दल, नागररक
समाि, सामुदाङ्गयक सं स्थाहरुसुँगको तनरन्त्तर अतभमुखीकरण एवमर अन्त्तरङ्गक्रयाबाट सावदितनक

वस्तु तथा सेवा सुङ्गवधा तथा ङ्गवजत्तय स्रोतमा पहुुँच अतभबृङ्गद्ध हुने गरी नगरपातलकाकोेे ७
चरणको योिना तिुम
द ा प्रङ्गक्रया, समय सीमा, मङ्गहला तथा वजञ्चतीकरणमा परे का÷पाररएका

हरूका लातग ङ्गवद्यमान प्रावधानहरू र नगरपातलकाको जिम्मेवारीका सम्बन्त्धमा सु–सूजचत
गराउन चेतनामूलक कायदक्रमहरू सघन एवमर तनरन्त्तर सञ्चालन गराईनेछ ।

घ) लै ससास सम्बजन्त्ध िानकारी ददन सूचना, जशक्षा तथा सञ्चार सामग्रीहरूको भाषा एवं

समय तातलका मङ्गहला तथा वजञ्चतीकरणमा परे का बगद तथा समुदायले सजिलै ग्रहण गनने 
गरी तनधादरण र कायादन्त्वयन गनने  ।
ङ)

नगरपातलकाको

प्रमुख

एवमर

रािनीततक

दलका

मूलअवधारणा र यस सम्वन्त्धी सं वेदनशील बनाउने ।

प्रतततनतधहरूलाई

लैससासको

च) लै ससास सम्बन्त्धी िानकारीमूलक र सूचनामूलक सामाग्रीको प्रकाशन र तातलम
तनदे दजर शकाहरु तयार गरी समयानुकूल सुधार गरी कायदन्त्वयनमा ल्याईने ।

छ) प्रजशक्षण ङ्गवतध, सूचना, जशक्षा तथा सञ्चार सामग्रीहरूको भाषा एवमर समय तातलका

मङ्गहला तथा वजञ्चतीकरणमा परे का बगद तथा समुदायले सजिलै ग्रहण गनने  गरी तनधादरण
गराईनेछ

।
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ि) नगरपातलकाले आयोिनाहरू छनौट गनदका लातग आधार मापदण्डहरू पङ्गहचान गनद
उनीहरूको क्षमता अतभवृङ्गद्ध गनने  ।

झ) लैससास सम्बजन्त्ध असल अभ्यास छनौट गरी सोको प्रचार प्रसार गनद उत्प्रेररत गनने  ।
ञ) लै ससास आचरण र व्यबहार एक आदशद, नैततक ङ्गवषयसमेत भएकाले सेवाप्रदायक

तनकायमा सं लग्न िनशजिको सावदितनक र तनिी कायदशैली त्अअनुकुल बनाउन मागददशदन
आचारसं ङ्गहता तनमादण गरी सो बमोजिम क्षमता अतभवृङ्गद्ध गरी लागू गराउन उत्प्रेररत गनने  र
कायदसम्पादन मूल्याकनमा यसलाई पतन आधार बनाउन ङ्गवतध तय गनने  ।
८.३.१ सं स्थागत सं रचना÷ब्यबस्था
८.३.१.१ सामाजिक ङ्गवकास महाशाखा÷शाखा र यसको काम तथा कतदब्य ेैः
लै ससासबारे सं तबधान, वतदमान सं घीय शासन स्वरूप, नीतत, तनयम, ऐन, कानुन, कायदतबतध
आददमा भएको व्यवस्थाहरुको सबै सरोकारवालाहरुसं ग प्रभाबकारी समन्त्वय कायमगरर
कायादन्त्वयन गनद च ुस्त÷दुेुरुस्त सं स्थागत सं रचना तनमादण गरर सम्पणद कामहरू गनने  सन्र्दभमा

यस महाशाखा वा शाखाले लैससास, मङ्गहला, आददबासी िनिाती, वाल–वातलका, ङ्गकशोर
ङ्गकशोरी तथा युवा, अपाङता तथा िेष्ठ नागररक, गैसस पररचालन, समन्त्वय तथा तनगमन र
सामाजिक सुरक्षा कायदक्रम तथा व्यजिगत घटना दताद सं म्बजन्त्ध कामहरू गनने छन । साथै
यस महाशाखा÷शाखाले तनम्न थप कायदहरु गनद सक्नेछनैः

