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िैमिक सिानता तथा सािामिक सिावेशीकरण रणनीमत 

१. पृष्ठभूमि  

िाम्रो संलिधानको प्रस्तािनामा िैलिक लिभेद ि सबै प्रकािका जातीय छुिाछूतको अन्त्य गने तथा आलथगक समानता, 

समृक्ति ि सामालजक न्याय सुलनलित गनग समानुपालतक समािेशी ि सिभालगतामूिक लसिान्तका आधािमा 

समतामूिक समाजको लनमागण गने संकल्प गिेको छ । संलिधानको भाग ३ मा उले्लक्तखत मौिीक िक अन्तगगत 

धािा १८ मा समानताको िक, धािा २४ मा छुिाछुत तथा भेदभाि लबरुिको िक, धािा २९ मा शोषण लबरुिको 

िक, धािा ३८ मा मलििाको िक अन्तगगत समान िंशीय अलधकाि, सुिलित मातृत्व ि प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धी 

अलधकाि, िाज्यका सिै लनकायमा सिभालगता हुने अलधकाि, सम्पलि तथा पारििािीक मालमिा सम्बन्धी अलधकाि, 

लशिा, स्वास्थ्य, िोजगाि ि सामालजक सुििामा सकािात्मक लिभेदको व्यिस्था गिेको छ । त्यसैगिी धािा ३९ मा 

बािबालिकाको िक, धािा ४० मा दलितको िक, धािा ४१ मा जेष्ठ नागरिकको िक धािा ४२ मा सामालजक न्यायको 

िकको व्यिस्था गिेको छ । नेपािको संलिधान बमोलजम जािी गरिएका िालरि य िैलिक समानता नीलत २०७७, 

सामालजक समािेशीकिण नीलत २०७८ नमुना, िैलिक समानता तथा सामालजक समािेलशता स्थानीयकिण िणनीलत 

२०७५, बािबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, मुिुकी देिानी (संलिता) २०७४ ि मुिुकी अपिाध (संलिता) २०७४, 

िगायत िालरि य नीलत तथा कानुनिरूिे िैलिक समानता ि सामालजक समािेशीकिण सम्बन्धमा लनिोधात्मक तथा 

लनयमनकािी प्रािधानिरूको व्यिस्था गिेको छ ।  

स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को प्रस्तािनमा नै िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकिण सम्बन्धी 

व्यिस्था गिेको छ । ऐनको दफा २४ उपदफा (२) मा स्थानीय तििे योजना बनाउँदा नेपाि सिकाि, प्रदेश 

सिकािको नीलत, िक्ष्य, उदे्दश्य, समयसीमा ि प्रलियासँग अनुकूि हुनेगिी सुशासन, िाताििणमैत्री, बािमैत्री, 

जििायु परिितगन अनुकुि, लिपद् व्यिस्थापन, िैलिक तथा सामालजक समािेशीकिण अन्तिसम्बक्तन्धत लिषयिाई 

ध्यान लदनु पनेछ भने्न व्यिस्था गिेको छ । उि ऐनमा गाउँपालिका तथा नगिपालिकाको काम कतगब्य तथा 

अलधकािमा िैससास सम्बन्धी व्यिस्था गिेको छ भने िडा सलमलतको काम, कतगव्य ि अलधकाि अन्तगगत खण्डीकृत 

तथ्ांक संकिन, बािलििाि, बहुलििाि, िैलिक लिंसा अन्त्य गने आलद व्यिस्था गरिएको छ । स्थानीय तिको 

योजना तजुगमा प्रकृयामा मलििा तथा लपछलडएको िगगको सिभालगतामा जोड लदइएको, योजना बनाउदा मलििा, 

बािबालिका तथा लपछलडएका िगग, िेत्र ि समुदायिाई प्रत्यि िाभ पुगे्न योजना छनौटमा जोड लददै िैससास प्रििगन 

गने व्यिस्था गिेको छ । 

यसै सन्दभगमा स्थानीय तिद्वािा सञ्चािन हुने योजना तथा कायगिमिाई िैलिक समानता ि सामालजक समािेशीमैत्री 

बनाउन, संिैधालनक एिम कानूनी उििदायीत्व तथा लजमे्मिािी पुिा गनग, िाज्यिे अन्तिागलरि य स्तिमा गिेका 

प्रलतबिता अनुरुप कायग गनग, स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ अनुसाि स्थानीय तिमा िैलिक समानता तथा 

सामालजक समािेशीकिणिाई संस्थागत गदै समािेशी लिकासिाई प्रबिगन गने कायगिाई थप मागग दशगन गनग 

तामाकोशी गाउँपालिका  बाट यो “िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकिण िणनीलत” तयाि गरिएको छ ।  

१.१ गाउँपामिकाको संमक्षप्त पररचय 

बागमती प्रदेश अन्तगगत दोिखा लजल्लाको दलिणी भुभागमा प्रलसि तामाकोशी नदी ि क्तखम्ती खोिाको लकनािमा 

अिक्तस्थत तामाकोशी गाउँपालिका लिकास ि समृ्वक्तिको सम्भािनाका दृलरकोणिे परिलचत छ । सालिकका 

लभिकोट, झुिे, जफे, मािु, शििे, च्यामा ि िाँिा िगायत ७ गालिसिरू लमिेि बनेको यस गाउँपालिकाको उििमा 

बैतेश्वि गाउँपालिका, दलिणमा क्तखम्ती खोिा ि िामेछापको गोकुिगंगा गाउँपालिका, पलिममा मेिुि गाउँपालिका 

ि पुिगमा लजिी नगिपालिका ििेका छन् । 
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२. अवस्था मवशे्लषण 

िैलिक समानता तथा समालजक समािेशीकिणका िणनीलतका िालग पलििो चिण भनेको नै ितगमान अिस्थाको 

लिशे्लषण िो । िािको अिस्था लिशे्लषणका िालग मुख्य लिसाििे ३ िटा िेत्र लनधागिण गरिएकोछ ।जसको 

लिििण लनम्नानुसाि प्रसु्तत गरिएकोछ । 

२.१. SWOT मवशे्लषण 

तामाकोशी गाउलिकाको िैससासको दृलरकोषिाट बलियो पि कमजोि पि अिसि तथा चुनौती (SWOT) 

लिशे्लषण गरिएको छ ।यसिी लिशे्लषण गदाग नीलत कानूनमा समािेशीता, संस्थागत व्यिस्थामा समािेशीता, मानि 

संसाधन तथा िमता लिकासमा समािेशीता, सेिा प्रिािमा समािेशीता ि सुसासन तथा उििदायीत्वमा 

समािेशीतामा आधारित ििेि लिशे्लषण गरिएकोछ ।जसिाई लनम्नानुसाि ति प्रसु्तत गरिएकोछ । 

क. बमियो पक्ष (Strength) 

१. लनशुल्क प्रसूलत सेिा, निजात लशशु तथा  सुते्किीका िालग लिशेष कायगिम संचािन गिेको । 

गभगिती मलििािरुिाई स्वास्थ्य संस्थामा सुते्किी गिाउने प्रयोजनका िालग लनशुल्क एमु्विेन्स सेिा 

संचािन भएको । 

२. लनशुल्क प्रसूलत सेिा, निजात लशशु तथा  सुते्किीका िालग लिशेष कायगिम संचािन गिेको । 

गभगिती मलििािरुिाई स्वास्थ्य संस्थामा सुते्किी गिाउने प्रयोजनका िालग लनशुल्क एमु्विेन्स सेिा 

संचािन भएको । 

३. िालषगक कायगिममा मलििा तथा िलित लिकास कायगिमिरु समाबेश रुपमा  समािेश भएको  । 

४. लिलभन्न िेत्रगत कानूनिरुको लनमागण भएको ि यसिे नीलतगत रुपमा िैससास िाई सम्बोधन  

भएको । 

५. अपािता परिचय पत्र लितिण लनदेलशका तयाि भई प्रभािकािी रुपमा कायागन्वनय भएको । 

६. ििेक लनकाय तथा सलमलतिरुमा मलििा िलित िगगको सिभालगताको सुलनलितता  गरिएको । 

७. मलििा तथा बलञ्चतीमा पिेका समुदाय मालथ हुने लिंसा ि लिभेद उपि सुनुिाई हुने प्रिन्ध लमिाएको  

८.  स्थानीय तिको पदालधकािीिरुमा मलििा १५ जना ििेको।  

९. कायगित कमगचािी मधे्य २० मलििा ि ४ जना शाखा प्रमुख ििेको ।  

१०. मलििा तथा ििीत िगगका िालग  लजलिकोपाजगन सशक्तिकिण, आिाज सशक्तिकिण तथा 

लिभेदजन्य नीलत लनयम परिितगनका िालग लिशेष कायगिम संचािन गिेको । 

११. बेिोजगाि तथा गरिबिरुको खक्तण्डकृत डाटा अद्यािलधक भएको । 

१२. गाउपालिकािे गठन गने सलमलत उपसलमलतिरुको मुख्य पदमा मलििा सिभालगता सुलनलित 

गिेको  

१३. िैलिक लिंसा लनिािण, मलििा सीप लिकास, नेतृत्व लिकास को  स्रोत व्यिस्थापनका िालग कोष 

