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१. भूतमका
नेपालमा विभेदरहित, समानुपाततक समािेशी र सिभावितामूलक ससद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको वनमाण िनन
लैहिक समानता, सामासजक समािेशीकरण तथा सामासजक न्यायको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रततबद्धतािरू पूरा िदै अिाहि
बढिरिेको छ । यसै सन्दभनमा नेपालको संविधानले लैहिक विभेद अन्त्य िरी समानुपाततक समािेशी र सिभावितामूलक ससद्धान्तका
आधारमा समतामूलक समाजको वनमाण िने व्यिस्था िरेको छ । संविधानको प्रस्तािनामा बिु जातीय, बिु भाविक, बिु धार्मिक,
बिु सांस्कृततक तथा भौिोललक विविधतायुक्त विशेितालाई आत्मसात िरी विविधता बीचको एकता, सामासजक सांस्कृततक ऐक्यबद्धता,
सहिष्णुता र सद्भािलाई संरक्षण एिं प्रिधनन िदै; ििीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाविक, धार्मिक, लैंविक विभेद र सबै प्रकारका जातीय
छु िाछू तको अन्त्य िरी आर्थिक समानता, समृष्ट्द्ध र सामासजक न्याय सुवनश्चित िनन समानुपाततक समािेशी र सिभावितामूलक
ससद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको वनमाण िने संकल्प िरेको छ ।
संविधानको धारा १६ ले सबै व्यतक्तरूको सम्मान पूिनक बाच्ने िक, धारा १७ ले स्वतन्त्रताको िक, धारा १८ ले समानताको िक, ३८
ले महिलाको िक, धारा ४२ ले सामासजक न्यायको िक धारा ४३ ले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असिाय अिस्थामा रिेका एकल
महिला लिायतलाई कानुन बमोसजम सामासजक सुरक्षाको िक सुवनश्चित िरेको छ । यसका साथै राज्यले नािररकिरूका बीच उत्पत्ति,
धमन, िणन, जात, जातत, ललि, आर्थिक अिस्था, भािा, क्षेत्र, िैचाररक आस्था िा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाि िने छै न भनी व्यिस्था िरेको
छ । त्यस्तै, धारा ५१ (ञ) मा सामासजक न्याय र समािेशीकरण सम्बन्धी नीततको व्यिस्थाको साथै धारा ५२ ले राज्यले िनुन पने दात्तयत्वको
ब्यबस्था िरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, को दफा २४ ले निरपाललका ले आफनो अत्तधकार क्षेत्र तभत्रका वबियमा
स्थानीयस्तरमा विकासकालावि आित्तधक, बार्ििक, रणनीततितरूपमा मध्यकाललन तथा हदर्नकाललन योजना बनाई लािू िनुप
न ने कुरालाई
कानूनी दात्तयत्वको रूपमा ब्यबस्था िरेको र सोिी दफाको उपदफा (२) मा योजना बनाउदा लैहिक तथा सामासजक समािेशीकरण
सम्बन्धी अन्तरसम्बन्धीत विियलाई ध्यान हदनु पने भनी उल्लेख िरेको छ । सोहि विियलाई मध्यनजर िरी पुतलीबजार निरपाललकाले
लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरण (लैससास) रणनीततको तजुम
न ा िनन लािेको िो ।
१.१ लैससास रणनीततको आवश्यकता तथा औचचत्यता
समाजमा रिेको विभेदका कारण पिु ुँच, स्रोत, सेिा, सूचना तथा वनणायक भूतमकामा असर पने िरेको छ जसको फलस्वरूप
सामासजक संरचना नतमल्दो िु नुका साथै त्यिाँ उपलब्ध सेिा सुविधाको समान उपभोि पवन निु ने िरेको अिस्था छ । यसको कारण
बर्ििय¸ जातीय¸ क्षेत्रीय¸ भाविक र धार्मिक रिेका छन । यी विभेदिरूको वबरूद्धमा नेपाल सरकारले कानुनी ब्यिस्था िरी लािु िरेको छ ।
कानुन अनुसार यी विभेदिरू दण्डनीय छन् । तथावप, समुदाय स्तरमा विभेदिरू ब्याप्त रिेको अझै देख्न सवकन्छ ।
यसै असमानताका अनेक अिस्थािरूलाई स्थानीय तिबाट उत्तचत सम्बोधन िनन पुतलीबजार निरपाललकाले लैहिकमैत्री
समािेशी निरपाललका बनाउने पररकल्पना िरेको छ । समुदायमा पछािी पाररएका िा परेका महिला, दललत, आहदिासी जनजाती, मधेसी,
अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपािता भएका व्यतक्त, लैहिक तथा यौवनक अल्पसंख्यक, एकल महिला र हििंसा पीहितिरूलाई समान
सिभािीता, अग्रसरता र वनणनय प्रवियामा सिभािीताको भुतमकासहित लैहिक समानता र सामाजीक समािेशीकरण माफनत सिैले
आत्मसम्मान िोध िु ने िातािरण वनमाण िनन र निरपाललकािाट िठन तथा सञ्चालन िु ने सतमतत, संरचना र वियाकलापिरूलाई
मुलप्रिािीकरणको माध्यमिाट लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरण पद्धतीलाई संस्थाित िनन आिश्यक देखीएकोले
“पुतलीबजार निरपाललकाको लैंहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरण रणनीतत ” तजुम
न ा िररएको छ ।
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यो रणनीतत कायान्वयन पिात निरपाललकबाट देिायका विियिरूलाई सम्बोधन िने प्रयास रिनेछ ।
•

राज्यको तल्लो तिमा रिेका नािररक माझ लैहिक समानता र सामासजक समािेशीकरणका वनम्ति राज्यले स्थानीय तििरूमा
बनाएका वितभन्न संरचनातभत्र रिेका प्रािधानिरू सरल र प्रर रूपमा प्रस्तुत िु नेछन ।

•

लैहिक समानता सम्बन्धी ऐन कानुन र जाततय भेदभाि तथा छु िाछु त वबरूद्ध कदम चाल्न वितभन्न संस्थाित संरचनािरू र
ततनमा भएका समािेशीकरण सम्बन्धी प्रािधानिरूलाई स्थानीय तिमा कायान्वयनमा ल्याउन सिसजकरण िु नछ
े ।

•

लैहिक समानता र सामासजक समािेशीकरण सम्बन्धी बनेका वितभन्न प्रािधानिरूका विियमा नािररकिरूलाई सु –सुत्तचत िरी
सेिा सुविधा प्रयोि िनन प्रोत्सािन िररनेछ ।

१. २ उद्वे श्यहरू
•

निरपाललकालाई संस्थाित एिम् कायनिमित रूपमा लैंहिक तथा सामासजक समािेशीकरणका विियमा संिद
े नशील िु न
अतभप्रेररत िने ।

•

संस्थाित एिम् कायनिमित रूपमा समािेश िने िरी लैहिक तथा सामासजक समािेशी उिरदायी अिधारणालाई
निरपाललकाको कायनिम तथा आयोजनिरूबाट सुवनश्चित एिं प्रभािकारी रूपमा लािू िने;

•

महिला, बालबाललका, िररब तथा िवञ्चत समूिका मावनसिरूको आिश्यकता र चािनाप्रतत अझ बिी संिद
े नशील, उिरदायी,
जबाफदेिी िु न सरोकारिालािरूको क्षमता अतभिृष्ट्द्ध िनन,

•

सरोकारिालािरूलाई िार्ििक तथा आित्तधक योजना, कायनिम तथा बजेट तजुनमा, कायान्वयन र अनुिमन िदा लैहिक तथा
सामासजक समािेशीकरणका विियमा संिेदनशील, उिरदायी, जफािदेिी िु न अतभप्रेररत िने ।

•

स्थानीय जनता विशेििरी महिला, बालबाललका, िररब तथा िवञ्चतीकरणमा परेका समूिका मावनसिरूको क्षमता विकासिरी
यी ििनिरूको स्थानीय तिको विकास प्रवियामा सविय सिभाविता सुवनश्चित िरी समािेशी विकास प्रवियालाई संस्थाित
िने ।

१. ३ कानुनी ब्यिस्था
लैहिक असमानता, सामासजक बहिष्करण, भौिोललक विभेदले जकहिएको समाजलाई समतामूलक ििबाट वनमाण िने उद्देश्य
नेपालको संविधान २०७२ ले ललएको छ । यस संविधानमा सबै नािररकलाई कानुनको दृष्ट्रमा समानताको िक प्रदान िदै कसैलाई
“उत्पत्ति, धमन, िणन, जात, जातत, ललि, शारीररक अिस्था, अपािता, स्वास्थ्य स्थस्थतत, िैिाहिक स्थस्थतत, िभािस्था, आर्थिक अिस्था, भािा िा
क्षेत्र, िैचाररक आस्था िा यस्तै अन्य कुनै आधारमा” भेदभाि निररने भनेर प्रर रूपमा लेखखएको छ । यसै तथ्यलाई आत्मसात िरी
नेपालको सन्दभनमा लैंविक समानता र सामासजक समािेशीकरण (लैससास) को मुद्धालाई बिु आयतमक मानी सबै सरकारी तथा
िैरसरकारी क्षेत्रिरूमा अवनिायन पालना िनुन पने कानुनी ब्यिस्था रिेकोछ । अत: लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरण नीतत
कायान्वयन िननकालािी तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरण नीतत २०६६ तजुम
न ा
िरेको त्तथयो ।
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तथावप, यसको कायान्वयन र जनस्तरमा यसप्रततको त्तचन्तन अंझै कमजोर रिेको पाईएकोले राष्ट्रिय ऐन तथा वनयमिरू र अन्तरारि त्तयय
मिासन्धी र अभ्यासिरूको आधारमा लैससास अतभयानमा ब्यापकता ल्याउने जमको भैरिेको छ । यसलाई स्थानीय तििरूिाटै
कायान्वयन िने पिल संर्ीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत िरेकोछ । लैंविक समानता तथा सामासजक समािेशी
नीतत तथा कायनिमिरूलाई प्रभािकारी िंििाट सञ्चालन िनन लैंविक समानता तथा सामासजक समािेशीकरण नीतत २०६६, लैहिक
उिरदायी बजेट तजुम
न ा हदग्दशनन २०६९, लैंविक उिरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीतत २०७२, स्थानीय ति लैहिक समानता र

