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१ पृष्ठभुगम 
नेपालको संमविानको प्रस्तावनािान ैलैङमिक मवभेद अन्त्य ििी सिानपुामतक सिावेशी ि सहभामितािलूक मसद्दान्तका आिाििा सितािलूक सिािको मनिााण िन े
व्यिस्था ििेको छ । िमहलाको हक सम्िन्िी िािाले सिान वंशीय अमिकाि, सिुमक्षत िात:ृव ि प्रिनन ्स्वास््य सम्िन्िी, िाज्यका सव ैसिकाििा सहभामिता हुन े
अमिकाि, सम्पमत तथा पारिवािीक िामिला सम्िन्िी अमिकाि, मशक्षा, स्वास््य, िोििािी ि सािामिक सिुक्षािा सकिात्िक मवभेदको व्यवस्था ििेको छ। यसका साथै 
िमहला मवरुद्ध हुन ेमहसंािन्य कायाहरु कानन ूििोमिि दण्डमनय हुन ेव्यवस्था ििेको छ । सिानताको हकले नािरिकहरु सािामिक ि सांकृमतक रुपले पछाडी 
पिेका सिदुाय सिेतको संिक्षण, सशमिकिण ि मवकासको लामि संमविानिा मवशष ेप्राविानहरु िामिएको छ । सािामिक न्यायको हकले मतन ैतहका सिकािहरुले 
सिावेशी ि सिानमुपतक प्रमतमनमित्वको मसद्धिान्तका आिाििा नािरिक सहभामिता समुनमित िनुापने व्यवस्था ििेको छ।  
स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ िा लैङ्मिक सिानता तथा सािमिक सिािेमशकिण (लैससास) सम्िन्िी ब्यवस्था प्रस्तावनािान ैउल्लेि िरिएको छ। यसका अलवा दफा ११ 
को िााँउपामलका तथा नििपामलकाको काि, कताव्य ि अमिकािको उपदफा २ (त) िा  िेष्ठ नािरिक, अपाङ्िता भएका व्यमि ि अशिहरुको व्यावस्थापनको मिम्िेवािी अन्तिित 
मिमभन्न कायाक्रिहरु संचालन िन ेअमिकाि प्रदान ििेको छ भन ेदफा २४ उपदफा (२) िा स्थामनय तहले योिना तिुािा िदाा नपेाल सिकाि, प्रदशे सिकािको मनमत, लक्ष्य, उदशे्य 
सियमसिा ि प्रकृयासाँि अनकुुल हुनिेिी सशुासन, वाताििणिैत्री, िालिैत्री, िलवाय ु परिितान अनकुुल , मवपत ् व्यावस्थापन, लैङ्मिक तथा सािामिक सिािेशीकिण 

अन्तिसम्िमन्ित मिषयलाई ध्यान मदनपुने व्यवस्था उल्लेि िरिएको छ। यसैिरि सोही दफाको उपदफा (३) िााँउपामलका तथा नििपामलकाले आफ्ना योिना, मनमत तथा ििेट तिुािा 
िदाा िमहला िालिामलका तथा मपछमडएका ििा, क्षेत्र ि सिदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने, लैङ्मिक सिानता तथा सािामिक सिावेशीकिण अमभिमृद्द हुन ेिालका योिना तथा 
कायाक्रिहरुलाई प्राथमिकता मदन ुपनेछ भमन उल्लेि ििेको छ। 



संयिु िाष्ट्रसंिको साििण सभाले सन ्२०१६ दमेि २०३० सम्ििा हामसल िनुापने मदिो मवकासका १७ वटा लक्ष्य ि १६९ वटा उप-लक्ष्यहरु पारित ििेको छ। मदिो मवकासका 
लक्ष्यहरुले मवशेष ििी हिेक व्यमिको स्वामभिान, स्वातन्त्रता, सिानताका साथै भोक, िरिमिको अन्त्य िद ैमशमक्षत तथा स्वस्थ िीवनयापनका लामि परिकल्पना िदाछ। यसका 
साथै मय लक्ष्यहरुले िरिमिको िेिािमुन िहकेा िालिामलका, मकशोिमकशोिी, िमहला अपाङ्िता भएका व्यमि, यौनीक अल्पसंख्यक, मपछाडी पारिएका सिदुाय िस्तै, दमलत, 
िनिाती, आमदवासीहरुको आवश्यकताहरुलाई सिट्ेने उदशे्य िािकेो छ। चिि िरिमिको अन्त्य िना, असिानता हटाउन, मवभेदसंि लड्न ि पछामड पिेका व्यमि ि सिहुको दु्रत 
िमतिा प्रिती िनाका लामि केमह पमन पछाडी नछुट्ने भन्ने िखु्य मसद्दान्तलाई मदिो मिकास लक्ष्यहरुले अंमिकाि ििेको छ। पन्रौ योिना (आमथाक िषा २०७६/०७७- २०८०/०८१ 

को आिािपत्रिा क) लैङ्मिक सिानता तथा िमहला सशमिकिण ि) िालिामलका तथा मकशोिमकशोिी ि) िेष्ठ नािरिक ि) अपाङ्िता भएका व्यमि ङ) सािामिक सिुक्षा 
तथा संिक्षण च) सिावेमशकिण लिायतका मवषयहरुलाई छुटै्ट मशषाकका रुपिा िामिएको छ।  

यसै सन्दभािा संमविानको ििा ि भािना अनरुूप, िामष्ट्रय तथा अन्तिामष्ट्रय काननु, लक्ष्य तथा प्रमतिद्दताहरुलाई स्थामनयकिण िरि स्थामनय सिकािले नीमत, काननु, योिना 
कायाक्रिलाई लैससास संवेदनशील तथा उत्तिदायी िनाउने िमहला तथा सािामिक रुपिा मपछमडएका सिदुायको सशमिकिण ि अथापणुा सहभामिता समुनमित िनुा पनेछ। साथै मवकास 

प्रकृयािा लैससास का िदु्दाहरुलाई सिावेशी िने ि मवकासका कायाक्रिको लाभ प्रामप्तिा सितािलुक तथा न्यायोमचत अवसि समुनमित ििाउनका लामि सिेत िाप्ती िााँउपामलकाले 

नीमत, मनदशेीका तथा कायामविी मनिााण, योिना तिुािा  ििेट मिमनयोिन तथा कायाान्वयन ि अनिुिन प्रणालीको लैससास दृमिकोणिाट मवष्ट्लेषण ििी िािामनदशेन िनुापने हुन्छ।  
लैंङ्मिक मिभेदको अन्त्य िरि आमथाक सिानता, सिमृद्द ि सािामिक न्याय समुनमित िने तथा सिानपुामतक, सिावेशी तथा सहभामितािलूक मसद्दान्तिा आिारित सितािलूक 

सािािको मनिााण िनाको लामि स्थानीय मनकायले  आ आफ्नो मनमत तथा कायाक्रिहरूिा लैङ्मिक उत्तिदायी ििेट तथा लै स सा स पिीक्षण प्रणालीलाई आन्तरिकिण िनुा अपरिहाया 

