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१. पृ#भु&म

ु हो।नेपालको सं 1वधान २०७२ ले य1ह
नेपाल एक बहुजा-तय, बहुभा1षक, बहु धा-म5क, बहु सांःकृ-तक मुलक

1व1वधतायु@ प1हचानलाई आDमसात गरG समानुपा-तक समावेशी र सहभा-गतामूलक समाज -नमा5णको सं कLप
गनुक
5 ा साथै लै 1Oक समानता र सामािजक समावेशीकरणलाई मौ-लक हक र राRयको -सSाTतका Uपमा

VयाWया गरे को छ।नेपालको सं 1वधान, २०७२ को ूःतावनमा लै 1Oक 1वभेद अTDय गरG समानुपा-तक
समावेशी र सहभा-गतामूलक -सSाTतका आधारमा समतामूलक समाजको -नमा5ण गन\ Vयवःथा गरे को
छ।Dयःतै गरG सं 1वधानको धारा ३८ ले मौ-लक हक अTतग5त म1हलाको हक, धारा ४२ ले सामािजक Uपले

पछा-ड परे का तथा पछा-ड पाaरएका म1हला लगायतलाई समावेशी -सSाTतका आधारमा राRयको सं रचना तथा

साव5ज-नक सेवामा सहभा-गताको हक हुने उLलेख गरG सामािजक Tयायको हक तथा धारा ४३ ले आ-थ5क
Uपले 1वपd, अश@ र असहाय अवःथामा रहे का एकल म1हला लगायतलाई कानुन बमोिजम सामािजक
सुरeाको हक सु-निfत गरे को छ।यसका साथै राRयले नागaरकहUका बीच उDपिg, धम5, वण5, जात, जा-त,
-लO, आ-थ5क अवःथा, भाषा, eेऽ, वैचाaरक आःथा वा यःतै अTय कुनै आधारमा भेदभाव गन\ छै न भनी
Vयवःथा गरे को छ।

ःथानीय सरकार सiालन ऐन २०७४, को दफा २४ ले नगरपा-लकाले आफनो अ-धकार eेऽ -भऽका

-बषयमा ःथानीय ःतरमा 1वकासका ला-ग आव-धक, बा1ष5क, रणनी-तगत lपमा मmयका-लन तथा nदघ5का-लन
योजना बनाई लागू गनुप
5 न\ कुरालाई कानुनी दा1यDवको lपमा Vयवःथा गरे को र सोहG दफाको उपदफा (२)
मा योजना बनाउदा लै 1Oक तथा सामािजक समावेशीकरण सpबTधी अTतरसpबिTधत 1वषयलाई mयान nदनु पन\
भनी उLलेख गरे को छ।

यस सTदभ5मा गोलबजार नगरपा-लकाले लै 1Oकमैऽी समावेशी नगरपा-लका बनाउने पaरकLपना अनुlप
समुदायमा पछाडी पाaरएका वा परे का म1हला, द-लत, आnदवासी जनजाती, मधेसी, थाl, मुिःलम, 1पछडावग5,

अLपसं Wयक, सीमाTतकृत, अपाOता भएका Vयि@, लै 1Oक तथा यौ-नक अLपसं Wयक, एकल म1हला, असहाय

र 1हं सा पी-डतहlलाई समान सहभा-गता, अमसरता र -नण5य ू1बयामा सहभा-गताको भू-मकास1हत लै 1Oक
समानता र सामािजक समावेशीकरण माफ5त सवैले आDमसpमान वोध हुने वातावरण -नमा5ण गन5 र
नगरपा-लकावाट गठन तथा सiालन हुने स-म-त, सं रचना र 1बयाकलापहlलाई मुलूवाहGकरणको
माmयमवाट लै 1Oक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पS-तलाई सं ःथागत गन5 आवँयक दे िखएकोले

ँ ा ठ को उपबुद
ँ ा २ wारा ूदg
ःथानीय सरकार सiालन ऐन २०७४ को दफा ११, उपदफा २, बुद
अ-धकार ूयोग गरG “गोलबजार नगरपा-लकाको लx 1Oक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनी-त,
२०७९” तयार गaरएको छ।

1.1 नगरपा-लकाको सं िez पaरचय

गोलबजार नगरपा-लका मधेश ूदे श अTतरगत -सराहा िजLलामा अविःथत पूव 5 पिfम महे Tि राजमाग5संग
जो-डएको नगरपा-लका हो ।सा1वकका गोलबजार नगरपा-लका र दुगा5परु गा1वस -मलेर बनेको यो

नगरपा-लका १११.९३ वग5 1क.मी. eेऽफलमा फै-लएको छ।यस नगरपा-लकाको कूल जनसं Wया ५२,१३७

1

रहे को दे िखTछ।-सराहा िजLलामा 1व}मान रहे का ८ नगरपा-लका र ९ गाउँपा-लका गरG १७ वटा ःथानीय
तह मmये गोलबजार नगरपा-लका एक हो।नगरपा-लकाको केTि सा1वक गोलबजार नगरपा-लकाको बजार
िःथत ध-मनीथानमा काया5लय रहे को छ।यस गोलबजार नगरपा-लकामा १३ वडाहU रहे का छन्।
1.2 रणनी-तक योजनाको आवँयकता

नेपालको सं 1वधानमा Vयवःथा भएको मौ-लक हक, राRयको पुनसरचना र अ-धकारको बाँडफाँटको

काया5Tवयनलाई ूभावकारG बनाउन, चालु पTीÅ योजनाका लआय एवं उÉेँय हा-सल गन5, nदगो 1वकास लआय
ूा-zका ला-ग समाजमा रहे को कुरG-त, कुूथा र भेदभाव हटाई समान पहुँच र अवसर ूदान गरG समानता

कायम गन5का ला-ग Tयायपूण5 समाजको ःथापना गनु5 आवँयक रहे को छ।नेपालले गरे को अTतरा1Ñय
ू-तवSतालाई पूरा गरG लै 1Oक समानता कायम गन5का ला-ग नगरपा-लका ःतरGय लै 1Oक समानता रणनी-त
आवँयक रहे को छ।यसै गरG सं घीय Vयवःथा ूा-zका ला-ग मधेशी जनताबाट भएको ब-लदानलाई कदर गदÖ

समाजमा 1व}मान रहे का 1व-भd ूकारका 1वभेदलाई हटाई निजकको `सरकारको lपमा रहे को यस
नगरपा-लकाबाट आÜनो भुगोलमा रहे का जनताहlबीच समानता कायम गराउन रणनी-तको आवँयकता
महसुस गरG तयार गaरएको हो।

सं घीय Vयवःथाले ःथानीय सरकार सं चालनमा म1हला र द-लतको सहभा-गतालाई सु-निfत गराए सं गै ःथानीय
तहमा म1हला र द-लतको सं WयाDमक उपिःथ-त अ-नवाय5 हुदै आएको छ।भख5रै सpपd ःथानीय तहको

-नवा5चनमा ःथानीय तह सदःय -नवा5चन २०७९ मा ५५ हजार ६९९ म1हला उpमेदवार रहे कोमा १४ हजार

४०२ म1हला -नवा5िचत भएको अवःथा छ।-नवा5चन आयोगको तàयांक अनुसार तीनवटा पा-लकामा ूमुख र
उपूमुख दुबैजना म1हला -नवा5िचत भएको र दे शभर २५ वटा पा-लका ूमुखमा म1हला -नवा5िचत भएका

छन्।मधेश ूदे शमा १५ हजार ७८० उpमेदवार रहे कोमा २ हजार ७७० जना म1हला -नवा5िचत भएका

छन्।यसै गरG द-लत म1हला सदःयमा नेपालभर ६,५९४ -नवा5िचत भएका छन्।म1हलाहUको सं WयाDमक
उपिःथ-त रहे प-न सो अनुसार गुणाDमक उपिःथ-त Lयाउन जUरG रहे को छ।

1व-भd समूहका म1हलाहUबीचको असमानतामा वृ1S भैरहे को र प1हचानका समःयाले गदा5 लिeत म1हला,

सीमाTतकृत तथा 1वपd म1हलाहUले सेवा सु1वधा ूाz गन5 नसकेकाले, राRयका सं रचनाहUमा सकाराDमक
1वभेदका नी-तहU लागू भएताप-न ू-तफल हा-सल गन5 पूण5 ू-तवSताको कमी भएकाले, म1हला तथा

बालबा-लका मा-थ हुने सबै ूकारका 1हं सा, बेच-बखन, घरायसी कामकाज, गaरवी सpबTधी खâडीकृत

तàयांकको अभाव रहे को र लै 1Oक समानता र म1हला सश@ीकरणको ला-ग -नय-मत र च ुःत अनुगमन
पS-तको प-न अभाव भएकोले यसलाई -नराकरण गन5का ला-ग नी-तगत Vयवःथा हुन जUरG छ।म1हला,
द-लत, आnदवासी जनजा-त, मधेसी, थाU, मुिःलम, उDपी-डत वग5, पछा-ड पाaरएको वग5, अLपसं Wयक,
सीमाTतीकृत, 1कसान, ौ-मक, युवा, बालबा-लका, Rयेã नागaरक, यौ-नक अLपसं Wयक, अपाOता भएका
Vयि@, गभा5वःथाका Vयि@, अश@ वा असहाय आnदलाई िशeा, ःवाःàय सेवा पहुँच, रोजगारG -सज5ना गन\

eेऽमा Rयादै कम लगानी गन\ ूवृिg 1व}मान रहे को छ।जनताको ब-लदानीले Vयवःथा पaरवत5न भएप-न
माथी उLलेिखत समूहको अवःथामा खासै पaरवत5न हुन नसåनाले ःथानीय सरकारको Uपमा रहे को
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नगरपा-लकाबाट तजुम
5 ा गरG काया5Tवयन गaरने सबै नी-त, योजना तथा काय5बमहUलाई लै 1Oक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरणको ç1éकोणबाट 1वèेंण गरG 1वषेश गरG म1हला, द-लत तथा 1पछ-डएका वग5को
आ-थ5क, सामािजक, राजनै-तक र सांःकृ-तक अवःथामा सुधार गनुप
5 न\ जUरG भईसकेकोले यो रणनी-त तजुम
5 ा
गaरएको हो।