सामासजक समािेशीकरण परीक्षण कायनवित्तध २०७६ नमूना कानुन, र सामासजक समािेशीकरण नीतत, २०७६ समेत कायान्वयनमा ल्याई

सोहि अनुरूप स्थानीय तििरूलाई िनन र िराउन सिसजकरण िरररिेकोछ । िदलीदो राजवनततक पररस्थस्थतत र संिैधावनक ब्यबस्था
अनूरूप पुतलीबजार निरपाललकाको िार्ििक नीतत तथा कायनिमिरूले लैहिक समानता तथा सामाजीक समािेशीकरणलाई प्रिद्र्धन

िदै जाने रणनीतत तथा कायनिमिरू तजुनमा िने अभ्यास, निरपाललकाले ऐन, वनयम र कायनवित्तध तथा मापदण्ड तजुनमा िदा लैससास
सम्बन्धी संिद
े नलशल भएर बनाउने प्रयास, िार्ििक योजना तजुम
न ा िदा लैहिक तथा समािेशी सिभािीता लाई जोि हददै योजना तथा
कायनिमिरू तजुम
न ा िररएको छ ।

२. पुतलीििार नगरपाललकामा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी अवस्थाको बवश्लेषण
नेपाली समाजमा लैहिक विभेद जस्तै महिला¸ पुरूि र अन्य ललिंिका आधारमा रिेको तभन्न सोंचाई तथा िराई र वबतभन्न
बिनिरूका बीचमा वबद्यमान रिेको सामासजक विभेदबाट सृसजत फरक मूल्य मान्यतािरू ब्याप्त रिेको अिस्था छ । यस्तै बिीय¸ जातीय¸
क्षेत्रीय¸ भाविक¸ धार्मिक आधारमा िु ने विभेदिरूलाई न्यूवनकरण अथिा वनयन्त्रण िनन नेपाल सरकारले संवबधान तथा अन्य कानुनी
ब्यिस्थाका अधारमा िरेका प्रयासिरूलाई पुतलीबजार निरपाललकाले समेत आत्मसात िरी िने कायनन्वयन िने प्रयास िरररिेकोछ,
तथावप यस प्रयासका िािजुदपवन केहि चूनौतत र अिशरिरू समेत देखखएकाछन, जसलाई तल प्रश्तुत िररएको छ ।

२.१ नगरपाललकाका चुनौतत तथा अवसरहरू
समािेशी लोकतन्त्रलाई सस्थाित िनन, सामासजक न्याय कायम िनन र पुतलीबजार निरपाललका अनतिनतका सतमतत र संरचना
वनमाणमा ललक्षत ििनको समतामुलक पिु ुँच स्थावपत िनन लैहिक समानता र सामासजक समािेशीकरण आिश्यक छ । यद्यपी, यस
निरपाललकाको सन्दभनमा लैहिक समानता र सामासजक समािेशीकरणको समस्या, चुनौतत र अिसरिरू मुलतः देिाय अनुसार रिेका
छन ।
(क) समस्या तथा चूनौततहरू
१. लैहिक समानता र सामासजक समािेशीकरण सम्बन्धी िुझाईमा एकरूपता निु नु साथै वितभन्न ललि, ििन क्षेत्र समुदाय र जातजाती विच
िु ने ब्यबिारित विभेद िट् न नसक्नु,
२. निरपाललकाको योजना तजुम
न ा प्रवियामा लैससासको सिाल मुलप्रिािीकरण निु नु,
३. वनयतमतरूपमा लैहिक उिरदायी िजेट पररक्षण निु नु, र ललक्षत ििनको प्राथतमकता योजना तजुम
न ा भन्दा आयआजननमा मात्र ध्यान हदनु ।
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४. लैससासको लावि आिश्यक खण्डीकृत तथ्यांक संकलन र अतभलेखीकरणको अभाि रिनु,
५. ललक्षत ििनको अिसर र लाभ वितरणमा न्यायोत्तचत पिु च
ुँ सुवनित िु न नसक्नु, र उवनिरूको आर्थिक तथा सामासजक विकासमा उच्च
अन्तर रिनु,
६. बंत्तचततकरणमा परेका ििन र समुिलाई आर्थिक तथा सामासजक रूपमा सशतक्तकरण िनन नसक्नु, महिला तथा बंत्तचततकरणमा परेका

समुदायको उत्थानका लावि टोल िा बस्ती स्तरमा कायनिमिरू लैजानका लावि थप बजेटको ब्यिस्था िननलाई प्राथतमवककरण
िनन नसकेको ।

७. निरपाललकाका सतमतत र संरचनामा लैससासको भािना समेटन नसक्नु, सबै जनप्रततवनत्तध तथा कमनचारीिरूमा लैससास
कायान्वयन सम्बन्धमा उत्तिकै सचेतना र क्षमता नभएकोले सशतक्तकरणमा चुनौतत रिेको ।

८. निरपाललकाको अनुिमन तथा मुल्यांकन र प्रततिेदन प्रणालीले लैससास अिधारणालाई अिलम्बन िनन नसक्नु,
९. वितभन्न ललक्षत ििन, क्षेत्र, र समुदाय बीच ज्यादै ठु लो असमानताका कारण लाभ िािफाँिमा िास्तविक ललक्षत ििनको पहिचान र
पिु चमा सुवनश्चिता निु नु,
१०. समाजमा विद्यमान रिेका िानीकारक सामासजक मुल्यमान्यतािरू कायम रिनु जसले िदा विद्यमान कानुनी ब्यबस्थाको कायान्वयन
िु न नसक्नु,
(ख) अवसर तथा संभावनाहरू
समािेशीकरणलाई प्रिदनधन र प्रोत्सािन िने संविधान र संविधानमा भएका ब्यबस्थािरू, स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन,

नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय रूपमा जनाएका प्रततिद्धता, स्थानीय सरकारले नै नीतत तथा कानुन वनमाण तथा नीतत वनमाण िने
अत्तधकारले निरपाललकालाई लैहिक समानता र सामासजक समािेशीकरणमैत्री निर बनाउने अिसर प्रदान िरेको छ । यसका अलािा

संर्ीय तथा प्रदेश सरकारको लैससास मैत्री िजेट तथा कायनिम अनुरूप निरपाललकालाई नीतत तथा कानुन बनाउन अिसरिरू प्रदान

िरेको छ । पुतलीबजार निरपाललकाको सन्दभनमा िेदा धार्मिक, जाततयता, भाविक, र अन्य वबतभधताका साथै महिला¸ बालबाललका¸ जेष्ठ
नािररक¸ अल्पसंख्यक¸अपािता भएका नािररकिरूको िसोिास रिेकोछ । पुतलीबजार निरपाललका पुरानो र श्रोत सम्पन्न स्थानीय ति

भएकोले कायनिमिरूको लावि बजेट ब्यिस्था िनन सिज भएको । सबै शाखािरूमा दक्ष कमनचारीिरूको रिेको कारण नीतत

कायान्वयनमा सिज िातािरण रिेको छ । तथावप, निरपाललकाको विकास प्रकृयामा यी सबै बिनका नािररकिरूलाई मुलप्रिाहिकरण
िनन¸ उनीिरूलाई सक्षम तुल्याई बिु आयतमक िररबीिाट मुक्त िनन निरपाललकाको काँधमा चुनौतत रिेको छ । यी चुनौततिरूको बीचमा
समानता स्थापना िनन निरपाललकाले आफ्ना कायनिम, बजेट, नीतत तथा कायान्वयनका पक्षिरूमापवन लैहिक समानता तथा सामासजक
समािेशीकरणलाई प्राथतमकता हदईएको पाईयो ।
२.२ अध्ययन क्षेत्र
संर्ीय लोकतान्त्रन्त्रक िणतन्त्र नेपालको िण्डकी प्रदेश अन्तरित पने
स्याङ्जा सजल्ला एक पिािी सजल्ला िो । यस सजल्लाको प्रससद्ध खोला
आाँधीखोलाको काखमा पतुलीबजार निरपाललका रिेकोछ । २०५३ सालमा,
साविकका

स्याङ्जा पुतलीबजार, करेन्डाँिा, सतुपसल, िणेशपुर र

चण्डीकाललका िरी पाँच िटा

िाउुँ

विकास सतमततिरू तमलेर यस
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निरपाललकाको स्थापना भएको िो | नेपाल सरकारको तमतत २०७३ फाल्गुण २९ ितेको वनणनय बमोसजम राज्यको पुन संरचनमा
यस पुतलीबजार निरपाललकामा साविकका टक्सार, पौिैिौिे, ठु लाहििी, बिकोट, कोल्मा, राङ्भाङ् (१-३ र ९) र पेल्काचौर (१,२,४-८)
िातभन आई कुल १४ ििाको नयाँ पुतलीबजार निरपाललकाको संरचना बनेको छ | जसको कूल क्षेत्रफल १४६.२१ ििन तमटर रिेको छ ।
यस निरपाललकाको पुिनमा कास्की सजल्ल्ला र तनिु ुँ सजल्ला पश्चिममा आुँधीखोला िाउुँ पाललका, अजुनन चौपारी िाउुँ पाललका र तभरकोट
निरपाललका रिेका छन त्यस्तै उिरमा कास्की सजल्ला र फेदीखोला िाउुँ पाललका र दलक्षणमा विरूिा िाउुँ पाललका र तभरकोट
निरपाललका रिेकाछन । वबस २०७८ मा िररएको जनिणना अनुसार यो निरपाललकामा जम्मा र्र संख्या १०३९० रिेकाछन भने कुल
जनसंख्या ४२०७९ (पुरूि १९४४०, महिला २२६३९) रिेकोछ ।
२.३ बवश्लेषण बिचि
निरपाललकाको लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरणको विश्लेिणका लावि प्रथतमक स्रोतका तथ्याङ्किरूको