िहकेोले िाप्ती िााँउपामलकाको लैससास परिक्षण ििेको छ। 

२ लैससास पररक्षणको महत्व 

सिानपुामतक सिावेशीताका आिाििा िाज्यका सिै संिचनाका िमहला, िालिमलका, दमलत, आमदवासी, िनिामत ििेशी, ििदरुू , मकसान, अपाङ्िता भएका व्यमि, 
मपछमडएका विा सिैलाई सहभािी ििाउन संवैिामनक व्यवस्था िरिएको परिदृश्यिा सािामिक मवमविता िीचको असिानता, सािामिक िमचचमतकिणका कािण 
सािामिक सिहूको मवकास सूचकहरुिा भएको कििोि अवस्था ि सािामिक, आमथाक तथा प्रशासमनक क्षेत्रिा िहकेो पहुाँचको अन्तिलाई न्यनु िनुा आवश्यक 

दमेिन्छ।  



नेपाल सिकािले लैससास िदु्दाहरुलाई नीमतित तथा काननुी सिुाि िद ैअग्रता मदईिहकेो सन्दभािा िाप्ती िााँउपामलकाले सिते यस मवषयलाई प्राथमिकतािा िाख्न ुपदाछ। िााँपामलकाले 

लैससासको अविािणलाई आफ्ना नीमत, योिना तथा कायाक्रि ि ििेटिा िलुप्रिाहीकिण िनुापन ेदमेिएको छ। यसको समुनमितताका लािी िााँउपामलकाले मनिन्ति रुपिा लैङ्मिक 
सिानता तथा सािामिक सिावेमशकिण परिक्षण िनुा पदाछ।   

 

लै.स.सा.स  पिीक्षण प्रकृया आफैिा एउटा सहभामितािलुक स्व-िलु्याङ्कन भएकोले किाचािी तथा पदामिकािीहरूको व्यामिित तथा संस्थाित कृयाकलापहरूलाई 
लै.स.सा.स को क्षेत्रिा काि िना उत्साह ििााँउछ। साथै यस प्रकृयािा संलग्न किाचािीहरूलाई लैंङ्मिक पक्षिा उत्तिदायी हुने तफा  पमन उन्ििु ििाउााँदछ।  यस 
प्रकृयाले स्थानीय तहको लैङ्मिक िलूप्रवाहीकिण तथा िमहला सशमिकिण सम्िन्िी कायाक्रििा प्रभावकारिता िढाउन ि संस्थाित अपनत्वको भािना ििेना िना 
पमन सिाउ प-ुयाउदछ। परिक्षणद्धािा कायाक्रि तथा ििेटको मवशे्लषण ििी आिािी िषाको कायाक्रि तथा ििेटलाई लै.स.सा.स को दृमिकोणिाट तय िना तथा 
ििेट छुट्टयाउन सिेत िद्धत प¥ुयाउााँदछ।  

३ लैङ्गिक समानता तथा सामागिक समावेिीकरण पररक्षणको उदेश्य: 
लैमिक सिानता तथा सािामिक सिावेशीकिण (लैससास) परिक्षणको िखु्य उदशे्य लैससास अविािणा अनसुाि यसको प्रयोिलाई सिलाकृत  रुपिा स्थानीयकिण 
िरि िााँउपामलकाले िन ेसम्पणुा योिना तथा कायाक्रिलाई लैससास उत्तिदायी ि मदिो िनाउन आमथाक स्रोतको समुनमित, सितािलुक मवतिण तथा उपयोमि िनाउने िहकेो छ। यसका 
मिस्तारित उद्दशे्यहरु यस प्रकाि िहकेा छन ्। 
 
क) लैङ्मिक सिानता तथा सािामिक सिावेशीकिण पिीक्षण िाफा त स्थानीय सिकािको संस्थाित संिचना ि कायाक्रिहरुिा िमहला ि सीिान्तकृत सिहुहरुलाई सिािेशी िरि, 
लैङमिक सिानता ि सिै िात, िातीको अथापणूा सहभामिता ििाई लैङमिक अन्तिहरुको प्रभावलाई सम्िोिन िद ैलैङ्मिक िलूप्रिामहकिण ि   सशमिकिण िद ैलैिाने । 
ि) िमहला ि सीिान्तकृत सिहुहरुलाई सिावेश िरि उनीहरुको योिनािद्ध रुपिा व्यमिित ि सािमूहक क्षिता अमभिमृद्ध ििी स्थानीय तहको मवकास प्रमक्रयािा मनणाायक तथा 
अथापणूा सहभामिता समुनमित ििी आमथाक तथा सािामिक सशमिकिण िने ।  
ि) स्थानीय सिकािको सवै कायाक्रि, योिना ि आयोिनाको प्रत्येक चिणिा लैससास दृमिकोणिाट अनिुिन तथा िलू्यााँकन िने ि यसलाई संस्थाित िद ैलैिान।े  
 



४ लैङ्गिक समानता तथा सामागिक समावेिीकरण (लैससास) पररक्षणले  समेट्ने के्षत्रहरु 
  लैङ्मिक सिानता तथा सािामिक सिावेमशकिण पिीक्षण कायामिमि २०७८ ले सिटेेका मनम्नअनसुािका पााँचवटा िलु मिषय तथा २२ वटा सह-मिषयहिा केमन्द्रत िही िाप्ती 
िााँउपामलकाको लैसससास परिक्षण िरिएको मथयो।  
१. नीमतङ काननु, योिना 

१.१ नीमत काननुिा सिािेमशता, सहभामिता 
१.२ योिना तिुािा तथा कायाान्वयन 
१.३ ििटे तिुािा तथा कायाान्वयन 

 २. संस्थाति व्यवस्था 
        २.१ किाचािी पदािीकािी प्रमतमनिीत्व 

        २.२ कायाप्रणाली सिािेशी 
        २.३ समिमत, उपसमिमत ि कायादलिा प्रमतमनमित्व 

        २.४ मवत्त व्यवस्थापन प्रणालीिा सिावेशीता 
        २.५ त्याङ्क संकलन तथा व्यवस्थापन 
३. िानव संसािन तथा क्षिता मवकास 

        ३.१ िानव संसािन तथा क्षिता मवकास 

        ३.२ अनौपचािीक िलु्य, िान्यता ि कुसंस्काि मवरुद्द िनचेतना 
        ३.३ काननुी साक्षिता 
        ३.४ मवपत ्व्यवस्थापनिा सिावमेशता 



४. सेवा प्रवाह 
      ४.१ पवुाािाि मवकास 

      ४.२ प्रिनन ्स्वास््य 

      ४.३ मशक्षा कायाक्रि 

      ४.४ िानेपानी तथा सिसफाई 
      ४.५ स्वािोििाि तथा आय आिान ि ििाि व्यवस्थापन 

५. सशुासन तथा उत्तिदायीत्व 

     ५.१ सशुासन 
     ५.२ उत्तिदायीत्व ि िवाफदमेहता 
     ५.३ सचुना तथा संचाि 
     ५.४ अनिुिन तथा िलु्याङ्कन 
     ५.५ सिवन्य ि सम्िन्ि मिस्ताि  
 

 

५. लैङ्गिक समानता तथा सामागिक समावेिीकरण पररक्षणको गबगि र तररका 

 
लैंगिक समानता तथा सामागिक समावेिीकरण परीक्षण दुई चरणमा गवभािन िरी देहाय अनुसार सबपन्न िररयो। 



