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पररच्छेद १: पषृ्ठभलूम िथा पररचर् 

१.१  पषृ्ठभलूम 

नेपािको संविधान बमोचजम जारी गररएका राविर् िैविक समानिा नीलि २०७७, सामाचजक समािेिीकरण 
नीलि २०७८, िैविक समानिा िथा सामाचजक समािेचििा स्थानीर्करण रणनीलि २०७५, बािबालिका 
सम्बन्धी ऐन २०७५, मिुकुी देिानी (संवहिा) २०७४ र मिुकुी अपराध (संवहिा) २०७४, िगार्ि 
राविर् नीलि िथा काननुहरूिे िैविक समानिा र सामाचजक समािेिीकरण सम्बन्धमा लनरोधात्मक िथा 
लनर्मनकारी प्रािधानहरूको व्र्िस्था गरेको छ ।  

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को प्रस्िािनमा नै िैविक समानिा िथा सामाचजक समािेिीकरण 
(िैससास) सम्बन्धी व्र्िस्था गरेको छ । ऐनको दफा २४ उपदफा (२) मा स्थानीर् िहिे र्ोजना 
बनाउँदा नेपाि सरकार, प्रदेि सरकारको नीलि, िक्ष्र्, उद्देश्र्, समर्सीमा र प्रविर्ासगँ अनकूुि हनुेगरी 
सिुासन, िािािरणमैत्री, बािमैत्री, जििार् ुपररिियन अनकुुि, विपद् व्र्िस्थापन, िैविक िथा सामाचजक 
समाििेीकरण अन्िरसम्बचन्धि विषर्िाई ध्र्ान ददन ुपनेछ भने्न व्र्िस्था गरेको छ । उक्त ऐनमा 
गाउँपालिका िथा नगरपालिकाको काम कियब्र् िथा अलधकारमा िैससास सम्बन्धी व्र्िस्था गरेको छ 
भने िडा सलमलिको काम, कियव्र् र अलधकार अन्िगयि खण्डीकृि िथर्ांक संकिन, बािवििाह, बहवुििाह, 

िैविक वहंसा अन्त्र् गने आदद व्र्िस्था गररएको छ । स्थानीर् िहको र्ोजना िजुयमा प्रकृर्ामा मवहिा 
िथा वपछलडएको िगयको सहभालगिामा जोड ददइएको, र्ोजना बनाउदा मवहिा, बािबालिका िथा वपछलडएका 
िगय, िेत्र र समदुार्िाई प्रत्र्ि िाभ पगु्ने र्ोजना छनौटमा जोड दददै िैससास प्रिर्द्यन गने व्र्िस्था 
गरेको छ । 

िैविक समानिा र सामाचजक समािेचिकरण सन्दभयमा नेपाि पि राि भएका अन्िराविर् काननु अन्िगयि 
मवहिा लबरर्द् हनुे सबै प्रकारका भेदभाि उन्मिुन महासन्धी १९७९ िे मवहिाको मानि अलधकार 
सलुनचिि गरेको छ । त्र्सैगरी संर्कु्त रािसंघ सरुिा पररषदको प्रस्िाि नं. १३२५ र १८२० िे 
ससस्त्र र्द्न्र्द्को समर् र र्द्न्र्द् पिाि हनुे र्ौनजन्र् वहंसा लबरर्द् न्र्ार् र िाचन्ि प्रविर्ामा मवहिाको 
सहभालगिाको लबषर् सलुनचिि गरेको छ । बाि अलधकार महासन्धी १९८९ िे बािबालिकाको अलधकार 
संरिण र प्रिर्द्यन सलुनचिि गरेको छ । सन १९९५ को बेइचजङ सम्मेिनको घोषणापत्रमा उल्िेचखि 
मवहिाका १२ िटा सरोकारका विषर्हरू समािेि गररएको छ । ददगो विकास िक्ष्र् २०३० को 
िक्ष्र् नं. ५ िे िैविक समानिा र िक्ष्र् नं. १६ िे ददगो विकासको िालग िाचन्िपणुय िथा समािेिी 
समाजको प्रिर्द्यन गने, न्र्ार्मा सबैको पहुँच सलुनचिि गने र सबै िहमा प्रभािकारी, जिाफदेवह र समाििेी 
संस्थाको स्थापना गने लबषर् उल्िेख गरेको छ । मालथ उल्िेचखि राविर् िथा अन्िराविर् नीलि िथा 
काननुहरूको स्थानीर्करण गरी गाउँपालिकािाई िैससासमैत्री बनाउन िैससास मूिप्रिावहकरण रणनीलििे 
मागयददेि गने विश्वास गररएको छ ।  

थासाङ गाउँपालिका मसु्िाङ चजल्िामा अिचस्थि छ । मसु्िाङ चजल्िाका साविकका टुकुचेको (१ र ७) 
िडाहरू, कोिाङ, िेिे र कुञ्जो गाउँ विकास सलमलिहरूिाई समेटेर थासाङ गाउँपालिका घोषणा गररएको 
हो । थासाङ गाउँपालिकाको िेत्रफि २८९ िगय वकिोलमटर रहेको छ । र्ो गाउँपालिका ५ िडाहरूमा 
विभाजन गररएको छ । र्स गाउँपालिकाको लसमाना पूियमा घरपझोङ गाउँपालिका र म्र्ाग्दी चजल्िा, 
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पचिममा म्र्ाग्दी चजल्िा, उत्तरमा बाह्रगाउँ मचुक्तिेत्र र घरपझोङ गाउँपालिका र दचिणमा म्र्ाग्दी 
चजल्िासम्म छ । 

जैविक विविधिािे भररपूणय र्ो गाउँपालिका, समनु्र सिहबाट न्रू्निम २००० लमटर उचाईदेचख ५००० 
लमटर सम्म फैलिएको छ । भौगोलिक विविधिा भएको कारण र्हाँको हािापानी उचाई िथा समर् 
अनरुप फरक फरक छ। गाउँ िेत्रको िल्िो भेगमा समचििोष्ण र मालथल्िो भेगमा चचसो िेकािी 
हािापानी पाइन्छ । 

वहमािपाररको चजल्िामा अिचस्थि र्स गाउँपालिका भएको कारण र्स गाउँपालिकामा ज्र्ादै कम िषाय 
हनु्छ ।  औषि िावषयक िषाय िल्िो भागमा २०० लम.लम. र मालथल्िो भागमा वहमपाि हनु्छ । समनु्री 
सिहबाट लनकै उचाईमा रहेको र्ो गाउँपालिकामा चचसो हािाचल्छ । गषृ्म मवहनामा र्हाँ अलधकिम 
िापिम २६ लडलि सेचल्सर्स सम्म पगु्छ भने चचसो मवहनामा िापिम –५ लडलि सेचल्सर्स भन्दा िि 
झदयछ । गाउँपालिकाको दचिण िल्िो भेगमा प्रार्ाःजसो समचििोष्ण चचसो हािापानी पाइन्छ भने उत्तरी 
भेगमा चचसो िेकािी हािापानी पाइन्छ । 

र्स गाउँपालिकामा धेरैजसो बौर्द्हरको बसोबास रहेको देचखन्छ । त्र्सैिे र्हाँका प्रत्र्ेक ऐलिहालसक 
िथा धालमयक स्थिहरमा बौर्द्हरकै गमु्बाहर मात्र भेवटएको छ । र्हाँका ऐलिहालसक स्थिहरमा 
ऐलिहालसक चचनारी भएको करू्पर गमु्बा, र्मु्बा निुाय गमु्बा, नसायङ गमु्बा िथा अर परुाना गमु्बाहर र 
वहमािहरको मनोरम दृश्र् आदी देख्न पाइन्छन ्। 

नेपािको सांस्कृलिक विविधिािाई झल्काउने प्रमखु विषर् भनकेो स्थानीर् चाडपिय, भाषा धमय िथा 
संस्कृलिहर हनु ्। थासाङ गाउँपालिका जालिर्, भावषक, धालमयक रपमा विविधिा बोकेको गाउँपालिका हो 
। र्सै कारण र्हाँका स्थानीर् चाडपिय िथा संस्कृिीहरमा पलन विविधिा पाइन्छ । र्स िेत्रमा बसोिास 
गने जािजालि अनसुार फरक फरक चाडपिय िथा जात्राहर र्हाँ मनाइन ेगदयछ । आम नेपािीको िालग 
नै साझा चाडपियको रपमा मनाइने जनैपूचणयमा, फाग ुपूचणयमा, दिैं लिहार बाहेकका र्हाँ िेत्री बाह्मणका 
िथा थकािीिे लिज, गरुपूचणयमा, रिाबन्धन, मगर िथा िामाङको ल्होसार, िगार्िका चाडपियहर र्स 
िेत्रमा मनाइने महत्िपूणय चाडपिय रपमा रहेका छन ्। 

र्स गाउँपालिकाको कुि जनसंख्र्ा ३,१०९ रहेको छ । जसमा परुष जनसंख्र्ा १,६०४ रहेको छ, 

भने मवहिा जनसंख्र्ा १,५०५ रहेका छ । र्हाँ मगर, िेत्री, ब्राह्मण, थकािी, कामी, ठकुरी, साकी, राईय, 
दमाई गरुि, िमाि िगार्िका जािजालिको बाहलु्र्िा रहेको छ । कोिाङमा थकािीको (३१२) 
जनसंख्र्ा बढी रहेको छ त्र्स्िै टुकुचे र िेिेमा थकािी बढी छन ्भने कुञ्जोमा कामी (२४८) जािीको 
जनसंख्र्ा बढी देचखन्छ (थासाङ गाउँपालिकाको िस्िचुस्थलि वििरण २०७७) । 

१.३ विद्यमान समस्र्ा र चनुौलि  

िैविक समानिा िथा सामाचजक समािेचिकरण बह–ुिते्रगि सिाि हो । त्र्सकारणिे विगिमा लबलभन्न 
मन्त्रािर् िथा कार्ायिर्हरूिे िैससास नीलि िथा मागयदियन िर्ार गरेिापलन केन्र देचख स्थानीर् 
सरकारहरूिे िैससास नीलि बनाई नसकेको र लनमायण गररएको नीलि िथा कार्यिमहरूको पलन प्रभािकारी 
कार्यन्िर्न हनु सवकरहेको छैन । नीलि िथा कार्यिमहरूको अभाििे गदाय मवहिा िथा पछालड परेका 
िा पाररएका समहुको आिश्र्किा सम्बोधन गनय सवकएको अिस्था अझै पलन छैन । फिस्िरप लबलभन्न 
सरकारी कार्ायिर्हरूिे प्रदान गने सेिा िथा सवुिधाहरूमा मवहिा, दलिि िथा पछालड परेका समदुार्को 
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पहुँचमा र लनणयर् गने िमिामा कमी हनु गर्ो र उनीहरूिे िजुयमा गने र्ोजना, कार्यिम िथा बजटे 
िैविक उत्तरदार्ी िा िैविक संिदेनिीि हनुसकेन ।  

र्सको साथै सबै कार्ायिर्मा िैससासिाई मूिप्रिाहीकरण गनयको िालग संरचनाहरूको कमी र र्स 
विषर्मा सबैको जानकारी समान रपमा भएन जसिे गदाय िैससास विषर्िाई सबैिे गचम्भर रपिे 
आन्िररवककरण गनय सकेनन ्। र्सैगरी सबैजसो प्रदेि सरकार र स्थानीर् सरकारिे िैससासको नीलि 
िथा कार्यविलध बनाएर र्ोजना, कार्यिम िथा बजेटको िजुयमा गररनसकेको विद्यमान अिस्थामा सो 
सम्बन्धी नीलि, र्ोजना िथा कार्यिमहरूमा िैविक संिदेनिीििाको अभाि खचककएको छ । फिस्िरूप 
िैविक उत्तरदार्ी बजेट प्रणािीका आधारभिू पिहरू समेि ओझेिमा परेका छन।्जसिे गदाय िैविक 
मूिप्रिाहीकरणका प्रर्ासहरूमा मवहिा, दलिि िथा वपछलडएका समूहको सारभिू सहभालगिा भन्दा 
औपचाररक प्रलिलनलधत्िमा सीलमि हनु पगेुकोछ । 

नेपािमा घरेि ु वहंसा ददनददनै बढ्दै गइरहेको सन्दभयमा गाउँपालिकािे िैससासको अिधारणािाई 
व्र्िहाररक रपमा सफि कार्यन्िर्न गनय अवहिे झनै चनुौलिपूणय हनुपगेुको छ । त्र्सैिे िैससासको 
िालग राजनीलिक प्रलििर्द्िा, इच्छािचक्त र स्रोि साधनको पररचािन र जनचेिना अलभबवृर्द् गरी 
गाउँपालिकाका हरेक विकास र्ोजना िथा कार्यिमहरूमा िैससासिाई मूिप्रिाहीकरण गने सोँच, ज्ञान 
र दििा भएका जनिचक्तको व्र्िस्थापन, स्रोि साधनको पररचािन, अन्िर–लनकार् समन्िर् र 
सहकार्यिाई प्रभािकारी बनाउने कार्य र्स गाउँपालिकाको िालग पलन चनुौिीका रूपमा रहेको छ ।  

