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१. पषृ्ठभतूम 

 

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास)लाईराङ्गिय तथा अन्त्तरााङ्गिय रूपमा मानव 
अतधकार तथा सामाजिक ङ्गवकासका दृङ्गिले एक महत्त्वपूणा क्षेरको रूपमा तलने गररएको छ।नेपालको 
संङ्गवधानले वगीय, क्षेरीय, लैङ्गिक ङ्गवभेद र सबै प्रकारका िातीय छुवाछुतको अन्त््य गरी आतथाक 
समानता, समङृ्गिर सामाजिक न्त्याय सतुनजित गना समानपुाततक समावेशी र सहभातगतामूलक 
तसिान्त्तका आधारमा समातामूलक समािको तनमााण गने सङ्कल्प गरेको छ। साथैसमानताको हक, 

छुवाछुत तथा भेदभाव ङ्गवरुिको हक, शोषण ङ्गवरुिको हक, बालबातलकाको हक, मङ्गहलाको हक, 

दतलतको हक, ज्येष्ठ नागररकको हक, सामाजिक न्त्यायको हकलगायत जशक्षा, थवाथ्य, पोषण िथता 
ङ्गवषयहरूलाई नागररकको मौतलक हकको रूपमा थथाङ्गपत गरेको छ । ्यसैगरी ददगो ङ्गवकासको 
लक्ष्यले लैङ्गिक समानता हातसल गने र नीततगत, काननुी, संरचना्मकलगायतका आयामहरूबाट 
सामाजिक, आतथाक तथा रािनैततक समावेजशतालाई प्रवधान गदै सामाजिक संरक्षणका नीतत अवलम्बन 
गने लक्ष्य तलएको छ।  

 

कणााली प्रदेश सरकारका नीतत, कायाक्रम तथा बिेट वक्तव्य र ङ्गवतभन्न काननुी दथतावेिमार्ा त 
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका मिुालाई सम्बोधन गने प्रयास भइरहेको 
छ।कणााली प्रदेशको प्रथम पञ्च बङ्गषाय योिनामा समेत लैङ्गिक समतायकु्त कणााली तथा मङ्गहलालाई 
समन्त्यायीक ढंगले ङ्गवकासका अवसरहरु प्रदान गने लक्ष्य रहेको छ।प्रदेश सरकार र मातहतका 
तनकायबाट यससम्बन्त्धी ङ्गवङ्गवध कायाक्रमहरूसञ्चाचालन भईरहेका छन,् तथाङ्गपलैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरणकोक्षेरमा अपेजक्षत नततिा प्राप्त गना सङ्गकएको छैन। तसथा उजल्लजर्खत 
ङ्गवषयमा अपेजक्षत सधुार ल्याई वाथतङ्गवक समानता कायम गना हरेक तहले लैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरणको ङ्गवषयमा थपि नीतत बनाई कायाान्त्वयन गना प्रादेजशक ऐन, नीतत, रणनीतत 
तथा कायाङ्गवतध र ङ्गवकास योिनाहरूमा मूलप्रवाहीकरण गरी ङ्गवभेदिन्त्य कायाहरूको अन्त््य गनुा 
आिको आवश्यकता रहेको छ। 

२.लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्त्धी भएका प्रयास र उपलजधधहरू 

 

नेपालको दशौँ पञ्चवषीय योिना (२०५९-२०६४) मा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण 
अवधारणालाई अन्त्तर–सम्बजन्त्धत ङ्गवषय (Cross-cutting issues) का रूपमा थथान ददइएको तथयो। 
नेपालको अन्त्तररम संङ्गवधान, २०६३ ले राज्यको अग्रगामी पनुिःसंरचना गरी देशमा ङ्गवधमान वगीय, 

िातीय, क्षेरीय तथा लैङ्गिक ङ्गवभेदहरूलाई समाधान गने सङ्कल्प गरे अनरुूप नेपालमा लैङ्गिक समानता 
तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मखु्य ङ्गवषयको रूपमा अिीकार गररएको छ। ङ्गव.सं. 
२०६३/०६४ देजर्ख लैङ्गिक उत्तरदायी बिेटको सरुुवात भई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक 
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समावेशीकरण नीतत तथा संरचना तनमााण र बिेट तथा योिना तिुामा गरी सोको कायाान्त्वयन हुँदै 
आएको छ। ङ्गव.सं. २०७२ मा संङ्गवधान िारी भएपतछ लाग ुभएको सङ्घीय संरचनाअनसुार कणााली 
प्रदेश सरकारले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अवधारणालाई मूतारूप ददन मङ्गहला, 
बालबातलका र ङ्गवपन्न वगा लजक्षत कायाक्रमहरू सञ्चालन गदै आएको छ। बैङ्क र्खाता छोरीको सरुक्षा 
िीवन भररको, छोरी बहुारी, दतलत छारवतृत, लैङ्गिक ङ्गहंसा तनवारणका लातग कोष थथापना,  अल्पकालीन 
आश्रय सङ्गहतको सेवा केन्त्र सञ्चालन, दीर्ाकालीन पनुथथाापना केन्त्र सञ्चालन, अतभयानमूलक कायाक्रम, 

सहयोगापेक्षी सडक मानवमकु्त, सडक बालबातलका, अतभभावक ङ्गवङ्गहन बालबातलका तथा बालश्रममा 
रहेका बालबातलका सम्बन्त्धी कायाक्रम र राउटे समदुायको मूलप्रवाहीकरण गने िथता कायाक्रम 
सञ्चालन गररएका छन।् 

 

३.वतामान जथथतत 

 

आतथाक, सामाजिक, रािनैततक, सांथकृततक तथा प्रशासकीय दृङ्गिले पछातड परेका र पाररएका मङ्गहला, 
दतलत, आददवासी िनिातत, मधेशी, थारु, मजुथलम, ङ्गपछडा वगा, सीमान्त्तकृत, अल्पसङ्खख्यक, अपािता भएका 
व्यजक्त, लैङ्गिक तथा यौतनक अल्पसङ्खख्यक, ङ्गपछतडएको क्षेरका नागररक तथा आतथाक रूपले ङ्गवपन्न 
र्खस-आयालाई नेपालको संङ्गवधानले समानपुाततक तथा समावेशी तसिान्त्तका आधारमा राज्यको 
तनकायमा सहभागी हनु पाउने हकलाई मौतलक हकको रूपमा थथाङ्गपत गरेको छ। नेपालको 
संङ्गवधानमा आयोगहरूको व्यवथथा गरी समावेशीकरणलाई थप व्यवजथथत,  सतुनजित तथा प्रभावकारी 
बनाउने कायाको मागा प्रशथत गररएको छ।  

 

नेपालको मानव ङ्गवकास सूचाङ्क ०.४११, लैङ्गिक ङ्गवकास सूचक ०.८८६, लैङ्गिक असमानता 
सूचकाङ्क  ०.४७९ बहआुयातमक गररबी सूचाकाङ्क ०.२३० र मङ्गहला परुुषको श्रमशजक्त सहभातगता 
दर ३५.८ प्रततशत रहेको छ। नेपालको कुल िनसङ्खख्याको कररब १.९४ प्रततशत िनसङ्खख्यामा 
कुनै एक वा बढी प्रकारको अपािता देजर्खएको छ। पन्त्रौं योिनाअनसुार मलुकुमा तनरपेक्ष गररबीको 
रेर्खामतुन रहेको िनसङ्खख्या १८.७ र बहआुयतमक गररबी २८.६ प्रततशत तथा कणााली प्रदेशमा 
५१.२ प्रततशत बहआुयतमक गररबी रहेकोमा ङ्गवश्वव्यापी रूपमा रै्तलएको कोरोना भाइरस (कोतभड-

१९) को महामारीका कारण यो प्रततशत अझ बढ्न सक्ने अनमुान गररएको छ। यस प्रदेशमा 
राउटेिथता लोपोन्त्मरु्ख िातत तथा उच्च दरमा दतलत समदुायको सङ्खख्या रहेको हुँदा ङ्गवतभन्न 
भौगोतलक क्षेर, तलि, वगा र सामाजिक समूहहरू तबचको आतथाक असमानता र गररबीको सर्नता बढी 
देजर्खन्त्छ। 
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उजल्लजर्खत ङ्गवङ्गवधता तबचमा पतन भौगोतलक, लैङ्गिक, िातीय र आयवगा तबच गररबीको असमानता र 
अन्त्तर अझै भयावह रहेको ङ्गवतभन्न त्याङ्कहरूबाट देजर्खन्त्छ। यसथा लैङ्गिक समानता तथा समावेशी 
ङ्गवकासको मान्त्यतालाई आ्मसात गना यथता वगा र समदुायको सामाजिक, आतथाक तथा मानवीय 
पक्षको ङ्गवकासमा ङ्गवशेष ध्यान ददई यथता असमानताहरूलाई सम्बोधन गना प्रदेशका सबै तह र 
अिहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी रूपमा पररचालन गना आवश्यक देजर्खएको छ। 

