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१.पषृ्ठभमूी 

नेपालको संटविानको प्रस्तावनामा वगीय,जाबतय,क्षेबत्रय,भाटषक,लैटिक टवभेद ि सिै प्रकािका जाबतय छुवाछुतको 
अन्तत्य गने तथा आबथकु समानता, समटृि ि सामाखजक न्तयाय सबुनखश्चत गन ु समानपुाबतक समावेशी ि 
सहभाबगतामलुक बसिान्ततका आिािमा समतामलुक समाजको बनमाुण गन ु संकल्प गरिएको छ । छुवाछुत 
तथा भेदभाव टवरुिको हक, िाबमकु स्वतन्तत्रताको हक,भाषा, तथा संस्कृबतको हक, मटहला, िालिाबलका, दबलत 
आददको हक सामाखजक न्तयायको हक, ज्येष्ठनागिीकको हक, सामाखजक सिुक्षाको हक लगायतका मौबलक 
हकहरु संटविानमा व्यवस्था गरिएको छ । मटहलाको हक सम्िन्तिी िािाले समान वंखशय अबिकाि, सिुखक्षत 
माततृ्व ि प्रजनन स्वास्थय सम्िनिी अबिकाि, िाज्यका सिै सिकािमा सहभाबगता हनुे अबिकाि सम्पबत तथा 
परिवािीक माबमला सम्िन्तिी अबिकाि, खशक्षा,स्वास्थय,िोजगाि ि सामाखजक सिुक्षामा सकािात्मक टवभेदको 
व्यवस्था गिेको छ । त्यसिी नै संटविानमा मटहला टवरुि हनुे अन्तय टहंसाजन्तय कायहुरुलाई कानून िमोखजम 
दण्दनीय हनु ेव्यवस्था गिेको छ । 

समानताको हक अन्ततगतु सामाखजक ि सााँस्कृटकत रुपले पछाबड पारिएका समदुाय समेतको संिक्षण, 

सशखिकिण ि टवकासको लाबग संटविानले टवशेष प्राविानहरुको थप व्याख्या गिेको छ । सामाखजक 
न्तयायको हकले िाज्यका हिेक सिकािहरुमा समावेशी ि समानपुाबतक प्रबतबनबित्वको बसिान्ततका आिािमा 
जनताको सहभाबगताको अबिकािको व्यवस्था गिेको छ । िाज्यका नीबतहरुमा सामाखजक न्तयाय ि 
समावेशीकिण सम्वन्तिी नीबतहरु सामाखजक सिुक्षा ि सामाखजक न्तयाय प्रदान गदाु सिै बलि, के्षत्र ि समदुाय 
बभत्रका आबथकु रुपले टवपन्नलाई प्राथबमकता प्रदान गने उल्लेख गरिएको छ ।   

स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ मा लैटिक समानता तथा सामाखजक समावेशीकिण (लैससास) सम्िन्तिी 
व्यवस्था प्रस्तावनमा नै उल्लेख गरिएको छ । यसका अलावा दफा ११ को स्थानीय तहको काम, कतवु्य ि 
अबिकािको उपदफा (२) (त) मा जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यखि ि असिहरुको व्यवस्थापन गने 
खजम्मेवािी अन्ततगतु टवबभन्न टक्रयाकलापहरु संचालन गने अबिकाि प्रदान गिेको छ भने दफा २४ उपदफा 
(२) मा स्थानीय तहले योजना िनाउाँदा नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकािको नीबत, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा ि 
प्रटक्रयासाँग अनकूुल हनुेगिी सशुासन, वाताविणमैत्री, िालमैत्री, जलवाय ु परिवतनु अनकुुल, टवपद् व्यवस्थापन, 

लैंबगक तथा सामाखजक समावेशीकिण अन्ततिसम्िखन्तित टवषयलाई ध्यान ददन ु पनेछ भने्न व्यवस्था उल्लेख 
गरिएको छ ।  

 

 



यसैगिी सोही दफाको उपदफा (३) पाबलकाले आफ्ना योजना िनाउाँदा मटहला िालिाबलका तथा टपछबडएका 
वग,ु के्षत्र ि समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्न,े लैटिक समानता तथा समाखजक समावेशीकिण अबभिटृि हनु े
खालका योजना तथा कायकु्रमहरुलाई प्राथबमकता ददन ुपनेछ भनी उल्लेख गिेको छ ।   

यसै गिी वडा सबमबतको काम, कतवु्य ि अबिकाि अन्ततगतु तथयांक अद्यावबिक तथा संिक्षण अन्ततगतु 
खण्डीकृत तथयांक संकलन, टवकास काय ु अन्ततगतु िालटववाह, िहटुववाह, लैटिक टहंसा अन्तत्य गने आदद 
व्यवस्था गरिएको छ भने स्थानीय तहको योजना तजुमुा तथा कायाुन्तवयन अन्ततगतु योजना तजुमुा प्रकृयामा 
मटहला तथा टपछबडएको वगकुो सहभाबगतामा जोड ददइएको, योजना िनाउदा मटहला, िालिाबलका तथा 
टपछबडएका वग,ु के्षत्र ि समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने योजना छनौिमा जोड दददै लैससास प्रवद्र्घन गने 
व्यवस्था गरिएको छ ।  

सन ्२०१५ को सेप्िेम्ििमा सम्पन्न संयिु िाष्ट्रसंघको सािािण सभाले २०१६ देखी २०३० सम्ममा हाबसल 
गनुपुने दीगो टवकासका १७ विा लक्ष्य ि १६९ विा उप–लक्ष्यहरु पारित गिेको छ । ददगो टवकासका 
लक्ष्यहरुले टवशेष गिी हिेक व्यखिको स्वाबभमान, स्वतन्तत्रता, समानताका साथै भोक, गिीिीको अन्तत्य गदै 
खशखक्षत तथा स्वस्थ जवन यापनका लाबग परिकल्पना गदुछ । यसका साथै यी लक्ष्यहरुले गरििीको िेखामनुी 
िहेका िालिाबलका, टकशोिटकशोिी, मटहला, अपािता भएका व्यखि, यौबनक अल्पसंख्यक, पछाबड पारिएका 
समदुाय जस्तै दबलत, जनजाबत, आददवासीहरुको आवश्यकताहरुलाई समेट्ने उद्देश्य िाखेको छ । चिम 
गिीिीको अन्तत्य गन,ु असमानता हिाउन, टवभेदसाँग लड्न ि पछाबड पिेका व्यखि ि समहुको दुि्त गबतमा 
प्रगबत गनकुा लाबग कोही पबन पछाडी नछुिुन ् भने्न मखु्य बसिान्ततलाई ददगो टवकासका लक्ष्यले अंबगकाि 
गिेको छ । ददगो टवकास लक्ष्यले व्यखिको मयाुदालाई टवकासको मखु्य आिािको रुपमा स्थाटपत गिेको छ 
। कोही पबन पबछ नछुिुन ्भने्न अविािणाले समावेशी ि ददगो टवकासका उपलखब्ि ि नबतजा प्राबप्तका लाबग 
टवशेषत पिम्पिागत रुपमा बसमान्ततकृत, टवपन्न ि जोखखम अवस्थामा िहेका व्यखि ि समहुलाई टवकासको 
प्रकृयामा ल्याउने कुिाको सबुनखश्चत गदुछ । ददगो टवकास लक्ष्य सामाखजक, आबथकु ि वाताविणीय टवकासको 
एक टवश्वव्यापी अविािणा हो । सन ् २०३० सम्ममा सिै प्रकािका टवभेदहरु उन्तमलुन गिी समानता ि 
न्तयायमा आिारित समाजको आिाि तयाि गन ुआवश्यक पने लक्ष्यहरु िाखखएका छन ्। ददगो टवकासका 
लक्ष्यहरुले समानता ि न्तयायमा आिारित समाज, मानव, पथृवी, समटृि, शाखन्तत जस्ता सवालहरुको साझेदािी 
माफुत संभव छ भनी प्रबतविता जनाएको छ । लैटिक समानता ददगो टवकास लक्ष्य मध्येको एक महत्वपणु ु
लक्ष्य हो । जनु लक्ष्य नं. ५ मा िाखखएको छ । यसका साथै लैटिक समानता सिै लक्ष्यहरुमा 
मलुप्रवाहीकिण गरिएको छ यो क्रसकटिङ सवाल हो ।   

पन्तरौ योजना (आबथकु वष ु २०७६÷०७७–२०८०÷०८१) को आिािपत्रमा (क) लैटिक समानता तथा 
मटहला सशखिकिण, (ख) िालिाबलका तथा टकशोिटकशोिी (ग) जेष्ठ नागरिक (घ) अपािता भएका व्यखि 



(ड) सामाखजक सिुक्षा तथा संिक्षण (च) समावेशीकिण लगायतका टवषयहरुलाई छुटै्ट शीषकुका रुपमा 
िाखखएको छ । 

