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लैंबिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण रणनीबत २०७९ 

१. पृष्ठभूबम 

नेपािमा सामाबिक वा साांस्कृबतक दृबििे बपछाडएका मबििा¸ दबित¸ आबदिासी िनिाबत¸ मधेशी¸ 

िाििाबिका¸ िेष्ठ नागररक¸ िैंबगक तथा र्ौबनक अल्पसांख्र्क¸ अपाांगता भएका ब्र्बि¸ गभय अवस्थाका ब्र्बि¸ 

अशि वा असिार्¸ बपछाबडएको क्षेत्र वा आबथयक रुपमा बिपन्न खस आर्य सबितका समदुार्िरुिाई बिकासको 

मिूप्रवािमा समान रुपमा ल्र्ाउन चनुौबतको रुपमा रिकेो छ । नेपाि सरकारिे र्ी समुििरुिाई समान रुपमा 

सशबिकरण गरी सिभाबगता तथा राज्र्वाट प्रदान गररने सेवा सबुिधािरुमा समान पि चँको सबूनबस्चत गने कार्य 

बनरन्तर भैरिकेो भएता पबन अपेक्षाकृत नबतिा प्राप्त गनय नसबकएको अवस्था बिद्यमान रिकेो छ । र्िी तथ्र्िाई 

मध्र्निर गरी नेपािको सांबिधान २०७२ को प्रस्तावनामै समािमा रिकेा सिै प्रकारका बिभेद र उत्पीडनको अन्त्र् 

गद ैिि िातीर्, िि भाबिक, िि आर्बमक, िि साांस्कृबतक तथा भौगोबिक बिबिधतार्िू बिशेितािाई आत्मसात् 

गरी बिबिधताको बिच एकता, सामाबिक साांस्कृबतक ऐक्र्वद्धता, सबिष्णतुा तथा सदभाविाई सांरक्षण एवम् 

सम्िद्धयन गद ैिैंबगक, वगीर्, िातीर्, क्षेत्रीर्, भाबिक तथा धाबमयक बिभेद र सिै प्रकारका िातीर् छुवाछुतिरुको 

अन्त्र्  गरी आबथयक रुपमा समान समबृद्ध र सामाबिक न्र्ार् सबूनबस्चत गनय समानपुाबतक, समावेशी र 

सिभाबगतामिूक बसद्धान्तका आधारमा समतामिूक समािको बनमायण गने िक्ष्र् उल्िेख भएको छ । 

नेपािको सांबिधान २०७२ का साथै स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४, िैंबगक समानता तथा 

सामाबिक समावेशीकरणका बिबभन्न सवाििरुको सांवोधनको िाबग िनेका ऐन¸ बनर्म¸ कार्यबिबधिरु र नेपाि पक्ष 

भई िस्ताक्षर भएका अन्तरायबष्िर् घोिणािरु र मिासन्धीिरु िस्तै मानव अबधकार सम्िबन्ध घोिणापत्र¸ िेईबिङ 

घोिणापत्र १९९६¸  िाि अबधकार सम्िबन्ध मिासबन्ध १९८९¸ मबििा बिरुद्ध ि ने सिै प्रकारका भेदभाव उन्मिुन 

गन ेमिासबन्ध कार्ायन्वर्नका िाबग तर्ार गररएको राबष्िर् कार्यर्ोिना र सांर्िू राष्िसांघीर् सरूक्षा पररिदद्वारा पाररत 

प्रस्ताव नां १३२५ र १८२० को कार्ायन्वर्न राबष्िर् कार्यर्ोिना, मानव अबधकार कार्यर्ोिना तथा छुवाछुत 

बिरुद्धको कार्यर्ोिना आबदको कार्ायन्र्नको िाध्र्ात्मक ब्र्वस्थािरु रिकेा छन ् । र्ी सवाििरुिाई बिबधवत 

समाधान गद ैिैिानको िाबग नेपाि सरकरिे लैंबिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण (लैससास) 

को अवधारणािाई बिगतवाटै कार्ायन्वर्न गद ैआएको छ । 

नेपािको सांबिधान, िैससाससांग सम्िबन्धत काननुिरु, राबष्िर् तथा प्रदशे आवबधक र्ोिनािरु र िैससास 

कार्ायन्वर्नको िाबग नेपाि पक्ष भएका अन्तरायबष्िर् घोिणापत्र तथा मिासबन्धिरुको ब्र्वस्थािरुिाई स्थानीर्करण 
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तथा र्स गाउँपाबिकाका िैससास सम्िन्धका बिबशि सवाििरुको समाधान गद ै िैिान  “बिरुवा 

िाउँपाबलकाको लैंबिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण रणनीबत २०७९” तर्ार गररएको छ । 

२. लैससास रणनीबत तिजुमा र कायाुन्वयनको कानजनी ब्यवस्थाहरु 

नेपािमा बिगतिाटै बिबभन्न समर्मा िारी भएका सांबिधानिरुिे नागररकिरुको मौबिक िक तथा 

अबधकारिरु ब्र्वस्था गद ैआएको छ । नेपािको सांबिधान २०७२ िे पबन सांघीर् सांरचनाको साथमा नागररकिरुको 

िाबग मौबिक िकिरुको ब्र्वस्था गरेको छ । सांबिधानको धारा १८ मा समानताको िक ब्र्वस्था गरेको छ । र्स 

समानताको िकिे प्रत्र्ेक ब्र्बिको समान काननुी िबैसर्तको अबधकार प्रदान गरेको छ । काननुको दृबिमा सिै 

नागररकिरु समान ि ने र समान सांरक्षणको िकदार ि ने वा काननुी सांरक्षणवाट िबञ्चत नगररने ब्र्वस्था गरेको छ । 

सामन्र्तर् काननुको प्रर्ोगमा उत्पबि, धमय, िणय, िात¸ िाबत¸ बिांग¸ शारीररक अवस्था¸ अपाांगता¸ स्वास्थ्र् बस्थबत¸ 

िैिाबिक बस्थबत¸ गभायवस्था¸ आबथयक अवस्था¸ भािा वा के्षत्र¸ िैचाररक आस्था वा अन्र् कुनै आधारमा भेदभाव 

नगने ब्र्वस्था गरेको छ । सामाबिक वा साँस्कृबतक दृबििे बपछाडएका मबििा¸ दबित¸ आबदिासी िनिाबत¸ 

मधेशी¸ थारु¸ िाििाबिका¸ िेष्ठ नागररक¸ िैंबगक तथा र्ौंबनक अल्पसांख्र्क¸ अपाांगता भएका ब्र्बि¸ गभय 

अवस्थाका ब्र्बि¸ अशि वा असिार्¸ बपछाबडएको क्षेत्र वा आबथयक रुपमा बिपन्न खस आर्य िगार्तका 

नागररकिरुको सांरक्षण सशबिकरण वा बिकासको बनबम्त बिशेि ब्र्वस्था गनय सबकने ब्र्वस्था गररएको छ । 

सांबिधानको धारा ३८ मा मबििाको िकको ब्र्वस्था गरेको छ िसिे प्रत्र्ेक मबििािाई िैंबगक भेदभाव 

बिना समान िांशीर् िकको सबूनबस्चत गरेको छ । िरेक मबििा सरूबक्षत माततृ्व तथा प्रिनन ्स्वास्थ्र् सम्िन्धमा 

िकदार छन ्। सांबिधानतः मबििािाई धाबमयक¸ सामाबिक¸ साांस्कृबतक परम्परा¸ प्रचिन वा अन्र् कुनै आधारमा 

शारीररक¸ मानबसक¸ र्ौनिन्र्¸ मनोिैज्ञाबनक वा अन्र् कुनै बकबसमको बिांसािन्र् कार्य गनय िबियत गररएको छ । र्ी 

बिांसािन्र् कार्यिरु दण्डनीर् ि ने र पीबडतिाई काननु िमोबिम क्षबतपबूतय पाउँने अबधकारको ब्र्वस्था छ । राज्र्को 

सिै बनकार्मा मबििािाई समानपुाबतक समावेशीताको बसद्धान्तको आधारमा सिभाबग ि ने अबधकारको सबुनबस्चत 

गररएको छ । मबििािाई बशक्षा¸ स्वास्थ्र्¸ रोिगारी र सामाबिक सरूक्षामा सकारात्मक बिभेदका आधारमा बिशेि 

अवसर प्राप्त गने िकको ब्र्वस्था भएको छ । साथै सम्पबि र पाररवाररक माबमिामा दम्पबतको समान िकको 

ब्र्वस्था गररएको छ ।  

साथै नेपािको सांबिधान २०७२ को धारा ३१ मा बशक्षा सम्िन्धी िकको ब्र्वस्था भएको छ िसमा प्रत्र्ेक 

नागररक (अपाांगता भएका र आबथयक रुपमा बिपन्न सबित) िाई बशक्षाको पि चँमा समान िकको सबूनबस्चत गररएको   
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छ । सबम्िधानको धारा ३२ मा भािा र सांस्कृबतको िकको ब्र्वस्था गररएको छ िसमा प्रत्र्ेक ब्र्बि र समदुार्िाई 

आफ्नो भािा¸ बिबप¸ सांस्कृबत¸ साांस्कृबतक सभ्र्ता र सम्पदाको सांरक्षण र सम्िद्धयन  गने अबधकारको सबूनबस्चत 

गररएको छ । साथै धारा ३३ मा समान रोिगारीको िक¸ धारा ३४ मा उबचत श्रम अभ्र्ासको िक िसमा उबचत 

पाररश्रबमक सबुवधा र र्ोगदानको सबूनबस्चतता¸ धारा ३५ मा स्वास्थ्र् सम्िबन्ध समान िक¸ धारा ३९ मा 

िाििाबिकाको िक¸ धारा ४० मा दबितको िक¸ धारा ४१ मा िेष्ठ नागररकको िक¸ धारा ४२ मा सामाबिक 

न्र्ार्को िक र धारा ४३ मा सामाबिक सरूक्षाको िकको ब्र्वस्था गररएको छ । र्ी धारािरु बिशेि गरी िैंबगक 

समानता र सामाबिक समावेशीकरण सम्वेदनबशि रिकेा छन् ।  

नेपािको पन्धौं आवबधक र्ोिना (२०७६/७७ – २०८०/८१) को राबष्िर् उद्दशे्र्िरु मध्र्े बदगो र समावेशी 

आबथयक िबृद्ध र गररिी बनवारण गद ैसमबृद्धको आधार बनमायण गन ेरिकेो छ । र्स र्ोिनाको राबष्िर् रणनीबतिरुमा 

बशक्षा, स्वास्थ्र्, रोिगारी, उत्पादन तथा गररिी बनवारण िगार्तका सिै के्षत्रिरुमा नागररकिरुको समतामूिक पि चँ 

तथा समबृद्धको पररकल्पना गररएको छ ।  र्स र्ोिनाको पररच्छेद ७ मा िैंबगक समानता तथा मबििा सशबिकरण, 

िाििाबिका तथा बकसोर बकसोरी, िेष्ठ नागररक, अपाांगता भएको ब्र्बि आबदको बिकासमा मिूप्रवाबिकरणको 

िारेमा राबष्िर् रणनीबत तथा कार्यनीबतिरु तोबकएका छन ्। 

नेपाि सरकारिे राबरिय लैंबिक समानता नीबत २०७७ िाग ुगरेको छ िसिे दशेभर मबििा, बकसोरी 

