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१.पृष्ठभूवम 

नेपािको संङ्गवधानिे दिशा लनिेश गरेबमोजिम समानपुालतक समावेशी र सहभालगतामूिक लसद्धान्तका आधारमा 
समतामूिक समािको लनमााण गना राज्यका सबै अंग, तह र क्षेत्रगत ङ्गवषयहरूमा िैङ्गिक समानता र 
सामाजिक समावशेीकरण (िैससास) को ङ्गवषयिाई आन्तररकीकरण, मूिप्रवाहीकरण र संस्थागत गना 
आवश्यक भएको छ ।  

नेपािको संङ्गवधानको धारा १८ मा उजलिजित समानताको हकमा सबै नागररक कानूनको दृङ्गिमा समान हनु े
तथा कसैिाई पलन कानूनको समान संरक्षणबाट बजित नगररने व्यवस्था छ ।साथै सामान्य कानूनको प्रयोगमा 
उत्पजि, धमा{, वणा{, िात, िालत, लिि, शारीररक अवस्था, अपािता, स्वास््य जस्थलत, बैवाङ्गहकत जस्थलत, गभाावस्था, 
आलथाक अवस्था, भाषा वा क्षते्र, वैचाररक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेिभाव नगने व्यवस्था उलिेि 
छ . नेपािको संङ्गवधानको धारा ३८ िेमङ्गहिािाई समान वंशीय अलधकार, सरुजक्षत माततृ्व र प्रिनन स्वास््य 
सम्बन्धी अलधकार, राज्यका सवै तहमा सहभागी हनुे अलधकार, सम्पजि तथा पाररवाररक मालमिा सम्बन्धी 
अलधकार, जशक्षा, स्वास््य, रोिगार र सामाजिक सरुक्षामा सकारात्मक ङ्गवभेिको व्यवस्था गरेको 
छ।संङ्गवधानिे मङ्गहिा ङ्गवरुद्ध हनुेसबै प्रकारका ङ्गहंसािन्य कायाहरुिाई कानून बमोजिम िण्डनीय हनु ेव्यवस्था 
गरेको छ।  

साथै संङ्गवधानमा राज्यिे सामाजिक वा सांस्कृलतक दृङ्गििे ङ्गपछलडएका मङ्गहिा,िलित, आदिवासी िनिालत, 
मधेशी, थारू, मजुस्िम समिुाय, ङ्गपछडावगा, सीमान्तकृत, अलपसङ्ख्यक, अपािता भएका व्यजि, िैङ्गिक तथा 
यौलनक अलपसङ्ख्यक, ङ्गकसान, श्रलमक, उत्पीलडत वा ङ्गपछलडएको क्षेत्रका नागररक तथा आलथाक रूपिे ङ्गवपन्न 
िस आया िगायत नागररकको संरक्षण, सशिीकरण वा ङ्गवकासका िालग कानून बमोजिम ङ्गवशेष व्यवस्था गना 
सङ्गकने ङ्गवषय उलिेि गरी समावशेी अवधारणािाई आत्मसात ्गररएको छ।सामाजिक न्यायको हकिे राज्यका 
हरेक तहमा समावेशी र समानपुालतक प्रलतलनलधत्वको लसद्धान्तका आधारमा िनताको सहभालगताको अलधकार 
स्थापना गरेको छ। 

स्थानीय सरकार सिािन ऐन, २०७४ िे िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावशेीकरण (िैससास) 
सम्बन्धमा स्थानीय तहको काम, कताव्य र अलधकारमा िैससास सम्बन्धी व्यवस्था उलिेि गरेको, वडा 
सलमलतको काम, कताव्य र अलधकार अन्तगात वडामा आलथाक तथा सामाजिकरुपमा पछालड परेका मङ्गहिा, 
बािबालिका, िलित, अपािता भएका व्यजि, िेष्ठ नागररक, अलपसं्यक, सीमान्तकृत समिुायको अलभिेि 
रािी सामाजिक र आलथाक उत्थान सम्बन्धी काम गने व्यवस्था गरेको; ङ्गवलभन्न समिुाय बीच सामाजिक सद्भाव 
र सौहािाता कायम गने, बािङ्गववाह, बहङु्गववाह, िैङ्गिक ङ्गहंसा, छुवाछुत, िहेि तथा िाइिो, हलिया प्रथा, 



 

 

छाउपडी, कमिरी प्रथा, बािश्रम, मानव बेचङ्गविनिस्ता सामाजिक कुरीलत र अन्धङ्गवश्वासको अन्त्य गने, 
गराउन ेव्यवस्था गरेकोछ।यसका साथै िैससासका सवािहरूिाई सम्बोधन गना राज्यिे ङ्गवगत िामो समय 
िेजि नै प्राथलमकताका साथ आवलधक योिना, वाङ्गषाक योिना, नीलत तथा कानूनको तिुामा तथा पररमािान र 
कायाक्रम कायाान्वयन गिै आइरहेको छ।  

ङ्गवकास प्रकृयामा मु् यतया ३ वटा सामान्य तर िटीि प्रश्नहरुको िवाफ िोज्न ेगररन्छ । पङ्गहिो प्रश्न ऐि 
म कहाँ छु ? िोश्रो  अव म कहाँ र ङ्गकन िाने ? र तेश्रो त्यो कसरी संभव छ ? पङ्गहिो प्रश्निे वतामान 
अवस्था ङ्गवश्लषेण गराउँछ, िोश्रो प्रश्निे िक्ष र अपेजक्षत उपिव्धी को  लनधाारण गिाछ भने तेश्रो प्रश्निे नीलत 
तथा रणनीलत तयारी गराउछ ।यसै सन्िभािाई आत्मसात गरी यो cfdf5f]lbªdf ] गाउँपालिका अन्तरगत 
सिािन हनुे योिना तथा कायाक्रमिाई िैङ्गिक समानता र सामाजिक समावशेीमैत्री बनाउन, संवैधालनक एवम 
कानूनी उिरिायीत्व तथा जिम्मेवारी परुा गना, राज्यिे अन्तरााङ्गियस्तरमा गरेका प्रलतबद्धता अनरुुप काया गना र   
स्थानीय सरकार सिािन ऐन, २०७४ अनसुार िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणिाई संस्थागत 
गिै समावेशी ङ्गवकासिाई प्रबद्धान गने कायािाई थप मागा िशान गना यो “िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण रणनीलत” तयार गररएको छ । 

 

२.अिस्था विशे्लषण 

/fHo k'g{;+/rgfn] ubf{ /;'jf lhNnfsf !* j6f uf=lj=;=nfO{ % j6f ufpFkflnsfdf k'g{;+/lrt 

ul/Psf] 5 . ;fljssf uf]Nh'ª,  utnfª, / lrlnd]sf] ;Dk"0f{ e'efu tyf xfs' uf=lj=;=sf] j8f g+= 

! b]lv & ;Ddsf] e'efunfO{ ldnfP/ of] ufpFkflnsf agfOPsf] 5 . /fHo k'g{;+/rgf l;kmfl/; 

;ldltn] o; ufpFkflnsfsf] gfd kfj{tLs'08 ufpFkflnsf elg gfdfs/0f u/]sf] lyof] . o; 

ufpFkflnsfsf] xfnsf] j8f g+= # ;fljssf] utnfª uf=lj=;=df cjl:yt wfld{s tyf k|fs[lts 

:yn kfj{tLs'08sf] gfdaf6 o; ufpFkflnsfsf] gfd kfj{tLs'08 ufpFkflnsf elg gfdfs/0f 

ul/Psf] xf] . tyfkL :yfgLo txsf] lgjf{rg kZrft lgjf{lrt kbflwsf/Lx?sf] ufFp;efn] o; 

ufpFkflnsfsf] gfd cfdf5f]lbªdf] ufpFkflnsf /fVg] elg lg0f{o u/]sf] lyof] . kfj{TLs'08 

ufpFkflnsfsf] /fhkqdf o; ufpFkflnsfsf] gfd cfdf5f]lbªdf] /xg] elg k|sflzt eP kZrft 

kfj{tLs'08af6 cfdf5f]lbªdf] ag]sf] xf] . gAa] k|ltzt eGbf a9L tfdfª÷ 3n] hftLsf] a;f]af; 

ePsf] If]q ePsf]n] ufpFkflnsfsf] gfdfs/0f klg tfdfª efiffdf /flvPsf] xf] . tfdfª efiffdf 

kfj{tLnfO{ cfdf / kfgLsf] s'08nfO{ 5f]lbªdf] elgg] ePsf]n] cfdf5f]lbªdf] /xg uPsf] xf] . 

/;'jf lhNnfsf] cfdf5f]lbª\df] kfFrf} ufpFkflnsf xf] . o; ufpFkflnsfdf hDDff % j6f j8fx? 

