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१.पृष्ठभूलम 

नेपालको संविधानले दिशा ननिेश गरेबमोजिम समानुपानिक समािेशी र सहभागगिामूलक ससद्धान्िका 
आधारमा समिामूलक समािको ननमााण गना राज्यका सबै अंग, िह र क्षेत्रगि विषयहरूमा लैङ्गगक समानिा 
र सामाजिक समािेशीकरण (लैससास) को विषयलाई आन्िररकीकरण, मूलप्रिाहीकरण र संस्थागि गना 
आिश्यक भएको छ   

नेपालको संविधानको धारा १८ मा उजललखिि समानिाको हकमा सबै नागररक कानूनको दृजटिमा समान हुने 
िथा कसैलाई पनन कानूनको समान संरक्षणबाि बजचिि नगररने व्यिस्था छ ।साथै सामान्य कानूनको 
प्रयोगमा उत्पवि, धमा{, िणा{, िाि, िानि, सलङ्ग, शारीररक अिस्था, अपाङ्गिा, स्िास््य जस्थनि, बैिादहकि 
जस्थनि, गभाािस्था, आगथाक अिस्था, भाषा िा क्षेत्र, िैिाररक आस्था िा यस्िै अन्य कुनै आधारमा भेिभाि 
नगने व्यिस्था उललेि छ . नेपालको संविधानको धारा ३८ ले मदहलालाई समान िंशीय अगधकार, सुरक्षक्षि 
माितृ्ि र प्रिनन स्िास््य सम्बन्धी अगधकार, राज्यका सिै िहमा सहभागी हुने अगधकार, सम्पवि िथा 
पाररिाररक मासमला सम्बन्धी अगधकार, सशक्षा, स्िास््य, रोिगार र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेिको 
व्यिस्था गरेको छ।संविधानले मदहला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका दहसंािन्य कायाहरुलाई कानून बमोजिम 
िण्डनीय हुने व्यिस्था गरेको छ।  

साथै संविधानमा राज्यले सामाजिक िा सांस्कृनिक दृजटिले वपछडडएका मदहला, िसलि, आदििासी िनिानि, 
मधेशी, थारू, मुजस्लम समुिाय, वपछडािगा, सीमान्िकृि, अलपसङ््यक, अपाङ्गिा भएका व्यजति, लैङ्गगक 
िथा यौननक अलपसङ््यक, ककसान, श्रसमक, उत्पीडडि िा वपछडडएको क्षेत्रका नागररक िथा आगथाकरूपले 
विपन्न िस आया लगायि नागररकको संरक्षण, सशतिीकरण िा विकासका लागग कानून बमोजिम विशेष 
व्यिस्था गनासककने विषय उललेि गरी समािेशी अिधारणालाई आत्मसाि ्गररएको छ।सामाजिक न्यायको 
हकले राज्यका हरेक िहमा समािेशी र समानुपानिक प्रनिननगधत्िको ससद्धान्िका आधारमा िनिाको 
सहभागगिाको अगधकार स्थापना गरेको छ। 

स्थानीय सरकार सचिालन ऐन, २०७४ ले लैङ्गगक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण (लैससास) 
सम्बन्धमा स्थानीय िहको काम, किाव्य र अगधकारमा लैससास सम्बन्धी व्यिस्था उललेि गरेको, िडा 
ससमनिको काम, किाव्य र अगधकार अन्िगाि िडामा आगथाक िथा सामाजिकरुपमा पछाडड परेका मदहला, 
बालबासलका, िसलि, अपाङ्गिा भएका व्यजति, िेटठ नागररक, अलपसं् यक, सीमान्िकृि समुिायको 
असभलेि रािी सामाजिक र आगथाक उत्थान सम्बन्धी काम गने व्यिस्था गरेको; विसभन्न समुिायबीि 
सामाजिक सद्भाि र सौहािािा कायम गने, बालवििाह, बहुवििाह, लैङ्गगक दहसंा, छुिाछुि, िहेि िथा 
िाइिो, हसलया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानि बेिवििन िस्िा सामाजिक कुरीनि र 
अन्धविश्िासको अन्त्य गने, गराउने व्यिस्था गरेको छ।यसका साथै लैससासका सिालहरूलाई सम्बोधन 
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गना राज्यले विगि लामो समय िेखि नै प्राथसमकिाका साथ आिगधक योिना, िावषाक योिना, नीनि िथा 
कानूनको ििुामा िथा पररमािान र कायाक्रम कायाान्ियन गिै आइरहेको छ।  

विकास प्रकृयामा मु्यिया ३ ििा सामान्य िर ििील प्रश्नहरुको ििाफ िोज्ने गररन्छ । पदहलो प्रश्न 
अदहले म कहााँ छु ? िोश्रो  अि म कहााँ र ककन िाने ? र िेश्रो त्यो कसरी संभि छ ? पदहलो प्रश्नले 
ििामान अिस्था विश्लेषण गराउाँछ, िोश्रो प्रश्नले लक्ष्य र अपेक्षक्षि उपलब्धीको  ननधाारण गिाछ भने िेश्रो 
प्रश्नले नीनि िथा रणनीनि ियारी गराउछ ।यसै सन्िभालाई आत्मसाि गरी यो गलछी गाउाँपासलका अन्िगाि 
सचिालन हुने योिना िथा कायाक्रमलाई लैङ्गगक समानिा र सामाजिक समािेशीमैत्री बनाउन, संिैधाननक 
एिम कानूनी उिरिायीत्ि िथा जिम्मेिारी पुरा गना, राज्यले अन्िरााजटिय स्िरमा गरेका प्रनिबद्धिा अनुरुप 
काया गना र स्थानीय सरकार सचिालन ऐन, २०७४ अनुसार लैङ्गगक समानिा िथा सामाजिक 
समािेशीकरणलाई संस्थागि गिै समािेशी विकासलाई प्रबद्ाधन गने कायालाई थप मागा िशान गना यो 
“लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतत” ियार गररएकोछ ।  

२.अिस्था लिशे्लषण 

धादिङ जिललाका १३  ििा स्थानीय िह मध्ये पृ् िी रािमागामा १ नगरपासलका र ४ ििा गाउाँ पासलकाहरु 
पिाछन ।िी िारििा गाउाँ पासलका  मध्ये एउिा गाउाँपासलका गलछी हो । यस गाउाँ पासलकाको पूिामा  धादिङ 
जिललाकै थाके्र गाउाँ पासलका िथा नुिाकोि जिललाको बेलकोिगढी नगरपासलका, पजश्िममा  गिुरी िथा 
ससद्धलेक गाउाँपासलका उिरमा ननलकण्ठ नगरपासलका िथा नुिाकोि जिललाको बेलकोि गढी नगरपासलका 
िथा िक्षक्षणमा   गिुरी¸थाके्र गाउाँपासलका र मकिानपुर जिलला रहेका छन ्। रािधानी काठमाण्डौं िेखि 
कररब ५० कक.सम. िक्षक्षण पजश्िममा रहेको यो गाउाँपासलकाको क्षेत्रफल १२९.०८ िगा ककलोसमिर रहेको छ । 
यस गाउाँपासलकामा ८ ििा िडाहरु छन ् । वि.स. २०७८ को िनगणना अनुसार यस गाउाँपासलकाको कुल 
िनसं्या २४२०६ रहेको मध्ये १२३३१ मदहला र ११८७५ पुरुष छन ्। साविक कललेरी र बैरेनी पुरै गाविस 
र गोगनपानी का ५ ििा िडा समलेर बनेको यो  गलछी गाउाँपासलका बनेको छ । लैङ्गगक समानिा र 
सामाजिक समािेशीकरणको उपयुति प्रयोगशाला िनाउन सककने यो गाउाँपासलकाको लैससास रणनीनि ियार 
गिाा पदहलो िरणमा ििामान अिस्था विश्लेषण गररएकोछ । हालको अिस्था विश्लेषणका लागग मु्य 
दहसािले ३ ििा क्षेत्रहरु (SWOT¸सरोकारिाला र लक्षक्षििगा) ननधाारण गररएकोछ । िसको वििरण ननम्नानुसार 
प्रस्िुि गररएकोछ । 

२.१. SWOT लिशे्लषण 

यो गलछी गाउाँपासलकाको लैससासको दृजटिकोणिाि बसलयो पक्ष, कमिोर पक्ष, अिसर िथा िुनौिी (SWOT) 

विश्लेषण गररएको छ । यसरी विश्लेषण गिाा नीनिकानूनमा समािेशीिा, संस्थागि व्यिस्थामा समािेशीिा, 
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मानि संसाधन िथा क्षमिा विकासमा समािेशीिा, सेिा प्रिाहमा समािेशीिा र सुसासन िथा उिरिायीत्िमा 
समािेशीिामा आधाररि रहेर विश्लेषण गररएकोछ ।िसलाई ननम्नानुसार िल प्रस्िुि गररएकोछ । 

क. बलियो पक्ष (Strength) 

१. गलछी गाउाँपासलकाले ननमााण गररसकेका कानून कायाविगधहरुमा लैससास सम्िन्धी प्रािधानहरु समािेश 
गररएको । 

२. यो गाउाँपासलकाले आिगधक योिना ियार गरेको छ िसमा लैससास सम्िन्धी प्रािधानहरु समािेश 
गररएका  

३. गाउाँपासलकाको िावषाक नीनि िथा कायाक्रममा मदहला िथा लक्षक्षि विकास कायाक्रमहरु प्रसस्ि रुपमा  

समािेश भएको  । 

४. योिना ििुामा  गिाा लक्षक्षि समुह संग बसेर समस्या विश्लेषण गने गरेको । गाउाँपासलकाको िावषाक 
कायाक्रममा िी विश्लेषण गररएका योिनाहरु समािेश भएको । 

