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खण्ड एकः पषृ्ठभूमी 

महहिा िा परुुर् सि ैमाननस िन्मदाका िखत लिएर आएको िैविक लिन्नता िाहेक अन्य हहसाििे 
मानिको रुपमा समान हैलियतमा िन्म लिन्छन। तर िन्म पश्चात समािि ेछोरा र छोरीहरुिाई 
फरक फरक जिम्मेिारीहरु तोक्दछ र सोही अनसुारको आननिानी विकासमा प्रोत्साहन गदवछ। त्यसकैो 
पररणाम स्िरुप समािमा महहिा र परुुर्मा लिन्नता उत्पन्न हँुदै िान्छ। यसप्रकार महहिा र परुुर्का 
बीचमा हुने लिन्नता अथावत िङै्र्गक असमानतामा सम्बजन्ित समािको मलु्य, मान्यता र सोच मखु्य 
जिम्मेिार माननन्छ। िरीरमा हुने अङ्गहरु स्ििाविक, िास्तविक र प्राकृनतक हुन। िसका कारणिे 
मात्र व्यजक्तको िारीररक, मानलसक र िौद्र्िक विकासमा कुन ैककलसमको प्रिाि पदैन िा फरक पादैन 

अथावत व्यजक्तगत सामार्थयव र िजक्तको सम्िािनािाई उसको िरीरमा रहेको लिङ्गि ेकुन ैअन्तर 
ल्याउँदैन। तर सामाजिक रुपमा िारण गररने िङै्र्गकता प्रनतको दृजटटकोणका कारणिे महहिा िा 
परुुर्हरु प्रनत गररने व्यिहार, दिावइने दृजटटकोण, हदइने जिम्मेिारी र उपिब्ि गराईने अिसरहरुका 
कारण उननहरुको िीिनयापनका िार्ग आिश्यक ियैजक्तक  दक्षता र क्षमता विकास प्रिावित हुन्छ। 
त्यसिै ेमहहिा र परुुर्का बीच िङै्र्गकताका आिारमा गररने व्यिहार न्यायोर्चत मान्न सककँदैन।  

समािि ेबनाएको लिङ्ग िएको हुनािे िङै्र्गकतािाई सामाजिक लिङ्ग िन्ने गररन्छ। समाि द्िारा 
ननलमवत िएकोि े सामाजिक लिङ्ग पररितवन गनव सककन्छ। तर पररितवन गनव िुन समािि े
िङै्र्गकतािाई िन्मायो र हुकावयो उहह समाि न ैअग्रसर हुन ुपदवछ। कुन ैसमय सम्बजन्ित समािि े
समाि बबकासका िार्ग आिश्यक ठानी बनाएका सामाजिक ननयमहरु समय बबत्दै िाँदा कुन ैिगव र 
समदुायका िार्ग वििेदकारी िएको महससु हुन गयो िसिाई पररितवन गनवका िार्ग अन्तरावजटिय 
सन्िी महासन्िीहरु, सवंििान, र ऐनहरुमा यसको ब्यिस्था गनुव पयो र वििरे् सँरचना िा आयोिना 
पनन िरुरी हुन गयो। त्यसकैा िार्ग सब ैतहमा िङै्र्गकता र यसिे सिृना गरेका नकारात्मक 
असरहरुिाई हटाउन िा कम गनवका िार्ग कायवक्रम, योिना र बिेटको समेत आिश्यकता पनव 
थाल्यो। विलिन्न तहका सरकारहरुिे िङै्र्गकता सम्बन्िी काननुहरु ननमावण गनुव पयो। नेपािमा पनन 
बबगत दईु दिक देखख यस सम्बन्िमा उल्िखेनीय प्रयासहरु िएका छन।  

वपछडिएका समदुायको विकासमा पनछल्िा दिकहरुमा नेपािमा केहह ननतिामिुक उपिब्िीहरु िएका 
छन।् तर सन्तटुट हुने ननतिा िने प्राप्त िई सेकेको छैन। महहिािाई मनुटय िा पिमुध्ये कुन 
समदुाय लित्र गणना गने िन्ने विर्यमा समेत कुन ैकािखण्िमा व्यापक िहस हुने गरेको इनतहास 
िेहटन्छ (राजटिय न्यानयक प्रनतटठान, २०६८)। त्यो अिस्थासँग तिुना गदाव आिसम्म िङै्र्गकता 
विर्यमा िेरै सिुार िएको छ। विगत ६ दिकको अिर्िमा सँयकु्त राटिसघंको अग्रसरतामा मानि 
अर्िकारको क्षते्रमा सािविननक गररएका दस्तािेिहरुको पक्षराटि िएका कारणि ेनागररक अर्िकारको 
सरंक्षण गनुव सदस्य राटिहरुको दानयत्ि िएकािे विश्ििर महहिा तथा वपछडिएका िगवका नागररकको 
हैलियतमा सकरात्मक सिुार आएको हो। तर समािमा विद्यमान सामाजिक, सांस्कृनतक वििेद, 
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अन्िविश्िास, कुप्रथा, कुररनत र कुससं्कारका अििरे्हरुका कारण महहिा तथा वपछडिएका समदुायका 
नागररकि ेसमान रुपमा अर्िकारको उपयोग गनव िने अझै सकेका छैनन।् 

िङै्र्गक समानता तथा सामाजिक समािेिीकरणका सिािहरु सम्िोिन निएको विकासिाई अिुरो 
मान्न थालिएको छ। यसप्रकार विकासको मिुप्रिाहमा अझैसम्म पनन आउन नसकेको िगव िस्त:ै 
महहिा, दलित, आहदिासी, िनिाती, अल्पसखं्यक र फरक क्षमता िएका नागररकहरुिाई पनन अर्िकारको 
समान उपिोगमा सक्षम िनाउन केिि औपचाररक समानतािे मात्र सम्िि नहुने िएकाि ेव्यिहाररक 
उपायहरु अििम्िन गनुवपदवछ िन्ने मान्यता स्थावपत हँुदै गयो। तत्पश्चात विलिन्न तहका सरकारहरुि े
समािेलिताको अभ्यास गनुवका साथै िोकताजन्त्रक व्यिस्थामा महहिा िगायत वपछडिएका िगवका 
नागररकको सिजक्तकरण र मिुप्रिाहीकरणका िार्ग िङै्र्गकता तथा समाििेीकरणका उपायहरु 
अििम्िन गनव आिश्यक ठाननयो र सोही अनसुार अभ्यास हुन थाल्यो।  

नया ँ सवंििानको प्रस्तािनामा बहुिातीय, बहुिावर्क, बहुिालमवक, बहुसांस्कृनतक तथा िौगोलिक 
विविितायकु्त वििरे्तािाई आत्मसात गरी विवििता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृनतक ऐक्यबद्िता,  
सहहटणुता र सद्िािको सरंक्षण एिम प्रििवन गदै; विलिन्न िगीय, िातीय, क्षेत्रीय, िावर्क, िालमवक, 

िङै्र्गक वििेद र सब ैप्रकारका छुिाछूतको अन्त्य गरी आर्थवक समानता, समदृ्र्ि र सामाजिक न्याय 
सनुनजश्चत गनव समानपुानतक समािेिी र सहिार्गतामिूक लसद्िान्तका आिारमा समतामिूक समाि 
ननमावण गने सङ्कल्प गररएको छ। सवंििानको िारा १६ िे सब ैव्यजक्तहरुको सम्मानपिूवक बाचँ्ने 
हक, िारा १७ िे स्ितन्त्रताको हक, िारा १८ िे समानताको हक, ३८ िे महहिाको हक, िारा ४२ िे 
सामाजिक न्यायको हक र िारा ५१ (ञ) मा सामाजिक न्याय र समािेिीकरण सम्बन्िी नीनतको 
व्यिस्थाको साथै िारा ५२ िे राज्यिे गनुव पने दानयत्िको ब्यबस्था गरेको छ ।   

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४, को दफा २४ िे गाउँपालिका एिम नगरपालिकाििे आफ्नो 
अर्िकार क्षते्र लित्रका बबर्यमा स्थानीय स्तरमा विकासकािार्ग आिर्िक, बावर्वक, रणनीनतगतरुपमा 
मध्यकालिन तथा हदघवकालिन योिना बनाई िाग ूगनुवपने कुरािाई काननूी दानयत्िको रुपमा ब्यबस्था 
गरेको छ र सो को उपदफा (२) मा योिना बनाउदा िङै्र्गक तथा सामाजिक समािेिीकरण सम्बन्िी 
अन्तरसम्बन्िीत विर्यिाई ध्यान हदन ुपने िनी उल्िेख गरेको छ। त्यस्तगैरी गण्िकी प्रदेि सरकारि े
पनन आर्थवक सामाजिक रुपिे पनछ परेका महहिा, दलित, िनिानत, आहदिासी िगायतका विलिन्न 
समदुायका नागररकको सिजक्तकरणमा िािा पयुावउने कारक तत्िहरु पहहचान गरी नतनको समािान 
गने विर्यिाई पहहिो पञ्चिवर्वय योिनाको ननदेिक लसद्िान्त मानेको छ।  

