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दईु िब्द 
 

नेपािको िंङ्गविानिे िैङ्गिक तथा िामाशजक िमावेिी िमाजको पररकलपना गरेको छ । िंङ्गविानको  
प्रस्तावनामा नै िैङ्गिक  ङ्गवभेद अन्त्् गरी िमानपुात्रतक िमावेिी र िहभात्रगतामूिक त्रिद्धान्तका 
आिारमा िमतामूिक िमाजको त्रनमायण गने उलिेख गररएको छ । मङ्गहिाको, दत्रित, बािबात्रिकाको 
हक, िामाशजक न््ा्को हक िगा्तका हक अत्रिकारहरू िंङ्गविान प्रदत्त हकहरू हनु ् । 
िंङ्गविानमा व््वस्था भएका हकहरू का्ायन्व्न गरी नागररकिाइ महििु गराउने शजम्मेवारी 
स्थानी् िरकारको पत्रन हो ।  
त्रिवेणी गाउँपात्रिका ्िै गरी गाउँपात्रिकािाइ िैङ्गिक तथा िामाशजक िमावेिी गाउँपात्रिका बनाउन 
“िैंङ्गिक िमानता तथा िामाशजक िमावेिीकरण मूिप्रवाहीकरण रणनीत्रत २०७९”  रणानीत्रतक ्ोजना 
त्ार गरेको छ। 

िैङ्गिक, जाती् तथा वत्रगय्  ङ्गवभेद रङ्गहत िमतामिुक, न््ा्पणुय िमदृ्ध गाउँपात्रिकाको त्रनमायण गने 
दूरदृङ्गि त्रिएर ्ो रणनीत्रत त्रनमायण भएको हो । ्ो रणनीत्रतक ्ोजनािे  गाउँपात्रिकाको नीत्रत, 
्ोजना, िंरिना व््वस्था, िेवा प्रवाह, का्यक्रम तथा बजेट िैििाि उत्तरदा्ी बनाउने, मङ्गहिा तथा 
िशित वगयको िििीकरणको माध््मद्वारा िावयजत्रनक स्रोत, िािनको पहुँि र त्रन्न्िण बढाउन े
उदे्द् त्रिएको छ । ्ो रणनीत्रतक ्ोजनािे ददगो ङ्गवकाि र आत्रथयक िमङृ्गद्धको िात्रग मङ्गहिा तथा 
िशित वगयको िमान अविर, नेततृ्वदा्ी भतू्रमकाका वङृ्गद्ध, िाथै िमान प्रत्रतफि र िाभ उपभोगमा 
ितु्रनशितताका िात्रग आत्रथयक िििीकरणका गत्रतङ्गवत्रिहरु िञ्चािन गने उदे्द् त्रिएको छ । 
नेपाििे िैििाि िम्बन्िी राङ्गि् तथा अन्तराङ्गि् रूपमा गरेका प्रत्रतबद्धताहरु स्थानी् तहिम्म 
का्ायन्व्न गनुय गाँउपात्रिका/गाउँपात्रिकाको दाङ्ग्त्व पत्रन हो ।पात्रिकािाइ ङ्गहंिा रङ्गहत बनाउन 
पात्रिकामा िामाशजक न््ा् स्थापना गनय िमेत ्ो रणनीत्रतक ्ोजनािे मद्दत गनेछ ।  
्ो रणनीत्रतक ्ोजना त्रनमायण गनय नेततृ्व गने स्वतन्ि ङ्गवज्ञ,का्यदि, रणनीत्रत त्रनमायणमा खट्न ुभएका 
गाउँपात्रिकाका पदात्रिकारी तथा कमयिारीहरू िबैिाइ म हाददयक िन््वाद ददन िाहन्छु । 
िैििािमैिी गाउँपात्रिका त्रनमायण गनय ्ो ्ोजनािे महत्वपूणय भतू्रमका खेलन िबै िरोकारवािाहरूको 
िकारात्मक ्ोगदानको अपेिा गदयछु। 

  
==================================== 

गाउँपात्रिका अध््ि 
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िैंङ्गिक िमानता तथा िामाशजक िमावेिीकरण मूिप्रवाहीकरण रणनीत्रत २०७९ 
१.पषृ्ठभतू्रम 

िैंत्रगक िमानता तथा िामाशजक िमावेिीकरण (िैििाि) को मूिप्रवाहीकरण नीत्रत, का्यक्रम, रणनीत्रत 
र प्रिाित्रनक, ङ्गवत्ती् वा आत्रथयक ङ्गक्र्ाकिापहरूमा मङ्गहिा, परुुष तथा िीमान्तीकृत िमदुा्का िािो 
र आव्कताहरू पङ्गहिान गरी िम्वोिन गने एउटा प्रङ्गक्र्ा हो। ्ििे िैििाििँग िम्बशन्ित 
ङ्गवत्रभन्न अनभुवहरुिाई राजनीत्रतक, आत्रथयक र िामाशजक िेिहरूमा गररने ्ोजना तजुयमा का्ायन्व्न, 

अनगुमन र मूल्ांकनको अत्रभन्न अंगको रुपमा स्थाङ्गपत गने एउटा प्रङ्गक्र्ा हो। ्ो प्रङ्गक्र्ािे  
अिमानता र ङ्गवभेदहरूको न््ूनीकरण गदै, िमान अत्रिकार तथा अविरहरूको ितु्रनशित गने र 
जनुिकैु िामाशजक पषृ्ठभतू्रम र पङ्गहिान भए पत्रन िबै व््शिमा िम्मानको प्रत््ाभतू्रत ददिाई अिमान 
िशि िम्बन्िहरूिाई पनुः िन्ततु्रित गराउँदछ। नेपाि िरकारको ङ्गवकािका िूिकहरुको प्रात्रप्तका 
त्रनशम्त िैििािको मिुप्रभाङ्गवकरण नेपािको िंङ्गविानको प्रस्तावनमानै िैङ्गिक ङ्गवभेद अन्त्् गरी 
िमानपुात्रतक िमावेिी र िहभात्रगतामूिक त्रिद्धान्तका आिारमा िमतामूिक िमाजको त्रनमायण गने 
व््वस्था गरेको छ। नेपािको िंङ्गविानको िारा ३८ िे मङ्गहिािाई िमान वंिी् अत्रिकार, िरुशित 
माततृ्व र प्रजनन स्वास््् िम्वन्िी अत्रिकार, राज््का िवै त्रनका्मा िहभात्रगता हनुे अत्रिकार, िम्पशत्त 
तथा पाररवारीक मात्रमिा िम्बन्िी अत्रिकार, शििा, स्वास्््, रोजगार र िामाशजक िरुिामा 
िकारात्मक ङ्गवभेदको व््वस्था गरेको छ।्िका िाथै मङ्गहिा ङ्गवरुद्ध हनु े ङ्गहंिाजन्् का्यहरुिाई 
कानून बमोशजम दण्डनी् हनुे व््वस्था गरेको छ। िीमान्तीकृत िमदुा्िे भोग्न ुपरेको इत्रतहाि वा 
ङ्गवगतमा भएका ित्रतिाई िंवोिन गनय र त्रिंग तथा जात,  जात्रत्तामा आिाररत भेदभाविाई त्रनषिे 
गनुय ्िका िकारात्मक प्राविानहरू हनु।् पन्रौं  पन्ि वषी् ्ोजनािे िामाशजक, आत्रथयक तथा 
राजनीत्रतक िेिहरूमा मङ्गहिाहरूको िमान र अथयपूणय िहभात्रगता हात्रिि गने िक्ष्् राखदै नेपािको 
िैङ्गिक ङ्गवकाि िूिकांकिाई ०.९२५ बाट ०.९६३ पञु््ाउने अपेिा राखेको छ। 

 

िमानताको हकिे नागररकहरु,  िामाशजक र िांस्कृङ्गकत रुपिे पछात्रड परेका िमदुा् िमेतको 
िंरिण,  ििशिकरण वा ङ्गवकािको िात्रग िंङ्गविानिे ङ्गविेष प्राविानहरुको थप व््ाख्ा गरेको छ। 
िामाशजक न््ा्को हकिे राज््का हरेक त्रनका्हरुमा िमावेिी र िमानपुात्रतक प्रत्रतत्रनत्रित्वको 
त्रिद्धान्तका आिारमा जनताको िहभात्रगताको अत्रिकारको स्थापना गरेको छ। ्िरीनै स्थानी् 
िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ मा िैङ्गिक िमानता तथा िामाशजक िमावेिीकरण (िैििाि) िम्बन्िी 
ति ददए अनिुारका प्राविानहरुको व््वस्था गरेको छ। 

(क) गाउँपात्रिका तथा गाउँपात्रिकाको काम,  कतयव्् र अत्रिकारमा िैििाि िम्वशन्ि व््वस्था 
गरेको। 
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(ख) वडा ित्रमत्रतको काम,  कतयव्् र अत्रिकार अन्तगयत त््ांक अद्यावत्रिक तथा िंरिण अन्तगयत 
खण्डीकृत त््ांक िंकिन,  ङ्गवकाि का्य अन्तगयत बािङ्गववाह,  बहङु्गववाह,  िैङ्गिक ङ्गहंिा अन्त्् गने 
आददको व््वस्था गररएको। 

(ग) स्थानी् तहको ्ोजना तजुयमा तथा का्ायन्व्न अन्तगयत ्ोजना तजुयमा मङ्गहिा तथा ङ्गपछत्रडएको 
वगयको िहभात्रगतामा जोड,  ्ोजना बनाउदा मङ्गहिा,  बािबात्रिका तथा ङ्गपछत्रडएका वगय,  िेि र 
िमदुा्िाई प्रत््ि िाभ पगु्ने ्ोजना छनौटमा जोड दददै िैििाि प्रवद्र्र्न गने व््वस्था गररएको। 

त््िैिे,  िंत्रबिानद्वारा प्रदत्त हकहरुको का्ायन्व्न गनय तथा िमानपुात्रतक िमावेिीका आिारमा 
राज्् िंरिनाका िबै अिहरूमा मङ्गहिा,  दत्रित,  आददवािी जनजात्रत, मिेिी,  मजदूर,  ङ्गकिान,  
अपािता भएका व््शि,  ङ्गपछत्रडएका वगय र िेि िबैिाई िहभागी गराउने िंवैिात्रनक व््वस्था 
गररएको पररप्रके्ष््मा िामाशजक ङ्गवङ्गविता बीिको अिमानता, िामाशजक बशञ्चत्रतकरणका कारण 
िामाशजक िमूहको ङ्गवकाि िूिकहरूमा भएको कमजोर अवस्था र िामाशजक, आत्रथयक तथा 
प्रिाित्रनक िेिमा रहेको पहुँिको अन्तरिाई न््नु गनय आव्क रहेको छ। ्िरीनै िैििािका 
मदु्दाहरूिाई केशन्ि् िरकारिे नीत्रतगत तथा कानूनी ििुार गदै ित्रगरहेको िन्दभयमा स्थानी् 
िरकारद्धार िंिािन हनुे ्ोजना तथा का्यक्रमिाई िैङ्गिक िमानता र िामाशजक िमाबेिीकरण 
मैिी बनाउनका िात्रग र िंवैिात्रनक एवम ्कानूनी प्राविान तथा राज््िे अन्तरायङ्गि् तहमा व््ि 
गरेको प्रत्रतबद्धता अनिुार का्य गनय एवम ्स्थानी् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ मा भएको व््वस्था 
अनिुार स्थानी् तहमा िैंत्रगक िमानता तथा िामाशजक िमाबेिी ङ्गवकाििाई प्रबद्धिन गरी ्िको 
मूिप्रवाहीकरण गनय ्ो रणनीत्रत त्ार गररएको हो। 

२.नाम र प्रारम्भ: ्ि रणनीत्रतको नाम “िैङ्गिक िमानता तथा िामाशजक िमावेिीकरण 
मूिप्रवाहीकरण रणनीत्रत २०७९ रहनछे” र ्िको प्रारम्भ स्थानी् िरकािे स्वीकृत्रत गरेको त्रमत्रत 
देशख िागू हनुेछ।  

३. पररभाषा: 
त्रबष् वा प्रिििे अको अथय निागेमा ्ि रणनीत्रतमा : 

क) “रणनीत्रत” भन्नािे िैत्रगक िमानता तथा िमाशजक िमावेिीकरण मूिप्रवाहीकरण रणनीत्रत २०७९ 
िम्झन ुपदयछ। 

ख) स्थानी् तह  भन्नािे गाउँपािीका  िम्झन ुपछय। 

ग) “गाउँपात्रिका” भन्नािे त्रिवेणी गाउँपात्रिका िम्झन ुपछय। 

र्) “का्यक्रम” भन्नािे त्रनशित उदे्द् प्रात्रप्तका िात्रग त्ार गररएको आ्ोजनाहरुको िं्ोशजत रुप 
िम्झन ुपछय। 
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ङ) “्ोजना” भन्नािे िमग्र ङ्गवकाि त्रनमाणय िम्वन्िी का्यको िात्रग त्ार गररएको स्थानी् तहको 
आवत्रिक ङ्गवकाि ्ोजना, वाङ्गषयक ङ्गवकाि ्ोजना, एङ्गककृत िहरी ङ्गवकाि ्ोजना, शजलिा िडक 
गरुु्ोजना र ङ्गवष्गत गरुु्ोजना, रणनीत्रत ्ोजना आदद िम्झन ुपछय। 

ि) “िामाशजक िमावेिीकरण” भन्नािे अविर तथा स्रोत िािन उपभोग गनयबाट वशञ् ित भई 
जोशखममा परेका र स्तर्िु आत्रथयक, िामाशजक तथा िाँस्कृत्रतक जीवन्ापन गनयबाट बशञ्चत भई 
गररवी तथा िामाशजक रुपमा वशञ्चत्रतकरणमा परेका िमूहहरुिाई ङ्गवकाि त्रनमायण र 
का्यिम्पादनका प्रकृ्ामा िहभागगराई उपिब्ि अविर, श्रोत, िािन तथा आिारभतू अत्रिकार 
उपगोग गने कुराको ितु्रनशिततािाई िम्झन ुपछय। 

छ) “िामाशजक िमावेिी िम्पकय  ब््शि” भन्नािे कुनै का्ायि् वा त्रनका्मा िमावेिी (GESI FOCAL 

PERSON) ङ्गवष् हेने गरी िम्पकय  व््शिको रुपमा तोङ्गकएको कमयिारीिाई िम्झन ुपछय। 

ज) “िामाशजक िमावेिी बजेट” भन्नािे ङ्गवत्रभन्न जातजाती, िेि, वगय र िमदुा्, अपांगता भएका ब््शि, 

बािबािीका तथा जेष्ठ नागररकहरुको आव्कतािाई िहभात्रगमिुक ढंगिे िम्बोिन गदै 
िमग्र ङ्गवकाि प्रङ्गक्र्ािाई त्रनजहरु प्रत्रत उत्तरदाङ्ग् बनाउने उदे्द्िे तजुयमा गररने बजेट तथा 
का्यक्रमिाई जनाउँछ।िामाशजक िमावेिी िक्ष््िाई केन्िमा राखेर िामाशजक िमावेिीकरण 
िम्वन्िी ङ्गवश्लषेण गरी आत्रथयक स्रोतको ितु्रनशितता र उपिशब्िको िमतामिुक ङ्गवतरण र 
उपभोग हनुे गरी तजुयमा गररएको बजेट िमेत िम्झन ुपछय। 