संटविानद्वािा प्रदत्त हकहरुको कायाुन्तवयन गन ुतथा समानपुाबतक समावेशीका आिािमा िाज्य संिचनाका सिै 
अिहरूमा मटहला, दबलत, आददवासी जनजाबत, मिेशी, मजदूि, टकसान, अपािता भएका व्यखि, टपछबडएका वग ुि 
के्षत्र सिैलाई सहभागी गिाउने संवैिाबनक व्यवस्था गरिएको परिप्रके्ष्यमा सामाखजक टवटविता िीचको 
असमानता, सामाखजक िखञ्चबतकिणका कािण सामाखजक समूहको टवकास सूचकहरूमा भएको कमजोि अवस्था 
ि सामाखजक, आबथकु तथा प्रशासबनक के्षत्रमा िहेको पहाँुुचको अन्ततिलाई न्तयून गन ुआवश्यक िहेको देखखन्तछ 
। 

 

ििान उपमहानगिपाबलकाको परिचय   

पवुाुञ्चल टवकास क्षेत्रमा अवखस्थत ििान उपमहानगिपाबलका, नेपालकै एक सनु्तदि तथा टवटवि सांस्कृबतक 
टवटविता भएको सहि हो । यो प्रदेश नं १ को सनुसिी खजल्लामा पछु । यस नगि पाबलकाको पूवमुा 
केिािािी गाउाँपाबलका, पखश्चममा ििाहनगिपाबलका,उत्तिमा सााँगिीगढी गाउाँपाबलका तथा दखक्षणमा िामिनुी 
गाउाँपाबलका ि ईिहिी उपहानगिपाबलका पदुछ ।  

महाभाितकालीन  ईबतहास  िोकेको  ि  पबछल्लो  समयमा  टकिात  िाजिानीको  रुपमा  िहेको  टवजयपिु  
ििान नगिको  खशि  हो  ।  टवजयपिुको  ईबतहास  खोतल्दा  सबतदेटवको  दन्तत  पतन  भएको  
टकम्वदखन्तत  ि  दन्ततकाली मखन्तदिको  अवखस्थबत  एवं  ५००  वष ु पटहले  िंगालका  िाजाले  खजणोिाि  
गिेको  टपण्डेश्वि  मखन्तदिको अबभलेखहरुिाि  यो  स्थान  पिुाताखत्वक,  पौिाखणक  एवं  ऐबतहाबसक  तथा  
पयिुकीय  महत्व  िोकेको  छ  ।  हालको आिबुनक  ििान  सहि  िहेको  स्थानमा  सरुुमा  घना  
जिल  िहेको  ि  सो  जिल  फाँ डानीका  क्रममा  का   खचने आिावालाहरुले तयाि गने गिेको ििान 
(ििाप) िाि नै आजको ििान सहिको नामकिण भएका ु ेभने्न भनाई छ । टवजयपिुमा  िेिै  अखघदेखख  
िसोिास  भएको  भएता  पबन  टव.स.  १९५०  बति  घना  जिल  फाँ डानी  गिेि  समतल के्षत्रमा  सानो  
िस्तीिाि  सरुुवात  भएको ििान,  टव.स.  १९५९  मा  तत्कालीन  िाणा  प्रिानमन्तत्री  श्री  ३  चन्तर 
शमशेिले  चन्तरनगि  (हाल  पिुानो  िजाि)  ि  टव.स.  १९९०  बति  श्री  ३  जिु  शमशेिले जिु 
नगि  (हालको  नयााँ िजाि) िसालेको इबतहासमा पाइन्तछ । टव.स.  २०१०  सालमा  पूवाुञ्चलको  लाबग  
बिटिस  गोखाु  भती  केन्तर  ििानमा  स्थापना  भए  पबछ  मखु्य  रुपमा ििानमा  िसोिास  तथा  
चहलपहल  िढेको  पाइन्तछ  ।  टव.स.  २०१७  सालमा  ििान  नगिपाबलका  घोटषत  भएको  

ििान, टव.स. २०१८ सालमा नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ खजल्लामा टवभाजन गदाु कोशी अञ्चलको सदिमकुाम  



समेत घोटषत भएको बथयो । सरुुमा  ११  वडाहरू  मात्र  िहेको  ििानलाई  टव.स.  २०३५ सालमा  
पूवतुफु  िहेको  िााँझगिा  गाउाँ  पञ्चायत  ि पखश्चम  तफु  िहेको  घोपा  गाउाँ  पञ्चायतको  केही  
के्षत्रलाई  गाभेि  के्षत्र  टवस्ताि  गिी  १९  वडामा  टवभाजन गरिएकोमा  २०७१  वैशाख  २५  गतेको  
मखन्तत्रपरिषद् को  बनणयु  अनसुाि  पााँचकन्तया  गा.टव.स.  लाई  पबन  ििान  

नगिपाबलकामा गाभी २३ वडा कायम गरियो । २०७१ मंबसि १६ गते नेपाल सिकाि  (मन्तत्रीपरिषद् ) को 
बनणयु अनसुाि  टवष्णपुादकुा  गा.टव.स.लाई  ििान नगिपाबलकामा  गाभेि  २७  वडा  कायम गरि  ििान 
नगिपाबलकालाई उपमहानगिपाबलका घोटषत गरिएको हो । संघीय पनुसंिचना आयोगको बनणयुानसुाि वतमुान 
ििान फेरि २० विा वडामा पनुसंिखचत भएको छ । 

टवटवि  जाबत  तथा  जनजाबतहरूको  िसोिास  स्थल  ि  कला,  साटहत्य,  संस्कृबत  तथा खेलकुदको  
क्षेत्रमा  ख्याबत प्राप्त ििान हाल आएि खशक्षा, स्वास्थय, पयिुकीय तथा व्यापारिक पूवाुिाियिु सनु्तदि सहिको 
रूपमा टवकास हुाँदै पूवाुञ्चलको मात्र नभइ नेपालकै नमनुा नगिपाबलका िन्न प्रयासित छ । ििान 
उपमहानगिपाबलकाको परिचय उल्लेख गने सन्तदभमुा देहाय अनसुािकाटवषयहरुको वस्तगुत टवविणलाई 
संके्षपमा प्रस्ततु गरिएको छ । 

 

२.अध्ययनको महत्व 

यस ििान उपमहानगिपाबलकाले लैंटिक समानता तथा सामाखजक समावेशीकिण परिक्षणले पाबलकाको 
लैससास के्षत्रलाई प्रभावकािी कायाुन्तवयनमा जोड ददएको छ । पाबलकाले वस्तीस्तििाि योजनाहरुको छनौि 
देखख प्राथबमटककिण हिेक चिणहरुमा लैंटिक समानता तथा सामाखजक समावेशीकिण अन्ततिगत कायाुन्तवयन 
गरिन ुपने टक्रयाकलापहरुमा थप प्रभावकारिता ल्याउनको लाबग पबन लैससास परिक्षणको आवश्यकता िहेको 
छ । नेपालको संटविानको प्रस्तावनामा वगीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाटषक, िाबमकु, लैटिक टवभेद ि सिै प्रकािका 
जातीय छुवाछूतको अन्तत्य गने तथा आबथकु समानता, समटृि ि सामाखजक न्तयाय सबुनखश्चत गन ुसमानपुाबतक 
समावेशी ि सहभाबगतामूलक बसिान्ततका आिािमा समतामूलक समाजको बनमाुण गने संकल्प गिेको छ । 
स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ मा लैटिक समानता तथा सामाखजक समावेशीकिण (लैससास) सम्िन्तिी 
व्यवस्था प्रस्तावनमा नै उल्लेख गरिएको छ । तत ्सन्र्दभमा यस ििान उपमहानगिपाबलकाले तजुमुा गने 
बनबत, कायकु्रम तथा िजेि, िाटषकु योजना तजुमुा प्रकृया, आयोजना व्यिस्थापन तथा कायाुन्तवयन, ि अनगुमन 
तथा मलु्याङ्कन गने क्रममा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सिकािले अवलम्वन गिेको िाटष्ट्रय तथा प्रादेखशक बनबत 
िमोखजम तय भएका लैटिक समानता तथा सामाखजक समािेशीकिण सम्िखन्ति कायकु्रमहरुको कायाुवन्तयन के 
कस्तो अवस्थामा िहेको छ, के कस्ता पक्षहरु िाम्रा छन,् के कस्ता पक्षहरु सिुाि गनु ुपने हनुसक्छ ि कस्ता 



खालको कायकु्रमहरु तजुमुा गदाु लैससास सम्िखन्ति सवालहरु सम्िोिन गन ु सटकन्तछ भनेि योजनािद्व 
काययुोजना िनाएि अबि िढ्नको लागी यस ििान उपमहानगिपाबलकाले ससासको हालको अवस्था मलु्याङ्कन 
तथा पटहचान गन ुस्व–लेखाजोखा गन ुआवश्यक  हि गिेको छ । 

 

    ३. लैटिक समानता तथा सामाखजक समावेशी किण पिीक्षणका उद्देश्यहरु 

 नेपालको संबििान २०७२, स्थानीय सिकाि संञ्चालन ऐन २०७४ मा भएको लैटिक समानता 
सामाखजक   समावेशीकिण परिक्षण बनदेखशका २०७६ ले व्यवस्था िमोखजम स्थानीय तहले अटिकाि 
गिेको नीबतगत व्यवस्था ि यसको कायाुन्तवयनको अवस्थाको स्व–लेखाजोखा गन ु।   