विहादी गाउँपालिकािे पनन आँफूिाई िङै्र्गकमतै्री समािेिी स्थानीय तहको रुपमा बबकास गने 
पररकल्पना गरे अनरुुप समदुायमा पछािी पाररएका िा परेका महहिा, दलित, आहदिासी िनिाती,  
मजुस्िम,  अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता िएका व्यजक्त, िङै्र्गक तथा यौननक अल्पसङ्ख्यक, 

एकि महहिा र हहसंा पीडितहरुिाई समान सहिागीता, अग्रसरता र ननणवय प्रकक्रयामा सहिागीताको 
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िलूमकासहहत िङै्र्गक समानता र सामाजिक समािेिीकरणको माध्यमबाट सबिै ेआत्मसम्मान िोि 
हुने िातािरण ननमावण गनव र गाउँपालिकािाट गठन हुने सलमनत, सरंचना र कक्रयाकिापहरुिाई 
मिुप्रिाहीकरणको माध्यमिाट िङै्र्गक समानता तथा सामाजिक समािेिीकरण पद्ितीिाई ससं्थागत 
गनव आिश्यक देखखएकोिे “विहादी गाउँपालिकाको िैंङ्र्गक समानता तथा सामाजिक समािेिीकरण 
रणनीनत, २०७९”  तिुवमा गररएको छ।  

१.१ ाकितका सर्ास  

नेपािमा िङै्र्गक समानता तथा सामाजिक समािेिीकरणको विर्यिाई सिवत्र समान महत्ि स्थावपत 
गराउन तत्कािीन स्थानीय विकास मन्त्राियि ेिङै्र्गक समानता तथा सामािीक समािेिीकरण नीनत 
२०६६ िारी गरेको र्थयो। बदलिएको रािनननतक पररजस्थनत र सिंिैाननक ब्यबस्था अनरूुप सघंीय 
मालमिा तथा सामान्य प्रिासन मन्त्राियि ेसामाजिक समािेिीकरण नीनत २०७७ तिुवमा गरेको छ। 
विहादी गाउँपालिकाि ेिङै्र्गक समानता तथा सामाजिक समािेिीकरणिाई प्रबिवन गदै िाने नीनत 
तथा कायवक्रमहरु तिुवमा गने अभ्यास गनुवका साथ ैऐन, ननयम र कायवविर्ि तथा मापदण्ि तिुवमा 
गदाव िसैसास सम्बन्िमा सम्िदेनलिि िएर ननमावण गने प्रयास गरेको छ। विगत देखखन ैिावर्वक 
योिना तिुवमा गदाव िङै्र्गक तथा समािेिी सहिागीतािाई िोि हदँदै योिना तथा कायवक्रमहरु तिुवमा 
गने गरेको छ। 

विगत केहह िर्व देखख नेपािमा महहिा दलित आहदिासी िनिाती मिेिी मजुस्िम, वपछडिएका 
समदुाय, बाििालिका, ज्येटठ नागररक, अिक्त तथा अपाङ्गता िएका व्यजक्तहरु, सामाजिक आर्थवक 
िा िकै्षक्षक रुपमा पछािी परेका व्यजक्त तथा समदुाय िगायतिाई विकासको समग्र प्रकृया एिम 
प्रनतफिको हहस्सेदार बनाई मिुप्रिाहीकरण गने प्रयास गररएको छ। यसका ननलमत्त स्रोत सािन र 
सािविननक सेिामा पहँुच बढाउन, राज्यका हरेक सरंचनाहरु एिम ननणवय प्रकृया र सो को कायावन्ियन 
प्रकृया समेतमा न्यायोर्चत प्रनतननर्ित्ि सनुनजश्चत गनव र िक्षक्षत िगवको सिक्तीकरणका कायवक्रमहरु 
ससं्थागत रुपमा कायावन्ियन िएका छन। दिौँ पञ्चिर्ीय योिना (२०५९-०६४) देखख िङै्र्गक समानता 
र सामाजिक समािेिीकरण अििारणािाई अन्तर-सम्बजन्ित विर्य (Cross-cutting issue) का रुपमा 
स्थान हदन थालिएको र्थयो िने आ.ि. २०६४/०६५ देखख नेपािमा िङै्र्गक उत्तरदायी बिेट प्रणालिको 
अभ्यास हँुदै आएको छ। यस ैअनरुुप समािेिीकरण नीनत तिुवमा र सामाजिक समािेिीकरण सम्बन्िी 
सरंचनाहरु ननमावण गने कायवको थािनी पनन िएको छ। 

वि.स. २०७२ मा िारी िएको नेपािको नया ँसवंििानिे समतामिुक समाि ननमावण गनव र सामाजिक 
समाििेीकरणिाई मतुवरुप हदन विलिन्न मौलिक हकहरुको प्रत्याितुी गरेको छ। स्थानीय तहका 
विलिन्न पदहरुमा पनन िातीय िङै्र्गक िगायतको प्रनतननर्ित्िको व्यिस्था गररएको छ। फिस्िरुप 
वि.स. २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको ननिावचनमा िन्दा वि.स. २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको 
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ननिावचनमा महहिा तथा वपछडिएका िगवको सहिार्गता िढेको देखखन्छ। आफ्नो िमव ससं्कृती एिम 
िार्ाको सरंक्षण र सिंद्विनका िार्ग सचेतना तथा कक्रयालिितामा अलििदृ्र्ि िएको तथा राज्यका 
विलिन्न अङ्ग तथा विर्य क्षेत्रमा यस्ता पछाडि परेका समदुाय तथा क्षेत्रको प्रनतननर्ित्ि बढ्दै 
गएकािे समािेिीकरणको प्रकृया थप प्रिािकारी बन्दै गएको छ। 

िसैसास सम्बन्िी नीनत तथा कायवक्रमको प्रिािकारीताका िार्ग स्थानीय ननकाय िङै्र्गक उत्तरदायी 
तथा सामाजिक समाििी बिेट तिुवमा एिम परीक्षण ननदेलिका, २०६८ र स्थानीय ननकाय स्रोत 
पररचािन तथा व्यिस्थापन कायववििी, २०६९ अनसुार तत्कािीन स्थानीय ननकायहरुिे ननितव पुँजिगत 
बिेटबाट कजम्तमा १० प्रनतित रकम आर्थवक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका विपन्न महहिा, 
१० प्रनतित बािबालिका र १५ प्रनतित उपके्षक्षत िगव तथा समदुायका िार्ग छुट्याउन ुपने व्यिस्था 
र्थयो। साथ ैतत्कालिन स्थानीय ननकायहरुमा महहिा, दलित, आहदिासी िनिाती, वपछडिएका समदुाय, 

बाहद, अपाङ्गता समन्िय सम्बन्िी सरंचनाहरु गठन गरी नत समदुायिाई ससं्थागत रुपमा िासकीय 
सरंचनामा आिद्ि गने प्रयास गररएको र सामाजिक पररचािन माफव त आर्थवक तथा सामाजिक रुपमा 
वपछडिएका समदुायको आर्थवक-सामाजिक उत्थानका िार्ग बबलिन्न कायवक्रमहरु सञ्चािन गने प्रयासहरु 
िएका र्थए। 

चाि ुपन्रौँ योिनामा सामाजिक बबर्यक्षते्र अन्तगवत महहिा, विलिन्न िक्षक्षत समदुाय, ज्येटठ नागररक, 

अपाङ्गता िएका व्यजक्त, बािबालिका, ककिोर ककिोरीहरु िगायतिाई बबकासको मिुप्रिाहमा ल्याई 
समािेिी र समतामिुक राटि ननमावण गने विर्यिे उच्च महत्ि पाएको छ। उक्त योिनामा 
अन्तरसम्बजन्ित विर्य अन्तगवतको समािेिीकरण विर्य उपक्षते्रमा समानपुानतक समािेिी विकास र 
पहँुच सनुनजश्चत गरी कायावन्ियनमा ििैान िोि हदइएको छ। अहहिे कायावन्ियन चरणमा रहेको पन्रौँ 
आिर्िक योिनािे समािेिीकरण सम्बन्िी विर्य क्षते्रगत िक्ष्यमा मानि विकास सचूाङ्कको आिारमा 
पछाडि परेका समदुायको सिजक्तकरण र समानपुानतक विकास गने िक्ष्य लिएको छ। 

