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लैंबिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण रणनीबत २०७९ 

१. पृष्ठभूबम 

नेपाि एक बहुिातीर्, बहुभालषक, बहुिालमयक एवम ् बहुसाांस्कृलतक िशे हो । प्रत्र्के समिुार्, 

िातिालतहरुको समानपुालतक, सधतलुित र धर्ार्सांगत प्रगलत हुन सके मातै्र मिुकुमा लिगो शालधत र उधनलतको 

प्रत्र्ाभतू हुधछ । समािमा मलहिा, परुूष तथा बलचचलतकरणमा परेका वगयहरुका सामालिक, आलथयक तथा 

रािनीलतक सरोकारका सवािहरु रहकेा हुधछन ्। ती सवािहरुिाई सलिोिन गनयको िालग िैङ्लगक समानता तथा 

सामालिक समावशेीकरणको अविारणा कार्ायधवर्नमा रहकेो छ । नेपािको सांलबिान २०७२ र लबलभधन ऐन तथा 

काननुी ब्र्वस्थाहरुिे पलन िैससास कार्ायधवर्नका महत्वपूणय भलूमका खिेेको छ । 

नेपाि सांलविान २०७२ द्वारा प्रित्त हकहरुको कार्ायधवर्न गनय तथा समानपुालतक समावेशीका आिारमा 

राज्र् सांरचनाका सबै अङ्गहरूमा मलहिा, िलित, आलिवासी िनिालत, मिेशी, मििरू, लकसान, अपाङ्गता 

भएका व्र्लि, लपछलडएका वगय र के्षत्र सबैिाई सहभागी गराउने सांविैालनक व्र्वस्था गररएको छ  ।  र्सै 

पररप्रेक्ष्र्मा सामालिक लवलविता बीचको असमानता, सामालिक बलचचलतकरणका कारण सामालिक समहूको 

लवकास सचूकहरूमा भएको कमिोर अवस्था र सामालिक, आलथयक तथा प्रशासलनक क्षेत्रमा रहकेो पहुचँको 

अधतरिाई धर्नू गनय आवश्र्क रहकेो छ । 

तसथय र्स सांग सलबलधित कुनै पलन पक्ष िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावशेीकरण पक्षबाट हनेुय 

पियछ । सांलविानिे प्रित्त गरेका प्राविानहरूको आिारमा अलिकारहरूको व्र्वस्थापन तथा राज्र् व्र्वस्थापन र 

सचचािन हुने भएको हुिँा सांलविानमा मलहिा तथा समावेशीकरणका सवािहरू कसरी रालखएको छ भधने लवषर् 

लनकै महत्वपणूय  हुधछ । 

िैससासका सवािहरूिाई सांर्ीर् सरकारिे नीलतगत तथा काननूी सिुार गि ै िलगरहकेो सधिभयमा 

स्थानीर् सरकारद्वारा सांचािन हुने र्ोिना तथा कार्यक्रमिाई िैससास मतै्री बनाउन, सांविैालनक एवां काननूी 

प्राविान तथासरकारिे गरेको अधतरायलरिर् प्रलतबद्धता परूा गनय स्थानीर् सरकार सचचािन ऐन, २०७४ र प्रिशे 

सशुासन ऐन २०७६ को िफा ४३ िे लिएको अलिकार, प्रर्ोग गरी गण्डकी प्रिशे सरकारिे िैससास लनिलेशका, 

२०७७ मा भएको व्र्वस्था अनसुार स्थानीर् स्तरमा िैससास मिूप्रवाहीकरण सलुनलित गि ैसमावशेी लवकास र 

स्थानीर् शासन प्रणािीमा िैससासिाई सांस्थागत गनयका िालग सबै स्थानीर् तहमा िैससास मिूप्रवालहकरण 

रणनीलत लनमाणय गनय पने िलेखएको छ । 
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गण्डकी गाउँपालिकामा िैंलगक समानता तथा सामालिक समावशेीकरणका (िैससास )सवािहरुिाई 

सलबोिन गनय लनरधतर पहिहरु हुि ैआएको छ  । लर्नै थालिएका पहिहरु, नीलत तथा काननुहरु र कार्यक्रमहरुिाई 

रणनीलतगतरुपमा लनरधतरता लिनको िालग एक मागयिशयक िस्ताविेको रुपमा िैङ्लगक समानता तथा सामालिक 

समावशेीकरण  रणनीलत तर्ार गरी िाग ूगने िमको र्स गाउँपालिकािे गरेको छ । 

२. लैससास सम्िबधि कानुनी आिारहरु  

नेपािमा लवगत िईु िशकिलेख क्रलमक रूपमा नीलतगत पररवतयन र उलिेख्र् सिुारहरू भएका छन ् । 

नेपािको सांलविान २०७२ को प्रस्तावनामा नै िैङ्लगक समानता र सामालिक समावेशीकरणिाई आत्मसात 

गररएको छ भने र्सिाई मौलिक हक र राज्र्का लनिलेशक लसद्धाधतहरुमा पलन व्र्ाख्र्ा गररएको छ । नेपाि 

सरकारको नीलत, कार्यक्रम तथा बिटे विव्र्हरु र लवलभधन काननूी िस्ताविेहरुमा िैङ्लगक समानता तथा 

सामालिक समावशेीकरणका मदु्दाहरूिाई सलबोिन गि ैरालरिर् प्राथलमकतामा रालखएको छ । । त्र्स्तैगरी र्सको 

िारा ३८ िे मौलिक हकअधतगयत मलहिाको हक, िारा ४२ िे सामालिक रूपिे पछालड परेका तथा पछालड 

पाररएका समिुार् तथा वगयिाई  समावशेी लसद्धाधतका आिारमा राज्र्को सांरचना तथा सावयिलनक सेवामा 

सहभालगताको हक हुने उलिेख गरी सामालिक धर्ार्को हक तथा िारा ४३ िे आलथयक रूपिे लवपधन, अशि र 

असहार् अवस्थामा रहकेा एकि मलहिा िगार्तिाई काननुबमोलिम सामालिक सरुक्षाको हक सलुनलित गरेको 

छ । मालथ उलिेलखत प्राविानहरूिाई कार्ायधवर्न गनय स्थानीर् सरकारिाई सांलविानम ै उलिेख गरी लवलभधन 

काम, कतयव्र् र अलिकार प्रिान गरी ज्र्ेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्लि र अशिहरूसलहत सकुुलबासी 

ब्र्वस्थापन गनय िलक्षत समहूसलबधिी स्थानीर् र्ोिना, कार्यक्रम, स्रोत पररचािन र व्र्वस्थापन, सामालिक 

सरुक्षासलबधिी स्थानीर् तथ्र्ाङ्क र सचूना व्र्वस्थापन लनर्मन गने कुराहरू उलिेख गररएको छ ।  

स्थानीर् सरकार सचचािन ऐन २०७४, को िफा २४ िे गाउँपालिकािे आफनो अलिकार क्षेत्र लभत्रका 

लबषर्मा स्थानीर्स्तरमा लवकासकािालग आवलिक, बालषयक, रणनीलतगतरुपमा मध्र्कालिन तथा लिर्यकालिन 

र्ोिना बनाई िाग ूगनुयपने कुरािाई काननूी िालर्त्वको रुपमा ब्र्बस्था गरेको र सोही िफाको उपिफा ( २) मा 

र्ोिना बनाउिा िैङ्लगक तथा सामालिक समावशेीकरण सलबधिी अधतरसलबधिीत लवषर्िाई ध्र्ान लिन ुपने भनी 

उलिेख गरेको छ ।  

नेपाि सरकारिे रालरिर् िैंलगक समानता नीलत २०७७ िाग ुगरेको छ िसिे िशेभर मलहिा, लकशोरी र 

बालिकाको सामालिक आलथयक लबकासको िालग नीलतगत र सांरचनागत ब्र्वस्था, िैंलगक शोषण, लहांसा र 
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शोषणको अधत्र् गरी िैंलगक मलूर् माधर्तामा आिाररत समतामिूक समािको स्थापना, िैंलगक उत्तरिार्ी शासन 

पद्दलतको कार्ायधवर्न र मलहिा आलथयक सशिीकरणिाई प्रवद्धयन गने नीलत र कार्यनीलतहरुको ब्र्वस्था गरेको छ । 

नेपाि सरकारिे प्रिशे तथा स्थानीर् तहहरुिाई िैंलगक उत्तरिार्ी तुलर्ाउने अलभप्रार्िे प्रिशे तथा स्थानीर् 

तहका िालग िैंलगक उत्तरिार्ी बिटे नमनूा लनिलेशका २०७७ तर्ार गरी उपिब्ि गराएको छ िनु प्रिशे तथा 

स्थानीर् तहहरुिे स्थानीर्करण गरी िाग ुगनय सक्नेछन ्। 

पधरौ र्ोिना (आलथयक वषय २०७६/०७७ - २०८०/०८१) को आिारपत्रमा (क) िैङ्लगक समानता तथा 

मलहिा सशलिकरण, (ख) बािबालिका तथा लकशोरलकशोरी (ग) िषे्ठ नागररक (र्) अपाङ्गता भएका व्र्लि 

(ड) सामालिक सरुक्षा तथा सांरक्षण (च) समावेशीकरण िगार्तका लवषर्हरुिाई छुटै्ट लशषयकका रुपमा रालखएको 

छ । तथालप लवलभधन सामालिक समहूका मालनसको लवकास सचूकहरूमा र रािनीलतक तथा प्रशासलनक शलिको 

पहुचँमा व्र्ापक अधतर रहकेो पाइधछ । 

र्स सधिभयमा गण्डकी गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रिाई िैङ्लगक मतै्री तथा समावेशी गाउँपालिका बनाउने 

पररकलपना अनरुुप मलहिा, बािबालिका तथा बलचचतीमा परेको वगयहरुिाई लवकासको मिूप्रवाहमा लर्ाई 

समावशेी लवकास गनय लवलभधन सरोकारवािा लनकार्हरुिे लवलभधन प्रर्ास गि ैआइरहकेो छ। लवकेलधित प्रकृर्ा 

अनरुुप स्थानीर् स्तरको र्ोिना र कार्यक्रम तिुयमाका सबै चरणमा िैङ्लगक समानता तथा सामालिक 

