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१.पषृ्ठभगूम 

नेपालको संहवधानको प्रस्तावनामा बििुातीय, बिभुाहिक, बिधुागमिक, बिसुांस्कृगतक तथा भौिोगलक हवहवधतायकु्त 
हवशेितालाई आत्मसात िरी हवहवधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृगतक ऐक्यबद्धता, सहिष्णतुा र सद्भावलाई संरक्षण 
एवं प्रवद्र्धन िरै्द विीय, िातीय, क्षेत्रीय, भाहिक, धागमिक, लैहिकहवभेर्द र सबै प्रकारका िातीय छुवाछूतको अन्तत्य िरी 
आगथिक समानता, समहृद्ध र सामाजिक न्तयाय सगुनजित िनि समानपुागतक समावेशी र सिभागितामूलक गसद्धान्ततका 
आधारमा समतामूलक समािको गनमािण िने संकल्प िरेको छ ।  

नेपालको संहवधानको धारा १८ ले पगन समानता र काननुको समान संरक्षणको सगुनजितता िरेको छ ,िसमा मौगलक 
िकको रुपमा महिलकाको िक, र्दगलतको िक बालबागलकाको िक, िेष्ठ नािाररकको िकलाई,  समेत जस्वकार िरेको 
छ  भने धारा ४२ को सामाजिक न्तयायको िक अन्ततरित आगथिक सामाजिक वा शैजक्षक दृहिले  पछािी परेका 
लैगिंक तथा यौगनक अल्पसंख्यक नािररकलाई सामानपुागतक समावेशीकरणको गसद्धान्ततको आधारमा राज्यका 
गनकायमा सिभागिता िक सगुनजित िरेको छ । 

संघीय लोकताजन्तत्रक िणतन्तत्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तिरे्दजि नै सदुृढीकरण िनि स्थानीय सरकार सञ्चालन 
ऐन २०७४, कायािन्तवयनमा छ । सोिी ऐनको र्दफा २४ ले पागलकाले आफ्नो अगधकार क्षेत्र गभत्रका स्थानीय 
तिको हवकासका लागि आवगधक, बाहििक, रणनीगतित हवियक्षेत्रित मध्यकालीन तथा र्दीघिकालीन योिना बनाई लािू 
िनुिपने कुरालाई कानूनी र्दाहयत्वको रुपमा ब्यवस्था िरेको र सोिी र्दफाको उपर्दफा २० मा योिना बनाउँर्दा लैहिक 
तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्तधी अन्ततरसम्बजन्तधत हवियलाई ध्यान दर्दनपुने उल्लेि िरेको छ । 

संघीय मागमला तथा सामान्तय प्रशासन मन्तत्रालयले तयार िरेको सामाजिक समावेशीकरण नीगत २०७६ ले हवभेर्द 
रहित, समदृ्ध र न्तयायपूणि समािको स्थापनाका लागि सवै विि, िातिागत, गलंि तथा क्षेत्रको समान सिभागिता, 
अग्रसरता र गनणिय प्रहियामा सिभागिताको भगूमका सहित समाजिक समावेशीकरण माफि त सवैले आत्मसम्मान बोध 
िनुे वातावरण गनमािण िनि सवै ति, क्षेत्र तथा संरचनािरुमा मूलप्रवािीकरणको माध्यमबाट समावेशी शासन 
पद्धगतलाई संस्थाित िने उद्देश्य गलएको छ । साथै उक्त नीगतले स्थानीय तिसम्म सामाजिक समावेशीकरण नीगत 
कायािन्तवयन सम्बन्तधी सगमगतको व्यवस्था समेत िरेको छ ।  

यस सन्तर्दभिमा गिलासैनी िाउँपागलकाले आफ्ना नीगत, कायििम, संरचना र काम कारवािीलाई लैहिकमैत्री तथा 
समावेशी िाउँपागलका बनाउने पररकल्पना अनरुुप समरु्दायमा पछािी पाररएका वा परेका महिला, र्दगलत, आदर्दवासी 
िनिागत, स्थानीय अल्पसंख्यक, सीमान्ततकृत, अपािता भएका व्यजक्त, लैहिक तथा यौगनक अल्पसंख्यक, एकल महिला र 
हिंसा पीगितिरुलाई िाउँपागलकावाट िठन तथा सञ्चालन िनुे सगमगत संरचनामा समान सिभागिता, अग्रसरता र गनणिय 
प्रहियामा सिभागिताको भगूमका सहित लैहिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण माफि त सबैले आत्मसम्मान बोध 
िने वातावरण गनमािण िनि र लैहिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण पद्धगतलाई संस्थाित िनि आवश्यक 
रे्दजिएकोले “गिलासैनी िाउँपागलकाको लैंहिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवािीकरण नीगत, २०७९" 
तिुिमा िररएको छ । 

 

 



२. िाउँपागलकाको संजक्षप्त पररचय 

नेपालको संहवधान २०७२ ले संजघय राज्यको गनमािणका साथै तीन तिको राज्य प्रणालीको व्यवस्था िरे अनरुुप 
बैतिी जिल्लामा रिेका १० स्थानीय तििरु मध्ये गिलासैनी िाउँपागलका पगन एक िो । गिलासैनी िाउँपागलका 
ऐगतिागसक रािगनगतक, प्राकृगतक, सांस्कृगतक तथा धागमिक दृहिकोणले मित्वपणुि िाउँपागलका िो । यो  
िाउँपागलका बैतिी जिल्लाको सर्दरमकुाम िलंिा रे्दजि ८६ हकलोगमटर टाढा रिेको छ । यस िाउँपागलकाको 
पवुिमा बझाि जिल्लाको बिुल निरपागलका, पजिममा शैल्यजशिर निरपागलका, उत्तरमा मामाि िाउँपागलका र्दजक्षणमा 
र्दोिर्दाकेर्दार िाउँपागलका र पचुौिी निरपागलका बैतिी जिल्ला संि गसमाना िोगिएको छ । प्रशासगनक हिसावले 
िम्मा १० वटा विामा हवभाजित यस िाउँपागलकाको केन्तर  गिलासैनीमा रिेको छ । 

 समनु्तर सतिबाट लिभि १३५० गमटर रे्दजि २९०० गमटर सम्मको उचार्िमा अवजस्थत यो िाउँपागलका 
१२५.२८ विि हकलोगमटर क्षेत्रमा फैगलएको छ भने साहवकका ५ िाउँ हवकास सगमगत कोटपेटरा, रुरेश्वर, 
िोकुलेश्वर, गिलासैनी  र मठैराि रिेका छन । हिन्तर्द ुधमािवलम्वीको बािलु्यता रिेको यस िाउँपागलकामा ब्रािमण, 
क्षेत्री, र्दगलत, समरु्दायको बसोवास रिेको छ। अगधकांस सवै वििका मागनसिरुको मूख्य पेशा कृहि व्यापार रिेको छ 
। 

गिलासैनी िाउँपागलका गभत्र ४९२५ घरपररवार, परुुि ११३४७, महिला ११८८६ िम्मा िनसंख्या २३२३३ रिेको 
छ । गिलासैनी िाउँपागलकाका अगधकतम मागनसिरुको आम्र्दागनको स्रोत कृहि र व्यापर नै रिेको छ । 
उत्पार्दनको दृहिले िाउँपागलका गभत्र धान, मकै, ििँ,ु आल,ु कोर्दो, मकै, भटमास, उि ु िाउँपागलकाका प्रमिु 
वालीनालीका रुपमा रिेका छन ् भने फलफुलिरुमा आपँ, पलुमु, केरा, सनु्ततला, मौसमी, आरु आरुबििा आर्दी 
रिेका छन ्।  

त्यसै िरी धागमिक तथा पयिटकीय स्थलिरुमा गिलासैनी, कफलाशैनी, वेतालेश्वर मजन्तर्दर, िन्ना समैिी मजन्तर्दर, र्दिुाि 
भवनी मजन्तर्दर, मठैराि, गसद्धपाव, कोट िफुा, कणिकेर्दार लटबाव मखु्य रिेका छन । ऐगतिागसक, धागमिक, भौिोगलक 
क्षेत्रको नामवाट नै िाउँपागलकाको नामाकरण भएको िो ।   

हिन्तर्द ु धमािवलम्वीको बािलु्यता रिेको यस िाउँपागलकामा ब्रािमण, क्षेत्री, र्दगलत समरु्दायको बसोबास रिेको छ। 
अगधकांस सबै वििका मागनसिरुको मूख्य पेशा कृहि नै रिेको छ । 

 

३. हवितका व्यवस्था प्रयास र वतिमान जस्थगत:- 

यस गिलासैनी िाउँपागलकाले हवित ५ वििरे्दजि लै.स.सा.स.को दृजश्टकोणबाट पागलकाले प्राप्त िरेका हवगभन्न िाले 
अनरु्दानिरू कायािन्तवयन िर्दाि लजक्षत विििरूलार्ि  प्राथगमकतामा रािेर कायििरू िरै्द आएको छ । त्यसका साथ 
साथै िाउँपागलका अन्ततरित रिेका हवगभन्न हवियित शािाबाट संचालन िनुे कायििमिरुमा िररव हवपन्न तथा लजक्षत 
समरु्दायको पिुँच िनुे िरर संचालन िनुे िरेको छ ।त्यसमा गिलासैनी िाउँपागलका अन्ततरित रिेको महिला तथा 
बालबागलका शािा लिायत हवगभन्न हवियित शािािरुले संघीय र प्ररे्दश सरकारवाट प्राप्त शशति अनरु्दानिरू 
तोहकएकै शतिमा रहि कायििम सञ्चालन िरै्द आएको छ ।  



