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लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतत 

१. पषृ्ठभतूम 

िाम्रो संङ्गवधानको प्रस्तावनामा लैङ्गिक ङ्गवभेद र सबै प्रकारका िातीर् छुवाछूतको अन्त्र् गने तथा आतथयक समानता, समङृ्गि 
र सामाजिक न्र्ार् सतुनजित गनय समानपुाततक समावेशी र सिभातगतामूलक तसिान्तका आधारमा समतामूलक समािको 
तनमायण गने संकल्प गरेको छ । संङ्गवधानको भाग ३ मा उल्लेजखत मौलीक िक अन्तगयत धारा १८ मा समानताको 
िक, धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव तबरुिको िक, धारा २९ मा शोषण तबरुिको िक, धारा ३८ मा मङ्गिलाको 
िक अन्तगयत समान वंशीर् अतधकार, सरुजित माततृ्व र प्रिनन ् स्वास््र् सम्वन्धी अतधकार, राज्र्का सव ै तनकार्मा 
सिभातगता िनुे अतधकार, सम्पजत्त तथा पाररवारीक मातमला सम्बन्धी अतधकार, जशिा, स्वास््र्, रोिगार र सामाजिक 
सरुिामा सकारात्मक ङ्गवभेदको व्र्वस्था गरेको छ । त्र्सैगरी धारा ३९ मा बालबातलकाको िक, धारा ४० मा 
दतलतको िक, धारा ४१ मा िेष्ठ नागररकको िक धारा ४२ मा सामाजिक न्र्ार्को िकको व्र्वस्था गरेको छ । 
नेपालको संङ्गवधान बमोजिम िारी गररएका राङ्गिर् लैङ्गिक समानता नीतत २०७७, सामाजिक समावेशीकरण नीतत २०७८ 
नमनुा, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेजशता स्थानीर्करण रणनीतत २०७५, बालबातलका सम्बन्धी ऐन २०७५, 

मलुकुी देवानी (संङ्गिता) २०७४ र मलुकुी अपराध (संङ्गिता) २०७४, लगार्त राङ्गिर् नीतत तथा काननुिरूले लैङ्गिक 
समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धमा तनरोधात्मक तथा तनर्मनकारी प्रावधानिरूको व्र्वस्था गरेको छ ।  

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रस्तावनमा न ै लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी 
व्र्वस्था गरेको छ । ऐनको दफा २४ उपदफा (२) मा स्थानीर् तिले र्ोिना बनाउँदा नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकारको नीतत, लक्ष्र्, उद्देश्र्, समर्सीमा र प्रङ्गिर्ासँग अनकूुल िनुेगरी सशुासन, वातावरणमैत्री, बालमैत्री, िलवार् ु
पररवतयन अनकुुल, ङ्गवपद् व्र्वस्थापन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण अन्तरसम्बजन्धत ङ्गवषर्लाई ध्र्ान ददन ुपनेछ 
भन्न े व्र्वस्था गरेको छ । उि ऐनमा गाउँपातलका तथा नगरपातलकाको काम कतयब्र् तथा अतधकारमा लैससास 
सम्बन्धी व्र्वस्था गरेको छ भने वडा सतमततको काम, कतयव्र् र अतधकार अन्तगयत खण्डीकृत त्र्ांक संकलन, 

बालङ्गववाि, बिङु्गववाि, लैङ्गिक ङ्गिंसा अन्त्र् गने आदद व्र्वस्था गररएको छ । स्थानीर् तिको र्ोिना तिुयमा प्रकृर्ामा 
मङ्गिला तथा ङ्गपछतडएको वगयको सिभातगतामा िोड ददइएको, र्ोिना बनाउदा मङ्गिला, बालबातलका तथा ङ्गपछतडएका वगय, 
िेत्र र समदुार्लाई प्रत्र्ि लाभ पगु्न ेर्ोिना छनौटमा िोड दददै लैससास प्रवियन गने व्र्वस्था गरेको छ । 

र्सै सन्दभयमा स्थानीर् तिद्वारा सञ्चालन िनुे र्ोिना तथा कार्यिमलाई लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीमैत्री 
बनाउन, संवैधातनक एवम कानूनी उत्तरदार्ीत्व तथा जिम्मेवारी परुा गनय, राज्र्ले अन्तरायङ्गिर् स्तरमा गरेका प्रततबिता 
अनरुुप कार्य गनय, स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार स्थानीर् तिमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरणलाई संस्थागत गदै समावेशी ङ्गवकासलाई प्रबियन गने कार्यलाई थप मागय दशयन गनय गौरीशंकर 
गाउँपातलकाले र्ो “लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतत” तर्ार पारेको िो ।  

१.१ गाउँपातलकाको संजिप्त पररिर् 

दोलखा जिल्लाका 9 पातलकािरु मध्रे् एक गौरीशंकर गाउँपातलकामा पबुी उत्तरमा रिेको छ । साङ्गवकका गौरीशंकर, 
झर्ाँकु, िगु,ु खारे, मावुय, िंख ु र सरुीको गाउँ ङ्गवकास सतमतीिरु तमलेर र्स पातलका बनेको िो ।िाल र्िाको  
िनसंख्र्ा १७०६१ रिेको छ  ।र्स गाउँपातलकाको िनसंख्र्ा बङृ्गिदर १.४ प्रततशत रिेको छ र एक प्रिेपण 
अनसुार २०८६ सम्म र्िाँको िनसंख्र्ा २९३८६ भएको िनुेछ । र्िाँको औसत पररवारको आकार ३.८१ रिेको छ 
िनु राङ्गिर् औसत पररवार (४.२) को तलुनामा थोरै रिेको छ । र्स पातलकामा  िाल २५८ िनाले सामाजिक 
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सरुिा भता तलने गरेका छन ् ।पातलकाको समिृीको संवािकिरु भनेकोनै िनशजि भएकोले िनशजिको उजित 
व्र्वस्थापन गने रणनीतत तनमायण गनुयपने िनु्छ । गस गाउँपातलमका ङ्गवङ्गवधतमर्िु तबषेशताले सजिएको छ । सरेुल 
,जिरेल ,तथा थामी िातत तथा िेत्री, बािनु ,तामाङ ,शेपाय ,ङ्गवक, नेपाली ,नेवार गरुुङ,साकी ,मगर लगाएतको बसोबास 
र्स गाउँपातलकामा रिेको छ ।पर्यटन, िलङ्गवद्मतु, कृङ्गष ,पशपुालनको लागी र्स गाउँपातलका अत्र्न्तै संभावना 
बोकेको गाउँपातलका िो ।रोवातलङ भ्गाली ,त्छोरोल्पा ङ्गिमताल ,दधुकुण्ड िेदुयङ लगाएतका स्थलिरु गाउँपातलका तभत्र 
रिेको मखु्र् पर्यटङ्गकर् स्थलिरु िनु ्। 

२. अवस्था ङ्गवश्लषेण 

लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणका रणनीततका लातग पङ्गिलो िरण भनेको न ैवतयमान अवस्थाको ङ्गवश्लषेण 
िो । िालको अवस्था ङ्गवश्लषेणका लातग मखु्र् ङ्गिसावले ३ वटा िेत्र तनधायरण गररएकोछ ।िसको ङ्गववरण तनम्नानसुार 
प्रस्ततु गररएकोछ । 

२.१. SWOT ङ्गवश्लषेण 

गौरीशंकर गाउँपातलका को लैससासको दृङ्गिकोषवाट बतलर्ो पि कमिोर पि अवसर तथा िनुौती (SWOT) ङ्गवश्लषेण 
गररएको छ ।र्सरी ङ्गवश्लषेण गदाय नीतत कानूनमा समावेशीता, संस्थागत व्र्वस्थामा समावेशीता, मानव संसाधन तथा 
िमता ङ्गवकासमा समावेशीता, सेवा प्रवािमा समावेशीता र ससुासन तथा उत्तरदार्ीत्वमा समावेशीतामा आधाररत रिेर 
ङ्गवश्लषेण गररएकोछ ।िसलाई तनम्नानसुार तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

क. बतलर्ो पि (Strength) 

१. वाङ्गषयक कार्यिममा मङ्गिला तथा लजित ङ्गवकास कार्यिमिरु समाबेश रुपमा  समावेश भएको  । 

२. ङ्गवतभन्न िेत्रगत कानूनिरुको तनमायण भएको र र्सले नीततगत रुपमा लैससास लाई सम्बोधन  भएको  

३. अपािता पररिर् पत्र ङ्गवतरण तनदेजशका तर्ार भई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वनर् भएको । 

४. िरेक तनकार् तथा सतमततिरुमा मङ्गिला लजित वगयको सिभातगताको सतुनजितता  गररएको । 

५. मङ्गिला तथा बजञ्चतीमा परेका समदुार् मातथ िनुे ङ्गिंसा र ङ्गवभेद उपर सनुवुाई िनुे प्रवन्ध तमलाएको  

६. कार्यरत कमयिारी मध्रे् ३५% प्रततशत मङ्गिला कमयिारी भएको । 

७. सामाजिक सरुिा भता प्राप्त गने संख्र्ा ४१० िना रिेको,  

८. मङ्गिला तथा लिीत वगयका लातग  जिङ्गवकोपाियन सशजिकरण, आवाि सशजिकरण तथा ङ्गवभेदिन्र् नीतत तनर्म 
पररवतयनका लातग ङ्गवशेष कार्यिम संिालन गरेको । 

९. बेरोिगार तथा गररबिरुको खजण्डकृत डाटा अद्यावतधक भएको । 

१०. स्थानीर् तिले गठन गने सतमतत उपसतमततिरुको मखु्र् पदमा मङ्गिला सिभातगता सतुनजित गरेको  

११. लैङ्गिक ङ्गिंसा तनवारण, मङ्गिला सीप ङ्गवकास, नेततृ्व ङ्गवकास को  श्रोत व्र्वस्थापनका लातग कोष स्थापना गरर 
कार्ायन्वर्न गरेको । 