५. अपाङ्गिा पररिय पत्र वििरण ननिेसशका ियार भई प्रभािकारी रुपमा कायाान्िनय भएको । 

६. हरेक ननकाय िथा ससमनिहरुमा मदहला लक्षक्षि िगाको सहभागगिाको सुननजश्िििा  भएको  । 

७. उपभोतिा ससमनिहरुमा मदहला िथा लक्षक्षि िगाको सहभागगिा अननिाया गरेको  । 

८. मदहला िथा बजचििीमा परेका समुिाय मागथ हुने दहसंा र विभेि उपर सुनुिाई हुने प्रिन्ध समलाएको 
।  

९.  कायापासलकामा मदहला िथा लक्षक्षि िगाको सहभागगिा ३०% भन्िा िढी भएको ।  

१०. कायारि कमािारी मध्ये ३०% भन्िा िढी मदहला कमािारी भएको गाउाँ पासलकामा ४ िना शािा प्रमुि 
मदहला रहेको । 

११. मदहला िथा लक्षक्षि िगाका लागग  जिविकोपािान सशजतिकरण, आिाि सशजतिकरण िथा विभेििन्य 
नीनि ननयम पररििानका लागग विशेष कायाक्रम संिालन गरेको ।  

१२. लैङ्गगक विकास हेने शािाको रुपमा मदहला िथा बालबासलका  शािा स्थापना र सिालन भएको । 

१३. गाउाँपासलका गठन गने ससमनि उपससमनिहरुको मु्य पिमा मदहला सहभागगिा सुननजश्िि गरेको । 

१४. सामाजिक सुरक्षाका सुविधा पाउने लाभग्राहीहरुको असभलेि व्यिस्थापन िथा ि्याङ्क अद्यािगधक 
गरेको  

१५.  लैङ्गगक दहसंा ननिारण, मदहला सीप विकास, नेितृ्ि विकास को  श्रोि व्यिस्थापनका लागग कोष 
स्थापना गरर कायाान्ियन गरेको । 

१६.  लक्षक्षि िगाको क्षमिा विकासका लागग बिेि विननयोिन गरेको । 

१७. मदहला विरुद्ध हुने सिै प्रकारका दहसंा ननिारण गने कायाक्रममा बिेि विननयोिन गरेको । 

१८. स्थानीयिह सभत्र हुने गरेका सामाजिक कुरीनिहरु (छुिाछुि, बालवििाह, बहुवििाह ) हिाउनको लागग 
कायाक्रमहरु संिालन गरेको । 
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१९. मदहलाका लागग कानूनी सिेिना सम्बन्धी अनुसशक्षण कायाक्रम संिालन भएको (कानूनी हक अगधकार, 
एकल मदहला मानि बेिवििन यौन दहसंा आिी ) 

२०. उमेर पुगेका सिै बालबासलकाहरु विद्यालय भनाा भएका  

२१. सिै विद्यालयमा मदहला पुरुष शौिालय िथा हाि धुने व्यिस्था भएको । 

२२. भौनिक पुिााधारका सिै डडिाइन हरुमा लैससास मैत्री प्रािधानहरु (मदहला मैत्री, िालमैत्री र अपाङ्ग मैत्री) 
समेट्ने गररएको । 

२३. प्रिनन स्िास््य एड्स तयान्सर  र आङ िस्ने लगायिका विषयहरुमा स्िास््य सिेिना कायाक्रम 
संिालन भएको 

२४. िसलि समुिायको स्िास््य बीमाका लागग गाउाँ पासलकाले ५०% साझेिारी गरेको । 

२५. ननयसमि रुपमा कायाक्रमको सािािाननक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण (स्िास््य शािाको ), सािािाननक 
सुनुिाई माफा ि कायाक्रमको सािािाननक गरेको । 

२६. सािािाननक लेिापरीक्षण सामाजिक परीक्षण िथा सािािाननक सुनुिाईमा लक्षक्षि  समूहलाई प्रश्न राख्न 
दिने र छलफल गने गरेको । 

२७. बावषाक नीनि िथा कायाक्रम छापा प्रकाशन िथा िेभसाइड माफा ि नीयसमि रुपमा सािािाननक गरेको  

ख. कमिोर पक्ष 

१. गाउाँपासलकाको विद्यायन ससमनिले कानून मस्यौिा गिाा र पास गिाा लैससास दृजटिले उपयुति भए 
नभएको िारेमा विश्लेषण नगरेको  

२. मदहला पुरुष समान कामको लागग असमान ज्याला रोतने प्रािधानहरु नभएको । 

३. आप्रिासी िथा रैथाने कामिार विि हुने ज्याला विभेि रोतने प्रािधानहरु नभएको ।  

४. लक्षक्षि िगाको विकासको लागग ननजश्िि प्रनिशि ििेि विननयोिन नगररएको । 

५. िीगो विकास लक्ष्य सदहि अन्य अन्िराजटिय सन्धी सम्झौिा प्रनििद्धिा असभसन्धी िारेमा 
िनप्रनिननगध िथा कमािारीहरु िथा िनप्रनिननगधहरुलाई असभमुिीकरण नभएको । 

६. मदहला लगायि लक्षक्षि िगाहरुको छूट्िै िजण्डकृि डािा (बस्िुगि वििरण)  नभएको । 

७. मदहला लगायि अन्य लक्षक्षि िगाको भाषा सदहि संिेिनसशल विषयिस्िु सुन्ने र बुझ्ने विषयमा कुनै 
व्यिस्था नभएको  

८. लैङ्गगक उिरिायी िथा समाजिक समािेशी ििेि ननमााण एिम परीक्षणलाई ििेि व्यिस्था नभएको 
। 

९. लैससास कायाान्ियन ससमनि गठन नभएको साथै यो ससमनिको गठन प्रकृयाका िारेमा िानकारी 
नभएको   

१०. कमािारी िथा पिागधकारीहरुलाई लैङ्गगक दहसंा ननिारण सम्िन्धी िालीम िथा असभमुिीकरण नभएको 
। 
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११. लैङ्गगक दहसंा ननिारण कोष स्थापना भएपनन कायाान्ियन कायाविगधको अभािमा पररिालन नभएको 
। 

१२. प्रशासन शािा माफा ि काम भएपनन मानि संसाधन विकास शािाको जिम्मेिारी निोककएको । 

१३. कायाालयमा हुनसतने कुनै पनन प्रकारको िवु्यािहार भेिभाि मदहला दहसंा ननयन्त्रणको आिारसंदहिा 
िनाएर लागु नभएको । 

१४. लैङ्गगक दहसंा मुति गाउाँपासलका घोषणा हुन नसकेको । 

१५. गभाििी मदहलालाई िोिीम िथा ििरा युति काममा नलगाउने नीनि ियार नभएको ।  

१६. भौनिक पूिााधारका ड्रइङ डडिाइनहरु लैससासमैत्री भएपनन सो अनुसार ननमााण नभएको । 

१७. यौननक िथा लैङ्गगक अलप सं्यकका लागग बिेि विननयोिन िथा  शौिालयहरुमा विशेष व्यिस्था 
नभएको  

१८. गाउाँपासलका लगायि सािािाननक कायाालयहरुमा स्िनपान कक्षहरु व्यिस्था नभएको । 

१९. मदहला िथा लक्षक्षि समुिाय केजन्िि लोकसेिा/ सशक्षक सेिा परीक्षा सम्िन्धी पुिा ियारी कक्षाहरु 
संिालन नभएको । 

२०. ननरक्षर मदहलाहरुको लागग सशक्षा सम्िन्धी कुनै कायाक्रम नभएको ।पुणा शाक्षर घोषणा भइसकेको िर 
िम्मा ८८.१२% मात्र साक्षर रहेको । 

२१. स्िरोिगार िथा िैिेसशक रोिगारमा िान िाहाने मदहला िथा लक्षक्षि िगाका युिाहरुको क्षमिा विकासको 
लागग कुनै कायाक्रमहरु संिालन नभएको । 

२२. योिना िथा कायाक्रमको  अनुगमन मूलयाङ्कन गिाा लैससासका दृजटिकोणका आधारमा नभएको । 

२३. आफ्नो िेभसाइि िथा सामाजिक संिाल भएपनन त्यसमा लैङ्गगक समानिा िथा सामाजिक 
समािेशीकरण सम्बन्धी सुिना, समािार िथा सन्िेशमुलक विषय िस्िु आदि प्रकाशन नभएको । 

 

ग. अिसर 

१. गलछी गाउाँ पासलकामा िाहुन क्षेत्री िामाङ नेिार माझी लगायि िसलि िािीहरुको बसोिास रहेको 
हुनाले यस्िो समगश्रि समािमा समािेशीकरणका कृयाकलापहरु प्रभािकारी रुपमा कायाान्ियन गना 
सककने । 

२. कानून कायाान्ियन िथा योिना कायाान्ियनमा उत्कृि हुने शािा िथा कमािारीलाई पुरस्कृि प्रािधान 
राखिएको (िर हाल सम्म कायाान्ियन नभएको ) 

३. आिश्यक पने कानून नीनि नीयम बनाउन सतने िक्ष िनशजति स्थानीय िहमा उपलव्ध हुनु ।  

४. संघीय रािधानी काठमाडौ सदहि भरिपुर महानगरपासलका िस्िा ििार क्षेत्रहरु २/४ घण्िा सभत्रमै 
सािािाननक यािायाििाि पुरा गररने हुनाले लक्षक्षि िगालाई कृवष िथा औद्योगगक उत्पािनमा लगाउन 
सककने । 
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५. लैससास सम्िन्धी काम गने “सुआहारा नेपाल” लगायिका  गैह्र सरकारी संस्थाहरु हुनु । 

६. िनप्रनिननगध िथा कमािारीहरुमा युिाहरुको िाहुलयिा रहेकोमा युिा िोस र िााँगरलाई प्रौढहरुको 
अनुभिमा समसाएर गाउाँ पासलकाको सिााङ्गगण दहिमा प्रयोग गना सककने ।  

