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दईु शब्द 
 

नेपालको सवंिधानले लङै्गिक तथा सामाजिक समािेशी समािको परिकल्पना ििेको छ । सवंिधानको  
प्रस्तािनामा न ैलङै्गिक  विभेद अन्त्य ििी समानपुाततक समािेशी ि सहभागितामलूक ससद्धान्ततका 
आधािमा समतामलूक समािको तनमााण िने उल्लेख िरिएको छ । महहलाको हक, दसलतको हक, 
बालबासलकाको हक, सामाजिक न्तयायको हक लिायतका हक अगधकािहरू सवंिधान प्रदत्त हकहरू हुन ्। 
सवंिधानमा व्यिस्था भएका हकहरू कायाान्तियन ििी नािरिकलाइ महससु ििाउने जिम्मेिािी स्थानीय 
सिकािको पतन हो ।  

लङै्गिक िातीय तथा िगिाय विभेद िहहत समतामलुक, न्तयायपणुा, समदृ्ध कुमाख  िााँउपासलका को 
तनमााण िने दिूदृजटि सलएि यो िणनीतत तनमााण भएको हो । यो िणनीततक योिनाल े कुमाख  
िााँउपासलका को नीतत, योिना, सिंचना व्यिस्था, सेिा प्रिाह, कायाक्रम तथा बििे लसैसास उत्तिदायी 
बनाउन,े महहला तथा लक्षित ििाको सशक्तीकिणको माध्यमद्िािा सािाितनक स्रोत साधनको पहुाँच ि 
तनयन्तरण बढाउने उद्देश्य सलएको छ । यो िणनीततक योिनाल े हदिो विकास ि आगथाक समदृ्गधको 
लागि महहला तथा लक्षित ििाको समान अिसि, नेतृ् िदायी भसूमकाका िदृ्गध, साथै समान प्रततफल ि 
लाभ उपभोिमा सतुनजश्चतताका लागि आगथाक सशक्तीकिणका िततविगधहरु सञ्चालन िने उद्देश्य 
सलएको छ । नेपालले लसैसास सम्बन्तधी िाजटिय तथा अन्ततिाजटिय रूपमा ििेका प्रततबद्धताहरु 
स्थानीय तहसम्म कायाान्तियन िनुा कुमाख  िााँउपासलका को दातय्ि पतन हो । पासलकालाइ हहसंा िहहत 
बनाउन पासलकामा सामाजिक न्तयाय स्थापना िना समेत यो िणनीततक योिनाले मद्दत िनेछ ।  

यो िणनीततक योिना तनमााण िना नेतृ् ि िने कायादल िणनीतत तनमााणमा खट्न ुभएका कुमाख  
िााँउपासलका पदागधकािी तथा कमाचािीहरू सबलैाइ म हाहदाक धन्तयिाद हदन चाहन्तछु । लसैसासमरैी 
कुमाख िााँउपासलका तनमााण िना यो योिनाल े मह्िपणूा भसूमका खेल्न सब ै सिोकाििालाहरूको 
सकािा्मक योिदानको अपिेा िदाछु। 
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१. पषृ्ठभलुम 
 
 

नेपालको सवंिधानको प्रस्तािनामा न ै लङै्गिक विभेद अन्त्यििी समानपुाततक समािेशी ि 
सहभागितामलूक ससद्धान्ततका आधािमा समतामलूक समािको तनमााण िने व्यिस्था ििेको छ । 
महहलाको हक सम्बन्तधी धािा ३८ ले समान िशंीय अगधकाि, सिुक्षित मातृ् ि ि प्रिनन ् स्िास््य 
सम्बन्तधी, िाज्यका सि ै सिकािमा सहभागिता हुने अगधकाि, सम्पवत्त तथा पारििारिक मासमला 
सम्बन्तधी अगधकाि, सशिा स्िास््य िोििािी ि सामाजिक सिुिामा सकािा्मक विभेदको व्यिस्था 
ििेको छ। यसका साथै महहला विरुद्ध हुने हहसंािन्तय कायाहरु काननू बमोजिम दण्डनीय हुने व्यिस्था 
ििेको छ । समानताको हकल े नािरिकहरु सामाजिक ि सांस्कृततकरुपले पछाडड पिेका समदुाय 
समेतको सिंिण, सशक्तीकिण ि विकासको लागि सवंिधानमा विशषे प्रािधानहरु िाखखएको छ । 
सामाजिक न्तयायको हकल े तीन ििै तहका सिकािहरुले समािेशी ि समानपुाततक प्रतततनगध्िको 
ससद्धान्ततका आधािमा नािरिक सहभागिता सतुनजश्चत िनुापने व्यिस्था ििेको छ।  

स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन २०७४ मा लङै्गिक समानता तथा सामजिक समािेशीकिण (लसैसास) 

सम्बन्तधी व्यिस्था प्रस्तािनामा न ैउल्लेख िरिएको छ। यसका अलिा दफा ११ को उपदफा २ (त) मा  
ज्येटठ नािरिक, अपाङ्िता भएका व्यजक्त ि अशक्तहरुको व्यिस्थापनको जिम्मेिािी अन्ततिित 
विसभन्तन कायाक्रमहरु सञ्चालन िने अगधकाि प्रदान ििेको छ भने दफा २४ उपदफा (२) मा स्थानीय 
तहल े योिना तिुामा िदाा नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकािको नीतत, लक्ष्य, उद्देश्य समयससमा ि 
प्रकृयासाँि अनकूुल हुनेििी सशुासन, िाताििणमरैी, बालमरैी, िलिाय ु परिबतान अनकूुल, विपत ्
व्यिस्थापन, लङै्गिक तथा सामाजिक समािशेीकिण अन्ततिसम्बजन्तधत विषयलाई ध्यान हदनपुने 
व्यिस्था उल्लखे िरिएको छ। कुमाख  िााँउपासलकाले आफ्ना योिना, नीतत तथा बिेि तिुामा िदाा 
महहला बालबासलका तथा वपछडडएका ििा, िरे ि समदुायलाई प्र्यि लाभ पगु्ने, लङै्गिक समानता 
तथा सामाजिक समािेशीकिण असभिदृ्गध हुने खालका योिना तथा कायाक्रमहरुलाई प्राथसमकता हदन ु
पनेछ भतन उल्लेख ििेको छ । 
सयंकु्त िाटिसङ्र्को साधािण सभाल ेसन ्२०१६ देखख २०३० सम्ममा हाससल िनुापने हदिो विकासका 
१७ ििा लक्ष्य ि १६९ ििा उप-लक्ष्यहरु पारित ििेको छ। हदिो विकासका लक्ष्यहरुल ेविशषे ििी हिेक 

व्यजक्तको स्िासभमान, स्ितन्तरता, समानताका साथै भोक, िरिबीको अन्त्य िदै सशक्षित तथा स्िस्थ 
िीिनयापनका लागि परिकल्पना िदाछ। यसका साथै यी लक्ष्यहरुले िरिबीको िेखामतुन िहेका 
बालबासलका, ककशोिककशोिी, महहला अपाङ्िता भएका व्यजक्त, यौतनक अल्पसङ्ख्यक, पछाडी पारिएका 
समदुाय िस्त ैदसलत, िनिाती, आहदिासीहरुको आिश्यकताहरुलाई समेट्ने उद्देश्य िाखेको छ। चिम 
िरिबीको अन्त्य िना, असमानता हिाउन, विभेदसाँि लड्न ि पछाडड पिेका व्यजक्त ि समहुको द्रतु 
िततमा प्रिती िनाका लागि कोहह पतन पछाडड नछुट्ने भन्तने मखु्य ससद्धान्ततलाई हदिो विकास 
लक्ष्यहरुले अङ्िीकाि ििेको छ। पन्तरौँ योिना आगथाक िषा २०७६/०७७, २०८०/०८१ मा क) लङै्गिक 

समानता तथा महहला सशक्तीकिण ख) बालबासलका तथा ककशोिककशोिी ि) ज्येटठ नािरिक र्) 
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अपाङ्िता भएका व्यजक्त ङ) सामाजिक सिुिा तथा सिंिण च) समािशेीकिण लिायतका 
विषयहरुलाई अलि अलि शीषाकमा िाखखएको छ।  

सवंिधानद्िािा प्रदत्त हकहरुको कायाान्तियन िना तथा समानपुाततक समािेशी ससद्धान्ततका आधािमा 
स्थानीय तहका सब ैनीतत योिना, कायाक्रम तथा सिंचनाका सब ैअङ्िहरुमा महहला, दसलत, आहदिासी 
िनिाती, मिदिु, ककसान, अपाङ्िता भएका व्यजक्त, वपछडडएका ििा ि िेर सबलैाई समान सहभािी 
ििाई  लङै्गिक समानता तथा सामाजिक समािेशीमरैी कुमाख  िााँउपासलका बनाउन े परिकल्पना 
अनरुुप लसैसास मलूप्रिाहीकिणको माध्यमबाि लङै्गिक समानता तथा सामाजिक समािेशीकिण 

पद्धततलाई ससं्थाित िना आिश्यक देखखएकोले  कुमाख  िााँउपासलकाको लङै्गिक समानता तथा 
सामाजिक समािेशीकिण मलूप्रिाहीकिण िणनीततक योिना तिुामा िरिएको छ। 

१.२ कुमाि  िााँउपाललका को पररचय  

कणााली प्रदेशमा िहेका १० जिल्लाहरु मध्ये कुमाख  िााँउपासलका पतन एउिा हो । यस 
जिल्लाका  १०  स्थानीय तहहरूमध्ये एक कुमाख  िााँउपासलका हो ।  नेपाल सिकािको तनणाय 
बमोजिम समतत २०७३/११/२७ मा साविक कालािाउाँ , बडािाउाँ , जिमाली, ममापरिकाडा, ि स्िीकोि िाउाँ 
विकास ससमतत िोडिे कुमाख  िााँउपासलका र्ोषणा िरिएको यस कुमाख  िााँउपासलका df हाल ७ ििा 
िडाहरु  िहेका छन ्। यस कुमाख  िााँउपासलकाको कुल िरेफल १७७.२७ ििा कक.सम. िहेको छ। िाजटिय 
िनिणना २०७८ अनसुाि यस कुमाख  िााँउपासलका को कुल िनसङ्ख्या २४८५८ िहेको छ, िसमा 
परुुषको िनसङ्ख्या १२०८८ महहलाको िनसङ्ख्या १२७७० िहेको छ ।  

१.३ कुमाि  िााँउपाललका को लङै्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण 