प्रयोि िररएकोछ । यसका लावि निरपाललका जनप्रततवनत्तध, कमनचारी र सेिाग्रािीरूसंि समेत अन्तरविया, शाखाित रूपपा र अन्य

ब्यतक्तिरूसंि समेत बेग्लाबेग्लै Key Informant Interview, सिभावितात्मक कायनशाला िोष्ठीको आयोजना िरी सुचना संकलन

तथा वबश्लेिण िररयो । तथ्याङ्क संकलनकालावि तमतत २०७८ चैत्र १४ िते निरपाललकाका प्रततवनत्तधिरू प्रमुख प्रशासवकय अत्तधकृत,
वबतभन्न शाखाका प्रमुखिरू, अन्य कमनचारी र उपलब्ध सबै सरोकारिालािरूको समुहिक उपस्थस्थततमा तथ्याङ्कको सामुहिक संकलन तथा
सिभावितात्मक तिरले वबश्लेिण िररएको त्तथयो ।

निरपाललकाको लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरणको विश्लेिणका

ससलससलामा जनप्रततवनत्तध तथा

कमनचारीिरूका बीचमा यसको मित्व, वबत्तध, आबश्यकता, उद्वेश्य र, वबत्तधका बारेमा प्रश्तुतत, वबस्तृत छलफल र निरपाललकाका सबल

पक्ष, कमजोर पक्ष र चुनौततिरूको विश्लेिण िरी समग्र विकासकालावि प्रमुख संभािनाका आधारिरू, संभािना तथा अिसरिरूको
संभािना क्षेत्र तथा स्थान तथा संभािना तथा अिसरबाट प्राप्त िु न सक्ने प्रततफलिरूको बारेमा छलफल िररयो । यसरी छलफलका
अबत्तधमा पिा लािेका खालल ठाँउिरू पुरा िननकोलावि रणनीततक र कायननीतत तजुम
न ा िने काम सम्पन्न िररयो ।

निरपाललकाको लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरणको अिस्था पाँच विियित क्षेत्रिरूका आधारमा िररयो । जसअनुसार:
यस निरपाललकाको स्थानीय नीतत कानुन तथा योजना तजुम
न ा, संस्थाित विकास, मानि संसाधन तथा क्षमता वबकास, सेिा प्रिाि, र

सुशासन तथा उिरदात्तयत्व रिेकाछन् । उपरोक्त क्षेत्रका १०० िटा सूचकिरूको विश्लेिणका आधारमा सिभावितामूलक परीक्षण
िररएको त्तथयो ।

२.४ बवश्लेषणको नततिा
लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरणको विश्लेिणका ससलससलामा निरपाललकाको ितनमान कायनक्षमता मापन

सिभावितात्मक रूपमा िननकालावि एकीकृत क्षमता विश्लेिण मोिेललाई आधार ललई अन्य स्थानीय तििरूमा भएको अनुभिको

आधारमा पररमाजनन िरी यस निरपाललकाको क्षमता मापन िनन प्रयोिमा ल्याईएको त्तथयो । स्थानीय तििरूको लैहिक समानता तथा

सामासजक समािेशीकरणको संस्थाित क्षमता विश्लेिणका लावि संर्ीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ५
िटा विियित क्षेत्र, र १०० िटा सुचकिरूलाई प्रयोि िरी यस निरपाललकामा कायान्वयन िररएको त्तथयो । तलको ताललकामा विियित
क्षेत्र अनुसार निरपाललकाले प्राप्त िरेको अकंभार देखाईएको छ ।
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ताललका - १: लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको बवश्लेषण
क्र.स.

बवषयगत क्षेत्र

१.

पूणाङ्क

प्राप्ताङ्क

प्राप्ताङ्क प्रततशत फरक फरक प्रततशत

नीतत कानुन र योजना

20

14.5

72.5

5.5

27.5

२.

संस्थाित ब्यिस्था

20

16

80.00

4

20

३.

मानि संसाधन तथा क्षमता वबकास

20

17

85.00

3

15

४.

सेिा प्रिाि

20

18

90.00

2

10

५.

सुशासन तथा उिरदात्तयत्व

20

18

90.00

2

10

उत्कृर

hDdf

100

83.5

83.50

16.5

16.5

उत्कृर

नोट: लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरणको विश्लेिणको अंक िणना
प्राप्ताङ्क

८० प्रततशत भन्दा िढी

समग्र नततिा

उत्कृर

६० देखख ७९ प्रततशत
सम्म

राम्रो

स्रोत:२०७५स्थानीय सरकारको संस्थाित,स्वमूल्याङ्कन कायनवबत्तध

४० देखख ५९ प्रततशत
सम्म

कमजोर

समग्र नततिा

राम्रो

उत्कृर
उत्कृर
उत्कृर

४० प्रततशत भन्दा
कम

अतत कमजोर

लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरणको विश्लेिणको प्राप्त अकंभारका आधारमा यस निरपाललका समग्र क्षमता

उत्कृर (८३.५०%) रिेको पाइयो । वबियित क्षेत्रिरूको बेग्लाबेग्लै क्षमता क्षमता वबश्लेिण िदा सेिा प्रिाि (९०%), सुशासन तथा
उिरदात्तयत्व मानि संसाधन तथा क्षमता वबकास (८५%), र संस्थाित ब्यिस्था (८०%) क्षेत्रका िततवबत्तधिरू उत्कृर क्षमताका साथ
संचालन भएको पाईयो । अन्य विियित क्षेत्रिरूमा नीतत कानुन र योजनाका (७२.५०%) िततवबत्तधिरू राम्रो क्षमताका साथ संचालन
भएको पाईयो । समग्रमा विश्लेिणको प्राप्त अकंभारका आधारमा यस निरपाललकाले लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरण
सम्बन्धी िततवबत्तधिरूमा ध्यान पुयाइरिेको देखखन आउुँ छ, जो विकास र न्यायकालावि सकारात्मक अिस्था िो ।
निरपाललकाले िरेको अपेलक्षत अबस्था र र प्राप्ताङ्क बीचमा फरावकलो तभन्नता (१६.५%) को अबस्थालाई िेदा सामान्य तभन्नता
रिेको देखखन्छ । तथावप,

तभन्नता (Gap) लाई र्टाउनका लावि स्थानीय सरकारको सबलीकरणमा ध्यान हदन जरूरी छ । यसले

नािररकमा सुशासन र विकासको अनुभुती िराउन सियोि पुयाउं छ । यसका अलािा, असल कायनको अनुसरण िदा जस्तै: दक्ष
कमनचारीको अभाि, वनयम कानुनको अभाि, ससकाइकै रूपमा रिेका जनप्रततवनत्तधिरू र सीतमत स्रोत साधनका िािजुद पवन स्थानीय
कानुन वनमाण, योजना तजुनमा, पूिाधार विकास, क्षमता विकास, राजश्व संकलन तथा िजेट वनमाण, न्याय सम्पादन, सेिा प्रिाि,
पारदर्शिता तथा सुशासन, सूचनाको प्रवित्तधको प्रयोिमा िररएका पिलिरू उल्लेखवनय छन । यस सम्बन्धी आबश्यक रणनीतत तथा
कायननीतत तयार पारी ससफाररश िररएकोछ, जसको निरपाललकाबाट यथालशघ्र सम्बोधन िु नछ
े ।
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१.भतमका
निरपाललकाको कायनिम तथा बजेट तजुनमा िने िममा लैहिक सम्वेदनशीलता मापन िरी प्रत्यक्ष लैहिक उिरदायी,अप्रत्यक्ष

लैहिक उिरदायी र लैहिक रूपले तटस्थ िरी निरपाललकाको विकास प्रकृया, योजना तजुनमा र कायान्वयन, बजेट, वनणनय प्रकृया लिायत
र अन्य संरचना सहित स्थानीय नीतत कानुन तथा योजना तजुम
न ा, संस्थाित विकास, मानि संसाधन तथा क्षमता विकास, सेिा प्रिाि, र
सुशासन तथा उिरदात्तयत्वको अिस्था लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरण दृष्ट्रकोणले संबद
े नसलशल छ िा छै न भनी

वबश्लेिण िरी नीतत तथा रणनीततिरू तजुनमा िने प्रणाली आर्थिक ििन २०६४/०६५ देखख कायान्वयनमा रिेको छ । यस सम्बन्धमा
पुतलीबजार निरपाललकाले समेत आफ्ना विकास कायनिमिरू, योजना तजुनमा र कायान्वयन, बजेट वनमाण, वनणनय प्रकृया लिायत अन्य
संरचनािरू लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरण मैवत्र बनाउने उद्वश्यले यो रणनीतत तजुम
न ा िनन लािेको छ ।

१.१ नगरपाललकामा लैङ्गि क समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी रणनीतत तिुुमाको आवश्यकता
नेपालको संवबधान २०७२ले राज्यका सबै अििरूमा महिला, दललत, आहदिासी जनजातत, मधेशी, मजदुर, वकसान, अपािता भएका

व्यतक्त, वपछहिएका ििन र क्षेत्र सबैलाई सिभािी िराउने संिध
ै ावनक व्यिस्था िररएको पररप्रेक्ष्यमा सामासजक विविधता बीचको

असमानता, सामासजक बवञ्चततकरणका कारण सामासजक समुिको विकास सूचकिरूमा भएको कमजोर अिस्था र सामासजक, आर्थिक
तथा प्रशासवनक क्षेत्रमा रिेको पिु ुँचको अन्तरलाई न्यून िनुनपने भएकोले, लैससास सम्बन्धी वितभन्न नीतत, कायनवित्तध, वनदेलशका
आहदलाई स्थावपत संरचनािरू माफनत कायान्वयन िरी अनुिमन तथा मूल्याँकन प्रविया र स्थानीय तिको कायन सम्पादनमा लैससास

अिधारणासंि नीततित र कायनित पररपूरक र सामन्जस्यता ल्याउन आिश्यक भएकोले साथै वितभन्न समूिका महिलािरूबीचको
असमानतामा िृष्ट्द्ध भैरिेको र पहिचानका समस्याले िदा ललक्षत महिला, सीमान्तकृत तथा विपन्न महिलािरूले सेिा सुविधा प्राप्त िनन
नसकेकाले, राज्यका संरचनािरूमा सकारात्मक विभेदका नीततिरू लािु भएतापवन प्रततफल िाससल िनेतफन पूणन प्रततिद्धताको कमी