 ४.संजक्षप्त नाम र पररभािा : 

४.१. संजक्षप्त नाम : यस रणनीगतको नाम लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण मूल प्रबाहिकरण रणनीगत 
२०७९ रिनेछ । यो रणनीगत स्थानीय सरकारले जस्वकृत िरेको गमगत रे्दजि लाि ुिनुेछ । 

४.२. पररभािा : गबिय वा प्रसंिले अको अथि नलािेमा यस रणनीगतमा  

क) रणनीगत भन्नाले : "गिलासैनी िाउँपागलकाको लै.स.सा.स. मूलप्रकाहिकरण रणनीगत २०७९" लाई सम्झन ुपर्दिछ  
।  

ि) िा.पा.भन्नाले :गिलासैनी िाउँपागलका सम्झन ुपर्दिछ । 

ि) लै.स.सा.स. भन्नालेिः लैहिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्झन ुपर्दिछ ।  

घ) लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण भन्नाले महिला, परुुि वा लैंगिक तथा यौगनक अल्पसंख्यक र 
गबगभन्न सामाजिक समूििरु गबचको असमान सजक्त सम्बन्तधलाई पनुिः सन्ततगुलत िनि तथा िरेक प्रकारका सामाजिक 
पहिँचान भएका ब्यजक्तिरुका लागि समान अगधकार, अवसर एबं सम्मान सगुनजित िनिका लागि िररने प्रयासलाई 
सम्झन ुपर्दिछ ।  

ङ) लैंहिक मूलप्रबािीकरण भन्नाले िाउँपागलकाको गबद्यमान संरचनािरु र सबै हवियित क्षेत्रका काननु, नीगत, 

कायििम तथा योिना तिुिमाका िरेक चरणमा लैहिक समानतालाईि आन्ततररकीकरण िने जस्थगत नै लैहिक 
मूलप्रवािीकरणलाई िनाउछ ।  

च) लैहिक समानता भन्नाले समाि तथा राज्यको सबै अंि र ति र क्षेत्रमा महिला, परुुि वा लैंगिक तथा यौगनक 
अल्पसंख्यक बीच समान अवसर र समान लाभ िागसल िने अवस्था वा वातावरणलाई िनाउछ ।  

छ) लैहिक समता भन्नाले अवसर र न्तयायबाट बजञ्चत महिला, परुुि वा यौगनक तथा अल्पसंख्यक ब्यजक्तलाई 
समानतामा पिुाउन अवलम्बन िररने सकारात्मक गबभेर्द वा गबशेि प्रयासलाई सम्झन ुपर्दिछ ।  

ि) सामाजिक समाबेशीकारण भन्नाले समािमा पछािी पाररएका गलि, विि, िातिाती, समरु्दाय लिायत वजञ्चत विि 
समरु्दायलाई हवकासका अवसरमा प्रत्यक्ष सिभािी िराई सावििगनक सेवा, स्रोत, सहुवधामा पिुँच बहृद्ध िनुिलाई सम्झन ु
पर्दिछ । 

झ) सामाजिक बजञ्चगतकरण  भन्नाले लैंगिकता, िात, िाती, धमि, क्षेत्र, अपािता आर्दीको आधारमा व्यजक्त, विि वा 
समरु्दायलाई सामाजिक, सांस्कृगतक, आगथिक र रािनीगतक क्षेत्रमा पािा वा हकनारा लिाई आफ्नो क्षमताअनसुार 
सिभािी िनुे अवसर र त्यस्तो अवसरबाट प्राप्त िनु सक्ने लाभ र प्रगतफलबाट वजञ्चत िरार्न ुिो ।  

ञ) बजञ्चत समूि भन्नाले लामो समय रे्दजि आगथिक, सामाजिक र भौिोगलक कारणले पछािी पाररएका महिला, र्दगलत, 

िनािाती, िेष्ठ नािरीक, अगत गबपन्न, र्दिुिम बस्तीमा बसोबास िने ब्यजक्त वा समरु्दाय सम्झन ुपर्दिछ ।  



ट) लैंहिक संबेर्दनजशल सेवा प्रबाि प्रहिया र नीगत तथा कायििम तिुिमाका सबै चरणिरुमा महिला परुुि र तेस्रो 
गलहििरुका गबशेि आवश्यकता र प्राकृगतक अवस्था अनसुार उनीिरुको सन्ततगुलत हवकास, सावििगनक लाभ प्रागप्तको 
सगुनजितता र अगधकार प्रागप्त प्रगत िम्भीर िनुलुाई सम्झन ुपर्दिछ ।  

ठ) लैंहिकता  भन्नाले कुनै पगन मागनस गलंिको आधारमा महिला वा परुुि वा यौगनक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक 
भएकै कारण समािद्धारा उनीिरुलाई दर्दर्ने गबभेर्दपणुि कामको भगूमका, उनीिरु प्रगत िने गबभेर्दपणुि सामाजिक 
व्यविार र उनीिरुलाई िेनि असमान दृहिकोण लाई िनाउछ ।  

ि) लैंगिकमैत्री समाि वा राज्यको िरेक संरचना र नीगत तथा कायििम तिुिमाका सबै चरणिरुमा महिला, परुुि वा 
यौगनक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका हवशेि आबश्यकतािरु सम्बोधनका लागि िररने प्राथगमक पणुि व्यविारलाई 
सम्झन ुपर्दिछ ।  

ढ) िजडिकृत तथयांक भन्नाले सबै िातािती, गलंि, विि, क्षेत्रकामहिला, परुुि तथा यौगनक एबं लैंगिक अल्पसंख्यक, 

गसमान्ततकृत समरु्दाय, शाररररक अवस्था आदर्द समूििरुको तिित तथयांकलाई सम्झन ुपर्दिछ । 

ण) CRC भन्नाले बालअगधकार मिासन्तधी (child Right Convention) सन ्१९८९ लाई िनाउछ । 

त) लैंगिक प्रभाव गबश्लिेण भन्नाले स्थानीय नीगत, योिना तथा कायििमबाट सबै बिि, िातािती, क्षते्रका महिला, परुुिले 
प्राप्त िरेको लाभ वा अवस्थाको लेिािोिालाई सम्झन ुपर्दिछ । 

थ) गसमान्ततकृत समरु्दाय भन्नाले आगथिक, सामाजिक, रािनैगतक र भौिोगलक हवकटताको कारण पछािी पाररएका तथा 
सावििगनक सेवा, सगुबधाको अवसरबाट बजञ्चत र गबभेर्दमा परेका साथै संजघय काननुबमोजिम मानव हवकासको 
स्तरभन्तर्दा न्तयून जस्थगतमा रिेका समरु्दाय सम्झन ुपर्दिछ । 

र्द) लैंगिक उत्तरर्दायी बिेट भन्नाले लैंगिक समानताका लागि बिेटको सगुनजितता लाई सम्झन ुपर्दिछ ।  

५.गिलासैनी िाउँपागलकाको रािनैगतक, सामाजिक र आगथिक अवस्था गबश्लिेण :- 

गिलासैनी िाउँपागलकाको गबद्यमान रािनैगतक, सामाजिक र आगथिक अवस्था गबश्लिेण िररएको छ । गबश्लिेणले 
आिामी दर्दनमा लै.स.सा.स.को क्षेत्रमा के कस्तो आगथिक, सामाजिक र रािनैगतक योिना तथा नीगत कायििमका 
गबियिरु उठान िनि सियोि िनेछ  ।  

५.१. रािनैगतक अवस्था 

गिलासैनी िाउँपागलकाको रािनैगतक अवस्था अध्ययन तथा गबशलेिण िर्दाि आम नािरीकिरु रािनैगतक रुपमा सचेत 
भए पगन स्थानीय सरकार  लिायत तीनै तिको संरचना र  राज्यका िरेक गनकायको नेततृ्वतिमा महिला, र्दगलत 
लिायत पछािी परेको समरु्दायको सिभागिता अपेक्षाकृत वृहद्ध िनु सकेको पार्रै्दन । महिला लिायत लक्षीत 
समूिलाई रािनीगतमा सिभागिता बहृद्धका लागि पररवार तथा समािबाट सिि वातावरण सिृना िनि आबश्यक 
रे्दजिन्तछ । महिला, र्दगलत लिायत बजञ्चत समरु्दायलाई रािनैगतक चेतनास्तर बढाउन स्थानीय रािनैगतक र्दल लिायत 
िनचेतना अगभबहृद्ध सम्बन्तधी कायििमिरु संचालन िनु िरुरी छ । काननुले अगनवायि िरेकोमा बािेक अन्तय 
िाउँपागलकाबाट क्षेत्रमा महिला लिायत पछािी परेका वा पाररएका बििको सिभागिता सन्ततोििनक रिेको छ। यस 



