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िैमिक सिानता तथा सािामिक सिावेशीकरण रणनीमत 

१. पृष्ठभूमि 

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

व्यिस्था गरेको छ । ऐनको दफा २४ उपदफा (२) मा स्थानीय तििे 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 अलिकारमा िैससास सम्बन्धी व्यिस्था गरेको छ भने िडा सलमलतको काम, कतगव्य र अलिकार अन्तगगत 

खण्डीकृत तथ्ांक संकिन, बािलििाि, बहुलििाि, िैलिक लिंसा अन्त्य गने आलद व्यिस्था गररएको छ । 

स्थानीय तिको योजना तजुगमा प्रकृयामा मलििा तथा लपछलडएको िगगको सिभालगतामा जोड लदइएको, योजना 

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

लददै िैससास प्रिर्द्गन गने व्यिस्था गरेको छ । 

िाम्रो संलििानको प्रस्तािनामा िैलिक लिभेद र सबै प्रकारका जातीय छुिाछूतको अन्त्य गने तथा आलथगक 

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

आिारमा समतामूिक समाजको लनमागण गने संकल्प गरेको छ । संलििानको भाग ३ मा उले्लक्तखत मौिीक िक 

अन्तगगत िारा १८ मा समानताको िक, िारा २४ मा छुिाछुत तथा भेदभाि लबरुर्द्को िक, िारा २९ मा शोषण 

लबरुर्द्को िक, िारा ३८ मा मलििाको िक अन्तगगत समान िंशीय अलिकार, सुरलित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य 

सम्वन्धी अलिकार, राज्यका सिै लनकायमा सिभालगता हुने अलिकार, सम्पलि तथा पाररिारीक मालमिा सम्बन्धी 

अलिकार, लशिा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामालजक सुरिामा सकारात्मक लिभेदको व्यिस्था गरेको छ । त्यसैगरी 

िारा ३९ मा बािबालिकाको िक, िारा ४० मा दलितको िक, िारा ४१ मा जेष्ठ नागररकको िक िारा ४२ मा 

सामालजक न्यायको िकको व्यिस्था गरेको छ । नेपािको संलििान 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 (संलिता) २०७४ र 

मुिुकी अपराि (संलिता) २०७४, िगायत रालरि य नीलत तथा कानुनिरूिे िैलिक समानता र सामालजक 

समािेशीकरण सम्बन्धमा लनरोिात्मक तथा लनयमनकारी प्राििानिरूको व्यिस्था गरेको छ ।  

यसै सन्दभगमा मन्थलि नगरपालिको संस्थागत क्षमता अलिवदृ्धि गनन स्थानीय तिद्वारा सञ्चािन हुने योजना 

तथा कायगिमिाई  सामाजिक न्यायसहितको िैलिक समानता र सामालजक समािेशीमैत्री बनाउन, संिैिालनक 

एिम कानूनी उिरदायीत्व तथा लजमे्मिारी पुरा गनग, राज्यिे अन्तरागलरि य स्तरमा गरेका प्रलतबर्द्ता अनुरुप कायग 

गनग,िैङ्धगक आिारमा िुने सवै प्रकारको िेदिाव अन््य गनन महििाको सीप श्रम र सिृनािार्न ववकास 
प्रक्रियामा िगाउन सामाजिक समानता कायम गनन  स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय 

तिमा िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकरणिाई संस्थागत गदै समािेशी लिकासिाई प्रबर्द्गन गने 

कायगिाई थप मागग दशगन गनगमन्थिी नगरपालिका बाट यो “िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकरण 

रणनीलत” तयार गररएकोछ ।  

१.१ नगरपामिकाको संमक्षप्त पररचय 

नेपाि सरकारर्द्ारा मन्थिी लजल्लाको सदरमुकाममा अिक्तस्थत मन्थिी नगरपालिका तत्कालिन ७िटा गाउँलिका 

ससलमलतिरु ( मन्थिी,कठजोर,सािु,सुनारपानी, भिुिाजोर, भटौिीरलचसापानी) िाई समायोजन गरेर १६िटा 

िडा रिनेगरी २०७१ मलसर १६ गते घोषणा गररयो। नेपािको सलििान िमोलजम राज्यको पुन:सरचना हुने िममा 

नेपाि सरकारिे २०७३ साि फालु्गण २७ गते िाट िागु हुने गरी तत्कालिन नगरपालिकाका िडा सलित िमश: 
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पुरानागाँउ, चनखु, गेिु र फुिासी गाँउ लिकास सलमलतिाई समेत समािेश गरी १४ िटा िडा भएको 

नगरपालिकाको रुपमा स्थालपत भएकोछ। 

यो नगर पालिका िागमती प्रदेश अन्तगगत रिेको ११९ िटा स्थानीयति मधे्यको एक िो। यस नगरपालिकाको 

िेत्रफि २११.७७ िगगलकिोलमटर अथागत (२११७७ िेक्टर)मा फैलिएको छ। जस मधे्य कृलषग भू उपयोगका दृलरिे 

७३३६ िेक्टर जलमन रिेकोछ जसमा संलचत जलमन १३५६ िेक्टर र असंलचत जलमन ४५१३ िेक्टर रिेको छ । 

यस नगर पालिकाको औषत तापिम २० देक्तख २५ लडग्री सेक्तियस रिेको छ। गमी याममा अलिकतम ३२लडग्री 

सेक्तियस र नू्यनतम २ लडग्री सेक्तियस रिने गदगछ। यस नगर पालिकामा  कम उचाइ भएका सुनकोशी नदी, 

तामाकोशी नदी, भटौिी र रणजोरखोिा आसपासका िस्तीिरुमा उष्णमौसमी िािापानी र यसका अििा 

नगरपालिकाका अलिकांश भूभागमा न्यानो समशीतोष्ण िािापानी पाइन्छ। यस नगर पालिकाको भौगोलिक 

स्वरुपलन केहि लभरािो रिेकोिे िषागयाममा भू-िय र पलिरो लनकैजाने गदगछ।रणजोरखोिाको लसरमा रिेको 

घ्याप्चे पलिरो ठूिो र अनौठो रुपमा रिेकोछ ।यो पलिरो िषागयाममा रोलकने र सुख्खा याममा लनरन्तर गइरिने 

गदगछ। यस पलिरोिे िडान ३र ४का अलिकांश िस्ती लिस्थालपत गनुगका साथै सदरमुकामिाई समेत जोक्तखमयुि 

िनाएको छ। 

प्रलसर्द् िालमगक, ऐलतिालसक तथा पयगटकीयस्थिको रुपमा िािुन चुराको बैरामिादेि ( थानपलतमक्तन्दर), 

लचसापानीको लभमसेनथान र लचसापानीगढी,  कठजोरकोऐराम्वासमक्तन्दर, सुनारपानीको थानपती मक्तन्दर, 

भिुिाजोरको लतले्कस्थान गढी, भटौिीको लढकुरे मक्तन्दर नगरपालिकाको अमूल्य लनलिका रुपमारिेका छन्। 

मन्थिीको नामाकरणको सन्दभगमा स्थानीय माझी जालतसँग जोलडएको कथा गाँलसएको छ।लिशेषगरी आलदम 

काि देक्तख मन्थिीको आसपास रिेका लचसापानी, मन्थिी, भटौिी, भिुिाजोर, पकरिास जस्ता गाउँ लिकास 

सलमलतका भूभागिरुमा माझी जालतिरुको िसोिास रिेको पाइन्छ।सो जालतको छुटै्ट राजा हुने चिन अनुसार 

एक जना मन नामकाा राजारिेको र राजा िसे्न थिोिाई मन थिो भलनएको, पलछ सो शव्दअप्रभ्रश भई मन्थिी 

भएको मान्यता छ। 

त्यसै गरी प्रालचन लकम्वदन्ती अनुसार लिर्द्त िगगमा अको प्रसंग पलन पाईन्छ।आलदकाि देक्तख नै यस स्थानमा 

माझी जालतको िस्ती रिँदै आएको, जाडँ उनीिरुको मुख्य पेयभएको र माझी भाषामा मुन भनेको जाडँ र थिो 

भनेको खान बसे्न ठाउँ भने्न बुझाउने भएकािे यसिाई जाडँखाने र बसे्न स्थानको रुपमा पलन मन्थिो भन्न 