/x]sf 5g\ . o; ufpFkflnsfn] ^*@=@# ju{ ls=ld=/x]sf] 5 . of] ufpFkflnsfsf ;fljssf 

uf=lj=;=x? xfs' -j8f g+= !–&_, uTnfª\, lrlnd] / uf]Nh'ª\ ;dfj]z ul/Psf] 5 . 

kl/jf/sf] k|sf/sf] cfwf/df b'O{ lsl;dsf] kfOG5– klxnf] Psn kl/jf/ / bf];|f] ;+o'Qm kl/jf/ . 

o; ufpFkflnsfdf *#=^ k|ltzt kl/jf/x? ;+o'Qm kl/jf/df / !^=$ k|ltzt Psn kl/jf/df 

/x]sf 5g\ . tflnsf $–$ df cfdf5f]lbª\df]sf kfFrj6} j8fdf /x]sf] kl/jf/sf] k|sf/sf] cwf/df 



 

 

kl/jf/ ;ª\Vofx? k|:t't ul/Psf] 5 . g]kfnsf] k/Dk/fut?kdf ;+o'Qm kl/jf/sdf a:g] ;+:sf/ / 

k/Dk/n] ubf{ g} o; 7Ffpdf ;+o'Qm kl/jf/df a:g]sf] ;ª\Vof cToflws /x]sf] 5 । cfdf5f]lbª\df] 

ufpFkflnsfdf ;j]{If0f cjlwdf &#%@ hg;ªVof /x]sf kfOPsf] 5 . o; kflnsfdf k'?if %# 

k|ltzt, dlxnf $&=%! k|ltzt / cGo )=)% k|ltzt /x]sf] 5 . t;y{ n}lËs cg'kft !=)! /x]sf] 

5 .  

 
यस गाउँपालिकामा के्षत्री, ब्रामहण, िमाइ, कालम, तामाङ, घिे, शेपाा, नेवार, लतब्बलत अिी िातिालतहरूको 
बसेवास रहेको पाइन्छ ।यो अवस्थामा िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीलत कायाान्वयनमा 
सहिता आउने िेजिन्छ ।िैङ्गिक समानता र सामाजिक समावशेीकरणको उपयिु प्रयोगशािा वनाउन सङ्गकन े
यो गाउँपालिकाको िैससास रणनीलत तयार गिाा पङ्गहिो चरणमा वतामान अवस्था ङ्गवश्लषेण गररएकोछ ।हािको 
अवस्था ङ्गवश्लषेणका िालग मु् य ङ्गहसाविे ३ वटा के्षत्रहरु (SWOT¸ सरोकारवािा र िजक्षतवगा) लनधाारण 
गररएकोछ । िसको ङ्गववरण लनम्नानसुा प्रस्ततु गररएकोछ । 

  २.१. SWOT विशे्लषण  

यो cfdf5f]lbªdf] गाउँपालिकाको िैससासको दृङ्गिकोणवाट बलियो पक्ष, कमिोर पक्ष, अवसर तथा चनुौती 
(SWOT) ङ्गवश्लषेण गररएको छ । यसरी ङ्गवश्लषेण गिाा नीलतकानूनमा समावशेीता, संस्थागत व्यवस्थामा 
समावशेीता, मानव संसाधन तथा क्षमता ङ्गवकासमा समावेशीता, सेवा प्रवाहमा समावेशीता र सशुासन तथा 
उिरिायीत्वमा समावेशीतामा आधाररत रहेर ङ्गवश्लषेण गररएको छ ।िसिाई लनम्नानसुार ति प्रस्ततु गररएको 
छ ।  

:yfgLo txsf cfGtl/s ;antf jf ;jn kIf - Strength _ 

• lgjf{lrt hgk|ltlglwx?df n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] l;4fGt 

adf]lhd ;xeflutf ePsf]  

• jfn Sna, ljsf; ;ldlt, pkef]Qmf ;ldlt, dlxnf ;d"x ;xsf/L ;+:yf ;d"x 

cflbdf ;dfj]zLs/0fsf] l;4fGt adf]lhd ;xeflutf ePsf]  

• ;+3;+:yf tyf k|b]z ;/sf/af6 ljlgof]lht ePsf] sfo{qmdx? ;+rfng  

• ;+ljwfg gLlt, sfg"g, sfo{ljlwx?sf] cg'z/0f tyf sfof{Gjog ug{ ;xof]u ePsf]  

:yfgLo txsf cfGtl/s b'n{jtf jf ;'wf/ ug'{ kg]{ kIf  - Weakness _ 

• ;Dk'0f{ sfo{qmdx? k'?if k|wfg x'g'  

• ul/aL tyf lzIff tflnd 1fgu'gsf] sdL  

• lgod sfg"gsf] plrt sfof{Gjog x'g g;Sg'  

• dlxnf tyf ljkGg ju{x?sf] cfTd;Ddfg ug{ g;Sg'  



 

 

• k/Dk/fut dfGotfnfO{ k|f]T;fxg ug'{  

• wfdL{s k/Dk/f cg';f/ cGwljZjf; sfod /xg'  

• n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f ;DalGwt  sfo{qmdx? ;+rfng gu/]sf]  

• k5fl8 kfl/Psf jf k5fl8 k/]sf ju{x? ljsf; sfo{df ;xeflu x'g gvf]Hg'  

 

n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf cj;/x?  

• sfg"gL tyf gLltut Joj:yf ul/Psf]  

• sd{rf/L rogdf klg ;dfj]zLs/0f nfO{ hf]8 lbOPsf] 

• ;dfgsfd ;dfg Hofnfsf] Joj:yf  

r'gf}tLx?  

• lkt[;TffTds ;f]rsf sf/0f dlxnfx?nfO{ j}b]lzs /f]huf/sf If]qdf Go'g cj;/ k|fKt x'g' 

jf cj;/af6 alGrt x'g'  

• ckfËtf tyf blnt dlxnfx?nfO{ /fhgLlts g]t[Tjdf ;xeflutf u/fpg g;Sg'  

• cfly{s ?kn] ljkGg ju{sf ;d'bfox?nfO{ ;fdflhs P+j /fhgLlts s[ofsnfkdf ;s[o 

;xeflutf u/fpg g;Sg'  

• k'/fgf k':tfdf /x]sf] 5'jf5't k|yfsf] Go'lgs/0f ug{ g;Sg' . 

 

२.२.  सरोकारिािा पविचान 

cfdf5f]lbªdf] गाउँपालिका लभत्र िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावशेीकरण रणनीलत कायाान्वयनका 
िालग लनम्नानसुार सरोकारवािाहरु पङ्गहचान गररएको छ । िसमा लसधा संपका  हनुे ।िोश्रो माद्यमवाट 
संम्पका  हनुे र अप्रत्यक्ष रुपमा संपका  हनुे गरी लनम्नानसुार ३ भागमा ङ्गवभि गररएकोछ ।  

वसधा सम्पकक  िुने 

(पवििो नं का सरोकारिािािरु ) 

दोश्रो माद्यमिाट संपकक  िुने 

(दोश्रो नं का सरोकारिािािरु ) 

अप्रत्यक्ष संपकक  िुने िरु 

(तेश्रो नं का सरोकारिािािरु ) 

मङ्गहिा तथा बािबालिका शािा ङ्गवकास साझेिारहरु मु् यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषिको 
कायाािय बागमती प्रिेश   

योिनाशािा / प्राङ्गवलधक शाि सहकारी संस्थाहरु प्रिेश मन्त्राियहरु सवै  
स्वास््य शािा बैक (१ वटा ) प्रिेश सशुासन केन्र  
प्रशासन शािा वािक्िवहरु संघीय मन्त्राियहरु  



 

 

वसधा सम्पकक  िुने 

(पवििो नं का सरोकारिािािरु ) 

दोश्रो माद्यमिाट संपकक  िुने 

(दोश्रो नं का सरोकारिािािरु ) 

अप्रत्यक्ष संपकक  िुने िरु 

(तेश्रो नं का सरोकारिािािरु ) 

वडा कायााियहरु आमा  समूहहरु  मङ्गहिा आयोग 
गाउँकायापालिका ङ्गवद्याियहरु  िलित आयोग 
गाउँ सभा गैह्रसरकारी संस्थाहरु  मसु्िीम आयोग 
न्याङ्गयक सलमलत रािनैलतक ििहरु राङ्गिय योिना आयोग 
ङ्गवषयगत सलमलतहरु सवै lrlnd] xfO8«f]kfj/ मानव अलधकार आयोग 
कृङ्गष शािा   

 

२.३.  िवक्षतिगक पविचान 

cfdf5f]lbªdf] गाउँपालिकामा िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको िक्ष नै िजक्षत वगािाई 
ङ्गवकासको मूि प्रवाहमा लयाउन ुहो त्यसका िालग लनम्नानसुार िजक्षत वगाहरु पङ्गहचान गररएकोछ । 
१. मङ्गहिा  
२. एकि मङ्गहिा 
३. बािबालिका 
४. िेष्ठनगाररक 
५. िलित (िमाइ, कामी, ) 
६. आिीवासी तथा अलपस्यक (तामाङ, गरुूङ, घल,े शेपाा, लतब्बती अदि ) 
७. मििरु 
८. अपािता भएका व्यजि 
९. द्वन्द्वङ्गपलडत 
१०. ङ्गवपन्न वगा 
११. सकुुम्वासी 
१२. िैङ्गिक तथा यौलनक अलपसं्यक 

मालथ उलिेजित तीनै प्रकारको ङ्गवश्लषेणवाट cfdf5f]lbªdf] गाउँपालिकाको वतामान अवस्थाका सवै 
पक्षहरु िेजिएका छन । वलियो पक्ष¸ कमिोर पक्ष¸ अवस तथा चनुौती संगै िैससास रणनीलत 
कायाान्वयनका िलग तीन तहकै सरोकारवािाहरु तथा सवै िजक्षत वगाहरु पङ्गहचान भइसकेको छ 
। गाउँपालिकामा रहेको तामाङ, घिे, भिेुि, िाती मु् य िजक्षत वगामा पिाछ । यो 



