
             चौंरीदेउराली गाउँपाललका,काभ्रपेलाञ् चोक  

   लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेजिकरण रणनीलत-२०७९ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चौंरीदेउराली गाउँपाललका 

जिललााः काभ्रपेलाञ् चोक 

बागमलत प्रदेि 
 



 

 

  1 

१.पषृ्ठभलूम M 

नेपालको संङ्गवधानले ददिालनदेि गरे बमोजिम समानपुालतक समावेिी र सहभालगतामूलक लसद्धान्तका 
आधारमा समतामूलक समािको लनमााण गना राज्यका सबै अंग, तह र क्षेत्रगत ङ्गवषयहरूमा लैङ्गिक 
समानता र सामाजिक समावेिीकरण (लैससास) को ङ्गवषयलाई आन्तररकीकरण, मूलप्रवाहीकरण र 
संस्थागत गना आवश्यक भएको छ।  

नेपालको संङ्गवधानको धारा १८ मा उजललजित समानताको हकमा सबै नागररक कानूनको दृङ्गिमा समान 
हनुे तथा कसैलाई पलन कानूनको समान संरक्षणबाट बजित नगररने व्यवस्था छ ।साथै सामान्य 
कानूनको प्रयोगमा उत्पलत, धमा{, वणा{, िात, िालत, ललि, िारीररक अवस्था, अपािता, स्वास््य जस्थलत, 

बैवाङ्गहक जस्थलत, गभाावस्था, आलथाक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचाररक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा 
भेदभाव नगने व्यवस्था उललेि छ . नेपालको संङ्गवधानको धारा ३८ ले मङ्गहलालाई समान वंिीय 
अलधकार, सरुजक्षत माततृ्व र प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी अलधकार, राज्यका सवै तहमा सहभागी हनुे 
अलधकार, सम्पजि तथा पाररवाररक मालमला सम्बन्धी अलधकार, जिक्षा, स्वास््य, रोिगार र सामाजिक 
सरुक्षामा सकारात्मक ङ्गवभेदको व्यवस्था गरेको छ।संङ्गवधानले मङ्गहला ङ्गवरुद्ध हनु े सबै प्रकारका 
ङ्गहंसािन्य कायाहरुलाई कानून बमोजिम दण्डनीय हनु ेव्यवस्था गरेको छ।  

 राज्यले सामाजिक वा सांस्कृलतक दृङ्गिले ङ्गपछलडएका मङ्गहला, दललत, आददवासी िनिालत, मधेिी, 
थारू, मजुस्लम समदुाय, ङ्गपछडावगा, सीमान्तकृत, अलपसङ्ख्यक, अपािता भएका व्य

जि, लैङ्गिक तथा यौलनक अलपसङ्ख्यक, ङ्गकसान, श्रलमक, उत्पीलडत वा ङ्गपछलडएको क्षेत्रका नागररक 
तथा आलथाकरूपले ङ्गवपन्न िस आया लगायत नागररकको संरक्षण, सििीकरण वा ङ्गवकासका लालग 
कानून बमोजिम ङ्गविेष व्यवस्था गना सङ्गकने ङ्गवषय उललेि गरी समावेिी अवधारणालाई आत्मसात ्
गरेको छ।सामाजिक न्यायको हकले राज्यका हरेक तहमा समावेिी र समानपुालतक प्रलतलनलधत्वको 
लसद्धान्तका आधारमा िनताको सहभालगताको अलधकार स्थापना गरेको छ। 
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लैङ्गिक समतामूलक राष्ट्र लनमााणको सोच र लैङ्गिक उिरदायी िासन व्यवस्थालाई 
संस्थागत गने लगायतका उदे्दश्यसङ्गहत पन्रौं आवलधक योिना कायाान्वयनमा रहेको 
छ।लैङ्गिक समानताका लालग ङ्गवगतका प्रयासहरूले मङ्गहलाको जिक्षा, स्वास््य, सम्पजि 
मालथको स्वालमत्व तथा श्रम सहभालगतामा राज्यका लनकायमा सहभालगता सकारात्मक 
पररवतान हनुकुा साथै मङ्गहलाको रािनीलतक तथा आलथाक भलूमका प्रभावकारी हुँदै 
गएको छ । यद्यङ्गप मङ्गहला, बालबाललका, लैङ्गिक तथा यौलनक अलपसङ्ख्यक मालथ 
ङ्गहंसा, ङ्गवभेद, असमानता एवम ्सामाजिक हालनकारक अभ्यासहरू कायम नै रहेका 
छन ्। मलुकुले अिीकार गरेको सङ्ख घीय ढाँचा र नयाँ िासकीय स्वरूप अनरुूप 
ङ्गवगतमा नेपाल सरकारबाट मङ्गहला सिजिकरण तथा ङ्गहंसा, ङ्गवभेद र असमानताका 
लालग भए गरेका काया प्रदेि तथा स्थानीय तह समेतमा हस्तान्तरण भैसकेका छन ्। 

ददगो ङ्गवकासको लक्ष्य नं. ५ मा उजललजित लैङ्गिक समानता र सिजिकरणको लक्ष्य 
प्रालिका लालग सूचकहरू लनमााण भई कायाान्वयनमा रहेको अवस्था छ । 
स्थानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४ ले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेिीकरण (लैससास) 
सम्बन्धमा स्थानीय तहको काम, कताव्य र अलधकारमा लैससास सम्बन्धी व्यवस्था उललेि गरेको, 
वडा सलमलतको काम, कताव्य र अलधकार अन्तगात वडामा आलथाक तथा सामाजिकरुपमा पछालड परेका 
मङ्गहला, बालबाललका, दललत, अपािता भएका व्यजि, िेष्ठ नागररक, अलपसं्यक, सीमान्तकृत 
समदुायको अलभलेि रािी सामाजिक र आलथाक उत्थान सम्बन्धी काम गने व्यवस्था गरेको; ङ्गवलभन्न 
समदुायबीच सामाजिक सद्भाव र सौहादाता कायम गने, बालङ्गववाह, बहङु्गववाह, लैङ्गिक ङ्गहंसा, छुवाछुत, 
दहेि तथा दाइिो, हललया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचङ्गविन िस्ता सामाजिक 
कुरीलत र अन्धङ्गवश्वासको अन्त्य गने, गराउने व्यवस्था गरेको; स्थानीय तहको योिना तिुामा तथा 
कायाान्वयन गदाा मङ्गहला तथा ङ्गपछलडएको एवं लजक्षत वगाको सहभालगताको व्यवस्था  योिना छनौटमा 
मङ्गहला, बालबाललका तथा ङ्गपछलडएका वगा, क्षेत्र र समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने कायाक्रममा िोड ददँदै 
लैससास प्रवधान गने लगायतको व्यवस्था उललेि गरेको छ।यसका साथै लैससासका सवालहरूलाई 
सम्बोधन गना राज्यले ङ्गवगत लामो समय देजि नै प्राथलमकताका साथ आवलधक योिना, वाङ्गषाक योिना, 
नीलत तथा कानूनको तिुामा तथा पररमािान र कायाक्रम कायाान्वयन गदै आइरहेको छ।  
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ङ्गवकास प्रकृयामा मु् यतया ३ वटा प्रश्नहरुको िवाफ िोज्ने गररन्छ । पङ्गहलो प्रश्न ऐले म कहाँ छु 
? दोश्रो  अव म कहाँ र ङ्गकन िाने ? र तेश्रो त्यो कसरी संभव छ ?  चौरीदेउराली गाउँपाललका 
क्षेत्रमा रहेका  अन्य ङ्गवकास साझेदारहरुवाट हनुे कायाक्रमहरुले आ -आफ्नो ढंग वाट लैङ्गिक समानता 
तथा सामाजिक समावेिीकरणको नीलत तथा रणनीलत वनाई कायाक्रम  संचालन तथा कायाान्वयन गदाा 
कायाक्रममा दोहोरोपना नआउनका लागी , कायाान्वयन गना अप्ठेरो नहनु  र कायाक्रमको प्रभावकाररता 
समेत हनुे भएकोले यी लनकायहरुवाट संचालन हनुे कायाक्रम र आयोिनाका लालग  यो रणलनलत 
मागादिान हनुे छ । 

 

रणनीलतका प्रमिु उपयोगकतााहरु: 

गाउँकायापाललकाको कायाालय 

वडा कायाालयहरु 

ङ्गवकास साझेदारहरु  

स्थानीय गैह्रसरकारी संघ संस्थाहरु  

 लैससासका क्षेत्रमा प्राि उपलजधधलाई संस्थागत गदै ददगो ङ्गवकासका लक्ष्य प्रालि र सारभतू लैङ्गिक 
समानताको स्थापनाका लालग सङ्ख घ, प्रदेि र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकायालाई सदुृढ बनाउँदै 
राज्यका तीनवटै तहमा लैङ्गिक उिरदायी िासन पद्धलतलाई संस्थागत गना योिना, नीलत तथा कायाक्रम, 
वाङ्गषाक बिेट तथा सेवा प्रवाहलाई लैङ्गिकमैत्री बनाई समदृ्ध र न्यायपूणा समािको स्थापना गना, 
,अन्तरााङ्गष्ट्रय स्तरमा गरेका प्रलतबद्धता अनरुुप काया गना, स्थानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४ अनसुार 
स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेिीकरणलाई संस्थागत गदै समावेिी ङ्गवकासलाई 
प्रबद्धान गने कायालाई थप मागा दिान गनाका लागी चौरीदेउराली गाउँपाललकाको “लैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावेिीकरण रणनीलत” तयार गररएको छ ।  

१.१गाउँपाललकाको संजक्षि पररचय : 

काभ्र ेजिललामा १३ वटा स्थानीय तह(६वटा न.पा. र ७ वटा गा.पा.) रहेका छन । चौरीदेउराली 
गाउँपाललकाको पवुामा रामेछापको सनुापालत गाउँपाललका, दोरम्वा गाउँपाललका, पजिममा काभ्रकेो 
भमु्ल ुगाउँपाललका, उिरमा लसन्धपुालचोकको ललसंिपुािर गाउँपाललका र दजक्षणमा काभ्रकेो तेमाल 
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गाउँपाललका रहेको छ ।चौरीदेउराली गाउँपाललकामा िातका आधारमा सबैभन्दा बङ्गढ 
ब्राम्हण/क्षेत्रीको बाहलुय रहेको छ ।कूल िनसं्याको कररव ४५प्रलतित िनसं्या 
ब्राम्हण/क्षेत्री,३२ प्रलतित िनसं्या तामाङ,०.०६९ िनसं्या नेवारको रहेको छ । 

बालमैत्री गाउँपाललका घोषणाका लागी ५१ वटा सचुक लनमााण गरर उि सूचक पररपलुता गनाका लागी 
गाउँपाललकाले ङ्गवलभन्न कायाक्रम संचालन गदै आएको छ । 

गा.पा. िम्मा 
पररवार 

परुुष मङ्गहला कुल िम्मा औषत पररवार लैङलगकअनपुातत 

 ४१८१ ६६६८ ७४३८ १४१०६ ३.३७ ८९.६५ 

गाउँपाललकाको साक्षरताको  अवश्था: 

मङ्गहला :९६.१२% 

परुुष:९७.४२% 

कूल साक्षरता :९६.८% 

 

