
1 

 

 

z'SnfkmfF6f gu/kflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08M ^         ;+VofM $             ldltM @)&(÷)(÷)!  ut] 

efu-@                                                  

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मार्गदशगन,२०७९ 
पररच्छेद-१ 
प्रारजभिक  

१.१ प्रस्तावना  

नेपालको संङ्गवधान २०७२ मा राज्यका ननदेशक  नसद्धान्त, नीनत तथा 
दाङ्गयत्व (िार् ४) मा सामाजिक र सांस्कृनतक  रुपान्तरण  सभबजन्ध नीनत र सामाजिक 

न्याय र समावेशीकरण सभबजन्ध नीनत लर्ायतका नीनतहरुको  व्यवस्था  र्ररएको 
छ। नेपाल संङ्गवधान २०७२ मा  राङ्गिय मङ्गहला आयोर्, राङ्गिय दनलत आयोर्, राङ्गिय  

समावेशी आयोर्, आददवासी िनिानत आयोर्, मधेशी आयोर्, थारु आायोर्, मजुस्लम 

आयोर् आदद सवैंधाननक आयोर्हरुको व्यवस्था र्री लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक 

समावेशीकरणको प्रवद्धगनका लानर् आवश्यक संवैधाननक संरचनाको व्यवस्था 
र्ररएको छ । 

शकु्लाफााँटा नर्रपानलकाले रोिर्ारमूखी समावेशी ङ्गवकास कायगक्रम, 

ङ्गपछनिएका िानतय समदुाय तथा िौर्ोनलक क्षेत्रको ङ्गवकासलाई नीनत तथा कायगक्रम 



2 

माफग त ङ्गवशेष प्राथनमकता दददै आएको छ । मङ्गहला, बालबानलका, िेष्ठ नार्ररक, 

अपािता िएका व्यजि तथा असहाय वर्गको ङ्गहतलाई लैङ्गिक समानता तथा समाजिक 

समावेशीकरण नीनत, २०७७ तथा प्रत्येक बषगको बाङ्गषगक नीनत तथा कायगक्रममा 
समावेश र्रेको छ । नर्रपानलकाले सरुजक्षत  माततृ्व र आधारितु स्वास््य सेवामा  
पहचु, पोषणको अवस्थामा सधुार, सफा टोल, र्णुस्तररय आधारितु जशक्षा तथा 
स्वास््य सेवा, दण्िरङ्गहत  जशक्षा र लजक्षत वर्गको ङ्गहतलाई समदृ्ध शकु्लाफााँटाको 
आधारका रुपमा नलएको छ । 

शकु्लाफााँटा नर्रपानलकाले बहिुातीय, बहिुाङ्गषक, बहसुांस्कृनतक  तथा 
िौर्ोनलक ङ्गवङ्गवधता  यिु ङ्गवशेषतालाई  आत्मसात र्दै वर्ीय, िातीय, लैङ्गिक ङ्गविेद 

र सबै प्रकारका  िातीय छुवाछुतको अन्त्य र्री न्यायपणुग समाि स्थापना र्नग  लैङ्गिक 

समानता, समावेशी र सहिानर्तामूलक नसद्धान्तका आधारमा समतामूलक 

नर्रपानलकाको ननमाणग र्ने सङ्कल्प र्रेको छ । नर्रपानलकाद्वारा सभपादन र्ररने 
सभपणुग ङ्गक्रयाकलापहरुलाई लैङ्गिक मैत्री र समावेशीकरणको अवधारणा अनरुुप 

सभपादन र्नगको लार्ी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररच्छेद १५ को 
दफा १०२ को अनधकार प्रयोर् र्री  आठौँ नर्र सिावाट लैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरण नीनत, २०७७ समेत पाररत र्री सकेको छ। सोही नीनतको  
आधारमा यस नर्रपानलकाद्धारा सञ्चानलत र्ररने  सभपणुग  ङ्गक्रयाकलापहरु माफग त 

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मदु्धालाई सभवोधन र्ने उद्देश्यले 

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मार्गदशगन, २०७८ बनाउन ु

आवश्यक परेकोले यो मार्गदशगन बनाई लार् ुर्रेको छ ।  

१.२  संजक्षप्त  नाम र प्रारभि  

क) यस मार्गदशगनको नाम “लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण 

मार्गदशगन, २०७९” रहेको छ । 

ख) यो मार्गदशगन नर्रपानलका बाट स्वीकृत िएको नमती देजख लार् ुहनुेछ । 
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१.३  पररिाषा  

ङ्गवषय वा प्रसिले अको अथग नलारे्मा  यस मार्गदशगनमा , 

क) “मार्गदशगन” िन्नाले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मार्गदशगन 

,२०७९ सभझन ुपछग । 

ख) “नर्रपानलका” िन्नाले शकु्लाफााँटा नर्रपानलकालाई सभझन ुपछग । 

र्) “लैङ्गिक” िन्नाले समाि नननमगत परुुष, मङ्गहला र तेस्रो नलिीको िनुमका एवं 

पङ्गहचानका साथै उनीहरु नबचको सभबन्धलाई सभझन ुपदगछ । 

घ) “ङ्गवपन्न” िन्नाले नेपाल जिवन स्तर सवेक्षण २०६६/६७ मा र्ररएको  पररिाषा 
अनसुार औषत प्रनत व्यजि प्रनतददन  २२२० क्यालोरी बराबर िन्दा कम खाद्य 

पदाथगको उपिोर् र्ने  घर पररवार एवं व्यजिलाई सभझनपुदगछ । 

ङ) “वजञ्चत समहु” िन्नाले परभपरार्त रुपमा लामो समय देजख िातीय, आनथगक, 

लैङ्गिक, अपािता, यौननक तथा लैङ्गिक  अल्पसङ्ख्यक एवं िौर्ोनलक कारणहरुले 

र्दाग पनछ परेका मङ्गहला, दनलत, आददवासी िनिाती, मधेशी, मजुस्लम, अपाि, िेष्ठ 

नार्ररक  सभझन ुपदगछ । 

च) “िोजखममा परेका समहु”  िन्नाले सामान्य तया िनताको तलुनामा ङ्गवपन्नता एवं 

सामाजिक वजञ्चतीकरणको कारण बढी िोजखम व्यहोने अल्पसङ्ख्यक िनिाती, 
बसाई सराई र्रेका, शारीररक अपािता िएका, घरबार ङ्गवहीन, दवु्यगवहार खेपेका वा 
एजक्लएका (Isolated) िेष्ठ नार्ररक एवं  बालबानलकालाई  सभझन ुपदगछ । 

छ) “लैङ्गिक समता” िन्नाले अवसर र न्याय बाट वजञ्चत मङ्गहला वा परुुषलाई अवसर 

ददएर समतामूलक जस्थनतको ननमागण र्नग र्ररने ङ्गवशेष प्रयासलाई सभझनपुदगछ । 

लैङ्गिक समानता हानसल र्ने प्रङ्गक्रयाले मङ्गहला र परुुष नबच तथा ङ्गवनिन्न सामाजिक 
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समहुका माननसहरु ङ्गवच समान स्तर कायम राख्न उनीहरुको ङ्गववीधतालाई सभमान 

र्दै मलु्यमान्यता, प्रवृजि र धारणालाई पररवतगन र्ने कुरालाई इङ्गित र्दगछ ।  

ि) “लैङ्गिक समानता” िन्नाले मङ्गहला र परुुष नबच सबै क्षेत्र र तहमा समान अवसर र 

समान लाि  हानसल र्ने अवस्थालाई सभझन ुपदगछ । 

झ) “लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण” िन्नाले मङ्गहला तथा परुुष 

ङ्गवनिन्न सामाजिक समहुहरु नबचको असमान शजि सभबन्धहरुलाई पनुः सन्तनुलत 

र्नग तथा हरेक प्रकारका सामाजिक पङ्गहचान िएका व्यजिहरुका लार्ी समान 

अनधकार, अवसर एवं सभमान सनुनजित र्नगका लार्ी आवश्यक कदम चाल्नपुने 

ङ्गवषयलाई सभझनपुछग ।   

ञ ) “मलु प्रवाहीकरण” िन्नाले पवुागधार ङ्गवकास प्रणाली (Infrastructure 

Development System) साँर् सभबजन्धत नीनतहरु, संस्थार्त प्रङ्गक्रया, कामको 
वातावरण एवं संस्कृनत, कायगक्रम र बिेट तिुगमा, सेवा प्रवाह,अनरु्मन तथा 
मलु्याङ्कन र अनसुन्धान कायगमा मङ्गववसका  समस्याहरुको पङ्गहचान एवं सभबोधनलाई 

सभझनपुछग । 

ट) “लैङ्गिक प्रिाव ङ्गवश्लषेण” िन्नाले नीनत तथा अभ्यासहरु को पररक्षण र्रेर कुनै पनन 

कायगक्रम तथा आयोिना बाट मङ्गहला एवं परुुष कजिको लािाजन्वत िएका छन ्िन्न े

अवस्थाको ङ्गवश्लषेण र्ने कायगलाई सभझन ुपछग । 

ठ) “सामाजिक वजञ्चतीकरण” िन्नाले परभपरा देजख चनल आएका मान्यता बमोजिम 

नलि, िातिाती वा धमग आदद ङ्गविेदका  कारणले सङु्गवधाबाट वजञ्चत िएको 
अवस्थालाई सभझनपुछग । 

ि) “सामाजिक समावेशीकरण” िन्नाले अवसर तथा श्रोत साधन उपिोर् र्नगबाट 

वजञ्चत िई िोजखममा परेका र स्तरयिु आनथगक, सामाजिक तथा सांस्कृनतक 

जिवनयापन र्नग वजञ्चत िई र्ररबी तथा सामाजिक रुपमा वजञ्चतीकरणमा परेका 
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समहुहरुलाई ननणगय प्रङ्गक्रयामा सहिार्ी र्राई उपलब्ध अवसर, श्रोत साधन, सेवा 
तथा आधारितु अनधकार उपिोर् र्ने कुराको सनुनजिततालाई  सभझनपुछग ।  

ढ ) “सशिीकरण” िन्नाले ङ्गवकासका अवसरहरुबाट वजञ्चत, श्रोत र साधनमा पहूच 

तथा ननयन्त्रणमा पछानि परेका अशि वा कमिोर वर्गलाइ सबल बनाउने कायगलाई 

सभझनपुछग । 

ण) “लैङ्गिक उिरदायी बिेट” िन्नाले नर्रपानलकाका योिना, कायगक्रम एवं बिेट 

तिुगमालाई लैङ्गिक उिरदायी बनाउन ेप्रङ्गक्रयालाई  सभझनपुछग । 

त) “सावगिननक परीक्षण” िन्नाले ङ्गवजिय सचुना सङ्गहतको कायगक्रम प्रकाजशत र्रेर 

सेवाग्राही तथा सरोकारवालाहरु प्रनत सेवा प्रदायकको िवाफदेङ्गहता र पारददगशगता 
कायम र्दै सशुाशन अनिबङृ्गद्ध र्ने उद्देश्यले अपनाईने ङ्गवनधलाई सभझनपुछग । 