७. संघीय सरकार िथा प्रिेश सरकार संग प्रत्यक्ष पहुाँि राख्ने िनप्रनिननगधहरु हुनु ।(आिश्यकीय योिना 
र बिेि माग गनाका लागग पहुाँि पुग्छ ।)   

घ. चुनौतीहरु 

१. छुिाछूि¸लैङ्गगक विभेि¸ पुत्रमोह िस्िा परम्परागि मान्यिा विरुद्धका नीनि ननयम कायाविगध 
कायाान्ियन मा ििीलिा । 

२. सामाजिक विकासमा काम गने गैह्र सरकारी सघं संस्थाहरु एउिा मात्र  हुनु । 
३. सशक्षा स्िास््य क्षते्रमा पछाडी परेको िािीहरुको सिााङ्गगण विकासमा पयााप्ि बिेि विननयोिन 

गना नसतनु । 

४. विशेष गरर मदहलाद्िारा सम्पादिि घरसभत्रको विना पाररश्रसमक को कामको मूलयाङ्कन नहुनु । 
५. लैङ्गगक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण सम्बन्धी ननमााण भएका ऐन नीयम कानून कायाविगध  

कायाान्िन नहुनु। 
६.  सचिार माध्यम िथा सामाजिक संिालको िरुुपयोग र बालबासलकाको उमेरमा नै व्यापक प्रयोगले 

बालवििाह अिैध िच्िा िन्माउने िथा  पररपति उमेरमा पुग्िा  सम्िन्ध विच्छेि हुने िस्िा संभािना 

िढ्िै िानु ।  
७. कृवष प्रनि युिा लाई आकवषाि गना र िीविकोपािानको प्रमुि आधारको रुपमा कृवषलाई स्थावपि गना 

नसतनु। 
८. कृषक हरु सम्माननि नहुनु कृवष उपिको उत्पािन भण्डारण िथा विकक्र वििरणका लागग उपयुति 

व्यिस्थापन नहुनु । कृवष योग्य भूसम िाखझिै िानु । 
९. सामाजिक सचिाल माफा ि  हुने गरेका र हुन सतने संभाविि भ्रमहरु गिनाका लागग आिश्यक प्रविगध 

र िनशजति व्यिस्थापन नहुनु । 
१०. िवु्यासनीमा युिाहरुको संलग्निा बढ्िै िानु । 

२.२.  सरोकारिािा पलहचान  

गलछीगाउाँ पासलका सभत्र लैङ्गगक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरण रणनीनि कायाान्ियनका लागग 
ननम्नानुसार सरोकारिालाहरु पदहिान गररएको छ । िसमा ससधा संपका  हुने ।िोश्रो माध्यमिाि सम्पका  
हुने र अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पका  हुने गरी ननम्नानुसार ३ भागमा विभति गररएकोछ ।  
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लसधा सम्पकक  हुने 

(पलहिो नं का सरोकारिािाहरु ) 

िोश्रो माद्यमिाट संपकक  हुने 

(िोश्रो नं का सरोकारिािाहरु ) 

अप्रत्यक्ष संपकक  हुने हरु 

(तेश्रो नं का सरोकारिािाहरु ) 

मदहला िथा बालबासलका शािा विकास साझेिारहरु मु्यमन्त्री िथा 
मजन्त्रपररषिको कायाालय 
बागमिी प्रिेश   

योिना शािा  सहकारी संस्थाहरु प्रिेश मन्त्रालयहरु सिै  
सशक्षा शािा  बैक िथा  प्रिेश सुशासन केन्ि  
स्िास््य शािा उद्योगहरु  भूमी व्यिस्था आयोग 

प्रशासन शािा िालतलिहरु संघीय मन्त्रालयहरु  
िडा कायाालयहरु आमा  समूहहरु  मदहला आयोग 
गाउाँ  कायापासलका  उद्योग िाखणज्य संघ िसलि आयोग 

गाउाँ  सभा  विद्यालयहरु  मुस्लीम आयोग 

न्यानयक ससमनि गैह्रसरकारी संस्थाहरु  राजटिय योिना आयोग 

विषयगि ससमनिहरु सिै रािनैनिक िलहरु मानि अगधकार आयोग 

कृवष शािा  अन्िराजटिय िाि ृननकायहरु 

पशुसेिा शािा  राजटिय स्िरका संिार 
माद्यमहरु 

२.३.  िलक्षतिगक पलहचान  

गलछीगाउाँ पासलकामा लैङ्गगक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरणको लक्ष्य नै लक्षक्षि िगालाई 
विकासको मूल प्रिाहमा लयाउनु हो त्यसका लागग ननम्नानुसार लक्षक्षि िगाहरु पदहिान गररएकोछ । 
१. मदहला  
२. एकल मदहला 
३. बालबासलका 
४. िेटठनगाररक 
५. िसलि (िमाइ कामी साकी ) 
६.  आिीिासी िनिािी (िामाङ माझी) 
७. मििरु 
८. अपाङ्गिा भएका व्यजति 
९. द्िन्द्िवपडडि 
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१०. विपन्न िगा 
११. सुकुम्िासी 
१२. लैङ्गगक िथा यौननक अलपसं्यक 

मागथ उललेखिि िीनै प्रकारको विश्लेषणिाि गलछीगाउाँपासलकाको ििामान अिस्थाका सिै पक्षहरु 
िेखिएका छन । िसलयो पक्ष¸ कमिोर पक्ष¸ अिसर िथा िनुौिी संगै लैससास रणनीनि 
कायाान्ियनका लागग िीन िहकै सरोकारिालाहरु िथा सिै लक्षक्षि िगाहरु पदहिान भइसकेको छ 
। गाउाँपासलकामा सघन रुपमा रहेको िामाङ  लगायि अन्य अलपसं्यक िािी मु्य लक्षक्षि 
िगामा पिाछ । यो गाउाँपासलकाका सिल पक्षहरुलाई श्रोिको रुपमा पररिालन गरेर लैङ्गगक 
समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरणलाई संस्थागि गिै लैिान सककन्छ ।  

३.   िीघककालिन सोच (Vision) 

काननू पनन, काम पनन सिैनिर समािेशीीः  लैससास मैत्री “गलछी” अि पााँि िषा पनछ ।  
४. ध्येय (Mission) 

 मदहला िथा लक्षक्षि िगालाई  आिश्यक श्रोि िथा अिसर प्रिान गरी  प्राप्ि उपलव्धी  का 
आधारमा विभिेको अन्त्य गने । 

५. िक्ष्य (Goal) 

न्यायोगिि िथा समिामुलक विकासको माध्यमिाि बदहस्करणमा परेको िगालाई विकासको मूल 
प्रिाहमा  लयाउने। 

६. उिेश्य (Objectives) 

यस रणनीनिको मु्य उद्िेश्य लैङ्गगक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरणको मान्यिा 
अनुरुप गलछीगाउाँपासलकाले गने सम्पूणा विकासका िथा प्रशासननक कामलाई लैससास प्रनि 
उिरिायी िनाउनु नै हो । यस रणनीनिका उिेश्यहरु ननम्नानुसार रहेका छनीः 
१. लैङ्गगक उिरिायी बिेि ननमााण  माफा ि मदहला सहभागगिा असभिदृ्गध गरेर लैङ्गगक उिरिायी 

शासन पद्धिी अिलम्िन गने । 

२. श्रोि साधनमा लक्षक्षि िगाको पहुाँि  असभिदृ्गध गरी न्यायोगिि वििरणलाई संस्थागि गने 
। 

३. लैससास सम्बन्धी राजटिय िथा अन्िराजटिय प्रनििद्धिा सजन्ध संझौिाहरु कायाान्ियन गरी 
मूल प्रिाहीकरण गने । 
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४. नीनि कानून मा नै मदहला िथा लक्षक्षि िगाको समािेसशिा सुननजश्िि गरी आिाि 
सशतिीकरण गने । 

५. संस्थागि व्यिस्था अन्िरगि कायाप्रणाली, विि व्यिस्थापन एिम ि्याङ्कमा समेि मदहला 
एिम लक्षक्षि िगाको समािेशीिालाई सुननजश्िि गरी आगथाक रुपमा सशजतिकरण गने । 

६. मानि संसाधन िथा क्षमिा विकासमा लक्षक्षि िगाको सहभागगिा सुननजश्िि गरी 
िीविकोपािानमा आत्मननभार  िनाउने। 

७. अनौपिाररक मूलय मान्यिा कुसंस्कार विरुद्ध िनिेिना िदृ्गध गरी सामाजिक दृजटिकोण 
पररििान गिै लङै्गगक िथा सामाजिक समािेसशिामा आधाररि समाि स्थापना गने । 

८. सशक्षा स्िास््य िानेपानी िथा सरसफाइ संग सम्बन्धीि सेिा प्रिाहमा लैससासलाई 
प्राथसमिामा राखे्न र प्रत्येक िरणमा लैससास दृजटिकोणिाि अनुगमन मूलयाङ्कन गन े
पररपािीलाई संस्थागि गने । 

७.िैङ्लगक तथा सामालिक समािेशीकरण नीलत (GESI Policy) 

मागथ उललेखिि उिेश्यहरु पररपिुीको लागग ननम्नानसुार नीनिहरु अिलम्िन गररनछे । 
१. िावषाक बिेि ननमााण गिाा सामाजिक विकास¸पिुााधार¸ कृवष िन िथा भूमीसुधार¸गररबी 

ननिारण¸ स्थानीय विकास िथा शाजन्ि एिम सुशासन संग सम्बजन्धि सिै क्षते्रको बिेिलाई 
लैङ्गगक उिरिायी िनाउने ।  

२. हरेक िषा लैङ्गगक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण परीक्षण गरर त्यसले औलयाएका 
कमी कमिोरीहरुलाई अको िषाको कायाक्रममा समेिेर श्रोि साधनमा लक्षक्षि िगाको पहुाँि 
असभिदृ्गध गिै लैिाने । 