क) नगरपातलका तभरका पछाडी परे का वा पाररएका असि, गरीब, तबकासका अवसरबाट
बजन्त्चत, श्रोत र साधनमा पहुुँच तथा तनयन्त्रणमा पछाडी परे का वा पाररएका असि, गरीब
तथा लजक्षत वगद÷समूह आददको खजण्डकृत त्याङ्क सं कलन एवमर ङ्गवश्लेषण गनने  ।

ख) मङ्गहला, बाल–बातलका, आददबासी िनिाती, िेि नागररक, अपांगता भएका व्यजिहरु,

मधेशी, दतलत, मुजस्लम, ङ्गपछडाबगद, अल्पसं ख्यक तथा अन्त्य सीमान्त्तकृत समूह आददको हक
सम्वजन्त्ध नीतत, योिना कायदन्त्वयन, समन्त्वय र तनयमन गनने  ।

ग) लै ससास तथा लैं तगक उत्तरदायी योिना तथा बिेटको अवधारणाको प्रवधदन गरर यसै
अनुसार सामाजिक ङ्गवकासको लागी योिना तथा कायदक्रम बनाई लागु गनने  ।

घ) सहभातगतात्मक योिना तिुम
द ा र कायदन्त्वयनमा लजक्षत (मङ्गहला तथा बजञ्चततमा परे का

वगद) समुहको पतन सहभातगता गराई लै ङ्गिक उत्तरदायी बिेट ङ्गवतध माफदत नततिामुखी
योिना तिुम
द ा गनने  ।
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ङ) मङ्गहला बाल–बातलका, आददबासी िनिाती, िेि नागररक, अपांगता भएका व्यजिहरु,
मधेशी, दतलत, मुजस्लम, ङ्गपछडाबगद, अल्पसं ख्यक तथा अन्त्य सीमान्त्तकृत समूह आददको
आतथदक, सामाजिक सशजिकरण र क्षमता ङ्गवकास गनने  ।

च) लै तगक ङ्गहंसा तनयन्त्रणका लागी तनरोधात्मक, प्रबद्धदनात्मक, सं रक्षणात्मक उपाय र
पुनस्थापना गनने  ।

छ) लैं तगकपक्ष सम्वजन्त्ध व्यजिगत जिम्मेवारीमा सहयोग, समन्त्वय र सहिीकरण गनने  र
यससम्वजन्त्ध गुनासो ब्यबस्थापन सं यन्त्र तनमादण गरर कायादन्त्वयन गनने  ।

झ) नगरपातलकाको योिना तथा कायदक्रमको अनुगमन र मूल्यांकनका साथै सं स्थागत
रुपमा लै ङ्गिक उत्तरदाङ्गय तथा सामाजिक समावेशी बिेट परीक्षण तनयतमत रुपमा गनने  ।

ञ) सञ्चार माध्यमबाट लैससास सम्वन्त्धी सं देशहरूको प्रचार प्रसार, प्रबद्र्धन र सं रक्षण गनने 
।

ट) मङ्गहला बाल–बातलका, आददबासी िनिाती, िेि नागररक, अपांगता भएका व्यजिहरु,

मधेशी, दतलत, मुजस्लम, ङ्गपछडाबगद, अल्पसं ख्यक तथा अन्त्य सीमान्त्तकृत समूह आददको क्षमता
अतभवृङ्गद्ध, आय आिदन र रोिगारी वृङ्गद्ध गनने  ।

ठ) लैससासको अवधारणा अनुसार कायदस्थलको सं स्कारमा सुधारको पहल गनने  ।
ड) लै ससास सम्बन्त्धी असल अभ्यास र अनुकरणीय कामको प्रचार प्रसार गनद उत्प्रेररत गनने 
गराउने ।

ढ) सबै योिना र कायदक्रमको लै ससास मैरी अनुगमन, प्रततवेदन र मूल्यांकन गनने  गराउने
।

८.३.१.२ तबतभन्न सतमततहरुको गठन
नया सं घीय ब्यबस्था अनुसार नगरपातलकाले ङ्गवतभन्न सतमततहरु गठन गरर यस नीततको
प्रभावकारी कायादन्त्वयन तथा अनुगमन सतमतत गठन गरर तल ददए अनुसार सबै तहमा
कायदक्षेर तथा जिम्मेवारी सङ्गहतको उत्तरदाङ्गयत्व प्रदान गररनेछ ।

