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िैमिक समानता तथा सामामिक समावेशीकरण रणनीमत 

१. पृष्ठभूमम  

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को प्रस्तािनमा नै िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकरण सम्बन्धी 

व्यिस्था गरेको छ ॰ ऐनको दफा २४ उपदफा (२) मा स्थानीय तहिे योजना बनाउँदा नेपाि सरकार, प्रदेश 

सरकारको नीलत, िक्ष्य, उदे्दश्य, समयसीमा र प्रलियासँग अनुकूि हुनेगरी सुशासन, िातािरणमैत्री, बािमैत्री, 

जििायु पररितगन अनुकुि, लिपद् व्यिस्थापन, िैलिक तथा सामालजक समािेशीकरण अन्तरसम्बक्तन्धत 

लिषयिाई ध्यान लदनु पनेछ भने्न व्यिस्था गरेको छ ॰ उि ऐनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कतगब्य 

तथा अलधकारमा िैससास सम्बन्धी व्यिस्था गरेको छ भने िडा सलमलतको काम, कतगव्य र अलधकार अन्तगगत 

खण्डीकृत तथ्ांक संकिन, बािलििाह, बहुलििाह, िैलिक लहंसा अन्त्य गने आलद व्यिस्था गररएको छ ॰ 

स्थानीय तहको योजना तजुगमा प्रकृयामा मलहिा तथा लपछलडएको िगगको सहभालगतामा जोड लदइएको, योजना 

बनाउदा मलहिा, बािबालिका तथा लपछलडएका िगग, िेत्र र समुदायिाई प्रत्यि िाभ पुगे्न योजना छनौटमा जोड 

लददै िैससास प्रिर्द्गन गने व्यिस्था गरेको छ ॰ 

हाम्रो संलिधानको प्रस्तािनामा िैलिक लिभेद र सबै प्रकारका जातीय छुिाछूतको अन्त्य गने तथा आलथगक 

समानता, समृक्तर्द् र सामालजक न्याय सुलनलित गनग समानुपालतक समािेशी र सहभालगतामूिक लसर्द्ान्तका 

आधारमा समतामूिक समाजको लनमागण गने संकल्प गरेको छ ॰ संलिधानको भाग ३ मा उले्लक्तखत मौिीक हक 

अन्तगगत धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा छुिाछुत तथा भेदभाि लबरुर्द्को हक, धारा २९ मा शोषण 

लबरुर्द्को हक, धारा ३८ मा मलहिाको हक अन्तगगत समान िंशीय अलधकार, सुरलित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य 

सम्वन्धी अलधकार, राज्यका सिै लनकायमा सहभालगता हुने अलधकार, सम्पलि तथा पाररिारीक मालमिा सम्बन्धी 

अलधकार, लशिा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामालजक सुरिामा सकारात्मक लिभेदको व्यिस्था गरेको छ ॰ त्यसैगरी 

धारा ३९ मा बािबालिकाको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४१ मा जेष्ठ नागररकको हक धारा ४२ मा 

सामालजक न्यायको हकको व्यिस्था गरेको छ ॰ नेपािको संलिधान बमोलजम जारी गररएका रालरि य िैलिक 

समानता नीलत २०७७, सामालजक समािेशीकरण नीलत २०७८ नमुना, िैलिक समानता तथा सामालजक 

समािेलशता स्थानीयकरण रणनीलत २०७५, बािबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, मुिुकी देिानी (संलहता) २०७४ र 

मुिुकी अपराध (संलहता) २०७४, िगायत रालरि य नीलत तथा कानुनहरूिे िैलिक समानता र सामालजक 

समािेशीकरण सम्बन्धमा लनरोधात्मक तथा लनयमनकारी प्रािधानहरूको व्यिस्था गरेको छ ॰  

यसै सन्दभगमा स्थानीय तहद्वारा सञ्चािन हुने योजना तथा कायगिमिाई िैलिक समानता र सामालजक 

समािेशीमैत्री बनाउन, संिैधालनक एिम कानूनी उिरदायीत्व तथा लजमे्मिारी पुरा गनग, राज्यिे अन्तरागलरि य स्तरमा 

गरेका प्रलतबर्द्ता अनुरुप कायग गनग, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा िैलिक 

समानता तथा सामालजक समािेशीकरणिाई संस्थागत गदै समािेशी लिकासिाई प्रबर्द्गन गने कायगिाई थप मागग 

दशगन गनग उमाकुण्ड गाउँपालिकाबाट यो “िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकरण रणनीलत” तयार 

गररएको छ ॰  

१.१ गाउँपामिकाको संमिप्त पररचय 

रामेछाप लजल्लाको उिरी भूभागमा अिक्तस्थत उमाकुण्ड गाउँपालिका रामेछाप लजल्लाको प्रचुर सम्भािनािे 

भररएको गाउँपालिका हो ॰ यो गाउँपालिका भौगोलिक लहसाबिे रामेछाप लजल्लाकै सबै भन्दा ठुिो गाउँपालिका 

हो॰ जम्मा सात िटा िडा  रहेको यो गाउँपालिकाको जनसंख्या १७६०१ रहेको छ ॰ यो गाउपालिका ४५१.९९ िगग 

लकिो लमटर िेत्रफिमा फैलिएको छ भने उमाकुण्ड गाउपालिकाको केन्द्र हाि िडा नं ४ लप्रती को च्यादिुमा 

रहेको छ ॰ 

उमाकुण्ड गाउँपलिकाको पूिगमा सोिुखुमु्ब र ओखिढुिा लजल्ला, पलिममा रामेछाप लजल्लाको उमाकुण्ड 

गाउपालिका उिरमा सोिुखुमु्ब र दोिखा लजल्ला र दलिणमा ओखिढुिा  र रामेछाप लजल्लाको लिखु 
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तामाकोशी गाउँपालिका पदगछ॰ भौगोलिक लिकटताको कारण यो गाउँपालिकाको समृक्तर्द्मा लनकै ठुिो चुनौती 

देक्तखन्छ ॰ लिकास लनमागणको िेत्रमा लनकै पछाडी परेको यो गाउँपालिका स्थानीय सरकार आए सँगै लिकास 

लनमागणिे गलत लिन थािेको छ ॰ 

उमाकुण्ड गाउँपालिकाको समृक्तर्द्को आधार भनेको कृलष ,पयगटन र जिश्रोत नै हो॰ उमाकुण्ड गाउँपालिका 

धालमगक, एलतहालसक र रमणीय स्थििे भररभराउ गाउँपालिका  हो ॰ धालमगक तथा पयगटकीय लहसाबिे महत्वपूणग 

मालनने पाँचपोखरी ,जट्टापोखरर िगायतका महत्वपुणग ताि तिैया प्रिेश गने मुख्य प्रिेशद्वार उमाकुण्ड 

गाँउपालिकानै हो ॰ त्यस  बाहेक उमाकुण्ड गाउँपालिकामा एलतहालसक तथा धालमगक स्थि ताँमेडाँडािेत्र 

उमालतथग मक्तन्दर, लिलभन्न चण्डी मक्तन्दर िगाएत धेरै एलतहालसक तथा धालमगक स्थिहरु रहेको छ  भने 

गाउँपालिकाको प्रते्यक िडामा धालमगक तथा पयगटलकय लहसाबिे महत्वपुणग स्थिहरु रहेको छ॰ 

जिश्रोतको िेत्रमा धलन उमाकुण्ड गाउँपालिका मा धेरै सम्भािना छ ॰ हाि पलन उमाकुण्ड गाउँपालिकामा ५  

िटा भन्दा बढी  हाइडि ोपािरहरु लनमागण भैरहेको छ भने अन्य हाइडि ोपािर लनमागणको िालग सम्भाव्यता अध्ययन 

िगाएतको समेत काम भैरहेको छ ॰ कृलष र पशुपािनको िालग अत्यलधक सम्भािना रहेको गाउँपालिकाको िडा 

न १ गुमे्दि िगाएत अन्य िेत्रमा िोपोनु्मख चौरी पािन व्यिसाय संचािनमा छ  ॰उमाकुण्ड गाउँपालिकामा कृलष 

मा आिु, लकिी, अिैची, लचया िगाएतका नगदे बािीको प्रशस्त खेलत भैरहेको छ भने उमाकुण्ड गाउँपालिका  

बहुमुल्य जलडबुटीको भण्डारको रुपमा पलन पररलचत गाउँपालिका हो ॰ 

२. अवस्था मवशे्लषण 

िैलिक समानता तथा समालजक समािेशीकरणका रणनीलतका िालग पलहिो चरण भनेको नै ितगमान 

अिस्थाको लिशे्लषण हो ॰ हािको अिस्था लिशे्लषणका िालग मुख्य लहसाििे ३ िटा िेत्र लनधागरण गररएकोछ 

॰जसको लििरण लनम्नानुसार प्रसु्तत गररएकोछ ॰ 

२.१. SWOT मवशे्लषण 

उमाकुण्ड गाउँपालिकाको िैससासको दृलरकोणिाट बलियो पि कमजोर पि अिसर तथा चुनौती (SWOT) 

