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१.पृष्ठभूलम 

वागमती प्रदेश अन्तगगत चितवन चिल्लाको उत्तर पूवी भागमा अवचथित काललका नगरपाललकाको 
क्षेत्रफल १४९.०८ वगग ककलोलमटर रहेको छ । अवचथिलतको कहसावले यो नगरपाललका २७.१ 
लिग्री देचि २७.१५ लिग्री उत्तरी अक्षाांश तिा ८३.१ लिग्री देचि ८३.४१ लिग्री पूवी देशान्तरमा 
फैललएको छ । हाल ११ विामा रहेको यस नगरपाललका साकवक चितवनको शचििोर, लसकि, 
पदमपरु र िटुपानी गा. कव. स. लाई लमलाई पनुःसांरिना गरीएको हो । भौगोललकरुपमा यस 
नगरपाललकाको धेरै क्षेत्र समिर रहेको भएपलन केकह भभुाग पहालि क्षेत्र रहेको छ । पहालि क्षेत्रमा 
रहेको वाि नां. १० र ११ मा आददवासी िेपाङ्ग िातीको बसोबास क्षेत्र रहेको छ । 

काललका नगरपाललकाको पूवगमा िैरहनी नगरपाललका, पचिममा भरतपरु महानगरपाललकाको 
िनिागतृी सामदुाकयक वन क्षेत्र, उत्तरमा चितवनको ्छाछाकामना र धाददङ्गको वेलनटाटरोराङ्ग 
गाउँपाललकाको क्षेत्र तिा दचक्षणमा रत्ननगर नगरपाललका रहेका छन ्। 

कव. सां. २०६८ को िनगणना अनसुार काललका नगरपाललका क्षेत्रमा कुल ९११८ टरधरुी र 
यहाँको कुल िनसांख्या ४२२९३ रहेको भएपलन नगरपाललकाले कव. सां. २०७६ असार सम्ममा 
गरेको टरधरुी सवेक्षणले यस नगरपाललकाको िनसँख्या कुल ५४०९२ रहेको तथयाांक सावगिलनक 
गरेको छ । कुल िनसँख्यामा मकहलाको सांख्या २६५८० रहेको छ भने परुुषको सांख्या २७५१२ 
रहेको छ । 

नेपालको अन्नभण्िार क्षेत्र मालनने तराई क्षेत्रको समिर भभुागको धनी यस नगरपाललकामा मखु्यतया 
धान, मकै, गहुँ, तोरी तिा मसुरुो लगायतका िािान्नबालीको उब्िनी हनु्छ । धेरै मालनस केरा 
िेती तरकारी िेती िथता व्यवसायीक कृषी कायगमा सांलग्न रहेका छन ्। पशपुालन यस थिानीय 
तहको अको महत्वपूणग पेशा हो । यस क्षेत्रका धेरै मालनस गाईपालन, कुिरुापालन िथता 
व्यवसायमा सांलग्न रहेका छन ्। 

नगरपाललकाको धेरै क्षेत्र समिर भभुाग रहेको र सिक पहुँिका कहसाबले यस नगरपाललकाका 
अलधकाांश क्षेत्र सगुम रहेको कारण यहाँका मालनसहरु कृकष, पशपुालन, र सेवा क्षेत्रका अलवा अन्य 
व्यवसायीक कृयाकलापमा पलन उल्लेख्यरुपमा सांलग्न रहेको पा्न्छ । यस नगरपाललकाका धेरै 
क्षेत्र सहरीकरण तफग  उन्मिु देचिन्छन ्। रािनीलतक कहसावले यो नगरपाललका चितवन चिल्लाको 
लनवागिन क्षेत्र नां. २ मा पदगछ। 
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नेपालको सांकवधानले ददशा लनदेश गरेबमोचिम समानपुालतक समावेशी र सहभालगतामूलक लसिान्तका 
आधारमा समतामूलक समािको लनमागण गनग राज्यका सबै अांग, तह र क्षेत्रगत कवषयहरूमा लैकङ्गक 
समानता र सामाचिक समावेशीकरण (लैससास) को कवषयलाई आन्तररकीकरण, मूलप्रवाहीकरण र 
सांथिागत गनग आवश्यक भएको छ ।  

नेपालको सांकवधानको धारा १८ मा उचल्लचित समानताको हकमा सबै नागररक कानूनको दृकिमा 
समान हनुे तिा कसैलाई पलन कानूनको समान सांरक्षणबाट बचित नगररने व्यवथिा छ । सािै 
सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पचत्त, धमग{, वणग{, िात, िालत, ललङ्ग, शारीररक अवथिा, अपाङ्गता, थवाथथय 
चथिलत, बैवाकहकत चथिलत, गभागवथिा, आलिगक अवथिा, भाषा वा क्षेत्र, वैिाररक आथिा वा यथतै अन्य 
कुनै आधारमा भेदभाव नगने व्यवथिा उल्लेि छ । नेपालको सांकवधानको धारा ३८ ले मकहलालाई 
समान वांशीय अलधकार, सरुचक्षत माततृ्व र प्रिनन थवाथथय सम्बन्धी अलधकार, राज्यका सवै तहमा 
सहभागी हनु ेअलधकार, सम्पचत्त तिा पाररवाररक मालमला सम्बन्धी अलधकार, चशक्षा, थवाथथय, रोिगार 
र सामाचिक सरुक्षामा सकारात्मक कवभेदको व्यवथिा गरेको छ। सांकवधानले मकहला कवरुि हनुे सबै 
प्रकारका कहांसािन्य कायगहरुलाई कानून बमोचिम दण्िनीय हनुे व्यवथिा गरेको छ।  

सािै सांकवधानमा राज्यले सामाचिक वा साांथकृलतक दृकिले कपछलिएका मकहला, दललत, आददवासी 
िनिालत, मधेशी, िारू, मचुथलम समदुाय, कपछिावगग, सीमान्तकृत, अल्पसङ्खख्यक, अपाङ्गता भएका 
व्यचि, लैकङ्गक तिा यौलनक अल्पसङ्खख्यक, ककसान, श्रलमक, उत्पीलित वा कपछलिएको क्षेत्रका 
नागररक तिा आलिगकरूपले कवपन्न िस आयग लगायत नागररकको सांरक्षण, सशिीकरण वा 
कवकासका लालग कानून बमोचिम कवशेष व्यवथिा गनगसककने कवषय उल्लेि गरी समावेशी 
अवधारणालाई आत्मसात ्गररएको छ।सामाचिक न्यायको हकले राज्यका हरेक तहमा समावेशी र 
समानपुालतक प्रलतलनलधत्वको लसिान्तका आधारमा िनताको सहभालगताको अलधकार थिापना गरेको 
छ। 

थिानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४ ले लैकङ्गक समानता तिा सामाचिक समावेशीकरण (लैससास) 
सम्बन्धमा थिानीय तहको काम, कतगव्य र अलधकारमा लैससास सम्बन्धी व्यवथिा उल्लेि गरेको, 
विा सलमलतको काम, कतगव्य र अलधकार अन्तगगत विामा आलिगक तिा सामाचिकरुपमा पछालि 
परेका मकहला, बालबाललका, दललत, अपाङ्गता भएका व्यचि, िेष्ठ नागररक, अल्पसांख्यक, सीमान्तकृत 
समदुायको अलभलेि रािी सामाचिक र आलिगक उत्िान सम्बन्धी काम गने व्यवथिा गरेको; कवलभन्न 
समदुायबीि सामाचिक सद्भाव र सौहादगता कायम गने, बालकववाह, बहकुववाह, लैकङ्गक कहांसा, छुवाछुत, 
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दहेि तिा दा्िो, हललया प्रिा, छाउपिी, कमलरी प्रिा, बालश्रम, मानव बेिकविन िथता 
सामाचिक कुरीलत र अन्धकवश्वासको अन्त्य गने, गराउने व्यवथिा गरेको; थिानीय तहको योिना 
तिुगमा तिा कायागन्वयन गदाग मकहला तिा कपछलिएको एवां लचक्षत वगगको सहभालगताको व्यवथिा; 
योिना छनौटमा मकहला, बालबाललका तिा कपछलिएका वगग, क्षेत्र र समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्न े
कायगकममा िोि दददै लैससास प्रवधगन गने लगायतको व्यवथिा उल्लेि गरेको छ।यसका सािै 
लैससासका सवालहरूलाई सम्बोधन गनग राज्यले कवगत लामो समय देचि नै प्रािलमकताका साि 
आवलधक योिना, वाकषगक योिना, नीलत तिा कानूनको तिुगमा तिा पररमािगन र कायगक्रम 
कायागन्वयन गदै आ्रहेको छ।  

यसै सन्दभगमा थिानीय तहद्वारा सिालन हनुे योिना तिा कायगक्रमलाई लैकङ्गक समानता र सामाचिक 
समावेशीमैत्री बनाउन, सांवैधालनक एवम कानूनी उत्तरदायीत्व तिा चिम्मेवारी परुा गनग, राज्यले 
अन्तरागकिय थतरमा गरेका प्रलतबिता अनरुुप कायग गनग, थिानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४ 
अनसुार थिानीय तहमा लैकङ्गक समानता तिा सामाचिक समावेशीकरणलाई सांथिागत गदै समावेशी 
कवकासलाई प्रबिगन गने कायगलाई िप मागग दशगन गनग यो “लैकङ्गक समानता तिा सामाचिक 
समावेशीकरण रणनीलत” तयार गररएकोछ ।  

कविमान अवथिाको कवश्लषेण, लक्ष्य लनधागरण र लक्ष्यउन्मिु मागगदशगन नीलत लनमागण प्रकक्रयाका तीन 
महत्वपूणग प्रकृया हनु ्। कवकास प्रकृयामा मखु्यतया ३ वटा सामान्य तर िटील प्रश्नहरुको िवाफ 
िोज्ने गररन्छ । पकहलो प्रश्न ऐल म कहाँ छु ? दोश्रो  अव म कहाँ र ककन िाने ? र तेश्रो त्यो 
कसरी सांभव छ ? पकहलो प्रश्नले वतगमान अवथिा कवश्लषेण गराउँछ, दोश्रो प्रश्नले लक्ष र अपेचक्षत 
उपलव्धी को  लनधागरण गदगछ भने तेश्रो प्रश्नले नीलत तिा रणनीलतको तयारी गराउँछ ।  यस 
काललका नगरपाललका क्षेत्रलभत्र अन्य कवकास साझेदारहरु बाट हनुे कायगक्रमहरुले आ आफ्नो 
ढांगबाट लैकङ्गक समनता तिा सामाचिक समावेशीकरणको नीलत तिा रणनीलत वनाई कायगक्रम 
कायागन्वयन गदाग कायगक्रममा दोहोरोपना हनुे, कायागन्वयन गनग अप्ठेरो हनुे र कायगक्रमको 
प्रभावकाररतामा कमी आउने भएकोले यी लनकायहरुवाट सांिालन हनुे कायगक्रम आयोिनाका लालग 
समेत मागगदशगन हनुे गरी यस काललका नगरपाललकाको  लैकङ्गक तिा सामाचिक समावेशीकरण 
रणनीलत तयार गररएकोछ ।यो रणनीतका प्रमिु उपयोगकतागहरु काललका नगरपाललका 
कायगपाललकाको कायागलय, विा कायागलयहरु,  कवकास साझेदारहरु तिा  गैह्रसरकारी सांट सांथिाहरु 
हनुेछन । 
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२.अवस्था लवशे्लषण 