थ ) “सामाजिक परीक्षण” िन्नाले कुनै सघं संस्था द्धारा सञ्चानलत कायगक्रमको 
सामाजिक, आनथगक तथा वातावरणीय लाि एवं   मापदण्िहरुको लेखािोखा  सङ्गहत 

सामाजिक  रुपमा प्रदशगन र्ने प्रङ्गक्रयालाई सभझनपुछग । 

द) “खण्िीकृत त्याङ्क” िन्नाले मङ्गहला तथा परुुष िातीय अल्पस्यक समहु, 

अपािता िएका  एच.आई.िी. सङ्खक्रमीत  व्यजि  तथा अन्य वजञ्चत समहुहरुको 
खण्िीकृत ङ्गववरण तथा त्याङ्कहरुलाई सभझनपुछग  । 

ध) “र्ररबी नक्साङ्कन” िन्नाले कुनै एउटा ननजित िू-िार्मा बसोबास र्ने 

घरपररवारको र्ररबी र असमानताको स्थान केजन्ित ङ्गववरण बारे थाहा पाउन प्रयोर् 

र्ने ङ्गवनधलाई सभझन ुपछग । 

न) “सामाजिक नक्साङ्कन” िन्नाले आयोिना नित्र रहेका घरपररवारको सामाजिक तथा 
आनथगक अवस्थासाँर् सभबजन्धत  पूवग ननधागररत सचुकाकंहरुको प्रयोर् र्री 
घरपररवारहरुको पङ्गहचान र्ने ङ्गवधीलाई सभझन ुपछग । 
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१.४ मार्गदशगनको उद्देश्य  

मार्गदशगनको उद्देश्य नर्रपानलकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण 

नीनत २०७७ अनरुुप यस मार्गदशगनले नर्रपानलका अन्तर्गत सञ्चानलत 

आयोिनाहरुमा लैससास साँर् सभबजन्धत ङ्गक्रयाकलापहरुलाई एकीकृत रुपमा 
कायागन्वयन र्नगका लार्ी आवश्यक मार्गदशगन र्नुग यसको मु् य उद्देश्य रहेको छ । 

यस मार्गदशगनका अन्य उद्देश्यहरु  ननभन बमोजिम रहेका छन: 

क) कायगक्रम तथा आयोिनाहरुमा पररचालन हनुे श्रोत, साधन र यसबाट प्राप्त हनुे 
लािमा मङ्गववसको पहुाँचमा अनिवृङ्गद्ध  र्नगका लार्ी  नर्रपानलका अन्तर्गत लैससास 

मार्गदशगनको कायागन्वयन र्री यसको अनरु्मन र्ने । 

ख) सभपणुग कायगक्रम तथा आयोिनाहरुमा लैससासका मदु्धाहरुको उजचत सभबोधन 

तथा आयोिनाका प्रत्येक चरणमा यसलाई संस्थार्त  र्ररने कुराको सनुनजितता र्ने 

।  

१.५  लैससास मूलप्रवाहीकरणका लार्ी पूवग-शतग तथा  आवश्यकताहरु  

१.५.१ पूवग शतग (Pre-requisites) 

क) नलि, लैङ्गिक, समानता ,सशिीकरण, सामाजिक वजञ्चतीकरण एवं समावेशीकरण 

धारणाहरु सबै कमगचारीहरुले बझु्ने र्री सरल िाषामा प्रष्ट साँर् पररिाङ्गषत र्नुग पनेछ 

। 

ख) लैङ्गिक एवं समावेशीकरणका ङ्गवषयहरुमा ङ्गवश्लषेणात्मक क्षमताको ङ्गवकास र्राई 

सक्षम बनाउन े उद्देश्य अनरुुप यस सभबजन्ध  प्राङ्गवनधक ज्ञान प्रदान र्नगका लार्ी  
ननजित कमगचारीहरुलाई तानलम प्रदान र्नुग पने । 

र्) ङ्गवङ्गवध मदु्धाहरुको पङ्गहचान, यसको प्रारुप तयारी  एवं  ङ्गक्रयाकलापहरु 

कायागन्वयन र्नगको लार्ी  व्यवस्थापकीय तहहरुमा  प्रयाप्त  समहुहरुको व्यवस्था 
र्ररनपुनेछ ।  
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घ) श्रोत साधनको पङ्गहचान र्री समयमै ङ्गववरण उपलब्ध र्राउन ुपनेछ । 

ङ) लैङ्गिक समानता र सशिीकरणलाई नर्रपानलका र मातहतका शाखाहरुको 
कायग सभपादन सभबजन्ध सभपणुग  नीनतहरुमा समाङ्गहत र्राउन ेउपयिु व्यवस्थापकीय 

संरचनाहरुको स्थापना र्रीनकुा साथै अनरु्मन एवं मलु्यांकनका ङ्गवनधहरुलाई 

मङ्गववसको सशिीकरण प्रनत उिरदायी र्नुगपने । 

१.५.२ मु् य आवश्यकताहरु (Core requirements) 

 क) नलि,उमेर, िाती, धमग, जशक्षा, वर्ग, आनथगक जस्थती, बसोबास एवं अन्य  

ङ्गवशेषताहरु (उदाहरणाथग अशि, िातीय समदुाय बाङ्गहरका अल्पस्ंयकहरु, शहरी 
र्ररब, ङ्गवकासका ङ्गक्रयाकलापहरुबाट ङ्गवस्थाङ्गपत समहु) का आधारमा 
त्यांकहरुलाई खण्िीकृत र्नुगपनेछ ।    

ख) श्रम ङ्गविािन सभबजन्ध ङ्गवशेषताहरु, उत्पादन श्रोत साधन  एवं ननणागयक शिीमा 
पहुाँच ( कसले के काम ,कहााँ र ङ्गकन र्दगछ?, कुन उत्पादनका साधनहरुमा कसको 
पहुाँच छ?, ननणगय र्ने अजन्तम अनधकार कसमा ननहीत छ ?) िस्ता पक्षहरुको 
लेखािोखा आयोिना कायागन्वयन हनु ुअर्ावै र्नुगपनेछ । 

र्) नर्रपानलकाका शाखा अन्तर्गतका कायगक्रम तथा आयोिनाहरु, साझेदार 

सघंसंस्था एवं सामदुाङ्गयक समहुहरुको नीनत, कायगक्रम एवं बिेट ननधागरण, संस्थार्त 

व्यवस्थापन, मानव संसाधन सभबन्धी सवालहरु एवं अनरु्मन तथा मलु्याङ्कन कायग 
लैससास दृङ्गष्टकोण बाट सभबोधन र्ररनपुने । 
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पररच्छेद २ 

लैससास कायागन्वयन सभबन्धी नर्रपानलका नित्र रहेको संर्ठनात्मक व्यवस्था 
लैससास मार्गदशगनको सङ्गह कायागन्वयनको लार्ी िईरहेको संरचनाको क्षमतामा 
सधुार र्री क्षमता अनिबङृ्गद्ध र्नुगपदगछ। लैससास सञ्चालन सभबन्धमा नर्रपानलका 
एवं अन्य सरोकारवालाहरु नबच आपसी समझदारी हनु ुिरुरी छ । यसका लार्ी सबै 

शाखाहरुमा कायग ङ्गववरण सङ्गहतको ङ्गवशेष उिरदाङ्गयत्व प्रदान र्ररन ुपदगछ । स्थानीय 

स्तरको प्राथनमकताहरु ननधागरण र्री लैससास कायागन्वयन र्नग प्रयाप्त मात्रामा श्रोत 

साधनको बााँिफाि र्ररनपुदगछ । लैससास मलु प्रवाङ्गहकरणका लार्ी नर्रपानलका 
सर्ाँ सभबजन्धत सभपणुग सरोकारवालाहरु नबच समन्वयात्मक प्रयास र्ररनपुदगछ। 

यसका अनतररि लैससास सभबन्धी ङ्गक्रयाकलापहरु सञ्चालन र्नग प्रयाप्त श्रोत 

साधनको व्यवस्था र्नग ननयमीत रुपमा सपुररवेक्षण एवं अनरु्मन र्नुगपदगछ । 

नर्रपानलका र मातहतका सबै शाखा महाशाखाहरुमा लैससास मलुप्रवाङ्गहकरण 

लार्ी ननभनानसुारको संस्थार्त संरचनाको व्यवस्था र्नुगपदगछ । 

२.१  नर्रपानलका तह  

शकु्लाफााँटा नर्रपानलकाको सामाजिक समाजिक ङ्गवकास सनमनत अन्तर्गत मङ्गहला 
तथा बालबानलका शाखा रहेको छ । मङ्गहला ङ्गवकास ननरीक्षकको नेितृ्वमा यो 
शाखाका स्थापना र्ररएको छ। उि शाखालाई आवश्यक सहयोर् र्नग र नीनत 

ननयमहरु ननमागण र्नग नर्रपानलकाको सामाजिक ङ्गवकास सनमनतलाई जिभमेवारी 
ददइन ु पदगछ । यो शाखा नर्रपानलका अन्तर्गत सञ्चालन हनु े सभपणुग लैङ्गिक तथा 
सामाजिक समावेशीकरण सभबन्धी  कायगहरुका लार्ी उिरदायी रहनेछ । 

मङ्गहला तथा बालबानलका शाखाको कायग ङ्गववरण ननभनानसुार प्रस्ताव र्ररएको छ ।  
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क) लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सभबजन्ध कायगहरु र्ने नेपाल 

सरकारका ङ्गविार्हरु, अन्य सभबजन्धत मन्त्रालयहरु एवं सरोकारवालाहरु मङ्गहला, 
बालबानलका तथा समाि कल्याण मन्त्रालय, राङ्गिय योिना आयोर्, दात ृननकायहरु, 