(क) नगरपातलका लै ससास नीतत समन्त्वय, सहिीकरण, कायादन्त्वयन, सूपररबेक्षण तथा
अनुगमन सतमतत ेैः

यस लै ससास नीतत समन्त्वय, सहिीकरण, कायादन्त्वयन, सुपररबेक्षण तथा अनुगमन गनद
तनम्नानुसारका एक सतमतत रहने छैः
१. नगरपातलका प्रमुख –
सं योिक
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२. नगरपातलका उप प्रमुख –

सदस्य

३. कायदपातलकाको सदस्यहरु मध्येवाट (
सदस्य

एक िना मङ्गहला सङ्गहत) २

िना –

४. नगरकायदपातलकाद्धारा मनोतनत लजक्षत वगदको क्षेरमा कायद गनने  व्यजि वा सं स्था
मध्येवाट बढीमा २ (एक िना मङ्गहला सङ्गहत) िना –
सदस्य

५. सम्वजन्त्धत नगरपातलकाका प्रमुख प्रशासकरय अतधकृत –
सदस्य

६. नगरपातलकाको ङ्गवषयगत शाखा÷महाशाखा प्रमूख –
सजचव

सदस्य

(आवश्यकता अनुसार लैससास क्षेरमा कायदरत गैसस, मङ्गहला सं िाल, युवा सं िाल, अपाङता
भएका ब्यजिहरुको सं िाल, तबज्ञ, उद्योग बाजणज्य सं घ, परकार महासं घका प्रतततनतध
आददलाई आमजन्त्रत सदस्यको रुपमा यस सतमततमा राख्न सङ्गकनेछ) ।

(ख) नगरपातलका लै ससास नीतत समन्त्वय, सहिीकरण, कायादन्त्वयन, सूपररबेक्षण तथा
अनुगमन सतमततको काम, कतदव्य र अतधकार ेैः

१. नगरपातलका तभरको मङ्गहला, बालबातलका, युवा, िेष्ठ नागररक, अपांिता, आददवासी

िनिातत, मधेशी, मुजस्लम, अल्पसं ख्यक तथा अन्त्य आतथदक, भौगोतलक, सामाजिक तथा
सांस्कृततक दृङ्गिले ङ्गपछतडएको समुदाय खण्डीकृत त्याङ्क सं कलन एवमर ङ्गवश्लेषण गनने  ।

२. लैङ्गिक आतथदक, भौगोतलक, सामाजिक तथा सांस्कृततक दृङ्गिले ङ्गपछतडएको समुदायको
समग्र जस्थततको अध्ययन गरी ततर सम्बजन्त्ध गनुप
द नने  नीततगत, कानूनी र सं स्थागत सुधारका
ङ्गवषयमा नगरसभा समक्ष तसफाररस गनने  ।
३. सं घ तथा

प्रदे श सरकार बाट भएका रणनीतत, नीतत, योिना तथा कायदक्रम कायादन्त्वयन

गनद सहयोग गनने  गराउने ।

४. लैतगक, आतथदक, भौगोतलक, सामाजिक, तथा सं स्कृततक दृङ्गिले ङ्गपछतडएको समुदायको हक

ङ्गहतको सं रक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशिीकरणका लातग स्थानीय नीतत
तथा कायदक्रमको तिुम
द ा गरी कायादन्त्वयनका लातग नगरसभा समक्ष तसफाररस गनने  ।

५. यस नीततसं ग सम्वजन्त्धत कायदक्ररम तथा योिना कायदन्त्वयनमा सहयोग गनने  तथा
आवश्यक सुझाव ददने र कायदक्रम कायादन्त्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गनने  ।
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६. नगरपातलकाको तनयतमत रुपमा लैं तगक तथा सामाजिक समावेशी बिेट परीक्षण गनने  ।
७. लैससाससं ग सम्बजन्त्धत अन्त्तराङ्गिय सन्त्धी, सं झौताहरुको समन्त्वय, सहकायद, सहिीकरण र
कायादन्त्वयन गनने  गराउने ।

८. नगरपातलकामा क्षेरतभर लै ससाससं ग सम्वजन्त्ध कामगनने  सं घ–सं स्थाहरुसं ग समन्त्वय,
सहकायद र सहिीकरण गनने 