स्थापना गरि कायागन्वयन गिेको । 

१४. िलित िगगको सिकािी जागीि प्रिेशका िालग िोकसेिा तथा लशिक सेिा पुिग तयािी किा संचािन 

गिी िलित िगग िोजगािी कायगिममा प्रत्यि रुपमा सियोग पुयागएको  ।  

१५. मलििा लिरुि हुने सिै प्रकािका लिंसा लनिािण गने कायगिममा बजेट लिलनयोजन गिेको । 

१६. स्थानीयति लभत्र हुने गिेका सामालजक कुिीलतिरु (छुिाछुत, बािलििाि, बहुलििाि, कानूनी िक 

अलधकाि, एकि मलििा मानि बेचलिखन यौन लिंसा) िटाउनको िालग कायगिमिरु संचािन 

गिेको । 

१७. प्रजनन स्वास्थ्य एड्स क्यान्सि  ि आङ खसे्न िगायतका लिषयिरुमा स्वास्थ्य सचेतना कायगिम 

संचािन भएको 

१८. ििीत तथा लिपन्न िगगको लनशुल्क स्वास्थ्य िीमा भएको  

१९. िैलिक लिंसा तथा घिेिु लिंसा लपलडतिरुिे न्यालयक सलमलत  तथा मेिलमिाप केन्द्र माफग त लिना 

खचग न्याय पाएको । 
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२०. िलित िगगको उपक्तस्थलतमा िलित िगगका आगामी योजना तथा सम्पन्न योजनका िािेमा छिफि 

हुने गिेको । 

२१. जनप्रलतलनलध तथा कमगचािीिरुको आचािसंलिता लनमागण गरि अनुशासनमा िाँलधएको  

२२. बालषगक नीलत तथा कायगिम छापा प्रकाशन तथा िेभसाइड माफग त नीयलमत रुपमा सािगजालनक 

गिेको  

ख. कििोर पक्ष 

२३. िैंलगक समानता तथा सामालजक समािेशीकिण  नीलत तयाि नभएको ।  

२४. िैससास कायागन्वयन सलमलत गठन नभएको । 

२५. िैससास परििण नभएको । 

२६. गाउपालिकािे योजना तजुगमा तथा अनुगमन मूल्याङ्कनिाई िैससासको पििाट  िेने नगिेको,  

२७. िैलिक उििदायी तथा सामालजक समािेसी िजेट लनमागण एिम पिीिणिाई िजेट व्यिस्थान 

नभएको,  

२८. उपभोिा सलमलतिरुमा भएका छिफिमा िैससासका लिषयमा छिफि गिेको अलभिेख 

नभएको, 

२९. योजना तजुगमा प्रकृयामा िैससासको दृलरकोणिाट लिशे्लषण भएको अलभिेख नभएको ।  

३०.  मलििा पुरुष लिचको असमानता िटाउन तथा समालजक समािेशीकिण बढाउनको िालग लनलित 

कायगनीलत नििेको । 

३१. कायागियमा हुनसके्न कुनै पलन प्रकािको दुव्यगििाि भेदभाि मलििा लिंसा लनयन्त्रणको 

आचािसंलिता िनाएि िागु नभएको । 

३२. गाउपालिकाका सिै पदालधकािी िरुिाई कानूनको मस्यौदा तजुगमा तथा प्रकृयाका िािेमा 

अलभमुखीकिण नभएको । 

३३. िैलिक लिंसा मुि स्थानीयति घोषणा हुन नसकेको । 

३४. गाउपालिका तथा सािगजालनक स्थि तथा कायागियिरुमा स्तनपान गृि नभएको । 

३५. यौलनक तथा िैलिक अल्प संख्यकका िालग बजेट लिलनयोजना तथा  शौचाियिरुमा लिशेष 

व्यिस्था नभएको । 

३६. योजना तथा कायगिमको  अनुगमन मूल्याङ्कन गदाग िैससासका दृलरकोणका आधािमा नभएको 

३७. सामालजक संजािमा िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकिण सम्बन्धी सुचना, समाचाि 

तथा सने्दशमुिक लिषय िसु्त आलद प्रकाशन नभएको । 

ग. अवसर 

३८. लिलभन्न जातजाती, समुदाय लबच सामालजक ि सृ्कलतक लिलिधता ििेकोिे सामालजक समािेशीकिण 

व्यििािमा िागु गने सलकने । 

३९. आिश्यक पने कानून नीलत लनयम बनाउन सके्न दि जनशक्ति स्थानीय तिमा हुनु ।  

४०.  लिलभन्न गैह्रसिकािी संघसंस्थािरु िैससास िाई कायगिेत्रको रुपमा स्थानीय तिमा सिकायग गनुग। 

४१. मलििा तथा िलित िगगका लिलभन्न समूिरु लियलशि हुनु । (जसमा लनयलमत रुपमा नेतृत्व लिकास तथा 

समूि संचािनका िािेमा गलतलिलधहुने हुनािे मलििा तथा िलित िगगका कायगिमिरु मलििा तथा 

िलित िगगिाटै संचािन गनग सलकने )।  

४२. स्वास्थ्य िीमा कायगिमिाई सिै घिधुिीमा पुयागउन प्रालिलधक सियोगका िालग गैससिे काम 

गरिििेको,  

४३. एक घण्टाको पहँुच लभत्र सिै नागरिकका िालग स्वास्थ्य सेिाको पहँुच हुनु ।सिै गभगिती मलििािरुिाई 

सुिलित रुपमा प्रसूलत गिाउन सलकने  

४४. लकसान सम्मान अलभनन्दन पुिस्काि आदी कायगिम लनयलमत रुपमा हुनु (लकसान ि कृलष प्रििगन गनग 

सलकने) । 

४५. कृलष तथा नैलतक लशिा जस्ता व्यिािारिक लिषयिरु लिद्याियमा पठन पाठन हुनु । 
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४६. अन्तिालरि य सन्धी संझौता तथा प्रलतिितािरु िाई  स्थानीयकिण गनग गैससिे प्रालिलधक सियोग 

पुयागउनु । 

४७. अनुगमन मूल्याङ्कनमा िैससास सम्बन्धी सूचकिरु पलिचान समािेश गनगका िालग आिश्यक काम 

हुनु,   

४८. अन्तिालरि य प्रलतििता तथा मिासन्धीिरुका िािेमा जनप्रलतलनलधिरु जानकाि हुनु । 

र्. चुनौतीहरु 

४९. मागमा आधारित अत्यालधक योजनािरु कायागन्वनय गनग ि प्राथलमलककिण नीलत िनाउन कलठन । 

५०. बािबालिकाको सानो उमेिमानै बािलििाि ि िच्चा जन्माउने तथा  परिपक्व उमेिमा पुग्दा सम्वन्ध 

लिचे्छदहुने जस्ता संभािना िढ्दै गएको  

५१. सामालजक सञ्जाि माफग त  हुने गिेका ि हुन सके्न संभालित भ्रमिरु लचनगका िालग आिश्यक प्रलिलध ि 

जनशक्ति व्यिस्थापन गनग । 

२.२. सरोकारवािा पमहचान  

िैलिक समानता तथा समालजक समािेशीकिण िणनीलत  कायागन्वयनका िालग लनम्नानुसाि सिोकाििािािरु 

पलिचान गरिएको छ । जसमा लसधा संपकग  हुने ।दोश्रो माद्यमिाट संम्पकग  हुने ि अप्रत्यि रुपमा संपकग  हुने गिी 

लनम्नानुसाि ३ भागमा लिभाजन गरिएकोछ ।  

मसधा सम्पकघ  हुने 

(पमहिो नं का सरोकारवािाहरु ) 

दोश्रो िाद्यिवाट संपकघ  हुने 

(दोश्रो नं का सरोकारवािाहरु ) 

अप्रत्यक्ष संपकघ  हुने हरु 

(तेश्रो नं का सरोकारवािाहरु ) 