ननमागण व्यवसायीहरु साँर् आवश्यक समन्वय र्ने एवं लैससास  मार्गदशगन 

कायागन्वयन पक्षको अनरु्मन र्ने र नर्रपानलकाले बनाएको लैससास सभबन्धी नीनत 

ननयमहरुको कायागन्वयन र्ने र्राउन े। 

ख) चौमासीक र वाङ्गषगक रुपमा  लैससास सभबजन्ध वाङ्गषगक प्रनतवेदन तयार र्ने । 

र्) लैससास मार्गदशगनको आधारमा सबै तहका लार्ी आवश्यक पने कायग सूची तयार 

र्ने । 

घ) लैससास सभबजन्ध आवश्यक ऐन, ननयमावली, नीनत, ननयम तयार पानग तथा 
पररवतगन र्नग नर्रपानलकालाई सहिीकरण र्ने कायग र्ने । 

ङ) लैससास सभबजन्ध व्यवस्थालाई सञ्चालनमा लैिानका लार्ी अल्पकालीन 

ददघगकालीन योिनाहरु तयार र्ने । 

च) नर्रपानलका नित्र हनुे  नबनिन्न कायगक्रम तथा ङ्गवकास ननमागण कायगलाई लैससास 

मैत्री बनाउन आवश्यक समन्वय र्ने । 

छ) खण्िीकृत त्याकं सकंलनको लार्ी आवश्यक व्यवस्था र्ने । 

ि) लैङ्गिक उिरदायी बिेट तयार र्ने सभबन्धमा नर्रपानलकालाई आवश्यक 

सहयोर् र्ने । 

नर्रपानलका अन्तर्गत सञ्चानलत सबै शाखाबाट सभपादन र्ररने कायगक्रमहरुमा 
लैससास मूलप्रवाङ्गहकण र्नुग प्रत्येक शाखा प्रमखुको दाङ्गयत्व हनुेछ । यसका लानर् 

सबै शाखा प्रमखुहरूले सामाजिक तथा आनथगक  ङ्गवकास महाशाखाको मङ्गहला, 
बालबानलका तथा समाि कल्याण  उपशाखा साँर् समन्वय र्नुग पदगछ । लैससास 
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शाखामा लैससास सभबजन्ध ङ्गवज्ञको अिाव िएमा कायागलयको हकमा Out Sourcing 

पद्धनतद्धारा आवश्यक िनशजिको व्यवस्था नमलाउनपुदगछ। 

शकु्लाफााँटा नर्रपानलकाको लार्ी मलु सरं्ठनात्मक संरचना पाररत र्ररएको छ 

साथै उि सरंचनामा प्रस्ताङ्गवत महाशाखा, शाखा र उपशाखा अन्तर्गत सभपादन र्ररने 
प्रत्येक ङ्गक्रयाकलापमा लैससास मलुप्रवाहीकरण र्नुग पदगछ । 

शकु्लाफाटा नर्रपानलकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद 

११ को दफा ८३ बमोजिम नर्रपानलकालाई आवश्यक हनुे संर्ठन संरचना 
नर्रसिाबाट पास र्रर कायागन्वयनमा रहेको छ । प्रत्येक महाशाखा,शाखा, 
उपशाखा र एकाई अन्तर्गत सभपादन र्ररने सभपणुग ङ्गक्रयाकलापहरुमा लैससास 

सभबन्धी प्रावधान समेत राख्न ुपदगछ । 

२.१.१. सामाजिक तथा आनथगक ङ्गवकास सभबजन्ध शाखा  
यस शाखा अन्तर्गत शैजक्षक व्यबस्थापन तथा अनरु्मन शाखा, स्वास््य शाखा, कृङ्गष 

ङ्गवकास शाखा, पश ु ङ्गवकास शाखा, आनथगक ङ्गवकास व्यबस्थापन शाखा, प्रशासन 

शाखा, आनथगक प्रशासन शाखा र आन्तररक लेखा पररक्षण शाखा, तथा मङ्गहला 
वालबानलका तथा समाि कल्याण उपशाखा, यवुा खेलकुद तथा कला संस्कृनत उप 

शाखा लर्ायत ७ वटा उपशाखाहरू, स्वास््य संस्थाहरू, पसु्तकालय, हेल्पिेष्क, 

नर्र प्रहरीआदद रहेका छन । नर्रपानलका नित्र लैससास प्रनत ङ्गवशेष रुपले 

उिरदायी शाखा हनुपुदगछ । लैससासका मदु्धाहरुलाई सभबोधन र्नग संस्थार्त 

संरचनालाई प्रयाप्त श्रोत साधन सभपन्न बनाईन ुपदगछ । कमगचारी ननयजुि, बढुवा तथा 
क्षमता अनिवृङ्गद्ध सभबन्धी ङ्गवद्यमान मानव संसाधन नीनतहरु लैससास उिरदायी 
हनुपुदगछ । नीनत ननमागण कताग एवं प्राङ्गवनधक कमगचारीहरु सबैको कायग क्षेत्रर्त शतग 
तथा कायग ङ्गववरणमा लैससास सभबजन्ध सवालहरुमा समेत कायग र्ने र्री उनीहरुको 
जिभमेवारी तोङ्गकएको हनुपुदगछ । कमगचारीको ननयिुी सभबन्धमा मङ्गववसहरुको 
मदु्धाहरुको पङ्गहचान र्ने । कमगचारी संरचनालाई समावेशी बनाई मङ्गववसहरुलाई 



11 

जिभमेवार तह सभम परु् याउने प्रयास र्ने । लैससास सभबजन्ध ङ्गक्रयाकलापहरुमा 
आवद्ध कमगचारीद्धारा िएका काम कारवाहीहरुलाई कायग सभपादन प्रणालीमा उच्च 

मूल्याकंन साथ स्थान ददईन ुपदगछ । लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण संबजन्ध 

शाखाको कायग ङ्गववरण ननभनानसुार हनुेछ । 

क) ननमागण व्यवसायी र नर्रपानलका ङ्गवच ननमागण कायग सभबजन्ध िएको सभझौतामा 
उल्लेजखत लैससास सभबन्धी शतगहरु कायागन्वयन र्राउने सभबन्धमा पूवागधार ङ्गवकास 

महाशाखा संर् समन्वय र्ने । 

ख) सभझौताको समयमा उपिोिा सनमती, कामदारहरु एवं ननमागण व्यवसायीहरुलाई 

लैससास सभबन्धमा अनिमखुीकरण र्राउन ेकायगमा सहजिकरण र्ने । 

र्) लैङ्गिक तथा समावेशीकरणका आधारमा खण्िीकृत प्रर्नत प्रनतवेदन तयारी एवम 

उि प्रनतवेदनमा लैससासमा सभबजन्धत मदु्धाहरुमा िएको प्रर्नतको ङ्गवश्लषेणात्मक 

ङ्गववरण समेत उपलब्ध र्राउने । 

यसका अनतररि नर्रपानलका अन्तर्गत र्ठन हनुे सबै सनमती, उपसनमती आददमा 
मङ्गहला  एवं ङ्गवनिन्न िात िातीर्त  समहु समेतको उपयिु प्रनतनननधत्व हनुे र्री 
समावेशी बनाउन ुपदगछ । त्यसै र्री सभपणुग ङ्गकनसमका तानलम, अवलोकन  भ्रमण र 

छात्रवृजि (स्वदेश तथा ङ्गवदेश) दवैुमा सहिानर्ताहरुको छनौट लैससास मैत्री तथा 
समावेशी प्रकृनतको हनु ुपनेछ । ङ्गवनिन्न ङ्गवकास ननमागणका योिनाहरुमा मङ्गहलाको 
र्ररबी घटेको, समयको बचत िएको हनु ु पने, लािाजन्वत मङ्गहला, दनलत तथा 
िनिातीको खण्िीकृत त्याकं सकंलन र्नग सबै शाखा साँर् समन्वय र्ने र रेकिग 
राख्न,े नर्रपानलका क्षेत्रमा लैङ्गिक तथा समावेशीकरणको क्षेत्रमा कायग र्री रहेका 
ङ्गवनिन्न संघ संस्था साँर् समन्वय र्ने आदद समेत शाखाको जिभमेवारी रहनेछ। 
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२.१.२ योिना तथा पूवागधार ङ्गवकास सभबजन्ध  शाखा 
यस शाखा अन्तर्गत पूवागधार ङ्गवकास व्यबस्थापन शाखा, वातावरण तथा बजस्त नबकास 

शाखा, योिना तथा अनरु्मन शाखा, सूचना प्रङ्गवनध शाखा, वातावरण ङ्गवपद तथा 
फोहोरमैला व्यबस्थापन उपशाखा, यातायात अनरु्मन इकाई रहेका छन ्। उि सबै 

शाखा, उपशाखा र इकाई अन्तर्गत सभपादन र्ररने सबै ङ्गक्रयाकलापहरु लैङ्गिकमैत्री 
र सामाजिक समावेशीकरणका िावनालाई आत्मसात र्री कायागन्वयन र्ररने छन । 

प्रत्येक शाखा माफग त सभपादन र्ररने कायगक्रमहरुमा मङ्गहला, र्ररब, दनलत, िनिाती 
र पछािी परेको समदुायको जिवनस्तरमा सधुार ल्याउन मद्धत पगु्ने खालका छन ्छैन 

एङ्गकन र्रर कायगक्रम  बनाउन ुपनेछ र सो को खण्िीकृत त्याकं सभबजन्धत शाखाले 

दरुुस्त राख्न ु पनेछ । त्यसै र्री योिना शाखाले योिना छनौट र्दाग देजख न ै

लैससासका मलुप्रवाहीकरणका सबै चरणहरु वङ्गषगक योिना एवं कायगक्रम तयार पाने 

क्रममा अपनाउनपुने छ, िस्मा लैससास ङ्गक्रयाकलापहरु, लैङ्गिक उिरदायी बिेट 

ननधागरण एवं पररणामहरुलाई एकीकृत र्नुग पदगछ । 

योिना तथा अनरु्मन शाखाले अनरु्मन र्दाग अनरु्मन तथा मूल्याङ्कन फारम र 

प्रनतवेदन लैङ्गिक समानता तथा समावेशीका सवालहरु समावेश िएको हनु ुपनेछ। 

कजभतमा नलि, िातिातीको आनथगक अवस्थाको  खण्िीकृत त्याकं सकंलन र्नुगपने 

छ। सो कायग सभपादन र्नगकोलानर् लैङ्गिक समानता तथा समावेशी शाखा संर् 

समन्वय र्नुग पने छ । लाि अनरु्मन तथा मूल्याकंन एउटा महत्वपणुग प्रङ्गक्रया हो । 

िसले आयोिनाबाट आशानतत प्रनतफलहरु प्राप्त िएका छन ् की छैनन ् िन्न े पिा 
लर्ाउछ । यसका लार्ी  ङ्गवकासका प्रनतफल एवं पररणाम साँर् सभबजन्धत खण्िीकृत 

