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लैंबिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण रणनीबत २०७९ 

१. पृष्ठभूबम 

लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणको सवाल नेपालमा ऐलतहालसक समर् िलेख नै रलहआएको 

छ । मलहला, परुुष र अन्र् ललांगको लवचमा रहकेो सांरचनागत र ब्र्हाररक लवभेिको अवस्था आि पलन समाधन हुन 

सकेको छैन । साथै  सामालिक तथा आलथयक रुपमा िललत¸ आलिबासी िनिालत¸ मधेशी¸ बालबाललका¸ िेष्ठ 

नागररक¸ लैंलगक तथा र्ौलनक अलपसांख्र्क¸ अपाांगता भएका ब्र्लि¸ गभय अवस्थाका ब्र्लि¸ अशि वा असहार्¸ 

लपछालिएको क्षेत्र वा आलथयक रुपमा लबपन्न खस आर्य सलहतका समिुार्हरु पछालि परेका छन ् । र्ी वगयहरुलाई 

नेपालको सांलवधान र प्रचललत काननुहरुले ललक्षत वगयको रुपमा पररभालषत गरेका छन ् । र्ी ललक्षत वगयहरुलाई 

लवकासको मलूप्रवाहमा समान रुपमा लर्ाउन चनुौलतको रुपमा रहकेो छ ।  

मलहला तथा सामालिक आलथयक रुपमा पलछ परेका र्ी ललक्षत वगयहरुलाई सशलिकरण गि ैलवकासको मलू 

प्रवाहमा लर्ाउन लवगतबाटै नीलतगत तथा कार्यक्रमगत रुपमा प्रर्ास गररँि ै आएको छ । तै पलन उनीहरुलाई 

समानपुालतक रुपमा समावेश गने र उनीहरुको सक्षमता लवकास गने पाटोमा अपेक्षाकृत नलतिा प्राप्त गनय नसलकएको 

अवस्था छ । र्ही तथ्र्लाई मध्र्निर गरी नेपालको सांलबधान २०७२ को प्रस्तावनामै समािमा रहकेा सबै प्रकारका 

लबभेि र उत्पीिनको अन्त्र् गि ैबहुिातीर्, बहुभालषक, बहुआर्लमक, बहुसाांस्कृलतक तथा भौगोललक लबलबधतार्िू 

लबशेषतालाई आत्मसात ् गरी लबलबधताको लबच एकता, सामालिक साांस्कृलतक ऐक्र्वद्धता, सलहष्णतुा तथा 

सिभावलाई सांरक्षण एवम ्सम्बद्धयन गि ैलैंलगक, वगीर्, िातीर्, क्षेत्रीर्, भालषक तथा धालमयक लबभेि र सबै प्रकारका 

िातीर् छुवाछुतहरुको अन्त्र्  गरी आलथयक रुपमा समान समलृद्ध र सामालिक न्र्ार् सलूनलस्चत गनय समानपुालतक, 

समावेशी र सहभालगतामलूक लसद्धान्तका आधारमा समतामूलक समािको लनमायण गने लक्ष्र् ललईएको छ । 

नेपालको सांलवधानको ममय बमोलिम बनेका रालष्िर् नीलत, रणनीलत र काननुहरु तिुयमा भई कार्ायन्वर्नमा 

आएका छन ् । र्सको साथै र्ी सवालहरुलाई सांबोधन गनयको लालग अन्तरायलष्िर् स्तरमा िारी भएका लवलभन्न 

र्ोषणापत्रहरु, सन्धी, महासन्धीहरु िस्तै मानव अलधकार सम्बलन्ध र्ोषणापत्र¸ बेईलिङ र्ोषणापत्र १९९६¸  बाल 

अलधकार सम्बलन्ध महासलन्ध १९८९¸ मलहला लबरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेिभाव उन्मलुन गने महासलन्ध मा नेपालले 

एक्र्वद्धता िाहरे गरी आन्तररक रुपमा कार्ायन्वर्नको पहलहरु भैरहकेा छन ्। र्ी पहलहरुको सफल कार्ायन्वर्नको 

लालग नेपाल सरकारले सांर्, प्रिशे र स्थानीर् तहहरुमा नीलतगत अभ्र्ासहरुमा लनरन्तरता लिनु पने अपररहार्यता रहकेो 

छ । र्सै क्रममा स्थानीर् सरकारहरुले पलन लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणको पहलहरुलाई सफल 
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तलुर्ाउि ैस्थानीर् तहवाटै समानपुालतक समावेलशता, लवकासमा समान पहुचँ र सबै ललङ्ग, िालत, समिुार् र ललक्षत 

वगय भनी तोलकएका समिुार्हरुको समान लवकासको लालग लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण 

सम्बन्धमा स्थानीर् नीलत, रणनीलत, काननु, कार्यलवलध तथा कार्यक्रमहरु तिुयमा गरी कार्ायन्वर्नको लहर बढ्िो रहकेो 

छ । र्स कारण ताराखोला गाउँपाललकाले पलन र्स क्षेत्रमा लिगो पररवतयन लर्ाउने अलभप्रार्ले लैंबिक समानता 

तथा सामाबिक समावेशीकरण रणनीबत २०७९ तिुयमा गरेको छ । 

२. लैससास आवधारण कायाान्वयनको लाबि बवद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरु 

नेपालमा लवगतको समर्मा िारी भएका सांलवधानहरुमा समानता तथा मानव अलधकार सांरक्षण सम्बन्धी 

हकहरुको व्र्वस्था हुिँ ैआएको लवलधतै छ । नेपालको पलछललो तथा सांर्ीर् व्र्वस्था सलहतको सांलवधान २०७२ ले 

मानव भएको नाताले प्राप्त गनुय पने मौललक मानव अलधकारका के्षत्रलभत्रका सबै हकहरुलाई सांरक्षण तथा सम्बद्धयन 

गि ैलैिाने मलू लक्ष्र् ललएको छ । र्स सांलवधानको भाग ३ मा मौललक हक र कतयब्र् सम्बन्धमा व्र्वस्था गरेको   

छ । र्स भाग अन्तरगत धारा १६ मा प्रत्र्ेक व्र्लिलाई सम्मानपवूयक बाँच्न पाउने हकको व्र्वस्था गररएको छ । 

र्स धाराले कसैले कुन ैनािार्ि उद्दशे्र्ले उनीहरुको अमनचैनमा खलबल गनय, बलहष्करण गनय, हपे्न र पक्षपात गनय 

नपाउने व्र्वस्था गररएको छ । 

र्सै भाग अन्तरगत धारा १८ मा समानतको हकको व्र्वस्था गररएको छ । नेपालमा बसोबास गने हरेक 

नागररकहरु काननुी रुपमा समान हुन र समान काननुी हलैसर्त र समान सांरक्षणको अलधकारको सलूनलस्चतता र्स 

धारामा भएको छ । िशेका कुनै पलन नागररकहरुलाई उत्पलि, धमय, बणय, िात¸ िालत¸ ललांग¸ शारीररक अवस्था¸ 

अपाांगता¸ स्वास्थ्र् लस्थलत¸ बैबालहक लस्थलत¸ गभायवस्था¸ आलथयक अवस्था¸ भाषा वा क्षेत्र¸ बैचाररक आस्था वा 

अन्र् कुनै आधारमा काननुतः भेिभाव गनय वलियत गररएको छ । सांलवधान र काननुमा समान हक र अलधकारको 

व्र्वस्था हुिँा हुिँ ैपलन सामालिक वा साांस्कृलतक दृलिले लपछािएका मलहला¸ िललत¸ आलिबासी िनिालत¸ मधेशी¸ 

थारु¸ बालबाललका¸ िेष्ठ नागररक¸ लैंलगक तथा र्ौंलनक अलपसांख्र्क¸ अपाांगता भएका ब्र्लि¸ गभय अवस्थाका 

ब्र्लि¸ अशि वा असहार्¸ लपछालिएको क्षेत्र वा आलथयक रुपमा लबपन्न खस आर्य लगार्तका नागररकहरुको 

सांरक्षण, सशलिकरण वा लवकासको लनलम्त लबशेष व्र्वस्था गनुय पने व्र्वस्था गररएको छ । र्स्तै धारा १७ मा 

स्वतन्त्रताको हकको व्र्वस्था गररएको छ । र्स धाराले सांलवधानमा तोलकएको हिसम्म हरेक व्र्लिको वैर्लिक 

स्वतन्त्रताको अलधकार सलूनलस्चत गररएको छ र कसैलाई वैर्लिक स्वतन्त्रतावाट बलचचत गनय नपाईने व्र्वस्था छ । 
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सांलवधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेिभाव लवरुद्धको हकको व्र्वस्था गररएको छ । िसमा लवगतवाट 

नेपाली समािमा रही आएको पानी चलने र नचलने िातीर् प्रथाको काननुतः अन्त्र् गररएको छ । साथै कसैलाई 

उत्पलि, िात, िालत, समिुार्, पेशा, व्र्वसार् र शारररीक अवस्था वा अन्र् कुनै आधारमा लनिी वा सावयिलनक 

स्थलमा भेिभाव तथा बलहष्करण गनय पाईने छैन । उत्पलि, िात, िालत वा शारररीक अवस्थाको आधारमा कुनै व्र्लि 

वा समिुार्लाई उच्च वा नीच िशायउने, िात िालत र छुवाछुतको आधारमा सामालिक भेिभावलाई न्र्ोलचत ठान्ने 

र छुवाछुत तथा िातीर् उच्चता वा र्णृामा आधाररत लवचारको प्रचार प्रसार गनय वा िातीर् लवभेिलाई प्रोत्साहन 

गनय वलियत गररएको छ । त्र्स्तै धारा २६ मा धालमयक स्वतन्त्रताको हकको व्र्वस्था गररएको छ । हरेक व्र्लिलाई 