भएकाले लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरणको मुद्धालाई स्थानीयस्तरसम्म लैजाने उद्देश्यले संङर्ीय मातमला तथा स्थानीय

विकास मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी नमुना कानुन बनाएर समेत स्थानीय तििरूलाई सिसजकरण िररएकोछ । जसको आधारमा धेरैजसो
स्थानीय तििरूले रणनीतत तजुनमा िरी कायान्वयनमा समेत ल्याईसकेका छन । यसैलाई मध्यनजर िरी यस निरपाललकाले तमतत २०७८
चैत्र १४ ित निरपाललकामा िररएको छलफलका दौरानमा निरपाललकामा लैससास सम्बन्धमा देखीएका समस्या र चुनौतीको समाधान
िनन देिायका कारणले लैससास नीतत आिश्यक रिेको पुष्ट्र िरेकोछ ।
•
•
•
•
•
•

निरपाललकामा लैससास सम्बन्धी शासन ब्यबस्थाको प्रिद्धनन िनन ।
निरपाललकामा योजना तजुम
न ा प्रविलाई लैससासमैत्री बनाउन ।

निरपाललकाको नीतत तथा कायनिम र िजेटलाई लैहिक उिरदायी बनाउन ।

निरपाललकाको नीतत कानुन र संरचनामा लैससासलाई मुलप्रिािीकरण िनन ।

निरपाललका अन्तिनत सन्चालन िु ने नीतत, योजना तथा कायािमलाई मािनदशनन िनन ।

सरोकारिालािरू विच बुझाईमा एकरूपता कायम िनन र लैससास समन्धी कानुनी ब्यबस्थाको कायान्वयनमा सियोि पुरयाउन
।

•

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा लैससास सम्बन्धमा िररएका प्रततिद्धता,संर्ीय र प्रदेश सरकारका लैससास सम्बन्धमा
िररएका प्रततिद्धता अनुरूपको दायीत्व पुरा िनन ।

•
•
•

ललक्षत ििनमा सामासजक न्याय कायम िदै न्यायोत्तचत वितरणको ब्यबस्था िनन ।
िुनासो सुनुिाईको उत्तचत ब्यबस्था िनन ।

नेपाल सरकारले िरेको हदिो विकासको लक्ष स्थानीय स्तरमा कायानियन िनन र सो प्रततफल प्राप्त िनन ।
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१.२ दीर्ुकालीन सोंच
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा उल्लेख िररए बमोसजम निरपाललकाको काम, कतनव्य र अत्तधकार

अन्तिनत वितभन्न बुुँदािरूिरूले जेष्ठ नािररक, अपािता भएका ब्यतक्त र अशक्तिरू सहित सुकुम्बासी ब्यिस्थापन िनन ललक्षत समुि

सम्बन्धी स्थानीय योजना, कायनिम, स्रोत पररचालन र ब्यिस्थापन, सामासजक सुरक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क र सूचना ब्यिस्थापन र
िररब र्रपररिार पहिचान सम्बन्धी स्थानीय सिेक्षण, सूचना ब्यिस्थापन र वनयमन िने कुरािरू उल्लेख िररएको छ ।

त्यस्तै उक्त ऐनको दफा १२ मा ििा सतमततको काम, कतनब्य र अत्तधकार अन्तिनत स्थानीय तिको योजना तजुम
न ा िदा

सिभावितामूलक योजना तजुम
न ा प्रणाली अनुसार बस्ती िा टोल स्तरबाट योजना तजुनमा प्रकृया अिलम्बन िरी महिला तथा वपछहिएको
ििनको सिभावितामा योजना बनाउदा महिला, बालबाललका तथा वपछहिएका ििन, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योजना छनौटमा

जोि हदिंदै लैहिक समानता तथा सामासजक समािे शीकरण प्रिद्धनन िने व्यिस्थालाई जोि हदएको छ । उपरोक्त कानुनी ब्यबस्थाका
आधारमा तजुनमा िनन लाविएको लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरण सम्बन्धी नीतत तथा रणनीततको देिाय बतमसजमको

दीर्नकालीन सोंच "िातीय र लैङ्गिक भेदभाव मुक्त समतामूलक, समृद्ध र न्यायपूणु समािको बनमाण गने ।" तय िररएकोछ । यो

दीर्नकालीन सोंचका आधारमा यस निरपाललकाले तय िरेको " समृद्द पुतलीबजार, सुखी निरिासी " को हदर्नकाललन सोंचलाई समेत
िाससल िनन सियोिससद्ध िु नेछ भन्ने विश्वास ललईएकोछ ।
१.३ लक्ष्य
िने ।

लैंविक तथा सामासजक समतामूलक विकासको माध्यमबाट लैहिक तथा सामासजक सम्वन्धमा सुधार ल्याई िररबी न्यनीकरण

१.४ उद्देश्यहरू
यस रणनीततको मुख्य उद्वेश्य लैससास अिधारणा अनुसार यसको प्रयोिलाई सरललकृत रूपमा स्थानीयकरण् िरी निरपाललकाले

िने सम्पूणन विकास योजना तथा कायनिमलाई लैससास उिरदायी र दीिो बनाउन आर्थिक श्रोतको सुवनिता, उपलब्धीका समतामूलक
वितरण र उपयोिी बनाउने रिेको छ । यसका विस्तृत उद्वेश्यिरू वनम्न प्रकारका छन्ः

१.४.१ लैहिक उिरदायी तथा समािेशी बजेट पररक्षण र लैहिक उिरदायी बजेट माफनत स्थानीय सरकारको संस्थाित संरचना र

कायनिमिरूमा महिला र सीमान्तकृत समुििरूलाई समाबेश िरी, लैहिक समानता र सबै जात, जाततको अथनपूणन सिभाविता
िराई लैहिक अन्तरिरूको प्रभािलाई सम्बोधन िदै लैहिक मूलप्रबािीकरण िदै लैजाने ।

१.४.२ निरपाललका एिं अन्य सेिा प्रदायक सरोकारिाला संस्थािरू सहित ललक्षत ििन समूिको आर्थिक, सामासजक, राजवनततक र
सािनजवनक जीिनमा अथनपूणन सिभाविता, पुँिुंच तथा वनयन्त्रणमा बृष्ट्द्ध िने नीतत ललई समािेशीकरण तथा सशतक्तकरण िने ।

१.४.३ लैससास बारे संवबधानमा भएका व्यिस्थािरूको कायान्वयन िनन, ितनमान संर्ीय शासन स्वरूप, नीतत, वनयम, ऐन, कानुन,

कायनवबत्तध, लैससास बारे राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रततबद्धतािरूको प्रभािकारी कायान्वयन िनन आिश्यक संस्थाित संरचना,
सचेतीकरण तथा क्षमता विकास िने ।

१.४.४ लैससास सम्बन्धी नीतत वनमाण तथा प्रभािकारी कायान्वयन िनन केन्द्र, प्रदेश, वबतभन्न प्रततष्ठान, आयोि, सतमतत, विकास साझेदार

संस्थािरू, अन्तराष्ट्रिय िैसस, िैसस, नािररक समाज, वनजी क्षेत्र र अरू स्थानीय सरकार आहदसुँि समन्वय, सिकायन र
सिजीकरण िने ।

-11-

१.४.५ निरपाललकाबासी विशेि िरी बाल–बाललका, जेष्ठ नािररक, अशक्त तथा अपािता आहदको लावि सामासजक संरक्षण तथा सुरक्षा
प्रदान िने ।

१.४.६ निरपाललकाको सिै कायनिम, योजना र आयोजनाको प्रत्येक चरणमा लैससास दृष्ट्रकोणबाट अनुिमन तथा मूल्याँकन िने र
यसलाई संस्थाित िदै लैजाने ।

१.४.७ नेपाल सरकारले प्रततबद्धता जािेर िरेको हदिो विकासको लक्ष प्राप्त िनन स्थानीय तििरूलाई सजम्मेिार बनाउने र राष्ट्रिय तथा

अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा लैससास सम्बन्धमा िररएका प्रततिद्धता साथै संर्ीय र प्रदेश सरकारका लैससास सम्बन्धमा िररएका
प्रततिद्धता अनुरूपको दायीत्व पुरा िने ।

१.५ नीतत, रणनीतत तथा कायु नीततहरू
१.५.१ नीततहरू
•

निरपाललकाले संचालन िने सम्पूणन योजना तथा कायनिमलाइन लैससास दृष्ट्रकोणिाट सस्ंथाित िरी त्यसमा महिला र
सीमान्तकृत समुिको अथनपण
ू न सिभावितामा कायान्वयन िरी मूलप्रबािीकरण िदै लविने नीतत ललईनेछ । (उद्देश्य १.४.१ संि
सम्बम्तन्धत)

•

लैहिक उिरदायी योजना तथा बजेटलाई तथा लैहिक उिर दयी र समािेशी बजेट पररक्षणलाई स्थानीयकरण िरी ललक्षत
समुदायको आर्थिक तथा वित्तिय श्रोतमा पिु ुँच अतभबृष्ट्द्ध िररने छ । (उद्देश्य १.४.१ संि सम्बम्तन्धत)

•

निरपाललका, सेिा प्रदायक सरोकारिाला संस्थािरू, महिला र सीमान्तकृत समुििरूलाई समािेश िरी उनीिरूका योजनाबद्ध

रूपमा व्यतक्तित र सामूिुहिक क्षमता अतभबृष्ट्द्ध िरी निरपाललकाको विकास प्रकृयामा वनणायक तथा अथनपूणन सिभाविता

सुवनश्चित िरी आर्थिक, सामासजक, र राजवनततक र सािनजवनक जीिनमा अथनपण
ू न सिभाविता, पिु ंच तथा वनयन्त्रणमा बृष्ट्द्ध िने
नीतत ललई समािेशीकरण तथा सशतक्तकरण िने । (उद्देश्य १.४.२ संि सम्बम्तन्धत)
•