रणनीतत योिना तयारीको उद्देश्य 
लङै्गिक  समानता तथा सामाजिक समािशेीकिण मलूप्रिाहीकिण िणनीततको माध्यमबाि कुमाख  
िााँउपासलकाले तिुामा िने नीतत, काननू तथा  योिना, ससं्थाित सिंचना, मानि ससंाधन तथा िमता 
विकास तथा सेिा प्रिाहका सब ैप्रककयाहरुमा महहला तथा सामाजिक  रुपमा  वपछडडएका  समदुायको 
अथापणूा सहभागिता सतुनजश्चत ििी समािेशी लोकतन्ततरलाई ससं्थाित िदै सामाजिक न्तयाय कायम 
िनुाका साथ ैिाज्यका सब ैसयंन्तरहरूमा सम्पणूा तह िा ििाका नािरिकको समतामलुक पाँहुच स्थावपत 
िनुा िहेको छ ।  
िणनीततक योिनाका विशषे उद्देश्यहरु तनम्न सलखखत िहेका छन।्  

क) कुमाख  िााँउपासलका  लसैसास सम्बन्तधी शासन व्यिस्थाको प्रिद्ाधन िने । 
ख) कुमाख  िााँउपासलका को योिना तिुामा प्रकृयालाई लसैसासमरैी बनाउन े।  

ि) कुमाख  िााँउपासलका को नीतत तथा कायाक्रम ि बिेिलाई लङै्गिक उत्तिदायी बनाउने । 

र्) कुमाख  िााँउपासलका को नीतत, काननू, सिंचना, कायाक्रम, योिनाका सब ैप्रककयाहरुमा महहला 
तथा सामाजिक रुपमा वपछडडएका समदुायको अथापणूा सहभागिता सतुनजश्चत  िने । 
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ङ) सिोकाििालाहरु बबच लसैसासको बझुाईमा एकरुपता कायम िना ि लसैसास सम्बन्तधी 
काननूी व्यिस्थाको कायाान्तियनमा सहयोि िने । 

च) िाजटिय तथा अन्ततिाजटिय स्तिमा लसैसास  सम्बन्तधमा िरिएका प्रततिद्धताहरु, काया 
योिनाहरु तथा हदिो विकास लक्ष्य प्राप्त िना सहयोि िने।  

छ) लक्षित ििामा सामाजिक न्तयाय कायम िदै स्रोत ि साधनको न्तयायोगचत वितिणको व्यिस्था 
िने । 

१.४ रणनीततक योिना तनमााणको ववगि तथा प्रकृया 
कुमाख  िााँउपासलकाको लङै्गिक समानता तथा सामाजिक समािेशीकिण िणनीततक योिना कुमाख  
िााँउपासलकाको मािातनदेशनमा विविध िरेमा सलंग्न सिोकाििालाबबच िरिएको पिामशाबाि तयाि 
पारिएको हो। यो िणनीततक योिना तयाि िनाको लागि प्रमखु प्रशासकीय अगधकृतको सयंोिक्िमा 
१२  सदस्यीय कायादल िठन िरिएको गथयो । कायादलले िणानीततक योिना तनमााणमा नेतृ् िदायी 
भसूमका तनिााह ििेको छ । कुमाख  िााँउपासलकाको लसैसास मलूप्रिाहीकिण िणनीतत तिुामाका लागि 
देहायका विगधहरु अिलम्िन िरिएको छ।  

क) दस्तावेि अध्ययन : कायादल ि विज्ञ िोलीले नेपालको सवंिधान, १५ औ पञ्चबवषाय योिना, 
स्थानीय सिकाि सचंालन ऐनमा भएको लसैसास सम्बजन्तध प्रािधानहरु, हदिो विकास लक्ष्य ५, 

िाजटिय तथा अन्ततिाजटिय प्रततबद्दताहरु, कुमाख  िााँउपासलका को बावषाक नीतत तथा 
कायाक्रम, बावषाक प्रिती प्रततिेदन, कुमाख  िााँउपासलका को िरुुयोिना आदी अध्ययन िरियो।  

ख) मखु्य सरोकारवालािाट िानकारी : कुमाख  िााँउपासलका प्रमखु, उपप्रमखु, प्रमखु प्रशासकीय 
अगधकृत,  महहला तथा बालबासलका विकास शाखा प्रमखु, सामाजिक विकास ससमततका 
सयंोिक, न्तयातयक ससमतत तथा मेलसमलापकताा साथै लसैसासको िेरमा कायाित विसभन्तन 
सरं्ससं्थाका प्रमखुहरुसिं अन्ततिाताा ि छलफल ििी िानकािी सकंलन िरियो।  

ि) परामशा कायाशाला : अध्यि तथा  उपाध्यि सहहत कायापासलकाका सदस्यहरु, प्रमखु 

प्रशासकीय अगधकृत तथा बबषयित शाखा प्रमखु तथा प्रतततनगधहरु, लक्षित समहुका 
प्रतततनगधहरुको उपजस्थततमा २ हदने कायाशाला आयोिना िरिएको गथयो। उक्त कायाशालामा 
समहुित छलफलबाि कुमाख  िााँउपासलकाको अिस्था विश्लेषण,  सिाल पहहचान तथा लक्षित 
समहुहरुको नक्साङ्कन ििी प्राथसमकककिण िरियो।  

र्) लक्षित विा केजरित छलफल: कायाशाला िोटठीको छलफल ि समहुित कायाबाि 
प्राथसमकककिणमा पिेका चाि बिा लक्षित समहुहरुसिं (अपाङ्िता भएका व्यजक्त, दसलत 
समदुाय, िेटठ नािरिक, बालबासलका, ) िएि समहु केजन्तद्रत छलफल िरियो। समहु केजन्तद्रत 
छलफलिाि समदुायमा िहेका लक्षित ििाको अिस्था ि आिश्यकताको िािेमा िानकािी 
सकंलन िरियो।  
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ङ) मस्यौदा प्रस्ततुीकरण िठैक : मागथ उल्लेख भए बमोजिमका विगधद्दािा प्राप्त सचुनाको 
विश्लेषणको आधािमा तयाि पारिएको मस्यौदा िणनीतत योिना बािे पासलकाका िनप्रतततनगध 
तथा कमाचािीहरुको बठैकमा प्रस्ततु ििी छलफलबाि प्राप्त सझुािलाई समािेश ििी अजन्ततम 
रुप हदईएको गथयो।  

२. कुमाि  िााँउपाललका मा लसैसासको अवस्था र सरदभा ववश्लेषण  

२.१ कुमाि  िााँउपाललकाको लसैसासको अवस्था  
कुमाख  िााँउपासलकाले विित िषा देखख न ैसमदुायमा पछाडी पारिएका िा पिेका समदुायहरु िस्त ै
दसलत, वपछडा ििा, ससमान्ततकृत महहला, अपाङ्िता भएका व्यजक्त, एकल महहला ि हहसंा पीडडत 
महहलाहरु लिाएतलाई विकासको समग्र प्रकृयामा मलुप्रिाहीकिण िने प्रयास तनिन्तति िहेको छ। 
कुमाख  िााँउपासलकाको िावषाक नीतत तथा कायाक्रमहरुले लसैसास लाई प्रिद्ादन िदै िाने नीतत तथा 
कायाक्रमहरु तिुामा िने अभ्यास ििेको छ।  साथै आगथाक रुपल ेविपन्तन लिायत नाििीकको सिंिण, 
सशक्तीकिण, सचेतना विकासका लागि आय आिानका कायाक्रमहरु िहेका छन ्। 

कुमाख  िााँउपासलका मा महहलाको सामाजिक, आगथाक तथा शािीरिक विकासको लागि नेतृ् ि िमता 
विकास तासलम, काननूी सचेतता कायाक्रम, विविध हदिसहरु मनाउन ेििेको छ। समदुाय स्तिमा िठन 
हुने ससमतत उपससमतत तथा कायादलमा महहला तथा लक्षित ििाको समानपुाततक प्रतततनगध्ि 
सतुनजश्चतता िरिएको छ। प्रिनन ्स्िास््य तथा पोषण कायाक्रमहरु ि सनुौलो हिाि हदन यौन सशिा 
ककशोिी सशिा िस्ता कायाक्रमहरु कायाान्तियनमा िहेका छन। िाततय हहसािले विविधता िहेको सब ै
आहद िासी िनिातत, दसलत, लिायत अन्तय िातिाततको मौसलक ससं्कृतत ि पिम्पिालाई सिंिण िदै 
समािको समविकासको मान्तयतालाई आ्मसाथ िदै आएको छ।   

यस्ता विपन्तन तथा िरिब परििािको पहहचान ििी आगथाक तथा सामाजिक सशजक्तकिणको लागि 
पासलकाले विसभन्तन सीप विकास तथा आयआिानका कायाक्रमहरु िदै आएका छन ् । महहला 
उधमसशलता विकासको लागि िाउपासलकामा  लघ ु उद्िम बिकास कायाक्रम को स्थापना ििी 
सीपमलूक तासलम सचंालन िरिएको छ ।  

 

२.२ लक्षित समहूहरुको नक्साङ्कन 
कुमाख  िााँउपासलकाको प्रोफाईल अध्ययन, बस्तजुस्थतत विश्लेषण, कायाशाला िोजटठ, मखु्य 
सचुनादाताहरु सिंको अन्ततििाताा, लक्षित समहूसिंको छलफल ि अन्ततिकृयािाि यस कुमाख  
िााँउपासलकाको लक्षित समदुाय ि लसैसाससाँि सम्िजन्तधत सिालहरु तनम्न िहेका छन ्।  
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२.३ सरोकारवालाहरुको ववश्लेषण 
लसैसासको िणनीततको प्रभािकािी कायाान्तियन तथा यस िेरमा काम िनाको लागि विसभन्तन सिकािी 
तथा ििै सिकािी दात ृसाझेदािहरु, सामदुातयक ससं्थाहरु ि नािरिक ससं्थाहरू न ैमखु्य सिोकाििाला 
हुन ्। कुमाख  िााँउपासलका िेरमा लसैसास िणनीतत तिुामा तथा कायाान्तियन िना तनम्न बमोजिमका 
सिोकाििालाहरू िहेका छन ्। 

 

 

क्र.स लक्षित विाको प्राथलमकककरण समस्या/सवाल 

१ 

अपाङ्िता भएका व्यजक्त – िातो काडा 
३५,   तनलो काडा ९२, पहेलो काडा 
५६,  सेतो काडा ४७  

 

 अपाङ्िता मरैी भौतीक सिंचना नहुन ु
 िमता अनसुािको िोििािीका 

अिसिहरुको अभाि, 
 पणूा आपाङ्िता भएका व्यजक्तको 

दैतनक हेिचाह तथा स्याहाि िनुापने 
हुाँदा  परििािको सदस्य व्यस्त भइ 
आयाआिान िना कहठनाई,  

 सहायक सामाग्रीको सहि ै उपलब्धता 
नहुन ु

२ 

दसलत िनसखं्या   आगथाक अभाि िरिबी 
 स्रोत ि साधनमा न्तयनु पहुाँच 
 तनणाय प्रकृयामा न्तयनु सहभागिता 
 बेिोििािी 
 सचुनाको अभाि 
 सशिमा न्तयनू पहुाँच साथ ै