लैकङ्गक समानता तिा समाचिक समावेशीकरणका रणनीलतका लालग पकहलो िरण भनेको नै वतगमान 
अवथिा कवश्लषेण हो । हालको अवथिा कवश्लषेणका लालग मखु्य कहसावले ३ वटा क्षेत्र लनधागरण 
गररएकोछ । िसको कववरण लनम्नानसुार प्रथततु गररएकोछ । 

२.१. SWOT लवशे्लषण 

प्रथततु िण्िमा काललका नगरपाललकाको लैससासको दृकिकोषबाट बललयो पक्ष, सधुार गनुगपने पक्ष, 
अवसर तिा िनुौती (SWOT) कवश्लषेण गररएको छ । यसरी कवश्लषेण गदाग नीलत कानून, सांथिागत 
व्यवथिा, मानव सांसाधन तिा क्षमता कवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन तिा उत्तरदायीत्व िथता 
कवषयहरुको समावेशीतामा आधाररत रहेर कवश्लषेण गररएकोछ ।िसलाई लनम्नानसुार तल प्रथततु 
गररएकोछ । 

क. बलिर्ो पक्ष (Strength) 

१. वाकषगक कायगक्रममा मकहला तिा लचक्षत कवकास कायगक्रमहरु धेरै मात्रामा समावेश भएको  । 

२. कवलभन्न क्षेत्रगत कानूनहरुको लनमागण भएको र यसले नीलतगत रुपमा लैससासलाई सम्बोधन  
गरेको 

३. अपाङ्गता पररिय पत्र कवतरण लनदेचशका तयार भई प्रभावकारी रुपमा कायागन्वनय भएको । 

४. अपाङ्गता पररियपत्र कवतरणमा िौिो वगग पकहिान गरी लतनीहरुलाई समेत समावेश गरी मालसक 
भत्ता कवतरण गने व्यवथिा लमलाईएको । 

५. उमेर पगेुका सवै बालबाललकाहरु कवद्यालय भनाग कायगक्रम कायागन्वयन गनग िेपाङ्ग समदुायमा 
सिेतना कायगक्रम सिालन गने गररएको। 

६. नगरपाललकाचथित िेपाङ्ग िातीको बाहलु्यता रहेको शचििोरमा िेपाङ्ग छात्रावास थिापना गरी 
सिालनमा ल्याएको । 

७. सम्पूणग विाका सरकारी कवद्यालयहरुमा लसकाई समथया समाधानका लालग चशक्षकहरुलाई 
लनयलमत ताललम तिा क्षमता कवकास कायगक्रम सिालन गने गररएको । 

८. कवद्यालयहरुमा थवाथथय चशकवर आयोिना गरी लनशलु्क उपिार तिा आवश्यकता अनसुार 
अथपताल लसफाररस गने गररएको । 

९. यवुालचक्षत लाग ुऔषध दवु्यगसनी कायगक्रम सिालन गने गररएको । 
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१०. कवद्यालयमा पढ्ने ककशोरीहरुका लालग प्रचशक्षण कायगक्रम सिालन गने तिा सेलनटरी प्याि 
कवतरण गने िथता कायगक्रमहरु सिालन गने गरेको । 

११. नगरपाललकाचथित सरकारी कवद्यालयमा ददवा िािा कायगक्रम सिालनमा रहेको ।  

१२. सवै कवद्यालयमा मकहला परुुष शौिालय तिा हात धनुे व्यवथिा भएको । 

१३. उपभोिा सलमलत तिा अन्य सलमलतहरुमा मकहला लचक्षत वगगको सहभालगताको सलुनचितता  
भएको। 

१४. नीलत कानून कायगकवलध लनमागण गनग सक्षम िनशचि उपलव्ध भएको । 

१५. मकहला तिा बचितीमा परेका समदुाय मालि हनु े कहांसा र कवभेद उपर सनुवुाई हनुे प्रवन्ध 
लमलाईएको 

१६. कायगपाललकामा मकहला तिा लचक्षत वगगको सहभालगता ३३% भन्दा वढी भएको ।  

१७. कायगरत कमगिारी मध्ये ३३% भन्दा वढी मकहला कमगिारी भएको । 

१८. मकहला तिा लक्षीत वगगका लालग  चिकवकोपािगन सशचिकरण, आवाि सशचिकरण तिा 
कवभेदिन्य नीलत लनयम पररवतगनका लालग कवशेष कायगक्रम सांिालन गरेको । 

१९. मकहला बालबाललका  िेष्ठ नागररक शािा थिापना र सिालन भएको । 

२०. थिानीय तहले गठन गने सलमलत, उपसलमलतहरुमा मकहला सहभालगता सलुनचित गरेको । 

२१. सामाचिक सरुक्षाका सकुवधा पाउने लाभग्राहीहरुको अलभलेि व्यवथिापन तिा तथयाङ्क अद्यावलधक 
गरेको । 

२२.  लैकङ्गक कहांसा लनवारण, मकहला सीप कवकास, नेततृ्व कवकासको श्रोत व्यवथिापनका लालग बिेट 
व्यवथिा गरी कायागन्वयन गरेको । 

२३.  लचक्षत वगगको क्षमता कवकासका लालग बिेट कवलनयोिन गरेको । 

२४. कवपद व्यवथिापन कोष पररिालनमा नीलत तिा कायगकवलध लनमागण भएको  

२५. मकहला कवरुि हनुे सवै प्रकारका कहांसा लनवारण गने कायगक्रममा बिेट कवलनयोिन गरेको । 

२६. थिानीयतह लभत्र हनुे गरेका सामाचिक कुरीलतहरु (छुवाछुत, बालकववाह, बहकुववाह ) हटाउनको 
लालग कायगक्रमहरु सांिालन गरेको । 

२७. मकहलाका लालग कानूनी सिेतना सम्बन्धी अनचुशक्षण कायगक्रम सांिालन भएको (कानूनी हक 
अलधकार, एकल मकहला मानव बेिकविन यौन कहांसा आदी ) 

२८. लनशलु्क प्रसूलत सेवा, नविात चशश ुतिा  सतु्केरीका लालग कवशेष कायगक्रम सांिालन गरेको ।  

२९. नवलनलमगत भौलतक पवुागधारका सवै लििा्न हरुमा लैससास मैत्री प्रावधानहरु समेट्ने गररएको । 
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३०. लैकङ्गक कहांसा तिा टरेल ुकहांसा कपलितहरुले न्याकयक सलमलत तिा मेललमलाप केन्र माफग त कवना 
ििग न्याय पाएको । 

३१. सांटीय र प्रदेश सरकारका नीलत लनयम कायगक्रमको कायागन्वयनमा  नगरपाललका सहकायग 
समन्वय  गरेको 

३२. लचक्षत वगगको उपचथिलतमा लचक्षत वगगका आगामी योिना तिा सम्पन्न योिनका वारेमा 
छलफल हनुे गरेको । 

३३. लनयलमत रुपमा कायगक्रमको सावगिालनक परीक्षण, सामाचिक परीक्षण, सावगिालनक सनुवुाई माफग त 
कायगक्रमको सावगिालनक गरेको । 

३४. सावगिालनक लेिापरीक्षण सामाचिक परीक्षण तिा सावगिालनक सनुवुाईमा लचक्षत  समूहलाई प्रश्न 
राख्न ददने र छलफल गने गरेको । 

३५. बाकषगक नीलत तिा कायगक्रम छापा प्रकाशन तिा वेभसा्ि माफग त लनयलमत रुपमा सावगिालनक 
गरेको । 

 

ख. सुधार गनुयपने पक्ष 

१. लैंलगक समानता तिा सामाचिक समावेशीकरण  नीलत तयार नभएको ।  

२. नगरपाललकाले  लैंलगक तिा सामाचिक समावेचशकरण रणनीलत  लनमागण नगरेको । 

३. मकहलाहरुको छूटै्ट िचण्िकृत िाटा (बथतगुत कववरण)  नभएको । 

४. थिानीय तहले योिना तिुगमा तिा अनगुमन मूल्याङ्कनलाई लैससासको पक्षवाट  हेने नगरेको  

५. लैकङ्गक उत्तरदायी तिा समाचिक समावेशी विेट लनमागण एवम ् परीक्षणलाई विेट व्यवथिान 
नभएको । 

६. दीगो कवकासको लक्ष्यका लक्ष्य नां १, ५,१० र १६ ला् तोकेर बिेट कवलनयोिन नगररएको  

७. कुनै नीलत लनयम कायगकवलध  ददगदशगन िारी गनुगभन्दा अगािी लैससास को  दृकिले उपयतु्त भए 
नभएको बारे लेिािोिा वा कवश्लषेण हनुे नगरेको । 

८. लचक्षत वगगलाई पयागप्त विेट कवलनयोिन नगरेको  

९. उपभोिा सलमलतहरुमा भएका छलफलमा लैससासका कवषयमा छलफल गरेको अलभलेि 
नभएको 

१०. योिना तिुगमा प्रकृयामा लैससासको दृकिकोणवाट कवश्लषेण भएको अलभलेि नभएको   

११.  मकहला परुुष कविको असमानता हटाउन तिा समाचिक समावेशीकरण बढाउनको लालग लनचित 
कायगनीलत नरहेको । 
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१२. कायागलयमा हनुसक्ने कुनै पलन प्रकारको दवु्यगवहार भेदभाव मकहला कहांसा लनयन्त्रणको 
आिारसांकहता वनाएर लाग ुनभएको । 

१३. मानव सांसाधन कवकास शािाको थिापना  नभएको । 

१४. पदालधकारी तिा कमगिारी लैससास सम्बन्धी िानकार भएपलन कायागन्वयन पक्ष लैससास मैत्री 
नभएको। 

१५. थिानीय तहका सवै पदालधकारी हरुलाई कानूनको मथयौदा तिुगमा तिा प्रकृयाका वारेमा 
अलभमिुीकरण नभएको  

१६. मकहला हक र अलधकार सम्बन्धी वे्चिङ टोषणापत्रले समेटेका १२ प्रलतविताका वारेमा 
कमगिारी तिा पदालधकारीलाई अलभमिुीकरण नभएको तिा प्रलतविता कायागन्वयनका लालग 
बिेट कवलनयोिन नभएको। 

१७. लैकङ्गक कहांसा मिु थिानीयतह टोषणा हनु नसकेको । 

१८. कमगिारीहरुलाई पलछल्लो समय लनमागण भएका कानून कायगकवलध हरुका वारेमा लनयलमत 
अलभमिुीकरण हनु नसकेको । 

१९. सावगिालनक थिल तिा कायागलयहरुमा थतनपान गहृ नभएको । 

२०. गभगवती मकहलालाई िोिीम तिा ितरा यिु काममा नलगाउने नीलत तयार नभएको ।  

२१.  भौलतक पूवागधारका ड्र्ङ लििा्नहरु लैससासमैत्री भएपलन सो अनसुार लनमागण नभएको । 

२२. यौलनक तिा लैकङ्गक अल्प सांख्यकका लालग बिेट कवलनयोिना तिा  शौिालयहरुमा कवशेष 
व्यवथिा नभएको । 