लै 1Oक समानता कायम गन5 यस नगरपा-लकाले हा-सल गरे को उपलिVधलाई -नरTतरता nदँदै लै 1Oक उgरदायी

शासन सं चालन पS-तलाई ःथानीय तहदे िख नै सं ःथागत गन5 यस रणनी-तले मूल नी-तको lपमा माग5-नद\ श
गन\छ। यस रणनी-तले यस नगरपा-लका -भऽ रहे का साव5ज-नक eेऽ, नीिज eेऽ, सहकारG eेऽ, गैरसरकारG
सं ःथा एवं सामुदा1यक सं ःथा सबैमा लै 1Oक सं वेदनशील Vयवहारको 1वकास गरG लै 1Oकमैऽी नी-त, योजना एवं

काय5बममा सामTजःयता Lयाउन समTवय गन\छ।समृS नेपाल, सुखी नेपालG को साझा रा1Ñय आकाeां र

मानव 1वकास र प1हचानः समृS मधे श समाज भनी मधेश ूदे शले -नधा5रण गरे को सोच ूा-zको ला-ग

सहयोग गन\छ।

२. अवःथा -बèेषण

लै 1Oक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको रणनी-त तयारG गन5का ला-ग प1हलो चरणमा वत5मान
अवःथा 1वèेषण गaरनुपद5छ। नगरपा-लकाको अवःथा 1वèेषणका ला-ग ३ वटा eेऽ -नधा5रण गaरएकोछ
जसमा प1हलो eेऽमा सवल पe, कमजोरG, अवसर र च ुनौ-तहlको 1वèेषण गaरएको छ भने दोॐो eेऽमा
सरोकारवालाहlको प1हचान र तेॐो eेऽमा लिeत समूहहl को को हुन भनी खोजी गaरएको छ। जसको
1ववरण -नpनानुसार ूःतुत गaरएकोछ।
2.1

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

गोलबजार नगरपा-लकाको लै ससासको ç1éकोषवाट ब-लयो पe (Strength), कमजोर पe (Weakness),
अवसर (Opportunity) तथा च ुनौती (Threat) 1वèेषण गaरएको छ।यसरG 1वèेषण गदा5 नी-त कानूनमा
समावेिशता, सं ःथागत Vयवःथामा समावेिशता, मानव सं साधन तथा eमता 1वकासमा समावेिशता, सेवा
ूवाहमा

समावेिशता

र

सुशासन

तथा

उgरदा1यDवमा

समावेिशतामा

आधाaरत

रहे र

1वèेषण

गaरएकोछ।जसलाई -नpनानुसार तल ूःतुत गaरएको छः
सवल पeः

•

म1हला, बालबा-लका, अपांगता भएका Vयि@, द-लत, जेã नागaरक लगायत प-छ परे का
वग5, eेऽ तथा समुदायको हक1हतका ला-ग 1वशेष Vयवःथा गन5 ू-तवSता जाहे र गaरएको

•

कूल २३ सदःयीय काय5पा-लकामा २६ ू-तशत अथा5त ६ जना म1हला (द-लत एक जना,
जनजा-त २ जना, मधेशीबाट २ जना र अTयबाट एक जना) रहे को

•

कूल ७० सदःयीय नगरसभामा म1हला ४४ ू-तशत अथा5त ३० जना (द-लत १८ जना,
3

जनजा-त ६ जना, मधेसी ४ जना र अTय २ जना) रहे को
•

गोलबजार

नगरकाय5पा-लकाबाट

ःवीकृत

गaर

लागू

गaरएको

पदा-धकारGहlको

आचारसं 1हता, २०७४ को भाग २ को दफा ३.८ (ख) मा छु वाछु तलाई ूौय nदने
Vयवहार गन5 नहुने, धा-म5क भेदभाव जनाउने खालका काम कुरा गन\ वा उखान टु îाको
ूयोग गन5 नहुने कुरा उLलेख गaरएको
•

आचारसं 1हताको दफा ३.१४ मा लै 1Oक समानताको ूबS5न गन\ -बषय समे1टएको र
यसमा कसै लाई -लOको आधारमा भेदभाव झLकने कुनै काय5 गनु5 हुदैन भ-नएको र लै 1Oक
आधारमा भएका घरे ल ु 1हं सा र भेदभावका घटनाहUफाई लुकाउने र गोïय राñे काय5 गन\
वा सहयोग पुया5उने गनु5 गराउनु हुदैन भ-नएको

•

बा1ष5क नी-त तथा योजनामा लै ससास सpबTधी 1वषयहl समे1टएको

•

एकजना शाखा ूमुखमा म1हला रहे को

•

सामािजक सुरeा भgा ूाz गन\ लाभमा1हहlको 1ववरण अ}ाव-धक रािखएको

•

समाजमा रहे का 1व-भd सामािजक कुरG-त (जा-तगत छु वाछु त, बाल 1ववाह, बहु 1ववाह,
दाइजो,

आnद)

हटाउन

ःथानीय

तहले

सTदे शमूलक काय5बम सं चालन गaरएको
•

जनचेतनामूलक

काय5बम

र

एफएमबाट

अिघLलो काय5कालका पदा-धकारG र केहG कम5चारGहlले समावेशी 1वकास तथा लै 1Oक
1हं सा -नवारण सpवTधी ता-लम -लएको

•

१६ nदने अ-भयान सं चालन गaररहे को

•

खोप, पोषण सpबTधी काय5बमहU सं चालन भइरहे को

•

म1हला, आ-थ5क Uपले 1वपd घर पaरवार लगायत लिeत समुहको ःवाःàय -बमा गन5
सहजीकरण र उपचार खच5 nदइरहे को

•

1व}ालय जाने उमेर समुहका सबै बालबा-लकालाई 1व}ालयमा भना5 अ-भयान सं चालन
गaरएको

•

1व}ालयमा छाऽ र छाऽाका ला-ग छु òा छु òै शौचालय रहे को र 1कशोरG छाऽाको ला-ग
सेनेटरG ïयाड, साबुन लगायत आवँयक सामामीको Vयवःथा रहे को

•

गरG1व -नवारणका ला-ग लघुउ}म 1वकास काय5बम लिeत वग5मा सं चालन भएको

•

-नरeर म1हलाहUको ला-ग िशeा सpबTधी काय5बम साझेदारGमा सं चालन भएको

•

ःथानीय भाषामा सूचना ूवाह र ूसारण हुने गरे को (रे -डयो काय5बम)

•

नगरपा-लकामा 1वषयगत स-म-तहU गठन गaरएको र सामािजक 1वकास स-म-तले म1हला
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द-लत र 1वपd जेã नागaरकहUको ला-ग बजेट र काय5बम तय गन5 सहयोग गaररहे को
•

नगरपा-लकाले सं घ र ूदे श सरकारले तय गरे का नी-त, कानून तथा काय5बमहUको
काया5Tवयनमा सहकाय5, समTवय र सहजीकरण गरे को

सुधार गनुप
5 न\ पeः

•

आव-धक योजना तयार नभएको

•

कानुन -नमा5ण र पास गदा5 लै ससास ç1éले 1वèेषण नगaरएको

•

लिeत समुदायको 1वकासका ला-ग -निfत बजेट छु ôाउने Vयवःथा नरहे को

•

लै ससास पaरeण नभएको

•

nदगो 1वकास लआय सpवTधमा पा-लकामा छलफल वा अ-भमुखीकरण नभएको

•

म1हलाको आवँयकतालाई Vयवहाaरक र रणनी-तक गaर छलफल गaरएको छै न

•

पा-लका र वडामा काय5रत कूल १२२ जना कम5चारG काय5रत रहे कोमा ६९ ू-तशत (८४
जना) करारका कम5चारG रहे को

•

कूल कम5चारG मmये करGव १३ ू-तशत अथा5त १६ जना म1हला कम5चारG (द-लत २ जना,
जनजा-त ६ जना, मधेसी ६ र अTय २ जना) रहे को

•

लै 1Oक 1वकास हे न\ छु òै इकाइको Vयवःथा नभएको

•

लै ससास काया5Tवयन स-म-त गठन नभएको

•

लै 1Oक 1हं सा -नवारण कोष ःथापना नभएको

•

म1हला तथा लिeत वग5को सीप 1वकास, नेतDृ व 1वकास तथा eमता अ-भवृ1Sका ला-ग
नी-तगत Vयवःथा स1हत बजेट 1व-नयोजन भएप-न ूभावकारG काया5Tवयन नभएको

•

वडा तथा विःत ःतरको आधारभूत खिâडकृत सूचना (जात, वग5, -लं गका आधारमा) सं कलन
तथा अ}ाव-धक नभएको

•

समावेशी 1वकास तथा लै 1Oक 1हं सा -नवारण सpवTधी तालGम अिघLलो काय5कालका
पदा-धकारG र कम5चारGहUले -लएको भएप-न यस सpवTधी अ-भलेख नभएको

•
•
•

मानव सं साधन 1वकास शाखा ःथापना नभएको
जनशि@को कमी रहे को

म1हला तथा लिeत समुदाय केिTित लोकसेवा, िशeक सेवा आयोग पुव 5 तयारG कeाहl
सं चालन नभएको
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•

म1हला 1वlS हुने सवै ूकारका 1हं सा -नवारण गन\ काय5बमका ला-ग बजेट 1व-नयोजन
सामाTय गरे को

