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१.ऩषृ्ठबूमभ 
  नेऩारको सॊविधान (२०७२) फभोन्त्जभ नेऩार सयकायको स्थानीम तहहरूको ऩुन: सॊयचनाको रामग 
गठन गयेको उच्च स्तयीम आमोगरे २०७३ ऩुष २२ भा नेऩार सयकायराई  फुझाएको प्रमतिेदन नेऩार 
सयकायरे ऩरयभाजान गयी २०७३ पागुन २७ गतेफाट स्थानीम तह  रागु गन े मनणाम गये अनुसाय 
भध्मभाञ्चर विकास ऺेर अन्त्तगात जनकऩुय अञ्चरको भध्म बागभा अिन्त्स्थत मसन्त्धुरी न्त्जल्राको 
साविकको ५० िटा गा.वि.स. हरू भध्मे साविकको अभरे, िन्त्स्तऩुय, ताभाजोय, नेरकारी य शान्त्तेश्वयी 
गा.वि.स.हरूराई सभामोजन गयी घ्माङरेि गाउॉ ऩामरका गठन गरयएको हो । सॊमर्म शासन प्रणारी 
अिरम्िन गने सॊिैधामनक व्मिस्था अनुरूऩ ७ प्रदेशभा विबान्त्जत नेऩारको फागभती प्रदेशभा अिन्त्स्थत 
मसन्त्धुरी न्त्जल्राभा यहेका ९ िटा स्थानीम तह, २ िटा नगयऩामरका य ७ िटा गाउॉ ऩामरका भध्मे 
न्त्जल्राको उत्तयऩन्त्िभभा घ्माङरेि गाउॉ ऩामरका अिन्त्स्थत छ । साविकको नेरकारी गा.वि.स.भा यहेको 
घ्माङरेि डाॉडाको नाभफाट मो नाभाकयण बएको हो । ताभाङ बाषाभा घ्माङ बनेको देिीदेिता य रेि 
बनेको अग्रो ठाउॉ  फाट घ्माङरेि नाभाकयण बएको भामनन्त्छ । मस गाउॉ ऩामरकाको ऩूिाभा मसन्त्धुरी 
न्त्जल्राकै कभराभाइ नगयऩामरका, ऩन्त्िभभा काभे्रऩराञ्चोक न्त्जल्राको भहाबायत ऩहाड य मसन्त्धुरी कै 
भरयण गाउॉ ऩामरका, उत्तयभा काभे्रऩराञ्चोक न्त्जल्राको योशी य मसन्त्धुरी न्त्जल्राकै सुनकोशी गाउॉ ऩामरका य 
दन्त्ऺणभा मसन्त्धुरी न्त्जल्राकै कभराभाइ नगयऩामरका य भरयण गाउॉ ऩामरका ऩदाछन ्। 

  घ्माङरेि गाउॉ ऩामरकाको कामाारम मसन्त्धुरी न्त्जल्राको सदयभुकाभ मसन्त्धुरी फजायफाट ३५ 
हक.मभ. य वि.वऩ. याजभागाको वऩऩर बन्त््माङफाट २३ हक.मभ. को दयूीभा अिन्त्स्थत छ । मस 
गाउॉ ऩामरकाभा ५ िटा िडा यहेका छन ्। मस गाउॉ ऩामरकाको कूर ऺेरपर १६६.७७ िगा हक.मभ. यहेको छ 
। मस गाउॉ ऩामरकाको िडा नॊ. १ अभरे अन्त्तगात घ्माङरेि गाउॉ ऩामरकाको सफबन्त्दा अग्रो चुचुयो 
भहाबायत तथा पाऩयचुरी सभुन्त्री हकनायाफाट २१०० मभटय उचाईभा ऩदाछ । मस गाउॉ ऩामरकाको जम्भा 
र्यधुयी २७११ य जम्भा जनसॊख्मा १७३०३ भध्मे ऩुरूष ८८८८ य भहहरा ८४१५ यहेका छन ् । मस 
गाउॉ ऩामरकाभा फसोफास गने जातजातीभा भगय, ताभाङ, नेिाय, काभी, ऺेरी, सुनुिाय, थाभी, दभाइ, साकी 
य ब्राम्हण यहेका छन ्। 

  नेऩारको सॊविधानरे हदशामनदेश गये फभोन्त्जभ सभानुऩामतक सभािेशी य सहबामगताभूरक 
मसध्दान्त्तका आधायभा सभताभूरक सभाजको मनभााण गना या्मका सफै अॊग, तह य ऺेरगत विषमहरूभा 
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रैन्त्गगक सभानता य साभान्त्जक सभािशेीकयण (रैससास) को विषमराई आन्त्तरयकीकयण, भूरप्रिाहीकयण 
य सॊस्थागत गना आिश्मक बएको छ ।  

नेऩारको सॊविधानको धाया १८ भा उल्रेन्त्ित सभानताको हकभा सफै नागरयक कानूनको दृविभा सभान 
हुने तथा कसैराई ऩमन कानूनको सभान सॊयऺणफाट फन्त्ञ्चत नगरयने व्मिस्था छ । साथै साभान्त्म 
कानूनको प्रमोगभा जात, जामत, उत्ऩवत्त, धभा{, िणा{, मरगग, शायीरयक अिस्था, स्िास््म न्त्स्थमत, 
फैिाहहक न्त्स्थमत, आमथाक अिस्था, बाषा िा ऺेर, िैचारयक आस्था िा मस्तै अन्त्म कुनै आधायभा बेदबाि 
नगने व्मिस्था उल्रेि छ . नेऩारको सॊविधानको धाया ३८ रे भहहराराई सभान िॊशीम अमधकाय, 
सुयन्त्ऺत भाततृ्ि य प्रजनन स्िास््म सम्फन्त्धी अमधकाय, या्मका सिै तहभा सहबागी हुने अमधकाय, 
सम्ऩवत्त तथा ऩारयिारयक भामभरा सम्फन्त्धी अमधकाय, मशऺा, स्िास््म, योजगाय य साभान्त्जक सुयऺाभा 
सकायात्भक विबेदको व्मिस्था गयेको छ। सॊविधानरे भहहरा विरुध्द हुने सफ ै प्रकायका हहॊसाजन्त्म 
कामाहरुराई कानून फभोन्त्जभ दण्डनीम हुने व्मिस्था गयेको छ।  

  साथै सॊविधानभा या्मरे साभान्त्जक िा साॊस्कृमतक दृविरे वऩछहडएका िा ऩछाहड ऩारयएका भहहरा, 
दमरत, आहदिासी जनजामत, भधेशी, थारू, भुन्त्स्रभ सभुदाम, वऩछडािगा, मसभान्त्तकृत, अल्ऩसगख्मक, 
अऩागगता बएका व्मवि, रैन्त्गगक तथा मौमनक अल्ऩसगख्मक, हकसान, श्रमभक, उत्ऩीहडत िा वऩछहडएको 
ऺेरका नागरयक तथा आमथाक रूऩरे विऩन्त्न िस आमा रगामत नागरयकको सॊयऺण, सशिीकयण िा 
वफकासका रामग कानून फभोन्त्जभ विशेष व्मिस्था गना सहकने विषम उल्रेि गयी सभािेशी 
अिधायणाराई आत्भसात ् गरयएको छ। साभान्त्जक न्त्मामको हकरे या्मका हयेक तहभा सभािेशी य 
सभानुऩामतक प्रमतमनमधत्िको मसध्दान्त्तका आधायभा जनताको सहबामगताको अमधकाय स्थाऩना गयेको छ। 

  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे स्थानीम तहको काभ, कताव्म य अमधकायभा रैससास 
सम्फन्त्धी व्मिस्था उल्रेि गयेको, िडा समभमतको काभ, कताव्म य अमधकाय अन्त्तगात िडाभा आमथाक 
तथा साभान्त्जक रुऩभा ऩछाहड ऩयेका भहहरा, दमरत, फारफामरका, अऩागगता बएका व्मवि, जेष्ठ 
नागरयक, अल्ऩसॊख्मक, मसभान्त्तकृत सभुदामको अमबरेि यािी साभान्त्जक य आमथाक उत्थान सम्फन्त्धी 
काभ गने व्मिस्था गयेको; विमबन्त्न सभुदामफीच साभान्त्जक सद्भाि य सौहादाता कामभ गने, फारवििाह, 
फहुवििाह, रैन्त्गगक हहॊसा, छुिाछुत तथा जातीम विबेद, हरुिा चरुिा दाइजो, हमरमा प्रथा, छाउऩडी, 
कभरयी प्रथा, फारश्रभ, भानि फेचवििन जस्ता साभान्त्जक कुयीमत य अन्त्धविश्वासको अन्त्त्म गन,े गयाउने 
व्मिस्था गयेको; स्थानीम तहको मोजना तजुाभा तथा कामाान्त्िमन गदाा भहहरा तथा वऩछहडएको एिॊ 
रन्त्ऺत िगाको सहबामगताको व्मिस्था; मोजना छनौटभा भहहरा, फारफामरका तथा वऩछहडएका िगा, ऺेर 
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य सभुदामराई प्रत्मऺ राब ऩुग्ने कामाकभभा जोड हददै रैससास प्रिधान गन े रगामतको व्मिस्था 
उल्रेि गयेको छ। मसका साथै रैससासका सिारहरूराई सम्फोधन गना या्मरे विगत राभो सभम देन्त्ि 
नै प्राथमभकताका साथ आिमधक मोजना, फावषाक मोजना, नीमत तथा कानूनको तजुाभा तथा ऩरयभाजान य 
कामाक्रभ कामाान्त्िमन गदै आइयहेको छ।  

मसै सन्त्दबाभा स्थानीम तहद्वाया सञ्चारन गरयने मोजना तथा कामाक्रभराई रैन्त्गगक सभानता य 
साभान्त्जक सभािेशी भैरी फनाउन, सॊिैधामनक एिभ कानूनी उत्तयदाममत्ि तथा न्त्जम्भेिायी ऩूया गना, 
या्मरे अन्त्तयााविम स्तयभा गयेका प्रमतफद्धता अनुरुऩ कामा गना, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ 
अनुसाय स्थानीम तहभा रैन्त्गगक सभानता य साभान्त्जक सभािेशीकयणराई सॊस्थागत गदै सभािेशी 
विकासराई प्रफदान गने कामाराई थऩ भागा दशान गना मो “लैङ्गिक समानता य सामाजिक समावेशीकरण 
रणनीतत” तमाय गरयएको छ ।  

  विकास प्रहक्रमाभा भुख्मतमा ३ िटा साभान्त्म तय जटीर प्रश्नहरुको जिाप िो्ने गरयन्त्छ । 
ऩहहरो प्रश्न ऐरे भ कहाॉ छु ? दोश्रो  अि भ कहाॉ य हकन जाने ? य तेश्रो त्मो कसयी सॊबि छ ? 
ऩहहरो प्रश्नरे िताभान अिस्था विशे्लषण गयाउॉछ, दोश्रो प्रश्नरे रऺ य अऩेन्त्ऺत उऩरव्धीको  मनधाायण 
गदाछ बने तेश्रो प्रश्नरे नीमत तथा यणनीमत तमायी गयाउछ । मस घ्माङरेि गाउॉ ऩामरका ऺेरमबर अन्त्म 
वफकास साझेदायहरुफाट सञ्चारन हुने कामाक्रभहरुरे आ आफ्नो ढॊगफाट रैन्त्गगक सभनता तथा साभान्त्जक 
सभािेशीकयणको नीमत तथा यणनीमत फनाई कामाक्रभ कामाान्त्िमन गदाा कामाक्रभभा दोहोयोऩना हुने 
कामाान्त्िमन गना अप्ठेयो हुने य कामाक्रभको प्रबािकारयताभा कभी आउने बएकोरे मी मनकामहरुिाट 
सॊचारन हुने कामाक्रभ/आमोजनाका रामग सभेत भागादशान हुने गरय मस घ्माङरेि गाउॉ ऩामरकाको 
रैन्त्गगक तथा साभान्त्जक सभािेशीकयण यणनीमत तमाय गरयएकोछ । मो यणनीतका प्रभुि उऩमोगकतााहरु 
घ्माङरेि गाउॉ ऩामरका कामाऩामरकाको कामाारम, िडा कामाारमहरु,  वफकास साझेदायहरु तथा गैह्रसयकायी 
सॊर् सॊस्थाहरु हुनेछन । 