झ) “ङ्गवकाि िाझेदार” भन्नािे नेपाि िरकारिंग भएको िम्झौता वमोशजम नगद, शजन्िी एवम ्
प्राङ्गवत्रिक िह्ोग उपिब्ि गराउने ङ्गिपिी् एवम ् बहपुिी् दात ृ त्रनका्, ि्िु राििंर्ी् 
त्रनका्हरु तथा अन्तरतङ्गि् गैरिरकारी िंस्था िम्झन ुपछय। 

ञ) “टोि ङ्गवकाि िंस्था” भन्नािे ऐनको दफा १२ (२) क बमोशजम िामाशजक पररिािक को 
अविारणाबमोशजम गठन हनुे िमूह िम्झने पछय। 

ट) “उपभोत्ता ित्रमत्रत” भन्नािे आ्ोजनाबाट प्रत््ि िाभ पाउने व््शिहरुको िमूहिे कुनै आ्ोजना 
त्रनमायण, िञ्चािन, व््वस्थापन र ममयत िम्भार गनयको िात्रग आफूहरु मध््ेबाट त्रनशित प्रङ्गक्र्ा 
बमोशजम गठन गरेको ित्रमत्रत िम्झन ुपछय। 

ठ) “िामदुाङ्ग्क िंस्था” भन्नािे जनिेतनािम्वन्िी तात्रिम, अत्रभमशुखकरण, त्रिप ङ्गवकाि, बित, कजाय 
पररिािन, िमावेिी ङ्गवकाि र ििशिकरण गने उदे्द्िे त्रनशित प्रङ्गक्र्ा अविम्वन गरी 
प्रित्रित कानून बमोशजम स्थापना भएका िंस्था तथा स्थानी् तहमा िूिीकृत भएका िमदुा्हरु 
आिाररत िंस्था िम्झन ुपछय। 

ड) “गैरिरकारी िंस्था” भन्नािे प्रििीत कानून वमोशजम स्थापना भएका स्थानी् तहको िभाबाट 
आफ्नो का्यक्रम स्वीकृत गराई स्थानी् तहिंग िमन्व् राखी का्य िञ्चािन गने 
गैरनाफामूिक िंस्था िम्झन ुपछय। 
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ढ) “स्थानी्करण” भन्नािे कुनै पत्रन ङ्गवष् वा का्यक्रमिाई कुनै स्थानी् ठाँउ ङ्गविेषको पररशस्थती 
वा अवस्था अनिुार ढािी त््िको प्रभाबकारी एबं अत्रिकत्म उप्ोग गने प्रङ्गक्र्ा हो।  

ण) “बशञ्चत िमहु“ भन्नािे परम्परागत रुपमा िामो िम् देशख जात्रत्, आत्रथयक,िैङ्गिक, अपािता, ्ौत्रनक 
तथा िैङ्गिक अलपिंख्क एवम ्भौगोत्रिक कारणिे गदाय पत्रछ परेका मङ्गहिा, दत्रित, आददवािी, 
जनजाती, मिेिी, मशुस्िम, अपाि, जेष्ठ नागरीक एवं  दगुयम िेिमा बिोवाि गने नागररकहरुिाई 
िम्झन ुपदयछ। 

त) “अलपिंख्क” भन्नािे िंर्ी् कानून बमोशजम त्रनिायररत प्रत्रतित भन्दा कम जनिंख्ा रहेका 
जाती्, भाङ्गषक र िात्रमयक िमूह िम्झन ु पछय र िो िब्दिे आफ्नै जाती्, िात्रमयक र भाङ्गषक 
ङ्गवशििता भएको, त््ििाई बिाई राख्न े आकांिा रहेका, ङ्गवभेद र उत्पीडन भोगेका िमूह 
िमेतिाई जनाउँछ। 

थ) “िीमान्तीकृत” भन्नािे राजनीत्रतक, आत्रथयक र िामाशजक रूपिे पछात्रड पाररएका, ङ्गवभेद र उत्पीडन 
तथा भौगोत्रिक ङ्गवकटताको कारणिे िेवा िङु्गविाको उपभोग गनय निकेका वा त््िबाट वशञ् ित 
रहेका िंर्ी् कानून बमोशजमको मानव ङ्गवकािको स्तर भन्दा न््ून शस्थत्रतमा रहेका िमदुा् 
िम्झन ुपछय र िो िब्दिे अत्रतिीमान्तीकृत र िोपोन्मखु िमदुा् िमेतिाई जनाउँछ। 

द) “िैङ्गिक िमता” भन्नािे अविर र न््ा्बाट बशन्ित मङ्गहिा वा परुुषिाई थप अविर ददएर 
िमतामूिक शस्थत्रतको त्रनमायण गनय गररने त्रबिेष प्र्ाििाई िम्झन ुपछय। 

ि) “िैङ्गिक िमानता” भन्नािे मङ्गहिा र परुुषबीि िबै िेि र तहमा िमान अविर र िमान िाभ 
हात्रिि गने अवस्थािाई िम्झन ुपछय। 

न) “िैङ्गिक िमानता तथा िामाशजक िमावेिीकरण” भन्नािे मङ्गहिा तथा परुुष र ङ्गवत्रभन्न िामाशजक 
िमूहहरु बीिको अिमान िशि िम्वन्िहरुिाई पनुः िन्ततु्रित गनय तथा हरेक प्रकारका 
िामाशजक पङ्गहिान भएका व््शिहरुका िात्रग िमान अत्रिकार, अविर एवं िम्मान ितु्रनशित 
गनयका िात्रग आव्क कदम िालनपुने ङ्गवष्िाई िम्झन ुपछय। 

प) “िामाशजक िमावेिीकरण” भन्नािे अविर तथा श्रोत िािन उपभोग गनयबाट वशञ् ित भई 
जोशखममा परेका र स्तर्िु आत्रथयक, िामाशजक तथा िाँस्कृत्रतक जीवन्ापन गनयवाट वशञ् ित 
भई गररबी तथा िामाशजक रुपमा वशञ्चतीकरणमा परेका िमूहहरुिाई त्रनणय्  प्रकृ्ामा िहभागी 
गराई उपिब्ि अविर, श्रोत, िािन, िेवा तथा आिारभतू अत्रिकार उपभोग गने कुराको 
ितु्रनशिततािाई िम्झन ुपछय। 

फ) “िशित िमूह” भन्नािे आत्रथयक रूपमा ङ्गवपन्न वगयका मङ्गहिा एवम ्बािबात्रिका तथा आत्रथयक र 
िामाशजक रूपमा ङ्गपछत्रडएका वगयहरू (िबै जातजात्रतका ङ्गवपन्न वगयहरू, ज््ेष्ठ नागररक, दत्रित, 

आददवािी जनजात्रत, अपािता भएका व््शिहरू, मिेिी, मशुश्लम तथा ङ्गपछडावगय एवं नेपाि 
िरकारिे िशित िमूह भनी तोकेका वगय एवं िमदुा् िम्झन ुपछय। 
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ब) “िैङ्गिक उत्तरदा्ी तथा िामाशजक िमावेिी बजेट” भन्नािे स्थानी् त्रनका्को ्ोजना तजुयमा गदाय 
िमाजमा रहेका ङ्गवत्रभन्न जातजात्रत, िेि, वगय र िमदुा्का मङ्गहिा, परुुष, िैङ्गिक ्ौत्रनक 
अलपिंख्क, अपांगता भएका व््शि, बािबात्रिका तथा जेष्ठ नागररकहरूको आव्कतािाई 
िहभात्रगतामूिक ढंगिे िम्बोिन गदै िमग्र ङ्गवकाि प्रङ्गक्र्ािाई त्रनजहरू प्रत्रत उत्तरदा्ी बनाउने 
उदे्द्िे तजुयमा गररने का्यक्रम र बजेटिाई जनाउँछ। िैङ्गिक िमानता तथा िामाशजक 
िमावेिीकरणको िक्ष््िाई केन्िमा राखेर उदे्द्मूिक, ्ोजनावद्ध, िैङ्गिक िमानता तथा 
िामाशजक िमावेिीकरण िम्बन्िी ङ्गवश्लषेण गरी आत्रथयक स्रोतको ितु्रनशितता र उपिशव्िको 
िमतामूिक ङ्गवतरण र उपभोग हनुे गरी गररने बजेट तजुयमा प्रङ्गक्र्ािाई िम्झन ुपछय। 

भ) “िैङ्गिक उत्तरदा्ी तथा िामाशजक िमावेिी परीिण” भन्नािे िमाजमा रहेका ङ्गवत्रभन्न जातजात्रत, 

िेि, वगय र िमदुा्का मङ्गहिा र परुुषबीिको भतू्रमका, िम्बन्ि, स्थान, स्तर, अविर आददको 
ङ्गवश्लषेणबाट िैंत्रगक िमानता तथा िमावेिी ङ्गवकाि गनय त् गररएको बजेट र का्यक्रम माफय त 
तोङ्गकएको उदे्द् हात्रिि भए नभएको िेखाजोखा र परीिण गरी ििुारका उपा् पङ्गहल्ाउन े
औजारिाई िम्झन ुपछय। 

म) “िैङ्गिक मूिप्रवाहीकरण” भन्नािे कुनै पत्रन ्ोजनाबि का्य, नीत्रत त्रन्म, का्यक्रम का्ायन्व्नको 
हरेक िेि तथा तह र तप्कामा मङ्गहिा तथा वशञ्चत्रतमा परेका वगयहरुिाई िमाङ्गहत गने 
प्रङ्गक्र्ािाई िम्झन ुपछय। 

्) “िैङ्गिक उत्तरदा्ी बजेट” भन्नािे िैङ्गिक िमानताको िात्रग बजेटको ितु्रनशितता, बजेटका िबै 
प्रङ्गक्र्ामा िैङ्गिक मूिप्रवाहीकरण र उपिशब्िको िमतामूिक ङ्गवतरणका िाथै उपभोगको िात्रग 
िैङ्गिक ङ्गवश्लषेण िङ्गहत ्ोजनाबद्ध रूपमा उदे्द्मूिक का्यक्रमहरू तजुयमा र प्राथत्रमकककरण 
गदै का्यक्रम छनौट गरी िगानी गने पद्धत्रतिाई जनाउंदछ। 

र) “िामाशजक वशञ्चतीकरणमा परेका िमूहहरू” भन्नािे मङ्गहिा, बािबात्रिका, दत्रित, आददवािी जनजात्रत, 

मिेिी, मशुस्िम, ज््ेष्ठ नागररक, अपािता भएका व््शिहरू तथा भौगोत्रिक रूपिे दगुयम िेिमा 
बिेका नागररकिाई बझुाउंदछ। 

ि) “िैङ्गिक प्रभाव ङ्गवष्िेषण“ भन्नािे नीत्रत तथा अभ््ािहरुको पररिण गरेर कुनै पत्रन ्ोजना 
का्यक्रम तथा आ्ोजनावाट मङ्गहिा एवम ्परुुष कशत्तको िाभान्बीत भएका छन ्भने्न अवस्थाको 
ङ्गवश्लषेण गने का्यिाई िम्झन ुपदयछ। 

व) “ििशिकरण“ भन्नािे ङ्गवकािका अविरहरुवाट बशञ्चत, श्रोत र िािनमा पहँूि तथा त्रन्न्िणमा 
पछाडी परेका, अिि वा कमजोर वगयिाई िवि बनाउने का्यिाई िम्झन ुपदयछ। 

ि) “खण्डीकृत त््ाङ्क“ भन्नािे मङ्गहिा तथा परुुष जाती् अलपिंख्क िमहु, अपािता भएका एव 
एि.आई. त्रभ.िंक्रत्रमत ब््शि तथा अन्् िीमान्तकरण परेका िमहुहरुको तहगत त््ाङ्किाई 
िम्झन ुपदयछ। 

ष) CEDAW : (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against  
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Women)  भन्नािे मङ्गहिा ङ्गवरुद्ध हनुे िबै प्रकारका भेदभाव उन्मूिन िम्बन्िी महािशन्ि िन ्
१९७९ िाई जनाउछ।  

ि) CRC भन्नािे  बाि अत्रिकार महािन्िी (Child Rights Convention)  िन १९८९ िाई जनाउछ।  

ह) BPFA भन्नािे बेइशजङ का्य् ोजना ( Beijing Platform of Action) िन १९९५ िाई 
जनाउछ। 

४. गाउँपात्रिकाको िंशिप्त पररि्: 

त्रिवेणी गाउँपात्रिका नेपािको िंङ्गविानको िारा २९५ को उपिारा ३ बमोशजम का्म भएका 
गाउँपात्रिका नगरपात्रिका मध््ेको एक हो । रुँर्ा, खारा, मरुुबाट बग्ने िबै खोिाहरु एकककृत भई 
त्रिम्रतु ुपगेुर एकै ठाउँमा भेट हनुे र िो स्थानिाई त्रिवेणी भने्न गररएको कारणिे ्ि गाउँपात्रिकाको 
नाम त्रिवेणी राशखएको हो ।  

िाङ्गवक गाङ्गविहरु रुँर्ा, खारा, मरुु, पेउर्ा र नवुाकोट (३) भभूाग ओगटेर बनेको ्ि 
गाउँपात्रिकाको कुि िेिफि ८५ वगय ङ्गकिोत्रमटर र ्ि गाउँपात्रिकाको जनिंख्ा १९५०४ 
रहेको छ । िमनु्ि ितहबाट ११२५ त्रमटर देशख २६८२ त्रमटरको उिाईमा रहेको ्ि 
गाउँपात्रिकाको पूवयमा रोलपा शजलिा, पशिममा िौरजहारी नगरपात्रिका र िानीभेरी गाउँपात्रिका 
उत्तरमा मतु्रिकोट नगरपात्रिका र दशिणमा िल्ान र रोलपा शजलिा पदयछन ्। नेपािको कणायिी 
प्रदेि अन्तगयत पने रुकुम पशिम शजलिामा अवशस्थत त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको अत्रिकांि भ-ूभाग 
त्रभरािो जैङ्गवक ङ्गवङ्गविता र पहाडहरुिे रे्ररएको छ ।  

्ि गाउँपात्रिकाको थोरै माि भ-ूभाग फाँट, शजउिा तथा वेंिीमा पदयछन ् । पहात्रड भ-ुभाग 
भएतापत्रन जत्रमनको उवयरा िशि राम्रो छ । पेदीखेत, मान्टुरा, मरुुखोिा, त्रिम्रतु,ु खारखोिा, 
काइ्ाखोिा र रुँर्ाखोिाका दा्ाँ बाँ्ा ङ्गकनारामा त्रिंिाई िङु्गविा छ भने बाँकक िबै भ-ूभाग आकाि े
पानीको भर पनुयपने बाध््ता छ ।   

५.िैििाि रणनीत्रतको औशित््ताः  
िंङ्गविानद्धारा प्रदान गररएको िमानताको हक का्ायन्व्नका िात्रग  िमदुा् तहमा रहेका त्रबभेदकारी 
मलु्मान््ताहरु, कुरीत्रत र परम्परागत िामाशजक हात्रनकार अभ््ाि पररवतयन गनुय जरुरी छ। 
िैििाि रणनीत्रतिे पात्रिकाको हरेक नीत्रत, काननु, ्ोजना तथा बजेट र का्यक्रमिाई िैििाि 
उत्तरदाङ्ग् बनाउन मागयत्रनदेि गने हदुा ब््शि, पररवार र िमाजको िोंि र ब््बहारमा िकारात्मक 
पररवतयन ल्ाई ििीत बगय िमूहिाई त्रबकािको मूिप्रबाहमा िमाबेि गनय िङ्गकन्छ भन्न े मान््ता 
राखदछ। नेपािको िंङ्गविानमा व््वस्था भए अनिुार स्थानी् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ िे 
स्थानी् िरकारिाई काननुी अत्रिकार िेि तथा शजम्मेवारी त्रनददयि राङ्गि् नीत्रत तथा काननुहरु र 
अन्तरायङ्गि् प्रत्रतवद्वताहरु स्थानी्करण गरर िाग ु गनय गराउन आब्कता महििु गरी 
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गाउँपात्रिकािे िैंत्रगक िमानता तथा िामाशजक िमाबेिीकरण रणनीत्रत त्रनमायण गरेको छ। िैििाि 
नीत्रत जारी गनुयको औशित््ता िम्बन्िमा त्रनम्न बुदँाहरुिे स्पि पारेको छ: 