आफुले ईच्छाएको धमयमा आस्था राख्न, अभ्र्ास र सांरक्षण गने स्वतन्त्रता प्रिान गररएको छ । सांलवधानको धारा २९ 

मा शोषण लवरुद्धको हकको व्र्वस्था गररएको छ िसमा धमय, प्रथा, परम्परा, सांस्कार वा अन्र् कुनै आधारमा कुन ै

पलन व्र्लिलाई कुनै लकलसमको शोषण गनय पाईने छैन । कसैलाई पलन बेच लबखन गनय, िास वा बाँधा बनाउन नपाईन े

व्र्वस्था गररएको छ । 

साथै सांलबधानको धारा ३१ मा लशक्षा सम्बन्धी हकको व्र्वस्था भएको छ िसमा प्रत्र्ेक नागररक (अपाांगता 

भएका र आलथयक रुपमा लबपन्न सलहत) लाई लशक्षाको पहुचँमा समान हकको सलूनलस्चत गररएको   छ । सलम्बधानको 

धारा ३२ मा भाषा र सांस्कृलतको हकको व्र्वस्था गररएको छ िसमा प्रत्र्ेक ब्र्लि र समुिार्लाई आफ्नो भाषा¸ 

लललप¸ सांस्कृलत¸ साांस्कृलतक सभ्र्ता र सम्पिाको सांरक्षण र सम्बद्धयन  गने अलधकारको सलूनलस्चत गररएको छ । साथ ै

धारा ३३ मा समान रोिगारीको हक¸ धारा ३४ मा उलचत श्रम अभ्र्ासको हक िसमा उलचत पाररश्रलमक सलुवधा र 

र्ोगिानको सलूनलस्चतता¸ धारा ३५ मा स्वास्थ्र् सम्बलन्ध समान हकको व्र्वस्था गररएको छ ।  

सांलबधानको धारा ३८ मा मलहलाको हकको व्र्वस्था गरेको छ िसले प्रत्र्ेक मलहलालाई लैंलगक भेिभाव 

लबना समान बांशीर् हकको सलूनलस्चत गरेको छ । हरेक मलहला सरूलक्षत माततृ्व तथा प्रिनन ्स्वास्थ्र् सम्बन्धमा 

हकिार छन ्। सांलबधानतः मलहलालाई धालमयक¸ सामालिक¸ साांस्कृलतक परम्परा¸ प्रचलन वा अन्र् कुनै आधारमा 

शारीररक¸ मानलसक¸ र्ौनिन्र्¸ मनोबैज्ञालनक वा अन्र् कुनै लकलसमको लहांसािन्र् कार्य गनय बलियत गररएको छ । र्ी 

लहांसािन्र् कार्यहरु िण्िनीर् हनुे र पीलितलाई काननु बमोलिम क्षलतपलूतय पाउँने अलधकारको व्र्वस्था छ । राज्र्को 

सबै लनकार्मा मलहलालाई समानपुालतक समावेशीताको लसद्धान्तको आधारमा सहभालग हुने अलधकारको सलुनलस्चत 

गररएको छ । मलहलालाई लशक्षा¸ स्वास्थ्र्¸ रोिगारी र सामालिक सरूक्षामा सकारात्मक लबभेिका आधारमा लबशेष 

अवसर प्राप्त गन ेहकको व्र्वस्था भएको छ । साथै सम्पलि र पाररवाररक मालमलामा िम्पलतको समान हकको व्र्वस्था 
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गररएको छ । त्र्स्तै धारा ३९ मा बालबाललकाको हक¸ धारा ४० मा िललतको हक¸ धारा ४१ मा िेष्ठ नागररकको 

हक¸ धारा ४२ मा सामालिक न्र्ार्को हक र धारा ४३ मा सामालिक सरूक्षाको हकको व्र्वस्था गररएको छ । र्ी 

धाराहरु लबशेष गरी लैंलगक समानता र सामालिक समावेशीकरण सम्वेिनलशल रहकेा छन ्।  

नेपाल सरकारले सांलवधानमा भएका व्र्वस्थाहरुको कार्ायन्वर्न गनयको लालग लवषर्गत नीलत र काननुहरु 

तिुयमा गरी कार्ायन्वर्नमा लर्ाएको छ । लैंलगक समानताको के्षत्रमा रहकेा सवालहरुको सांबोधन गनयको लालग रालष्िर् 

लैंलगक समानता नीलत २०७७ कार्ायन्वर्नमा रहकेो छ । र्स नीलतले िशेभरका मलहला, लकसोरी र बाललकाहरुको 

सामालिक तथा आलथयक लवकासको लालग नीलतगत र सांरचनागत व्र्वस्था, समािमा रहकेा लैंलगक लहांसा र शोषणको 

अन्त्र् गि ैसमतामलूक समाि, लैंलगक उिरिार्ी शासन पद्दलत, मलहलाहरुको सामालिक तथा आलथयक समलृद्ध र 

सशिीकरण प्रवद्धयन गने रणनीलतक पहलको लालग मागय लनिशे गरेको छ । नेपाल सरकारले प्रिशे तथा स्थानीर् 

तहहरुलाई लैंलगक उिरिार्ी तुलर्ाउने अलभप्रार्ले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लाबि लैंबिक उत्तरदायी ििेट 

नमूना बनदेबशका २०७७ तर्ार गरी उपलब्ध गराएको छ िनु प्रिशे तथा स्थानीर् तहहरुले स्थानीर्करण गरी लागू 

गनय सक्नेछन ्। 

स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन २०७४ ले पलन लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणलाई 

कार्ायन्वर्न गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गरेको छ । र्स ऐन अन्तरगत गठन हुने लवलभन्न सलमलत उपसलमलतहरुमा लैंलगक 

तथा सामालिक समावेलशता तथा समानता, लवलध र प्रलक्रर्ामा समता तथा समावेशीता आलिको व्र्वस्था गरेको    

छ । ऐनको िफा ११ र १२ मा गाउँपाललका/नगरपाललकाको काम¸ कतयब्र् र अलधकारमा लैससास सम्बन्धी व्र्वस्था 

रहकेो छ । त्र्स्तै विा सलमलतको काम¸ कतयब्र् र अलधकार अन्तरगत विामा आलथयक तथा समालिक रुपमा 

अलपसांख्र्क र लसमान्तकृत समिुार्को अलभलेख राखी सामालिक तथा आलथयक उत्थान सम्बन्धी काम गने, लबलभन्न 

समिुार् लबचमा सामालिक सद्भाव र सौहाियता कार्म गने¸ बाल लबवाह¸ बहुलबवाह¸ लैंलगक लहांसा¸ छुवाछुत¸ िहिे 

तथा िाईिो¸ हललर्ा प्रथा¸ छाउपिी, कमलरी प्रथा¸ बालश्रम¸ मानव बेचलबखन िस्ता समालिक कुरीलत र 

अन्धलबश्वासको अन्त्र् गने गराउने व्र्वस्था गरेको छ । साथै स्थानीर् तहको र्ोिना तिुयमा तथा कार्ायन्वर्न गिाय 

मलहला तथा लपछालिएको वगयको सहभालगता गराउने र र्ोिना छनौटमा मलहला¸ बालबाललका¸ िेष्ठ नागररक¸ 

लपछालिएको वगय¸ के्षत्र र समिुार्लाई प्रत्र्ेक्ष लाभ पगु्ने कार्यक्रमलाई छनौट¸ बिेट लबलनर्ोिन र कार्ायन्वर्नमा िोि 

लिएको छ । 
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नेपालको आवलधक र्ोिनाहरुले पलन लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणका सवालहरुको 

सांवोधन गने रणनीलत तथा कार्यनीलतहरु समावेश र कार्ायन्वर्न गि ैआएका छन ्। पलछललो तथा हाल कार्ायन्वर्नमा 

रहकेो पन्रौ आवलधक र्ोिना (२०७६/७७ – २०८०/८१) रालष्िर् उद्दशे्र्हरु मध्र्े एक उद्दशे्र् लिगो र समावेशी 

आलथयक बलृद्ध र गररबी लनवारण गने रहकेो छ । र्स र्ोिनाले लशक्षा, स्वास्थ्र्, रोिगारी, उत्पािन तथा गररबी लनवारण 

लगार्तका सबै क्षेत्रहरुमा सबै लकलसमका नागररकहरुको समतामूलक लवकास गने र समान समलृद्ध हाँलसल गन े

रणनीलतहरु ललएको छ । र्स र्ोिनाको पररच्छेि ७ मा लैंलगक समानता तथा मलहला सशिीकरण, बालबाललका, 

लकसोरलकसोरी, िेष्ठ नागररक, अपाांगता भएको नागररकहरुको लवकासमा सहि पहुचँको लालग आवश्र्क रालष्िर् 

रणनीलत तथा कार्यनीलतहरु समावेश गरेको छ ।  

र्सकारण सांर् र प्रिशे स्तरमा िारी भएका नीलत, काननु र कार्यक्रमहरुलाई स्थानीर् तहमा प्रभावकारी 

कार्ायन्वर्न गनयको लालग गाउँपाललका तथा नगरपाललकाहरुले स्थानीर् आवलधक रणनीलत तथा कार्यनीलतहरु 

पलहचान गरी कार्ायन्वर्नमा लर्ाउन आिको आवश्र्कता भएको छ । 

३. लैससास के्षत्रका बिद्यमान समस्या र चुनौबतहरु 

नेपालमा लैंलगक र सामालिक समिुार्को आधारमा बलहष्करण र लवभेिको अभ्र्ास ऐलतहालसक कालवाट 

रलहआएको लथर्ो । आिको समर्मा िशेको सांलवधान, प्रचललत ऐन तथा लनर्महरु, आवलधक र्ोिना र 

