
 

 

 

 

 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०४     संख्या:- ०६    लिलि:- २०७८/११/२३ 

भाग – २ 

िलैगगक सिानिा िथा सािालजक सिावशेीकरण (िसैसास) नीलि २०७८ 

१. पररचय  

   लव स ं २०७२ िा जारी नेपािको संलवधानिा राज्यका लनर्दशेक लसध्र्दान्िहरुिा उल्िेलखि 

नेपािको स्विन्त्रिा साववभौलिकिा भौगोलिक अखण्डिा र स्वालधनिािाई सवोपरी राख्र्द ै

नागररकको लजउ धनको सुरक्षा एवि् सिानिा र स्विन्त्रिाको संरक्षण गरी काननको शासन 

िौलिक हक िथा िानव अलधकारको िूल्य िान्यिा िैलगगक सिानिा र सिानुपालिक 

सिावेशीकरण सहभालगिा एवि् सािालजक न्यायको िाध्यिबाट रालिय जीवनका सबै 

क्षेत्रिा न्यायपूणव व्यवस्था कायि गररने व्यवस्था छ ।सो अनुरुप यस गाउँपालिकािे आफ्नो 

क्षेत्रको बहुजालिय बहुसाँस्कृलिक बहुभालिक िथा भौगोलिक लवलवधिायुक्त लवशेििािाई 

आत्िसाि गर्द ैवगीय जािीय िैलगगक र छुवाछुि िगायि सब ैप्रकारका लवभेर्दको अन्त्य गरी 

न्यायपूणव सिाज स्थापना गने िैलगगक सिानिा सिावेशी र सहभालगिािूिक लसध्र्दान्िका 

आधारिा सििािूिक सिाजको लनिावण गने ध्यये राखेको छ । 

   ििुुकिा रालिय िैलगगक सिानिा नीलि, २०७७ सिेि कायावन्वयनिा आइसकेको सन्र्दभविा 

यस गोसाईकुण्ड गाउँपालिका पलन आफैं िा बहुजालिय बहुभालिक बहुधार्िवक बहुसाँस्कृलिक 

र भौगोलिक रुपिा लवलवधिायुक्त क्षते्र हो । प्रत्येक सिुर्दाय जािजािीहरुको सिानुपालिक 

सन्िुलिि र न्यायसंगि प्रगलि हुन सके िात्र गाउँपालिकािा र्दीगो शालन्ि उन्नलि सम्भव हुन्छ 

। अिः सिाजिा लवद्यिान िैलगगक जालिय क्षेलत्रय िगायि सबै प्रकारका असिानिा र 

लवभेर्दयुक्त व्यवहार एवि् िान्यिािाई लनरुत्सालहि गनव गाउँपालिकाद्वारा सरकारी 
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गैरसरकारी लनजी क्षेत्र िथा नागररक सिाजको सहयोग पररचािन गने कायव हुरँ्द ैआएका छन् 

। 

    यस क्षते्रिा वसोवास गने सािालजक िथा साँस्कृलिक र्दलृििे लपछलडएका िलहिा र्दलिि 

आदर्दवासी जनजािी लपछलडएको वगव िैलगगक िथा यौलनक अल्पसंख्यक बािबालिका ज्येष्ठ 

नागररक अपागगिा भएका व्यलक्त असक्त वा असहाय र आर्थवक रुपिे लवपन्न नागररकहरुको 

संरक्षण सशलक्तकरण र लवकासको िक्ष्यसाथ गाउँ कायवपालिकाि ेिैलगगक सिानिा िथा 

सािालजक सिावेशीकरण नीलि २०७८ पाररि गरी कायावन्वयनिा ल्याएको छ । 

२. गाउँपालिकािा िसैसासको अवस्थाः 

यस गाउँपालिकाि े िसैसास सम्बन्धी अन्िरावलिय िथा रालिय िहिा रहकेा नीलिगि 

व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी रुपिा कायावन्वयन गनव प्राथलिकिािा राखेको छ । 