क) िैििाि िम्बन्िी प्राबिानहरुिाई स्थानी्करण गरी त्रबकािको मूिप्रवाहमा ििीत िमूहको 
अथयपणुय िहभात्रगता ितु्रनित गनय मागयत्रनदेि गदयछ।  

ख) खशण्डकृत त््ांक िङ्गहत ििीत िमूहको आब्कता र मागका आिारमा ्ोजना 
प्राथत्रमङ्गककरण, ्ोजना तजुयमा तथा का्ायन्व्न गनय िह्ोग गदयछ।  

ग) ददगो ङ्गवकाि िक्ष्् प्रात्रप्तका िात्रग िमाजमा रहेको कुरीत्रत, कुप्रथा र िबै प्रकारका त्रबभेद हटाई 
िमान पहँि ुर अविर प्रदान गरी न््ा्पूणय िमाजको स्थापना गनय िह्ोग गदयछ।  

  र्) नपेाि िरकारिे अनमुोदन गरेका अन्तरायङ्गि् प्राबिानहरुिाई स्थानी्स्तर देशख नै पणुय रुपमा 
अविम्बन गरी िैङ्गिक िमानता तथा िामाशजक िमावेिीकरणमैिी िािन पद्धत्रत अविम्वन गनय 
आिार त् गदयछ।  

ङ) िैिििाको अबिारणगत बझुाइमा एकरुपता का्म गदै िमन्व् र िाझेदारी अविारणा त्रबकाि 
गरर िैङ्गिक उत्तरदाङ्ग् ्ोजना त्रनमायण तथा का्ायन्व्न र िैििामैिी व््वहारको अविम्वन गनय 
अत्रभप्ररेीत गदयछ। 

ि) ्ि रणनीत्रतिे िबै िावयजत्रनक, त्रनजी तथा िामाशजक िंर्िंस्थाहरु त्रबि त्रन्त्रमत िमन्व् र 
िहका्यको माध्््मबाट िैङ्गिक िंवेदनिीि व््वहारको ङ्गवकाि गरी िैङ्गिकमैिी नीत्रत, काननु, 

्ोजना त्रनमायण एवं का्यक्रम का्ायन्व्नमा त्रनदेिन तथा प्रोत्िाहन गदयछ।  

 

 

 

६. रणनीत्रतक ्ोजना त्रनमायणको ङ्गवत्रि तथा प्रकृ्ा 
गाउँपात्रिकाको िैङ्गिक िमानता तथा िामाशजक िमावेिीकरण रणनीत्रतक ्ोजनािाई गाउँपात्रिकाको 
मागयत्रनदेिनमा ङ्गवङ्गवि िेिमा िंिग्न िरोकारवािात्रबि गररएको परामियबाट त्ार पाररएको हो। ्ो 
रणनीत्रतक ्ोजना त्ार गनयको िात्रग नगर उपप्रमखुको िं्ोजकत्वमा ५ िदस््ी् का्यदि गठन 
। का्यदििे रणानीत्रतक ्ोजना त्रनमायणमा नेततृ्वदा्ी भतू्रमका त्रनवायह गरेको छ ।गाउँपात्रिकाको 
िैििाि मूिप्रवाहीकरण रणनीत्रत तजुयमाका िात्रग देहा्का ङ्गवत्रिहरु अविम्वन गररएको छ।  
क) दस्तावेज अध्््न : का्यदि र ङ्गवज्ञ टोिीिे नेपािको िंङ्गविान २०७२, १५ औ पञ्चबङ्गषय्  
्ोजनाको अविारणा पि, स्थानी् िरकार िंिािन ऐन २०७४ मा भएको िैििाि िम्बशन्ि 
प्राविानहरु, ददगो ङ्गवकाि िक्ष्् ५, कणायिी प्रदेिको प्रथम पञ्चवङ्गषय्  ्ोजना ,राङ्गि् तथा अन्तराङ्गि् 
प्रत्रतबद्दताहरु, िैङ्गिक  िमानता नीत्रत २०७७, स्थानी् िरकारको िमावेिीकरण नीत्रत २०७८ तथा 
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गाउँपात्रिकाको बाङ्गषयक नीत्रत तथा का्यक्रम, बाङ्गषयक प्रगती प्रत्रतवेदन, गाउँपात्रिकाको ५ वषे ्ोजना 
तथा पात्रिकाको िैङ्गिक ङ्गहंिा त्रनवारण का्यङ्गवत्रि आदी अध्््न गरर त्ार पाररएको हो।  

ख) मखु् िरोकारवािाबाट जानकारी : गाउँपात्रिका अध््ि, उपाध््ि, प्रमखु प्रिािकक् अत्रिकृत , 
मङ्गहिा तथा बािबात्रिका िाखा, िामाशजक ङ्गवकाि ित्रमत्रत, न््ाङ्ग्क ित्रमत्रतका िाथै िैििािको 
िेिमा का्यरत अन्तवाताय र छिफि गरी जानकारी िंकिन गरर्ो।  

ग) परामिय का्यिािा : गाउँपात्रिका अध््ि तथा उपाध््ि िङ्गहत का्यपात्रिकाका िदस््हरु, प्रमखु 
प्रिािकक् अत्रिकृत तथा त्रबष्गत िाखा प्रमखु तथा प्रत्रतत्रनत्रिहरु, िशित िमहुका प्रत्रतत्रनत्रिहरुको 
उपशस्थत्रतमा २ ददने का्यिािा आ्ोजना गररएको । उि का्यिािामा िमहुगत छिफिबाट 
गाउँपात्रिकाको अवस्था ङ्गवश्लषेण,  िवाि पङ्गहिान तथा िशित िमहुहरुको नक्िाङ्कन गरी 
प्राथत्रमङ्गककरण गरर्ो।  

र्) िशित वगय पङ्गहिान: का्यिािा गोष्ठीको छिफिबाट  प्राथत्रमङ्गककरणमा परेका  िशित िमहु 
केशन्ित छिफिवाट िमदुा्मा रहेका िशित वगयको अवस्था र आव्कताको वारेमा जानकारी। 

ङ) मस््ौदा प्रस्ततुीकरण बैठक : मात्रथ उलिेख भए बमोशजमका ङ्गवत्रिदद्धारा प्राप्त ििुनाको 
ङ्गवश्लषेणको आिारमा त्ार पाररएको मस््ौदा रणनीत्रत ्ोजना बारे पात्रिकाका जनप्रत्रतत्रनत्रि तथा 
कमयिारीहरुको बैठकमा प्रस्ततु गरी छिफिबाट प्राप्त िझुाविाई िमावेि गरी अशन्तम रुप ददईएको 
त्रथ्ो। 

७. दीर्यकात्रिन िोि: “िैङ्गिक िमानता र िमावेिीकरण, िशित वगयको मूिप्रवाहीकरण” 
८.ध््े्: ङ्गवद्यमान जातजाती, वगय, िमय, िेि, त्रिंग र उमेरका आिारमा हनुे गरेको ङ्गवभेदको अन्त्् 
गरी िमावेिी िमतामूिक िमाजको त्रनमायण गने । 

९.िक्ष््:  

क) िामाशजक बशञ् ित्रतकरणमा परेको वगयिाई न््ा्ोशित तथा िमतामूिक ङ्गवकािको माध््मबाट 
मिु प्रवाहमा  ल्ाउने। 

१०.उद्दे्: 
्ि रणनीत्रतको मखु् उदे्द् िैङ्गिक िमानता तथा िमाशजक िमावेिीकरण (िैििाि) अविारणा 
अनिुार ्िको प्र्ोगिाई िरिीकृत रुपमा मूिप्रवाहीकरण गरर स्थानी् िरकारिे गने िम्पूणय 
ङ्गवकाि ्ोजना तथा का्यक्रमिाई िैििाि उत्तरदा्ी र ददगो बनाउन आत्रथयक श्रोतको ितु्रनिता, 
उपिब्िीको िमतामूिक ङ्गवतरण र उप्ोगी बनाउने रहेको छ। ्िका त्रबस्ताररत उदे्द्हरु ्ि 
प्रकार छनः 
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१०.१ िैङ्गिक उत्तरदा्ी तथा िमावेिी बजेट परीिण र िैङ्गिक उत्तरदा्ी बजेट माफय त स्थानी् 
िरकारको िंस्थागत िंरिना र का्यक्रमहरुमा मङ्गहिा र िीमान्तकृत िमहुहरुिाई िमाबेिी 
गरर, िैङ्गिक िमानता र िबै जात, जातीको अथयपूणय िहभात्रगता गराई िैङ्गिक अन्तरहरुको 
प्रभाविाई िम्बोिन गदै िैङ्गिक मूिप्रबाङ्गहकरण र ििशिकरण गदै िैजाने। 

१०.२ स्थानी् िरकार एवम ्अन्् िेवा प्रदा्क िरोकारवािा िंस्थाहरु िङ्गहत मङ्गहिा र िीमान्तकृत 
िमहुहरुिाई िमावेि गरर उनीहरुको ्ोजनाबद्ध रुपमा व््शिगत र िामूङ्गहक िमता अत्रभबङृ्गद्ध 
गरी स्थानी् तहको ङ्गवकाि प्रङ्गक्र्ामा त्रनणाय्क तथा अथयपूणय िहभात्रगता ितु्रनशित गरी आत्रथयक 
तथा िामाशजक ििशिकरण गने। 

१०.३ िैििाि िम्बन्िी नीत्रत त्रनमायण तथा प्रभावकारी का्ायन्व्न गनय केन्ि, प्रदेि, त्रबत्रभन्न प्रत्रतष्ठान, 

आ्ोग, ित्रमत्रत, , गैरिरकारी त्रनका् र स्थानी् िरकार आदद िंग िमन्व्, िहका्य र 
िहजीकरण गने। 

१०.४ स्थानी् िरकारको िवै का्यक्रम, ्ोजना र आ्ोजनाको प्रत््ेक िरणमा िैििाि 
दृङ्गिकोणबाट अनगुमन तथा मूल्ाँकन गने र ्ििाई िंस्थागत गदै िैजाने। 

 

 

११ .नीत्रत 

११.१ स्थानी् िरकारिे ििािन गने िम्पणुय ्ोजना तथा का्यक्रमिाई िैििाि दृङ्गिकोणवाट 
िंस्थागत गरी त््िमा मङ्गहिा र िीमान्तकृत िमहुको अथयपूणय िहभात्रगतामा का्ायन्व्न गरर 
मूिप्रबाङ्गहकरण र ििशिकरण गदै ित्रगने नीत्रत त्रिनेछ।(उदे्द् १०.१ िंग िम्बशन्ित)। 

८.२ िैङ्गिक उत्तरदा्ी बजेटिाई तथा िैङ्गिक िमानता तथा  िमावेिीकरण परीिणिाई 
स्थानी्करण गरी िशित िमदुा्को ङ्गवशत्त् श्रोतमा पहँिु अत्रभबङृ्गद्ध गररनछे।(उदे्द् १०.१ 
िंग िम्बशन्ित)। 

८.३ स्थानी् िरकार, िेवा प्रदा्क िरोकारवािा िंस्थाहरु, मङ्गहिा र िीमान्तकृत िमहुहरुिाई 
िमावेि गरर उनीहरुको्ोजनाबद्धरुपमा व््शिगत र िामूङ्गहक िमता अत्रभबङृ्गद्ध गरी स्थानी् 
तहको ङ्गवकाि प्रङ्गक्र्ामा त्रनणाय्क तथा अथयपूणय िहभात्रगता ितु्रनशित गरी आत्रथयक तथा 
िामाशजक ििशिकरण गने।(उदे्द् १०.२ िंग िम्बशन्ित)।  

८.४ िैङ्गिक िमानता तथा िामाशजक िमावेिीकरण (िैििाि) नीत्रत प्रभावकारी रुपमा का्ायन्व्न 
गनयका िात्रग आन्तररक र बाह्य िवैिरोकारवािहरुिंग त्रन्त्रमत र प्रभावकारी िमन्व्, िहका्य 
र िहजीकरण गररनेछ।(उदे्द् १०.३ िंग िम्बशन्ित)। 

८.५ िबै प्रकारका अनगुमन तथा मूल्ांकन प्रणािीमा िैििाि उत्तरदा्ी दृङ्गिकोण अपनाईने छ। 
(उदे्द् १०.४ िंग िम्बशन्ित)। 
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१२.रणनीत्रत 

१२.१मूिप्रवाङ्गहकरण: 

क) स्थानी् तहमा मङ्गहिा, बािबात्रिका तथा गरीब र बङ्गहस्करणमा परेका िमदुा्िे भोगेका िमस््ा 
र िवािहरुको पङ्गहिान तथा िेखाजोखा गरर नीत्रतगत ब््स्थाहरु, िंस्थागत प्रणािी तथा 
िंरिनाहरू, का्य वातावारण र िंस्कृत्रत, ्ोजना, बजेट, पहँिु्िु अविर, िेवामिुक का्य, अनगुमन, 

मूल्ांकन र अनिुन्िान आददका्य माफय त बङ्गहस्करमा परेका िमदुा्हरुको िवाि र िमस््ा 
पङ्गहिान गरर, उनीहरुिाई िमान अविर ददई िवाि र िमस््ाको िम्बोिन गरर उनीहरुको 
िमग्र स्थानी् त्रबकािको प्रङ्गक्र्ामा मिुप्रबाङ्गहकरण गररनेछ। 

ख) िैङ्गिक िमानता तथा िामाशजक िमावेिीकरण परीिण र िैङ्गिक उत्तरदा्ी बजेट माफय त 
स्थानी् िरकाको िंरिना र का्यक्रमहरुमा मङ्गहिा र िीमान्तकृत िमहुहरुमा िमावेि गरर 
िैत्रगक िमानता र िबै जातजातीको अथयपूणय िहभात्रगता गराई िैङ्गिक मूिप्रबाङ्गहकरण गदै 
ित्रगनेछ। 

१२.२ िििीकरण 

   त्रबकािका अविरबाट बशन्ित, श्रोत र िािनमा पहुँि तथा त्रन्न्िणमा पछाडी परेका वा  

   पाररएका अिि, गरीब, मङ्गहिा, आददबािी जनजाती, मिेिी, दत्रित, मशुस्िम, ङ्गपछडाबगय, अलपिंख्क  

   आददको स्थानी् तहको िमग्र िािन प्रणािीमा अथयपूणय िहभात्रगता गराई, िवि बनाई उनीहरुको  

   ििशिकरण गदै ित्रगनेछ। 

१२.३ िमताङ्गवकाि 

क) स्थानी् िरकार िेवा प्रदा्क िरोकारवािा िंस्थाहरुिाई िैििाि प्रत्रत उत्तरदा्ी र जवाफदेही 
बनाउन ्ोजनाबद्ध रुपमा िमता अत्रभबङृ्गि गने। 