निर कायिपागलकामा प्रगतगनगधत्वको अवस्था िेने िो भने महिला सिभागिता करीब ३९ प्रगतशत, र्दगलत २१ प्रगतशत 
छ । िाउँपागलका अध्यक्ष लिायत विा अध्यक्षमा महिला सिभागिता सनु्तय रिेको छ । राज्यका िरेक गनकायमा 
३३%  प्रगतशत महिला र समाबेशी सिभागिताको काननुी प्राबधानले समाबेशी सिभागिता सगुनजित िरेपगन अथिपणुि 
सिभागिताका लागि रािनैगतक र्दल लिायत स्थानीय सरकारबाट गबशेि िरी लजक्षत बिि समरु्दायको क्षमता गबकास र 
आगथिक शसजक्तकरणको क्षेत्रमा योिना तथा कायििम गबस्तार िनुिपने रे्दजिन्तछ ।  

त्यसै िरी सबै रािनैगतक र्दलिरुको निर कगमहटमा महिला सिभागिता ३३% प्रगतशत र सामाजिक रुपले समाबेशी 
सिभागिता अगनवायि िररए पगन गनणाियक भगूमकामा पयुािउन सकेको पार्रै्दन । लैंगिक तथा सामाजिक हिसावले 
समान अजस्तत्वलाई सिि रुपमा जस्वकार निरे सम्म शजक्त सम्बन्तधमा महिला लिायत बजञ्चत तथा पछािी परेका 
बिि समरु्दायिरु समान िैगसयतमा आउन नसक्ने यथाथिता िाम्रा साम ु गबद्यमान छ । महिला लिायत लक्षीत 
समूिको रािनैगतक भगूमकामा पिुँच वहृद्ध िरी गनणाियकताि िामी  हियाजशल िनुका लागि सबै लक्षीत समूिमा 
रािनैगतक चेतनास्तरको र सो सम्बन्तधी क्षमता गबकासका कायििमिरुलाई प्राथगमकतामा रािी कायािन्तवयन िनि 
आबश्यक छ ।    

 

 

५.२. सामाजिक अवस्था गबश्लिेण : 

सामाजिक हिसाबले गिलासैनी िाउँपागलकामा गबगभन्न िातिाती, बिि, गलंि, धमि मान्ने समरु्दायको बसोवास रिेको छ । 
िातिाती तथा धमिका आधारमा भािा, भेिभिुा, रिन सिन र संस्कृगत फरक फरक रिेको छ । समािमा गबद्यमान 
हपत्रसृतात्मक सोच र ब्यबिारबाट यस गिलासैनी िाउँपागलका पगन अछुत रिन सकेको छैन । धामीझािी प्रथा, 
बालगबबाि, िागतय गबभेर्द, घरेल ुहिंसा र लैंगिक हिंसा िस्ता सामाजिक कुप्रथा र िलत सामाजिक अभ्यासिरु अझै 
कायमै रिेको छ । परुुिलाई मित्व दर्दने पररवार तथा समािले महिलाको समान अजस्तत्वलाई जस्वकार िनि 
नसकेका कारण गनणाियक भगूमकामा महिला सिभागिता र अवरमा तथा सचुनामा पिुँच न्तयून छ । परुुिलाई मित्व 
दर्दने समािमा लैंगिक रुपले  समान अवसर र समान पिुँच िनु सहकरिेको छैन । काननुी रुपमा प्रर्दान िररएको 
प्रिनन ्तथा सरुक्षीत माततृ्वको अगधकार समेत महिलािरुले गनबािध रुपमा उपयोि िनि सहकरिेको पार्रै्दन ।   

५.३. आगथिक अवस्था : 

यस िाउँपागलकाको आगथिक स्रोतको रुपमा मखु्य पेशा कृहि व्यवसाय मागनए पगन केिी मात्रामा व्यापार व्यवसाय, 

सरकारी सेवा, बैरे्दजशक रोििारी, गछमेकी मलुकु भारतमा रोििारीको लागि िाने र ज्याला मिर्दरुी समेत रिेको 
पार्न्तछ । रोििारी तथा ब्यबसायमा महिलाको एहकन तथयांक नभएपगन कम मात्रमा संलग्नता रिेको र 
समानकामको समानज्याला सगुनजित िनु नसक्र्दा अथितन्तत्रमा महिलाको पिुँच न्तयून रिेको पार्न्तछ । पाररवाररक 
स्रोत तथा भगूमकामा महिलाको पिुँच न्तयून छ । 

६. लै.स.सा.स. सम्वन्तधमा रे्दजिएको प्रमिु सवाल तथा मदु्दािरू :- 

६.१ लै.स.सा.स. सम्बन्तधमा रे्दजिएको प्रमिु सवाल तथा मदु्दािरू नक्साकंन 



 िातीय छुवाछुत तथा भेर्दभाव 

 बालगबवाि 

 लिपुर्दाथि र्दवु्यिशनी 
 िररबी¸ बेरोििारी 
 िनचेतनाको कमी 
 िणुस्तरीय स्वास्थय सेवा तथा प्राहवगधक जशक्षाको कमी 
 लैहिक तथा घरेल ुहिंसा 
 योिना तिुिमा लिायत नीगत गनयम गनमािण तिमा सरोकारवालाको साथिक सिभागिता निनु ु

६.२ गिलासैनी िाउँपागलकास्तरका लै.स.सा.स.का सवाल एबं मदु्दािरुको प्राथगमहककरण 

 िररबी¸ बेरोििारी 
 िणुस्तरीय स्वास्थय सेवा तथा प्राहवगधक जशक्षाको कमी 
 िनचेतनाको अभाव 

 योिना तिुिमा तथा बिेट गनमािण लिायत नीगत गनयम गनमािण तिमा सरोकारवालाको साथिक सिभागिता 
निनु ु

 लैगिंक हिंसा र घरेल ु हिंसा 
 लिपुर्दाथि र्दवु्यिशनी 
 बालगबवाि 

 िातीय छुवाछुत तथा भेर्दभाव 

७. लै.स.सा.स. कायािन्तवयनका लागि गिलासैनी िाउँपागलकाका सरोकारवालािरु 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

हवद्यालय 

सरोकारवालािरू 

न्तयाहयक सगमगत 
 

विा कायािलय 

 

महिला तथा 
बालबागलका शािा 

महिला समूि 

विा मेलगमलाप 
सगमगत हवियित शािािरु 

नेपाल रेििस 
सोसार्टी 

प्रिरी चौकी  
 

सामाजिक हवकास 
सगमगत 

 

पोिण कायििम 

सआुिारा कायििम 

यवुा क्लव 

 

महिला स्वयंम सेहवका  

प्राथिगमक स्वास्थय 
चौकी 

 उपभोक्ता समूि 

 

प्रारे्दजशक शसुासन केन्तर 

 

u}=;=;= x? 

आमा समूि 

 

बाल क्लब 

 

रािगनगतक र्दलिरु 

 

काननुी सािायता केन्तर 

 



८.लै.स.सा.स. सम्वन्तधमा रे्दजिएको प्रमिु समस्या,चनुौती अवसर (SWOT Analysis) 

गिलासैनी िाउँपागलकाले लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण क्षेत्रमा सकारात्मक अभ्यासिरु तथा 
कमिोर पक्षिरु, अवसरिरू र चनुौतीिरू पहिँचान तथा गबश्लिेण िरी सधुार िनुिपने पक्षिरुलाई रणनीगतक 
कायियोिनामा समाबेश िररएको छ । त्यसैिरी लै.स.सा.स. क्षेत्रमा यस िाउँपागलकाले अवलम्बन िनि सक्न े
अवसरिरुलाई स्थानीयकरण िरै्द चनुौतीिरुको सामना िनि यस रणीनगतक योिनाले गनरे्दजशत िरेको छ । 

 

 

सवल पक्ष सधुार िनुि पने पक्ष 

 महिला तथा बालबागलका शािा व्यवजस्थत  

 न्तयाहयक सगमगतको  ब्यवस्था  

 विा मेलगमलाप सगमगत 

 विा मेलगमलाप कताि को ब्यवस्था 
 रुपमा सञ्चालनमा रिेको 
 लैं.स.सा.स. सम्पकि  व्यजक्तको व्यवस्था 
 महिला तथा बालबागलका शािा प्रमिुको व्यवस्था 
 लजक्षत विििरुको लागि विेट हवगनयोिन ( महिला, 

र्दगलत, अपािंता भएका व्यजक्त र बालवागलका) 

 वाहििक नीगत कायििममा लै.स.सा.स सम्वन्तधी छुटै्ट 
जशििकमा विेट तथा हियाकलापिरु 

 हवगभन्न हवियित सगमगतिरु िठन 

 नीती तथा कायिहवगध (अपािंता तथा िेष्ठ नािररक 
पररचय पत्र हवतरण कायिहवगध) 

 लैहिक हिंसा गनवारण कोि संचालन  

 लै.स.सा.स संि काम िने राहिय र अन्ततराहिय 
संस्थािरुको सियोि । 

 लैगिंक हिंसा गनवारण कोि स्थापना िनिका लागि 
संघीय सरकारको सियोि 

 

 स्काउट, रेििस िस्ता स्वयंसेवी समूििरु िठन 

 आमा समूि, बालक्लव, यवुाक्लव,  टोल हवकास सगमगत 
िस्ता कायिहवगध गनमािण िरर व्यवस्थापन िने । 

