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१ सागंठधनक नीधत र कायाक्रममा 

लधैगगकता तथा समावधेशताको 

मलूप्रवाहीकरण 

                              

१.१ आयोग र अन्तरगत धनमााण हुने 

भवनहरूलाई लैधगगक तथा 

अपागगमैत्री बनाउने कायालाई 

धनरन्तरता क्रदने। 

                    प्रशासन शाखा लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग धनमााण हुने भवनहरू लैधगगक तथा 

अपागगमैत्री भएको हुने। 

सं.मा.तथा 

स्था.धव. मन्त्रालय 

र स.धव. 

मन्त्रालयसँगको 

समन्वय 

1.2 आयोग वा अन्तगात कायारत 

कमाचारीहरूको स्वेदशी तथा 

वैदधेशक अध्ययन, अवलोकन, 

ताधलम तथा भ्रमणमा लैधगगक तथा 

समावेधशतालाई प्राथधमकता क्रदई 

मनोनयन गने।  

                    प्रशासन शाखा लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग लैधगगक तथा समावेधशतालाई 

प्राथधमकता क्रदई आयोगको वैदधेशक 

अध्ययन, ताधलम तथा भ्रमणमा 

मनोनयन भएको हुने। 

  

१.३ स्थानीयस्तरमा सरकारी धनकाय, 

धवद्यालय, राजनीधतक दल, 

गैरसरकारी संस्था तथा नागररक 

समाजले सञ्चालन गने कायाक्रममा 

धनवााचन, लैधगगकता तथा 

समावेधशतासम्बन्धी धवषय समावेश 

गना पहल गने। 

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

धनवााचन 

धशिा,  सूचना 

केन्र तथा 

ताधलम शाखा 

र धज.धन.का. 

आयोग अन्य सरकारी धनकाय,  राजनीधतक 

दल, गैरसरकारी संस्था र नागररक 

समाजले सञ्चालन गने 

स्थानीयस्तरको कायाक्रममा 

धनवााचन, लैधगगकता तथा 

समावेधशतासम्बन्धी धवषय समावेश 

भएको हुने। 

  

१.४ लैधगगक तथा समावेशी समन्वय 

सधमधत (GICC) धनयधमत रूपमा 

बैठक गने। 

                    लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

  आयोग चौमाधसक रुपमा लैधगगक तथा 

समावेशी समन्वय सधमधत (GICC) 

को बैठक बसेको हुने। 

  

१.५ लैधगगक तथा समावेशी एकाइ (GI 

Unit) को आवश्यकता अनसुार 

बैठक गने। 

                    लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

  आयोग लैधगगक तथा समावेशी एकाइको 

धनयधमत बैठक भएको हुने। 
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१.६ लैधगगक तथा समावेशी रणनीधतको 

बाँकी अवधधको लाधग लैधगगक तथा 

समावेशी कायायोजना तयार गने। 

                    लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

  आयोग र 
IFES Nepal 

लैधगगक तथा समावेशी रणनीधतको 

बाँकी अवधधको लाधग लैधगगक तथा 

समावेशी कायायोजना तयार भएको 

हुने। 

  

२ कमाचारी र सरोकारवालाहरूको 

िमता धवकास 
                              

२.१ लैधगगक तथा समावेशी एकाइका 

सदस्यहरू तथा एकाइमा कायारत 

कमाचारीहरूलाई िमता 

अधभवृधिसम्बन्धी प्रस्ताव लेखन, 

प्रधतवेदन लेखन, अनुगमन तथा 

मूल्यागकन, लैधगगक तथा 

समावेशीमैत्री सञ्चार जस्ता धवषयमा 

प्रधशिण क्रदने।   

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

प्रशासन शाखा, 

धन.धश.सू. तथा 

ताधलम शाखा 

आयोग र 
UNDP/ESP, 

IFES 
Nepal, 
DIPD 

सम्बधन्धत कमाचारीहरूलाई िमता 

अधभवृधिसम्बन्धी प्रधशिण क्रदइएको 

हुने। 

  

२.२ लैधगगक तथा समावेशी समन्वय 

सधमधतका पदाधधकारी तथा लैधगगक 

तथा समावेशी एकाइमा कायारत 

कमाचारीहरूको प्राथधमकतासधहत 

आयोग वा अन्तगात कायारत 

कमाचारीहरूलाई लैधगगक तथा 

समावेधशताका िेत्रमा भएका असल 

अभ्यासबारे अनुभव आदानप्रदान 

गना बैदधेशक अध्ययन भ्रमणमा 

पठाउने।   

                    प्रशासन शाखा 

 

आयोग र 
UNDP/ESP, 

IFES 
Nepal, 
DIPD 

लैधगगक तथा समावेधशतासम्बन्धी ४ 

वटा वैदधेशक अध्ययन भ्रमण भएको 

हुने। 
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२.३ लैधगगक तथा समावेशी दधृिकोणले 

कानुनी मस्यौदा लेखन (Legal 

Drafting) सम्बन्धी िमता 

अधभवृधि गना आयोगका 

अधधकृतस्तरका कमाचारीहरूलाई 

प्रधशिण क्रदने। 

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

कानुन शाखा आयोग र 
IFES Nepal 

कानुनी मस्यौदा लेखन (Legal 

Drafting) सम्बन्धी प्रधशिण 

सञ्चालन भएको हुने। 

  

