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१.पृष्ठभूजम 

नेपािको संववधानिे ददशा तनदेश गरेबमोजिम समानुपाततक समावेशी र सहभागगतामूिक 
लसद्धान्तका आधारमा समतामिूक समािको तनमााण गना राज्यकासबै अंग, तह र क्षेत्रगत 
ववषयहरूमा िैङ्गगक समानता र सामाजिक समावेशीकरण(िैससास)को ववषयिाई 
आन्तररकीकरण, मूिप्रवाहीकरण र संस्थागत गना आवश्यक भएकोछ ।  

नेपािको सवंवधानको धारा १८ मा उजलिखित समानताको हकमा सबै नागररक कानूनको दृजटिमा 
समान हुने तथा कसैिाई पतन कानूनको समान संरक्षणबाि बजचचत नगररने व्यवस्था छ ।साथै 
सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पवि, धमा{, वणा{, िात, िातत, लिङ्ग, शारीररक अवस्था, अपाङ्गता, 
स्वास््य जस्थतत, बैवादहकत जस्थतत, गभाावस्था, आगथाक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचाररक आस्था वा 
यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगने व्यवस्था उलिेि छ . नेपािको संववधानको धारा 
३८िेमदहिािाई समान वंशीय अगधकार, सुरक्षक्षत माततृ्व र प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी अगधकार, 
राज्यका सवै तहमा सहभागी हुने अगधकार, सम्पवि तथा पाररवाररक मालमिा सम्बन्धी अगधकार, 
लशक्षा, स्वास््य, रोिगार र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक ववभेदको व्यवस्था गरेको 
छ।संववधानिे मदहिा ववरुद्ध हुनेसबै प्रकारकादहसंािन्य कायाहरुिाई कानून बमोजिम दण्डनीय 
हुने व्यवस्था गरेको छ।  

साथै संववधानमा राज्यिे सामाजिक वा सांस्कृततक दृजटििे वपछडडएका मदहिा,दलित, आददवासी 
िनिातत, मधेशी, थारू, मुजस्िम समुदाय, वपछडावगा, सीमान्तकृत, अलपसङ््यक, अपाङ्गता 
भएका व्यजतत, िैङ्गगक तथा यौतनक अलपसङ््यक, ककसान, श्रलमक, उत्पीडडत वा वपछडडएको 
क्षेत्रका नागररक तथा आगथाकरूपिे ववपन्न िस आया िगायत नागररकको संरक्षण, सशततीकरण 
वा ववकासका िागग कानून बमोजिम ववशेष व्यवस्था गनासककने ववषय उलिेि गरी समावेशी 
अवधारणािाई आत्मसात ्गररएको छ।सामाजिक न्यायको हकिे राज्यका हरेक तहमा समावेशी र 
समानुपाततक प्रतततनगधत्वको लसद्धान्तका आधारमा िनताको सहभागगताको अगधकार स्थापना 
गरेको छ। 

स्थानीय सरकार सचचािन ऐन, २०७४ िेिैङ्गगकसमानता तथा सामाजिक समावेशीकरण 
(िैससास) सम्बन्धमास्थानीय तहको काम, कताव्य र अगधकारमा िसैसास सम्बन्धीव्यवस्था 
उलिेि गरेको,वडा सलमततको काम, कताव्य र अगधकार अन्तगात वडामा आगथाक तथा 
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सामाजिकरुपमा पछाडड परेकामदहिा, बािबालिका,दलित, अपाङ्गता भएका व्यजतत, िेटठ 
नागररक, अलपसं्यक, सीमान्तकृत समुदायको अलभिेि रािी सामाजिक रआगथाक उत्थान 
सम्बन्धी कामगने व्यवस्था गरेको; ववलभन्न समदुायबीच सामाजिक सद्भाव र सौहादाता कायम 
गने,बािवववाह, बहुवववाह, िैङ्गगक दहसंा, छुवाछुत,दहेि तथा दाइिो, हलिया प्रथा, छाउपडी, 
कमिरी प्रथा, बािश्रम, मानव बेचवविनिस्ता सामाजिक कुरीतत र अन्धववश्वासको अन्त्य गने, 
गराउने व्यवस्था गरेको; स्थानीय तहको योिना तिुामा तथा कायाान्वयन गदाा मदहिा तथा 
वपछडडएकोएवं िक्षक्षत वगाको सहभागगताको व्यवस्था; योिना छनौिमा मदहिा, बािबालिका तथा 
वपछडडएका वगा, क्षते्र र समुदायिाई प्रत्यक्ष िाभ पुग्ने कायाकममा िोड दददै िैससास प्रवधान 
गने िगायतको व्यवस्था उलिेि गरेको छ।यसका साथै िैससासका सवािहरूिाई सम्बोधन गना 
राज्यिेववगत िामो समय देखि नै प्राथलमकताका साथ आवगधक योिना, वावषाक योिना,नीतत 
तथा कानूनको तिुामा तथा पररमािान र कायाक्रम कायाान्वयन गदै आइरहेको छ।  

यसै सन्दभामा स्थानीय तहद्वारा सचचािन हुने योिना तथा कायाक्रमिाई िैङ्गगक समानता र 
सामाजिक समावेशीमैत्री बनाउन, संवैधातनक एवम कानूनी उिरदायीत्व तथा जिम्मेवारी पुरा गना, 
राज्यिे अन्तरााजटियस्तरमागरेका प्रततबद्धता अनुरुप काया गना, स्थानीय सरकार सचचािन ऐन, 
२०७४ अनुसार स्थानीय तहमा िैङ्गगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणिाई संस्थागत 
गदै समावेशी ववकासिाई प्रबद्ाधन गने कायािाई थप मागा दशान गनायो “लैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरणरणनीतत”तयार गररएकोछ । 

ववकास प्रकृयामा मु्यतया ३ विा सामान्य तर ििीि प्रश्नहरुको िवाफ िोज्ने गररन्छ । 
पदहिो प्रश्न ऐि म कहााँ छु ? दोश्रो  अव म कहााँ र ककन िाने ? र तेश्रो त्यो कसरी संभव छ 
? पदहिो प्रश्निे वतामान अवस्था ववश्िेषण गराउाँछ, दोश्रो प्रश्निे िक्ष र अपेक्षक्षत उपिव्धी को  
तनधाारण गदाछ भने तेश्रो प्रश्निे नीतत तथा रणनीतत तयारी गराउछ । यस चौतारा सााँगाचोकगढी 
नगरपालिका क्षेत्रलभत्र अन्य ववकास साझेदारहरु वाि हुने कायाक्रमहरुिे आ आफ्नो ढंग वाि 
िैङ्गगक समनता तथा सामाजिक समावेशीकरणको नीतत तथा रणनीतत वनाई कायाक्रम 
कायाान्वयन गदाा कायाक्रममा दोहोरोपना हुने कायाान्वयन गना अप्ठेरो हुने र कायाक्रमको 
प्रभावकाररतामा कमी आउने भएकोिे यी तनकायहरुवाि संचािन हुने कायाक्रम आयोिना का 
िागग समेत मागादशान हुने गरर यस चौतारा सााँगाचोक गढी नगरपालिकाको  िैङ्गगक तथा 
सामाजिक समावेशीकरण रणनीतत तयार गररएकोछ ।यो रणनीतका प्रमुि उपयोगकतााहरु चौतारा 
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सााँगाचोकगढी नगर कायापालिकाको कायाािय, वडा कायााियहरु,  ववकास साझेदारहरु तथा  
गैह्रसरकारी संघ संस्थाहरु हुनेछन । 

२.अिस्था जिशे्लषण 

चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिका बागमती प्रदेश अन्तगात लसन्धुपालचोक जिलिामा पदाछ । यो 
नगरपालिका जिलिाको सदरमुकाम पतन हो । यो नगरपालिकाको कुि क्षेत्रफि १६५.२५ वगा 
कक.मी. छ । यो नगरपालिका साबबकका १० विा गाववसहरु (चौतारा, वपपिडााँडा, कुववण्डे, 

सानोलसरुवारी, स्याउिे, बतासे, इिुा, कदमबास, सााँगाचोक र ठुिोलसरूवारी गा.वव.स.) लमिेर 
बनाइएको छ । हाि यो नगरपालिकामा १४ विा वडा रहेको छ । २०६८ को िनगणना अनुसार यो 
नगरपालिकाको िम्मा िनसं् या ४६,५०१ रहेको छ, भने घरधुरी त्याङ्क सवेक्षण, २०७५ अनसुार 
नगरपालिकामा कूि ५१,३४७ िनसं्या रहेको छ । यस नगरपालिकामा ववलभन्न धमा मान्ने 
िातिाततहरूको बसोबास रहेको छ । यहााँका बालसन्दाहरुको मु्य ववशेषता भनेको धालमाक र 
सास्कृततक पवाहरु हो । यहा ववलभन्न धमाका अनयुायीहरु िस्तै दहन्द ु, बौद्ध र  कक्रगचयनहरुको  
बसोबास रहेको छ। िसिे सावािौककक सस्कृती झलकाउछ । यहाको मु्य भाषा भनेको नेपािी 
हो, त्यस्तै तामाङ्ग, नेवारी र अरु भाषा पतन बोलिने गदाछन ्। 

 

२.१. SWOT जिशे्लषण 

यो चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको िैससासको दृजटिकोषवाि बलियो पक्ष कमिोर पक्ष 
अवसर तथा चुनौती (SWOT) ववश्िेषण गररएको छ । यसरी ववश्िेषण गदाा नीततकानूनमा 
समावेशीता, संस्थागत व्यवस्थामा समावेशीता, मानव संसाधन तथा क्षमता ववकासमा 
समावेशीता, सेवा प्रवाहमा समावेशीता र सुसासन तथा उिरदायीत्वमा समावेशीतामा आधाररत 
रहेर ववश्िेषण गररएकोछ ।िसिाई तनम्नानुसार ति प्रस्तुत गररएकोछ । 

क. बजलयो पक्ष (Strength) 

१. वावषाक कायाक्रममा मदहिा तथा िक्षक्षत ववकास कायाक्रमहरु प्रसस्त रुपमा समावेश भएको। 

२. योिना, मदहिा बािबालिका वपछडडएको वगा क्षेत्र र समुदायिाई प्रत्यक्ष िाभ पुग्ने गरर 
बनेको  