गाउँपालिकािा अपागगिा सम्बन्धी कायवलवलधहरुको व्यवस्था छ । वार्िवक नीलि िथा 

कायवक्रिहरुिा िलक्षि वगवका िालग छुटै्ट बजेट िथा कायवक्रिको व्यवस्था छ ।अपागगिा 

भएका व्यलक्त िथा ज्येष्ठ नागररकहरुिाई लनयिानुसार लनयलिि पररचयपत्र लविरण 

गररएको छ । बािलववाह िैलगगक हहसंा िथा घरेि ु हहसंाका घटनाहरुिाई प्राथलिकिा 

दर्दएर लनरुपण गररएका छन् ।िलहिा बािबालिका िथा आर्थवक रुपि ेबलहष्करणिा रहकेा 

नागररकहरुका िालग सशलक्तकरणका कायवक्रिहरु संचािन गररएका छन् । वार्िवक रुपिा 

ज्येष्ठ नागररक सम्िान िथा अपागगिा भएका व्यलक्तहरुिाई सहायक सािग्री र व्यवसाव  

प्रवर्द्वनका कायवक्रिहरु पररचालिि छन् । गाउँपालिकाबाट अनुर्दान प्रर्दान गररएका पूवाधावर 

लनिावण िथा व्यवसालयक कायवका उपभोक्ता सलिलििा कर्िविा एक लिहाइ िलहिा 

पर्दालधकारीहरु रालखनु पने व्यवस्थािाई अलनवायव गररएको छ । 

३. िसैसास नीलिको आवश्यकिा  

िैससासका क्षेत्रिा नीलिगि िथा व्यवहाररक रुपिे सधुारका पहि भए िापलन र्दलिि 

िलहिा अपागगिा भएका व्यलक्त बािबालिका ज्येष्ठ नागररक आदर्दवासी जनजालि र लवपन्न 

वगव िगायि आर्थवक रुपिे पछालड रहकेा नागररकहरुको सम्िानजनक जीवनयापनिा 

उल्िखे्य सुधार हुन सकेको छैन । िलक्षि वगविा आफ्नो अलधकार र लवद्यिान कानुनी 

व्यवस्थाको पलहचानिा कलि छ । लनणावयक िहिा िलहिा िथा िलक्षि वगवको अथवपणूव 

सहभालगिा हुन सकेको छैन ।प्राथलिकिािा रहकेा िलक्षि वगवका कायवक्रिहरु प्रभावकारी 

रुपिा कायावन्वयन हुन सकेका छैनन् ।र्दलििहरुिालथ हुन ेछुवाछुि िगायिका व्यवहारिा 

अपेलक्षि सुधार भएको छैन ।अिः सिुर्दायका सब ै वगव लिगग जािजालि धिव र क्षेत्रका 

जनिाको लहि िथा सुधार गरी सिन्यालयक र शालन्िपूणव सह अलस्ित्वको वािावरण लसजवना 
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गनव गाउँपालिकािे िैससासिाई नीलिगि रुपिा सम्बोधन गर्द ै संरचनात्िक कायवक्रि र 

अभ्यास अबिम्बन गनुव आवश्यक रहकेो छ । 

४. सोच िक्ष्य र उद्दशे्यहरु 

४.१ सोचः भेर्दभावरलहि सििािूिक सिृध्र्द र न्यायपूणव सिाजको लनिावण गने . 

४.२ िैलगगक जालिय वगीय नागररकको सशलक्तकरण गरी सब ैखािे हहसंा र लवभेर्दको अन्त्य गर्द ै