२३. लैससास सम्बन्धी सरोकारवाला लनकाय कवि समन्वय तिा सहकायगकालालग सांयन्त्र लनमागण 
नभएको सािै अनचुशक्षण नभएको । 

२४. योिना तिा कायगक्रमको  अनगुमन मूल्याङ्कन गदाग लैससासका दृकिकोणका आधारमा नभएको 
२५. िनप्रलतलनलधहरुको कवथततृ वैयचत्तक  कववरण  वेभसा्िमा नराचिएको  

२६. सामाचिक सांिालमा लैकङ्गक समानता तिा सामाचिक समावेशीकरण सम्बन्धी सिुना, समािार 
तिा सन्देशमलुक कवषय वथत ुआदद प्रकाशन नभएको । 

 

ग. अवसर 

१. कवलभन्न िातिाती, समदुाय लबि सामाचिक र साँथकृलतक कवकवधता रहेकोले सामाचिक 
समावेशीकरण व्यवहारमा लाग ुगने  उपयिु सामाचिक वातारण रहेको ।  
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२.  प्रसथत कृकष फमगहरु हनुलेु रोिगारीका अवसरहरु प्रसथत हनु ु। 

३. आवश्यक पने कानून नीलत नीयम बनाउन सक्ने दक्ष िनशचि थिानीय तहमा उपलव्ध हनु ु
।  

४.  कवलभन्न गैह्रसरकारी सांटसांथिाको कायगक्षेत्रको रुपमा थिानीय तह हनु ु। 

५. यवुा कमगिारीको वाहलु्यता रहेकोमा यवुा िोस र िाँगरलाई पाललकाको सवागकङ्गण कहतमा 
प्रयोग गनग सककने  

६. सांटीय सरकार तिा प्रदेश सरकार सांग प्रत्यक्ष पहुँि राख्न ेिनप्रलतलनलधहरु हनु ु।(आवश्यकीय 
योिना र बिेट माग गनगका लालग पहुँि पगु्छ)   

७. िनप्रलतलनलधहरु तिा कमगिारीहरु लैससास सकहलत अन्य कवलभन्न कवषयको श्रोत व्यचि हनु ु। 
(क्षमता कवकासका कायगक्रमहरु सांिालन गनग सककन े)  

८. अकटज्म केयर सोसाईटी नामक गैर सरकारी सँथिाहरुले हेल्िक्याम्प सिालन गरी 
वालवाललकाको थवाथथय उपिारमा सहयोग पयुागएको । 

९. सबै सरकारी कवद्यालयहरुमा ककशोरीहरुका लालग थयालनटरी प्याि कवतरण गररएको । 

१०. िेपाङ िातीका बालबाललका लचक्षत छात्रावासले िेपाङ्ग िातीका कवद्यािीहरुलाई कवद्यालयमा 
आककषगत गनग सककएको ।  

११. एक टण्टाको पहुँि लभत्र सवै नागररकका लालग थवाथथय सेवाको पहुँि हनु ु। (सवै गभगवती 
मकहलाहरुलाई सरुचक्षत रुपमा प्रसूलत गराउन सककन े) 

१२. अांग्रिेी माद्यमवाट पठनपाठन हनु े सरकारी कवद्यालयहरु हनु ु । ( शैचक्षक तिा अन्य 
कायगक्रमहरु समावेश गरी सरकारी कवद्यालयमा  कवद्यािीहरुको आकषगण वढाउन सककने िहाँ 
ककसान गररब तिा मिदरुका छोराछोरी पठनपाठन गछगन) । 

१३. कवद्यालयमा कृकष तिा नैलतक शीक्षा पढाई हनुलेु कृकष क्षेत्रमा टेवा पगेुको 
१४. ककसान तिा मिदरु सम्मान, अलभनन्दन, परुथकार आदी कायगक्रम लनयलमत रुपमा हनु ु (  

ककसान र कृकष प्रविगन गनग सककने ) 

१५. आवश्यक सवै शािामा पयागप्त िनशचि हनु ु। 

१६. अनगुमन मूल्याङ्कनमा लैससास सम्बन्धी सूिकहरु पकहिान समावेश गनगका लालग आवश्यक 
काम हनु ु।  

१७. अन्तराकिय प्रलतविता तिा महासन्धीहरुका वारेमा िनप्रलतलनलधहरु िानकार हनु ु। 

घ. िुनौतीहरु 
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१. छुवाछूत¸लैकङ्गक कवभेद¸ पतु्रमोह िथता परम्परागत कु-मान्यता कवरुिका नीलत लनयम कायगकवलध 
कायागन्वयनमा िटीलता । 

२. मागमा आधाररत अत्यालधक योिनाहरु कायागन्वनय गनग र प्रािलमकककरण नीलत वनाउन कदठन 

३. सांटीयता कायागन्वयनमा थिानीय तहलाई छूटै्ट सरकारको मान्यता पाउन नै कठीन । 

४. ज्यालामा हनुे कवभेदले समानता कायम गनग कठीन हनु ु।  

५. गररबी पकहिानका आलिगक सामाचिक आधारहरु ठाउँ अनसुार फरक फरक पने भएकोले गरीवी 
मापनका सिुकहरु लनमागण गनग कदठन हनु।ु 

६. कवशेषगरी मकहलाद्वारा सम्पाददत टरलभत्रको कवना पाररश्रलमकको कामको मूल्याङ्कन गनग कठीन हनु।ु 

७. लैकङ्गक समानता तिा सामाचिक समावेशीकरण सम्बन्धी लनमागण भएका ऐन नीयम कानून कायगकवलध  
कायागन्वन गनग कठीन हनु ु। 

८. समािमा िरा गािेर वसेको सामाचिक कुरीलतहरु (िातीगत छूवाछूत¸ बोक्सीको आरोप लागाउने  
टरेल ुकहांसा) को अन्त्यका लालग कवलभन्न कायगक्रमहरु सिालन गनग नसककन ु। 

९. सांटीयताको अभ्यासको िरण भएका कारण नीलत तिा कायगक्रम कायागन्वयन गनग कठीन । 

१०. कृकष प्रलत यवुा लाई आककषगत गनग र िीकवकोपािगनको प्रमिु आधारको रुपमा कृकषलाई थिाकपत गनग 
कठीन। 

११. सामाचिक सञ्जाल माफग त  हनुे गरेका र हनु सक्न ेसांभाकवत भ्रमहरु चिनगका लालग आवश्यक प्रकवलध र 
िनशचि व्यवथिापन गनग कठीन हनु।ु 

१२. दवु्यगसनीमा यवुाहरुको सांलग्नता बढ्दै िान ु। 

१३. काननुी ज्ञान¸आवश्यक नीलत लनयम आदी को अभावले मेललमलाप केन्रहरु प्रभाकारीरुमा कायागन्वयन  
गनग  कठीन हनु।ु 

२.२.  सरोकारवािा पलहिान  

लैकङ्गक समानता तिा समाचिक समावेशीकरण रणनीलत कायागन्वयनका लालग लनम्नानसुार सरोकारवालाहरु 
पकहिान गररएको छ । िसमा लसधा सम्पकग  हनुे, दोश्रो माध्यमवाट सांम्पकग  हनुे र अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पकग  
हनुे गरी लनम्नानसुार ३ भागमा कवभि गररएकोछ ।  

लसधा सम्पकय  हुने 

(पलहिो नं का सरोकारवािाहरु ) 

दोश्रो माद्यमवाट संपकय  हुने 

(दोश्रो नं का सरोकारवािाहरु ) 

अप्रत्र्क्ष संपकय  हुने हरु 

(तेश्रो नं का सरोकारवािाहरु ) 

रािनीलतक पदालधकारीहरु कवकास साझेदारहरु मखु्यमन्त्री तिा मचन्त्रपररषदको 
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लसधा सम्पकय  हुने 

(पलहिो नं का सरोकारवािाहरु ) 

दोश्रो माद्यमवाट संपकय  हुने 

(दोश्रो नं का सरोकारवािाहरु ) 

अप्रत्र्क्ष संपकय  हुने हरु 

(तेश्रो नं का सरोकारवािाहरु ) 

कायागलय बागमती प्रदेश   
कवषयगत शािा प्रमिुहरु  सहकारी सांथिाहरु प्रदेश मन्त्रालयहरु सवै  
कवषयगत शािामा कायगरत 
कमगिारीहरु  

बैक तिा कवत्तीय सांथिाहरु  प्रदेश  योिना आयोग 

मकहला सहकारी  उद्योगहरु प्रदेश सशुासन केन्र  
दललत यवुा  वालक्लवहरु  भमूी व्यवथिा आयोग 
उपभोिा समूहहरु आमा  समूहहरु  सांटीय मन्त्रालयहरु  
कवपन्न वगग िेष्ठ नगाररक लमलन केन्रहरु मकहला आयोग 
िेपाङ्ग समदुाय कवद्यालयहरु  दललत आयोग 
सवै विा कायागलयहरु गैह्रसरकारी सांथिाहरु  मथुलीम आयोग 
गाउँ / नगर कायगपाललका  थवयम सेवक  समूहहरु राकिय योिना आयोग 
गाउँ / नगर  सभा  उद्योग वाचणज्य सांट  मानव अलधकार आयोग 
न्याकयक सलमलत रािनैलतक दलहरु अन्तराकिय दात ृलनकायहरु 
कवषयगत सलमलतहरु सवै सांिार माद्यमहरु  राकिय थतरका सांिार 

माद्यमहरु 

२.३.  िलक्षतवगय पलहिान  

लैकङ्गक समानता तिा सामाचिक समावेशीकरणको लक्ष नै लचक्षत वगगलाई कवकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन ुहो 
। त्यसका लालग लनम्नानसुार लचक्षत वगगहरु पकहिान गररएकोछ । 
१. मकहला  
२. एकल मकहला 
३. बालबाललका 
४. िेष्ठनागाररक 
५. िेपाङ्ग तिा िौधरी समदुाय 
६. अल्पसांख्यक/लोपोन्मिु 
७. ककसान 
८. मिदरु 
९. अपाङ्गता भएका व्यचि 
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१०. द्वन्द्वकपलित 
११. कवपन्न वगग 
१२. सकुुम्वासी 
१३. कपछलिएको के्षत्र र समदुाय 
१४. लैकङ्गक तिा यौलनक अल्पसांख्यक 

मालि उल्लेचित तीनै प्रकारको कवश्लषेणवाट काललका नगरपाललकाको वतगमान अवथिाका सवै पक्षहरु 
देचिएका छन । वललयो पक्ष¸ सधुार गनुगपने पक्ष¸ अवसर तिा िनुौती सांगै लैससास रणनीलत 
कायागन्वयनका लालग तीन तहकै सरोकारवालाहरु तिा सवै लचक्षत वगगहरु पकहिान भ्सकेको छ 
। धेरै भन्दा धेरै सवल पक्षहरु पकहिान भएका छन ती सवल पक्षहरुलाई श्रोतको रुपमा 
पररिालन गरेर लैकङ्गक समानता तिा सामाचिक समावेशीकरणलाई सांथिागत गदै लैिान सककन्छ 
।  

३.   दीघयकालिन सोि (Vision) 