 महिला हवकास समूि, सगमगत, सञ्जालिरु िठन िने । 

 सेवा प्रवािमा प्रभावकारीता ल्याउन काननु कायािन्तवयन 
हवशेि िोि िनुि पने । 

 लजक्षत वििको लागि प्रयाप्त बिेट हवगनयोिन िररन ु
पने 

 लै.स.सा.स. सम्बजन्तध मदु्दालाई प्राथगमकतामा राख्न े

 लजक्षत वििमा हवगनयोजित  बिेट उत्पार्दन मलुक 
बनार्न ुपने   

 योिना तिुिमा प्रहियाको लागि लजक्षतवििको अथिपणुि 
सिभागिता िराउन ुपने 

 नीगत अनरुुप विेट तथा कायििमको तालमेल  
गमलाउन ुपने । 

 कायिपागलकाले प्राथगमकता िरे अनरुुप कायििम 
संचालन िररन ुपने । 

 लै.स.सा.स संि सम्वजन्तधत भौगतक संरचना गनमािण 
िररन ुपने  ( स्तनपान कक्ष, बाल स्यािार केन्तर 
अपािंता मैत्री शौचालय सिक तथा संरचना ) 

 भौगतक पवुािधार संिै सामाजिक हवकासमा िोि दर्दर्न ु
पने  

 सामाजिक हवकास सगमतको सहियता वढाउन ुपने । 

अवसर चनुौती तथा वाधा 
 नेपालको संहवधान,२०७२ 

 स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

 न्तयाहयक सगमगत सञ्चालन  कायिहवगध, २०७४ 

 अपािं पररचयपत्र हवतरण कयिहवगध, २०७६ 

 मयािदर्दत महिनावारी सम्बन्तधी कायिहवगध, २०७७ 

 लैंगिक हिंसा गनवारण कोि संचालन 

 संिठनात्क संरचना अनसुार कमिचारी व्वयस्थापन िनुि 
। 

 समािमा रिेका िागनकारक व्यविार तथा 
मूल्यमान्तयतािरु सधुार तथा पररवतिन िनुि  

 उपलब्ध श्रोतसाधन तथा लाभको हवतरणमा वास्तहवक 
लजक्षत वििको पहिचान तथा पिचु सगुनजित िनुि 



कायिगबगध,२०७८ 

 गिलासैनी िाउँपागलकाको नीगत तथा कायििम 
२०७९।०८० 

 अन्ततरािहिय सजन्तध,सम्झौता, घोिणापत्र तथा  
प्रगतबद्धतािरु 

 आवश्यकताका आधारमा गनगत, गनयम, कानून,। 
कायिहवगध, रणनीगत बनाउन सक्ने सम्बैधागनक 
व्यवस्था 

 हवगभन्न संघ संस्थािरुले लजक्षत वििका लागि सियोि 
पगु्ने कायििम संचालनमा ल्याउन ु। 

 नीगतित हवकासका कामिरु लाभाजन्तवत वििको 
प्राथगमकतामा नपनुि 

 िाउँपागलका अन्ततिित रिेका सगमगत तथा संरचना 
िरुलाई लैं.स.सा .स. मैत्री बनाउन ु

 नव गनवािजचत िनप्रगतगनगधिरुलाई नीगत ऐन सम्वन्तधी 
ज्ञानका कमीका कारण नीगत कायािन्तवयनमा कदठनार् 
। 

 पागलकाको आन्ततररक श्रोत कम िनुकुा कारण संघ र 
प्ररे्दश सरकारमा आजश्रत िनु ु। 

 

९.िाउँपागलकाको लै.स.सा.स. नीगत तिुिमाको आवश्यकता तथा मित्व  

 

िाउँपागलका अन्ततिितका  लजक्षत बिि तथा समरु्दाय (महिला, लैहिक तथा यौगनक अल्पसँख्यक, अपािता भएका 
ब्यजक्त, र्दगलत, िनिाती, स्थानीय अल्पसंख्यक ) तथा, पछािी पारेका वा बहिष्करणमा परेका समरु्दायका व्यजक्तिरुको 
स्थानीयतिको सेवा प्रवाि नीगत तथा कायििमिरुमा अथिपूणि सिभागिता िराउने । 

 

 िाउँपागलकामा लै.स.सा.स. सम्बन्तधी शासन व्यवस्थाको प्रवद्र्धन िनि ।  

 िाउँपागलकामा योिना तिुिमा प्रहियालाई लै.स.सा.स.मैत्री बनाउन ।  

 िाउँपागलकाको नीगत तथा कायििम र विेटलाई लैहिक उत्तर र्दायी बनाउन ।  

 िाउँपागलकाको नीगत काननु र संरचनामा लै.स.सा.स.लाई मलुप्रवािीकरण िनि ।  

 िाउँपागलका अन्ततिित  सन्तचालन िनुे नीगत, योिना तथा कायििमलाई मािि र्दशिन िनि  

 सरोकारवालािरु गबच बझुाईमा एकरुपता कायम िनि र लै.स.सा.स. सम्बन्तधी काननुी व्यवस्थाको 
कायािन्तवयनमा सियोि परुयाउन ।  

 राहिय तथा अन्ततराहिय सम्बन्तधमा लैससास सम्बन्तधमा िररएका प्रगतवद्धता, संजघय र प्ररे्दश सरकारका 
लैससास सम्बन्तधमा िररएका प्रगतवद्धता अनरुुपको र्दाहयत्व परुा िनि ।  

 लजक्षत वििमा सामाजिक न्तयाय कायम िरै्द न्तयायोजचत हवतरणको व्यवस्था िनि ।  

 िनुासो सनुवुाईको उजचत ब्यबस्था िनि ।  

 नेपाल सरकारले िरेको दर्दिो हवकासको लक्ष्य प्राप्त िनि ।  

 

१०. लै.स.सा.स. मूलप्रबाहिकरण रणनीगतको दर्दघिकालीन सोच, लक्ष्य, उद्दशे्य, मलु्य मान्तयता 

१०.१.लै.स.सा.स. मलुप्रबाहिकरण रणनीगतको पररकल्पनािः 

समतामूलक, समावेशी तथा समदृ्ध िाउँपागलका । 

१०.२. लक्ष्यिः 



समािमा हवद्यमान गबभेर्द र असमानतामा सकारात्मक पररवतिन ल्यार् पाँच विि गभत्र बजञ्चगतकरणमा परेका सबै विि, 
क्षेत्र, िाती, गलि र समरु्दायलाई नीगत गनमािण, शासन प्रहिया, सेवा प्रवाि र दर्दिो हवकासको मलुप्रबािमा समाहित िने 
। 

११. रणनीगतका उरे्दश्यिरुिः 

११.१. समािमा वजञ्चगतकरणमा परेका विि, क्षेत्र, गलि, िातिाती र समरु्दायको पहिचान भई हवकासको मूलप्रबािमा 
पिुँच सगुनजित िनुेछ । 

११.२. बालगबबाि लािायत बालबागलका मागथ िनुे सबै प्रकारका हवभेर्द र शोिणको अन्तत्य भएको िनुेछ । 

११.३.  लैंगिकहवभेर्द, लैंगिक हिंसा, घरेल ु हिंसा, सामाजिक असमानता तथा िातीय छुवाछुत लिायतका िलत 
सामाजिक अभ्यास र कुरीगत अन्तत्य भएको िनुेछ । 

११.४. स्वयंसेवी संस्थािरुको समन्तवय र सिकायिमा लािपुर्दाथि र्दवु्यिशनी, धमु्रपान, मध्यपान लिायतका 
समस्यािरुको न्तयूगनकरण भएको िनुेछ ।   

११.५. अगतहवपन्न तथा पछािी परेका र बेरोििार वििको आगथिक सशजक्तकरण भएको िनुेछ ।  

११.६. लै.स.सा.स.मैत्री कायि प्रणाली र लैहिक उत्तरर्दाहय बिेट कायािन्तवयनमा आएको िनुेछ । 

१२. लै.स.सा.स. मूलप्रबाहिकरण रणनीगतको मलु्यमान्तयता : 

गिलासैनी िाउँपागलकाको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण रणनीगतको प्रभावकारी कायािन्तवयन िने 
सन्तर्दभिमा गनम्न मलु्यमान्तयतािरुलाई आत्मसात िररनेछ ।  

१२.१. समािमा गबद्यमान सबै प्रकारका गबभेर्द तथा लैंगिक हिंसा गबरुद्ध सनु्तय सिनजशलता अबलम्बन ।  

१२.२. न्तयायमा पिुँच सगुनजितता र न्तयायोजचत गबतरण प्रणाली ब्यबस्थापन। 

१२.३. सकारात्मक सोचको गबकास र लै.स.सा.स.मैत्री ब्यबिार अवलम्बन । 

१२.४. समाबेशी तथा अथिपणुि सिभागिता । 

१२.५. हपगित तथा प्रभाहवत र असाह्यिरुको संरक्षण प्रणाली ब्यबस्थापन । 

१२.६. साझेर्दारी र सिकायि  । 

१३.िाउँपागलकाको लै.स.सा.स. रणनीगतमा ब्यबस्था िररएको प्रमिु नीगत रणगनगत तथा कायिनीतीिः 
गबिय क्षते्र  उद्धशे्य नीगत रणगनगत कायिनीगत 
नीगत, कानून, 