र िाबिकाको सामाबिक आबथयक बिकासको िाबग नीबतगत र सांरचनागत ब्र्वस्था, िैंबगक शोिण, बिांसा र 

शोिणको अन्त्र् गरी िैंबगक मलू्र् मान्र्तामा आधाररत समतामिूक समािको स्थापना, िैंबगक उिरदार्ी शासन 

पद्दबतको कार्ायन्वर्न र मबििा आबथयक सशिीकरणिाई प्रवद्धयन गने नीबत र कार्यनीबतिरुको ब्र्वस्था गरेको छ । 

नेपाि सरकारिे प्रदशे तथा स्थानीर् तििरुिाई िैंबगक उिरदार्ी तलु्र्ाउने अबभप्रार्िे प्रिेश तथा स्थानीय 

तहका लाबि लैंबिक उत्तरिायी ििेट नमूना बनिेबशका २०७७ तर्ार गरी उपिब्ध गराएको छ िनु प्रदशे तथा 

स्थानीर् तििरुिे स्थानीर्करण गरी िाग ुगनय सक्नेछन ्। 

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को गाउँपाबिका/नगरपाबिकाको काम¸ कतयब्र् र अबधकारमा 

िैससास सम्िन्धी ब्र्वस्था रिकेो छ । त्र्स्तै वडा सबमबतको काम¸ कतयब्र् र अबधकार अन्तरगत वडामा आबथयक 

तथा समाबिक रुपमा अल्पसांख्र्क र बसमान्तकृत समदुार्को अबभिेख राखी सामाबिक तथा आबथयक उत्थान 

सम्िन्धी काम गने, बिबभन्न समदुार् बिचमा सामाबिक सद्भाव र सौिादयता कार्म गने¸ िाि बिवाि¸ िि बिवाि¸ 

िैंबगक बिांसा¸ छुवाछुत¸ दििे तथा दाईिो¸ िबिर्ा प्रथा¸ छाउपडी, कमिरी प्रथा¸ िािश्रम¸ मानव िेचबिखन 
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िस्ता समाबिक कुरीबत र अन्धबिश्वासको अन्त्र् गने गराउने ब्र्वस्था गरेको छ । साथै स्थानीर् तिको र्ोिना तिुयमा 

तथा कार्ायन्वर्न गदाय मबििा तथा बपछाबडएको िगयको सिभाबगता गराउने र र्ोिना छनौटमा मबििा¸ 

िाििाबिका¸ िेष्ठ नागररक¸ बपछाबडएको िगय¸ के्षत्र र समदुार्िाई प्रत्र्ेक्ष िाभ पगु्ने कार्यक्रमिाई छनौट¸ ििेट 

बिबनर्ोिन र कार्ायन्वर्नमा िोड बदएको छ । 

३. लैससास के्षत्रका बिद्यमान समस्या र चजनौबतहरु 

नेपािमा िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीताको क्षेत्रमा बिबभन्न बकबसम र स्वरुपका समस्र्ािरु 

रिकेो तथ्र् त बिबधतै छ । र्ी सवाििरुिाई समबुचत समाधान गने अबभप्रार्िे बिगतिाटै बिबभन्न रणनीबतक तथा 

कार्यनीबतक पिििरु भै रिकेो छ । र्सै सन्दभयमा बिरुवा गाउँपाबिकामा पबन िैंबगक समानता तथा सामाबिक 

समावेशीकरणका सवाििरुिाई न्र्बूनकरण गनय बिबभन्न पिििरु गररएको भएता पबन र्स क्षेत्रमा िैससासका क्षेत्रमा 

केिी  समस्र्ा तथा चनुौबतिरु अझै बिद्यमान रिकेा छन ् । गाउँपाबिकामा िैससास परीक्षण तथा कार्ायन्वर्नको 

िाबग काननुी दस्तावेि तथा कार्यबिबधिरु तिुयमा र िाग ुनभएकोिे िैससासका सवाििरुको औपचाररक सम्िोधन 

गने कार्यमा कम प्राथबमकतामा परेको अवस्था छ । नीबत, र्ोिना तथा ििेटमा िैससास सम्िेदनबशिता नरिकेो 

तथा िैससास के्षत्रका सधुारको िाबग र्ोिना तथा ििेटको अांश अझै नपगु भएको मिससु स्थानीर् नागररकिरुिे 

गरेका छन ् । बिशेि गरी मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा परेका समिुिरुिाई अझै िाबियक र्ोिना तिुयमा कार्यको 

िारेमा अनबभज्ञ रिकेो र सिभाबग ि न नसकेको अवस्था छ । स्थानीर् नागररकिरुमा काननुी साक्षरतामा कमी छ । 

िबक्षत वगयिरुिाई उपिब्ध गराएको आबथयक सशबिकरणका कार्यक्रमिरु र्थेि नभएको र कार्ायन्वर्न भएका 

कार्यक्रमिरु पबन अपेक्षाकृत रुपमा फिदार्ी िनेका छैनन ् र गरीिी न्र्बूनकरणमा खासै र्ोगदान बदएको छैन । 

िि सांख्र्क वडा तथा िस्तीिरुमा मबििािरुको आवाि तथा सामाबिक सशबिकरणका कार्यक्रमिरु कार्ायन्वर्न 

नभएको ि दँा उनीिरुको सचेतना स्तर अझै उक्सन िाँकी रिेको अवस्था छ ।  

गाउँपाबिकाका अबधकाांश िस्तीिरुमा मबििा बिांसाका बिबभन्न स्वरुपिरु अझै सबक्रर् छन ्। अबधकाांश 

दबित िस्तीिरुमा मबदरा पान गरी कुटबपट, गाबिगिौि, िेिा िस्ता बिांसाका बक्रर्ाकिापिरु भैरिकेा छन ्। गाउँ 

िस्तीका नागररकिरु खेती पाती िािके अन्र् पेशा ब्र्वसार्को पि चँवाट टाढा छन ्। गाउँ क्षेत्रमा रिकेा कृबि तथा 

अन्र् पेशािरुमा आधबुनबकरण र ब्र्वसाबर्करण ि न नसकेकोिे स्थानीर् नागररकिरुको प्रबतब्र्बि आर्मा सधुार 

आउन सकेको छैन । आम्दानीको बिस्सा न्र्नू रिकेो कारण उि स्थानीर् पेशािरु प्रबत नागररकिरुको आकियण 

घट्दो छ । र्सवाट मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा परेका समदुार्िरुको आबथयक सामाबिक िबैसर्तमा सधुार आउन 
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सकेको छैन । िैदबेशक रोिगारीिे केिी टेवा प्रदान गरेको छ तर अल्पकाबिन पेशाको रुपमा रिकेो ि दँा बदगो 

समबृद्धको सम्भावना कम रिकेो छ । मबििािाई सावयिबनक कार्यमा दोस्रो प्राथबमकतामा राख्ने मानबसकता अझै 

परूुििरुमा बिबितै छ र अभ्र्ासमा रिकेो छ । दबित वगयमा राबखएका दमाई, कामी र साकीको सामाबिक अवस्थामा 

खासै पररवतयन आएको छैन । आबदिासी िनिाबतिरु खास गरी गरुुङ र मगर समदुार्मा गररिीको कारणिरु मध्र्े 

परामपरादबेख चिनमा रिकेो मबदरापान दबेखएको छ । मबदरापान न्र्बूनकरण सम्िबन्ध सचेतना तथा र्सिाई 

न्र्बूनकरण गन ेबनर्मक कार्य गाउँपाबिकाको िाबग चनुौबतको रुपमा दबेखएको छ ।  

गाउँपाबिकाको िाबियक नीबत कार्यक्रम तथा ििेटको सबमक्षा गदाय िैंबगक समानता तथा सामाबिक 

समावेशीकरण प्रवद्धयन गने खािका कार्यक्रमिरु न्र्नू सांख्र्ामा रिकेो र बसबमत ििेट बिबनर्ोिन भएको दबेखन्छ । 

आ ि २०७८/७९ को वडा स्तरीर् कार्यक्रम तथा ििेटको सबमक्षा गदाय मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा परेका 

समदुार्को आबथयक र सामाबिक सशबिकरण गनेको िाबग सचेतना, बसप बिकास, प्रबिबध सिर्ोग, बिउपिूी िस्ता 

कार्यक्रमिरुमा िगानीको अवस्था िदेाय ८ वटै वडागत कार्यक्रमिरु अबधकतम ्भौबतक पवूायधार बिकासमा िगानी 

भएको र र्ी के्षत्रमा िगानी सनू्र् प्रार् दबेखन्छ । िबक्षत वगयका िाबग आबथयक र सामाबिक सशबिकरणका केिी 

र्ोिनािरु गाउँपाबिका स्तरमा राबखकएका छन ्तर अवण्डा अवस्थामा छन ्र खास कार्यक्रमको बकबसम वा नाम 

बकटानी भएको अवस्था छैन । र्स्ता कार्यक्रमिरु र्ोिनामा राबखनिे िबक्षत िगयिरुको रणनीबतक 

आवश्र्कतािरुको बिशे्लिण र्थेि नभएको र र्स कार्यक्रमिरुिे िबक्षत िगयको समस्र्ािाई सम्िोधन गनय सक्ने र्ा 

नसक्ने बनबस्चत दबेखएको छैन । र्स्ता कार्यक्रम र ििेट ब्र्वस्थापनवाट मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा परेका 

समदुार्को आबथयक तथा सामाबिक सशबिकरण गने कार्यमा चनुौबत बसियना भएको छ । 

४. लैससास रणनीबतको औबचत्य 

नेपािको सांबिधान २०७२ िारी भए पश्चात सांघीर्, प्रदशे र स्थानीर् तिका सरकारिरुद्वारा िैससास क्षेत्रमा 

सधुारका कार्यिरु कार्ायन्वर्नमा रिकेो छ । र्सै सन्दभयमा र्स गाउँपाबिकाको िकमा िैससास सम्िन्धमा रिकेा 

बिद्यमान स्थानीर् समस्र्ािरुको सम्िोधन गनय िैससास रणनीबतको आवश्र्कता रिकेो छ । सांबिधानिे प्रदान गरेका 

मौबिक िकिरुको सबुनबस्चत गनय स्थानीर् तिका सिै अांगिरुमा मबििा, दबित, आबदिासी िनिाबत, अबतगरीि, 

भबूमबिन, बपछाबडएको वगय, अल्पसांख्र्क, मिदरु, बकसान, अपाांगता भएको ब्र्बि, िाििाबिका, िेष्ठ नागररक 

तथा भौगोबिक दगुयमता र प्राकृबतक प्रकोप आबदवाट बपबडत समदुार्िाई समानपुाबतक र अथयपणूय सिभाबगता, 

बनणायर्क तिमा मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा परेका समिुको सांिग्नताको िाबग उनीिरुको सशबिकरण र क्षमता 
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बिकासको क्षेत्रका कार्यिरु गनय अझै िाँकी रिकेो छ ।  गाउँपाबिकाका मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा परेका, 

बसमान्तकृत तथा बिपन्न मबििा र परुुििरुको राज्र्िे प्रदान गन ेसेवा सबुिधािरुमा समतामिूक पि चँमा अझै कबम 