रणनीलतक योिनाको आवश्यकता M  
 

ङ्गवकासका प्रलतफलहरु िनता समक्ष पयुााउन एवम सबै वगाले उपयोग गना सक्ने वातावरणको 
लसिाना गनाका लागी त्यस क्षेत्रको वास्तङ्गवक बस्तजुस्थलतको सन्दभामा रननीलतक योिना प्रमिु 
आवश्यकता भएको छ।आि ङ्गवश्वव्यापीकरणको यगुमा समय सापेक्ष ढंगले समानपुालतक ङ्गवकासका 
प्रकृयाहरु अगाडी बढाउन सम्बजन्धत क्षेत्रको वस्तगुत र ङ्गव्षेणात्मक अ्ययन हनु िरुरी हनु्छ। 
लैससासको नीलत तथा कायाङ्गवलध बनाएर योिना कायाक्रम तथा बिेटको तिुामा गरर नसकेको 
ङ्गवद्यमान अवस्थामा सो सम्बजन्ध नीलत, योिना, कायाक्रमहरुमा लैङलगक सम्बेदनजिलताको अभाव 
िजककएको छ फलस्वरुप लैजङ्ख गक उिरदायी बिेट प्रणालीका आधारभतू पक्षहरु समेत ओझेलमा 
परेका छन ्।िसले गदाा लैजङ्ख गक मूलप्रवाहीकरणका प्रयासहरुमा मङ्गहला ,दललत ,ङ्गपछलडएका 
समूहको सारभतू सहभालगता भन्दा औपचाररक प्रलतलनलधत्वमा लसलमत हनु पगेुको छ । 



 

 

5 

 

लैजङ्ख गक उत्िरदायी िासन व्यवस्थालाई संस्थागत गदै लैससास क्षेत्रमा नीलतगत तथा धयवहाररक 
तवरबाट सधुारयोग्य पहलहरु भएका छन ्।दललत , मङ्गहला, अपािता भएका व्यजि, बालबाललका, 
ज्येष्ठ नागररक तथा आददवालस, िनिालत, ङ्गवपन्न वगा र िोजिममा परेका व्यजिहरु लगायत आलथाक 
तथा सामाजिक रुपमा पछालड रहेका नागररकहरुको सामाजिक तथा आलथाक िीवनमा उलले्य रुपमा 
सधुार हनु सङ्गकरहेको तथा सबै लजक्षत वगा/समदुायहरुलाई संगदठत गरी उलनहरुको आवाि र 
आवश्यकतालाई सम्बोधन गना सङ्गकरहेको अवस्था छैन ।समािमा ङ्गवलभन्न गलत चलन र अभ्यास 
ङ्गवद्यमान भएका कारण प्राथलमकतामा रहेका लजक्षत वगाका कायाक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन हनु 
सङ्गकरहेका छैनन ्।राज्यको स्रोत, साधन, अवसर र लाभको ङ्गवतरण प्रकृयालाई पारदिी र िवाफदेङ्गह 
बनाउन िरुरी रहेको छ ।लैससास क्षेत्रमा हाल भई रहेका अभ्यासहरुलाई संस्थागत गदै चौरीदेउराली 
गाउँपाललका लैससास मैत्री बनाउन यो  रणनीलतको आवश्यकता रहेको छ। 

१= स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हनुे सेवा सङु्गवधामा लजक्षत वगाको पहुँच बङृ्गद्ध गना । 

२= स्थानीय सरकारको नीलत लनमााण तथा लनणाय प्रकृयामा लजक्षत वगाको  अथापूणा सहभालगता बङृ्गद्ध 
गना। 

३= स्थानीय सरकारको अनगुमन तथा मूलयाकंनमा लजक्षत वगाको  अथापूणा हभालगता बङृ्गद्ध गना । 

४ स्थानीय सरकारमा सामाजिक समावेिीकरणका अभ्यसहरुलाई संस्थागत गना । 

५ स्थानीय तहको नीलत तथा कायाक्रम र बिेटलाई लैजङ्ख गक उिरदायी बनाउन । 

६ बजिलतमा परेका वगा र समदुायको आलथाक तथा सामाजिक सििीकरण गना । 

७ दीघाकाललन राङ्गष्ट्रय लक्ष्य प्रािीका लागी तहगत सरकारहरुबाट सम्पादन हनुे ङ्गवकास कायाक्रम ङ्गवच 
पररपरुक सम्बन्ध कायम गना । 
 

१.२ लैससास रणनीलतको आधारहरु : 
 प्रदेि सरकार¸ संघीय सरकार¸ ङ्गवलभन्न सहयोगी लनकायहरु¸ प्रलतष्ठान¸ आयोग¸ सलमलत¸स्थानीय तह  
लगायत अन्य ङ्गवकास साझेदारहरु बीच समन्वय गरी लैससास मैत्री नीलत लनमााण, योिना तिूामा तथा 
त्यसको प्रभावकारी कायाान्वयनको आधार तयार गने । 

कुनै पलन रणलनलतक योिनालाई प्रभावकारी रुपमा कायाान्वयन गरी अपेजक्षत उपलधधी सलुनजित गना 
स्थानीय सरकारका साथै अन्य सरोकारवाला, सामाजिक संघ संस्था र नीजि क्षेत्रको यथोजचत अग्रसरता 
र अथापूणा सहकाया अपेजक्षत हनु्छ ।रणनीलतक योिनाको सफल कायाान्वयन र समावेिी आलथाक 
,सामाजिक ,रािनैलतक र सांस्कृलतक ङ्गवकासको लक्ष्य हाँलसल गना यस गाउँपाललकाले आफ्नो लतनवषे 
रणनीलत तिुामा गरी कायाान्वयनमा लयाएको छ । रणनीलत तिुामाका लनम्न आधार रहेका छन:् 

१.गाउँपाललकास्तररय कायािाला संचालन  
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२.िनप्रलतनीलध तथा िािाका कमाचारीसंग अन्तरवाताा र वस्तजुस्थलत ङ्गव्षेण  

३.दस्तावेि अ्ययन (गाउँपाललकाको पाश्वाजचत्र २०७६,वाङ्गषाक लनलत ,कायाक्रम तथा बिेट 
२०७८/७९,ऐन,काननु,पाललकाका महत्वपूणा लनणायहरु) 
४.नेपालको संङ्गवधान २०७२.दीगो ङ्गवकास लक्ष्य ,पन्रौ योिनाको समावेिी नीलत तथा रणनीलत  
५. संघीय मालमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयको राङ्गष्ट्रय सामाजिक समावेिी नीलत २०७७,मङ्गहला 
बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको राङ्गष्ट्रय लैजङ्ख गक समानता नीलत २०७७ 
१. अवस्था  

लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेिीकरण रणनीलतका लालग पङ्गहलो चरण भनेको नै वतामान 
अवस्था ङ्गव्षेण हो । हालको अवस्था ङ्गव्षेणका लालग मु् य रुपमा चार वटा तपजिलका क्षेत्र 
लनधाारण  गररएकोछ : 

२.१ अवस्था ङ्गव्षेण (SWOT) 

चौरीदेउराली  गाउँपाललकाको लैससासको दृङ्गिकोषवाट बललयो पक्ष कमिोर पक्ष अवसर तथा चनुौती 
(SWOT)हरुलाई यस प्रकार  ङ्गव्षेण गररएको छ ।  

क. बललयो पक्ष (Strength) 

१. कायापाललकाको अ्यक्षमा (प्रमिु) मङ्गहला रहन ुतथा वतामान अवश्थामा यवुापसु्ता लनवााजचत भएर 
आउन ु। 

२. वाङ्गषाक कायाक्रममा मङ्गहला तथा लजक्षत समहुको ङ्गवकास कायाक्रमहरु प्रसस्त रुपमा  सहभालगता 
भएको  । 

३. उपभोिा सलमलतहरुमा मङ्गहला सहभालगता अलनवाया गरेको । 

४. नीलत, कानून, कायाङ्गवलध लनमााण गना सक्षम िनिजिको उपलव्धता भएको । 

५. न्याङ्गयक सलमलतमा मङ्गहला तथा बजितीमा परेका समदुाय मालथ हनुे ङ्गहंसा र ङ्गवभेद उपर सनुवुाई 
हनुे प्रवन्ध लमलाईएको । 

६. .बालमैत्री गाउँपाललका लनमााणका लागी सूचकहरु तयार भई काया थालनी हनुका साथै लैससमा 
यस आ.व.मा बिेटको व्यवस्था गररएको छ । आलथाक प्रिासन िािा, लेिा िािा, कृङ्गष िािा, 
मङ्गहला तथा बालबाललका िािामा िािा प्रिको रुपमा मङ्गहला रहेका छन । 

७. मङ्गहला बालबाललका तथा  िेष्ठ नागररक िािा स्थापना भै  संचालनमा रहेको । 

८.मङ्गहला तथा लजक्षत वगाका लालग  जिङ्गवकोपािान सिजिकरण, आवाि सिजिकरण तथा ङ्गवभेदिन्य 
नीलत लनयम पररवतानका लालग ङ्गविेष कायाक्रम संचालन गने गरेको । 
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९.सामाजिक सरुक्षाका सङु्गवधा पाउने लाभग्राहीहरुको अलभलेि व्यवस्थापन तथा त्याङ्क अद्यावलधक 
गरेको । 

१०. लजक्षत वगाको क्षमता ङ्गवकासका लालग बिेट ङ्गवलनयोिन भएको । 

११.ङ्गवपद व्यवस्थापन कोष पररचालन नीलत तथा कायाङ्गवलध लनमााण भएको  । 

१२.उमेर पगेुका सवै बालबाललकाहरु ङ्गवद्यालय भनाा भएका । 

१३.सवै ङ्गवद्यालयमा मङ्गहला परुुष िौचालय तथा हात धनुे व्यवस्था भएको । 

१४.लनिलुक प्रसूलत सेवा, नविात जिि ुतथा  सतु्केरीका लालग ङ्गविेष कायाक्रम संचालन गरेको । 

१५.सवै ङ्गवद्यालयमा ङ्गकिोरीहरुलाई लनिलुक सेलनटरी प्याड  ङ्गवतरण गने गरेको । 

१६.प्रिनन स्वास््य एकस क्यान्सर  र आङ िस्ने लगायतका ङ्गवषयहरुमा स्वास््य सचेतना कायाक्रम 
संचालन भएको । 

१७.लजक्षत वगाको स्वरोिगार तथा बैदेजिक रोिगारमा िाने मङ्गहला तथा लजक्षत  समूहको क्षमता 
ङ्गवकासका  कायाक्रमहरु संचालन गरेको। 

१८.लजक्षत तथा ङ्गवपन्न वगाको लनिलुक स्वास््य वीमा भएको ।साथै यस गाउँपाललकाको यस आ.व.को 
लनलत तथा कायाक्रममा चौंरीदेउराली गाउँपाललकाका स्थायी बसोवास गने िेष्ठ नागररकहरुको लालग 
यस गाउँपाललकाका स्थापना भएको धसेुनी जिवालय प्रथालमक अस्पतालमा लनाःिलुक उपचाको व्यवस्था 
गररएको छ । नेपाल सरकारवाट घोषान गररएको ४ ओटा रोलगहरुलाई डाक्टर लसफाररस अनसुार 
मालसक रुपमा पाँहिार रुपयाँ लनिहरुको एन.लस.लस. बैकमा िातामा िम्मा गररने काया संचालन भएको 
छ । 