३. ववलभन्न क्षेत्रगत कानूनहरुको तनमााण भएको र यसिे नीततगत रुपमा िसैसास िाई 
सम्बोधन  गरेको । 
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४. योिना तिुामा ददगदशान तयार भएको िसमा िैससासका प्रावधानहरुिाई स्पस्िरुपमा 
समावेश गररएको । 

५. अपाङ्गता पररचय पत्र ववतरण तनदेलशका तयार भई प्रभावकारी रुपमा कायाान्वनय भएको । 

६. हरेक तनकाय तथा सलमततहरुमा मदहिा िक्षक्षत वगाको सहभागगताको सुतनजश्चतता  भएको छ 
। 

७. उपभोतता सलमततहरुमा मदहिा सहभागगता अतनवाया गरेको छ । 

८. नीतत कानून कायाववगध तनमााण गना सक्षम िनशजतत उपिव्ध भएको । 

९. मदहिा तथा बजचचतीमा परेका समुदाय मागथ हुने दहसंा र ववभेद उपर सुनुवाई हुने प्रवन्ध 
लमिाएको  

१०. मदहिा पुरुष एवम रैथाने तथा आप्रवासी कामदार तथा श्रमजिवी उपर ज्यािामा ववभेद रोतने 
प्रावधान रहेको । 

११. कायापालिकामा मदहिा तथा िक्षक्षत वगाको सहभागगता ३३% भन्दा वढी भएको ।  

१२. कायारत कमाचारी मध्ये ३३% भन्दा वढी मदहिा कमाचारी भएको । 

१३. मदहिा तथा िक्षीत वगाका िागग  जिववकोपािान सशजततकरण, आवाि सशजततकरण तथा 
ववभेदिन्य नीतत तनयम पररवतानका िागग ववशेष कायाक्रम संचािन गरेको । 

१४. मदहिा बािबालिका  िेटठ नागररक शािा स्थापना र सचािन भएको  

१५. बेरोिगारतथा गररबहरुको िजण्डकृत डािा अद्यावगधक भएको  

१६. स्थानीय तहिे गठन गने सलमतत उपसलमततहरुको मु्य पदमा मदहिा सहभागगता 
सुतनजश्चत गरेको  

१७. सामाजिक सुरक्षाका सवुवधा पाउने िाभग्राहीहरुको अलभिेि व्यवस्थापन तथा त्याङ्क 
अद्यावगधक गरेको । 

१८. िैङ्गगक दहसंा तनवारण, मदहिा सीप ववकास, नेततृ्व ववकास को  श्रोत व्यवस्थापनका िागग 
कोष स्थापना गरर कायाान्वयन गरेको । 

१९. समावेशी सुचना प्रणािी व्यावस्थापनका िागग बिेि ववतनयोिन तथा कायाान्वयन । 

२०.  िक्षक्षत वगाको क्षमता ववकासका िागग बिेि ववतनयोिन गरेको । 

२१. ववपद व्यवस्थापन कोष पररचािनमा नीतत तथा कायाववगध तनमााण भएको  

२२. िक्षक्षत वगाको सरकारी िागीर प्रवेशका िागग िोकसेवा तथा लशक्षक सेवा पुवा तयारी कक्षा 
संचािन गरी िक्षक्षत वगा रोिगारी कायाक्रममा प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुयााएको  ।  

२३. मदहिा ववरुद्ध हुने सवै प्रकारका दहसंा तनवारण गने कायाक्रममा बिेि ववतनयोिन गरेको । 
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२४.  स्थानीयतह लभत्र हुने गरेका सामाजिक कुरीततहरु (छुवाछुत, बािवववाह, बहुवववाह ) हिाउनको 
िागग कायाक्रमहरु संचािन गरेको । 

२५. मदहिाका िागग कानूनी सचेतना सम्बन्धी अनुलशक्षण कायाक्रम संचािन भएको (कानूनी हक 
अगधकार, एकि मदहिा मानव बेचवविन यौन दहसंा आदी ) 

२६. उमेर पुगेका सवै बािबालिकाहरु ववद्यािय भनाा भएका । 

२७. सवै ववद्याियमा मदहिा परुुष शौचािय तथा हात धुने व्यवस्था भएको । 

२८. तनशलुक प्रसतूत सेवा, नविात लशश ुतथा  सुत्केरीका िागग ववशेष कायाक्रम संचािन गरेको । 
गभावती मदहिाहरुिाई स्वास््य संस्थामा सुत्केरी गराउने प्रयोिनका िागग तनशलुक 
एम्वुिेन्स सेवा संचािन भएको । 

२९. भौततक पुवााधारका सवै डडिाइनहरुमा िैससास मैत्री प्रावधानहरु समेट्ने गररएको । 

३०. सवै ववद्याियमा ककशोरीहरुिाई तनशलुक सेतनिरी प्याड  ववतरण गरेको 
३१. तनराक्षर मदहिाहरुका िागग ववशेष कायाक्रम संचािन गरेको । 

३२. प्रिनन स्वास््य एड्स तयान्सर  र आङ िस्ने िगायतका ववषयहरुमा स्वास््य सचेतना 
कायाक्रम संचािन भएको 

३३. िक्षक्षत वगाको स्वरोिगार तथा बैदेलशक रोिगारमा िाने मदहिा तथा िक्षक्षत  समूहको 
क्षमता ववकास िागग कायाक्रमहरु संचािन । 

३४. िक्षीत तथा ववपन्न वगाको तनशलुक स्वास््य वीमा भएको  

३५. िुलिा ददसा मुतत पालिका घोषणा भएको र त्यसको तनरन्तर follow up भएको । 

३६. िैङ्गगक दहसंा तथा घरेिु दहसंा वपडडतहरुिे न्यातयक सलमतत  तथा मेिलमिाप केन्र माफा त 
ववना िचा न्याय पाएको । 

३७. संघीय र प्रदेश सरकारका नीतत तनयम कायाक्रमको कायाान्वयनमा  नगरपालिका सहकाया 
समन्वय  गरेको 

३८. िक्षक्षत वगाको उपजस्थततमा िक्षक्षत वगाका आगामी योिना तथा सम्पन्न योिनका वारेमा 
छिफि हुने गरेको । 

३९. तनयलमत रुपमा कायाक्रमको सावािातनक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सावािातनक सनुुवाई 
माफा त कायाक्रमको सावािातनक गरेको । 

४०. सावािातनक िेिापरीक्षण सामाजिक परीक्षण तथा सावािातनक सुनुवाईमा िक्षक्षत  समूहिाई 
प्रश्न राख्न ददने र छिफि गने गरेको । 

४१. िनप्रतततनगध तथा कमाचारीहरुको आचारसंदहता तनमााण गरर अनुशासनमा वााँगधएको  
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४२. बावषाक नीतत तथा कायाक्रम छापा प्रकाशन तथा वेभसाइड माफा त नीयलमत रुपमा 
सावािातनक गरेको  

४३.  सुस्त श्रवण भएका तथा नेपािी भाषा नवुझ्नेहरुका िागग ववशेष व्यवस्था गरी नगरका कुनै 
सूचना वाि वजचचत हुन नददएको  

 

ख. कमिोर पक्ष 

१. िैंगगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीतत तयार नभएको ।  

२. नगरपालिकािे  िैंगगक तथा सामाजिक समावेलशकरण रणनीतत  तनमााण नभएको । 

३. मदहिाहरुको छूट्िै िजण्डकृत डािा (बस्तुगत वववरण)  नभएको । 

४. स्थानीय तहिे योिना तिुामा तथा अनुगमन मूलयाङ्कनिाई िैससासको पक्षवाि  हेने 
नगरेको  

५. िैङ्गगक उिरदायी तथा समाजिक समावेसी विेि तनमााण एवम परीक्षणिाई विेि व्यवस्थान 
नभएको । 

६. दीगो ववकासको िक्ष्यका िक्ष्य नं १, ५,१० र १६ िाइ तोकेर बिेि ववतनयोिन नगररएको  

७. कुनै नीतत तनयम कायाववगध ददगदशान िारी गनुाभन्दा अगाडी िैससास को  दृजटििे उपयुि 
भए नभएको बारे िेिािोिा वा ववश्िेषण  नगरेको । 

८. तनजश्चत प्रततशत विेि िक्षक्षत वगामा ववतनयोिन नगरेको  

९. उपभोतता सलमततहरुमा भएका छिफिमा िैससासका ववषयमा छिफि गरेको अलभिेि 
नभएको 

१०. योिना तिुामा प्रकृयामा िसैसासको दृजटिकोणवाि ववश्िेषण भएको अलभिेि नभएको   

११. मदहिा पुरुष ववचको असमानता हिाउन तथा समाजिक समावेशीकरण बढाउनको िागग 
तनजश्चत कायानीतत नरहेको । 

१२. कायााियमा हुनसतने कुनै पतन प्रकारको दवु्यावहार भेदभाव मदहिा दहसंा तनयन्त्रणको 
आचारसंदहता वनाएर िागु नभएको । 

१३. मानवससंाधनववकासशािाकोस्थापनानभएको। 

१४. पदागधकारी तथा कमाचारी िैससास सम्बन्धीिानकार भएपतन कायाान्वयन पक्ष िैससास मैत्री 
नभएको। 
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१५. स्थानीय तहका सवै पदागधकारीहरुिाई कानूनको मस्यौदा तिुामा तथा प्रकृयाका वारेमा 
अलभमिुीकरण नभएको  

१६. मदहिा हक र अगधकार सम्बन्धी वेइजिङ घोषणापत्रिे समेिेका १२ प्रततवद्धताका वारेमा 
कमाचारी तथा पदागधकारीिाई अलभमिुीकरण नभएको तथा प्रततवद्धता कायाान्वयनका िागग 
बिेि ववतनयोिन नभएको। 

१७. िैङ्गगक दहसंा मुतत स्थानीयतह घोषणा हुन नसकेको । 

१८. कमाचारीहरुिाई पतछलिो समय तनमााण भएका कानून कायाववगधहरुका वारेमा तनयलमत 
अलभमिुीकरण हुन नसकेको । 

