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लैङ्गिक समानिा िथा सामाक्षर्क समावेशीकरण रणनीति 

१. पषृ्ठभतूम 

नेपालको संङ्गविानको प्रस्िावनामा नै वर्गीर्, र्ािीर्, िेत्रीर्, भाङ्गिक, िातमकु, लैङ्गिक ङ्गवभेद र सिै प्रकारका र्ािीर् 
छजवाछजिको अन्त्र् र्गने िथा आतथकु समानिा, समङृ्गि र सामाक्षर्क न्तर्ार् सजतनक्षिि र्गन ु समानजपातिक समावेशी र 
सहभातर्गिामूलक तसिान्तिका आिारमा समिामूलक समार्को तनमाुण र्गने व्र्वस्था रहेको छ । नेपालको संङ्गविानको िारा 
१८ मा उक्षललक्षिि समानिाको हकमा सिै नार्गररक कानूनको दृङ्गिमा समान हजन ेिथा कसैलाई पतन कानूनको समान 
संरिणिाट िक्षिि नर्गररने व्र्वस्था छ । साथै, सामान्तर् कानूनको प्रर्ोर्गमा उ्पक्षि, िमु{, वणु{, र्ाि, र्ाति, तलि, शारीररक 
अवस्था, अपाििा, स्वास््र् क्षस्थति, िैवाङ्गहक क्षस्थति, र्गभाुवस्था, आतथकु अवस्था, भािा वा िेत्र, वैचाररक आस्था वा र्स्िै अन्तर् 
कज नै आिारमा भेदभाव नर्गने व्र्वस्था उललेि छ । र्सैर्गरी संङ्गविानको िारा ३८ ले मङ्गहलाको हकको व्र्वस्था र्गरी 
मङ्गहला अतिकारको सजरिा र्गरेको छ । 
 

संङ्गविानले लैससासको व्र्वस्था सजतनक्षिि र्गन ुसमानिा र रै्गर भेदभावको तसिान्तिको व्र्ाख्र्ा र्गनजकुा साथै संवैिातनक 
आर्ोर्ग, राङ्गिर् मङ्गहला आर्ोर्ग, राङ्गिर् दतलि आर्ोर्ग, राङ्गिर् समावेशी आर्ोर्ग, राङ्गिर् मिेश आर्ोर्ग, राङ्गिर् मजक्षस्लम 
आर्ोर्ग, राङ्गिर् आददवासी र्नर्ाति आर्ोर्ग र राङ्गिर् मानव अतिकार आर्ोर्गहरू स्थापना र्गरी कार्ाुरम्भ र्गररसकेको छ । 
संङ्गविानद्वारा प्र्र्ाभिू र्गररएको संघीर् शासन प्रणालीमा लैङ्गिक असमानिा र सामाक्षर्क वङ्गहष्करणलाई कम र्गन ुिथा 
सामाक्षर्क रुपान्तिरणका लातर्ग िेरै अवसरहरू प्रदान र्गरेको छ । र्स पििीले नेपालका सिै राङ्गिर् र अन्तिराुङ्गिर् प्रतिवििा 
अर्गाति िढाउने िमिा राख्दछ । लैससासका सवालमा सम्िोिन र्गने मजख्र् अन्तिराुङ्गिर् सक्षन्ति सम्झौिाहरूमा दीर्गो ङ्गवकास 
लक्ष्र्, मङ्गहला ङ्गवरुि हजने सिै प्रकारका भेदभाव उन्तमूलन र्गने महासक्षन्ति (CEDAW ), िेइक्षर्ि घोिणा पत्र (BPFA) आदद 
मूख्र् पङ्िीमा रहेका छन ्। 
 

स्थानीर् सरकार सिालन ऐन, २०७४ ले स्थानीर् िहको काम, किवु्र् र अतिकारमा लैससास सम्िन्तिी व्र्वस्था उललेि 
र्गरी आतथकु िथा सामाक्षर्क रुपमा पछाति परेका मङ्गहला, िालिातलका, दतलि, अपाििा भएका व्र्क्षि, रे्ष्ठ नार्गररक, 
अलपसंख्र्क, सीमान्तिकृि समजदार्को अतभलेि रािी सामाक्षर्क र आतथकु उ्थान सम्िन्तिी काम र्गने व्र्वस्था र्गरेको    
छ । स्थानीर् िहको र्ोर्ना िर्जमुा िथा कार्ाुन्तवर्न र्गदाु मङ्गहला िथा ङ्गपछतिएको एवं लक्षिि वर्गकुो सहभातर्गिाको 
व्र्वस्था, र्ोर्ना छनौटमा मङ्गहला, िालिातलका िथा ङ्गपछतिएका वर्ग,ु िेत्र र समजदार्लाई प्र्र्ि लाभ पजग्ने कार्मुमा 
र्ोि दददै लैससास प्रविुन र्गने लर्गार्िको व्र्वस्था उललेि र्गरेको छ ।  
 

संङ्गविानद्वारा प्रदि हकहरूको कार्ाुन्तवर्न र्गन ुिथा समानजपातिक समावेशीिाको तसिान्तिका आिारमा राज्र् संरचनाका सिै 
अिहरूमा मङ्गहला, दतलि, आददवासी र्नर्ाति, मिेशी, मर्दूर, ङ्गकसान, अपाििा भएका व्र्क्षि, ङ्गपछतिएका वर्ग ुर िेत्र 
सिैलाई सहभार्गी र्गराउन े संवैिातनक व्र्वस्था र्गररएको पररप्रके्ष्र्मा सामाक्षर्क ङ्गवङ्गवििा िीचको असमानिा, सामाक्षर्क 
िक्षितिकरणका कारण सामाक्षर्क समूहको ङ्गवकास सूचकहरूमा भएको कमर्ोर अवस्था र सामाक्षर्क, आतथकु िथा 
प्रशासतनक िेत्रमा रहेको पहजकचको अन्तिरलाई न्तरू्न र्गन ुआवयकर्क रहेको छ । अिः लैससास स्थानीर्करण रणनीति 
२०७५, को अतिनमा रही र्स लतलिपजर क्षर्लला र्गोदावरी नर्गरपातलकाको “लैङ्गिक समानिा िथा सामाक्षर्क समावेशीकरण 
रणनीति” िर् र्गररएको छ । 
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२.  रणनीति िर्जमुाको आवयकर्किा 

शासकीर् प्रणालीमा सिै तलि, वर्ग ुर िेत्रका नार्गररकको अथपूुण ुसहभातर्गिा सजतनक्षिि र्गन ुर राज्र्को श्रोि सािन, अवसर 
र लाभको ङ्गविरण प्रङ्गक्रर्ालाई पारदशी र र्वाफदेही िनाउन र्रुरी छ । िसथ ुर्गोदावरी नर्गरपातलकाले मङ्गहला, र्नर्ािी, 
आददवासी, दतलि, सामाक्षर्क, आतथकु रूपमा पछाति परेको वर्ग ुिथा समजदार्को सहभातर्गिालाई िढाएर ङ्गवकासको प्रङ्गक्रर्ालाई 
संस्थार्गि र्गने पिमा र्ोि ददइएको छ । नर्गरपातलकाले लैससास रणनीति िर्ारी पिाि आफ्नो िेत्रको ङ्गवकासका लातर्ग 
श्रोि र सािनहरूको िाकिफाकि, कार्ाुन्तवर्न िथा पररचालन र ्र्सिाट प्राप्त प्रतिफलको उपभोर्गमा सामाक्षर्क समानिा 
लर्ाउने उद्देयकर् रािेको छ । रणनीति िर्जमुा पिाि लैससासको पिमा र्वाफदेङ्गहिा िथा उिरदाङ्गर््व िहन र्गने सवालमा 
सरोकारवालाहरुलाइ थप क्षर्म्मेवार िनाउछ । साथै नर्गरपातलकाको लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण,  सामाक्षर्क समावेशीकरण 
िथा मङ्गहला सशक्षिकरण सम्िक्षन्ति कार्कु्रममा प्रभावकाररिा िढाउनका साथै सामाक्षर्क िेत्रको ङ्गवकासको कार्िुेत्र 
ङ्गवस्िार र्गन ुसमेि सघाउ पजर्ाुउकदछ िसथ ुनर्गरपातलकालाइ लैससास मैत्री वनाउन लैससास रणनीतिको आवयकर्किा रहेको 
छ । 

३ लैससास रणनीति िर्जमुाको ङ्गवतिहरू  

रणनीतिक र्ोर्ना िर्ारीको मूख्र् आिार र्गोदावरी नर्गरपातलकाको ङ्गवद्यमान लैङ्गिक समानिा िथा सामाक्षर्क 
समावेशीकरणको अवस्थालाई तलइएको छ । नर्गरपातलकाको अवक्षस्थति, िण्िीकृि र्नसंख्र्ा, लैङ्गिक समानिा िथा सामाक्षर्क 
समावेशीकरण परीिण पिाि प्राप्त भएको हालको अवस्था,  हाल नर्गरपातलकािाट लैससासको सवालमा भैरहेका कार्कु्रमहरू 
िथा कार् ु प्रणाली लर्गार्िको िारेमा ङ्गवज्ञ टोलीहरूको स्थलर्गि भ्रमण,  समूह छलफल, सरोकारवाला तनकार् िथा 
व्र्क्षिहरूसकर्गको छलफल माफुि संकतलि ि्र्ांकको ङ्गवश्लिेणको आिारमा लैससासको िेत्रको विमुान अवस्था, समस्र्ाहरू, 
च जनौिीहरू िथा आवयकर्किा पङ्गहचान र्गररएको छ । पङ्गहचान र्गररएका आवयकर्किाहरूलाई राङ्गिर् नीति, रणनीति, नीति िथा 
कार्कु्रम, आवतिक र्ोर्ना, नर्गरपातलकाले लैससासको ङ्गवकासमा तलएका लक्ष्र्हरू,  आवयकर्क श्रोिको उपलब्ििा,  स्थानीर् 
प्राथतमकिा  र मौतलकिा आददलाई समेि आिार मानेर लैससास ङ्गवकासको रणनीतिक र्ोर्ना िर्ार र्गररएको छ । 
प्राथतमक िथा दद्विीर् स्रोिका र्ानकारीहरूको ङ्गवश्लिेण र्गरी र्ोर्नाको दीघकुालीन सोच, लक्ष्र्, उद्देयकर्, िथा प्राथतमकिा 
िेत्रहरू तनिाुरण र्गररएका छन ।  

