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१. पृ ष्टभुमी
१.१. पाविका परिचय
चन्द्रावर्री नर्रपावलका नेपालको प्रिे श नां ३, काठमाड ां विल्ला वभत्रको सबभन्दा ठु लो नर्रपावलका िो ।
नेपाल सरकारको वनणगय बमोविम वमवत २०७१ मवसांर १६ र्ते स्थानीय ववकास मन्त्रालयले थप ६१ वटा नयााँ
नर्रपावलका थप्िा काठमाड ां विल्लाको िवक्षण-पविम भेर्मा रिे को थानकोट, ििचोक, नैकाप
नयााँ भञ्ज्याङ, वाडभञ्ज्याङ, बलम्वु, मिािे वस्थान, तीनथाना, सतुांर्ल, मातातीथग , मच्छे र्ाउाँ र नैकाप
पुरानोभञ्ज्याङ र्री िम्मा ११ र्ाउाँ ववकास सवमवतिरूलाई समेटेर िम्मा २५ वडा बनाई चन्द्रावर्री
नर्रपावलका र्ोषणा र्ररएको िो। नेपालको सांवबधान अनुसार राय पुनसांरचना आयोर्को पुनसांरचना पवि
नेपाल सरकार, मन्त्रीपररषिको २०७३ फार्ुन २२ को स्थानीय ति पुन: सांरचनासम्बिी वनणगय फार्ुन २७ मा
रािपत्रमा प्रकावशत भएपवि स्थानीय तिको व्यवस्था लार्ू भइ चन्द्रावर्री नर्रपावलकामा िम्मा १५ वडा
कायम भएको िो । यसको केन्द्र बलम्वुमा रिको ि।

१.२. /0fgLlt th{'dfsf] cfjZostf

ि औवचत्य

नेपालको सं विधानले दिशा ननिे श गरे बमोजिम समानुपानिक समािेशी र सहभानगिामूलक नसद्धान्िका
आधारमा समिामूलक समािको ननमााण गना राज्यका सबै अंग, िह र क्षेत्रगि विषयहरूमा लै विक
समानिा र सामाजिक समािेशीकरण (लै ससास) को विषयलाई आन्िररकीकरण, मूलप्रिाहीकरण र
सं स्थागि गना आिश्यक भएको छ ।
नेपालको सं विधानको धारा १८ मा उजललजिि समानिाको हकमा सबै नागररक कानूनको दृविमा समान
हुने िथा कसै लाई पनन कानूनको समान सं रक्षणबाट 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 सं विधानको धारा ३८ ले मवहलालाई समान
िंशीय अनधकार, सुरजक्षि मािृत्ि र प्रिनन स्िास््य सम्बन्धी अनधकार, राज्यका सिै िहमा सहभागी
हुने अनधकार, सम्पजि िथा पाररिाररक मानमला सम्बन्धी अनधकार, जशक्षा, स्िास््य, रोिगार र
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सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेिको व्यिस्था गरे को छ।सं विधानले मवहला विरुद्ध हुने सबै
प्रकारका वहं सािन्य कायाहरुलाई कानून बमोजिम िण्डनीय हुने व्यिस्था गरे को छ।
साथै सं विधानमा राज्यले सामाजिक िा सांस्कृनिक दृविले वपछनडएका मवहला, िनलि, आदििासी
िनिानि, मधेशी, थारू, मुजस्लम समुिाय, वपछडािगा, सीमान्िकृि, अलपसङ्ख्यक, अपाििा
भएका व्यजि, लैविक िथा यौननक अलपसङ्ख्यक, वकसान, श्रनमक, उत्पीनडि िा वपछनडएको
क्षेत्रका नागररक िथा आनथाकरूपले विपन्न िस आया लगायि नागररकको सं रक्षण, सशिीकरण िा
विकासका लानग कानून बमोजिम विशेष व्यिस्था गनासवकने विषय उललेि गरी समािेशी अिधारणालाई
आत्मसाि् गररएको छ।सामाजिक न्यायको हकले राज्यका हरे क िहमा समािेशी र समानुपानिक
प्रनिनननधत्िको नसद्धान्िका आधारमा िनिाको सहभानगिाको अनधकार स्थापना गरे को छ।
स्थानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४ ले लै विक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण (लै ससास)
सम्बन्धमा स्थानीय िहको काम, किाव्य र अनधकारमा लै ससास सम्बन्धी व्यिस्था उललेि गरे को,
िडा सनमनिको काम, किाव्य र अनधकार अन्िगाि िडामा आनथाक िथा सामाजिकरुपमा पछानड परे का
मवहला, बालबानलका, िनलि, अपाििा भएका व्यजि, िेष्ठ नागररक, अलपसं ्यक, सीमान्िकृि
समुिायको अनभले ि रािी सामाजिक र आनथाक उत्थान सम्बन्धी काम गने व्यिस्था गरे को; विनभन्न
समुिायबीच सामाजिक सद्भाि र सौहािािा कायम गने, बालवििाह, बहुवििाह, लै विक वहं सा,
छु िाछु ि, िहे ि िथा िाइिो, हनलया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानि बेचवििन
िस्िा सामाजिक कुरीनि र अन्धविश्वासको अन्त्य गने, गराउने व्यिस्था गरे को; स्थानीय िहको
योिना ििुम
ा ा िथा कायाान्ियन गिाा मवहला िथा वपछनडएको एिं लजक्षि िगाको सहभानगिाको
व्यिस्था; योिना छनौटमा मवहला, बालबानलका िथा वपछनडएका िगा, क्षेत्र र समुिायलाई प्रत्यक्ष
लाभ पुग्ने कायाकममा िोड दििै लै ससास प्रिधान गने लगायिको व्यिस्था उललेि गरे को छ।यसका
साथै लै ससासका सिालहरूलाई सम्बोधन गना राज्यले विगि लामो समय िे जि नै प्राथनमकिाका साथ
आिनधक योिना, िावषाक योिना, नीनि िथा कानूनको ििुम
ा ा िथा पररमािान र कायाक्रम कायाान्ियन
गिै आइरहेको छ।
यसै सन्िभामा स्थानीय िहद्वारा सिालन हुने योिना िथा कायाक्रमलाई लै विक समानिा र सामाजिक
समािेशीमै त्री बनाउन, सं िैधाननक एिम कानूनी उिरिायीत्ि िथा जिम्मेिारी पुरा गना, राज्यले
अन्िरााविय स्िरमा गरे का प्रनिबद्धिा अनुरुप काया गना, स्थानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४
अनुसार स्थानीय िहमा लै विक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरणलाई सं स्थागि गिै समािेशी
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विकासलाई प्रबद्धान गने कायालाई थप मागा िशान गना “लै विक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण
रणनीनि” ियार गररएकोछ ।
विकास प्रकृयामा मु्यिया ३ िटा सामान्य िर िटील प्रश्नहरुको ििाफ िोज्ने गररन्छ । पवहलो
प्रश्न ऐल म कहााँ छु ? िोश्रो

अि म कहााँ र वकन िाने ? र िे श्रो त्यो कसरी सं भि छ ? पवहलो

प्रश्नले ििामान अिस्था विश्लेषण गराउाँछ, िोश्रो प्रश्नले लक्ष र अपेजक्षि उपलव्धी ननधाारण गिा छ भने
िे श्रो प्रश्नले नीनि िथा रणनीनि ियारी गराउछ भन्ने हुन्छ।

चन्रानगरर नगरपानलका क्षेत्रनभत्र अन्य

विकास साझेिारहरुिाट हुने कायाक्रमहरुले आ-आफ्नो ढं गिाट लै विक समनिा िथा सामाजिक
समािेशीकरणको नीनि िथा रणनीनि िनाई कायाक्रम कायाान्ियन गिाा कायाक्रममा िोहोरोपना हुने,
कायाान्ियन गना अप्ठे रो हुने र कायाक्रमको प्रभािकाररिामा कमी आउने भएकोले यी ननकायहरुिाट
सं चालन हुने कायाक्रम आयोिनाका लानग समेि मागािशान हुने गरर यस चन्रानगरर नगर पानलकाको
लै विक िथा सामाजिक समािेशीकरण रणनीनि ियार गररएकोछ ।यो रणनीिका प्रमुि उपयोगकिााहरु
चन्रानगरर नगर कायापानलकाको कायाालय, िडा कायाालयहरु, विकास साझेिारहरु िथा गैह्रसरकारी
सं घ-सं स्थाहरु हुनेछन ।

ljleGg , धमा{, िणा{, िाि, िानि, नलि, शारीररक अिस्था, अपाििा, स्िास््य जस्थनि, बैिावहकि जस्थनि,
गभाािस्था, आनथाक अिस्था, भाषा िा क्षेत्र, िैचाररक आस्था िा यस्िै अन्य कुनै If]q lar If]qdf /x]sf]
cGt/sf] cGTo ug{ AolQmdf /x]sf] ;f]r / ;fdflhs ;+/rgfnfO{ ?kfGt/0f ub}{ ;dfgtf tkm{ cufl8
a9\g n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0fnfO{ k|d'v cf}hf/÷dfWood (Tools) sf] ?kdf c+lusf/
u/L sfd ug'{kg]{ cfjZostf /x]sf] 5 . र यी ववभेिको अन्त्यका लावर् of] /0fgLlt tof/ ul/Psf] xf] .
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२.अिस्था विश्लेषण
लै विक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरणका रणनीनिका लानग पवहलो चरण भनेको नै ििामान
अिस्था विश्लेषण हो । हालको अिस्था विश्लेषणका लानग मु्य वहसािले ३ िटा क्षेत्र ननधाारण
गररएकोछ । िसको वििरण ननम्नानुसा प्रस्िुि गररएकोछ ।

२.१. SWOT विश्लेषण
चन्द्रावर्री नगर पानलकाको लै ससासको दृविकोषिाट बनलयो पक्ष, कमिोर पक्ष, अिसर िथा च ुनौिी

(SWOT) विश्लेषण गररएको छ । यसरी विश्लेषण गिाा नीनिकानूनमा समािेशीिा, सं स्थागि व्यिस्थामा
समािेशीिा, मानि सं साधन िथा क्षमिा विकासमा समािेशीिा, सेिा प्रिाहमा समािेशीिा र सुसासन
िथा उिरिायीत्िमा समािेशीिाका

आधारमा रहे र विश्लेषण गररएको छ ।िसलाई ननम्नानुसार िल

प्रस्िुि गररएकोछ ।

क. बवियो पक्ष (Strength)
१.

िावषाक कायाक्रममा मवहला िथा लजक्षि विकास कायाक्रमहरु प्रसस्ि रुपमा समािेश भएको ।

२.