१२.  लजित वगयको सरकारी िागीर प्रवेशका लातग लोकसेवा तथा जशिक सेवा पवुय तर्ारी किा संिालन गरी 
लजित वगय रोिगारी कार्यिममा प्रत्र्ि रुपमा सिर्ोग परु्ायएको  ।  
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१३. मङ्गिला ङ्गवरुि िनुे सव ैप्रकारका ङ्गिंसा तनवारण गने कार्यिममा बिेट ङ्गवतनर्ोिन गरेको । 
१४. स्थानीर्ति तभत्र िनुे गरेका सामाजिक कुरीततिरु (छुवाछुत, बालङ्गववाि, बिङु्गववाि, कानूनी िक अतधकार, एकल 

मङ्गिला मानव बेिङ्गवखन र्ौन ङ्गिंसा) िटाउनको लातग कार्यिमिरु संिालन गरेको । 
१५. तनशलु्क प्रसूतत सेवा, नविात जशश ुतथा  सतु्केरीका लातग ङ्गवशेष कार्यिम संिालन गरेको । 
१६.  गभयवती मङ्गिलािरुलाई स्वास््र् संस्थामा सतु्केरी गराउने प्रर्ोिनका लातग तनशलु्क एम्वलेुन्स सेवा संिालन 

भएको । 
१७. प्रिनन स्वास््र् एड्स क्र्ान्सर  र आङ खस्ने लगार्तका ङ्गवषर्िरुमा स्वास््र् सिेतना कार्यिम संिालन 

भएको, 
१८. लिीत तथा ङ्गवपन्न वगयको तनशलु्क स्वास््र् वीमा भएको,  
१९. लैङ्गिक ङ्गिंसा तथा र्रेल ु ङ्गिंसा ङ्गपतडतिरुले न्र्ाङ्गर्क सतमतत  तथा मेलतमलाप केन्र माफय त ङ्गवना खिय न्र्ार् 

पाएको । 
२०. लजित वगयको उपजस्थततमा लजित वगयका आगामी र्ोिना तथा सम्पन्न र्ोिनका वारेमा छलफल िनुे गरेको । 
२१. िनप्रतततनतध तथा कमयिारीिरुको आिारसंङ्गिता तनमायण गरर अनशुासनमा वाँतधएको  
२२. बाङ्गषयक नीतत तथा कार्यिम छापा प्रकाशन तथा वेभसाइड माफय त नीर्तमत रुपमा सावयिातनक गरेको  

ख. कमिोर पि 
२३. लैंतगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण  नीतत तर्ार नभएको ,  
२४. स्थानीर् तिले र्ोिना तिुयमा तथा अनगुमन मूल्र्ाङ्कनलाई लैससासको पिवाट  िेने नगरेको ,  
२५. लैङ्गिक उत्तरदार्ी तथा सामाजिक समावेसी विेट तनमायण एवम परीिणलाई विेट व्र्वस्थान नभएको ,  
२६. उपभोिा सतमततिरुमा भएका छलफलमा लैससासका ङ्गवषर्मा छलफल गरेको अतभलेख नभएको, 
२७. र्ोिना तिुयमा प्रकृर्ामा लैससासको दृङ्गिकोणवाट ङ्गवश्लषेण भएको अतभलेख नभएको , 
२८.  मङ्गिला परुुष ङ्गविको असमानता िटाउन तथा समाजिक समावेशीकरण बढाउनको लातग तनजित कार्यनीतत 

नरिेको । 
२९. कार्ायलर्मा िनुसक्ने कुनै पतन प्रकारको दवु्र्यविार भेदभाव मङ्गिला ङ्गिंसा तनर्न्त्रणको आिारसंङ्गिता वनाएर लाग ु

नभएको । 
३०. स्थानीर् तिका सवै पदातधकारी िरुलाई कानूनको मस्र्ौदा तिुयमा तथा प्रकृर्ाका वारेमा अतभमखुीकरण नभएको,  
३१. लैङ्गिक ङ्गिंसा मिु स्थानीर्ति र्ोषणा िनु नसकेको । 
३२. गाउँपातलका तथा सावयिातनक स्थल तथा कार्ायलर्िरुमा स्तनपान गिृ नभएको । 
३३. र्ौतनक तथा लैङ्गिक अल्प संख्र्कका लातग बिेट ङ्गवतनर्ोिना तथा  शौिालर्िरुमा ङ्गवशेष व्र्वस्था नभएको । 
३४. र्ोिना तथा कार्यिमको  अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गदाय लैससासका दृङ्गिकोणका आधारमा नभएको 
३५. सामाजिक संिालमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी सिुना, समािार तथा सन्देशमलुक 

ङ्गवषर् वस्त ुआदद प्रकाशन नभएको । 
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ग. अवसर 
३६. ङ्गवतभन्न िातिाती, समदुार् तबि सामाजिक र स्कृततक ङ्गवङ्गवधता रिेकोले सामाजिक समावेशीकरण व्र्विारमा 

लाग ुगने सङ्गकने । 
३७. आवश्र्क पने कानून नीतत तनर्म बनाउन सक्ने दि िनशजि स्थानीर् तिमा िनु ु।  
३८. मङ्गिला तथा लजित वगयका ङ्गवतभन्न समूिरु ङ्गिर्जशल िनु ु। (िसमा तनर्तमत रुपमा नेततृ्व ङ्गवकास तथा समूि 

संिालनका वारेमा गततङ्गवतधिनुे िनुाले मङ्गिला तथा लजित वगयका कार्यिमिरु मङ्गिला तथा लजित वगयवाटै 
संिालन गनय सङ्गकने )।  

३९. स्वास््र् वीमा कार्यिमलाई सव ैर्रधरुीमा परु्ायउन प्राङ्गवतधक सिर्ोगका लातग गैससले काम गरररिेको,  
४०. एक र्ण्टाको पिुँि तभत्र सवै नागररकका लातग स्वास््र् सेवाको पिुँि िनु ु ।सवै गभयवती मङ्गिलािरुलाई 

सरुजित रुपमा प्रसूतत गराउन सङ्गकने  
४१. ङ्गकसान सम्मान अतभनन्दन परुस्कार आदी कार्यिम तनर्तमत रुपमा िनु ु(ङ्गकसान र कृङ्गष प्रवियन गनय सङ्गकने) । 
४२. कृङ्गष तथा नैततक जशिा िस्ता व्र्वािाररक ङ्गवषर्िरु ङ्गवद्यालर्मा पठन पाठन िनु ु। 
४३. अन्तराङ्गिर् सन्धी संझौता तथा प्रततवितािरु लाई  स्थानीर्करण गनय गैससले प्राङ्गवतधक सिर्ोग परु्ायउन ु। 
४४. अनगुमन मूल्र्ाङ्कनमा लैससास सम्बन्धी सूिकिरु पङ्गििान समावेश गनयका लातग आवश्र्क काम िनु,ु   
४५. अन्तराङ्गिर् प्रततविता तथा मिासन्धीिरुका वारेमा िनप्रतततनतधिरु िानकार िनु ु। 

र्. िनुौतीिरु 
४६. मागमा आधाररत अत्र्ातधक र्ोिनािरु कार्ायन्वनर् गनय र प्राथतमङ्गककरण नीतत वनाउन कदठन । 
४७. बालबातलकाको सानो उमेरमानै बालङ्गववाि र वच्िा िन्माउने तथा  पररपक्व उमेरमा पगु्दा सम्वन्ध ङ्गवच्छेदिनुे 

िस्ता संभावना वढ्दै गएको  
४८. सामाजिक सञ्जाल माफय त  िनुे गरेका र िनु सक्ने संभाङ्गवत भ्रमिरु जिनयका लातग आवश्र्क प्रङ्गवतध र िनशजि 

व्र्वस्थापन गनय । 
४९. भौगोलीक ङ्गवकटताले गदाय कार्यिम संिालन गनय कदठनाई,साथै सिुनाको पििुमा कतम । 

२.२.  सरोकारवाला पङ्गििान  

लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण रणनीतत कार्ायन्वर्नको कार्ायन्वर्नका लातग तनम्नानसुार 
सरोकारवालािरु पङ्गििान गररएको छ । िसमा तसधा संपकय  िनु े।दोश्रो माद्यमवाट संम्पकय  िनु ेर अप्रत्र्ि 
रुपमा संपकय  िनु ेगरी तनम्नानसुार ३ भागमा ङ्गवभािन गररएकोछ ।  

तसधा सम्पकय  िनुे 
(पङ्गिलो नं का सरोकारवालािरु ) 

दोश्रो माद्यमवाट संपकय  िनुे 
(दोश्रो नं का सरोकारवालािरु ) 

अप्रत्र्ि संपकय  िनुे िरु 

(तेश्रो नं का सरोकारवालािरु ) 
मङ्गिलाबालबातलका तथा िेष्ठ नगाररक 
शाखा 

ङ्गवकास साझेदारिरु मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रपररषदको 
कार्ायलर् बागमती प्रदेश   

र्ोिना शाखा  सिकारी संस्थािरु प्रदेश मन्त्रालर्िरु सव ै 
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तसधा सम्पकय  िनुे 
(पङ्गिलो नं का सरोकारवालािरु ) 

दोश्रो माद्यमवाट संपकय  िनुे 
(दोश्रो नं का सरोकारवालािरु ) 

अप्रत्र्ि संपकय  िनुे िरु 

(तेश्रो नं का सरोकारवालािरु ) 
जशिा शाखा  बैक तथा ङ्गवत्तीर् संस्थािरु  प्रदेश  र्ोिना आर्ोग 