थालिएको र यसै शब्दको अपभं्रश बाट मन्थिी हुन गएको िो।मन्थिी भने्न स्थान खास गरी गाउँिाई जनाउने 

भएता पलन समय िममा त्यस भन्दा ति रिेको बेसी पलन मन्थिी बेसी भनेर लचलनन थालियो। 

२. अवस्थामवशे्लर्ण 

िैलिक समानता तथा समालजकस मािेशीकरणका रणनीलतका िालग पलििो चरण भनेको नै ितगमान अिस्थाको 

लिशे्लषण िो।िािको अिस्था लिशे्लषणका िालग मुख्य लिसाििे ३िटािेत्र लनिागरण गररएको छ।जसको लििरण 

लनम्ननुसार प्रसु्तत गररएको छ। 

२.१. SWOT मवशे्लर्ण 

मन्थिी नगरपालिकाको िैससासको दृलरकोषिाट बलियो पि कमजोर पि अिसर तथा चुनौती (SWOT) 

लिशे्लषण गररएको छ ।यसरी लिशे्लषण गदाग १)नीलत कानूनमा समािेशीता, २)संस्थागत व्यिस्थामा समािेशीता, 

३)मानि संसािन तथा िमता लिकासमा समािेशीता, ४)सेिा प्रिािमा समािेशीता र सुसासन तथा 

उिरदायीत्वमा समािेशीताम, आिाररत रिेर लिशे्लषण गररएकोछ ।जसिाई लनम्नानुसार ति प्रसु्तत गररएकोछ 

। 



|3| 

क. बमियो पक्ष (Strength) 

१. िालषगक कायगिममा मलििा तथा िलित लिकास कायगिमिरु समािेशी रुपमा समािेश भएको । 

२. अपािता पररचय पत्र लितरण कायनववधि २०७५ तयार भई प्रभािकारी रुपमा कायागन्वनय भएको 

। 

३. िरेक लनकाय तथा सलमलतिरुमा मलििा िलित िगगको सिभालगताको सुलनलितता  गररएको । 

४. मलििा तथा बलञ्चतीमा परेका समुदाय मालथ हुने लिंसा र लिभेद उपर सुनुिाई हुने प्रिन्ध 

लमिाएको  

५. स्थानीय तिको पदालिकारीिरुमा मलििा १९ जना रिेको। 

६. मलििा कमगचारी १६ जना रिेको । 

७. बेरोजगारतथा गररबिरुको खक्तण्डकृत तथ्याङ्क अद्यािलिक भएको । 

८. स्थानीय तििे गठन गने सलमलत उपसलमलतिरुको मुख्य पदमा मलििा सिभालगता सुलनलित 

गरेको  

९. िैलिक लिंसा लनिारण, मलििा सीप लिकास, नेतृत्व लिकास को  स्रोत व्यिस्थापनका िालग कोष 

स्थापना गरर कायागन्वयन गरेको । 

१०. िलित िगगको सरकारी जागीर प्रिेशका िालग िोकसेिा तथा लशिक सेिा पुिग तयारी किा 

संचािन गरी िलित िगग रोजगारी कायगिममा प्रत्यि रुपमा सियोग पुयागएको  ।  

११. मलििा लिरुर्द् हुने सिै प्रकारका लिंसा लनिारण गने कायगिममा बजेट लिलनयोजन गरेको।  

१२. ििीत तथा लिपन्न िगगको लनशुल्क स्वास्थ्य िीमा भएको  

१३. िैलिक लिंसा तथा घरेिु लिंसा लपलडतिरुिे न्यालयक सलमलत  तथा मेिलमिाप केन्द्र माफग त लिना 

खचग न्याय पाएको । 

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

गरेको 

ख. कििोर पक्ष 

१५. युिा दुब्यगसनी िेरै मात्रा रिेको तर तथ्ांक नरिेकािे िलित िगगको कायगिम माफग त सम्बोिन 

नगररएको । 

१६. शाखा प्रमुख मलििा नरिेको । 

१७. िैंलगक समानता तथा सामालजक समािेशीकरण नीलत तयार नभएको ।  

१८. स्थानीय तििे योजना तजुगमा तथा अनुगमन मूल्याङ्कनिाई िैससासको पििाट  िेने नगरेको, 

१९. िैलिक उिरदायी तथा सामालजक समािेसी िजेट लनमागण एिम परीिणिाई िजेट व्यिस्थान 

नभएको, 

२०. उपभोिा सलमलतिरुमा भएका छिफिमा िैससासका लिषयमा छिफि गरेको अलभिेख 

नभएको, 

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

२२. मलििा पुरुष लिचको असमानता िटाउन तथा समालजक समािेशीकरण बढाउनको िालग लनलित 

कायगनीलत नरिेको । 

२३. कायागियमा हुनसके्न कुनै पलन प्रकारको दुव्यगििार भेदभाि मलििा लिंसा लनयन्त्रणको 

आचारसंलिता िनाएर िागु नभएको । 

२४. स्थानीय तिका सिै पदालिकारीिरुिाई कानूनको मस्यौदा तजुगमा तथा प्रकृयाका िारेमा 

अलभमुखीकरण नभएको । 

२५. िैलिक लिंसा मुि स्थानीयति घोषणा हुन नसकेको । 

२६. नगपालिकाको कायनियमा स्तनपनान गिृ िएता पनन, सािगजालनक स्थि तथा कायागियिरुमा 

स्तनपान गृि नभएको । 
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२७. यौलनक तथा िैलिक अल्प संख्यकका िालग बजेट लिलनयोजना तथा  शौचाियिरुमा लिशेष 

व्यिस्था नभएको । 

२८. योजना तथा कायगिमको  अनुगमन मूल्याङ्कन गदाग िैससासका दृलरकोणका आिारमा नभएको 

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

तथा सने्दशमुिक लिषय िसु्त आलद प्रकाशन नभएको । 

ग. अवसर 

३०. लिलभन्न जातजाती, समुदाय लबच सामालजक र संसृ्कलतक लिलििता रिेकोिे सामालजक 

समािेशीकरण व्यििारमा िागु गने सलकने । िस्िे गदान महििा िनप्रनतननधििरु र महििा 
कमनचारीिरु बढदै िाने । 

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

३२. लिलभन्न गैह्रसरकारी संघसंस्थािरु िैससास िाई कायगिेत्रको रुपमा स्थानीय तिमा सिकायग गनुग। 

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

लिकास तथा समूि संचािनका िारेमा गलतलिलिहुने हुनािे मलििा तथा िलित िगगका 

कायगिमिरु मलििा तथा िलित िगगिाटै संचािन गनग सलकने )।  

३४. स्वास्थ्य िीमा कायगिमिाई सिै घरिुरीमा पुयागउन प्रालिलिक सियोगका िालग गैससिे काम 

गरररिेको,  

३५. एक घण्टाको पहँुच लभत्र सिै नागररकका िालग स्वास्थ्य सेिाको पहँुच हुनु ।सिै गभगिती 

मलििािरुिाई सुरलित रुपमा प्रसूलत गराउन सलकने  

३६. लकसान सम्मान अलभनन्दन पुरस्कार आदी कायगिम लनयलमत रुपमा हुनु (लकसान र कृलष 

प्रिर्द्गन गनग सलकने) । 

३७. कृलष तथा नैलतक लशिा जस्ता व्यिािाररक लिषयिरु लिद्याियमा पठन पाठन हुनु । 

३८. अन्तरालरि य सन्धी संझौता तथा प्रलतिर्द्तािरु िाई  स्थानीयकरण गनग गैससिे प्रालिलिक सियोग 

पुयागउनु । 

३९. अनुगमन मूल्याङ्कनमा िैससास सम्बन्धी सूचकिरु पलिचान समािेश गनगका िालग आिश्यक 

काम हुनु, 

४०. जोगी समुदायका बारेमा जनप्रलतलनलििरु जानकार रिेको साथै संरिणका योजना बनाउने िक्ष्य 

रिेको । 

४१. अन्तरालरि य प्रलतिर्द्ता तथा मिासन्धीिरुका िारेमा जनप्रलतलनलििरु जानकार हुनु । 