“न्यायपणुग र कवभेदमिु काललका, लैकङ्गक तिा समाचिक समावेशीयिु नगरपाललका” 
४. ध्रे्र् (Mission) 

सबै वगग र क्षेत्रमा हनुे िातीय, धालमगक तिा लैकङ्गक कवभेदको अन्त्य गने । 
५. िक्ष (Goal) 

समानपुालतक, समावेशी तिा समतामलुक कवकासको माध्यमवाट बकहथकरणमा परेको वगगलाई 
मूलप्रवाहमा  ल्याउन।े 

६. उदेश्र् (Objectives) 

यस रणनीलतको मखु्य उदे्दश्य लैकङ्गक समानता तिा समाचिक समावेशीकरणको मान्यता अनरुुप 
थिानीय तहले गने सम्पूणग कवकास तिा प्रशासलनक कामलाई लैससास प्रलत उत्तरदायी वनाउन ुनै 
हो । यस रणनीलतका उदेश्यहरु लनम्नानसुार रहेका छनः 
१. लैकङ्गक उत्तरदायी बिेट लनमागण  माफग त मकहला सहभालगता अलभवकृि गरेर लैकङ्गक उत्तरदायी 

शासन पिती अवलम्वन गने । 

२. श्रोत साधनमा लचक्षत वगगको पहुँि  अलभवकृि गरी न्यायोचित कवतरणलाई सांथिागत गने । 

३. लैससास सम्बन्धी राकिय तिा अन्तराकिय प्रलतविता सन्धी सांझौताहरु कायागन्वयन गरी मूल 
प्रवाहीकरण गने । 
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४. नीलत कानूनमा नै मकहला तिा लचक्षत वगगको समावेचशता सलुनचित गरी आवाि सशिीकरण 
गने । 

५. सांथिागत व्यवथिा अन्तरगत कायगप्रणाली, कवत्त व्यवथिापन एवम तथयाङ्कमा समेत मकहला 
एवम ्लचक्षत वगगको समावेशीतालाई सलुनचित गरी आलिगक रुपमा सशचिकरण गने । 

६. मानव सांसाधन तिा क्षमता कवकासमा लचक्षत वगगको सहभालगता सलुनचित गरी 
िीकवकोपािगनमा आत्मलनभगर  वनाउन।े 

७. अनौपिाररक मूल्य मान्यता कुसांथकार कवरुि िनिेतना वकृि गरी सामाचिक दृकिकोण 
पररवतगन गदै लैकङ्गक तिा सामाचिक समावेचशतामा आधाररत समाि थिापना गने । 

८. चशक्षा थवाथथय िानेपानी तिा सरसफा् सांग सम्बन्धीत सेवा प्रवाहमा लैससासलाई 
प्रािलमतामा राख्न े र प्रत्येक िरणमा लैससास दृकिकोणवाट अनगुमन मूल्याङ्कन गने 
पररपाटीलाई सांथिागत गने । 

७. िैङ्लगक तथा सामालजक समावेशीकरण नीलत (GESI Policy) 

 मालि उल्लेचित उदेश्यहरु पररपतुीको लालग लनम्नानसुार नीलतहरु अवलम्वन गररनेछ । 

१. वाकषगक बिेट लनमागण गदाग सामाचिक कवकास¸पवुागधार¸ कृकष वन तिा भमूीसधुार¸गररबी लनवारण¸ 
थिानीय कवकास तिा शान्ती एवम सशुासन सांग सम्बचन्धत सवै के्षत्रको विेटलाई लैकङ्गक उत्तरदायी 
वनाउने  

२. हरेक वषग लैकङ्गक समानता तिा सामाचिक समावेशीकरण परीक्षण गरर त्यसले औल्याएका कमी 
कमिोरीहरुलाई अको वषगको कायगक्रममा समेटेर श्रोत साधनमा लचक्षत वगगको पहुिँ अलभवकृि गदै 
लैिाने । 

३. मकहला तिा बालबाललका सांग सम्बन्धीत सबै अन्तराकिय सचन्ध सांझौताहरु, प्रलतविताहरु तिा दीगो 
कवकास लक्षलाई थिानीयकरण गरी त्यसका सूिकहरु परुा गदै लैिाने । 

४. पाललकाले लनमागण गरेका सवै कानून¸ नीलत लनयम¸ लनदेचशका कायगकवलधहरु  मकहला¸ बालबाललका¸ 
यौलनक तिा लैकङ्गक अल्पसांख्यक¸ अपाङ्गता भएका व्यचि¸ िेष्ठनागररक¸ दललत¸ लोपउन्मूि 
लसमान्तकृत आदीवासी िनिाती सकहत समग्र लचक्षत वगग मैत्री वनाउदै लैिाने । 

५. लैससास वारे   सांलबधानमा  भएका  व्यवथिाहरूको  कायागन्वयन  गनग,  वतगमान  सांटीय  शासन  
थवरूप,  नीलत,  लनयम, ऐन,  कानून,  कायगलबलध,  सािै  राकिय  तिा अन्तराकिय प्रलतबिताहरूको   
प्रभावकारी  कायागन्वयन  गनग आवश्यक  सांथिागत  सांरिना,  सिेतीकरण  तिा  क्षमता  कवकास  
गने   
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६. लचक्षत वगग कवकासका लालग छुटै्ट शािा थिापना गरी मकहला बालबाललका तिा िेष्ठनगाररकहरुको 
सवाललाई प्रत्यक्ष रुपमा सांवोधन गदै लैिान े। 

७. वाकषगक बिेट तिुगमामा छुटै्ट कोष थिापना गरी  लैकङ्गक कहांसा लनवारण मकहला सीप कवकास लगायत 
क्षमता कवकासका कृयाकलापहरु सांिालन गरर  मकहला परुुष समकवकासलाई वढावा ददने । 

८. लचक्षत वगग पकहिान हनुे गरर िचण्िकृत तथयाङ्कहरु सांकलन तिा अद्यावलधक गरी त्यसका आधारमा 
योिना तिुगमा र बिेट कवलनयोिन गने नीलत अवलम्वन गने । 

९. बालबाललका तिा अपाङ्ग एवम िेष्ठ नागररकहरुलाई सामाचिक सांरक्षण प्रदान गने । 

१०. मानव सांसाधन कवकास शािा थिापाना गरर मकहला तिा कवपन्न लचक्षत वगगको क्षमता कवकासलाई 
पकहलो प्रालिलमकतमा रािेर कायागन्वयन गदै लैिाने । 

११. लनमागण भएका सांटीय तिा थिानीय कानून कायगकवलधहरुका वारेमा कमगिारीहरुलाई अद्यावलधक गदै 
लैिाने । 

१२. सामाचिक कुरीलतहरुका कवरुि सिेतना लाई सामाचिक कवकासका हरेक कृयाकलापमा समावेश गरी 
छलफल गने । 

१३. चशक्षा थवाथथय िानेपानी तिा सरसफाई िथता समाचिक कवकासका के्षत्रहरुमा लैससास सग 
सम्बन्धीत सूिकहरु लनमागण गरी लनयलमत अनगुमन तिा मूल्याङ्कन गने ।    

८. िैससास रणनीलत (GESI Strategy) 

लैकङ्गक समानता तिा सामाचिक समावेशीकरणका ललग तपचशलमा उल्लेचित रणनीलतहरु अवलम्वन 
गररनेछः 

८.१  मूि प्रवालहकरण 

क. मकहला,  गररब  र  बकहष्करणमा परेका  समदुायले  भोगेका  समथया  र  सवालहरूको पकहिान  तिा  
लेिािोिा  गरी  नीलतगत  ब्यवथिाहरू,  सांथिागत  प्रणाली  तिा  सांरिनाहरू,   योिना,  बिेट,  

पहँिुयिु  अवसर ,  सेवामूलक  कायग,  अनगुमन,  मूल्याांकन  र  अनसुन्धान  आदद कायगमा  समान  
अवसर माफग त  सवाल  र  समथयाको  सम्बोधन  गरी  कवकास  प्रकक्रयामा  मूलप्रबाहीकरण  गने । 

ि. लैकङ्गक  उत्तरदायी बिेट माफग त सवै के्षत्रमा मकहला सहभालगता अलभवृकि गरर लैकङ्गक मूलप्रबाहीकरण  
गने ।सािै कानूनी प्रवन्ध सांथिागत सधुार तिा क्षमता कवकासको माद्यमवाट लैङलगक उत्तरदायी शासन 
प्रणालीको कवकास गने । 

८.२  समावेशीकरण 

क. कवकासका अवसरवाट वचित समदुायलाई आलिगक सामाचिक तिा रािनैलतक के्षत्र सांग सम्बचन्धत सवै 
कृयाकलापहरुमा अिगपणुग सहभालगता गराई समावेशी शासन प्रणालीको अवलम्वन गने  ।  
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८.३  स्थानीर्करण 

क. अन्तराकिय सन्धी सांझौता प्रलतविता तिा दीगो कवकास लक्षका वारेमा सरोकारवाला पक्षहरुलाई 
अलभमिुीकरण गने सािै  थिानीयकरण गरी आवश्यक प्रलतफल हासील गने ।   

८.४  सशलिकरण 

क. लैकङ्गकतामा आधाररत श्रम कवभािनको परम्परालाई पररवतगन गरी श्रमबिारमा मकहलाको सहभालगता 
अलभवृकि गरी अिगतन्त्रमा मकहलाको योगदानको मूल्याङ्कन गने । 

ि. लैकङ्गक समानता तिा सामाचिक समावेशीकरण माफग त बचिलतकरणमा परेको समदुायलाई अवसरमा 
प्रािलमकता सांगै क्षमता कवकास तिा सीप कवकास गरी सामाचिक र आलिगक के्षत्रका सवै 
कृयाकलापहरुमा प्रलतथपधीको रुपमा आउन सक्ने वनाउने । 

ग. थवरोिगार रोिगारी र उद्यमचशलताको एकककृत कायगक्रमका माद्यमवाट मकहला तिा वचिलतकरणमा 
परेका वगगको आलिगक सशचिकरण गने । 

ट. कृकष, पशपुालन¸ सहकारी¸ टरेल ुउद्योग तिा पयगटन कवकासको माद्यमवाट कवपन्न तिा बचिलतकरणमा 
परेका समदुायलाई रोिगारी प्रदान गने तिा थवरोिगार वने्न अवसर प्रदान गने । 

८.५  सिेतीकरण 

क. लैकङ्गक समानता तिा समाचिक समावेशीकरण वारे सांकवधान, ऐन कानून नीलत कायगकवलध ददग्दशगन का 
प्रावधान कायग प्रणाली र समावेशीताका वारेमा सवै सरोकारवाला पक्षहरुलाई अलभमिुीकरण गरर 
कायागन्वयन तिा परीणाममा एकरुपता ल्याउन े। 

ि. समािमा कवद्यमान कुरीलतहरु अन्धकवश्वास तिा गलत परम्परा कवरुि सिेतनालाई हरेक कृयाकलापमा 
अकाट्य सवाल (Cross cutting issue) को रुपमा छलफल गदै लैिाने । 