४. नर्गरपातलकाको संक्षिप्त पररचर् 

िार्गमति प्रदेश अन्तिर्गिु लतलिपजर क्षर्ललाको ६ वटा स्थानीर् िह मध्रे् र्गोदावरी नर्गरपातलका पतन एक    हो । र्स 
नर्गरपातलकाको कूल र्नसख्र्ा १,००,९७२ रहेको छ र्समा मङ्गहला ५१,२६५ र पजरुि 49,707 छन ्। र्नसख्र्ाको 
स्वरुपलाइ अध्र्र्न र्गदाु र्स नर्गरपातलकामा सिैभन्तदा िढी नेवार, िेत्री,  ब्राम्हण,  िामाकर्ग लर्गार्िका र्ािर्ातिको िसोवास 
रहेको पाइन्तछ । र्ो नर्गरपातलकामा हाल रहेका १४ वटा विाहरु रहेका छन र्जन र्सअक्षघका र्गोदावरी, ििीिेल, 
तिशंिजनारार्ण, र्गोदामचोर, ठैव, ठेचो, चापार्गाउक, लेले, छम्पी झरुवारासी, देवीचौर र िजकज छापलाइ समार्ोर्न र्गरेर िनेको 
हो । कृङ्गि पूवाुिार र पर्टुकीर् नर्गरी समावेशी स्वच्छ र समिृ र्गोदावरी नर्गर भन्ने नारा िोकेको र्स नर्गरपातलकामा 
िसोिास र्गने मातनसहरुको मूख्र् पेशा कृङ्गि रहेको पाइन्तछ । तिशेिर्गरी नेपाली र नेवारी भािा िोतलने र्स नर्गरपातलका 
पर्टुकीर् नर्गरीको रुपमा समेि पररक्षचि छ । 
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५. लैससास रणनीति िर्जमुा कार्कुा लातर्ग भएका नीतिर्गि व्र्वस्था 
ङ्गव.सं. २०६८ को राङ्गिर् र्नर्गणना िमोक्षर्म कज ल र्नसंख्र्ाको ५१.५ प्रतिशि मङ्गहला रहेकामा मङ्गहलाको सािरिा 
५७.७ प्रतिशि र पजरुिको सािरिा ७५.६ प्रतिशि रहेको छ । र्स्िै, सम्पक्षिमा स्वातम्व पजर्गेका मङ्गहला २६ प्रतिशि 
रहेको देक्षिन्तछ । मङ्गहला पजरुिको श्रमशक्षि सहभातर्गिा दर क्रमश २६.३ र ५३.८ प्रतिशि रहेको छ । आफ्नो 
र्ीवनकालमा शारीररक, मानतसक वा र्ौन ङ्गहंसािाट ङ्गपतिि मङ्गहलाहरूको संख्र्ा नेपालमा २४.४ प्रतिशि रहेको छ । 
्र्स्िै, आ. व २०७५-२०७६ मा नेपालको लैङ्गिक असमानिा सूचकांक ०.४७६, लैङ्गिक सशक्षिकरण सूचकांक ०.५७, 

लैङ्गिक ङ्गवकास सूचकांक ०.८९७ िथा लैङ्गिक उिरदार्ी िरे्ट ३८.१६ प्रतिशि रहेको छ। राङ्गिर् र्नर्गणना २०६८ 
अनजसार नेपालको कज ल र्नसंख्र्ाको कररि १.९४ प्रतिशि र्नसंख्र्ामा कज नै एक वा िढी प्रकारको अपाििा देक्षिएको छ 
भने पन्तरौं र्ोर्ना अनजसार मजलजकमा तनरपेि र्गररिीको रेिामजतन रहेको र्नसंख्र्ा १८.७ र िहजआर्ातमक र्गररिी २८.६ 
प्रतिशि रहेको छ । 
 

मङ्गहलाहरूको रार्नीति िहमा सहभातर्गिा िथा नेिृ् वको सन्तदभमुा, २०७४ िथा २०७५ मा सम्पन्न संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् 
िहको तनवाुचन अनजसार मङ्गहलाको राङ्गिर् सभामा ३७.३ र प्रतितनति सभामा ३२.७ प्रतिशि, प्रदेश सभामा ३४.४ र 
स्थानीर् िहमा ४१ प्रतिशि तनवाुक्षचि मङ्गहला सदस्र् रहेको अवस्था छ । मजलजकको मानव ङ्गवकास सूचकाङ्क ०.५७९ 
रहेको छ । र्समा पतन ङ्गवतभन्न भौर्गोतलक िेत्र, तलि र सामाक्षर्क समूहहरू िीचको आतथकु असमानिा र र्गररिीको 
सघनिा िढी देक्षिन्तछ । 
 

सन ्२०१५ मा लैङ्गिक असमानिामा नेपाल ङ्गवश्वमा ११० स्थानमा रहेको तथर्ो भने सन ्२०२० मा १०१ औ ंस्थानमा 
रहेको छ । नेपाल, िंर्गलादेश र भारि पतछ दक्षिण एतसर्मा िाल ङ्गववाहदर उच्च भएको िेस्रो देश हो र नेपालमा ३७ 
प्रतिशि मङ्गहलाहरूले १८ विभुन्तदा अर्गाति नै ङ्गववाह र्गछुन भने १५ वि ुभन्तदा पङ्गहले नै ङ्गववाह िन्तिनमा िाकतिने अनजपाि 
१० प्रतिशि रहेको छ । (श्रोि) दीर्गो ङ्गवकास लक्ष्र्हरू, विमुान अवस्था र भावी मार्गकु्षचत्र (२०१६–२०३०)  

र्सै वीच लैससास रणनीतिको िर्जमुा कार्कुा लातर्ग कानूनी िथा िैिातनक आिारहरूलाई र्सरी वजकदावि र्गन ुसङ्गकन्तछ । 

  नेपालको संङ्गविान, २०७२ 

  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

  राङ्गिर् लैङ्गिक समानिा िथा सामाक्षर्क समावेशीकरण नीति, २०७७ 

  १५औ ंराङ्गिर् र्ोर्ना, 
  लैससास स्थानीर्करण रणनीति, २०७५, 

  दीर्गो ङ्गवकासका लक्ष्र्हरू 

  प्रदेश िथा स्थानीर् िहका लातर्ग लैंङ्गिक उिरदार्ी िरे्ट नमूना तनदेक्षशका, २०७७  

६. नर्गरपातलकाको लैससासको हालको अवस्था 

र्गोदावरी नर्गरपातलकामा लैससासको सम्िन्तिमा अध्र्र्न र्गदाु नर्गरपातलकाले एक ङ्गवद्यालर् एक नश ुकार्कु्रम संचालन 
कार्ङु्गवति, २०७८, ङ्गवपद् िोर् उिार िथा राहि ङ्गविरण मापदण्ि सम्वन्तिी कार्ङु्गवति, २०७८, ङ्गवपद् र्ोक्षिम न्तरू्तनकरण 
िथा व्र्वस्थापन र्गन ुिनेको ऐन, २०७५, र्गररवी तनवारणका लातर्ग लघज उद्यम ङ्गवकास कार्कु्रम संचालन तनदेक्षशका, २०७७, 

उद्यमक्षशलिा ङ्गवकास सम्वन्तिी तनदेक्षशका, २०७८, स्थानीर् लैंतर्गक ङ्गहंसा तनवारण कोि संचालन कार्ङु्गवति, २०७७, 

आपिकातलन िाल उिार कोि कार्ङु्गवति २०७७, िन्ति प्रभाङ्गवि पररवारलाई सहार्िा र्गने सम्वन्तिी कार्ङु्गवति, २०७७, 

िाल समूह र्गठन र सहर्ीकरण तनदेक्षशका, २०७६, िाल अतिकार संचालन कार्ङु्गवति, २०७६, पदातिकारीहरुको आचार 
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संङ्गहि, २०७५, न्तर्ाङ्गर्क कारवाही तनर्तमि िथा व्र्वक्षस्थि र्गन ु िनेको कार्ङु्गवति, २०७५, अपांर्गिा भएका व्र्क्षिको 
प्रमाणपत्र ङ्गविरण कार्ङु्गवति, २०७५, न्तर्ाङ्गर्क सतमतिको कार्ङु्गवति, २०७५तनमाुण र्गने र्स्िा कार् ु र्गरररहेको र्स 
नर्गरपातलकाले लैससासको िेत्र ङ्गवस्ििृ िनाउने उदेयकर्का साथ ङ्गवतभन्न नीतिहरू अर्गाति सारेको छ । नर्गरपातलकाले 
लैससासको सवालमा तलएका नीतिहरूलाई र्सरी िजकदार्गि रुपमा हेन ुसङ्गकन्तछ । 

 मङ्गहला लक्षिि कार्कु्रम िथा मङ्गहलाको समग्र िमिा ङ्गवकासका कार्कु्रमहरु संचालन िथा सहक्षर्करण र्गने उदेयकर्ले 
मङ्गहला समजह कै प्रतितनति्व हजने र्गरी विा स्िरीर् मङ्गहला संर्ाल र्गठन र्गने । 

 मङ्गहला ङ्गहसाको अपराि ङ्गवरुि तनर्तमि रुपमा ङ्गवङ्गवि सचेिनामूलक कार्कु्रमहरु संचालन र्गने । 

 अपाििा भएका िथा रे्ष्ठ नार्गररकहरुको हकङ्गहि एवं सेवा माथीको पहजकचलाई सजतनक्षिि र्गररनजका साथै सामाक्षर्क 
सजरिा िफु ङ्गवशेि र्ोि ददने । 

 आददवासी र्नर्ािी िथा ङ्गपछिावर्गहुरुको उ्थानको लातर्ग सचेिनामूलक, तसपमूलक, रोर्र्गारमूलक िथा आर्मूलक 
कार्कु्रमहरु संचालनमा र्ोि दददै र्स्िा ङ्गकतसमका कार्कु्रमहरु संचालनका लातर्ग संर्ाल र्गठनमा प्रो्साहन र्गने । 

 र्गररतिको चपेटामा परेकाहरुको ि्र्ाङ्क अद्यावतिक र्गरी उनीहरुको आतथकु, सामाक्षर्क ङ्गवकासको लातर्ग स्वरोर्र्गारमूलक 
िथा  तसपमूलक कार्कु्रमहरु संचालन र्गने । 

 लक्षिि वर्गकुा िालवातलकाको क्षशिा िथा स्वास््र्मा पहजकचको सजतनक्षिि र्गररने । 

 िाल संर्ालहरु र्गठन र्गने । 

नर्गरपातलकामा मङ्गहला, र्नर्ाति, दतलि, अपाङ्िा भएका िथा पछाति पाररएका समजदार्हरूलाई तसपमजलक िथा िमिा 
ङ्गवकासका िेत्रमा ठोस कार्कु्रमहरूको सजरुवािी चरणमा रहेका छन । साथै ङ्गवतभन्न कार्कु्रम िथा सतमतिहरूमा मङ्गहला 
सहभातर्गिा रहेको भएिा पतन तनणरु् प्रङ्गकर्ामा मङ्गहला सहभातर्गिाको सकृर्िा न्तरू्न रहेको अवस्था छ ।  