लिशे्लषण गररएको छ ॰यसरी लिशे्लषण गदाग नीलत कानूनमा समािेशीता, संस्थागत व्यिस्थामा समािेशीता, 

मानि संसाधन तथा िमता लिकासमा समािेशीता, सेिा प्रिाहमा समािेशीता र सुसासन तथा उिरदायीत्वमा 

समािेशीतामा आधाररत रहेर लिशे्लषण गररएकोछ ॰जसिाई लनम्नानुसार ति प्रसु्तत गररएकोछ ॰ 

क. बमियो पि (Strength) 

१. िालषगक कायगिममा मलहिा तथा िलित लिकास कायगिमहरु समािेशी रुपमा  समािेश भएको  

॰ 

२. अपािता पररचय पत्र लितरण लनदेलशका तयार भई प्रभािकारी रुपमा कायागन्रनय भएको ॰ 

३. मलहिा तथा बलञ्चतीमा परेका समुदाय मालथ हुने लहंसा र लिभेद उपर सुनुिाई हुने प्रिन्ध 

लमिाएको  

४. स्थानीय तहको पदालधकारीहरुमा मलहिा १९ जना रहेको॰ 

५. मलहिा शाखा प्रमुख ८ जना रहेको ॰ 

६. २७ जना मलहिा कमगचारी रहेको ॰  

७. मलहिा जनप्रलतनीलध १५ जना रहेको 

८. बेरोजगार तथा गररबहरुको खक्तण्डकृत डाटा अद्यािलधक भएको ॰ 

९. स्थानीय तहिे गठन गने सलमलत उपसलमलतहरुको मुख्य पदमा मलहिा सहभालगता सुलनलित 

गरेको  

१०. िैलिक लहंसा लनिारण, मलहिा सीप लिकास, नेतृत्व लिकास को  स्रोत व्यिस्थापनका िालग कोष 

स्थापना गरर कायागन्रयन गरेको ॰ 
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११. िलित िगगको सरकारी जागीर प्रिेशका िालग िोकसेिा तथा लशिक सेिा पुिग तयारी किा 

संचािन गरी िलित िगग रोजगारी कायगिममा प्रत्यि रुपमा सहयोग पुयागएको  ॰  

१२. मलहिा लिरुर्द् हुने सिै प्रकारका लहंसा लनिारण गने कायगिममा बजेट लिलनयोजन गरेको ॰ 

१३. ििीत तथा लिपन्न िगगको लनशुल्क स्वास्थ्य िीमा भएको  

१४. िैलिक लहंसा तथा घरेिु लहंसा लपलडतहरुिे न्यालयक सलमलत  तथा मेिलमिाप केन्द्र माफग त लिना 

खचग न्याय पाएको ॰ 

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

गरेको  

ख. कमिोर पि 

१६. िैंलगक समानता तथा सामालजक समािेशीकरण  नीलत तयार नभएको ॰  

१७. स्थानीय तहिे योजना तजुगमा तथा अनुगमन मूल्याङ्कनिाई िैससासको पििाट  हेने नगरेको,  

१८. िैलिक उिरदायी तथा सामालजक समािेशी बजेट लनमागण एिम परीिणिाई बजेट व्यिस्था 

नभएको,  

१९. उपभोिा सलमलतहरुमा भएका छिफिमा िैससासका लिषयमा छिफि गरेको अलभिेख 

नभएको, 

२०. योजना तजुगमा प्रकृयामा िैससासको दृलरकोणिाट लिशे्लषण भएको अलभिेख नभएको ॰  

२१.  मलहिा पुरुष बीचको असमानता हटाउन तथा समालजक समािेशीकरण बढाउनको िालग 

लनलित कायगनीलत नरहेको ॰ 

२२. कायागियमा हुनसके्न कुनै पलन प्रकारको दुव्यगिहार भेदभाि मलहिा लहंसा लनयन्त्रणको 

आचारसंलहता बनाएर िागू नभएको ॰ 

२३. स्थानीय तहका सबै पदालधकारीहरुिाई कानूनको मस्यौदा तजुगमा तथा प्रकृयाका िारेमा 

अलभमुखीकरण नभएको ॰ 

२४. िैलिक लहंसा मुि स्थानीयतह घोषणा हुन नसकेको ॰ 

२५. गाउँपालिका तथा सािगजालनक स्थि तथा कायागियहरुमा स्तनपान गृह नभएको ॰ 

२६. यौलनक तथा िैलिक अल्प संख्यकका िालग बजेट लिलनयोजन तथा  शौचाियहरुमा लिशेष 

व्यिस्था नभएको ॰ 

२७. योजना तथा कायगिमको  अनुगमन मूल्याङ्कन गदाग िैससासका दृलरकोणका आधारमा नभएको॰ 

२८. सामालजक संजािमा िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकरण सम्बन्धी सुचना, समाचार 

तथा सने्दशमुिक लिषय िसु्त आलद प्रकाशन नभएको ॰ 

ग. अवसर 

२९. लिलभन्न जातजाती, समुदाय बीच सामालजक र सांसृ्कलतक लिलिधता रहेकोिे सामालजक 

समािेशीकरण व्यिहारमा िागू गनग सलकने ॰ 

३०. आिश्यक पने कानून नीलत लनयम बनाउन सके्न दि जनशक्ति स्थानीय तहमा हुनु ॰  

३१.  लिलभन्न गैह्रसरकारी संघसंस्थाहरु िैससास िाई कायगिेत्रको रुपमा स्थानीय तहमा सहकायग 

गनुग॰ 

३२. मलहिा तथा िलित िगगका लिलभन्न समूहहरु लियलशि हुनु ॰ (जसमा लनयलमत रुपमा नेतृत्व 

लिकास तथा समूह संचािनका बारेमा गलतलिलधहुने हुनािे मलहिा तथा िलित िगगका 

कायगिमहरु मलहिा तथा िलित िगगिाटै संचािन गनग सलकने )॰  

३३. स्वास्थ्य िीमा कायगिमिाई सबै घरधुरीमा पुयागउन प्रालिलधक सहयोगका िालग गैससिे काम 

गरररहेको,  

३४. एक घण्टाको पहँुच लभत्र सबै नागररकका िालग स्वास्थ्य सेिाको पहँुच हुनु ॰सबै गभगिती 

मलहिाहरुिाई सुरलित रुपमा प्रसूलत गराउन सलकने  
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३५. लकसान सम्मान अलभनन्दन पुरस्कार आदी कायगिम लनयलमत रुपमा हुनु (लकसान र कृलष 

प्रिर्द्गन गनग सलकने) ॰ 

३६. कृलष तथा नैलतक लशिा जस्ता व्यिाहाररक लिषयहरु लिद्याियमा पठन पाठन हुनु ॰ 

३७. अन्तरालरि य सन्धी संझौता तथा प्रलतिर्द्ताहरु िाई  स्थानीयकरण गनग गैससिे प्रालिलधक सहयोग 

पुयागउनु ॰ 

३८. अनुगमन मूल्याङ्कनमा िैससास सम्बन्धी सूचकहरु पलहचान समािेश गनगका िालग आिश्यक 

काम हुनु,   

३९. अन्तरालरि य प्रलतिर्द्ता तथा महासन्धीहरुका बारेमा जनप्रलतलनलधहरु जानकार हुनु ॰ 

घ. चुनौतीहरु 

४०. मागमा आधाररत अत्यालधक योजनाहरु कायागन्रनय गनग र प्राथलमलककरण नीलत िनाउन कलठन 

॰ 

४१. बािबालिकाको सानो उमेरमानै बािलििाह र िच्चा जन्माउने तथा  पररपक्व उमेरमा पुग्दा 

सम्वन्ध लिचे्छदहुने जस्ता संभािना िढ्दै गएको  

४२. सामालजक सञ्जाि माफग त  हुने गरेका र हुन सके्न संभालित भ्रमहरु लचनगका िालग आिश्यक 

प्रलिलध र जनशक्ति व्यिस्थापन गनग ॰ 

२.२. सरोकारवािा पमहचान  

िैलिक समानता तथा समालजक समािेशीकरण रणनीलत कायागन्रयनको कायागन्रयनका िालग लनम्नानुसार 

सरोकारिािाहरु पलहचान गररएको छ ॰ जसमा लसधा संपकग  हुने ॰दोश्रो माध्यामबाट सम्पकग  हुने र अप्रत्यि 

रुपमा सम्पकग   हुने गरी लनम्नानुसार ३ भागमा लिभाजन गररएकोछ ॰  

मसधा सम्पकघ  हुने 

(पमहिो नं का सरोकारवािाहरु ) 

दोश्रो माध्यामवाट संपकघ  हुने 

(दोश्रो नं का सरोकारवािाहरु ) 

अप्रत्यि संपकघ  हुने हरु 

(तेश्रो नं का सरोकारवािाहरु ) 