२. अिस्था वफशे्लषण 

रैन्त्गगक सभानता तथा सभान्त्जक सभािशेीकयणका यणनीमतका रामग ऩहहरो चयण बनेको नै िताभान 
अिस्था विशे्लषण हो । हारको अिस्था विशे्लषणका रामग भुख्म हहसािरे ३ िटा ऺेर मनधाायण गरयएकोछ 
। जसको विियण मनम्नानुसाय प्रस्तुत गरयएकोछ । 
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२.१. SWOT वफश्लेषण  
  मो घ्माङरेि गाउॉ ऩामरकाको रैससासको दृविकोषफाट फमरमो ऩऺ कभजोय ऩऺ अिसय तथा 
चुनौती (SWOT) विशे्लषण गरयएको छ । मसयी विशे्लषण गदाा नीमत कानूनभा सभािेशीता, सॊस्थागत 
व्मिस्थाभा सभािेशीता, भानि सॊसाधन तथा ऺभता विकासभा सभािेशीता, सेिा प्रिाहभा सभािशेीता य 
सुसासन तथा उत्तयदाममत्िभा सभािेशीताभा आधारयत यहेय विशे्लषण गरयएकोछ । जसराई मनम्नानुसाय 
प्रस्तुत गरयएकोछ । 

क. सफर ऩऺ (Strength) 

१. िावषाक कामाक्रभभा भहहरा तथा रन्त्ऺत विकास कामाक्रभहरु रुऩभा  सभािेश बएको  । 
२. भहहरा फारफामरका वऩछहडएको िगा ऺेर य सभुदामराई प्रत्मऺ राब ऩुग्ने गरय मोजना फनेको । 
३. विमबन्त्न ऺेरगत कानूनहरुको मनभााण बएको य मसरे नीमतगत रुऩभा रैससासराई सम्फोधन  

गयेको । 
४. मोजना तजुाभा हदग्दशान तमाय बएको जसभा रैससासका प्रािधानहरुराई स्ऩस्ट रुऩभा सभािेश 

गरयएको । 
५. अऩागगता ऩरयचम ऩर वितयण मनदेमशका तमाय बई प्रबािकायी रुऩभा कामाान्त्िनम बएको । 
६. हयेक मनकाम तथा समभमतहरुभा भहहरा रन्त्ऺत िगाको सहबामगताको सुमनन्त्ितता  बएको छ । 
७. उऩबोिा समभमतहरुभा ३३ प्रमतशत भहहरा सहबामगता अमनिामा गयेको छ । 
८. नीमत कानून कामाविमध मनभााण गना सऺभ जनशवि उऩरव्ध बएको । 
९. भहहरा तथा फन्त्ञ्चतीभा ऩयेका सभुदाम भामथ हुने हहॊसा य विबेद उऩय सुनुिाई हुने प्रिन्त्ध मभराएको  
१०. कामाऩामरकाभा भहहरा तथा रन्त्ऺत िगाको सहबामगता ३३% बन्त्दा िढी बएको ।  
११. भहहरा फारफामरका जेष्ठ नागरयक शािा स्थाऩना य सञ्चारन बएको  
१२. फेयोजगाय तथा गरयफहरुको िन्त्ण्डकृत डाटा अद्यािमधक बएको  
१३. स्थानीम तहरे गठन गने समभमत उऩसमभमतहरुको भुख्म ऩदभा भहहरा सहबामगता सुमनन्त्ित गयेको  
१४. साभान्त्जक सुयऺाका सुविधा ऩाउने राबग्राहीहरुको अमबरेि व्मिस्थाऩन तथा त्मागक अद्यािमधक 

गयेको । 
१५.  रैन्त्गगक हहॊसा मनिायण, भहहरा सीऩ विकास, नेततृ्ि विकासको  श्रोत व्मिस्थाऩनका रामग कोष 

स्थाऩना गरय कामाान्त्िमन गयेको । 
१६. सभािेशी सुचना प्रणारी व्मािस्थाऩनका रामग फजेट विमनमोजन तथा कामाान्त्िमन । 
१७.  रन्त्ऺत िगाको ऺभता विकासका रामग फजेट विमनमोजन गयेको । 
१८. विऩद व्मिस्थाऩन कोष ऩरयचारनभा नीमत तथा कामाविमध मनभााण बएको । 
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१९. भहहरा विरुद्ध हुने सिै प्रकायका हहॊसा मनिायण गने कामाक्रभभा फजेट विमनमोजन गयेको । 
२०.  स्थानीमतह मबर हुने गयेका साभान्त्जक कुयीमतहरु (छुिाछुत, फारवििाह, फहुवििाह ) हटाउनको 

रामग कामाक्रभहरु सॊचारन गयेको । 
२१. भहहराका रामग कानूनी सचेतना सम्फन्त्धी अनुमशऺण कामाक्रभ सॊचारन बएको (कानूनी हक 

अमधकाय, एकर भहहरा भानि फेचवििन मौन हहॊसा आदी ) 
२२. सिै विद्यारमभा भहहरा ऩुरुष शौचारम तथा हात धुने व्मिस्था बएको । 
२३. मनशुल्क प्रसूमत सेिा, निजात मशशु तथा  सुत्केयीका रामग विशेष कामाक्रभ सॊचारन गयेको ।  
२४. बौमतक ऩुिााधायका सिै हडजाइनहरुभा रैससास भैरी प्रािधानहरु सभेट्ने गरयएको । 
२५. सिै विद्यारमभा हकशोयीहरुराई मनशुल्क सेमनटयी प्माड  वितयण गयेको 
२६. मनयाऺय भहहराहरुका रामग विशेष कामाक्रभ सॊचारन गयेको । 
२७. प्रजनन स्िास््म एड्स क्मान्त्सय  य आङ िस्ने रगामतका विषमहरुभा स्िास््म सचेतना कामाक्रभ 

सॊचारन बएको 
२८. रन्त्ऺत िगाको स्ियोजगाय तथा फैदेमशक योजगायभा जाने भहहरा तथा रन्त्ऺत  सभूहको ऺभता 

विकास रामग कामाक्रभहरु सॊचारन । 
२९. िुल्रा हदसा भुि ऩामरका र्ोषणा बएको य त्मसको मनयन्त्तय f ol l ow up बएको । 
३०. रैन्त्गगक हहॊसा तथा र्येरु हहॊसा वऩहडतहरुरे न्त्माममक समभमत  तथा भेरमभराऩ केन्त्र भापा त विना 

िचा न्त्माम ऩाएको । 
३१. सॊर्ीम य प्रदेश सयकायका नीमत मनमभ कामाक्रभको कामाान्त्िमनभा  गाउॉ ऩामरकारे सहकामा सभन्त्िम  

गयेको 
३२. रन्त्ऺत िगाको उऩन्त्स्थमतभा रन्त्ऺत िगाका आगाभी मोजना तथा सम्ऩन्त्न मोजनका िायेभा छरपर 

हुने गयेको । 
३३. मनममभत रुऩभा कामाक्रभको सािाजामनक ऩयीऺण, साभान्त्जक ऩयीऺण, सािाजामनक सुनुिाई भापा त 

कामाक्रभको सािाजामनक गयेको । 
३४. सािाजामनक रेिाऩयीऺण साभान्त्जक ऩयीऺण तथा सािाजामनक सुनुिाईभा रन्त्ऺत  सभूहराई प्रश्न 

याख्न हदने य छरपर गने गयेको । 
३५. जनप्रमतमनमध तथा कभाचायीहरुको आचायसॊहहता मनभााण गरय अनुशासनभा िाॉमधएको  
३६. फावषाक नीमत तथा कामाक्रभ छाऩा प्रकाशन तथा िेबसाइड भापा त मनममभत रुऩभा सािाजामनक गयेको  
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ि. कभजोय ऩऺ 

३७. रैंमगक सभानता तथा साभान्त्जक सभािेशीकयण  नीमत तमाय नबएको ।  
३८. गाउॉ ऩामरकाको रैंमगक तथा साभान्त्जक सभािेमशकयण यणनीमत  मनभााण नबएको । 
३९. भहहराहरुको छूट्टै िन्त्ण्डकृत डाटा (फस्तुगत विियण)  नबएको । 
४०. स्थानीम तहरे मोजना तजुाभा तथा अनुगभन भूल्मागकनराई रैससासको ऩऺिाट हेने नगयेको  
४१. रैन्त्गगक उत्तयदामी तथा सभान्त्जक सभािेसी िजेट मनभााण एिभ ऩयीऺणराई िजेट व्मिस्थान 

नबएको । 
४२. दीगो विकासको रक्ष्मका रक्ष्म नॊ १, ५,१० य १६ राइ तोकेय फजेट विमनमोजन नगरयएको  
४३. कुनै नीमत मनमभ कामाविमध  हदग्दशान जायी गनुाबन्त्दा अगाडी रैससासको  दृविरे उऩमुि बए 

नबएको फाये रेिाजोिा िा विशे्लषण  नगयेको । 
४४. रन्त्ऺत िगाका रामग मनन्त्ित प्रमतशत िजेट विमनमोजन नगयेको  
४५. उऩबोिा समभमतहरुभा बएका छरपरभा रैससासका विषमभा नै छरपर गयेको अमबरेि नबएको 
४६. मोजना तजुाभा प्रकृमाभा रैससासको दृविकोणिाट विशे्लषण बएको अमबरेि नबएको   
४७.  भहहरा ऩुरुष विचको असभानता हटाउन तथा सभान्त्जक सभािशेीकयण फढाउनको रामग मनन्त्ित 

कामानीमत नयहेको । 
४८. कामाारमभा हुन सक्ने कुनै ऩमन प्रकायको दवु्मािहाय बेदबाि भहहरा हहॊसा मनमन्त्रणको आचाय 

सॊहहता िनाएय रागु नबएको । 
४९. भानि सॊसाधन विकास शािाको स्थाऩना  नबएको । 
५०. ऩदामधकायी तथा कभाचायी रैससास सम्फन्त्धी जानकाय बएऩमन कामाान्त्िमन ऩऺ रैससास भैरी 

नबएको। 
५१. स्थानीम तहका सिै ऩदामधकायीहरुराई कानूनको भस्मौदा तजुाभा तथा प्रकृमाका िायेभा 

अमबभुिीकयण नबएको  
५२. भहहरा हक य अमधकाय सम्फन्त्धी िेइन्त्जङ र्ोषणा ऩररे सभेटेका १२ प्रमतिद्धताका िायेभा कभाचायी 

तथा ऩदामधकायीराई अमबभुिीकयण नबएको तथा प्रमतिद्धता कामाान्त्िमनका रामग फजेट विमनमोजन 
नबएको। 

५३. रैन्त्गगक हहॊसा भुि स्थानीम तह र्ोषणा हुन नसकेको । 
५४. कभाचायीहरुराई ऩमछल्रो सभम मनभााण बएका कानून कामाविमधहरुका िायेभा मनममभत 

अमबभुिीकयण हुन नसकेको । 
५५. सािाजामनक स्थर तथा कामाारमहरुभा स्तनऩान कऺ नबएको । 
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५६. गबािती भहहराराई जोिीभ तथा ितया मुि काभभा नरगाउने नीमत तमाय नबएको ।  
५७.  बौमतक ऩूिााधायका ड्रइङ हडजाइनहरु रैससास भैरी बएऩमन सो अनुसाय मनभााण नबएको । 
५८. मौमनक तथा रैन्त्गगक अल्ऩ सॊख्मकका रामग फजेट विमनमोजना तथा  शौचारमहरुभा विशेष 