।

(ग) नगरपातलका लै ससास नीतत समन्त्वय, सहिीकरण, कायादन्त्वयन, सूपररबेक्षण तथा
अनुगमन सतमततकोेे बैठक र तनणदय ेैः

१. सतमततको बैठक वषदमा (बढीमा) ६ पटक बस्न सक्नेछ ।
२. सं योिकले तोकेको तमतत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

३. सतमततको बैठक बस्नु भन्त्दा कम्तीमा २४ घण्टा अगावै सतमततको सदस्य– सजचवले
बैठकमा छलफल हुने कायदसूची सङ्गहतको सूचना सबै सदस्यहरुलाई ददनु पनने छ ।

४. सतमततको कूल सदस्य सं ख्याको पचास प्रततशत भन्त्दा बढी सदस्यहरु उपजस्थत भएमा
सो सतमततको बैठकको लातग गणपूरक सं ख्या पुगेको मातननेछ ।

५. सतमततको बैठकको अध्यक्षता सो सतमततको सं योिकले गनने छ र तनिको अनुपजस्थततमा
सतमततका उपजस्थत सदस्यहरुले आफूमध्येबाट ज्येष्ठ सदस्यले गनने छ ।

६. सतमततको बैठक सम्वन्त्धी अन्त्य कायदङ्गवतध सो सतमतत आफैले तनधादरण गरे बमोजिम
हुनेछ ।

(घ) वडास्तरीय सतमतत ेैः

नगरपातलकाको प्रत्येक वडामा यस नीततसुँग सम्वजन्त्धत कायदक्रम तथा योिना कायदन्त्वयनमा
सहयोग गनद एक वडा स्तरीय सतमतत गठन गररनेछ । िसमा दे हाय बमोजिका अध्यक्ष
तथा सदस्यहरु रहनेछन ेैः

१. सम्वजन्त्धत वडाको वडा अध्यक्ष ेैः सं योिक
२. सम्वजन्त्धत वडाका वडा सदस्यहरु ेैः सदस्य
३. सम्वजन्त्धत वडा सतमततले लजक्षत वगदको क्षेरमा कायदगनने  व्यजि वा सं स्थावाट मनोतनत
गरे का वढीमा २ (एक िना मङ्गहला) िना सदस्यहरु ेैः सदस्य
४. सम्वजन्त्धत वडाको वडा सजचव ेैः सदस्य सजचव
(ङ) वडा स्तरीय सतमततको काम, कतदव्य र अतधकार ेैः
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१. वडा तभरको मङ्गहला, बाल–बातलका, युवा, िेष्ठ नागररक, अपांिता, आददवासी िनिातत,
मधेशी, मुजस्लम, अल्पसं ख्यक तथा अन्त्य आतथदक, भौगोतलक, सामाजिक तथा सांस्कृततक
दृङ्गिले ङ्गपछतडएको समुदाय खण्डीकृत त्याङ्क सं कलन गनने  ।

२. वडा तभरको मङ्गहला, बाल–बातलका, युवा, िेष्ठ नागररक, अपांिता, आददवासी िनिातत,
अल्पसं ख्यक तथा अन्त्य आतथदक, भौगोतलक, सामाजिक तथा सांस्कृततक दृङ्गिले ङ्गपछतडएको

समुदायको हक ङ्गहतको सं रक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशिीकरणकाको
लातग कायदक्रम बनाई वडामा पेश गनने ेे ।

३. वडातभर योिना छनौट पकृयामा मङ्गहला, बाल–बातलका, युवा, िेष्ठ नागररक, अपांिता,

आददवासी िनिातत, मधेशी, मुजस्लम, अल्पसं ख्यक आदद समुदायको अथदपूणद सहभातगता
अतनवायद गनने  गराउने ।

४. वडाका सबै सं रचनाहरुमा ३३ प्रततशत मङ्गहलाको सहभातगताको सुतनजिता गनने  र ५०
प्रततशतको लातग आवश्यक पहल गनने  ।

५. यस नीततसं ग सम्वजन्त्धत कायदक्रम तथा योिना कायदन्त्वयनमा सहयोग गनद क्षमता

अतभबृङ्गद्धको क्षेर पत्ता लगाउने र उनीहरुको कायदक्रमलाई लै ससास मैरी बनाउन
सहिीकरण गनने  ।