१९. सावािातनक स्थि तथा कायााियहरुमा स्तनपान गहृ नभएको । 

२०. गभावती मदहिािाई िोिीम तथा ितरा युतत काममा निगाउने नीतत तयार नभएको ।  

२१.  भौततक पूवााधारका ड्रइङ डडिाइनहरु िैससासमैत्री भएपतन सो अनुसार तनमााण नभएको । 

२२. यौतनक तथा िैङ्गगक अलप सं्यकका िागग बिेि ववतनयोिना तथा  शौचाियहरुमा ववशेष 
व्यवस्था नभएको । 

२३. िैससास सम्बन्धी सरोकारवािा तनकाय ववच समन्वय तथा सहकायाकािागग संयन्त्र तनमााण 
नभएको साथै अनुलशक्षण नभएको । 

२४. योिना तथा कायाक्रमको  अनुगमन मूलयाङ्कन गदाािसैसासका दृजटिकोणका आधारमा 
नभएको 

२५. िनप्रतततनगधहरुको ववस्ततृ वैयविक  वववरण  वेभसाइडमा नराखिएको  

२६. सामाजिक संिािमा िैङ्गगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी सुचना, 
समाचार तथा सन्देशमुिक ववषय वस्तु आदद प्रकाशन नभएको। 

 

ग. अििर 

१. ववलभन्न िातिाती, समुदाय बबच सामाजिक र स्कृततक ववववधता रहेकोिे सामाजिक 
समावेशीकरण व्यवहारमा िागु गने  उपयुतत सामाजिक वातारण रहेको ।  

२.  प्रसस्त उद्योगहरु हुनु रोिगारीका अवसरहरु प्रसस्त हुनु । 

३. योिना कायाान्वयनमा उत्कृि शािािाई पुरस्कृत गने पररपािी हुनु ।(िसिे 
कानूनकायाान्वनयका आधारमा उत्कृटि शािा तथा वडाहरुिाई पुरस्कृत गरी तनमााण भएका 
कानूनहरुको व्यवहाररक पक्षको अध्यन ववश्िेषण गने सककने ) 
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४. आवश्यक पने कानून नीतत नीयम बनाउन सतने दक्ष िनशजतत स्थानीय तहमा उपिव्ध 
हुनु । 

५. ववलभन्न गहै्रसरकारी संघससं्थाको कायाक्षेत्रको रुपमा स्थानीय तह हुनु । 

६. युवा कमाचारीको वाहुलयता रहेकोमा युवा िोस र िााँगरिाई पालिकाको सवााङ्गगण दहतमा 
प्रयोग गना सककने  

७. मदहिा तथा िक्षक्षत वगाका ववलभन्न समूहरु कक्रयलशि हुनु । (िसमा तनयलमत रुपमा नेतृत्व 
ववकास तथा समूह संचािनका वारेमा गततववगधहुने हुनािे मदहिा तथा िक्षक्षत वगाका 
कायाक्रमहरु मदहिा तथा िक्षक्षत वगावािै संचािन गना सककने ।  

८. राजटिय गौरबका आयोिना स्थानीय तहमा संचािन हुनु (काम गने अवसर तथा ववकासिाई 
िोड ददनका िागग सहि हुन्छ ) 

९. स्थानीय तहका  सव ैकायााियहरुमा मदहिा दहसंा तथा ववभेद हुन नददनका िागग िङै्गगक 
दहसंा न्यूनीकरण आचार संदहता तनमााण  गना गैससिे सहयोग गरररहेको हुनु । 

१०. संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार संग प्रत्यक्ष पहुाँच राख्ने िनप्रतततनगधहरु हुनु 
।(आवश्यकीय योिना र बिेि माग गनाका िागग पहुाँच पुग्छ) 

११. िनप्रतततनगधहरु तथा कमाचारीहरु िैससास सदहतत अन्य ववलभन्न ववषयको श्रोत व्यजतत 
हुनु ।(क्षमता ववकासका कायाक्रमहरु संचािन गना सककने ) 

१२. वािमैत्री िङै्गगक मतै्री अपाङ्ग मैत्री िस्ता ववकास मोडिका ववषय ववज्ञहरु स्थानीय तहमा 
हुनु । 

१३. िैङ्गगक दहसंा मुतत स्थानीय तह घोषणा गने प्रततवद्धता सदहतको बहृत  आवगधक 
योिना तयार भएको । 

१४. स्वास््य वीमा कायाक्रमिाई सवै घरधुरीमा पुयााउन  प्राववगधक सहयोगका िागग गसैसिे 
काम गरररहेको । 

१५. एक घण्िाको पहुाँच लभत्र सवै नागररकका िागग स्वास््य सेवाको पहुाँच हुनु । (सवै गभावती 
मदहिाहरुिाई सुरक्षक्षत रुपमा प्रसूतत गराउन सककने ) 

१६. अंगे्रिी माद्यमवाि पठनपाठन हुने सरकारी ववद्याियहरु हुनु । ( शकै्षक्षक तथा अन्य 
कायाक्रमहरु समावेश गरी सरकारी ववद्याियमा  ववद्याथीहरुको आकषाण वढाउन सककने 
िहााँ ककसान गररब तथा मिदरुका छोराछोरी पठनपाठन गछान) । 

१७. सुफत मूलयका सहकारी पसिहरु स्थापना संचािनमा हनु ( मदहिा तथा िक्षक्षत वगािाई 
प्रत्यक्ष राहात ददन सककने ) 
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१८. ककसान सम्मान अलभनन्दन पुरस्कार आदी कायाक्रम तनयलमत रुपमा हुनु (  ककसान र 
कृवष प्रवद्ाधन गना सककने । 

१९. कृवष तथा नैततक लशक्षा िस्ता व्यवाहाररक ववषयहरु ववद्याियमा पठन पाठन हुनु । 
२०.  आवशयक सवै शािामा पयााप्त िनशजतत हुनु । 

२१. अन्तराजटिय सन्धी संझौता तथा प्रततवद्धताहरु िाई  स्थानीयकरण गना गैससिे प्राववगधक 
सहयोग पुयााउनु । 

२२. अनुगमन मूलयाङ्कनमा िैससास सम्बन्धी सूचकहरु पदहचान समावेश गनाका िागग 
आवश्यक काम हुनु । 

२३. अन्तराजटिय प्रततवद्धता तथा महासन्धीहरुका वारेमा िनप्रतततनगधहरु िानकार हुनु । 

घ. चुनौतीहरु 

१. छुवाछूत¸िैङ्गगक ववभेद¸पतु्रमोह िस्ता परम्परागत कु मान्यता ववरुद्धका नीतत तनयम 
कायाववगध कायाान्वयनमा ििीिता । 

२. मागमा आधाररत अत्यागधक योिनाहरु कायाान्वनय गना र प्राथलमकककरण नीतत वनाउन 
कदठन 

३. संघीयता कायाान्वयनमा स्थानीय तहिाई छूिै सरकारको मान्यता पाउन नै कठीन ।  
४. गररबी पदहचानका आगथाक सामाजिक आधारहरु ठाउाँ अनुसार फरक फरक पने भएकोिे गरीवी 

मापनका सुचकहरु तनमााण गना । 
५. ववशेष गरर मदहिाद्वारा सम्पाददत घरलभत्रको ववना पाररश्रलमकको कामको मूलयाङ्कन गना । 
६. िैङ्गगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धीतनमााण भएका ऐन नीयम कानून 

कायाववगध कायाान्वन गना । 
७. समािमा िरा गाडेर वसेको सामाजिक कुरीततहरु (िातीगत छूवाछूत¸बोतसीको आरोप िागाउने  

घरेिु दहसंा ) को अन्त्यका िागग ववलभन्न कायाक्रम हरु सचचािन गना   
८. मोवाइि को दरुुपयोग र बाि बालिकाको उमेरमा नै व्यापक प्रयोगिे बािवववाह अवैध वच्चा 

िन्माउने तथा  पररपतव उमेरमा पुग्दा  सम्वन्ध ववच्छेद हुने िस्ता संभावना वढ्दै गाएको ।  
९. संघीयताको अभ्यासको चरण भएका कारण नीतत तथा कायाक्रम कायाान्वयन गना कठीन । 
१०. कृवष प्रतत युवा िाई आकवषात गना र िीववकोपािानको प्रमुि आधारको रुपमा कृवषिाई स्थावपत 

गना । 



13 
 

११. सामाजिक सचिाि माफा त  हुने गरेका र हुन सतने संभाववत भ्रमहरु गचनाका िागग आवश्यक 
प्रववगध र िनशजतत व्यवस्थापन गना । 

१२. दवु्यासनीमा युवाहरुको संिग्नता बढ्दै िानु । 

१३. कानुनी ज्ञान¸आवश्यक नीतत तनयम आदी को अभाविे मेिलमिाप केन्रहरु प्रभाकारीरुमा 
कायाान्वयन गना । 

२.२.  िरोकारिाला पजहचान 

िैङ्गगक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण रणनीतत कायाान्वयनको कायाान्वयनका िागग 
तनम्नानुसार सरोकारवािाहरु पदहचान गररएको छ । िसमा लसधा संपका  हुने ।दोश्रो माद्यमवाि संम्पका  
हुने र अप्रत्यक्ष रुपमा संपका  हुने गरी तनम्नानुसार ३ भागमा ववभतत गररएकोछ ।  

जिधा िम्पकक  हुने 

(पजहलो नं का िरोकारिालाहरु ) 

दोश्रो माद्यमिाट िंपकक  हुने 

(दोश्रो नं का 

िरोकारिालाहरु ) 

अप्रत्यक्ष िंपकक  हुने हरु 

(तेश्रो नं का िरोकारिालाहरु 

) 

मदहिाबािबालिकातथािेटठनगाररकशािा ववकास साझेदारहरु मु्यमन्त्री तथा 
मजन्त्रपररषदको कायाािय 
बागमती प्रदेश   

योिनाशािा सहकारी संस्थाहरु प्रदेश मन्त्राियहरु सवै  
लशक्षाशािा बैक तथा वविीय संस्थाहरु  प्रदेश  योिना आयोग 
स्वास््यशािा उद्योगहरु प्रदेश सुशासन केन्र  
सहकारीशािा वाितिवहरु  भूमी व्यवस्था आयोग 
िानेपानीतथासरसफाइशािा आमा  समूहहरु  संघीय मन्त्राियहरु  
युवातथािेिकुदशािा िेटठ नगाररक लमिन 