व्मिस्था नबएको । 
५९. रैससास सम्फन्त्धी सयोकायिारा मनकाम विच सभन्त्िम तथा सहकामाकारामग सॊमन्त्र मनभााण नबएको 

साथै अनुमशऺण नबएको । 
६०. मोजना तथा कामाक्रभको  अनुगभन भूल्मागकन गदाा रैससासका दृविकोणका आधायभा नबएको 
६१. जनप्रमतमनमधहरुको विस्ततृ िैमवत्तक  विियण  िेबसाइडभा नयान्त्िएको  
६२. साभान्त्जक सॊजारभा रैन्त्गगक सभानता तथा साभान्त्जक सभािशेीकयण सम्फन्त्धी सुचना, सभाचाय 

तथा सन्त्देशभुरक विषम िस्तु आहद प्रकाशन नबएको । 
 

ग. अिसय 
१. विमबन्त्न जातजाती, सभुदाम वफच साभान्त्जक य साॉस्कृमतक विविधता यहेकोरे साभान्त्जक 

सभािेशीकयण व्मिहायभा रागु गने  उऩमुि साभान्त्जक िाताियण यहेको ।  
२. आिश्मक ऩने कानून नीमत नीमभ फनाउन सक्ने दऺ जनशवि स्थानीम तहभा उऩरव्ध हुनु ।  
३. मुिा कभाचायीको िाहुल्मता यहेकोभा मुिा जोस य जाॉगयराई ऩामरकाको सिाान्त्गगण हहतभा प्रमोग 

गना सहकने  
४. भहहरा तथा रन्त्ऺत िगाका विमबन्त्न सभूहहरु हक्रममशर हुनु । (जसभा मनममभत रुऩभा नेततृ्ि 

विकास तथा सभूह सॊचारनका िायेभा गमतविमधहुने हुनारे भहहरा तथा रन्त्ऺत िगाका कामाक्रभहरु 
भहहरा तथा रन्त्ऺत िगािाटै सॊचारन गना सहकने ।  
 

५. कृवष तथा नैमतक मशऺा जस्ता व्मिाहारयक विषमहरु विद्यारमभा ऩठन ऩाठन हुनु । 
६. सिै शािाभा आिश्मक ऩमााप्त जनशवि हुनु ।  
७. अनुगभन भूल्मागकनभा रैससास सम्फन्त्धी सूचकहरु ऩहहचान सभािेश गनाका रामग आिश्मक काभ 

हुनु ।  
८. अन्त्तयाविम प्रमतिद्धता तथा भहासन्त्धीहरुका िायेभा जनप्रमतमनमधहरु जानकाय हुनु । 
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र्. चुनौतीहरु 

९. जातीम छुिाछूत  ̧ रैन्त्गगक विबेद  ̧ धाभी झाक्रीभा मनबाय फोक्सी आयेऩ जस्ता ऩयम्ऩयागत कु 
भान्त्मता विरुद्धका नीमत मनमभ कामाविमध कामाान्त्िमनभा जटीरता । 

१०. भागभा आधारयत अत्मामधक मोजनाहरु कामाान्त्िनम गना य प्राथमभहककयण नीमत िनाउन  
११. सॊर्ीमता कामाान्त्िमनभा स्थानीम तहराई छूटै सयकायको भान्त्मता ऩाउन नै कठीन । 
१२. गरयफी ऩहहचानका आमथाक साभान्त्जक आधायहरु ठाउॉ  अनुसाय पयक पयक ऩने बएकोरे गयीिी 

भाऩनका सुचकहरु मनभााण गना  
१३. विशेष गरय भहहराद्वाया सम्ऩाहदत र्यमबरको विना ऩारयश्रमभकको काभको भूल्मागकन गना । 
१४. रैन्त्गगक सभानता तथा साभान्त्जक सभािेशीकयण सम्फन्त्धी मनभााण बएका ऐन मनमभ कानून 

कामाविमध  कामाान्त्िन गना । 
१५. सभाजभा जया गाडेय िसेको साभान्त्जक कुयीमतहरु (जातीम छूिाछूत  ̧ फोक्सीको आयोऩ रागाउने  

र्येरु हहॊसा ) को अन्त्त्मका रामग विमबन्त्न कामाक्रभहरु सञ्चारन गना   
१६. भोिाइरको दरुुऩमोग तथा व्माऩक प्रमोगरे फारवििाह अिैध िच्चा जन्त्भाउने तथा  ऩरयऩक्ि 

उभेयभा ऩुग्दा  सम्िन्त्ध विच्छेद हुने जस्ता सॊबािना िढ्दै गाएको ।  
१७. सॊर्ीमताको अभ्मासको चयण बएका कायण नीमत तथा कामाक्रभ कामाान्त्िमन गना  । 
१८. कृवष प्रमत मुिाराई आकवषात गना य जीविकोऩाजानको प्रभुि आधायको रुऩभा कृवषराई स्थावऩत 

गना । 
१९. साभान्त्जक सञ्जार भापा त हुने गयेका य हुन सक्ने सॊबावित भ्रभहरु मचनाका रामग आिश्मक 

प्रविमध य जनशवि व्मिस्थाऩन गना । 
२०. दवु्मासनीभा मुिाहरुको सॊरग्नता फढ्दै जानु । 
२१. कानुनी ऻान, आिश्मक नीमत मनमभ आदीको अबािरे भेरमभराऩ केन्त्रहरु प्रबाकायी रुऩभा 

कामाान्त्िमन  गना । 

२.२.  सयोकायिारा ऩहहचान  

रैन्त्गगक सभानता तथा सभान्त्जक सभािेशीकयण यणनीमत कामाान्त्िमनका रामग मनम्नानुसाय 
सयोकायिाराहरु ऩहहचान गरयएको छ । जसभा मसधा सम्ऩका  हुने नन्त्जकको याटीभा । दोश्रो भाध्मभिाट 
सॊम्ऩका  हुने अमरटाढाको योटीभा य अप्रत्मऺ रुऩभा सम्ऩका  हुने सफबन्त्दा टाढाको योटीभा गयी 
मनम्नानुसाय ३ बागभा विबाजन गरयएकोछ ।  
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भहहरा फारफामरका तथा 
जेष्ठ नगारयक, मोजना, 
मशऺा, स्िास्थ, सहकायी, 
िानेऩानी तथा सयसपाइ, 
मुिा तथा िेरकूद, प्रशासन 
शािा सफै िडा कामाारमहरु 
न्त्मामीक समभमत वफषमगत 

सफै समभमतहरु 

विकास साझेदायहरु,  

सहकायी सॊस्थाहरु, फैक तथा 
वित्तीम सॊस्थाहरु, उद्योगहरु 
फार क्रिहरु आभा सभूहहरु 
जेष्ठ नगारयक मभरन केन्त्रहरु 
विद्यारमहरु, स्िमभ सेिक  

सभूहहरु, उद्योग िान्त्ण्म सॊर्, 
याजनैमतक दरहरु, 

सॊचाय भाध्मभहरु     

भुख्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषदको 
कामाारम, फागभती प्रदेश, प्रदेश 

भन्त्रारमहरु, प्रदेश  मोजना आमोग 
प्रदेश सुशासन केन्त्र बूभी व्मिस्था 

आमोग, सॊर्ीम भन्त्रारमहरु, 
भहहरा आमोग, याविम दमरत 

आमोग भुस्रीभ आमोग, याविम 
मोजना आमोग, याविम भानि 

अमधकाय आमोग, अन्त्तयाविम दात ृ
मनकामहरु, याविम स्तयका सॊचाय 

भाद्यभहरु 

रसैसास 
यणनीमत 

कामाान्त्िमन  
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२३  रन्त्ऺत िगा ऩहहचान  
रैन्त्गगक सभानता य साभान्त्जक सभािेशीकयणको रऺ नै रन्त्ऺत िगाराई विकासको भूर प्रिाहभा 
ल्माउनु हो । त्मसका रामग मस गाउॉ ऩामरकाभा मनम्नानुसाय रन्त्ऺत िगाहरु ऩहहचान गरयएकोछ । 
भहहरा  
दमरत 
 फारफामरका 
एकर भहहरा 
जेष्ठ नगारयक 
आहदिासी जनजाती 
अल्ऩसॊख्मक/ रोऩोन्त्भुि 

हकसान 
भजदयु 
अऩागगता बएका व्मवि 
द्वन्त्द्व ऩीहडत 
विऩन्त्न िगा 
सुकुम्िासी 
रैन्त्गगक तथा मौमनक अल्ऩसॊख्मक 

 
 उल्रेन्त्ित तीनै प्रकायको वफशे्लषणफाट घ्मागरेि गाउॉ ऩामरकाको िताभान अिस्थाका सिै ऩऺहरु देन्त्िएका 
छन । िमरमो ऩऺ, कभजोय ऩऺ, अिस तथा चुनौती सॊगै रैससास यणनीमत कामाान्त्िमनका रामग तीन 
तहकै सयोकायिाराहरु तथा सिै रन्त्ऺत िगाहरु ऩहहचान बइसकेको छ । धेयै बन्त्दा धेयै सिर ऩऺहरु 
ऩहहचान बएका छन ती सिर ऩऺहरुराई श्रोतको रुऩभा अमधकतभ उऩमोग गयेय रैन्त्गगक सभानता तथा 
साभान्त्जक सभािेशीकयणराई सॊस्थागत गदै रैजान सहकन्त्छ ।  

३.   दीर्ाकामरन सोच (Vision) 

“न्त्मामऩुणा य विबेदभुि, रैन्त्गगक तथा सभान्त्जक सभािशेीमुि घ्मागरेि मनभााण गने” 

४. ध्मेम (Mission) 

भानिीम जीिनभा जात िगा ऺेर मरॊगका आधायभा हुने सफै िारे विबेदको अन्त्त्म गने । 

५. रऺ (Goal) 

िहहस्कयणभा ऩयेको िगाराई न्त्मामोमचत तथा सभताभुरक भाध्मभिाट विकासको भुर प्रिाहभा  ल्माउने। 
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६. उध्देश्म (Objectives) 

मस यणनीमतको भुख्म उदे्दश्म रैन्त्गगक सभानता तथा सभान्त्जक सभािशेीकयणको भान्त्मता अनुरुऩ 
स्थानीम तहरे गने सम्ऩूणा विकासका तथा प्रशासमनक काभराई रैससास प्रमत उत्तयदामी िनाउनु नै हो । 
मस यणनीमतका उदेश्महरु मनम्नानुसाय यहेका छन् 
 रैन्त्गगक उत्तयदामी फजेट मनभााण  भापा त भहहरा सहबामगता अमबिधृ्दी गयेय रैन्त्गगक उत्तयदामी शासन 
ऩद्धती अिरम्िन गने । 
 श्रोत साधनभा रन्त्ऺत िगाको ऩहुॉच अमबिधृ्दी गयी न्त्मामोमचत वितयणराई सॊस्थागत गने । 
 रैससास सम्फन्त्धी याविम तथा अन्त्तयाविम प्रमतिद्धता सन्त्न्त्ध सॊझौताहरु कामाान्त्िमन गयी भूर 
प्रिाहीकयण गने । 
 नीमत कानूनभा नै भहहरा तथा रन्त्ऺत िगाको सभािमेशता सुमनन्त्ित गयी आिाज सशिीकयण गने । 
 सॊस्थागत व्मिस्था अन्त्तयगत कामाप्रणारी, वित्त व्मिस्थाऩन एिभ त्मागकभा सभेत भहहरा एिभ 
रन्त्ऺत िगाको सभािशेीताराई सुमनन्त्ित गयी आमथाक रुऩभा सशविकयण गने । 
 भानि सॊसाधन तथा ऺभता विकासभा रन्त्ऺत िगाको सहबामगता सुमनन्त्ित गयी जीविकोऩाजानभा 
आत्भमनबाय  िनाउने। 
 हानीकायक भूल्म भान्त्मता कुसॊस्काय विरुद्ध जनचेतना िवृद्ध गयी साभान्त्जक दृविकोण ऩरयितान गदै 
रैन्त्गगक तथा साभान्त्जक सभािेमशताभा आधारयत सभाज स्थाऩना गने । 
 मशऺा स्िास््म िानेऩानी तथा सयसपाइसॊग सम्फन्त्धीत सेिा प्रिाहभा रैससासराई प्राथमभताभा याख्ने य 
प्रत्मेक चयणभा रैससास दृविकोणिाट अनुगभन भूल्मागकन गने ऩरयऩाटीराई सॊस्थागत गने । 