राि र सािालजक लवकासको ििूप्रवालहकरण सिालहि गने । 

४.३ उद्दशे्यहरु 

क. सािालजक र आर्थवक रुपिा बलििीकरणिा रहकेा सिहुको सािालजक आर्थवक िथा 

राजनीलिक सशलक्तकरण गरी आधारभुि अलधकारहरुको सुलनलिि गने । 

ख. िैलगगकिा र जािजालि जस्िा आधारिा हुने हहसंा लवभेर्द र बलहस्करणको अन्त्य गने । 

ग. राजनीलिक सािालजक र आर्थवक िगायि सबै साववजलनक संस्थागिका लनणावयक िहिा 

िलहिा िथा िलक्षि वगव जािजालिको सम्िानजनक सहभालगिा र पहुचँको सुलनलिि गने । 

घ. लवशेि प्राथलिकिािा रहकेा िलक्षि सिुहहरुको क्षििा लवकास िथा स्वरोजगारीका अवसर 

वृलर्द् गने । 

 ङ. गाउँपालिकािा िसैसास सम्बन्धी नीलिगि व्यवस्था संरचना र कायवक्रिहरुको प्रवर्द्वन गने । 

 च. गाउँपालिका क्षते्रका सबै वडा र कायावियहरुिा िैससास नीलि कायावन्वयनको अभ्यास गने 

। 

 छ. गाउँपालिका र यस अन्िगविका योजना लनिावण प्रदक्रया कायावन्वयन अनुगिन र िूल्यागकन 

प्रदक्रयािा िैससासिैत्री कायव प्रणािी अबिम्बन गने गराउने । 

५. प्रिुख नीलिहरु 

५.१ िैलगगक हहसंा सािालजक भेर्दभाव बलहष्करणको अन्त्यका िालग न्यायिा सिान पहुचँ र 

आवश्यकिानुसार सरंक्षणात्िक उपायहरु अबिम्बन गररनेछ । 
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५.२ िलक्षि िथा लसिान्िकृि िलहिाहरुको क्षििा अलभबृलर्द् र जीवनस्िर सुधारका िालग 

उपयुक्त कायवक्रिहरु सिािनिा ल्याइने छ । 

५.३ िैलगगक हहसंा सम्बन्धी घटनाको कानुनी िथा न्यालयक सुनुवाइको सुलनलिििा गररनेछ । 

५.४ सब ैप्रकारका हहसंा शोिण िथा लवभेर्द र बलहस्करण लवरुध्र्द शुन्य सहनशीििाको नीलि 

अबिम्बन गररनेछ । 

५.५ आर्थवक सािालजक र राजनीलिक रुपिे लवपन्न र एकि िलहिाहरुको आय आजवन क्षििा 

लवकास र सशलक्तकरण गने कायवहरु कायावन्वयनिा ल्याइनेछ । 

५.६ गाउँपालिकाको बजेट प्रणािीिा सुधार गर्द ैिैलगगक उत्तरर्दायी बजेट प्रणािी िागू गर्द ै

िलगनेछ । 

५.७ िानव बेचलबखन ओसारपसार िथा गलम्भर प्रकृलिका जालियिा र िैलगगकिािा आधाररि 

हहसंा अन्त्यका िालग अलभयानका रुपिा चेिनािूिक कायवक्रि सिािन एवि् हहसंा लपलडि 

िथा प्रभालविहरुका िालग अल्पकालिन र र्दीघवकालिन सरंक्षणको व्यवस्था गररनेछ । 

५.८ परम्परागि कुरीलिपूणव हालनकारक अभ्यासहरुको अन्त्यका िालग सिुर्दायको नेिृत्विा 

सहभालगिािूिक सचेिना अलभयान सिािन गररनेछ । 

५.९ िलहिाको यौन िथा प्रजनन अलधकारको सुलनलिि गररने छ । लिगग पलहचान हुने गरी 

गररने गभवपिनिाई लनरुत्सालहि गनव लवद्यिान कानुनको पािनािा कडाइ गररन्छ । 

५.१० कायवस्थििा हुने यौनजन्य र्दवु्यववहार र र्दरुाचारको अन्त्यका िालग आवश्यक पहि गररन्छ 

। 

५.११ गाउँपालिकािा सबै जालि वगव लिगग धिव क्षते्रका नागररकको लवस्िृि लववरणसलहिको 

िथ्यागक व्यवस्थापन गरी सो अनुरुप योजना लनिावण र कायावन्वयन गररनेछ । 

५.१२ िलहिा र्दलिि आदर्दवासी अल्पसखं्यक िोपोन्िुख जालि र लवपन्न वगवका नागररकको 

सकारात्िक लवभेर्द र आरक्षणको िाध्यिबाट अवसरहरु प्रर्दान गने र अथवपणूव सहभालगिा 

गररनेछ । 
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५.१३ आर्थवक दक्रयाकिाप उद्यिशीििा र रोजगारी िगायिका अवसरहरुिा सब ै