समावशेीकरण एवम ्मिूप्रवाहीकरणका प्रकृर्ामा आवश्र्क समधवर् कार्म गराउनकुा साथै सहकार्यका िालग 

प्रलतवद्धता व्र्ि भएका छन ्।  

गण्डकी गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रमा भएका प्रर्ासहरुिाई लनरधतरता लिि ै लविमान सामालिक 

असमानता, सामालिक बलचचलतकरणका कारण सामालिक समहूको लवकास सचूकहरूमा भएका कमिोर अवस्था 

र पहुचँको अधतरिाई धर्नू गरी  प्राप्त उपिलब्िहरुिाई नलतिामखुी बनाई सांस्थागत गनय िालग परेको छ । र्सको 

िालग गाउँपालिकािे अबिलबन गने लनणयर् प्रलक्रर्ामा मलहिा,परुुष, बािबालिका, तथा पछाडी पाररएका वा 

परेका वगयहरुिाई अथयपूणय  सांिग्नताको भलुमकासलहत िैङ्लगक समानता र सामालिक समावशेीकरण लबलभधन 

र्ोिनाहरु अलर् सारेको छ ।  

मालथका काननुी व्र्वस्थाहरु आिार मानी र गाउँपालिकाबाट  गठन तथा सचचािन हुने सलमलत, सांरचना 

र लक्रर्ाकिापहरुिाई मिुप्रवाहीकरणको माध्र्मवाट िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण 
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पद्धलतिाई सांस्थागत गनय आवश्र्क िखेीएकोिे गण्डकी गाउँपालिकािे “लैंङ्बिक समानता तथा सामाबिक 

समावेशीकरण नीबत, २०७९” िारी गरेको छ । 

३. लैससास के्षत्रका बिद्यमान समस्या र चुनौबतहरु 

गाउँपालिकािे हरेक आलथयक बषयका नीलत तथा कार्यक्रममा लनरधतर रुपमा िैससासका सवािहरुको 

सलबोिन गनय लबलभधन रचनात्मक नीलत तथा कार्यक्रमहरु कार्ायधवर्न गि ैआएको भएता पलन मिुप्रवाहीकरण , 

सशलिकरण, क्षमता लवकास,समधवर्, सहकार्य तथा सहिीकरण, अनगुमन तथा मलुर्ाांकन आलि रणनीलतक 

के्षत्रहरुमा  थपु्रै  चनुौलतहरु रहकेा छन ्िसको िालग  िैससास रणनीलत आवश्र्क रहकेो छ । गाउँ पालिकाको 

िैससास के्षत्रमा चनुौलतहरु रहकेो छ । 

 सबै लनवायलचत पिालिकारीहरु िैससासका नीलत काननु तथा कार्ायधवर्न प्रलक्रर्ा सलबधिमा पणूय िानकार 

नभएकोिे उनीहरुवाट िैससास कार्ायधवर्नमा सहर्ोग सलबधिी चनुौलत िलेखएको । 

 गाउँपालिकाको िैससास सलबेिनलशि आवलिक र्ोिना तर्ार नभसैकेको हुिँा र्सको बालषयक र्ोिनामा 

समावशे गरी कार्ायधवर्न गनय कलठनाई िलेखएको ।  

 मलहिा तथा बलचचलतमा परेका समिुार्को चेतना स्तर अझ ैधर्नू रहकेो हुिँा उनीहरुको स्थानीर् सरकारमा 

सहभालगता र सेवा सलुबिामा पहुचँ सलुनलस्चत गनय चनुौलत रहकेो ।  

४. लैससास रणनीबतको अवश्यकता  तथा महत्व 

गाउँपालिकामा िैससास सलबधिमा िलेखएका समस्र्ा र चनुौलतको समािान गनय िहेार्का कारणिे 

िैससास रणनीलत आवश्र्क रहकेो छ ।  

 िैससास सलबलधि  लविमान चनुौलतहरु िाई धर्नू गनय । 

 राज्र् बाट प्रिान गररएका स्रोत , सेवा तथा सलुविाहरुमा लवशषे गरी बलचचलतकरणमा परेका मलहिा, 

बािबालिका, लपछलडएका समहूरुिाई समानतामिुक  पहुचँ सलुनलित गनय ।  

 सरोकारवािाहरूिाई वालषयक तथा आवलिक र्ोिना, कार्यक्रम तथा बिटे तिुयमा, कार्ायधवर्न र 

अनगुमन गिाय िैङ्लगक तथा सामालिक समावेशीकरणका लवषर्मा सांविेनशीि, उत्तरिार्ी, िवाफिहेी 

हुन अलभप्रेररत गनय । 
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 सामालिक असमानता, सामालिक बलचचलतकरणका कारण सामालिक समहूको लवकास सचूकहरूमा 

भएका कमिोर अवस्था र सामालिक, आलथयक तथा प्रशासलनक क्षेत्रमा रहकेो पह चँको अधतरिाई धर्नू 

गरी  सांस्थागत गनय । 

 िैससासका सवािहरूिाई सांर्ीर् सरकारिे नीलतगत तथा काननूी सिुार गि ै िलगरहकेो सधिभयमा 

स्थानीर् सरकारद्वारा सचचािन हुने र्ोिना तथा कार्यक्रमिाई िैससास मतै्री बनाउन, सांविैालनक एवां 

काननूी प्राविान तथा सरकारिे गरेको अधतरायलरिर् प्रलतबद्धता परूा गनय । 

मालथ उलिेख गररएका औलचत्र्हरुिाई परुा गनय स्थानीर् सरकार सांचािन ऐन २०७४ को िफा ११ 

उपिफा  (२) बिुाँ ठ को उपबिुाँ (२)  मा व्र्वस्था भए बमोलिम अलिकारको प्रर्ोग गरी र्स गाउँपालिकाको 

िागी लैङ्बिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण रणनीबत २०७९ िारी गररएको छ । र्ो रणनीलत 

आगामी ५ वषयको िालग िारी गररएको हो ।र्स रणनीलत को सफि कार्यधवर्न बाट गाउँपालिका बासीहरुिे 

िैङ्लगक समता र समानता सलहत सलमानपणूय िीवनर्ापन गनय पाउने अवस्था सलुनलित गनेछ । 

५. नाम र प्रारम्भ   

र्स रणनीलतको नाम “िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावशेीकरण रणनीलत २०७९” रहनेछ र र्सको प्रारलभ 

र्स गाउँपालिकाको कार्यपालिकािे अनमुोिन गरेको लमलत िलेख िाग ूहुनेछ । 

६. पररभाषा  

लबषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागमेा र्स रणनीलतमा 

क) “रणनीबत” भधनािे िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावशेीकरण रणनीलत २०७९” सलझन ु पियछ ।  

ख) “स्थानीय तह” भधनािे गण्डकी गाउँपालिका सलझन ुपछय ।  

ग) “लैङ्बिक समानता” भधनािे मलहिा र परुुषबीच सबै के्षत्र र तहमा समान अवसर र समान िाभ 

हालसि गने अवस्थािाई सलझन ुपछय ।  

र्) “लैङ्बिक समता” भधनािे अवसर र धर्ार्बाट बलधचत मलहिा वा परुुषिाई थप अवसर लिएर 

समतामिूक  लस्थलतको लनमायण गनय गररने लबशेष प्रर्ासिाई सलझन ुपछय । 

ङ) “सामाबिक समावेशीकरण” भधनािे अवसर तथा श्रोत सािन उपभोग गनयबाट वलचचत भई 

िोलखममा  परेका र स्तरर्िु आलथयक, सामालिक तथा साांस्कृलतक िीवन र्ापन गनयवाट वलचचत भई 
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गररबी तथा  सामालिक रुपमा वलचचतीकरणमा परेका समहूहरुिाई लनणयर् प्रलक्रर्ामा सहभागी गराई 

उपिब्ि अवसर, श्रोत, सािन, सेवा तथा आिारभतू अलिकार उपभोग गने कुराको सलुनलिततािाई 

सलझन ुपछय ।  

च) “लैङ्बिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण” भधनािे मलहिा तथा परुुष र लवलभधन 

सामालिक समहूहरु बीचको असमान शलि सलवधिहरुिाई पनुः सधतलुित गनय तथा हरेक प्रकारका 

सामालिक पलहचान भएका व्र्लिहरुका िालग समान अलिकार, अवसर एवां सलमान सलुनलित गनयका 

िालग आवश्र्क किम चालन ुपने लवषर्िाई सलझन ुपछय ।  

छ) “िबचचत समूह” भधनािे र्स गाउँपालिकाको परलपरागत रुपमा िामो समर् िलेख िालतर्, आलथयक, 

िैङ्लगक, अपाङ्गता, र्ौलनक तथा िैङ्लगक अलपसांख्र्क एवम ्भौगोलिक कारणिे गिाय पलछ परेका 

मलहिा, िलित, आलिवाशी, िनिालत, मिेसी, मलुस्िम, अपाङ्ग, िषे्ठ नागरीक एवम ् िगुयम क्षेत्रमा 

बसोवास गने िनता सलझन ु पियछ ।  

ि) “अल्पसंख्यक” भधनािे सांर्ीर् काननू बमोलिम लनिायररत प्रलतशत भधिा कम िनसांख्र्ा रहकेा िातीर्, 

िैङ्लगक तथा र्ौलनक अलपसांख्र्क, भालषक र िालमयक समहू सलझन ु पछय र सो शब्ििे आफ्नै 

िैङ्लगक,िातीर्, िालमयक र भालषक लवलशष्टता भएको, त्र्सिाई बचाई राख्ने आकाांक्षा रहकेा, लवभिे र 

उत्पीडन भोगकेा समहू समतेिाई िनाउँछ ।  

झ) “सीमाधतकृत” भधनािे र्स गाउँपालिकाको रािनीलतक, आलथयक र सामालिक रूपिे पछालड पाररएका, 

लवभिे र उत्पीडन तथा भौगोलिक लवकटताको कारणिे सेवा सलुविाको उपभोग गनय नसकेका वा 

त्र्सबाट वलचचत रहकेा सांर्ीर्  काननू बमोलिमको मानव लवकासको स्तर भधिा धर्नू लस्थलतमा रहकेा 

समिुार् सलझन ुपछय र सो शब्ििे अलतसीमाधतीकृत र िोपोधमखु समिुार् समतेिाई िनाउँछ । 

ञ) “लबक्षत समूह” भधनािे आलथयक रूपमा लवपधन वगयका मलहिा एवम ् बािबालिका तथा आलथयक र 