१.२ वतयमान जस्थती 

सकारात्मक प्रयासहरु हँुदाहँुदै पनन विकास प्रकृयाको मिुप्रिाहमा आउन नसकेका िा पछािी पनव 
गएका विलिन्न िक्षक्षत िगवहरु िस्तैैः महहिा, दलित, आहदबासी िनिानत, मजुस्िम समदुाय, वपछिािगव, 
लसमान्तकृत, अल्पसँख्यक, अपाङ्गता िएका ब्यजक्त, िङै्र्गक तथा यौननक अल्पसँख्यक, श्रलमक, 

उजत्पडित िा वपछडिएको क्षते्रका नागररक तथा आर्थवक रुपि ेविपन्न खसआयव िाई नेपािको सवंििानिे 
समािेिी लसद्िान्तको आिारमा राज्यका विलिन्न ननकायहरुमा सहिागी हुन पाउने हकिाई मौलिक 
हकको रुपमा ब्यिस्था गरेको छ। सवंििानमान ैविलिन्न आयोगहरुको ब्यिस्था गरी समािेिीकरणिाई 
थप ब्यिजस्थत, सनुनजश्चत तथा प्रिािकारी बनाउने मागव स्पटट गररएको छ। 



5 
 

वि.स. २०६८ को िनगणना अनसुार विहादी गाउँपालिकामा कुि १३,४०३ िना माननसहरुको िसोिास 
रहकोमा वि.स. २०७८ को िनगणनाको प्रारजम्िक ननतिा अनसुार यहाँको िनसँख्या १२,५२१ (महहिा 
६,५६१ र परुुर् ५,९६०) मा झरेको छ। िानतगत खजण्िकृत वििरण अनसुार यस गाउँपालिकामा दलित 
२७८३, गरुुङ ५१७, मगर १४७७, नेिार १२४, माखझ िोटे १८९ र अन्य ७,४३१ िनाको िसोिास रहेको 
छ। गाउँपालिकामा उपिब्ि आ.ि. ०७८/७९ सम्मको अद्िािर्िक वििरण अनसुार यहाँ ७० िर्व 
मार्थका ज्येटठ नागररकहरुको सँख्या ९४६ िना (परुुर् ४४७ र महहिा ४९९) रहेको छ। ज्येटठ नागररक 
दलितको सँख्या िम्मा २०१ िना (परुुर् १०३ र महहिा ९८) रहेको छ। त्यस्त ैएकि महहिाको सँख्या 
२०५ िना, विििाको सँख्या २२० िना, पणूव अपाङ्ग ३५ िना, अनतअिक्त अपाङ्गको सँख्या ५७ 
िना र दलित िाििालिकाको सँख्या ३०१ िना रहेको छ। सँख्यामा िेरै थोरै िएतापनन मार्थ 
उल्िेखखत िातिातीका सि ैनागररकहरुिाई न्यायोर्चत सम्िोिन गनुव गाउँपालिकाको दानयत्ि िएको 
हुनािे विगतका िावर्वक योिनाहरु देखखन ैिसैसासको क्षेत्रमा विहादी गाउँपालिकािे यथासक्य पहि 
गदै आएको छ। 

१.३ समस्र्ाहरु   

समािेिी िोकतजन्त्रक व्यिस्थािाई ससं्थागत गनव सब ैिगव समदुायिाई न्याय प्रदान गनव र िासन 
प्रकृयामा सब ैनागररकको पहँुच स्थावपत गनव सामाजिक समािेिीकरण र उननहरुको मिुप्रिाहीकरण 
िरुरी छ। सामाजिक समाििेीकरणका मखु्य समस्याहरु समािानका िार्ग एकककृत नीनत नहुनु, स्रोत, 

सािन, अिसर र िािको बबतरणमा िक्षक्षत िगव एिम क्षेत्रको न्यायोर्चत पहँुच सनुनजश्चत नहुन,ु 

सामाजिक समािेिीकरणका िार्ग अद्दािर्िक खजण्िकृत तर्थयाङ्कहरुको अिाि हुन,ु पछाडि परेका 
िगव र समदुायिाई आर्थवक तथा सामाजिक रुपमा सिजक्तकरण गनव अपेक्षक्षत रुपमा नसक्न,ु िासकीय 
प्रणािीमा सब ैलिङ्ग, िगव र क्षेत्रका नागररकहरुको अथवपणूव सहिार्गता अझै सनुनजश्चत हुन नसक्न,ु 

अनगुमन तथा मलू्याङ्कन र प्रनतिेदन प्रणािीमा समािेिीकरण सम्बन्िी सचूकहरु समािेि नहुन,ु 

विलिन्न िगव, क्षेत्र र समदुाय बीच आर्थवक तथा सामाजिक बबकासमा उच्च अन्तर रहन ुर अिग 
अिग समदुाय र िातिाती बीच हुने व्यिहारगत वििदेहरु आहद िाई समस्याको रुपमा लिईएको 
छ। 

१.४ िुनौतीहरु   

सामाजिक समाििेीकरणको अििारणामा सरोकारिािाहरु बीच साझा दृजटटकोण कायम गनुव, नीनत 
ननमावण र कायावन्ियनमा विलिन्न ननकायहरुबीच समन्िय गनुव, स्रोत सािन, अिसर र िािमा पछािी 
परेका िगव, क्षेत्र र समदुायको समन्यानयक पहँुच सनुनजश्चत गनुव, पछािी परेका िगव, क्षते्र, उमेर, लिङ्ग 
र िातिानतमा ब्याप्त गररबी घटाउन,ु बबलिन्न समदुाय तथा बगवबीच रहेको आर्थवक, सामाजिक तथा 
िकै्षक्षक वििेदको अन्तर कम गनुव, गाउँपालिकाको योिना तिुवमा प्रकक्रयामा िसैसासको सिाि 
मिुप्रिाहीकरण गराउन,ु ससं्थागत सरंचनामा िक्षक्षत समदुायको प्रनतनीर्ित्ि सनुनजश्चत गराउन,ु िक्षक्षत 
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िगवको आयस्तरमा िएको असमानतािाई हटाउन,ु र विद्यमान िासकीय पद्िनतको मिु ममव र काननुी 
ब्यबस्थाका िारेमा िक्षक्षत िगविाई ससुरु्चत गराउन ुिस्ता सिािहरु गाउँपालिकाका िार्ग अझै केहह 
िर्वसम्म चुनौतीपणूव हुन सक्दछन। 

१.५ अवसरहरु   

समािेिीकरणिाई प्रििवन र अििम्िनका िार्ग प्रोत्साहन गनव नेपािको ितवमान िासकीय व्यिस्था, 
ितवमान सवंििानमा िएका ब्यबस्थाहरु, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, नेपाि सरकारि े
अन्तराजटिय स्तरमा िनाएका प्रनतिद्िताहरु, स्थानीय सरकारिेन ैनीनत तथा काननु ननमावण गने 
अर्िकारिे विहादी गाउँपािीकािाई पनन िङै्र्गक समानता र सामाजिक समािेिीकरणमतै्री गाउँ बनाउने 
अिसर प्राप्त िएको छ।  

१.६ लैससास रणनीततको आवश्र्कता   

पनछल्िा िर्वहरुमा िसैसासको क्षेत्रमा नेपािमा क्रलमक सिुारहरु िएतापनन सन्तटुट िईहाल्न ेअिस्था 
िने अझै िईसकेको छैन अथिा िङै्र्गक समानता तथा सामाजिक समािेिीकरणको क्षेत्रमा अझ ैिेरै 
काम गनव बाँकी छ। यस गाउँपलिकाको २०७८ को िसैसास परीक्षणमा १०० अङ्कमा वििािन गररएका 
पाँचिटा विर्यक्षते्रको कुि प्राप्ताङ्क ७३ हुन ुसखुद हो। तथापी पाचँ िटा विलिन्न विर्यगतक्षते्र मध्ये 
मानि सँसािन तथा क्षमता विकासको क्षते्रमा अन्यको तिुनामा कम अङ्क अथावत िम्मा ११ अङ्क 
प्राप्त िएको छ। “िसक्तीकरण विनाको समािेिीकरण अथवहहन हुन्छ” (Inclusion without 

empowerment is meaningless)  िन्ने मान्यता पनन रहेकोि े क्षमता विकासको क्षेत्रमा यस 
गाउँपालिकाि ेअिस्य पनन िेरै काम गनव बाँकी रहेको यो ननतिाि ेपनन पटुटी गदवछ।त्यस्तगैरी 
िसैसास परीक्षण प्रनतिेदनिे रणनीनत र कायवनीनत तिुवमा गनव सझुाि हदएको छ। अतैः मार्थ 
उल्िेखखत एिम सरु्चकृत देहायका कारणहरुिे गदाव विहादी गाउँपािीकामा िङै्र्गक समानता तथा 
सामाजिक समाििेीकरण रणनीनतको आिश्यकता पटुटी हुन्छैः   