५.१ तयारी चरण 

 
 लैससास कायान्वयन समिमतको िठन िरि उि समिमतको िैठक वमस लैससास परिक्षणको लामि िााँउपामलकाको उपाध्यक्षको संयोिकत्विा, कायापामलकाको 
सस्दयहरु, प्रशासन शािाको प्रमतमनमि तथा िमहला मिकास शािा प्रििु िरि िम्िा ५ सदस्यीय लैससास परिक्षण कायादल िठन िरिएको मथयो। त्यही कायादलको मनणाय 
अनसुाि लैससास कायाशाला िोष्ठी संचालनको लािी मिमत स्थान, सिय, अिमि तोमकएको ि सहभािीहरु छनोट िरियो।  
 

 कायादलले िााँउपामलकाको दस्तावेिहरु (िस्तै वामषाक मनमत तथा कायाक्रि, योिना, आवामिक योिना,वाषीक प्रिती प्रमतवेदन,, आमथाक प्रमतवेदन, चौिासीक 
वाषीक समिक्षाको प्रमतवेदन, मवकास वलेुमटन, िााँउ प्रोफाईल, मिमभन्न सियिा भएका मनणायहरुको लैससास दृमिकोणले मवशे्लषण ि पनुिावलोकन िरियो। साथै लैससास 

परिक्षणको लामि आिश्यक पन ेसािामग्रहरुको तयािी िरिएको मथयो।  

 

५.२ कायािन्वयन चरण 

 

 लैससास पिीक्षण काया मनतान्त संस्थाको स्व–लेिािोिा कायाक्रि भएको हुनाले संस्थाका सम्पणूा  किाचािी, पदामिकािीहरु ि सम्िमन्ित सिोकािवालाहरुलाई लैससास 
को अविािण ि लैससास परिक्षणको िहत्व िािे प्रि िरियो। 

 लैससास परिक्षणिा सिै सहभामिलाई ५ वडा सिहुिा मिभािन िरि प्रत्यक सिहुलाई एउटा एउटा िलु मशषाकिा िहन छलफल िना लिाई प्राप्त नमतिालाई पनु ठुलो सिहुिा 

छलफल ििाई अंक भाि मनिाािण िरियो 

 िााँउपामलकाको संस्थाित लेिािोिा िदाा  नीमत, काननु ि योिना, संस्थाित व्यवस्था, िानव संसािन तथा क्षिता मवकास, सेवा प्रवाह ि सशुासन तथा उत्तिदायीत्व िरि 

िखु्य ५ वटा िलु मिषयको २२ वटा सहायक मवषयको १०० वटा सचूकहरुका आिाििा िरिएको मथयो । छलफलक आिाििा उि वंदािा िाम्रो दमेिएिा १, िध्यि 

दमेिएिा ०.५ ि सिुाि िनुा पने दमेिएिा वा सो मिषय  कुन ैकाि न ैहुाँद ैनभएिा ० अंकहरु प्रदान िरिएको मथयो। 

 अन्तिा ५ वटा िलु शीषाकहरु ि  वटा सहायक मशषाकहरुिा प्राप्त अकंहरुलाई िाकुिी िालो मिमि ि स्तम्भ मचत्र मिमि िाट प्रस्तुत िरिएको मथयो। सो मचत्रले दिेाएका िाम्रा 

पक्षलाई मनिन्तिता मदद,ै कििोि पक्षहरुलाई सिुाि िद ैआिािी मदनिा िााँपामलकाले मत क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकतािा िामि कायाक्रिहरु िनाको लामि लैससास मवकासका 

लामि एमककृत काया योिना िनाईएको मथयो।   
 



 

६. लैससास पररक्षका सहभािीहरु 

लैङ्मिक सिानता तथा सािामिक सिावेशीकिण परिक्षण मनतान्त आन्तिीक स्व- लेिािोिा कायाक्रि भएकोले, िाप्ती िााँउपामलकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रििु 
प्रशासकीय अमिकृत वडा अध्यक्षहरु साथै अन्य पदामिकािीहरु ि सम्पणुा मिषयित शािाको प्रििु तथा प्रमतमनिीहरुको उपमस्थमतिा िोष्ठी संचालन भएको मथयो।  

 

७ लैससास पररक्षका गबशे्लर्णका औिारहरु 
  
यस िाप्ती िााँउपामलकाको लैससास परिक्षणका सहभामिहरुले प्रत्यक िलु मशषाकिा प्राप्त अकंलाई िाकुिोको िालो मिमि िाट ि भने डायग्राि मिमििाट मिशे्लषण िरियो।  त्यसै िरि 

पााँचिटा िलु मशषाक मभत्रका २२ वटा सह मिषयहरुलाई पमन पनु त्यसै िरि िाकुिोको िालो मिमि २ ि भेनडायग्राि मिमि  िाट मिशे्लशण िरि  सचुकिाट प्राप्त नमतिाको अिाििा सि ै

िलु मिषयको सिल पक्ष, सिुाि िनुा पन ेपक्ष, अवसि तथा चनुौतीहरु तामलका िनाई सिै सहभामिहरुले िनन ्िरियो। पदामिकािी तथा किाचािी सिैको उपमस्थमतिा सिुाि िनुा पन े
सझुावको आिाििा एमककृत कायायोिना तयाि िरियो। 

८. लैससास पररक्षणबाट आएका मख्य प्राप्तीहरु  

लैङमिक सिानता तथा सािामिक सिािेमशकिण परिक्षण िरिसके पमछ िााँउपामलका िाफा त सचचालन भइिहकेो मवमभन्न मक्रयाकलापहरुिा लैङ्मिक संवेदनमशलताको अयायासको 

अध्ययन तथा पषृ्ठपोषण प्राप्त भएको छ। िााँउपामलकाले अवलम्िन ििेको लैससास मनमत तथा कायाक्रििरुको अन्तिाल मवशे्लषण िरि नयााँ कायाक्रिहरुको समहतको काया योिना तयाि 

िरिएको मथयो। आिािी मदनिा िााँउपामलकालाई लैङमिक सिानता तथा सािामिक सिािमेशकिणिैत्री िनाई थप सशमिकिणका कायाक्रि सचचालन िनेका लामि काया योिना मनिााण 

िना पमन परिक्षणले  िािा प्रशस्त ििेको छ। िखु्यतया लैससास परिक्षण पिात मनम्िानसुाि  उपलब्िीहरु तथा प्रामप्तहरु पमहचान भएका छन। 

 किाचािी तथा पदािीकारिहरु मिच लैससासको अविािणा ि िझुाईिा एकरुपता आएको छ।  

 िमहला तथा सािामिक रुपिा िमचचमतकिणिा पिेको सिदुायहरु लमक्षत ििी केमह कायामिमिहरु पमन िनेका छन ् । िााँउपामलकािाट मनिााण हुने मनमत, काननु, 
मनदमेशकालाई लैससास िैत्री िनाउने ि मवध्यिान काननुहरुिा पनुिावलोकन िरि सिुाि िनुापने।  



 िााँउपामलकाले संचालन िन ेक्षािता मवकासका कायाक्रिहरुिा सहभामिहरुको छनौट िदाा लैङमिक तथा सािामिक रुपिा िमहष्ट्किणिा पिेका व्यामि ि सिहुलाई मवशषे 

प्राथमिकता िािेि लमक्षत कायाक्रिलाई भनेि ििेट मिमनयोिन िद ैआएको छ।  

 िााँउपामलकाले सेवा समुविािा पहाँच  नभएका सिदुायहरुका लामि मिषेश सहुलयताको कायाक्रि संचालन िन ेििेको छ। ि केमह स्थानिा िालिमलका, िेष्ठनािरिक, 
िमहला ि अपाङिताितै्री भौमतक संिचनािरु सावािमनक स्थलिा मनिााण भएका छन 

