
1 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भधवुन नगयऩालरकाको  रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण नीलत,२०७8 
१.ऩषृ्ठबलुभ 

 

भधवुन नगयऩालरकारे रैङ्गिकभैत्री सभावेशी नगयऩालरका फनाउन ेऩरयकल्ऩना अनरुुऩ 
सभदुामभा ऩछाडी ऩारयएका वा ऩयेका भङ्गहरा, दलरत, आददवासी जनजाती, भधेसी, थारु, 

भजुलरभ, ङ्गऩछडावगग, अल्ऩसॊख्मक, सीभान्तकृत, अऩािता बएका व्मजिप्, रैङ्गिक तथा 
मौलनक अल्ऩसॊख्मक, एकर भङ्गहरा य ङ्गहॊसा ऩीलडतहरुराई सभान सहबागीता, अग्रसयता 
य लनणगम प्रङ्गिमाभा सहबागीताको बलुभका सङ्गहत रैङ्गिक सभानता य साभाजीक 
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सभावेशीकयण भापग त सवैरे आत्भ सम्भान वोध हनु े वातावयण लनभागण गनग य 
नगयऩालरकावाट गठन तथा सञ्चारन हनु ेसलभलत, सॊयचना य ङ्गिमाकराऩहरुराई भरु 
प्रवाहीकयणको भाध्मभवाट रैङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण ऩद्धतीराई 
सॊलथागत गनग आवश्मक देखीएकोरे “भधवुन नगयऩालरका को रैंङ्गिक सभानता तथा 
साभाजजक सभावेशीकयण नीलत, २०७७” तजुगभा गरयएको छ ।  

 

२. रैंङ्गिक सभानतातथा साभाजजक सभावेशीकयणको्  

२.१ वतगभान अवलथा 
 

भधवुन नगयऩालरको वाङ्गषगक नीलत तथा कामगिभहरुरे रैङ्गिक सभानता तथा साभाजीक 
सभावेशीकयणराई प्रवद्धगन गदै जान े नीलत तथा कामगिभहरु तजुगभा गने अभ्मास, 

नगयऩालरकारे ऐन, लनमभ य कामगङ्गवलध तथा भाऩदण्ड तजुगभा गदाग रैससास सम्फन्धी 
सॊवेदनजशर बएय फनाउने प्रमास, वाङ्गषगक मोजना तजुगभा गदाग रैङ्गिक तथा सभावेशी 
सहबागीताराई जोड दददै मोजना तथा कामगिभहरु तजुगभा गदै आएको बएता ऩलन 
कूर जनसॊख्माको ४९.४१ प्रलतशत भङ्गहरा १५.५५ प्रलतशत दलरत य ५३.३३ 
प्रलतशत आदीफासी तथा जनजातीको सॊख्मा यहेको य मी सफै फगगको सम्भनुत 
ङ्गवकासका रागी रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण आवश्मक यहेको छ 
।  

 

रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण सम्फन्धभा प्रभखु रुऩभा देजखएका 
सभलमा, चनुौलत य अवसयहरु सभावेशी रोकतन्त्रराई सलथागत गनग, साभाजजक न्माम 
कामभ गनग य नगयऩालरका अन्तगगतका सलभलत य सॊयचना लनभागणभा रजऺत वगगको 
सभताभरुक ऩहचु लथाङ्गऩत गनग रैङ्गिक सभानता य साभाजजक सभावेशीकयण आवश्मक 
छ । मद्यऩी मस नगयऩारीकाको सन्दबगभा रैङ्गिक सभानता य साभाजजक 
सभावेशीकयणको सभलमा, चनुौलत य अवसयहरु भरुत् देहाम अनसुाय यहेका छन ।  

२.२ सभलमाहरु  

क) ऩलछ ऩयेका सभमुभा आलथगक ङ्गवऩन्नता य  न्मनु साऺय  

ख) ऩलछ ऩयेका सम्प्रदामभा अलधक फार ङ्गववाह हनु ु  
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ग) रजऺतवगगको अवसय य राब ङ्गवतयणभा न्मामोजचत ऩहुॉच सलुनश्चत हनु नसक्न,ु 

घ) फॊजचलतकयणभा ऩयेका वगग य सभहुराई आलथगक तथा साभाजजक रुऩभा 
शसजिफ्कयण गनग नसक्न,ु 

ङ ) नगयऩालरकाको मोजना तजुगभा प्रङ्गिमाभा रैससासको सवार भूरप्रवाहीकयण 
नहनु,ु 

च) ङ्गवलबन्न रजऺतवगग, ऺेत्र, य सभदुाम वीच आलथगक तथा साभाजजक ङ्गवकासभा उच्च 
अन्तय यहन,ु 