१.  सवंििानिे पररकल्पना गरेको सामाजिक समाबेिीकरण सहहतको िासन ब्यबस्था प्रििवन 
गनव।  

२. गाउँपालिकामा समाबेलिकरण सम्बन्िी नीनतगत एकरुपता र सामञ्िस्यता कायम गनव।    

३.  गाउँपालिकाको नीनत तथा कायवक्रम र बिेटिाई मागवदिवन गनव।   

४.  गाउँपालिकाको नीनत काननु र सरंचनामा िसैसासिाई मिुप्रिाहीकरण गनव।  

५.  गाउँपालिका अन्तगवत सञ्चािन हुने नीनत, योिना तथा कायवक्रमहरुिाई मागवदिवन गनव।  

५. गाउँपालिका क्षते्रमा कृयालिि विकासका सरोकारिािाहरु बीच बझुाईमा एकरुपता कायम गनव र 
िसैसास सम्बन्िी काननुी ब्यबस्थाको कायावन्ियनमा सहयोग पयुावउन।  
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६.  सघंीय सरकारि ेराजटिय तथा अन्तराजटिय िगतमा व्यक्त िसैसास सम्बन्िी प्रनतिद्िता 
अनरुुप सजृित दानयत्िहरु परुा गनव।  

७.  िोकतन्त्रका िािहरुिाई सि ैिगव समदुायमा वितरण गरी सामाजिक न्याय स्थावपत गनव। 

८.  हदगो विकासको िक्ष्य प्राजप्तमा सहयोगी िलूमका िहन गनव। 
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खण्ड दईुः लैससास रणनीतत 

विहादी गाउँपालिकाको िङै्र्गक समानता तथा सामाजिक समािेिीकरण सम्बन्िी सोँच, िक्ष्य, 

उद्देश्यहरु, रणनीनत एिम कायवनीनतहरु यसप्रकार छनैः 

२.१ दीलयकालीन सोंि   

"समदृ्ि विहादी र सखुी विहादीिासी"   

२.२ दीलयकालीन लक्ष्र् 

सामाजिक समाबिेीकरणिाई िासन प्रणािीका सब ैअियिहरुमा मिुप्रिाहीकरण तथा 
आन्तररकीकरण गदै ससं्थागत सदुृहढकरण गने।  

२.३ उहदेश्र्हरु   

आर्थवक, सामाजिक, प्रिासननक र रािनीनतक रुपमा पछािी परेका समदुाय र ब्यजक्तहरुको  
सिक्तीकरणको माध्यमबाट सब ै विर्य क्षते्र तथा सरंचनामा पहँुच सनुनजश्चत गने यस िसैसास 
रणनीनतको सािारण उद्देश्य हो िने विलिटट उद्देश्यहरु तपलिि बमोजिम छनैः 

(क)  गाउँपािीकाको नीनत, कायवक्रम तथा बिेट िसैसास उत्तरदायी बनाउने।   

(ख)  पछािी परेका िगव र समदुायका नागररकहरुको ननणवय प्रककयामा सहिार्गता सनुनजश्चतता 
गने।   

(ग)  पछािी परेका िगविाई सिजक्तकरणको माध्यमिाट सािविननक स्रोत, सािन र िािको 
उपयोगमा पहँुच सनुनश्चत गने।   

(घ)  सरोकारिािाहरु विच बझुाईमा एकरुपता कायम गनव र िसैसास सम्बन्िी काननुी 
ब्यबस्थाको  कायावन्ियन प्रिािकारी बनाउन।े   

(ङ)  नेपाि सरकारि ेप्रनतिद्िता व्यक्त गरे अनसुार हदगो विकासको िक्ष्य प्राजप्तमा सहयोग 
पयुावउने।  

(च)  राजटिय तथा अन्तराजटिय स्तरमा िसैसास सम्बन्िमा गररएका अन्य विलिन्न 
प्रनतिद्िताहरु परुागनव सोही अनरुुप कृयाकिापहरु तय गने।  

  



9 
 

२.४ रणनीतत तथा कार्यनीततहरु   

रणनीनत र कायवनीनतहरु बीच परस्पर तकव सँगत सम्बन्ि (logical relation) रहने िएको हँुदा विहादी 
गाउँपालिकाका िङै्र्गक समानता तथा सामाजिक समािेिीकरण रणनीनत र कायवनीनतहरु यसप्रकार 
तयार गररएको छैः  

रणनीतत कार्यनीतत 

१. िैससास अििारणािाई संस्थागत गनव 
स्थानीय आिश्यकता अनुरुप कानुन 
तथा मापदण्िहरु तिुवमा गनुवका साथै 
विद्िमान कानुनहरुिाई पररमािवन गरी 
कायावन्ियन गने। 

 

(१)  गाउँपलिकाका वििमान कानूनी दस्तािेिहरुिाई 
िैससासको दृजटटकोणबाट आिश्यकता अनुसार 
पुनराििोकन र पररमािवन गररनेछ।  

(२)  आिश्यक नयाँ कानून, नीनत, मापदण्ि तथा कायववििीहरु 
िैससासको ममव अनुरुप तिुवमा गररनेछ। 

 (३)  िैङ्र्गक समानता तथा सामाजिक समािेिीकरण सम्बन्िी 
रणनीनतहरुको प्रिाि र पररणामका सम्बन्िमा आिर्िक 
रुपमा तर्थयगत एिम िस्तुननटठ सलमक्षा गररनेछ। 

(४)   नेपाि पक्ष िएका यस सम्बन्िी अन्तराजटिय महासन्िी 
अनुरुपका दानयत्िहरुिाई कायावन्ियन गनव आिश्यक 
कानुनी व्यिस्था गररनेछ। 

(५)   िैससास सम्बन्िी कानुनहरु तथा कायववििीहरु ननमावण िा 
पररमािवन गदाव सम्बजन्ित सरोकारिािा पक्षहरुसँग 
परामिव तथा समन्िय गररनेछ। 

(६)   पछाडि परेका नागररकहरुको सामाजिक समािेलिकरणको 
मान्यता अनुरुप सिजक्तकरण गनव गैह्रसरकारी 
सँघसँस्थाहरुसँग सहकायव गररनेछ। 

(७)   िैससास सम्बन्िी नीनत, रणनीनत तथा कायवक्रमहरुको 
कायावन्ियनिाई प्रिािकारी बनाउन नगरका सबै 
सँयन्त्रहरुिाई पररचािन गररनेछ। 

(८)   महहिा हकको सँरक्षण तथा प्रगनत सम्बन्िी नीनत, 

कानुन, लसद्िान्त, योिना तथा ननयमाििी तिुवमा तथा 
कायावन्ियन गने। 

२. गाउँपालिकाको आिर्िक योिना, 
मध्यकािीन खचव सँरचना, बावर्वक 
योिना, कायवक्रम तथा बिेटहरु 
िैससासको िािना अनुरुप तिुवमा गरी 
कायावन्ियन गने।  

 

(१)  िैससासको दृजटटकोणबाट महहिा, दलित, अपाङ्गता िएका 
व्यजक्तहरु, िैङ्र्गक तथा यौननक अल्पसँख्यक, एकि 
महहिा, लसमान्तकृत तथा पछािी परेका िगव र समुदायको 
आिश्यकता पहहचान गररनेछ।  
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(२)  िैससासको दृजटटकोणबाट विगतका अभ्यास तथा 
प्रनतफिमा आिाररत िई िावर्वक योिना आिर्िक 
योिना, कायवक्रम तथा बिेट तिुवमा गररनेछ।  

(३)  बावर्वक, आिर्िक योिना तथा कायवक्रमहरु र बिेट तिुवमा 
गदाव महहिा,  दलित, अपाङ्गता िएका व्यजक्तहरु, एकि 
महहिा, िैङ्र्गक तथा यौननक अल्पसँख्यक, लसमान्तकृत 
तथा पछािी परेका िगव र समुदायका िागी न्युनतम 
प्रनतित तोककनेछ।   

(४)  प्राकृनतक विपद, आपत तथा स्िास्र्थय महामारी िस्ता 
िोखखम अिस्थाहरुमा िक्षक्षत समुदायका िार्ग आिश्यक 
पने उद्िार, राहत र पुनवस्थापनाकािागी स्पटट नीनत 
तयार गररनेछ।  