नागररकहरुको सिावेशी प्रलिलनलधत्व प्रबधवन गररनेछ । 

५.१४ लवलभन्न जािजािी र सिुर्दायको िोपोन्िुख भािा एवं संस्कृलिको संरक्षण र सम्बर्द्वन गररने 

व्यवस्था लििाइनेछ । 

५.१५ र्दलिि लपछलडएको जािजािी िगायि लवशेि सिुह सिुर्दायको परम्परागि पेशाको 

संरक्षण प्रबधवन र व्यवसायीकरणिा जोड दर्दइनेछ । 

५.१६ हहसंा िथा र्दवु्यववहारिा परेका ज्येष्ठ नागररक िलहिा िथा अन्य नागररकहरुिाई संरक्षण 

उपचार र लनःशुल्क िनोलविशव सेवा उपिब्ध गराइनेछ । 

५.१७ संलवधानको धारा २४ िा उल्िेलखि छुवाछुि लवरुध्र्दको हक कायावन्वयनका सम्बन्धिा 

आवश्यक नीलि कायवक्रि र बजेट व्यवस्थापन गरी गाउँपालिकािाई छुवाछुििकु्त 

घोिणाका िालग अलघ बढाइनेछ । 

५.१८ लनःशुल्क उपचार स्यास्थ्य वीिा औिधी िथा अन्य सेवा सुलवधाका िालग अलि गररब 

र्दलिि र अन्य गररब सिरु्दायिाई पहुचँ लवकास गररनेछ । 

५.१९ स्थान लवशेििा आधाररि कृलि घरेिु र िझौिा उद्योगिाई लवशेि प्राथलिकिा दर्दई त्यस्िा 

कायवहरुिा र्दलिि िथा लपछलडएका सिुर्दायको सहभालगिा गराउन बजेट िथा कायवक्रि 

िय गररनेछ  

५.२० गाउँपालिकालभत्र सिािन हुने ठूिा आयोजनाहरुिा अलि लवपन्न र्दलिि िथा अन्य अलि 

लवपन्न सिुर्दायिाई प्राथलिकिाका आधारिा शेयर दर्दने व्यवस्था लििाइनेछ । 

५.२१ िलहिा बािबालिका र्दलिि अपागगिा भएका व्यलक्त र लपछलडएका सिुर्दायको 

सिुन्नलिका िालग प्रत्येक अवसरिा उनीहरुको सिानुपालिक सहभालगिा गनव नीलिगि 

व्यवस्था गरी कायावन्वयन गररनेछ  

५.२२ नेपािि ेिलहिा बािबालिका आदर्दवासी जनजालि अपागगिा र िानव अलधकार सम्बन्धी 

संयुक्त राि संघ र अन्िरावलिय घोिणाका प्राबधानहरु प्रभावकारी रुपिा कायावन्वयन गनव 

जोड दर्दइनेछ ।  

६. रणनीलि िथा कायवनीलि 
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   यो नीलि कायावन्वयनका िालग र्दहेायका रणनीलि िथा कायवनीलिहरु अबिम्बन गररनेछः 