मलहिा,बािबालिका तथा जे्यष्ठ 

नगाररक शाखा 
लिकास साझेदारहरु 

मुख्यमन्त्री तथा मक्तन्त्रपररषदको 

कायागिय बागमती प्रदेश   

योजना शाखा  सहकारी संस्थाहरु प्रदेश मन्त्राियहरु सिै  

लशिा शाखा  बैक तथा लििीय संस्थाहरु  प्रदेश  योजना आयोग 

स्वास्थ्य शाखा उद्योगहरु प्रदेश सुशासन केन्द्र  

सहकारी शाखा बाि क्लिहरु  भूमी व्यिस्था आयोग 

खानेपानी तथा सरसफाइ शाखा आमा  समूहहरु  संघीय मन्त्राियहरु  

युिा तथा खेिकुद शाखा जेष्ठ नगाररक लमिन केन्द्रहरु मलहिा आयोग 

प्रशासन शाखा  लिद्याियहरु  दलित आयोग 

सबै िडा कायागियहरु गैह्रसरकारी संस्थाहरु  मुस्लीम आयोग 

गाउँ / नगर कायगपालिका  स्वयम सेिक  समूहहरु रालरि य योजना आयोग 

गाउँ / नगर  सभा  उद्योग िालणज्य संघ  मानि अलधकार आयोग 

न्यालयक सलमलत राजनैलतक दिहरु अन्तरालरि य दातृ लनकायहरु 

लिषयगत सलमलतहरु सबै संचार माध्यामहरु  रालरि य स्तरका संचार माध्यामहरु 

२.३. िमितवगघ पमहचान  

िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकरणको िक्ष्य  नै िलित िगगिाई लिकासको मूि प्रिाहमा ल्याउनु 

हो त्यसका िालग लनम्नानुसार िलित िगगहरु पलहचान गररएकोछ ॰ 
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मलहिा  एकि मलहिा बािबालिका लिपन्न िगग मजदुर 

जेष्ठ नागाररक 
आलदिासी 

जनजाती 
मुस्लीम सुकुम्वासी 

सडक िाििालिका 

/अिीभािक लबलहन 

बािबालिकाहरु 

अल्पसंख्यक/ 

िोपोनु्मख 
द्वन्द्वलपलडत लकसान 

लपछलडएको 

िेत्र र 

समुदाय 

अपािता भएका व्यक्ति 

३. दीघघकामिन सोच (Vision) 

उमाकुण्ड गाउपालिका िाई “िैलिक, जातीय र िेत्रीय भेदभािमुि िैलिकमैत्री, समाबेशी, 

समतामूिक, समृर्द् र न्यायपूणग समाजको लनमागण गने” 

४. धे्यय (Mission) 

िैससास सम्वन्धीत समाजमा लिद्यमान मुल्य,  मान्यता, संस्कार र ब्यिहारमा पररितगन ल्याउने र 

सािगजालनक जीिनमा जात, िगग, िेत्र र लिंगका आधारमा हुने गरेको लिभेदको अन्त्य गने ॰ 

५. िक्ष्य (Goal) 

उमाकुण्ड गाउपालिकािे न्यायोलचत तथा समतामुिक लिकासको माध्यामबाट बलहस्करणमा परेको 

िगगिाई मुिप्रिाहमा ल्याउने॰ 

६. उदे्दश्य (Objectives) 

यस रणनीलतको मुख्य उदे्दश्य िैलिक समानता तथा समालजक समािेशीकरणको मान्यता अनुरुप स्थानीय 

तहिे गने समू्पणग लिकासका तथा प्रशासलनक कामिाई िैससास प्रलत उिरदायी िनाउनु नै हो ॰ यस 

रणनीलतका उदे्दश्यहरु लनम्नानुसार रहेका छनः  

१. िैलिक उिरदायी बजेट लनमागण  माफग त मलहिा सहभालगता अलभिृक्तर्द् गरेर िैलिक उिरदायी शासन 

पर्द्ती अििम्वन गने ॰ 

२. स्रोत साधनमा िलित िगगको पहँुच  अलभिृक्तर्द् गरी न्यायोलचत लितरणिाई संस्थागत गने ॰ 

३. िैससास सम्बन्धी रालरि य तथा अन्तरालरि य प्रलतिर्द्ता सक्तन्ध संझौताहरु कायागन्रयन गरी मूि 

प्रिाहीकरण गने ॰ 

४. नीलत कानूनमा नै मलहिा तथा िलित िगगको समािेलशता सुलनलित गरी आिाज सशिीकरण गने ॰ 

५. मानि संसाधन तथा िमता लिकासमा िलित िगगको सहभालगता सुलनलित गरी जीलिकोपाजगनमा 

आत्मलनभगर  िनाउने॰ 

६. अनौपचाररक मूल्य मान्यता कुसंस्कार लिरुर्द् जनचेतना िृक्तर्द् गरी सामालजक दृलरकोण पररितगन गदै 

िैलिक तथा सामालजक समािेलशतामा आधाररत समाज स्थापना गने ॰ 

७. लशिा स्वास्थ्य खानेपानी तथा सरसफाइ संग सम्बन्धीत सेिा प्रिाहमा िैससासिाई प्राथलमतामा राखे्न र 

प्रते्यक चरणमा िैससास दृलरकोणिाट अनुगमन मूल्याङ्कन गने पररपाटीिाई संस्थागत गने ॰ 

७  िैमिक तथा सामामिक समावेशीकरण नीमत (GESI Policy) 

मालथ उले्लक्तखत उदे्दश्यहरु पररपुतीको िालग लनम्नानुसार नीलतहरु अििम्वन गररनेछ ॰ 
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 िालषगक बजेट लनमागण गदाग सामालजक लिकास¸पुिागधार¸ कृलष िन तथा भूमीसुधार¸गररबी लनिारण¸ 

स्थानीय लिकाश तथा शान्ती एिम सुशासन संग सम्बन्धीत सबै ित्रको बजेटिाई िैलिक उिरदायी 

बनाउने ॰ 

 हरेक िषग िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकरण परीिण गरी त्यसिे औल्याएका कमी 

कमजोरीहरुिाई अको िषगको कायगिममा समेटेर स्रोत साधनमा िलित िगगको पहँुच अलभिृक्तर्द् गदै 

िैजाने ॰ 

 मलहिा तथा बािबालिका संग सम्बन्धीत सबै अन्तरालरि य सक्तन्ध संझौताहरु, प्रलतिर्द्ताहरु तथा दीगो 

लिकास िक्ष्यिाई स्थानीयकरण गरी त्यसका सूचकहरु पुरा गदै िैजाने ॰ 

 पालिकािे लनमागण गरेका सबै कानून¸ नीलत लनयम¸ लनदेलशका कायगलिलधहरु  मलहिा¸ बािबालिका¸ 

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

जनजाती सलहत समग्र िलित िगग मैत्री बनाउदै िैजाने ॰ 

 िैससास बारे  संलिधानमा  भएका  व्यिस्थाहरूको  कायागन्रयन  गनग,  ितगमान  संघीय  शासन  

स्वरूप,  नीलत,  लनयम, ऐन,  कानून,  कायगलबलध,  साथै  रालरि य तथा अन्तरालरि य प्रलतबर्द्ताहरूको   

प्रभािकारी  कायागन्रयन  गनग आिश्यक  संस्थागत  संरचना,  सचेतीकरण  तथा  िमता  लिकास  गने  

॰ 

 िलित िगग लिकासका िालग छुटै्ट शाखा स्थापना गरी मलहिा बािबालिका तथा जेष्ठनगाररकहरुको 

सिाििाई प्रत्यि रुपमा संिोधन गदै िैजाने  

 िालषगक बजेट तजुगमामा छुटै्ट कोष स्थापना गरी िैलिक लहंसा लनिारण मलहिा सीप लिकास िगायत 

िमता लिकासका कृयाकिापहरु संचािन गरर  मलहिा पुरुष समलिकासिाई िढािा लदने ॰ 

 िलित िगग पलहचान हुने गरी खक्तण्डकृत तथ्ाङ्कहरु संकिन तथा अद्यािलधक गरी त्यसका आधारमा 

योजना तजुगमा र बजेट लिलनयोजन गने नीलत अििम्वन गने ॰ 

 बािबालिका तथा अपाि एिम जेष्ठ नागररकहरुिाई सामालजक संरिण प्रदान गने ॰ 

 मानि संसाधन लिकास शाखा स्थापाना गरी मलहिा तथा लिपन्न िलित िगगको िमता लिकासिाई 

पलहिो प्रालथलमकतमा राखेर कायागन्रयन गदै िैजाने ॰ 

 लनमागण भएका संघीय तथा स्थानीय कानून कायगलिलधहरुका बारेमा कमगचारीहरुिाई अद्यािलधक गदै 

