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१.पृ�भूिम 

नेपालको सं�वधानले �दशा �नद�श गरेबमोिजम समानपुा�तक समावेशी र सहभा�गतामूलक �स�ा�तका आधारमा 

समतामूलक समाजको �नमा�ण गन� रा�यका सबै अंग, तह र �े�गत �वषयह�मा लै��क समानता र सामािजक 

समावशेीकरण (लैससास) को �वषयलाई आ�त�रक�करण, मूल�वाह�करण र सं�थागत गन� आव�यक भएको छ   

नेपालको सं�वधानको धारा १८ मा उि�लिखत समानताको हकमा सबै नाग�रक कानूनको ���मा समान हनु े

तथा कसैलाई प�न कानूनको समान संर�णबाट बि�त नग�रने �यव�था छ ।साथै सामा�य कानूनको �योगमा 

उ�पि�, धम�{, वण�{, जात, जा�त, �ल�, शार��रक अव�था, अपा�ता, �वा��य ि�थ�त, बैवा�हकत ि�थ�त, गभा�व�था, 

आ�थ�क अव�था, भाषा वा �े�, वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य कुनै आधारमा भेदभाव नगन� �यव�था उ�लेख 

छ . नेपालको सं�वधानको धारा ३८ ले म�हलालाई समान वंशीय अ�धकार, सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��य 

स�ब�धी अ�धकार, रा�यका सवै तहमा सहभागी हनुे अ�धकार, स�पि� तथा पा�रवा�रक मा�मला स�ब�धी 

अ�धकार, िश�ा, �वा��य, रोजगार र सामािजक सरु�ामा सकारा�मक �वभेदको �यव�था गरेको छ।सं�वधानले 

म�हला �व�� हनुे सबै �कारका �हंसाज�य काय�ह�लाई कानून बमोिजम द�डनीय हनुे �यव�था गरेको छ।  

साथै सं�वधानमा रा�यले सामािजक वा सां�कृ�तक ���ले �पछ�डएका म�हला, द�लत, आ�दवासी जनजा�त, मधेशी, 

था�, मिु�लम समदुाय, �पछडावग�, सीमा�तकृत, अ�पस��यक, अपा�ता भएका �यि�, लै��क तथा यौ�नक 

अ�पस��यक, �कसान, ��मक, उ�पी�डत वा �पछ�डएको �े�का नाग�रक तथा आ�थ�क�पले �वप� खस आय� 

लगायत नाग�रकको संर�ण, सश�ीकरण वा �वकासका ला�ग कानून बमोिजम �वशेष �यव�था गन�स�कने �वषय 

उ�लेख गर� समावेशी अवधारणालाई आ�मसात ्ग�रएको छ।सामािजक �यायको हकले रा�यका हरेक तहमा 

समावशेी र समानपुा�तक ��त�न�ध�वको �स�ा�तका आधारमा जनताको सहभा�गताको अ�धकार �थापना गरेको 

छ। 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ ले लै��क समानता तथा सामािजक समावशेीकरण (लैससास) स�ब�धमा 

�थानीय तहको काम, कत��य र अ�धकारमा लैससास स�ब�धी �यव�था उ�लेख गरेको, वडा स�म�तको काम, 

कत��य र अ�धकार अ�तग�त वडामा आ�थ�क तथा सामािजक�पमा पछा�ड परेका म�हला, बालबा�लका, द�लत, 

अपा�ता भएका �यि�, जे� नाग�रक, अ�पसं�यक, सीमा�तकृत समदुायको अ�भलेख राखी सामािजक र आ�थ�क 

उ�थान स�ब�धी काम गन� �यव�था गरेको; �व�भ� समदुायबीच सामािजक स�ाव र सौहाद�ता कायम गन�, 

बाल�ववाह, बह�ुववाह, लै��क �हंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, ह�लया �था, छाउपडी, कमलर� �था, 

बाल�म, मानव बेच�वखन ज�ता सामािजक कुर��त र अ�ध�व�ासको अ��य गन�, गराउने �यव�था गरेको 

छ।यसका साथै लैससासका सवालह�लाई स�बोधन गन� रा�यले �वगत लामो समय देिख नै �ाथ�मकताका 

साथ आव�धक योजना, वा�ष�क योजना, नी�त तथा कानूनको तजु�मा तथा प�रमाज�न र काय��म काया��वयन गद� 

आइरहेको छ।  
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�वकास �कृयामा म�ुयतया ३ वटा सामा�य तर जट�ल ��ह�को जवाफ खो�ने ग�र�छ । प�हलो �� ऐल म 

कहाँ छु ? दो�ो  अव म कहाँ र �कन जाने ? र ते�ो �यो कसर� संभव छ ? प�हलो ��ले वत�मान अव�था 

�व�षेण गराउँछ, दो�ो ��ले ल� र अपेि�त उपल�धी को  �नधा�रण गद�छ भने ते�ो ��ले नी�त तथा रणनी�त 

तयार� गराउछ ।यसै स�दभ�लाई आ�मसात गर� यो इ�छाकामना गाउँपा�लका अ�तरगत स�ालन हनुे योजना 

तथा काय��मलाई लै��क समानता र सामािजक समावशेीमै�ी बनाउन, संवैधा�नक एवम कानूनी उ�रदायी�व 

तथा िज�मेवार� परुा गन�, रा�यले अ�तरा���य �तरमा गरेका ��तब�ता अन�ुप काय� गन� र �थानीय सरकार 

स�ालन ऐन, २०७४ अनसुार लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणलाई सं�थागत गद� समावेशी 

�वकासलाई �ब��न गन� काय�लाई थप माग� दश�न गन� यो “लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण 

रणनी�त” तयार ग�रएकोछ ।  

२.अव�था िव�ेषण 

 िचतवन िज�लाका ७ वटा �थानीय तह एकमा� गाउँपा�लका इ�छाकामना हो । यस गाउँपा�लकाको पूव�मा 

धा�द� िज�ला पि�ममा तनहँू तथा भरतपरु महानगरपा�लका, उ�रमा गोखा� र दि�णमा का�लका नगरपा�लका 

रहेका छन ्। राजधानी काठमा�ड� देिख क�रब १०० �क.�म. दि�ण पि�ममा रहेको यो गाउँपा�लका सम�ु�� 

सतह ५०० �म.उचाइ देिख १५०० �म.उचाइमा अवि�थत छ । �े�फल १६६.६७ वग� �कलो�मटर रहेको 

छ । यस गाउँपा�लकामा ७ वटा वडाह� छन ्। �व.स. २०७८ को जनगणना अनसुार यस गाउँपा�लकाको 

कुल जनसं�या २६९३५ रहेको म�य े १३३६६ म�हला र १३५९९ प�ुष छन ् । सा�वक दारेचोक, 

चि�डभ�या�, काउले र दाहाखानी गा.�व.यस.का सबै वडाह�लाई मज� गरेर ७ वटा वडाह� रहेको यस 

इ�छाकामना गाउँपा�लका म�ुय जातीह�मा चेपाङ ग�ु�, मगर, तामा�, नवेार, थकाल� हनु अ�त �समा�तकृत 

अ�पसं�यक मिु�लम तथा खस आय�मा �ामहण, ��ेी, ठकुर� र द�लत बसोबास गछ�न ।चेपाङ जाती नै �मखु 

जातीको �पमा रहेको यो गाउँपा�लकामा िश�ा �वा��य लगायतका �े�ह�मा तलुाना�मक �पमा पछाडी 

रहेकोछ । लै��क समानता र सामािजक समावशेीकरणको उपय�ु �योगशाला वनाउन स�कने यो 

गाउँपा�लकाको लैससास रणनी�त तयार गदा� प�हलो चरणमा वत�मान अव�था �व�षेण ग�रएकोछ । हालको 

अव�था �व�षेणका ला�ग म�ुय �हसावले ३ वटा �े�ह� (SWOT¸सरोकारवाला र लि�तवग�) �नधा�रण ग�रएकोछ 

। जसको �ववरण �न�नानसुा ��ततु ग�रएकोछ । 

२.१. SWOT िव�ेषण 

यो इ�छाकामना गाउँपा�लकाको लैससासको ���कोणवाट ब�लयो प�, कमजोर प�, अवसर तथा चनुौती 

(SWOT) �व�षेण ग�रएको छ । यसर� �व�षेण गदा� नी�तकानूनमा समावशेीता, सं�थागत �यव�थामा समावेशीता, 

मानव संसाधन तथा �मता �वकासमा समावशेीता, सेवा �वाहमा समावेशीता र ससुासन तथा उ�रदायी�वमा 

समावशेीतामा आधा�रत रहेर �व�षेण ग�रएकोछ ।जसलाई �न�नानसुार तल ��ततु ग�रएकोछ । 
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क. बिलयो प� (Strength) 

१. गाउँपा�लकाका काननु तथा काय��व�धह�मा लैससास स�व�धी �ावधानह� समावेश ग�रएको । 

२. गाउँपा�लकाको आव�धक योजना तयार भएको छ जसमा लैससास स�व�धी �ावधानह� समावेश ग�रएका 

। 

३. वा�ष�क काय��ममा म�हला तथा लि�त �वकास काय��मह� �स�त �पमा  समावेश भएको  । 

४. योजना, म�हला बालबा�लका �पछ�डएको वग� ��े र समदुायलाई ��य� लाभ प�ुने ग�र बनेको  

५. काननुमा म�हला �कशोर� वा�लका लगायत लि�त वग�मा हनुे �वभेदज�य काय�ह� अ��य गन� �ावधानह� 