त्याकहरु सकंलन र्नुगपने छ । लाि अनरु्मन तथा मूल्याकंनबाट ननतिाहरुमा 
आधाररत िएर तयार पाररएको योिना तथा अनरु्मन शाखाले तयार पानुग पने छ र 

अनरु्मन तथा मूल्याङ्कन सनमतीले ङ्गफल्ि अनरु्मन र्दाग लैससास सचुकहरु के कती 
प्राप्त र्नग सङ्गकएको छ सो को ङ्गववरण समेत प्रनतवेदनमा समावेश र्ररएको हनुपुने छ। 

नर्रपानलकामा नर्र उप प्रमखुको संयोिकत्वमा योिना तथा कायगक्रमहरुको 
अनरु्मन तथा मूल्याङ्कन सनमनत र्ठन र्ररएको छ उि  र्दठत अनरु्मन मूल्याङ्कन 
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सनमनतले अनरु्मन मूल्याकंन र्दाग लैससास सभबजन्धत सचुकहरु अननवायग रुपले 

राख्नपुने छ । 

अनरु्मन तथा मूल्याङ्कन कायगलाई लैससासमखुी  बनाउनको लार्ी ननभन नलखीत 

पक्षहरु समेङ्गटन ुपनेछः 

क) उद्देश्य तथा सचुकहरु लैससासका आधारमा खण्िीकृत हनुपुने: िवन ननमागण, 

आवास तथा शहरी ङ्गवकासका कायगक्रम एवं नर्रपानलकाबाट सञ्चानलत 

आयोिनाहरुबाट को लािाजन्वत हनु्छन ्सो को मापन महत्वपणुग िएकोले खण्िीकृत 

त्याकं सकंलन एवं पररमािगन र्नुगपनेछ । आयोिना तयारी तथा सूचना सकंलनका 
ननभती खण्िीकृत प्रारजभिक त्याकं उपलब्ध हनुपुछग िसको आधारमा प्रर्नतको 
अनरु्मन र्नग सङ्गकनेछ । खण्िीकृत प्रारजभिक त्याकं सकंलन एवं प्रयोर्का लार्ी  
स्पष्ट ढााँचाहरु बनाईनपुछग । 

ख) अनरु्मन तथा प्रनतवेदन लेखनको ढााँचालाई खण्िीकृत र्ररनपुनेः अनरु्मनका 
ढााँचाहरुलाई खण्िीकरण र्री प्रमाणको रुपमा उपयोर् र्नग नमल्ने ङ्गकसीमले संशोधन 

र्ररन ुपदगछ । लैससास साँर् सभबजन्धत सचुना र त्याकं सकंलन एवं एकीकृत र्री 
राङ्गिय योिना आयोर्को अनरु्मन प्रणाली अनरुुप यसको प्रनतवेदन पररमािगन 

लेखनलाई सहि बनाउनपुछग । सभबजन्धत लैससास शाखाले आवश्यक लैससास 

सचुकहरु तथा खण्िीकृत त्याकं उपलब्ध र्राउन ुपनेछ र यी प्रङ्गक्रयाहरुलाइ सबै 

तह सभम लार् ुर्नग एउटा प्रणालीको स्थापना र्ररन ुपछग ।   

र्) सावगिननक पररक्षण तथा सनुवुाई संस्थार्त र्नुगपनेः कायगक्रम तथा 
आयोिनाहरुमा पारदशीता एवं िवाफदेङ्गहता आवश्यक हनुे हदुा सावगिननक परीक्षण 

तथा सनुवुाई िस्ता ङ्गक्रयाकलापहरु मङ्गववसको सहिार्ीतामा सभपन्न र्नुग पदगछ । 

यसका लार्ी सभबजन्धत सावगिननक परीक्षण तथा सनुवुाई सभबजन्ध एउटा सावगिननक 

अनरु्मन ननदेजशका तयार र्ररन ुपछग । 
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घ) राम्रा अभ्यास तथा नसकीएका पाठहरुः नर्रपानलका नित्रका ननमागण ङ्गवकासका 
आयोिनाहरुमा िएका लैससास संर् सभबजन्धत नबनिन्न सफल प्रयासहरुलाई राम्रो 
संर् अनिलेख र्ररन ु पनेछ एवं सभबजन्धत सरोकारवाला समहु  माफग त सबै 

सरोकारवालाहरु सभम िानकारी परु य्ाउन ु पनेछ । यसका लार्ी घटना अध्ययन 

(Case Study) तयार समेत र्नुग पदगछ । 

ङ) नर्रपानलका नित्र सञ्चानलत आयोिना तथा पूवागधार ननमागणका कायगले आयोिना 
क्षेत्र नित्रका मङ्गहलाहरुमा  समय र र्ररबी घटेको त्याकं सकंलन र्ने । 

च) नर्रपानलका द्धारा र्ठन र्ररएका टोल ङ्गवकास संस्थामा ३३ प्रनतशत मङ्गहला र 

४० प्रनतशत सामाजिक दृङ्गष्ट ङ्गपछनिएका िोजखममा परेका घरधुरीबाट समेङ्गटएको 
हनुपुछग । 

छ) आयोिना व्यवस्थापनमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण 

संवेदनशीलताको सनुनजितता हनुपुने । 

 

पररच्छेद ३ 

आयोिना तहमा लैससास कायागन्वयन सभबन्धी व्यवस्था 
 

३.१. आयोिना पङ्गहचान 

आयोिना पङ्गहचानले सभिाव्य आयोिनाको उद्देश्य एवं कायग क्षेत्रलाई पररिाङ्गषत 

र्दगछ । यसमा सभिाव्य सभपूणग ङ्गवकल्पहरुको पूवग सभिाव्यता अध्ययन एवं 

सामाजिक  तथा वातावरणीय पक्षको अध्ययन र्ररन्छ । नर्रपानलकाले स्थाननय 

तहको योिना तथा बिेट तिुगमाका नबनिन्न चरणहरुमा मङ्गहला र परुुष  र्ररब, दनलत 

र वजञ्चत समहुको सहिानर्ता सनुनिीत र्राइन ुपदगछ । 
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आयोिना पङ्गहचानको क्रममा सामदुाङ्गयक तहमा ङ्गवस्ततृ परामशग एवं छलफलद्धारा 
आयोिनामा मङ्गहला र परुुष  दवैु वजञ्चत समहुको पङ्गहचान एवं उनीहरुको अवस्थाको  
ङ्गवश्लषेण र्ररनपुदगछ । यसबाट उनीहरुको अवस्था बझु्न लाई केही प्रश्नहरु िस्तै 

आयोिनाबाट को को प्रिाङ्गवत हनुेछन ्? आयोिनाबाट कस्ता प्रनतफल प्राप्त हनुेछन ्र 

त्यसबाट को बढी लािाजन्वत हनुेछन ् ? कसले के र्मुाउनेछन ् ? आयोिनाबाट प्राप्त 

हनुेप्रनतफल, अवसर लाि बााँिफााँि सभमको पहुाँचमा एवं आयोिनाको पङ्गहचान, 

नििाईन तथा कायागन्वयनलाई प्रिावकारी पाने क्रममा उनीहरुले कस्ता अवरोधको 
सामना र्नुगपछग ? सो को िवाफ र्णुात्मक एवं पररणात्मक त्याकंको आधारमा थाहा 
पाउन सङ्गकन्छ । 

वजञ्चत समहुलाई ङ्गवकासका आयोिनाबाट हनुे लाि प्रानप्तमा आई पनग सक्न े

अवरोधहरुको पङ्गहचानमा िोि ददएर मात्र पगु्दैन, ङ्गय समहुले सामना र्नुग परेका 
अवरोधहरुलाई पन्छाउन वा कम र्नग नर्रपानलकाले र्नुगपने व्यवस्था एवं चाल्न ुपने 

कदमहरुको पङ्गहचान र्नुग पनन उजिकै महत्वपणुग हनु्छ । 

क) अवरोधहरुको ङ्गवश्लषेण  

वजञ्चत समहुहरुका लार्ी पहुाँच पयुागउन े क्रममा उनीहरुले सामना र्नुग परेका 
अड्चनहरुको आयोिना ङ्गवकासका चक्रका प्रत्येक चरणमा पङ्गहचान र्नुग आवश्यक 

छ । तलको तानलकाले मानथ उल्लेजखत कायग र्ने िन्न े  सभबन्धमा तहर्त रुपमा 
ङ्गवश्लषेणात्मक व्या्या एवं मार्गदशगन प्रदान र्दगछ । 

तानलका १: अवरोधहरुको ङ्गवश्लेषण 

नस
. 

नं.  

तह अवरोध तथा ङ्गवश्लषेण मार्गदशगक 

१ नीनत नर्रपानलका नित्र रहेका नर्रपानलका नीनतहरू, ऐन 
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मौिदुा नीनतहरू के के 

छन? ङ्गयनले मङ्गववसलाई 

कसरी प्रिाव पारेका 
छन? 

नर्रपानलकाको तह बाट 

श्रोत साधन एवं लाि साँर् 

सभबजन्धत नबद्यमान 

असमानतालाई पररवतगन 

र्नग सङ्गकने सभिावना 
बोकेका नीनतहरु के के 

हनु उदाहरणका लार्ी 
समािमा नबद्यमान श्रम 

ङ्गविािन कायगमा 
पररवतगन ल्याउने,श्रोत 

साधन एवं ननणगय 

प्रङ्गक्रयामा मङ्गहला र परुुष 

एवं वजञ्चत समहु  र रै्र 

वजञ्चत समहुनबचको  
समान पहुाँच कस्तो छ ? 

र ननयमावलीहरुमा 
मङ्गववसको सभबोधन र्ने । 

अनसुजुच १ कायगक्रम र 

आयोिना शोच तानलका  
तथा आयोिना मार्ग 
दशगनहरु, नीनतर्त बदुाहरु, 

अन्य मार्ग ननदेशनहरुका 
शोचतानलका आददको 
समीक्षा र्ने नबद्यमान 

समस्याहरुको पङ्गहचान र्ने 

।   

 कायगक्रम एवं बिेट 

ननधागरण 

नर्रपानलकाद्धारा  के 

कस्ता  पहलहरु िएका 
छन ्? ङ्गय पहलहरुले 

मङ्गववसलाई कसरी 
प्रिाव पारेको छ (िस्तै 

पहलहरुबाट  नसिीत 

अवसर सभमको पहुाँचमा 
नलि, िाती, एवं िातीय 

ङ्गवङ्गवधता कसरी सहयोर् 

नर्रपानलका एवं साझेदार 

सघंसंस्थाको कायगक्रम तथा 
आयोिनाहरुको कायगक्रम 

तथा आयोिनाहरुको 
वाङ्गषगक बिेट(ढााँचाको 
लार्ी अनसुजुच २) समीक्षा 
र्ने ननधागररत  

ङ्गक्रयाकलापहरुमा लैससास 

सभबजन्ध मदु्धाहरु कजिको 
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अथवा रोकावट र्रेका 
छन ्? के कनत 

पहलहरुमा 
समावेशीकरण लक्ष्य 

ननतिा सचुकहरु 

पङ्गहचान  र्ररएका छन?् 

के यसमा अनरु्मन  तथा 
मूल्याङ्कन प्रणालीका  
लार्ी खण्िीकृत त्याकं 

सकंलन  र्ररएको छ ? 