स्वास््र् शाखा उद्योगिरु प्रदेश सशुासन केन्र  

सिकारी शाखा वालक्लविरु  भमूी व्र्वस्था आर्ोग 

खानेपानी तथा सरसफाइ शाखा आमा  समूििरु  संर्ीर् मन्त्रालर्िरु  
र्वुा तथा खेलकुद शाखा िेष्ठ नगाररक तमलन केन्रिरु मङ्गिला आर्ोग 

प्रशासन शाखा  ङ्गवद्यालर्िरु  दतलत आर्ोग 

सव ैवडा कार्ायलर्िरु गैह्रसरकारी संस्थािरु  मसु्लीम आर्ोग 

गाउँ / नगर कार्यपातलका  स्वर्म सेवक  समूििरु राङ्गिर् र्ोिना आर्ोग 

गाउँ / नगर  सभा  उद्योग वाजणज्र् संर्  मानव अतधकार आर्ोग 

न्र्ाङ्गर्क सतमतत रािनैततक दलिरु अन्तराङ्गिर् दात ृतनकार्िरु 

ङ्गवषर्गत सतमततिरु सवै संिार माद्यमिरु  राङ्गिर् स्तरका संिार माद्यमिरु 

नोटः स्थानीर् तिमा रिेका अन्र् सरोकारवालाको आधारमा थपर्ट गनय सङ्गकनछे । 

२.३.  लजितवगय पङ्गििान  

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको लि न ैलजित वगयलाई ङ्गवकासको मूल प्रवािमा ल्र्ाउन ुिो त्र्सका 
लातग तनम्नानसुार लजित वगयिरु पङ्गििान गररएकोछ । 

मङ्गिला  एकल मङ्गिला बालबातलका ङ्गवपन्न वगय लैङ्गिक तथा र्ौतनक 
अल्पसंख्र्क 

िेष्ठ नागाररक आददवासी 
िनिाती 

मसु्लीम सकुुम्वासी सडक वालवातलकािरु  

अल्पसंख्र्क/ लोपोन्मखु कमैर्ा ङ्गकसान मधेसी अपािता भएका व्र्जि 
मिदरु द्वन्द्वङ्गपतडत   ङ्गपछतडएको िेत्र र समदुार् 

३.  दीर्यकातलन सोि (Vision) 

“लैङ्गिक, िातीर् र िेत्रीर् भेदभावमिु लैङ्गिकमैत्री, समाबेशी, समतामूलक, समिृ र न्र्ार्पूणय समािको तनमायण 
गने” 

४. ध्रे्र् (Mission) 
लैससास सम्वजन्धत समािमा ङ्गवद्यमान मलु्र्, मान्र्ता, संस्कार र ब्र्विारमा पररवतयन ल्र्ाउने र सावयिातनक 
िीवनमा िात, वगय र िते्र तलंगका आधारमा िनु ेगरेको ङ्गवभेदको अन्त्र् गने । 



|6| 
 

५. लि (Goal) 

न्र्ार्ोजित तथा समतामलुक ङ्गवकासको माध्र्मबाट वाट सामाजिक वङ्गिस्करणमा परेको वगय/ समदुार्लाई 
मलुप्रवािमा ल्र्ाउन।े 

६. उदेश्र् (Objectives) 

र्स रणनीततको मखु्र् उद्दशे्र् लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणको मान्र्ता अनरुुप स्थानीर् 
तिले गने सम्पूणय ङ्गवकासका तथा प्रशासतनक कामलाई लैससास प्रतत उत्तरदार्ी वनाउन ु नै िो । र्स 
रणनीततका उदेश्र्िरु तनम्नानसुार रिेका छनः 

१. लैङ्गिक उत्तरदार्ी बिेट तनमायण माफय त मङ्गिला सिभातगता अतभवृङ्गि गरेर लैङ्गिक उत्तरदार्ी शासन 
पिती अवलम्वन गने । 

२. श्रोत साधनमा लजित वगयको पिुँि  अतभवृङ्गि गरी न्र्ार्ोजित ङ्गवतरणलाई संस्थागत गने । 

३. लैससास सम्बन्धी राङ्गिर् तथा अन्तराङ्गिर् प्रततविता सजन्ध संझौतािरु कार्ायन्वर्न गरी मूल 
प्रवािीकरण गने । 

४. नीतत कानून मा न ैमङ्गिला तथा लजित वगयको समावेजशता सतुनजित गरी आवाि सशिीकरण गने 
। 

५. संस्थागत व्र्वस्था अन्तरगत कार्यप्रणाली, ङ्गवत्त व्र्वस्थापन एवम त्र्ाङ्कमा समते मङ्गिला एवम 
लजित वगयको समावेशीतालाई सतुनजित गरी आतथयक रुपमा सशजिकरण गने । 

६. मानव संसाधन तथा िमता ङ्गवकासमा लजित वगयको सिभातगता सतुनजित गरी िीङ्गवकोपाियनमा 
आत्मतनभयर  वनाउने। 

७. अनौपिाररक मूल्र् मान्र्ता कुसंस्कार ङ्गवरुि िनिेतना वृङ्गि गरी सामाजिक दृङ्गिकोण पररवतयन गदै 
लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेजशतामा आधाररत समाि स्थापना गने । 

८. जशिा स्वास््र् खानेपानी तथा सरसफाइ संग सम्बन्धीत सेवा प्रवािमा लैससासलाई प्राथतमतामा राख्न े
र प्रत्र्ेक िरणमा लैससास दृङ्गिकोणवाट अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गने पररपाटीलाई संस्थागत गने । 

७. लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण नीतत (GESI Policy) 

मातथ उल्लेजखत उदेश्र्िरु पररपतुीको लातग तनम्नानसुार नीततिरु अवलम्वन गररनेछ । 

➢ वाङ्गषयक बिेट तनमायण गदाय सामाजिक ङ्गवकास¸ पवुायधार¸ कृङ्गष वन तथा भमूीसधुार¸गररबी तनवारण¸ 
स्थानीर् ङ्गवकाश तथा शान्ती एवम सशुासन संग सम्बन्धीत सवै ित्रको विेटलाई लैङ्गिक उत्तरदार्ी 
वनाउन े। 

➢ िरेक वषय लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीिण गरर त्र्सले औल्र्ाएका कमी 
कमिोरीिरुलाई अको वषयको कार्यिममा समेटेर श्रोत साधनमा लजित वगयको पिुँि अतभवृङ्गि गदै 
लैिाने । 
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➢ मङ्गिला तथा बालबातलका संग सम्बन्धीत सबै अन्तराङ्गिर् सजन्ध संझौतािरु, प्रततवितािरु तथा दीगो 
ङ्गवकास लिलाई स्थानीर्करण गरी त्र्सका सूिकिरु परुा गदै लैिाने । 

➢ पातलकाले तनमायण गरेका सवै कानून¸ नीतत तनर्म¸ तनदेजशका कार्यङ्गवतधिरु  मङ्गिला¸ बालबातलका¸ 
र्ौतनक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्र्क¸ अपािता¸ िेष्ठनागररक¸ दतलत¸लोपउन्मूख तसमान्तकृत आदीवासी 
िनिाती सङ्गित समग्र लजित वगय मैत्री वनाउदै लैिाने । 

➢ लैससास वारे  संतबधानमा  भएका  व्र्वस्थािरूको  कार्ायन्वर्न  गनय,  वतयमान  संर्ीर्  शासन  
स्वरूप,  नीतत,  तनर्म, ऐन,  कानून,  कार्यतबतध,  साथै  राङ्गिर् तथा अन्तराङ्गिर् प्रततबितािरूको   
प्रभावकारी  कार्ायन्वर्न  गनय आवश्र्क  संस्थागत  संरिना,  सिेतीकरण  तथा  िमता  ङ्गवकास  
गने  । 

➢ लजित वगय ङ्गवकासका लातग छुटै्ट शाखा स्थापना गरी मङ्गिला बालबातलका तथा िषे्ठनगाररकिरुको 
सवाललाई प्रत्र्ि रुपमा संवोधन गदै लैिान े 

➢ वाङ्गषयक बिेट तिुयमामा छुटै्ट कोष स्थापना गरी  लैङ्गिक ङ्गिंसा तनवारण मङ्गिला सीप ङ्गवकास लगार्त 
िमता ङ्गवकासका कृर्ाकलापिरु संिालन गरर  मङ्गिला परुुष समङ्गवकासलाई वढावा ददन े। 

➢ लजित वगय पङ्गििान िनु ेगरर खजण्डकृत त्र्ाङ्किरु संकलन तथा अद्यावतधक गरर त्र्सका आधारमा 
र्ोिना तिुयमा र बिेट ङ्गवतनर्ोिन गने नीतत अवलम्वन गने । 

➢ बालबातलका तथा अपाि एवम िेष्ठ नागररकिरुलाई सामाजिक संरिण प्रदान गने । 

➢ मानव संसाधन ङ्गवकास शाखा स्थापाना गरर मङ्गिला तथा ङ्गवपन्न लजित वगयको िमता ङ्गवकासलाई 
पङ्गिलो प्रातथतमकतमा राखेर कार्ायन्वर्न गदै लैिाने । 

➢ तनमायण भएका संर्ीर् तथा स्थानीर् कानून कार्यङ्गवतधिरुका वारेमा कमयिारीिरुलाई अद्यावतधक गदै 
लैिाने । 

➢ सामाजिक कुरीततिरुका ङ्गवरुि सिेतना लाई सामाजिक ङ्गवकासका िरेक कृर्ाकलापमा समावशे गरी 
छलफल गने । 

➢ जशिा स्वास््र् खानेपानी तथा सरसफाई िस्ता समाजिक ङ्गवकासका िते्रिरुमा लैससास सग 
सम्बन्धीत सूिकिरु तनमायण गरी तनर्तमत अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गने ।    

८. लैससास रणनीतत (GESI Strategy) 

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावशेीकरणका लतग तपजशलमा उल्लेजखत रणनीततिरु अवलम्वन 
गररनेछः 
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८.१  मूल प्रवाङ्गिकरण 