रहेको । 

६. योजना तजु�मा  गदा� लि�त समहु छलफल संग वसेर सम�या �व�षेण गन� गरेको ।  

७. अपा�ता प�रचय प� �वतरण �नद� िशका तयार भई �भावकार� �पमा काया��वनय भएको । 

८. हरेक �नकाय तथा स�म�तह�मा म�हला लि�त वग�को सहभा�गताको स�ुनि�तता  भएको  । 

९. उपभो�ा स�म�तह�मा म�हला तथा लि�त वग�को सहभा�गता अ�नवाय� गरेको  । 

१०. नी�त कानून काय��व�ध �नमा�ण गन� स�म जनशि� उपल�ध भएको । 

११. म�हला तथा बि�तीमा परेका समदुाय मा�थ हनुे �हंसा र �वभेद उपर सनुवुाई हनुे �व�ध �मलाएको  

१२.  काय�पा�लकामा म�हला तथा लि�त वग�को सहभा�गता ४०% भ�दा वढ� भएको । चेपाङ जाती वाट न ै

४ जना जन��त�न�धह� �नवा�िचत भएको ) 

१३. काय�रत कम�चार� म�ये ५०% भ�दा वढ� म�हला कम�चार� भएको । 

१४. म�हला तथा ल�ीत वग�का ला�ग  िज�वकोपाज�न सशि�करण, आवाज सशि�करण तथा �वभेदज�य नी�त 

�नयम प�रवत�नका ला�ग �वशेष काय��म संचालन गरेको ।  

१५. म�हला तथा बालबा�लका  शाखा �थापना र सचालन भएको  

१६. बेरोजगार तथा ग�रबह�को खि�डकृत डाटा अ�ाव�धक भएको  

१७. �थानीय तहले गठन गन� स�म�त उपस�म�तह�को म�ुय पदमा म�हला सहभा�गता स�ुनि�त गरेको  

१८. सामािजक सरु�ाका स�ुवधा पाउने लाभ�ाह�ह�को अ�भलेख �यव�थापन तथा त�या� अ�ाव�धक गरेको 

। 

१९.  लै��क �हंसा �नवारण, म�हला सीप �वकास, नेत�ृव �वकास को  �ोत �यव�थापनका ला�ग कोष �थापना 

ग�र काया��वयन गरेको । 

२०.  लि�त वग�को �मता �वकासका ला�ग बजेट �व�नयोजन गरेको । 

२१. लि�त वग�को सरकार� जागीर �वेशका ला�ग लोकसेवा तथा िश�क सेवा पवु� तयार� क�ा संचालन गर� 

लि�त वग� रोजगार� काय��ममा ��य� �पमा सहयोग पयुा�एको  ।  

२२. म�हला �व�� हनुे सवै �कारका �हंसा �नवारण गन� काय��ममा बजेट �व�नयोजन गरेको । 

२३.  �थानीयतह �भ� हनुे गरेका सामािजक कुर��तह� (छुवाछुत, बाल�ववाह, बह�ुववाह ) हटाउनको ला�ग 

काय��मह� संचालन गरेको । 
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२४. म�हलाका ला�ग कानूनी सचेतना स�ब�धी अनिुश�ण काय��म संचालन भएको (कानूनी हक अ�धकार, 

एकल म�हला मानव बेच�वखन यौन �हंसा आद� ) 

२५. उमेर पगेुका सवै बालबा�लकाह� �व�ालय भना� भएका । 

२६. सवै �व�ालयमा म�हला प�ुष शौचालय तथा हात धनुे �यव�था भएको । 

२७. भौ�तक पवुा�धारका सवै �डजाइन ह�मा लैससास मै�ी �ावधानह� समे�ने ग�रएको । 

२८. सवै �व�ालयमा �कशोर�ह�लाई �नश�ुक से�नटर� �याड  �वतरण गरेको 

२९. �जनन �वा��य ए�स �या�सर  र आङ ख�ने लगायतका �वषयह�मा �वा��य सचेतना काय��म संचालन 

भएको 

३०. लै��क �हंसा तथा घरेल ु�हंसा �प�डतह�ले �या�यक स�म�त  तथा मेल�मलाप के�� माफ� त �वना खच� �याय 

पाएको । 

३१. संघीय र �देश सरकारका नी�त �नयम काय��मको काया��वयनमा  नगरपा�लका सहकाय� सम�वय  गरेको 

३२. �नय�मत �पमा काय��मको साव�जा�नक पर��ण, सामािजक पर��ण, साव�जा�नक सनुवुाई माफ� त काय��मको 

साव�जा�नक गरेको । 

३३. साव�जा�नक लेखापर��ण सामािजक पर��ण तथा साव�जा�नक सनुवुाईमा लि�त  समूहलाई �� रा� �दन े

र छलफल गन� गरेको । 

३४. जन��त�न�ध तथा कम�चार�ह�को आचारसं�हता �नमा�ण ग�र अनशुासनमा वा�ँधएको  

३५. बा�ष�क नी�त तथा काय��म छापा �काशन तथा वेभसाइड माफ� त नीय�मत �पमा साव�जा�नक गरेको  

ख. कमजोर प� 

१. कानून म�यौदा गदा� र पास गदा� लैससास ���ले उपय�ु भए नभएको वारेमा �व�षेण नगरेको  

२. म�हला प�ुष समान कामको ला�ग असमान �याला रो�ने �ावधानह� नभएको । 

३. आ�वासी तथा रैथाने कामदार �वच हनुे �याला �वभेद रो�ने �ावधानह� नभएको ।  

४. लि�त वग�को �वकासको ला�ग �नि�त ��तशत वजेट �व�नयोजन नग�रएको । 

५. द�गो �वकास ल� स�हत अ�य अ�तरा��य स�धी सैझौता ��तव�ता अ�भस�धी वारेमा जन��त�न�ध तथा 

कम�चार�ह�लाई अ�भमखुीकरण नभएको । 

६. म�हलाह�को छू�ै खि�डकृत डाटा (ब�तगुत �ववरण)  नभएको । 

७.  म�हला लगायत अ�य लि�त वग�को भाषा स�हत संवेदनिशल �वषयव�त ु स�ुे र ब�ुने �वषयमा कुन ै

�यव�था नभएको  

८. लै��क उ�रदायी तथा समािजक समावसेी वजेट �नमा�ण एवम पर��णलाई वजेट �यव�थान नभएको । 

९. लैससास काया��वयन स�म�त गठन नभएको साथै यो स�म�तको गठन �कृयाका वारेमा जानकार� नभएको 

। 

१०. कम�चार� तथा पदा�धकार�ह�लाई लै��क �हंसा �नवारण स�व�धी ताल�म तथा अ�भमखुीकरण नभएको । 
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११. लै��क �हंसा �नवारण कोष �थापना नभएको । 

१२. मानव संसाधन �वकास शाखाको �थापना  नभएको । 

१३. काया�लयमा हनुस�न ेकुनै प�न �कारको द�ुय�वहार भेदभाव म�हला �हंसा �नय��णको आचारसं�हता वनाएर 

लाग ुनभएको । 

१४. लै��क �हंसा म�ु �थानीयतह घोषणा हनु नसकेको । 

१५. गभ�वती म�हलालाई जोखीम तथा खतरा य�ु काममा नलगाउने नी�त तयार नभएको ।  

१६.  भौ�तक पूवा�धारका �इङ �डजाइनह� लैससासमै�ी भएप�न सो अनसुार �नमा�ण नभएको । 

१७. यौ�नक तथा लै��क अ�प सं�यकका ला�ग बजेट �व�नयोजना तथा  शौचालयह�मा �वशेष �यव�था नभएको  

१८. गाउँपा�लका लगायत साव�जा�नक काया�लयह�मा �तनपान क�ह� �यव�था नभएको । 

१९. म�हला तथा लि�तको �वा��य वीमा स�व�धी अ�भमखुीकरण तथा काय��म नभएको । 

२०. �नरा�र म�हलाह�को ला�ग िश�ा स�व�धी कुनै काय��म नभएको । 

२१. �वरोजगार तथा वैदेिशक रोजगारमा जान चाहाने म�हला तथा लि�त वग�का यवुाह�को �मता �वकासको 

ला�ग कुन ैकाय��मह� संचालन नभएको । 

२२. योजना तथा काय��मको  अनगुमन मू�या�न गदा� लैससासका ���कोणका आधारमा नभएको 

२३. आ�नो वेभसाइड तथा सामािजक संजाल भएप�न �यसमा लै��क समानता तथा सामािजक समावशेीकरण 

स�ब�धी सचुना, समाचार तथा स�देशमलुक �वषय व�त ुआ�द �काशन नभएको । 

 

ग. अवसर 

१. इ�छाकामना गाउँपा�लका को जातीयताका आधारमा सवैभ�दा वढ� (३५%) जनसं�यानै �समा�तकृत 

जाती चेपाङको रहेको र प�रषभाषागत �हसावले मा�थ उ�लेख ग�रएका लि�त वग�ह�कै उपि�थ�त सघन 

रहेको हनुाले लि�त �वकास काय��म गन� सहज हनुे । 

२. कानून काया��वयन तथा योजना काया��वयनमा उ�कृट हनु ेशाखा तथा कम�चार�लाई परु�कृत गन� प�रपाट� 

हनु ु। (जसले कानून  आधारमा उ�कृ� शाखा तथा वडाह�लाई परु�कृत गर� �नमा�ण भएका कानूनह�को 

�यवहा�रक प�को अ�यन �व�षेण गन� स�कन े)  

