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१. पषृ्ठभतूम 

१. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा नेपालको नीततगत व्र्वस्था 

नेपालको सिंङ्गवधानको धारा ३८(४) ले राज्र्का सबै तनकार्मा मङ्गहलालाई समानपुाततक समावेशी तसद्धान्त्तको आधारमा 
सहभागी हनुे हक हनुेछ भनी मङ्गहलाको मौतलक हकको रूपमा प्रत्र्ाभतू  गरेको छ । त्र्स्तै धारा ४२ (१) मा 
आतथयक, सामाजिक वा शैजक्षक दृङ्गिले पछातड परेका मङ्गहला, दतलत, आददवासी िनिातत, मधेसी, थारू, मजुस्लम, ङ्गपछडावगय, 
अल्पसिंख्र्क, सीमान्त्तकृत, अपािंगता भएका व्र्जि, लैङ्गिक तथा र्ौतनक अल्पसिंख्र्क, ङ्गकसान, श्रतमक, उत्पीतडत वा 
ङ्गपछतडएको क्षेत्रका नागररक तथा आतथयक रूपले ङ्गवपन्न खस आर्यलाई समानपुाततक समावेशी तसद्धान्त्तका आधारमा 
राज्र्का तनकार्मा सहभातगताको हक हनुेछ भन्ने उल्लेख गरेकोछ। त्र्सै गरी धारा १८(३) ले सामाजिक वा 
सािंस्कृततक दृङ्गिले ङ्गपछतडएका मङ्गहला, दतलत, आददवासी िनिातत, मधेसी, थारू, मजुस्लम, उत्पीतडतवगय, ङ्गपछडावगय, 
अल्पसिंख्र्क, सीमान्त्तकृत, ङ्गकसान, श्रतमक, र्वुा, बालबातलका, ज्रे्ष्ठ नागररक, लैङ्गिक तथा र्ौतनक अल्पसिंख्र्क, अपािंगता 
भएका व्र्जि, गभायवस्थाका व्र्जि, अशि वा असहार्, ङ्गपछतडएको क्षेत्र र आतथयक रूपले ङ्गवपन्न खस आर्य लगार्त 
नागररकको सिंरक्षण, सशिीकरण वा ङ्गवकासका लातग कानून बमोजिम ङ्गवशेष व्र्वस्था गनय सङ्गकने भनी सामाजिक 
समावेशीकरण वा सकारात्मक ङ्गवभेदका बारेमा थप प्रि पारेको छ ।  

राङ्गिर् वन नीतत, २०७५ ले िैङ्गवक ङ्गवङ्गवधता र त्र्ससँग िोतडएका आददवासी िनिातत तथा स्थानीर् समदुार्का 
परम्परागत ज्ञान, तसप, अभ्र्ास, सामाजिक-सािंस्कृततक पद्धतत, कला, बौङ्गद्धक सम्पजि आददको अतभलेखीकरण, पञ्जीकरण र 
सरुक्षण गदै लैिाने नीतत अजि सारेको छ।सोही नीततमा वन क्षेत्रका सबै सरकारी, सामदुाङ्गर्क, सहकारी र तनिी 
सिंस्थाहरूमा लैङ्गिक ङ्गवभेदको अन्त्त्र् गने ददशा तनदेश गरेको छ ।  

राङ्गिर् वातावरण नीतत, २०७६ मा ङ्गवकास आर्ोिनाबाट तसजियत प्रततकूल वातावरणीर् प्रभावमा परेका समदुार्लाई 
क्षततपूततय ददनपुने र त्र्सरी क्षततपूततयको व्र्वस्था गदाय मङ्गहला, दतलत, आददवासी िनिातत, मधेसी, आतथयक रूपमा ङ्गवपन्न, 

अपािता भएका व्र्जि, बालबातलका तथा िेष्ठ नागररकलाई ङ्गवशेष प्राथतमकता ददनपुने उल्लेख गरेको छ ।  

त्र्सै गरी राङ्गिर् िलवार् ुपररवतयन नीतत, २०७६ मा िलवार् ुसम्बद्ध नीतत तनमायण, सिंरचना तथा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा 
सशुासन तथा लैङ्गिक एविं सामाजिक समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहीकरण गदै िीङ्गवकोपाियनमा सहिीकरण गररने उल्लेख 
छ ।   

२. वन तथा वातावरण क्षते्रमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लातग नेपालको अन्त्तरायङ्गिर् प्रततवद्धता  

नेपालले वन तथा वातावरण क्षेत्रका दियन भन्त्दा बढी अन्त्तरायङ्गिर् महासन्त्धी अतभसन्त्धीहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्र्स 
अथयमा र्ी महासन्त्धी, अतभसन्त्धीहरूको प्रावधान तथा ङ्गर्नका तनणयर् प्रतत नेपालको प्रततवद्धता रहन्त्छ । र्समा सिंर्िु राि 
सिंिीर् िैङ्गवक ङ्गवङ्गवधता महासन्त्धी (United Nations Convention on Biological Diversity, 1992), सिंर्िु राि सिंिीर् 
िलवार् ु पररवतयन प्रारूप महासन्त्धी (United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992) र 
मरुभमूीकरण ङ्गवरुद्धको सिंर्िु राि सिंिीर् महासन्त्धी (United Nations Convention to Combat Desertification, 1994) ले 
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका ङ्गवषर्लाई गम्भीरतापूवयक तलई छुटै्ट कार्यर्ोिना िारी गरेका छन ्। 
वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् र्ी तीनवटै महासन्त्धीको लातग नेपाल सरकारको तर्य बाट सम्पकय  ङ्गवन्त्द ुहो । 

३. वन क्षते्रको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतत, २०६५ को समीक्षा 
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वनक्षेत्रको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतत, २०६५ ले (१) नीततगत वातावरण, २) सशुासन र सिंस्थागत 
सिंरचना, (३) कार्यक्रम, बिेट र अनगुमन पद्धतत र (४) स्रोत, तनणयर् प्रङ्गक्रर्ा र अवसरमा न्त्र्ार्ोजचत पहुँच गरी चार वटा 
पररवतयनका क्षेत्रमा ददशा तनदेश गरेको छ ।र्सको रणनीतत कार्ायन्त्वर्न भएको पाँच वषय पश्चात बहसुरोकारवाला वन 
कार्यक्रमले र्सको कार्ायन्त्वर्नको अवस्था बारे ङ्गवस्ततृ पनुरावलोकन गरी तब. सिं. २०७२ मा प्रततवेदन प्रकाजशत गरेको 
तथर्ो । उि प्रततवेदन र त्र्स र्ताको अभ्र्ास समेतका आधारमा उि रणनीततको उपलजधधलाई प्रत्रे्क ङ्गवषर्गत 
शीषयकका आधारमा तनम्न अनसुार समीक्षा गररएको छ । 

३.१ नीततगत वातावरण  

र्स पररवतयनका क्षेत्रमा दईु वषय तभत्र वनक्षेत्रका सबै ऐन, तनर्म, तनदेजशका र मागयदशयनलाई लैङ्गिक तथा सामाजिक 
समावेशीकरण (लैंसास) का दृङ्गिले ङ्गवश्लेषण गरी लैंसास अनकूुल र प्रततकूल प्रावधानहरू पङ्गहचान गने, तीन वषय तभत्र 
लैंसास अनकूुल हनुे गरी सबै ऐन, तनर्म, तनदेजशका र मागयदशयनलाई सहभातगतामूलक ढिंगले पररमाियन गने, पाँच वषय तभत्र 
वनक्षेत्रमा ङ्गक्रर्ाशील सबै सरकारी र गैरसरकारी सिंिसिंगठनले लैङ्गिक समता, सामाजिक समावेशीकरण र गररबी 
तनवारणका अनगुमन सूचकहरू तर्ार गने र सधुाररएको नीतत अनरुुप वनक्षेत्रमा ङ्गक्रर्ाशील सबै सरोकारवालाहरूसँग 
सहकार्यको वातावरण तर्ार गने पाँच वटा सूचकहरू उल्लेख गररर्ो । र्ी सूचकहरूको उपलधधी तर्य  २०६५ मा 
सामदुाङ्गर्क वन ङ्गवकास मागयदशयनको पररमाियन गरी उपभोिा समूहमा प्रत्रे्क िरधरुीबाट एक िना मङ्गहला र एक िना 
परुुष रहन ेर सतमततमा अध्र्क्ष वा सजचव सङ्गहत कम्तीमा पचास प्रततशत मङ्गहला हनुे व्र्वस्था गररर्ो । त्र्स्तै २०६७ 
मा साझेदारी वनको तनदेजशकाको उद्देश्र्मा गररबी तनवारणका लातग वन व्र्वस्थापन र्ोिनामा लैंसास अवधारणा समावेश 
गने भन्ने उल्लेख गररर्ो । र्स रणनीततको तिुयमा पतछ वन क्षेत्रका ऐन, तनर्म, तनदेजशकाहरूको समर् समर्मा सिंशोधन 
वा नर्ाँ तिुयमा गररएको भए पतन लैससास दृङ्गिले ङ्गवश्लषेण र पररमाियन गरेको पाइएन । तथाङ्गप राङ्गिर् वन नीतत, 

२०७५ मा नेततृ्व जिम्मेवारी सङ्गहत वनक्षेत्रका सबै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका सिंगठनमा पचास प्रततशत 
मङ्गहलाको प्रतततनतधत्व हनुे ङ्गवषर् राखेको छ भने वन ऐन, २०७६ मा सामदुाङ्गर्क वनको आम्दानीको कजम्तमा पचास 
प्रततशत गररबी तनवारण, उद्यमशीलता र मङ्गहला सशिीकरणमा खचय गनुयपने व्र्वस्था गररएको छ । वनक्षेत्रका सबै 
सरकारी तथा गैरसरकारी सिंिसिंगठनले लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र गररबी तनवारणका अनगुमन 
सूचकहरू बनाउने भतनएतापतन दाततृनकार्बाट सहार्ता गररएका आर्ोिना पररर्ोिनामा मात्र त्र्स्ता सूचकहरू तर्ार 
गरेको पाइर्ो ।  

३.२ सशुासन र सिंस्थागत सिंरचना 

र्स पररवतयनको क्षेत्रमा पाँच वषय तभत्र वनका सबै उपभोिा सतमततहरूमा मङ्गहला र अन्त्र् वजिततमा परेका समदुार्को 
समानपुाततक प्रतततनतधत्व भएको हनुे, पाँच वषय तभत्र सतमततका अध्र्क्ष, सजचव वा कोषाध्र्क्ष मध्रे् कुनै एक पदमा 
वजिततमा परेका समदुार्बाट प्रतततनतधत्व भएको हनुे, वनक्षेत्रमा ङ्गक्रर्ाशील सबै सरकारी र गैरसकारी सिंिसिंगठनका सबै 
तहमा नर्ाँ कमयचारी भनाय गदाय कजम्तमा ३३ प्रततशत मङ्गहला सङ्गहत अन्त्र् वजिततमा परेका समदुार्को समानपुाततक 
प्रतततनतधत्व हनुे गरी गने, सातबक वन तथा भसूिंरक्षण मन्त्त्रालर्को मानवसिंशाधन ङ्गवकास रणनीततमा लैससासलाई 
आन्त्तररकीकरण गने, पाँच वषय तभत्र सामदुाङ्गर्क तथा जिल्लास्तरका वनका सिंगठनहरूमा सावयितनक सनुवाइ र सावयितनक 
लेखा परीक्षणलाई सिंस्थागत गने, प्रत्रे्क दईु वषयमा वनक्षेत्रका सबै सिंस्थाहरूले आफ्ना कार्यक्रमको लैसास परीक्षण गने, 