३. मदहला िथा बालबासलका संग सम्बजन्धि सबै अन्िराजटिय सजन्ध सम्झौिाहरु, 
प्रनििद्धिाहरु िथा िीगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी त्यसका सूिकहरु पुरा गिै 
लैिाने । 

४. गाउाँपासलकाले ननमााण गरेका सिै कानून¸ नीनि ननयम¸ ननिेसशका कायाविगधहरु  मदहला¸ 
बालबासलका¸ यौननक िथा लङै्गगक अलपसं् यक¸ अपाङ्गिा¸ िेटठनागररक¸ 
िसलि¸लोपउन्मूि ससमान्िकृि आिीिासी िनिािी सदहि समग्र लक्षक्षि िगा मैत्री बनाउिै 
लैिाने । 
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५. लैससास िारे   संबबधानमा  भएका  व्यिस्थाहरूको  कायाान्ियन  गना,  ििामान  सघंीय  
शासन  स्िरूप,  नीनि,  ननयम, ऐन,  कानून,  कायाबबगध,  साथै  राजटिय  िथा अन्िराजटिय 
प्रनिबद्धिाहरूको   प्रभािकारी  कायाान्ियन  गना आिश्यक  संस्थागि  संरिना,  
सिेिीकरण  िथा  क्षमिा  विकास  गने   

६. लक्षक्षि िगा विकासका लागग छुट्िै शािा स्थापना गरी मदहला बालबासलका िथा 
िेटठनगाररकहरुको सिाललाई प्रत्यक्ष रुपमा संिोधन गिै लैिाने । 

७. िावषाक बििे ििुामामा छुट्िै कोष स्थापना गरी  लैङ्गगक दहसंा ननिारण मदहला सीप 
विकास लगायि क्षमिा विकासका कृयाकलापहरु संिालन गरर  मदहला पुरुष समविकासलाई 
बढािा दिने । 

८. लक्षक्षि िगा पदहिान हुने गरर िजण्डकृि ि्याङ्कहरु संकलन िथा अद्यािगधक गरर 
त्यसका आधारमा योिना ििुामा र बिेि विननयोिन गने नीनि अिलम्िन गने । 

९. बालबासलका िथा अपाङ्ग एिम िेटठ नागररकहरुलाई सामाजिक संरक्षण प्रिान गने । 

१०. मानि संसाधन विकास शािा स्थापाना गरर मदहला िथा विपन्न लक्षक्षि िगाको क्षमिा 
विकासलाई पदहलो प्रागथसमकिामा रािेर कायाान्ियन गिै लैिाने । 

११. ननमााण भएका संघीय िथा स्थानीय काननू कायाविगधहरुका िारेमा कमािारीहरुलाई 
अद्यािगधक गिै लैिाने । 

१२. सामाजिक कुरीनिहरुका विरुद्ध सिेिना िगाइ सामाजिक विकासका हरेक कृयाकलापमा 
समािेश गरी छलफल गने । 

१३. सशक्षा स्िास््य िानेपानी िथा सरसफाई िस्िा समाजिक विकासका क्षेत्रहरुमा लैससाससाँग 
सम्बजन्धि सूिकहरु ननमााण गरी ननयसमि अनुगमन िथा मूलयाङ्कन गने ।    

८. िैससास रणनीलत (GESI Strategy) 

लैङ्गगक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरणका लगग िपसशलमा उललेखिि रणनीनिहरु अिलम्िन 
गररनेछीः 

८.१  मूि प्रिालहकरण 

क. मदहला,  गररब  र  बदहटकरणमा परेका  समुिायले  भोगेका  समस्या  र  सिालहरूको पदहिान  िथा  
लेिािोिा  गरर  नीनिगि  ब्यिस्थाहरू,  संस्थागि  प्रणाली  िथा  संरिनाहरू,   योिना,  बिेि,  

पाँहुियुति  अिसर ,  सेिामूलक  काया,  अनुगमन,  मूलयांकन  र  अनुसन्धान  आदि कायामा  समान  
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अिसर माफा ि  सिाल  र  समस्याको  सम्बोधन  गरर  विकास  प्रकक्रयामा  मूलप्रिाहीकरण  गने 
। 

ि. लैङ्गगक  उिरिायी बिेि माफा ि सिै क्षेत्रमा मदहला सहभागगिा असभिदृ्गध गरर लैङ्गगक मूलप्रबाहीकरण  
गने ।साथै कानूनी प्रिन्ध संस्थागि सुधार िथा क्षमिा विकासको माध्यमिाि लैङगगक उिरिायी 
शासन प्रणालीको विकास गने । 

८.२  समािेशीकरण 

क. विकासका अिसरिाि िजचिि समुिायलाई आगथाक सामाजिक िथा रािनैनिक क्षेत्र संग सम्बन्धीि 
सिै कृयाकलापहरुमा अथापुणा सहभागगिा गराई समािेशी शासन प्रणालीको अिलम्िन गने  ।  

८.३  स्थानीयकरण 

क. अन्िराजटिय सन्धी सम्झौिा प्रनििद्धिा िथा िीगो विकास लक्ष्यका बारेमा सरोकारिाला पक्षहरुलाई 

असभमुिीकरण गने साथै  स्थानीयकरण गरी आिश्यक प्रनिफल हासील गने ।   
८.४  सशलिकरण 

क. लैङ्गगकिामा आधाररि श्रम विभािनको परम्परालाई पररििान गरी श्रमबिारमा मदहलाको सहभागगिा 
असभिदृ्गध गरी अथािन्त्रमा मदहलाको योगिानको मूलयाङ्कन गने । 

ि. लैङ्गगक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण माफा ि बजचिनिकरणमा परेको समुिायलाई प्राथसमकिा 
संगै क्षमिा विकास िथा सीप विकास गरी सामाजिक र आगथाक क्षेत्रका सिै कृयाकलापहरुमा 
प्रनिस्पधीको रुपमा आउन सतने िनाउने । 

ग. स्िरोिगार रोिगारी र उद्यमसशलिाको एकककृि कायाक्रमका माध्यमिाि मदहला िथा िजचिनिकरणमा 
परेका िगाको आगथाक सशजतिकरण गने । 

घ. कृवष, पशुपालन¸ सहकारी¸ घरेलु उद्योग िथा पयािन विकासको माध्यमिाि विपन्न िथा 
बजचिनिकरणमा परेका समुिायलाई रोिगारी प्रिान गने िथा स्िरोिगार िन्ने अिसर प्रिान गने । 

८.५  सचेतीकरण 

क. लैङ्गगक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरण िारे संविधान, ऐन कानून नीनि कायाविगध दिग्िशान 
का प्रािधान काया प्रणाली र समािेशीिाका िारेमा सिै सरोकारिाला पक्षहरुलाई असभमुिीकरण गरर 
कायाान्ियन िथा परीणाममा एकरुपिा लयाउने । 

ि. समािमा विद्यमान कुरीनिहरु अन्धविश्िास िथा गलि परम्परा विरुद्ध सिेिनालाई हरेक 
कृयाकलापमा अकाट्य सिाल (Cross cutting issue) को रुपमा छलफल गिै लैिाने । 
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८.६  संस्थागत संरचना 

क. संघीय िथा प्रािेसशक कानून कायाविगधहरुमा व्यिस्था भए अनुरुप संस्थागि संरिनाहरु ननमााण गरी 
कायाान्ियनमा िाने साथै पासलकाले ननमााण गने हरेक ऐन कानून कायाविगधहरुमा ननमााण हुने संस्थागि 
संरिनाहरुमा लैङ्गगक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरणका दृजटिकोणले बजचिनिकरणमा परेका 
समूिायको सहभागगिा सुननजश्िि गने । 

८.७  समन्िय 

क. विसभन्न शािाहरु बीि आन्िररक समन्िय गरी योिना ििूामा¸ बिेि विननयोिन उपभोतिा  समूह 
गठन िथा त्यसको नेितृ्ि¸ पररिालन¸  अनुगमन मूलयाङ्कन लाई लैससास मैत्री िनाउिै लैिाने । 

ि. प्रिेश सरकार¸ संघीय सरकार¸ विसभन्न िािनृनकायहरु¸ प्रनिटठान¸ आयोग¸ ससमनि¸स्थानीय िह  
लगायि अन्य विकास साझेिारहरु बीि समन्िय गरी लैससास मैत्री नीनि ननमााण, योिना ििूामा 
िथा त्यसको प्रभािकारी कायाान्ियनको आधार ियार गने । 

८.८  सहकायक 

क. लैङ्गगक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरणका लागग पासलकासभत्र विसभन्न शािा हरु िथा अन्य 
विकास साझेिारहरु (बैक वििीय संस्था सहकारी उद्योग िाखणज्य संघ घरेलु उद्योग िथा गैह्र सरकारी 
संघ संस्था) विि सहकाया गने । 

ि. प्रिेश सरकार¸ संघीय सरकार¸ विसभन्न िािनृनकायहरु¸ प्रनिटठान¸ आयोग¸ ससमनि¸स्थानीय िह  
लगायि अन्य विकास साझेिारहरुसंग लैससास मैत्री साझा प्रनिफल हाससल गना सहकाया गने । 

८.९  सहिीकरण 

क. िदहस्करणमा परेका िगाहरुलाई आगथाक सामाजिक गनिविगधहरुमा संलग्न हुन योिना ििूामा िेखि 
अनुगमन मूलयाङ्कन सम्म हरेक िरणमा  िस्िी िथा समुिाय स्िरमा नै सहजिकरण गने संयन्त्र 
विकास गरी पररिालान गने। 

ि. लैङ्गगक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण को क्षेत्रमा काम गने सरकारी गैह्रसरकारी संघ संस्था 
िथा विसभन्न प्रनिटठान आयोग ससमनिहरुमा समन्िय सहकायाका लागग संयन्त्र माफा ि ननयसमि रुपमा 
सहजिकरण गने ।  