१९.संघीय र प्रदेि सरकारका नीलत लनयम कायाक्रमको कायाान्वयनमा  गाउँपाललकाले सहकाया. समन्वय 
गने गरेको 
२०.िनप्रलतलनलध तथा कमाचारीहरुको आचारसंङ्गहता लनमााण गरर पालना गने गररएको । 

२१.बाङ्गषाक नीलत तथा कायाक्रम छापा प्रकािन तथा वेभसाइड माफा त लनयलमत रुपमा सावािालनक गने 
व्यवस्था गरेको । 

२२.िनप्रलतलनलधहरुको ङ्गवस्ततृ वैयजिक  ङ्गववरण  वेभसाइडमा राजिएको । 

२३. गाउँ कायापाललकाको बैठक सम्बजन्ध िानकारी बैठक बस्न ुभन्दा ७ ददन आगावै िानकारी गने 
गररएको छ । र वडा अ्यक्षको छुटै्ट गरुुप माफा त िानकारी गराउने गररएको छ ।  

२४. कमाचारीहरुको बैठक मालसक रुपमा गने गररएको छ ।  

ि.कमिोर पक्ष 
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१.गाउँसभाबाट वाङ्गषाक नीलत कायाक्रम तथा बिेट योिना तिुामा ददग्दिान तयार भएता पलन  लैससासका 
प्रावधानहरुलाई स्पिरुपमा समावेि यस आ.व. अगाडी नगररएको । 

२.लैंलगक समानता तथा सामाजिक समावेिीकरण  नीलत यस आ.व.अगाडी  तयार नभएको ।  

३.मङ्गहला,लजक्षत समूह तथा बेरोिगार गररबहरुको छूटै्ट िजण्डकृत डाटा नभएको ।  

४.स्थानीय तहले योिना तिुामा तथा अनगुमन मूलयाङ्कनलाई लैससासको पक्षवाट  हेने नगरेको । 

५.लैङ्गिक उिरदायी तथा समाजिक समावेिी बिेट लनमााण एवम परीक्षणलाई विेट व्यवस्थान गररएको 
छ। 

६.ङ्गवलभन्न क्षेत्रगत कानूनहरुको लनमााण भएता पलन नीलतगत रुपमा लैससास लाई सम्बोधन गना सहयोग 
नपगेुको । 

७.दीगो ङ्गवकास  लक्ष्य नं १, ५,१० र १६ लाइ समेट्ने िालको  बिेट ङ्गवलनयोिन नगररएको । 

८.कुनै नीलत लनयम कायाङ्गवलध  ददगदिान िारी गनुाभन्दा अगाडी लैससास को  दृङ्गिले उपयिु भए 
नभएको बारे लेिािोिा वा ङ्गव्षेण   । 

९.लनजित प्रलतित विेट लजक्षत वगाका लागी ङ्गवलनयोिन यस आ.व.भन्दा पङ्गहले  नगररएको । 

१०.उपभोिा सलमलतहरुमा भएका छलफलमा लैससासका ङ्गवषयमा छलफल गररएको अलभलेि राख्न े
नगररएको । 

११.मङ्गहला परुुष ङ्गवचको असमानता हटाउन तथा समाजिक समावेिीकरण बढाउनको लालग लनजित 
कायानीलत नरहेको ।(आठौं गाउँसभाको जस्वकृत वाङ्गषाक नीलत कायाक्रम ०७८/७९) 

१२.कायाालयमा हनुसक्ने कुनै पलन प्रकारको दवु्यावहार भेदभाव मङ्गहला ङ्गहंसा लनयन्त्रणको आचारसंङ्गहता 
लनमााण नभएको । 

१३.मानव संसाधन ङ्गवकास िािाको स्थापना  नभएको । 

१४.स्थानीय तहका सवै पदालधकारी हरुलाई कानूनको मस्यौदा तिुामा तथा प्रकृयाका वारेमा 
अलभमिुीकरण नभएको । 

१५.मङ्गहला हक र अलधकार सम्बन्धी वेइजिङ घोषणापत्रले समेटेका १२ प्रलतवद्धताका वारेमा कमाचारी 
तथा पदालधकारीलाई अलभमिुीकरण  तथा प्रलतवद्धता कायाान्वयनका लालग बिेट ङ्गवलनयोिन नभएको। 

१६गाउँपाललकाको कायाालयमा  स्तनपान गहृको व्यवस्था  नभएको ।  

१७. भौलतक पूवााधारका ड्रइङ लडिाइनहरु लैससासमैत्री भएपलन सो अनसुार लनमााण नभएको । 

१८.यौलनक तथा लैङ्गिक अलप सं्यकका लालग बिेट ङ्गवलनयोिन तथा  िौचालयहरुको ङ्गविेष व्यवस्था 
नभएको । 
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१९.लैससास सम्बन्धी सरोकारवाला लनकाय ङ्गवच समन्वय तथा सहकायाकालालग संयन्त्र लनमााण नहनुकुा 
साथै अनजुिक्षण नभएको । 

२०.योिना तथा कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन गदाा लैससासका दृङ्गिकोणका आधारमा  हनुे नगरेको। 

२१.सामाजिक संिालमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेिीकरण सम्बन्धी सचुना, समाचार तथा 
सन्देिमलुक ङ्गवषय वस्त ुआदद प्रकािन नभएको । 

२२.लैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारणकोष, श्रोत व्यवस्थापनका लालग कोष स्थापनाको व्यवस्था नरहेको । 

२३.आवश्यक सवै िािामा पयााि िनिजि नहनु ुबलल बलल भएता पलन आफ्नो अनकुुल अनसुार 
सरुवा भएर िान ु। 

 

 

ग.अवसर 

१.ङ्गवलभन्न िाती वगा र ङ्गपछलडएको क्षेत्रमा नागररकलाई समानपुालतक समावेिी लसद्धान्तका आधारमा 
राज्यका लनकायमा सहभालगता हनु पाउने हक । 

२.संवैधालनक आयोगहरुको संरचनागत स्थापना हनु ु। 

३.स्थानीय तहका ङ्गवलभन्न पदहरुमा िातीय ,लैजङ्ख गक तथा यवुापसु्ताको प्रलतनीलधत्व रहेको। 

४.ङ्गवलभन्न िातिाती, समदुाय लबच सामाजिक र संस्कृलतक ङ्गवङ्गवधता रहेकोले सामाजिक समावेिीकरण 
व्यवहारमा लाग ुगने  उपयिु सामाजिक वातारण रहेको । 

५.आवश्यक पने कानून नीलत लनयम बनाउन सक्ने दक्ष िनिजि स्थानीय तहमा उपलव्ध हनु ु। 

६. ङ्गवलभन्न गैह्रसरकारी संघसंस्थाको कायाक्षेत्रको रुपमा स्थानीय तहलाई सहयोग हनु ु। 

७.मङ्गहला तथा लजक्षत वगाका ङ्गवलभन्न समूहरु ङ्गक्रयाजिल भई कायारत हनु ु। 

८. संघीय सरकार तथा प्रदेि सरकारसंग प्रत्यक्ष पहुँच राख्न ेिनप्रलतलनलधहरु हनु ु। 

९.बालमैत्री ,लैङ्गिक मैत्री, अपाि मैत्री िस्ता ङ्गवकास मोडलका ङ्गवषय ङ्गवज्ञहरु स्थानीय तहमा हनु ु
१०.एक घण्टाको पहुँच लभत्र सवै नागररकका लालग स्वास््य सेवाको पहुँच हनु ु ।सवै गभावती 
मङ्गहलाहरुलाई सरुजक्षत रुपमा प्रसूलत गराउन सङ्गकन ेव्यवस्था हनु ु। 

११.ङ्गकसान सम्मान अलभनन्दन परुस्कार आदी कायाक्रम संचालनमा रहेको । 

१२. स्थानीय तहको क्षमता ङ्गवकास तथा संस्थागत सवलीबरण गने । 

घ.चनुौतीहरु: 
१.लैससासका लागी आवश्यक िजण्डकृत त्याङ्ख क संकलन र अलभलेजिकरण नहनु ु। 
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२.लैङ्गिक ङ्गवभेद¸ िस्ता परम्परागत कु मान्यता ङ्गवरुद्धका नीलत लनयम कायाङ्गवलध कायाान्वयन मा िटीलता 
रहन ु। 

३.गाउँपाललकाका सलमलत तथा संरचनाहरुलाई समावेिी र कायािैलललाई लैससास बनाउन नसक्न ु। 

४.लजक्षत वगाको जिङ्गवकोपािानमा समस्या हनुाले गररबी घटाउन नसक्न ु। 

५.  . लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेिीकरण सम्बन्धी लनमााण भएका ऐन, लनयम , कानून, 
कायाङ्गवलधका बारेमा यथेि िानकारी गराउन नसक्नाले कायाान्वनमा  समस्या  । 

६.मागमा आधाररत अत्यालधक योिनाहरु कायाान्वनय गना र प्राथलमङ्गककरण नीलत वनाउन कदठन । 
७.संघीयता कायाान्वयनमा स्थानीय तहलाई छूटै सरकारको मान्यता पाउन नै कठीन । 

८.ङ्गविेष गरर मङ्गहलाद्वारा सम्पाददत घरलभत्रको ङ्गवना पाररश्रलमक को कामको मूलयाङ्कन गना । 

९.राज्यको स्रोत साधन तथा सेवा सङु्गवधामा बजिलतमा परेका वगा र समदुायको न्यायोजचत पहुँच 
स्थाङ्गपत गनुा। 

१०.संघीयताको अभ्यासको चरण भएका कारण नीलत तथा कायाक्रम कायाान्वयन गना कठीन । 

गाउँपाललकाको ङ्गवद्यमान अवश्थाका बारेमा अङ्गहले म कहा ँछु? भन्न ेङ्गवषयमा ङ्गव्षेण गररसकेपलछ 
अब कहा ँ िान?ेर उि अवश्थामा पगु्नका लागी कसरर सम्भव छ? भन्ने प्रश्नको िवाफमा 
गाउँपाललकाको कमिोरी पक्षलाई पङ्गहचान गरी सवलपक्ष र अवसरलाई कायाान्वयन गनाका लालग 
गाउँपाललकाको पाँच वषाको रणनीलत तिुामा गररएको छ । 

२.२ सरोकारवाला पङ्गहचान :  

सरोकार पङ्गहचान गनुाको मू्य तात्पया ङ्गवद्यमान सवाललाई कलत नजिक र काया साझेदारीका लागी 
योग्य हनु सक्छ भलन पङ्गहचान गना सङ्गकएमा हालको अवश्थाबाट सकारात्मक पररवतानका लागी 
सहयोग पगु्छ ।लसधा सम्पका का सरोकारवालाहरुको कायादक्षता र प्रलतवद्धताबाट संस्थागत संरचनामा 
पररवतान आउनका लागी मागा लनदेिन गछा र दोश्रो र तेश्रो सरोकारवालाको सहयोगी भलूमका माफा त 
ददघाकाललन रुपमा समन्वय, सहकाया र साझेदारीका लागी स्थानीय सरकारको ङ्गवकास कायामा हातेमालो 
गदै अगालड बढ्न सहयोग पगु्छ । 