७.रैन्त्गगक तथा साभान्त्जक सभािेशीकयण नीमत (GESI Policy) 

  भामथ उल्रेन्त्ित उदेश्महरु ऩरयऩुतॉको रामग मनम्नानुसाय नीमतहरु अिरम्िन गरयनेछ । 
िावषाक फजेट मनभााण गदाा साभान्त्जक विकास, ऩुिााधाय. कृवष िन तथा बूभीसुधाय, गरयफी मनिायण, 
स्थानीम विकाश तथा शान्त्न्त्त एिभ सुशासनसॊग सम्फन्त्न्त्धत सिै ऺेरको िजेटराई रैन्त्गगक उत्तयदामी 
िनाउने  
  हयेक िषा रैन्त्गगक सभानता तथा साभान्त्जक सभािेशीकयण ऩयीऺण गरय त्मसरे औल्माएका कभी 
कभजोयीहरुराई अको िषाको कामाक्रभभा सभेटेय श्रोत साधनभा रन्त्ऺत िगाको ऩहुॉच अमबिवृद्ध गदै रैजाने 
। 
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  भहहरा तथा फारफामरकासॊग सम्फन्त्धीत सफै अन्त्तयाविम सन्त्न्त्ध सॊझौताहरु, प्रमतिद्धताहरु तथा दीगो 
विकास रऺराई स्थानीमकयण गयी त्मसका सूचकहरु ऩुया गदै रैजाने । 
ऩामरकारे मनभााण गयेका सिै कानून  ̧नीमत मनमभ¸  मनदेमशका कामाविमधहरु भहहरा, दमरत, फारफामरका, 
मौमनक तथा रैन्त्गगक अल्ऩसॊख्मक, अऩागगता बएका ब्मवि, जेष्ठ नागरयक, रोऩोन्त्भूि जाती, 
मसभान्त्तकृत, आदीिासी जनजाती सहहत सभग्र रन्त्ऺत िगा भैरी िनाउदै रैजाने । 
रैससास िाये सॊवफधानभा बएका व्मिस्थाहरूको कामाान्त्िमन गना, िताभान सॊर्ीम शासन  स्िरूऩ,  नीमत,  
मनमभ, ऐन,  कानून,  कामावफमध, साथै याविम तथा अन्त्तयाविम प्रमतफद्धताहरूको   प्रबािकायी 
कामाान्त्िमन गना आिश्मक सॊस्थागत सॊयचना,  सचेतीकयण तथा ऺभता विकास गन े 
रन्त्ऺत िगा विकासका रामग छुट्टै शािा स्थाऩना गयी भहहरा फारफामरका तथा जेष्ठ नागरयकहरुको 
सिारराई प्रत्मऺ रुऩभा सॊिोधन गदै रैजाने । 
िावषाक फजेट तजुाभाभा छुट्टै कोष स्थाऩना गयी  रैन्त्गगक हहॊसा मनिायण, भहहरा सीऩ विकास रगामत 
ऺभता विकासका कृमाकराऩहरु सॊचारन गरय भहहरा ऩुरुष सभविकासराई िढािा हदने । 
रन्त्ऺत िगा ऩहहचान हुने गरय िन्त्ण्डकृत त्मागकहरु सॊकरन तथा अद्यािमधक गरय त्मसका आधायभा 
मोजना तजुाभा य फजेट विमनमोजन गने नीमत अिरम्िन गने । 
फारफामरका तथा अऩागग एिभ जेष्ठ नागरयकहरुराई साभान्त्जक सॊयऺण प्रदान गने । 
भानि सॊसाधन विकास शािा स्थाऩाना गरय भहहरा, दमरत तथा विऩन्त्न रन्त्ऺत िगाको ऺभता 
विकासराई ऩहहरो प्रामथमभकतभा यािेय कामाान्त्िमन गदै रैजाने । 
मनभााण बएका सॊर्ीम तथा स्थानीम कानून कामाविमधहरुका िायेभा कभाचायीहरुराई अद्यािमधक गदै 
रैजाने । 
साभान्त्जक कुयीमतहरुका विरुद्ध सचेतनाराई साभान्त्जक विकासका हयेक कृमाकराऩभा सभािेश गयी 
छरपर गने । 
मशऺा, स्िास््म, िानेऩानी तथा सयसपाई जस्ता सभान्त्जक विकासका ऺेरहरुभा रैससाससग सम्फन्त्धीत 
सूचकहरु मनभााण गयी मनममभत अनुगभन तथा भूल्मागकन गने ।    

८. रैससास यणनीमत (GESI Strategy) 

  रैन्त्गगक सभानता तथा साभान्त्जक सभािेशीकयणका रमग तऩमशरभा उल्रेन्त्ित यणनीमतहरु 
अिरम्िन गरयनेछ् 
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८.१  भूर प्रिाहहकयण 

भहहरा, दमरत, गरयफ य फहहष्कयणभा ऩयेका सभुदामरे बोगेका सभस्मा य सिारहरूको ऩहहचान तथा  
रेिाजोिा गरय नीमतगत ब्मिस्थाहरू, सॊस्थागत प्रणारी तथा सॊयचनाहरू, मोजना, फजेट, ऩॉहुचमुि 
अिसय,  सेिाभूरक कामा, अनुगभन, भूल्माॊकन य अनुसन्त्धान आहद कामाभा सभान अिसय भापा त 
सिार य  सभस्माको सम्फोधन गरय विकास प्रहक्रमाभा भूरप्रफाहीकयण गने । 
रैन्त्गगक उत्तयदामी फजेट भापा त सिै ऺेरभा भहहरा, दमरत रगामत रन्त्ऺत सभुहको सहबामगता 
अमबिनृ्त्ध्द गरय रैन्त्गगक भूरप्रफाहीकयण गने । साथै कानूनी प्रिन्त्ध सॊस्थागत सुधाय तथा ऺभता 
विकासको भाध्मभिाट रैन्त्गगक उत्तयदामी शासन प्रणारीको विकास गने । 

८.२  सभािेशीकयण 

विकासका अिसयिाट िन्त्ञ्चत सभुदामराई आमथाक साभान्त्जक तथा याजनैमतक ऺेरसॊग सम्फन्त्धीत सि ै
कृमाकराऩहरुभा अथाऩुणा सहबामगता गयाई सभािेशी शासन प्रणारीको अिरम्िन गने  ।  

८.३  स्थानीमकयण 

क. अन्त्तयाविम सन्त्न्त्ध सॊझौता प्रमतिध्दता तथा दीगो विकास रऺका िायेभा सयोकायिारा ऩऺहरुराई 
अमबभुिीकयण गने साथै  स्थानीमकयण गयी आिश्मक प्रमतपर हामसर गने ।   

८.४  सशविकयण 

क. रैन्त्गगकताभा आधारयत श्रभ विबाजनको ऩयम्ऩयाराई ऩरयितान गयी श्रभफजायभा भहहराको सहबामगता 
अमबिवृद्ध गयी अथातन्त्रभा भहहराको मोगदानको भूल्मागकन गने । 

ि. रैन्त्गगक सभानता तथा साभान्त्जक सभािशेीकयण भापा त फन्त्ञ्चमतकयणभा ऩयेको सभुदामराई अिसयभा 
प्राथमभकतासॊगै ऺभता विकास तथा सीऩ विकास गयी साभान्त्जक य आमथाक ऺेरका सिै 
कृमाकराऩहरुभा प्रमतस्ऩधॉको रुऩभा आउन सक्ने िनाउने । 

ग. स्ियोजगाय, योजगायी य उद्यभमशरताको एहककृत कामाक्रभका भाध्मभिाट भहहरा, दमरत तथा 
िन्त्ञ्चमतकयणभा ऩयेका िगाको आमथाक सशविकयण गने । 

र्. कृवष, ऩशुऩारन, सहकायी, र्येरु उद्योग तथा ऩमाटन विकासको भाध्मभिाट विऩन्त्न तथा 
फन्त्ञ्चमतकयणभा ऩयेका सभुदामराई योजगायी प्रदान गने तथा स्ियोजगाय िन्त्ने अिसय प्रदान गने । 
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८.५  सचेतीकयण 

क. रैन्त्गगक सभानता तथा सभान्त्जक सभािेशीकयण िाये सॊविधान, ऐन कानून नीमत कामाविमध हदग्दशानका 
प्रािधान कामा प्रणारी य सभािशेीताका िायेभा सिै सयोकायिारा ऩऺहरुराई अमबभुिीकयण गरय 
कामाान्त्िमन तथा ऩरयणाभभा एक रुऩता ल्माउने । 
ि. सभाजभा विद्यभान कुयीमत, कुसस्काय, अन्त्धविश्वास तथा गरत ऩयम्ऩया विरुद्ध सचेतनाराई हयेक 
कृमाकराऩभा अकाट्म सिार (Cross cutting issue) को रुऩभा छरपर गदै रैजाने । 

८.६  सॊस्थागत सॊयचना 
क. सॊर्ीम तथा प्रादेमशक कानून कामा विमधहरुभा व्मिस्था बए अनुरुऩ सॊस्थागत सॊयचनाहरु मनभााण 
गयी कामाान्त्िमनभा जाने साथै ऩामरकारे मनभााण गने हयेक ऐन कानून कामा विमधहरुभा मनभााण हुने 
सॊस्थागत सॊयचनाहरुभा रैन्त्गगक सभानता तथा सभान्त्जक सभािशेीकयणका दृविकोणरे फन्त्ञ्चमतकयणभा 
ऩयेका सभूदामको सहबामगता सुमनन्त्ित गने । 

८.७  सभन्त्िम 

क. विमबन्त्न शािाहरु फीच आन्त्तरयक सभन्त्िम गयी मोजना तजूाभा फजेट विमनमोजन उऩबोिा सभूह गठन 
तथा त्मसको नेततृ्ि, ऩरयचारन, अनुगभन भूल्मागकनराई रैससास भैरी िनाउदै रैजाने । 
ि. प्रदेश सयकाय, सॊर्ीम सयकाय, विमबन्त्न दात ृ मनकामहरु, प्रमतष्ठान, आमोग, समभमत, स्थानीम तह 
रगामत अन्त्म विकास साझेदायहरु फीच सभन्त्िम गयी रैससास भैरी नीमत मनभााण, मोजना तजूाभा तथा 
त्मसको प्रबािकायी कामाान्त्िमनको आधाय तमाय गने । 

८.८  सहकामा 
क. रैन्त्गगक सभानता तथा सभान्त्जक सभािेशीकयणका रामग ऩामरकामबर विमबन्त्न शािा हरु तथा अन्त्म 
विकास साझेदायहरु (फैक वित्तीम सॊस्था सहकायी उद्योग िान्त्ण्म सॊर् र्येरु उद्योग तथा गैह्र सयकायी सॊर् 
सॊस्था) विच सहकामा गने । 
ि. प्रदेश सयकाय, सॊर्ीम सयकाय, विमबन्त्न दातमृनकामहरु, प्रमतष्ठान, आमोग, समभमत, स्थानीम तह  
रगामत अन्त्म विकास साझेदायहरुसॊग रैससास भैरी साझा प्रमतपर हामसर गना सहकामा गने । 
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८.९  सहजीकयण 