४.समथया तथा चनुौतीहरू 

 

कणााली प्रदेशको सन्त्दभामा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणकाा समथया तथा 
चनुौतीहरू मूलतिः देहाय अनसुार रहेका छन:्  

४.१ समथयाहरू 

(क) लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्त्धी प्रादेजशक नीतत नहनु,ु 

(र्ख) लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लातग आवश्यक र्खण्डीकृत त्याङ्क 
उपलधध नहनु,ु 

(ग) मङ्गहला, बालबातलका, अपािता भएका व्यजक्त, दतलत, सीमान्त्तकृत  तथा लोपोन्त्मरु्ख 
िातिाततलाई सबै क्षेरगत तनकायहरूमा मूलप्रवाहीकरण गना नसक्न,ु 

(र्) मङ्गहला, बालबातलका, अपािता भएका व्यजक्त, ज्येष्ठ नागररक, यौतनक तथा लैङ्गिक 
अल्पसङ्ख्यक तबरुि हनुे ङ्गवभेद,  सामाजिक कुरीतत र ङ्गहंसा तनयन्त्रण नहनु,ु  

(ङ) बालङ्गववाह, बालश्रम, छाउपडी, र्रेल ु ङ्गहंसा तथा आतथाक अभावका कारण बातलकाहरूले 
ङ्गवद्यालय छाड्ने प्रवजृत्त बढी हनु,ु 

(च) ङ्गवतभन्न प्रकारले ङ्गहंसामा परेका व्यजक्तहरूको सामाजिक सरुक्षाको प्र्याभतूत नहनु,ु 
(छ) मङ्गहला, बालबातलका, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, लैङ्गिक तथा यौतनक, 

अल्पसङ्ख्यक, सीमान्त्तकृत र लोपोन्त्मरु्ख वगाको उ्थानको लातग न्त्यून बिेट ङ्गवतनयोिन हनु,ु 

(ि) सामाजिक मूल्य मान्त्यता, सामाजिक सम्बन्त्ध तथा सोचको कारणबाट लैङ्गिक  भतूमकामा 
पररवतान आउन नसक्न,ु 

(झ) संयकु्त पररवार प्रणालीमा क्रमशिः ङ्गवचलन आई शहर केजन्त्रत एवम ् एकल पररवार 
िीवनयापन पिततले थथान तलदा ज्येष्ठ नागररक तथा बालबातलकाहरूको तबचलन हनु,ु 

(ञ) परम्परागत सामाजिक प्रचलन र गररबीका कारण तसजिात बालङ्गववाह तथा बालश्रमको 
तनवारण गना नसक्न,ु 

(ट) मङ्गहलाको आतथाक सशक्तीकरणमा कमी तथा मङ्गहलाको र्रेल ुकामकािलाई आतथाक पक्षसँग 
िोड्न नसक्न,ु 
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(ठ) लजक्षत वगालाई ददइएको आरक्षणको दरुूपयोग हनु,ु  

(ड) कतललो उमेरमा पैसा कमाउन तछमेकी देशमा िाने अभ्यास प्रचलनमा रहन,ु 
(ढ) प्रदेशका ठूलो िनसङ्ख्या ओगटेका मङ्गहला, बालबातलका, दतलत, ङ्गवपन्न, आददवासी िनिातत, 

लोपोन्त्मरु्ख, सीमान्त्तकृत वगा समदुायको उ्थानका लातग श्रोत र संरचना पयााप्त नहनु,ु 

(ण) मङ्गहला, बालबातलका, अपािता भएका व्यजक्त, दतलत, ङ्गवपन्न, आददवासी िनिातत, लोपोन्त्मरु्ख, 

सीमान्त्तकृत वगा तथा ज्येष्ठ नागररक समदुायमैरी काननु कायाान्त्वयनको अवथथा कमिोर 
रहन,ु 

(त) उजल्लजर्खत वगा समदुायको लातग ङ्गक्रयाशील सरकारी तनकायहरू, सङ्र् संथथाका काम, 
कताव्य  तबच समन्त्वय र सहकायाको अवथथा कमिोर रहन,ु 

(थ) शासकीय प्रणालीमा सबै वगा, क्षेर, तलि तथा िातिाततका नागररकहरूको रािनैततक, आतथाक 
तथा नीतत तनमााण तहमा अथापूणा सहभातगता सतुनजित हनु नसक्न,ु 

(द) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन र प्रततवेदन प्रणालीमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण सम्बन्त्धी सूचक साथै ङ्गवकासका कायाको अनगुमन प्रभावकारी हनु नसक्न ु
आददl  

 

४.२ चनुौतीहरू 

 

(क) सरोकारवाला  तबच लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा, 
दृङ्गिकोण र बझुाइमा एकरूपता ल्याउन ु, 

(र्ख) सामाजिक संरचना र सोचमा पररवतान गनुाको साथै समािको हातनकारक कुरीतत र 
कुप्रथाको अन्त््य गनुा, 

(ग) समािमा ङ्गवद्यमान धातमाक मान्त्यताका रूपमा रहेको सामाजिक ङ्गवभेदिन्त्य व्यवहारको 
अन्त््य गनुाको साथै लैङ्गिक ङ्गहंसा अन्त््य गरी न्त्यायमा पहचु बढाउन,ु 

(र्) लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको तसिान्त्तलाई प्रदेश सरकार, थथानीय 
तह, गैरसरकारी संथथा, तनिी क्षेर, सहकारी र सामदुाङ्गयक क्षेरका सबै अवयवहरूमा 
मूलप्रवाहीकरण तथा आन्त्तररकीकरण गदै संथथागत गनुा, 

(ङ) मङ्गहलाको प्राकृततक,  व्यावसाङ्गयक तथा सामाजिक भतूमकालाई सन्त्तलुन गनुा, 
(च) सरोकारवालाहरू तबच संथथागत समन्त्वय ङ्गवकास गनुा, 
(छ) प्रदेश सरकार र थथानीय तहहरूको स्रोत साधन, अवसर र लाभको वज चततकरणमा परेका 

सबै वगा, क्षेर,  तलि तथा िातिाततको समन्त्याङ्गयक पहुँच सतुनजश् चतता गनुा, 
(ि) वज चतीमा परेका वगा,  क्षेर,  तलि तथा िातिाततमा रहेको गररबी र्टाउन,ु 
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(झ) ङ्गवतभन्न समदुाय तथा वगातबच रहेको आतथाक, सामाजिक तथा शैजक्षक ङ्गवभेदको अन्त्तर कम 
गनुा, 

(ञ) प्रदेश सरकारका सबै कायाालयर थथानीय तहहरूको संरचनामा मङ्गहला तथा लजक्षत 
समदुायको अथापूणा सहभातगता सतुनजश् चतता गनुा, 

(ट) लैङ्गिक उत्तरदायी बिेटलाई पूणारूपले कायाान्त्वयनमा ल्याउन,ु 

(ठ) लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणसँग सम्बजन्त्धत सबै ङ्गकतसमका ङ्गवभेद हटाई 
समतामूलक समाि ङ्गवकासको लातग सामाजिक रूपान्त्तरण गनुा। 

५.नीततको आवश्यकता 
 

प्रदेशतभर लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेरमा देजर्खएका समथया तथा चनुौतीको 
सही सम्बोधन गरी भेदभाव रङ्गहत समानतामा आधाररत समािको तनमााण गनाका लातग लैङ्गिक 
समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीततको आवश्यकता रहेको छ। 

 

(क) संवैधातनक एवम ्काननुी प्रावधान कायाान्त्वयन गना, 
(र्ख) लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको क्षेरमा रहेको नीततगत दरुीलाई कम 

गना, 
(ग) प्रदेशका नीतत, काननु, संरचना, कायाक्रम, योिना र आयोिनाको सबै चरणमा लैङ्गिक 

समानता तथा समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण र आन्त्तररकीकरण गना, 
(र्) कणााली प्रदेश र थथानीय तहहरूले तिुामा गने नीतत, योिना तथा कायाक्रमलाई मागादशान 

गना, 
(ङ) सङ्र्, प्रदेश र थथानीय तहहरूमा लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण सम्बन्त्धी नीततगत 

एकरूपता र समाञ्जथयता कायम गना, 
(च) नेपाल सरकारले राङ्गिय तथा अन्त्तरााङ्गिय थतरमा गरेका लैङ्गिक समानता तथा 