सरोकारवाला पङ्गहचान गदाा पङ्गहलो लसधा संपका  हनु े,दोश्रो  संम्पका  हनुे र तेश्रो अप्रत्यक्ष रुपमा संपका  
हनुे गरी लनम्नानसुार ३ भागमा ङ्गवभािन गना सङ्गकने छ : 
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लसधा सम्पका  हनु े      (पङ्गहलो 
नं का सरोकारवालाहरु ) 

दोश्रो माद्यमवाट संपका  हनु े

(दोश्रो नं का सरोकारवालाहरु) 

अप्रत्यक्ष संपका  हनु ेहरु 

(तेश्रो नं का सरोकारवालाहरु ) 

मङ्गहला बालबाललका तथा िेष्ठ 
नगाररक िािा 

ङ्गवकास साझेदारहरु मु् यमन्त्री तथा 
मजन्त्रपररषदको कायाालय 
बागमती प्रदेि   

योिना िािा  सहकारी संस्थाहरु प्रदेि मन्त्रालयहरु सवै  

जिक्षा िािा  बैक तथा ङ्गविीय संस्थाहरु  प्रदेि  योिना आयोग 

स्वास््य िािा उद्योगहरु प्रदेि सिुासन केन्र  

सहकारी िािा वाल क्लवहरु भमूी व्यवस्था आयोग 

िानेपानी तथा सरसफाइ िािा आमा  समूहहरु  संघीय मन्त्रालयहरु  
यवुा तथा िेलकुद िािा िेष्ठ नगाररक लमलन केन्रहरु मङ्गहला आयोग 

प्रिासन िािा  ङ्गवद्यालयहरु  दललत आयोग 

सवै वडा कायाालयहरु गैह्रसरकारी संस्थाहरु  मसु्लीम आयोग 

गाउँ / नगर कायापाललका  स्वयम सेवक  समूहहरु राङ्गष्ट्रय योिना आयोग 

गाउँ / नगर  सभा  उद्योग वाजणज्य संघ  मानव अलधकार आयोग 

न्याङ्गयक सलमलत रािनैलतक दलहरु अन्तराङ्गष्ट्रय दात ृलनकायहरु 

ङ्गवषयगत सलमलतहरु सवै संचार मा्येमहरु  राङ्गष्ट्रय स्तरका संचार 
मा्येममहरु 

 

२.३ लजक्षत वगा पङ्गहचान  

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेिीकरणको मु् य लक्ष्य नै लजक्षत वगालाई ङ्गवकासको मूल 
प्रवाहमा लयाउन ुहो त्यसका लालग लनम्नानसुार लजक्षत वगाहरु पङ्गहचान गररएकोछ : 
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१. मङ्गहला  

२.  एकल मङ्गहला 
३. बालबाललका 
४. िेष्ठ नगररक 

५. ङ्गकसान 

६. मिदरु 

७. अपािता भएका व्यजि 

८. द्वन्द्वङ्गपलडत 

९. दललत 

१०. आददवासी िनिाती 
११. ङ्गवपन्न वगा 
१२. सकुुम्वासी 
१३. ङ्गपछलडएको क्षेत्र र समदुाय 

१४. माझी/पहरी(लसमान्तकृत वगा ) 

१५. लैङ्गिक तथा यौलनक अलपसं्यक 

 

 

 

 

३.दीघाकालीन सोच (Vision) 

     “ ङ्गवभेदमिु,लैङ्गिक मैत्री  समावेिी , समतामूलक चौरीदेउराली गाउँपाललका” 
४.्येय (Mission )लैङलगक समानता तथा सामाजिक समावेिी सम्बजन्धत ङ्गवद्यमान सबै िाले 
असमान धयवहार र ङ्गवभेदको अन्त्य गरी सामाजिक पररवतान लयाउने ” । 

५.लक्ष्य (Goal): लैससासका क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई संस्थागत गना र भेदभाविन्य प्रचलन 
र धयवहारमा कमी लयाउन बजन्चलतकरणमा परेका वगा र समदुायका सवाललाई मूलप्रवाङ्गहकरण गदै 
लैिाने । 

६.उद्दशे्य  (Objective) 

१. यस गाउँपाललकामा ङ्गवद्यमान ङ्गवलभन्न भेदभाविन्य प्रचलन, संस्कार र धयबहार (लैङलगक, वलगाय 
,क्षेत्रगत समूदायगत िातिालतगत) कम गना र पाललकालई नमनुायोग्य स्थानीय तहका  रुपमा ङ्गवकास 
गने । 
२.नीलत लनमााण तथा लनणाय प्रकृयामा लजक्षत वगाको अथापूणा सहभागीता वङृ्गद्ध गने । 

३ Þनेपाल सरकारले गरेको दीगो ङ्गवकासको लक्ष्य प्राि गनुाका साथै राङ्गष्ट्रय तथा अन्तरााङ्गष्ट्रय क्षेत्रमा 
गरेका हस्ताक्षर र प्रलतबद्धता सजन्ध सम्झौता कायाान्वयन गरर मूलप्रवाहीकरण गने । 

४=लैजङ्ख गक उिरदायी िासन पद्दती अबलम्बनका लागी लैजङ्ख गक उिरदायी बिेट लनमााणका साथै 
समावेिी बिेट पररक्षण माफा त स्थानीय सरकारको संस्थागत संरचना र कायाक्रमहरुमा मङ्गहला 
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लसमान्तकृत समूहको बङृ्गद्ध गरी लैङलगक अन्तरहरुको प्रभावलाई सम्बोधन गदै लैजङ्ख गक मूलप्रवाङ्गहकरण 
गदै लैिाने। 

५=ङ्गवपदको समयमा हनुे ङ्गवलभन्न ङ्गकलसमका लैजङ्ख गक ङ्गहंसाबाट मङ्गहला तथा बालबाललकाहरुलाई संरक्षण 
गने । 

६.श्रोतसाधनमा लजक्षत वगाको पहुँच अलभबङृ्गद्ध गरर न्यायोजचत ङ्गवतरणलाई संस्थागत गदै लैससासमैत्री 
बिेट बनाउने । 

७.मङ्गहला तथा लजक्षत वगाको आवाि सििीकरणका लागी उलनहरुको आवश्यकता र चाहना प्रलत 
सम्बेदनशील भई क्षमता अलभबङृ्गद्धका कायाक्रम संचालन गने । 

८.संस्थागत व्यवस्था अन्तगात कायाप्रणाली ङ्गवि व्यवस्थापन त्याङकमा मङ्गहला एवं लजक्षत वगाको 
समावेिीतालाई सलुनजित गरी िाङ्गवकोपािानमा आत्मलनभार बनाउने । 

९.गाउँपाललकाको सबै कायाक्रम योिना र आयोिनाको प्रत्येक चरणमा लैससास दृङ्गिकोणबाट 
अनगुमन/ मूलयाङ्कन र यसलाई संस्थागत गदै लैिाने । 

१०.सरोकारवालाहरु ङ्गवच बझुाईमा एकरुपता कायम गना र लैससास सम्बजन्ध काननु व्यवस्थाको 
कायाान्वयनमा सहयोग पयुााउने । 

७.लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेिीकरण नीलत (GES I Policy) 

सामाजिक समावेिीकरणमा देजिएका चनुौतीहरुको सामना एवं समस्याको समाधान गना मालथ 
उललेजित उदेश्यहरु पररपतुीको लालग लनम्न नीलतहरु अवलम्वन गररनेछ M 

१.स्थानीय िासनसँग सम्बजन्धत नीलत काननु आवलधक योिना ङ्गवषयगत तथा क्षेत्रगत योिनाको 
लैससासको दृङ्गिकोणबाट तिुामा तथा पनुरावलोकन गने । 

२.वाङ्गषाक बिेट लनमााण गदाा सामाजिक ङ्गवकाि¸पवुााधार¸ कृङ्गष वन तथा भमूी सधुार¸गररबी लनवारण¸ 
स्थानीय ङ्गवकाि तथा िान्ती एवम सिुासन संग सम्बन्धीत सवै क्षेत्रको विेटलाई लैङ्गिक उिरदायी 
वनाउने ।  
३.लोकतन्त्रका लाभहरुलाई सबै नागररक ङ्गवच न्यायोजचत ङ्गवतरण व्यवस्था माफा त सामाजिक न्याय 
स्थापना गने । 

४.वाङ्गषाक रुपमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेिीकरण परीक्षण गरर त्यसले औलयाएका 
कमी कमिोरीहरुलाई आगामी वषाको काययाक्रममा समेटेर श्रोत साधनमा लजक्षत वगाको पहुँच 
अलभवङृ्गद्ध गदै लैिाने । 
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५.गाउँपाललकाले लनमााण गरेका सवै कानून¸ नीलत लनयम¸ लनदेजिका कायाङ्गवलधहरु  मङ्गहला¸ 
बालबाललका¸ यौलनक तथा लैङ्गिक अलपसं्यक ¸ अपािता¸ िेष्ठ नागररक¸ दललत¸लोपउन्मूि 
लसमान्तकृत आदीवासी िनिाती सङ्गहत समग्र लजक्षत वगा मैत्री वनाउदै लैिाने । 

६.लजक्षत वगा ङ्गवकासका लालग छुटै्ट िािा स्थापना गरी मङ्गहला बालबाललका तथा िेष्ठनगाररकहरुको 
सवाललाई प्रत्यक्ष रुपमा सम्वोधन गनाका लागी छुटै्ट िजण्डकृत त्यांकको व्यस्थापन गरर संरक्षण 
गदै लैिाने।  

७. बालमैत्री गाउँपाललका बनाउनका लागी ङ्गवलभन्न साझेदार संस्थाहरुको पहलमा उजचत कायाक्रमहरु 
संचालन गररने । 

८.वाङ्गषाक बिेट तिुामामा छुटै्ट कोष स्थापना गरी  लैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारण, मङ्गहला सीप ङ्गवकास लगायत 
क्षमता ङ्गवकासका कृयाकलापहरु संचालन गरर  मङ्गहला परुुष समङ्गवकासलाई वढावा ददने । 

९.मानव संसाधन ङ्गवकास िािा स्थापना गरर मङ्गहला तथा ङ्गवपन्न लजक्षत वगाको क्षमता ङ्गवकासलाई 
पङ्गहलो प्रालथलमकतामा रािेर कायाान्वयन गदै लैिाने । 

  ८.रणनीलतहरु (Strategies) 

लैङलगक समानता तथा सामाजिक समावेिीकरणलाई मूलप्रवाङ्गहकरण गनाका लागी ङ्गवकेजन्रत िासन 
प्रणाली , कुिल सेवा प्रवाह गनाका लागी संस्थागत संयन्त्रको आवश्यक पदाछ ।यस रणनीलतमा 
स्थानीय तहका कायाक्रमको समग्र संरचना र कायाक्रमले सधुार गना चाहेको क्षेत्र लभत्र पने 
कायाप्रणालीलाई अझ बङ्गढ लैङलगक समानता तथा सामाजिक समावेिीमैत्री बनाउन सहि हनु्छ । 