८.६  संस्थागत संरिना 

क. सांटीय तिा प्रादेचशक कानून कायगकवलधहरुमा व्यवथिा भए अनरुुप सांथिागत सांरिनाहरु लनमागण गरी 
कायागन्वयनमा िाने सािै पाललकाले लनमागण गने हरेक ऐन कानून कायगकवलधहरुमा लनमागण हनुे सांथिागत 
सांरिनाहरुमा लैकङ्गक समानता तिा समाचिक समावेशीकरणका दृकिकोणले बचिलतकरणमा परेका 
समूदायको सहभालगता सलुनचित गने । 

८.७  समन्त्वर् 

क. कवलभन्न शािाहरु बीि आन्तररक समन्वय गरी योिना तिूगमा¸ बिेट कवलनयोिन, उपभोिा समूह गठन 
तिा त्यसको नतेतृ्व¸ पररिालन¸  अनगुमन मूल्याङ्कन लाई लैससास मैत्री वनाउदै लैिाने । 
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ि. प्रदेश सरकार¸ सांटीय सरकार¸ कवलभन्न दातलृनकायहरु¸ प्रलतष्ठान¸ आयोग¸ सलमलत¸ थिानीय तह  लगायत 
अन्य कवकास साझेदारहरु बीि समन्वय गरी लैससास मैत्री नीलत लनमागण, योिना तिूगमा तिा त्यसको 
प्रभावकारी कायागन्वयनको आधार तयार गने । 

८.८  सहकार्य 

क. लैकङ्गक समानता तिा समाचिक समावेशीकरणका लालग पाललकालभत्र कवलभन्न शािा हरु तिा अन्य 
कवकास साझेदारहरु (बैक कवत्तीय सांथिा सहकारी उद्योग वाचणज्य सांट टरेल ुउद्योग तिा गैह्र सरकारी 
सांट सांथिा) कवि सहकायग गने । 

ि. प्रदेश सरकार¸ सांटीय सरकार¸ कवलभन्न दातलृनकायहरु¸ प्रलतष्ठान¸ आयोग¸ सलमलत¸थिानीय तह  लगायत 
अन्य कवकास साझेदारहरु सांग लैससास मैत्री साझा प्रलतफल हासील गनग सहकायग गने । 

८.९  सहजीकरण 

क. वकहथकरणमा परेका वगगहरुलाई आलिगक सामाचिक गलतकवलधहरुमा सांलग्न हनु योिना तिूगमा देचि 
अनगुमन मूल्याङ्कन सम्म हरेक िरणमा  वथती तिा समदुाय थतरमा नै सहचिकरण गने सांयन्त्र कवकास 
गरी पररिालान गने। 

ि. लैकङ्गक समानता तिा सामाचिक समावेशीकरण को के्षत्रमा काम गने सरकारी गैह्रसरकारी सांट सांथिा 
तिा कवलभन्न प्रलतष्ठान आयोग सलमलतहरुमा समन्वय सहकायगका लालग सांयन्त्र माफग त लनयलमत रुपमा 
सहचिकरण गने ।  

८.१०   सामालजक  सुरक्षा 

क. नागररक¸ िो आफै आफूलाई सांरक्षण गनग सक्दैन त्यथता नगाररकहरुलाई थिानीय सरकारले सांरक्षण 
गनेछ । कवशेष गरी बालबाललका¸ िेष्ठ नागररक¸अपाङ्गता भएका ब्यचिहरु तिा एकल मकहलाहरु यस 
अन्तरगत पदगछन भने ती वगगको सांरक्षण थवाथथय चशक्षा तिा िीकवकोपािगनमा सहयोग गदै लैिाने । 

ि. सामचिक सरुक्षा अन्तरगत अल्प सांख्यक, लसमान्तकृत, लोपउन्मिु िातिातीहरु,  दललत, मथुलीम 
लगायत पदगछन र ती वगगको सरुक्षा थवाथय चशक्षा तिा िीकवकोपािगन मा सहयोग गदै लैिाने ।  

८.११    अनुगमन मूल्र्ाङ्कन 

क. प्रत्येक िरणमा गररने अनगुमन मूल्याङ्कनमा लैससासको दृकिकोण वाट गने पलछल्लो िरणमा गने 
अनगुमनमा अचटल्लो पटक ददएका सझुाव कायागन्वयन भए नभएको भने्न सिुक समेत िप गरी अनगुमन 
मूल्याङ्कनलाई लैससास मैत्री वनाउदै लैिान े। 

९.  रणनैलतक कृर्ाकिापहरु 
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क्र 

सं 
उदेश्र् नीलत रणनीलत रणनैलतक कृर्ाकिाप मापनका सूिकहरु 

पुस्ट्र्ाईका 

आधारहरु 

१ लैकङ्गक 
उत्तरदायी 
बिेट लनमागण  
माफग त मकहला 
सहभालगता 
अलभवकृि गरेर 
लैकङ्गक 
अन्तरहरूको 
प्रभावलाई 
सम्बोधन गने 
।  
 

वाकषगक बिेट लनमागण 
गदाग 
सामाचिककवकास 
¸पवुागधार¸ कृकष वन 
तिा भमूीसधुार¸ 

गररबी लनवारण¸ 
थिानीय कवकाश 
तिा शान्ती एवम 
सशुासन सांग 
सम्बन्धीत सवै 
क्षत्रको विेटलाई 
लैकङ्गक उत्तरदायी 
वनाउने  
 

लैकङ्गक  उत्तरदायी 
बिेट माफग त सवै 
क्षेत्रमा मकहला 
सहभालगता 
अलभवृकि गरर 
लैकङ्गक 
मूलप्रबाहीकरण  
गने । 

 

१. लैससास मैत्री योिना तिुगमा 
तिा कायागन्वयनका लालग 
लनचित प्रलतशत पचुिगत बिेट 
कवलनयोिन गने । 

२. योिना सांकलन तिा 
प्रािलमकककरण प्रकृयामा  नै 
लचक्षत बगगको सहभालगता 
अलनवायग गने । 

३. लैकङ्गक उत्तरदायी योिना 
तिूगमा प्रकृयालाई पूणग रुपमा 
कायागन्वयन गने । 

४. लैकङ्गक उत्तरदायी योिना 
तिुगमा प्रकृया बाट आवलधक 
योिना तिूगमा गने । 

५. लैकङ्गक उत्तरदायी योिना 
तिुगमाका लालग सिुकहरु तयार 
गरी त्यसैको आधारमा योिना 
तिुगमा मापन र परीक्षण गने । 

६. लैकङ्गक उत्तरदायी विेट तिूगमा 
तिा कायागन्वयनका लालग 
सरोकारवाला पक्षलाई क्षमता 
अलभवकृि गने । 

७. लैकङ्गक उत्तरदायी बिेट तिूगमा 
तिा मूल्याङ्कन गनग आवश्यक 

१. वाकषगक विेटमा 
कम्तीमा ३५% 
पिुीगत बिेट 
लैससास मैत्री 
योिनामा 
कवलनयोिन भएको 
हनुेछ  

२. लैससास मैत्री 
आवलधक योिना 
तयार भएको हनुेछ 
। 

३. लैकङ्गक उत्तरदायी 
योिना तिूगमा तिा 
मापन सम्बन्धी 
सूिकहरु लनमागण 
भएका हनुेछन । 

४. योिना तिुगमा 
प्रकृयामा लचक्षत 
वगगको पूणग 

१. वाकषगक नीलत 
कायगक्रम तिा 
बिेट पचुथतका 

२. आवलधक योिना  

३. योिना तिुगमा 
प्रकृयाका बैठक 
तिा भेलाका 
उपचथिलतहरु 

४. कायगपाललकाका 
वैठकका 
लनणगयहरु  

५. सभाका बैठकका 
लनणगयहरु 
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सूिना तिा तथयाङ्कला् 
व्यवचथित गने प्रणाललको 
कवकास गने ।  

८. सेवा प्रदायक अन्य 
लनकायहरुलाई लैकङ्गक 
उत्तरदायी बिेट लनमागण 
प्रकृयाका वारेमा अलभमिुीकरण 
गने । 

सहभालगता भएको 
हनुेछ । 

५. लैकङ्गक उत्तरदायी 
बिेट हेने सिुना 
प्रणालीको कवकास 
भएको हनुेछ । 

२ श्रोत साधनमा 
लचक्षत वगगको 
पहुँि  
अलभवकृि गरी 
न्यायोचित 
कवतरणलाई 
सांथिागत गने 
। 

 

हरेक वषग लैकङ्गक 
समानता तिा 
सामाचिक 
समावेशीकरण 
परीक्षण गरर त्यसले 
औल्याएका कमी 
कमिोरीहरुलाई 
अको वषगको 
कायगक्रममा समेटेर 
श्रोत साधनमा 
लचक्षत वगगको पहुँि 
अलभवृकि गदै लैिान े
। 

 

कवकासका 
अवसरवाट वचित 
समदुायलाई 
आलिगक सामाचिक 
तिा रािनैलतक 
के्षत्र सांग 
सम्बन्धीत सवै 
कृयाकलापहरुमा 
अिगपणुग सहभालगता 
गराई वाकषगक 
रुपमा मूल्याङन 
गदै लैिाने ।  
 

१. लचक्षत वगगको िचण्िकृत 
कववरण सांकलन तिा हरेक 
वषग अद्यावलधक गदै लैिाने  

२. कानून तिा कायगकवलधमा 
मकहला तिा बचितकरणमा 
परेका समूदायको लालग 
उल्लेि भएका प्रवधानहरुका 
वारेमा सरोकारवाला पक्ष 
लाई ससुचुित गने । 

३. िीकवकोपािगन सांग िोलिएका 
आलिगक गलतकवलध हरुमा 
लचक्षत वगगका लालग लनददगि 
बिेट कवलनयोिन गने । 

४. सांट सांथिामा प्रलतलनलधत्व¸ 
शािाप्रमिुको चिम्मेवारी 

१. लचक्षत वगगको 
वथतगुत िचण्िकृत 
कववरण वाकषगक 
रुपमा अध्यावलधक 
भएको हनुेछ । 

२. कानून कायगकवलधका 
वारेमा सेवा 
प्रदायक तिा सेवा 
ग्राहीहरु लाई 
अलभमिुीकरण 
भएको हनुेछ । 

३.  लचक्षत वगगको 
िीकवकोपािगन हनु े
गरी लनददगि बिेट 
कवलनयोिन भएको 

१. वाकषगक नीलत 
कायगक्रम तिा 
बिेट पचुथतका 

२. कानून कायगकवलध 
वारेमा 
अलभमिुीकरण 
कायगक्रमको 
उपचथिलत । 

३. उपभोिा सलमलत 
गठन तिा 
पररिालन 
कायगकवलध  

४. कायगपाललका तिा 
सभाका लनणगय 
हरु । 



19 

 

प्रदान¸ अध्ययन अनसुन्धान 
टोली लनमागण गदाग लचक्षत 
वगगलाई पकहलो प्रािलमकतामा 
रािेर गने 

५. रािनैलतक नेततृ्व तिा 
िम्मेवारी वािफाँिमा मकहला 
एवम लचक्षत वगग लाई 
लनचित प्रलतशत सहभालगता 
प्रदान गने  

६. मकहला तिा लचक्षत वगगको 
कायगबोझ कम गने सरल 
तिा समय वित हनुे 
िालका ( व्यवहाररक 
आवश्यकता परुा हनुे ) 
कायगक्रममा बिेट कवलनयोिन 
गने । 