 

 

गाउँपालिकाका केही सवि पक्षहरु भएकोिे ती पक्षहरुिाई श्रोतको रुपमा पररचािन गरेर 
िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणिाई संस्थागत गिै िैिान सङ्गकन्छ ।  

 

३.   दीर्ककाविन सोच (Vision) 

ङ्गवभेि मिु, िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेसी यिु न्यायपणुा गाउँपालिका लनमााण गने । 
 

४. ध्येय (Mission) 

सवै cfdf5f]lbªdf] वासी िनतािाई  आवश्यक अवसर प्रिान गरी  प्राप्त उपिव्धी  का आधारमा 
ङ्गवभेिको अन्त्य गने । 

 

५. िक्ष (Goal) 

न्यायोजचत तथा समतामिुक ङ्गवकासको माद्यमवाट वङ्गहस्करणमा परेको वगािाई ङ्गवकासको मूि 
प्रवाहमा लयाउने। 

 

६. उदेश्य (Objectives) 

यस रणनीलतको मु् य उदे्दश्य िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणको मान्यता अनरुुप 
cfdf5f]lbªdf] गाउँपालिकािे गने सम्पूणा ङ्गवकासका तथा प्रशासलनक कामिाई िैससास प्रलत 
उिरिायी वनाउन ुनै हो । यस रणनीलतका उिेश्यहरु लनम्नानसुार रहेका छनः 
१. िैङ्गिक उिरिायी बिेट लनमााण माफा त मङ्गहिा सहभालगता अलभवङृ्गद्ध गरेर िैङ्गिक उिरिायी 

शासन पद्धती अविम्वन गने । 

२. श्रोत साधनमा िजक्षत वगाको पहुँच  अलभवङृ्गद्ध गरी न्यायोजचत ङ्गवतरणिाई संस्थागत गने । 

३. िैससास सम्बन्धी राङ्गिय तथा अन्तराङ्गिय प्रलतवद्धता सजन्ध संझौताहरु कायाान्वयन गरी मूि 
प्रवाहीकरण गने । 

४. नीलत कानून मा नै मङ्गहिा तथा िजक्षत वगाको समावेजशता सलुनजित गरी आवाि 
सशिीकरण गने । 

५. संस्थागत व्यवस्था अन्तरगत कायाप्रणािी, ङ्गवि व्यवस्थापन एवम त्याङ्कमा समेत मङ्गहिा 
एवम िजक्षत वगाको समावेशीतािाई सलुनजित गरी आलथाक रुपमा सशजिकरण गने । 



 

 

६. मानव संसाधन तथा क्षमता ङ्गवकासमा िजक्षत वगाको सहभालगता सलुनजित गरी 
िीङ्गवकोपािानमा आत्मलनभार वनाउन।े 

७. अनौपचाररक मूलय मान्यता कुसंस्कार ङ्गवरुद्ध िनचेतना वङृ्गद्ध गरी सामाजिक दृङ्गिकोण 
पररवतान गिै िैङ्गिक तथा सामाजिक समावेजशतामा आधाररत समाि स्थापना गने । 

८. जशक्षा स्वास््य िानेपानी तथा सरसफाइ संग सम्बन्धीत सेवा प्रवाहमा िैससासिाई 
प्राथलमतामा राख्न े र प्रत्येक चरणमा िैससास दृङ्गिकोणवाट अनगुमन मूलयाङ्कन गने 
पररपाटीिाई संस्थागत गने । 

७.िैङ्वगक तथा सामाविक समािेशीकरण नीवत (GESI Policy) 

मालथ उलिेजित उिेश्यहरु पररपतुीको िालग लनम्नानसुार नीलतहरु अविम्वन गररनेछ । 

१. वाङ्गषाक बिेट लनमााण गिाा सामाजिक ङ्गवकास¸ पवुााधार¸ कृङ्गष वन तथा भमूीसधुार¸ गररबी 
लनवारण¸ स्थानीय ङ्गवकाश तथा शान्ती एवम सशुासन संग सम्बन्धीत सवै क्षेत्रको विेटिाई 
िैङ्गिक उिरिायी वनाउने ।  

२. हरेक वषा िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण गरर त्यसिे औलयाएका 
कमी कमिोरीहरुिाई अको वषाको कायाक्रममा समेटेर श्रोत साधनमा िजक्षत वगाको पहुँच 
अलभवङृ्गद्ध गिै िैिाने । 

३. मङ्गहिा तथा बािबालिका संग सम्बन्धीत सबै अन्तराङ्गिय सजन्ध संझौताहरु, प्रलतवद्धताहरु तथा 
िीगो ङ्गवकास िक्षिाई स्थानीयकरण गरी त्यसका सूचकहरु परुा गिै िैिाने । 

४. पालिकािे लनमााण गरेका सवै कानून¸ नीलत लनयम¸ लनिेजशका कायाङ्गवलधहरु मङ्गहिा¸ 
बािबालिका¸ यौलनक तथा िैङ्गिक अलपसं्यक¸ अपािता¸ िेष्ठनागररक¸ िलित¸ िोपउन्मूि 
लसमान्तकृत आिीवासी िनिाती सङ्गहत समग्र िजक्षत वगा मैत्री वनाउिै िैिाने । 

५. िैससास वारे   संलबधानमा  भएका  व्यवस्थाहरूको  कायाान्वयन  गना,  वतामान  संघीय  
शासन  स्वरूप,  नीलत,  लनयम, ऐन,  कानून,  कायालबलध,  साथै  राङ्गिय  तथा अन्तराङ्गिय 
प्रलतबद्धताहरूको   प्रभावकारी  कायाान्वयन  गना आवश्यक  संस्थागत  संरचना,  सचेतीकरण  
तथा  क्षमता  ङ्गवकास  गने   

६. िजक्षत वगा ङ्गवकासका िालग छुटै्ट शािा स्थापना गरी मङ्गहिा बािबालिका तथा 
िेष्ठनगाररकहरुको सवाििाई प्रत्येक्ष रुपमा संवोधन गिै िैिाने । 



 

 

७. वाङ्गषाक बिेट तिुामामा छुटै्ट कोष स्थापना गरी  िैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारण मङ्गहिा सीप ङ्गवकास 
िगायत क्षमता ङ्गवकासका कृयाकिापहरु संचािन गरर मङ्गहिा परुुष समङ्गवकासिाई वढावा 
दिने । 

८. िजक्षत वगा पङ्गहचान हनुे गरर िजण्डकृत त्याङ्कहरु संकिन तथा अद्यावलधक गरर त्यसका 
आधारमा योिना तिुामा र बिेट ङ्गवलनयोिन गने नीलत अविम्वन गने । 

९. बािबालिका तथा अपाि एवम ्िेष्ठ नागररकहरुिाई सामाजिक संरक्षण प्रिान गने । 

१०. मानव संसाधन ङ्गवकास शािा स्थापाना गरर मङ्गहिा तथा ङ्गवपन्न, िजक्षत वगाको क्षमता 
ङ्गवकासिाई पङ्गहिो प्रालथलमकतमा रािेर कायाान्वयन गिै िैिाने । 

११. लनमााण भएका संघीय तथा स्थानीय कानून कायाङ्गवलधहरुका वारेमा कमाचारीहरुिाई अद्यावलधक 
गिै िैिाने । 

१२. सामाजिक कुरीलतहरुका ङ्गवरुद्ध सचेतना िाई सामाजिक ङ्गवकासका हरेक कृयाकिापमा 
समावेश गरी छिफि गने । 

१३. जशक्षा स्वास््य िानेपानी तथा सरसफाई िस्ता समाजिक ङ्गवकासका क्षेत्रहरुमा िैससास सँग 
सम्बन्धीत सूचकहरु लनमााण गरी लनयलमत अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने ।    

८. िैससास रणनीवत(GESI Strategy) 

िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावशेीकरणका िलग तपजशिमा उलिेजित रणनीलतहरु अविम्वन 
गररनेछः 

 

८.१ मूि प्रिाविकरण 

क. मङ्गहिा, गररब र बङ्गहष्करणमा परेका समिुायिे भोगेका समस्या र सवािहरूको पङ्गहचान तथा िेिािोिा 
गरर नीलतगत ब्यवस्थाहरू,  संस्थागत प्रणािी तथा संरचनाहरू,   योिना,  बिेट,  पहँचु यिु अवसर,  

सेवामूिक काया,  अनगुमन,  मूलयांकन र अनसुन्धान आदि कायामा समान अवसर माफा त सवाि र 
समस्याको सम्बोधन गरर ङ्गवकास प्रङ्गक्रयामा मूिप्रबाहीकरण गने। 

ि. िैङ्गिक  उिरिायी बिेट माफा त सवै के्षत्रमा मङ्गहिा सहभालगता अलभवृङ्गद्ध गरर िैङ्गिक मूिप्रबाहीकरण  
गने ।साथै कानूनी प्रवन्ध संस्थागत सधुार तथा क्षमता ङ्गवकासको माद्यमवाट िैङलगक उिरिायी शासन 
प्रणािीको ङ्गवकास गने । 



 

 

 

८.२ समािेशीकरण 

क. ङ्गवकासका अवसरवाट वजित समिुायिाई आलथाक सामाजिक तथा रािनैलतक के्षत्र संग सम्बन्धीत सवै 
कृयाकिापहरुमा अथापणुा सहभालगता गराई समावेशी शासन प्रणािीको अविम्वन गने  । 