 यस पामलकाले नाििीक तथा सािामिक िवाफदमेहताको लामि केमह िाम्रो अयायास ििेको छ िस्तै , सािािमनक सनुवुाई, सावािमनक परिक्षण, LISA, नािरिक वडा 
पत्र , सचुनापाटी आमद िने ििेको। 

 यस पामलकाले website मनिााण ििी मिमभन्न सचुनाहरु िामषाक मनमत, कायाक्रि तथा ििेट, आय, पाश्र्वमचत्र, िोमिि नक्साङन, आवामिक तथा 
िणनीमतक योिनाहरु, पचिीकिणको त्याङ्क सािामिक सिुक्षा भत्ताको मवविण तथा सचूनाहरु आमद  सावािमनकिण िन ेििेको छ। 

 लैङ्मिक महसंाका िटनाहरुिा िमहलाहरुले न्याय पाउन थालेका छन ्/ महसंाका िटनाको आवाि उठ्न थालेका छन ्, त्यस्तै िााँउपालाकको न्यायीक समिमतले िमहला महसंा 
न्यमनकिणको लामि िहत्वपणुा योिदान पयुााएको पाईन्छ।  

 
 

 

९. लैङ्गिक समानता तथा सामागिक सवेिीकरण पररक्षण गवगिवाट देगिएका िााँउपागलकाको अवस्था 

िाप्ती िााँउपामलकाले लैङ्मिक सिानता तथा सािामिक सिावेशीकिण परिक्षण िरिसके पमछ प्रििु ५ वटा िलु मशषाकका सय वटा सचुकहरुले प्राप्त ििेको अंकलाई मवशे्लषण िरि 

छलफल िरिएको मथयो। िम्िा १०० अंकभाि िहकेो सचुकहारुिा िााँउपामलकाले  ६३.५ अंक  हामसल ििेको छ। परिक्षण पिात सचुकहरुले प्राप्त ििेको अंकलाई तलको तामलकािा 
प्रस्तुत िरिएको छ। 

 

िलु मिषय पणुााङ्क सचुकहरुिा प्राप्ताङ्क कुल प्राप्ताङ्क प्रमतशत 



मनमत कानुन तथा योिना  २० ०,०,१,०,०.५,१,१,०,१,०.५,०.५,०.५, 
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९.१ लैससास पररक्षणको मुल गबर्यहरुको माकुरो िालो गवशे्लर्ण 

िाकुिोको िालो मिमि १ 
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९.२. लैससास पररक्षणको  सह गबर्यहरुको नगतिाको गबशे्लर्ण 
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१०. राप्ती िाउाँपागलकाले लैङ्गिक समानता तथा सामागिक समावेिीकरण सबल पक्ष र सूिार िनिपने पक्षहरु 

िलू शोषाक सिल पक्षहरू सिुाि िनुापने पक्षहरू अवसि चनुौमत 

नीमत, काननू, 
योिना 

 पामलकाको मनमत तथा काननुको 

िस्यौदाको मिषयिस्तु ि शब्द चयन 

सिािेशी ि सहभामितािलुक िनुे ििेको 

 

 िमहला ि परुूषिाश्रिको ज्यालािा 

मवभेद िोक्ने प्राविान िहकेो 

 पामलकाले िमहला तथा िमन्चमतकिणिा 

पिेको सिदुाय िामथ हुन ेमहसंा ि मवभेद 

उपि सनुवुाई हुने प्रिन्ि मिलाएको छ। 

 पामलकाको ििेट सीिा मनिाािण 

समिमतले ििेट सीिा मनिाािणिदाा 

िमहला, िालिामलका, तथा 
िमचचतीकिणिा पिेको सिदुायलाई 

फाइदा पगु्न ेिरि केमह प्रमतशत ििेट 

छुट्याउन ेििेको 
 ििेट तिुािा िदाा टोल वस्तीिा िएि 

छलफल िरि योिना तिुािा िन ेििेको 

 उपभोिा समिमतहरुिा लमक्षत सिहुका 

 सिै मनमत, काननु तथा िस्यैदा 
तयाि िदाा लैससास 

दृमिकोणवाट मिस्लेशण िरिन ु

पन े

 स्थानीय सिकािको मनमत ि 

योिनिा लैङ्मिक सिानता 

तथा सािामिक सिािेमशकिण 

मवकास( कुिाहरु सिािेश 

िरिन ुपने  

 पामलकाको लैससास नीमत 

तिुािा िरि कायाान्वयन िरिन ु

पन े

 

 पामलकाले योिना तिुािाको 

चिणिा िमहला तथा 

िमचचमतकिणिा पिेका 

सिदुायसंि छुट्ट छुटै्ठ छलफल 

िरि उमनहरुको व्यावहारि तथा 

 

 िााँउपामलकालाई 

आिश्यकता अनसुाि 

संमिय काननु संि 

निामझन ेिरि  मनमत, 
मनदमैशका तथा 

कायामिमि मनिााण िना 

पाउन ेअमिकाि िहकेो 

 ििेट मसिा मनिाािण 

समिमतलाई लैससासको 

क्षेत्रिा आिश्यता 

अनसुािको ििेट 

मिमनयोन िने सक्न े

अमिकाि हुन ु

▪ मनमत, मनदमैशका तथा कायामिमिहरु 
प्रभावकािी कायान्वयन िनुा 

▪ दक्ष िनशिी तथा स्रोतको अभाव 

 

 

 

 



प्रमतमनमि समहत कमम्तिा ३३% 
िमहलाहरूको सहभामिता भएको साथै 
िखु्य कायाकािी पदिध्ये कुनै एकिा 

मिम्िेवािी पद िमहलालाई मदईएको 

 

िणमनमतक आवश्यकता 

पमहचान ििेका योिना तिुािा 

िरिन ुपने  

 मदिो मवकासका लक्ष्यलाई 

स्थामनयकिण िरि कायाक्रिको 

तिुािा  तथा लैससास सम्िन्िी 

किाचािी तथा पदािीकािीको 

क्षािता मिकाि िनुा पने  

 लैङ्मिक उत्तिदायी ििेट 

मिमनयोि िने कायामिमि 

मनिााण िन े ि प्रत्यक आमथाक 

िषािा लैससास परिक्षण िनुा पन े

संस्थाित 

व्यवस्था 
 पामलकाले िठन िने समिमत, उपसमिमत 

ि कायादलहरूिा िमहला तथा 

वमचचमतकिणिा पिेको सिदुायिाट 

िमहला ि परुुषको सिावेशी प्रमतमनमित्व 
हुने व्यवस्था िहकेो 

 िााँउपालीकािा किाचािी पदपमुता िदाा 

सिै िातिाती, ििा, मलङि ि 
सिदुायको प्रमतमनमित्व हुनिरि सिािेशी 

अििािणको लाि ुिना सरुु िरिएको। 

 िाउाँपालीकाले िठन िन ेसमिमत, 
उपसमिमत तथा कायादलिा िमहला तथा 

िमचचमतकिणिा पिेका सिदुायको 

सिािेशी प्रमतमनमित्व तथा मनणाक तहिा 

 िााँउपामलकािा लैङ्मिक 

मवकास शािाको व्यावस्था 

तथा कायालयिा हुन े

दुाव्यवाहािको मनयन्त्रणको 

लामि सनुवुाई ईकाई साथै 

आचाि संमहता िनाएि लाि ु

िनुापन े

 समिमत, उपसमिमत तथा 
कायादलिा प्रमतमनिीत्व िने 

िमहला तथा लमक्षत विाको 

क्षािता मिकास िनुापन े

 पामलकाले आफ्नो क्षते्रिा 

सिदुायस्तिका(मलङ्ि, उििे, 

 स्थामनय तहिा स्थामनय 

किाचािी भएको हुदााँ 

सिदुायको भाषा संस्कृमत िझु्ने 

हुदााँ काि िना सहिता  

 िमहला तथा लमक्षत 

सिदुायका पदामिकािी तथा 

किाचािीहरुको क्षािता 

अमविमृद्दका लामि मनमदाि 

कायाक्रिहरुको लामि ििेट 

मवमनयोिन तथा सिान 

सहभामिताको समुनमछछत  

 