क. मङ्गिला,  गररब  र  बङ्गिष्करणमा परेका  समदुार्ले  भोगेका  समस्र्ा  र  सवालिरूको पङ्गििान  तथा  
लेखािोखा  गरर  नीततगत  ब्र्वस्थािरू,  संस्थागत  प्रणाली  तथा  संरिनािरू,   र्ोिना,  बिेट,  

पिँिुर्िु  अवसर ,  सेवामूलक  कार्य,  अनगुमन,  मूल्र्ांकन  र  अनसुन्धान  आदद कार्यमा  समान  
अवसर माफय त  सवाल  र  समस्र्ाको  सम्बोधन  गरर  ङ्गवकास  प्रङ्गिर्ामा  मूलप्रबािीकरण  गने । 

ख. लैङ्गिक उत्तरदार्ी बिेट माफय त सवै िेत्रमा मङ्गिला सिभातगता अतभवृङ्गि, कानूनी प्रवन्ध संस्थागत सधुार 
तथा िमता ङ्गवकासको माद्यमवाट लैङतगक उत्तरदार्ी शासन प्रणालीको ङ्गवकास गने । 

८.२  समावेशीकरण 

ङ्गवकासका अवसरवाट वजञ्चत समदुार्लाई आतथयक सामाजिक तथा रािनैततक िते्र संग सम्बन्धीत सवै 
कृर्ाकलापिरुमा अथयपणुय सिभातगता गराई समावेशी शासन प्रणालीको अवलम्वन गने  ।  

८.३  स्थानीर्करण 

 अन्तराङ्गिर् सजन्ध संझौता प्रततविता तथा दीगो ङ्गवकास लिका वारेमा सरोकारवाला पििरुलाई 
अतभमखुीकरण गने साथै स्थानीर्करण गरर आवश्र्क प्रततफल िाँतसल गने ।   

८.४  सशजिकरण 

क. लैङ्गिकतामा आधाररत श्रम ङ्गवभािनको परम्परालाई पररवतयन गरी श्रमबिारमा मङ्गिलाको सिभातगता 
अतभवृङ्गि गरी अथयतन्त्रमा मङ्गिलाको र्ोगदानको मूल्र्ाङ्कन गने । 

ख. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण माफय त बजञ्चततकरणमा परेको समदुार्लाई अवसरमा 
प्राथतमकता संगै िमता ङ्गवकास तथा सीप ङ्गवकास गरी सामाजिक र आतथयक िेत्रका सवै 
कृर्ाकलापिरुमा प्रततस्पधीको रुपमा आउन सक्ने वनाउन े। 

ग. स्वरोिगार रोिगारी र उद्यमजशलताको एङ्गककृत कार्यिमका माद्यमवाट मङ्गिला तथा वजञ्चततकरणमा 
परेका वगयको आतथयक सशजिकरण गने । 

र्. कृङ्गष, पशपुालन¸ सिकारी¸ र्रेल ुउद्योग तथा पर्यटन ङ्गवकासको माद्यमवाट ङ्गवपन्न तथा बजञ्चततकरणमा 
परेका समदुार्लाई रोिगारी प्रदान गने तथा स्वरोिगार वने्न अवसर प्रदान गने । 

८.५  सिेतीकरण 

क. लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण वारे संङ्गवधान, ऐन कानून नीतत कार्यङ्गवतध ददग्दशयन का 
प्रावधान कार्य प्रणाली र समावशेीताका वारेमा सवै सरोकारवाला पििरुलाई अतभमखुीकरण गरर 
कार्ायन्वर्न तथा परीणाममा एकरुपता ल्र्ाउन े। 
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ख. समािमा ङ्गवद्यमान कुरीततिरु अन्धङ्गवश्वास तथा गलत परम्परा ङ्गवरुि सिेतनालाई िरेक कृर्ाकलापमा 
अकाट्य सवाल (Cross cutting issue) को रुपमा छलफल गदै लैिाने । 

८.६  संस्थागत संरिना 
संर्ीर् तथा प्रादेजशक कानून कार्यङ्गवतध िरुमा व्र्वस्था भए अनरुुप संस्थागत संरिनािरु तनमायण गरी 
कार्ायन्वर्नमा िाने साथै पातलकाले तनमायण गने िरेक ऐन कानून कार्यङ्गवतधिरुमा तनमायण िनुे संस्थागत 
संरिनािरुमा लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावशेीकरणका दृङ्गिकोणले बजञ्चततकरणमा परेका समूदार्को 
सिभातगता सतुनजित गने । 

८.७  समन्वर् 

क. ङ्गवतभन्न शाखािरु बीि आन्तररक समन्वर् गरी र्ोिना तिूयमा¸ बिेट ङ्गवतनर्ोिन उपभोिा  समूि गठन 
तथा त्र्सको नतेतृ्व¸ पररिालन¸  अनगुमन मूल्र्ाङ्कन लाई लैससास मैत्री वनाउदै लैिान े। 

ख. प्रदेश सरकार¸ संर्ीर् सरकार¸ ङ्गवतभन्न दाततृनकार्िरु¸ प्रततष्ठान¸ आर्ोग¸ सतमतत¸स्थानीर् ति  लगार्त 
अन्र् ङ्गवकास साझेदारिरु बीि समन्वर् गरी लैससास मैत्री नीतत तनमायण, र्ोिना तिूयमा तथा त्र्सको 
प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको आधार तर्ार गने । 

८.८  सिकार्य 
क. लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावशेीकरणका लातग पातलकातभत्र ङ्गवतभन्न शाखा िरु तथा अन्र् 

ङ्गवकास साझेदारिरु (बैक ङ्गवत्तीर् संस्था सिकारी उद्योग वाजणज्र् संर् र्रेल ुउद्योग तथा गैह्र सरकारी 
संर् संस्था) ङ्गवि सिकार्य गने । 

ख. प्रदेश सरकार¸ संर्ीर् सरकार¸ ङ्गवतभन्न दाततृनकार्िरु¸ प्रततष्ठान¸ आर्ोग¸ सतमतत¸स्थानीर् ति  लगार्त 
अन्र् ङ्गवकास साझेदारिरु संग लैससास मैत्री साझा प्रततफल िासील गनय सिकार्य गने । 

८.९  सििीकरण 

क. वङ्गिस्करणमा परेका वगयिरुलाई आतथयक सामाजिक गततङ्गवतधिरुमा संलग्न िनु र्ोिना तिूयमा देजख 
अनगुमन मूल्र्ाङ्कन सम्म िरेक िरणमा  वस्ती तथा समदुार् स्तरमा नै सिजिकरण गने संर्न्त्र ङ्गवकास 
गरी पररिालान गने। 

ख. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण को िते्रमा काम गने सरकारी गैह्रसरकारी संर् संस्था 
तथा ङ्गवतभन्न प्रततष्ठान आर्ोग सतमततिरुमा समन्वर् सिकार्यका लातग संर्न्त्र माफय त तनर्तमत रुपमा 
सिजिकरण गने ।  
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८.१०   सामाजिक  सरुिा 
क. नागररक¸ िो आफै आफूलाई संरिण गनय सक्दैन त्र्स्ता नगाररकिरुलाई स्थानीर् सरकारले संरिण 

गनेछ । ङ्गवशषे गरी बालबातलका¸ िषे्ठ नागररक¸अपािता भएका ब्र्जििरु तथा एकल मङ्गिलािरु र्स 
अन्तरगत पदयछन भने ती वगयको संरिण स्वास््र् जशिा तथा िीङ्गवकोपाियनमा सिर्ोग गदै लैिाने । 

ख. सामजिक सरुिा अन्तरगत अल्प संख्र्क, तसमान्तकृत, लोपउन्मखु िातिातीिरु,  दतलत, मसु्लीम 
लगार्त पदयछन र ती वगयको सरुिा स्वा्र् जशिा तथा िीङ्गवकोपाियन मा सिर्ोग गदै लैिाने ।  

८.११   अनगुमन मूल्र्ाङ्कन 

क. कार्यिमको अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गदाय लैससासको दृङ्गिकोणवाट पतन  अनगुमनमा गने अजर्ल्लो पटक 
ददएका सझुाव कार्ायन्वर्न भए नभएको भने्न सिुक समेत थप गरी अनगुमन मूल्र्ाङ्कनलाई लैससास मैत्री 
वनाउदै लैिान े। 
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९.  रणनैततक कृर्ाकलापिरु: 

ि सं उदेश्र् नीतत रणनीतत रणनैततक कृर्ाकलाप मापनका सूिकिरु 
 

पसु्ट्याईका आधारिरु 

१ 

लैङ्गिक उत्तरदार्ी 
बिेट तनमायण  
माफय त मङ्गिला 
सिभातगता 
अतभवृङ्गि गरेर 
लैङ्गिक 
अन्तरिरूको 
प्रभावलाई 
सम्बोधन गने ।  
 

वाङ्गषयक बिेट तनमायण 
गदाय सामाजिकङ्गवकास 
¸पवुायधार¸ कृङ्गष वन 
तथा भमूीसधुार¸ गररबी 
तनवारण¸ स्थानीर् 
ङ्गवकाश तथा शान्ती 
एवम सशुासन संग 
सम्बन्धीत सव ैित्रको 
विेटलाई लैङ्गिक 
उत्तरदार्ी वनाउन े 

 

लैङ्गिक  उत्तरदार्ी 
बिेट माफय त सव ै
िेत्रमा मङ्गिला 
सिभातगता अतभवृङ्गि 
गरर लैङ्गिक 
मूलप्रबािीकरण  गने 
। 

 

१. लैससास मैत्री र्ोिना तिुयमा 
तथा कार्ायन्वर्नका लातग 
तनजित प्रततशत पजुिगत बिेट 
ङ्गवतनर्ोिन गने । 

