लैं गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण गनर्दे जशका, २०७७

प्रर्दे श सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायाालय
िण्डकी प्रर्दे श, पोखरा
२०७७

1

लैं गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण गनर्दे जशका, २०७७

प्रस्तावनााः समानुपागतक समावेशी र सहभागितामूलक गसद्धान्त्तका आधारमा सबै प्रकारका ववभेर्दको अन्त््य िर्दै
समतामूलक समािको गनमााण र सामाजिक न्त्याय सुगनजितता िना तथा लै विक समानता र सामाजिक
समावेशीकरण आन्त्तररकीकरण िना आवश्यक भएकोले,
प्रर्दे श सुशासन ऐन २०७६ को र्दफा ४३ ले दर्दएको अगधकार प्रयोि िरी िण्डकी प्रर्दे श सरकारले यो
गनर्दे जशका बनाएको छ।
पररच्छे र्द १
प्रारम्भ
१.

सजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यो गनर्दे जशकाको नाम “लै विक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण
गनर्दे जशका, २०७७” रहेकोछ ।
(२) यो गनर्दे जशका तुरुन्त्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषााः ववषय वा प्रसिले अको अथा नलािेमा यस गनर्दे जशकामााः
(क) "कायाालय" भन्नाले प्रर्दे श सरकार मातहतका आयोि, प्रागधकरण, प्रर्दे शस्तरीय गनकाय
र कायाालय सम्झनु पछा।
(ख) “गनर्दे जशका”

भन्नाले

लैं गिक

समानता

तथा

सामाजिक

समावेशीकरण

सम्बन्त्धी

गनर्दे जशका, २०७७ सम्झनु पछा ।
(ि) “पहुुँच र गनयन्त्रण” भन्नाले कुनै पगन उपलव्ध ्ोत, साधन एवं सेवा सुववधा÷लाभमा
वहस्सा पाउने अगधकार र उपलव्ध ्ोत साधन सेवा सुववधा÷लाभ बारे के
िने, के निने भनेर गनणाय िने अगधकार सम्झनु पछा।
(घ) "मन्त्रालय" भन्नाले प्रर्दे श सरकारका सबै मन्त्रालय सम्झनु पछा र सो शब्र्दले
मुख्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषर्दको कायाालय समेतलाई िनाउुँछ।
(ङ) “लजित विा तथा समुर्दाय” भन्नाले सरकारले उपलब्ध िराउने सेवा तथा सुववधाको
उपभोि िनाबाट बजित मवहला, पुरूष र वजिगतमा परे को समुर्दाय सम्झनु
पछा।
(च) “गलि” भन्नाले िन्त्मिात प्राप्त िैववक तथा प्राकृगतक गभन्नतालाई सम्झनु पछा।
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(छ) “लै विक (िेण्डर)” भन्नाले सामाजिक रूपले गनधााररत मवहला र पुरुषको भूगमका तथा
पवहचानका साथै उनीहरूबीचको सम्बन्त्धलाई सम्झनुपर्दाछ ।
(ि) “लै विक न्त्याय” भन्नाले गलिको आधारमा हुने ववभेर्द र अन्त्याय सम्वोधन िरी लै विक
मैरी तररकाले उजचत समाधान दर्दनु र न्त्याय पाएको महसुस हुने अवस्थालार्ा
सम्झनु पछा ।
(झ) “लै विक मूलप्रवाहीकरण” भन्नाले लै विक दृविकोणले पछागड पाररएका, मवहला, पुरूष,
अल्पसं ख्यक तथा गसमान्त्तीकृत समुर्दायको समानता तथा अगधकार सं रिण
िना उनीहरूको समान र सविय सहभागिता सम्झनु पछा।
(ञ)

“लै विकमैरी दृिीकोण” भन्नाले कुनै पगन ववषयलार्ा लै विक समानताको दृविकोणवाट
ववश्लेषण िररने काया सम्झनु पछा ।

