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िैविक सिानिा िथा सािाक्षर्क सिावेशीकरण रणनीमि 

१. पषृ्ठभमूि 

नेपािको संवविानको प्रस्िावनािा नै वगीय, र्ािीय, िेत्रीय, भावषक, िामिकु, िैविक ववभेद र सिै प्रकारका र्ािीय 
छजवाछजिको अन्त्य गने िथा आमथकु सिानिा, सिवृि र सािाक्षर्क न्याय सजमनक्षिि गन ु सिानजपामिक सिावेशी र 
सहभामगिािूिक मसिान्िका आिारिा सििािूिक सिार्को मनिाुण गने व्यवस्था रहेको छ । नेपािको संवविानको िारा 
१८ िा उक्षलिक्षखि सिानिाको हकिा सिै नागररक कानूनको दृवििा सिान हजन ेिथा कसैिाई पमन कानूनको सिान 
संरिणिाट िक्षिि नगररने व्यवस्था छ । साथै, सािान्य कानूनको प्रयोगिा उत्पक्षत्त, ििु{, वणु{, र्ाि, र्ामि, मिि, शारीररक 
अवस्था, अपाििा, स्वास््य क्षस्थमि, िैवावहक क्षस्थमि, गभाुवस्था, आमथकु अवस्था, भाषा वा िेत्र, वैचाररक आस्था वा यस्िै अन्य 
कज नै आिारिा भेदभाव नगने व्यवस्था उलिेख छ । यसैगरी संवविानको िारा ३८ िे िवहिाको हकको व्यवस्था गरी 
िवहिा अमिकारको सजरिा गरेको छ । 
 

संवविानिे िैससासको व्यवस्था सजमनक्षिि गन ुसिानिा र गैर भेदभावको मसिान्िको व्याख्या गनजकुा साथै संवैिामनक 
आयोग, राविय िवहिा आयोग, राविय दमिि आयोग, राविय सिावेशी आयोग, राविय ििेश आयोग, राविय िजक्षस्िि 
आयोग, राविय आददवासी र्नर्ामि आयोग र राविय िानव अमिकार आयोगहरू स्थापना गरी कायाुरम्भ गररसकेको छ । 
संवविानद्वारा प्रत्याभिू गररएको संर्ीय शासन प्रणािीिा िैविक असिानिा र सािाक्षर्क ववहष्करणिाई कि गन ुिथा 
सािाक्षर्क रुपान्िरणका िामग िेरै अवसरहरू प्रदान गरेको छ । यस पििीिे नेपािका सिै राविय र अन्िराुविय प्रमिवििा 
अगामि िढाउने िििा राख्दछ । िैससासका सवाििा सम्िोिन गने िजख्य अन्िराुविय सक्षन्ि सम्झौिाहरूिा दीगो ववकास 
िक्ष्य, िवहिा ववरुि हजने सिै प्रकारका भेदभाव उन्िूिन गने िहासक्षन्ि (CEDAW ), िेइक्षर्ि र्ोषणा पत्र (BPFA) आदद 
िूख्यपङ्िीिा रहेका छन ्। 
 

स्थानीय सरकार सिािन ऐन, २०७४ िे स्थानीय िहको काि, किवु्य र अमिकारिा िैससास सम्िन्िी व्यवस्था उलिेख 
गरी आमथकु िथा सािाक्षर्क रुपिा पछामि परेका िवहिा, िाििामिका, दमिि, अपाििा भएका व्यक्षि, रे्ष्ठ नागररक, 
अलपसंख्यक, सीिान्िकृि सिजदायको अमभिेख राखी सािाक्षर्क र आमथकु उत्थान सम्िन्िी काि गने व्यवस्था गरेको    
छ । स्थानीय िहको योर्ना िर्जिुा िथा कायाुन्वयन गदाु िवहिा िथा वपछमिएको एवं िक्षिि वगकुो सहभामगिाको 
व्यवस्था, योर्ना छनौटिा िवहिा, िाििामिका िथा वपछमिएका वग,ु िेत्र र सिजदायिाई प्रत्यि िाभ पजग्ने कायिुिा 
र्ोि दददै िैससास प्रविुन गने िगायिको व्यवस्था उलिेख गरेको छ ।  
 

संवविानद्वारा प्रदत्त हकहरूको कायाुन्वयन गन ुिथा सिानजपामिक सिावेशीिाको मसिान्िका आिारिा राज्य संरचनाका सिै 
अिहरूिा िवहिा, दमिि, आददवासी र्नर्ामि, ििेशी, िर्दूर, वकसान, अपाििा भएका व्यक्षि, वपछमिएका वग ुर िेत्र 
सिैिाई सहभागी गराउन े संवैिामनक व्यवस्था गररएको पररप्रके्ष्यिा सािाक्षर्क ववववििा िीचको असिानिा, सािाक्षर्क 
िक्षिमिकरणका कारण सािाक्षर्क सिूहको ववकास सूचकहरूिा भएको किर्ोर अवस्था र सािाक्षर्क, आमथकु िथा 
प्रशासमनक िेत्रिा रहेको पहजँचको अन्िरिाई न्यून गन ुआवश्यक रहेको छ । अिः िैससास स्थानीयकरण रणनीमि 
२०७५, को अमिनिा रही यस काभ्रपेिािोक क्षर्लिा िेथानचोक गाउँपामिकाको “िैविक सिानिा िथा सािाक्षर्क 
सिावेशीकरण रणनीमि” िय गररएको छ । 
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२.  रणनीमि िर्जिुाको आवश्यकिा 

िैससास िेत्रिा नीमिगि िथा व्यवहाररक िवरिाट सजिारका पहिहरू भएिा पमन दमिि, िवहिा, अपाििा भएका व्यक्षि, 

िािवामिका, रे्ष्ठ नागररक िथा आददवासी र्नर्ामि, ववपन्न वग ु र र्ोक्षखििा परेका व्यक्षिहरू, गभवुिी िवहिा, सजत्केरी 
अवस्थाका िवहिा, िैविक िथा यौनीक अलपसंख्यक व्यक्षिहरू, वकसान िगायि आमथकु िथा सािाक्षर्क रुपिा पछामि 
रहेका नागररकहरूको सािाक्षर्क िथा आमथकु र्ीवनिा उलिेख्य सजिारहरु हजन सवकरहेका छैनन ्।  

शासकीय प्रणािीिा सिै मिि, वग ुर िेत्रका नागररकको अथपूुण ुसहभामगिा सजमनक्षिि गन ुर राज्यको श्रोि सािन, अवसर 
र िाभको वविरण प्रवक्रयािाई पारदशी र र्वाफदेही िनाउन र्रुरी छ । िसथ ुवेथानचोक गाउँपामिकािे िवहिा, र्नर्ािी, 
आददवासी, दमिि, सािाक्षर्क, आमथकु रूपिा पछामि परेको वग ुिथा सिजदायको सहभामगिािाई िढाएर ववकासको प्रवक्रयािाई 
संस्थागि गने पििा र्ोि ददइएको छ । गाउँपामिकािे िैससास रणनीमि ियारी पिाि आफ्नो िेत्रको ववकासका िामग 
श्रोि र सािनहरूको िाँिफाँि, कायाुन्वयन िथा पररचािन र त्यसिाट प्राप्त प्रमिफिको उपभोगिा सािाक्षर्क सिानिा 
लयाउने उद्देश्य राखेको छ । रणनीमि िर्जिुा पिाि िैससासको पििा र्वाफदेवहिा िथा उत्तरदावयत्व िहन गने सवाििा 
सरोकारवािाहरुिाइ थप क्षर्म्िेवार िनाउछ । साथै गाउँपामिकाको िैविक िूिप्रवाहीकरण,  सािाक्षर्क सिावेशीकरण 
िथा िवहिा सशक्षिकरण सम्िक्षन्ि कायकु्रििा प्रभावकाररिा िढाउनका साथै सािाक्षर्क िेत्रको ववकासको कायिुेत्र 
ववस्िार गन ुसिेि सर्ाउ पजयाुउँदछ िसथ ुगाउँपामिकािाइ िैससास िैत्री वनाउन िैससास रणनीमिको आवश्यकिा रहेको 
छ । 

३ िैससास रणनीमि िर्जिुाको ववमिहरू  

रणनीमिक योर्ना ियारीको िूख्य आिार वेथानचोक गाउँपामिकाको ववद्यिान िैविक सिानिा िथा सािाक्षर्क 
सिावेशीकरणको अवस्थािाई मिइएको छ । गाउँपामिकाको अवक्षस्थमि, खण्िीकृि र्नसंख्या, िैविक सिानिा िथा सािाक्षर्क 
सिावेशीकरण परीिण पिाि प्राप्त भएको हािको अवस्था, हाि गाउँपामिकािाट िैससासको सवाििा भैरहेका कायकु्रिहरू 
िथा काय ु प्रणािी िगायिको िारेिा ववज्ञ टोिीहरूको स्थिगि भ्रिण,  सिूह छिफि, सरोकारवािा मनकाय िथा 
व्यक्षिहरूसँगको छिफि िाफुि संकमिि ि्यांकको ववश्लषेणको आिारिा िैससासको िेत्रको वििुान अवस्था, सिस्याहरू, 
च जनौिीहरू िथा आवश्यकिा पवहचान गररएको छ । पवहचान गररएका आवश्यकिाहरूिाई राविय नीमि, रणनीमि, नीमि िथा 
कायकु्रि, आवमिक योर्ना, गाउँपामिकािे िैससासको ववकासिा मिएका िक्ष्यहरू,  आवश्यक श्रोिको उपिब्ििा,  स्थानीय 
प्राथमिकिा  र िौमिकिा आददिाई सिेि आिार िानेर िैससास ववकासको रणनीमिक योर्ना ियार गररएको छ । 
प्राथमिक िथा दद्विीय स्रोिका र्ानकारीहरूको ववश्लषेण गरी योर्नाको दीर्कुािीन सोच, िक्ष्य, उद्देश्य, िथा प्राथमिकिा 
िेत्रहरू मनिाुरण गररएका छन ।  