२. र्ोिना संकलन तथा 
प्राथतमङ्गककरण प्रकृर्ामा  न ै
लजित बगयको सिभातगता 
अतनवार्य गने । 

३. लैङ्गिक उत्तरदार्ी र्ोिना 
तिूयमा प्रकृर्ालाई पूणय रुपमा 
कार्ायन्वर्न गने । 

४. लैङ्गिक उत्तरदार्ी र्ोिना 
तिुयमा प्रकृर्ा बाट आवतधक 
र्ोिना तिूयमा गने । 

५. लैङ्गिक उत्तरदार्ी र्ोिना 
तिुयमाका लातग सिुकिरु 
तर्ार गरी त्र्सैको आधारमा 
र्ोिना तिुयमा मापन र 
परीिण गने । 

६. लैङ्गिक उत्तरदार्ी विेट तिूयमा 
तथा कार्ायन्वर्नका लातग 
सरोकारवाला पिलाई िमता 
अतभवृङ्गि गने । 

१. वाङ्गषयक विेटमा 
कम्तीमा ३५% 
पिुीगत बिेट 
लैससास मैत्री 
र्ोिनामा 
ङ्गवतनर्ोिन भएको 
िनुेछ  । 

२. लैससास मैत्री 
आवतधक र्ोिना 
तर्ार भएको 
िनुेछ,  

३. लैङ्गिक उत्तरदार्ी 
र्ोिना तिूयमा तथा 
मापन सम्बन्धी 
सूिकिरु तनमायण 
भएका िनुेछन । 

४. र्ोिना तिुयमा 
प्रकृर्ामा लजित 
वगयको पूणय 
सिभातगता भएको 

१. वाङ्गषयक नीतत 
कार्यिम तथा 
बिेट पजुस्तका 

२. आवतधक र्ोिना  

३. र्ोिना तिुयमा 
प्रकृर्ाका बैठक 
तथा भेलाका 
उपजस्थततिरु 

४. कार्यपातलकाका 
वैठकका तनणयर्िरु  

५. सभाका बैठकका 
तनणयर्िरु 
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ि सं उदेश्र् नीतत रणनीतत रणनैततक कृर्ाकलाप मापनका सूिकिरु 
 

पसु्ट्याईका आधारिरु 
७. लैङ्गिक उत्तरदार्ी बिेट तिूयमा 

तथा मूल्र्ाङ्कन गनय आवश्र्क 
सूिना तथा त्र्ाङ्कलाइ 
व्र्वजस्थत गने प्रणातलको 
ङ्गवकास गने । 

िनुेछ । 

२ 

श्रोत साधनमा 
लजित वगयको 
पिुँि  अतभवृङ्गि 
गरी न्र्ार्ोजित 
ङ्गवतरणलाई 
संस्थागत गने । 

 

िरेक वषय लैङ्गिक 
समानता तथा 
सामाजिक 
समावेशीकरण परीिण 
गरर त्र्सले 
औल्र्ाएका कमी 
कमिोरीिरुलाई अको 
वषयको कार्यिममा 
समेटेर श्रोत साधनमा 
लजित वगयको पिुँि 
अतभवृङ्गि गदै लैिाने 
। 

 

ङ्गवकासका 
अवसरवाट वजञ्चत 
समदुार्लाई आतथयक 
सामाजिक तथा 
रािनैततक िेत्र संग 
सम्बन्धीत सव ै
कृर्ाकलापिरुमा 
अथयपणुय सिभातगता 
गराई वाङ्गषयक रुपमा 
मूल्र्ाङन गदै लैिाने 
।  

 

१. लजित वगयको खजण्डकृत 
ङ्गववरण संकलन तथा िरेक 
वषय अद्यावतधक गदै लैिाने  

२. कानून तथा कार्यङ्गवतधमा 
मङ्गिला तथा बजञ्चतकरणमा 
परेका समूदार्को लातग 
उल्लेख भएका प्रवधानिरुका 
वारेमा सरोकारवाला पि लाई 
ससुजुित गने । 

३. िीङ्गवकोपाियन संग िोतडएका 
आतथयक गततङ्गवतध िरुमा 
लजित वगयका लातग तनददयि 
बिेट ङ्गवतनर्ोिन गने । 

४. संर् संस्थामा प्रतततनतधत्व¸ 
शाखाप्रमखुको जिम्मेवारी 
प्रदान¸ अध्र्र्न अनसुन्धान 
टोली तनमायण गदाय लजित 
वगयलाई पङ्गिलो प्राथतमकतामा 

१. लजित वगयको 
वस्तगुत खजण्डकृत 
ङ्गववरण वाङ्गषयक 
रुपमा अध्र्ावतधक 
भएको िनुेछ । 

२. कानून कार्यङ्गवतधका 
वारेमा सेवा 
प्रदार्क तथा सेवा 
ग्रािीिरु लाई 
अतभमखुीकरण 
भएको िनुेछ । 

३.  लजित वगयको 
िीङ्गवकोपाियन िनुे 
गरी तनददयि बिेट 
ङ्गवतनर्ोिन भएको 
िनुेछ । 

४. उपभोिा सतमतत¸ 
कार्यदल िरुमा 

१. वाङ्गषयक नीतत 
कार्यिम तथा बिेट 
पजुस्तका 

२. कानून कार्यङ्गवतध 
वारेमा अतभमखुीकरण 
कार्यिमको 
उपजस्थतत । 

३. उपभोिा सतमतत 
गठन तथा पररिालन 
कार्यङ्गवतध  

४. कार्यपातलका तथा 
सभाका तनणयर् िरु 
। 
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राखेर गने 

५. रािनैततक नेततृ्व तथा 
िम्मेवारी वाडफाँडमा मङ्गिला 
एवम लजित वगय लाई तनजित 
प्रततशत सिभातगता प्रदान गने  

६. मङ्गिला तथा लजित वगयको 
कार्यबोझ कम गने सरल तथा 
समर् वित िनुे खालका ( 
व्र्विाररक आवश्र्कता परुा 
िनुे ) कार्यिममा बिेट 
ङ्गवतनर्ोिन गने । 

कजम्तमा ४०% 

लजित वगयको 
सिभातगता भएको 
िनुेछ   

५. लजित वगयको 
लातग लोकसेवा 
पवुयतर्ारी किा 
जशिा सेवा आर्ोग 
सम्बन्धी किा िरु 
संिालन गने 
रणनैततक 
आवश्र्कता ) 

३ 

लैससास सम्बन्धी 
राङ्गिर् तथा 
अन्तराङ्गिर् 
प्रततविता सजन्ध 
संझौतािरु 
कार्ायन्वर्न गरी 
मूल प्रवािीकरण 
गने । 

 

मङ्गिला तथा 
बालबातलका संग 
सम्बन्धीत सबै 
अन्तराङ्गिर् सजन्ध 
संझौतािरु, 
प्रततवितािरु तथा 
दीगो ङ्गवकास लिलाई 
स्थानीर्करण गरी 
त्र्सका सूिकिरु परुा 
गदै लैिाने । 

अन्तराङ्गिर् सजन्ध 
संझौता प्रततविता 
तथा दीगो ङ्गवकास 
लिका वारेमा 
सरोकारवाला 
पििरुलाई 
अतभमखुीकरण गने 
साथै  स्थानीर्करण 
गरी लागू गने ।   
 

१. दीगो ङ्गवकास लि का १७ 
वटा लििरुका 
स्थानीर्करणका लातग 
कमयिारी तथा पदातधकाररिरु 
लाई िमता ङ्गवकास गरर 
पररिालान गने  

२. बेइजिङ सम्मेलन गरेका १२ 
प्रततविताका वारेमा कमयिारी 
तथा िनप्रतततनतधिरु लाई 
अतभमखुीकरण गरी 

१. दीगो ङ्गवकास लि, 

मङ्गिला मातथ िनु े
सवै प्रकारका 
ङ्गवभेद ङ्गवरुिको 
वेइजिङ 
सम्मेलनका 
प्रततवितािरु¸ 
संर्िु राि संर्ीर् 
सरुिा पररषदको 
दस्तावेि¸ संर्िु 

१. अन्तराङ्गिर् सजन्ध 
संझौता 
अतभमखुीकरणको 
उपजस्थतत तथा 
माइन्र्टु । 

२. वाङ्गषयक नीतत 
कार्यिम तथा 
बिेट  

३. कार्ायन्वर्न लातग 
वनेका कार्यङ्गवतधिरु  
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 कार्ायन्वर्नका लातग र्ोिना 

तिुयमा गने  

३. संर्िु राि संर्ीर् सरुिा 
पररषदको दस्तावेिका प्रस्ताव 
नं १३२५ र १८२० तथा  
संर्िु रािसङ्घीर् बाल 
अतधकार मिासन्धी, १९८९  
वारेमा कमयिारी तथा 
िनप्रतततनतधलाई अतभमखुीकरण 
गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने। 

४. उल्लेजखत सव ैअतभमखुी करण 
पिात स्थानीर्करण गरी लाग ु
गने  

५. स्थानीर्करण पिात वाङ्गषयक 
कार्यिममा बिेट ङ्गवतनर्ोिन 
तथा कार्ायन्वर्न गने । 

रािसङ्घीर् बाल 
अतधकार मिासन्धी 
सम्बन्धी 
अतभमखुीकरण 
भएको िनुेछ । 

२. अन्तराङ्गिर् सजन्ध 
संझौताको 
स्थानीर्करण 
भएको िनुेछ । 

३. स्थानीर्करण 
भएका संजन्ध 
संझौता कार्ायन्वर्न 
गनय बिेट 
ङ्गवतनर्ोिन भएको 
िनुेछ । 

४. कार्यपातलका तथा 
सभाका तनणयर्िरु 
। 

४ 

नीतत कानून मा न ै
मङ्गिला तथा 
लजित वगयको 
समावेजशता 
सतुनजित गने । 

 