८.३ स्थानीयकरण 

क. अन्तराङ्गिय सजन्ध संझौता प्रलतवद्धता तथा िीगो ङ्गवकास िक्षका वारेमा सरोकारवािा पक्षहरुिाई 

अलभमिुीकरण गने साथै  स्थानीयकरण गरी आवश्यक प्रलतफि हासीि गने ।   
 

८.४ सशविकरण 

क. िैङ्गिकतामा आधाररत श्रम ङ्गवभािनको परम्परािाई पररवतान गरी श्रमबिारमा मङ्गहिाको सहभालगता 
अलभवृङ्गद्ध गरी अथातन्त्रमा मङ्गहिाको योगिानको मूलयाङ्कन गने । 

ि. िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण माफा त बजिलतकरणमा परेको समिुायिाई अवसरमा 
प्राथलमकता संगै क्षमता ङ्गवकास तथा सीप ङ्गवकास गरी सामाजिक र आलथाक क्षेत्रका सवै 
कृयाकिापहरुमा प्रलतस्पधीको रुपमा आउन सक्ने वनाउने । 

ग. स्वरोिगार रोिगारी र उद्यमजशिताको एङ्गककृत कायाक्रमका माद्यमवाट मङ्गहिा तथा वजिलतकरणमा 
परेका वगाको आलथाक सशजिकरण गने । 

घ. कृङ्गष, पशपुािन¸ सहकारी¸ घरेि ुउद्योग तथा पयाटन ङ्गवकासको माद्यमवाट ङ्गवपन्न तथा बजिलतकरणमा 
परेका समिुायिाई रोिगारी प्रिान गने तथा स्वरोिगार वने्न अवसर प्रिान गने । 

८.५  सचेतीकरण 

क. िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण वारे संङ्गवधान, ऐन कानून नीलत कायाङ्गवलध दिग्िशान का 
प्रावधान काया प्रणािी र समावशेीताका वारेमा सवै सरोकारवािा पक्षहरुिाई अलभमिुीकरण गरर 
कायाान्वयन तथा परीणाममा एकरुपता लयाउन े। 

ि.समािमा ङ्गवद्यमान कुरीलतहरु अन्धङ्गवश्वास तथा गित परम्परा ङ्गवरुद्ध सचेतनािाई हरेक कृयाकिापमा 
अकाट्य सवाि (Cross cutting issue) को रुपमा छिफि गिै िैिाने । 

८.६  संस्थागत संरचना 

क. संघीय तथा प्रािेजशक कानून कायाङ्गवलध हरुमा व्यवस्था भए अनरुुप संस्थागत संरचनाहरु लनमााण गरी 
कायाान्वयनमा िाने साथै गाउँपालिकािे लनमााण गने हरेक ऐन कानून कायाङ्गवलधहरुमा लनमााण हनु े



 

 

संस्थागत संरचनाहरुमा िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावशेीकरणका दृङ्गिकोणिे बजिलतकरणमा 
परेका समूिायको सहभालगता सलुनजित गने । 

८.७  समन्िय 

क. ङ्गवलभन्न शािाहरु बीच आन्तररक समन्वय गरी योिना तिूामा¸ बिेट ङ्गवलनयोिन उपभोिा समूह 
गठन तथा त्यसको नेततृ्व¸ पररचािन¸  अनगुमन मूलयाङ्कन िाई िैससास मैत्री वनाउिै िैिाने 
। 

ि. प्रिेश सरकार¸ संघीय सरकार¸ ङ्गवलभन्न िातलृनकायहरु¸ प्रलतष्ठान¸ आयोग¸ सलमलत¸ स्थानीय तह 
िगायत अन्य ङ्गवकास साझेिारहरु बीच समन्वय गरी िैससास मैत्री नीलत लनमााण, योिना 
तिूामा तथा त्यसको प्रभावकारी कायाान्वयनको आधार तयार गने । 

८.८  सिकायक 

क. िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणका िालग गाउँपालिकालभत्र ङ्गवलभन्न शािा हरु तथा 
अन्य ङ्गवकास साझेिारहरु (बैक ङ्गविीय संस्था सहकारी उद्योग वाजणज्य संघ घरेि ुउद्योग तथा 
गैह्र सरकारी संघ संस्था) ङ्गवच सहकाया गने । 

ि. प्रिेशसरकार¸ संघीय सरकार¸ ङ्गवलभन्न िातलृनकायहरु¸ प्रलतष्ठान¸ आयोग¸ सलमलत¸ स्थानीय तह  
िगायत अन्य ङ्गवकास साझेिारहरु संग िैससास मैत्री साझा प्रलतफि हासीि गना सहकाया गने 
। 

८.९  सििीकरण 

क. वङ्गहस्करणमा परेका वगाहरुिाई आलथाक सामाजिक गलतङ्गवलधहरुमा संिग्न हनु योिना तिूामा 
िेजि अनगुमन मूलयाङ्कन सम्म हरेक चरणमा वस्ती तथा समिुाय स्तरमा नै सहजिकरण गने 
संयन्त्र ङ्गवकास गरी पररचािान गने। 

ि. िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण को क्षेत्रमा काम गने सरकारी गैह्रसरकारी संघ 
संस्था तथा ङ्गवलभन्न प्रलतष्ठान आयोग सलमलतहरुमा समन्वय सहकायाका िालग संयन्त्र माफा त 
लनयलमत रुपमा सहजिकरण गने ।  

८.१० सामाविक  सुरक्षा 

क. नागररक¸ िो आफै आफूिाई संरक्षण गना सक्िैन त्यस्ता नगररकहरुिाई स्थानीय सरकारिे 
संरक्षण गनेछ । ङ्गवशेष गरी बािबालिका¸ िेष्ठ नागररक¸ अपािता भएका ब्यजिहरु तथा 



 

 

एकि मङ्गहिाहरु यस अन्तरगत पिाछन भन े ती वगाको संरक्षण स्वास््य जशक्षा तथा 
िीङ्गवकोपािानमा सहयोग गिै िैिाने । 

ि. सामजिक सरुक्षा अन्तरगत अलप सं्यक, लसमान्तकृत, िोपउन्मिु िातिातीहरु, िलित, 
मसु्िीम िगायत पिाछन र ती वगाको सरुक्षा स्वा्य जशक्षा तथा िीङ्गवकोपािान मा सहयोग गिै 
िैिाने ।  

८.११    अनुगमन मूलयाङ्कन 

क. प्रत्येक चरणमा गररने अनगुमन मूलयाङ्कनमा िैससासको दृङ्गिकोण वाट गने पलछलिो चरणमा 
गने अनगुमनमा अजघलिो पटक दिएका सझुाव कायाान्वयन भए नभएको भने्न सचुक समेत थप 
गरी अनगुमन मूलयाङ्कनिाई िैससास मैत्री वनाउिै िैिाने । 

 

 

९.  रणनैवतक कृयाकिापिरु 
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१ िैङ्गिक उिरिायी बिेट 
लनमााण माफा त मङ्गहिा 
सहभालगता अलभवृङ्गद्ध गरेर 
िैङ्गिक अन्तरहरूको 
प्रभाविाई सम्बोधन गने । 

 

वाङ्गषाक बिेट लनमााण 
गिाा सामाजिक ङ्गवकास 
पवुााधार¸ कृङ्गष वन तथा 
भमूीसधुार¸ गररबी 
लनवारण¸ स्थानीय 
ङ्गवकाश तथा शान्ती 
एवम सशुासन संग 
सम्बन्धीत सवै क्षत्रको 
विेटिाई िैङ्गिक 
उिरिायी वनाउने  
 

िैङ्गिक उिरिायी 
बिेट माफा त सवै 
क्षेत्रमा मङ्गहिा 
सहभालगता अलभवृङ्गद्ध 
गरर िैङ्गिक 
मूिप्रबाहीकरण  
गने । 

 

१. काननु मस्यौिा गिाा र पास 
गिाा िैससास दृङ्गिकणिे 
ङ्गवश्लषेण गने  

२. िैससास मैत्री योिना तिुामा 
का िालग लनजित प्रलतशत 
पजुिगत बिेट ङ्गवलनयोिन 
गने, 

३. िैङ्गिक उिरिायी विेट 
तिूामा तथा कायाान्वयनका 
िालग सरोकारवािा पक्षिाई 
क्षमता अलभवृङ्गद्ध गने । 

४. िैङ्गिक उिरिायी बिेट 
तिूामा तथा मूलयाङ्कन गना 
आवश्यक सूचना तथा 
त्याङ्किाइ व्यवजस्थत गने 
प्रणालिको ङ्गवकास गने ।  

५. लनयलमलत िैससास परीक्षण 
गरी त्यसका आधारमा कमी 
कमिोरी सधुािै िैिाने  

१. काननु कायाङ्गवलधहरुको 
GESI दृङ्गिकोणिे 
ङ्गवश्लषेण भएको हनुेछ 

२. वाङ्गषाक विेटमा 
कम्तीमा २०% पिुीगत 
बिेट िैससास मैत्री 
योिनामा ङ्गवलनयोिन 
भएको हनुेछ  

