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दईु शब्द 
 

नेपालको संववधानले लैविक तथा सामाखिक समावशेी समािको परिकल्पना गिेको छ । संववधानको  
प्रस्तावनामा न ैलैविक  ववभेद अन्त्य गिी समानपुाततक समावशेी ि सहभातगतामूलक तसद्धान्ततका आधािमा 
समतामूलक समािको तनमाार् गने उल्लेि गरिएको छ । मवहलाको हक, दतलतको हक, बालबातलकाको 
हक, सामाखिक न्तयायको हक लगायतका हक अतधकािहरू संववधान प्रदत्त हकहरू हनु ्। संववधानमा 
व्यवस्था भएका हकहरू कायाान्तवयन गिी नागरिकलाइ महससु गिाउन ेखिम्मवेािी स्थानीय सिकािको पतन 
हो ।  

 
लैविक िातीय तथा वतगाय ववभेद िवहत समतामलुक, न्तयायपरु्ा, समदृ्ध बागचौर नगरपालिका को तनमाार् गने 
दूिदृवि तलएि यो िर्नीतत तनमाार् भएको हो । यो िर्नीततक योिनाले बागचौरनगरपालिका को नीतत, 
योिना, संिचना व्यवस्था, सेवा प्रवाह, कायाक्रम तथा बिटे लैससास उत्तिदायी बनाउने, मवहला तथा लखित 
वगाको सशक्तीकिर्को माध्यमद्वािा सावाितनक स्रोत साधनको पहुुँच ि तनयन्तरर् बढाउने उद्देश्य तलएको छ 
। यो िर्नीततक योिनाले ददगो ववकास ि आतथाक समवृद्धको लातग मवहला तथा लखित वगाको समान 
अवसि, नतेृ् वदायी भतूमकाका वृवद्ध, साथै समान प्रततफल ि लाभ उपभोगमा सतुनखितताका लातग आतथाक 
सशक्तीकिर्का गततववतधहरु सञ्चालन गने उद्देश्य तलएको छ । नेपालले लैससास सम्बन्तधी िाविय तथा 
अन्ततिाविय रूपमा गिेका प्रततबद्धताहरु स्थानीय तहसम्म कायाान्तवयन गनुा बागचौरनगरपालिका को दावय्व 
पतन हो । पातलकालाइ वहंसा िवहत बनाउन पातलकामा सामाखिक न्तयाय स्थापना गना समेत यो िर्नीततक 
योिनाले मद्दत गनेछ ।  

यो िर्नीततक योिना तनमाार् गना नेतृ् व गने कायादल िर्नीतत तनमाार्मा िट्न ुभएका बागचौरनगरपालिका 
पदातधकािी तथा कमाचािीहरू सबैलाइ म हाददाक धन्तयवाद ददन चाहन्तछु । लैससासमैरी बागचौरनगरपालिका 
तनमाार् गना यो योिनाले मह्वपूर्ा भतूमका िेल्न सबै सिोकािवालाहरूको सकािा्मक योगदानको अपेिा 
गदाछु। 

 

  

........................ 
जनक राज गौतम  

  नगर प्रमुख    
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१. पषृ्ठभतुम 
 
 

नेपालको संववधानको प्रस्तावनामा न ैलैविक  ववभेद अन्त्य गिी समानपुाततक समावशेी ि सहभातगतामूलक 
तसद्धान्ततका आधािमा समतामूलक समािको तनमाार् गने व्यवस्था गिेको छ । मवहलाको हक सम्बन्तधी 
धािा ३८ ले समान वंशीय अतधकाि, सिुखित मातृ् व ि प्रिनन ्स्वास््य सम्बन्तधी, िाज्यका सवै सिकािमा 
सहभातगता हनु ेअतधकाि, सम्पखत्त तथा पारिवारिक मातमला सम्बन्तधी अतधकाि, खशिा स्वास््य िोिगािी ि 
सामाखिक सिुिामा सकािा्मक ववभेदको व्यवस्था गिेको छ। यसका साथै मवहला ववरुद्ध हनुे वहंसािन्तय 
कायाहरु कानून बमोखिम दण्डनीय हनु ेव्यवस्था गिेको छ । समानताको हकले नागरिकहरु सामाखिक ि 
सांस्कृततकरुपले पछातड पिेका समदुाय समतेको संििर्, सशक्तीकिर् ि ववकासको लातग संववधानमा ववशेष 
प्रावधानहरु िाखिएको छ । सामाखिक न्तयायको हकले तीन वटै तहका सिकािहरुले समावेशी ि समानपुाततक 
प्रतततनतध्वको तसद्धान्ततका आधािमा नागरिक सहभातगता सतुनखित गनुापने व्यवस्था गिेको छ।  

स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन २०७४ मा लैविक समानता तथा सामखिक समावशेीकिर् (लैससास) सम्बन्तधी 
व्यवस्था प्रस्तावनामा नै उल्लेि गरिएको छ। यसका अलवा दफा ११ उपदफा २ (त) मा  ज्येष्ठ नागरिक, 

अपािता भएका व्यखक्त ि अशक्तहरुको व्यवस्थापनको खिम्मेवािी अन्ततिगत ववतभन्न कायाक्रमहरु सञ्चालन 
गने अतधकाि प्रदान गिेको छ भन ेदफा २४ उपदफा (२) मा स्थानीय तहले योिना तिुामा गदाा नेपाल 
सिकाि, प्रदेश सिकािको नीतत, लक्ष्य, उद्दशे्य समयतसमा ि प्रकृयासुँग अनकूुल हनुेगिी सशुासन, 
वाताविर्मैरी, बालमैरी, िलवाय ुपरिबतान अनकूुल, ववपत ्व्यवस्थापन, लैविक तथा सामाखिक समावेशीकिर् 
अन्ततिसम्बखन्तधत ववषयलाई ध्यान ददनपुने व्यवस्था उल्लेि गरिएको छ। बागचौरनगरपालिका िे आफ्ना 
योिना, नीतत तथा बिेट तिुामा गदाा मवहला बालबातलका तथा वपछतडएका वगा, िेर ि समदुायलाई प्र्यि 
लाभ पगु्न,े लैविक समानता तथा सामाखिक समावशेीकिर् अतभवृवद्ध हनुे िालका योिना तथा 
कायाक्रमहरुलाई प्राथतमकता ददन ुपनेछ भतन उल्लेि गिेको छ । 
संयकु्त िािसङ्घको साधािर् सभाले सन ्२०१६ देखि २०३० सम्ममा हातसल गनुापने ददगो ववकासका १७ 
वटा लक्ष्य ि १६९ वटा उप-लक्ष्यहरु पारित गिेको छ। ददगो ववकासका लक्ष्यहरुले ववशेष गिी हिेक 
व्यखक्तको स्वातभमान, स्वतन्तरता, समानताका साथै भोक, गरिबीको अन्त्य गदै खशखित तथा स्वस्थ 
िीवनयापनका लातग परिकल्पना गदाछ। यसका साथै यी लक्ष्यहरुले गरिबीको िेिामतुन िहेका बालबातलका, 
वकशोिवकशोिी, मवहला अपािता भएका व्यखक्त, यौतनक अल्पसङ्ख्यक, पछाडी पारिएका समदुाय िस्तै दतलत, 
िनिाती, आददवासीहरुको आवश्यकताहरुलाई समेट्ने उद्देश्य िािेको छ। चिम गरिबीको अन्त्य गना, 
असमानता हटाउन, ववभेदसुँग लड्न ि पछातड पिेका व्यखक्त ि समहुको द्रतु गततमा प्रगती गनाका लातग 
कोवह पतन पछातड नछुट्ने भने्न मु् य तसद्धान्ततलाई ददगो ववकास लक्ष्यहरुले अिीकाि गिेको छ। पन्तरौँ 
योिना आतथाक वषा २०७६/०७७, २०८०/०८१ मा क) लैविक समानता तथा मवहला सशक्तीकिर् ि) 
बालबातलका तथा वकशोिवकशोिी ग) ज्येष्ठ नागरिक घ) अपािता भएका व्यखक्त ङ) सामाखिक सिुिा तथा 
संििर् च) समावेशीकिर् लगायतका ववषयहरुलाई अलग अलग शीषाकमा िाखिएको छ।  
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संववधानद्वािा प्रदत्त हकहरुको कायाान्तवयन गना तथा समानपुाततक समावेशी तसद्धान्ततका आधािमा स्थानीय 
तहका सबै नीतत योिना, कायाक्रम तथा संिचनाका सबै अिहरुमा मवहला, दतलत, आददवासी िनिाती, 
मधेसी, मिदिु, वकसान, अपािता भएका व्यखक्त, वपछतडएका वगा ि िेर सबैलाई समान सहभागी गिाई  
लैविक समानता तथा सामाखिक समावेशीमैरी बागचौरनगरपालिका बनाउने परिकल्पना अनरुुप लैससास 
मूलप्रवाहीकिर्को माध्यमबाट लैविक समानता तथा सामाखिक समावेशीकिर् पद्धततलाई संस्थागत गना 
आवश्यक देखिएकोले  बागचौरनगरपालिका को लैविक समानता तथा सामाखिक समावेशीकिर्” 
मूलप्रवाहीकिर् िर्नीततक योिना तिुामा गरिएको छ। 

१.२ बािचौर निरपाललकाको परिचय  

कर्ााली प्रदेशमा िहेका १० खिल्लाहरु मध्य े बागचौर नगरपालिका पतन एउटा हो । यस 
खिल्लाका  १०  स्थानीय तहहरूमध्य ेएक बागचौर नगरपालिका हो ।  नेपाल सिकािको तनर्ाय बमोखिम 
तमतत २०७३/११/२७ मा साववकको लशबरथ, कोिवारा, वपपल्नेिा, थारमारे, बाफुखोिा, कोिमौिा िोडेि 
बागचौरनगरपालिका घोषर्ा गरिएको यस बागचौर नगरपालिका / हाल १२ वटा वडाहरु  िहेका छन ्। 
यस बागचौरनगरपालिकाको कुल िेरफल १६३.१४ वगा वक.तम. िहेको छ। बागचौर नगरपालिका को 
र्रिुरी सवेिण २०७७ अनसुाि यस बागचौरनगरपालिका को कुल िनसङ्ख्या ३५११२ िहेको छ, िसमा 
परुुषको िनसङ्ख्या १७८३१ मवहलाको िनसङ्ख्या १७२८१ िहेको छ ।  