िैजाने ॰ 

 सामालजक कुरीलतहरुका लिरुर्द् सचेतना िाई सामालजक लिकासका हरेक कृयाकिापमा समािेश 

गरी छिफि गने ॰ 

 लशिा स्वास्थ्य खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता समालजक लिकासका िेत्रहरुमा िैससास सग सम्बन्धीत 

सूचकहरु लनमागण गरी लनयलमत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने ॰    

८. िैससास रणनीमत (GESI Strategy) 

 उमाकुण्ड गाउपालिकािे िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकरणका िालग तपलशिमा उले्लक्तखत 

रणनीलतहरु अििम्वन गररनेछः  

८.१  मूि प्रवामहकरण 

 मलहिा, गररब र बलहष्करणमा परेका समुदायिे भोगेका समस्या र सिािहरूको पलहचान  तथा 

िेखाजोखा गरर नीलतगत ब्यिस्थाहरू, संस्थागत प्रणािी तथा संरचनाहरू, योजना, बजेट, पँहुचयुि 

अिसर , सेिामूिक कायग, अनुगमन, मूल्यांकन र अनुसन्धान आलद कायगमा समान अिसर माफग त 

सिाि  र समस्याको सम्बोधन गरी लिकास प्रलियामा मूि प्रबाहीकरण गने ॰ 

 िैलिक उिरदायी बजेट माफग त सबै िेत्रमा मलहिा सहभालगता अलभिृक्तर्द्, कानूनी प्रिन्ध संस्थागत 

सुधार तथा िमता लिकासको माध्यामबाट िैङलगक उिरदायी शासन प्रणािीको लिकास गने ॰ 
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८.२  समावेशीकरण 

लिकासका अिसरिाट िलञ्चत समुदायिाई आलथगक सामालजक तथा राजनैलतक िेत्र संग सम्बन्धीत सिै 

लियाकिापहरुमा अथगपूणग सहभालगता गराई समािेशी शासन प्रणािीको अििम्वन गने  ॰  

८.३  स्थानीयकरण 

अन्तरालरि य सक्तन्ध संझौता प्रलतिर्द्ता तथा दीगो लिकास िक्ष्यका िारेमा सरोकारिािा पिहरुिाई 

अलभमुखीकरण गने साथै स्थानीयकरण गरी आिश्यक प्रलतफि हाँलसि गने ॰   

८.४  सशक्तिकरण 

 िैलिकतामा आधाररत श्रम लिभाजनको परम्परािाई पररितगन गरी श्रमबजारमा मलहिाको 

सहभालगता अलभिृक्तर्द् गरी अथगतन्त्रमा मलहिाको योगदानको मूल्याङ्कन गने ॰ 

 िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकरण माफग त बलञ्चलतकरणमा परेको समुदायिाई 

अिसरमा प्राथलमकता संगै िमता लिकास तथा सीप लिकास गरी सामालजक र आलथगक िेत्रका सिै 

कृयाकिापहरुमा प्रलतस्पधीको रुपमा आउन सके्न बनाउने ॰ 

 स्वरोजगार रोजगारी र उद्यमलशिताको एलककृत कायगिमका माध्यामबाट मलहिा तथा 

िलञ्चलतकरणमा परेका िगगको आलथगक सशक्तिकरण गने ॰ 

 कृलष, पशुपािन¸ सहकारी¸ घरेिु उद्योग तथा पयगटन लिकासको माध्यामिबाट लिपन्न तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समुदायिाई रोजगारी प्रदान गने तथा स्वरोजगार िने्न अिसर प्रदान गने ॰ 

८.५  सचेतीकरण 

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

प्रािधान कायग प्रणािी र समािेशीताका बारेमा सबै सरोकारिािा पिहरुिाई अलभमुखीकरण गरी 

कायागन्रयन तथा परीणाममा एकरुपता ल्याउने ॰ 

 समाजमा लिद्यमान कुरीलतहरु अन्धलिश्वास तथा गित परम्परा लिरुर्द् सचेतनािाई हरेक 

लियाकिापमा अकाट्य सिाि (Cross cutting issue) को रुपमा छिफि गदै िैजाने ॰ 

८.६  संस्थागत संरचना 

संघीय तथा प्रादेलशक कानून कायगलिलध हरुमा व्यिस्था भए अनुरुप संस्थागत संरचनाहरु लनमागण गरी 

कायागन्रयनमा जाने साथै पालिकािे लनमागण गने हरेक ऐन कानून कायगलिलधहरुमा लनमागण हुने संस्थागत 

संरचनाहरुमा िैलिक समानता तथा समालजक समािेशीकरणका दृलरकोणिे बलञ्चलतकरणमा परेका 

समूदायको सहभालगता सुलनलित गने ॰ 

८.७  समन्वय 

 लिलभन्न शाखाहरु बीच आन्तररक समन्रय गरी योजना तजूगमा¸ बजेट लिलनयोजन उपभोिा समूह 

गठन तथा त्यसको नेतृत्व¸ पररचािन¸ अनुगमन मूल्याङ्कन िाई िैससास मैत्री िनाउदै िैजाने ॰ 

 प्रदेश सरकार¸ संघीय सरकार¸ लिलभन्न दातृलनकायहरु¸ प्रलतष्ठान¸ आयोग¸ सलमलत¸स्थानीय तह  

िगायत अन्य लिकास साझेदारहरु बीच समन्रय गरी िैससास मैत्री नीलत लनमागण, योजना तजूगमा तथा 

त्यसको प्रभािकारी कायागन्रयनको आधार तयार गने ॰ 
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८.८  सहकायघ 

क. िैलिक समानता तथा समालजक समािेशीकरणका िालग पालिकालभत्र लिलभन्न शाखा हरु तथा अन्य लिकास 

साझेदारहरु (बैक लििीय संस्था सहकारी उद्योग िालणज्य संघ, घरेिु उद्योग तथा गैह्र सरकारी संघ संस्था) 

लबच सहकायग गने ॰ 

ख. प्रदेश सरकार¸ संघीय सरकार¸ लिलभन्न दातृलनकायहरु¸ प्रलतष्ठान¸ आयोग¸ सलमलत¸स्थानीय तह  िगायत 

अन्य लिकास साझेदारहरु संग िैससास मैत्री साझा प्रलतफि हासीि गनग सहकायग गने ॰ 

८.९  सहिीकरण 

 बलहष्करणमा परेका िगगहरुिाई आलथगक सामालजक गलतलिलधहरुमा संिग्न हुन योजना तजूगमा देक्तख 

अनुगमन मूल्याङ्कन सम्म हरेक चरणमा  िस्ती तथा समुदाय स्तरमा नै सहलजकरण गने संयन्त्र लिकास 

गरी पररचािान गने॰ 

 िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकरण को िेत्रमा काम गने सरकारी गैह्रसरकारी संघ संस्था 

तथा लिलभन्न प्रलतष्ठान आयोग सलमलतहरुमा समन्रय सहकायगका िालग संयन्त्र माफग त लनयलमत रुपमा 

सहलजकरण गने ॰  

८.१०  सामामिक  सुरिा 

 नागररक¸ जो आफै आफूिाई संरिण गनग सकै्दन त्यस्ता नगाररकहरुिाई स्थानीय सरकारिे संरिण 

गनेछ ॰ लिशेष गरी बािबालिका¸ जेष्ठ नागररक¸अपािता भएका ब्यक्तिहरु तथा एकि मलहिाहरु यस 

अन्तगगत पदगछन भने ती िगगको संरिण स्वास्थ्य लशिा तथा जीलिकोपाजगनमा सहयोग गदै िैजाने ॰ 

 सामलजक सुरिा अन्तगगत अल्प संख्यक, लसमान्तकृत, िोपउनु्मख जातजातीहरु,  दलित, मुस्लीम 

िगायत पदगछन र ती िगगको सुरिा स्वाथ् लशिा तथा जीलिकोपाजगन मा सहयोग गदै िैजाने ॰  

८.११  अनुगमन मूल्याङ्कन 

 प्रते्यक चरणमा गररने अनुगमन मूल्याङ्कनमा िैससासको दृलरकोण िाट गने पलछल्लो चरणमा गने 

अनुगमनमा अलघल्लो पटक लदएका सुझाि कायागन्रयन भए नभएको भने्न सुचक समेत थप गरी 

अनुगमन मूल्याङ्कनिाई िैससास मैत्री िनाउदै िैजाने ॰ 
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९. रणनैमतक कृयाकिापहरु: 

क्र सं उदे्दश्य नीमत रणनीमत रणनैमतक कृयाकिाप मापनका सूचकहरु पुस्याईका आधारहरु 

१ 

िैलिक उिरदायी 

बजेट लनमागण  माफग त 

मलहिा सहभालगता 

अलभिृक्तर्द् गरेर िैलिक 

अन्तरहरूको 

प्रभाििाई सम्बोधन 

गने ॰  

 

िालषगक बजेट लनमागण गदाग 

सामालजकलिकास ¸पूिागधार¸ 

कृलष िन तथा भूमीसुधार¸ 

गररबी लनिारण¸ स्थानीय 

लिकास तथा शान्ती एिम 

सुशासन संग सम्बन्धीत सबै 

ित्रको बजेटिाई िैलिक 

उिरदायी बनाउने  

 