पातलकाले तनमायण 
गरेका सवै कानून¸ 
नीतत तनर्म¸ तनदेजशका 
कार्यङ्गवतध  
मङ्गिला¸बालबातलका¸ 
र्ौतनक तथा लैङ्गिक 

संर्ीर् तथा प्रादेजशक 
कानून कार्यङ्गवतध 
िरुमा व्र्वस्था भए 
अनरुुप संस्थागत 
संरिनािरु तनमायण 
गरी कार्ायन्वर्नमा 

१. लैससास सम्बन्धी संर्ीर् तथा 
प्रादेजशक कानूनले व्र्वस्था 
गरे अनूरुपका संस्थागत 
संरिनािरु तनमायण गने । 

२. कानून कार्यङ्गवतधिरु तनमायण 
गदाय लैससास दृङ्गिकोणले 

१. कानून कार्यङ्गवतधले 
तनददयि गरेका 
संस्थागत 
संरिनािरु तनमायण 
भएका िनुेछन ।  

२.  नर्ाँ वन्न ेसव ै

१. वाङ्गषयक नीतत  
कार्यिम र बिेट 
पजुस्तका 

२. कानून ङ्गवश्लषेणका 
लातग कार्यदल गठन 
भएको कार्यपातलकाको 
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अल्पसंख्र्क¸ अपािता¸ 
िेष्ठनागररक¸ 
दतलत¸लोपउन्मूख 
तसमान्तकृत आदीवासी 
िनिाती सङ्गित समग्र 
लजित वगय मैत्री 
वनाउदै लैिाने । 

 

िाने साथै पातलकाले 
तनमायण गने िरेक 
ऐन कानून 
कार्यङ्गवतधिरुमा 
तनमायण िनु ेसंस्थागत 
संरिनािरुमा लैङ्गिक 
समानता तथा 
समाजिक 
समावेशीकरणका 
दृङ्गिकोणले 
बजञ्चततकरणमा 
परेका समूदार्को 
सिभातगता सतुनजित 
गने । 

 

उपर्िु भए नभएको ङ्गवश्लेषण 
गने । 

३. मङ्गिला परुुष तथा रैथाने र 
आप्रवासी कामदारिरु ङ्गवि 
िनुे ङ्गवभेद अन्त्र्का लातग 
आवश्र्क कानूनी व्र्वस्था 
गने  

४. र्ोिना तिुयमा गदाय मङ्गिला 
तथा लजित समूिको 
व्र्विाररक र रणनीततक 
आवश्र्कता पररपूततय  गने 
गरर गने । 

५. ङ्गवगतमा बनेका कानून 
कार्यङ्गवतधिरु लैङ्गिक समानता 
तथा सामाजिक समावेशी 
करणका दृङ्गिकोणले उपर्िु 
भए नभएको ङ्गवश्लषेण गरी 
आवश्र्क संसोधन गने । 

६. कानून कार्यङ्गवतधमा तथा 
ङ्गवकास प्रकृर्ामा र्ौतनक तथा 
लैङ्गिक अल्पसंख्र्क िरुका 
ङ्गवषर्िरुलाई समावेश गने ।  

कानून 
कार्यङ्गवतधिरु 
लैससास 
दृङ्गिकोणले 
उपर्िु भए 
नभएको ङ्गवश्लषेण 
गररएको िनुेछ । 

३. मङ्गिला परुुष तथा 
रैथाने र आप्रवासी 
कामदािरु ङ्गवि 
िनुे ङ्गवभेद 
अन्त्र्का लातग 
नीतत तर्ार भएको 
िनुेछ । 

४. ङ्गवगतमा वनेका 
कार्यङ्गवतधिरु 
आवश्र्ता अनसुार 
संसोधन भएका 
िनुेछन । 

५. कानून कार्यङ्गवतध 
तथा ङ्गवकास 
कृर्ाकलापमा 

बैठक तनणयर् पजुस्तका  

३. र्ौतनक तथा लैङ्गिक 
अल्पसंख्र्कका लातग 
वनेका शौिालर्िरु 
तथा अन्र् 
संरिनािरुको स्थलगत 
अवलोकन । 
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 र्ौतनक तथा 

लैङ्गिक 
अल्पसंख्र्किरु 
समावेश भएका 
िनुेछन । 

५ 

संस्थागत व्र्वस्था 
अन्तरगत 
कार्यप्रणाली, ङ्गवत्त 
व्र्वस्थापन एवम 
त्र्ाङ्कमा समेत 
मङ्गिला एवम 
लजित वगयको 
समावेशीतालाई 
सतुनजित गरी 
आतथयक रुपमा 
सशजिकरण गने  

१. लजित वगय 
ङ्गवकासका लातग 
छुटै्ट शाखा स्थापना 
गरी मङ्गिला 
बालबातलका तथा 
िेष्ठनगाररकिरुको 
सवाललाई प्रत्र्ि 
रुपमा संवोधन गदै 
लैिान े। 

२. वाङ्गषयक बिेट 
तिुयमामा छुटै्ट कोष 
स्थापना गरी  
लैङ्गिक ङ्गिंसा 
तनवारण मङ्गिला 
सीप ङ्गवकास 
लगार्त िमता 
ङ्गवकासका 

क. मङ्गिला,  गरीब  र  
बङ्गिष्करणमा परेका  
समदुार् ले  भोगेका  
समस्र्ा  र  
सवालिरूको 
पङ्गििान  तथा  
लेखािोखा  गरर  
नीततगत  
ब्र्वस्थािरू,  

संस्थागत  प्रणाली  
तथा  संरिनािरू,   

र्ोिना,  बिेट,  

पिँिुर्िु  अवसर ,  

सेवामूलक  कार्य,  
अनगुमन,  मूल्र्ांकन  
र  अनसुन्धान  
आदद कार्यमा  

१. संस्थागत जिम्मेवारी दददा तथा 
शाखा व्र्वस्थापन गदाय 
प्रमूखको रुपमा मङ्गिला लाई 
प्राथतमकता ददने । 

२.  लजित वगयको लातग मङ्गिला 
िनिाती तथा िेष्ठ नागररक 
िनप्रतततनतध  समावेस गरी  
ङ्गवशेष सेवा प्रदार्क कार्यदल 
गठन गने । 

३. मङ्गिला परुुष समङ्गवकास 
कार्यनीतत तनमायण गरी 
कार्ायन्वर्न गने 

४. कार्यिेत्रमा िनुे र्ौन दवु्र्यविार 
, िातीर् भेदभाव तथा मङ्गिला 
ङ्गिंसाका तनर्न्त्रण गनय ङ्गवशेष 
आिार संङ्गिता तनमायण गरी 
लाग ुगने 

१. शाखा प्रमखुमा 
मङ्गिला तथा लजित 
वगयको  प्रतततनतधत्व 
भएको िनुेछ । 

२. लजित वगयको लातग 
ङ्गवशेष सेवा प्रदार्क 
कार्यदल गठन 
भएको िनुेछ । 

३. मङ्गिला परुुष 
समङ्गवकास 
कार्यनीतत तर्ार 
भएको िनुेछ  

४. र्ौन दवु्र्यविार 
िातीर् भेवभाव 
तथा मङ्गिला ङ्गिंसा 
तनर्न्त्रण गनय 
आिार संङ्गिता 

१. कार्यपातलकाका तनणयर् 
पजुस्तका 

२. ङ्गवशेष सेवा प्रदार्क 
कार्यदलको बैठकको 
तनणयर् प्रतततलङ्गप  

३. मङ्गिला परुुष 
समङ्गवकास कार्यनीतत  

४. मङ्गिला बालबातलका 
शाखाको प्रत्र्ि 
अवलोकन  

५. ब्रसुर रेतडर्ो 
टेतलतभिन 
कार्यिमका अतडर्ो 
तभतडर्ो समातग्रिरु । 
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ि सं उदेश्र् नीतत रणनीतत रणनैततक कृर्ाकलाप मापनका सूिकिरु 
 

पसु्ट्याईका आधारिरु 
कृर्ाकलापिरु 
संिालन गरर  
मङ्गिला परुुष 
समङ्गवकासलाई 
वढावा ददने । 

३. लजित वगय 
पङ्गििान िनुे गरर 
खजण्डकृत 
त्र्ाङ्किरु संकलन 
तथा अद्यावतधक 
गरर त्र्सका 
आधारमा र्ोिना 
तिुयमा र बिेट 
ङ्गवतनर्ोिन गने 
नीतत अवलम्वन 
गने । 

 

समान  अवसर 
माफय त  सवाल  र  
समस्र्ाको  
सम्बोधन  गरर  
ङ्गवकास  प्रङ्गिर्ामा  
मूलप्रबािीकरण  गने 
। 

ख. ङ्गवतभन्न शाखािरु 
बीि आन्तररक 
समन्वर् गरी 
र्ोिना तिूयमा¸ 
बिेट ङ्गवतनर्ोिन 
उपभोिा  समूि 
गठन तथा त्र्सको 
नेततृ्व¸ पररिालन¸  
अनगुमन मूल्र्ाङ्कन 
लाई लैससास मैत्री 
वनाउदै लैिाने । 

५. आददवासी िनिाती दतलत 
लगार्त अन्र् लजित  
समूिका मङ्गिलाको सशजि 
करणका लातग विेट 
ङ्गवतनर्ोिन गने साथै 
कार्ायन्वर्नका लातग 
आवश्र्क कार्यङ्गवतध वनाउने 

६. मङ्गिला बालबातलका शाखामा 
लैङ्गिक डेक्स र आवश्र्क 
िनशजि व्र्वस्थापन गने 

७. लैससास सम्बन्धी सूिना एवम 
सिेतनामूल सामाग्रीिरु तर्ारी 
तथा प्रकाशन प्रशारण गने । 

 