वनक्षेत्रका सबै िनशजिलाई लैसास ङ्गवषर्मा प्रजशक्षण ददने र तीन वषय तभत्र मन्त्त्रालर् देजख जिल्ला तहसम्म लैसासको 
दृङ्गिबाट अनगुमन प्रणालीलाई सिंस्थागत गने आठ वटा सूचकहरू समावेश गररर्ो ।  
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र्ी सूचकहरूको कार्ायन्त्वर्नमा आिंजशक उपलजधध मात्र भएको पाइएको छ । वन उपभोिा सतमततहरूमा मङ्गहला तथा 
अन्त्र् वजिततमा परेका समदुार्को पाँच वषय तभत्र समानपुाततक प्रतततनतधत्व गराउने भतनएको भए पतन सामदुाङ्गर्क वनका 
सतमततमा मङ्गहलाको प्रतततनतधत्व बाहेक अन्त्र् वजिततमा परेका समदुार्को अपेजक्षत प्रतततनतधत्व भएको देजखएन । 
औसतमा र्ी सतमततहरूमा पाँच प्रततशत भन्त्दा कम दतलतहरूको प्रतततनतधत्व रहेको पाइर्ो भने र्स्ता सतमततहरूमा  
समानपुाततक तसद्धान्त्तका आधारमा समावेशी प्रतततनतधत्व सतुनजश्चत गनुयपने देजखन आर्ो । सामदुाङ्गर्क वन बाहेक अन्त्र् 
वन सतमततहरूमा मङ्गहलाको प्रतततनतधत्व न्त्रू्न रहेको पाइर्ो। सतमततका अध्र्क्ष, सजचव वा कोषाध्र्क्षमा वजिततमा परेका 
समदुार्को प्रतततनतधत्व गराउने भतनए पतन त्र्समा उपलजधध हनु सकेको पाइएन । मन्त्त्रालर्को मानव सिंसाधन 
रणनीततमा लैंसासलाई पर्ायप्त रूपमा आन्त्तररकीकरण गरेको देजखएन । सावयितनक सनुवाइ र सावयितनक लेखा परीक्षण 
पतन दाततृनकार्बाट सहर्ोग गररएका कार्यक्रममा मात्र सीतमत रहे भने र्ो प्रणालीलाई वनक्षेत्रका समग्र सिंिसिंस्थामा 
सिंस्थागत गनय सङ्गकएको छैन । कार्यक्रमहरूको लैंसास परीक्षण, लैंसासका ङ्गवषर्मा सबै कमयचारीलाई प्रजशक्षण एविं 
लैंसास दृङ्गिबाट अनगुमन प्रणालीलाई सिंस्थागत गने ङ्गवषर्मा समेत अपेजक्षत उपलजधध हनु सकेको देजखएन ।  

३.३ कार्यक्रम, बिेट र अनगुमन पद्धतत 

कार्यक्रम, बिेट र अनगुमन पद्धततको ङ्गवषर् तभत्र वनक्षेत्रका सबै सरकारी र गैरसरकारी सिंस्थाहरूको वाङ्गषयक बिेटको 
कम्तीमा ३० प्रततशत ङ्गवपन्न र बजितीमा परेका समदुार्को िीङ्गवकोपाियनका लातग छुट्याउने, वन व्र्वस्थापन 
कार्यक्रमहरूमा ङ्गवपन्न र वजिततमा परेका समदुार् लजक्षत सहार्तालाई बढाउदै लैिाने, दगुयम क्षेत्रको बिेटलाई बढाउदै 
लैिाने, आददवासी िनिाततका परम्परागत ज्ञान र तसपका आधारमा वनक्षेत्रको र्ोिना तिुयमा र कार्ायन्त्वर्न गने, 

वनक्षेत्रमा ङ्गक्रर्ाशील सबै सिंिसिंस्थाको सहमततमा आधारभूत अनगुमन र्ारम र प्रणालीको ङ्गवकास गने, वनक्षेत्रका सबै 
तहमा वजिततमा परेका समदुार्को खण्डीकृत तथ्र्ाङ्क सङ्गहतको व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली ङ्गवकास गने, वनका सबै 
तनकार्ले अनगुमनका प्रर्ोिनका लातग तथ्र्ाङ्क सिंकलन र ङ्गवश्लषेण गनय बिेट छुट्याउने गरी सात वटा सूचक राजखएको 
तथर्ो ।  

र्स ङ्गवषर् अन्त्तगयत कम्तीमा ३० प्रततशत ङ्गवपन्न बजिततमा परेका समदुार्लाई छुट्याउने र खण्डीकृत तथ्र्ाङ्क तर्ार गने 
भन्ने बाहेक अन्त्र् सूचकहरू मापन गनय कदठनाई हनुे खालका देजखए । उपलजधध तर्य  हेदाय गररबमखुी कबतुलर्ती वनको 
लातग छुट्याएको बिेट बाहेक अन्त्र् कुनै पतन सरकारी तनकार्मा प्रिसँग ङ्गवपन्न र बजितीमा परेका समदुार्का लातग 
भनेर बिेट छुट्याएको पाइएन । कबतुलर्ती वनमा समेत दाततृनकार्को सहार्तामा सिंचातलत पररर्ोिना पतछका समर्मा 
बिेटको कमी हुँदै गएको अवस्था ङ्गवद्यमान छ । केही सामदुाङ्गर्क वनहरूमा आददवासी िनिाततका परम्परागत ज्ञान र 
तसपका ङ्गवषर् कार्यर्ोिनामा राजखए पतन त्र्सलाई देशव्र्ापी बनाउन मन्त्त्रालर् वा ङ्गवभागहरूले सिंस्थागत गराएको 
अवस्था छैन । हालै रेडप्लस लगार्त केही दात ृ तनकार्बाट सिंचातलत आर्ोिना तथा कार्यक्रमहरूमा सामाजिक तथा 
वातावरणीर् सरुक्षाको अवधारणा कार्ायन्त्वर्न गने सन्त्दभयमा वनक्षेत्रमा आददवासी िनिाततका ङ्गवषर् सिंस्थागत रुपमा 
आवद्ध हुँदै आएको अवस्था भने छ । खण्डीकृत तथ्र्ाङ्क पतन दाततृनकार्बाट सिंचातलत आर्ोिना पररर्ोिनामा मात्र 
तसतमत भएको पाइएको छ ।  

३.४ स्रोत, तनणयर् प्रङ्गक्रर्ा र अवसरमा न्त्र्ार्ोजचत पहुँच 

र्ो पररवतयनको क्षेत्रमा ङ्गवपन्न र बजितीमा परेका समदुार्का िरधरुीले आरू्ले व्र्वस्थापन गरेका वनबाट वृङ्गद्ध भएको 
उत्पादनको कजम्तमा औसत ङ्गहस्सा प्राप्त गरेको हनुे, कबतुलर्ती वनबाट ङ्गवपन्न र बजितीमा परेका समदुार्को खाद्य 
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सरुक्षामा वृङ्गद्ध भएको हनु,े िीङ्गवकोपाियनका लातग वनमा आजश्रत िातिाततको वैकजल्पक रोिगारीका अवसर वृङ्गद्ध हनुे, वन 
व्र्वस्थापनबाट प्राकृततक स्रोतको सिंरक्षण हनुकुा साथै ङ्गवपन्न र बजितीमा परेका समदुार्को आर्आियन वृङ्गद्ध भएको हनुे, 
ङ्गवपन्न र बजिततमा परेका समदुार्को ङ्गहतलाई प्राथतमकतामा राखी िैङ्गवक ङ्गवङ्गवधता सिंरक्षण र व्र्वस्थापन गने, वैकजल्पक 
ऊिायको प्रर्ोगबाट प्राकृततक स्रोतको सिंरक्षणका साथै मङ्गहला र बालबातलकाको कार्यबोझ िटेको र स्वास्थ्र्मा सधुार 
भएको हनुे र लैङ्गिक तथा िातीर् भेदभाव र िरेल ु ङ्गहिंसा िस्ता सामाजिक ङ्गवकृतत क्रमशः िटाउदै लैिाने भनी र्स 
अन्त्तगयत सात वटा सूचकहरू राजखएको तथर्ो ।  

र्ी सूचकहरूको प्रगतत तर्य  उल्लेख्र् उपलजधध हनु सकेको देजखँदैन । एक त सूचकहरू मात्रात्मक भन्त्दा बढी 
गणुात्मक वा वणयनात्मक भएकाले तथ्र्ाङ्क सिंकलनको पद्धतत सिंस्थागत हनु नसक्दा भएको प्रगततको समेत र्कीन 
आकँलन गनय सङ्गकएको छैन । समदुार्ले व्र्वस्थापन गरेका वनबाट प्राप्त लाभमा ङ्गवपन्न र बजितीमा परेका समदुार्का 
िरधरुीको पहुँच बढेको राङ्गिर् तथ्र्ाङ्क प्राप्त छैन । पररर्ोिना लागू भएका जिल्लाहरूका सामदुाङ्गर्क वनहरूमा त्र्स्तो 
प्रर्ास भएको र खण्डीकृत तथ्र्ाङ्कका आधारमा ङ्गवश्लषेण गररएको समेत पाइएको छ, तर र्सलाई सामान्त्र्ीकरण गरी सबै 
समूहमा त्र्स्तो भएको भन्न सङ्गकदैन । कबतुलर्ती वनबाट खाद्य सरुक्षामा वृङ्गद्ध हनुे ङ्गवषर् लैङ्गिक तथा सामाजिक 
समावेशीकरणका दृङ्गिबाट भन्त्दा पतन कार्यक्रम स्वर्िं गररबी तनवारणसँग प्रत्र्क्ष सम्बजन्त्धत भएकाले र्समा आवद्ध 
िरधरुीहरूको खाद्य सरुक्षामा केही र्ोगदान पगेुको देजखन्त्छ । वनमा आजश्रत िातिाततका लातग वन बाङ्गहर बैकजल्पक 
रोिगारीका अवसर तसियना गने सूचक स्वर्िंमा वन क्षेत्रमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणका दृङ्गिले तमल्दो िलु्दो 
सूचक तथएन । वैकजल्पक ऊिायको कार्यक्रम वनक्षेत्रमा उल्लेख्र् रूपमा सिंचालन नभएकाले र्सको प्रगतत आकँलन गनय 
समेत सङ्गकएको देजखदैन । समग्रमा र्स ङ्गवषर्गत क्षेत्रमा समेत सधुार गनुयपने अवस्था ङ्गवद्यमान रहेको देजखन्त्छ ।  

३ नर्ा ँरणनीततको आवश्र्कता  

वन तथा वातावरण क्षेत्रको लातग नर्ाँ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतत तथा कार्यर्ोिना िारी 
हनुमुा केही सैद्धाजन्त्तक, नीततगत र धर्वहाररक आधारहरू छन ्।  