योिना, मवहला बालबानलका वपछनडएको िगा क्षेत्र र समुिायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरर बनेको

३.

विनभन्न क्षेत्रगि कानूनहरुको ननमााण भएको र यसले नीनिगि रुपमा लै ससास लाई सम्बोधन
गरे को

४.

अपाििा पररचय पत्र वििरण ननिे जशका ियार भई प्रभािकारी रुपमा कायाान्िनय भएको ।

५.

हरे क ननकाय िथा सनमनिहरुमा मवहला लजक्षि िगाको सहभानगिाको सुननजिििा भएको छ ।

६.

उपभोिा सनमनिहरुमा मवहला सहभानगिा अननिाया गरे को छ ।

७.

नीनि कानून कायाविनध ननमााण गना सक्षम िनशजि उपलव्ध भएको ।

८.

ु ाई हुने प्रिन्ध नमलाएको
मवहला िथा बजििीमा परे का समुिाय मानथ हुने वहं सा र विभेि उपर सुनि

९.

मवहला पुरुष एिम रै थाने िथा आप्रिासी कामिार िथा श्रमजििी उपर ज्यालामा विभेि रोक्ने
प्रािधान रहेको ।

१०.

कायापानलकामा मवहला िथा लजक्षि िगाको सहभानगिा ३३(भन्िा िढी भएको ।%३५% )

११.

कायारि कमाचारी मध्ये ३३(भन्िा िढी मवहला कमाचारी भएको । %२८)

१२.

मवहला िथा लक्षीि िगाका लानग जिविकोपािान सशजिकरण, आिाि सशजिकरण िथा विभे ििन्य
नीनि ननयम पररििानका लानग विशेष कायाक्रम सं चालन गरे को ।

१३.

मवहला बालबानलका

िेष्ठ नागररक शािा स्थापना र सचालन भएको
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१४.

सामाजिक सुरक्षाका सुविधा पाउने लाभग्राहीहरुको अनभले ि व्यिस्थापन िथा ि्याङ्क अद्यािनधक
गरे को ।

१५.

लै विक वहं सा ननिारण, मवहला सीप विकास, नेित्ृ ि विकास को श्रोि व्यिस्थापनका लानग कोष
स्थापना गरर कायाान्ियन गरे को ।

१६.

लजक्षि िगाको क्षमिा विकासका लानग बिेट विननयोिन गरे को ।

१७.

विपि व्यिस्थापन कोष पररचालनमा नीनि िथा कायाविनध ननमााण भएको

१८.

लजक्षि िगाको सरकारी िागीर प्रिेशका लानग लोकसेिा िथा जशक्षक सेिा पुि ा ियारी कक्षा
सं चालन गरी लजक्षि िगा रोिगारी कायाक्रममा प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुयााएको ।

१९.
२०.

मवहला विरुद्ध हुने सिै प्रकारका वहं सा ननिारण गने कायाक्रममा बिेट विननयोिन गरे को ।
स्थानीयिह नभत्र हुने गरे का सामाजिक कुरीनिहरु छु िाछु ि), बालवििाह, बहुवििाह हटाउनको (
लानग कायाक्रमहरु सं चालन गरे को।

२१.

मवहलाका लानग कानूनी सचेिना सम्बन्धी अनुजशक्षण कायाक्रम सं चालन भएको कानूनी हक )
अनधकार, एकल मवहला मानि बेचवििन यौन वहं सा आिी(

२२.

उमेर पुगेका सिै बालबानलकाहरु विद्यालय भनाा भएका ।

२३.

सिै विद्यालयमा मवहला पुरुष शौचालय िथा हाि धुने व्यिस्था भएको ।

२४.

ननशुलक प्रसूनि सेिा, नििाि जशशु िथा

सुत्केरीका लानग विशेष कायाक्रम सं चालन गरे को ।

गभाििी मवहलाहरुलाई स्िास््य सं स्थामा सुत्केरी गराउने प्रयोिनका लानग ननशुलक एम्िुलेन्स
सेिा सं चालन भएको ।
२५.

भौनिक पुिााधारका सिै नडिाइन हरुमा लै ससास मैत्री प्रािधानहरु समेट्ने गररएको ।

२६.

सिै विद्यालयमा वकशोरीहरुलाई ननशुलक सेननटरी प्याड

२७.

ननराक्षर मवहलाहरुका लानग विशेष कायाक्रम सं चालन गरे को ।

२८.

प्रिनन स्िास््य, एड्स, क्यान्सर र आङ िस्ने लगायिका विषयहरुमा स्िास््य सचेिना कायाक्रम

वििरण गरे को

सं चालन भएको ।
२९.

लक्षीि िथा विपन्न िगाको ननशुलक स्िास््य िीमा भएको ।

३०.

िुलला दिसा मुि पानलका घोषणा भएको र त्यसको ननरन्िर follow up भएको ।

३१.

लै विक वहं सा िथा घरे ल ु वहं सा वपनडिहरुले न्यावयक सनमनि

िथा मेलनमलाप केन्र माफाि विना

िचा न्याय पाएको ।
३२.

सं घीय र प्रिे श सरकारका नीनि ननयम कायाक्रमको कायाान्ियनमा नगरपानलका सहकाया समन्िय
गरे को
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३३.

ु ाई माफाि
ननयनमि रुपमा कायाक्रमको सािािाननक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सािािाननक सुनि
कायाक्रमको सािािाननक गरे को ।

३४.

ु ाईमा लजक्षि
सािािाननक लेिापरीक्षण सामाजिक परीक्षण िथा सािािाननक सुनि

समूहलाई प्रश्न

राख्न दिने र छलफल गने गरे को ।
३५.

िनप्रनिनननध िथा कमाचारीहरुको आचारसं वहिा ननमााण गरर अनुशासनमा िााँनधएको

३६.

बावषाक नीनि िथा कायाक्रम छापा प्रकाशन िथा िेभसाइड माफाि नीयनमि रुपमा सािािाननक
गरे को

३७.

सुस्ि श्रिण भएका िथा नेपाली भाषा निुझ्नेहरुका लानग विशेष व्यिस्था गरी नगरका कुनै
सूचना िाट िजिि हुन नदिएको

ख. कमजोि पक्ष
१.

लैं नगक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण नीनि ियार नभएको ।

२.

नगरपानलकाले लैं नगक िथा सामाजिक समािेजशकरण रणनीनि

३.

मवहलाहरुको छूट्टै िजण्डकृि डाटा

४.

स्थानीय िहले योिना ििुम
ा ा िथा अनुगमन मूलयाङ्कनलाई लै ससासको पक्षिाट हेने नगरे को

५.

लै विक उिरिायी िथा समाजिक समािेसी ििेट ननमााण एिम परीक्षणलाई ििेट व्यिस्थान

ननमााण नभएको ।

(बस्िुगि वििरण) नभएको ।

नभएको ।
६.

िीगो विकासको लक्ष्यका लक्ष्य नं १, ५,१० र १६ लाइ िोकेर बिेट विननयोिन नगररएको

७.

कुनै नीनि ननयम कायाविनध

दिगिशान िारी गनुभ
ा न्िा अगाडी लै ससासको दृविले उपयुि भए

नभएको बारे ले िािोिा िा विश्लेषण

नगरे को ।

८.

ननजिि प्रनिशि ििेट लजक्षि िगामा विननयोिन नगरे को

९.

उपभोिा सनमनिहरुमा भएका छलफलमा लै ससासका विषयमा छलफल गरे को अनभले ि नभएको

१०.

योिना ििुम
ा ा प्रकृयामा लै ससासको दृविकोणिाट विश्लेषण भएको अनभले ि नभएको

११.

मवहला पुरुष विचको असमानिा हटाउन िथा समाजिक समािेशीकरण बढाउनको लानग ननजिि
कायानीनि नरहे को ।

१२.

कायाालयमा हुनसक्ने कुनै पनन प्रकारको िुव्यािहार भेिभाि मवहला वहं सा ननयन्त्रणको आचारसं वहिा
िनाएर लागु नभएको ।

१३.

मानि सं साधन विकास शािाको स्थापना

नभएको ।
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१४.

पिानधकारी िथा कमाचारी लै ससास सम्बन्धी िानकार भएपनन कायाान्ियन पक्ष लै ससास मैत्री
नभएको।

१५.

स्थानीय िहका सिै पिानधकारीहरुलाई कानूनको मस्यौिा ििुम
ा ा िथा प्रकृयाका िारे मा
अनभमुिीकरण नभएको ।

१६.

मवहला हक र अनधकार सम्बन्धी िेइजिङ घोषणापत्रले समेटेका १२ प्रनििद्धिाका िारे मा कमाचारी
िथा पिानधकारीलाई अनभमुिीकरण नभएको िथा प्रनििद्धिा कायाान्ियनका लानग बिेट विननयोिन
नभएको।

१७.

कमाचारीहरुलाई पनछललो समय ननमााण भएका कानून कायाविनध हरुका िारे मा ननयनमि
अनभमुिीकरण हुन नसकेको ।

१८.

सािािाननक स्थल िथा कायाालयहरुमा स्िनपान गृह नभएको ।

१९.

गभाििी मवहलालाई िोिीम िथा ििरा युि काममा नलगाउने नीनि ियार नभएको ।

२०.
२१.

भौनिक पूिााधारका ड्रइङ नडिाइनहरु लै ससासमैत्री भएपनन सो अनुसार ननमााण नभएको ।
यौननक िथा लै विक अलप सं ्यकका लानग बिेट विननयोिना िथा शौचालयहरुमा विशेष व्यिस्था
नभएको ।

२२.

लै ससास सम्बन्धी सरोकारिाला ननकाय विच समन्िय िथा सहकायाकालानग सं यन्त्र ननमााण नभएको
साथै अनुजशक्षण नभएको ।

२३.

योिना िथा कायाक्रमको अनुगमन मूलयाङ्कन गिाा लै ससासका दृविकोणका आधारमा नभएको

२४.

िनप्रनिनननधहरुको विस्िृि िैयजिक

२५.

सामाजिक सं िालमा लै विक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण सम्बन्धी सुचना, समाचार िथा

वििरण

िेभसाइडमा नराजिएको ।

सन्िे शमुलक विषय िस्िु आदि प्रकाशन नभएक/ कम भएको ।
२६.

योिना कायाान्ियनमा उत्कृट शािालाई पुरस्कृि गने पररपाटी नहुन ु । िसले कानून

कायाान्िनयका आधारमा उत्कृि शािा िथा िडाहरुलाई पुरस्कृि गरी ननमााण भएका कानूनहरुको
व्यिहाररक पक्षको अध्यन विश्लेषण गने सवकनेप्रािधान भएको)
२७.