१.४ िैससास नीलिको औचचत्र्िा  

प्रथमिाः िैविक समानिा िथा सामाचजक समािेिीिाबारे नेपािको संविधानमा भएका व्र्िस्थाहरूको 
कार्ायन्िर्न गनय, िियमान संघीर् िासन स्िरूप, लबगिमा लनमायण भएका नीलि, लनर्म, ऐन, काननु, कार्यविलध, 

िैससासबारे राविर् िथा अन्िरायविर् प्रलिबर्द्िा र नेपाििे लबगिमा भोगेका समस्र्ा िथा चनुौिीहरूिाई 
मध्र्नजर गदै लिनीहरूको समाधान गाउँपालिकािे प्रभािकारी रपमा गनय र्ो नीलिको औचचत्र्िा महससु 
गररएको हो ।  

संविधानद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्ायन्िर्न गनय िथा समानपुालिक समािेिीका आधारमा राज्र् संरचनाका 
सबै अिहरूमा मवहिा, दलिि, आददिासी जनजालि, मधेिी, मजदरु, वकसान, अपाििा भएका व्र्चक्त, 

वपछलडएका िगय र िेत्र सबैिाई सहभागी गराउने संिैधालनक व्र्िस्था गररएको पररप्रके्ष्र्मा सामाचजक 
विविधिा बीचको असमानिा, सामाचजक बचञ्चलिकरणका कारण सामाचजक समहुको विकास सूचकहरूमा 
भएको कमजोर अिस्था र सामाचजक, आलथयक िथा प्रिासलनक िेत्रमा रहेको पहुँचको असहार् आददिाई 
चििा, स्िास्थर् सेिा पहुँच स्थावपि गरी गाउँपालिका िथा र्स अन्िगयिका संरचना, कार्यिम, र्ोजना, 
बजेट िथा आर्ोजनाको प्रत्र्के चरणमा िैससासिाई र्ोजनाबर्द् रपमा मूिप्रिाहीकरण िथा स्थानीर्करण 
र्थािीघ्र गदै िैजान र नीलिगि रपमा पहि गनय िैविक समानिा िथा सामाचजक समािेचिकरण रणनीलि 
बनाएर अचघ बढ्न सान्दलभयक हनु्छ । 

संविधान प्रदत्त अलधकारको प्रर्ोग गरी थासाङ गाउँपालिकाको िालग र्ो ३ बषे “िैविक समानिा िथा 
सामाचजक समाििेीकरण नीलि, २०७९” िर्ार गररएको हो । र्स नीलिको सफि कार्ायन्िर्नबाट सम्पूणय 
गाउँपालिकािासीहरूिे विभेद र वहंसारवहि समाजमा आत्मसम्मानपूियक जीिनर्ापन गनय पाउने अिस्थाको 
सलुनचिि गनेछन ्। 
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नाम र प्रारम्भाः र्स रणनीलिको नाम “िैविक समानिा िथा सामाचजक समािेिीकरण रणनीलि २०७९” 
रहनेछ र र्सको प्रारम्भ स्थानीर् सरकािे स्िीकृलि गरेको लमलि देचख िागू हनुेछ । 

१.४ िैससास रणनीलि लनमायणको उद्दशे्र्हरू 

र्स रणनीलिको मखु्र् उद्दशे्र् िैससास अिधारणा अनसुार र्सको प्रर्ोगिाई सरिीकृि रपमा 
स्थानीर्करण गरी गाउँपालिकािे गने सम्पणुय विकास र्ोजना िथा कार्यिमिाई िैससास उत्तरदार्ी र 
ददगो विकास बनाउन आलथयक स्रोिको सलुनिििा, उपिब्धी िथा िाभको समिामूिक लबिरण र उपर्ोगी 
बनाउने रहेको छ । 

✓ गाउँपालिकाको नीलि, काननु, र्ोजना, कार्यिम, सेिा प्रिाह र संस्थागि संरचनािाई िैससास 
मूिप्रिावहकरण रणनीलि माफय ि िैससासमैत्री, संिदेनचिि िथा उत्तरदावर् बनाउन सहर्ोग गनुय 
।  

✓ िैंससाससँग अन्र् सम्बन्धीि मरु्द्ाहरूिाई विकास प्रविर्ामा समािेि गनुय ।   

✓ मवहिा िथा वपछलडएका बगय समदुार्को सिचक्तकरण गदै विकासका कार्यिमको िाभ प्राप्तीमा 
न्र्ार्ोचचि अिसर सलुनचिि गनुय ।  

✓ समाजमा बचञ्चलिकरणमा परेका िगय, लिंग, िेत्रका समदुार्िाई सिचक्तकरण माध्र्र्बाट 
पाररिाररक िथा स्थानीर् स्रोि उपर्ोगमा समानपुालिक पहुँच र समि विकास प्रविर्ामा िैविक 
िथा सामाचजक समािेिी सहभालगिा सलुनचिि गनुय ।   

१.५ संचिप्त नाम र पररभाषा 
१.४.१. संचिप्त नाम: र्स रणनीलिको नाम िैविक समानिा िथा सामाचजक समािेचिकरण मूिप्रबावहकरण 
रणनीलि २०७८ रहनेछ । र्ो रणनीलि स्थानीर् सरकारिे चस्िकृि गरेको मीलि देचख िाग ुहनुेछ ।  

१.४.२. पररभाषा: लबषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स रणनीलिमा  

क) रणनीलि भन्नािे थासाङ गाउँपालिकाको िैससास मूिप्रकावहकरण रणनीलि २०७८ िाई सम्झन ु
पदयछ  ।  

ख) गा.पा. भन्नािे थासाङ गाउँपालिका सम्झन ुपदयछ । 

ग) िैससास भन्नािे िैविक समानिा िथा सामाचजक समािेिीकरण सम्झन ुपदयछ ।  

घ) िैविक समानिा िथा सामाचजक समािेचिकरण भन्नािे मवहिा, परुष िा िैविक िथा र्ौलनक 
अल्पसंख्र्क र लबलभन्न सामाचजक समूहहरू लबचको असमान िचक्त सम्बन्धिाई पनुाः सन्िलुिि गनय िथा 
हरेक प्रकारका सामाचजक पवहँचान भएका ब्र्चक्तहरूका िालग समान अलधकार, अिसर एिम ्सम्मान 
सलुनचिि गनयका िालग गररन ेप्रर्ासिाई सम्झन ुपदयछ ।  

ङ) िैंविक मूिप्रबाहीकरण भन्नािे गाउँपालिकाको लबद्यमान संरचनाहरू र सबै विषर्गि िेत्रका काननु, 

नीलि, कार्यिम िथा र्ोजना िजुयमाका हरेक चरणमा िैविक समानिािाई आन्िररकीकरण गने चस्थलि न ै
िैविक मूिप्रिाहीकरणिाई जनाउछ ।  
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च) िैविक समानिा भन्नािे समाज िथा राज्र्को सबै अंग र िह र िेत्रमा मवहिा, परुष िा िैविक 
िथा र्ौलनक अल्पसंख्र्क बीच समान अिसर र समान िाभ हालसि गने अिस्था िा िािािरणिाई 
जनाउछ ।  

छ) िैविक समिा भन्नािे अिसर र न्र्ार्बाट बचञ्चि मवहिा, परुष िा र्ौलनक िथा अल्पसंख्र्क 
ब्र्चक्तिाई समानिामा परु् र्ाउन अििम्बन गररने सकारात्मक विभेद िा लबिेष प्रर्ासिाई सम्झन ुपदयछ 
।  

ज) सामाचजक समािेिीकारण भन्नािे समाजमा पछाडी पाररएका लिि, िगय, जािजािी, समदुार् िगार्ि 
िचञ्चि िगय समदुार्िाई विकासका अिसरमा प्रत्र्ि सहभागी गराई साियजलनक सेिा, स्रोि, सवुिधामा पहुँच 
बवृर्द् गनुयिाई सम्झन ुपदयछ । 

झ) सामाचजक बचञ्चलिकरण भन्नािे िैविकिा, जाि, जािी, धमय, िते्र, अपाििा आदीको आधारमा व्र्चक्त, 

िगय िा समदुार्िाई सामाचजक, सांस्कृलिक, आलथयक र राजनीलिक िेत्रमा पाखा िा वकनारा िगाई आफ्नो 
िमिा अनसुार सहभागी हनु ेअिसर र त्र्स्िो अिसरबाट प्राप्त हनु सकने िाभ र प्रलिफिबाट िचञ्चि 
गराइन ुहो ।  

ञ) बचञ्चि समूह भन्नािे िामो समर् देचख आलथयक, सामाचजक र भौगोलिक कारणिे पछाडी पाररएका 
मवहिा, दलिि, जनाजािी, जेष्ठ नागररक, अलि लबपन्न, दगुयम बस्िीमा बसोबास गने ब्र्चक्त िा समदुार् सम्झन ु
पदयछ ।  

ट) िैंविक संिेदनचिि सेिा प्रिाह प्रविर्ा र नीलि िथा कार्यिम िजुयमाका सबै चरणहरूमा मवहिा 
परुष र िेसो लििीहरूका लबिेष आिश्र्किा र प्राकृलिक अिस्था अनसुार उनीहरूको सन्िलुिि विकास, 

साियजलनक िाभ प्राप्तीको सलुनचिििा र अलधकार प्राप्ती प्रलि गम्भीर हनुिुाई सम्झन ुपदयछ ।  

ठ) िैंविकिा भन्नािे कुन ै पलन मालनस लिंगको आधारमा मवहिा िा परुष िा र्ौलनक िथा िैविक 
अल्पसंख्र्क भएकै कारण समाजर्द्ारा उनीहरूिाई ददइने विभेदपणुय कामको भलूमका, उनीहरू प्रलि गने 
विभेदपणुय सामाचजक व्र्िहार र उनीहरूिाई हेनय असमान दृविकोण िाई जनाउछ ।  

ड) िैविकमैत्री समाज िा राज्र्को हरेक संरचना र नीलि िथा कार्यिम िजुयमाका सबै चरणहरूमा 
मवहिा, परुष िा र्ौलनक िथा िैविक अल्पसंख्र्कका लबिेष आिश्र्किाहरू सम्बोधनका िालग गररन े
प्राथलमकपणुय व्र्िहारिाई सम्झन ुपदयछ ।  

ढ) CEDAW : (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against   

Women) भन्नािे मवहिा विरर्द् हनुे सबै प्रकारका भेदभाि उन्मूिन सम्बन्धी महासचन्ध सन ्१९७९ 
िाई जनाउछ ।  

ण) CRC भन्नािे बाि अलधकार महासन्धी (Child Rights Convention) सन ् १९८९ िाई 
जनाउछ ।  

ि) BPFA भन्नािे बेइचजङ कार्यर्ोजना (Beijiing Platform of Action) सन १९९५ िाई जनाउछ 
।  
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थ) सीमान्िकृि समदुार् भन्नािे आलथयक, सामाचजक, राजनैलिक र भौगोलिक लबकटिाको कारण पछाडी 
पाररएका िथा साियजलनक सेिा, सवुिधाको अिसरबाट बचञ्चि र विभेदमा परेका साथै संघीर् काननु 
बमोचजम मानि लबकाको स्िरभन्दा न्रू्न चस्थलिमा रहेका समदुार् सम्झन ुपदयछ । 

द) िैविक उत्तरदावर् बजेट भन्नािे िैविक समानिाका िालग बजेटको सलुनचिििािाई सम्झन ुपदयछ ।  

ध) िैविक प्रभाि विश्लषेण भन्नािे स्थानीर् नीलि, र्ोजना िथा कार्यिमबाट सबै बगय, जािाजिी, िेत्रका 
मवहिा, परुषिे प्राप्त गरेको िाभ िा अिस्थाको िेखाजोखािाई सम्झन ुपदयछ ।  

न) खचण्डकृि िथर्ाकं भन्नािे सबै जािाजिी, लिंग, बगय, िेत्रका मवहिा, परुष िथा र्ौलनक एिम ्िैविक 
अल्पसंख्र्क, लसमान्िकृि समदुार्, िाररररक अिस्था आदद समूहहरूको िहगि िथर्ांकिाई सम्झन ुपदयछ 
। 
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पररच्छेद २: िैससासको लबद्यमान अिस्था िथा सन्दभय विश्लषेण, िचिि समूह, िैससा सम्बन्धी 
सिाि एिम ्सरोकारिािा विश्लषेण 

२.१ थासाङ गाउँपालिकाको राजनैलिक, सामाचजक र आलथयक अिस्था विश्लषेण  

थासाङ गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकामा प्रलिलनलधत्िको अिस्था हेने हो भने मवहिा सहभालगिा कररि 
३५ प्रलििि, दलिि १७ प्रलििि िथा जनजािीको प्रलिलनलधत्ि ८३ प्रलििि रहेको छ । समिमा 
मवहिा, दलिि जनजािी संख्र्ा विश्लषेण गदाय राजनैलिक भलूमकामा सकारात्मक प्रलिलिलनलधत्ि भएपलन 
लनणायर्क भलूमकामा गाउँपालिकाको उपाध्र्ि मात्र मवहिा रहेको पाइन्छ । गाउँपालिका अध्र्ि िगार्ि 
िडा अध्र्िमा मवहिा सहभालगिा सनु्र् रहेको छ । गाउँपालिकामा अलधकृि िह िा सो सरहका मवहिा 
संख्र्ा १५ प्रलििि छ । मवहिा िगार्ि िचिि समूहको राजनैलिक भलूमकामा पहुँच बवृर्द् गरी लनणायर्क 
िहमा विर्ाचिि हनुका िालग सबै िचिि समूहमा राजनैलिक चेिनास्िरको र सो सम्बन्धी िमिा 
विकासका कार्यिमहरूिाई प्राथलमकिामा राखी कार्ायन्िर्न गनय आिश्र्क छ ।    

