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१.पृष्ठभूलम 

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

नेपालको संविधानको धारा १८ मा उजललजिि समानिाको हकमा सबै नागररक कानूनको दृविमा समान हनु े
िथा कसैलाई पनन कानूनको समान संरक्षणबाट बजिि नगररने व्यिस्था छ ।साथै सामान्य कानूनको प्रयोगमा 
उत्पजि, धमा{, िणा{, िाि, िानि, नलि, शारीररक अिस्था, अपाििा, स्िास््य जस्थनि, बैिावहकि जस्थनि, गभाािस्था, 
आनथाक अिस्था, भाषा िा क्षेत्र, िैचाररक आस्था िा यस्िै अन्य कुनै आधारमा भेिभाि नगने व्यिस्था उललेि 
छ . नेपालको संविधानको धारा ३८ ले मवहलालाई समान िंशीय अनधकार, सरुजक्षि माितृ्ि र प्रिनन स्िास््य 
सम्बन्धी अनधकार, राज्यका सिै िहमा सहभागी हनुे अनधकार, सम्पजि िथा पाररिाररक मानमला सम्बन्धी 
अनधकार, जशक्षा, स्िास््य, रोिगार र सामाजिक सरुक्षामा सकारात्मक विभेिको व्यिस्था गरेको छ।संविधानले 
मवहला विरुद्ध हनु ेसबै प्रकारका वहंसािन्य कायाहरुलाई कानून बमोजिम िण्डनीय हनुे व्यिस्था गरेको छ।  

साथै संविधानमा राज्यले सामाजिक िा सांस्कृनिक दृविले वपछनडएका मवहला, िनलि, आदििासी िनिानि, मधेशी, 
थारू, मजुस्लम समिुाय, वपछडािगा, सीमान्िकृि, अलपसङ्ख्यक, अपाििा भएका व्यजि, लैविक िथा यौननक 
अलपसङ्ख्यक, वकसान, श्रनमक, उत्पीनडि िा वपछनडएको के्षत्रका नागररक िथा आनथाकरूपले विपन्न िस आया 
लगायि नागररकको संरक्षण, सशिीकरण िा विकासका लानग कानून बमोजिम विशेष व्यिस्था गनासवकने विषय 
उललेि गरी समािेशी अिधारणालाई आत्मसाि गररएको छ।सामाजिक न्यायको हकले राज्यका हरेक िहमा 
समािेशी र समानपुानिक प्रनिनननधत्िको नसद्धान्िका आधारमा िनिाको सहभानगिाको अनधकार स्थापना गरेको 
छ। 

स्थानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४ ले लैविक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण (लैससास) सम्बन्धमा 
स्थानीय िहको काम, किाव्य र अनधकारमा लैससास सम्बन्धी व्यिस्था उललेि गरेको, िडा सनमनिको काम, 
किाव्य र अनधकार अन्िगाि िडामा आनथाक िथा सामाजिकरुपमा पछानड परेका मवहला, बालबानलका, िनलि, 
अपाििा भएका व्यजि, िेष्ठ नागररक, अलपसं्यक, सीमान्िकृि समिुायको अनभलेि रािी सामाजिक र आनथाक 
उत्थान सम्बन्धी काम गने व्यिस्था गरेको; विनभन्न समिुायबीच सामाजिक सद्भाि र सौहािािा कायम गने, 
बालवििाह, बहवुििाह, लैविक वहंसा, छुिाछुि, िहेि िथा िाइिो, हनलया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, 
बालश्रम, मानि बेचवििन िस्िा सामाजिक कुरीनि र अन्धविश्वासको अन्त्य गने, गराउन े व्यिस्था गरेको 
छ।यसका साथै लैससासका सिालहरूलाई सम्बोधन गना राज्यले विगि लामो समय िेजि नै प्राथनमकिाका 
साथ आिनधक योिना, िावषाक योिना, नीनि िथा कानूनको ििुामा िथा पररमािान र कायाक्रम कायाान्ियन गिै 
आइरहेको छ।  
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विकास प्रकृयामा मु् यिया ३ िटा सामान्य िर िटील प्रश्नहरुको ििाफ िोज्ने गररन्छ । पवहलो प्रश्न ऐले म 
कहााँ छु ? िोश्रो  अि म कहााँ र वकन िाने ? र िेश्रो त्यो कसरी संभि छ ? पवहलो प्रश्नले ििामान अिस्था 
विश्लषेण गराउाँछ, िोश्रो प्रश्नले लक्ष र अपेजक्षि उपलजव्धको  ननधाारण गिाछ भन ेिेश्रो प्रश्नले नीनि िथा रणनीनि 
ियारी गराउछ ।यसै सन्िभालाई आत्मसाि गरी यो पााँचपोिरी थाङपाल गाउाँपानलका अन्िरगि सिालन हनु े
योिना िथा कायाक्रमलाई लैविक समानिा र सामाजिक समािेशीमैत्री बनाउन, संिैधाननक एिम कानूनी 
उिरिावयत्ि िथा जिम्मेिारी परुा गना, राज्यले अन्िरााविय स्िरमा गरेका प्रनिबद्धिा अनरुुप काया गना र  स्थानीय 
सरकार सिालन ऐन, २०७४ अनसुार लैविक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरणलाई संस्थागि गिै 
समािेशी विकासलाई प्रबद्धान गने कायालाई थप मागा िशान गना यो “लैविक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण 
रणनीनि” ियार गररएकोछ ।  

२.अिस्था लिशे्लषण 

 नसन्धपुालचोक जिललाका १२ िटा स्थानीय िह मध्ये पााँचपोिरी थाङपाल गाउाँपानलका एउटा हो । 
नसन्धपुालचोक जिललाका साविक ८ िटा गाविसहरु बााँसिका , बरुिा, भोिाङ, थाङपालकोट, गनु्सा,थाङपालधाप, 

भोटेनाम्लाङ र लागचे समायोिन भै बनकेो यस पााँचपोिरी थाङपाल पहाडी भौगानलक विविधिा भएको 
गाउाँपानलका हो । यो गाउाँपानलकाको पिुामा िगुल गाउाँपानलका, पजिममा हेलम्बू गाउाँपानलका उिरमा रसिुा 
र लाङटाङ राविय ननकुञ्ज र िजक्षणमा  मेलम्ची  नगरपानलकासंग िोनडएको छ । िम्मा १८७.२९ िगा 
वक.नम. क्षेत्रफल भएको यस गाउाँपानलकामा राविय िनगणना २०७८ को प्रारजम्भक ननििा अनसुार ५६३४ 
घरधरुीको बसोबास रहेको छ । यस गाउाँपानलकाको िनसं्या मवहला- १०३८२ र परुुष- १०५९६ गरी 
िम्मा २०९७८ रहेको छ ।यो गाउाँपानलकामा िानिगि आधारमा हेिाा िामाङ िािी प्रमिु रुपमा आउछ भन े
त्यसपछी क्षेत्री, िनलि, नेिार लगायि िाििािीहरु पिाछन । पेशागि आधारमा कृवष प्रमिु पेशा रहेको छ । 
त्यसैले हरेक के्षत्रिाट हेिाा लजक्षि िगाकै िाहलुयिा रहेको हनुाले लैविक समानिा र सामाजिक समािेशीकरणको 
उपयिु नमनुा िनाउन सवकने यो गाउाँपानलकाको लैससास रणनीनि ियार गिाा पवहलो चरणमा ििामान अिस्था 
विश्लषेण गररएकोछ । हालको अिस्था विश्लषेणका लानग मु् य वहसािले ३ िटा क्षते्रहरु (SWOT¸सरोकारिाला 
र लजक्षििगा) ननधाारण गररएकोछ । िसको वििरण ननम्नानसुा प्रस्ििु गररएकोछ । 

२.१. SWOT लिशे्लषण 

यो पााँचपोिरी थाङपाल गाउाँपानलकाको लैससासको दृविकोणिाट बनलयो पक्ष, कमिोर पक्ष, अिसर िथा चनुौनि 
(SWOT) विश्लषेण गररएको छ । यसरी विश्लषेण गिाा नीनिकानूनमा समािेशीिा, संस्थागि व्यिस्थामा समािेजशिा, 
मानि संसाधन िथा क्षमिा विकासमा समािेजशिा, सेिा प्रिाहमा समािेजशिा र सशुासन िथा उिरिावयत्िमा 
समािेजशिामा आधारीि रहेर विश्लषेण गररएकोछ ।िसलाई ननम्नानसुार िल प्रस्ििु गररएकोछ । 
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क. बललयो पि (Strength) 

१. गाउाँपानलकाका काननु िथा कायाविनधहरुमा लैससास सम्िन्धी प्रािधानहरु समािेश गररएको । 

२. कानून मस्यौिा गिाा र पास गिाा लैससासको दृविले विष्लेषण गने गररएको  

३. िावषाक कायाक्रममा मवहला िथा लजक्षि विकास कायाक्रमहरु समािेश भएको  । 

४. योिना, मवहला बालबानलका वपछनडएको िगा के्षत्र र समिुायलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्न ेगरी बनेको  

५. कानूनमा मवहला वकशोरी िानलका लगायि लजक्षि िगामा हनुे विभेििन्य कायाहरु अन्त्य गने प्रािधानहरु 
रहेको । 

६. योिना ििुामा  गिाा लजक्षि समूहसंग िसेर छलफल गरी समस्या विश्लषेण गने गरेको ।  

७. हरेक ननकाय िथा सनमनिहरुमा मवहला लजक्षि िगाको सहभानगिाको सनुनजिििा  भएको  । 

८. उपभोिा सनमनिहरुमा मवहला िथा लजक्षि िगाको सहभानगिा अननिाया गरेको  । 

९. नीनि कानून कायाविनध ननमााण गना सक्षम िनशजि उपलव्ध भएको । 

१०. मवहला िथा बजििीमा परेका समिुाय मानथ हनुे वहंसा र विभेि उपर सनुिुाई हनुे प्रिन्ध नमलाएको  