३. िैङ्गिक उिरिायी बिेट 
हेने सचुना प्रणािीको 
ङ्गवकास भएको हनुेछ । 

४. वाङ्गषाक रुपमा िैससास 
परीक्षण भएको हनुेछ 
। 

१. वाङ्गषाक नीलत 
कायाक्रम तथा बिेट 
पजुस्तका 

२. योिना तिुामा 
प्रकृयाका बैठक तथा 
भेिाका उपजस्थलतहरु 

३. कायापालिकाका 
वैठकका लनणायहरु  

४. सभाका बैठकका 
लनणायहरु 

५. िैससास परीक्षण 
प्रलतविेन 

२ श्रोतसाधनमा िजक्षत 
वगाको पहुँच अलभवङृ्गद्ध  

हरेक वषा िैङ्गिक 
समानता तथा 
सामाजिक 

ङ्गवकासका 
अवसरबाट वजित 
समिुायिाई आलथाक 

१. िजक्षत वगाको छुट्टाछूटै्ट 
प्रोपाइि तयार गने । 

२. कानूनमा मङ्गहिा तथा  

१. िजक्षत वगाको वस्तगुत 
ङ्गववरण तयार भएको 
हनुेछ । 

१. वाङ्गषाक नीलत 
कायाक्रम तथा बिेट 
पजुस्तका 
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गरी न्यायोजचत 
ङ्गवतरणिाई संस्थागत 
गने। 

 

समावशेीकरण परीक्षण 
गरर त्यसिे औलयाएका 
कमी कमिोरीहरुिाई 
अको वषाको 
कायाक्रममा समेटेर 
श्रोत साधनमा िजक्षत 
वगाको पहुँच अलभवृङ्गद्ध 
गिै िैिाने । 

 

सामाजिक तथा 
रािनैलतक क्षेत्र संग 
सम्बन्धीत सवै 
कृयाकिापहरुमा 
अथापणुा सहभालगता 
गराई वाङ्गषाक रुपमा 
मूलयाङन गिै िैिान े
।  
 

िजक्षत समूिायको िालग 
उलिेि भएका 
प्रवधानहरुका वारेमा 
सरोकारवािा पक्ष िाई 
ससुजुचत गने । 

३. िजक्षतवगािाई काननु िे 
दिएका अलधकारहरुको 
वारेमा अलभमिुीकरण गने 
। 

४. संघ संस्थामा प्रलतलनलधत्व¸ 
शािाप्रमिुको जिम्मवेारी 
प्रिान¸ अध्ययन अनसुन्धान 
टोिी लनमााण गिाा िजक्षत 
वगािाई प्राथलमकतामा राख्न े

५. नेततृ्व तथा िम्मवेारी 
वाडफाँडमा मङ्गहिा एवम 
िजक्षत वगाको लनजित % 
सहभालगता  सलुनजित गने  

२. कानून कायाङ्गवलधका 
वारेमा सेवा प्रिायक 
तथा सेवा ग्राहीहरु 
िाई अलभमिुीकरण 
भएको हनुेछ । 

३. िजक्षतवगा का िालग 
िीङ्गवकोपािान 
सशजिकरणका िालग 
लनदिाि बिेट 
ङ्गवलनयोिन भएको 
हनुेछ । 

४. उपभोिा सलमलत¸ 

कायािि हरुमा 
कजम्तमा ४०% िजक्षत 
वगाको सहभालगता 
भएको हनुेछ  

५. िजक्षत वगाको 
व्यवहाररक र रणनैलतक 

२. कानून कायाङ्गवलध 
वारेमा अलभमिुीकरण 
कायाक्रमको उपजस्थलत 
। 

३. उपभोिा सलमलत 
गठन र पररचािन 
कायाङ्गवलध  

४. कायापालिका तथा 
सभाका लनणाय हरु 
। 
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६. मङ्गहिा तथा िजक्षत वगाको 
व्यवहाररक र रणनैलतक 
आवश्यकत परुा गने 
कायाक्रम बनाउने  

 

आवश्यकता परुा गने 
कायाक्रम संचािन 
भएको हनुेछ  

३ िैससास सम्बन्धी राङ्गिय 
तथा अन्तराङ्गिय 
प्रलतवद्धता सजन्ध 
संझौताहरु कायाान्वयन 
गरी मूि प्रवाहीकरण 
गने । 

 

मङ्गहिातथा बािबालिका 
संग सम्बन्धीत सबै 
अन्तराङ्गिय सजन्ध 
संझौताहरु, 
प्रलतवद्धताहरु तथा िीगो 
ङ्गवकास िक्षिाई 
स्थानीयकरण गरी 
त्यसका सूचकहरु परुा 
गिै िैिाने । 

 

अन्तराङ्गिय सजन्ध 
संझौता प्रलतवद्धता 
तथा िीगो ङ्गवकास 
िक्षका वारेमा 
सरोकारवािा 
पक्षहरुिाई 
अलभमिुीकरण गने 
साथै  
स्थानीयकरण गरी 
िागू गने ।   
 

१. िीगो ङ्गवकास िक्ष 
स्थानीयकरणका िालग 
कमाचारी तथा 
पिालधकाररहरु िाई क्षमता 
ङ्गवकास र पररचािन गने 

२. बेइजिङ सम्मेिनिे गरेका 
१२ प्रलतवद्धता, संयिु 
रािसङ्घीय बाि अलधकार 
महासन्धी १९८९ तथा  
संयिु राि संघीय सरुक्षा 
पररषिको िस्तावेिका 
प्रस्ताव नं १३२५ र 
१८२०  वारेमा कमाचारी 
तथा िनप्रलतलनलधहरु िाई 

१. िीगो ङ्गवकास िक्ष, 

मङ्गहिा मालथ हनुे 
सवै प्रकारका ङ्गवभेि 
ङ्गवरुद्धको वइेजिङ 
सम्मेिनका 
प्रलतवद्धताहरु¸ 
संयुक्त राष्ट्र संघीय 
सरुक्षा पररषिको 
िस्तावेि¸ संयिु 
रािसङ्घीय बाि 
अलधकार 
महासन्धीसम्बन्धी 
अलभमिुीकरण 
भएको हनुेछ । 

१. अन्तराङ्गिय सजन्ध 
संझौता 
अलभमिुीकरणको 
उपजस्थलत तथा 
माइन्यटु । 

२. वाङ्गषाक नीलत 
कायाक्रम तथा 
बिेट  

३. कायाान्वयन िालग 
वनेका कायाङ्गवलधहरु  

४. कायापालिका तथा 
सभाका लनणायहरु 
। 
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अलभमिुीकरण गरी 
कायाान्वयन गने  

३. उलिेजित सन्धी संझौता 
अलभसन्धी स्थानीयकरण 
गरी वाङ्गषाक कायाक्रममा 
समावशे र कायाान्वनयका 
िालग आवश्यक काननु 
कायाङ्गवलध वनाउने । 

 

२. अन्तराङ्गिय सजन्ध 
संझौताको 
स्थानीयकरण भइ 
वाङ्गषाक कायाक्रममा 
समावशे भएको 
हनुेछ । 

 

४ नीलत कानूनमा नै मङ्गहिा 
तथा िजक्षत वगाको 
समावेजशता सलुनजित 
गने। 

 

गाउँपालिकािे लनमााण 
गरेका सवै कानून¸ 
नीलत लनयम, लनिेजशका 
कायाङ्गवलध  मङ्गहिा¸ 
बािबालिका¸ यौलनक 
तथा िैङ्गिक 
अलपसं्यक¸ अपािता¸ 
िेष्ठनागररक¸ िलित¸ 

िोपउन्मूि लसमान्तकृत 
आिीवासी िनिाती 

संघीय र प्रािेजशक 
कानून कायाङ्गवलधहरुमा 
व्यवस्था भए अनरुुप 
संस्थागत संरचनाहरु 
लनमााण गरी 
कायाान्वयनमा िान े
साथै गाउँपालिकािे 
लनमााण गने हरेक ऐन 
कानून कायाङ्गवलधहरुमा 
लनमााण हनुे संस्थागत 

१. कानून कायाङ्गवलधहरु लनमााण 
गिाा िैससास मैत्री भए 
नभएको ङ्गवश्लषेण गने । 

२. मङ्गहिा परुुष तथा रैथाने र 
आप्रवासी कामिारहरु ङ्गवच 
हनुे ङ्गवभेि अन्त्यका िालग 
आवश्यक कानूनी व्यवस्था 
गने  

३. ङ्गवगतमा बनकेा कानून 
कायाङ्गवलधिैङ्गिक समानता 

१. कानूनिे लनदिाि गरेका 
संस्थागत संरचनाहरु 
लनमााण भएका हनुछेन  

२.  नयाँ वन्ने  कानून 
कायाङ्गवलधहरु िैससास 
दृङ्गिकोणिे उपयिु भए 
नभएको ङ्गवश्लषेण  तथा 
वलनसकेका काननुमा 
आवश्यक संसोधन 
भएको हनुछे  

१. वाङ्गषाक नीलत  
कायाक्रम र बिेट 
पजुस्तका 

२. कानून ङ्गवश्लषेणका 
िालग कायािि गठन 
भएको कायापालिकाको 
बैठक लनणाय पजुस्तका  

३. यौलनक तथा िैङ्गिक 
अलपसं्यकका िालग 
वनेका शौचाियहरु 
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सङ्गहत समग्र िजक्षत 
वगा मैत्री वनाउिै 
िैिाने । 

 