ख) स्थानी् नागररक ङ्गविेष गरी िशित िमहुको ्ोजनाबद्ध रुपमा व््शिगत र िामङु्गहक िमता 
अत्रभबङृ्गि गरी स्थानी् तहको ङ्गवकाि प्रङ्गक्र्ामा त्रनणाय्क तथा अथयपणुय िहभात्रगता ितु्रनशित गरी 
आत्रथयक तथा िामाशजक त्रबकाि गने 

१२.४ िमन्व् िहका्य िहजीकरण: 
क) िैििाि िम्बन्िी नीत्रत तथा ्ोजना त्रनमायण र िोको प्रभावकारी का्ायन्व्न गनय केन्ि, प्रदेि, 

त्रबत्रभन्न प्रत्रतष्ठान, आ्ोग, ित्रमत्रत र स्थानी् िरकार आददिंग िमन्व्, िहका्य र िहजीकरण 
गने। 

ख) िैििाि िम्बन्िी ङ्गवत्रभन्न का्यक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा िञ्चािन गनय ङ्गवत्रभन्न िरकारी, दात ृ
त्रनका् एवं गैरिरकारी त्रनका्हरुिंग िाझेदारी तथा िमन्व् गने। 

१२.५ अनगुमन तथा मलु्ाङकन: 
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स्थानी् िरकारको िबै का्यक्रम, ्ोजना र आ्ोजनाको प्रत््ेक िरणमा िैििाि दृङ्गिकोणबाट 
अनगुमन तथा मूल्ाँकन गने र ्ििाई िंस्थागत गदै िैजाने। पात्रिकाको िैंत्रगक तथा िामाशजक 
िमाबेिी नीत्रतिे त्रनददयि गरेका नीत्रत, रणनीत्रत तथा का्यनीत्रतहरुको का्ायन्व्न भए नभएको 
िम्बन्िमा त्रन्त्रमत अनगुमन गरर आब्क ििुार गनयका िात्रग अनगुमन िं्न्िको गठन गरर 
पशिािन गररनेछ। िैङ्गिक उत्तरदा्ी का्यक्रम तथा बजेट तजुयमा र का्ायन्व्नका त्रबष्मा बाङ्गषयक 
िेखाजोखा गनय त्रन्त्रमत अनगुमन गरी तोककएको ढाँिामा बाङ्गषयक प्रत्रतबेदन त्ार गरी िोही 
आिारमा आगामी ्ोजनामा ििुारका िात्रग िझुाव प्रस्ततु गररनेछ। 

 

१३.का्यनीत्रत (१३.१का्यनीत्रत (रणनीत्रत १२.१ िगं िम्बशन्ित)  
क) ्ोजना र का्यक्रम िक्रमा िैििािको एङ्गककृत गरर िैििािमैिी ्ोजना र का्यक्रम त्रनमायण 

गनेछ। 

ख) बढी भन्दा बढी जनिहभागीता ितु्रनित गनय िंस्थागत ि्न्ि, प्रत्रतत्रनत्रितत्व प्रणािी र का्य 
िेिगत ितय त्रनिायरण गनेछ। 

ग) िेवा प्रवाह ि्न्ि र प्रङ्गक्र्ा िैििािमैिी हनुेगरी ििुार एवम ङ्गवकाि गनेछ। 

र्) िैङ्गिक उतरदा्ी बजेट तजुयमा तथा िैंत्रगक िेखाजोखा त्रबिीिाई िैङ्गिक पणुयरुपमा का्ायन्व्नमा 
ल्ाईने छ। 

ङ) स्थानी् िरकारको िमग्र त्रबकाि ्ोजना तजुयमा प्रङ्गक्र्ामा मङ्गहिा, बािबात्रिका, दत्रित तथा 
वशञ्चतीकरणमा परेका र पाररएकाहरूकािात्रग ङ्गवद्यमान प्राविानहरू र स्थानी् िरकारको 
शजम्मेवारीका िम्बन्िमा ि–ुिूशित गराउन िेतनामूिक ्ोजना र का्यक्रमहरू िर्न एव 
त्रनरन्तर िञ्चािन गने। 

ि) िैििाि आिरण र व््बहार एक आदिय, नैत्रतक ङ्गवष् िमेत भएकािे िेवाप्रदा्क त्रनका्मा 
िंिग्न जनिशिको िावयजत्रनक र त्रनजी का्यिैिी तद्अनकुुि बनाउन मागयदियन आिारिंङ्गहता 
त्रनमायण गरी िागू गराउन उत्प्ररेरत गने। 

छ) िैङ्गिक उत्तरदा्ी वजेट माफय त नत्रतजामखुी मध््कात्रिन खिय िंरिना तथा आवात्रिक र बाङ्गषयक 
्ोजना तजुयमा गरी िोको का्यन्व्न गने। 

ज) िैङ्गिक उत्तरदा्ी बजेट तजुयमाका िात्रग िूिकहरु त्रनिायरण गरी ्िको प्र्ोगिाई ्ोजना तथा 
बजेट तजुयमा,मापन र परीिण प्रङ्गक्र्ामा एकरुपता र िरिीकरण गरी िैंङ्गिक उत्तरदा्ी बजेट 
ितु्रनशित गने। 

झ) िैङ्गिक उत्तरदा्ी वजेटिाई स्थानी् िरकारिे आन्तररकरण गरी ्िको प्रभावकारी 
का्ायन्व्नका िात्रग िमता ङ्गवकाि गररनेछ। 
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ञ) स्थानी् तहका िैििाि िम्बन्िी िमन्व् र का्ायन्व्न ित्रमत्रतिे स्थानी् त्रनका्को आवत्रिक 
बाङ्गषयक ्ोजनामा िैङ्गिक उत्तरदा्ी बजेट का्ायन्व्न भए नभएको ितु्रनशित गने। 

ट) िैङ्गिक उत्तरदा्ी वजेट तजुयमा गनय आव्क त््ाँक र िूिनािाई व््वशस्थत र आवत्रिक गने 
प्रणािी स्थाङ्गपत गने। 

ठ) िेवाप्रदा्क त्रनका्का िरोकारवािाहरुिाई िैङ्गिक उत्तरदा्ी वजेट ङ्गवत्रि का्ायन्व्न िम्बशन्ि 
िीप ङ्गवकाि गने। 

ड) स्थानी् िरकारका िेवाप्रदा्क र िेवाग्राही दबैु पिका िरकोरवािािई िैङ्गिक उत्तरदा्ी वजेट 
िम्बशन्ि िूिना तथा जानकारी त्रन्त्रमत रुपमा प्रदान गने प्रबन्ि गररने छ। ्िका िात्रग आम 
िञ्चार माध््मको प्र्ोग गने। 

ढ) स्थानी् िरकार प्रत्रतबेदनहरुमा िैङ्गिक उत्तरदा्ी वजेट मापन तथा िैििाि परीिणका 
प्रत्रतबेदनहरु िमाबेि गने व््बस्थािाई िंस्थागत गररने छ र ्िमा भएको उपिव्िीको 
ङ्गवश्लषेण गरी देशखएका िमस््ा र अन्तरहरुिाई िम्बोिन गने गरी िीप तथा िमता ङ्गवकाि 
गरी ििुार गने। 

१३.२.का्यनीत्रत (रणनीत्रत १२.२ िंग िम्बशन्ित) 

क) खण्डीकृत त््ांक र त््ांगत िूिनाको आिारमा िामाशजक तथा आत्रथयक शस्थत्रतको ङ्गवश्लषेण 
गरर गररब तथा बशन्ित्रतकरणमा परेका िमूहको पङ्गहिान गने। 

ख) स्थानी् तह िंग िम्बशन्ित ङ्गवत्रभन्न ऐन, त्रन्म, कानून नीत्रत त्रन्महरुको िैििाि दृङ्गिकोणबाट 
पनुराविोकन तथा त्रनमायण गने। 

ग) ङ्गवपन्न बगयहरुिँगको त्रनरन्तर अत्रभमखुीकरण एवम ्अन्तरङ्गक्र्ाबाट िावयजत्रनक वस्त ुतथा िेवा 
िङु्गविा तथा ङ्गवशत्त् स्रोतमा पहुँि अत्रभबङृ्गद्ध गने ्ोजना र का्यक्रम त्रनमायण गरर का्यन्व्न 
गने। 

र्) ङ्गवङ्गविताको िम्मान गने। 

१३.२.१ िंस्थागत ब््बस्था: िैििाि रणनीत्रत का्ायन्व्न गनय ङ्गविेषतः त्रनम्नानिुारका िंस्थागत 
िं्न्िहरु स्थापना र ब््बस्थापन गरी का्य प्रङ्गक्र्ा अगाडी बढाइनेछ। 

१३.२.२ िामाशजक ङ्गवकाि िाखा र ्िको काम तथा कतयब््ः 

्ि िाखािे िैङ्गिक िमानता तथा िामाशजक िरुिा वािवात्रिका ङ्गकिोर ङ्गकिोरी तथा ्वुा, अपाङता 
तथा जेष्ठ नागररक गैिि पररिािन िमन्व् तथा त्रनगमन र िामाशजक िरुिा का्यक्रम तथा 
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व््शिगत र्टना दताय िंम्बशन्ित कामहरू गनेछन। िाथै ्ि महािाखा वा िाखािे त्रनम्न थप 
का्यहरु गनय िक्नेछनः 
क) स्थानी् तहका मङ्गहिा वािवात्रिका तथा वशञ् ित्रतमा परेका िमदुा्को खशण्डकृत त््ाङ्क 

िंकिन एवं ङ्गव िेषण गने। 

ख) मङ्गहिा र अन्् िीमान्तकृत िमहुको हक िम्वशन्ि नीत्रत ् ोजना का्यन्व्न िमन्व् र त्रन्मन 
गने। 

ग) िैििािको प्रवियन र ङ्गवकािका िागी ्ोजना तथा का्यक्रम बनाई िाग ुगने। 

र्) िहभात्रगतात्मक ्ोजना तजुयमा र का्यन्व्नमा िशित (मङ्गहिा तथा बशञ्चत्रतमा परेका वगय) 
िमहुको पत्रन िहभात्रगता गराई िैङ्गिक उत्तरदा्ी बजेट ङ्गवत्रि माफय त नत्रतजामखुी ्ोजना तजुयमा 
गने। 

ङ) मङ्गहिा र अन्् िीमान्तकृत िमहुको आत्रथयक िामाशजक ििशिकरण र िमता ङ्गवकाि गने। 

ि) िैङ्गिक ङ्गहंिा त्रन्न्िणका िागी त्रनरोिात्मक,प्रबद्धयनात्मक,िंरिणात्मक उपा् र पनुस्थापना 
गने। 

छ) िैङ्गिक पि िम्वशन्ि व््शिगत शजम्मेवारीमा िह्ोग िमन्व् र िहजीकरण गने। 

झ) िैङ्गिक पि िम्वशन्ि गनुािो ब््बस्थापन िं्न्ि त्रनमायण गरर का्ायन्व्न गने। 

ञ) का्यक्रमको अनगुमन र मूल्ांकन स्थानी् तहको का्यक्रम एवं िंस्थागत रुपमा िैङ्गिक 
िमानता तथा िामाशजक िमावेिीकरण परीिण त्रन्त्रमत रुपमा गने। 

ट) िञ्चार माध््मबाट िैििाि िम्वन्िी िंदेिहरूको प्रिार प्रिार प्रबियन र िंरिण गने। 

ठ) मङ्गहिा एवं वशञ् ित्रतमा परेको वगयहरुको िमता अत्रभवङृ्गद्ध आ् आजयन र रोजगारी वङृ्गद्ध गने। 

ड) का्यस्थिको िंस्कारमा ििुारको पहि गने। 

ढ) िैििाि िम्बन्िी अिि अभ््ाि र अनकुरणी् कामको प्रिार प्रिार गनय उत्प्ररेरत गने गराउने। 

ण) िबै ्ोजना र का्यक्रमको िैििाि मैिी अनगुमन प्रत्रतवेदन र मूल्ांकन गने गराउने। 

त) िंङ्गविान तथा दीगो ङ्गवकाि िक्ष््मा िैङ्गिक ङ्गवष्वस्तपु्रत्रत गररएको प्रत्रतबद्धता र मध््मकािीन 
खिय िंरिनामा िमावेि गररएका का्यक्रमहरूिाई ध््ानमा राखेर ्ोजना तजुयमा गनय ्ोजना 
अत्रिकृतहरूिाई त्रनदेिन ददने। 

थ) ्ोजना अत्रिकृतहरूिाई ङ्गवत्रभन् न िामाशजक पषृ्ठभतू्रम भएका मङ्गहिाहरूको जीङ्गवकोपाजयन तथा 
आवाज ििशिकरण तथा िंरशित ङ्गवभेदिाई न््ून गने खािका का्यक्रम तथा आ्ोजनाहरूको 
ङ्गवकाि गनय त्रनदेिन ददन।े 

द) त्रनददयि त्रिि जातजात्रत अवशस्थत्रत र पङ्गहिानमा आिाररत ङ्गवभेदजन्् मूल्मान््ता तथा 
अभ््ािहरूमा िशित गने, हेरिाह िम्बन्िी का्यबोझको न््ूनीकरणका उपा्हरूको पङ्गहिान गने, 
परुुष तथा बािकहरूिँग र िङु्गविािम्पन्न िामाशजक िमूहिँग काम गने। 
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ि) िैङ्गिक तथा जाती् िांस्कृत्रतक ङ्गवङ्गविता ङ्गविषे का्यक्रमको प्रवद्धयन गने वा ङ्गविेष िंरशित र 
स्वा्त्त िेिको ङ्गवकािका िात्रग ङ्गविेष का्यक्रमहरूका िात्रग अत्रतररि बजेट उपिब्ि गराउने। 

न) िैंत्रगक िमानता तथा िामाशजक िमाबेिीकरण िाखा वा इकाईको स्थापना गरी पररिािन 
गररनेछ। 

प) िैििाि िाखा ििा्मानका िात्रग िैंत्रगक िम्पकय  ब््शि (Gender Focal Person)त्रन्िु गरी 
का्यत्रबबरण तोककनेछ।  

फ) गाउँपात्रिका वा गाउँपात्रिकामा का्यरत मङ्गहिा कमयिारीहरु र पात्रिकामा िेवा त्रिन आउन े
मङ्गहिा िेवाग्राहीहरुिाई िहजताका िात्रग िैंत्रगकमैिी िौिाि् र स्तनपान किको ब््बस्था 
गररनेछ।  

ब) पात्रिकामा का्यरत कमयिारीहरुिाई िैंत्रगक िमानता तथा िामाशजक िमाबेिी अबिारणा र 
अभ््ािहरुका त्रबष्मा अत्रभमूखकरण माफय त जानकारी गराई िेवा प्रबाह प्रङ्गक्र्ािाई िैंङ्गिक तथा 
िामाशजक िमाबेिीमैिी बनाइनेछ।  

भ) का्यस्थिमा हनुे ्ौनजन्् दवु््यवहार (त्रनवारण) ऐन २०७१ मा भएका काननुी ब््बस्था बारे 
जनप्रत्रतत्रनिी िगा्त कमयिारीहरुमा अत्रभमूशखकरण गराई िैंत्रगकमैिी का्य ब््बहारका िात्रग 
प्रोत्िाहीत गररनेछ। 

म) पात्रिका िेि त्रभिका िैंत्रगक त्रबभेद तथा िैंत्रगक ङ्गहंिाहरु र का्यस्थिमा हनुे ्ौनजन्् दवु््यवहार 
िम्बोिनका िात्रग गनुािो िनुवुाइ िं्न्ि त्रनमायण गने। 