समावेशीकरण सम्बन्त्धी प्रततबिता पूरा गना, 
(छ) लोकतन्त्रका लाभहरूलाई प्रदेशका सबै नागररकहरू तबच न्त्यायोजचत ङ्गवतरणको व्यवथथा 

तमलाई समानता तथा सामाजिक न्त्याय थथापना गना, 
(ि) लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेरमा देजर्खएका समथया तथा 

चनुौतीहरूको सामना गरी समतामूलक समािको  तनमााण गना, 
(झ) लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको तसिान्त्त अनरुूप शासन व्यवथथा 

सञ्चालन गने पररपाटीको ङ्गवकास गना, 
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(ञ) कणााली प्रदेशमा ङ्गवद्यमान रहेको बालङ्गववाह, छाउपडी, बोक्सी, लैङ्गिक तथा यौनिन्त्य 
लगायत सबै प्रकारका ङ्गहंसा तथा भेदभावको अन्त््य गरी सामाजिक न्त्यायको सतुनजितता 
गना, 

(ट) लैङ्गिक उत्तरदायी बिेट प्रणाली (Gender Responsive Budget-GRB) को कायाान्त्वयनमा 
प्रभावकाररता ल्याई मङ्गहला तथा अन्त्य पछातड परेका िात िातत तथा वगा समदुायको 
आतथाक सशक्तीकरण गना, 

(ठ) समािमा रहेका सबै िात, िातत, वगा, तलितथा समदुायतबच हनुे भेदभावको अन्त््य गरी 
सबैलाई सम्मान गने बानीको ङ्गवकास गना, 

(ड) लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण ङ्गवतध (Gender equality & social 

inclusion audit) को कायाान्त्वयन गना, 
(ढ) सामाजिक संथकारकारूपमा रहेको ङ्गवभेदलाई बढावा ददने मूल्य मान्त्यताको अन्त््य गरी 

सामाजिक न्त्याय प्रदान गना। 

 

६.दीर्ाकातलन सोच 

 

तलि, उमेर, वगा, क्षेर, िातिातत र आतथाक, सामाजिक, बौङ्गिक एवां शारीररक क्षमताका आधारमा 
हनुे भेदभावको अन्त््य गरी मयााददत, न्त्यायपूणा, सरुजक्षत, सभ्य र समतामूलक समािको ङ्गवकास 
गने। 

 

७.लक्ष्य 

 

मङ्गहला तथा वज चततकरणमा परेका वगाको राज्यका तनकायमा मलुप्रवाहीकरण, आन्त्तररकीकरण, 
सशक्तीकरण र संथथागत सदुृढीकरण गदै लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कायम 
गने। 

८.उद्दशे्य 

१. मङ्गहला तथा वज चततकरणमा परेको वगाको आतथाक, सामाजिक र शैजक्षक ङ्गवकासका लातग 
नीततगत एवम ्संरचना्मक सधुार गने, 

२.  मङ्गहला, बालबातलका तथा वज चताीकरणमा परेका वगाको सशक्तीकरण गदै प्रदेशका सबै 
तह, क्षरे र संरचना एवम ्कायाक्रम र लाभमा उनीहरूको पहुँच सतुनजित गने, 
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३. प्रदेशका सबै तह, क्षेर, संरचना र कायाक्रममा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणका 
ङ्गवषयहरूको मूलप्रवाहीकरण गदै लैङ्गिकमैरी तथा समावेशी शासन प्रणाली अवलम्बन 
गने, 

४. लैङ्गिक, उमेर, यौतनक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, िातीय आधारमा हनुे सबै प्रकारका ङ्गहंसा, 
दवु्यावहार, भेदभाव, परम्परागत हातनकारक सामाजिक अभ्यास र बङ्गहष्करणको अन्त््य गरी 
मानव अतधकारको प्र्याभतूत गराउने, 

५. ज्येष्ठ नागररक, अपािता भएका व्यजक्त, यवुा तथा बालबातलकाहरूको अनभुव, तसप, क्षमता 
र तसिानशीलताको उपयोग गदे प्रदेश तथा थथानीय तहको ङ्गवकासमा उनीहरूको भतूमका 
अतभवङृ्गि गरी लाभमा सतुनजितता गने।  

९.रणनीतत 

 

उदे्दश्य १.मङ्गहला तथा वज चततकरणमा परेको वगा (बालबातलका, अपािता भएका व्यजक्त, दतलत, 

ङ्गवपन्न, आददवासी िनिातत, लोपोन्त्मरु्ख, मजुथलम,सीमान्त्कृत वगा, लैङ्गिक तथा यौतनक अल्पसङ्ख्यक, 

ज्येष्ठनागररक) हरूको आतथाक, सामाजिक र शैजक्षक ङ्गवकासका लातग नीततगत एवम ्संरचना्मक 
सधुार गने 

 

रणनीतत १: ङ्गवद्यमान काननुहरूमा सधुार गने र प्रदेश तहबाट तिुामा हनुे नयाँ काननु र 
शासकीय संरचनालाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मैरी बनाउने। 

रणनीतत २: लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण सम्बन्त्धी अवधारणालाई प्रदेश सरकार, 

गैरसरकारी, तनिी,  सहकारी, ङ्गवत्तीय संथथालगायतका सबै कायाालय र प्रदेशका सबै थथानीयतहमा 
संथथागत रूपमा आन्त्तररकीकरण गने । 

रणनीतत ३:  नीततगत, काननुी र संरचना्मक व्यवथथा मार्ा त मङ्गहला तथा बालबातलका 
जशक्षालाई अतभयानको रूपमा सञ्चालन गने।  

 

उदे्दश्य २.मङ्गहला, बालबातलका, अपािता भएका व्यजक्त, दतलत, ङ्गवपन्न, आददवासी िनिातत, 
लोपोन्त्मरु्ख, सीमान्त्कृत वगा, यौतनक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठनागररकहरूको सशक्ताीकरण 
गदै प्रदेशका सबै तह, क्षरे र संरचना तथा कायाक्रममा उनीहरूको समान पहुचँ, तनयन्त्रण एवम ्
लाभमा सतुनजित गने 

 

रणनीतत ४: मङ्गहला, बालबातलका, अपािता भएका व्यजक्त, दतलत, ङ्गवपन्न, आददवासी िनिातत, 

लोपोन्त्मरु्ख, सीमान्त्कृत वगा, लैङ्गिक तथा यौतनक अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठनागररकहरूको लैङ्गिक 
तथा सामाजिक समावेशीमैरी ङ्गवकास र यसका प्रङ्गक्रयाका बारेमा अतभमरु्खीकरण गने। 
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रणनीतत ५: मङ्गहला तथा वज चततकरणमा परेको वगाको सावाितनक वथत ुतथा सेवाको सहि 
उपयोग एवं ङ्गवत्तीय पहुँच अतभवङृ्गि गने। 

रणनीतत ६:  मङ्गहलाले गने र्रायसी कायालाई प्रादेजशक अथातन्त्रमा गणना गदै मङ्गहला तथा 
 वज चततकरणमा परेको वगाको आतथाक सशक्ताीकरण गने। 

रणनीतत ७:  सामाजिक, आतथाक, रािनैततक सशक्तीकरण सम्बन्त्धी क्षमता ङ्गवकासका 
कायाक्रमलाई ङ्गपछतडएका समदुाय, सर्न रूपमा बसोबास गने वडा तथा बथतीमा ङ्गवथतार गने। 

रणनीतत ८:  प्रदेश सरकार तथा मातहतका तनकाय, िनप्रतततनतध, थथानीय तहका पदातधकारी र 
कमाचारीहरूको सोच र व्यवहारलाई लैङ्गिक मैरी बनाउन क्षमता ङ्गवकास कायाक्रमलाई 
तनरन्त्तरता ददने । 

 

उदे्दश्य ३: प्रदेशका सबै तह, क्षेर संरचना र कायाक्रममा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीका 
ङ्गवषयहरूको मूलप्रवाहीकरण गनुाको साथै काननुी प्रबन्त्ध, संथथागत सधुार तथा क्षमता ङ्गवकासको 
माध्यमबाट लैङ्गिकमैरी तथा समावेशी शासन प्रणाली अवलम्बन गने। 

 

रणनीतत ९:  प्रदेश तथा अन्त्तागतका कायाालयर थथानीय तहहरूमा काननुी प्रबन्त्ध, संथथागत 
सधुार तथा क्षमता ङ्गवकासका माध्यमबाट लैङ्गिक तथा समावेशी उत्तरदायी शासन प्रणालीको 
ङ्गवकास गने। 

रणनीतत १०: प्रदेशका सबै तह, क्षेर संरचना र कायाक्रममा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीका 
ङ्गवषयहरूको मूलप्रवाहीकरण गने। 

 