 दक्ष िनशमि तथा स्रोतको अभाव  

 िमहला तथा लमक्षत विाको सशिीकिण 

 
  

 



सिान तथा अथापणुा सहभामिता हुने 

ििेको 

 िााँउपामलकाले आफ्नो पामित्रिा 

आिािीत िण्डकृत तं्याङ्क ि 

सचुनालाई आिाि िामन मवकास योिना 

तिुािा िने ििेको 

 पामलकाले आफ्नो क्षते्रका सािामिक 

सिुक्षा पाउनेहरू ि पमचिकिणको 

अमभलेि व्यवस्थापन तथात्यााँक 

अध्यावमिक िने ििेको।  

िात, ि आमथाक मस्थमत 

आमद) सिावेश भएको 
सिावेशी िमण्डकृत सचूना, 
त्यााँकको संकलन तथा 

अध्यावमिकन िनुा पन े

 िााँउपामलकाले िमहला 
मवकास, लैङ्मिक महाँसा 
मिरूद्ध, िमहला सीप मवकास, 

नेततृ्व मवकास तथा क्षिता 

अमभिमृद्ध िस्ता मिषयिा 

प्रयाप्त स्रोत व्यवस्थापनका 

लामि िामषाक आमथाक ऐनिा 

उल्लेिििी छुटै्ट कोष स्थापना 

िनुा पन े

 कायालयिा हुनसक्न ेमहसंाको 

सनुवुाईको लामि लैङ्मिक 

डेस्कको मवकास ि आवश्यक 

िानवीय श्रोतहरुका लामि 

विेटको व्यवस्था िरिन ुपने  

 

िानव संसािन 

तथाक्षिता 

मवकास 

 किाचािी तथा पदिीकािीहरुको 

लैससास सम्िन्िी क्षािता मवकासका 

कायाक्रिहरु िन ेििेको 

 िमहला मविोद्द हुन ेमहसंा तथा सािामिक 

 लैङ्मिक तथा सिावेशी 
मवकासको लामि क्षिता 

मवकास काया योिना तयाि 
िरि छुटै्ट मशषाकिा ििेट 

 स्थामनय सिकािले िमहला 

मिरुद्द हुने सिै िालको 

महसंा न्यमुनकिण िने 

कायाक्रिहरु संचालन िनुा ि 

▪ स्थानीयसिकाििा लैङ्मिक सिानता तथा 

सािामिक सिावेशी सम्वन्िी तामलि मदन 

तथा कायाक्रिलाई कायाान्वयन िना सक्ने 
यथेि िानवीय श्रोतको व्यवस्थापन 



कुसस्कािका िािे  पदामिकािी तथा 

किाचािीहरु सचेत भई महसंा मनिुाल 

पानाको लामि सिय सियिा 

िनचेतनािलुक कायाक्रिहरु हुने ििेका 

 िााँउपामलकािा िमहला तथा लमक्षत 

विालाई लमक्षत िरि लोक सेवा कक्षा 

संचालन िरिएको 

 िााँउपामलकािा मवपत् व्यावस्थापनको 

लामि मवपद कोष व्यावस्थापन 

कायामिमि मनिााण िरि कायान्यन िरिएको 

साथै मवपत व्यावस्थापन सम्िमन्ि 

कायाक्रि िदाा सिदुायको सिै विाको 

प्रमतमनमित्व हुने िरि िने ििेको 

 

मवमनयोिन  िरिन ुपन े 

 िााँउपामलका कायालयिा िानव 

संशािन मवकास शािाको 

व्यावस्था िनुापन े

 पामलकािा लैससास सम्िन्िी 

तामलि संचालन तथा कायाक्रि 

कायाान्वयन िना सक्ने यथेि 

िनशमिको व्यस्था मिलाउन ु

पन े

 लैससास सम्िमन्ि 

अमभिमुिकण िरि किाचािी 

तथा पदामिकािीहरु लैससास 

को िािे सचेत िनुापना 

 िमहला तथा सिावशेी 

सिहूिाट मनवाामचत भएका  

िनप्रमतमनमिहरू ि पामलकािा 

कायाित किाचािीलाई नपेालको 

संमविान, स्थानीय सिकाि 
सचचालन ऐन, किाचािी 
सिायोिन ऐन, िलुुकी 
संमहताहरू, मिषयित 
काननूहरू, पामलकाले िािी 
ििेका काननूहरू ि अन्य 

प्रचमलत िहत्वपणूा 

त्यसको लामि उमचत 

विेटको व्यवस्था िहकेो 

 लैससास सम्िन्िी 

पदामिकािी तथा किाचािी 

सचेत हुन ु

 

 

▪ सािामिक मिभेद तथा कुरिमतहरु मनिुाल 

पाना 

 

 

 

 

 

 



काननूहरूको िािेिा 

अमभििुीकिण िरिन ुपन े 

 

सेवा प्रवाह ▪ िााँउपामलका  मभत्र  मनमिात भौतीक 

संिचनाहरु ड्रइङ, मडिायन िदाा  

अपाङिता, वाल, िमहला िैत्री 
हुन ुपने प्राििान समहत भवन तथा 

संिचना मनिााण मनदमेशका 

कायान्वयनिा ल्याएको 

 

▪ िमहलाको प्रिनन ्स्वास््य सिुाि 

सम्िन्िी मवशेष कायाक्रिहरु 

संचालनिा िहन ु

▪ मशक्षा िानेपानी तथा सिसफाई ि पवुािाि 

मवकासको लामि उमचत विेटको 

व्यावस्था भएको 

▪ िााँउपामलकाले योिना तिुािा िदाा 

वेिोििाि यवुा , िरिव परिवाि, 
िमहला तथा मपछमडएका सिदुायको 

आमथाक सशमिकिणको लामि 

केमह िात्रािा स्वािोििाि, आय 

िलुक ि मसपिलुक कायाक्रिको 

व्यावस्था िने ििेको 

 

▪ प्रिनन ्स्वास््य सम्िन्िी 

मनमत िनाई प्रभाकािी 

रुपिा कायान्वयनिा 

ल्याउन ुपन े

▪ कायालयिा स्तनपान 

कक्षको व्यवस्था िनुापन े

▪ िमहला, िरिि, मनििुा ि 

िमचचमतकिणिा पिेका 

व्यमिहरूको स्वास््य मििा िना 

सहिीकिण ि सहयोि िने 

कायाक्रि ि ििेट को व्यावस्था 

िन े

▪ अमशमक्षत िमहलाहरुको लामि 

मशक्षा सम्िन्िी मिशेष 

कायाक्रिहरु संचालन िनुापन े

िस्तै िहृणी मशक्षा, मकशोिी 
कक्षा आदी। 

▪ िमहला, िालिामलका, 

अपाङ्िता भएका व्यामि 
दमलत, मवपन्न, आदीवासी 
िनिाती, लोपोउन्ििु 
विाको अध्यायनिा आिािीत 