१.३ बािचौरनिरपाललकाको लैविक समानता तथा सामाखिक समावेशीकिर् 
िर्नीतत योिना तयािीको उद्दशे्य 
िैङ्गगक  समानता तथा सामाजजक समावेशीकरण मूिप्रवाहीकरण रणनीततको माध्यमबाि 
बागचौरनगरपालिकािे तजुामा गने नीतत, कानून तथा  योजना, संस्थागत संरचना, मानव संसािन तथा 
िमता ववकास तथा सेवा प्रवाहका सबै प्रककयाहरुमा महहिा तथा सामाजजक  रुपमा  वपछडडएका  
समुदायको अथापूणा सहभागगता सुतनजश्चत गरी समावेशी िोकतन्तत्रिाई ससं्थागत गदै सामाजजक न्याय 
कायम गनुाका साथ ैराज्यका सबै संयन्त्रहरूमा सम्पूणा तह वा वगाका नागररकको समतामुिक पँहुच 
स्थावपत गनुा रहेको छ । रणनीततक योजनाका ववशेष उद्देश्यहरु तनम्न लिखखत रहेका छन।्  

क) बागचौरनगरपालिका  लैससास सम्बन्तधी शासन व्यवस्थाको प्रवद्धान गने । 

ि) बागचौरनगरपालिकाको योिना तिुामा प्रकृयालाई लैससासमैरी बनाउने ।  

ग) बागचौरनगरपालिकाको नीतत तथा कायाक्रम ि बिेटलाई लैविक उत्तिदायी बनाउने । 

घ) बागचौरनगरपालिकाको नीतत, कानून, संिचना, कायाक्रम, योिनाका सबै प्रवकयाहरुमा मवहला तथा 
सामाखिक रुपमा वपछतडएका समदुायको अथापूर्ा सहभातगता सतुनखित  गने । 

ङ) सिोकािवालाहरु तबच लैससासको बझुाईमा एकरुपता कायम गना ि लैससास सम्बन्तधी कानूनी 
व्यवस्थाको कायाान्तवयनमा सहयोग गने । 

च) िाविय तथा अन्ततिाविय स्तिमा लैससास  सम्बन्तधमा गरिएका प्रततवद्धताहरु, काया योिनाहरु 
तथा ददगो ववकास लक्ष्य प्राप्त गना सहयोग गने।  
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छ) लखित वगामा सामाखिक न्तयाय कायम गदै स्रोत ि साधनको न्तयायोखचत ववतिर्को व्यवस्था गने 
। 

१.४ िर्नीततक योिना तनमाार्को ववतध तथा प्रकृया 
बागचौरनगरपालिकाको लैविक समानता तथा सामाखिक समावेशीकिर् िर्नीततक योिना 
बागचौरनगरपालिकाको मागातनदेशनमा ववववध िेरमा संलग्न सिोकािवालातबच गरिएको पिामशाबाट तयाि 
पारिएको हो। यो िर्नीततक योिना तयाि गनाको लातग प्रमुख प्रशासकीय अगिकृतको   संयोिक्वमा १२  
सदस्यीय कायादल गठन गरिएको तथयो । कायादलले िर्नीततक योिना तनमाार्मा नेतृ् वदायी भतूमका तनवााह 
गिेको छ । बागचौरनगरपालिकाको लैससास मूलप्रवाहीकिर् िर्नीतत तिुामाका लातग देहायका ववतधहरु 
अवलम्वन गरिएको छ।  

क) दस्तावेि अध्ययन : कायादल ि ववज्ञ टोलीले नेपालको संववधान, १५ औ पञ्चबवषाय योिना, स्थानीय 
सिकाि संचालन ऐनमा भएको लैससास सम्बखन्तध प्रावधानहरु, ददगो ववकास लक्ष्य ५, िाविय तथा 
अन्ततिाविय प्रततबद्दताहरु, बागचौरनगरपालिका को बावषाक नीतत तथा कायाक्रम, बावषाक प्रगती 
प्रततवदेन, बागचौरनगरपालिका को गरुुयोिना आदी अध्ययन गरियो।  

ि) मु् य सिोकािवालाबाट िानकािी : बागचौरनगरपालिका प्रमिु, उपप्रमिु, प्रमिु प्रशासकीय अतधकृत, 
मवहला तथा बालबातलका ववकास शािा प्रमिु, सामाखिक ववकास सतमततका संयोिक, न्तयावयक 
सतमतत तथा मलेतमलापकताा, िक्षित वगाहरु,  साथै लैससासको िेरमा कायाित ववतभन्न संघसंस्थाका 
प्रमिुहरुसंग अन्ततवाताा ि छलफल गिी िानकािी संकलन गरियो।  

ग) पिामशा कायाशाला : प्रमिु तथा उपप्रमिु सवहत कायापातलकाका सदस्यहरु, प्रमिु प्रशासकीय 
अतधकृत तथा तबषयगत शािा प्रमिु तथा प्रतततनतधहरु, लखित समहुका प्रतततनतधहरुको उपखस्थततमा 
२ ददने कायाशाला आयोिना गरिएको तथयो। उक्त कायाशालामा समहुगत छलफलबाट 
बागचौरनगरपालिका को अवस्था ववश्लषेर्,  सवाल पवहचान तथा लखित समहुहरुको नक्साङ्कन गिी 
प्राथतमवककिर् गरियो।  

घ) लखित वगा केखन्तद्रत छलफल: कायाशाला गोष्ठीको छलफल ि समहुगत कायाबाट प्राथतमवककिर्मा 
पिेका चार बटा लखित समहुहरुसंग (अपािता भएका व्यखक्त, दतलत समुदाय, जेष्ठ नागररक, 
बािबालिका,) गएि समहु केखन्तद्रत छलफल गरियो। समहु केखन्तद्रत छलफलवाट समदुायमा िहेका 
लखित वगाको अवस्था ि आवश्यकताको वािेमा िानकािी संकलन गरियो।  

ङ) मस्यौदा प्रस्ततुीकिर् बैठक : मातथ उल्लेि भए बमोखिमका ववतधद्दािा प्राप्त सचुनाको ववश्लषेर्को 
आधािमा तयाि पारिएको मस्यौदा िर्नीतत योिना बािे पातलकाका िनप्रतततनतध तथा कमाचािीहरुको 
बैठकमा प्रस्ततु गिी छलफलबाट प्राप्त सझुावलाई समावेश गिी अखन्ततम रुप ददईएको तथयो।  
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२. बािचौरनिरपाललका /नगिपातलकामा लैससासको अवस्था ि सन्तदभा ववश्लषेर्  

२.१ बािचौर निरपाललकाको लैससासको अवस्था  
बागचौरनगरपालिकािे ववगत वषा देखि नै समदुायमा पछाडी पारिएका वा पिेका समदुायहरु िस्तै दतलत, 
वपछडा वगा, तसमान्ततकृत मवहला, अपािता भएका व्यखक्त, एकल मवहला ि वहंसा पीतडत मवहलाहरु लगाएतलाई 
ववकासको समग्र प्रकृयामा मलुप्रवाहीकिर् गने प्रयास तनिन्तति िहेको छ। बागचौरनगरपालिकाको वावषाक 
नीतत तथा कायाक्रमहरुले लैससास लाई प्रवद्दान गदै िान ेनीतत तथा कायाक्रमहरु तिुामा गने अभ्यास गिेको 
छ।  साथै आतथाक रुपले ववपन्न लगायत नागिीकको संििर्, सशक्तीकिर्, सचेतना ववकासका लातग आय 
आिानका कायाक्रमहरु िहेका छन ्। 

बागचौरनगरपालिका /नगिपातलकामा मवहलाको सामाखिक, आतथाक तथा शािीरिक ववकासको लातग नेतृ् व 
िमता ववकास तातलम, कानूनी सचेतता कायाक्रम, ववववध ददवसहरु मनाउने गिेको छ। समदुाय स्तिमा 
गठन हनु ेसतमतत उपसतमतत तथा कायादलमा मवहला तथा लखित वगाको समानपुाततक प्रतततनतध्व सतुनखितता 
गरिएको छ। सनुौलो हिाि ददनकोिागी पोवषिो वपठो ववतरण कायाक्रम,  वडा स्तरीय पोषण तथा खाद्य 
सुरिा सम्बजन्ि सलमतत गठन । जाततय वहसावले ववववधता िहेको सबै िनिातत, दतलत, लगायत अन्तय 
िातिाततको मौतलक संस्कृतत ि पिम्पिालाई संििर् गदै समािको समववकासको मान्तयतालाई आ्मसाथ 
गदै आएको छ।   

यस्ता ववपन्न तथा गरिब परिवािको पवहचान गिी आतथाक तथा सामाखिक सशखक्तकिर्को लातग पातलकाले 
ववतभन्न सीप ववकास तथा आयआिानका कायाक्रमहरु गदै आएका छन ्। मवहला उधमखशलता ववकासको 
लातग गाउपालिकामा  लघु उद्धम बबकास काययक्रम को स्थापना गिी सीपमूलक तातलम संचालन गरिएको 
छ ।  

२.२ लखित समूहहरुको नक्साङ्कन 
बागचौरनगरपालिकाको प्रोफाईल अध्ययन, बस्तखुस्थतत ववश्लषेर्, कायाशाला गोवष्ठ, मु् य सचुनादाताहरु 
संगको अन्ततिवाताा, लखित समूहसंगको छलफल ि अन्ततिकृयावाट यस बागचौरनगरपालिकाको लखित 
समदुाय ि लैससाससुँग सम्वखन्तधत सवालहरु तनम्न िहेका छन ्।  

क्र.स लखित वगाको प्राथतमवककिर् समस्या/सवाल 

१ 

अपािता भएका व्यखक्त – िातो काडा 
१३,   तनलो काडा ३०, पहेलो काडा १८,  
सेतो काडा ११  

 

• अपािता मैरी भौतीक संिचना नहनु ु
• िमता अनसुािको िोिगािीका 

अवसिहरुको अभाव, 
• पूर्ा आपािता भएका व्यखक्तको दैतनक 

हेिचाह तथा स्याहाि गनुापने हुुँदा  
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२.३ सिोकािवालाहरुको ववश्लषेर् 
लैससासको िर्नीततको प्रभावकािी कायाान्तवयन तथा यस िेरमा काम गनाको लातग ववतभन्न सिकािी तथा 
गैि सिकािी दात ृसाझेदािहरु, सामदुावयक संस्थाहरु ि नागरिक संस्थाहरू नै मु् य सिोकािवाला हनु ्। 
बागचौरनगरपालिका िेरमा लैससास िर्नीतत तिुामा तथा कायाान्तवयन गना तनम्न बमोखिमका 
सिोकािवालाहरू िहेका छन ्। 

क्र.स. 
लैससासको िरेमा काम गने 

मु् य सिोकािवाला 
लैससास मलुप्रवावहकिर्को लातग सिोकािवालाको भतुमका तथा काया 

१ 

बागचौरनगरपालिका / • िैैससास सम्बन्तधी नीतत, िर्नीतत, कायाववतध, 
कायायोिना  तनमाार् गने 

