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१. प$ृभ'ुम 
 

नेपालको संHवधानको ूःतावनामा बहजुातीय, बहभुाHषक, बहधुा'मGक, बहसुांःकृ'तक तथा भौगो'लक 
HवHवधतायdु Hवशेषतालाई आ^मसात गरL HवHवधताबीचको एकता, सामािजक सांःकृ'तक ऐiयबjता, सHहंणतुा 
र सkावलाई संर0ण एवं ूवjGन गदl; वगmय, जातीय, 0ेऽीय, भाHषक, धा'मGक, लैHoक Hवभेद र सबै ूकारका 
जातीय छुवाछूतको अ\^य गरL आ'थGक समानता, समHृj र सामािजक \याय स'ुनिrत गनG समानपुा'तक 
समावेशी र सहभा'गतामूलक 'सjा\तका आधारमा समतामूलक समाजको 'नमाGण गनs संकtप गरेको छ । 
संHवधानको धारा १६ ले सबै Zयिdहvको स]मान पूवGक बाwने हक, धारा १७ ले ःवत\ऽताको हक, धारा 
१८ ले समानताको हक, ३८ ले मHहलाको हक, धारा ४२ ले सामािजक \यायको हक र धारा ५१ (ञ) मा 
सामािजक \याय र समावेशीकरण स]ब\धी नी'तको Zयवःथा ग2रनकुा साथै धारा ५२ ले राyयले गनुG पनs 
दाHय^वको Zयवःथा गरेको छ । 
 

ःथानीय सरकार सzालन ऐन २०७४, को दफा २४ ले गाउँपा'लकाले आफनो अ'धकार 0ेऽ 'भऽका 
'बषयमा ःथानीय ःतरमा Hवकासका ला'ग आव'धक, बाHषGक, रणनी'तगत vपमा म}यका'लन तथा ~दघGका'लन 
योजना बनाई लागू गनुGपनs कुरालाई कानूनी दाHय^वको vपमा �यबःथा गरेको र सोहL दफाको उपदफा (२) 
मा योजना बनाउदा लैHoक तथा सामािजक समावेशीकरण स]ब\धी अ\तरस]बि\धत Hवषयलाई }यान ~दन ुपनs 
भनी उtलेख गरेको छ । 
 

यस स\दभGमा लआमीपरु पतारL गाउँपा'लकाले लैHoकमैऽी समावेशी गाउँपा'लका बनाउने प2रकtपना अनvुप 
समदुायमा पछाडी पा2रएका वा परेका मHहला, द'लत, आ~दवासी जनजाती, मधेसी, थाv, मिुःलम, HपछडावगG, 
अtपसंÅयक, सीमा\तकृत, अपाoता भएका Zयिd, यौ'नक अtपसंÅयक, एकल मHहला, असहाय र Hहंसा 
पी'डतहvलाई समान सहभा'गता, अमसरता र 'नणGय ूHबयामा सहभा'गताको भ'ूमकासHहत लैHoक समानता र 
सामािजक समावेशीकरण माफG त सवैले आ^मस]मान वोध हनेु वातावरण 'नमाGण गनG र गाउँपा'लकावाट गठन 
तथा सzालन हनेु स'म'त, संरचना र Hबयाकलापहvलाई मलुूवाहLकरणको मा}यमवाट लैHoक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण पj'तलाई संःथागत गनG आवँयक देिखएकोले “लआमीपरु पतारL गाउँपा'लकाको 
लÜHoक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनी'त, २०७९” तजुGमा ग2रएको छ । 
 
1.1 पा'लकाको संि01 प2रचय 

 

लआमीपरु पतारL गाउँपा'लका 'सराहा िजtलाको म}य भागमा अविःथत एक गाउँपा'लका हो। साHवकको 
महेशपरु लआमीपरु, 'सतापरु, Hूपा, पोखर'भ\डा र खWHकयाहL	गाHवस 'मलाएर बनाइएको यस गाउँपा'लकामा 
ज]मा ६ वटा वडाहW रहेका छन।्यस गाउँपा'लकामा कूल घरप2रवार संÅया ४,८४६ रहेको छ भने कूल 
जनसâÅया २९,२०४ रहेको छ जसमा मHहलाको जनसंÅया १३,७९३ रहेको छ।यसको 0ेऽफल ४२.३३ 
वगGHकलो'मटर रहेको छ।यस गाउँपा'लकाको के\ि साHवकको महेशपरु गाHवसको कायाGलयमा रािखएको छ। 
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1.2 रणनी'तक योजनाको आवँयकता 
 

नेपालको संHवधानमा Zयवःथा भएको मौ'लक हक, राyयको पनुसãरचना र अ'धकारको बाँडफाँटको 
कायाG\वयनलाई ूभावकारL बनाउन, चाल ुप\ीç योजनाका लआय एवं उRेँय हा'सल गनG, ~दगो Hवकास लआय 
ूा'1का ला'ग समाजमा रहेको कुरL'त, कुूथा र भेदभाव हटाई समान पहुँच र अवसर ूदान गरL समानता 
कायम गनGका ला'ग \यायपूणG समाजको ःथापना गनुG आवँयक रहेको छ । नेपालले गरेको अ\तराHéय 
ू'तवjतालाई पूरा गरL लैHoक समानता कायम गनGका ला'ग गाउँपा'लका ःतरLय लैHoक समानता नी'त 
आवँयक रहेको छ । संघीय Zयवःथा ूा'1का ला'ग मधेसी जनताबाट भएको ब'लदानलाई कदर गदl 
समाजमा Hवèमान रहेका Hव'भê ूकारका Hवभेदलाई हटाई निजकको सरकारको vपमा रहेको यस 
गाउँपा'लकाबाट आëनो भगुोलमा रहेका जनताहvबीच समानता कायम गराउन रणनी'तको आवँयकता 
महससु गरL तयार ग2रएको हो।    
 

लैHoक समानता कायम गनG यस गाउँपा'लकाले हा'सल गरेको उपलिZधलाई 'नर\तरता ~दँदै लैHoक उYरदायी 
शासन संचालन पj'तलाई ःथानीय तहदेिख नै संःथागत गनG यस रणनी'तले मूल नी'तको vपमा मागG'नदsश 
गनsछ।यस नी'तले यस गाउँपा'लका 'भऽ रहेका सावGज'नक 0ेऽ, नीिज 0ेऽ, सहकारL 0ेऽ, गैरसरकारL 
संःथा एवं सामदुाHयक संःथा सबैमा लैHoक संवेदनशील Zयवहारको Hवकास गरL लैHoकमैऽी नी'त, योजना एवं 
कायGबममा साम\जःयता tयाउन सम\वय गनsछ।Ôसमjृ नेपाल, सखुी नेपालLÕ को साझा राHéय आका0ा ंर   
Ôमानव Hवकास र पHहचानः समjृ मधेस समाजÕ भनी मधेस ूदेशले 'नधाGरण गरेको सोचलाई पूरा गनG 
सहयोग गनsछ।   
 
२. अवःथा 'बCषेण 

 

लैHoक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको रणनी'त तयारL गनGका ला'ग पHहलो चरणमा वतGमान 
अवःथा HवCषेण ग2रनपुदGछ। गाउँपा'लकाको अवःथा HवCषेणका ला'ग ३ वटा 0ेऽ 'नधाGरण ग2रएकोछ 
जसमा पHहलो 0ेऽमा सवल प0, कमजोरL, अवसर र चनुौ'तहvको HवCषेण ग2रएको छ भने दोॐो 0ेऽमा 
सरोकारवालाहvको पHहचान र तेॐो 0ेऽमा लि0त समूहहv को को हनु भनी खोजी ग2रएको छ। जसको 
Hववरण 'न]नानसुार ूःततु ग2रएकोछ। 

2.1 SWOT 'बCषेण (S-Strength, W-Weakness, O-Opportunity, T-Threat) 

लआमीपरु पतारL गाउँपा&लकाको लैससासको ïHñकोषवाट ब'लयो प0 (Strength), कमजोर वा सधुारा^मक 
प0 (Weakness), अवसर (Opportunity) तथा चनुौती (Threat) HवCषेण ग2रएको छ।यसरL HवCषेण गदाG 
नी'त कानूनमा समावेिशता, संःथागत Zयवःथामा समावेिशता, मानव संसाधन तथा 0मता Hवकासमा 
समावेिशता, सेवा ूवाहमा समावेिशता र सशुासन तथा उYरदाHय^वमा समावेिशतामा आधा2रत रहेर HवCषेण 
ग2रएकोछ।जसलाई 'न]नानसुार तल ूःततु ग2रएको छः  
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सवल प0 

• पदा'धकारLहvको आचारसंHहता, २०७५ लागू 
ग2रएको र यसको भाग २ को दफा ३.८ (ख) 
मा छुवाछुतलाई ूौय ~दने Zयवहार गनG नहनेु, 
धा'मGक भेदभाव जनाउने खालका काम कुरा 
गनs वा उखान टुòाको ूयोग गनG नहनेु कुरा 
उtलेख ग2रएको  