रिकेोिे उि असमानतािाई न्र्बूनकरण गनय र्स रणनीबतको आवश्र्कता रिकेो छ । 

मबििा तथा िाििाबिका माबथ ि ने सिै प्रकारका बिांसा, िेचबिखन र घरार्ासी कामकािमा प्रर्ोग, गररिी 

आबद िारेमा स्थानीर् तिमा खबण्डकृत तथ्र्ाङ्कको ब्र्वस्थापन, त्र्स्ता बिांसा न्र्बूनकरणको िाबग आवश्र्क 

कार्यक्रमिरुको कार्ायन्वर्न र अनगुमनमा बनर्बमतता स्थाबपत गनय अपररिार्यता रिकेो छ । मबििा, िाििाबिका 

तथा बसमान्तकृत समिुिरुको राज्र्को सेवा सबुिधािरु िस्तै बशक्षा, स्वास्थ्र्, क्षमता बिकास, रोिगारी तथा 

प्रशासबनक सेवािरुमा समान पि चँ बिकास गन ेसकारात्मक बिभेद नीबतिाई स्थानीर् तिमा स्थानीर्करण गद ै

उनीिरुिाई सक्षम तुल्र्ाउँद ैिैिाने कार्यिरुिाई र्ोिनािद्ध रुपमा कार्ायन्वर्न गनय आवश्र्क छ ।  

मबििा बिरुद्ध ि ने सिै प्रकारका भेदभाव उन्मिुन गने मिासबन्ध कार्ायन्वर्नका िाबग तर्ार गररएको 

राबष्िर् कार्यर्ोिना र सांर्िू राष्िसांघीर् सरूक्षा पररिदद्वारा पाररत प्रस्ताव नां १३२५ र १८२० को कार्ायन्वर्न राबष्िर् 

कार्यर्ोिना, मानव अबधकार  कार्यर्ोिना तथा छुवाछुत बिरुद्धको कार्यर्ोिनामा स्थानीर् सरकारको बिम्मेवारी 

भनी उल्िेख गररएका कार्यक्रमिरुको स्थानीर्करण गरी सोको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको िाबग िैससास 

रणनीबतको अपररिार्यता रिकेो छ । र्स क्षेत्रमा कार्य गने सरोकारवािा बनकार्िरु िस्तै सरकारी तथा बनिी सांस्था, 

बनकार् र पररर्ोिनािरु, सामदुाबर्क सांस्था, उपभोिा सबमबत र गैरसरकारी सांस्था तथा पररर्ोिनािरुवाट सञ्चाबित 

कार्यक्रम र ििेटिरुिाई समेत िैससास उिरदार्ी िनाउन र स्थानीर् सरकारको र्ोिना तिुयमा तथा कार्ायन्वर्न 

प्रबक्रर्ामा मुिप्रवाबिकरण गनय र्स रणनीबतको आवश्र्कता रिकेो छ । 

माबथ उल्िख गररएका औबचत्र्िरुिाई परुा गनय स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को धारा ११ 

उपधारा (२) िुँदा ठ को उपिुँदा (२) मा ब्र्वस्था भएको अबधकारको प्रर्ोग गरी र्स गाउँपाबिकाको िाबग “लैंबिक 

समानता तथा समावेशीकरण रणनीबत २०७९” तर्ार गररएको छ । र्ो रणनीबत आगामी ५ िियको िाबग तर्ार 

गररएको िो । र्स रणनीबतको सफि कार्ायन्वर्नवाट सम्पणूय गाउँपाबिकािासीिरुिे आत्म-सम्मानिनक बिभेद 

तथा बिांसारबित समतामिूक वातावरणमा बिवन र्ापन गनय पाउने अवस्था सबुनबस्चत गनेछ । 

५. नाम र प्रारम्भ 

र्स रणनीबतको नाम “बिरुवा िाउँपाबलकाको लैंबिक समानता तथा समावेशीकरण रणनीबत 

२०७९” ि ने र र्सको प्रारम्भ स्थानीर् सरकारिे स्वीकृत गरेको बमबतदबेख िाग ुि नेछ । 
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६. पररभाषा 

बिरुवा गाउँपाबिकाको िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण रणनीबत २०७९ मा प्रर्ोग गररन े

मखु्र् शब्दाविीिरुको पररभािा दिेार् अनसुार बदईएको छः 

क) “रणनीबत” भन्नािे “बिरुवा िाउँपाबलकाको लैंबिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण 

रणनीबत २०७९” सम्झन ुपछय । 

ख) “िाउँपाबलका” भन्नािे बिरुवा गाउँपाबिका सम्झन ुपछय । 

ग) “लैंबिक” भन्नािे समािवाट बनबमयत परुुि र मबििाको भबूमका एवम ्पबिचानको साथै उनीिरु बिचको 

सामाबिक सम्िन्धिाई सम्झनु पछय । 

घ) “बिपन्न” भन्नािे नेपाि बिवनस्तर सवेक्षण २०६६/६७ मा गररएको पररभािा अनसुार औित प्रबतब्र्बि 

प्रबतबदन २२२० क्र्ािोरी भन्दा कम खाद्य पदाथय उपभोग गने घर पररवार एवम ्ब्र्बििाई सम्झन ुपछय । 

ङ) “िबचचत समजह” भन्नािे पराांपरागत रुपमा िामो समर् दबेख िातीर्, आबथयक, अपाांगता, र्ौबनक तथा 

िैंबगक अल्पसांख्र्क एवम ्आबथयक सामाबिक कारणिे पबछ परेका मबििा, दबित, आबदिासी िनिाबत, 

मधेशी, मबुस्िम, अपाांग िाििाबिका, िेष्ठ नागररक एवम ्दगुयम के्षत्रमा िसोिास गने नागररकिाई सम्झन ु

पछय । 

च) “अलपसांख्यक” भन्नािे सांघीर् काननू िमोबिम बनधायररत प्रबतशत भन्दा कम िनसांख्र्ा रिकेा िातीर्, 

भाबिक र धाबमयक समिू सम्झन ुपछय र सो शब्दिे आफ्नै िातीर्, धाबमयक र भाबिक बवबशिता भएको, 

त्र्सिाई िचाई राख्ने आकाांक्षा रिकेा, बवभेद र उत्पीडन भोगेका समिू समेतिाई िनाउँछ । 

छ) “सीमान्तकृत” भन्नािे रािनीबतक, आबथयक र सामाबिक रूपिे पछाबड पाररएका, बवभेद र उत्पीडन तथा 

भौगोबिक बवकटताको कारणिे सेवा सबुवधाको उपभोग गनय नसकेका वा त्र्सिाट वबञ्चत रिकेा सांघीर् 

काननू िमोबिमको मानव बवकासको स्तर भन्दा न्र्नू बस्थबतमा रिकेा समदुार् सम्झन ुपछय र सो शब्दिे 

अबत–सीमान्तीकृत र िोपोन्मुख समदुार् समेतिाई िनाउँछ । 

ि) “लबक्षत विु/समजह” भन्नािे आबथयक रूपमा बवपन्न वगयका मबििा एवां िाििाबिका तथा आबथयक र 

सामाबिक रूपमा बपछबडएका वगयिरू (सिै िातिाबतका बवपन्न वगयिरू, िेष्ठ नागररक, र्ौबनक 

अल्पसांख्र्क, आबदिासी िनिाबत, मधेशी, दबित, मबुस्िम, बपछबडएकोवगय, अपाङता भएका ब्र्बि, 
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अल्पसांख्र्क तथा सीमान्तकृत समिु आबदको) एवां नेपाि सरकारिे िबक्षत समिू भनी तोकेका वगय एवां 

समदुार् सम्झन ुपदयछ । 

झ) “लैङ्बिक प्रभाव बवरलेषण” भन्नािे नीबत तथा अभ्र्ासिरूको परीक्षण गरेर कुनै पबन र्ोिना कार्यक्रम 

तथा आर्ोिनावाट मबििा एवम ्परुुि कबिको िाभाबन्ित भएका छन ्भन्ने अवस्थाको बवशे्लिण गने 

कार्यिाई सम्झनपुदयछ । 

ञ) “सामाबिक वबचचबतकरणमा परेका समूहहरू” भन्नािे मबििा, िाि–िाबिका, दबित, आबदवासी 

िनिाबत, मधेशी, मबुस्िम, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्बििरू तथा भौगोबिक रूपिे दगुयम 

के्षत्रमा िसेका िनतािाई िुझाउँदछ । 

ट) “अपाांिता भएको ब्यबि” भन्नािे शारररीक दिुयिता, िबिरा, दृबिबििीन, िौबद्धक, मानबसक वा मिससु 

गने क्षमता कमिोर भएका ब्र्बििरु िो सरकारिे उपिब्ध गराउँने सेवा सबुिधाको पणूय वा सििरुपमा 

उपभोग गनय असमथय छन ्र अपाांगता भएको भनी आबधकाररक अस्पताि वा बचबकत्सकवाट पिुी भएको 

ब्र्बििाई सम्झन ुपछय । 

ठ)  “एलिीिीटीआई” भन्नािे समबिङ्गी मबििा, समबिङ्गी परुुि, उभर् बिङ्गी, तेस्रो बिङ्गी, 

पबिचान भन्दा बभन्न िैंबगक रुची र ब्र्विार ि नेिरु र अपणूय वा द्वेत बिङ्गीिाई सम्झन ुपछय । 

ड) “लैंबिक बहांसा” भन्नािे फरक बिांग भएको आधारमा घरेि ुबिांसा, कार्य स्थिमा ि ने बिभेद, र्ौनिन्र् 

दरुब्र्विार, सामाबिक कुरीबत िन्र् तथा बिभेदपणूय ब्र्विार िगार्त फरक बिांग भएकै कारणिे ि ने बिांसा 

र भेदभाव सम्झन ुपछय । 

ढ) “लैंबिक सम्वेिनशील” भन्नािे मबििा, बिपन्न र िबञ्चबतमा परेकािरुको बििर्गत क्षेत्रका स्रोत तथा 

अवसरिरुमा पि चँ पगेुको सबूनबस्चत ि ने गरी मबििा तथा परुुि र तेस्रो बिङ्गीका बभन्न आवश्र्कतािरु 

तथा असमान शबि सम्िन्ध एवम ्असमानतािरुिाई सम्िोधन गररएको अवस्थािाई सम्झन ुपछय । 

ण) “लैंबिक समानता” भन्नािे मबििा र परुुि बिच सिै के्षत्र र तिमा समान अवसर र समान िाभ िाँबसि 

गने अवस्थािाई सम्झन ुपछय । 

त) “लैंबिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण (लैससास)” भन्नािे मबििा, परुुि, िैंबगक 

अल्पसांख्र्क र बिबभन्न सामाबिक समिुिरु बिचको असमान शबि सम्िन्धिरुिाई पनूः सन्तबुित गनय 
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तथा िरेक प्रकारका सामाबिक पबिचान भएका ब्र्बििरुको िाबग समान अबधकार, अवसर एवम ्सम्मान 

सबुनबस्चत गनयको िाबग आवश्र्क कदम चाल्न ुपने बििर्िाई सम्झन ुपछय । 

थ) “लैङ्बिक उत्तरिायी तथा सामाबिक समावेशी परीक्षण” भन्नािे समािमा रिकेा बवबभन्न 

िातिाबत, क्षेत्र, वगय र समदुार्का मबििा र परुुििीचको भबूमका, सम्िन्ध, स्थान, स्तर, अवसर आबदको 