(५)  िक्षक्षत समुदायहरुिाई योिनाको मुल्याङ्कन िगायत सो 
िाट सजृित िाि लिन तथा अिसरहरुको उपयोग गनव 
स्थानीय स्तरमा टोि विकास सँस्था िगायतका 
सामुदानयक सँस्थाहरुिाई पररचािन गनुवका साथै 
सँस्थागत स्िमुल्याङ्कन प्रणािीिाई अििम्िन गररनेछ। 

३. गाउँपालिकाका गनतवििीहरुमा िैससास 
मूिप्रिाहहकरण गनव संस्थागत 
संरचनाहरु ननमावण गने। 

 

(१)  गाउँपालिकाको नेततृ्ि तहमा महहिाको रािनीनतक तथा 
प्रिासननक िूलमका सकृयताका साथ प्रििवन गने। 

(२)  गाउँपालिकामा िैससास ननदेिक सलमनत गठन गनुवका 
साथै ििातहमा बन्ने सलमतीहरु पनन िैससासको ममव 
अनुरुप ननमावण िई सोही अनुरुप पररचालित हुनेछन।  

(३)  िैससास ननदेिक सलमती र अन्य सलमतीहरुको कायविार, 

जिम्मेिारी र अर्िकारहरु स्पटट पारर सोही िमोजिम 
पररचािन गररनेछ।  

(४)  िैससास ननदेिक सलमती र अन्य सलमतीहरुिाई कायव 
जिम्मेिारी प्रिािकारी रुपमा बहन गनव आिश्यकता 
अनुसार क्षमता विकास गररनेछ।  

४.  गाउँपालिकाको नीनत र योिना तिुवमा 
सहिार्गतात्मक रुपमा तयार गनव 
आिश्यकता अनुसार थप कायवविर्ि 
ननमावण गने। 

 

(१) सहिार्गतात्मक योिना तिुवमा प्रकृया अनुसार योिना 
तिुवमा गदाव टोि स्तरिाटनै िक्षक्षत समुदायिाई अथवपूणव 
सहिागीता गराईनेछ।  

(२) बिेट लसलिङमानै िक्षक्षत समुदायका िार्ग बिेटको 
सुननजश्चतता गररनेछ। 

(३) गाउँपालिकाको योिना तिुवमा तथा सािविननक सरोकारका 
बबर्यिस्तुहरुको िानकारी िक्षक्षत समुदाय सम्म पुयावउन 
सञ्चार माध्यमहरुिाट सूचनाहरु सम्पे्रर्ण गररनेछ।  
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(४)   प्रत्येक ििामा मानि विकास सुचाङ्क, िहुआयालमक 
गरीवि मापन िगायत अन्य आिारमा पछाडि परेका 
विलिन्न क्षेत्र, िगव र समुदायको पहहचान गरी ििागत 
अद्िािर्िक खजण्िकृत सुचनाहरु िएको एकककृत 
database तयार गररनेछ। 

५. गाउँपालिकाको योिना तिुवमा प्रकक्रयामा 
िक्षक्षत समुदायको अथवपुणव सहिार्गता 
सुननजश्चतत गने।  

(१) गाउँपालिका एिम ििा तथा समुदायस्तरमा गठन गररन े
विलिन्न सञ्िाि, समूह तथा सलमनतहरुमा महहिा, दलित, 

अपाङ्गता िएका व्यजक्तहरु, िैङ्र्गक तथा यौननक 
अल्पसँख्यक, लसमान्तकृत तथा पछािी परेका िगव र 
समुदायको समानुपानतक सहिार्गताको आिारमा 
प्रनतननर्ित्ि तथा सहिार्गता सुननजश्चत गररनेछ। 

(२) गाउँपालिका तहको नीनत, कानून, योिना, कायवक्रम, बिेट 
आदी तिुवमा गदाव महहिा, दलित,  अपाङ्गता िएका 
व्यजक्तहरु, एकि महहिा, िैङ्र्गक तथा यौननक 
अल्पसँख्यक, लसमान्तकृत तथा पछािी परेका िगव र 
समुदायको अथवपूणव सहिार्गता तथा प्रनतननर्ित्ि 
सुननजश्चत गररनेछ।  

(३) गाउँपालिका बाट गठन हुने संरचनाहरुमा महहिा, दलित, 

अपाङ्गता िएका व्यजक्तहरु, एकि महहिा, िैङ्र्गक तथा 
यौननक अल्पसँख्यक, लसमान्तकृत तथा पछािी परेका िगव 
र समुदायको सकृय सहिार्गता सुननजश्चत गररनेछ। 

(४)   योिना तिुवमा प्रकृयाका चरणहरु िगायत योिनाबाट 
सजृित अिसर तथा िािको वितरणमा िक्षक्षत िगवको 
प्रनतननर्ित्ि सुननजश्चत गररनेछ।  

  ६. गाउँपािीकाको योिना तथा बिेट 
तिुवमा गदाव िैससास उत्तरदायी ििेटको 
ममव अनुसार गने। 

 

(१) खजण्िकृत तर्थयाङ्कहरुिाई  समय अनुसार अद्यािर्िक 
गरी त्यसैका आिारमा योिना तिुवमा र योिनाको प्रगनत 
सलमक्षा गररनेछ।  

(२) महहिा, दलित, अपाङ्गता िएका व्यजक्तहरु, िैङ्र्गक तथा 
यौननक अल्पसँख्यक, एकि महहिा, लसमान्तकृत तथा 
पछािी परेका िगव र समुदायको आिश्यकताको पहहचान 
िैससासको दृजटटकोणबाट गररनेछ।  

(३) गाउँपालिकाको योिना तथा बिेट तिुवमा गदाव िैससास 
उत्तरदायी कायवविर्ि बनाई प्रयोगमा ल्याईनेछ।  

७. िैङ्र्गक दृजटटकोणिाट िक्षक्षत 
समुदायप्रनत ििाफदेफी रहेको कुराको 
सुननजश्चतता गनव िैङ्र्गक परीक्षण, 

(१) गाउँपालिकाको बिेट तथा कायवक्रमिाई िावर्वकरुपमा 
िैससासको दृजटकोणिाट परीक्षण गररनेछ।   
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सामाजिक परीक्षण तथा गुनासो सुन्ने 
संयन्त्र सुननजश्चत गने। 

 

(२) गाउँपािीकामा िैससास सम्पकव  ब्यजक्त तोकेर 
कायवजिम्मेिारी स्पटट पाररनेछ।   

(३) गाउँपािीकाका सूचनाहरु सम्पे्रर्ण गदाव आिश्यकता र 
सम्िाव्यताका आिारमा िक्षक्षत समुदायहरुको मातिृार्ा 
समेतमा गररनेछ।  

(४) गाउँपािीका बाट ननयलमतरुपमा सािविननक सुनुिाई 
गररनेछ। 

(५) सािविननक सुनुिाई गदाव िक्षक्षत समुदायको उपजस्थनत र 
िैससासका सिाििाई उर्चत सम्बोिन  गररनेछ। 

(६) िक्षक्षत समुदायको गुनासो सुन्नकािार्ग गुनासो सुन्ने 
संयन्त्र ननमावण गररनेछ।   

(७)  िैङ्र्गक हहँसाका घटनाहरुिाई िुन्यमा झानव ननरोिात्मक, 

प्रििवनात्मक र सुरक्षात्मक उपायहरु अििम्बन गररनेछ। 

८.  गाउँपालिकाको आन्तररक मूल्याङ्कन 
विर्ि र यससँग सम्बजन्ित 
सूचकहरुिाई िसैसास उत्तरदायी 
बनाइनेछ।  

 

(१) गाउँपालिकाको मूल्याङ्कन विर्ि र सूचकहरुिाई 
पररमािवन गरी खजण्िकृत सूचनाको व्यिस्था र प्रनतिेदन 
तयार गने पद्िती विकास गररनछे।  

(२) सलमक्षा गदाव खजण्िकृत तर्थयाङ्क र प्रनतिेदनिाई आिार 
मानननेछ। 

(३)   पछाडि परेका व्यजक्त तथा समुदायहरुसँग सम्बजन्ित 
आिारिुत र खजण्िकृत तर्थयाङ्क सङ्किन, विश्िेर्ण, 

अलििेखन एिम प्रनतिेदन तयारी र सम्पे्रर्णका िार्ग 
िास्तविक समयमा आिाररत (Real time base) सूचना 
प्रणािी विकास गररनेछ।  