प्रसस्ि उद्योगहरु हुन ु रोिगारीका अिसरहरु प्रसस्ि नहुन ु ।

२८.

स्िास््य िीमा कायाक्रमलाई सिै घरधुरीमा पुयााउन

प्राविनधक सहयोगका लानग गैससले काम

गररनरहे को ।
२९.

वकसान सम्मान, अनभनन्िन, पुरस्कार आिी कायाक्रम ननयनमि रुपमा नहुन ु । वकसान र कृवष
प्रिद्धान गना सवकने ।
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३०.

विद्धयालयमा नैनिक जशक्षा नहुन ु ।

ग. अिसि
विनभन्न िाििािी, समुिाय

.

१

नबच

समािेशीकरण व्यिहारमा लागु गने

सामाजिक

र

सस्कृनिक

विविधिा रहे कोले

सामाजिक

उपयुि सामाजिक िािारण रहे को ।

आिश्यक पने कानून नीनि नीयम बनाउन सक्ने िक्ष िनशजि स्थानीय िहमा उपलव्ध हुन ु

.

२

।
विनभन्न गैह्रसरकारी सं घसं स्थाको कायाक्षेत्रको रुपमा स्थानीय िह हुन ु ।

.
४.
३

युिा कमाचारीको िाहुलयिा रहे कोमा युिा िोस र िााँगरलाई पानलकाको सिााविण वहिमा प्रयोग
गना सवकने
मवहला िथा लजक्षि िगाका विनभन्न समूहरु वक्रयजशल हुन ु । िसमा ननयनमि रुपमा नेित्ृ ि )

५.

विकास िथा समूह सं चालनका िारे मा गनिविनध हुनाले मवहला िथा लजक्षि िगा हुनाले मवहला
िथा लजक्षि िगाका कायाक्रमहरु मवहला िथा लजक्षि िगािाटै सं चालन गना सवकने प्रािधान ।
स्थानीय िहका

.

६

सिै कायाालयहरुमा मवहला वहं सा िथा विभेि हुन नदिनका लानग लै विक वहं सा

न्यूनीकरण आचार सं वहिा ननमााण

गना गैससले सहयोग गरररहेको हुन ु ।

सं घीय सरकार िथा प्रिे श सरकार सं ग प्रत्यक्ष पहुाँच राख्ने िनप्रनिनननधहरु हुन ु ।

.
८.
७

िालमैत्री, लै विक मैत्री, अपाि मैत्री िस्िा विकास मोडलका विषय विज्ञहरु स्थानीय िहमा हुन ु
।
एक घण्टाको पहुाँच नभत्र सिै नागररकका लानग स्िास््य सेिाको पहुाँच हुन ु । सिै गभाििी

.

९

मवहलाहरुलाई सुरजक्षि रुपमा प्रसूनि गराउन सवकने (

. अंग्रि
े ी

१०

माद्यमिाट पठनपाठन हुने सरकारी विद्यालयहरु हुन ु । शैजक्षक िथा अन्य कायाक्रमहरु

समािेश गरी सरकारी विद्यालयमा

विद्याथीहरुको आकषाण िढाउन सवकने िहााँ वकसान गररब

िथा मििुरका छोराछोरी पठनपाठन गछान( ।

. सुफि

११

मूलयका सहकारी पसलहरु स्थापना सं चालनमा हनु ) मवहला िथा लजक्षि िगालाई प्रत्यक्ष

राहाि दिन सवकने (

. कृवष िथा नैनिक जशक्षा िस्िा व्यिाहाररक विषयहरु विद्यालयमा पठन पाठन हुन ु ।
१३. आिशयक सिै शािामा पयााप्त िनशजि हुन ु ।
१४. अन्िराविय सन्धी सं झौिा िथा प्रनििद्धिाहरु लाई स्थानीयकरण गना गैससले प्राविनधक
१२

पुयााउनु ।
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सहयोग

. अनुगमन

१५

मूलयाङ्कनमा लै ससास सम्बन्धी सूचकहरु पवहचान समािेश गनाका लानग आिश्यक काम

हुन ु ।

.

१६

अन्िराविय प्रनििद्धिा िथा महासन्धीहरुका िारे मा िनप्रनिनननधहरु िानकार हुन ु ।

घ. चुनौतीहरु
१

.

छु िाछूि¸लै विक विभेि¸ पुत्रमोह िस्िा परम्परागि कु मान्यिा विरुद्धका नीनि ननयम कायाविनध
कायाान्ियनमा िटीलिा ।

२

.

मागमा आधाररि भौनिक योिनाहरुको कायाान्िनय गिाा लै ससास प्राथनमवककरण नीनि िनाउन
कदठन

३

गररबी पवहचानका आनथाक, सामाजिक आधारहरु ठाउाँ अनुसार फरक फरक पने भएकोले गरीिी मापनका

.

सुचकहरु ननमााण गना ।

.
५.
४

विशेष गरर मवहलाद्वारा सम्पादिि घरनभत्रको विना पाररश्रनमकको कामको मूलयाङ्कन गना ।
लै विक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण सम्बन्धी ननमााण भएका ऐन, ननयम, कानून, कायाविनध
कायाान्िन गना ।

६

.

समािमा िरा गाडे र िसेको सामाजिक कुरीनिहरु, छु िाछु ि, िािीगिआरोप, बोक्सी आरोप लागाउने
घरे ल ु वहं सा

७

.

को अन्त्यका लानग विनभन्न कायाक्रम हरु सिालन गना (

मोिाइल को िुरुपयोग र बाल बानलकाको उमेरमा नै व्यापक प्रयोगले बालवििाह अिैध िच्चा िन्माउने
िथा पररपक्ि उमेरमा पुग्िा सम्िन्ध विच्छे ि हुने िस्िा सं भािना िढ्िै गाएको ।

.
९.
८

सं घीयिाको अभ्यासको चरण भएका कारण नीनि िथा कायाक्रम कायाान्ियन गना कठीन ।
कृवष प्रनि युिा लाई आकवषाि गना र िीविकोपािानको प्रमुि आधारको रुपमा कृवषलाई स्थावपि गना ।

.

१० सामाजिक सञ्जाल माफाि

हुने गरे का र हुन सक्ने सं भाविि भ्रमहरु जचनाका लानग आिश्यक प्रविनध र

िनशजि व्यिस्थापन गना ।

.
१२. कानुनी

११ िुव्यासनीमा युिाहरुको सं लग्निा बढ्िै िानु ।
ज्ञान¸आिश्यक नीनि ननयम आिी को अभािले मेलनमलाप केन्रहरु प्रभाकारीरुमा कायाान्ियन

गना ।
चन्रानगरर नगरपानलकाले सबल पक्षमा रहेका कुराहरु सबै अगाडी बढाएको िर आंजशक रुपमा अजघ
बढे को िा भिार सुरु हुिै गरे को पाइयो । धेरै कामहरु भै रहे को छ । नीनिहरु बनन रहे का छन्
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कायान्िान्का क्रममा छन् ।अिसरलाई उपयोग गिै च ुनौिी पवहचान गरर घटाउिै िाने र
कमिोरीहरुलाई नननमट्यान्न पने भन्ने कुराहरु सहभागीहरुबाट आएको छ ।
२.२. सिोकाििािा पवहचान
लै विक

समानिा

िथा

समाजिक

समािेशीकरण

रणनीनि

योिना

कायाान्ियनका

लानग

ननम्नानुसार

सरोकारिालाहरु पवहचान गररएको छ । िसमा नसधा सं पका हुने, िोश्रो माद्यमिाट सं म्पका हुने र अप्रत्यक्ष
रुपमा सं पका हुने गरी ननम्नानुसार ३ भागमा िय गररएको छ ।
वसधा सम्पकक हुने

दोश्रो माद्यमिाट संपकक हुने

(पवहिो नं का सिोकाििािाहरु )

मवहलाबालबानलका

िथा

िेष्ठ

अप्रत्यक्ष संपकक हुने हरु

(दोश्रो नं का सिोकाििािाहरु )

विकास साझेिारहरु

(तेश्रो नं का सिोकाििािाहरु )

मु्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररषिको

नगाररक शािा

कायाालय, बागमिी प्रिे श

योिना शािा

सहकारी सं स्थाहरु

प्रिे श मन्त्रालयहरु सिै

जशक्षा शािा

बैक िथा वििीय सं स्थाहरु

प्रिे श योिना आयोग

स्िास््य शािा

उद्योगहरु

प्रिे श सुशासन केन्र

सहकारी शािा

िालक्लिहरु

िानेपानी िथा सरसफाइ शािा

आमा समूहहरु / फरक क्षमिा

भूमी व्यिस्था आयोग

भएकाका

लानग

काम

सस्थाहरु/

रािनीनिक मवहला

सं घीय मन्त्रालयहरु

गने

सनमनिहरु
युिा िथा िेलकुि शािा

िेष्ठ नगाररक नमलन केन्रहरु

मवहला आयोग

प्रशासन शािा

विद्यालयहरु

िनलि आयोग

सिै िडा कायाालयहरु

गैह्रसरकारी सं स्थाहरु

मुस्लीम आयोग

गाउाँ / नगर कायापानलका

स्ियम सेिक समूहहरु

राविय योिना आयोग

गाउाँ / नगर सभा

उद्योग िाजणज्य सं घ

मानि अनधकार आयोग

न्यावयक सनमनि

रािनैनिक िलहरु

अन्िराविय िािृ ननकायहरु

विषयगि सनमनिहरु सिै

सं चार माद्यमहरु

राविय स्िरका सं चार माद्यमहरु

२.३. िवक्षतिगक पवहचान
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लै विक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरणको लक्ष नै लजक्षि िगालाई विकासको मूल प्रिाहमा लयाउनु
हो त्यसका लानग ननम्नानुसार लजक्षि िगाहरु पवहचान गररएकोछ ।
१.

२.

मवहला

वकसान

३.

लै विक िथा यौननक
अलपसं ्यक

४.

एकल मवहला

५.

मििुर

६.

सडक िालिानलकाहरु

७.

बालबानलका

८.

फरक क्षमिा

९.

भौगोनलक रुपमा पछाडी परे को
िगा

भएका व्यजि
१०. िेष्ठनगाररक

११. द्वन्द्ववपनडि

१२. मधेसी

१३. आदििासी िनिािी

१४. विपन्न िगा

१५. वपछनडएको क्षेत्र र समुिाय

१६. मुस्लीम

१७. सुकुम्िासी

१८.