क. िहहस्कयणभा ऩयेका िगाहरुराई आमथाक साभान्त्जक गमतविमधहरुभा सॊरग्न हुन मोजना तजूाभा देन्त्ि 
अनुगभन भूल्मागकनसम्भ हयेक चयणभा िस्ती तथा सभुदाम स्तयभा नै सहन्त्जकयण गने सॊमन्त्र विकास 
गयी ऩरयचारान गने। 
ि. रैन्त्गगक सभानता तथा साभान्त्जक सभािेशीकयणको ऺेरभा काभ गन ेसयकायी, गैह्रसयकायी सॊर् सॊस्था 
तथा विमबन्त्न प्रमतष्ठान, आमोग, समभमतहरुभा सभन्त्िम सहकामाका रामग सॊमन्त्र भापा त मनममभत रुऩभा 
सहन्त्जकयण गने ।  

८.१० . साभान्त्जक सुयऺा 
क. जो नागरयक आपूराई सॊयऺण गना सक्दैन त्मस्ता नगारयकहरुराई स्थानीम सयकायरे सॊयऺण गनेछ । 

विशेष गयी फारफामरका¸ जेष्ठ नागरयक¸ अऩागगता बएका ब्मविहरु तथा एकर भहहराहरु मस 
अन्त्तयगत ऩदाछन बने ती िगाको सॊयऺण स्िास््म मशऺा तथा जीविकोऩाजानभा सहमोग गदै रैजाने । 

ि. साभन्त्जक सुयऺा अन्त्तयगत अल्ऩ सॊख्मक, मसभान्त्तकृत, रोऩोन्त्भुि जातजातीहरु, दमरत, भुस्रीभ 
रगामत ऩदाछन य ती िगाको सुयऺा, स्िा्म, मशऺा तथा जीविकोऩाजानभा सहमोग गदै रैजाने ।  

८.११. अनुगभन भूल्मागकन 

क. प्रत्मेक चयणभा गरयने अनुगभन भूल्मागकनभा रैससासको दृविकोणिाट गने ऩमछल्रो चयणभा गन े
अनुगभनभा अमर्ल्रो ऩटक हदएका सुझाि कामाान्त्िमन बए नबएको बन्त्ने सुचक सभेत थऩ गयी 
अनुगभन भूल्मागकनराई रैससास भैरी िनाउदै रैजाने । 
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९.  यणनैमतक कृमाकराऩहरु 

 

क्र 
सॊ उदेश्म नीमत यणनीमत यणनैमतक कृमाकराऩ भाऩनका सूचकहरु 

ऩुस्ट्माईका 
आधायहरु 

१ रैन्त्गगक 
उत्तयदामी फजेट 
मनभााण  भापा त 
भहहरा 
सहबामगता 
अमबिवृद्ध गयेय 
रैन्त्गगक 
अन्त्तयहरूको 
प्रबािराई 
सम्फोधन गन े
।  
 

िावषाक फजेट 
मनभााण गदाा 
साभान्त्जक 
विकास  ̧ ऩुिााधाय  ̧
कृवष िन तथा 
बूभीसुधाय  ̧गरयफी 
मनिायण  ̧स्थानीम 
विकास तथा 
शान्त्न्त्त एिभ 
सुशासनसॊग 
सम्फन्त्धीत सिै 
ऺेरको िजेटराई 
रैन्त्गगक उत्तयदामी 
िनाउने  
 

रैन्त्गगक  
उत्तयदामी फजेट 
भापा त सि ै
ऺेरभा भहहरा, 
दमरत रगामत 
फन्त्ञ्चतीकयणभा 
ऩारयएका 
सभुदामको  
सहबामगता 
अमबिवृद्ध गरय 
रैन्त्गगक 
भूरप्रफाहीकयण  
गने । 
 

१. रैससास भैरी मोजना 
तजुाभा तथा 
कामाान्त्िमनका रामग 
मनन्त्ित प्रमतशत ऩुन्त्जगत 
फजेट विमनमोजन गने । 

२. मोजना सॊकरन तथा 
प्राथमभहककयण प्रकृमाभा  
नै रन्त्ऺत फगाको 
सहबामगता अमनिामा गन े
। 

३. रैन्त्गगक उत्तयदामी 
मोजना तजूाभा 
प्रकृमाराई ऩूणा रुऩभा 
कामाान्त्िमन गने । 

४. रैन्त्गगक उत्तयदामी 
मोजना तजुाभा प्रकृमा 
फाट आिमधक मोजना 
तजूाभा गने । 

१. िावषाक िजेटभा 
कम्तीभा ३५% 
ऩूॉजीगत फजेट 
रैससास भैरी 
मोजनाभा 
विमनमोजन 
बएको हुनेछ । 

२. रैससास भैरी 
आिमधक मोजना 
तमाय बएको 
हुनेछ । 

३. रैन्त्गगक 
उत्तयदामी मोजना 
तजूाभा तथा 
भाऩन सम्फन्त्धी 
सूचकहरु मनभााण 

१. िावषाक नीमत 
कामाक्रभ तथा 
फजेट ऩुन्त्स्तका 

२. आिमधक 
मोजना  

३. मोजना तजुाभा 
प्रकृमाका 
फैठक तथा 
बेराका 
उऩन्त्स्थमतहरु 

४. कामाऩामरकाका 
िैठकका 
मनणामहरु  

५. गाउॉसबाका 
फैठकका 
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५. रैन्त्गगक उत्तयदामी 
मोजना तजुाभाका रामग 
सुचकहरु तमाय गयी 
त्मसैको आधायभा 
मोजना तजुाभा, भाऩन य 
ऩयीऺण गने । 

६. रैन्त्गगक उत्तयदामी िजेट 
तजूाभा तथा 
कामाान्त्िमनका रामग 
सयोकायिारा ऩऺराई 
ऺभता अमबिवृद्ध गने । 

७. रैन्त्गगक उत्तयदामी फजेट 
तजूाभा तथा भूल्मागकन 
गना आिश्मक सूचना 
तथा त्मागकराइ 
व्मिन्त्स्थत गन े
प्रणारीको विकास गने ।  

८. सेिा प्रदामक अन्त्म 
मनकामहरुराई रैन्त्गगक 
उत्तयदामी फजेट मनभााण 
प्रकृमाका िायेभा 
अमबभुिीकयण गने । 

बएका हुनेछन । 
४. मोजना तजुाभा 

प्रकृमाभा रन्त्ऺत 
िगाको ऩूणा 
सहबामगता 
बएको हुनेछ । 

५. रैन्त्गगक 
उत्तयदामी फजेट 
हेने सुचना 
प्रणारीको 
विकास बएको 
हुनेछ । 

मनणामहरु 
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२ श्रोत साधनभा 
रन्त्ऺत िगाको 
ऩहुॉच  अमबिवृद्ध 
गयी न्त्मामोमचत 
वितयणराई 
सॊस्थागत गन े
। 
 

हयेक िषा रैन्त्गगक 
सभानता तथा 
साभान्त्जक 
सभािेशीकयण 
ऩयीऺण गरय 
त्मसरे 
औल्माएका कभी 
कभजोयीहरुराई 
अको िषाको 
कामाक्रभभा सभेटेय 
श्रोत साधनभा 
रन्त्ऺत िगाको 
ऩहुॉच अमबिवृद्ध 
गदै रैजाने । 
 

विकासका 
अिसयिाट 
िन्त्ञ्चत 
सभुदामराई 
आमथाक 
साभान्त्जक तथा 
याजनैमतक 
ऺेरसॊग 
सम्फन्त्धीत सिै 
कृमाकराऩहरुभा 
अथाऩुणा 
सहबामगता 
गयाई िावषाक 
रुऩभा भूल्माङन 
गदै रैजाने ।  
 

१. रन्त्ऺत िगाको िन्त्ण्डकृत 
विियण सॊकरन तथा 
हयेक िषा अद्यािमधक गदै 
रैजाने  

२. कानून तथा कामाविमधभा 
भहहरा, दमरत तथा 
फन्त्ञ्चतकयणभा ऩयेका 
सभूदामको रामग उल्रेि 
बएका प्रिधानहरुका 
िायेभा सयोकायिारा 
ऩऺराई सुसुमचत गने । 

३. जीविकोऩाजान सॊग 
जोहडएका आमथाक 
गमतविमधहरुभा रन्त्ऺत 
िगाका रामग मनहदाि 
फजेट विमनमोजन गने । 

४. सॊर् सॊस्थाभा 
प्रमतमनमधत्ि  ̧शािा 
प्रभुिको न्त्जम्भेिायी 
प्रदान  ̧अध्ममन 

१. रन्त्ऺत िगाको 
िस्तुगत 
िन्त्ण्डकृत 
विियण िावषाक 
रुऩभा 
अध्मािमधक 
बएको हुनेछ । 

२. कानून 
कामाविमधका 
िायेभा सेिा 
प्रदामक तथा 
सेिा ग्राहीहरु 
राई 
अमबभुिीकयण 
बएको हुनेछ । 

३.  रन्त्ऺत िगाको 
जीविकोऩाजान 
हुने गयी मनहदाि 
फजेट विमनमोजन 
बएको हुनेछ । 

१. िावषाक नीमत 
कामाक्रभ तथा 
फजेट ऩुन्त्स्तका 

२. कानून 
कामाविमध 
िायेभा 
अमबभुिीकयण 
कामाक्रभको 
उऩन्त्स्थमत । 

३. उऩबोिा 
समभमत गठन 
तथा ऩरयचारन 
कामाविमध  

४. कामाऩामरका 
तथा सबाका 
मनणाम हरु । 
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अनुसन्त्धान टोरी मनभााण 
गदाा रन्त्ऺत िगाराई 
ऩहहरो प्राथमभकताभा 
यािेय गने । 

५. याजनैमतक नेततृ्ि तथा 
जम्भेिायी िाडपाॉडभा 
भहहरा एिभ रन्त्ऺत 
िगाराई मनन्त्ित प्रमतशत 
सहबामगता प्रदान गने । 

६. भहहरा तथा रन्त्ऺत 
िगाको कामाफोझ कभ 
गने सयर तथा सभम 
िचत हुने िारका ( 
व्मिहारयक आिश्मकता 
ऩुया हुने ) कामाक्रभभा 
फजेट विमनमोजन गने । 

७. भहहरा तथा रन्त्ऺत 
िगाको न्त्स्थमत ऩरयितान 
गने िारका (मशऺा 
योजगायी सॊग 

४. उऩबोिा 
समभमत  ̧
कामादरहरुभा 
कन्त्म्तभा ४०% 
रन्त्ऺत िगाको 
सहबामगता 
बएको हुनेछ  । 

५. रन्त्ऺत िगाको 
व्मिहारयक 
आिश्मकता 
ऩरयऩुतॉ गना 
र्येरु उद्योग 
फैकन्त्ल्ऩक उजाा  
जस्ता कामाक्रभ 
सॊचारन गने । 

६. रन्त्ऺत िगाको 
रामग रोकसेिा 
ऩुिातमायी कऺा, 
मशऺा सेिा 
आमोग सम्फन्त्धी 
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सम्फन्त्धीत) यणनैमतक 
कामाक्रभ फजेटभा 
सभािेश गने । 

कऺाहरु सॊचारन 
गने । 

३ रैससास 
सम्फन्त्धी याविम 
तथा 
अन्त्तयाविम 
प्रमतिद्धता 
सन्त्न्त्ध 
सॊझौताहरु 
कामाान्त्िमन 
गयी भूर 
प्रिाहीकयण गन े
। 
 

भहहरा तथा 
फारफामरकासॊग 
सम्फन्त्धीत सफै 
अन्त्तयाविम सन्त्न्त्ध 
सॊझौताहरु, 
प्रमतिद्धताहरु तथा 
दीगो विकास 
रऺराई 
स्थानीमकयण गयी 
त्मसका सूचकहरु 
ऩुया गदै रैजाने । 
 