• लैससासको लातग आवश्यक बिेट तबतनयोन गने 
• योिना, कायाक्रम तथा बिेटको अनगुमन तथा मलु्याङ्कन 

गने  

क्र.स लखित वगाको प्राथतमवककिर् समस्या/सवाल 

परिवािको सदस्य व्यस्त भइ आयाआिान 
गना कदठनाई,  

• सहायक सामाग्रीको सहिै उपलब्धता 
नहनु ु

२ 

दलित समुदाय • आतथाक अभाव गरिबी 
• स्रोत ि साधनमा न्तयनु पहुुँच 
• तनर्ाय प्रकृयामा न्तयनु सहभातगता 
• बेिोिगािी 
• सचुनाको अभाव 
• खशिमा न्तयून पहुुँच साथै बालबातलकामा 

तबद्यालय छोड्ने समस्या 
• िनचेतनाको अभाव  
• सामाखिक ववभेद 

३ 
िेष्ठ नागिीक  • पारिवािीक बोझको सामना 

• स्वस््य परििर्मा समस्या 
• एक्लोपन 
• नैिास्यता 

४ 
लैविक तथा यौतनक अल्पसं्यक • पवहचानमा समस्या 

• सामाखिक ववभेद 
• आगथाक अभाव 
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२ 

लैससास कायान्तवयन सतमतत • बागचौरनगरपालिका /नगिपातलकामा तनमाार् हनुे सबै 
प्रकािका ऐन, कानून, कायाववतध, योिना ि अन्तय 
प्रकाशीत दस्तावेिमा लैससासको ववषयबस्तकुो समावशे 
गिी मलुप्रवाहीकिर् गने  

• योिना तथा बिेट तिुामा गदाा लैससासका समस्या 
समाधान हनुे गिी उत्तिदायी बनाउन प्रववतधक सहयोग 
गने 

• लैससास सम्बन्तधी िमता अतभवृदद योिना तयाि गिी 
लाग ुगिाउन े

• लैससास िर्नीततलाई प्रभावकािी रुपमा कायाान्तवयन 
गना नेतृ् वदायी भतुमका तनवााह गने ि अन्तय तनकाय 
तथा सिोकािवालासंग प्रभावकािी समन्तवय ि सहकाया 
गने 
 

३ 
न्तयावयक सतमतत • बागचौरनगरपालिका तहमा आएका आफ्ना अतधकाि 

िेर तभरका सवालहरुमा तनर्ाय गने ि अन्तय मदु्दाहरुमा 
सम्बन्तधीत तनकायमा तसफािीस गने 

• सबै वडातहमा मलेतमलाप केन्तद्र संचालन गने 

४ 

मवहला तथा बालबातलका 
ववकास शािा 

• लैससास सम्बन्तधी वनेका िर्नीततको कायाान्तवयन गिाउन े
• मवहला बालबातलका तथा लखित वगाको िमता 

ववकासका कायाक्रमहरु संचालन गने 
• लैससासको शीषाकमा ववतनयोिन भएको बिेटको समयमा 

नै िचा गने 
• लैससासको लातग भएका िाविय तथा अन्ततिाविय 

प्रब्िानहरु ि प्रततवद्िताहरुबािे कमाचािी तथा 
पदातधकािीहरुलाई सचेततकिर् गिी कायाान्तवयनमा 
ल्याउन नेतृ् वदायी भतुमका िेल्न े

५ 

वडा सतमतत • वडातहको लैससास सम्बन्तधी िखण्डकृत त्याङ्क संकलन 
ि व्यस्थापन गने 

• योिना छनोट प्रकृयामा मवहला तथा लखित वगासंग छुट्टा 
छुटै्ट छलफल गिी उतनहरुको व्यवहािीक ि िर्नीततक 
आवश्यकताको आधािमा योिनाको प्रथतमवककिर् गने 

• टोल स्तिमा लैससास सम्वन्तधी सचेतना कायाक्रम गने 

६ 
मेलतमलाप कताा • वडा स्तिमा हनुे वववादको समाधान तथा समाधान हनु 

नसक्ने मदु्दालाई न्तयावयक सतमतत तथा अन्तय तनकायमा 
तसफािीस गने।  
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७ 

टोल ववकास संस्था • टोलमा संचालन हनुे ववकास तनमाार्, योिनाहरुको तिुामा 
तथा कायाान्तवयनमा मवहला तथा लखित वगाको 
सहभातगताको सतुनखित गिाउने 

• टोलमा बसोवास गने गरिव, अपािता भएका व्यखक्त, तथा 
बेिोिगाि व्यखक्तहरुको त्याङ्क संकलन ि व्यवस्थापनमा 
सहयोग गने 

• सबै प्रकािको वहंसा, बालश्रम तथा बाध्यामक श्रम, 
बालवववाह लगाएतका  सामाखिक अपिाध तथा 
ििाववहरु अन्त्य गने िनचेतना अतभवृद्दी गने 

• आफ्नो टोललाई वाताविर्मैरी बालमैरी, पोषर्मैरी, 
लैससास मैरी ि परु्ा सिसफाई यकु्त बनाउन कायाक्रम 
संचालन गने 

• टोल ववकासमा सबै वगालाई तनर्ाय प्रकृया ि स्रोत 
परिचालनमा सहभागी गने 

८ 
इलाका प्रहिी (मवहला सेल) • घिेल ुवहंसा, यौनिन्तय वा अन्तय लैविक वहंसाको उििुीको 

सनुवुाई गिी पीतडतलाई संििर् ि दोवष उपि कावााही 
गने  

९ 

नागिीक समाि (बाल 
क्लव, यवुा क्लब, आमा 
समहु, गैि सिकािी संघ 
संस्थाहरु) 

• मवहला तथा बखञ्चततकिर्मा पिेका समूहका लातग 
सामाखिक परिचालनका वक्रयाकलापहरुमा सहयोग गने 

• समावशेी सवालमा अवाि उठाउन ेि कायागत तसकाईको 
अतभलेखिकिर् गने 

• सामाखिक ववभेद तथा कुरुती ववरुद्द आवाि उठाउने ि 
िनचेतनामलुक कायाक्रम गने  

१० 
मवहला सहकािी संघ 
संस्थाहरु 

• मवहला तथा वखञ्चततकिर्मा पिेका समूहहरुका लातग 
आतथाक प्राववतधक ि व्यावसायीक सहयोग पयुााउने, 

• मवहलाको उधमखशलता ववकासका लातग लगानी तथा 
िमता ववकास गने, 

११ 

समदुाय • कायाक्रम कायाान्तवयनका लातग साझेदािीको रुपमा काम 
गने 

• समािमा ववद्यमान ववभेदकािी प्रचलनका ववरुद्द आवाि 
उठाउने ि छलफल गिाउन सहयोग गने 

• सेवा प्रदायक तनकाय, संघसंस्थाको व्यवहाि, कायाशैली 
एवं वक्रयाकलापहरुको तनगिानी गने  

१२ 
खिल्ला प्रहिी कायालय/ खिल्ला 
प्रशासन कायालय 

• वहंसा पीतडतको उििुी तलने 
• पीतडतको संििर् गने 
• घटनाको अनशुन्तधान गिी प्रमार्को आधािमा पीडक ववरुद्ध 

अदालतमा मदु्धा दताा गने 
१३ खिल्ला अदालत • वहंसा पीतडत लाई न्तयाय ददने 

• वाल, मवहला तथा नागरिक अतधकािको ििा गने 
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२.४ बािचौरनिरपाललका को लैससासको दृविबाट सवल पि ि कमिोि पि 
(आन्ततिीक पाटो) तथा अवसि ि चनुौती वा बाधा (बावहय पाटो) को ववश्लषेर् ि 
सािाशंमा मु् य पिहरु 
 

सबल पिहरु सधुाि गनुापने  

 
• बागचौरनगरपालिकामा लैससासको शीषाकमा बिेट 

ववतनयोन भएको ि तबतनयोखित िकमको समय मै िचा 
हनुे गिेको 

• मवहला वहंसा, घिेल ु वहंसा तथा अन्तय वहंसाका 
पीतडतलाई संििर् गिी पनुउ्थानको लातग  “लैविक 
वहंसा तनवािर् कोष स्थापना  िहेको।  

• अपािता भएका व्यखक्तहरुलाई शािीरिक अवस्थाको 
आधािमा परिचय पर ि िमता बबकास कायाक्रम  

• ज्येष्ठ नागरिककािागग  देश दशान, सुगर प्रेशर जाच 
तथा सम्मान कायाक्रम 

• मवहला ववकास शािामा दि ि यथि िनशखक्त हनु ु

• कमाचािी तथा पदातधकािीहरु लैससासको ववषयमा 
सचेत िहेको 

• बागचौरनगरपालिकािे गठन गने उपभोक्ता सतमतत, 
ववषयगत सतमतत तथा कायादलमा मवहला तथा लखित 
वगाको तनर्ाायक तहमा समानपुाततक प्रतततनतध्व 
िहेको 

• बागचौरनगरपालिका तभरको सिकािी कायााियहरुमा 
छारा तथा मवहला मैरी शौचालय 

• सु् केिी तथा गभावती मवहलालाई कृवष बबउ बबजन 
ववतरण र कुखुरा ववतरण कायाक्रम 

• गरिब तथा ववपन्न परिवािका बालबातलकालाई 
तनशलु्क झोला, पसु्तक तथा पोशाक ववतिर् तथा 
ददवा िािाको वयवस्थापन 

• बेिोिगाि यवुाहरुको  पवहचान गिी प्रधानमन्तरी 
स्विोिगाि कायाक्रम माफा त िोिगािी उपलव्ध 
गिाईएको 

• बागचौरनगरपालिका को प्रत्येक वडाहरुमा महहिा 
उद्यम केन्रको स्थापन गरी महहिा 
उद्यमलशितािाई प्रवद्ािन गररएको । 

• बागचौरनगरपालिकामा तनमाार् भएका नीतत, 
तनदेखशका, कायाववतधहरुको  लैससास दृविकोर्ले 
पनुिावलोकन गने ि नयाुँ बन्ने नीतत, कायाववतध तथा 
तनदेखशकालाई लैससास मैरी बनाउन लैससास 
कायाान्तवयन सतमतत गठन गनुापने  

• योिना तथा बिेट तिुामा प्रकृयामा  मवहला तथा 
लिीत वगाको अथापूर्ा सहभातगता गिाई ्यस 
वगाको व्यवहारिक तथा िर्नीततक आवश्यकताको 
आधािमा योिना तथा कायाक्रमको छनौट गने  