वन क्षेत्रको लैङ्गिक तथा सामाजिक समवेशीकरण रणनीतत २०६५ को कार्ायन्त्वर्न अवतध १० वषयभन्त्दा बढी भैसकेको 
र र्सको कार्ायन्त्वर्न अवस्थाको अध्र्र्न र पनुरावलोकनबाट प्राप्त पषृ्ठपोषणलाई उजचत सिंबोधन गनुयपने भएकोले नर्ाँ 
रणनीतत आवश्र्क देजखर्ो । अजिल्लो रणनीततमा छुट भएको सािंस्कृततक, मनोबैज्ञातनक र व्र्बहारगत तबषर् समेट्न 
अत्र्ावश्र्क देजखएको साथै वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई समग्रमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समवेशी बनाउन सरकारी 
लगार्त सामदुाङ्गर्क, तनिी सिंि सिंस्थालाई समेत समेट्न ुपने भएकोले नर्ाँ रणनीतत तिुयमा गनय आवश्र्क रह्यो । वन 
तथा वातावरण क्षेत्रका सिंस्थागत सिंरचनामा ङ्गवगतमा परुुषहरू मात्र रहेका ठाउँमा मङ्गहलाको पतन उपजस्थतत हनु थालेको 
सन्त्दभयमा अज्ञानतावश वा तनर्तवश कार्यस्थलमा हनुे र्ौनिन्त्र् दधुर्यबहारका िटनाहरूमा वृङ्गद्ध हनु थालेको पाइएको हुँदा 
र्स्ता दधुर्यबहारलाई रोकी कार्यस्थललाई लैङ्गिकदृङ्गिले सरुजक्षत र मर्ायददत बनाउन नर्ा ँ रणनीतत तथा कार्यर्ोिनाको 
आवश्र्कता  देजखर्ो ।     

  

अजिल्लो रणनीततको कार्ायन्त्वर्न भएकै अवस्थामा नेपालको रािनीततक-प्रशासतनक-नीततगत पररवेश तथा अन्त्तरायङ्गिर् 
प्रततवद्धतामा नर्ाँपन आएकाले ततनलाई समेत आत्मसात गने गरी नर्ाँ रणनीतत तथा कार्यर्ोिना आवश्र्क पनय गएको 
छ ।  
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नेपालको नर्ाँ सिंङ्गवधान िारी भए पश्चात मलुकु सिंिीर् सिंरचनामा िादा वन तथा वातावरण क्षेत्रका नीतत, कानून र 
प्रशातसनक-सािंगठतनक सिंरचना पररवतयन भए । सिंिीर् सिंरचना अनसुारका वन तथा वातावरण क्षेत्रका सबै तहका 
सरकारी, सामदुाङ्गर्क एविं तनिी सिंि सिंस्थाहरूका सबै सिंरचनामा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई 
आन्त्तररकीकरण गनय िरुरी भएकोले नर्ाँ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतत आवश्र्क देजखर्ो । 
सन ्२०१७ मा सर्ुिंि राि सिंिले ददगो ङ्गवकास लक्ष्र् िोषणा गरी सन ्२०३० तभत्र सबै क्षेत्रमा, सबै प्रकारका लैङ्गिक 
ङ्गवभेद अन्त्त्र् गरी जिम्मेवारीमा ५० प्रततशत मङ्गहलाको सतुनजश्चतता गने अठोट गरेको र नेपाल सरकारले त्र्समा 
प्रततवद्धता िनाएकोले वन तथा वातावरण क्षेत्रको नर्ाँ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतत आवश्र्क 
भएको छ । राङ्गिर् वन नीतत २०७५, वातावरण सिंरक्षण नीतत २०७६, िलवार् ु पररवतयन नीतत २०७६, वन ऐन 
२०७६, वातावरण सिंरक्षण ऐन २०७६, लगार्तका नर्ाँ नीततगत तथा कानूनी दस्तावेिहरूको कार्ायन्त्वर्न गदाय लैङ्गिक 
समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई आत्मसात गनुयपने भएकाले पतन नर्ाँ रणनीतत तथा कार्यर्ोिना िारी गररएको 
हो । 

४ दूरदृङ्गि, उद्दशे्र् र रणनीतत 

४.१ दूरदृङ्गि: लैङ्गिक समानता र साामाजिक समावेशीकरण सङ्गहतको न्त्र्ार्पूणय वन तथा वातावरण क्षेत्र । 

 

४.२ उद्दशे्र्:  

र्स रणनीततको उद्दशे्र् तनम्नानसुार हनुेछन ्  

१. वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बजन्त्धत सिंि, प्रदेश र स्थानीर् तहका सरकारी तनकार्, गैरसरकारी सिंि सिंस्था, 
सामदुाङ्गर्क सिंस्था, तनिी क्षेत्र र ङ्गवकास साझेदारलाइय नीततगत र सिंस्थागत रूपमा लैङ्गिक तथा सामाजिक 
समावेशी एवम ्सिंवेदनशील बनाउने। 

२. सिंि, प्रदेश र स्थानीर् तहका वन तथा वातावरण क्षेत्र सम्बन्त्धी तनकार्हरूमा मङ्गहला, आददवासी िनिातत¸ 
मधेसी, दतलत, ङ्गवपन्न लगार्त वजिततमा परेका व्र्जि र समदुार्को स्रोत साधन एविं लाभमा न्त्र्ार्ोजचत पहुँच 
एवम ्तनर्न्त्त्रण तथा नेततृ्व र तनणयर्मा अथयपूणय सहभातगता सतुनजश्चत गने। 

३. वन तथा वातावरण क्षेत्रका सबै कार्यस्थललाई लैङ्गिक तथा सामाजिक न्त्र्ार्का ङ्गहसाबले सरुजक्षत¸ मर्ायददत¸ 
ङ्गहिंसामिु र ङ्गवभेद रङ्गहत बनाउने। 

 

उद्दशे्र् १  
वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बजन्त्धत सिंि, प्रदेश र स्थानीर् तहका सरकारी तनकार्, गैरसरकारी सिंि सिंस्था, सामदुाङ्गर्क 
सिंस्था, तनिी क्षेत्र र ङ्गवकास साझेदारलाइय, नीततगत र सिंस्थागत रुपमा लैङ्गिक तथा सामाजिक सिंवेदनशील बनाउदै 
समावेशी बनाउने। 

 

रणनीतत १.१ ङ्गवभेदकारी लैङ्गिक सामाजिक मूल्र् मान्त्र्तालाई अथयपूणय रूपान्त्तरण गदै लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण सिंवेदनशील नीतत तनमायण गने। 

कार्यनीतत 

१ ङ्गवद्यमान वन क्षेत्रको नीतत, रणनीतत, ऐन, तनर्मावली, तनदेजशका, मागयदशयनहरूको लैङ्गिक तथा सामाजिक 
समावेशीकरणको पक्षबाट ङ्गवश्लेषण गने । 

२ ङ्गवश्लषेणको आधारमा सम्बजन्त्धत नीततगत तथा कानूनी दस्तावेिको तिुयमा तथा पररमाियन गने। 
३ ङ्गवभेदकारी लैङ्गिक र सामाजिक मूल्र्मान्त्र्तालाइय तनरुत्साङ्गहत गने तनदेजशका तिुयमा गरी वन तथा वातावरण 

क्षेत्रका सबै तनकार् र सिंि सिंस्थाले कार्यर्ोिना बनाइय लागू गने ।  
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रणनीतत १.२ वन तथा वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूणय तनकार्मा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण 
सतुनजश्चत हनुे सिंरचना, िनशजि र तनणयर् सिंर्न्त्त्रको स्थापना गने । 
कार्यनीतत  

1. वन तथा वातारण क्षेत्रका सबै सिंस्थागत सिंर्न्त्त्रहरूको तनमायण प्रङ्गक्रर्ामा ५० प्रततशत मङ्गहला सङ्गहतको समाबेशी 
सहभातगता सतुनजश्चत गने । 

2. कुनै तनजश्चत तह वा पदका आधारमा गठन हनुे सबै प्रकारका औपचाररक अनौपचाररक सतमतत, कार्यदलमा 
मङ्गहला तथा अन्त्र् वजितीकरणमा परेका समदुार्को हकमा सोपद वा तहभन्त्दा एक तह मतुनको र्ोग्र्तालाई 
समेत मान्त्र्ता ददई समावेशी बनाउने । 

3. तनिामती सेवा ऐन तनर्मावली तथा अन्त्र् प्रचतलत कानून मार्य त हनु ेकमयचारी तनर्जुि प्रङ्गक्रर्ामा बाहेक अन्त्र् 
प्रङ्गक्रर्ाबाट तनर्िु गदाय न्त्रू्नतम र्ोग्र्ताका आधारमा कजम्तमा पचास प्रततशत मङ्गहला तनर्जुि गने ।  

4. तनिामती सेवा ऐन तनर्मावली तथा अन्त्र् प्रचतलत कानूनमा अन्त्र् व्र्वस्था भएकोमा बाहेक कमयचारी भनाय गदाय 
न्त्रू्नतम र्ोग्र्ताका आधारमा आददवासी िनिातत¸ मधेसी, दतलत, अपािंग, र्ौतनक अल्पसिंख्र्क, ङ्गपछतडएको क्षेत्र 
र ङ्गवपन्न लगार्त वजिततमा परेका व्र्जि र समदुार्को समानपुाततक समावेशीकरण हनुे गरी गने । 

5. लैङ्गिकमैत्री सेवा प्रवाहको लातग वन क्षेत्रका नीतत तनमायण तथा कार्ायन्त्वर्न तहका पदातधकारीहरू तथा 
कमयचारीहरूको क्षमता अतभवृङ्गद्ध गने । 

 

रणनीतत १.३ कार्यसूची, अतधकार एविं स्रोतसम्पन्न लैंससास इकाई स्थापना  । 

कार्यनीतत 

१. वन तथा वातावरण क्षेत्रमा सम्पूणय सरकारी, सावयितनक, सामदुाङ्गर्क, तनिी, गैरसरकारी तथा ङ्गवकास 
साझेदार सिंि सिंस्थाहरूमा स्पि कार्यसूची सङ्गहतको लैंसास सम्पकय  इकाइय स्थापना गने । 

२. लैंससास इकाइयलाई अतधकार र श्रोत सम्पन्न वनाउने । 

३. लैंससास इकाइयलाई प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लातग आवश्र्क क्षमता अतभवृङ्गद्ध गने । 

४. वन तथा वातावरण क्षेत्रका लैससास इकाइयहरू बीच सम्पकय  सिंर्न्त्त्र स्थापना गने । 

उद्दशे्र् २  
सिंि, प्रदेश र स्थानीर् तहका वन तथा वातावरण क्षेत्र सम्बन्त्धी तनकार्हरूमा मङ्गहला, आददवासी िनिातत¸ 
मधेसी, दतलत, ङ्गवपन्न लगार्त वजिततमा परेका व्र्जि र समदुार्को स्रोत साधन एविं लाभको न्त्र्ार्ोजचत पहुँच 
एविं तनर्न्त्त्रण तथा नेततृ्व र तनणयर्मा अथयपूणय सहभातगता सतुनजश्चत गने। 

 