सामालिक रूपमा लपछलडएका वगयहरू (सबै िातिालतका लवपधन वगयहरू, ज्र्ेष्ठ नागररक, िलित, 

आलिवासी िनिालत, अपाङ्गता भएका व्र्लिहरू, मिेसी, मलुिम तथा लपछडावगय एवम ् नेपाि 

सरकारिे िलक्षत समहू भनी तोकेका वगय तथा समिुार् सलझन ुपछय ।  

ट) “लैङ्बिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण उत्तरदायी ििेट” भधनािे गाउँपालिकाको 

र्ोिना तिुयमा गिाय समािमा रहकेा लवलभधन िातिालत, क्षेत्र, वगय र समिुार्का मलहिा, परुुष, िैङ्लगक 
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तथा र्ौलनक अलपसांख्र्क,अपाङ्गता भएका व्र्लि, बािबालिका तथा िषे्ठ नागररकहरूको 

आवश्र्कतािाई सहभालगतामिूक ढङ्गिे सलबोिन गिै समग्र लवकास प्रलक्रर्ािाई लनिहरू प्रलत 

उत्तरिार्ी बनाउने उद्दशे्र्िे तिुयमा गररने कार्यक्रम र बिटेिाई िनाउँछ । िैङ्लगक समानता तथा 

सामालिक समावेशी िक्ष्र्िाई केधिमा राखरे उद्दशे्र्मिूक, र्ोिनावद्ध, िैङ्लगक समानता तथा 

सामालिक समावशेीकरण सलबलधि  लविेषण गरी आलथयक स्रोतको सलुनलितता र उपिलव्िको 

समतामिूक लवतरण र उपभोग हुने गरी गररने बिटे तिुयमा प्रलक्रर्ािाई सलझन ुपछय ।  

ठ) “लैङ्बिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण ििेट परीक्षण” भधनािे समािमा रहकेा 

लवलभधन िातिालत, क्षेत्र, वगय र समिुार्का मलहिा र परुुष बीचको भलूमका, सलबधि, स्थान, स्तर, अवसर 

आलिको लविेषणबाट िैङ्लगक समानता तथा समावेशी लवकास गनय तर् गररएको बिेट र कार्यक्रम 

माफय त तोलकएको उद्दशे्र् हालसि भए नभएको िेखािोखा र परीक्षण गरी सिुारका उपार् पलहलर्ाउने 

औिारिाई सलझन ुपछय ।  

ड) “लैङ्बिक मूलप्रवाहीकरण” भधनािे गाउँपालिकाको कुनै पलन र्ोिनाबद्घ कार्य, नीलत लनर्म, 

कार्यक्रम कार्ायधवर्नको हरेक क्षेत्र तथा तह र तप्कामा मलहिा तथा वलचचलतमा परेका वगयहरुिाई 

समालहत गने प्रलक्रर्ािाई सलझन ुपछय ।  

ढ) “सामाबिक वबचचतीकरणमा परेका समूहहरू” भधनािेमलहिा, बािबालिका, िलित, आलिवासी 

िनिालत, मिेशी, मलुस्िम, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्लिहरू तथा भौगोलिक रूपिे िगुयम 

क्षेत्रमा बसेका िनतािाई  बझुाउँिछ ।  

ण) “लैङ्बिक प्रभाव बवष्लेषण” भधनािे नीलत तथा अभ्र्ासहरुकोपररक्षण गरेर कुनै पलन र्ोिना कार्यक्रम 

तथा आर्ोिनावाट मलहिा एवम ्परुुष कलत्तको िाभाधबीत भएका छन ्भधने अवस्थाको लविेषण गने 

कार्यिाई सलझन ुपियछ ।  

त) “सशक्तीकरण” भधनािे लवकासका अवसरहरुवाट बलचचत, श्रोत र सािनमा पह चँ तथा लनर्धत्रणमा 

पछालड परेका, अशि वा कमिोर वगयिाई सवि बनाउने कार्यिाई सलझन ुपियछ । 

थ) “खण्डीकृत तथ्याङ्क” भधनािे मलहिा तथा परुुष, िातीर्, अलपसांख्र्क समहु, अपाङ्गता भएका 

एवां एच.आई. लभ. सांक्रलमत ब्र्लि तथा अधर् सीमाधतकरण परेका समहूहरुको तहगत तथ्र्ाङ्किाई 

सलझन ुपियछ । 
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ि) “काययक्रम” भधनािे लनलित उद्दशे्र् प्रालप्तका िालग तर्ार गररएको आर्ोिनाहरुको सांर्ोलित रुप सलझन ु 

पछय ।  

ि) “योिना” भधनािे समग्र लवकास लनमाणय सलवधिी कार्यको िालग तर्ार गररएको गाउँपालिकाको 

आवलिक लवकास र्ोिना, वालषयक लवकास र्ोिना, एलककृत लवकास र्ोिना, सडक गरुुर्ोिना र 

लवषर्गत  गरुुर्ोिना, रणनीलत र्ोिना आलि सलझन ुपछय । 

न) “लैससास सम्पकय  ब्यबक्त” भधनािे र्स गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको कार्ायिर् वा सलबलधित 

शाखाको िैससास हनेे गरी सलपकय  व्र्लिको रुपमा तोलकएको कमयचारीिाई सलझन ुपछय ।  

ऩ) “बवकास साझेदार” भधनािे गाउँपालिकासँग भएको सलझौता वमोलिम नगि, लिधसी एवम ्प्रलवलिक 

सहर्ोग उपिब्ि गराउने लद्घपक्षीर् एवम ् बहुपक्षीर् िात ृ लनकार्, सर्िु रारिसांर्ीर् लनकार्हरु तथा 

अधतरतलरिर् गरैसरकारी सांस्था सलझन ुपछय ।  

प) “टोल बवकास संस्था” भधनािे स्थानीर् सरकार सचचािन ऐन २०७४ को िफा १२ (२) क बमोलिम 

सामालिक पररचािकको अविारणा बमोलिम गठन हुने समहू सलझन ुपछय ।  

फ) “उपभोक्ता सबमबत” भधनािे आर्ोिनाबाट प्रत्र्क्ष िाभ पाउने व्र्लिहरुको समहूिे कुनै आर्ोिना 

लनमायण, सचचािन, व्र्वस्थापन र ममयत सलभार गनयको िालग आफुहरु मध्र्ेबाट लनलित प्रलक्रर्ा बमोलिम 

गठन गरेको सलमलत सलझन ुपछय ।  

ब) “सामुदाबयक संस्था” भधनािे िनचेतना सलवधिी तालिम, अलभमखुीकरण, सीप लवकास, बचत, किाय 

पररचािन, समावेशी लवकास र सशिीकरण गने उद्दशे्र्िे लनलित प्रलक्रर्ा अविलवन गरी प्रचलित काननू 

बमोलिम स्थापना भएका सांस्था तथा स्थानीर् तहमा सचूीकृत भएका समिुार्हरु आिाररत सांस्था सलझन ु

पछय ।  

भ) “िैरसरकारी संस्था” भधनािे प्रचिीत काननू वमोलिम स्थापना भएका गाउँपालिकाको सभाबाट 

आफ्नो कार्यक्रम स्वीकृत गराई गाउँपालिकासँग समधवर् राखी कार्य सचचािन गने गरै नाफामिूक सांस्था 

सलझन ुपछय । 

म) “स्थानीयकरण” भधनािे कुनै पलन लवषर् वा कार्यक्रमिाई कुनै स्थानीर् ठाँउ लवशषेको पररलस्थलत वा 

अवस्था अनसुार ढािी त्र्सको प्रभाबकारी एवां अलिकत्म उपर्ोग गने प्रलक्रर्ा भधने सलझन ुपछय ।   
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७. बदर्यकाबलन सोच  

गाउँपालिका लवद्यमान सबै खािको िैङ्लगक ,िातीर्  तथा के्षत्रीर् भिेभाव अधत्र् गरी समावशेी , 

समतामिूक, समदृ्ध र धर्ार्पणूय समािको लनमायण गने । 

८. लक्ष्य 

र्स रणनीलतको िक्ष्र् आगामी ५ वषयको िालग गण्डकी गाउँपालिकामा िैससास सलवलधित समािमा 

लवद्यमान मलुर्, माधर्ता, सांस्कार र ब्र्वहारमा पररवतयन लर्ाई िैङ्लगक, िातीर् र क्षेत्रीर् भिेभावमिू िैङ्लगक 

मतै्री, समाबेशी, समतामिूक, समदृ्ध र धर्ार्पणूय समािको गने रहकेो छ   । 

९. उदे्दश्य  

र्स रणनीलतको मिु उद्दशे्र् गाउँपालिका के्षत्रमा िैंलगक समानता तथा सामालिक समावशेीकरणिाई 

प्रवद्धयन गरी समतामिूक समािको स्थापना गनुय हो । स्थानीर् सरकारिे हािसलम गि ैआएको िैंलगक समानता 

तथा सामालिक समावशेीकरणका क्षेत्रका कार्यहरुको सलमक्षा गि ै स्थानीर् तहमा लबद्यमान िैससास सलबधिी 

सवािहरुको पलहचान गरी स्थानीर् नीलत, र्ोिना, कार्यक्रम तथा बिटेिाई िैससास सलबेिनशीि तलुर्ाई 

बलचचलतकरणमा परेका मलहिा, लसमाधतकृत तथा गररबीमा रहकेा समिुार्हरुिाई राज्र्िे उपिब्ि गराउने स्रोत 

तथा सेवा सलुबिामा समतामिूक पहुचँको सलूनलस्चत गने र ती समहुहरुको सामालिक तथा आलथयक सचूकाांकमा 

सिुार लर्ाउने रहकेो छ । र्स रणनीलतका लबलशष्ट उद्दशे्र्हरु िेहार् अनसुार रहकेा छन:् 

१. गाउँपालिकाका नीलत, र्ोिना, कार्यक्रम तथा बिटे िैससास उत्तरिार्ी बनाउिै मलहिा तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समहुहरुको लबकासमा मिूप्रवालहकरण सलूनलस्चत गने । 

२. स्थानीर् सरकारको सांस्थागत सांरचनािाई िैससास मैत्री बनाई मलहिा, बलचचलतकरणमा परेका 