उदे्दश्य ४. लैङ्गिक, उमेर, यौतनक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, िातीय आधारमा हनेु सबै र्खाले 
ङ्गहंसा, दवु्यावहार, भेदभाव, परम्परागत हातनकारक सामाजिक अभ्यास र बङ्गहष्करणको अन्त््य गरी 
मानव अतधकारको प्र्याभतूत गराउने। 

 

रणनीतत ११:प्रबिाना्मक, तनरोधा्मक तथा उपचारा्मक उपायद्वारा सामाजिक मूल्य 
 मान्त्यतामा सकारा्मक पररवतान गदै सबै र्खाले ङ्गहंसा एवं ङ्गवभेद अन्त््य गने। 

रणनीतत १२: समािमा रहेका सबै वगा तथा समदुायलाई तनरन्त्तर अतभमरु्खीकरणको माध्यमबाट 
 लैङ्गिक ङ्गहंसा,  मङ्गहला ङ्गवरुि हनुे सबै प्रकारका भेदभाव तथा िातीय ङ्गवभेदिन्त्य 
 गततङ्गवतधको अन्त््य गने।  

 

उदे्दश्य ५:ज्येष्ठ नागररक, अपाि, यवुा तथा बालबातलका र ङ्गवतभन्न िातिाततहरूको अनभुव, तसप, 

क्षमता र तसिानशीलताको उपयोग गरी प्रदेश तथा थथानीय तहको ङ्गवकासमा उनीहरूको भतूमका 
अतभवङृ्गि गरी लाभमा सतुनजितता प्रदान गने।  
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रणनीतत १३:  ज्येष्ठ नागररकको अनभुव, भोगाइ तथा ज्ञानको सदपुयोग गरी उनीहरूलाई सम्मान 
 तथा संरक्षण गने। 

रणनीतत १४:  अपािता भएका व्यजक्त मातथ हनुे भेदभावको अन्त््य गरी अपािमैरी व्यवहारको 
  अवलम्बन गने। 

रणनीतत १५:  प्रततभा पलायन रोकी यवुाहरूको सीप एवं क्षमताको उच्चतम प्रयोग गना थवदेशमै 
  रोिगारीका अवसर तसिाना गने 

 

रणनीतत १६:  बालबातलकाको बाल अतधकारको सतुनजितता कायम गरी बालमैरी शासन 
 व्यवथथाप्रवधानगने। 

१०. नीतत तथा कायानीतत 

 

रणनीतत१: ङ्गवद्यमान काननुहरूमा सधुार गने र प्रदेश तहबाट तिुामा हनेु नयाँ कानाुन र शासकीय 
संरचनालाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मैरी बनाउने।  

नीतत तथा कायानीतत 

१. ङ्गवद्यमान ऐन काननुको पररमािान तथा नयाँ काननु तनमााण गदाा लैङ्गिक तथा 
समावेशीमैरी बनाइनेछ। 

२. लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण सम्बन्त्धी आवश्यक कायाङ्गवतध तिुामा तथा 
पररमािान गररनेछ। 

३. प्रदेशथतरका सबै तह र क्षेरमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण प्रवधान 
सम्बन्त्धी अल्पकालीन, दीर्ाकालीन योिना तथा कायाक्रम तिुामा गररनेछ। 

४. सबै क्षेरको नेतृ् व तहमा मङ्गहला तथा वज चततकरणमा परेको वगाहरूको प्रतततनतध्व 
अतभवङृ्गि गना समानपुाततक सहभातगताका लातग नीततगत र काननुी व्यवथथा गररनेछ। 

५. लैङ्गिक समानता र मङ्गहला ङ्गवकासको अतभयानमा परुुष सहभातगतामा अतभवङृ्गि गदै 
लतगनेछ। 

 

रणनीतत २: लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण सम्बन्त्धी अवधारणालाई प्रदेश सरकार, गैरसरकारी, 
तनिी, सहकारी, ङ्गवत्तीय संथथा लगायतका सबै कायाालय र प्रदेशका सबै थथानीय तहमा संथथागत 
रूपमा आन्त्तररकीकरण गने। 

नीतत तथा कायानीतत 

६. सावाितनक तनिी गैरसरकारी लगायत सबै कायाालयमा लैङ्गिक समानता तथा 
समावेशीकरण सम्बन्त्धी अतभमरु्खीकरण कायाक्रम मार्ा त बझुाइमा एकरुपता कायम 
गने। 
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७. प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कायाालय तथा कायाालय र गाउँ/नगरकायापातलकामा लैङ्गिक 
समानता तथा समावेशीकरण शार्खा थथापना गरी आवश्यक बिेट व्यवथथा गररनेछ। 

८. प्रदेश तथा थथानीय थतरमा सञ्जाल तनमााण गरी तनयतमत रूपमा समन्त्वया्मक बैठक 
सञ्चालन गररनेछ। 

९. प्रदेश सरकारका सबै तहमा ङ्गवद्यमान संथथागत संरचनाको क्षमता अतभवङृ्गि गदै लैङ्गिक 
समानता तथा समावेशीकरण सम्बन्त्धी ङ्गवषयलाई समाङ्गहत गना उपयकु्त संरचनाको 
व्यवथथा गररनेछ। 

१०. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लातग सरकार, ङ्गवकास साझेदार, 

गैरसरकारी तथा तनिी क्षेरसँग समन्त्वय र सहकाया गररनेछ। 

११. प्रदेश तथा थथानीय तहमा समानपुाततक समावेशी तसिान्त्तका आधारमा कमाचारीको 
पदपूतता गदै लतगनेछ। 

१२. सावाितनक तथा तनिी भौततक संरचनाको लैङ्गिक, अपािता एवम ् बालमैरी मापदण्ड 
तनधाारण गरी लाग ुगररनेछ। 

१३. हरेक कायाालय तथा तनकायमा अतनवाया थतनपान कक्ष र कायाालयहरूको पायक पने 
गरी जशश ुथयाहार केन्त्रको व्यवथथा गररनेछ। 

१४. मङ्गहला, बालबातलका, अपािता भएका धयजक्त, मजुथलम, यौतनक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक 
मैरी शौचालयको व्यवथथा गररनेछ। 

१५. गभावती, सु् केरी तथा बच्चालाई थतनपान गराइरहेका मङ्गहला कमाचारीहरूका लातग 
सम्भव भएसम्म कायाालय समयमा लचकता (Flexi time)अपनाइनेछ। 

१६. एकद्वार सङ्कट व्यवथथापन केन्त्र (One Stop Crisis Management Center/OCMC)सञ्चालन 
गररनेछ। 

१७. थथानीय तह र प्रदेश सरकारका पदातधकारी, कमाचारी तथा सेवाग्राहीहरूको लातग 
लैङ्गिकमैरी आचारसंङ्गहता बनाई लाग ुगररनेछ।  

 

रणनीतत ३: नीततगत, काननुी र संरचना्मक व्यवथथा मार्ा त मङ्गहला तथा बातलका जशक्षालाई 
अतभयानको रूपमा सञ्चालन गने।  

नीतत तथा कायानीतत 

१८. लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणको ङ्गवषयलाई ङ्गवद्यालयथतरको पाठ्यक्रममानै 
समावेश गरी पठनपाठन गने व्यवथथा तमलाइनेछ।  

१९. छोरीहरूको जशक्षामा पहुँचअतभवङृ्गि गनाका लातग बातलका जशक्षा कायाक्रम लागू 
गररनेछ। 
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२०. जशक्षाका लातग छोरीलाई ङ्गवद्यालय पठाउन अतभभावकलाई उ्प्ररेरत गने र्खालका 
प्याकेिका कायाक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ। 

२१. तनम्न आयथतर भएका अतभभावकलाई ङ्गवशेषर्खालका आयआिान गने कायाक्रम सञ्चालन 
गररनेछ।  

२२. छोरी जशक्षाका लातग रेतडयो, टेतलतभिन र होतडङबोडा मार्ा त प्रचारप्रसार गररनेछ। 

 

रणनीतत ४: मङ्गहला, बालबातलका, अपािता भएका व्यजक्त, मजुथलम,दतलत, ङ्गवपन्न, आददवासी िनिातत, 

लोपोन्त्मरु्ख, सीमान्त्तकृत वगा, लैङ्गिक तथा यौतनक अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागररकहरूको लैङ्गिक तथा 
सामाजिक समावेशीमैरी ङ्गवकास र यसका प्रङ्गक्रयाका बारेमा अतभमरु्खीकरण गने। 

नीतत तथा कायानीतत 

 

२३. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका ङ्गवषयमा काया गने तनकायहरूको 
संथथागत तथा संरचनागत सदुृढीकरण गरी क्षमता अतभवङृ्गि गररने छ। 