रणनीतत २.१ वन तथा वातावरण क्षेत्रका सबै सामदुाङ्गर्क समूह सतमततहरूमा प्रतततनतधत्व, नेततृ्व र तनणयर् प्रकृर्ामा 
समानपुाततक समावेशी तसद्धान्त्तको आधारमा ५० प्रततशत मङ्गहला सङ्गहतको समावेशी सहभातगता गने । 

 

कार्यनीतत 

१. सामदुाङ्गर्क वन लगार्त समदुार्मा आधाररत सबै वन उपभोिा समूह तथा सतमततहरूमा अध्र्क्ष वा सजचवमा 
५० प्रततशत मङ्गहला सहभातगता सतुनजश्चत गने ।र्सरी मङ्गहला सहभातगता सतुनजश्चत गदाय समानपुाततक समावेशी 
तसद्धान्त्तको आधारमा गने । 

२. बाकँी ५० प्रततशतको प्रतततनतधत्वमा समेत समावेशी सहभातगता सतुनजश्चत गने । 

३. नेततृ्वमा रहेका मङ्गहलाहरूलाई आफ्नो भतूमका तनवायह गने र क्षमता अतभवृङ्गद्धका साथै सिंस्थागत रूपमा काम गने 
वातावरण तर्ार गने । 
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४. मङ्गहलाहरूको कार्यबोझ िटाउन उपभोिा समूहहरूलाई सामाजिक पररचालनको लातग जिम्मेवार बनाउने । 

५. सामदुाङ्गर्क वन लगार्त समदुार्मा आधाररत सबै वन उपभोिा समूहहरूमा सामाजिक समावेजशता सङ्गहत 
मङ्गहलाहरूको नेततृ्व ङ्गवकास तातलम सिालन गने । 

६. मङ्गहलाको नेततृ्व ङ्गवकासका लातग तातलममार्य त सचेतीकरण गरी परुुष र तनणायर्कतायको सिंलग्नता बढाउने कार्य 
गने। 

७. सामाजिक रूपान्त्तरणका लातग वन क्षेत्र सबै व्र्वस्थापन इकाईमा पररवतयनका सिंवाहक र लैससास अतभर्न्त्ता 
पङ्गहचान, क्षमता ङ्गवकास र पररचालन गने । 

८. वनस्रोत व्र्स्थापनमा लैङ्गिक ङ्गहिंसा ङ्गवरुद्ध अतभर्ान सिंचालन गने । 

९. समदुार्मा आधाररत सबै वन उपभोिा समूहको लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण दृङ्गिकोणबाट 
सिंस्थागत क्षमता आकँलन र अतभवृङ्गद्ध गने। 

१०. वनस्रोत व्र्वस्थापन क्षेत्रका लैससास सिंिाल तनमाणय तथा सढृुढीकरण गने । 

११. लैससास कार्ायन्त्वर्नको उपलजधध मूल्र्ाङ्कन मापन गनयका लातग वन क्षेत्रका सबै सामदुाङ्गर्क समूह/सतमततहरू र 
सिंचातलन ङ्गक्रर्ाकलापहरूबाट लाभाजन्त्वत व्र्जि तथा िरधरुीहरूको खण्डीकृत तथ्र्ाङ्क व्र्स्थापन गने ।   

 

रणनीतत २.२ वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा उपलधध स्रोत, साधन, सङु्गवधा र अवसरमा समन्त्र्ाङ्गर्क पहुँचको तबस्तार गने 
। 
 

कार्यनीतत 

१. मङ्गहला, दतलत आददवासी िनिातत, मधेसी लगार्त सीमान्त्तकृत समदुार्को आतथयक ङ्गवकासका लातग वन 
पैदावरमा आधाररत हररत उद्यम ङ्गवकासको लातग आवश्र्क स्रोतको व्र्वस्था गने । 

२. समदुार्स्तरमा सहभातगतामूलक सम्पन्नता स्तरीकरण, सामाजिक ङ्गवश्लषेण, सेवा तथा सङु्गवधाको  नक्साङ्कन, मङ्गहला 
परुुषको कार्यबोझ ङ्गवश्लषेण तथा मङ्गहलाको गततशीलता नक्सािंकन गने। 

३. सम्पन्नता स्तरीकरण र नक्सािंकनको आधारमा मङ्गहला, दतलत आददवासी िनिातत मधेसी लगार्त सीमान्त्तकृत 
समदुार्को िीङ्गवकोपाियनको लातग तबउ पुिँी उपलधध गराई तथा िमु्ती कोष तथा सहर्ोगी तनकार्हरूको 
सहकार्यमा वनमा आधाररत उद्यम प्रवद्धयनमा बङृ्गद्ध गनय िोड ददने । 

४. मङ्गहला दतलत आददवासी िनिातत मधेसी लगार्तका सीमान्त्तकृत समदुार्का व्र्जिहरूलाई प्राथतमकता दददै 
राङ्गिर् तथा अन्त्तरायङ्गिर् सभा, सम्मेलन, वाताय तथा बैठकमा भाग तलइ आफ्नो धारणा राख्न सक्ने क्षमता अतभवृङ्गद्ध 
गनयका लातग अध्र्र्न, तातलम गोङ्गष्ठ लगार्तका कार्यक्रम सिंचालन गने।  

५. राङ्गिर् तथा अन्त्तरायङ्गिर् सभा, सम्मेलन, वाताय तथा बैठकमा भाग तलन मङ्गहला, दतलत आददवासी िनिातत मधेसी 
लगार्त सीमान्त्तकृत समदुार्लाई ङ्गवशेष अवसर प्रदान गने।  

 

रणनीतत २.३ वन तथा वातावरणका क्षेत्रबाट प्राप्त स्रोत तथा लाभको न्त्र्ार्ोजचत बाँडर्ाँट । 

 

कार्यनीतत 

 

१. वन तथा वातावरण क्षेत्रबाट हनुे लाभको ३५ प्रततशत प्रततशत ङ्गहस्सा मङ्गहलाहरूको तसप, उद्यमशीलता एविं नेततृ्व 
ङ्गवकास र िीङ्गवकोपाियन सधुारको लातग खचय गने । 

२. वन तथा वातावरण क्षेत्रबाट हनुे लाभको कजम्तमा १५ प्रततशत ङ्गहस्सा दतलत आददवासी िनिातत मधेसी लगार्त 
सीमान्त्तकृत समदुार्हरूको तसप, उद्यमशीलता एविं नेततृ्व ङ्गवकास र िीङ्गवकोपाियन सधुारका लातग खचय गने । 

 



 

9 
 

रणनीतत २.४ प्राकृततक स्रोतमा आधाररत परम्परागत ज्ञान, तसप र अभ्र्ासको प्रवद्धयन  

कार्यनीतत 

 

१. प्राकृततक स्रोत सम्बन्त्धी आददवासी िनिाततहरूको परम्परागत ज्ञान, तसप र अभ्र्ासलाई अतभलेखीकरण गने । 

२. आददवासी िनिाततहरूको परम्परागत ज्ञान, तसप र अभ्र्ासको  बौङ्गद्धक सम्पततलाई सिंरक्षण गने । 

३. परम्परागत ज्ञान, तसप र अभ्र्ासलाई सिंरक्षण र प्रवद्धयन गरी उद्यमशीलतासँग िोड्ने  ।   

 
 

उद्दशे्र् ३ 

वन तथा वातावरण क्षेत्रका सबै कार्यस्थललाई लैङ्गिक तथा सामाजिक न्त्र्ार्का ङ्गहसाबले सरुजक्षत¸ मर्ायददत¸ ङ्गहिंसामिु र 
ङ्गवभेदरङ्गहत बनाउने। 

 

रणनीतत ३.१; सरुजक्षत, मर्ायददत, ङ्गहिंसामिु र ङ्गवभेदरङ्गहत कार्यस्थल 

 

कार्यनीतत 

१. सोच, दृङ्गिकोण, आचरण र व्र्वहारलाई रूपान्त्तरण गनयका लातग सहभातगतामूलक प्रजशक्षण सिंचालन गने । 

२. लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीमैत्री सोंच र व्र्वहार, कुराकानी, लेख, प्रचारप्रसार सामाग्री प्रकाशन र प्रर्ोग गने 
। 

३. सोंच र व्र्वहार पररवतयनका लातग सिार सामग्रीको (Behavioral Change Communication) प्रकाशन र प्रर्ोग 
गने । 

 

रणनीतत ३.२; कार्यस्थलमा हनुे लैङ्गिक ङ्गहिंसा र र्ौनिन्त्र् दवु्र्यबहार ङ्गवरुद्ध शून्त्र् सहनशीलता कार्म गने । 

 

कार्यनीतत 

 

१. वन तथा वातावरणसँ सम्बनतधत सबै सरकारी, गैरसरकारी, सामदुाङ्गर्क, तनिीक्षेत्रका सिंस्थामा लैङ्गिक आचार 
सिंङ्गहता (Gender Code of Conduct) तर्ार गरी लागू गने। 

२. कार्यस्थलमा हनुे लैङ्गिक ङ्गहिंसा र र्ौनिन्त्र् दवु्र्यबहारका िटना, उिरुी सनुवुाइका लातग लैङ्गिक सम्पकय  व्र्जि 
सङ्गहतको स्वतन्त्त्र आन्त्तररक सिंरचना गठन गने ।  

३. कार्ायलर्मा लैङ्गिक दवु्र्यवहारलाई तत्काल सिंबोधन गनय लैङ्गिक सम्पकय  व्र्जिलाई सिंस्थागत भतूमकाका साथै 
पीतडतलाई परामशय ददन सक्ने गरी क्षमता अतभवृङ्गद्ध गने । 

४. लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण सम्बन्त्धी ज्ञान एविं तसकाइको अतभलेखीकरण व्र्वस्थापन र प्रर्ोग गने। 
५.  वन तथा वातावरणसँग सम्बजन्त्धत सबै सरकारी, गैरसरकारी, सामदुाङ्गर्क, तनिीक्षेत्रका  सम्पूणय 

पदातधकारीहरूका लातग कार्यस्थलमा हनुे र्ौनिन्त्र् दवु्र्यबहार (तनवारण) ऐन, लैङ्गिक आचार सिंङ्गहता र 
र्ौनिन्त्र् दवु्र्यबहार सम्बन्त्धी सचेतना तातलम अतनवायर् रुपमा सिंचालन गने । 

६. मङ्गहला ङ्गवकास कार्यक्रमबाट प्रवङ्गद्धयत मङ्गहला समूह सहकारी तनगरानी समूह र लैङ्गिक ङ्गहिंसा अन्त्त्र्का लातग 
तर्ार भएका सिंर्न्त्त्रहरूको सिंिाललाई पररचालन र सदुृढीकरण गररनपुने । 

७. वन क्षेत्रमा आवद्ध सबै सरोकारवाला समेटी मङ्गहला र परुुष वनकमीहरूको सिंर्िु लैङ्गिक सिंिाल गठन गरी 
वन क्षेत्र सरुजक्षत, मर्ायददत, ङ्गहिंसामिु र ङ्गवभेदरङ्गहत बनाउने अतभर्ानको वकालत तथा नेततृ्व गने । 
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रणनीतत ३.३ लैङ्गिक तथा अपािमैत्री सिंसाधन र भौततक पूवायधार तर्ार गने । 
 