लैससास बारे संवबधानमा भएका ब्यिस्थािरूको कायान्वयन िनन बतनमान संर्ीय शासन स्वरूप, नीतत, वनयम, ऐन, कानुन,
कायनवबत्तध, लैससास बारे राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रततबद्धतािरूको प्रभािकारी कायान्वयन िनन आिश्यक संस्थाित संरचना,
सचेततकर ण तथा क्षमता विकास िने नीतत ललने । (उद्देश्य १.४.३ संि सम्बम्तन्धत)

•

लैससास रणनीतत प्रभािकारी रूपमा कायान्वयन िननकालावि आन्तररक र बाह्य सिै सरोकारिालािरूसंि वनयतमत र
प्रभािकारी समन्वय, सिकायन र सिजीकरण िने । (उद्देश्य १.४.४ संि सम्बम्तन्धत)

•

िररब असिाय बाल–बाललका, जेष्ठ नािररक, अशक्त तथा अपािता भएका व्यतक्तिरूको िास्तविक तथ्यांक पिा लिाई सोको
वििरण अद्याित्तधक िदै ततनीिरूका लावि सामासजक संरक्षण तथा सुरक्षा प्रदान िने नीतत ललने । (उद्देश्य १.४.५ संि सम्बम्तन्धत)

•
•

सिै प्रकारका अनुिमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा लैससास उिरदायी दृष्ट्रकोण अपनाईने छ । (उद्देश्य १.४.६ संि सम्बम्तन्धत)

महिला, बालबाललका, आदीबासस,जनजातत, मानि अत्तधकार लिायतका क्षेत्रमा नेपालले अनुमोदन िरेका संयुक्त रारि संर् तथा
अन्तराष्ट्रिय र्ोिणाका प्रािधानिरू प्रभािकारी रूपमा कायान्वयन िनन अतभप्रेररत िररनेछ । (उद्देश्य १.४.७ संि सम्बम्तन्धत)

१.५.२ रणनीततहरू
लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरणको मूलप्रिािीकरण एकांिी रूपमा िु न सक्तैन यसका लावि विकेष्ट्न्द्रत शासन

प्रणाली, कुशल सेिा प्रिाि र संथाित संयन्त्रको आिश्यकता पदनछ । विकेष्ट्न्द्रकरण, सिभावितामूलक विकास र सामासजक ििसकै
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प्रकृयाबाट लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरणका सिालिरूलाई सम्बोधन िनन सवकन्छ । यस रणनीततमा यस
निरपाललकाको कायनिमको समग्र संरचना र कायनि मले सुधार िनन चािेको क्षेत्रतभत्र पने कायनप्रणालीलाई अरू बिी लैहिक समानता
तथा सामासजक समािेशीकरणमैत्री बनाउन आिश्यक व्यिस्था िरेको छ । यस निरपाललकाका लैहिक समानता तथा सामासजक
समािेशीकरणको लावि समग्र रणनीततिरू वनम्न बमोसजम िु नेछन् :
•

स्थानीय शासन प्रकृयामा सबै सामासजक समूिका नािररकिरूको अत्तधकात्तधक सिभाविता सुवनित िनन संस्थाित संयन्त्र,
प्रततवनत्तधत्व प्रणाली र कायनक्षत्र
े ित शतन वनधारण िने ।

•

स्थानीय तिमा विद्यमान लैहिक तथा सामासजक विभेद कम िनन सामुदात्तयक सचेतना र सशक्तीकरणको वनतमि सामुदात्तयक

संस्थािरू (महिला, बवञ्चतीकरणमा परेका ििनिरूको समुि, पारा ललिल, फेिरेसन, बाल कलब र वनिरानी समुि आहदको

पररचालन िरर लैहिक तथा सामासजक भेदभाि न्यूनीकरण िने । बवञ्चतीकरणमा परेका ििनि रूको क्षमता अतभबृष्ट्द्ध िरी
स्थानीय सरकारमा समािेशी विकास प्रयासलाई संस्थाित िने ।
•
•

लैहिक तथा सामासजक भेदभािमा रिेका ब्यतक्तिरूको न्यायोत्तचत एिम् उपयुक्त रूपमा वििीय स्रोतिरूमा पिु ुँच िृष्ट्द्ध िने ।

लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरणका लावि संस्थाित तथा व्यतक्तित दुबैथरी क्षमता विकासका क्षेत्र पहिचान
िरी कायान्वयन िने ।

•
•
•

निरपाललकाको सेिा प्रिाि संयन्त्र तथा प्रविया लैहिक तथा सामासजक समािेशी मैत्री िु ने िरी सुधार िने ।

निरपाललकामा तजुम
न ा िररएका नीततिरूको लैससासको दृष्ट्रकोणबाट पुनरािलोकन तथा विकासमा जोि हदने ।
स्थानीय सरकारका लावि उपयुक्त सियोि प्रदान िनन स्थानीय तिका वनकायिरूको क्षमता अतभिृष्ट्द्ध िने ।

उपरोक्त समग्र रणनीततका अलािा देिायका क्षेत्रित रणनीततिरू समेत तय िररएकाछन:
(क) मूलप्रवाहीकरणः
• निरपाललका तिमा महिला, िररब तथा बहिष्करणमा परेका समुदायले भोिेका समस्या र सिालिरूको पहिचान तथा लेखाजोखा िरी

नीततित ब्यिस्थािरू, संस्थाित प्रणाली तथा संरचनािरू, कायन िातािारण र संस्कृतत, योजना, बजेट, पुँिुचयुक्त अिसर, सेिामूलक
कायन, अनुिमन, मूल्यांकन र अनुसन्धान आहद कायन माफनत पछाहि परेका िा पाररएका असक्त, िररब तथा ललक्षत ििन समूिको सिाल

र समस्या पहिचान िरी, उनीिरूलाई समान अिसर हदई सिाल र समस्याको सम्बोधन िरी उनीिरूको समग्र निर पाललकाको
विकास प्रवियामा मूलप्रबािीकरण िररने छ ।

• लैहिक उिरदायी तथा समािेशी बजेट पररक्षण र लैहिक उिरदायी बजेट माफनत निरपाललकाको संरचना र कायनिमिरूमा महिला र

सीमान्तकृत समुििरूमा समािेश िरी लैहिक समानता र सबै जात जाततको अथनपूणन सिभाविता िराई लैहिक मूलप्रबािीकरण िदै
लविनेछ ।

(ख) आर्थिक, सामाजिक र रािनीततक समावेशीकरण् तथा सशतक्तकरण् :
विकासका अिसर बाट बवञ्चत, श्रोत र साधनमा पिु ुँच तथा वनयन्त्रणमा पछाहि परेका िा पाररएका असक्त, िररब, वबकासका

अिसरबाट बवञ्चत, श्रोत र साधनमा पिु च
ुँ तथा वनयन्त्रणमा पछाहि परेका िा पाररएका असक्त, िररि तथा ललक्षत ििन समूिको
निरपाललकाको समग्र शासन प्रणालीमा अथनपूणन सिभाविता िराई उनीिरूलाई सिल बनाई आर्थिक, सामासजक र राजनीततक
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समािेशीकरण तथा सशतक्तकरण िनुनको साथै आउन सक्ने प्राकृततक तथा मानि ससर्जित वबपत् व्यिस्थापन िदै कृवि, सिकारी, पयनटन
आहदको समुत्तचत विकास िरी निरबासीको लावि स्वररजिारीको ब्यबस्था िदै लविनेछ ।
(ग) संस्थागत संरचना, सचेततकरण् तथा क्षमता बिकास :
• लैससास बारे संवबधान, ितनमान संर्ीय शासन स्वरूप, नीतत, वनयम, ऐन , कानुन, कायनवबत्तध आहदमा भएका व्यिस्थािरूको सबै
सरोकारिालािरू सुँि प्रभाबकारी समन्वय कायम िरी कायान्वयन िनन चुस्तदुरूस्त संस्थाित संरचना वनमाण िरी निरपाललका
लिायतका सेिा प्रदायक सरोकारिाला संस्थािरूलाई लैससास प्रतत उिरदायी र जिाफदेिी बनाउदै लविने छ ।

• स्थानीय नािररक विशेि िरी पछाहि परेका िा पाररएका असक्त, िररि तथा ललक्षत ििन र समुिको चुस्त दुरूस्त संस्थाित संरचना

माफनत योजनाबद्ध रूपमा व्यतक्तित र सामूहिक सचेतीकरण तथा क्षमता अतभबृद्त्तर् िरी निरपाललकाको समग्र विकास प्रवियामा
वनणायक तथा अथनपण
ू न सिभाविता सुवनश्चित िरी आर्थिक तथा सामासजक वबकास िररने छ ।
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(र्) समन्वय, सहकायु र सहिीकरण:
• लैससास सम्बन्धी नीतत तथा योजना वनमाण र सोको प्रभािकारी कायान्वयन िनन केन्द्र, प्रदेश, वबतभन्न प्रततष्ठान, आयोि, सतमतत र
स्थानीय सरकार आहदसुँि समन्वय, सिकायन र सिजीकरण िररने छ ।

• हििंसा तथा र्रेलु हििंसालाई ध्यानमा राख्दै, वितभन्न कायनिमलाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन िनन वितभन्न सरकारी, विकास साझेदार
सस्ंथािरू, अन्तराष्ट्रिय िैसस, नािररक समाज, वनजी क्षेत्र आहदसिं साझेदारी तथा समन्वय िररने छ ।

(ङ) सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा :
निरपाललकाबासी विशेििरी बाल–बाललका, जेष्ठ नािररक, अशक्त तथा अपािता आहदको लावि सामासजक संरक्षण तथा
सुरक्षा प्रदान िने रणनीतत ललई सामासजक संरक्षण र सुरक्षा सम्वन्धी कायनिमिरू लािु िदै लैजाने छ ।

(च) अनुगमन तथा मूल्यांकन :
निरपाललकाका सबै कायनिम, योजना र आयोजनाको प्रत्येक चरणमा लैससास दृष्ट्रकोणबाट अनुिमन तथा मूल्याँकन िने र
यसलाई संस्थाित िदै जानेछ ।
(छ) निरपाललकाको शासन प्रकृयामा वबतभन्न सामासजक समूिको संस्थाित संयन्त्र, प्रततवनत्तधत्व प्रणाली र कायनक्षेत्रित शतन वनधारण िने
रणनीतत ललईनेछ ।