बवशे्लिणिाट िैङ्बगक समानता तथा समावेशी बवकास गनय तर् गररएको ििेट र कार्यक्रम माफय त 

तोबकएको उद्दशे्र् िाबसि भए नभएको िेखािोखा र परीक्षण गरी सधुारका उपार् पबिल्र्ाउने औिारिाई 

सम्झनपुछय । 

द) “लैङ्बिक उत्तरिायी ििेट” भन्नािे िैङ्बगक समानताका िाबग ििेटको सबुनबश्चतता, ििेटका सिै 

प्रबक्रर्ामा िैङ्बगक मिूप्रवािीकरण र उपिबब्धको समतामिूक बवतरणका साथै उपभोगको िाबग 

िैङ्बगक बवशे्लिण सबित र्ोिनािद्ध रूपमा उद्दशे्र्मूिक कार्यक्रमिरू तिुयमा र प्राथबमकीकरण गद ै

कार्यक्रम छनौट गरी िगानी गने पद्धबतिाई िनाउँदछ । 

ध) “लैङ्बिक उत्तरिायी तथा सामाबिक समावेशी ििेट” भन्नािे स्थानीर् बनकार्को र्ोिना तिुयमा 

गदाय समािमा रिकेा बवबभन्न िातिाबत, क्षेत्र, वगय र समदुार्का मबििा, परुुि, िैंबगक अल्पसांख्र्क, 

अपाङ्गता भएका व्र्बि, िाि–िाबिका तथा िेष्ठ नागररकिरूको आवश्र्कतािाई सिभाबगतामिूक 

ढांगिे सम्िोधन गद ै समग्र बवकास प्रबक्रर्ािाई बनििरू प्रबत उिरदार्ी िनाउने उद्दशे्र्िे तिुयमा गररने 

कार्यक्रम र ििेटिाई िनाउँछ । िैङ्बगक समानता तथा सामाबिक समावेशी िक्ष्र्िाई केन्रमा राखेर 

उद्दशे्र्मूिक, र्ोिनावद्ध, िैङ्बगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण सम्िन्धी बवशे्लिण गरी 

आबथयक स्रोतको सबुनबश्चतता र उपिबव्धको समतामिूक बवतरण र उपभोग ि ने गरी गररने ििेट तिुयमा 

प्रबक्रर्ािाई सम्झनपुदयछ । 

न) “सशबिकरण” भन्नािे बिकासका अवसरिरुवाट िबञ्चत, स्रोत र साधानमा पि चँ तथा बनर्न्त्रणमा 

पछाबड परेका असि वा कमिोर वगयिाई सिि िनाउने कार्यिाई सम्झन ुपछय । 

ऩ) “बिबवकोपािुनको लाबि सशबिकरण” भन्नािे गरीि मबििा तथा परुुििरुिाई बिबिकोपाियनको 

कार्य गनय सक्ने िनाउन र उनीिरुको सम्पबि र क्षमताको िबृद्ध गने कार्य सम्झन ुपछय । 

प) “आवाि वा सामाबिक सशबिकरण” भन्नािे आफुिरुिाई प्रभाव पाने सांस्थािरुमा सिभागी ि न, 

प्रभाव पाने र उिरदार्ी िनाउने कार्यमा मबििा, बिपन्न र िबञ्चत समिुका नागररकिरुको अथयपणूय 
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सिभाबगताको िाबग उनीिरुमा अबनवार्य रुपमा आफ्नो अबधकारका पक्षमा आवाि उठाउन सक्ने, 

प्रभावकारी प्रबतबनबधमूिक सांस्थािरु गठन गने सक्ने र पररवतयनको िाबग गठिन्धन बनमायण गनय सक्ने क्षमता 

बिकास गने कार्य सम्झन ु     पछय । 

फ) “खबडिकृत तथयाांक” भन्नािे परुुि तथा मबििा, िातीर् समिु, र्ौबनक एवम ्िैंबगक अल्पसांख्र्क 

समिु, अपाांगता भएको ब्र्बि र अन्र् िबञ्चत समिुिरुको खबण्डकृत तथ्र्ाङ्किरुिाई सम्झन ुपछय । 

ि) “िररिी नक्शाङ्कन” भन्नािे एउटा बनबश्चत भ–ूभागमा िसोिास गने घरपररवारको गररिी र 

असमानताको स्थान केबन्रत बवतरण (Spatial Distribution) िारे थािा पाउन प्रर्ोग गने बवबधिाई 

सम्झनपुदयछ । 

भ) “िैरसरकारी सांस्था” भन्नािे प्रचबित काननु िमोबिम स्थापना भएको स्थानीर् तिवाट स्वीकृबत बिई 

स्थानीर् तिमा कार्य सञ्चािन गने गैर नाफामिूक सांस्था सम्झन ुपछय । 

म) “स्थानीयकरण” भन्नािे कुनपैबन बििर् वा कार्यक्रमिाई स्थानीर् तिको पररबस्थबत र अवस्था अनसुार 

सांर्ोिन गरी कार्ायन्वर्न गने कार्य सम्झन ुपछय ।  

र्) “मूलप्रवाबहकरण” भन्नािे दशेको बवकास र्ोिना, रणनीबत, कार्यक्रम तथा सांस्थागत व्र्वस्थामा िैंबगक 

तथा सामाबिक समता तथा समानताको बविर्िाई समाबित गने कार्य सम्झन ुपछय । 

७. बिरु्काबलन सोच 

क) बिरुवा गाउँपाबिकामा िैंबगक तथा सामाबिक आधारमा ि ने सिैखािे बिभेदिरुको अन्त्र् गरी 

समतामूिक र समावेशी समािको बनमायण गने । 

ख) समािमा बिद्यमान रिकेा िैंबगक तथा सामाबिक मूल्र्, मान्र्ता, सांस्कार र ब्र्विारमा पररवतयन ल्र्ाउँने । 

ग) गाउँपाबिकामा िैससास उिरदार्ी वातावरण बस्रिना गरी मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा परेका 

समिुिरुिाई समग्र बिकास प्रबक्रर्ामा मूिप्रवाबिकरणमा र्ोगदान िढाउने । 

८. लक्ष्य 

र्स रणनीबतको िक्ष्र् आगामी ५ िियमा बिरुवा गाउँपाबिकामा रिकेा िैंबगक तथा सामाबिक बिभेदिरु 

तथा कुरीबतिरुिाई िटाई मबििा, िाििाबिका तथा िबञ्चबतकरणमा परेका सिै समदुार्िरुिाई सरकारी सेवा 

सबुिधामा समान पि चँ उपिब्ध गराउने रिकेो छ । गाउँपाबिकाको सिै नीबत, काननु, र्ोिना र ििेटिाई िैससास 
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मैत्री तलु्र्ाई मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा परेका समिुिरुिाई समग्र बिकासको मिूप्रवािमा ल्र्ाई समतामूिक 

समािको बनमायण गने िक्ष्र् रिेको छ । 

९. उदे्दश्यहरु 

र्स रणनीबतको मिु उद्दशे्र् नै र्स गाउँपाबिका के्षत्रमा िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरणिाई 

प्रवद्धयन गरी समतामूिक समािको स्थापना गनय र्ोगदान गनुय िो । स्थानीर् सरकारिे िािसम्म गद ैआएको िैंबगक 

समानता तथा सामाबिक समावेशीकरणका क्षेत्रका कार्यिरुको सबमक्षा गद ै स्थानीर् तिमा बिद्यमान िैससास 

सम्िन्धी सवाििरुको पबिचान गरी स्थानीर् नीबत, र्ोिना, कार्यक्रम तथा ििेटिाई िैससास सम्िेदनशीि तलु्र्ाई 

िबञ्चबतकरणमा परेका मबििा, बसमान्तकृत तथा गररिीमा रिकेा समदुार्िरुिाई राज्र्िे उपिब्ध गराउने स्रोत 

तथा सेवा सबुिधामा समतामूिक पि चँको सबूनबस्चत गने र ती समिुिरुको सामाबिक तथा आबथयक सचूकाांकमा 

सधुार ल्र्ाउने रिकेो छ । र्स रणनीबतका बिबशि उद्दशे्र्िरु देिार् अनसुार रिकेा छन:् 

१. गाउँपाबिकाका नीबत, र्ोिना, कार्यक्रम तथा ििेट िैससास उिरदार्ी िनाउदै मबििा तथा 

िबञ्चबतकरणमा परेका समिुिरुको बिकासमा मिूप्रवाबिकरण सबूनबस्चत गने । 

२. स्थानीर् सरकारको सांस्थागत सांरचनािाई िैससास मैत्री िनाई मबििा, िबञ्चबतकरणमा परेका समिुिरुको 

अथयपणूय सिभाबगता गराई िैंबगक तथा सामाबिक समिुिरु बिचको अन्तरिरु र सोको प्रभाविरुिाई 

सम्िोधन गने । 

३. िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरणका कार्यक्रमिरुको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गनय दक्ष 

िनशबि तर्ारी र िबक्षत वगयिरुको सिभाबगता, क्षमता बिकास र  सशबिकरणमा र्ोगदान गने । 

४. सांघीर्, प्रदशे तथा स्थानीर् सरकारवाट प्रवाि ि ने आधारभतू सेवािरुमा िबक्षत समिुिरुको पि चँ र 

बनर्न्त्रणमा िबृद्ध गरी उनीिरुको आबथयक, सामाबिक, रािबनबतक र सावयिबनक िीवन समावेशी र सक्षम 

िनाउने । 

५. स्थानीर् तिमा िैससासको दृबिकोणिाट िवाफदबेिता, उिरदाबर्त्व, सचूना बशक्षा तथा सञ्चार, अनगुमन 

तथा मलू्र्ाांकन र सशुासन पद्दबतिाई सांस्थागत गने । 

६. स्थानीर् तिमा िैससासका कार्यक्रमिरु प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्नको िाबग सम्िबन्धत 

सरोकारवािासांग समन्वर् र सिकार्यिाई सांस्थागत गने । 
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१०. लैससासका मूख्य रणनीबतहरु 

गाउँपाबिकाको िैससास रणनीबतको उद्दशे्र्िरु पररपबूतय गनय मखू्र् गरी र्सका सैद्धाबन्तक पक्षिरु िस्तै 

मिूप्रवाबिकरण, सशबिकरण, क्षमता बिकास, समन्वर् तथा सिकार्य र अनुगमन, मलू्र्ाांकन तथा सशूासनिाई 

मिूरुपमा अविम्िन गररएको छ । बर्नै सैद्धाबन्तक आधारिरुमा दिेार् अनसुारका रणनीबतिरु तोबकएका छन ्: 

उदे्दश्यहरु मजख्य रणनीबतहरु 

िाउँपाबलकाका नीबत, योिना, कायुक्रम तथा 

ििेट लैससास उत्तरिायी िनाउिै मबहला तथा 

िबचचबतकरणमा परेका समजहहरुको बिकासमा 

मूलप्रवाबहकरण सूबनबस्चत िने । 

क) स्थानीर् नीबत तथा काननुिरु िैससासको दृबिकोणिे 

िेखािोखा गरी िैससास सम्वेदनबशि िनाई 

कार्ायन्वर्न गने । 

ख) िाबियक तथा आवबधक र्ोिनािरुमा िैंबगक तथा 

सामाबिक समावेशी बिकासका कार्यक्रमिरु समावेश 

गने । 

ग) ििेट तिुयमा तथा कार्ायन्वर्नमा मबििा र सीमान्तकृत 

समिुिरुको अथयपणूय सबिभाबगता सबूनबस्चत गने र 

ििेटमा पि चँ अबभिबृद्ध गने । 

 