३. आव�यक पन� कानून नी�त नीयम बनाउन स�ने द� जनशि� �थानीय तहमा उपल�ध हनु ु।  

४. संघीय राजधानी काठमाडौ स�हत भरतपरु महानगरपा�लका ज�ता वजार �े�ह� २ घ�टा �भ�मै 

साव�जा�नक यातायातवाट परुा ग�रने हनुाले लि�त वग�लाई कृ�ष तथा औधो�गक उ�पादनमा लागउन 

स�कन े

५. “मनकामना” “इ�छाकामना” लगायत पय�टनका �े�ह� �स�त भएको हनुाले पय�टन �व��नका ला�ग 

लि�त म�हला तथा यवुाह�को सहभा�गता वृ�� गन� स�कने । 
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६. जन��त�न�ध तथा कम�चार�ह�मा यवुाह�को वाह�ुयता रहेकोमा यवुा जोस र जाँगरलाई पा�लकाको 

सवा���ण �हतमा �योग गन� स�कने  

७. संघीय सरकार तथा �देश सरकार संग ��य� पहुँच रा� ेजन��त�न�धह� हनु ु।(आव�यक�य योजना र 

बजेट माग गन�का ला�ग पहुँच प�ुछ)   

घ. चुनौतीह� 

१. छुवाछूत¸लै��क �वभेद¸ प�ुमोह ज�ता पर�परागत मा�यता �व��का नी�त �नयम काय��व�ध 

काया��वयन मा जट�लता । 
२. सामािजक �वकासमा काम गन� गै� सरकार� संघ सं�थाह� गाउँपा�लका मा नहनु ु। 
३. िश�ा �वा��य �े�मा पछाडी परेको चेपाङ जातीह�को सवा���ण �वकासमा पया�� बजेट �व�नयोजन 

गन� नस�न ु। 

४. �वशेष ग�र म�हला�ारा स�पा�दत घर�भ�को �वना पा�र��मक को कामको मू�या�न नहनु ु। 
५. लै��क समानता तथा सामािजक समावशेीकरण स�ब�धी �नमा�ण भएका ऐन नीयम कानून काय��व�ध  

काया��वन नहनु।ु 
६.  संचारमा�म तथा सामािजक संजालको को द�ुपयोग र बाल बा�लकाको उमेरमा नै �यापक �योगले 

बाल�ववाह अवैध व�चा ज�माउने तथा  प�रप�व उमेरमा प�ुदा  स�व�ध �व�छेद हनु ेज�ता संभावना 

व�दै जान ु।  
७. कृ�ष ��त यवुा लाई आक�ष�त गन� र जी�वकोपाज�नको �मखु आधारको �पमा कृ�षलाई �था�पत गन� 

नस�न।ु 
८. कृषक ह� स�मा�नत नहनु ु कृ�ष उपजको उ�पादन भ�डारण तथा �व�� �वतरणका ला�ग उपय�ु 

�यव�थापन नहनु ु
९. सामािजक स�ाल माफ� त  हनुे गरेका र हनु स�न ेसंभा�वत �मह� िचन�का ला�ग आव�यक ��व�ध र 

जनशि� �यव�थापन नहनु ु। 
१०. द�ुय�सनीमा यवुाह�को संल�नता ब�दै जान ु। 

२.२.  सरोकारवाला पिहचान  
इ�छाकामना गाउँपा�लका �भ� लै��क समानता तथा समािजक समावेशीकरण रणनी�त काया��वयनको 

काया��वयनका ला�ग �न�नानसुार सरोकारवालाह� प�हचान ग�रएको छ । जसमा �सधा संपक�  हनुे ।दो�ो 

मा�मवाट सं�पक�  हनु ेर अ��य� �पमा संपक�  हनुे गर� �न�नानसुार ३ भागमा �वभ� ग�रएकोछ ।  
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िसधा स�पक�  ह�ने 
(पिहलो नं का सरोकारवालाह� ) 

दो�ो मा�मवाट संपक�  ह�ने 
(दो�ो नं का सरोकारवालाह� ) 

अ��य� संपक�  ह�ने ह� 
(ते�ो नं का सरोकारवालाह� ) 

म�हला तथा बालबा�लका शाखा �वकास साझेदारह� म�ुयम��ी तथा मि��प�रषदको 

काया�लय बागमती �देश   
योजना शाखा  सहकार� सं�थाह� �देश म��ालयह� सवै  
िश�ा शाखा  मेघा बैक तथा  �देश सशुासन के��  
�वा��य शाखा उ�ोगह�  भमूी �यव�था आयोग 
�शासन शाखा वाल�लवह� संघीय म��ालयह�  
वडा काया�लयह� आमा  समूहह�  म�हला आयोग 

गाउँ  काय�पा�लका  उ�ोग वािण�य संघ द�लत आयोग 
गाउँ  सभा  �व�ालयह�  म�ुल�म आयोग 
�या�यक स�म�त गै�सरकार� सं�थाह�  रा��य योजना आयोग 
�वषयगत स�म�तह� सवै राजनै�तक दलह� मानव अ�धकार आयोग 
  अ�तरा��य दात ृ�नकायह� 

  रा��य �तरका संचार मा�मह� 

२.३.  लि�तवग� पिहचान  
इ�छाकामना गाउँपा�लकामा लै��क समानता तथा सामािजक समावशेीकरणको ल� नै लि�त वग�लाई 

�वकासको मूल �वाहमा �याउन ुहो �यसका ला�ग �न�नानसुार लि�त वग�ह� प�हचान ग�रएकोछ । 
१. म�हला  
२. एकल म�हला 
३. बालबा�लका 
४. जे�नगा�रक 
५. द�लत (दमाइ कामी साक� ) 
६. चेपाङ 
७. मजदरु 
८. अपा�ता भएका �यि� 
९. ����प�डत 
१०. �वप� वग� 
११. सकुु�वासी 
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१२. लै��क तथा यौ�नक अ�पसं�यक 

मा�थ उ�लेिखत तीनै �कारको �व�षेणवाट इ�छाकामना गाउँपा�लकाको वत�मान अव�थाका सवै प�ह� 

देिखएका छन । व�लयो प�¸ कमजोर प�¸ अवस तथा चनुौती संगै लैससास रणनी�त काया��वयनका 

ला�ग तीन तहकै सरोकारवालाह� तथा सवै लि�त वग�ह� प�हचान भइसकेको छ । गाउँपा�लकामा 

सघन �पमा रहेको चेपाङ जाती म�ुय लि�त वग�मा पद�छ । यो गाउँपा�लकाका सवल प�ह�लाई 

�ोतको �पमा प�रचालन गरेर लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणलाई सं�थागत गद� 

लैजान स�क�छ ।  

३.   दीघ�कािलन सोच (Vision) 
“प�रणाममा समानता �वतरणमा समता, इ�छाकामनाको सम�ृी �वकासका हरेक तहमा समावेशीता” 

४. �येय (Mission) 
सवै इ�छाकामनावासी जनतालाई  आव�यक अवसर �दान गर�  �ा� उपल�धी  का आधारमा 

�वभेदको अ��य गन� । 

५. ल� (Goal) 
�यायोिचत तथा समतामलुक �वकासको मा�मवाट व�ह�करणमा परेको वग�लाई �वकासको मूल 

�वाहमा  �याउने। 

६. उदे�य (Objectives) 
यस रणनी�तको म�ुय उ�े�य लै��क समानता तथा समािजक समावेशीकरणको मा�यता अन�ुप 

इ�छाकामना गाउँपा�लकाले गन� गन� स�पूण� �वकासका तथा �शास�नक कामलाई लैससास ��त 

उ�रदायी वनाउन ुनै हो । यस रणनी�तका उदे�यह� �न�नानसुार रहेका छनः 

१. लै��क उ�रदायी बजेट �नमा�ण  माफ� त म�हला सहभा�गता अ�भव�ृ� गरेर लै��क उ�रदायी 

शासन प�ती अवल�वन गन� । 

२. �ोत साधनमा लि�त वग�को पहुँच  अ�भव�ृ� गर� �यायोिचत �वतरणलाई सं�थागत गन� । 

३. लैससास स�ब�धी रा��य तथा अ�तरा��य ��तव�ता सि�ध संझौताह� काया��वयन गर� मूल 

�वाह�करण गन� । 

४. नी�त कानून मा नै म�हला तथा लि�त वग�को समावेिशता स�ुनि�त गर� आवाज सश�ीकरण 

गन� । 
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५. सं�थागत �यव�था अ�तरगत काय��णाल�, �व� �यव�थापन एवम त�या�मा समेत म�हला 

एवम लि�त वग�को समावेशीतालाई स�ुनि�त गर� आ�थ�क �पमा सशि�करण गन� । 

६. मानव संसाधन तथा �मता �वकासमा लि�त वग�को सहभा�गता स�ुनि�त गर� जी�वकोपाज�नमा 

आ�म�नभ�र  वनाउने। 

७. अनौपचा�रक मू�य मा�यता कुसं�कार �व�� जनचेतना व�ृ� गर� सामािजक ���कोण प�रवत�न 

गद� लै��क तथा सामािजक समावेिशतामा आधा�रत समाज �थापना गन� । 

८. िश�ा �वा��य खानेपानी तथा सरसफाइ संग स�ब�धीत सेवा �वाहमा लैससासलाई �ाथ�मतामा 

रा� ेर ��येक चरणमा लैससास ���कोणवाट अनगुमन मू�या�न गन� प�रपाट�लाई सं�थागत 

गन� । 

७.लैङ्िगक तथा सामािजक समावेशीकरण नीित (GESI Policy) 

मा�थ उ�लेिखत उदे�यह� प�रपतु�को ला�ग �न�नानसुार नी�तह� अवल�वन ग�रनेछ । 

१. वा�ष�क बजेट �नमा�ण गदा� सामािजक �वकास¸पवुा�धार¸ कृ�ष वन तथा भमूीसधुार¸ग�रबी �नवारण¸ �थानीय 