४. गाउँपामिकाको संक्षिप्त पररचय 

काभ्रपेिािोक क्षर्लिाको िेथानचोक गाउँपामिका प्रकृमििे िनोरि गाउँपामिका हो, पूव ुदक्षिण रोशी गाउँपामिका, उत्तर 
पूव ुनिोिजि नगरपामिका, उत्तर पक्षिि पनौिी नगरपामिका, दक्षिण िफु खानीखोिा गाउँपामिका र पक्षिििफु िमििपजर 
क्षर्लिा िेत्रसँग र्ोमिएर अवक्षस्थि रहेको छ। िाग्ििी प्रदेश अन्िगिु दक्षििमिर पहािहरुको रार्ा भनेर क्षचमनन ेिेथानचोक 
गाउँपामिका मिथानचोक नारायणस्थानको नाििाट नािाकरण गररएको हो।अमसमिि संभावना िोकेको यस गाउँपामिका 
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खानीको वहसाििे पमन िनी देक्षखन्छ । रार्िानी देक्षख करीि ४५ वक. िी. दक्षिणिा रहेको िेथानचोक गाउँपामिका  
सिजन्री सिहिाट कररव ३०१८ मि. अग्िो उचाइिा रहेको छ। यस गाउँपामिकाको कज ि िेत्रफि १०१ िग ुवकिमिटर 
रहेको छ। मि.सं. २०६८ को र्नगणना िथा र्रिजरी सवेिण अनजसार यस गाउँपामिकािा पजरुष ७,६७९ र िवहिा 
९,०९८ गरी र्म्िा १६,७७७ र्नसंख्या मथयो भने मि.सं. २०७८ को र्नगणनाको प्रारक्षम्भक ि्याङ्किा भने र्म्िा र्र 
संख्या ३,७३०, पररवार संख्या ३,९०० र्म्िा र्नसंख्या १४,९९६ िध्ये पजरुष ७,२२९ र िवहिा ७,७६७ रहेको छ। 
यस गाउँपामिकािा िािांग भाषा िोलनेको सख्या ८८०२  नेपािी भाषा िोलनेको सख्या ७३३० र्ना र नेवारी भाषा िोलने 
को सख्या ४१७ र्ना रहेको छ भने अपांगिा भएका व्यक्षि १३१ र्ना छन ्। यस गाउँपामिकािा मिमभन्न र्ािर्ामिका 
िामनसहरु िसोिास गने भएकोिे र्ािीयिाका आिारिा ववमभन्न चािपव ुिनाउने गररन्छ। 

५. िैससास रणनीमि िर्जिुा कायकुा िामग भएका नीमिगि व्यवस्था 
वव.सं. २०६८ को राविय र्नगणना ििोक्षर्ि कज ि र्नसंख्याको ५१.५ प्रमिशि िवहिा रहेकािा िवहिाको सािरिा 
५७.७ प्रमिशि र पजरुषको सािरिा ७५.६ प्रमिशि रहेको छ । यस्िै, सम्पक्षत्तिा स्वामित्व पजगेका िवहिा २६ प्रमिशि 
रहेको देक्षखन्छ । िवहिा पजरुषको श्रिशक्षि सहभामगिा दर क्रिश २६.३ र ५३.८ प्रमिशि रहेको छ । आफ्नो 
र्ीवनकाििा शारीररक, िानमसक वा यौन वहंसािाट वपमिि िवहिाहरूको संख्या नेपाििा २४.४ प्रमिशि रहेको छ । 
त्यस्िै, आ. व २०७५-२०७६ िा नेपािको िैविक असिानिा सूचकांक ०.४७६, िैविक सशक्षिकरण सूचकांक ०.५७, 

िैविक ववकास सूचकांक ०.८९७ िथा िैविक उत्तरदायी िरे्ट ३८.१६ प्रमिशि रहेको छ। राविय र्नगणना २०६८ 
अनजसार नेपािको कज ि र्नसंख्याको कररि १.९४ प्रमिशि र्नसंख्यािा कज नै एक वा िढी प्रकारको अपाििा देक्षखएको छ 
भने पन्रौं योर्ना अनजसार िजिजकिा मनरपेि गररिीको रेखािजमन रहेको र्नसंख्या १८.७ र िहजआयामिक गररिी २८.६ 
प्रमिशि रहेको छ । 
 

िवहिाहरूको रार्नीमि िहिा सहभामगिा िथा नेितृ्वको सन्दभिुा, २०७४ िथा २०७५ िा सम्पन्न संर्, प्रदेश िथा स्थानीय 
िहको मनवाुचन अनजसार िवहिाको राविय सभािा ३७.३ र प्रमिमनमि सभािा ३२.७ प्रमिशि, प्रदेश सभािा ३४.४ र 
स्थानीय िहिा ४१ प्रमिशि मनवाुक्षचि िवहिा सदस्य रहेको अवस्था छ । िजिजकको िानव ववकास सूचकाङ्क ०.५७९ 
रहेको छ । यसिा पमन ववमभन्न भौगोमिक िेत्र, मिि र सािाक्षर्क सिूहहरू िीचको आमथकु असिानिा र गररिीको 
सर्निा िढी देक्षखन्छ । 
 

सन ्२०१५ िा िैविक असिानिािा नेपाि ववश्विा ११० स्थानिा रहेको मथयो भने सन ्२०२० िा १०१ औ ंस्थानिा 
रहेको छ । नेपाि, िंगिादेश र भारि पमछ दक्षिण एमसयिा िाि वववाहदर उच्च भएको िेस्रो देश हो र नेपाििा ३७ 
प्रमिशि िवहिाहरूिे १८ वषभुन्दा अगामि नै वववाह गछुन भने १५ वष ुभन्दा पवहिे नै वववाह िन्िनिा िाँमिने अनजपाि 
१० प्रमिशि रहेको छ । (श्रोि) दीगो ववकास िक्ष्यहरू, वििुान अवस्था र भावी िागकु्षचत्र (२०१६–२०३०)  

यसै वीच िैससास रणनीमिको िर्जिुा कायकुा िामग कानूनी िथा िैिामनक आिारहरूिाई यसरी वजदँावि गन ुसवकन्छ । 

  नेपािको संवविान, २०७२ 

  स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ 

  राविय िैविक सिानिा िथा सािाक्षर्क सिावेशीकरण नीमि, २०७७ 

  १५औ ंराविय योर्ना, 
  िैससास स्थानीयकरण रणनीमि, २०७५, 

  दीगो ववकासका िक्ष्यहरू 

  प्रदेश िथा स्थानीय िहका िामग िैंविक उत्तरदायी िरे्ट निूना मनदेक्षशका, २०७७  
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६. गाउँपामिकाको िैससासको हािको अवस्था 

गाउँपामिकािा िैससासका सम्िन्ििा अध्ययन गदाु गाउँपामिकािे िैससास सम्वन्िी कायवुवमि, २०७८ अपांगिा भएका 
व्यक्षिको पररचय पत्र वविरण कायवुवमि, २०७५, ववपद् र्ोक्षखि न्यूमनकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६, ववपद् उद्दार िथा 
राहि वविरण कायवुवमि, २०७५, उपभोिा समिमि गठन पररचािन िथा व्यवस्थापन कायवुवमि, २०७५ मनिाुण गने र्स्िा 
काय ुगरररहेको यस गाउँपामिकािे िैससासको िेत्र ववस्ििृ िनाउने उदेश्यका साथ ववमभन्न नीमिहरू अगामि सारेको छ । 
गाउँपामिकािे िैससासको सवाििा मिएका नीमिहरूिाई यसरी िजँदागि रुपिा हेन ुसवकन्छ । 

 िक्षिि वगकुा िािवामिकाको क्षशिा िथा स्वास््यिा पहजँचको सजमनक्षिि गररने । 

 िाि संर्ाि गठन गने।  

 आददवासी र्नर्ािी िथा वपछिावगहुरुको उत्थानको िामग सचेिनािूिक, मसपिूिक, रोर्गारिूिक िथा आयिूिक 
कायकु्रिहरु संचािनिा र्ोि दददै यस्िा वकमसिका कायकु्रिहरु संचािनका िामग संर्ाि गठनिा प्रोत्साहन गने । 

 िैससास कायकु्रि अन्िगिु ववपन्न िथा दमिि िवहिाहरुिाई परम्परागि मसपिूिक एवं व्यवसावयक िामिि प्रदान 
गरी क्षर्वनस्िर सजिाुनको िामग आयिूिक कायकु्रिहरु संचािनिा ववशेष र्ोि ददने । 

 िवहिा वहसाको अपराि ववरुि ववववि सचेिनािूिक कायकु्रिहरु संचािन गने । 

 िवहिा िक्षिि कायकु्रि िथा िवहिाको सिग्र िििा ववकासका कायकु्रिहरु संचािन िथा सहक्षर्करण गने उदेश्यिे 
िवहिा सिजह कै प्रमिमनमित्व हजने गरी विा स्िरीय िवहिा संर्ाि गठन गने । 

 अपाििा भएका िथा रे्ष्ठ नागररकहरुको हकवहि एवं सेवा िाथीको पहजँचिाई सजमनक्षिििा गररने साथै सािाक्षर्क सजरिा 
िफु ववशेष र्ोि ददने । 

 गररमिको चपेटािा परेकाहरुको ि्याङ्क अद्यावमिक गरी उनीहरुको आमथकु, सािाक्षर्क ववकासको िामग स्वरोर्गारिूिक 
िथा  मसपिूिक कायकु्रिहरु संचािन गने । 

यद्यपी यहाँ िवहिा, र्नर्ामि, दमिि, अपाङ्िा भएका िथा पछामि पाररएका सिजदायहरूिाई मसपिजिक िथा िििा ववकासका 
िेत्रिा ठोस कायकु्रिहरूको सजरुवािी चरणिा िात्र रहेका छन । साथै ववमभन्न कायकु्रि िथा समिमिहरूिा िवहिा 
सहभामगिा रहेको भएिा पमन मनणयु प्रवकयािा िवहिा सहभामगिाको सकृयिा न्यून रहेको अवस्था छ ।  

७. SWOT ववश्लषेण 

िेथानचोक गाउँपामिकाको िैससासको दृविकोणवाट िमियो पि, किर्ोर पि, अवसर िथा च जनौिी  (SWOT)  ववश्लषेण 
गररएको छ । यसरी ववश्लषेण गदाु नीमि कानूनिा सिावेशीिा, संस्थागि व्यवस्थािा सिावेशीिा, िानव संसािन िथा िििा 
ववकासिा सिावेशीिा, सेवा प्रवाहिा सिावेशीिा र सजशासन िथा उत्तरदायीत्विा सिावेशीिािा आिाररि रहेर देहाय ििोक्षर्ि 
ववश्लषेण गररएको छ । 

७.१  िमियो पि (Strength) 