११.  कायापानलकामा मवहला िथा लजक्षि िगाको सहभानगिा समानपुानि समािेजशिाका आधारमा भएको ।  

१२. कायारि कमाचारीहरुमा मवहला कमाचारीको सं्या उलले्य रहेको ।  

१३. मवहला िथा लजक्षि िगाका लानग  िीविकोपािान सशिीकरण, आिाि सशिीकरण िथा विभेििन्य नीनि 
ननयम पररििानका लानग विशेष कायाक्रम संचालन गरेको ।  

१४. मवहला िथा बालबानलका  शािा स्थापना र संचालन भएको  

१५. बेरोिगार िथा गररबहरुको िण्डीकृि डाटा अद्यािनधक भएको  

१६. स्थानीय िहले गठन गने सनमनि उपसनमनिहरुको मु् य पिमा मवहला सहभानगिा सनुनजिि गरेको  

१७. सामाजिक सरुक्षाका सवुिधा पाउने लाभग्राहीहरुको अनभलेि व्यिस्थापन िथा ि्याङ्क अद्यािनधक गरेको  

१८.  लैविक वहंसा ननिारण, मवहला सीप विकास, नेितृ्ि विकासको  श्रोि व्यिस्थापनका लानग कोष स्थापना 
गरी कायाान्ियन गरेको । 

१९.  लजक्षि िगाको क्षमिा विकासका लानग बिेट विननयोिन गरेको । 

२०. लजक्षि िगाको सरकारी िानगर प्रिेशका लानग लोकसेिा िथा जशक्षक सेिा पूिा ियारी कक्षा संचालन गरी 
लजक्षि िगा रोिगारी कायाक्रममा प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पयुााएको  ।  

२१. मवहलाका लानग कानूनी सचेिना सम्बन्धी अनजुशक्षण कायाक्रम संचालन भएको (कानूनी हक अनधकार, 
एकल मवहला मानि बेचवििन यौन वहंसा आदि ) 

२२. विपि व्यिस्थापन सम्िन्धी मापिण्ड, रणनीनि कायानीनि आदि ननमााण गिाा लजक्षि बगा समिुायसंग परामशा 
गने गरेको । 

२३. विद्यालय भनााका लानग उमेर पगेुका सिै बालबानलकाहरु विद्यालय भनाा भएका । 

२४. सिै विद्यालयमा मवहला परुुष शौचालय िथा हाि धनुे व्यिस्था भएको । 
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२५. स्थानीयिह गठन भए पिािका ननमााण भएका भौनिक पूिााधारका सिै नडिाइन हरुमा लैससास मैत्री 
प्रािधानहरु समेट्ने गररएको । 

२६. सिै विद्यालयमा वकशोरीहरुलाई ननशलुक सेननटरी प्याड  वििरण गरेको 
२७. प्रिनन स्िास््य एड्स क्यान्सर  र आङ िस्ने लगायिका विषयहरुमा स्िास््य सचेिना कायाक्रम संचालन 

भएको 
२८. लैविक वहंसा िथा घरेल ुवहंसा पीनडिहरुले न्यावयक सनमनि  िथा मेलनमलाप केन्र माफा ि सिासलुभ ढंगले 

न्याय पाएको । 

२९. संघीय र प्रिेश सरकारका नीनि ननयम कायाक्रमको कायाान्ियनमा  नगरपानलका सहकाया समन्िय  गरेको 
३०. ननयनमि रुपमा कायाक्रमको सािािाननक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सािािाननक सनुिुाई माफा ि कायाक्रमको 

सािािाननक गरेको । 

३१. सािािाननक लेिापरीक्षण सामाजिक परीक्षण िथा सािािाननक सनुिुाईमा लजक्षि  समूहलाई प्रश्न राख्न दिन े
र छलफल गने गरेको । 

३२. प्राविनधक िनशजि उत्पािन गने नीनि नलएको 
३३. िनप्रनिनननध िथा कमाचारीहरुको आचारसंवहिा ननमााण भइ लाग ुभएको । 

३४. संघ िथा प्रिेश सरकारले नीनि कानून िथा कायाक्रममा समन्िय र सहकाया हनुे गरेको ।  

३५. बावषाक नीनि िथा कायाक्रम छापा प्रकाशन िथा िेभसाइड माफा ि ननयनमि रुपमा सािािाननक गरेको 
३६. लैससासका के्षत्रमा काम गने विनभन्न सरोकारिाल ननकायहरु बीच सञ्जाल ननमााण भइ कायागि एकिा हनु े

गरेको ।  

ख. कमिोर पि 

१. मवहला र परुुष बीच समान कामको लानग असमान ज्याला रोक्ने प्रािधानहरु नभएको । 

२. समान कामको असमान ज्याला अन्त्य गना प्रि नीनि कानून कायाविनधहरु िय नभएको । 

३. आप्रिासी िथा रैथाने कामिार विच हनुे ज्याला विभेि रोक्ने प्रािधानहरु नभएको ।  

४. लजक्षि िगाको विकासको लानग ननजिि प्रनिशि ििेट विननयोिन नगररएको । 

५. मवहलाका आिश्यिालाइ ब्यिहाररक र रणनीनिक गरी विभािन हनु े नगरेको र सो अनसुारको नीनि 
ननमााण भइ योिना ििुामा हनु नसकेको । 

६. GESI Audit नभएको र सोको लानग ििेट विननयोिन पनन नभएको  

७. िीगो विकास लक्ष सवहि अन्य अन्िराविय सजन्ध संझौिा प्रनििद्धिा अनभसजन्ध िारेमा िनप्रनिनननध िथा 
कमाचारीहरुलाई अनभमिुीकरण नभएको । 

८. मवहला लागयि अन्य लजक्षि िगाहरुको छूटै्ट िण्डीकृि डाटा (बस्िगुि वििरण)  नभएको । 

९.  लजक्षि समिुायको भाषा संरक्षणर र लैविक संिेिनशील विषयिस्ि ुसनेु्न र बझु्ने विषयमा कुनै व्यिस्था 
नभएको  
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१०. लैविक उिरिायी िथा समाजिक समािेशी ििेट ननमााण एिम परीक्षणलाई ििेट व्यिस्थान नभएको । 

११. लैससास कायाान्ियन सनमनि गठन नभएको साथै यो सनमनिको गठन प्रवक्रयाका िारेमा िानकारी नभएको  

१२. कमाचारी िथा पिानधकारीहरुलाई लैविक वहंसा ननिारण सम्िन्धी िानलम िथा अनभमिुीकरण नभएको । 

१३. लैविक वहंसा ननिारण कोष स्थापना नभएको । 

१४. कायाालयमा हनुसक्न ेकुनै पनन प्रकारको िवु्यािहार भेिभाि मवहला वहंसा ननयन्त्रणको आचारसंवहिा िनाएर 
लाग ुनभएको । 

१५. लैविक विकास हेने छुटै्ट इकाइको व्यिस्था नभएको 
१६. लैविक वहंसा मिु स्थानीयिह घोषणा हनु नसकेको । 

१७. गभाििी मवहलालाई िोजिम िथा ििरायिु काममा नलगाउने नीनि ियार नभएको ।  

१८.  भौनिक पूिााधारका ड्रइङ नडिाइनहरु लैससासमैत्री भएपनन सो अनसुार सबै संरचनाहरु ननमााण नभएको। 

१९. यौननक िथा लैविक अलप सं्यकका लानग बिेट विननयोिना िथा  शौचालयहरुमा विशेष व्यिस्था नभएको  

२०. गाउाँपानलका लगायि सािािाननक कायाालयहरुमा स्िनपान कक्षहरु व्यिस्था नभएको । 

२१. मवहला िथा लजक्षि िगाको स्िास््य िीमा सम्िन्धी अनभमिुीकरण िथा कायाक्रम सिै िाडामा  नभएको। 

२२. ननराक्षर मवहलाहरुको लानग जशक्षा सम्िन्धी पयााप्त कायाक्रम नभएको । 

२३. स्िरोिगार िथा िैिेजशक रोिगारमा िान चाहाने मवहला िथा लजक्षि िगाका यिुाहरुको क्षमिा विकासको 
लानग कुनै कायाक्रमहरु संचालन नभएको । 

२४. बेइजिि घोषणा पत्रले समेटाका १२ सरोकारका विषयमा पिानधकारी िथा कमाचारीहरुलाइ अनभमिुीकरण 
नगरेको । 

२५. मवहला विरुद्द हनुे सबै वकनसमका वहंसा ननिारण गने कायाक्रम, संयिु रािसंघीय सरुक्षा पररषिबाट पाररि 
प्रस्िाि नं. १३२५ र १८२० का सम्बन्धमा स्थानीयकरणको कायायोिनका लानग नीनि िय नभएको र  
बिेट विननयोिन नगरेको ।  

२६. अन्िराविय कानून कायाविनध िथा सजन्धका विषयमा पिानधकारी िथा कमाचारीहरुलाई अनभमिुीकरण 
नभएको । 

२७. ननराक्षर मवहलाहरुको लानग साक्षरिा सम्बन्धी विषेश कायाक्रम गने नीनि नरहेको ।  

२८. योिना िथा कायाक्रमको  अनगुमन मूलयाङ्कन गिाा लैससासका दृविकोणका आधारमा नभएको 
२९. आफ्नो िेभसाइड िथा सामाजिक संिाल भएपनन त्यसमा लैविक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण 

सम्बन्धी सूचना, समाचार िथा सन्िेशमलुक विषय िस्ि ुआदि प्रकाशन नभएको । 
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ग. अििर 

१. पााँचपोिरी थाङ्खपाल गाउाँपानलकाको िािीयिाका आधारमा सिैभन्िा िढी िनसं्यानै िामाङको र अरु 
आदििासी  िािीको रहेको र पररभाषागि वहसािले मानथ उललेि गररएका लजक्षि िगाहरुकै उपजस्थनि 
सघन रहेको हनुाले लजक्षि विकास कायाक्रम गना सहि हनुे । 