स्थानीय सरकारको सांस्थाित सांरचनालाई 

लैससास मैत्री िनाई मबहला, िबचचबतकरणमा 

परेका समजहहरुको अथुपूणु सहभाबिता िराई 

लैंबिक तथा सामाबिक समजहहरु बिचको अन्तरहरु 

र सोको प्रभावहरुलाई सम्िोधन िने । 

क) गाउँपाबिकाका कमयचारी/पदाबधकारीमा मबििा तथा 

िबञ्चत समिुको समानपुाबतक प्रबतबनबधत्व सम्िन्धमा 

नीबतगत तथा काननुी ब्र्वस्था गरी कार्ायन्वर्न गने । 

ख) िैससास कार्ायन्वर्न सबमबतको गठन तथा िैंबगक 
बिकास डेस्क स्थापना र सञ्चािन गने  । 

ग) स्थानीर् तिमा गठन ि ने सिै सबमबत, उपसबमबत र 

कार्यदििरु िैससास मैत्री िनाउँने सम्िन्धमा भएको 

काननुी ब्र्वस्थािरुको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न, 

सबमक्षा र आवश्र्क सधुार गन े। 

घ) स्थानीर् बिि ब्र्वस्थापनिाई िैससास उिरदार्ी 

िनाउन ेर कार्ायन्वर्न गने । 

ङ) िैससास मैत्री खबण्डकृत तथ्र्ाांक ब्र्वस्था गरी 

िैससास मैत्री र्ोिना तथा ििेट तिुयमा कार्यमा 

उपर्ोग गने ।   

लैंबिक समानता तथा सामाबिक 

समावेशीकरणका कायुक्रमहरुको प्रभावकारी 

कायाुन्वयन िनु िक्ष िनशबि तयारी र लबक्षत 

विुहरुको सहभाबिता, क्षमता बिकास र  

सशबिकरणमा योििान िने । 

क) मबििा तथा बसमान्तकृत समिुिरुको िाबग क्षमता 

बिकास र्ोिना तर्ारी गरी कार्ायन्वर्न गने । 

ख) बिभेदकारी सामाबिक मलू्र् मान्र्ता र कुसांस्कारिरुको 

न्र्बूनकरणका कार्यक्रमिरु गने । 

ग) बिपद ब्र्वस्थापनमा िैससास सम्वेदनबशिता समावेश 

गरी कार्ायन्वर्न गने । 
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सांर्ीय, प्रिेश तथा स्थानीय सरकारवाट प्रवाह हुने 

आधारभूत सेवाहरुमा लबक्षत समजहहरुको पहँुच र 

बनयन्त्रणमा िृबि िरी उनीहरुको आबथुक, 

सामाबिक, रािबनबतक र सावुिबनक िीवन 

समावेशी र सक्षम िनाउने । 

क) स्थानीर् तिमा िैंबगक, िाि र अपाांग मैत्री 

सम्िेदनबशि सांरचनाको प्रावधानिरु कार्ायन्वर्न गने । 

ख) स्थानीर् तिका सिै मबििािरुिाई प्रिनन तथा मबििा 
स्वास्थ्र् सम्िबन्ध सेवा सबुिधािरुमा पि चँ सबुनबस्चत 

गनय पिि गने ।  

ग) स्थानीर् तिका सिै मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा 

परेका समदुार्िरुको बशक्षामा पि चँ सबुनबस्चत गनय 

आवश्र्क नीबत, काननु तथा कार्यक्रमिरुको सबमक्षा 

गरी उनीिरुको बशक्षामा सरिरुपमा पि चँका िाबग 

ब्र्वस्थािरु थप गरी कार्ायन्वर्न गने । 

घ) स्थानीर् तिका सिै मबििा तथा िबञ्चबतमा परेका 

समदुार्िरुको सदु्ध खानेपानीमा पि चँ तथा सरसफाईमा 

सचेत तलु्र्ाउँन आवश्र्क कार्यक्रमिरुको पबिचान गरी 

कार्ायन्वर्न गने । 

ङ) स्थानीर् तिका सिै मबििा तथा िबञ्चबतमा परेका 

समदुार्िरुको िाबग िेरोिगारी तथा गरीिीको नक्साांकन 

गरी सोको आधारमा स्वरोिगार र आर्आियनमा पि चँ 

अबभिबृद्ध गनय िािका ब्र्वस्थािरुको सबमक्षा गरी 

बिबभन्न आर्मूिक तथा बसपमिूक कार्यिरु 

कार्ायन्वर्न गने । 

स्थानीय तहमा लैससासको दृबिकोणिाट 

िवाफिेबहता, उत्तरिाबयत्व, सूचना बशक्षा तथा 

सचचार, अनजिमन तथा मूलयाांकन र सजशासन 

पद्दबतलाई सांस्थाित िने । 

क) स्थानीर् तिमा सशुासन कार्म गने सम्िन्धमा िैससास 
सम्िेदनबशि स्थानीर् नीबत तथा काननु बनमायण गरी 

कार्ायन्वर्न गने । 

ख) स्थानीर् तिमा िैससास के्षत्रमा सधुार प्रबत उिरदाबर्त्व 

र िवाफदबेिता स्थापनाका िाबग अनगुमन, मूल्र्ाांकन 

तथा परीक्षणिरु कार्ायन्वर्न गने । 

ग) स्थानीर् तिमा पारदबशयता र सचेतनाको िाबग सचूना, 

बशक्षा तथा सञ्चारका बक्रर्ाकिापिरुमा बनरन्तरता बदने 

र आवश्र्क सधुार गद ैिैिाने । 

स्थानीय तहमा लैससासका कायुक्रमहरु 

प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयनको लाबि सम्िबन्धत 

सरोकारवालासांि समन्वय र सहकायुलाई 

सांस्थाित िने । 

क) िैससासको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको िाबग सम्िबन्धत 
बनकार् तथा सरोकारवािािरुसांग समन्वर् र सम्िन्ध 

बिस्तारका बक्रर्ाकिापिरुमा बनरन्तरता बदने । 
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११. रणनीबत तथा कायुनीबतहरु 

उद्दशे्र् १: स्थानीर् तिमा िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण उिरदार्ी नीबत, र्ोिना, कार्यक्रम तथा 

ििेट बनमायण तथा कार्ायन्वर्न माफय त मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा परेका समिुिरुको बिकासमा मिूप्रवाबिकरण 

सबूनबस्चत गने । 

१२. रणनीबत तथा कायुनीबतहरु 

उद्दशे्र् १: गाउँपाबिकाका नीबत, र्ोिना, कार्यक्रम तथा ििेट िैससास उिरदार्ी िनाउद ै मबििा तथा 

िबञ्चबतकरणमा परेका समिुिरुको बिकासमा मिूप्रवाबिकरण सबूनबस्चत गने । 

रणनीबतहरु कायुनीबतहरु 

क) स्थानीय नीबत तथा कानजनहरु लैससासको 

दृबिकोणले लेखािोखा िरी लैससास 

सम्वेिनबशल िनाई कायाुन्वयन िने । 

१. स्थानीर् नीबत तथा काननुिरु िैससासको दृबििे 
सबमक्षाको िाबग कार्यटोिी बनमायण गरी पररचािन 

गरी उि नीबत तथा काननुिरु िैससास 

सम्िेदनबशि िनाउने । 

२. मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा परेको समदुार्िरुमा 
ि ने बिभेदिन्र् कार्यिरु रोक्न स्थानीर् नीबत तथा 

काननु बनमायण र िाग ुगने । 

३. कृबि र बनमायण कार्यमा मबििा र परुुि बिचमा 

समान ज्र्ािा कार्ायन्वर्नको िाबग  स्थानीर् 

काननु तिुयमा गरी िाग ुगने ।  

ख) िाबषुक तथा आवबधक योिनाहरुमा 

लैंबिक तथा सामाबिक समावेशी 

बिकासका कायुक्रमहरु समावेश िने । 

१. आवबधक र िाबियक र्ोिना तथा कार्यक्रममा 

िैंबगक तथा समावेशी बिकासको मापनर्ोग्र् 

उपिब्धीिरुको िक्ष्र् तोकी कार्ायन्वर्न गने । 

२. स्थानीर् सरकारको र्ोिना सचूी िबक्षत 

समिुिरुको सक्रीर् सिभाबगतामा तर्ार गने र 

उनीिरुिे माग गरेको र्ोिना प्राथबमबककरणमा 

पाने कार्यिाई बनरन्तरता र प्रभावकारी िनाउने । 

३. र्ोिना तिुयमा गदाय मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा 

परेका समिुिरुको ब्र्विाररक र रणनीबतक 

आवश्र्कता पबिचान र पररपबूतय गने बििर्मा 

छिफि गने र र्ोिनामा समावेश गने । 

४. स्थानीर् सरकारिे बदगो बिकासका िक्ष्र्िरु 

बिशेि गरेर िक्ष्र् ५ िैंबगक समानता प्राप्त गन े

बििर्िाई स्थानीर्करण गरी िाग ुगने । 

५. मबििा िाििाबिका तथा बपछाबडएको वगय तथा 

समदुार् र के्षत्रिाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्ने र्ोिनािरुको 
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िाबग ििेटको न्र्नूतम ् बनबस्चत प्रबतशत 

बिबनर्ोिनको िाबग नीबतगत ब्र्वस्था र 

कार्ायन्वर्न गने । 

६. स्थानीर् सरकारका उपभोिा सबमबतिरुमा िबक्षत 

समिुको प्रबतबनबध सबित कबम्तमा ४० प्रबतशत 

मबििाको सिभाबगता सबुनबस्चत गने । 

ग) ििेट तिजुमा तथा कायाुन्वयनमा मबहला र 

सीमान्तकृत समजहहरुको अथुपूणु 

सबहभाबिता सबूनबस्चत िने र ििेटमा पहँुच 

अबभिृबि िने । 

१. र्ोिना तिुयमा प्रबक्रर्ामा िबक्षत िगयिरुको 

सिभाबगता िढाउन सचेतनामूिक कार्यक्रम गने । 

२. वडा कार्ायिर्िरुवाट िबक्षत िगय छिफि र िस्ती 

स्तरीर् र्ोिना भेिामा िबक्षत िगयिरुको 

सिभाबगता सबूनबस्चत गने । 

३. स्थानीर् सरकारका क्षमता बिकास र्ोिनामा 

िैंबगक उिरदार्ी तथा सामाबिक समावेशीकरण 

सम्िन्धी कार्यक्रमिरु समावेश गने । 

४. िैससास परीक्षण बनर्बमत गने । 

 

उद्दशे्र् २: स्थानीर् सरकारको सांस्थागत सांरचनािाई िैससास मैत्री िनाई मबििा, िबञ्चबतकरणमा परेका 

समिुिरुको अथयपणूय सिभाबगता गराई िैंबगक तथा सामाबिक समिुिरु बिचको अन्तरिरु र सोको प्रभाविरुिाई 