८.१०   सामालिक  सुरक्षा 

क. नागररक¸ िो आफै आफूलाई संरक्षण गना सतिैन त्यस्िा नगाररकहरुलाई स्थानीय सरकारले संरक्षण 
गनेछ । विशेष गरी बालबासलका¸ िेटठ नागररक¸अपाङ्गिा भएका ब्यजतिहरु िथा एकल मदहलाहरु 
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यस अन्िरगि पिाछन भने िी िगाको संरक्षण स्िास््य सशक्षा िथा िीविकोपािानमा सहयोग गिै 
लैिाने । 

ि. सामजिक सुरक्षा अन्िरगि अलप सं्यक, ससमान्िकृि, लोपउन्मुि िाििािीहरु,  िसलि, मुस्लीम 
लगायि पिाछन र िी िगाको सुरक्षा स्िा्य सशक्षा िथा िीविकोपािान मा सहयोग गिै लैिाने ।  

८.११    अनुगमन मूल्याङ्कन 

क. प्रत्येक िरणमा गररने अनुगमन मूलयाङ्कनमा लैससासको दृजटिकोण िाि गने पनछललो िरणमा गने 
अनुगमनमा अनघललो पिक दिएका सुझाि कायाान्ियन भए नभएको भन्ने सुिक समेि थप गरी 
अनुगमन मूलयाङ्कनलाई लैससास मैत्री िनाउिै लैिाने । 

९.  रणनैलतक कृयाकिापहरु 
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१ लैङ्गगक उिरिायी 
बिेि ननमााण  

माफा ि मदहला 
सहभागगिा 
असभिदृ्गध गरेर 
लैङ्गगक 
अन्िरहरूको 
प्रभािलाई 
सम्बोधन गने ।  

 

िावषाक बिेि ननमााण 
गिाा सामाजिक 
विकास पुिााधार¸ 
कृवष िन िथा 
भूमीसुधार¸ गररबी 
ननिारण¸ स्थानीय 
विकाश िथा शान्िी 
एिम सुशासन संग 
सम्बन्धीि सिै 
क्षत्रको ििेिलाई 
लैङ्गगक उिरिायी 
िनाउने  

 

लैङ्गगक  
उिरिायी बिेि 
माफा ि सिै क्षेत्रमा 
मदहला 
सहभागगिा 
असभिदृ्गध गरर 
लैङ्गगक 
मूलप्रबाहीकरण  
गने । 
 

१. कानुन मस्यौिा गिाा र पास 
गिाा लैससास दृजटिकणले 
विश्लेषण गने  

२. लैससास मैत्री योिना ििुामा का 
लागग ननजश्िि प्रनिशि पुजिगि 
बिेि विननयोिन गने । 

३. लैङ्गगक उिरिायी ििेि ििूामा 
िथा कायाान्ियनका लागग 
सरोकारिाला पक्षलाई क्षमिा 
असभिदृ्गध गने । 

४. लैङ्गगक उिरिायी बिेि ििूामा 
िथा मूलयाङ्कन गना आिश्यक 
सूिना िथा ि्याङ्कलाइ 
व्यिजस्थि गने प्रणासलको 
विकास गने ।  

५. ननयसमनि लैससास परीक्षण गरी 
त्यसका आधारमा कमी 
कमिोरी सुधािै लैिाने । 

 

१. कानुन कायाविगधहरुको 
GESI दृजटिकोणले 
विश्लेषण भएको हुनेछ 

२. िावषाक ििेिमा कम्िी 
मा १५ % पुिीगि 
बिेि लैससास मैत्री 
योिनामा विननयोिन 
भएको हुनेछ  

३.  लैङ्गगक उिरिायी 
बिेि हेने सुिना 
प्रणालीको विकास 
भएको हुनेछ । 

४. िावषाक रुपमा लैससास 
परीक्षण भएको हुनेछ । 

१. िावषाक नीनि 
कायाक्रम िथा 
बिेि पुजस्िका 

२. योिना ििुामा 
प्रकृयाका बैठक 
िथा भेलाका 
उपजस्थनिहरु 

३. कायापासलकाका 
िैठकका ननणायहरु  

४. सभाका बैठकका 
ननणायहरु 

५. लैससास परीक्षण 
प्रनििेिन 

२ श्रोि साधनमा 
लक्षक्षि िगाको 
पहुाँि  

हरेक िषा लैङ्गगक 
समानिा िथा 
सामाजिक 

विकासका 
अिसरिाि 
िजचिि 

१. लक्षक्षि िगाको छुट्िाछूट्िै 
प्रोफाइल ियार गने ।  

१. लक्षक्षि िगाको िस्िुगि 
वििरण ियार भएको 
हुनेछ । 

१. िावषाक नीनि 
कायाक्रम िथा 
बिेि पुजस्िका 
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असभिदृ्गध गरी 
न्यायोगिि 
वििरणलाई 
संस्थागि गने । 

 

समािेशीकरण 
परीक्षण गरर त्यसले 
औलयाएका कमी 
कमिोरीहरुलाई 
अको िषाको 
कायाक्रममा समेिेर 
श्रोि साधनमा 
लक्षक्षि िगाको पहुाँि 
असभिदृ्गध गिै 
लैिाने । 

 

समुिायलाई 
आगथाक 
सामाजिक िथा 
रािनैनिक क्षेत्र 
संग सम्बन्धीि 
सिै 
कृयाकलापहरुमा 
अथापुणा 
सहभागगिा गराई 
िावषाक रुपमा 
मूलयाङन गिै 
लैिाने ।  

 

२. कानूनमा मदहला िथा  
लक्षक्षि समूिायको लागग 
उललेि भएका प्रिधानहरुका 
िारेमा सरोकारिाला पक्ष लाई 
सुसुगिि गने । 

३. लक्षक्षििगा लाई कानुन ले 
दिएका अगधकारहरुको िारेमा 
असभमुिीकरण गने । 

४. संघ संस्थामा प्रनिननगधत्ि¸ 
शािा प्रमुिको जिम्मेिारी 
प्रिान¸ अध्ययन अनुसन्धान 
िोली ननमााण गिाा लक्षक्षि 
िगालाई प्राथसमकिामा राख्ने 

५. नेितृ्ि िथा िम्मेिारी 
िाडफााँडमा मदहला एिम 
लक्षक्षि िगाको ननजश्िि % 
सहभागगिा  सुननजश्िि गने  

६. मदहला िथा लक्षक्षि िगाको 
व्यिहाररक र रणनैनिक 

२. कानून कायाविगधका 
िारेमा सेिा प्रिायक 
िथा सेिा ग्राहीहरु लाई 
असभमुिीकरण भएको 
हुनेछ । 

३. लक्षक्षििगा का लागग 
िीविकोपािान 
सशजतिकरणका लागग 
ननदिाटिबिेि 
विननयोिन भएको 
हुनेछ । 

४. उपभोतिा ससमनि¸ 

कायािल हरुमा 
कजम्िमा ४०% लक्षक्षि 
िगाको सहभागगिा 
भएको हुनेछ   

५. लक्षक्षि िगाको 
व्यिहाररक र रण 
नैनिक आिश्यकिा 

२. कानून कायाविगध 
िारेमा असभमुिी 
करण कायाक्रमको 
उपजस्थनि । 

३. उपभोतिा ससमनि 
गठन र पररिालन 
कायाविगध  

४. कायापासलका िथा 
सभाका ननणाय हरु 
। 



16 
 

क्र 

सं 
उिेश्य नीलत रणनीलत रणनैलतक कृयाकिाप मापनका सूचकहरु 

पुस्ट्याईका 

आधारहरु 

आिश्यकि पुरागने कायाक्रम 
बनाउने  

 

पुरा गने कायाक्रम 
संिालन भएको हुनेछ   

३ लैससास 
सम्बन्धी 
राजटिय िथा 
अन्िराजटिय 
प्रनििद्धिा 
सजन्ध 
संझौिाहरु 
कायाान्ियन गरी 
मूल प्रिाहीकरण 
गने । 

 

मदहला िथा 
बालबासलका संग 
सम्बन्धीि सबै 
अन्िराजटिय सजन्ध 
संझौिाहरु, 
प्रनििद्धिाहरु िथा 
िीगो विकास 
लक्षलाई 
स्थानीयकरण गरी 
त्यसका सूिकहरु 
पुरा गिै लैिाने । 
 

अन्िराजटिय 
सजन्ध संझौिा 
प्रनििद्धिा िथा 
िीगो विकास 
लक्षका िारेमा 
सरोकारिाला 
पक्षहरुलाई 
असभमुिीकरण 
गने साथै  
स्थानीयकरण 
गरी लागू गने ।   
 

१. िीगो विकास लक्ष 
स्थानीयकरणका लागग 
कमािारी िथा पिागधकाररहरु 
लाई क्षमिा विकास र 
पररिालन गने 

२. बेइजिङ सम्मेलनले गरेका १२ 
प्रनििद्धिा,  संयुति 
राटिसङ्घीय बाल अगधकार 
महासन्धी १९८९ िथा  
संयुति राटि संघीय सुरक्षा 
पररषिको िस्िािेिका 
प्रस्िाि नं १३२५ र १८२०  
िारेमा कमािारी िथा 
िनप्रनिननगधहरु लाई 
असभमुिीकरण गरी 
कायाान्ियन गने  

१. िीगो विकास लक्ष, 

मदहला मागथ हुने 
सिै प्रकारका विभेि 
विरुद्धको िेइजिङ 
सम्मेलनका 
प्रनििद्धिाहरु¸ 
संयुति राटि संघीय 
सुरक्षा पररषिको 
िस्िािेि¸ संयुति 
राटिसङ्घीय बाल 
अगधकार महासन्धी 
सम्बन्धी 
असभमुिीकरण 
भएको हुनेछ । 