१. वन तथा वातावरण क्षेत्रका कार्ायलर्, आवास शौचालर् आददमा अपािमैत्री सतुबधाको धर्वस्था गनय आवश्र्क 
स्रोत र प्रङ्गवतधको व्र्वस्था गने । 

२. कार्ायलर् तथा सरकारी आवासमा मङ्गहलामैत्री शौचालर् र सतुबधाको धर्वस्था गने । 
३. कार्ायलर्का सवारी साधन खररद र प्रर्ोग गदाय मङ्गहला कमयचारीलाई सहि हनुे गरी गने ।  
४. कार्ायलर् पररसरमा स्तनपान कक्ष, जशश ुस्र्ाहार कक्ष, तस.तस. क्र्ामेरा, मर्ायददत मङ्गहनावारी मैत्री शौचालर् आदद 

व्र्वस्थापनको लातग आवश्र्क स्रोत र प्रङ्गवतधको व्र्वस्था गने । 
५. गनुासो पेटीका व्र्वस्था तथा आएका गनुासोहरूको सिंबोधन गने । 

 
५ अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन तथा पनुरावलोकन 

रणनीतत कार्ायन्त्वर्न तथा कार्ायन्त्वर्नको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनको जिम्मेवारी सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य र 
समन्त्वर्मा वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् तथा प्रदेश स्तरमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् र अन्त्तगयतका 
तनकार्हरूको रहनेछ । वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्मा लैससास इकाई स्थापना गरी र्ो रणनीततको कार्ायन्त्वर्न र 
अनगुमनलाई सिंस्थागत गररनेछ । र्ो रणनीतत तथा कार्यर्ोिनाको ३-३ वषयमा समीक्षा गरी पनुरावलोकन गररनेछ । 
 

६ आतथयक पक्ष 
र्ो रणनीतत कार्ायन्त्वर्न तथा कार्ायन्त्वर्नको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनको जिम्मेवारी सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य र 
समन्त्वर्मा वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् तथा प्रदेश स्तरमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् र अन्त्तगयतका 
तनकार्हरूको रहनेछ । वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्मा लैससास इकाई स्थापना गरी र्ो रणनीततको कार्ायन्त्वर्न र 
अनगुमनलाई सिंस्थागत गररनेछ । र्ो रणनीतत तथा कार्यर्ोिनाको ३-३ वषयमा समीक्षा गरी पनुरावलोकन गररनेछ । 
 

७ खारेिी तथा वचाउ 
वन क्षेत्रको लैतगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतत खारेि गररएको छ । 
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वन तथा वातावरण क्षते्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यर्ोिना(२०७8-२०८8) 

 

उद्दशे्र् १  
वन तथा वातावरण क्षेत्रसगँ सम्बजन्त्धत सिंि, प्रदेश र स्थानीर् तहका सरकारी तनकार्, गैरसरकारी सिंि सिंस्था, सामदुाङ्गर्क सिंस्था, तनिी क्षेत्र र ङ्गवकास साझेदारलाइय, 
नीततगत र सिंस्थागत रुपमा लैङ्गिक तथा सामाजिक सिंवेदनशील बनाउदै समावेशी बनाउने। 

रणनीतत १.१ ङ्गवभेदकारी लैङ्गिक सामाजिक मूल्र् मान्त्र्तालाई अथयपूणय रूपान्त्तरण गदै लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सिंवेदनशील नीतत तनमायण गने। 

कार्यनीतत १ ङ्गवद्यमान वन क्षेत्रको नीतत, रणनीतत, ऐन, तनर्मावली, तनदेजशका, मागयदशयनहरूको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको पक्षबाट ङ्गवश्लषेण गने । 

क्रियाकलाप 
अनमुातनत 
बिेट 

समर् 
सीमा 

अनगुमन सूचक जिम्मेवार तनकार् सहर्ोगी तनकार् 

समावेशी कार्यदल गठन 

१० लाख ६ मङ्गहना 

कार्यदलमा मङ्गहला सङ्गहतको 
समावेशी सहभातगता 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 
(र्ोिना अनगुमन तथा समन्त्वर् 
महाशाखा), प्रदेश जस्थत वन 
हेने मन्त्त्रालर् 

मङ्गहला बालबातलका तथा िेष्ठ 
नागररक मन्त्त्रालर्, ङ्गवकास साझेदार, 

वन तथा वातावरण क्षेत्रका 
सामदुाङ्गर्क सिंिालहरू 

लैससास अध्र्र्न ङ्गवतध र 
मापदण्ड तर्ारी 

मापदण्डको दस्तावेि  

अध्र्र्न, ङ्गवश्लषेण, दस्तावेिीकरण 
र प्रकाशन 

नीतत  ङ्गवश्लषेण दस्तावेि 

कार्यनीतत 2 : ङ्गवश्लषेणको आधारमा सम्बजन्त्धत नीततगत दस्तावेिको तिुयमा तथा पररमाियन गने । 
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समावेशी  कार्यदल गठन 

आवश्र्कता  
अनसुार 

तनरन्त्तर 

कार्यदलमा मङ्गहला सङ्गहतको 
समावेशी सहभातगता 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 
(र्ोिना अनगुमन तथा समन्त्वर् 
महाशाखा), प्रदेश जस्थत वन 
हेने मन्त्त्रालर् 

वन तथा वातावरण क्षेत्रका 
सामदुाङ्गर्क तथा तनिी क्षेत्रका 
सिंिालहरू 

समावेशी अन्त्तरङ्गक्रर्ा  
अन्त्तरङ्गक्रर्ा/बैठकका 
माइन्त्रू्टमा समाबेसी उपजस्थतत  

मस्र्ौदा तर्ार तथा स्वीकृतत 

नीतत तथा काननुी दस्तावेिमा 
लैङ्गिक तथा समावेशीकरणको 
प्रावधान   

कार्यनीतत ३ : ङ्गवभेदकारी लैङ्गिक र सामाजिक मूल्र्मान्त्र्तालाइय तनरुत्साङ्गहत गने तनदेजशका तिुयमा गरी वन तथा वातावरण क्षेत्रका सबै तनकार् र सिंि सिंस्थाले 
कार्यर्ोिना बनाइय लागू गने । 

समावेशी कार्यदल गठन 

५ लाख 

६ मङ्गहना 
कार्यदलमा मङ्गहला सङ्गहतको 
समावेशी सहभातगता 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 
(र्ोिना अनगुमन तथा 
समन्त्वर् महाशाखा), प्रदेश 
जस्थत वन हेने मन्त्त्रालर् 

प्रदेश जस्थत वन हेने मन्त्त्रालर्, 

ङ्गवकास साझेदार, वन तथा वातावरण 

क्षेत्रका सामदुाङ्गर्क सिंिालहरू 

ङ्गवभेदकारी सामाजिक मूल्र् 
मान्त्र्ता र लैङ्गिक शजि सम्बन्त्ध 
ङ्गवश्लषेण  

३ मङ्गहना 
ङ्गवतभन्न तहका सरोकारवालाहरू 
सँगको कजम्तमा २/२ वटा 
अन्त्तरङ्गक्रर्ा बैठक सम्पन्न  

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 
(र्ोिना अनगुमन तथा 
समन्त्वर् महाशाखा, वन 
अनसुन्त्धान तथा  प्रजशक्षण 
केन्त्र), प्रदेश जस्थत वन हेने 
मन्त्त्रालर् 

प्रदेश जस्थत वन हेने मन्त्त्रालर्, 

ङ्गवकास साझेदार, वन तथा वातावरण 

क्षेत्रका सामदुाङ्गर्क सिंिालहरू 



 

13 
 

मस्र्ौदा तर्ार तथा स्वीकृतत ३ मङ्गहना ङ्गवश्लषेण प्रततवेदन  

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 
(र्ोिना अनगुमन तथा 
समन्त्वर् महाशाखा) 

मङ्गहला बालबातलका तथा िेष्ठ 
नागररक मन्त्त्रालर् र राङ्गिर् मङ्गहला 
आर्ोग  

सिंि सिंस्थाद्वारा कार्ायन्त्वर्न तनरन्त्तर तनरन्त्तर कार्ायन्त्वर् 

वन तथा वातावरणसँग 
सम्बजन्त्धत सबै तहका सरकारी 
तनकार्, आर्ोिना पररर्ोिना 
तनिी क्षेत्र तथा सिंि सिंस्थाहरू 

  

रणनीतत १.२ वन तथा वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूणय तनकार्मा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सतुनजश्चत हनुे सिंरचना, िनशजि र तनणयर् सिंर्न्त्त्रको 
स्थापना गने । 

कार्यनीतत १ : वन तथा वातारण क्षेत्रका सबै सिंस्थागत सिंर्न्त्त्रहरूको तनमायण प्रङ्गक्रर्ामा ५० प्रततशत मङ्गहला सङ्गहतको समाबेशी सहभातगता सतुनजश्चत गने । 

लैससास परीक्षण (GESI Audit)  ६ लाख १ वषय 
वाङ्गषयक कार्यक्रम तथा 
कार्ायन्त्वर्न प्रगततको लैससास 
परीक्षण 

सरकारी  तनकार्, आर्ोिना 
पररर्ोिना तनिी क्षेत्र तथा सिंि 
सिंस्थाहरू 

  

समदुार्मा आधाररत वन 
व्र्वस्थापन पद्धततमा मङ्गहला 
समावेशीता तथा प्रतततनतधत्वको 
अध्र्र्न 

5 लाख १  वषय अध्र्र्न प्रततवेदन  प्रदेश जस्थत वन हेने मन्त्त्रालर् 

सरकारी  तनकार्, आर्ोिना 
पररर्ोिना तनिी क्षेत्र तथा 
सामदुाङ्गर्क सिंि सिंस्थाहरू 
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वन क्षेत्रमा मङ्गहला 
सहभातगतासँग सम्बजन्त्धत 
नीततगत  वहस 

१ लाख तनरन्त्तर  
सबै तनकार्को वषयमा १ पटक 
नीततगत वहस  

 

सबै तहका वन तथा 
वातावरणसँग सम्बजन्त्धत 
सरकारी तनकार्, आर्ोिना 
पररर्ोिना तनिी क्षेत्र तथा सिंि 
सिंस्थाहरू 

  

मङ्गहलाको नेततृ्व ङ्गवकासका 
लातग परुुष र तनणायर्ककतायको 
सिंलग्नतामा  तातलम गने।(Men 

and Decision Maker's 

Engagement Training) 

३ लाख 

पङ्गहलो 
तातलम १ 
वषय तभत्र 
र तनरन्त्तर 

तातलम सम्पन्न 
सिंि तथा प्रदेशका वन 
अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षण केन्त्र  

वन तथा वातारण क्षेत्रमा ङ्गक्रर्ाशील 
मङ्गहलाहरूका राङ्गिर् तथा प्रादेजशक 
सिंिालहरू, राङ्गिर् मङ्गहला आर्ोग, 

मङ्गहला, बालबातलका तथा िेष्ठ 
नागररक मन्त्त्रालर्  

सामाजिक समावेजशता सङ्गहत 
मङ्गहलाहरूको नेततृ्व ङ्गवकास 

तातलम सिालन गने । 

३ लाख 

पङ्गहलो 
तातलम १ 
वषय तभत्र 
र तनरन्त्तर 

तातलम सम्पन्न 
सिंि तथा प्रदेशका वन 
अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षण केन्त्र  