७. SWOT ङ्गवश्लिेण 

र्गोदावरी नर्गरपातलकाको लैससासको दृङ्गिकोणवाट ितलर्ो पि, कमर्ोर पि, अवसर िथा च जनौिी  (SWOT)  ङ्गवश्लिेण 
र्गररएको छ । र्सरी ङ्गवश्लिेण र्गदाु नीति कानूनमा समावेशीिा, संस्थार्गि व्र्वस्थामा समावेशीिा, मानव संसािन िथा िमिा 
ङ्गवकासमा समावेशीिा, सेवा प्रवाहमा समावेशीिा र सजशासन िथा उिरदार्ी्वमा समावेशीिामा आिाररि रहेर देहार् िमोक्षर्म 
ङ्गवश्लिेण र्गररएको छ । 

 

७.१  ितलर्ो पि (Strength) 

१.  कानून मस्र्ौदा र्गदाु र पास र्गदाु मङ्गहला, ङ्गकशोरी, वातलका लर्गार्ि लक्षिि वर्गमुा हजने ङ्गवभेदर्न्तर् कार्हुरु अन्त्र्  

 र्गने प्राविानहरु रहेको ।   

२.  वाङ्गिकु एवम ् आवतिक नीति िथा र्ोर्ना िर्जमुा र्गदाु लक्षिि वर्ग ु भेला र्गरेर मङ्गहला, पजरुि सङ्गहि अन्तर् 
 लक्षिि समूहको अवस्था छजटाछाछज टैाछ ङ्गवश्लिेण र्गरेर प्रस्िाव र्गरेका र्ोर्नाहरुलाइ प्राथतमकिामा रािेर िरे्ट ङ्गवतनर्ोर्न 
 र्गरी लैससास सम्वक्षन्ति ङ्गविर्हरु समावेश र्गने र्गररएको ।  

३.  नर्गरपातलकाले संघ र प्रदेश सरकारले िर् र्गरेका नीति, कानून िथा कार्कु्रमहरूको कार्ाुन्तवर्नमा सहकार्,ु 

 समन्तवर् र सहर्ीकरण र्गरेको । 

४.  मानव संसािन ङ्गवकास केन्तर (शािा) को स्थापना भएको । पातलकामा र्नशक्षिको व्र्वस्था भएको । 
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५.  उपभोिा सतमतिमा लक्षिि समजहका प्रतितनति्वलाइ अतनवार् ुर्गररएको ।  

६.  ङ्गवपद् व्र्वस्थापन कोिको स्थापना र्गररएको । 

७.  नर्गरपातलकामा उललेख्र् मात्रामा मङ्गहला कमचुारी भएको र शािा प्रमजिको रुपमा मङ्गहला ४ र्ना रहेको । 

८.  लैङ्गिक ङ्गवकास हेने मङ्गहला शािाको व्र्वस्था भएको । 

९.  नर्गरपातलकाले सामाक्षर्क सजरिा भिा प्राप्त र्गने सवै लाभग्राङ्गहहरुको ङ्गववरण अद्यावतिक राख्न ेर्गरेको । 

१०.  भौतिक पूवाुिारका ड्रइङ तिर्ाइनमा मङ्गहला, िालिातलका िथा अपाििा भएका व्र्क्षिहरुले तनवाुि रुपमा          

 प्रर्ोर्ग र्गन ुसङ्गकने र्गरी मङ्गहला वालवातलका अपाििा मैत्री संरचना तनमाुण भएको।  

११.  पररवार तनर्ोर्न, माि ृ क्षशशज कलर्ाण, ङ्गवस्िाररि िोप, पोिण, र्नसंख्र्ा क्षशिा, र्नस्वास््र् लर्गार्ि 
 मङ्गहलाहरूको स्वास््र् सजिार सम्िन्तिी ङ्गवशेि कार्कु्रमहरू संचालन र्गररएको । 

१२.  ङ्गवद्यालर् र्ाने उमेर समजहका सिै िालिातलकालाई ङ्गवद्यालर्मा भनाु र्गराउन ेप्रवन्ति तमलाइएको । 

१३.  नर्गरपातलकाका कार्ाुलर्हरुमा सफा ङ्गपउन े पानी, हाि िजने व्र्वस्था, मङ्गहला, पजरुि िथा र्ौतनक 
 अलपसंख्र्कको लातर्ग अलग्रै्ग शौचालर्को व्र्वस्था र सािजन िथा स्र्ातनटाइर्रको प्रवन्ति भएको । 

१४.  नर्गरपातलकाका प्र्रे्क विामा मङ्गहलाका लातर्ग कानूनी सचेिना सम्िन्तिी अनजक्षशिण कार्कु्रम संचालन भएको। 

१५.  नर्गरपातलकाले ङ्गवपद् व्र्वस्थापन सम्वन्तिी मापदण्ि, रणनीति, कार्नुीति लर्गार्ि कार्ङु्गवति िर्ारी र्गदाु मङ्गहला िथा 
 लक्षिि वर्ग ुवा समजदार्को सहभातर्गिा र परामश ुभएको । 

१६.  नर्गरपातलकामा फोहोर व्र्वस्थापनको लातर्ग संकलन िथा ङ्गवसर्नुका कार्कु्रमहरु भएको।  

१७.  नर्गरपातलकाको आवतिक र्ोर्ना, िाङ्गिकु नीति, कार्कु्रम िथा िरे्ट िर्जमुा र्गदाु िेरोर्र्गारी र र्गररिी नक्शाङ्कन 
 समेिको आिार तलई मङ्गहला िथा लक्षिि समजदार्लाई प्र्र्ि लाभ हजने स्वरोर्र्गार मूलक, आर् मूलक र सीप 
 मूलक कार्कु्रमहरू समावेश भएको ।  

१८.  लैङ्गिक उिरदार्ी िथा सामाक्षर्क समावेशी िरे्ट तनमाुण भएको ।  

१९.  नर्गरपातलकामा नर्गरउपप्रमजि मङ्गहला भएको ।  

२०.  नर्गरपातलकाले र्गने सावरु्तनक परीिण, सामाक्षर्क परीिण, सावरु्तनक सजनजवाई, तनर्तमि पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 
 सावरु्तनकीकरण कार्कु्रममा लक्षिि समजहका व्र्क्षि िथा समजदार्का सदस्र्को उपक्षस्थति भएको । 

 

७.२ कमर्ोर पि (Weekness) 

१.  लैससास कार्ाुन्तवर्न सतमति र्गठन नभएको । 

२.  दीर्गो ङ्गवकासको लक्ष्र्का लक्ष्र् नं १, ५, १० र १६ लाइ िोकेर िरे्ट ङ्गवतनर्ोर्न नर्गररएको। 

३.  मङ्गहला लर्गार्ि अन्तर् लक्षिि वर्गकुा भािा सङ्गहि संवेदनक्षशल ङ्गविर् वस्िज सजन्ने र िजझ्ने ङ्गविर्मा व्र्वस्था 
 नर्गररएको। 

४.  राङ्गिर् िथा अन्तिराङ्गिर् कानून कार्ङु्गवतिका वारेमा लक्षिि समजहको प्रतितनति्व र्गने र्नप्रतितनति िथा 
 कमचुारीहरुलाई अतभमजिीकरण नर्गररएको । 

५.  कानूनले तनददुि र्गरेको सख्र्ामा भन्तदा िढी मङ्गहला र्नप्रतितनति नभएको र ििा अध्र्ि मङ्गहला नभएको । 

६.  मङ्गहलाहरूको लातर्ग क्षशिा सम्िन्तिी ङ्गवशेि कार्कु्रमहरू संचालन र्गने नीति भएपतन वरे्ट र कार्कु्रममा व्र्वस्था 
 नर्गररएको । 

७.  पदातिकारी िथा कमचुारीहरुले समावेशी ङ्गवकास िथा लैङ्गिक ङ्गहंसा तनवारण सम्वन्तिी िालीम नतलएको । 
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८.  मङ्गहला हक र अतिकार सम्िन्तिी वेइक्षर्ङ घोिणापत्रले समेटेका १२ प्रतिवििाका वारेमा कमचुारी         
 िथा पदातिकारीलाई अतभमजिीकरण नर्गररएको िथा प्रतिवििा कार्ाुन्तवर्नका लातर्ग िरे्ट ङ्गवतनर्ोर्न 
 नभएको। 

९.  लैङ्गिक ङ्गहंसामूि पातलका घोिणा नर्गररएको । 

१०.  प्रर्नन ्स्वास््र् सम्वन्तिी वाङ्गिकु नीति र कार्कु्रममा र्गभवुिी मङ्गहलालाई र्ोक्षिमर्जि िथा  ििरार्जि काममा 
 नलर्गाउने व्र्वस्था र्गरी सोको कार्नु्तवर्न नर्गरेको । 

११.  नर्गरपातलकाले स्वरोर्र्गार िथा िैदेक्षशक रोर्र्गारीमा र्ाने मङ्गहला िथा लक्षिि समजहको िमिा 
 ङ्गवकासको लातर्ग कार्कु्रमहरू िर् र्गरी कार्ाुन्तवर्न नर्गरेको । 

१२.  ग्रामीण मङ्गहला प्राङ्गवतिकहरू (पशज सेवा, कृङ्गि, िाद्य प्रङ्गवति, वन, स्वास््र् र पूवाुिार लर्गार्िका  ङ्गविर् सम्िन्तिी 
 प्राङ्गवतिक) र सामाक्षर्क पररचालक िर्ार र्गने नीति नभएको ।  

१३.  संर्जि रािसङ्घीर् िाल अतिकार महासन्तिी, १९८९ मा उललेि भए अनजरुपका प्रतििििा कार्ाुन्तवर्न र्गन ुरकम 
 ङ्गवतनर्ोर्न र्गरी कार्कु्रम संचालन नभएको । 

१४.  नर्गरपातलकाले स्थानीर् सूचना सिैले िजझ्ने र्गरी स्थानीर् भािामा प्रवाह िथा प्रशारण र्गने नर्गरेको। 

७.३  अवसर 

१.  प्रदेश िथा सघीर् सरकारका नीति कानूनहरु लैससास कार्ाुन्तवर्नमा सहर्ोर्गी हजने र्गरेका । 

२.  र्ािीर्गि छजवाछूि र छोराछोरी तिचको तिभेदलाई समार्ले तनरु्साहन र्गने र्गरेको । 

३.  लैससास सम्वन्तिी काम र्गने अन्तर् रै्गह्र सरकारी संघ संस्थाहरु रहेको । 

४.  कानूनको कार्ाुन्तवर्न िथा र्ोर्ना कार्ाुन्तवर्नमा उ्कृि कार्सुम्पादन र्गने शािा िथा कमचुारीलाई   पजरस्कृि 
 र्गने प्राविान रहेको । 