७. मकहला तिा लचक्षत वगगको 
चथिलत पररवतगन गने िालका 
(चशक्षा रोिगारी सांग 
सम्बन्धीत) रणनैलतक 
कायगक्रम बिेटमा समावेश 

हनुेछ । 

४. उपभोिा सलमलत¸ 

कायगदल हरुमा 
कचम्तमा ४०% 

लचक्षत वगगको 
सहभालगता भएको 
हनुेछ   

५. लचक्षत वगगको 
व्यवहाररक 
आवश्यकता 
पररपतुी गनग टरेल ु
उद्योग बैकचल्पक 
उिाग  िथता 
कायगक्रम सांिालन 
गने । 

६. लचक्षत वगगको 
लालग लोकसेवा 
पवुगतयारी कक्षा 
चशक्षा सेवा आयोग 
सम्बन्धी कक्षा हरु 
सांिालन गने 
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गने । 

 

रणनैलतक 
आवश्यकता ) 

३ लैससास 
सम्बन्धी राकिय 
तिा 
अन्तराकिय 
प्रलतविता 
सचन्ध 
सांझौताहरु 
कायागन्वयन 
गरी मूल 
प्रवाहीकरण 
गने । 

 

मकहला तिा 
बालबाललका सांग 
सम्बन्धीत सबै 
अन्तराकिय सचन्ध 
सांझौताहरु, 
प्रलतविताहरु तिा 
दीगो कवकास 
लक्षलाई 
थिानीयकरण गरी 
त्यसका सूिकहरु 
परुा गदै लैिाने । 

 

अन्तराकिय सचन्ध 
सांझौता प्रलतविता 
तिा दीगो कवकास 
लक्षका वारेमा 
सरोकारवाला 
पक्षहरुलाई 
अलभमिुीकरण 
गने सािै  
थिानीयकरण गरी 
लागू गने ।   
 

१. दीगो कवकास लक्ष का १७ 
वटा लक्षहरुका 
थिानीयकरणका लालग 
कमगिारी तिा पदालधकाररहरु 
लाई क्षमता कवकास गरर 
पररिालान गने  

२. बे्चिङ सम्मेलन गरेका १२ 
प्रलतविताका वारेमा कमगिारी 
तिा िनप्रलतलनलधहरु लाई 
अलभमिुीकरण गरी 
कायागन्वयनका लालग योिना 
तिुगमा गने  

३. सांयिु राि सांटीय सरुक्षा 
पररषदको दथतावेिका 
प्रथताव नां १३२५ र 
१८२० तिा  सांयिु 
रािसङ्घीय बाल अलधकार 
महासन्धी, १९८९  वारेमा 
कमगिारी तिा 

१. दीगो कवकास लक्ष, 

मकहला मालि हनु े
सवै प्रकारका 
कवभेद कवरुिको 
वे्चिङ सम्मेलनका 
प्रलतविताहरु¸ 
सयंकु्त राष्ट्र सांटीय 
सरुक्षा पररषदको 
दथतावेि¸ सांयिु 
रािसङ्घीय बाल 
अलधकार महासन्धी 
सम्बन्धी 
अलभमिुीकरण 
भएको हनुेछ । 

२. अन्तराकिय सचन्ध 
सांझौताको 
थिानीयकरण 
भएको हनुेछ । 

३. थिानीयकरण 

१. अन्तराकिय 
सचन्ध सांझौता 
अलभमिुीकरणको 
उपचथिलत तिा 
मा्न्यटु । 

२. वाकषगक नीलत 
कायगक्रम तिा 
बिेट  

३. कायागन्वयन 
लालग वनेका 
कायगकवलधहरु  

४. कायगपाललका 
तिा सभाका 
लनणगयहरु । 



21 

 

िनप्रलतलनलधलाई 
अलभमिुीकरण गरी 
कायागन्वयनमा ल्याउने। 

४. उल्लेचित सवै अलभमिुी 
करण पिात थिानीयकरण 
गरी लाग ुगने  

५. थिानीयकरण पिात वाकषगक 
कायगक्रममा बिेट कवलनयोिन 
तिा कायागन्वयन गने । 

६. आवश्यक कानून तिा 
कायगकवलध तयार गने । 

भएका सांचन्ध 
सांझौता कायागन्वयन 
गनग बिेट 
कवलनयोिन भएको 
हनुेछ । 

४ नीलत कानून मा 
नै मकहला तिा 
लचक्षत वगगको 
समावेचशता 
सलुनचित गने 
। 

 

पाललकाले लनमागण 
गरेका सवै कानून¸ 
नीलत लनयम¸ 
लनदेचशका कायगकवलध  
मकहला¸बालबाललका¸ 
यौलनक तिा लैकङ्गक 
अल्पसांख्यक¸ 

अपाङ्गता¸ 
िेष्ठनागररक¸ 
दललत¸लोपउन्मूि 

सांटीय तिा 
प्रादेचशक कानून 
कायगकवलध हरुमा 
व्यवथिा भए 
अनरुुप सांथिागत 
सांरिनाहरु लनमागण 
गरी कायागन्वयनमा 
िाने सािै 
पाललकाले लनमागण 
गने हरेक ऐन 

१. लैससास सम्बन्धी सांटीय 
तिा प्रादेचशक कानूनले 
व्यवथिा गरे अनूरुपका 
सांथिागत सांरिनाहरु लनमागण 
गने । 

२. कानून कायगकवलधहरु लनमागण 
गदाग लैससास दृकिकोणले 
उपयिु भए नभएको 
कवश्लषेण गने । 

३. मकहला परुुष तिा रैिाने र 

१. कानून कायगकवलधले 
लनददगि गरेका 
सांथिागत 
सांरिनाहरु लनमागण 
भएका हनुेछन ।  

२.  नयाँ वने्न सवै 
कानून कायगकवलधहरु 
लैससास दृकिकोणले 
उपयिु भए 
नभएको कवश्लषेण 

१. वाकषगक नीलत  
कायगक्रम र बिेट 
पचुथतका 

२. कानून कवश्लषेणका 
लालग कायगदल 
गठन भएको 
कायगपाललकाको 
बैठक लनणगय 
पचुथतका  

३. यौलनक तिा 
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लसमान्तकृत 
आदीवासी िनिाती 
सकहत समग्र लचक्षत 
वगग मैत्री वनाउदै 
लैिाने । 

 

कानून 
कायगकवलधहरुमा 
लनमागण हनु े
सांथिागत 
सांरिनाहरुमा 
लैकङ्गक समानता 
तिा समाचिक 
समावेशीकरणका 
दृकिकोणले 
बचिलतकरणमा 
परेका समूदायको 
सहभालगता 
सलुनचित गने । 

 

आप्रवासी कामदारहरु कवि 
हनुे कवभेद अन्त्यका लालग 
आवश्यक कानूनी व्यवथिा 
गने  

४. योिना तिुगमा गदाग मकहला 
तिा लचक्षत समूहको 
व्यवहाररक र रणनीलतक 
आवश्यकता पररपूलतग  गने 
गरर गने । 

५. कवगतमा बनेका कानून 
कायगकवलधहरु लैकङ्गक 
समानता तिा सामाचिक 
समावेशी करणका 
दृकिकोणले उपयिु भए 
नभएको कवश्लषेण गरी 
आवश्यक सांसोधन गने । 

६. कानून कायगकवलधमा तिा 
कवकास प्रकृयामा यौलनक 
तिा लैकङ्गक अल्पसांख्यक 
हरुका कवषयहरुलाई 
समावेश गने ।  

गररएको हनुेछ । 

३. मकहला परुुष तिा 
रैिाने र आप्रवासी 
कामदाहरु कवि हनु े
कवभेद अन्त्यका 
लालग नीलत तयार 
भएको हनुेछ । 

४. कवगतमा वनेका 
कायगकवलधहरु 
आवश्यता अनसुार 
सांसोधन भएका 
हनुेछन । 

५. कानून कायगकवलध 
तिा कवकास 
कृयाकलापमा 
यौलनक तिा लैकङ्गक 
अल्पसांख्यकहरु 
समावेश भएका 
हनुेछन । 

६. समानपुालतक नेततृ्व 
का लालग कानूनी 

लैकङ्गक 
अल्पसांख्यकका 
लालग वनेका 
शौिालयहरु तिा 
अन्य सांरिनाहरुको 
थिलगत 
अवलोकन । 
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७. सवै के्षत्रको नेततृ्व तहमा 
मकहला तिा लचक्षत वगगको 
समानापालतक सहभालगताका 
लालग काननुी व्यवथिा गने 
। 

व्यवथिा भएको 
हनुेछ । 

५ सांथिागत 
व्यवथिा 
अन्तरगत 
कायगप्रणाली, 
कवत्त 
व्यवथिापन 
एवम तथयाङ्कमा 
समेत मकहला 
एवम लचक्षत 
वगगको 
समावेशीतालाई 
सलुनचित गरी 
आलिगक रुपमा 
सशचिकरण 
गने  

१. लचक्षत वगग 
कवकासका लालग 
छुटै्ट शािा 
थिापना गरी 
मकहला 
बालबाललका तिा 
िेष्ठनगाररकहरुको 
सवाललाई प्रत्यक्ष 
रुपमा सांवोधन 
गदै लैिाने । 

२. वाकषगक बिेट 
तिुगमामा छुटै्ट 
कोष थिापना 
गरी  लैकङ्गक 
कहांसा लनवारण 
मकहला सीप 

क. मकहला,  गरीब  र  
बकहष्करणमा 
परेका  समदुाय ले  
भोगेका  समथया  
र  सवालहरूको 
पकहिान  तिा  
लेिािोिा  गरर  
नीलतगत  
ब्यवथिाहरू,  

सांथिागत  प्रणाली  
तिा  सांरिनाहरू,   

योिना,  बिेट,  

पहँिुयिु  अवसर 
,  सेवामूलक  
कायग,  अनगुमन,  

मूल्याांकन  र  

१. सांथिागत चिम्मेवारी दददा 
तिा शािा व्यवथिापन 
गदाग प्रमूिको रुपमा 
मकहला लाई प्रािलमकता 
ददने । 

२.  लचक्षत वगगको लालग मकहला 
िनिाती तिा िेष्ठ नागररक 
िनप्रलतलनलध  समावेस गरी  
कवशेष सेवा प्रदायक 
कायगदल गठन गने । 

३. मकहला परुुष समकवकास 
कायगनीलत लनमागण गरी 
कायागन्वयन गने 

४. कायगके्षत्रमा हनुे यौन 
दवु्यगवहार , िातीय भेदभाव 
तिा मकहला कहांसाका 

१. शािा प्रमिुमा 
मकहला तिा लचक्षत 
वगगको  प्रलतलनलधत्व 
भएको हनुेछ । 

२. लचक्षत वगगको लालग 
कवशेष सेवा प्रदायक 
कायगदल गठन 
भएको हनुेछ । 

३. मकहला परुुष 
समकवकास 
कायगनीलत तयार 
भएको हनुेछ  

४. यौन दवु्यगवहार 
िातीय भेवभाव तिा 
मकहला कहांसा 
लनयन्त्रण गनग 

१. कायगपाललकाका 
लनणगय पचुथतका 

२. कवशेष सेवा 
प्रदायक 
कायगदलको 
बैठकको लनणगय 
प्रलतललकप  

३. मकहला परुुष 
समकवकास 
कायगनीलत  

४. मकहला 
बालबाललका 
शािाको प्रत्यक्ष 
अवलोकन  

५. ब्रसुर रेलियो 
टेलललभिन 
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कवकास लगायत 
क्षमता कवकासका 
कृयाकलापहरु 
सांिालन गरर  
मकहला परुुष 
समकवकासलाई 
वढावा ददन े। 