समहुहरुको अथयपणूय सहभालगता गराई िैंलगक तथा सामालिक समहुहरु लबचको अधतरहरु र सोको 

प्रभावहरुिाई सलबोिन गने । 

३. िैंलगक समानता तथा सामालिक समावशेीकरणका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्ायधवर्न गनय िक्ष 

िनशलि तर्ारी र िलक्षत वगयहरुको सहभालगता, क्षमता लबकास र  सशिीकरणमा र्ोगिान गने । 
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४. सांर्ीर्, प्रिशे तथा स्थानीर् सरकारवाट प्रवाह हुने आिारभतू सेवाहरुमा िलक्षत समहुहरुको पहुचँ र 

लनर्धत्रणमा बलृद्ध गरी उनीहरुको आलथयक, सामालिक, रािलनलतक र सावयिलनक िीवन समावशेी र सक्षम 

बनाउने । 

५. स्थानीर् तहमा िैससासको दृलष्टकोणबाट िवाफिलेहता, उत्तरिालर्त्व, सचूना लशक्षा तथा सचचार, 

अनगुमन तथा मलूर्ाांकन र सशुासन पद्दलतिाई सांस्थागत गने । 

६. स्थानीर् तहमा िैससासका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्ायधवर्नको िालग सलबलधित 

सरोकारवािासांग समधवर् र सहकार्यिाई सांस्थागत गने । 

१. लैससासका मूख्य रणनीबतहरु 

गाउँपालिकाको िैससास रणनीलतको उद्दशे्र्हरु पररपलूतय गनय मखू्र् गरी र्सका सैद्धालधतक पक्षहरु िस्तै 

मिूप्रवालहकरण, सशिीकरण, क्षमता लबकास, समधवर् तथा सहकार्य र अनगुमन, मलूर्ाांकन तथा सशूासनिाई 

मिूरुपमा अविलबन गररएको छ । लर्नै सैद्धालधतक आिारहरुमा िहेार् अनसुारका रणनीलतहरु तोलकएका छन ्: 

उदे्दश्यहरु मुख्य रणनीबतहरु 

िाउँपाबलकाका नीबत, योिना, काययक्रम तथा 

ििेट लैससास उत्तरदायी िनाउदै मबहला तथा 

िबचचबतकरणमा परेका समुहहरुको बिकासमा 

मूलप्रवाबहकरण सूबनबस्चत िने । 

क) स्थानीर् नीलत तथा काननुहरु िैससासको दृलष्टकोणिे 

िेखािोखा गरी िैससास सलवेिनलशि बनाई 

कार्ायधवर्न गने । 

ख) बालषयक तथा आवलिक र्ोिनाहरुमा िैंलगक तथा 

सामालिक समावशेी लबकासका कार्यक्रमहरु समावशे 

गने । 

ग) बिटे तिुयमा तथा कार्ायधवर्नमा मलहिा र 

सीमाधतकृत समहुहरुको अथयपणूय सलहभालगता 

सलूनलस्चत गने र बिटेमा पहुचँ अलभबलृद्ध गने । 

 

स्थानीय सरकारको संस्थाित संरचनालाई 

लैससास मैत्री िनाई मबहला, िबचचबतकरणमा 

परेका समुहहरुको अथयपूणय सहभाबिता िराई 

लैंबिक तथा सामाबिक समुहहरु बिचको अधतरहरु 

र सोको प्रभावहरुलाई सम्िोिन िने । 

क) गाउँपालिकाका कमयचारी/पिालिकारीमा मलहिा तथा 

बलचचत समहुको समानपुालतक प्रलतलनलित्व सलबधिमा 

नीलतगत तथा काननुी ब्र्वस्था गरी कार्ायधवर्न गने । 

ख) िैससास कार्ायधवर्न सलमलतको गठन तथा िैंलगक 
लबकास डेस्क स्थापना र सचचािन गने  । 

ग) स्थानीर् तहमा गठन हुने सबै सलमलत, उपसलमलत र 

कार्यििहरु िैससास मतै्री बनाउँने सलबधिमा भएको 

काननुी ब्र्वस्थाहरुको प्रभावकारी कार्ायधवर्न, 

सलमक्षा र आवश्र्क सिुार गन े। 

र्) स्थानीर् लबत्त ब्र्वस्थापनिाई िैससास उत्तरिार्ी 
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बनाउन ेर कार्ायधवर्न गने । 

ङ) िैससास मतै्री खण्डीकृत तथ्र्ाांक ब्र्वस्था गरी 

िैससास मतै्री र्ोिना तथा बिेट तिुयमा कार्यमा 

उपर्ोग गने ।   

लैंबिक समानता तथा सामाबिक 

समावेशीकरणका काययक्रमहरुको प्रभावकारी 

कायायधवयन िनय दक्ष िनशबक्त तयारी र लबक्षत 

वियहरुको सहभाबिता, क्षमता बिकास र  

सशक्तीकरणमा योिदान िने । 

क) मलहिा तथा लसमाधतकृत समहुहरुको िालग क्षमता 

लबकास र्ोिना तर्ारी गरी कार्ायधवर्न गने । 

ख) लबभिेकारी सामालिक मलूर् माधर्ता र कुसांस्कारहरुको 

धर्लूनकरणका कार्यक्रमहरु गने । 

ग) लबपि ब्र्वस्थापनमा िैससास सलविेनलशिता 

समावशे गरी कार्ायधवर्न गने । 

संर्ीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारवाट प्रवाह हुने 

आिारभूत सेवाहरुमा लबक्षत समुहहरुको पहुँच र 

बनयधत्रणमा िृबि िरी उनीहरुको आबथयक, 

सामाबिक, रािबनबतक र सावयिबनक िीवन 

समावेशी र सक्षम िनाउने । 

क) स्थानीर् तहमा िैंलगक, बाि र अपाांग मतै्री 

सलबेिनलशि सांरचनाको प्राविानहरु कार्ायधवर्न गने । 

ख) स्थानीर् तहका सबै मलहिाहरुिाई प्रिनन तथा मलहिा 
स्वास्थ्र् सलबलधि सेवा सलुबिाहरुमा पहुचँ सलुनलस्चत 

गनय पहि गने ।  

ग) स्थानीर् तहका सबै मलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समिुार्हरुको लशक्षामा पहुचँ सलुनलस्चत गनय 

आवश्र्क नीलत, काननु तथा कार्यक्रमहरुको सलमक्षा 

गरी उनीहरुको लशक्षामा सरिरुपमा पहुचँका िालग 

ब्र्वस्थाहरु थप गरी कार्ायधवर्न गने । 

र्) स्थानीर् तहका सबै मलहिा तथा बलचचलतमा परेका 

समिुार्हरुको सदु्ध खानेपानीमा पहुचँ तथा सरसफाईमा 

सचेत तलुर्ाउन आवश्र्क कार्यक्रमहरुको पलहचान गरी 

कार्ायधवर्न गने । 

ङ) स्थानीर् तहका सबै मलहिा तथा बलचचलतमा परेका 

समिुार्हरुको िालग बेरोिगारी तथा गरीबीको 

नक्साांकन गरी सोको आिारमा स्वरोिगार र 

आर्आियनमा पहुचँ अलभबलृद्ध गनय हािका 

ब्र्वस्थाहरुको सलमक्षा गरी लबलभधन आर्मिूक तथा 

लसपमिूक कार्यहरु कार्ायधवर्न गने । 

स्थानीय तहमा लैससासको दृबिकोणिाट 

िवाफदेबहता, उत्तरदाबयत्व, सूचना बशक्षा तथा 

सचचार, अनुिमन तथा मूल्यांकन र सुशासन 

पद्दबतलाई संस्थाित िने । 

क) स्थानीर् तहमा सशुासन कार्म गने सलबधिमा िैससास 
सलबेिनलशि स्थानीर् नीलत तथा काननु लनमायण गरी 

कार्ायधवर्न गने । 

ख) स्थानीर् तहमा िैससास के्षत्रमा सिुार प्रलत उत्तरिालर्त्व 

र िवाफिलेहता स्थापनाका िालग अनगुमन, मलूर्ाांकन 

तथा परीक्षणहरु कार्ायधवर्न गने । 

ग) स्थानीर् तहमा पारिलशयता र सचेतनाको िालग सचूना, 
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लशक्षा तथा सचचारका लक्रर्ाकिापहरुमा लनरधतरता 

लिने र आवश्र्क सिुार गि ैिैिाने । 

स्थानीय तहमा लैससासका काययक्रमहरु 

प्रभावकारी रुपमा कायायधवयनको लाबि सम्िबधित 

सरोकारवालासंि समधवय र सहकाययलाई 

संस्थाित िने । 

क) िैससासको प्रभावकारी कार्ायधवर्नको िालग 

सलबलधित लनकार् तथा सरोकारवािाहरुसांग समधवर् र 

सलबधि लबस्तारका लक्रर्ाकिापहरुमा लनरधतरता लिने । 

 

१०. रणनीबत तथा काययनीबतहरु 

उद्दशे्र् १: गाउँपालिकाका नीलत, र्ोिना, कार्यक्रम तथा बिेट िैससास उत्तरिार्ी बनाउि ैमलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समहुहरुको लबकासमा मिूप्रवालहकरण सलूनलस्चत गने । 

रणनीबत १.१: स्थानीय नीबत तथा कानुनहरु लैससासको दृबिकोणले लेखािोखा िरी लैससास 

सम्वेदनबशल िनाई कायायधवयन िने । 

काययनीबतहरु 

क) स्थानीर् नीलत तथा काननुहरु िैससासको दृलष्टिे सलमक्षाको िालग कार्यटोिी लनमायण गरी पररचािन गरी 

उि नीलत तथा काननुहरु िैससास सलबेिनलशि बनाउने । 

ख) मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेको समिुार्हरुमा हुने लबभिेिधर् कार्यहरु रोक्न स्थानीर् नीलत तथा 

काननु लनमायण र िाग ुगने । 

ग) कृलष र लनमायण कार्यमा मलहिा र परुुष लबचमा समान ज्र्ािा कार्ायधवर्नको िालग  स्थानीर् काननु तिुयमा 

गरी िाग ुगने । 

 