५.  र्नप्रतितनति र कमचुारीहरुमा र्जवाहरुको िाहजलर्िा रहेको ।  

६.  स्थानीर् िहको कार्ाुलर् िथा आवयकर्क संरचना तनमाुण र्गन ुपर्ाुप्त स्थान भएको । 
७.  हालसम्म िनेका लैससास सम्वन्तिी कानूनहरुको कार्ाुन्तवर्नमा कज नै समस्र्ा नआएको । 

८.  र्नप्रतितनतिहरु िथा कमचुारीहरु लैससास सङ्गहति अन्तर् ङ्गवतभन्न ङ्गविर्को श्रोि व्र्क्षि हजनज ।  

९.  लैङ्गिक ङ्गहंसामजि स्थानीर् िह घोिणा र्गने प्रतिवििा सङ्गहिको िहृि आवतिक र्ोर्ना िर्ार  भएको। 

१०.  ङ्गकसान सम्मान अतभनन्तदन पजरस्कार आदद कार्कु्रम तनर्तमि रुपमा हजने र्गरेको । 

११.  अनजर्गमन मूलर्ाङ्कनमा लैससास सम्िन्तिी सूचकहरु पङ्गहचान समावेश र्गनकुा लातर्ग काम हजन ज ।  

१२.  आवयकर्क पने कानून नीति तनर्म िनाउन सक्ने दि र्नशक्षि स्थानीर् िहमा उपलव्ि हजनज ।  

१३.  र्गररिी पङ्गहचानका आतथकु सामाक्षर्क आिारहरु ठाउक अनजसार फरक फरक पने भएकोले र्गररवी मापनका 
 सूचकहरु तनमाुण र्गन ुअप्ठेरो हजन ज । 

१४.  समान काममा मङ्गहलालाइ समान श्रमको ज्र्ाला ददने प्रचलन लारू्ग भएको । 

१५.  संघीर् सरकार िथा प्रदेश सरकारसंर्ग प्र्र्ि पहजकच राख्न ेर्नप्रतितनतिहरु हजनज ।  

 

७.४  च जनौिीहरु 

१.  लैससासको सवालमा र्गाउकपातलकाको िरे्टको स्वरुप सन्तिोिर्नक नहजनज ।  

२.  संघीर्िा कार्ाुन्तवर्नमा स्थानीर् िहलाई छज टैाछ सरकारको मान्तर्िा पाउन कठीन हजन ज ।  
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३.  संघीर् सरकार िथा प्रदेश सरकारसंर्ग प्र्र्ि पहजकच राख्न ेर्नप्रतितनतिहरु हजनज ।  

४.   समार्मा र्रो र्गािेर वसेको सामाक्षर्क कज रीतिहरु (र्ािीर्गि छूवाछूि¸ घरेलज ङ्गहंसा) को अन्त्र्का लातर्ग ङ्गवतभन्न 
  कार्कु्रमहरु सिालन र्गन ु। 

५.   पातलका तभत्रका सम्पूण ुङ्गवद्यालर्मा कृङ्गि िथा नैतिक क्षशिा पढाइ नहजनज । 

६.   संघीर्िाको अभ्र्ासको चरण भएका कारण नीति िथा कार्कु्रम कार्ाुन्तवर्न र्गन ुकठीन । 

७.   सामाक्षर्क सञ्जाल माफुि हजने र्गरेका र हजन सक्न ेसंभाङ्गवि भ्रमहरु क्षचनकुा लातर्ग आवयकर्क प्रङ्गवति र र्नशक्षि 
  व्र्वस्थापन र्गन ु। 

८.   वसाइसरी आउने संख्र्ाले र्गदाु समार्मा समस्र्ा रहेको । 

९.   कानूनी ज्ञान¸ आवयकर्क नीति तनर्म आददको अभावले मेलतमलाप केन्तरहरु प्रभाकारी रुपमा सन्तचालन हजन  
  नसकेको । 

१०.   र्ौतनक िथा लैङ्गिक अलपसंख्र्कहरुको िारेमा पङ्गहचान नहजनज । 

 

८.  सरोकारिाला पविचान  

लैससास रणनीति कार्ाुन्तवर्नको लातर्ग सरोकारवालाहरु देहार् िमोक्षर्म पङ्गहचान र्गररएको छ ।  
तसिा सम्पकु हजन े

(पङ्गहलो नं का सरोकारवालाहरु ) 

दोश्रो माद्यमवाट संपकु हजन े

(दोश्रो नं का सरोकारवालाहरु ) 

अप्र्र्ि संपकु हजन ेहरु 

(िेश्रो नं का सरोकारवालाहरु ) 

मङ्गहलािालिातलका िथा रे्ष्ठ 
नार्गाररक शािा 

ङ्गवकास साझेदारहरु मजख्र्मन्तत्री िथा मक्षन्तत्रपररिदको 
कार्ाुलर् िार्गमिी प्रदेश   

र्ोर्ना शािा  सहकारी संस्थाहरु प्रदेश मन्तत्रालर्हरु सवै  

क्षशिा शािा  िैक िथा ङ्गविीर् संस्थाहरु  प्रदेश  र्ोर्ना आर्ोर्ग 

स्वास््र् शािा उद्योर्गहरु प्रदेश सजशासन केन्तर  

सहकारी शािा वाल क्लवहरु भमूी व्र्वस्था आर्ोर्ग 

र्गाउक सभा आमा समूहहरु  संघीर् मन्तत्रालर्हरु  
न्तर्ाङ्गर्क सतमति रे्ष्ठ नार्गाररक तमलन केन्तरहरु मङ्गहला आर्ोर्ग 

प्रशासन शािा  ङ्गवद्यालर्हरु  दतलि आर्ोर्ग 

सवै विा कार्ाुलर्हरु रै्गह्रसरकारी संस्थाहरु  मजस्लीम आर्ोर्ग 

र्गाउक कार्पुातलका  स्वर्मसेवक समूहहरु राङ्गिर् र्ोर्ना आर्ोर्ग 

 उद्योर्ग वाक्षणज्र् संघ  मानव अतिकार आर्ोर्ग 

 रार्नैतिक दलहरु अन्तिराङ्गिर् दाि ृतनकार्हरु 

 संचार माद्यमहरु  राङ्गिर् स्िरका संचार माद्यमहरु 

९.  लक्षििवर्ग ुपङ्गहचान  

लैससासमको लि नै लक्षिि वर्गलुाई ङ्गवकासको मूल प्रवाहमा लर्ाउनज हो ्र्सका लातर्ग तनम्नानजसार लक्षिि वर्गहुरु 
पङ्गहचान र्गररएकोछ । 
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मङ्गहला एकल मङ्गहला िालिातलका रे्ष्ठ नार्गररक आददवासी र्नर्ािी 

ङ्गकसान द्वन्तद्वङ्गपतिि मर्दजर ङ्गवपन्न वर्ग ु अपाििा भएका व्र्क्षि 

ङ्गपछतिएको िेत्र र समजदार् सजकज म्वासी सिक िालिातलका दतलि 

अनाथ र असहार् िालिातलका मिेसी   

मातथ उललेक्षिि िीनै प्रकारको ङ्गवश्लिेणवाट र्गोदावरी नर्गरपातलकाको विमुान अवस्थाका सवै पिहरु देक्षिएका छन। 
वतलर्ो पि¸ कमर्ोर पि¸ अवसर िथा च जनौिीसंरै्ग लैससास रणनीति कार्ाुन्तवर्नका लातर्ग िीनै िहकै सरोकारवालाहरु 
िथा सवै लक्षिि वर्गहुरु पङ्गहचान भइसकेको छ । िेरै सिल पिहरु पङ्गहचान भएका छन भने केही कमर्ोर पिहरुको 
सजिार र्गन ुतसकने अवस्था रहेको छ । उपरोि सवल पिहरुलाई श्रोिको रुपमा पररचालन र्गरेर लैङ्गिक समानिा 
िथा सामाक्षर्क समावेशीकरणलाई संस्थार्गि र्गदै लैर्ान सङ्गकन्तछ ।  

१०.    दीघकुातलन सोच Vision 

  सहभातर्गिा समानिा र समावेक्षशमजलक तसिान्तिको आिारमा समिामूलक समार् तनमाणु र्गने।  

११.  ध्रे्र् Mission 

  सिैलाइ अवसर प्रदान र्गरी प्राप्त उपलब्िीका अिारमा तिभेदको अन्त्र् र्गने । 

१२.  लि Goal 

  न्तर्ार्ोक्षचि िथा समिामजलक ङ्गवकासको माध्र्मवाट पछाति पाररएका वर्गलुाई मूलप्रवाहमा लर्ाउन।े 

१३.  उदेयकर् Objectives 

र्गोदावरी नर्गरपातलकाले र्गने सम्पूण ुङ्गवकास िथा प्रशासतनक कार्लुाई लैससास प्रति उिरदार्ी वनाउनज हो । 
लैससास रणनीति िर् र्गनजकुो मजख्र् उद्देयकर् लैङ्गिक समानिा िथा सामाक्षर्क समावेशीकरणको पिलाई 
मूलप्रवाहीकरण र्गनकुा लातर्ग नर्गरपातलकाले तलएका नीति िथा िर्जमुा र्गरेका कार्कु्रम, िरे्ट, आर्ोर्ना एवं 
संस्थामा काम र्गने वािावरण, कार् ुसंस्कृतिको संस्थार्गि अवस्थालाई संस्थार्गि रूपमा सिल र सिम िनाउन 
सहर्ोर्ग पजर्ाुउनज हो । र्सका साथै लैससास अविारणा अनजसार र्सको प्रर्ोर्गलाई सरलीकृि रूपमा स्थानीर्करण 
र्गरी नर्गरपातलकाले र्गने सम्पूण ुङ्गवकास र्ोर्ना िथा कार्कु्रमलाई लैससास उिरदार्ी र ददर्गो िनाउन आतथकु 
िथा मानवीर् श्रोिको सजतनक्षिििा र उपलक्षब्िको समिामूलक ङ्गविरण र्गनज ुरहेको छ । र्स रणनीतिको ङ्गवक्षशि 
उद्देयकर्हरू देहार्मा उललेि छन ्। 

 र्गोदावरी  नर्गरपातलकाको ऐन, तनर्म, नीति, कार्कु्रम िथा कानूनी प्राविानहरूको लैंतर्गक समानिा िथा सामाक्षर्क 
समावेक्षशकरणको दृङ्गिकोणिाट समीिा र्गने ।  

 अवस्था ङ्गवश्लिेणको आिारमा लैससास रणनीति िर् र्गरी नीति कानून, कार्कु्रम िथा कानूनी प्राविानको आिारमा 
नर्गरपातलकाको कार्रु्ोर्ना तनमाुण र्गने ।  