 ििान उपमहानगिपाबलकाको लैटिक समानता तथा सामाखजक सामाखजक समावेशीकिण  
मलुप्रवाहटकिण भए नभएको तथा लैससास आन्ततरिकणका लाबग गरिएका प्रयास ि प्रबतििताको 
मूल्यांकन गने 

 लैटिक समानता तथा सामाखजक सामाखजक समावेशीकिणको लक्ष्यलाई  ििान उपमहानगि 
पाबलकाको नीबत, िणनीबत ि काययुोजनाहरुमा बिशषे प्राबमकताका साथ स्थान ददन े ि आवश्यक 
आबथकु तथा माटवय श्रोतको सबुनखश्चत गने । 

 लैटिक समानता तथा सामाखजक सामाखजक समावेशीकिण परिक्षणको आिािमा  ििान 
उपमहानगिपाबलकाको समस्या तथा चनुौबतहरुको पटहचान गिी सो को सामािान सम्िोिनका लाबग 
काययुोजना तजुमुा गने 

 ििान उपमहानगिपाबलकाको ऐन, बनयम, बनयावली, बनबत तथा कायकु्रमहरुलाई लैससास मैत्री 
िनाउन तथा गरििहेका कामहरुलाई लैससासका दृटिले सम्िोिन गने।   

४   लैससास पिीक्षणले समेिन ेके्षत्रहरु 

लैंटिक समानता तथा सामाखजक समावेशीकिण परिक्षण गदाु उपमहानगिपाबलकाले िनाएका उपलब्ि टवबभन्न 
दस्तावेजहरुको अध्ययन गरिएको बथयो । यस पमहानगिपाबलकालाको नीबत तथा कायकु्रम, िाटषकु योजना 
तथा टवबभन्न के्षत्रगत कायकु्रमहरुले लैससास के्षत्रलाई कबतसम्म सम्िोिन गिेको छ भनेि अध्ययन गरिएको 
बथयो । यसै गरि लैटिक समानताको बसिान्तत, समटवकासको बसिान्तत, समावेशीकिणको बसिान्तत तथा लैटिक 
उत्तिदाटयत्वको बसिान्ततलाई उपमहानगिपाबलकाको नीबत तथा कायकु्रमिाि आत्मसात गरिएको वा गरिन ुपने 
टवषयहरुको अध्ययनको क्रममा खोजी भएको बथयो । लैंटिक समानता तथा सामाखजक समावेशीकिण परिक्षण 
कायबुिबि २०७८ ले तोकेका मूल टवषय के्षत्रहरु तपबसल िमोखजम िहेको छ । 

(१)नीबत, काननु ि योजना  



o नीबत िकायमुा समावेशी सहभाबगता 
o योजना तजुमुा तथा कायाुन्तवयन 

o िजेि तजुमुा तथा कायाुन्तवयन 

(२)संस्थागत व्यवस्था 

• कमचुािी पदाबिकािी प्रबतबनबित्व 

• कायपु्रणाली समावेशी 
• ड्सबमबत उपसबमबत ि कायदुलमा प्रबतबनबित्व 

• बित्त ब्यवस्थापन प्रणालीमा समावेशीता 
• तथयाङ्क संकलन तथा ब्यवस्थनपन 

(३)  मानव संसािन तथा क्षमता टवकास  

• मानव संसाधन िथा क्षमिा ववकास 

• अनौपचाररक मूल्यमान्यिा र कुसस्कार बिरुद्ध जनचिेना 

• कानुनी साक्षिा 

• बिपिब्यवस्थापनमा समावेशीिा 

 

(४)सेवा प्रवाह 

• पूवाधार ववकास 

• प्रजनन ्स्वास््य 

• शशक्षा काययक्रम 

• खानेपानी तथा सिसफा  
• स्विोजगाि तथा आयआजनु  

•  िजाि ब्यवस्थापन 

(५) सशुासन तथा उत्तिदाटयत्व  

• सशुासन 

• उत्तिदाटयत्व जवाफदेटहता 



• सूचना तथा संचाि 

• अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

• समन्तवय सम्िन्ति बिस्ताि 

यी माथी उल्लेख गिेका के्षत्रहरु लैससास अन्ततगतु पदुछन ्।  

 

५ लैससास पिीक्षणको टवबि ि तरिका  

लैंबगक समानता तथा सामाखजक समावेशीकिण परिक्षणका लाबग यस ििान उपमहानगिपाबलकासाँग प्रािखम्भक 
समन्तवय पश्चात पाबलकासाँग लैंटिक समानता तथा सामाखजक समावेशीकिण परिक्षण बनदेखशका २०७८ मा 
उल्लेख भए अनसुाि ३ विा चिणहरु पाि गरि काय ुसम्पन्न गरिएको छ । जसलाई बनम्न अनसुाि चिणिि 
उल्लेख गरिएको छ ।  

 

तयािी चिणमा सवपु्रथम सहजकताुहरुिाि प्रमखु प्रशासकीय अबिकृत ि उपप्रमखुसाँग अन्ततिटक्रया तथा 
छलफल गरि लैससास परिक्षणका लाबग आवश्यक पने दस्तावेजहरु संकलन गने काय ुगरिएको बथयो साथै 
लैससास मैत्री कायदुल ि कायाुन्तवन सबमबत चयन गरिएको बथयो । सोही क्रममा बनदेखशकामा उल्लेख भए 
अनसुाि ििान उप महानगिपाबलका उपप्रमखु  श्री मन्तज ुभण्डािी सवेुदी ज्यूको नेततृ्वमा ५  सदस्यीय 
कायदुल ग न गरि लैससास परिक्षणका लाबग आवश्यक पने सम्पूण ुतयािीका कामहरु सम्पन्न गरिएको बथयो 
। कायदुलका संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तल उल्लेख गरिएको छ । 

क्र. स नाम पद 

१ मन्तज ुभण्डािी संयोजक 

२ गीता पाखिन  सदस्य 

३ जमनुा बत्रखत्री मािान सदस्य 

४ सबमलुा शाक्य सदस्य 

५ साटवत्रा परियाि सदस्य 

६ लक्ष्मी प्रसाद पौड्याल पदेन सदस्य(प्र.प्र.अ.) सदस्य 

 

त्यस्तै गिी ििान उपमहानगिपाबलकाका प्रमखु श्री बतलक िाई ज्यूको संयोजकत्वमा ९ सदस्य  लैससास 
कायाुन्तवयन सबमबत ग न गरिएको बथयो । जसको काम उपमाहनगिपाबलकामा लैससास कायाुन्तवयनको 
अवस्थाको टवश्लषेण गने ि कायाुनवयनमा जोड ददने िहेकोछ ।  



क्र.स नाम पद 

१ नगि प्रमखु बतलक िाई संयोजक 

२ मन्तज ुभण्डािी सदस्य 

३ लक्ष्मी प्रसाद पौड्याल सदस्य 

४ टहिा देवी िाई सदस्य 

५ बलला गरुुि सदस्य 

६ कैलाश अग्रवाल सदस्य 

७ बमना पलुामी सदस्य 

८ सपना िाई सदस्य 

९ बनमलुा नेपाल शमाु सदस्य 

 

त्यसैगिी लैससास परिक्षण दईु ददने कायशुाला संचालनको दौिानमा ५ मलु बिषयमा सहभाबगहरुलाई 
५समहुमा बिभाखजत गरिएको बथयो । ती समहुका सहभाबगहरु तपबसल िहेका छन ्। 

(१)नीबत, काननु ि योजना  

• मन्तज ुभण्डािी 
• लक्ष्मी प्रसाद पौड्याल 

• बनिमाया बिश्वकमा ु
• गीता पािीन 

(२) संस्थागत ब्यवस्था 

• िािलुाल लामाुा 
• गण्ुेश खबतवडा 
• पल्पना थापा 
• साबित्री परियाि 

• चनु ुथापा मगि 

(३)मानव संसािन तथा क्षमता टवकास 

• प्रज्ञा देवी बनिौला 
• उमेश मेहेता 



• देव कुमािी बिश्वकमाु 
• गंगा खापिु 

• जमसना बत्रखत्री मोिान 

(४) सेवा प्रवाह 

• भवुन बसंह िस्नेत 

• जनादुन कोइिाला 
• जनु ुिाई 

• बलला गरुुि 

• बनमलुा िस्नेत 

(५)सशुासन तथा उत्तिदाटयत्व 

• िवु ुअबिकािी 
• पािस िाई 

• सबिना शाक्य 

• चनु ुथापामगि 

टय समहुका सहभाबगहरुले आफ्नो कुन बिषयमा कबत काम भएका छन ्भबन स्वमूल्याङ्कन गदै अङ्क प्रदान गने 
काम गिेका बथए । 