व) वडास्तरको िबै वस्तीहरुमा िबै बगय िमदुा्का मात्रनिहरुको िहभात्रगता गराई टोि ित्रमत्रत 
गठन गरर ्ोजना तजुयमा प्रङ्गक्र्ामा र िामदुाङ्ग्क त्रबकािका का्यमा ङ्गक्र्ाशिि बनाउने ।  

र) पात्रिका िेि त्रभि िंिािन हनुे त्रबकाि त्रनमायणका का्यहरुको प्रभावकारी का्ायन्व्नका िात्रग 
गठन गररने उपभोिा ित्रमत्रतहरुमा ३३ प्रत्रतित मङ्गहिा िहभात्रगता िाथै अध््ि िशिव र 
कोषाध््ि मध््े कुनै एक पदमा मङ्गहिा प्रत्रतत्रनत्रित्व ितु्रनश ित गने। 

ि) पात्रिकाबाट उपिब्ि गराइने िेवा तथा स्रोतहरु र िाभ त्रबतरणमा मङ्गहिा, बािबात्रिका, जेष्ठ 
नागरीक, दत्रित, जनजात्रत, एकि मङ्गहिा, अपांगता भएका ब््शिहरु िगा्त पछात्रड परेका वा 
पाररएका िमदुा्हरुको पहुँि बङृ्गद्धका िात्रग िञ्जाि गठन गरी उनीहरुको आत्रथयक िामाशजक 
ििशिकरण माफय त गाउँपात्रिकाको िबै िेिको त्रबकाि प्रङ्गक्र्ामा िङ्गक्र् िहभात्रगता ितु्रनशित 
गने। 



15 
 

ह) पात्रिकाको गररबी नक्िांकन िाथै िैङ्गिक तथा िामाशजक िमाबेिी ङ्गहिाविे खशण्डकृत त््ांक 
िंकिन, त्रबश्लषेण र अद्याबिीक गनयका िात्रग ििुना िाखाको प्रभावकारी ब््बस्थापन माफय त 
ििुना प्रणािीिाई ब््बस्थीत र ङ्गक्र्ाशिि बनाउन।े  

१३.३.१ त्रबत्रभन्न ित्रमत्रतहरुको गठन 

िैङ्गिक िमानता तथा िामाशजक िमाबेिीकरण रणनीत्रतिे त्रनददयि गरेका िेि तथा त्रबष्हरु प्रत्रत 
िंबेदनशिि भई गाउँपात्रिका/ गाउँपात्रिकाको त्रन्त्रमत िािन पद्धती तथा िेवा प्रबाह र 
का्यप्रणािीिाई िैंत्रगक तथा िमाबेिीमैिी बनाउन पात्रिकाका नेततृ्व पंशि, जनप्रत्रतत्रनिीहरु र 
का्यरत िबै कमयिारीहरुिाई िैंङ्गिक िमानता तथा िामाशजक िमाबेिी रणनीत्रतको का्ायन्व्न 
प्रङ्गक्र्ा िम्बन्िी अत्रभमूशखकरण माफय त अबिारणागत स्पिता गराई प्रभावकारी का्ायन्व्न गनय 
त्रनदेिन गररनेछ। पात्रिकामा ङ्गक्र्ाशिि िबै िं्न्िहरु िगा्त स्थानी् िमदुा्, गैरिरकारी 
िंर्िंस्था, त्रबकाि िाझेदार र त्रनजीिेि िमेतिाई िैििाि नीत्रत िम्बन्िमा जानकारी गराई 
प्रभावकारी का्ायन्व्न गनय अत्रभप्ररेरत गररनेछ। िंङ्गविान अनिुार स्थानी् िरकािे ङ्गवत्रभन्न ित्रमत्रतहरु 
गठन गरर ्ि रणनीत्रतको प्रभावकारी का्ायन्व्न तथा अनगुमन ित्रमत्रत गठन गरर ति ददए अनिुार 
िबै तहमा का्यिेि तथा शजम्मेवारी िङ्गहतको उत्तरदाङ्ग्त्व प्रदान गररनेछ। 

(क) गाउँपात्रिका िैङ्गिक िमानता तथा िामाशजक िमावेिीकरण (िैििाि) मूिप्रवाहीकरण रणनीत्रत 
का्यन्व्न तथा अनगुमन ित्रमत्रतः 

प्रत््ेक स्थानी् तहमा त्रनम्नानिुारका मूिपरवाङ्गहकरण रणनीत्रत का्यन्व्न तथा अनगुमन ित्रमत्रत 
रहने छः 

१. गाउँपात्रिकाको अध््ि –िं्ोजक 

२. गाउँपात्रिकाको उपाध््ि – िदस्् 

३. गाउँपात्रिकाको प्रमखु प्रिािकक् अत्रिकृत – िदस्् 

४. का्यपात्रिकाको िदस््हरु मध््ेवाट १ जना मङ्गहिा िङ्गहत २ जना – िदस्् 

५. गाउँका्यपात्रिकाद्धारा मनोत्रनत िशित वगयको ििेमा का्य गने व््शि वा िंस्था मध््ेबाट बढीमा 
२ (एक जना मङ्गहिा)– िदस्् 

६. िैङ्गिक िमानता तथा िमाशजक िमावेिीकरण फोकि व््शत्त – िदस्् 

७. िम्वशन्ित स्थानी् तहको मङ्गहिा तथा बािबात्रिका िाखा प्रमखु– िदस्् िशिव 
(ख) गाउँपात्रिका तथा गाउँपात्रिका िैििाि मूिप्रवाङ्गहकरण रणनीत्रत का्यन्व्न तथा अनगुमन 
ित्रमत्रतको काम, कतयव्् र अत्रिकारः 
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१. गाउँपात्रिका त्रभिको मङ्गहिा, बािबात्रिका, ्वुा, जेष्ठ नागररक, अपािंता, आददवािी जनजात्रत, 
मिेिी, मशुस्िम, िैङ्गिक ्ौत्रनक अलपिंख्क तथा अन्् आत्रथयक, भौगोत्रिक, िामाशजक तथा 
िांस्कृत्रतक दृङ्गििे ङ्गपछत्रडएको िमदुा्को खण्डीकृत त््ाङ्क िंकिन एवं ङ्गवश्लषेण गने। 

२. िैङ्गिक,आत्रथयक, भौगोत्रिक, िामाशजक तथा िांस्कृत्रतक दृङ्गििे ङ्गपछत्रडएको िमदुा्को िमग्र 
शस्थत्रतको अध्््न गरी तत ्िम्बन्िमा गनुयपने नीत्रतगत, कानूनी र िंस्थागत ििुारका ङ्गवष्मा 
गाउँिभा वा नगरिभा िमि त्रिफाररि गने। 

३. िंर् तथा प्रदेि िरकार बाट भएका रणनीत्रत, ्ोजना तथा का्यक्रम का्ायन्व्न गनय िह्ोग 
गने गराउन।े 

४. िैङ्गिक,आत्रथयक, भौगोत्रिक, िमाशजक, तथा िंस्कृत्रतक दृङ्गििे ङ्गपछत्रडएको िमदुा्को हक ङ्गहतको 
िंरिण र िम्बियन तथा त््स्तो िमदुा्को िििीकरणका िात्रग स्थानी् त्रनत्रत तथा 
का्यक्रमको तजुयमा गरी का्ायन्व्नका िात्रग गउँिभा िमि त्रिफाररि गने। 

५. ्ि रणनीत्रतिँग िम्वशन्ित का्यक्रम तथा ्ोजना का्यन्व्नमा िह्ोग गने तथा आव्क 
िझुाव ददनेर का्यक्रम का्ायन्व्नको िमीिा अनगुमन तथा मूल्ांकन गने। 

६. गाउँपात्रिका र गाउँपात्रिकाको त्रन्त्रमतरुपमा िैंत्रगक तथा िामाशजक िमावेिीकरण बजेट 
परीिण गने। 

७. िैििाििंग िम्बशन्ित अन्तराङ्गि् िन्िी, िंझौताहरुको िमन्व्, िहका्य, िहजीकरण र 
का्यन्व्न गने गराउने। 

८. गाउँपात्रिका वा गाउँपात्रिकामा िेि त्रभि िैििाििंग िम्वशन्ि काम गने िंर्–िंस्थािँग 
िमन्व्, िहका्य र िहजीकरण गने। 

९. पात्रिकामा िैििाििंग िम्बशन्ित ङ्गवष्वस्त ुहेनयिाई िैििाि िाखा वा डस्कको व््वस्था गने।  

(ग) गाउँपात्रिका िैििाि का्यन्व्न तथा अनगुमन ित्रमत्रतको बैठक र त्रनणय् ः 

१. ित्रमत्रतको बैठक आव्कता वषयमा (बढीमा) ६ पटक बस्न िक्नेछ। 

२. िं्ोजकिे तोकेको त्रमत्रत, िम् र स्थानमा बस्नेछ। 

३. ित्रमत्रतको बैठक बस्न ुभन्दा कम्तीमा २४ र्ण्टा अगावै ित्रमत्रतको िदस््– िशिविे बैठकमा 
छिफि हनुे का्यिूिी िङ्गहतको िूिना िबै िदस््हरुिाई ददन ुपनेछ। 

४. ित्रमत्रतको कूि िदस्् िंख्ाको पिाि प्रत्रतित भन्दा बढी िदस््हरु उपशस्थत भएमा िो 
ित्रमत्रतको बैठकको िात्रग गणपूरक िंख्ा पगेुको मात्रननेछ। 
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५. ित्रमत्रतको बैठकको अध््िता िो ित्रमत्रतको िं्ोजकिे गनेछ र त्रनजको अनपुशस्थत्रतमा ित्रमत्रतका 
उपशस्थत िदस््हरुिे आफूमध््ेबाट ज््ेष्ठ िदस््िे गनेछ। 

६. ित्रमत्रतिे बैठकमा आव्कता अनिुार नपेाि िरकारको कुनै कमयिारी, पदात्रिकारी वा अन्् 
कुनै ङ्गवज्ञ व््शििाई ित्रमत्रतको बैठकमा आमन्िण गनय िक्नेछ। 

७. ित्रमत्रतको बैठक िम्वन्िी अन्् का्यङ्गवत्रि िो ित्रमत्रत आफैिे त्रनिायरण गरे बमोशजम हनुेछ। 

(र्)  वडास्तरी् ित्रमत्रतः 

गाउँपात्रिकाको प्रत््ेक वडामा ्ि रणनीत्रतिँग िम्वशन्ित का्यक्रम तथा ्ोजना का्यन्व्नमा 
िह्ोग गनय एक वडा स्तरी् ित्रमत्रत गठन गररनेछ। जिमा देहा् बमोशजका िं्ोजक तथा 
िदस््हरु रहने छनः 

१. िम्वशन्ित वडाको वडा अध््िः   िं्ोजक 

२. िम्वशन्ित वडाका वडा िदस््हरुः  िदस्् 

३. िम्वशन्ित वडा ित्रमत्रतिे िशित वगयको िेिमा का्य गने व््शि वा िंस्थावाट मनोत्रनत गरेका 
वढीमा २ (एक जना मङ्गहिा) जना िदस््हरुः – िदस्् 

४. वडास्तरी् बाि िंजािको अध््ि  – िदस्् 
५. िम्वशन्ित वडाको वडा िशिवः  िदस्् िशिव 

(ङ)  वडा स्तरी् ित्रमत्रतको काम, कतयव्् र अत्रिकारः 

१. वडा त्रभिको मङ्गहिा, बािबात्रिका, ्वुा, जेष्ठ नागररक, अपांिता, आददवािी जनजात्रत, िैङ्गिक 
्ौत्रनक अलपिंख्क तथा अन्् आत्रथयक, भौगोत्रिक, िामाशजक तथा िांस्कृत्रतक दृङ्गििे ङ्गपछत्रडएको 
िमदुा् खण्डीकृत त््ाङ्क िंकिन गने। 

२. वडात्रभि ्ोजना छनौट प्रकृ्ामा मङ्गहिा, बािबात्रिका, ्वुा, जेष्ठ नागररक, अपांिता, आददवािी 
जनजात्रत, िैङ्गिक ्ौत्रनक अलपिंख्क, अलपिंख्क िमदुा्को िहभात्रगता अत्रनवा्य गने। 

३. वडा त्रभिको मङ्गहिा, बािबात्रिका, ् वुा, जेष्ठ नागररक, अपांिता, आददवािी जनजात्रत, अलपिंख्क 
तथा अन्् आत्रथयक, भौगोत्रिक, िामाशजक तथा िांस्कृत्रतक दृङ्गििे ङ्गपछत्रडएको िमदुा्कोहक 
ङ्गहतको िंरिण र िम्बद्धयन तथा त््स्तो िमदुा्को ििशिकरणकाको िात्रग का्यक्रम वनाई 
गाउँपात्रिकामा पेि गने। 

४. ्ि रणनीत्रतिँग िम्वशन्ित का्यक्रम तथा ्ोजना का्यन्व्नमा िह्ोग गनय िमता अत्रभबङृ्गद्धको 
िेि पत्ता िगाउने र उनीहरुको का्यक्रमिाई िैििाि मैिी बनाउन िहजीकरण गने। 
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१३.३.२ का्यनीत्रत (रणनीत्रत १२.३ िंग िम्बशन्ित) 

क) िैििािका िागी िंस्थागत र व््शिगत दबैु िमता ङ्गवकािका िेिहरू पङ्गहिान गरर का्यन्व्न 
गने। 

ख) स्थानी् िरकारको ्ोजना तजुयमा, का्ायन्व्न र अनगुमन प्रणािीमा आवद्ध िामदुाङ्ग्क 
िंर्िंस्था, ङ्गवत्रभन् न िञ् जाि, िहकारी तथा महािङ्घ, िमूहहरू तथा नागररक िमाजको िमता 
ङ्गवकािको दा्रामा िमेङ्गटने छ। 

ग) िबै िमदुा्का ङ्गवपन्न मङ्गहिा, परुुषहरू, ्वुा, बािबात्रिका, राजनीत्रतक दि, नागररक िमाज, 
िामदुाङ्ग्क िंस्थाहरुिँगको त्रनरन्तर अत्रभमखुीकरण एवम ्अन्तरङ्गक्र्ाबाट िावयजत्रनक वस्त ुतथा 
िेवा िङु्गविा तथा ङ्गवशत्त् स्रोतमा पहुँि अत्रभबङृ्गद्ध हनुे गरी स्थानी् तहको ७ िरणको ्ोजना 
तजुयमा प्रङ्गक्र्ा, िम् िीमा, मङ्गहिा तथा वशञ्चतीकरणमा परेका/ पाररएकाहरूका िात्रग ङ्गवद्यमान 
प्राविानहरू र स्थानी् त्रनका्हरूको शजम्मेवारीका िम्बन्िमा ििूुशित गराउन िेतनामूिक 
का्यक्रमहरू िर्न एवम ्त्रनरन्तर िञ् िािन गराईने छ। 

र्) िैििाि िम्बशन्ि जानकारी ददन िूिना, शििा तथा िञ्चार िामग्रीहरूको भाषा एवं िम् 
तात्रिका मङ्गहिा तथा वशञ् ितीकरणमा परेका बगय तथा िमदुा्िे िशजिै ग्रहण गने गरी त्रनिायरण 
र का्यन्व्न गने।  