  स्थानीय कानूनिा िैससास सम्िन्िी प्राविान राक्षखएको, 
    ववमभन्न िेत्रगि कानूनहरुको मनिाुण भएको र यसिा िैससासको दृविकोिे ववश्लषेण गररएको, 
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  वावषकु नीमि िथा योर्नािा िैससास सम्िन्िी ववषयहरु सिावेश गररएको, 
  आवमिक योर्नािा िैविक िथा सिावेशी ववकासको िामग नीमि रणनीमि कायकु्रि र त्यसको िापनयोग्य िक्ष्य 

 सिावेश गररएको, 
  िक्षिि ववकास कायकु्रिको िामग मनक्षिि प्रमिशि िरे्ट ववमनयोर्न गररएको, 
  योर्ना िर्जिुा गदाु िक्षिि वगकुो भेिा गरी िक्षिि वगकैु उपक्षस्थमििा प्राथमिकीकरण गदै िक्षिि वगिेु 

 प्राथमिकिािा राखेका योर्नाहरु पामिकाको प्राथमिकिािा परेको,  
  योर्ना िर्जिुािा िवहिाका आवश्यकिािाई व्यवहाररक र रणनैमिक गरी दजई खण्ििा राखेर छिफि हजने गरेको, 
  योर्ना िर्जिुा गनजपूुव ुसिस्या ववश्लषेण गदाु  िवहिा पजरुष सवहि अन्य िक्षिि सिूहको अवस्थािाई छजट्टाछज टै्ट 

 ववश्लषेण गररनज त्यही ववश्लषेणका आिारिा कायकु्रि िय गरी िरे्ट ववमनयोर्न गररएको,  
  उपभोिा समिमििा िक्षिि सिजहका प्रमिमनमि अमनवाय ुगररनज साथै िवहिा सहभामगिा ३३% भएको,  
  ददगो ववकास िक्ष्यवारे पामिकािा छिफि हजने गरेको, साथै यसका कायाुन्वयनको िरे्ट ववमनयोर्न गररएको, 
  िैविक वहंसा मनवारण कोषको स्थापना गरर कायाुन्वयन गररएको, 
  िवहिा िथा िक्षिि वग ुसीप ववकास, नेितृ्व ववकास िथा िििा अमभववृिका िामग नीमिगि व्यवस्था सवहि 

 वरे्ट ववमनयोर्न गररएको र नेितृ्व र िििा ववकासका थजप्र ैकायकु्रि भएको,  
  सािाक्षर्क सजरिा भत्ता प्राप्त गने सिै िाभग्राहीको वववरण अध्यावमिक राक्षखएको, 
  िवहिा ववरुि हजने सिै प्रकारका वहंसा मनवारण गने कायकु्रिका िामग कोषको स्थापना  गररएको, 
  िक्षिि वगकुा सरकारी सेवा प्रवेशका िामग िोकसेवा िथा क्षशिक सेवा पूव ुियारी किाहरु संचािन गरी िक्षिि 

 वगकुा सरकारी सेवा प्रवेशका िामग प्रत्यि सहयोग पजयाुएको, 
  स्थानीय िहमभत्र हजने गरेका सािाक्षर्क कज रीमिहरु (छजवाछजि, िाि वववाह, िहजमििाह) हटाउनको िामग स्थानीय 

 िहिाट प्रशस्ि कायकु्रिहरु गने गररएको। 

  भौमिक पजवाुिारका सिै मिर्ाइनहरुिा िैससास सम्िन्िी प्राविानहरु सिेट्ने गररएको। 

  पररवार मनयोर्न, िािकृ्षशशज कलयाण, ववस्िाररि खोप, पोषण र्नसंख्या क्षशिा र्नस्वास्थ िगायि िवहिाहरुको 
 स्वास््य सजिार सम्िन्िी ववशेष कायकु्रिहरु संचािन गने गरेको। 

  ववद्यािय र्ाने उिेर सिजहका सिै िाििामिकािाई ववद्याियिा भनाु गराउन ेप्रिन्ि मििाइएको। 

  सिै ववद्याियिा िवहिा पजरुष शौचाियको िथा हाि िजने व्यवस्था भएको। 

  मनरिर िवहिाका िामग ववशेष कायकु्रि संचािन गरेको। 

  स्थानीय िहिा फोहोर व्यवस्थापन िामग संकिन िथा ववसर्नुका कायकु्रिहरु गने गरेको। 

  अिग्गै स्थनपान किको व्यवस्था गरेको। 

  स्थानीय िहिे मनयमिि रुपिा सिग्र िावषकु योर्ना िथा कायकु्रि संचािन गने गरेको। 

  स्थानीय िहिे स्थानीय सूचना सिैिे िजझ्ने गरी स्थानीय भाषािा प्रवाह िथा प्रशारण गने गरेको। 

  संयजि रािसंर्ीय िाि अमिकार सम्िन्िीि १९८९ िा उलिेख भए अनजरुपका प्रमिवििा कायाुन्वयन गन ुरकि 
 ववमनयोर्न गरी कायकु्रि संचािन गरेको। 

  िैविक सिानिा िथा सिावेशी ववकासको िामग ववमभन्न सरोकारवािा मनकायहरु िीच सञ्जाि मनिाुण भई कायगुि 
 छिफि हजने गरेको। 

७.२ किर्ोर पि (Weekness) 

  कानूनिा िवहिा, वकशोरी, िाििामिका िगायि िक्षिि वगिुा हजने ववभेदर्न्य कायहुरु अन्त्य गने प्राविान 
 सिावेश नगररनज। 
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  ददगो ववकासका िक्ष्यिारे पामिकािा छिफि हजने नगरेको साथै िरे्ट ववमनयोर्न नगररएको। 

  GESI अमिट नगररएको साथै यसका िामग रकि ववमनयोर्न नगररएको।  

  िवहिा पजरुष िीचको असिानिा हटाउन िथा सािाक्षर्क सिावेशी िढाउनको िामग मनक्षिि कायनुीमि 
 नरहेको। 

  कज नै नीमि मनयि कायवुविी ददग्दशनु र्ारी गनजभुन्दा अगामि िैससासको दृवििे उपयजि भए 

  नभएको िारे िेखार्ोखा गने नगरेको। 

  मनक्षिि प्रमिशि िरे्ट िक्षिि वगिुा ववमनयोर्न नगरेको। 

  उपभोिा समिमिहरुिा भएका छिफििा िैससासका ववषयिा छिफि गरेको अमभिेख नभएको। 

  िानव संशािन ववकास शाखाको स्थापना नभएको। 

  पदामिकारी िथा किचुारी िैससास सम्िन्िी र्ानकार भएिा पमन कायाुन्वयन पि िैससास िैत्री नभएको। 

  िवहिा िथा िक्षिि वगकुो िामग िोक सेवा, क्षशिक सेवा आयोग सम्िन्िी पजव ुियारी किाहरु सिािन 
 नगररएको। 

  िवहिाका हक र अमिकार सम्िन्िी वेइक्षर्ङ र्ोषणापत्रिे सिेटेका १२ प्रमिवििाका िारेिा  किचुारी िथा 
 पदािीकारीिाई अमभिजखीकरण नभएको िथा प्रमिवििा कायाुन्वयनका िामग िरे्ट ववमनयोर्न नगररएको। 

  िवहिा ववरुि हजने सिै प्रकारका वहंसा मनवारण गने कायकु्रिका िामग िरे्ट ववमनयोर्न नगररएको। 

  िैविक वहंसािजि पामिका र्ोषणा हजन नसकेको। 

  राविय िथा अन्िराविय कानून कायवुवमिका िारेिा िक्षिि सिजहिाई प्रमिमनमित्व गने र्नप्रमिमनिी िथा 
 किचुारीहरुिाई अमभिजखीकरण नगररएको। 

  गभवुिी िवहिािाई र्ोक्षखि िथा खिरायजि काििा निगाउने नीमि ियार नभएको। 

  िैससास सम्िन्िी सरोकारवािा मनकायिीच सिन्वय िथा सहकायकुा िामग संयन्त्र मनिाुण नभएको। 

  िवहिा िथा आमथकु रुपिे ववपन्न र्र पररवारका िामग स्वास््य वविा नगररएको। 

  स्थानीय िहिे स्वरोर्गार िथा िैदेक्षशक रोर्गारीिा र्ाने िवहिा िथािक्षिि सिजहका िििा  ववकासको 
 कायकु्रिहरु सिािन नगरेको।  

  र्नप्रमिमनिीहरुको ववस्ििृ वैयक्षिक वववरण वेभसाइििा नराक्षखएको। 

  सािाक्षर्क संर्ाििा िैविक सिानिा िथा सािाक्षर्क सिावेशीकरण सम्िन्िी सूचना सिाचार िथा सन्देशिजिक 
 ववषयवस्िज प्रकाशन नभएको। 

  स्थानीय िहका र्नप्रमिमनिी र किचुारीको आचारसंवहिा निनाइएको। 

७.३  अवसर 

 ववमभन्न र्ािर्ामि सिजदायिीच सािाक्षर्क ववववििा रहेकोिे सािाक्षर्क सिावेशीकरण व्यवहारिा िागू गने 
उपयजि वािावरण रहेको। 

 आवश्यक पने कानून नीमि िनाउन सक्न ेदि र्नशक्षि स्थानीय िहिा हजन ज। 

 यजवा किचुारी िथा र्नप्रमिमनिीको िाहजलयिा रहेको हजँदा यजवा र्ोस र र्ाँगरिाई पामिकाको सवाुविण वहििा 
प्रयोग गन ुसवकने। 

 िवहिा िथा िक्षिि वगकुा ववमभन्न सिूहहरु सवक्रय हजनज( र्सिा मनयमिि रुपिा नेितृ्व ववकास िथा सिूह 
सिािनका िारेिा गमिववमि हजने हजनािे िवहिा िथा िक्षिि वगकुा कायकु्रिहरु िवहिा िथा िक्षिि वगिुाट 
सिािन गन ुसवकने। 
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 स्थानीय िहका सिै कायाुियहरुिा िवहिा वहंसा िथा ववभेद हजन नददनको िामग िैविक वहंसा न्यजनीकरण आचार 
संवहिा मनिाुण गन ुगैससिे सहयोग गनज।ु 

 र्नप्रमिमनमिहरु िथा किचुारीहरु िैससास सवहि अन्य ववमभन्न ववषयको स्रोि व्यक्षि हजनज। 

 िैविक वहंसािजि स्थानीय िह र्ोषणा गने अक्षन्िि चरणिा पजगेको। 

 हािसम्ि िनेका िैससास सम्िन्िी कानूनहरु कायाुन्वयनिा कज नै सिस्या नआउनज। 

 कृवष पेशािा यजवाहरुको आकषणु देक्षखनज। 

 अनजगिन िथा िूलयाङ्कनिा िैससास सम्िन्िी सूचकहरु पवहचान गनकुा िामग आवश्यक काि हजन ज। 