घरे ल ु

वहं सामा

परे का

/बलत्कार

शोषणमा परे का मवहलाहरु र निनका सन्िान
१९. अलपसं ्यक/ लोपोन्मुि

मानथ उलले जिि िीनै प्रकारको विश्लेषणिाट चन्द्रावर्रर नगर पानलकाको ििामान अिस्थाका सिै पक्षहरु

िे जिएका छन । िनलयो पक्ष¸ कमिोर पक्ष¸ अिसर िथा च ुनौिी सं गै लै ससास रणनीनि
कायाान्ियनका लानग िीन िहकै सरोकारिालाहरु िथा सिै लजक्षि िगाहरु पवहचान भइसकेको छ
।धेरै भन्िा धेरै सिल पक्षहरु पवहचान भएका छन िी सिल पक्षहरुलाई श्रोिको रुपमा पररचालन
गरे र लै विक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरणलाई सं स्थागि गिै लै िान सवकन्छ ।
३. दीघककाविन सोच

(Vision)

“न्यायपुणा र विभेिमुि, लैविक िथा समाजिक समािेशीयुि पानलका ननमााण गने”
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४. ध्येय (Mission)
सािािाननक िीिनमा िाि, िगा, क्षेत्र र नलं गका आधारमा हुने गरे को विभेिको अन्त्य गने ।

५. िक्ष (Goal)
न्यायोजचि िथा समिामुलक विकासको माद्यमिाट िवहस्करणमा परे को िगालाई मुल प्रिाहमा
लयाउने।

६. उदे श्य (Objectives)
यस रणनीनिको मु्य उद्देश्य लै विक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरणको मान्यिा अनुरुप
स्थानीय िहले गने सम्पूणा विकासका िथा प्रशासननक कामलाई लै ससास प्रनि उिरिायी िनाउनु
नै हो । यस रणनीनिका उिे श्यहरु ननम्नानुसार रहेका छनः

.

१

लै विक उिरिायी बिेट ननमााण माफाि मवहला सहभानगिा अनभिृवद्ध गरे र लै विक उिरिायी
शासन पद्धिी अिलम्िन गने ।

.
३.
२

श्रोि साधनमा लजक्षि िगाको पहुाँच

अनभिृवद्ध गरी न्यायोजचि वििरणलाई सं स्थागि गने ।

लै ससास सम्बन्धी राविय िथा अन्िराविय प्रनििद्धिा सजन्ध सं झौिाहरु कायाान्ियन गरी मूल
प्रिाहीकरण गने ।

.

४

नीनि-कानूनमा नै मवहला िथा लजक्षि िगाको समािेजशिा सुननजिि गरी आिाि सशिीकरण
गने ।

.

५

सं स्थागि व्यिस्था अन्िरगि कायाप्रणाली, विि व्यिस्थापन एिम ि्याङ्कमा समेि मवहला
एिम लजक्षि िगाको समािेशीिालाई सुननजिि गरी आनथाक रुपमा सशजिकरण गने ।

.

६

मानि सं साधन िथा क्षमिा विकासमा लजक्षि िगाको सहभानगिा सुननजिि गरी िीविकोपािानमा
आत्मननभार िनाउने।

.

७

अनौपचाररक मूलय मान्यिा कुसं स्कार विरुद्ध िनचेिना िृवद्ध गरी सामाजिक दृविकोण पररििान
गिै लै विक िथा सामाजिक समािेजशिामा आधाररि समाि स्थापना गने ।

.

८

जशक्षा स्िास््य िानेपानी िथा सरसफाइ सं ग सम्बन्धीि सेिा प्रिाहमा लै ससासलाई प्राथनमिामा
राख्ने र प्रत्येक चरणमा लै ससास दृविकोणिाट अनुगमन मूलयाङ्कन गने पररपाटीलाई सं स्थागि
गने ।
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७.िैविक तथा सामावजक समािेशीकिण नीवत (GESI Policy)
मानथ उललेजिि उिे श्यहरु पररपुिीको लानग ननम्नानुसार नीनिहरु अिलम्िन गररनेछ ।
१. िावषाक बिेट ननमााण गिाा सामाजिक विकास¸पुिााधार¸ कृवष िन िथा भूमीसुधार¸गररबी ननिारण¸ स्थानीय
विकाश िथा शान्िी एिम सुशासन सं ग सम्बन्धीि सिै क्षत्रको ििेटलाई लै विक उिरिायी िनाउने
२. हरे क िषा लै विक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण परीक्षण गरर त्यसले औलयाएका कमी
ाँ अनभिृवद्ध गिै
कमिोरीहरुलाई अको िषाको कायाक्रममा समेटेर श्रोि साधनमा लजक्षि िगाको पहुच
लै िाने ।
३. मवहला िथा बालबानलका सं ग सम्बन्धीि सबै अन्िराविय सजन्ध सं झौिाहरु, प्रनििद्धिाहरु िथा िीगो
विकास लक्षलाई स्थानीयकरण गरी त्यसका सूचकहरु पुरा गिै लै िाने ।
४. पानलकाले ननमााण गरे का सिै कानून¸ नीनि ननयम¸ ननिे जशका कायाविनधहरु मवहला¸ बालबानलका¸ यौननक
िथा लै विक अलपसं ्यक ¸अपाििा¸ िेष्ठनागररक¸ िनलि¸लोपउन्मूि नसमान्िकृि आिीिासी िनिािी
सवहि समग्र लजक्षि िगा मैत्री िनाउिै लै िाने ।
५. लै ससास िारे

सं नबधानमा

भएका

व्यिस्थाहरूको

स्िरूप, नीनि, ननयम, ऐन, कानून, कायानबनध,

साथै

कायाान्ियन
राविय

गना, ििामान

सं घीय

शासन

िथा अन्िराविय प्रनिबद्धिाहरूको

प्रभािकारी कायाान्ियन गना आिश्यक सं स्थागि सं रचना, सचेिीकरण िथा क्षमिा विकास गने
६. लजक्षि िगा विकासका लानग छु ट्टै शािा स्थापना गरी मवहला बालबानलका िथा िेष्ठनगाररकहरुको
सिाललाई प्रत्यक्ष रुपमा सं िोधन गिै लै िाने ।
७. िावषाक बिेट ििुम
ा ामा छु ट्टै कोष स्थापना गरी

लै विक वहं सा ननिारण मवहला सीप विकास लगायि

क्षमिा विकासका कृयाकलापहरु सं चालन गरर मवहला पुरुष समविकासलाई िढािा दिने ।
८. लजक्षि िगा पवहचान हुने गरर िजण्डकृि ि्याङ्कहरु सं कलन िथा अद्यािनधक गरर त्यसका आधारमा
योिना ििुम
ा ा र बिेट विननयोिन गने नीनि अिलम्िन गने ।
९. बालबानलका िथा अपाि एिम िेष्ठ नागररकहरुलाई सामाजिक सं रक्षण प्रिान गने ।
१०. मानि सं साधन विकास शािा स्थापाना गरर मवहला िथा विपन्न लजक्षि िगाको क्षमिा विकासलाई पवहलो
प्रानथनमकिमा रािेर कायाान्ियन गिै लै िाने ।
११. ननमााण भएका सं घीय िथा स्थानीय कानून कायाविनधहरुका िारे मा कमाचारीहरुलाई अद्यािनधक गिै
लै िाने ।
१२. सामाजिक कुरीनिहरुका विरुद्ध सचेिना लाई सामाजिक विकासका हरे क कृयाकलापमा समािेश गरी
छलफल गने ।
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१३. जशक्षा स्िास््य िानेपानी िथा सरसफाई िस्िा समाजिक विकासका क्षेत्रहरुमा लै ससास सग सम्बन्धीि
सूचकहरु ननमााण गरी ननयनमि अनुगमन िथा मूलयाङ्कन गने ।

८. िैससास िणनीवत (GESI Strategy)
लै विक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरणका लनग िपजशलमा उलले जिि रणनीनिहरु अिलम्िन गररनेछः

८.१ मूि प्रिावहकिण
क. मवहला, गररब र बवहष्करणमा परे का समुिायले भोगेका समस्या र सिालहरूको पवहचान िथा
ले िािोिा
ाँ च
पह
ु युि

गरर

नीनिगि

अिसर , सेिामूलक

ब्यिस्थाहरू, सं स्थागि

प्रणाली

काया, अनुगमन, मूलयांकन

र

अिसर माफाि सिाल र समस्याको सम्बोधन गरर विकास
ि. लै विक

िथा

सं रचनाहरू,

अनुसन्धान

योिना, बिेट,

आदि कायामा

समान

प्रवक्रयामा मूलप्रबाहीकरण गने ।

उिरिायी बिेट माफाि सिै क्षेत्रमा मवहला सहभानगिा अनभिृवद्ध गरर लै विक मूलप्रबाहीकरण

गने ।साथै कानूनी प्रिन्ध सं स्थागि सुधार िथा क्षमिा विकासको माद्यमिाट लै ङनगक उिरिायी शासन
प्रणालीको विकास गने ।

८.२ समािेशीकिण
विकासका अिसरिाट िजिि समुिायलाई आनथाक, सामाजिक िथा रािनैनिक क्षेत्र सं ग सम्बन्धीि सिै
ु ा सहभानगिा गराई समािेशी शासन प्रणालीको अिलम्िन गने
कृयाकलापहरुमा अथापण

।

८.३ स्थानीयकिण
अन्िराविय सजन्ध सं झौिा प्रनििद्धिा िथा िीगो विकास लक्षका िारे मा सरोकारिाला पक्षहरुलाई
अनभमुिीकरण गने साथै

स्थानीयकरण गरी आिश्यक प्रनिफल हासील गने ।

८.४ सशक्तिकिण
लै विकिामा आधाररि श्रम विभािनको परम्परालाई पररििान गरी श्रमबिारमा मवहलाको सहभानगिा
अनभिृवद्ध गरी अथािन्त्रमा मवहलाको योगिानको मूलयाङ्कन गने ।
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क. लै विक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण माफाि बजिनिकरणमा परे को समुिायलाई अिसरमा
प्राथनमकिा सं गै क्षमिा विकास िथा सीप विकास गरी सामाजिक र आनथाक क्षेत्रका सिै कृयाकलापहरुमा
प्रनिस्पधीको रुपमा आउन सक्ने िनाउने ।
ि. स्िरोिगार रोिगारी र उद्यमजशलिाको एवककृि कायाक्रमका माद्यमिाट मवहला िथा िजिनिकरणमा परे का
िगाको आनथाक सशजिकरण गने ।
ग. कृवष, पशुपालन¸ सहकारी¸ घरे ल ु उद्योग िथा पयाटन विकासको माद्यमिाट विपन्न िथा बजिनिकरणमा
परे का समुिायलाई रोिगारी प्रिान गने िथा स्िरोिगार िन्ने अिसर प्रिान गने ।