८.१मूलप्रवाङ्गहकरण: 
१.गाउँपाललकामा मङ्गहला,  गररब  र  बङ्गहष्करणमा परेका  समदुायले  भोगेका  समस्या  र  
सवालहरूको पङ्गहचान  तथा  लेिािोिा  गरर  नीलतगत  धयवस्थाहरू,  संस्थागत  प्रणाली  तथा  
संरचनाहरू,   योिना,  बिेट,  पहँचुयिु  अवसर ,  सेवामूलक  काया,  अनगुमन,  मूलयांकन  र  
अनसुन्धान  आदद काया माफा त  पछाडी परेका वा पाररएका लजक्षत वगा तथा समूहको   सवाल  
र  समस्याको  सम्बोधन  गरर गाउँपाललकाको  ङ्गवकास  प्रङ्गक्रयामा  मूलप्रबहीकरण  गने । 

२.लैङ्गिक  उिरदायी बिेट माफा त सवै क्षेत्रमा मङ्गहला र लसमान्तकृत समूहरुको अथापूणा सहभालगता 
अलभवङृ्गद्ध गरर लैङ्गिक मूलप्रबाहीकरण  गनाका साथै कानूनी प्रवन्ध, संस्थागत सधुार तथा क्षमता 
ङ्गवकासको मा्येमवाट लैङलगक उिरदायी िासन प्रणालीको ङ्गवकास गने । 

८.२ समावेिीकरण 
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ङ्गवकासका अवसरवाट वजित,श्रोत साधनमा पहुँच नपगेुका लजक्षत वगा/ समदुायलाई गाउँपाललकाको 
आलथाक सामाजिक तथा रािनैलतक क्षेत्रसंग सम्बन्धीत सवै कृयाकलापहरुमा अथापणुा सहभालगता गराई 
समावेिी िासन प्रणालीको अवलम्वन गररने छ। 

८.३ स्थानीयकरण  

अन्तराङ्गष्ट्रय सजन्ध संझौता प्रलतवद्धता तथा दीगो ङ्गवकास लक्ष् यक वारेमा सरोकारवाला पक्षहरुलाई 
अलभमिुीकरण गनुाका साथै प्रभावकारी समन्वय गरर गाउँपाललका लगायतका सेवा प्रदायक 
संस्थाहरुलाई स्थानीयकरण गरी लैससास प्रलत उिरदायी र िवाफदेङ्गह  बनाउँदै ललगनेछ ।   

८.४ सििीकरण  

क. लैङ्गिकतामा आधाररत श्रम ङ्गवभािनको परम्परालाई पररवतान गरी श्रमबिारमा मङ्गहलाको 
सहभालगता अलभवङृ्गद्ध गरी अथातन्त्रमा मङ्गहलाको योगदानको मूलयाङ्कन गने । 

ि. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेिीकरण माफा त बजिलतकरणमा परेको समदुायलाई अवसरमा 
प्राथलमकता संगै क्षमता ङ्गवकास तथा सीप ङ्गवकास गरी सामाजिक र आलथाक क्षेत्रका सवै 
कृयाकलापहरुमा प्रलतस्पधीको रुपमा आउन सक्ने वनाउने । 

ग. स्वरोिगार रोिगारी र उद्यमजिलताको एङ्गककृत कायाक्रमका मा्येमवाट मङ्गहला तथा 
वजिलतकरणमा परेका वगाको आलथाक सिजिकरण गने । 

घ. कृङ्गष, पिपुालन¸ सहकारी¸ घरेल ु उद्योग तथा पयाटन ङ्गवकासको मा्येमवाट ङ्गवपन्न तथा 
बजिलतकरणमा परेका समदुायलाई रोिगारी प्रदान गने तथा स्वरोिगार वने्न अवसर प्रदान गने । 

८.५ सचेतीकरण 

१.लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेिीकरणका वारेमा संङ्गवधान, ऐन, कानून, नीलत, कायाङ्गवलध 
ददग्दिानमा भएका प्रावधान, काया प्रणाली र समावेिीताका वारेमा सवै सरोकारवाला पक्षहरुलाई 
अलभमिुीकरण गररनेछ । 

२.स्थानीय नागररक िासगरर पछालड परेका वा पररएका लजक्षत वगा समूहको संस्थागत संरचना माफा त 
योिनाबद्ध रुपमा व्यजिगत र सामङु्गहक सचेलतकरण तथा क्षमता अलभबङृ्गद्ध गरी गाउँपाललकाको समग्र 
ङ्गवकास प्रकृयामा लनणाायक सहभालगता सनुजित गरी आलथाक तथा सामाजिक ङ्गवकास गररनेछ।  
८.६ संस्थागत संरचना 

१.संघीय तथा प्रादेजिक कानून कायाङ्गवलधहरुमा व्यवस्था भए बमोजिम संस्थागत संरचनाहरु लनमााण 
गरी कायाान्वयनमा लयाउनकुा साथै गाउँपाललकाले लनमााण गने हरेक ऐन, कानून, कायाङ्गवलधहरु, 
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संस्थागत संरचनाहरुमा लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेिीकरणका दृङ्गिकोणले बजिलतमा परेका 
वगा,समूदायको सहभालगता सलुनजित गदै लैिाने । 

८.७ समन्वय 

१.गाउँपाललकामा कायारत सबै सरोकारवाला तथा िािाबीच आन्तररक समन्वय गरी योिना तिूामा ̧
बिेट ङ्गवलनयोिन उपभोिा  समूह गठन तथा त्यसको नेततृ्व¸ पररचालन¸  अनगुमन मूलयाङ्कनलाई 
लैससास मैत्री बनाउदै लैिाने । 

२.प्रदेि सरकार¸ संघीय सरकार¸ ङ्गवलभन्न सहयो गीलनकायहरु¸ प्रलतष्ठान¸ आयोग¸ सलमलत¸स्थानीय तह  
लगायत अन्य ङ्गवकास साझेदारहरु बीच समन्वय गरी लैससास मैत्री नीलत लनमााण, योिना तिूामा तथा 
त्यसको प्रभावकारी कायाान्वयनको आधार तयार गने । 

८.८ सहकायय 

क. लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेिीकरणका लालग पाललकालभत्र ङ्गवलभन्न िािाहरु तथा अन्य 
ङ्गवकास साझेदारहरुसँग बैंक,ङ्गवजिय संस्था,सहकारी, उद्योग बाजणज्य संघ घरेल ुउद्योग तथा गैह्र  
सहकारी संघ संस्थाङ्गवच सहकाया गने । 

ि. प्रदेि सरकार¸ संघीय सरकार¸ ङ्गवलभन्न दातलृनकायहरु¸ प्रलतष्ठान¸ आयोग¸ सलमलत¸स्थानीय तह  
लगायत अन्य ङ्गवकास साझेदारहरुसंग लैससास मैत्री साझा प्रलतफल हासील गना सहकाया गने । 

८.९ सहिीकरण 

क. वङ्गहस्करणमा परेका वगाहरुलाई आलथाक सामाजिक गलतङ्गवलधहरुमा संलग्न हनु योिना तिूामा देजि 
अनगुमन मूलयाङ्कन सम्महरेक चरणमा  वस्ती तथा समदुाय स्तरमा नै सहजिकरण गने संयन्त्र 
ङ्गवकास गरी पररचालान गने। 

ि. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेिीकरणको क्षेत्रमा काम गने सरकारी गैह्रसरकारी संघ 
संस्था तथा ङ्गवलभन्न प्रलतष्ठान आयोग सलमलतहरुमा समन्वय सहकायाका लालग संयन्त्र माफा त लनयलमत 
रुपमा सहजिकरण गने । 

 ८.१०   सामाजिक  सुरक्षा 

क. नागररक¸ िो आफै आफूलाई संरक्षण गना सक्दैन त्यस्ता नगाररकहरुलाई स्थानीय सरकारले संरक्षण 
गनेछ । ङ्गविषे गरी बालबाललका¸ िेष्ठ नागररक¸अपािता भएका धयजिहरु तथा एकल मङ्गहलाहरु यस 
अन्तरगत पदाछन भने ती वगाको संरक्षण स्वास््य जिक्षा तथा िीङ्गवकोपािानमा सहयोग गदै लैिाने । 

ि. सामजिक सरुक्षा अन्तरगत अलप सं्यक, लसमान्तकृत, लोपउन्मिु िातिातीहरु,  दललत, (मसु्लीम 
लगायत) पदाछन र ती वगाको सरुक्षा स्वास््य जिक्षा तथा िीङ्गवकोपािानमा सहयोग गदै लैिाने । 
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८.११    अनुगमन मूल्याङ्कन 

प्रत्येक चरणमा गररने अनगुमन मूलयाङ्कनमा लैससासको दृङ्गिकोणवाट गने, पलछललो चरणमा गने अनगुमनमा 
अजघललो पटक ददएका सझुाव कायाान्वयन भए नभएको भने्न सचुक समेत थप गरी अनगुमन मूलयाङ्कनलाई 
लैससास मैत्री वनाउदै लैिान े। 
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९.रणनैजतक कृयाकलापहरु: 

क्र सं उदेश्य नीलत रणनीलत रणनैलतक कृयाकलाप मापनका सूचकहरु 

पसु्याईका 
आधारहरु 

१ लैङ्गिक उिरदायी 
बिेट लनमााण गरर 
मङ्गहला 
सहभालगतामा 
अलभवृङ्गद्ध गदै 
लैङ्गिक समानता 
तथा लैङ्गिक ङ्गहंसा 
न्यूनीकरण 
सम्बन्धी कानून 
लनमााण गने। 

 

वाङ्गषाक बिेट 
लनमााणका क्रममा 
सामाजिक ङ्गवकास 
¸पवुााधार¸ कृङ्गष वन 
तथा भमूी सधुार¸ 

गररबी लनवारण¸ 
स्थानीय ङ्गवकास 
तथा िान्ती एवम 
सिुासनसंग 
सम्बन्धीत सवै 
क्षेत्रको विेटलाई 
लैङ्गिक उिरदायी 
बनाउदै ललगने । 

 

लैङ्गिक  उिरदायी 
बिेट लनमााण गरर 
सवै के्षत्रमा मङ्गहला 
सहभालगता 
अलभवृङ्गद्धका  साथै 
लैङ्गिक 
मूलप्रहीकरण  गने 
। 

 

१.लैससास मैत्री योिना 
तिुामा,प्राथलमङ्गककरण 
प्रकृयामा लजक्षतवगाको 
सहभालगता सलुनजित गने। 

२.सूचक लनमााणका 
आधारमा।लैङ्गिक उिरदायी 
प्रकृया बाट  आवलधक योिना 
तिूामा  गने। 

३..लैङ्गिक उिरदायी बिेट 
तिुामा तथा मूलयाङ्कन गना 
आवश्यक सूचना तथा 
त्याङ्कलाइ व्यवजस्थत गने 
प्रणाललको ङ्गवकास गने ।  

४.लैङ्गिक उिरदायी विेट 
तिूामा तथा कायाान्वयनका 
लालग सरोकारवाला पक्षलाई 
क्षमता अलभवृङ्गद्ध गने । 

१. योिनामा ङ्गवलनयोिन 
वाङ्गषाक विेटमा लनजित 
प्रलतित बिेट लैससास 
मैत्री भएको हनुछे।  