रणनीलि कायवनीलि 

१ िैलगगक 

सिानिा िथा 

सािालजक 

सिावेशीकरण 

िैससास को 

अवधारणािाई 

नीलि िथा 

योजना 

प्रदक्रयािा 

िूिप्रवाहीकरण 

गररनेछ । 

१ नीलि लनयि कायवलवलध अदर्द बनाउँर्दा िलैगगक सिानिा िथा 

सािालजक सिावेशीकरणको अवधारणािाई सिावेश र सम्बोधन 

गररनेछ । 

२ िथ्यागक व्यवस्थापन प्रणािीिा सबै लिगग िथा सािालजक 

सिुहहरुको खण्डीकृि िथ्यागक राख्न व्यवस्था गररनेछ । 

३ योजना लनिावण प्रदक्रयािा सब ैलिगग िथा आर्थवक र सािालजक सिुह 

सिुर्दायहरुको सहभालगिा सुलनलिि गररनुका साथ ै सिानुपालिक 

िाभ पाउने सुलनर्चवि गररनेछ । 

४ लवकास प्रदक्रयािा कोही नछुटुन सम्बन्धी िान्यिािाई आत्िसाि गरी 

नीलि ियार गररनुका साथै सोहट्ठ अनुसार कायावन्वयन गररनेछ । 

५ िैलगगि िथा सािालजक हहसंाहरुिा शुन्य सहनलशििा अपनाइनेछ । 

२ प्रालवलधक िथा 

गुणस्िरीय 

लशक्षािा 

सिावेशी पहुचँ 

वृलध्र्द गररनेछ । 

१ सिावेशी शैलक्षक गुणस्िर वृलध्र्द गनव लनरन्िर अनुगिनिाई प्रभावकारी 

कायावन्वयन गररनेछ । 

२ प्रालवलधक लशक्षािा सािालजक र आर्थवक रुपिा वलहस्करणिा रहकेा 

सिुर्दायको पहुचँ वृलध्र्द गररनेछ । 

३ सब ै िह र सब ै पृष्ठभूलिका लवद्याथीहरुिा सिान पहुचँ रहन े गरी 

लवद्युिीय सूचना प्रलवलधको उपिब्धिा र सूचना प्रलवलधिा आधाररि 

लशक्षण लसकाइको अभ्यास हुन ेवािावरण ियार गररनेछ । 

 

३ बािितै्री 

छात्रािैत्री िथा 

अपागगिािैत्री 

शैलक्षक पूवावधार 

सािग्री र 

उपकरणको 

व्यवस्था गरी लशक्षा 

प्रणािीिा 

सिावेशीिा प्रबधवन 

गररनेछ । 

१ सब ैलवद्याियिा बाििैत्री छात्रािैत्री िथा अपागगिािैत्री संरचना 

लनिावणिाई प्राथलिकिा दर्दइनेछ । 

२ सबै लवद्याियिा सेनेटरी प्याडको उपिब्धिा र प्रयोगिाई 

व्यवलस्थि गराइनेछ । 

३ लवद्याियिा छात्र र छात्राका िालग छुट्टाछुटै्ट शौचाियको व्यवस्था 

गररनेछ ।  छात्राि ेप्रयोग गने शौचािय छात्राितै्री हुनेछ । 

४ अपागगिा भएका छात्रछात्राका िालग सहज शैलक्षक लसकाइ 

वािावरण ियार गररनेछ । 
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४ ज्येष्ठ 

नागररकहरुको 

सम्िानका िालग 

आवश्यक 

व्यवस्था गररनेछ 

। 

१ बैंकहरुसँग सहकायविाफव ि घुम्िी बैंदकङ सेवा लवस्िार गरी सािालजक 

सुरक्षा भत्ता टोि/ वस्िीिा लविरण गने व्यवस्थासाथ ज्येष्ठ 

नागररकको जीवन सहज बनाइनेछ । 

२ हरेक वडािा प्रलिक्षािय लनिावण गरी ज्येष्ठ नागररकहरु र 

युवाहरुबीच छिफि/अन्िरदक्रयािाफव ि् ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान 

िथा अनुभविाई नयाँ पुस्िािा हस्िान्िर हुने वािावरण लसजवना 

गररनेछ । 

३ ज्येष्ठ नागररकहरुका िालग लनःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सम्िान 