•
•

लै 1Oक 1हं सा मु@ पा-लका घोषणाको ला-ग अ-भयान सं चालन नभएको

रा1Ñय तथा अTतरा1Ñय कानून काय51व-धका वारे मा लिeत समूहलाई ू-त-न-धDव गन\
जनू-त-न-ध तथा कम5चारGहlलाई अ-भमुखीकरण Tयुन भएको

•

ःथानीय तहका ूDयेक वडामा म1हलाका ला-ग कानूनी सचेतना सpबTधी अनुिशeण काय5बम
सं चालन नभएको

•
•

म1हला, वालवा-लका, अपाOता मैऽी सं रचना -नमा5णको ूावधान नभएको

ूजनन् ःवाःàय सpवTधी वा1ष5क नी-त र काय5बममा गभ5वती म1हलालाई जोिखमयु@ तथा
खतरायु@ काममा नलगाउने Vयवःथा गरG सोको काय5Tवयन नभएको

•

नगरपा-लकाको काया5लय, अःपाताल वा ःवाःàय चौकö र पा-लकाको साव5ज-नक ःथलहlमा
कम5चारG लगायत सेवामाहGलाइ लिeत गरG अलõगै ःतनपान कeको Vयवःथा नभएको

•
•

फोहोर Vयवःथापनको ला-ग सं कलन तथा 1वसज5नका काय5बमहl नभएको

बा1ष5क नी-त, काय5बम तथा बजेट तजुम
5 ा गदा5 बेरोजगारG र गरGबी नåसाúन समेतको

आधार -लई म1हला तथा लिeत समुदायलाई ूDयe लाभ हुने ःवरोजगारमूलक, आयमूलक
र सीपमूलक काय5बमहU केहG समावेश भएप-न ूभावकारG नभएको
•

मामीण म1हला ूा1व-धकहU (पशु सेवा, कृ1ष, खाध ू1व-ध, वन, ःवाःàय र पूवा5धार

लगायतका 1वषय सpबTधी ूा1व-धक) र सामािजक पaरचालक तयार गन\ पा-लका ःतरGय
नी-त र काय5बम सं चालन नरहे को
•

ु ाई, -नय-मत पऽकार भेटघाट र
साव5ज-नक परGeण, सामािजक परGeण, साव5ज-नक सुनव
सूचनाको साव5ज-नकöकरण काय5बममा लिeत समुहका Vयि@ तथा समुदायका सदःयको
उपिःथ-त अ-नवाय5 नगaरएको

•

लै 1Oक समानता तथा समावेशी 1वकासको ला-ग 1व-भd सरोकारवाला -नकायहUबीच सùाल
-नमा5ण नभएको

•

हाल आÜनै काया5लय भवन नहुन ु

अवसर

•
•
•
•
•

सं घीय Vयवःथाले ःथानीय 1वकासमा पा-लकाको भू-मका बûदै जानु

लै ससासलाई ूवS5न र ूोDसाहन गन5का ला-ग गaरएको सं वैधा-नक ूावधान
सं घीय र ूदे श सरकारको लै ससास सpबTधी कानुनी Vयवःथा

1कशोरG िशeाको ला-ग ूदे श सरकारबाट काय5बम सं चालन हुन ु

ूदे श सरकारबाट बेटG पढाउ बेटG बचाउ योजना सं चालन गaररहे को
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•
•
•
•

1व-भd जातजा-तहlको -मिौत बसोवास रहे को

पूव 5 पिfम महे Tि राजमाग5संग जो-डनाले उDपाnदत बःतुको बजार सु-निfत रहे को
आTतaरक बजेटको ॐोत राॆो रहे को

सं घ र ूदे श सरकारका महDवपूण5 Vयि@हlसं ग यस पा-लकाको जनू-त-न-धहlको -सधै
सpपक5 हुन सåनु

च ुनौती

•
•
•
•
•
•

म1हलाले प-न पुUष सरह eमता दे खाउन सåछ भdे कुरामा 1व°ास नहुन ु
द-लय र जा-तय गुटवTदG बढG हुन ु

1व}ालयमा Vयवहाaरक िशeा (कृ1ष, नै-तक िशeा) को अmयापन हुन नसåनु
lढGवादG र पौरािणक 1वचारधारा अझै 1व}मान रहनु

शैिeक ःतर अझै पछाडी रहनु र जनचेतनाको कमी हुन ु

छु वाछु त कायमै रहनु, छोरा र छोरGबीच 1वभेद र1हरहनु, परpपरागत मूLय माTयताको
कारणले सामािजक समावेशीकरण सpबTधी नी-त -नयम काया5Tवयन गन5 कnठनाई हुने

•
•
•
•

बेला बेला ःथानीय समुदायबीच सामािजक 1वखलन आउनु
गरG1वलाई भाõयसं ग जो¢नु

म1हलाबाट हुने कामको मूLयांकन नहुन ु

1व}मान नी-त तथा ू-तवSताहlलाई काया5Tवयन गन5का ला-ग सरोकारवालाहlको चासो
वा दवाव नहुन ु

2.2

लिeत वग5 प1हचान

यस रणनी-तको उÉेँय नै लिeत बग5लाई 1वकास ू1बयामा सं लõन गराई ती वग5हlलाई मूलूवाहमा
Lयाउनु रहे कोले यस नगरपा-लकामा प1हचान गaरएका लिeत वग5को 1ववरण -नpन रहे को छः
क) म1हला (द-लत, एकल र 1वपd)
ख) बालबा-लका

ग) अनाथ,असहाय
घ) जेã नागaरक

ङ) द-लत (तराई तथा मधेसी)
च) मजदुर

छ) 1वपd वग5
ज) सुकुpवासी

झ) अपाOता भएका Vयि@
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ञ) यौ-नक अLपसं Wयक
ट) wTw पी-डत
2.3

सरोकारवाला प1हचान

यस नगरपा-लकामा लै 1Oक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनी-त काया5Tवयनका ला-ग तल
उLलेिखत सरोकारवालाहU प1हचान गaरएको छ र सpबTधको आधारमा सरोकारवालाहUलाई बग•करण समेत
गaरएको छः

ूDयe सpपक5 हुने

दोॐो माmयमबाट सpपक5 हुने

अूDयe सpपक5 हुने

ःथानीय सरोकारवालाहl

सरोकारवालाहl

सरोकारवालाहl

नगरपा-लका र

कृ1ष सहकारG सं ःथा

ूादे िशक मTऽालयहl

वडा काया5लय,

वचत तथा ऋण सहकारG सं ःथा

ूदे श

Tया1यक स-म-त

पशु सहकारG सं ःथा

म1हला आयोग

नगरपा-लकाको शाखाहl

बxक

द-लत आयोग

ूहरG काया5लय

लघु1वg

मुिःलम आयोग

सामुदा1यक 1व}ालयहU

गैर सरकारG सं घ सं ःथाहU

मानव अ-धकार आयोग

ःवाःàय चौकö

म1हला समूह

ूदे श नी-त तथा योजना आयोग

खानेपानी उपभो@ा स-म-त

युवा समूह

दातृ -नकायहU

वाल 1वकास केTि

बाल समूह/सं जाल

सं चार माmयमहU

केTि

अनुसTधान

तथा

ूिशeण

कृषक समूह
राजनी-तक दलहU
३. दGघ5का-लन सोच

भेदभावमु@, समतामूलक, समृS र Tयायपूण5 नगरपा-लका
४. लआय

लै 1Oक तथा सामािजक समतामूलक 1वकासको माmयमबाट लै 1Oक तथा सामािजक सpबTधमा सुधार Lयाई
समतामूलक समाजको -नमा5ण गन\
५. उÉेँय
१.

लै ससास सpबTधी रा1Ñय तथा अTतरा1Ñय ू-तवSता सिTध सं झौताहl र नी-त कानुन काया5Tवयन
गरG मूल ूवाहGकरण गन\।
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लै 1Oक उgरदायी बजेट -नमा5ण माफ5त म1हला सहभा-गता अ-भवृ1S गरे र लै 1Oक उgरदायी शासन

२.

पSती अवलpवन गन\।
३.

ौोत साधनमा लिeत1 वग5को पहुँच अ-भवृ1S गरG Tयायोिचत 1वतरणलाई सं ःथागत गन\।

४.

सं ःथागत Vयवःथा अTतरगत काय5ूणालG, 1वg Vयवःथापन एवम तàयाúमा समेत म1हला एवम
लिeत वग5को समावेिशतालाई सु-निfत गरG आ-थ5क lपमा सशि@करण गन\।
सpपक5, समTवय र सहकाय5को माmयमबाट अनौपचाaरक मूLय माTयता कुसं ःकार 1वlS जनचेतना

५.

वृ1S गरG सामािजक ç1éकोण पaरवत5न गदÖ समृS र लै 1Oक तथा सामािजक समावेिशतामा आधाaरत
समाज ःथापना गन\।
िशeा, ःवाःàय खानेपानी तथा सरसफाइसं ग सpबिTधत सेवा ूवाहमा लै ससासलाई ूाथ-मकतामा

६.

राñे र ूDयेक चरणमा लै ससास ç1éकोणवाट अनुगमन मूLयाúन गन\ पaरपाटGलाई सं ःथागत गन\।
६. नी#त
१. पा-लकाले -नमा5ण गरे का सवै कानून¸ नी-त -नयम¸ -नद\ िशका काय51व-धहl म1हला¸ बालबा-लका¸
यौ-नक तथा लै 1Oक अLपसं Wयक¸ अपाO¸ एकल म1हला¸ अनाथ¸ जेã नागaरक¸ द-लत¸ -समाTतकृत
आnदवासी जनजा-त स1हत समम लिeत वग5 मैऽी वनाउदै लै जाने।
२.