रणनीबत १.२: िाबषयक तथा आवबिक योिनाहरुमा लैंबिक तथा सामाबिक समावेशी बिकासका 

काययक्रमहरु समावेश िने । 

काययनीबतहरु 

क) आवलिक र बालषयक र्ोिना तथा कार्यक्रममा िैंलगक तथा समावेशी लबकासको मापनर्ोग्र् 

उपिब्िीहरुको िक्ष्र् तोकी कार्ायधवर्न गने । 

ख) स्थानीर् सरकारको र्ोिना सूची िलक्षत समहुहरुको सक्रीर् सहभालगतामा तर्ार गन े र उनीहरुिे माग 

गरेको र्ोिना प्राथलमलककरणमा पाने कार्यिाई लनरधतरता र प्रभावकारी बनाउने । 
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ग) र्ोिना तिुयमा गिाय मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका समहुहरुको ब्र्वहाररक र रणनीलतक 

आवश्र्कता पलहचान र पररपलूतय गने लबषर्मा छिफि गने र र्ोिनामा समावशे गने । 

र्) स्थानीर् सरकारिे लिगो लबकासका िक्ष्र्हरु लबशेष गरेर िक्ष्र् ५ िैंलगक समानता प्राप्त गने लबषर्िाई 

स्थानीर्करण गरी िाग ुगने । 

ङ) मलहिा बािबालिका तथा लपछालडएको वगय तथा समिुार् र के्षत्रिाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्ने र्ोिनाहरुको 

िालग बिटेको धर्नूतम ्लनलस्चत प्रलतशत लबलनर्ोिनको िालग नीलतगत ब्र्वस्था र कार्ायधवर्न गने । 

च) स्थानीर् सरकारका उपभोिा सलमलतहरुमा िलक्षत समहुको प्रलतलनलि सलहत कललतमा ४० प्रलतशत 

मलहिाको सहभालगता सलुनलस्चत गने । 

रणनीबत १.३: ििेट तिुयमा तथा कायायधवयनमा मबहला र सीमाधतकृत समुहहरुको अथयपूणय सबहभाबिता 

सुबनबित  िने र ििेटमा पहुचँ अबभिृबि िने । 

काययनीबतहरु 

क) र्ोिना तिुयमा प्रलक्रर्ामा िलक्षत बगयहरुको सहभालगता बढाउन सचेतनामिूक कार्यक्रम गने । 

ख) वडा कार्ायिर्हरुवाट िलक्षत बगय छिफि र बस्ती स्तरीर् र्ोिना भिेामा िलक्षत बगयहरुको सहभालगता 

सलुनलित  गन े। 

ग) स्थानीर् सरकारका क्षमता लबकास र्ोिनामा िैंलगक उत्तरिार्ी तथा सामालिक समावेशीकरण सलबधिी 

कार्यक्रमहरु समावशे गने । 

र्) िैससास परीक्षण लनर्लमत गने । 

ङ) गाउँपालिकाको लबकास आर्ोिना तथा कार्यक्रम तिुयमा तथा कार्ायधवर्न गिाय स्थानीर् श्रम लसप र 

प्रलबलििाई उपर्ोग गने नीलत कार्ायधवर्न गने । 

उद्दशे्र् २: स्थानीर् सरकारको सांस्थागत सांरचनािाई िैससास मतै्री बनाई मलहिा, बलचचलतकरणमा परेका 

समहुहरुको अथयपूणय सहभालगता गराई िैंलगक तथा सामालिक समहुहरु लबचको अधतरहरु र सोको प्रभावहरुिाई 

सलबोिन गने । 

रणनीबत २.१: िाउँपाबलकाका कमयचारी/पदाबिकारीमा मबहला तथा िबचचत समुहको समानुपाबतक 

प्रबतबनबित्व सम्िधिमा नीबतित तथा कानुनी ब्यवस्था िरी कायायधवयन िने । 

काययनीबतहरु 

क) मलहिा र परुुषको सहभालगता ५०/५० प्रलतशत बनाउन नीलतगत ब्र्वस्था गने । 
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ख) स्थानीर् सरकारका कमयचारीहरुको पिपलूतयको लनणयर् गिाय सबै िातिालत, वगय, लिांग र समिुार्का 

समानपुालतक सहभालगताको ब्र्वस्था गने । 

ग) िनप्रलतलनलि तथा कमयचारीहरुिाई क्षमता लबकास कार्यक्रममा मलहिा र बलचचलतकरणमा परेका समिुार्को 

प्रथम प्राथलमकता लिई कार्ायधवर्न गने । 

रणनीबत २.२: लैससास कायायधवयन सबमबतको िठन तथा लैंबिक बिकास डेस्क स्थापना र सचचालन 

िने  । 

काययनीबतहरु 

क) गाउँपालिकामा िैससास कार्ायधवर्न सलमलत गठन गरी कार्य लबवरणको आिारमा कार्य गने । 

ख) िैंलगक लबकास डेस्कको सांस्थागत लबकास गने । 

रणनीबत २.३: स्थानीय तहमा िठन हुने सिै सबमबत, उपसबमबत र काययदलहरु लैससास मैत्री िनाउने 

सम्िधिमा भएको कानुनी ब्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कायायधवयन, सबमक्षा र आवश्यक सुिार िने । 

काययनीबतहरु 

क) स्थानीर् सरकारिे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र कार्यििहरुमा मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समिुार्बाट प्रलतलनलित्व हुने ब्र्वस्थािाई अझ प्रभावकारी कार्ायधवर्न गने । 

ख) स्थानीर् तहमा सचचालित कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा सलमक्षा सलबधिी कार्यमा स्थानीर् सरकारिे 

गठन गने सलमलत, उपसलमलत र कार्यििहरुिे मलहिा र बलचचलतकरणमा परेका समिुार्को लहत हुने गरी 

लबिेषण सलहत नीलतगत र कार्यगत सझुाव लिने कार्य कार्ायधवर्न गने । 

रणनीबत २.४: स्थानीय बित्त ब्यवस्थापनलाई लैससास उत्तरदायी िनाउने र कायायधवयन िने । 

काययनीबतहरु 

क) स्थानीर् तहमा मलहिा लबकास, िैंलगक लहांसा लबरुद्ध सचेतना र लनर्मन, मलहिा लसप लबकास, नेततृ्व 

लबकास तथा क्षमता अलभबलृद्ध िस्ता लबषर्मा स्रोत ब्र्वस्थापनका िालग छुटै्ट कोष स्थापना र सचचािन 

गन े। 

ख) आलिबासी, िनिालत, िलित, अधर् िलक्षत समहुका मलहिाहरुको क्षमता लबकास र सशिीकरणको 

िालग उनीहरुको आवश्र्कतानसुार िालग र्थेष्ट बिटेको ब्र्वस्था गरी कार्ायधवर्न गने । 

ग) स्थानीर् सरकारिे समावशेी सूचना प्रणािी ब्र्वस्थापन गनय बिटे ब्र्वस्था गरी कार्ायधवर्न    गन े। 
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र्) कलप्र्टुरकृत िेखा प्रणािीिे समावशेी के्षत्रमा भएको बिटे तथा खचय सलबधिी सचूना लिने  ब्र्वस्था 

अझ प्रभावकारी बनाउन े। 

रणनीबत २.५: लैससास मैत्री खण्डीकृत तथ्यांक ब्यवस्था िरी लैससास मैत्री योिना तथा ििेट तिुयमा 

काययमा उपयोि िने । 

काययनीबतहरु 

क) समिुार्स्तरका आिारभतू खण्डीकृत सचूना र्ा तथ्र्ाांक सांकिन तथा बालषयक रुपमा अध्र्ावलिक गने । 

ख) गाउँपालिकािे बेरोिगारी तथा गरीबी प्रोफाईि तर्ारी गने । 

ग) स्थानीर् सरकारिे आफ्नो लबकास र्ोिना तिुयमा गिाय खण्डीकृत तथ्र्ाङ्क र सचूनािाई अलिकतम 

प्रर्ोग गने । 

उद्दशे्र् ३: िैंलगक समानता तथा सामालिक समावशेीकरणका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्ायधवर्न गनय िक्ष 

िनशलि तर्ारी र िलक्षत वगयहरुको सहभालगता, क्षमता लबकास र  सशिीकरणमा र्ोगिान गने । 

रणनीबत ३.१: मबहला तथा बसमाधतकृत समुहहरुको लाबि क्षमता बिकास योिना तयारी िरी 

कायायधवयन िने । 

काययनीबतहरु 

क) मलहिा तथा बलचचत समहुहरुको िालग िैससास लबकासको िालग क्षमता लबकास कार्यर्ोिना तर्ार गरी 

छुटै्ट लशषयकमा बिटे लबलनर्ोिन तथा सोको कार्ायधवर्न गने । 

ख) स्थानीर् सरकारका पिालिकारी/कमयचारीहरुिे िैंलगक समानता तथा सामालिक समावशेी लबकास, 

िैंलगक लहांसा धर्लूनकरण सलबधिी तालिमहरु र्ोिनामा समावशे गरी िलक्षत बगयहरुिाई उि तालिमहरु 

उपिब्ि गराउने । 

ग) तालिमका लबषर्बस्तकुो प्रस्तलुतकरणमा िैंलगक समविेनलशि भाषाको प्रर्ोग र मलहिाका आवश्र्कता 

समलेटएको र उपर्िू सेवा सलुबिा उपिब्िता सलुनलित  गने । 

र्) मलहिा तथा िलक्षत समहुको पिालिकारीहरु तथा कमयचारीहरुको क्षमता अलभबलृद्धका िालग लनलियष्ट 

कार्यक्रमहरु (प्रालवलिक तालिम, क्षमता लबकास, नेततृ्व लबकासको तालिम, भ्रमण) हरेक आलथयक बषयको 

र्ोिना तथा कार्यक्रम समावेश गरी कार्ायधवर्न गने । 
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ङ) िैंलगक समानता तथा सामालिक समावशेीकरण सलबधिी तालिम लिन तथा कार्यक्रमिाई कार्ायधवर्न गनय 

सक्ने मानवीर् श्रोतको लबकास र पररचािन गने । 

च) मानव सांसािन लबकास केधि वा शाखा वा ईकाईको ब्र्वस्था र उि केधिको कार्य लबवरण तर्ार गरी 

िाग ुगने । 

छ) मलहिा लबकासको िालग भएका बेईलिङ र्ोषणपत्रका बाह्रवटा प्रलतबद्धताहरुको बारेमा स्थानीर् 