कार्यक्रमहरुमा लैंलगक समानता र सामालिक समुिार्हरुको समान समावेलशताको सवालहरुलाई सांवोधन गने 

व्र्वस्थाहरु गररँि ै आएको छ । र्सै सन्िभयमा ताराखोला गाउँपाललकामा लैंलगक समानता तथा सामालिक 

समावेशीकरणका क्षेत्रमा केही कार्यहरु भएका छन ्तर र्स कार्यलाई महत्वपणूय अलभर्ानको रुपमा कार्ायन्वर्न 

गररएको छैन । र्स गाउँपाललकाको लैससास परीक्षण २०७९ को प्रलतवेिनवाट प्राप्त भएको सचूना अनसुार केही 

मखू्र् सबल र कमिोर पक्षहरु तथा अवसर र चनुौलतहरु िहेार् अनसुार प्रस्ततु गररएको छः 

३.१ सिल पक्षहरु 

क) स्थानीर् नीलत र काननुहरुमा लैससास सांवेिनशील व्र्वस्थाहरु भएको र आवलधक तथा वालषयक 

र्ोिनाहरुमा लैससासका सवालहरु सांबोधन गने कार्यक्रमहरु समावेश भएको । 

ख) गाउँपाललकामा न्र्ालर्क सलमलत तथा मेललमलापकतायको ब्र्वस्था भएको र मलहला तथा बलचचलतमा परेका 

समिुार् मालथ हुने लहांसा र लबभेि उपर सनुवुाई हुने ब्र्वस्था गररएको । 
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ग) आवलधक र वालषयक र्ोिनाहरुमा मलहला, बालबाललका तथा बलचचलतकरणमा परेका समहुको लालग 

कार्यक्रमहरु रालखएको र बिेट लबलनर्ोिन गररएको । 

र्) उपभोिा सलमलतहरुमा मलहला तथा ललक्षत समिुार्को प्रलतलनलधत्व रहकेो र मुख्र् कार्यकारी पिमा 

उनीहरुलाई लिम्मेवारी लिएको । 

ङ) बस्तीस्तरीर् र्ोिना तिुयमाको क्रममा ललक्षत वगयको सहभालगतामा बस्ती/टोल भेला गरी छलफल हुने 

गरेको । 

च) गाउँपाललकाका सलमलत उपसलमलत र कार्यिलहरुमा मलहला र बलचचलतकरणमा परेका समिुार्वाट 

प्रलतलनलधत्व  गराईएको । 

छ) गाउँपाललकाले लिलिटल प्रोफाईल तर्ार गरी अनलाईनमा राखेको । 

ि) सामालिक सरूक्षा सेवाग्राहीहरुको तथ्र्ाांक तथा सेवा व्र्वस्था सन्तोषिनक रहकेो । 

झ) स्वास्थ्र् शाखावाट प्रिनन स्वास्थ्र्, गभयवती आमा सरूक्षा, पररवार लनर्ोिन, मात ृ लशश ु कलर्ाण, 

लबस्ताररत खोप, पोषण, िनसांख्र्ा लशक्षा र िनस्वास्थ्र् सम्बन्धी कार्यक्रम सचचालन सन्तोषिनक रुपमा 

भएको । 

३.२ कमिोर पक्षहरु  

क) लैससास कार्ायन्वर्नको लालग अलग्गै रणनीलतक िस्तावेिहरु र लैंससास परीक्षण कार्यलवलध तिुयमा तथा 

लाग ूनभएको । 

ख) लैससास कार्ायन्वर्न सलमलत गठन नभएको । 

ग) लैंलगक समानताको हकमा मलहला र परुुषमा श्रमको ज्र्ालामा लबभेि रोक्ने स्थानीर् काननु नभएको । 

र्) आवलधक र वालषयक र्ोिनाहरुमा मलहला, बालबाललका तथा बलचचलतकरणमा परेका समहुको लालग 

कार्यक्रमहरु र बिेट लबलनर्ोिन गररएता पलन ललक्षत वगयको लालग लनलस्चत प्रलतशत बिेट अलनवार्य 

लवलनर्ोिन गने नीलतगत व्र्वस्था नभएको । 

ङ) र्ोिना तिुयमा गिाय मलहला र परुुष एवां ललक्षत समहुहरुको तथ्र्ाङ्कीर् लबशे्लषणको चलन नभएको र सोको 

प्रलतवेिन नपाईएको । 

च) लिगो लवकास लक्ष्र्हरु र लक्ष्र् ५ को स्थानीर्करण नभएको । 

छ) गाउँपाललकाको लैससास परीक्षण लनर्लमत रुपमा नभएको । 
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ि) गाउँपाललकाको क्षमता लवकास र्ोिना तर्ारी नभएको । 

झ) स्थानीर् सरकारको लनणायर्क तह (कमयचारी/पिालधकारी) मा मलहलाहरुको समानरुपमा (५०/५० प्रलतशत) 

प्रलतलनलधत्व नरहकेो । 

ञ) गाउँपाललकामा मलहला लहांसा लनर्न्त्रणको लालग आचार सांलहता लाग ूनगररएको । 

ट) गाउँपाललका लिलिटल प्रोफाईलले लैससास सम्बन्धमा खण्िीकृत तथ्र्ाांक पूणय रुपमा उपलब्ध गराउन 

नसकेको र र्स प्रोफाईको सचचालन विास्तरमा नगररएको । 

ठ) ललक्षत वगयहरुको सांरक्षण सांवद्धयन र लवकासको लालग आवश्र्कतानसुार अलग्लै कोषको स्थापना र 

पररचालन नभएको । 

ि) मलहला तथा ललक्षत समहुको पिालधकारीहरुको क्षमता अलभबलृद्धका लालग लनलियि कार्यक्रमहरु (प्रालवलधक 

ताललम, क्षमता लवकास, नेततृ्व लवकासको ताललम, भ्रमण) अलत न्र्नू भएको हुिँा लनिहरुले स्थानीर् शासन 

पद्दलतमा अपेक्षाकृत भलूमका लनवायह गनय नसकेको । 

ढ) गाउँपाललकामा हालसम्म मानव सांसाधन लवकास केन्र स्थापना र सचचालन नभएको ।  

ण) स्थानीर् पिालधकारी तथा कमयचारीलाई वेईलिङ र्ोषणापत्र सम्बन्धमा िानकारी नभएको । 

त) मलहला लहांसा लबरुद्ध सनु्र् सहनलशलता सम्बन्धमा स्थानीर् नीलत लाग ूनभएको । 

थ) लनिी तथा सावयिलनक भवन सांरचनाहरु लैंलगक, अपाङ्गता र बालमैत्री बनाउन नीलतगत व्र्वस्था    

नभएको । 

ि) मलहला सशलिकरणको लालग कार्यक्रमहरु िस्तै व्र्वसालर्क लसप, ग्रालमण मलहला प्रालवलधकहरु (पश ु

सेवा, कृलष, स्वास्थ्र् र पवूायधार सम्बलन्ध प्रालवलधकहरु) उत्पािन र उपर्ोग, स्वरोिगारका कार्यक्रमहरु न्र्नू 

रुपमा मात्र गरेको । 

ध) लैससास कार्ायन्वर्न सचिाल गठन र सचचालन नभएको । 

३.३ अवसरहरु 

क) सांर् र प्रिशेवाट िारी भएका नीलत, काननु तथा आवलधक र्ोिनाहरुले स्थानीर् तहलाई लैससासको के्षत्रमा 

कार्य गनय मागय प्रसस्त गरेको । 

ख) नव लनवायलचत पिालधकारीहरु लैससास के्षत्रमा सचेत र समावेशी उपलस्थलत रहकेो हुिँा लैससासको 

कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्न गनय सहि भएको । 
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ग) स्थानीर् सरकारलाई लैससास कार्ायन्वर्न सम्बन्धमा काननु लनमायण र लाग ूगनय सांलवधानद्वारा अलधकार 

प्राप्त भएको हुिँा काननु तथा र्ोिना तर्ार गरी लाग ूगनय सहिता रहकेो । 

र्) गाउँपाललकाको आवलधक र्ोिनामा लैससासका सवालहरुलाई सांबोधन गनय अलधकतम ् रणनीलत तथा 

कार्यक्रमहरु समावेश भएको हुिँा वालषयक र्ोिना तथा बिेटमा उि कार्यक्रमहरु समावेश गनय सहि    

भएको । 

३.४ चुनौबतहरु 

क) स्थानीर् तहका िनप्रलतलनलधहरु लैससास कार्ायन्वर्न के्षत्रमा त्र्लत सचेत नपाईएको हुिँा विा तथा 

बस्तीस्तरमा लैससासको अवधारणा कार्ायन्वर्न गनय चनुौलतको रुपमा रहकेो । 

ख) हरेक पररवारमा अझै पलन परुुषवािी सोच, िातीर् छुवाछुत र रणनीलतक वलहष्करणका अभ्र्ासहरु रहकेो 

हुिँा लैससासको अवधारणा कार्ायन्वर्नमा चनुौलत िखेा परेको । 

ग) लनवायलचत िनप्रलतलनलध लगार्त स्थानीर्बासीहरुमा लैससास सम्बन्धमा काननुी लशक्षामा कमी भएको 

हुिँा मलहला लहांसा र सामालिक बलहष्करणलाई लनमुयल गने कार्य चनुौलतको रुपमा रहकेो । 

र्) रािलनलतक िलहरुमा नै समावेशीताको अवधारणा कमिोर रहकेो हुिँा स्थानीर् सरकार र समािमा 

लैससास कार्ायन्वर्न गने कार्य चनुौलतको रुपमा रहकेो । 

४. लैससास रणनीबतको औबचत्य 

नेपाली समािमा लैंलगक असानता, सामालिक बलहष्करण र भेिभावलाई लनमूयल गि ैसमतामलूक समावेशी 