र्. चुनौतीहरु 

४२. मागमा आिाररत अत्यालिक योजनािरु कायागन्वनय गनग र प्राथलमलककरण नीलत िनाउन कलठन 

। 

४३. बािबालिकाको सानो उमेरमानै बािलििाि र िच्चा जन्माउने तथा  पररपक्व उमेरमा पुग्दा 

सम्वन्ध लिचे्छदहुने जस्ता संभािना िढ्दै गएको  

४४. सामालजक सञ्जाि माफग त  हुने गरेका र हुन सके्न संभालित भ्रमिरु लचनगका िालग आिश्यक 

प्रलिलि र जनशक्ति व्यिस्थापन गनग । 

२.२. सरोकारवािा पमहचान 

िैलिक समानता तथा समालजक समािेशीकरण रणनीलत कायागन्वयनको कायागन्वयनका िालग लनम्नानुसार 

सरोकारिािािरु पलिचान गररएको छ । जसमा लसिा संपकग  हुने ।दोश्रो माद्यमिाट संम्पकग  हुने र अप्रत्यि 

रुपमा संपकग  हुने गरी लनम्नानुसार ३ भागमा लिभाजन गररएकोछ ।  
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मसधा सम्पकघ  हुने 

(पमहिो नं का सरोकारवािाहरु ) 

दोश्रो िाद्यिवाट संपकघ  हुने 

(दोश्रो नं का सरोकारवािाहरु ) 

अप्रत्यक्ष संपकघ  हुने हरु 

(तेश्रो नं का सरोकारवािाहरु ) 

सामाजिक ववकास शाखा / मलििा 

बािबालिका तथा जेष्ठ नगाररक उप 
शाखा 

लिकास साझेदारिरु 
मुख्यमन्त्री तथा मक्तन्त्रपररषदको 

कायागिय बागमती प्रदेश   

योजना शाखा  सिकारी संस्थािरु प्रदेश मन्त्राियिरु सिै  

लशिा शाखा  बैक तथा लििीय संस्थािरु  प्रदेश  योजना आयोग 

स्वास्थ्य शाखा उद्योगिरु प्रदेश सुशासन केन्द्र  

सिकारी शाखा िािक्लििरु  भूमी व्यिस्था आयोग 

खानेपानी तथा सरसफाइ शाखा आमा  समूििरु  संघीय मन्त्राियिरु  

युिा तथा खेिकुद शाखा जेष्ठ नगाररक लमिन केन्द्रिरु मलििा आयोग 

प्रशासन शाखा  लिद्याियिरु  दलित आयोग 

सिै िडा कायागियिरु गैह्रसरकारी संस्थािरु  मुस्लीम आयोग 

नगर कायगपालिका  स्वयम सेिक  समूििरु रालरि य योजना आयोग 

नगर  सभा  उद्योग िालणज्य संघ  मानि अलिकार आयोग 

न्यालयक सलमलत राजनैलतक दििरु अन्तरालरि य दातृ लनकायिरु 

लिषयगत सलमलतिरु सिै संचार माध्यमिरु  रालरि य स्तरका संचार माध्यमिरु 

 
महििा, अपाङ्गता,  दलित,क्रकशोरी, 
संिाि (पेशागत संघ संगठन)  

 

२.३. िमक्षत वगघ पमहचान 

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

त्यसका िालग लनम्नानुसार िलित िगगिरु पलिचान गररएकोछ । 

मलििा  एकि मलििा बािबालिका लिपन्न िगग मजदुर 

जेष्ठ नागाररक 
आलदिासी 

जनजाती 
मुस्लीम सुकुम्वासी सडक िाििालिकािरु  

अल्पसंख्यक/िोपोनु्मख द्वन्द्वलपलडत लकसान 

लपछलडएको 

िेत्र र 

समुदाय(जोगी) 

अपािता भएका व्यक्ति 

३. दीर्घकामिन सोच (Vision) 

मन्थिी नगरपालिका िाई“िैलिक, जातीय र िेत्रीय भेदभािमुि िैलिकमैत्री, समाबेशी, समतामूिक, 

समृर्द् र न्यायपूणग समाजको लनमागण गने” 

४. धे्यय (Mission) 

िैससास सम्वक्तन्धत समाजमा लिद्यमान मुल्य,  मान्यता, संस्कार र ब्यििारमा पररितगन ल्याउने र 

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

।५. िक्ष (Goal) 
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न्यायोलचत तथा समतामुिक लिकासको माद्यमिाट िलिस्करणमा परेको िगगिाई मुिप्रिािमा ल्याउने। 

६. उदे्दश्य (Objectives) 

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

नगरपालिकािे गने समू्पणग लिकासका तथा प्रशासलनक कामिाई िैससास प्रलत उिरदायी िनाउनु नै िो । यस 

रणनीलतका उदेश्यिरु लनम्नानुसार रिेका छनः  

१. िैलिक उिरदायी बजेट लनमागण माफग त मलििा सिभालगता अलभिृक्तर्द् गरेर िैलिक उिरदायी शासन 

पर्द्ती अििम्वन गने । 

२. स्रोत सािनमा िलित िगगको पहँुच  अलभिृक्तर्द् गरी न्यायोलचत लितरणिाई संस्थागत गने । 

३. िैससास सम्बन्धी रालरि य तथा अन्तरालरि य प्रलतिर्द्ता सक्तन्ध संझौतािरु कायागन्वयन गरी मूि 

प्रिािीकरण गने । 

४. नीलत कानूनमा नै मलििा तथा िलित िगगको समािेलशता सुलनलित गरी आिाज सशिीकरण गने । 

५. मानि संसािन तथा िमता लिकासमा िलित िगगको सिभालगता सुलनलित गरी जीलिकोपाजगनमा 

आत्मलनभगर  िनाउने। 

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

िैलिक तथा सामालजक समािेलशतामा आिाररत समाज स्थापना गने । 

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

प्रते्यक चरणमा िैससास दृलरकोणिाट अनुगमन मूल्याङ्कन गने पररपाटीिाई संस्थागत गने । 

७  िैमिक तथा सािामिक सिावेशीकरण नीमत (GESI Policy) 

मालथ उले्लक्तखत उदेश्यिरु पररपुतीको िालग लनम्नानुसार नीलतिरु अििम्वन गररनेछ । 

• िालषगक बजेट लनमागण गदाग सामालजक लिकास¸पुिागिार¸ कृलष िन तथा भूमीसुिार¸गररबी लनिारण¸ 

स्थानीय लिकाश तथा शान्ती एिम सुशासन संग सम्बन्धीत सिै ित्रको िजेटिाई िैलिक उिरदायी 

िनाउने । 

• िरेक िषग िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकरण परीिण गरर त्यसिे औल्याएका कमी 

कमजोरीिरुिाई अको िषगको कायगिममा समेटेर स्रोत सािनमा िलित िगगको पहँुच अलभिृक्तर्द् गदै 

िैजाने । 

• मलििा तथा बािबालिका संग सम्बन्धीत सबै अन्तरालरि य सक्तन्ध संझौतािरु, प्रलतिर्द्तािरु तथा दीगो 

लिकास िििाई स्थानीयकरण गरी त्यसका सूचकिरु पुरा गदै िैजाने । 

• पालिकािे लनमागण गरेका सिै कानून¸ नीलत लनयम¸ लनदेलशका कायगलिलििरु  मलििा¸ बािबालिका¸ 

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

जनजाती सलित समग्र िलित िगग मैत्री िनाउदै िैजाने । 

• िैससास िारे  संलबिानमा  भएका  व्यिस्थािरूको  कायागन्वयन  गनग,  ितगमान  संघीय  शासन  

स्वरूप,  नीलत,  लनयम, ऐन,  कानून,  कायगलबलि,  साथै  रालरि य तथा अन्तरालरि य प्रलतबर्द्तािरूको   

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

। 

• िलित िगग लिकासका िालग छुटै्ट शाखा स्थापना गरी मलििा बािबालिका तथा जेष्ठनगाररकिरुको 

सिाििाई प्रत्यि रुपमा संिोिन गदै िैजाने  

• िालषगक बजेट तजुगमामा छुटै्ट कोष स्थापना गरी  िैलिक लिंसा लनिारण मलििा सीप लिकास िगायत 

िमता लिकासका कृयाकिापिरु संचािन गरर  मलििा पुरुष समलिकासिाई िढािा लदने । 

• िलित िगग पलिचान हुने गरर खक्तण्डकृत तथ्ाङ्किरु संकिन तथा अद्यािलिक गरर त्यसका आिारमा 