सामाचजक वहसाििे थासाङ गाउँपालिकामा लबलभन्न जािजािी, बगय, लिंग, धमय माने्न समदुार्को बसोिास 
रहेको छ । जािजािी िथा धमयका आधारमा भाषा, भेषभषुा, रहन सहन र संस्कृलि फरक फरक रहेको 
छ । समाजमा लबद्यमान वपत्रसृिात्मक सोच र व्र्िहारबाट थासाङ गाउँपालिका केवह फरक रहेको 
देचखन्छ, मािसृिात्मक संरचनाबाट विकास भएको र्हाँको समाजमा मवहिाको भलूमका महत्िपूणय मालनन्छ 
र सोवह अनसुार र्हाँका मवहिाहरू नेपािका अन्र् िेत्रका मवहिा भन्दा आलथयक एिम ्सामाचजक रपिे 
अगाडी देचखन्छन ् । र्द्यवप अन्र् नेपािी समाजमा व्र्ाप्त िैविक विभेद, बोकसी िथा धामीझािी प्रथा, 
बाि लबबाह, बह ु लबबाह, जालिर् विभेद, घरेि ु वहंसा र िैविक वहंसा जस्िा सामाचजक कुप्रथा र गिि 
सामाचजक अभ्र्ासहरूबाट र्हाँको अछुिो भने रहन सकेको छैन । परुषिाई महत्ि ददने पररिार िथा 
समाजिे मवहिाको समान अचस्ित्ििाई चस्िकार गनय नसकेका कारण लनणायर्क भलूमकामा मवहिा 
सहभालगिा र अिरमा िथा सचुनामा पहुँच न्रू्न छ ।  

थासाङ गाउँपालिकाको कूि जनसंख्र्ािाई उमेरगि आधारमा हेदाय र्स गाउँपालिकामा १८ िषय भन्दा 
कम उमेर समहुको जनसंख्र्ा जसिाई आचिि जनसंख्र्ाको रपमा लिइन्छ, १,१२३ जना रहेका छन ्
भने िरृ्द्ा िथा आचिि जनसंख्र्ाको रपमा मालनने ६० िषयदेचख मालथको जनसंख्र्ा ४४१ जना रहेका 
छन ्। र्सरी कुि आचिि जनसंख्र्ा १,५६४ जना रहेको छ । र्सको ििुनामा र्िुा िथा सविर् 
जनसंख्र्ा १,५०९ जना रहेका छन ्। र्स आधारमा  र्स गाउँपालिकामा आचिि  र सविर् जनसंख्र्ा 
उस्िै-उस्िै रहेको देचखन्छ । 

र्हाँ दजयन बढी भाषाभाषी रहेका छन ्। जसमध्र्े नेपािी भाषा प्रमखु भाषा समदुार्को रपमा रहेको 
पाइन्छ । जनु र्हाँका ७६.८ प्रलििि जनसंख्र्ािे बोल्ने गदयछन ्भने र्सबाहेक अन्र् भाषा समदुार् 
लभत्र २३.२ प्रलििि जनसंख्र्ा मात्र रहेका छन ्। जसिे विलभन्न भाषा बोल्ने गरेको पाइन्छ ।   

र्स गाउँपालिकाको अलथयक स्रोिको रपमा मखु्र् पेिा कृवष व्र्िसार् मालनए पलन केही मात्रामा ब्र्ापार 
व्र्िसार्, बैदेचिक रोजगारी  र ज्र्ािामजदरुी समिे रहेको पाइन्छ । रोजगारी िथा व्र्िसार्मा मवहिाको 
एवकन िथर्ांक नभएपलन कम मात्रमा संिग्निा रहेको र समान कामको समान ज्र्ािा सलुनचिि हनु 
नसकदा अथयिन्त्रमा मवहिाको पहुँच न्रू्न रहेको पाइन्छ । पाररिाररक स्रोि िथा भलूमकामा मवहिाको 
पहुँच न्रू्न छ ।  
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२.२ िचिि समदुार् नकसाकंन िथा प्राथलमवककरण र सिाि पवहँचान 

िचिि समूह र लिनका मखु्र् सिािहरू लनम्न बमोचजम उल्िेख गररएको छ । 

िालिका 1: थासाङ गाउँपालिकाका िचिि समूहका सिािहरू 

थासाङ गाउँपालिकाका िचिि समूह 
प्राथलमवककरण 

िचिि समूहका सिािहरू 

१. मवहिा/एकि 
मवहिाका 
सिािहरू 

 नीलि लनमायण िहमा अथयपणुय सहभालगिा न्रू्न रहन ुर नेितृ्ि िहमा मवहिाको सहभालगिािाई सहजै 
चस्िकार गनय नसकन ु।   

 मवहिाहरूको र्ोजना िजुयमा प्रविर्ामा अथयपूण सहभालगिामा कमी । 

 दगुयम बस्िीमा बस्ने िथा लनरिर मवहिाको सूचनामा पहुँच कमी । 

 अलधकांस मवहिािाई आफ्नो अलधकार र काननु्बारे जानकारी नहनु ु। 

 गभयििी मवहिािाई स्िास्थर् सेिा सम्िन्धी सूचनामा पहुँच िथा पोषण सम्िन्धी जानकारी नहदुा 
स्िास्थर्को जोचखममा पनुय । 

 घरेि ुवहंसा, िैविक वहंसा, बिात्कार िथा र्ौनजन्र् दरुव्र्िहार र विभेदबाट वपलडि हनु ु।  

 परुष प्रधान समाज र सोचका कारण िैविक विभेद, सामाचजक असमानिा िथा बोकसी प्रथा 
िगार्िका कुरीलिहरू कार्मै रहन ु।  

 मानलसक स्िास्थर् समस्र्ाको लसकार बन्नु ।  

 आलथयक स्रोिमा पहुँच िथा लनर्न्त्रण कमी ।  

 चििामा समान पहुँच नहनु ु। 

 गभयििी मवहिा िथा सतु्केरी मवहिाहरूमा पोषणको कमी ।  

 कार्यिर्हरूमा िैविकमैत्री संरचना िथा व्र्िहारको कमी । 

 चेिनाको कमी । 

२. बािबालिकाका 
सिािहरू 

 बाि िम हनु,ु बाि र्ौन दरुव्र्िहार िथा िोषण िगार्िका विभेद जन्र् कार्यबाट वपलडि छन ्।  

 बािवििाह कार्मै रहन ुर बािलबबाहिाई समाजिे सहजै चस्िकार गनुय  ।  

 बािमैत्री संरचना /व्र्िहार /खेि मैदान /बािउद्यान नहनु ु। 

 स्िनपान कि सबै साियजलनक स्थानमा नहनु ु। 

 बलिकाहरूमा आत्मरिा चिप नहनु ु। 

३. अपांगिा भएका 
ब्र्चक्त 

 समान अिसरबाट बचञ्चि साथै साियजलनक सेिा िथा स्रोिमा सहज पहुँच नहनु ु।  

 अपहेिना, अपमानजनक व्र्िहार िथा र्ौनजन्र् दवु्र्यिहारको चिकार हनु ु। 

 मानलसक स्िास्थर् समस्र्ाको लसकार हनु ु।   

 अपंगमैत्री संरचना नहदुा साियजलनक स्रोि िथा सेिामा पहुँच कमी हनु ु।  

 समान चििाको अिसरबाट बचञ्चि, रोजगारीमा पहुँच कमी । 

 अपांग मवहिा, बालिका िथा वकिोरीहरू र्ौनजन्र् िोषण िथा दवु्र्यिहार र बिात्कारको चिकार 
बन्नु । 

४. ज्रे्ष्ठ नागररक  जेष्ठ नागररकको सूचनामा पहुँच कमी । 

 जेष्ठ नागररकिाई उचीि पािनपोषण िथा संरिणको व्र्िस्था नहनु ुसाथै घरपररिारबाट बेिास्िा 
र अपहेिना गररन ु। 

 ज्रे्ष्ठ नागररक मालथ अपमानजनक व्र्िहार, स्रोिमा पहुँच िथा लनर्न्त्रण कमी ।  

 पररिार िथा समाजबाट अपहेिीि र एकिै बढी समर् लबिाउन ुपदाय मानलसक समस्र्ाको चिकारको 
सम्भािना रहन ु। 
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५.िैविक िथा 
र्ौलनक अल्पसंख्र्क 

 पवहचान हनु नसकन,ु खिेुर समाजमा आउन नचाहन ु।  

 समान अिसरबाट बचञ्चि हनु ु।  

 समाजबाट अपमानजनक व्र्िहार िथा विभेदपणुय दृविकोण राख्न ु। 

६. धालमयक 
अल्पसंख्र्क 

 सचुनामा पहुँच कमी । 

 समान अिसरबाट बचञ्चि,  जनचेिनाको कमी । 

७. अलि लबपन्न 
समदुार् 

 लसलमि र पाखो जग्गाजलमनबाट चजिन लनबायह गनय बाध्र्/ मखु्र् पेिा ज्र्ािामजदरुी । 

 गररिीका कारण उच्च चििा, स्िास्थर् र रोजगारबाट बचञ्चि । 

 सचुनामा पहुँच नपगु्दा गाउँपालिका िथा िडाबाट संचालिि र्ोजना िगार्ि सेिा सवुिधामा पहुँच 
कमी ।  

 अचििा र चेिनाको कमीका कारण बाि लबबाह, सामाचजक कुरीलि िगार्िका गिि सामाचजक 
प्रचिनबाट टाढा हनु नसकन ु।  

 लनणायर्क िहमा सहभालगिाको पहुँच न्रू्न । 

२.३. िैससासका िते्रमा विर्ाचिि सरोकारिािा पवहँचान र उपिब्ध सेिा िथा कार्यिमहरू  

थासाङ गाउँपालिकामा िैविक समानिा र सामाचजक समािेचिकरणको िेत्रमा विर्चिि सरोकारिािा 
लनकार्हरूको पवहँचान गरी भेन डार्िामर्द्ारा प्रस्ििु गररएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

थासाङ गाउँपालिका 

सरोकारवािा  

पलिचान तथा 

प्राथलिलककरण 

न्याययक 

सयियि 

ियिला िथा 

बालबायलका 

शाखा 
वडा 

कायाालयिरू  

इलाका प्रिरी 

कायाालय 
लैससास 

कायाान्वयन िथा 

अनुगिन सयियि  

 
यशक्षा,स्वस््य 

लगायि अन्य 

यबषयगि शाखािरु   

लक्षीि सििू संजाल 

(ियिला, अपांग, 

दयलि, जेष्ठ ना. 

बालबायलका आयद) 

ियिला सिकारी 

िथा सििु 

यजल्ला 

अदालि 

अस्पिालिा 

आधारीि संकट 

ब्यब्स्थापन  केन्र  
सरकारी वयकल 

कायाालय 

यजल्ला सेफ 

िाउस  

लैङ्यगक यिंसा 

यनयन्रण 

प्रदेश/यवभाग/ 

िन्रालयका  

लैससास 

यनकायिरू  

dGqfno 
गैह्र सरकारी संघ 

संस्था  
संचार िाध्यि 

उपभोक्ता 

सयियििरू 

यजल्ला 

प्रिरी 

कायाालय 

बाल 

अयधकार 

सयियि 

टोल यवकास 

संस्था  
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२.३.२. िैससास िते्रमा सरोकारिािाहरूको भलूमका िथा सम्बन्ध लबस्िारको अिस्था 
थासाङ गाउँपालिकािे िैससास रणनीलिको प्रभािकारी कार्ायन्िर्न गनय स्थानीर् िह देचख केन्र िहसम्मका 
सम्बन्धीि सरोकारिािाहरूको प्राथलमवककरण गरी उनीहरूसँग लनरन्िर समन्िर् र सहकार्यका िालग 
कार्यगि र्ोजना बनाई िाग ुगररनेछ । गाउँपालिका अन्िगयिका सबै लबषर्गि िाखा, िडा कार्ायिर् 
साथै र्स िेत्रका सबै साियजलनक लनकार्, नीचज िथा गैरसरकारी संघसंस्था र चजल्िा, प्रदेि र केन्र 
िहका सम्बन्धीि लनकार् िथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूसँगको लनकटिम समन्िर् र सहकार्य गरी 
स्थानीर् जनप्रलिलनधी र कमयचारीहरूको िमिा विकास र िचिि समूहको विकासमा मूिप्रिावहकरण िथा 
पहुँच सलुनिि  गररनेछ ।  