• आचारसंHहताको दफा ३.१४ मा लैHoक 
समानताको ूबjGन गनs 'बषय समेHटएको  

• बाHषGक नी'त तथा योजनामा लैससास स]ब\धी 
Hवषयहv समेHटएको  

• २ जना शाखा ूमखुमा मHहला रहेको 
• सभामा ८ जना (काय$पा&लकामा ४ जना म,हला 

(द&लत ३ जना र जनजा&त एक जना) को 
सहभा'गता रहेको 

• सभामा १२ जना मHहला (द'लत ६ जना र 
अ\य जा'तको ६ जना) रहेको 

• सामािजक सरु0ा भYा ूा1 गनs लाभमाहLहvको 
Hववरण अèाव'धक रािखएको  

• समाजमा रहेका Hव'भê सामािजक कुरL'त 
(जा'तगत छुवाछुत, बाल Hववाह, बह ु Hववाह, 
दाइजो, आ~द) हटाउन ःथानीय तहले 
जनचेतनामूलक कायGबम संचालन ग2रएको  

• अिघtलो कायGकालका पदा'धकारL र केहL 
कमGचारLहvले समावेशी Hवकास तथा लैHoक 
Hहंसा 'नवारण स]व\धी ता'लम 'लएको 

• १६ ~दने अ'भयान संचालन ग2ररहेको  

• Hवपत Zयवःथापन कोषको ला'ग बजेट 

सधुारा^मक प0 

• आव'धक योजना तयार नभएको  
• लैससास प2र0ण नभएको 
• काननु 'नमाGण र पा2रत गदाG लैससास ïHñले 

HवCषेण नग2रएको 
• लि0त समदुायको Hवकासका ला'ग 'निrत 

बजेट छुôाउने Zयवःथा नरहेको 
• ~दगो Hवकास लआय स]व\धमा पा'लकामा 

छलफल वा अ'भमखुीकरण नभएको 
• मHहलाको आवँयकतालाई Zयवहा2रक र 

रणनी'तक ग2र छलफल नग2रएको  

• लैHoक Hवकास हेनs छुöै इकाइको Zयवःथा 
नभएको  

• लैससास कायाG\वयन स'म'त गठन नभएको  
• लैHoक Hहंसा 'नवारण कोष ःथापना नभएको  
• मHहला तथा लि0त वगGको सीप Hवकास, नेतृ̂ व 

Hवकास तथा 0मता अ'भवHृjका ला'ग नी'तगत 
Zयवःथा सHहत बजेट Hव'नयोजन भएप'न 
ूभावकारL कायाG\वयन नभएको  

• वडा तथा विःत ःतरको आधारभतू खिõडकृत 
सूचना (जात, वगG, 'लंगका आधारमा) संकलन 
तथा अèाव'धक नभएको  

• समावेशी Hवकास तथा लैHoक Hहंसा 'नवारण 
स]व\धी ता'लम अिघtलो कायGकालका 
पदा'धकारL र कमGचारLहWले 'लएको भएप'न 
यस स]व\धी अ'भलेख नभएको  

• मानव संसाधन Hवकास शाखा ःथापना नभएको  
• द0 जनशिdको कमी रहेको  
• लैHoक Hहंसा मdु पा'लका घोषणाको ला'ग 

पहल नभएको 
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Hव'नयोजन ग2रएको 

• खोप, पोषण स]ब\धी कायGबमहW संचालन 
भइरहेको  

• मHहला, आ'थGक Wपले Hवपê घर प2रवार 
लगायत लि0त समूहको ःवाःúय 'बमा गनG 
सहजीकरण र उपचार खचG ~दइरहेको 

• Hवèालय जाने उमेर समहुका सबै 
बालबा'लकालाई Hवèालयमा भनाG अ'भयान 
संचालन ग2रएको 

• Hवèालयमा छाऽ र छाऽाका ला'ग छुöा छुöै 
शौचालय रहेको र HकशोरL छाऽाको ला'ग 
सेनेटरL ùयाड, साबनु लगायत आवँयक 
सामामीको Zयवःथा रहेको 

• नव'नवाGिचत जनू'त'न'धहWमा लैHoक समानता 
र सामािजक समावेशीकरणको मा}यमबाट 
समाजमा सकारा^मक प2रवतGनका ला'ग  
उ^साहL 

• गाउँपा'लकामा जे\डर फोकल पसGन तोHकएको  

• जनू'त'न'ध र कमGचारLहWमा पा'लकाको 
Hवकासको ला'ग सकारा^मक सोच हनु ु

• गाउँपा'लकाले संघ र ूदेश सरकारले तय 
गरेका नी'त, कानून तथा कायGबमहWको 
कायाG\वयनमा सहकायG, सम\वय र सहजीकरण 
गरेको  

• आëनै कायाGलय भवन रहेको 

• राHéय तथा अ\तराHéय कानून, कायGHव'धका 
वारेमा लि0त समूहलाई ू'त'न'ध^व गनs 
जनू'त'न'ध तथा कमGचारLहvलाई 
अ'भमखुीकरण \यनु भएको  

• ःथानीय तहका ू^येक वडामा मHहलाका ला'ग 
कानूनी सचेतना स]ब\धी अनिुश0ण कायGबम 
संचालन नभएको   

• मHहला, वालवा'लका, अपाoता मैऽी संरचना 
'नमाGणको ूावधान नभएको  

• गाउँपा'लकाको कायाGलय, अःपाताल वा ःवाःúय 
चौकû र पा'लकाको सावGज'नक ःथलहvमा 
कमGचारL लगायत सेवामाहLलाइ लि0त गरL 
अलüगै ःतनपान क0को Zयवःथा नभएको  

• बाHषGक नी'त, कायGबम तथा बजेट तजुGमा गदाG 
बेरोजगारL र गरLबीलाई आधार मानी मHहला 
तथा लि0त समदुायलाई ू^य0 लाभ हनेु 
ःवरोजगारमूलक, आयमूलक र सीपमूलक 
कायGबमहW केहL समावेश भएप'न ूभावकारL 
नभएको  

• Hव'भê Hवषय (पश ु सेवा, कृHष, खाè ूHव'ध, 
वन, ःवाःúय र पूवाGधार लगायतका Hवषय 
स]ब\धी ूाHव'धक) का मामीण मHहला 
ूाHव'धकहW  र सामािजक प2रचालक तयार 
गनs पा'लका ःतरLय नी'त र कायGबम संचालन 
नरहेको 

• लैHoक समानता तथा समावेशीकरणको 
सवाललाई सामूHहक स]वोधनका ला'ग Hव'भê 
सरोकारवाला 'नकायहWबीच स†ाल 'नमाGण 
नभएको 

• सावGज'नक परL0ण, सामािजक परL0ण, 
सावGज'नक सनुवुाई, 'नय'मत पऽकार भेटघाट र 
सूचनाको सावGज'नकûकरण कायGबममा लि0त 
समूहका Zयिd तथा समदुायका सदःयको 
अ'नवायG उपिःथ'त हनु नसकेको/नग2रएको 
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अवसर	
• संघीय Zयवःथाले ःथानीय Hवकासमा पा'लकाको 

भ'ूमका ब°दै जान	ु
• लैससासलाई ूवjGन र ूो^साहन गनGका ला'ग 

ग2रएको संवैधा'नक ूावधान	
• संघीय र ूदेश सरकारको लैससास स]ब\धी 

काननुी Zयवःथा	
• ूदेश सरकारबाट बेटL पढाउ बेटL बचाउ 

योजना संचालन ग2रन	ु
• HकशोरL िश0ाको ला'ग ूदेश सरकारबाट 

कायGबम संचालन हनु ु	
• संघ र ूदेश सरकारका मह^वपूणG Zयिdहvसंग 

यस पा'लकाको जनू'त'न'धहvको 'सधै स]पकG  
हनु सiन	ु

• राHéय तथा अ\तराHéय काननुी ूावधान हनु	ु

चनुौ'त 
• vढLवादL र पौरािणक Hवचारधारा अझै Hवèमान 

रहन ु
• शैि0क ःतर अझै पछाडी रहन ुर जनचेतनाको 

कमी हनु ु
• Hकसान र मजदरुहvलाई स]मानको वातावरण 

नहनु ु
• Hवèालयमा Zयवहा2रक िश0ा (कृHष, नै'तक 

िश0ा) को अ}यापन हनु नसiन ु
• छुवाछुत कायमै रहन,ु छोरा र छोरLबीच Hवभेद 

रHहरहन ु र पर]परागत मूtय मा\यताको 
कारणले सामािजक समावेशीकरण स]ब\धी नी'त 
'नयम कायाG\वयन गनG क~ठनाई हनेु  

• बेला बेला ःथानीय समदुायबीच सामािजक 
Hवखलन आउन ु 

• Hवèमान नी'त तथा ू'तवjताहvलाई 
कायाG\वयन गनGका ला'ग सरोकारवालाहvको 
चासो वा दवाव नहनु ु