• सतमतत, उपसतमतत तथा कायादलमा प्रतततनतध्व गने 
मवहला तथा लखित वगाको िमता ववकास गिी 
अथापूर्ा सहभातगताको सतुनखितता गनुा पने  

• बागचौरनगरपालिका को सबै संिचनाहरु अपािता 
मैरी, मवहला तथा बाल मैरी बनाउन ुपने 

• लैससासको लातग आवश्यक िखण्डकृत त्यांक 
सङ्कलन ि अतभलेखिकिर् गनुापने  

• मवहला वहंसा, घरेल ुवहंसा तनवािर् तथा मवहलाको 
नेतृ् व तहमा सवक्रय तथा अथापूर्ा सहभातगताको 
लातग िर्नैततक कायाक्रम लाग ुगनुा पने 

• मवहला तथा लखित वगाको आतथाक तथा सामाखिक 
सशक्तीकिर् सम्बन्तधी कायाक्रमहरु गनुापने  

• ववपद् िोखिम न्तयूनीकिर् तथा व्यवस्थापनमा 
मवहला तथा सबै लखित वगाको सहभातगता गनुापने  

• बागचौरनगरपालिकाको अनगुमन तथा मलु्याङ्कन  
प्रततवेदन प्रर्ालीलाई लैससास मैरी बनाउन ुपने । 
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अवसिहरु चनुौतीहरु 

• बागचौरनगरपालिकालाई आफ्नो आवश्यकता 
अनसुाि सङ्घीय तथा प्रदेशको कानून सुँग नबाखझने 
गिी नीतत, तनदेखशका तथा कायाववतध तनमाार् तथा 
कायाान्तवयनको अतधकाि 

• लैससास लाई प्रवद्धान ि प्रो्साहन गना संवैधातनक  
प्रावधान, स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन ि िाविय तथा 
अन्ततिाविय प्रततबद्धताहरु  

• बागचौरनगरपालिका को बिेट तसमा तनधाािर् 
सतमततलाई लैससासको िेरमा आवश्यकता अनसुाि 
बिेट ववतनयोिन गने अतधकाि हनु ु

• बागचौरनगरपालिका को सम्पूर्ा संिचनागत 
प्रर्ालीमा सबै वगा, तलि, िेर, िातिातत ि 
समदुायको अथापूर्ा सहभातगता सतुनखित हनु नसक्न ु

• लैविक वहंसा तथा सामाखिक कुिीतत हरुको अन्त्य 
गनुा ।  

• ववतभन्न तलि, वगा ि िातिातत बीच व्यवहािगत 
ववभेद कायम िहन ु

• ऐन, नीतत तथा कानूनको व्यवहारिक कायाान्तवयन 
हुुँदा यथाखस्थततवादद सोचमा अपेिाकृत परिवतान 
नहनु ु

 

२.५ बािचौरनिरपाललका ि वडागत रुपमा लैससासमा प्रमिु समस्या तथा सवालहरु 
१. लैविक समानता तथा सामाखिक समावेखशकिर् सम्बन्तधी नीतत, कायाववतध तथा िर्नीतत नहनु।ु 

२. बागचौरनगरपालिका / िनप्रतततनतध, कमाचािी तथा पदातधकािीहरुको लैससास प्रतत कम संवदेनशील 
िहन ु। 

३. बागचौरनगरपालिकाको नीतत, कायाववतध, योिना छनोट तथा बिेट तिुामा प्रकृयामा मवहला तथा 
लखित वगाको न्तयनु पहुुँच िहन।ु  

४. बागचौरनगरपालिकाको सेवा प्रवाह संयन्तर ि प्रकृया लैससासमैरी नहनु ु। 

५. बागचौरनगरपालिकाको योिना तिुामा प्रकृयामा मवहला तथा लखित वगाको व्यवहारिक तथा 
िर्नीततक आवश्यकताको पवहचान नहनु ुसाथै लैससासको समस्या तथा सवालहरुको सम्बोधन हनु 
नसक्न ु। 

६. तसमान्ततकृत समदुायका मवहला, अपािता भएका व्यखक्त, िेष्ठ नागरिक दतलत, लैविक तथा यौतनक 
अल्पसं्यक साथै अन्तय वपछतडएको वगा तथा समदुायहरुमा बागचौरनगरपालिका को सचुनाको 
कमी, अवसि ि पहुुँचको अभाव हनु।ु 

७. दतलत मवहला, तसमान्ततकृत ि वपछतडएको समदुायको खशिामा कमी, आतथाक अभाव, सामाखिक 
कुिीतत ि कुप्रथामा ग्रतसत हनु।ु 

८. लैविक उत्तिदायी बिेट ववतनयोिन तथा तनयतमत रुपमा लैससास परििर् नहनु ु

९. बागचौरनगरपालिका को लैससास सम्बन्तधी ववस्ततृ िण्डकृत त्याङ्कको संकलन ि अद्यावतधकको 
अभाव हनु ु

१०. बागचौरनगरपालिका तथा समदुाय स्तिको तनर्ाायक तहमा मवहला तथा लखित वगाको 
न्तयनु पहुँच हनु ु

११. सामाखिक ववभेद, लैविक वहंसा, घिेल ुवहंसा तथा समदुायमा कुप्रथाको प्रभाव िहन ु
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२.६ बािचौरनिरपाललका को लैससास िर्नीततको लागी मु् य कायािरेहरु 
क) नीतत कानून तथा योिना 
ि) संस्थागत संिचना 
ग) मानव संसाधन तथा िमता ववकास 

घ) सेवा प्रवाह 

ङ) सशुासन तथा उत्तिदावय्व 

च) लैविक ववभेद तथा वहंसा 
छ) मवहला तथा लखित वगाको आतथाक तथा सामाखिक सशक्तीकिर् 

३. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीततक योिनाको 
दिघयकाललन सोच, लक्ष्य तथा उिेश्यहरु  

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, सब ैविय र समुिायको सम्वदृ्गधमा 
मूलप्रवाहीकरण 

बािचौरनिरपाललका को दीघाकातलन सोच:  “लैविक, िातीय तथा वतगाय ववभेद िवहत समतामलुक, 
न्तयायपूर्ा समदृ्ध बागचौरनगरपालिकाको तनमाार् ”  

लक्ष्य: “लैविक समानता तथा समावेशी ववकासको माध्यमद्वािा लैविक तथा सामाखिक सम्बन्तधमा सधुाि 
ल्याई आतथाक तथा सामाखिक  सशक्तीकिर् गने ” 

उदेश्यहरु: 
१. बागचौरनगरपालिका को नीतत, योिना, संिचना व्यवस्था, सेवा प्रवाह, कायाक्रम तथा बिेट 

लैससास उत्तिदायी बनाउन े

२. मवहला तथा लखित वगाको सशक्तीकिर्को माध्यमद्वािा सावाितनक स्रोत, साधनको पहुुँच ि 
तनयन्तरर् बढाउन े

३. बागचौरनगरपालिका तभर हनुे सबै प्रकािको लैविक ववभेद, वहंसा ि अन्तय सामाखिक  कु– 
संस्कािहरुको अन्त्य गिी सबैले सामाखिक न्तयाय प्राप्त गिेको अनभुतूत हनुे सभ्य समािको 
तनमाार् गने 

४. मवहला, बालबातलका, ववपन्न तथा वपछतडएको वगाको आवश्यकता ि चाहनाप्रतत अझ बढी 
संवदेनशील, उत्तिदायी, िवाफदेही हनुको साथै लैससास सम्बन्तधी बझुाईमा एकरुपता कायम 
गना कमाचािी तथा पदतधकािीहरुको िमता ववकास गने 

५. ददगो ववकास ि आतथाक समवृद्धको लातग मवहला तथा लखित वगाको समान अवसि, नेतृ् वदायी 
भतूमकाका वृवद्ध, साथै समान प्रततफल ि लाभ उपभोगमा सतुनखितताका लातग आतथाक 
सशक्तीकिर्का गततववतधहरु सञ्चालन गने  
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६. लैससास सम्बन्तधी िाविय तथा अन्ततिाविय प्रततबद्धताहरु साथै सङ्घीय तथा प्रदेश सिकािको 
लैससास सम्बन्तधमा गरिएका प्रततबद्धताहरु अनरुुपको दावय्व पिुा गने ।  

िर्नीततको औखच्य वा आवश्यकता 
बागचौरनगरपालिकािे मवहला वहंसा तथा अन्तय ववतभन्न प्रकािको वहंसा न्तयूनीकिर्, सामाखिक कुसंस्काि 
तबरुद्द िनचेतनामलुक कायाक्रम तथा मवहला तथा वपछडीएका वगाको सशखक्तकिर्को लातग तनिन्तति रुपमा 
आफ्नो नीतत, योिना तथा कायाक्रममा लैससाको अवधािर्ा अनसुाि कायाक्रमहरु गदै आएको छ तथापी 
यसलाई थप नततिामिुी ि व्यवखस्थत गनुापने आवश्यकता छ । समदुायमा ववद्यमान सबै प्रकािका ववभेद 
ि उ्पीडनको अन्त्य गदै समतामलुक, समानपुाततक समावशेी ि सहभातगतामूलक समािको तनमाार् गना 
बागचौरनगरपालिकाको नीतत तनमाार्, बिेट तिुामा ि संचालन हनुे योिना तथा कायाक्रमलाई लैविक 
समानता तथा सामाखिक समावेखशकिर् मैरी बनाउन आवश्यक छ। लैविक समानता तथा सामाखिक 
समावशेीकिर्लाई संस्थागत गना लैससास िर्नीतत मागादशान हनुेछ ।  

िर्नीततक योिनाको मलु्य मान्तयता तथा तसद्दान्ततहरु  
देहायका तसद्धान्ततका आधािमा लैससास िर्नीततक योिना तिुामा गरिएको छ।  

१. ववभेदिवहत (Non-discrimination) : यो िर्नीतत कायाान्तवयन तसलखशलामा मवहला, परुुष, 
लैविक तथा यौतनक अल्पसङ्ख्यक, बालबातलका, ज्येष्ठ नागरिक, अपािता भएका नागरिक 
तथा वपछतडएका िेर  तथा समदुाय, िातिाती, आतथाक, सामाखिक अवस्था वा अन्तय 
कुनैपतन आधािमा भेदभाव गरिने छैन।  

२. सािभतू समानता (substantive equality) यो िर्नीततले लैविक समानतको सवालमा सािभतू 
समानता िस्तै भतूमका, उत्तिदावय्व, अतधकाि ि परिर्ाममा समानताको तसद्धान्ततलाई 
आ्मसात ्गिेको छ।  