६. लैटिक समानता तथा समाखजक समावेशीकिण पिीक्षणका सहभागीहरु 

लैटिक समानता तथा सामाखजक समावेशीकिण कायशुालामा ििान उपमहानगिपाबलकाका प्रमखु श्री  तीलक 
िाई उपप्रम प्रमखु श्री मन्तज ुभण्डािी सवेुदी प्रशासटकय अबिकृत श्री लक्ष्मी प्रसाद पौंड्याल लगायत वडा 
अध्यक्षहरु, कायपुाबलका मटहला सदस्यहरु, दबलत मटहला सदस्य ििान उपमहानगिपाबलकाका बिबभन्न शाखाका 
प्रमखु गिी जम्मा ३५ जनाको सहभबगतामा बमबत २०७८ साल फाल्गनु १५ ि १६ गते कायकु्रम संचालन  
भएको बथयो । सहभाबगहरुको खखण्डकृत तथयाङ्क अनसूुखच ३ मा िाखखएको छ । 

तथयाङ्क प्रस्तबुतकिण खण्ड 

७. तथयाङ्क प्रस्तबुतकिण ि ब्याख्या बिबभन्न ताबलकाहरुमा 

ििान उपमहानगिपाबलकाको  लैससासको अवस्था 



िाटष्ट्रय जनगनना २०६८ 

जम्मा जनसंख्या  १३७,७०५ 

परुुष  ६४,६७१ 

dlxnf ७३०३४ 

घिििुी संख्या ३२,६९३ 

यहााँ िसोिास गने बिबभन्न िमाुलम्िी 

टहन्तद ु टकिााँत िौि टक्रखश्चयन इस्लाम  प्रकृबत जैन खशव िोन वहाई उल्लेख 
नगरिएको 

जम्मा 
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िाटष्ट्रय जनगणना २०६८ अनसुाि १,३७,७०५ जनताको िसोिास यस उपमहानगिपाबलकामा गदै आएका 
छन ्। यहााँ  साक्षिता दि ९३.६२ प्रबतशतिहेको छ जसमा परुुष साक्षिता दि ९७.०८ ि मटहला साक्षिता 
दि ९०.७१ िहेको छ । त्यसैगिी यस नगिपाबलकामा जम्मा टवटवि टकबसमका अपािता भएको ब्यखिको 
संख्या १६७९ िहेकोमा परुुष ८६७ छन ्भने मटहला ८१२ िहेका छन ्। उपमहानगिपाबलकामा खास गिी 
सामाखजक रुपले पबछ पिेका ि आबथकु रुपले टवपन्न अवस्थामा िहेका गरििीको िेखामबुन पिेका जनताको 
जीवनस्तिलाई  कसिी  माबथ  उ ाउने  भने्न िहेको छ । सामाखजक  भेदभाव  िटहत  एवं  आबथकु  रुपले  
सम–समनु्नत उपमहानगिपाबलकाको  बनमाुण  कसिी  गने  भने्न  चनुौतीलाई  समयसापेक्ष  रुपमा  समािान  
गन ु टवगत  देखख वतमुानसम्म  गरिएका  मानवीय  प्रयासहरू  ि  बतनिाि  प्राप्त  प्रबतफलको  आिािमा  
जीवनस्तिमा  भएको रुपान्ततिणलाई  नै  अटहलेसम्मको  मानवीय  टवकासको  रुपमा  बलन  सटकन्तछ  ।  
यसिी  हेदाु उपमहानगिपाबलकािासीहरूको मानवटवकास सूचकांक, लैंबगक समता सूचकांक, जनताको िाच्ने 
औसत आय,ु औसत  ग्राहस्थ  उत्पादन,  औसत  साक्षितादि  ि  औसत  आम्दानी  जस्ता  टवबभन्न  
आयामहरूलाई  दृटिगत  गनु ुआवश्यक हनु जान्तछ  । संके्षपमा  उपमहानगिपाबलकाको मानवीय टवकासको 
खस्थबतलाई हेदाु जनताको यातायात सेवामा पहुाँच अझै पबन िाहै्र मटहना भिपदो गिी प¥ुयाउन सटकएको छैन  
। यसै गिी  स्वास्थय सेवाको पहुाँचमा खास  गिी  आददवासी  जनसमदुायको  िसोिास  ि  िाहलु्य  िहेको  
भौगोबलक  के्षत्रमा  थप  सेवा  प्रदान  गनुपुने आवश्यकता टवद्यमान छ  । अस्पताल, स्वास्थय केन्तर  ि 
स्वास्थय चौकी स्स्थाटपत भए िमोखजम आवश्यक दक्ष स्वास्थयकमीहरूको  पयाुप्तता  नहुाँदा  जनताको  
स्वास्थय  सेवा  पाउन े खस्थबतमा  गणुात्मक  परिवतनु  आएको देखखाँदैन  । केन्तरीय तथयाङ्क टवभागको 



तथयाङ्कअनसुाि  उपमहानगिपाबलकामा खानेपानीको आपूबतकुो लाबग टवबभन्न श्रोतको  प्रयोग  गिेको  देखखन्तछ  
।  जसमा  िािा  तथा  पाइपको  पानी  प्रयोग  गने  घिििुीको  संख्या  सिैभन्तदा  िढी  

९३.८४  प्रबतशत  देखखन्तछ  भने  दोस्रो   ूलो  स्रोतको  रुपमा  मूल  िािाको  प्रयोग  गनेको  संख्या  
१.१५  प्रबतशत देखखन्तछ  । त्यस्तै, खलुा इनाि तथा कुवा प्रयोग गने ०.५८  प्रबतशत, नदी तथा खोलाको 
पानी  प्रयोग गने ०.३६ प्रबतशत देखखन्तछ । टवटवि  जाबत  तथा  जनजाबतहरूको  िसोिास  स्थल  ि  
कला,  साटहत्य,  संस्कृबत  तथा  खेलकुदको  के्षत्रमा  ख्याबत प्राप्त ििान हाल आएि खशक्षा, स्वास्थय, पयिुकीय 
तथा व्यापारिक पूवाुिाियिु सनु्तदि सहिको रूपमा टवकास हुाँदै पूवाुञ्चलको मात्र नभइ नेपालकै नमनुा 
नगिपाबलका िन्न प्रयासित िहे ता पबन लैससासको दृटिले अझै िेिै काम गनु ुिााँकी छ । 

ििान उपमहनगिपाबलकामा कायशुाला प्रस्तबुतकिण गने क्रममा बिबभन्न ताबलकाहरुमा छलफल गरिएको बथयो 
। लैंबगक समानता तथा सामाखजक समावेशीकिण परिक्षणका लाबग कायटुवबिमा उल्लेख गरिएका प्रमखु ५ 
विा मूल शीषकु टवषयवस्त ुि ती टवषयवस्तकुा २२विा उपशीषकु ि १०० विा सचुकहरुमा सहभागीहरुले 
उपलब्ि गिाएको अंकका आिािमा प्राप्त गिेको अंकलाई टवश्लषेण गरिएको बथयो । ती सूचकहरुमा अंक 
प्रदान गदाु सहभागीहरुले कस्तो अवस्थामा पूणाुङ्क अथाुत १ अंक ददन,े कस्तो अवस्थामा ०.५ अंक ददने ि 
कस्तो अवस्थामा ० अंक ददने भने्न टवषयमा सहभागीहरुलाई स्पि हनुे गरि सहजीकिण गरिएको हुाँदा अंक 
प्रदान गने प्रणाली व्यवखस्थत एवम ्वैज्ञाबनक बथयो । सहभाबगहरुले ददएको अङ्क अनसुाि ििान 
उपमहानगिपाबलकाको लैससासको अवस्था १०० पूणाुिमा ५७.५ सहभाबगहरुले ददएका छन ्। जसलाई 
तलका ताबलकाहरुमा उल्लेख गरिएको छ । ५ मलु बिषय मध्ये सवै भन्तदा िेिै अङ्क सेवा प्रवाहले प्राप्त 
गिेको छ । सवै भन्तदा कम अङ्क सशुासनले प्राप्त गिेको अवस्था छ । सेवा प्रभाहको पािोमा प्रमाखणत गने 
िेिै दस्तावेजहरु भएको कािण नम्िि उकालो लागेको दखखयो ।  