केन्रहरु 
मदहिा आयोग 

प्रशासनशािा ववद्याियहरु  दलित आयोग 
सवैवडाकायााियहरु गैह्रसरकारी संस्थाहरु  मुस्िीम आयोग 
गाउाँ /नगरकायापालिका स्वयम सेवक  समूहहरु राजटिय योिना आयोग 
गाउाँ /नगर सभा उद्योग वाखणज्य संघ  मानव अगधकार आयोग 
न्यातयक सलमतत रािनैततक दिहरु अन्तराजटिय दात ृ

तनकायहरु 
ववषयगत सलमततहरु सवै संचार माद्यमहरु  राजटिय स्तरका संचार 
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जिधा िम्पकक  हुने 

(पजहलो नं का िरोकारिालाहरु ) 

दोश्रो माद्यमिाट िंपकक  हुने 

(दोश्रो नं का 

िरोकारिालाहरु ) 

अप्रत्यक्ष िंपकक  हुने हरु 

(तेश्रो नं का िरोकारिालाहरु 

) 

माद्यमहरु 
नोिः स्थानीय तहमा रहेका अन्य सरोकारवािाको आधारमा थपघि गना सककनेछ । 
२.३.  लजक्षतिगक पजहचान 

िैङ्गगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको िक्ष नै िक्षक्षत वगािाई ववकासको मूि प्रवाहमा 
लयाउनु हो त्यसका िागग तनम्नानुसार िक्षक्षत वगाहरु पदहचान गररएकोछ । 
१. मदहिा  
२. एकि मदहिा 
३. बािबालिका 
४. िेटठनगाररक 
५. आददवासी िनिाती 
६. अपाङ्गता भएका व्यजतत 
७. द्वन्द्ववपडडत 
८. ववपन्न वगा 
९. सुकुम्वासी 

 

मागथ उलिेखित तीनै प्रकारको ववश्िेषणवाि चौतारा नगरपालिकाको वतामान अवस्थाका सवै पक्षहरु 
देखिएका छन । वलियो पक्ष¸ कमिोर पक्ष¸ अवस तथा चुनौती संगै िैससास रणनीतत 
कायाान्वयनका िागग तीन तहकै सरोकारवािाहरु तथा सवै िक्षक्षत वगाहरु पदहचान भइसकेको 
छ ।धेरै भन्दा धेरै सवि पक्षहरु पदहचान भएका छन ती सवि पक्षहरुिाई श्रोतको रुपमा 
पररचािन गरेर िैङ्गगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणिाई संस्थागत गदै िैिान 
सककन्छ ।  

३.   दीघककाजलन िोच (Vision) 

“न्यायपुणा र ववभेदमुतत, िैङ्गगक तथा समाजिक समावेशीयुतत पालिका तनमााण गने” 

४. ध्येय (Mission) 

सावािातनक िीवनमा िात वगा क्षते्र लिगंका आधारमा हुने गरेको ववभेदको अन्त्य गने । 
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५. लक्ष (Goal) 

न्यायोगचत तथा समतामुिक ववकासको माद्यमवाि वदहस्करणमा परेको वगािाई मिु प्रवाहमा  
लयाउने। 

६. उदेश्य (Objectives) 

यस रणनीततको मु्य उद्देश्य िैङ्गगक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणको मान्यता 
अनुरुप स्थानीय तहिे गने सम्पूणा ववकासका तथा प्रशासतनक कामिाई िैससास प्रतत 
उिरदायी वनाउनु नै हो । यस रणनीततका उदेश्यहरु तनम्नानसुार रहेका छनः 
१. िैङ्गगक उिरदायी बिेि तनमााण माफा त मदहिा सहभागगता अलभवदृ्गध गरेरिैङ्गगक 

उिरदायी शासन पद्धती अविम्वन गने । 

२. श्रोत साधनमा िक्षक्षत वगाको पहुाँच  अलभवदृ्गध गरी न्यायोगचत ववतरणिाई संस्थागत गने 
। 

३. िैससास सम्बन्धी राजटिय तथा अन्तराजटिय प्रततवद्धता सजन्ध संझौताहरु कायाान्वयन गरी 
मूि प्रवाहीकरण गने । 

४. नीतत कानून मा नै मदहिा तथा िक्षक्षत वगाको समावेलशता सुतनजश्चत गरी आवाि 
सशततीकरण गने । 

५. संस्थागत व्यवस्था अन्तरगत कायाप्रणािी, ववि व्यवस्थापन एवम त्याङ्कमा समेत 
मदहिा एवम िक्षक्षत वगाको समावेशीतािाई सुतनजश्चत गरी आगथाक रुपमा सशजततकरण 
गने । 

६. मानव ससंाधन तथा क्षमता ववकासमा िक्षक्षत वगाको सहभागगता सतुनजश्चत गरी 
िीववकोपािानमा आत्मतनभार वनाउने। 

७. अनौपचाररक मूलय मान्यता कुससं्कार ववरुद्ध िनचेतना वदृ्गध गरी सामाजिक दृजटिकोण 
पररवतान गदै िैङ्गगक तथा सामाजिक समावेलशतामा आधाररत समाि स्थापना गने । 

८. लशक्षा स्वास््य िानेपानी तथा सरसफाइ संग सम्बन्धीत सेवा प्रवाहमा िैससासिाई 
प्राथलमतामा राख्ने र प्रत्येक चरणमा िैससास दृजटिकोणवाि अनुगमन मूलयाङ्कन गने 
पररपािीिाई संस्थागत गने । 

७.लैङ्जगक तथा िामाजिक िमािेशीकरण नीजत(GESI Policy) 

मागथ उलिेखित उदेश्यहरु पररपुतीको िागग तनम्नानुसार नीततहरु अविम्वन गररनेछ । 
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१. वावषाक बिेि तनमााण गदाा सामाजिक ववकास¸पुवााधार¸ कृवष वन तथा भूमीसुधार¸गररबी तनवारण¸ 
स्थानीय ववकाश तथा शान्ती एवम सुशासन संग सम्बन्धीत सवै क्षत्रको विेििाई िैङ्गगक 
उिरदायी वनाउने  

२. हरेक वषा िैङ्गगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण गरर त्यसिे औलयाएका कमी 
कमिोरीहरुिाई अको वषाको कायाक्रममा समेिेर श्रोत साधनमा िक्षक्षत वगाको पहुाँच अलभवदृ्गध गदै 
िैिाने । 

३. मदहिा तथा बािबालिका संग सम्बन्धीत सबै अन्तराजटिय सजन्ध संझौताहरु, प्रततवद्धताहरु तथा 
दीगो ववकास िक्षिाई स्थानीयकरण गरी त्यसका सूचकहरु पुरा गदै िैिाने । 

४. पालिकािे तनमााण गरेका सवै कानून¸ नीतत तनयम¸ तनदेलशका कायाववगधहरु मदहिा¸बािबालिका¸ 
यौतनक तथा िैङ्गगक अलपसं्यक¸अपाङ्गता¸ िेटठनागररक¸दलित¸िोपउन्मूि लसमान्तकृत 
आदीवासी िनिाती सदहत समग्र िक्षक्षत वगा मैत्री वनाउदै िैिाने । 

५. िैससास वारे   संबबधानमा  भएका  व्यवस्थाहरूको  कायाान्वयन  गना,  वतामान  संघीय  शासन  
स्वरूप,  नीतत,  तनयम, ऐन,  कानून,  कायाबबगध,  साथै  राजटिय  तथा अन्तराजटिय प्रततबद्धताहरूको   
प्रभावकारी  कायाान्वयन  गना आवश्यक  संस्थागत  संरचना,  सचेतीकरण  तथा  क्षमता  ववकास  
गने   

६. िक्षक्षत वगा ववकासका िागग छुट्िै शािा स्थापना गरी मदहिा बािबालिका तथा िेटठनगाररकहरुको 
सवाििाई प्रत्यक्ष रुपमा संवोधन गदै िैिाने । 

७. वावषाक बिेि तिुामामा छुट्िै कोष स्थापना गरी  िैङ्गगक दहसंा तनवारण मदहिा सीप ववकास 
िगायत क्षमता ववकासका कृयाकिापहरु संचािन गरर  मदहिा पुरुष समववकासिाई वढावा ददने । 

८. िक्षक्षत वगा पदहचान हुने गरर िजण्डकृत त्याङ्कहरु संकिन तथा अद्यावगधक गरर त्यसका 
आधारमा योिना तिुामा र बिेि ववतनयोिन गने नीतत अविम्वन गने । 

९. बािबालिका तथा अपाङ्ग एवम िेटठ नागररकहरुिाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गने । 

१०. मानव संसाधन ववकास शािा स्थापाना गरर मदहिा तथा ववपन्न िक्षक्षत वगाको क्षमता ववकासिाई 
पदहिो प्रागथलमकतमा रािेर कायाान्वयन गदै िैिाने । 

११. तनमााण भएका संघीय तथा स्थानीय कानून कायाववगधहरुका वारेमा कमाचारीहरुिाई अद्यावगधक 
गदै िैिाने । 

१२. सामाजिक कुरीततहरुका ववरुद्ध सचेतना िाई सामाजिक ववकासका हरेक कृयाकिापमा समावेश 
गरी छिफि गने । 

१३. लशक्षा स्वास््य िानेपानी तथा सरसफाई िस्ता समाजिक ववकासका के्षत्रहरुमा िैससास सग 
सम्बन्धीत सूचकहरु तनमााण गरी तनयलमत अनुगमन तथा मूलयाङ्कन गने ।    
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८. लैििाि रणनीजत(GESI Strategy) 

िैङ्गगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका िगग तपलशिमा उलिेखित रणनीततहरु अविम्वन 
गररनेछः 

८.१ मूल प्रिाजहकरण 

क. मदहिा,  गररब र बदहटकरणमा परेका समुदायिे भोगेका समस्या र सवािहरूको पदहचान तथा 
िेिािोिा गरर नीततगतब्य वस्थाहरू,  संस्थागत प्रणािी तथा संरचनाहरू,   योिना,  बिेि,  पाँहुचयुतत 
अवसर,  सेवामूिक काया,  अनुगमन,  मूलयांकन र अनुसन्धान आदद कायामा समान अवसर माफा त 
सवाि र समस्याको सम्बोधन गरर ववकास प्रकक्रयामा मूिप्रबाहीकरण गने। 