२.४ आयोग र अन्तगात कायारत 

कमाचारीहरूलाई प्रशासधनक नेतृत्व 

धवकास सम्बन्धी प्रधशिण प्रदान 

गने। 

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

प्रशासन शाखा, 

धन.धश.सू. तथा 

ताधलम शाखा 

आयोग र 
UNDP/ 

ESP 

आयोग र अन्तगात कायारत मधहला 

तथा समावेशी समूहका 

अधधकृतस्तरका कमाचारीहरूलाई 

प्रशासधनक नेतृत्व धवकास सम्बन्धी 

प्रधशिण क्रदइएको हुने। 

  

२.५ आयोग वा अन्तगात कायारत 

कमाचारीहरूलाई सांकेधतक भाषा 

सम्बन्धी ताधलम प्रदान गने र ती 

कमाचारीहरूको रोिर तयार गने। 

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

प्रशासन शाखा, 

धन.धश.सू. तथा 

ताधलम शाखा 

आयोग र 
UNDP/ ESP 

आयोगमा कायारत कमाचारीहरूलाई 

सांकेधतक भाषासम्बन्धी ताधलम 

क्रदइएको हुने। 

  

२.६ लोकतन्त्र, धनवााचन, लैधगगकता 

तथा समावेधशता र सुशासनस 

म्बन्धी धवषयमा ज्ञान तथा िमता 

अधभवृधिका लाधग अधावार्षषक 

रूपमा धवषय धवज्ञहरूसँग धवचार 

आदान-प्रदान कायाक्रम गने।   

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

धन.धश.सू. तथा 

ता. शाखा र 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

UNDP/ESP, 
IFES Nepal 

त्रैमाधसक रूपमा धवज्ञहरूसँग धवचार 

आदान-प्रदान कायाक्रम भएको हुने। 
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२.७ लोकन्त्र, धनवााचन, लैधगगक तथा 

समावेधशता लगायतका धवषयमा 

अधभमुखीकरण, प्रधशिण तथा 

अन्तरक्रक्रया कायाक्रम सञ्चालन गनाको 

लाधग मधहला, बालबाधलका तथा 

समाजकल्याण मन्त्रालय तथा राधिय 

मधहला आयोगसँग समन्वय गरी 

कायादल गठन गने र स्रोत सामग्री 

तयार गने।  

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

धन.धश.सू. तथा 

ता. शाखा र  

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग, 

UNDP/ESP, 
IFES Nepal  

लोकन्त्र, धनवााचन, लैधगगक तथा 

समावेधशता लगायतका धवषयमा 

अधभमुखीकरण, प्रधशिण तथा 

अन्तरक्रक्रया कायाक्रम सञ्चालन गनाको 

लाधग कायादल गठन भई स्रोत 

सामग्री तयार भएको हुने। 

  

२.८ लोकन्त्र, धनवााचन, लैधगगक तथा 

समावेधशता सम्बन्धी धवषयमा 

आयोगका अधधकृत स्तरका 

कमाचारीहरूलाई मुख्य प्रधशिक 

प्रधशिण क्रदने। 

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

धन.धश.सू. तथा 

ता. शाखा र  

लैधगगक तथा 

समावेशी एकाइ 

आयोग, 

UNDP/ESP, 
IFES Nepal  

लोकन्त्र, धनवााचन, लैधगगक तथा 

समावेधशता सम्बन्धी धवषयमा 

आयोगका कमाचारीहरूलाई मुख्य 

प्रधशिक प्रधशिण क्रदइएको हुने। 

  

२.९ लोकन्त्र, धनवााचन, सुशासन, 

लैधगगक तथा समावेधशता सम्बन्धी 

धवषयमा िेत्रीय/धजल्ला धनवााचन 

अधधकारी, लैधगगक सम्पका  व्यधि 

तथा लोकतन्त्र, सुशासन र 

धनवााचनका िेत्रमा कायारत 

नागररक समाज/ गै.स.स.का 

प्रधशिकको योग्यता भएका दईु 

जना प्रधतधनधधसमेत गरी प्रत्येक 

धजल्लाबाट चार जनालाई प्रधशिक 

प्रधशिण प्रदान गरी स्रोत व्यधि 

तयार गन ेर सोको खण्डीकृत रोिर 

तयार गने। 

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

धन.धश.सू. तथा 

ता. शाखा र  

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग, 

UNDP/ESP, 
IFES Nepal  

२२५ जना धजल्लास्तरीय प्रधशिक 

तयार भई सोको खण्डीकृत रोिर 

तयार भएको हुने। 
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२.१० आयोग र अन्तगात कायारत 

कमाचारीहरूलाई धनवााचन, 

लैधगगकता तथा समावेधशताका 

धवषयमा अधभमुखीकरण गने। 

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

धन.धश.सू. तथा 

ता. शाखा र  

लैधगगक तथा 

समावेशी एकाइ 

  आयोग र अन्तगात कायारत 

कमाचारीहरूलाई धनवााचन, 

लैधगगकता तथा समावेधशता 

धवषयमा अधभमुखीकरण क्रदइएको 

हुने। 

  

२.११ रोिरका श्रोतव्यधि पररचालन गरी 

सबै धजल्लामा लोकतन्त्र, धनवााचन, 

सुशासन, धनवााचन प्रक्रक्रयामा 

लैधगगकता तथा समावेधशता, 

धनवााचनमा पहुचँ आक्रद धवषयमा 

धनवााचनका सरोकारवालाहरूलाई 

प्रधशिण, अधभमुखीकरण/ 

अन्तरक्रक्रया सञ्चालन गने।   

                    धजल्ला 

धनवााचन 

कायाालय 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ, योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा र 