(ट) “लै विक समता” भन्नाले मवहला र पुरुषप्रगत गनष्पि हुने प्रविया सम्झनुपर्दाछ र यो
मवहला र पुरुषबीच गनष्पि र न्त्यायोजचत रूपमा लाभ र जिम्मेवारीको
बाुँडफाुँड हागसल हुने िरी चागलने कर्दमसुँि सम्बजन्त्धत छ ।
(ठ) “लै विक समानता” भन्नाले सबै मागनसहरू लै विक भूगमकाद्वारा गनधाारण िररएको सीमा
भन्त्र्दा बावहर रहेर आफ्नो व्यजिित िमता ववकास िना र ववकल्पहरू गनमााण
िना स्वतन्त्र रहेको अवस्थालाई सम्झनुपर्दाछ र यसमा मवहला तथा पुरुषका
फरक व्यवहार, आकांिा र आवश्यकतालाई समान रूपमा मनन िररन्त्छ,
मह्व दर्दर्न्त्छ पिपोषण िररन्त्छ ।
(ड) “लै विक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण” भन्नाले मवहला तथा पुरुष र ववगभन्न
सामाजिक

समूहबीचको

अवधारणालाई

असमान

सम्झनुपर्दाछ

र

शजि
यसले

सम्बन्त्धहरूलाई
यस्ता

शजि

सम्बोधन

िने

सम्बन्त्धहरूको

ु नका लागि आवश्यक कायामा ध्यान केजन्त्ित िर्दाछ तथा िुनसुकै
पुनाःसन्त्तल
सामाजिक पवहचान भएका सबै मागनसहरूको समान अगधकार, अवसर एवम्
सम्मानलाई सुगनजित िर्दाछ ।
(ढ) “वजित समूह” भन्नाले आगथाक, िातीय, लै विक, अपािता र भौिोगलक कारणले
लामो समयर्दे जख वजित मवहला, र्दगलत, आदर्दवासी िागतित समूहहरू, मधेशी
वपछडा विा, मुजस्लम, अपािता भएका व्यजिहरू, ज्येष्ठ नािररक र र्दुिम
ा
िेरमा बसोबास िने मागनसलाई सम्झनुपर्दाछ र यसमा यौगनक तथा लै विक
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अल्पसङ्खख्यक

(अथाात ्

लेस्वीयन,

िे,

बार्सेक्सुअल,

ट्रान्त्सिेण्डर

र

र्न्त्टरसेक्स–एलिीबीटीआई) पगन पर्दाछन् ।
(ण)

“सशिीकरण” भन्नाले ववगभन्न व्यजि तथा समूहहरूको सम्पजि तथा िमताको
अगभवृवद्ध िने तथा उनीहरूलाई असर िने सं स्थाहरूका लागि काया िने,
सं लग्न हुन,े प्रभाववत िने तथा जिम्मेवार बनाउने कुरालाई िनाउुँछ । यो
मागनसहरू (मवहला, पुरुष, अन्त्य वजित तथा िोजखम समूहका) आफ्नो
िीवनको बारे मा गनयन्त्रण िने, आफ्ना प्राथगमकताहरू गनधाारण िने, सीपहरू
हागसल िने, आ्मववश्वास हागसल िने, समस्या समाधान िने र आ्मगनभार
हुने कुरासुँि सम्बजन्त्धत छ ।

(त)

“सामाजिक समावेशीकरण” भन्नाले ववपन्नता र सामाजिक वजितीको िोजखममा
रहेकाहरूले आगथाक, सामाजिक र सांस्कृगतक िीवनमा पूणरू
ा पमा सहभािी
हुन आवश्यक अवसरहरू र स्रोतहरूको अवसर प्राप्त िरे को तथा आफू बस्ने
समािमा सामान्त्य रूपमा गलर्ने िीवनस्तर तथा सम्पन्नताको जस्थगत हागसल
िरे को सुगनजित िने प्रवियालाई सम्झनुपर्दाछ र यसले उनीहरूले आफूलाई
असर पाने ववषयवस्तुमा गनणाय गलने प्रवियामा अझ बढी सहभािी भएको
तथा आफ्ना आधारभूत अगधकारहरूको उपभोि िना स्रोत साधन, अवसर
तथा सेवाहरूमा पहुुँच पुिक
े ो सुगनजित िर्दाछ ।