िैससास रणनीलिमा सबै सरोकारिािाहरूको भलूमका लनधायरण गरी कार्ायन्िर्नका िालग लनर्लमि समन्ि 
िथा सम्बन्ध लबस्िार गरी कार्ायन्िर्न िेत्रमा सहकार्य गररनेछ । सरोकारिािाहरूिे िोवकएको भलूमका 
प्रभािकारी कार्ायन्िर्न गरे नगरेको सन्दभयमा लनर्लमि अनगुमन समेि गररनछे । गाउँपालिकाबाट 
िैससास िेत्रमा काम गने सरोकारिािा पवहँचान गरी बदुाँ नं. २.३.१. मा उल्िेख गररएका सरोकारिािा 
लनकार्हरूको भलूमका िथा चजम्मेिारी लनम्न िालिकामा उल्िेख गररएको छ । 

िालिका 2: सरोकारिािा लनकार्हरूको भलूमका िथा चजम्मेिारी 
(क) सरोकारिािा 

लनकार्हरू 
(ख) भलूमका िथाि चजम्मेिारी 

१) िचिि समूहहरू 
(मवहिा, दलिि, 

बािबालिका, 
ज्रे्ष्ठनागररक सञ्जाि, 

आमा समूह, मवहिा समूह 
िथा सहकारी आदद) 

१) प्रमखु सरोकारका िचिि समूहहरूको सिाि एिम ्समस्र्ा िथा आिश्र्किाका 
सम्बन्धमा खचण्डकृि िथर्ांक संकिन गरी आबिर्क सचुना उपिब्ध गराउने  

२) समाजमा लबद्यमान विभेदकारी प्रचिन िथा असमानिाका लबरर्द् अलभर्ान संचािन 
गनय र्ोजना बनाई माग गने ।   

३) उनीहरूका िालग पर्ायप्त र्ोजना िथा बजेट सलुनिि गनय माग गने । र्ोजना 
िजुयमा चरण देचख कार्ायन्िर्न िथा अनगुमन चरणमा प्रमखु साझेदारका रपमा लनर्लमि 
समन्िर् र सहकार्य गने िा गनय गराउन िकािि गने । 

२) गैरसरकारी 
संघसंस्थाहरू 

१) काननुहरूको प्रभिकारी कार्ायन्िर्नका िालग साझेदारी गने । 

२) मवहिा, दलिि, जनजािी, अलि लबपन्न िथा िचञ्चि समूहका िालग आलथयक सामाचजक 
सिक्तीकरण िथा सामाचजक पररचािन सम्बन्धी र्ोजना िजुयमा, कार्ायन्िर्न एिम ्
अनगुमन प्रविर्ामा िैंससास उत्तरदार्ी िथा संिेदनचिि बनाउन सहजीकरण िथा 
प्राविलधक सहर्ोग गने । 

३) िैंविक वहंसा, घरेि ु वहंसा र लबलभन्न महामारी िा विपदबाट वपलडि िथा 
प्रभावििहरूिाई राहाि, उर्द्ार िगार्ि सामाचजक सरुिा िथा ित्काि संरिण प्रदान 
गनय सहर्ोग गने । 

४) गाउँपालिकािे लनददयि गरे बमोचजम िैविक समानिा िथा सामाचजक 
समािेिीकरणका सिािहरू सम्बोधनका िालग लनर्लमि िकािि िथा आिश्र्किा 
अनसुार समन्िर् एिं साझेदारीमा कार्य गने ।  

५) िैविक वहंसा, घरेि ुवहंसा, सामाचजक विभेद र हानीकारक गिि सामाचजक मलु्र् 
मान्र्िा र कुरीलि लबरर्द् सकारात्मक पररिियन र सोंचको विकास गनय सामाचजक 
जागरण अलभर्ान िथा जनचेिनामूिक कार्यिम संचािन गने । 
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३) लनजी िेत्र (विकास 
बैंक, लबचत्तर् संस्था र 
उद्योग बाचणयज्र् संघ 
आदद) 

१) लनजीिेत्रबाट उपिब्ध गराउने बस्ि ुिथा सेिाहरूमा सबै समदुार् िथा बगयको 
पहुँच सलुनचिि गनय दगुयम बस्िीहरूमा समेि सेिा प्रिाह प्रभािकारी बनाउने,  
२) मवहिा, लबपन्न िथा िचञ्चि समूहहरूको आलथयक सिक्तीकरणका िालग आलथयक, 

प्राविलधक र व्र्ािसावर्क सहर्ोग उपिब्ध गराउने  ।  

३) िडा िथा बस्िीस्िरमा विलभन्न उद्यमीहरूबाट उत्पाददि बस्िहुरूको बजारीकरणका 
िालग िडा िथा गाउँपालिकासँग समन्िर् र सहर्ोग गने ।  

४) मवहिा, दलिि िगार्ि पछाडी परेका समदुार्िाई व्र्िसार् िफय  उन्मखु गराउन 
अलभमूचखकरण कार्य माफय ि प्रोत्साहान गने । 

५) गाउँपालिकासँग समन्िर् गरी िचिि बगय उत्थान सम्बन्धी कार्यहरू संचािन गने 
। 

४) अन्र् सरकारी िथा 
साियजलनक लनकार्हरू 

१) िैससासमैत्री संरचना लनमायण गरी कार्यप्रणािी अििम्बन गने ।  

२) िैससास संिेदनचिि व्र्िहार अििम्िनका िालग आचारसंवहिाको पणुय पािना गने 
।  

३) सेिा प्रिाहमा सबै बगय समदुार्को पहुँच सलुनचिि गनय िथा िाभ एिम ्अिसरको 
िाँडफाँडमा न्र्ार्ोचचि लबिरण प्रणािी अििम्बन गने ।  

४) मवहिा, बािबालिका, विलभन्न खािे वहंसा वपलडि, विपन्न िगार्ि िचञ्चिीमा परेका 
जनसाधारणिाई िैससास संिेदनिीि एकीकृि स्िास्थर् सेिा प्रणािी सलुनचिि गने ।   

५) मानलसक स्िास्थर् िथा प्रजनन स्िास्थर् िैविक वहंसा लबरर्द्को सेिािाई सरि र 
सहज बनाउन स्िास्थर् सेिा काननुी परामिय साथै मनोलबमिय सेिाको व्र्िस्था गने ।   

६) िैविक उत्तरदावर् बजेट कार्ायन्िर्न गने गराउने । 

५) प्रदेि िथा संघीर् 
सरकार 

१) िैससास सम्बन्धी राविर् नीलि िथा काननु र अन्िराविर् प्राबधानहरूिाई 
स्थानीर्करण गनय गाउँपालिका िगार्ि सरोकारिािाकहरूको िमिा विकास गने ।  

२) िैससास दृविकोणबाट र्ोजना िजुयमा िथा कार्ायन्िर्नका िालग अनगुमन ढाँचाहरू 
पनुराबिोकन गनय िगाई लनर्लमि समन्िर् िथा अनगुमन गने  

३) लनर्लमि िैविक उत्तरदार्ी बजेट लनमायण र िैसससा पररिण गनय िमिा विकास 
गने र काम सम्पन्न भए नभएको लनर्लमि समन्िर् िथा अनगुमन गने । 

६) विकास साझेदारहरू १) िैविक समानिा िथा सामाचजक समािेिीकरण सम्बन्धी नीलि िथा कार्यविलधहरूको 
लनमायण िथा पनुराििोकन गने कार्यमा गाउँपालिकािाई आिश्र्क प्राविलधक सहर्ोग 
गने ।  

२) मवहिा, दलिि, अपांग जेष्ठ नागररक, विपन्न िगार्ि पछाडी पाररएका बगय 
समदुार्हरूको विकास प्रविर्ामा मूिप्रिाहीकरणका िालग गाउँपालिकासँग समन्िर् 
गरी साझेदारीमा कार्यिम कार्ायन्िर्न गने । 

३) विकास साझेदारबाट संचािन गररने विकास सम्बन्धी कार्यिमहरूमा िैविक 
समानिा र सामाचजक समािेिीकरणका सिािहरू सम्बोधन हनुे गरी विर्ाकिापहरू 
िर् गने ।  

४) िैविक वहंसा, घरेि ु वहंसा, सबै प्रकारका विभेद िा सामाचजक असमानिा लबरर्द् 
प्रलिकार र िकािि िमिा अलभबवृर्द् गनय आिश्र्क िालिम िथा अलभमूचखकरण 
कार्यमा सहर्ोग गने 

 

  



 
 

पररच्छेद ३: थासाङ गाउँपालिकाको सिि पि, कमजोर पि, अिसर र चनुौिी विश्लषेण 

थासाङ गाउँपालिकािे िैविक समानिा िथा सामाचजक समािेचिकरण िेत्रमा हालसि उपिब्धी, सकारात्मक 
अभ्र्ासहरू िथा कमजोर पिहरू पवहँचान िथा विश्लषेण गरी सधुार गनुयपने पिहरूिाई रणनीलिक 
कार्यर्ोजनामा समाििे गररएको छ । त्र्सैगरी िैससास िेत्रमा र्स गाउँपालिकािे अििम्बन गनय सकन े
अिसरहरूिाई स्थानीर्करण गदै चनुौिीहरूको सामान गनय र्स रणीनलिक र्ोजनािे मागयलनदेि गरेको छ 
। र्स गाउँपालिकाको लनम्न िालिकामा प्रस्ििु गररएको छ ।   

िालिका 3: थासाङ गाउँपालिकाको िैससासका सिि पि िथा कमजोर पि 

सिि पि कमजोर/सधुार गनुय पने पि 

 िैविक समानिा िथा सामाचजक समािेचिकरण नीलि 
लनमायण भई िाग ुछ ।  

 िैससास कार्ायन्िर्न िथा अनगुमन सलमलि र िैससास 
पररिण कार्यदि गठन भएको छ ।  

 िैससास सम्पकय  व्र्चक्त िोकी पररचािन गररएको छ ।  

 िैससास सम्बन्धी अन्िरविर्ा गोवष्ठ संचािन भएको छ 
।  

 िैविक वहंसा लनिारण कोष स्थापना र कोष सञ्चािन 
कार्यविलध लनमायण  

 बाि संरिण नीलि लनमायण भई िाग ुछ ।  

 बाि संरिण कोष सञ्चािन कार्यविलध बनाइ कोस स्थापना 
गररएको 

 जेष्ठ नागररक पररचर् पत्र वििरण कार्यविलध बनाई 
कार्ायन्िर्न भएको  

 जेष्ठ नागररक किि गठन िथा पररचािन कार्यविलध 

 अपाि पररचर् पत्र वििरण कार्यविलध 

 मवहिा विकास सलमलि गठन िथा पररचािन कार्यविलध 

 बािवििाह लबरर्द् रणनीलिक र्ोजना 
 कमयचारी र जनप्रलिनीलधको आचारसंवहिा 
 न्र्ार्ीक सलमलिको कार्यविलध सम्बन्धी ऐन २०७५ छ ।  

 गभयििी मवहिा सँग उपाध्र्ि कार्यिम संचालिि छ ।  

 बावषयक रपमा िैससास पररिण िरुिाि भएको छ ।  

 िैससास कार्यन्िर्नमा पालिका अन्िरगिका िाखाहरू 
विच समन्िर् र सहकार्य 

 िैविक मैत्री व्र्िहार नभएको 
 सबै साियजलनक लनकार्मा िैससास मैत्री पिुायधार हनु ु

पने 

 िैससास सम्बचन्धि गनुासो सनुिुाई संर्न्त्र नभएको । 

 िैलगक उत्तरदावर् बजेट कार्यन्िर्न भए नभएको 
विश्लषेण गररन ुपने । 

 स्िनपान किको स्थापना र व्र्िस्थापन गररन ुपने । 

 गाउँपालिका िगार्ि सबै साियजलनक लनकार्मा िैलगक 
मैत्री िौचािर् र स्र्ानीटरी प्र्ाडको व्र्िस्था हनु ुपने 
। 

 कमयचारी र जनप्रलिलनलधको िमिा विकासका कार्यिम 
हनु ुपने । 

 मवहिा मालथ हनुे वहंसा अन्र्ार् लनरपणको िालग 
िैससास मैत्री फैसिा । 

 मेिलमिाप किाय र मेिलमिाप केन्रको व्र्िस्थापन हनु ु
पने । 

 बािवििाह, छुिाछुि िथा िैंविक वहंसाको अन्त्र्का 
िालग कार्यिम सञ्चािन गररन ुपने । 

 प्रजनन स्िास्थर् सधुार कार्यिम सञ्चािन हनु ुपने । 

 गिि सामाचजक अभ्र्ास र सामाचजक कुररलि 
प्रोत्साहनमा कमयचारी र जनप्रलिलनलधको अप्रत्र्ि 
संिग्निा । 

 िैससास दृवििे अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गरी प्रभाि विश्लषेण 
सवहिको प्रलििेदन िर्ार नहनु ु र सोको आधारमा 
िावषयक नीलि िथा कार्यिम िर्ार नहनु ु। 
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िालिका 4: थासाङ गाउँपालिकाको िैससासका अिसर र चनुौिी 
अिसर चनुौिी 
 राविर् िथा अन्िराविर् नीलिगि िथा काननुी 