मलििाबािबालिका तथा जेष्ठ नगारिक 

शाखा 
लिकास साझेदाििरु 

मुख्यमन्त्री तथा मक्तन्त्रपरिषदको 

कायागिय बागमती प्रदेश   

योजना शाखा  सिकािी संस्थािरु प्रदेश मन्त्राियिरु सिै  

लशिा शाखा  बैक तथा लििीय संस्थािरु  प्रदेश  योजना आयोग 

स्वास्थ्य शाखा उद्योगिरु प्रदेश सुशासन केन्द्र  

सिकािी शाखा िािक्लििरु  भूमी व्यिस्था आयोग 

खानेपानी तथा सिसफाइ शाखा आमा  समूििरु  संघीय मन्त्राियिरु  

युिा तथा खेिकुद शाखा जेष्ठ नगारिक लमिन केन्द्रिरु मलििा आयोग 

प्रशासन शाखा  लिद्याियिरु  दलित आयोग 

सिै िडा कायागियिरु गैह्रसिकािी संस्थािरु  मुस्लीम आयोग 

गाउँ कायगपालिका  स्वयम सेिक  समूििरु िालरि य योजना आयोग 

गाउँ   सभा  उद्योग िालणज्य संघ  मानि अलधकाि आयोग 

न्यालयक सलमलत िाजनैलतक दििरु अन्तिालरि य दातृ लनकायिरु 

लिषयगत सलमलतिरु सिै संचाि माद्यमिरु  िालरि य स्तिका संचाि माद्यमिरु 

२.३. िमक्षतवगघ पमहचान  

िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकिणको िि नै िलित िगगिाई लिकासको मूि प्रिािमा ल्याउनु िो 

त्यसका िालग लनम्नानुसाि िलित िगगिरु पलिचान गरिएकोछ । 

मलििा  एकि मलििा बािबालिका/ 

िािलििाि 
लिपन्न िगग मजदुि 
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जेष्ठ नागारिक 
आलदिासी 

जनजाती 
मुस्लीम सुकुम्वासी सडक िाििालिकािरु  

अल्पसंख्यक/ 

िोपोनु्मख 

द्वन्द्द्वलपलडत लकसान 

लपछलडएको 

िेत्र ि 

समुदाय 

अपािता भएका व्यक्ति 

३. दीर्घकामिन सोच (Vision) 

तामाकोशी गाउपालिकामा “िैलिक, जातीय ि िेत्रीय भेदभािमुि िैलिकमैत्री, समाबेशी, समतामूिक, 

समृि ि न्यायपूणग समाजको लनमागण गने” 

४. धे्यय (Mission) 

िैससास सम्वक्तन्धत समाजमा लिद्यमान मुल्य,  मान्यता, संस्काि ि ब्यििािमा परिितगन ल्याउने ि 

सािगजालनक जीिनमा जात, िगग ि िेत्र लिंगका आधािमा हुने गिेको लिभेदको अन्त्य गने । 

५. िक्ष (Goal) 

तामाकोशी गाउपालिका िाई न्यायोलचत तथा समतामुिक लिकासको माद्यमिाट िलिस्किणमा पिेको 

िगगिाई मुिप्रिािमा ल्याउने। 

६. उदे्दश्य (Objectives) 

यस िणनीलतको मुख्य उदे्दश्य िैलिक समानता तथा समालजक समािेशीकिणको मान्यता अनुरुप तामाकोशी 

गाउपालिकािे गने समू्पणग लिकासका तथा प्रशासलनक कामिाई िैससास प्रलत उििदायी िनाउनु नै िो । यस 

िणनीलतका उदेश्यिरु लनम्नानुसाि ििेका छनः  

१. िैलिक उििदायी बजेट लनमागण  माफग त मलििा सिभालगता अलभिृक्ति गिेि िैलिक उििदायी शासन 

पिती अििम्वन गने । 

२. स्रोत साधनमा िलित िगगको पहँुच  अलभिृक्ति गिी न्यायोलचत लितिणिाई संस्थागत गने । 

३. िैससास सम्बन्धी िालरि य तथा अन्तिालरि य प्रलतििता सक्तन्ध संझौतािरु कायागन्वयन गिी मूि प्रिािीकिण 

गने । 

४. नीलत कानूनमा नै मलििा तथा िलित िगगको समािेलशता सुलनलित गिी आिाज सशिीकिण गने । 

५. मानि संसाधन तथा िमता लिकासमा िलित िगगको सिभालगता सुलनलित गिी जीलिकोपाजगनमा 

आत्मलनभगि  िनाउने। 

६. अनौपचारिक मूल्य मान्यता कुसंस्काि लिरुि जनचेतना िृक्ति गिी सामालजक दृलरकोण परिितगन गदै 

िैलिक तथा सामालजक समािेलशतामा आधारित समाज स्थापना गने । 

७. लशिा स्वास्थ्य खानेपानी तथा सिसफाइ संग सम्बन्धीत सेिा प्रिािमा िैससासिाई प्राथलमतामा िाखे्न ि 

प्रते्यक चिणमा िैससास दृलरकोणिाट अनुगमन मूल्याङ्कन गने परिपाटीिाई संस्थागत गने । 

७  िैमिक तथा सािामिक सिावेशीकरण नीमत (GESI Policy) 

मालथ उले्लक्तखत उदेश्यिरु परिपुतीको िालग लनम्नानुसाि नीलतिरु अििम्वन गरिनेछ । 
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 िालषगक बजेट लनमागण गदाग सामालजक लिकास¸पुिागधाि¸ कृलष िन तथा भूमीसुधाि¸गरिबी लनिािण¸ स्थानीय 

लिकाश तथा शान्ती एिम सुशासन संग सम्बन्धीत सिै ित्रको िजेटिाई िैलिक उििदायी िनाउने । 

 ििेक िषग िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकिण पिीिण गरि त्यसिे औल्याएका कमी 

कमजोिीिरुिाई अको िषगको कायगिममा समेटेि स्रोत साधनमा िलित िगगको पहँुच अलभिृक्ति गदै 

िैजाने । 

 मलििा तथा बािबालिका संग सम्बन्धीत सबै अन्तिालरि य सक्तन्ध संझौतािरु, प्रलतिितािरु तथा दीगो 

लिकास िििाई स्थानीयकिण गिी त्यसका सूचकिरु पुिा गदै िैजाने । 

 पालिकािे लनमागण गिेका सिै कानून¸ नीलत लनयम¸ लनदेलशका कायगलिलधिरु  मलििा¸ बािबालिका¸ 

यौलनक तथा िैलिक अल्पसंख्यक¸ अपािता¸ जेष्ठनागरिक¸ दलित¸िोपउनू्मख लसमान्तकृत आदीिासी 

जनजाती सलित समग्र िलित िगग मैत्री िनाउदै िैजाने । 

 िैससास िािे  संलबधानमा  भएका  व्यिस्थािरूको  कायागन्वयन  गनग,  ितगमान  संघीय  शासन  स्वरूप,  

नीलत,  लनयम, ऐन,  कानून,  कायगलबलध,  साथै  िालरि य तथा अन्तिालरि य प्रलतबितािरूको   प्रभािकािी  

कायागन्वयन  गनग आिश्यक  संस्थागत  संिचना,  सचेतीकिण  तथा  िमता  लिकास  गने  । 

 िलित िगग लिकासका िालग छुटै्ट शाखा स्थापना गिी मलििा बािबालिका तथा जेष्ठनगारिकिरुको 

सिाििाई प्रत्यि रुपमा संिोधन गदै िैजाने  

 िालषगक बजेट तजुगमामा छुटै्ट कोष स्थापना गिी  िैलिक लिंसा लनिािण मलििा सीप लिकास िगायत 

िमता लिकासका कृयाकिापिरु संचािन गरि  मलििा पुरुष समलिकासिाई िढािा लदने । 

 िलित िगग पलिचान हुने गरि खक्तण्डकृत तथ्ाङ्किरु संकिन तथा अद्यािलधक गरि त्यसका आधािमा 

योजना तजुगमा ि बजेट लिलनयोजन गने नीलत अििम्वन गने । 

 बािबालिका तथा अपाि एिम जेष्ठ नागरिकिरुिाई सामालजक संििण प्रदान गने । 

 मानि संसाधन लिकास शाखा स्थापाना गरि मलििा तथा लिपन्न िलित िगगको िमता लिकासिाई पलििो 

प्रालथलमकतमा िाखेि कायागन्वयन गदै िैजाने । 

 लनमागण भएका संघीय तथा स्थानीय कानून कायगलिलधिरुका िािेमा कमगचािीिरुिाई अद्यािलधक गदै 

िैजाने । 

 सामालजक कुिीलतिरुका लिरुि सचेतना िाई सामालजक लिकासका ििेक कृयाकिापमा समािेश 

गिी छिफि गने । 

 लशिा स्वास्थ्य खानेपानी तथा सिसफाई जस्ता समालजक लिकासका िेत्रिरुमा िैससास सग सम्बन्धीत 

सूचकिरु लनमागण गिी लनयलमत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने ।    

८. िैससास रणनीमत (GESI Strategy) 

िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकिणका िलग तपलशिमा उले्लक्तखत िणनीलतिरु अििम्वन गरिनेछः  