२४. प्रदेशअन्त्तगातका कायाालयर थथानीय तहका मङ्गहला तथा वज चततकरणमा परेका 
वगाहरूलाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्त्धी तनरन्त्तर 
अतभमरु्खीकरण कायाक्रम सञ्चालन गरी िनचेतना अतभवङृ्गि गदै लतगनेछ। 

२५. मङ्गहला तथा वज चततकरणमा परेको वगाहरूको सामाजिक, आतथाक, रािनीततक 
सशक्तीकरण गने  तथा रूपान्त्तरणीय नेतृ् व ङ्गवकाससम्बन्त्धी तसप तथा ज्ञानको  वङृ्गि 
गररने छ। 

२६. औपचाररक तथा अनौपचाररक जशक्षामार्ा त मङ्गहला तथा वज चततकरणमा परेका 
वगाहरूको ज्ञान तथा क्षमता अतभवङृ्गि गररने छ। 

२७. मङ्गहला तथा वज चततकरणमा परेका वगाहरूको रािनैततक, आतथाक तथा प्रङ्गवतधगत 
शसक्तीकरण लातग प्रङ्गवतधमैरी सचेतना तथा तसप ङ्गवकास कायाक्रम सञ्चालन गररने छ। 

२८. नीतत कायाान्त्वयन गना सङ्र्, प्रदेश तथा थथानीय तहहरूसँग समन्त्वय, सहिीकरण र 
सहकाया गररने छ। 

 

 

रणनीतत ५: मङ्गहला तथा वज चततकरणमा परेको समूहको सावाितनक वथत,ु सेवा, ङ्गवजत्तय स्रोतमा पहुचँ, 

तनयन्त्रण एवमल्ाभमा अतभवङृ्गि गने। 

नीतत तथा कायानीतत 

 

२९. नीतत तनमााण तथा तनणाय तहमा मङ्गहला तथा सीमान्त्तकृत नागररकहरूको अथापूणा 
सहभातगता सतुनजित गररन ेछ। 
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३०. वज चततकरणमा परेका ङ्गवतभन्न वगा, क्षेर, तलि र समदुायको आधारभतू र्खण्डीकृत सूचना 
अद्यावतधक गरी नीतत तथा कायाक्रममा समावेश गररने छ l  

३१. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण प्रङ्गक्रयालाई कम्प्यटुर प्रणालीमा आवि 
हनुे गरी सूचना व्यवथथापन प्रणालीका रूपमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण व्यवथथापन प्रणाली (GESI  MIS) ङ्गवकास गरी कायाान्त्वयनमा ल्याइनेछ। 

३२. प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका कायाालयएवम ् थथानीय तहको संयन्त्रमा 
समानपुाततक समावेशी तसिान्त्त बमोजिम वजञ्चततमा परेका वगाको प्रतततनतध्व सतुनजित 
गररने छ। 

३३. थथानीय तहको योिना तिुामा, स्रोत पररचालन र व्यवथथापनमा लैङ्गिक उत्तरदायी बिेट 
तथा कायाक्रम तिुामा गरी लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई 
आन्त्तररकीकरण गररने छ। 

३४. मङ्गहला तथा वज चततकरणमा परेका वगाको साझा समथया पङ्गहचान गरीउक्त समथयालाई 
प्रदेश तथा थथानीय तहको योिना तिुामा प्रङ्गक्रयामा समावेश गरी बिेट सतुनजित 
गनापहल गररने छ। 

 

रणनीतत ६: मङ्गहलाले गने र्रायसी कायालाई अथातन्त्रमा गणना गदै मङ्गहला तथा वज चततकरणमा 
परेको वगाको आतथाक सशक्तीकरण गने . 

नीतत तथा कायानीतत 

३५. मङ्गहलातथा वज चततकरणमा परेको वगाको आय आिानमा सहयोग पगु्ने गरी 
अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्ाकालीन व्यावसाङ्गयक तातलम प्रदान गररने छ। 

मङ्गहला तथा  ङ्गवपन्न वगालाई बैङ्क तथा सहकारी  मार्ा त ङ्गवना तधतो ऋण उपलधध 
गराउने व्यवथथा गररने छ। 

३६. मङ्गहला तथा वजन्त्चततमा परेका समदुायले उ्पादन गरेका वथतहुरूको बिारीकरणको  
व्यवथथापन गररने छ। 

३७. मङ्गहलाले गरेको र्रेल ुकायाको आतथाक मूल्याङ्कन गने पररपाटीको ङ्गवकास  गररन े
छ। 

३८. मङ्गहलाको सम्पजत्त मातथ पहुँच बढाउने, तनणाय प्रङ्गक्रयामा अथापूणा सहभातगता वङृ्गि गने र 
मङ्गहलाको नाममा सम्पतत राख्न ेप्रङ्गक्रयालाई थप सरलीकृत गररने छ। 

३९. मङ्गहला, ङ्गवपन्न तथा सीमान्त्तीकृत वगाको लातग ङ्गवशेष संरक्षणा्मक  तथा िीङ्गवकोपािान 
सधुारका कायाक्रम सञ्चालन गररने छ। 
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४०. मङ्गहला तथा वज चततकरणमा परेको वगाको लातग व्यापार व्यवसाय, र्रेल ु तथा लर् ु
उद्यमशीलता ङ्गवकास गना आवश्यक िानकारी तथा सूचना प्रदान, अनदुान, छुट, सङु्गवधा 
प्राप्त गना समन्त्वय र  सहिीकरण गररने छ। 

४१. प्रदेश तथा थथानीय तहमा मङ्गहला उद्यमशीलता प्रजशक्षण केन्त्र थथापना गरी एकीकृत 
कायाक्रम सञ्चालन  गररने छ।  

४२. मङ्गहला तथा वज चततकरणमा परेका  वगाको आतथाक ङ्गक्रयाकलापमा व्यावसाङ्गयक र 
सामाजिक िोजर्खम न्त्यूनीकरण गनासहि व्यवथथा तमलाइनेछ। 

४३. कूल ग्राहथथ उ्पादनको गणना गदाा गैरबिार उ्पादनको क्षेरमा रहेको र्रायसी 
कायालाई मौदरक मूल्यमा रुपान्त्तरण गरी गणना गने पितत र प्रङ्गक्रयाको थालनी गररने 
छ। 

  

रणनीतत ७: सामाजिक, आतथाक, रािनैततक सशक्ताीकरण सम्बन्त्धी क्षमता ङ्गवकासका कायाक्रमलाई 
ङ्गपछतडएका समाुदाय, सर्न रूपमा बसोबास गने वडा तथा बथताीमा ङ्गवथतार गने। 

नीतत तथा कायानीतत 

४४. वाथतङ्गवक आवश्यकताको पङ्गहचान गरी सर्न रूपमा बसोबास गने बथताीलाई नै 
प्राथतमकतामा  रार्खी कायाक्रम सञ्चालन  गररने छ। 

४५. परम्परागत सीप तथा कलालाई आधतुनकीकरण गदै व्यवसाङ्गयक रूपमा सञ्चालन गना 
सहयोग गररने छ। 

४६. क्षमता ङ्गवकासका कायाक्रमहरूलाई ङ्गपछतडएको समदुायमा नै  सञ्चालन गरी आय 
आिानको  कायालाई बढावा  ददइनेछ। 

४७. ङ्गपछतडएका समदुाय  तभर हनुे छुवाछुत तथा भेदभावको अन्त््य गना िनचेतनामूलक 
कायाक्रम सञ्चालन  गररने छ। 

४८. राज्यबाट प्राप्त हनुे सेवा सङु्गवधाका बारेमा लजक्षत वगाका नागररकलाई ङ्गवतभन्न सञ्चार 
माध्यम, टोल ङ्गवकास सतमतत र समूहको माध्यमबाट ससूुजचत गराइने छ।   

४९. मङ्गहला, बालबातलका, दतलत र वज चततकरणमा परेका नागररकहरूको अतधकारका बारेमा 
 सचेत गराउन काननुी साक्षरता कायाक्रम सञ्चालन गररने छ। 

५०. सामाजिक पररचालनको माध्यमबाट लजक्षत समूहको क्षमता अतभवङृ्गि गरी आतथाक तथा 
सामाजिक सशक्तीकरण गररने छ।  

५१. आददवासी, िनिातत, दतलत, ङ्गपछडा वगा, अल्पसङ्खख्यक लगायतको मातभृाषा तथा 
संथकृततको संरक्षण एवम ्प्रवधान गररने छ। 

५२. सामाजिक तथा पाररवाररक वङ्गहष्करणमा परेका व्यजक्तको पङ्गहचान, संरक्षण, पनुथथापना र 
सशक्तीकरण गररने छ। 
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५३. वैदेजशक रोिगारीमा िाने मङ्गहलाहरूका लातग व्यावसाङ्गयक तथा तसपमूलक तातलम र 
सचेतनामूलक कायाक्रम सञ्चालन  गररने छ। 