२.लैससास मैत्री 
आवलधक योिना तयार 
भएको हनुेछ। 

३.लैङ्गिक उिरदायी 
योिना तिूामा तथा 
मापन सम्बन्धी 
सूचकहरु लनमााण 
भएका हनुेछन । 

४.योिना तिुामा 
प्रकृयामा लजक्षत वगाको 
पूणा सहभालगता भएको 
हनुेछ। 

१. वाङ्गषाक नीलत 
कायाक्रम तथा 
बिेट पजुस्तका 

२. आवलधक योिना  

३. योिना तिुामा 
प्रकृयाका बैठक 
तथा भेलाका 
उपजस्थलतहरु 

४.कायापाललका तथा 
सभाका बैठकका 
लनणायहरु 
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२ श्रोत साधनमा 
लजक्षत वगाको 
पहुँच  अलभवङृ्गद्ध 
गरी न्यायोजचत 
ङ्गवतरणलाई 
संस्थागत गने । 

 

हरेक वषा लैङ्गिक 
समानता तथा 
सामाजिक 
समावेिीकरण 
परीक्षण गरर 
त्यसले औलयाएका 
कमी 
कमिोरीहरुलाई 
अको वषाको 
कायाक्रममा समेटेर 
श्रोत साधनमा 
लजक्षत वगाको 
पहुँच अलभवृङ्गद्ध गदै 
लैिाने । 

 

ङ्गवकासका 
अवसरवाट वजित 
समदुायलाई 
आलथाक ,सामाजिक 
तथा रािनैलतक 
क्षेत्रका सवै 
कृयाकलापहरुमा 
अथापणुा सहभालगता 
गराउँदै वाङ्गषाक 
रुपमा मूलयाङ्ख न गदै 
लैिाने ।  
 

५.लजक्षत वगाको िजण्डकृत 
ङ्गववरणलाई अद्यावलधक गदै 
लैिाने । 

६.कानून तथा कायाङ्गवलधमा 
मङ्गहला तथा बजितकरणमा 
परेका समूदायको लालग 
उललेि भएका प्रवधानहरुका 
वारेमा सरोकारवाला पक्षलाई 
ससुजुचत गने । 

७.िीङ्गवकोपािानसंग 
िोलडएका आलथाक 
गलतङ्गवलधहरुमा  लजक्षत 
वगाका लालग लनददाि बिेट 
ङ्गवलनयोिन गने। 

८.दीगो ङ्गवकास लक्ष्य १७ 
वटा लक्ष् यहरुलाई 
स्थानीयकरणका लालग 
कमाचारी तथा पदालधकाररहरु 
लाई क्षमता ङ्गवकास गरर 
पररचालान गने । 

५.लजक्षत वगाको 
वस्तगुत िजण्डकृत 
ङ्गववरण वाङ्गषाक रुपमा 
अ्यावलधक भएको 
हनुेछ । 

६.कानून कायाङ्गवलधका 
वारेमा सेवा प्रदायक 
तथा सेवा ग्राहीहरुलाई 
अलभमिुीकरण भएको 
हनुेछ । 

७.लजक्षत वगाको 
िीङ्गवकोपािान हनु े
िालका लनददाि बिेट 
ङ्गवलनयोिन भएको 
हनुेछ। 

८. लजक्षत वगाको लालग 
लोकसेवा पवुातयारी 
कक्षा जिक्षा सेवा 
आयोग सम्बन्धी कक्षा 
हरु संचालन गने 
रणनैलतक आवश्यकता। 

१. वाङ्गषाक नीलत 
कायाक्रम तथा 
बिेट पजुस्तका 

२. कानून कायाङ्गवलध 
वारेमा 
अलभमिुीकरण 
कायाक्रमको 
उपजस्थलत । 

३. उपभोिा सलमलत 
गठन तथा 
पररचालन 
कायाङ्गवलध  

कायापाललका तथा 
सभाका लनणायहरु । 
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३ लैससास 
सम्बन्धी राङ्गष्ट्रय 
तथा अन्तराङ्गष्ट्रय 
प्रलतवद्धता सजन्ध 
संझौताहरु 
कायाान्वयन गरी 
मूल प्रवाहीकरण 
गने । 

 

मङ्गहला तथा 
बालबाललकासंग 
सम्बन्धीत सबै 
अन्तराङ्गष्ट्रय सजन्ध 
संझौताहरु, 
प्रलतवद्धताहरु तथा 
दीगो ङ्गवकास 
लक्ष् यलाई 
स्थानीयकरण गरी 
त्यसका सूचकहरु 
परुा गदै लैिाने । 

 

अन्तराङ्गष्ट्रय सजन्ध 
संझौता प्रलतवद्धता 
तथा दीगो ङ्गवकास 
लक्ष् यका वारेमा 
सरोकारवाला 
पक्षहरुलाई 
अलभमिुीकरण गने 
साथै  
स्थानीयकरण गरी 
लागू गने ।   

 

११.दीगो ङ्गवकास लक्ष् य का 
१७ वटा लक्षहरुका 
स्थानीयकरणका लालग 
कमाचारी तथा पदालधकाररहरु 
लाई क्षमता ङ्गवकास गरर 
पररचालान गने । 

१. बेइजिङ सम्मेलन गरेका 
१२ प्रलतवद्धताका वारेमा 
कमाचारी, िनप्रलतलनलधहरु 
लाई अलभमिुीकरण गरी 
कायाान्वयनका लालग 
योिना तिुामा गने । 

३.संयिु राष्ट्र संघीय सरुक्षा 
पररषदको दस्तावेिका प्रस्ताव 
नं १३२५ र १८२० तथा  
संयिु राष्ट्रसङ्घीय बाल 
अलधकार महासन्धी, १९८९  
वारेमा कमाचारी तथा 
िनप्रलतलनलधलाई 
अलभमिुीकरण गरी 
कायाान्वयनमा लयाउने। 

११.दीगो ङ्गवकास लक्ष, 

मङ्गहला मालथ हनुे सवै 
प्रकारका ङ्गवभेद 
ङ्गवरुद्धको वेइजिङ 
सम्मेलनका 
प्रलतवद्धताहरु¸ सयंकु्त 
राष्ट्र संघीय सरुक्षा 
पररषदको दस्तावेि¸ 
संयिु राष्ट्रसङ्घीय बाल 
अलधकार महासन्धी 
सम्बन्धी अलभमिुीकरण 
भएको हनुेछ । 

१२.अन्तराङ्गष्ट्रय सजन्ध 
संझौताको स्थानीयकरण 
भएको हनुेछ । 

स्थानीयकरण भएका 
संजन्ध संझौता 
कायाान्वयन गना बिेट 
ङ्गवलनयोिन भएको हनुेछ 
। 

१. अन्तराङ्गष्ट्रय 
सजन्ध संझौता 
अलभमिुीकरणक
ोो उपजस्थलत 
तथा माइन्यटु 
। 

२. वाङ्गषाक नीलत 
कायाक्रम तथा 
बिेट  

३. कायाान्वयन 
लालग वनेका 
कायाङ्गवलधहरु  

कायापाललका तथा 
सभाका लनणायहरु । 
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४ नीलत कानूनमा 
मङ्गहला तथा 
लजक्षत वगाको 
समावेजिता 
सलुनजित गने । 

 

पाललकाले लनमााण 
गरेका सवै 
कानून¸ नीलत 
लनयम¸ लनदेजिका 
कायाङ्गवलध  
मङ्गहला¸बालबाललक
ोा¸ यौलनक तथा 
लैङ्गिक 
अलपसं्यक¸ 

अपािता¸ िेष्ठ 
नागररक¸ 
दललत¸लोपउन्मूि 
लसमान्तकृत 
आदीवासी 
िनिाती सङ्गहत 
समग्र लजक्षत वगा 
मैत्री वनाउदै 
लैिाने । 

 

संघीय तथा 
प्रादेजिक कानून 
कायाङ्गवलध हरुमा 
व्यवस्था भए 
अनरुुप संस्थागत 
संरचनाहरु लनमााण 
गरी कायाान्वयनमा 
िाने साथै 
पाललकाले लनमााण 
गने हरेक ऐन 
कानून 
कायाङ्गवलधहरुमा 
लनमााण हनुे 
संस्थागत 
संरचनाहरुमा 
लैङ्गिक समानता 
तथा समाजिक 
समावेिीकरणका 
दृङ्गिकोणले 
बजिलतकरणमा 
परेका समूदायको 

१. लैससास सम्बन्धी संघीय 
तथा प्रादेजिक कानूनले 
व्यवस्था गरे अनूरुपका 
संस्थागत संरचनाहरु 
लनमााण गने । 

२. कानून कायाङ्गवलधहरु 
लनमााण गदाा लैससास 
दृङ्गिकोणले उपयिु भए 
नभएको ङ्गव्षेण गने । 

३. मङ्गहला परुुष तथा रैथाने र 
आप्रवासी कामदारहरु 
ङ्गवच हनु े ङ्गवभेद अन्त्यका 
लालग आवश्यक कानूनी 
व्यवस्था गने  

४. योिना तिुामा गदाा मङ्गहला 
तथा लजक्षत समूहको 
व्यवहाररक र रणनीलतक 
आवश्यकता पररपूलता  गने 
गरर गने । 

५.ङ्गवगतमा बनेका कानून 
कायाङ्गवलधहरु लैङ्गिक समानता 

१. कानून कायाङ्गवलधले 
लनददाि गरेका 
संस्थागत संरचनाहरु 
लनमााण भएका 
हनुेछन ।  

२.  नयाँ वने्न सवै कानून 
कायाङ्गवलधहरु 
लैससास दृङ्गिकोणले 
उपयिु भए नभएको 
ङ्गव्षेण गररएको 
हनुेछ । 

३. मङ्गहला परुुष तथा 
रैथाने र आप्रवासी 
कामदाहरु ङ्गवच हनुे 
ङ्गवभेद अन्त्यका लालग 
नीलत तयार भएको 
हनुेछ । 

४. ङ्गवगतमा बनकेा 
कायाङ्गवलधहरु 
आवश्यता अनसुार 

१. वाङ्गषाक नीलत  
कायाक्रम र बिेट 
पजुस्तका 

२. कानून ङ्गव्षेणका 
लालग कायादल 
गठन भएको 
कायापाललकाको 
बैठक लनणाय 
पजुस्तका  

३. यौलनक तथा 
लैङ्गिक 
अलपसं्यकका 
लालग वनेका 
िौचालयहरु तथा 
अन्य संरचनाहरुको 
स्थलगत 
अवलोकन । 
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सहभालगता सलुनजित 
गने । 

 

तथा सामाजिक समावेिी 
करणका दृङ्गिकोणले उपयिु 
भए नभएको ङ्गव्षेण गरी 
आवश्यक संसोधन गने । 

६.कानून कायाङ्गवलधमा तथा 
ङ्गवकास प्रकृयामा यौलनक 
तथा लैङ्गिक अलपसं्यक 
हरुका ङ्गवषयहरुलाई समावेि 
गने । 

सवै के्षत्रको नेततृ्व तहमा 
मङ्गहला तथा लजक्षत वगाको 
समानापालतक सहभालगताका 
लालग काननुी व्यवस्था गने । 

संसोधन भएका 
हनुेछन । 

५. कानून कायाङ्गवलध तथा 
ङ्गवकास कृयाकलापमा 
यौलनक तथा लैङ्गिक 
अलपसं्यकहरु 
समावेि भएका 
हनुेछन । 