िैलिक  उिरदायी बजेट 

माफग त सबै िेत्रमा मलहिा 

सहभालगता अलभिृक्तर्द् गरर 

िैलिक मूिप्रबाहीकरण  

गने ॰ 

 

१. िैससास मैत्री योजना तजुगमा तथा 

कायागन्रयनका िालग लनलित प्रलतशत 

पँूलजगत बजेट लिलनयोजन गने ॰ 

२. योजना संकिन तथा प्राथलमलककरण 

प्रकृयामा  नै िलित बगगको सहभालगता 

अलनिायग गने ॰ 

३. िैलिक उिरदायी योजना तजूगमा 

प्रकृयािाई पूणग रुपमा कायागन्रयन गने 

॰ 

४. िैलिक उिरदायी योजना तजुगमा 

प्रकृया बाट आिलधक योजना तजूगमा 

गने ॰ 

५. िैलिक उिरदायी योजना तजुगमाका 

िालग सुचकहरु तयार गरी त्यसैको 

आधारमा योजना तजुगमा मापन र 

परीिण गने ॰ 

६. िैलिक उिरदायी बजेट तजूगमा तथा 

कायागन्रयनका िालग सरोकारिािा 

पििाई िमता अलभिृक्तर्द् गने ॰ 

७. िैलिक उिरदायी बजेट तजूगमा तथा 

मूल्याङ्कन गनग आिश्यक सूचना तथा 

तथ्ाङ्किाइ व्यिक्तस्थत गने प्रणालिको 

लिकास गने ॰ 

१. िालषगक बजेटमा 

कम्तीमा ३५% पँूजीगत 

बजेट िैससास मैत्री 

योजनामा लिलनयोजन 

भएको हुनेछ  ॰ 

२. िैससास मैत्री आिलधक 

योजना तयार भएको 

हुनेछ,  

३. िैलिक उिरदायी 

योजना तजूगमा तथा 

मापन सम्बन्धी 

सूचकहरु लनमागण 

भएका हुनेछन ॰ 

४. योजना तजुगमा प्रकृयामा 

िलित िगगको पूणग 

सहभालगता भएको 

हुनेछ ॰ 

१. िालषगक नीलत कायगिम 

तथा बजेट पुक्तस्तका 

२. आिलधक योजना  

३. योजना तजुगमा प्रकृयाका 

बैठक तथा भेिाका 

उपक्तस्थलतहरु 

४. कायगपालिकाका बैठकका 

लनणगयहरु  

५. सभाका बैठकका 

लनणगयहरु 

२ 

स्रोत साधनमा िलित 

िगगको पहँुच  अलभिृक्तर्द् 

गरी न्यायोलचत 

लितरणिाई संस्थागत 

गने ॰ 

 

हरेक िषग िैलिक समानता 

तथा सामालजक 

समािेशीकरण परीिण गरर 

त्यसिे औल्याएका कमी 

कमजोरीहरुिाई अको 

िषगको कायगिममा समेटेर 

स्रोत साधनमा िलित िगगको 

पहँुच अलभिृक्तर्द् गदै िैजाने ॰ 

 

लिकासका अिसरिाट 

िलञ्चत समुदायिाई 

आलथगक सामालजक तथा 

राजनैलतक िेत्र संग 

सम्बन्धीत सिै 

कृयाकिापहरुमा अथगपुणग 

सहभालगता गराई िालषगक 

रुपमा मूल्याङन गदै 

िैजाने ॰  

१. िलित िगगको खक्तण्डकृत लििरण 

संकिन तथा हरेक िषग अद्यािलधक गदै 

िैजाने  

२. कानून तथा कायगलिलधमा मलहिा तथा 

बलञ्चतकरणमा परेका समूदायको िालग 

उले्लख भएका प्रिधानहरुका िारेमा 

सरोकारिािा पि िाई सुसुलचत गने ॰ 

३. जीलिकोपाजगन संग जोलडएका आलथगक 

१. िलित िगगको िसु्तगत 

खक्तण्डकृत लििरण 

िालषगक रुपमा 

अध्यािलधक भएको 

हुनेछ ॰ 

२. कानून कायगलिलधका 

बारेमा सेिा प्रदायक 

तथा सेिा ग्राहीहरु िाई 

अलभमुखीकरण भएको 

१. िालषगक नीलत कायगिम तथा 

बजेट पुक्तस्तका 

२. कानून कायगलिलध बारेमा 

अलभमुखीकरण 

कायगिमको उपक्तस्थलत ॰ 

३. उपभोिा सलमलत गठन 

तथा पररचािन कायगलिलध  

४. कायगपालिका तथा सभाका 
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 गलतलिलध हरुमा िलित िगगका िालग 

लनलदगर बजेट लिलनयोजन गने ॰ 

४. संघ संस्थामा प्रलतलनलधत्व¸ 

शाखाप्रमुखको लजमे्मिारी प्रदान¸ 

अध्ययन अनुसन्धान टोिी लनमागण गदाग 

िलित िगगिाई पलहिो प्राथलमकतामा 

राखेर गने 

५. राजनैलतक नेतृत्व तथा जमे्मिारी 

िाडफाँडमा मलहिा एिम िलित िगग 

िाई लनलित प्रलतशत सहभालगता प्रदान 

गने  

६. मलहिा तथा िलित िगगको कायगबोझ 

कम गने सरि तथा समय िचत हुने 

खािका ( व्यिहाररक आिश्यकता पुरा 

हुने ) कायगिममा बजेट लिलनयोजन गने 

॰ 

हुनेछ ॰ 

३.  िलित िगगको 

जीलिकोपाजगन हुने गरी 

लनलदगर बजेट लिलनयोजन 

भएको हुनेछ ॰ 

४. उपभोिा सलमलत¸ 

कायगदि हरुमा कक्तम्तमा 

४०% िलित िगगको 

सहभालगता भएको 

हुनेछ   

५. िलित िगगको िालग 

िोकसेिा पुिगतयारी 

किा लशिा सेिा आयोग 

सम्बन्धी किा हरु 

संचािन गने रणनैलतक 

आिश्यकता ) 

लनणगय हरु ॰ 

३ 

िैससास सम्बन्धी 

रालरि य तथा अन्तरालरि य 

प्रलतिर्द्ता सन्धी 

संझौताहरु कायागन्रयन 

गरी मूि प्रिाहीकरण 

गने ॰ 

 

मलहिा तथा बािबालिका 

संग सम्बन्धीत सबै 

अन्तरालरि य सन्धी संझौताहरु, 

प्रलतिर्द्ताहरु तथा दीगो 

लिकास िक्ष्यिाई 

स्थानीयकरण गरी त्यसका 

सूचकहरु पुरा गदै िैजाने ॰ 

 

अन्तरालरि य सन्धी संझौता 

प्रलतिर्द्ता तथा दीगो 

लिकास ििका िारेमा 

सरोकारिािा 

पिहरुिाई 

अलभमुखीकरण गने साथै  

स्थानीयकरण गरी िागू 

गने ॰   

 

१. लदगो लिकास िक्ष्य का १७ िटा 

िक्ष्यहरुको स्थानीयकरणका िालग 

कमगचारी तथा पदालधकारीहरुिाई 

िमता लिकास गरी  पररचािान गने  

२. बेइलजङ समे्मिन िे गरेका १२ 

प्रलतिर्द्ताका बारेमा कमगचारी तथा 

जनप्रलतलनलधहरु िाई अलभमुखीकरण 

गरी कायागन्रयनका िालग योजना तजुगमा 

गने  

३. संयुि रारि  संघीय सुरिा पररषदको 

दस्तािेजका प्रस्ताि नं १३२५ र १८२० 

तथा  संयुि रारि सङ्घीय बाि अलधकार 

महासन्धी, १९८९  बारेमा कमगचारी तथा 

जनप्रलतलनलधिाई अलभमुखीकरण गरी 

कायागन्रयनमा ल्याउने॰ 

४. उले्लक्तखत सबै अलभमुखीकरण पिात 

स्थानीयकरण गरी िागू  गने  

१. लदगो लिकास िक्ष्य, 

मलहिा मालथ हुने सबै 

प्रकारका लिभेद 

लिरुर्द्को िेइलजङ 

समे्मिनका 

प्रलतिर्द्ताहरु¸ संयुि 

रारि  संघीय सुरिा 

पररषदको दस्तािेज¸ 

संयुि रारि सङ्घीय बाि 

अलधकार महासन्धी 

सम्बन्धी अलभमुखीकरण 

भएको हुनेछ ॰ 

२. अन्तरालरि य सन्धी 

संझौताको स्थानीयकरण 

भएको हुनेछ ॰ 

३. स्थानीयकरण भएका 

१. अन्तरालरि य सन्धी संझौता 

अलभमुखीकरणको 

उपक्तस्थलत तथा माइनु्यट ॰ 

२. िालषगक नीलत कायगिम 

तथा बजेट  

३. कायागन्रयन िालग िनेका 

कायगलिलधहरु  

४. कायगपालिका तथा 

सभाका लनणगयहरु ॰ 
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५. स्थानीयकरण पिात िालषगक 