३. लचक्षत वगग 
पकहिान हनु े गरर 
िचण्िकृत 
तथयाङ्कहरु 
सांकलन तिा 
अद्यावलधक गरर 
त्यसका आधारमा 
योिना तिुगमा र 
बिेट कवलनयोिन 
गने नीलत 
अवलम्वन गने । 

 

अनसुन्धान  आदद 
कायगमा  समान  
अवसर माफग त  
सवाल  र  
समथयाको  
सम्बोधन  गरर  
कवकास  प्रकक्रयामा  
मूलप्रबाहीकरण  
गने । 

ि. कवलभन्न शािाहरु 
बीि आन्तररक 
समन्वय गरी 
योिना तिूगमा¸ 
बिेट कवलनयोिन 
उपभोिा  समूह 
गठन तिा 
त्यसको नेततृ्व¸ 
पररिालन¸  
अनगुमन मूल्याङ्कन 
लाई लैससास 
मैत्री वनाउदै 

लनयन्त्रण गनग कवशेष आिार 
सांकहता लनमागण गरी लाग ु
गने 

५. आददवासी िनिाती दललत 
लगायत अन्य लचक्षत  
समूहका मकहलाको सशचि 
करणका लालग विेट 
कवलनयोिन गने सािै 
कायागन्वयनका लालग 
आवश्यक कायगकवलध वनाउन े

६. मकहला बालबाललका शािामा 
लैकङ्गक िेक्स र आवश्यक 
िनशचि व्यवथिापन गने 

७. लैससास सम्बन्धी सूिना 
एवम सिेतनामूल 
सामाग्रीहरु तयारी तिा 
प्रकाशन प्रशारण गने । 

८. उपभोिा सलमलत गठन तिा 
पररिानल गदाग मकहला तिा 
यौलनक एवम लैकङ्गक अल्प 
सांख्यकहरुको 

आिार सांकहता 
लनमागण भएको हनुेछ 
। 

५. मकहला बालबाललका 
शािामा िनशचि 
सकहत लैकङ्गक िेथक 
थिापना भएको 
हनुेछ  

६. लैससास सम्बन्धी 
सिेतना मलुक व्रसर 
तिा रेलियो 
टेलललभिन कायगक्रम 
सांिालन भएको 
हनुेछ । 

 

कायगक्रमका 
अलियो लभलियो 
समालग्रहरु । 
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लैिाने । 

 
सहभालगतालाई  अलनवायग 
गने । 
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६ मानव सांसाधन 
तिा क्षमता 
कवकासमा 
लचक्षत वगगको 
सहभालगता 
सलुनचित गरी 
िीकवकोपािगनमा 
आत्मलनभगर  
वनाउदै 
लैिाने। 

 

१. मानव सांसाधन 
कवकास शािा 
थिापाना गरर 
मकहला तिा 
कवपन्न लचक्षत 
वगगको क्षमता 
कवकासलाई 
पकहलो 
प्रालिलमकतमा 
रािेर 
कायागन्वयन गदै 
लैिाने । 

२. लनमागण भएका 
सांटीय तिा 
थिानीय कानून 
कायगकवलधहरु वारे 
मा कमगिारी हरु 
लाई अद्यावलधक 
गदै लैिाने । 

लचक्षत वगगको 
क्षमता अलभवृकि 
सांगै सीप कवकास 
गरेर आलिगक 
गलतकवलधहरुमा 
समावेस गरेर 
आत्म लनभगर 
वनाउने  

१. लैससास क्षमता कवकासका 
लालग बिेट कवलनयोिन गने  

२. लैससास बिेट ििग 
कायगकवलध तयार गने 

३. पाललकाले आयोिना गने 
प्रत्येक तालीममा लैकङ्गक 
समानता सामाचिक समावेशी 
करण कवषयलाई अकाट्य 
सवाल को रुपमा राख्न ेनीलत 
वनाउने । 

४. मानव सांसाधन तिा क्षमता 
कवकास शािा थिापना गने 
। 

५. लैकङ्गक कहांसा लनवारण कायग 
कवलध वनाउने । 

६. कायगथिल तिा सावगिालनक 
थिलमा मकहला ककशोरी तिा 
बालबाललका मालि हनुे यौन 
िन्य दवु्यगवहार कवरुि 
कवद्यमान काननुी व्यवथिाको 
प्रिार प्रसा गने । 

१. वाकषगक विेटमा 
लैससास क्षमता 
कवकासका लालग 
बिेट कवलनयोिन 
भएको हनुेछ । 

२. मानव सांसाधन 
तिा क्षमता कवकास 
शािाको थिापना 
भएको हनुेछ । 

३. लैकङ्गक कहांसा 
लनवारण कायगकवलध 
लनमागण भएको 
हनुेछ  

४. कायगथिलमा 
मकहला तिा 
ककशोरी मालि हनु े
यौन दवु्यगहारमा 
कमी आएको हनुेछ 
। 

 

१. वाकषगक नीलत 
कायगक्रम तिा 
बिेट 

२.  लैकङ्गक कहांसा 
लनवारण कायगकवलध 

३. कायगथिलमा 
मकहला तिा 
ककशोरी मालि हनुे 
दवु्यगवहारमा  
कवरुि लनणगय 
भएका मा्न्यूटहरु 

४. प्रत्यक्ष अवलोकन 
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७ अनौपिाररक 
मूल्य मान्यता 
कु सांथकार 
कवरुि 
िनिेतना वकृि 
गरी सामाचिक 
दृकिकोण 
पररवतगन गदै 
लैकङ्गक तिा 
सामाचिक 
समावेचशतामा 
आधाररत 
समाि थिापना 
गने 

सामाचिक 
कुरीलतहरुका कवरुि 
सिेतना लाई 
सामाचिक कवकासका 
हरेक कृयाकलापमा 
समावेश गरी 
छलफल गने । 

 

समािमा कवद्यमान 
कुरीलतहरु 

अन्धकवश्वास तिा 
गलत परम्परा 
कवरुि सिेतनालाई 
हरेक 
कृयाकलापमा 
अकाट्य सवाल 
(Cross cutting 

issue) को रुपमा 
छलफल गदै 
लैिाने । 
 

१. लैकङ्गक कहांसा कवरुि शनु्य 
सहनचशलता लल् यसमा 
कमगिारी तिा िनप्रलतलनलधहरु 
लाई परुथकार तिा दण्िको 
व्यववथिा गने । 

२. कहांसा प्रभाकवत बेिकविनमा 
परेका मकहला तिा यौलनक र 
लैकङ्गक अल्पसांख्यकहरुका 
लालग सेवा केन्र थिापना गने  

३. सिेतनामलुक कायगक्रमलाई 
रेलियो कटलभ पत्रपलत्रका माफग त 
लनयलमत रुपमा प्रिार प्रसार 
गने  

४. लैकङ्गक कहांसा लनवारण 
आिारसांकहता लनमागण गरी 
त्यसको पालना गने । 

५. अन्तरिातीय कववाहलाई 
प्रोत्साहन गने । 

६. सवै विामा मकहला कानूनी 
सिेतना कक्षाहरु सांिालन गने  

७. सामाचिक कुरीलत कवरुि 
लभलियोहरु वनाउन े सिक 
नाटक प्रथततु गने ।  

१. सामाचिक कुरीलत 

हरुका कवरुि श्रव्य 
दृष्य सामाग्री 
लनमागण भएको 
हनुेछ 

२. कहांसा प्रभाकवत 
मकहला तिा 
यौलनक 
अल्पसांख्यकहरुका 
लालग सेवाकेन्र 
थिापना भएको 
हनुेछ । 

३. अन्तरिातीय कववाह 
गने िोिीहरु 
सम्मालनत भएका 
हनुेछन । 

४. विाथतरमा मकहला 
कहांसा कवरुि लनमागण 
भएका सिेतना 
कायगक्रम सांिालन 
भएको हनुेछन । 

 

१. वाकषगक बिेट तिा 
नीलत कायगक्रम  

२. श्रव्य दृष्य सामाग्री 
हरु  

३. सामाचिक सांिाल 
मा गररएका 
पोिहरु 

४. अन्तरिातीय 
कववाह गने िोिी 
सम्मान 
कायगक्रमको 
अलभलेि  

५. प्रत्यक्ष अवलोकन 
(सेवा केन्र ) 
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८ चशक्षा थवाथथय 
िानेपानी तिा 
सरसफा् सांग 
सम्बन्धीत सेवा 
प्रवाहमा 
लैससासलाई 
प्रािलमतामा 
राख्न े र प्रत्येक 
िरणमा 
लैससास 
दृकिकोणवाट 
अनगुमन 
मूल्याङ्कन गने 
पररपाटीलाई 
सांथिागत गने 
। 

 

चशक्षा थवाथथय 
िानेपानी तिा 
सरसफाई िथता 
समाचिक कवकासका 
क्षेत्रहरुमा लैससास 
सग सम्बन्धीत 
सूिकहरु लनमागण 
गरी लनयलमत 
अनगुमन तिा 
मूल्याङ्कन गने 

प्रत्येक िरणमा 
गररने अनगुमन 
मूल्याङ्कनमा 
लैससासको 
दृकिकोण वाट गने 
पलछल्लो िरणमा 
गने अनगुमनमा 
अचटल्लो पटक 
ददएका सझुाव 
कायागन्वयन भए 
नभएको भने्न 
सिुक समेत िप 
गरी अनगुमन 
मूल्याङ्कनलाई 
लैससास मैत्री 
वनाउदै लैिान े। 

 

१. आफ्नै टरवाट नीराक्षर 
मकहलाहरुलाई साक्षार वनाउने 
कायगक्रम सांिालन गने । 

२. चशक्षण अभ्यास सांगै लनचित 
लनराक्षरलाई साक्षार वनाउने 
शैचक्षक नीलत अवलम्वन गने ।  

३. यौलनक अल्पसांख्यक हरुका 
लालग कवद्यालयमा शौिालय 
वैकचल्पक व्यावथिापन गने र 
अव वन्ने शौिालयमा सवैला् 
पगु्ने गरी लनमागण गने 

४. थवरोिगार वन्न िहाने र 
वैदेचशक रोिगारीमा िान 
िोज्नेको सिुना सांकलन गरी 
आवश्यक तालीम प्रदान गने । 
आवश्यकता अनसुार बिेट 
कवलनयोिन गने 

५. आवश्यक विेट कवलनयोिन गरी 
कवपन्न पररवार थवाथथय वीमा 
कायगक्रम सरुु गने 

६. अव उप्रान्त वन्ने सवै 
सावगिालनक भवनहरुमा थतनपान 

१. सांभावना रहेका सवै 
लनराक्षरहरु साक्षार 
भएका हनुेछन  

२. यौलनक 
अल्पसांख्यक हरुका 
लालग कवद्यालयमा 
वैकचल्प शैिालयको 
व्यवथिा भएको 
हनुेछ । 