धन.धश.सू. तथा 

ता. शाखा 

आयोग र 

धवकास 

साझेदार 

७५ धजल्लामा प्रधशिण, 

अधभमुखीकरण/अन्तरक्रक्रया  कायाक्रम 

भएको हुने। 

रोिरका स्रोत 

व्यधि 

पररचालन 

हुने। 

२.१२ स्थानीय धनकायको धनवााचनमा 

मधहलाहरूको सहभाधगता 

अधभवृधि गना स्थानीयस्तरका 

मधहलाहरूलाई नेतृत्व धवकास 

प्रधशिण क्रदने।  

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

धजल्ला 

धनवााचन 

कायाालय र 

धन.धश.सू. तथा 

ता. शाखा 

आयोग, 

UNDP/ESP, 
IFES Nepal 

र DIPD  

७५ धजल्लामा स्थानीय स्तरका 

मधहलाहरूको िमता अधभवृधि 

भएको हुने। 

रोिरका स्रोत 

व्यधि 

पररचालन 

हुने। 

२.१३ सरकारी तथा सावाजधनक 

संस्थानमा कायारत अधधकृतस्तरका 

मधहला तथा समावेशी समूहका 

कमाचारीहरूलाई धनवााचन/ मतदान 

व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी 

धवषयमा अधभमुखीकरण गरी रोिर 

तयार गने। 

                    धनवााचन 

सञ्चालन शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग र 
UNDP/ 

ESP 

सरकारी तथा सावाजधनक संस्थानमा 

कायारत अधधकृतस्तरका मधहला तथा 

समावेशी समूहका कमाचारीहरूलाई 

धनवााचन/मतदान व्यवस्थापन 

सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी 

अधभमुखीकरण सम्पन्न भई रोिर 

तयार भएको हुने। 
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त.े 

त्र.ै 

चौ. 

त्र.ै 

प. 

त्र.ै 

दो. 

त्र.ै 

त.े 

त्र.ै 

चौ. 

त्र.ै 

प. 

त्र.ै 

दो. 

त्र.ै 

त.े 

त्र.ै 

चौ. 

त्र.ै 

२.१४ धनवााचन धशिा कायाकतााको रूपमा 

पररचालन हुने सामाधजक 

पररचालक, धशधिकालगायतलाई 

धनवााचन, लैधगगकता तथा 

समावेधशता सम्बन्धी 

अधभमुखीकरण गने। 

                    धजल्ला 

धनवााचन 

कायाालय 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग र 
UNDP/ 

ESP 

सामाधजक पररचालक तथा 

धवद्यालयका धशधिकाल े

अधभमुखीकरण धलएको हुने। 

रोिरका स्रोत 

व्यधि 

पररचालन 

हुने। 

2.15 लोकतन्त्र, सुशासन, धनवााचन, 

लैधगगकता तथा 

समावेधशतासम्बन्धी धवषयमा तेस्रो 

धलगगी, लोपोन्मुख, सीमान्तीकृत 

तथा अधत सीमान्तीकृत जातजाधत, 

एकल मधहला र अपागगता भएका 

व्यधिहरूलाई िमता अधभवृधि गना 

केन्र र धजल्लास्तरमा 

अन्तरक्रक्रया/अधभमुखीकरण 

कायाक्रम सञ्चालन गने। 

                    धजल्ला 

धनवााचन 

कायाालय र 

योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ र 

धन.धश.सू. तथा 

ताधलम शाखा 

आयोग, 

UNDP/ESP  

र IFES 

Nepal 

लोकतन्त्र, सुशासन, धनवााचन, 

लैधगगकता तथा समावेधशतासम्बन्धी 

धवषयमा तेस्रो धलगगी, लोपोन्मुख, 

सीमान्तीकृत तथा अधत सीमान्तीकृत 

जातजाधत, एकल मधहला र 

अपागगता भएका व्यधिहरूलाई 

िमता अधभवृधि गना केन्र र ३५ 

धजल्लामा अन्तरक्रक्रया/ 

अधभमुखीकरण कायाक्रम सञ्चालन 

भएको हुने। 

तेस्रो 
धलगगीको 
हकमा केन्र 
तथा अन्यको 
हकमा धजल्ला 
स्तरमा 
कायाक्रम 
सञ्चालन गने। 
रोिरका स्रोत 
व्यधि 
पररचालन 
हुने। 

2.16 केन्र र स्थानीय स्तरमा धनवााचन, 

लैधगगकता र समावेधशतासम्बन्धमा 

सञ्चाधलत प्रधशिण/अन्तरक्रक्रया/ 

अधभमुखीकरण कायाक्रमका 

सहभागीहरूको नामावली 

सम्बधन्धत संघ/संस्थाको केन्रीय 

कायाालयमा जानकारी गराउने। 

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग 

केन्र र स्थानीय स्तरमा धनवााचन, 

लैधगगकता र समावेधशतासम्बन्धमा 

सञ्चाधलत प्रधशिण/अन्तरक्रक्रया/ 

अधभमुखीकरण कायाक्रमका 

सहभागीहरूको नामावली सम्बधन्धत 

संघ/संस्थाको केन्रीय कायाालयमा 

जानकारी गराइएको हुने। 

  

2.17 आयोगले सञ्चालन गने ताधलममा 

लैधगगक तथा समावेधशता सम्बन्धी 

धवषय समेत समावेश गने।   

                    धनवााचन 

धशिा, सूचना 

तथा ताधलम 

शाखा 

योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

आयोग सञ्चारकमीको ताधलममा लैधगगक 

तथा समावेधशतासम्बन्धी धवषय 

समेत समावेश भएको हुने।   

धनवााचनको 

समयमा 
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त.े 
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चौ. 