�वकाश तथा शा�ती एवम सशुासन संग स�ब�धीत सवै ��को वजेटलाई लै��क उ�रदायी वनाउने  

२. हरेक वष� लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर��ण ग�र �यसले औ�याएका कमी 

कमजोर�ह�लाई अक� वष�को काय��ममा समेटेर �ोत साधनमा लि�त वग�को पहुँच अ�भव�ृ� गद� 

लैजाने । 

३. म�हला तथा बालबा�लका संग स�ब�धीत सबै अ�तरा��य सि�ध संझौताह�, ��तव�ताह� तथा द�गो 

�वकास ल�लाई �थानीयकरण गर� �यसका सूचकह� परुा गद� लैजाने । 

४. पा�लकाले �नमा�ण गरेका सवै कानून¸ नी�त �नयम¸ �नद�िशका काय��व�धह�  म�हला¸ बालबा�लका¸ यौ�नक 

तथा लै��क अ�पसं�यक¸ अपा�ता¸ ज�ेनाग�रक¸ द�लत¸लोपउ�मूख �समा�तकृत आद�वासी जनजाती 

स�हत सम� लि�त वग� मै�ी वनाउदै लैजाने । 

५. लैससास वारे   सं�बधानमा  भएका  �यव�थाह�को  काया��वयन  गन�,  वत�मान  संघीय  शासन  

�व�प,  नी�त,  �नयम, ऐन,  कानून,  काय��ब�ध,  साथै  रा��य  तथा अ�तरा��य ��तब�ताह�को   �भावकार�  

काया��वयन  गन� आव�यक  सं�थागत  संरचना,  सचेतीकरण  तथा  �मता  �वकास  गन�   

६. लि�त वग� �वकासका ला�ग छु�ै शाखा �थापना गर� म�हला बालबा�लका तथा जे�नगा�रकह�को 

सवाललाई ��य� �पमा संवोधन गद� लैजान े। 

७. वा�ष�क बजेट तजु�मामा छु�ै कोष �थापना गर�  लै��क �हंसा �नवारण म�हला सीप �वकास लगायत 

�मता �वकासका कृयाकलापह� संचालन ग�र  म�हला प�ुष सम�वकासलाई वढावा �दने । 
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८. लि�त वग� प�हचान हनु ेग�र खि�डकृत त�या�ह� संकलन तथा अ�ाव�धक ग�र �यसका आधारमा 

योजना तजु�मा र बजेट �व�नयोजन गन� नी�त अवल�वन गन� । 

९. बालबा�लका तथा अपा� एवम जे� नाग�रकह�लाई सामािजक संर�ण �दान गन� । 

१०. मानव संसाधन �वकास शाखा �थापाना ग�र म�हला तथा �वप� लि�त वग�को �मता �वकासलाई प�हलो 

�ा�थ�मकतमा राखेर काया��वयन गद� लैजाने । 

११. �नमा�ण भएका संघीय तथा �थानीय कानून काय��व�धह�का वारेमा कम�चार�ह�लाई अ�ाव�धक गद� 

लैजाने । 

१२. सामािजक कुर��तह�का �व�� सचेतना लाई सामािजक �वकासका हरेक कृयाकलापमा समावेश गर� 

छलफल गन� । 

१३. िश�ा �वा��य खानेपानी तथा सरसफाई ज�ता समािजक �वकासका �े�ह�मा लैससास सग स�ब�धीत 

सूचकह� �नमा�ण गर� �नय�मत अनगुमन तथा मू�या�न गन� ।    

८. लैससास रणनीित (GESI Strategy) 
लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका ल�ग तपिशलमा उ�लेिखत रणनी�तह� अवल�वन ग�रनेछः 

८.१  मूल �वािहकरण 
क. म�हला,  ग�रब  र  ब�ह�करणमा परेका  समदुायले  भोगेका  सम�या  र  सवालह�को प�हचान  तथा  

लेखाजोखा  ग�र  नी�तगत  �यव�थाह�,  सं�थागत  �णाल�  तथा  संरचनाह�,   योजना,  बजेट,  पहँचुय�ु  

अवसर ,  सेवामूलक  काय�,  अनगुमन,  मू�यांकन  र  अनसु�धान  आ�द काय�मा  समान  अवसर माफ� त  

सवाल  र  सम�याको  स�बोधन  ग�र  �वकास  ���यामा  मूल�बाह�करण  गन� । 

ख. लै��क  उ�रदायी बजेट माफ� त सवै �े�मा म�हला सहभा�गता अ�भवृ�� ग�र लै��क मूल�बाह�करण  

गन� ।साथै कानूनी �व�ध सं�थागत सधुार तथा �मता �वकासको मा�मवाट लैङ�गक उ�रदायी शासन 

�णाल�को �वकास गन� । 

८.२  समावेशीकरण 
क. �वकासका अवसरवाट वि�त समदुायलाई आ�थ�क सामािजक तथा राजनै�तक �े� संग स�ब�धीत सवै 

कृयाकलापह�मा अथ�पणु� सहभा�गता गराई समावेशी शासन �णाल�को अवल�वन गन�  ।  

८.३  �थानीयकरण 
क. अ�तरा��य सि�ध संझौता ��तव�ता तथा द�गो �वकास ल�का वारेमा सरोकारवाला प�ह�लाई 

अ�भमखुीकरण गन� साथै  �थानीयकरण गर� आव�यक ��तफल हासील गन� ।   
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८.४  सशि�करण 
क. लै��कतामा आधा�रत �म �वभाजनको पर�परालाई प�रवत�न गर� �मबजारमा म�हलाको सहभा�गता 

अ�भवृ�� गर� अथ�त��मा म�हलाको योगदानको मू�या�न गन� । 

ख. लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण माफ� त बि��तकरणमा परेको समदुायलाई अवसरमा 

�ाथ�मकता संग ै�मता �वकास तथा सीप �वकास गर� सामािजक र आ�थ�क �े�का सवै कृयाकलापह�मा 

��त�पध�को �पमा आउन स�ने वनाउने । 

ग. �वरोजगार रोजगार� र उ�मिशलताको ए�ककृत काय��मका मा�मवाट म�हला तथा वि��तकरणमा परेका 

वग�को आ�थ�क सशि�करण गन� । 

घ. कृ�ष, पशपुालन¸ सहकार�¸ घरेल ुउ�ोग तथा पय�टन �वकासको मा�मवाट �वप� तथा बि��तकरणमा 

परेका समदुायलाई रोजगार� �दान गन� तथा �वरोजगार व�े अवसर �दान गन� । 

८.५  सचेतीकरण 
क. लै��क समानता तथा समािजक समावशेीकरण वारे सं�वधान, ऐन कानून नी�त काय��व�ध �द�दश�न का 

�ावधान काय� �णाल� र समावेशीताका वारेमा सवै सरोकारवाला प�ह�लाई अ�भमखुीकरण ग�र काया��वयन 

तथा पर�णाममा एक�पता �याउने । 

ख. समाजमा �व�मान कुर��तह� अ�ध�व�ास तथा गलत पर�परा �व�� सचेतनालाई हरेक कृयाकलापमा 

अका� सवाल (Cross cutting issue) को �पमा छलफल गद� लैजाने । 

८.६  सं�थागत संरचना 
क. संघीय तथा �ादेिशक कानून काय��व�ध ह�मा �यव�था भए अन�ुप सं�थागत संरचनाह� �नमा�ण गर� 

काया��वयनमा जाने साथै पा�लकाले �नमा�ण गन� हरेक ऐन कानून काय��व�धह�मा �नमा�ण हनुे सं�थागत 

संरचनाह�मा लै��क समानता तथा समािजक समावेशीकरणका ���कोणले बि��तकरणमा परेका समूदायको 

सहभा�गता स�ुनि�त गन� । 

८.७  सम�वय 
क. �व�भ� शाखाह� बीच आ�त�रक सम�वय गर� योजना तजू�मा¸ बजेट �व�नयोजन उपभो�ा  समूह गठन 

तथा �यसको नते�ृव¸ प�रचालन¸  अनगुमन मू�या�न लाई लैससास मै�ी वनाउदै लैजाने । 

ख. �देश सरकार¸ संघीय सरकार¸ �व�भ� दात�ृनकायह�¸ ��त�ान¸ आयोग¸ स�म�त¸�थानीय तह  लगायत 

अ�य �वकास साझेदारह� बीच सम�वय गर� लैससास मै�ी नी�त �नमा�ण, योजना तजू�मा तथा �यसको 

�भावकार� काया��वयनको आधार तयार गन� । 
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८.८  सहकाय� 
क. लै��क समानता तथा समािजक समावेशीकरणका ला�ग पा�लका�भ� �व�भ� शाखा ह� तथा अ�य �वकास 

साझेदारह� (बैक �व�ीय सं�था सहकार� उ�ोग वािण�य संघ घरेल ुउ�ोग तथा गै� सरकार� संघ सं�था) 

�वच सहकाय� गन� । 

ख. �देश सरकार¸ संघीय सरकार¸ �व�भ� दात�ृनकायह�¸ ��त�ान¸ आयोग¸ स�म�त¸�थानीय तह  लगायत 

अ�य �वकास साझेदारह� संग लैससास मै�ी साझा ��तफल हासील गन� सहकाय� गन� । 

८.९  सहजीकरण 
क. व�ह�करणमा परेका वग�ह�लाई आ�थ�क सामािजक ग�त�व�धह�मा संल�न हनु योजना तजू�मा देिख अनगुमन 