छ) सभाजभा ऩछालड ऩयेका फगगका भालनसहरु अफैधालनक रुऩभा साभान ओसाय 
ऩसायभा लनबगय यहन ु।  

 

 

२.३. चनुौतीहरु  

 

क)वालतङ्गवक रजऺत वगगराई ङ्गवकासको भूरधायभा सभाङ्गहत गनग कदठन,  

ख) सभाजभा ङ्गवद्यभान यहेका कुरयलत तथा कु प्रथा कामभ यहन,ु 

ग)रजऺतवगगको आमलतयभा ज्मादै न्मनु, 

घ)राब वाडऩपॉ डभा वालतङ्गवक रजऺत फगग सम्भको ऩहचुभा सलुनजश्चता नहनु,ु  

ङ)रजऺत वगगको प्राथलभकता मोजना तजुगभा बन्दा दैलनक जीवनमाऩनका रागी आम 
आजगन हनु ु।   

 

२.४ अवसयहरु  

   लथानीमतहभा नै लनवागजचत जनप्रलतलनलध यहेको ऩरयीथलतभा, सभावेशीकयणराई प्रवद्धगन 
य प्रोत्साहन गने सॊङ्गवधान य सॊङ्गवधानभा बएका ब्मफलथाहरु, लथानीम सयकाय सन्चारन 
ऐन, नेऩार सयकायरे अन्तयाङ्गिमरुऩभा जनाएका प्रलतवद्धता, लथानीम सयकायरे नै नीलत 
तथा काननु लनभागण तथा लनलत लनभागण गने अलधकायरे नगयऩालरकाराई रैङ्गिक 
सभानता य साभाजजक सभावेशीकयण भैत्री नगय फनाउन ेअवसय प्रदान गयेको छ । 
सॊघीम तथा प्रदेश सयकायको रैससास भैत्रीवजेट तथा कामगिभ अनरुुऩ 
नगयऩारीकाराई नीलत तथा काननु फनाउन अवसयहरु प्रदान गयेको छ ।  
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३. रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण नीलत तजुगभाको आवश्मकता तथा 
भहत्व नेऩारको सॊङ्गवधानको प्रलतावनाभा फहजुातीम, फहबुाङ्गषक, फहधुालभगक, फहसुाॊलकृलतक 
तथा बौगोलरक ङ्गवङ्गवधता मिु जफ्वशेषताराई आत्भसात गयी ङ्गवङ्गवधता फीचको एकता, 
साभाजजक साॊलकृलतक ऐक्मफद्धता, सङ्गहष्णतुा य सद्भावराई सॊयऺण एवॊ प्रवधगन गदै; 

वगॉम, जातीम, ऺेत्रीम, बाङ्गषक, धालभगक, रैंलगक ङ्गवबेद य सफै प्रकायका जातीम छुवाछूतको 
अन्त्म गयी आलथगक सभानता, सभङृ्गद्ध य साभाजजक न्माम सलुनजश्चत गनग सभानऩुालतक 
सभावेशी य सहबालगताभूरक लसद्धान्तका आधायभा सभताभूरक सभाजको लनभागण गने 
सॊकल्ऩ गयेको छ । सॊङ्गवधानको धाया १६ रे सफै व्मलत्रफ्हरुको सम्भान ऩूवगक फाच्न े
हक, धाया १७ रे लवतन्त्रताको हक, धाया १८ रे सभानताको हक, ३८ रे भङ्गहराको 
हक, धाया ४२ रे साभाजजक न्मामको हक य धाया ५१ (ञ) भा साभाजजक न्माम य 
सभावेशीकयण सम्फन्धी नीलतको व्मवलथाको साथै धाया ५२ रे याज्मरे गनुग ऩने 
दाङ्गमत्वको ब्मफलथा गयेको छ ।  

लथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४, को दऩप २४ रे नगयऩालरकारे आऩफ्नो 
अलधकाय ऺेत्र लबत्रका लफषमभा लथानीमलतयभा ङ्गवकासका रालग आवलधक, फाङ्गषगक, 

यणनीलतगत रुऩभा भध्मकालरन तथा ददघगकालरन मोजना फनाई रागू गनुगऩने कुयाराई 
कानूनी दाङ्गमत्वको रुऩभा ब्मफलथा गयेको य सोही दऩपको उऩदऩप (२) भा मोजना 
फनाउदा रैङ्गिक तथा साभाजजक सभावेशीकयण सम्फन्धी अन्तय सम्फन्धीत ङ्गवषमराई 
ध्मान ददन ुऩने बनी उल्रेख गयेको छ ।  