सरकारका पिालिकारीहरु र कमयचारीहरुिाई हरेक आलथयक बषयमा अलभमलूखकरण तथा सोको 

कार्ायधवर्न गने । 

ि) िनप्रलतलनलिहरु र कमयचारीिाई नेपािको सांलबिान, स्थानीर् सरकार सचचािन ऐन, अधतर सरकारी लबत्त 

ब्र्वस्थापन ऐन, कमयचारी समार्ोिन ऐन, मिुकुी सांलहताहरु, लबषर्गत काननुहरु पालिकािे िारी गरेको 

काननुहरु र अधर् प्रचलित महत्वपणूय काननुहरुको बारेमा अलभमलूखकरण तथा पनूतायिगी तालिमहरु 

लनर्लमत रुपमा गने । 

झ) गाउँपालिकाको कार्यपालिका सिस्र्हरु, सभाका सिस्र्हरु र पालिकाका प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत 

िगार्त सबै शाखा प्रमखुहरुिाई काननुी मस्र्ौिा तिुयमा सलबधिी प्रलक्रर्ा र काननुमा समावशे गनुयपने 

िैससासका सवािहरु र सोको समािानका लबषर्बस्तकुा सलबधिमा समर् समर्मा अलभमलूखकरण र 

पनूतायिगी कार्यक्रमहरु सचचािन गने । 

ञ) मलहिा, बािबालिकाहरुको सांबैिालनक हक अलिकार, एकि मलहिा र चेिीबेटी बेचलबखन लबरुद्ध 

कार्यक्रम, छाउपडी प्रथा लबरुद्ध कार्यक्रम, र्ौनलहांसा लबरुद्ध कार्यक्रम आलि बारेमा काननुी अनलुशक्षण 

लनर्लमत सचचािन     गने । 

रणनीबत ३.२: बिभेदकारी सामाबिक मूल्य माधयता र कुसंस्कारहरुको धयूबनकरणका काययक्रमहरु िने । 

काययनीबतहरु 

क) मलहिा ,बािबालिका,िैङ्लगक तथा र्ौलनक अलपसांख्र्क लबरुद्ध सबैखािे लहांसा क्रमश धर्नूीकरण गि ै 

गने कार्यक्रमहरु पलहचान गरी लनर्लमत रुपमा सो अनुसारको बिटे लबलनर्ोिन गरी कार्यक्रमहरु 

सचचािन गने । 

ख) िैङ्लगक लहांसा रलहत गाउँपालिका र्ोषणाको िालग आवश्र्क कार्यक्रम गरी सोको र्ोषणा गने । 

ग) िैङ्लगक लहांसा लबरुद्ध सधुर् सहनलशिता सलबधिमा स्थानीर् नीलत तथा कार्यलबलि िाग ुगने । 
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र्) समािमा रहकेा लबलभधन कुसांस्कार िस्तै िालतगत छुवाछुत, बाि लबवाह, बहुलबवाह, िाईिो आलि िस्ता 

सामालिक कुरीलत हटाउन कार्यक्रमहरु लनर्लमत रुपमा सचचािन गने । 

ङ) िलित र आलिबासी िनिालतहरुको समिुार्मा रहकेो मलिरा सेवनिाई धर्लूनकरण गनय कार्यक्रमहरु 

सचचािन गने । 

च) िैङ्लगक लहांसा प्रभालवत िाई सहर्ोग गनय छुटै्ट टोि फ्री नलबर रालखने । 

छ) लबिािर्, र्र , तथा कार्य स्थिमा हुने र्ौनिधर्, िरुयव्र्वहार सलबलधि  गनुासो व्र्वस्थापन िाई छुटै्ट 

उपशाखा को स्थापना गने । 

ि)   लहांसा प्रभालवतिाई आइपने मनोसामालिक समस्र्ािाई तत्काि सलबोिन हरेक लबिािर्मा सांस्थागत 

तथा सरकारी लबिािर् गनुासो सधुने लशक्षक/िैंलगक सलपकय  व्र्लि गनुासो सनुवुाई कार्यलवलििे तोके 

बमोलिम गने  

रणनीबत ३.३: बिपद ब्यवस्थापनमा लैससास सम्वेदनबशलता समावेश िरी कायायधवयन िने । 

काययनीबतहरु 

क) स्थानीर् सरकारिे लबपि ब्र्वस्थापन सलबधिी नीलत, रणनीलत, मापिण्ड, कार्यनीलत तथा कार्यलबलि 

तिुयमा गिाय मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका समिुार्सांग परामशय गरी र्स्ता िस्ताविेमा लसमाधतकृत 

वगय र समिुार्िाई िलक्षत गरी लबशषे राहत र मलहिा परुुषिाई अिग अिग सांरक्षणको प्राविानको 

ब्र्वस्था गरी कार्ायधवर्न गने । 

ख) लबपि ब्र्वस्थापन कोषको स्थापना तथा सचचािन र स्रोत पररचािन गिाय मलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समिुार् समतेको सहभालगतामा लनणयर् गने लबलि तर्ार गरी िाग ु   गने । 

ग) स्थानीर् स्तरको लबपि सलबधिी तथ्र्ाांक सांकिन नक्साङ्कन तथा ब्र्वस्थापन गिाय िाभालधवत समहुमा 

मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका समिुार् समतेको खण्डीकृत तथ्र्ाांक राखी आपतकालिन कार्य 

सचचािन तथा राहत लबतरण गने । 

र्) समिुार्मा आिारीत लबपि ब्र्वस्थापन सलबलधि कार्य गिाय िाभालधवत समहुमा मलहिा तथा 

बलचचलतकरणमा परेको समिुार् समतेको सहभालगतामा उनीहरुिाई पलहिो प्राथलमकता राखी कार्य गने । 

उद्दशे्र् ४: सांर्ीर्, प्रिशे तथा स्थानीर् सरकारवाट प्रवाह हुने आिारभतू सेवाहरुमा िलक्षत समहुहरुको पहुचँ र 

लनर्धत्रणमा बलृद्ध गरी उनीहरुको आलथयक, सामालिक, रािलनलतक र सावयिलनक िीवन समावशेी र सक्षम     

बनाउने । 
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रणनीबत ४.१: स्थानीय तहमा लैंबिक, िाल र अपांि मैत्री सम्िेदनबशल संरचनाको प्राविानहरु 

कायायधवयन िने । 

काययनीबतहरु 

क) स्थानीर् तहका भवन, भौलतक पवूायिार तथा अधर् सांरचना लनमायणको िालग ्ोईङ लडिाईन िागत 

अनमुान तर्ार गिाय सांरचना लनमायण गिाय िैंलगक, बाि र अपाांग मतै्री सांरचनाको प्राविान कार्ायधवर्न   

गने । 

ख) स्थानीर् तहिे मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका समिुार्िाई िलक्षत गरी परलपरागत तथा आिलुनक 

उिाय (ििलबद्यतु, लबलभधन बैकललपक स्रोतवाट प्राप्त हुने उिाय, सिुाररएको चिुो आलि) को प्रर्ोग गनय 

सकारात्मक वातावरण र प्रोत्साहन गने आर्ोिनाहरु कार्ायधवर्न गने । 

रणनीबत ४.२: स्थानीय तहका सिै मबहलाहरुलाई प्रिनन तथा मबहला स्वास्थ्य सम्िबधि सेवा 

सुबििाहरुमा पहुचँ सुबनबस्चत िनय पहल िने । 

काययनीबतहरु 

क) गभयवती मलहिािाई िोलखमर्ूि, खतरार्िू काममा निगाउने गरी बालषयक नीलत तथा लबलि तर्ार गरी 

िाग ुगने । 

ख) सावयिलनक कार्ायिर्, अस्पताि वा स्वास्थ्र् चौकी र सावयिलनक स्थिहरुमा बच्चािाई स्तनपानका 

लनलमत्त अिग्ग ैकक्ष र समर्को ब्र्वस्था र सोको ब्र्वस्थापन लनर्लमत रुपमा गने । 

ग) मलहिा तथा प्रिनन स्वास्थ्र्, पररवार लनर्ोिन, मात ृलशश ुकलर्ाण, लबस्ताररत खोप, पोषण, िनसांख्र्ा 

लशक्षा र िनस्वास्थ्र् सलबधिी कार्यक्रमहरु लनर्लमत रुपमा सचचािन गने । 

र्) मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका ब्र्लिहरुको स्वास्थ्र् लबमा गनय सहलिकरण र सहर्ोग गने कार्यक्रम 

र बिटे वालषयक तथा आवलिक र्ोिनाहरुमा समावशे गरी कार्ायधवर्न गने । 

रणनीबत ४.३: स्थानीय तहका सिै मबहला तथा िबचचबतकरणमा परेका समुदायहरुको बशक्षामा पहुचँ 

सुबनबस्चत िनय आवश्यक नीबत, कानुन तथा काययक्रमहरुको सबमक्षा िरी उनीहरुको बशक्षामा 

सरलरुपमा पहुँचका लाबि ब्यवस्थाहरु थप िरी कायायधवयन िने । 

काययनीबतहरु 
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क) गाउँपालिका लभत्रका लबद्यािर् िाने उमरेका सबै बाि बालिकािाई लबद्यािर्मा अलनवार्य भनाय गराउन े

अलभर्ान लनर्लमत रुपमा सचचािन गने । 

ख) आलथयक अवस्था कमिोर भएका पररवार तथा बलचचलतकरण परेका समिुार्का बािबालिकािाई लिवा 

खािा, लनशलुक पाठ्र् पसु्तक र शलैक्षक सामाग्री तथा पोसाक उपिब्ि गराउन छात्रबलृत्तको ब्र्वस्था 

तथा सोको कार्ायधवर्न लनर्लमत रुपमा   गने । 

ग) लनरक्षर मलहिा तथा लसमाधतकृत समिुार् वा ब्र्लिहरुको िालग अलभभावक लशक्षा, प्रौढ तथा लकसोरी 

लशक्षा, साथी लशक्षा, कार्यमिूक प्रौढ लशक्षा, बच्चा िलेख बच्चा कक्षा आलि कार्यक्रमहरुको लनर्लमत 

रुपमा सचचािन गने । 

र्) लबद्यािर्मा छात्र र छात्राको िालग छुट्टा छुटै्ट शौचािर्, लकसोरी छात्राको िालग प्र्ाड र र्ौनलशक्षा तथा 