८.१  िूि प्रवामहकरण 

 मलििा, गरिब ि बलिष्किणमा पिेका समुदायिे भोगेका समस्या ि सिाििरूको पलिचान  तथा 

िेखाजोखा गरि नीलतगत ब्यिस्थािरू, संस्थागत प्रणािी तथा संिचनािरू, योजना, बजेट, पँहुचयुि 

अिसि , सेिामूिक कायग, अनुगमन, मूल्यांकन ि अनुसन्धान आलद कायगमा समान अिसि माफग त 

सिाि  ि समस्याको सम्बोधन गरि लिकास प्रलियामा मूिप्रबािीकिण गने । 

 िैलिक उििदायी बजेट माफग त सिै िेत्रमा मलििा सिभालगता अलभिृक्ति, कानूनी प्रिन्ध संस्थागत 

सुधाि तथा िमता लिकासको माद्यमिाट िैङलगक उििदायी शासन प्रणािीको लिकास गने । 

८.२  सिावेशीकरण 

लिकासका अिसििाट िलञ्चत समुदायिाई आलथगक सामालजक तथा िाजनैलतक िेत्र संग सम्बन्धीत सिै 

कृयाकिापिरुमा अथगपुणग सिभालगता गिाई समािेशी शासन प्रणािीको अििम्वन गने  ।  
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८.३  स्थानीयकरण 

अन्तिालरि य सक्तन्ध संझौता प्रलतििता तथा दीगो लिकास ििका िािेमा सिोकाििािा पििरुिाई अलभमुखीकिण 

गने साथै स्थानीयकिण गरि आिश्यक प्रलतफि िाँलसि गने ।   

८.४  सशक्तिकरण 

 िैलिकतामा आधारित श्रम लिभाजनको पिम्पिािाई परिितगन गिी श्रमबजािमा मलििाको सिभालगता 

अलभिृक्ति गिी अथगतन्त्रमा मलििाको योगदानको मूल्याङ्कन गने । 

 िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकिण माफग त बलञ्चलतकिणमा पिेको समुदायिाई अिसिमा 

प्राथलमकता संगै िमता लिकास तथा सीप लिकास गिी सामालजक ि आलथगक िेत्रका सिै 

कृयाकिापिरुमा प्रलतस्पधीको रुपमा आउन सके्न िनाउने । 

 स्विोजगाि िोजगािी ि उद्यमलशिताको एलककृत कायगिमका माद्यमिाट मलििा तथा िलञ्चलतकिणमा 

पिेका िगगको आलथगक सशक्तिकिण गने । 

 कृलष, पशुपािन¸ सिकािी¸ घिेिु उद्योग तथा पयगटन लिकासको माद्यमिाट लिपन्न तथा बलञ्चलतकिणमा 

पिेका समुदायिाई िोजगािी प्रदान गने तथा स्विोजगाि िने्न अिसि प्रदान गने । 

८.५  सचेतीकरण 

 िैलिक समानता तथा समालजक समािेशीकिण िािे संलिधान, ऐन कानून नीलत कायगलिलध लदग्दशगन का 

प्रािधान कायग प्रणािी ि समािेशीताका िािेमा सिै सिोकाििािा पििरुिाई अलभमुखीकिण गरि 

कायागन्वयन तथा पिीणाममा एकरुपता ल्याउने । 

 समाजमा लिद्यमान कुिीलतिरु अन्धलिश्वास तथा गित पिम्पिा लिरुि सचेतनािाई ििेक 

कृयाकिापमा अकाट्य सिाि (Cross cutting issue) को रुपमा छिफि गदै िैजाने । 

८.६  संस्थागत संरचना 

संघीय तथा प्रादेलशक कानून कायगलिलध िरुमा व्यिस्था भए अनुरुप संस्थागत संिचनािरु लनमागण गिी 

कायागन्वयनमा जाने साथै पालिकािे लनमागण गने ििेक ऐन कानून कायगलिलधिरुमा लनमागण हुने संस्थागत 

संिचनािरुमा िैलिक समानता तथा समालजक समािेशीकिणका दृलरकोणिे बलञ्चलतकिणमा पिेका समूदायको 

सिभालगता सुलनलित गने । 

८.७  सिन्वय 

 लिलभन्न शाखािरु बीच आन्तरिक समन्वय गिी योजना तजूगमा¸ बजेट लिलनयोजन उपभोिा समूि गठन 

तथा त्यसको नेतृत्व¸ परिचािन¸ अनुगमन मूल्याङ्कन िाई िैससास मैत्री िनाउदै िैजाने । 

 प्रदेश सिकाि¸ संघीय सिकाि¸ लिलभन्न दातृलनकायिरु¸ प्रलतष्ठान¸ आयोग¸ सलमलत¸स्थानीय ति  िगायत 

अन्य लिकास साझेदाििरु बीच समन्वय गिी िैससास मैत्री नीलत लनमागण, योजना तजूगमा तथा त्यसको 

प्रभािकािी कायागन्वयनको आधाि तयाि गने । 

८.८  सहकायघ 

क. िैलिक समानता तथा समालजक समािेशीकिणका िालग पालिकालभत्र लिलभन्न शाखा िरु तथा अन्य लिकास 

साझेदाििरु (बैक लििीय संस्था सिकािी उद्योग िालणज्य संघ घिेिु उद्योग तथा गैह्र सिकािी संघ संस्था) 

लिच सिकायग गने । 
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ख. प्रदेश सिकाि¸ संघीय सिकाि¸ लिलभन्न दातृलनकायिरु¸ प्रलतष्ठान¸ आयोग¸ सलमलत¸स्थानीय ति  िगायत अन्य 

लिकास साझेदाििरु संग िैससास मैत्री साझा प्रलतफि िासीि गनग सिकायग गने । 

८.९  सहिीकरण 

 िलिस्किणमा पिेका िगगिरुिाई आलथगक सामालजक गलतलिलधिरुमा संिग्न हुन योजना तजूगमा देक्तख 

अनुगमन मूल्याङ्कन सम्म ििेक चिणमा  िस्ती तथा समुदाय स्तिमा नै सिलजकिण गने संयन्त्र लिकास 

गिी परिचािान गने। 

 िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकिण को िेत्रमा काम गने सिकािी गैह्रसिकािी संघ संस्था 

तथा लिलभन्न प्रलतष्ठान आयोग सलमलतिरुमा समन्वय सिकायगका िालग संयन्त्र माफग त लनयलमत रुपमा 

सिलजकिण गने ।  

८.१०  सािामिक  सुरक्षा 

 नागरिक¸ जो आफै आफूिाई संििण गनग सकै्दन त्यस्ता नगारिकिरुिाई स्थानीय सिकाििे संििण 

गनेछ । लिशेष गिी बािबालिका¸ जेष्ठ नागरिक¸अपािता भएका ब्यक्तििरु तथा एकि मलििािरु यस 

अन्तिगत पदगछन भने ती िगगको संििण स्वास्थ्य लशिा तथा जीलिकोपाजगनमा सियोग गदै िैजाने । 

 सामलजक सुििा अन्तिगत अल्प संख्यक, लसमान्तकृत, िोपउनु्मख जातजातीिरु,  दलित, मुस्लीम 

िगायत पदगछन ि ती िगगको सुििा स्वाथ् लशिा तथा जीलिकोपाजगन मा सियोग गदै िैजाने ।  

८.११  अनुगिन िूल्याङ्कन 

 प्रते्यक चिणमा गरिने अनुगमन मूल्याङ्कनमा िैससासको दृलरकोण िाट गने पलछल्लो चिणमा गने 

अनुगमनमा अलघल्लो पटक लदएका सुझाि कायागन्वयन भए नभएको भने्न सुचक समेत थप गिी अनुगमन 

मूल्याङ्कनिाई िैससास मैत्री िनाउदै िैजाने । 
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९. रणनैमतक कृयाकिापहरु: 

क्र सं उदे्दश्य नीमत रणनीमत रणनैमतक कृयाकिाप िापनका सूचकहरु पुस्याईका आधारहरु 

१ 

िैलिक उििदायी 

बजेट लनमागण  

माफग त मलििा 

सिभालगता 

अलभिृक्ति गिेि 

िैलिक 

अन्तििरूको 

प्रभाििाई सम्बोधन 

गने ।  

 

िालषगक बजेट लनमागण गदाग 

सामालजकलिकास 

¸पुिागधाि¸ कृलष िन तथा 

भूमीसुधाि¸ गरिबी 

लनिािण¸ स्थानीय लिकाश 

तथा शान्ती एिम 

सुशासन संग सम्बन्धीत 

सिै ित्रको िजेटिाई 

िैलिक उििदायी 

िनाउने  

 

िैलिक  उििदायी 

बजेट माफग त सिै 

िेत्रमा मलििा 

सिभालगता अलभिृक्ति 

गरि िैलिक 

मूिप्रबािीकिण  गने । 

 