 

नगयऩालरकाभा रैससास सम्फन्धभा देखीएका सभलमा य चनुौतीको सभाधान गनग 
देहामका कायणरे रैससास नीलत आवश्मक यहेको छ ।  

 

क)रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयणराई लथानीम प्रणरीभा दीगो रुऩभा 
सॊलथागत गनग । 

ख) मोजना, नीलत तथा कामगिभराई रैंङ्गिक उियदामी फनाउन ।  

ग)वजेटराई रैङ्गिक उियदामी फनाउन ।  

घ) सयोकायवाराहरु वीच फझुाईभा एकरुऩता कामभ गयी साभाजजक न्मामभा सहमोग 
ऩयुमाउन । 
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ङ)श्रोत साधनभा ऩहुॉच ऩयुगमाई न्मामोजचत ङ्गवतयणको व्मवलथा गनग ।  

च)रजऺत वगगभा व्मजिफ्को आलथगक, साभाजजक सशिफ्कीयण गरय तत ्तत ्सॊयचनाभा 
ऩहुॉच फढाउन े।  

छ) ङ्गहॊसाका ङ्गवलबन्न लवरुऩराई लनरुत्साङ्गहत गने ।  

ज)रैंङ्गिक सभानतातथा साभाजजक सभावेशीकयण फाट सम्फदृ्ध नेऩार य सखुी नेऩारीको 
याङ्गिम रक्ष्म प्राप्त गनग ।  

४. दीघगकारीन सोंच  

 

सजुशजऺत, लवयोजगाय य आलथगक फङृ्गद्ध गयी सभदृ्ध सभाजको लनभागण ।  

 

५. रक्ष्म् 
 

रैङ्गिकतथा साभाजजक उियदामी सलथागत सॊयचना, नीलत य कामगप्रणारी भापग त 
सभताभरुक सभाजको लनभागण गने  

 

६. उद्देश्महरु् 
क)रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयणराई लथानीम प्रणरीभा दीगो रुऩभा 
सॊलथागत गने । 

ख) मोजना, नीलत तथा कामगिभराई रैंङ्गिक उियदामी फनाउन े।  

ग)वजेटराई रैङ्गिक उियदामी फनाउन े।  

घ) सयोकायवाराहरु वीच फझुाईभा एकरुऩता कामभ गयी साभाजजक न्ममभा सहमोग 
ऩरु् माउने । 

ङ)श्रोत साधनभा ऩहुॉच ऩयुगमाई न्मामोजचत ङ्गवतयणको व्मवलथा गने ।  

च) रजऺत वगगभा व्मजिफ्को आलथगक, साभाजजक सशिफ्कीयण गरय तत ्तत ्सॊयचनाभा 
ऩहुॉच फढाउन े।  

छ) ङ्गहॊसाका ङ्गवलबन्न लवरुऩराई लनरुत्साङ्गहत गने ।  

ज) रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण फाट सम्फदृ्ध नेऩार य सखुी 
नेऩारीको याङ्गिम रक्ष्म प्राप्त गने ।  
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७. नीलत, यणनीलत तथा कामगनीलतहरु 

भखु्म नीलतहरु् 
७.१. मोजना तजुगभा प्रङ्गिमाभा रजऺतवगगको अथगऩूणग सहबालगताको सलुनजश्चत गने, 

७.२. कामगिभ तथा वजेट राइ रैङ्गिक उियदामी फनाउदै साभाजका ऩलछ ऩयेका 
फगगको जशऺा तथा योजगायी राई प्रफद्धगन गने,  

७.३ रजऺत वगग राई सावगजलनक स्रोत, साधन य राबको उऩमोगभा ऩहुॉच य लनमन्त्रण 
सलुनश्चत गने ।  

७.४. रैससासको अवधायणा हालसर गनग नगयऩालरकाको नीलत, कानून तथा 
भाऩदण्डहरुको ऩनुयावरोकन, सॊसोधन तथा तजुगभा गने,  

८. नीलत अनसुायका यणनीलतहरु तथा कामगनीलतहरु 

नीती–उऩदपा ७.१ नगयऩालरकाको मोजना तजुगभा प्रङ्गिमाभा रजऺत वगगको अथगऩणुग 
सहबालगताको सलुनजश्चत गने,  