त्र.ै 

प. 

त्र.ै 

दो. 

त्र.ै 

त.े 

त्र.ै 

चौ. 

त्र.ै 

प. 

त्र.ै 

दो. 

त्र.ै 

त.े 

त्र.ै 

चौ. 

त्र.ै 

३ मधहला र सामाधजक धवभदेमा 

परेका समहूहरूको प्रधतधनधधत्व र 

सहभाधगता सधुनधित गन े

                              

3.1 आयोगलाई आवश्यक पने 

कमाचारीको प्राधि, पदस्थापना र 

सरूवा गदाा सम्भव भएसम्म 

लैधगगक तथा समावेशीकरण नीधत 

समेतलाई मध्यनजर गरी मापदण्ड 

बनाउने र सो बमोधजम आयोग र 

अन्तगातका कमाचारीको सरूवा तथा 

पदस्थापना गने। 

                    प्रशासन शाखा लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग 

कमाचारीको प्राधि, पदस्थापना र 

सरूवासम्बन्धी मापदण्ड तयार भइ 

कायाान्वयनमा आएको हुने। 

  

3.2 आयोग र अन्तगातका प्रदशे/िेत्रीय 

तथा धजल्ला धनवााचन 

कायाालयहरूमा कमाचारीहरूको 

पदस्थापना तथा सरुवा गदाा 

मधहला, दधलत, आक्रदवासी 

जनजाधत, खस आया, मधेशी, थारू, 

मुधस्लम, धपछधडएको िेत्र र  

अपांगता भएका कमाचारीहरू 

िेत्रगत रूपमा सम्भव भएसम्म १० 

प्रधतशत रहने गरी गने। 

                    प्रशासन शाखा लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग 

कमाचारी पदस्थापना तथा सरुवा 

समावेशी भएको हुने। 
  

3.3 आयोग र अन्तगातका 

कमाचारीहरूको खण्डीकृत तथयांक 

अद्यावधधक गने।   

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग र 
IFES Nepal 

खण्डीकृत तथयाकं अद्यावधधक 

भएको हुने। 
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त.े 

त्र.ै 

चौ. 

त्र.ै 

प. 

त्र.ै 

दो. 

त्र.ै 

त.े 

त्र.ै 

चौ. 

त्र.ै 

प. 

त्र.ै 

दो. 

त्र.ै 

त.े 

त्र.ै 

चौ. 

त्र.ै 

४ लधैगगक उत्तरदायी बजटेको 

कायाान्वयन 
                              

4.1 लैधगगक उत्तरदायी बजेट तजुामा र 

कायाान्वयन गना लैधगगक उत्तरदायी 

बजेट धनदधेशका तयार गने।      

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

आर्षथक 

प्रशासन शाखा 

IFES Nepal लैधगगक उत्तरदायी बजेट तजुामा 

धनदधेशका तयार भएको हुने। 
  

4.2 आयोग र अन्तरगतका धज.धन.अ. 

तथा लैधगगक सम्पका  व्यधिलाई 

लैधगगक उत्तरदायी बजेट तजुामा 

एवं परीिण सम्बन्धी 

अधभमुखीकरण/प्रधशिण गने। 

                    प्रशासन शाखा योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

IFES Nepal सम्बधन्धत कमाचारीहरूलाई लैधगगक 

उत्तरदायी बजेट तजुामा एवं परीिण 

सम्बन्धी अधभमुखीकरण/प्रधशिण 

भएको हुने। 

  

4.3 आयोग र अन्तरगत सञ्चालन गररने 

कायाक्रमहरू कम्तीमा अप्रत्यि 

लैधगगक उत्तरदायी हुने गरी बजेट 

तजुामा गरी कायाान्वयन गने। 

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

आर्षथक 

प्रशासन शाखा आयोग र 

धवकास 

साझेदार 

आयोगको सम्पूणा कायाक्रमहरू 

कम्तीमा अप्रत्यि लैधगगक 

उत्तरदायी भएको हुने।  

  

५ अनगुमन र मलू्यागकनमा लधैगगक 

तथा समावशेी मलूप्रवाहीकरण 
                              

5.1 आयोग र अन्तगातबाट सञ्चाधलत 

नीधत तथा कायाक्रमको अनुगमन 

तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कायाधवधध 

/धनदधेशकामा लैधगगक तथा 

समावेधशतासम्बन्धी सूचकहरू 

समावेश गरी सोको आधारमा 

अनुगमन तथा मूल्यांकन गने।   

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग र 
IFES Nepal 

लैधगगक तथा समावेशीसम्बन्धी 

सूचक सधहतको अनुगमन तथा 

मूल्यांकनसम्बन्धी 

कायाधवधध/धनदधेशका तयार भई 

कायाान्वयनमा आएको हुने। 
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त.े 

त्र.ै 

चौ. 

त्र.ै 

प. 

त्र.ै 

दो. 

त्र.ै 

त.े 

त्र.ै 

चौ. 

त्र.ै 

प. 

त्र.ै 

दो. 

त्र.ै 

त.े 

त्र.ै 

चौ. 