लवकासको लालग सरकारका लतनै तहहरु सांर्, प्रिशे र स्थानीर् तहहरुमा लैंलगक समानता तथा सामालिक 

समावेशीकरण कार्ायन्वर्नको लालग नीलत, रणनीलत र कार्यक्रमहरु अपररहार्य छन ्। नेपालमा सांर्ीर्ताको सांरचना 

पश्चात हरेक तहका सरकारहरु नर्ाँ पररवेशमा शासकीर् अभ्र्ास गररएका छन ्। हरेक स्थानीर् तहहरुमा ठुला ठुला 

सपना र अपेक्षाहरुका साथ िनप्रलतलनलधहरु सरकारमा आएका छन ् तर रािलनलतक पषृ्ठभलूमबाट आएका 

िनप्रलतलनलधहरु लवकास प्रशासनमा त्र्लत अनभुवी छैनन ्। र्स्तो अवस्थामा लैंलगक तथा सामालिक समावेलशताको 

मदु्दाहरु छाँर्ामा परी सामालिक लवलवधता लबचमा अपेक्षाकृत अमनचैन स्थापना नहुन सक्िछ ।  

अको तफय  नेपालको सांलवधानले व्र्वस्था गरेका मौललक हकहरु र सो सम्बन्धमा लाग ूभएका लवषर्गत 

काननुहरु, नीलत, रणनीलत, आवलधक र वालषयक र्ोिनाहरु, लिगो लवकास लक्ष्र्हरु तथा र्स सम्बन्धमा िारी भएका 

अन्तरायलष्िर् र्ोषणा तथा सन्धी सम्झौताहरुको स्थानीर्करण र कार्ायन्वर्नको लालग लैंलगक समानता तथा 
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सामालिक समावेशीकरण रणनीलतको अपररहार्यता रहकेो हो ।  मलहला, िललत, आलिबासी िनिालत, अलतगरीब, 

भलूमलहन, लपछालिएको वगय, अलपसांख्र्क, मििरु, लकसान, अपाांगता भएको ब्र्लि, बालबाललका, िेष्ठ नागररक 

तथा भौगोललक िगुयमता र प्राकृलतक प्रकोप आलिवाट लपलित समिुार्लाई समानपुालतक र अथयपणूय सहभालगता 

गराउने कार्य बाँकी नै छ । स्थानीर् सरकारको लनणायर्क तहमा मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका समहुको 

सांलग्नताको लालग उनीहरुको सशलिकरण र क्षमता लवकासको क्षेत्रका कार्यहरु अझै धेरै सांख्र्मा गनुय पने छन ् ।  

गाउँपाललकाका मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका, लसमान्तकृत तथा लबपन्न मलहला र पुरुषहरुको राज्र्ले प्रिान 

गन ेसेवा सलुबधाहरुमा समतामूलक पहुचँमा अझै कलम रहकेोले उि असमानतालाई न्र्लूनकरण गनय र्स रणनीलतको 

आवश्र्कता रहकेो छ । 

मलहला तथा बालबाललका मालथ हुने सबै प्रकारका लहांसा, बेचलबखन र र्रार्ासी कामकािमा प्रर्ोग, गररबी 

आलि बारेमा स्थानीर् तहमा खलण्िकृत तथ्र्ाङ्कको व्र्वस्थापन, त्र्स्ता लहांसा न्र्लूनकरणको लालग आवश्र्क 

कार्यक्रमहरुको कार्ायन्वर्न र अनगुमनमा लनर्लमतता स्थालपत गनय अपररहार्यता रहकेो छ । मलहला, बालबाललका 

तथा लसमान्तकृत समहुहरुको राज्र्को सेवा सलुबधाहरु िस्तै लशक्षा, स्वास्थ्र्, क्षमता लवकास, रोिगारी तथा 

प्रशासलनक सेवाहरुमा समान पहुचँ लवकास गने सकारात्मक लबभेि नीलतलाई स्थानीर् तहमा स्थानीर्करण गि ै

उनीहरुलाई सक्षम तुलर्ाउँि ैलैिाने कार्यहरुलाई र्ोिनाबद्ध रुपमा कार्ायन्वर्न गनय आवश्र्क छ । र्स के्षत्रमा कार्य 

गने सरोकारवाला लनकार्हरु िस्तै सरकारी तथा लनिी सांस्था, लनकार् र पररर्ोिनाहरु, सामिुालर्क सांस्था, उपभोिा 

सलमलत र गैरसरकारी सांस्था तथा पररर्ोिनाहरुवाट सचचाललत कार्यक्रम र बिेटहरुलाई समेत लैससास उिरिार्ी 

बनाउन र स्थानीर् सरकारको र्ोिना तिुयमा तथा कार्ायन्वर्न प्रलक्रर्ामा मलुप्रवालहकरण गनय र्स रणनीलतको 

आवश्र्कता रहकेो छ । 

ताराखोला गाउँपाललकामा लैससासको के्षत्रमा िलेखएका समस्र्ा र चनुौलतहरुको सांवोधन गनय स्थानीर् 

सरकार सचचालन ऐन २०७४ को धारा ११ उपधारा (२) बुँिा ठ को उपबुँिा (२) मा व्र्वस्था भएको अलधकारको 

प्रर्ोग गरी र्स गाउँपाललकाको लालग “लैंबिक समानता तथा समावेशीकरण रणनीबत २०७९” तर्ार गररएको 

छ । र्ो रणनीलत आगामी ५ बषयको लालग तर्ार गररएको हो । र्स रणनीलतको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नवाट ताराखोला 

गाउँपाललकाका ललक्षत वगयका नागररकहरुले समतामूलक र समानपुालतक समावेशी शासन व्र्वस्थाको अनभुलूत 

गि ै आफु र आफ्नो समिुार्लाई सम्मानपवूयक लिवन र्ापन गनय सक्षम भएको पाउनेछन ् । र्स रणनीलतको 

कार्ायन्वर्नवाट कुनै पलन नागररकले उपेलक्षत र उलत्पलित लिवन लिउन पने छैन । 
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५. बदर्ाकाबलन सोच 

ताराखोला गाउँपाललकामा लैंलगक तथा सामालिक आधारमा हुने सबै लकलसमका लबभेिहरुको अन्त्र् गरी 

समतामूलक र समावेशी समािको लनमायण गने । 

६. लक्ष्य 

ताराखोला गाउँपाललकामा रहेका लैंलगक तथा सामालिक समानता सम्बन्धमा समािमा लवद्यमान मूलर्, 

मान्र्ता, सांस्कार र ब्र्वहारमा पररवतयन लर्ाई धमय, प्रथा, परम्परा, सांस्कार वा अन्र् कुन ैआधारमा हुने लवभेिको 

अन्त्र् गने ।  

७. उदे्दश्यहरु 

र्स रणनीलतको मलु उद्दशे्र् नै र्स गाउँपाललका के्षत्रमा लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणलाई 

प्रवद्धयन गरी समतामलूक समािको स्थापना गनय र्ोगिान गनुय हो । र्स रणनीलतका लबलशि उद्दशे्र्हरु िहेार् अनसुार 

रहकेा छन:् 

१. गाउँपाललकाका नीलत, र्ोिना, कार्यक्रम तथा बिेट लैससास उिरिार्ी बनाउने र ललक्षत वगयहरुको हक 

अलधकारलाई नीलतगत रुपमा स्थालपत गने । 

२. स्थानीर् सरकारको सांस्थागत सांरचनामा ललक्षत वगयको उपलस्थलत तथा अथयपणूय सहभालगता गराई लैससास 

उिरिार्ी सांरचनाको लवकास गने । 

३. लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणका अवधारणालाई नलतिामूखी तलुर्ाउन ललक्षत वगयको 

समेत सांलग्नतामा िक्ष/र्ोग्र् िनशलि तर्ारी र उपर्ोग गने । 

४. गाउँपाललकावाट प्रवाह हुने सेवाहरुलाई लैससास उिरिार्ी तुलर्ाई आधारभतू सेवाहरुमा ललक्षत वगयहरुको 

पहुचँ तथा उपर्ोगमा सलूनलस्चतता बलृद्ध गने ।  

५. गाउँपाललकाको सुशासन तथा उिरिालर्त्वका लक्रर्ाकलापहरुमा लैससासको अवधारणा समावेश गरी 

लैससासमैत्री सशुासन पद्दलत स्थापना गने । 

६. लैससास अवधारणाको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको लालग सम्बलन्धत सरोकारवालासांग समन्वर् र 

सहकार्यलाई सांस्थागत गने । 
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८. लैससासका मूख्य रणनीबतहरु 

गाउँपाललकाको लैससास रणनीलतको उद्दशे्र्हरु पररपलूतय गनय मखू्र् गरी र्सका सैद्धालन्तक पक्षहरु िस्तै 

मलूप्रवालहकरण, सशलिकरण, क्षमता लवकास, समन्वर् तथा सहकार्य र अनगुमन, मलूर्ाांकन तथा सशूासनलाई 

मलूरुपमा अवलम्बन गररएको छ । लर्नै सैद्धालन्तक आधारहरुमा िहेार् अनसुारका रणनीलतहरु तोलकएका छन ्: 

उदे्दश्यहरु मुख्य रणनीबतहरु 

िाउँपाबलकाका नीबत, योिना, कायाक्रम तथा 

ििेट लैससास उत्तरदायी िनाउने र लबक्षत 

विाहरुको हक अबधकारलाई नीबतित रुपमा 

स्थाबपत िने । 

क) लैससास कार्ायन्वर्नको लालग अलग्गै रणनीलतक 

िस्तावेिहरु र लैंससास परीक्षण कार्यलवलध तिुयमा 

तथा लाग ूगने । 

ख) आवलधक र्ोिनामा समावेश गररएका लैंलगक तथा 

सामालिक समावेशी लवकासका कार्यक्रमहरु वालषयक 

र्ोिना समावेश गरी कार्ायन्वर्न गने । 

 