६. वडाको वाङ्गषक
द तथा आवतधक योिना, कायदक्रम तथा बिेट लैससास उत्तरदाङ्गय वा
सं वेदनजशल भए नभएको सुतनजित गनने , ङ्गवश्लेषण गनने  र वषदको अजन्त्तममा तनयतमत लैससास
पररक्षण गराउन सहिीकरण गनने  ।

७. वडा कायादलयको कायदक्षेर तभर लैं तगक ङ्गहंसा तथा घरे ल ु ङ्गहंसाको उिुरी गनने  प्रचलन

अतत न्त्यून रहे को, उिुरी भै हाले पतन उिुरी कतादको सुरक्षाको तनम्ती कुनै व्यवस्था

नरहे कोले वडा कायादलयको कायदक्षेर तभर लै ङ्गिक ङ्गहंसा, घरे ल ु ङ्गहंसा र दुरब्यबहार सम्बजन्त्ध

ङ्गवषयमा प्राप्त गुनासाहरु लैससास नीतत समन्त्वय, सहिीकरण, कायादन्त्वयन, सुपररबेक्षण तथा
अनुगमन सतमततलाई िानकारी गराउने र आवश्यक समन्त्वय गनने  गराउने ।
८. लै ससासको अवस्था ङ्गवश्लेषण गनद गराउन आवश्यक समन्त्वय गनने  ।
९.लैससास सम्बजन्त्धत आचारसङ्गहंता तनमादण गनद सहजिकरण गनने  ।

१०. लैससासमा काम गनने  आन्त्तररक र बाह्य सं ध–सस्थासुँग समन्त्वय र सहकायद गनने  ।
८.३.१.३ गुनासो व्यवस्थापन ेैः
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सम्बजन्त्धत लाभग्राही वा सरोकारवालाहरुले वडा कायादलयको कायद क्षेर तभर लैङ्गिक ङ्गहंसा,
घरे लङ्गु हंसा र दुरब्यबहार सम्बजन्त्ध ङ्गवषयमा आफ्ना गुनासा तथा सुझावहरु भए तनबादधरुपमा
कानून बमोजिम राख्न सक्दछनर । यस्ता गुनासोहरुको व्यवस्थापन गनद वडा कायादलयमा
कम्तीमा एक–एक िना मङ्गहला तथा पुरुषलाई सम्पकद व्यजिको रुपमा तोङ्गकनेछ ।

क) गुनासोहरुको सं कलन, दताद तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्धी सम्पकद व्यजिहरु दे हाय बमोजिम
हुनेछनर ।
ड्ड

मङ्गहलाहरुको तफदबाट

ड्ड

पुरुषहरुको तफदबाट

ख) सम्पकद व्यजिहरुको काम कतदव्य तनम्नानुसार हुनेछ ।
ड्ड

वडावासीहरुलाई गुनासो व्यवस्थापन सयन्त्रको बारे मा िानकारी ददने र सचेत

ड्ड

वडामा ङ्गवतभन्न माध्यमबाट आएका लैङ्गिक ङ्गहंसा, मङ्गहला ङ्गहंसा, घरे ल ु ङ्गहंसा र

ड्ड

यस्ता गुनासोहरुको व्यवस्थापन तथा आवश्यक कायदबाङ्गहको लातग वडा कायादलय र

ड्ड

वडा कायादलय र लैससास सतमततसुँग सहकायद गरर ङ्गहंसा ङ्गपतडतलाई आवश्यक पनने 

ड्ड

सम्बोधन गररएका गुनासोहरुको अतभलेख राख्ने र सम्बजन्त्धत गुनासोकतादलाई गुनासो

ड्ड

गरेुेानासोहरुको उपयूि (सम्मान, सम्वेदनशीलता र पारदजशद, समय आदी) तररकाले

ड्ड

आवश्यक परे कानुनी सहयोगको लातग सहजिकरण गनने  ।

गराउने ।

दुरदब्यवहार सम्बन्त्धी घटनाहरुको दताद गरी अतभलेख राख्ने ।
लै ससास सतमततलाई िानकारी गराउने ।
सहयोग गनने  ।

प्राप्त भैसकेपतछ र सम्बोधन भए पिात िानकारी गराउने ।
व्यवस्थापन भैरहे को सुतनित गनने  ।