त्र.ै 

5.2 आयोगका पदाधधकारी, कमाचारी 

तथा धवकास साझेदार संस्थाबाट 

केन्र तथा धजल्लामा सञ्चाधलत 

कायाक्रमहरूको धनरन्तर अनगुमन 

तथा मूल्यागकन गने। 

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

धवकास 

साझेदार 

सञ्चाधलत कायाक्रमहरूको धनयधमत 

अनुगमन तथा मूल्यागकन भई 

पृष्ठपोषण तथा प्रधतवेदन प्राि भएको 

हुने। 

  

5.3 आयोग र अन्तगातका कायाक्रमहरू 

सञ्चालन गदाा लैधगगक तथा 

समावेधशतासम्बन्धी खण्डीकृत 

तथयांक तयार/अद्यावधधक गरी 

धनयधमतरूपमा कायाक्रममा सुधार 

तथा पररमाजान गने।   

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ आयोग र 

धवकास 

साझेदार 

लैधगगक तथा समावेधशतासम्बन्धी 

खण्डीकृत तथयाकं तयार/अद्यावधधक 

भई कायाक्रममा सुधार तथा 

पररमाजान भएको हुने। 

  

5.4 आयोगबाट सञ्चाधलत लैधगगक तथा 

समावेधशतासम्बन्धी कायाक्रमहरूको 

अधावार्षषक समीिा गने। 

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग, 

UNDP/ESP 

र IFES 
Nepal 

आयोगबाट सञ्चाधलत लैधगगक तथा 

समावेधशतासम्बन्धी कायाक्रमहरूको 

अधावार्षषक रूपमा समीिा भएको 

हुने। 

  

5.5 प्रत्येक आर्षथक वषाको अन्त्यमा 

लैधगगक तथा समावेधशताका 

सम्बन्धमा भएका कायाहरूको 

वार्षषक प्रधतवेदन तयार गरी 

लैधगगक तथा समावेशी समन्वय 

सधमधत माफा त आयोगमा पेश गने। 

                    लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

  

आयोग 

लैधगगक तथा समावेधशता सम्बन्धी 

वार्षषक प्रधतवेदन तयार भई सधमधत 

माफा त आयोगमा पेश भएको हुने। 

  

5.6 आयोग र अन्तगात सञ्चाधलत 

कायाक्रमहरूको वार्षषक रूपमा 

लैधगगक तथा समावेशी परीिण 

गना  लैधगगक तथा समावेधशता 

परीिण सम्बन्धी क्रदग्दशान 

/Mannual तयार गरी लैधगगक 

तथा समावेशी परीिण गने। 

                    लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

IFES Nepal वार्षषक रूपमा लैधगगक परीिण भई 

लैधगगक तथा समावेशी प्रधतवेदन 

तयार भएको हुने। 
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६ लधैगगक तथा समावशेी काननुी 

सरंचना 
                              

6.1 आयोगको लैधगगक तथा 

समावेशीकरण नीधतमा उल्लखे 

भएका प्रावधानलाई मध्यनजर गद ै

धनवााचन आयोग ऐन, धनवााचन 

कसुर तथा सजाय ऐन, मतदाता 

नामावली सम्बन्धी ऐन, स्थानीय 

धनकाय (धनवााचन कायाधवधध) ऐन, 

राजनीधतक दलसम्बन्धी ऐन, 

धनवााचन सम्बन्धी एकीकृत ऐन 

लगायत धनवााचनसँग सम्बधन्धत 

ऐन, धनयमावली, धनदधेशका/ 

कायाधवधध आक्रद काननुहरूको 

मस्यौदा तयार गरी कायाान्वयन 

गने। 

                    कानुन शाखा लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ,  

सम्बधन्धत 

शाखा 

आयोग र 
IFES Nepal 

आयोगको लैधगगक तथा 

समावेशीकरण नीधतमा उल्लखे 

भएका प्रवाधानलाई मध्यनजर गद ै

धनवााचन सम्बन्धी  ऐन, धनयमावली, 

धनदधेशका/कायाधवधध आक्रद 

कानुनहरूको मस्यौदा तयार भई 

कायाान्वयन भएको हुने। 

  

७ राजनीधतक प्रक्रक्रयाहरूमा लधैगगक 

तथा समावशेीसम्बन्धी अनसुन्धान 
                              

7.1 धनवााचन तथा राजनीधतक 

प्रक्रक्रयामा मधहला तथा वधञ्चधतमा 

परेका समुदायको सहभाधगता 

सम्बन्धी अध्ययन गने। 

                    अध्ययन, 

अनुसन्धान 

तथा वैक्रदशक 

सम्बन्ध शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

UNDP/ESP धनवााचन तथा राजनीधतक प्रक्रक्रयामा 

मधहला तथा वधञ्चधतमा परेका 

समुदायको सहभाधगता सम्बन्धी 

अध्ययन भएको हुने। 

  

7.2 राजनीधतक दलको केन्रीय तथा 

अन्य सधमधतहरूमा लैधगगक तथा 

समावेशी सहभाधगता सम्बन्धी 

अध्ययन गने। 

                    अध्ययन, 

अनुसन्धान 

तथा वैक्रदशक 

सम्बन्ध शाखा 

लैं. तथा स. 