९. गाउँपालिकाका सलमनतहरु तथा ििागत 
विलिन्न संरचनाहरुको क्षमता 
विकासको ब्यबस्था गने।  

(१)   गाउँपािीकाका सेिा प्रदायकहरु, सरोकारिािा र 

अर्िकारिादी संघसंस्थाहरुको िैससास सम्बन्िी ज्ञानमा 
िएको ररक्तता पहहचान गरी आिश्यकता अनुसार क्षमता 
अलििद्िी गररनेछ। 

(२)   िैससास सम्बन्िी क्षमता विकास कायवक्रमिाई 
गाउँपालिकाको क्षमता विकास योिनाको अलिन्न अङ्ग 
बनाईनेछ। 

(३)  गाउँपालिका स्तरमा िैससास सम्बन्िी मास्टर प्रलिक्षकहरु 
तयार पारी आिश्यकता अनुसार पररचािन गररनेछ।  

(४)  योिना तिुवमा प्रकृयामा संिग्न कमवचारी र 
संघसंस्थाहरुिाई िैससासका समस्या र चुनौनतहरु 
समािान गनव विलिन्न उपायहरु अििम्बन गनुवका साथै 
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िैससास उत्तरदायी योिना तथा बिेटका विर्िहरु बारेमा 
क्षमता अलििदृ्र्ि गदै िर्गनेछ।   

(५)  गाउँपािीकािाट सञ्चािन हुने सिै तािीम, अन्तरकक्रया र 
गोटठीहरुमा अननिायवरुपमा िैससासको विर्य समेट्नुका 
साथै िैससास प्रिद्विनका योिनाहरु कायावन्ियन गररनेछ।   

(६)  िैङ्र्गक हहसंा, घरेिु हहसंा, अन्िविश्िास, छुिाछुत, कुररनत, 

िगायतका गित परम्परा, हाननकारक मूल्य,मान्यता र 
व्यिहारका विर्यमा िक्षक्षत िगव िनप्रनतननर्ि र स्थानीय 
संघसस्थाहरुिाई अलिमुखीकरण गररनेछ।  

(७)  विलिन्न सञ्चारका माध्यमिाट सचतेनामुिक सन्देि 
तथा कायवक्रमहरु सञ्चािन तथा प्रसारण गररनेछ।   

(८)  िैङ्र्गक हहसंा विरुद्िमा विद्यमान कानुनमा िएका 
ब्यबस्थाहरु िारे प्रचार प्रसार तथा सचेतीकरण गराईनेछ।  

१०. िैससासको क्षेत्रमा कृयालिि 
सरोकारिािा संघसंस्थाहरुको क्षमता 
अलििदृ्िी गरी समन्िय र 
सहकायवको क्षेत्रिाई थप फराककिो 
बनाउने। 

(१)  स्थानीय स्तरमा िैससासको क्षेत्रमा उल्िेख्य काम गने 
समुह, संस्था तथा ब्यजक्तका असि काम अनुसरण गनव 
प्रोत्साहन गररनेछ।  

(२)  िैससास सम्बन्िी िएका असि अभ्यासहरु अन्तरपालिका 
तहमा आदान प्रदान गनुवका साथै ििा ििाहरुमा पनन 
असि अभ्यास तथा लसकाईहरुिाई आदान प्रदान 
गररनेछ।  

(३)  गाउँपािीकामा रहेका माध्यलमक विद्याियका सामाजिक 
विर्य अध्यापन गराउने लिक्षकहरुिाई िैससासका िारेमा 
अलिमुखीकरण गररनेछ।   

(४)  गाउँपािीकाको तफव बाट िावर्वकरुपमा िैससास प्रििवन गने 
सूचना लिक्षा र सञ्चार सामग्रीहरु प्रसारण तथा प्रकािन 
गररनेछ।   

(५)  स्थानीय तहमा गठन हुने िािक्िब, महहिा अथिा आमा 
समुह, सहकारी, ककिोर ककिोरी समुहरुमा िैससास 
सम्बन्िी अलिमुखीकरण कायवक्रम सञ्चािन गररनेछ।   

(६)  िैससासका सिाििाई न्यानयक सलमनतमा प्रमुख 
प्राथलमकताका साथ सुनुिाई गररनेछ।   

(७)  महहिा, अपाङ्गता िएका व्यजक्त तथा आर्थवक रुपमा 
विपन्न िगव तथा समुदायका िार्ग  लसपमुिक, 

आयमुिक, उद्यमलििता िस्ता अथोपािवन र 
जििनोपयोगी कायवक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ। 



14 
 

(८)  लिङ्गमा आिाररत हहसंा र िेदिािपुणव व्यिहार 
विरुद्िका हरेक कक्रयाकिाप तथा कायवक्रमहरुमा ककिोर 
तथा पुरुर्हरुको अथवपूणव सहिार्गता गराईनेछ।   

११. िैससास केजन्ित स्रोतसािन वितरण 
सम्बन्िी कायवविर्ि, मापदण्ि तिुवमा 
गने।  

(१)  गाउँपािीकािाट सञ्चािन हुने योिना तथा कायवक्रमहरुमा 
महहिा, दलित, अपाङ्गता िएका व्यजक्तहरु, िैङ्र्गक तथा 
यौननक अल्पसँख्यक, लसमान्तकृत तथा पछािी परेका िगव 
र समुदायका ब्यजक्तहरुको सहिार्गता र िािसँग 
सम्बजन्ित खजण्िकृत तर्थयाङ्क सङ्किन गने र ननयलमत 
रुपमा अध्याििीक गररनेछ।   

(२)  गाउँपािीकािाट सञ्चालित आयोिनाहरुको अनुगमन तथा 
मुल्याङ्कन िैससासको दृजटटकोणिाट गररनेछ। 

(३)  गाउँपािीकािाट प्रिाह हुने सेिा तथा कायवक्रमहरुको 
प्रिािकारीता िैससासको दृजटटकोणिाट पुनराििोकन तथा 
समीक्षा गररनेछ। 

(४)     विद्िमान सँरचनाहरुमा समािेलिकरण सम्बन्िी आिश्यक 
प्राव्िानहरु समािेि गरी िक्षक्षत कायवक्रमहरु तिुवमा र 
कायावन्ियन एिम त्यस सम्बन्िी अध्ययन, अनुसन्िान 
तथा अनुगमन र मुल्याङ्कनको व्यिस्था गररनेछ। 

(५)  गाउँपालिकाबाट सञ्चालित कायवक्रम िा प्रिाह हुने सेिा, 
सुवििा र कायवक्रमको अनुगमन तथा मुल्याङ्कनमा 
िक्षक्षत समुदायहरुको सहिार्गतामा प्राथलमकककरणमा 
रहेको क्षेत्रमा अल्पकालिन तथा हदघवकालिन सुचकहरु 
तयार गररनेछ।  

१२.  िैससास प्रििवनका िागी नागररक 
समाि र अर्िकारमुखी 
संघसंस्थाहरुसंग समन्िय र सहकायव 
गने। 

(१)  िैससासको क्षेत्रमा गाउँपालिकामा कृयालिि अर्िकारिादी 
संघसंस्थाहरुको तर्थयाङ्क अद्यािर्िक गररनेछ।   

(२)  संघसंस्थाहरुका कृयाकिापहरुिाई िक्षक्षत िगवसम्म पुयावउन 
समन्िय र सहकायव गररनेछ।  

(३)  संघसंस्थाहरुिाई आिश्यकता अनुसार क्षमता अलििदृ्र्ि 
गरी समन्िय र सहकायवको क्षेत्रिाई थप प्रिािकारी 
बनाईनेछ। 

(४)  समािेलिकरणका िार्ग विलिन्न ननकायहरुबाट सञ्चालित 
िक्षक्षत कायवक्रमहरुमा दोहोरोपना हुन नहदन समन्िय 
गररनेछ। 

(५)   िोखखम तथा हहँसामा परेका महहिा, िाििालिका, ककिोर, 

ककिोरी, अपाङ्ग, अनाथ, टुहुरा, सिक िाििालिका 
िगायत अलििािक विहहन नागररकको सँरक्षण, 

पुनस्थापना तथा क्षमता विकास गनव सामुदानयक प्रहरी, 
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गैह्रसरकारी सँस्थाहरु र अन्य ननकाय तथा व्यजक्तहरुसँग 
सहकायव गररनेछ। 
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२.५ सम्भाववत िोखखम र न्रु्तनकरणका उपार्हरु 

उल्िेखखत रणनीनत र कायवनीनतहरु कायावन्ियनको क्रममा आउन सक्ने सम्िाव्य िोखखम तथा 
चुनौती एिम नतनको ननराकरणका िार्ग देहायका उपायहरु अबिम्बन गररनेछैः 