योजना तजुगमा र बजेट लिलनयोजन गने नीलत अििम्वन गने । 

• बािबालिका तथा अपाि एिम जेष्ठ नागररकिरुिाई सामालजक संरिण प्रदान गने । 
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• मानि संसािन लिकास शाखा स्थापाना गरर मलििा तथा लिपन्न िलित िगगको िमता लिकासिाई 

पलििो प्रालथलमकतमा राखेर कायागन्वयन गदै िैजाने । 

• लनमागण भएका संघीय तथा स्थानीय कानून कायगलिलििरुका िारेमा कमगचारीिरुिाई अद्यािलिक गदै 

िैजाने । 

• सामालजक कुरीलतिरुका लिरुर्द् सचेतना िाई सामालजक लिकासका िरेक कृयाकिापमा समािेश 

गरी छिफि गने । 

• लशिा स्वास्थ्य खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता समालजक लिकासका िेत्रिरुमा िैससास सग सम्बन्धीत 

सूचकिरु लनमागण गरी लनयलमत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने ।    

८. िैससास रणनीमत(GESI Strategy) 

िैलिक समानता तथा सामालजक समािेशीकरणका िलग तपलशिमा उले्लक्तखत रणनीलतिरु अििम्वन 

गररनेछः  

८.१ िूि प्रवामहकरण 

• मलििा, गररब र बलिष्करणमा परेका समुदायिे भोगेका समस्या र सिाििरूको पलिचान  तथा 

िेखाजोखा गरर नीलतगत ब्यिस्थािरू, संस्थागत प्रणािी तथा संरचनािरू, योजना, बजेट, पँहुचयुि 

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

सिाि  र समस्याको सम्बोिन गरर लिकास प्रलियामा मूिप्रबािीकरण गने । 

• िैलिक उिरदायी बजेट माफग त सिै िेत्रमा मलििा सिभालगता अलभिृक्तर्द्, कानूनी प्रिन्ध संस्थागत 

सुिार तथा िमता लिकासको माद्यमिाट िैङलगक उिरदायी शासन प्रणािीको लिकास गने । 

८.२ सिावेशीकरण 

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

कृयाकिापिरुमा अथगपुणग सिभालगता गराई समािेशी शासन प्रणािीको अििम्वन गने  ।  

८.३ स्थानीयकरण 

अन्तरालरि य सक्तन्ध संझौता प्रलतिर्द्ता तथा दीगो लिकास ििका िारेमा सरोकारिािा पििरुिाई 

अलभमुखीकरण गने साथै स्थानीयकरण गरर आिश्यक प्रलतफि िाँलसि गने ।   

८.४ सशक्तिकरण 

• िैलिकतामा आिाररत श्रम लिभाजनको परम्परािाई पररितगन गरी श्रमबजारमा मलििाको 

सिभालगता अलभिृक्तर्द् गरी अथगतन्त्रमा मलििाको 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 

कृयाकिापिरुमा प्रलतस्पिीको रुपमा आउन सके्न िनाउने । 

• स्वरोजगार रोजगारी र उद्यमलशिताको एलककृत कायगिमका माद्यमिाट मलििा तथा िलञ्चलतकरणमा 

परेका िगगको आलथगक सशक्तिकरण गने । 

• कृलष, पशुपािन¸ सिकारी¸ घरेिु उद्योग तथा पयगटन लिकासको माद्यमिाट लिपन्न तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समुदायिाई रोजगारी प्रदान गने तथा स्वरोजगार िने्न अिसर प्रदान गने । 
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८.५ सचेतीकरण 

• िैलिक समानता तथा समालजक समािेशीकरण िारे संलििान, ऐन कानून नीलत कायगलिलि लदग्दशगन का 

प्राििान कायग प्रणािी र समािेशीताका िारेमा सिै सरोकारिािा पििरुिाई अलभमुखीकरण गरर 

कायागन्वयन तथा परीणाममा एकरुपता ल्याउने । 

• समाजमा लिद्यमान कुरीलतिरुअन्धलिश्वास तथा गित परम्परा लिरुर्द् सचेतनािाई िरेक कृयाकिापमा 

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

८.६  संस्थागत संरचना 

संघीय तथा प्रादेलशक कानून कायगलिलि िरुमा व्यिस्था भए अनुरुप संस्थागत संरचनािरु लनमागण गरी 

कायागन्वयनमा जाने साथै पालिकािे लनमागण गने िरेक ऐन कानून कायगलिलििरुमा लनमागण हुने संस्थागत 

संरचनािरुमा िैलिक समानता तथा समालजक समािेशीकरणका दृलरकोणिे बलञ्चलतकरणमा परेका 

समूदायको सिभालगता सुलनलित गने । 

८.७  सिन्वय 

• लिलभन्न शाखािरु बीच आन्तररक समन्वय गरी योजना तजूगमा¸ बजेट लिलनयोजन उपभोिा समूि 

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

• प्रदेश सरकार¸ संघीय सरकार¸ लिलभन्न दातृलनकायिरु¸ प्रलतष्ठान¸ आयोग¸ सलमलत¸स्थानीय ति  

िगायत अन्य लिकास साझेदारिरु बीच समन्वय गरी िैससास मैत्री नीलत लनमागण, योजना तजूगमा तथा 

त्यसको प्रभािकारी कायागन्वयनको आिार तयार गने । 

८.८  सहकायघ 

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

साझेदारिरु (बैक लििीय संस्था सिकारी उद्योग िालणज्य संघ घरेिु उद्योग तथा गैह्र सरकारी संघ संस्था) 

लिच सिकायग गने । 

ख. प्रदेश सरकार¸ संघीय सरकार¸ लिलभन्न दातृलनकायिरु¸ प्रलतष्ठान¸ आयोग¸ सलमलत¸स्थानीय ति  िगायत 

अन्य लिकास साझेदारिरु संग िैससास मैत्री साझा प्रलतफि िासीि गनग सिकायग गने । 

८.९  सहिीकरण 

• िलिस्करणमा परेका िगगिरुिाई आलथगक सामालजक गलतलिलििरुमा संिग्न हुन योजना तजूगमा देक्तख 

अनुगमन मूल्याङ्कन सम्म िरेक चरणमा  िस्ती तथा समुदाय स्तरमा नै सिलजकरण गने संयन्त्र लिकास 

गरी पररचािान गने। 

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

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

सिलजकरण गने ।  

८.१०  सािामिक  सुरक्षा 

• नागररक¸ जो आफै आफूिाई संरिण गनग सकै्दन त्यस्ता नगाररकिरुिाई स्थानीय सरकारिे संरिण 

गनेछ । लिशेष गरी बािबालिका¸ जेष्ठ नागररक¸अपािता भएका ब्यक्तििरु तथा एकि मलििािरु यस 

अन्तरगत पदगछन भने ती िगगको संरिण स्वास्थ्य लशिा तथा जीलिकोपाजगनमा सियोग गदै िैजाने । 
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• सामलजक सुरिा अन्तरगत अल्प संख्यक, लसमान्तकृत, िोपउनु्मख जातजातीिरु,  दलित, मुस्लीम 

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

८.११  अनुगिन िूल्याङ्कन 

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

अनुगमनमा अलघल्लो पटक लदएका सुझाि कायागन्वयन 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 िापनका सूचकहरु पुस्याईका आधारहरु 

१ 

िैलिक उिरदायी 

बजेट लनमागण माफग त 

मलििा सिभालगता 

अलभिृक्तर्द् गरेर 

िैलिक अन्तरिरूको 

प्रभाििाई सम्बोिन 

गने ।  

 

िालषगक बजेट लनमागण गदाग 

सामालजकलिकास 

¸पुिागिार¸ कृलष िन तथा 

भूमीसुिार¸ गररबी 

लनिारण¸ स्थानीय लिकाश 

तथा शान्ती एिम सुशासन 

संग सम्बन्धीत सिै ित्रको 

िजेटिाई िैलिक 

उिरदायी िनाउने  

 

िैलिक  उिरदायी 

बजेट माफग त सिै िेत्रमा 

मलििा सिभालगता 

अलभिृक्तर्द् गरर िैलिक 

मूिप्रबािीकरण  गने । 

 