(थ) “सीमान्त्तीकृत” भन्नाले रािनीगतक, आगथाक र सामाजिक रूपले पछागड परे का, ववभेर्द
र उ्पीडन तथा भौिोगलक ववकटताको कारणले सेवा सुववधाको उपभोि िना
नसकेका वा ्यसबाट बजित रहेका सं घीय कानून बमोजिमका मानव
ववकासको स्तर भन्त्र्दा न्त्यून जस्थगतमा रहेका समुर्दाय सम्झनु पछा र सो
शब्र्दले अगत सीमान्त्तीकृत र लोपोन्त्मुख समुर्दाय समेतलाई सम्झनु पछा।

पररच्छे र्द २
३.

गनर्दे जशकाको उद्देश्याः यस गनर्दे जशकाको उद्देश्य र्दे हाय बमोजिम रहेका छन् ।
(क) मन्त्रालय, कायाालय र अन्त्य गनकायहरूको नीगत तथा रणनीगत, योिना, बिेट र
कायािम तिुम
ा ा, कायाान्त्वयन, गनयगमत अनुिमन तथा प्रगतवेर्दन पद्धगतमा लै विक समानता तथा
सामाजिक समावेजशकरणलार्ा आन्त्तररकीकरण िनु,ा
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(ख) लै विक मूलप्रवाहीकरण र सामाजिक समावेशीकरणका लागि आवश्यक पने औिार,
ववगध तथा तररकाको प्रयोिलार्ा सुगनजित िनुा ।
पररच्छे र्द ३
लैविक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण मापनका सूचकहरू
४.

लैं गिक समानता एबं सामाजिक समावेशीकरणका लागि कायाित सूचकहरुाः लै विक समानताका लागि
योिनावद्ध ववकासमा लै विक मूलप्रवावहकरण िना, लै विक दृिीकोणबाट तथ्यित अध्ययन, अनुसन्त्धान
र ववश्लेषण िर्दै लै विक मैरी वातावरण गसिाना िना र लै विक सम्वेर्दनशील योिना तिुमाा तथा
कायाान्त्वयनमा लै विक दृिीकोण लिाई लै विक समानता र सामाजिक समावेशीकरण प्राप्तीका लागि
मािागनर्दे श िना र्दे हायका कायाित सूचकहरु रहनेछन् ।
(क)

उपसजचवस्तरको कमाचारीलाई तोकी लै विक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण
ु ो स्थापना,
सम्पका गबन्त्र्दक

(ख)

योिना तिुम
ा ा, कायाान्त्वयन, अनुिमन र मुल्यांकन लिायत नीगत गनमााण प्रकृयामा
लै विक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण सम्पका गबन्त्र्दुको सविय सहभागिता,

(ि)

लै विक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण मैरी मानवस्रोत व्यवस्थापन,

(घ)

मवहला, अपाि, यौगनक अल्पसं ख्यक र पुरुष कमाचारीको लागि अलि अलि चपीको
व्यवस्था,

(ङ)

लै विक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण सम्बन्त्धी तागलम प्राप्त कमाचारी,

(च)

योिना,

बिेट,

कायाान्त्वयन,

अनुिमन,

मूल्यांकन

र

प्रगतवेर्दनमा

काम

िने

कमाचारीलाई लै विक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण सम्बन्त्धी िमता
अगभवृवद्ध तागलम,
(छ)

लै विक सम्वेर्दनशीलता र समावेशीकरण मापर्दण्ड गनमााण तथा सो सम्बन्त्धी िमता
ववकासका कायािम सिालन,

(ि)

लै विकमैरी, अपांितामैरी, बालमैरी, ज्येष्ठनािररकमैरी पूवााधारको गनमााण तथा
प्रयोिको सुगनजितता,

(झ)