२. राविय गौरिको आयोिना  काम गने प्रसस्ि अिसर भएको । 

३. लैससास सम्िन्धी क्षमिा विकास र सचेिनाका काम गने गैससहरु कायारि हनु ु 

४. आिश्यक पने कानून नीनि ननयम बनाउन सक्ने िक्ष िनशजि स्थानीय िहमा उपलव्ध हनु ु।  

५. संघीय रािधानी काठमाडौ ४/५ घण्टामा सािािाननक यािायाििाट  पनुगने हनुाले लजक्षि िगालाई कृवष 
िथा औधोनगक उत्पािनमा लागउन सवकने र सो बाट उत्पादिि बस्िकुो ििारको समस्या नहनुे । 

६. पााँचपोिरी लगायिका अन्य पयाटकीय स्थल यो गाउाँपानलकामा रहेकाले पयाटन प्रिधान गरी आम्िानी 
गना सवकने र उि आम्िानीलाइ लजक्षि िगाको विकासमा लगाउन सवकने । 

७. िनप्रनिनननध िथा कमाचारीहरुमा यिुाहरुको िाहलुयिा रहेकोमा यिुा िोस र िााँगरलाई गाउाँपानलकाको 
सिाािीण वहिमा प्रयोग गना सवकने  

८. संघीय सरकार िथा प्रिेश सरकार संग प्रत्यक्ष पहुाँच राख्न ेिनप्रनिनननधहरु भएकोले आिश्यकीय योिना 
र बिेट माग गनाका लानग पहुाँच पगु्न/ेसहििा हनुे ।   

र्. चुनौलतिरु 

१. छुिाछूि¸लैविक विभेि¸ पतु्रमोह िस्िा परम्परागि मान्यिा विरुद्धका नीनि ननयम कायाविनध कायाान्ियन मा 
िटीलिा । 

२. जशक्षा स्िास््य के्षत्रमा पछाडी परेको िगा क्षेत्र समिुायको सिाािीण विकासमा पयााप्त बिेट विननयोिन गना 
नसक्न ु। 

३. विशेष गरी मवहलाद्वारा सम्पादिि घरनभत्रको विना पाररश्रनमक को कामको मूलयाङ्कन नहनु ु। 

४. लैविक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण सम्बन्धी ननमााण भएका ऐन ननयम कानून कायाविनध  
कायाान्िनमा िवटलिा आउन ु। 

५. कानून कायाान्ियन िथा योिना कायाान्ियनमा उत्कृट हनु ेशािा िथा कमाचारीलाई परुस्कृि गने पररपाटी 
नहनु ु ।  

६. संचारमाध्यम िथा सामाजिक संिालको िरुुपयोग र बाल बानलकाको उमेरमा नै व्यापक प्रयोगले बालप्रमे 
वििाह िथा पररपक्ि उमेरमा पगु्िा  सम्िन्ध विच्छेि हनु ेिस्िा संभािना िढ्िै िान ु।  

७. कृवष प्रनि यिुा लाई आकवषाि गना र िीविकोपािानको प्रमिु आधारको रुपमा कृवषलाई स्थावपि गना 
नसक्न।ु 
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८. कृषकहरुले सम्माननि भएको अनभुनूि गना नसक्न,ु कृवष उपिको उत्पािन भण्डारण िथा विवक्र वििरणका 
लानग उपयिु व्यिस्थापन नहनु ु। 

९. सामाजिक सञ्जाल माफा ि  हनुे गरेका र हनु सक्ने संभाविि भ्रमहरु जचनाका लानग आिश्यक प्रविनध र 
िनशजि व्यिस्थापन नहनु ु। 

१०. िवु्यासनीमा यिुाहरुको संलग्निा भए पनन एकीन ि्याङ्कको अभािमा न्यूनीकरणका लानग आिश्यक पहल 
नहनु ु। 

११. लैविक िथा यौननक अलपसं्यकहरु आफ्नो पवहचान दिन नचाहने हुाँिा उनीहरुको ि्याङ्क संकलन गना 
र सिोिम वहिका कायाक्रम िय गना नसक्न ु।  

२.२.  िरोकारिाला पलिचान  

पाचपोिरी थाङ्खपाल गाउाँपानलका  नभत्र लैविक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरण रणनीनि कायाान्ियनको 
कायाान्ियनका लानग ननम्नानसुार सरोकारिालाहरु पवहचान गररएको छ । िसमा नसधा संपका  हनुे ।िोश्रो 
माद्यमिाट संम्पका  हनु ेर अप्रत्यक्ष रुपमा संपका  हनुे गरी ननम्नानसुार ३ भागमा विभि गररएकोछ ।  

लिधा िम्पकग  िुने 

(पलिलो नं का िरोकारिालािरु ) 

दोश्रो माद्यमिाट िंपकग  िुने 

(दोश्रो नं का िरोकारिालािरु ) 

अप्रत्यि िंपकग  िुने िरु 

(तेश्रो नं का िरोकारिालािरु ) 

मवहला िथा बालबानलका शािा विकास साझेिारहरु मु् यमन्त्री िथा मजन्त्रपररषिको 
कायाालय बागमिी प्रिेश   

योिना शािा  सहकारी संस्थाहरु प्रिेश मन्त्रालयहरु सिै  
जशक्षा शािा  बैक िथा वििीय संस्थाहरु प्रिेश सशुासन केन्र  
स्िास््य शािा उद्योगहरु  भमूी व्यिस्था आयोग 
प्रशासन शािा िालक्लिहरु संघीय मन्त्रालयहरु  
िडा कायाालयहरु आमा  समूहहरु  मवहला आयोग 
नगर कायापानलका  उद्योग िाजणज्य संघ िनलि आयोग 
 नगर  सभा  विद्यालयहरु  मसु्लीम आयोग 
न्यावयक सनमनि गैह्रसरकारी संस्थाहरु  राविय योिना आयोग 
विषयगि सनमनिहरु सिै रािनैनिक िलहरु मानि अनधकार आयोग 
यिुा िेलकुि सािा गैह्रसरकारी संस्था अन्िराविय िाि ृननकायहरु 
  राविय स्िरका संचार माद्यमहरु 
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२.३.  ललितिगग पलिचान  

पााँचपोिरी थाङ्खपाल गाउाँपानलकाको लैविक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरणको लक्ष नै लजक्षि 
िगालाई विकासको मूलप्रिाहमा लयाउन ुहो त्यसका लानग ननम्नानसुार लजक्षि िगाहरु पवहचान गररएकोछ । 
१. मवहला / एकल मवहला 
२. बालबानलका 
३. िेष्ठनगाररक 
४. िनलि (िमाइ कामी साकी ) 
५. आदििासी िनिािी (िामाङ िाहलुयिा) 
६. मििरु 
७. अपाििा भएका व्यजि 
८. द्वन्द्वपीनडि 
९. विपन्न िगा 
१०. सकुुम्िासी 
११. लैविक िथा यौननक अलपसं्यक 

मानथ उललेजिि िीनै प्रकारको विश्लषेणिाट पााँचपोिरी थाङपाल गाउाँपानलकाको ििामान अिस्थाका सिै 
पक्षहरु िेजिएका छन । िनलयो पक्ष¸ कमिोर पक्ष¸ अिसर िथा चनुौनि संगै लैससास रणनीनि 
कायाान्ियनका लानग िीन िहकै सरोकारिालाहरु िथा सिै लजक्षि िगाहरु पवहचान भइसकेको छ 
। यो गाउाँपानलकामा सघन रुपमा बसोबास रहेका िनलि, आदििासी िनिािी (िामाङ) मु् य 
लजक्षि िगामा पिाछन । यो गाउाँपानलकाका सिल पक्षहरुलाई श्रोिको रुपमा पररचालन गरेर 
लैविक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरणलाई संस्थागि गिै लैिान सवकन्छ ।  

३.   दीर्गकालीन िोच (Vision) 

“सामाजिक विभेि रहीि िजििीकरणबाट मलुप्रिाहीकरण¸ पााँचपोिरी थाङपालको प्रनििद्दिा लैविक 
समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण” 

४. ध्येय (Mission) 

लजक्षि समिुाय र मवहलाको स्रोिसाधनामा पहुाँच िदृद्द गरी प्राप्त उपयिु अिसर र उपलजब्धका 
आधारमा  विभेिको अन्त्य गने । 
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५. लि (Goal) 

स्रोिको न्यायोजचि वििरण िथा समिामलुक विकासको माद्यमिाट िहीस्करणमा परेको िगालाई 
विकासको मूलप्रिाहमा लयाउने। 

६. उदेश्य (Objectives) 

यस रणनीनिको मु् य उदे्दश्य लैविक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरणको मान्यिा अनरुुप 
पााँचपोिरी थाङपाल गाउाँपानलकाले गने गने सम्पूणा विकासका िथा प्रशासननक कामलाई लैससास 
प्रनि उिरिायी िनाउन ुनै हो िसथा यस रणनीनिका उिेश्यहरु ननम्नानसुार रहेका छनः 
१. लैविक उिरिायी बिेट ननमााण  माफा ि मवहला सहभानगिा अनभिवृद्ध गरेर लैविक उिरिायी 

शासन पद्धिी अिलम्िन गने । 

२. श्रोि साधनमा लजक्षि िगाको पहुाँच  अनभिवृद्ध गरी न्यायोजचि वििरणलाई संस्थागि गने । 

३. लैससास सम्बन्धी राविय िथा अन्िराविय प्रनििद्धिा सजन्ध संझौिाहरु कायाान्ियन गरी मूल 
प्रिाहीकरण गने । 

४. नीनि कानूनमा नै मवहला िथा लजक्षि िगाको समािेजशिा सनुनजिि गरी आिाि सशिीकरण 
गने । 

५. संस्थागि व्यिस्था अन्िरगि कायाप्रणाली, विि व्यिस्थापन एिम ि्याङ्कमा समेि मवहला 
एिम लजक्षि िगाको समािेशीिालाई सनुनजिि गरी आनथाक रुपमा सशिीकरण गने । 