 र्गोदावरी नर्गरपातलकाको लैससासको विमुान अवस्था, ङ्गवश्लिेण र्गरी लैससास रणनीति िर्ार र्गने। 
 

१४.  लैङ्गिक िथा सामाक्षर्क समावेशीकरण नीति GESI Policy 

उललेक्षिि उदेयकर्हरु पजरा र्गनकुो लातर्ग तनम्नानजसार नीतिहरु अवलम्वन र्गररनेछ । 
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१.  नर्गरपातलकािारा हालसम्म तनमाुण र्गरी लार्गज र्गरेका ङ्गवकास सम्िन्तिी नीति, तनर्म, तनदेक्षशका िथा और्ारहरू 
पूणिु लैङ्गिक दृङ्गिकोणिाट उपरू्ि भए नभएको ङ्गवश्लिेण र्गरी सजिार र्गररने ।  

२ पातलकािारा सम्पादन र्गने वा र्गराउने ङ्गवकास, र्ोर्ना िथा नीति तनमाुण सम्िन्तिी कृर्ाकलापहरूका कार्िुेत्रर्गि 
शिहुरू िर्ार पादाु ङ्गवज्ञसर्ग सललाह सजझाव तलइ लैङ्गिक मैत्री भएको सजतनक्षिि र्गररने ।   

३ पातलकामा सामाक्षर्क ङ्गवकास शािालाई श्रोि र सािानरू्ि िजलर्ाई लैङ्गिकिा सम्िन्तिी ङ्गविर् र कृर्ाकलापको 
सम्िोिन हजने केन्तरको रुपमा ङ्गवकास र्गररने ।   

४ लैङ्गिक मैत्री र्ोर्ना, नीति, कार्कु्रम िथा व्र्वहारहरूको सजतनक्षिििा र्गन ुसम्िक्षन्तिि सरोकारवालाको सहभातर्गिा 
सजतनक्षिि र्गरी समग्र तनणरु् प्रकृर्ामा उनीहरूका आवार्हरूलाई सम्िोिन र्गररने ।  

५  लैङ्गिकिाको िेत्रमा महशजस र्ोग्र् सजिार र्गन ुर्स सम्िन्तिी िक्षण्िकृि ि्र्ाङ्कहरूको उपर्ोर्ग र्गररने र तनक्षिि 
समर्मा अद्यावतिक हजने िक्षण्िकृि ि्र्ाङ्क प्रणातलको तनमाुण र्गररने । 

६  न्तर्ाङ्गर्क सतमतिका पदातिकारी िथा कमचुारीहरूलाई न्तर्ार् सम्पादन िथा मेलतमलाप सम्िन्तिी तनर्तमि िातलम 
िथा प्रक्षशिण कार्कु्रम संचालन र्गररने । 

७ पातलकाको JESI सम्पकु अतिकारीलाई िमिा ङ्गवकास सम्िन्तिी तनर्तमि िातलम र  अतभमजक्षिकरण र्गररनेछ ।  
८  JESI परीिण िथा सामाक्षर्क परीिणलाई तनर्तमि र संस्थार्गि र्गररनेछ ।  
९ र्गोदावरी नर्गरपातलकाको वाङ्गिकु िरे्ट तनमाुण र्गदाु सामाक्षर्क ङ्गवकास¸ पूवाुिार ङ्गवकास¸ कृङ्गि वन िथा भतूमसजिार¸ 

 र्गररिी  तनवारण¸ स्थानीर् ङ्गवकास िथा शाक्षन्ति एवम ् सजशासनसंर्ग सम्िन्तिीि सवै िेत्रको वरे्टलाई लैङ्गिक 
 उिरदार्ी वनाउने । 

१० मानव संसािन ङ्गवकास शािा स्थापाना र्गरी मङ्गहला िथा ङ्गवपन्न लक्षिि वर्गकुो िमिा ङ्गवकासलाई पङ्गहलो 
 प्रातथतमकिमा रािेर कार्ाुन्तवर्न र्गदै लैर्ाने । 

११ लैङ्गिकिासंर्ग प्र्र्ि वा अप्र्र्ि र्गाकतसएका स्थानीर् कानून तनमाुण र्गदाु कानून मस्र्ौदाकारहरूलाई र्थेि िातलम 
 िथा अतभमजक्षिकरण र्गररनेछ ।  
१२ लैङ्गिकमैत्री असल शासन स्थाङ्गपि र्गन ुसमूदार्, नार्गररक समार्, आमा समूह, ग्रहै सरकारी संस्था, दाि ृ तनकार्, 

 रू्वा िथा ङ्गकशोरीहरूको सहभातर्गिा सजतनक्षिि र्गरी सहकार् ुर्गररनेछ । 

१३ ि्र्ाङ्क प्रणालीलाई सूचना प्रङ्गवति मैत्री िनाइने । 

 

 

१५.  लैससास रणनीति  GESI Strategy 

लैससासका लातर्ग मजलप्रवाङ्गहकरण, समावेक्षशकरण, स्थानीर्करण, सशक्षिकरण, सचेतिकरण, संस्थार्गि संरचना, समन्तवर्, 

सहकार्,ु सहक्षर्करण, सामाक्षर्क सजरिा, अनजर्गमन र मूलर्ाककनको िेत्रलाइ समेटेर मङ्गहला, िालिातलका, रे्ष्ठनार्गररक, अपांर्ग, 

पछाति पाररएका वर्ग,ु दतलि, आददवासी र्नर्ािी लर्गार्ि र्गररव र िङ्गहष्करणमा परेका वर्ग ुर समजदार्को उ्थानको 
लातर्ग रणनीतिक कृर्ाकलापहरु िर् र्गररने छन । 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

१६ रणनैतिक कृर्ाकलापहरु 

उद्दयेकर् १ 

लैङ्गिक उिरदार्ी िरे्ट तनमाुण माफुि मङ्गहला सहभातर्गिा अतभवङृ्गि र्गरेर लैङ्गिक अन्तिरहरूको प्रभावलाई सम्िोिन 
र्गने।  

नीति 

वाङ्गिकु िरे्ट तनमाुण र्गदाु सामाक्षर्क ङ्गवकास¸ पजवाुिार¸ कृङ्गि वन िथा भमूीसजिार ¸र्गररिी तनवारण¸ स्थानीर् ङ्गवकास 
िथा शाक्षन्ति एवम सजशासनसंर्ग सम्िन्तिीि सवै िेत्रको वरे्टलाई लैङ्गिक उिरदार्ी वनाउने । 

रणनीति 

लैङ्गिक उिरदार्ी िरे्ट माफुि सवै िेत्रमा मङ्गहला सहभातर्गिा अतभवङृ्गि र्गरर लैङ्गिक मूलप्रिाहीकरण  र्गने । 

 

       रणनीतिक कृयाकलाप         मापनका सचूक                 k'i6\ofOsf cfwf/x?      

१. लैससास मैत्री र्ोर्ना िर्जमुा िथा 
कार्ाुन्तवर्नको लातर्ग र्ोर्नाको 
आिारमा िरे्ट ङ्गवतनर्ोर्न र्गने । 

२. लैङ्गिक उिरदार्ी र्ोर्ना 
िर्जमुाका लातर्ग सूचकहरु िर्ार र्गरी 
्र्सैको आिारमा परीिण र्गने।  
३. लैङ्गिक उिरदार्ी र्ोर्ना िर्जमुा 
प्रकृर्ािाट आवतिक र्ोर्नाहरु पजरा 
र्गने। 

४.वरे्ट िरू्मुा िथा कार्ाुन्तवर्नका 
लातर्ग सरोकारवाला पिको िमिा 
अतभवङृ्गि र्गने । 

६. िरे्ट िरू्मुा िथा मूलर्ाङ्कन र्गन ु
आवयकर्क सूचना िथा ि्र्ाङ्कलाइ 
व्र्वक्षस्थि र्गने । 

७. सेवा प्रदार्क सम्पूण ु
तनकार्हरुलाई लैङ्गिक उिरदार्ी 
िरे्ट तनमाुण प्रकृर्ाका वारेमा 
अतभमजिीकरण कार्कु्रम संचालन   
र्गने । 

१.  वाङ्गिकु वरे्टको ३० प्रतिशि 
िरे्ट लैससास मैत्री र्ोर्नामा 
ङ्गवतनर्ोर्न भएको हजनेछ । 

२.  लैससास मैत्री आवतिक 

र्ोर्नाहरु िर्ार भएका हजनेछन।् 

३.  लैङ्गिक उिरदार्ी र्ोर्ना 
िरू्मुा िथा मापन सम्िक्षन्ति 
सूचकहरु तनमाुण भएका 
हजनेछन। 

४.  र्ोर्ना िर्जमुा प्रकृर्ामा 
लक्षिि वर्गहुरुको पूण ुसहभातर्गिा 
भएको हजनेछ । 

५.  लैङ्गिक उिरदार्ी िरे्ट 
हेने सूचना प्रणालीको ङ्गवकास 
भएको हजनेछ । 

१. िाङ्गिकु कार्कु्रम िथा िरे्ट 
पजक्षस्िका । 

२. र्ोर्ना िर्जमुाका दस्िावेर् र 
िैठक िथा भेलाका उपक्षस्थतिहरु । 

३. कार्पुातलका वैठकका तनणरु् 
पजक्षस्िका ।  
४. नर्गरसभाका िैठकका तनणरु् 
पजक्षस्िका । 
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उद्दयेकर् २ 

राुङ्गिर् िथा अन्तिराुङ्गिर् कानून सक्षन्ति संझौिाका अिारमा समार्मा रहेका भेदभावपूण ु संस्कार, व्र्वहार, कज ररति, 

परम्परा र अभ्र्ासहरूको अन्त्र् र्गरी सामाक्षर्क न्तर्ार्मा आिाररि सभ्र् समार्को तनमाुण र्गनज ु। 

 

नीवि 

नैतिक मूलर्, सामाक्षर्क िथा मानवीर् आचरणको प्रविुन माफुि सिै प्रकारका भेदभाव अन्त्र् र्गरी सामाक्षर्क 
रुपान्तिरण र्गने । 

रणनीति 

लैङ्गिक ङ्गहंसा र्ौन ङ्गहंसा िथा भेदभाव तिरुिका ङ्गविेश कार्कु्रमहरु संचालन र्गने । 

             रणनीतिक कृयाकलाप                  मापनका सचूक                 k'i6\ofOsf cfwf/x?         