मङ्गववसको मदु्धाहरुलाई 

सभबोधन र्नग छाननएका 
ङ्गक्रयाकलापहरुका लार्ी  
के कस्तो बिेट बााँिफााँि 

एवं  खचगको व्यवस्था छ 

? 

सही ढिले सभबोधन  

र्ररएका छन ्एवं सो का 
लार्ी छुट्याईएको बिेटको 
प्रनतशत पङ्गहचान र्ने बिेट 

ननधागरण क्रममा पङ्गहचान 

र्ररएका ङ्गक्रयाकलापहरु 

कजिको उपयोर्ी छन ्एवं 

त्यस्ता ङ्गक्रयाकलापहरुको 
प्रनतशत के कनत छ समीक्षा 
र्ने ।  

अनरु्मन तथा मूल्याङ्कन 

प्रणाली तथा क्षेत्रर्त रुपमा 
ङ्गवशेष पहलहरुद्धारा तयार 

िएका आवनधक एवं ङ्गवशेष 

प्रनतवेदन तथा अध्ययन  

नमनुाहरुको समीक्षा र्ने । 

३ संस्थार्त संरचना  
तथा प्रङ्गक्रयाहरु 

नर्रपानलका अन्तर्गत 

कस्ता प्रकारका 
संस्थार्त   संर्ठनात्मक 

संरचना, संयन्त्र एवं 

प्रङ्गक्रयाहरु छन ्? 

ङ्गयनीहरु आयोिना 
क्षेत्रका वजञ्चत समहुको 
सरोकार एवं 

आवश्यकता प्रनत 

कनतको  उिरदायी  छन ्

? िस्तै आयोिनाका 
नबनिन्न  तह अन्तर्गत  

आयोिना पङ्गहचान, 

आयोिना कायागलय 

साझेदार संघ संस्थाहरु, 

स्थाननय साझेदार आददको 
लार्ी अनसूुची १ साँर् 

सभबजन्धत खण्िीकृत 

ङ्गववरण तयार पाने । 

नर्रपानलका अन्तर्गत 

नबनिन्न शाखा उपशाखाहरु 

एवं कमगचारीहरुको ङ्गववरण 

िस्तै प्रमखु प्रशासकीय 
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र्दठत सनमती उप सनमनत 

र अन्य ननकायहरु 

कनतको समावेशी छन ्? 

नबद्यमान नबनिन्न 

संस्थाहरुको लैससास 

सभबन्धमा  के कस्ता 
िनुमका एवं 

उिरदायीत्वहरु छन?् 

● मङ्गववसलाई 

आयोिनाको 
योिना तिुगमा 
तथा अनरु्मन 

प्रङ्गक्रयाको अि 

बनाउनका 
लार्ी  कस्ता 
खालका 
संरचना एवं 

संयन्त्र छन ्? 

● कमगचारीहरु 

ननयजुि सरुवा 
बढुवा एवं 

कायग सभपादन 

मूल्याङ्कन 

नलि, क्षेत्र 

िाती िातीयता 

अनधकृत, शाखा प्रमखु 

,उपशाखा प्रमखु अन्य 

कमगचारीहरुको सभबजन्धत 

कायग क्षेत्र शतग एवं कायग 
ङ्गववरणको समीक्षा र्ने । 

मङ्गहलाहरुले िोनर्रहेका 
समस्या तथा उनीहरुको 
आवश्यकतालाई सभबोधन 

र्नग मौिदुा नीनतहरुको 
समीक्षा र्ने । मङ्गहला 
कमगचारी एवं सामाजिक 

रुपले वजञ्चत समहुका 
कमगचारीहरुको काम र्ने 

वातावरण साँर् सभबजन्धत 

समस्याहरु पङ्गहचान र्नग 
उनीहरु साँर्को 
अन्तरङ्गक्रया एवं वातागमा 
सहजिकरण र्ने । 
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एवं अन्य 

आधार अनरुुप 

कमगचारी 
संरचनाहरुमा 
के कस्तो 
ङ्गवङ्गवधता छ? 

मङ्गहला साँर् 

सभबजन्धत 

ङ्गवशेष 

प्रकारका 
सवालहरु एवं 

अवरोधहरुला
ई पङ्गहचान  

र्नग के कस्ता 
व्यवस्थाहरु 

छन?् 

उदाहरणका 
लार्ी  सतु्केरी 
नबदा, स्तनपान 

एवं जशश ु

स्याहारको 
व्यवस्था, 
लैङ्गिक मैत्री 
शौचालयको 
सङु्गवधा, 
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उपयिु  कायग 
समय र सरुक्षा 
। 

● कायग सभपादन 

मूल्याङ्कन कायग 
प्रणालीले  

कसरी 
कमगचारीहरु
का लैङ्गिक 

तथा 
समावेशीकरण
का 
सवालहरुलाई 

सभबोधन 

र्रेको छ । 

● नर्रपानलका 
एवं 

अन्तर्गतका 
ननकायहरुमा 
कस्तो 
प्रकारको 
कायगशैली छ र 

यो मङ्गहला एवं 

वजञ्चत  

समहुको लार्ी 
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सङु्गवधािनक 

तवरले काम 

र्नगलाई 

कनतको 
अनकुुल छ ? 

उनीहरु प्रनत 

रै्र वजञ्चत 

समहुको 
व्यवहार 

कस्तो छ । 

 

४ रािनैनतक संस्थाहरु 

,सामाजिक,सामदुा
ङ्गयक समहु तथा 
स्थाननय संघ 

संस्थाहरु 

● वजञ्चत समहु 

िनी पङ्गहचान 

र्ररएका 
समहुको के 

कस्ता 
आनथगक, 

सामाजिक 

ङ्गवशेषताहरु 

छन ् िस्को 
फलस्वरुप 

उनीहरु 

आयोिना 
माफग त हनुे 

● खण्िीकृत 

त्याकं 

सामाजिक तथा 
आनथगकको 
ङ्गवश्लषेण र्ने । 

● वजञ्चत समहु र 

रै्र वजञ्चत समहु 

संर् अन्तरङ्गक्रया 
र्ने । 

● आयोिनाद्धारा 
रोिर्ारी नसिगना 
र्ने  आयोिना 
कमगचारी एवं 
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लाि प्राप्तीको 
अवसरबाट 

वजञ्चत हनु 

परेु्का छन ्

● आयोिनामा 
के कस्ता 
रोिर्ारीका 
अवसरहरुबाट 

मङ्गववसलाई 

ङ्गवमखु र्राउन े 

खालका सीप, 

र्नतशीलता  
सामाजिक 

मलु्य मान्यता 
आदद 

सभबन्धमा के 

कस्ता अवरोध 

छन । 

● आयोिनाको 
श्रोत 

साधनहरुमा 
के कसको 
पहुाँच एवं 

ननयन्त्रण छ ?  

● के रािनैनतक 

लजक्षत समहु साँर् 

परामशग र्री 
मङ्गहला एवं 

सामाजिक रुपले 

वजञ्चत समहु 

आयोिनाबाट 

लाि प्राप्त र्नग 
असफल हनु 

सक्ने कारणहरु 

पहीचान र्ने । 

● नर्रपानलका 
द्धारा सञ्चानलत 

सामान्यतया ठुला 
आयोिनाहरुमा 
रािनैनतककमी 
तथा उद्योर्ी, 
व्यापारी 
वर्गहरुनबच धेरै 

उत्सकुता तथा 
चासो उत्पन्न हनु 

सक्ने हनुाले 

नबनिन्न 

रािनीनतकमी 
तथा उद्योर्ी 
व्यापारीहरुको 
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दलहरुले 

आयोिनामा 
चाख राखेका 
छन ् ? केन्ि 

तथा प्रदेश 

तहमा तथा 
अन्य संघ 

संस्थाहरु  साँर् 

ती दलहरुको 
के कस्तो 
सभबन्ध ? 

● कुन स्तरको 
रािनैनतक 

प्रनतवद्धता छ ?  

सरोकार बारे 

ङ्गवश्लषेण र्ने । 

 

५ घरायसी सामदुायीक मङ्गववसको अवस्था 
ङ्गवश्लषेण घरायसी तथा  
सामदुायीक तहमा के 

कस्ता सामाजिक 

सास्कृनतक प्रचलन मलु्य 

मान्यता र परभपराले 

मङ्गववसको श्रोत साधन, 

अवसर एंव  सेवा 
सभमको पहुाँचमा अवरोध 

र्रेका छन? के कस्ता 

● आयोिनामा 
नििाईनको पवुग 
सभिाव्यता 
अध्ययन 

अवनधमा 
सहिानर्तात्मक 

ग्रामीण 

लेखािोखा र 

सहिानर्तात्मक 

नसकाई तथा 
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ननयम, प्रचलन, श्रम 

नबिािन, सामाजिक 

अपेक्षा, निन्नताहरु 

नबद्यमान छन िस्ले र्दाग 
आयोिनामा नतनीहरुको 
पहुाँचमा प्रिाव परेको छ 

। 

 

ङ्गवश्लषेण 

सामाजिक 

नक्शाकंन, श्रम 

पहुाँच एवं 

ननयन्त्रण ङ्गववरण 

बसाई सराईको 
व्यवस्था आदद 

नबनध प्रयोर् र्ने 

। 

● प्रस्ताङ्गवत 

आयोिनाको पवुग 
सभिाव्यता 
अध्ययन 

अवनधमा प्रिाव 

मूल्याङ्कन  र्ने । 

● नर्रपानलकाको 
प्रोफाईल जिल्ला  
स्वास््य  सिे, 

र्ररबी नक्शाकंन 

तथा आयोिना 
सभबजन्ध िएका 
सिेहरुको 
त्याकं तथा 
आयोिना 
सभबजन्ध  
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उपलब्ध 