निरपाललका ति:
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार निरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्र सञ्चालन िने विकास वियाकलापिरूलाई
वबियित क्षेत्र तोकी सामासजक विकास क्षेत्र अन्तिनत लैहिक समानता तथा सामासजक समािेशीकरण (महिला, बालबाललका, जेष्ठ
नािररक, अपािता भएका ब्यतक्त दललत, आहदिासी जनजातत, मुश्लश्लम र अल्पसंख्यक आहद) प्रततवनत्तधत्व सुवनश्चित िररनेछ ।
निरपाललकाले योजना तजुनमा तथा कायान्वयन िदा स्थानीय बुष्ट्द्धजीवि, वबिय विज्ञ, अनुभिी, पेशाविद् , सीमान्तकृत तथा
लोपोन्मुख समुदाय महिला, बालबाललका, दललत, युिा, अल्पसंख्यक, अपािता भएका ब्यतक्त, जेष्ठ नािररक लिायतका
सरोकारिालािरूको अत्तधकतम सिभावितामा िररनेछ ।

वबियित सतमतत :
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ मा निरपाललकाको वबियित सतमततमा कायनपाललकाले कम्तिमा एक जना महिलालाई
सदस्य तोक्नु पने ब्यबस्था भएकोमा सोिी अनुसार तोक्ने ब्यबस्था िररनेछ । साथै िरेक वबियित सतमततबाट लैहिक तथा बहिष्करणमा
परेका समुििरूको आिश्यकतािरूलाई सम्बोधन िु ने योजनािरूको तजुनमा िररनेछ ।
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स्थानीय राजश्व परामशन सतमतत:
सोिी ऐनमा स्थानीय राजश्व परामशन सतमततमा कायनपाललकाले कम्तिमा एक जना महिलालाई सदस्य तोक्नु पने ब्यबस्था भए
बमोसजम उक्त सतमततमा एक जना महिलाको अवनिायन सदस्यता राखखनेछ ।

श्रोत अनुमान तथा बजेट ससमा वनधारण सतमततः
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा श्रोत अनुमान तथा बजेट ससमा वनधारण सतमततमा कायनपाललकाका सदस्यिरू मध्ये
महिला,दललत िा अल्पसंख्यक समेतको प्रततवनत्तधत्व िु ने िरी प्रमुखले चार जनालाई तोक्न सक्ने ब्यबस्था भएकोले सोिी अनुसार
तोवकनेछ । यस सतमतत अन्तिनत लैहिक तथा बहिष्करणमा परेका समुििरूको आिश्यकता सम्बोधन िु ने िरी बजेट ससललङ तयार पारी
कायान्वयन िररनेछ ।

अनुिमन तथा सुपररिेक्षण सतमतत:
स्थानीय तिको योजना तजुम
न ा हदग्दशनन,२०७५ अनुसार अनुिमन तथा सुपररिेक्षण सतमततमा प्रमुखले कायनपाललका सदस्यिरू
मध्येबाट कम्तिमा एक जना महिलालाई सदस्य तोक्नु पने ब्यबस्था भए बमोसजम उक्त सतमततमा एक जना महिलाको अवनिायन सदस्यता
राखखनेछ । अनुिमन तथा सुपरीिेक्षण सतमततले लैससासको दृष्ट्रकोणबाट सकारात्मक विभेदको मान्यता राखी योजनािरूको
कायान्वयनमा समन्वय िनुनका साथै अनुिमन िने । महिला, बालबाललका तथा बवञ्चतीकरणमा परेकािरू कायनिम कायान्वयनबाट
कततको लाभान्त्रन्वत भएका छन भनेर अनुिमन िररनेछ ।

वडा तह :
•

सिभावितामूलक योजना तजुम
न ा प्रणाली अनुसार िस्ती िा टोलस्तरबाट योजना तजुनमा प्रविया अिलम्बन िरी बस्ती तथा
टोलस्तरीय योजनाको माि संकलन, प्राथतमवककरण तथा छनौट िने ।

•

ििा तभत्र आर्थिक तथा सामासजक रूपमा पसछ परेका महिला, बालबाललका, दललत, अपािता भएका ब्यतक्त, जेष्ठ नािररक,
अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको अतभलेख राखी सामासजक तथा आर्थिक उत्थान सम्बन्धी कायन िने ।

•

कायनिमिरूको तजुनमा तथा प्राथतमकतामा िररब र िवञ्चतीकरणमा परेका व्यतक्तिरू लिायत सबै उमेरका महिला एिम्
पुरूिको सविय सिभाविता िरी आिाजको सुनुश्चितता िराउने ।

•
•
•

लैससासको दृष्ट्रकोणबाट सकारात्मक विभेदको दृष्ट्र राखी योजनािरूको कायान्वयनमा समन्वय िनुनका साथै अनुिमन िने ।
लैससास संिेदनशील मापदण्ड एिम् प्रवियामा आधाररत उपयुक्त प्राथतमकीकरणको वित्तधलाई उपयोिमा ल्याउने ।

योजना प्राथतमकता िदा महिला, बालबाललका र बवञ्चतीकरणमा परेकािरूको आिश्यकता र चािना कततको समािेश िु न
सक्यो िेने ।

•

वितभन्न सरकारी तथा िैरसरकारी संस्थािरूका कायनिम तथा आयोजनािरूमा लैससास संिद
े नसील बनाउन िकालत िने ।

१.५.३ कायुनीततहरू

(क) कायुनीतत (रणनीतत १.५.२-क सगं सम्बन्धन्धत)
•

योजना, कायनिम तथा बजेट चिमा निरपाललकाले लैससासमैत्री योजना र कायनिम वनमाण िनन पूुँजीित बजेटको कम्तिमा
३५% बजेट छु ट्याईनेछ । यसरी छु ट्याईएको बजेट पछाहि परेका िा पाररएका, वबकासको अिसरबाट बवञ्चत, श्रोत र साधनमा
पिु ुँच तथा वनयन्त्रणमा पछाहि परेका िररब, महिला, बाल–बाललका, आहदबासी जनजातत, जेर नािररक, अपािता भएका
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व्यतक्तिरू, दललत, मुश्चिम, पछाहि पाररएको िा परेको ििन, अल्पसंख्यक तथा अन्य सीमान्तकृत समूि आहदलाई प्राथतमकता
हदई उनीिरूलाई वबकासको मूलधारमा ल्याउन कायान्वयन िररने छ ।
•
•
•
•

अथनपूणन जनसिभािीता सुवनित िनन संस्थाित सयन्त्र, प्रततवनत्तधतत्व प्रणाली र कायन क्षेत्रित सतन वनधारण िररने छ ।
सेिा प्रिाि सयन्त्र र प्रविया लैससासमैत्री िु नेिरी सुधार एिम विकास िररने छ ।

लैहिक उिरदायी योजना तथा बजेट तजुनमा तथा लैहिक लेखाजोखा वबत्तधलाइन पूणनरूपमा कायान्वयनमा ल्याईने छ ।

निरपाललकाको समग्र वबकास योजना तजुम
न ा प्रकृयामा महिला तथा िवञ्चतीकरणमा परेका र पाररएकािरूका लावि विद्यमान
प्रािधानिरू र स्थानीय सरकारको सजम्मेिारीका सम्बन्धमा सु–सूत्तचत िराउन चेतनामूलक योजना र कायनिमिरू सञ्चालन
िररने छ ।

•

लैससास आचरण् र व्यबिार आदशन, नैततक वििय भएकाले सेिा प्रदायक वनकायमा संलग्न जनशतक्तको सािनजवनक र वनजी
कायनशैली तदनुकुल बनाउन मािनदशनन आचार संहिता वनमाण िरी लािू िराउन उत्प्रेररत िररने छ ।

•
•

लैहिक उिरदायी योजना तथा िजेट माफनत नततजामूखी आित्तधक र बार्ििक योजना तजुम
न ा िरी सो को कायनन्वयन िररने छ ।

लैहिक उिरदायी योजना तथा बजेट तजुम
न ाका लावि सूचकिरू वनधारण िरी यसको प्रयोिलाई योजना तथा बजेट तजुनमा,
मापन र परीक्षण प्रवियामा एकररूपता र सरलीकरण िरी लैंहिक उिरदायी बजेट सुवनश्चित िररने छ ।

•

लैहिक उिरदायी योजना तथा िजेटलाई स्थानीय सरकारले आन्तररकरण िरी यसको प्रभािकारी कायान्वयनका लावि क्षमता
विकास िररने छ ।

•

निरपाललकाको लैससास सम्बन्धी समन्वय र कायान्वयन सतमततले निरपाललकाको आित्तधक/बार्ििक योजनामा लैहिक
उिरदायी बजेट कायान्वयन भए/नभएको सुवनश्चित िररने छ ।

•

लैहिक उिरदायी योजना तथा िजेट तजुम
न ा िनन आिश्यक तथ्याङ्क र सूचनालाई व्यिस्थस्थत र आित्तधक िने प्रणाली स्थावपत
िररने छ ।

•
•

सेिाप्रदायक वनकायका सरोकारिालािरूलाई लैहिक उिरदायी िजेट वित्तध कायान्वयन सम्बन्धी सीप विकास िररने छ ।

निरपाललका सेिाप्रदायक र सेिाग्रािी दुबै पक्षका सरोकारिालालाई लैहिक उिरदायी िजेट सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी
वनयतमत रूपमा प्रदान िने प्रबन्ध िररनेछ । यसका लावि आम सञ्चार माध्यमको प्रयोि िररने छ ।

•

सबै सरोकारिालािरूसुँि आिश्यक समन्वय तथा सिकायन िरी निरबासीलाई आउन सक्ने प्राकृततक तथा मानि ससर्जित
वबपदिरूको व्यिस्थापन िररने छ ।

•
•

कृवि, सिकारी,पयनटन आहदको समुत्तचत विकास एिं प्रबद्धननन िरी निरबासीकालावि स्वःरोजिारीको ब्यबस्था िदै लविनेछ ।