 

१. दीर्गो ङ्गवकास लि का १७ वटा 
लिहरुका स्थानीर्करणका लातर्ग 
कमचुारी िथा पदातिकाररहरु लाई िमिा 
ङ्गवकास र्गरर पररचालान र्गने  

२. िेइक्षर्ङ सम्मेलन र्गरेका १२ प्रतिवििाका 
वारेमा कमचुारी िथा र्नप्रतितनतिहरु लाई 
अतभमजिीकरण र्गरी कार्ाुन्तवर्नका लातर्ग 
र्ोर्ना िर्जमुा र्गने । 

३. संर्जि राि संघीर् सजरिा पररिदको 
दस्िावेर्का प्रस्िाव नं १३२५ र १८२० 
िथा  संर्जि रािसङ्घीर् िाल अतिकार 
महासन्तिी, १९८९  वारेमा कमचुारी िथा 
र्नप्रतितनतिलाई अतभमजिीकरण र्गरी 
कार्ाुन्तवर्नमा लर्ाउने। 

४. उललेक्षिि सवै अतभमजिीकरण पिाि 
स्थानीर्करण र्गरी लार्गज र्गने । 

५. स्थानीर्करण पिाि वाङ्गिकु कार्कु्रममा 
िरे्ट ङ्गवतनर्ोर्न िथा कार्ाुन्तवर्न र्गने । 

१. दीर्गो ङ्गवकास लि, मङ्गहला 
मातथ हजने सवै प्रकारका ङ्गवभेद 
ङ्गवरुिको वेइक्षर्ङ सम्मेलनका 
प्रतिवििाहरु¸ संर्जि राि संघीर् 
सजरिा पररिद्को दस्िावेर्¸ संर्जि 
रािसङ्घीर् िाल अतिकार 
महासन्तिी सम्िन्तिी अतभमजिीकरण 
भएको हजनेछ । 

२. अन्तिराङ्गिर् सक्षन्ति संझौिाको 
स्थानीर्करण भएको हजनेछ । 

३. स्थानीर्करण भएका संक्षन्ति 
संझौिा कार्ाुन्तवर्न र्गन ु िरे्ट 
ङ्गवतनर्ोर्न भएको हजनेछ । 

१. अन्तिराुङ्गिर् सक्षन्ति 
संझौिा अतभमजिीकरणको 
उपक्षस्थति िथा माइन्तर्जट । 

२. कार्ाुन्तवर्न लातर्ग 
वनेका कार्ङु्गवतिहरु । 

३. नर्गर कार्पुातलका िथा 
सभाका तनणरु्हरु । 

 

उद्दयेकर् ३ 
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मूल प्रवाहमा नपरेका सिै तलि, र्ाि, िम,ु सम्प्रदार्, भािा, िेत्र, उमेर वा अन्तर् आिारमा हजने सिै प्रकारका ङ्गवभेदको 
अन्तर् र्गरी सामाक्षर्क समावेशीिा सजतनक्षिि र्गनज ु। 

 

नीवि 

व्र्ापक रुपमा सामाक्षर्क र्ार्गरणका अतभर्ानहरु संचालन र्गररने छ । 

रणनीति 

१ .नर्गरपातलकाले सम्पन्न र्गने सिै ङ्गवकास कृर्ाकलाप, सेवा, प्रिाह, र्ोर्ना नीति िथा कार्कु्रममा सामाक्षर्क 
समावेशीकरणको तसिान्ति अिलम्िन र्गने । 

२ .सामाक्षर्क समावेशीिाका दृङ्गिकोणिाट पछाति परेका नार्गररकहरूको आतथकु सितलकरण र मूल प्रवाङ्गहकरण 
सजतनक्षिि हजने कार्कु्रम कार्ाुन्तवर्न र्गने । 

             रणनीतिक कृयाकलाप                      मापनका सचूक               k'i6\ofOsf cfwf/x?         

 

१.   नर्गरपातलकाको स्थानीर् सामाक्षर्क 
समावेशीकरण नीति तनमाुण र्गरी लारू्ग 
र्गररनेछ ।  

२.   कार्ाुन्तवर्नमा रहेका ङ्गवकास कार्कु्रम िथा 
सेवा प्रवाहमा सामाक्षर्क समावेशीिाको 
तसिान्ति कार्ाुन्तवर्न भए नभएको ङ्गवश्लिेण र 
परीिण र्गररनेछ ।  

३.  नर्गरपातलका लर्गार्ि नीक्षर् िेत्र, सहकारी 
रै्गरसरकारी संस्था िथा स्थानीर् सरकारको 
मािहिमा रहने सम्पूण ु संघ, संस्था 
व्र्वसाङ्गर्क प्रतिष्ठान िथा कार्सु्थलहरूमा 
सामाक्षर्क समावेशीिा कार्ाुन्तवर्न हजने र्गरी 
नीति िथा कृर्ाकलापहरू पररमार्नु र्गनजपुने 
प्राविान राक्षिनेछ ।  

४.  परम्परा, संस्कृति र पङ्गहचान संरिण र्गन ु
पातलकास्िरीर् सांस्कृतिक केन्तरको स्थापना 
र्गररनेछ । 

 १. र्ौनङ्गहसा र्ािीर् भेवभाव 
िथा मङ्गहला ङ्गहंसा तनर्न्तत्रण र्गन ु
आचार संङ्गहिा तनमाुण भएको 
हजनेछ । 

२. मङ्गहला िालिातलका 
शािामा र्नशक्षि सङ्गहि 
लैङ्गिक िेस्क स्थापना भएको 
हजनेछ । 

३. लैससास सम्िन्तिी 
सचेिनामूलक व्रोसर िथा 
रेतिर्ो टेतलतभर्न कार्कु्रम 
संचालन भएको हजनेछ । 

४. लक्षिि वर्गकुो लातर्ग ङ्गवशेि 
सेवा प्रदार्क कार्दुल र्गठन 
भएको हजनेछ । 

 

१ नर्गर कार्पुातलकाका 
तनणरु् पजक्षस्िका । 

२ ङ्गवशेि सेवा प्रदार्क 
कार्दुलको िैठकको तनणरु् 
प्रतितलङ्गप । 

३ ब्रोसर रेतिर्ो टेतलतभर्न 
कार्कु्रमका अतिर्ो तभतिर्ो 
सामाग्रीहरु । 

 

उद्दयेकर् ४ 

नीति कानून र र्ोर्नामा मङ्गहला िथा लक्षिि वर्गकुो समावेक्षशिा र सहभातर्गिा सजतनक्षिि र्गने । 
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नीवि 

लैङ्गिक समानिा िथा सामाक्षर्क समावेशीकरण परीिण र्गरी ्र्सले औलर्ाएका कमी कमर्ोरीहरुलाई अन्त्र् र्गन ु
नीति िथा कानूनहरुको तनमाुण र्गने । 

रणनीति 

सामाक्षर्क न्तर्ार्मा आिाररि लैङ्गिक मैत्री शासन स्थाङ्गपि र्गन ुप्रभावकारी संस्थार्गि संर्न्तत्रण तनमाुण र्गने । 

            रणनीतिक कृयाकलाप                       मापनका सचूक               k'i6\ofOsf cfwf/x?         

 

१. लैङ्गिक समानिासंर्ग सम्िक्षन्तिि सामाक्षर्क 
ङ्गवकास शािा, न्तर्ाङ्गर्क सतमति, लैङ्गिक 
सम्पकु व्र्क्षि लर्गार्िका सरोकारवालाहरु 
लैङ्गिक समानिाका दृङ्गिले शासकीर् िहमा 
रहेका असल अभ्र्ास, तसिान्ति, अविारणा र 
प्रतिफल िारे सजसजक्षचि र्गन ु ङ्गवशेि िातलम 
प्रदान र्गररनेछ । 

२. लैङ्गिकिासंर्ग प्र्र्ि वा अप्र्र्ि र्गाकतसएका 
स्थानीर् कानून तनमाुण र्गदाु कानून 
मस्र्ौदाकारहरूलाई र्थेि िातलम िथा 
अतभमजक्षिकरण र्गररनेछ ।  

३. सावरु्तनक िथा नीक्षर् दजवै िेत्रका 
कार्सु्थलमा लैङ्गिक संवेदनशीलिा िथा 
समानिा सजतनक्षिि र्गन ुङ्गवशेि आचार संङ्गहिा 
तनमाुण र्गरी लार्गज र्गररनेछ र व्र्ापक प्रचार 
र्गररने छ । 

४. स्थानीर् ि्र्ाङ्क प्रणालीलाई लैङ्गिक 
ङ्गविर्संर्ग सम्िक्षन्तिि िण्िीकृि 
ि्र्ाङ्कहरूको समेि व्र्वस्थापन र्गरी ि्र्ाङ्क 
प्रणालीलाई सूचना प्रङ्गवति मैत्री र सहरै् पहूकच 
र्ोग्र् िनाइनेछ । 

५. आवयकर्क कानून तनदेक्षशका िथा कार्ङु्गवति 
िर्ार र्गने । 

१. लक्षिि वर्गकुो िक्षण्िकृि  
ङ्गववरण वाङ्गिकु रुपमा 
अध्र्ावतिक भएको हजनेछ । 

२. कानून कार्ङु्गवतिका वारेमा 
सेवा प्रदार्क िथा सेवा 
ग्राहीहरु अतभमजिीकरण भएका 
हजनेछन । 

१. िर् भएका वाङ्गिकु नीति 
कार्कु्रमहरु । 

२. अतभमजिीकरण 
कार्कु्रमको उपक्षस्थति । 

३. नर्गरकार्पुातलका िथा 
नर्गर सभाका तनणरु्हरु । 
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उद्दयेकर् ५ 

ङ्गवि व्र्वस्थापन एवम ि्र्ाङ्कमा समेि मङ्गहला एवम लक्षिि वर्गकुो समावेशीिालाई सजतनक्षिि र्गरी आतथकु रुपमा 
सशक्षिकरण र्गने । 

 

नीवि 

१= लक्षिि वर्गकुो ङ्गवकासका लातर्ग छज टैाछ शािा स्थापना र्गरी मङ्गहला िालिातलका िथा रे्ष्ठनर्गाररकहरुको सवाललाई 
प्र्र्ि रुपमा संवोिन र्गदै लैर्ाने । 

२. वाङ्गिकु िरे्ट िर्जमुामा छज टैाछ कोि स्थापना र्गरी  लैङ्गिक ङ्गहंसा तनवारण मङ्गहला सीप ङ्गवकास लर्गार्ि िमिा 
ङ्गवकासका कृर्ाकलापहरु संचालन र्गरर मङ्गहला पजरुि समङ्गवकासलाई वढावा ददने । 

३. लक्षिि वर्ग ुपङ्गहचान हजने र्गरी िक्षण्िकृि ि्र्ाङ्कहरु संकलन िथा अद्यावतिक र्गरी ्र्सका आिारमा र्ोर्ना 
िर्जमुा र िरे्ट ङ्गवतनर्ोर्न र्गने नीति अवलम्वन र्गने । 

रणनीति 

मङ्गहला, र्गरीिी र िङ्गहष्करणमा परेका समजदार्ले भोर्गेका समस्र्ा र सवालहरूको पङ्गहचान िथा लेिार्ोिा र्गरी 
नीतिर्गि ब्र्वस्थाहरू, संस्थार्गि प्रणाली िथा संरचनाहरू, र्ोर्ना, िरे्ट, पकहजचर्जि अवसर, सेवामूलक कार्,ु अनजर्गमन,  

मूलर्ाककन र अनजसन्तिान र्गरी ङ्गवकास प्रङ्गक्रर्ामा मूलप्रिाहीकरण र्गने । 
           रणनीतिक कृयाकलाप                   मापनका सचूक               k'i6\ofOsf cfwf/x?         