क्र.स. मलु बिषय खशषकु पूणाुङ्क कुल प्राप्ताङ्क 

१ नीबत, काननु २० १४ 

२ संस्थागत ब्यवस्था २० ९.५ 

३ मानव संसािन तथा 
क्षमता टवकास 

२० ९.५ 

४ सेवा प्रवाह २० १७ 

५ सशुासन तथा 
उत्तिदाटयत्व 

२० ७.५ 

कुल जम्मा प्राप्त गिेको अि  ५७.५ 
 



सूचक उप( सूचकहरु पूणाुङ्क  प्राप्ताङ्क 

१. बनबत, कानून, योजना बनबत ि कायमुा 
समावेखशता सहभागीता 

८ ४ 

 योजना तजुमुा तथा 
कायनु्तवयन 

८ ६ 

 िजेि तजुमुा तथा 
कायनु्तवयन 

४ ४ 

 जम्मा २० १४ 

२.संस्थागत व्यवस्था  कमचुािी पदाबिकािी 
प्रबतबनबित्व 

४ २.५ 

 कायपु्रणाली समावेखश ४ २.५ 

 सबमबत उपसबमबत ि 
कायदुलमा प्रबतबनबित्व 

४ १.५ 

 टवत्त व्यवस्थापन 
प्रणालीमा समावेखशता 

४ १ 

 तथयङ्क संकलन तथा 
व्यवस्थापन 

४ २ 

 जम्मा २० ९.५ 

३. मानव संसािन तथा 
क्षमता बिकास  

मानव संशािन तथा 
क्षमता टवकास 

८ ४.५ 

 अनौपचारिक मलु्यमान्तयता 
ि कुसंस्काि टवरुद्द 
जनचेतना 

४ २ 

 काननुी साक्षिता ४ १ 

 टवपद व्यवस्थापनमा 
समावेखशता 

४ २ 

 जम्मा २० ९.५ 

४ सेवा प्रवाह.  पूविुाि टवकास ४ ३ 

 प्रजनन ्स्वास्थय ४ ३.५ 

 खशक्षा कायकु्रम ४ ४ 

 खानेपानी तथा सिसफाइ ४ ४ 

 स्विोजगाि तथा 
आयआजनु ि िजाि 
व्यवस्थापन 

४ २.५ 



 जम्मा २० १७ 

५. सशुासन तथा 
उत्रिदाटयत्व 

सशुासन ४ १.५ 

 उत्तिदाटयत्व ि 
जवाफदेटहता 

४ १.५ 

 सचुना तथा संचाि ४ २ 

 अनगुमन तथा मलु्याङ्कन ४ १.५ 

 समन्तवय ि 
सम्िन्तिटवस्ताि 

४ १ 

 जम्मा २० ७.५ 
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(ङ) सवल पक्षसिुािात्मक पक्ष, अवसि ि चनुौतीहरुको क्धइ्त ्ब्लबथिकष्क  

ििान उपमहानगिपाबलको क्ि्इत ्ब्लिबथकष्क गदाु लैंटिक समानता ि सामाखजक समावेशीकिणका के्षत्रमा 
नगिपाबलकामा भएका अभ्यासहरुमा सवल पक्ष, सिुािात्मक पक्ष, अवसि ि चनुौतीहरुका टवषयमा समूह 
छलफल गरिएको बथयो । सो समहुले बिश्लषेण गिेको ताबलकाहरु अनसूुची १ मा िाखखएको छ ।  

 

(च) काययुोजना तयाि  

लैंबगक समानता ि सामाखजक समावेशीकिण परिक्षणमा अनसुाि आगामी ददनमा गने काययुोजना तयाि  

माकुिी जालोमा प्राप्त परिणामका आिािमा सवल पक्षहरुलाई अझ िाम्रो गदै जाने ि सिुाि गनु ुपने पक्षलाई 
समेट्ने गरि िाटषकु काययुोजना तयाि गरिएको छ । यस काययुोजनामा गनु ुपने काम, खजम्मेवािी, समय ि 
लागत अनमुान गरिएको छ ।  उपमहानगिपाबलकाले तयाि गिेको काययुोजना अनसूुखच २ मा िाखखएको छ 

 

० 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
७ 
८ 

नीति र कानूनमा समावेशशिा … 
योजना िजुयमा िथा … 

िजेट िजुयमा िथा कायायन्वयन 
कमयचारी पदाधधकारी … 

कायय प्रणाली समावेशी 

सशमति, उपसशमति र … 

ववत्त व्यवस्थापन प्रणालीमा … 

ि्याङ्क सङकलन िथा … 

मानव संसाधन िथा क्षमिा … 
अनौपचाररक मूल्य, मान्यिा … 

कानूनी साक्षरिा 
ववपद व्यवस्थापनमा … 

पूवायधार ववकास 
प्रजनन ्स्वास््य 

शशक्षा काययक्रम 

खानेपानी िथा सरसफाइ 

स्वरोजगार िथा आय आजयन … 

सुशासन 

उत्तरदातयत्व र जवाफदेहहिा 

सूचना िथा संचार 
अनुगमन िथा मूल्याङ्कन 

समन्वय र सम्िन्ध बिस्िार 

अङ्क प्राप्िाङ्क 

माकुरेजालो 



(छ) प्रबतवेदन तयािी   

सहभागीहरुले प्रश्नावलीहरुमा ददएको अंकको आिािमा माकुिी जालो तयाि गरिएको बथयो भने सो माकुिी 
जालो सहभागीहरुले प्रस्ततु गिेि सवल पक्ष ि सिुािात्मक पक्षहरुलाई औल्याइ सवल पक्षहरु के के िहे 
त्यसलाई यथावत िाखी िाम्रोसाँग अगाबड िढाउन ि सिुािात्मक पक्षहरुलाई कायाुन्तवय गनकुा लाबग काम, 

खजम्मेवािी, समय सीमा ि अनमुाबनत लागतको आिािमा काययुोजना तयाि गने काम सम्पन्न गरियो । सो 
आिािमा समग्र लैंटिक परिक्षणको प्रटक्रयालाई दस्तावेजीकिण गने उद्दशे्यले काय ुसम्पन्न गिी प्राटवबिक 
प्रबतवेदन तयाि गरियो ।  

९.तथयािंको तलुनात्मक अध्ययन तथा बिश्लषेण 

ििान उपमहानगिपाबलकाको सहभाबगहरुले बिश्लषेण गरि ददएको अङ्कहरुलाई प्रमाखणकिणको लाबग िाटषकु 
योजना तथा कायकु्रमहरुको अध्ययन गरिएको बथयो । सो दस्तावेजहरुमा लैससास बिषयमा सामाखजक 
टवकास शाखा माफुत िेिै टक्रयाकलापहरु गिेको पाइयो ति बनदृि रुपमा लैससास शब्द खासै उल्लेख  
गिेको देखखएन । गरिएको टक्रयाकलापको आिाि ि दस्तावेज सबमक्षाको आिािमा १०० पूणाुङ्कमा यस 
महानगिपाबलकाको लैससासको अवस्था ५७.५ आउनलुाई सामान्तय मात्र मान्न सटकन्तछ ति कबतपय 
सूचकहरुमा िाम्रो काम भएको ि १ अङ्क प्राप्त गने आिािहरु पबन नपाइएको कािण अङ्क कम भएको हो ।  

छोिो अविीको अवलोकनमा यस गउपमहानगिपाबलकाको बिबिि जातजातीको िाहलु्ताको िािािमा 
कमचुािीहरु काम गिेको पाइयो जसमा मटहला सहभाबगता सन्ततोष जनक िहेको पाइयो ।  

 

१०.मखु्य उपलब्िीहरुुः 

क ििान उपमहानगिपाबलकाका जनप्रबतनीबि तथा कमचुािीहरुले ििान उपमहानगिपाबलकाको स्वमूल्यांकन 
गरि समहुकायिुाि लैसाससाको अवस्था बिश्लषेण गिेका छन ्। जसमा ििान उपमहानगिपाबलकाको 
लैससासको अवस्था १०० पूणाुङ्कमा ५७.५ नबतजा बनकालेका छन ्। 

ख.  ििान उपमहानगिपाबलकाका जनप्रबतनीबि कमचुािीले संयिु रुपमा लैससास २०७८÷७९ काययुोजना   

तयाि गिेको छन । 

ग. िखञ्चबतकिण ि जोखखममा पिेका व्यखि ि समदुायको लाबग टवशषे कायकु्रम तथा िजेिको ब्यवस्था 
एकीकृत रुपमा तयाि भएको । 

 



घ.ििान उपमहानगिपाबलकामा पटहलो पिक अध्यक्षको संयोजनमा लैससास कायनु्तवयन सबमबत तथा 
उपाध्यक्षको संयोजनमा लैससास कायदुल ग न भएको छ । 

  

११.लैससास परिक्षण बिबििाि देखखएका लैटिक समानता तथा सामाखजम समावेशीकिण अवस्था 

 ११.१ परिक्षण पश्चात प्रमखु सचुकहरुले पा्िप्त गिेको अङ्कहरुको लेखाजोखा  

 

परिक्षण पश्चात ५ मलु बिषयहरुको अङ्क बिश्लषेण गदाु नीबत, काननु ि योजनामा १४ ि सशुासन तथा 
उत्तिदाटयत्वमा ७.५ अङ्क प्राप्त भएपबन  यसलाई सन्ततोष जनक मान्न सटकदैन पबतपय सूचकहरुमा अङ्क पाप्त 
भएको छैन टकन की अङ्क ददने आिािहरु प्राप्त भएको छैन । त्यसैगिी संस्थागत ब्यवस्थामा ९.५ ि मानव 
संसािन तथा क्षमता टवकासमा पबन ९.५ अङ्क प्राप्त गिेको छ । ५ मलु खशषकु मध्ये सेवा प्रभाहमा सवै 
चन्तदा िेिै अङ्क प्राप्त भएको छ । २० पूणाुङ्कमा १७ अङ्क प्राप्त गिेको अवस्था छ । सेवा प्रवाहमा 
टक्रयाकलाप पबन भए  प्रमाखणत गने  दस्तावेज पाइएको कािण िेिै अङ्क पा्िप्त भएको हो । सेवा प्रवाहको 
िेिै सूचकहरुमा िाम्रा कामहरु  भएको पाइयो ।  