▪ िााँउपामलका 

मभत्रका सिै 

कायालयहरुिा 

सक्षि ि 

सकिात्िक सोच  

भएका किाचािी 

िहकेो हुदााँ सिै 

मवषयित शािा 

िाट सेवाग्राही िमैत्र 

सेवा प्रवाह हुन े

▪ स्रोत सािन, अवसि 
ि लाभिा पछामड 

पिेका सिै विा, क्षेत्र 
ि िातिामतको 

सिन्यामयक पहुाँच 

समुनमित िना, 

▪ सिदुायहरु तथा 

विािीच िहकेो 

आमथाक, सािामिक 
तथा शमैक्षक 

मवभेदको अन्ति कि 

िनुा, 



▪ पामलकालेल आफ्नो पामलका 

मभत्रका आमथाक अवस्था कििोि 

भएका परिवािका िामलका तथा 

वमचचमतकिणिा पिेका 

सिदूायकासि ैिालिामलकालाई 

मदवा िािा, मनशलु्क पाठ्यपसु्तक 
ि शैमक्षक सािाग्री तथा पोसाक 

उपलब्ि ििाउन छात्रिमृत्तको 
व्यवस्था ििी सिैलाई िणुस्तिीय 

मशक्डािा पह ाँच पिुेको 

 

मवकासिा िोड मदनपुन े

▪ सिसफाई तथा फोहोि 

व्यावस्थापन सम्िन्िी सचेतना 

कायाक्रि संचालन िनुा पन े

▪ मिपन्न परिवािको िहुमलयता 

िहकेो टोलको पमहचान िरि 

सपुथ िलु्य पसल संचालन 

िनुापन े

सशुासन तथा 

उत्तिदामयत्व 
 स्थानीय तहले प्रवाह ििेको सम्पणुा काया 

कायापामलका तथा सभाले मनमत 

मनयििाट पािीत िने ििेको 

 िााँउपामलकाले पादामशता ि 

िवाफदमेहताको लामि मनयमित रुपिा 

कायाक्रिको सावािनीक परिक्षण, 
सािामिक परिक्षण, सावािनीक 
सनुवुाई, पत्रकाि भटेिाट ि स्थानीय 
संचाि िाध्यि द्दािा सचुनाको प्रदान 

िरिएको 

 

 स्थामनय तह, संि ि प्रदशे सिकािले 
तय ििेको मनमत, काननु तथा 

 स्थानीय सिकािका 

िनप्रमतमनमि ि किाचािीको 

आचाि संमहता  प्रभावकािी 

रुििा कायाान्वयनिा ल्याउन ु

पन े

 िमहला तथा मपछमडएका विाका 

लामि मवमभन्न कायाक्रिहरु 

लाि ुिरिएको तथा उि 

कायाक्रिवाट सरिकािवाला 

पिेको लाभ असि ि प्रभावको 

उमचत मवशे्लषण िनुा पन े

 िााँउपामलकाले संचालन ििेका 

योिना, तथा कायाक्रिहरुको 
अनिुिन तथा िलु्याङकन ्िदाा 

 

 स्थामनय तह, संि ि 
प्रदशे सिकािले तय 

ििेको मनमत, काननु 
तथा कायाक्रिहरु 

कायान्यन, सहकाया ि 
सिन्नय हुन ु

 लैङ्मिक सिानता 
तथा सिावेशी 

मवकासको लामि 

मवमभन्न सिोकािवाला 

मनकायहरू िीच 
सचिालमलकिण ि 

सहकाया हुन ु

▪ भ्रिचाि तथा मिमिको शासन 

सम्िन्िी मनमत मनयिको प्रभावकािी 

रुपिा कायान्वयन हुन 

▪ लैससास ितै्री शासन व्यस्था प्रवद्दान 

िना 

 



कायाक्रिहरु कायान्यन, सहकाया ि 
सिन्नय िने ििेको 

 लैङ्मिक सिानता तथा सिावेशी 
मवकासको लामि मवमभन्न सिोकािवाला 

मनकायहरू िीच सचिालमलकिण िरि 
लैससास क्षते्रको मिकासको लामि 

कायाक्रिहरु िन ेििेको।   

 

लै.स.सा.स दृमिकोणवाट 
मवशे्लषण िन ेअनिुिन तथा 

िलु्याङकन ्िापदणड तयाि िनुा 

पन े

 िमहला मिरुद्द हुन ेसिै प्रकािका 

भेदभाव तथा सािामिक 

कुसंस्काि उल्िलुनको लामि 

तयाि भएका िामष्ट्रय तथा 

अन्तिामष्ट्रय मनमत, िहासमन्ि 
काया योिना तथा िोषण पत्रको 

िािे िााँउपालीकाका 
पदामिकािी तथा किाचािी 

सचेतीकिण िनुापने।   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

११. लैङ्गिक तथा सामागिक समावेिीकरण गवकास कायियोिना 
 

 
 

राप्ती िाउाँपागलका , दाङ 
लैङ्गिक तथा सामागिक समावेिीकरण गवकास कायियोिना 

िाि, २०७८ 



 

मूल गिर्िक 
अवस्था सुिािका लामि 
आवश्यक मक्रयाकलाप 

मक्रयाकलाप सचचालन िने मिम्िवेािी 

 
 सियावमि थप दामयत्व पने । नपने 

पूणािङ्क प्राप्ताङ्क  पहलकताा मनणायकताा कायाान्वयनकताा  पने नपन े

नीमत, काननू ि 
योिना २० ९ 

१  मनिााण भएका मनमत काननु तथा योिनाको लैससास दृमिकोणले मिशे्लषण िने ि 

अि भन्ने मनमत, मनदमेशका तथा कायामवमिलाई लैससास िैत्री िनाउन सझुाव मदन 
कायाटोली मनिााण िने  

लैससास 

कायान्वयन 

समिमत कायापामलका 
लैससास 

कायान्वयन समिमत 

आिािी आ.ि 
०७९-०८० िाट 
सुरु 

 

नपन े

    
२ योिना तिुािा तथा ििेट तिुािा प्रकृयािा िमहला तथा लमक्षत ििाको अथापणुा 
सहभामिताको सुमनमिताको लामि िणमनमत िनाउने 

  योिना 
वकुास शािा  कापापामलका 

 योिना मवकास 
शािा 

आिािी आ.ि 
०७९-०८० िाट 
सुरु 

 

नपन े

    

३. लैङ्मिक उत्तिदायी ििेट मिमनयोि िने कायामिमि मनिााण िने ि प्रत्यक 
आमथाक िषािा लैससास परिक्षण िनुा 

 िमहला 
मिकास शािा  कायापामलका 

 िमहला मवकास 
शािा 

  पमहलो 
चौिामसक ०७९  पन े

 

  

४. योिना तिुािा िदाा िमहला तथा लमक्षत सिहुको छुट्टा छुटै अवस्था मवशे्लषण ििी 

आिस्यकता पमहचान िरि कायाक्रि छनोट िने  
योिना मवकास 

शािा  कायापामलका वडा समिती 

आिािी आ.ि 
०७९-०८० िाट 
सुरु  नपने  

  