१. िैससास मैत्री योजना तजुगमा तथा 

कायागन्वयनका िालग लनलित 

प्रलतशत पुलजगत बजेट लिलनयोजन 

गने । 

२. योजना संकिन तथा 

प्राथलमलककिण प्रकृयामा  नै 

िलित बगगको सिभालगता अलनिायग 

गने । 

३. िैलिक उििदायी योजना तजूगमा 

प्रकृयािाई पूणग रुपमा कायागन्वयन 

गने । 

४. िैलिक उििदायी योजना तजुगमा 

प्रकृया बाट आिलधक योजना 

तजूगमा गने । 

५. िैलिक उििदायी योजना 

तजुगमाका िालग सुचकिरु तयाि 

गिी त्यसैको आधािमा योजना 

तजुगमा मापन ि पिीिण गने । 

६. िैलिक उििदायी िजेट तजूगमा 

तथा कायागन्वयनका िालग 

सिोकाििािा पििाई िमता 

अलभिृक्ति गने । 

७. िैलिक उििदायी बजेट तजूगमा 

तथा मूल्याङ्कन गनग आिश्यक 

सूचना तथा तथ्ाङ्किाइ व्यिक्तस्थत 

गने प्रणालिको लिकास गने । 

१. िालषगक िजेटमा 

कम्तीमा ३५% 

पुजीगत बजेट 

िैससास मैत्री 

योजनामा लिलनयोजन 

भएको हुनेछ  । 

२. िैससास मैत्री 

आिलधक योजना 

तयाि भएको हुनेछ,  

३. िैलिक उििदायी 

योजना तजूगमा तथा 

मापन सम्बन्धी 

सूचकिरु लनमागण 

भएका हुनेछन । 

४. योजना तजुगमा 

प्रकृयामा िलित 

िगगको पूणग 

सिभालगता भएको 

हुनेछ । 

१. िालषगक नीलत कायगिम 

तथा बजेट पुक्तस्तका 

२. आिलधक योजना  

३. योजना तजुगमा 

प्रकृयाका बैठक तथा 

भेिाका उपक्तस्थलतिरु 

४. कायगपालिकाका 

िैठकका लनणगयिरु  

५. सभाका बैठकका 

लनणगयिरु 

२ 

स्रोत साधनमा िलित 

िगगको पहँुच  

अलभिृक्ति गिी 

ििेक िषग िैलिक 

समानता तथा सामालजक 

समािेशीकिण पिीिण 

लिकासका अिसििाट 

िलञ्चत समुदायिाई 

आलथगक सामालजक 

१. िलित िगगको खक्तण्डकृत लिििण 

संकिन तथा ििेक िषग अद्यािलधक 

गदै िैजाने  

१. िलित िगगको 

िसु्तगत खक्तण्डकृत 

लिििण िालषगक 

१. िालषगक नीलत कायगिम 

तथा बजेट पुक्तस्तका 
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न्यायोलचत 

लितिणिाई 

संस्थागत गने । 

 

गरि त्यसिे औल्याएका 

कमी कमजोिीिरुिाई 

अको िषगको कायगिममा 

समेटेि स्रोत साधनमा 

िलित िगगको पहँुच 

अलभिृक्ति गदै िैजाने । 

 

तथा िाजनैलतक िेत्र 

संग सम्बन्धीत सिै 

कृयाकिापिरुमा 

अथगपुणग सिभालगता 

गिाई िालषगक रुपमा 

मूल्याङन गदै िैजाने ।  

 

२. कानून तथा कायगलिलधमा मलििा 

तथा बलञ्चतकिणमा पिेका 

समूदायको िालग उले्लख भएका 

प्रिधानिरुका िािेमा सिोकाििािा 

पि िाई सुसुलचत गने । 

३. जीलिकोपाजगन संग जोलडएका 

आलथगक गलतलिलध िरुमा िलित 

िगगका िालग लनलदगर बजेट 

लिलनयोजन गने । 

४. संघ संस्थामा प्रलतलनलधत्व¸ 

शाखाप्रमुखको लजमे्मिािी प्रदान¸ 

अध्ययन अनुसन्धान टोिी लनमागण 

गदाग िलित िगगिाई पलििो 

प्राथलमकतामा िाखेि गने 

५. िाजनैलतक नेतृत्व तथा जमे्मिािी 

िाडफाँडमा मलििा एिम िलित 

िगग िाई लनलित प्रलतशत 

सिभालगता प्रदान गने  

६. मलििा तथा िलित िगगको 

कायगबोझ कम गने सिि तथा 

समय िचत हुने खािका ( 

व्यििारिक आिश्यकता पुिा हुने ) 

कायगिममा बजेट लिलनयोजन गने 

। 

रुपमा अध्यािलधक 

भएको हुनेछ । 

२. कानून कायगलिलधका 

िािेमा सेिा प्रदायक 

तथा सेिा ग्रािीिरु 

िाई अलभमुखीकिण 

भएको हुनेछ । 

३.  िलित िगगको 

जीलिकोपाजगन हुने 

गिी लनलदगर बजेट 

लिलनयोजन भएको 

हुनेछ । 

४. उपभोिा सलमलत¸ 

कायगदि िरुमा 

कक्तम्तमा ४०% िलित 

िगगको सिभालगता 

भएको हुनेछ   

५. िलित िगगको िालग 

िोकसेिा पुिगतयािी 

किा लशिा सेिा 

आयोग सम्बन्धी किा 

िरु संचािन गने 

िणनैलतक 

आिश्यकता ) 

२. कानून कायगलिलध िािेमा 

अलभमुखीकिण 

कायगिमको उपक्तस्थलत । 

३. उपभोिा सलमलत गठन 

तथा परिचािन 

कायगलिलध  

४. कायगपालिका तथा 

सभाका लनणगय िरु । 

३ 

िैससास सम्बन्धी 

िालरि य तथा 

अन्तिालरि य 

प्रलतििता सक्तन्ध 

संझौतािरु 

मलििा तथा बािबालिका 

संग सम्बन्धीत सबै 

अन्तिालरि य सक्तन्ध 

संझौतािरु, 

प्रलतिितािरु तथा दीगो 

अन्तिालरि य सक्तन्ध 

संझौता प्रलतििता 

तथा दीगो लिकास 

ििका िािेमा 

सिोकाििािा 

१. दीगो लिकास िि का १७ िटा 

िििरुका स्थानीयकिणका िालग 

कमगचािी तथा पदालधकारििरु िाई 

िमता लिकास गरि परिचािान गने  

१. दीगो लिकास िि, 

मलििा मालथ हुने सिै 

प्रकािका लिभेद 

लिरुिको िेइलजङ 

१. अन्तिालरि य सक्तन्ध 

संझौता 

अलभमुखीकिणको 
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कायागन्वयन गिी मूि 

प्रिािीकिण गने । 

 

लिकास िििाई 

स्थानीयकिण गिी 

त्यसका सूचकिरु पुिा 

गदै िैजाने । 

 

पििरुिाई 

अलभमुखीकिण गने 

साथै  स्थानीयकिण 

गिी िागू गने ।   

 

२. बेइलजङ समे्मिन गिेका १२ 

प्रलतििताका िािेमा कमगचािी तथा 

जनप्रलतलनलधिरु िाई 

अलभमुखीकिण गिी कायागन्वयनका 

िालग योजना तजुगमा गने  

३. संयुि िारि  संघीय सुििा 

परिषदको दस्तािेजका प्रस्ताि नं 

१३२५ ि १८२० तथा  संयुि 

िारि सङ्घीय बाि अलधकाि 

मिासन्धी, १९८९  िािेमा कमगचािी 

तथा जनप्रलतलनलधिाई 

अलभमुखीकिण गिी कायागन्वयनमा 

ल्याउने। 

४. उले्लक्तखत सिै अलभमुखी किण 

पिात स्थानीयकिण गिी िागु गने  

५. स्थानीयकिण पिात िालषगक 

कायगिममा बजेट लिलनयोजन तथा 

कायागन्वयन गने । 

समे्मिनका 

प्रलतिितािरु¸ 

संयुि िारि  संघीय 

सुििा परिषदको 

दस्तािेज¸ संयुि 

िारि सङ्घीय बाि 

अलधकाि मिासन्धी 

सम्बन्धी 

अलभमुखीकिण 

भएको हुनेछ । 

२. अन्तिालरि य सक्तन्ध 

संझौताको 

स्थानीयकिण भएको 

हुनेछ । 

३. स्थानीयकिण भएका 

संक्तन्ध संझौता 

कायागन्वयन गनग बजेट 

लिलनयोजन भएको 

हुनेछ । 

उपक्तस्थलत तथा 

माइनु्यट । 

२. िालषगक नीलत कायगिम 

तथा बजेट  

३. कायागन्वयन िालग 

िनेका कायगलिलधिरु  

४. कायगपालिका तथा 

सभाका लनणगयिरु । 

४ 

नीलत कानून मा नै 

मलििा तथा िलित 

िगगको समािेलशता 

सुलनलित गने । 

 