१. िैससास मैत्री योजना तजुगमा तथा 

कायागन्वयनका िालग लनलित 

प्रलतशतपुलजगत बजेट लिलनयोजन 

गने । 

२. योजना संकिन तथा 

प्राथलमलककरण प्रकृयामा  नै िलित 

बगगको सिभालगता अलनिायग गने । 

३. िैलिक उिरदायी योजना तजूगमा 

प्रकृयािाई पूणग रुपमा कायागन्वयन 

गने । 

४. िैलिक उिरदायी योजना तजुगमा 

प्रकृया बाट आिलिक योजना 

तजूगमा गने । 

५. िैलिक उिरदायी योजना तजुगमाका 

िालग सुचकिरु तयार गरी त्यसैको 

आिारमा योजना तजुगमा मापन र 

परीिण गने । 

६. िैलिक उिरदायी िजेट तजूगमा 

तथा कायागन्वयनका िा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 िजेटमा 

कम्तीमा ३५% 

पुजीगत बजेट 

िैससास मैत्री 

योजनामा लिलनयोजन 

भएको हुनेछ  । 

२. िैससास मैत्री 

आिलिक योजना 

तयार भएको हुनेछ,  

३. िैलिक उिरदायी 

योजना तजूगमा तथा 

मापन सम्बन्धी 

सूचकिरु लनमागण 

भएका हुनेछन । 

४. योजना तजुगमा 

प्रकृयामा िलित 

िगगको पूणग 

सिभालगता भएको 

हुनेछ । 

१. िालषगक नीलत कायगिम 

तथा बजेट पुक्तस्तका 

२. आिलिक योजना  

३. योजना तजुगमा 

प्रकृयाका बैठक तथा 

भेिाका उपक्तस्थलतिरु 

४. कायगपालिकाका 

िैठकका लनणगयिरु  

५. सभाका बैठकका 

लनणगयिरु 

२ 

स्रोत सािनमा िलित 

िगगको पहँुच  

अलभिृक्तर्द् गरी 

न्यायोलचत 

लितरणिाई संस्थागत 

गने । 

 

िरेक िषग िैलिक 

समानता तथा सामालजक 

समािेशीकरण परीिण 

गरर त्यसिे औल्याएका 

कमी कमजोरीिरुिाई 

अको िषगको कायगिममा 

समेटेर स्रोत सािनमा 

िलित िगगको पहँुच 

अलभिृक्तर्द् गदै िैजाने । 

 

लिकासका अिसरिाट 

िलञ्चत समुदायिाई 

आलथगक सामालजक तथा 

राजनैलतक िेत्र संग 

सम्बन्धीत सिै 

कृयाकिापिरुमा 

अथगपुणग सिभालगता 

गराई िालषगक रुपमा 

मूल्याङन गदै िैजाने ।  

 

१. िलित िगगको खक्तण्डकृत लििरण 

संकिन तथा िरेक िषग अद्यािलिक 

गदै िैजाने  

२. कानून तथा कायगलिलिमा मलििा 

तथा बलञ्चतकरणमा परेका 

समूदायको िालग उले्लख भएका 

प्रििानिरुका िारेमा सरोकारिािा 

पि िाई सुसुलचत गने । 

३. जीलिकोपाजगन संग जोलडएका 

आलथगक गलतलिलि िरुमा िलित 

१. िलित िगगको िसु्तगत 

खक्तण्डकृत लििरण 

िालषगक रुपमा 

अध्यािलिक भएको 

हुनेछ । 

२. कानून कायगलिलिका 

िारेमा सेिा प्रदायक 

तथा सेिा ग्रािीिरु 

िाई अलभमुखीकरण 

भएको हुनेछ । 

१. िालषगक नीलत कायगिम 

तथा बजेट पुक्तस्तका 

२. कानून कायगलिलि िारेमा 

अलभमुखीकरण 

कायगिमको उपक्तस्थलत । 

३. उपभोिा सलमलत गठन 

तथा पररचािन 

कायगलिलि  

४. कायगपालिका तथा 

सभाका लनणगय िरु । 



|11| 

क्र सं उदे्दश्य नीमत रणनीमत रणनैमतक कृयाकिाप िापनका सूचकहरु पुस्याईका आधारहरु 

िगगका िालग लनलदगर बजेट 

लिलनयोजन गने । 

४. संघ संस्थामा प्रलतलनलित्व¸ 

शाखाप्रमुखको लजमे्मिारी प्रदान¸ 

अध्ययन अनुसन्धान टोिी लनमागण 

गदाग िलित िगगिाई पलििो 

प्राथलमकतामा राखेर गने 

५. राजनैलतक नेतृत्व तथा जमे्मिारी 

िाडफाँडमा मलििा एिम िलित 

िगग िाई लनलित प्रलतशत सिभालगता 

प्रदान गने  

६. मलििा तथा िलित िगगको कायगबोझ 

कम गने सरि तथा समय िचत हुने 

खािका ( व्यििाररक आिश्यकता 

पुरा हुने ) कायगिममा बजेट 

लिलनयोजन गने । 

३.  िलित िगगको 

जीलिकोपाजगन हुने 

गरी लनलदगर बजेट 

लिलनयोजन भएको 

हुनेछ । 

४. उपभोिा सलमलत¸ 

कायगदि िरुमा 

कक्तम्तमा ४०% िलित 

िगगको सिभालगता 

भएको हुनेछ   

५. िलित िगगको िालग 

िोकसेिा पुिगतयारी 

किा लशिा सेिा 

आयोग सम्बन्धी किा 

िरु संचािन गने 

रणनैलतक 

आिश्यकता ) 

३ 

िैससास सम्बन्धी 

रालरि य तथा 

अन्तरालरि य 

प्रलतिर्द्ता सक्तन्ध 

संझौतािरु 

कायागन्वयन गरी मूि 

प्रिािीकरण गने । 

 

मलििा तथा बािबालिका 

संग सम्बन्धीत सबै 

अन्तरालरि य सक्तन्ध 

संझौतािरु, प्रलतिर्द्तािरु 

तथा दीगो लिकास 

िििाई स्थानीयकरण 

गरी त्यसका सूचकिरु 

पुरा गदै िैजाने । 

 

अन्तरालरि य सक्तन्ध 

संझौता प्रलतिर्द्ता 

तथा दीगो लिकास 

ििका िारेमा 

सरोकारिािा 

पििरुिाई 

अलभमुखीकरण गने 

साथै  स्थानीयकरण 

गरी िागू गने ।   

 

१. दीगो लिकास िि का १७ िटा 

िििरुका स्थानीयकरणका िालग 

कमगचारी तथा पदालिकाररिरु िाई 

िमता लिकास गरर पररचािान गने  

२. बेइलजङ समे्मिन गरेका १२ 

प्रलतिर्द्ताका िारेमा कमगचारी तथा 

जनप्रलतलनलििरु िाई 

अलभमुखीकरण गरी कायागन्वयनका 

िालग योजना तजुगमा गने  

३. संयुि रारि  संघीय सुरिा पररषदको 

दस्तािेजका प्रस्ताि नं १३२५ र 

१८२० तथा  संयुि रारि सङ्घीय बाि 

अलिकार मिासन्धी, १९८९  िारेमा 

कमगचारी तथा जनप्रलतलनलििाई 

अलभमुखीकरण गरी कायागन्वयनमा 

ल्याउने। 

१. दीगो लिकास िि, 

मलििा मालथ हुने सिै 

प्रकारका लिभेद 

लिरुर्द्को िेइलजङ 

समे्मिनका 

प्रलतिर्द्तािरु¸ संयुि 

रारि  संघीय सुरिा 

पररषदको दस्तािेज¸ 

संयुि रारि सङ्घीय 

बाि अलिकार 

मिासन्धी सम्बन्धी 

अलभमुखीकरण 

भएको हुनेछ । 

२. अन्तरालरि य सक्तन्ध 

संझौताको 

स्थानीयकरण भएको 

१. अन्तरालरि य सक्तन्ध 

संझौता 

अलभमुखीकरणको 

उपक्तस्थलत तथा माइनु्यट 

। 

२. िालषगक नीलत कायगिम 

तथा बजेट  

३. कायागन्वयन िालग 

िनेका कायगलिलििरु  

४. कायगपालिका तथा 

सभाका लनणगयिरु । 
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४. उले्लक्तखत सिै अलभमुखी करण 