ङ) स्थानी् िरकारका प्रमखु एवम्राजनीत्रतक दिका प्रत्रतत्रनत्रिहरूिाई िैििािको मूिअविारणा र 
्ि िम्वन्िी िंवेदनिीि बनाउने। 

ि) िैििाि िम्बन्िी जानकारीमूिक र िूिनामूिक िामाग्रीको प्रकािन र तात्रिम त्रनदे्यशिकाहरु 
त्ार गरी िम्ानकूुि ििुार गरी का्यन्व्नमा ल्ाईने। 

छ) प्रशििण ङ्गवत्रि, िूिना, शििा तथा िञ्चार िामग्रीहरूको भाषा एवम ्िम् तात्रिका मङ्गहिा तथा 
वशञ्चतीकरणमा परेका बगय तथा िमदुा्िे िशजिै ग्रहण गने गरी त्रनिायरण गराईने छ। 

ज) स्थानी् िरकारिे आ्ोजनाहरू छनौट गनयका िात्रग आिार मापदण्डहरू पङ्गहिान गनय 
उनीहरूको िमता अत्रभवङृ्गद्ध गने। 

झ) िैििाि िम्बशन्ि अिि अभ््ाि छनौट गरी िोकोप्रिार प्रिार गनय उत्प्ररेरत गने। 

ञ) िैििाि आिरण र व््बहार एक आदिय, नैत्रतक ङ्गवष् िमेत भएकािे िेवाप्रदा्क त्रनका्मा 
िंिग्न जनिशिको िावयजत्रनक र त्रनजी का्यिैिी तद्अनकुुि बनाउन मागयदियन आिारिंङ्गहता 
त्रनमायण गरी िो बमोशजम िमता अत्रभवङृ्गद्ध गरी िागू गराउन उत्प्ररेरत गने र का्यिम्पादन 
मूल्ांकनमा ्ििाई पत्रन आिार बनाउन ङ्गवत्रि त् गने। 
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१३.३.३का्यनीत्रत (रणनीत्रत १२.४ िंग िम्बशन्ित) 

्ि रणनीत्रतको प्रभावकारी का्ायन्व्नका िात्रग ङ्गवत्रभन्न िरकारी एवं गैरिरकारी त्रनका्हरू, ङ्गवकाि 
िाझेदारहरू, िामदुाङ्ग्क िमूहहरू तथा नागररकहरूबीि ति उलिेख गरे अनिुार िाझेदारी तथा 
िहका्य गररनेछ। 

िमन्व्, िहका्य, िहजीकरण  
र िाझेदारीका िात्रग िंभाव््  
िंस्थाहरु। 

िंभाङ्गवत का्य तथा भतू्रमका र शजम्मेवारी 

केशन्ि् तथा प्रादेशिक िरकार  िैििाििाई राङ्गि् नीत्रतहरुमा एङ्गककृत गदै जोड्ने र 
िैििाि मैिी िस्थागत ब््बस्थािाई िमन्व्, िहका्य र 
िाझेदारी गने। 

 िैििाि दृङ्गिकोणबाट ्ोजना तजुयमा र अनगुमन 
ढाँिाहरूको पनुराविोकन, िमन्व् तथा पषृ्ठपोषण गने। 

 िैििाि िम्बन्िी ङ्गक्र्ाकिापहरूको मूिप्रवाहीकरणका 
िात्रग केन्िी् तथा प्रदेिििंग िमन्व् का्म गने। 

 िैङ्गिक उत्तरदा्ी बजेट र िैङ्गिक िमानता तथा 
िमावेिीकरण बजेट परीिण का्ायन्व्नका िात्रग 
िमन्व्, िहका्य र िहजीकरण गने 

 मङ्गहिा तथा वशञ् ित िमूह िगा्त िबैका िात्रग िेवा  

िङु्गविामा पहुँि प-ु्ाउन का्ायन्व्न तहमा िमन्व् 
का्म गने  

मङ्गहिा,दत्रित,आददवािी 
जनजात्रत, ङ्गपछत्रडएका िमदुा्, बादी 
आदद वशञ् ित िमूहहरू 

 खाि–खाि िरोकारका िमूहहरू र उनीहरूका िमस््ा 
तथा आव्कताहरूका िम्बन्िमा खण्डीकृत त््ाङ्क 
एवम ्ङ्गवश्लषेण गररएका िूिना िामग्रीहरू उपिब्ि 
गराउने, प्ायप् त ङ्गक्र्ाकिापहरू िञ्चािन गनय ्ोजना तथा 
बजेट ितु्रनशित गने र का्यक्रमहरूको अनगुमन गनय 
िमन्व् िहका्य िहजीकरण गने। 

त्रबकाि िाझेदारी िस्थाहरु  केन्िी्, प्रदेि एवम ्स्थानी् िरकारहरुको िैििाि 
िम्बन्िी बािा र िमता त्रबकािको अवस्था ङ्गवश्लषेण गने 
का्यमा िह्ोग र िाझेदारी गने। 
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 िैििाि िाई केन्िदेशख स्थानी् तहिम्म एङ्गककृत गरर 
अनगुमन, मूल्ांकन र ररपोङ्गटिंग गने प्रङ्गक्र्ामा िह्ोग र 
िाझेदारी गने। 

 ्ि रणनीत्रतको प्रभावकारी का्ायन्व्नका िात्रग केन्िी् 
 प्रदेि एवम ्स्थानी् तहमा िह्ोग, िमन्व्, िहका्य र 

िहजीकरण गने। 
१३.३.४ का्यनीत्रत (रणनीत्रत १२.५ िंग िम्बशन्ित) 
क) स्थानी् िरकार अन्तगयत िंिािन भएका ्ोजना तथा का्यक्रम र स्थानी् िरकार स्वम्ं 

िैििाि उत्तरदा्ी भए नभएको वस्तगुत िूिक र मापदण्ड त्ार गरर अनगुमन तथा मूल्ाँकन 
गने। 

ख) िैििाि महािाखा वा िाखािे अनगुमन तथा मूल्ाँकन िाखािंग उस्को का्यङ्गवत्रि, त्रनदेशिका, 
फेमवकय , अन्् ्ोजना तथा बाि ङ्गववाह अन्त््का िागी नीत्रत तथार गरर का्यक्रमको मूल्ांकन 
गदाय िैििािको अवस्था प्रष्याउने गरी खशण्डकृत त््ाँकिाई आिार बनाउन िमन्व् र 
िह्ोग गने। 

ग) स्थानी् िरकारिे िञ्चािन गने ्ोजना तथा का्यक्रमको मूल्ाँकन प्रणािीमा ििुार गरी 
िैििाि मूखी बनाउन उदे्द् र िूिकहरु िैििािका आिारमा खशण्डकृत गने। 

र्) खशण्डकृत त््ाँक िंकिन र उपिव्ि गराउने प्रङ्गक्र्ािाई िंस्थागत गने र िैमात्रिक र बाङ्गषयक 
प्रत्रतबेदनमा खशण्डकृत त््ाँक िशम्मत्रित प्रत्रतबेदन पेि गने। 

ङ) िैििाि महािाखा वा िाखािे िैङ्गिक तथा िामाशजक िमाबेिी िम्बन्िी अध्््न अनिुन्िान 
गरी प्रभाव मूल्ाँकन, अिि अभ््ाि, का्यिैिीको रुपान्तरण जस्ता त्रबष्को अत्रभिेशखकरण गने 
र िो बाट प्राप्त त्रिकाईिाई िरोकारवािािँग िाझेदारी गने र तद्अनरुुप स्रोतको पररिािन 
गने। 

ि) िैििाि महािाखा वा िाखािे िैििाि िम्बन्िी नीत्रतिाई का्ायन्व्न गदाय आएका िमस््ा र 
बािा व््बिानिाई आवत्रिक रुपमा िमीिा गने त््िका िात्रग बजेट व््बस्था गने र 
आव्कता अनिुार परामियदाताको िह्ोग त्रिने। 

छ) स्थानी् तहमा गदठत िूपररबेिण तथा अनगुमन ित्रमत्रतको का्यिाई िैििाि उत्तरदा्ी बनाउन 
िैििाि महािाखा वा िाखा र िैििाि िमन्व् ित्रमत्रतको िहका्यमा िैििाि िम्बन्िी 
िूिकहरुको पङ्गहिान गने, अनगुमन तथा मूल्ांकन ढाँिामा िमाबेि गने खशण्डकृत प्राराशम्भक 
त््ाँक िंकिनका िात्रग स्पि ढाँिा बनाउने र प्रगत्रत ङ्गववरणमा िमेट्न मागय–त्रनदेिन गने र 
िोका िात्रग अत्रभमूशखकरण गने। 
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ज) िामाशजक परीिण िावयजत्रनक िनुवुाई, िावयजत्रनक परीिण, िंस्थागत िमता स्वमूल्ांकन  
िैििाि िम्बन्िी मापन र परीिण िगा्तका िं्न्ििाई का्ायन्व्न गरी िंस्थागत गने। ्ी 
ङ्गक्र्ाकिापहरुमा मङ्गहिा, दत्रित, आददवािी जनजात्रत, ङ्गपछत्रडएका िमदुा् तथा मशुस्िम आदद 
वशञ् ित िमूहहरूको अथयपूणय िहभात्रगतामा ितु्रनशित गने। 

१४.रणनीत्रत पनुराविोकन तथा ििुार 
्ि रणनीत्रत का्यवन्नको प्रभावकारीता, उप्िुता र उपादे्ताको मलु्ाकनिाई आव्ता 
अनिुार पनुराविोकन तथा ििुार गररनेछ।  
 

१५बािा अडिन फुकाउन े 
     ्ि रणनीत्रतको का्ायन्व्नमा कुनै बािा अड्िन आएमा ्ि रणनीत्रतका प्राविानिाई प्रत्रतकुि 
अिर नपनेगरी स्थानी् िरकारिे बािा अड्िन फुकाउन िक्नेछ।
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१६.अवस्था ङ्गवश्लषेण(SWOT) 

िैङ्गिक िमानता तथा िमाशजक िमावेिीकरणका रणनीत्रतका िात्रग पङ्गहिो िरण भनेको नै वतयमान अवस्था ङ्गवश्लषेण हो। ्ो गाउँपात्रिकाको 
िैििािको दृङ्गिकोषवाट बत्रि्ो पि कमजोर पि अविर तथा िनुौती (SWOT) ङ्गवश्लषेण गररएको छ। ्िरी ङ्गवश्लषेण गदाय नीत्रतकानून, 
िंस्थागत व््वस्था , मानव िंिािन तथा िमता ङ्गवकाि, िेवा प्रवाह र ििुािन तथा उत्तरदा्ीत्वमा िमावेिीतामा आिाररत रहेर ङ्गवश्लषेण 
गररन ु पदयछ।जििाई त्रनम्नानिुार ति प्रस्ततु गररएकोछ। ्हां आ-आफ्नो  पात्रिकाको अवस्था ङ्गवश्लषेण गरेर  हेनुय पने हनु्छ । ्ो 
िामान््ीकरण गररएको हो। 

बत्रि्ो पि (Strength) 

 

कमजोर वा ििुार गनुयपने पि 

(Weakness/Improvement) 

अविरहरु (Opportunities) 

 

िनुौतीहरु (Threats ) 

 मङ्गहिा तथा बशञ्चतीमा परेका 
िमदुा् मात्रथ हनुे ङ्गहंिा र ङ्गवभेद 
उपर िनुवुाई हनुे प्रवन्ि 
त्रमिाएको  

 िैििाि िम्बन्िी नीत्रत  बनाइ 
का्यन्व्नमा ल्ाइएको । 

 अपािता पररि् पि ङ्गवतरण 
त्रनदेशिका त्ार भई प्रभावकारी 
रुपमा का्ायन्वन् भएको। 

 उपभोिा ित्रमत्रतहरुमा मङ्गहिा 
िहभात्रगता अत्रनवा्य गरेको छ। 

 गाउँपात्रिकािे  िैंत्रगक तथा 
िामाशजक िमावेशिकरण रणनीत्रत 
त्रनमायण नभएको। 

 िैङ्गिक उत्तरदा्ी बजेट त्रनमायण एवम 
िैििाि परीिणिाई वजेट व््वस्था 
नभएको। 

 स्थानी् तहिे ्ोजना तजुयमा तथा 
अनगुमन मूल्ाङ्कनिाई िैििािको 
पिवाट  हेने नगरेको  

 दीगो ङ्गवकािको िक्ष््का िक्ष्् नं 

 ङ्गवत्रभन्न जातजाती, िमदुा् त्रबि 
िामाशजक र स्कृत्रतक ङ्गवङ्गविता 
रहेकोिे िामाशजक िमावेिीकरण 
व््वहारमा िाग ु गने  उप्िु 
िामाशजक वातारण रहेको।  

 ङ्गवत्रभन्न गैह्रिरकारी िंर्िंस्थाको 
का्यिेिको रुपमा स्थानी् तह 
हनु।ु 

 ्वुा जनप्रत्रतत्रनत्रि कमयिारीको 
वाहलु्ता रहेकोमा ्वुा जोि र 
जाँगरिाई पात्रिकाको िवायङ्गिण 

 छुवाछूत¸िैङ्गिक 
ङ्गवभेद¸बािङ्गववाह जस्ता 
परम्परागत कु मान््ता 
ङ्गवरुद्धका का्ायन्व्न मा 
जङ्गटिता। 

 मागमा आिाररत अत््ात्रिक 
्ोजनाहरु का्ायन्वन् गनय 
र प्राथत्रमङ्गककरण नीत्रत 
वनाउन कदठन 

 मङ्गहिा तथा 
बािबात्रिकाहरुका िात्रग 
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 का्यपात्रिकामा मङ्गहिा तथा 
िशित वगयको िहभात्रगता ५०% 
भन्दा वढी भएको।  

 मङ्गहिा तथा बािबात्रिका िाखा 
स्थापना र ििािन भएको  

 िामाशजक िरुिाका िङु्गविा पाउन े
िाभग्राहीहरुको अत्रभिेख 
व््वस्थापन तथा त््ाङ्क 
अद्यावत्रिक गरेको। 

 

 िशित वगयको िमता ङ्गवकािका 
िात्रग बजेट ङ्गवत्रन्ोजन गरेको। 

 ङ्गवपद व््वस्थापन कोष 
पररिािनमा नीत्रत तथा का्यङ्गवत्रि 
त्रनमायण भएको 

 स्थानी्तह त्रभि हनु े गरेका 
िामाशजक कुरीत्रतहरु (छुवाछुत, 

बािङ्गववाह, बहङु्गववाह) हटाउनको 
िात्रग का्यक्रमहरु िंिािन 

१, ५,१० र १६ िाइ तोकेर बजेट 
ङ्गवत्रन्ोजन नगररएको  

 कुनै नीत्रत त्रन्म का्यङ्गवत्रि  
ददगदियन जारी गनुयभन्दा अगाडी 
िैििाि को  दृङ्गििे उप्तु्त भए 
नभएको बारे िेखाजोखा वा ङ्गवश्लषेण  
नगरेको। 

 त्रनशित प्रत्रतित वजेट िशित वगयमा 
ङ्गवत्रन्ोजन नगरेको  

 ्ोजना तजुयमा प्रकृ्ामा िैििािको 
दृङ्गिकोणवाट ङ्गवश्लषेण भएको 
अत्रभिेख नभएको   

 मङ्गहिा परुुष ङ्गविको अिमानता 
हटाउन तथा िमाशजक 
िमावेिीकरण बढाउनको िात्रग 
त्रनशित का्यनीत्रत नरहेको। 