एकाइ र 

राजनीधतक 

दलसम्बन्ध 

शाखा 

IFES Nepal राजनीधतक दलको केन्रीय तथा अन्य 

सधमधतहरूमा लधैगगक तथा 

समावेशी सहभाधगता सम्बन्धी 

अध्ययन भएको हुने। 
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7.3 संघ, प्रदशे तथा स्थानीय 

धनकायहरूमा हुने आगामी 

धनवााचनपिात् संधवधानमा भएको 

व्यवस्था अनुरूप लैधगगक तथा 

समावेधशतासम्बन्धी प्रावधानको 

पररपालना सम्बन्धी अध्ययन गने।  

                    अध्ययन, 

अनुसन्धान 

तथा वैक्रदशक 

सम्बन्ध शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ र  

कानुन शाखा 

आयोग र 

धवकास 

साझेदार 

लैधगगक तथा समावेधशतासम्बन्धी 

प्रावधानको पररपालना सम्बन्धमा 

अध्ययन भएको हुने। 

  

7.4 धनवााचन प्रक्रक्रयामा खटाइएका 

जनशधिहरूको लैधगगक तथा 

समावेधशता सम्बन्धी अध्ययन गने। 

                    अध्ययन, 

अनुसन्धान 

तथा वैक्रदशक 

सम्बन्ध शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ र  

प्रशासन शाखा 

आयोग र 

धवकास 

साझेदार 

धनवााचनका प्रक्रक्रयामा खटाइएका 

जनशधिहरूमा लैधगगक तथा 

समावेधशताका बारेमा अध्ययन 

भएको हुने। 

  

८ GI ऱक्षऺत समूहहरूको मतदाता 
शिऺा र मतदान प्रक्रियामा 
बढ्दो पह ुँच 

                              

8.1 मधहला तथा  सीमान्तीकृत र 

वधञ्चतीकरणमा परेका समूहको 

पहुचँ अधभवृधि गना धनरन्तर 

मतदाता दताा, घुम्ती दताा र धवशेष 

दताा कायाक्रमलाई धनरन्तरता क्रदने। 

                    मतदाता 

नामावली 

शाखा 

धजल्ला 

धनवााचन 

कायाालय 

आयोग, 

UNDP/ESP, 

IFES Nepal 

धनरन्तर मतदाता दताा, घुम्ती दताा र 

धवशेष दताा कायाक्रम धनयधमत रूपमा 

सञ्चालन भएको हुने। 

  

8.2 मतदाता दताा कायाक्रम तय गनुापूवा 

लधित समुदाय र िेत्रको पधहचान 

गरी सो समुदाय र िेत्रका 

संघसंस्थाका प्रधतधनधध एवं 

सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रक्रया 

कायाक्रम गने।  

                    धजल्ला 

धनवााचन 

कायाालय 

मतदाता 

नामावली 

शाखा 

आयोग, 

UNDP/ESP, 
IFES Nepal 

मतदाता दताा कायाक्रम तय गनुापूवा 

लधित समुदाय, संघसंस्थाका 

प्रधतधनधध एवं सरोकारवालाहरूसँग 

अन्तरक्रक्रया कायाक्रम सञ्चालन 

भएको हुने।  
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8.3 धजल्लामा सञ्चालन गररने लधित 

समुदाय दताा कायाक्रममा लधित 

समुदायका व्यधिलाई प्राथधमकता 

क्रदई स्वयंसेवकको रूपमा पररचालन 

गने। 

                    धजल्ला 

धनवााचन 

कायाालय 

मतदाता 

नामावली 

शाखा 

UNDP/ESP लधित समुदाय दताा कायाक्रममा सो 

समुदायका व्यधिलाई प्राथधमकता 

सधहत स्वयंसेवकको रूपमा 

पररचालन गररएको हुने। 

  

8.4 धनवााचन प्रक्रक्रयामा लधित 

समुदायको सहभाधगता अधभवृधि 

गना मताधधकार सम्बन्धी 

अन्तरक्रक्रया र ताधलम सञ्चालन गने 

र सोको लाधग नवीन प्रधवधध र 

लोकधप्रय शैली अपनाउँद ैस्थानीय 

भाषामा मतदाता धशिा कायाक्रम 

सञ्चालन गने।  

                    धनवााचन 

धशिा, सूचना 

तथा ताधलम 

शाखा 

धजल्ला 

धनवााचन 

कायाालय 

आयोग, 

UNDP/ESP, 
IFES Nepal 

नवीन प्रधवधध र लोकधप्रय 

शैलीसधहत लधित समूहमा स्थानीय 

भाषामा मतदाता धशिा तथा 

मताधधकार सम्बन्धी अन्तरक्रक्रया र 

ताधलम सञ्चालन भएको हुने।  

  

8.5 मधहला एवं सीमान्तीकृत समुदायको 

धनवााचन प्रक्रक्रयामा सहभाधगता 

सम्बन्धी िमता धवकासका लाधग 

सरकारी, गै.स.स. एवं प्रधशिण 

संस्थाहरूले सञ्चालन गने 

स्थानीयस्तरका धवकास कायाक्रम 

तथा ताधलम प्रधशिण कायाक्रममा 

मतदाता धशिा धवषय समावेश गना 

सम्बि धनकायहरूसँग अनुरोध गने।  

                    धनवााचन 

धशिा, सूचना 

तथा ताधलम 

शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग 

सरकारी, गै.स.स. एवं प्रधशिण 

संस्थाहरूल ेस्थानीयस्तरका धवकास 

कायाक्रम तथा ताधलम प्रधशिण 

कायाक्रममा मतदाता धशिा धवषय 

समावेश गना सम्बि धनकायहरूसँग 

अनुरोध भएको हुने।  

  

8.6 मतदाता र नागररक धशिाका 

सामग्रीहरू लैधगगक तथा 

समावेशीमैत्री बनाउँद ैलैजाने। 

                    धनवााचन 

धशिा, सूचना 

तथा ताधलम 

शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग, 

UNDP/ESP, 
IFES Nepal 

मतदाता र नागररक धशिाका 

सामग्रीहरू लैधगगक तथा 

समावेशीमैत्री भएको हुने। 
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8.7 अपागगगता भएका व्यधि, ज्येष्ठ 