कायवक्रि र ज्येष्ठ नागररकहरुिालथ हुन सके्न लवभेर्दको अन्त्य गनव 

आवश्यक नीलि कायवक्रि र सेवाको व्यवस्था गररनछे ।  

५ िलक्षि वगवको 

सशलक्तकरण 

िथा क्षििा 

लवकास गररनेछ 

। 

१ गाउँपालिका िथा वडास्िरिा सबै िलक्षि वगवका सञ्जाि गठन गरी 

दक्रयाशीि गराइनेछ । 

२ परम्परागि हालनकारक अभ्यासहरुको अन्त्य गनव प्रभावकारी 

सचेिनाका कायवक्रि सिािन गररनेछ । 

३ लनणावयक िहिा िलक्षि वगवको अथवपूणव सहभालगिाका िालग 

नीलिगि िथा व्यवहाररक दकलसििे अग्रसरिा लवकास गररनेछ । 

४ िलक्षि वगविा अलधकार र कानुनी व्यवस्थाको सम्बन्धिा क्षििा 

लवकासका गलिलवलध सिािन गररनेछ । 

५ एकि िलहिा िथा लवशेि प्राथलिकिा क्षेत्रका सिुहहरुका िालग 

सीपिूिक िालिि, व्यवसाय प्रबधवन िथा अन्य क्षििा वृलर्द्का 

कायवक्रिहरुिा प्राथलिकिा दर्दई स्वरोजगारका अवसर वृलर्द् 

गररनेछ । 

६ िलक्षि वगविाई 

स्वरोजगार िथा 

सुरक्षाको व्यवस्था 

गररनेछ 

१ िलहिा र्दलिि अपागगिा भएका व्यलक्त र लवशेि सिुह सिुर्दायको 

स्थानीय स्िरिा रोजगारीका अवसरको लसजवना गनव उनीहरुको 

लसप र व्यवसाय प्रबधवन, पुनिावजगी िालिि िथा आवश्यक 

कायवलवलध जारी गरी लवउ पूँजी लविरण गररनेछ । 

२ िैलगगक हहसंाका घटना लपलडि िथा प्रभालविहरुका िालग 

आवश्यिानुसार सरुलक्षि आवाससलहि लजलवकोपाजवन कायवक्रि 

प्रर्दान गनव लवलभन्न लनकायसँग सिन्वय गररनेछ । 

३ अनाथ िथा असहाय ज्येष्ठ नागररकहरुको उलचि व्यवस्था सलहि 

आवासीय सेवा उपिब्ध गराउन अन्य संघसंस्थाहरुको सहयोग 

जुटाउन आवश्यक सिन्वय, सहकायव गररनेछ । 
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७. िसैसास नीलिको कायावन्वयन अनगुिन िथा िलू्यागकन 

७.१ िसैसास नीलिको कायावन्वयन 

गाउँपालिकािा िलहिा बािबालिका िथा ज्येष्ठ नागररक शाखािाफव ि आवश्यक किवचारी 

िथा स्रोिको व्यवस्था गरी नीलिको प्रभावकारी कायावन्वयन गररनेछ । िसैसास सम्पकव  

लवन्र्दकुो व्यवस्था गररनेछ । सम्बलन्धि शाखा वा सम्पकव  लवन्र्दिुाफव ि िसैसास सवािहरुको 