 कानून कायाुन्वयन िथा योर्ना कायाुन्वयनिा उत्कृि कायसुम्पादन गने शाखा िथा किचुारीिाई पजरस्कार 
गनज।ु 

 अन्िराुविय प्रमिवििा िथ िहासन्िीहरुका िारेिा र्नप्रमिमनमिहरु र्ानकार हजन ज। 

७.४  च जनौिीहरु 
 छजवाछजि, िैविक ववभेद, पजत्र िोह र्स्िा परम्परागि कज  िान्यिा ववरुिका नीमि मनयि कायवुवमि कायाुन्वयनिा 

र्वटििा। 

 िाििामिकाको सानो उिेरिा नै वववाह र िच्चा र्न्िाउने िथा पररपक्व उिेरिा पजग्दा सम्िन्ि ववच्छेद हजने 
र्स्िा संभािना िढ्दै र्ानज । 

 सािाक्षर्क सञ्जाि िाफुि हजने गरेका र हजन सक्ने संभाववि भ्रिहरु क्षचनकुा िामग आवश्यक प्रववमि र 
व्यवस्थापन गन ु। 

८.  सरोकारवाला पहिचान  

िैससास रणनीमि कायाुन्वयनको िामग सरोकारवािाहरु देहाय ििोक्षर्ि पवहचान गररएको छ ।  
मसिा सम्पकु हजन े

(पवहिो नं का सरोकारवािाहरु ) 

दोश्रो िाद्यिवाट संपकु हजन े

(दोश्रो नं का सरोकारवािाहरु ) 

अप्रत्यि संपकु हजन ेहरु 

(िेश्रो नं का सरोकारवािाहरु ) 

िवहिािाििामिका िथा रे्ष्ठ 
नागाररक शाखा 

ववकास साझेदारहरु िजख्यिन्त्री िथा िक्षन्त्रपररषदको 
कायाुिय िागििी प्रदेश   

योर्ना शाखा  सहकारी संस्थाहरु प्रदेश िन्त्राियहरु सवै  

क्षशिा शाखा  िैक िथा ववत्तीय संस्थाहरु  प्रदेश  योर्ना आयोग 

स्वास््य शाखा उद्योगहरु प्रदेश सजशासन केन्र  

सहकारी शाखा वाि क्िवहरु भिूी व्यवस्था आयोग 

गाउँ सभा आिा सिूहहरु  संर्ीय िन्त्राियहरु  
न्यावयक समिमि रे्ष्ठ नागाररक मििन केन्रहरु िवहिा आयोग 

प्रशासन शाखा  ववद्याियहरु  दमिि आयोग 

सवै विा कायाुियहरु गैह्रसरकारी संस्थाहरु  िजस्िीि आयोग 

गाउँ कायपुामिका  स्वयिसेवक सिूहहरु राविय योर्ना आयोग 

 उद्योग वाक्षणज्य संर्  िानव अमिकार आयोग 
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मसिा सम्पकु हजन े

(पवहिो नं का सरोकारवािाहरु ) 

दोश्रो िाद्यिवाट संपकु हजन े

(दोश्रो नं का सरोकारवािाहरु ) 

अप्रत्यि संपकु हजन ेहरु 

(िेश्रो नं का सरोकारवािाहरु ) 

 रार्नैमिक दिहरु अन्िराविय दाि ृमनकायहरु 

 संचार िाद्यिहरु  राविय स्िरका संचार िाद्यिहरु 

९.  िक्षििवग ुपवहचान  

िैससासिको िि नै िक्षिि वगिुाई ववकासको िूि प्रवाहिा लयाउनज हो त्यसका िामग मनम्नानजसार िक्षिि वगहुरु 
पवहचान गररएकोछ  
िवहिा एकि िवहिा िाििामिका रे्ष्ठ नागररक आददवासी र्नर्ािी 

वकसान द्वन्द्ववपमिि िर्दजर ववपन्न वग ु अपाििा भएका व्यक्षि 

वपछमिएको िेत्र र सिजदाय सजकज म्वासी १ पररवार िात्र   

िामथ उलिेक्षखि िीनै प्रकारको ववश्लषेणवाट िेथान गाउँपामिकाको वििुान अवस्थाका सवै पिहरु देक्षखएका छन । 
वमियो पि¸ किर्ोर पि¸ अवसर िथा च जनौिीसंगै िैससास रणनीमि कायाुन्वयनका िामग िीनै िहकै सरोकारवािाहरु 
िथा सवै िक्षिि वगहुरु पवहचान भइसकेको छ । िेरै किर्ोर पिहरु पवहचान भएका छन भने सिि पिहरु पमन 
सन्िोषर्नक रहेका छन ्। िी सवि पिहरुिाई श्रोिको रुपिा पररचािन गरेर िैविक सिानिा िथा सािाक्षर्क 
सिावेशीकरणिाई संस्थागि गदै िैर्ान सवकन्छ ।  

१०.    दीर्कुामिन सोच Vision 

  िवहिा वहसािजि¸ भेदभाव छजवाछजि रवहि सद्भावपूण ुसििृ िेथानचोक¸ सजखी िेथानचोकिासी  

११.  ध्येय Mission 

  सिैिाइ अवसर प्रदान गरी प्राप्त उपिब्िीका अिारिा मिभेदको अन्त्य गने । 

१२.  िि Goal 

  न्यायोक्षचि िथा सििािजिक ववकासको िाद्यिवाट पछामि पाररएका वगिुाई िूिप्रवाहिा लयाउन।े 

१३.  उदेश्य Objectives 

यस रणनीमिको िजख्य उद्देश्य िैविक सिानिा िथा सिाक्षर्क सिावेशीकरणको िान्यिा अनजरुप िेथानचोक गाउँपामिकािे 
गने सम्पूण ुववकासका िथा प्रशासमनक काििाई िैससास प्रमि उत्तरदायी वनाउनज नै हो । यस रणनीमिका उदेश्यहरु 
मनम्नानजसार रहेका छनः 
१. िैविक उत्तरदायी िरे्ट मनिाुण िाफुि िवहिा सहभामगिा अमभववृि गरेर िैविक उत्तरदायी शासन पिमि 

अविम्वन गने । 

२. श्रोि सािनिा िक्षिि वगकुो पहजँच  अमभववृि गरी न्यायोक्षचि वविरणिाई संस्थागि गने । 

३. िैससास सम्िन्िी राविय िथा अन्िराविय प्रमिवििा सक्षन्ि संझौिाहरु कायाुन्वयन गरी िूि प्रवाहीकरण गने । 

४. नीमि कानून िा नै िवहिा िथा िक्षिि वगकुो सिावेक्षशिा सजमनक्षिि गरी आवार् सशिीकरण गने। 

५. िानव संसािन िथा िििा ववकासिा िक्षिि वगकुो सहभामगिा सजमनक्षिि गरी र्ीववकोपार्नुिा आत्िमनभरु 
वनाउने । 
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६. अनौपचाररक िूलय िान्यिा कज संस्कार ववरुि र्नचेिना ववृि गरी सािाक्षर्क दृविकोण पररविनु गदै िैविक िथा 
सािाक्षर्क सिावेक्षशिािा आिाररि सिार् स्थापना गने । 

७. क्षशिा स्वास््य खानेपानी िथा सरसफाइसंग सम्िक्षन्िि सेवा प्रवाहिा िैससासिाई प्राथमििािा राख्न ेर प्रत्येक 
चरणिा िैससास दृविकोणवाट अनजगिन िूलयाङ्कन गने पररपाटीिाई संस्थागि गने । 

 

१४.  िैविक िथा सािाक्षर्क सिावेशीकरण नीमि GESI Policy 

उलिेक्षखि उदेश्यहरु पजरा गनकुो िामग मनम्नानजसार नीमिहरु अविम्वन गररनेछ । 

१.  पामिकािारा हािसम्ि मनिाुण गरी िागज गरेका ववकास सम्िन्िी नीमि, मनयि, मनदेक्षशका िथा और्ारहरू पूणिु 
िैविक दृविकोणिाट उपयूि भए नभएको ववश्लषेण गरी सजिार गररने ।  

२  पामिकािारा सम्पादन गने वा गराउने ववकास, योर्ना िथा नीमि मनिाुण सम्िन्िी कृयाकिापहरूका कायिुेत्रगि 
शिहुरू ियार पादाु ववज्ञसग सलिाह सजझाव मिइ िैविक िैत्री भएको सजमनक्षिि गररने ।  

३ िैविक िैत्री योर्ना, नीमि, कायकु्रि िथा व्यवहारहरूको सजमनक्षिििा गन ुसम्िक्षन्िि सरोकारवािाको सहभामगिा 
सजमनक्षिि गरी सिग्र मनणयु प्रकृयािा उनीहरूका आवार्हरूिाई सम्िोिन गररने ।  

४  िैविकिाको िेत्रिा िहशजस योग्य सजिार गन ुयस सम्िन्िी खण्िकृि ि्याङ्कहरूको उपयोग गररन े र मनक्षिि 
सियिा अद्यावमिक हजने खण्िकृि ि्याङ्क प्रणामिको मनिाुण गररने । 

५  पामिकािा सािाक्षर्क ववकास शाखािाई श्रोि र सािानयूि िजलयाई िैविकिा सम्िन्िी ववषय र कृयाकिापको 
सम्िोिन हजने केन्रको रुपिा ववकास गररने । 

६  न्यावयक समिमिका पदामिकारी िथा किचुारीहरूिाई न्याय सम्पादन िथा िेिमििाप सम्िन्िी मनयमिि िामिि 
िथा प्रक्षशिण कायकु्रि संचािन गररने । 

७ पामिकाको JESI सम्पकु अमिकारीिाई िििा ववकास सम्िन्िी मनयमिि िामिि र  अमभिजक्षखकरण गररनेछ ।  
८  JESI परीिण िथा सािाक्षर्क पररिणिाई मनयमिि र संस्थागि गररनेछ ।  
९ गाउँपामिकाको वावषकु िरे्ट मनिाुण गदाु सािाक्षर्क ववकास¸ पूवाुिार ववकास¸ कृवष वन िथा भमूि सजिार¸ गररिी 
 मनवारण¸ स्थानीय ववकास िथा शाक्षन्ि एवि सजशासनसंग सम्िन्िीि सवै िेत्रको वरे्टिाई िैविक उत्तरदायी 
 वनाउने । 