निरपाललकाका प्रततबेदनिरूमा लैहिक उिरदायी िजेट मापन तथा परीक्षणका प्रततबेदनिरू समाबेश िने व्यबस्थालाइन

सस्ंथित िररनेछ र यसमा भएका उपलव्धीको विश्लेष्ण िरी देखखएका समस्या र अन्तरिरूलाई सम्बोधन िने िरी सीप तथा
क्षमता विकास िरी सुधार िररने छ ।

(ख) कायुनीतत (रणनीतत १.५.२-ख सगं सम्बन्धन्धत)
•

स्थानीय शासनसुँि सम्बम्तन्धत वबतभन्न ऐन, वनयम, कानून, नीतत, वनयमिरूको अन्तराष्ट्रिय मूल्य–मान्यता तथा मापदण्ड अनरूप
सबै सरोकारिालािरूलाइन सलंग्न िराइन लैससास दृष्ट्रकोण् पूनरािलोकन तथा वनमाण िररने छ ।

•

खण्डीकृत तथ्याकं र तथ्यित सूचनाको आधारमा सामासजक तथा आर्थिक स्थततको विश्लेिण िरी िररब तथा बन्त्रन्चततकरणमा
परेका समूिको पहिचान िररने छ ।

•

दललत, मुश्चिम, वपछहिएको ििन, अपाङता भएका ब्यतक्त, अल्पसंख्यक आहदको आर्थिक, सामासजक, राजवनततक र सािनजवनक
जीिनमा अथनपूणन सिभाविता, पुँिुच
ं तथा वनयन्त्रणमा बृष्ट्द्ध िने कायननीतत ललई समािेशीकरण तथा सशतक्तकरण िररने छ ।
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•

विविधताको सम्मान िदे विपन्न बिनिरूसुँिको वनरन्तर अतभमूखीकरण एिम् अन्तरवियाबाट सािनजवनक िस्तु तथा सेिा
सुविधा तथा वित्तिय स्रोतमा पिु ुँच अतभबृष्ट्द्ध िने योजना र कायनिम वनमाण िरी कायान्वयन िररने छ ।

(ग) कायुनीतत (रणनीतत १.५.२-ग सगं सम्बन्धन्धत)
•

लैससासका लावि संस्थाित र व्यतक्तित दुबै क्षमता वबकासका क्षेत्रिरू पहिचान िरी वितभन्न सचेततकरण तथा क्षमता
विकासका कायनिमिरू सञ्चालन िररने छ ।

•

निरपाललकाको योजना तजुनमा, कायान्वयन र अनुिमन प्रणालीमा आिद्ध सामुदात्तयक संर्–संस्था, वितभन्न सञ्जाल, सिकारी
तथा मिासङ्र्, समूििरू तथा नािररक समाजको क्षमता विकासको दायरामा ल्याईने छ ।

•

सबै समुदायका विपन्न महिला–पुरूििरू, युिा, बालबाललका, राजनीततक दल, नािररक समाज, सामुदात्तयक संस्थािरूसंिको
वनरन्तर अतभमूखीकरण एिम् अन्तरवियाबाट सािनजवनक िस्तु तथा सेिा सुविधा तथा वित्तिय स्रोतमा पिु ुँच अतभबृष्ट्द्ध िु ने िरी
निरपाललकाको ७ चरणको योजना तजुनमा प्रविया, समय सीमा, महिला तथा िवञ्चतीकरणमा परेका िा पाररएकािरूका लावि
विद्यमान प्रािधानिरू र निरपाललकाको सजम्मेिारीका सम्बन्धमा सु–सूत्तचत िराउन चेतनामूलक कायनिमिरू सर्न एिम्
वनरन्तर सञ्चालन िररने छ ।

•

लैससास सम्बन्धी जानकारी हदन सूचना, लशक्षा तथा सञ्चार सामग्रीिरूको भािा एिं समय ताललका महिला
िवञ्चतीकरणमा परेका बिन तथा समुदायले ससजलै ग्रिण िने िरी वनधारण र कायान्वयन िररने छ ।

•

तथा

निरपाललकाको प्रमुख एिम् र राजनीततक दलका प्रततवनत्तधिरूलाई लैससासको मूलअिधारण् र यस सम्वन्धी संिेदनशील
बनाईने छ ।

•

लैससास सम्बन्धी जानकारीमूलक र सूचनामूलक सामाग्रीको प्रकाशन र ताललम वनदेलशकािरू तयार िरी समयानुकूल सुधार
िरी कायनन्वयनमा ल्याईनेछ ।

•

प्रलशक्षण वित्तध, सूचना, लशक्षा तथा सञ्चार सामग्रीिरूको भािा एिम् समय ताललका महिला तथा िवञ्चतीकरणमा परेका बिन
तथा समुदायले ससजलै ग्रिण िने िरी वनधारण िराउने छ ।

•
•
•

निरपाललकाले आयोजनािरू छनौट िननका लावि आधार मापदण्डिरू पहिचान िनन नािररकिरूको क्षमता अतभिृष्ट्द्ध िररने छ ।
लैससास सम्बन्धी असल अभ्यास छनौट िरी सोको प्रचार प्रसार िनन उत्पे्ररत िररनेछ ।

लैससास आचरण र व्यबिार एक आदशन, नैततक वििय समेत भएकाले सेिा प्रदायक वनकायमा संलग्न जनशतक्तको सािनजवनक
र वनजी कायनशैली तद्नुकुल बनाउन मािनदशनन आचार संहिता वनमाण िरी सो बमोसजम क्षमता अतभिृष्ट्द्ध िरी लािू िराउन उत्प्रेररत
िने र कायनसम्पादन मूल्याकनमा यसलाई पवन आधार बनाउन वित्तध तय िररने छ ।

(र्) कायुनीतत (रणनीतत १.५.२-र् सगं सम्बन्धन्धत)
यस नीततको प्रभािकारी कायान्वयनका लावि वितभन्न सर कारी एिं विकास साझेदार संस्थािरू, अन्तराष्ट्रिय िैसस, स्थानीय

िैसस, नािररक समाज, वनजीक्षेत्र, सामुदात्तयक समूििरू तथा नािररकिरू बीच तल उल्लेख िरेअनुसार साझेदारी, समन्वय, सिकायन र
सिजीकरण िररने छ ।

केन्द्रीय तथा प्रादेलशक सरकार:
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•

लैससासलाई राष्ट्रिय नीततिरूमा एवककृत िदै जोि् ने र लैससास मैत्री संस्थाित ब्यबस्थालाई समन्वय, सिकायन र साझेदारी
िररने छ ।

•
•
•

लैससास दृष्ट्रकोणबाट योजना तजुनमा र अनुिमन िाँचािरूको पुनरािलोकन, समन्वय तथा पृष्ठपोिण िररने छ ।

लैससास सम्बन्धी वियाकलापिरूको मूलप्रिािीकरणका लावि केन्द्रीय तथा प्रदेशसुँि समन्वय कायम िररने छ ।

लैहिक उिरदायी बजेट र लैहिक उिरदायी तथा समािेशी बजेट परीक्षण कायान्वयनका लावि समन्वय, सिकायन र
सिजीकरण िररने छ ।

•

महिला तथा िवञ्चत समूि लिायत सबैकालावि सेिा सुविधामा पिु ुँच पुयाउन कायान्वयन तिमा समन्वय कायम िररने छ ।

वबकास साझेदारी सस्थािरू ।
•

संर्ीय, प्रदेश एिम् स्थानीय सरकारिरूको लैससास सम्बन्धी बाधा र क्षमता वबकासको अिस्था विश्लेिण िने कायनमा
सियोि र साझेदारी िररने छ ।

•

लैससासलाई केन्द्र देखख स्थानीय तिसम्म एवककृत िरर अनुिमन, मूल्यांकन र ररपोहटङ िने प्रवियामा सियोि र साझेदारी
िररने छ ।

•

यस नीततको प्रभािकारी कायान्वयनका लावि संर्ीय, प्रदेश एिम् स्थानीय तिमा सियोि, समन्वय, सिकायन र सिजीकरण
िररने छ ।

नािररक समाज, िैसस तथा वनजी क्षेत्र
•

महिला तथा िवञ्चत समूििरूको सशक्तीकरणका लावि आर्थिक, प्रावित्तधक र व्यािसात्तयक सियोि पुयाउन समन्वय र
सिकायन िररने छ ।

स्थानीय समुदाय
•
•

आफ्नो बस्तीका पररिारिरूको खण्डीकृत सूचनािरूको अतभलेख राखखनेछ ।

िस्तीस्तरबाट माि िनुनपने योजनामा महिला, दललत तथा वपछहिएका समुदायको सविय सिभाविता िराउनका लावि समन्वय
िररने छ ।

•
•

लैससास दृष्ट्रकोणबाट योजना प्रितत एिम् चुनौततिरूको अनुिमन िररने छ ।

महिला, दललत तथा वपछहिएको समूिको विकास िनन विद्यमान विभेदकारी प्रचलनिरूका विरूद्ध आिाज उठाउनुका साथै ििस
सञ्चालन िराउनको लावि समन्वय िररने छ ।

•
•
•
•

वपछहिएका ििनिरूको आर्थिक, सामासजक तथा राजनैततक सशक्तीकरणका लावि समुदायसुँि समन्वय िररने छ ।
लैहिक समानता प्राखप्तको लावि प्रत्येक र्र पररिारमा सचेतीकरण िननको लावि समन्वय िररने छ ।

महिलाले र्रमा िने भूतमकालाई उत्पादकत्वमूखी बनाउन सियोि िननको लावि समन्वय तथा सिकायन िररने छ ।
यसको प्रभािकारी कायान्वयनका लावि साझेदारको रूपमा काम िररने छ ।