बालबासलकामा बबद्यालय छोड्ने 
समस्या 

 िनचेतनाको अभाि  
 सामाजिक विभेद 

३ 
िेटठ नाििीक   पारििािीक बोझको सामना 

 स्िस््य परििणमा समस्या 
 एक्लोपन 
 निैास्यता 

४ 
लङै्गिक तथा यौतनक अल्पसखं्यक  पहहचानमा समस्या 

 सामाजिक विभेद 
 आगथाक अभाि 
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क्र.स. 
लैससासको िेत्रमा काम िने 

मुख्य सरोकारवाला 
लैससास मुलप्रवाहहकरणको लागि सरोकारवालाको भुलमका तथा काया 

१ 

कुमाख  िााँउपासलका /  लैससास सम्बन्तधी नीतत, िणनीतत, कायाविगध, कायायोिना  
तनमााण िने 

 लैससासको लागि आिश्यक बिेि बबतनयोन िने 
 योिना, कायाक्रम तथा बिेिको अनुिमन तथा मुल्याङ्कन 

िने  

२ 

लैससास कायान्तियन ससमतत  कुमाख  िााँउपासलका /नििपासलकामा तनमााण हुने सबै 
प्रकािका ऐन, कानून, कायाविगध, योिना ि अन्तय प्रकाशीत 
दस्तािेिमा लैससासको विषयबस्तुको समािेश ििी 
मुलप्रिाहीकिण िने  

 योिना तथा बिेि तिुामा िदाा लैससासका समस्या समाधान 
हुने ििी उत्तिदायी बनाउन प्रविगधक सहयोि िने 

 लैससास सम्बन्तधी िमता असभिहृद योिना तयाि ििी लािु 
ििाउने 

 लैससास िणनीततलाई प्रभािकािी रुपमा कायाान्तियन िना 
नेतृ् िदायी भुसमका तनिााह िने ि अन्तय तनकाय तथा 
सिोकाििालासंि प्रभािकािी समन्तिय ि सहकाया िने 
 

३ 
न्तयातयक ससमतत  कुमाख  िााँउपासलका तहमा आएका आफ्ना अगधकाि िेर 

सभरका सिालहरुमा तनणाय िने ि अन्तय मुद्दाहरुमा 
सम्बन्तधीत तनकायमा ससफािीस िने 

 सबै िडातहमा मेलसमलाप केन्तद्र संचालन िने 

४ 

महहला तथा बालबासलका 
विकास शाखा 

 लैससास सम्बन्तधी िनेका िणनीततको कायाान्तियन ििाउने 
 महहला बालबासलका तथा लक्षित ििाको िमता विकासका 

कायाक्रमहरु संचालन िने 
 लैससासको शीषाकमा वितनयोिन भएको बिेिको समयमा नै 

खचा िने 
 लैससासको लागि भएका िाजटिय तथा अन्ततिाजटिय प्रब्धानहरु 

ि प्रततिद्धताहरुबािे कमाचािी तथा पदागधकािीहरुलाई 
सचतेतकिण ििी कायाान्तियनमा ल्याउन नेतृ् िदायी भुसमका 
खेल्ने 

५ 

िडा ससमतत  िडातहको लैससास सम्बन्तधी खजण्डकृत त्याङ्क संकलन ि 
व्यस्थापन िने 

 योिना छनोि प्रकृयामा महहला तथा लक्षित ििासंि छुट्िा 
छुट्िै छलफल ििी उतनहरुको व्यिहािीक ि िणनीततक 

आिश्यकताको आधािमा योिनाको प्रथसमकककिण िने 
 िोल स्तिमा लैससास सम्िन्तधी सचतेना कायाक्रम िने 

६ मेलसमलाप कताा  िडा स्तिमा हुने वििादको समाधान तथा समाधान हुन 
नसक्ने मुद्दालाई न्तयातयक ससमतत तथा अन्तय तनकायमा 
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ससफािीस िने।  

७ 

िोल विकास संस्था  िोलमा संचालन हुने विकास तनमााण, योिनाहरुको तिुामा 
तथा कायाान्तियनमा महहला तथा लक्षित ििाको सहभागिताको 
सुतनजश्चत ििाउने 

 िोलमा बसोिास िने िरिि, अपाङ्िता भएका व्यजक्त, तथा 
बेिोििाि व्यजक्तहरुको त्याङ्क संकलन ि व्यिस्थापनमा 
सहयोि िने 

 सबै प्रकािको हहसंा, बालश्रम तथा बाध्यामक श्रम, बालवििाह 
लिाएतका  सामाजिक अपिाध तथा खिाविहरु अन्त्य िने 
िनचेतना असभिदृ्दी िने 

 आफ्नो िोललाई िाताििणमैरी बालमैरी, पोषणमैरी, लैससास 
मैरी ि पुणा सिसफाई युक्त बनाउन कायाक्रम संचालन िने 

 िोल विकासमा सबै ििालाई तनणाय प्रकृया ि स्रोत 
परिचालनमा सहभािी िने 

८ इलाका प्रहिी (महहला सेल)  र्िेलु हहसंा, यौनिन्तय िा अन्तय लैङ्गिक हहसंाको उिुिीको 
सुनुिाई ििी पीडडतलाई संििण ि दोवष उपि कािााही िने  

९ 

नाििीक समाि (बाल क्लि, 
युिा क्लब, आमा समुह, िैि 
सिकािी संर् संस्थाहरु) 

 महहला तथा बजञ्चततकिणमा पिेका समूहका लागि सामाजिक 

परिचालनका कक्रयाकलापहरुमा सहयोि िने 
 समािेशी सिालमा अिाि उठाउने ि कायाित ससकाईको 

असभलेखखकिण िने 
 सामाजिक विभेद तथा कुरुती विरुद्द आिाि उठाउने ि 

िनचेतनामुलक कायाक्रम िने  

१० 

महहला सहकािी संर् संस्थाहरु  महहला तथा िजञ्चततकिणमा पिेका समहूहरुका लागि 
आगथाक प्राविगधक ि व्यािसायीक सहयोि पुयााउने 

 महहलाको उधमसशलता विकासका लागि लिानी तथा िमता 
विकास िने 

 उधमशीलता विकासको लागि लिानी ििी उ्पाहदत बस्तुको  
बिारिकिणको व्यिस्था िने 

११ 

समुदाय  कायाक्रम कायाान्तियनका लागि साझदेािीको रुपमा काम िने 
 समािमा विद्यमान विभेदकािी प्रचलनका विरुद्द आिाि 

उठाउने ि छलफल ििाउन सहयोि िने 
 सेिा प्रदायक तनकाय, संर्संस्थाको व्यिहाि, कायाशैली एिं 

कक्रयाकलापहरुको तनििानी िने  

१२ 
जिल्ला प्रहिी कायालय/ जिल्ला 
प्रशासन कायालय 

 हहसंा पीडडतको उिुिी सलने 
 पीडडतको संििण िने 
 र्िनाको अनुशन्तधान ििी प्रमाणको आधािमा पीडक विरुद्ध 

अदालतमा मुद्धा दताा िने 
१३ जिल्ला अदालत  हहसंा पीडडत लाई न्तयाय हदने 

 िाल, महहला तथा नािरिक अगधकािको ििा िने 
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२.४ कुमाि  िााँउपाललका को लसैसासको दृजष्टिाट सवल पि र कमिोर पि 

(आरतरीक पाटो) तथा अवसर र चनुौती वा िािा (िाहहय पाटो) को ववश्लेषण र 
साराशंमा मखु्य पिहरु 
 

सिल पिहरु सुिार िनुापने  

 

 कुमाख  िााँउपासलकामा लैससासको शीषाकमा बिेि 
वितनयोन भएको ि बबतनयोजित िकमको समय मै 
खचा हुने ििेको 

 महहला हहसंा, र्िेलु हहसंा तथा अन्तय हहसंाका 
पीडडतलाई संििण ििी पुनउ्थानको लागि  
“लैङ्गिक हहसंा तनिािण कोष स्थापना  िहेको।  

 अपाङ्िता भएका व्यजक्तहरुलाई शािीरिक 

अिस्थाको आधािमा परिचय पर ि िमता बबकास 
कायाक्रम  

 ज्येटठ नािरिककालागि  v/sf] 5fgf] d'Qm 

sfo{qmd तथा सम्मान कायाक्रम 

 महहला विकास शाखामा दि िनशजक्त हुनु 

 कमाचािी तथा पदागधकािीहरु लैससासको विषयमा 
सचते िहेको 

 कुमाख  िााँउपासलकाले िठन िने उपभोक्ता 
ससमतत, विषयित ससमतत तथा कायादलमा महहला 
तथा लक्षित ििाको तनणाायक तहमा समानुपाततक 

प्रतततनगध्ि िहेको 
 कुमाख  िााँउपासलका सभरको सिकािी 

कायाालयहरुमा छारा तथा महहला मैरी शौचालय 

 सु्केिी तथा िभािती महहलालाई कृवष बबउ बबिन 
वितिण ि कुखुिा वितिण कायाक्रम 

 िरिब तथा विपन्तन परििािका बालबासलकालाई 
तनशुल्क झोला, पुस्तक तथा पोशाक वितिण तथा 
हदिा खािाको ियिस्थापन 

 बेिोििाि युिाहरुको  पहहचान ििी प्रधानमन्तरी 
स्ििोििाि कायाक्रम माफा त िोििािी उपलव्ध 
ििाईएको 

 कुमाख  िााँउपासलका को प्र्येक िडाहरुमा महहला 
उद्यम केन्तद्रको स्थापन ििी महहला 
उद्यमसशलतालाई प्रिद्ाधन िरिएको । 

 
 

 

 कुमाख  िााँउपासलकामा तनमााण भएका नीतत, 

तनदेसशका, कायाविगधहरुको  लैससास दृजटिकोणले 

पुनिािलोकन िने ि नयााँ बन्तने नीतत, कायाविगध 
तथा तनदेसशकालाई लैससास मैरी बनाउन 
लैससास कायाान्तियन ससमतत िठन िनुापने  

 योिना तथा बिेि तिुामा प्रकृयामा  महहला तथा 
लिीत ििाको अथापूणा सहभागिता ििाई ्यस 
ििाको व्यिहारिक तथा िणनीततक आिश्यकताको 
आधािमा योिना तथा कायाक्रमको छनौि िने  

 ससमतत, उपससमतत तथा कायादलमा प्रतततनगध्ि 
िने महहला तथा लक्षित ििाको िमता विकास 

ििी अथापूणा सहभागिताको सुतनजश्चतता िनुा पने  

 कुमाख  िााँउपासलका को सबै संिचनाहरु 
अपाङ्िता मैरी, महहला तथा बाल मैरी बनाउनु 
पने 