स्थानीय सरकारको संस्थाित संरचनामा लबक्षत 

विाको उपबस्थबत तथा अथापूणा सहभाबिता िराई 

लैससास उत्तरदायी संरचनाको बवकास िने । 

क) गाउँपाललकाका कमयचारी/पिालधकारीमा मलहला तथा 

बलचचत समहुको समानपुालतक प्रलतलनलधत्व सम्बन्धमा 

नीलतगत तथा काननुी व्र्वस्था गरी कार्ायन्वर्न गने । 

ख) लैससास कार्ायन्वर्न सलमलतको गठन तथा लैंलगक 

लवकास िेस्क स्थापना र सचचालन गने  । 

ग) स्थानीर् तहमा गठन हुने सबै सलमलत, उपसलमलत र 

कार्यिलहरुमा ललक्षत वगयको सहभालगता सम्बन्धमा 

भएको काननुी व्र्वस्थाहरुको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न, 

सलमक्षा र आवश्र्क सधुार गन े। 

र्) बिेट तिुयमा तथा कार्ायन्वर्नमा मलहला र सीमान्तकृत 

समहुहरुको अथयपणूय सलहभालगता सलूनलस्चत गने र 

बिेटमा पहुचँ अलभबलृद्ध गने । 

ङ) स्थानीर् लबि व्र्वस्थापनलाई लैससास उिरिार्ी 

बनाउन ेर कार्ायन्वर्न गने । 

च) लैससास मैत्री खलण्िकृत तथ्र्ाांक व्र्वस्था गरी 

लैससास सम्वेिनलशल र्ोिना तथा बिेट तिुयमा 

कार्यमा उपर्ोग गने ।   

लैंबिक समानता तथा सामाबिक 

समावेशीकरणका अवधारणालाई नबतिामूखी 

तुल्याउन लबक्षत विाको समेत संलग्नतामा 

दक्ष/योग्य िनशबि तयारी र उपयोि िने । 

क) मलहला तथा लसमान्तकृत समहुहरुको लालग क्षमता 

लवकास र्ोिना तर्ारी गरी कार्ायन्वर्न गने । 

ख) लबभेिकारी सामालिक मलूर् मान्र्ता र कुसांस्कारहरुको 

न्र्लूनकरणका कार्यक्रमहरु गने । 

ग) लबपि व्र्वस्थापनमा लैससास सम्वेिनलशलता समावेश 

गरी कार्ायन्वर्न गने । 
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िाउँपाबलकावाट प्रवाह हुने सेवाहरुलाई लैससास 

उत्तरदायी तुल्याई आधारभूत सेवाहरुमा लबक्षत 

विाहरुको पहँुच तथा उपयोिमा सूबनबस्चतता िृबि 

िने । 

क) स्थानीर् तहमा लैंलगक, बाल र अपाांग मैत्री सांवेिनशील 

सांरचनाको प्रावधानहरु कार्ायन्वर्न गने । 

ख) स्थानीर् तहका सबै मलहलाहरुलाई प्रिनन तथा मलहला 

स्वास्थ्र् सम्बन्धी सेवा सलुबधाहरुमा पहुचँ सलुनलस्चत 

गनय पहल गने ।  

ग) स्थानीर् तहका ललक्षत वगयको लशक्षामा पहुचँ 

सलुनलस्चतको लालग आवश्र्क नीलत, काननु तथा 

कार्यक्रमहरुको सलमक्षा गरी उपर्िू व्र्वस्थाहरु थप 

गरी कार्ायन्वर्न गने । 

र्) स्थानीर् तहका सबै मलहला तथा बलचचलतमा परेका 

समिुार्हरुको सदु्ध खानेपानीमा पहुचँ बढाउने र 

सरसफाईमा सचेत तुलर्ाउने पहल गन े। 

ङ) स्थानीर् तहका सबै ललक्षत वगयको लालग बेरोिगारी 

तथा गररबीको नक्साांकन गरी सोको आधारमा 

स्वरोिगार र आर्आियनमा पहुचँ अलभबलृद्ध गनय 

आर्मलूक तथा लसपमलूक कार्यहरु कार्ायन्वर्न गने । 

च) अन्तरायलष्िर् र्ोषणापत्र र सन्धी सम्झौताहरुको 

आन्तररकीकरण र कार्ायन्वर्न गने । 

िाउँपाबलकाको सुशासन तथा उत्तरदाबयत्वका 

बक्रयाकलापहरुमा लैससासको अवधारणा 

समावेश िरी लैससासमैत्री सुशासन पद्दबत स्थापना 

िने । 

क) लैससास सांवेिनशील सुशासन तथा उिरिालर्त्व 

सम्बन्धी स्थानीर् नीलत तथा काननु लनमायण गरी 

कार्ायन्वर्न गने । 

ख) लैससास सम्वेिनलशल अनुगमन, मूलर्ाांकन तथा 

परीक्षणहरु कार्ायन्वर्न गने । 

ग) स्थानीर् तहमा पारिलशयता र सचेतनाको लालग सचूना, 

लशक्षा तथा सचचारका लक्रर्ाकलापहरु कार्ायन्वर्न     

गन े। 

लैससास अवधारणाको प्रभावकारी 

कायाान्वयनको लाबि सम्िबन्धत सरोकारवालासंि 

समन्वय र सहकायालाई संस्थाित िने । 

क) लैससासको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको लालग सम्बलन्धत 

लनकार् तथा सरोकारवालाहरुसांग समन्वर् र सम्बन्ध 

लबस्तारका पहलहरु गने । 

 

९. रणनीबत तथा कायानीबतहरु 

उद्दशे्र् १: स्थानीर् तहमा लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण उिरिार्ी नीलत, र्ोिना, कार्यक्रम तथा 

बिेट लनमायण तथा कार्ायन्वर्न माफय त मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका समहुहरुको लवकासमा मूलप्रवालहकरण 

सलूनलस्चत गने । 
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१०. रणनीबत तथा कायानीबतहरु 

उद्दशे्र् १: गाउँपाललकाका नीलत, र्ोिना, कार्यक्रम तथा बिेट लैससास उिरिार्ी बनाउने र ललक्षत वगयहरुको हक 

अलधकारलाई नीलतगत रुपमा स्थालपत गने । 

रणनीबतहरु कायानीबतहरु 

क) लैससास कायाान्वयनको लाबि 

अलग्िै रणनीबतक दस्तावेिहरु र 

लैंससास परीक्षण कायाबवबध तिुामा 

तथा लािू िने । 

१. स्थानीर् नीलत तथा काननुहरु लैससास सांवेिनशील बनाउने । 

२. लैससास कार्ायन्वर्न सम्बन्धी अलग्गै नीलत र काननु तिुयमा 

गरी लाग ूगने । 

३. लैससास परीक्षण कार्यलवलध र लिग्िशयन तिुयमा गरी लाग ूगने । 

४. गाउँपाललकामा मलहला लहांसा लबरुद्ध सनु्र् सहनलशलता र 

मलहला लहांसा लनर्न्त्रणको लालग आचार सांलहता लाग ूगने । 

५. लैंलगक समानताको हकमा मलहला र परुुषमा श्रमको ज्र्ालामा 

लबभेि रोक्ने स्थानीर् काननु तिुयमा गरी कार्ायन्वर्न गने । 

६. स्थानीर् नीलत, र्ोिना र कार्यक्रमहरुमा  लबभेििन्र् कार्यहरु 

रोक्ने व्र्वस्थाहरु समावेश गरी कार्ायन्वर्न गने । 

७. लनिी तथा सावयिलनक भवन सांरचनाहरु लैंलगक, अपाङ्गता र 

बालमैत्री बनाउन नीलतगत व्र्वस्था लाग ूगने । 

८. ललक्षत वगयको सामालिक तथा आलथयक सशिीकरणका लालग 

कार्यक्रमहरु िस्तै व्र्वसालर्क लसप, ग्रालमण मलहला 

प्रालवलधकहरु (पश ुसेवा, कृलष, स्वास्थ्र् र पवूायधार सम्बलन्ध 

प्रालवलधकहरु) उत्पािन र उपर्ोग, स्वरोिगारका कार्यक्रमहरु 

सम्बन्धी नीलतगत व्र्वस्था गने । 

ख) आवबधक योिनामा समावेश 

िररएका लैंबिक तथा सामाबिक 

समावेशी बवकासका कायाक्रमहरु 

वाबषाक योिना समावेश िरी 

कायाान्वयन िने । 

१. आवलधक र्ोिनामा समावेश गररएका लैंलगक तथा समावेशी 

लवकास कार्यक्रमहरु वालषयक र्ोिनामा समावेश गरी 

मापनर्ोग्र् उपलब्धीहरुको लक्ष्र् तोकी कार्ायन्वर्न गने । 

२. ललक्षत वगय तथा समिुार् र के्षत्रलाई प्रत्र्क्ष लाभ पगु्ने 

र्ोिनाहरुको लालग कुल बिेटको न्र्नूतम ् लनलस्चत प्रलतशत 

लबलनर्ोिनको लालग नीलतगत व्र्वस्था र कार्ायन्वर्न गने । 

३. ललक्षत वगयहरुको ब्र्वहाररक र रणनीलतक आवश्र्कता 

पलहचान र पररपलूतय गने लबषर्मा छलफल गने र र्ोिनामा 

समावेश गने । 

४. स्थानीर् सरकारले लिगो लवकासका लक्ष्र्हरु लबशेष गरेर लक्ष्र् 

५ लैंलगक समानता प्राप्त गने लबषर्लाई स्थानीर्करण गरी लाग ू

गने । 

५. स्थानीर् सरकारका उपभोिा सलमलतहरुमा ललक्षत समहुको 

प्रलतलनलध सलहत कलम्तमा ४० प्रलतशत मलहलाको सहभालगता 

सलुनलस्चत गने । 
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उद्दशे्र् २: स्थानीर् सरकारको सांस्थागत सांरचनामा ललक्षत वगयको उपलस्थलत तथा अथयपणूय सहभालगता गराई लैससास 