 का्ायि्मा हनुिक्ने कुनै पत्रन 
प्रकारको दवु््यवहार भेदभाव मङ्गहिा 
ङ्गहंिा त्रन्न्िणको आिारिंङ्गहता 

ङ्गहतमा प्र्ोग गनय िङ्गकने  

 मङ्गहिा तथा िशित वगयका ङ्गवत्रभन्न 
िमूहरु ङ्गक्र्शिि हनु।ु 

 स्थानी् तहका  िवै 
का्ायि्हरुमा मङ्गहिा ङ्गहंिा तथा 
ङ्गवभेद हनु नददनका िात्रग िैङ्गिक 
ङ्गहंिा न््ूनीकरण आिार िंङ्गहता 
त्रनमायण  गनय गैिििे िह्ोग 
गरररहेको हनु।ु 

 िंर्ी् िरकार तथा प्रदेि िरकार 
िंग  

 जनप्रत्रतत्रनत्रिहरु तथा कमयिारीहरु 
िैििाि िङ्गहत अन्् ङ्गवत्रभन्न 
ङ्गवष्को श्रोत व््शि हनु।ु (िमता 
ङ्गवकािका का्यक्रमहरु िंिािन 
गनय िङ्गकने )  

 वािमैिी िैङ्गिक मैिी अपाि मैिी 
जस्ता ङ्गवकाि मोडिका ङ्गवष् 
ङ्गवज्ञहरु स्थानी् तहमा हनु।ु  

 िैङ्गिक ङ्गहंिा मिु स्थानी् तह 
र्ोषणा गने प्रत्रतवद्धता िङ्गहतको 

िशित बजेट नहुदँा िमता 
वृङ्गद्ध तथा आत्रथयक ङ्गवकाि 
गनय िमस््ा र पात्रिकाको 
जनप्रत्रतत्रनत्रि तथा 
कमयिारीको स्वङ्गववेकमा 
भर पनुय।िाथै ङ्गवकाि 
भनेको भौत्रतक ङ्गवकाििाई 
माि वशुझएको ।  

 गररबी पङ्गहिानका आत्रथयक 
िामाशजक आिारहरु ठाउँ 
अनिुार फरक फरक पने 
भएकोिे गरीवी मापनका 
ििुकहरु त्रनमायण गनय 
कदठन 

 ङ्गविेष गरर मङ्गहिाद्वारा 
िम्पाददत र्रत्रभिको ङ्गवना 
पाररश्रत्रमक को कामको 
मूल्ाङ्कन गनय। 

 िैङ्गिक िमानता तथा 
िामाशजक िमावेिीकरण 



24 

 

गरेको। 

 मङ्गहिाका िात्रग कानूनी ििेतना 
िम्बन्िी अनशुििण का्यक्रम 
िंिािन भएको (कानूनी हक 
अत्रिकार, एकि मङ्गहिा मानव 
बेिङ्गवखन ्ौन ङ्गहंिा आदी ) 

 उमेर पगेुका िवै बािबात्रिकाहरु 
ङ्गवद्याि् भनाय भएका। 

 िवै ङ्गवद्याि्मा मङ्गहिा परुुष 
िौिाि् तथा हात िनुे व््वस्था 
भएको। 

 त्रनिलुक प्रिूत्रत िेवा, नवजात शिि ु
तथा  ितु्केरीका िात्रग ङ्गविेष 
का्यक्रम िंिािन गरेको।  

 िवै ङ्गवद्याि्मा ङ्गकिोरीहरुिाई 
त्रनिलुक िेत्रनटरी प््ाड  ङ्गवतरण 
गरेको 

 ििीत तथा ङ्गवपन्न वगयको त्रनिलुक 
स्वास््् वीमा भएको  

 खलुिा ददिा मिु पात्रिका र्ोषणा 

वनाएर िाग ुनभएको। 

 मानव िंिािन ङ्गवकाि िाखाको 
स्थापना  नभएको। 

 पदात्रिकारी तथा कमयिारी िैििाि 
िम्बन्िी जानकार भएपत्रन 
का्ायन्व्न पि िैििाि मैिी 
नभएको। 

 स्थानी् तहका िवै पदात्रिकारी 
हरुिाई कानूनको मस््ौदा तजुयमा 
तथा प्रकृ्ाका वारेमा अत्रभमखुीकरण 
नभएको  

 मङ्गहिा हक र अत्रिकार िम्बन्िी 
वेइशजङ र्ोषणापििे िमेटेका १२ 
प्रत्रतवद्धताका वारेमा कमयिारी तथा 
पदात्रिकारीिाई अत्रभमखुीकरण 
नभएको तथा प्रत्रतवद्धता 
का्ायन्व्नका िात्रग बजेट 
ङ्गवत्रन्ोजन नभएको। 

 िैङ्गिक ङ्गहंिा मिु स्थानी्तह र्ोषणा 

बहृत  आवत्रिक ्ोजना त्ार 
भएको। 

 स्वास््् वीमा का्यक्रमिाई िवै 
र्रिरुीमा पु् ायउन  प्राङ्गवत्रिक 
िह्ोगका िात्रग गैिििे काम 
गरररहेको। 

 एक र्ण्टाको पहुँि त्रभि िवै 
नागररकका िात्रग स्वास््् िेवाको 
पहुँि हनु।ु(िवै गभयवती 
मङ्गहिाहरुिाई िरुशित रुपमा प्रिूत्रत 
गराउन िङ्गकने ) 

 ङ्गकिान िम्मान अत्रभनन्दन परुस्कार 
आदी का्यक्रम त्रन्त्रमत रुपमा हनु ु 
ङ्गकिान र कृङ्गष प्रवद्धयन गनय िङ्गकन े
। 

 आव्क िवै िाखामा प्ायप्त 
जनिशि हनु।ु 

 

िम्बन्िी त्रनमायण भएका ऐन 
नी्म कानून का्यङ्गवत्रि  
का्ायन्वन गनय। 

 िमाजमा जरा गाडेर 
विेको िामाशजक 
कुरीत्रतहरु (जातीगत 
छूवाछूत¸ बोक्िीको आरोप 
िागाउने  र्रेि ुङ्गहंिा ) 
को अन्त््का िात्रग ङ्गवत्रभन्न 
का्यक्रम हरु िञ्चािन गनय   

 मोवाइि को दरुुप्ोग र 
बाि बात्रिकाको उमेरमा 
नै व््ापक प्र्ोगिे 
बािङ्गववाह अवैि वच्िा 
जन्माउने तथा  पररपक्व 
उमेरमा पगु्दा  िम्वन्ि 
ङ्गवच्छेद हनुे जस्ता िंभावना 
वढ्दै गाएको।  

 िंर्ी्ताको अभ््ािको 
िरण भएका कारण नीत्रत 
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भएको र त््िको त्रनरन्तर follow 

up भएको। 

 िशित वगयको उपशस्थत्रतमा िशित 
वगयका आगामी ्ोजना तथा 
िम्पन्न ्ोजनका वारेमा छिफि 
हनुे गरेको। 

 िावयजात्रनक िेखापरीिण 
िामाशजक परीिण तथा 
िावयजात्रनक िनुवुाईमा िशित  
िमूहिाई प्रश्न राख्न ददने र 
छिफि गने गरेको। 

 जनप्रत्रतत्रनत्रि तथा कमयिारीहरुको 
आिारिंङ्गहता त्रनमायण गरर 
अनिुािनमा वाँत्रिएको  

 बाङ्गषयक नीत्रत तथा का्यक्रम छापा 
प्रकािन तथा वेभिाइड माफय त 
नी्त्रमत रुपमा िावयजात्रनक 
गरेको। 

 पूणय खोप्िु/ितु्रनशित गाउँपात्रिका 
र्ोषणा भएको । 

हनु निकेको। 

 कमयिारीहरुिाई पत्रछलिो िम् 
त्रनमायण भएका कानून का्यङ्गवत्रि 

हरुका वारेमा त्रन्त्रमत 
अत्रभमखुीकरण हनु निकेको। 

 िावयजात्रनक स्थि तथा 
का्ायि्हरुमा स्तनपान गहृ 
नभएको। 

 गभयवती मङ्गहिािाई जोखीम तथा 
खतरा ्िु काममा निगाउने नीत्रत 
त्ार नभएको।  

 भौत्रतक पूवायिारका ड्रइङ त्रडजाइनहरु 
िैििािमैिी भएपत्रन िो अनिुार 
त्रनमायण नभएको। 

 ्ौत्रनक तथा िैङ्गिक अलप िंख्कका 
िात्रग बजेट ङ्गवत्रन्ोजना तथा  
िौिाि्हरुमा ङ्गविषे व््वस्था 
नभएको। 

 िैििाि िम्बन्िी िरोकारवािा 

तथा का्यक्रम का्ायन्व्न 
गनय कठीन। 

 कृङ्गष प्रत्रत ्वुा िाई 
आकङ्गषयत गनय र 
जीङ्गवकोपाजयनको प्रमखु 
आिारको रुपमा कृङ्गषिाई 
स्थाङ्गपत गनय। 

 िामाशजक िञ्जाि माफय त  
हनुे गरेका र हनु िक्न े
िंभाङ्गवत भ्रमहरु शिनयका 
िात्रग आव्क प्रङ्गवत्रि र 
जनिशि व््वस्थापन 
गनय। 

 काननुी ज्ञान¸आव्क 
नीत्रत त्रन्म आददको 
अभाविे मेित्रमिाप 
केन्िहरु प्रभाकारीरुमा 
का्ायन्व्न गनय 

 िैत्रगंक खशण्डकृत 
त््ांकको अभावको 
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त्रनका् ङ्गवि िमन्व् तथा 
िहका्यकािात्रग िं्न्ि त्रनमायण 
नभएको िाथै अनशुििण नभएको। 

 ्ोजना तथा का्यक्रमको  अनगुमन 
मूल्ाङ्कन गदाय िैििािका 
दृङ्गिकोणका आिारमा नभएको 

 जनप्रत्रतत्रनत्रिहरुको ङ्गवस्ततृ वै्शत्तक  
ङ्गववरण  वेभिाइडमा नराशखएको  

 िामाशजक िंजािमा िैङ्गिक िमानता 
तथा िामाशजक िमावेिीकरण 
िम्बन्िी ििुना, िमािार तथा 
िन्देिमिुक ङ्गवष् वस्त ु आदद 
प्रकािन नभएको। 

 भौत्रतक पवुायिारका िवै त्रडजाइन 

हरुमा िैििाि मैिी 
प्राविानहरुिमेट्ने नगररएको। 

कारण िङ्गहरुपामा ्ोजना 
तथा बजेट व््वस्थापन गनय 
गाह्रो। 

 बेरोजगार तथा गररबहरुको 
खशण्डकृत डाटा अद्यावत्रिक 
नभएको  
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१७. िरोकारवािा पङ्गहिान 
िैङ्गिक िमानता तथा िमाशजक िमावेिीकरण रणनीत्रत का्ायन्व्नको का्ायन्व्नका िात्रग 
त्रनम्नानिुार िरोकारवािाहरु पङ्गहिान गररएको छ। जिमा त्रििा िंपकय  हनु।ेदोश्रो माद्यमवाट 
िंम्पकय  हनुे र अप्रत््ि रुपमा िंपकय  हनुे गरी त्रनम्नानिुार ३ भागमा ङ्गवभि गररएकोछ।  
त्रििा िम्पकय  हनु े(पङ्गहिो नं 
का िरोकारवािाहरु) 

दोश्रो माद्यमवाट िंपकय  हनु े

(दोश्रो नं का िरोकारवािाहरु) 

अप्रत््ि िंपकय  हनुहेरु 

(तेश्रो नं का िरोकारवािाहरु) 

मङ्गहिा तथा बािबात्रिका 
िाखा 

ङ्गवकाि िाझेदारहरु मखु्मन्िी तथा मशन्िपररषदको 
का्ायि् बागमती प्रदेि   

्ोजना िाखा  िहकारी िंस्थाहरु प्रदेि मन्िाि्हरु िवै  
शििा िाखा  बैक तथा ङ्गवत्ती् िंस्थाहरु  प्रदेि  ्ोजना आ्ोग 
स्वास््् िाखा उद्योगहरु प्रदेि ििुािन केन्ि  
िहकारी िाखा वािक्िवहरु  भमूी व््वस्था आ्ोग 
खानेपानी तथा िरिफाइ िाखा आमा  िमूहहरु  िंर्ी् मन्िाि्हरु  
्वुा तथा खेिकुद िाखा जेष्ठ नगाररक त्रमिन केन्िहरु मङ्गहिा आ्ोग 
प्रिािन िाखा  ङ्गवद्याि्हरु  दत्रित आ्ोग 
िवै वडा का्ायि्हरु गैह्रिरकारी िंस्थाहरु  मसु्िीम आ्ोग 
गाउँ / नगर का्यपात्रिका  स्व्म िेवक  िमूहहरु राङ्गि् ्ोजना आ्ोग 
गाउँ / नगर  िभा  उद्योग वाशणज्् िंर्  मानव अत्रिकार आ्ोग 
न््ाङ्ग्क ित्रमत्रत राजनैत्रतक दिहरु अन्तराङ्गि् दात ृत्रनका्हरु 
ङ्गवष्गत ित्रमत्रतहरु िवै िंिार माद्यमहरु  राङ्गि् स्तरका िंिार 

माद्यमहरु 
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 िरोकारवािा त्रनका्हरुको पङ्गहँिान गररएको ििुी भेन डा्ग्रामद्धारा प्रस्ततुीः 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँपात्रिका 
िरोकािवािात्रनका् 

पङ्गहिान तथा 
प्राथात्रमङ्गककरण 

लैससास रणनीति 

कार्ाान्वर्न िथा 

अनगुमन सतमति 

 तिक्षा स्वास््र् 

लगार्ि अन्र् 

तवषर्गि िाखा 

महािाखाहरु 

लतक्षि समहू संजाल-

मतहला,अपांग,दतलि,जेष्ठ 

नागररक=बालबातलका आतद 

_ 

 

 

उपभोक्ता सतमति 

न्र्ातर्क सतमति 

अदालि 

अस्पिालमा 

आधाररि 

एकद्धार संकट 

वर्वस्थापन केन्र 

|  

शजलिा 
प्रहरी 
का्ायि् 

वडा कार्ाालर् 

मतहला 

सहकारी िथा 

समहू 

बाल अतधकार 

सतमति 

टोल तवकास 

संस्था  

मतहला िथा 

बालबातलका 

िाखा 

बैक िथा तवतिर् 

संस्थाहरु 

िरकारी 
वङ्गकि 
का्ायि् 

तजल्ला सेफ 

हाउस  

तबतभन्न 

आर्ोगहरु  

तवतभन्न 

संधसंस्था  
तबतभन्न संचार 

माध्र्म 

लैङ्तगक तहंसा 

तनर्न्रण 

संजाल 

प्रदेि िथा संघको 

लैससास सम्बन्धी 

तवभाग/ मन्रालर्  

तबतभन्न 

राजनीति 

दलहरु  
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१८. ििीत वगय प्राथत्रमङ्गककरण: गाउँपात्रिकामा मङ्गहिा िगा्त पछाडी परेका वा पाररएका बगय 
िमदुा्हरु िशित िमदुा् मात्रन पात्रिकािे िशित िमूहको उत्थान र ङ्गवकािमा बाङ्गषयक ्ोजना तथा 
बजेट त्रबत्रन्ोजन गने गरेको छ। िैङ्गिक िमानता तथा िामाशजक िमावेिीकरणको िि नै िशित 
वगयिाई ङ्गवकािको मूिप्रवाहमा ल्ाउन ु हो त््िका िात्रग त्रनम्नानिुार िशित वगयहरु पङ्गहिान 
गररएकोछ।िमूह छिफिबाट त्ार गररएको पात्रिकाको नक्िामा िबै वडाहरुमा ििीत िमूह 
छररएर रहेको पाइन्छ। ििीत िमूह र त्रतनका मखु् िवािहरु त्रनम्न बमोशजम उलिेख गररएको 
छ।  
 