ि. िैङ्गगक  उिरदायी बिेि माफा त सवै के्षत्रमा मदहिा सहभागगता अलभवदृ्गध गरर िैङ्गगक 
मूिप्रबाहीकरण  गने ।साथै कानूनी प्रवन्ध संस्थागत सुधार तथा क्षमता ववकासको माद्यमवाि 
िैङगगक उिरदायी शासन प्रणािीको ववकास गने । 

८.२ िमािेशीकरण 

क. ववकासका अवसरवाि वजचचत समुदायिाई आगथाक सामाजिक तथा रािनैततक के्षत्र संग सम्बन्धीत 
सवै कृयाकिापहरुमा अथापुणा सहभागगता गराई समावेशी शासन प्रणािीको अविम्वन गने  । 

८.३ स्थानीयकरण 

क. अन्तराजटिय सजन्ध संझौता प्रततवद्धता तथा दीगो ववकास िक्षका वारेमा सरोकारवािा पक्षहरुिाई 
अलभमुिीकरण गने साथै  स्थानीयकरण गरी आवश्यक प्रततफि हासीि गने ।   

८.४ िशजिकरण 

क. िैङ्गगकतामा आधाररत श्रम ववभािनको परम्परािाई पररवतान गरी श्रमबिारमा मदहिाको 
सहभागगता अलभवदृ्गध गरी अथातन्त्रमा मदहिाको योगदानको मूलयाङ्कन गने । 

ि. िैङ्गगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण माफा त बजचचततकरणमा परेको समुदायिाई 
अवसरमा प्राथलमकता संग ैक्षमता ववकास तथा सीप ववकास गरी सामाजिक र आगथाक के्षत्रका सवै 
कृयाकिापहरुमा प्रततस्पधीको रुपमा आउन सतने वनाउने । 

ग. स्वरोिगार रोिगारी र उद्यमलशिताको एकककृत कायाक्रमका माद्यमवाि मदहिा तथा 
वजचचततकरणमा परेका वगाको आगथाक सशजततकरण गने । 

घ. कृवष, पशुपािन¸ सहकारी¸ घरेिु उद्योग तथा पयािन ववकासको माद्यमवाि ववपन्न तथा 
बजचचततकरणमा परेका समुदायिाई रोिगारी प्रदान गने तथा स्वरोिगार वन्ने अवसर प्रदान गने । 



18 
 

८.५  िचेतीकरण 

क. िैङ्गगक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण वारे संववधान, ऐन कानून नीतत कायाववगध ददग्दशान 
का प्रावधान काया प्रणािी र समावेशीताका वारेमा सवै सरोकारवािा पक्षहरुिाई अलभमुिीकरण गरर 
कायाान्वयन तथा परीणाममा एकरुपता लयाउने । 

ि. समािमा ववद्यमान कुरीततहरु अन्धववश्वास तथा गित परम्पराववरुद्ध सचेतनािाई हरेक 
कृयाकिापमा अकाट्य सवाि (Cross cutting issue) को रुपमा छिफि गदै िैिाने । 

८.६  िंस्थागत िंरचना 

क. संघीय तथा प्रादेलशक कानून कायाववगध हरुमा व्यवस्था भए अनुरुप संस्थागत संरचनाहरु तनमााण गरी 
कायाान्वयनमा िाने साथै पालिकािे तनमााण गने हरेक ऐन कानून कायाववगधहरुमा तनमााण हुने 
संस्थागत संरचनाहरुमा िैङ्गगक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणका दृजटिकोणिे 
बजचचततकरणमा परेका समूदायको सहभागगता सुतनजश्चत गने । 

८.७  िमन्िय 

क. ववलभन्न शािाहरु बीच आन्तररक समन्वय गरी योिना तिूामा¸बिेि ववतनयोिन उपभोतता  समूह 
गठन तथा त्यसको नेततृ्व¸ पररचािन¸  अनुगमन मूलयाङ्कन िाई िैससास मैत्री वनाउदै िैिाने । 

ि. प्रदेश सरकार¸ संघीय सरकार¸ ववलभन्न दाततृनकायहरु¸ प्रततटठान¸ आयोग¸ सलमतत¸स्थानीय तह  
िगायत अन्य ववकास साझेदारहरु बीच समन्वय गरी िैससास मैत्री नीतत तनमााण, योिना तिूामा 
तथा त्यसको प्रभावकारी कायाान्वयनको आधार तयार गने । 

८.८  िहकायक 

क. िैङ्गगक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणका िागग पालिकालभत्र ववलभन्न शािा हरु तथा अन्य 
ववकास साझेदारहरु (बैक वविीय संस्था सहकारी उद्योग वाखणज्य संघ घरेिु उद्योग तथा गैह्र 
सरकारी संघ संस्था) ववच सहकाया गने । 

ि. प्रदेशसरकार¸ संघीय सरकार¸ ववलभन्न दाततृनकायहरु¸ प्रततटठान¸ आयोग¸ सलमतत¸स्थानीय तह  
िगायत अन्य ववकास साझेदारहरु संग िैससास मैत्री साझा प्रततफि हासीि गना सहकाया गने । 

८.९  िहिीकरण 

क. वदहस्करणमा परेका वगाहरुिाई आगथाक सामाजिक गततववगधहरुमा संिग्न हुन योिना तिूामा देखि 
अनुगमन मूलयाङ्कन सम्म हरेक चरणमा वस्ती तथा समुदाय स्तरमा नै सहजिकरण गने संयन्त्र 
ववकास गरी पररचािान गने। 
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ि. िैङ्गगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण को के्षत्रमा काम गने सरकारी गैह्रसरकारी संघ 
संस्था तथा ववलभन्न प्रततटठान आयोग सलमततहरुमा समन्वय सहकायाका िागग संयन्त्र माफा त 
तनयलमत रुपमा सहजिकरण गने ।  

८.१० िामाजिक  िुरक्षा 

क. नागररक¸ िो आफै आफूिाई संरक्षण गना सतदैन त्यस्ता नगाररकहरुिाई स्थानीय सरकारिे संरक्षण 
गनेछ । ववशेष गरी बािबालिका¸ िेटठ नागररक¸अपाङ्गता भएका ब्यजततहरु तथा एकि मदहिाहरु 
यस अन्तरगत पदाछन भने ती वगाको संरक्षण स्वास््य लशक्षा तथा िीववकोपािानमा सहयोग गदै 
िैिाने । 

ि. सामजिक सुरक्षा अन्तरगत अलप सं्यक, लसमान्तकृत, िोपउन्मुि िातिातीहरु,  दलित, मुस्िीम 
िगायत पदाछन र ती वगाको सुरक्षा स्वा्य लशक्षा तथा िीववकोपािान मा सहयोग गदै िैिाने ।  

८.११    अनुगमन मलू्याङ्कन 

क. प्रत्येक चरणमा गररने अनुगमन मूलयाङ्कनमा िैससासको दृजटिकोण वाि गने पतछलिो चरणमा गने 
अनुगमनमा अतघलिो पिक ददएका सुझाव कायाान्वयन भए नभएको भन्ने सुचक समेत थप गरी 
अनुगमन मूलयाङ्कनिाई िैससास मैत्री वनाउदै िैिाने । 

९.  रणनैजतक कृयाकलापहरु 

 

 

 

क्र 
स ं

उद्देश्य  नीतत  रणनीतत रणनतैतक कक्रयाकिाप मापनका सूचकहरु पसु्ट्यााँईका 
आधारहरु 

 िैङ्गगकउि
रदायीबिेि
तनमााणमा
फा त 
मदहिा 
सहभागगता 
अलभवदृ्गध 
गरेर 
िैङ्गगक 
अन्तरहरू

वावषाकबिेि
तनमााणगदाा
सामाजिकवव
कास¸पवुााधार
¸ कृवष वन 
तथा 
भूमीसधुार¸ग
ररबी 
तनवारण¸ 
स्थानीय 

ववकासका
अवसरवाि
वजचचत 
समुदायिा
ई आगथाक 
सामाजिक 
तथा 
रािनतैतक 
के्षत्र संग 
सम्बन्धीत 

िैससास मैत्री योिना 
तिुामा तथा कायाान्वयनका 
िागग तनजश्चत 
प्रततशतपजुिगत बिेि 
ववतनयोिन गने । 
२.   योिना संकिन तथा 
प्राथलमकककरण प्रकृयामा  
न ैिक्षक्षत बगाको 
सहभागगता अतनवाया गने । 

१.  वावषाक 
विेिमा कम्तीमा 
३५% पिुीगत 
बिेि िैससास मैत्री 
योिनामा 
ववतनयोिन भएको 
हुनेछ  

२.  िैससास मैत्री 
आवगधक योिना 
तयार भएको हुनेछ 

१.      वावषाक 
नीतत कायाक्रम 
तथा बिेि 
पजुस्तका 

२.      
आवगधक योिना  

३.      योिना 
तिुामा प्रकृयाका 
बठैक तथा भेिाका 
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को 
प्रभाविाई 
सम्बोधन 
गने । 

ववकाश तथा 
शान्ती एवम 
सुशासन संग 
सम्बन्धीत 
सव ै क्षत्रको 
विेििाई 
िैङ्गगक 
उिरदायी 
वनाउने  

सव ै
कृयाकिाप
हरुमा 
अथापणुा 
सहभागगता 
गराई 
वावषाक 
रुपमा 
मूलयाङन 
गदै िैिाने 
।  

३.   िैङ्गगक उिरदायी 
योिना तिूामा प्रकृयािाई 
पणूा रुपमा कायाान्वयन गने 
। 
४.   िैङ्गगक उिरदायी 
योिना तिुामा प्रकृया बाि 
आवगधक योिना तिूामा 
गने । 
५.   िैङ्गगक उिरदायी 
योिना तिुामाका िागग 
सुचकहरु तयार गरी 
त्यसैको आधारमा योिना 
तिुामा मापन र परीक्षण 
गने । 
6.   िैङ्गगक उिरदायी 
विेि तिूामा तथा 
कायाान्वयनका िागग 
सरोकारवािा पक्षिाई 
क्षमता अलभवदृ्गध गने । 
७.   िैङ्गगक उिरदायी 
बिेि तिूामा तथा 
मूलयाङ्कन गना आवश्यक 
सूचना तथा त्याङ्किाइ 
व्यवजस्थत गने प्रणालिको 
ववकास गने ।  