योिना 
 पागलकामा गनमािण 
िनुे नीगत, काननु 
तथा योिनािरु 
लै.स.सा.स.उत्तरर्दा

 लै.स.सा.स.लाई 
संस्थाित िने 

 हवद्यमान नीगतिरुको 
पनुरावलोकन  

 आवस्यकता अनसुार थप नीगत 
गनमािण र संशोधन 

 बिेटको व्यवस्थापन 

 समाबेशी कायिर्दल िठन पररचालन 

 नीगत पनुरावलोकन िोहष्ठ आयोिना 
िने 



यी बनाउन ु। नीगतको मस्यौर्दा तयार िरी 
कायिपागलकामा पेश र अनमुोर्दन िने 
। 

 
संस्थाित 
व्यवस्था 

 पागलकाका िरेक 
भौगतक संरचनािरु 
लै.स.सा.स. मैत्री 
वनाउन।ु 

 

 लैं.स.सा.स. मैत्री 
भौगतक संरचना 
गनमािण िनुे 

 संिठनात्मक 
संरचनािरु 
लै.स.सा.स.मैत्री 
िनुे 

 हवद्यमान संरचनािरुको 
पनुरावलोकन  

 आवस्यकता अनसुार थप  
संरचना गनमािण 

 लै.स.सा.स.मैत्री संरचना गनमािण 
सम्वन्तधी आचार संहिता 

 भौगतक परीक्षण िने 

 आवश्यकताका आधारमा गनजित 
मापर्दडि परुा िरी संरचना गनमािण 
िने 

 अनिुमन तथा सपुररवेक्षण 
सगमगतलाई लै.स.सा.स. र भवन 
गनमािण सहिंता सम्वन्तधी तागलम 
संचालन िने । 

मानव 
संसाधन 
तथा क्षमता 
हवकास 

 लै.स.सा.स. 
सम्वन्तधी  
पागलकास्तरीय र 
समरु्दाय स्तरीय 
क्षमता हवकासको 
योिना गनमािण िनुि 

 पागलकामा 
क्षमतावान र्दक्ष 
िनशजक्तको 
व्यवस्थापन तथा 
पररचालन िने  

 हवद्यमान सगमगत तथा शािािरु 
लाई लै.स.सा.स.को 
दृस्टीकोणवाट पनुरावलोकन   

 आवस्यकता अनसुार सगमगत तथा 
शािािरु िठन 

 पागलकामा मानव संशाधन 
हवकास तथा  पररचालन सगमगत 
िठन 

 हवद्यमान सगमगत तथा शािािरुलाई 
लै.स.सा.स. सम्वन्तधी  लेिािोिा 
िने | 

 लै.स.सा.स. सम्वन्तधी   क्षमता 
हवकास तागलम संचालन िने । 

 हवगभन्न उपभोक्ता सगमगतिरुलाई 
समावेशी वनाउने र उनीिरुको 
क्षमता हवकास िने । 

 पागलका कमिचाररिरुलाई 
आवश्यकता र क्षमता बमोजिम 
कायि गबभािन तथा थप तागलमको 
व्यवस्था िने 

सेवा प्रवाि  लजक्षत वििको 
पहिचान िरी 
मािमा आधाररत 
नीगत तथा 
कायििम  
संचालनमा ल्याउने  

 पागलका गभत्र वा 
समरु्दाय स्तरमा 
हवभेर्द रहित 
लै.स.सा.स. सेवा 
प्रवाि िने । 

 लै स सा स मैत्री भौगतक 
संरचना गनमािण िनु े

 संिठनात्मक संरचनािरु 
लै.स.सा.स.मैत्री िनुे । 

 वास्तहवक लजक्षत वििको 
पहिचानमा आधाररत सेवा तथा 
सगुबधाको प्रवाि 

 हवद्यमान संरचनािरुको पनुरावलोकन  

 आवस्यकता अनसुार थप लै स सा 
स मैत्री  संरचना गनमािण 

 लै.स.सा.स.मैत्री संरचना गनमािण 
सम्वन्तधी आचार संहिता 

 पागलका अन्ततिित रिेका लजक्षत 
वििको िंिीकृत तथयांक संकलन 
तथा अध्यावगधक िने 

सशुासन 
तथा 
उत्तरर्दाहयत्व 

 लजक्षत वििमैत्री 
कायिप्रणाली र 
सेवा प्रवािलाई 
लैहिक उत्तरर्दायी 
बनाउने  

 सगमगत तथा 
हवियित 
शािािरुको सेवा 
प्रवािलाई 
लै.स.सा.स.मैत्री 
बनाउन े

 

 हवद्यमान सगमगत तथा हवियित 
शािािरु लाई लै.स.सा.स.को 
सकु्ष्म दृहिबाट पनुरावलोकन   

 आवस्यकता अनसुार सगमगत 
उपसगमगत तथा शािािरु िठन  

 सशुासन मैत्रीमैत्री कमिचारीतंत्र 

 हवद्यमान सगमगत तथा हवियित 
शािािरुको लै.स.सा.स. सम्वन्तधी  
लेिािोिा िने 

 लै.स.सा.स. सम्वन्तधी हवियित 
शािािरुका कमिचारीिरुलाई   
क्षमता हवकास तागलम संचालन िने 
। 

 हवगभन्न उपभोक्ता वा अन्तय 
सगमगतिरुलाई समावेशीका साथै 



गनणाियक भगूमका दर्दई क्षमता 
हवकास िने  

 कमिचाररिरुलाई सशुासन प्रवद्धिन 
सम्बन्तधी अगभमिुीकरण तालीम 

 कायिसम्पार्दनका आधारमा प्रोत्सािन  

सिकायि र 
समन्तवय 

 स्थानीय सरकारले 
गनमािण िने नीगत 
तथा काननुिरू  
एक अकािमा 
नवाजझने िरी 
गनमािण िररने । 

 लै.स.सा.स. 
नीगतमा राजिएका 
वरु्दािरू सम्वोधन 
िनुे  

 लै.स.सा.स. नीगत कायािन्तवयन 
िर्दाि संघ र प्ररे्दशका 
काननुिरूको स्थानीयकरण िरर 
कायािन्तवयन िने  

 लै.स.सा.स हवकासका लागि हवगभन्न 
सरोकारवाला गनकायिरू वीच 
कायिित संयन्तत्र गनमािण िने 

 लै.स.सा.स. कायािन्तवयनका लागि 
िनप्रगतगनगध तथा सरोकारवाला 
कमिचारीलार्ि अनजुशक्षण कायििम 
आयोिना 

अनिुमन र 
मूल्याङ्कन  

 स्थानीय तिबाट 
संचागलत कायििम 
तथा 
पररयोिनाबाट सबै 
लजक्षत विि तथा 
समरु्दायले लाभ 
गलन सिि 
बनाउने । 

 लजक्ष त वििका 
लागि लजक्षत 
कायििमिरू 
प्रभावकारी 
कायािन्तवयन िनुे। 

 स्थानीय तिबाट संचागलत 
कायििम तथा पररयोिनाबाट 
सबै लजक्षत वििको प्रत्यक्ष लाभ 
गलने व्यवस्था गमलाउने ।  

 पागलकाबाट संचागलत 
योिनािरुको अनिुमन िनि 
समावेशी प्रगतगनगधत्व िनुे िरी 
अनिुमन सगमगत िठन िने | 

  पागलकाबाट संचागलत योिना 
तथा कायििमिरुको अनिुमन 
िनि महिला तथा बालबागलका 
शािाको प्रमिुको अगनवायि 
प्रगतगनगधत्वा िनुे िरी िनुे िरी 
अनिुमन सगमगत िठन िने | 

 

 

 लजक्षत विि उन्तमिु कायििमिरू 
उनीिरूको सिभागितामा गनमािण िने 
। 

 लै.स.सा.स. मैत्री हियाकलापिरू 
संचालनका िममा 
सरोकारवालािरूको अवस्यक सझुाव 
सल्लाििरू गलने  

  

१४.नीगत कायािन्तवयनमा आउन ेसम्भाहवत िोजिम न्तयनीकरण 

ि.सं. सम्भाहवत िोजिम िोजिम न्तयगुनकरणका उपायिरू 

१ प्रयािप्त बिेट हवगनयोिन निनु ु बाह्य श्रोतको िोिी िरी जिम्मेवारी बाँिफाँि िने 

२ लै.स.सा.स. सगमगतको काननुी वैधागनकता कायिपागलका वाट गनणिय िरी लै.स.सा.स. सगमगतलाई  
वैधागनकता दर्दने । 

३ लै.स.सा.स. गसमान्ततकृत वििको िजडिकृत तथयाङ्कको 
अगभलेजिकरण तथा अद्यावगधक िनु नसक्न ु

योिना तिुिमा तथा अनिुमन पद्धगतलाई तथयाङ्कमा आधाररत 
बनाउने र पागलकाको पाश्र्वजचत्रमा सम्वजन्तधत तथयाङ्क 
अद्यावगधक िने 

४ लै.स.सा.स.को हविय बारेमा समान बझुाईको अभाव िनु।ु    गनवािजचत िनप्रगतगनगधिरुलाई लै.स.सा.स. नीगतको बारेमा 
अगभमिुीकरण िरी नीगत कायािन्तवयन िने । 

 

 



 

 

 