३. वैदेचशक 
रोिगारीमा िान े
तिा थवरोिगार 
वन्न िाहान े
यूवाहरुका लालग 
सीप कवकास 
तालीम सांिालन 
भएको हनुेछ । 

१. वाकषगक प्रगती 
प्रलतवेदन  

२. तालीम सम्पन्न 
प्रलतवेदन  

३. कायगपाललका 
लनणगयहरु  

४. सभाका लनणगयहरु 

५. अनमुगन 
मलु्याङ्खन फारम 
हरु  
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कक्ष सकहि ड्र्ङ लििा्न गने 
र कायागन्वयन गने 

७. िोचिमयूि काम गरेर िीवन 
लनवागह गनुग पने गभगवती 
मकहलाहरुको लालग राहात 
प्याकेि ल्याउने 

८. हरेक ६ मकहनामा सावगिालनक 
सनुवुा् वाकषगक रुपम समाचिक 
पररक्षण र लनयलमत रुपमा 
सावगिालनक परीक्षण गने 

९. हरेक अनगुमनमा लैससास 
दृकिकोणवाट गने गरी फारमहरु 
तयार गरी कायागन्वयन गने । 
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१०.  लवत्त व्र्वस्थापन 

मालि उल्लेचित रणनैलतक कृयाकलापहरु सांिालन गनगका लालग कवत्तको आवश्यकता पछग नै तिापी 
यसमा अलतररि वाह्य श्रोत प्राप्त भएमा मात्र लैकङ्गक समानता तिा सामाचिक समावेशीकरण 
मूलप्रवाहीकरणको कायग गने नत्र नगने  हनु सक्दैन । यसका लालग हाल सांिालन भ्रहेको बिेट 
नीलत तिा कायगक्रमहरुलाई कसरी लैससास मैत्री वनाउन सककन्छ भने्न कुरा महत्वपूणग रहन्छ । 
लैससास मूलप्रवाहीकरणका लालग लनम्नानसुार कवत्त व्यवथिापन गररनेछः 

क. लचक्षत कवकास कायगक्रमका लालग लनचित प्रलतशत लनददगि विेट कवलनयोिन गने । 

ि. भौलतक पवुागधार लनमागणका कायगक्रमहरुमा कामको कवभािन गरी योग्यता अनसुारको काम 
सवै लचक्षत वगगले गनग पाउने गरी नीलतगत व्यवथिा गने । 

ग. लैकङ्गक उत्तरदायी विेट कायागन्वयन गरी मकहला सहभालगता अलभवकृि गने । 

ट. थिानीय तहमा कायगरत कवकास साझेदारहरुलाई वाकषगक कायगक्रम तयार गरी थिानीय 
तहसांग सहकायग गनग लनदेशन ददने  

ङ. थिानीय तहको लसफाररसमा सहलुलयत दरको ऋण उपलव्ध गराई कवत्तीय सहयोग पयुागउन 
बैक तिा कवत्तीय सांट सांथिाहरु सांग समन्वय गने  

ि. सांटीय तिा प्रादेचशक मन्त्रालयहरुमा लचक्षत कवकास कायगक्रम अन्तरगत कवलनयोचित 
बिेटले तय गरेका कवषयगत क्षेत्रहरुमा अध्ययन गरी आवश्य पररयोिना प्रथतावना तयार 
गरेर अलधतकतम श्रोत लभत्र्याउन आवश्यक िनशचि पररिालन गनग  

छ. सरकारी तिा अन्तराकिय गैह्र सरकारी सांथिा तिा दात ृलनकायहरुमा समन्वय गरी िप 
बिेट व्यवथिापन गने । 

११.   कानूनी व्र्वस्था 

लैससास रणनीलत कायागन्वयनमा ल्याउनका लालग कायगपाललकाको बैठकले अनमुोदन गनुग पदगछ  । यो 
रणनीलतलाई प्रभावकारी रूपमा कायागन्वयनका लालग आवश्यक पने लनयमावली तिा कायगकवलध 

पाललकाले ६ मकहना लभत्रमा तिुगमा गरर कायगयोिनाका साि कायागन्वयनमा  लैिानेछ ।तर 
कायगपाललकाले पास गररसकेपलछ कानून कायगकवलधहरुको आवश्यकता नपने िालका प्रावधानहरु भन े
थवतः कायागन्वयन मा आउने छन । 
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१२. रणनीलत कार्ायन्त्वर्नको जीम्मेवारी तथा दालर्त्व 

लैससास रणनीलत कायागन्वयनको प्रमिु चिम्मेवारी थिानीय तहका प्रमिुको सांयोिकत्वमा गदठत 
लैकङ्गक समानता तिा सामाचिक समावेशीकरण कायागन्वयन सलमलतको हनुेछ (लैससास पररक्षण 
ददगदशगन २०७८ ले व्यवथिा गरेको ) भने सवै शािा तिा विा कायागलयहरुले सवै कृयाकलापमा 
यो रणनीलत अनसुार कायग सम्पादनको दाकयत्व लनवागह गनुग पने हनु्छ । योिना तिुगमा तिा बिेट 
लनधागरणको समयमा रणनीलतमा उल्लेि भएका कृयाकलापहरु समावेश भए नभएको हेने चिम्मेवारी 
अनगुमन सलमलतका प्रमिु एवम उपप्रमिु/ उपाध्यक्षको हनुेछ भने आवश्यकत अनसुार कवषय कवज्ञहरु 
रािेर अल्पकाललन सलमलत लनमागण गरी रणनीलत कायागन्वयनमा छूटेका कवषयहरु पकहिान गनग 
सककनेछ ।यो थिानीय तहमा कायगरत सवै सांट सांथिा तिा कवकास साझेदारहरुले लैससास रणनीलत 
कायागन्वयनमा चिम्मेवारी वहन गनुगपनेछ । रणनैलतक कृयाकलापका वारेमा सवै सरोकारवाला 
लनकायहरुलाई अलभमिुीकरण गरी वाकषगक प्रगलत प्रलतवेदनमा लैसाससको अवथिा प्रथट हनुे गरर पेश 
गने व्यवथिा लमलाउने । 

१३. रणनीलत कार्ायन्त्वर्न अनुगमन सम्बन्त्धी व्र्वस्था 

क. रणनीलत कायागन्वयनको सम्वन्ध भनेको मखु्य रुपमा लैकङ्गक उत्तरदायी बिेट र लैकङ्गक 
समानता तिा सामाचिक समावेशीकरण परीक्षण रहन्छ । लैससास परीक्षण ददगदशगनले 
लनददगि गरेका १०० सूिकहरुको आधारमा रणनीलत कायागन्वयन भए नभएको अनगुमन 
गररनेछ ।  

ि. थिानीय तह लभत्र कायगरत सवै सांट सांथिा तिा कवकास साझेदारहरुलाई वाकषगक रुपमा 
कायगक्रमको समीक्षा गदाग लैससास को दृकिकोणले समेत गरेर प्राप्त उपलचव्ध र समथयाहरुको 
पकहिान सकहतको प्रलतवेदन पेश गने नीलत अवलम्वन गने । 

ग. थिानीय तहमा कायगरत कवलभन्न सरोकारवाला सांटसांथिाहरूको प्रलतलनलधत्वमा सामाचिक कवकास 

महाशािा अन्तगगत  लैससास अनगुमन सांयन्त्रको थिापना गने ।िसले रणनीलतमा उल्लेि 
गररएका कृयाकलापहरु पाललकाको वाकषगक कायगक्रममा समावेश भए नभएको एककन गने र 
सम्बन्धीत पक्षलाई सझुाव प्रदान गने । वाकषगक कायगक्रममा समावेश भएका कृयाकलापहरु 
कायागन्वन कसरी भ्रहेको छ सो को समेत अनगुमन गरर प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत माफग त 
प्रलतवेदन पेश गने । 

१४.  संभाव्र् जोखीम र न्त्रू्नीकरणका उपार्हरु 

१४.१  संभाव्र् जोखीम  

लैससास रणनीलत कायागन्वयनमा लनम्नानसुार िोचिमहरु आउन सक्न ेअवथिा छ । 
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क. कपतसृत्तात्मक सोि हावी रहेको सन्दगभगमा लैङ्गकक समानता रणनीलतले मकहला तिा बाललकालाई मात्र  

प्रािलमकतामा राख्छ भने्न भ्रमपणुग बझुाईका कारण रणनीलत कायागन्वयनमा गलतरोध उत्पन्न हनु सक्छ। 

ि. सावगिालनक तिा लनिी क्षेत्रका सबै सांरिनाहरूमा मकहलाको समानपुालतक सहभालगता नहुँदा लैङ्गकक समानता 
रणनीलतको कायागन्वयन तिा अनगुमन सही ढांगबाट नहनु सक्छ । 

ग. लैससास बहपुक्षीय सरोकार राख्न ेकवषय भएकोले समन्वय र सहयोगमा समाथया हनुसक्छ । 

ट. लैससास रणनीलत कायागन्वयनमा आवश्यक क्षमतायिु र दक्ष िनशचि र श्रोत साधनको लसलमतता 
हनुसक्छ । 

ङ. कवषयगत शािा तिा अन्य सरोकारवालाहरु कवि लैससास रणनीलत कायागन्वयन अन्यौल कवकवधता तिा 
दोहोरोपना हनुसि । 

 

१४.२   जोखीम न्त्रू्नीकरणका उपार्हरु 

क. लैंलगक समानता तिा सामाचिक समावेशीकरण  सम्बचन्ध नेततृ्व तिा सरोकारवालाहरुको साझा बझुाईमा 
एकरूपता ल्याउन ताललम,गोष्ठी तिा छलफलको आयोिना गने । 

ि. बहपुक्षीय सरोकारवालाहरु सांगको समन्वय तिा सहकायग बढाउन े। 

ग.  थिानीय तहका हरेक वैठकमा लैंलगक समानता तिा सामाचिक समावेशीकरण सम्बन्धी कायगहरुको 
सलमक्षा गने । 

ट. कवषय कवज्ञहरु सांग लनयलमत परामशग गने । 

१५   लनश्कषय 

लैकङ्गक समानता तिा समाचिक समावेशीकरणको लालग सांटीय तिा प्रदेश थतरमा वनेका नीलत तिा 
रणनीलतहरुलाई कायागन्वयन गनग र अन्तराकिय थतरमा भएका सन्धी सांझौता एवम प्रलतविताहरुलाई 
थिानीयकरण गरी वाकषगक नीलत कायगक्रममा समाकवि गदै लैिान आवश्यक छ । नीलतहरु वने्न तर 
कायागन्वयन नहनुे कुरा हालको प्रमिु िनुौतीको रुपमा देिा परेको छ त्यसैले अनगुमन मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा 
व्यापक सधुार गरी हरेक कृयाकलापलाई लैकङ्गक समानता तिा समाचिक समावेशीकरणको निरले मूल्याङ्कन 
गने पररपाटी कवकास गदै लैिान ुपदगछ । यसरी लनचित समय सम्म लचक्षत वगगलाई न्यायोचित अवसर ददँदै 
लैिाने हो भने िािै नै लक्षमा पगु्न सककन्छ । 