८.   सेवा प्रदायक अन्य 
तनकायहरुिाई िैङ्गगक 
उिरदायी बिेि तनमााण 
प्रकृयाका वारेमा 
अलभमुिीकरण गने । 
 

 

 

। 
३.  िैङ्गगक 

उिरदायी योिना 
तिूामा तथा मापन 
सम्बन्धी सूचकहरु 
तनमााण भएका 
हुनेछन । 

४.  योिना 
तिुामा प्रकृयामा 
िक्षक्षत वगाको पणूा 
सहभागगता भएको 
हुनेछ । 

५.  िैङ्गगक 
उिरदायी बिेि हेने 
सुचना प्रणािीको 
ववकास भएको 
हुनेछ । 

 

 

उपजस्थततहरु 

 

2 श्रोतसाधन
मा िक्षक्षत 

हरेकवषािै
ङ्गगक 

ववकासका
अवसरवाि

िक्षक्षत वगाको िजण्डकृत 
वववरण सकंिन तथा 

1. िक्षक्षत वगाको 
वस्तुगत 

वावषाक नीतत 
कायाक्रम तथा 
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वगाको 
पहुाँच 
अलभवदृ्गध 
गरी 
न्यायोगचत 
ववतरण 
िाई 
संस्थागत 
गने। 

समानता 
तथा 
सामाजिक 
समावेशीकर
ण परीक्षण 
गरर त्यसिे 
औलयाएका 
कमी 
कमिोरीहरु
िाई अको 
वषाको 
कायाक्रममा 
समेिेर श्रोत 
साधनमा 
िक्षक्षत 
वगाको पहुाँच 
अलभवदृ्गध 
गदै िैिाने । 
 

वजचचत 
समुदायिा
ई आगथाक 
सामाजिक 
तथा 
रािनतैतक 
के्षत्र संग 
सम्बन्धीत 
सव ै
कृयाकिाप
हरुमा 
अथापणुा 
सहभागगता 
गराई 
वावषाक 
रुपमा 
मूलयाङन 
गदै िैिाने 
। 

हरेक वषा अद्यावगधक 
गदै िैिाने 

२.  काननू तथा 
कायाववगधमा मदहिा 
तथा बजचचतकरणमा 
परेका समदूायको 
िागग उलिेि भएका 
प्रवधानहरुका वारेमा 
सरोकारवािा पक्ष 
िाई सुसुगचत गने । 

3. िीववकोपािान संग 
िोडडएका आगथाक 
गततववगध हरुमा िक्षक्षत 
वगाका िागग तनददाटि 
बिेि ववतनयोिन गने । 
४.  संघ ससं्थामा 
प्रतततनगधत्व¸ 
शािाप्रमुिको जिम्मेवारी 
प्रदान¸ अध्ययन 
अनसुन्धान िोिी तनमााण 
गदाा िक्षक्षत वगािाई 
पदहिो प्राथलमकतामा 
रािेर गने 

५.  रािनतैतक नेततृ्व 
तथा िम्मेवारी वाडफााँडमा 
मदहिा एवम िक्षक्षत वगा 
िाई तनजश्चत प्रततशत 
सहभागगता प्रदान गने 

६.  मदहिा तथा िक्षक्षत 
वगाको कायाबोझ कम गने 
सरि तथा समय वचत 
हुने िािका ( व्यवहाररक 
आवश्यकता परुा हुने ) 

िजण्डकृत 
वववरण 
वावषाक रुपमा 
अध्यावगधक 
भएको हुनेछ 
। 

२. काननू 
कायाववगधका 
वारेमा सेवा 
प्रदायक तथा सेवा 
ग्राहीहरु िाई 
अलभमुिीकरण 
भएको हुनेछ । 
३.  िक्षक्षत वगाको 
िीववकोपािान हुने 
गरी तनददाटि बिेि 
ववतनयोिन भएको 
हुनेछ ।४. 
उपभोतता 
सलमतत¸कायादि 
हरुमा कजम्तमा 
४०% िक्षक्षत 
वगाको सहभागगता 
भएको हुनेछ 

५. िक्षक्षत वगाको 
व्यवहाररक 
आवश्यकता 
पररपतुी गना घरेि ु
उद्योग बकैजलपक 
उिाा  िस्ता 
कायाक्रम सचंािन 
गने । 
 

बिेि पजुस्तका 
२.  काननू 
कायाववगध वारेमा 
अलभमुिीकरण 
कायाक्रमको 
उपजस्थतत । 
३.  उपभोतता 
सलमतत गठन तथा 
पररचािन 
कायाववगध 

 

४.  कायापालिका 
तथा सभाका 
तनणाय हरु । 
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कायाक्रममा बिेि 
ववतनयोिन गने । 
७.  मदहिा तथा िक्षक्षत 
वगाको जस्थतत पररवतान 
गने िािका (लशक्षा 
रोिगारी संग सम्बन्धीत) 
रणनतैतक कायाक्रम 
बिेिमा समावेश गने । 

 

3 

िैससासस
म्बन्धीरा
जटियतथा
अन्तराजटि
य 
प्रततवद्ध
ता सजन्ध 
संझौताहरु 
कायाान्वय
न गरी 
मूि 
प्रवाहीकरण 
गने । 

मदहिातथा 
बािबालिका 
संग 
सम्बन्धीत 
सब ै
अन्तराजटिय 
सजन्ध 
संझौताहरु, 
प्रततवद्धताह
रु तथा दीगो 
ववकास 
िक्षिाई 
स्थानीयकर
ण गरी 
त्यसका 
सूचकहरु परुा 
गदै िैिाने । 
 

अन्तराजटि
य सजन्ध 
संझौता 
प्रततवद्ध
ता तथा 
दीगो 
ववकास 
िक्षका 
वारेमा 
सरोकारवा
िा 
पक्षहरुिाई 
अलभमुिी
करण गने 
साथ ै 
स्थानीयक
रण गरी 
िाग ू गने 
।   

१.दीगो ववकास िक्ष का 
१७ विा िक्षहरुका 
स्थानीयकरणका िागग 
कमाचारी तथा 
पदागधकाररहरु िाई क्षमता 
ववकास गरर पररचािान 
गने । 
२.बेइजिङ सम्मेिन गरेका 
१२ प्रततवद्धताका वारेमा 
कमाचारी तथा 
िनप्रतततनगधहरु िाई 
अलभमुिीकरण गरी 
कायाान्वयनका िागग 
योिना तिुामा गने । 
३.संयतुत राटि संघीय 
सुरक्षा पररषदको 
दस्तावेिका प्रस्ताव न ं
१३२५ र १८२० तथा  
संयतुत राटिसङ्घीय बाि 
अगधकार महासन्धी, १९८९ 
वारेमा कमाचारी तथा 
िनप्रतततनगधिाई 
अलभमुिीकरण गरी 
कायाान्वयनमा लयाउने । 

१.  दीगो ववकास 
िक्ष, मदहिा 
मागथ हुने सव ै
प्रकारका ववभेद 
ववरुद्धको वेइजिङ 
सम्मेिनका 
प्रततवद्धताहरु¸ 
संयतुत राटि 
संघीय सुरक्षा 
पररषदको 
दस्तावेि¸ संयतुत 
राटिसङ्घीय बाि 
अगधकार 
महासन्धीसम्बन्धी 
अलभमुिीकरण 
भएको हुनेछ । 
२.  अन्तराजटिय 
सजन्ध संझौताको 
स्थानीयकरण 
भएको हुनेछ ।३.  
स्थानीयकरण 
भएका संजन्ध 
संझौता 
कायाान्वयन गना 

अन्तराजटिय 
सजन्ध संझौता 
अलभमुिीकरणको 
उपजस्थतत तथा 
माइन्यिु । 

२.     वावषाक 
नीतत कायाक्रम 
तथा बिेि 

३.     कायाान्वयन 
िागग वनेका 
कायाववगधहरु 



23 
 

४.उलिेखित सव ै
अलभमुिीकरण पश्चात 
स्थानीयकरण गरी िाग ु
गने । 
५.स्थानीयकरण पश्चात 
वावषाक कायाक्रममा बिेि 
ववतनयोिन तथा 
कायाान्वयन गने । 
 ६.आवश्यक काननू तथा 
कायाववगध तयार गने । 

बिेि ववतनयोिन 
भएको हुनेछ । 
 

४. 

नीततकाननू
मानमैदहिा
तथािक्षक्षत
वगाकोसमा
वेलशतासुतन
जश्चतगने। 

पालिकािेतन
मााणगरेकास
वकैाननू¸ 
नीतत तनयम¸ 
तनदेलशका 
कायाववगध  
मदहिा¸बाि
बालिका¸ 
यौतनक तथा 
िैङ्गगक 
अलपसं्यक¸

अपाङ्गता¸ 
िेटठनागररक
¸ 
दलित¸िोपउ
न्मूि 
लसमान्तकृत 
आदीवासी 
िनिाती 
सदहत समग्र 
िक्षक्षत वगा 
मैत्री वनाउदै 
िैिाने । 

संघीय 
तथा 
प्रादेलशक 
काननू 
कायाववगध 
हरुमा 
व्यवस्था 
भए 
अनरुुप 
संस्थागत 
संरचनाहरु 
तनमााण 
गरी 
कायाान्वय
नमा िाने 
साथ ै
पालिकािे 
तनमााण 
गने हरेक 
ऐन काननू 
कायाववगधह
रुमा 
तनमााण 
हुने 

१.िैससास सम्बन्धी 
संघीय तथा प्रादेलशक 
काननूिे व्यवस्था गरे 
अनरूुपका संस्थागत 
संरचनाहरु तनमााण गने । 

२.काननू कायाववगधहरु 
तनमााण गदाा िसैसास 
दृजटिकोणिे उपयतुत भए 
नभएको ववश्िेषण गने । 