१५.अपेक्षीत उपलब्धीिः- 

 लजक्षत वििलाई िाउँपागलकाको िरेक नीगत तथा कायििममा सहिय सिभागिता रिेको िनुेछ । 

 पागलकाको अगभमजुिकरण भएको िनुेछ। 

 स्थानीय सरकारको संस्थाित संरचना, शासन व्यवस्था एवं प्रहिया र कायििमिरूमा महिला तथा पछागि परेका 
विि समरु्दायिरूको सहिय तथा अथिपूणि सिभागिता वहृद्ध भई लैहिक तथा सामाजिक अन्ततर, हवभेर्द र 
बहिष्करणको अन्तत्य भएको िनुेछ । 

 
अनसुचुी १ लै.स.सा.स. मूलप्रबाहिकरण रणनीगत कायािन्तवयन कायियोिना 
 

लैससास नीगत कायािन्तवयनको 
लागि कायियोिना 
कायिनीगत  कृयाकलाप 

जिम्मेवार गनकाय सियोिी गनकाय तथा 
सरोकारवालािरु 

आगथिक श्रोतको 
पररचालन 

समय 
गसमा 

िभिवती प्रसगुत र सतु्केरी 
अवस्थामा प्रसेणमा सियोि 
र समन्तवय िने 

स्वास्थय 
शािा,िाउँपागलका 

लै.स.सा.स. सम्वन्तधी कायिरत 
िैरसरकारी संस्थािरू र 
िाउँपागलका गभत्रका अन्तय 
कायािन्तवयन गनकाय 

संघ र प्ररे्दश 
सरकारको अनरु्दान, 
पागलकाको अफ्नो 
श्रोत र िैससं वाट 
प्राप्त अनरु्दान 

गनरन्ततर 

प्रगतभाशाली  
बालबागलकािरुको प्रगतभा 
पहिचान  तथा प्रोत्सािन 
कायििम 

जशक्षा, िाउँपागलका लै.स.सा.स. सम्वन्तधी कायिरत 
िैरसरकारी संस्थािरू र 
िाउँपागलका गभत्रका अन्तय 
कायािन्तवयन गनकाय 

संघ र प्ररे्दश 
सरकारको अनरु्दान, 
पागलकाको अफ्नो 
श्रोत र िैससं वाट 
प्राप्त अनरु्दान 

गनरन्ततर 

धामीझािी, ज्योगति, पजडित 
तथा पूिारीिरुको समन्तवयमा 
रुढीवार्दी परम्परा न्तयूगनरकण 
िने 

सामाजिक हवकास 
शािा,महिला हवकास 
शािा,िाउँपागलका 

लै.स.सा.स. सम्वन्तधी कायिरत 
िैरसरकारी संस्थािरू र 
िाउँपागलका गभत्रका अन्तय 
कायािन्तवयन गनकाय 

संघ र प्ररे्दश 
सरकारको अनरु्दान, 
पागलकाको अफ्नो 
श्रोत र िैससं वाट 
प्राप्त अनरु्दान 

गनरन्ततर 

प्रसगुत केन्तरिरुमा 
आवश्यक उपकरण तथा 
िनशजक्त व्यवस्थापन िने  

स्वास्थय 
शािा,िाउँपागलका 

लै.स.सा.स. सम्वन्तधी कायिरत 
िैरसरकारी संस्थािरू र 
िाउँपागलका गभत्रका अन्तय 
कायािन्तवयन गनकाय 

संघ र प्ररे्दश 
सरकारको अनरु्दान, 
पागलकाको अफ्नो 
श्रोत र िैससं वाट 
प्राप्त अनरु्दान 

गनरन्ततर 

िातीय गबभेर्द  तथा 
छुवाछुत गबरुद्ध 
सचेतानामलुक कायििम 

सामाजिक हवकास 
शािा,महिला गबकास 
शािा,िाउँपागलका 

लै.स.सा.स. सम्वन्तधी कायिरत 
िैरसरकारी संस्थािरू र 
िाउँपागलका गभत्रका अन्तय 

संघ र प्ररे्दश 
सरकारको अनरु्दान, 
पागलकाको अफ्नो 

गनरन्ततर 



कायािन्तवयन गनकाय श्रोत र िैससं वाट 
प्राप्त अनरु्दान 

बािे/बिैको अगति कायििम सामाजिक हवकास 
शािा,महिला हवकास 
शािा,िाउँपागलका 

लै.स.सा.स. सम्वन्तधी कायिरत 
िैरसरकारी संस्थािरू र 
िाउँपागलका गभत्रका अन्तय 
कायािन्तवयन गनकाय 

संघ र प्ररे्दश 
सरकारको अनरु्दान, 
पागलकाको अफ्नो 
श्रोत र िैससं वाट 
प्राप्त अनरु्दान 

गनरन्ततर 

िेिेंर्दार हवद्याथीिरुलाई 
प्रागबगधक जशक्षामा पिुँच 
बढाउन प्रगत विा १ 
िनालार्ि पूणि छात्रवगृतको 
व्यवस्था िने 

जशक्षा 
शािा,िाउँपागलका 

लै.स.सा.स. सम्वन्तधी कायिरत 
िैरसरकारी संस्थािरू र 
िाउँपागलका गभत्रका अन्तय 
कायािन्तवयन गनकाय 

संघ र प्ररे्दश 
सरकारको अनरु्दान, 
पागलकाको अफ्नो 
श्रोत र िैससं वाट 
प्राप्त अनरु्दान 

गनरन्ततर 

 टुिरुा िन्तमिात अपािता 
वा र्दघुिटना परर अंिभंि 
भएका व्यजक्तिरुका लागि 
पागलका स्तरमा 
पिुःस्थापना/बाल स्यािार केन्तर 
गनमाणि 

पूविधार शािा, 
योिना शािा, 
स्वास्थय शािा,महिला 
गबकास 
शािा,िाउँपागलका 

लै.स.सा.स. सम्वन्तधी कायिरत 
िैरसरकारी संस्थािरू र 
िाउँपागलका गभत्रका अन्तय 
कायािन्तवयन गनकाय 

संघ र प्ररे्दश 
सरकारको अनरु्दान, 
पागलकाको अफ्नो 
श्रोत र िैससं वाट 
प्राप्त अनरु्दान 

गनरन्ततर 

िाउँपागलकास्तरमा स्तनपन 
कक्षको व्यवस्था िने  

स्वास्थय शािा,पोिण 
कायििम,महिला 
हवकास 
शािा,िाउँपागलका 

लै.स.सा.स. सम्वन्तधी कायिरत 
िैरसरकारी संस्थािरू र 
िाउँपागलका गभत्रका अन्तय 
कायािन्तवयन गनकाय 

संघ र प्ररे्दश सरकारको 
अनरु्दान, पागलकाको अफ्नो 
श्रोत र िैससं वाट प्राप्त 
अनरु्दान 

गनरन्ततर 

स्कुल भवन अस्पताल 
वनाउंर्दा महिला, अपाि, 
बालबागलका मैत्री वनाउन े

पूविधार शािा,योिना 
शािा,महिला गबकास 
शािा,िाउँपागलका 

लै.स.सा.स. सम्वन्तधी कायिरत 
िैरसरकारी संस्थािरू र 
िाउँपागलका गभत्रका अन्तय 
कायािन्तवयन गनकाय 

संघ र प्ररे्दश सरकारको 
अनरु्दान, पागलकाको अफ्नो 
श्रोत र िैससं वाट प्राप्त 
अनरु्दान  

गनरन्ततर 

लैहिक सम्पकि  व्यजक्तलाई 
िरेक योिना तिुिमा िर्दाि  

अगनवायि रूपमा गनणियक 
भगूमकामा राख्न े 

िाउँपागलका लै.स.सा.स. सम्वन्तधी कायिरत 
िैरसरकारी संस्थािरू र 
िाउँपागलका गभत्रका अन्तय 
कायािन्तवयन गनकाय 

संघ र प्ररे्दश सरकारको 
अनरु्दान, पागलकाको अफ्नो 
श्रोत र िैसस बाट प्राप्त 
अनरु्दान 

गनरन्ततर 

सामहुिक िानेपानीको 
व्यवस्थाको लागि 
आवश्यकता अनसुार बिेट 
हवगनयोिन िने  

िाउँपागलका लै.स.सा.स. सम्वन्तधी कायिरत 
िैरसरकारी संस्थािरू र 
िाउँपागलका गभत्रका अन्तय 
कायािन्तवयन गनकाय 

संघ र प्ररे्दश सरकारको 
अनरु्दान, पागलकाको अफ्नो 
श्रोत र िैससं वाट प्राप्त 
अनरु्दान 

प्रत्येक वििको 
योिना तिुिमा 
प्रहियाको वेला 

लजक्षत विि अन्ततितका 
कायििमिरुको गनरन्ततरता 

महिला गबकास 
शािा,िाउँपागलका 

लै.स.सा.स. सम्वन्तधी कायिरत 
िैरसरकारी संस्थािरू र 
िाउँपागलका गभत्रका अन्तय 
कायािन्तवयन गनकाय 

संघ र प्ररे्दश सरकारको 
अनरु्दान, पागलकाको अफ्नो 
श्रोत र िैससं वाट प्राप्त 
अनरु्दान 