ग). गुनासो तथा सुझावहरु प्राप्त गनने  तररकाैः
सम्बजन्त्धत लाभग्राही वा सरोकारवालाहरुले वडा कायादलयको कायद क्षेर तभर पनने  ङ्गवषयमा
आफ्ना गुनासा तथा सुझावहरु तनम्न उल्लेजखत तररकावाट राख्न सक्दछनर ।

24

ड्ड

आफ्ना गुनासो वडा कायादलयकावाट उपलब्ध गराईएको गुनासो फाराम भरर यस

वडा तभर राजखएको सुझाव पेङ्गटकामा खसाल्न सक्छनर वा वडा कायादलयमा स्वं य उपजस्थत
भई वा सम्बजन्त्धत कमदचारीहरु माफदत राख्न सक्दछनर ।
ड्ड

वडा कायादलयमा सोझै वा हुलाक माफदत गुनासो पर पठाउन सक्दछनर ।

ड्ड

वडा कायादलयको बेब साईट वा ईमेल माफदत पठाउन सक्दछनर ।

ड्ड

वडा कायादलयका कमदचारीको हकमा आफ्ना गुनासोहरु मातथ उल्लेजखत कुनै पतन

माध्यमवाट सोझै वडा कायादलयमा ददन सक्दछनर ।

प्राप्त गुनासो तथा सुझावहरुलाई वडा कायादलयले तोङ्गकएका फोकल व्यजिहरुले प्रकृया
बमोजिम दताद गरी

सम्बजन्त्धत वडास्तरीय सतमतत हुदै लैससास नीतत समन्त्वय, सहिीकरण,

कायादन्त्वयन, सूपररबेक्षण तथा अनुगमन सतमततको बैठकमा आवश्यक छलफल र सतमक्षाका

लातग पेश गददछनर । उि सतमततले दताद भएका गुनासो उपर गनुद पनने  कायदवाहीका तनणदय
गरी वडा सतमतत माफदत सम्बजन्त्धत गुनासोकतादलाई िवाफ सं देश पठाउने वा उस्तै
प्रकृततका गुनासोहरुको हकमा सावदितनक सूचना प्रकाजशत गरी गुनासो सं बोधन गनने छ ।
८.४ कायदनीतत (रणनीतत ७.४ सं ग सम्बजन्त्धत)
यस नीततको प्रभावकारी कायादन्त्वयनका लातग ङ्गवतभन्न सरकारी एवं ङ्गवकास साझेदार

सं स्थाहरु, अन्त्तराङ्गिय गैसस, गैसस, नागररक समाि, तनिी क्षेर, सामुदाङ्गयक समूहहरू तथा
नागररकहरू बीच तल उल्लेख गरे अनुसार साझेदारी, समन्त्वय, सहकायद र सहिीकरण गनने छ
।

समन्त्वय, सहकायद, सहिीकरण र साझेदारीका लातग सं भाव्य सं स्थाहरु
तथा भूतमका

सं भाङ्गवतर

कायद

केजन्त्रय तथा प्रादे जशक सरकार ।
लै ससासलाई राङ्गिय नीततहरुमा एङ्गककृत गदै िोकने र लैससास मैरी सस्थागत

ब्यबस्थालाई समन्त्वय, सहकायद र साझेदारी गनने  ।

लै ससास दृङ्गिकोणबाट योिना तिुम
द ा र अनुगमन ढाुँचाहरूको पुनरावलोकन, समन्त्वय

तथा पृष्ठपोषण गनने  ।
लै ससास

सम्बन्त्धी

ङ्गक्रयाकलापहरूको मूलप्रवाहीकरणका लातग केन्त्रीय तथा

प्रदे शससं ग समन्त्वय कायम गनने  ।
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लै ङ्गिक

उत्तरदायी

बिेट

र

लं ेतै गक

उत्तरदायी

तथा

कायादन्त्वयनका लातग समन्त्वय, सहकायद र सहिीकरण गनने  ।

समावेशी

बिेट

परीक्षण

मङ्गहला तथा वजञ्चत समूह लगायत सबैका लातग सेवा सुङ्गवधामा पहुुँच पु¥याउन

कायादन्त्वयन तहमा समन्त्वय कायम गनने  ।

मङ्गहला, दतलत, आददवासी िनिातत, ङ्गपछतडएका समुदाय, बादी, एकल मङ्गहला, अपाङता तथा
िेष्ठ नागररक, बालबातलका, ङ्गकशोर ङ्गकशोरी, युवा तथा मुजस्लम आदद वजञ्चत समूहहरू ।
खास–खास सरोकारका समूहहरू र उनीहरूका समस्या तथा आवश्यकताहरूका