व्र्िस्था हनु ु जसिाई स्थानीर् सरकारिे 
अििम्बन गनय सकने ।  

 टोिविकास संस्था पररचािन गनय सवकने 
 िचिि समूह संजाि माफय ि र्ोजना माग गरी 

कार्ायन्िर्नमा  िैजान सवकने । 

 मवहिा सञ्जाि, स्िाििम्िन समूह, बाि संजाि, 

वकिोरी सञ्जाि 

 जेष्ठ नागररक सञ्जाि, दलिि सञ्जाि, अपाि सञ्जाि 
गठन भई पररचालिि छन ्।  

 गाउँपालिकाको िावषयक नीलि िथा कार्यिमहरू 

 िैससास सम्िचन्ध काम गने संघसंस्था छन ्।  

 संघ प्रदेि िथा स्थानीर् िहको सहर्ोग समन्िर्  

 िचििसमूह अत्र्लधक रहन ु। 

 िचिि समूहको  अलसलमि  आकांिा र आिश्र्किा 
सम्बोधन गनुयपने ।  

 अन्िर पसु्िा विचको सम्बन्ध सदुदृवढकरण  

 बाि वििाहको अन्त्र् 

 िैविक वहंसा िथा जालिर् विभेदको अन्त्र् 

 िचिि समूह र रोजगारी विचको िादाम्र्िा र व्र्िस्थापन  

 नीलि कार्यिमको सम्बन्धमा िचिि समूहिाई ससुचुचि 
गराउने ।  

 वपिसृिात्मक सोचाई पररििय गनय नसकन ु

 जेष्ठ नागररक, अपाि पररचर् पात्र प्रभािकारी कार्ायन्िर्न  

 नीलि कार्यिमको प्रभािकारी कार्ायन्िर्न  

 र्ोजना िजुयमा प्रविर्ामा िचिि समदुार् िगय, िेत्र लिि 
को अथयपणु सहभालगिाको सलुनचिििा ।  

 नेितृ्ि िहमा िैविक िथा समािेिी प्रलिलनलधत्िको 
सलुनचिििा । 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

पररच्छेद ४: िैससास मूिप्रिावहकरण रणनीलिको पररकल्पना, ध्रे्र्, िक्ष्र्, उद्दशे्र्, मलु्र् मान्र्िा 
र औचचत्र्िा 

४.१. िैससास मूिप्रिावहकरण रणनीलिको पररकल्पनााः 
िैविक विभेद रवहि, समिामूिक िथा सामाचजक समाििेीमैत्री थासाङ गाउँपालिका । 

४.२. ध्रे्र्ाः  

िचञ्चलिकरणमा परेका िगय, लिि र समदुार्को समि विकास, अिसर र सहभालगिामा पहुँच सलुनिीि 
भएको हनुेछ । 

४.३. िक्ष्र्ाः 
समाजमा लबद्यमान विभेद र असमानिामा सकारात्मक पररिियन ल्र्ाइ पाँच िषय लभत्र बचञ्चलिकरणमा परेका 
सबै िगय, िते्र, जािी, लिि र समदुार्िाई नीलि लनमायण, िासन प्रविर्ा, सेिा प्रिाह र ददगो विकासको 
मिुप्रिाहमा समावहि गने । 

४.४. रणनीलिक उदेश्र्हराः 
1. समाजमा िचञ्चलिकरणमा परेका िगय, िेत्र, लिि, जािजािी र समदुार्को पवहचान गरी विकासको 

मूिप्रिाहमा पहुँच सलुनचिि गनुय । 

2. बाििम, बाि लबबाह, बाि र्ोन िोषण िगार्ि बािबालिका मालथ हनुे सबै प्रकारका विभेद र 
िोषणको अन्त्र् गनुय । 

3. िैविक विभेद, िैविक वहंसा, घरेि ुवहंसा, सामाचजक असमानिा िथा जािीर् छुिाछुि, बोकसी प्रथा 
िगार्िका गिि सामाचजक अभ्र्ास र कुरीलि अन्त्र् गनुय । 

4. हानीकारक गिि सामाचजक अभ्र्ास, कुरीलि िगार्ि सबै प्रकारका विभेदको अन्त्र् गनुय ।  

5. अलि विपन्न िथा पछाडी परेका बगय समूहको आलथयक सिचक्तकरण गनुय ।   

6. िैससासमैत्री कार्यप्रणािी र िैविक उत्तरदार्ी बजेट कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाउन ु। 

४.५. िैससास मूिप्रिावहकरण रणनीलिको मलु्र् मान्र्िा 
थासाङ गाउँपालिकाको िैविक समानिा िथा सामाचजक समािचेिकरण रणनीलिको प्रभािकारी कार्ायन्िर्न 
गने सन्दभयमा लनम्न मलु्र् मान्र्िाहरूिाई आत्मसाि गररनेछ ।  

1. समाजमा लबद्यमान सबै प्रकारका विभेद िथा िैविक वहंसा लबरर्द् सनु्र् सहनचिििा अििम्बन   

2. न्र्ार्मा पहुँच सलुनचिििा र न्र्ार्ोचचि लबिरण प्रणािी व्र्िस्थापन  

3. सकारात्मक सोचको विकास र िैससासमैत्री व्र्िहार अििम्बन  

4. समाििेी िथा अथयपणुय सहभालगिा  

5. वपलडि िथा प्रभाविि र असाहर्हरूको संरिण प्रणािी व्र्िस्थापन  

6. साझेदारी र सहकार्य । 
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पररच्छेद ५:  प्रमखु रणनीलि िथा कार्यनीलिहरू 

गाउँपालिकाको िैससास रणनीलिमा व्र्िस्था गररएको प्रमखु रणनीलि िथा कार्यनीलिहरू: 

िालिका 5: थासाङ गाउँपालिकाका रणनीलि िथा कार्यनीलिहरू 

रणनीलिहरू कार्यनीलिहरू 

उद्दशे्र् नं. १: समाजमा िचञ्चलिकरणमा परेका िगय, िते्र, लिि, जािजािी र समदुार्को पवहचान भई विकासको मूिप्रिाहमा 
पहुँच सलुनचिि गनुय । 

१.१: िचिि समूह पवहँचान 
सवहिको खचण्डकृि िथर्ांक 
संकिन िथा लनर्लमि अद्याबलधक 
गने । 

1. िडा िहमा खचण्डकृि िथर्ांक लनर्लमि अद्याबधीक गरी िचिि बगय िथा समूहको 
पवहँचान र प्राथलमवककरण गररनेछ ।   

2. खचण्डकृि िथर्ांक संकिनका िालग आिश्र्क मानिस्रोि िथा बजेटको व्र्िस्थापन 
गररनेछ । 

१.२: मवहिा, एकि मवहिा 
बािबालिका, दलिि, अपाििा भएका 
व्र्चक्त, ज्रे्ष्ठ नागररक, विपन्न एंि 
पछालड परेका िगय, समदुार्को 
आलथयक सामाचजक सिचक्तकरण 
गने । 

1. लबपन्न एिम ्बचञ्चि समदुार्को आलथयक सामाचजक सिचक्तकरण सम्बन्धी बावषयक 
कार्यिम िथा बजेट सलुनचिि गररनेछ ।  

2. गाउँपालिका िेत्रलभत्र रहेका मवहिा, एकि मवहिा, अपाि, िगार्ि िचञ्चि समूहिाई 
वििेष प्राथलमकिाको आधारमा उद्यमचिििा माफय ि स्िरोजगार बनाई उनीहरूको 
चजविकोपाजयनमा सधुार गररनेछ ।  

3. गाउँपालिका िेत्रमा रहेका आददिासी जनजालि िथा दलिि िगयको जीविकोपाजयनमा 
सधुार ल्र्ाउन स्थानीर् िोि र सेिामा आधाररि परम्परागि पेिाहरूको पररमाजयन 
िथा पनुाःस्थापना, व्र्िस्थापन र सधुार गररनेछ । 

4. गाउँपालिकाको र्ोजना िजुयमा गदाय लबपन्न एिम ्सामाचजक रपिे पछाडी परेका 
लबपन्न र बचञ्चि समदुार्को सहभालगिा बढाउन जनचेिना िथा िमिा विकासका 
कार्यिम संचािन गररनेछ । 

१.३: लनणायर्क िहमा िैंविक िथा 
सामाचजक समािेिी वहसाििे 
अथयपणुय सहभालगिा सलुनचिि गने । 

1. गाउँपालिकाको हाि लनणायर्क भूलमकामा रहेका मवहिा, दलिि िथा बचञ्चि समदुार्का 
व्र्चक्तहरूको नेितृ्ि विकास सम्िन्धी िमिा अलभिृवर्द् कार्यिमहरू सञ्चािन गररनेछ 
। 

2. िचिि समूहका मालनसहरूिाई लनणायर्क भलूमका बहन गनय सकने िमिाको विकास 
गनय नेितृ्ि विकास िथा िमिा अलभिृवर्द् सम्िन्धी कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

3. स्थानीर् स्िरमा संचालिि र्ोजना िथा कार्यिमहरूको कार्ायन्िर्नका िालग गदठि 
विलभन्न सलमलि िथा उपसलमलिहरू र टोि विकास संस्थाका कार्यकारी पदमा मवहिा, 
दलिि िथा िचञ्चि िगयका व्र्चक्तहरूको सविर् प्रलिलनलधत्ि बढाउन िमिा विकासका 
कार्यिम सञ्चािन गररनेछ ।     

4. टोि, िडा हदैु गाउँपालिका िहका संरचनाहरूमा िैविक िथा समािेिी सहभालगिा 
सलुनचिि गनय गाउँपालिकािे कार्यलबलध बनाई िाग ुगररनेछ । 

उद्दशे्र् नं. २: बाििम, बाि लबबाह, बाि र्ौन िोषण िागार्ि बािबालिका मालथ हनुे सबै प्रकारका विभेद र िोषणको अन्त्र् 
भएको गनुय । 

२.१: बाििम अन्त्र् भएको 
गाउँपालिका घोषणा गने । 

1. बाििम लबरर्द् आिलधक कार्यर्ोजना बनाई िाग ुगररनेछ ।   

2. टोिबस्िी र िडा िहदेचख बाििमको िथर्ांक संकिन र लनर्लमि अद्यािलधक 
गररनेछ ।  

3. बाििम लबरर्द् सामाचजक जागरणका अलभर्ान टोिबस्िी सम्म ब्र्ापक बनाइनेछ 
।  
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रणनीलिहरू कार्यनीलिहरू 

4. बाि िम लबरर्द् जनचेिना अलभबवृर्द्का िालग र्ोजना िथा बजेट सलुनचिि गररनेछ 
। 

5. अलि लबपन्न िथा पछाडी परेका पररिारहरूको चजविकोपाजयनमा सधुार गनय आर्आजयन 
सम्बन्धी र्ोजना िथा कार्यिममा बजेट सलुनचिि गररनेछ । 

२.२: बाि लबबाह अन्त्र् भएको 
गाउँपालिका घोषणा गने । 

1. बाि लबबाह लबरर्द् गाउँपालिकािे लनमायण गरेको रणनीलिक र्ोजनाको प्रभािकारी 
कार्ायन्िर्न गररनेछ ।  

2. सरोकारिािा लबच समन्िर् र सहकार्य लबस्िार गरी बाि लबबाह लबरर्द् जागरण 
अलभर्ान संचािन गररनेछ । 

3. बाि लबबाह लबरर्द् सामाचजक बवहष्कार बढाउन र काननुी दार्रामा ल्र्ाउन प्ररेरि 
गनय काननुी चििा सम्बन्धी अलभमूचखकरण िथा अन्िरविर्ा संचािन गररनेछ । 

२.३: सबै प्रकारका 
बािबालिकाहरूको संरिण 
सलुनचिि गने । 

1. गाउँपालिकािे लनमायण गरेको बाि संरिण नीलिको प्रभािकारी कार्ायन्िर्न गररनेछ 
। 

2. बािबालिकको पणुय खोप सलुनचििाका िालग जनचेिनामूिक र प्रोत्साहनका कार्यिम 
संचािन गररनेछ ।  

3. सबै साियजलनक लनकार्हरूमा स्िनपान कि व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्यलबलध बनाई 
िाग ुगररनेछ ।  

4. सबै साियजलनक लनकार्हरूमा बािमैत्री संरचना लनमायणका िालग कार्यलबलध बनाई 
िाग ुगररनेछ ।  

5. लबद्यािर् िहमा बािबालिका मालथ हनुे वहंसा, र्ौनजन्र् िोषण िगार्ि सबै प्रकारका 
विभेद लबरर्द् काननुी सािरिा किा संचािन गररनेछ ।  

6. बािमैत्री व्र्िहार अबिम्बनका िालग सबै सरोकारिािा लबच लनर्लमि अन्िरविर्ा 
िथा अलभमूवककरण कार्यिम संचािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् नं. ३: िैविक विभेद, िैविक वहंसा, घरेि ुवहंसा, सामाचजक असमानिा िथा जािीर् छुिाछुि, बोकसी प्रथा िगार्िका 
गिि सामाचजक अभ्र्ास र कुरीलि अन्त्र् गनुय । 
३.१: िैविक वहंसा लबरर्द् सनु्र् 
सहनचिििा अबिम्बन गने  । 

1. िैविक वहंसा मकु्त गाउँपालिका घोषणाका िालग आिलधक कार्य र्ोजना बनाई िाग ु
गररनेछ ।  