सम्िोधन गने । 

रणनीबतहरु कायुनीबतहरु 

क) िाउँपाबलकाका कमुचारी/पिाबधकारीमा 

मबहला तथा िबचचत समजहको 

समानजपाबतक प्रबतबनबधत्व सम्िन्धमा 

नीबतित तथा कानजनी ब्यवस्था िरी 

कायाुन्वयन िने । 

१. मबििा र परुुिको सिभाबगता ५०/५० प्रबतशत 

िनाउन नीबतगत ब्र्वस्था गने । 

२. स्थानीर् सरकारका कमयचारीिरुको पदपबूतयको 

बनणयर् गदाय सिै िातिाबत, वगय, बिांग र 

समदुार्का समानपुाबतक सिभाबगताको ब्र्वस्था 

गन े। 

३. िनप्रबतबनबध तथा कमयचारीिरुिाई क्षमता 

बिकास कार्यक्रममा मबििा र िबञ्चबतकरणमा 

परेका समदुार्को प्रथम प्राथबमकता बदई 

कार्ायन्वर्न गने । 

ख) लैससास कायाुन्वयन सबमबतको िठन तथा 

लैंबिक बिकास िेस्क स्थापना र सचचालन 

िने  । 

१. गाउँपाबिकामा िैससास कार्ायन्वर्न सबमबत गठन 
गरी कार्य बिवरणको आधारमा कार्य गने । 

२. िैंबगक बिकास डेस्कको सांस्थागत बिकास गने । 
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ि) स्थानीय तहमा िठन हुने सिै सबमबत, 

उपसबमबत र कायुिलहरु लैससास मैत्री 

िनाउने सम्िन्धमा भएको कानजनी 

ब्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कायाुन्वयन, 

सबमक्षा र आवश्यक सजधार िने । 

१. स्थानीर् सरकारिे गठन गने सबमबत, उपसबमबत र 

कार्यदििरुमा मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा 

परेका समदुार्िाट प्रबतबनबधत्व ि ने ब्र्वस्थािाई 

अझ प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गने । 

२. स्थानीर् तिमा सञ्चाबित कार्यक्रमिरुको 

अनगुमन तथा सबमक्षा सम्िन्धी कार्यमा स्थानीर् 

सरकारिे गठन गने सबमबत, उपसबमबत र 

कार्यदििरुिे मबििा र िबञ्चबतकरणमा परेका 

समदुार्को बित ि ने गरी बिशे्लिण सबित नीबतगत 

र कार्यगत सझुाव बदने कार्य कार्ायन्वर्न गने । 

र्) स्थानीय बित्त ब्यवस्थापनलाई लैससास 

उत्तरिायी िनाउने र कायाुन्वयन िने । 

१. स्थानीर् तिमा मबििा बिकास, िैंबगक बिांसा 

बिरुद्ध सचेतना र बनर्मन, मबििा बसप बिकास, 

नेततृ्व बिकास तथा क्षमता अबभिबृद्ध िस्ता 

बििर्मा स्रोत ब्र्वस्थापनका िाबग छुटै्ट कोि 

स्थापना र सञ्चािन गने । 

२. आबदिासी, िनिाबत, दबित, अन्र् िबक्षत 

समिुका मबििािरुको क्षमता बिकास र 

सशबिकरणको िाबग उनीिरुको 

आवश्र्कतानसुार िाबग र्थेि ििेटको ब्र्वस्था 

गरी कार्ायन्वर्न गने । 

३. स्थानीर् सरकारिे समावेशी सचूना प्रणािी 

ब्र्वस्थापन गनय ििेट ब्र्वस्था गरी कार्ायन्वर्न    

गने । 

४. कम््र्टुरकृत िेखा प्रणािीिे समावेशी के्षत्रमा 

भएको ििेट तथा खचय सम्िन्धी सचूना बदन े 

ब्र्वस्था अझ प्रभावकारी िनाउने । 

ङ) लैससास मैत्री खबडिकृत तथयाांक ब्यवस्था 

िरी लैससास मैत्री योिना तथा ििेट 

तिजुमा कायुमा उपयोि िने । 

१. समदुार्स्तरका आधारभूत खबण्डकृत सचूना र्ा 

तथ्र्ाांक सांकिन तथा िाबियक रुपमा अध्र्ावबधक   

गन े। 

२. गाउँपाबिकािे िेरोिगारी तथा गरीिी प्रोफाईि 

तर्ारी गने । 

३. स्थानीर् सरकारिे आफ्नो बिकास र्ोिना तिुयमा 

गदाय खबण्डकृत तथ्र्ाङ्क र सचूनािाई अबधकतम 

प्रर्ोग गने । 
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उद्दशे्र् ३: िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरणका कार्यक्रमिरुको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गनय दक्ष 

िनशबि तर्ारी र िबक्षत वगयिरुको सिभाबगता, क्षमता बिकास र  सशबिकरणमा र्ोगदान गने । 

रणनीबतहरु कायुनीबतहरु 

क) मबहला तथा बसमान्तकृत समजहहरुको लाबि 

क्षमता बिकास योिना तयारी िरी कायाुन्वयन 

िने । 

१. मबििा तथा बसमान्तकृत समिुिरुको िाबग 

िैससास बिकासको िाबग क्षमता बिकास 

कार्यर्ोिना तर्ार गरी छुटै्ट बशियकमा ििेट 

बिबनर्ोिन तथा सोको कार्ायन्वर्न गने । 

२. स्थानीर् सरकारका पदाबधकारी/कमयचारीिरुिे 

िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशी 

बिकास, िैंबगक बिांसा न्र्बूनकरण सम्िन्धी 

ताबिमिरु र्ोिनामा समावेश गरी िबक्षत 

िगयिरुिाई उि ताबिमिरु उपिब्ध गराउने । 

३. ताबिमका बििर्िस्तकुो प्रस्तबुतकरणमा िैंबगक 
समवेदनबशि भािाको प्रर्ोग र मबििाका 

आवश्र्कता समेबटएको र उपर्िू सेवा सबुिधा 

उपिब्धता सबूनबस्चत गने । 

४. मबििा तथा िबक्षत समिुको पदाबधकारीिरु तथा 
कमयचारीिरुको क्षमता अबभिबृद्धका िाबग बनबदयि 

कार्यक्रमिरु (प्राबवबधक ताबिम, क्षमता बिकास, 

नेततृ्व बिकासको ताबिम, भ्रमण) िरेक आबथयक 

िियको र्ोिना तथा कार्यक्रम समावेश गरी 

कार्ायन्वर्न गने । 

५. िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण 
सम्िन्धी ताबिम बदन तथा कार्यक्रमिाई 

कार्ायन्वर्न गनय सक्ने मानवीर् श्रोतको बिकास र 

पररचािन गने । 

६. स्थानीर् सरकारमा मानव सांसाधन बिकास केन्र वा 
शाखा वा ईकाईको ब्र्वस्था र उि केन्रको कार्य 

बिवरण तर्ार गरी िाग ुगने । 

७. मबििा बिकासको िाबग भएका िेईबिङ 

घोिणपत्रका िाह्रवटा प्रबतिद्धतािरुको िारेमा 

स्थानीर् सरकारका पदाबधकारीिरु र 

कमयचारीिरुिाई िरेक आबथयक िियमा 

अबभमूबखकरण तथा सोको कार्ायन्वर्न गने । 

८. िनप्रबतबनबधिरु र कमयचारीिाई नेपािको 

सांबिधान, स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, अन्तर 
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सरकारी बिि ब्र्वस्थापन ऐन, कमयचारी समार्ोिन 

ऐन, मिुकुी सांबितािरु, बििर्गत काननुिरु 

पाबिकािे िारी गरेको काननुिरु र अन्र् प्रचबित 

मित्वपूणय काननुिरुको िारेमा अबभमूबखकरण तथा 

पनूतायिगी ताबिमिरु बनर्बमत रुपमा गने । 

९. स्थानीर् तिका कार्यपाबिका सदस्र्िरु, सभाका 

सदस्र्िरु र पाबिकाका प्रमखु प्रशासकीर् 

अबधकृत िगार्त सिै शाखा प्रमखुिरुिाई काननुी 

मस्र्ौदा तिुयमा सम्िन्धी प्रबक्रर्ा र काननुमा 

समावशे गनुयपने िैससासका सवाििरु र सोको 

समाधानका बििर्िस्तुका सम्िन्धमा समर् 

समर्मा अबभमबूखकरण र पनूतायिगी कार्यक्रमिरु 

सञ्चािन गने । 

१०. मबििािरुको सांिैधाबनक िक अबधकार, एकि 

मबििा र चेिीिेटी िेचबिखन बिरुद्ध कार्यक्रम, 

छाउपडी प्रथा बिरुद्ध कार्यक्रम, र्ौनबिांसा बिरुद्ध 

कार्यक्रम आबद िारेमा काननुी अनबुशक्षण बनर्बमत 

सञ्चािन गने । 

ख) बिभेिकारी सामाबिक मूलय मान्यता र 

कज सांस्कारहरुको न्यूबनकरणका कायुक्रमहरु   

िने । 

१. मबििा बिरुद्ध सिैखािे बिांसा बनमुयि गने 

कार्यक्रमिरु पबिचान गरी बनर्बमत रुपमा सो 

अनसुारको ििेट बिबनर्ोिन गरी कार्यक्रमिरु 

सञ्चािन गने । 

२. िैंबगक बिांसा रबित गाउँपाबिका घोिणाको िाबग 

आवश्र्क कार्यक्रम गरी सोको घोिणा गने । 

३. मबििा बिांसा बिरुद्ध सनु्र् सिनबशिता सम्िन्धमा 
स्थानीर् नीबत तथा कार्यबिबध िाग ुगने । 

४. समािमा रिकेा बिबभन्न कुसांस्कार िस्तै िाबतगत 
छुवाछुत, िाि बिवाि, िि बिवाि, दाईिो आबद 

िस्ता सामाबिक कुरीबत िटाउन कार्यक्रमिरु 

बनर्बमत रुपमा सञ्चािन गने । 

५. दबित र आबदिासी िनिाबतिरुको समदुार्मा 

रिकेो मबदरा सेवनिाई न्र्बूनकरण गनय कार्यक्रमिरु 

सञ्चािन गने । 

ि) बिपि ब्यवस्थापनमा लैससास सम्वेिनबशलता 

समावेश िरी कायाुन्वयन िने । 

१. स्थानीर् सरकारिे बिपद ब्र्वस्थापन सम्िन्धी 

नीबत, रणनीबत, मापदण्ड, कार्यनीबत तथा 

कार्यबिबध तिुयमा गदाय मबििा तथा 

िबञ्चबतकरणमा परेका समदुार्सांग परामशय गरी 
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र्स्ता दस्तावेिमा बसमान्तकृत वगय र समदुार्िाई 