 लैससासको लागि आिश्यक खजण्डकृत त्यांक 

सङ्कलन ि असभलेखखकिण िनुापने  

 महहला हहसंा, र्िेलु हहसंा तनिािण तथा महहलाको 
नेतृ् ि तहमा सकक्रय तथा अथापूणा सहभागिताको 
लागि िणनैततक कायाक्रम लािु िनुा पने 

 महहला तथा लक्षित ििाको आगथाक तथा 
सामाजिक सशक्तीकिण सम्बन्तधी कायाक्रमहरु 
िनुापने  

 विपद् िोखखम न्तयूनीकिण तथा व्यिस्थापनमा 
महहला तथा सबै लक्षित ििाको सहभागिता 
िनुापने  

 कुमाख  िााँउपासलकाको अनुिमन तथा 
मुल्याङ्कन  प्रततिेदन प्रणालीलाई लैससास मैरी 
बनाउनु पने । 
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अवसरहरु चुनौतीहरु 

 कुमाख  िााँउपासलकालाई आफ्नो आिश्यकता 
अनुसाि सङ्र्ीय तथा प्रदेशको कानून साँि नबाखझने 
ििी नीतत, तनदेसशका तथा कायाविगध तनमााण तथा 
कायाान्तियनको अगधकाि 

 लैससास लाई प्रिद्ाधन ि प्रो्साहन िना संिैधातनक  

प्रािधान, स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन ि िाजटिय 
तथा अन्ततिाजटिय प्रततबद्धताहरु  

 कुमाख  िााँउपासलका को बिेि ससमा तनधाािण 

ससमततलाई लैससासको िेरमा आिश्यकता अनुसाि 
बिेि वितनयोिन िने अगधकाि हुनु 

 कुमाख  िााँउपासलका को सम्पणूा संिचनाित 
प्रणालीमा सबै ििा, सलङ्ि, िेर, िातिातत ि 
समुदायको अथापूणा सहभागिता सुतनजश्चत हुन 
नसक्नु 

 लैङ्गिक हहसंा तथा सामाजिक कुिीतत हरुको 
अन्त्य िनुा ।  

 विसभन्तन सलङ्ि, ििा ि िातिातत बीच 
व्यिहािित विभेद कायम िहनु 

 ऐन, नीतत तथा कानूनको व्यिहारिक कायाान्तियन 
हुाँदा यथाजस्थततिाहद सोचमा अपेिाकृत परिितान 
नहुनु 

 

२.५ कुमाि  िााँउपाललका र वडाित रुपमा लैससासमा प्रमुि समस्या तथा सवालहरु 
१. लङै्गिक समानता तथा सामाजिक समािसेशकिण सम्बन्तधी नीतत, कायाविगध तथा िणनीतत 

नहुन।ु 

२. कुमाख  िााँउपासलका / िनप्रतततनगध, कमाचािी तथा पदागधकािीहरुको लसैसास प्रतत कम 
सिंेदनशील िहन ु। 

३. कुमाख  िााँउपासलका को नीतत, कायाविगध, योिना छनोि तथा बिेि तिुामा प्रकृयामा महहला 
तथा लक्षित ििाको न्तयनु पहुाँच िहन।ु  

४. कुमाख  िााँउपासलकाको सेिा प्रिाह सयंन्तर ि प्रकृया लसैसासमरैी नहुन ु। 

५. कुमाख  िााँउपासलकाको योिना तिुामा प्रकृयामा महहला तथा लक्षित ििाको व्यिहारिक तथा 
िणनीततक आिश्यकताको पहहचान नहुन ुसाथै लसैसासको समस्या तथा सिालहरुको सम्बोधन 
हुन नसक्न ु। 

६. ससमान्ततकृत समदुायका महहला, अपाङ्िता भएका व्यजक्त, िटेठ नािरिक दसलत, लङै्गिक 

तथा यौतनक अल्पसखं्यक साथै अन्तय वपछडडएको ििा तथा समदुायहरुमा कुमाख  िााँउपासलका 
को सचुनाको कमी, अिसि ि पहुाँचको अभाि हुन।ु 

७. दसलत महहला, ससमान्ततकृत ि वपछडडएको समदुायको सशिामा कमी, आगथाक अभाि, 

सामाजिक कुिीतत ि कुप्रथामा ग्रससत हुन।ु 

८. लङै्गिक उत्तिदायी बििे वितनयोिन तथा तनयसमत रुपमा लसैसास परििण नहुन ु

९. कुमाख  िााँउपासलका को लसैसास सम्बन्तधी विस्ततृ खण्डकृत त्याङ्कको सकंलन ि 
अद्यािगधकको अभाि हुन,ु कुमाख  िााँउपासलका तथा समदुाय स्तिको तनणाायक तहमा महहला 
तथा लक्षित ििाको न्तयनु पहाँच हुन,ु सामाजिक विभेद, लङै्गिक हहसंा, र्िेल ु हहसंा तथा 
समदुायमा कुप्रथाको प्रभाि िहन,ु 
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२.६ कुमाि  िााँउपाललका को लैससास रणनीततको लािी मुख्य कायािेत्रहरु 
क) नीतत काननू तथा योिना 
ख) ससं्थाित सिंचना 
ि) मानि ससंाधन तथा िमता विकास 

र्) सेिा प्रिाह 

ङ) सशुासन तथा उत्तिदातय्ि 

च) लङै्गिक विभेद तथा हहसंा 
छ) महहला तथा लक्षित ििाको आगथाक तथा सामाजिक सशक्तीकिण 

३. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीततक योिनाको 
हदघाकाललन सोच, लक्ष्य तथा उदेश्यहरु  

  “कृवष, पयाटन, k|fकृततक स्रोत, उद्मोि र व्यापार, समदृ्दको िललयो आिार” 

कुमाि  िााँउपाललका को दीघाकाललन सोच:  “लङै्गिक, िातीय तथा िगिाय विभेद िहहत समतामलुक, 

न्तयायपणूा समदृ्ध कुमाख  िााँउपासलका को तनमााण ”  

ध्येय: “लङै्गिक समानता तथा सामाजिक समािेशीकिणलाई मलु प्रिाहहकिण तथा आन्ततरिकीकिण 

िदै सिंचना, नीतत ि कायाप्रणाली माफा त समतामलुक कुमाख  िााँउपासलका को सतुनजश्चतता िने “ 

लक्ष्य: “लैङ्गिक समानता तथा समािशेी विकासको माध्यमद्िािा लङै्गिक तथा सामाजिक सम्बन्तधमा 
सधुाि ल्याई आगथाक तथा सामाजिक  सशक्तीकिण िने ” 

उदेश्यहरु: 
१. कुमाख  िााँउपासलका को नीतत, योिना, सिंचना व्यिस्था, सेिा प्रिाह, कायाक्रम तथा बिेि 

लसैसास उत्तिदायी बनाउन े

२. महहला तथा लक्षित ििाको सशक्तीकिणको माध्यमद्िािा सािाितनक स्रोत, साधनको पहुाँच 
ि तनयन्तरण बढाउने 

३. कुमाख  िााँउपासलका सभर हुने सब ैप्रकािको लङै्गिक विभेद, हहसंा ि अन्तय सामाजिक  कु– 

ससं्कािहरुको अन्त्य ििी सबलै ेसामाजिक न्तयाय प्राप्त ििेको अनभुतूत हुने सभ्य समािको 
तनमााण िने 

४. महहला, बालबासलका, विपन्तन तथा वपछडडएको ििाको आिश्यकता ि चाहनाप्रतत अझ बढी 
सिंेदनशील, उत्तिदायी, ििाफदेही हुनको साथ ैलसैसास सम्बन्तधी बझुाईमा एकरुपता कायम 
िना कमाचािी तथा पदगधकािीहरुको िमता विकास िने 
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५. हदिो विकास ि आगथाक समदृ्गधको लागि महहला तथा लक्षित ििाको समान अिसि, 

नेतृ् िदायी भसूमकाका िदृ्गध, साथ ैसमान प्रततफल ि लाभ उपभोिमा सतुनजश्चतताका लागि 
आगथाक सशक्तीकिणका िततविगधहरु सञ्चालन िने  

६. लसैसास सम्बन्तधी िाजटिय तथा अन्ततिाजटिय प्रततबद्धताहरु साथै सङ्र्ीय तथा प्रदेश 
सिकािको लसैसास सम्बन्तधमा िरिएका प्रततबद्धताहरु अनरुुपको दातय्ि पिुा िने ।  

रणनीततको औगचत्य वा आवश्यकता 
कुमाख  िााँउपासलकाले महहला हहसंा तथा अन्तय विसभन्तन प्रकािको हहसंा न्तयनूीकिण, सामाजिक 

कुससं्काि बबरुद्द िनचेतनामलुक कायाक्रम तथा महहला तथा वपछडीएका ििाको सशजक्तकिणको लागि 
तनिन्तति रुपमा आफ्नो नीतत, योिना तथा कायाक्रममा लसैसाको अिधािणा अनसुाि कायाक्रमहरु िदै 
आएको छ तथापी यसलाई थप नततिामखुी ि व्यिजस्थत िनुापने आिश्यकता छ । समदुायमा 
विद्यमान सब ै प्रकािका विभेद ि उ्पीडनको अन्त्य िदै समतामलुक, समानपुाततक समािेशी ि 
सहभागितामलूक समािको तनमााण िना कुमाख  िााँउपासलकाको नीतत तनमााण, बिेि तिुामा ि 
सचंालन हुने योिना तथा कायाक्रमलाई लङै्गिक समानता तथा सामाजिक समािसेशकिण मरैी बनाउन 
आिश्यक छ। लङै्गिक समानता तथा सामाजिक समािेशीकिणलाई ससं्थाित िना लसैसास िणनीतत 
मािादशान हुनेछ ।  

रणनीततक योिनाको मुल्य मारयता तथा लसद्दारतहरु  
देहायका ससद्धान्ततका आधािमा लसैसास िणनीततक योिना तिुामा िरिएको छ।  

१. विभेदिहहत (Non-discrimination) : यो िणनीतत कायाान्तियन ससलसशलामा महहला, परुुष, 
लङै्गिक तथा यौतनक अल्पसङ्ख्यक, बालबासलका, ज्येटठ नािरिक, अपाङ्िता भएका 
नािरिक तथा वपछडडएका िेर  तथा समदुाय, िातिाती, आगथाक, सामाजिक अिस्था िा 
अन्तय कुनपैतन आधािमा भदेभाि िरिने छैन।  

२. सािभतू समानता (substantive equality) यो िणनीततले लङै्गिक समानतको सिालमा 
सािभतू समानता िस्त ैभसूमका, उत्तिदातय्ि, अगधकाि ि परिणाममा समानताको 
ससद्धान्ततलाई आ्मसात ्ििेको छ।  