सम्भाववत िोखखम न्र्नुीकरणका उपार्हरु जिम्मेवार तनकार् 

सामाजिक समाििेीकरणको 
विर्यि ेसि ैििाहरुमा समान 
महत्ि नपाउन सक्दछ। 

गाउँपालिकाका नीनत, कायवक्रम 
तथा बिेटमा िसैसासिाई 
प्राथलमकतामा राख्न।े 

सम्बजन्ित िाखा, ििा 
कायाविय तथा सहयोगी 
सघंससं्थाहरु। 

सामाजिक समाििेीकरणको 
माध्यमबाट सिृना हुने िाि र 
अन्य अिसरहरुमा सम्बजन्ित 
समदुायका व्यक्तीहरुकै पहँुच 
कम हुन सक्ने। 

िक्षक्षत समदुायको नक्िाङ्कन 
गने तथा िक्षक्षत कायवक्रम 
माफव त सिजक्तकरण गने। 

सम्बजन्ित िाखा, 
ििाकायाविय तथा सहयोगी 
सघंससं्थाहरु। 

सामाजिक समाििेीकरण 
सम्बन्िमा गाउँपालिका स्तरका 
नीनत ननमावताहरुकै िझुाईमा 
एकरुपता नहुन सक्ने। 

िनप्रनतनीर्िहरुका िार्ग 
क्षमता अलििदृ्िीका 
कायवक्रमहरु सञ्चािन गने। 

सम्बजन्ित िाखा, ििा 
कायाविय तथा सहयोगी 
सघंससं्थाहरु। 

समािेिीकरणमा सहयोग पयुावउने 
खािका कायवक्रमहरुिे ननयलमत 
योिना तथा कायवक्रमहरुमा 
समान महत्ि नपाउन सक्ने। 

आबश्यक स्रोत आङ्किन गरी 
ब्यिस्थापन गनव मागव ननदेिन 
द्िारा ननदेलित गने। 

सम्बजन्ित िाखा, ििा 
कायाविय तथा सहयोगी 
सघंससं्थाहरु। 

२.६ अपेषित उपलब्धीहरु 

विहादी गाउँपालिकाको िङै्र्गक समानता तथा सामाजिक समािेिीकरण रणनीनतिे ननम्नानसुारको 
ननतिा हदने अपेक्षा गररएको छैः 

(क)  गाउँपालिकाका विकास नीनतहरु, काननू व्यिस्था तथा मापदण्िहरु िसैसास उत्तरदायी हुनेछन।  

(ख)  योिना तिुवमा देखख कायावन्ियन र अनगुमन तथा मलु्याङ्कन प्रकक्रयामा समेत िक्षक्षत िगवको 
सकृय सहिार्गता िई सािविननक स्रोत, सािन र िािको उपयोगमा उक्त िगवको पहँुचमा 
सिुार िई समतामिूक समाि श्रिृना हुनेछ।  

(ग)  गाउँपालिकाको कायवक्रम तथा बिेट िसैसास उत्तरदायी हुनेछ।  
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(घ)  सेिा प्रदायक, सरोकारिािा, अर्िकारकमी सघसंसं्थाहरुको िसैसास सम्बन्िमा क्षमता अलििदृ्िी 
िई  समान बझुाई स्थावपत िई सोहह अनरुुपको कायवििैी विकास िएको हुनेछ।   

(ङ)  नेपाि सरकारि ेिसैसास सम्बन्िी हदगो विकास िक्ष्य र अन्य िक्ष्यहरु प्राप्त गनव 
अन्तरावजटिय स्तरमा गरेका प्रनतिद्िता तथा गण्िकी प्रदेि सरकारि ेप्रथम पञ्चिर्ीय योिना 
माफव त यस सम्बन्िमा गरेका अपेक्षाहरु परुा गनव सहयोग पगु्नेछ।  

२.७ संस्थाित सँरिना 

यस रणनीनतमा समािेि गररएका प्राब्िानहरुिाई समािेिीकरणको अििारणा अनरुुप प्रिािकारी रुपमा 
कायावन्ियन गनव ननम्न बमोजिमको सामाजिक समािेिीकरण नीनत ननदेिक सलमनतको ब्यिस्था 
गररनेछ। 

गाउँपालिका अध्यक्ष         - सँयोिक 

उपाध्यक्ष          - सदस्य 

प्रमखु प्रिासकीय अर्िकृत        -  सदस्य 

सामाजिक विकास सलमनतका सँयोिक        - सदस्य 

कायवपालिका सदस्यहरु मध्येबाट कायवपालिकाि ेतोकेका २ िना     - सदस्य 

सघंससं्थाहरुबाट प्रनतननर्ित्ि हुने गरी सँयोिकिे तोकेका २ िना    - सदस्य 

सामाजिक बबकास िाखा प्रमखु        - सदस्य 
सर्चि 

उपरोक्त सलमनतको बठैक आिश्यकता अनसुार बस्नेछ र यसिे आफ्ना काम, कािावहीहरुिाई थप 
ब्यिजस्थत बनाउन कायववििी तयार गनव सक्नेछ। 

ननदेिक सलमनतको काम, कतवब्य र अर्िकार देहाय बमोजिम हुनेछैः 

(क)  रणनीनत पनुराििोकन र पररमािवनका िार्ग खाका तयार गने। 

(ख)  रणनीनत कायावन्ियनका िार्ग सम्बद्ि ििा तथा ननकायहरु बीच सहकायव, सहिीकरण र 
समन्िय गने। 

(ग)  सामाजिक समाबिेीकरण सम्बन्िमा बिटे तथा कायवक्रम तिुवमा र सञ्चािन गनव आिश्यक 
समन्िय सहकायव तथा प्रोत्साहन गने। 
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(घ)  सामाजिक समाििेीकरण मिुप्रिाहीकरणका िार्ग ससं्थागत प्रणािी र वििी स्थावपत गनुवका 
साथै त्यसको अनगुमन तथा मलू्याङ्कनको सनुनजश्चतता गने। 

(ङ)  सामाजिक समाबिेीकरणको ममव अनरुुप आयोिना प्राथलमकीकरण गनव ििाहरुको क्षमता 
विकास गने गराउने। 

(च)  बबकास कायवक्रमहरुको सामाजिक िखेािोखा र परीक्षण गने गराउने। 

(छ)  सामाजिक समाििेीकरण सम्बन्िी नीनतहरु कायावन्ियन गने क्रममा आउन सक्ने सम्िाव्य 
िोखखमहरुको आँकिन र न्यनुीकरणका उपायहरु अिल्मबन गने। 

२.८ अनुिमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

यस दस्तािेिमा समािेि गररएका रणनीनतहरुको प्रिािकाररता मापनका िार्ग सचूकहरु ननमावण 
गररनेछ र नतन ैसचुकहरुका आिारमा अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गरी रणनीनतहरुमा समसामनयक 
पनुराििोकन र पररमािवन गररनेछ। 

२.९ कार्यर्ोिना 

क्र.स. 
समुख 

क्रक्रर्ाकलापहरु 

जिम्मेवार 
तनकार् 

सहर्ोिी एवम  

सरोकारवालाहरु 
आगथयक स्रोत समर् सीमा 

१ 

विद्यमान कानुन,  

नीनत, मापदण्ि तथा  
कायवविर्िहरु 
पुनराििोकन गने 

गाउँपालिका विर्य विज्ञहरु  को बिेट 
रणनीनत जस्िकृत 
िएको ३ महहना 
लित्र 

२ 

िनप्रनतननर्ि र 
सरोकारिािा 
ननकायहरु बबचमा 
रणनीनतको और्चत्य, 

महत्ि र  यसको 
प्रिािका  बारेमा 
अलिमुखखकरण   

गाउँपालिका 

मानि अर्िकार  
तथा सामाजिक  
न्यायको क्षेत्रमा  
कायवरत संघ   

संस्था तथा   

विर्य विज्ञहरु 

संघ, प्रदेि,  , र  

राजटिय तथा 
अन्तरावजटिय 
संघसंस्थाहरुिाट 
प्राप्त बिेट समेत   

रणनीनत जस्िकृत 
िएको २ महहना 
लित्र   

३ 

िैससास सम्बन्िी  
विर्यिस्तु हेनवका 
िार्ग focal person 

तोक्न ेर  
गाउँपालिकामा 

महहिा तथा   

बािबालिका 
िाखा,  
सामाजिक 
विकास 

मानि अर्िकार  
तथा सामाजिक  
न्यायको क्षेत्रमा 
कायवरत संघ   

संस्था तथा   

संघ, प्रदेि, र  

राजटिय तथा 
अन्तरावजटिय 
संघसंस्थाहरुिाट 
प्राप्त बिेट समेत   

रणनीनत स्िीकृत 
िएको ३ महहना 
लित्र focal 

person तोक्न ेर 
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िैससास सम्बन्िी 
वििेर्ज्ञता विकास 
गदै िाने 