३.मदहिा परुुष तथा रैथाने 
र आप्रवासी कामदारहरु 
ववच हुने ववभेद अन्त्यका 
िागग आवश्यक काननूी 
व्यवस्था गने 

४.योिना तिुामा गदाा 
मदहिा तथा िक्षक्षत 
समूहको व्यवहाररक र 
रणनीततक आवश्यकता 
पररपतूता  गने गरर गने । 
५.ववगतमा बनेका काननू 
कायाववगधहरु िैङ्गगक 
समानता तथा सामाजिक 
समावेशी करणका 

१. काननू 
कायाववगधिे 
तनददाटि गरेका 
संस्थागत 
संरचनाहरु तनमााण 
भएका हुनेछन । 
२.  नयााँ वन्ने 
सव ै काननू 
कायाववगधहरु 
िैससास 
दृजटिकोणिे 
उपयतुत भए 
नभएको ववश्िेषण 
गररएको हुनेछ । 
३. मदहिा परुुष 
तथा रैथाने र 
आप्रवासी 
कामदाहरु ववच 
हुने ववभेद 
अन्त्यका िागग 
नीतत तयार 
भएको हुनेछ । 
४. ववगतमा 

१.  वावषाक नीतत  
कायाक्रम र बिेि 
पजुस्तका 
२.  काननू 
ववश्िेषणका 
िागग कायादि 
गठन भएको 
कायापालिकाको 
बठैक तनणाय 
पजुस्तका 
३.  यौतनक तथा 
िैङ्गगक 
अलपसं्यकका 
िागग वनेका 
शौचाियहरु तथा 
अन्य 
संरचनाहरुको 
स्थिगत 
अविोकन 
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संस्थागत 
संरचनाहरु
मा 
िैङ्गगक 
समानता 
तथा 
समाजिक 
समावेशीक
रणका 
दृजटिकोण
िे 
बजचचततक
रणमा 
परेका 
समूदायको 
सहभागगता 
सुतनजश्चत 
गने । 
 

दृजटिकोणिे उपयतुत भए 
नभएको ववश्िेषण गरी 
आवश्यक संसोधन गने । 

६.काननू कायाववगधमा 
तथा ववकास प्रकृयामा 
यौतनक तथा िैङ्गगक 
अलपसं्यकहरुका 
ववषयहरुिाई समावेश गने 
। 
७.सव ै के्षत्रको नेततृ्व 
तहमा मदहिा तथा िक्षक्षत 
वगाको समानापाततक 
सहभागगताका िागग 
काननुी व्यवस्था गने । 

वनेका 
कायाववगधहरु 
आवश्यता अनसुार 
संसोधन भएका 
हुनेछन । 
५. काननू 
कायाववगध तथा 
ववकास 
कृयाकिापमा 
यौतनक तथा 
िैङ्गगक 
अलपसं्यकहरु 
समावेश भएका 
हुनेछन । 
६. समानपुाततक 
नेततृ्व का िागग 
काननूी व्यवस्था 
भएको हुनेछ । 

5 संस्थागत 
व्यवस्था 
अन्तरगत 
कायाप्रणािी
, ववि 
व्यवस्थाप
न एवम 
त्याङ्क
मा समेत 
मदहिा 
एवम 
िक्षक्षत 
वगाको 
समावेशीता
िाई 
सुतनजश्चत 

िक्षक्षत वगा 
ववकासका 
िागग छुट्िै 
शािा 
स्थापना गरी 
मदहिा 
बािबालिका 
तथा 
िेटठनगाररक
हरुको 
सवाििाई 
प्रत्यक्ष 
रुपमा 
संवोधन गदै 
िैिाने । 
२.    वावषाक 

मदहिा,  
गरीबरबदह
टकरणमाप
रेकासमुदा
यिेभोगेका
समस्यारस
वािहरूको
पदहचानत
थािेिािो
िागररनी
ततगतब्यव
स्थाहरू,  
संस्थागतप्र
णािीतथा
संरचनाहरू
,   

१. ससं्थागत जिम्मेवारी 
दददा तथा शािा 
व्यवस्थापन गदाा प्रमूिको 
रुपमा मदहिािाई 
प्राथलमकता ददने । 

२. िक्षक्षत वगाको िागग 
मदहिा िनिाती तथा 
िेटठ नागररक 
िनप्रतततनगध  समावेस 
गरी  ववशेष सेवा प्रदायक 
कायादि गठन गने। 

३. मदहिा परुुष 
समववकास कायानीतत 
तनमााण गरी कायाान्वयन 
गने 

१.  शािा प्रमिुमा 
मदहिा तथा 
िक्षक्षत वगाको  
प्रतततनगधत्व 
भएको हुनेछ । 
२.  िक्षक्षत वगाको 
िागग ववशेष सेवा 
प्रदायक कायादि 
गठन भएको 
हुनेछ । 
३.  मदहिा परुुष 
समववकास 
कायानीतत तयार 
भएको हुनेछ 

४.  यौन दवु्यावहार 

१.     
कायापालिकाका 
तनणाय पजुस्तका 
२.     ववशेष सेवा 
प्रदायक 
कायादिको 
बठैकको तनणाय 
प्रततलिवप 

३.     मदहिा 
परुुष समववकास 
कायानीतत 

४.     मदहिा 
बािबालिका 
शािाको प्रत्यक्ष 
अविोकन 
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गरी 
आगथाक 
रुपमा 
सशजततकर
ण गने 

बिेि 
तिुामामा 
छुट्िै कोष 
स्थापना गरी  
िैङ्गगक 
दहसंा 
तनवारण 
मदहिा सीप 
ववकास 
िगायत 
क्षमता 
ववकासका 
कृयाकिापह
रु संचािन 
गरर  मदहिा 
परुुष 
समववकासिा
ई वढावा 
ददने ।३.    
िक्षक्षत वगा 
पदहचान हुने 
गरर 
िजण्डकृत 
त्याङ्कहरु 
संकिन तथा 
अद्यावगधक 
गरर त्यसका 
आधारमा 
योिना 
तिुामा र 
बिेि 
ववतनयोिन 
गने नीतत 
अविम्वन 
गने । 

योिना,  
बिेि,  
पाँहुचयतुत
अवसर,  
सेवामिूक
काया,  
अनगुमन,  
मूलयांकनर
अनसुन्धा
नआददका
यामासमान
अवसरमा
फा तसवािर
समस्याको
सम्बोधनग
ररववकासप्र
कक्रयामामू
िप्रबाहीकर
णगने। 
 

ववलभन्न 
शािाहरु 
बीच 
आन्तररक 
समन्वय 
गरी 
योिना 
तिूामा¸बिे
ि 
ववतनयोि
न 
उपभोतता  
समूह 
गठन तथा 
त्यसको 

४.कायाके्षत्रमा हुने यौन 
दवु्यावहार , िातीय 
भेदभाव तथा मदहिा 
दहसंाका तनयन्त्रण गना 
ववशेष आचार संदहता 
तनमााण गरी िाग ुगने 

५.आददवासी िनिाती 
दलित िगायत अन्य 
िक्षक्षत समूहका मदहिाको 
सशजतत करणका िागग 
विेि ववतनयोिन गने 
साथ ैकायाान्वयनका िागग 
आवश्यक कायाववगध 
वनाउने 

६.मदहिा बािबालिका 
शािामा िैङ्गगक डेतस र 
आवश्यक िनशजतत 
व्यवस्थापन गने 

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

८.उपभोतता सलमतत गठन 
तथा पररचानि गदाा 
मदहिा तथा यौतनक एवम 
िैङ्गगक 
अलपसं्यकहरुको 
सहभागगतािाई  अतनवाया 
गने । 

िातीय भेवभाव 
तथा मदहिा दहसंा 
तनयन्त्रण गना 
आचार संदहता 
तनमााण भएको 
हुनेछ । 
५.  मदहिा 
बािबालिका 
शािामा 
िनशजतत सदहत 
िैङ्गगक डेस्क 
स्थापना भएको 
हुनेछ 

६.  िसैसास 
सम्बन्धी सचेतना 
मुिक व्रसर तथा 
रेडडयो िेलिलभिन 
कायाक्रम सचंािन 
भएको हुनेछ । 

५.     ब्रसुर 
रेडडयो 
िेलिलभिन 
कायाक्रमका 
अडडयो लभडडयो 
समागग्रहरु । 
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नेततृ्व¸ 
पररचािन¸  
अनगुमन 
मूलयाङ्क
न िाई 
िैससास 
मैत्री 
वनाउदै 
िैिाने । 

6 

मानवससंा
धनतथाक्ष
मताववकास
मािक्षक्षतव
गाकोसहभा
गगतासुतन
जश्चत गरी 
िीववकोपा
िानमा 
आत्मतनभा
र  वनाउदै 
िैिाने। 

मानव 
संसाधन 
ववकास 
शािा 
स्थापाना 
गरर मदहिा 
तथा ववपन्न 
िक्षक्षत 
वगाको 
क्षमता 
ववकासिाई 
पदहिो 
प्रागथलमकत
मा रािरे 
कायाान्वयन 
गदै िैिाने । 

२.  
तनमााण 
भएका 
संघीय 
तथा 
स्थानीय 
काननू 
कायावव
गधहरु 
वारेमाक

िक्षक्षत 
वगाको 
क्षमता 
अलभवदृ्गध 
संग ै सीप 
ववकास 
गरेर 
आगथाक 
गततववगधह
रुमा 
समावेस 
गरेर 
आत्म 
तनभार 
वनाउने 

िैससास क्षमता ववकासका 
िागग बिेि ववतनयोिन 
गने 

२.    िैससास बिेि िचा 
कायाववगध तयार गने 

३.    पालिकािे आयोिना 
गने प्रत्येक तािीममा 
िैङ्गगक समानता 
सामाजिक समावेशीकरण 
ववषयिाई अकाट्य सवाि 
को रुपमा राख्न े नीतत 
वनाउने । 
४.    मानव ससंाधन तथा 
क्षमता ववकास शािा 
स्थापना गने 