• मHहलाबाट हनेु कामको मूtयांकन नहनु ु
 

2.2 लि0त वगG पHहचान 
यस रणनी'तको उRेँय नै लि0त बगGलाई Hवकास ूHबयामा संलüन गराई ती वगGहvलाई मूलूवाहमा 
tयाउन ुरहेकोले यस गाउँपा'लकामा पHहचान ग2रएका लि0त वगGको Hववरण 'न]न रहेको छः 

क) मHहला (द'लत, जनजा'त, एकल र Hवपê) 
ख) बालबा'लका 
ग) अनाथ,असहाय 
घ) जे$ नाग2रक 
ङ) मधेशी द'लत  
च) मजदरुL गनs समदुाय 
छ) Hवपê वगG 
ज) सकुु]वासी 
झ) अपाoता भएका Zयिd 
ञ) यौ'नक अtपसंÅयक  
ट) §\§ पी'डत 

 



 6 
 

 
2.3 सरोकारवाला पHहचान 
 

यस गाउँपा'लकामा लैHoक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनी'त कायाG\वयनका ला'ग तल 
उtलेिखत सरोकारवालाहW पHहचान ग2रएको छ र स]ब\धको आधारमा सरोकारवालाहWलाई बगmकरण समेत 
ग2रएको छः 

ू^य0 स]पकG  हनेु 
ःथानीय सरोकारवालाहv 

दोॐो मा}यमबाट स]पकG  हनेु 
सरोकारवालाहv 

अू^य0 स]पकG  हनेु 
सरोकारवालाहv 

गाउँपा'लका, वडा 
कायाGलय, \याHयक स'म'त 
र गाउँपा'लकाको 
शाखाहv 

कृHष सहकारL संःथा ूादेिशक म\ऽालयहv 

ूहरL कायाGलय वचत तथा ऋण सहकारL संःथा  ूदेश अनसु\धान तथा ूिश0ण 
के\ि 

सामदुाHयक HवèालयहW पश ुसहकारL संःथा  मHहला आयोग  
ःवाःúय चौकû बÜक द'लत आयोग  
खानेपानी उपभोdा स'म'त लघHुवY मिुःलम आयोग  
वाल Hवकास के\ि गैर सरकारL संघ संःथाहW मानव अ'धकार आयोग 
 मHहला समूह ूदेश नी'त तथा योजना आयोग 
 यवुा समूह दात ृ'नकायहW 
 बाल समूह/संजाल संचार मा}यमहW 
 कृषक समूह  
 राजनी'तक दलहW  
 
 

३. दLघGका'लन सोच 
 
 
 
 
 

प2रभाषाः  
    \यायपूणGः सबैको काननुी पहुँच भएको र सहजै काननुी उपचार पाउने अवःथा 
    Hवभेदमdुः जा'तय, व'गGय, 0ेऽीय, लैHoक, उमेरगत लगायत अ\य कारणले Hवभेद रHहत समाज 
    िश0ायdुः नै'तकवान भई भेदभाव र Hवभेदलाई अिःवकार गनs समदुाय 
 

\यायपणुG र Hवभेदमdु, लैHoक तथा सामािजक समावेशी िश0ायdु गाउँपा'लका 
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४. लआय 
\यायोिचत तथा समतामूलक Hवकासको मा}यमवाट वHहंकरणमा परेको वगGलाई मलुूवाहमा tयाउने। 
 
 
५. उRेँय 

 
§ लैससासबारे संHवधानमा भएका ZयवःथाहWको कायाG\वयन गनG वतGमान संघीय शासन ःवWप, नी'त, 

'नयम, ऐन, काननु, कायG'ब'ध, लैससासबारे राHéय तथा अ\तराHéय ू'तबjताहWको ूभावकारL 
कायाG\वयन गनG आवँयक संःथागत संरचना, सचेतीकरण तथा 0मता Hवकास गनs । 

§ मHहला सहभा'गता अ'भवHृjका ला'ग लैHoक उYरदायी बजेट 'नमाGण माफG त लैHoक उYरदायी 
शासन पjती अवल]वन गनs। 

§ ःथानीय तथा वा¶ तहको ौोत साधनमा लि0त वगGको पहुँच अ'भवHृj गरL \यायोिचत Hवतरणलाई 
संःथागत गनs। 

§ संःथागत Zयवःथा अ\तरगत कायGू णालL, HवY Zयवःथापन एवम तúयाßमा समेत मHहला एवम 
लि0त वगGको समावेिशतालाई स'ुनिrत गरL आ'थGक vपमा सशिdकरण गनs। 

§ मानव संसाधन तथा 0मता Hवकासमा लि0त वगGको सहभा'गता स'ुनिrत गरL जीHवकोपाजGनमा 
आ^म'नभGर वनाउने। 

§ हा'नकारक मूtय मा\यता कुसंःकार Hवvj जनचेतना वHृj गरL सामािजक ïHñकोण प2रवतGन गदl 
लैHoक तथा सामािजक समावेिशतामा आधा2रत समाज ःथापना गनs। 

§ लैससास स]ब\धी नी'त 'नमाGण तथा ूभावकारL कायाG\वयन गनG के\ि, ूदेश, 'ब'भê ू'त$ान, 
आयोग, स'म'त, Hवकास साझेदार संःथाहW, अ\तराGHéय गैसस, गैसस, नाग2रक समाज, 'नजी0ेऽ र 
अv ःथानीय सरकारसंग सम\वय, सहकायG र सहजीकरण गनs । 

§ िश0ा ःवाःúय खानेपानी तथा सरसफाईसंग स]बि\धत सेवा ूवाहमा लैससासलाई ूाथ'मतामा रा® े
र ू^येक चरणमा लैससास ïHñकोणवाट अनगुमन मूtयाßन गनs प2रपाटLलाई संःथागत गनs। 
 

६. नी'त 
 

§ वाHषGक बजेट 'नमाGण गदाG सामािजक Hवकास¸ पवुाGधार¸ ग2रबी 'नवारण¸ ःथानीय Hवकास तथा शाि\त 
एवम सशुासनसंग स]बि\धत सवै 0ेऽको वजेटलाई लैHoक उYरदायी वनाउने। 

§ बाHषGक Wपमा लैHoक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण परL0ण ग2र ^यसले औtयाएका कमी 
कमजोरLहvलाई अक™ वषGको कायGबममा समेटेर ौोत साधनमा लि0त वगGको पहुँच अ'भवHृj गदl 
लैजाने। 
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§ मHहला¸  जनजा'त तथा बालबा'लकासंग स]बि\धत सबै अ\तराHéय सि\ध संझौताहv, ू'तवjताहv 
तथा ~दगो Hवकास लआयलाई ःथानीयकरण गरL ^यसका सूचकहv परुा गदl लैजाने । 

§ पा'लकाले 'नमाGण गरेका सवै कानून¸ नी'त 'नयम¸ 'नदs िशका कायGHव'धहv मHहला¸ बालबा'लका¸ 
यौ'नक तथा लैHoक अtपसंÅयक¸ अपाoता¸ जे$नाग2रक¸ द'लत¸ लोपउ\मूख 'समा\तकृत आदLवासी 
जनजाती सHहत समम लि0त वगG मैऽी वनाउदै लैजाने। 

§ लैससास वारे संHवधानमा भएका  ZयवःथाहWको  कायाG\वयन  गनG,  वतGमान  संघीय  शासन  
ःवWप,  नी'त,  'नयम, ऐन,  कानून,  कायG'ब'ध साथै राHéय तथा अ\तराHéय ू'तबjताहWको ूभावकारL  
कायाG\वयन गनG आवँयक संःथागत संरचना,  सचेतीकरण तथा 0मता Hवकास गनs।  

§ लि0त वगG Hवकासका ला'ग छुöै शाखा ःथापना गरL मHहला बालबा'लका तथा जे$ नागा2रकहvको 
सवाललाई ू^य0 vपमा संवोधन गदl लैजाने। 

§ वाHषGक बजेट तजुGमामा छुöै कोष ःथापना गरL लैHoक Hहंसा 'नवारण मHहला सीप Hवकास लगायत 
0मता Hवकासका कृयाकलापहv संचालन ग2र मHहला पvुष समHवकासलाई वढावा ~दने। 

§ लि0त वगG पHहचान हनेु ग2र खिõडकृत तúयाßहv संकलन तथा अèाव'धक ग2र ^यसका आधारमा 
योजना तजुGमा र बजेट Hव'नयोजन गनs नी'त अवल]वन गनs। 

§ ःथानीय मधेशी संःकारमा रहेका लैससास स]व\धी सकारा^मक पर]परालाई जगेनाG गनs। 

§ बालबा'लका तथा अपाo एवम जे$ नाग2रकहvलाई सामािजक संर0ण ूदान गनs। 

§ मानव संसाधन Hवकास शाखा ःथापना ग2र मHहला तथा Hवपê लि0त वगGको 0मता Hवकासलाई 
पHहलो ूा'थ'मकतमा राखेर कायाG\वयन गदl लैजाने। 

§ 'नमाGण भएका संघीय तथा ःथानीय कानून कायGHव'धहvका वारेमा कमGचारLहvलाई अèाव'धक गदl 
लैजाने। 

§ सामािजक कुरL'तहvका Hवvj सचेतनालाई सामािजक Hवकासका हरेक कृयाकलापमा समावेश गरL 
छलफल गनs। 