कायगिममा बजेट लिलनयोजन तथा 

कायागन्रयन गने ॰ 

संन्धी संझौता 

कायागन्रयन गनग बजेट 

लिलनयोजन भएको हुनेछ 

॰ 

४ 

नीलत कानून मा नै 

मलहिा तथा िलित 

िगगको समािेलशता 

सुलनलित गने ॰ 

 

पालिकािे लनमागण गरेका 

सिै कानून¸ नीलत लनयम¸ 

लनदेलशका कायगलिलध  

मलहिा¸बािबालिका¸ यौलनक 

तथा िैलिक अल्पसंख्यक¸ 

अपािता¸ जेष्ठनागररक¸ 

दलित¸िोपउनू्मख 

लसमान्तकृत आदीिासी 

जनजाती सलहत समग्र 

िलित िगग मैत्री िनाउदै 

िैजाने ॰ 

 

संघीय तथा प्रादेलशक 

कानून कायगलिलध हरुमा 

व्यिस्था भए अनुरुप 

संस्थागत संरचनाहरु 

लनमागण गरी कायागन्रयनमा 

जाने साथै पालिकािे 

लनमागण गने हरेक ऐन 

कानून कायगलिलधहरुमा 

लनमागण हुने संस्थागत 

संरचनाहरुमा िैलिक 

समानता तथा समालजक 

समािेशीकरणका 

दृलरकोणिे 

बलञ्चलतकरणमा परेका 

समूदायको सहभालगता 

सुलनलित गने ॰ 

 

१. िैससास सम्बन्धी संघीय तथा प्रादेलशक 

कानूनिे व्यिस्था गरे अनूरुपका 

संस्थागत संरचनाहरु लनमागण गने ॰ 

२. कानून कायगलिलधहरु लनमागण गदाग 

िैससास दृलरकोणिे उपयुि भए 

नभएको लिशे्लषण गने ॰ 

३. मलहिा पुरुष तथा रैथाने र आप्रिासी 

कामदारहरु लिच हुने लिभेद अन्त्यका 

िालग आिश्यक कानूनी व्यिस्था गने  

४. योजना तजुगमा गदाग मलहिा तथा िलित 

समूहको व्यिहाररक र रणनीलतक 

आिश्यकता पररपूलतग  गने गरर गने ॰ 

५. लिगतमा बनेका कानून कायगलिलधहरु 

िैलिक समानता तथा सामालजक 

समािेशी करणका दृलरकोणिे 

उपयुि भए नभएको लिशे्लषण गरी 

आिश्यक संसोधन गने ॰ 

६. कानून कायगलिलधमा तथा लिकास 

प्रकृयामा यौलनक तथा िैलिक 

अल्पसंख्यक हरुका लिषयहरुिाई 

समािेश गने ॰  

 

१. कानून कायगलिलधिे 

लनलदगर गरेका संस्थागत 

संरचनाहरु लनमागण 

भएका हुनेछन ॰  

२.  नयाँ िने्न सिै कानून 

कायगलिलधहरु िैससास 

दृलरकोणिे उपयुि भए 

नभएको लिशे्लषण 

गररएको हुनेछ ॰ 

३. मलहिा पुरुष तथा रैथाने 

र आप्रिासी कामदाहरु 

लिच हुने लिभेद अन्त्यका 

िालग नीलत तयार भएको 

हुनेछ ॰ 

४. लिगतमा िनेका 

कायगलिलधहरु आिश्यता 

अनुसार संसोधन भएका 

हुनेछन ॰ 

५. कानून कायगलिलध तथा 

लिकास कृयाकिापमा 

यौलनक तथा िैलिक 

अल्पसंख्यकहरु 

समािेश भएका हुनेछन 

॰ 

१. िालषगक नीलत  कायगिम र 

बजेट पुक्तस्तका 

२. कानून लिशे्लषणका िालग 

कायगदि गठन भएको 

कायगपालिकाको बैठक 

लनणगय पुक्तस्तका  

३. यौलनक तथा िैलिक 

अल्पसंख्यकका िालग िनेका 

शौचाियहरु तथा अन्य 

संरचनाहरुको स्थिगत 

अििोकन ॰ 

 

५ 

संस्थागत व्यिस्था 

अन्तरगत कायगप्रणािी, 

लिि व्यिस्थापन एिम 

तथ्ाङ्कमा समेत 

मलहिा एिम िलित 

१. िलित िगग लिकासका 

िालग छुटै्ट शाखा स्थापना 

गरी मलहिा बािबालिका 

तथा जेष्ठनगाररकहरुको 

सिाििाई प्रत्यि रुपमा 

क. मलहिा,  गरीब  र  

बलहष्करणमा परेका  

समुदाय िे  भोगेका  

समस्या  र  सिािहरूको 

पलहचान  तथा  िेखाजोखा  

१. संस्थागत लजमे्मिारी लददा तथा शाखा 

व्यिस्थापन गदाग प्रमूखको रुपमा 

मलहिा िाई प्राथलमकता लदने ॰ 

२.  िलित िगगको िालग मलहिा जनजाती 

तथा जेष्ठ नागररक जनप्रलतलनलध  

१. शाखा प्रमुखमा मलहिा 

तथा िलित िगगको  

प्रलतलनलधत्व भएको हुनेछ 

॰ 

२. िलित िगगको िालग 

१. कायगपालिकाका लनणगय 

पुक्तस्तका 

२. लिशेष सेिा प्रदायक 

कायगदिको बैठकको 

लनणगय प्रलतलिलप  
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िगगको समािेशीतािाई 

सुलनलित गरी आलथगक 

रुपमा सशक्तिकरण 

गने  

संिोधन गदै िैजाने ॰ 

२. िालषगक बजेट तजुगमामा 

छुटै्ट कोष स्थापना गरी  

िैलिक लहंसा लनिारण 

मलहिा सीप लिकास 

िगायत िमता 

लिकासका 

कृयाकिापहरु संचािन 

गरी  मलहिा पुरुष 

समलिकासिाई िढािा 

लदने ॰ 

३. िलित िगग पलहचान हुने 

गरी खक्तण्डकृत 

तथ्ाङ्कहरु संकिन तथा 

अद्यािलधक गरी त्यसका 

आधारमा योजना तजुगमा 

र बजेट लिलनयोजन गने 

नीलत अििम्वन गने ॰ 

 

गरी  नीलतगत  

ब्यिस्थाहरू,  संस्थागत  

प्रणािी  तथा  

संरचनाहरू,   योजना,  

बजेट,  पँहुचयुि  अिसर 

,  सेिामूिक  कायग,  

अनुगमन,  मूल्यांकन  र  

अनुसन्धान  आलद कायगमा  

समान  अिसर माफग त  

सिाि  र  समस्याको  

सम्बोधन  गरी  लिकास  

प्रलियामा  

मूिप्रबाहीकरण  गने ॰ 

ख. लिलभन्न शाखाहरु बीच 

आन्तररक समन्रय गरी 

योजना तजूगमा¸ बजेट 

लिलनयोजन उपभोिा  

समूह गठन तथा त्यसको 

नेतृत्व¸ पररचािन¸  

अनुगमन मूल्याङ्कन िाई 

िैससास मैत्री िनाउदै 

िैजाने ॰ 

समािेस गरी  लिशेष सेिा प्रदायक 

कायगदि गठन गने ॰ 

३. मलहिा पुरुष समलिकास कायगनीलत 

लनमागण गरी कायागन्रयन गने 

४. कायगिेत्रमा हुने यौन दुव्यगिहार , जातीय 

भेदभाि तथा मलहिा लहंसाका लनयन्त्रण 

गनग लिशेष आचार संलहता लनमागण गरी 

िागू  गने 

५. आलदिासी जनजाती दलित िगायत 

अन्य िलित  समूहका मलहिाको 

सशक्ति करणका िालग बजेट 

लिलनयोजन गने साथै कायागन्रयनका 

िालग आिश्यक कायगलिलध बनाउने 

६. मलहिा बािबालिका शाखामा िैलिक 

डेक्स र आिश्यक जनशक्ति 

व्यिस्थापन गने 

७. िैससास सम्बन्धी सूचना एिम 

सचेतनामूि सामाग्रीहरु तयारी तथा 

प्रकाशन प्रशारण गने ॰ 

 

लिशेष सेिा प्रदायक 

कायगदि गठन भएको 

हुनेछ ॰ 

३. मलहिा पुरुष समलिकास 

कायगनीलत तयार भएको 

हुनेछ  

४. यौन दुव्यगिहार जातीय 

भेिभाि तथा मलहिा 

लहंसा लनयन्त्रण गनग 

आचार संलहता लनमागण 

भएको हुनेछ ॰ 

५. मलहिा बािबालिका 

शाखामा जनशक्ति 

सलहत िैलिक डेस्क 

स्थापना भएको हुनेछ  

६. िैससास सम्बन्धी 

सचेतना मुिक व्रसर तथा 

रेलडयो टेलिलभजन 

कायगिम संचािन भएको 

हुनेछ ॰ 

 