८.५ सचेतीकिण
क. लै विक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरण िारे सं विधान, ऐन कानून नीनि कायाविनध दिग्िशान का
प्रािधान काया प्रणाली र समािेशीिाका िारे मा सिै सरोकारिाला पक्षहरुलाई अनभमुिीकरण गरर कायाान्ियन
िथा परीणाममा एकरुपिा लयाउने ।
ि. समािमा विद्यमान कुरीनिहरु अन्धविश्वास िथा गलि परम्परा विरुद्ध सचेिनालाई हरे क कृयाकलापमा
अकाट्य सिाल )Cross cutting issue) को रुपमा छलफल गिै लै िाने ।

८.६ संस्थागत संिचना
क. सं घीय िथा प्रािे जशक कानून कायाविनध हरुमा व्यिस्था भए अनुरुप सं स्थागि सं रचनाहरु ननमााण गरी
कायाान्ियनमा िाने साथै पानलकाले ननमााण गने हरे क ऐन कानून कायाविनधहरुमा ननमााण हुने सं स्थागि
सं रचनाहरुमा लै विक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरणका दृविकोणले बजिनिकरणमा परे का समूिायको
सहभानगिा सुननजिि गने ।

८.७ समन्वय
क. विनभन्न शािाहरु बीच आन्िररक समन्िय गरी योिना ििूम
ा ा ¸बिेट विननयोिन उपभोिा

समूह गठन

िथा त्यसको नेित्ृ ि¸ पररचालन¸ अनुगमन मूलयाङ्कन लाई लै ससास मैत्री िनाउिै लै िाने ।
ि. प्रिे श सरकार¸ सं घीय सरकार¸ विनभन्न िािृननकायहरु¸ प्रनिष्ठान¸ आयोग¸ सनमनि¸स्थानीय िह

लगायि

अन्य विकास साझेिारहरु बीच समन्िय गरी लै ससास मैत्री नीनि ननमााण, योिना ििूम
ा ा िथा त्यसको
प्रभािकारी कायाान्ियनको आधार ियार गने ।
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८.८ सहकायक
क. लै विक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरणका लानग पानलकानभत्र विनभन्न शािा हरु िथा अन्य विकास
साझेिारहरु बैक वििीय सं स्था सहकारी उद्योग िाजणज्य सं घ घरे ल ु उद्योग िथा गैह्र सरकारी सं घ )
विच सहकाया (सं स्थागने ।
ि. प्रिे श सरकार¸ सं घीय सरकार¸ विनभन्न िािृननकायहरु¸ प्रनिष्ठान¸ आयोग¸ सनमनि¸स्थानीय िह

लगायि

अन्य विकास साझेिारहरु सं ग लै ससास मैत्री साझा प्रनिफल हासील गना सहकाया गने ।

८.९ सहजीकिण
क. िवहस्करणमा परे का िगाहरुलाई आनथाक सामाजिक गनिविनधहरुमा सं लग्न हुन योिना ििूम
ा ा िे जि अनुगमन
मूलयाङ्कन सम्म हरे क चरणमा

िस्िी िथा समुिाय स्िरमा नै सहजिकरण गने सं यन्त्र विकास गरी

पररचालान गने।
ि. लै विक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण को क्षेत्रमा काम गने सरकारी गैह्रसरकारी सं घ सं स्था िथा
विनभन्न प्रनिष्ठान आयोग सनमनिहरुमा समन्िय सहकायाका लानग सं यन्त्र माफाि ननयनमि रुपमा सहजिकरण
गने ।

८.१० सामावजक सुिक्षा
क. नागररक¸ िो आफै आफूलाई सं रक्षण गना सक्िै न त्यस्िा नगाररकहरुलाई स्थानीय सरकारले सं रक्षण
गनेछ । विशेष गरी बालबानलका¸ िेष्ठ नागररक¸अपाििा भएका ब्यजिहरु िथा एकल मवहलाहरु यस
अन्िरगि पिाछन भने िी िगाको सं रक्षण स्िास््य जशक्षा िथा िीविकोपािानमा सहयोग गिै लै िाने ।
ि. सामजिक सुरक्षा अन्िरगि अलप सं ्यक, नसमान्िकृि, लोपउन्मुि िाििािीहरु, िनलि, मुस्लीम लगायि
पिाछन र िी िगाको सुरक्षा स्िा्य जशक्षा िथा िीविकोपािान मा सहयोग गिै लै िाने ।

८.११ अनुगमन मूल्याङ्कन
क. प्रत्येक चरणमा गररने अनुगमन मूलयाङ्कनमा लै ससासको दृविकोण िाट गने पनछललो चरणमा गने
अनुगमनमा अजघललो पटक दिएका सुझाि कायाान्ियन भए नभएको भन्ने सुचक समेि थप गरी अनुगमन
मूलयाङ्कनलाई लै ससास मैत्री िनाउिै लै िाने ।
९ . िणनैवतक कृयाकिापहरु
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क्र
सं
१

उदे श्य

नीवत

िणनीवत

िणनैवतक कृयाकिाप

लै विक

िावषाक बिेट ननमााण

लै विक उिरिायी

१. लै ससास मैत्री योिना ििुम
ा ा

उिरिायी

गिाा

बिेट माफाि सिै

सामाजिकविकास

क्षेत्रमा मवहला

¸पुिााधार¸ कृवष िन

सहभानगिा

िथा भूमीसुधार¸

अनभिृवद्ध गरर

गररबी ननिारण¸

लै विक

स्थानीय विकाश

मूलप्रबाहीकरण

िथा शान्िी एिम

गने ।

बिेट ननमााण
माफाि मवहला
सहभानगिा
अनभिृवद्ध गरे र
लै विक
अन्िरहरूको
प्रभािलाई
सम्बोधन गने
।

िथा कायाान्ियनका लानग
ननजिि प्रनिशि पुजिगि

बिेट विननयोिन गने ।

२. योिना सं कलन िथा

प्राथनमवककरण प्रकृयामा नै
लजक्षि बगाको सहभानगिा
अननिाया गने ।

३. लै विक उिरिायी योिना

ििूम
ा ा प्रकृयालाई पूणा रुपमा

सुशासन सं ग
सम्बन्धीि सिै
क्षत्रको ििेटलाई

कायाान्ियन गने ।

४. लै विक उिरिायी योिना

ििुम
ा ा प्रकृयाबाट आिनधक

लै विक उिरिायी
िनाउने

योिना ििूम
ा ा गने ।

५. लै विक उिरिायी योिना

ििुम
ा ाका लानग सुचकहरु

ियार गरी त्यसै को आधारमा
योिना ििुम
ा ा मापन र
परीक्षण गने ।

६. लै विक उिरिायी ििेट

ििूम
ा ा िथा कायाान्ियनका
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मापनका सूचकहरु
१. िावषाक ििेटमा

पुस्याईका
आधािहरु
१. िावषाक नीनि

कम्िीमा ३५%

कायाक्रम िथा

पुिीगि बिेट

बिेट पुजस्िका

लै ससास मैत्री

२. आिनधक योिना

योिनामा

३. योिना ििुम
ा ा

विननयोिन भएको

प्रकृयाका बैठक

हुनेछ

िथा भेलाका

२. लै ससास मैत्री
आिनधक योिना

उपजस्थनिहरु
४. कायापानलकाका

ियार भएको हुनेछ

िैठकका

।

ननणायहरु

३. लै विक उिरिायी

५. सभाका

योिना ििूम
ा ा िथा

बैठकका

मापन सम्बन्धी

ननणायहरु

सूचकहरु ननमााण
भएका हुनेछन ।
४. योिना ििुम
ा ा
प्रकृयामा लजक्षि
िगाको पूणा

लानग सरोकारिाला पक्षलाई
क्षमिा अनभिृवद्ध गने ।

७. लै विक उिरिायी बिेट

ििूम
ा ा िथा मूलयाङ्कन गना
आिश्यक सूचना िथा

ि्याङ्कलाइ व्यिजस्थि गने
प्रणानलको विकास गने ।

सहभानगिा भएको
हुनेछ ।
५. लै विक उिरिायी
बिेट हेने सुचना
प्रणालीको विकास
भएको हुनेछ ।

८. सेिा प्रिायक अन्य

ननकायहरुलाई लै विक

उिरिायी बिेट ननमााण
प्रकृयाका िारे मा

अनभमुिीकरण गने ।
२

१. लजक्षि िगाको िजण्डकृि

श्रोि साधनमा

हरे क िषा लै विक

विकासका

लजक्षि िगाको

समानिा िथा

अिसरिाट िजिि

ि्यांक सं कलन गरर हरे क

िजण्डकृि वििरण

कायाक्रम िथा

सामाजिक

समुिायलाई

िषा अद्यािनधक गिै लै िाने

िावषाक रुपमा

बिेट पुजस्िका

समािेशीकरण

आनथाक सामाजिक

परीक्षण गरर त्यसले

िथा रािनैनिक

मवहला िथा बजििकरणमा

औलयाएका कमी

क्षेत्रसं ग सम्बन्धीि

परे का समूिायको लानग

कमिोरीहरुलाई

सिै

उललेि भएका प्रिधानहरुका

कायाविनधका

कायाक्रमको

अको िषाको

कृयाकलापहरुमा

िारे मा सरोकारिाला पक्ष

िारे मा सेिा

उपजस्थनि ।

कायाक्रममा समेटेर

ु ा सहभानगिा
अथापण

लाई सुसजु चि गने ।

प्रिायक िथा सेिा

श्रोि साधनमा

गराई िावषाक

पहुाँच
अनभिृवद्ध गरी
न्यायोजचि
वििरणलाई
सं स्थागि गने
।

२. कानून िथा कायाविनधमा

१. लजक्षि िगाको

अध्यािनधक भएको
हुनेछ ।
२. कानून ,

ग्राहीहरु लाई
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१. िावषाक नीनि