(ङ) कायुनीतत (रणनीतत १.५.२-ङ सगं सम्बन्धन्धत)
•

िरीब असिाय बाल–बाललका, जेष्ठ नािररक, अशक्त तथा अपािता भएका व्यतक्तिरूको िास्तविक तथ्यांक पिा लिाई सो को
वििरण अद्याित्तधक िदै ततनीिरूका लावि सामासजक संरक्षण तथा सुरक्षा प्रदान िनन कायननीतत ललई सामासजक संरक्षण र
सुरक्षा सम्वन्धी कायनिमिरू लािु िदै लैजाने ।
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(च) कायुनीतत (रणनीतत १.५.२-च सगं सम्बन्धन्धत)
•

निरपाललका अन्तिनत संचालन भएका योजना तथा कायनिम र निरपाललका आफै मा लैससास उिरदायी भए नभएको िस्तुित
सूचक र मापदण्ड तयार िरर अनुिमन तथा मूल्याँकन िररने छ ।

•

लैससास शाखाले अनुिमन तथा मूल्याँकन शाखासंि उस्को कायनवित्तध, वनदेलशका, फ्रे मिकन तथा अन्य योजना तथा

कायनिमको मूल्यांकन िदा लैससासको अिस्था प्रष्ट्याउने िरी खण्डण्डकृत तथ्याँकलाई आधार बनाउन समन्वय र सियोि
िररने छ ।
•

निरपाललकाले सञ्चालन िने योजना तथा कायनिमको मूल्याँकन प्रणालीमा सुधार िरी लैससासमूखी बनाउन उद्देश्य र
सूचकिरू लैससासका आधारमा खण्डण्डकृत िररनेछ ।

•

निरपाललका तिमा िहठत लैससास नीतत समन्वय, सिजीकरण, कायान्वयन, सूपरीबेक्षण तथा अनुिमन कायनन्वयन
सतमततको कायनलाई लैससास उिरदायी बनाउन शाखाको समन्वय तथा सिकायनमा लैससास सम्बन्धी सूचकिरूको पहिचान
िने, अनुिमन तथा मूल्यांकन िाँचामा समाबेश िररनेछ ।

•

सामासजक परीक्षण, सािनजवनक सुनुिाई, सािनजवनक परीक्षण, लैससास सम्बन्धी मापन र परीक्षण लिायतका संयन्त्रलाई
कायान्वयन िरी संस्थाित िने । यी वियाकलापिरूमा महिला, बाल–बाललका, दललत, आहदिासी जनजातत, वपछहिएका
समदुाय तथा मुश्चिम आहद िवञ्चत समिू िरूको अथूनणन सिभावितामा सुनश्चित िररनेछ ।

१.५.४ लैससास रणनीततका अपेलक्षत उपलब्धिहरू
क) निरपाललकाको नीतत, रणनीतत, कानून व्यिस्था तथा मापदण्डिरू, कायनिम तथा िजेट लैससास उिरदायी िु नछ
े ।
ख) निरपाललकाको योजना तजुम
न ा प्रवियामा ललक्षत ििनको अथनपण
ु न सिभाविता िराई पछािी परेका ििनको सािनजवनक स्रोत,
साधन र लाभको उपयोिमा पिु ुँच र वनयन्त्रण भई समतामूलक समाजको श्रृजना िु ने छ ।

ि) सेिा प्रदायक, सरोकारिाला, अत्तधकारिात्तध सर्ंसस्थ
ं ािरूको लैससास सम्बन्धमा क्षमता अतभिृद्धी भई समान बुझाई र कायन
शैली िु नछ
े ।

र्) नेपाल सरकारले िरेको हदिो विकासको लक्ष्य २०३० प्राप्त िनन र राष्ट्रिय तथा लैससास सम्वन्धमा िररएका अन्तराष्ट्रिय
प्रततिद्धता,संर्ीय र प्रदेश सरकारका िररएका प्रततिद्धता अनुरूपको दात्तयत्व पुरा िु ने छ ।

१.५.५ लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समािेशीकरण रणनीततको कायान्वयन सतमतत
यस रणनीततमा भएका प्रािधानलाई स्थानीय तिमा कायान्वयन तथा अनुिमन िने कायनका साथै सं र्ीय मातमला तथा सामान्य

प्रशासन मन्त्रालयले वनर्दिर िरेका नीतत अनूरूप सामासजक समािेशीकरणको कायनलाई प्रभािकारीरूपमा कायान्वयन िनन निरपाललका
स्तरमामा देिाय बमोसजमको लैंविक तथा सामासजक समािेशीकरण रणनीतत कायान्वयन सतमतत रिने छ ।
क) निर प्रमुख, संयोजक
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ख) निर उप–प्रमुख, सदस्य
ि) प्रमुख प्रशासकीय अत्तधकृत, सदस्य
र्) संयोजक, सामासजक विकास सतमतत, सदस्य
ङ) सामुदायीक संर् सस्था मध्येिाट संयोजकले तोकेका किीमा दुई महिला सहित पाँच जना, सदस्य
च) प्रमुख, सामासजक विकास शाखा, सदस्य सत्तचि
यसका साथै ििा कायालयले ििाका सबै जनसमुदायको खण्डीकृत तथ्याङ्क तथा सूचनािरू राख्ने व्यिस्था िनेछ । ििा

कायालयले निरपाललकाको लैससास कायान्वयन सतमततसुँि सिकायन िरी समुदायका महिला तथा पुरूििरू एिम् विकास

कायनिमिरूको प्रिततको खण्डीकृत तथ्याङ्क एिम् सूचना सङ्कलन िनन नयाँ फारमिरू तयार िनेछ । यसले जातजातत, जनजातत, ललि र

धमनका आधारमा िु ने विभेदिरू तथा िवञ्चत समूिका कायनिमिरूको फाइदाको पिु च
ुँ मा िु ने अिरोधिरूको वनरन्तर अनुिमन िनेछ ।
यसकालावि ििा तिमा देिायको लैससास सतमततको ब्यबस्था िररएकोछ ।
क) ििा अध्यक्ष, संयोजक
ख) ििा सदस्य महिला, दललत र वपछिा ििनबाट ३ जना, सदस्य
ि) ििा सत्तचब, सदस्य सत्तचि
१.५.६ सतमततको काम कतुब्य र अचिकार
क) लैहिक तथा सामासजक समािेशीकरणलाई निरपाललकाको विकास कायनिममा मुलप्रिािीकरण िने,
ख) सामासजक समाबेशीकरणको कायनलाई प्रभािकारीरूपमा कायान्वयन िनन नेतृत्वदायी भुतमका वनभाउने,
ि) लैहिक तथा सामासजक समोशीकरण रणनीतत अनुरूप लैहिक तथा सामासजक समाबेशीकरण कायनवित्तध तयार िरी
कायान्वयन िने िराउने,

र्) रणनीतत कायान्वयन िनन आफ्नो सजम्मेिारी ििन िने र अन्य वनकाय तथा कायालयसंि कायनित समन्वय कायम िने,
ङ) रणनीतत कायान्वयन सम्बन्धी अनुिमन तथा मुल्यांकन िने िराउने,
च) महिला, िालबललका लिायत िन्त्रन्चतीकरणमा परेका समुदायको खण्डण्डकृत तथ्यांक संकलन एिं विश्लेिण िने,
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छ) आित्तधक, िार्ििक, योजना तजुनमा कायान्वयन िजेट िाँिफाट खचनको लेखाजोखा, अनुिमन तथा मुल्यांकन प्रणाली सामासजक
समािेशीकरणमैत्री भए नभएको विश्लेिण िने र सामासजक समोबेशीकरण उिरदायी बनाउन वनयतमतरूपमा सम्बम्तन्धत
निरपाललकालाई सुझाि हदने,

ज) लैससास सम्बन्धी क्षमता अतभिृष्ट्द्ध योजना तयार िरी लैससास क्षमता अतभिृष्ट्द्ध कायनिम संचालन िने र िराउने,
झ) लैससास मूलप्रिािीकरण र यस रणनीततको प्रभािकारी कायान्वयनको लावि सरोकारिाला र अत्तधकारमुखी संसंस्थािरू संि
समन्वय र सिकायन िने र िराउने,

ञ) सामासजक समािेशीकरण रणनीतत कायान्वयन िनेिममा आउन सक्ने सम्भावित जोखीमिरूको समाधान िनन आिश्यक
ब्यबस्था िने,

ञ) मात्तथ उल्लेखखत कायृिरू िनन कायनयोजना र बजेट सहित योजना बनाई कायान्वयन िने र िराउने । निरपाललका स्तरीय

सतमततको बैठक सामान्यतया प्रत्येक चौमासीक रूपमा बस्ने छ । ििा स्तररय सतमततको बैठक प्रत्येक ६ महिनाको एक पटक बस्ने
छ । आिश्यकता अनुसार सतमततको बैठक जुनसुकैिेला पवन बस्न सक्ने छ ।

१.५.७ लैससासको अनुगमन तथा प्रततवेदन
निरपाललकातभत्र तथा ििा सतमतततभत्र लैससासको योजना प्रकृया र कायान्वयनको अनुमिन तथा प्रततिेदनका फारममा

वनम्नानुसारका विियिरू समेहटनेछन् :
•
•

िररबी, ललि, जातजातत, जनजातत तथा स्थानका आधारमा खण्डीकृत तथ्याङ्क एिम् सूचनािरू
लैससास सम्बम्तन्धत अनुिमन तथा प्रततिेदन कायन वनम्न तीन वििय क्षेत्रमा केष्ट्न्द्रत िु नेछन् :

•
•
•

सम्पतत तथा सेिा, सुविधािरूमा पररितनन,

प्रभाि पाने आिाज एिम् क्षमतामा पररितनन र औपचाररक एिम् अनौपचाररक रणनीततिरू र व्यििारमा पररितनन ।

यी कायनिरूबाट महिला, बालबाललका तथा िवञ्चत समूििरूको सेिा, सुविधामा पिु ुँच, महिला विरूद्ध िु ने ज्यादतीका
साथै विभेदकारी सामासजक प्रचलनमा कमी, जातजाततमा आधाररत विभेदमा कमी, िवञ्चत समूििरूको वनणनय िने
क्षमतामा अतभिृष्ट्द्ध, वपछहिएका ििनका लावि हदइने सियोि प्रतत सम्पन्न ििनको स्वीकारोतक्त जस्ता प्रयासिरू अिाहि
बि् नेछन् ।
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