५४. दतलत, पछातडपरेका वगा, लोपोन्त्मरु्ख तथा सीमान्त्तकृत वगा तथा समदुायलाई सशक्तीकरण 
गराउन अनौपचाररक जशक्षा तथा व्यावसाङ्गयक तातलम  प्रदान गररने छ । 

 

रणनीतत ८: प्रदेशअन्त्तगातका कायाालयतथा थथानीय तहका पदातधकारी र कमाचारीहरूको क्षमता 
अतभवङृ्गि कायालाई तनरन्त्तरता ददने।  

नीतत तथा कायानीतत 

५५. प्रदेश सरकारका मन्त्रालय  अन्त्तगातका कायाालयर थथानीय तहमा कायारत मङ्गहला तथा 
लजक्षत समूहका कमाचारीहरूलाई सहभागी गराई ङ्गवतभन्न र्खालका तातलम, गोष्ठी, तसकाइ 
भ्रमण, अध्ययन अनसुन्त्धान मार्ा त कायाकुशलतामा अतभवङृ्गि गररने छ। 

५६. प्रदेश तथा थथानीय तहका पदातधकारी र कमाचारीलाई लजक्षत गरी क्षमता ङ्गवकास 
योिना तनमााण गरी ङ्गवतभन्न  तातलम कायाक्रम सञ्चालन  गररने छ। 

५७. प्रदेश तथा थथानीय तहमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्त्धी 
आचार संङ्गहता तयार गरी िनप्रतततनतध र कमाचारीलाई अनजुशक्षण कायाक्रम सञ्चालन 
गररने छ। 

५८. प्रदेश तथा थथानीय तहमा कायारत कमाचारीको करार सम्झौतामा लैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरण  सम्बन्त्धी सूचक समावेश गरी उक्त सूचक पूरा गने 
कमाचारीलाई परुथकार तथा सम्मानको व्यवथथा गररने छ। 

 

रणनीतत ९: प्रदेश मन्त्रालय तथा मातहतका कायाालयर थथानीय तहमा काननुी प्रबन्त्ध, संथथागत 
सधुार तथा क्षमता ङ्गवकासका माध्यमबाट लैङ्गिकसमानता तथा सामाजिक समावेशीकरणउत्तरदायी 
शासन प्रणालीको ङ्गवकास गने। 

 

५९. प्रदेश तथा थथानीय तहलाई बाङ्गषाक र आवतधक योिना तथा कायाक्रममा लैङ्गिक 
समानता र सामाजिक समावेशीकरण उत्तरदायी प्रणाली अपनाउन प्ररेरत गररन ेछ। 

६०. प्रदेश तथा थथानीय तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी बिेटलाई थथानीयकरण गरी लजक्षत 
समदुायको ङ्गवत्तीय श्रोतमा पहुँच तथा लाभको सतुनजितता गररने छ। 

६१. प्रदेश तथा थथानीय तहमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणलाई 
संथथागत गराइने छ।  

६२. लैङ्गिक उत्तरदायी बिेट तिुामा तथा कायाान्त्वयन गना आवश्यक त्याङ्क र सूचनालाई 
व्यवजथथत र आवतधक गने प्रणाली थथाङ्गपत गररने छ। 
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६३. लैङ्गिक उत्तरदायी बिेट प्रणालीलाई प्रदेश तथा थथानीय तहले संथथागत गरी योिना 
तिुामा तथा बिेट तनमााण प्रङ्गक्रया अवलम्बन गररने छ। 

६४. लैङ्गिकमैरी, बालमैरी, अपािमैरी र वातावरणमैरी शासन पितत अवलम्बन गररने छ।  

६५. प्रदेश तथा थथानीय तहमा काननु तनमााण तथा कायाान्त्वयनमा संलग्न कमाचारी एवम ्
पदातधकारीलाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिक संवेदनशीलता, 
लैङ्गिक उत्तरदायी बिेट तथा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण बिेट 
परीक्षण प्रङ्गक्रयाबारे अतभमरु्खीकरण गररने छ।  

६६. प्रदेश मन्त्रालय तथा मातहका कायाालयर थथानीय तहका कायाक्रमहरूमा लैङ्गिक 
उत्तरदायी बिेट ङ्गवश्लषेण र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणलाई 
तनयतमत गररने छ। 

६७. सावाितनक तथा तनिी क्षरेका सेवा प्रवाहलाई मङ्गहला, मजुथलम, बालबातलका, अपािता 
भएका व्यजक्त, लैङ्गिक तथा यौतनक अल्पसङ्खख्यकमैरी बनाउन प्रो्साहन गररने छ। 

 

रणनीतत १०: प्रदेश तथा थथानीय तहका सबै, क्षेर संरचना र कायाक्रममा लैङ्गिक तथा सामाजिक 
समावेशीका ङ्गवषयहरूको मूलप्रवाहीकरण गने। 

 

६८. प्रदेश तथा थथानीय तहमा काननु तनमााण तथा कायाान्त्वयमा संलग्न कमाचारी एवम ्
पदातधकारीलाई लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण प्रङ्गक्रयाबारे अतभमरु्खीकरण गररने छ। 

६९. प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका कायाालय तथा थथानीय तहका पदातधकारी एवम ्
कमाचारीहरूलाई लैङ्गिक तथासामाजिक समावेशीकरणका मदु्दाहरूलाई नीतत, संरचना, 
कायाक्रममा मूलप्रवाहीकरण गने क्षमता ङ्गवकास गररने छ।  

 

रणनीतत ११: तनरोधा्मक, उपचारा्मक तथा तनयमनकारी उपायद्वारा सामाजिक मूल्य मान्त्यतामा 
पररवतान गदै तलि, उमेर, वगा तथा िातीय आधारमा हनेु सबै र्खाले ङ्गहंसा, भेदभाव, परम्परागत 
हानीकारक सामाजिक अभ्यास र बङ्गहष्करणको अन्त््य गने। 

नीतत तथा कायानीतत 

७०. लैङ्गिक तथा भेदभाव िन्त्य ङ्गहंसा न्त्यनु गना शून्त्य सहनशीलता नीततको अवलम्बन गररने 
छ। 

७१. ङ्गहंसा पीतडत मङ्गहलाहरूको संरक्षण तथा पनुथथाापना गनाका लातग सरुजक्षत आवास गहृ 
सञ्चालन गररने छ। 

७२. मङ्गहला, बालबातलका तथा िाततगत रूपमा हनुे ङ्गहंसा तथा भेदभावलाई तनरोधा्मक, 
उपचारा्मक तथा तनयमनकारी व्यवथथाबाट सम्बोधन गररने छ। 

७३. लैङ्गिक तथा िातीय ङ्गहंसा अन्त््यको लातग कायायोिना बनाई कायाान्त्वयन गररने छ। 
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७४. सावाितनक थथल तथा कायाथथलमा हनुे ङ्गहंसा तथा यौनिन्त्य दवु्यावहार ङ्गवरुि ङ्गवद्यमान 
काननुी व्यवथथा बारे प्रचारप्रसार गररने छ। 

७५. न्त्याय सम्पादनसँग सम्बजन्त्धत थथानीय न्त्याङ्गयक सतमततका पदातधकारीहरूलाई लैङ्गिक 
तथा िातीय ङ्गहंसा तथा भेदभावका ङ्गवषयमा क्षमता अतभवङृ्गि तथा पनुातािगी तातलम 
सञ्चालन गररने छ। 

७६. संयकु्त राि सङ्घको बडापर, बेइजिङ र्ोषणापर तथा मानव अतधकारको ङ्गवश्वव्यापी 
तसिान्त्तलाई अवलम्बन गदै मङ्गहला तथा बालबातलका मातथ हनुे सबै प्रकारका ङ्गहंसा 
तथा ङ्गवभेदको अन्त््य  गदै ङ्गवकासमा उनीहरूको अतधकारलाई सतुनजित गदै लतगनेछ। 

७७. मङ्गहला र परुुषतबच समान मानव अतधकार तथा मयााददत िीवन यापनका लातग 
ङ्गवश्वव्यापी मान्त्यतालाई आ्मसात गदै लतगनेछ।  

७८. ङ्गहंसा पीतडत तथा प्रभाङ्गवत, मानव बेचतबर्खन तथा ओसारपसारमा परेका मङ्गहला, 
बालबातलका, लैङ्गिक तथा यौतनक अल्पसङ्खख्यकका लातग सरुक्षा, संरक्षण र 
पनुथथाापनाका लातग मापदण्ड तयार गरी अल्पकालीन सेवा केन्त्र र दीर्ाकालीन 
पनुथथाापना केन्त्र सञ्चालन गररने छ। 