६. मानि संसाधन िथा क्षमिा विकासमा लजक्षि िगाको सहभानगिा सनुनजिि गरी िीविकोपािानमा 
आत्मननभार  िनाउने। 

७. अनौपचाररक मूलय मान्यिा कुसंस्कार विरुद्ध िनचेिना िवृद्ध गरी सामाजिक दृविकोण पररििान 
गिै लैविक िथा सामाजिक समािेजशिामा आधाररि समाि स्थापना गने । 

८. जशक्षा स्िास््य िानेपानी िथा सरसफाइ संग सम्बजन्धि सेिा प्रिाहमा लैससासलाई 
प्राथनमकिामा राख्न े र प्रत्येक चरणमा लैससास दृविकोणिाट अनगुमन मूलयाङ्कन गने 
पररपाटीलाई संस्थागि गने । 

७. लैङ्लगक तथा िामालिक िमािेशीकरण नीलत (GESI Policy) 

१. मानथ उललेजिि उिेश्यहरु पररपूनिाको लानग ननम्नानसुार नीनिहरु अिलम्िन गररनेछ । 
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२. िावषाक बिेट ननमााण गिाा सामाजिक विकास¸पूिााधार, कृवष, िन िथा भनूमसधुार¸गरीबी ननिारण¸ 
स्थानीय विकास िथा शाजन्ि एिम सशुासन संग सम्बजन्धि सिै क्षेत्रको ििेटलाई लैविक 
उिरिायी िनाउने  

३. हरेक िषा लैविक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण परीक्षण गरी त्यसले औलयाएका 
कमी कमिोरीहरुलाई अको िषाको कायाक्रममा समेटेर श्रोि साधनमा लजक्षि िगाको पहुाँच 
अनभिवृद्ध गिै लैिाने । 

४. मवहला िथा बालबानलका संग सम्बजन्धि सबै अन्िराविय सजन्ध संझौिाहरु, प्रनििद्धिाहरु िथा 
िीगो विकास लक्षलाई स्थानीयकरण गरी त्यसका सूचकहरु परुा गिै लैिाने । 

५. गाउाँपानलकाले ननमााण गरेका सिै कानून¸ नीनि ननयम¸ ननिेजशका कायाविनधहरु  मवहला¸ 
बालबानलका¸ यौननक िथा लैविक अलपसं्यक¸ अपाििा¸ िेष्ठनागररक¸ िनलि¸लोपउन्मूि 
सीमान्िकृि आिीिासी िनिानि सवहि समग्र लजक्षि िगा मैत्री िनाउिै लैिाने । 

६. लैससास िारे   संविधानमा  भएका  व्यिस्थाहरूको  कायाान्ियन  गना,  ििामान  संघीय  
शासन स्िरूप,  नीनि,  ननयम, ऐन,  कानून,  कायानबनध,  साथै  राविय  िथा अन्िराविय 
प्रनिबद्धिाहरूको   प्रभािकारी  कायाान्ियन  गना आिश्यक  संस्थागि  संरचना,  सचेिीकरण  
िथा क्षमिा  विकास  गने  । 

७. लजक्षि िगा विकासका लानग छुटै्ट शािा स्थापना िथा कायावििरण ियार गरी मवहला 
बालबानलका िथा िेष्ठनगाररकहरुको सिाललाई प्रत्यक्ष रुपमा संिोधन गिै लैिाने । 

८. िावषाक बिेट ििुामामा छुटै्ट कोष स्थापना गरी  लैविक वहंसा ननिारण मवहला सीप विकास 
लगायि क्षमिा विकासका वक्रयाकलापहरु संचालन गरी  मवहला परुुष समविकासलाई िढािा 
दिने । 

९. लजक्षि िगा पवहचान हनुे गरी िण्डीकृि ि्याङ्कहरु संकलन िथा अद्यािनधक गरी त्यसका 
आधारमा योिना ििुामा र बिेट विननयोिन गने नीनि अिलम्िन गने । 

१०. बालबानलका िथा अपाि एिम िेष्ठ नागररकहरुलाई सामाजिक संरक्षण प्रिान गने । 

११. मानि संसाधन विकास शािा स्थापाना गरी मवहला िथा विपन्न लजक्षि िगाको क्षमिा 
विकासलाई पवहलो प्रानथनमकिमा रािेर कायाान्ियन गिै लैिाने । 

१२. ननमााण भएका संघीय िथा स्थानीय कानून कायाविनधहरुका िारेमा कमाचारीहरुलाई 
अद्यािनधक गिै लैिाने । 
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१३. सामाजिक कुरीनिहरुका विरुद्ध सचेिना लाई सामाजिक विकासका हरेक वक्रयाकलापमा 
समािेश गरी छलफल गने । 

१४. जशक्षा स्िास््य िानपेानी िथा सरसफाई िस्िा समाजिक विकासका क्षेत्रहरुमा लैससाससंग 
सम्बजन्धि सूचकहरु ननमााण गरी ननयनमि अनगुमन िथा मूलयाङ्कन गने ।    

८. लैििाि रणनीलत (GESI Strategy) 

लैविक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरणका लनग िपशीलमा उललेजिि रणनीनिहरु अिलम्िन 
गररनेछः 

८.१  मूल प्रिािीकरण 

क. मवहला,  गरीब  र  बवहस्करणमा परेका  समिुायले  भोगेका  समस्या  र  सिालहरूको पवहचान  
िथा  लेिािोिा  गरी  नीनिगि  ब्यिस्थाहरू,  संस्थागि  प्रणाली  िथा  संरचनाहरू,   योिना,  
बिेट,  पाँहचुयिु  अिसर ,  सेिामूलक  काया,  अनगुमन,  मूलयांकन  र  अनसुन्धान  आदि 
कायामा  समान  अिसर माफा ि  सिाल  र  समस्याको  सम्बोधन  गरी  विकास  प्रवक्रयामा  
मूलप्रबाहीकरण  गने । 

ि. लैविक उिरिायी बिेट माफा ि सिै क्षेत्रमा मवहला सहभानगिा अनभिवृद्ध गरी लैविक 
मूलप्रबाहीकरण  गने ।साथै कानूनी प्रिन्ध संस्थागि सधुार िथा क्षमिा विकासको माद्यमिाट 
लैविक उिरिायी शासन प्रणालीको विकास गने । 

८.२  िमािेशीकरण 

क. विकासका अिसरिाट िजिि समिुायलाई आनथाक सामाजिक िथा रािनीनिक क्षेत्रसंग 
सम्बजन्धि सिै वक्रयाकलापहरुमा अथापूणा सहभानगिा गराई समािेशी शासन प्रणालीको 
अिलम्िन गने  ।  

८.३  स्थानीयकरण 

क. अन्िराविय सजन्ध संझौिा प्रनििद्धिा िथा िीगो विकास लक्षका िारेमा सरोकारिाला पक्षहरुलाई 
अनभमिुीकरण गने साथै  स्थानीयकरण गरी आिश्यक प्रनिफल हासील गने ।   

८.४  िशक्तीकरण 

क. लैविकिामा आधारीि श्रम विभािनको परम्परालाई पररििान गरी श्रमबिारमा मवहलाको 
सहभानगिा अनभिवृद्ध गरी अथािन्त्रमा मवहलाको योगिानको मूलयाङ्कन गने । 
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ि. लैविक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण माफा ि बजििीकरणमा परेको समिुायलाई अिसरमा 
प्राथनमकिा संगै क्षमिा विकास िथा सीप विकास गरी सामाजिक र आनथाक क्षेत्रका सिै 
वक्रयाकलापहरुमा प्रनिस्पनधाको रुपमा आउन सक्ने िनाउने । 

ग. स्िरोिगार रोिगारी र उद्यमशीलिाको एकीकृि कायाक्रमका माद्यमिाट मवहला िथा 
िजििीकरणमा परेका िगाको आनथाक सशिीकरण गने । 

घ. कृवष, पशपुालन¸ सहकारी¸ घरेल ु उद्योग िथा पयाटन विकासको माद्यमिाट विपन्न िथा 
बजििीकरणमा परेका समिुायलाई रोिगारी प्रिान गने िथा स्िरोिगार िने्न अिसर प्रिान गने । 

८.५  िचेतीकरण 

क.  लैविक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरण िारे संविधान, ऐन कानून नीनि कायाविनध दिग्िशान 
का प्रािधान काया प्रणाली र समािेशीिाका िारेमा सिै सरोकारिाला पक्षहरुलाई अनभमिुीकरण 
गरी कायाान्ियन िथा पररणाममा एकरुपिा लयाउने । 

ि.  समािमा विद्यमान कुरीनिहरु अन्धविश्वास िथा गलि परम्परा विरुद्ध सचेिनालाई हरेक 
वक्रयाकलापमा अकाट्य सिाल (Cross cutting issue) को रुपमा छलफल गिै लैिाने । 

८.६  िंस्थागत िंरचनााः 

संघीय िथा प्रािेजशक कानून कायाविनध हरुमा व्यिस्था भए अनरुुप संस्थागि संरचनाहरु ननमााण गरी 
कायाान्ियनमा िाने साथै स्थानीय िहले ननमााण गने हरेक ऐन कानून कायाविनधहरुमा ननमााण हनु े
संस्थागि संरचनाहरुमा लैविक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरणका दृविकोणले बजििीकरणमा 
परेका समूिायको सहभानगिा सनुनजिि गने । 

८.७  िमन्िय 

क. विनभन्न शािाहरु बीच आन्िररक समन्िय गरी योिना ििूामा¸ बिेट विननयोिन उपभोिा  समूह 
गठन िथा त्यसको निेतृ्ि¸ पररचालन¸  अनगुमन मूलयाङ्कन लाई लैससास मैत्री िनाउिै लैिाने। 

ि. प्रिेश सरकार¸ संघीय सरकार¸ विनभन्न िािनृनकायहरु¸ प्रनिष्ठान¸ आयोग¸ सनमनि¸स्थानीय िह  
लगायि अन्य विकास साझेिारहरु बीच समन्िय गरी लैससास मैत्री नीनि ननमााण, योिना ििूामा 
िथा त्यसको प्रभािकारी कायाान्ियनको आधार ियार गने । 
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८.८  ििकायग 

