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लैङ्गिक ङ्ग िंसा  निवारण  तथा  सामाजिक समावेशीकरण  सम्बन्धी  

कणााली  घोषणापत्र (मस्यौदा) 

सम्वत ्२०७९ मिंनसर २१ गते  (६ निसेम्भर २०२२) 

सरेु्खत 

प्रस्ताविााः 

लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागी िेपाल पक्ष राष्ट्र भई 

अन्तराङ्गष्ट्रयस्तरमा गरेका प्रनतवद्धता, मािव अनधकार, मङ्ग ला अनधकार,  मङ्ग ला ङ्गवरुद्ध  िु ेङ्ग िंसा 
र भेदभाव उन्मूलि तथा ददगो ङ्गवकास लक्ष्यको पूणा कायाान्वयि गिे प्रनतवद्धता िा ेर गदै,  

लैङ्गिक समािता, आनथाक समङृ्गद्ध  र सामाजिक न्याय कायम गिा िेपालको सिंङ्गवधािले प्रत्याभतु 

गरेका  क अनधकार रु को पूणा कायाान्वयिका लानग प्रनतवद्धता व्यक्त गदै, 

मौिदुा लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण सम्बजन्धत कािूि तथा िीनतगत व्यवस्था पूणा रुपमा लागू 
गिे प्रनतवद्धता िा ेर गदै,  

सामाजिक न्याय र समाितामा आधाररत समतामलुक समािको निमााण गिा कणााली प्रदेश 

सरकारको लैङ्गिक समािता तथा सामाजिक समाबेशीकरण िीनतले नलएको लैङ्गिक ङ्ग िंसा 
ङ्गवरुद्धको प्रनतवद्धता रूलाई स्थािीयकरण गिे प्रनतवद्धता िा ेर गदै, 

लैङ्गिक ङ्ग िंसा ङ्गवरुद्धको १६ ददि ेअनभयाि अन्तगात कणााली प्रदेश सरकारले वीरेन्रिगर, 
सरेु्खतमा आयोििा गरेको िगरपानलका र गाउँपानलकाका उपप्रमरु्ख तथा उपाध्यक्ष रुको 
स भानगतामा नमनत २०७९ साल मिंनसर २० र २१ गतेका ददि सञ् चानलत लैङ्गिक ङ्ग िंसा 
निवारण तथा सामाजिक समाबेशीकरण ङ्गवषयक कायाशाला गोष्ठीबाट लैंनगक ङ्ग िंसा एवम ्
ङ्गवभेदको अन्त्य गरी लैङ्गिक समािता, समतामूलक समाि र सामाजिक न्याय सनुिजित 
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गिा लैंनगक ङ्ग िंसा निवारण तथा सामाजिक समाबेशीकरणका लानग एक्यवद्धता ििाउँदै 
 ामी सबै  दे ाय बमोजिम सिंयकु्त कणााली घोषणापत्र िारी गदाछौ ।  

1. लैङ्गिक ङ्ग िंसा प्रभाङ्गवत व्यजक्तका लानग स्थापिा भएका अल्पकालीि सेवा केन्रलाई थप 

व्यवजस्थत र प्रभावकारी रुपमा सञ् चालि गिा अन्तर स्थािीय त  समन्वय तथा स काया 
र अपित्व कायम  िु ेगरी प्रदेश सरकारले अल्पकालीि सेवा केन्र सञ् चालि तथा 
व्यवस्थापि  कायाङ्गवनध तिुामा गिे ।    

2. औपचाररक, अिौपचाररक, वैकजल्पक, दौंतरी जशक्षा, अनतररक्त ङ्गियाकलाप, बालक्लब 

तथा सामाजिक गनतङ्गवनधका माध्यमबाट लैङ्गिक ङ्ग िंसा एवम ् ङ्गवभेदका िकारात्मक 

पक्ष रू बारे आमा, बाब ुर पररवारका अन्य सदस्य रूसँग छलफल तथा अन्तरपूस्ता 
सिंवाद गिा आवश्यक व्यवस्था गिे ।  

3.  बाल अनधकार, लैङ्गिकता, यौनिकता, यौि तथा प्रििि ्स्वास््य तथा अनधकार र लैङ्गिक 

ङ्ग िंसा एवम ् ङ्गवभेदका ङ्गवषयमा सचेतिा अनभवङृ्गद्ध गरी ङ्गपतसृत्तात्मक सोच तथा लैङ्गिक 

ङ्ग िंसा एवम ् ङ्गवभेद अन्त्य गिे कायामा परुुषििको स भानगता सनुिजित गिा प्रदेश तथा 
स्थािीय त मा मापदण्ि बिाई लाग ुगिे ।  