सम्बोधन गररनेछ । 

   िैलगगक सिानिा िथा सािालजक सिावेशीकरण नीलि कायावन्वयन गनव लवशेि गरी 

लनम्नानुसारका कायवहरु सिेरटनेछन् 

िैससाससँग सम्बलन्धि नीलिगि व्यवस्था गने 

 गाउँपालिकािा िसैसास वा सम्बलन्धि फोकि शाखाको सुर्ददृढकरण गने, 

 िैससासको कायव सहजिाका िालग सम्पकव  लवन्र्दकुो व्यवस्था गने, 

 िलहिा, र्दलिि, आदर्दवासी जनजालि िगायि लवशेि सिुह, सिुर्दायको सशलक्तकरणका 

िालग सिन्वय सलिलिको गठन र दक्रयाशीििा गने,  

 गाउँ कायवपालिका िहिा िैलगगक सिानिा िथा सािालजक सिावेशीकरण सलिलि 

गठनसलहि नीलिगि िहिा प्रभावकारी संरचना ियार गरी दक्रयाशीि बनाउने, 

 न्यालयक सलिलििाई सििे िसैसाससँग सम्बलन्धि सवाििा दक्रयाशीि बनाउने, 

 िैससाससँग सम्बलन्धि लवियवस्िु िथा सवाििा जनप्रलिलनलध, किवचारी, 

सरोकारवािाहरु िथा नागररकहरुको क्षििा लवकास गने, 

 वडा सलिलिहरुको सहलजकरणिा सब ैगाउँ, वस्िीिा लवलभन्न सिहुहरुको प्रलिलनलधत्व हुने 

गरी िसैसास ििूप्रवाहीकरण संयन्त्रहरुको व्यवस्था गने,  

 लवकास प्रदक्रयािा कोही नछुटुन् (Leave no one behind) सम्बन्धी िान्यिािाई 

गाउँपालिकाका नीलि िथा कायवक्रििा आत्िसाि गररनेछ । 
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 िैलगगक िथा सािालजक हहसंाहरुिा शुन्य सहनशीििािाई प्रबधवन गररनेछ । 

 

 

 

७.२ िसैसास नीलिको अनगुिन िथा िलू्यागकन  

यो नीलिको कायावन्वयनका िालग लनम्नानुसार अनुगिन िथा िूल्यागकन योजना िय गररएको छः 

अनुगिन र िलू्यागकन सियावलध लजम्िेवारी 

चौिालसक प्रगलि सलिक्षा प्रत्येक ४।४ िलहनािा िलहिा बािबालिका िथा 

जेष्ठ नागररक शाखा 

अनुगिन लनयलिि िथा लनरन्िर गाउँपालिका, सरोकारवािा र 

सािालजक संघसंस्थासलहि 

गरठि सलिलिबाट 

वार्िवक सलिक्षा िथा वार्िवक 

कायवयोजना िजुविा 

प्रत्येक विवको जेठ 

िसान्िलभत्र 
िलहिा, बािबालिका िथा 

जेष्ठ नागररक शाखा 

िैससाससँग सम्बलन्धि िथ्यागक 

अद्यावलधक 

प्रत्येक ६।६ िलहना िलहिा, बािबालिका िथा 

जेष्ठ नागररक शाखा र अन्य 

सम्बलन्धि शाखा 

िैसासाससँग सम्बलन्धि वार्िवक 

लस्थलि प्रलिवेर्दन प्रकाशन 

वार्िवक गाउँ कायवपालिका िहको 

िैससास सलिलि 

नीलिको कायावन्वयन र उपिब्धीका 

सम्बन्धिा साववजलनक सनुुवाई 

वार्िवक गाउँपालिका िथा वडा 

कायाविय 

८. नीलि कायावन्वयनिा आउन सके्न जोलखिहरु 

परम्परागि हानीकारक अभ्यास िथा सिाजिा रहकेा हहसंा, लवभेर्द िगायिका अभ्यासहरुि े

िैससासिा सबैको साथ नरहन पलन सक्र्दछ ।सिाजिा लवलभन्न खािका िसैसास लवरुध्र्दका 

गलिलवलध भैरहरँ्दा पलन यस्िा सवाििा आवाज दर्दनका िालग सिाज ियार नहुन सक्छ ।सिाजिा 

हहसंा लवभेर्द भएको अवस्थािा पलन सरोकारवािाहरु चुप रहन सक्र्दछन् ।यस्िा जोलखिहरुको 

न्युलनकरणका िालग जनप्रलिलनलधहरुको नेिृत्विा सािुलहक प्रलिबध्र्दिा अलभयान सिािन 

गररनेछ ।गाउँपालिकािे लवलभन्न सरोकारवािाहरुको सिन्वयिा अनुगिन गनेछ । 
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गाउँपालिकाका नीलि, योजना र कायवक्रििा लवशेि िलक्षि सिुहको सवोत्ति लहििाई 

प्राथलिकिािा रालखनेछ ।लवशेि िैलगगक सिहु सिुर्दायिालथ हुने कुनै पलन प्रकारका हहसंा, 