िबक्षत गरी बिशेि राित र मबििा परुुििाई अिग 

अिग सांरक्षणको प्रावधानको ब्र्वस्था गरी 

कार्ायन्वर्न गने । 

२. बिपद ब्र्वस्थापन कोिको स्थापना तथा 

सञ्चािन र स्रोत पररचािन गदाय मबििा तथा 

िबञ्चबतकरणमा परेका समदुार् समेतको 

सिभाबगतामा बनणयर् गने बिबध तर्ार गरी िागु    

गने । 

३. स्थानीर् स्तरको बिपद सम्िन्धी तथ्र्ाांक सांकिन 

नक्साङ्कन तथा ब्र्वस्थापन गदाय िाभाबन्वत 

समिुमा मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा परेका 

समदुार् समेतको खण्डीकृत तथ्र्ाांक राखी 

आपतकाबिन कार्य सञ्चािन तथा राित बितरण 

गन े। 

४. समदुार्मा आधारीत बिपद ब्र्वस्थापन सम्िबन्ध 

कार्य गदाय िाभाबन्वत समुिमा मबििा तथा 

िबञ्चबतकरणमा परेको समदुार् समेतको 

सिभाबगतामा उनीिरुिाई पबििो प्राथबमकता 

राखी कार्य गने । 

 

उद्दशे्र् ४: सांघीर्, प्रदशे तथा स्थानीर् सरकारवाट प्रवाि ि ने आधारभतू सेवािरुमा िबक्षत समिुिरुको पि चँ र 

बनर्न्त्रणमा िबृद्ध गरी उनीिरुको आबथयक, सामाबिक, रािबनबतक र सावयिबनक िीवन समावेशी र सक्षम िनाउने । 

रणनीबतहरु कायुनीबतहरु 

क) स्थानीय तहमा लैंबिक, िाल र अपाांि मैत्री 

सम्िेिनबशल सांरचनाको प्रावधानहरु 

कायाुन्वयन िने । 

१. स्थानीर् तिका भवन, भौबतक पवूायधार तथा अन्र् 

सांरचना बनमायणको िाबग ड्रोईङ बडिाईन िागत 

अनमुान तर्ार गदाय सांरचना बनमायण गदाय िैंबगक, 

िाि र अपाांग मैत्री सांरचनाको प्रावधान कार्ायन्वर्न 

गने । 

२. स्थानीर् तििे मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा परेका 

समदुार्िाई िबक्षत गरी परम्परागत तथा आधबुनक 

उिाय (ििबिद्यतु, बिबभन्न िैकबल्पक स्रोतवाट प्राप्त 

ि ने उिाय, सधुाररएको चिुो आबद) को प्रर्ोग गनय 

सकारात्मक वातावरण र प्रोत्सािन गने 

आर्ोिनािरु कार्ायन्वर्न गने । 



20 

 

ख) स्थानीय तहका सिै मबहलाहरुलाई प्रिनन 

तथा मबहला स्वास्थय सम्िबन्ध सेवा 

सजबिधाहरुमा पहँुच सजबनबस्चत िनु पहल    

िने । 

१. गभयवती मबििािाई िोबखमर्िू, खतरार्िू 

काममा निगाउने गरी िाबियक नीबत तथा बिबध 

तर्ार गरी िाग ुगने । 

२. सावयिबनक कार्ायिर्, अस्पताि वा स्वास्थ्र् चौकी 

र सावयिबनक स्थििरुमा िच्चािाई स्तनपानका 

बनबमि अिग्गै कक्ष र समर्को ब्र्वस्था र सोको 

ब्र्वस्थापन बनर्बमत रुपमा गने । 

३. मबििा तथा प्रिनन स्वास्थ्र्, पररवार बनर्ोिन, 

मात ृ बशश ु कल्र्ाण, बिस्ताररत खोप, पोिण, 

िनसांख्र्ा बशक्षा र िनस्वास्थ्र् सम्िन्धी 

कार्यक्रमिरु बनर्बमत रुपमा सञ्चािन गने । 

४. मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा परेका ब्र्बििरुको 
स्वास्थ्र् बिमा गनय सिबिकरण र सिर्ोग गने 

कार्यक्रम र ििेट वाबियक तथा आवबधक 

र्ोिनािरुमा समावेश गरी कार्ायन्वर्न गने । 

ि) स्थानीय तहका सिै मबहला तथा 

िबचचबतकरणमा परेका समजिायहरुको 

बशक्षामा पहँुच सजबनबस्चत िनु आवश्यक 

नीबत, कानजन तथा कायुक्रमहरुको सबमक्षा 

िरी उनीहरुको बशक्षामा सरलरुपमा पहँुचका 

लाबि ब्यवस्थाहरु थप िरी कायाुन्वयन िने । 

१. गाउँपाबिका बभत्रका बिद्यािर् िाने उमेरका सि ै
िाि िाबिकािाई बिद्यािर्मा अबनवार्य भनाय 

गराउन ेअबभर्ान बनर्बमत रुपमा सञ्चािन गने । 

२. आबथयक अवस्था कमिोर भएका पररवार तथा 

िबञ्चबतकरण परेका समदुार्का िाििाबिकािाई 

बदवा खािा, बनशलु्क पाठ्र् पसु्तक र शैबक्षक 

सामाग्री तथा पोसाक उपिब्ध गराउन छात्रिबृिको 

ब्र्वस्था तथा सोको कार्ायन्वर्न बनर्बमत रुपमा   

गने । 

३. बनरक्षर मबििा तथा बसमान्तकृत समदुार् वा 
ब्र्बििरुको िाबग अबभभावक बशक्षा, प्रौढ तथा 

बकसोरी बशक्षा, साथी बशक्षा, कार्यमिूक प्रौढ 

बशक्षा, िच्चा दबेख िच्चा कक्षा आबद 

कार्यक्रमिरुको बनर्बमत रुपमा सञ्चािन गने । 

४. बिद्यािर्मा छात्र र छात्राको िाबग छुट्टा छुटै्ट 
शौचािर्, बकसोरी छात्राको िाबग ्र्ाड र 

र्ौनबशक्षा तथा सििीकरण कार्यक्रम बनर्बमत 

रुपमा सञ्चािन गने । 

र्) स्थानीय तहका सिै मबहला तथा िबचचबतमा 

परेका समजिायहरुको सजि खानेपानीमा पहँुच 

तथा सरसफाईमा सचेत तजलयाउँन आवश्यक 

१. गाउँपाबिकाका सावयिबनक बनकार्िरुमा सफा 
बपउँने पानी, सफासांग िात धनु ेब्र्वस्था, मबििा र 

परुुिको िाबग अिग्गै शौचािर्को ब्र्वस्था 

सञ्चािन   गने । 
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कायुक्रमहरुको पबहचान िरी कायाुन्वयन   

िने । 

२. स्थानीर् िाबसन्दािरुको घरधरुीिरुमा सफा बपउँन े
पानी, सफासांग िात धनुे ब्र्वस्था, मबििा र परुुिको 

िाबग अिग्गै शौचािर्को उपर्ोग गने अभ्र्ासको 

िारेमा सचेतना िगाउने कार्यक्रमिरु सञ्चािन    

गने । 

३. स्थानीर् तिको आर्ोिना तथा स्थानीर् 

नागररकिरुको सबक्रर् सिभाबगतामा वडा वडामा 

खिुा बदसामिु अबभर्ान, घर घरमा शौचािर्, 

पराम्परागत पानीको स्रोतिरु धारा, कुवा, पोखरी 

तथा टोि िस्ती सरसफाई अबभर्ान कार्यक्रमिरु 

बनर्बमत रुपमा सञ्चािन गने । 

४. कुबिने नकुबिने घरार्ासी फोिर छुट्र्ाउने ब्र्वस्था, 
फोिर सांकिन तथा बिसियन, घर घरमा भान्साको 

फोिर र पानीवाट करेसािारी तथा गमिा र फुिवारी 

बनमायण िस्ता कार्यक्रमिरु गने र उि कार्यिरुमा 

मबििा र परुुिको समान सिभाबगता ि नपुने िस्ता 

चेतनामिूक कार्यक्रमिरु सञ्चािन गने । 

५. मबििािरु िढी मात्रामा सांिग्न ि ने कार्यमा सफा 
पानीको सिि ब्र्वस्थाका िाबग आकासे पानी 

सांकिन र भण्डारण, पराम्परागत ईनार र कुवाको 

पनूबियवीकरण र ररचाबियङ िस्ता कार्यक्रमिरु 

सञ्चािन गने । 

ङ) स्थानीय तहका सिै मबहला तथा िबचचबतमा 

परेका समजिायहरुको लाबि िेरोििारी तथा 

िरीिीको नक्साांकन िरी सोको आधारमा 

स्वरोििार र आयआिुनमा पहँुच अबभिृबि 

िनु हालका ब्यवस्थाहरुको सबमक्षा िरी 

बिबभन्न आयमूलक तथा बसपमूलक 

कायुहरु कायाुन्वयन िने । 

१. गाउँपाबिकाको िाबियक तथा आवबधक र्ोिना 

तिुयमा गदाय िेरोिगार तथा गरीिीको नक्साांकनको 

समेत आधार बिई मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा 

परेका समदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ ि न े

स्वरोिगारमिूक, आर्मिूक र बसपमिूक 

कार्यक्रमिरु र सोको िाबग आवश्र्क ििेट 

ब्र्वस्था गरी कार्ायन्वर्न गने । 

२. स्वरोिगार गन े तथा िैदबेशक रोिगारीमा िाने 
मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा परेका समदुार्को 

बसप तथा क्षमता बिकासका कार्यक्रमिरु बनर्बमत 

रुपमा सञ्चािन गने । 

३. ग्राबमण मबििा प्राबवबधकिरु (पश ु सेवा, कृबि, 

स्वास्थ्र् र पवूायधार सम्िबन्ध प्राबवबधकिरु) र 

सामाबिक पररचािक तर्ारी गने तथा उनीिरुको 

समदुार्मा पररचािन गने । 
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४. गरीि र िबञ्चबतकरणमा परेको समदुार्को पि चँ र 
क्रर्शबि अनरुुप सपुथमूल्र् सिकारी पसििरु 

सञ्चािन गने र उनीिरुिाई बिशेि छुटको ब्र्वस्था 

गने । 

 

उद्दशे्र् ५: स्थानीर् तिमा िैससासको दृबिकोणिाट िवाफदबेिता, उिरदाबर्त्व, सचूना बशक्षा तथा सञ्चार, 

अनगुमन तथा मलू्र्ाांकन र सुशासन पद्दबतिाई सांस्थागत गने । 

रणनीबतहरु कायुनीबतहरु 

क) स्थानीय तहमा सजशासन कायम िने 

सम्िन्धमा लैससास सम्िेिनबशल स्थानीय 

नीबत तथा कानजन बनमाुण िरी कायाुन्वयन 

िने । 

१. गाउँपाबिकािे बिबधको शासन, ब्र्ापक 

िनसिभाबगता, भ्रिाचार बिरुद्ध शनु्र् सिनबशिता, 

सेवा प्रवािमा बनश्पक्षता र मबििा तथा 

िबञ्चबतकरणमा परेका समदुार्िाई अग्राबधकार 

िस्ता नीबतिरु तिुयमा र कार्ायन्वर्न गने । 

२. मबििा बिकासको िाबग भएका िेईबिङ 

घोिणपत्रका िाह्रवटा प्रबतिद्धतािरुको क्षेत्रमा 

कार्यक्रम तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गने । 

३. सांर्िू राष्िसांघीर् िाि अबधकार मिासन्धी १९८९ 
मा गररएका प्रबतिद्धता कार्ायन्वर्न सम्िन्धमा 