4.  मङ्ग ला तथा ङ्गकशोरी रुको आनथाक शसजक्तकरणका लानग प्रत्येक विामा आनथाक 
सचेतिा कक्षा (Economic Reflect) सञ् चालि गिे। 

5. लैङ्गिक ङ्गवभेदमा आधाररत ङ्ग िंसा अन्त्यका लानग प्रत्येक स्थािीय त मा पच्चीस ििा 
यवुा रूलाई साथी जशक्षकका रूपमा तयार गिे र ङ्गकशोर ङ्गकशोरी रुपान्तरण 

कायािमलाइ सम्पणुा स्थािीय त  ङ्गवस्तार तथा निरन्तरता  गिे। 

6. लैङ्गिक ङ्ग िंसा एवम ङ्गवभेद ङ्गवरुद्धमा सामाजिक सचेतिा अनभवङृ्गद्ध गिा धानमाक सिंस्था, 
धमागरुू रू ज्योनतष, धामीझाँिी लगायत सामाजिक अगवुा रूको सङ्गिय स भानगता 
सनुिजित गिे ।  
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7. लैङ्गिक ङ्ग िंसा र सबै ङ्गकनसमका ङ्गवभेदको अन्त्य गिा " लैङ्गिक ङ्ग िंसा एवम ्ङ्गवभेद मकु्त 

स्थािीय  त "  घोषणा कायािमलाई अनभयािको रुपमा सञ्चालि गिे ।  

8. बालमैत्री स्थािीय शासिका सूचक रुको कायाान्वयि गरी आगामी चार वषानभत्रमा 
बालमैत्री स्थािीय शासि त  घोषणा गिे। 

9. लैङ्गिक ङ्ग िंसा ङ्गवरुद्ध समािमा भएका असल अभ्यास रूलाई ङ्गवनभन्न सञ्चारमाध्यम र 

सञ्जाल माफा त प्रसारण तथा आदाि प्रदाि गरी लैङ्गिक ङ्ग िंसा एवम ् ङ्गवभेद अन्त्यको 
अनभयािलाई सशक्त बिाउिे ।   

10. प्रदेश तथा स्थािीय त मा लैङ्गिक ङ्ग िंसा एवम ् ङ्गवभेद निवारण तथा सामाजिक 

समाबेशीकरण र समाबेशी ङ्गवकासलाई प्राथनमकता ददई  बिेट ङ्गवनियोिि गिे ।  

 

11. नििी क्षेत्रबाट सञ्चानलत स्वास््य सिंस्थाबाट समेत लैङ्गिक ङ्ग िंसाबाट पीनित तथा 
प्रभाङ्गवत रूको लानग सेवा उपलब्ध  िुे व्यवस्था गिा समन्वय र स काया गिे । स्वास््य 

सेवा प्रदाि गिे सिंस्था रूको लानग प्रोटोकल र निदेजशका रू तयार गरी सो सम्बन्धमा 
अनभमजुर्खकरण गिे ।  

12.  ङ्गवकास योििाको प्रनतफलमा मङ्ग ला, बानलका तथा ङ्गकशोरी रूको प ुँच सनुिजित गिा 
िीनत निमााण तथा ङ्गवकास योििा व्यवस्थापिका सबै चरणमा अथापणुा स भानगता  िु े

व्यवस्था गिे।  

13. समावेजशता, अन्तरङ्गवङ्गवधता, समता र सारभतू  समािताको अवधारणा तथा नसद्धान्तलाई 

सबै प्रकारका कािूि, िीनत, मापदण्ि, निदेजशका, तानलम, कायािम, र बिेट माफा त 

सम्बोधि गिे ।  

14. सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक ङ्ग िंसा  ङ्गवरुद्घ शून्य स िशीलताको िीनत अवलम्बि गिे ।  

15. प्रदेश तथा स्थािीय त को िीनत, कायािम र  बिेटको लैङ्गिक समािता तथा सामाजिक 
समाबेशीकरण (GESI) र लैङ्गिक उत्तरदायी बिेट(GRB ) परीक्षण ( Audit)  गरी  प्राप्त  
सझुाबको  प्रभावकारी कायाान्वयि गिे ।  
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16.  प्रदेश तथा स्थािीय त मा र ेका गैर सरकारी सिंघ सिंस्था, समदुायमा आधाररत समू , 
टोल ङ्गवकास सिंस्था र नििी के्षत्रसँगको समन्वय, स योग र स कायामा लैङ्गिक ङ्ग िंसा 
निवारणका लानग सामदुाङ्गयक सचेतिा, अन्तरङ्गिया, ब स तथा पैरवीका कायािम रु 