अन्त्तयाविम 
सन्त्न्त्ध सॊझौता 
प्रमतिद्धता तथा 
दीगो विकास 
रऺका िायेभा 
सयोकायिारा 
ऩऺहरुराई 
अमबभुिीकयण 
गने साथै  
स्थानीमकयण 
गयी रागू गन े
।   
 

१. दीगो विकास रऺ का 
१७ िटा रऺहरुका 
स्थानीमकयणका रामग 
कभाचायी तथा 
ऩदामधकारयहरुराई ऺभता 
विकास गरय ऩरयचारान 
गने । 

२. फेइन्त्जङ सम्भेरनरे 
गयेका १२ प्रमतिद्धताका 
िायेभा कभाचायी तथा 
जनप्रमतमनमधहरुराई 
अमबभुिीकयण गयी 
कामाान्त्िमनका रामग 
मोजना तजुाभा गने । 

३. सॊमुि याि सॊर्ीम सुयऺा 
ऩरयषदको दस्तािेजको 
प्रस्ताि नॊ १३२५ य 

१. दीगो विकास 
रऺ, भहहरा 
भामथ हुने सि ै
प्रकायका विबेद 
विरुद्धको िेइन्त्जङ 
सम्भेरनका 
प्रमतिद्धताहरु  ̧
सफै प्रकायका 
जातीम छुिाछुत 
तथा कसूय 
सजामॉ  ऐन , 
सॊमुि याि 
सॊर्ीम सुयऺा 
ऩरयषदको 
दस्तािेज  ̧ सॊमुि 
यािसगर्ीम फार 
अमधकाय 

१. अन्त्तयाविम 
सन्त्न्त्ध सॊझौता 
अमबभुिीकयण
को उऩन्त्स्थमत 
तथा भाइन्त्मुट 
। 

२. िावषाक नीमत 
कामाक्रभ तथा 
फजेट  

३. कामाान्त्िमनका 
रामग िनेका 
कामाविमधहरु  

४. कामाऩामरका 
तथा सबाका 
मनणामहरु । 
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१८२० तथा  सॊमुि 
यािसगर्ीम फार 
अमधकाय भहासन्त्धी, 
१९८९  िायेभा कभाचायी 
तथा जनप्रमतमनमधराई 
अमबभुिीकयण गयी 
कामाान्त्िमनभा ल्माउने। 

४. उल्रेन्त्ित सिै अमबभुिी 
कयण ऩिात 
स्थानीमकयण गयी रागु 
गने । 

५. स्थानीमकयण ऩिात 
िावषाक कामाक्रभभा फजेट 
विमनमोजन तथा 
कामाान्त्िमन गने । 

६. आिश्मक कानून तथा 
कामाविमध तमाय गने । 

भहासन्त्धी 
सम्फन्त्धी 
अमबभुिीकयण 
बएको हुनेछ । 

२. अन्त्तयाविम 
सन्त्न्त्ध सॊझौताको 
स्थानीमकयण 
बएको हुनेछ । 

३. स्थानीमकयण 
बएका सॊन्त्न्त्ध 
सॊझौता 
कामाान्त्िमन गना 
फजेट विमनमोजन 
बएको हुनेछ । 

४ नीमत कानूनभा 
नै भहहरा, 
दमरत तथा 

ऩामरकारे मनभााण 
गयेका सि ै
कानून  ̧ नीमत 

सॊर्ीम तथा 
प्रादेमशक कानून 
कामाविमधहरुभा 

१. रैससास सम्फन्त्धी सॊर्ीम 
तथा प्रादेमशक कानूनरे 
व्मिस्था गये अनूरुऩका 

१. कानून 
कामाविमधरे 
मनहदाि गयेका 

१. िावषाक नीमत  
कामाक्रभ य फजेट 
ऩुन्त्स्तका 
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रन्त्ऺत िगाको 
सभािेमशता 
सुमनन्त्ित गन े
। 
 

मनमभ¸  मनदेमशका 
कामाविमध  
भहहरा  ̧  दमरत, 
फारफामरका  ̧ 
रैन्त्गगक  तथा 
मौमनक 
अल्ऩसॊख्मक  ̧
अऩागगता बएका 
ब्मविहरु  ̧
जेष्ठनागरयक  ̧
रोऩउन्त्भूि 
मसभान्त्तकृत 
आदीिासी 
जनजाती सहहत 
सभग्र रन्त्ऺत िगा 
भैरी िनाउदै 
रैजाने । 
 

व्मिस्था बए 
अनुरुऩ 
सॊस्थागत 
सॊयचनाहरु 
मनभााण गयी 
कामाान्त्िमनभा 
जाने साथै 
ऩामरकारे 
मनभााण गन े
हयेक ऐन कानून 
कामाविमधहरुभा 
मनभााण हुने 
सॊस्थागत 
सॊयचनाहरुभा 
रैन्त्गगक 
सभानता तथा 
सभान्त्जक 
सभािेशीकयणका 
दृविकोणरे 
फन्त्ञ्चमतकयणभा 

सॊस्थागत सॊयचनाहरु 
मनभााण गने । 

२. कानून कामाविमधहरु 
मनभााण गदाा रैससास 
दृविकोणरे उऩमुि बए 
नबएको विशे्लषण गने । 

३. भहहरा, ऩुरुष तथा यैथाने 
य आप्रिासी काभदायहरु 
विच हुने विबेद 
अन्त्त्मका रामग 
आिश्मक कानूनी 
व्मिस्था गने । 

४. सभाजभा वफध्मभान 
फारीर्ये प्रथा (दमरत 
सभुदामरे काभ गये 
फाऩत मरने अन्त्न 
्मारा) उन्त्भूरनको 
रामग आिश्मक नीमत 
तमाय गने । 

५. मोजना तजुाभा गदाा 

सॊस्थागत 
सॊयचनाहरु 
मनभााण बएका 
हुनेछन ।  

२.  नमाॉ िन्त्ने सि ै
कानून 
कामाविमधहरु 
रैससास 
दृविकोणरे 
उऩमुि बए 
नबएको विशे्लषण 
गरयएको हुनेछ । 

३. भहहरा ऩुरुष 
तथा यैथाने य 
आप्रिासी 
काभदाहरु विच 
हुने विबेद 
अन्त्त्मका रामग 
नीमत तमाय 
बएको हुनेछ । 

२. कानून 
विशे्लषणका रामग 
कामादर गठन 
बएको 
कामाऩामरकाको 
फैठक मनणाम 
ऩुन्त्स्तका  

३. मौमनक तथा 
रैन्त्गगक 
अल्ऩसॊख्मकका 
रामग िनेका 
शौचारमहरु तथा 
अन्त्म 
सॊयचनाहरुको 
स्थरगत 
अिरोकन । 
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ऩयेका सभूदामको 
सहबामगता 
सुमनन्त्ित गने । 
 

भहहरा तथा रन्त्ऺत 
सभूहको व्मिहारयक य 
यणनीमतक आिश्मकता 
ऩरयऩूमता  गने गरय गन े
। 

६. विगतभा फनेका कानून 
कामाविमधहरु रैन्त्गगक 
सभानता तथा साभान्त्जक 
सभािेशीकयणका 
दृविकोणरे उऩमुि बए 
नबएको विशे्लषण गयी 
आिश्मक सॊसोधन गन े
। 

७. कानून कामाविमधभा तथा 
विकास प्रकृमाभा मौमनक 
तथा रैन्त्गगक 
अल्ऩसॊख्मक हरुका 
विषमहरुराई सभािशे 
गने ।  

८. सिै ऺेरको नेततृ्ि तहभा 

४. फारीर्ये प्रथा 
उन्त्भूरनको रामग 
आिश्मक नीमत 
तमाय बएको 
हुनेछ । 

५. विगतभा िनेका 
कामाविमधहरु 
आिश्मता 
अनुसाय सॊसोधन 
बएका हुनेछन । 

६. कानून कामाविमध 
तथा विकास 
कृमाकराऩभा 
मौमनक तथा 
रैन्त्गगक 
अल्ऩसॊख्मकहरु 
सभािेश बएका 
हुनेछन । 

७. सभानुऩामतक 
नेततृ्ि का रामग 
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भहहरा तथा रन्त्ऺत 
िगाको सभानुऩामतक 
सहबामगताका रामग 
कानुनी व्मिस्था गने । 

कानूनी व्मिस्था 
बएको हुनेछ । 

५ सॊस्थागत 
व्मिस्था 
अन्त्तयगत 
कामाप्रणारी, 
वित्त 
व्मिस्थाऩन 
एिभ 
त्मागकभा 
सभेत भहहरा 
एिभ रन्त्ऺत 
िगाको 
सभािेशीताराई 
सुमनन्त्ित गयी 
आमथाक रुऩभा 
सशविकयण 
गने  

१. रन्त्ऺत िगा 
विकासका 
रामग छुट्टै 
शािा स्थाऩना 
गयी भहहरा 
फारफामरका 
तथा 
जेष्ठनगारयकहरु
को सिारराई 
प्रत्मऺ रुऩभा 
सॊिोधन गदै 
रैजाने । 

२. िावषाक फजेट 
तजुाभाभा छुट्टै 
कोष स्थाऩना 
गयी  रैन्त्गगक 

क. भहहरा,  गयीफ  
य  फहहष्कयणभा 
ऩयेका  सभुदाम 
रे  बोगेका  
सभस्मा  य  
सिारहरूको 
ऩहहचान  तथा  
रेिाजोिा  गरय  
नीमतगत  
ब्मिस्थाहरू,  
सॊस्थागत  
प्रणारी  तथा  
सॊयचनाहरू,   
मोजना,  फजेट,  
ऩॉहुचमुि  
अिसय ,  

१. सॊस्थागत न्त्जम्भेिायी 
हददा तथा शािा 
व्मिस्थाऩन गदाा 
प्रभूिको रुऩभा भहहरा 
राई प्राथमभकता हदने । 

२.  रन्त्ऺत िगाको रामग 
भहहरा जनजाती तथा 
जेष्ठ नागरयक 
जनप्रमतमनमध  सभािसे 
गयी  विशेष सेिा 
प्रदामक कामादर गठन 
गने । 

३. भहहरा ऩुरुष सभविकास 
कामानीमत मनभााण गयी 
कामाान्त्िमन गन े

४. कामाऺेरभा हुने मौन 

१. शािा प्रभुिभा 
भहहरा तथा 
रन्त्ऺत िगाको  
प्रमतमनमधत्ि 
बएको हुनेछ । 

२. रन्त्ऺत िगाको 
रामग विशेष सेिा 
प्रदामक कामादर 
गठन बएको 
हुनेछ । 

३. भहहरा ऩुरुष 
सभविकास 
कामानीमत तमाय 
बएको हुनेछ  

४. मौन दवु्मािहाय 
जातीम बेिबाि 

१. कामाऩामरकाका 
मनणाम ऩुन्त्स्तका 

२. विशेष सेिा 
प्रदामक 
कामादरको 
फैठकको मनणाम 
प्रमतमरवऩ  

३. भहहरा ऩुरुष 
सभविकास 
कामानीमत  

४. भहहरा 
फारफामरका 
शािाको प्रत्मऺ 
अिरोकन  

५. ब्रुसय येहडमो 
टेमरमबजन 
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हहॊसा मनिायण 
भहहरा सीऩ 
विकास 
रगामत ऺभता 
विकासका 
कृमाकराऩहरु 
सॊचारन गरय  
भहहरा ऩुरुष 
सभविकासराई 
िढािा हदने । 

३. रन्त्ऺत िगा 
ऩहहचान हुने 
गरय िन्त्ण्डकृत 
त्मागकहरु 
सॊकरन तथा 
अद्यािमधक गरय 
त्मसका 
आधायभा 
मोजना तजुाभा 
य फजेट 