मू�या�न स�म हरेक चरणमा  व�ती तथा समदुाय �तरमा नै सहिजकरण गन� संय�� �वकास गर� 

प�रचालान गन�। 

ख. लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण को �े�मा काम गन� सरकार� गै�सरकार� संघ सं�था तथा 

�व�भ� ��त�ान आयोग स�म�तह�मा सम�वय सहकाय�का ला�ग संय�� माफ� त �नय�मत �पमा सहिजकरण 

गन� ।  

८.१०   सामािजक  सुर�ा 
क. नाग�रक¸ जो आफै आफूलाई संर�ण गन� स�दैन �य�ता नगा�रकह�लाई �थानीय सरकारले संर�ण 

गन�छ । �वशेष गर� बालबा�लका¸ जे� नाग�रक¸अपा�ता भएका �यि�ह� तथा एकल म�हलाह� यस 

अ�तरगत पद�छन भने ती वग�को संर�ण �वा��य िश�ा तथा जी�वकोपाज�नमा सहयोग गद� लैजाने । 

ख. सामिजक सरु�ा अ�तरगत अ�प सं�यक, �समा�तकृत, लोपउ�मखु जातजातीह�,  द�लत, म�ुल�म लगायत 

पद�छन र ती वग�को सरु�ा �वा�य िश�ा तथा जी�वकोपाज�न मा सहयोग गद� लैजाने ।  

८.११    अनुगमन मू�याङ्कन 
क. ��येक चरणमा ग�रने अनगुमन मू�या�नमा लैससासको ���कोण वाट गन� प�छ�लो चरणमा गन� 

अनगुमनमा अिघ�लो पटक �दएका सझुाव काया��वयन भए नभएको भ�े सचुक समेत थप गर� अनगुमन 

मू�या�नलाई लैससास मै�ी वनाउदै लैजान े। 

९.  रणनैितक कृयाकलापह� 
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� 
सं उदे�य नीित रणनीित रणनैितक कृयाकलाप मापनका सूचकह� पु�ट्याईका 

आधारह� 
१ लै��क 

उ�रदायी बजेट 

�नमा�ण  माफ� त 

म�हला 

सहभा�गता 

अ�भव�ृ� गरेर 

लै��क 

अ�तरह�को 

�भावलाई 

स�बोधन गन� 

।  

 

वा�ष�क बजेट �नमा�ण 

गदा� सामािजक 

�वकास पवुा�धार¸ 

कृ�ष वन तथा 

भमूीसधुार¸ ग�रबी 

�नवारण¸ �थानीय 

�वकाश तथा शा�ती 

एवम सशुासन संग 

स�ब�धीत सवै 

��को वजेटलाई 

लै��क उ�रदायी 

वनाउने  

 

लै��क  उ�रदायी 

बजेट माफ� त सवै 

�े�मा म�हला 

सहभा�गता 

अ�भवृ�� ग�र 

लै��क 

मूल�बाह�करण  

गन� । 

 

१. काननु म�यौदा गदा� र पास गदा� 

लैससास ���कणले �व�ेषण गन�  

२. लैससास मै�ी योजना तजु�मा का 

ला�ग �नि�त ��तशत पिुजगत 

बजेट �व�नयोजन गन� । 

३. लै��क उ�रदायी वजेट तजू�मा 

तथा काया��वयनका ला�ग 

सरोकारवाला प�लाई �मता 

अ�भवृ�� गन� । 

४. लै��क उ�रदायी बजेट तजू�मा 

तथा मू�या�न गन� आव�यक 

सूचना तथा त�या�लाइ �यवि�थत 

गन� �णा�लको �वकास गन� ।  

५. �नय�म�त लैससास पर��ण गर� 

�यसका आधारमा कमी कमजोर� 

सधुाद� लैजाने । 

 

१. काननु काय��व�धह�को 

GESI ���कोणले 

�व�षेण भएको हनुेछ 

२. वा�ष�क वजेटमा क�ती 

मा १५ % पजुीगत 

बजेट लैससास मै�ी 

योजनामा �व�नयोजन 

भएको हनुेछ  

३.  लै��क उ�रदायी 

बजेट हेन� सचुना 

�णाल�को �वकास 

भएको हनुेछ । 

४. वा�ष�क �पमा लैससास 

पर��ण भएको हनुेछ । 

१. वा�ष�क नी�त 

काय��म तथा 

बजेट पिु�तका 

२. योजना तजु�मा 

�कृयाका बैठक 

तथा भेलाका 

उपि�थ�तह� 

३. काय�पा�लकाका 

वैठकका 

�नण�यह�  

४. सभाका बैठकका 

�नण�यह� 

५. लैससास पर��ण 

��तवदेन 

२ �ोत साधनमा 

लि�त वग�को 

पहुँच  अ�भव�ृ� 

गर� �यायोिचत 

�वतरणलाई 

हरेक वष� लै��क 

समानता तथा 

सामािजक 

समावशेीकरण 

पर��ण ग�र �यसले 

�वकासका 

अवसरवाट वि�त 

समदुायलाई 

आ�थ�क सामािजक 

तथा राजनै�तक 

१. लि�त वग�को छु�ाछू�ै �ोपाइल 

तयार गन� ।  

२. कानूनमा म�हला तथा  लि�त 

समूदायको ला�ग उ�लेख 

भएका �वधानह�का वारेमा 

१. लि�त वग�को व�तगुत 

�ववरण तयार भएको 

हनुेछ । 

२. कानून काय��व�धका 

वारेमा सेवा �दायक 

१. वा�ष�क नी�त 

काय��म तथा 

बजेट पिु�तका 

२. कानून काय��व�ध 

वारेमा अ�भमखुी 
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आधारह� 

सं�थागत गन� 

। 

 

औ�याएका कमी 

कमजोर�ह�लाई 

अक� वष�को 

काय��ममा समेटेर 

�ोत साधनमा लि�त 

वग�को पहुँच 

अ�भवृ�� गद� लैजान े

। 

 

�े� संग 

स�ब�धीत सवै 

कृयाकलापह�मा 

अथ�पणु� सहभा�गता 

गराई वा�ष�क 

�पमा मू�याङन 

गद� लैजाने ।  

 

सरोकारवाला प� लाई ससुिुचत 

गन� । 

३. लि�तवग� लाई काननु ले 

�दएका अ�धकारह�को वारेमा 

अ�भमखुीकरण गन� । 

४. संघ सं�थामा ��त�न�ध�व¸ 

शाखा �मखुको िज�मेवार� 

�दान¸ अ�ययन अनसु�धान 

टोल� �नमा�ण गदा� लि�त 

वग�लाई �ाथ�मकतामा रा� े

५. नेत�ृव तथा ज�मेवार� 

वाडफाँडमा म�हला एवम 

लि�त वग�को �नि�त % 

सहभा�गता  स�ुनि�त गन�  

६. म�हला तथा लि�त वग�को 

�यवहा�रक र रणनै�तक 

आव�यकत परुागन� काय��म 

बनाउने  

 

तथा सेवा �ाह�ह� लाई 

अ�भमखुीकरण भएको 

हनुेछ । 

३. लि�तवग� का ला�ग 

जी�वकोपाज�न 

सशि�करणका ला�ग 

�न�द��बजेट �व�नयोजन 

भएको हनुेछ । 

४. उपभो�ा स�म�त¸ 

काय�दल ह�मा कि�तमा 

४०% लि�त वग�को 

सहभा�गता भएको हनुछे 

५. लि�त वग�को 

�यवहा�रक र रण 

नै�तक आव�यकता परुा 

गन� काय��म संचालन 

भएको हनुेछ   

करण काय��मको 

उपि�थ�त । 

३. उपभो�ा स�म�त 

गठन र प�रचालन 

काय��व�ध  

४. काय�पा�लका तथा 

सभाका �नण�य ह� 

। 
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आधारह� 
३ लैससास 

स�ब�धी रा��य 

तथा अ�तरा��य 

��तव�ता 

सि�ध 

संझौताह� 

काया��वयन 

गर� मूल 

�वाह�करण गन� 

। 

 

म�हला तथा 

बालबा�लका संग 

स�ब�धीत सबै 

अ�तरा��य सि�ध 

संझौताह�, 

��तव�ताह� तथा 

द�गो �वकास 

ल�लाई 

�थानीयकरण गर� 

�यसका सूचकह� 

परुा गद� लैजाने । 

 

अ�तरा��य सि�ध 

संझौता ��तव�ता 

तथा द�गो �वकास 

ल�का वारेमा 

सरोकारवाला 

प�ह�लाई 

अ�भमखुीकरण 

गन� साथै  

�थानीयकरण गर� 

लागू गन� ।   

 

१. द�गो �वकास ल� 

�थानीयकरणका ला�ग कम�चार� 

तथा पदा�धका�रह� लाई 

�मता �वकास र प�रचालन गन� 

२. बेइिजङ स�मलेनले गरेका 

१२ ��तव�ता,  संय�ु 

रा�स�ीय बाल अ�धकार 

महास�धी १९८९ तथा  संय�ु 

रा� संघीय सरु�ा प�रषदको 

द�तावेजका ��ताव नं १३२५ 

र १८२०  वारेमा कम�चार� 

तथा जन��त�न�धह� लाई 

अ�भमखुीकरण गर� काया��वयन 

गन�  

३. उ�लेिखत स�धी संझौता 

अ�भस�धी �थानीयकरण गर� 

वा�ष�क काय��ममा समावशे र 

काया��वनयका ला�ग आव�यक 

काननु काय��व�ध वनाउने । 

 