समानपुलतक नेततृ्व का 
लालग कानूनी व्यवस्था 
भएको हनुेछ । 

५ संस्थागत 
व्यवस्था 
अन्तरगत 
कायाप्रणाली, ङ्गवि 
व्यवस्थापन एवम 
त्याङ्कमा समेत 
मङ्गहला एवम 
लजक्षत वगाको 

लजक्षत वगा 
ङ्गवकासका लालग 
छुटै्ट िािा 
स्थापना गरी 
मङ्गहला 
बालबाललका तथा 
िेष्ठनगाररकहरुको 
सवाललाई प्रत्यक्ष 

मङ्गहला,  गरीब  र  
बङ्गहष्करणमा परेका  
समदुाय ले  भोगेका  
समस्या  र  
सवालहरूको 
पङ्गहचान  तथा  
लेिािोिा  गरर  
नीलतगत  

१. संस्थागत जिम्मेवारी दददा 
तथा िािा व्यवस्थापन 
गदाा प्रमूिको रुपमा 
मङ्गहला लाई प्राथलमकता 
ददने । 

२.  लजक्षत वगाको लालग 
मङ्गहला िनिाती तथा 
िेष्ठ नागररक 

१. िािा प्रमिुमा 
मङ्गहला तथा 
बालबाललक िािा 
प्रमिु, आलथाक 
प्रिासन लेिा कृङ्गष 
मङ्गहला तथा लजक्षत 
वगाको  प्रलतलनलधत्व 
भएको हनुेछ । 

१. कायापाललकाका 
लनणाय पजुस्तका 

२. ङ्गविेष सेवा 
प्रदायक 
कायादलको 
बैठकको लनणाय 
प्रलतललङ्गप  



 

 

23 

 

समावेिीतालाई 
सलुनजित गरी 
आलथाक रुपमा 
सिजिकरण गने  

रुपमा संवोधन 
गदै लैिाने । 

१. वाङ्गषाक बिेट 
तिुामामा छुटै्ट 
कोष स्थापना 
गरी  लैङ्गिक 
ङ्गहंसा लनवारण 
मङ्गहला सीप 
ङ्गवकास 
लगायत क्षमता 
ङ्गवकासका 
कृयाकलापहरु 
संचालन गरर  
मङ्गहला परुुष 
समङ्गवकासलाई 
वढावा ददन े। 

२. लजक्षत वगा 
पङ्गहचान हनु े
गरर िजण्डकृत 
त्याङ्कहरु 
संकलन तथा 

धयवस्थाहरू,  

संस्थागत  प्रणाली  
तथा  संरचनाहरू,   

योिना,  बिेट,  

पहँचुयिु  अवसर ,  

सेवामूलक  काया,  
अनगुमन,  

मूलयांकन  र  
अनसुन्धान  आदद 
कायामा  समान  
अवसर माफा त  
सवाल  र  
समस्याको  
सम्बोधन  गरर  
ङ्गवकास  प्रङ्गक्रयामा  
मूलप्रबाहीकरण  गने 
। 

क. ङ्गवलभन्न िािाहरु 
बीच आन्तररक 
समन्वय गरी 
योिना तिूामा ¸ 

िनप्रलतलनलध  समावेस 
गरी  ङ्गविेष सेवा प्रदायक 
कायादल गठन गने । 

३. मङ्गहला परुुष समङ्गवकास 
कायानीलत लनमााण गरी 
कायाान्वयन गने 

४. कायाके्षत्रमा हनुे यौन 
दवु्यावहार , िातीय भेदभाव 
तथा मङ्गहला ङ्गहंसाका 
लनयन्त्रण गना ङ्गविषे 
आचार संङ्गहता लनमााण गरी 
लाग ुगने 

५. आददवासी िनिाती दललत 
लगायत अन्य लजक्षत  
समूहका मङ्गहलाको 
सिजिकरणका लालग 
विेट ङ्गवलनयोिन गने साथै 
कायाान्वयनका लालग 
आवश्यक कायाङ्गवलध 
वनाउन े

२. लजक्षत वगाको लालग 
ङ्गविेष सेवा प्रदायक 
कायादल गठन भएको 
हनुेछ । 

३. मङ्गहला परुुष 
समङ्गवकास कायानीलत 
तयार भएको हनुेछ  

४. यौन दवु्यावहार िातीय 
भेवभाव तथा मङ्गहला 
ङ्गहंसा लनयन्त्रण गना 
आचार संङ्गहता लनमााण 
भएको हनुेछ । 

५. मङ्गहला बालबाललका 
िािामा िनिजि 
सङ्गहत लैङ्गिक डेस्क 
स्थापना भएको हनुेछ  

६. लैससास सम्बन्धी 
सचेतना मलुक व्रसर 
तथा रेलडयो टेलललभिन 
कायाक्रम संचालन 
भएको हनुेछ । 

 

३. मङ्गहला परुुष 
समङ्गवकास 
कायानीलत  

४. मङ्गहला 
बालबाललका 
िािाको प्रत्यक्ष 
अवलोकन  

ब्रसुर रेलडयो 
टेलललभिन 
कायाक्रमका अलडयो 
लभलडयो समालग्रहरु । 
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अद्यावलधक गरर 
त्यसका 
आधारमा 
योिना तिुामा 
र बिेट 
ङ्गवलनयोिन गने 
नीलत अवलम्वन 
गने  

 

बिेट ङ्गवलनयोिन 
उपभोिा  समूह 
गठन तथा त्यसको 
नेततृ्व¸ पररचालन¸  
अनगुमन मूलयाङ्कन 
लाई लैससास मैत्री 
वनाउदै लैिान े। 

 

६. मङ्गहला बालबाललका 
िािामा लैङ्गिक डेक्स र 
आवश्यक िनिजि 
व्यवस्थापन गने 

७. लैससास सम्बन्धी सूचना 
एवम सचेतनामूल 
सामाग्रीहरु तयारी तथा 
प्रकािन प्रिारण गने । 

उपभोिा सलमलत गठन तथा 
पररचानल गदाा मङ्गहला तथा 
यौलनक एवम लैङ्गिक अलप 
सं्यकहरुको सहभालगतालाई  
अलनवाया गने । 

६ मानव संसाधन 
तथा क्षमता 
ङ्गवकासमा लजक्षत 
वगाको 
सहभालगता 
सलुनजित गरी 
िीङ्गवकोपािानमा 

१. मानव संसाधन 
ङ्गवकास िािा 
स्थापाना गरर 
मङ्गहला तथा 
ङ्गवपन्न लजक्षत 
वगाको क्षमता 
ङ्गवकासलाई 
पङ्गहलो 

लजक्षत वगाको 
क्षमता अलभवृङ्गद्ध 
संगै सीप ङ्गवकास 
गरेर आलथाक 
गलतङ्गवलधहरुमा 
समावेस गरेर आत्म 
लनभार वनाउन े 

१. लैससास क्षमता ङ्गवकासका 
लालग बिेट ङ्गवलनयोिन गने  

२. लैससास बिेट िचा 
कायाङ्गवलध तयार गने 

३. पाललकाले आयोिना गने 
प्रत्येक तालीममा लैङ्गिक 
समानता सामाजिक 
समावेकरण ङ्गवषयलाई 

१. वाङ्गषाक विेटमा 
लैससास क्षमता 
ङ्गवकासका लालग 
बिेट ङ्गवलनयोिन 
भएको हनुेछ । 

२. मानव संसाधन तथा 
क्षमता ङ्गवकास 

१. वाङ्गषाक नीलत 
कायाक्रम तथा 
बिेट 

२.  लैङ्गिक ङ्गहंसा 
लनवारण कायाङ्गवलध 

३. कायास्थलमा 
मङ्गहला तथा 
ङ्गकिोरी मालथ हनुे 
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आत्मलनभार  
बनाउदै लैिाने। 

 

प्रालथलमकतमा 
रािेर 
कायाान्वयन 
गदै लैिाने । 

लनमााण भएका 
संघीय तथा 
स्थानीय कानून 
कायाङ्गवलधहरु 
वारेमा कमाचारीहरु 
लाई अद्यावलधक 
गदै लैिाने । 

अकाय सवाल को रुपमा 
राख्न ेनीलत वनाउने । 

४. मानव संसाधन तथा क्षमता 
ङ्गवकास िािा स्थापना गने 
। 

५. लैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारण काया 
ङ्गवलध वनाउने । 

कायास्थल तथा सावािालनक 
स्थलमा मङ्गहला ङ्गकिोरी तथा 
बालबाललका मालथ हनु े
यौनिन्य दवु्यावहार ङ्गवरुद्ध 
ङ्गवद्यमान काननुी व्यवस्थाको 
प्रचार प्रसार गने । 

िािाको स्थापना 
भएको हनुेछ । 

३. लैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारण 
कायाङ्गवलध लनमााण 
भएको हनुेछ  

४. कायास्थलमा मङ्गहला 
तथा ङ्गकिोरी मालथ 
हनुे यौन दवु्याहारमा 
कमी आएको हनुेछ 
। 

 

दवु्यावहारमा  
ङ्गवरुद्ध लनणाय 
भएका माइन्यूटहरु 

४. प्रत्यक्ष अवलोकन 

 
 

७. अनगुमन 
मूलयाङ्कन गने 
पररपाटीलाई 
संस्थागत गने । 

 

जिक्षा स्वास््य 
िानेपानी तथा 
सरसफाई िस्ता 
समाजिक 
ङ्गवकासका 
क्षेत्रहरुमा 
लैससासँग 
सम्बन्धीत 
सूचकहरु लनमााण 

प्रत्येक चरणमा 
गररने अनगुमन 
मूलयाङ्कनमा 
लैससासको 
दृङ्गिकोणवाट गने 
पलछललो चरणमा 
गने अनगुमनमा 
अजघललो पटक 
ददएका सझुाव 

 

१.  लनराक्षरलाई साक्षार 
वनाउने िैजक्षक नीलत 
अवलम्वन गने ।  

२. यौलनक अलपसं्यक हरुका 
लालग ङ्गवद्यालयमा 
िौचालयको वैकजलपक 
व्यावस्थापन गने र अव 
वने्न िौचालयमा सवैलाइ 
पगु्ने गरी लनमााण गने। 

१.  छुट सवै 
लनराक्षरहरु साक्षार 
भएका हनुेछन । 

२. यौलनक 
अलपसं्यकहरुका 
लालग ङ्गवद्यालयमा 
वैकजलप िैचालयको 
व्यवस्था भएको 
हनुेछ । 

१. वाङ्गषाक प्रगती 
प्रलतवेदन  

२. तालीम सम्पन्न 
प्रलतवेदन  

३. कायापाललका 
लनणायहरु  

४. सभाका लनणायहरु 
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गरी लनयलमत 
अनगुमन तथा 
मूलयाङ्कन गने 

कायाान्वयन भए 
नभएको भने्न सचुक 
समेत थप गरी 
अनगुमन 
मूलयाङ्कनलाई 
लैससास मैत्री 
वनाउदै लैिान े। 

 

३. स्वरोिगार वन्न चाहने र 
वैदेजिक रोिगारीमा 
िानेका लागी  आवश्यक 
तालीम प्रदान गने । 
आवश्यकता अनसुार बिेट 
ङ्गवलनयोिन  