§ िश0ा, ःवाःúय, खानेपानी तथा सरसफाई जःता समािजक Hवकासका 0ेऽहvमा लैससाससंग 
स]बि\धत ःथानीय सूचकहv 'नमाGण गरL 'नय'मत अनगुमन तथा मूtयाßन गनs। 
 

७. रणनी'त 
 

यस लआमीपरु पतारL गाउँपा'लकामा लैHoक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणलाई ूभावकारL vपमा 
कायाG\वयन गनGका ला'ग गाउँपा'लकामा रहेका अशd, गरLब तथा लि0त वगGलाई मूलूवाहLकरण गरL 
गाउँपा'लकाका स]पूणG ग'तHव'धहvलाई लैससास ïHñकोणबाट अनगुमन तथा मूtयांकन गदl तल उtलेिखत 
रणनी'तहW अवल]वन ग2रनेछः 
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मूलूवाहLकरण 
क) मHहला,  ग2रब र बHहंकरणमा परेका समदुायले भोगेका समःया र सवालहWको पHहचान तथा 

लेखाजोखा  ग2र नी'तगत �यवःथाहW,  संःथागत ूणालL तथा संरचनाहW,  योजना,  बजेट,  पहँचुयdु 
अवसर,  सेवामूलक कायG,  अनगुमन,  मूtयांकन र अनसु\धान आ~द कायGमा समान अवसर माफG त सवाल 
र समःयाको स]बोधन ग2र Hवकास ूHबयामा मूलूबाहLकरण ग2रनेछ। 

ख) लैHoक उYरदायी बजेट माफG त सवै 0ेऽमा मHहला सहभा'गता अ'भवHृj ग2र लैHoक मूलूवाहLकरण 
ग2रनेछ। 

समावेशीकरण, सशिdकरण तथा 0मता Hवकास 
क) Hवकासका अवसरवाट विzत समदुायलाई आ'थGक सामािजक तथा राजनै'तक 0ेऽसंग स]बि\धत सवै 

कृयाकलापहvमा अथGपणुG सहभा'गता गराई समावेशी शासन ूणालLको अवल]वन ग2रनेछ। 
ख) लैHoकतामा आधा2रत ौम Hवभाजनको पर]परालाई प2रवतGन गरL ौमबजारमा मHहलाको सहभा'गता 

अ'भवHृj गरL अथGत\ऽमा मHहलाको योगदानको मूtयाßन ग2रनेछ। 
ग) लैHoक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण माफG त बिz'तकरणमा परेको समदुायलाई अवसरमा 

ूाथ'मकतासंगै 0मता Hवकास तथा सीप Hवकास गरL सामािजक र आ'थGक 0ेऽका सवै 
कृयाकलापहvमा ू'तःपधmको vपमा आउन सiने वनाईनेछ। 

घ) पढेलेखेका मधेशी समदुायका बहुारLहWलाई समाजमा रहेका Hवभेद कुसंःकार हटाउन र छोरL बहुारL 
अ'नवायG िश0ाका ला'ग पा'लकाले दूतको Wपमा प2रचालन ग2रनेछ। 

ङ) ःवरोजगार रोजगारL र उèमिशलताको एHककृत कायGबमका माèमवाट मHहला तथा विz'तकरणमा 
परेका वगGको आ'थGक सशिdकरण ग2रनेछ। 

च) कृHष, पशपुालन¸ सहकारL¸ घरेल ुउèोग तथा पयGटन Hवकासको माèमवाट Hवपê तथा बिz'तकरणमा 
परेका समदुायलाई रोजगारL ूदान गनs तथा ःवरोजगार वêे अवसर ूदान ग2रनेछ। 

छ) पछा'ड परेका असd, गरLब तथा लि0त समूहको चःुत र दvुःत संःथागत संरचना माफG त योजनाबj 
vपमा Zयिdगत र सामूHहक सचेतीकरणका साथै 0मता अ'भबHृ´ गरL गाउँपा'लकाको समम Hवकास 
ूHबयामा 'नणाGयक तथा अथGपूणG सहभा'गता स'ुनिrत गरL आ'थGक तथा सामािजक 0मता 'बकास 
ग2रनेछ। 

संःथागत संरचना र सचेकûकरण 
क) लैHoक समानता तथा समािजक समावेशीकरण वारे संHवधान, ऐन कानून नी'त कायGHव'ध ~दüदशGनका 

ूावधान कायG ूणालL र समावेिशताका वारेमा सवै सरोकारवाला प0हvलाई अ'भमखुीकरण ग2र 
कायाG\वयन तथा प2रणाममा एकvपता tयाईनेछ। 

ख) संघीय तथा ूादेिशक कानून कायGHव'धहvमा Zयवःथा भए अनvुप संःथागत संरचनाहv 'नमाGण गरL 
कायाG\वयनमा जाने साथै पा'लकाले 'नमाGण गनs हरेक ऐन कानून कायGHव'धहvमा 'नमाGण हनेु संःथागत 
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संरचनाहvमा लैHoक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका ïHñकोणले बिz'तकरणमा परेका 
समदुायको सहभा'गता स'ुनिrत ग2रनेछ। 

ग) समाजमा Hवèमान कुरL'तहv¸ अ\धHव¨ास तथा गलत पर]परा Hवvj सचेतनालाई हरेक कृयाकलापमा 
जो≠दै छलफल ग2रनेछ। 
 

सम\वय सहकायG र सहजीकरण 
क) Hव'भê शाखाहvबीच आ\त2रक सम\वय गरL योजना तजुGमा¸ बजेट Hव'नयोजन¸ उपभोdा समूह गठन 

तथा ^यसको नेतृ̂ व¸ प2रचालन¸ अनगुमन मूtयाßनलाई लैससास मैऽी वनाईनेछ। 

ख) ू देश सरकार¸ संघीय सरकार¸ Hव'भê दात'ृनकायहv¸ ू'त$ान¸ आयोग¸ स'म'त¸ःथानीय तह लगायत 
अ\य Hवकास साझेदारहvबीच सम\वय गरL लैससास मैऽी नी'त 'नमाGण, योजना तजुGमा तथा ^यसको 
ूभावकारL कायाG\वयनको आधार तयार ग2रनेछ। 

ग) लैHoक समानता तथा समािजक समावेशीकरणका ला'ग पा'लका'भऽ Hव'भê शाखाहv तथा अ\य Hवकास 
साझेदारहv (बैक HवYीय संःथा सहकारL उèोग वािणyय संघ घरेल ुउèोग तथा गै॑ सरकारL संघ 
संःथा) Hवच सहकायG ग2रनेछ। 

घ) ूदेश सरकार¸ संघीय सरकार¸ Hव'भê दात'ृनकायहv¸ ू'त$ान¸ आयोग¸ स'म'त¸ ःथानीय तह लगायत 
अ\य Hवकास साझेदारहvसंग लैससास मैऽी साझा ू'तफल हा'सल गनG सहकायG ग2रनेछ। 

ङ) वHहंकरणमा परेका वगGहvलाई आ'थGक सामािजक ग'तHव'धहvमा संलüन हनु योजना तजुGमा देिख 
अनगुमन मूtयाßनस]म हरेक चरणमा वःती तथा समदुाय ःतरमा नै सहिजकरण गनs संय\ऽ Hवकास 
गरL प2रचालन ग2रनेछ। 

च) लैHoक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको 0ेऽमा काम गनs सरकारL गै॑सरकारL संघ संःथा 
तथा Hव'भê ू'त$ान आयोग स'म'तहvमा सम\वय सहकायGका ला'ग संय\ऽ माफG त 'नय'मत vपमा 
सहिजकरण ग2रनेछ। 

सामािजक संर0ण र सरु0ा 
 

बालबा'लका¸ जे$ नाग2रक¸ अपाoता भएका �यिdहv तथा एकल मHहलाहvको संर0णका साथै ःवाःúय 
िश0ा तथा जीHवकोपाजGनमा सहयोग गदl ल'गनेछ। 
सामािजक सरु0ा अ\तरगत अtपसंÅयक, 'समा\तकृत, लोपोउ\मखु जातजातीहv, द'लत, मिुःलम लगायत 
वगGको सरु0ा ःवाúय िश0ा तथा जीHवकोपाजGनमा सहयोग ल'गनेछ। 
 

अनगुमन तथा मूtयांकन 
क. ू^येक चरणमा ग2रने अनगुमन मूtयाßनमा लैससासको ïHñकोणवाट गनs र प'छtलो चरणमा गनs 

अनगुमनमा अिघtलो पटक ~दएका सझुाव कायाG\वयन भए नभएको भêे सचुक समेत थप गरL अनगुमन 
मूtयाßनलाई लैससास मैऽी वनाईनेछ।
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८. रणनै&तक कृयाकलापह/ 
 

 