क. लैविक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरणका लानग गाउाँपानलकानभत्र विनभन्न शािाहरु िथा 
अन्य विकास साझेिारहरु (बैक वििीय संस्था सहकारी उद्योग िाजणज्य संघ घरेल ुउद्योग िथा 
गैह्र सरकारी संघ संस्था) बीच सहकाया गने । 

ि. प्रिेश सरकार¸ संघीय सरकार¸ विनभन्न िािनृनकायहरु¸ प्रनिष्ठान¸ आयोग¸ सनमनि¸ स्थानीय िह  
लगायि अन्य विकास साझेिारहरु संग लैससास मैत्री साझा प्रनिफल हासील गना सहकाया गने। 

८.९  िििीकरण 

क. िहीस्करणमा परेका िगाहरुलाई आनथाक सामाजिक गनिविनधहरुमा संलग्न हनु योिना ििूामा िेजि 
अनगुमन मूलयाङ्कन सम्म हरेक चरणमा  िस्िी िथा समिुाय स्िरमा नै सहिीकरण गने संयन्त्र 
विकास गरी पररचालान गने। 

ि. लैविक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरणको क्षेत्रमा काम गने सरकारी गैह्रसरकारी संघ 
संस्था िथा विनभन्न प्रनिष्ठान आयोग सनमनिहरुमा समन्िय सहकायाका लानग संयन्त्र माफा ि ननयनमि 
रुपमा सहिीकरण गने ।  

८.१०   िामालिक  िुरिा 

क. नागररक  िो आफै आफूलाई संरक्षण गना सक्िैन त्यस्िा नगाररकहरुलाई राज्यले आफ्नो प्रनिनननध सरकार 
माफा ि संरक्षण गनेछ । विशेष गरी बालबानलका¸ ज्येष्ठ नागररक¸अपाििा भएका ब्यजिहरु िथा एकल 
मवहलाहरु यस अन्िरगि पिाछन भन ेिी िगाको संरक्षण स्िास््य,  जशक्षा िथा िीविकोपािानमा सहयोग 
गिै लैिाने । 

ि. सामजिक सरुक्षा अन्िरगि अलप सं्यक, सीमान्िकृि, लोपउन्मिु िाििानिहरु,  िनलि, मजुस्लम लगायि 
पिाछन र िी िगाको सरुक्षा स्िा्य जशक्षा िथा िीविकोपािान मा सहयोग गिै लैिाने ।  

८.११    अनुगमन मूलयाङ्कन 

क. प्रत्येक चरणमा गररने अनगुमन मूलयाङ्कनमा लैससासको दृविकोण िाट गने पनछललो चरणमा गने 
अनगुमनमा अजघललो पटक दिएका सझुाि कायाान्ियन भए नभएको भने्न सूचक समेि थप गरी अनगुमन 
मूलयाङ्कनलाई लैससास मैत्री िनाउिै लैिान े। 

९.  रणनीलतक लियाकलापिरु 
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ि 

ि ं
उदेश्य नीलत रणनीलत रणनीलतक लियाकलाप मापनका िूचकिरु 

पुस्ट्याईका 

आधारिरु 

१ लैविक 
उिरिायी बिेट 
ननमााण  माफा ि 
मवहला 
सहभानगिा 
अनभिवृद्ध गरेर 
लैविक 
अन्िरहरूको 
प्रभािलाई 
सम्बोधन गने 
।  
 

िावषाक बिेट ननमााण 
गिाा सामाजिक 
विकास पूिााधार¸ 
कृवष िन िथा 
भनूमसधुार¸ गरीबी 
ननिारण¸ स्थानीय 
विकास िथा शाजन्ि 
एिम सशुासन संग 
सम्बजन्धि सिै 
क्षत्रको ििेटलाई 
लैविक उिरिायी 
िनाउने  
 

लैविक  उिरिायी 
बिेट माफा ि सिै 
क्षेत्रमा मवहला 
सहभानगिा अनभिृवद्ध 
गरी लैविक 
मूलप्रबाहीकरण  गने । 

 

१. लैससास मैत्री योिना ििुामा 
का लानग ननजिि प्रनिशि 

पूजिगि बिेट विननयोिन 
गने । 

२. लैविक उिरिायी ििेट 
ििूामा िथा कायाान्ियनका 
लानग सरोकारिाला पक्षलाई 
क्षमिा अनभिृवद्ध गने । 

३. लैविक उिरिायी बिेट 
ििूामा िथा मूलयाङ्कन गना 
आिश्यक सूचना िथा 
ि्याङ्कलाइ व्यिजस्थि गने 
प्रणानलको विकास गने ।  

४. ननयनमनि लैससास परीक्षण 
गरी त्यसका आधारमा कमी 
कमिोरी सधुािै लैिान े। 

 

१. िावषाक ििेटमा 
कम्िी मा १५ % 
पूिीगि बिेट 
लैससास मैत्री 
योिनामा विननयोिन 
भएको हनुेछ  

२.  लैविक उिरिायी 
बिेट हेने सूचना 
प्रणालीको विकास 
भएको हनुेछ । 

३. िावषाक रुपमा 
लैससास परीक्षण 
भएको हनुेछ । 

१. िावषाक नीनि 
कायाक्रम िथा 
बिेट पजुस्िका 

२. योिना ििुामा 
प्रकृयाका बैठक 
िथा भेलाका 
उपजस्थनिहरु 

३. कायापानलकाका 
िैठकका 
ननणायहरु  

४. सभाका बैठकका 
ननणायहरु 

५. लैससास परीक्षण 
प्रनििेिन 

२ श्रोि साधनमा 
लजक्षि िगाको 
पहुाँच  अनभिवृद्ध 
गरी न्यायोजचि 

हरेक िषा लैविक 
समानिा िथा 
सामाजिक 
समािेशीकरण 

विकासका अिसरिाट 
िजिि समिुायलाई 
आनथाक सामाजिक िथा 
रािनैनिक के्षत्र संग 

१. लजक्षि िगाको छुट्टाछूटै्ट 
प्रोपाइल ियार गने ।  

२. कानूनमा मवहला िथा  
लजक्षि समूिायको लानग 

१. लजक्षि िगाको िस्िगुि 
वििरण ियार भएको 
हनुेछ । 

१. िावषाक नीनि 
कायाक्रम िथा 
बिेट पजुस्िका 
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वििरणलाई 
संस्थागि गने 
। 

 

परीक्षण गरी त्यसले 
औलयाएका कमी 
कमिोरीहरुलाई 
अको िषाको 
कायाक्रममा समेटेर 
श्रोि साधनमा लजक्षि 
िगाको पहुाँच 
अनभिृवद्ध गिै लैिान े
। 

 

सम्बजन्धि सिै 
वक्रयाकलापहरुमा 
अथापूणा सहभानगिा 
गराई िावषाक रुपमा 
मूलयाङ्कन गिै लैिान े।  
 

उललेि भएका 
प्रिधानहरुका िारेमा 
सरोकारिाला पक्ष लाई 
ससूुजचि गने । 

३. लजक्षििगा लाई कानून ले 
दिएका अनधकारहरुको 
िारेमा अनभमिुीकरण गने 
। 

४. संघ संस्थामा प्रनिनननधत्ि¸ 
शािा प्रमिुको जिम्मेिारी 
प्रिान¸ अध्ययन अनसुन्धान 
टोली ननमााण गिाा लजक्षि 
िगालाई प्राथनमकिामा राख्न े

५. नेितृ्ि िथा िम्मेिारी 
िाडफााँडमा मवहला एिम 
लजक्षि िगाको ननजिि 
प्रनिशि सहभानगिा  
सनुनजिि गने  

६. मवहला िथा लजक्षि िगाको 
व्यिहाररक र रणनीनिक 

२. कानून कायाविनधका 
िारेमा सेिा प्रिायक 
िथा सेिा ग्राहीहरुलाई 
अनभमिुीकरण भएको 
हनुेछ । 

३. लजक्षििगाका लानग 
िीविकोपािान 
सशिीकरणका लानग 
ननदिािबिेट विननयोिन 
भएको हनुेछ । 

४. उपभोिा सनमनि¸ 

कायािल हरुमा 
कजम्िमा ४०% लजक्षि 
िगाको सहभानगिा 
भएको हनुेछ   

५. लजक्षि िगाको 
व्यिहाररक र 
रणनीनिक आिश्यकिा 
परुा गने कायाक्रम 
संचालन भएको हनुेछ   

२. कानून कायाविनध 
िारेमा अनभमिुी 
करण कायाक्रमको 
उपजस्थनि । 

३. उपभोिा सनमनि 
गठन र पररचालन 
कायाविनध  

४. कायापानलका िथा 
सभाका ननणाय हरु 
। 
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आिश्यकि परुागने 
कायाक्रम बनाउने  

 

३ लैससास 
सम्बन्धी राविय 
िथा अन्िराविय 
प्रनििद्धिा 
सजन्ध 
संझौिाहरु 
कायाान्ियन 
गरी मूल 
प्रिाहीकरण गने 
। 

 

मवहला िथा 
बालबानलका संग 
सम्बन्धीि सबै 
अन्िराविय सजन्ध 
संझौिाहरु, 
प्रनििद्धिाहरु िथा 
िीगो विकास 
लक्षलाई 
स्थानीयकरण गरी 
त्यसका सूचकहरु 
परुा गिै लैिाने । 

 

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

१. िीगो विकास लक्ष 
स्थानीयकरणका लानग 
कमाचारी िथा 
पिानधकाररहरु लाई क्षमिा 
विकास र पररचालन गने 