त्यसो त सेवा प्रवाहमा  १ अङ्क प्राप्त गिेका िेिै सूचकहरु पबन छन ्। ती सूचकहरुमा प्रजनन स्वास्थय, 

परिवाि बनयोजन, खशक्षा कायकु्रम ि छात्रा मैत्री बिद्यालय १÷१ प्राप्त गिेका छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



११.२ लैससास नबतजाको माकुिेजालो 

 
 

१२.  ििान उपमहानगिपाबलकाको सवल पक्षहरुुः 

(क) लैससासमा िेिै टक्रयाकलाहरु संचालन भएका छन ्। आगामी ददनहरुमा लैससासको शब्द चयन भएमा   

अङ्क िढ्ने सबुनखच्चत छ । 

(ख) उपमहानगिपाबलकाको लैससास पिीक्षणको अवस्थालाई टवश्लषेण गिेि हेदाु लैससासको दृटिले यो 
पाबलकामा कामहरु थोिै भएका छन ्।  दस्तावेखजकिणको टहसावले सन्ततोषजनक िहेको छ । पाबलकाको 
नीबत िाटषकु योजना तथा िजेिको कायाुन्तवयन ि स्वास्थयनीबत स्वास्थय बनखुत जस्ता महत्वपूण ुदस्तावेजहरु 
पाबलकाले बनमाुण गिेको छ । 

(ग) पाबलकमा सवै टकबसमका जातजाती ि भाषाभाषीहरुले काम गने अवसि पाएका छन ्।  

(घ) बिपन्न तथा अल्पसंख्यकहरुको लाबग कायकु्रम तथा योजनाहरु िनाउन ु

(ङ) िालिाबलकाको लाबग लगानी योजना िनाउन ु

(च) मटहलाहरुको लाबग सेफ हाउस बनमाुण हनु ु
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(छ) िालमैत्री नगि घोषणा 

(ज) िालिाबलको लाबग िणनीबतक योजना तयाि हनु ु। 

(झ) मखुस्लम समदुायको क्षमता टवकासको लाबग िजेि बिबनयोजन हनु ु

(ञ) लैटिक तथा यौबनक अल्पसंख्यकहरुको क्षमता टवकासको लाबग िजेि बिनटयोजन हनु ु

 

१३.सिुाि गनु ुपने पक्षुः 

 (क) योजनाहरु बनमाुण गदाु लैससासको दृटिकाणले िनाउन ुपने देखखयो 

 (ख) भौबतक पूवाुिाि तथा संिचनाहरु लैससास मैबत्र िनाउन ुपने 

 (ग) पाबलकाले बिपन्न समदुायको लबग बिशेष कायकु्रमहरु संचालन गनु ु पने जसले गदाु उनीहरुलाई मलु 
प्रवाहमा ल्याउन सटकयोस 

(घ) पाबलकाले लैससास नीबत िनाएि कायकु्रमहरु संचालन गनु ुपने देखखन्तछ । 

(ङ) नीबत, योजना ि कायकु्रमहरु लैससास मैत्री िनाउन ुपने 

(च) ििान उपमहानगिपाबलका ि िेिै जनसंख्या भएको कािण लैससासको हेने छुटै्ट यबुनि खडा गनु ुपने 

 

१४.सझुाव 

• लैटिक समानता तथा सामाखजक समावेखशकिण पिीक्षणले औलाएको पािो भनेको स्थाबनय तहले 
आफ्नै मातहतका कमचुािी तथा जनप्रतीबिहरुलाई लैससास बिषयमा दक्षता हाबसल गिान ुपदुछ । 
जनप्रबतबनबि ि कमचुािीिीच समन्तवय ि सहकायलुाई िढाउदै लैजाने । लैससासको दृटिकोणले 
सहभाबगतामा जोड दददै नीबत, कानून तथा कायकु्रम बनमाुण गदाु लैससासमैत्री बनमाुण गिी सिैले 
मलुिािमा आउन सक्ने अवसि जिुाउन े  

• लैससासको बिषय मटहला िालिाबलका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाले हने हुाँदा समय ददन नसक्ने कािण   

लैससासको छुटै्ट डेक्स िाख्न ुपने । 

• लैटिक समानता तथा सामाखजक समावेशीकिण पिीक्षणिाि आएका कमीकमजोिीहरुलाई एकीकृत 
योजना िनाएि अगाडी िढ्नपुने । 



• पाबलकामा सम्पन्न गरिएका कायकु्रमहरुलाई अबनवाय ुरुपमा अबभलेखखकिण दस्तावेखजकिण गनुपुने । 

 

१४.बनश्कषुुः 

लैटिक समानता तथा सामाखजक समावेखशकिण पिीक्षण स्थानीय तहमा लैससासको अवस्था कस्तो िहेको छ 
। पछाडी पिेको ि पारिएको समदुायको अथपूुण ुसहभागीताको अवस्था के कस्तो िहेको छ भनेि मापन गिी 
त्यसको लेखाजोखा गने प्रकृया सम्पन्न गरिएको छ । पाबलकाको लैससास पिीक्षणको अवस्थालाई टवश्लषेण 
गिेि हेदाु दस्तावेखजकिणको टहसावले सवै बिषयमा त्यबत सन्ततोषजनक मान्न सटकदैन । पाबलकाको समग्र 
अवस्थालाई टवश्लषेण गिी अध्ययन गदाु सेवा प्रवाहको अवस्था सन्ततोष जनक मान्न सटकन्तछ भने  

 



सशुासन तथा उत्तिदाटयत्वको अवस्था अबलक कमजोि िहेको छ । यस पाबलकामा नीबत,कानून तथा 
योजनामा मध्यम खालको अभ्यास भएको देखखन्तछ । पाबलकाले लैससास सम्िन्तिी केही िाम्रा काम गिेको 
देखखन्तछ । खशक्षा, स्वास्थय ि मटहला िालिाबलको के्षत्रमा उल्लेखबनय काम गिेको देखखयो पाबलकाको 
लैससास परिक्षण गदाु  ति अबभलेखखकिण ि दस्तावेखजकिणको अवस्था अझ सिुाि गनृ ुपने िहेको छ । 
पाबलकाले गिेका हिेक कायकु्रमहरुको अबभलेखखकिणलाई जोड ददन आवश्यक छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची १ 

 

लैंबगक समानता तथा सामाखजक समावेशीकिण पिीक्षण २०७८ ििान 

सवलपक्ष, सिुाि गनुपुने पक्ष, अवसि ि चनुौतीहरु 

परिक्षण बमबत ुुः २०७८÷११÷१५ ि १६ 
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• dxfzfvfx? 

• lzIff P]g 

• ljkt Joj:yfkg P]g 

• PsLs[t ;x/L ljsf; of]hgf 

• Jfflif{s jh]6, gLlt tyf 

sfo{qmd 

• :yfgLo ljkt tyf hnjfo' 

pTyfgzLn of]hgf  

• pkef]Qmf ;ldlt ;~rfng 

sfo{ljlw 

  

sfo{ljlwsf] 

cefjn] 

k|efjsf/L 

?kdf 

sfo{qmdx? 

;~rfng ug{ 

• ;fdflhs 

;dfj]zLs/0f 

gLltsf] 

cefjn] 

sfo{qmd th'{df 

ug{ ;d:of 

 

 

{  



;xeflu ;"lrkmf]6f] / :jLs[t aflif{s 

sfo{s|d 

!=@=^Ö! 

@)&&÷&*sf] gLlt tyf sfo{s|d 

!=@=&Ö! 

gLlt of]hgf tyf aflif{s ljsf; 

sfo{s|d 

!=#=!Ö! 

sfo{s|d ;+rfng lg0f{o k'l:tsf 

!=#=$Ö! 

nlIft ;d'xsf] nflu sfo{s|d 

;+rfng u/]sf] 

 

 

 

!=@=$Ö)=%  

Dlxnf tyf nlIft au{sf] nflu sfo{s|d 

;+rfng ug]{ 

 

!=@=%Ö)=% 

dlxnf tyf k'?ifsf] 5'§f5'§} cj:yf 

laZn]if0f ug]{ 

!=@=*Ö)=% 

nlIft au{sf] ;xeflutfsf] nflu sfo{s|d 

;+rfng ug]{ 

!=#=@Ö) 

n};;f; ah]6sf] Aoj;yf ug]{ 

!=#=#Ö) 

n};;f; ;'wf/ ug{  

cfly{s of]hgf k]z ug]{ 

 

 
;+:yfut Joj:yf @=!=@ Ö  ! 

Dlxnfx?sf] k|ltlglwTj x'g] vfnsf] 

sfos|d ;+rfng u/]sf] 

@=@=@ Ö  ! 

• ljleGg ljifout ;ldltx? 

 

@=@=$ Ö  ! 

sfof{Gjog ;ldltsf] ;'emfj lbPsf] 

k'l:tsf 

@=#=! Ö   ! 