सम्बन्त्धमा खण्डीकृत त्याङ्क एवमर ङ्गवश्लेषण गररएका सूचना सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने,
पयादप्त ङ्गक्रयाकलापहरू सञ्चालन गनद योिना तथा बिेट सुतनजित गनने  र कायदक्रमहरूको
अनुगमन गनद समन्त्वय, सहकायद सहिीकरण गनने  ।
तबकास साझेदारी सस्थाहरु ।

केन्त्रीय, प्रदे श एवमर स्थानीय सरकारहरुको लैससास

सम्बन्त्धी बाधा र क्षमता तबकासको अवस्था ङ्गवश्लेषण गनने  कायदमा सहयोग र साझेदारी गनने 
।

लै ससासलाई केन्त्रदे जख स्थानीय तहसम्म एङ्गककृत गरर अनुगमन, मूल्यांकन र

ररपोङ्गटिंग गनने  प्रङ्गक्रयामा सहयोग र साझेदारी गनने  ।

यस नीततको प्रभावकारी कायादन्त्वयनका लातग केन्त्रीय, प्रदे श एवमर स्थानीय तहमा

सहयोग, समन्त्वय, सहकायद र सहिीकरण गनने  ।
नागररक समाि, गैसस तथा तनिी क्षेर ।

मङ्गहला

तथा

वजञ्चत

समूहहरूको

खण्डीकृत

सूचनाहरूको

सशिीकरणका लातग आतथदक, प्राङ्गवतधक र व्यावसाङ्गयक सहयोग पु¥याउन समन्त्वय र
सहकायद गनने  ।

स्थानीय समुदाय ।
अतभलेख राख्ने ।

आफ्नो

बस्तीतहका

पररवारहरूको

वजस्त स्तरबाट माग गनुप
द नने  योिनामा मङ्गहला, दतलत तथा ङ्गपछतडएको समुदायको

सङ्गक्रय सहभातगता गराउनको लातग समन्त्वय गनने  ।

लै ससास दृङ्गिकोणबाट योिना प्रगतत एवमर च ुनौततहरूको आपैm अनुगमन गनने  ।
मङ्गहला, दतलत तथा ङ्गपछतडएको

समूहको ङ्गवकास गनद ङ्गवद्यमान ङ्गवभेदकारी

प्रचलनहरूका ङ्गवरुद्ध आवाि उठाउनुका साथै वहस सञ्चालन गराउनको लातग समन्त्वय गनने 
।
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ङ्गपछतडएका वगदहरुको आतथदक, सामाजिक तथा रािनैततक सशजिकरण गनदको लातग

समुदायसुँग समन्त्वयन गनने  ।

लै ङ्गिक समाानता प्रातप्तको लातग प्रत्येक घर पररवारमा सचेततकरण गनने को लातग

समन्त्वय गनने  ।

मङ्गहलाले घरमा गनने  भूतमकालाई उत्पादकत्वमूजख बनाउन सहयोग गनदको लातग

समन्त्वय तथा सहकायद गनने  ।

यस नीततको प्रभावकारी कायादन्त्वयनका लातग साझेदारको रूपमा काम गनने  ।
८.५ कायदनीतत (रणनीतत ७.५ सं ग सम्बजन्त्धत)
गरीब असहाय बाल–बातलका, िेष्ठ नागररक, अशि तथा अपांगता भएका व्यजिहरुको
वास्तङ्गवक त्यांक पत्ता लगाई सोको ङ्गववरण अद्यावतधक गदै ततनीहरुको लातग सामाजिक

सं रक्षण तथा सुरक्षा प्रदान गन कायदनीतत तलई सामाजिक सं रक्षण र सुरक्षा सम्वजन्त्ध
कायदक्रमहरु लागु गदै लै िानेछ ।

८.६ कायदनीतत (रणनीतत ७.६ सं ग सम्बजन्त्धत)

क) नगरपातलका अन्त्तगदत सं चालन भएका योिना तथा कायदक्रम र नगरपातलका आफरmेै
लै ससास उत्तरदायी भए नभएको वस्तुगत सूचक र मापदण्ड तयार गरर अनुगमन तथा
मूल्याुँकन गनने  ।