उिरिार्ी सांरचनाको लवकास गने ।  

रणनीबतहरु कायानीबतहरु 

क) िाउँपाबलकाका 

कमाचारी/पदाबधकारीमा मबहला 

तथा िबचचत समुहको 

समानुपाबतक प्रबतबनबधत्व 

सम्िन्धमा नीबतित तथा कानुनी 

व्यवस्था िरी कायाान्वयन िने । 

१. स्थानीर् सरकारको लनणायर्क तह (कमयचारी/पिालधकारी) मा 

मलहलाहरुको समानरुपमा (५०/५० प्रलतशत) प्रलतलनलधत्वको 

लालग नीलतगत व्र्वस्था गने । 

२. कमयचारीहरुको पिपलूतयको लनणयर् गिाय सबै िातिालत, वगय, 

ललांग र समिुार्का समानपुालतक सहभालगताको व्र्वस्था गन े। 

३. िनप्रलतलनलध तथा कमयचारीहरुलाई क्षमता लवकास कार्यक्रममा 

ललक्षत वगयका ब्र्लिलाई प्रथम प्राथलमकता लिई कार्ायन्वर्न 

गने । 

ख) लैससास कायाान्वयन सबमबतको 

िठन तथा लैंबिक बवकास डेस्क 

स्थापना र सचचालन िने  । 

१. लैससास कार्ायन्वर्न सलमलत गठन गरी कार्य लबवरण उपलब्ध 

गराई पररचालन गने । 

२. लैंलगक लवकास िेस्कको स्थापना र सचचालन    गने । 

ि) स्थानीय तहमा िठन हुने सिै 

सबमबत, उपसबमबत र 

कायादलहरुमा लबक्षत विाको 

सहभाबिता सम्िन्धमा भएको 

कानुनी व्यवस्थाहरुको 

प्रभावकारी कायाान्वयन, सबमक्षा र 

आवश्यक सुधार िने । 

१. स्थानीर् सरकारले गठन गने सलमलत, उपसलमलत र 

कार्यिलहरुमा ललक्षत वगयको प्रलतलनलधत्व हुने व्र्वस्थालाई 

अझ प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गने । 

२. स्थानीर् तहमा सचचाललत कार्यक्रमहरुको अनगुमन तथा 

सलमक्षा सम्बन्धी कार्यमा मलहला र बलचचलतकरणमा परेका 

समिुार्को लहतको लबशे्लषण सलहत नीलतगत र कार्यगत सझुाव 

लिने कार्य कार्ायन्वर्न गने । 

र्) ििेट तिुामा तथा कायाान्वयनमा 

मबहला र सीमान्तकृत समुहहरुको 

अथापूणा सबहभाबिता सबूनबस्चत 

िने र ििेटमा पहँुच अबभिृबि  

िने । 

१. ललक्षत वगयका समस्र्ाहरु सांवोधन गनयको लालग विा 

कार्ायलर्हरुवाट ललक्षत वगय छलफल र बस्ती स्तरीर् र्ोिना 

भेलामा ललक्षत वगयहरुको सहभालगता सलूनलस्चत गने । 

२. र्ोिना तिुयमा प्रलक्रर्ामा ललक्षत वगयहरुको सहभालगता बढाउन 

सचेतनामलूक कार्यक्रम गने । 

३. स्थानीर् सरकारका क्षमता लवकास र्ोिनामा लैससासका 

सवालहरु समेट्ने कार्यक्रमहरु समावेश गने । 

४. लैससास बिटे परीक्षण वालषयक रुपमा लनर्लमत  गने । 

७. स्थानीय बित्त व्यवस्थापनलाई 

लैससास उत्तरदायी िनाउने र 

कायाान्वयन िने । 

१. लैससास उिरिार्ी बिेट तिुयमा र कार्ायन्वर्न गने । 

२. स्थानीर् तहमा ललक्षत वगयको उत्थानको लालग छुटै्ट कोष 

स्थापना र सचचालन गने । 

३. स्थानीर् सरकारले समावेशी सचूना प्रणाली व्र्वस्थापन गनय 

बिेट व्र्वस्था गरी कार्ायन्वर्न गने । 
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४. कम्प्र्टुरकृत लेखा प्रणाली (SUTRA) ले समावेशी क्षेत्रमा 

भएको बिेट तथा खचय सम्बन्धी सचूना लिने  व्र्वस्था अझ 

प्रभावकारी बनाउने । 

५. लैससास मैत्री खबडडकृत तथयांक 

व्यवस्था िरी लैससास मैत्री 

योिना तथा ििेट तिुामा कायामा 

उपयोि िने । 

१. गाउँपाललका प्रोफाईलमा लैससास खलण्िकृत सचूना र्ा तथ्र्ाांक 

व्र्वस्थापन तथा लनर्लमत रुपमा अध्र्ावलधक गन े। 

२. गाउँपाललका लिलिटल प्रोफाईल विास्तरमा अध्र्ावलधक र 

उपर्ोग गनय िक्ष िनशलि तर्ार गरी उि कार्य सचचालन गने । 

३. गाउँपाललकाले बेरोिगारी तथा गररबी प्रोफाईल तर्ारी गने । 

४. आवलधक र वालषयक लवकास र्ोिना तिुयमा गिाय खलण्िकृत 

तथ्र्ाङ्क र सचूनालाई अलधकतम प्रर्ोग गने । 

 

उद्दशे्र् ३: लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणका अवधारणालाई नलतिामखूी तुलर्ाउन ललक्षत वगयको 

समेत सांलग्नतामा िक्ष/र्ोग्र् िनशलि तर्ारी र उपर्ोग गने । 

रणनीबतहरु कायानीबतहरु 

क) मबहला तथा बसमान्तकृत समुहहरुको 

लाबि क्षमता बवकास योिना तयारी 

िरी कायाान्वयन िने । 

१. लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण सम्बन्धी 

ताललम लिन तथा सो सम्बन्धी कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्न गनय 

सक्ने मानवीर् श्रोतको लवकास र पररचालन गने । 

२. मानव सांसाधन लवकास केन्रको स्थापना र उि केन्रको कार्य 

लबवरण तर्ार गरी लाग ूगने । 

३. मलहला लवकासको लालग भएका बेईलिङ र्ोषणपत्रका बाह्रवटा 

प्रलतबद्धताहरुको बारेमा पिालधकारीहरु र कमयचारीहरुलाई हरेक 

आलथयक बषयमा अलभमलूखकरण तथा सोको कार्ायन्वर्न    गने । 

४. मलहला तथा लसमान्तकृत समहुहरुको लालग लैससास 

लवकासको लालग क्षमता लवकास कार्यर्ोिना तर्ार गरी 

कार्ायन्वर्न गने । 

५. मलहलाहरुको सांबैधालनक हक अलधकार, एकल मलहला र 

चेलीबेटी बेचलबखन लबरुद्ध कार्यक्रम, छाउपिी प्रथा लबरुद्ध 

कार्यक्रम, र्ौनलहांसा लबरुद्ध कार्यक्रम आलि बारेमा कानुनी 

अनलुशक्षण लनर्लमत सचचालन गने । 

६. ललक्षत वगयहरुको लालग लैससास सम्बन्धी नीलत तथा काननुहरु 

सम्बन्धमा िानकारी लिई सचेत तलुर्ाउन काननुी लशक्षा 

कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्न गने । 

७. ललक्षत वगयका पिालधकारीहरु तथा कमयचारीहरुको क्षमता 

अलभबलृद्धका लालग लनलियि कार्यक्रमहरु (प्रालवलधक ताललम, 
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क्षमता लवकास, नेततृ्व लवकासको ताललम, भ्रमण) हरेक 

आलथयक बषयको र्ोिना तथा कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्न गने । 

ख) बिभेदकारी सामाबिक मूल्य मान्यता 

र कुससं्कारहरुको न्यूबनकरणका 

कायाक्रमहरु   िने । 

१. मलहला लहांसा लबरुद्ध सनु्र् सहनलशलता सम्बन्धमा स्थानीर् 

नीलत तथा कार्यलबलध कार्ायन्वर्न गने । 

२. मलहला लबरुद्ध सबैखाले लहांसा लनमुयल गने कार्यक्रमहरु वालषयक 

र्ोिना तथा बिेटमा समावेश गरी कार्ायन्वर्न गने । 

३. लैंलगक लहांसा रलहत गाउँपाललका र्ोषणाको लालग आवश्र्क 

कार्यक्रम गरी सोको र्ोषणा गने । 

४. समािमा रहकेा लबलभन्न कुसांस्कार िस्तै िालतगत छुवाछुत, 

बाल लबवाह, बहुलबवाह, िाईिो आलि िस्ता सामालिक कुरीलत 

हटाउन कार्यक्रमहरु लनर्लमत रुपमा सचचालन गने । 

५. िललत र आलिबासी िनिालतहरुको समिुार्मा रहकेो मलिरा 

सेवनलाई न्र्लूनकरण गनय कार्यक्रमहरु सचचालन गने । 

ि) बिपद व्यवस्थापनमा लैससास 

सम्वेदनबशलता समावेश िरी 

कायाान्वयन िने । 

१. लबपि व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीलत, रणनीलत, मापिण्ि, 

कार्यनीलत तथा कार्यलबलध तिुयमा गिाय मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समुिार्को सांलग्नतामा लैससास 