पालिकािे लनमागण गिेका 

सिै कानून¸ नीलत लनयम¸ 

लनदेलशका कायगलिलध  

मलििा¸बािबालिका¸ 

यौलनक तथा िैलिक 

अल्पसंख्यक¸ अपािता¸ 

जेष्ठनागरिक¸ 

दलित¸िोपउनू्मख 

लसमान्तकृत आदीिासी 

जनजाती सलित समग्र 

संघीय तथा प्रादेलशक 

कानून कायगलिलध 

िरुमा व्यिस्था भए 

अनुरुप संस्थागत 

संिचनािरु लनमागण गिी 

कायागन्वयनमा जाने 

साथै पालिकािे लनमागण 

गने ििेक ऐन कानून 

कायगलिलधिरुमा लनमागण 

हुने संस्थागत 

१. िैससास सम्बन्धी संघीय तथा 

प्रादेलशक कानूनिे व्यिस्था गिे 

अनूरुपका संस्थागत संिचनािरु 

लनमागण गने । 

२. कानून कायगलिलधिरु लनमागण गदाग 

िैससास दृलरकोणिे उपयुि भए 

नभएको लिशे्लषण गने । 

३. मलििा पुरुष तथा िैथाने ि 

आप्रिासी कामदाििरु लिच हुने 

१. कानून कायगलिलधिे 

लनलदगर गिेका 

संस्थागत संिचनािरु 

लनमागण भएका 

हुनेछन ।  

२.  नयाँ िने्न सिै कानून 

कायगलिलधिरु 

िैससास दृलरकोणिे 

उपयुि भए नभएको 

१. िालषगक नीलत  कायगिम ि 

बजेट पुक्तस्तका 

२. कानून लिशे्लषणका िालग 

कायगदि गठन भएको 

कायगपालिकाको बैठक 

लनणगय पुक्तस्तका  

३. यौलनक तथा िैलिक 

अल्पसंख्यकका िालग 

िनेका शौचाियिरु तथा 
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िलित िगग मैत्री िनाउदै 

िैजाने । 

 

संिचनािरुमा िैलिक 

समानता तथा 

समालजक 

समािेशीकिणका 

दृलरकोणिे 

बलञ्चलतकिणमा पिेका 

समूदायको सिभालगता 

सुलनलित गने । 

 

लिभेद अन्त्यका िालग आिश्यक 

कानूनी व्यिस्था गने  

४. योजना तजुगमा गदाग मलििा तथा 

िलित समूिको व्यििारिक ि 

िणनीलतक आिश्यकता परिपूलतग  

गने गरि गने । 

५. लिगतमा बनेका कानून 

कायगलिलधिरु िैलिक समानता 

तथा सामालजक समािेशी किणका 

दृलरकोणिे उपयुि भए नभएको 

लिशे्लषण गिी आिश्यक संसोधन 

गने । 

६. कानून कायगलिलधमा तथा लिकास 

प्रकृयामा यौलनक तथा िैलिक 

अल्पसंख्यक िरुका लिषयिरुिाई 

समािेश गने ।  

 

लिशे्लषण गरिएको 

हुनेछ । 

३. मलििा पुरुष तथा 

िैथाने ि आप्रिासी 

कामदािरु लिच हुने 

लिभेद अन्त्यका िालग 

नीलत तयाि भएको 

हुनेछ । 

४. लिगतमा िनेका 

कायगलिलधिरु 

आिश्यता अनुसाि 

संसोधन भएका 

हुनेछन । 

५. कानून कायगलिलध तथा 

लिकास 

कृयाकिापमा 

यौलनक तथा िैलिक 

अल्पसंख्यकिरु 

समािेश भएका 

हुनेछन । 

अन्य संिचनािरुको 

स्थिगत अििोकन । 

 

५ 

संस्थागत व्यिस्था 

अन्तिगत 

कायगप्रणािी, लिि 

व्यिस्थापन एिम 

तथ्ाङ्कमा समेत 

मलििा एिम िलित 

िगगको 

समािेशीतािाई 

सुलनलित गिी 

१. िलित िगग लिकासका 

िालग छुटै्ट शाखा 

स्थापना गिी मलििा 

बािबालिका तथा 

जेष्ठनगारिकिरुको 

सिाििाई प्रत्यि 

रुपमा संिोधन गदै 

िैजाने । 

क. मलििा,  गिीब  ि  

बलिष्किणमा पिेका  

समुदाय िे  भोगेका  

समस्या  ि  

सिाििरूको पलिचान  

तथा  िेखाजोखा  गरि  

नीलतगत  ब्यिस्थािरू,  

संस्थागत  प्रणािी  तथा  

संिचनािरू,   योजना,  

१. संस्थागत लजमे्मिािी लददा तथा 

शाखा व्यिस्थापन गदाग प्रमूखको 

रुपमा मलििा िाई प्राथलमकता 

लदने । 

२.  िलित िगगको िालग मलििा 

जनजाती तथा जेष्ठ नागरिक 

जनप्रलतलनलध  समािेस गिी  

लिशेष सेिा प्रदायक कायगदि 

गठन गने । 

१. शाखा प्रमुखमा मलििा 

तथा िलित िगगको  

प्रलतलनलधत्व भएको 

हुनेछ । 

२. िलित िगगको िालग 

लिशेष सेिा प्रदायक 

कायगदि गठन भएको 

हुनेछ । 

१. कायगपालिकाका लनणगय 

पुक्तस्तका 

२. लिशेष सेिा प्रदायक 

कायगदिको बैठकको 

लनणगय प्रलतलिलप  

३. मलििा पुरुष समलिकास 

कायगनीलत  
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आलथगक रुपमा 

सशक्तिकिण गने  

२. िालषगक बजेट 

तजुगमामा छुटै्ट कोष 

स्थापना गिी  िैलिक 

लिंसा लनिािण मलििा 

सीप लिकास िगायत 

िमता लिकासका 

कृयाकिापिरु 

संचािन गरि  मलििा 

पुरुष समलिकासिाई 

िढािा लदने । 

३. िलित िगग पलिचान 

हुने गरि खक्तण्डकृत 

तथ्ाङ्किरु संकिन 

तथा अद्यािलधक गरि 

त्यसका आधािमा 

योजना तजुगमा ि 

बजेट लिलनयोजन गने 

नीलत अििम्वन गने । 

 

बजेट,  पँहुचयुि  

अिसि ,  सेिामूिक  

कायग,  अनुगमन,  

मूल्यांकन  ि  

अनुसन्धान  आलद 

कायगमा  समान  

अिसि माफग त  सिाि  

ि  समस्याको  

सम्बोधन  गरि  लिकास  

प्रलियामा  

मूिप्रबािीकिण  गने । 

ख. लिलभन्न शाखािरु बीच 

आन्तरिक समन्वय 

गिी योजना तजूगमा¸ 

बजेट लिलनयोजन 

उपभोिा  समूि 

गठन तथा त्यसको 

नेतृत्व¸ परिचािन¸  

अनुगमन मूल्याङ्कन 

िाई िैससास मैत्री 

िनाउदै िैजाने । 

३. मलििा पुरुष समलिकास कायगनीलत 

लनमागण गिी कायागन्वयन गने 

४. कायगिेत्रमा हुने यौन दुव्यगििाि , 

जातीय भेदभाि तथा मलििा 

लिंसाका लनयन्त्रण गनग लिशेष 

आचाि संलिता लनमागण गिी िागु 

गने 

५. आलदिासी जनजाती दलित 

िगायत अन्य िलित  समूिका 

मलििाको सशक्ति किणका िालग 

िजेट लिलनयोजन गने साथै 

कायागन्वयनका िालग आिश्यक 

कायगलिलध िनाउने 

६. मलििा बािबालिका शाखामा 

िैलिक डेक्स ि आिश्यक 

जनशक्ति व्यिस्थापन गने 

७. िैससास सम्बन्धी सूचना एिम 

सचेतनामूि सामाग्रीिरु तयािी 

तथा प्रकाशन प्रशािण गने । 

 

३. मलििा पुरुष 

समलिकास कायगनीलत 

तयाि भएको हुनेछ  

४. यौन दुव्यगििाि जातीय 

भेिभाि तथा मलििा 

लिंसा लनयन्त्रण गनग 

आचाि संलिता लनमागण 

भएको हुनेछ । 

५. मलििा बािबालिका 

शाखामा जनशक्ति 

सलित िैलिक डेस्क 

स्थापना भएको हुनेछ  

६. िैससास सम्बन्धी 

सचेतना मुिक व्रसि 

तथा िेलडयो टेलिलभजन 

कायगिम संचािन 

भएको हुनेछ । 

 