वा1ष5क बजेट -नमा5ण गदा5 सामािजक 1वकास¸ पुवा5धार¸ कृ1ष वन तथा भू-मसुधार¸ गaरबी -नवारण¸
ःथानीय 1वकाश तथा शािTत एवम सुशासनसं ग सpबिTधत सवै eेऽको वजेटलाई लै 1Oक उgरदायी
वनाउने।

३.

-नमा5ण भएका सं घीय तथा ःथानीय कानून काय51व-धहlका वारे मा कम5चारGहlलाई अ}ाव-धक गदÖ
लै जाने।

४.

लै ससास वारे सं 1वधानमा भएका VयवःथाहUको काया5Tवयन गन5, वत5मान सं घीय शासन ःवUप, नी-त,
-नयम, ऐन, कानून, काय5-ब-ध, साथै रा1Ñय तथा अTतरा1Ñय ू-तबSताहUको ूभावकारG काया5Tवयन
गन5 आवँयक सं ःथागत सं रचना, सचेतीकरण तथा eमता 1वकास गन\।

५.

लिeत वग5 1वकासका ला-ग छु òै शाखा ःथापना गरG म1हला बालबा-लका तथा जेã नागाaरकहlको
सवाललाई ूDयe lपमा सं वोधन गदÖ लै जाने।

६.

वा1ष5क बजेट तजुम
5 ामा छु òै कोष ःथापना गरG लै 1Oक 1हं सा -नवारण¸ म1हला सीप 1वकास लगायत
eमता 1वकासका कृयाकलापहl सं चालन गaर म1हला पुlष सम1वकासलाई वढावा nदने।

1

।

ल"#त वग( भ*नाले .वकासको मल
ू 4वाहबाट बा8हर रहे का सवै जा<तका म8हला, द>लत, जनजा<त र .वप*न समद
ु ायलाई जनाउँ छ
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७.

मानव सं साधन 1वकास शाखा ःथापना गaर म1हला तथा 1वपd लिeत वग5को eमता 1वकासलाई
प1हलो ूा-थ-मकतमा राखेर काया5Tवयन गदÖ लै जाने।

८.

हरे क वष5 लै 1Oक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण परGeण गaर Dयसले औLयाएका कमी
कमजोरGहlलाई अक® वष5को काय5बममा समेटेर ौोत साधनमा लिeत वग5को पहुँच अ-भवृ1S गदÖ
लै जाने।

९.

म1हला तथा बालबा-लकासं ग सpबिTधत सबै अTतरा1Ñय सिTध सं झौताहl, ू-तवSताहl तथा nदगो
1वकास लआयलाई ःथानीयकरण गरG सहयोगी सं ःथाहUको समTवय र सहकाय5मा Dयसका सूचकहl
पुरा गदÖ लै जाने।

१०. लिeत वग5 प1हचान हुने गaर खिâडकृत तàयाúहl सं कलन तथा अ}ाव-धक गaर Dयसका आधारमा
योजना तजुम
5 ा र बजेट 1व-नयोजन गन\ नी-त अवलpवन गन\।
११. बालबा-लका तथा अपाO एवं जेã नागaरकहlलाई सामािजक सं रeण ूदान गन\।
१२. िशeा ःवाःàय खानेपानी तथा सरसफाई जःता समािजक 1वकासका eेऽहlमा लै ससाससं ग सpबिTधत
सूचकहl -नमा5ण गरG -नय-मत अनुगमन तथा मूLयाúन गन\।
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७. रणनी&त

यस गोलबजार नगरपा&लकामा लै 45क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणलाई ूभावकार> ?पमा काया@Aवयन गन@का ला&ग नगरपा&लकामा रहे का
अशD, गर>ब तथा लिEत वग@लाई मूलूवाह>करण गर> नगरपा&लकाका सGपूण@ ग&त4व&धह?लाई लै ससास I4Jकोणबाट अनुगमन तथा मूMयांकन गदP
चार “स” को रणनी&त &लईनेछ।
मूलूवाह>करण

प4हलो सः समावेशीकरण, सशिDकरण तथा Eमता 4वकास

अनुगमन तथा मूMयांकन

क)म4हला, गTरब र ब4हंकरणमा क) 4वकासका अवसरवाट विfत समुदायलाई आ&थ@क सामािजक तथा राजनै&तक ूvयेक चरणमा गTरने अनुगमन
परे का

समःया

समुदायले
र

भोगेका

सवालहWको

ु @ सहभा&गता गराई समावेशी मूMयाhनमा
Eेऽसं ग सGबिAधत सवै कृयाकलापह?मा अथ@पण
शासन ूणाल>को अवलGवन गTरनेछ।

I4Jकोणवाट

गन_

र

लै ससासको
प&छMलो

प4हचान तथा लेखाजोखा

गTर ख) लै 45कतामा आधाTरत ौम 4वभाजनको परGपरालाई पTरवत@न गर> ौमबजारमा चरणमा गन_ अनुगमनमा अिघMलो

सं ःथागत

तथा

नी&तगत

सं रचनाहW,

YयवःथाहW,

ूणाल>

योजना,

ँ च
पह
ु युD अवसर,

सेवामूलक

आ\द

गTरनेछ।

भए नभएको भpे सुचक समेत

बजेट, ग) लै 45क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण माफ@त बिf&तकरणमा परे को थप गर> अनुगमन मूMयाhनलाई

काय@, अनुगमन, मूMयांकन र
अनुसAधान

म4हलाको सहभा&गता अ&भवृ4d गर> अथ@तAऽमा म4हलाको योगदानको मूMयाhन पटक \दएका सुझाव काया@Aवयन

काय@मा

समुदायलाई अवसरमा ूाथ&मकतासं गै Eमता 4वकास तथा सीप 4वकास गर> लै ससास मैऽी वनाउदै लै जाने।
सामािजक र आ&थ@क Eेऽका सवै कृयाकलापह?मा ू&तःपधiको ?पमा आउन
सjने वनाईनेछ।

समान अवसर माफ@त सवाल घ) ःवरोजगार र उlमिशलताको ए4ककृत काय@बमका माlमवाट म4हला तथा
र समःयाको सGबोधन गTर

विf&तकरणमा परे का वग@को आ&थ@क सशिDकरण गTरनेछ ।

मूलूवाह>करण गन_।

4वपp तथा बिf&तकरणमा परे का समुदायलाई रोजगार> ूदान गन_ तथा

4वकास

ख) लै 45क

ू4बयामा ङ) कृ4ष, पशुपालन¸ सहकार>¸ घरे ल ु उlोग तथा पय@टन 4वकासको माlमवाट

उaरदायी

ःवरोजगार वpे अवसर ूदान गTरनेछ।

बजेट च) पछा&ड परे का असD, गर>ब तथा लिEत समूहको च ुःत र दु?ःत सं ःथागत
माफ@त सवै Eेऽमा म4हला
सं रचना माफ@त योजनाबd ?पमा rयिDगत र सामू4हक सचेतीकरण तथा
सहभा&गता
अ&भवृ4d
गTर
Eमता अ&भबृ4s गर> नगरपा&लकाको समम 4वकास ू4बयामा &नणा@यक तथा
लै 45क मूलूवाह>करण गन_।

अथ@पूण@ सहभा&गता सु&निuत गर> आ&थ@क तथा सामािजक Eमता &बकास
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गTरनेछ।
दोॐो सः सं ःथागत सं रचना र सचेकyकरण

क) सं घीय तथा ूादे िशक कानून काय@4व&धह?मा rयवःथा भए अनु?प सं ःथागत
सं रचनाह? &नमा@ण गर> काया@Aवयनमा जाने साथै पा&लकाले &नमा@ण गन_
हरे क ऐन कानून काय@4व&धह?मा &नमा@ण हुने सं ःथागत सं रचनाह?मा लै 45क
समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका I4Jकोणले बिf&तकरणमा परे का
समुदायको सहभा&गता सु&निuत गTरनेछ।
ख) लै 45क समानता तथा समािजक समावेशीकरण वारे सं 4वधान, ऐन कानून
नी&त काय@4व&ध \द{दश@नका ूावधान काय@ ूणाल> र समावेिशताका वारे मा
सवै

सरोकारवाला

पEह?लाई

अ&भमुखीकरण

गTर

काया@Aवयन

तथा

पTरणाममा एक?पता Mयाईनेछ।
ग) समाजमा 4वlमान कुर>&तह? अAध4व|ास तथा गलत परGपरा 4व?d
सचेतनालाई हरे क कृयाकलापमा अका} सवाल (Cross cutting issue)
को ?पमा छलफल गTरनेछ।
तेॐो सः समAवय सहकाय@ र सहजीकरण

क) 4व&भp

शाखाह?बीच

आAतTरक

समAवय

गर>

योजना

तजुम
@ ा¸

बजेट

4व&नयोजन¸ उपभोDा समूह गठन तथा vयसको नेतvृ व¸ पTरचालन¸ अनुगमन
मूMयाhनलाई लै ससास मैऽी वनाईनेछ।
ख) ूदे श सरकार¸ सं घीय सरकार¸ 4व&भp दातृ&नकायह?¸ ू&तान¸ आयोग¸
स&म&त¸ ःथानीय तह लगायत अAय 4वकास साझेदारह?बीच समAवय गर>
लै ससास मैऽी नी&त &नमा@ण, योजना तजुम
@ ा तथा vयसको ूभावकार>
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काया@Aवयनको आधार तयार गTरनेछ।
ग) लै 45क समानता तथा समािजक समावेशीकरणका ला&ग पा&लका&भऽ 4व&भp
शाखाह? तथा अAय 4वकास साझेदारह? (बैक, 4वaीय सं ःथा, सहकार>
उlोग वािणÄय सं घ, घरे ल ु उlोग तथा गै॑ सरकार> सं घ सं ःथा) वीच
सहकाय@ गTरनेछ।
घ) ूदे श सरकार¸ सं घीय सरकार¸ 4व&भp दातृ&नकायह?¸ ू&तान¸ आयोग¸
स&म&त¸ ःथानीय तह लगायत अAय 4वकास साझेदारह?सं ग लै ससास मैऽी
साझा ू&तफल हा&सल गन@ सहकाय@ गTरनेछ।
ङ) व4हंकरणमा परे का वग@ह?लाई आ&थ@क सामािजक ग&त4व&धह?मा सं ल{न
हुन योजना तजुम
@ ा दे िख अनुगमन मूMयाhनसGम हरे क चरणमा वःती तथा
समुदाय ःतरमा नै सहिजकरण गन_ सं यAऽ 4वकास गर> पTरचालन गTरनेछ।
च) लै 45क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको Eेऽमा काम गन_ सरकार>
गै॑सरकार> सं घ सं ःथा तथा 4व&भp ू&तान आयोग स&म&तह?मा समAवय
सहकाय@का ला&ग सं यAऽ माफ@त &नय&मत ?पमा सहिजकरण गTरनेछ।
चौथो सः सामािजक सं रEण र सुरEा

क. बालबा&लका¸

जे

नागTरक¸अपा5ता

भएका

YयिDह?