ब.सं. उ4ेँय रणनी&त रणनै&तक कृयाकलाप 
मापनका 
सूचकह/ 

१ लैससासबारे सं=वधानमा भएका Bयवःथाह/को 
कायाFGवयन गनF वतFमान संघीय शासन ःव/प, 

नी&त, &नयम, ऐन, काननु, कायF&ब&ध, 
लैससासबारे रा=Mय तथा अGतरा=Mय 
ू&तबPताह/को ूभावकारQ कायाFGवयन गनF 
आवँयक संःथागत संरचना, सचेतीकरण तथा 
Sमता =वकास गनT  

लै=Uक समानता तथा समािजक 
समावेशीकरण वारे सं=वधान,  ऐन 
कानून नी&त कायF=व&ध XदZदशFनका 
ूावधान कायF ूणालQ र 
समावेिशताका वारेमा सवै 
सरोकारवाला पSह[लाई 
अ&भमखुीकरण ग^र कायाFGवयन तथा 
प^रणाममा एक[पता _याईनेछ 

§ नी&त, काननु, ू&तबPता 
सaबGधी जानकारQमूलक 
गोbी संचालन गनT 

§ Xदगो =वकास लआय 
ःथानीयकरणका ला&ग 
गाउँपा&लकाका 
पदा&धकारQ र 
कमFचारQह[लाई Sमता 
=वकास र प^रचालन गनT 

§ वेइिजU  सaमेलनले 
गरेका १२ ू&तवPता, 
संयgु राhसंघीय बाल 
अ&धकार महासGधी 
१९८९ तथा संयgु राh 
संघीय सरुSा प^रषदको 
दःतावेजका ूःताव नं. 
१३२५ र १८२०, 
आई.एल.ओ. १६९ को 
वारेमा जनू&त&न&ध र 
कमFचारQह[लाई 

 
संचा&लत गोbीको 
ू&तवेदन 
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ब.सं. उ4ेँय रणनी&त रणनै&तक कृयाकलाप 
मापनका 
सूचकह/ 

अ&भमखुीकरण गरQ 
कायाFGवयन गनT  

§ उ_लेिखत सGधी र 
ू&तवPताह[ 
ःथानीयकरण गरQ वा=षFक 
कायFबममा समावेश गदp 
कायाFGवयनका ला&ग 
काननु कायF=व&ध तयार 
गनT 

  संघीय तथा ूादेिशक कानून 
कायF=व&धह[मा Bयवःथा भए अन[ुप 
संःथागत संरचनाह[ &नमाFण गरQ 
कायाFGवयनमा जाने साथै पा&लकाले 
&नमाFण गनT हरेक ऐन कानून 
कायF=व&धह[मा &नमाFण हनेु संःथागत 
संरचनाह[मा लै=Uक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरणका q=hकोणले 
बिr&तकरणमा परेका समदुायको 
सहभा&गता स&ुनिsत ग^रनेछ  

§ संःथागत संरचनाह[ 
&नमाFण 

§ संःथागत संरचनाह[मा 
बिr&तकरणमा परेका 
समदुायको सहभा&गता 
स&ुनिsत गनT 

=वtमान संःथागत 
संरचनाह/ 
 
संरचनाह/मा 
लिSत समदुायको 
ू&त&न&धuव  

२ म=हला सहभा&गता अ&भव=ृPका ला&ग लै=Uक 
उvरदायी बजेट &नमाFण माफF त लै=Uक 
उvरदायी शासन पPती अवलaवन गनT 

लै=Uक उvरदायी बजेट माफF त सवै 
Sेऽमा म=हला सहभा&गता अ&भव=ृP 
ग^र लै=Uक मूलूवाहQकरण ग^रनेछ 

§ योजना तजुFमाको बममा 
लै=Uक उvरदायी बजेट 
=वzषेण गनT 

लै=Uक उvरदायी 
बजेट =वzषेण 
ू&तवेदन 
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ब.सं. उ4ेँय रणनी&त रणनै&तक कृयाकलाप 
मापनका 
सूचकह/ 

३ ःथानीय तथा वा{ तहको ौोत साधनमा 
लिSत वगFको पहुँच अ&भव=ृP गरQ Gयायोिचत 
=वतरणलाई संःथागत गनT 

म=हला,  ग^रब र ब=हंकरणमा परेका 
समदुायले भोगेका समःया र 
सवालह/को प=हचान तथा लेखाजोखा  
ग^र नी&तगत ~यवःथाह/,  संःथागत 
ूणालQ तथा संरचनाह/,  योजना,  

बजेट,  पहचुयgु अवसर,  सेवामूलक 
कायF,  अनगुमन,  मू_यांकन र 
अनसुGधान आXद कायFमा समान 
अवसर माफF त सवाल र समःयाको 
सaबोधन ग^र =वकास ू=बयामा 
मूलूवाहQकरण ग^रनेछ 

§ सवालह/को प=हचान 
§ प=हचान ग^रएका सवालमा 
कायFबम तजुFमा र 
कायाFGवयन गनT 

§ म=हला, द&लत, जनजा&त 
=वप� र पछाडी परेका 
समदुायका ला&ग पूजँीगत 
बजेटको ३० ू&तशत 
बजेट =व&नयोजन गनT  
 

सवाल प=हचान 
ग^रएको ू&तवेदन 
 
कायFबम र 
=व&नयोिजत 
बजेटको ू&त 
 

 लै=Uकतामा आधा^रत ौम =वभाजनको 
परaपरालाई प^रवतFन गरQ ौमबजारमा 
म=हलाको सहभा&गता अ&भव=ृP गरQ 
अथFतGऽमा म=हलाको योगदानको 
मू_याÅन ग^रनेछ 

§ बजारको माग अनसुारको 
म=हलाह[लाई सीपमूलक 
कायFबम संचालन गनT 

संचा&लत 
कायFबमको 
=ववरण 

४ संःथागत Bयवःथा अGतरगत कायFू णालQ, 
=वv Bयवःथापन एवम तÉयाÅमा समेत 
म=हला एवम लिSत वगFको समावेिशतालाई 
स&ुनिsत गरQ आ&थFक [पमा सशिgकरण गनT 

ःवरोजगार रोजगारQ र 
उtमिशलताको ए=ककृत कायFबमका 
माtमवाट म=हला तथा विr&तकरणमा 
परेका वगFको आ&थFक सशिgकरण 

§ ःवरोजारका सaभा=वत 
सaभावनाह[ प=हचान 
गरQ सोहQ अनसुार सीप 
ूदान गनT र बजारको 
स&ुनिsता गनT 

संचा&लत 
कायFबमको 
=ववरण 
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ब.सं. उ4ेँय रणनी&त रणनै&तक कृयाकलाप 
मापनका 
सूचकह/ 

ग^रनेछ 

  कृ=ष, पशपुालन¸ सहकारQ¸ घरेल ु
उtोग तथा पयFटन =वकासको 
माtमवाट =वप� तथा बिr&तकरणमा 
परेका समदुायलाई रोजगारQ ूदान 
गनT तथा ःवरोजगार व�े अवसर 
ूदान ग^रनेछ 

§ कृ=ष, पशपुालन¸ 
सहकारQ¸ घरेल ु उtोग 
तथा पयFटन =वकासका 
ला&ग आध&ुनक सीप 
ूदान गनT 

 

 व=हंकरणमा परेका वगFह[लाई 
आ&थFक सामािजक ग&त=व&धह[मा 
संलZन हनु योजना तजुFमा देिख 
अनगुमन मू_याÅनसaम हरेक चरणमा 
वःती तथा समदुाय ःतरमा नै 
सहिजकरण गनT संयGऽ =वकास गरQ 
प^रचालन ग^रनेछ 

§ लिSत समदुायको 
सहभा&गता स&ुनिsत 
ग^रने &नदT िशका तयार 
गनT  

§ सबै Sेऽमा नेतuृव तहमा 
म=हला तथा लिSत 
वगFको समानपुा&तक 
सहभा&गताको ला&ग 
काननुी Bयवःथा गनT 

 

५ मानव संसाधन तथा Sमता =वकासमा लिSत 
वगFको सहभा&गता स&ुनिsत गरQ 
जी=वकोपाजFनमा आuम&नभFर वनाउने 

लै=Uक समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरण माफF त बिr&तकरणमा 
परेको समदुायलाई अवसरमा 
ूाथ&मकतासंगै Sमता =वकास तथा 

§ Sमता =वकासका ला&ग 
योजना तथा बजेट 
स&ुनिsत गनT 

§ सीप =वकास कृयाकलाप 
संचालन गनT  
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ब.सं. उ4ेँय रणनी&त रणनै&तक कृयाकलाप 
मापनका 
सूचकह/ 

सीप =वकास गरQ सामािजक र 
आ&थFक Sेऽका सवै कृयाकलापह[मा 
ू&तःपधÑ बनाईनेछ 

 

 पछा&ड परेका असg, गरQब तथा 
लिSत समूहको चःुत र द[ुःत 
संःथागत संरचना माफF त योजनाबP 
[पमा Bयिgगत र सामू=हक 
सचेतीकरणका साथै Sमता अ&भब=ृÖ 
गरQ गाउँपा&लकाको समम =वकास 
ू=बयामा &नणाFयक तथा अथFपूणF 
सहभा&गता स&ुनिsत गरQ आ&थFक 
तथा सामािजक Sमता &बकास 
ग^रनेछ 