२. अन्िराजटिय सजन्ध 
संझौिाको 
स्थानीयकरण भइ 

१. अन्िराजटिय 
सजन्ध संझौिा 
असभमुिीकरणको 
उपजस्थनि िथा 
माइन्युि । 

२. िावषाक नीनि 
कायाक्रम िथा 
बिेि  

३. कायाान्ियन 
लागग िनेका 
कायाविगधहरु  

४. कायापासलका 
िथा सभाका 
ननणायहरु । 
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३. उललेखिि सन्धी संझौिा 
असभसन्धी स्थानीयकरण 
गरी िावषाक कायाक्रममा 
समािेश र कायाान्िनयका 
लागग आिश्यक कानुन 
कायाविगध िनाउने । 

 

िावषाक कायाक्रममा 
समािेश भएको 
हुनेछ । 

 

४ नीनि काननू मा 
नै मदहला िथा 
लक्षक्षि िगाको 
समािेसशिा 
सुननजश्िि गन े
। 

 

पासलकाले ननमााण 
गरेका सिै कानून¸ 
नीनि ननयम¸ 
ननिेसशका कायाविगध  
मदहला¸बालबासलका¸ 
यौननक िथा 
लैङ्गगक 
अलपसं्यक¸ 

अपाङ्गिा¸ 
िेटठनागररक¸ 
िसलि¸लोपउन्मूि 
ससमान्िकृि 
आिीिासी िनिािी 

संघीय र प्रािेसशक 
कानून कायाविगध 
हरुमा व्यिस्था भए 
अनुरुप संस्थागि 
संरिना हरु ननमााण 
गरी कायाान्ियनमा 
िाने साथै पासलका 
ले ननमााण गने 
हरेक ऐन कानून 
काया विगध हरुमा 
ननमााण हुने 
संस्थागि सरंिना 
हरुमा लैङ्गगक 

१. कानून कायाविगधहरु ननमााण 
गिाा लैससास मैत्री भए 
नभएको विश्लेषण गने । 

२. मदहला पुरुष िथा रैथाने र 
आप्रिासी कामिारहरु विि हुने 
विभेि अन्त्यका लागग 
आिश्यक कानूनी व्यिस्था 
गने  

३. विगिमा बनेका कानून 
कायाविगध लैङ्गगक समानिा 
िथा सामाजिक समािेशीकरण 

का दृजटिकोणले उपयुति भए 

१. कानूनले ननदिाटि गरेका 
संस्थागि संरिनाहरु 
ननमााण भएका हुनेछन  

२.  नयााँ िन्ने  कानून 
कायाविगधहरु लैससास 
दृजटिकोणले उपयुति 
भए नभएको विश्लेषण  
िथा िननसकेका 
कानुनमा आिश्यक 
संसोधन भएको हुनेछ   

३. मदहला पुरुष सगै रैथाने 
र आप्रिासी कामिार 
हरु विि हुने विभेि 

१.िावषाक नीनि  
कायाक्रम र बिेि 
पुजस्िका 

२.कानून विश्लेषणका 
लागग कायािल 
गठन भएको 
कायापासलकाको 
बैठक ननणाय 
पुजस्िका  

३.यौननक िथा 
लैङ्गगक 
अलपसं्यकका 
लागग िनेका 
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सदहि समग्र लक्षक्षि 
िगा मैत्री िनाउिै 
लैिाने । 
 

समानिा िथा 
समाजिक समािेशी 
करणका दृजटिकोण 
ले बजचिनि करणमा 
परेका समूिायको 
सहभागगिा 
सुननजश्िि गने । 

 

नभएको विश्लेषण गरी 
आिश्यक संसोधन गने । 

४. कानून कायाविगधमा िथा 
विकास प्रकृयामा यौननक िथा 
लैङ्गगक अलपसं्यकहरुका 
विषयहरु लाई समािेश गने ।  

५. सिै के्षत्रको नेितृ्ि िहमा 
मदहला िथा लक्षक्षि िगाको 
समानापानिक सहभागगिाका 
लागग कानुनी व्यिस्था गने । 

अन्त्यका लागग नीनि 
ियार भएको हुनेछ । 

४. कानून कायाविगध िथा 
विकास कृयाकलापमा 
यौननक िथा लैङ्गगक 
अलपसं्यकहरु 
समािेश भएका हुनेछन 
। 

शौिालयहरु िथा 
अन्य संरिनाहरुको 
स्थलगि 
अिलोकन । 
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५ संस्थागि 
व्यिस्था 
अन्िरगि 
कायाप्रणाली, 
विि 
व्यिस्थापन 
एिम 
ि्याङ्कमा 
समेि मदहला 
एिम लक्षक्षि 
िगाको 
समािेशीिालाई 
सुननजश्िि गरी 
आगथाक रुपमा 
सशजतिकरण 
गने  

१. लक्षक्षि िगा 
विकासका लागग 
छुट्िै शािा 
स्थापना गरी 
मदहला 
बालबासलका िथा 
िेटठनगाररकहरुको 
सिाललाई प्रत्यक्ष 
रुपमा संिोधन 
गिै लैिाने । 

२. िावषाक बिेि 
ििुामामा छुट्िै 
कोष स्थापना 
गरी  लैङ्गगक 
दहसंा ननिारण 
मदहला सीप 
विकास लगायि 
क्षमिा विकासका 
कृयाकलापहरु 

क. मदहला,  गरीब  र  
बदहटकरणमा 
परेका  समुिाय ल े 
भोगेका  समस्या  
र  सिाल हरूको 
पदहिान िथा  
लेिा िोिा गरर  
नीनिगि  
ब्यिस्थाहरू,  

संस्थागि  प्रणाली  
िथा  संरिनाहरू,   

योिना,  बिेि,  

पाँहुियुति  अिसर 
,  सेिामूलक  काया,  
अनुगमन,  

मूलयांकन  र  
अनुसन्धान  आदि 
कायामा  समान  
अिसर माफा ि  
सिाल  र  

१. संस्थागि जिम्मेिारी दििा 
िथा शािा व्यिस्थापन गिाा 
प्रमूिको रुपमा मदहला लाई 
प्राथसमकिा दिने । 

२.  लक्षक्षि िगाको लागग मदहला 
िनिािी िथा िेटठ 
नागररक िनप्रनिननगध  
समािेस गरी  विशेष सेिा 
प्रिायक कायािल गठन गन े

। 

३. मदहला पुरुष समविकास 
कायानीनि ननमााण गरी 
कायाान्ियन गने 

४. कायाक्षेत्रमा हुने यौन 
िवु्यािहार , िािीय भेिभाि 
िथा मदहला दहसंाका 
ननयन्त्रण गना विशेष आिार 
संदहिा ननमााण गरी लागु 
गने 

१. शािा प्रमुिमा 
मदहला िथा लक्षक्षि 
िगाको  प्रनिननगधत्ि 
भएको हुनेछ । 

२. लक्षक्षि िगाको लागग 
विशेष सेिा प्रिायक 
कायािल गठन 
भएको हुनेछ । 

३. मदहला पुरुष 
समविकास 
कायानीनि ियार 
भएको हुनेछ  

४. यौन िवु्यािहार 
िािीय भेिभाि िथा 
मदहला दहसंा 
ननयन्त्रण गना 
आिार संदहिा 
ननमााण भएको हुनेछ 
। 

१. कायापासलकाका 
ननणाय पुजस्िका 

२. विशेष सेिा प्रिायक 
कायािलको बैठक 

को ननणाय 
प्रनिसलवप  

३. मदहला पुरुष सम 

विकास कायानीनि  

४. मदहला बालबासलका 
शािाको प्रत्यक्ष 
अिलोकन  

५. बु्रसर रेडडयो   दिसभ 
कायाक्रमका अडडयो 
सभडडयो समागग्रहरु 
। 
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संिालन गरर  
मदहला पुरुष 
समविकासलाई 
िढािा दिने । 

३. लक्षक्षि िगा 
पदहिान हुने गरर 
िजण्डकृि 
ि्याङ्कहरु 
संकलन िथा 
अद्यािगधक गरर 
त्यसका आधारमा 
योिना ििुामा र 
बिेि विननयोिन 
गने नीनि 
अिलम्िन गने । 

 

समस्याको  
सम्बोधन  गरर  
विकास  प्रकक्रयामा  
मूलप्रबाहीकरण  
गने । 

ि. विसभन्न शािाहरु 
बीि आन्िररक 
समन्िय गरी 
योिना ििूामा¸ 
बिेि विननयोिन 
उपभोतिा  समूह 
गठन िथा 
त्यसको नेितृ्ि¸ 
पररिालन¸  
अनुगमन 
मूलयाङ्कन लाई 
लैससास मैत्री 
िनाउिै लैिाने । 

 

५. आदििासी िनिािी िसलि 
लगायि अन्य लक्षक्षि  
समूहका मदहलाको सशजति 
करणका लागग ििेि 
विननयोिन गने साथै 
कायाान्ियनका लागग 
आिश्यक कायाविगध िनाउने 

६. मदहला बालबासलका शािामा 
लैङ्गगक डेतस र आिश्यक 
िनशजति व्यिस्थापन गने 

७. लैससास सम्बन्धी सूिना 
एिम सिेिनामूल 
सामाग्रीहरु ियारी िथा 
प्रकाशन प्रशारण गने । 

८. उपभोतिा ससमनि गठन िथा 
पररिानल गिाा मदहला िथा 
यौननक एिम लैङ्गगक अलप 
सं्यकहरुको सहभागगिालाई  
अननिाया गने । 

५. मदहला बालबासलका 
शािामा िनशजति 
सदहि लैङ्गगक डेस्क 
स्थापना भएको 
हुनेछ  

६. लैससास सम्बन्धी 
सिेिना मुलक व्रसर 
िथा रेडडयो 
िेसलसभिन कायाक्रम 
संिालन भएको 
हुनेछ । 
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६ मानि संसाधन 
िथा क्षमिा 
विकासमा 
लक्षक्षि िगाको 
सहभागगिा 
सुननजश्िि गरी 
िीविकोपािानमा 
आत्मननभार  
िनाउिै लैिाने। 
 