पिात स्थानीयकरण गरी िागु गने  

५. स्थानीयकरण पिात िालषगक 

कायगिममा बजेट लिलनयोजन तथा 

कायागन्वयन गने । 

हुनेछ । 

३. स्थानीयकरण भएका 

संक्तन्ध संझौता 

कायागन्वयन गनग बजेट 

लिलनयोजन भएको 

हुनेछ । 

४ 

नीलत कानून मा नै 

मलििा तथा िलित 

िगगको समािेलशता 

सुलनलित गने । 

 

पालिकािे लनमागण गरेका 

सिै कानून¸ नीलत लनयम¸ 

लनदेलशका कायगलिलि  

मलििा¸बािबालिका¸ 

यौलनक तथा िैलिक 

अल्पसंख्यक¸ अपािता¸ 

जेष्ठनागररक¸ 

दलित¸िोपउनू्मख 

लसमान्तकृत आदीिासी 

जनजाती सलित समग्र 

िलित िगग मैत्री िनाउदै 

िैजाने । 

 

संघीय तथा प्रादेलशक 

कानून कायगलिलि िरुमा 

व्यिस्था भए अनुरुप 

संस्थागत संरचनािरु 

लनमागण गरी 

कायागन्वयनमा जाने 

साथै पालिकािे लनमागण 

गने िरेक ऐन कानून 

कायगलिलििरुमा लनमागण 

हुने संस्थागत 

संरचनािरुमा िैलिक 

समानता तथा समालजक 

समािेशीकरणका 

दृलरकोणिे 

बलञ्चलतकरणमा परेका 

समूदायको सिभालगता 

सुलनलित गने । 

 

१. िैससास सम्बन्धी संघीय तथा 

प्रादेलशक कानूनिे व्यिस्था गरे 

अनूरुपका संस्थागत संरचनािरु 

लनमागण गने । 

२. कानून कायगलिलििरु लनमागण गदाग 

िैससास दृलरकोणिे उपयुि भए 

नभएको लिशे्लषण गने । 

३. मलििा पुरुष तथा रैथाने र 

आप्रिासी कामदारिरु लिच हुने 

लिभेद अन्त्यका िालग आिश्यक 

कानूनी व्यिस्था गने  

४. योजना तजुगमा गदाग मलििा तथा 

िलित समूिको व्यििाररक र 

रणनीलतक आिश्यकता पररपूलतग  

गने गरर गने । 

५. लिगतमा बनेका कानून 

कायगलिलििरु िैलिक समानता तथा 

सामालजक समािेशी करणका 

दृलरकोणिे उपयुि भए नभएको 

लिशे्लषण गरी आिश्यक संसोिन 

गने । 

६. कानून कायगलिलिमा तथा लिकास 

प्रकृयामा यौलनक तथा िैलिक 

अल्पसंख्यक िरुका लिषयिरुिाई 

समािेश गने ।  

 

१. कानून कायगलिलििे 

लनलदगर गरेका 

संस्थागत संरचनािरु 

लनमागण भएका हुनेछन 

।  

२.  नयाँ िने्न सिै कानून 

कायगलिलििरु 

िैससास दृलरकोणिे 

उपयुि भए नभएको 

लिशे्लषण गररएको 

हुनेछ । 

३. मलििा पुरुष तथा 

रैथाने र आप्रिासी 

कामदािरु लिच हुने 

लिभेद अन्त्यका िालग 

नीलत तयार भएको 

हुनेछ । 

४. लिगतमा िनेका 

कायगलिलििरु 

आिश्यता अनुसार 

संसोिन भएका 

हुनेछन । 

५. कानून कायगलिलि तथा 

लिकास कृयाकिापमा 

यौलनक तथा िैलिक 

अल्पसंख्यकिरु 

समािेश भएका 

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 शौचाियिरु तथा 

अन्य संरचनािरुको 

स्थिगत अििोकन । 
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हुनेछन । 

५ 

संस्थागत व्यिस्था 

अन्तरगत 

कायगप्रणािी, लिि 

व्यिस्थापन एिम 

तथ्ाङ्कमा समेत 

मलििा एिम िलित 

िगगको 

समािेशीतािाई 

सुलनलित गरी 

आलथगक रुपमा 

सशक्तिकरण गने  

१. िलित िगग लिकासका 

िालग छुटै्ट शाखा 

स्थापना गरी मलििा 

बािबालिका तथा 

जेष्ठनगाररकिरुको 

सिाििाई प्रत्यि 

रुपमा संिोिन गदै 

िैजाने । 

२. िालषगक बजेट 

तजुगमामा छुटै्ट कोष 

स्थापना गरी  िैलिक 

लिंसा लनिारण मलििा 

सीप लिकास िगायत 

िमता लिकासका 

कृयाकिापिरु 

संचािन गरर  मलििा 

पुरुष समलिकासिाई 

िढािा लदने । 

३. िलित िगग पलिचान 

हुने गरर खक्तण्डकृत 

तथ्ाङ्किरु संकिन 

तथा अद्यािलिक गरर 

त्यसका आिारमा 

योजना तजुगमा र बजेट 

लिलनयोजन गने नीलत 

अििम्वन गने । 

 

क. मलििा,  गरीब  र  

बलिष्करणमा परेका  

समुदाय िे  भोगेका  

समस्या  र  

सिाििरूको पलिचान  

तथा  िेखाजोखा  गरर  

नीलतगत  ब्यिस्थािरू,  

संस्थागत  प्रणािी  तथा  

संरचनािरू,   योजना,  

बजेट,  पँहुचयुि  

अिसर ,  सेिामूिक  

कायग,  अनुगमन,  

मूल्यांकन  र  

अनुसन्धान  आलद 

कायगमा  समान  अिसर 

माफग त  सिाि  र  

समस्याको  सम्बोिन  

गरर  लिकास  प्रलियामा  

मूिप्रबािीकरण  गने । 

ख. लिलभन्न शाखािरु बीच 

आन्तररक समन्वय गरी 

योजना तजूगमा¸ बजेट 

लिलनयोजन उपभोिा  

समूि गठन तथा 

त्यसको नेतृत्व¸ 

पररचािन¸  अनुगमन 

मूल्याङ्कन िाई 

िैससास मैत्री िनाउदै 

िैजाने । 

१. संस्थागत लजमे्मिारी लददा तथा 

शाखा व्यिस्थापन गदाग प्रमूखको 

रुपमा मलििािाई प्राथलमकता 

लदने । 

२. िलित िगगको िालग मलििा 

जनजाती तथा जेष्ठ नागररक 

जनप्रलतलनलि  समािेस गरी  लिशेष 

सेिा प्रदायक कायगदि गठन गने। 

३. मलििा पुरुष समलिकास कायगनीलत 

लनमागण गरी कायागन्वयन गने 

४. कायगिेत्रमा हुने यौन दुव्यगििार , 

जातीय भेदभाि तथा मलििा 

लिंसाका लनयन्त्रण गनग लिशेष 

आचार संलिता लनमागण गरी िागु 

गने 

५. आलदिासी जनजाती दलित िगायत 

अन्य िलित  समूिका मलििाको 

सशक्ति करणका िालग िजेट 

लिलनयोजन गने साथै कायागन्वयनका 

िालग आिश्यक कायगलिलि िनाउने 

६. मलििा बािबालिका शाखामा 

िैलिक डेक्स र आिश्यक 

जनशक्ति व्यिस्थापन गने 

७. िैससास सम्बन्धी सूचना एिम 

सचेतनामूि सामाग्रीिरु तयारी तथा 

प्रकाशन प्रशारण गने । 

 

१. शाखा प्रमुखमा मलििा 

तथा िलित िगगको  

प्रलतलनलित्व भएको 

हुनेछ । 

२. िलित िगगको िालग 

लिशेष सेिा प्रदायक 

कायगदि गठन भएको 

हुनेछ । 

३. मलििा पुरुष 

समलिकास कायगनीलत 

तयार भएको हुनेछ  

४. यौन दुव्यगििार जातीय 

भेिभाि तथा मलििा 

लिंसा लनयन्त्रण गनग 

आचार संलिता लनमागण 

भएको हुनेछ । 

५. मलििा बािबालिका 

शाखामा जनशक्ति 

सलित िैलिक डेस्क 

स्थापना भएको हुनेछ  

६. िैससास सम्बन्धी 

सचेतना मुिक व्रसर 

तथा रेलडयो टेलिलभजन 

कायगिम संचािन 

भएको हुनेछ । 

 