:yflgo txn] lg0f{o u/]sf] k'l:tsf 

@=!=! Ö  )=% 

lg0f{o ubf{ ;j} hfthftLsf] kx'Fr k'Ug] 

sfo{s|dx? ;+rfng ug]{ 

@=!=# Ö  )=% 

;sf/fTds lae]bsf] /0fgLlt agfpg] 

@=!=$ Ö  )=% 

Ifdtf ljsf; ;DalGw sfo{s|dx? ;+rfng 

ug]{  

@=@=! Ö  )=% 

Dlxnf k'?if larsf] c;fgtf x6fpg hg 

r]tgf d'ns sfo{s|d ;+rfng ug]{ 

• $)) hgf sd{rf/L 

• lgjf{lrt hgk|ltlglw 

• sfo{kflnsf 

• dxfzfvfx?÷ zfvfx? 

• ljleGg ljifout 

;ldltx? 

• @) j6f j8f sfof{nox? 

• jflif{s gLlt tyf 

sfo{qmdx? 

• jflif{s ljsf; sfo{qmdx? 

• n}+lus kmf]sn k;{g 

• w/fg k|1f k|lti7fg  

• gu/ lzIff ;ldlt 

• :yfgLo ;]jf 

cfof]usf] u7g 

• :yfgLo ;]jfdf 

dlxnf sd{rf/L 

kx'Fr a9fpg' 

• gLlt of]hgf 

lgdf{0f txdf 

dlxnfsf] 

;xeflutf 

a9fpg' 

 



@=$=@ Ö  ! 

Aflif{s ljsf; sfo{s|dx? 

@=$=# Ö  ! 

Cfly{s aflif{s sfo{s|d ;+u7g / 

;+/rgf 

@=%=$ Ö  ! 

 

 

 

 

@=@=# Ö  )=% 

;ldlt pk;ldltx?df alGrtLs/0fdf 

;d'bfosf] k|ltlglwTj x'g] vffnsf 

sfo{s|dx? ;+rfng ug]{ 

@=#=@Ö   )=% 

alGrtLs/0fdf k/]sf dlxnfx?sf] lxt x'g] 

lsl;sf] sfo{s|d ;+rfng ug]{ 

@=#=# Ö  )=% 

alGrtLs/0fdf k/]sf dlxnfx?sf gLtut 

sfo{s|dx? ;+rfng ug]{ 

@=#=$Ö   )=% 

;ldlt pk;ldlt ;'emfj cg'?ksf sfo{s|d 

;+rfng ug]{ 

 

@=$=! Ö  )=% 

Dlxnfx?sf] nflu g]t[Tj tyf lzk ljsf; 

;DalGw sfo{s|dx? ;+rfng ug]{ 

@=$=$ Ö  )=% 

;dfj]xL ah]6 ;DalGw ;"rgfx? hf/L ug]{ 

@=%=! Ö   ) 

;"rgf tYofÍ ;+sng ubf{ a]/f]huf/ tyf 

ul/asf] kx'Fr k'Gg] vffnsf sfo{s|dx? 

;+rfng ug]{ 

@=%=@ Ö   ) 

 

 

• gu/ ljkt Joj:yfkg 

;ldlt 

 

 

dfgj ;+zfwg tyf Ifdtf 

ljsf; 

#=!=! Ö   ! 

gLlt tg'{dfsf] dfOg'6 

#=!=@ Ö   !PsLs[t ;x/L ljsf; 

#=!=$Ö    ) 

nlIft au{sf] Ifdtf clea[l4 ug]{ 

sfo{s|dx? ;+rfng ug]{ 

• Dfgj ;+zfwg  tyf 

Ifdtf ljsf; of]hgf  

• jflif{s jh]6 tyf 

sfo{qmd 

• kof{Kt jh]6 

ljlgof]hg 

gx'g' 

• s/f/ 



of]hgf g]t[Tj ljsf; tflndsf] 

xflh/L  

 

#=!=#Ö    !g]t[Tj ljsf; tflnd  

 

#=!=%Ö    ! 

#=!=& Ö   ! 

Aflif{s ljsf; sfo{s|dx? 

#=@=! Ö  ! 

sfo{s|d ;DkGg k|ltj]bg 

 

#=$=@Ö   ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#=!=^ Ö   )=% 

Zfvf / OsfOsf] Aoj:yf x'g]vfnsf 

sfo{s|dx? ;+rfng ug]{ 

#=!=*Ö    ) 

a]Olhª 3f]if0ff kq ;DalGw hgr]tgf 

sfo]s|dx/ ;+rfng ug]{ 

#=@=@Ö    ) 

N}lus lx+;f d'St x'g] vfnsf sfo{s|dx/ 

;+rfng ug]{ 

#=@=# Ö  )=% 

;j}lsl;dsf] lx;f lgjf/0f x'g] vfnsf 

sfo{s|dx/ ;+rfng ug]{ 

#=@=$Ö    )=% 

Xflgsf/ l/ltl/jfh la?4 sfo{s|d ;+rfng 

ug]{ 

#=#=!  Ö   ) 

d'n'sL ;+lxtf laifodf sfo{s|d ;+rfngug]{ 

#=#=@ Ö  

#=#=# Ö    )=% 

;;;lso ;DalGw sfo{s|d ;+rfngug]{ 

#=#=$ Ö   ) 

cled'lvs/0f sfo{s|d ;+rfng ug]{ 

#=$=!Ö     ) 

Dlxnfx?sf] nflu sfg'gL ;r]tgf sfo{s|d 

;+rfng ug]{ 

#=$=#Ö    )=% 

lakt Aoj:yfkg ;DalGw sfo{s|d ;+rfng 

ug]{ 

#=$=$Ö )=%  

• PsLs[t ;x/L ljsf; 

of]hgf  

• g]t[Tj ljsf; tflnd  

• ;Lk ljsf; tflnd  

• cjnf]sg e|d0f 

• sDKo'6/ tflnd 

• sfg"gL ;r]tgf ;DaGwL 

sfg"g 

 

sd{rf/Lsf] 

Joj:yfkg ug{ 



Lakt Aoj:yfkg sf]ifsf] :yfkgf ug]{  

 $=!=!Ö    )=% 

nlIft au{sf] kx'Fr k'Ug] vfnsf ;+/rgfx? 

agfpg] gLlt agfpg] 

 

 

 

 
;]jf k|jfx $=!=#Ö! 

$=@=#Ö! 

ckfË gSzf kf; u/]sf] 

$=@=$Ö! 

dlxnfx?sf] dfq pkef]Qmf ;ldlt 

u7g 

 

$=#=!Ö! 

gLlt ag]sf] 

$=#=@Ö! 

sfo{ ;DkGg k|ltj]bg 

$=#=$Ö! 

gLltsfo{s|d tyf ah]6 kfl/t 

$=$=@Ö! 

pkef]SQf ;ldlt u7g dlxnfx?sf] 

;xeflu ePsf] xflh/L 

$=%=!Ö! 

gLlt sfo{s|d tyf ah]6 

$=@=@Ö! 

Nfut tof/ ePsf] 

$=!=!Ö)=% 

Dlxnfx? lxtsf]nflu a}slNks phf{ tyf 

;'wfl/Psf] r'Xf]sf] nflu sfos|d{ to ug]{ 

$=!=@Ö)=% 

ue{jlt tyf ;'Ts]/L dlxnfx?sf] nflu 

;r]tgf d'ns sfo{s|dx? ;+rfng ug]{ 

$=!=$Ö)=% 

Dlxnfx?nfO{ a}slNks phf{ k|of]u ug{ 

k|f]t;xg ug]{ 

$=@=!Ö)=% 

k|hgg :jf:Yo ;DalGw gLlt agfP/ 

sfo{s|d ;+rfng ug]{ 

$=$=!Ö)=% 

$=$=#Ö)=% 

 

$=%=#Ö) 

$=%=$Ö) 

$=%=@Ö)=% 

 

 

• Gful/s j8fkq hf/L 

ul/Psf] 

• l8lh6n l8;Kn] 

• dlxnfx?sf] dfq 

pkef]Qmf ;ldlt u7g 

• ;xfotf sIf  

• gLlt tyf sfo{qmd  

• ckfª\u d}qL 

sfof{no ejg 

lgdf{0f ug'{ 

• 3'DtL l;lj/ 

;~rfng 

• ;fj{hlgs 

zf}rfnox? 

ckfª\ud}qL / 

dlxnfd}qL 

agfpg' 

• ;fj{hlgs 

sfof{nodf 

:tfgkfg 

sIfsf] lgdf{0f 

• ue{jtL 

dlxnfx?nfO{ 

hf]lvdo'Qm / 

vt/fk"0f{ 

sfddf 

;+nUgtf 

36fpg' 

• sfof{no tyf 



$=#=#Ö) 

;fI/tf cleofg ;+rfng 

$=$=$Ö) 

gLlt tyf sfo{s|d 

 

 

 

;fj{hlgs 

:ynx?df ;kmf 

lkpg] kfgL / 

xft w'g] 

Joj:yf 

;'zf;g tyf pQ/bfloTj %=!=!Ö! 

gLlt tyf sfg'gx? ag]sf] 

%=!=@Ö! 