2. िैविक वहंसा लबरर्द्का अलभर्ानहरू संचािनका िालग सरोकारिािा लबच समन्िर् 
र सहकार्य लबस्िार गररनेछ । 

3. गाउँपालिकाको बावषयक नीलि िथा र्ोजनामा िैविक वहंसा लबरर्द्का कार्यिम 
सलुनचिि गरी लनचिि प्रलििि बजेट लबलनर्ोजन गररनेछ ।  

4. जनचेिनामूिक अलभर्ान ब्र्ापक बनाउन टोिबस्िी सम्मको संरचना बनाई 
पररचािन गररनेछ ।  

5. िैविक वहंसा लबरर्द्का काननुी प्राबधानहरूको जानकारी र प्रभािकारी कार्ायन्िर्नका 
िालग सबै िडा िहमा काननुी सािरिा चििा लनर्लमि संचािन गररनेछ ।  

6. िैविक वहंसा िथा घरेि ु वहंसा वपलडि िथा प्रभावििहरूिाई न्र्ावर्क उपचारको 
अबधीभर सरुिलि आिासका िालग सरुिीि आिर्स्थिको व्र्िस्थापन गररनेछ ।  

7. िैविक वहंसा वपलडिहरूको न्र्ावर्क िथा स्िास्थर् उपचार िगार्ि आलथयक 
स्िाििम्बन सलुनिि गनय िैविक वहंसा लबरर्द्को कोष पररचािन गररनेछ ।  

8. मवहिाको मानलसक स्िास्थर् समस्र्ा समाधानका िालग परामिय सेिा सञ्चािन 
गररनेछ । 
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३.२: सबै प्रकारका विभेदकारी 
मलु्र्मान्र्िा लबरर्द् िकािि 
िमिा बवृर्द् गने । 

१. समदुार्स्िरमा प्रचलिि कुरीलि र कुसंस्कार अन्त्र् गने खािका सजृनात्मक 
कार्यिमहरू जस्िैाः जािीर् विभेद, सामाचजक विभेद, िैंविक विभेद विरर्द् प्रलिकारात्मक 
िमिा बढाउन समदुार् िहमा कानूनी चििा र जनचेिनामूिक अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ 
। 

उद्दशे्र् नं. ४: िैससासमैत्री कार्यप्रणािी र िैविक उत्तरदावर् बजेट कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाउन ु। 
४.१: िैससास सम्बन्धी राविर् 
काननु िथा नीलि र अन्िराविर् 
प्राबधानहरूको स्थानीर्करण गने 
। 

1. िैससास सम्बन्धी राविर् नीलि िथा काननु र अन्िरावि प्राबधान अनरुप स्थानीर् 
काननु िथा र कार्यलबलध बनाई िाग ुगररनेछ ।  

2. नेपाि सरकारिे प्रलििर्द्िा जनाएका मवहिा, बािबालिका र मानिअलधकार सम्िचन्ध 
अन्िरायविर् कानून, सन्धी, महासन्धी र सम्झौिाहरूको िारेमा गाउँपालिकाका 
जनप्रलिलनलध, टोि विकास संस्थाका पदालधकारी िगार्ि कमयचारीहरूमा व्र्ापक 
जानकारी गराइनेछ । 

3. मवहिा, बािबालिका र मानिअलधकार सम्िन्धी लनमायण गररएका राविर् कानूनहरू 
र नेपाि सरकारर्द्ारा विलभन्न समर्मा प्रलिबर्द्िा जनाएका मानिअलधकार िगार्िका 
अन्िराविर् सन्धी, महासन्धी र घोषणापत्रका बारेमा िडा िथा समदुार् िहमा व्र्ापक 
जानकारीको िालग सचेिनामिुक अलभर्ानका कार्यिमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

4. ददगो विकास एजेण्डा, २०३० मा व्र्िस्था भएका १७ िटा िक्ष्र्हरू र उक्त िक्ष्र् 
अन्िगयिका सूचकहरू साथै ददगो विकास िक्ष्र् नं. ५ िे लनददयि गरेको िैंविक 
समानिा िथा सामाचजक समािेिीकरणका बारेमा गाउँकार्यपालिका साथै िडा 
िहसम्म जानकारी गराई सोही आधारमा बावषयक नीलि िथा कार्यिम र बजेटको 
विलनर्ोजनमा प्राथलमकिा ददइनेछ । 

5. िाचन्ि लनमायण प्रविर्ामा मवहिा सहभालगिा अलभिृवर्द् र र्द्न्र्द् र र्द्न्र्द् पिाि हनुे 
वहंसाबाट प्रभावििहरूको सरुिा सम्िन्धमा संर्कु्त रािसंघ सरुिा पररषदबाट पाररि 
गररएको प्रस्िाि नं. १३२५ र १८२० सम्िन्धी विषर्मा जनप्रलिलनलध िगार्ि सबै 
कमयचारीहरू र समदुार्स्िरमा अलभमूखीकरण गने साथै सूचना िथा संचार सामािी 
माफय ि प्रचार प्रसारमा ल्र्ाई जानकारी गराइनेछ । 

6. कार्यस्थिमा हनुे र्ौनजन्र् दवु्र्यिहार (लनिारण) ऐन, २०७१ मा भएका 
प्रािधानहरूको बारेमा गाउँपालिकाका जनप्रलिलनलध िगार्ि कमयचारी िहमा व्र्ापक 
जानकारी गराई र्ौनजन्र् दवु्र्र्िहार विरर्द् िून्र् सहनिीििा अपनाउन अलभप्ररेीि 
गररनेछ । 

४.२: िैंससामैत्री संर्न्त्र र सेिा 
प्रिाह सलुनचिि गने । 

1. गाउँपालिकामा िैविक समानिा िथा समािेिी विकासका िालग सरोकारिािा बीच 
सञ्जाि गठन गरी लनर्लमि कार्य गररनेछ । 

2. िैससास इकाई/िाखा स्थापना गररनेछ । 

3. गाउँपालिकाको िैससास इकाई/िाखामा िैंविक समानिा िथा सामाचजक 
समािेिीकरणका सिािमा काम गनयका िालग िैंविक सम्पकय  व्र्चक्त लनर्कु्त गररनेछ 
। 

4. गाउँपालिकामा गठन गररने विलभन्न सलमलि िथा उपसलमलिहरूमा नेपाि सरकारको 
नीलि अनरुप िैंविक समािेिी िथा समानपुालिक सहभालगिा सलुनचिि गररनेछ । 

5. गाउँपालिकाका सबै संर्न्त्रहरू र गाउँपालिका लभत्रका सबै सरकारी लनकार् िथा 
संघसंस्थाहरूमा िैंविक िथा अपािमैत्री िौचािर्, स्िनपान कि, गनुासो सनुिुाइ 
संर्न्त्रको व्र्िस्था सलुनचिि गररनेछ । 
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6. गाउँपालिका, िडा कार्ायिर् र र्स िेत्र अन्िगयिका प्रत्रे्क सरकारी, गैरसरकारी 
संस्थाबाट संचालिि र्ोजना िथा कार्यिमको िैंविक िथा सामाचजक समािेिी 
परीिण गररनेछ । 

7. गाउँपालिका िेत्रमा गदठि उपभोक्ता सलमलि, टोि विकास गररनेछ । 

8. संस्था जस्िा समहु गठन गदाय िचिि समदुार्हरूको समािेिी सहभालगिा सलुनचिि 
गराउनकुा साथै समूहमा नर्ाँ सदस्र्को प्रिेि प्रविर्ा सरि र सहज बनाइनेछ । 

9. गाउँपालिका िगार्ि र्स िेत्रलभत्र कार्यरि सेिाप्रदार्क संस्थाहरूबाट संचालिि 
र्ोजना िथा कार्यिमहरूको बावषयक िा आिलधक साियजलनक सनुिुाई र साियजलनक 
िेखा परीिण गने कार्यिाई संस्थागि गररनेछ ।  

10. गाउँपालिकाका सबै िडाहरूका बस्िीहरूमा मवहिा, िैविक िथा र्ौलनक अल्पसंख्र्क, 

िचञ्चि िथा दलिि िगयको अथयपूणय िैंविक िथा समािेिी सहभालगिा सलुनचिि गदै 
टोि विकास संस्था गठन गरी पररचािन गररनेछ । 

11. मवहिा, बािबालिका, अपाि, ज्रे्ष्ठ नागररक, दलिि िगार्िका िचञ्चि िगयको 
गाउँपालिकामा प्रत्र्ि पहुँचका िालग उनीहरूको सञ्जाि लनमायण गरी पररचािन 
गररनेछ । 

12. गाउँपालिकाका सबै वकलसमका सेिा प्रिाह प्रविर्ामा िैंविक सम्िेदनिीि कार्य 
प्रणािी अििम्िन गररनेछ । 

उद्दशे्र् नं. ५: अलि विपन्न एंि पछालड परेका िगय, समदुार्को आलथयक सिचक्तकरण गनुय । 
५.१: आर्आजयन िथा स्िरोजगार 
माफय ि  चजविकोपाजयनमा सधुार 
ल्र्ाउने । 

1. गाउँपालिका िेत्रलभत्र रहेका मवहिा, एकि मवहिा, अपाि, िगार्ि लबपन्न िथा िचञ्चि 
समूहका िालग लसपमूिक कार्यिम र आिश्र्क प्रलबलध उपिब्ध गराइनेछ ।  

2. गाउँपालिका िेत्रमा रहेका आददिासी जनजालि िथा दलिि िगयको जीविकोपाजयनमा 
सधुार ल्र्ाउन स्थानीर् िोि र सेिामा आधाररि परम्परागि पेिाहरूको पररमाजयन 
िथा पनुाःस्थापना र सधुार गररनेछ । 

3. लबपन्न एिम ्बचञ्चि समदुार्िाई स्थानीर् स्रोि िथा सेिामा आधारीि व्र्िसार् िफय  
आकवषयि गनय बावषयक कार्यिम िथा बजेट सलुनचिि गररनेछ । 

4. गाउँपालिकाको र्ोजना िजुयमा गदाय लबपन्न एिम ्सामाचजक रपिे पछाडी परेका 
लबपन्न र बचञ्चि समदुार्को सहभालगिा बढाउन िमिा विकासका कार्यिम संचािन 
गररनेछ ।  

5. आम गृहणी मवहिाहरूिाई उत्पादनमूिक कार्यमा सररक गराउन गहृणी मवहिा 
उत्थान कार्यिम संचािन गररनेछ ।  

6. रोजगारीमा िचिि समूहको पहुँच बढाउन िचिि समूह केन्रीि िोकसेिा िर्ारी 
किा संचािन गररनेछ । 
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पररच्छेद ६: िैंविक समानिा िथा सामाचजक समािेचिकरण रणनीलि कार्ायन्िर्न िथा 
अनगुमन   

६.१. िैंविक समानिा िथा सामाचजक समािेचिकरण रणनीलिको कार्ायन्िर्न  

िैविक समानिा िथा सामाचजक समािेचिकरण रणनीलििे लनददयि गरेका िेत्र िथा लबषर्हरू प्रलि 
संिदेनचिि भई गाउँपालिकाको लनर्लमि िासन पर्द्िी िथा सेिा प्रिाह र कार्यप्रणािीिाई िैविक िथा 
समाििेीमैत्री बनाउन गाउँपालिकाका नेितृ्ि पंचक्त, जनप्रलिलनधीहरू र कार्यरि सबै कमयचारीहरूिाई 
िैंविक समानिा िथा सामाचजक समािेिी रणनीलिको कार्ायन्िर्न प्रविर्ा सम्बन्धी अलभमूचखकरण माफय ि 
अबधारणागि स्पििा गराई प्रभािकारी कार्ायन्िर्न गनय लनदेिन गररनेछ । गाउँपालिकामा विर्ाचिि 
सबै संर्न्त्रहरू िगार्ि स्थानीर् समदुार्, गैरसरकारी संघसंस्था, विकास साझेदार र लनजीिेत्र समेििाई 
िैससास नीलि सम्बन्धमा जानकारी गराई प्रभािकारी कार्ायन्िर्न गनय अलभपेर्ररि गररनेछ ।  

६.१.१. िैससास मूिप्रिावहकरणका िालग संस्थागि संर्न्त्र 

गाउँपालिका अन्िगयिका भौलिक संरचना िगार्ि संस्थागि संर्न्त्रहरूमा िैससास नीलििे लनददयि गरे 
बमोचजम सधुार गरी िैविकमैत्री बनाइनेछ । गाउँपालिकाको सबै संरचनाहरूमा संस्थागि व्र्िस्थापन 
साथै पररचािन सम्बन्धी लसपको विकास गनय र सामदुावर्क विकास कार्यिममा समानपुालिक सहभागलिा 
र समाििेीकरण प्रविर्ािाई समावहि गनुय आिश्र्क रहेको छ । िैससास रणनीलि कार्ायन्िर्न गनय 
वििेषिाः लनम्नानसुारका संस्थागि संर्न्त्रहरू स्थापना र व्र्िस्थापन गरी कार्य प्रविर्ा अगाडी बढाइनछे 
।  

(क) िैविक समानिा िथा सामाचजक समािेचिकरण िाखा िा इकाईको स्थापना गरी पररचािन 
गररनेछ । 