३. कोवह पछातड नछुटुन (leave no one behind ) यस िर्नीततले ददगो ववकास लक्ष्यको 
कोही पतन पछातड नछुटुन ्भने्न अवधािर्लाई अवलम्बन गिेको छ।  

४. समान सहभातगता (Meaningful Participation) यो िर्नीततले बागचौरनगरपालिका को 
हिेक ववकास कायाक्रममा सबै तलि, वगा, िाती, िेर तथा समदुायको समानपुाततक आधािमा 
अथापूर्ा सहभातगता सतुनखित गिेको छ।  

५. उत्तदावय्व तथा िवाफदेवहता : यो िर्नीततक योिना कायाान्तवयनको क्रममा  आउन सक्ने 
हिेक  अवस्थामा बागचौरनगरपालिका /नगिपातलकाका प्रतततनतध तथा कमाचािीहरू 
सम्बखन्तधत िेरका िनतासुँग िवाफदेही हनुपुने कुिालाई अिीकाि गिेको छ।  

६. साझेदािीता ि सहकाया: यो िर्नीततको सफल ि प्रभावकािी कायाान्तवयनका लातग लैससास 
िेरमा कायाित सिोकािवालाहरुसुँग समन्तवय, साझेदािीता ि सहकायालाई प्राथतमकतामा 
िाखिएको छ।   
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७. शून्तय सहनशीलता (Zero Tolerance): यो िर्नीततले बागचौरनगरपालिका तभर हनु ेलैविक 
तथा तथा सबै प्रकािका ववभेद ि वहंसाका घटनाहरुमा शून्तय सहनखशलताको नीतत अिीकाि 
गिेको छ।  

८. कसैलाई पतन हानी नपयुााउन े(Do No Harm) : यस िर्नीततले कसैलाई पतन हानी वा ितत 
नपयुााउन ेतसद्धान्तत अवलम्बन गिेको छ।  

३.२ लैससास मलुप्रवाहीकिर्को िर्नीततहरु 
बागचौरनगरपालिकािे मातथ उल्लेखित लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु परिपूतता गिी लैविक समानता तथा सामाखिक 
समावशेी शासन व्यवस्था स्थावपत गिी सबै नागरिकको हक वहतको संििर् ि सहभातगतामलुक ढंगले 
समानपुततक ववकास गने देहाय बमोखिमको लैससास मलुप्रवाहीकिर् िर्नीततहरु अबलम्बन गरिने छ।  

१. बागचौरनगरपालिका /नगिपातलकामा तिुामा भएका ववद्यमान नीतत, कानून, तनदेखशका, आवतधक 
योिना तथा मापदण्डहरुको पनुिावलोकन गिी लैससास सम्बन्तधी आवश्यक कायाववतधहरु तिुामा 
गरिने छ।  

२. बागचौरनगरपालिकाको नीतत तनमाार्, योिना तिुामा, बिटे तिुामा तथा समग्र ववकास प्रकृयामा 
मवहला तथा लखित वगाको अथापूर्ा सहभातगता सतुनखित गना लखित समदुायको िमता ववकास 
गरिने छ।  

३. लैविक समानता तथा सामाखिक समावशेीकिर् पिीिर् ि लैविक उत्तिदायी बिेट तिुामा माफा त 
बागचौरनगरपालिका को संस्थागत संिचना ि कायाक्रमहरुमा मवहला तथा वपछतडएका वगाको 
अथापूर्ा सहभातगता सतुनखित गरिने छ।  

४. बागचौरनगरपालिका को ददगो ववकास ि आतथाक समवृद्धको लातग मवहला तथा लखित वगालाई 
समान अवसि तसिाना गने, लखित समदुायको नेतृ् वदायी भतूमका वृवद्ध गनुाका साथै ववकासको 
समान प्रततफल ि लाभको उपभोग सतुनखित गदै आतथाक सशक्तीकिर्का गततववतधहरु सञ्चालन 
गरिने छ। 

५. बागचौरनगरपालिकाको सेवा प्रवाह, संस्थागत व्यवस्था, अनगुमन तथा मलु्याङ्कन प्रर्ालीलाई 
लैससासमैरी बनाउन कमाचािी, पदातधकािी, सिोकािवाला तथा नागरिक समािका सिठनहरूको 
लैससास सम्बन्तधमा िमता अतभवृवद्ध गरिने छ। 

६. बागचौरनगरपालिका तभर हनु ेसबै प्रकािको लैविक ववभेद, वहंसा ि अन्तय सामाखिक  कु– 
संस्कािहरुको अन्त्य गिी सबैले सामाखिक न्तयाय प्राप्त गिेको अनभुतूत हनु ेसभ्य समािको तनमाार् 
गने।  
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३.३ लैससास मूलप्रवाहीकिर् िर्नीततको कायाान्तवयनको लागी कायायोिना 
िर्नीततक उद्दशे्यहरु 

 

प्रमिु वक्रयाकलापहरु  

(कतत पटक वा कततवटा)   

 

समयावतध 
(कवहले गने 
मवहना वा 
साल)   

लखित समहु 
(कायाक्रम वा 
वक्रयाकलाप 
हरु कसको 
लातग गने)  

 

खिम्मेवािी 
(कसले गने, 
नेतृ् व कसले 
तलने) 

लैससासको 
अवधािर्ा हातसल 
गने बागचौर 
नगरपालिकामा  
तिुामा भएका नीतत, 

कानून, तनदेखशका, 
आवतधक योिना 
तथा मापदण्डहरुको 
पनुिावलोकन, 
संशोधन साथै 
लैससास सम्बन्तधी 
आवश्यक 
कायाववतधहरु तिुामा 
गरिने छ।  

 

• लैससासलाई संस्थागत 
गना आवश्यक कानून, 
तनयमावाली, कायाववतध 
तथा मापदण्डहरु 
तिुामा गने 

 

आ.व 

०७९//०८
० सम्म 

बागचौर 
नगरपालि
का को 
सबैको लातग 

लैससास 
कायाान्तवयन 
सतमतत 

• ऐन, कानून, नीतत, 
कायाववतधको मस्यौदा 
तयाि गने कायाटोली 
गठन गरि िमता 
ववकास गने  

आ.व 

०७९//०८
०  

पदातधकािी 
तथा 
कमाचािी 

लैससास 
कायाान्तवयन 
सतमतत 

• बागचौरनगरपालिका 
को ववधयमान ऐन, 
नीतत, कायाववतध, 
आवतधक योिना तथा 
मापदण्डहरुको 
लैससास दृविकोर्ले 
पनुिावलोकन गिी ि 
आवश्यकता अनरुुप 
संशोधन गने। 
 

आ.व 
२०७९//०
८० बाट 
सरुुवात गने 

बागचौर 
नगरपालि
का को 
सबैको लातग 

लैससास 
कायाान्तवयन 
सतमतत 

• बागचौरनगरपालिकािे 
लैससास कायाान्तवयन 
सतमतत तथा वडा तहमा 
वडा स्तिीय सतमतत 

आ.व 
०७९//०८० 

बागचौरनग
रपालिका 

महहिा तथा 
बािबालिका  
शाखा 
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गठन गिी तत 
सतमततको खिम्मेवािी 
तथा अतधकािहरु 
स्पिसंग तनक्योल गिी 
परिचालन गरिने छ 

को सबैको 
लातग 

• बागचौरनगरपालिका 
/नगिपातलकामा कुन ै
पतन ऐन, नीतत, 
तनदेखशका, कायाववतध 
संकलन गदाा मवहला 
तथा लखित  वगाको 
सझुाव संकलन गने 
व्यवस्था गने  

आ.व 
०७९//०८
० देखि 

न.पा. सबै  लैससास 
कायाान्तवयन 
सतमतत 

• मवहला, बालबातलका 
तथा सबै लखित  
समूहको अवस्था 
ववश्लषेर्को आधािमा 
सो समूहलाइ प्र्यि 
फाइदा पगु्ने गिी कूल 
पूुँिीगत बिेटको 
तनखित प्रततशत बिेट 
ववतनयोन गने 

आ.व 
०७९//०८
० देखि 
तनिन्तति  

मवहला तथा 
वपछडीएका 
वगाका लातग 

बिेट तसमा 
तनधाािर् 
सतमतत 

• बागचौरनगरपालिकािे 
तयाि गने नीतत, 
कानून, योिना तथा 
बिेटमा मवहला तथा 
लखित वगाको 
आवश्कता पवहचान 
गिी             तत 
आवश्यकताहरु 
संम्बोधनको 
सतुनखितता गरिने छ 

आ.व 
०७९//०८
० देखि 
तनिन्तति 

 

मवहला तथा 
लखित बगा 

लैससास 
कायाान्तवयन 
सतमतत 
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बागचौरनगरपालि
काको नीतत 
तनमाार्, योिना 
तिुामा, बिेट तिुामा 
तथा समग्र ववकास 
प्रकृयामा मवहला 
तथा लखित वगाको 
अथापरु्ा सहभातगता 
सतुनखित गना तत 
वगाको िमता 
ववकास गरिने छ।  

 

• आवतधक योिना ि 
वावषाक ववकास 
कायाकममा लैविक 
समानता तथा समावेशी 
ववकासको लातग नीतत, 
िर्नीतत, कायाक्रम ि 
सोको मापनयोग्य 
लक्ष्य समावेश गने 

आ.ब 
२०८०//०
८१ देखि 

मवहला तथा 
लखित वगा 

योिना शािा 
मवहला तथा 
वालबातलका 
ववकास शािा 

• मवहला तथा लखित 
बगालाई आफ्नो हक 
अतधकाि, पैिवी तथा 
नेतृ् व ववकास सम्बन्तधी 
तातलम ददने  

आ.ब. 
२०८०//०८१ 
सम्म 

मवहला तथा 
लखित बगा 

मवहला ववकास 
शािा/प्रशास
न शािा 

• बजेि तथा कायाक्रम 
तजुामा गनुापूवा 
समुदायका महहिा, 
बािबालिका, 
अपाङ्गता भएका 
व्यजक्त, जनजातत, 
वपछडावगा, दलित 
िगायत सब ै िक्षित 
वगा र समुदायसँग 
छुट्िा छुट्िै छिफि 
गरी आवश्यकता 
पहहचानको आिारमा 
योजना छनोि गने 

आ.ब 
२०८०//०
८१ देखि 

मवहला तथा 
लखित वगा 

मवहला ववकास 
शािा, योिना 
शािा 

• बागचौरनगरपालिका
को योिना पवहचान 
तथा छनौट गदाा 
लखित समूहको सक्रीय 
सहभातगता गिाई 
लखित समहुले छनौट 
गिेका योिनालाई 
प्राथतमकतामा िाख्न े। 