सेिाभूरक  
कामा,  
अनुगभन,  
भूल्माॊकन  य  
अनुसन्त्धान  
आहद कामाभा  
सभान  अिसय 
भापा त  सिार  
य  सभस्माको  
सम्फोधन  गरय  
विकास  
प्रहक्रमाभा  
भूरप्रफाहीकयण  
गने । 

ि. विमबन्त्न 
शािाहरु फीच 
आन्त्तरयक 
सभन्त्िम गयी 
मोजना तजूाभा, 
फजेट 

दवु्मािहाय , जातीम 
बेदबाि तथा भहहरा 
हहॊसाका मनमन्त्रण गना 
विशेष आचाय सॊहहता 
मनभााण गयी रागु गन े

५. आहदिासी जनजाती 
दमरत रगामत अन्त्म 
रन्त्ऺत  सभूहका 
भहहराको सशवि 
कयणका रामग िजेट 
विमनमोजन गने साथै 
कामाान्त्िमनका रामग 
आिश्मक कामाविमध 
िनाउने 

६. भहहरा फारफामरका 
शािाभा रैन्त्गगक डेक्स 
य आिश्मक जनशवि 
व्मिस्थाऩन गन े

७. रैससास सम्फन्त्धी 
सूचना एिभ सचेतनाभूर 

तथा भहहरा हहॊसा 
मनमन्त्रण गना 
आचाय सॊहहता 
मनभााण बएको 
हुनेछ । 

५. भहहरा 
फारफामरका 
शािाभा जनशवि 
सहहत रैन्त्गगक 
डेस्क स्थाऩना 
बएको हुनेछ  

६. रैससास सम्फन्त्धी 
सचेतना भुरक 
ब्रोमसमय मनभााण 
तथा येहडमो 
टेमरमबजन 
कामाक्रभ सॊचारन 
बएको हुनेछ । 
 

कामाक्रभका 
अहडमो मबहडमो 
सभामग्रहरु । 
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विमनमोजन गन े
नीमत 
अिरम्िन गन े
। 

 

विमनमोजन 
उऩबोिा  सभूह 
गठन तथा 
त्मसको नेततृ्ि, 
ऩरयचारन,  
अनुगभन 
भूल्मागकनराई 
रैससास भैरी 
िनाउदै रैजाने 
। 

साभाग्रीहरु तमायी तथा 
प्रकाशन प्रशायण गने । 

८. उऩबोिा समभमत गठन 
तथा ऩरयचानर गदाा 
भहहरा, दमरत तथा  
रैन्त्गगक एिभ मौमनक 
अल्ऩ सॊख्मकहरुको 
सहबामगताराई  
अमनिामा गने । 

६ भानि सॊसाधन 
तथा ऺभता 
विकासभा 
रन्त्ऺत िगाको 
सहबामगता 
सुमनन्त्ित गयी 
जीविकोऩाजान
भा आत्भमनबाय  
िनाउदै रैजाने। 
 

१. भानि सॊसाधन 
विकास शािा 
स्थाऩाना गरय 
भहहरा तथा 
विऩन्त्न रन्त्ऺत 
िगाको ऺभता 
विकासराई 
ऩहहरो 
प्रामथमभकतभा 
यािेय 

रन्त्ऺत िगाको 
ऺभता अमबिवृद्ध 
सॊगै सीऩ 
विकास गयी 
आमथाक 
गमतविमधहरुभा 
सभािेस गयेय 
आत्भ मनबाय 
िनाउने  

१. रैससास ऺभता 
विकासका रामग फजेट 
विमनमोजन गने  

२. रैससास फजेट िचा 
कामाविमध तमाय गन े

३. ऩामरकारे आमोजना गन े
प्रत्मेक तामरभभा 
रैन्त्गगक सभानता य 
साभान्त्जक सभािेशीकयण 
विषमराई अकाट्म 

१. िावषाक िजेटभा 
रैससास ऺभता 
विकासका रामग 
फजेट विमनमोजन 
बएको हुनेछ । 

२. भानि सॊसाधन 
तथा ऺभता 
विकास शािाको 
स्थाऩना बएको 
हुनेछ । 

१. िावषाक नीमत 
कामाक्रभ तथा 
फजेट 

२.  रैन्त्गगक हहॊसा 
मनिायण 
कामाविमध 

३. कामास्थरभा 
भहहरा तथा 
हकशोयी भामथ 
हुने दवु्मािहायका  
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कामाान्त्िमन 
गदै रैजाने । 

२. मनभााण बएका 
सॊर्ीम तथा 
स्थानीम कानून 
कामाविमधहरु 
िायेभा कभाचायी 
हरुराई 
अद्यािमधक गदै 
रैजाने । 

सिारको रुऩभा याख्ने 
नीमत िनाउने । 

४. भानि सॊसाधन तथा 
ऺभता विकास शािा 
स्थाऩना गने । 

५. रैन्त्गगक हहॊसा मनिायण 
कामा विमध िनाउने । 

६. कामास्थर तथा 
सािाजामनक स्थरभा 
भहहरा, हकशोयी तथा 
फारफामरका भामथ हुने 
मौनजन्त्म दवु्मािहाय 
विरुद्ध विद्यभान कानुनी 
व्मिस्थाको प्रचाय प्रसाय 
गने । 

३. रैन्त्गगक हहॊसा 
मनिायण 
कामाविमध 
मनभााण बएको 
हुनेछ  

४. कामास्थरभा 
भहहरा तथा 
हकशोयी भामथ 
हुने मौन 
दवु्मािहायभा 
कभी आएको 
हुनेछ । 
 

विरुद्ध मनणाम 
बएका 
भाइन्त्मूटहरु 

४. प्रत्मऺ 
अिरोकन 
  

७ अनौऩचारयक 
भूल्म भान्त्मता 
कु सॊस्काय 
विरुद्ध 
जनचेतना िवृद्ध 
गयी साभान्त्जक 

साभान्त्जक 
कुयीमतहरुका विरुद्ध 
सचेतना राई 
साभान्त्जक 
विकासका हयेक 
कृमाकराऩभा 

सभाजभा 
विद्यभान 
कुयीमतहरु 
अन्त्धविश्वास 
तथा गरत 
ऩयम्ऩया विरुद्ध 

१. रैन्त्गगक हहॊसा विरुद्ध शुन्त्म 
सहनमशरता मरइ मसभा 
कभाचायी तथा 
जनप्रमतमनमधहरु राई 
ऩुयस्काय तथा दण्डको 
व्मििस्था गने । 

१. साभान्त्जक 
कुयीमत हरुका 
विरुद्ध श्रव्म दृष्म 
साभाग्री मनभााण 
बएको हुनेछ 

१. िावषाक फजेट 
तथा नीमत 
कामाक्रभ  

२. श्रव्म दृष्म 
साभाग्री हरु  

३. साभान्त्जक 
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दृविकोण 
ऩरयितान गदै 
रैन्त्गगक तथा 
साभान्त्जक 
सभािेमशताभा 
आधारयत 
सभाज स्थाऩना 
गने 

सभािेश गयी 
छरपर गने । 

 

सचेतनाराई 
हयेक 
कृमाकराऩभा 
अकाट्म सिार 
(Cross cutting 

issue) को रुऩभा 
छरपर गदै 
रैजाने । 
 

२. हहॊसा प्रबावित 
फेचवििनभा ऩयेका भहहरा 
तथा मौमनक य रैन्त्गगक 
अल्ऩसॊख्मकहरुका रामग 
सेिा केन्त्र स्थाऩना गने  

३. सचेतनाभुरक कामाक्रभराई 
येहडमो हटमब ऩरऩवरका 
भापा त मनममभत रुऩभा 
प्रचाय प्रसाय गने  

४. रैन्त्गगक हहॊसा मनिायण 
आचायसॊहहता मनभााण गयी 
त्मसको ऩारना गने । 

५. अन्त्तयजातीम वििाहराई 
प्रोत्साहन गने । 

६. सिै िडाभा भहहरा कानूनी 
सचेतना कऺाहरु सॊचारन 
गने  

७. साभान्त्जक कुयीमत विरुद्ध 
मबहडमोहरु िनाउने सडक 
नाटक प्रस्तुत गने ।  

२. हहॊसा प्रबावित 
भहहरा तथा 
मौमनक 
अल्ऩसॊख्मकहरु
का रामग 
सेिाकेन्त्र 
स्थाऩना बएको 
हुनेछ । 

३. अन्त्तयजातीम 
वििाह गन े
जोडीहरु 
सम्भामनत 
बएका हुनेछन । 

४. िडास्तयभा 
भहहरा हहॊसा 
विरुद्ध मनभााण 
बएका सचेतना 
कामाक्रभ 
सॊचारन बएको 

सॊजार भा 
गरयएका ऩोिहरु 

४. अन्त्तयजातीम 
वििाह गन ेजोडी 
सम्भान 
कामाक्रभको 
अमबरेि  

५. प्रत्मऺ 
अिरोकन (सेिा 
केन्त्र ) 
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हुनेछन । 

८ मशऺा स्िास््म 
िानेऩानी तथा 
सयसपाइ सॊग 
सम्फन्त्धीत सेिा 
प्रिाहभा 
रैससासराई 
प्राथमभताभा 
याख्ने य प्रत्मेक 
चयणभा 
रैससास 
दृविकोणिाट 
अनुगभन 
भूल्मागकन गन े
ऩरयऩाटीराई 
सॊस्थागत गन े
। 
 

मशऺा स्िास््म 
िानेऩानी तथा 
सयसपाई जस्ता 
सभान्त्जक 
विकासका 
ऺेरहरुभा रैससास 
सग सम्फन्त्धीत 
सूचकहरु मनभााण 
गयी मनममभत 
अनुगभन तथा 
भूल्मागकन गन े

प्रत्मेक चयणभा 
गरयने अनुगभन 
भूल्मागकनभा 
रैससासको 
दृविकोण िाट 
गने ऩमछल्रो 
चयणभा गने 
अनुगभनभा 
अमर्ल्रो ऩटक 
हदएका सुझाि 
कामाान्त्िमन बए 
नबएको बन्त्ने 
सुचक सभेत 
थऩ गयी 
अनुगभन 
भूल्मागकनराई 
रैससास भैरी 
िनाउदै रैजाने । 

१. आफ्नै र्यिाट नीयाऺय 
भहहराहरुराई साऺाय 
िनाउने कामाक्रभ सॊचारन 
गने । 

२. मशऺण अभ्मास सॊगै 
मनन्त्ित मनयाऺयराई 
साऺाय िनाउने शैन्त्ऺक 
नीमत अिरम्िन गने ।  

३. मौमनक अल्ऩसॊख्मकहरुका 
रामग विद्यारमभा 
शौचारम िैकन्त्ल्ऩक 
व्मािस्थाऩन गने य अि 
िन्त्ने शौचारमभा सिैराइ 
ऩुग्ने गयी मनभााण गन े

४. स्ियोजगाय िन्त्न चहाने य 
िैदेमशक योजगायीभा जान 
िो्नेको सुचना सॊकरन 
गयी आिश्मक तारीभ 
प्रदान गने । आिश्मकता 
अनुसाय फजेट विमनमोजन 

१. सॊबािना यहेका 
सिै मनयाऺयहरु 
साऺाय बएका 
हुनेछन  

२. मौमनक 
अल्ऩसॊख्मक 
हरुका रामग 
विद्यारमभा 
िैकन्त्ल्ऩ 
शैचारमको 
व्मिस्था बएको 
हुनेछ । 

३. िैदेमशक 
योजगायीभा जाने 
तथा स्ियोजगाय 
िन्त्न चाहाने 
मूिाहरुका रामग 
सीऩ विकास 

१. िावषाक प्रगती 
प्रमतिेदन  

२. तारीभ सम्ऩन्त्न 
प्रमतिेदन  

३. कामाऩामरका 
मनणामहरु  

४. सबाका 
मनणामहरु 

५. अनुभगन 
भुल्मागन पायभ 
हरु  
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 गने 
५. आिश्मक िजेट 