सम्वेिनलशल र मलहला परुुषलाई अलग अलग सांरक्षणको 

प्रावधानको व्र्वस्था गरी कार्ायन्वर्न गने । 

२. लबपि व्र्वस्थापन कोषको स्थापना तथा सचचालन र स्रोत 

पररचालन गिाय ललक्षत वगयको सहभालगतामा लनणयर् गने लबलध 

लाग ूगने । 

३. स्थानीर् स्तरको लबपि सम्बन्धी तथ्र्ाांक व्र्वस्थापन गिाय 

ललक्षत वगयहरुको स्पि तथ्र्ाांक आउने गरी खण्िीकृत तथ्र्ाांक 

राखी आपतकाललन कार्य सचचालन तथा राहत लबतरण गने । 

४. समिुार्मा आधारीत लबपि व्र्वस्थापन सम्बलन्ध कार्य गिाय 

लाभालन्वत समहुमा ललक्षत वगयको सहभालगतामा उनीहरुलाई 

पलहलो प्राथलमकता राखी कार्य गने । 

 

उद्दशे्र् ४: गाउँपाललकावाट प्रवाह हुने सेवाहरुलाई लैससास उिरिार्ी तलुर्ाई आधारभतू सेवाहरुमा ललक्षत 

वगयहरुको पहुचँ तथा उपर्ोगमा सलूनलस्चतता बलृद्ध गने । 

रणनीबतहरु कायानीबतहरु 

क) स्थानीय तहमा लैंबिक, िाल र अपांि 

मैत्री संवेदनशील संरचनाको 

प्रावधानहरु कायाान्वयन िने । 

१. स्थानीर् तहका भवन, भौलतक पवूायधार तथा अन्र् सांरचना 

लनमायण गिाय लैंलगक, बाल र अपाांगमैत्री सांरचनाको प्रावधान 

कार्ायन्वर्न गने । 

२. स्थानीर् तहले मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समिुार्लाई ललक्षत गरी उपर्ूि उिाय प्रलवलध (िललबद्यतु, 
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लबलभन्न बैकललपक स्रोतवाट प्राप्त हुने उिाय, सधुाररएको चलुो 

आलि) को प्रर्ोग गनय प्रोत्साहन गने आर्ोिनाहरु कार्ायन्वर्न 

गने । 

ख) स्थानीय तहका सिै मबहलाहरुलाई 

प्रिनन तथा मबहला स्वास्थय सम्िबन्ध 

सेवा सबुिधाहरुमा पहँुच सुबनबस्चत 

िना पहल    िने । 

१. गभयवती मलहलालाई िोलखमर्िू, खतरार्िू काममा 

नलगाउने गरी वालषयक नीलत तथा लबलध तर्ार गरी लाग ूगने । 

२. सावयिलनक कार्ायलर्, अस्पताल वा स्वास्थ्र् चौकी र 

सावयिलनक स्थलहरुमा बच्चालाई स्तनपानका लनलमि 

अलग्गै कक्ष र समर्को व्र्वस्था र सोको व्र्वस्थापन 

लनर्लमत रुपमा गने । 

३. मलहला तथा प्रिनन स्वास्थ्र्, पररवार लनर्ोिन, मात ृ लशश ु

कलर्ाण, लबस्ताररत खोप, पोषण, िनसांख्र्ा लशक्षा र 

िनस्वास्थ्र् सम्बन्धी कार्यक्रमहरु लनर्लमत रुपमा सचचालन 

गने । 

४. ललक्षत वगयका ब्र्लिहरुको स्वास्थ्र् लबमा गनय सहलिकरण र 

सहर्ोग गने कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्न गने । 

ि) स्थानीय तहका लबक्षत विाको बशक्षामा 

पहँुच सुबनबस्चतको लाबि आवश्यक 

नीबत, कानुन तथा कायाक्रमहरुको 

सबमक्षा िरी उपयूि व्यवस्थाहरु थप 

िरी कायाान्वयन  िने । 

१. गाउँपाललका लभत्रका लबद्यालर् िाने उमेरका सबै बाल 

बाललकालाई लबद्यालर्मा अलनवार्य भनाय गराउन े अलभर्ान 

लनर्लमत रुपमा सचचालन गने । 

२. आलथयक अवस्था कमिोर भएका पररवार तथा बलचचलतकरण 

परेका समिुार्का बालबाललकालाई थप छात्रबलृिको 

व्र्वस्था कार्ायन्वर्न गने । 

३. लनरक्षर मलहला तथा लसमान्तकृत समिुार् वा ब्र्लिहरुको 

लालग अनौपचाररक लशक्षा कार्यक्रमहरु सचचालन गने । 

४. लबद्यालर्मा छात्र र छात्राको लालग छुट्टाछुटै्ट शौचालर्, 

लकसोरी छात्राको लालग प्र्ाि र र्ौनलशक्षा कार्यक्रम 

सचचालन गने । 

र्) स्थानीय तहका सिै मबहला तथा 

िबचचबतमा परेका समुदायहरुको सुि 

खानेपानीमा पहँुच िढाउने र 

सरसफाईमा सचेत तुल्याउने पहल िने । 

१. गाउँपाललकाका र अन्र् सावयिलनक लनकार्हरुमा सफा लपउने 

पानी, सफासांग हात धनु ेव्र्वस्था, मलहला र परुुषको लालग 

अलग्गै शौचालर्को व्र्वस्था सचचालन गने । 

२. मलहलाहरु बढी मात्रामा सांलग्न हुने कार्यमा सफा पानीको 

सहि व्र्वस्थाका लालग आकासे पानी सांकलन र भण्िारण, 

पानीको मलु तथा कुवाको सांरक्षण र उपर्ोग िस्ता 

कार्यक्रमहरु सचचालन गने ।  

३. हरेक र्रधरुीहरुमा सफा लपउने पानी, सफासांग हात धनुे 

व्र्वस्था, मलहला र परुुषको लालग अलग्गै शौचालर्को 

उपर्ोग गने अभ्र्ासको बारेमा सचेतना िगाउने कार्यक्रमहरु 

सचचालन गने । 
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४. विास्तरमा खलुा लिसामिु अलभर्ान, हरेक र्रमा शौचालर्, 

पराम्परागत पानीको स्रोतहरु धारा, कुवा, पोखरी सांरक्षण तथा 

टोलबस्ती सरसफाई अलभर्ान सचचालन गने । 

५. कुलहने नकुलहने र्रार्ासी फोहर छुट्र्ाउने, फोहर सांकलन 

तथा लबसियन, भान्साको फोहर र पानीवाट करेसाबारी तथा 

गमला र फुलबारी लनमायण िस्ता कार्यक्रमहरु गने र उि 

कार्यहरुमा मलहला र परुुषको समान सहभालगता हुनपुने िस्ता 

चेतनामलूक कार्यक्रमहरु सचचालन गने । 

ङ) स्थानीय तहका सिै लबक्षत विाको 

लाबि िेरोििारी तथा िररिीको 

नकसांकन िरी सोको आधारमा 

स्वरोििार र आयआिानमा पहँुच 

अबभिृबि िना आयमूलक तथा 

बसपमूलक कायाहरु कायाान्वयन िने । 

१. गाउँपाललकाको वालषयक तथा आवलधक र्ोिना तिुयमा गिाय 

बेरोिगार तथा गररबीको नक्साांकनको समेत आधार ललई 

ललक्षत वगयको लिलवकोपाियन सहर्ोग कार्यक्रम समावेश 

तथा कार्ायन्वर्न गने । 

२. स्वरोिगार गन ेतथा बैिलेशक रोिगारीमा िाने ललक्षत वगयको 

लसप तथा क्षमता लवकासका कार्यक्रमहरु लनर्लमत रुपमा 

सचचालन गने । 

च) अन्तरााबरिय र्ोषणापत्र र सन्धी 

सम्झौताहरुको आन्तररकीकरण र 

कायाान्वयन िने । 

१. मलहला लवकासको लालग भएका बेईलिङ र्ोषणपत्रका 

बाह्रवटा प्रलतबद्धताहरुको क्षेत्रमा कार्यक्रम तर्ार गरी 

कार्ायन्वर्न गने । 

२. सांर्िू राष्िसांर्ीर् बाल अलधकार महासन्धी १९८९ मा 

गररएका प्रलतबद्धता कार्ायन्वर्न सम्बन्धमा कार्यक्रमहरु 

तर्ारी र सचचालन गने । 

३. लिगो लवकास लक्ष्र्हरुलाई स्थानीर्करण र कार्ायन्वर्न     

गने ।  

 

उद्दशे्र् ५: गाउँपाललकाको सुशासन तथा उिरिालर्त्वका लक्रर्ाकलापहरुमा लैससासको अवधारणा समावेश गरी 

लैससासमैत्री सशुासन पद्दलत स्थापना गने । 

रणनीबतहरु कायानीबतहरु 

क) लैससास संवेदनशील सुशासन तथा 

उत्तरदाबयत्व सम्िन्धी स्थानीय नीबत तथा 

कानुन बनमााण िरी कायाान्वयन िने । 

१. स्थानीर् सरकारका िनप्रलतलनलध र कमयचारीको 

आचार सांलहता स्वीकृत गरी लाग ूगने ।  

२. गाउँपाललकाले सेवा प्रवाहको क्रममा ललक्षत वगयको  

अग्रालधकार प्राप्त हुने नीलतहरु तिुयमा र कार्ायन्वर्न 

गने । 

ख) लैससास सम्वेदनबशल अनुिमन, मूल्यांकन 

तथा परीक्षणहरु कायाान्वयन िने । 

१. गाउँपाललकाका कार्यक्रमहरुको सावयिलनक 

परीक्षण, सामालिक परीक्षण, सावयिलनक सनुवुाई 

आलि ललक्षत वगयहरुको उपलस्थलतमा गने र सेवा 
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प्रवाह सम्बन्धी सचूनाहरुको सावयिलनकीकरण 