२. कानून कायाविनध
िारे मा
अनभमुिीकरण

३. उपभोिा सनमनि
गठन िथा

ाँ
लजक्षि िगाको पहुच

रुपमा मूलयाङन

अनभिृवद्ध गिै लै िाने

गिै लै िाने ।

३. िीविकोपािान सं ग िोनडएका
आनथाक गनिविनध हरुमा

।

लजक्षि िगाका लानग ननदिाि
बिेट विननयोिन गने ।
४. सं घ सं स्थामा प्रनिनननधत्ि¸

अनभमुिीकरण

पररचालन

भएको हुनेछ ।

कायाविनध

३. लजक्षि िगाको
िीविकोपािान हुने

सभाका ननणाय

गरी ननदिाि बिेट

हरु ।

शािाप्रमुिको जिम्मेिारी

विननयोिन भएको

प्रिान¸ अध्ययन अनुसन्धान

हुनेछ ।

टोली ननमााण गिाा लजक्षि

४. उपभोिा सनमनि ¸

िगालाई पवहलो प्राथनमकिामा

कायािल हरुमा

रािेर गने

लजक्षि िगाको

५. रािनैनिक नेित्ृ ि िथा

समानुपानिक

िम्मेिारी िाडफााँडमा मवहला

सहभानगिा भएको

एिम लजक्षि िगा लाई

हुनेछ

ननजिि प्रनिशि सहभानगिा
प्रिान गने
६. मवहला िथा लजक्षि िगाको

।

५. लजक्षि िगाको
व्यिहाररक
आिश्यकिा

कायाबोझ कम गने सरल

पररपुिी गना घरे ल ु

िथा समय िचि हुने

उद्योग बैकजलपक

िालका व्यिहाररक )

उिाा िस्िा

( आिश्यकिा पुरा हुने

कायाक्रम सं चालन
गने ।
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४. कायापानलका िथा

कायाक्रममा बिेट
विननयोिन गनाेे ।
७. मवहला िथा लजक्षि िगाको

३

६. लजक्षि िगाको
लानग लोकसेिा
पुिि
ा यारी कक्षा

जस्थनि पररििान गने िालका

जशक्षा सेिा आयोग

जशक्षा रोिगारी सं ग )

सम्बन्धी कक्षा हरु

रणनैनिक (सम्बन्धीि

सं चालन गने

कायाक्रम बिेटमा समािेश

रणनैनिक

गने ।

आिश्यकिा (

लै ससास

मवहला िथा

अन्िराविय सजन्ध

सम्बन्धी राविय

बालबानलका सं ग

सं झौिा प्रनििद्धिा

िटा लक्षहरुका

मवहला मानथ हुने

सजन्ध सं झौिा

सम्बन्धीि सबै

िथा िीगो विकास

स्थानीयकरणका लानग

सिै प्रकारका

अनभमुिीकरणको

अन्िराविय सजन्ध

लक्षका िारे मा

कमाचारी िथा पिानधकाररहरु

विभेि विरुद्धको

उपजस्थनि िथा

सं झौिाहरु,

सरोकारिाला

लाई क्षमिा विकास गरर

िेइजिङ सम्मेलनका

माइन्युट ।

प्रनििद्धिाहरु िथा

पक्षहरुलाई

पररचालान गने

प्रनििद्धिाहरु¸

िीगो विकास

अनभमुिीकरण

लक्षलाई

गने साथै

प्रनििद्धिाका िारे मा कमाचारी

स्थानीयकरण गरी

स्थानीयकरण गरी

िथा िनप्रनिनननधहरु लाई

त्यसका सूचकहरु

लागू गने ।

अनभमुिीकरण गरी

िथा
अन्िराविय
प्रनििद्धिा
सजन्ध
सं झौिाहरु
कायाान्ियन
गरी मूल
प्रिाहीकरण

१. िीगो विकास लक्ष का १७

२. बेइजिङ सम्मेलन गरे का १२

पुरा गिै लै िाने ।

कायाान्ियनका लानग योिना

गने ।

ििुम
ा ा गने
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१. िीगो विकास लक्ष,

ससससससस
ससससससस
सं घीय सुरक्षा
पररषिको िस्िािेि¸
ु रािसङ्घीय
सं यि
बाल अनधकार
महासन्धी सम्बन्धी

१. अन्िराविय

२. िावषाक नीनि
कायाक्रम िथा
बिेट
३. कायाान्ियन
लानग िनेका
कायाविनधहरु

ु राि सं घीय सुरक्षा
३. सं यि
पररषिको िस्िािेिका
प्रस्िाि नं १३२५ र

अनभमुिीकरण
भएको हुनेछ ।
२. अन्िराविय सजन्ध

ु
१८२० िथा सं यि

सं झौिाको

रािसङ्घीय बाल अनधकार

स्थानीयकरण

महासन्धी, १९८९ िारे मा

भएको हुनेछ ।

कमाचारी िथा

भएका सं जन्ध

अनभमुिीकरण गरी

सं झौिा कायाान्ियन

कायाान्ियनमा लयाउने।

गना बिेट

करण पिाि स्थानीयकरण

िथा सभाका
ननणायहरु ।

३. स्थानीयकरण

िनप्रनिनननधलाई

४. उललेजिि सिै अनभमुिी

४. कायापानलका

विननयोिन भएको
हुनछ
े ।

गरी लागु गने
५. स्थानीयकरण पिाि िावषाक
कायाक्रममा बिेट विननयोिन
िथा कायाान्ियन गने ।
६. आिश्यक कानून िथा
कायाविनध ियार गने ।
४

नीनि, कानून र

पानलकाले ननमााण

सं घीय िथा

योिनामा नै

गरे का सिै कानून¸

प्रािे जशक कानून

िथा प्रािे जशक कानूनले

ननदिाि गरे का

कायाक्रम र बिेट

नीनि ननयम¸

कायाविनध हरुमा

व्यिस्था गरे अनूरुपका

सं स्थागि

पुजस्िका

मवहला िथा

१. लै ससास सम्बन्धी सं घीय
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१. कानून कायाविनधले

१. िावषाक नीनि

लजक्षि िगाको

ननिे जशका कायाविनध

व्यिस्था भए

सं स्थागि सं रचनाहरु ननमााण

सं रचनाहरु ननमााण

२. कानून विश्लेषणका

समािेजशिा

मवहला¸बालबानलका¸

अनुरुप सं स्थागि

गने ।

भएका हुनेछन ।

लानग कायािल

यौननक िथा लै विक

सं रचनाहरु ननमााण

२. कानून कायाविनधहरु ननमााण

अलपसं ्यक¸

गरी कायाान्ियनमा

गिाा लै ससास दृविकोणले

कानून कायाविनधहरु

कायापानलकाको

अपाििा¸

िाने साथै

उपयुि भए नभएको

लै ससास दृविकोणले

बैठक ननणाय

िेष्ठनागररक¸

पानलकाले ननमााण

विश्लेषण गने ।

उपयुि भए

पुजस्िका

िनलि¸लोपउन्मूि

गने हरे क ऐन

नसमान्िकृि

कानून

आप्रिासी कामिारहरु विच

आिीिासी िनिािी

कायाविनधहरुमा

हुने विभेि अन्त्यका लानग

सवहि समग्र लजक्षि

ननमााण हुने

आिश्यक कानूनी व्यिस्था

रै थाने र आप्रिासी

लानग िनेका

िगा मैत्री िनाउिै

सं स्थागि

गने

कामिाहरु विच हुने

शौचालयहरु िथा

लै िाने ।

सं रचनाहरुमा

विभेि अन्त्यका

अन्य सं रचनाहरुको

सुननजिि गने
।

३. मवहला पुरुष िथा रै थाने र

४. योिना ििुम
ा ा गिाा मवहला

२. नयााँ िन्ने सिै

नभएको विश्लेषण
गररएको हुनेछ ।
३. मवहला पुरुष िथा

गठन भएको

३. यौननक िथा
लै विक
अलपसं ्यकका

लै विक समानिा

िथा लजक्षि समूहको

लानग नीनि ियार

स्थलगि

िथा समाजिक

व्यिहाररक र रणनीनिक

भएको हुनेछ ।

अिलोकन ।

समािेशीकरणका

आिश्यकिा पररपूनिा गने

दृविकोणले

गरर गने ।

बजिनिकरणमा

५. विगिमा बनेका कानून

४. विगिमा िनेका
कायाविनधहरु
आिश्यिा अनुसार

परे का समूिायको

कायाविनधहरु लै विक

सं सोधन भएका

सहभानगिा

समानिा िथा सामाजिक

हुनेछन ।

सुननजिि गने ।

समािेशी करणका
दृविकोणले उपयुि भए
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५. कानून कायाविनध
िथा विकास

नभएको विश्लेषण गरी

कृयाकलापमा

आिश्यक सं सोधन गने ।

यौननक िथा लै विक

६. कानून कायाविनधमा िथा
विकास प्रकृयामा यौननक

समािेश भएका

िथा लै विक अलपसं ्यक

हुनेछन ।

हरुका विषयहरुलाई
समािेश गने ।
७. सिै क्षेत्रको नेित्ृ ि िहमा
मवहला िथा लजक्षि िगाको
समानापानिक सहभानगिाका
लानग कानुनी व्यिस्था गने
।

26

अलपसं ्यकहरु

६. समानुपानिक नेित्ृ ि
का लानग कानूनी
व्यिस्था भएको
हुनेछ ।

५

सं स्थागि
व्यिस्था
अन्िरगि
कायाप्रणाली,
विि
व्यिस्थापन
एिम ि्याङ्कमा
समेि मवहला
एिम लजक्षि
िगाको

१. लजक्षि िगा

१. सं स्थागि जिम्मेिारी दििा

विकासका लानग

िथा शािा व्यिस्थापन

मवहला िथा लजक्षि

छु ट्टै शािा

गिाा प्रमूिको रुपमा

िगाको प्रनिनननधत्ि

स्थापना गरी

मवहला लाई प्राथनमकिा

भएको हुनेछ ।

मवहला

दिने ।

बालबानलका िथा

२. लजक्षि िगाको लानग

२. लजक्षि िगाको लानग मवहला

ननणाय पुजस्िका
२. विशेष सेिा
प्रिायक
कायािलको

विशेष सेिा प्रिायक

बैठकको ननणाय

िनिािी िथा िेष्ठ नागररक

कायािल गठन

प्रनिनलवप

सिाललाई प्रत्यक्ष

िनप्रनिनननध समािेस गरी

भएको हुनेछ ।

३. मवहला पुरुष

रुपमा सं िोधन

विशेष सेिा प्रिायक

गिै लै िाने ।

कायािल गठन गने ।

२. िावषाक बिेट

३. मवहला पुरुष समविकास

ििुम
ा ामा छु ट्टै

कायानीनि ननमााण गरी

सुननजिि गरी

कोष स्थापना

कायाान्ियन गने

आनथाक रुपमा

गरी लै विक

४. कायाक्षेत्रमा हुने यौन

गने

१. कायापानलकाका

िेष्ठनगाररकहरुको

समािेशीिालाई

सशजिकरण

१. शािा प्रमुिमा

३. मवहला पुरुष

समविकास

समविकास

कायानीनि

कायानीनि ियार
भएको हुनछ
े
४. यौन िुव्यािहार
िािीय भेिभाि िथा

४. मवहला
बालबानलका
शािाको प्रत्यक्ष
अिलोकन

वहं सा ननिारण

िुव्यािहार , िािीय भेिभाि

मवहला वहं सा

मवहला सीप

िथा मवहला वहं साका

ननयन्त्रण गना

टे नलनभिन

विकास लगायि

ननयन्त्रण गना विशेष आचार

आचार सं वहिा

कायाक्रमका

क्षमिा विकासका

सं वहिा ननमााण गरी लागु

ननमााण भएको हुनछ
े

अनडयो नभनडयो

कृयाकलापहरु

गने

।

समानग्रहरु ।

सं चालन गरर

५. आदििासी िनिािी िनलि

५. मवहला बालबानलका

मवहला पुरुष

लगायि अन्य लजक्षि

शािामा िनशजि
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५. ब्रस
ु र रे नडयो