१. कायगपालिकाका लनणगय 

पुक्तस्तका 

२. लिशेष सेिा प्रदायक 

कायगदिको बैठकको 

लनणगय प्रलतलिलप  

३. मलििा पुरुष समलिकास 

कायगनीलत  

४. मलििा बािबालिका 

शाखाको प्रत्यि 

अििोकन  

५. बु्रसर रेलडयो टेलिलभजन 

कायगिमका अलडयो 

लभलडयो समालग्रिरु । 

६ 

मानि संसािन तथा 

िमता लिकासमा 

िलित िगगको 

१. मानि संसािन लिकास 

शाखा स्थापाना गरर 

मलििा तथा लिपन्न 

िलित िगगको िमता 

अलभिृक्तर्द् संगै सीप 

लिकास गरेर आलथगक 

१. िैससास िमता लिकासका िालग 

बजेट लिलनयोजन गने  

२. िैससास बजेट खचग कायगलिलि तयार 

गने 

१. िालषगक िजेटमा 

िैससास िमता 

लिकासका िालग 

१. िालषगक नीलत कायगिम तथा 

बजेट 

२.  िैलिक लिंसा लनिारण 
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सिभालगता सुलनलित 

गरी जीलिकोपाजगनमा 

आत्मलनभगर  िनाउदै 

िैजाने। 

 

िलित िगगको िमता 

लिकासिाई पलििो 

प्रालथलमकतमा राखेर 

कायागन्वयन गदै 

िैजाने । 

 

गलतलिलििरुमा समािेस 

गरेर आत्म लनभगर 

िनाउने  

३. पालिकािे आयोजना गने प्रते्यक 

तािीममा िैलिक समानता 

सामालजक समािेशी करण 

लिषयिाई अकाट्य सिाि को रुपमा 

राखे्न नीलत िनाउने । 

४. मानि संसािन तथा िमता लिकास 

शाखा स्थापना गने । 

५. िैलिक लिंसा लनिारण कायग लिलि 

िनाउने । 

बजेट लिलनयोजन 

भएको हुनेछ । 

२. मानि संसािन तथा 

िमता लिकास 

शाखाको स्थापना 

भएको हुनेछ । 

३. िैलिक लिंसा लनिारण 

कायगलिलि लनमागण 

भएको हुनेछ  

कायगलिलि 

३. कायगस्थिमा मलििा तथा 

लकशोरी मालथ हुने 

दुव्यगििारमा  लिरुर्द् 

लनणगय भएका माइनू्यटिरु 

४. प्रत्यि अििोकन 

 

७ 

अनौपचाररक मूल्य 

मान्यता कु-संस्कार 

लिरुर्द् जनचेतना 

िृक्तर्द् गरी सामालजक 

दृलरकोण पररितगन 

गदै िैलिक तथा 

सामालजक 

समािेलशतामा 

आिाररत समाज 

स्थापना गने 

सामालजक कुरीलतिरुका 

लिरुर्द् सचेतना िाई 

सामालजक लिकासका 

िरेक कृयाकिापमा 

समािेश गरी छिफि गने 

। 

 

समाजमा लिद्यमान 

कुरीलतिरुअन्धलिश्वास 

तथा गित परम्परा 

लिरुर्द् सचेतनािाई 

िरेक कृयाकिापमा 

अकाट्य सिाि (Cross 

cutting issue) को 

रुपमा छिफि गदै 

िैजाने । 

 

१. िैलिक लिंसा लिरुर्द् शुन्य 

सिनलशिता लिइ यसमा कमगचारी 

तथा जनप्रलतलनलििरु िाई पुरस्कार 

तथा दण्डको व्यििस्था गने । 

२. लिंसा प्रभालित बेचलिखनमा परेका 

मलििा तथा यौलनक र िैलिक 

अल्पसंख्यकिरुका िालग सेिा केन्द्र 

स्थापना गने  

३. सचेतनामुिक कायगिमिाई रेलडयो 

लटलभ पत्रपलत्रका माफग त लनयलमत 

रुपमा प्रचार प्रसार गने  

४. िैलिक लिंसा लनिारण आचारसंलिता 

लनमागण गरी त्यसको पािना गने । 

५. अन्तरजातीय लििाििाई प्रोत्सािन गने 

। 

६. सिै िडामा मलििा कानूनी सचेतना 

किािरु संचािन गने  

७. सामालजक कुरीलत लिरुर्द् लभलडयोिरु 

िनाउने सडक नाटक प्रसु्तत गने ।  

१. सामालजक 

कुरीलतिरुका लिरुर्द् 

श्रव्य दृष्य सामाग्री 

लनमागण भएको हुनेछ 

२. लिंसा प्रभालित मलििा 

तथा यौलनक 

अल्पसंख्यकिरुका 

िालग सेिाकेन्द्र 

स्थापना भएको हुनेछ 

। 

३. अन्तरजातीय लििाि 

गने जोडीिरु 

सम्मालनत भएका 

हुनेछन । 

४. िडास्तरमा मलििा 

लिंसा लिरुर्द् लनमागण 

भएका सचेतना 

कायगिम संचािन 

भएको हुनेछन । 

१. िालषगक बजेट तथा नीलत 

कायगिम  

२. श्रव्य दृष्य सामाग्री िरु  

३. सामालजक संजाि मा 

गररएका पोरिरु 

४. अन्तरजातीय लििाि गने 

जोडी सम्मान कायगिमको 

अलभिेख  

५. प्रत्यि अििोकन (सेिा 

केन्द्र ) 

 

८ 

लशिा स्वास्थ्य 

खानेपानी तथा 

सरसफाइ संग 

सम्बन्धीत सेिा 

प्रिािमा 

लशिा स्वास्थ्य खानेपानी 

तथा सरसफाई जस्ता 

समालजक लिकासका 

िेत्रिरुमा िैससास सग 

सम्बन्धीत सूचकिरु 

प्रते्यक चरणमा गररने 

अनुगमन मूल्याङ्कनमा 

िैससासको दृलरकोण 

िाट गने पलछल्लो 

चरणमा गने 

१. आफ्नै घरिाट नीरािर 

मलििािरुिाई सािार िनाउने 

कायगिम संचािन गने । 

२. लशिण अभ्यास संगै लनलित 

लनरािरिाई सािार िनाउने शैलिक 

नीलत अििम्वन गने ।  

१. संभािना रिेका सिै 

लनरािरिरु सािार 

भएका हुनेछन  

२. यौलनक अल्पसंख्यक 

िरुका िालग 

१. िालषगक प्रगती प्रलतिेदन  

२. तािीम सम्पन्न प्रलतिेदन  

३. कायगपालिका लनणगयिरु  

४. सभाका लनणगयिरु 

५. अनुमगन मुल्याङ्न 
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िैससासिाई 

प्राथलमतामा राखे्न र 

प्रते्यक चरणमा 

िैससास 

दृलरकोणिाट 

अनुगमन मूल्याङ्कन 

गने पररपाटीिाई 

संस्थागत गने । 

 

लनमागण गरी लनयलमत 

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 

गने 

अनुगमनमा अलघल्लो 

पटक लदएका सुझाि 

कायागन्वयन भए 

नभएको भने्न सुचक 

समेत थप गरी अनुगमन 

मूल्याङ्कनिाई िैससास 

मैत्री िनाउदै िैजाने । 

 