सचुनाहरुको 
लैङ्गिक तथा  
सामाजिक 

ङ्गवश्लषेण आददका 
समीक्षा र्ने । 

● आयोिना क्षेत्रमा  
मङ्गववसको  
नबद्यमान अवस्था 
बझु्न  खण्िीकृत 

त्याकं एवं 

आधारितु त्य 

तथा प्रमाण 

सकंलन र्ने । 

● आयोिनाका 
लार्ी श्रमको 
उपलब्धता  
पङ्गहचान  र्नग 
नलि, उमेर, 
जशक्षा, िाती, धमग 
एवं आनथगक स्तर 

तथा  सीप 

सभबजन्ध 

खण्िीकृत  र्री 
त्याकंहरु 
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सकंलन र्ने ।  

    

३.२ आवश्यकता ङ्गवश्लषेण 

यस चरणमा आयोिना क्षेत्र नित्रका मङ्गववसको आवश्यकता पङ्गहचान र्री वतगमान 

जस्थती बारे आयोिना तयारी सभबजन्ध टोलीलाई िानकारी र्राउन ुपदगछ । नलि िात 

र िातीय साँर्  सभबजन्धत त्याकंलाई मङ्गववसको सहिानर्ता सनुनजित  र्नुग पदगछ । 

यसका साथै मङ्गववसको आवश्यकता एवं आकांक्षाहरु सनुनजित िएका छन ्की छैनन ्

िन्न ेबारे लेखािोखा समेत  र्नुग पदगछ । यसका लार्ी सामाजिक नक्शाकंन र लजक्षत 

समहुहरु साँर् छलफल सावगिननक सनुवुाई आदद उपयिु ङ्गवधीहरुको प्रयोर् र्नुग 
पदगछ । 

३.३ आयोिना तयारी  
यस अन्तर्गत प्राङ्गवनधक, आनथगक, ङ्गविीय तथा संस्थार्त सवालहरु साँर् सभबजन्धत 

सभिाव्यता अध्ययनको साथै स्थलर्त लेखािोखा, सामाजिक एवं वातावरणीय 

पक्षको मूल्याङ्कन र्ररन ुपछग । यसले आयोिनाको उद्देश्य, औजचत्य, कायग क्षेत्र एवं 

लार्त बारे िानकारी र्राउाँदछ र लजक्षत समहुहरुमा आयोिनाबाट पनग सक्न े

असरहरु (सकारात्मक एवं नकारात्मक) बारे  अध्ययन ङ्गवश्लषेण र्नग पनन मदत 

पयुागउाँदछ । 

यस चरणमा आवश्यकता पङ्गहचानमा आधाररत उपयिु प्रङ्गक्रयाहरुको ङ्गवकास र्नुग 
पदगछ । यसका अनतररि नीनत, कायगक्रम ङ्गक्रयाकलाप, श्रोत साधनको बााँिफााँि, 

संस्थार्त व्यवस्थाहरु एवं कमगचारीहरु प्रोत्साहनका साथै अनरु्मन र प्रनतवेदन 

लेखन कायगलाई सदुृढ र्ररनकुा साथै सामाजिक, सांस्कृनतक व्यवधानहरु एवं 

नीनतर्त ढााँचा वा सेवा प्रवाह प्रणालीमा रहेका कमिोरीहरुको पङ्गहचान र्नुग पछग । 

आयोिनाको नििाईनमा मानथ उल्लेजखत ङ्गवनिन्न तहहरुमा वजञ्चत समहुहरुले सामना 
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र्नुग पने ननजित अवरोधहरुलाई सभवोधन र्नुग पदगछ । यस सभबन्धमा चानलन ुपने 

मु् य कदमहरु ननभनानसुार छन: 

तानलका-२: अवरोधहरुको सभबोधनका लार्ी उपायहरू 

क्र.स तह अवरोध सभबोधनका लार्ी उपायहरु मार्गदशगनहरु 

१ नीनत ● नीनतहरु िस्तै नर्रपानलकाका ननदेजशका 
कायगक्रमको लक्ष्य एवं उद्देश्य सनुनजित 

र्ररनकुा साथै मङ्गववसको अप्ठ्याराहरुलाई 

सभबोधन र्नगका लार्ी आवश्यक जस्वकृती 
प्रदान  र्दगछन ्। 

● योिना तिुगमा र्दाग तयार र्ररने सोच 

तानलका पररलजक्षत प्रमाणहरु मङ्गववसका 
ङ्गवशेषता र क्षमतालाई सदुृढ र्ने एवं 

आवािलाई सभवोधन र्ने तफग   लजक्षत हनु ु

पदगछ । यसका साथै अन्याय पणुग र िेदिाव 

मलुक प्रचलनहरुलाई सभबोधन र्ररन ु

पदगछ । साथै मङ्गहला तथा वजञ्चत समहुलाई 

बेफाईदा रहन े प्रचनलत संरचनात्मक 

ढााँचाहरुमा समेत पररवतगन र्ने लक्ष्य 

नलएको हनु ुपदगछ । 

● नीनतहरुमा िएको व्यवस्था अनसुार योिना 
बाट प्राप्त हनुे सेवा अवसर एवं लािमा 
पहुाँचको लार्ी मङ्गववसले सामना र्नुग परेका 
अप्ठ्याराहरुलाई सभबोधन र्नग उपयिु 

समाधानका ङ्गवनधहरुको ङ्गवकास र्री 

● सामाजिक समहुहरुका लार्ी 
सहिानर्तामूलक छलफल एवं कायगशाला 
र्ोष्ठीहरु सञ्चालन र्नुग पनेछ ।यस्ता 
कायगक्रकहरु सञ्चालन र्दाग समय, स्थान, 

पद्धनत, िाषा तथा ङ्गवधीहरु मङ्गववसलाई 

सजिलो हनु ेखालको हनुपुदगछ । 

● प्राङ्गवनधक एवं सामाजिक मदु्धाहरुलाई  

समेटी यसका लार्ी उद्देश्य, प्रनतफल, 

ङ्गक्रयाकलापहरु एवं आवश्यक सूचकहरु 

तयार र्री  उपलब्ध र्राउन ुपनेछ । 

● आयोिनाबाट सेवा प्राप्त र्नगका लार्ी 
सेवाग्राहीको पङ्गहचान एङ्गकन नलि, िानत, 

वर्ग, स्थान िातीयता, उमेर अनसुारको 
खजण्िकृत त्याकंको आधारमा ङ्गवस्ततृ 

अध्ययन र्ने, आयोिनाबाट क कसले 

लाि प्राप्त र्नेछन? लािमा कसको 
ननयन्त्रण हनु ेर यसबाट कसले न्यनु लाि 

प्राप्त र्ने  सभिावना छ ? के लजक्षत समहु 

स्पष्ट रुपमा पङ्गहचान र्ररएको छ अथवा 
उनीहरु को हनु िनेर स्पष्ट पङ्गहचान 
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लजक्षत र्ररएका लैससास सभबजन्ध 

सभबोधन र्ररन ुपदगछ ।   

 

नर्ररकन न ैङ्गपछनिएको वा कमिोर िस्ता 
ङ्गवशेषणहरु ददएको त छैन ? मङ्गहलाको 
िनुमका, उिरदाङ्गयत्व, समय र श्रोत 

साधनमानथ उनीहरुको पहुाँच एवं 

ननयन्त्रणका साथै वजञ्चत समहुहरुको 
क्षमता सभबन्धमा के कस्ता पररकल्पना 
र्ररएका छन ?  

२ संस्थार्त संरचना 
एवं प्रङ्गक्रयाहरु 

● नर्रपानलका नित्र लैससास प्रनत ङ्गवशेष 

रुपले उिरदायी शाखा  हनुपुदगछ। 

लैससासका मदु्धाहरुलाई सभबोधन र्नग 
संस्थार्त संरचनालाई प्रयाप्त स्रोत साधन 

सभपन्न बनाइन ुपदगछ । 

● कमगचारी ननयिुी, बढुवा, तथा क्षमता 
अनिबङृ्गद्ध सभबजन्ध ङ्गवद्यमान  मानव 

संसाधन नीनतहरु लैससास उिरदायी 
हनुपुदगछ । 

● नीनत ननमागण कताग एवं प्राङ्गवनधक 

कमगचारीहरु सबैको कायग क्षेत्रर्त शतग तथा 
कायग ङ्गववरणमा  लैससास  सभबजन्ध 

सवालहरुमा समेत कायग र्ने र्री 
उनीहरुको जिभमेवारी  तोङ्गकएको  
हनुपुदगछ । 

● कमगचारीको ननयिुीका सभबन्धमा  
मङ्गववसका मदु्धाहरुको पङ्गहचान र्ने । 

● ङ्गवनिन्न तहमा लैससास संर् सभबजन्धत 

उिरदाङ्गयत्वको पङ्गहचान र्ने, ङ्गवद्यमान 

संयन्त्रको समीक्षा र्ने र उि संयन्त्रद्धारा 
पङ्गहचान र्ररएका उिरदाङ्गयत्वहरुको  
कसरी सभबोधन िइरहेको छ के ले काम 

र्रेको छ वा छैन र ङ्गकन ? कुन ङ्गवद्यमान 

संरचनाले सहिानर्तात्मक प्रङ्गक्रया माफग त 

लैससास साँर् सभबजन्धत  उिरदाङ्गयत्वलाई 

प्रिावकारी बनाएको छ र के कस्ता नया 
दक्षता एवं ङ्गवधीहरु आवश्यक छन ्सो को 
आधारमा पङ्गहचान र्री त्यस अनरुुप 

आयोिनाको नििाईन तयार पाने । 

● नर्रपानलका अन्तर्गत कायगरत प्राङ्गवनधक 

तथा अप्राङ्गवनधक कमगचारीहरुको कायगर्त, 

क्षेत्रर्त कायग ङ्गववरणको तयारी समीक्षा 
एव. पररमािगन र्री लैससास मैत्री बनाउन ु

पने । 
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● कमगचारी संरचनालाइ समावेशी बनाई 

मङ्गववसहरुलाई जिभमेवार  तह सभम 

पयुागउन े प्रयास र्ने  

● लैससास सभबन्धी ङ्गक्रयाकलापहरुमा 
आबद्ध कमगचारीद्धारा िएका काम 

कारवाहीहरुलाई कायग सभपादन  प्रणालीमा 
उच्च मूल्याङ्कनका  साथ स्थान ददइन ुपदगछ 

। 

● लैससास साँर् सभबजन्धत प्रनतफलमा सधुार 

ल्याउन सफल कमगचारीहरुको उजचत 

मूल्याङ्कन  र्री परुस्कारको व्यवस्था र्ने 

। 

● ररि पदहरुको सभबन्धमा वैकजल्पक 

रणनीनतहरु अपनाई स्थाननय िाषामा 
ङ्गवनिन्न  माध्यमहरु बाट सचुना प्रवाह र्ने 

। स्थानीय िाषाको ज्ञान ,स्थानीय समदुाय 

तथा संस्कृनत आददको िानकारी िस्ता 
पक्षलाई आवश्यक योग्यताको रुपमा 
पररिाषीत  र्नगका लार्ी मानव संसाधन 