लनर्लमत रुपमा गने । 

२. गाउँपाललकाका कार्यक्रमहरुको सावयिलनक 

परीक्षण, सामालिक परीक्षण, सावयिलनक सनुवुाईको 

क्रममा ललक्षत वगय तथा लाभालन्वत वगयहरुवाट प्राप्त 

गनुासा तथा सझूावहरुको सांकलन र कार्ायन्वर्न   

गने । 

३. गाउँपाललकाका कार्यक्रम तथा परीर्ोिना 

कार्ायन्वर्नवाट सम्बलन्धत समिुार्ले परुा लाभ 

ललन सके/नसकेको सम्बन्धमा लनर्लमत रुपमा 

अनगुमन र मलूर्ाांकन गने र लाभ र असरहरुको 

लबशे्लषण गने र लसकाईहरुको कार्ायन्वर्न गन े। 

४. स्थानीर् सरकारको सलमक्षा बैठकमा ललक्षत 

वगयहरुको उपलस्थलतमा छलफल गने र सझुावहरु 

सांकलन तथा कार्ायन्वर्न गने । 

ि) स्थानीय तहमा पारदबशाता र सचेतनाको 

लाबि सूचना, बशक्षा तथा सचचारका 

बक्रयाकलापहरु कायाान्वयन िने । 

१. स्थानीर् सरकारले लनर्लमत रुपमा समग्र वालषयक 

र्ोिना तथा कार्यक्रमको सावयिलनक गिाय कार्यक्रम 

र बिेट ललक्षत वगय र सरोकारवालाले थाह पाउन े

गरी सावयिलनक गने । 

२. स्थानीर् रेलिर्ो एफ एम र छापा माध्र्मद्वारा लैंलगक 

समानता तथा सामालिक समावेशीकरण सम्बन्धी 

सचूना प्रवाह गरी िनतालाई लनर्लमत रुपमा 

ससुलूचत गने । 

३. स्थानीर् स्तरमा ललक्षत वगयको लालग सचूना, लशक्षा 

र सचचार कार्यक्रमबाट उि समिुार्को िनचेतना 

बलृद्ध भएको नभएको बारेमा अनगुमन र मूलर्ाांकन 

गने । 

 

उद्दशे्र् ६: लैससास अवधारणाको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको लालग सम्बलन्धत सरोकारवालासांग समन्वर् र 

सहकार्यलाई सांस्थागत गने । 

रणनीबतहरु कायानीबतहरु 

क) लैससासको प्रभावकारी कायाान्वयनको 

लाबि सम्िबन्धत बनकाय तथा 

सरोकारवालाहरुसंि समन्वय र सम्िन्ध 

बिस्तारका पहलहरु िने । 

१. स्थानीर् तहले सांर् र प्रिशे सरकारहरुले तर् गरेको 

लैससास कार्ायन्वर्न सम्बन्धी नीलत, काननु तथा 

कार्यक्रमहरुको कार्ायन्वर्नमा सहकार्य, समन्वर् र 

सहिीकरण गन े। 
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२. लैससास लवकासको लालग लबलभन्न सरोकारवाला 

लनकार्हरु लबच सचिाल गठन गरी कार्यगत 

छलफल तथा र्स क्षेत्रको लवकासको लालग 

लनर्लमतरुपमा कार्य गने । 

३. लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशी 

लवकासको लालग गलठत लबलभन्न सरोकारवाला 

लनकार्हरु लबच कार्यगत सांर्न्त्र (सचिाल) का 

प्रलतलनलधहरुलाई लैससास कार्ायन्वर्न सम्बन्धी 

क्षमता लवकास ताललमहरु सचचालन गने । 

 

११. लैससास कायाान्वयनको लाबि सबमबतहरु िठन, पररचालन र बिम्मेवारी 

११.१ लैंबिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण कायाान्वयन सबमबत िठन  

र्स गाउँपाललकामा लनम्नानसुारको सिस्र्हरु रहने गरर लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण 

कार्ायन्वर्न सलमलत गठन गररनेछः  

क) गाउँपाललका अध्र्क्ष ------------- सांर्ोिक 

ख) गाउँपाललका उपाध्र्क्ष ------------- सिस्र् 

ग) गाउँपाललका सिस्र्हरु (एक मलहला सलहत २ िना) --------- सिस्र् 

र्) िललत समिुार्का प्रलतलनलध (एक मलहला सलहत २ िना) -------------- सिस्र् 

ङ) िनिालत समिुार्का प्रलतलनलध (एक मलहला सलहत २ िना) ------------ सिस्र् 

च) िेष्ठ नागररक प्रलतलनलध (एक मलहला सलहत २ िना) ------------ सिस्र् 

छ) सामालिक लवकास शाखा प्रमुख ------------------ सिस्र् सलचव 

११.२ लैंबिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण कायाान्वयन सबमबतको काम, कताब्य र अबधकार 

लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण कार्ायन्वर्न सलमलतको काम, कतयब्र् र अलधकार िहेार् 

अनसुार हुनेछः  

क) गाउँपाललकामा लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण सम्बलन्ध आवश्र्क नीलत, रणनीलत, काननुी 

व्र्वस्थाहरुको आवश्र्कता पलहचान गने । 

ख) स्थानीर् स्तरमा ललक्षत वगयहरुको पलहचान गरी लववरण तर्ार गने । 
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ग) गाउँपाललकाका मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका समहु/समिुार्को खण्िीकृत तथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन र 

अद्यावलधक गनय कार्यमा सहिीकरण गने ।    

र्) गाउँपाललकाको लनर्लमत सेवा प्रवाह र लवकास लनमायणका गलतलबलधहरुमा मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समहु/समिुार्को क्षमता लवकास, सशलिकरण र अथयपणूय सहभालगताको लालग आवश्र्क कार्यक्रमहरु वालषयक 

तथा आवलधक र्ोिनामा समावेश तथा कार्ायन्वर्न गनय सहिीकरण गने । 

ङ) लैससास कार्ायन्वर्नको लालग सांस्थागत लवकासका कार्यहरु पलहचान तथा कार्ायन्वर्नमा गाउँपाललकालाई 

सहर्ोग गने । 

च) गाउँपाललकाका सबै कार्यक्रमहरुमा लैससासको दृलिले अनगुमन, मलूर्ाांकन र लैससास बिेट परीक्षण कार्य 

गने । 

छ) गाउँपाललकाको सामालिक परीक्षण कार्यमा सहर्ोग गने । 

ि) गाउँपाललकामा लैससास सम्बलन्ध कार्यक्रमहरु गनय सरोकारवाला लनकार्हरुसांग समन्वर्, सहकार्य र 

सहिीकरण गने ।  

११.३ लैंबिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण कायाान्वयन सबमबतको पररचालन  

गाउँपाललकाले लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण कार्ायन्वर्न सलमलतको पररचालन 

कार्यलबलध तर्ार गरी सोही बमोलिम कार्ायन्वर्न गनेछ । 

११.४ लैंबिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण वडा स्तरीय सबमबत िठन र पररचालन 

गाउँपाललकाले लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण रणनीलतको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको 

लालग सो सम्बन्धी कार्यलबलधमा व्र्वस्था गरी विा स्तरीर् सलमलत गठन र पररचालन गनेछ । 

१२. अनुिमन तथा मूल्यांकन  

र्स रणनीलतको सफल कार्ायन्वर्नको लालग रणनीलतले तोकेका क्षेत्रगत रणनीलतहरु र सो अन्तरगतका 

कार्यनीलतहरुको आधारमा आवलधक तथा वालषयक र्ोिनामा कार्यक्रमहरु समावेश गरी कार्ायन्वर्नको अनगुमन र 

उि कार्यक्रमहरुलाट प्राप्त भएका नलतिाहरुको मूलर्ाांकन गने कार्य गाउँपाललका र लैंलगक समानता तथा सामालिक 

समावेशीकरण कार्ायन्वर्न सलमलतले गनेछ । अनगुमन तथा मलूर्ाांकन गिाय िहेार् अनसुार गररनेछः 
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क) अनगुमन तथा मूलर्ाांकनमा लैससास रणनीलतको कार्ायन्वर्नसांग सम्बलन्धत सावयिलनक नीलत, काननु तथा 

कार्यलबलधहरु, अन्तरायलष्िर् प्रलतवद्धताहरु, आवलधक र्ोिना, लबषर्क्षेत्रगत र्ोिना, वालषयक नीलत कार्यक्रम 

र बिेट, आवलधक प्रगलत प्रलतवेिन आलिको सलमक्षा गररनेछ । 

ख) लैससास सांवेिनशील अनगुमन तथा मूलर्ाांकन नलतिामलूक लबलधवाट गररनेछ । र्सको लालग सोच 

ताललका (Logical Framework), नलतिा ताललका (Result Framework), सचूनाका स्रोतहरु, 

व्र्वस्थापन सचूना प्रणाली (MIS), र अनगुमन तथा मलूर्ाङ्कन र्ोिनालाई आधारको रुपमा ललईनेछ । 

ग) प्रभावकारी अनगुमन तथा मलूर्ाांकनको लालग गाउँपाललकाले लबलध तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गनेछ । 

१३.  रणनीबतको पनूरावलोकन र संशोधन 

र्स रणनीलत कार्ायन्वर्नको क्रममा समर्सापेक्ष तलुर्ाउन पनूरावलोकन गरी स्थानीर् आवश्र्कताहरुलाई 

पररपलूतय गनयको लनलमि र्स रणनीलतको मलू ममयको प्रलतकुल नहुने गरी आवश्र्क सांशोधन तथा सधुार गररनेछ । 

 

 