प्रत्येक वििको 
योिना तिुिमा 
प्रहियाको वेला 

स्थानीय श्रोत साधनको 
पहिचान िरर महिला उद्यमी 
उत्पार्दन िने तागलमको 

रोििार सेवा केन्तर, 
महिला हवकास 
शािा, पूविधार 

लै.स.सा.स. सम्वन्तधी कायिरत 
िैरसरकारी संस्थािरू र 
िाउँपागलका गभत्रका अन्तय 

संघ र प्ररे्दश सरकारको 
अनरु्दान, पागलकाको अफ्नो 
श्रोत र िैससं वाट प्राप्त 

गनरन्ततर 



व्यवस्था िने  

पवुािधारका काम िर्दाि 
महिलालाई प्रथागमकता दर्दने  

शािा, िाउँपागलका कायािन्तवयन गनकाय अनरु्दान 

अपांिता पररचयपत्र, ज्येष्ठ 
नािररक पररचयपत्र,  हवतरण 
जशहवर सञ्चालन िने 

महिला हवकास शािा िाउँपागलका िाउँपागलका गनरन्ततर 

अपांिताको पररक्षण िरी 
आवश्यक सियोि सामग्री 
हवतरण िने  

महिला गबकास शािा िाउँपागलका िाउँपागलका गनरन्ततर 

एकल महिला तथा र्दगलत 
महिलाका लागि अगनवायि 
गनशिुःल्क स्वास्थय बीमा 
कायििम मापर्दडि लाि ु
िरर कायािन्तवयन िने । 

स्वास्थय शािा, 
महिला गबकास शािा 

िाउँपागलका िाउँपागलका गनरन्ततर 

आमा समूि, सगमगत 
,सञ्जाल, बाल क्लव, यवुा 
क्लव, टोल हवकास 
सगमगत िठन पनुिःिठन 
तथा पररचालन िने । 

सामाजिक हवकास 
शािा, महिला गबकास 
शािा 

िाउँपागलका िाउँपागलका गनरन्ततर 

 

  

१६. लै.स.सा.स .मूलप्रबािीकरणका लागि.संस्थाित संयन्तत्र : 

िाउँपागलका अन्ततिितका भौगतक संरचना लिायत संस्थाित संयन्तत्रिरुमा लै.स.सा.स. नीगतले गनदर्दिि िरे बमोजिम 
सधुार िरी लैंगिक मैत्री बनार्नेछ । िाउँपागलकाको सबै संरचनािरुमा संस्थाित व्यवस्थापन साथै पररचालन 
सम्बन्तधी सीपको हवकास िनि र सामरु्दाहयक हवकास कायििममा समानपुातीक सिभािगता र समावेशीकरण 
प्रहियालाई समाहित िनुि आवश्यक रिेको छ । लै.स.सा.स. रणनीगत कायािन्तवयन िनि हवशेितिः गनम्नानसुारका 
संस्थाित संयन्तत्रिरु स्थापना र व्यवस्थापन िरी कायि प्रहिया अिािी बढार्नेछ ।  

(क) लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण शािा वा ईकाईको स्थापना िरी पररचालन िररनेछ । 

(ि) लै.स.सा.स.शािा चलायमानका लागि लैंगिक सम्पकि  ब्यजक्त (Gender Focal Person)गनयकु्त िरी कायि हववरण 
तोकीनेछ ।  

(ि) िाउँपागलकामा कायिरत महिला कमिचारीिरु र िाउँपागलकामा सेवा गलन आउन े महिला सेवाग्रािीिरुलाई 
सििताका लागि लैंगिक मैत्री शौचालय र स्तनपान कक्षको व्यवस्था िररनेछ ।  



(घ) िाउँपागलकामा कायिरत कमिचारीिरुलाई लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशी अबधारणा र अभ्यासिरुका 
हवियमा अगभमूिकरण माफि त िानकारी िराई सेवाप्रबाि प्रहियालाई लैंहिक तथा सामाजिक समाबेशी मैत्री 
बनार्नेछ ।  

(ङ) कायिस्थलमा िनुे र्दवु्यिविार (गनवारण) ऐन २०७१ मा भएका काननुी व्यवस्था बारे िनप्रगतगनधी लिायत 
कमिचारीिरुमा अगभमूजिकरण िराई लैंगिक मैत्रीकायि व्यविारका लागि प्रोत्साहित िररनेछ । 

(च) िाउँपागलका क्षेत्र गभत्रका लैंगिक गबभेर्द तथा लैंगिक हिंसािरु र कायिस्थलमा िनुे र्दबु्र्यबिार सम्बोधनका लागि 
िनुासो सनुवुार् संयन्तत्र गनमािण िने । 

(छ) विास्तरको सबै वस्तीिरुमा सबै विि समरु्दायका मागनसिरुको समानपुागतक सिभागिता िराई टोल सगमगत 
िठन िरर योिना तिुिमा प्रहियामा र सामरु्दाहयक हवकासका कायिमा हियाजशल बनाउने । 

(ि) िाउँपागलका क्षेत्र गभत्र संचालन िनुे हवकास गनमािणका कायििरुको प्रभावकारी कायािन्तवयनका लागि िठन िररन े
उपभोक्ता सगमगतिरुमा ३३% प्रगतशत महिला सिभागिता साथै अध्यक्ष, सजचव र कोिाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पर्दमा 
महिला प्रगतगनगधत्व सगुनजित िने । 

(झ) िाउँपागलकाबाट उपलब्ध िरार्ने सेवा तथा स्रोतिरु र लाभ हवतरणमा महिला, बालबागलका, िेष्ठ नािरीक, 

र्दगलत, एकल महिला, अपांिता भएका ब्यजक्तिरु लिायत पछागि पाररएका समरु्दायिरुको पिुँचबहृद्धका लागि सन्तिाल 
िठन िरी उनीिरुको आगथिक सामाजिक सशजक्तकरण माफि त िाउँपागलकाको सबै क्षेत्रको गबकास प्रहियामा सहिय 
सिभागिता सगुनजित िने । 

(ञ) िाउँपागलकाको िररबी नक्सांकन साथै लैंगिक तथा सामाजिक समाबेशी हिसावले िजडिकृत तथयांक संकलन, 

हवश्लिेण र अद्यावगधक िनिका लागि सूचना शािाको प्रभावकारी ब्यबस्थापन माफि त सचुना प्रणालीलाई व्यवस्थीत र 
हियाजशल बनाउने ।  

 

१७. समन्तवय एबम ्साझेर्दारी: 

िाउँपागलकाबाट संचालन िररन ेिरेक योिना तथा कायििमिरु र बिेट हवगनयोिन प्रहिया लैंगिकमैत्री र समाबेशी 
हिसाबले सगुनजित िनि िाउँपागलकामा हियाजशल सबै संयन्तत्रिरु र यस क्षेत्रगभत्रका सरोकारवालािरु गबच समन्तवय र 
साझेर्दारी िनु ुिरुरी छ । िाउँपागलकाबाट लै.स.सा.स. नीगत तथा रणनीगतको प्रभावकारी कायािन्तवयन िने िममा 
यस क्षेत्रगभत्र कायिरत हवगभन्न सरकारी, िैरसरकारी गनकायिरू, हवकास साझेर्दारिरू, गनजि क्षते्र, सामरु्दाहयक समूििरू र 
आम नािररकिरू बीच गनयगमत समन्तवय र साझेर्दारी िररनेछ ।  

१८. अनिुमन प्रणाली  : 

गिलासैनी िाउँपागलकाबाट गनमािण िररएको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण नीगत र रणगनगत  
प्रभावकारी कायािन्तवयन भए नभएको सगुनजित िनि बाहििक रुपमा लैंगिक समानता तथा सामजिक समाबेशीकरण 
पररक्षण िनुिका साथै िाउँपागलका र विा तिमा अनिुमन संयन्तत्र िठन िरर पररचालन िररनछे ।  



१९. लैगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशी बिेट पररक्षण : 

िाउँपागलकाबाट लैंहिक तथा सामाजिक समाबेशी उत्तरर्दायी बिेट तथा कायििम तिुिमा िरी कायािन्तवयन भए 
नभएको गबियमा गनयगमत लेिािोिा िररनेछ । महिला, बालबागलका तथा लजक्षत समूििरूका सन्तर्दभिमा कुल 
हवगनयोजित रकमको कगत प्रगतशत यी समूिका लागि प्रत्यक्ष फार्र्दा पगु्ने िरी, कगत प्रगतशत आंजशकरूपमा फार्र्दा 
पगु्ने िरी र कगत प्रगतशत तटस्थ रिेको छ सोको प्रगतबेर्दन तयार िरी सधुारका लागि आवश्यक सझुाव प्रर्दान 
िररनेछ ।  

िाउँपागलकाको अनिुमन टोलीमा सपुररवेक्षण तथा अनिुमन सगमगत र लै.स.सा.स. शािाका प्रगतगनधीिरुको 
प्रगतगनगधत्व िरार्नेछ । साथै उक्त टोलीमा महिला, बालबागलका तथा लजक्षत समूििरूको प्रगतगनगधत्व समेत 
सगुनजित िनुेछ ।  

२०. अनिुमन संयन्तत्र िठन तथा पररचालन : 