नीनतहरुको समीक्षा र्ने ।  

३ ङ्गवनिन्न संस्थाहरु 

घरधरुी रािनैनतक 

दल सामाजिक र 

सामदुायीक  समहु 

एवं अन्य स्थानीय 

संघ संस्थाहरु 

● आयोिनाबाट प्राप्त हनुे प्रनतफलबाट 

प्रनतकुल असर हनु नददनका लार्ी 
मङ्गववसको  मानव अनधकार हनन सभबन्धी 
मदु्धाहरुको सभबोधन र्नग अनौपचाररक 

संस्थाहरुद्धारा ङ्गवनिन्न ङ्गक्रयाकलापहरु 

िस्तै प्रिावकारी सवांद तथा वकालत 

कायागन्वयन र्ररन ुपदगछ । 

● मूल्यमान्यता एवं प्रवृजिमा पररवतगन 

ल्याउनका लार्ी स्थानीय समहु तथा 
बङु्गद्धजिवीहरु संर्को सहकायग र्ने 

सभबन्धमा आवश्यक रणनीनत बनाउन ु

पदगछ । 

● छलफल परामशग एवं ङ्गवर्तका 
प्रयासहरुको समीक्षा र्री कायागन्वयनमा  
के के कुराले अवरोध र्रेको छ र के कस्ता 
व्यवहाररक समस्या एवं सामाजिक 

मलु्यमान्यताहरु चनुौतीका रुपमा रहेका 
छन सो को पङ्गहचान र्ने । 

● घरमलुी, सामदुायीक एवं स्थानीय 

नेितृ्वकताग, बङु्गद्धजिवी तथा मङ्गववसहरु 

साँर् सहकायग र्नगका लार्ी आवश्यक 

ङ्गवधीहरुको पङ्गहचान र्ने उदाहरणको 
लार्ी स्थाननय नेताहरु तथा ननणगयकतागहरु 

संर्को सहकायगमा र्ररबी ङ्गवश्लषेण, मङ्गहला 
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सशजिकरणको मदु्धामा  परुुषहरु संर् 

प्रिावकारी सभवाद तथा लैङ्गिक ङ्गहंसा, 
छाउपिी प्रथा, दाईिो, बोक्सी आदद िस्ता 
सामाजिक कुररतीहरुका ङ्गवरुद्ध अनियान 

सञ्चालन र्ने । 

४ कायगक्रम एवं 

बिेट ननधागरण 

● लैङ्गिक िातीय एवं वजञ्चतीकरणका ङ्गवङ्गवध 

आयामहरुको सभबोधनका लार्ी सहि 

वातावरण नसिगना र्नग र िेदिाव मूलक 

सामाजिक मूल्यमान्यताहरु एवं 

औपचाररक नीनतहरुमा पररवतगन 

ल्याउनका लार्ी आवश्यक 

ङ्गक्रयाकलापहरु सञ्चालन र्नग सांर्ठननक 

तहमा लैङ्गिक  तथा समावेशीकरण 

सभबन्धी िार्रण, क्षमता अनिवृङ्गद्ध, जशश ु

स्याहार, कायग स्थलको सरुक्षा एवं 

मङ्गववसले िोग्न ु परेका अप्ठ्याराहरुको 
सभबोधन र्नगका लार्ी  आवश्यक श्रोत 

साधनहरुको व्यवस्थापन र लैङ्गिक  रुपमा 
सन्तनुलत कमगचारी व्यवस्थापनका लार्ी 
कायगक्रमहरु तथा यसका लार्ी आवश्यक 

बिेट  ननधागरण र्नुगपदगछ । 

● कायगक्रम ङ्गक्रयाकलापहरु र बिेटको 
ङ्गवस्ततृ रुपमा समीक्षा र्ने र प्रत्येक 

ङ्गक्रयाकलापका कारण मङ्गववसमा पनग 
सक्ने सभिाङ्गवत प्रिावहरुको मूल्याङ्कन 

र्ने । 

● पङ्गहचान र्ररएका अवरोधहरुको सभबोधन 

र्नग ङ्गवङ्गवध ङ्गक्रयाकलाप हरुका लार्ी 
छुट्याइएको बिेटको प्रनतशत बारे 

अवर्त र्ने एवं यसबाट मङ्गववसलाई 

समान रुपले लाि प्राप्त र्नग समथगन 

बनाउछ की बनाउदैन िन्न े ङ्गवश्लेषण  र्ने 

।  
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३.४ आयोिना पूवग मूल्याङ्कन  

आयोिना स्वीकृत र्नुग अर्ावै आयोिना तयारी चरणमा िएका अध्ययन, उपलब्ध 

ङ्गवकल्पहरु, प्राप्त सझुावहरु एवं आयोिना कायागन्वयन आददका ङ्गवङ्गवध पक्षबाट 

समीक्षा र्नुगपछग । अनमुोदन र्नुगिन्दा अजघ स्थाङ्गपत नबनिन्न मापदण्िहरु (नीनत 

,प्राङ्गवधीक, आनथगक ,ङ्गविीय ,सामाजिक आदद) का आधारमा आयोिनाको मूल्याङ्कन 

र्ररन ुपछग । 

प्रस्ताङ्गवत आयोिनामा लैससासका मदु्धाहरुलाइ उजचत ढिले सभबोधन र्नग ननभन 

बदुाहरुमा ध्यान ददन ुपनेछ: 

क ) आयोिनाको नििाईनमा मङ्गववसको संलग्नताको स्तर के कस्तो छ ? के 

आयोिनाको नििाईन साँर् सभबजन्धत ङ्गवषयमा उनीहरुको आवश्यकता एवं 

आवािलाई सभबोधन र्नग आवश्यक संयन्त्र एवं प्रङ्गक्रयाहरु समावेश र्ररएका छन ? 

ख) आयोिनाको श्रोत, साधन र अवसरहरुमा  पहुाँच एवं आयोिनाबाट लाि प्राप्तीका 
लार्ी मङ्गववसले िोर्ीरहेका समस्या एवं क्षमता अनिबङृ्गद्धको ङ्गवषयलाई सभबोधन र्नग 
के कस्ता कदमहरु चानलएका छन ?  

र्) लैङ्गिक एवं समावेशीकरणको ङ्गवषयलाइ सभबोधन र्नग के कस्ता नीनतर्त आदेश, 

ननदेशनहरु एवं संस्थार्त व्यवस्थाहरु र्ररएका छन ? 

घ) मङ्गववसलाई श्रोत साधन र अवसरहरुमा पहुाँचका लार्ी बाधक रहेका ङ्गवनिन्न 

सामाजिक सांस्कृनतक अवरोधहरुलाई सभबोधन र्री आयोिनामा उनीहरुको प्रिाव 

बढाउन तथा उपलब्ध सङु्गवधाहरु प्राप्त र्नग सक्ने क्षमताको ङ्गवकास र्नगका लार्ी के 

कस्ता ङ्गक्रयाकलापहरु प्रस्ताव र्ररएका छन र सेवा प्रदायकलाई लैससास प्रनत 

उिरदायी बनाउनका लार्ी क्षमता अनिबङृ्गद्ध र्राउने सभबन्धमा के कस्तो प्रस्ताव 

र्ररएको छ ? 
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ङ) के अनरु्मन, मूल्याङ्कन एवं प्रनतवेदनका लार्ी खण्िीकृत त्याकंको आवश्यकता 
छ र यसबाट मङ्गववस पने प्रिावका कारण उत्पन्न पररणामको अनरु्मन  र्नग सङ्गकन्छ 

? 

३.५ आयोिना कायागन्वयन  

आयोिना कायागन्वयन चरणमा अजन्तम इजन्िननयररि नििाईन ,बोलपत्र सभबजन्ध 

कार्िातहरुको तयारी ,अन्य ननमागण पवुग र्ररने कायगहरु (उदाहरण स्वरुप िग्र्ा 
प्राप्ती, सभबजन्धत ननकायहरुबाट प्राप्त हनुे स्वीकृती, पवुागधार ङ्गवकासका अन्य 

कायागलयहरु साँर् समन्वय) बोलपत्र आव्हान, उपिोिा सनमती साँर् सभझौता, ननमागण 

अथवा आवश्यक उपकरणहरुको ििान आदद िस्ता ङ्गवषयहरु समेङ्गटन्छन । ननमागण 

बाहेकका ङ्गक्रयाकलापहरु अन्तर्गत िार्रण, अनिमखुीकरण, तानलम एवं संस्थार्त 

ङ्गवकास आदद पदगछन । यस चरण अन्तर्गत आयोिना व्यवस्थापन, र्णुस्तररयता 
सभबजन्ध प्रनतबद्धता, कायग प्रर्नत प्रनतवेदन र अनरु्मन तथा लजक्षत समहुहरु लािग्राही 
र आयोिनाबाट प्रिाङ्गवत समहु दवैुको सहिानर्ता पनन पदगछन । 

 यस चरण अन्तर्गत लैससासको दृङ्गष्टकोणबाट समावेश र्ररनपुने पक्षहरु यस प्रकार 

रहेका छन  

तानलका ३: आयोिना कायागन्वयनः लैससास मलुप्रवाहीकरणका चरणहरु  

 

क्र.स. आयोिनाका चरणहरु मार्गदशगन 

१ अजन्तम इजन्िननयररि 

नििाइन 

● नििाइनमा सभिव िएसभम मङ्गववस सङ्गहत सबैको सझुावहरु (उदाहरणको लार्ी 
िग्र्ा ङ्गवकास, खानेपानी तथा सरसफाई आवास तथा िवन ननमागण आदद सभबजन्ध ) 

लाई नििाईनमा समावेश र्नुगपने, यसरी र्ररने नििाईन मङ्गहला, अपािता र अशि 

मैत्री बनाउने ।   

● उप आयोिनाहरुको छनौट र्दाग स्थानीय श्रमलाई प्रोत्साहन र्ने ङ्गकनसमको हनु ुपने 
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। 

२ बोलपत्र सभबजन्ध कार्िात 

तयारी 
● नबद्यमान नीनत ननयम  अनसुार बोलपत्र तयार र्दाग ननमागण व्यवसायी साँर् र्ररने 