३. मलहिा पुरुष समलिकास 

कायगनीलत  

४. मलहिा बािबालिका शाखाको 

प्रत्यि अििोकन  

५. बु्रसर रेलडयो टेलिलभजन 

कायगिमका अलडयो 

लभलडयो समालग्रहरु ॰ 

६ 

मानि संसाधन तथा 

िमता लिकासमा 

िलित िगगको 

सहभालगता सुलनलित 

गरी जीलिकोपाजगनमा 

आत्मलनभगर  िनाउदै 

िैजाने॰ 

 

१. मानि संसाधन लिकास 

शाखा स्थापाना गरी 

मलहिा तथा लिपन्न 

िलित िगगको िमता 

लिकासिाई पलहिो 

प्रालथलमकतमा राखेर 

कायागन्रयन गदै िैजाने 

॰ 

 

िलित िगगको िमता 

अलभिृक्तर्द् संगै सीप 

लिकास गरेर आलथगक 

गलतलिलधहरुमा समािेस 

गरेर आत्म लनभगर िनाउने  

१. िैससास िमता लिकासका िालग बजेट 

लिलनयोजन गने  

२. िैससास बजेट खचग कायगलिलध तयार 

गने 

३. पालिकािे आयोजना गने प्रते्यक 

तािीममा िैलिक समानता सामालजक 

समािेशी करण लिषयिाई अकाट्य 

सिाि को रुपमा राखे्न नीलत िनाउने ॰ 

४. मानि संसाधन तथा िमता लिकास 

शाखा स्थापना गने ॰ 

५. िैलिक लहंसा लनिारण कायग लिलध 

१. िालषगक बजेटमा िैससास 

िमता लिकासका िालग 

बजेट लिलनयोजन भएको 

हुनेछ ॰ 

२. मानि संसाधन तथा 

िमता लिकास शाखाको 

स्थापना भएको हुनेछ ॰ 

३. िैलिक लहंसा लनिारण 

कायगलिलध लनमागण 

भएको हुनेछ  

१. िालषगक नीलत कायगिम तथा 

बजेट 

२.  िैलिक लहंसा लनिारण 

कायगलिलध 

३. कायगस्थिमा मलहिा तथा 

लकशोरी मालथ हुने 

दुव्यगिहारमा  लिरुर्द् लनणगय 

भएका माइनू्यटहरु 

४. प्रत्यि अििोकन 
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िनाउने ॰ 

७ 

अनौपचाररक मूल्य 

मान्यता कु-संस्कार 

लिरुर्द् जनचेतना िृक्तर्द् 

गरी सामालजक 

दृलरकोण पररितगन गदै 

िैलिक तथा सामालजक 

समािेलशतामा 

आधाररत समाज 

स्थापना गने 

सामालजक कुरीलतहरुका 

लिरुर्द् सचेतना िाई 

सामालजक लिकासका हरेक 

कृयाकिापमा समािेश गरी 

छिफि गने ॰ 

 

समाजमा लिद्यमान 

कुरीलतहरु अन्धलिश्वास 

तथा गित परम्परा लिरुर्द् 

सचेतनािाई हरेक 

लियाकिापमा अकाट्य 

सिाि (Cross cutting 

issue) को रुपमा 

छिफि गदै िैजाने ॰ 

 

१. िैलिक लहंसा लिरुर्द् शुन्य सहनलशिता 

लिइ यसमा कमगचारी तथा 

जनप्रलतलनलधहरु िाई पुरस्कार तथा 

दण्डको व्यििस्था गने ॰ 

२. लहंसा प्रभालित बेचलिखनमा परेका 

मलहिा तथा यौलनक र िैलिक 

अल्पसंख्यकहरुका िालग सेिा केन्द्र 

स्थापना गने  

३. सचेतनामुिक कायगिमिाई रेलडयो लटलभ 

पत्रपलत्रका माफग त लनयलमत रुपमा प्रचार 

प्रसार गने  

४. िैलिक लहंसा लनिारण आचारसंलहता 

लनमागण गरी त्यसको पािना गने ॰ 

५. अन्तरजातीय लििाहिाई प्रोत्साहन गने ॰ 

६. सबै िडामा मलहिा कानूनी सचेतना 

किाहरु संचािन गने  

७. सामालजक कुरीलत लिरुर्द् लभलडयोहरु 

िनाउने सडक नाटक प्रसु्तत गने ॰  

१. सामालजक कुरीलत 

हरुका लिरुर्द् श्रव्य दृष्य 

सामाग्री लनमागण भएको 

हुनेछ 

२. लहंसा प्रभालित मलहिा 

तथा यौलनक 

अल्पसंख्यकहरुका 

िालग सेिाकेन्द्र स्थापना 

भएको हुनेछ ॰ 

३. अन्तरजातीय लििाह गने 

जोडीहरु सम्मालनत 

भएका हुनेछन ॰ 

४. िडास्तरमा मलहिा लहंसा 

लिरुर्द् लनमागण भएका 

सचेतना कायगिम 

संचािन भएको हुनेछन 

॰ 

१. िालषगक बजेट तथा नीलत 

कायगिम  

२. श्रव्य दृष्य सामाग्री हरु  

३. सामालजक संजाि मा गररएका 

पोरहरु 

४. अन्तरजातीय लििाह गने जोडी 

सम्मान कायगिमको 

अलभिेख  

५. प्रत्यि अििोकन (सेिा केन्द्र ) 

 

८ 

लशिा स्वास्थ्य 

खानेपानी तथा 

सरसफाइ संग 

सम्बन्धीत सेिा प्रिाहमा 

िैससासिाई 

प्राथलमतामा राखे्न र 

प्रते्यक चरणमा 

िैससास दृलरकोणिाट 

अनुगमन मूल्याङ्कन गने 

पररपाटीिाई संस्थागत 

गने ॰ 

 

लशिा स्वास्थ्य खानेपानी तथा 

सरसफाई जस्ता समालजक 

लिकासका िेत्रहरुमा 

िैससास सग सम्बन्धीत 

सूचकहरु लनमागण गरी 

लनयलमत अनुगमन तथा 

मूल्याङ्कन गने 

प्रते्यक चरणमा गररने 

अनुगमन मूल्याङ्कनमा 

िैससासको दृलरकोण िाट 

गने पलछल्लो चरणमा गने 

अनुगमनमा अलघल्लो 

पटक लदएका सुझाि 

कायागन्रयन भए नभएको 

भने्न सुचक समेत थप गरी 

अनुगमन मूल्याङ्कनिाई 

िैससास मैत्री िनाउदै 

िैजाने ॰ 

 

१. आफ्नै घरिाट नीरािर मलहिाहरुिाई 

सािार िनाउने कायगिम संचािन गने ॰ 

२. लशिण अभ्यास संगै लनलित लनरािरिाई 

सािार िनाउने शैलिक नीलत अििम्वन 

गने ॰  

३. यौलनक अल्पसंख्यक हरुका िालग 

लिद्याियमा शौचािय िैकक्तल्पक 

व्यािस्थापन गने र अि िने्न शौचाियमा 

सबैिाइ पुगे्न गरी लनमागण गने 

४. स्वरोजगार िन्न चहाने र िैदेलशक 

रोजगारीमा जान खोजे्नको सुचना 

संकिन गरी आिश्यक तािीम प्रदान 

गने ॰ आिश्यकता अनुसार बजेट 

लिलनयोजन गने 

५. आिश्यक िजेट लिलनयोजन गरी लिपन्न 

१. संभािना रहेका सिै 

लनरािरहरु सािार 

भएका हुनेछन  

२. यौलनक अल्पसंख्यक 

हरुका िालग लिद्याियमा 

िैकक्तल्प शैचाियको 

व्यिस्था भएको हुनेछ ॰ 

३. िैदेलशक रोजगारीमा 

जाने तथा स्वरोजगार 

िन्न चाहाने यूिाहरुका 

िालग सीप लिकास 

तािीम संचािन भएको 

हुनेछ ॰ 

१. िालषगक प्रगती प्रलतिेदन  

२. तािीम सम्पन्न प्रलतिेदन  

३. कायगपालिका लनणगयहरु  

४. सभाका लनणगयहरु 

५. अनुमगन मुल्याङ्न फारम 

हरु  
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पररिार स्वास्थ्य िीमा कायगिम सुरु गने 

६. अि उप्रान्त िने्न सबै सािगजालनक 

भिनहरुमा स्तनपान कि सलहत डि इङ 

लडजाइन गने र कायागन्रयन गने 

७. जोक्तखमयूि काम गरेर जीिन लनिागह 

गनुग पने गभगिती मलहिाहरुको िालग 

राहात प्याकेज ल्याउने 

८. हरेक ६ मलहनामा सािगजालनक सुनुिाइ 

िालषगक रुपम सामालजक परीिण र 

लनयलमत रुपमा सािगजालनक परीिण गने  
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१० मवत्त व्यवस्थापन 