७९. लैङ्गिक ङ्गहंसा तथा िातीय भेदभाव, बालसंरक्षण र ्यसको व्यवथथापनका लातग सूचना 
प्राप्त गना लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्त्धी हेल्पलाइन थथापना र 
ङ्गवथतार गररने छ। 

८०. लैङ्गिक ङ्गहंसा तथा िातीय भेदभाव समदुाय, नागररक समाि, गैरसरकारी संथथा तथा 
तनगरानी समूह समेतको सहयोगमा अनगुमन तथा तनगरानीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

८१. छाउपडी प्रथा, र्रेल ुङ्गहंसा, बालङ्गववाह, बहङु्गववाह, बहपुतत प्रथािथता लैङ्गिक ङ्गहंसािन्त्य 
हातनकारक सामाजिक अभ्यास अन्त््य गना प्रवधाना्मक ङ्गक्रयाकलाप सञ्चालन गररने 
छ। 

८२. साइबर अपराधलाई रोकथाम गनाका लातग यस सम्बन्त्धमा मङ्गहला तथा 
बालबातलकालाई ससूुजचत गररने छ। 

८३. औपचाररक, अनौपचाररक जशक्षामा मयााददत मङ्गहनावारी सम्बन्त्धी ङ्गवषयवथत ुसमावेश गदै 
मयाादीत मङ्गहनावारी प्रबाद्बनका लातग ङ्गवद्यालयथतरको पाठ्यक्रममा समावेश गररने छ। 

८४. र्रेल ुतथा सामाजिक ङ्गहंसा तनयन्त्रण गना असहाय तथा ङ्गवपन्न मङ्गहला, दतलत, अपािता 
भएका व्यजक्तलाई तनिःशलु्क काननुी परामशा तथा सेवा उपलधध गराइने छ ।  

८५. लैङ्गिक ङ्गहंसा तनवारण कोषको थथापना र सञ्चालन गररने छ। 

८६. बाल संरक्षण र बालङ्गववाह न्त्यूनीकरणका लातगप्रदेश, जिल्ला तथा थथानीय तहमा सञ्जाल 
तनमााण गररने छ। 
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रणनीतत १२: समािमा रहेका सबै वगा तथा समदुायलाई तनरन्त्तर अतभमरु्खीकरणको माध्यमबाट 
लैङ्गिक ङ्गहंसा तथा िातीय ङ्गवभेदिन्त्य गततङ्गवतधको अन्त््य गरी मानव अतधकारको प्र्याभतूत गराउने।  

नीतत तथा कायानीतत 

८७. समािमा मङ्गहला तथा परुुषमातथ हनुे सबै प्रकारका लैङ्गिक, यौनिन्त्य तथा िातीय ङ्गहंसा 
अन्त््यका लातग नागररक समाि समेतको साझेदारी र सहकायामा सचेतनामूलक 
कायाक्रम सञ्चालन गररने छ। 

८८. सबै िातत तथा वगाले अवलम्बन गदै आएको परम्परागत कायालाई सम्मान गदै ्यथता 
कायाहरूलाई आधतुनक प्रङ्गवतधमा आधाररत बनाई प्रवधान गररने छ। 

८९. लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्त्धी अनकुरणीय उपाय छनौट गरी 
असल अभ्यासलाई प्रचारप्रसार गररने छ। 

 

रणनीतत १३: ज्येष्ठ नागररकको अनभुव, भोगाइ तथा ज्ञानको सदपुयोग गरी उनीहरूलाई सम्मान तथा 
संरक्षण गने । 

नीतत तथा कायानीतत 

९०. ज्येष्ठ नागररकको संरक्षण तथा सम्मान गने र तनिहरूमा रहेको ज्ञान, तसप, क्षमता र 
अनभुवको सदपुयोग गरी तनिहरू प्रतत श्रिा,  आदर तथा सद् भाव अतभवङृ्गि गररने छ। 

९१. ज्येष्ठ नागररकलाई सावाितनक सवारी साधन, सावाितनक काया, थवाथ्य सेवा, धातमाक तथा 
सावाितनक थथलमा सहतुलयत र सङु्गवधा उपलधध गराइनेछ। 

९२. ङ्गवतभन्न कारणले आफ्नो र्र पररवार, आर्न्त्त, नातागोता आददबाट तबछतडएका वा 
ङ्गवथथाङ्गपत भएका ज्येष्ठ नागररकलाई पनुाथथाङ्गपत गने व्यवथथा गररने छ। 

रणनीतत १४: अपािता भएका व्यजक्तमातथ हनेु भेदभावको अन्त््य गरी अपािमैरी शासन प्रणाली 
अवलम्बन गने । 

नीतत तथा कायानीतत 

९३. अपािता भएका व्यजक्तहरूको उपचारका लातग आधारभतू थवाथ्य सेवा र औषधी 
तन:शूल्क उपलधध गराइनेछ। 

९४. अशक्तताको कारणबाट पना सक्ने प्रततकूलतालाई कम गना आवश्यक पने सहायक 
सामाग्री  उपलधध गराइनेछ। 

९५. अपािता भएकाव्यजक्तहरूलाई थवाबलम्बनकारी उद्योग सञ्चालन वा थवरोिगार हनु 
प्रो्साहन गररने छ। 

९६. सावाितनक तथा सरकारी पूवााधारहरू अपािमैरी बनाउने नीततको प्रभावकारी 
कायाान्त्वयन गररने छ।  
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९७. प्रदेश तथा थथानीय तहबाट प्रवाह गररने सेवा, सङु्गवधा र सूचनामा सबैको पहुँच 
सतुनजित गररने छ।  

रणनीतत १५: यवुा िनशजक्तमा भएको तसप तथा क्षमताको भरपरु प्रयोग गरी देश तभरै रोिगारीका 
अवसर तसिाना गरी प्रततभा पलायन हनु बाट रोक्ने। 

नीतत तथा कायानीतत 

९८. यवुाको दक्षता, उद्यमशीलता र अन्त्वेषणा्मक क्षमताको ङ्गवकास गदै यवुा वगालाई देश 
तभरै काया गने वातावरणको तसिाना गरी उनीहरूलाई आतथाक र सामाजिक ङ्गवकासमा 
सहभागी गराइनेछ। 

९९. ङ्गवकास तनमााणसम्बन्त्धी कायामा यवुालाई संवाहकको रूपमा पररचालन गररने छ। 

१००. यवुा थवरोिगार कायाक्रम आयोिनाहरूमा प्रदेश तथा थथानीय सरकारको तनजित 
प्रततशत बिेट ङ्गवतनयोिन गररने छ। 

१०१. ङ्गवपन्न वगाका यवुालाई व्यावसाङ्गयक पेसामा आवि गराउन अल्पकालीन तथा 
दीर्ाकालीन तातलम सञ्चालन गररने छ। 

१०२. यवुाहरूका लातग व्यवसाय सञ्चालन गना प्रदेश सरकार तथा थथानीय सरकारबाट 
अनदुान, सहतुलयत धयाि दरमा ऋण उपलधध गराउने नीतत अवलम्बन गररने छ।  

१०३. यवुा उद्यमीलाई प्रो्साहन गना नीततगत प्रावधान अपनाइने छ।  

१०४. यवुा िनशजक्तमा भएको तसप, दक्षता देजर्खने गरी सूचना व्यवथथापन प्रणालीको ङ्गवकास 
गररने छ र िसलाई श्रम बैङ्कको रूपमा प्रयोग गदै लतगनेछ।  

रणनीतत १६: बालअतधकारसतुनजितता कायम गरी बालमैरी शासन व्यवथथालाई प्रविान गने। 

नीतत तथा कायानीतत 

१०५. बालबातलकाको पररपक्कता र क्षमताको आधारमा उनीहरूलाई योिना तिुामा र तनणाय 
प्रङ्गक्रयामा सहभातगता गररने छ। 

१०६. बालबातलकाहरू मातथ हनुे सबै प्रकारका ङ्गहंसा,  शोषण र ङ्गवभेदको अन्त््य गररने छ। 

१०७. प्रदेश तभरका सबै थथानीय तहहरूमा बालमैरी थथानीय शासन अवलम्बन गररने छ। 

१०८. बालमैरी थथानीय शासन र्ोषणा गने थथानीय तहलाई ङ्गवशेष सम्मान र अनदुान 
उपलधध गराइने छ। 

१०९. बालअतधकारको सतुनजितताका लातग बाल अतधकार सम्बन्त्धी राङ्गिय तथा अन्त्तरााङ्गिय 
काननुमा भएका प्रावधान अनसुार प्रदेश र थथानीय तहमा कायाक्रम स चालन गने 
नीततगत व्यवथथा गररने छ।  