सहिीकरण कार्यक्रम लनर्लमत रुपमा सचचािन गने । 

रणनीबत ४.४: स्थानीय तहका सिै मबहला तथा िबचचबतमा परेका समुदायहरुको सुि खानेपानीमा 

पहुचँ तथा सरसफाईमा सचेत तुल्याउन आवश्यक काययक्रमहरुको पबहचान िरी कायायधवयन िने । 

काययनीबतहरु 

क) गाउँपालिकाका सावयिलनक लनकार्हरुमा सफा लपउँने पानी, सफासांग हात िनुे ब्र्वस्था, मलहिा र 

परुुषको िालग अिग्गै शौचािर्को ब्र्वस्था सचचािन गने । 

ख) स्थानीर् बालसधिाहरुको र्रिरुीहरुमा सफा लपउँने पानी, सफासांग हात िनुे ब्र्वस्था, मलहिा र परुुषको 

िालग अिग्गै शौचािर्को उपर्ोग गने अभ्र्ासको बारेमा सचेतना िगाउने कार्यक्रमहरु सचचािन गने । 

ग) स्थानीर् तहको आर्ोिना तथा स्थानीर् नागररकहरुको सलक्रर् सहभालगतामा वडा वडामा खिुा 

लिसामिु अलभर्ान, र्र र्रमा शौचािर्, परालपरागत पानीको स्रोतहरु िारा, कुवा, पोखरी तथा टोि 

बस्ती सरसफाई अलभर्ान कार्यक्रमहरु लनर्लमत रुपमा सचचािन गने । 

र्) कुलहने नकुलहने र्रार्ासी फोहर छुट्र्ाउने ब्र्वस्था, फोहर सांकिन तथा लबसियन, र्र र्रमा भाधसाको 

फोहर र पानीवाट करेसाबारी तथा गमिा र फुिवारी लनमायण िस्ता कार्यक्रमहरु गने र उि कार्यहरुमा 

मलहिा र परुुषको समान सहभालगता हुनपुने िस्ता चेतनामिूक कार्यक्रमहरु सचचािन गने । 

ङ) मलहिाहरु बढी मात्रामा सांिग्न हुने कार्यमा सफा पानीको सहि ब्र्वस्थाका िालग आकासे पानी सांकिन 

र भण्डारण, परालपरागत ईनार र कुवाको पनूलियवीकरण र ररचालियङ िस्ता कार्यक्रमहरु सचचािन गने । 
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रणनीबत ४.५: स्थानीय तहका सिै मबहला तथा िबचचबतमा परेका समुदायहरुको लाबि िेरोििारी तथा 

िरीिीको नकसांकन िरी सोको आिारमा स्वरोििार र आयआियनमा पहुँच अबभिृबि िनय हालका 

ब्यवस्थाहरुको सबमक्षा िरी बिबभधन आयमूलक तथा बसपमूलक काययहरु कायायधवयन िने । 

काययनीबतहरु 

क) गाउँपालिकाको बालषयक तथा आवलिक र्ोिना तिुयमा गिाय बेरोिगार तथा गरीबीको नक्साांकनको समते 

आिार लिई मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका समिुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ हुने स्वरोिगारमिूक, 

आर्मिूक र लसपमिूक कार्यक्रमहरु र सोको िालग आवश्र्क बिटे ब्र्वस्था गरी कार्ायधवर्न गने । 

ख) कृलषमा आिलुनकीकरण, ब्र्वसालर्करण र सहुलिर्तपणूय ऋण र अनिुानमा िलक्षत बगयहरुिाई सहभागी 

गराउने कार्यक्रम सचचािन गने । 

ग) स्वरोिगार गन ेतथा बैिलेशक रोिगारीमा िाने मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका समिुार्को लसप तथा 

क्षमता लबकासका कार्यक्रमहरु लनर्लमत रुपमा सचचािन गने । 

र्) ग्रालमण मलहिा प्रालवलिकहरु (पश ुसेवा, कृलष, स्वास्थ्र् र पवूायिार सलबलधि प्रालवलिकहरु) र सामालिक 

पररचािक तर्ारी गने तथा उनीहरुको समिुार्मा पररचािन गने । 

ङ) गरीब र बलचचलतकरणमा परेको समिुार्को पहुचँ र क्रर्शलि अनरुुप सपुथमलूर् सहकारी पसिहरु 

सचचािन गने र उनीहरुिाई लबशषे छुटको ब्र्वस्था गने । 

उद्दशे्र् ५: स्थानीर् तहमा िैससासको दृलष्टकोणबाट िवाफिलेहता, उत्तरिालर्त्व, सचूना लशक्षा तथा सचचार, 

अनगुमन तथा मलूर्ाांकन र सशुासन पद्दलतिाई सांस्थागत गने । 

रणनीबत ५.१: स्थानीय तहमा सुशासन कायम िने सम्िधिमा लैससास सम्िेदनबशल स्थानीय नीबत तथा 

कानुन बनमायण िरी कायायधवयन िने । 

काययनीबतहरु 

क) गाउँपालिकािे लबलिको शासन, ब्र्ापक िनसहभालगता, भ्रष्टाचार लबरुद्ध शधुर् सहनलशिता, सेवा 

प्रवाहमा लनश्पक्षता र मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका समिुार्िाई अग्रालिकार िस्ता नीलतहरु तिुयमा 

र कार्ायधवर्न गने । 

ख) मलहिा लबकासको िालग भएका बेईलिङ र्ोषणपत्रका बाह्रवटा प्रलतबद्धताहरुको क्षेत्रमा कार्यक्रम तर्ार 

गरी कार्ायधवर्न गने । 
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ग) सांर्िू रारिसांर्ीर् बाि अलिकार महासधिी १९८९ मा गररएका प्रलतबद्धता कार्ायधवर्न सलबधिमा 

कार्यक्रमहरु तर्ारी र सचचािन गने । 

रणनीबत ५.२: स्थानीय तहमा लैससास के्षत्रमा सुिार प्रबत उत्तरदाबयत्व र िवाफदेबहता स्थापनाका 

लाबि अनुिमन, मूल्यांकन तथा परीक्षणहरु कायायधवयन िने । 

काययनीबतहरु 

क) गाउँपालिकाका कार्यक्रमहरुको सावयिलनक परीक्षण, सामालिक परीक्षण, सावयिलनक सुनुवाई, लनर्लमत 

पत्रकार भटेर्ाट िलक्षत वगयहरुको उपलस्थलतमा गने र सेवा प्रवाह सलबधिी सचूनाहरुको सावयिलनकीकरण 

लनर्लमत रुपमा गने । 

ख) गाउँपालिकाका कार्यक्रमहरुको सावयिलनक परीक्षण, सामालिक परीक्षण, सावयिलनक सनुुवाईको क्रममा 

िलक्षत बगय तथा िाभालधवत वगयहरुवाट प्राप्त गनुासा तथा सझूावहरुको सनुवुाई र कार्ायधवर्न गने । 

ग) स्थानीर् सरकारका िनप्रलतलनलि र कमयचारीको आचार सांलहता स्वीकृत गरी िाग ुगने । 

र्) गाउँपालिकाका कार्यक्रम तथा परीर्ोिना कार्ायधवर्नवाट सलबलधित समिुार्िे परुा िाभ लिन सकेको 

नसकेको सलबधिमा लनर्लमत रुपमा अनगुमन र मलूर्ाांकन गने र िाभ र असरहरुको लबिेषण गने । 

ङ) स्थानीर् सरकारको सलमक्षा बैठकमा मलहिा, बािबालिका सबै िातिालतका लबपधन बगय (आलिबासी, 

िनिालत, िलित, मिेशी, मलुस्िम, लपछडावगय) अपाांगता भएका ब्र्लिहरु, िषे्ठ नागररक िगार्तिाई 

िलक्षत कार्यक्रम मालथ लनिहरुको उपलस्थलतमा छिफि गने र सझुावहरु सांकिन तथा कार्ायधवर्न गने । 

रणनीबत ५.३: स्थानीय तहमा पारदबशयता र सचेतनाको लाबि सूचना, बशक्षा तथा सचचारका 

बक्रयाकलापहरुमा बनरधतरता बदने र आवश्यक सुिार िदै लैिाने । 

काययनीबतहरु 

क) स्थानीर् सरकारिे लनर्लमत रुपमा समग्र बालषयक र्ोिना तथा कार्यक्रमको सावयिलनक गने र मलहिा, 

बािबालिका, आलिवासी िनिालत, मिेसी, मलुस्िम, लपछडावगय, िलित, अपाांगता भएका ब्र्लिहरु र 

िषे्ठ नागररकिाई िलक्षत गरी राखकेा कार्यक्रम र बिटे सरोकारवािािे थाह पाउने गरी स्थानीर् भाषा 

समतेमा लनर्लमत रुपमा सावयिलनक गने । 

ख) स्थानीर् रेलडर्ो एफ एम र छापा माध्र्मद्वारा िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण सलबधिी 

सचूना प्रवाह गरी िनतािाई लनर्लमत रुपमा ससुलूचत गने । 
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ग) स्थानीर् स्तरमा मलहिा बािबालिका सबै िातिालतका लबपधन वगय, अपाांगता भएको ब्र्लिहरु, िषे्ठ 

नागररक िगार्त अधर् िलक्षत समहुहरुको िालग सचूना, लशक्षा र सचचार कार्यक्रमबाट वगयहरुको 

िनचेतना बलृद्ध भएको नभएको बारेमा अनगुमन र मलूर्ाांकन गने । 

उद्दशे्र् ६: स्थानीर् तहमा िैससासका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्ायधवर्नको िालग सलबलधित 

सरोकारवािासांग समधवर् र सहकार्यिाई सांस्थागत गने । 

रणनीबत ६.१: लैससासको प्रभावकारी कायायधवयनको लाबि सम्िबधित बनकाय तथा 

सरोकारवालाहरुसंि समधवय र सम्िधि बिस्तारका बक्रयाकलापहरुमा बनरधतरता बदने । 

काययनीबतहरु 

क) स्थानीर् तहिे सांर् र प्रिशे सरकारहरुिे तर् गरेको िैससास कार्ायधवर्न सलबधिी नीलत, काननु तथा 