नागररक र रािसेवकको मतदानमा 

सहज पहुचँ गराउन Pre-voting/ 
Early voting/Alternative voting 

जस्ता प्रकृयाको संभाव्यता अध्ययन 

गरी थालनी गने। 

                    कानुन 

महाशाखा 

धनवााचन 

सञ्चालन 

शाखा,  

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग, 

UNDP/ESP 

अपांगता भएका व्यधि, ज्येष्ठ 

नागररक र राि सेवकको मतदानमा 

सहज पहुचँ गराउन Pre-voting/ 
Early voting/ Alternative voting 

जस्ता  मतदान प्रक्रक्रयाको थालनी 

भएको हुने। 

  

8.8 अपागगता भएका व्यधि तथा 

मधहला उम्मेदवारको लाधग धरौटी 

लगायतका धवषयमा सहुधलयत 

प्रदान गने सम्बन्धमा काननूी 

व्यवस्था गना पहल गने।   

                    कानुन 

महाशाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग अपागगता भएका व्यधि तथा मधहला 

उम्मेदवारको लाधग धरौटी 

लगायतका धवषयमा सहुधलयत प्रदान 

गने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गना 

पहल भएको हुने । 

  

९ राजनीधतक दल, उम्मदेवार, सञ्चार 

माध्यम तथा 

सरोकारवालाहरूसगँको सहकाया 

                              

9.1 व्यवस्थाधपका-संसदमा रहकेा 

धवधभन्न सधमधतहरू तथा 

राजनीधतक दलहरूसँग धनवााचन 

तथा लैधगगक एवं समावेशी 

धवषयहरूमा धनयधमत सम्वाद र 

अन्तरक्रक्रया गने। 

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

राजनीधतक 

दलसम्बन्ध 

शाखा 

आयोग, 

IFES Nepal 

र DIPD 

संसदीय सधमधतहरू तथा राजनीधतक 

दलहरूसँग धनवााचन तथा लैधगगक 

एवं समावेशी धवषयहरूमा 

सम्वाद/अन्तरक्रक्रया भएको हुने । 

  

9.2 लैधगगक समानता र 

समावेशीकरणको महत्त्वबारे 

राजनीधतक दलका आधधकाररक 

पदाधधकारीलाई अधभमुखीकरण 

गने।  

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

राजनीधतक 

दलसम्बन्ध 

शाखा 

आयोग, 

UNDP/ESP, 
IFES Nepal 

र DIPD  

लैधगगक समानता र 

समावेशीकरणको महत्त्वबारे 

राजनीधतक दलका आधधकाररक 

पदाधधकारीलाई अधभमुखीकरण 

क्रदइएको हुने। 
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9.3 लैधगगक तथा समावेशी नीधत तथा 

रणनीधतको कायाान्वयनलाई सबल 

बनाउन क्रक्रयाकलापहरू सञ्चालन 

गदाा धशिा मन्त्रालय, मधहला, 

बालबाधलका तथा समाज कल्याण 

मन्त्रालय लगायतका सरकारी एवं 

गैरसरकारी धनकायहरूसँगको 

समन्वय र सहकायालाई प्रभावकारी 

बनाउने। 

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा  

राजनीधतक 

दलसम्बन्ध 

शाखा 

  सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय र 

सहकाया प्रभावकारी भएको हुने। 
  

9.4 राजनीधतमा मधहला सहभाधगता 

सम्बन्धी धवद्यमान चनुौधतको 

न्यूनीकरण गना राजनीधतक दल 

तथा सरोकारवालाहरूसँग केन्र, 

धजल्ला, गाउँ तथा नगरस्तरमा 

अन्तरक्रक्रया गने। 

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा र 

धज.धन.का. 

  आयोग, 

UNDP/ESP, 
IFES Nepal 

र DIPD  

राजनीधतमा मधहला सहभाधगता 

सम्बन्धी धवद्यमान चनुौधतको 

न्यूनीकरण गना राजनीधतक दल तथा 

सरोकारवालाहरूसँग केन्र, धजल्ला, 

गाउँ तथा नगरस्तरमा अन्तरक्रक्रया 

सञ्चालन भएको हुने।    

केन्र र 

धजल्लास्तरमा 

आयोग र गाउँ 

तथा 

नगरस्तरमा 

धज.धन.का 

9.5 धजल्ला कायाक्रम समन्वय तथा 

अनुगमन सधमधत र गा.धव.स./न.पा. 

वडास्तरीय मतदाता नामावली दताा 

समन्वय सधमधतमा अल्पसंख्यक/ 

वधञ्चधतको िेत्रमा काम गन े

नागररक समाजका एक जना 

प्रधतधनधधलाई सहभागी गराउने 

व्यवस्था गने। 

                    मतदाता 

नामावली 

शाखा 

धजल्ला 

धनवााचन 

कायाालय 

आयोग धजल्ला तथा स्थानीयस्तरका  

समन्वय तथा अनुगमन 

सधमधतहरूमा अल्पसंख्यक/ 

वधञ्चतीकरणको िेत्रमा काम गने 

नागररक समाजका एक जना 

प्रधतधनधधलाई सहभागी गराउने 

व्यवस्था भएको हुने। 

  