तथा

एकल

म4हलाह?को सं रEणका साथै ःवाःÉय िशEा तथा जी4वकोपाज@नमा सहयोग
गदP ल&गनेछ।
ख. सामािजक
जातजा&तह?,

सुरEा
द&लत,

अAतरगत
मुिःलम

अMपसं Ñयक,
लगायत

जी4वकोपाज@नमा सहयोग गदP ल&गनेछ।
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&समाAतकृत,

वग@को

ःवाःÉय,

लोपोउAमुख
िशEा

तथा

८. रणनै&तक कृयाकलापहW

यस गोलबजार नगरपा&लकामा लै 45क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणलाई ूभावकार> ?पमा काया@Aवयन गन@का ला&ग नगरपा&लकामा रहे का
अशD, गर>ब तथा लिEत वग@लाई मूलूवाह>करण गन@ तल उMलेिखत रणनै&तक 4बयाकलापह? तय गTरएको छः
ब.सं .

उÜेँय

लै ससास

सGबAधी

रा4âय तथा अAतरा4âय
ू&तवdता
सं झौताह?

सिAध
र

नी&त

कानुन काया@Aवयन गर>
मूल ूवाह>करण गन_

मापनका

रणनै&तक कृयाकलाप

रणनी&त

सूचकहW

समःया र सवालहWको प4हचान तथा लेखाजोखा • सवालहWको प4हचान अäययन

अäययन ू&तवेदन

सं रचनाहW,

योजना

र

सGपp

Eमता

गTर नी&तगत YयवःथाहW, सं ःथागत ूणाल> तथा • योजना र बजेटमा लिEत समुदायको
योजना,

बजेट,

सेवामूलक काय@,

ला&ग &निuत ू&तशत छु ãयाउने

अनुगमन, मूMयांकन र अनुसAधान काय@मा समान • नगरपा&लकाले बनाएका र बनाउने बजेटको ू&त
अवसर माफ@त सवाल र समःयाको सGबोधन गदP
4वकास ू4बयामा मूलूबाह>करण गTरनेछ

नी&तहWलाई

I4Jकोणबाट 4वåेषण गन_

लै ससासको

• \दगो 4वकास लआय ःथानीयकरणका

ला&ग नगरपा&लकाका पदा&धकार> र
कम@चार>ह?लाई Eमता 4वकास र

१

पTरचालन गन_

• वेइिज5

सGमेलनले

गरे का १२

ु
ू&तवdता, सं यD
राJसं घीय बाल
अ&धकार

महासAधी

१९८९

तथा

ु
सं यD
राJ सं घीय सुरEा पTरषदको

दःतावेजका ूःताव नं. १३२५ र
१८२०, आई.एल.ओ. १६९ को
वारे मा
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जनू&त&न&ध

र

4वकास काय@मको
ू&तवेदनहW

ब.सं .

उÜेँय

मापनका

रणनै&तक कृयाकलाप

रणनी&त

सूचकहW

कम@चार>ह?लाई अ&भमुखीकरण गर>
काया@Aवयन गन_

• उMलेिखत

सAधी

ःथानीयकरण
काय@बममा

र

गर>

काय@4व&ध तयार गन_
&नमा@ण

माफ@त

म4हला

सहभा&गता
२

अ&भवृ4d

लै 45क उaरदायी बजेट माफ@त सवै Eेऽमा म4हला • बा4ष@क
सहभा&गता अ&भवृ4d गTर लै 45क मूलूवाह>करण
गTरनेछ

योजना

ला&ग

तजुम
@ ाको

• गोलबजारको

शानः

म4हला

वग@को

पहुँच अ&भवृ4d

गर>
३

4वतरणलाई

Aयायोिचत
सं ःथागत

बजेट

पुWष ू&तवेदन

4वåेषण

• म4हला जनू&त&न&धह?को लै ससासको
Eेऽमा

लिEत

चरणमा लै 45क उaरदायी

लै 45क उaरदायी बजेट तयार गन_

Eमता

4वकासका

ता&लम गोी सं चालन गन_
साधनमा

कानुन

बमोिजम कृयाकलापहW तय गन_

पd&त

अवलचGवन गन_
ौोत

गदP

समान को नारालाई मनन गदP सोह>

गरे र लै 45क उaरदायी
शासन

वा4ष@क

समावेश

काया@Aवयनका
लै 45क उaरदायी बजेट

ू&तवdताह?

4वकासका अवसरवाट विfत समुदायलाई आ&थ@क • लिEत

समुदायको

ला&ग

सहभा&गता &नद_ िशका र

सामािजक तथा राजनै&तक Eेऽसं ग सGबिAधत सवै

सु&निuत गTरने &नद_ िशका तयार गन_

समावेशी शासन ूणाल>को अवलGवन गTरनेछ

तथा

कृयाकलापह?मा

अथ@पूण@

सहभा&गता

गराई • सबै Eेऽमा नेतvृ व तहमा म4हला

गन_

लिEत

वग@को

कानुनको ू&त

समानुपा&तक

सहभा&गताको ला&ग कानुनी rयवःथा
गन_

बिf&तकरणमा

परे को

समुदायलाई

अवसरमा • Eमता 4वकासका ला&ग योजना तथा योजना तथा बजेट

ूाथ&मकतासं गै Eमता 4वकास तथा सीप 4वकास
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बजेट सु&निuत गन_

दःतावेज

ब.सं .

उÜेँय

गर>

सामािजक

र

मापनका

रणनै&तक कृयाकलाप

रणनी&त

आ&थ@क

Eेऽका

सवै • सीप

कृयाकलापह?मा ू&तःपधiको ?पमा आउन सjने
वनाईनेछ।

गन_

सूचकहW

कृयाकलाप

4वकास

सं चालन कृयाकलाप

• द&लत र 4वपp म4हलाहWको मागमा

सGपp ू&तवेदन

आधाTरत सीपमूलक काय@बम तयार
गर> काया@Aवयन गन_

ःवरोजगार र उlमिशलताको ए4ककृत काय@बमका
माlमवाट

म4हला

तथा

विf&तकरणमा

परे का

वग@को आ&थ@क सशिDकरण गTरनेछ

• म4हला तथा लिEत समूहका ला&ग
आ&थ@क अ&भवृ4d सGबAधी काय@बम
बनाउने

• वडा

ःतर>य

समूहका

म4हला

ला&ग

कृयाकलापलाई
नगरपा&लकाले
सGमान गन_
कृ4ष, पशुपालन¸ सहकार>¸ घरे ल ु उlोग तथा
पय@टन

4वकासको

माlमवाट

4वपp

तथा

बिf&तकरणमा परे का समुदायलाई रोजगार> ूदान
गन_ तथा ःवरोजगार वpे अवसर ूदान गTरनेछ
च ुःत

र

योजनाबd

सचेतीकरण

दु?ःत

?पमा
तथा

सं ःथागत

rयिDगत
Eमता

सं रचना
र

माफ@त

सामू4हक

अ&भबृ4s

गर>

नगरपा&लकाको समम 4वकास ू4बयामा &नणा@यक
तथा अथ@पूण@ सहभा&गता सु&निuत गर> आ&थ@क
तथा सामािजक Eमता &बकास गTरनेछ
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तथा

लिEत

आ&थ@क

अ&भवृ4d

उvकृ

वडालाई

ू&तःपधi

बनाई

• कृ4ष, पशुपालन¸ सहकार>¸ घरे ल ु

उlोग तथा पय@टन 4वकासका ला&ग
आधु&नक सीप ूदान गन_

• म4हला कम@चार>को Eमता 4वकास प\दय
गदP

नगरपा&लकाको

लगायत

अAय

शाखा

तहह?को

िजGमेवार>

ूमुख दे िखने ू&त

नेतvृ व

तहमा म4हलालाई अवसर ूदान गन_

• लिEत वग@को समम 4वकासको ला&ग
म4हला, जनजा&त तथा जे ू&त&न&ध

ब.सं .