३. कोहह पछाडड नछुिुन (leave no one behind ) यस िणनीततले हदिो विकास लक्ष्यको 
कोही पतन पछाडड नछुिुन ्भन्तने अिधािणलाई अिलम्बन ििेको छ।  

४. समान सहभागिता (Meaningful Participation) यो िणनीततले कुमाख  िााँउपासलका को 
हिेक विकास कायाक्रममा सब ैसलङ्ि, ििा, िाती, िेर तथा समदुायको समानपुाततक 

आधािमा अथापणूा सहभागिता सतुनजश्चत ििेको छ।  
५. उत्तदातय्ि तथा ििाफदेहहता : यो िणनीततक योिना कायाान्तियनको क्रममा  आउन 

सक्न ेहिेक  अिस्थामा कुमाख  िााँउपासलका /नििपासलकाका प्रतततनगध तथा कमाचािीहरू 
सम्बजन्तधत िरेका िनतासाँि ििाफदेही हुनपुने कुिालाई अङ्िीकाि ििेको छ।  
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६. साझेदािीता ि सहकाया: यो िणनीततको सफल ि प्रभािकािी कायाान्तियनका लागि लसैसास 
िेरमा कायाित सिोकाििालाहरुसाँि समन्तिय, साझदेािीता ि सहकायालाई प्राथसमकतामा 
िाखखएको छ।   

७. शनू्तय सहनशीलता (Zero Tolerance): यो िणनीततल ेकुमाख  िााँउपासलका सभर हुने 
लङै्गिक तथा तथा सब ैप्रकािका विभेद ि हहसंाका र्िनाहरुमा शनू्तय सहनसशलताको नीतत 
अङ्िीकाि ििेको छ।  

८. कसलैाई पतन हानी नपयुााउने (Do No Harm) : यस िणनीततले कसलैाई पतन हानी िा 
ितत नपयुााउने ससद्धान्तत अिलम्बन ििेको छ।  

३.२ लसैसास मलुप्रवाहीकरणको रणनीततहरु 
कुमाख  िााँउपासलकाले मागथ उल्लखेखत लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु परिपतूत ा ििी लङै्गिक समानता तथा 
सामाजिक समािेशी शासन व्यिस्था स्थावपत ििी सब ै नािरिकको हक हहतको सिंिण ि 
सहभागितामलुक ढंिले समानपुततक विकास िने देहाय बमोजिमको लसैसास मलुप्रिाहीकिण 

िणनीततहरु अबलम्बन िरिने छ।  

१. कुमाख  िााँउपासलका /नििपासलकामा तिुामा भएका विद्यमान नीतत, काननू, तनदेसशका, 
आिगधक योिना तथा मापदण्डहरुको पनुिािलोकन ििी लसैसास सम्बन्तधी आिश्यक 

कायाविगधहरु तिुामा िरिने छ।  

२. कुमाख  िााँउपासलकाको नीतत तनमााण, योिना तिुामा, बिेि तिुामा तथा समग्र विकास 
प्रकृयामा महहला तथा लक्षित ििाको अथापणूा सहभागिता सतुनजश्चत िना लक्षित समदुायको 
िमता विकास िरिने छ।  

३. लङै्गिक समानता तथा सामाजिक समािशेीकिण पिीिण ि लङै्गिक उत्तिदायी बिेि तिुामा 
माफा त कुमाख  िााँउपासलका को ससं्थाित सिंचना ि कायाक्रमहरुमा महहला तथा वपछडडएका 
ििाको अथापणूा सहभागिता सतुनजश्चत िरिने छ।  

४. कुमाख  िााँउपासलका को हदिो विकास ि आगथाक समदृ्गधको लागि महहला तथा लक्षित 
ििालाई समान अिसि ससिाना िने, लक्षित समदुायको नेतृ् िदायी भसूमका िदृ्गध िनुाका साथै 
विकासको समान प्रततफल ि लाभको उपभोि सतुनजश्चत िदै आगथाक सशक्तीकिणका 
िततविगधहरु सञ्चालन िरिने छ। 

५. कुमाख  िााँउपासलकाको सेिा प्रिाह, ससं्थाित व्यिस्था, अनिुमन तथा मलु्याङ्कन 
प्रणालीलाई लसैसासमरैी बनाउन कमाचािी, पदागधकािी, सिोकाििाला तथा नािरिक समािका 
सङ्िठनहरूको लसैसास सम्बन्तधमा िमता असभिदृ्गध िरिने छ। 

६. कुमाख  िााँउपासलका सभर हुने सब ैप्रकािको लङै्गिक विभेद, हहसंा ि अन्तय सामाजिक  कु– 
ससं्कािहरुको अन्त्य ििी सबलै ेसामाजिक न्तयाय प्राप्त ििेको अनभुतूत हुने सभ्य समािको 
तनमााण िने।  
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३.३ लसैसास मलूप्रवाहीकरण रणनीततको कायाारवयनको लािी कायायोिना 
रणनीततक उद्देश्यहरु 

 

प्रमुि कक्रयाकलापहरु  

(कतत पटक वा कततवटा)   

 

समयावगि 
(कहहले िने 
महहना वा साल)   

लक्षित समुह 
(कायाक्रम वा 
कक्रयाकलाप 
हरु कसको 
लागि िने)  

 

जिम्मेवारी 
(कसले िने, 
नेततृ्व कसले 
ललने) 

लसैसासको 
अिधािणा हाससल 
िने कुमाख  
िााँउपासलकामा  
तिुामा भएका नीतत, 

काननू, तनदेसशका, 
आिगधक योिना 
तथा मापदण्डहरुको 
पनुिािलोकन, 

सशंोधन साथ ै
लसैसास सम्बन्तधी 
आिश्यक 

कायाविगधहरु तिुामा 
िरिने छ।  

 

 लसैसासलाई ससं्थाित 
िना आिश्यक काननू, 

तनयमािाली, कायाविगध 
तथा मापदण्डहरु तिुामा 
िने 

 

आ.ि ०७९//०८० 
सम्म 

कुमाख  
िााँउपासलका 
को सबकैो 
लागि 

लसैसास 
कायाान्तियन 
ससमतत 

 ऐन, काननू, नीतत, 

कायाविगधको मस्यौदा 
तयाि िने कायािोली 
िठन िरि िमता विकास 
िने  

आ.ि ०७९/०८०  पदागधकािी 
तथा कमाचािी 

लसैसास 
कायाान्तियन 
ससमतत 

 कुमाख  िााँउपासलका को 
विधयमान ऐन, नीतत, 
कायाविगध, आिगधक 

योिना तथा 
मापदण्डहरुको लसैसास 
दृजटिकोणल े
पनुिािलोकन ििी ि 
आिश्यकता अनरुुप 
सशंोधन िने। 
 

आ.ि 
२०७९/०८० बाि 
सरुुिात िने 

कुमाख  
िााँउपासलका 
को सबकैो 
लागि 

लसैसास 
कायाान्तियन 
ससमतत 

 कुमाख  िााँउपासलकाले 
लसैसास कायाान्तियन 
ससमतत तथा िडा तहमा 
िडा स्तिीय ससमतत 
िठन ििी तत ससमततको 
जिम्मेिािी तथा 
अगधकािहरु स्पटिसिं 
तनक्योल ििी परिचालन 

आ.ि ०७९//०८० कुमाख  
िााँउपासलका 
को सबकैो 
लागि 

महहला तथा 
बालबासलका  
शाखा 
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िरिने छ 

 कुमाख  िााँउपासलका 
/नििपासलकामा कुन ै
पतन ऐन, नीतत, 
तनदेसशका, कायाविगध 
सकंलन िदाा महहला 
तथा लक्षित  ििाको 
सझुाि सकंलन िने 
व्यिस्था िने  

आ.ि ०७९//०८० 
देखख 

िा.पा. सब ै लसैसास 
कायाान्तियन 
ससमतत 

 महहला, बालबासलका 
तथा सब ै लक्षित  
समहूको अिस्था 
विश्लेषणको आधािमा 
सो समहूलाइ प्र्यि 

फाइदा पगु्ने ििी कूल 
पूाँिीित बििेको 
तनजश्चत प्रततशत बिेि 
वितनयोन िने 

आ.ि ०७९/०८० 
देखख तनिन्तति  

महहला तथा 
वपछडीएका 
ििाका लागि 

बिेि ससमा 
तनधाािण 

ससमतत 

 कुमाख  िााँउपासलकाले 
तयाि िने नीतत, 
काननू, योिना तथा 
बिेिमा महहला तथा 
लक्षित ििाको आिश्कता 
पहहचान ििी             
तत आिश्यकताहरु 
समं्बोधनको 
सतुनजश्चतता िरिने छ 

आ.ि ०७९//०८० 
देखख तनिन्तति 

 

महहला तथा 
लक्षित बिा 

लसैसास 
कायाान्तियन 
ससमतत 

कुमाख  
िााँउपासलकाको नीतत 
तनमााण, योिना 
तिुामा, बििे तिुामा 
तथा समग्र विकास 
प्रकृयामा महहला 
तथा लक्षित ििाको 
अथापणुा सहभागिता 
सतुनजश्चत िना तत 

 आिगधक योिना ि 
िावषाक विकास 
कायाकममा लङै्गिक 

समानता तथा समािेशी 
विकासको लागि नीतत, 
िणनीतत, कायाक्रम ि 
सोको मापनयोग्य लक्ष्य 
समािेश िने 

आ.ब ०८०//०८१ 
देखख 

महहला तथा 
लक्षित ििा 

योिना शाखा 
महहला तथा 
िालबासलका 
विकास शाखा 

 महहला तथा लक्षित 
बिालाई आफ्नो हक 

अगधकाि, पिैिी तथा 

आ.ब. 
०८०//०८१ 

महहला तथा 
लक्षित बिा 

महहला विकास 
शाखा/प्रशासन 
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ििाको िमता 
विकास िरिने छ।  

 

नेतृ् ि विकास सम्बन्तधी 
तासलम हदने  

सम्म शाखा 

 बिेि तथा कायाक्रम 
तिुामा िनुापिूा 
समदुायका महहला, 
बालबासलका, अपाङ्िता 
भएका व्यजक्त, 
िनिातत, वपछडाििा, 
दसलत लिायत सब ै
लक्षित ििा ि 
समदुायसाँि छुट्िा छुट्िै 
छलफल ििी 
आिश्यकता पहहचानको 
आधािमा योिना छनोि 
िने 

आ.ब ०८०//०८१ 
देखख 

महहला तथा 
लक्षित ििा 

महहला विकास 
शाखा, योिना 
शाखा 

 कुमाख  िााँउपासलकाको 
योिना पहहचान तथा 
छनौि िदाा लक्षित 
समहूको सक्रीय 
सहभागिता ििाई लक्षित 
समहुले छनौि ििेका 
योिनालाई 
प्राथसमकतामा िाख्न े। 