विमनमोजन गयी विऩन्त्न 
ऩरयिाय स्िास््म िीभा 
कामाक्रभ सुरु गन े

६. अि उप्रान्त्त िन्त्ने सिै 
सािाजामनक बिनहरुभा 
स्तनऩान कऺ सहहच 
ड्रइङ हडजाइन गन े य 
कामाान्त्िमन गन े

७. जोन्त्िभमूि काभ गयेय 
जीिन मनिााह गनुा ऩने 
गबािती भहहराहरुको 
रामग याहात प्माकेज 
ल्माउने 

८. हयेक ६ भहहनाभा 
सािाजामनक सुनुिाइ 
िावषाक रुऩभा सभान्त्जक 
ऩरयऺण य मनममभत 
रुऩभा सािाजामनक 
ऩयीऺण गने   

तारीभ सॊचारन 
बएको हुनेछ । 



31 

 
 

९. हयेक अनुगभनभा 
रैससास दृविकोणिाट 
गने गयी पायभहरु तमाय 
गयी कामाान्त्िमन गने । 
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१०.  वित्त व्मिस्थाऩन 

  भामथ उल्रेन्त्ित यणनैमतक कृमाकराऩहरु सॊचारन गनाका रामग वित्तको आिश्मकता ऩछा नै तथावऩ 
मसभा अमतरयि िाह्य श्रोत प्राप्त बएभा भार रैन्त्गगक सभानता तथा साभान्त्जक सभािेशीकयण भुर 
प्रिाहीकयण को कामा गने नर नगने  हुन सक्दैन । मसका रामग हार सॊचारन बइयहेको फजेट नीमत 
तथा कामाक्रभहरुराई कसयी रैससास भैरी िनाउन सहकन्त्छ बन्त्ने कुया भहत्िऩूणा यहन्त्छ । रैससास 
भुर प्रिाहीकयणका रामग मनम्नानुसाय वित्त व्मिस्थाऩन गरयनेछ् 

क. रन्त्ऺत विकास कामाक्रभका रामग मनन्त्ित प्रमतशत मनहदाि िजेट विमनमोजन गने । 
ि. बौमतक ऩुिााधाय मनभााणका कामाक्रभहरुभा काभको विबाजन गरय मोग्मता अनुसायको काभ सिै 

रन्त्ऺत िगारे गना ऩाउने गरय नीमतगत व्मिस्था गने । 
ग. रैन्त्गगक उत्तयदामी िजेट कामाान्त्िमन गरय भहहरा सहबामगता अमबिवृद्ध गने । 
र्. स्थानीम तहभा कामायत विकास साझेदायहरुराई िावषाक कामाक्रभ तमाय गयी स्थानीम तहसॊग 

सहकामा गना मनदेशन हदने  
ङ. स्थानीम तहको मसपारयसभा सहुमरमत दयको ऋण उऩरव्ध गयाइ वित्तीम सहमोग ऩमुााउन फैक 

तथा वित्तीम सॊर् सॊस्थाहरु सॊग सभन्त्िम गने  
च. सॊर्ीम तथा प्रादेमशक भन्त्रारमहरुभा रन्त्ऺत विकास कामाक्रभ अन्त्तयगत विमनमोन्त्जत फजेट रे 

तम गयेका विषमगत ऺेरहरुभा अद्यमन गयी आिश्म ऩरयमोजना प्रस्तािना तमाय गयेय 
अमधतकतभ श्रोत मबत्र्माउन आिश्मक जनशवि ऩरयचारन गना  

छ. सयकायी तथा अन्त्तयाविम गैह्र सयकायी सॊस्था तथा दात ृमनकामहरुभा सभन्त्िम गयी थऩ फजेट 
व्मिस्थाऩन गने । 

११.   कानूनी व्मिस्था 
रैससास यणनीमत कामाान्त्िमनभा ल्माउनका रामग कामाऩामरकाको फैठकरे अनुभोदन गनुा ऩदाछ  । मो 
यणनीमतराई प्रबािकायी रूऩभा कामाान्त्िमनका रामग आिश्मक ऩने मनमभािरी तथा कामाविमध ऩामरकारे 
६ भहहना मबरभा तजुाभा गरय कामामोजनाका साथ कामाान्त्िमनभा  रैजानेछ ।तय कामाऩामरकारे ऩास 
गयी सकेऩमछ कानून कामाविमधहरुको आिश्मकता नऩने िारका प्रािधानहरु बने स्ित कामाान्त्िमन भा 
आउने छन । 
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१२. यणनीमत कामाान्त्िमनको न्त्जम्भेिायी तथा दाममत्ि 

  रैससास यणनीमत कामाान्त्िमनको प्रभुि न्त्जम्भेिायी स्थानीम तहका प्रभुिको सॊमोजकत्िभा गहठत 
रैन्त्गगक सभानता तथा साभान्त्जक सभािेशीकयण कामाान्त्िमन समभमतको हुनेछ (रैससास ऩरयऺण 
हदगदशान २०७८ रे व्मिस्था गयेको ) बने सिै शािा तथा िडा कामाारमहरुरे सिै कृमाकराऩभा मो 
यणनीमत अनुसाय कामा सम्ऩादनको दाममत्ि मनिााह गनुा ऩने हुन्त्छ । मोजना तजुाभा तथा फजेट 
मनधाायणको सभमभा यणनीमतभा उल्रेि बएका कृमाकराऩहरु सभािेश बए नबएको हेने न्त्जम्भेिायी 
अनुगभन समभमतका प्रभुि एिभ उऩप्रभुि/ उऩाध्मऺको हुनेछ बने आिश्मकत अनुसाय विषम विऻहरु 
यािेय अल्ऩकामरन समभमत मनभााण गरय यणनीमत कामाान्त्िमनभा छूटेका विषमहरु ऩहहचान गना सहकनेछ 
।मो स्थानीम तहभा कामायत सिै सॊर् सॊस्था तथा विकास साझेदायहरुरे रैससास यणनीमत कामाान्त्िमनभा 
न्त्जम्भेिायी िहन गनुाऩनेछ ।यणनैमतक कृमाकराऩ का िायेभा सिै सयोकायिारा मनकामहरुराई 
अमबभुिीकयण गरय िावषाक प्रगमत प्रमतिदेनभा रैसाससको अिस्था प्रस्ट हुने गरय ऩेश गने व्मिस्था 
मभराउने । 

१३. यणनीमत कामाान्त्िमन अनुगभन सम्फन्त्धी व्मिस्था 
यणनीमत कामाान्त्िमनको सम्िन्त्ध बनेको भुख्म रुऩभा रैन्त्गगक उत्तयदामी फजेट य रैन्त्गगक सभानता तथा 
साभान्त्जक सभािेशीकयण ऩयीऺण यहन्त्छ । रैससास ऩयीऺण हदगदशानरे मनहदाि गयेका १०० सूचकहरुको 
आधायभा यणनीमत कामाान्त्िमन बए नबएको अनुगभन गरयनेछ ।  
स्थानीम तह मबर कामायत सिै सॊर् सॊस्था तथा विकास साझेदायहरुराई िावषाक रुऩभा कामाक्रभको 
सभीऺा गदाा रैससास को दृविकोणरे सभेत गयेय प्राप्त उऩरन्त्व्ध य सभस्माहरुको ऩहहचान सहहतको 
प्रमतिेदन ऩेश गने नीमत अिरम्िन गने । 
स्थानीम तहभा कामायत विमबन्त्न सयोकायिारा सॊर्सॊस्थाहरूको प्रमतमनमधत्िभा साभान्त्जक विकास 
भहाशािा अन्त्तगात  रैससास अनुगभन सॊमन्त्रको स्थाऩना गने ।जसरे यणनीमतभा उल्रेि गरयएका 
कृमाकराऩहरु ऩामरकाको िावषाक कामाक्रभभा सभािेश बए नबएको एहकन गन ेय सम्फन्त्धीत ऩऺराई 
सुझाि प्रदान गन े। िावषाक कामाक्रभभा सभािेश बएका कृमाकराऩहरु कामाान्त्िन कसयी बइयहेको छ सो 
को सभेत अनुगभन गरय प्रभुि प्रशासकीम अमधकृत भापा त प्रमतिेदन ऩेश गने । 
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१४.  सॊबाव्म जोिीभ य न्त्मूनीकयणका उऩामहरु 

१४.१  सॊबाव्म जोन्त्िभ  

रैससास यणनीमत कामाान्त्िमनभा मनम्नानुसाय जोन्त्िभहरु आउन सक्ने अिस्था छ  
 वऩतसृत्तात्भक सोच हािी यहेको सन्त्दाबाभा रैगगहक सभानता यणनीमतरे भहहरा तथा फामरकाराई 

भार  प्राथमभकताभा याख्छ बन्त्ने भ्रभऩुणा फुझाईका कायण यणनीमत कामाान्त्िमनभा गमतयोध 
उत्ऩन्त्न हुन सक्छ। 

 सािाजामनक तथा मनजी ऺेरका सफ ैसॊयचनाहरूभा भहहराको सभानुऩामतक सहबामगता नहुॉदा 
रैगगहक सभानता यणनीमतको कामाान्त्िमन तथा अनुगभन सही ढॊगफाट नहुन सक्छ । 

 रैससास फहुऩऺीम सयोकाय याखे्न विषम बएकोरे सभन्त्िम य सहमोगभा सभास्मा हुनसक्छ । 
 रैससास यणनीमत कामाान्त्िमनभा आिश्मक ऺभतामुि य दऺ जनशवि य श्रोत साधनको 

मसमभतता हुनसक्छ । 
 विषमगत शािा तथा अन्त्म सयोकायिाराहरु विच रैससास यणनीमत कामाान्त्िमन अन्त्मौर 

विविधता तथा दोहोयोऩना हुनसक्छ । 
 

१४.२ जोन्त्िभ न्त्मूनीकयणका उऩामहरु 

क. रैंमगक सभानता तथा साभान्त्जक सभािेशीकयण  सम्फन्त्न्त्ध नेततृ्ि तथा सयोकायिाराहरुको साझा 
फुझाईभा एकरूऩता ल्माउन तामरभ,गोष्ठी तथा छरपरको आमोजना गने । 

ि. फहुऩऺीम सयोकायिाराहरु सॊगको सभन्त्िम तथा सहकामा फढाउने । 
ग.  स्थानीम तहका हयेक िैठकभा रैंमगक सभानता तथा साभान्त्जक सभािेशीकयण सम्फन्त्धी 

कामाहरुको समभऺा गन े। 
र्. विषम विऻहरु सॊग मनममभत ऩयाभशा गने । 

१५.   मनश्कषा 
ङ. रैन्त्गगक सभानता तथा सभान्त्जक सभािेशीकयणको रामग सॊर्ीम तथा प्रदेश स्तयभा िनेका नीमत 

तथा यणनीमतहरुराई कामाान्त्िमन गना य अन्त्तयाविम स्तयभा बएका सन्त्धी सॊझौता एिभ 
प्रमतिद्धताहरुराई स्थानीमकयण गयी िावषाक नीमत कामाक्रभभा सभाविि गदै रैजान आिश्मक छ 
। नीमतहरु िन्त्ने तय कामाान्त्िमन नहुने कुया हारको प्रभुि चुनौतीको रुऩभा देिा ऩयेको छ 
त्मसैरे अनुगभन भूल्मागकनको ऺेरभा व्माऩक सुधाय गयी हयेक कृमाकराऩराई रैन्त्गगक 
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सभानता तथा सभान्त्जक सभािेशीकयणको नजयरे भूल्मागकन गने ऩरयऩाटी विकास गदै रैजान 
ऩदाछ । मसयी मनन्त्ित सभम सम्भ रन्त्ऺत िगाराई न्त्मामोमचत अिसय हददै रैजाने हो बने चाडै 
नै रऺभा ऩुग्न सहकन्त्छ । 