४. लनरन्तर सावािालनक 
सनुवुाइ वाङ्गषाक रुपमा 
समाजिक पररक्षण र 
लनयलमत रुपमा सावािालनक 
परीक्षण गने । 

वैदेजिक रोिगारीमा 
िाने तथा स्वरोिगार 
वन्न चाहाने यूवाहरुका 
लालग सीप ङ्गवकास 
तालीम संचालन भएको 
हनुेछ । 

अनमुगन मलुयाङ्खन 
फारमहरु  

 

१०.ङ्गवि व्यवस्थापन : 

मालथ उललेजित रणनैलतक कृयाकलापहरु संचालन गनाका लालग ङ्गविको आवश्यकता पछा नै तथापी यसमा अलतररि वाह्य श्रोत प्राि भएमा 
मात्र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेिीकरण मलु प्रवाहीकरणको काया गने नत्र नगने  हनु सक्दैन । यसका लालग हाल संचालन 
भइरहेको बिेट नीलत तथा कायाक्रमहरुलाई कसरी लैससास मैत्री वनाउन सङ्गकन्छ भने्न कुरा महत्वपूणा रहन्छ । लैससास मलु प्रवाहीकरणका 
लालग लनम्नानसुार ङ्गवि व्यवस्थापन गररनेछाः 
१.लजक्षत ङ्गवकास कायाक्रमका लालग लनजित प्रलतित लनददाि विेट ङ्गवलनयोिन गने । 

२.भौलतक पवुााधार लनमााणका कायाक्रमहरुमा कामको ङ्गवभािन गरर योग्यता अनसुारको काम सवै लजक्षत वगाले गना पाउने गरर नीलतगत 
व्यवस्था गने । 

३.लैङ्गिक उिरदायी विेट कायाान्वयन गरर मङ्गहला सहभालगता अलभवङृ्गद्ध गने । 
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४.स्थानीय तहमा कायारत ङ्गवकास साझेदारहरुलाई वाङ्गषाक कायाक्रम तयार गरी स्थानीय तहसंग सहकाया गना लनदेिन ददने  

५.स्थानीय तहको लसफाररसमा सहलुलयत दरको ऋण उपलव्ध गराइ ङ्गविीय सहयोग पयुााउन बैक तथा ङ्गविीय संघ संस्थाहरु संग 
समन्वय गने  

६.संघीय तथा प्रादेजिक मन्त्रालयहरुमा लजक्षत ङ्गवकास कायाक्रम अन्तरगत ङ्गवलनयोजित बिेट ले तय गरेका ङ्गवषयगत क्षेत्रहरुमा अधययन 
गरी आवश्यक पररयोिना प्रस्तावना तयार गरेर अलधतकतम श्रोत लभत्र्याउन आवश्यक िनिजि पररचालन गना  

७.सरकारी तथा अन्तराङ्गष्ट्रय गैह्र सरकारी संस्था तथा दात ृलनकायहरुमा समन्वय गरी थप बिेट व्यवस्थापन गने । 

११. कानूनी व्यवस्था: 

लैससास रणनीलत कायाान्वयनमा लयाउनका लालग कायापाललकाको बैठकले अनमुोदन गनुा पदाछ  । यो रणनीलतलाई प्रभावकारी रूपमा 
कायाान्वयनका लालग आवश्यक पने लनयमावली तथा कायाङ्गवलध पाललकाले ६ मङ्गहना लभत्रमा तिुामा गरर कायायोिनाका साथ कायाान्वयनमा  लैिानेछ 
।तर कायापाललकाले पास गरी सकेपलछ कानून कायाङ्गवलधहरुको आवश्यकता नपने िालका प्रावधानहरु भने स्वत कायाान्वयन मा आउने 
छन। 

१२.रणनीजत कायायन्वयनको जिम्मेवारी तथा दाजयत्व: 

लैससास रणनीलत कायाान्वयनको प्रमिु जिम्मेवारी स्थानीय तहका प्रमिुको संयोिकत्वमा गदठत लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेिीकरण 
कायाान्वयन सलमलतको हनुछे (लैससास पररक्षण ददगदिान २०७८ ले व्यवस्था गरेको )  सवै िािा तथा वडा कायाालयहरुले सवै कृयाकलापमा 
यो रणनीलत अनसुार काया सम्पादनको दाङ्गयत्व लनवााह गनुा पने हनु्छ । योिना तिुामा तथा बिेट लनधाारणको समयमा रणनीलतमा उललेि 
भएका कृयाकलापहरु समावेि भए नभएको हेने जिम्मेवारी अनगुमन सलमलतका प्रमिु एवम उपा्यक्षको हनुेछ भने आवश्यकता अनसुार 
ङ्गवषय ङ्गवज्ञहरु रािेर अलपकाललन सलमलत लनमााण गरर रणनीलत कायाान्वयनमा छूटेका ङ्गवषयहरु पङ्गहचान गना सङ्गकनेछ ।यो स्थानीय तहमा 
कायारत सवै संघ संस्था तथा ङ्गवकास साझेदारहरुले लैससास रणनीलत कायाान्वयनमा जिम्मेवारी वहन गनुापनेछ ।रणनैलतक कृयाकलापका 
वारेमा सवै सरोकारवाला लनकायहरुलाई अलभमिुीकरण गरर वाङ्गषाक प्रगलत प्रलतवेदनमा लैसाससको अवस्था प्रस्ट हनुे गरर पेि गने व्यवस्था 
लमलाउने । 
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१३. रणनीजत कायायन्वयन अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था 

१.रणनीलत कायाान्वयनको सम्वन्ध भनेको मु् य रुपमा लैङ्गिक उिरदायी बिेट र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेिीकरण परीक्षण 
रहन्छ । लैससास परीक्षण ददगदिानले लनददाि गरेका १०० सूचकहरुको आधारमा रणनीलत कायाान्वयन भए नभएको अनगुमन गररनेछ ।  
२.स्थानीय तह लभत्र कायारत सवै संघ संस्था तथा ङ्गवकास साझेदारहरुलाई वाङ्गषाक रुपमा कायाक्रमको समीक्षा गदाा लैससासको दृङ्गिकोणले 
समेत गरेर प्राि उपलजव्ध र समस्याहरुको पङ्गहचान सङ्गहतको प्रलतवेदन पेि गने नीलत अवलम्वन गने । 

३.स्थानीय तहमा कायारत ङ्गवलभन्न सरोकारवाला संघसंस्थाहरूको प्रलतलनलधत्वमा सामाजिक ङ्गवकास महािािा अन्तगात  लैससास अनगुमन संयन्त्रको 
स्थापना गने ।िसले रणनीलतमा उललेि गररएका कृयाकलापहरु पाललकाको वाङ्गषाक कायाक्रममा समावेि भए नभएको एङ्गकन गने र सम्बन्धीत 
पक्षलाई सझुाव प्रदान गने । वाङ्गषाक कायाक्रममा समावेि भएका कृयाकलापहरु कायाान्वन कसरी भइरहेको छ सो को समेत अनगुमन गरर 
प्रमिु प्रिासकीय अलधकृत माफा त प्रलतवेदन पेि गने । 

१४. संभाव्य िोिीम र न्यूनीकरणका उपायहरु : 

संभाव्य िोिीम िोिीम न्यूनीकरणका उपायहरु 

लैससासको बझुाईमा एकरुपता नहनु ु लैससासको बझुाईमा एकरुपता लयाउन सहभागीतात्मक छलफल 
गररनकुा साथै सवालको प्राथलमकताको लागी नीलतगत व्यवस्था 
गररनेछ । 

सावािालनक तथा लनिी क्षेत्रका सबै संरचनाहरूमा मङ्गहलाको 
समानपुालतक सहभालगता नहुँदा लैङ्गिक समानता रणनीलतको 
कायाान्वयन तथा अनगुमन सही ढंगबाट नहनु सक्छ । 

लैंलगक समानता तथा सामाजिक समावेिीकरण  सम्बजन्ध नेततृ्व तथा 
सरोकारवालाहरुको साझा बझुाईमा एकरूपता लयाउन ताललम,गोष्ठी तथा 
छलफलको आयोिना गने । 

 

लैससास बहपुक्षीय सरोकार राख्न े ङ्गवषय भएकोले समन्वय र 
सहयोगमा समस्या हनुसक्छ । 

 

स्थानीय तहका हरेक वैठकमा लैंलगक समानता तथा सामाजिक 
समावेिीकरण सम्बन्धी कायाहरुको सलमक्षा गने । 
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लनलत कायाान्वयनमा स्रोतको व्यवस्थापन । स्रोत व्यवस्थापनका लागी ङ्गवलभन्न सरोकार लनकाय संघ, संस्था तथा 
साझेदारहरु संग आवश्यक समन्वय र साझेदार गना सङ्गकनेछ । 

ङ्गपतसृिात्मक सोच हावी रहेको सन्दाभामा लैङ्गिक समानता रणनीलतले 

मङ्गहला तथा बाललकालाई मात्र  प्राथलमकतामा रा्छ भन्न े भ्रमपणुा 
बझुाईका कारण रणनीलत कायाान्वयनमा गलतरोध उत्पन्न हनु सक्छ। 

 

बहपुक्षीय सरोकारवालाहरु संग समन्वय तथा सहकायाका कृयाकलापहरु 
बढाउंदै लैिाने। 

 

  

१५.लनष्कषा : 

कुनै पलन रणलनलतक योिनालाई प्रभावकारी रुपमा कायाान्वयन गरी अपेजक्षत उपलधधी सलुनजित गना स्थानीय सरकारका साथै अन्य रोकारवाला, 
सामाजिक संघ संस्था र नीजि क्षेत्रको यथोजचत अग्रसरता र अथापूणा सहकाया अपेजक्षत हनु्छ ।रणनीलतक योिनाको सफल कायाान्वयन र 
समावेिी आलथाक ,सामाजिक ,रािनैलतक र सांस्कृलतक ङ्गवकासको लक्ष्य हाँलसल गना यस गाउँपाललकाले आफ्नो संस्थागत क्षमता र काया पद्दती 
सधुारमा उजचत ्यान पयुााउन आवश्यक छ ।लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेिीकरणको लालग संघीय तथा प्रदेि स्तरमा वनेका नीलत 
तथा रणनीलतहरुलाई कायाान्वयन गना र अन्तराङ्गष्ट्रय स्तरमा भएका सन्धी संझौता एवम प्रलतवद्धताहरुलाई स्थानीयकरण गरी वाङ्गषाक नीलत 
कायाक्रममा समाङ्गवि गदै लैिान आवश्यक छ । नीलतहरु वनेको भएता पलन कायाान्वयन नहनुे कुरा हालको प्रमिु चनुौतीको रुपमा देिा 
रहेको हनुाले अनगुमन मूलयाङ्कनको क्षेत्रमा व्यापक सधुार गरी हरेक कृयाकलापलाई लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेिीकरणको निरले 
मूलयाङ्कन गने पररपाटी ङ्गवकास गदै लैिानलेु  लनजित समयसम्म लजक्षत वगालाई न्यायोजचत अवसर प्राि भई  लक्ष् यमा पगु्न सङ्गकनेछ ।   

        
 

 
 