१. द�गो �वकास ल�, 

म�हला मा�थ हनुे सवै 

�कारका �वभेद 

�व��को वइेिजङ 

स�मेलनका 

��तव�ताह�¸ संयु� 

रा� संघीय सरु�ा 

प�रषदको द�तावेज¸ 

संय�ु रा�स�ीय 

बाल अ�धकार 

महास�धी स�ब�धी 

अ�भमखुीकरण भएको 

हनुेछ । 

२. अ�तरा��य सि�ध 

संझौताको 

�थानीयकरण भइ 

वा�ष�क काय��ममा 

समावशे भएको हनुेछ 

। 

 

१. अ�तरा��य 

सि�ध संझौता 

अ�भमखुीकरणको 

उपि�थ�त तथा 

माइ�यटु । 

२. वा�ष�क नी�त 

काय��म तथा 

बजेट  

३. काया��वयन 

ला�ग वनेका 

काय��व�धह�  

४. काय�पा�लका 

तथा सभाका 

�नण�यह� । 
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आधारह� 
४ नी�त कानून मा 

नै म�हला तथा 

लि�त वग�को 

समावेिशता 

स�ुनि�त गन� । 

 

पा�लकाले �नमा�ण 

गरेका सवै कानून¸ 

नी�त �नयम¸ 

�नद� िशका काय��व�ध  

म�हला¸बालबा�लका¸ 

यौ�नक तथा लै��क 

अ�पसं�यक¸ 

अपा�ता¸ 

जे�नाग�रक¸ 

द�लत¸लोपउ�मूख 

�समा�तकृत 

आद�वासी जनजाती 

स�हत सम� लि�त 

वग� मै�ी वनाउदै 

लैजाने । 

 

संघीय र �ादेिशक 

कानून काय��व�ध 

ह�मा �यव�था भए 

अन�ुप सं�थागत 

संरचना ह� �नमा�ण 

गर� काया��वयनमा 

जान े साथै पा�लका 

ले �नमा�ण गन� हरेक 

ऐन कानून काय� 

�व�ध ह�मा �नमा�ण 

हनुे सं�थागत 

संरचना ह�मा 

लै��क समानता तथा 

समािजक समावेशी 

करणका ���कोण 

ले बि��त करणमा 

परेका समूदायको 

सहभा�गता स�ुनि�त 

गन� । 

 

१. कानून काय��व�धह� �नमा�ण गदा� 

लैससास मै�ी भए नभएको 

�व�षेण गन� । 

२. म�हला प�ुष तथा रैथान े र 

आ�वासी कामदारह� �वच हनु े

�वभेद अ��यका ला�ग आव�यक 

कानूनी �यव�था गन�  

३. �वगतमा बनकेा कानून काय��व�ध 

लै��क समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण का ���कोणले 

उपय�ु भए नभएको �व�षेण 

गर� आव�यक संसोधन गन� । 

४. कानून काय��व�धमा तथा �वकास 

�कृयामा यौ�नक तथा लै��क 

अ�पसं�यक ह�का �वषयह� 

लाई समावेश गन� ।  

५. सवै �े�को नेत�ृव तहमा म�हला 

तथा लि�त वग�को 

समानापा�तक सहभा�गताका 

ला�ग काननुी �यव�था गन� । 

१. कानूनले �न�द�� गरेका 

सं�थागत संरचनाह� 

�नमा�ण भएका हनुछेन  

२.  नयाँ व�े  कानून 

काय��व�धह� लैससास 

���कोणले उपय�ु भए 

नभएको �व�षेण  तथा 

व�नसकेका काननुमा 

आव�यक संसोधन 

भएको हनुछे   

३. म�हला प�ुष सग ैरैथान े

र आ�वासी कामदार ह� 

�वच हनु े�वभेद अ��यका 

ला�ग नी�त तयार भएको 

हनुछे । 

४. कानून काय��व�ध तथा 

�वकास कृयाकलापमा 

यौ�नक तथा लै��क 

अ�पसं�यकह� समावेश 

भएका हनुछेन । 

१. वा�ष�क नी�त  

काय��म र बजेट 

पिु�तका 

२. कानून �व�षेणका 

ला�ग काय�दल 

गठन भएको 

काय�पा�लकाको 

बैठक �नण�य 

पिु�तका  

३. यौ�नक तथा 

लै��क 

अ�पसं�यकका 

ला�ग वनेका 

शौचालयह� तथा 

अ�य संरचनाह�को 

�थलगत 

अवलोकन । 
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आधारह� 
५ सं�थागत 

�यव�था 

अ�तरगत 

काय��णाल�, 

�व� 

�यव�थापन 

एवम त�या�मा 

समेत म�हला 

एवम लि�त 

वग�को 

समावेशीतालाई 

स�ुनि�त गर� 

आ�थ�क �पमा 

सशि�करण 

गन�  

१. लि�त वग� 

�वकासका ला�ग 

छु�ै शाखा �थापना 

गर� म�हला 

बालबा�लका तथा 

जे�नगा�रकह�को 

सवाललाई ��य� 

�पमा संवोधन गद� 

लैजाने । 

२. वा�ष�क बजेट 

तजु�मामा छु�ै 

कोष �थापना गर�  

लै��क �हंसा 

�नवारण म�हला 

सीप �वकास 

लगायत �मता 

�वकासका 

कृयाकलापह� 

संचालन ग�र  

क. म�हला,  गर�ब  र  

ब�ह�करणमा परेका  

समदुाय ले  भोगकेा  

सम�या  र  सवाल 

ह�को प�हचान 

तथा  लेखा जोखा 

ग�र  नी�तगत  

�यव�थाह�,  

सं�थागत  �णाल�  

तथा  संरचनाह�,   

योजना,  बजटे,  

पहँचुय�ु  अवसर ,  

सेवामूलक  काय�,  

अनगुमन,  मू�याकंन  

र  अनसु�धान  

आ�द काय�मा  

समान  अवसर 

माफ� त  सवाल  र  

सम�याको  

स�बोधन  ग�र  

१. सं�थागत िज�मेवार� �ददा तथा 

शाखा �यव�थापन गदा� 

�मूखको �पमा म�हला लाई 

�ाथ�मकता �दने । 

२.  लि�त वग�को ला�ग म�हला 

जनजाती तथा जे� नाग�रक 

जन��त�न�ध  समावेस गर�  

�वशेष सेवा �दायक काय�दल 

गठन गन� । 

३. म�हला प�ुष सम�वकास 

काय�नी�त �नमा�ण गर� 

काया��वयन गन� 

४. काय��े�मा हनुे यौन द�ुय�वहार 

, जातीय भेदभाव तथा म�हला 

�हंसाका �नय��ण गन� �वशेष 

आचार सं�हता �नमा�ण गर� 

लाग ुगन� 

५. आ�दवासी जनजाती द�लत 

लगायत अ�य लि�त  समूहका 

१. शाखा �मखुमा म�हला 

तथा लि�त वग�को  

��त�न�ध�व भएको 

हनुेछ । 

२. लि�त वग�को ला�ग 

�वशेष सेवा �दायक 

काय�दल गठन भएको 

हनुेछ । 

३. म�हला प�ुष 

सम�वकास काय�नी�त 

तयार भएको हनुेछ  

४. यौन द�ुय�वहार जातीय 

भेवभाव तथा म�हला 

�हंसा �नय��ण गन� 

आचार सं�हता �नमा�ण 

भएको हनुेछ । 

५. म�हला बालबा�लका 

शाखामा जनशि� 

१. काय�पा�लकाका 

�नण�य पिु�तका 

२. �वशेष सेवा �दायक 

काय�दलको बैठक 

को �नण�य ��त�ल�प 

३. म�हला प�ुष सम 

�वकास काय�नी�त  

४. म�हला बालबा�लका 

शाखाको ��य� 

अवलोकन  

५. �सुर रे�डयो   �ट�भ 

काय��मका अ�डयो 

�भ�डयो समा��ह� 

। 
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आधारह� 
म�हला प�ुष 

सम�वकासलाई 

वढावा �दन े। 

३. लि�त वग� 

प�हचान हनु े ग�र 

खि�डकृत 

त�या�ह� 

संकलन तथा 

अ�ाव�धक ग�र 

�यसका आधारमा 

योजना तजु�मा र 

बजेट �व�नयोजन 

गन� नी�त 

अवल�वन गन� । 

 

�वकास  ���यामा  

मूल�बाह�करण  

गन� । 

ख. �व�भ� शाखाह� 

बीच आ�त�रक 

सम�वय गर� 

योजना तजू�मा¸ 

बजेट �व�नयोजन 

उपभो�ा  समूह 

गठन तथा �यसको 

नेत�ृव¸ प�रचालन¸  

अनगुमन मू�या�न 

लाई लैससास मै�ी 

वनाउदै लैजान े। 

 

म�हलाको सशि� करणका 

ला�ग वजेट �व�नयोजन गन� 

साथै काया��वयनका ला�ग 

आव�यक काय��व�ध वनाउन े

६. म�हला बालबा�लका शाखामा 

लै��क डे�स र आव�यक 

जनशि� �यव�थापन गन� 

७. लैससास स�ब�धी सूचना एवम 

सचेतनामूल सामा�ीह� तयार� 

तथा �काशन �शारण गन� । 

८. उपभो�ा स�म�त गठन तथा 

प�रचानल गदा� म�हला तथा 

यौ�नक एवम लै��क अ�प 

सं�यकह�को सहभा�गतालाई  

अ�नवाय� गन� । 

स�हत लै��क डे�क 

�थापना भएको हनुेछ  

६. लैससास स�ब�धी 

सचेतना मलुक �सर 

तथा रे�डयो टे�ल�भजन 

काय��म संचालन 

भएको हनुेछ । 
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सं उदे�य नीित रणनीित रणनैितक कृयाकलाप मापनका सूचकह� पु�ट्याईका 