१० िानव संसािन ववकास शाखा स्थापाना गरी िवहिा िथा ववपन्न िक्षिि वगकुो िििा ववकासिाई पवहिो 
 प्रामथमिकििा राखेर कायाुन्वयन गदै िैर्ाने । 

११ िैविकिासंग प्रत्यि वा अप्रत्यि गाँमसएका स्थानीय कानून मनिाुण गदाु कानून िस्यौदाकारहरूिाई यथेि िामिि 
 िथा अमभिजक्षखकरण गररनेछ ।  
१२ ि्याङ्क प्रणािीिाई सूचना प्रववमि िैत्री िनाइने । 

१३ िैविकिैत्री असि शासन स्थावपि गन ुसिूदाय, नागररक सिार्, आिा सिूह, ग्रहै सरकारी संस्था, दाि ृ मनकाय, 

 यूवा िथा वकशोरीहरूको सहभामगिा सजमनक्षिि गरी सहकाय ुगररनेछ । 

 

१५.  िैससास रणनीमि  GESI Strategy 

िैससासका िामग िजिप्रवावहकरण, सिावेक्षशकरण, स्थानीयकरण, सशक्षिकरण, सचेमिकरण, संस्थागि संरचना, सिन्वय, 

सहकाय,ु सहक्षर्करण, सािाक्षर्क सजरिा, अनजगिन र िजलयाँकनको िेत्रिाइ सिेटेर िवहिा, िाििामिका, रे्ष्ठनागररक, अपांग, 
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पछामि पाररएका वग,ु दमिि, आददवासी र्नर्ािी िगायि गररव र िवहष्करणिा परेका वग ुर सिजदायको उत्थानको 
िामग रणनीमिक कृयाकिापहरु िय गररने छन । 

 

१६ रणनैमिक कृयाकिापहरु 

उद्दशे्य १ 

िैविक उत्तरदायी िरे्ट मनिाुण िाफुि िवहिा सहभामगिा अमभववृि गरेर िैविक अन्िरहरूको प्रभाविाई सम्िोिन 
गने । 

नीमि 

वावषकु िरे्ट मनिाुण गदाु सािाक्षर्क ववकास पजवाुिार¸ कृवष वन िथा भिूीसजिार ¸ गररिी मनवारण¸ स्थानीय ववकाश 
िथा शान्िी एवि सजशासन संग सम्िन्िीि सवै ित्रको वरे्टिाई िैविक उत्तरदायी वनाउने । 

रणनीमि 

िैविक उत्तरदायी िरे्ट िाफुि सवै िेत्रिा िवहिा सहभामगिा अमभववृि गरर िैविक िूिप्रिाहीकरण  गने । 

 

       रणनीतिक कृयाकलाप         मापनका सचूक                 k'i6\ofOsf cfwf/x?      

१. कानजन िस्यौदा गदाु र पास गदाु 
िैससास दृविकणिे ववश्लषेण गने  

२. िैससास िैत्री योर्ना िर्जिुा का 
िामग मनक्षिि प्रमिशि पजक्षर्गि 
िरे्ट ववमनयोर्न गने, 

३. िैविक उत्तरदायी वरे्ट िरू्िुा 
िथा कायाुन्वयनका िामग 
सरोकारवािा पििाई िििा 
अमभववृि गने । 

४. िैविक उत्तरदायी िरे्ट िरू्िुा 
िथा िूलयाङ्कन गन ु आवश्यक 
सूचना िथा ि्याङ्किाई व्यवक्षस्थि 
गने प्रणामिको ववकास गने ।  

५. मनयमिि िैससास परीिण गरी 
त्यसका आिारिा किी किर्ोरी 
सजिादै िैर्ान े। 

१. कानजन कायवुवमिहरुको GESI 

दृविकोणिे ववश्लषेण भएको 
हजनेछ 

२. वावषकु वरे्टिा कम्िीिा 
२०% पजर्ीगि िरे्ट िैससास 
िैत्री योर्नािा ववमनयोर्न 
भएको हजनेछ  

३. िैविक उत्तरदायी िरे्ट हेने 
सजचना प्रणािीको ववकास 
भएको हजनेछ । 

वावषकु रुपिा िैससास परीिण 
भएको हजनेछ । 

१. वावषकु नीमि कायकु्रि िथा 
िरे्ट पजक्षस्िका 

२. योर्ना िर्जिुा प्रकृयाका िैठक 
िथा भेिाका उपक्षस्थमिहरु 

३. कायपुामिकाका वैठकका 
मनणयुहरु  

४. सभाका िैठकका मनणयुहरु 

िैससास परीिण प्रमिवेदन 

उद्दशे्य २ 

श्रोिसािनिा िक्षिि वगकुो पहजँच अमभववृि  गरी न्यायोक्षचि वविरणिाई संस्थागि गने। 
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नीहि 

हरेक वष ुिैविक सिानिा िथा सािाक्षर्क सिावेशीकरण परीिण गरर त्यसिे औलयाएका किी किर्ोरीहरुिाई 
अको वषकुो कायकु्रििा सिेटेर श्रोि सािनिा िक्षिि वगकुो पहजँच अमभववृि गदै िैर्ाने । 

रणनीमि 

ववकासका अवसरिाट वक्षिि सिजदायिाई आमथकु सािाक्षर्क िथा रार्नैमिक िेत्रसंग सम्िक्षन्िि सवै 
कृयाकिापहरुिा अथपूुण ुसहभामगिा गराई वावषकु रुपिा िूलयाङन गदै िैर्ाने ।  
            रणनीतिक कृयाकलाप                       मापनका सचूक               k'i6\ofOsf cfwf/x?         

 

१. िक्षिि वगकुो छजट्टाछूटै्ट प्रोपाइि ियार गने । 

२. कानूनिा िवहिा िथा  िक्षिि सिूदायको 
िामग उलिेख भएका प्रविानहरुका वारेिा 
सरोकारवािा पि िाई सजसजक्षचि गने । 

३. िक्षििवगिुाई कानूनिे ददएका 
अमिकारहरुको वारेिा अमभिजखीकरण गने । 

४. संर् संस्थािा प्रमिमनमित्व¸ शाखाप्रिजखको 
क्षर्म्िेवारी प्रदान¸ अध्ययन अनजसन्िान टोिी 
मनिाुण गदाु िक्षिि वगिुाई प्राथमिकिािा 
राख्न े। 

५. नेितृ्व िथा र्म्िेवारी वािफाँििा िवहिा 
एवि िक्षिि वगकुो मनक्षिि % सहभामगिा  
सजमनक्षिि गने  

६. िवहिा िथा िक्षिि वगकुो व्यवहाररक र 
रणनैमिक आवश्यकि पजरा गने कायकु्रि 
िनाउने । 

१. िक्षिि वगकुो वस्िजगि 
वववरण ियार भएको हजनेछ । 

२. कानून कायवुवमिका वारेिा 
सेवा प्रदायक िथा सेवा ग्राहीहरु 
िाई अमभिजखीकरण भएको 
हजनेछ । 

३. िक्षििवगकुा िामग 
र्ीववकोपार्नु र सशक्षिकरणका 
िामग मनददुि िरे्ट ववमनयोर्न 
भएको हजनेछ । 

४. उपभोिा समिमि¸ कायदुि 
हरुिा कक्षम्ििा ४०% िक्षिि 
वगकुो सहभामगिा भएको 
हजनेछ।  

५. िक्षिि वगकुो व्यवहाररक 
र रणनैमिक आवश्यकिा पजरा 
गने कायकु्रि संचािन भएको 
हजनेछ । 

१. वावषकु नीमि कायकु्रि 
िथा िरे्ट पजक्षस्िका 

२. कानून कायवुवमि वारेिा 
अमभिजखीकरण कायकु्रिको 
उपक्षस्थमि । 

३. उपभोिा समिमि गठन र 
पररचािन कायवुवमि । 

४. कायपुामिका िथा सभाका 
मनणयु हरु । 

 

उद्दशे्य ३ 

िैससास सम्िन्िी राविय िथा अन्िराविय प्रमिवििा सक्षन्ि संझौिाहरु कायाुन्वयन गरी िूि प्रवाहीकरण 
गने । 

 

नीहि 

िवहिािथा िाििामिका संग सम्िन्िीि सिै अन्िराविय सक्षन्ि संझौिाहरु, प्रमिवििाहरु िथा दीगो ववकास िििाई 
स्थानीयकरण गरी त्यसका सूचकहरु पजरा गदै िैर्ाने । 
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रणनीमि 

अन्िराविय सक्षन्ि संझौिा प्रमिवििा िथा दीगो ववकास ििका वारेिा सरोकारवािा पिहरुिाई अमभिजखीकरण 
गने साथै  स्थानीयकरण गरी िागू गने ।   

             रणनीतिक कृयाकलाप                  मापनका सचूक                 k'i6\ofOsf cfwf/x?         

 

१. दीगो ववकास िि स्थानीयकरणका िामग 
किचुारी िथा पदामिकाररहरु िाई िििा 
ववकास र पररचािन गने 

२. िेइक्षर्ङ सम्िेिनिे गरेका १२ प्रमिवििा, 
संयजि रािसङ्घीय िाि अमिकार 
िहासन्िी १९८९ िथा  संयजि राि 
संर्ीय सजरिा पररषदको दस्िावेर्का 
प्रस्िाव नं १३२५ र १८२०  वारेिा 
किचुारी िथा र्नप्रमिमनमिहरु िाई 
अमभिजखीकरण गरी कायाुन्वयन गने  

३. उलिेक्षखि सन्िी संझौिा अमभसन्िी 
स्थानीयकरण गरी वावषकु कायकु्रििा 
सिावेश र कायाुन्वनयका िामग आवश्यक 
कानजन कायवुवमि वनाउने । 

१. दीगो ववकास िि, िवहिा 
िामथ हजने सवै प्रकारका ववभेद 
ववरुिको वेइक्षर्ङ सम्िेिनका 
प्रमिवििाहरु¸ संयजि राि संर्ीय 
सजरिा पररषदको दस्िावेर्¸ संयजि 
रािसङ्घीय िाि अमिकार 
िहासन्िीसम्िन्िी अमभिजखीकरण 
भएको हजनेछ । 

२. अन्िराविय सक्षन्ि संझौिाको 
स्थानीयकरण भइ वावषकु 
कायकु्रििा सिावेश भएको 
हजनेछ। 

 