यणनीती  

क) मोजना तजुगभाको रागी सहबालगतात्भक नीती य कामगङ्गवलध तजुगभा गने 

ख) मोजना तजुगभाको ऩरयऩेक्ष्मभा रजऺत सभदुामको ऺभता अलबवङृ्गद्ध गरय अथगऩूणग 
सहबालगताको सलुनजश्चतता गने, 

कामगनीलत 

अ) लथानीम लतयको मोजना तजुगभा गदाग टोर लतयवाट नै रजऺत सभदुाम लबत्रका ऩलन 
ङ्गवऩन्न वगगको  अथगऩूणग सहबागीताभा जोड ददने ।  

आ) वजेट लसलरङभा नै रजऺत सभदुामका रागी वजेट ङ्गवलनमोजनको ब्मफलथा  गरयन े
छ ,  

इ) मोजना तजुगभा तथा सावगजलनक सयोकायका लफषम वलतहुरुको जानकायी  रजऺत 
सभदुाम सम्भ ऩयुमाउन सन्चायका भाध्मभ य टोर ङ्गवकास सॊलथा भापग त सूचना 
सम्प्रषेण गरयन ेछ, 

ई) ऩालरकालतय, वडालतय तथा सभदुामलतयभा गठन गयीने ङ्गवलबन्न सॊजार, सभूह तथा  
सलभलतहरुभा भङ्गहरा, दलरत, अऩािता बएका व्मजि, रैङ्गिक तथा मौलनक अल्ऩसॉख्मक, 
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लसभान्तकृत तथा ऩछाडी ऩारयएका वगग य सभदुामको सभानऩुालतक सहबालगताको 
आधायभा प्रलतलनलधत्व तथा सहबालगताको सलुनजश्चत गरयने छ,   

उ) नगयऩालरका भापग त गठन हनु े सॊयचनाहरुभा भङ्गहरा, दलरत, अऩािता बएका 
व्मजिफ्हरु, एकर भङ्गहरा,रैङ्गिक तथा मौलनक अल्ऩ सॉख्मक, लसभान्तकृत तथा ऩछाडी 
ऩयेका वगग य सभदुामको अथगऩणुग सहबालगता य प्रलतलनलधत्व गयाई कुयाको सलुनजश्चत 
गरयने छ । 

 

नीती–उऩदपा ७.२ नगयऩालरकाको कामगिभ तथा वजेटराई रैङ्गिक उियदामी 
फनाउदै साभाजका ऩलछ ऩयेका फगगको जशऺातथा योजगायी राई प्रफद्धगन गने  

यणनीलत 

क) मोजना तथा फजेट तजुगभा गदाग रैससास उियदामी कामगङ्गवलध फनाउने,  
ख) रैलगक दृङ्गिकोणवाट रजऺत सभदुामको प्रत्मऺ योजगायी फङृ्गद्ध हनु े ङ्गकलसभका 
कामगत्रफ्भ कामागन्वमन गने ।  

 

कामगनीलत 

अ)  खजण्डकृत तथ्माङ्कको व्मवलथा, सभम अनसुाय अद्यावलधक य मोजना तजुगभा साथै 
सभीऺा गनग प्रमोग गरयने छ, 

आ) रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयणको दृङ्गिकोणफाट  भङ्गहरा, दलरत, 

अऩािता बएका व्मजिफ्हरु, रैङ्गिक तथा मौलनङ्क अल्ऩसॉख्मक, एकर भङ्गहरा, लसभान्तकृत 
तथा ऩछाडी ऩारयएका वगग य सभदुामको आवश्मकताको ऩङ्गहचान गरयने छ य 
आवश्मकताभा आधारयत यहेय लवयोजगाय भरुक कामगत्रफ्भ तम गरयने छ , 

इ) मोजना तथा फजेट तजुगभा गदाग रैससास उियदामी कामगङ्गवलध फनाई प्रमोगभा 
ल्माईन ेछ, 

ई) वजेट तथा कामगिभराई वाङ्गषगक रुऩभा रैससासको द्धृजष्कोणवाट ऩरयऺण गरयने 
छ,  

उ) नगयऩालरकाका जानकायी सम्प्रषण गदाग रजऺत सभदुामहरुको भात ृबाषा सभेतभा 
सम्प्रषेण गरयन ेछ, 
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ऊ) सावगजलनक सनुवुाई गदाग रजऺत सभदुाम को उऩजलथलत य रैससासका सवारराई 
उजचत सम्फोधन सजुचत गरयन ेछ, 

ए) रजऺत सभदुामको गनुासो सनु्नका रालग गनुासो सनु्न े सॊमन्त्रको लनभागण  गयी 
प्रबावकायी कामागन्वमन गने कुयाको सलुनजश्चतता गने छ,  