४. मलििा बािबालिका 

शाखाको प्रत्यि 

अििोकन  

५. बु्रसि िेलडयो टेलिलभजन 

कायगिमका अलडयो 

लभलडयो समालग्रिरु । 

६ 

मानि संसाधन तथा 

िमता लिकासमा 

िलित िगगको 

सिभालगता सुलनलित 

गिी 

जीलिकोपाजगनमा 

आत्मलनभगि  िनाउदै 

िैजाने। 

१. मानि संसाधन लिकास 

शाखा स्थापाना गरि 

मलििा तथा लिपन्न 

िलित िगगको िमता 

लिकासिाई पलििो 

प्रालथलमकतमा िाखेि 

कायागन्वयन गदै 

िैजाने । 

िलित िगगको िमता 

अलभिृक्ति संगै सीप 

लिकास गिेि आलथगक 

गलतलिलधिरुमा 

समािेस गिेि आत्म 

लनभगि िनाउने  

१. िैससास िमता लिकासका िालग 

बजेट लिलनयोजन गने  

२. िैससास बजेट खचग कायगलिलध 

तयाि गने 

३. पालिकािे आयोजना गने प्रते्यक 

तािीममा िैलिक समानता 

सामालजक समािेशी किण 

१. िालषगक िजेटमा 

िैससास िमता 

लिकासका िालग 

बजेट लिलनयोजन 

भएको हुनेछ । 

२. मानि संसाधन तथा 

िमता लिकास 

१. िालषगक नीलत कायगिम तथा 

बजेट 

२.  िैलिक लिंसा लनिािण 

कायगलिलध 

३. कायगस्थिमा मलििा तथा 

लकशोिी मालथ हुने 

दुव्यगििािमा  लिरुि 

लनणगय भएका माइनू्यटिरु 
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  लिषयिाई अकाट्य सिाि को 

रुपमा िाखे्न नीलत िनाउने । 

४. मानि संसाधन तथा िमता लिकास 

शाखा स्थापना गने । 

५. िैलिक लिंसा लनिािण कायग लिलध 

िनाउने । 

शाखाको स्थापना 

भएको हुनेछ । 

३. िैलिक लिंसा लनिािण 

कायगलिलध लनमागण 

भएको हुनेछ  

४. प्रत्यि अििोकन 

  

७ 

अनौपचारिक मूल्य 

मान्यता कु-संस्काि 

लिरुि जनचेतना 

िृक्ति गिी सामालजक 

दृलरकोण परिितगन 

गदै िैलिक तथा 

सामालजक 

समािेलशतामा 

आधारित समाज 

स्थापना गने 

सामालजक कुिीलतिरुका 

लिरुि सचेतना िाई 

सामालजक लिकासका 

ििेक कृयाकिापमा 

समािेश गिी छिफि 

गने । 

 

समाजमा लिद्यमान 

कुिीलतिरु अन्धलिश्वास 

तथा गित पिम्पिा 

लिरुि सचेतनािाई 

ििेक कृयाकिापमा 

अकाट्य सिाि 

(Cross cutting 

issue) को रुपमा 

छिफि गदै िैजाने । 

 

१. िैलिक लिंसा लिरुि शुन्य 

सिनलशिता लिइ यसमा कमगचािी 

तथा जनप्रलतलनलधिरु िाई पुिस्काि 

तथा दण्डको व्यििस्था गने । 

२. लिंसा प्रभालित बेचलिखनमा पिेका 

मलििा तथा यौलनक ि िैलिक 

अल्पसंख्यकिरुका िालग सेिा केन्द्र 

स्थापना गने  

३. सचेतनामुिक कायगिमिाई िेलडयो 

लटलभ पत्रपलत्रका माफग त लनयलमत 

रुपमा प्रचाि प्रसाि गने  

४. िैलिक लिंसा लनिािण आचािसंलिता 

लनमागण गिी त्यसको पािना गने । 

५. अन्तिजातीय लििाििाई प्रोत्सािन 

गने । 

६. सिै िडामा मलििा कानूनी सचेतना 

किािरु संचािन गने  

७. सामालजक कुिीलत लिरुि 

लभलडयोिरु िनाउने सडक नाटक 

प्रसु्तत गने ।  

१. सामालजक कुिीलत 

िरुका लिरुि श्रव्य 

दृष्य सामाग्री लनमागण 

भएको हुनेछ 

२. लिंसा प्रभालित 

मलििा तथा यौलनक 

अल्पसंख्यकिरुका 

िालग सेिाकेन्द्र 

स्थापना भएको हुनेछ 

। 

३. अन्तिजातीय लििाि 

गने जोडीिरु 

सम्मालनत भएका 

हुनेछन । 

४. िडास्तिमा मलििा 

लिंसा लिरुि लनमागण 

भएका सचेतना 

कायगिम संचािन 

भएको हुनेछन । 

१. िालषगक बजेट तथा नीलत 

कायगिम  

२. श्रव्य दृष्य सामाग्री िरु  

३. सामालजक संजाि मा 

गरिएका पोरिरु 

४. अन्तिजातीय लििाि गने 

जोडी सम्मान 

कायगिमको अलभिेख  

५. प्रत्यि अििोकन (सेिा 

केन्द्र ) 
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८ 

लशिा स्वास्थ्य 

खानेपानी तथा 

सिसफाइ संग 

सम्बन्धीत सेिा 

प्रिािमा 

िैससासिाई 

प्राथलमतामा िाखे्न ि 

प्रते्यक चिणमा 

िैससास 

दृलरकोणिाट 

अनुगमन मूल्याङ्कन 

गने परिपाटीिाई 

संस्थागत गने । 

 

लशिा स्वास्थ्य खानेपानी 

तथा सिसफाई जस्ता 

समालजक लिकासका 

िेत्रिरुमा िैससास सग 

सम्बन्धीत सूचकिरु 

लनमागण गिी लनयलमत 

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 

गने 

प्रते्यक चिणमा गरिने 

अनुगमन मूल्याङ्कनमा 

िैससासको दृलरकोण 

िाट गने पलछल्लो 

चिणमा गने 

अनुगमनमा अलघल्लो 

पटक लदएका सुझाि 

कायागन्वयन भए 

नभएको भने्न सुचक 

समेत थप गिी 

अनुगमन 

मूल्याङ्कनिाई िैससास 

मैत्री िनाउदै िैजाने । 

 

१. आफ्नै घििाट नीिािि 

मलििािरुिाई सािाि िनाउने 

कायगिम संचािन गने । 

२. लशिण अभ्यास संगै लनलित 

लनिािििाई सािाि िनाउने शैलिक 

नीलत अििम्वन गने ।  

३. यौलनक अल्पसंख्यक िरुका िालग 

लिद्याियमा शौचािय िैकक्तल्पक 

व्यािस्थापन गने ि अि िने्न 

शौचाियमा सिैिाइ पुगे्न गिी 

लनमागण गने 

४. स्विोजगाि िन्न चिाने ि िैदेलशक 

िोजगािीमा जान खोजे्नको सुचना 

संकिन गिी आिश्यक तािीम 

प्रदान गने । आिश्यकता अनुसाि 

बजेट लिलनयोजन गने 

५. आिश्यक िजेट लिलनयोजन गिी 

लिपन्न परििाि स्वास्थ्य िीमा 

कायगिम सुरु गने 

६. अि उप्रान्त िने्न सिै सािगजालनक 

भिनिरुमा स्तनपान कि सलिच 

डि इङ लडजाइन गने ि कायागन्वयन 

गने 

७. जोक्तखमयूि काम गिेि जीिन 

लनिागि गनुग पने गभगिती 

मलििािरुको िालग िािात प्याकेज 

ल्याउने 

८. ििेक ६ मलिनामा सािगजालनक 

सुनुिाइ िालषगक रुपम सामालजक 

परििण ि लनयलमत रुपमा 

सािगजालनक पिीिण गने  

१. संभािना ििेका सिै 

लनिािििरु सािाि 

भएका हुनेछन  

२. यौलनक अल्पसंख्यक 

िरुका िालग 

लिद्याियमा िैकक्तल्प 

शैचाियको व्यिस्था 

भएको हुनेछ । 

३. िैदेलशक िोजगािीमा 

जाने तथा स्विोजगाि 

िन्न चािाने 

यूिािरुका िालग सीप 

लिकास तािीम 

संचािन भएको 

हुनेछ । 

१. िालषगक प्रगती प्रलतिेदन  

२. तािीम सम्पन्न प्रलतिेदन  

३. कायगपालिका लनणगयिरु  

४. सभाका लनणगयिरु 

५. अनुमगन मुल्याङ्न 

फािम िरु  
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१० मवत्त व्यवस्थापन 

मालथ उले्लक्तखत िणनैलतक कृयाकिापिरु संचािन गनगका िालग लििको आिश्यकता पछग  नै तथापी यसमा 