संरचनाहरुमा िैङ्गिक 
समानता तथा 
समाजिक 
समावेशीकरण का 
दृङ्गिकोणिे 
बजिलतकरणमा परेका 
समूिायको सहभालगता 
सलुनजित गने । 

 

तथा सामाजिक 
समावेशीकरणका दृङ्गिकोणिे 
उपयिु भए नभएको 
ङ्गवश्लषेण गरी आवश्यक 
संसोधन गने । 

४. कानून कायाङ्गवलधमा तथा 
ङ्गवकास प्रकृयामा यौलनक 
तथा िैङ्गिक अलपसं्यकहरु 
का ङ्गवषयहरुिाई समावेश 
गने ।  

५. सवै क्षेत्रको नेततृ्व तहमा 
मङ्गहिा तथा िजक्षत वगाको 
समानापालतक सहभालगताका 
िालग काननुी व्यवस्था गने 
। 

३. मङ्गहिा परुुष सग ैरैथान े
र आप्रवासी कामिार 
हरु ङ्गवच हनुे ङ्गवभेि 
अन्त्यका िालग नीलत 
तयार भएको हनुछे । 

४. कानून कायाङ्गवलध तथा 
ङ्गवकास कृयाकिापमा 
यौलनक तथा िैङ्गिक 
अलपसं्यकहरु समावेश 
भएका हनुछेन । 

तथा अन्य 
संरचनाहरुको 
स्थिगत अविोकन 
। 

 



 

 

क्र

 

सं 

उदेश्य नीवत रणनीवत रणनैवतक कृयाकिाप मापनका सूचकिरु 

पुस्ट्याईका 

आधारिरु 

५ संस्थागत व्यवस्था 
अन्तरगत कायाप्रणािी, 
ङ्गवि व्यवस्थापन एवम 
त्याङ्कमा समेत मङ्गहिा 
एवम िजक्षत वगाको 
समावेशीतािाई सलुनजित 
गरी आलथाक रुपमा 
सशजिकरण गने  

१. िजक्षत वगा 
ङ्गवकासका िालग छुटै्ट 
शािा स्थापना गरी 
मङ्गहिा बािबालिका 
तथा 
िेष्ठनगाररकहरुको 
सवाििाई प्रत्यक्ष 
रुपमा संवोधन गिै 
िैिाने । 

२. वाङ्गषाक बिेट 
तिुामामा छुटै्ट कोष 
स्थापना गरी  
िैङ्गिक ङ्गहंसा 
लनवारण मङ्गहिा सीप 
ङ्गवकास िगायत 
क्षमता ङ्गवकासका 
कृयाकिापहरु 
संचािन गरर  

क.  मङ्गहिा,  गरीबर 
बङ्गहष्करणमा परेका 
समिुाय िे भोगकेा 
समस्या र 
सवािहरूको पङ्गहचान 
तथा िेिािोिा गरर 
नीलतगत ब्यवस्थाहरू,  

संस्थागतप्रणािी तथा 
संरचनाहरू,   योिना,  
बिेट,  पहँचु यिु  
अवसर,  सेवामूिक 
काया,  अनगुमन,  

मूलयांकन र 
अनसुन्धान आदि 
कायामासमान अवसर 
माफा त सवाि र 
समस्याको सम्बोधन 
गरर ङ्गवकास 
प्रङ्गक्रयामा 

१. संस्थागत जिम्मवेारी दििा 
तथा शािा व्यवस्थापन 
गिाा प्रमूिको रुपमा 
मङ्गहिािाई प्राथलमकता 
दिने । 

२. िजक्षत वगाको िालग 
मङ्गहिा िनिाती तथा 
िेष्ठ नागररक िनप्रलतलनलध  
समावसे गरी  ङ्गवशषे सेवा 
प्रिायक कायािि गठन 
गने। 

३. मङ्गहिा परुुष समङ्गवकास 
कायानीलत लनमााण गरी 
कायाान्वयन गने 

४. कायाके्षत्रमा हनु े यौन 
िवु्यावहार, िातीय भेिभाव 
तथा मङ्गहिा ङ्गहंसाका 
लनयन्त्रण गना ङ्गवशेष 

१. शािा प्रमिुमा 
मङ्गहिा तथा िजक्षत 
वगाको  प्रलतलनलधत्व 
भएको हनुेछ । 

२. िजक्षत वगाको िालग 
ङ्गवशेष सेवा प्रिायक 
कायािि गठन भएको 
हनुेछ । 

३. मङ्गहिा परुुष 
समङ्गवकास कायानीलत 
तयार भएको हनुेछ  

४. यौन िवु्यावहार 
िातीय भेवभाव तथा 
मङ्गहिा ङ्गहंसा 
लनयन्त्रण गना आचार 
संङ्गहता लनमााण भएको 
हनुेछ । 

५. मङ्गहिा बािबालिका 

१. कायापालिकाका लनणाय 
पजुस्तका 

२. ङ्गवशेष सेवा प्रिायक 
कायाििको बैठकको 
लनणाय प्रलतलिङ्गप  

३. मङ्गहिा परुुष 
समङ्गवकास कायानीलत  

४. मङ्गहिा बािबालिका 
शािाको प्रत्यक्ष 
अविोकन  

५. ब्रसुर रेलडयो ङ्गटलभ 
कायाक्रमका अलडयो 
लभलडयो समालग्रहरु । 
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मङ्गहिा परुुष 
समङ्गवकासिाई 
वढावा दिन े। 

३. िजक्षत वगा पङ्गहचान 
हनुे गरर िजण्डकृत 
त्याङ्कहरु संकिन 
तथा अद्यावलधक 
गरर त्यसका 
आधारमा योिना 
तिुामा र बिेट 
ङ्गवलनयोिन गने नीलत 
अविम्वन गने । 

 

मूिप्रबाहीकरण गने। 

ि. ङ्गवलभन्न शािाहरु 
बीच आन्तररक 
समन्वय गरी योिना 
तिूामा¸बिेट 
ङ्गवलनयोिन उपभोिा  
समूह गठन तथा 
त्यसको नेततृ्व¸ 
पररचािन¸  
अनगुमन मूलयाङ्कन 
िाई िैससास मैत्री 
वनाउिै िैिान े। 

 

आचार संङ्गहता लनमााण गरी 
िाग ुगने 

५. आदिवासी िनिाती िलित 
िगायत अन्य िजक्षत  
समूहका मङ्गहिाको सशजि 
करणका िालग विेट 
ङ्गवलनयोिन गने साथै 
कायाान्वयनका िालग 
आवश्यक कायाङ्गवलध 
वनाउन े

६. मङ्गहिा बािबालिका 
शािामा िैङ्गिक डेक्स र 
आवश्यक िनशजि 
व्यवस्थापन गने 

७. िैससास सम्बन्धी सूचना 
एवम सचेतनामूि 
सामाग्रीहरु तयारी तथा 
प्रकाशन प्रशारण गने । 

शािामा िनशजि 
सङ्गहत िैङ्गिक डेस्क 
स्थापना भएको हनुछे  

६. िैससास सम्बन्धी 
सचेतना मिुक व्रसर 
तथा रेलडयो 
टेलिलभिन कायाक्रम 
संचािन भएको हनुेछ 
। 
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८. उपभोिा सलमलत गठन 
तथा पररचानि गिाा 
मङ्गहिा तथा यौलनक एवम 
िैङ्गिक अलपसं्यकहरुको 
सहभालगतािाई  अलनवाया 
गने । 
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६ मानवसंसाधनतथाक्षमता
ङ्गवकासमािजक्षतवगाकोसह
भालगतासलुनजित गरी 
िीङ्गवकोपािानमा 
आत्मलनभार  वनाउिै 
िैिाने। 

 

१. मानव संसाधन 
ङ्गवकास शािा 
स्थापाना गरर 
मङ्गहिा तथा ङ्गवपन्न 
िजक्षत वगाको 
क्षमता ङ्गवकासिाई 
पङ्गहिो 
प्रालथलमकतमा रािेर 
कायाान्वयन गिै 
िैिाने । 

२. लनमााण भएका संघीय 
तथा स्थानीय कानून 
कायाङ्गवलधहरु 
वारेमाकमाचारीहरुिा
ई अद्यावलधक गिै 
िैिाने । 

िजक्षत वगाको 
क्षमता अलभवृङ्गद्ध संगै 
सीप ङ्गवकास गरेर 
आलथाक 
गलतङ्गवलधहरुमा 
समावसे गरेर आत्म 
लनभार वनाउन े 

१. िैससास क्षमता ङ्गवकासका 
िालग बिेट ङ्गवलनयोिन गने  

२. िैससास बिेट िचा 
कायाङ्गवलध तयार गने 

३. पालिकािे आयोिना गने 
प्रत्येक तािीममा िैङ्गिक 
समानता सामाजिक 
समावशेीकरण ङ्गवषयिाई 
अकाट्य सवाि को रुपमा 
राख्न ेनीलत वनाउने । 

४. मानव संसाधन तथा क्षमता 
ङ्गवकास शािा स्थापना गने 
। 

५. िैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारण 
कायाङ्गवलध वनाउने । 

६. कायास्थि तथा सावािालनक 
स्थिमा मङ्गहिा ङ्गकशोरी 
तथा बािबालिका मालथ हनु े
यौन िन्य िवु्यावहार ङ्गवरुद्ध 
ङ्गवद्यमान काननुी 