आ.ब 
२०८०//०
८१ देखि 

मवहला तथा 
लखित वगा 

मवहला ववकास 
शािा योिना 
शािा 
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• बागचौरनगरपालिका, 
वडा स्ति तथा 
समदुायस्तिमा गठन 
गरिने ववतभन्न संिाल, 
समहु तथा 
सतमततहरुमा मवहला 
तथा लखित समदुायको  
प्रतततनतध्व हनुे 
व्यवस्था गने 

आ.व 
२०८१/०८
२ 

मवहला तथा 
लखित वगा 

मवहला तथा 
बालबातलका 
ववकास शािा 

• सतमतत, उपसतमतत तथा 
कायादलमा सहभागी 
मवहला तथा लखित 
वगाका प्रतततनतधलाई 
योिना व्यवस्थापन 
तथा तबत्त व्यवस्थापन 
सम्बन्तधी िमता 
ववकास गने 

आ.व 
०८१/०८२ 
देखि 

मवहला तथा 
लखित 
बगाका 
प्रतततनधीहरु 

योिना शािा, 
प्रशासन शािा  

• लैससाको ववषयलाई 
अगवुाई गना ि सम्पका  
व्यखक्तको रुपमा काम 
गना लैससासको स्रोत 
व्यखक्तहरु ववकास गदै 
िाने 

आ.व 
०७९//०८
० देखि 

बागचौरनग
रपालिका 
/का सब ै

पै्िशासन 
शािा तथा 
मवहला तथा 
बालवातलका 
ववकास शािा 

• लैससास सम्बन्तधी 
तबस्ततृ िण्डकृत 
त्याङ्क तयाि गने ि 
तनयतमत अध्यावतधक 
गने  

आ.व 
०७९/०८० 
सम्म 

बागचौरनग
रपालिका 
/का सब ै

पै्िशासन 
शािा/ 
पखिकिर् 
शािा 

• पातलकामा 
कमाचािीहरूको पदपूतता 
गदाा सबै िातिातत, 
िेर, तलि ि समदुाय 
लगायत लखित वगाको 
समानपुाततक 
प्रतततनतध्व हनु े

आ.व 
२०८०// 
०८१ सम्म 

मवहला तथा 
वपछातडएका 
वगा 

प्रशासन शािा  
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कमाचािी भनाा 
तनयमावली तयाि गिी 
कायाान्तवयन गने  

• बागचौरनगरपालिका 
को योिना तिुामा तथा 
छनोट भएका 
योिनाको िानकािी 
लखित वगा सम्म 
पयुााउन स्थानीय 
सञ्चािका माध्यमवाट 
सम्प्रषेर् गने। 

 

तनिन्तति 

मवहला तथा 
वपछातडएका 

वगा 

सचुना शािा 

लैविक समानता 
तथा सामाखिक 
समावेशी परििर् ि 
लैविक उत्तदायी 
बिेट माफा त 
बागचौरनगरपालि
काको संस्थागत 
संिचना ि 
कायाक्रमहरुमा 
मवहला तथा 
वपछडीएका वगाको 
अथापूर्ा सहभातगता 
सनुखुित गरिनेछ 

• बागचौरनगरपालिका 
िेलैविक उत्तिदायी 
तथा सामाखिक 
समावेशी बिेट तनमाार्  
एवं पिीिर् कायाववतध 
वनाई    कायान्तवयन 
गने    

आ.व 
२०८०//०
८१ 

मवहला तथा 
वपछतडएका 

वगा 

मवहला ववकास 
शािा  

• अखघल्लो आतथाक 
बषाको बिेट तथा 
कायाक्रमलाई चाल ुआ. 
ब पवहलो चौमासीक 
तभरमा लैससास 
दृविकोर्ले परििर् 
गरिने छ 

तनिन्तति  सबै  मवहला ववकास 
शािा 

• लैविक उत्तिदायी 
बिेट तथा योिना लाई 
बागचौरनगरपालिकािे 
आन्ततरिवककिर् गिी 
यसको प्रभावकािी 
कायाान्तवयनको लातग 
कमाचािी तथा 
पदातधकािीको  िमता 
ववकास गने  

आ.व 
२०८०//०
८१ 

सबै  मवहला ववकास 
शािा 
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• बागचौरनगरपालिका 
को योिना शािाका 
कमाचािी तथा लैससास 
िेरका 
सिोकािवािालाई 
लैविक उत्तिदायी 
योिना छनोट तथा  
बिेट ववतध कायाान्तवयन 
सम्बन्तधी िमता 
ववकास गरिने छ। 

आ.व 
२०८१//०
८२ 

सबै  प्रशासन शािा 

ददगो ववकास ि 
आतथाक समदृद्दको 
लातग मवहला तथा 
लखित वगाको 
समान अवसि, 
नेतृ् वदायी भतुमका 
बदृद्द साथै समान 
प्रततफल ि लाभ 
उपभोगमा सतुनखित 
गना आतथाक 
सशखक्तकिर्का 
गततववतधहरु 
संचालन गरिने छ 

• बागचौरनगरपालिका 
तभरका आतथाक 
अवस्था कमिोि 
भएका ववपन्न परिवाि, 
बेिोिगाि यवुा, 
बैदेशीक िोिगािीबाट 
फवका एका परुुष तथा 
मवहलाको पवहचान गने  

आ.व 
२०७९/०८
० 

ववपन्न तथा 
गरिव 
परिवाि  

त्याङ्क 
व्यवस्थापन 
शािा 

• लखित समदुायका 
मवहला, अपािता 
भएका व्यखक्त, दतलत 
तथा तबपन्न परिवािको 
पिम्पिागत तसप, 
व्यवहािीक तसप ि 
िमताको अध्ययन 
तथा पवहचान गने 

आ.व 
२०८०/०८
१ 

वपछडडएका 
समुदायका 
महहिा तथा 
बागचौरनग
रपालिकाको 
प्रथलमकककर
णमा परेका 
िक्षित बगा 
सबै  

मवहला 
ववकास शािा 
, उद्मखशलता 
सहिकताा 

• मवहला तथा लखित 
वगाको पवहचान भएका 
िमता तथा 
आवश्यकताको 
आधािमा सीप ववकास, 
नेतृ् व ववकास, 

आ.व 
२०८०//०
८१ 

वपछतडएका 
समदुायका 
मवहला तथा 
बागचौरनग
रपालिका 

मवहला ववकास 
शािा, 
उद्मखशलता 
सहिकताा 
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उद्मखशलता ववकास 
तातलम, बैवङ्कङ तथा 
ववखत्तय कािोवाि 
सम्बन्तधी खशिा साथै 
आधािभतु कानूनी 
िमता ववकास गने 

को 
प्रथतमवककि
र्मा पिेका 
लखित बगा 
सबै  

• उद्मखशलता तथा 
व्यवसाय संचालन गना 
आवश्यक िकम 
अनदुान तथा सहतुलय 
ऋर् सहयोग गने 
व्यवस्था गने 

आ.व२०८१
/०/८२ 

वपछतडएका 
समदुायका 
मवहला तथा 
बागचौरनग
रपालिका 
को 
प्राथतमवकक
िर्मा पिेका 
लखित वगा 
सबै  

मवहला ववकास 
शािा , 
उद्मखशलता 
सहिकताा 

• बागचौरनगरपालिका 
को योिनामा मवहला 
उद्ममखशलता तथा 
लखित वगाको 
व्यवसाय प्रवद्दान गने 
िालको कायाक्रम तथा 
आवश्यक विेटको 
ववतनयोिन गने। 

आ.व 
२०७९/०/
८० 

वपछडडएका 
समुदायका 
महहिा तथा 
बागचौरनग
रपालिकाको 
प्रथलमकककर
णमा परेका 
िक्षित बगा 
सबै  

मवहला 
ववकास शािा, 
योिना शािा 

• व्यवसायमा िोखिम 
न्तयूनीकिर्को लातग 
ववमा व्यवस्थालाई 
अतनवाया लाग ु गने 

आ.व 
२०७९/०/
८० 

वपछडडएका 
समुदायका 
महहिा तथा 
बागचौरनग
रपालिकाको 

मवहला 
ववकास शािा  
उद्ममखशलता 
सहिकताा 
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प्राथतमवक 
किर्मा 
पिेका 

लखित बगा 
सबै 

• व्यवसाय संचालन गने 
लखित समदुायका 
मवहला, अपािता 
भएका व्यखक्त, दतलत 
तथा तबपन्न परिवाको 
समहु तथा संिाल 
गठन गिी आफ्नो हक 
ि आतधकिको लातग 
सिोकािवालासंग पैिवी 
गना िमता ववकास 
गने। 

 

आ.ब 
०८१/०८२ 

व्यवसाय 
गने सबै  

मवहला ववकास 
शािा 

• तसमान्ततकृत समदुाय 
तथा तबपन्न परिवािका 
बालबातलकालाई 
प्राववतधक खशिा 
अध्ययनको लातग 
छारवखृत्त कायाक्रम 
संचालन गने  

आ.ब 
०७९/०८० 

वखैपन्न तथा 
वपछडीएका 
समदुायका 
मवहला 

मवहला ववकास 
शािा/ 

प्रशासन शािा 

बागचौरनगरपालि
का को सेवा प्रवाह, 
संस्थागत व्यवस्था, 
अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कनलाई 
लैससास मैरी 

• बागचौरनगरपालिकािे 
लैविक तथा समावेशी 
ववकासको लातग िमता 
ववकास कायायोिना 
तयाि गिी छुटै्ट 

खशषाकमा बिेट 
ववतनयोिन गने 
व्यवस्था गने 

आ.व 
२०७९/०८
० 

सबै 
ववषयगत 
शािाका 
कमाचािी 
तथा 
पदाधीकािी 

प्रशासन शािा 
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बनाउन कमाचािी, 
पदातधकािी 
,सिोकािवाला तथा 
नागरिक 
समािहरुको 
लैविक समानता 
तथा सामाखिक 
समावेशीकिर् 
सम्बन्तधमा िमता 
अतभबदृ्दी गरिने 
छ। 

• बागचौरनगरपालिका 
स्तिमा लैससास 
सम्बन्तधी मास्टि 
प्रखशिक उ्पादन गरि 
परिचाल गने 

आ.व 
२०८०/०८
१ सम्म 

मवहला 
ववकास 
शािाको 
कमाचािी 

प्रशासन शािा 

• कायालययमा हनु सक्ने 
ववभेदपूर्ा  व्यवहाि, 
ववभेदपूर्ा भाषाको 
प्रयोग ि कायालयमा 
हनुसक्ने वहंसा 
तनयन्तरर्को लातग 
शनु्तय सहनखशलताको 
नीतत बनाउने  