वन तथा वातारण क्षेत्रमा ङ्गक्रर्ाशील 
मङ्गहलाहरूको राङ्गिर् तथा प्रादेजशक 
सिंिालहरू, राङ्गिर् मङ्गहला आर्ोग, 

मङ्गहला, बालबातलका तथा िेष्ठ 
नागररक मन्त्त्रालर्  

कार्यनीतत २ : कुनै तनजश्चत तह वा पदका आधारमा गठन हनुे सबै प्रकारका औपचाररक अनौपचाररक सतमतत, कार्यदलमा मङ्गहला तथा अन्त्र् वजितीकरणमा परेका 
समदुार्को हकमा सो पद वा तहभन्त्दा एक तह मतुनको र्ोग्र्तालाई समेत मान्त्र्ता ददई समावेशी बनाउने । 

तनर्जुि गररने पदहरूको 
अतभलेखीकरण गने  

आवश्र्कता  

अनसुार 
तनरन्त्तर अतभलेखीकरण दस्तावेि तर्ार 

वन तथा वातावरणसँग 
सम्बजन्त्धत  सरकारी  तनकार्, 

आर्ोिना पररर्ोिना तनिी क्षेत्र 
तथा सिंि सिंस्थाहरू 

प्रदेश जस्थत वन क्षेत्र हेने मन्त्त्रालर्, 

ङ्गवकास साझेदार, वन तथा वातावरण 

क्षेत्रका सामदुाङ्गर्क सिंिालहरू 
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कार्यनीतत ३ : तनिामती सेवा ऐन तनर्मावलीमार्य त हनुे कमयचारी तनर्जुि प्रङ्गक्रर्ामा बाहेक अन्त्र् प्रङ्गक्रर्ाबाट तनर्िु गदाय न्त्रू्नतम र्ोग्र्ताका आधारमा कजम्तमा पचास 
प्रततशत मङ्गहला तनर्जुि गने ।   

करार, दैतनक ज्र्ालादारी, परामशय 
सेवा, प्रजशक्षण (प्रजशक्षाथी / 
प्रजशक्षक), Intern तनर्िु गदाय  
कजम्तमा पचास प्रततशत 

समानपुाततक समावेशी 
तसद्धान्त्तका आधारमा मङ्गहला 
तनर्जुक्ि गने । 

आवश्र्कता  

अनसुार 
तनरन्त्तर 

कजम्तमा पचास प्रततशत 
समानपुाततक समावेशी 
तसद्धान्त्तका आधारमा मङ्गहला 
तनर्िु  

वन तथा वातावरणसँग 
सम्बजन्त्धत सरकारी तनकार्, 

आर्ोिना/पररर्ोिना, तनिी 
क्षेत्र तथा सिंि सिंस्थाहरू 

  

कार्यनीतत ४ : तनिामती सेवा ऐन तनर्मावलीमार्य त हनुे कमयचारी तनर्जुि प्रङ्गक्रर्ामा बाहेक अन्त्र् प्रङ्गक्रर्ाबाट तनर्जुि गदाय न्त्रू्नतम र्ोग्र्ताका आधारमा आददवासी 
िनिातत¸ मधेसी, दतलत, अपािंग, ङ्गपछतडएको क्षेत्र र ङ्गवपन्न लगार्त वजिततमा परेका व्र्जि र समदुार्को समानपुाततक समावेशीकरण हनुे गरी तनर्जुक्ि गने । 

करार, दैतनक ज्र्ालादारी, परामशय 
सेवा, प्रजशक्षण (प्रजशक्षाथी/ 
प्रजशक्षक), Intern तनर्िु गदाय  
समानपुाततक समावेशी 
तसद्धान्त्तका आधारमा तनर्जुि 
गने । 

आवश्र्कता  

अनसुार 
तनरन्त्तर 

करार, ज्र्ालादारी अस्थार्ी 
िस्ता तनर्जुि भएका पदमा 
वजिततमा परेका समदुार्को 
अनपुात 

वन तथा वातावरणसँग 
सम्बजन्त्धत सरकारी तनकार्, 

आर्ोिना/पररर्ोिना, तनिी 
क्षेत्र तथा सिंि सिंस्थाहरू 

  

कार्यनीतत 5 : लैङ्गिकमैत्री सेवा प्रवाहको लातग वन क्षेत्रका नीतत तनमायण तथा कार्ायन्त्वर्न तहका पदातधकारीहरू तथा कमयचारीहरूको क्षमता अतभवृङ्गद्ध गने । 

कार्ायलर् प्रमूखहरुलाई लैतगिंक 
तथा सामाजिक समावेशीकरण 
सचेतीकरण ततन ददने तातलमा  

आवश्र्कता  

अनसुार 
वषयमा १ 
पटक 
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रणनीतत १.३ कार्यसूची, अतधकार एविं स्रोतसम्पन्न लैंससास इकाई स्थापना  । 

कार्यनीतत १ : वन तथा वातावरण क्षेत्रमा सम्पूणय सरकारी, सावयितनक, सामदुाङ्गर्क, तनिी, गैरसरकारी तथा ङ्गवकास साझेदार सिंि सिंस्थाहरूमा  स्पि कार्यसूची सङ्गहतको 
लैससास इकाइय/सम्पकय  इकाइय/सम्पकय  व्र्जि  स्थापना गने । 

लैससास इकाइय/ सम्पकय  
व्र्जिहरूको कार्यसूची बनाउन े

५० हिार ३ मङ्गहना कार्यसूची  तर्ार 

सबै तहका वन तथा 
वातावरणसँग सम्बजन्त्धत 
सरकारी तनकार्, आर्ोिना 
पररर्ोिना तनिी क्षेत्र  तथा 
सिंि सिंस्थाहरू 

  

लैससास इकाइय गठन गने वा 
सम्पकय  व्र्जि तनर्िु गने 

आवश्र्कता  

अनसुार 
१ वषय 

सिंि तथा प्रदेश मन्त्त्रालर्मा 
लैससास इकाइयको स्थापना र 
अन्त्र् तनकार् पररर्ोिना 
ङ्गवकास साझेदार तथा सिंि 
सिंस्थाहरूमा लैससास सम्पकय  
व्र्जिको तनर्जुि । 

सबै तहका वन तथा 
वातावरणसँग सम्बजन्त्धत 
सरकारी तनकार्, आर्ोिना 
पररर्ोिना तनिी क्षेत्र तथा सिंि 
सिंस्थाहरू 

  

कार्यनीतत 2 : लैससास इकाईलाई अतधकार र श्रोत सम्पन्न वनाउने 

वाङ्गषयक कार्यक्रम तथा बिेट १ लाख तनरन्त्तर 

वाङ्गषयक कार्यक्रम तथा त्र्सको 
प्रगतत   

हरेक लैससास सम्पकय  
व्र्जिको १ वषयको 
कार्यर्ोिना तर्ार तथा 
कार्ायन्त्वर्न 

वन तथा वातारण सिंग 
सम्बजन्त्धत सरकारी तनकार्, 

आर्ोिना पररर्ोिना तनिी क्षेत्र 
तथा सिंि सिंस्थाहरू 
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स्रोत साधनको सतुनजश्चतता 
आवश्र्कता  

अनसुार 
तनरन्त्तर  

लैससास सम्बन्त्धी कामको 
सम्पूणय समन्त्वर्न सोही 
एकाई/सम्पकय  व्र्जि मार्य त 
भएको  

सरकारी तनकार्, आर्ोिना 
पररर्ोिना तनिी क्षेत्र तथा सिंि 
सिंस्थाहरू 

  

कार्यनीतत  3 : लैससास इकाईलाई प्रभावकारी कार्यसम्पादनको लातग आवश्र्क क्षमता अतभवृङ्गद्ध गने । 

लैससास सम्पकय  व्र्जि तातलम  
आवश्र्कता  

अनसुार 

पङ्गहलो 
तातलम १ 
वषय तभत्र  

तातलम सम्पन्न वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षण केन्त्र  

पररर्ोिना र्ोिना बिेट सिंरचना 
तनमायण, अनगुमन तथा अन्त्र् 
महत्वपूणय तनणयर् गदाय लैससास 
ईकाईलाई सहभातग गराउने । 

आवश्र्कता  

अनसुार 
तनरन्त्तर 

र्ोिना तिुयमा तथा उच्चस्तीर् 
व्र्वस्थापन सतमततको बैठकमा 
उपजस्थतत  

सरकारी तनकार्, आर्ोिना 
पररर्ोिना तनिी क्षेत्र तथा सिंि 
सिंस्थाहरू 

  

कार्यनीतत  4 : वन तथा वातावरण क्षेत्रका लैससास इकाईहरू तथा सम्पकय  व्र्जिवीच सम्पकय  सिंर्न्त्त्र स्थापना गने । 

तनकार् अन्त्तगयत सम्पकय  सिंर्न्त्त्र 
स्थापना तथा सिंचालन गने । 

आवश्र्कता  

अनसुार 
१ वषय 

मन्त्त्रालर् स्तरीर् सम्पकय  सिंर्न्त्त्र 
स्थापना र तनर्तमत बैठक 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्   

अन्त्तर तनकार् सम्पकय  सिंर्न्त्त्र 
स्थापना तथा सिंचालन गने  

आवश्र्कता  

अनसुार 
१ वषय 

सिंि तथा प्रदेशमा अन्त्तर 
मन्त्त्रालर् सम्पकय  सिंर्न्त्त्र 
स्थापना र तनर्तमत वैठक 

वन तथा वातारणसँग सम्बजन्त्धत 
सरकारी तनकार्, आर्ोिना 
पररर्ोिना तनिी क्षेत्र तथा सिंि 

सिंस्थाहरू 

मङ्गहला बालबातलका तथा िेष्ठ 
नागररक मन्त्त्रालर्, ङ्गवकास साझेदार, 

वन तथा वातावरण क्षेत्रका 
सामदुाङ्गर्क सिंिालहरू 

उद्दशे्र् २ सिंि, प्रदेश र स्थानीर् तहका वन तथा वातावरण क्षेत्र सम्बन्त्धी तनकार्हरूमा मङ्गहला, आददवासी िनिातत¸ मधेसी, दतलत, ङ्गवपन्न लगार्त वजिततमा परेका 
व्र्जि र समदुार्को स्रोत साधन एविं लाभको न्त्र्ार्ोजचत पहुँच एविं तनर्न्त्त्रण तथा नेततृ्व र तनणयर्मा अथयपूणय सहभातगता सतुनजश्चत गने। 
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रणनीतत २.१ वन तथा वातावरण क्षेत्रका सबै सामदुाङ्गर्क समूह सतमततहरूमा प्रतततनतधत्व, नेततृ्व र तनणयर् प्रकृर्ामा समानपुाततक समावेशी तसद्धान्त्तको आधारमा ५० 
प्रततशत मङ्गहला सङ्गहतको समावेशी सहभातगता गने । 
कार्यनीतत १  : सामदुाङ्गर्क वन लगार्त समदुार्मा आधाररत सबै वन  उपभोिा समूह तथा सतमततहरूमा अध्र्क्ष वा सजचव सङ्गहतको  ५० प्रततशत मङ्गहला सहभातगता 
समानपुाततक समावेशी तसद्धान्त्तको आधारमा सतुनजश्चत गने । 