५. मदिो मवकास लक्ष्य सम्िन्िी किाचािी तथा पदामिकािीहरु लाई अमभिमुिकिण 
िन े

िमहला मवकास 

शािा कायापामलका 
िमहला मवकास 

शािा 
दोस्रो चौिासीक 

०७९-०८०  नपने 
संस्थाित व्यवस्था 
२० १२ 

किाचािीको पदपमुता िदाा िमहला तथा लमक्षत ििाको सिानपुामतक प्रमतमनमित्व हुने िरि 

लैससास िैत्री किाचािी भनाा मनदेमशका िनाउने प्र. प्र. अ कायापामलका 
किाचािी भनाा 

शािा िैशाक सम्ि  नपने  

  

२. कायाालयिा हुन सक्ने कुनै पमन प्रकािको दवु्यावहाि, भेदभाि िमहलामहसंा 
मनयन्त्रणको लामि आचाि संमहता िनाएि लाि ुिने  

िमहला 

मिकास शािा कायापामलका िााँ प सि ै 
असाि िशान्त 

सम्ि २०७८  नपन े

  ३.  िााँउपामलकािा लैससास फोकल व्यमि तोक्न े
िमहला 

मवकास शािा कायापामलका 
िमहला मवकास 

शािा 
असाि िशान्त 

सम्ि २०७८  नपने 

  

४. दमलत तथा लमक्षत सिहुका िमहलाहरुको आमथाक तथा सािामिक 

सशमिकिणको लामि कायाक्रि िने 
िमहला 

मिकास शािा कायापामलका 
िमहला मवकास 

शािा 

आ.ि २०७९-
०८०  नपने 

  

५. समिमत उपसमिमत तथा कायादलिा सिािेश िमहला तथा लमक्षत विाको क्षिता 
मिकास िने कायाक्रि िन े

िमहला 

मवकास शािा कापाामलका 
िमहला मवकास 

शािा    

  

६. िमहला, िालिामलका लिायत अन्य 
लमक्षत ििा ि सिदुायको आिािभतू िमण्डकृत 

िमहला 

मवकास शािा कापाामलका वडा समिमत 
आ.ि २०७९-
०८०  नपने 



सूचना अध्यावमिक िरि नीमत तथा 
कायाक्रििा सिािेश िन े। 

  

७. िमहला लिायत मवशेष िातिामत तथा सिदुायलाई सेवा प्रदान िदाा 
सम्वन्िीत लमक्षत विा वा सिदुायको भाषा, संस्कृमत ि िहन सहन िुझेको साथै 
िमहला संवेदनशील किाचािी वा िनप्रमतमनमि सिेत सिावेश भएको कायाटोली 

वा शािा िाफा त सेवा मदने व्यस्था िने 
िमहला 

मवकास शािा कायापालीका 
िमहला मवकास 

शािा 
आ.ि २०७९-
०८० देमि  नपने  

         

िानव संसािन तथा  
क्षिता मवकास २० १३.५ 

१.िााँउपालीकािा किाचािी तथा पदामिकािीको क्षािता मिकासका लामि यथि 
विेटको मिमनयोिन िने प्र.प्र.अ कायापामलका िााँउपामलका 

प्रथि चौिामसक 

०७९-०८०  नपन े

  

२.किाचािी तथा पदामिकािीको लै.स.सा.स सम्िमन्ि िामष्ट्रय तथा अन्तिामष्ट्रय मनमत, 
काननु, िोषण पत्र ,आमद सम्िमन्ि अमभिमुिकिण 

िमहला 

मवकास शािा  उपाध्यक्ष 
िमहला मवकास 

शािा दोस्रो चौिामसक 
प्रमशक्षक अवशयक 

पने   

  

३.मनवाामचत िनप्रमतमनमि ि कािाचािीलाई नेपालको संमििान, स्थानीय सिकाि 
संचालन एन, अत्ति सिकाि मवत्त व्यावस्थापन ऐन, िलुुकी संमहता तथा मनमत तथा 
कायामिमि मनिााण प्रकृया वािे अमभिमुिकिण िने  प्र.सा शािा कायापामलका प्र.सा शािा 

तेस्रो चौिासीक 

मभत्र 
प्रमशक्षक अवशयक 

पने  

  

४. मवपद ्व्यावस्थापन सम्िमन्ि मनणाायक प्रकृयािा मवपद ्िोमिि सिदुायाको 
सहभामिता समुनमित िने िणमनमत िनाउन ुपने प्र.सा शािा कायापामलका प्र.सा शािा    

  ५. सिदुाय स्थिका िमहलाको लामि काननुी सचेतना सम्िन्िी अनमुशक्षण कायाक्रि वडा समिमत कायापामलका वडा समिमत   नपने 

सेवा प्रवाह २० ८ 

१. िमहला तथा लमक्षत सिदुायलाई लमक्षत िरि िैकमल्पक तथा आिमुनक 

उिाा सम्िन्िी कायाक्रिहरु िने 

 

वाताविण तथा 

मवपत ्शािा 
कायामलका प्रामवमिक शािा आ ि २०७९- 

०८०  

पने  

  

२. िमहला , िरिि मनििुा ि वमचचमतकिणिा पिेका व्यामिहरुको 
स्वास््य मविा िनाको लामि उमचत विेटको व्यावस्था िरि 

सहमिकिण िने 

 
स्वास््य 

शािा 

कायापामलका स्वास््य शािा  

  

  
३. फोहोििैला व्यिस्थापन तथा सिसफाई सम्िमन्ि सिदुाय स्थििा 

सचेतनािलुक कायाक्रि संचालन िने 

िानेपानी तथा 

सिसफाई 

शािा 

कायापामलका िानेपानी तथा 

सिसफाई शािा  
  

  
४. िभावतीलाई िोमिियुि ितिा ििु काि नलिाउने तथा िात ृमशश ु

सुिक्षको लामि कायामनमत िनाई कायान्वयन िने  
स्वास््य 

शािा कायापामलका स्वास््य शािा 

आिािी आ.व 
मभत्र पने  

  ५.  िााँउपामलकाक तथा वडा कायाकयिरुिा स्थनपन कक्षको व्यावस्था िने  स्वास्थय कायापामलका स्वास्थय शािा दोस्रो चौिासीक पने  



शािा 

  
६.  सािदुायी मसकाई केन्दक्ो व्यावस्थापन िरि प्रभावकािी मसकाईको 

व्यावस्था िने  मशक्षा शािा कायापामलका मशक्षा शािा मनिन्ति पने  

  

७. योिना तिुािा िदाा िेिोििाि तथा ििीिीको नक्साङ्कनको सिेत आिाि 

मलई िमहला तथा िमचचमतकिणिा पिेको सिदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने 
स्विोििाििलूक, आयिलूक ि सीपिलूक कायाक्रिहरू िामषाक ििेटिा 

सिावेश ििी कायाान्वयन िन े
आमथाक 

मवकास शािा कायापामलका 
आमथाक मिकास 

शािा मनिन्ति नपन े  

  ८.  मिपन्न ििालाई प्राथमनमककिणिा िािी सुलभ पसल संचालन िने  वडा कायाालय कायापालीका  वडा कायाालय    

सुशासन तथा 

उत्तिदामयत्व 
२० १३.५ 

१.िमहला मवकासकालामि भएका िेइमिङ्ि िोषणा पत्रका वाह्रवटा प्रमतवद्धताहरू 
का क्षेत्रिा पदामिकािी तथा किाचािीको सचतेाना िमृद्द िरि कायाक्रििा सिािेश  ििी 