आ.व 
२०७९//०
८० 

सबै 
ववषयगत 
शािाका 
कमाचािी 
तथा 
पदाधीकािी 

मवहला ववकास 
शािा 

• कम अवसिको प्राप्ती ि 
कम अनभुवको 
अधािमा मवहला तथा 
लखित वगाको 
प्रतततनतध्व गने 
पदातधकािीलाई िमता 
ववकासको लातग 
प्राथतमकतामा िाख्न े 

२०७९/०८
० 

मवहला तथा 
लखित 
बगाका 
प्रतततनतधहरु 

प्रशासन शािा 

• कमाचािी पदातधकािी 
तथा सिोकािवालालाई 
ददगो ववकास लक्ष्य, 
बेईखिङ घोषर्ा पर, 
साथै लैससास 
सम्बन्तधमा भएका 
िाविय तथा अन्ततिाविय 
प्रततबद्दताहरु सम्बन्तधी 
िमता ववकास गिी 
्यसको आधािमा 
कायाक्रम गने। 

आ.व 
२०८१/०८
२ 

सबै 
ववषयगत 
शािाका 
कमाचािी 
तथा 
पदातधकािी 

मवहला ववकास 
शािा 
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• लैविक समानता तथा 
समावेशी ववकासको 
लातग ववतभन्न 
सिोकािवाला 
तनकायहरूबीच 
कायागत संयन्तर 

(संिाल) गठन गिी 
संिालका 
प्रतततनतधहरूलाई 
लैविक तथा समावेशी 
ववकास सम्वन्तधी 
िमता ववकास तातलम 
प्रदान गने। 

 

आ.व 
२०८०/०८
१ 

न.पा. का 
सबै 
सिोकािवा
ला  

मवहला ववकास 
शािा 

• बागचौरनगरपालिका 
को अनगुमन सतमततले 
लैविक समानता तथा  
सामाखिक समावेशी 
ववकास सम्वन्तधी  
कायाक्रमको अनगुमन, 

मूल्याङ्कन गदाा 
सिोकािवालालाई 
पगेुको लाभ, असि ि 
प्रभाव ववश्लषेर् गने।  

 

आ.व 
०७९/०८० 

अनगुमन 
सतमतत 

प्रशासन 
शािा/ 
योिना शािा 

• बागचौरन 
गरपालिकामा  गठन 
हनुे बालक्लव, आमा 
समहु, मवहला समहु, 
सहकािी, 
वकशोिवकशोिी 
समहुलाई लैससास 
सम्बन्तधी 
अतभमखुिकिर् गने 

आ.व 
०७९/०८० 

मवहला,बाल
क्लबका 
प्रतततनतधहरु 

मवहला ववकास 
शािा 
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बागचौरनगरपालि
का तभर हनुे सबै 
प्रकािको लैविक 
ववभेद, वहंसा ि 
अन्तय सामाखिक  
कु– संस्कािहरुको 
अन्त्य गिी सबैले 
सामाखिक न्तयाय 
प्राप्त गिेको 
अनभुतुत हनुे सभ्य 
समािको तनमाार् 
गने 

• बागचौरनगरपालिका 
तभरका सबै वडाका 
तबतभन्न समदुायहरुमा 
ववद्यमान लैविक 
ववभेदको अवस्था, 
परिमार् ि समाधानका 
उपायहरु बािे सवािर् 
गिी प्रततवेदन तयाि 
गने 

आ.व 
०७९/०८० 
सम्म 

बागचौरनग
रपालिका 
सबै  

मवहला ववकास 
शािा  

• बागचौरनगरपालिका 
को 
पदातधकािी/कमचाािीला
ई लैविक तथा 
समावेशी ववकास, 

लैंतगक वहंसा तनवािर् 
सम्बन्तधी तातलम ददने ि 
तातलम कायाकममा 
लखित समूह तथा 
मवहला ि परुुषको 
समान सहभातगता ि 
उपखस्थतत सतुनखित 
गने।  

आ.व 
०७९/०८० 
सम्म 

कमाचािी 
तथा 
पदातधकािी 

प्रशासन शािा 

• बागचौरनगरपालिका 
लभत्रका सबै सरकारी 
कायाियहरुमा 
िैससास सम्पका  
व्यक्ती तोक्ने। 

आ.व 
०७९/०८० 
सम्म 

कमाचािी 
तथा 
पदातधकािी 

प्रशासन शािा 

• बागचौरनगरपालिकािे 
स्थानीय िेतडयो, 
एफ.एम, छापा लगायत 
श्रब्यदृश्य समेतका सबै 
माध्यमद्दािा लैविक 
वहंसा, घिेल ुवहंसा, तथा 

तनिन्तति  समदुायका 
सबै  

सचुना शािा 
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सामाखिक कुिीतत 
उल्मलुन सम्बन्तधी 
सूचना प्रवाह गिी 
िनतालाई ससुखुचत  
गनेछ 

• बागचौरनगरपालिका 
तभर कुन वगा, तलि  
समदुायका व्यखक्तहरु 
लैविक ववभेदको 
िोखिममा छन ्सो को 
अध्ययन गिी खस्थतत 
ववश्लषेर् गने 

आ.व २०८०/ 
०८१ सम्म 

हखैैंसा 
वपतडत सवै  

मवहला ववकास 
शािा, वडा 
सतमतत  

• सबै वडाहरुमा 
हातनकािक सामाखिक 
कुसंस्कािले पािेको 
असि ि प्रभावका 
बािेमा पदातधकािी, 
लैससास िेरमा 
कायाित समूह, सिाल 
ि संयन्तरसंग समय 
समयमा सतमिा गने 

आ.व 
२०८१/ 
०८२ सम्म 

वहंसा पीतडत 
मवहला तथा 
समहु 

वडा सतमतत 

• समदुाय तह देखि 
मवहला वहंसा तबरुद्दको 
सचुना ि वहंसा भएमा 
कसिी उििुी गने कहाुँ 
गने भन्ने लगायतका 
सचुनाहरु स्थानीय 
भाषा ि सबैको पहुुँचमा 
हनुेगिी प्रवाह गने 

तनिन्तति  वहंसा पीतडत 
मवहला तथा 
समूह 

मवहला ववकास 
शािा, सचुना 
प्रववतध शािा, 
नगि प्रहिी 

• वहसां मकु्त 
नगिपालीका ि वडा 
घोषर् गना सचुक 
तयाि गने ि सचुकको 
आधािमा कायायोिना 

आ.व 
२०८२/ 
०८३ सम्म 

 

बागचौरनग
रपालिका 
सबै  

म.वव शा. 
लैससास 
कायाान्तवयन 
सतमतत, 
प्रशासन शािा 
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तयाि गिी कायाान्तवयन 
गने। 

• समािमा ववद्यमान 
हातनकािक सामाखिक 
मलु्य मान्तयता, सोच ि 
व्यवहाि परिवतान गना 
िर्नैततक योिना तथा 
कायाक्रम तयाि गने। 

तनिन्तति  वहंसा पीतडत 
मवहला तथा 
समहु 

मवहला ववकास 
शािा 

• नगिपालीकाको 
अगवुाईमा सामदुायीक 
संघसंस्था, यवुा क्लव, 
बाल क्लव तथा 
तनगिानी समहुहरुको 
गठन तथा परिचालन 
गरि लैविक ववभेद तथा 
वहंसा तनयन्तरर्का 
लातग तत संघसस्थाहरु 
संग सहकाया  समन्तवय 
गने। 

तनिन्तति  वहंसा पीतडत 
मवहला तथा 
समहु 

मवहला ववकास 
शािा 

• लैविक वहंसामकु्त 
बागचौरनगरपालिका 
घोषर्ा गने 

आ.व 
०८३/०८४ 
सम्म  

न.पा. सबै  कायापातलका/ 

नगर सभा 

 

३.४ लैससास मूलप्रवाहीकिर् िर्नीततको कायाान्तवयनको लागी  आवश्यक संस्थागत व्यवस्था 
लैससास मलुप्रवाहीकिर् िर्नीततक योिनाको प्रभावकािी रुपमा कायान्तवयन गना तनम्न सतमततहरु व्यवस्था 
गरिने छ।  

३.४.१. बािचौरनिरपाललका /नगिपातलकास्तिीय लैससास कायाान्तवयन सतमततको गठन 

बागचौरनगरपालिका /नगिपातलकास्तिीय लैससास कायाान्तवयन सतमततको गठन यस प्रकाि हनुेछ। 

क) बागचौरनगरपालिका /नगिपातलकाका प्रमिु   – संयोिक 
ि) उपप्रमिु                         – सदस्य 
ग) प्रमिु प्रशासकीय अतधकृत                      – सदस्य 
घ) सामाखिक ववकास सतमततका संयोिक      – सदस्य 
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ङ) कायापातलकाका सदस्यहरुमध्येबाट कखम्तमा २ िना मवहला सवहत संयोिकले तोकेका        
                               ३ िना           – सदस्य 

च) सामदुावयक सङ्घ संस्थाहरूमध्येबाट समावेशी प्रतततनतध्व हनुे गिी संयोिकले तोकेका          
                            ३ िना    – सदस्य 

छ) लैससास हेने शािा प्रमिु                   – सदस्य सखचव  

सतमततका पदातधकािी तथा सदस्यहरु ७ देखि १३ िना सम्म िहन सक्नेछन ्। 

३.४.२. वडास्तिमा लैससास कायाान्तवयन सतमतत गठन   

प्र्येक वडा स्तिमा देहाय बमोखिमको लैससास कायाान्तवयन सतमतत गठन गना सक्नछे। सो सतमतत 
माफा त लैससास सम्बन्तधी सबै वकतसमका कायाक्रमहरुको समदुाय स्तिसम्म पयुााईने छ ।  

क) वडा अध्यि                  संयोिक 
ि) वडा सदस्य (मवहला ि दतलत मवहला सवहत)     – ३ िना  सदस्य 
ग) वडा सखचव                             –  सदस्य सखचव 
घ) अतततथ: सङ्घसंस्थाबाट आवश्यकता अनसुाि      – २ िना सदस्य 

 

 

३.४.३. लैससास कायाान्तवयन सतमततको काम कताव्य ि अतधकाि 

लैससास कायाान्तवयन सतमततको काम कताव्य ि अतधकाि देहाय बमोखिम हनुछे।  

क) लैससास िर्नीततलाई प्रभावकािी रुपमा कायाान्तवयन गना नेतृ् वदायी भतूमका तनवााह गने ि 
अन्तय तनकाय तथा सिोकािवालासुँग प्रभावकािी समन्तवय ि सहकाया गने 