लवभेर्द, शोिण, बेवास्िा र हालनकारक अभ्यासहरुिा गाउँपालिकािे शुन्य सहनलशििाको नीलि 

अबिम्बन गनेछ । 

९. नीलि कायावन्वयनिा स्रोिको व्यवस्थापन 

गाउँपालिकािे यो नीलिको कायावन्वयनका िालग स्रोिको व्यवस्थापन गनेछ । स्रोि व्यवस्थापनका 

िालग गाउँपालिकाि ेलवलभन्न सरोकारवािा लनकाय, संघसंस्थाहरु िथा साझेर्दारहरुसँग आवश्यक 

सिन्वय र सहकायव गनव सके्नछ । 

१०. िसैसास अलभयानका िालग सरोकारवािाहरु 

िैससास नीलिका सम्बलन्धि कायवक्रिहरुको प्रभावकारी कायावन्वयनका िालग वार्िवक रुपिा 

वडागि रुपिा िुख्य सरोकारवािाहरुको पलहचान गररने छ । यी सरोकारवािाहरुको सिन्वय, 

साझेर्दारी र नेिृत्विा यो नीलििाई कायावन्वयनिा ल्याइनेछ । नीलिको कायावन्वयनका िालग 

गाउँपालिका र वडा र्दवुै िहिा िसैसास बहुसरोकारवािा भिेा संयन्त्र गठन र सोको 

दक्रयालशििा गराइनेछ । 

११. नीलिको प्रचार प्रसार 

स्थानीय संचार िाध्यिहरुसँग सहकायव गरी िैससास नीलि र यसका व्यवस्थाहरुको प्रचार प्रसार 

गररनेछ ।गाउँपालिकाको वेभसाइट, लवद्युिीय सािालजक संजािहरुिा यस नीलििा भएका 

व्यवस्थाहरुको प्रचार प्रसार गररनेछ । गाउँपालिका क्षते्रिा रहकेा एफ. एि. रेलडयो, टेलिलभजन 

यस नीलि प्रचार प्रसारको संवाहक हुनेछन् । गाउँपालिकाका लवलभन्न स्थिगि कायवक्रि िथा 

िेसेन्जर सिुहबाट पलन नीलिको प्रचार हुनेछ । 

१२. नीलिको पनुराविोकन 

यो नीलिको प्रत्येक विव वार्िवक सिीक्षा गरी सियक्रि अनुसार पुनराविोकन गररनेछ । वार्िवक 

सिीक्षाबाट प्राप्त सुझावहरु गाउँ कायवपालिकािा पेश गरी कायवपालिकाबाट पाररि गरेर 

गाउँसभािाफव ि यस नीलिको पररिाजवन वा पुनराविोकनसलहि कायावन्वयन गररनेछ । 

१३. िलु्य, िान्यिाहरु  
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िैससासको प्रबधवनका िालग यस गाउँपालिकाको लनम्न िलु्य िान्यिाहरु रहकेा छन् । यीनै िलू्य 

िान्यिाको प्रबधवनिाफव ि िसैसास नीलिका उद्दशे्यहरुको प्रालप्तका िालग योगर्दान पुग्नेछ । 

क) गाउँपालिकाको अगुवाईिा उपिब्ध स्रोि िथा साधनहरुको िैससास अलभयानिा बढोत्तरी 

हुन,े 

ख) यस क्षेत्रका सब ैखािका र्दवु्यववहार, लवभेर्द, शोिण, हहसंािा शुन्य सहनलशििा अपनाउने, 

ग) िलक्षि सिुहको सवोत्ति लहि र अथवपूणव सहभालगिा सुलनलिि गने, 

घ) िैससासका िालग प्रभावकारी सिन्वय र सहकायविाई प्रबधवन गने, 

ङ) िैससासिाई नीलिगि संरचना र अभ्यासिा िूिप्रवाहीकरण गने । 

 

आज्ञािे, 

र्दिेुन्र चालम्िङ 

प्रिुख प्रशासकीय अलधकृि 

 

 

 

 