§ म=हला तथा लिSत 
समूहका ला&ग आ&थFक 
अ&भव=ृP सaबGधी 
कायFबम बनाउने 
 

 

६ हा&नकारक मू_य माGयता कुसंःकार =व[P 
जनचेतना व=ृP गरQ सामािजक q=hकोण 
प^रवतFन गदp लै=Uक तथा सामािजक 
समावेिशतामा आधा^रत समाज ःथापना गनT 

समाजमा =वtमान कुरQ&तह[¸ 

अGध=वáास तथा गलत परaपरा =व[P 
सचेतनालाई हरेक कृयाकलापमा जोàदै 
छलफल ग^रनेछ 

§ कुरQ&त¸ अGध=वáास र 
गलत परaपरा =व[P 
सचेतना कायFबम 
संचालन गनT  

§ कायFSेऽमा हनेु यौनजGय 
दBुयFवहार¸ जा&तय भेदभाव 
तथा म=हला =हंसा 
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ब.सं. उ4ेँय रणनी&त रणनै&तक कृयाकलाप 
मापनका 
सूचकह/ 

&नयGऽण गनF 
आचारसं=हता &नमाFण गरQ 
लागू गनT 

७ लैससास सaबGधी नी&त &नमाFण तथा 
ूभावकारQ कायाFGवयन गनF केGि, ूदेश, 
&ब&भ� ू&तbान, आयोग, स&म&त, =वकास 
साझेदार संःथाह/, अGतराF=Mय गैसस, गैसस, 
नाग^रक समाज, &नजीSेऽ र अ[ ःथानीय 
सरकारसंग समGवय, सहकायF र सहजीकरण 
गनT  

ूदेश सरकार¸ संघीय सरकार¸ 
=व&भ� दात&ृनकायह[¸ ू&तbान¸ 
आयोग¸ स&म&त¸ःथानीय तह लगायत 
अGय =वकास साझेदारह[बीच 
समGवय गरQ लैससास मैऽी नी&त 
&नमाFण, योजना तजुFमा तथा uयसको 
ूभावकारQ कायाFGवयनको आधार 
तयार ग^रनेछ 

§ पा&लकाबाट तहगत 
&नकाय र संघ संःथासंग 
समGवयाuमक बैठक 
बःने 

बैठक माइGयटु 

 ूदेश सरकार¸ संघीय सरकार¸ 
=व&भ� दात&ृनकायह[¸ ू&तbान¸ 
आयोग¸ स&म&त¸ ःथानीय तह लगायत 
अGय =वकास साझेदारह[संग लैससास 
मैऽी साझा ू&तफल हा&सल गनF 
सहकायF ग^रनेछ 

§ पा&लकाको अगवुाईमा 
=व&भ� 
सरोकारवालाह/संग 
&नय&मत समGवय र 
सहकायF बैठक संचालन 
गनT 

बैठक माइGयटु 

 लै=Uक समानता तथा समािजक 
समावेशीकरणका ला&ग पा&लका&भऽ 

§ पा&लकाको अगवुाईमा 
=व&भ� 
सरोकारवालाह/संग 
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ब.सं. उ4ेँय रणनी&त रणनै&तक कृयाकलाप 
मापनका 
सूचकह/ 

=व&भ� शाखाह[ तथा अGय =वकास 
साझेदारह[ (बैक =वvीय संःथा 
सहकारQ उtोग वािणéय संघ घरेल ु
उtोग तथा गै॑ सरकारQ संघ संःथा) 
=वच सहकायF ग^रनेछ 

&नय&मत समGवय र 
सहकायF बैठक संचालन 
गनT 

  लै=Uक समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणको Sेऽमा काम गनT 
सरकारQ गै॑सरकारQ संघ संःथा तथा 
=व&भ� ू&तbान आयोग स&म&तह[मा 
समGवय सहकायFका ला&ग संयGऽ 
माफF त &नय&मत [पमा सहिजकरण 
ग^रनेछ 

§ =व&भ� सरकारQ तथा 
सहयोगी संःथाह/संग 
लैससासमैऽी साझा 
ू&तफल हा&सल गनFका 
ला&ग सहकायF गनT 

सहकायF ग^रएको 
सaझौताको ू&त 

८ िशSा ःवाःÉय खानेपानी तथा सरसफाईसंग 
सaबिGधत सेवा ूवाहमा लैससासलाई 
ूाथ&मतामा राê े र ूuयेक चरणमा लैससास 
q=hकोणवाट अनगुमन मू_याÅन गनT 
प^रपाटQलाई संःथागत गनT 

=व&भ� शाखाह[बीच आGत^रक 
समGवय गरQ योजना तजुFमा¸ बजेट 
=व&नयोजन¸ उपभोgा समूह गठन 
तथा uयसको नेतuृव¸ प^रचालन¸ 
अनगुमन मू_याÅनलाई लैससास मैऽी 
वनाईनेछ 

§ लैससास ूवPFनका ला&ग 
गाउँपा&लकामा रहेका 
शाखा ूमखुह[को 
&नय&मत बैठक बःने 

 

 बालबा&लका¸ जेb नाग^रक¸ अपाUता § पा&लकाबाट बालबा&लका¸ कायFबमको 
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ब.सं. उ4ेँय रणनी&त रणनै&तक कृयाकलाप 
मापनका 
सूचकह/ 

भएका ~यिgह[ तथा एकल 
म=हलाह[को संरSणका साथै ःवाःÉय 
िशSा तथा जी=वकोपाजFनमा सहयोग 
ग^रनेछ 

जेb नाग^रक¸अपाUता 
भएका ~यिgह[ तथा 
एकल म=हलाह[को 
ला&ग सामािजक सरुSाका 
कायFबम संचालन गनT 

=ववरणको ू&त 

 सामािजक सरुSा अGतरगत 
अ_पसंëयक, &समाGतकृत, लोपोउGमखु 
जातजातीह[, द&लत, मिुःलम लगायत 
वगFको सरुSा ःवाÉय िशSा तथा 
जी=वकोपाजFनमा सहयोग ग^रनेछ 

§ पा&लकाबाट अ_पसंëयक, 
&समाGतकृत, लोपोउGमखु 
जातजातीह[, द&लत, 
मिुःलम लगायत वगFको 
ःवाःÉय, िशSा तथा 
जी=वकोपाजFनमा ूuयS 
सहयोग पZुने कायFबम 
संचालन गनT  

 

  ूuयेक चरणमा ग^रने अनगुमन 
मू_याÅनमा लैससासको q=hकोणवाट 
गनT र प&छ_लो चरणमा गनT 
अनगुमनमा अिघ_लो पटक Xदएका 
सझुाव कायाFGवयन भए नभएको भ�े 
सचुक समेत थप गरQ अनगुमन 
मू_याÅनलाई लैससास मैऽी वनाईनेछ  
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९. "व$ %यवःथापन 

 

यस पा-लकाको तयार भएको रणनै-तक कृयाकलापह9 संचालन र काया<=वयन गन<का ला-ग "व$को आवँयक 
पनA हुँदा अ-तFरG वाH ौोत ूाK गरेर हाल संचालन भइरहेको बजेट नी-त तथा काय<बमह9बाट 
काया<=वयनमा लैससास मैऽी वनाउन -नVन काय<ह9 गFरनेछः  

क) लैससास लिZत काय<बमका ला-ग गाउँपा-लकाले बा"ष<क 9पमा -नि\त ू-तशत -न^द<_ वजेट 
"व-नयोजन गनA। 

ख) भौ-तक पवुा<धार -नमा<णका काय<बमह9मा कामको "वभाजन गFर योdयता अनसुारको काम सवै लिZत 
वग<ले गन< पाउने गFर नी-तगत %यवःथा गनA। 

ग) लै"eक उ$रदायी वजेट काया<=वयन गFर म"हला सहभा-गता अ-भव"ृf गनA । 
घ) ःथानीय तहमा काय<रत "वकास साझेदारह9लाई वा"ष<क काय<बम तयार गरj ःथानीय तहसंग सहकाय< 

गन< -नदAशन ^दने। 
ङ) ःथानीय तहको -सफाFरसमा सह-ुलयत दरको ऋण उपल%ध गराइ "व$ीय सहयोग पयुा<उन बnक तथा 

"व$ीय संघ संःथाह9संग सम=वय गनA। 
च) संघीय तथा ूादेिशक म=ऽालयह9मा लिZत "वकास काय<बम अ=तग<त "व-नयोिजत बजेटले तय गरेका 

"वषयगत Zेऽह9को अoययन गरj आवँयक पFरयोजना ूःताव तयार गरेर अ-धकतम ौोत ूाK गन< 
आवँयक जनशिG पFरचालन गनA। 

छ) सरकारj तथा अ=तरा"pय गै॑ सरकारj संःथा तथा दात ृ -नकायह9मा सम=वय गरj थप बजेट 
%यवःथापन गनA। 
 