सञ्चालि गिे ।   

17. न्याङ्गयक सनमनतलाई लैङ्गिक तथा सामाजिक समाबेशीकरणमैत्री बिाउि उक्त सनमनतका 
पदानधकारी तथा कमाचारी, मेलनमलाप कताा, मिोङ्गवमशाकता, स्वास््य कनमा, निगरािी 
समू  र अस्पतालमा आधाररत एकद्धार सिंकट व्यवस्थापिा केन्र (OCMC)को लैङ्गिक 

उत्तरदायी न्याय र न्यायमा प ुँच लगायतको ङ्गवषयमा  क्षमता अनभवङृ्गद्ध गिे ।   

18. स्थािीय त का लैङ्गिक सम्पका  व्यजक्तको क्षमता अनभवदृि गिे कायालाई थप प्रभावकारी 
बिाउँदै निरन्तरता ददिे ।  

19. आनथाक तथा सामाजिक ङ्गवकासका कायािममा लैङ्गिक ङ्ग िंसा पीनितको लानग आनथाक 

आय आिाि तथा जिङ्गवकोपािािको ङ्गियाकलाप सञ् चालि गिे ।  

20. व्यवसाय सञ्चालि तथा आयमूलक काया गरी स्वरोिगारीको अवस्था सिृिा गिा 
मङ्ग लाको लानग शीप तथा स नुलयतपूणा ऋणको व्यवस्था गिे ।  

21. सामाजिक  ानिकारक अभ्यास, लैङ्गिक ङ्ग िंसा, सबै प्रकारका ङ्गवभेद र शोषणको अन्त्य गिा  
कािूिी व्यवस्था रूको बारेमा सचेतीकरण गिे ।  

22. मङ्ग ला स कारी सिंस्था, एकल मङ्ग ला समू , लैङ्गिक ङ्ग िंसा निगरािी समू , ङ्गकशोरी 
समू  रू, यवुा क्लब, बाल क्लब र परुुषििको स भानगता माफा त लैङ्गिक ङ्ग िंसा एवम 

ङ्गवभेद निवारण सम्बन्धी कायािम रू सञ्चालि गिे ।  

23. ङ्गवद्यालय ङ्गवमरु्ख बानलका, ङ्गवद्यालय छोिेका ङ्गकशोरी रू, दनलत तथा नसमान्तकृत 

समदुायका बानलका रूलाई जशक्षाको अवसर ददलाउि छात्राबास, छात्रवजृत्त िस्ता ङ्गवशेष 

कायािम सञ्चालि गिे ।  

24.  उच्च ङ्ग माली क्षेत्रका ङ्गवपन् ि पररवारका बालबानलका रुलाई सगुम स्थािका 
सावािनिक ङ्गवद्यालय रुमा गणुस्तरीय जशक्षाको अवसर प्रदाि गिा आवश्यक 
व्यवस्था गिे। 
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25. लैङ्गिक ङ्ग िंसा एवम ् ङ्गवभेद ङ्गवरुद्धका कायािम रूको नियनमत  सनमक्षा, अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि गिे । 

26. लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण गिाको लानग सिंघ, प्रदेश तथा स्थािीय त का सरकारी, गैर सरकारी, 
ङ्गवकास साझेदार, िागररक समाि तथा नििी क्षेत्रका बीच समन्वय, स काया र 

साझेदारीको सनुिजित गिा सिंयन्त्र स्थापिा गिे । 

27. लैङ्गिक ङ्ग िंसा एवम ् ङ्गवभेद निवारणका लानग िवाफदे ी सिंस्थागत सिंयन्त्रको लानग 

गिुासो सनु्ने (Complain Mechanism) र गिुासो उपर प्रभावकारी कदम चाल्िे (Rapid 

Response) सदुृढ सिंयन्त्रको व्यवस्था गिे ।  

28. सामाजिक ङ्गवकास मन्त्रालय र स्थािीय त मा लैङ्गिक ङ्ग िंसा नियन्त्रणका लानग सम्पका  
तथा समन्वय गिा सम्पका  शार्खा (Focal Point) तोक्िे ।  

29. यस घोषणापत्र कायाान्वयिकोलानग कायायोििा निमािंण, श्रोत पररचालि र कायाान्वयिको 
अवस्थाको नियनमत अिगुमि  तथा प्रगनत सनमक्षा गिा  प्रदेशमा मखु्यमन्त्रीको 
अध्यक्षतामा तथा स्थािीय त मा प्रमरु्खको अध्यक्षतामा सनमनत बिाउिे ।   

  

 