२. बेइजिङ सम्मेलनले गरेका 
१२ प्रनििद्धिा,  संयिु 
रािसङ्घीय बाल अनधकार 
महासन्धी १९८९ िथा  
संयिु राि संघीय सरुक्षा 
पररषिको िस्िािेिका 
प्रस्िाि नं १३२५ र 
१८२०  िारेमा कमाचारी 
िथा िनप्रनिनननधहरु लाई 
अनभमिुीकरण गरी 
कायाान्ियन गने  

३. उललेजिि सन्धी संझौिा 
अनभसन्धी स्थानीयकरण गरी 
िावषाक कायाक्रममा समािेश 

१. िीगो विकास लक्ष, 

मवहला मानथ हनु े
सिै प्रकारका विभेि 
विरुद्धको िेइजिङ 
सम्मेलनका 
प्रनििद्धिाहरु¸ 

संयिु राि संघीय 
सरुक्षा पररषिको 
िस्िािेि¸ संयिु 
रािसङ्घीय बाल 
अनधकार महासजन्ध 
सम्बन्धी 
अनभमिुीकरण 
भएको हनुेछ । 

२. अन्िराविय सजन्ध 
संझौिाको 
स्थानीयकरण भइ 
िावषाक कायाक्रममा 

१. अन्िराविय 
सजन्ध संझौिा 
अनभमिुीकरणको 
उपजस्थनि िथा 
माइन्यटु । 

२. िावषाक नीनि 
कायाक्रम िथा 
बिेट  

३. कायाान्ियन 
लानग िनेका 
कायाविनधहरु  

४. कायापानलका 
िथा सभाका 
ननणायहरु । 
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र कायाान्िनयका लानग 
आिश्यक कानून कायाविनध 
िनाउने । 

 

समािेश भएको 
हनुेछ । 

 

४ नीनि कानूनमा 
नै मवहला िथा 
लजक्षि िगाको 
समािेजशिा 
सनुनजिि गने । 

 

पानलकाले ननमााण 
गरेका सिै कानून¸ 
नीनि ननयम¸ 
ननिेजशका कायाविनध  
मवहला¸बालबानलका¸ 
यौननक िथा लैविक 
अलपसं्यक¸ 

अपाििा भएका 
व्यजि  िेष्ठनागररक¸ 
िनलि¸लोपउन्मूि 
सीमान्िकृि 
आदििासी िनिानि 
सवहि समग्र लजक्षि 
िगा मैत्री िनाउिै 
लैिाने । 

 

संघीय र प्रािेजशक कानून 
कायाविनध हरुमा व्यिस्था 
भए अनरुुप संस्थागि 
संरचना हरु ननमााण गरी 
कायाान्ियनमा िाने साथै 
पानलका ले ननमााण गने 
हरेक ऐन कानून काया 
विनध हरुमा ननमााण हनेु 
संस्थागि संरचना हरुमा 
लैविक समानिा िथा 
समाजिकसमािेशीकरणका 
दृविकोणले बजिनि 
करणमा परेका 
समूिायको सहभानगिा 
सनुनजिि गने । 

 

१. कानून कायाविनधहरु ननमााण 
गिाा लैससास मैत्री भए 
नभएको विश्लषेण गने । 

२. मवहला परुुष िथा रैथाने र 
आप्रिासी कामिारहरु िीच 
हनेु विभेि अन्त्यका लानग 
आिश्यक कानूनी व्यिस्था 
गने  

३. विगिमा बनेका कानून 
कायाविनध लैविक समानिा 
िथा सामाजिक 
समािेशीकरण का दृविकोणले 
उपयिु भए नभएको विश्लषेण 
गरी आिश्यक संसोधन गने  

४. कानून कायाविनधमा िथा 
विकास प्रवक्रयामा यौननक 
िथा लैविक अलपसं्यक 
हरुका विषयहरु लाई 
समािेश गने ।  

१. कानूनले ननदिाि गरेका 
संस्थागि संरचनाहरु 
ननमााण भएका हनेुछन  

२.  नयााँ िन्ने  कानून 
कायाविनधहरु लैससास 
दृविकोणले उपयिु भए 
नभएको विश्लषेण  िथा 
िननसकेका कानूनमा 
आिश्यक संसोधन 
भएको हनेुछ   

३. मवहला परुुष सगै रैथाने 
र आप्रिासी कामिार 
हरु िीच हनेु विभेि 
अन्त्यका लानग नीनि 
ियार भएको हनेुछ । 

४. कानून कायाविनध िथा 
विकास वक्रयाकलापमा 
यौननक िथा लैविक 
अलपसं्यकहरु 

१. िावषाक नीनि  
कायाक्रम र बिेट 
पजुस्िका 

२. कानून विश्लषेणका 
लानग कायािल 
गठन भएको 
कायापानलकाको 
बैठक ननणाय 
पजुस्िका  

३. यौननक िथा 
लैविक 
अलपसं्यकका 
लानग िनेका 
शौचालयहरु िथा 
अन्य संरचनाहरुको 
स्थलगि 
अिलोकन । 
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५. सिै क्षेत्रको नेितृ्ि िहमा 
मवहला िथा लजक्षि िगाको 
समानापानिक सहभानगिाका 
लानग काननुी व्यिस्था गने 
। 

समािेश भएका हनेुछन 
। 

५ संस्थागि 
व्यिस्था 
अन्िरगि 
कायाप्रणाली, 
विि 
व्यिस्थापन 
एिम ि्याङ्कमा 
समेि मवहला 
एिम लजक्षि 
िगाको 
समािेजशिालाई 
सनुनजिि गरी 
आनथाक रुपमा 
सशिीकरण 
गने  

१. लजक्षि िगा 
विकासका लानग 
छुटै्ट शािा 
स्थापना गरी 
मवहला 
बालबानलका िथा 
िेष्ठनगाररकहरुको 
सिाललाई प्रत्यक्ष 
रुपमा संिोधन 
गिै लैिाने । 

२. िावषाक बिेट 
ििुामामा छुटै्ट 
कोष स्थापना गरी  
लैविक वहंसा 
ननिारण मवहला 
सीप विकास 
लगायि क्षमिा 

क. मवहला,  गरीब  र  
बवहष्करणमा परेका  
समिुाय ले  भोगेका  
समस्या  र  सिाल 

हरूको पवहचान िथा  
लेिा िोिा गरर  
नीनिगि  ब्यिस्थाहरू,  

संस्थागि  प्रणाली  िथा  
संरचनाहरू,   योिना,  
बिेट,  पाँहचुयिु  अिसर 
,  सेिामूलक  काया,  
अनगुमन,  मूलयांकन  र  
अनसुन्धान  आदि 
कायामा  समान  अिसर 
माफा ि  सिाल  र  
समस्याको  सम्बोधन  
गरर  विकास  प्रवक्रयामा  
मूलप्रबाहीकरण  गने । 

१. संस्थागि जिम्मेिारी दििा 
िथा शािा व्यिस्थापन 
गिाा प्रमूिको रुपमा मवहला 
लाई प्राथनमकिा दिने । 

२.  लजक्षि िगाको लानग मवहला 
िनिानि िथा िेष्ठ 
नागररक िनप्रनिनननध  
समािेस गरी  विशेष सेिा 
प्रिायक कायािल गठन 
गने । 

३. मवहला परुुष समविकास 
कायानीनि ननमााण गरी 
कायाान्ियन गने 

४. कायाके्षत्रमा हनुे यौन 
िवु्यािहार , िािीय भेिभाि 
िथा मवहला वहंसाका 
ननयन्त्रण गना विशषे आचार 

१. शािा प्रमिुमा 
मवहला िथा लजक्षि 
िगाको  प्रनिनननधत्ि 
भएको हनुेछ । 

२. लजक्षि िगाको लानग 
विशेष सेिा प्रिायक 
कायािल गठन 
भएको हनुेछ । 

३. मवहला परुुष 
समविकास कायानीनि 
ियार भएको हनुेछ  

४. यौन िवु्यािहार 
िािीय भेिभाि िथा 
मवहला वहंसा 
ननयन्त्रण गना आचार 
संवहिा ननमााण भएको 
हनुेछ । 

१. कायापानलकाका 
ननणाय पजुस्िका 

२. विशेष सेिा प्रिायक 
कायािलको बैठक 

को ननणाय प्रनिनलवप  

३. मवहला परुुष सम 

विकास कायानीनि  

४. मवहला बालबानलका 
शािाको प्रत्यक्ष 
अिलोकन  

५. ब्रसुर रेनडयो   टीभी 
कायाक्रमका अनडयो 
नभनडयो सामग्रीहरु 
। 
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विकासका 
वक्रयाकलापहरु 
संचालन गरी  
मवहला परुुष 
समविकासलाई 
िढािा दिन े। 

३. लजक्षि िगा 
पवहचान हनु े गरी 
िण्डीकृि 
ि्याङ्कहरु 
संकलन िथा 
अद्यािनधक गरी 
त्यसका आधारमा 
योिना ििुामा र 
बिेट विननयोिन 
गने नीनि 
अिलम्िन गने । 

 

ि. विनभन्न शािाहरु बीच 
आन्िररक समन्िय गरी 
योिना ििूामा¸ बिेट 
विननयोिन उपभोिा  
समूह गठन िथा 
त्यसको नेितृ्ि¸ 
पररचालन¸  अनगुमन 
मूलयाङ्कन लाई लैससास 
मैत्री िनाउिै लैिाने । 

 

संवहिा ननमााण गरी लाग ु
गने 

५. आदििासी िनिानि िनलि 
लगायि अन्य लजक्षि  
समूहका मवहलाको सशजि 
करणका लानग ििेट 
विननयोिन गने साथै 
कायाान्ियनका लानग 
आिश्यक कायाविनध 
िनाउन े

६. मवहला बालबानलका 
शािामा लैविक डेक्स र 
आिश्यक िनशजि 
व्यिस्थापन गने 

७. लैससास सम्बन्धी सूचना 
एिम सचेिनामूल 
सामग्रीहरु ियारी िथा 
प्रकाशन प्रशारण गने । 