१०.  काननुी %यवःथा 
 

यस लैससास रणनी-त काया<=वयन गन<का ला-ग लआमीपरु पतारj गाउँपा-लकाको काय<पा-लका बैठकले 
अनमुोदन प-छ काया<=वयन हनेुछ । यस रणनी-त काया<=वयनका ला-ग %यवःथा गFरएका संरचनाह9को 
-नमा<ण र अ=य काननुी ूावधानह9 समेत तयार गFरनेछ ।  
 
११.  रणनी-त काया<=वयनको िजVमेवारj तथा दा"यvव 
 

लैससास रणनी-त काया<=वयनको ूमखु िजVमेवारj गाउँपा-लकाका ूमखुको संयोजकvवमा ग^ठत लै"eक 
समानता तथा सामािजक समाबेशीकरण काया<=वयन स-म-तको हनेुछ। सवै शाखा तथा वडा काया<लयह9ले 
सवै कृयाकलापमा यो रणनी-त अनसुार काय< सVपादनको दा"यvव -नवा<ह गनु< पनA ह=ुछ। योजना तजु<मा तथा 
बजेट -नधा<रणको समयमा रणनी-तमा उxलेख भएका कृयाकलापह9 समावेश भए नभएको हेनA िजVमेवारj 
अनगुमन स-म-तका संयोजकको हनेुछ।आवँयकता अनसुार "वषय "वyह9 राखेर अxपका-लन स-म-त -नमा<ण 
गFर रणनी-त काया<=वयनमा छुटेका "वषयह9 प"हचान गन< स"कनेछ।यस लआमीपरु पतारj गाउँपा-लकामा 
काय<रत सवै संघसंःथा तथा "वकास साझेदारह9ले लैससास रणनी-त काया<=वयनमा िजVमेवारj वहन गनु< 
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पनAछ।रणनै-तक कृयाकलापका वारेमा सवै सरोकारवाला -नकायह9लाई अ-भमखुीकरण गFर वा"ष<क ूग-त 
ू-तवेदनमा लैसाससको अवःथा ूःट हनेु गFर पेश गनA %यवःथा -मलाईनेछ।लैससास पFरZण ^दdदश<न 
२०७८ ले %यवःथा गरे अनसुार पा-लका र वडा ःतरjय स-म-तले आ}नो काम, कत<%य र अ-धकार ूयोग 
गरj लैससास रणनी-त काया<=वयनमा ूभावकारj भ-ूमका खेxनेछ र लैससासको स=दभ<मा पा-लकाले -लएको 
दjघ<का-लन सोच ूा-Kमा योगदान गनAछ।  

 
१२. रणनी-त काया<=वयन संरचना  
 

लैससास रणनी-त काया<=वयनको ूमखु िजVमेवारj गाउँपा-लकाका ूमखुको संयोजकvवमा ग^ठत लै"eक 
समानता तथा सामािजक समावेशीकरण काया<=वयन स-म-तको हनेुछ।यस स-म-तमा गाउँपा-लकाको उपाoयZ, 
काय<पा-लका सदःयह� मoयेबाट एकजना म"हला स"हत २ जना, लिZत वग<को Zेऽमा काय< गनA %यिG वा 
संःथाबाट एकजना म"हला स"हत २ जना र ूमखु ूशासकÄय अ-धकृत सदःय रहने छ।सामािजक "वकास 
शाखा ूमखु सदःय सिचव रहनेछ।यस स-म-तको काम, कत<%य र अ-धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 
 

क) गाउँपा-लका-भऽको म"हला, बालबा-लका, यवुा, जेÅ नागFरक, अपांeता, आ^दवासीजनजा-त, मधेसी, 
मिुःलम, अxपसंÇयक तथा अ=य आ-थ<क, भौगो-लक, सामािजक तथा सांःकृ-तक É"_ले "पछ-डएको 
समदुायको खÑडीकृत तÖयाÜ संकलन एवम ्"वàषेण गनA। 

ख) लै"eक आ-थ<क, भौगो-लक, सामािजक तथा साःंक-तक É"_ले "पछ-डएको समदुायको समम िःथ-तको 
अoययन गरj तत ्सVबि=ध गनु<पनA नी-तगत, कानूनी र संःथागत सधुारका "वषयमा गाउँसभा समZ 
-सफाFरस गनA। 

ग) संघ तथा ूदेश सरकारबाट भएका रणनी-त, नी-त, योजना तथा काय<बम काया<=वयन गन< सहयागे 
गनA गराउने। 

घ) लै"eक, आ-थ<क, भौगो-लक, सामािजक तथा सांःकृ-तक É"_ले "पछ-डएको समदुायको हक"हतको 
संरZण र सVबf<न तथा vयःतो समदुायको सशGीकरणका ला-ग ःथानीय नी-त तथा काय<बमको 
तजु<मा गरj काया<=वयनका ला-ग गाउँसभा समZ -सफाFरस गनA। 

ङ) यस नी-तसंग सVवि=धत काय<बम तथा योजना काय<=वयनमा सहयोग गनA तथा आवँयक सझुाव ^दने 
र काय<बम काया<=वयनको समीZा, अनगुमन तथा मूxयांकन गनA। 

च) गाउँपा-लकाको -नय-मत 9पमा लै"eक तथा सामािजक समावेशी बजेट परjZण गनA। 
छ) लैससाससंग सVबि=धत अ=तरा<"pय स=धी, संझातौह�को सम=वय, सहकाय<, सहजीकरण र काया<=वयन 

गनA गराउने। 
ज) गाउँपा-लकामा Zेऽ-भऽ लैससाससंग सVवि=ध काम गनA संघसंःथाह�संग सम=वय, सहकाय< र 

सहजीकरण गनA। 
 

गाउँपा-लकाको ूvयेक वडामा यस नी-तसँग सVवि=धत काय<बम तथा योजना काया<=वयनमा सहयोग गन< एक 
वडा ःतरjय स-म-त गठन गFरनेछ जसमा सVवि=धत वडाका वडा अoयZ संयोजक रहनेछ।यसैगरj 
सदःयह�मा वडा सदःयह�, सVबि=धत वडा स-म-तले लिZत वग<को Zेऽमा काम गनA %यिG वा संःथाबाट 
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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 देहाय बमोिजम हनेुछः 
 

क) वडा-भऽका म"हला, बालबा-लका, यवुा, जेÅ नागFरक, अपांeता, आ^दवासी जनजा-त, मधेसी, मिुःलम,  
अxपसंÇयक तथा अ=य आ-थ<क, भौगौ-लक, सामािजक तथा सांःकृ-तक É"_ले "पछ-डएको समदुायको 
खÑडीकृत तÖयाÜ संकलन गनA। 

ख) वडा -भऽका म"हला, बालबा-लका, यवुा, जेÅ नागFरक, अपांeता, आ^दवासी जनजा-त, अxपसंÇयक 
तथा अ=य आ-थ<क, भौगो-लक, सामािजक तथा सांःकृ-तक É"_ले "पछ-डएका समदुायको हक "हतको 
संरZण र सVबf<न तथा vयःतो समदुायको सशGीकरणकाको ला-ग काय<बम बनाई वडामा पेश 
गनA। 

ग) वडा-भऽ योजना छनौट ूकृयामा म"हला, बालबा-लका, यवुा, जेÅ नागFरक, अपांeता, आ^दवासी 
जनजा-त, मधेसी, मिुःलम, अxपसंÇयक आ^द समदुायको अथ<पूण< सहभा-गता अ-नवाय< गनA गराउने। 

घ) वडाका सबै संरचनाह�मा ३३ ू-तशत म"हलाको सहभा-गताको स-ुनि\ता गनA र ५० ू-तशतको 
ला-ग आवँयक पहल गनA। 

ङ) यस नी-तसंग सVवि=धत काय<बम तथा योजना काय<=वयनमा सहयोग गन< Zमता अ-भब"ृfको Zेऽ 
प$ा लगाउने र उनीह�को काय<बमलाई लैससास मैऽी बनाउन सहजीकरण गनA। 

च) वडाको वा"ष<क तथा आव-धक योजना, काय<बम तथा बजेट लैससास उ$रदायसी वा संवदेनिशल भए 
नभएको स-ुनि\त गनA, "वàषेण गनA र वष<को अि=तममा -नय-मत लैससास परjZण गराउन 
सहजीकरण गनA। 

छ) वडा काया<लयको काय<Zेऽ-भऽ लै"eक "हंसा तथा घरेल ु"हंसाको उजरुj गनA ूचलन अ-त =यून रहेको, 
उजरुj भैहाले प-न उजरुjकता<को सरुZाको -निVत कुनै %यवःथा नरहेकाले वडा काया<लयको 
काय<Zेऽ-भऽ लै"eक"हंसा, घरेल ु "हंसा र दåुय<बहार सVबि=ध "वषयमा ूाK गनुासाह� लैससास नी-त 
सम=वय, सहजीकरण, काया<=वयन, सपुरjबेZण तथा अनगुमन स-म-तलाई जानकारj गराउने र 
आवँयक सम=वय गनA गराउने । 

ज) लैससासको अवःथा "वàषेण गन< गराउन आवँयक सम=वय गनA। 
झ) लैससास सVबि=धत आचारस"हंता -नमा<ण गन< सहिजकरण गनA। 
ञ) लैससासमा काम गनA आ=तFरक र बाH संघसःथासँग सम=वय र सहकाय< गनA। 