ऐ) रजऺवगगका सभदुामभा फारङ्गववाह न्मलुनकयण सम्फजन्ध जनचेतना भूरक कामगत्रफ्भ 
गने , 

नीलत–उऩदपा ७.३  रजऺतवगगराई सावगजलनक स्रोत, साधन य राबको उऩमोगभा ऩहुॉच 
य लनमन्त्रण सलुनश्चत गने ।  

यणलनलत 

क) रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण केजन्ित स्रोत साधन ङ्गवतयण 
सम्फन्धी कामगङ्गवलध, भाऩदण्ड तजुगभा गने,  

ख) रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयणको प्रवद्धगनका रागी नागरयक 
सभाज, अलधकायभजुख सॊघ सलथाहरु सॊग सभन्वम य सहकामग गने   

कामगलनलत 

अ) नगयऩालरकावाट सन्चालरत मोजना तथा कामगिभहरुभा भङ्गहरा, दलरत, अऩािता 
बएका व्मजिफ्हरु, रैङ्गिक तथा मौलनक अल्ऩसॉख्मक, लसभान्तकृत तथा ऩछाडी ऩारयएका 
वगग य सभदुामका ब्मजिफ्हरुको सहबालगता य राबभा खजण्डकृत तथ्माङ्क सॊकरन गने 
य लनमलभत रुऩभा अध्मावधीक गरयन ेछ,  

आ) नगयऩालरकावाट आमोजनाको अनगुभन रैससासको दृङ्गिकोणवाट अनगुभन तथा 
भलु्माॊकन गरयने छ,  

इ) नगयऩारीकावाट सन्चारन हनुे सभीऺाहरुभा रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक 
सभावेशीकयणको दृङ्गिकोणवाट प्रवाङ्गहत सेवा, सङु्गवधा, कामगत्रफ्भको प्रबावकायीताको 
ऩनुयावरोकन तथा सभीऺा गने, 

ई) नगयऩालरकाफाट सॊचालरत कामगत्रफ्भ वा प्रवाह हनुे सेवा, सङु्गवधा य कामगत्रफ्भको 
लनयन्तय अनगुभन तथा सऩुरयवेऺणका रालग रजऺत सभदुामहरुको सहबालगताभा 
प्राथलभङ्गककयणभा यहेको ऺेत्रभा अल्ऩकालरन तथा ददघगकालरन रुऩभा हालसर गनग सक्न े
गयी सचुाॊकहरुको सजुच तमाय गरयने छ, 
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उ) सयोकायवारा य, अलधकायावादद सॊसॊलथाहरुको तथ्माङ्क याख्न ेय अद्यावलधक गने,  

उप्) सो सॊलथाहरुराई रजऺतवगग सम्भ कामगत्रफ्भ ऩरु् माउन सभन्वम य सहकामग गने, 

ए) सो सॊलथाहरुराई आवश्मकता अनसुाय ऺभता अलबवङृ्गद्ध गरय सभन्वम य सहकामग 
रालग प्रबावकारयता ल्माउने छ ।  

 

नीलत उऩदपा ७.४  रैससासको अवधायणा हालसर गनग नगयऩारीकाको नीलत, 

कानूनतथा भाऩदण्डहरुको ऩनुयावरोकन, सॊसोधन तथा तजुगभा गने,  

यणनीलत   

क) रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयणराई सॊलथागत गनग आवश्मक 
कानून, लनमभावरी, कामगङ्गवधी तथा भाऩदण्डहरुको तजुगभा गने, 

ख) फाङ्गषगक, आवलधक मोजना, कामगत्रफ्भ तथा फजेटहरुको तजुगभा गने, 

ग) रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयणराई भूर प्रवाङ्गहकयण गनग सॊलथागत 
सॊयचनाहरु ङ्गवकास य ङ्गवलताय गने, 

 

कामगनीलत 

अ) ङ्गवधभान ऐन, कानून, नीलत, भाऩदण्ड तथा कामगङ्गवधीहरुको रैससासको दृङ्गिकोणफाट 
ऩनुयावरोकन गरयनेछ, 

आ) आवश्मक नमाॉ ऐन, कानून, नीलत, भाऩदण्ड तथा कामगङ्गवलधहरुको तजुगभा गरयनछे, 

इ) रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयणको दृङ्गिकोणफाट  भङ्गहरा, दलरत, 

अऩािता बएका व्मजि, रैङ्गिक तथा मौलनक अल्ऩसॉख्मक, एकर भङ्गहरा, लसभान्तकृत 
तथा ऩछाडी ऩारयएका वगग य सभदुामको आवश्मकताको ऩङ्गहचान गरयने छ, 