आधारह� 
६ मानव संसाधन 

तथा �मता 

�वकासमा 

लि�त वग�को 

सहभा�गता 

स�ुनि�त गर� 

जी�वकोपाज�नमा 

आ�म�नभ�र  

वनाउदै 

लैजाने। 

 

१. मानव संसाधन 

�वकास शाखा 

�थापाना ग�र 

म�हला तथा 

�वप� लि�त 

वग�को �मता 

�वकासलाई 

प�हलो 

�ा�थ�मकतमा 

राखेर काया��वयन 

गद� लैजाने । 

२. �नमा�ण भएका 

संघीय तथा 

�थानीय कानून 

काय��व�धह� वारे 

मा कम�चार� ह� 

लाई अ�ाव�धक 

गद� लैजाने । 

लि�त वग�को 

�मता अ�भवृ�� 

संगै सीप �वकास 

गरेर आ�थ�क 

ग�त�व�धह�मा 

समावसे गरेर 

आ�म �नभ�र 

वनाउने  

१. लैससास �मता �वकासका 

ला�ग बजेट �व�नयोजन गन�  

२. लैससास बजेट खच� काय��व�ध 

तयार गन� 

३. पा�लकाले आयोजना गन� ��यके 

ताल�ममा लै��क समानता 

सामािजक समावेशी करण 

�वषयलाई अका� सवाल को 

�पमा रा� ेनी�त वनाउने । 

४. मानव संसाधन तथा �मता 

�वकास शाखा �थापना गन� । 

५. लै��क �हंसा �नवारण काय� �व�ध 

वनाउने । 

६. काय��थल तथा साव�जा�नक 

�थलमा म�हला �कशोर� तथा 

बालबा�लका मा�थ हनुे यौन 

ज�य द�ुय�वहार �व�� �व�मान 

काननुी �यव�थाको �चार �सार 

गन� । 

१. वा�ष�क वजेटमा 

लैससास �मता 

�वकासका ला�ग 

बजेट �व�नयोजन 

भएको हनुेछ । 

२. मानव संसाधन तथा 

�मता �वकास 

शाखाको �थापना 

भएको हनुेछ । 

३. लै��क �हंसा �नवारण 

काय��व�ध �नमा�ण 

भएको हनुेछ  

४. काय��थलमा म�हला 

तथा �कशोर� मा�थ 

हनुे यौन द�ुय�हारमा 

कमी आएको हनुेछ 

। 

 

१. वा�ष�क नी�त 

काय��म तथा 

बजेट 

२.  लै��क �हंसा 

�नवारण काय��व�ध 

३. काय��थलमा 

म�हला तथा 

�कशोर� मा�थ हनुे 

द�ुय�वहारमा  

�व�� �नण�य 

भएका माइ�यूटह� 

४. ��य� अवलोकन 
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आधारह� 
७ अनौपचा�रक 

मू�य मा�यता 

कु सं�कार 

�व�� 

जनचेतना व�ृ� 

गर� सामािजक 

���कोण 

प�रवत�न गद� 

लै��क तथा 

सामािजक 

समावेिशतामा 

आधा�रत 

समाज �थापना 

गन� 

सामािजक 

कुर��तह�का �व�� 

सचेतना लाई 

सामािजक �वकासका 

हरेक कृयाकलापमा 

समावशे गर� 

छलफल गन� । 

 

समाजमा �व�मान 

कुर��तह� 

अ�ध�व�ास तथा 

गलत पर�परा 

�व�� सचेतनालाई 

हरेक 

कृयाकलापमा 

अका� सवाल 

(Cross cutting 

issue) को �पमा 

छलफल गद� 

लैजाने । 

 

१. लै��क �हंसा �व�� श�ुय 

सहनिशलता साथै कम�चार� तथा 

जन��त�न�धह� लाई परु�कार 

तथा द�डको �यवव�था गन� । 

२. �हंसा �भा�वत बेच�वखनमा परेका 

म�हलाह�का ला�ग सेवा के�� 

�थापना गन�  

३. सचेतनामलुक काय��मलाई 

रे�डयो �ट�भ प�प��का माफ� त 

�नय�मत �पमा �चार �सार गन�  

४. लै��क �हंसा �नवारण 

आचारसं�हता �नमा�ण गर� �यसको 

पालना गन� । 

५. अ�तरजातीय �ववाहलाई 

�ो�साहन गन� । 

६. सवै वडामा म�हला कानूनी 

सचेतना क�ाह� संचालन गन�  

७. सामािजक कुर��त �व�� 

�भ�डयोह� वनाउने सडक नाटक 

��ततु गन� ।  

१. सामािजक कुर��त 

ह�का �व�� ��य 

��य सामा�ी �नमा�ण 

भएको हनुेछ 

२. �हंसा �भा�वत म�हला 

तथा यौ�नक 

अ�पसं�यकह�का 

ला�ग सेवाके�� 

�थापना भएको हनुछे 

। 

३. अ�तरजातीय �ववाह 

गन� जोडीह� 

स�मा�नत भएका 

हनुेछन । 

४. वडा�तरमा म�हला 

�हंसा �व�� �नमा�ण 

भएका सचेतना 

काय��म संचालन 

भएको हनुेछन । 

१. वा�ष�क बजेट तथा 

नी�त काय��म  

२. ��य ��य सामा�ी 

ह�  

३. सामािजक संजाल 

मा ग�रएका पो�ह� 

४. अ�तरजातीय �ववाह 

गन� जोडी स�मान 

काय��मको 

अ�भलेख  

५. ��य� अवलोकन 

(सेवा के�� ) 
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आधारह� 
८ िश�ा �वा��य 

खानेपानी तथा 

सरसफाइ संग 

स�ब�धीत सेवा 

�वाहमा 

लैससासलाई 

�ाथ�मतामा 

रा� े र ��येक 

चरणमा 

लैससास 

���कोणवाट 

अनगुमन 

मू�या�न गन� 

प�रपाट�लाई 

सं�थागत गन� 

। 

 

िश�ा �वा��य 

खानेपानी तथा 

सरसफाई ज�ता 

समािजक �वकासका 

�े�ह�मा लैससास 

सग स�ब�धीत 

सूचकह� �नमा�ण गर� 

�नय�मत अनगुमन 

तथा मू�या�न गन� 

��येक चरणमा 

ग�रन े अनगुमन 

मू�या�नमा 

लैससासको 

���कोण वाट गन� 

प�छ�लो चरणमा 

गन� अनगुमनमा 

अिघ�लो पटक 

�दएका सझुाव 

काया��वयन भए 

नभएको भ� े

सचुक समेत थप 

गर� अनगुमन 

मू�या�नलाई 

लैससास मै�ी 

वनाउदै लैजान े। 

 

१. आ�नै घरवाट नीरा�र 

म�हलाह�लाई सा�ार वनाउन े

काय��म संचालन गन� । 

२. िश�ण अ�यास संगै �नि�त 

�नरा�रलाई सा�ार वनाउन े

शैि�क नी�त अवल�वन गन� । 

३. यौ�नक अ�पसं�यक ह�का 

ला�ग �व�ालयमा शौचालय 

वैकि�पक �याव�थापन गन� र 

अव व�े शौचालयमा सवैलाइ 

प�ुने गर� �नमा�ण गन� 

४. �वरोजगार व� चहाने र 

वैदेिशक रोजगार�मा जान 

खो�नेको सचुना संकलन गर� 

आव�यक ताल�म �दान गन� । 

आव�यकता अनसुार बजेट 

�व�नयोजन गन� 

५. आव�यक वजेट �व�नयोजन गर� 

�वप� प�रवार �वा��य वीमा 

काय��म स�ु गन� 

१. संभावना रहेका सवै 

�नरा�रह� सा�ार 

भएका हनुेछन  

२. यौ�नक अ�पसं�यक 

ह�का ला�ग 

�व�ालयमा वैकि�प 

शैचालयको �यव�था 

भएको हनुेछ । 

३. वैदेिशक रोजगार�मा 

जाने तथा �वरोजगार 

व� चाहाने 

यूवाह�का ला�ग सीप 

�वकास ताल�म 

संचालन भएको 

हनुेछ । 

१. वा�ष�क �गती 

��तवदेन  

२. ताल�म स�प� 

��तवदेन  

३. काय�पा�लका 

�नण�यह�  

४. सभाका �नण�यह� 

५. अनमुगन म�ुया�न 

फारम ह�  
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आधारह� 
६. अव उ�ा�त व�े सव ै

साव�जा�नक भवनह�मा �तनपान 

क� स�हच �इङ �डजाइन गन� 

र काया��वयन गन� 

७. जोिखमयू� काम गरेर जीवन 

�नवा�ह गनु� पन� गभ�वती 

म�हलाह�को ला�ग राहात 

�याकेज �याउन े

८. हरेक ६ म�हनामा साव�जा�नक 

सनुवुाइ वा�ष�क �पम समािजक 

प�र�ण र �नय�मत �पमा 

साव�जा�नक पर��ण गन� 

९. हरेक अनगुमनमा लैससास 

���कोणवाट गन� गर� फारमह� 

तयार गर� काया��वयन गन� । 
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१०.  िव� �यव�थापन 

मा�थ उ�लेिखत रणनै�तक कृयाकलापह� संचालन गन�का ला�ग �व�को आव�यकता पछ� नै तथापी 

यसमा अ�त�र� वा� �ोत �ा� भएमा मा� लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण मलु 