 

१. मङ्गहला पजरुि समङ्गवकास कार् ु नीति 
तनमाुण र्गरी कार्ाुन्तवर्न र्गने 

२. कार्िुेत्रमा हजने र्ौन दजव्र्वुहार, र्ािीर् 
भेदभाव िथा मङ्गहला ङ्गहंसा तनर्न्तत्रण र्गन ु
ङ्गवशेि आचार संङ्गहिा तनमाुण र्गरी लार्गज र्गने। 

३. लक्षिि वर्गकुो लातर्ग मङ्गहला र्नर्ािी 
िथा रे्ष्ठ नार्गररक र्नप्रतितनति समावेस र्गरी 
ङ्गवशेि सेवा प्रदार्क कार्दुल र्गठन र्गने । 

४ आददवासी र्नर्ािी दतलि लर्गार्ि अन्तर् 
लक्षिि समूहका मङ्गहलाको सशक्षि करणका 
लातर्ग वरे्ट ङ्गवतनर्ोर्न र्गने साथै 
कार्ाुन्तवर्नका लातर्ग आवयकर्क कार्ङु्गवति 
वनाउन े। 

 

१.  शािा प्रमजिमा लक्षिि वर्गकुो 
प्रतितनति्व भएको हजनेछ । 

२.  लक्षिि वर्गकुो लातर्ग ङ्गवशेि 
सेवा प्रदार्क कार्दुल र्गठन 
भएको हजनेछ । 

३.  मङ्गहला पजरुि समङ्गवकास 
कार्नुीति िर्ार भएको हजनेछ । 

४.  मङ्गहला िालिातलका शािामा 
र्नशक्षि सङ्गहि लैङ्गिक िेस्क 
स्थापना भएको हजनेछ । 

१. नर्गरकार्पुातलकाका तनणरु् 
पजक्षस्िका । 

२. ङ्गवशेि सेवा प्रदार्क 
कार्दुलको िैठकको तनणरु् 
प्रतितलङ्गप । 

३. मङ्गहला पजरुि समङ्गवकास 
कार्नुीति । 
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उद्दयेकर् ६ 

मानव संसािन िथा िमिा ङ्गवकासमा लक्षिि वर्गकुो सहभातर्गिा सजतनक्षिि र्गरी र्ीङ्गवकोपार्नुमा आ्मतनभरु  वनाउदै 
लैर्ाने । 

 

नीवि 

१ मानव संसािन ङ्गवकास शािा स्थापाना र्गरी मङ्गहला िथा ङ्गवपन्न लक्षिि वर्गकुो िमिा ङ्गवकासलाई पङ्गहलो 
प्रातथतमकिमा रािेर कार्ाुन्तवर्न र्गदै लैर्ाने । 

२. तनमाुण भएका संघीर् िथा स्थानीर् कानून कार्ङु्गवतिहरु वारे कमचुारीहरुलाई प्रक्षशक्षिि र्गदै लैर्ाने। 

रणनीति 

लक्षिि वर्गकुो सीप ङ्गवकासको माध्र्ामिाट िमिा अतभवङृ्गि र्गराइ आतथकु र्गतिङ्गवतिहरुमा लर्गाइ आ्म तनभरु वनाउन े

            रणनीतिक कृयाकलाप                 मापनका सचूक                 k'i6\ofOsf cfwf/x?         

 

१.लैससास िमिा ङ्गवकासका लातर्ग िरे्ट 
ङ्गवतनर्ोर्न र्गने । 

२. लैससास िरे्ट िच ुकार्ङु्गवति िर्ार र्गने। 

३. पातलकाले आर्ोर्ना र्गने प्र्रे्क िातलममा 
लैससास ङ्गविर्लाई अतनवार् ु राख्न े नीति 
वनाउने । 

४. मानव संसािन िथा िमिा ङ्गवकास शािा 
स्थापना र्गने । 

१. वाङ्गिकु वरे्टमा लैससास 
िमिा ङ्गवकासका लातर्ग िरे्ट 
ङ्गवतनर्ोर्न भएको हजनेछ । 

२. लैङ्गिक ङ्गहंसा तनवारण 
कार्ङु्गवति तनमाुण भएको हजनेछ। 

१. वाङ्गिकु नीति कार्कु्रम 
िथा िरे्ट । 

२. लैङ्गिक ङ्गहंसा तनवारण 
कार्ङु्गवति । 

३. कार्सु्थलमा हजने 
दजव्र्वुहारमा ङ्गवरुि 
तनणरु् भएका 
तनणरु्पजक्षस्िका । 

 

उद्दयेकर् ७ 

 

क्षशिा स्वास््र् िानेपानी लर्गार्िका अ्र्ावयकर्क सेवा प्रवाहमा लैससासलाई प्राथतमिामा राख्न ेर प्र्रे्क चरणमा 
लैससास दृङ्गिकोणवाट अनजर्गमन मूलर्ाङ्कन र्गने । 

 

नीवि 

क्षशिा स्वास््र् िानेपानी लर्गार्ि अ्र्ावयकर्क सेवा प्रवाह र्स्िा सामाक्षर्क ङ्गवकासका िेत्रहरुमा लैससास सर्ग 
सम्िक्षन्तिि सूचकहरु तनमाुण र्गरी तनर्तमि अनजर्गमन िथा मूलर्ाङ्कन र्गन ु। 

रणनीति 

लैससासको दृङ्गिकोणवाट र्गररएका अनजर्गमन िथा मूलर्ाङ्कनमा र्स अक्षघ र्गररएको अनजर्गमनमा ददएका सजझाव 
कार्ाुन्तवर्न भए नभएको भन्ने सजचक समेि थप र्गरी अनजर्गमन मूलर्ाङ्कनलाई लैससास मैत्री वनाउदै लैर्ाने। 
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             रणनीतिक कृयाकलाप       मापनका सचूक           k'i6\ofOsf cfwf/x?       

१. वैदेक्षशक रोर्र्गारीमा र्ान िोज्नेको सूचना 
संकलन र्गरी आवयकर्क िातलमहरु प्रदान र्गने।  

२. र्ोक्षिमरू्ि काम र्गरेर र्ीवन तनवाुह र्गनजपुने 
र्गभवुिी मङ्गहलाहरुको लातर्ग राहाि प्र्ाकेर् 
लर्ाउन।े 

 

१.वैदेक्षशक रोर्र्गारीमा 
र्ाने िथा स्वरोर्र्गार वन्न 
चाहने रू्वाहरुका लातर्ग 
सीप ङ्गवकास िालीम 
संचालन भएको हजनेछ। 

१.वाङ्गिकु प्रर्गिी प्रतिवेदन। 

२.िालीम सम्पन्न प्रतिवेदन।  

३.कार्पुातलका तनणरु्हरु। 

४. नर्गरसभाका तनणरु्हरु । 

 

१७.  ङ्गवि व्र्वस्थापन 

उललेक्षिि रणनैतिक कृर्ाकलापहरु संचालनको लातर्ग आतथकु श्रोिको आवयकर्किा पने भएकोले वाह्य श्रोिको मात्र भर 
पनज ुहजदैन । आक्षन्तिरक श्रोि र सािनहरु माफुि नै िरे्टलाइ कसरी लैससास मैत्री वनाउन सङ्गकन्तछ भन्ने कज रामा ध्र्ान 
पजर्ाुउनज पने हजन्तछ । लैससास मजलप्रवाहीकरणका लातर्ग तनम्नानजसार ङ्गवि व्र्वस्थापन र्गररने छः 

क. लक्षिि ङ्गवकास कार्कु्रमका लातर्ग तनक्षिि प्रतिशि तनददुि वरे्ट ङ्गवतनर्ोर्न र्गने । 

ि. भौतिक पजवाुिार तनमाुणका कार्कु्रमहरुमा कामको ङ्गवभार्न र्गरी र्ोग्र्िा अनजसारको काम सवै लक्षिि वर्गलेु 
र्गन ुपाउने र्गरी नीतिर्गि व्र्वस्था र्गने । 

र्ग. लैङ्गिक उिरदार्ी वरे्ट कार्ाुन्तवर्न र्गरी मङ्गहला सहभातर्गिा अतभवङृ्गि र्गने । 

घ. स्थानीर् िहमा कार्रुि ङ्गवकास साझेदारहरुलाई वाङ्गिकु कार्कु्रम िर्ार र्गरी स्थानीर् िहसंर्ग सहकार् ुर्गन ु
तनदेशन ददने  

ङ. स्थानीर् िहको तसफाररसमा सहजतलर्ि दरको ऋण उपलव्ि र्गराइ ङ्गविीर् सहर्ोर्ग पजर्ाुउन िैक िथा ङ्गविीर् 
संघ संस्थाहरु संर्ग समन्तवर् र्गने । 

च. संघीर् िथा प्रादेक्षशक मन्तत्रालर्हरुमा लक्षिि ङ्गवकास कार्कु्रम अन्तिरर्गि ङ्गवतनर्ोक्षर्ि िरे्टले िर् र्गरेका 
ङ्गविर्र्गि िेत्रहरुमा अद्यर्न र्गरी आवयकर् पररर्ोर्ना प्रस्िावना िर्ार र्गरेर अतििकिम श्रोि तभत्र्र्ाउन 
आवयकर्क र्नशक्षि पररचालन र्गन ु। 

छ. सरकारी/अन्तिराङ्गिर् रै्गह्र सरकारी संस्था िथा दाि ृतनकार्हरुमा समन्तवर् र्गरी थप िरे्ट व्र्वस्थापन र्गने। 

१८.   कानूनी व्र्वस्था 
लैससास रणनीति कार्ाुन्तवर्नमा लर्ाउनका लातर्ग कार्पुातलकाको िैठकले अनजमोदन र्गनज ुपदुछ  । र्ो रणनीतिलाई प्रभावकारी 
रूपमा कार्ाुन्तवर्नका लातर्ग आवयकर्क पने तनर्मावली िथा कार्ङु्गवति नर्गरपातलकाले ६ मङ्गहना तभत्रमा िर्जमुा र्गरी 
कार्रु्ोर्नाका साथ कार्ाुन्तवर्नमा लैर्ानेछ । िर नर्गर कार्पुातलकाले पास र्गरी सकेपतछ कानून कार्ङु्गवतिहरुको 
आवयकर्किा नपने िालका प्राविानहरु भने स्वि कार्ाुन्तवर्नमा आउने छन । 