ई) रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयणको दृङ्गिकोणफाट ङ्गवगतका अभ्मास 
तथा प्रलत ऩफ्रभा आधारयत बई वाङ्गषगक मोजना आवलधक मोजना, कामगत्रफ्भ तथा 
फजेटको तजुगभा गरयन ेछ, 

उ) नगयऩालरकारे वाङ्गषगक, आवलधक मोजना तथा कामगत्रफ्भहरुभा फजेटको तजुगभा गदाग 
भङ्गहरा, दलरत, अऩािता बएका व्मजिहरु, एकर भङ्गहरा, रैङ्गिक तथा मौलनक 
अल्ऩसॉख्मक, लसभान्तकृत तथा ऩछालड ऩारयएका वगग य सभदुामका रालग न्मनुतभ 
प्रलतशत तोकी आवश्मक व्मवलथा गरयन ेछ,   
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उप्) रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण सभन्वम सलभलत, वडा तथा 
तहसम्भ उऩ सलभलतहरुको सॊयचनाहरु ङ्गवकास य ङ्गवलताय गरयने छ, 

ए) उि रैङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण सभन्वम सलभलत य उऩ 
सलभलतहरुको कामगबाय, जजम्भेवायी य अलधकायहरु लऩिसॊग लनकौर गयी ऩरयचारन गरयने 
छ, 

ऐ) उि रैङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण सभन्वम सलभती य उऩ 
सलभलतहरुराई कामगबाय प्रबावकायीता ऩूवगक फहन गनग ऺभता ङ्गवकास को व्मवलथा 
गरयने छ । 

 

 

८. नीलतको कामागन्मवनभा आउन सक्ने सॊबाङ्गवत जोजखभ तथा सो जोजखभ 
न्मलुनकयणका उऩामहरु । 

 

उल्रेजखत नीलत, यणनीलत य कामगनीलतहरुको प्रबावकायी कामागन्वमनको त्रफ्भभा आउन 
सक्न ेसम्बाव्म जोखीभ तथाचनुौती य जोजखभको लनयाकयणका रालग देहाम फभोजजभका 
उऩामहरुको अफरम्फन गरयन ेछ । 

 

ि.सॊ. सॊबाङ्गवत जोजखभ जोजखभ न्मलुनकयणका उऩामहरु 

१ रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक 
सभावेशीकयणको ङ्गवषम फायेभा सभान 
फबुपईको अबाव हनु ु तथा लथालनम 
तहको प्राथलभताभा नऩनुग 

सहबालगताक भरुक छरऩफ्रफाट सभान 
फबुपई फनाउने प्रमत्न गयीने । त्मलतै 
रैससासराई प्राथलभताभा याख्न े नीलतगत 
व्मवलथा गने 

२ नीलत कामागन्वमन गने जजम्भेवाय 
लनकाम तथा सयोकायवारा लफच 
सभन्वमन हनु ु। 

सयोकायवारा फीचभा लनमलभत साबप फैठक 
याख्न े तथा ऩालरका लतयभा उऩरब्ध 
सॊजारहरुको उऩमिु प्रमोग गयी रजऺत 
सभदुामका व्मजिराई कसयी राबाजन्वत गनग 
सङ्गकन्छ बन्न े फायेभा लनमलभत छरऩफ्र गने 
। 
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३ खजण्डकृत तथ्माङ्क तथा सूचाॊकहरुको 
आधायभा मोजना कामगत्रफ्भहरु तमाय 
हनु नसक्न ु। 

मोजना तजुगभा तथा अनगुभन ऩद्धतीराई 
तथ्माङ्कभा आधायीत फनाउने । 

४ आलथगक स्रोतको अबाव हनु ु। लथालनमतहको एकभषु्ठ फजेटफाट रजऺत 
सभदुामको रालग लनजश्चत न्मनुतभ प्रलतशत 
फजेट तोकेयै मोजना तथा कामगत्रफ्भ तमाय 
गने य प्रत्मेक आगाभी आलथगक वषगको फजेट 
गत वषगको तरुनाभा फजेट फढाउदै रैजाने 
(प्रगतीजशर फजेट) । 

 
 

 

 

 

९. रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभाफेशीकयण नीलतको  नीलत कामगन्मवनभा 
ल्माउने प्रङ्गिमा 
मस नीलतभा बएका प्रावधानराई लथानीम तहभा कामागन्वमन तथा अनगुभन गने 
कामगका साथै सॊघीम भालभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमरे लनददगि गयेका नीलत 
अनूरुऩ साभाजजक सभावेशीकयणको कामगराई प्रबावकायी रुऩभा कामागन्वमन गनग देहाम 
फभोजजभको कामागन्वमन सलभलत यहन ेछ ।  

क) मस नगयऩालरका लतयभाभा देहाम फभोजजभको रैंलगक तथा सासाजजक 
सभावेशीकयण नीलत कामागन्वमन सलभलत यहन ेछ  ।  

क) नगय उऩ–प्रभखु       सॊमोजक 

ख) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत      सदलम 

ग) प्रभखु साभाजजक ङ्गवकास शाखा         सदलम 

घ) सॊमोजक, साभाजजक ङ्गवकास सलभलत     सदलम 

ङ) साभदुामीक सॊघ सलथा भध्मेवाट     सदलम 

च) भङ्गहरा, फारफालरक तथा जेष्ठनागरयक ङ्गवषम हेने शाखा प्रभखु      सदलम सजचव 
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ख) नगयऩालरका प्रत्मेक वडा लतयभा देहाम फभोजजभको रैंङ्गिक तथा साभाजजक 
सभावेशीकयण नीलत कामागन्वमन सलभलत यहन ेछ  ।  

क) वडा अध्मऺ                    सॊमोजक 

ख) वडा सदलमहरु (भङ्गहरा य भङ्गहरा दलरत सङ्गहत)   ३ जना सदलम 

ग) भङ्गहरा, फारफालरक तथा जेष्ठ नागरयक ङ्गवषम हेने शाखा प्रभखु    १ जना  

घ)  अलतलथ् सॊघसलथाफाट आवश्मकता अनसुाय       २ जना 
ङ)  वडा सजचफ                  सदलम सजचव 

 

सलभलतको काभ कतगब्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ हनु ेछ । 

क) ऐन, काननु, नीलत, आवालधक मोजना, ङ्गवषमगत मोजना, ऩाश्वजचत्र य अरु प्रकाजशत हनु े
सफै प्रकायका दलतावेजभा रैससासको ङ्गवषमवलतकुो सभावेश गयी भरु प्रवाहीकयण गनग 
प्राङ्गवलधक सहमोग गने, 

ख) मोजना तथा वजेट तजुगभा गदाग रैससासका सभलमा सभाधान हनुे गयी उियदामी 
फनाउन प्राङ्गवलधक सहमोग गने, 

ग) खजण्डकृत तथ्माकको व्मवलथा गनग य सभमानकुुर अद्यावलधक गनग प्राङ्गवलधक 
सहमोग गने, 

घ) भङ्गहरा, वारफलरका रगामत वजन्चतीकयणभा ऩयेका सभदुामको खजण्डकृत तथ्माॊक 
सॊकरन एवॊ ङ्गवश्लषेण गयी सभलमाको ऩङ्गहचान गनग सहमोग गने,  

ङ) मोजना तथा कामगिभहरुको तजुगभा गदाग भङ्गहरा य ङ्गवऩन्न वगगका सभदुाम य 
व्मजिफ्हरुका ङ्गवकासका कामगिभहरु सभावेश, ऩहुॉच य ऩपइदा ङ्गवतयणभा सलुनजश्चतता 
ल्माउन नेततृ्वदामी बलुभका लनबाउन,े 

च) रैङ्गिकतथा साभाजजक सभोशीकयण नीलत अनरुुऩ रैङ्गिकफ्भ तथा साभाजजक 
सभाफेशीकयण कामगङ्गवलध तमाय गरय कामागन्वमन गने गयाउन,े  

छ) नीलत कामागन्वमन गनग आफ्नो जजम्भेवायी वहन गने य अन्म लनकाम तथा कामागरम 
सॊग कामगगत सभन्वम कामभ गने , 

ज) नीलत कामागन्वमन सम्फन्धी अनगुभन तथा भलु्माॊकन गने गयाउन,े सावगजलनक 
सनुवाई, साभाजजक रेखाजोखा य रैससास रेखाजोखा गनग नतेतृ्वदामी बलुभका लनबाउन,े 
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झ) आवलधक, वाङ्गषगक,मोजना तजुगभा कामागन्वमन वजेट वाॉडपाॊड खचगको रेखाजोखा, 
अनगुभन तथा भलु्माॊकन प्रणरी साभाजजक सभावेशीकयणभैत्री बएन बएको ङ्गवश्लषेण 
गने य साभाजजक सभोफेशीकयण उियदामी फनाउन लनमलभत रुऩभा सम्फजन्धत उऩभहा 
नगयऩालरकाराई सझुाव ददन,े  