�वाह�करण को काय� गन� न� नगन�  हनु स�दैन । यसका ला�ग हाल संचालन भइरहेको बजेट 

नी�त तथा काय��मह�लाई कसर� लैससास मै�ी वनाउन स�क�छ भ�े कुरा मह�वपूण� रह�छ । 

लैससास मलु �वाह�करणका ला�ग �न�नानसुार �व� �यव�थापन ग�रनेछः 

क. लि�त �वकास काय��मका ला�ग �नि�त ��तशत �न�द�� वजेट �व�नयोजन गन� । 

ख. भौ�तक पवुा�धार �नमा�णका काय��मह�मा कामको �वभाजन ग�र यो�यता अनसुारको काम सवै 

लि�त वग�ले गन� पाउने ग�र नी�तगत �यव�था गन� । 

ग. लै��क उ�रदायी वजेट काया��वयन ग�र म�हला सहभा�गता अ�भव�ृ� गन� । 

घ. �थानीय तहमा काय�रत �वकास साझेदारह�लाई वा�ष�क काय��म तयार गर� �थानीय तहसंग 

सहकाय� गन� �नद�शन �दन े 

ङ. �थानीय तहको �सफा�रसमा सह�ुलयत दरको ऋण उपल�ध गराइ �व�ीय सहयोग पयुा�उन बैक 

तथा �व�ीय संघ सं�थाह� संग सम�वय गन�  

च. संघीय तथा �ादेिशक म��ालयह�मा लि�त �वकास काय��म अ�तरगत �व�नयोिजत बजेट ले 

तय गरेका �वषयगत �े�ह�मा अ�यन गर� आव�य प�रयोजना ��तावना तयार गरेर अ�धतकतम 

�ोत �भ�याउन आव�यक जनशि� प�रचालन गन�  

छ. सरकार� तथा अ�तरा��य गै� सरकार� सं�था तथा दात ृ�नकायह�मा सम�वय गर� थप बजेट 

�यव�थापन गन� । 

११.   कानूनी �यव�था 

लैससास रणनी�त काया��वयनमा �याउनका ला�ग यो इ�छाकामना गाउँपा�लकाको काय�पा�लका बैठकले 

अनमुोदन गनु� पद�छ  । यो रणनी�तलाई �भावकार� �पमा काया��वयनका ला�ग आव�यक पन� �नयमावल� 

तथा काय��व�ध यो गाउँपा�लकाले ६ म�हना �भ�मा तजु�मा ग�र काय�योजनाका साथ काया��वयनमा  लैजानेछ 

।तर काय�पा�लकाले पास गर� सकेप�छ कानून काय��व�धह�को आव�यकता नपन� खालका �ावधानह� 

भने �वत काया��वयन मा आउने छन । 
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१२. रणनीित काया��वयनको जी�मेवारी तथा दािय�व 

लैससास रणनी�त काया��वयनको �मखु िज�मेवार� यो इ�छाकामना गाउँपा�लकाका अ�य� 

संयोजक�वमा ग�ठत लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण काया��वयन स�म�तको हनुेछ 

(लैससास प�र�ण �दगदश�न २०७८ ले �यव�था गरेको ) भने सवै शाखा तथा वडा काया�लयह�ले 

सवै कृयाकलापमा यो रणनी�त अनसुार काय� स�पादनको दा�य�व �नवा�ह गनु� पन� ह�ुछ । योजना 

तजु�मा तथा बजेट �नधा�रणको समयमा रणनी�तमा उ�लेख भएका कृयाकलापह� समावेश भए नभएको 

हेन� िज�मेवार� अनगुमन स�म�तका �मखु एवम यो गाउँपा�लकाका उपा�य�को हनुेछ भने आव�यकत 

अनसुार �वषय �व�ह� राखेर अ�पका�लन स�म�त �नमा�ण ग�र रणनी�त काया��वयनमा छूटेका �वषयह� 

प�हचान गन� स�कनेछ ।यो गाउँपा�लकामा काय�रत सवै संघ सं�था तथा �वकास साझेदारह�ले लैससास 

रणनी�त काया��वयनमा िज�मेवार� वहन गनु�पन�छ ।रणनै�तक कृयाकलाप का वारेमा सवै सरोकारवाला 

�नकायह�लाई अ�भमखुीकरण ग�र वा�ष�क �ग�त ��तवेदनमा लैसाससको अव�था ��ट हनुे ग�र पेश 

गन� �यव�था �मलाइनेछ  । 

१३. रणनीित काया��वयन अनुगमन स�ब�धी �यव�था 

क. रणनी�त काया��वयनको स�व�ध भनेको म�ुय �पमा लै��क उ�रदायी बजेट र लै��क समानता 

तथा सामािजक समावेशीकरण पर��ण रह�छ । लैससास पर��ण �दगदश�नले �न�द�� गरेका १०० 

सूचकह�को आधारमा रणनी�त काया��वयन भए नभएको अनगुमन ग�रनेछ ।  

ख. इ�छाकामना गाउँपा�लका �भ� काय�रत सवै संघ सं�था तथा �वकास साझेदारह�लाई वा�ष�क �पमा 

काय��मको समी�ा गदा� लैससास को ���कोणले समेत �व�षेण गरेर �ा� उपलि�ध र 

सम�याह�को प�हचान स�हतको ��तवेदन पेश गन� नी�त अवल�वन गन� । 

ग. यो गाउँपा�लकामा काय�रत �व�भ� सरोकारवाला संघसं�थाह�को ��त�न�ध�वमा सामािजक �वकास शाखा 

अ�तग�त  लैससास अनगुमन संय��को �थापना गन� ।जसले रणनी�तमा उ�लेख ग�रएका 

कृयाकलापह� गाउँपा�लकाको वा�ष�क काय��ममा समावेश भए नभएको ए�कन गन� र स�ब�धीत 

प�लाई सझुाव �दान गन� । वा�ष�क काय��ममा समावेश भएका कृयाकलापह� काया��वन कसर� 

भइरहेको छ सो को समेत अनगुमन ग�र �मखु �शासक�य अ�धकृत सम� ��तवेदन पेश गन� । 

१४.  संभा�य जोखीम र �यूनीकरणका उपायह� 

१४.१  संभा�य जोखीम  

लैससास रणनी�त काया��वयनमा �न�नानसुार जोिखमह� आउन स�ने अव�था छ  

क. �पतसृ�ा�मक सोच हावी रहेको स�द�भ�मा लै��क समानता रणनी�तले म�हला तथा बा�लकालाई मा�  �ाथ�मकतामा 

रा�छ भ� े�मपणु� बझुाईका कारण रणनी�त काया��वयनमा ग�तरोध उ�प� हनु स�छ। 
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ख. साव�जा�नक तथा �नजी �े�का सबै संरचनाह�मा म�हलाको समानपुा�तक सहभा�गता नहुँदा लै��क समानता 

रणनी�तको काया��वयन तथा अनगुमन सह� ढंगबाट नहनु स�छ । 

ग. लैससास बहपु�ीय सरोकार रा� े�वषय भएकोले सम�वय र सहयोगमा समा�या हनुस�छ । 

घ. लैससास रणनी�त काया��वयनमा आव�यक �मताय�ु र द� जनशि� र �ोत साधनको �स�मतता हनुस�छ 

। 

ङ. �वषयगत शाखा तथा अ�य सरोकारवालाह� �वच लैससास रणनी�त काया��वयन अ�यौल �व�वधता तथा 

दोहोरोपना हनुस� । 

 

१४.२   जोखीम �यूनीकरणका उपायह� 

क. ल��गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण  स�बि�ध नते�ृव तथा सरोकारवालाह�को साझा बझुाईमा एक�पता 

�याउन ता�लम,गो�ी तथा छलफलको आयोजना गन� । 

ख. बहपु�ीय सरोकारवालाह� संगको सम�वय तथा सहकाय� बढाउन े। 

ग.  �थानीय तहका हरेक वैठकमा ल��गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण स�ब�धी काय�ह�को स�म�ा 

गन� । 

घ. �वषय �व�ह� संग �नय�मत परामश� गन� । 

१५   िन�कष� 

लै��क समानता तथा समािजक समावेशीकरणको ला�ग संघीय तथा �देश �तरमा वनेका नी�त तथा 

रणनी�तह�लाई काया��वयन गन� र अ�तरा��य �तरमा भएका स�धी संझौता एवम ��तव�ताह�लाई �थानीयकरण 

गर� वा�ष�क नी�त काय��ममा समा�व� गद� लैजान आव�यक छ ।यो गाउँपा�लकामा वनकेा नी�त �नयम 

काय��व�धह� अ�ययन गदा�  नी�तह� व�े तर काया��वयन नहनुे कुरा �प�ट �पमा देिखएको छ �यसैले वा�ष�क 

�पमा वनकेा नी�त �नयम काय��व�धह� के क�त काया��वयन भए वा वाँक� छन भ�े कुरा प�हचान गन� ग�र 

अनगुमन मू�या�नको �े�मा �यापक सधुार गर� हरेक कृयाकलापलाई लै��क समानता तथा समािजक 

समावशेीकरणको नजरले मू�या�न गन� प�रपाट� �वकास गद� लैजान पद�छ । यसर� �नि�त समय स�म लि�त 

वग�लाई �यायोिचत अवसर �ददै लैजाने हो भने चाडै न ैल�मा प�ुन स�क�छ ।इ�छाकामना गाउँपा�लकामा 

पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�मा लि�त वग� संगै यवुाह�को �यापक सहभा�गता रहेको हनुाले काया��वनय गन� 

सहज देिख�छ । 