आ.ब ०८०//०८१ 
देखख 

महहला तथा 
लक्षित ििा 

महहला विकास 
शाखा योिना 
शाखा 

 कुमाख  िााँउपासलका, 
िडा स्ति तथा 
समदुायस्तिमा िठन 
िरिने विसभन्तन सिंाल, 
समहु तथा ससमततहरुमा 
महहला तथा लक्षित 
समदुायको  प्रतततनगध्ि 
हुने व्यिस्था िने 

आ.ि ०८१/०८२ महहला तथा 
लक्षित ििा 

महहला तथा 
बालबासलका 
विकास शाखा 

 ससमतत, उपससमतत तथा 
कायादलमा सहभािी 
महहला तथा लक्षित 
ििाका प्रतततनगधलाई 
योिना व्यिस्थापन 
तथा बबत्त व्यिस्थापन 
सम्बन्तधी िमता विकास 

आ.ि ०८१/०८२ 
देखख 

महहला तथा 
लक्षित बिाका 
प्रतततनधीहरु 

योिना शाखा, 
प्रशासन शाखा  
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िने 
 लसैसाको विषयलाई 

अििुाई िना ि सम्पका  
व्यजक्तको रुपमा काम 
िना लसैसासको स्रोत 
व्यजक्तहरु विकास िदै 
िाने 

आ.ि ०७९//०८० 
देखख 

कुमाख  
िााँउपासलका 
का सब ै

प्रशासन शाखा 
तथा महहला 
तथा 
बालिासलका 
विकास शाखा 

 लसैसास सम्बन्तधी 
बबस्ततृ खण्डकृत 
त्याङ्क तयाि िने ि 
तनयसमत अध्यािगधक 

िने  

आ.ि ०८०/०८१ 
सम्म 

कुमाख  
िााँउपासलका 
का सब ै

प्रशासन शाखा/ 
पजञ्िकिण 

शाखा 

 पासलकामा 
कमाचािीहरूको पदपतूत ा 
िदाा सब ै िातिातत, 
िेर, सलङ्ि ि समदुाय 
लिायत लक्षित ििाको 
समानपुाततक 

प्रतततनगध्ि हुने 
कमाचािी भनाा 
तनयमािली तयाि ििी 
कायाान्तियन िने  

आ. ि. ०८०/// 
०८१ सम्म 

महहला तथा 
वपछाडडएका 
ििा 

प्रशासन शाखा  

 कुमाख  िााँउपासलका को 
योिना तिुामा तथा 
छनोि भएका योिनाको 
िानकािी लक्षित ििा 
सम्म पयुााउन स्थानीय 
सञ्चािका माध्यमिाि 
सम्प्रेषण िने। 

 

तनिन्तति 

महहला तथा 
वपछाडडएका 

ििा 

सचुना शाखा 

लङै्गिक समानता 
तथा सामाजिक 

समािेशी परििण ि 
लङै्गिक उत्तदायी 
बिेि माफा त कुमाख  
िााँउपासलकाको 
ससं्थाित सिंचना ि 

 कुमाख  िााँउपासलका 
लेलङै्गिक उत्तिदायी 
तथा सामाजिक 

समािेशी बिेि तनमााण  
एि ं पिीिण कायाविगध 
िनाई    कायान्तियन 
िने    

आ. ि. 
०८१/०८२ 

महहला तथा 
वपछडडएका 

ििा 

महहला विकास 
शाखा  

 अतर्ल्लो आगथाक बषाको 
बिेि तथा कायाक्रमलाई 

तनिन्तति  सब ै महहला विकास 
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कायाक्रमहरुमा 
महहला तथा 
वपछडीएका ििाको 
अथापणूा सहभागिता 
सनुजुश्चत िरिनेछ 

चाल ु आ. ब पहहलो 
चौमासीक सभरमा 
लसैसास दृजटिकोणल े
परििण िरिने छ 

शाखा 

 लङै्गिक उत्तिदायी बिेि 
तथा योिना लाई 
कुमाख  िााँउपासलकाले 
आन्ततरिकककिण ििी 
यसको प्रभािकािी 
कायाान्तियनको लागि 
कमाचािी तथा 
पदागधकािीको  िमता 
विकास िने  

आ.ि. 
२०८१/०८२ 

सब ै महहला विकास 
शाखा 

 कुमाख  िााँउपासलका को 
योिना शाखाका 
कमाचािी तथा लसैसास 
िेरका सिोकाििालालाई 
लङै्गिक उत्तिदायी 
योिना छनोि तथा  
बिेि विगध कायाान्तियन 
सम्बन्तधी िमता विकास 
िरिने छ। 

आ.ि ०८१/०८२ सब ै प्रशासन शाखा 

हदिो विकास ि 
आगथाक समदृ्हदको 
लागि महहला तथा 
लक्षित ििाको समान 
अिसि, नेतृ् िदायी 
भसुमका बदृ्हद साथै 
समान प्रततफल ि 
लाभ उपभोिमा 
सतुनजश्चत िना 
आगथाक 

सशजक्तकिणका 
िततविगधहरु 
सचंालन िरिने छ 

 कुमाख  िााँउपासलका 
सभरका आगथाक अिस्था 
कमिोि भएका विपन्तन 
परििाि, बेिोििाि यिुा, 
बदेैशीक िोििािीबाि 
फकका एका परुुष तथा 
महहलाको पहहचान िने  

आ.ि ०८०/०८१ विपन्तन तथा 
िरिि परििाि  

त्याङ्क 

व्यिस्थापन 
शाखा 

 लक्षित समदुायका 
महहला, अपाङ्िता 
भएका व्यजक्त, दसलत 
तथा बबपन्तन परििािको 
पिम्पिाित ससप, 

व्यिहािीक ससप ि 
िमताको अध्ययन तथा 
पहहचान िने 

आ.ि ०८०/०८१ वपछडडएका 
समदुायका 
महहला तथा 
कुमाख  
िााँउपासलका
को 
प्रथसमकककि
णमा पिेका 

महहला विकास 
शाखा , 
उद्मसशलता 
सहिकताा 
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लक्षित बिा 
सब ै 

 महहला तथा लक्षित 
ििाको पहहचान भएका 
िमता तथा 
आिश्यकताको आधािमा 
सीप विकास, नेतृ् ि 
विकास, उद्मसशलता 
विकास तासलम, बङै्ककङ 
तथा विवत्तय कािोिाि 
सम्बन्तधी सशिा साथ ै
आधािभतु काननूी 
िमता विकास िने 

आ.ि 
२०८०/०८१ 

वपछडडएका 
समदुायका 
महहला तथा 
कुमाख  
िााँउपासलका 
को 
प्रथसमकककि
णमा पिेका 
लक्षित बिा 
सब ै 

महहला विकास 
शाखा, 
उद्मसशलता 
सहिकताा 

 उद्मसशलता तथा 
व्यिसाय सचंालन िना 
आिश्यक िकम अनदुान 
तथा सहुसलय ऋण 

सहयोि िने व्यिस्था 
िने 

आ.ि. ०८१/०/८२ वपछडडएका 
समदुायका 
महहला तथा 
कुमाख  
िााँउपासलका 
को 
प्राथसमकककि
णमा पिेका 
लक्षित ििा 
सब ै 

महहला विकास 
शाखा , 

उद्मसशलता 
सहिकताा 

 कुमाख  िााँउपासलका को 
योिनामा महहला 
उद्ममसशलता तथा 
लक्षित ििाको व्यिसाय 
प्रिद्ादन िने खालको 
कायाक्रम तथा आिश्यक 

ििेिको वितनयोिन 
िने। 

आ.ि. ०७९/०८० वपछडडएका 
समदुायका 
महहला तथा 
कुमाख  
िााँउपासलका
को 
प्रथसमकककि
णमा पिेका 
लक्षित बिा 

महहला विकास 
शाखा, योिना 
शाखा 
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सब ै 

 व्यिसायमा िोखखम 
न्तयनूीकिणको लागि 
विमा व्यिस्थालाई 
अतनिाया लाि ु िने 

आ.ि. 
२०७९/०/८० 

वपछडडएका 
समदुायका 
महहला तथा 

कुमाख  
िााँउपासलका
को प्राथसमकक 

किणमा 
पिेका लक्षित 
बिा सब ै

महहला विकास 
शाखा  
उद्ममसशलता 
सहिकताा 

 व्यिसाय सचंालन िने 
लक्षित समदुायका 
महहला, अपाङ्िता 
भएका व्यजक्त, दसलत 
तथा बबपन्तन परििाको 
समहु तथा सिंाल िठन 
ििी आफ्नो हक ि 
आगधकिको लागि 
सिोकाििालासिं पिैिी 
िना िमता विकास 
िने। 

 

आ.ब. ०८१/०८२ व्यिसाय िने 
सब ै 

महहला विकास 
शाखा 

 ससमान्ततकृत समदुाय 
तथा बबपन्तन परििािका 
बालबासलकालाई 
प्राविगधक सशिा 
अध्ययनको लागि 
छारिवृत्त कायाक्रम 
सचंालन िने  

आ.ब. 
०८०/०८१ 

विपन्तन तथा 
वपछडीएका 
समदुायका 
महहला 

महहला विकास 
शाखा/ प्रशासन 
शाखा 

कुमाख  िााँउपासलका 
को सेिा प्रिाह, 

ससं्थाित व्यिस्था, 
अनिुमन तथा 
मलु्याङ्कनलाई 

 कुमाख  िााँउपासलकाले 
लङै्गिक तथा समािेशी 
विकासको लागि िमता 
विकास कायायोिना 
तयाि ििी छुट्िै 

सशषाकमा बिेि 

आ.ि ०७९/०८० सब ै
विषयित 
शाखाका 
कमाचािी तथा 
पदाधीकािी 

प्रशासन शाखा 
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लसैसास मरैी 
बनाउन कमाचािी, 
पदागधकािी 
,सिोकाििाला तथा 
नािरिक 

समािहरुको लङै्गिक 

समानता तथा 
सामाजिक 

समािेशीकिण 

सम्बन्तधमा िमता 
असभबदृ्दी िरिने छ। 

वितनयोिन िने 
व्यिस्था िने 

 कुमाख  िााँउपासलका 
स्तिमा लसैसास 
सम्बन्तधी मास्िि 
प्रसशिक उ्पादन िरि 
परिचाल िने 

आ.ि. 
०८१/०८२ 
सम्म 

महहला 
विकास 
शाखाको 
कमाचािी 

प्रशासन शाखा 

 कायालययमा हुन सक्न े
विभेदपणूा  व्यिहाि, 

विभेदपणूा भाषाको प्रयोि 
ि कायालयमा हुनसक्ने 
हहसंा तनयन्तरणको लागि 
शनु्तय सहनसशलताको 
नीतत बनाउन े 