५.    िैङ्गगक दहसंा 
तनवारण कायाववगध 
वनाउने । 

१.  वावषाक 
विेिमा िसैसास 
क्षमता ववकासका 
िागग बिेि 
ववतनयोिन भएको 
हुनेछ । 
२.  मानव 
संसाधन तथा 
क्षमता ववकास 
शािाको स्थापना 
भएको हुनेछ । 
३.  िैङ्गगक दहसंा 
तनवारण कायाववगध 
तनमााण भएको 
हुनेछ । 
४.  कायास्थिमा 
मदहिा तथा 
ककशोरी मागथ हुने 
यौन दवु्याहारमा 
कमी आएको 
हुनेछ । 
 

वावषाक नीतत 
कायाक्रम तथा 
बिेि 

२.   िङै्गगक 
दहसंा तनवारण 
कायाववगध 

३.  कायास्थिमा 
मदहिा तथा 
ककशोरी मागथ 
हुने दवु्यावहारमा  
ववरुद्ध तनणाय 
भएका 
माइन्यिूहरु 

४.  प्रत्यक्ष 
अविोकन 
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माचारीह
रुिाई 
अद्याव
गधक 
गदै 
िैिाने । 

 

मागथ उलिेखित रणनैततक कृयाकिापहरु संचािन गनाका िागग वविको आवश्यकता पछा नै 
तथापी यसमा अततररतत वाह्य श्रोत प्राप्त भएमा मात्र िङै्गगक समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण मुि प्रवाहीकरण को काया गने नत्र नगने  हुन सतदैन । यसका िागग हाि 
संचािन भइरहेको बिेि नीतत तथा कायाक्रमहरुिाई कसरी िैससास मैत्री वनाउन सककन्छ भन्ने 
कुरा महत्वपूणा रहन्छ । िैससास मुि प्रवाहीकरणका िागग तनम्नानसुार ववि व्यवस्थापन 
गररनेछः 

क. िक्षक्षत ववकास कायाक्रमका िागग तनजश्चत प्रततशत तनददाटि विेि ववतनयोिन गने । 

ि. भौततक पुवााधार तनमााणका कायाक्रमहरुमा कामको ववभािन गरर योग्यता अनुसारको 
काम सवै िक्षक्षत वगािे गना पाउने गरर नीततगत व्यवस्था गने । 

ग. िैङ्गगक उिरदायी विेि कायाान्वयन गरर मदहिा सहभागगता अलभवदृ्गध गने । 

घ. स्थानीय तहमा कायारत ववकास साझेदारहरुिाई वावषाक कायाक्रम तयार गरी स्थानीय 
तहसंग सहकाया गना तनदेशन ददने  

ङ. स्थानीय तहको लसफाररसमा सहुलियत दरको ऋण उपिव्ध गराइ वविीय सहयोग 
पुयााउन बैक तथा वविीय संघ ससं्थाहरु संग समन्वय गने  

च. संघीय तथा प्रादेलशक मन्त्राियहरुमा िक्षक्षत ववकास कायाक्रम अन्तरगत ववतनयोजित 
बिेि िे तय गरेका ववषयगत क्षेत्रहरुमा अद्ययन गरी आवश्य पररयोिना प्रस्तावना 
तयार गरेर अगधतकतम श्रोत लभत्र्याउन आवश्यक िनशजतत पररचािन गना  

छ. सरकारी तथा अन्तराजटिय गैह्र सरकारी संस्था तथा दात ृतनकायहरुमा समन्वय गरी 
थप बिेि व्यवस्थापन गने । 

११.   काननूी व्यिस्था 

िैससास रणनीततकायाान्वयनमा लयाउनका िागग कायापालिकाको बैठकिे अनमुोदन गनुा पदाछ।यो 
रणनीतत िाई प्रभावकारी रूपमा कायाान्वयनका िागग आवश्यक पने 
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तनयमाविीतथाकायाववगधपालिकािे ६ मदहना लभत्रमा तिुामा गरर कायायोिनाका साथकायाान्वयनमा 
िैिानेछ।तर कायापालिकािे पास गरी सकेपतछ कानून कायाववगधहरुको आवश्यकता नपने िािका 
प्रावधानहरु भने स्वत कायाान्वयन मा आउने छन । 

१२. रणनीजत कायाकन्ियनको िीम्मेिारी तथा दाजयत्ि 

िैससास रणनीतत कायाान्वयनको प्रमुि जिम्मेवारी स्थानीय तहका प्रमुिको संयोिकत्वमा गदठत 
िैङ्गगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कायाान्वयन सलमततको हुनेछ (िैससास पररक्षण 
ददगदशान २०७८ िे व्यवस्था गरेको ) भने सवै शािा तथा वडा कायााियहरुिे सवै कृयाकिापमा 
यो रणनीतत अनुसार काया सम्पादनको दातयत्व तनवााह गनुा पने हुन्छ । योिना तिुामा तथा 
बिेि तनधाारणको समयमा रणनीततमा उलिेि भएका कृयाकिापहरु समावेश भए नभएको हेने 
जिम्मेवारीअनुगमन सलमततका प्रमुि एवम उपप्रमिु/उपाध्यक्षकोहुनेछभनेआवश्यकतअनुसार ववषय 
ववज्ञहरु रािेरअलपकालिनसलमतततनमााणगरररणनीततकायाान्वयनमाछूिेकाववषयहरु पदहचान गना 
सककनेछ ।यो स्थानीय तहमा कायारत सवै संघ संस्था तथा ववकास साझेदारहरुिे िैससास 
रणनीतत कायाान्वयनमा जिम्मेवारी वहन गनुापनेछ ।रणनैततक कृयाकिाप का वारेमासवै 
सरोकारवािा तनकायहरुिाई अलभमिुीकरण गरर वावषाक प्रगतत प्रततवेदनमा िसैाससको अवस्था 
प्रस्ि हुने गरर पेश गने व्यवस्था लमिाउने । 
१३. रणनीजत कायाकन्ियन अनुगमन िम्बन्धी व्यिस्था 

क. रणनीतत कायाान्वयनको सम्वन्ध भनेको मु्य रुपमा िैङ्गगक उिरदायी बिेि र िैङ्गगक 
समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण रहन्छ । िैससास परीक्षण ददगदशानिे 
तनददाटि गरेका १०० सूचकहरुको आधारमा रणनीतत कायाान्वयन भए नभएको अनुगमन 
गररनेछ ।  

ि. स्थानीय तह लभत्र कायारत सवै संघ संस्था तथा ववकास साझेदारहरुिाई वावषाक रुपमा 
कायाक्रमको समीक्षा गदाा िैससास को दृजटिकोणिे समेत गरेर प्राप्त उपिजव्ध र 
समस्याहरुको पदहचान सदहतको प्रततवेदन पेश गने नीतत अविम्वन गने । 

ग. स्थानीयतहमाकायारतववलभन्नसरोकारवािासंघसंस्थाहरूकोप्रतततनगधत्वमासामाजिकववकासमहा
शािाअन्तगात िैससास अनुगमनसंयन्त्रकोस्थापनागने।िसिे रणनीततमा उलिेि गररएका 
कृयाकिापहरु पालिकाको वावषाक कायाक्रममा समावेश भए नभएको एककन गने र 
सम्बन्धीत पक्षिाई सुझाव प्रदान गने । वावषाक कायाक्रममा समावेश भएका कृयाकिापहरु 
कायाान्वन कसरी भइरहेको छ सो को समेत अनुगमन गरर प्रमुि प्रशासकीय अगधकृत 
माफा त प्रततवेदन पेश गने । 
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१४.  िंभाव्य िोखीम र न्यनूीकरणका उपायहरु 

१४.१  िंभाव्य िोखीम 

िैससास रणनीतत कायाान्वयनमा तनम्नानुसार िोखिमहरु आउन सतने अवस्था छ  
क. वपतसृिात्मक सोच हावी रहेको सन्दाभामा िैङ्गकक समानता रणनीततिे मदहिा तथा बालिकािाई 

मात्र प्राथलमकतामा रा्छ भन्ने भ्रमपुणा बुझाईका कारण रणनीतत कायाान्वयनमा गततरोध उत्पन्न 
हुन सतछ। 

ि. सावािातनक तथा तनिी के्षत्रका सबै संरचनाहरूमा मदहिाको समानुपाततक सहभागगता नहुाँदा 
िैङ्गकक समानता रणनीततको कायाान्वयन तथा अनुगमन सही ढंगबाि नहुन सतछ। 

ग. िैससास बहुपक्षीय सरोकार राखे्न ववषय भएकोिे समन्वय र सहयोगमा समास्या हुनसतछ । 

घ. िैससास रणनीतत कायाान्वयनमा आवश्यक क्षमतायुतत र दक्ष िनशजतत र श्रोत साधनको 
लसलमतता हुनसतछ । 

ङ. ववषयगत शािा तथा अन्य सरोकारवािाहरु ववच िैससास रणनीतत कायाान्वयन अन्यौि ववववधता 
तथा दोहोरोपना हुनसतत । 

 

१४.२   िोखीम न्यूनीकरणका उपायहरु 

क. िैंगगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बजन्ध नेततृ्व तथा सरोकारवािाहरुको साझा 
बुझाईमा एकरूपता लयाउन तालिम, गोटठी तथा छिफिको आयोिना गने। 

ि. बहुपक्षीय सरोकारवािाहरुसंगको समन्वय तथा सहकाया बढाउने। 

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

घ. ववषय ववज्ञहरु संग तनयलमत परामशा गने । 

१५   जनश्कषक 

िैङ्गगक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणको िागग संघीय तथा प्रदेश स्तरमा वनेका नीतत तथा 
रणनीततहरुिाई कायाान्वयन गना र अन्तराजटिय स्तरमा भएका सन्धी संझौता एवम प्रततवद्धताहरुिाई 
स्थानीयकरण गरी वावषाक नीतत कायाक्रममा समाववटि गदै िैिान आवश्यक छ । नीततहरु वन्ने तर 
कायाान्वयन नहुने कुरा हािको प्रमुि चुनौतीको रुपमा देिा परेको छ त्यसैिे अनुगमन मूलयाङ्कनको 
के्षत्रमा व्यापक सुधार गरी हरेक कृयाकिापिाई िैङ्गगक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणको निरिे 
मूलयाङ्कन गने पररपािी ववकास गदै िैिान पदाछ । यसरी तनजश्चत समय सम्म िक्षक्षत वगािाई 
न्यायोगचत अवसर दददै िैिाने हो भने चाडै नै िक्षमा पुग्न सककन्छ । 
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