िभावती तथा सु्केरी कमाचारीहरूको लागि सुववधािनक समय (Flexible Hour)को
व्यवस्था,
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(ञ)

कायास्थलमा हुने वहं सा तथा र्दुव्यावहार गनवारणको लागि लै विक समानता तथा
ु ाई र्काईको व्यवस्था,
सामाजिक समावेजशकरणमैरी िुनासो सुनव

(ट)

लै विक वहं सा ववरुद्ध शून्त्य सहनशीलता कायम िना प्रचगलत कानूनको कायाान्त्वयनको
अवस्था,

(ठ)

लै विक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण सम्पका गबन्त्र्दु तोवकएको कमाचारीलाई
लै विक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण सम्बन्त्धी कायावववरण दर्दने व्यवस्था,

(ड)

योिना तिुम
ा ा अिागड लै विक तथा सामाजिक समावेशीकरण ववश्लेषण तथा अवस्थाको
ले खािोखा िने व्यवस्था,

(ढ)

लै विक ववश्लेषण तथा लै विक समानताको अवस्थाको लेखािोखा र लै विक समानता
तथा सामाजिक समावेजशकरण ववश्लेषण प्रगतवेर्दनका गसफाररसलाई योिनामा समावेश
िने व्यवस्था,

(ण)

योिना तिुमाा तथा कायाान्त्वयनमा लजित समूहको सहभागिता,

(त)

लजित समुर्दायको वहत हुने र लाभाजन्त्वत हुने खालको बिेट व्यवस्था,

(थ)

लै विक खण्डीकरण तथ्यांक सं कलन, व्यवस्थापन तथा अध्यावगधक िने व्यवस्था,

(र्द)

लै विक समानताको बारे मा ववगभन्न सिार माध्यमबाट िानकारीमूलक कायािम
स्थानीय भाषामा प्रसारण िने व्यवस्था,

(ध)

ववद्यालय

तथा

उच्च

जशिाका

पाठ्यिममा

प्रर्दे शको

लै विक

समानता

तथा

समावेशीकरणका ववषयवस्तु समेट्ने व्यवस्था,
(न)

प्रर्दे श समन्त्वय पररषद् लिायतका प्रार्दे जशक सगमगत तथा उपसगमगतहरूमा लै विक
समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण दृविकोण लिाउने व्यवस्था र कायािम,

(ऩ)

लै विक दृविकोणले समानुपागतक समावेशी प्रर्दे श बनाउने नीगत र कायािम,

(प)

लै विकमैरी कायावातावरणका लागि आचारसं वहता तिुम
ा ा र कायाान्त्वयन,

(फ)

साझेर्दारीका लागि मवहलाहरूद्धारा सिागलत सहकारीलाई ववशेष प्राथगमकता दर्दई
मवहला सहकारीको प्रवधान,

(ब)

लै विक वहं सालाई बढवा दर्दने सावहज्यक कृगत, सं स्कृगत र भाषा तथा भनार्, उखान
टु क्काको अन्त््य िने व्यवस्था,
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(भ)

प्रर्दे श र स्थानीय तहमा लै विक समानता र मूलप्रवाहीकरण सम्बन्त्धी सगमगतको िठन,

(म)

लैं ससास ववश्लेषण िरी फरक फरक अवस्था र आवश्यकता भएका व्यजि र
समूहको आवश्यकता पुरा िने िरी भौगतक पूवााधार गनमााण िने कायाववगधको
व्यवस्था,

(य)

लै विक तथा फरक िमता भएका व्यजिहरूको ववजशि मापर्दण्ड उपलब्ध िराउने
व्यवस्था,

(र)

लघु, घरे ल ु र साना उद्योि सम्बन्त्धी व्यवसावयक तथा व्यापाररक तागलमहरूमा
मवहला र अपांिता भएका व्यजिलाई रोििार गसिाना,

(ऱ)

ववपद् तथा महामारीमा िभावती तथा सु्केरी मवहलाका, बालबागलका, अपािता तथा
वृद्घ नािररकका फरक आवश्यकताहरूको यथाशीघ्र पररपूगता िने व्यवस्था,