अलतरिि िाह्य स्रोत प्राप्त भएमा मात्र िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकिण मुि प्रिािीकिण को 

कायग गने नत्र नगने  हुन सकै्दन । यसका िालग िाि संचािन भइििेको बजेट नीलत तथा कायगिमिरुिाई कसिी 

िैससास मैत्री िनाउन सलकन्द्छ भने्न कुिा मित्वपूणग ििन्द्छ । िैससास मुि प्रिािीकिणका िालग लनम्नानुसाि लिि 

व्यिस्थापन गरिनेछः  

 िलित लिकास कायगिमका िालग लनलित प्रलतशत लनलदगर िजेट लिलनयोजन गने । 

 भौलतक पुिागधाि लनमागणका कायगिमिरुमा कामको लिभाजन गरि योग्यता अनुसािको काम 

सिै िलित िगगिे गनग पाउने गरि नीलतगत व्यिस्था गने । 

 िैलिक उििदायी िजेट कायागन्वयन गरि मलििा सिभालगता अलभिृक्ति गने । 

 स्थानीय तिमा कायगित लिकास साझेदाििरुिाई िालषगक कायगिम तयाि गिी स्थानीय तिसंग 

सिकायग गनग लनदेशन लदने  

 स्थानीय तिको लसफारिसमा सहुलियत दिको ऋण उपिव्ध गिाइ लििीय सियोग पुयागउन 

बैक तथा लििीय संघ संस्थािरु संग समन्वय गने  

 संघीय तथा प्रादेलशक मन्त्राियिरुमा िलित लिकास कायगिम अन्तिगत लिलनयोलजत बजेट 

िे तय गिेका लिषयगत िेत्रिरुमा अद्ययन गिी आिश्य परियोजना प्रस्तािना तयाि गिेि 

अलधतकतम स्रोत लभत्र्याउन आिश्यक जनशक्ति परिचािन गनग  

 सिकािी तथा अन्तिालरि य गैह्र सिकािी संस्था तथा दातृ लनकायिरुमा समन्वय गिी थप बजेट 

व्यिस्थापन गने । 

११. कानूनी व्यवस्था 

िैससास िणनीलत कायागन्वयनमा ल्याउनका िालग कायगपालिकाको बैठकिे अनुमोदन गनुग पदगछ  । यो िणनीलतिाई 

प्रभािकािी रूपमा कायागन्वयनका िालग आिश्यक पने लनयमाििी तथा कायगलिलध पालिकािे ६ मलिना लभत्रमा 

तजुगमा गरि कायगयोजनाका साथ कायागन्वयनमा  िैजानेछ । 

१२. रणनीमत कायाघन्वयनको मिमे्मवारी तथा दामयत्व 

िैससास िणनीलत कायागन्वयनको प्रमुख लजमे्मिािी स्थानीय तिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गलठत िैलिक समानता 

तथा सामालजक समािेशीकिण कायागन्वयन सलमलतको हुनेछ (िैससास परििण लदगदशगन २०७८ िे व्यिस्था गिेको 

) भने सिै शाखा तथा िडा कायागियिरुिे सिै कृयाकिापमा यो िणनीलत अनुसाि कायग सम्पादनको दालयत्व लनिागि 

गनुग पने हुन्द्छ । योजना तजुगमा तथा बजेट लनधागिणको समयमा िणनीलतमा उले्लख भएका कृयाकिापिरु समािेश 

भए नभएको िेने लजमे्मिािी अनुगमन सलमलतका प्रमुख एिम उपप्रमुख/ उपाध्यिको हुनेछ भने आिश्यकत 

अनुसाि लिषय लिज्ञिरु िाखेि अल्पकालिन सलमलत लनमागण गरि िणनीलत कायागन्वयनमा छूटेका लिषयिरु पलिचान 

गनग सलकनेछ ।यो तामाकोशी गाउपालिकामा कायगित सिै संघ संस्था तथा लिकास साझेदाििरुिे िैससास िणनीलत 

कायागन्वयनमा लजमे्मिािी ििन गनुगपनेछ । 

१३. रणनीमत कायाघन्वयन अनुगिन सम्बन्धी व्यवस्था 

िणनीलत कायागन्वयनको सम्वन्ध भनेको मुख्य रुपमा िैलिक उििदायी बजेट ि िैलिक समानता तथा सामालजक 

समािेशीकिण पिीिण ििन्द्छ । िैससास पिीिण लदगदशगनिे लनलदगर गिेका १०० सूचकिरुको आधािमा िणनीलत 

कायागन्वयन भए नभएको अनुगमन गरिनेछ ।  
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 यस तामाकोशी गाउपालिकामा कायगित सिै संघ संस्था तथा लिकास साझेदाििरुिाई िालषगक रुपमा कायगिमको 

समीिा गदाग िैससास को दृलरकोणिे समेत गिेि प्राप्त उपिक्तव्ध ि समस्यािरुको पलिचान सलितको प्रलतिेदन पेश 

गने नीलत अििम्वन गने । 

 तामाकोशी गाउपालिकामा कायगित लिलभन्न सिोकाििािा संघसंस्थािरूको प्रलतलनलधत्वमा सामालजक लिकास 

मिाशाखा अन्तगगत  िैससास अनुगमन संयन्त्रको स्थापना गने ।जसिे िणनीलतमा उले्लख गरिएका कृयाकिापिरु 

पालिकाको िालषगक कायगिममा समािेश भए नभएको एलकन गने ि सम्बन्धीत पििाई सुझाि प्रदान गने । िालषगक 

कायगिममा समािेश भएका कृयाकिापिरु कायागन्वन कसिी भइििेको छ सो को समेत अनुगमन गरि प्रमुख 

प्रशासकीय अलधकृत माफग त प्रलतिेदन पेश गने । 

१४. संभाव्य िोखीि र नू्यनीकरणका उपायहरु 

१४.१  संभाव्य िोखीिहरु: 

 लपतृसिात्मक सोच िािी ििेको सन्दगभगमा िैिलक समानता िणनीलतिे मलििा तथा बालिकािाई मात्र  

प्राथलमकतामा िाख्छ भने्न भ्रमपुणग बुझाईका कािण िणनीलत कायागन्वयनमा गलतिोध उत्पन्न हुन सक्छ। 

 सािगजालनक तथा लनजी िेत्रका सबै संिचनािरूमा मलििाको समानुपालतक सिभालगता नहँुदा िैिलक 

समानता िणनीलतको कायागन्वयन तथा अनुगमन सिी ढंगबाट नहुन सक्छ । 

 िैससास बहुपिीय सिोकाि िाखे्न लिषय भएकोिे समन्वय ि सियोगमा समास्या हुनसक्छ । 

 िैससास िणनीलत कायागन्वयनमा आिश्यक िमतायुि ि दि जनशक्ति ि स्रोत साधनको लसलमतता 

हुनसक्छ । 

 लिषयगत शाखा तथा अन्य सिोकाििािािरु लिच िैससास िणनीलत कायागन्वयन अन्यौि लिलिधता तथा 

दोिोिोपना हुनसि । 

१४.२  िोखीि नू्यनीकरणका उपायहरु: 

िैंलगक समानता तथा सामालजक समािेशीकिण  सम्बक्तन्ध नेतृत्व तथा सिोकाििािािरुको साझा बुझाईमा 

एकरूपता ल्याउन तालिम,गोष्ठी तथा छिफिको आयोजना गने ।बहुपिीय सिोकाििािािरु संगको समन्वय तथा 

सिकायग बढाउने । गाउपालिका का ििेक िैठकमा िैंलगक समानता तथा सामालजक समािेशीकिण सम्बन्धी 

कायगिरुको सलमिा गने , लिषय लिज्ञिरु संग लनयलमत पिामशग गने ि आबस्यक नीलत, लनयम तथा लनदेलशकािरु 

लनमागण गरि कायागन्यन गने । 

१५  मनश्कषघ: 

समाजमा लिद्यमान िैलिक लिभेद तथा जातीय असमानता, लिभेदयुि गित सामालजक व्यििाि ि मुल्य मान्यता, 

मलििा लिंसा, मलििा शोषण तथा उत्पीडन, गरििी आलद जस्ता लिसंगलतिरूिाई लनरुत्सालित गनग तथा नेपाि 

सिकाििािा लनमागण गिी जािी गरिएका िालरि य नीलत तथा कानुनिरू ि िैलगक समानता ि सामालजक 

समािेशीकिणको पिमा अलभव्यि गरिएका लिलभन्न अन्तिागलरि य प्रलतिितािरूिाई स्थानीय तिदेक्तख नै 

कायागन्वयन गनग /गिाउन लनिन्तिता लदन तामाकोशी गाउँपालिकाको िैससास नीलत २०७९ लनमागण गिी िागु गनग 

िालगएको छ । 

 