८. उपभोिा सनमनि गठन िथा 
पररचानल गिाा मवहला िथा 
यौननक एिम लैविक अलप 

५. मवहला बालबानलका 
शािामा िनशजि 
सवहि लैविक डेस्क 
स्थापना भएको हनुेछ  

६. लैससास सम्बन्धी 
सचेिना मलुक व्रसुर 
िथा रेनडयो 
टेनलनभिन कायाक्रम 
संचालन भएको 
हनुेछ । 

 



21 

 

सं्यकहरुको 
सहभानगिालाई  अननिाया 
गने । 
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६ मानि संसाधन 
िथा क्षमिा 
विकासमा 
लजक्षि िगाको 
सहभानगिा 
सनुनजिि गरी 
िीविकोपािानमा 
आत्मननभार  
िनाउिै 
लैिाने। 

 

१. मानि संसाधन 
विकास शािा 
माफा ि मवहला 
िथा विपन्न 
लजक्षि िगाको 
क्षमिा 
विकासलाई 
पवहलो 
प्रानथनमकिमा 
रािेर 
कायाान्ियन गिै 
लैिाने । 

२. ननमााण भएका 
संघीय िथा 
स्थानीय कानून 
कायाविनधहरु िारे 
मा कमाचारी हरु 
लाई अद्यािनधक 
गिै लैिाने । 

लजक्षि िगाको क्षमिा 
अनभिृवद्ध संगै सीप 
विकास गरेर आनथाक 
गनिविनधहरुमा समािेस 
गरेर आत्म ननभार 
िनाउने  

१. लैससास क्षमिा विकासका 
लानग बिेट विननयोिन गने  

२. लैससास बिेट िचा 
कायाविनध ियार गने 

३. पानलकाले आयोिना गने 
प्रत्येक िानलममा लैविक 
समानिा सामाजिक समािेशी 
करण विषयलाई अकाट्य 
सिाल को रुपमा राख्न ेनीनि 
िनाउने । 

४. मानि संसाधन िथा क्षमिा 
विकास शािाको  क्षमिा 
विकास गने । 

५. लैविक वहंसा ननिारण काया 
विनध िनाउने । 

६. कायास्थल िथा सािािाननक 
स्थलमा मवहला वकशोरी िथा 
बालबानलका मानथ हनुे यौन 
िन्य िवु्यािहार विरुद्ध 
विद्यमान काननुी व्यिस्थाको 
प्रचार प्रसार गने । 

१. िावषाक ििेटमा 
लैससास क्षमिा 
विकासका लानग 
बिेट विननयोिन 
भएको हनुेछ । 

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

३. लैविक वहंसा 
ननिारण कायाविनध 
ननमााण भएको हनुेछ  

४. कायास्थलमा मवहला 
िथा वकशोरी मानथ 
हनुे यौन िवु्याहारमा 
कमी आएको हनुेछ 
। 

 

१. िावषाक नीनि 
कायाक्रम िथा 
बिेट 

२.  लैविक वहंसा 
ननिारण कायाविनध 

३. कायास्थलमा 
मवहला िथा 
वकशोरी मानथ हनुे 
िवु्यािहारमा  
विरुद्ध ननणाय 
भएका माइन्यूटहरु 

४. प्रत्यक्ष अिलोकन 
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७ अनौपचाररक 
मूलय मान्यिा 
कुसंस्कारविरुद्ध 
िनचेिना िवृद्ध 
गरी सामाजिक 
दृविकोण 
पररििान गिै 
लैविक िथा 
सामाजिक 
समािेजशिामा 
आधाररि 
समाि स्थापना 
गने 

सामाजिक 
कुरीनिहरुका विरुद्ध 
सचेिना लाई 
सामाजिक विकासका 
हरेक वक्रयाकलापमा 
समािेश गरी 
छलफल गने । 

 

समािमा विद्यमान 
कुरीनिहरु अन्धविश्वास 
िथा गलि परम्परा 
विरुद्ध सचेिनालाई 
हरेक वक्रयाकलापमा 
अकाट्य सिाल 
(Cross cutting 

issue) को रुपमा 
छलफल गिै लैिाने । 
 

१. लैविक वहंसा विरुद्ध शून्य 
सहनजशलिा राख्न े  साथै 
कमाचारी िथा िनप्रनिनननधहरु 
लाई परुस्कार िथा िण्डको 
व्यििस्था गने । 

२. वहंसा प्रभाविि बेचवििनमा 
परेका मवहलाहरुका लानग 
सेिा केन्र स्थापना गने  

३. सचेिनामलुक कायाक्रमलाई 
रेनडयो वटनभ पत्रपनत्रका माफा ि 
ननयनमि रुपमा प्रचार प्रसार 
गने  

४. लैविक वहंसा ननिारण 
आचारसंवहिा ननमााण गरी 
त्यसको पालना गने । 

५. अन्िरिािीय वििाहलाई 
प्रोत्साहन गने । 

६. सिै िडामा मवहला कानूनी 
सचेिना कक्षाहरु संचालन 
गने  

७. सामाजिक कुरीनि विरुद्ध 
नभनडयोहरु िनाउन े सडक 
नाटक प्रस्ििु गने ।  

१. सामाजिक कुरीनि 

हरुका विरुद्ध श्रव्य 
दृष्य सामाग्री ननमााण 
भएको हनुेछ 

२. वहंसा प्रभाविि मवहला 
िथा यौननक 
अलपसं्यकहरुका 
लानग सेिाकेन्र 
स्थापना भएको हनुछे 
। 

३. अन्िरिािीय वििाह 
गने िोडीहरु 
सम्माननि भएका 
हनुेछन । 

४. िडास्िरमा मवहला 
वहंसा विरुद्ध ननमााण 
भएका सचेिना 
कायाक्रम संचालन 
भएको हनुेछन । 

१. िावषाक बिेट िथा 
नीनि कायाक्रम  

२. श्रव्य दृष्य सामाग्री 
हरु  

३. सामाजिक संिाल 
मा गररएका पोिहरु 

४. अन्िरिािीय वििाह 
गने िोडी सम्मान 
कायाक्रमको 
अनभलेि  

५. प्रत्यक्ष अिलोकन 
(सेिा केन्र ) 
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८ जशक्षा स्िास््य 
िानेपानी िथा 
सरसफाइ संग 
सम्बन्धीि सेिा 
प्रिाहमा 
लैससासलाई 
प्राथनमिामा 
राख्न े र प्रत्येक 
चरणमा 
लैससास 
दृविकोणिाट 
अनगुमन 
मूलयाङ्कन गने 
पररपाटीलाई 
संस्थागि गने 
। 

 

जशक्षा स्िास््य 
िानेपानी िथा 
सरसफाई िस्िा 
समाजिक विकासका 
क्षेत्रहरुमा लैससास 
सग सम्बन्धीि 
सूचकहरु ननमााण 
गरी ननयनमि 
अनगुमन िथा 
मूलयाङ्कन गने 

प्रत्येक चरणमा गररन े
अनगुमन मूलयाङ्कनमा 
लैससासको दृविकोण 
िाट गने पनछललो 
चरणमा गने अनगुमनमा 
अजघललो पटक दिएका 
सझुाि कायाान्ियन भए 
नभएको भने्न सचुक 
समेि थप गरी अनगुमन 
मूलयाङ्कनलाई लैससास 
मैत्री िनाउिै लैिान े। 

 

१. आफ्नै घरिाट ननराक्षर 
मवहलाहरुलाई साक्षार 
िनाउने कायाक्रम संचालन 
गने । 

२. जशक्षण अभ्यास संगै ननजिि 
ननराक्षरलाई साक्षार िनाउने 
शैजक्षक नीनि अिलम्िन गने 
।  

३. यौननक िथा लैविक 
अलपसं्यक हरुका लानग 
विद्यालयमा शौचालय 
िैकजलपक व्यािस्थापन गने 
र अि िने्न शौचालयमा 
सिैलाइ पगु्ने गरी ननमााण 
गने 

४. स्िरोिगार िन्न चहाने र 
िैिेजशक रोिगारीमा िान 
िोज्नेको सूचना संकलन 
गरी आिश्यक िानलम प्रिान 
गने । आिश्यकिा अनसुार 
बिेट विननयोिन गने 

१. संभािना रहेका सिै 
ननराक्षरहरु साक्षार 
भएका हनुेछन  

२. यौननक िथा लैविक 
अलपसं्यक हरुका 
लानग विद्यालयमा 
िैकजलप शैचालयको 
व्यिस्था भएको 
हनुेछ । 

३. िैिेजशक रोिगारीमा 
िाने िथा 
स्िरोिगार िन्न 
चाहाने यूिाहरुका 
लानग सीप विकास 
िानलम संचालन 
भएको हनुेछ । 

१. िावषाक प्रगनि 
प्रनििेिन  

२. िानलम सम्पन्न 
प्रनििेिन  

३. कायापानलका 
ननणायहरु  

४. सभाका ननणायहरु 

५. अनमुगन मूलयाङ्कन 
फारम हरु  
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५. आिश्यक ििेट विननयोिन 
गरी विपन्न पररिार स्िास््य 
िीमा कायाक्रम सरुु गने 

६. अि उप्रान्ि िने्न सिै 
सािािाननक भिनहरुमा 
स्िनपान कक्ष सवहिको 
ड्रइङ नडिाइन गने र 
कायाान्ियन गने 

७. िोजिमयूि काम गरेर 
िीिन ननिााह गनुा पने 
गभाििी मवहलाहरुको लानग 
राहाि प्याकेि लयाउन े

८. हरेक ६ मवहनामा 
सािािाननक सनुिुाइ िावषाक 
रुपम समाजिक परीक्षण र 
ननयनमि रुपमा सािािाननक 
परीक्षण गने 

९. हरेक अनगुमनमा लैससास 
दृविकोणिाट गने गरी 
फारमहरु ियार गरी 
कायाान्ियन गने । 
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१०.  लित्त व्यिस्थापन 