9.6 धनवााचनको समयमा सञ्चार 

माध्यमको अनुगमन गना लैधगगक 

तथा समावेशी प्रधतधनधधत्व भएको 

कायादल गठन गने। 

                    धनवााचन 

धशिा, सूचना 

तथा ताधलम 

शाखा 

योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

आयोग सञ्चार माध्यमको अनुगमन गना 

लैधगगक तथा समावेशी प्रधतधनधधत्व 

भएको कायादल गठन भएको हुने। 

धनवााचनको 

समयमा 
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9.7 लैधगगकता तथा समावेधशताका 

धवषयमा सञ्चारकमीहरूलाई 

अधभमुखीकरण गने। 

                    योजना, 

अनुगमन तथा 

समावेशीकरण 

शाखा 

धनवााचन 

धशिा, सूचना 

तथा ताधलम 

शाखा 

आयोग र 
UNDP/ESP 

लैधगगकता तथा समावेधशताका 

धवषयमा सञ्चारकमीहरूलाई 

अधभमुखीकरण क्रदइएको हुने। 

  

9.8 आम तथा स्थानीय सञ्चार 

माध्यमको उपयोग गरी सीमान्तकृत 

तथा अधत सीमान्तकृत समुदायमा 

सडक नाटक, अन्तरक्रक्रया जस्ता 

कायाक्रमहरूबाट मतदाता धशिा 

प्रवाह गने। 

                    धनवााचन 

धशिा, सूचना 

तथा ताधलम 

शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग र 
UNDP/ESP 

आम तथा स्थानीय सञ्चार माध्यमको 

उपयोग गरी सीमान्तकृत तथा अधत 

सीमान्तकृत समुदायमा मतदाता 

धशिा पुगेको हुने। 

  

9.9 मतदाताहरू बीच लोकधप्रय 

व्यधिलाई सद् भावना दतू (Brand 

Ambassador) धनयुि गरी धनज 

माफा त लधित समुदायमा मतदाता 

धशिा सञ्चालन गने। 

                    धनवााचन 

धशिा, सूचना 

तथा ताधलम 

शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग र 
UNDP/ESP 

सद् भावना दतू धनयुि भई लधित 

समुदायमा मतदाता धशिा सञ्चालन 

भएको हुने। 

  

9.10 सञ्चार माध्यमका प्रमुख/ 

प्रधतधनधधसँग धनवााचन कानुन, 

मतदाता धशिा, सञ्चार माध्यमको 

उपयोग, लैधगगक तथा 

समावेशीकरण आक्रद धवषयमा 

धनयधमत अन्तरक्रक्रया गने। 

                    धनवााचन 

धशिा, सूचना 

तथा ताधलम 

शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग र 
UNDP/ESP 

सञ्चार माध्यमका 

प्रमुख/प्रधतधनधधसँग धनवााचन कानुन, 

मतदाता धशिा, सञ्चार माध्यमको 

उपयोग, लैधगगक तथा 

समावेशीकरण आक्रद धवषयमा 

धनयधमत अन्तरक्रक्रया भएको हुने। 

  

9.11 मधहला एवं समावेशी समूहको 

राजनीधतक सशिीकरण र मतदाता 

धशिा सम्बन्धमा त्रैमाधसक रूपमा 

लेखमाला सञ्चालन गने। 

                    धनवााचन 

धशिा, सूचना 

तथा ताधलम 

शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग र 
UNDP/ESP 

मधहला एवं समावेशी समूहको 

राजनीधतक सशिीकरण र मतदाता 

धशिा सम्बन्धमा लेखमाला प्रकाशन 

भएको हुने। 

  



(16) 
 

क्र.स.ं क्रक्रयाकलापहरू 

कायाान्वयन अवधध 

धजम्मवेार 

शाखा/ 

कायाालय 

सहयोगी 

शाखा/ 

धनकाय 

स्रोत 

व्यवस्थापन 
अपधेित प्रधतफल कैक्रफयत 

२०७२/

०७३ 
२०७३/०७४ २०७४/०७५ 

त.े 

त्र.ै 

चौ. 

त्र.ै 

प. 

त्र.ै 

दो. 

त्र.ै 

त.े 

त्र.ै 

चौ. 

त्र.ै 

प. 

त्र.ै 

दो. 

त्र.ै 

त.े 

त्र.ै 

चौ. 

त्र.ै 

9.12 धनवााचनमा लैधगगक तथा 

समावेधशता सम्बन्धी धवषयमा 

धभधडयो डकुमेन् री तथा रेधडयो 

नारटका उत्पादन गरी  टेधलधभजन 

तथा एफएम रेधडयोबाट प्रशारण 

गने । 

                    धनवााचन 

धशिा, सूचना 

तथा ताधलम 

शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग र 

धवकास 

साझेदार 

संस्था 

धनवााचनमा लैधगगक तथा 

समावेधशता सम्बन्धी धवषयमा  

टेधलधभजन तथा एफएम रेधडयोबाट 

धभधडयो डकुमेन् री तथा रेधडयो 

नारटका प्रशारण भएको हुने। 

  

9.13 धनवााचनमा लैधगगक तथा 

समावेधशता सम्बन्धी धवषयमा  

फ्लक्स तयार गरी मुख्य शहरमा 

होर्षडङ बोडा राख् ने ।  

                    धनवााचन 

धशिा, सूचना 

तथा ताधलम 

शाखा 

लैधगगक तथा 

समावेशी 

एकाइ 

आयोग र 

धवकास 

साझेदार 

संस्था 

धनवााचनमा लैधगगक तथा 

समावेधशता सम्बन्धी धवषयमा  मुख्य 

शहरमा होर्षडङ बोडा राधखएको हुने।  
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