कार्यङ्गवतध/मागयदशयनहरू/तनदेश
का पररमाियन गने । 

 

आवश्र्कता  
अनसुार 

१ वषय 
पररमाजियत 
कार्यङ्गवतध/मागयदशयनहरू/तनदेजश
का  

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 

सरकारी तनकार्, आर्ोिना 
पररर्ोिना तनिी क्षेत्र तथा सिंि 
सिंस्थाहरू 

जिल्लागत रूपमा सबै 
सामदुाङ्गर्क साझेदारी कबतुलर्ती 
तथा वन सिंरक्षण क्षेत्रका 
सतमततमा कजम्तमा ५० प्रततशत 
अध्र्क्षमा मङ्गहला हनुे व्र्वस्था 
गने । 

आवश्र्कता 
अनसुार 

५ वषय अनगुमन प्रततवेदन वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 

प्रदेश जस्थत वन हेने मन्त्त्रालर्, 
सामदुाङ्गर्क वन उपभोिा महासिंि, 
साझेदारी वन उपभोिा महासिंि, 
मध्र्वती क्षेत्र व्र्वस्थापन पररषद् 
मङ्गहला वन प्राङ्गवतधक सिंिाल 

कार्यनीतत  2 : बाँकी ५० प्रततशतको प्रतततनतधत्वमा समेत समावेशी सहभातगता सतुनजश्चत गने । 

समदुार्द्वारा व्र्वजस्थत वनको 
कार्यर्ोिना/ङ्गवधानहरूमा 
लैससासको छुटै्ट खण्ड राखी 
सिंस्थागत गने। 

_ २ वषय 

समदुार्द्वारा व्र्वजस्थत सबै वन 
धर्बस्थापन पद्दततहरूका 
मापदण्ड/ मागयदशयन/ 
ददक्दशयनहरूमा प्रावधानको 
उल्लेख । 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 
(सहभातगतामूलक वन 
महाशाखा) 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्को 
र्ोिना अनगुमन तथा समन्त्वर् 
महाशाखा र वन तथा वातावरण 
क्षेत्रका सामदुाङ्गर्क सिंिालहरू 
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सामदुाङ्गर्क वन हस्तान्त्तरण गदाय 
वा नवीकरण गदाय अतनवार्य 
रुपमा ५० प्रततशत 
मङ्गहलाहरूको उपजस्थततको 
सतुनजश्चतता गने। 

आवश्र्कता  

अनसुार 
तनरन्त्तर 

५० प्रततशत मङ्गहलाहरूको 
उपजस्थतत तथा अध्र्क्ष वा 
सजचवमा मङ्गहलाहरूको 
प्रतततनतधत्व । 

तडतभिन वन कार्ायलर् 

प्रदेश जस्थत वन हेने मन्त्त्रालर्,  वन 
तथा वातावरण क्षेत्रका सामदुाङ्गर्क 
सिंिालहरू 

कार्यनीतत  3 : नेततृ्वमा रहेका मङ्गहलाहरूलाई आफ्नो भतूमका  तनवायह गने क्षमता अतभवृङ्गद्धका साथै सिंस्थागत कार्य गने । 

समदुार्मा आधाररत वन 
व्र्वस्थापन पद्दतत, नेततृ्वमा 
रहेका मङ्गहलाहरूको सिंिालन 
गठन गरी सिंिालको चौमातसक 
रूपमा अन्त्तरङ्गक्रर्ा वैठक गने 
।  

आवश्र्कता  

अनसुार 
तनरन्त्तर 

सिंिाल गठन । 

वषयमा ३ वटा वैठक सम्पन्न 
। 

तडतभिन वन कार्ायलर्, वन तथा 
वातावरण क्षेत्रका सामदुाङ्गर्क 
तथा तनिी क्षेत्रका सिंिालहरू 

तथा ङ्गवकास साझेदारहरू 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, उद्योग, 
पर्यटन, वन, तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर् 

कार्यनीतत  4: मङ्गहलाहरूको कार्यबोझ िटाउन उपभोिा समूहहरूलाई जिम्मेवार बनाउने । 

मङ्गहलाको कार्यबोझ िटाउन 
तथा उपभोिा समूहहरूलाई 
जिम्मेवार बनाउन समदुार्मा 
उपभोिाहरूको लैङ्गिक भतूमका 
सम्बन्त्धी अतभमखुीकरण तातलम 
तथा दम्पतत अतभमखुीकरण 
तातलम  

आवश्र्कता  

अनसुार 
तनरन्त्तर  तडतभिन वन कार्ायलर् 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर्,  वन तथा वातावरण 
क्षेत्रका सामदुाङ्गर्क सिंिालहरू 
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मङ्गहलाहरूको कार्यबोझ िटाउन े
प्रङ्गवतधको ङ्गवस्तार गने 
(सधुाररएको चलुो, कृङ्गषमा 
व्र्ावसाङ्गर्करण, उन्नत वाली 
तथा पशपुालन, कृङ्गष वन, मङ्गहला 
मैत्री हाते औिारहरू) 

आवश्र्कता  

अनसुार 
तनरन्त्तर 

मङ्गहलाहरूको प्रङ्गवतधमा पहुँच 

मङ्गहलाहरूको कार्यबोझ 
िटाउने प्रङ्गवतधको अभ्र्ास 

तडतभिन वन कार्ायलर्, वन तथा 
वातावरण क्षेत्रका सामदुाङ्गर्क 
तथा तनिी क्षेत्रका सिंिालहरू 

तथा ङ्गवकास साझेदारहरू 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, कृङ्गष 
तथा पश ु सेवा केन्त्र र ऊिाय तथा 
िलस्रोत मन्त्त्रालर्, उद्योग, पर्यटन, 
वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्,  

कार्यनीतत  ५ : समदुार्मा आधाररत सबै वन उपभोिा समूहहरूमा  सामाजिक समावेजशता सङ्गहत मङ्गहलाहरूको नेततृ्व ङ्गवकास तातलम सिालन गने । 

 वन व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी 
कानूनी तथा सिंस्थागत व्र्वस्था 
सम्बन्त्धी अतभमखुीकरण तातलम  

आवश्र्कता  

अनसुार 
तनरन्त्तर अतभमखुीकरण तातलम   

तडतभिन वन कार्ायलर्, वन 
तथा वातावरण क्षेत्रका 
सामदुाङ्गर्क तथा तनिी क्षेत्रका 
सिंिालहरू तथ ङ्गवकास 
साझेदारहरू 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्,प्रदेश -

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर्, 

वन  व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी 
प्राङ्गवतधक ङ्गवषर् सम्बन्त्धी 
अतभमखुीकरण तातलम  

आवश्र्कता  

अनसुार 
तनरन्त्तर अतभमखुीकरण तातलम  

तडतभिन वन कार्ायलर्, वन तथा 
वातावरण क्षेत्रका सामदुाङ्गर्क 
तथा तनिी क्षेत्रका सिंिालहरू 

तथा ङ्गवकास साझेदारहरू 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, प्रदेश -

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर्, 

कार्यनीतत ६ : मङ्गहलाको नेततृ्व ङ्गवकासका लातग परुुष र तनणायर्कतायको सिंलग्नतामा तातलम गने। 

दम्पतीहरूलाई लैङ्गिक सचेतना 
तथा लैङ्गिक भतूमका सम्बन्त्धी 
तातलम 

आवश्र्कता  

अनसुार 
तनरन्त्तर 

लैङ्गिक सचेतना तथा लैङ्गिक 
भतूमका सम्बन्त्धी तातलम  

वन तथा वातावरण क्षेत्रका 
सामदुाङ्गर्क तथा तनिी क्षेत्रका 
सिंिालहरू तथा ङ्गवकास 

साझेदारहरू 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, प्रदेश -

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर्, 
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कार्यनीतत ७ : पररवतयनका सिंवाहक र लैससास अतभर्न्त्ता पङ्गहचान,क्षमता ङ्गवकास र पररचालन गने । 

 सामाजिक रुपान्त्तरणका लातग 
वन क्षेत्रमा सबै व्र्वस्थापन 
इकाईहरूमा पररवतयनका सिंवाहक 
र लैससास अतभर्न्त्ता पङ्गहचान र 
सिंिालीकरण 

आवश्र्कता  

अनसुार 
१ वषय 

वन क्षेत्रमा प्रत्रे्क सरकारी 
तनिी सामदुाङ्गर्क सिंि सिंस्थामा 
लैससास अतभर्न्त्ता(परुुष) 

लैससास अतभर्न्त्ताहरूको 
सिंिाल गठन 

 वन तथा वातावरण क्षेत्रका 
सामदुाङ्गर्क तथा तनिी क्षेत्रका 
सिंिालहरू 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, प्रदेश -

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर्, 

 पररवतयनका सिंवाहक र 
अतभर्न्त्तालाई अतभमखुीकरण  

आवश्र्कता  

अनसुार 

वाङ्गषयक 

(तनरन्त्तर) 

वषयमा १ पटक अतभमखुीकरण 
तातलम 

पररवतयनका सिंवाहक र 
अतभर्न्त्ता मार्य तका 
पररवतयनहरूलाई वाङ्गषयक रूपमा 
अतभलेखीकरण सूचना सम्प्रषेण  
गने । 

वन तथा वातावरण क्षेत्रका 
सरकारी, सामदुाङ्गर्क तथा तनिी 
क्षेत्रका सिंिालहरू 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, प्रदेश –

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर्, 

कार्यनीतत ८ : वनस्रोत व्र्स्थापनमा लैङ्गिक ङ्गहिंसा  ङ्गवरुद्ध अतभर्ान सिंचालन गने । 

लैङ्गिक ङ्गहिंसा ङ्गवरुद्ध १६ ददन े
अतभर्ानमा तथा अन्त्तरायङ्गिर् नारी 
ददवसमा वन क्षेत्रको लैंतगिंक 
ङ्गहिंसालाई सम्बोधन गने गरी 
कार्यक्रम सिंचालन गने । 

आवश्र्कता  

अनसुार 

वाङ्गषयक 

(तनरन्त्तर) 
वषयमा २ वटा मखु्र् कार्यक्रम  

 वन तथा वातावरण क्षेत्रका 
सरकारी, सामदुाङ्गर्क तथा तनिी 
क्षेत्रका सिंिालहरू, मङ्गहला वन 
प्रङ्गवतधक सिंिाल 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, प्रदेश –

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर्, 

कार्यनीतत  ९ : वन व्र्वस्थापन समूहको लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरण दृङ्गिकोणबाट सिंस्थागत क्षमता आकँलन र अतभवृङ्गद्ध गने 

file:///C:/Users/T10n/Desktop/Till%202077.78/AppData/Local/Microsoft/Windows/Nava%20Raj%20Joshi/Downloads/Action-Plan_GESI-After-Deepa.xls%23RANGE!_ftn1
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प्राकृततक स्रोत व्र्स्थापन 
समूहको सिंस्थागत क्षमताको 
ङ्गवश्लषेण 

५ लाख १ वषय 
प्रदेश अनसुारको ७ प्रततवेदन 
तर्ार  

उद्योग पर्यटन वन तथा 
वातावरण मन्त्त्रालर् 

वन तथा वातावरण क्षेत्रका 
सरकारी, सामदुाङ्गर्क तथा तनिी 
क्षेत्रका सिंिालहरू 

ङ्गवश्लषेण प्रततवेदनको सझुाव 
अनसुार सिंस्थागत क्षमता 
अतभवृङ्गद्ध गनय रणनीतत 
कार्यर्ोिना तर्ार 