समविकासलाई

समूहका मवहलाको सशजि

सवहि लै विक डेस्क

िढािा दिने ।

करणका लानग ििेट

स्थापना भएको

विननयोिन गने साथै

हुनेछ

३. लजक्षि िगा
पवहचान हुने गरर

कायाान्ियनका लानग

िजण्डकृि

आिश्यक कायाविनध िनाउने

ि्याङ्कहरु

६. मवहला बालबानलका शािामा

६. लै ससास सम्बन्धी
सचेिना मुलक व्रसर
िथा रे नडयो

सं कलन िथा

लै विक डे क्स र आिश्यक

टे नलनभिन कायाक्रम

अद्यािनधक गरर

िनशजि व्यिस्थापन गने

सं चालन भएको

त्यसका आधारमा

७. लै ससास सम्बन्धी सूचना

योिना ििुम
ा ा र

एिम सचेिनामूल

बिेट विननयोिन

सामाग्रीहरु ियारी िथा

गने नीनि

प्रकाशन प्रशारण गने ।

अिलम्िन गने ।

८. उपभोिा सनमनि गठन िथा
पररचानल गिाा मवहला िथा
यौननक एिम लै विक अलप
सं ्यकहरुको
सहभानगिालाई अननिाया
गने ।

28

हुनेछ ।

६

मानि सं साधन
िथा क्षमिा
विकासमा
लजक्षि िगाको
सहभानगिा
सुननजिि गरी
िीविकोपािानमा
आत्मननभार
िनाउिै
लै िाने।

१. मानि सं साधन

लजक्षि िगाको

विकास शािा

क्षमिा अनभिृवद्ध

स्थापाना गरर

सं गै सीप विकास

मवहला िथा

.

१ लै ससास क्षमिा विकासका

१. िावषाक ििेटमा

१. िावषाक नीनि

लै ससास क्षमिा

कायाक्रम िथा

२ लै ससास बिेट िचा

विकासका लानग

बिेट

गरे र आनथाक

कायाविनध ियार गने

बिेट विननयोिन

विपन्न लजक्षि

गनिविनधहरुमा

३ पानलकाले आयोिना गने

भएको हुनेछ ।

िगाको क्षमिा

समािेस गरे र

विकासलाई

आत्म ननभार

पवहलो

िनाउने

लानग बिेट विननयोिन गने

.
.

प्रत्येक िालीममा लै विक
समानिा सामाजिक
समािेशी करण विषयलाई
अकाट्य सिाल को रुपमा

प्रानथनमकिमा

राख्ने नीनि िनाउने ।

रािेर

.

४ मानि सं साधन िथा क्षमिा

कायाान्ियन गिै

विकास शािा स्थापना गने

लै िाने ।

।

२. ननमााण भएका

.

५ लै विक वहं सा ननिारण काया

सं घीय िथा

विनध िनाउने ।

स्थानीय कानून

.

६ कायास्थल िथा सािािाननक

कायाविनधहरु िारे

स्थलमा मवहला वकशोरी िथा

मा कमाचारी हरु

बालबानलका मानथ हुने यौन

लाई अद्यािनधक

िन्य िुव्यािहार विरुद्ध

गिै लै िाने ।

विद्यमान कानुनी व्यिस्थाको
प्रचार प्रसा गने ।
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२. मानि सं साधन

२. लै विक वहं सा
ननिारण कायाविनध
३. कायास्थलमा

िथा क्षमिा विकास

मवहला िथा

शािाको स्थापना

वकशोरी मानथ हुने

भएको हुनेछ ।

िुव्यािहारमा

३. लै विक वहं सा
ननिारण कायाविनध
ननमााण भएको
हुनेछ
४. कायास्थलमा
मवहला िथा
वकशोरी मानथ हुने
यौन िुव्याहारमा
कमी आएको हुनेछ
।

विरुद्ध ननणाय
भएका माइन्यूटहरु
४. प्रत्यक्ष अिलोकन

७

अनौपचाररक

सामाजिक

समािमा विद्यमान

मूलय मान्यिा

कुरीनिहरुका विरुद्ध

कुरीनिहरु

सहनजशलिा नलइ यसमा

सचेिना लाई

अन्धविश्वास िथा

कमाचारी िथा िनप्रनिनननधहरु

सामाजिक विकासका

गलि परम्परा

हरे क कृयाकलापमा

विरुद्ध सचेिनालाई

समािेश गरी

हरे क

छलफल गने ।

कृयाकलापमा

कु सं स्कार
विरुद्ध
िनचेिना िृवद्ध
गरी सामाजिक
दृविकोण
पररििान गिै
लै विक िथा
सामाजिक
समािेजशिामा
आधाररि

१. लै विक वहं सा विरुद्ध शुन्य

cutting
issue) को

दृष्य सामाग्री
ननमााण भएको

व्यििस्था गने ।
२. वहं सा प्रभाविि बेचवििनमा
परे का मवहला िथा यौननक र

हुनेछ

.

२ वहं सा प्रभाविि

लै विक अलपसं ्यकहरुका

मवहला िथा

लानग सेिा केन्र स्थापना गने

यौननक

३. सचेिनामुलक कायाक्रमलाई

अलपसं ्यकहरुका

रे नडयो वटनभ पत्रपनत्रका माफाि

लानग सेिाकेन्र

ननयनमि रुपमा प्रचार प्रसार

रुपमा छलफल
गिै लै िाने ।

हरुका विरुद्ध श्रव्य

लाई पुरस्कार िथा िण्डको

अकाट्य सिाल
(Cross

.

१ सामाजिक कुरीनि

स्थापना भएको

गने
४. लै विक वहं सा ननिारण

समाि स्थापना

आचारसं वहिा ननमााण गरी

गने

त्यसको पालना गने ।

हुनेछ ।

.

३ अन्िरिािीय वििाह
गने िोडीहरु
सम्माननि भएका

५. अन्िरिािीय वििाहलाई
प्रोत्साहन गने ।
६. सिै िडामा मवहला कानूनी
सचेिना कक्षाहरु सं चालन गने
७. सामाजिक कुरीनि विरुद्ध छोटो
नभनडयोहरु िनाउने, सडक
नाटक प्रस्िुि गने ।
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हुनेछन ।

.

४ िडास्िरमा मवहला
वहं सा विरुद्ध ननमााण
भएका सचेिना

१. िावषाक बिेट िथा
नीनि कायाक्रम
२. श्रव्य दृष्य सामाग्री
हरु
३. सामाजिक सं िाल
मा गररएका
पोिहरु
४. अन्िरिािीय
वििाह गने िोडी
सम्मान
कायाक्रमको
अनभलेि
५. प्रत्यक्ष अिलोकन
( सेिा केन्र)

कायाक्रम सं चालन
भएको हुनेछन ।

८

जशक्षा स्िास््य

जशक्षा स्िास््य

प्रत्येक चरणमा

िानेपानी िथा

िानेपानी िथा

गररने अनुगमन

मवहलाहरुलाई साक्षार

ननराक्षरहरु साक्षार

सरसफाई िस्िा

मूलयाङ्कनमा

िनाउने कायाक्रम सं चालन

भएका हुनेछन

समाजिक विकासका

लै ससासको

क्षेत्रहरुमा लै ससास

दृविकोण िाट गने

सग सम्बन्धीि

पनछललो चरणमा

सूचकहरु ननमााण

गने अनुगमनमा

गरी ननयनमि

अजघललो पटक

अनुगमन िथा

दिएका सुझाि

मूलयाङ्कन गने

कायाान्ियन भए

सरसफाइ सं ग
सम्बन्धीि सेिा
प्रिाहमा
लै ससासलाई
प्राथनमिामा
राख्ने र प्रत्येक
चरणमा
लै ससास

सुचक समेि थप

अनुगमन

गरी अनुगमन

मूलयाङ्कन गने

मूलयाङ्कनलाई

सं स्थागि गने

गने ।
२. जशक्षण अभ्यास सं गै ननजिि
ननराक्षरलाई साक्षार िनाउने
शैजक्षक नीनि अिलम्िन गने
।
३. यौननक अलपसं ्यक हरुका
लानग विद्यालयमा शौचालय
िैकजलपक व्यािस्थापन गने र

नभएको भन्ने

दृविकोणिाट

पररपाटीलाई

१. आफ्नै घरिाट नीराक्षर

अि िन्ने शौचालयमा सिैलाइ
पुग्ने गरी ननमााण गने
४. स्िरोिगार िन्न चहाने र
िैिेजशक रोिगारीमा िान

लै ससास मैत्री
िनाउिै लै िाने ।

।

२. यौननक
अलपसं ्यक हरुका
लानग विद्यालयमा

१. िावषाक प्रगिी
प्रनििेिन
२. िालीम सम्पन्न
प्रनििेिन
३. कायापानलका
ननणायहरु

िैकजलप शैचालयको

४. सभाका ननणायहरु

व्यिस्था भएको

५. अनुमगन

हुनछ
े ।
३. िैिेजशक
रोिगारीमा िाने
िथा स्िरोिगार
िन्न चाहाने
यूिाहरुका लानग

िोज्नेको सुचना सं कलन गरी

सीप विकास

आिश्यक िालीम प्रिान गने

िालीम सं चालन

। आिश्यकिा अनुसार

भएको हुनेछ ।

बिेट विननयोिन गने
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१. सं भािना रहेका सिै

मुलयाङ्खन फारम
हरु

५. आिश्यक ििेट विननयोिन
गरी विपन्न पररिार स्िास््य
िीमा कायाक्रम सुरु गने
६. अि उप्रान्ि िन्ने सिै
सािािाननक भिनहरुमा
स्िनपान कक्ष सवहच ड्रइङ
नडिाइन गने र कायाान्ियन
गने
७. िोजिमयूि काम गरे र िीिन
ननिााह गनुा पने गभाििी
मवहलाहरुको लानग राहाि
प्याकेि लयाउने
८. हरे क ६ मवहनामा
ु ाइ िावषाक
सािािाननक सुनि
रुपम समाजिक पररक्षण र
ननयनमि रुपमा सािािाननक
परीक्षण गने
९. हरे क अनुगमनमा लै ससास
दृविकोणिाट गने गरी
फारमहरु ियार गरी
कायाान्ियन गने ।
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१०. वित्त व्यिस्थापन
मानथ उलले जिि रणनैनिक कृयाकलापहरु सं चालन गनाका लानग वििको आिश्यकिा पछा नै िथापी
यसमा अनिररि िाह्य श्रोि प्राप्त भएमा मात्र लै विक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण मुल
प्रिाहीकरण को काया गने नत्र नगने

हुन सक्िै न । यसका लानग हाल सं चालन भइरहे को बिेट

नीनि िथा कायाक्रमहरुलाई कसरी लै ससास मैत्री िनाउन सवकन्छ भन्ने कुरा महत्िपूण ा रहन्छ ।
लै ससास मुल प्रिाहीकरणका लानग ननम्नानुसार विि व्यिस्थापन गररनेछः
क.