तनमायण भएको 
िनुेछ । 

५. मङ्गिला बालबातलका 
शाखामा िनशजि 
सङ्गित लैङ्गिक डेस्क 
स्थापना भएको 
िनुेछ  

६. लैससास सम्बन्धी 
सिेतना मलुक 
व्रसर तथा रेतडर्ो 
टेतलतभिन कार्यिम 
संिालन भएको 
िनुेछ । 

 

६ 

मानव संसाधन 
तथा िमता 
ङ्गवकासमा लजित 
वगयको सिभातगता 

१. मानव संसाधन 
ङ्गवकास शाखा 
स्थापाना गरर 
मङ्गिला तथा ङ्गवपन्न 

लजित वगयको 
िमता अतभवृङ्गि संगै 
सीप ङ्गवकास गरेर 
आतथयक 

१. लैससास िमता ङ्गवकासका 
लातग बिेट ङ्गवतनर्ोिन गने  

२. लैससास बिेट खिय कार्यङ्गवतध 
तर्ार गने 

१. वाङ्गषयक विेटमा 
लैससास िमता 
ङ्गवकासका लातग 
बिेट ङ्गवतनर्ोिन 

१. वाङ्गषयक नीतत कार्यिम 
तथा बिेट 

२.  लैङ्गिक ङ्गिंसा तनवारण 
कार्यङ्गवतध 



|18| 
 

ि सं उदेश्र् नीतत रणनीतत रणनैततक कृर्ाकलाप मापनका सूिकिरु 
 

पसु्ट्याईका आधारिरु 
सतुनजित गरी 
िीङ्गवकोपाियनमा 
आत्मतनभयर  
वनाउदै लैिाने। 

 

लजित वगयको 
िमता ङ्गवकासलाई 
पङ्गिलो 
प्रातथतमकतमा 
राखेर कार्ायन्वर्न 
गदै लैिाने । 

 

गततङ्गवतधिरुमा 
समावेस गरेर आत्म 
तनभयर वनाउने  

३. पातलकाले आर्ोिना गने 
प्रत्रे्क तालीममा लैङ्गिक 
समानता सामाजिक समावेशी 
करण ङ्गवषर्लाई अकाट्य 
सवाल को रुपमा राख्न ेनीतत 
वनाउने । 

४. मानव संसाधन तथा िमता 
ङ्गवकास शाखा स्थापना गने । 

५. लैङ्गिक ङ्गिंसा तनवारण कार्य 
ङ्गवतध वनाउने । 

भएको िनुेछ । 

२. मानव संसाधन 
तथा िमता 
ङ्गवकास शाखाको 
स्थापना भएको 
िनुेछ । 

३. लैङ्गिक ङ्गिंसा 
तनवारण कार्यङ्गवतध 
तनमायण भएको 
िनुेछ  

३. कार्यस्थलमा मङ्गिला 
तथा ङ्गकशोरी मातथ 
िनुे दवु्र्यविारमा  
ङ्गवरुि तनणयर् भएका 
माइन्रू्टिरु 

४. प्रत्र्ि अवलोकन 

  

७ 

अनौपिाररक मूल्र् 
मान्र्ता कु-
संस्कार ङ्गवरुि 
िनिेतना वृङ्गि 
गरी सामाजिक 
दृङ्गिकोण पररवतयन 
गदै लैङ्गिक तथा 
सामाजिक 
समावेजशतामा 
आधाररत समाि 
स्थापना गने 

सामाजिक 
कुरीततिरुका ङ्गवरुि 
सिेतना लाई 
सामाजिक ङ्गवकासका 
िरेक कृर्ाकलापमा 
समावेश गरी छलफल 
गने । 

 

समािमा ङ्गवद्यमान 
कुरीततिरु 

अन्धङ्गवश्वास तथा 
गलत परम्परा 
ङ्गवरुि सिेतनालाई 
िरेक कृर्ाकलापमा 
अकाट्य सवाल 
(Cross cutting 

issue) को रुपमा 
छलफल गदै लैिाने 
। 
 

१. लैङ्गिक ङ्गिंसा ङ्गवरुि शनु्र् 
सिनजशलता तलइ र्समा 
कमयिारी तथा िनप्रतततनतधिरु 
लाई परुस्कार तथा दण्डको 
व्र्ववस्था गने । 

२. ङ्गिंसा प्रभाङ्गवत बेिङ्गवखनमा 
परेका मङ्गिला तथा र्ौतनक र 
लैङ्गिक अल्पसंख्र्किरुका लातग 
सेवा केन्र स्थापना गने  

३. सिेतनामलुक कार्यिमलाई 
रेतडर्ो ङ्गटतभ पत्रपतत्रका माफय त 
तनर्तमत रुपमा प्रिार प्रसार गने  

४. लैङ्गिक ङ्गिंसा तनवारण 

१. सामाजिक कुरीतत 

िरुका ङ्गवरुि 
श्रव्र् दृष्र् सामाग्री 
तनमायण भएको 
िनुेछ 

२. ङ्गिंसा प्रभाङ्गवत 
मङ्गिला तथा 
र्ौतनक 
अल्पसंख्र्किरुका 
लातग सेवाकेन्र 
स्थापना भएको 
िनुेछ । 

१. वाङ्गषयक बिेट तथा 
नीतत कार्यिम  

२. श्रव्र् दृष्र् सामाग्री 
िरु  

३. सामाजिक संिाल मा 
गररएका पोििरु 

४. अन्तरिातीर् ङ्गववाि 
गने िोडी सम्मान 
कार्यिमको अतभलेख  

५. प्रत्र्ि अवलोकन 
(सेवा केन्र ) 
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ि सं उदेश्र् नीतत रणनीतत रणनैततक कृर्ाकलाप मापनका सूिकिरु 
 

पसु्ट्याईका आधारिरु 
आिारसंङ्गिता तनमायण गरी 
त्र्सको पालना गने । 

५. अन्तरिातीर् ङ्गववािलाई 
प्रोत्सािन गने । 

६. सव ैवडामा मङ्गिला कानूनी 
सिेतना किािरु संिालन गने  

७. सामाजिक कुरीतत ङ्गवरुि 
तभतडर्ोिरु वनाउने सडक नाटक 
प्रस्ततु गने ।  

३. अन्तरिातीर् 
ङ्गववाि गने 
िोडीिरु सम्मातनत 
भएका िनुेछन । 

४. वडास्तरमा मङ्गिला 
ङ्गिंसा ङ्गवरुि 
तनमायण भएका 
सिेतना कार्यिम 
संिालन भएको 
िनुेछन । 

८ 

जशिा स्वास््र् 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ संग 
सम्बन्धीत सेवा 
प्रवािमा 
लैससासलाई 
प्राथतमतामा राख्न े
र प्रत्रे्क िरणमा 
लैससास 
दृङ्गिकोणवाट 
अनगुमन मूल्र्ाङ्कन 
गने पररपाटीलाई 

जशिा स्वास््र् 
खानेपानी तथा 
सरसफाई िस्ता 
समाजिक ङ्गवकासका 
िेत्रिरुमा लैससास 
सग सम्बन्धीत 
सूिकिरु तनमायण गरी 
तनर्तमत अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन गने 

प्रत्रे्क िरणमा 
गररने अनगुमन 
मूल्र्ाङ्कनमा 
लैससासको दृङ्गिकोण 
वाट गने पतछल्लो 
िरणमा गने 
अनगुमनमा अजर्ल्लो 
पटक ददएका सझुाव 
कार्ायन्वर्न भए 
नभएको भन्ने सिुक 
समेत थप गरी 
अनगुमन 

१. जशिण अभ्र्ास संगै तनजित 
तनरािरलाई सािार वनाउने 
शैजिक नीतत अवलम्वन गने ।  

२. र्ौतनक अल्पसंख्र्क िरुका 
लातग ङ्गवद्यालर्मा शौिालर् 
वैकजल्पक व्र्ावस्थापन गने र 
अव वन्न ेशौिालर्मा सवैलाइ 
पगु्ने गरी तनमायण गने 

३. स्वरोिगार वन्न ििाने र 
वैदेजशक रोिगारीमा िान 
खोज्नेको सिुना संकलन गरी 
आवश्र्क तालीम प्रदान गने । 
आवश्र्कता अनसुार बिेट 

१. संभावना रिेका 
सव ैतनरािरिरु 
सािार भएका 
िनुेछन  

२. र्ौतनक 
अल्पसंख्र्क 
िरुका लातग 
ङ्गवद्यालर्मा 
वैकजल्प 
शैिालर्को 
व्र्वस्था भएको 
िनुेछ । 

१. वाङ्गषयक प्रगती 
प्रततवेदन  

२. तालीम सम्पन्न 
प्रततवेदन  

३. कार्यपातलका 
तनणयर्िरु  

४. सभाका तनणयर्िरु 

५. अनमुगन मलु्र्ाङ्न 
फारम िरु  
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ि सं उदेश्र् नीतत रणनीतत रणनैततक कृर्ाकलाप मापनका सूिकिरु 
 

पसु्ट्याईका आधारिरु 
संस्थागत गने । 

 
मूल्र्ाङ्कनलाई 
लैससास मैत्री 
वनाउदै लैिाने । 

 

ङ्गवतनर्ोिन गने 

४. आवश्र्क विेट ङ्गवतनर्ोिन 
गरी ङ्गवपन्न पररवार स्वास््र् 
वीमा कार्यिम सरुु गने 

५. अव उप्रान्त वन्न ेसव ै
सावयिातनक भवनिरुमा 
स्तनपान कि सङ्गित ड्रइङ 
तडिाइन गने र कार्ायन्वर्न 
गने 

६. िोजखमरू्ि काम गरेर िीवन 
तनवायि गनुय पने गभयवती 
मङ्गिलािरुको लातग रािात 
प्र्ाकेि ल्र्ाउने 

७. िरेक ६ मङ्गिनामा सावयिातनक 
सनुवुाइ वाङ्गषयक रुपम 
सामाजिक पररिण र तनर्तमत 
रुपमा सावयिातनक परीिण गने  