(ल)

ववगभन्न समुर्दायमा रहेको परम्पराित ज्ञानको पवहचान र प्रवधान िररने रणनीगत,

(व)

िलवायु पररवतानका असर र यसको अनुकुलनबारे तागलम,

(र)

लजित विा तथा समुर्दायले सिालन िरे को कृवष उद्यमलाई प्रवधान िने,

(श)

ववश्वववद्यालयको छारवृजि कायािममा लजित विा तथा समुर्दायका ववद्याथीहरूलाई
प्राथगमकता दर्दने ।
पररच्छे र्द ४
संस्थाित संरचना

५.

गनर्दे शक सगमगताः (१) यस गनर्दे जशकाको कायाान्त्वयनमा सहिीकरण, समन्त्वय र अनुिमन िना
िराउनका लागि र्दे हाय बमोजिमको लै विक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण गनर्दे शक सगमगत
िठन िररएको छ ।
(क) प्रमुख सजचव, िण्डकी प्रर्दे श

सं योिक

(ख) सजचव, मुख्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायाालय

सर्दस्य

(ि) सजचव, सबै मन्त्रालय

सर्दस्य

(घ) सजचव, प्रर्दे श नीगत तथा योिना आयोि

सर्दस्य
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(ङ) सं योिकले तोकेको कम्तीमा एकिना मवहला सवहत ३ िना लै विक समानता तथा
सामाजिक समावेजशकरण ववज्ञ

सर्दस्य

(च) सामाजिक ववकास मन्त्रालय, सामाजिक ववकास महाशाखा प्रमुख
(छ) उपसजचव, मुख्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायाालय

सर्दस्य
सर्दस्य सजचव

(२) सगमगतको बैठकमा आवश्यकता अनुसार ववज्ञ तथा कमाचारीलाई आमन्त्रण िना सवकने
छ ।
(३) सगमगतमा उपजस्थत पर्दागधकारी तथा कमाचारीले गनयमानुसारको बैठक भिा पाउनेछन् र
उपर्दफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमका लै विक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण ववज्ञले
यातायात खचा समेत पाउनेछन् ।
(४) सगमगतको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(५) सगमगतको बैठक सम्बन्त्धी कायाववगध आफै गनधाारण िना सक्नेछ।
६.

गनर्दे शक सगमगतको काम कताव्य र अगधकाराः गनर्दे शक सगमगतको काम कताव्य र अगधकार र्दे हाय
बमोजिम हुनेछ ।
(क) लैं गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको ममा र उद्देश्य अनुरुप सबै मन्त्रालय
र मातहतका गनकायलाई बावषाक बिेट, योिना तथा कायािम तिुमाा िना गनर्दे शन दर्दने,
(ख) सबै मन्त्रालय र मातहतका गनकायमा लैं गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण
सम्बन्त्धी सम्पकागबन्त्र्द ु स्थापना िना गनर्दे शन दर्दने,
(ि) लैं ससास खण्डीकरण तथ्यांकको सं कलन, व्यवस्थापन र ववश्लेषण िरी योिना तिुम
ा ा
िर्दाा उि तथ्यांकहरूलाई प्रयोि िने व्यवस्था गमलाउने,
(घ) लै विक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण कायािम तिुम
ा ा तथा कायाान्त्वयनमा
सं घ, प्रर्दे श तथा स्थानीय तहसुँि समन्त्वय र सहिीकरण िने,
ु ो रुपमा काम िर्दै
(ङ) लै विक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण सम्पका गबन्त्र्दक
आएका कमाचारीहरूको िमता अगभवृवद्ध सम्बन्त्धी तागलमको व्यवस्था िने,
(च) लै विक समानता सम्पका गबन्त्र्दुको काम तथा भूगमकाको प्रभावकारीताको बारे मा अनुिमन
मूल्याकंन समीिा िने,
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(छ) लै विक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण सम्बन्त्धी मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रगतवेर्दन
छलफल तथा समीिा िने ।
७.