आ.ि. ०७९//०८० सब ै
विषयित 
शाखाका 
कमाचािी तथा 
पदाधीकािी 

महहला विकास 
शाखा 

 कम अिसिको प्राप्ती ि 
कम अनभुिको अधािमा 
महहला तथा लक्षित 
ििाको प्रतततनगध्ि िने 
पदागधकािीलाई िमता 
विकासको लागि 
प्राथसमकतामा िाख्न े 

आ.ि. 
०७९/०८० 

महहला तथा 
लक्षित बिाका 
प्रतततनगधहरु 

प्रशासन शाखा 

 कमाचािी पदागधकािी 
तथा सिोकाििालालाई 
हदिो विकास लक्ष्य, 

बेईजिङ र्ोषणा पर, 

साथै लसैसास 
सम्बन्तधमा भएका 
िाजटिय तथा 
अन्ततिाजटिय 
प्रततबद्दताहरु सम्बन्तधी 
िमता विकास ििी 
्यसको आधािमा 
कायाक्रम िने। 

आ.ि. 
०८१/०८२ 

सब ै
विषयित 
शाखाका 
कमाचािी तथा 
पदागधकािी 

महहला विकास 
शाखा 

 लङै्गिक समानता तथा 
समािेशी विकासको 
लागि विसभन्तन 
सिोकाििाला 
तनकायहरूबीच कायाित 

आ.ि. 
०८०/०८१ 

िा.पा. का 
सब ै
सिोकाििाला  

महहला विकास 
शाखा 
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सयंन्तर (सिंाल) िठन 
ििी सिंालका 
प्रतततनगधहरूलाई 
लङै्गिक तथा समािेशी 
विकास सम्िन्तधी िमता 
विकास तासलम प्रदान 
िने। 

 

 कुमाख  िााँउपासलका को 
अनिुमन ससमततल े
लङै्गिक समानता तथा  
सामाजिक समािेशी 
विकास सम्िन्तधी  
कायाक्रमको अनिुमन, 

मलू्याङ्कन िदाा 
सिोकाििालालाई पिेुको 
लाभ, असि ि प्रभाि 

विश्लेषण िने।  

 

आ.ि. ०८०/०८१ अनिुमन 
ससमतत 

प्रशासन शाखा/ 
योिना शाखा 

 कुमाख  िााँउपासलकामा  
िठन हुने बालक्लि, 

आमा समहु, महहला 
समहु, सहकािी, 
ककशोिककशोिी समहुलाई 
लसैसास सम्बन्तधी 
असभमखुखकिण िने 

 

आ.ि. ०७९/०८० महहला,बाल
क्लबका 
प्रतततनगधहरु 

महहला विकास 
शाखा 

कुमाख  िााँउपासलका 
सभर हुने सब ै
प्रकािको लङै्गिक 

विभेद, हहसंा ि अन्तय 
सामाजिक  कु– 
ससं्कािहरुको अन्त्य 
ििी सबलै े
सामाजिक न्तयाय 
प्राप्त ििेको 

 कुमाख  िााँउपासलका 
सभरका सब ै िडाका 
बबसभन्तन समदुायहरुमा 
विद्यमान लङै्गिक 

विभेदको अिस्था, 
परिमाण ि समाधानका 
उपायहरु बािे सिािण 

ििी प्रततिेदन तयाि 
िने 

आ.ि. 
०८०/०८१ 
सम्म 

कुमाख  
िााँउपासलका 
सब ै 

महहला विकास 
शाखा  

 कुमाख  िााँउपासलका को आ.ि. कमाचािी तथा प्रशासन शाखा 
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अनभुतुत हुने सभ्य 
समािको तनमााण 

िने 

पदागधकािी/कमचाािीलाई 
लङै्गिक तथा समािेशी 
विकास, लैंगिक हहसंा 
तनिािण सम्बन्तधी 
तासलम हदने ि तासलम 
कायाकममा लक्षित समहू 
तथा महहला ि परुुषको 
समान सहभागिता ि 
उपजस्थतत सतुनजश्चत 
िने।  

०८०/०८१ 
सम्म 

पदागधकािी 

 कुमाख  िााँउपासलका 
तथा कुमाख  
िााँउपासलका सभरका सब ै
सिकािी कायालयहरुमा 
लसैसास सम्पका  व्यक्ती 
तोक्न।े 

आ.ि. 
०८०/०८१ 
सम्म 

कमाचािी तथा 
पदागधकािी 

प्रशासन शाखा 

 कुमाख  िााँउपासलकाले 
स्थानीय िेडडयो, एफ.एम, 

छापा लिायत श्रब्यदृश्य 
समेतका सब ै
माध्यमद्दािा लङै्गिक 

हहसंा, र्िेल ु हहसंा, तथा 
सामाजिक कुिीतत 
उल्मलुन सम्बन्तधी 
सचूना प्रिाह ििी 
िनतालाई ससुगुचत  

िनेछ 

तनिन्तति  समदुायका 
सब ै 

सचुना शाखा 

 कुमाख  िााँउपासलका 
सभर कुन ििा, सलङ्ि  
समदुायका व्यजक्तहरु 
लङै्गिक विभदेको 
िोखखममा छन ् सो को 
अध्ययन ििी जस्थतत 
विश्लेषण िने 

आ.ि. २०८०/ 
०८१ सम्म 

हहसंा वपडडत 
सि ै 

महहला विकास 
शाखा, िडा 
ससमतत  

 सब ै िडाहरुमा 
हातनकािक सामाजिक 

कुससं्कािले पािेको असि 
ि प्रभािका बािेमा 

आ.ि. २०८१/ 

०८२ सम्म 

हहसंा पीडडत 
महहला तथा 
समहु 

िडा ससमतत 
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पदागधकािी, लसैसास 
िेरमा कायाित समहू, 

सञ्िाल ि सयंन्तरसिं 
समय समयमा ससमिा 
िने 

 समदुाय तह देखख 

महहला हहसंा बबरुद्दको 
सचुना ि हहसंा भएमा 
कसिी उिुिी िने कहााँ 
िने भन्तने लिायतका 
सचुनाहरु स्थानीय भाषा 
ि सबकैो पहुाँचमा 
हुनेििी प्रिाह िने 

तनिन्तति  हहसंा पीडडत 
महहला तथा 
समहू 

महहला विकास 
शाखा, सचुना 
प्रविगध शाखा, 
निि प्रहिी 

 हहसा ंमकु्त नििपालीका 
ि िडा र्ोषण िना 
सचुक तयाि िने ि 
सचुकको आधािमा 
कायायोिना तयाि ििी 
कायाान्तियन िने। 

आ.ि. २०८२/ 

०८३ सम्म 

 

कुमाख  
िााँउपासलका 
सब ै 

म.वि शा. 
लसैसास 
कायाान्तियन 
ससमतत, 

प्रशासन शाखा 

 समािमा विद्यमान 
हातनकािक सामाजिक 

मलु्य मान्तयता, सोच ि 
व्यिहाि परिितान िना 
िणनतैतक योिना तथा 
कायाक्रम तयाि िने। 

तनिन्तति  हहसंा पीडडत 
महहला तथा 
समहु 

महहला विकास 
शाखा 

 नििपालीकाको 
अििुाईमा सामदुायीक 

सरं्ससं्था, यिुा क्लि, 

बाल क्लि तथा 
तनििानी समहुहरुको 
िठन तथा परिचालन 
िरि लङै्गिक विभेद 
तथा हहसंा तनयन्तरणका 
लागि तत सरं्सस्थाहरु 
सिं सहकाया  समन्तिय 
िने। 

तनिन्तति  हहसंा पीडडत 
महहला तथा 
समहु 

महहला विकास 
शाखा 

 लङै्गिक हहसंामकु्त 
कुमाख  िााँउपासलका 

आ.ि. ०८३/०८४ िा.पा. सब ै कायापासलका/ 
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र्ोषणा िने सम्म  िाउसभा 

 

३.४ लैससास मूलप्रवाहीकरण रणनीततको कायाारवयनको लािी  आवश्यक संस्थाित व्यवस्था 
लसैसास मलुप्रिाहीकिण िणनीततक योिनाको प्रभािकािी रुपमा कायान्तियन िना तनम्न ससमततहरु 
व्यिस्था िरिने छ।  

३.४.१. कुमाि  िााँउपाललका स्तरीय लैससास कायाारवयन सलमततको िठन 

कुमाख  िााँउपासलका स्तिीय लसैसास कायाान्तियन ससमततको िठन यस प्रकाि हुनेछ। 

क) कुमाख  िााँउपासलका का cWoIf    – सयंोिक 
ख) pkfWoIf                        – सदस्य 
ि) प्रमखु प्रशासकीय अगधकृत                      – सदस्य 
र्) सामाजिक विकास ससमततका सयंोिक      – सदस्य 
ङ) कायापासलकाका सदस्यहरुमध्येबाि कजम्तमा २ िना महहला सहहत सयंोिकल ेतोकेका        

                               ३ िना           – सदस्य 
च) सामदुातयक सङ्र् ससं्थाहरूमध्येबाि समािेशी प्रतततनगध्ि हुने ििी सयंोिकले तोकेका          

                            ३ िना    – सदस्य 
छ) लसैसास हेने शाखा प्रमखु                   – सदस्य सगचि  

ससमततका पदागधकािी तथा सदस्यहरु ७ देखख १३ िना सम्म िहन सक्नेछन ्। 

३.४.२. वडास्तरमा लैससास कायाारवयन सलमतत िठन   

प्र्येक िडा स्तिमा देहाय बमोजिमको लसैसास कायाान्तियन ससमतत िठन िना सक्नेछ। सो ससमतत 
माफा त लसैसास सम्बन्तधी सब ैककससमका कायाक्रमहरुको समदुाय स्तिसम्म पयुााईने छ ।  

क) िडा अध्यि                  सयंोिक 
ख) िडा सदस्य (महहला ि दसलत महहला सहहत)     – ३ िना  सदस्य 
ि) िडा सगचि                             –  सदस्य सगचि 
र्) अततगथ: सङ्र्ससं्थाबाि आिश्यकता अनसुाि      – २ िना सदस्य 

३.४.३. लैससास कायाारवयन सलमततको काम कताव्य र अगिकार 

लसैसास कायाान्तियन ससमततको काम कताव्य ि अगधकाि देहाय बमोजिम हुनेछ।  

क) लसैसास िणनीततलाई प्रभािकािी रुपमा कायाान्तियन िना नेतृ् िदायी भसूमका तनिााह िने ि 
अन्तय तनकाय तथा सिोकाििालासाँि प्रभािकािी समन्तिय ि सहकाया िने 