१. अन्िराविय सक्षन्ि 
संझौिा 
अमभिजखीकरणको 
उपक्षस्थमि िथा 
िाइन्यजट । 

२. वावषकु नीमि कायकु्रि 
िथा िरे्ट  

३. कायाुन्वयन िामग 
वनेका कायवुवमिहरु । 

४. कायपुामिका िथा 
सभाका मनणयुहरु । 

 

उद्दशे्य ४ 

नीमि कानूनिा नै िवहिा िथा िक्षिि वगकुो सिावेक्षशिा सजमनक्षिि गने। 

 

नीहि 

गाउँपामिकािे मनिाुण गरेका सवै कानून¸ नीमि मनयि, मनदेक्षशका कायवुवमि  िवहिा¸ िाििामिका¸ यौमनक िथा 
िैविक अलपसंख्यक¸ अपाििा¸ रे्ष्ठनागररक¸ दमिि¸ िोपउन्िूख मसिान्िकृि आदीवासी र्नर्ािी सवहि सिग्र 
िक्षिि वग ुिैत्री वनाउदै िैर्ाने । 
रणनीमि 

संर्ीय र प्रादेक्षशक कानून कायवुवमिहरुिा व्यवस्था भए अनजरुप संस्थागि संरचनाहरु मनिाुण गरी कायाुन्वयनिा 
र्ाने साथै नगरपामिकािे मनिाुण गने हरेक ऐन कानून कायवुवमिहरुिा मनिाुण हजने संस्थागि संरचनाहरुिा िैविक 

सिानिा िथा सिाक्षर्क सिावेशीकरण का दृविकोणिे िक्षिमिकरणिा परेका सिूदायको सहभामगिा सजमनक्षिि गने । 

             रणनीतिक कृयाकलाप                      मापनका सचूक               k'i6\ofOsf cfwf/x?         

 

१.  कानून कायवुवमिहरु मनिाुण गदाु िैससास 
िैत्री भए नभएको ववश्लषेण गने । 

१. कानूनिे मनददुि गरेका 
संस्थागि संरचनाहरु मनिाुण 
भएका हजनेछन  

१. वावषकु नीमि  कायकु्रि 
र िरे्ट पजक्षस्िका 
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२.  िवहिा पजरुष िथा रैथाने र आप्रवासी 
कािदारहरु ववच हजने ववभेद अन्त्यका िामग 
आवश्यक कानूनी व्यवस्था गने  

३.  ववगििा िनेका कानून कायवुवमििैविक 
सिानिा िथा सािाक्षर्क सिावेशीकरणका 
दृविकोणिे उपयजि भए नभएको ववश्लषेण 
गरी आवश्यक संसोिन गने । 

४.  कानून कायवुवमििा िथा ववकास प्रकृयािा 
यौमनक िथा िैविक अलपसंख्यकहरु का 
ववषयहरुिाई सिावेश गने ।  

५.  सवै िेत्रको नेितृ्व िहिा िवहिा िथा िक्षिि 
वगकुो सिानापामिक सहभामगिाका िामग 
कानजनी व्यवस्था गने । 

२  .नयाँ वन्ने  कानून 
कायवुवमिहरु िैससास 
दृविकोणिे उपयजि भए नभएको 
ववश्लषेण  िथा वमनसकेका 
कानजनिा आवश्यक संसोिन 

भएको हजनेछ  

३. िवहिा पजरुष सगै रैथाने र 
आप्रवासी कािदार हरु ववच हजने 
ववभेद अन्त्यका िामग नीमि ियार 
भएको हजनेछ । 

४. कानून कायवुवमि िथा 
ववकास कृयाकिापिा यौमनक 
िथा िैविक अलपसंख्यकहरु 
सिावेश भएका हजनेछन ।  

२. कानून ववश्लषेणका िामग 
कायदुि गठन भएको 
कायपुामिकाको िैठक 
मनणयु पजक्षस्िका  

३. यौमनक िथा िैविक 
अलपसंख्यकका िामग 
वनेका शौचाियहरु िथा 
अन्य संरचनाहरुको 
स्थिगि अविोकन। 

 

 

 

 

उद्दशे्य ५ 

संस्थागि व्यवस्था अन्िरगि कायपु्रणािी, ववत्त व्यवस्थापन एवि ि्याङ्किा सिेि िवहिा एवि िक्षिि वगकुो 
सिावेशीिािाई सजमनक्षिि गरी आमथकु रुपिा सशक्षिकरण गने । 

 

नीहि 

१. िक्षिि वग ुववकासका िामग छज टै्ट शाखा स्थापना गरी िवहिा िाििामिका िथा रे्ष्ठनगाररकहरुको सवाििाई 
प्रत्यि रुपिा संवोिन गदै िैर्ाने । 

२. वावषकु िरे्ट िर्जिुािा छज टै्ट कोष स्थापना गरी  िैविक वहंसा मनवारण िवहिा सीप ववकास िगायि िििा 
ववकासका कृयाकिापहरु संचािन गरर  िवहिा पजरुष सिववकासिाई वढावा ददने । 

३. िक्षिि वग ुपवहचान हजने गरर खक्षण्िकृि ि्याङ्कहरु संकिन िथा अद्यावमिक गरर त्यसका आिारिा योर्ना 
िर्जिुा र िरे्ट ववमनयोर्न गने नीमि अविम्वन गने । 

रणनीमि 

१. िवहिा,  गरीिर िवहष्करणिा परेका सिजदाय िे भोगेका सिस्या र सवािहरूको पवहचान िथा िेखार्ोखा गरर  
नीमिगि ब्यवस्थाहरू,  संस्थागिप्रणािी िथा संरचनाहरू,   योर्ना,  िरे्ट,  पहँजच यजि  अवसर,  सेवािूिक काय,ु  

अनजगिन,  िूलयांकन र अनजसन्िान आदद कायिुासिान अवसर िाफुि सवाि र सिस्याको सम्िोिन गरर ववकास 
प्रवक्रयािा िूिप्रिाहीकरण गने। 

२. ववमभन्न शाखाहरु िीच आन्िररक सिन्वय गरी योर्ना िरू्िुा¸िरे्ट ववमनयोर्न उपभोिा  सिूह गठन िथा 
त्यसको नेितृ्व¸ पररचािन¸  अनजगिन िूलयाङ्कन िाई िैससास िैत्री वनाउदै िैर्ाने । 
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           रणनीतिक कृयाकलाप                     मापनका सचूक               k'i6\ofOsf cfwf/x?         

 

१. संस्थागि क्षर्म्िेवारी दददा िथा शाखा 
व्यवस्थापन गदाु प्रिूखको रुपिा िवहिािाई 
प्राथमिकिा ददने । 

२. िक्षिि वगकुो िामग िवहिा र्नर्ािी िथा रे्ष्ठ 
नागररक र्नप्रमिमनमि  सिावेस गरी  ववशेष सेवा 
प्रदायक कायदुि गठन गने। 

३. िवहिा पजरुष सिववकास कायनुीमि मनिाुण गरी 
कायाुन्वयन गने       

४. कायिुेत्रिा हजने यौन दजव्यवुहार, र्ािीय भेदभाव 
िथा िवहिा वहंसाका मनयन्त्रण गन ुववशेष आचार 
संवहिा मनिाुण गरी िागज गने 

५. आददवासी र्नर्ािी दमिि िगायि अन्य 
िक्षिि  सिूहका िवहिाको सशक्षि करणका िामग 
वरे्ट ववमनयोर्न गने साथै कायाुन्वयनका िामग 
आवश्यक कायवुवमि वनाउन े। 

६.  िवहिा िाििामिका शाखािा िैविक िेक्स र 
आवश्यक र्नशक्षि व्यवस्थापन गने। 

७.  िैससास सम्िन्िी सूचना एवि सचेिनािूि 
सािाग्रीहरु ियारी िथा प्रकाशन प्रशारण 
गने। 

८. उपभोिा समिमि गठन िथा पररचानि गदा ु
िवहिा िथा यौमनक एवि िैविक 
अलपसंख्यकहरुको सहभामगिािाई  अमनवाय ु
गने । 

१. शाखा प्रिजखिा िवहिा 
िथा िक्षिि वगकुो  
प्रमिमनमित्व भएको हजनेछ । 

२. िक्षिि वगकुो िामग ववशेष 
सेवा प्रदायक कायदुि गठन 
भएको हजनेछ । 

३. िवहिा पजरुष सिववकास 
कायनुीमि ियार भएको हजनेछ  

४. यौन दजव्यवुहार र्ािीय 
भेवभाव िथा िवहिा वहंसा 
मनयन्त्रण गन ुआचार संवहिा 
मनिाुण भएको हजनेछ । 

५. िवहिा िाििामिका 
शाखािा र्नशक्षि सवहि 
िैविक िेस्क स्थापना भएको 
हजनेछ  

६. िैससास सम्िन्िी सचेिना 
िजिक व्रसर िथा रेमियो 
टेमिमभर्न कायकु्रि संचािन 
भएको हजनेछ । 

 

१. कायपुामिकाका मनणयु 
पजक्षस्िका 

२. ववशेष सेवा प्रदायक 
कायदुिको िैठकको 
मनणयु प्रमिमिवप  

३. िवहिा पजरुष सिववकास 
कायनुीमि  

४. िवहिा िाििामिका 
शाखाको प्रत्यि 
अविोकन  

५. ब्रजसर रेमियो वटमभ 
कायकु्रिका अमियो 
मभमियो सिामग्रहरु । 

 

उद्दशे्य ६ 

िानव संसािन िथा िििा ववकासिा िक्षििवगकुो सहभामगिा सजमनक्षिि गरी र्ीववकोपार्नुिा आत्िमनभरु वनाउदै 
िैर्ान े। 

 

नीहि 

१ िानव संसािन ववकास शाखा स्थापाना गरी िवहिा िथा ववपन्न िक्षिि वगकुो िििा ववकासिाई पवहिो 
प्रामथमिकििा राखेर कायाुन्वयन गदै िैर्ाने । 

२. मनिाुण भएका संर्ीय िथा स्थानीय कानून कायवुवमिहरु वारे किचुारीहरुिाई प्रक्षशक्षिि गदै िैर्ाने। 

रणनीमि 



15 

   

 

िक्षिि वगकुो सीप ववकासको िाध्याििाट िििा अमभववृि गराइ आमथकु गमिववमिहरुिा िगाइ आत्ि मनभरु वनाउन े

            रणनीतिक कृयाकलाप                 मापनका सचूक                 k'i6\ofOsf cfwf/x?         