१. वाङ्गषाक विेटमा 
िैससास क्षमता 
ङ्गवकासका िालग 
बिेट ङ्गवलनयोिन 
भएको हनुेछ । 

२. मानव संसाधन तथा 
क्षमता ङ्गवकास 
शािाको स्थापना 
भएको हनुेछ । 

३. िैङ्गिक ङ्गहंसा 
लनवारण कायाङ्गवलध 
लनमााण भएको हनुछे  

४. कायास्थिमा मङ्गहिा 
तथा ङ्गकशोरी मालथ 
हनुे यौन िवु्याहारमा 
कमी आएको हनुेछ 
। 

 

१. वाङ्गषाक नीलत कायाक्रम 
तथा बिेट 

२.  िैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारण 
कायाङ्गवलध 

३. कायास्थिमा मङ्गहिा 
तथा ङ्गकशोरी मालथ 
हनुे िवु्यावहारमा  
ङ्गवरुद्ध लनणाय भएका 
माइन्यूटहरु 

४. प्रत्यक्ष अविोकन 
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व्यवस्थाको प्रचार प्रसार 
गने । 

७ अनौपचाररक मूलय 
मान्यता कु संस्कार 
ङ्गवरुद्ध िनचेतना वङृ्गद्ध 

सामाजिक कुरीलतहरुका 
ङ्गवरुद्ध सचेतना िाई 
सामाजिक ङ्गवकासका 
हरेक कृयाकिापमा 

समािमा ङ्गवद्यमान 
कुरीलतहरु 
अन्धङ्गवश्वास तथा 
गित परम्परा 

१. िैङ्गिक ङ्गहंसा ङ्गवरुद्ध शनु्य 
सहनजशिता साथै कमाचारी 
तथा िनप्रलतलनलधहरु िाई 
परुस्कार तथा िण्डको 

१. सामाजिक 
कुरीलतहरुका ङ्गवरुद्ध 
श्रव्य दृष्य सामाग्री 
लनमााण भएको हनुछे 

१. वाङ्गषाक बिेट तथा 
नीलत कायाक्रम  

२. श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरु  

३. सामाजिक संिाि मा 
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गरी सामाजिक दृङ्गिकोण 
पररवतान गिै िैङ्गिक 
तथा सामाजिक 
समावेजशतामा आधाररत 
समाि स्थापना गने 

समावशे गरी छिफि 
गने । 

 

ङ्गवरुद्ध सचेतनािाई 
हरेक कृयाकिापमा 
अकाट्य सवाि 
(Cross cutting 

issue) को रुपमा 
छिफि गिै िैिान े
। 
 

व्यववस्था गने । 

२. ङ्गहंसा प्रभाङ्गवत बेचङ्गविनमा 
परेका मङ्गहिाहरुका िालग 
सेवा केन्र स्थापना गने  

३. सचेतनामिुक कायाक्रमिाई 
रेलडयो ङ्गटलभ पत्रपलत्रका 
माफा त लनयलमत रुपमा प्रचार 
प्रसार गने  

४. िैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारण 
आचारसंङ्गहता लनमााण गरी 
त्यसको पािना गने । 

५. अन्तरिातीय ङ्गववाहिाई 
प्रोत्साहन गने । 

६. सवै वडामा मङ्गहिा कानूनी 
सचेतना कक्षाहरु संचािन 
गने  

७. सामाजिक कुरीलत ङ्गवरुद्ध 
लभलडयोहरु वनाउने सडक 
नाटक प्रस्ततु गने ।  

२. ङ्गहंसा प्रभाङ्गवत मङ्गहिा 
तथा यौलनक 
अलपसं्यकहरुका 
िालग सेवाकेन्र 
स्थापना भएको हनुछे 
। 

३. अन्तरिातीय ङ्गववाह 
गने िोडीहरु 
सम्मालनत भएका 
हनुेछन । 

४. वडास्तरमा मङ्गहिा 
ङ्गहंसा ङ्गवरुद्ध लनमााण 
भएका सचेतना 
कायाक्रम संचािन 
भएको हनुेछन । 

गररएका पोिहरु 

४. अन्तरिातीय ङ्गववाह 
गने िोडी सम्मान 
कायाक्रमको अलभिेि  

५. प्रत्यक्ष अविोकन 
(सेवा केन्र ) 
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८ जशक्षा स्वास््य िानेपानी 
तथा सरसफाइसंग 
सम्बन्धीत सेवा प्रवाहमा 
िैससासिाई प्राथलमतामा 
राख्न े र प्रत्येक चरणमा 
िैससास दृङ्गिकोणवाट 
अनगुमन मूलयाङ्कन गने 
पररपाटीिाई संस्थागत 
गने । 

 

जशक्षा स्वास््य 
िानेपानी तथा 
सरसफाई िस्ता 
समाजिक ङ्गवकासका 
क्षेत्रहरुमा िैससास सगँ 
सम्बन्धीत सूचकहरु 
लनमााण गरी लनयलमत 
अनगुमन तथा मूलयाङ्कन 
गने 

प्रत्येक चरणमा 
गररने अनगुमन 
मूलयाङ्कनमा 
िैससासको दृङ्गिकोण 
वाट गने पलछलिो 
चरणमा गने 
अनगुमनमा अजघलिो 
पटक दिएका सझुाव 
कायाान्वयन भए 
नभएको भने्न सचुक 
समेत थप गरी 
अनगुमन 
मूलयाङ्कनिाई 
िैससास मैत्री 
वनाउिै िैिान े। 

 

१. आफ्नै घरवाट नीराक्षर 
मङ्गहिाहरुिाई साक्षार 
वनाउने कायाक्रम संचािन 
गने । 

२. जशक्षण अभ्यास संगै लनजित 
लनराक्षरिाई साक्षार वनाउन े
शैजक्षक नीलत अविम्वन 
गने ।  

३. यौलनक अलपसं्यक हरुका 
िालग ङ्गवद्याियमा शौचािय 
वैकजलपक व्यावस्थापन गने 
र अव वने्न शौचाियमा 
सवैिाइ पगु्ने गरी लनमााण 
गने 

४. स्वरोिगार वन्न चहाने र 
वैिेजशक रोिगारीमा िान 
िोज्नेको सचुना संकिन 
गरी आवश्यक तािीम 
प्रिान गने । आवश्यकता 
अनसुार बिेट ङ्गवलनयोिन 

१. संभावना रहेका सवै 
लनराक्षरहरु साक्षार 
भएका हनुेछन  

२. यौलनक अलपसं्यक 
हरुका िालग 
ङ्गवद्याियमा वैकजलप 
शैचाियको व्यवस्था 
भएको हनुेछ । 

३. वैिेजशक रोिगारीमा 
िाने तथा 
स्वरोिगार वन्न 
चाहाने यूवाहरुका 
िालग सीप ङ्गवकास 
तािीम संचािन 
भएको हनुेछ । 

१. वाङ्गषाक प्रगती 
प्रलतविेन  

२. तािीम सम्पन्न 
प्रलतविेन  

३. कायापालिका 
लनणायहरु  

४. सभाका लनणायहरु 

५. अनमुगन मलुयाङ्खन 
फारम हरु  
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गने 

५. आवश्यक विेट ङ्गवलनयोिन 
गरी ङ्गवपन्न पररवार स्वास््य 
वीमा कायाक्रम सरुु गने 

६. अव उप्रान्त वने्न सवै 
सावािालनक भवनहरुमा 
स्तनपान कक्ष सङ्गहच ड्रइङ 
लडिाइन गने र कायाान्वयन 
गने 

७. िोजिमयूि काम गरेर 
िीवन लनवााह गनुा पने 
गभावती मङ्गहिाहरुको िालग 
राहात प्याकेि लयाउन े

८. हरेक ६ मङ्गहनामा 
सावािालनक सनुवुाइ वाङ्गषाक 
रुपम समाजिक पररक्षण र 
लनयलमत रुपमा सावािालनक 
परीक्षण गने 

९. हरेक अनगुमनमा िैससास 
दृङ्गिकोणवाट गने गरी 
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फारमहरु तयार गरी 
कायाान्वयन गने । 



 

 

१०.  वित्त व्यिस्थापन 

मालथ उलिेजित रणनैलतक कृयाकिापहरु संचािन गनाका िालग ङ्गविको आवश्यकता पछा नै तथापी 
यसमा अलतररि वाह्य श्रोत प्राप्त भएमा मात्र िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मिु 
प्रवाहीकरण को काया गने नत्र नगने  हनु सक्िैन । यसका िालग हाि संचािन भइरहेको बिेट 
नीलत तथा कायाक्रमहरुिाई कसरी िैससास मैत्री वनाउन सङ्गकन्छ भने्न कुरा महत्वपूणा रहन्छ ।  
 

िैससास मिु प्रवाहीकरणका िालग लनम्नानसुार ङ्गवि व्यवस्थापन गररने छ   
क. िजक्षत ङ्गवकास कायाक्रमका िालग गाउँपालिकाको लनजित प्रलतशत विेट ङ्गवलनयोिन गने । 

ि. भौलतक पवुााधार लनमााणका कायाक्रमहरुमा कामको ङ्गवभािन गरर योग्यता अनसुारको काम सवै 
िजक्षत वगािे गना पाउने गरर नीलतगत व्यवस्था गने । 