१. मानि संसाधन 
विकास शािा 
स्थापाना गरर 
मदहला िथा 
विपन्न लक्षक्षि 
िगाको क्षमिा 
विकासलाई 
पदहलो 
प्रागथसमकिमा 
रािेर 
कायाान्ियन गिै 
लैिाने । 

२. ननमााण भएका 
संघीय िथा 
स्थानीय कानून 
कायाविगधहरु िारे 
मा कमािारी हरु 
लाई अद्यािगधक 
गिै लैिाने । 

लक्षक्षि िगाको 
क्षमिा असभिदृ्गध 
संगै सीप विकास 
गरेर आगथाक 
गनिविगधहरुमा 
समािेस गरेर 
आत्म ननभार 
िनाउने  

१. लैससास क्षमिा विकासका 
लागग बिेि विननयोिन गने  

२. लैससास बिेि ििा कायाविगध 
ियार गने 

३. पासलकाले आयोिना गने 
प्रत्येक िालीममा लैङ्गगक 
समानिा सामाजिक समािेशी 
करण विषयलाई अकाट्य 
सिाल को रुपमा राख्ने नीनि 
िनाउने । 

४. मानि संसाधन िथा क्षमिा 
विकास शािा स्थापना गने । 

५. लैङ्गगक दहसंा ननिारण काया 
विगध िनाउने । 

६. कायास्थल िथा सािािाननक 
स्थलमा मदहला ककशोरी िथा 
बालबासलका मागथ हुने यौन 
िन्य िवु्यािहार विरुद्ध 
विद्यमान कानुनी व्यिस्थाको 
प्रिार प्रसार गने । 

१. िावषाक ििेिमा 
लैससास क्षमिा 
विकासका लागग 
बिेि विननयोिन 
भएको हुनेछ । 

२. मानि संसाधन िथा 
क्षमिा विकास 
शािाको स्थापना 
भएको हुनेछ । 

३. लैङ्गगक दहसंा 
ननिारण कायाविगध 
ननमााण भएको 
हुनेछ  

४. कायास्थलमा मदहला 
िथा ककशोरी मागथ 
हुने यौन िवु्याहारमा 
कमी आएको हुनेछ 
। 

 

१.िावषाक नीनि 
कायाक्रम िथा 
बिेि 

२. लैङ्गगक दहसंा 
ननिारण कायाविगध 

३.कायास्थलमा मदहला 
िथा ककशोरी मागथ 
हुने िवु्यािहारमा  
विरुद्ध ननणाय 
भएका माइन्यूिहरु 

४.प्रत्यक्ष अिलोकन 
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७ अनौपिाररक 
मूलय मान्यिा 
कु संस्कार 
विरुद्ध 
िनिेिना 
िदृ्गध गरी 
सामाजिक 
दृजटिकोण 
पररििान गिै 
लैङ्गगक िथा 
सामाजिक 
समािेसशिामा 
आधाररि 
समाि स्थापना 
गने 

सामाजिक 
कुरीनिहरुका विरुद्ध 
सिेिना लाई 
सामाजिक विकासका 
हरेक कृयाकलापमा 
समािेश गरी 
छलफल गने । 

 

समािमा 
विद्यमान 
कुरीनिहरु 

अन्धविश्िास िथा 
गलि परम्परा 
विरुद्ध 
सिेिनालाई हरेक 
कृयाकलापमा 
अकाट्य सिाल 
(Cross cutting 

issue) को रुपमा 
छलफल गिै 
लैिाने । 
 

१. लैङ्गगक दहसंा विरुद्ध शुन्य 
सहनसशलिा साथै कमािारी 
िथा िनप्रनिननगधहरु लाई 
पुरस्कार िथा िण्डको 
व्यििस्था गने । 

२. दहसंा प्रभाविि बेिवििनमा 
परेका मदहलाहरुका लागग सेिा 
केन्ि स्थापना गने  

३. सिेिनामुलक कायाक्रमलाई 
रेडडयो दिसभ पत्रपबत्रका माफा ि 
ननयसमि रुपमा प्रिार प्रसार 
गने  

४. लैङ्गगक दहसंा ननिारण 
आिारसंदहिा ननमााण गरी 
त्यसको पालना गने । 

५. अन्िरिािीय वििाहलाई 
प्रोत्साहन गने । 

६. सिै िडामा मदहला कानूनी 
सिेिना कक्षाहरु संिालन गने  

१. सामाजिक कुरीनि 

हरुका विरुद्ध श्रव्य 
दृटय सामाग्री ननमााण 
भएको हुनेछ 

२. दहसंा प्रभाविि 
मदहला िथा यौननक 
अलपसं्यकहरुका 
लागग सेिाकेन्ि 
स्थापना भएको हुनेछ 
। 

३. अन्िरिािीय वििाह 
गने िोडीहरु 
सम्माननि भएका 
हुनेछन । 

४. िडास्िरमा मदहला 
दहसंा विरुद्ध ननमााण 
भएका सिेिना 
कायाक्रम संिालन 
भएको हुनेछन । 

१.िावषाक बिेि िथा 
नीनि कायाक्रम  

२.श्रव्य दृटय सामाग्री 
हरु  

३.सामाजिक संिाल मा 
गररएका पोटिहरु 

४.अन्िरिािीय वििाह 
गने िोडी सम्मान 
कायाक्रमको 
असभलेि  

५.प्रत्यक्ष अिलोकन 
(सेिा केन्ि ) 
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७. सामाजिक कुरीनि विरुद्ध 
सभडडयोहरु िनाउने सडक 
नािक प्रस्िुि गने ।  

८ सशक्षा स्िास््य 
िानेपानी िथा 
सरसफाइ संग 
सम्बन्धीि सिेा 
प्रिाहमा 
लैससासलाई 
प्राथसमिामा 
राख्ने र प्रत्येक 
िरणमा 
लैससास 
दृजटिकोणिाि 
अनुगमन 
मूलयाङ्कन गन े
पररपािीलाई 
संस्थागि गने । 

सशक्षा स्िास््य 
िानेपानी िथा 
सरसफाई िस्िा 
समाजिक विकासका 
क्षेत्रहरुमा लैससास 
सग सम्बन्धीि 
सूिकहरु ननमााण 
गरी ननयसमि 
अनुगमन िथा 
मूलयाङ्कन गने 

प्रत्येक िरणमा 
गररने अनुगमन 
मूलयाङ्कनमा 
लैससासको 
दृजटिकोण िाि 
गने पनछललो 
िरणमा गने 
अनुगमनमा 
अनघललो पिक 
दिएका सुझाि 
कायाान्ियन भए 
नभएको भन्ने 
सुिक समेि थप 
गरी अनुगमन 
मूलयाङ्कनलाई 

१. आफ्नै घरिाि नीराक्षर 
मदहलाहरुलाई साक्षार िनाउने 
कायाक्रम संिालन गने । 

२. सशक्षण अभ्यास संगै ननजश्िि 
ननराक्षरलाई साक्षार िनाउने 
शैक्षक्षक नीनि अिलम्िन गने 
।  

३. यौननक अलपसं्यक हरुका 
लागग विद्यालयमा शौिालय 
िैकजलपक व्यािस्थापन गने र 
अि िन्ने शौिालयमा सिैलाइ 
पुग्ने गरी ननमााण गने 

४. स्िरोिगार िन्न िहाने र 
िैिेसशक रोिगारीमा िान 
िोज्नेको सुिना संकलन गरी 
आिश्यक िालीम प्रिान गने 

१. संभािना रहेका सिै 
ननराक्षरहरु साक्षार 
भएका हुनेछन  

२. यौननक अलपसं्यक 
हरुका लागग 
विद्यालयमा 
िैकजलप शैिालयको 
व्यिस्था भएको 
हुनेछ । 

३. िैिेसशक रोिगारीमा 
िाने िथा 
स्िरोिगार िन्न 
िाहाने यूिाहरुका 
लागग सीप विकास 
िालीम संिालन 
भएको हुनेछ । 

१. िावषाक प्रगिी 
प्रनििेिन  

२. िालीम सम्पन्न 
प्रनििेिन  

३. कायापासलका 
ननणायहरु  

४. सभाका ननणायहरु 

५. अनुमगन 
मुलयाङ्न फारम 
हरु  
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 लैससास मैत्री 
िनाउिै लैिाने । 
 

। आिश्यकिा अनुसार बिेि 
विननयोिन गने 

५. आिश्यक ििेि विननयोिन 
गरी विपन्न पररिार स्िास््य 
िीमा कायाक्रम सुरु गने 

६. अि उप्रान्ि िन्ने सिै 
सािािाननक भिनहरुमा 
स्िनपान कक्ष सदहि ड्रइङ 
डडिाइन गने र कायाान्ियन 
गने 

७. िोखिमयूति काम गरेर 
िीिन ननिााह गनुा पने 
गभाििी मदहलाहरुको लागग 
राहाि प्याकेि लयाउने 

८. हरेक ६ मदहनामा सािािाननक 
सुनुिाइ िावषाक रुपम 
समाजिक पररक्षण र ननयसमि 
रुपमा सािािाननक परीक्षण 
गने 

९. हरेक अनुगमनमा लैससास 
दृजटिकोणिाि गने गरी 
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पुस्ट्याईका 

आधारहरु 

फारमहरु ियार गरी 
कायाान्ियन गने । 
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१०.  लित्त व्यिस्थापन 