ञ) रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण सम्फजन्ध ऺभता अलबवङृ्गद्ध मोजना 
तमाय गयी रैससास ऺभता अलबवङृ्गद्ध कामगत्रफ्भ सॊचारन गने य गयाउने, 
त) रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण भूरप्रबाहीकयण य मस नीलतको 
प्रबावकायी कामागन्वमनको रालग सयोकायवारा य अलधकायभखुी सॊसॊलथाहरु सॊग 
सभन्वम य सहकामग गने य गयाउन,े 

थ) रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयणनीलत कामागन्वमन गने िभभा आउन 
सक्न ेसम्बाङ्गवत जोखीभहरुको सभाधान गनग आवश्मक ब्मफलथा गने,  

द) मी भालथ उल्रेजखत कामगहरु गनग कामग मोजना य फजेट सङ्गहत मोजना फनाई 
कामागन्वमन गने य गयाउने 
नगयऩालरका लतयीम सलभलतको फैठक साभान्मतमा प्रत्मेक चौभासीक रुऩभा फलन ेछ 
। वडा लतयीम सलभलतको फैठक प्रत्मेक ६ भङ्गहनाको एक ऩटक फलने छ । 
आवश्मकता अनसुाय सलभलतको फैठक जनुसकैु वेरा ऩलन फलन सक्ने छ ।  

११.रैंङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण नीलतका अऩेजऺत उऩरजब्धहरु  

 

क्) नीलत, कानून व्मवलथा तथा भाऩदण्डहरु रैससास उियदामी हनुेछ ।  

ख) मोजना तजुगभा प्रङ्गिमाभा रजऺत वगगको अथगऩूणग सहबालगता गयाई ऩछालड ऩयेका 
वगगको सावगजलनक स्रोत, साधन य राबको उऩमोगभा ऩहुॉच य लनमन्त्रण बई 
सभताभूरक सभाजको शृ्रजना हनु ेछ । 

ग) कामगिभ तथा वजेट रैससास उियदामी हनुेछ ।  

ध) सेवा प्रदामक, सयोकायवारा, अलधकायवालध सॊसॊलथाहरुको रैससास सम्फन्धभा ऺभता 
अलबवदृ्धी बई सभान फझुाई य कामग शैरी हनुछे ।  
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ङ) नेऩार सयकायरे गयेको ददगो ङ्गवकासको रऺ प्राप्त गनग य याङ्गिम तथा रैससास 
सम्फन्धभा गरयएका अन्तगयाङ्गिम प्रलतवद्धता,सॊघीम य प्रदेश सयकायका गरयएका 
प्रलतवद्धता अनरुुऩको दाङ्गमत्व ऩयुा हनुे  । 

१२. नीलतको ऩनुयावरोकन तथा सधुाय 

मस नीलतको कामागन्वमनको प्रबावकायीता, उऩमिुफ्ता य उऩादेमताको भलु्माॊकन गयी 
नीलतभा सभसाभमीक ऩनुयावरोकन तथा ऩरयभाजगन एवॊ सधुाय गरयने छ ।  

 

१३ खायेजी तथा फचाउ 

मस नीलतभा उजल्रजखत कुयाहरु प्रचलरत काननु सॊग वालबप्एभा वा लबप्एको हद 
सम्भ सम्फन्धीत काननु फभोजजभ नै हनु ेछ ।  

 

अनसूुजच १. 
रैङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण (रैससास) शब्दावरी तथा ऩरयबाषा 
 

१. रैससास् रैङ्गिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण । 

२. रजऺत सभूदाम् मस रैससास नीलतको प्रमोजनको रालग लनम्न उल्रेजखत वगग तथा 
सभूहराई रजऺत सभूदामको रुऩभा भालनएको छ् सभदुामभा ऩछाडी ऩारयएका भङ्गहरा, 
दलरत, आददवासी जनजाती, भधेसी, थारु, भजुलरभ, ङ्गऩछडावगग, अल्ऩसॊख्मक, सीभान्तकृत, 

अऩािता बएका व्मजिप्, रैङ्गिक तथा मौलनक अल्ऩसॊख्मक, एकर भङ्गहरा य ङ्गहॊसा 
ऩीलडत, अल्ऩसॊख्मक, सीभान्तकृत तथा ऩछाडी ऩारयएका वा फङ्गहष्कयणभा ऩयेका सभदुाम 

धन्मवाद । 

आऻारे 

ओभकाय शाह  
प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 

 