३. यौलनक अल्पसंख्यक िरुका िालग 

लिद्याियमा शौचािय िैकक्तल्पक 

व्यािस्थापन गने र अि िने्न 

शौचाियमा सिैिाइ पुगे्न गरी लनमागण 

गने 

४. स्वरोजगार िन्न चिाने र िैदेलशक 

रोजगारीमा जान खोजे्नको सुचना 

संकिन गरी आिश्यक तािीम 

प्रदान गने । आिश्यकता अनुसार 

बजेट लिलनयोजन गने 

५. आिश्यक िजेट लिलनयोजन गरी 

लिपन्न पररिार स्वास्थ्य िीमा 

कायगिम सुरु गने 

६. अि उप्रान्त िने्न सिै सािगजालनक 

भिनिरुमा स्तनपान कि सलिच 

डि इङ लडजाइन गने र कायागन्वयन 

गने 

७. जोक्तखमयूि काम गरेर जीिन 

लनिागि गनुग पने गभगिती 

मलििािरुको िालग रािात प्याकेज 

ल्याउने 

८. िरेक ६ मलिनामा सािगजालनक 

सुनुिाइ िालषगक रुपम सामालजक 

पररिण र लनयलमत रुपमा 

सािगजालनक परीिण गने  

लिद्याियमा िैकक्तल्प 

शैचाियको व्यिस्था 

भएको हुनेछ । 

३. िैदेलशक रोजगारीमा 

जाने तथा स्वरोजगार 

िन्न चािाने यूिािरुका 

िालग सीप लिकास 

तािीम संचािन 

भएको हुनेछ । 

फारम िरु  
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१० मवत्त व्यवस्थापन 

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

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

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

कसरी िैससास मैत्री िनाउन सलकन्छ भने्न कुरा मित्वपूणग रिन्छ । िैससास मुि प्रिािीकरणका िालग 

लनम्नानुसार लिि व्यिस्थापन गररनेछः  

• िलित लिकास कायगिमका िालग लनलित प्रलतशत लनलदगर िजेट लिलनयोजन गने । 

• भौलतक पुिागिार लनमागणका कायगिमिरुमा कामको लिभाजन गरर योग्यता अनुसारको काम 

सिै िलित िगगिे गनग पाउने गरर नीलतगत व्यिस्था गने । 

• िैलिक उिरदायी िजेट कायागन्वयन गरर मलििा सिभालगता अलभिृक्तर्द् गने । 

• स्थानीय तिमा कायगरत लिकास साझेदारिरुिाई िालषगक कायगिम तयार गरी स्थानीय तिसंग 

सिकायग गनग लनदेशन लदने  

• स्थानीय तिको लसफाररसमा सहुलियत दरको ऋण उपिव्ि गराइ लििीय सियोग पुयागउन 

बैक तथा लििीय संघ संस्थािरु संग समन्वय गने  

• संघीय तथा प्रादेलशक मन्त्राियिरुमा िलित लिकास कायगिम अन्तरगत लिलनयोलजत बजेट 

िे तय गरेका लिषयगत िेत्रिरुमा अद्ययन गरी आिश्य पररयोजना प्रस्तािना तयार गरेर 

अलितकतम स्रोत लभत्र्याउन आिश्यक जनशक्ति पररचािन गनग  

• सरकारी तथा अन्तरालरि य गैह्र सरकारी संस्था तथा दातृ लनकायिरुमा समन्वय गरी थप बजेट 

व्यिस्थापन गने । 

११. कानूनी व्यवस्था 

िैससास रणनीलतकायागन्वयनमा ल्याउनका िालग कायगपालिकाको बैठकिे अनुमोदन गनुग पदगछ 

।योरणनीलतिाईप्रभािकारीरूपमाकायागन्वयनका िालग आिश्यक पने लनयमाििीतथाकायगलिलिपालिकािे६ 

मलिना लभत्रमातजुगमागररकायगयोजनाकासाथकायागन्वयनमा िैजानेछ। 

१२. रणनीमत कायाघन्वयनको मिमे्मवारी तथा दामयत्व 

िैससास रणनीलत कायागन्वयनको प्रमुख लजमे्मिारी स्थानीय तिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गलठत िैलिक 

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

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

सम्पादनको दालयत्व लनिागि गनुग पने हुन्छ । योजना तजुगमा तथा बजेट लनिागरणको समयमा रणनीलतमा उले्लख 

भएका कृयाकिापिरु समािेश भए नभएको िेने लजमे्मिारी अनुगमनसलमलतका प्रमुख एिम उपप्रमुख/ 

उपाध्यिकोहुनेछ भने आिश्यकत अनुसार लिषय लिज्ञिरु राखेर अल्पकालिन सलमलत लनमागण गरर रणनीलत 

कायागन्वयनमा छूटेका लिषयिरु पलिचान गनग सलकनेछ ।यो स्थानीय तिमा कायगरत सिै संघ संस्था तथा लिकास 

साझेदारिरुिे िैससास रणनीलत कायागन्वयनमा लजमे्मिारी ििन गनुगपनेछ । 

१३. रणनीमत कायाघन्वयन अनुगिन सम्बन्धी व्यवस्था 

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

समािेशीकरण परीिण रिन्छ । िैससास परीिण लदगदशगनिे लनलदगर गरेका १०० सूचकिरुको आिारमा 

रणनीलत कायागन्वयन भए नभएको अनुगमन गररनेछ ।  
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स्थानीय ति लभत्र कायगरत सिै संघ संस्था तथा लिकास साझेदारिरुिाई िालषगक रुपमा कायगिमको समीिा गदाग 

िैससास को दृलरकोणिे समेत गरेर प्राप्त उपिक्तव्ि र समस्यािरुको पलिचान सलितको प्रलतिेदन पेश गने नीलत 

अििम्वन गने । 

स्थानीय तिमा कायगरत लिलभन्न सरोकारिािा संघसंस्थािरूको प्रलतलनलित्वमा सामालजक लिकास मिाशाखा 

अन्तगगत िैससास अनुगमन संयन्त्रको स्थापना गने। जसिे रणनीलतमा उले्लख गररएका कृयाकिापिरु 

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

िालषगक कायगिममा समािेश भएका कृयाकिापिरु कायागन्वन कसरी भइरिेको छ सो को समेत अनुगमन गरर 

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत माफग त प्रलतिेदन पेश गने । 

१४. संभाव्य िोखीि र नू्यनीकरणका उपायहरु 

१४.१  संभाव्य िोखीिहरु: 

• लपतृसिात्मक सोचिािी रिेको सन्दगभगमा िैङ्धगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीलतिे 

मलििा तथा बालिकािाई मात्र प्राथलमकतामा राख्छ भने्न भ्रमपुणग बुझाईका कारण रणनीलत 

कायागन्वयनमा गलतरोि उत्पन्न हुन सक्छ। 

• सािगजालनक तथा लनजीिेत्रका सबै संरचनािरूमा मलििाको समानुपालतक सिभालगता नहँुदा िैङ्धगक 
समानता रणनीलतको कायागन्वयन तथा अनुगमन सिीढंग बाट नहुन सक्छ। 

• िैससास बहुपिीय सरोकार राखे्न लिषय भएकोिे समन्वय र सियोगमा समास्या हुनसक्छ । 

• िैससास रणनीलत कायागन्वयनमा आिश्यक िमतायुि र दि जनशक्ति र स्रोत सािनको लसलमतता 

हुनसक्छ । 

• लिषयगत शाखा तथा अन्य सरोकारिािािरु लिच िैससास रणनीलत कायागन्वयन अन्यौि लिलििता तथा 

दोिोरोपना हुनसि । 

१४.२ िोखीि नू्यनीकरणका उपायहरु: 

िैंलगक समानता तथा सामालजक समािेशीकरण सम्बक्तन्ध नेतृत्व तथा सरोकारिािािरुको साझा बुझाईमा 

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

तथा सिकायग बढाउने। स्थानीय तिका िरेक िैठकमा िैंलगक समानता तथा सामालजक समािेशीकरण सम्बन्धी 

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

लनमागण गरर कायागन्यन गने । 

१५ मनश्कर्घ: 

समाजमा लिद्यमान िैलिक लिभेद तथा जातीय असमानता, लिभेदयुि गित सामालजक व्यििार र 

मुल्य मान्यता, मलििा लिंसा, मलििा शोषण तथा उत्पीडन, गररिी आलद जस्ता लिसंगलतिरूिाई 

लनरुत्सालित गनग तथा नेपाि सरकारर्द्ारा लनमागण गरी जारी गररएका रालरि य नीलत तथा कानुनिरू र 

िैलगक समानता र सामालजक समािेशीकरणको पिमा अलभव्यि गररएका लिलभन्न अन्तरागलरि य 

प्रलतिर्द्तािरूिाई स्थानीय तिदेक्तख नै कायागन्वयन गनग /गराउन लनरन्तरता लदनमन्थिी 

नगरपालिकाको िैससास नीलत २०७८ लनमागण गरी िागु गररएको छ । 

 