कायाान्वयन िने 
िमहला 

मवकास शािा  कायापामलका 
िमहला मवकास 

शािा तेस्रो चौिासीक पने  

  

२. िााँउपामलकाले मवमिको शासन, व्यापक िनसहभामिता, भ्रिाचाि मिरूद्ध शनू्य 
सहनशीलता, सेवा प्रवाहिा मनश्पक्षता ि िमहला तथा वमचचमतकिणिा पिेको 
सिदुायलाई अग्रामिकाि िस्ता नीमत मनिााण िरि प्रभावकािी रुपिा  कायाान्वयनिा प्र.सा शािा कायापामलका प्र.सा शािा मनिन्ति पने  

  

३. िााँउपामलकाको वामषाक मनमत तथा कायाक्रि, ििेट, योिनाहरुको अन्तिा 
सावािमनक सुनवुाई, सािामिक परिक्षण िने  प्र. सा शािा  कायापामलका प्र.सा शािा मनिन्ति   

  

३. िााँउपामलका द्दािा मनिााण भएका मनमत तथा कायाक्रिहरुलाई स्थामनय स्तिको 
संचाि िाध्यििाट प्रशािण िने सुचना शािा प्र.प्र.अ सुचना शािा मनिन्ति नपन े  

  

४.  सािामिक मवकासको अनिुिन तथा िलु्याङ्कनको लामि लै.स.स.सा 
दृमिकोटिाट हनेे िापदंण्ड तयाि िरि मसकाईलाई िामषाक कायाक्रिको अग्रपङ्मतिा 

िािी दस्तावेमिकिण िने   
सािामिक 

मवकास शािा कायापामलका 
सािामिक मवकास 

शािा दोस्रो चौिासीक पने  

  

५. िााँउपामलकाको िनप्रमतमनमि ि किाचािीको आचाि संमहता स्वीकृत ििी 

कायाान्वयनिा लय्ाउन े प्र.सा शािा कायापामलका प्र.सा शािा पमहलो चौिासीक नपन े  

    

६.िमहला मवरुद्धहुने सिै प्रकािका भेदभाव उन्िलून िने िहासमन्ि, िामष्ट्रय 
कायायोिना ि संयुि िाष्ट्रसङ्िीय सिुक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नम्िि १३२५ ि 
१८२० को कायाान्वयन िामष्ट्रय कायायोिना, िानव अमिकाि कायायोिना तथा 
छुवाछुत मिरूद्धको कायायोिनािा स्थानीय सिकािको मिम्िेवाि पदामिकािी तथा 

किाचािीलाई अमभिमुिकिण िने 
 िमहला 
मवकास शािा  कायापामलका 

  िमहला मवकास 
शािा दोस्रो चौिासीक   पने   



 

 

१२. गनश्कर्ि 

लैससासको पक्षिाट िाप्ती िााँउपालकाको लैङ्मिक सिानता तथा सािामिक सिावमेशकिण अवस्थाको स्व िलु्याङ्कन िदाा पामलकाको मनमत काननु तथा 

योिनाको के्षत्र ि संस्थाित व्यवस्थाको के्षत्र अरु के्षत्रको तलुना कििोि दमेिएको छ। त्यस्तै िरि िानव संसािन तथा क्षिता मवकास, सेवा प्रवाह ि सशुासन 
तथा उत्तिदायीत्वको के्षत्रिा तुलनात्िक रुपिा िाम्रो अवस्थािा िहकेो पाईयो। सिग्रिा हदेाा िााँउपामलकाको िखु्य के्षत्र मनती काननु योिना ि संस्थाित व्यवस्था 

के्षत्रिा िेिै नै सिुािको आिश्यकता दमेिएको छ। िााँउपामलकाले मनती काननु तथा योिनाको मनिााण तथा कायाान्वयन सम्िको सिै चिणिा िमहला, 
िालिामलका, अपाङ्िता भएका व्यमि, दमलत, मवपन्न आमदवासी िनिाती, लोपउन्ििु, मसिान्तकृत विा तथा िषे्ठ नािरिकको अथापुणा सहभामिता ि 
मत विाको आवश्यता पमहचान िरि आवस्यकतािा आिारित भई िनुा पने दमेिन्छ। त्यसतै िााँउपामल स्थिको समिमत उपसमिमत तथा कायादलिा ि सिदुाय स्थिको 

संस्थाित संिचना को मनणायकतहिा िमहला तथा लमक्षत विाको सहभामिताको समुनमित िनुापने दमेियो।  

िााँउपामलकाले आफ्नो मनमत, योिना तथा कायाक्रिहरुिा केही िात्रिा िमहला तथा लमक्षत विालाई सिट्ेने ििेको छ ति पमन यो के्षत्रिा सिुािको लामि 
िााँउपामलका स्तिीय लैससास िणमनमतक योिना नै िनाई लाि ु िनुा पने दमेिन्छ।  िानव संशािन तथा क्षिता मिकासको लामि िााँउपमलकाले सिै तहका 

पदािीकारि तथा कािाचारिहरुको क्षिता मिकासका कायाक्रिहरुको वामषाक काया योिना नै िनाई लाि ुिनुा पने हुन्छ। त्यस्तै िरि सशुासन तथा उत्तिदायीत्वको 

लामि पामलकाले मनिन्ति रुपिा आफ्ना योिना, कायाक्रि तथा ििटेको सावािानीक सनुुवाई, सािामिक परिक्षण िने तथा संचाि िाध्यिवाट आफ्ना के्षत्रका 

सिै िनाताको पहुाँचिा पगु्ने िरि प्रशािण िनुा पदाछ।  

 

 



१३. सुझावहरु 

लैङ्मिक सिानता तथा सािामिक सिावेमशकिण परिक्षणिाट आएको अकंभाि, मिमभन्न दस्तािेिहरुको अध्ययन, लमक्षत विाको छलफल ि सम्पणुा 

सचुकहरुको छलफलिाट लैससास पणुा रुपिा कायाान्वयन िना दहेाय ििोमििका सझुावहरु िहकेो छ।  

 िााँपामलकाले प्रत्यक आ.ि को लैससास चाल ुआ.वको पमहलो चौिासीक सम्ि िरि प्रमतवेदन सावािमनक िनुापने 
 लैससासको अवस्थाको त्याङ्क संकलन, व्यवस्थापन, अमभलेमिकिण तथा अध्यावमिमककिणलाई पामलका स्तििा नीमत, प्रमविी, किाचािी 

व्यवस्थापन िरि संस्थाित िरिनपुने।  

 पामलकाको योिना तिुािाको चिण दमेि कायाान्वयन तथा अनिुिन तथा िलु्याङ्कनको चिणिा िमढ भन्दा िमढ िमहला तथा लमक्षत ििाको समक्रय 

सहभामिता ििाउन ुपने 
 कायाशाला िोमष्ठिा िमहला पदामिकािीहरुको प्रमतमनमित्व न्यनु िहकेाले अवका मदनिा हुने यस्ता कायाक्रििा िमहला पदामिकािीहरुको प्रमतमनमित्व 

समुनमित िरिन ुपने।  
 सव ैमवषयित शािाका किाचािी तथा पदामिकािीहरुलाई लैससास संवदेनशील िनाउनको लामि क्षिता मवकास िनुापने। 

 

 