कार्यक्रमहरुको कार्ायधवर्नमा सहकार्य, समधवर् र सहिीकरण गने । 

ख) िैससास लबकासको िालग लबलभधन सरोकारवािा लनकार्हरु लबच सचिाि गठन गरी कार्यगत छिफि 

तथा र्स क्षेत्रको लबकासको िालग लनर्लमतरुपमा कार्य गने । 

ग) िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशी लबकासको िालग गलठत लबलभधन सरोकारवािा लनकार्हरु 

लबच कार्यगत सांर्धत्र (सचिाि) का प्रलतलनलिहरुिाई िैससास कार्ायधवर्न सलबधिी क्षमता लबकास 

तालिमहरु सचचािन गने । 

 

११. लैससास कायायधवयनको लाबि सबमबतहरु िठन, काम, कतयव्य र अबिकार  

१२.१  लैंबिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण कायायधवयन सबमबत िठन  

र्स गाउँपालिकामा लनलनानुसारको सिस्र्हरु रहने गरर िैंलगक समानता तथा सामालिक समावशेीकरण 

कार्ायधवर्न सलमलत गठन गररनेछः  

क) गाउँपालिका अध्र्क्ष ------------- सांर्ोिक 

ख) गाउँपालिका उपाध्र्क्ष ------------- सिस्र् 

ग) गाउँपालिका सिस्र्हरु (एक मलहिा सलहत २ िना) --------- सिस्र् 

र्) िलित समिुार्का प्रलतलनलि (एक मलहिा सलहत २ िना) -------------- सिस्र् 

ङ) िनिालत समिुार्का प्रलतलनलि (एक मलहिा सलहत २ िना) ------------ सिस्र् 
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च) िषे्ठ नागररक प्रलतलनलि (एक मलहिा सलहत २ िना) ------------ सिस्र् 

छ) सामालिक लबकास शाखा प्रमखु ------------------ सिस्र् सलचव 

१२.२ लैससास कायायधवयन सबमबतको काम, कतयब्य र अबिकार 

िैंलगक समानता तथा सामालिक समावशेीकरण कार्ायधवर्न सलमलतको काम, कतयब्र् र अलिकार िहेार् अनसुार 

हुनेछः  

क) गाउँपालिकामा िैंलगक समानता तथा सामालिक समावशेीकरण सलबलधि आवश्र्क नीलत, रणनीलत, काननुी 

ब्र्वस्थाहरुको आवश्र्कता पलहचान गने । 

ख) गाउँपालिकाका मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका समहु/समिुार्को खण्डीकृत तथ्र्ाङ्क ब्र्वस्थापन र 

अद्यावलिक गनय कार्यमा सहिीकरण गने ।    

ग) गाउँपालिकाको लनर्लमत सेवा प्रवाह र लबकास लनमायणका गलतलबलिहरुमा मलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समहु/समिुार्को क्षमता लबकास, सशिीकरण र अथयपणूय सहभालगताको िालग आवश्र्क कार्यक्रमहरु 

बालषयक तथा आवलिक र्ोिनामा समावेश तथा कार्ायधवर्न गनय सहिीकरण गने । 

र्) िैससास कार्ायधवर्नको िालग सांस्थागत लबकासका कार्यहरु पलहचान तथा कार्ायधवर्नमा गाउँपालिकािाई 

सहर्ोग गने । 

ङ) गाउँपालिकाका सबै कार्यक्रमहरुमा िैससासको दृलष्टिे अनगुमन, मलूर्ाांकन र िैससास बिटे पररक्षण कार्य 

गने । 

च) गाउँपालिकामा िैससास सलबलधि कार्यक्रमहरु गनय सरोकारवािा लनकार्हरुसांग समधवर्, सहकार्य र 

सहलिकरण गने ।  

१२.३  लैससास कायायधवयन सबमबतको पररचालन  

गाउँपालिकािे िैंलगक समानता तथा सामालिक समावशेीकरण कार्ायधवर्न, अनगुमन तथा सपुररवके्षण 

सलमलतको पररचािन ति उलिेख गररए बमोलिम हुनेछ  र साथै पररचािन कार्यलबलि तर्ार गरी सोही बमोलिम 

कार्ायधवर्न गनेछ 

क) सलमलतको बैठकआवश्र्कता वषयमा (बढीमा) ६ पटक बस्न सक्नेछ ।  

ख) सांर्ोिकिे तोकेको लमलत, समर् र स्थानमा बस्नेछ ।  
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ग) सलमलतको बैठक बस्न ुभधिा कलतीमा २४ र्ण्टा अगाव ैसलमलतको सिस्र्–सलचविे बैठकमा छिफि  

हुने कार्य सचूी सलहतको सचूना सबै सिस्र्हरुिाई लिन ुपनेछ ।  

र्) सलमलतको कूि सिस्र् सांख्र्ाको पचास प्रलतशत भधिा बढी सिस्र्हरु उपलस्थत भएमा सो सलमलतको 

बैठकको िालग गणपरूक सांख्र्ा पगुकेो मालननेछ ।  

ङ) सलमलतको बैठकको अध्र्क्षता सो सलमलतको सांर्ोिकिे गनेछ र लनिको अनपुलस्थलतमा सलमलतका 

उपलस्थत सिस्र्हरुिे आफूमध्र्ेबाट ज्र्ेष्ठ सिस्र्िे गनेछ ।  

च) सलमलतिे बैठकमा आवश्र्कता अनसुार नेपाि सरकारको कुनै कमयचारी, पिालिकारी वा अधर् कुनै लवज्ञ 

व्र्लििाई सलमलतको बैठकमा आमधत्रण गनय सक्नेछ ।  

छ) सलमलतको बैठक सलवधिी अधर् कार्यलवलि सो सलमलत आफैिे लनिायरण गरे बमोलिम हुनेछ । 

१२.४  वडास्तरीय सबमबत   

गाँउपालिकाको प्रत्र्ेक वडामा र्स रणनीलतसँग सलवलधित कार्यक्रम तथा र्ोिना  कार्यधवर्नमा सहर्ोग गनय एक 

वडा स्तरीर् सलमलत गठन गररनेछ । िसमा  िहेार् बमोलिका अध्र्क्ष तथा  सिस्र्हरु रहने छन सो  

क) सलवलधित वडाको वडा अध्र्क्ष – सांर्ोिक  

ख) सलवलधित वडाका वडा सिस्र्हरू – सिस्र्  

ग) सलवलधित वडा सलमलतिे िलक्षत वगयको क्षेत्रमा कार्य गने व्र्लि वा सांस्थावाट मनोलनतगरेका वढीमा २ 

(एक िना मलहिा) िना सिस्र्हरू – सिस्र्   

र्) सलवलधित वडाको वडा सलचव – सिस्र् सलचव 

१२.५ वडा स्तरीय सबमबतको काम, कतयव्य र अबिकार  

क) वडा लभत्रकोमलहिा,िैङ्लगक तथा र्ौलनक अलपसांख्र्क,बािबालिका, र्वुा, िषे्ठ नागररक, अपाङ्गता, 

आलिवासी िनिालत, मिेशी, मलुस्िम, अलपसांख्र्क तथा अधर् आलथयक, भौगोलिक, सामालिक तथा 

साँस्कृलतक दृलष्टिे पछाडी पाररएको वगय समिुार् खण्डीकृत तथ्र्ाङ्क सांकिन गने ।  

ख) वडालभत्र र्ोिना छनौट प्रकृर्ामा मलहिा, बािबालिका, र्वुा, िषे्ठ नागररक, अपाङ्गता, आलिवासी 

िनिालत, मिेशी, मलुस्िम, अलपसांख्र्क समिुार्को सहभालगता अलनवार्य गने।  

ग) वडा लभत्रको मलहिा, बािबालिका, र्वुा, िषे्ठ नागररक, अपाङ्गता, आलिवासी िनिालत, मिेशी, 

मलुस्िम, अलपसांख्र्क तथा अधर् आलथयक, भौगोलिक, सामालिक तथा साँस्कृलतक दृलष्टिे पछाडी 
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पाररएको वगय समिुार्कोहक लहतको सांरक्षण र सलबि्िन तथा त्र्स्तो समिुार्को सशिीकरणकाको िालग 

कार्यक्रम वनाई गाउँपालिकामा पेश गने ।  

र्)  र्स रणनीलतसँग सलवलधित कार्यक्रम तथा र्ोिना कार्यधवर्नमा सहर्ोग गनय क्षमता अलभबलृद्धको के्षत्र पत्ता 

िगाउने र उनीहरुको कार्यक्रमिाई िैससास मतै्री बनाउन सहिीकरण गने । 

१२. िुनासो व्यवस्थापन  

गाउँपालिका तथा मातहतका कार्ायिहरुमा िैससास सलबधिी गनुासोहरुिाई सलबोिन गनयको िालग 

गनुासो सलुनवाई कार्यलबलि तिुयमा गरी िाग ूगररनेछ । र्सबाट गाउँपालिका तथा अधर् सावयिलनक कार्ायिर् तथा 

स्थिहरुमा हुन सक्ने मलहिा, बािबालिका तथा िैङ्लगक तथा र्ौलनक अलपसांख्र्क मालथ हुने िैङ्लगक लहांसा, 

िैङ्लगक तथा िातीर् भिेभावहरु धर्नूीकरण गनय सहर्ोग लमलनेछ  । 

१३. अनुिमन तथा मूल्यांकन  

र्स रणनीलतको सफि कार्ायधवर्नको िालग रणनीलतिे तोकेका क्षेत्रगत रणनीलतहरु र सो अधतरगतका 

कार्यनीलतहरुको आिारमा बालषयक तथा आवलिक र्ोिनामा कार्यक्रमहरु समावेश गरी कार्ायधवर्नको अनगुमन र 

उि कार्यक्रमहरुिाट प्राप्त भएका नलतिाहरुको मलूर्ाांकन गने कार्य गाउँपालिका वा िैङ्लगक समानता तथा 

सामालिक समावशेीकरण कार्ायधवर्न सलमलतिे गनेछ ।  

१४. रणनीबत पूनरावलोकन र संशोिन  

र्स रणनीलत कार्ायधवर्नको क्रममा समर् सापेक्ष तलुर्ाउन पनूराविोकन गरी स्थानीर् 

आवश्र्कताहरुिाई पररपलूतय गनयको लनलमत्त र्स रणनीलतको मिू ममयको प्रलतकुि नहुने गरी आवश्र्क सांशोिन 

गररने छ ।  