उÜेँय

मापनका

रणनै&तक कृयाकलाप

रणनी&त

सूचकहW

समावेश गर> 4वशेष काय@दल गठन
गन_
सं ःथागत

rयवःथा

अAतरगत

काय@ूणाल>,

4वa

rयवःथापन

एवं

तÉयाhमा समेत म4हला
एवम

लिEत

वग@को

समावेिशतालाई सु&निuत
गर>
४

आ&थ@क

?पमा

सशिDकरण गन_

सं घीय

तथा

ूादे िशक

कानून

काय@4व&धह?मा • Eमता 4वकासका ला&ग योजना तथा योजना तथा

rयवःथा भए अनु?प सं ःथागत सं रचनाह? &नमा@ण
गर> काया@Aवयनमा जाने साथै पा&लकाले &नमा@ण

बजेट सु&निuत गन_

बजेटको ू&त

गन_ हरे क ऐन कानून काय@4व&धह?मा &नमा@ण हुने
सं ःथागत

सामािजक

सं रचनाह?मा

बिf&तकरणमा

लै 45क

समावेशीकरणका

सु&निuत गTरनेछ

परे का

समानता

समुदायको

तथा

I4Jकोणले

सहभा&गता

सं 4वधान, ऐन कानून नी&त काय@4व&ध \द{दश@नका • सरोकारवालाहWलाई सहभागी गराई काय@बम सGपp
ूावधान काय@ ूणाल> र समावेिशताका वारे मा सवै
सरोकारवाला

पEह?लाई

अ&भमुखीकरण

गTर

कुर>&तह? अAध4व|ास

तथा

काया@Aवयन तथा पTरणाममा एक?पता Mयाईनेछ
समाजमा

4वlमान

गलत परGपरा 4व?d सचेतना वृ4d गTरनेछ

अ&भमुखीकरण
गन_

काय@बम

सं चालन ू&तवेदन

• कुर>&त¸ अAध4व|ास र गलत परGपरा काय@बम सGपp
4व?d सचेतना काय@बम सं चालन ू&तवेदन
गन_

• काय@Eऽ
े मा हुने यौनजAय दुrय@वहार¸ आचारसं 4हताको
जा&तय भेदभाव तथा म4हला 4हं सा ू&त
&नयAऽण गन@ आचारसं 4हता &नमा@ण
गर> लागू गन_
५

सGपक@, समAवय र

सहकाय@को माäयमबाट

4व&भp

शाखाह?बीच

आAतTरक

समAवय

गर>

योजना तजुम
@ ा¸ बजेट 4व&नयोजन¸ उपभोDा समूह
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• लै ससास

नगरपा&लकामा

ूवd@नका

रहे का

ला&ग बैठक माईAयुट

शाखा

ब.सं .

रणनी&त

हा&नकारक मूMय माAयता

गठन तथा vयसको नेतvृ व¸ पTरचालन¸ अनुगमन

जनचेतना वृ4d गर>

ूदे श

कुसं ःकार 4व?d

सामािजक I4Jकोण

पTरवत@न गदP समृd र

लै 45क तथा सामािजक

समावेिशतामा आधाTरत
समाज ःथापना गन_

मूMयाhनलाई लै ससास मैऽी वनाईनेछ
सरकार¸

सं घीय

सरकार¸

4व&भp

दातृ&नकायह?¸ ू&तान¸ आयोग¸ स&म&त¸ ःथानीय
तह

लगायत

अAय

मापनका

रणनै&तक कृयाकलाप

उÜेँय

4वकास

साझेदारह?बीच

समAवय गर> लै ससास मैऽी नी&त &नमा@ण, योजना
तजुम
@ ा तथा vयसको ूभावकार> काया@Aवयनको
आधार तयार गTरनेछ

सूचकहW

ूमुखह?को &नय&मत बैठक बःने
• नगरपा&लकाको

अगुवाईमा

4व&भp बैठक माईAयुट

सरोकारवालाहWसं ग

&नय&मत

समAवय र सहकाय@ बैठक सं चालन
गन_

• हा&नकारक

मूMय

माAयता

4वWd

रे &डयो काय@बम र ःथानीय भाषामा
नाटक ूदश@न गन_

कुर>&त

• 4वlालयमा

र

कुसं ःकार

4वWd अ&तTरD कृयाकलाप सं चालन
गन_

लै 45क समानता तथा समािजक समावेशीकरणका
ला&ग पा&लका&भऽ 4व&भp शाखाह? तथा अAय

4वकास साझेदारह? (बैक 4वaीय सं ःथा सहकार>
उlोग

वािणÄय

सं घ

घरे ल ु उlोग

तथा

सरकार> सं घ सं ःथा) वीच सहकाय@ गTरनेछ
ूदे श

सरकार¸

सं घीय

सरकार¸

गै॑

4व&भp

दातृ&नकायह?¸ ू&तान¸ आयोग¸ स&म&त¸ ःथानीय

तह लगायत अAय 4वकास साझेदारह?सं ग लै ससास
मैऽी साझा ू&तफल हा&सल गन@ सहकाय@ गTरनेछ
६

िशEा, ःवाःÉय खानेपानी
तथा सरसफाइसं ग

बालबा&लका¸

जे

नागTरक¸अपा5ता

भएका

YयिDह? तथा एकल म4हलाह?को सं रEणका
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• नगरपा&लकाको अगुवाईमा 4व&भp
सरोकारवालाहWसं ग &नय&मत

समAवय र सहकाय@ बैठक सं चालन

सहकाय@ गTरएको
सGझौताको ू&त

गन_

• 4व&भp

सरकार>

सं ःथाहWसं ग
ू&तफल

लै ससासमैऽी

हा&सल

सहकाय@ गन_

तथा

गन@का

सहयोगी सहकाय@ गTरएको
साझा सGझौताको ू&त
ला&ग

• नगरपा&लकाबाट बालबा&लका¸ जे काय@बमको

नागTरक¸ अपा5ता भएका YयिDह? 4ववरणको ू&त

ब.सं .

उÜेँय

सGबिAधत सेवा ूवाहमा

लै ससासलाई ूाथ&मतामा
राóे र ूvयेक चरणमा
लै ससास I4Jकोणवाट

अनुगमन मूMयाhन गन_
पTरपाट>लाई सं ःथागत
गन_

साथै ःवाःÉय िशEा तथा जी4वकोपाज@नमा सहयोग
गदP ल&गनेछ
सामािजक

&समाAतकृत,

तथा

एकल

सामािजक

सं चालन गन_
सुरEा

अAतरगत

लोपोउAमुख

मापनका

रणनै&तक कृयाकलाप

रणनी&त

अMपसं Ñयक,

जातजातीह?,

द&लत,

मुिःलम लगायत वग@को ःवाःÉय, िशEा तथा
जी4वकोपाज@नमा सहयोग गदP ल&गनेछ

म4हलाह?को

सुरEाका

जातजातीह?,

ला&ग

काय@बम

• नगरपा&लकाबाट
&समाAतकृत,

सूचकहW

अMपसं Ñयक, काय@बमको
द&लत,

लोपोउAमुख 4ववरणको ू&त
मुिःलम

लगायत वग@को ःवाःÉय, िशEा तथा
जी4वकोपाज@नमा ूvयE सहयोग पु{ने
काय@बम सं चालन गन_

व4हंकरणमा परे का वग@ह?लाई आ&थ@क सामािजक व4हंकरणमा
ग&त4व&धह?मा सं ल{न हुन योजना तजुम
@ ा दे िख आ&थ@क
अनुगमन मूMयाhनसGम हरे क चरणमा वःती तथा सं ल{न

परे का

सामािजक

हुन

योजना

वग@ह?लाई सहभा&गता

ग&त4व&धह?मा सु&नuत
तजुम
@ ा

दे िख नी&तको ू&त

समुदाय ःतरमा नै सहिजकरण गन_ सं यAऽ 4वकास अनुगमन मूMयाhनसGमको चरणहWमा
गर> पTरचालन गTरनेछ

सहभागी सु&निuत गराउने नी&त तजुम
@ ा
गन_
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हुने

९. "व$ %यवःथापन

यस नगरपा/लकाबाट तयार भएको रणनै/तक कृयाकलापह< सं चालन र काया?@वयन गन?का ला/ग "व$को

आवँयक पनC हुँदा अ/तHरI वाJ ौोत ूाM गरे र हाल सं चालन भइरहे को बजेट नी/त तथा काय?बमह<बाट
काया?@वयनमा लै ससास मैऽी वनाउन /नVन काय?ह< गHरनेछः

क) लै "Yक उ$रदायी वजेट काया?@वयन गHर म"हला सहभा/गता अ/भवृ"Z गनC।

ख) लै ससास लि^त काय?बमका ला/ग नगरपा/लकाले बा"ष?क <पमा /नि`त ू/तशत /नbद?c वजेट
"व/नयोजन गनC।

ग) भौ/तक पुवा?धार /नमा?णका काय?बमह<मा कामको "वभाजन गHर योfयता अनुसारको काम सवै लि^त
वग?ले गन? पाउने गHर नी/तगत %यवःथा गनC।

घ) ःथानीय तहमा काय?रत "वकास साझेदारह<लाई वा"ष?क काय?बम तयार गरj ःथानीय तहसं ग सहकाय?
गन? /नदC शन bदने।

ङ) ःथानीय तहको /सफाHरसमा सहु/लयत दरको ऋण उपल%ध गराइ "व$ीय सहयोग पुया?उन बnक तथा
"व$ीय सं घ सं ःथाह<सं ग सम@वय गनC।

च) सं घीय तथा ूादे िशक म@ऽालयह<मा लि^त "वकास काय?बम अ@तग?त "व/नयोिजत बजेटले तय गरे का

"वषयगत ^ेऽह<को अoययन गरj आवँयक पHरयोजना ूःताव तयार गरे र अ/धकतम ौोत ूाM गन?
आवँयक जनशिI पHरचालन गनC ।

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

१०.

कानुनी %यवःथा

यस रणनी/तलाई काया?@वयनमा tयाउनका ला/ग गोलबजार नगरपा/लकाको काय?पा/लका बैठकमा ूःताव

राखी छलफल गरj अनुमोदन गनुप
? नCछ।यस रणनी/तलाई ूभावकारj <पमा काया?@वयन गन?का ला/ग
आवँयक पनC /नयमावलj तथा काय?"व/ध बनाई लागू गनुप
? नCछ।
११.