 

सवै शाखा तथा वडा काया<लयह9ले सवै कृयाकलापमा यो रणनी-त अनसुार काय< सVपादनको दा"यvव -नवा<ह 
गनु<पनA ह=ुछ।योजना तजु<मा तथा बजेट -नधा<रणको समयमा रणनी-तमा उxलेख भएका कृयाकलापह9 
समावेश भए नभएको हेनA िजVमेवारj अनगुमन स-म-तका संयोजकको हनेुछ।आवँयकता अनसुार "वषय 
"वyह9 राखेर अxपका-लन स-म-त -नमा<ण गFर रणनी-त काया<=वयनमा छुटेका "वषयह9 प"हचान गन< 
स"कनेछ।यस लआमीपरु पतारj गाउँपा-लकामा काय<रत सवै संघसंःथा तथा "वकास साझेदारह9ले लैससास 
रणनी-त काया<=वयनमा िजVमेवारj वहन गनु< पनAछ।रणनै-तक कृयाकलापका वारेमा सवै सरोकारवाला 
-नकायह9लाई अ-भमखुीकरण गFर वा"ष<क ूग-त ू-तवेदनमा लैसाससको अवःथा ू_ हनेु गFर पेश गनA 
%यवःथा -मलाईनेछ।लैससास पFरZण ^दdदश<न २०७८ ले %यवःथा गरे अनसुार पा-लका र वडा ःतरjय 
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स-म-तले आ}नो काम, कत<%य र अ-धकार ूयोग गरj लैससास रणनी-त काया<=वयनमा ूभावकारj भ-ूमका 
खेxनेछ र लैससासको स=दभ<मा गाउँपा-लकाले -लएको दjघ<का-लन सोच ूा-Kमा योगदान गनAछ। 
 
१३.  रणनी-त काया<=वयन अनगुमन सVबि=ध %यवःथा 
 

यस गाउँपा-लकाले रणनी-त काया<=वयनको अनगुमन गन<का ला-ग तल उxलेिखत %यवःथा गनAछः 
¨ यस नी-त काया<=वयन स-म-तको अगवुाइ र "वषय"वyको सहयोगमा गाउँपा-लकाले तयार गरेका 

काननुह�को समीZा गनAछ र आवँयक भएमा पFरमाज<नका ला-ग -सफाFरस गFरनेछ। 
¨ रणनी-त काया<=वयनको सVव=धमा मÇुय 9पमा लै"eक उ$रदायी बजेट र लै"eक समानता तथा 

सामािजक समाबेशीकरण परjZणसंग रह=छ।लैससास परjZण ^दdदश<नले -न^द<_ गरेका १०० वटा 
सूचकह9को आधारमा रणनी-त काया<=वयन भए नभएको अनगुमन गFरनेछ। 

¨ गाउँपा-लका -भऽ काय<रत सवै संघ संःथा तथा "वकास साझेदारह9लाई वा"ष<क 9पमा काय<बमको 
समीZा गदा< लैससासको É"_कोणले समेत गरेर ूाK उपलि%ध र समःयाह9को प"हचान स"हतको 
ू-तवेदन पेश गनA %यवःथा गFरनेछ। 

¨ गाउँपा-लकामा काय<रत "व-भé सरोकारवाला संघसंःथाह�को ू-त-न-धvवमा सामािजक "वकास शाखा 
अ=तग<त लैससास अनगुमन संय=ऽको ःथापना गFरनेछ।जसले रणनी-तमा उxलेख गFरएका 
कृयाकलापह9 गाउँपा-लकाको वा"ष<क काय<बममा समावेश भए नभएको ए"कन गनA र सVबि=धत 
पZलाई सझुाव ूदान गनAछ।वा"ष<क काय<बममा समावेश भएका कृयाकलापह9 काया<=वन कसरj 
भइरहेको छ सोको समेत अनगुमन गFर ूमखु ूशासकÄय अ-धकृत माफ< त ू-तवेदन पेश गनA åयबःथा 
-मलाईनेछ। 

 
१४.  जोिखमता र जोिखम -नराकरणका उपायह�  
 
उxलेिखत रणनी-तह9को ूभावकारj काया<=वयनको बममा आउन सêने सVभा%य जोिखम तथा चनुौती र 
जोिखमको -नराकरणका ला-ग देहाय बमोिजमका उपायह9को अबलVबन गFरने छः  
 

सVभा%य जोिखम जोिखम =यनुीकरणका ला-ग oयान ^दनपुनA कुराह� 
• लैससासको "वषयमा समान बझुाईको अभाव हनु ु

तथा ःथा-नय तहको ूाथ-मतामा नपनु<।  
• सहभा-गताकमलुक ता-लम, गोÅी तथा 

छलफलबाट समान बझुाई बनाउने ूयë गFरने 
र लैससासलाई ूाथ-मतामा राí े नी-तगत 
%यवःथा गनA। 

• खिÑडकृत तÖयाÜ तथा सूचांकह9को आधारमा 
योजना काय<बमह9 तयार हनु नसêन।ु 

• योजना तजु<मा तथा अनगुमन पf-तलाई 
तÖयाÜमा आधाFरत बनाउने। 

• साव<जा-नक तथा -नजी Zेऽका सबै 
संरचनाह�मा म"हलाको समानपुा-तक सहभा-गता 

• साव<जा-नक तथा -नजी Zेऽका ू-त-न-धह9संग 
बसी -नय-मत अ=तबìया र छलफल गनA साथै 
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नहुँदा लै"eक समानता रणनी-तको काया<=वयन 
तथा अनगुमन सहj ढंगबाट नहनु सêदछ। 

लैससास ूवf<नका ला-ग आवँयक -नदAशन 
ूदान गनA।  

• लैससास बहपुZीय सरोकार राí े"वषय भएकोले 
सम=वय र सहयोगमा समःया हनुसêदछ। 

• बहपुZीय सरोकारवालाह9संगको सम=वय तथा 
सहकाय< बढाउने। 

• लैससास रणनी-त काया<=वयनमा आवँयक 
ZमतायGु र दZ जनशिGको -स-मतता हनु 
सêदछ। 

• "वषय "वyह9संग -नय-मत 9पमा छलफल र 
परामश< गनA। 

• "वषयगत शाखा तथा अ=य सरोकारवालाह9वीच 
लैससास रणनी-त काया<=वयनमा अ=यौल, 
"व"वधता तथा दोहोरोपना हनु सêदछ । 

• गाउँपा-लकाका हरेक वैठकमा लै"eक समानता 
तथा सामािजक समाबेशीकरण सVब=धी 
काय<ह9को समीZा गनA। 

• आ-थ<क ॐोतको अभाव हनु।ु • गाउँपा-लकाको एकमÅु बजेटबाट लिZत 
समदुायको ला-ग -नि\त =यनुतम ू-तशत बजेट 
तोकेरै योजना तथा काय<बम तयार गनA र बजेट 
बढाउदै लैजाने। 

 
१५. -नंकष<  

 

लै"eक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको ला-ग संघीय तथा ूदेश ःतरमा बनेका नी-त तथा 
काननुह9लाई काया<=वयन गन< र अ=तरा"pय तहमा भएका सि=ध सVझौताका साथै ू-तवfताह9लाई पूरा 
गन<का ला-ग बा"ष<क नी-त काय<बममा समावेश गरj काया<=वयन गदó जानपुनA देिख=छ।यस गाउँपा-लकामा 
बनेका नी-तह9को अoययन गदा< नी-तह9 बéे तर vयसको "वषयमा जानकारj समेत नहनेु र काया<=वयन पZ 
कमजोर भएकोले बनेका नी-त -नयम र काय<"व-धह9को के क-त काया<=वयन भए नभएको समीZा गदó 
यसलाई लै"eक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको नजरले मूxयांकन गनA पFरपाटj "वकास गदó लैजान ु
पद<छ।गाउँपा-लकाले लिZत वग<लाई =यायोिचत अवसर ^दई अगाडी बढाउने हो भने लआय ूा-K हनेु 
देिख=छ।लआमीपरु पतारj गाउँपा-लकाका जनू-त-न-ध र कम<चारjह9बाट यस "वषयलाई महvवका साथ 
-लएकोले लै"eक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण ू"बया काया<=वयन गन< सहज हनेु देिख=छ र यस 
Zेऽमा एक नमूना ःथानीय तहको 9पमा ःथा"पत हनेु सVभावना रहेको छ।नव-नवा<िचत जनू-त-न-धह9मा 
पा-लकाको "वकासको ला-ग उvसाशी भएकोले कम<चारj संय=ऽबाट नी-त र ू"बयालाई सहजता बनाउँदै 
अगाडी बòदा र लैससासलाई के=ि"व=दमुा राखी योजना तथा बजेट "व-नयोजन गरj काया<=वयन हनु सकेमा 
-नि\त 9पमा समाज र समम गाउँपा-लकामा सकाराvमक पFरवत<न आउनेछ ।	
 
 
 

§  
 