ख) लैससास महाशाखा÷शाखाले अनुगमन तथा मूल्याुँकन शाखासं ग उस्को कायदङ्गवतध,
तनदने  जशका, फेमवकद तथा अन्त्य योिना तथा कायदक्रमको मूल्यांकन गदाद लै ससासको अवस्था
प्र्ट्याउने गरी खजण्डकृत त्याुँकलाई आधार बनाउन समन्त्वय र सहयोग गनने  ।

ग) नगरपातलकाले सञ्चालन गनने  योिना तथा कायदक्रमको मूल्याुँकन प्रणालीमा सुधार
गरीलै ससासमूखी बनाउन उद्देश्य र सूचकहरु लै ससासका आधारमा खजण्डकृत गनने  ।

घ) खजण्डकृत त्याुँक सं कलन र उपलव्ध गराउने प्रङ्गक्रयालाई सं स्थागत गनने  र रैमातसक
र बाङ्गषक
द प्रततबेदनमा खजण्डकृत त्याुँक सजम्मतलत प्रततबेदन पेश गनने  ।

ङ) लैससास महाशाखा÷शाखाले लै ङ्गिक तथा सामाजिक समाबेशी सम्बन्त्धी अध्ययन
अनुसन्त्धान गरी प्रभाव मूल्याुँकन, असल अभ्यास, कायदशैलीको रुपान्त्तरण िस्ता तबषयको
अतभलेजखकरण गनने  र सोबाट प्राप्त तसकाईलाई सरोकारवालासुँग साझेदारी गनने  र त्अअनुरुप
स्रोतको पररचालन गनने  ।
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च) लैससास महाशाखा÷शाखाले लैससास सम्बन्त्धी नीततलाई कायादन्त्वयन गदाद आएका

समस्या र बाधा व्यबधानलाई आवतधक रुपमा समीक्षा गनने , त्यसका लातग बिेट व्यबस्था
गनने  र आवश्यकता अनुसार परामशददाताको सहयोग तलने ।

छ) नगरपातलका तहमा गदठत लैससास नीतत समन्त्वय, सहिीकरण, कायादन्त्वयन, सूपररबेक्षण
तथा

अनुगमन

कायदन्त्वयन

सतमततको

कायदलाई

लै ससास

उत्तरदायी

बनाउनलैससास

महाशाखा÷शाखाको समन्त्वय तथा सहकायदमालै ससास सम्बन्त्धी सूचकहरुको पङ्गहचान गनने ,

अनुगमन तथा मूल्यांकन ढाुँचामा समाबेश गनने , खजण्डकृत प्राराजम्भक त्याुँक सं कलनका
लातग स्पि ढाुँचा बनाउने र प्रगतत ङ्गववरणमा समेट्न मागद–तनदने  शन गनने  र सोका लातग
अतभमूजखकरण गनने  ।

ु ाई, सावदितनक परीक्षण, लै ससास सम्बजन्त्ध मापन र
ि) सामाजिक परीक्षण, सावदितनक सुनव
परीक्षण लगायतका सं यन्त्रलाई कायादन्त्वयन गरी सं स्थागत गनने  । यी ङ्गक्रयाकलापहरुमा

मङ्गहला, बाल–बातलका, दतलत, आददवासी िनिातत, ङ्गपछतडएका समुदाय तथा मुजस्लम आदद
वजञ्चत समूहहरूको अथदपूणद सहभातगतामा सुतनजित गनने  ।

यस लैससास नीतत कायादन्त्वयन गनने  सन्त्दभदमा नगरपातलकाले लागु गनने  ततन (३) बषने 
प्रस्ताङ्गवत नीतत, कायदक्रम तथा प्रमाणीकरणको आधारहरु अनुच्छे द १ मा ददईएको छ ।
९. नीतत पुनरावलोकन तथा सुधार
यस नीतत कायादन्त्वयनको प्रभावकारीता, उपयुिा र उपदे यताको मुल्याकनलाई आवश्यता
अनुसार पुनरावलोकन तथा सुधार गररनेछ ।
१०. बाधा अडचन फुकाउने

यस नीततको कायादन्त्वयनमा कुनै बाधा अकचन आएमा यस नीततका प्रावधानलाई प्रततकुल
असर नपनने गरी नगरपातलकाले बाधा अकचन फुकाउन सक्नेछ ।
८८८८८८८८८
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