११०. बालबातलकाको संथथागत र नेतृ् व ङ्गवकासका लातगबाल क्लब र बाल स िाल थथापना 
गने ङ्गवद्यालय र समदुाय थतरमा ङ्गवतभन्न कायाक्रम सञ्चालनगररने छ। 
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११. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तनती तनदेशक सतमतत 

 

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीतत प्रदेशव्यापी रूपमा कायाान्त्वयन गना गराउनका 
लातग प्रदेश मखु्य मन्त्रीको संयोिक्वमा देहाय अनसुारको एक प्रादेजशक लैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरण तनती तनदेशक सतमतत गठन गररने छ:      

        

(क) मन्त्री, सामाजिक ङ्गवकास मन्त्रालय      -संयोिक  

(र्ख) प्रमरु्ख सजचव, मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद् को कायाालय    -सदथय 

(ग) सजचव, सामाजिक ङ्गवकास मन्त्रालय      -सदथय 

(र्) सजचव, आन्त्तररक मातमला तथा काननु मन्त्रालय     -सदथय 

(ङ) सजचव, आतथाक मातमला तथा योिना मन्त्रालय     -सदथय 

(च) सजचव, भतूम व्यवथथा, कृङ्गष तथा सहकारी मन्त्रालय    -सदथय 

(छ) सामाजिक ङ्गवकास महाशार्खा प्रमरु्ख, सामाजिक ङ्गवकास मन्त्रालय   -सदथय– सजचव 

१२. सतमततको कायाक्षरे 

१२.१ लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीतत, तनयमहरूको अद्यावतधक तथा मागादशान 
तिुामा र पनुरावलोकन गने, 

१२.२ नीतत कायाान्त्वयन गना आवश्यक समन्त्वय तथा सहजिकरण गने, 
१२.३ आन्त्तररक र बाह्यरूपमा कायागत समन्त्वय कायम गने, 
१२.४ लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्त्धी बिेटको सतुनजितता गराउने, 
१२.५ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्त्धी कायाको अनगुमन गने, 
 थथानीय तहको लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्त्धी प्रगतत ङ्गववरणलाई 

राङ्गिय योिना आयोगको सपुररवेक्षण तथा अनगुमन प्रणालीमा समाङ्गहत गना सहिीकरण गने 
। 

 

१३. गाउँ/नगरपातलका थतरीय लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सतमततिः थथानीय तह 
तभर लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको कायालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गना 
गाउँ/नगरपातलकामा अध्यक्ष/नगर प्रमरु्खको संयोिक्वमा एक गाउँ/नगर लैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरण सतमतत गठन गना सक्नेछ।सतमततको सदथय संख्या, वैठकको कायाङ्गवतध र 
कायाक्षेर थथानीयतहले तनधाारण गरे बमोजिम हनुेछ। 
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१४.आतथाक पक्ष 

 

यो लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीततको कायाान्त्वनका लातग नेपाल सरकार प्रदेश 
सरकार र थथानीय तहले स्रोत व्यवथथा गनेछ। व्यजक्त, समदुाय, गैरसरकारी संथथा तनिी क्षेर 
नागररक समािलाई थवेजच्छक रुपमा स्रोत व्यवथथापन र ङ्गवजत्तय योगदान गना प्रो्साङ्गहत गररनेछ। 
आवतधक योिना र बाङ्गषाक ङ्गवकास कायाक्रममा यो नीतत कायाान्त्वनका लातग आवश्यक पने स्रोतको 
व्यवथथा गररनेछ । 

१५.अपेजक्षत उपलजधध 

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीततको माध्यमबाट कणााली प्रदेशमा मयााददत,  
सरुजक्षत, सभ्य, समतामूलक र न्त्यायपूणा समािको ङ्गवकास भई आतथाक, सामाजिक, सांथकृततक एवम ्
व्यवहाररक सधुारबाट लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी समािको ङ्गवकास भएको हनुेछ। 

 

१६.नीतत कायाान्त्वयन 
 

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीततको कायाान्त्वयनको लातग सामाजिक ङ्गवकास 
मन्त्रालयको मूल जिम्मेवारी रहनेछ। ्यसैगरी मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायाालय र अन्त्य 
ङ्गवषयगत मन्त्रालयहरूका तबचमा आपसी सहयोग र सहकायालाई प्राथतमकतामा रार्खी यस नीततको 
प्रभावकारी कायाान्त्वयनको लातग उपयकु्त वातावरण तसिाना गररनछे। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण सम्बन्त्धी काम गने गैरसरकारी संथथा, तनिी क्षेर, नागररक समािहरूसँग सहकाया गदै 
नीततको कायाान्त्वयनमा िोड ददइनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीततका बारेमा 
व्यापक िानकारी प्रवाह गने तथा कायाान्त्वयनका लातग प्रथताव गररएका संथथागत संरचना र 
िनशजक्तको क्षमता ङ्गवकास गररने छ।  

१७.काननुी व्यवथथामा सधुार 

यस नीततमा भएको व्यवथथालाई कायाान्त्वयन गनाको लातग मौिदुा ऐन तथा तनयमावलीमा भएको 
व्यवथथालाई आवश्यकता अनसुार नीतत अनकूुल हनुे गरी पररमािान गररने छ। नीततको व्यवथथा 
कायाान्त्वयन गनाको लातग आवश्यक अन्त्य काननुी आधार समेत तयार गररने छ। 
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१८.अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्त्धी कायाक्रमको कायाान्त्वयन प्रभावकारी बनाउन 
नीतत कायाान्त्वयन सतमततले प्रदेश मन्त्रालय तथा मातहतका कायाालय र थथानीय तहले गरेका 
कायाक्रमको वषामा कम्तीमा एक पटक अनगुमन गनेछ।आवश्यकता अनसुार यस ङ्गवषयमा काम गने 
अन्त्य तनकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई समेत संलग्न गराउन सङ्गकनेछ। 

१९.वाङ्गषाक प्रततवेदन सावाितनक गनुापने 

 

आतथाक वषा समाप्त भएको छ मङ्गहनातभर सामाजिक ङ्गवकास मन्त्रालयले लैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्त्धी कणााली प्रदेशमा भए गरेका काम कारबाही र परीक्षण समेतको 
ङ्गववरण संलग्न गरी वाङ्गषाक प्रततवेदन सावाितनक गनुापनेछ।यसरी प्रततवेदन सावाितनक गदाा आगामी 
कायायोिना समेत उल्लेर्ख गनुापनेछ।  

 

२०. नीततको पनुरावलोकन 

 

नीततको प्रभावकाररता, उपयकु्तता र उपादेयताको ङ्गवषयमा प्र्येक पाँच वषामा मूल्याङ्कन गरी नीतत 
कायाान्त्वयनको सन्त्दभामा प्राप्त अनभुवको आधारमा नीततमा समसामङ्गयक पनुरवलोकन तथा सधुार गररने 
छ। 

२१. िोजर्खम तथा िोजर्खम न्त्यूनीकरण 

नीतत कायाान्त्वयनको क्रममा देजर्खने िोजर्खमको समयमै आकँलन गरी तनरुपणका उपायहरु गररनेछ। 
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीतत, २०७८ कायाान्त्वयनका सम्भाङ्गवत िोजर्खमहरु र 
ततनीहरुको न्त्यूनीकरणका उपायहरु देहाय बमोजिम हनु सक्ने आकँलन गररएको छिः 

अ) िोजर्खमहरु 

(क) नीतत कायाान्त्वयनको क्रममा संर्, प्रदेश र थथानीय तहका सरकार बीच समन्त्वय र सहकाया 
गनुा िोजर्खमपूणा देजर्खन्त्छ। 

(र्ख) थथीय सरकारबाट अपन्व ग्रहण र स्रोत व्यवथथापन गरी नीततको उदे्दश्य पूरा गना िोजर्खमपूणा 
देजर्खन्त्छ। 
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(ग) सरकारी तनकाय, ङ्गवकास साझेदार, तनिी क्षेर, नागररक समाि लगायत सरोकारवाला 
तनकायहरुको पयााप्त सहयोग प्राप्त गना गदठनाई हनुसक्ने। 

आ) िोजर्खम न्त्यूनीकरण 

(क) नीतत कायाान्त्वयनको प्रभावकाररताको लातग थथानीय सरकारसँग पयााप्त छलर्ल गरी 
समझदारीद्बारा नीततको थवीकारोजक्तको वातावरण तयार गररनेछ। 

(र्ख) यो नीतत कायाान्त्वयनको सरकारी स्रोतको अततररक्त ङ्गवकास साझेदार, तनिी क्षेरको स्रोत 
आकषाण गनुाका साथै नागररक समािलाई पररचालन गने रणनीतत अवलम्बन गररनेछ। 

  