गिलासैनी िाउँपागलकाको लैंगिक तथा सामाजिक समाबेशी नीगतले गनदर्दिि िरेका नीगत, रणनीगत तथा कायिनीगतिरुको 
कायािन्तवयन भए नभएको सम्बन्तधमा गनयगमत अनिुमन िरर आवश्यक सधुार िनिका लागि अनिुमन संयन्तत्रको िठन 
िरर पजचालन िररनेछ । लैंगिक उत्तरर्दायी कायििम तथा बिेट तिुिमा र कायािन्तवयनका गबियमा बाहििक लेिािोिा 
िनि गनयगमत अनिुमन िरी तोकीएको ढाँचामा बाहििक प्रगतबेर्दन तयार िरी सोिी आधारमा आिामी योिनामा 
सधुारका लागि सझुाव प्रस्ततु िररनेछ ।   

िाउँपागलकाद्धारा िारी िररएको लै.स.सा.स. नीगतको प्रभावकारी कायािन्तवयन भए नभएको गनयगमत अनिुमन िरी 
सधुारका लागि आवश्यक गनरे्दशन िनि रे्दिाय बमोजिमका व्यजक्त वा गनकायको प्रगतगनगधत्व रिने िरी लै.स.सा.स. 
रणनीगत कायािन्तवयन तथा अनिुमन सगमगत िठन िरी राहिय कायिहववरण तोकीएको छ ।  

 

(क) िाउँपागलकास्तरीय लै.स.सा.स. कायािन्तवयन तथा अनिुमन सगमगतमा तपजशलका व्यजक्त वा संस्थाको 
प्रगतगनगधत्व रिनेछ ।  

 

 

१६.लै.स.सा.स.रणनीगत कायािन्तवयन तथा अनिुमन सगमगत:- 

 

ि
.स
. 

नाम थर फ़ोन नम्बर गलंि लजक्षत
विि 

ई मेल पर्द कैहफय
त 

१ श्री सन्ततोि प्रकाश िोशी (िापा अध्यक्ष) ९८५११६८५५० प ु
 santoshjoshi7632gmail.com संयोिक  

२ श्री भिीरथ बोिरा  (िापा उपाध्यक्ष) ९८४८८१०८६० प ु   सर्दस्य  

३ श्री िणेश गसंि बोिरा(गन.प्र.प्र.अ.) ९८४८८४०८७८ प ु
 ganeshbohara1122@gmail.c

om 
सर्दस्य  

४ श्री कलावगत लिुार      
(का.पा.र्द.म.सर्दस्य) 

९८६५८२९३७२ म र्द.म.स 
 सर्दस्य  

५ श्री गबमला बोिरा(का.पा. स.) ९८४४६८६५६७ म म 
 सर्दस्य  



६ श्री तेि राि िोशी (िै.स.स. प्रगतगनगध) ९८६५८०८०८६ प ु
  सर्दस्य  

७ श्री  शोभा बोिरा(िै.स.स. प्रगतगनगध) ९८६२४७३६१४ म म 
 सर्दस्य  

८ श्री िोपाल र्दत्त िोशी (िाउँसभा सर्दस्य) ९८४८६३६४८६ प ु   सर्दस्य  

९ श्री  कुन्तधा बोिरा(स म.हव.नी.) ९८४८७५६४९९ म म 
kundhabohara234@gmail.c

om 
सर्दस्य.स  

 

 

 

१७.लै.स.सा.स.रणनीगत तिुिमा कायिर्दल:- 

 

ि
.स
. 

नाम थर फ़ोन नम्बर गलंि लजक्षत
विि 

ई मेल पर्द कैहफय
त 

१ श्री भिीरथ बोिरा (िापा उपाध्यक्ष) ९८४८८१०८६० म म  संयोिक  

२ श्री प्रकाशमणी भट्ट(सामाजिक हवकास 
सगमगत संयोिक) 

९८४८९७०१७८ प ु
 bhattprakashmani275@gmail.

com 
सर्दस्य  

३ श्री कहवता भलु (का पा सर्दस्य.) ९७४८२५२०२९ म र्द.म.स  सर्दस्य  

४ श्री नवराि िोशी(सामाजिक हवकास शािा 
प्रमिु) 

९८४८९७०१७८ प ु
 jnavraj860@gmail.com सर्दस्य  

५  श्री मिारे्दव भट्ट (जशक्षा शािा प्र.) ९८४८८८००६५ प ु  bhattmahadev764@gmail.co

m 

सर्दस्य  

६ श्री नहवन बिार्दरु राना(सूचना प्रहवगध 
शािा) 

९८४८७३५०११ प ु
 ito.dilasaini@gmail.com सर्दस्य  

७ श्री िररश िोशी(रोििार संयोिक) ९८४८७२२४०५ प ु
 hj9848722405@gmail.com सर्दस्य  

८ श्री  अगनल बिार्दरु बोिरा(योिना शािा 
प्र.) 

९८६५६२६९४३ प ु
 dadyofaffu2076@gmail.com सर्दस्य  

९ श्री कुन्तधा बोिरा (स लम.हव.गन. प्रमिु) ९८४८७५६४९९ म म kundhabohara234@gmail.co

m 
सर्दस्य.स  

 

(ि) लै.स.सा.स. अनिुमन तथा गनरे्दशक सगमगतको काम कतिव्य र अगधकार 

१) लै.स.सा.स. कायािन्तवयन तथा अनिुमन सगमगतको बैठक संचालन सम्बन्तधी कायिगबगध बनाई लाि ुिने ।  

२) हवगभन्न सरोकारवालाको सिभागितामा बाहििक सगमक्षा बैठक िरी अनिुमन बाट तयार िररएको प्रिगत सगमक्षा 
िने र आवश्यक सझुाविरु कायािन्तवयनका लागि िाउँ कायिपागलकामा पेश िने ।  

३) लैंगिक, सामाजिक, भौिोगलक, आगथिक तथा सास्कृगतक दृहिले पछािी परेका समूिको समग्र जस्थगतको  अध्ययन 
तथा गबश्लिेण िरी आबश्यकता अनसुार नीगतित, काननुी तथा संस्थाित सधुारका गबियमा निरसभमा गसफाररस  िने 
।  

४) लैंगिक तथा सामाजिक रुपमा पछािी पाररएका व्यजक्त समरु्दायलाई लजक्षत िरी नेततृ्व क्षमता हवकासका नीगत, 

योिना तथा कायििमतिुिमा भए नभएको अनिुमन िरी लै.स.सा.स.मैत्री बनाउन आबश्यक सझुाव दर्दने ।  



५) लै.स.सा.स. नीगत तथा रणगनगतसंि सम्बन्तधी योिना तथा कायििम कायािन्तवयन चरणमा आवश्यकता अनसुार 
सियोि तथा समन्तवय िने र गनयगमत अनिुमन िरी सधुारका लागि िरेक चौमागसक रुपमा सम्बन्तधीत गबियित 
शािा तथा गनकायिरुलाई सझुाव पेश िने ।  

६) विा तिर समग्र िाउँपागलकाको लै.स.सा.स. हिसावले िजडिकृत तथयांक संकलन तथा गबश्लिेण िरी सोिी 
अनरुुप बाहििक नीगत तथा कायििम र योिना गनमािण िनि योिनातिुिमा सगमगत र िाउँसभामा गसफाररस िने । ।  

७) लै.स.सा.स. बिेट पररक्षण कायिर्दलसंि समन्तवय िरी बाहििक रुपमा लै.स.सा.स. बिेट पररक्षण िनि अगभप्ररेरत 
िने ।  

८) लैंगिक हिंसा, घरेल ु हिंसा, लैंगिकगबभेर्द, यौनिन्तय र्दरुव्यविार, शोिण लिायत हवगभन्न िेजिममा रिेका महिला 
हकशोरी र बागलकािरुको संरक्षणका लागि रािात, पनुस्थापन र र बैकल्पीक िेरचाि सम्बन्तधीकायि योिना बनाई लाि ु
िनि गनरे्दशन िने ।  

९) लै.स.सा.स. नीगत कायािन्तवयन िममा आउन सक्न ेसम्भाहवत िोजिम न्तयूगनकरणका लागि सझुाविरु पेश िने ।  

१०) लै.स.सा.स. सम्बन्तधी राहिय तथा अन्ततरराहिय नीगत तथा काननुिरुको स्थानीयकरण िरी कायािन्तवयन िनि 
िराउन गबगभन्न सरोकारवाला गनकाय गबच गनयगमत समन्तवय र साझेर्दारी िने ।  

२२.गनष्किििः  

समािमा हवद्यमान लैहिक गबभेर्द तथा  िातीय असमानता, हवभेर्दयकु्त िलत सामाजिक व्यविार र मलु्यमान्तयता, 
महिला हिंसा, महिला शोिण तथा उत्पीिन, िररवी आदर्द िस्ता हवसंिगतिरुलाई गनरुत्साहित िनि तथा नेपाल 
सरकारद्धारा गनमािण िरी िारी िररएका राहिय नीगत तथा काननुिरु र लैगिक समानता र सामाजिक 
समावेशीकरणको पक्षमा अगभव्यक्त िररएका हवगभन्न अन्ततरािहिय प्रगतवद्धतािरुलाई स्थानीय ति रे्दजि नै कायािन्तवयन 
िनि िराउन गनरन्ततरता दर्दन गिलासैनी िाउँपागलकाको लै.स.सा.स. रणनीगत, २०७९ गनमािण िरी लाि ुिररएको छ ।   

 

 