िाखा,  तथा 
योिना 
िाखा 

विर्य विज्ञहरु। वििेर्ज्ञताको 
विकास ननरन्तर   

रुपमा गरररहने 

 

४ 

िैससासको 
प्रिािकारीता बारे  
त्रैमालसक रुपमा   

सलमक्षा गने र 
ननयलमत रुपमा सुिार 
गदै िाने 

बािबालिका 
िाखा, 
सामाजिक 
िाखा,  तथा 
योिना 
िाखा 

मानि अर्िकार  
तथा सामाजिक 
न्यायकोक्षेत्रमा  
कायवरत संघसंस्था 
तथा विर्य 
बबज्ञहरु 

संघ, प्रदेि र  

राजटिय तथा 
अन्तरावजटिय 
संघसंस्थाहरुिाट 
प्राप्त बिेट समेत   

रणनीनत स्िीकृत 
िएको १ महहना 
लित्र,  त्यसपछी 
ननरन्तर रुपमा   

बर्विरी 
 

५ 

रणनीनतको प्रिािकारी 
कायावन्ियनका िार्ग  
ििाहरुमा िसैसास 
सलमनत र िैससास 
सम्बन्िी कायवयोिना 
ननमावण गने। 

महहिा 
बािबालिका 
िाखा,  
सामाजिक 
िाखा,  तथा 
योिना 
िाखा 

मानि अर्िकार  
तथा सामाजिक  
न्यायको क्षेत्रमा  
कायवरत संघ   

संस्था तथा 
विर्य विज्ञहरु 

संघ, प्रदेि र  

राजटिय तथा 
अन्तरावजटिय 
संघसंस्थाहरुिाट 
प्राप्त बिेट समेत   

रणनीनत स्िीकृत 
िएको छ महहना 
लित्र 

 

६ 

िैससास रणनीनत 
कायावन्ियनमा उत्कृटट 
हुने ििािाई पुरस्कृत 
गने पररपाटी विकास 
गने   

गाउँपालिका 

मानि अर्िकार  
तथा सामाजिक 
न्यायको क्षेत्रमा  
कायवरत संघ   

संस्था तथा 
विर्य विज्ञहरु 

संघ, प्रदेि र  

राजटिय तथा 
अन्तरावजटिय 
संघसंस्थाहरुिाट 
प्राप्त बिेट समेत   

कम्तीमा िर्वको 
एकपटक   

आर्थवक िर्वको 
अन्तमा  

 

७ 

िैससास रणनीनतहरु 
पुनराििोकन गने र  
समसामयीक रुपमा 
पररमािवन तथा   

संसोिन गने 

गाउँपालिका 

मानि अर्िकार  
तथा सामाजिक  
न्यायको क्षेत्रमा  
कायवरत संघ   

संस्था तथा   

विर्य विज्ञहरु 

संघ, प्रदेि र  

राजटिय तथा 
अन्तरावजटिय 
संघसंस्थाहरुिाट 
प्राप्त बिेट समेत   

हरेक ३ िर्वमा 

८ 

रणनीनत 
कायावन्ियनको  
ननरन्तर सलमक्षाका 
साथै  अनुगमन,  

मुल्याङ्कनका िार्ग 
आिश्यक सुचकहरु 
ननमावण गने र सोको 

योिना 
िाखा 

मानि अर्िकार  
तथा सामाजिक 
न्यायको क्षेत्रमा 
कायवरत संघ   

संस्था तथा   

विर्य विज्ञहरु 

संघ, प्रदेि र  

राजटिय तथा 
अन्तरावजटिय 
संघसंस्थाहरुिाट 
प्राप्त बिेट समेत   

रणनीनत स्िीकृत 
िएको ६ 
महहनामा 
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आिारमा ननयलमत 
अनुगमन गने 

९ 

िावर्वक बिेटहरुमा 
न्यूनतम प्रनतित  
रकम िक्षक्षत 
समुदायका िार्ग 
तोक्ने 

गाउँपालिका 

मानि अर्िकार  
तथा सामाजिक  
न्यायको क्षेत्रमा 
कायवरत संघसंस्था 
तथा विर्य 
विज्ञहरु 

संघ, प्रदेि र  

राजटिय तथा 
अन्तरावजटिय 
संघसंस्थाहरुिाट 
प्राप्त बिेट समेत   

हरेक आर्थवक 
िर्वमा 

१० 

िक्षक्षत िगवसँग 
सम्बजन्ित खण्िीकृत 
तर्थयाङ्कहरु 
अद्यािर्िक गने 

महहिा तथा   

बािबालिका 
िाखा,  
सामाजिक 
िाखा,  तथा 
योिना 
िाखा 

मानि अर्िकार 
तथा सामाजिक 
न्यायको क्षेत्रमा 
कायवरत संघ   

संस्था तथा 
विर्य विज्ञहरु 

संघ, प्रदेि र  

राजटिय तथा 
अन्तरावजटिय 
संघसंस्थाहरुिाट 
प्राप्त बिेट समेत   

रणनीनत स्िीकृत 
िएको ४ महहना 
लित्र 

२.१० कार्ायन्वर्न सलमतत 

यस रणनीनतमा उल्िखेखत प्राव्िानहरुिाई कायावन्ियन तथा अनगुमन गने कायवका साथै सघंीय 
मालमिा तथा सामान्य प्रिासन मन्त्राियि ेननहदवटट गरेका नीनत अनरूुप सामाजिक समािेिीकरणको 
कायविाई प्रिािकारीरुपमा कायावन्ियन गनव विहादी गाउँपालिकामा देहाय बमोजिमको िङै्र्गक समानता 
तथा सामाजिक समािेिीकरण रणनीनत कायावन्ियन सलमनत रहनेछैः   

(क)  प्रमखु प्रिासकीय अर्िकृत -  सयंोिक  

(ख)  सामाजिक विकास सलमनतको एकिना प्रनतनीिी -  सदस्य  

(ग)  सघंसस्थाहरु मध्येिाट गाउँपालिकािे तोकेका कम्तीमा एक महहिा सहहत २ िना - सदस्य  

(घ)  प्रमखु, सामाजिक विकास िाखा - सदस्य सर्चि  

  सलमततको काम कतयब्र् र अगधकार देहार् कमोजिम हुनेछ।   

(क)  िसैसासिाई गाउँपािीकाका विकास कायवक्रमहरुमा मिुप्रिाहीकरण गने। 

(ख)  सामाजिक समाबिेीकरणको कायविाई प्रिािकारीरुपमा कायावन्ियन गनव नेततृ्िदायी िलूमका 
ननिाउन,े  
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(ग)  िसैसास नीनत अनरुुप िङै्र्गक तथा सामाजिक समाबिेीकरण कायवविर्ि तयार गरी 
कायावन्ियन गने गराउने। 

(घ)  रणनीनत कायावन्ियन गनव आफ्नो जिम्मेिारी िहन गने र अन्य ननकाय तथा कायावियसगं 
कायवगत  समन्िय कायम गने। 

(ङ)  रणनीनत कायावन्ियन सम्बन्िी अनगुमन तथा मलु्याङ्कन गने गराउने।  

(च)  महहिा, िािबलिका िगायत िजन्चतीकरणमा परेका समदुायसँग सम्बजन्ित खजण्िकृत 
तर्थयाङ्कहरु सङ्किन एिम विश्िेर्ण गने।   

(छ)  आिर्िक, िावर्वक, योिना तिुवमा कायावन्ियन ििेट िाँिफाँि खचवको िखेािोखा, अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन प्रणािी सामाजिक समािेिीकरणको ममव अनरुुप िए निएको विश्िेर्ण गने र 
सामाजिक समोबिेीकरण उत्तरदायी बनाउन सझुाि हदने।  

(छ)  िसैसास सम्बन्िी क्षमता अलििदृ्र्ि योिना तयार गरी कायावन्ियन गने गराउने। 

(ि)  िसैसास मिूप्रिाहीकरण र यस रणनीनतको प्रिािकारी कायावन्ियनको िार्ग सरोकारिािा र 
अर्िकारमखुी सघंससं्थाहरुसगं समन्िय र सहकायव गने गराउने।  

(झ)  सामाजिक समाििेीकरण रणनीनत कायावन्ियन गने क्रममा आउन सक्ने सम्िावित िोखखमहरु 
समािान गनव आिश्यक पहि गने।  

 