मालथ उले्लक्तखत रणनैलतक लियाकिापहरु संचािन गनगका िालग लििको आिश्यकता पछग  नै तथापी यसमा 

अलतररि िाह्य स्रोत प्राप्त भएमा मात्र िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकरण मुि प्रिाहीकरणको 

कायग गने नत्र नगने  हुन सकै्दन ॰ यसका िालग हाि संचािन भइरहेको बजेट नीलत तथा कायगिमहरुिाई 

कसरी िैससास मैत्री िनाउन सलकन्छ भने्न कुरा महत्वपूणग रहन्छ ॰ िैससास मुि प्रिाहीकरणका िालग 

लनम्नानुसार लिि व्यिस्थापन गररनेछः  

 िलित लिकास कायगिमका िालग लनलित प्रलतशत लनलदगर बजेट लिलनयोजन गने ॰ 

 भौलतक पुिागधार लनमागणका कायगिमहरुमा कामको लिभाजन गरी योग्यता अनुसारको काम 

सबै िलित िगगिे गनग पाउने गरी नीलतगत व्यिस्था गने ॰ 

 िैलिक उिरदायी बजेट कायागन्रयन गरी मलहिा सहभालगता अलभिृक्तर्द् गने ॰ 

 स्थानीय तहमा कायगरत लिकास साझेदारहरुिाई िालषगक कायगिम तयार गरी स्थानीय तहसंग 

सहकायग गनग लनदेशन लदने  

 स्थानीय तहको लसफाररसमा सहुलियत दरको ऋण उपिव्ध गराइ लििीय सहयोग पुयागउन 

बैक तथा लििीय संघ संस्थाहरु संग समन्रय गने  

 संघीय तथा प्रादेलशक मन्त्राियहरुमा िलित लिकास कायगिम अन्तगगत लिलनयोलजत बजेट िे 

तय गरेका लिषयगत िेत्रहरुमा अध्ययन गरी आिश्यक पररयोजना प्रस्तािना तयार गरेर 

अलधतकतम स्रोत लभत्र्याउन आिश्यक जनशक्ति पररचािन गनग  

 सरकारी तथा अन्तरालरि य गैह्र सरकारी संस्था तथा दातृ लनकायहरुमा समन्रय गरी थप बजेट 

व्यिस्थापन गने ॰ 

११. कानूनी व्यवस्था 

िैससास रणनीलत कायागन्रयनमा ल्याउनका िालग कायगपालिकाको बैठकिे अनुमोदन गनुग पदगछ  ॰ यो 

रणनीलतिाई प्रभािकारी रूपमा कायागन्रयनका िालग आिश्यक पने लनयमाििी तथा कायगलिलध पालिकािे ६ 

मलहना लभत्रमा तजुगमा गरर कायगयोजनाका साथ कायागन्रयनमा  िैजानेछ ॰ 

१२. रणनीमत कायाघन्वयनको मिमे्मवारी तथा दामयत्व 

िैससास रणनीलत कायागन्रयनको प्रमुख लजमे्मिारी गाउपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गलठत िैलिक 

समानता तथा सामालजक समािेशीकरण कायागन्रयन सलमलतको हुनेछ (िैससास पररिण लदगदशगन २०७८ िे 

व्यिस्था गरेको ) भने सिै शाखा तथा िडा कायागियहरुिे सिै कृयाकिापमा यो रणनीलत अनुसार कायग 

सम्पादनको दालयत्व लनिागह गनुग पने हुन्छ ॰ योजना तजुगमा तथा बजेट लनधागरणको समयमा रणनीलतमा उले्लख 

भएका कृयाकिापहरु समािेश भए नभएको हेने लजमे्मिारी अनुगमन सलमलतका प्रमुख एिम उपप्रमुख/ 

उपाध्यिको हुनेछ भने आिश्यकत अनुसार लिषय लिज्ञहरु राखेर अल्पकालिन सलमलत लनमागण गरी रणनीलत 

कायागन्रयनमा छूटेका लिषयहरु पलहचान गनग सलकनेछ ॰यो स्थानीय तहमा कायगरत सबै संघ संस्था तथा लिकास 

साझेदारहरुिे िैससास रणनीलत कायागन्रयनमा लजमे्मिारी िहन गनुगपनेछ ॰ 

१३. रणनीमत कायाघन्वयन अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था 

रणनीलत कायागन्रयनको सम्वन्ध भनेको मुख्य रुपमा िैलिक उिरदायी बजेट र िैलिक समानता तथा सामालजक 

समािेशीकरण परीिण रहन्छ ॰ िैससास परीिण लदगदशगनिे लनलदगर गरेका १०० सूचकहरुको आधारमा 

रणनीलत कायागन्रयन भए नभएको अनुगमन गररनेछ ॰  



|16| 

स्थानीय तह लभत्र कायगरत सबै संघ संस्था तथा लिकास साझेदारहरुिाई िालषगक रुपमा कायगिमको समीिा गदाग 

िैससास को दृलरकोणिे समेत गरेर प्राप्त उपिक्तव्ध र समस्याहरुको पलहचान सलहतको प्रलतिेदन पेश गने नीलत 

अििम्वन गने ॰ 

स्थानीय तहमा कायगरत लबलभन्न सरोकारिािा संघसंस्थाहरूको प्रलतलनलधत्वमा सामालजक लिकास महाशाखा 

अन्तगगत  िैससास अनुगमन संयन्त्रको स्थापना गने ॰जसिे रणनीलतमा उले्लख गररएका कृयाकिापहरु 

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

िालषगक कायगिममा समािेश भएका कृयाकिापहरु कायागन्रन कसरी भइरहेको छ सो को समेत अनुगमन गरी 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत माफग त प्रलतिेदन पेश गने ॰ 

१४. संभाव्य िोखीम र नू्यनीकरणका उपायहरु 

१४.१  संभाव्य िोखीमहरु: 

 लपतृसिात्मक सोच हािी रहेको सन्दगभगमा िैिलक समानता रणनीलतिे मलहिा तथा बालिकािाई मात्र  

प्राथलमकतामा राख्छ भने्न भ्रमपुणग बुझाईका कारण रणनीलत कायागन्रयनमा गलतरोध उत्पन्न हुन सक्छ॰ 

 सािगजालनक तथा लनजी िेत्रका सबै संरचनाहरूमा मलहिाको समानुपालतक सहभालगता नहँुदा िैलिक 

समानता रणनीलतको कायागन्रयन तथा अनुगमन सही ढंगबाट नहुन सक्छ ॰ 

 िैससास बहुपिीय सरोकार राखे्न लिषय भएकोिे समन्रय र सहयोगमा समास्या हुनसक्छ ॰ 

 िैससास रणनीलत कायागन्रयनमा आिश्यक िमतायुि र दि जनशक्ति र स्रोत साधनको लसलमतता 

हुनसक्छ ॰ 

 लिषयगत शाखा तथा अन्य सरोकारिािाहरु बीच िैससास रणनीलत कायागन्रयन अन्यौि लिलिधता तथा 

दोहोरोपना हुनसि ॰ 

१४.२  िोखीम नू्यनीकरणका उपायहरु: 

िैंलगक समानता तथा सामालजक समािेशीकरण  सम्बन्धी नेतृत्व तथा सरोकारिािाहरुको साझा बुझाईमा 

एकरूपता ल्याउन तालिम,गोष्ठी तथा छिफिको आयोजना गने ॰बहुपिीय सरोकारिािाहरु संगको समन्रय 

तथा सहकायग बढाउने ॰ स्थानीय तहका हरेक िैठकमा िैंलगक समानता तथा सामालजक समािेशीकरण सम्बन्धी 

कायगहरुको सलमिा गने , लिषय लिज्ञहरु संग लनयलमत परामशग गने र आिश्यक नीलत, लनयम तथा लनदेलशकाहरु 

लनमागण गरी कायागन्यन गने ॰ 

१५  मनश्कषघ: 

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

मलहिा लहंसा, मलहिा शोषण तथा उत्पीडन, गररिी आलद जस्ता लिसंगलतहरूिाई लनरुत्सालहत गनग तथा नेपाि 

सरकारर्द्ारा लनमागण गरी जारी गररएका रालरि य नीलत तथा कानुनहरू र िैलगक समानता र सामालजक 

समािेशीकरणको पिमा अलभव्यि गररएका लिलभन्न अन्तरागलरि य प्रलतिर्द्ताहरूिाई स्थानीय तहदेक्तख नै 

कायागन्रयन गनग /गराउन लनरन्तरता लदन उमाकुण्ड गाउँपालिकाको िैससास रणनीलत २०७९ लनमागण गरी िागु 

गनग िालगएको छ ॰ 

 