(ख) गाउँपालिकामा कार्यरि मवहिा कमयचारीहरू र गाउँपालिकामा सेिा लिन आउने मवहिा 
सेिािाहीहरूिाई सहजिाका िालग िैविकमैत्री िौचािर् र स्िनपान किको व्र्िस्था 
गररनेछ ।  

(ग) गाउँपालिकामा कार्यरि कमयचारीहरूिाई िैविक समानिा िथा सामाचजक समािेिी 
अिधारणा र अभ्र्ासहरूका लबषर्मा अलभमूखकरण माफय ि जानकारी गराई सेिा प्रिाह 
प्रविर्ािाई िैंविक िथा सामाचजक समािेिी मैत्री बनाइनेछ ।  

(घ) कार्यस्थिमा हनुे र्ौनजन्र् दवु्र्यिहार (लनिारण) ऐन २०७१ मा भएका काननुी व्र्िस्था 
बारे जनप्रलिलनधी िगार्ि कमयचारीहरूमा अलभमूचखकरण गराई िैविकमैत्री कार्य व्र्िहारका 
िालग प्रोत्सावहि गररनेछ । 

(ङ) गाउँपालिका िेत्र लभत्रका िैविक विभेद िथा िैविक वहंसाहरू र कार्यस्थिमा हनुे र्ौनजन्र् 
दवु्र्यिहार सम्बोधनका िालग गनुासो सनुिुाइ संर्न्त्र लनमायण गररनेछ । 

(च) िडास्िरको सबै िस्िीहरूमा सबै बगय समदुार्का मालनसहरूको समानपुालिक सहभालगिा 
गराई टोि सलमलि गठन गरी र्ोजना िजुयमा प्रविर्ामा र सामदुावर्क विकासका कार्यमा 
विर्ाचिि बनाइनेछ  ।  
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(छ) गाउँपालिकाबाट उपिब्ध गराइने सेिा िथा स्रोिहरू र िाभ लबिरणमा मवहिा, बािबालिका, 
जेष्ठ नागररक, दलिि, जनजालि, एकि मवहिा, अपांगिा भएका ब्र्चक्तहरू िगार्ि पछालड 
पाररएका समदुार्हरूको पहुँच बवृर्द्का िालग सञ्जाि गठन गरी उनीहरूको आलथयक 
सामाचजक सिचक्तकरण माफय ि गाउँपालिकाको सबै िेत्रको विकास प्रविर्ामा सविर् 
सहभालगिा सलुनचिि गररनेछ । 

६.२. समन्िर् एिम ्साझेदारी  

गाउँपालिकाबाट संचािन गररने हरेक र्ोजना िथा कार्यिमहरू र बजेट लबलनर्ोजन प्रविर्ा िैविकमैत्री 
र समािेिी वहसाििे सलुनचिि गनय गाउँपालिकामा विर्ाचिि सबै संर्न्त्रहरू र र्स िेत्रलभत्रका 
सरोकारिािाहरू लबच समन्िर् र साझेदारी हनु ु जररी छ । गाउँपालिकाबाट िैससास नीलि िथा 
रणनीलिको प्रभािकारी कार्ायन्िर्न गने िममा र्स िेत्रलभत्र कार्यरि विलभन्न सरकारी, गैरसरकारी 
लनकार्हरू, विकास साझेदारहरू, लनचज िते्र, सामदुावर्क समूहहरू र आम नागररकहरूबीच लनर्लमि समन्िर् 
र साझेदारी गररनछे ।  

६.३. अनगुमन प्रणािी   

थासाङ गाउँपालिकाबाट लनमायण गररएको िैविक समानिा िथा सामाचजक समािेचिकरण नीलि र रणनीलि  
प्रभािकारी कार्ायन्िर्न भए/नभएको सलुनचिि गनय बावषयक रपमा िैविक समानिा िथा सामचजक 
समािचेिकरण पररिण गनुयका साथै गाउँपालिका र िडा िहमा अनगुमन संर्न्त्र गठन गरी पररचािन 
गररनेछ ।  

६.३.१. िैलगक समानिा िथा सामाचजक समािेिी बजेट पररिण 

गाउँपालिकाबाट िैंविक िथा सामाचजक समाििेी उत्तरदार्ी बजेट िथा कार्यिम िजुयमा गरी कार्ायन्िर्न 
भए नभएको लबषर्मा लनर्लमि िेखाजोखा गररनेछ । मवहिा, बािबालिका िथा िचञ्चि समूहहरूका 
सन्दभयमा कुि विलनर्ोचजि रकमको कलि प्रलििि र्ी समूहका िालग प्रत्र्ि फाइदा पगु्ने गरी, कलि 
प्रलििि आंचिकरूपमा फाइदा पगु्ने गरी र कलि प्रलििि िटस्थ रहेको छ सोको प्रलििदेन िर्ार गरी 
सधुारका िालग आिश्र्क सझुाि प्रदान गररनेछ ।  

गाउँपालिकाको अनगुमन टोिीमा सपुररिेिण िथा अनगुमन सलमलि र िैससास िाखाका प्रलिलनधीहरूको 
प्रलिलनलधत्ि गराइनछे । साथै उक्त टोिीमा मवहिा, बािबालिका िथा िचञ्चि समूहहरूको प्रलिलनलधत्ि 
समेि सलुनचिि हनुेछ ।  

६.३.२. अनगुमन संर्न्त्र गठन िथा पररचािन  

थासाङ गाउँपालिकाको िैविक िथा सामाचजक समािेिी नीलििे लनददयि गरेका नीलि, रणनीलि िथा 
कार्यनीलिहरूको कार्ायन्िर्न भए नभएको सम्बन्धमा लनर्लमि अनगुमन गरी आिश्र्क सधुार गनयका 
िालग अनगुमन संर्न्त्रको गठन गरी पचचािन गररनछे । िैविक उत्तरदार्ी कार्यिम िथा बजेट िजुयमा 
र कार्ायन्िर्नका लबषर्मा बावषयक िेखाजोखा गनय लनर्लमि अनगुमन गरी िोवकएको ढाँचामा बावषयक 
प्रलििदेन िर्ार गरी सोही आधारमा आगामी र्ोजनामा सधुारका िालग सझुाि प्रस्ििु गररनेछ ।   
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गाउँपालिकार्द्ारा जारी गररएको िैससास नीलिको प्रभािकारी कार्ायन्िर्न भए नभएको लनर्लमि अनगुमन 
गरी सधुारका िालग आिश्र्क लनदेिन गनय देहार् बमोचजमका व्र्चक्त िा लनकार्को प्रलिलनलधत्ि रहन े
गरी िैससास रणनीलि कार्ायन्िर्न िथा अनगुमन सलमलि गठन गरी राविर् कार्यवििरण िोवकएको छ ।  

(क) गाउँपालिकास्िरीर् िैससास कार्ायन्िर्न िथा अनगुमन सलमलिमा िपचििका व्र्चक्त िा संस्थाको 
प्रलिलनलधत्ि रहनेछ ।  

१) गाउँपालिकाका अध्र्ि                                  संर्ोजक 

२) गाउँपालिकाका उपाध्र्ि                                  सदस्र् 

३) प्रमखु प्रिासवकर् अलधकृि                                 सदस्र् 

४) सामाचजक िविकास सलमलि संर्ोजक                        सदस्र् 

५) पालिकास्िरीर् िचिि समूह सञ्जािबाट गाउँपालिका अध्र्ििे िोकेको 
कम्िीमा एक मवहिा अलनिार्य सवहि २ जना प्रलिलनधी                     

सदस्र्     

६) मवहिा बािबालिका िथा जेष्ठ नगाररक िाखा प्रमखु             सदस्र् सचचि 

(ख) िैससास अनगुमन िथा लनदेिन सलमलिको काम कियव्र् र अलधकार  

१) िैससास कार्ायन्िर्न िथा अनगुमन सलमलिको बैठक संचािन सम्बन्धी कार्यविलध बनाई िाग ु
गने ।  

२) लबलभन्न सरोकारिािाको सहभालगिामा बावषयक सलमि बैठक गरी अनगुमनबाट िर्ार गररएको 
प्रगलि सलमिा गने र आिश्र्क सझुािहरू कार्ायन्िर्नका िालग गाउँकार्यपालिकामा पेि गने ।  

३) िैविक, सामाचजक, भौगोलिक, आलथयक िथा सास्कृलिक दृवििे पछाडी परेका समूहको समि 
चस्थलिको  अध्र्र्न िथा विश्लषेण गरी आिश्र्किा अनसुार नीलिगि, काननुी िथा संस्थागि 
सधुारका लबषर्मा गाउँसभमा लसफाररस गने ।  

४) िैविक िथा सामाचजक रपमा पछाडी पाररएका व्र्चक्त समदुार्िाई िचिि गरी निेतृ्ि िमिा 
विकासका नीलि, र्ोजना िथा कार्यिम िजुयमा भए नभएको अनगुमन गरी िैससासमैत्री बनाउन 
आिश्र्क सझुाि ददन े।  

५) िैससास नीलि िथा रणनीलिसगँ सम्बन्धी र्ोजना िथा कार्यिम कार्ायन्िर्न चरणमा आिश्र्किा 
अनसुार सहर्ोग िथा समन्िर् गने र लनर्लमि अनगुमन गरी सधुारका िालग हरेक चौमालसक 
रपमा सम्बन्धीि लबषर्गि िाखा िथा लनकार्हरूिाई सझुाि पेि गने ।  

६) िडा िह र समि गाउँपालिकाको िैससास वहसाििे खचण्डकृि िथर्ांक संकिन िथा विश्लषेण 
गरी सोही अनरुप बावषयक नीलि िथा कार्यिम र र्ोजना लनमायण गनय र्ोजना िजुयमा सलमलि र 
गाउँसभामा लसफाररस गने । ।  

७) िैससास बजेट पररिण कार्यदि सँग समन्िर् गरी सबावषयक रपमा िैससास बजेट पररिण गनय 
अलभप्ररेरि गने ।  

८) िैविक वहंसा, घरेि ु वहंसा, िैविक विभेद, र्ौनजन्र् दरुव्र्िहार, िोषण िगार्ि विलभन्न जेचखममा 
रहेका मवहिा वकिोरी र बालिकाहरूको संरिणका िालग राहाि, पनुस्थापन र र िैकचल्पक 
हेरचाह सम्बन्धी कार्य र्ोजना बनाई िाग ुगनय लनदेिन गने ।  
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९) िैससास नीलि कार्ायन्िर्न िममा आउन सकने सम्भाविि जोचखम न्रू्लनकरणका िालग सझुािहरू 
पेि गने ।  

१०) िैससास सम्बन्धी राचस्िर् िथा अन्िराचस्िर् नीलि िथा काननुहरूको स्थानीर्करण गरी 
कार्ायन्िर्न गनय गराउन लबलभन्न सरोकारिािा लनकार् लबच लनर्लमि समन्िर् र साझेदारी गने ।  

(ग) िडास्िरको िैससास अनगुमन िथा लनदेिन उपसलमलिमा िपचििका व्र्चक्त िा संस्थाको प्रलिलनलधत्ि 
रहनेछ ।  

1. िडा अध्र्ि                                                 संर्ोजक 

2. िडा सलमलिका सदस्र्हरू                                         सदस्र् 

3. िडास्िरीर् िचिि समहु सञ्जाि मध्र्ेबाट िडािे िोकेको कम्िीमा 
एक मवहिा सवहि २ जना प्रलिलनधी              

सदस्र्                                                  

4. िडास्िरीर् बाि संजािको अध्र्ि                                  सदस्र् 

5. िडा सचचि                                                   सदस्र् सचचि 

(घ) िडास्िरीर् अनगुमन िथा लनदेिन उपसलमलिको काम कियब्र् र अलधकार  

१) िैंससास वहसाििे िडा िहको खचण्डकृि िथर्ाङ्क संकिन िथा लनर्लमि अद्यािालधक गने गराउन े
व्र्िस्था लमिाउने ।  

२) िडािहका र्ोजना िजुयमा छनौट प्रकृर्ामा विपन्न िथा बचञ्चि िगय र मवहिाहरूिाई अलनिार्य 
सहभागी गराउने िािािरण लमिाउने । 

३) िडास्िरमा र्ोजना कार्ायन्िर्नमा प्रभािकाररिा ल्र्ाई मवहिा र विपन्न िगयहरूको सूचना, िोि र 
साधनमा पहुँच िथा िाभ प्राप्तीमा समािेिी पहुँच सलुनचिि गने ।  

४) िडास्िरमा र्ोजनाको कार्ायन्िर्नमा प्रभािकाररिा ल्र्ाउन अनगुमन गरी आिश्र्क सझुाि ददन े
। 

५) गाउँपालिकािे िैससास रणनीलिमा प्राथलमवककरण गरेका िचिि समहुको आलथयक सामाचजक र 
राजनैलिक िसविकरणका िालग र्ोजना िथा कार्यिम बनाई गाउँसभामा पेि गने ।  

६) िडास्िरमा संचालिि र्ोजना िथा कार्यिमहरू िैससासमैत्री भए नभएको अनगुमन गरी िैससास 
उत्तरदार्ी बनाउन पहि गने  ।  