 

१.िैससास िििा ववकासका िामग िरे्ट 
ववमनयोर्न गने । 

२. िैससास िरे्ट खच ुकायवुवमि ियार गने। 

३. पामिकािे आयोर्ना गने प्रत्येक िामिििा 
िैससास ववषयिाई अमनवाय ु राख्न े नीमि 
वनाउने । 

४. िानव संसािन िथा िििा ववकास शाखा 
स्थापना गने । 

१. वावषकु वरे्टिा िैससास 
िििा ववकासका िामग िरे्ट 
ववमनयोर्न भएको हजनेछ । 

२. िैविक वहंसा मनवारण 
कायवुवमि मनिाुण भएको हजनेछ। 

१. वावषकु नीमि कायकु्रि 
िथा िरे्ट । 

२. िैविक वहंसा मनवारण 
कायवुवमि । 

३. कायसु्थििा हजने 
दजव्यवुहारिा ववरुि 
मनणयु भएका 
मनणयुपजक्षस्िका । 

 

उद्दशे्य ७ 

 

अनौपचाररक िूलय िान्यिा कज संस्कार ववरुि र्नचेिना ववृि गरी सािाक्षर्क दृविकोण पररविनु गदै िैविक िथा 
सािाक्षर्क सिावेक्षशिािा आिाररि सिार् स्थापना गने । 

 

नीहि 

सािाक्षर्क कज रीमिहरुका ववरुि सचेिनािाई सािाक्षर्क ववकासका हरेक कृयाकिापिा सिावेश गरी छिफि गने। 

रणनीमि 

सिार्िा ववद्यिान कज रीमिहरु अन्िववश्वास िथा गिि परम्परा ववरुि सचेिनािाई हरेक कृयाकिापिा अकाट्य 
सवाि )Cross cutting issue( को रुपिा छिफि गदै िैर्ाने । 

             रणनीतिक कृयाकलाप       मापनका सचूक           k'i6\ofOsf cfwf/x?       

१. िैविक वहंसा ववरुि शजन्य सहनक्षशििा साथै 
किचुारी िथा र्नप्रमिमनमिहरु िाई पजरस्कार 
िथा दण्िको व्यववस्था गने । 

२. वहंसा प्रभाववि िेचववखनिा परेका िवहिाहरुका 
िामग सेवा केन्र स्थापना गने  

३. सचेिनािजिक कायकु्रििाई रेमियो वटमभ 
पत्रपमत्रका िाफुि मनयमिि रुपिा प्रचार प्रसार 
गने  

४. िैविक वहंसा मनवारण आचारसंवहिा मनिाुण गरी 
त्यसको पािना गने । 

१. सािाक्षर्क कज रीमिहरुका 
ववरुि श्रव्य दृष्य सािाग्री 
मनिाुण भएको हजनेछ 

२. वहंसा प्रभाववि िवहिा िथा 
यौमनक अलपसंख्यकहरुका 
िामग सेवाकेन्र स्थापना 
भएको हजनेछ । 

३. अन्िरर्ािीय वववाह गने 
र्ोिीहरु सम्िामनि भएका 
हजनेछन । 

१. वावषकु िरे्ट िथा नीमि 
कायकु्रि । 

२. श्रव्य दृष्य सािाग्रीहरु । 

३. सािाक्षर्क संर्ाि िा 
गररएका पोिहरु । 

4. अन्िरर्ािीय वववाह गने 
र्ोिी सम्िान कायकु्रिको 
अमभिेख । 

5. प्रत्यि अविोकन सेवा 
केन्र ।  
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             रणनीतिक कृयाकलाप       मापनका सचूक           k'i6\ofOsf cfwf/x?       

५. अन्िरर्ािीय वववाहिाई प्रोत्साहन गने । 

६. सवै विािा िवहिा कानूनी सचेिना किाहरु 
संचािन गने । 

७. सािाक्षर्क कज रीमि ववरुि मभमियोहरु वनाउने 
सिक नाटक प्रस्िजि गने । 

४. विास्िरिा िवहिा वहंसा 
ववरुि मनिाुण भएका 
सचेिना कायकु्रि संचािन 
भएको हजनेछन । 

उद्दशे्य ८ 

 

क्षशिा स्वास््य खानेपानी िगायिका अत्यावश्यक सेवा प्रवाहिा िैससासिाई प्राथमििािा राख्न ेर प्रत्येक चरणिा 
िैससास दृविकोणवाट अनजगिन िूलयाङ्कन गने । 

 

नीहि 

क्षशिा स्वास््य खानेपानी िगायि अत्यावश्यक सेवा प्रवाह र्स्िा सािाक्षर्क ववकासका िेत्रहरुिा िैससास सग 
सम्िक्षन्िि सूचकहरु मनिाुण गरी मनयमिि अनजगिन िथा िूलयाङ्कन गन ु। 

रणनीमि 

प्रत्येक चरणिा गररने अनजगिन िूलयाङ्कनिा िैससासको दृविकोण वाट गने पमछलिो चरणिा गने अनजगिनिा 
अक्षर्लिो पटक ददएका सजझाव कायाुन्वयन भए नभएको भन्ने सजचक सिेि थप गरी अनजगिन िूलयाङ्कनिाई िैससास 
िैत्री वनाउदै िैर्ाने । 

             रणनीतिक कृयाकलाप       मापनका सचूक           k'i6\ofOsf cfwf/x?       

१. आफ्नै र्रवाट नीरािर िवहिाहरुिाई सािार 
वनाउने कायकु्रि संचािन गने । 

२. क्षशिण अभ्यास संगै मनक्षिि मनरािरिाई सािार 
वनाउने शैक्षिक नीमि अविम्वन गने ।  

३. यौमनक अलपसंख्यक हरुका िामग ववद्याियिा 
शौचािय वैकक्षलपक व्यावस्थापन गने र अव वन्ने 
शौचाियिा सवैिाइ पजग्ने गरी मनिाुण गने । 

४. स्वरोर्गार वन्न चहाने र वैदेक्षशक रोर्गारीिा 
र्ान खोज्नेको सजचना संकिन गरी आवश्यक 
िािीि प्रदान गने । आवश्यकिा अनजसार िरे्ट 
ववमनयोर्न गने । 

५. आवश्यक वरे्ट ववमनयोर्न गरी ववपन्न पररवार 
स्वास््य वीिा कायकु्रि सजरु गने । 

६. अव उप्रान्ि वन्ने सवै सावरु्ामनक भवनहरुिा 
स्िनपान कि सवहच ड्रइङ मिर्ाइन गने र 
कायाुन्वयन गने  

१. संभावना रहेका सवै 
मनरािरहरु सािार 
भएका हजनेछन । 

२. यौमनक अलपसंख्यक 
हरुका िामग ववद्याियिा 
वैकक्षलप शैचाियको 
व्यवस्था भएको    
हजनेछ । 

३. वैदेक्षशक रोर्गारीिा 
र्ाने िथा स्वरोर्गार वन्न 
चाहाने यूवाहरुका िामग 
सीप ववकास िािीि 
संचािन भएको हजनेछ । 

१. वावषकु प्रगिी प्रमिवेदन  

२. िािीि सम्पन्न प्रमिवेदन  

३. कायपुामिका मनणयुहरु  

४. सभाका मनणयुहरु 

५. अनजिगन िजलयाङ्न 
फारि हरु 
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             रणनीतिक कृयाकलाप       मापनका सचूक           k'i6\ofOsf cfwf/x?       

७. र्ोक्षखियूि काि गरेर र्ीवन मनवाुह गनज ु पने 
गभवुिी िवहिाहरुको िामग राहाि प्याकेर् 
लयाउन े। 

८. हरेक ६ िवहनािा सावरु्ामनक सजनजवाइ वावषकु 
रुपि सिाक्षर्क पररिण र मनयमिि रुपिा 
सावरु्ामनक परीिण गने । 

९. हरेक अनजगिनिा िैससास दृविकोणवाट गने  
गरी फारिहरु ियार गरी कायाुन्वयन गने । 

१७.  वीत्त व्यवस्थापन 

उलिेक्षखि रणनैमिक कृयाकिापहरु संचािनको िामग आमथकु श्रोिको आवश्यकिा पने भएकोिे वाह्य श्रोिको िात्र भर 
पनज ुहजदैन । आक्षन्िरक श्रोि र सािनहरु िाफुि नै िरे्टिाइ कसरी िैससास िैत्री वनाउन सवकन्छ भन्ने कज रािा ध्यान 
पजयाुउनज पने हजन्छ । िैससास िजिप्रवाहीकरणका िामग मनम्नानजसार ववत्त व्यवस्थापन गररने छः 

क. िक्षिि ववकास कायकु्रिका िामग मनक्षिि प्रमिशि मनददुि वरे्ट ववमनयोर्न गने । 

ख. भौमिक पजवाुिार मनिाुणका कायकु्रिहरुिा कािको ववभार्न गरी योग्यिा अनजसारको काि सवै िक्षिि वगिेु 
गन ुपाउने गरी नीमिगि व्यवस्था गने । 

ग. िैविक उत्तरदायी वरे्ट कायाुन्वयन गरी िवहिा सहभामगिा अमभववृि गने । 

र्. स्थानीय िहिा कायरुि ववकास साझेदारहरुिाई वावषकु कायकु्रि ियार गरी स्थानीय िहसंग सहकाय ुगन ु
मनदेशन ददने  

ङ. स्थानीय िहको मसफाररसिा सहजमियि दरको ऋण उपिव्ि गराइ ववत्तीय सहयोग पजयाुउन िैक िथा ववत्तीय 
संर् संस्थाहरु संग सिन्वय गने । 

च. संर्ीय िथा प्रादेक्षशक िन्त्राियहरुिा िक्षिि ववकास कायकु्रि अन्िरगि ववमनयोक्षर्ि िरे्टिे िय गरेका 
ववषयगि िेत्रहरुिा अद्ययन गरी आवश्य पररयोर्ना प्रस्िावना ियार गरेर अमििकिि श्रोि मभत्र्याउन 
आवश्यक र्नशक्षि पररचािन गन ु। 

छ. सरकारी/अन्िराविय गैह्र सरकारी संस्था िथा दाि ृमनकायहरुिा सिन्वय गरी थप िरे्ट व्यवस्थापन गने। 

 