ग. िैङ्गिक उिरिायी विेट कायाान्वयन गरर मङ्गहिा सहभालगता अलभवङृ्गद्ध गने । 

घ. स्थानीय तहमा कायारत ङ्गवकास साझेिारहरुिाई वाङ्गषाक कायाक्रम तयार गरी स्थानीय तहसंग 
सहकाया गना लनिेशन दिन े 

ङ. स्थानीय तहको लसफाररसमा सहलुियत िरको ऋण उपिव्ध गराइ ङ्गविीय सहयोग पयुााउन बैक 
तथा ङ्गविीय संघ संस्थाहरु संग समन्वय गने  

च. संघीय तथा प्रािेजशक मन्त्राियहरुमा िजक्षत ङ्गवकास कायाक्रम अन्तरगत ङ्गवलनयोजित बिेट िे 
तय गरेका ङ्गवषयगत क्षते्रहरुमा अद्यययन गरी आवश्य पररयोिना प्रस्तावना तयार गरेर 
अलधतकतम श्रोत लभत्र्याउन आवश्यक िनशजि पररचािन गना  

छ. सरकारी तथा अन्तराङ्गिय गैह्र सरकारी संस्था तथा िात ृलनकायहरुमा समन्वय गरी थप बिेट 
व्यवस्थापन गने । 

११.   कानूनी व्यिस्था 

िैससास रणनीलत कायाान्वयनमा लयाउनका िालग यो cfdf5f]lbªdf] गाउँपालिकाको कायापालिका 
बैठकिे अनमुोिन गनुा पिाछ।यो रणनीलतिाई प्रभावकारी रूपमा कायाान्वयनका िालग आवश्यक पने 
लनयमाविी तथा कायाङ्गवलध यो गाउँपालिकािे ६ मङ्गहना लभत्रमा तिुामा गरर कायायोिना का साथ 
कायाान्वयनमा िैिानेछ।तर कायापालिकािे पास गरी सकेपलछ कानून कायाङ्गवलधहरुको आवश्यकता 
नपने िािका प्रावधानहरु भने स्वत कायाान्वयन मा आउने छन । 



 

 

१२. रणनीवत कायाकन्ियनको िीम्मेिारी तथा दावयत्ि 

िैससास रणनीलत कायाान्वयनको प्रमिु जिम्मेवारी यो cfdf5f]lbªdf] गाउँपालिकाका अध्यक्षको 
संयोिकत्वमा गदठत िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कायाान्वयन सलमलतको हनुेछ 
(िैससास पररक्षण दिगिशान २०७८ िे व्यवस्था गरेको ) भने सबै शािा तथा वडा कायााियहरुिे 
सबै कृयाकिापमा यो रणनीलत अनसुार काया सम्पािनको िाङ्गयत्व लनवााह गनुा पने हनु्छ । योिना 
तिुामा तथा बिेट लनधाारणको समयमा रणनीलतमा उलिेि भएका कृयाकिापहरु समावेश भए 
नभएको हेने जिम्मेवारी अनगुमन सलमलतका संयोिक एवम यो गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको हनुेछ भन े
आवश्यकता अनसुार ङ्गवषय ङ्गवज्ञहरु रािेर अलपकालिन सलमलत लनमााण गरर रणनीलत कायाान्वयनमा 
छूटेका ङ्गवषयहरु पङ्गहचान गना सङ्गकनेछ ।यो गाउँपालिकामा कायारत सवै संघ संस्था तथा ङ्गवकास 
साझेिारहरुिे िैससास रणनीलत कायाान्वयनमा जिम्मेवारी बहन गनुापनेछ ।रणनैलतक कृयाकिाप का 
बारेमा सबै सरोकारवािा लनकायहरुिाई अलभमिुीकरण गरर वाङ्गषाक प्रगलत प्रलतवेिनमा िैसाससको 
अवस्था प्रस्ट हनुे गरर पेश गने व्यवस्था लमिाइनेछ  । 

 

१३. रणनीवत कायाकन्ियन अनुगमन सम्बन्धी व्यिस्था 

क. रणनीलत कायाान्वयनको सम्वन्ध भनेको मु् य रुपमा िैङ्गिक उिरिायी बिेट र िैङ्गिक समानता 
तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण रहन्छ । िैससास परीक्षण दिगिशानिे लनदिाि गरेका 
१०० सूचकहरुको आधारमा रणनीलत कायाान्वयन भए नभएको अनगुमन गररनछे ।  

ि. यस गाउँपालिका लभत्र कायारत सवै संघ संस्था तथा ङ्गवकास साझेिारहरुिाई वाङ्गषाक रुपमा 
कायाक्रमको समीक्षा गिाा िैससास को दृङ्गिकोणिे समेत ङ्गवश्लषेण गरेर प्राप्त उपिजव्ध र 
समस्याहरुको पङ्गहचान सङ्गहतको प्रलतवेिन पेश गने नीलत अविम्वन गररनेछ । 

ग. यो गाउँपालिकामा कायारत ङ्गवलभन्न सरोकारवािा संघसंस्थाहरूको प्रलतलनलधत्वमा सामाजिक ङ्गवकास 
शािा अन्तगात िैससास अनगुमन संयन्त्रको स्थापना गने।िसिे रणनीलतमा उलिेि गररएका 
कृयाकिापहरु गाउँपालिकाको वाङ्गषाक कायाक्रममा समावेश भए नभएको एङ्गकन गने र सम्बन्धीत 
पक्षिाई सझुाव प्रिान गने । वाङ्गषाक कायाक्रममा समावेश भएका कृयाकिापहरु कायाान्वन 
कसरी भइरहेको छ सो को समेत अनगुमन गरर प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत समक्ष प्रलतवेिन पेश 
गने । 



 

 

 

१४.  संभाव्य िोखीम र न्यूनीकरणका उपायिरु 

१४.१  संभाव्य िोखीम 

िैससास रणनीलत कायाान्वयनमा लनम्नानसुार िोजिमहरु आउन सक्ने अवस्था छ  
क. ङ्गपतसृिात्मक सोच हावी रहेको सन्िाभामा िैङ्गिक समानता रणनीलतिे मङ्गहिा तथा बालिकािाई 

मात्र प्राथलमकतामा रा्छ भन्न ेभ्रम पणुा बझुाईका कारण रणनीलत कायाान्वयनमा गलतरोध उत्पन्न 
हनुसक्छ। 

ि. सावािालनक तथा लनिी क्षेत्रका सबै संरचनाहरूमा मङ्गहिाको समानपुालतक सहभालगता नहुँिा 
िैङ्गिक समानता रणनीलतको कायाान्वयन तथा अनगुमन सही ढंगबाट नहनुसक्छ। 

ग. िैससास बहपुक्षीय सरोकार राख्न ेङ्गवषय भएकोिे समन्वय र सहयोगमा समास्या हनुसक्छ । 

घ. िैससास रणनीलत कायाान्वयनमा आवश्यक क्षमतायिु र िक्ष िनशजि र श्रोत साधनको 
लसलमतता हनुसक्छ । 

ङ. ङ्गवषयगत शािा तथा अन्य सरोकारवािाहरु ङ्गवच िैससास रणनीलत कायाान्वयन अन्यौि ङ्गवङ्गवधता 
तथा िोहोरोपना हनुसिछ । 

 

१४.२   िोखीम न्यूनीकरणका उपायिरु 

क. िैंलगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नेततृ्व तथा सरोकारवािाहरुको साझा 
बझुाईमा एकरूपता लयाउन तालिम, गोष्ठी तथा छिफिको आयोिना गने। 

ि. बहपुक्षीय सरोकारवािाहरुसंगको समन्वय तथा सहकाया बढाउने। 

ग.  स्थानीय तहका हरेक वैठकमा िैंलगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी 
कायाहरुको सलमक्षा गने। 

घ. ङ्गवषय ङ्गवज्ञहरु संग लनयलमत परामशा गने । 

 

१५   वनश्कषक 

िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणको िालग संघीय तथा प्रिेश स्तरमा वनेका नीलत तथा 
रणनीलतहरुिाई कायाान्वयन गना र अन्तराङ्गिय स्तरमा भएका सन्धी संझौता एवम प्रलतवद्धताहरुिाई 
स्थानीयकरण गरी वाङ्गषाक नीलत कायाक्रममा समाङ्गवि गिै िैिान आवश्यक छ ।यो गाउँपालिकामा 
वनेका नीलत लनयम कायाङ्गवलधहरु अध्ययन गिाा  नीलतहरु वने्न तर कायाान्वयन नहनुे कुरा स्पस्ट 
रुपमा िेजिएको छ त्यसैिे वाङ्गषाक रुपमा वनेका नीलत लनयम कायाङ्गवलधहरु के कलत कायाान्वयन भए 



 

 

वा वाँकी छन भने्न कुरा पङ्गहचान गने गरर अनगुमन मूलयाङ्कनको क्षेत्रमा व्यापक सधुार गरी हरेक 
कृयाकिापिाई िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणको निरिे मूलयाङ्कन गने पररपाटी 
ङ्गवकास गिै िैिान पिाछ । यसरी लनजित समय सम्म िजक्षत वगािाई न्यायोजचत अवसर दििै 
िैिाने हो भने चाडै न ै िक्षमा पगु्न सङ्गकन्छ । cfdf5f]lbªdf ] गाउँपालिकामा पिालधकारी तथा 
कमाचारीहरुमा िजक्षत वगा संगै यवुाहरुको व्यापक सहभालगता रहेको हनुािे कायाान्वनय गना सहि 
िेजिन्छ । 