मङ्गहिा / एकि मङ्गहिा , 

 

बािबात्रिका अपािता भएका 
व््शि 

 

जेष्ठनगाररक 

आददवािी जनजाती िैङ्गिक तथा ्ौत्रनक 
अलपिंख्क 

अत्रत ङ्गवपन्न वगय अलपिंख्क/ िोपोन्मखु 

ङ्गकिान बादी /गन्दवय मजदरु द्वन्द्वङ्गपत्रडत 

ङ्गपछत्रडएको िेि र िमदुा्    

१८.१िशित वगय प्राथत्रमङ्गककरण तथा िशित वगयका िवािहरु 
.मङ्गहिा/ एकि मङ्गहिाका िवािहरु 
 नीत्रत त्रनमायण तहमा अथयपणुय िहभात्रगता न््ून रहन ुर नेततृ्व तहमा मङ्गहिाको िहभात्रगतािाई िहजै 

शस्वकार गनय निक्न 
 मङ्गहिाहरुको ्ोजना तजुयमा प्रङ्गक्र्ामा अथयपूण िहभात्रगतामा कत्रम। 

 दगुयम बस्तीमा बस्ने तथा त्रनरिर मङ्गहिाको िूिनामा पहुँि कत्रम। 

 अत्रिकांि मङ्गहिािाई आफ्नो अत्रिकार र काननु्बारे जानकारी नहनु।ु 

 गवयवती मङ्गहिािाई स्वास््् िेवा िम्वन्िी िूिनामा पहुँि तथा पोषण िम्वन्िी जानकारी नहदुा 
स्वास्््को जोशखममा पनुय। 

 र्रेि ुङ्गहंिा, िैंत्रगक ङ्गहंिा, बिात्कार तथा ्ौनजन्् दरुब््बहार र त्रबभेदबाट ङ्गपत्रडत हनु।ु  
 परुुष प्रिान िमाज तथा परम्परागत िोिका कारण िैंत्रगक त्रबभेद, िामाशजक अिमानता तथा 

बोक्िी प्रथा िगा्तका कुरीत्रतहरु का्मै रहन।ु  
 मानत्रिक स्वास््् िमस््ाको त्रिकार बन्न।ु  
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 आत्रथयक स्रोतमा पहँुुि तथा त्रन्न्िण कत्रम।  
 शििामा िमान पहुँि नहनु।ु 

 गभयवती मङ्गहिा तथा ितु्केरी मङ्गहिाहरुमा पोषणको कत्रम। 

 का्ायि्हरुमा िैंत्रगकमैिी िंरिना तथा ब््बहारको कत्रम। 

 एकि मङ्गहिा, अपांग, अिाह्य मङ्गहिाहरुिाई अपमानजनक तथा अिमान ब््बहार, िेवामा अिमान 
पहुँि, िमान अविरबाट बशञ्चत हनु।ु   

बािबात्रिकाका िवािहरु 
 बाि श्रम हनु,ु बाि ्ौन दवु््यबहार तथा िोषण िगा्तका त्रबभेद जन्् का्यबाट ङ्गपत्रडत छन।्  
 बािङ्गववाह का्मै रहन ुर बाित्रबबाहिाई िमाजिे िहजै शस्वकार गनुय ।  
 बािमैिी िंरिना, व््वहार, खेि मैदान, नहनु।ु 

 स्तनपान कि िबै िावयजत्रनक स्थानमा नहनु।ु 

 बत्रिकाहरुमा आत्मरिा शिप नहनु।ु 

  अत्रबभावक त्रबङ्गहनताका कारण िंरिणको अभाव। 

अपागंता भएका ब््शि 

 िमान अविरबाट बशञ्चत िाथै िाबयजत्रनक िेवा तथा स्रोतमा िहज पहुँि नहनुकुा िाथै रोजगारीमा 
पहुँि कत्रम 

 अपहेिना, अपमानजनक ब््बहार तथा ्ौनजन्् दवु््यबहारको शिकार हनु।ु 

 मानत्रिक स्वास््् िमस््ाको त्रिकार हनु।ु   
 अपंगमैिी िंरिना नहदुा िावयजत्रनक स्रोत तथा िेवामा पहुँि कत्रम हनु।ु  
 िमान शििाको अविरबाट बशञ्चत।  
 अपािं मङ्गहिा, बात्रिका तथा ङ्गकिोरीहरु ्ौनजन्् िोषण तथा दवु््यवहार र बिात्कारको शिकार 

बन्नु। 

ज््ेष्ठ नागररक 

 जेष्ठ नागररकको िूिनामा पहुँि कत्रम। 

 जेष्ठ नागररकिाई उिीत पािनपोषण तथा िंरिणको व््वस्था नहनु ुिाथै र्रपररवारबाट बेवास्ता 
र अपहेिना गररन।ु 

 ज््ेष्ठ नागरीक मात्रथ अपमानजनक ब््बहार 
 स्रोतमा पहुँि तथा त्रन्न्िण कत्रम।  
 पररवार तथा िमाजबाट अपहेिीत र एक्िै बढी िम् त्रबताउन ु पदाय मानत्रिक िमस््ाको 

शिकारको िम्भावना रहन।ु 

िैंत्रगक तथा ्ौत्रनक अलपिंख्क 

 पङ्गहिान हनु निक्न।ु 
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 खिेुर िमाजमा आउन निाहन।ु  
 िमान अविरबाट बशञ्चत हनु।ु  
 िमाजबाट अपमानजनक ब््बहार तथा त्रबभेदपणुय दृङ्गिकोण राख्न।ु 
अत्रत त्रबपन्न िमदुा् 
 त्रित्रमत र पाखो जग्गाजत्रमनबाट शजवन त्रनबायह गनय बाध््  
 मखु् पेिा ज््ािामजदरुी  
 गररवीका कारण उच्ि शिि, स्वास््् र रोजगारबाट बशञ्चत  
 ििुनामा पहुँि नपगु्दा गाउँपात्रिका तथा वडाबाट िंिािीत ्ोजना िगा्त िेवा ितु्रबिामा पहुँि 

कमी।  
 अशििा र िेतनाको कमीका कारण बाि त्रबबाह, िामाशजक कुरीत्रत िगा्तका गित िामाशजक 

प्रििनबाट टाढा हनु निक्न।ु  
 त्रनणय् क तहमा िहभात्रगताको पहुँि न््ून। 

बादी /अलपिंख्क 

ङ्गकिान 
 िम्मा मि ङ्गवउ नपाउन,ु कृङ्गष त्रििाईको अभाव 
मजदरु 
 िमान ज््ािा 
द्धन्दङ्गपत्रडत 
 र्ाईते तथा अपािता भएका व््िीको िङ्गह त््ाङ्क नहनुािे िङु्गविाबाट बशञ्चत । 
मात्रथ उलिेशखत तीनै प्रकारको ङ्गवश्लषेणवाट ्ि गाउँपात्रिकाको वतयमान अवस्थाका िवै पिहरु 
देशखएका छन। वत्रि्ो पि¸ कमजोर पि¸ अवि तथा िनुौती िंगै िैििाि रणनीत्रत 
का्ायन्व्नका िात्रग तीन तहकै िरोकारवािाहरु तथा िवै िशित वगयहरु पङ्गहिान भइिकेको 
छ।अत्रिकतम िवि पिहरु पङ्गहिान भएका छन ती िवि पिहरुिाई श्रोतको रुपमा पररिािन 
गरेर िैङ्गिक िमानता तथा िामाशजक िमावेिीकरणिाई िंस्थागत गदै िैजान िङ्गकन्छ। 

१९. ङ्गवत्त व््वस्थापन 

मात्रथ उलिेशखत रणनैत्रतक कृ्ाकिापहरु िंिािन गनयका िात्रग ङ्गवत्तको आव्कता पछय। स्थानी् 

तहहरुिे SUTRA माफय त नै वजेट व््वस्थापन गनुयपने देशखन्छ। िैङ्गिक उत्तरदा्ी बजेटिाइ 
स्थानी्करण गरी ्िका िात्रग हाि िंिािन भइरहेको बजेट नीत्रत तथा का्यक्रमहरुिाई किरी 
िैििाि मैिी वनाउन िङ्गकन्छ भने्न कुरा व््वस्थापन महत्वपूणय रहन्छ। िैििाि 
मूिप्रवाहीकरणका िात्रग त्रनम्नानिुार ङ्गवत्त गररनेछः 
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क. िशित ङ्गवकाि का्यक्रमका िात्रग त्रनशित प्रत्रतित त्रनददयि वजेट ङ्गवत्रन्ोजन गने। 

ख. भौत्रतक पवुायिार त्रनमायणका का्यक्रमहरुमा कामको ङ्गवभाजन गरर ्ोग््ता अनिुारको काम 
िवै िशित वगयिे गनय पाउने गरर नीत्रतगत व््वस्था गने। 

ग. िैङ्गिक उत्तरदा्ी वजेट का्ायन्व्न गरर मङ्गहिा िहभात्रगता अत्रभवङृ्गद्ध गने। 

र्. स्थानी् तहमा का्यरत ङ्गवकाि िाझेदारहरुिाई वाङ्गषयक का्यक्रम त्ार गरी स्थानी् 
तहिंग िहका्य गनय त्रनदेिन ददने । 

ङ. स्थानी् तहको त्रिफाररिमा िहतु्रि्त दरको ऋण उपिव्ि गराइ ङ्गवत्ती् िह्ोग पु् ायउन 
बैक तथा ङ्गवत्ती् िंर् िंस्थाहरु िंग िमन्व् गने  

ि. िंर्ी् तथा प्रादेशिक मन्िाि्हरुमा िशित ङ्गवकाि का्यक्रम अन्तरगत ङ्गवत्रन्ोशजत बजेट 
िे त् गरेका ङ्गवष्गत ििेहरुमा अद्य्न गरी आव् परर्ोजना प्रस्तावना त्ार गरेर 
अत्रितकतम श्रोत त्रभत्र््ाउन आव्क जनिशि पररिािन गनय  

छ. िरकारी तथा अन्तराङ्गि् गैह्र िरकारी िंस्था तथा दात ृत्रनका्हरुमा िमन्व् गरी थप 
बजेट व््वस्थापन गने। 

२० कानूनी व््वस्था 
िैििाि रणनीत्रत का्ायन्व्नमा ल्ाउनका िात्रग का्यपात्रिकाको बैठकिे अनमुोदन गनुय पदयछ। ्ो 
रणनीत्रतिाई प्रभावकारी रूपमा का्ायन्व्नका िात्रग आव्क पने त्रन्माविी तथा का्यङ्गवत्रि पात्रिकािे 

६ मङ्गहना त्रभिमा तजुयमा गरर का्य् ोजनाका िाथ का्ायन्व्नमा  िैजानेछ।तर का्यपात्रिकािे पाि 
गरी िकेपत्रछ कानून का्यङ्गवत्रिहरुको आव्कता नपने खािका प्राविानहरु भने स्वत का्ायन्व्न 
मा आउने छन। 

२१.रणनीत्रत का्ायन्व्नको जीम्मेवारी तथा दाङ्ग्त्व 

िैििाि रणनीत्रत का्ायन्व्नको प्रमखु शजम्मेवारी स्थानी् तहका प्रमखुको िं्ोजकत्वमा गदठत 
िैङ्गिक िमानता तथा िामाशजक िमावेिीकरण का्ायन्व्न  तथा अनगुमन ित्रमत्रतको हनुेछ भने 
तथा वडामा वडा स्तरी िैििाि का्यन्व्न तथा अनगुमन ित्रमत्रतको हनुेछ।का्ायि्हरुिे िवै 
कृ्ाकिापमा ्ो रणनीत्रत अनिुार का्य िम्पादनको दाङ्ग्त्व त्रनवायह गनुय पने हनु्छ। ्ोजना तजुयमा 
तथा बजेट त्रनिायरणको िम्मा रणनीत्रतमा उलिेख भएका कृ्ाकिापहरु िमावेि भए नभएको हेने 
शजम्मेवारी अनगुमन ित्रमत्रतका प्रमखु एवम उपप्रमखु/ उपाध््िको हनुेछ भने आव्कत अनिुार 
ङ्गवष् ङ्गवज्ञहरु राखेर अलपकात्रिन ित्रमत्रत त्रनमायण गरर रणनीत्रत का्ायन्व्नमा छूटेका ङ्गवष्हरु 
पङ्गहिान गनय िङ्गकनेछ। 
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२२ िंभाव्् जोखीम र न््ूनीकरणका उपा्हरु 

िैििाि रणनीत्रत का्ायन्व्नमा त्रनम्नानिुार जोशखमहरु आउन िक्ने अवस्था छ  
त्रिन िंभाव्् जोखीम जोखीम न््ूनीकरणका उपा्हरु 

१. ङ्गपतिृत्तात्मक तथा िामान्ती िोि हावी रहेको 
िन्दयभयमा िैिङ्गक िमानता तथा िामाशजक िमावेिी 
मूिप्रवाहीकरण रणनीत्रतिे मङ्गहिा तथा बात्रिकािाई 

माि  प्राथत्रमकतामा राखछ भन्न े भ्रमपणुय बझुाईका 
कारण रणनीत्रत का्ायन्व्नमा गत्रतरोि उत्पन्न हनु 

िक्छ। 

िैंत्रगक िमानता तथा िामाशजक 
िमावेिीकरण  िम्बशन्ि नेततृ्व तथा 
िरोकारवािाहरुको िाझा बझुाईमा 
एकरूपता ल्ाउन तात्रिम,गोष्ठी तथा 
छिफिको आ्ोजना गने। 

२. िावयजात्रनक तथा त्रनजी िेिका िबै िंरिनाहरूमा 
मङ्गहिाको िमानपुात्रतक िहभात्रगता नहुँदा िैिङ्गक 

िमानता रणनीत्रतको का्ायन्व्न तथा अनगुमन िही 
ढंगबाट नहनु िक्छ। 

बहपुिी् िरोकारवािाहरु िंगको 
िमन्व् तथा िहका्य बढाउने। 

 

३. िैििाि बहपुिी् िरोकार राख्न े ङ्गवष् भएकोिे 
िमन्व् र िह्ोगमा िमस््ा हनुिक्छ। 

स्थानी् तहका हरेक वैठकमा िैंत्रगक 

िमानता तथा िामाशजक िमावेिीकरण 

िम्बन्िी का्यहरुको ित्रमिा गने। 

४. िैििाि रणनीत्रत का्ायन्व्नमा आव्क 
िमता्िु र दि जनिशि र श्रोत िािनको 
त्रित्रमतता हनुिक्छ। 

ङ्गवष् ङ्गवज्ञहरु िंग त्रन्त्रमत परामिय 
गने। 

 

५. ङ्गवष्गत िाखा तथा अन्् िरोकारवािाहरु ङ्गवि 
िैििाि रणनीत्रत कार ् अन््ौि ङ्गवङ्गविता तथा 
दोहोरोपना हनुिि। 

 

ङ्गवष्गत िाखाका त्रनत्रत ,िवािहरु र 
का्यक्रममा दोहोरोपना हटाउन िमन्व् 
रददने िहका्यमा जोड। 

 

 

 