१९. रणनीति कार्ानु्तवर्नको र्ीम्मेवारी िथा दाङ्गर््व 

लैससास रणनीति कार्ाुन्तवर्नको प्रमजि क्षर्म्मेवारी स्थानीर् िहका प्रमजिको संर्ोर्क्वमा र्गदठि लैङ्गिक समानिा िथा 
सामाक्षर्क समावेशीकरण कार्ाुन्तवर्न सतमतिको हजनेछ (लैससास पररिण ददर्गदशनु २०७८ ले व्र्वस्था र्गरेको) भने सवै 
शािा िथा विा कार्ाुलर्हरुले सवै कृर्ाकलापमा र्ो रणनीति अनजसार कार् ुसम्पादनको दाङ्गर््व तनवाुह र्गनज ुपने हजन्तछ । 
र्ोर्ना िर्जमुा िथा िरे्ट तनिाुरणको समर्मा रणनीतिमा उललेि भएका कृर्ाकलापहरु समावेश भए नभएको हेने क्षर्म्मेवारी 
अनजर्गमन सतमतिका प्रमजि एवम उपप्रमजिको हजनेछ भने आवयकर्किा अनजसार ङ्गविर् ङ्गवज्ञहरु रािेर अलपकातलन सतमति 
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तनमाुण र्गरर रणनीति कार्ाुन्तवर्नमा छूटेका ङ्गविर्हरु पङ्गहचान र्गन ुसङ्गकनेछ । र्ो नर्गरपातलकामा कार्रुि सवै संघ संस्था 
िथा ङ्गवकास साझेदारहरुले लैससास रणनीति कार्ाुन्तवर्नमा क्षर्म्मेवारी वहन र्गनजपुनेछ । रणनैतिक कृर्ाकलापका वारेमा 
सवै सरोकारवाला तनकार्हरुलाई अतभमजिीकरण र्गरर वाङ्गिकु प्रर्गति प्रतिवेदनमा लैसाससको अवस्था प्रस्ट हजने र्गरी पेश र्गने 
व्र्वस्था तमलाउने । 

२०. रणनीति कार्ानु्तवर्न अनजर्गमन सम्िन्तिी व्र्वस्था 
क. रणनीति कार्ाुन्तवर्नको सम्वन्ति भनेको मजख्र् रुपमा लैङ्गिक उिरदार्ी िरे्ट र लैङ्गिक समानिा िथा सामाक्षर्क 

समावेशीकरण परीिण रहन्तछ । लैससास परीिण ददग्दशनुले तनददुि र्गरेका १०० सूचकहरुको आिारमा रणनीति 
कार्ाुन्तवर्न भए नभएको अनजर्गमन र्गररनेछ ।  

ि. नर्गरपातलका तभत्र कार्रुि सवै संघ संस्था िथा ङ्गवकास साझेदारहरुलाई वाङ्गिकु रुपमा कार्कु्रमको समीिा र्गदाु 
लैससास को दृङ्गिकोणले समेि र्गरेर प्राप्त उपलक्षव्ि र समस्र्ाहरुको पङ्गहचान सङ्गहिको प्रतिवेदन पेश र्गने नीति 
अवलम्वन र्गने । 

र्ग. नर्गरपातलकामा कार्रुि ङ्गवतभन्न सरोकारवाला संघसंस्थाहरूको प्रतितनति्वमा सामाक्षर्क ङ्गवकास महाशािा अन्तिर्गिु 

लैससास अनजर्गमन संर्न्तत्रको स्थापना र्गने । र्सले रणनीतिमा उललेि र्गररएका कृर्ाकलापहरु पातलकाको वाङ्गिकु 
कार्कु्रममा समावेश भए नभएको एङ्गकन र्गने र सम्िन्तिीि पिलाई सजझाव प्रदान र्गने । वाङ्गिकु कार्कु्रममा 
समावेश भएका कृर्ाकलापहरु कार्ाुन्तवन कसरी भइरहेको छ सो को समेि अनजर्गमन र्गरी प्रतिवेदन पेश र्गने । 

२१. सम्भाब्र् र्ोक्षिम र न्तरू्तनकरणका उपार्हरु   

सम्भाङ्गवि र्ोक्षिम न्तरू्तनकरणका उपार्हरू कैङ्गफर्ि 

नीति कार्नु्तवर्नमा श्रोिको 

व्र्वस्थापन 

नीतिको कार्ाुन्तवर्नका लातर्ग आवयकर्क श्रोिको व्र्वस्थापन नर्गरपातलकाले 

र्गनेछ । श्रोि व्र्वस्थापनका लातर्ग नर्गरपातलकाले ङ्गवतभन्न सरोकारवाला 

तनकार्हरू संघ संस्थाहरू िथा साझेदारहरूसकर्ग आवयकर्क समन्तवर् िथा 

सहकार् ुर्गन ुसक्नेछ । 

 

भेदभावर्न्तर् प्रचलन िथा 

व्र्वहारहरू 

ङ्गवद्यमान सिै प्रकारका भेदभावर्न्तर् प्रचलन, ब्र्वहार र कज ररतिहरूको 

अन्त्र्का लातर्ग आवयकर्क कानूनहरूको िर्जमुा र भइरहेका कानूनहरूको 

पजनरावलोकन र्गररनेछ । चेिनामूलक कार्कु्रमहरू संचालन र्गररनेछ । कज नै 

पतन प्रकारको ङ्गहंसा, ङ्गवभेद, शोिण, िेवास्िा र हातनकारक अभ्र्ासहरूमा 

नर्गरपातलकाले शून्तर् सहनक्षशलिाको नीति तलनेछ । 

 

लैससासको िजझाईमा लैससासको वजझाइमा एकरुपिा लर्ाउन सहभातर्गिा्मक छलफल र्गररनेछ र  
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सम्भाङ्गवि र्ोक्षिम न्तरू्तनकरणका उपार्हरू कैङ्गफर्ि 

एकरुपिा नहजन ज सवालको प्राथतमकिाका लातर्ग आवयकर्क नीतिर्गि व्र्वस्था पतन र्गररनेछ । 

स्थानीर् र्ोर्ना िर्जमुा 

प्रङ्गक्रर्ामा लैससासका 

सवालहरू कम प्राथतमकिामा 

पनज ु। 

स्थानीर् र्ोर्ना िर्जमुा प्रङ्गक्रर्ामा लैससासको ङ्गविर्लाई िरे्टको तसतलङ 

िोक्दा देक्षि नै उच्च प्राथतमकिामा राक्षिनेछ । लैससासका लाभ र 

अवसरहरूमा लक्षिि वर्गकुो पहजकच स्थाङ्गपि र्गररनेछ । लक्षिि समजहको 

सशक्षिकरण र्गररनेछ । 

 

लैससासका सवालहरूलाइ 

एङ्गककृि िवरमा सिालन र्गन ु

नसक्नज 

लैससासको सवाललाई पातलकामा मूख्र् कार्कु्रमको रुपमा संचालन र्गररन े

छ । सिै ङ्गविर्र्गि िेत्रमा र्सलाई अन्तिर सम्िक्षन्तिि सवालको रुपमा 

अर्गािी िढाइनेछ । लैससास िेत्रमा काम र्गने संघ सस्थाहरू संर्ग समन्तवर् 

र्गरी काम र्गररनेछ । 

 

िक्षण्िकृि ि्र्ाङ्क िथा 

सजचकांकहरूको आिारमा 

र्ोर्ना कार्कु्रमहरू िर्ार 

हजन नसक्नज । 

लक्षिि समजदार्को पङ्गहचान र्गने, सूचक तनिाुरण र्गने र लैससासको िक्षण्िकृि 

ि्र्ाङ्कका आिारमा कार्कु्रमहरू िर्जमुा िथा कार्नु्तवर्न र्गररनेछ । 
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२२.  लैससास रणनीतिका अपेक्षिि उपलब्िीहरू 

  लक्षिि वर्गहुरु सशक्षिकरण भइ अतिकारको दावी र्गन ुसक्ने अवस्थामा पजग्नेछन । 

  सरोकारवाला तनकार्को लैससास प्रतिको िजझाइमा एकरुपिा आइ िमिा अतभवङृ्गि भएको हजनेछ । 

  स्रोि सािन र सेवा प्रवाहमा लक्षिि वर्ग ुर समजदार्को पहजकच वङृ्गि हजनेछ । 

  र्ोर्ना िर्जमुा प्रङ्गकर्ामा लक्षिि वर्गकुो अथपूुण ुसहभातर्गिा शजतनक्षिि हजनेछ । 

  आिारभिू र िक्षण्िकृि ि्र्ाङ्क िर्ार भइ सोही अनजसारको लैसासाका कार्कु्रमहरू कार्नु्तवर्न        
 हजनेछन। 

  नेपाल सरकारको लैससासंर्ग सम्िक्षन्तिि नीतिहरू, ददर्गो ङ्गवकास लक्ष्र् र राङ्गिर् िथा अन्तिराङ्गिर् स्िरमा 
 लैससास सम्िन्तिमा र्गररएका प्रतिवििा, कार्नु्तवर्नमा र्ोर्गदान पजग्नेछ । 

  र्ोर्ना िर्जमुा, कार्नु्तवर्न र अनजर्गमन िथा मूलर्ाङ्कन प्रकृर्ा लैससास मैत्री हजनेछ ।  

 

२३.   तनयककि ु

लैससासको लातर्ग संघीर् िथा प्रदेश स्िरमा वनेका नीति िथा रणनीतिहरुलाई कार्ाुन्तवर्न र्गन ुिथा अन्तिराङ्गिर् स्िरमा 
भएका सन्तिी संझौिा एवम प्रतिवििाहरुलाई स्थानीर्करण र्गरी वाङ्गिकु नीति कार्कु्रममा समाङ्गवि र्गदै लैर्ान आवयकर्क 
छ । नीतिहरु वन्ने िर कार्ाुन्तवर्न नहजने कज रा हालको प्रमजि च जनौिीको रुपमा देिा परेको छ ्र्सैले अनजर्गमन मूलर्ाङ्कनको 
िेत्रमा व्र्ापक सजिार र्गरी हरेक कृर्ाकलापलाई लैससासको नर्रले मूलर्ाङ्कन र्गने पररपाटी ङ्गवकास र्गदै लैर्ान पदुछ । 
र्सरी तनक्षिि समर्सम्म लक्षिि वर्गलुाई न्तर्ार्ोक्षचि अवसर दददै लैर्ाने हो भने चािै नै लक्ष्र्मा पजग्न सङ्गकन्तछ । 
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