कार्यक्रमिरु तर्ारी र सञ्चािन गने । 

ख) स्थानीय तहमा लैससास के्षत्रमा सजधार प्रबत 

उत्तरिाबयत्व र िवाफिबेहता स्थापनाका 

लाबि अनजिमन, मूलयाांकन तथा परीक्षणहरु 

कायाुन्वयन िने । 

१. गाउँपाबिकाका कार्यक्रमिरुको सावयिबनक 

परीक्षण, सामाबिक परीक्षण, सावयिबनक सनुुवाई, 

बनर्बमत पत्रकार भेटघाट िबक्षत वगयिरुको 

उपबस्थबतमा गने र सेवा प्रवाि सम्िन्धी सचूनािरुको 

सावयिबनकीकरण बनर्बमत रुपमा गने । 

२. गाउँपाबिकाका कार्यक्रमिरुको सावयिबनक 

परीक्षण, सामाबिक परीक्षण, सावयिबनक सनुवुाईको 

क्रममा िबक्षत िगय तथा िाभाबन्वत वगयिरुवाट प्राप्त 

गनुासा तथा सझूाविरुको सनुवुाई र कार्ायन्वर्न   

गने । 

३. स्थानीर् सरकारका िनप्रबतबनबध र कमयचारीको 
आचार सांबिता स्वीकृत गरी िाग ुगने । 

४. गाउँपाबिकाका कार्यक्रम तथा परीर्ोिना 

कार्ायन्वर्नवाट सम्िबन्धत समदुार्िे परुा िाभ 

बिन सकेको नसकेको सम्िन्धमा बनर्बमत रुपमा 
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अनगुमन र मलू्र्ाांकन गने र िाभ र असरिरुको 

बिशे्लिण गने । 

५. स्थानीर् सरकारको सबमक्षा िैठकमा मबििा, 
िाििाबिका सिै िातिाबतका बिपन्न िगय 

(आबदिासी, िनिाबत, दबित, मधेशी, मबुस्िम, 

बपछडावगय) अपाांगता भएका ब्र्बििरु, िेष्ठ 

नागररक िगार्तिाई िबक्षत कार्यक्रम माबथ 

बनििरुको उपबस्थबतमा छिफि गने र सझुाविरु 

सांकिन तथा कार्ायन्वर्न गने । 

ि) स्थानीय तहमा पारिबशुता र सचेतनाको 

लाबि सूचना, बशक्षा तथा सचचारका 

बक्रयाकलापहरुमा बनरन्तरता बिने र 

आवश्यक सजधार ििै लैिाने । 

१. स्थानीर् सरकारिे बनर्बमत रुपमा समग्र िाबियक 
र्ोिना तथा कार्यक्रमको सावयिबनक गने र मबििा, 

िाििाबिका, आबदवासी िनिाबत, मधेसी, 

मबुस्िम, बपछडावगय, दबित, अपाांगता भएका 

ब्र्बििरु र िेष्ठ नागररकिाई िबक्षत गरी राखेका 

कार्यक्रम र ििेट सरोकारवािािे थाि पाउने गरी 

स्थानीर् भािा समेतमा बनर्बमत रुपमा सावयिबनक 

गने । 

२. स्थानीर् रेबडर्ो एफ एम र छापा माध्र्मद्वारा िैंबगक 
समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण सम्िन्धी 

सचूना प्रवाि गरी िनतािाई बनर्बमत रुपमा 

ससुबूचत गने । 

३. स्थानीर् स्तरमा मबििा िाििाबिका सिै 

िातिाबतका बिपन्न वगय, अपाांगता भएको 

ब्र्बििरु, िेष्ठ नागररक िगार्त अन्र् िबक्षत 

समिुिरुको िाबग सचूना, बशक्षा र सञ्चार 

कार्यक्रमिाट वगयिरुको िनचेतना िबृद्ध भएको 

नभएको िारेमा अनुगमन र मूल्र्ाांकन गने । 

 

उद्दशे्र् ६: स्थानीर् तिमा िैससासका कार्यक्रमिरु प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्नको िाबग सम्िबन्धत 

सरोकारवािासांग समन्वर् र सिकार्यिाई सांस्थागत गने । 

रणनीबतहरु कायुनीबतहरु 

क) लैससासको प्रभावकारी कायाुन्वयनको 

लाबि सम्िबन्धत बनकाय तथा 

सरोकारवालाहरुसांि समन्वय र सम्िन्ध 

१. स्थानीर् तििे सांघ र प्रदशे सरकारिरुिे तर् गरेको 
िैससास कार्ायन्वर्न सम्िन्धी नीबत, काननु तथा 

कार्यक्रमिरुको कार्ायन्वर्नमा सिकार्य, समन्वर् र 

सििीकरण गन े। 



24 

 

बिस्तारका बक्रयाकलापहरुमा बनरन्तरता    

बिने । 

२. िैससास बिकासको िाबग बिबभन्न सरोकारवािा 
बनकार्िरु बिच सञ्िाि गठन गरी कार्यगत 

छिफि तथा र्स क्षेत्रको बिकासको िाबग 

बनर्बमतरुपमा कार्य गने । 

३. िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशी 

बिकासको िाबग गबठत बिबभन्न सरोकारवािा 

बनकार्िरु बिच कार्यगत सांर्न्त्र (सञ्िाि) का 

प्रबतबनबधिरुिाई िैससास कार्ायन्वर्न सम्िन्धी 

क्षमता बिकास ताबिमिरु सञ्चािन गने । 

 

१३. लैससास कायाुन्वयनको लाबि सबमबतहरु िठन, पररचालन र बिम्मेवारी 

१३.१ लैंबिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण कायाुन्वयन सबमबत िठन  

र्स गाउँपाबिकामा बनम्नानसुारको सदस्र्िरु रिने गरर िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण कार्ायन्वर्न 

सबमबत गठन गररनेछः  

क) गाउँपाबिका अध्र्क्ष ------------- सांर्ोिक 

ख) गाउँपाबिका उपाध्र्क्ष ------------- सदस्र् 

ग) गाउँपाबिका सदस्र्िरु (एक मबििा सबित २ िना) --------- सदस्र् 

घ) दबित समदुार्का प्रबतबनबध (एक मबििा सबित २ िना) -------------- सदस्र् 

ङ) िनिाबत समदुार्का प्रबतबनबध (एक मबििा सबित २ िना) ------------ सदस्र् 

च) िेष्ठ नागररक प्रबतबनबध (एक मबििा सबित २ िना) ------------ सदस्र् 

छ) सामाबिक बिकास शाखा प्रमुख ------------------ सदस्र् सबचव 

१३.२ लैंबिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण कायाुन्वयन सबमबतको काम, कतुब्य र अबधकार 

िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण कार्ायन्वर्न सबमबतको काम, कतयब्र् र अबधकार दिेार् अनसुार 

ि नेछः  

क) गाउँपाबिकामा िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण सम्िबन्ध आवश्र्क नीबत, रणनीबत, काननुी 

ब्र्वस्थािरुको आवश्र्कता पबिचान गने । 

ख) गाउँपाबिकाका मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा परेका समिु/समदुार्को खण्डीकृत तथ्र्ाङ्क ब्र्वस्थापन र 

अद्यावबधक गनय कार्यमा सििीकरण गने ।    
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ग) गाउँपाबिकाको बनर्बमत सेवा प्रवाि र बिकास बनमायणका गबतबिबधिरुमा मबििा तथा िबञ्चबतकरणमा परेका 

समिु/समदुार्को क्षमता बिकास, सशबिकरण र अथयपणूय सिभाबगताको िाबग आवश्र्क कार्यक्रमिरु िाबियक 

तथा आवबधक र्ोिनामा समावेश तथा कार्ायन्वर्न गनय सििीकरण गने । 

घ) िैससास कार्ायन्वर्नको िाबग सांस्थागत बिकासका कार्यिरु पबिचान तथा कार्ायन्वर्नमा गाउँपाबिकािाई 

सिर्ोग गने । 

ङ) गाउँपाबिकाका सिै कार्यक्रमिरुमा िैससासको दृबििे अनगुमन, मलू्र्ाांकन र िैससास ििेट पररक्षण कार्य 

गने । 

च) गाउँपाबिकामा िैससास सम्िबन्ध कार्यक्रमिरु गनय सरोकारवािा बनकार्िरुसांग समन्वर्, सिकार्य र 

सििीकरण गने ।  

१३.२ लैंबिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण कायाुन्वयन सबमबतको पररचालन  

गाउँपाबिकािे िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण कार्ायन्वर्न, अनगुमन तथा सपुररवेक्षण सबमबतको 

पररचािन कार्यबिबध तर्ार गरी सोिी िमोबिम कार्ायन्वर्न गनेछ । 

१३.३ लैंबिक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण विा स्तरीय सबमबत िठन र पररचालन 

गाउँपाबिकािे िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण रणनीबतको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको िाबग सो 

सम्िन्धी कार्यबिबधमा ब्र्वस्था गरी वडा स्तरीर् सबमबत गठन र पररचािन गनय सक्नेछ । 

१४. अनजिमन तथा मूलयाांकन  

र्स रणनीबतको सफि कार्ायन्वर्नको िाबग रणनीबतिे तोकेका क्षेत्रगत रणनीबतिरु र सो अन्तरगतका 

कार्यनीबतिरुको आधारमा िाबियक तथा आवबधक र्ोिनामा कार्यक्रमिरु समावेश गरी कार्ायन्वर्नको अनगुमन र 

उि कार्यक्रमिरुिाट प्राप्त भएका नबतिािरुको मलू्र्ाांकन गने कार्य गाउँपाबिका वा िैंबगक समानता तथा सामाबिक 

समावेशीकरण कार्ायन्वर्न सबमबतिे गनेछ । अनगुमन तथा मलू्र्ाांकन गदाय दिेार् अनसुार गररनेछः 

क) अनुगमन तथा मलू्र्ाांकनमा िैससास रणनीबतको कार्ायन्वर्नसांग सम्िबन्धत सावयिबनक नीबत, कानुन तथा 

कार्यबिबधिरु, अन्तरायबष्िर् प्रबतवद्धतािरु, आवबधक र्ोिना, बििर्क्षेत्रगत र्ोिना, िाबियक नीबत कार्यक्रम र ििेट, 

आवबधक प्रगबत प्रबतवेदन आबदको सबमक्षा गररनेछ । 



26 

 

ख) िैससास सम्िेदनबशि अनुगमन तथा मलू्र्ाांकन नबतिामिूक बिबधवाट गररनेछ । र्सको िाबग सोच ताबिका 

(Logical Framework), नबतिा ताबिका (Result Framework), सचूनाका स्रोतिरु, ब्र्वस्थापन सचूना 

प्रणािी (MIS), र अनुगमन तथा मलू्र्ाङ्कन र्ोिनािाई आधारको रुपमा बिईनेछ । 

ग) प्रभावकारी अनुगमन तथा मलू्र्ाांकनको िाबग गाउँपाबिकािे बिबध तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गनेछ । 

१५.  रणनीबतको पनूरावलोकन र सांशोधन 

र्स रणनीबत कार्ायन्वर्नको क्रममा समर्सापेक्ष तलु्र्ाउन पनूराविोकन गरी स्थानीर् आवश्र्कतािरुिाई पररपबूतय 

गनयको बनबमि र्स रणनीबतको मिू ममयको प्रबतकुि नि ने गरी आवश्र्क सांशोधन तथा सधुार गररनेछ । 

 

 