३. वैदेजशक 
रोिगारीमा िान े
तथा स्वरोिगार 
वन्न िािाने 
रू्वािरुका लातग 
सीप ङ्गवकास 
तालीम संिालन 
भएको िनुेछ । 
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१०.  ङ्गवत्त व्र्वस्थापन 

मातथ उल्लेजखत रणनैततक कृर्ाकलापिरु संिालन गनयका लातग ङ्गवत्तको आवश्र्कता पछय नै तथापी र्समा 
अततररि वाह्य श्रोत प्राप्त भएमा मात्र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मलु प्रवािीकरण को 
कार्य गने नत्र नगने  िनु सक्दैन । र्सका लातग िाल संिालन भइरिेको बिेट नीतत तथा कार्यिमिरुलाई 
कसरी लैससास मैत्री वनाउन सङ्गकन्छ भने्न कुरा मित्वपूणय रिन्छ । लैससास मलु प्रवािीकरणका लातग 
तनम्नानसुार ङ्गवत्त व्र्वस्थापन गररनेछः 

क. लजित ङ्गवकास कार्यिमका लातग तनजित प्रततशत तनददयि विेट ङ्गवतनर्ोिन गने । 

ख. भौततक पवुायधार तनमायणका कार्यिमिरुमा कामको ङ्गवभािन गरर र्ोग्र्ता अनसुारको काम सवै 
लजित वगयले गनय पाउने गरर नीततगत व्र्वस्था गने । 

ग. लैङ्गिक उत्तरदार्ी विेट कार्ायन्वर्न गरर मङ्गिला सिभातगता अतभवृङ्गि गने । 

र्. स्थानीर् तिमा कार्यरत ङ्गवकास साझेदारिरुलाई वाङ्गषयक कार्यिम तर्ार गरी स्थानीर् तिसंग 
सिकार्य गनय तनदेशन ददन े 

ङ. स्थानीर् तिको तसफाररसमा सितुलर्त दरको ऋण उपलव्ध गराइ ङ्गवत्तीर् सिर्ोग परु्ायउन बैक 
तथा ङ्गवत्तीर् संर् संस्थािरु संग समन्वर् गने  

ि. संर्ीर् तथा प्रादेजशक मन्त्रालर्िरुमा लजित ङ्गवकास कार्यिम अन्तरगत ङ्गवतनर्ोजित बिेट ले तर् 
गरेका ङ्गवषर्गत िेत्रिरुमा अद्यर्न गरी आवश्र् पररर्ोिना प्रस्तावना तर्ार गरेर अतधतकतम 
श्रोत तभत्र्र्ाउन आवश्र्क िनशजि पररिालन गनय  

छ. सरकारी तथा अन्तराङ्गिर् गैह्र सरकारी संस्था तथा दात ृतनकार्िरुमा समन्वर् गरी थप बिेट 
व्र्वस्थापन गने । 

११.   कानूनी व्र्वस्था 
लैससास रणनीतत कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउनका लातग कार्यपातलकाको बैठकले अनमुोदन गनुय पदयछ। र्ो 
रणनीततलाई प्रभावकारी रूपमा कार्ायन्वर्नका लातग आवश्र्क पने तनर्मावली तथा कार्यङ्गवतध पातलकाले ६ मङ्गिना 
तभत्रमा तिुयमा गरर कार्यर्ोिनाका साथ कार्ायन्वर्नमा  लैिानेछ । 

१२. रणनीतत कार्ायन्वर्नको जिम्मेवारी तथा दाङ्गर्त्व 

लैससास रणनीतत कार्ायन्वर्नको प्रमखु जिम्मवेारी स्थानीर् तिका प्रमखुको संर्ोिकत्वमा गदठत लैङ्गिक 
समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्ायन्वर्न सतमततको िनुेछ (लैससास पररिण ददगदशयन २०७८ ले 
व्र्वस्था गरेको ) भने सवै शाखा तथा वडा कार्ायलर्िरुले सवै कृर्ाकलापमा र्ो रणनीतत अनसुार कार्य 
सम्पादनको दाङ्गर्त्व तनवायि गनुय पने िनु्छ । र्ोिना तिुयमा तथा बिेट तनधायरणको समर्मा रणनीततमा 
उल्लेख भएका कृर्ाकलापिरु समावेश भए नभएको िेने जिम्मवेारी अनगुमन सतमततका प्रमखु एवम उपप्रमखु/ 

उपाध्र्िको िनुेछ भन ेआवश्र्कत अनसुार ङ्गवषर् ङ्गवज्ञिरु राखेर अल्पकातलन सतमतत तनमायण गरर रणनीतत 
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कार्ायन्वर्नमा छूटेका ङ्गवषर्िरु पङ्गििान गनय सङ्गकनेछ ।र्ो स्थानीर् तिमा कार्यरत सवै संर् संस्था तथा 
ङ्गवकास साझेदारिरुले लैससास रणनीतत कार्ायन्वर्नमा जिम्मेवारी विन गनुयपनेछ । 

१३. रणनीतत कार्ायन्वर्न अनगुमन सम्बन्धी व्र्वस्था 
रणनीतत कार्ायन्वर्नको सम्वन्ध भनेको मखु्र् रुपमा लैङ्गिक उत्तरदार्ी बिेट र लैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरण परीिण रिन्छ । लैससास परीिण ददगदशयनले तनददयि गरेका १०० सूिकिरुको 
आधारमा रणनीतत कार्ायन्वर्न भए नभएको अनगुमन गररनेछ ।  

स्थानीर् ति तभत्र कार्यरत सवै संर् संस्था तथा ङ्गवकास साझेदारिरुलाई वाङ्गषयक रुपमा कार्यिमको समीिा 
गदाय लैससास को दृङ्गिकोणले समेत गरेर प्राप्त उपलजव्ध र समस्र्ािरुको पङ्गििान सङ्गितको प्रततवदेन पेश गने 
नीतत अवलम्वन गने । 

स्थानीर् तिमा कार्यरत ङ्गवतभन्न सरोकारवाला संर्संस्थािरूको प्रतततनतधत्वमा सामाजिक ङ्गवकास मिाशाखा अन्तगयत  
लैससास अनगुमन संर्न्त्रको स्थापना गने ।िसले रणनीततमा उल्लेख गररएका कृर्ाकलापिरु पातलकाको वाङ्गषयक 
कार्यिममा समावेश भए नभएको एङ्गकन गने र सम्बन्धीत पिलाई सझुाव प्रदान गने । वाङ्गषयक कार्यिममा 
समावशे भएका कृर्ाकलापिरु कार्ायन्वन कसरी भइरिेको छ सो को समेत अनगुमन गरर प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृत माफय त प्रततवदेन पेश गने । 

१४.  संभाव्र् िोखीम र न्रू्नीकरणका उपार्िरु 

१४.१  संभाव्र् िोखीमिरु: 
• ङ्गपतसृत्तात्मक सोि िावी रिेको सन्दयभयमा लैिङ्गक समानता रणनीततले मङ्गिला तथा बातलकालाई मात्र  

प्राथतमकतामा राख्छ भने्न भ्रमपणुय बझुाईका कारण रणनीतत कार्ायन्वर्नमा गततरोध उत्पन्न िनु सक्छ। 

• सावयिातनक तथा तनिी िेत्रका सबै संरिनािरूमा मङ्गिलाको समानपुाततक सिभातगता निुँदा लैिङ्गक समानता 
रणनीततको कार्ायन्वर्न तथा अनगुमन सिी ढंगबाट निनु सक्छ । 

• लैससास बिपुिीर् सरोकार राख्न ेङ्गवषर् भएकोले समन्वर् र सिर्ोगमा समास्र्ा िनुसक्छ । 

• लैससास रणनीतत कार्ायन्वर्नमा आवश्र्क िमतार्िु र दि िनशजि र श्रोत साधनको तसतमतता 
िनुसक्छ । 

• ङ्गवषर्गत शाखा तथा अन्र् सरोकारवालािरु ङ्गवि लैससास रणनीतत कार्ायन्वर्न अन्र्ौल ङ्गवङ्गवधता तथा 
दोिोरोपना िनुसि । 

१४.२  िोखीम न्रू्नीकरणका उपार्िरु: 
लैंतगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण  सम्बजन्ध नेततृ्व तथा सरोकारवालािरुको साझा बझुाईमा एकरूपता 
ल्र्ाउन तातलम,गोष्ठी तथा छलफलको आर्ोिना गने ।बिपुिीर् सरोकारवालािरु संगको समन्वर् तथा सिकार्य 
बढाउन े। स्थानीर् तिका िरेक वैठकमा लैंतगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यिरुको 
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सतमिा गने , ङ्गवषर् ङ्गवज्ञिरु संग तनर्तमत परामशय गने र आबस्र्क नीतत, तनर्म तथा तनदेजशकािरु तनमायण 
गरर कार्ायन्र्न गने । 

१५ तनश्कषय: 
समािमा ङ्गवद्यमान लैङ्गिक ङ्गवभेद तथा िातीर् असमानता, ङ्गवभेदर्िु गलत सामाजिक व्र्विार र मलु्र् 
मान्र्ता, मङ्गिला ङ्गिंसा, मङ्गिला शोषण तथा उत्पीडन, गररवी आदद िस्ता ङ्गवसंगततिरूलाई तनरुत्साङ्गित गनय 
तथा नेपाल सरकारिारा तनमायण गरी िारी गररएका राङ्गिर् नीतत तथा काननुिरू र लैतगक समानता र 
सामाजिक समावशेीकरणको पिमा अतभव्र्ि गररएका ङ्गवतभन्न अन्तरायङ्गिर् प्रततवितािरूलाई स्थानीर् तिदेजख 
नै कार्ायन्वर्न गनय /गराउन तनरन्तरता ददन गौरीशंकर गाउँपातलकाको लैससास नीतत २०७९ तनमायण गरी 
लाग ुगररएको छ । 
 