६.३.३ लनष्कषयाः  

समाजमा विद्यमान िैविक विभेद िथा जािीर् असमानिा, विभेदर्कु्त गिि सामाचजक व्र्िहार र मलु्र् 
मान्र्िा, मवहिा वहंसा, मवहिा िोषण िथा उत्पीडन, गररिी आदद जस्िा विसंगलिहरूिाई लनरत्सावहि गनय 
िथा नेपाि सरकारर्द्ारा लनमायण गरी जारी गररएका राविर् नीलि िथा काननुहरू र िैलगक समानिा र 
सामाचजक समािेिीकरणको पिमा अलभव्र्क्त गररएका विलभन्न अन्िरायविर् प्रलििर्द्िाहरूिाई स्थानीर् 
िहदेचख न ैकार्ायन्िर्न गनय गराउन लनरन्िरिा ददन थासाङ गाउँपालिकाको िैससास नीलि २०७9 लनमायण 
गरी िाग ुगररएको छ । 

  



 
 

अनसूुचीहरू 
अनसुचुी १: िैससास मूिप्रिावहकरण रणनीलि कार्ायन्िर्न कार्यर्ोजना 
िालिका 6: िैससास मूिप्रिावहकरण रणनीलि कार्ायन्िर्न कार्यर्ोजना 
रणनीलिक उद्दशे्र् प्रमखु विर्ाकिाप कलिपटक समर्ाअिलध साििसािी िचिि समूह चजम्मेिारी कसिे गने/नेितृ्ि लिन े

समाजमा िचञ्चलिकरणमा परेका िगय, 
िेत्र, लिि, जािजािी र समदुार्को 
पवहचान भई विकासको मूिप्रिाहमा 
पहुँच सलुनचिि हनुेछ । 

 हरेक िडाबाट खचण्डकृि िथर्ांक संकिन िथा 
अद्याबधीक गनय आिश्र्क बजेट र जनिचक्तको व्र्िस्था 
गने ।  

 र्ोजना िजुयमा प्रविर्ामा िचिि बगय समदुार्को 
सहभालगिा सचुन्िचचििका िालग जनचेिना िथा िमिा 
विकासका कार्यिम संचािन गने । 

 िचिि बगय समदुार्िाई आलथयक सिचक्तकरणका िालग 
लसपमूिक ब्र्बसावर्क िािीम, प्रलबलध हस्िान्िरण र 
बजारीकरणका सम्बन्धी कार्यिम र बजेट सलुनचिि गने 

आ.ि. २०७९/०८० 
देचख लनरन्िर कार्ायन्िर्न 

। 

िचिि गररएका मवहिा, दलिि, 

अपाि, जनजािी, एकि मवहिा, 
अलिविपन्न, दगुयम बस्िीका समदुार् 

आदद । 

गाउँकार्यपालिका, 
सचुना िाखा, 

मवहिा िथा बाििालिका िाखा 

बाििम, बाि लबबाह, बाि र्ोन 
िोषण िागार्ि बािबालिका मालथ 
हनुे सबै प्रकारका विभेद र िोषणको 
न्रू्लनकरण भएको हनुेछ । 

 बाि लबबाह लबरर्द्को करणचन्िक र्ोजनाको पणुय 
कार्ायन्िर्नका िालग टोिबस्िीस्िरमा संर्न्त्र गठन गरी 
पररचािन गने ।  

 बाि िम नीलि अनरुप बाि िम लबरर्द् अलभर्ानका 
िालग संर्न्त्र िथा सरोकारिािा पररचािन गने । 

 सबै बािबालिकाहरूिाई चििामा पहुँचका िालग लबद्यािर् 
भनाय अलभर्ानिाई बस्िीस्िर सम्म लनर्लमि संचािन साथै 
अलभिेचखकरण चसु्ि दरुस्ि राख्न े ।  

 किा १२ सम्मको लनिलु्क चििाका िालग 
गाउँपालिकािे आिश्र्क बजटे िथा जनिचक्तको व्र्िस्था 
गने ।  

 अलिलबपन्न बािबालिका, असाह्य बािबालिकाहरूका िालग 
लनिलु्क पाठ्य सामािी व्र्िस्था गनय आिश्र्क बजटे 
िथा र्ोजना कार्ायन्िर्न गने ।  

२०७९/०८० देचख 
लनरन्िर 

सबै प्रकारका बािबालिका, अलिलबपन्न 
िथा असाह्य बािबालिका, मवहिा, 
एकि मवहिा, गभयििी िथा सतु्केरी 
मवहिा, ज्रे्ष्ठ नागररक, लबपनन िथा 
लबकट र दगुयम बस्िीका समदुार् । 

चििा िाखा, 
स्िास्थर् िाखा 
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 सबै बािबालिकाहरूिाई पणुय खोपको व्र्िस्था गने ।  

 पोषण कनयर स्थापना गने ।  

 बाििम मकु्त िडा िथा गाउँपालिका घोषणाको िालग 
आबलधक कार्यर्ोजना बनाई िाग ुगने गराउने  

 गाउँपालिकाको सबै संरचनामा स्िनपान कि व्र्िस्थापन 
गने । 

 अलभमूचखकरण कार्यिम संचािन गने । 

िैविक विभेद, िैविक वहंसा, घरेि ु
वहंसा, सामाचजक असमानिा िथा 
जािीर् छुिाछुि, बोकसी प्रथा 
िगार्िका गिि सामाचजक अभ्र्ास 
र कुरीलि अन्त्र् भएको हनुेछ । 

 िैविक वहंसामकु्त गाउँपालिका घोषणाका िालग 
गाउँपालिकाको आिलधक कार्यर्ोजना बनाई िाग ुगने 
गराउने ।   

 घरेि ुवहंसा िथा िैविक वहंसा लबरर्द् काननुी प्राबधानहरू 
बारे समदुार् िहमा काननुी सािरिा िािीम िथा 
अलभमूचखकरण संचािन गने ।  

 िैविक वहंसा लबरर्द् सनु्र् सहनचिििा अबिम्िनका 
िालग आचारसंवहिा बनाई सबै साियजलनक कार्ायिर्मा 
टाँस गने ।  

 गाउँपालिकामा गनुासो सनुिुाई संर्न्त्र बनाई िाग ुगने ।  

 न्र्ावर्क सलमलि िगार्ि मेिलमिाप केन्र र 
मेिलमिापकिायहरूको िमिा विकास गरी पररचािन गने  

 घरेि ुवहंसा अन्त्र्का िालग िडा िथा समदुार् िहमा 
जोडी िािीम िथा अन्िरविर्ा कार्यिम संचािन गने ।  

 मददरा सेिनका कारण अलधकांस घरेि ुवहंसा हनु ेभएकोिे 
मददरा लबवि लबिरण िथा सेिनिाई लनर्मन गनय 
गाउँपालिकाको कार्यलबलध बनाई िाग ुगने ।  

 िैविक वहंसा र घरेि ुवहंसा लबरर्द्का अलभर्ान माफय ि 
टोि हदैु िडा र गाउँपालिका घोषणाको कार्यर्ोजना 
बनाई िाग ुगने । 

२०७९/०८० देचख 
लनरन्िर 

मवहिा, एकि मवहिा, असाह्य मवहिा, 
बालिका, वकिोरी, मददरा सेिान गने 

परुष, होटि व्र्िसार्,सबै 
सरोकारिािा लनकार् । 

गाउँकार्यपालिका, 
िैंससास सम्पकय  ब्र्चक्त 

मवहिा िथा बाििालिका िाखा 
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हानीकारक गिि सामाचजक अभ्र्ास, 

कुरीलि िगार्ि सबै प्रकारका 
विभेदको अन्त्र्  भएको हनुेछ । 

 िैविक मैलत्र बािमैत्री, अपांगमैत्री संरचना लनमायणसम्बन्धी 
गाउँपालिकाको कार्यलबलध बनाई िाग ुगने गराउने ।  

 अलि लबपन्न, असाह्य, ज्रे्ष्ठ नागररकका िालग लनिलु्क 
स्िास्थर् विमाको व्र्िस्था गने ।  

 घरमा सतु्केरी गराउने संख्र्ा सनु्र्मा झानय जनचेिना र 
प्रोत्साहनका कार्यिमबारे समदुार् िहसम्म ब्र्ापक 
जानकारी गराउने िथा प्रचार प्रसार गने ।  

 सरुिीि माितृ्ि र प्रजनन ्अलधकार बारे मवहिा समूह, 

आमा समूह र सहकारीका सदस्र्हरू लबच अन्ि  

 बहवुििाह, जालिर् छुिाछुि विषर्मा जनचेिना कार्यिम 
सञ्चािन गने । 

 दाईजो प्रथा, छुिाछुि प्रथा, धामीझावि प्रथा, मददरा लनर्मन 
िथा लनर्न्त्रणका िालग कार्यलबलध  बनाई िाग ुगने 
गराउने ।  

 सबै प्रकारका विभेद, बाि लबबाह, बहलुबबाह िगार्ि 
सामाचजक अपराध लबरर्द् जनचेिना अलभबवृर्द् गनय काननुी 
सािरिा किा संचािन गने । 

आ.ि. २०७९/०८० 
देचख लनरन्िर 

सबै प्रकारका बािबालिका, अलि 
लबपन्न िथा असाह्य बािबालिका, 
अपांग बािबालिका, दगुयम िथा 

लबकट बस्िीमा बस्ने बािबालिका । 

गाउँकार्यपालिका, मवहिा बाििालिका 
िाखा, क 

 

अलि विपन्न िथा पछाडी परेका बगय 
समूहको आलथयक सिचक्तकरण भएको 
हनुेछ । 

 िचिि समूहको आर्आजयन बवृर्द्का सम्बन्धी र्ोजना िथा 
कार्यिममा  लनचिि प्रलििि बजेटको व्र्िस्था गने । 

 िचिि समूह केन्रीि लसप िथा रोजगारमूिक िािीम र 
आिश्र्क प्रलबलध हस्िान्िरण गने । 

 उत्पाददि बस्ि ुिथा सेिाको बजारीकरणका िालग सहर्ोग 
िथा समन्िर् लबस्िार गने ।  

 कृवषको आधलुनवकरकण सम्बन्धी कार्यर्ोजना बनाई िाग ु
गने । 

आ.ि. २०७९/०८० 
देचख लनरन्िर पाँचौं िषय 

सम्म 

मवहिा, बािबालिका, दलिि, जनजािी, 
एकि मवहिा , जेष्ठ नागररक, समि 
मवहिा, अपाि िा भएका ब्र्चक्त, वहंसा 
वपलडि िथा वपडक पररिार आदद । 

गाउँकार्यपालिका, र िडा कार्ायिर् 

िैससासमैत्री कार्यप्रणािी र िैविक 
उत्तरदावर् बजेट कार्ायन्िर्नमा 
आएको हनुेछ । 

 गाउँपालिकामा कार्यरि सम्बन्धीि साियजलनक, सामाचजक 
िथा लनजी सबै सरोकारिािा लनकार् िा ब्र्चक्त लबच 

आ.ि. २०७९/०८० 
देचख लनरन्िर 

सरोकारिाि साियजलनक लनकार्, 

स्थानीर् संजाि, 

गाउँकार्यपालिका, मवहिा िथा 
बािबालिका िाखा 
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लनरन्िर समन्र् र सहकार्य गनय मवहिा बािबालिका 
िाखािाई चजम्मेिारी िोकीनेछ ।  

 गाउँपालिकाका िैविक समानिा र सामाचजक 
समािेचिकरण सम्बन्धी कार्यिम िथा बजेट एकर्द्ार 
प्रणािी माफय ि कार्ायन्िर्न गने व्र्िस्था गने ।  

 िैससास सम्बन्धी बनेका नीलि िथा काननु कार्ायन्िर्न 
गनय गराउन सबै सरोकारिािा र िचिि समहु लबच 
अलभमूचखकरण माफय ि जानकारी गराई कार्ायन्िर्न गनय 
लनदेिन िथा प्रोत्साहन गररनेछ । 

स्थानीर् संघसंस्था, दाि ृलनकार्, लनजी 
िेत्र आदद 

 

 

 

 

 

 



 
 

अनसुचुी २: अध्र्र्न िथा लबश्लषेण गररएका दस्िािेजहरको सचुी  

✓ गाउँपालिकाको िैंससास नीलि २०७७ 

✓ बािलबबाह लबरर्द् रणीनलिक र्ोजना २०७५ 

✓ बाि संरिण नीलि २०७८  

✓ बाि अलधकार सलमलि गठन कार्यलबलध २०७७  

✓ बाि संरिण कोष संचािन िथा ब्र्बस्थापन कार्यलबलध २०७७ 

✓ बाि समूह संजाि गठन ब्र्बस्थापन िथा सहजीकरण लनदेचिका २०७७ 

✓ ज्र्ेष्ठ नागरीक किि गठन िथा संचािन कार्यलबलध २०७७  

✓ गाउँपालिकाको पाश्र्िचचत्र २०७४  

✓ न्र्ार्ीक सलमलिको कार्यविलध सम्बन्धी ऐन २०७५ 

✓ नेपािको संविधान २०७२ 

✓ िैससास सम्बन्धी राविर् नीलि िथा काननु  

✓ िैससास सम्बन्धी अन्िराविर् महासन्धी िथा प्रािधानहर 

 

 

 

 