मागथ उललेखिि रणनैनिक कृयाकलापहरु संिालन गनाका लागग वििको आिश्यकिा पछा नै िथापी 
यसमा अनिररति िाह्य श्रोि प्राप्ि भएमा मात्र लैङ्गगक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण 
मुल प्रिाहीकरण को काया गने नत्र नगने  हुन सतिैन । यसका लागग हाल संिालन भइरहेको 
बिेि नीनि िथा कायाक्रमहरुलाई कसरी लैससास मैत्री िनाउन सककन्छ भन्ने कुरा महत्िपूणा 
रहन्छ । लैससास मुल प्रिाहीकरणका लागग ननम्नानसुार विि व्यिस्थापन गररनेछीः 
क. लक्षक्षि विकास कायाक्रमका लागग ननजश्िि प्रनिशि ननदिाटि ििेि विननयोिन गने । 

ि. भौनिक पुिााधार ननमााणका कायाक्रमहरुमा कामको विभािन गरर योग्यिा अनुसारको काम सि ै
लक्षक्षि िगाले गना पाउने गरर नीनिगि व्यिस्था गन े। 

ग. लैङ्गगक उिरिायी ििेि कायाान्ियन गरर मदहला सहभागगिा असभिदृ्गध गने । 

घ. स्थानीय िहमा कायारि विकास साझेिारहरुलाई िावषाक कायाक्रम ियार गरी स्थानीय िहसंग 
सहकाया गना ननिेशन दिने  

ङ. स्थानीय िहको ससफाररसमा सहुसलयि िरको ऋण उपलव्ध गराइ वििीय सहयोग पुयााउन बकै 
िथा वििीय संघ ससं्थाहरु संग समन्िय गने  

ि. संघीय िथा प्रािेसशक मन्त्रालयहरुमा लक्षक्षि विकास कायाक्रम अन्िरगि विननयोजिि बििे ले 
िय गरेका विषयगि क्षते्रहरुमा अद्ययन गरी आिश्य पररयोिना प्रस्िािना ियार गरेर 
अगधिकिम श्रोि सभत्र्याउन आिश्यक िनशजति पररिालन गना  

छ. सरकारी िथा अन्िराजटिय गैह्र सरकारी संस्था िथा िाि ृननकायहरुमा समन्िय गरी थप बिेि 
व्यिस्थापन गने । 

११.   कानूनी व्यिस्था 

लैससास रणनीनि कायाान्ियनमा लयाउनका लागग यो गलछी गाउाँपासलकाको कायापासलका बैठकल े
अनुमोिन गनुा पिाछ  । यो रणनीनिलाई प्रभािकारी रूपमा कायाान्ियनका लागग आिश्यक पन े
ननयमािली िथा कायाविगध यो गाउाँ  पासलकाले ६ मदहना सभत्रमा ििुामा गरर कायायोिनाका साथ 

कायाान्ियनमा  लैिानछे ।िर कायापासलकाल ेपास गरी सकेपनछ कानून कायाविगधहरुको आिश्यकिा 
नपने िालका प्रािधानहरु भने स्िि कायाान्ियन माआउने छन । 
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१२. रणनीलत कायाकन्ियनको लिम्मेिारी तथा िालयत्ि 

लैससास रणनीनि कायाान्ियनको प्रमुि जिम्मेिारी यो गलछी गाउाँपासलकाका अध्यक्ष संयोिकत्िमा 
गदठि लैङ्गगक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण कायाान्ियन ससमनिको हुनछे (लैससास 
पररक्षण दिगिशान २०७८ ले व्यिस्था गरेको ) भने सिै शािा िथा िडा कायाालयहरुले सि ै
कृयाकलापमा यो रणनीनि अनुसार काया सम्पािनको िानयत्ि ननिााह गनुा पने हुन्छ । योिना 
ििुामा िथा बिेि ननधाारणको समयमा रणनीनिमा उललेि भएका कृयाकलापहरु समािेश भए 
नभएको हेने जिम्मेिारी अनुगमन ससमनिका प्रमुि एिम यो गाउाँपासलकाका उपाध्यक्षको हुनेछ भन े
आिश्यकि अनुसार विषय विज्ञहरु रािरे अलपकासलन ससमनि ननमााण गरर रणनीनि कायाान्ियनमा 
छूिेका विषयहरु पदहिान गना सककनछे ।यो गाउाँपासलकामा कायारि सिै सघं संस्था िथा विकास 
साझेिारहरुले लैससास रणनीनि कायाान्ियनमा जिम्मिेारी िहन गनुापनछे ।रणनैनिक कृयाकलापका 
बारेमा सि ैसरोकारिाला ननकायहरुलाई असभमुिीकरण गरर िावषाक प्रगनि प्रनिििेनमा लैसाससको 
अिस्था प्रस्ि हुने गरर पेश गने व्यिस्था समलाइनछे  । 

१३. रणनीलत कायाकन्ियन अनुगमन सम्बन्धी व्यिस्था 

क. रणनीनि कायाान्ियनको सम्िन्ध भनेको मु्य रुपमा लैङ्गगक उिरिायी बिेि र लैङ्गगक 
समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण परीक्षण रहन्छ । लैससास परीक्षण दिगिशानले ननदिाटि 
गरेका १०० सूिकहरुको आधारमा रणनीनि कायाान्ियन भए नभएको अनुगमन गररनेछ ।  

ि. गलछी गाउाँपासलका सभत्र कायारि सिै संघ संस्था िथा विकास साझिेारहरुलाई िावषाक रुपमा 
कायाक्रमको समीक्षा गिाा लैससास को दृजटिकोणले समेि विश्लेषण गरेर प्राप्ि उपलजव्ध र 
समस्याहरुको पदहिान सदहिको प्रनििेिन पेश गने नीनि अिलम्िन गने । 

ग. यो गाउाँपासलकामा कायारि विसभन्न सरोकारिाला संघससं्थाहरूको प्रनिननगधत्िमा सामाजिक विकास 

शािा अन्िगाि  लैससास अनुगमन संयन्त्रको स्थापना गने ।िसले रणनीनिमा उललेि गररएका 
कृयाकलापहरु गाउाँपासलकाको िावषाक कायाक्रममा समािेश भए नभएको एककन गने र सम्बन्धीि 
पक्षलाई सुझाि प्रिान गने । िावषाक कायाक्रममा समािेश भएका कृयाकलापहरु कायाान्िन कसरी 
भइरहेको छ सो को समेि अनुगमन गरर प्रमुि प्रशासकीय अगधकृि समक्ष प्रनििेिन पेश गने 
। 

१४.  संभाव्य िोखीम र न्यूनीकरणका उपायहरु 

१४.१  संभाव्य िोखीम  

लैससास रणनीनि कायाान्ियनमा ननम्नानुसार िोखिमहरु आउन सतने अिस्था छ  
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क. वपिसृिात्मक सोि हािी रहेको सन्िाभामा लैङ्गगक समानिा रणनीनिले मदहला िथा बासलकालाई मात्र  

प्राथसमकिामा रा्छ भन्ने भ्रमपुणा बुझाईका कारण रणनीनि कायाान्ियनमा गनिरोध उत्पन्न हुन सतछ। 

ि. सािािाननक िथा ननिी क्षेत्रका सबै संरिनाहरूमा मदहलाको समानुपानिक सहभागगिा नहुाँिा लैङ्गकक समानिा 
रणनीनिको कायाान्ियन िथा अनुगमन सही ढंगबाि नहुन सतछ । 

ग. लैससास बहुपक्षीय सरोकार राख्ने विषय भएकोले समन्िय र सहयोगमा समास्या हुनसतछ । 

घ. लैससास रणनीनि कायाान्ियनमा आिश्यक क्षमिायुति र िक्ष िनशजति र श्रोि साधनको सससमििा 
हुनसतछ । 

ङ. विषयगि शािा िथा अन्य सरोकारिालाहरु विि लैससास रणनीनि कायाान्ियन अन्यौल विविधिा िथा 
िोहोरोपना हुनसति । 

 

१४.२   िोखीम न्यूनीकरणका उपायहरु 

क. लैंगगक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण  सम्बजन्ध नेितृ्ि िथा सरोकारिालाहरुको साझा बुझाईमा 
एकरूपिा लयाउन िासलम,गोटठी िथा छलफलको आयोिना गने । 

ि. बहुपक्षीय सरोकारिालाहरु संगको समन्िय िथा सहकाया बढाउने । 

ग.  स्थानीय िहका हरेक िैठकमा लैंगगक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण सम्बन्धी कायाहरुको ससमक्षा 
गने । 

घ. विषय विज्ञहरु संग ननयसमि परामशा गने । 

१५   लनश्कषक 

लैङ्गगक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरणको लागग संघीय िथा प्रिेश स्िरमा िनेका नीनि िथा 
रणनीनिहरुलाई कायाान्ियन गना र अन्िराजटिय स्िरमा भएका सन्धी संझौिा एिम प्रनििद्धिाहरुलाई 
स्थानीयकरण गरी िावषाक नीनि कायाक्रममा समाविटि गिै लैिान आिश्यक छ ।यो गाउाँ पासलकामा िनेका 
नीनि ननयम कायाविगधहरु अध्ययन गिाा  नीनिहरु िन्ने िर कायाान्ियन नहुने कुरा स्पस्ि रुपमा िेखिएको 
छ त्यसैले िावषाक रुपमा िनेका नीनि ननयम कायाविगधहरु के कनि कायाान्ियन भए िा िााँकी छन भन्ने 
कुरा पदहिान गने गरर अनुगमन मूलयाङ्कनको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी हरेक कृयाकलापलाई लैङ्गगक 
समानिा िथा समाजिक समािेशीकरणको निरले मूलयाङ्कन गने पररपािी विकास गिै लैिान पिाछ । 
यसरी ननजश्िि समय सम्म लक्षक्षि िगालाई न्यायोगिि अिसर दििै लैिाने हो भने िाडै नै लक्षमा पुग्न 
सककन्छ ।गलछी गाउाँ पासलकामा पिागधकारी िथा कमािारीहरुमा लक्षक्षि िगा संगै युिाहरुको व्यापक सहभागगिा 
रहेको हुनाले कायाान्िनय गना सहि िेखिन्छ । 
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