शतगनामामा मङ्गहला एवं नबनिन्न  सामाजिक समहुहरुको सहिानर्ता सनुनजित र्ने ।  

३ ननमागण पवुगको 
ङ्गक्रयाकलापहरु 

● िग्र्ा अनधभ्रहण सभबजन्ध सचुना िारी र्दाग नेपाली िाषामा हनुपुने साथै 

सवगसाधारणलाई ङ्गवनिन्न संचार माध्यमद्धारा सो को िानकारी र्राउनपुने, प्रिाङ्गवत 

घरधरुीको सवेक्षण र क्षनतपतुीको लार्त अनमुान र्दाग खण्िीकरण  ङ्गवधी अपनाई 

मङ्गववस लािाजन्वत  हनुे र्री र्ररन ु पने, स्थानीय संघ संस्था, सरकारी ननकाय एवं 

मङ्गववस साँर् समन्वय र्ररनकुा साथै सभिव िएसभम  स्थानीय ननमागण सामाग्री, 
कामदार,औिार तथा प्रङ्गवधीको अनधकतम उपयोर् र्ने  

४ बोलपत्र आव्हान, तथा 
उपिोिा सनमती साँर्को 
सभझौता 

● बोलपत्र प्रङ्गक्रयामा मङ्गहलाहरुको सहिानर्ताका लार्ी अनकुुल वातावरण बनाउने 
उद्देश्य अनरुुप बोलपत्र आव्हान सभबजन्ध सकारात्मक ननयमहरु बनाउनका लार्ी 
नर्रपानलकाका ङ्गवद्यमान ऐन ननयमको समीक्षा र्ने । 

● मङ्गहलाहरुको सशजिकरण र्नग तथा ननमागण व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त र्ने 

आधारहरु मङ्गहलाहरुको हकमा सहयोर्ीपणुग बनाउन सावगिननक खररद ऐनको 
समीक्षा र्ने । 

● सावगिननक संरचनाको ननमागण कायगमा मङ्गहलाको लार्ी रोिर्ारी तथा परुुष सरह 

पाररश्रनमक सनुनजितता र्ने 

● मङ्गहला र परुुष दवैुका लार्ी सरुजक्षत रुपमा काम र्ने वातावरणको व्यवस्था र्ने । 

● ननमागण व्यवसाङ्गयद्धारा हनुे ननमागण कायगमा बालश्रमको प्रयोर् हनु नददने । 

● मङ्गहला, दनलत, िनिाती एवं अन्य वजञ्चत समहुले ननमागण कायगहरुबाट प्रत्यक्ष लाि 

प्राप्त र्नग सकुन, िन्न े सनुनजित र्नगका लार्ी ननमागण व्यवसायी साँर्को सभझौतामा 
यसलाई शतगको रुपमा राख्न े। 
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● सभबजन्धत ननकायहरुबाट प्रमाणीकरणका लार्ी  कामको दैननक हाजिरी व्यवजस्थत 

रुपमा राख्न े।   

५ ननमागण तथा औिार ििान 

कायग  
● ननमागण कायगहरुका लार्ी आवश्यक नसकमी, िकमी, प्ठ्लभबर, तारिाली बनु्ने सभबजन्ध 

काम एवं ङ्गवनिन्न यन्त्रहरु चलाउने िस्ता काम साँर् सभबजन्धत तानलमहरु मङ्गववसलाई 

प्रदान र्ने । 

● अथगपणुग मङ्गहला सहिानर्ता एवं सो को पररचालन उजचत तवरले िएको छ ङ्गक छैन िन्ने 
सनुनजित र्नगका लार्ी ननयमीत अनरु्मन र्ने । 

६ ननमागण बाहेकका अन्य 

ङ्गक्रयाकलाप 

● व्यवहार तथा प्रवृजिमा  पररवतगन ल्याउन, तानलम, अनिमजुखकरण अनौपचाररक जशक्षा 
तथा लघङु्गवि कायगक्रम  माफग त श्रनमकहरुलाई सहयोर् र्नग र जशश ु स्याहार एवं 

स्तनपानको सङु्गवधा पयुागउनका लार्ी परुुष  तथा सभपन्न वर्ग साँर् छलफल एवं यस 

सभबजन्ध वकालत र्ने । 

 

३.६ अनरु्मन तथा मूल्याङ्कन सभबजन्ध व्यवस्थाहरु  

अनरु्मन तथा मूल्याङ्कन फारम र प्रनतवेदनमा लैङ्गिक समानता तथा समावेशीका 
सवालहरु समावेश िएको हनुपुने छ कजभतमा नलि, िातिातीका आनथगक अवस्थाको 
खण्िीकृत त्याकं संकलन र्नुगपने छ । 

अनरु्मन तथा मूल्याङ्कन एउटा महत्वपणुग प्रङ्गक्रया हो िस्ले आयोिनाबाट आशानतत 

प्रनतफलहरु प्राप्त िएका छन ्ङ्गक छैनन ्िन्न ेपिा लर्ाउछ । यसका लार्ी ङ्गवकासका 
प्रनतफल एवं पररणाम साँर् सभबजन्धत खण्िीकृत त्याकंहरु सकंलन र्नुगपनेछ । 

लाि अनरु्मन तथा मूल्याङ्कनबाट प्राप्त ननतिाहरुबाट आधाररत िएर तयार पाररएको 
प्रनतवेदन सभबजन्धत व्यवस्थापन ननकायहरु  समक्ष पेश र्नुगपनेछ । यसले आयोिना 
व्यवस्थापक तथा योिनाकारहरुलाई आवश्यक क्षेत्रको पङ्गहचान  र्नग मद्धत 
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पयुागउनेछ । यसले प्राप्त ननतिाको आधारमा आयोिना नििाईनमा सधुार र्री ननददगष्ट 

उद्देश्यहरु प्राप्त र्नग सक्नकुा साथै महत्वपणुग उपलजब्धका रुपमा प्राप्त 

िानकारीहरुलाई िङ्गवष्यमा अझ राम्रो आयोिनाहरु नििाईन र्ने कायगहरुमा प्रयोर् 

र्नग सङ्गकन्छ । 

यसलाई ननयमीत रुपमा चौमानसक अधगवाङ्गषक र वाङ्गषगक प्रनतवेदनमा समावेश र्नुगपछग 
। लैससास सभबन्धी ङ्गवनिन्न पक्षहरुको कायागन्वयन योिनाहरुमा िए निए हेनगका 
लार्ी ननयमीत रुपमा अनरु्मन र्नुगपनेछ । यसका अनतररि तेश्रो पक्षबाट ननयमीत 

रुपमा लाि अनरु्मन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था र्ररनकुा साथै लैससासको 
अवधारणालाई आयोिनाहरुमा सही रुपमा प्रयोर् र्री राम्रो ननतिा देखाउने 
आयोिनालाई परुस्कारको व्यवस्था र्नुगपनेछ । 

यो ननदेजशका कायागन्वयनका लार्ी ननभनानसुार अनरु्मन तथा मूल्याङ्कन योिना तय 

र्ररएको छ । 

 

वाङ्गषगक समीक्षा तथा वाङ्गषगक कायग योिना तिुगमा प्रत्येक वषगको िेठ.मसान्तनित्र नर्रपानलको अनरु्मन मूल्याङ्कन सनमनत र 

सामाजिक तथा आनथगक ङ्गवकास महाशाखा 
मङ्गहला बालबानलका तथा समािकल्याण 

उपशाखा 

 

लैससास सभबजन्धत त्याकंहरुको अद्यावनधक प्रत्येक छ छ मङ्गहनामा मङ्गहला बालबानलका तथा समािकल्याण 

उपशाखा 

लैससास साँर् सभबजन्धत वाङ्गषगक जस्थती पत्र 

प्रकाजशत र्ने । नर्रपानलका नित्र सञ्चानलत 

आयोिना तथा पवुागधार ननमागणका कायगले 

वाङ्गषगक नर्र कायगपानलका तहको लैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरण सनमती, समाजिक 
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आयोिना क्षेत्र नित्रका मङ्गहलाहरुमा समय र 

र्ररबी घटेको त्याकं सकंलन  र्ने 

तथा आनथगक ङ्गवकास महाशाखा 

नीनतको कायागन्वयन र उपलजब्धका सभबन्धमा 
सावगिननक सनुवुाई 

वाङ्गषगक नर्रपानलका तथा विा कायागलयहरु 

 

३.७ अनसुचुी १: ङ्गवङ्गवध िातिाती सभबन्धी पाश्र्वजचत्र (Profile) तयार पाने ढााँचा 
 

नस. 

नं. 

पद दनलत िनिाती ब्राह्मण क्षेत्री  

ङ्गपछनि
एको 
क्षेत्र 

पहािी मधेसी पहािी मधेसी नेवार पहा
िी 

मधेसी 

म प ु म प ु म प ु म प ु म प ु म प ु म प ु म 

                 

 

३.८ अनसुचुी २: मङ्गववस को वाङ्गषगक बिेट समीक्षा सभबन्धी 
 

ङ्गववरण प्रत्यक्ष सहयोर् पयुागउने 
ङ्गक्रयाकलाप 

अप्रत्यक्ष सहयोर् पयुागउने 
ङ्गक्रयाकलाप 

तटस्त ङ्गक्रयाकलाप 

मात्रा % मात्रा % मात्रा % 
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नर्रपानलका एवं साझेदार सघंसंस्थाको कायगक्रम तथा आयोिनाहरुको कायगक्रम 

तथा आयोिनाहरुको वाङ्गषगक बिेट(ढााँचाको लार्ी अनसुजुच २) समीक्षा र्ने ननधागररत  

ङ्गक्रयाकलापहरुमा लैससास सभबजन्ध मदु्धाहरु कजिको सही ढिले सभबोधन  

र्ररएका छन ् एवं सो का लार्ी छुट्याईएको बिेटको प्रनतशत पङ्गहचान र्ने बिेट 

ननधागरण क्रममा पङ्गहचान र्ररएका ङ्गक्रयाकलापहरु कजिको उपयोर्ी छन ्एवं त्यस्ता 
ङ्गक्रयाकलापहरुको प्रनतशत के कनत छ समीक्षा र्ने ।   

 

 

संजक्षप्त शब्दावली 

मङ्गववसः मङ्गहला, ङ्गवपन्न तथा बञ्चीत समहु 

लैससासः लैङ्गिक सामानता तथा समाजि समावेजशकरण 

BM&E : Benefit Monitoring and Evaluation (लाि अनरु्मन तथा मूल्याङ्कन) 

CAP : Community Action plan ( सामदुाङ्गयक कायग योिना) 

DAG:  Disadvantage Group(बजन्चत समहु) 

FDG : Focus group discussion  ( लजक्षत समहु छलफल) 

 
 

 