25 
 

ख) कुमाख  िााँउपासलका तनमााण हुने सब ैप्रकािका ऐन, काननू, कायाविगध, आिगधक योिना ि 
अन्तय प्रकाशीत दस्तािेिमा लसैसासको विषयबस्तकुो समािेश ििी मलूप्रिाहीकिण िने 

ि) लसैसास िणनीतत अनरुुप लङै्गिक तथा समाजिक विकासको कायाविगध तयाि ििी 
कायाान्तियन िने 

र्) योिना तथा बििे तिुामा िदाा लसैसासका समस्या समाधान हुने ििी उत्तिदायी बनाउन 
प्राविगधक सहयोि िने 

ङ) लसैसास सम्बन्तधी खजण्डकृत त्याङ्क सङ्कलन एिम ्विश्लेषण िना सहयोि िने 
च) लसैसास सम्बन्तधी िमता असभबदृ्गध योिना तयाि ििी लसैसास िमता असभिदृ्गध 

कायाक्रम सञ्चालन िने ि ििाउने 
छ) लसैसास िणनीतत कायाान्तियन िने क्रममा आउन सक्ने सम्भावित िोखखमहरुको समाधान 

िना आिश्यक व्यिस्था िने 
ि) उल्लेखखत कायाहरु िना काया योिना ि बिेि सहहत योिना बनाई कायाान्तियन िने ि 

ििाउने। 

३.४.४. वडास्तरको लैससास कायाारवयन सलमततको काम कताव्य र अगिकार  

िडास्तिको लसैसास कायाान्तियन ससमततको काम कताव्य ि अगधकाि देहाय बमोजिम हुनेछ। 

क) कुमाख  िााँउपासलका को लसैसास समन्तिय ससमततले ििेको कायाहरु िस्त ैऐन, काननू, 
नीतत, आिगधक योिना विषयित योिना ि अरु प्रकासशत हुने सब ैप्रकािका दस्तािेि 

समदुाय स्तिका सिोकाििाला ि नािरिक समािसाँि छलफल ििी लसैसास सम्बन्तधी 
विषयिस्तहुरु समािेश िना समन्तियकािी भसूमका तनिााह िने 

ख) कुमाख  िााँउपासलका को योिना तथा बििे तिुामा प्रकृया देखख कायाान्तियन ि अनिुमनको 
चिण सम्म समदुायका विपन्तन ििा, तथा महहलाहरुलाई सहभािी ििाउन नािरिक 

समािसाँि समन्तिय ि सहकाया िने 
ि) कुमाख  िााँउपासलका को िडातहको लसैसास सम्बन्तधी खजण्डकृत त्याङ्कको व्यिस्था िना 

ि समयानकुुल अद्यािगधक िना सहयोि िने 
र्) कुमाख  िााँउपासलका  िडास्तिमा योिना कायाान्तियनमा प्रभािकािीता ल्याई महहला ि 

विपन्तन ििाहरुको सचूना, श्रोत ि साधनमा पहुाँच बढाई फाईदाको समानपुाततक वितिण 

सतुनजश्चत िना नेतृ् िदायी भसूमका तनभाउने 
ङ) कुमाख  िााँउपासलका को िडा स्तिमा लसैसास सम्बजन्तध िमता विकासको योिना तयाि 

ििी लसैसास िमता विकास कायाक्रम सञ्चालन िने ि ििाउने 
च) उल्लेखखत कायाहरु िना काया योिना बनाई कायाान्तियन िने ि ििाउने 



26 
 

३.४.५. वैठक, कायाववगि र सेवासुवविा 
क) कुमाख  िााँउपासलका स्तिीय ससमततको बठैक सामान्तयतया प्र्येक चौमाससक रुपमा बस्ने छ 

। 
ख) िडा स्तिीय ससमततको बठैक प्र्यक ३ महहनामा बस्ने छ।  
ि) ससमतत ि उपससमततका िठैकहरूको कायाविगध कुमाख  िााँउपासलकाका / अन्तय ससमतत िा 

उपससमतत सिह हुनेछ । 
र्) सेिा सवुिधा कुमाख  िााँउपासलकाको तनयम बमोजिम हुनेछ ।  

३.४.६ सम्पका  व्यजक्त 

कुमाख  िााँउपासलकाले लसैसासलाई ससं्थाित िनाको लागि सामाजिक विकास शाखा िा महहला तथा 
बालबासलका विकास शाखामा कायाित कमाचािीलाई सम्पका  व्यजक्त तोकी लसैसासको सिालहरुलाई 
सम्बोधन िना सहि बनाउने ।   

३.५ लैससास रणनीतत कायाारवयनको लागि स्रोत पररचालन  
३.५.१ आगथाक स्रोत   

लसैसास िणनीततक योिना कायाान्तियनका लागि आिश्यक स्रोत साधन व्यिस्थापन िनुा कुमाख  
िााँउपासलका को प्रमखु दातय्ि हुनेछ। कुमाख  िााँउपासलका को सम्पणूा विषयित शाखाहरुल ेआ–
आफ्नो योिना तथा कायाक्रममा न ै लसैसासलाई मलूप्रिाहीकिण िनुा पदाछ। यो िणनीतत 
कायाान्तियनका लागि आिश्यक पने कायाविगध, मापदण्ड, तनदेसशका तनमााण, लसैसास विज्ञको आपतुता 
िस्ता विविध कायाहरुका लागि लाग्ने अनमुातनत स्रोत साधनबािे सिोकाििालाहरुसाँि छलफल ििी 
कुमाख  िााँउपासलकाले प्र्येक आगथाक िषाको नीतत तथा बिेिमा यो शीषाकमा आिश्यक बििे 
वितनयोिन िनेछ। लसैसास िणानीततक योिना कायाान्तियन िना आन्ततरिक तथा बाह्य स्रोतको समेत 
परिचालन िनेछ । 

३.५.२ मानवीय स्रोत 

लसैसास मलूप्रिाहीकिण िणनीततक योिनालाई प्रभािकािी रुपमा कायाान्तियनमा लिैान आिश्यकता 
अनसुाि सयंोिन ि सहकाया िने प्रमखु जिम्मेिाि कुमाख  िााँउपासलका /स्तिीय लसैसास कायाान्तियन 
ससमतत िहने। यस िणनीततलाई प्रभािकािी रुपमा कायाान्तियन िना नििसभाका सब ैपदागधकािी, िडा, 
िोलस्तिीय ससमतत लिायत नािरिक समािको समेत जिम्मेिािी ि दातय्ि िहने छ। विसभन्तन ससमतत 
तथा समहूहरुलाई कक्रयाशील बनाउन नििस्तिीय ससमततको भसूमका प्रभािकािी हुन आिश्यक छ। 
कुमाख  िााँउपासलकाले िणनीततक योिना कायाान्तियनको लागि आिश्यक िनशजक्तको िमता विकास 
ििी जिम्मेिाि बनाउने छ। लसैसास िणनीततक योिना कायाान्तियन िना महहला तथा बालबासलका 
विकास शाखाले जिम्मेिािी तनिााह िनेछ । 
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३.६ अनुिमन तथा मूल्याङ्कन  
यो िणनीततक योिना कायाान्तियनका लागि तनम्नानसुाि अनिुमन तथा मलु्याङ्कन योिना तय 
िरिएको छ।  

 कुमाख  िााँउपासलका स्तरिय लसैसास मलुप्रिाहीकिण िणनीततक योिना अनिुमन तथा 
मलु्याङ्कनको लागि ५ सदस्यीय अनिुमन तथा मलु्याङ्कन ससमतत िठन िरिने छ।  

 अनिुमन ससमततमा लसैसास सम्बन्तधी ज्ञान भएको कमाचािी तथा पदागधकािी ि त्याङ्कमा 
काम िने िनशजक्त समािशे िरिने छ।   

 लसैसास िणनीततले सलएको ध्येय, लक्ष्य, उदेश्य ि कायायोिना कायाान्तियनको  सचूकहरु 
तनधाािण ििी अनिुमन तथा मलु्याङ्कन िरिने छ। हिेक आ.ि. को अन्त्यमा अनिुमन ि 
मलु्याङ्कन ििी िणनीततको प्रभािकारिता ससमिा िरिने छ ि आिश्यकता अनसुाि सशंोधन  
िरिनेछ। 

 अनिुमन ि मलु्याङ्कन ्िोलीमा स्थानीय सिोकाििाला ि लक्षित ििालाई सहभािी ििाईनेछ।  
 

३.७ सम्भाववत िोखिम तथा रयूनीकरणका उपायहरु  
लसैसास िणनीततक योिना कायाान्तियनमा आउन सक्न े सम्भवित िोखखम तथा सो िोखखम 
न्तयनूीकिणका उपायहरु 

 

क्र.सं. सम्भाववत िोखिम िोखिम रयूतनकरणका उपायहरु 

१ 

लैससास विषय कुमाख  
िााँउपासलका को प्राथसमकतामा 
नपना सक्छ ।    

लैससासलाई प्रथसमकतामा िाख्न नीततित व्यिस्था िने।  

२ 

िणनीतत कायाान्तियन िना 
जिम्मेिाि तनकाय तथा 
सिोकाििाला बीच समन्तिय 
नहुन सक्छ ।  

सिोकाििाला िीचमा तनयसमत समन्तिय बैठक िाख्न ेतथा कुमाख  
िााँउपासलका /स्तिमा िहेका नािरिक समाि तथा सञ्िालहरुको 
सहकायामा लक्षित समुदायका व्यजक्तहरुलाई लाभाजन्तित िना 
सककने बािेमा तनयसमत छलफल िने।  

३ 

िणनीततक योिना 
कायाान्तियनको लागि स्रोतको 
व्यिस्थापन 

आिश्यक आगथाक स्रोतको व्यिस्थापन कुमाख  िााँउपासलकाले 
िनेछ। स्रोत व्यिस्थापनका लागि कुमाख  िााँउपासलकाले 
सिोकाििाला तनकायहरु, सङ्र्, संस्थाहरु तथा साझदेािहरुसाँि 
आिश्यक समन्तिय तथा सहकाया िना सक्नेछ।  

४ 

सामाजिक विभेद तथा 
भेदभाििन्तय व्यिहाि ि प्रचलन  

समािमा विद्यमान सबै प्रकािका विभेद तथा भेदभाििन्तय 
प्रचलन, व्यिहाि ि कुिीततहरुको अन्त्यका लागि आिश्यक 

कानूनहरुको तिुामा ि भईिहेका कानूनहरुको पुनिािलोकन 
िरिनेछ। चेतनामुलक कायाक्रमहरु सञ्चालन िरिने छ। कुनै पतन 
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प्रकािको हहसंा, विभेद शोषण ि हातनकािक अभ्यासहरुमा कुमाख  
िााँउपासलका लेशून्तय सहनशीलताको नीतत सलनेछ।  

 