रणनी/त काया?@वयनको िजVमेवारj तथा दा"यwव

लै ससासबारे सं /बधान, वत?मान सं घीय शासन ःवxप नी/त, /नयम, ऐन, कानुन, काय?/ब/ध आbदमा भएका

%यवःथाहxको सबै सरोकारवालाहxसं ग ूभाबकारj सम@वय कायम गHर काया?@वयन गन? च ुःत दुxःत
सं ःथागत सं रचना /नमा?ण गHर सVपूण? कामहx गनC स@दभ?मा सामािजक "वकास शाखाले लै ससास, म"हला,
आbदबासी जनजा/त, वालवा/लका, "कशोर"कशोरj तथा युवा, अपाYता तथा जेzनागHरक, गैसस पHरचालन,

सम@वय तथा /नगमन र सामािजक सुर^ा काय?बम तथा %यिIगत घटना दता? सVबि@ध कामहx
गनCछ।साथै यस शाखाले /नVन थप काय?हx गन? स{नेछः

20

क) नगरपा/लका /भऽका पछा/ड परे का वा पाHरएका असI, गरjब, /बकासका अवसरबाट बि}त, ौोत र

साधनमा पहुँच तथा /नय@ऽणमा पछा/ड परे का असI, गरjब तथा लि^त वग?समूह आbदको खि~डकृत
तयाÄ सं कलन एवम् "वÇेषण गनCछ।

ख) म"हला, बालबा/लका, आbदबासी जनजा/त, जेz नागHरक, अपाYता भएका %यिIहx, मधेसी, द/लत,
मुिःलम, पछा/ड परे को वग?, अtपसं Éयक तथा अ@य सीमा@तकृत समूह आbदको हक सVवि@ध नी/त,
योजना काय?@वयन, सम@वय र /नयमन गनCछ ।

ग) लै ससास तथा लै "Yक उ$रदायी योजना तथा बजटे को अवधारणाको ूवZ?न गHर यसै अनुसार सामािजक
"वकासका ला/ग योजना तथा काय?बम बनाई लागू गनCछ।

घ) सहभा/गताwमक योजना तजुम
? ा र काय?@वयनमा लि^त (म"हला तथा बि}/तमा परे का वग?) समूहको प/न
सहभा/गता गराई लै "Yक उ$रदायी बजेट "व/ध माफ?त न/तजामूखी योजना तजुम
? ा गनCछ।

ङ) म"हला, बालबा/लका, आbदबासी जनजा/त, जेz नागHरक, अपाYता भएका %यिIहx, मधेसी, द/लत,

मुिःलम, पछा/ड परे का वग?, अtपसं Éयक तथा अ@य सीमा@तकृत समूह आbदको आ/थ?क, सामािजक
सशिIकरण र ^मता "वकास गनCछ।

च) लn "Yक "हं सा /नय@ऽणका ला/ग /नरोधाwमक, ूबZ?नाwमक, सं र^णाwमक उपाय र पुनःथापना गनCछ।

छ) लै "Yक प^ सVवि@ध %यिIगत िजVमेवारjमा सहयोग, सम@वय र सहजीकरण गनC र यस सVवि@ध
गुनासो Ñयबःथापन सं य@ऽ /नमा?ण गHर काया?@वयन गनCछ।

ज) नगरपा/लकाको योजना तथा काय?बमको अनुगमन र मूtयांकनका साथै सं ःथागत <पमा लै "Yक
उ$रदायी तथा सामािजक समावेशी बजेट परj^ण /नय/मत <पमा गनCछ।

झ) स}ार माoयमबाट ःथानीय भाषामा लै ससास सVव@धी सं देशहxको ूचारूसार, ूबZ?न र सं र^ण गनCछ।

ञ) म"हला, बालबा/लका, आbदबासी जनजाती, जेz नागHरक, अपाYता भएका %यिIहx, मधेसी, द/लत,

मुिःलम, पछा/ड परे का वग?, अtपसं Éयक तथा अ@य सीमा@तकृत समूह आbदको ^मता अ/भवृ"Z, आय
आज?न र रोजगारj वृ"Z गनCछ।

ट) लै ससासको अवधारणा अनुसार काय?ःथलको नकाराwमक सं ःकारमा सुधारको पहल गनCछ।

ठ) लै ससास सVब@धी असल अÜयास र अनुकरणीय कामको ूचारूसार गन? उwूेHरत गनC गराउनेछ।
ड) सबै योजना र काय?बमको लै ससास मैऽी अनुगमन, ू/तवेदन र मूtयांकन गनC गराउनेछ।
१२.

रणनी/त काया?@वयन सं रचना

लै ससास रणनी/त काया?@वयनको ूमुख िजVमेवारj नगरपा/लकाका ूमुखको सं योजकwवमा गbठत लै "Yक
समानता तथा सामािजक समाबेशीकरण काया?@वयन स/म/तको हुनेछ।यस स/म/तमा नगरपा/लकाको उपूमुख,

काय?पा/लका सदःयहx मoयेबाट एकजना म"हला स"हत २ जना, लि^त वग?को ^ेऽमा काय? गनC %यिI वा

सं ःथाबाट एकजना म"हला स"हत २ जना र ूमुख ूशासकàय अ/धकृत सदःय रहने छ।सामािजक "वकास
शाखा ूमुख सदःय सिचव रहनेछ।यस स/म/तको काम, कत?%य र अ/धकार दे हाय बमोिजम हुनेछः
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क) नगरपा/लका/भऽको म"हला, बालबा/लका, युवा, जेz नागHरक, अपांYता, आbदवासीजनजा/त, मधेसी,

मुिःलम, अtपसं Éयक तथा अ@य आ/थ?क, भौगो/लक, सामािजक तथा सांःकृ/तक â"cले "पछ/डएको
समुदायको ख~डीकृत तयाÄ सं कलन एवम् "वÇेषण गनC।

ख) लै "Yक आ/थ?क, भौगो/लक, सामािजक तथा सांःक/तक â"cले "पछ/डएको समुदायको समम िःथ/तको

अoययन गरj तत् सVबि@ध गनुप
? नC नी/तगत, कानूनी र सं ःथागत सुधारका "वषयमा नगरसभा सम^
/सफाHरस गनC।

ग) सं घ तथा ूदे श सरकारबाट भएका रणनी/त, नी/त, योजना तथा काय?बम काया?@वयन गन? सहयागे
गनC गराउने।

घ) लै "Yक, आ/थ?क, भौगो/लक, सामािजक तथा सांःकृ/तक â"cले "पछ/डएको समुदायको हक"हतको
सं र^ण र सVबZ?न तथा wयःतो समुदायको सशIीकरणका ला/ग ःथानीय नी/त तथा काय?बमको
तजुम
? ा गरj काया?@वयनका ला/ग नगरसभा सम^ /सफाHरस गनC।

ङ) यस नी/तसं ग सVवि@धत काय?बम तथा योजना काय?@वयनमा सहयोग गनC तथा आवँयक सुझाव bदने
र काय?बम काया?@वयनको समी^ा, अनुगमन तथा मूtयांकन गनC।

च) नगरपा/लकाको /नय/मत <पमा लै "Yक तथा सामािजक समावेशी बजेट परj^ण गनC।

छ) लै ससाससं ग सVबि@धत अ@तरा?"pय स@धी, सं झातौहxको सम@वय, सहकाय?, सहजीकरण र काया?@वयन
गनC गराउने।

ज) नगरपा/लकामा ^ेऽ/भऽ लै ससाससं ग सVवि@ध काम गनC सं घसं ःथाहxसं ग सम@वय, सहकाय? र
सहजीकरण गनC।

नगरपा/लकाको ूwयेक वडामा यस नी/तसँग सVवि@धत काय?बम तथा योजना काया?@वयनमा सहयोग गन? एक
वडा ःतरjय स/म/त गठन गHरनेछ जसमा सVवि@धत वडाका वडा अoय^ सं योजक रहनेछ।यसै गरj

सदःयहxमा वडा सदःयहx, सVबि@धत वडा स/म/तले लि^त वग?को ^ेऽमा काम गनC %यिI वा सं ःथाबाट

एकजना म"हला स"हत मनो/नत २ जना रहनेछ भने सदःय सिचवमा सVबि@धत वडाको वडा सिचव
रहनेछ।यस स/म/तको काम, कत?%य र अ/धकार दे हाय बमोिजम हुनेछः

क) वडा/भऽका म"हला,बालबा/लका, युवा, जेz नागHरक, अपांYता, आbदवासी जनजा/त, मधेसी, मुिःलम,
अtपसं Éयक तथा अ@य आ/थ?क, भौगौ/लक, सामािजक तथा सांःकृ/तक â"cले "पछ/डएको समुदायको
ख~डीकृत तयाÄ सं कलन गनC।

ख) वडा /भऽका म"हला, बालबा/लका, युवा, जेz नागHरक, अपांYता, आbदवासी जनजा/त, अtपसं Éयक
तथा अ@य आ/थ?क, भौगो/लक, सामािजक तथा सांःकृ/तक â"cले "पछ/डएका समुदायको हक "हतको

सं र^ण र सVबZ?न तथा wयःतो समुदायको सशIीकरणकाको ला/ग काय?बम बनाई वडामा पेश
गनC।

ग) वडा/भऽ योजना छनौट ूकृयामा म"हला, बालबा/लका, युवा, जेz नागHरक, अपांYता, आbदवासी
जनजा/त, मधेसी, मुिःलम, अtपसं Éयक आbद समुदायको अथ?पूण? सहभा/गता अ/नवाय? गनC गराउने।