ि) बागचौरनगरपालिका तनमाार् हनुे सबै प्रकािका ऐन, कानून, कायाववतध, आवतधक योिना ि 
अन्तय प्रकाशीत दस्ताविेमा लैससासको ववषयबस्तकुो समावेश गिी मूलप्रवाहीकिर् गने 

ग) लैससास िर्नीतत अनरुुप लैविक तथा समाखिक ववकासको कायाववतध तयाि गिी कायाान्तवयन 
गने 

घ) योिना तथा बिेट तिुामा गदाा लैससासका समस्या समाधान हनुे गिी उत्तिदायी बनाउन 
प्राववतधक सहयोग गने 

ङ) लैससास सम्बन्तधी िखण्डकृत त्याङ्क सङ्कलन एवम ्ववश्लषेर् गना सहयोग गने 
च) लैससास सम्बन्तधी िमता अतभबवृद्ध योिना तयाि गिी लैससास िमता अतभवृवद्ध कायाक्रम 

सञ्चालन गने ि गिाउन े
छ) लैससास िर्नीतत कायाान्तवयन गने क्रममा आउन सक्ने सम्भाववत िोखिमहरुको समाधान गना 

आवश्यक व्यवस्था गने 
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ि) उल्लेखित कायाहरु गना काया योिना ि बिेट सवहत योिना बनाई कायाान्तवयन गने ि 
गिाउने। 

३.४.४. वडास्तिको लैससास कायाान्तवयन सतमततको काम कताव्य ि अतधकाि  

वडास्तिको लैससास कायाान्तवयन सतमततको काम कताव्य ि अतधकाि देहाय बमोखिम हनुेछ। 

क) बागचौरनगरपालिका को लैससास समन्तवय सतमततले गिेको कायाहरु िस्तै ऐन, कानून, नीतत, 
आवतधक योिना ववषयगत योिना ि अरु प्रकाखशत हनु ेसबै प्रकािका दस्तावेि समदुाय 
स्तिका सिोकािवाला ि नागरिक समािसुँग छलफल गिी लैससास सम्बन्तधी ववषयवस्तहुरु 
समावशे गना समन्तवयकािी भतूमका तनवााह गने 

ि) बागचौरनगरपालिका को योिना तथा बिेट तिुामा प्रकृया देखि कायाान्तवयन ि अनगुमनको 
चिर् सम्म समदुायका ववपन्न वगा, तथा मवहलाहरुलाई सहभागी गिाउन नागरिक समािसुँग 
समन्तवय ि सहकाया गने 

ग) बागचौरनगरपालिका को वडातहको लैससास सम्बन्तधी िखण्डकृत त्याङ्कको व्यवस्था गना ि 
समयानकुुल अद्यावतधक गना सहयोग गने 

घ) बागचौरनगरपालिका / वडास्तिमा योिना कायाान्तवयनमा प्रभावकािीता ल्याई मवहला ि ववपन्न 
वगाहरुको सूचना, श्रोत ि साधनमा पहुुँच बढाई फाईदाको समानपुाततक ववतिर् सतुनखित गना 
नेतृ् वदायी भतूमका तनभाउने । 

ङ) बागचौरनगरपालिका को वडा स्तिमा लैससास सम्बखन्तध िमता ववकासको योिना तयाि गिी 
लैससास िमता ववकास कायाक्रम सञ्चालन गने ि गिाउन े। 

च) उल्लेखित कायाहरु गना काया योिना बनाई कायाान्तवयन गने ि गिाउने । 

३.४.५. वैठक, कायाववतध ि सेवासवुवधा 
क) बागचौरनगरपालिका स्तिीय सतमततको बैठक सामान्तयतया प्र्येक चौमातसक रुपमा बस्ने छ । 
ि) वडा स्तिीय सतमततको बैठक प्र्यक ३ मवहनामा बस्न ेछ।  
ग) सतमतत ि उपसतमततका वैठकहरूको कायाववतध बागचौरनगरपालिकाका / अन्तय सतमतत वा 

उपसतमतत सिह हनुेछ । 
घ) सेवा सवुवधा बागचौरनगरपालिकाको तनयम बमोखिम हनुछे ।  

३.४.६ सम्पका  व्यखक्त 

बागचौरनगरपालिकािे लैससासलाई संस्थागत गनाको लातग सामाखिक ववकास शािा वा मवहला तथा 
बालबातलका ववकास शािामा कायाित कमाचािीलाई सम्पका  व्यखक्त तोकी लैससासको सवालहरुलाई सम्बोधन 
गना सहि बनाउने ।   
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३.५ लैससास िर्नीतत कायाान्तवयनको लातग स्रोत परिचालन  
३.५.१ आतथाक स्रोत   

लैससास िर्नीततक योिना कायाान्तवयनका लातग आवश्यक स्रोत साधन व्यवस्थापन गनुा बागचौरनगरपालिका 
को प्रमिु दावय्व हनुछे। बागचौरनगरपालिका को सम्पूर्ा ववषयगत शािाहरुले आ–आफ्नो योिना तथा 
कायाक्रममा न ैलैससासलाई मूलप्रवाहीकिर् गनुा पदाछ। यो िर्नीतत कायाान्तवयनका लातग आवश्यक पने 
कायाववतध, मापदण्ड, तनदेखशका तनमाार्, लैससास ववज्ञको आपतुता िस्ता ववववध कायाहरुका लातग लाग्न े
अनमुातनत स्रोत साधनबािे सिोकािवालाहरुसुँग छलफल गिी बागचौरनगरपालिकािे प्र्येक आतथाक वषाको 
नीतत तथा बिेटमा यो शीषाकमा आवश्यक बिेट ववतनयोिन गनेछ। लैससास िर्ानीततक योिना कायाान्तवयन 
गना आन्ततरिक तथा बाह्य स्रोतको समते परिचालन गनेछ । 

३.५.२ मानवीय स्रोत 

लैससास मूलप्रवाहीकिर् िर्नीततक योिनालाई प्रभावकािी रुपमा कायाान्तवयनमा लैिान आवश्यकता अनसुाि 
संयोिन ि सहकाया गने प्रमिु खिम्मवेाि बागचौरनगरपालिका /स्तिीय लैससास कायाान्तवयन सतमतत िहने। 
यस िर्नीततलाई प्रभावकािी रुपमा कायाान्तवयन गना नगिसभाका सबै पदातधकािी, वडा, टोलस्तिीय सतमतत 
लगायत नागरिक समािको समेत खिम्मवेािी ि दावय्व िहने छ। ववतभन्न सतमतत तथा समूहहरुलाई 
वक्रयाशील बनाउन नगिस्तिीय सतमततको भतूमका प्रभावकािी हनु आवश्यक छ। बागचौरनगरपालिकािे 
िर्नीततक योिना कायाान्तवयनको लातग आवश्यक िनशखक्तको िमता ववकास गिी खिम्मेवाि बनाउन ेछ। 
लैससास िर्नीततक योिना कायाान्तवयन गना मवहला तथा बालबातलका ववकास शािाले खिम्मवेािी तनवााह 
गनेछ । 

३.६ अनगुमन तथा मूल्याङ्कन  
यो िर्नीततक योिना कायाान्तवयनका लातग तनम्नानसुाि अनगुमन तथा मलु्याङ्कन योिना तय गरिएको छ।  

• बागचौरनगरपालिका स्तरिय लैससास मलुप्रवाहीकिर् िर्नीततक योिना अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कनको लातग ५ सदस्यीय अनगुमन तथा मलु्याङ्कन सतमतत गठन गरिने छ।  

• अनगुमन सतमततमा लैससास सम्बन्तधी ज्ञान भएको कमाचािी तथा पदातधकािी ि त्याङ्कमा काम 
गने िनशखक्त समावेश गरिन ेछ।   

• लैससास िर्नीततले तलएको ध्यये, लक्ष्य, उदेश्य ि कायायोिना कायाान्तवयनको  सूचकहरु तनधाािर् 
गिी अनगुमन तथा मलु्याङ्कन गरिने छ। हिेक आ.व. को अन्त्यमा अनगुमन ि मलु्याङ्कन गिी 
िर्नीततको प्रभावकारिता सतमिा गरिने छ ि आवश्यकता अनसुाि संशोधन  गरिनछे। 

• अनगुमन ि मलु्याङ्कन ्टोलीमा स्थानीय सिोकािवाला ि लखित वगालाई सहभागी गिाईनेछ।  
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३.७ सम्भाववत िोखिम तथा न्तयूनीकिर्का उपायहरु  
लैससास िर्नीततक योिना कायाान्तवयनमा आउन सक्ने सम्भववत िोखिम तथा सो िोखिम न्तयूनीकिर्का 
उपायहरु 

क्र.सं. सम्भाववत िोखिम िोखिम न्तयूतनकिर्का उपायहरु 

१ 

लैससास ववषय 
बागचौरनगरपालिका को 
प्राथतमकतामा नपना सक्छ ।    

लैससासलाई प्रथतमकतामा िाख्न नीततगत व्यवस्था गने।  

२ 

िर्नीतत कायाान्तवयन गना 
खिम्मेवाि तनकाय तथा 
सिोकािवाला बीच समन्तवय 
नहनु सक्छ ।  

सरोकारवािा वीचमा तनयलमत समन्वय बैठक राख्ने तथा 
बागचौरनगरपालिका /स्तरमा रहेका नागररक समाज तथा 
सञ्जािहरुको सहकायामा िक्षित समुदायका व्यजक्तहरुिाई 
िाभाजन्वत गना सककने बारेमा तनयलमत छिफि गने।  

३ 

िर्नीततक योिना 
कायाान्तवयनको लातग स्रोतको 
व्यवस्थापन 

आवश्यक आगथाक स्रोतको व्यवस्थापन 
बागचौरनगरपालिकािे गनेछ। स्रोत व्यवस्थापनका िागग 
बागचौरनगरपालिकािे सरोकारवािा तनकायहरु, सङ्र्, 
संस्थाहरु तथा साझेदारहरुसँग आवश्यक समन्वय तथा 
सहकाया गना सक्नेछ।  

४ 

सामाखिक ववभेद तथा 
भेदभाविन्तय व्यवहाि ि 
प्रचलन  

समािमा ववद्यमान सबै प्रकािका ववभेद तथा भेदभाविन्तय 
प्रचलन, व्यवहाि ि कुिीततहरुको अन्त्यका लातग आवश्यक 
कानूनहरुको तिुामा ि भईिहेका कानूनहरुको पनुिावलोकन 
गरिनेछ। चेतनामलुक कायाक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ। कुनै 
पतन प्रकािको वहंसा, ववभेद शोषर् ि हातनकािक 
अभ्यासहरुमा बागचौरनगरपालिका िेशून्तय सहनशीलताको 
नीतत तलनेछ।  

 

 

 