 

%=!=$Ö! 

gLlt tyf sfo{s|dx? 

%=@=!Ö! 

Cfly{s ljsf; sfo{s|dsf] k|ltj]bg 

$=#=!Ö! 

jflif{s gLlt tyf sfo{qmd 

%=#=#Ö! 

;"rgfsf] ;fj{hlgs/0f 

 

%=$=@Ö! 

;ldIff a}7ssf] lg0f{ tyf k|ltj]bg 

%=$=#Ö! 

 

%=%=!Ö! 

:yflgo txsf] aflif{s gLlt 

%=%=@Ö! 

;+hfn lgdf{0fsf] lg0f{o 

%=%=#Ö! 

;+hfn k|ltlglwx?sf] ljj/0f 

%=!=#Ö)=% 

a]Olhª 3f]if0f kq ;DalGw cg'lzIf0f 

sfo{s|d '+rfng ug]{ 

%=@=@Ö)=% 

a]nfa]nfdf ;fj{hlgs ;'g'jfO{x? ;+rfng 

ug]{ 

%=@=#Ö) 

;fj{hlgs ;'g'jfO{ nlIft au{sf] kxFr x'g] 

ul/ sfo{s|d ;+rfng ug]{ 

%=@=$Ö) 

%=#=@Ö)=% 

;"rgfx? k|;f/0f x'bf :yflgo efiffx?sf] 

k|of]u ug]{ gLltx? agfpg] 

%=#=$Ö) 

;"rgf lzIff lbg] vfnsf sfo{s|x? ;+rfng 

ug'{ kb{5 . 

%=$=!Ö)=% 

 

%=$=$Ö) 

Dlxnf la?4 x'g] ;j} lsl;dsf]ebefj 

pGd'ng ug]{ dxf ;+lGw ;DalGw sfo|s|d 

rfng ug]{ 

%=%=$Ö) 

• Gful/s j8fkq 

• jflif{s gLlt tyf 

sfo{qmd 

• vr{ dfkb08 sfo{ljlw 

• OGwg ns a's 

• ;fdflhs k/LIf0f ug]{ 

ul/Psf] 

• ;fj{hlgs ;'g'jfO  

• Jfflif{s ;dLIff uf]li7 

• kqsf/ ;Dd]ng 

• ;"rgfsf] ;fj{hlgs/0f 

• hg k|ltlglw / 

sd{rf/Lsf] ;Dklt ljj/0f 

• tflnd gD; 

• jflif{s ?kdf 

n}ª\lus k/LIf0f 

ug'{ 

• a]Olhª 

3f]if0ffkqsf 

k|ltj4tfx? 

cIf/; 

sfof{Gjog  

• ;fj{hlgs 

;'g'jfO,  

;fdflhs 

k/LIf0f, 

;fj{hlgs 

k/LIf0f, 

;"rgfsf] 

;fj{hlgs/0f 

sfo{qmdx?df 

nlIft ;d"xsf] 

k|ltlglwTj 

u/fpg' 

• :yfgLo txsf 

hgk|ltlglw / 

sd{rf/Lsf] 

cfrf/;+lxtf 

gaGg' 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

लैंबगक समानता तथा सामाखजक समािेशीकिण परिक्षण २०७८ काययुोजना 

बमबतुः १०७८।१। १५ ि १६ गते 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सहभाबगहरुको खखण्डकृत तथयाङ्क 



स् .न
. 

 

पिुा नाम पद  संस्था बलि 

Sex 

सामाखजक 
समावेशता 

Social 

Inclusion 

के्षत्र 

(Area) 

अक्षमता 
Disability 

कैटफयत 

Remarks 

 

kmf] g 

१. ltns /fO{   k|d'v w/fg 

pkdxfgu/kflnsf 

k' hghftL kxf8L  (*%@)$%^)) 

२. dGh' e08f/L ;'j]bL pkk|d'v pkdxfgu/kflnsf d a|fd0f kxf8L  (*$@)%*!(* 

३. nIdL k|;fb kf}8]n k|=k|=c pkdxfgu/kflnsf k' a|fd0f kxf8L  (*%@)&#!!! 

४. Affa' nfn nfdf j8f WoIf j8f !! k' hghftL kxf8L  (*$@)%@*%* 

५. lalgtf ah|frfo{ sfkf ; j8f g+ !@ d hghftL kxf8L  (&$@)(!(%! 

६. 8] s'df/L las blnt dlxnf 

;= 

j8f g+ ^ d blnt kxf8L  (*)^#$%#%^ 

७. r'g' yfkfdu/ Dlxnf ;= !@ d hghftL kxf8L  (*$@!^%#$) 

*= uLtf kfv|Lg dlxnf ;b:o j8f g+ & d hghftL kxf8L  (*$@!&#&(@ 

(= eStL/fh zdf{ sd{rf/L pk=d= g= kf= k' a|fd0f kxf8L   



 

!)= w|'j{/fh v8\sf sd{rf/L pk=d= g= kf= k' If]qL kxf8L   

 

!!= pd]z d]x]tf sd{rf/L pk=d= g= kf= k' dw]zL t/fO{  (*%@^*!%!* 

 

!@= hgfb{g sf]O/fnf sd{rf/L pk=d= g= kf= k' a|fd0f kxf8L   

 

!#= u+uf b]jL vfk'ª sd{rf/L 

dlxnf 

afnaflnsf 

zfvf 

pk=d= g= kf= k' hghftL kxf8L  (*%@)%^&^* 

!$ ;flaqf kl/of/ blnt dlxnf 

;= 

j8f g=* d blnt kxf8L  (*)&)@$)#( 

!% dbg vgfn sd{rf/L pk=d= g= kf= k' a|fd0f kxf8L   

 

!^ u+uf /fO{ Sfkf ;b:o pk=d= g= kf= d hghftL kxf8L  (*$@@^)@&( 

!& lg/dfof laZjsdf{ blnt dlxnf 

;= 

j8f g=!% d blnt kxf8L  (*$@!&$!^! 

!* Kff/; /fO{ kqsf/ w/fg !) k' hghftL kxf8L  (*^)*$@%$& 



 

!( e'jg l;+x a:g]t hgk|ltgLlw w/fg  k' If]qL kxf8L  (*$@)#*$#@ 

@) dgf]h e6\/fO{ sd{rf/L w/fg k' a|fd0f kxf8L  

 

 

@! ;lagf zfSo dlxnf ;b:o j8f g=( d hghftL kxf8L  (*$@!^^&#% 

@@ h'g' /fO{ sd{rf/L w/fg pk d kf d hghftL kxf8L   

(*$!()^%)) 

@# hd'gf lq vqL df]Stfg dlxnf ;b:o j8f g=!* d hghftL kxf8L  (*%@)#(^@! 

@$ lnnf dfof u'?ª dlxnf ;b:o j8f g=!* d hghftL kxf8L  (*!$#^&^#@ 

@% ;'/h >]i7 sd{rf/L w/fg k' hghftL kxf8L   

(*%@)$%%^& 

@^ w'j{ clwsf/L sd{rf/L w/fg pk d kf k' a|fd0f kxf8L  (*%!@@%@*( 

@& sNkgf yfkfdu/ sf =kf ;b:o j8f g=!! d hghftL kxf8L  (*$@!^%^@$ 

 

@* lgd{nf a:g]t sd{rf/L w/fg pk d kf d If]qL kxf8L   

(*%@)%%*@) 



@( g]qk|;fb sfˆn] sd{rf/L w/fg pk d kf k' If]qL kxf8L   

 

#) k|1f b]jL lg/f}+nf pk ;lrj 

dlxnf  

w/fg pk d kf d a|fd0f kxf8L  (*$!#*!#!! 

#! u0f]z k|;fb vltj8f sd{rf/L w/fg pk d kf k' a|fd0f kxf8L   

(*%@)$%$)) 

#@ ;]t' >]i7 sd{rf/L w/fg pk d kf k' hghftL kxf8L   

(*$@@O($*$ 

## Plgsf /fgfdu/ sfof{no 

;xof]uL 

w/fg pk d kf d hghftL kxf8L  (*!!)%)#!@ 

 

#$ e]if/fh l3dL/] sd{rf/L w/fg pk d kf k' a|fd0f kxf8L   

(*$@)%!^(^@ 

#% /Tg axfb'/ s6\jfn j8f cWoIf j8f g=!! k' a|fd0f kxf8L  (*$!#%**$) 

#^ vu]Gb| vltj8f sd{rf/L w/fg pk d kf k' a|fd0f kxf8L  (*%@)%^(&$ 

 



 
 

सहभाबगहरुिािा बनबमतु मलु बिषय खशषकुको स्तम्भ खचत्र 

 

सहभाबगहरु स्तम्भ खचत्रमा  दनाउने क्रममा छलफल 

 



 
 

२०७७÷७८ नीबत तथा कायकु्रम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ििानका मखु्य ब्यखित्वहरुसगाँ सत्र संचालन गदै सहजकताु 

 



 

 

 

 

 

 

कायशुालामा  समाचाि संपेि्सन 

 



कायदुल ग नका बनणयुहरु 

 

 