घ) वडाका सबै सं रचनाहxमा ३३ ू/तशत म"हलाको सहभा/गताको सु/नि`ता गनC र ५० ू/तशतको
ला/ग आवँयक पहल गनC।
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ङ) यस नी/तसं ग सVवि@धत काय?बम तथा योजना काय?@वयनमा सहयोग गन? ^मता अ/भवृ"Zको ^ेऽ
प$ा लगाउने र उनीहxको काय?बमलाई लै ससास मैऽी बनाउन सहजीकरण गनC।

च) वडाको वा"ष?क तथा आव/धक योजना, काय?बम तथा बजेट लै ससास उ$रदायसी वा सं वदे निशल भए
नभएको सु/नि`त गनC, "वÇेषण गनC र वष?को अि@तममा /नय/मत लै ससास परj^ण गराउन
सहजीकरण गनC।

छ) वडा काया?लयको काय?^ेऽ/भऽ लै "Yक "हं सा तथा घरे ल ु "हं साको उजुरj गनC ूचलन अ/त @यून रहे को,
उजुरj भैहाले प/न उजुरjकता?को सुर^ाको /निVत कुनै %यवःथा नरहे काले वडा काया?लयको

काय?^ेऽ/भऽ लै "Yक"हं सा, घरे ल ु "हं सा र दुÑय?बहार सVबि@ध "वषयमा ूाM गुनासाहx लै ससास नी/त
सम@वय, सहजीकरण, काया?@वयन, सुपरjबे^ण तथा अनुगमन स/म/तलाई जानकारj गराउने र
आवँयक सम@वय गनC गराउने ।

ज) लै ससासको अवःथा "वÇेषण गन? गराउन आवँयक सम@वय गनC।
झ) लै ससास सVबि@धत आचारस"हं ता /नमा?ण गन? सहिजकरण गनC।

ञ) लै ससासमा काम गनC आ@तHरक र बाJ सं घसःथासँग सम@वय र सहकाय? गनC।
सवै शाखा तथा वडा काया?लयह<ले सवै कृयाकलापमा यो रणनी/त अनुसार काय? सVपादनको दा"यwव /नवा?ह

गनु? पनC हु@छ।योजना तजुम
? ा तथा बजेट /नधा?रणको समयमा रणनी/तमा उtलेख भएका कृयाकलापह<
समावेश भए नभएको हे नC िजVमेवारj अनुगमन स/म/तका सं योजकको हुनेछ।आवँयकता अनुसार "वषय

"वçह< राखेर अtपका/लन स/म/त /नमा?ण गHर रणनी/त काया?@वयनमा छु टे का "वषयह< प"हचान गन?
स"कनेछ।यस गोलबजार नगरपा/लकामा काय?रत सवै सं घसं ःथा तथा "वकास साझेदारह<ले लै ससास रणनी/त

काया?@वयनमा िजVमेवारj वहन गनु? पनCछ।रणनै/तक कृयाकलापका वारे मा सवै सरोकारवाला /नकायह<लाई
अ/भमुखीकरण गHर वा"ष?क ूग/त ू/तवेदनमा लै साससको अवःथा ूc हुने गHर पेश गनC %यवःथा
/मलाईनेछ।लै ससास पHर^ण bदfदश?न २०७८ ले %यवःथा गरे अनुसार पा/लका र वडा ःतरjय स/म/तले

आêनो काम, कत?%य र अ/धकार ूयोग गरj लै ससास रणनी/त काया?@वयनमा ूभावकारj भू/मका खेtनेछ र
लै ससासको स@दभ?मा पा/लकाले /लएको दjघ?का/लन सोच ूा/Mमा योगदान गनCछ।
१३.

रणनी/त काया?@वयन अनुगमन सVबि@ध %यवःथा

यस नगरपा/लकाले रणनी/त काया?@वयनको अनुगमन गन?का ला/ग तल उtलेिखत %यवःथा गनCछः

¨ यस नी/त काया?@वयन स/म/तको अगुवाई र "वषय"वçको सहयोगमा नगरपा/लकाले तयार गरे का
कानुनहxको समी^ा गनCछ र आवँयक भएमा पHरमाज?नका ला/ग /सफाHरस गHरनेछ ।

¨ रणनी/त काया?@वयनको सVव@धमा मुÉय <पमा लै "Yक उ$रदायी बजेट र लै "Yक समानता तथा

सामािजक समाबेशीकरण परj^णसं ग रह@छ । लै ससास परj^ण bदfदश?नले /नbद?c गरे का १०० वटा
सूचकह<को आधारमा रणनी/त काया?@वयन भए नभएको अनुगमन गHरनेछ ।

¨ नगरपा/लका /भऽ काय?रत सवै सं घ सं ःथा तथा "वकास साझेदारह<लाई वा"ष?क <पमा काय?बमको
समी^ा गदा? लै ससासको â"cकोणले समेत गरे र ूाM उपलि%ध र समःयाह<को प"हचान स"हतको
ू/तवेदन पेश गनC %यवःथा गHरनेछ।
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¨ नगरपा/लकामा काय?रत "व/भë सरोकारवाला सं घसं ःथाहxको ू/त/न/धwवमा सामािजक "वकास शाखा
अ@तग?त लै ससास अनुगमन सं य@ऽको ःथापना गHरनेछ । जसले

रणनी/तमा उtलेख गHरएका

कृयाकलापह< नगरपा/लकाको वा"ष?क काय?बममा समावेश भए नभएको ए"कन गनC र सVबि@धत
प^लाई सुझाव ूदान गनC छ।वा"ष?क काय?बममा समावेश भएका कृयाकलापह< काया?@वन कसरj
भइरहे को छ सोको समेत अनुगमन गHर ूमुख ूशासकàय अ/धकृत माफ?त ू/तवेदन पेश गनC %यवःथा
/मलाईनेछ।
१४.

जोिखमता र जोिखम /नराकरणका उपायहx

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

जोिखम @युनीकरणका ला/ग oयान bदनुपनC कुराहx

सVभा%य जोिखम

•

लै ससासको "वषयमा समान बुझाईको अभाव हुन ु •
तथा ःथा/नय तहको ूाथ/मतामा नपनु? ।

सहभा/गतामुलक
र

लै ससासलाई

/नजी

^ेऽका

सबै •

लै ससास बहुप^ीय सरोकार राîे "वषय भएकोले
लै ससास

रणनी/त

काया?@वयनमा

तजुम
? ा

तथा

अनुगमन

तयाÄमा आधाHरत बनाउने ।

पZ/तलाई

बसी /नय/मत अ@तबñया र छलफल गनC साथै
लै ससास ूविध?नका ला/ग आवँयक /नदC शन
ूदान गनC ।

•

सम@वय र सहयोगमा समःया हुनस{दछ ।

बहुप^ीय सरोकारवालाह<सं गको सम@वय तथा
सहकाय? बढाउने।

आवँयक •

"वषय "वçह<सं ग /नय/मत <पमा छलफल र

"वषयगत शाखा तथा अ@य सरोकारवालाह<वीच •

नगरपा/लकाका हरे क वैठकमा लै "Yक समानता

"व"वधता तथा दोहोरोपना हुन स{दछ ।

काय?ह<को समी^ा गनC ।

^मतायुI र द^ जनशिIको /स/मतता हुन
स{दछ ।
लै ससास
•

नी/तगत

साव?जा/नक तथा /नजी ^ेऽका ू/त/न/धह<सं ग

तथा

तथा अनुगमन सहj ढं गबाट नहुन स{दछ ।

•

राîे

साव?जा/नक

नहुँदा लै "Yक समानता रणनी/तको काया?@वयन

•

ूाथ/मतामा

योजना

सं रचनाहxमा म"हलाको समानुपा/तक सहभा/गता

•

तथा

खि~डकृत तयाÄ तथा सूचांकह<को आधारमा •
योजना काय?बमह< तयार हुन नस{नु ।

•

गोzी

छलफलबाट समान बुझाई बनाउने ूयì गHरने
%यवःथा गनC ।

•

ता/लम,

रणनी/त

काया?@वयनमा

आ/थ?क ॐोतको अभाव हुन ु ।

अ@यौल,

•

परामश? गनC ।

तथा

सामािजक

नगरपा/लकाको

समाबेशीकरण

एकमुz

बजेटबाट

सVब@धी
लि^त

समुदायको ला/ग /नि`त @युनतम ू/तशत बजेट
तोकेरै योजना तथा काय?बम तयार गनC र बजेट
बढाउदै लै जाने ।
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१५.

/नंकष?

लै "Yक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको ला/ग सं घीय तथा ूदे श ःतरमा बनेका नी/त तथा
कानुनह<लाई काया?@वयन गन? र अ@तरा"pय तहमा भएका सि@ध सVझौताका साथै ू/तवZताह<लाई पूरा
गन?का ला/ग बा"ष?क नी/त काय?बममा समावेश गरj काया?@वयन गदö

जानुपनC दे िख@छ । यस

नगरपा/लकामा बनेका नी/तह<को अoययन गदा? नी/तह< बëे तर wयसको "वषयमा जानकारj समेत नहुने
र काया?@वयन प^ कमजोर भएकोले बनेका नी/त /नयम र काय?"व/धह<को के क/त काया?@वयन भए
नभएको समी^ा गदö यसलाई लै "Yक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको नजरले मूtयांकन गनC

पHरपाटj "वकास गदö लै जानु पद?छ।नगरपा/लकाले लि^त वग?लाई @यायोिचत अवसर bदई अगाडी बढाउने

हो भने लआय ूा/M हुने दे िख@छ।गोलबजर नगरपा/लकाका जनू/त/न/ध र कम?चारjह<बाट यस "वषयलाई

महwवका साथ /लएकोले लै "Yक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण ू"बया काया?@वयन गन? सहज
हुने दे िख@छ र यस ^ेऽमा एक नमूना ःथानीय तहको <पमा गोलबजार नगरपा/लका ःथा"पत हुने
सVभावना रहे को छ।

¨
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