लजक्षि विकास कायाक्रमका लानग ननजिि प्रनिशि ननदिाि ििेट विननयोिन गने ।

ि.

भौनिक पुिााधार ननमााणका कायाक्रमहरुमा कामको विभािन गरर योग्यिा अनुसारको काम
सिै लजक्षि िगाले गना पाउने गरर नीनिगि व्यिस्था गने ।

ग.

लै विक उिरिायी ििेट कायाान्ियन गरर मवहला सहभानगिा अनभिृवद्ध गने ।

घ.

स्थानीय िहमा कायारि विकास साझेिारहरुलाई िावषाक कायाक्रम ियार गरी स्थानीय
िहसं ग सहकाया गना ननिे शन दिने

ङ.

स्थानीय िहको नसफाररसमा सहुनलयि िरको ऋण उपलव्ध गराइ वििीय सहयोग पुयााउन
बैक िथा वििीय सं घ सं स्थाहरु सं ग समन्िय गने

च.

सं घीय िथा प्रािे जशक मन्त्रालयहरुमा लजक्षि विकास कायाक्रम अन्िरगि विननयोजिि
बिेट ले िय गरे का विषयगि क्षेत्रहरुमा अद्ययन गरी आिश्य पररयोिना प्रस्िािना ियार
गरे र अनधिकिम श्रोि नभत्र्याउन आिश्यक िनशजि पररचालन गना

छ.

सरकारी िथा अन्िराविय गैह्र सरकारी सं स्था िथा िािृ ननकायहरुमा समन्िय गरी थप
बिेट व्यिस्थापन गने ।

११. कानूनी व्यिस्था
लै ससास रणनीनि कायाान्ियनमा लयाउनका लानग कायापानलकाको बैठकले अनुमोिन गनुा पिाछ । यो
रणनीनिलाई प्रभािकारी रूपमा कायाान्ियनका लानग आिश्यक पने ननयमािली िथा कायाविनध पानलकाले
६ मवहना नभत्रमा ििुम
ा ा गरर कायायोिनाका साथ कायाान्ियनमा लै िानेछ ।िर कायापानलकाले पास गरी
सकेपनछ कानून कायाविनधहरुको आिश्यकिा नपने िालका प्रािधानहरु भने स्िि कायाान्ियन मा
आउने छन ।

३

१२. िणनीवत कायाकन्वयनको जीम्मेिािी तथा दावयत्व
लै ससास रणनीनि कायाान्ियनको प्रमुि जिम्मेिारी स्थानीय िहका प्रमुिको सं योिकत्िमा गदठि लै विक
समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण कायाान्ियन सनमनिको हुनेछ (लै ससास पररक्षण दिगिशान
२०७८ ले व्यिस्था गरे को ) भने सिै शािा िथा िडा कायाालयहरुले सिै कृयाकलापमा यो रणनीनि
अनुसार काया सम्पािनको िावयत्ि ननिााह गनुा पने हुन्छ । योिना ििुम
ा ा िथा बिेट ननधाारणको
समयमा रणनीनिमा उललेि भएका कृयाकलापहरु समािेश भए नभएको हे ने जिम्मेिारी अनुगमन
सनमनिका प्रमुि एिम उपप्रमुि/ उपाध्यक्षको हुनेछ भने आिश्यकि अनुसार विषय विज्ञहरु रािेर
अलपकानलन सनमनि ननमााण गरर रणनीनि कायाान्ियनमा छूटे का विषयहरु पवहचान गना सवकनेछ ।यो
स्थानीय िहमा कायारि सिै सं घ सं स्था िथा विकास साझेिारहरुले लै ससास रणनीनि कायाान्ियनमा
जिम्मेिारी िहन गनुप
ा नेछ ।रणनैनिक कृयाकलाप का िारे मा सिै सरोकारिाला ननकायहरुलाई
अनभमुिीकरण गरर िावषाक प्रगनि प्रनििेिनमा लै साससको अिस्था प्रस्ट हुने गरर पेश गने व्यिस्था
नमलाउने ।
१३. िणनीवत कायाकन्वयन अनुगमन सम्बन्धी व्यिस्था
क. रणनीनि कायाान्ियनको सम्िन्ध भनेको मु्य रुपमा लै विक उिरिायी बिेट र लै विक समानिा
िथा सामाजिक समािेशीकरण परीक्षण रहन्छ । लै ससास परीक्षण दिगिशानले ननदिाि गरे का
१०० सूचकहरुको आधारमा रणनीनि कायाान्ियन भए नभएको अनुगमन गररनेछ ।
ि. स्थानीय िह नभत्र कायारि सिै सं घ सं स्था िथा विकास साझेिारहरुलाई िावषाक रुपमा
कायाक्रमको समीक्षा गिाा लै ससास को दृविकोणले समेि गरे र प्राप्त उपलजव्ध र समस्याहरुको
पवहचान सवहिको प्रनििेिन पेश गने नीनि अिलम्िन गने ।
ग. स्थानीय िहमा कायारि विनभन्न सरोकारिाला सं घसं स्थाहरूको प्रनिनननधत्िमा सामाजिक विकास

महाशािा अन्िगाि लै ससास अनुगमन सं यन्त्रको स्थापना गने ।िसले रणनीनिमा उलले ि गररएका
कृयाकलापहरु पानलकाको िावषाक कायाक्रममा समािेश भए नभएको एवकन गने र सम्बन्धीि
पक्षलाई सुझाि प्रिान गने । िावषाक कायाक्रममा समािेश भएका कृयाकलापहरु कायाान्िन
कसरी भइरहेको छ सो को समेि अनुगमन गरर प्रमुि प्रशासकीय अनधकृि माफाि प्रनििेिन
घ.

पेश गने ।

३

१४. संभाव्य जोखीम ि न्यूनीकिणका उपायहरु
१४.१ संभाव्य जोखीम
लै ससास रणनीनि कायाान्ियनमा ननम्नानुसार िोजिमहरु आउन सक्ने अिस्थाको पवहचान गररयको छ ।
क. लै ससासका नबषयमा भ्रम भइ लै िवक समानिा रणनीनिले मवहला िथा बानलकालाई मात्र प्राथनमकिामा रा्छ
भन्ने बुझाईका कारण रणनीनि कायाान्ियनमा गनिरोध उत्पन्न हुन सक्छपयााप्त / ध्यान निान सक्छ।
ि. सािािाननक िथा ननिी क्षेत्रका सबै सं रचनाहरूमा लजक्षि िगाको समानुपानिक सहभानगिा नहुाँिा लै िवक समानिा
रणनीनिको कायाान्ियन िथा अनुगमन सही ढं गबाट नहुन सक्छ ।
ग. भौनिक रुपमा िे जिने नबकास कायामा मात्र ध्यान िाने र लै ससास बहुपक्षीय सरोकार राख्ने विषय भएकोले
समन्िय र सहयोगमा समास्या हुनसक्छ।
घ. लै ससास रणनीनि कायाान्ियनमा आिश्यक क्षमिायुि र िक्ष िनशजि र श्रोि साधनको नसनमििा
हुनसक्छ ।
ङ. विषयगि शािा िथा अन्य सरोकारिालाहरु विच लै ससास रणनीनि कायाान्ियन अन्यौल विविधिा िथा
िोहोरोपना हुनसि ।

१४.२ जोखीम न्यूनीकिणका उपायहरु
क. ियार पररयाका लै ससास नीनि बारे सबै सरोकार पक्षसं ग अनभमुिीकरण गने.

ि. लैं नगक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण सम्बजन्ध नेित्ृ ि िथा सरोकारिालाहरुको साझा बुझाईमा
एकरूपिा लयाउन िानलम,गोष्ठी िथा छलफलको आयोिना गने ।

ग. बहुपक्षीय सरोकारिालाहरु संगको समन्िय िथा सहकाया बढाउने ।
घ.

स्थानीय िहका हरे क िैठकमा लैं नगक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण सम्बन्धी कायाहरुको
सनमक्षा गने ।

ङ. विषय विज्ञहरु सं ग ननयनमि परामशा गने ।
१५ वनश्कषक
लै विक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरणको लानग सं घीय िथा प्रिे श स्िरमा िनेका नीनि िथा
रणनीनिहरुलाई कायाान्ियन गना र अन्िराविय स्िरमा भएका सन्धी सं झौिा एिम प्रनििद्धिाहरुलाई स्थानीयकरण
गरी िावषाक नीनि र कायाक्रममा समाविि गिै लै िान आिश्यक छ । नीनिहरु िन्ने िर कायाान्ियन नहुने कुरा
हालको प्रमुि च ुनौिीको रुपमा िे िा परे को छ त्यसै ले अनुगमन मूलयाङ्कनको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी हरे क
कृयाकलापलाई लै विक समानिा िथा समाजिक समािेशीकरणको निरले मूलयाङ्कन गने पररपाटी विकास गिै
लै िान पिाछ । प्रिे श सुशासन केन्रले कजम्िमा १ कायाकाल कायान्ियनमा ननगरानी र सहिीकरण गना प्रयास
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गरोस र प्रत्यक पानलकामा कायान्ियन सहिकिाा िोकी ननजिि समय सम्म लजक्षि िगालाई न्यायोजचि अिसर
दििै लै िाने हो भने चाडै नै लक्षमा पुग्न सवकन्छ ।

३