१८.   कानूनी व्यवस्था 
िैससास रणनीमि कायाुन्वयनिा लयाउनका िामग कायपुामिकाको िैठकिे अनजिोदन गनज ुपदुछ  । यो रणनीमििाई प्रभावकारी 
रूपिा कायाुन्वयनका िामग आवश्यक पने मनयिाविी िथा कायवुवमि पामिकािे ६ िवहना मभत्रिा िर्जिुा गरर काययुोर्नाका 
साथ कायाुन्वयनिा  िैर्ानेछ । िर कायपुामिकािे पास गरी सकेपमछ कानून कायवुवमिहरुको आवश्यकिा नपने खािका 
प्राविानहरु भने स्वि कायाुन्वयनिा आउने छन । 

१९. रणनीमि कायानु्वयनको र्ीम्िेवारी िथा दावयत्व 

िैससास रणनीमि कायाुन्वयनको प्रिजख क्षर्म्िेवारी स्थानीय िहका प्रिजखको संयोर्कत्विा गदठि िैविक सिानिा िथा 
सािाक्षर्क सिावेशीकरण कायाुन्वयन समिमिको हजनेछ (िैससास पररिण ददगदशनु २०७८ िे व्यवस्था गरेको) भने सवै 
शाखा िथा विा कायाुियहरुिे सवै कृयाकिापिा यो रणनीमि अनजसार काय ुसम्पादनको दावयत्व मनवाुह गनज ुपने हजन्छ । 
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योर्ना िर्जिुा िथा िरे्ट मनिाुरणको सियिा रणनीमििा उलिेख भएका कृयाकिापहरु सिावेश भए नभएको हेने क्षर्म्िेवारी 
अनजगिन समिमिका प्रिजख एवि उपाध्यिको हजनेछ भने आवश्यकि अनजसार ववषय ववज्ञहरु राखेर अलपकामिन समिमि 
मनिाुण गरर रणनीमि कायाुन्वयनिा छूटेका ववषयहरु पवहचान गन ुसवकनेछ ।िेथानचोक गाउँपामिकािा कायरुि सवै संर् 
संस्था िथा ववकास साझेदारहरुिे िैससास रणनीमि कायाुन्वयनिा क्षर्म्िेवारी वहन गनजपुनेछ । रणनैमिक कृयाकिापका 
वारेिा सवै सरोकारवािा मनकायहरुिाई अमभिजखीकरण गरर वावषकु प्रगमि प्रमिवेदनिा िैसाससको अवस्था प्रस्ट हजने गरर 
पेश गने व्यवस्था मििाउने । 

२०. रणनीमि कायानु्वयन अनजगिन सम्िन्िी व्यवस्था 
क. रणनीमि कायाुन्वयनको सम्वन्ि भनेको िजख्य रुपिा िैविक उत्तरदायी िरे्ट र िैविक सिानिा िथा सािाक्षर्क 

सिावेशीकरण परीिण रहन्छ । िैससास परीिण ददगदशनुिे मनददुि गरेका १०० सूचकहरुको आिारिा रणनीमि 
कायाुन्वयन भए नभएको अनजगिन गररनेछ ।  

ख. िेथानचोक गाउँपामिका मभत्र कायरुि सवै संर् संस्था िथा ववकास साझेदारहरुिाई वावषकु रुपिा कायकु्रिको सिीिा 
गदाु िैससास को दृविकोणिे सिेि ववश्लषेण गरेर प्राप्त उपिक्षव्ि र सिस्याहरुको पवहचान सवहिको प्रमिवेदन पेश गने 
नीमि अविम्वन गररनेछ । 

ग. यो पामिकािा कायरुि ववमभन्न सरोकारवािा संर्संस्थाहरूको प्रमिमनमित्विा सािाक्षर्क ववकास शाखा अन्िगिु िैससास 
अनजगिन संयन्त्रको स्थापना गने । र्सिे रणनीमििा उलिेख गररएका कृयाकिापहरु गाउँपामिकाको वावषकु 
कायकु्रििा सिावेश भए नभएको एवकन गने र सम्िक्षन्िि पििाई सजझाव प्रदान गने। वावषकु कायकु्रििा सिावेश 
भएका कृयाकिापहरु कसरी कायाुन्वन भइरहेको छ सो को सिेि अनजगिन गरर प्रिजख प्रशासकीय अमिकृि सिि 
प्रमिवेदन पेश गने । 

२१. सम्भाव्य र्ोक्षखि र न्यूमनकरणका उपायहरु 

सम्भाववि र्ोक्षखि न्यूमनकरणका उपायहरू कैवफयि 

नीमि कायनु्वयनिा श्रोिको 

व्यवस्थापन 

नीमिको कायाुन्वयनका िामग आवश्यक श्रोिको व्यवस्थापन गाउँपामिकािे 

गनेछ । श्रोि व्यवस्थापनका िामग गाउँपामिकािे ववमभन्न सरोकारवािा 

मनकायहरू संर् संस्थाहरू िथा साझेदारहरूसँग आवश्यक सिन्वय िथा 

सहकाय ुगन ुसक्नेछ । 

 

भेदभावर्न्य प्रचिन िथा 

व्यवहारहरू 

ववद्यिान सिै प्रकारका भेदभावर्न्य प्रचिन, ब्यवहार र कज ररमिहरूको 

अन्त्यका िामग आवश्यक कानूनहरूको िर्जिुा र भइरहेका कानूनहरूको 

पजनराविोकन गररनेछ । चेिनािूिक कायकु्रिहरू संचािन गररनेछ । कज नै 

पमन प्रकारको वहंसा, ववभेद, शोषण, िेवास्िा र हानीकारक अभ्यासहरूिा 
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सम्भाववि र्ोक्षखि न्यूमनकरणका उपायहरू कैवफयि 

गाउँपामिकािे शून्य सहनक्षशििाको नीमि मिनेछ । 

िैससासको िजझाईिा 

एकरुपिा नहजन ज 

िैससासको वजझाइिा एकरुपिा लयाउन सहभामगिात्िक छिफि गररनेछ र 

सवािको प्राथमिकिाका िामग आवश्यक नीमिगि व्यवस्था पमन गररनेछ । 

 

स्थानीय योर्ना िर्जिुा 

प्रवक्रयािा िैससासका 

सवािहरू कि प्राथमिकिािा 

पनज ु। 

स्थानीय योर्ना िर्जिुा प्रवक्रयािा िैससासको ववषयिाई िरे्टको मसमिङ 

िोक्दा देक्षख नै उच्च प्राथमिकिािा राक्षखनेछ । िैससासका िाभ र 

अवसरहरूिा िक्षिि वगकुो पहजँच स्थावपि गररनेछ । िक्षिि सिजहको 

सशक्षिकरण गररनेछ । 

 

िैससासका सवािहरूिाइ 

एवककृि िवरिा सिािन गन ु

नसक्नज 

िैससासको सवाििाई पामिकािा िूख्य कायकु्रिको रुपिा संचािन गररनेछ 

। सिै ववषयगि िेत्रिा यसिाई अन्िर सम्िक्षन्िि सवािको रुपिा अगािी 

िढाइनेछ । िैससास िेत्रिा काि गने संर् सस्थाहरू संग सिन्वय गरी 

काि गररनेछ । 

 

खक्षण्िकृि ि्याङ्क िथा 

सजचकांकहरूको आिारिा 

योर्ना कायकु्रिहरू ियार 

हजन नसक्नज । 

िक्षिि सिजदायको पवहचान गने, सूचक मनिाुरण गने र िैससासको खक्षण्िकृि 

ि्याङ्कका आिारिा कायकु्रिहरू िर्जिुा िथा कायनु्वयन गररनेछ । 
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२२.  िैससास रणनीमिका अपेक्षिि उपिब्िीहरू 

  िक्षिि वगकुो सशक्षिकरण भइ अमिकारको दावी गन ुसक्ने अवस्थािा पजग्नेछन । 

  सरोकारवािा मनकायको िैससास प्रमिको िजझाइिा एकरुपिा आइ िििा अमभववृि भएको हजनेछ । 

  स्रोि सािन र सेवा प्रवाहिा िक्षिि वग ुर सिजदायको पहजँच ववृि हजनेछ । 

  योर्ना िर्जिुा प्रवकयािा िक्षिि वगकुो अथपूुण ुसहभामगिा शजमनक्षिि हजनेछ । 

  आिारभिू र खक्षण्िकृि ि्याङ्क ियार भइ सोही अनजसारको िैसासाका कायकु्रिहरू कायनु्वयन        
 हजनेछन। 

  नेपाि सरकारको िैससासंग सम्िक्षन्िि नीमिहरू, ददगो ववकास िक्ष्य र राविय िथा अन्िराविय स्िरिा 
 िैससास सम्िन्ििा गररएका प्रमिवििा, कायनु्वयनिा योगदान पजग्नेछ । 

  योर्ना िर्जिुा, कायनु्वयन र अनजगिन िथा िूलयाङ्कन प्रकृया िैससास िैत्री हजनेछ ।  

२३.   मनश्कष ु

िैविक सिानिा िथा सिाक्षर्क सिावेशीकरणको िामग संर्ीय िथा प्रदेश स्िरिा वनेका नीमि िथा रणनीमिहरुिाई 
कायाुन्वयन गन ु र अन्िराविय स्िरिा भएका सन्िी संझौिा एवि प्रमिवििाहरुिाई स्थानीयकरण गरी वावषकु नीमि 
कायकु्रििा सिाववि गदै िैर्ान आवश्यक छ ।यो गाउँपामिकािा वनेका नीमि मनयि कायवुवमिहरु अध्ययन गदाु नीमिहरु 
वन्ने िर कायाुन्वयन नहजने कज रा स्पस्ट रुपिा देक्षखएको छ त्यसैिे वावषकु रुपिा वनेका नीमि मनयि कायवुवमिहरु के कमि 
कायाुन्वयन भए वा के कमि कायाुन्वयन हजन  वाँकी छन भन्ने कज रा पवहचान गने गरर अनजगिन िूलयाङ्कनको िेत्रिा व्यापक 
सजिार गरी हरेक कृयाकिापिाई िैविक सिानिा िथा सिाक्षर्क सिावेशीकरणको नर्रिे िूलयाङ्कन गने पररपाटी ववकास 
गदै िैर्ान पदुछ । यसरी मनक्षिि सिय सम्ि िक्षिि वगिुाई न्यायोक्षचि अवसर दददै िैर्ाने हो भने चािै नै िििा पजग्न 
सवकन्छ।िेथानचोक गाउँपामिकािा पदामिकारी िथा किचुारीहरुिा िक्षिि वग ुसंगै यजवाहरुको व्यापक सहभामगिा रहेको 
हजनािे कायाुन्वनय गन ुसहर् देक्षखन्छ।  
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अनजसजची 
कायकु्रिको फोटोहरु 
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