मानथ उललेजिि रणनीनिक वक्रयाकलापहरु संचालन गनाका लानग वििको आिश्यकिा पछा नै िथापी 
यसमा अनिररि िाह्य श्रोि प्राप्त भएमा मात्र लैविक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण 
मलुप्रिाहीकरणको काया गने नत्र नगने  हनु सक्िैन । यसका लानग हाल संचालन भइरहेको बिेट 
नीनि िथा कायाक्रमहरुलाई कसरी लैससास मैत्री िनाउन सवकन्छ भने्न कुरा महत्िपूणा रहन्छ । 
लैससास मलुप्रिाहीकरणका लानग ननम्नानसुार विि व्यिस्थापन गररनेछः 
क. लजक्षि विकास कायाक्रमका लानग ननजिि प्रनिशि ननदिाि ििेट विननयोिन गने । 

ि. भौनिक पूिााधार ननमााणका कायाक्रमहरुमा कामको विभािन गरी योग्यिा अनसुारको काम सिै 
लजक्षि िगाले गना पाउने गरी नीनिगि व्यिस्था गने । 

ग. लैविक उिरिायी ििेट कायाान्ियन गरी मवहला सहभानगिा अनभिवृद्ध गने । 

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

ङ. स्थानीय िहको नसफाररसमा सहनुलयि िरको ऋण उपलव्ध गराइ वििीय सहयोग पयुााउन बैक 
िथा वििीय संघ संस्थाहरु संग समन्िय गने  

च. संघीय िथा प्रािेजशक मन्त्रालयहरुमा लजक्षि विकास कायाक्रम अन्िरगि विननयोजिि बिेट ले 
िय गरेका विषयगि क्षेत्रहरुमा अद्ययन गरी आिश्य पररयोिना प्रस्िािना ियार गरेर अनधिकिम 
श्रोि नभत्र्याउन आिश्यक िनशजि पररचालन गना  

छ. सरकारी िथा अन्िराविय गैह्र सरकारी संस्था िथा िाि ृननकायहरुमा समन्िय गरी थप बिेट 
व्यिस्थापन गने । 

११.   कानूनी व्यिस्था 

लैससास रणनीनि कायाान्ियनमा लयाउनका लानग यो पााँचपोिरी थाङपाल गाउाँपानलकाको कायापानलका 
बैठकले अनमुोिन गनुा पिाछ  । यो रणनीनिलाई प्रभािकारी रूपमा कायाान्ियनका लानग आिश्यक पने 
ननयमािली िथा कायाविनध यो गाउाँपानलकाले ६ मवहना नभत्रमा ििुामा गरी कायायोिनाका साथ 

कायाान्ियनमा  लैिानेछ ।िर कायापानलकाले पास गरी सकेपनछ कानून कायाविनधहरुको आिश्यकिा 
नपने िालका प्रािधानहरु भने स्िि कायाान्ियनमा आउने छन । 
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१२. रणनीलत कायागन्ियनको िीम्मेिारी तथा दालयत्ि 

लैससास रणनीनि कायाान्ियनको प्रमिु जिम्मेिारी यो पााँचपोिरी गाउाँपानलकाका अध्यक्षको 
संयोिकत्िमा गदठि लैविक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण कायाान्ियन सनमनिको हनुेछ 
(लैससास परीक्षण दिगिशान २०७८ ले व्यिस्था गरेको) भने सिै शािा िथा िडा कायाालयहरुले सिै 
वक्रयाकलापमा यो रणनीनि अनसुार काया सम्पािनको िावयत्ि ननिााह गनुा पने हनु्छ । योिना ििुामा 
िथा बिेट ननधाारणको समयमा रणनीनिमा उललेि भएका वक्रयाकलापहरु समािेश भए नभएको हेने 
जिम्मेिारी अनगुमन सनमनिका प्रमिु एिम यो गाउाँपानलकाका उपाध्यक्षको हनुेछ भने आिश्यिा 
अनसुार विषय विज्ञहरु रािेर अलपकालीन सनमनि ननमााण गरी रणनीनि कायाान्ियनमा छूटेका विषयहरु 
पवहचान गना सवकनेछ ।यो गाउाँपानलकामा कायारि सिै संघ संस्था िथा विकास साझेिारहरुले लैससास 
रणनीनि कायाान्ियनमा जिम्मेिारी िहन गनुापनेछ । रणनीनिक वक्रयाकलापका िारेमा सिै सरोकारिाला 
ननकायहरुलाई अनभमिुीकरण गरी िावषाक प्रगनि प्रनििेिनमा लैसाससको अिस्था प्रस्ट हनुे गरी पेश 
गने व्यिस्था नमलाइनेछ  । 

१३. रणनीलत कायागन्ियन अनुगमन िम्बन्धी व्यिस्था 

क. रणनीनि कायाान्ियनको सम्िन्ध भनेको मु् य रुपमा लैविक उिरिायी बिेट र लैविक समानिा 
िथा सामाजिक समािेशीकरण परीक्षण रहन्छ । लैससास परीक्षण दिगिशानले ननदिाि गरेका १०० 
सूचकहरुको आधारमा रणनीनि कायाान्ियन भए नभएको अनगुमन गररनेछ ।  

ि. पााँचपोिरी गाउाँपानलका नभत्र कायारि सिै संघ संस्था िथा विकास साझेिारहरुलाई िावषाक रुपमा 
कायाक्रमको समीक्षा गिाा लैससास को दृविकोणले समेि विश्लषेण गरेर प्राप्त उपलजव्ध र 
समस्याहरुको पवहचान सवहिको प्रनििेिन पेश गने नीनि अिलम्िन गने । 

ग. यो गाउाँपानलकामा  कायारि  विनभन्न सरोकारिाला संघसंस्थाहरूको प्रनिनननधत्िमा सामाजिक विकास 

शािा अन्िगाि  लैससास अनगुमन संयन्त्रको स्थापना गने ।िसले रणनीनिमा उललेि गररएका 
वक्रयाकलापहरु गाउाँपानलकाको िावषाक कायाक्रममा समािेश भए नभएको एकीन गने र सम्बजन्धि 
पक्षलाई सझुाि प्रिान गने । िावषाक कायाक्रममा समािेश भएका वक्रयाकलापहरु कायाान्िन कसरी 
भइरहेको छ सो को समेि अनगुमन गरी प्रमिु प्रशासकीय अनधकृि समक्ष प्रनििेिन पेश गने । 

१४.  िंभाव्य िोलखम र न्यूनीकरणका उपायिरु 

१४.१  िंभाव्य िोलखम  

लैससास रणनीनि कायाान्ियनमा ननम्नानसुार िोजिमहरु आउन सक्ने अिस्था रहन्छ।  
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क. वपिसृिात्मक  सोच  हािी  रहेको  सन्िाभामा  लैविक समानिा  रणनीनिले  मवहला  िथा  बानलकालाई 

मात्र  प्राथनमकिामा  रा्छ  भन्न े भ्रमपूणा बझुाईका  कारण  रणनीनि  कायाान्ियनमा  गनिरोध  उत्पन्न 

हनु  सक्छ। 

ि. सािािाननक िथा ननिी क्षेत्रका सबै संरचनाहरूमा मवहलाको समानपुानिक सहभानगिा नहुाँिा लैविक 

समानिा  रणनीनिको  कायाान्ियन िथा अनगुमन सही  ढंगबाट  नहनु  सक्छ । 

ग. लैससास बहपुक्षीय सरोकार राख्न ेविषय भएकोले समन्िय र सहयोगमा समास्या हनुसक्छ । 

घ. लैससास रणनीनि कायाान्ियनमा आिश्यक क्षमिायिु र िक्ष िनशजि र श्रोि साधनको सीनमििा 
हनुसक्छ । 

ङ. विषयगि शािा िथा अन्य सरोकारिालाहरु बीच लैससास रणनीनि कायाान्ियन अन्यौल, विविधिा 
िथा िोहोरोपना हनुसक्छ । 

 

१४.२   िोखीम न्यूनीकरणका उपायिरु 

क. लैंनगक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण  सम्बन्धी नेितृ्ि िथा सरोकारिालाहरुको साझा बझुाईमा 
एकरूपिा लयाउन िानलम,गोष्ठी िथा छलफलको आयोिना गने । 

ि. बहपुक्षीय सरोकारिालाहरु संगको समन्िय िथा सहकाया बढाउने । 

ग.  स्थानीय िहका हरेक िैठकमा लैंविक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण सम्बन्धी कायाहरुको 
समीक्षा गने । 

घ. विषय विज्ञहरु संग ननयनमि परामशा गने । 

१५   लनश्कषग 

लैविक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरणको लानग संघीय िथा प्रिेश स्िरमा िनेका नीनि िथा 
रणनीनिहरुलाई कायाान्ियन गना र अन्िराविय स्िरमा भएका सजन्ध संझौिा एिम प्रनििद्धिाहरुलाई 
स्थानीयकरण गरी िावषाक नीनि कायाक्रममा समाविि गिै लैिान आिश्यक छ ।यो गाउाँपानलकामा 
िनेका नीनि ननयम कायाविनधहरु अध्ययन गिाा नीनिहरु िन्ने िर पूणा रुपमा कायाान्ियन  नहनु े 
िेजिएको छ त्यसैले िावषाक रुपमा िनेका नीनि ननयम कायाविनधहरु के कनि कायाान्ियन भए िा िााँकी 
छन भने्न कुरा पवहचान गने गरी अनगुमन मूलयाङ्कनको क्षेत्रमा व्यापक सधुार गरी हरेक वक्रयाकलापलाई 
लैविक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरणको निरले मूलयाङ्कन गने पररपाटी विकास गिै लैिान 
पिाछ । यसरी ननजिि समय सम्म लजक्षि िगालाई न्यायोजचि अिसर दििै लैिाने हो भने चाडै नै 
लक्षमा पगु्न सवकन्छ ।पााँचपोिरी थाङपाल गाउाँपानलकामा पिानधकारी िथा कमाचारीहरुमा लजक्षि 
िगासंगै यिुाहरुको व्यापक सहभानगिा रहेको हनुाले कायाान्िनय गना सहि िेजिन्छ । 