लैविक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण सम्पका व्यजि सम्बन्त्धी व्यवस्थााः

(१) सबै मन्त्रालय,

प्रर्दे शस्तरीय गनकाय र मातहतका कायाालयमा लै विक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण सम्पका
व्यजि तोवकनेछ ।
(२) सम्पका व्यजिको रुपमा मन्त्रालयमा उपसजचवस्तर वा सो सरहका कमाचारी र अन्त्य
गनकाय वा कायाालयहरुमा कायाालय प्रमुखभन्त्र्दा गनकटतम तल्लो तहको कमाचारी तोक्नु पनेछ ।
(३) सामाजिक ववकास मन्त्रालयले लैं ससास सम्पका व्यजिहरूबीच समन्त्वय तथा सहिीकरण
िनेछ ।
(४) लैं ससास सम्पका व्यजिको काम, कताव्य अगधकार र्दे हाय बमोजिम हुनेछ ।
(क) मन्त्रालय तथा गनकायबाट बनार्ने योिना, बिेट, नीगत तथा कायािमहरूमा
लै विक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण दृिीकोण लिाउने र लै विक मैरी योिना
बनाउन सहयोि िने,
(ख) लैं ससासको लागि योिना बनाउनु अिागड लै विक गबश्लेषण र लै विक उिरर्दायी
बिेटको परीिण िने िराउने,
(ि) योिना तथा बिेट तिुम
ा ा िर्दाा लै विक उिरर्दायी बिेट गनर्दे जशकाले गनदर्दाि
िरे का सूचकका आधारमा आफ्नो मन्त्रालयको योिना र बिेट लैं ससासको दृविकोणले
लै विक मैरी बनाउने कायामा सहयोि िने,
(घ) लै विक समानताको लागि मवहला र पुरुष सहभागिता अगभवृवद्ध िने कायािम
प्रवद्धान िने,
(ङ)

लै विक

मैरी

योिना

तथा

बिेट

बनाउर्दा

गबपन्न,

र्दगलत,

आदर्दवासी,

सींमान्त्तकृत, वपछगडएको समुर्दाय, एकल मवहला, लै विक अल्पसं ख्यक, अपांिता भएका
समुर्दाय र मवहलाको ववशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन िने िरी तिुम
ा ा िना सहयोि िने,
(च) यस गनर्दे जशकामा भएका सूचकहरुको आधारमा स्वमूल्याकंन िरी मन्त्रालय,
गनकाय वा कायाालयले तयार िने बावषाक प्रगतवेर्दन तयार िना समन्त्वय र सहिीकरण िने ।
८.

सगमगतको िठनाः मन्त्रालयले यस गनर्दे जशका कायाान्त्वयनको लागि आवश्यकता अनुसार सगमगत बनाउन
सक्नेछन् ।
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९.

कायानीगताः यस गनर्दे जशकाको अगधनमा रही सबै मन्त्रालय तथा मातहतका गनकायले कायानीगत बनाई
लािू िना सक्नेछन्।

१०.

स्थानीय तहले मािगनर्दे शन रुपमा गलन सक्नेाः यस गनर्दे जशकामा व्यवस्था भएका प्रावधानहरु स्थानीय
तहले लािू िरी लै विक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण आन्त्तररकीकरण िना सक्नेछन् ।

११.

प्रगतवेर्दनाःसबै मन्त्रालयले यस गनर्दे जशकामा भएका सूचकहरुको आधारमा स्वमूल्याकंन िरी बावषाक
प्रगतवेर्दन तयार िनुा पनेछ र सो प्रगतवेर्दन गनर्दे शक सगमगतमा पेश िनुा पनेछ।

१२.

थपघट वा हेरफेर िना सक्नेाः प्रर्दे श सरकारले यस गनर्दे जशकामा आवश्यकता अनुसार व्याख्या, थपघट,
सं शोधन वा हेरफेर िना सक्नेछ ।
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