आवश्र्कता  

अनसुार 
२ वषय कार्यर्ोिना  तर्ार। 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्त्रालर् 

वन तथा वातावरण क्षेत्रका 
सरकारी, सामदुाङ्गर्क तथा तनिी 
क्षेत्रका सिंिालहरू 

कार्यनीतत  १०: प्राकृततक स्रोत व्र्वस्थापन क्षेत्रका लैससास सिंिाल तनमायण तथा सढृुढीकरण गने । 

अन्त्र् कार्यक्रमहरूले समेट्ने 

रणनीतत २.२ वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा उपलधध स्रोत, साधन, सङु्गवधा र अवसरमा समन्त्र्ाङ्गर्क पहुँचको तबस्तार गने । 

कार्यनीतत १ : मङ्गहला, दतलत आददवासी िनिातत, मधेसी लगार्त सीमान्त्तकृत समदुार्को आतथयक ङ्गवकासका लातग वन पैदावरमा आधाररत हररत उद्यम ङ्गवकासको लातग 
आवश्र्क स्रोतको व्र्वस्था गने । 

 

उद्यम ङ्गवकासका लातग 
अनदुानका कार्यक्रमहरू 
सिंचालनमा ल्र्ाउने 

आवश्र्कता  

अनसुार 
तनरन्त्तर 

अनदुानका  कार्यक्रमहरू 
सिंचालन 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्त्रालर् 
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उद्यम ङ्गवकासका लातग मङ्गहला, 
दतलत आददवासीिनिातत मधेसी 
लगार्त सीमान्त्तकृत 
समदुार्हरूसँग भएको तसप र 
कलालाई प्राथतमकता ददई त्र्स्ता 
उद्यमलाई प्रङ्गवतधसँग िोडेर 
व्र्ावसार्ीकरण गने  

आवश्र्कता  

अनसुार 
तनरन्त्तर 

  

जिल्लाहरूमा स्थानीर् तसपमा 
आधाररत उद्यम ङ्गवकास   

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्त्रालर्, ङ्गवकास 

साझेदारहरू 

उद्योग व्र्वसार्ी सिंि सिंगठनहरू 

परुाना तथा नर्ाँ गठन भएका 
सहकारीहरूलाई सदुृढीकरण गरी 
उद्यम प्रवद्धयनमा लजक्षत गने 

आवश्र्कता  

अनसुार 
तनरन्त्तर 

 नर्ाँ सहकारी गठन  

परुाना तथा नर्ाँ गठन भएका 
सहकारीहरूलाई सदुृढीकरण 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्त्रालर्, ङ्गवकास 

साझेदारहरू 

उद्योग व्र्ावसार्ी सिंि सिंगठनहरू 

कार्यनीतत  २ : समदुार्स्तरमा सम्पन्नता स्तरीकरण, सामाजिक ङ्गवश्लषे्ण, सेवा तथा सङु्गवधा नक्साङ्कन गने । 

कार्यर्ोिना/ङ्गवधान पररमाियन 
गदाय समदुार्स्तरमा 
सहभातगतमूलक सम्पन्नता 
स्तरीकरण, सामाजिक ङ्गवश्लषे्ण, 

सेवा तथा सङु्गवधा नक्सािंकन, 

मङ्गहला र परुुषको ङ्गवश्लषेण 
मङ्गहलाको गततशीलता नक्सािंकन 
अतनवार्य उल्लेख गने 

आवश्र्कता  

अनसुार 
तनरन्त्तर 

समपन्नता स्तरीकरण सेवा तथा 
सङु्गवधा नक्सािंकन, मङ्गहला र 
परुुषको ङ्गवश्वषेण मङ्गहलाको 
गततशीलता नक्सािंकन 

तडतभिन वन कार्ायलर्, वन तथा 
वातावरण क्षेत्रका सामदुाङ्गर्क 
सिंिालहरू 

  

कार्यनीतत ३ : सम्पन्नता स्तरीकरण र नक्साङ्कनको आधारमा मङ्गहला, दतलत आददवासी िनिातत मधेसी लगार्त सीमान्त्तकृत समदुार्को िीङ्गवकोपाियनको लातग तबउ पुिँी 
उपलधध गराउने । 
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समहुहरूको आम्दानीबाट मातथ 
उल्लेख भएको बिेट मङ्गहला, 
दतलत आददवासी िनिातत 
मधेसी लगार्त सीमान्त्तकृत 
समदुार्को िीङ्गवकोपाियनको 
लातग तबउ पुिँी उपलव्ध 
गराउन िजुम्तकोष सिंचालन गने 

आवश्र्कता  

अनसुार 
तनरन्त्तर 

तबउ पुिँी सङ्गहत िजुम्तकोष 
स्थापना र सिंचालन 

तडतभिन वन कार्ायलर्, वन तथा 
वातावरण क्षेत्रका सामदुाङ्गर्क 
सिंिालहरू 

  

कार्यनीतत ४ : राङ्गिर् तथा अन्त्तरायङ्गिर् सभा/ सम्मेलन, वाताय तथा बैठकमा भाग तलई आफ्नो धारणा राख्न सक्ने क्षमता अतभवृङ्गद्ध गनयका लातग अध्र्र्न, तातलम गोङ्गष्ठ 
लगार्तका कार्यक्रम सिंचालन गने। 

राङ्गिर् तथा अन्त्तरायङ्गिर् सभा/ 
सम्मेलनमा  भाग तलने टोलीमा 
मङ्गहला कमयचारी/पदातधकारीको 
अतनवार्य समावेशीताको 
सतुनजश्चतता गने  

_   

राङ्गिर् तथा अन्त्तरायङ्गिर् सभा/ 
सम्मेलन, वाताय तथा बैठकमा 
भाग तलने टोलीमा मङ्गहलाको 
अनपुात 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् ङ्गवकास साझेदारहरू 

मङ्गहला कमयचारीहरूलाई 
पदातधकारीको कुटनीततक सिंवाद 
तथा वाताय सहिीकरणको 
तातलम  

आवश्र्कता  

अनसुार 
१ 

सम्पन्न तातलम र त्र्समा 
सहभागी मङ्गहलाहरूको सिंख्र्ा 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 
उद्योग पर्यटन वन तथा 
वातावरण मन्त्त्रालर् 

मङ्गहला बालबातलका तथा ज्रे्ष्ठ 
नागररक मन्त्त्रालर्, परराि मन्त्त्रालर् 
Staff college उद्योग व 

कार्यनीतत ५ : राङ्गिर् तथा अन्त्तरायङ्गिर् सभा/ सम्मेलन, वाताय तथा बैठकमा भाग तलन मङ्गहला, दतलत आददवासी िनिातत मधेसी लगार्त सीमान्त्तकृत समदुार्लाई  अवसर 

प्रदान गने। 
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राङ्गिर् तथा अन्त्तरायङ्गिर् सभा/ 
सम्मेलन, वाताय तथा बैठकमा 
लैससास सम्बन्त्धी  भएका तनणयर् 
तथा हस्ताक्षर गररएको दस्तावेि 
कार्ायलर्को लैससास सम्पकय  
व्र्जिलाई बझुाउने  

_ तनरन्त्तर दस्तावेि वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् ङ्गवकास साझेदार  

राङ्गिर् तथा अन्त्तरायङ्गिर् सभा 
सम्मेलन वाताय  तथा बैठकमा 
भाग तलन िाँदा सम्बजन्त्धत ङ्गवषर् 
ङ्गवज्ञलाई प्राथतमकता ददने । 

_ तनरन्त्तर 
ङ्गवषर्सँग सम्बजन्त्धत 
व्र्जित्वहरूको उपजस्थतत 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्   

रणनीतत २.३ वन तथा वातावरणका क्षेत्रबाट प्राप्त स्रोत तथा लाभको न्त्र्ार्ोजचत बाँडर्ाँट । 

कार्यनीतत  १ : वन तथा वातावरण क्षेत्रवाट प्राप्त हनुे लाभको ३५ प्रततशत ङ्गहस्सा मङ्गहलाहरूको तसप, उद्यमशीलता एविं नेततृ्व ङ्गवकास र िीङ्गवकोपाियन सधुारको लातग 
खचय गने । 

मङ्गहलाहरूको तसप, उद्यमशीलता 
एविं नेततृ्व ङ्गवकास र 
िीङ्गवकोपाियन सधुार हनुे गरी 
सम्बजन्त्धत उपभोिा समूहहरूले 
लाभको ३५ प्रततशतको 
कार्यर्ोिना तर्ार गने। 

_ तनरन्त्तर 
कार्यर्ोिना र त्र्सको 
कार्ायन्त्वर्नको अवस्था 

तडतभिन वन कार्ायलर् र 
सम्बजन्त्धत वन उपभोिा 
समूहहरू  

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, उद्योग 
पर्यटन वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर् र सामदुाङ्गर्क सिंिालहरू 

कार्यनीतत २ : वन तथा वातावरण क्षेत्रबाट हनुे लाभको कजम्तमा १५ प्रततशत ङ्गहस्सा दतलत आददवासी िनिातत मधेसी लगार्त सीमान्त्तकृत समदुार्हरूको तसप, 
उद्यमशीलता एविं नेततृ्व ङ्गवकास र िीङ्गवकोपाियन सधुारका लातग खचय गने । 
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दतलत आददवासी िनिातत 
मधेसी लगार्त सीमान्त्तकृत 
समदुार्हरूको तसप, उद्यमशीलता 
एविं नेततृ्व ङ्गवकास र 
िीङ्गवकोपाियन सधुार हनुे गरी 
सम्बजन्त्धत उपभोिा समूहहरूले 
लाभको १५ प्रततशतको 
कार्यर्ोिना तर्ार गने। । 

_ तनरन्त्तर 
कार्यर्ोिना र त्र्सको 
कार्ायन्त्वर्नको अवस्था 

तडतभिन वन कार्ायलर् र 
सम्बजन्त्धत वन उपभोिा 
समूहहरू  

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, उद्योग 
पर्यटन वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर् र सामदुाङ्गर्क सिंिालहरू 

रणनीतत २.४ प्राकृततक स्रोतमा आधाररत परम्परागत ज्ञान, तसप र अभ्र्ासको प्रवद्धयन  
कार्यनीतत १ : प्राकृततक स्रोत सम्बन्त्धी आददवासी  िनिाततहरूको परम्परागत ज्ञान तसप र अभ्र्ासलाई दस्तावेिीकरण गने । 

पराम्परागत  ज्ञान अतभलेखीकरण 
अतभमखुीकरण कार्यक्रम 
(स्थलगत/सरोकारवालाहरूसँग)  

आवश्र्कता  

अनसुार 
२ वषय 

७ प्रदेशमा अतभमखुीकरण 
कार्यक्रम  सम्पन्न । 

तडतभिन वन कार्ायलर् वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्- 

अन्त्तगयतका तनकार्हरू , ङ्गवकास 
साझेदार सिंस्थाहरू, आददवासी 
िनिाती महासिंि पराम्परागत ज्ञान अतभलेखीकरण 

कार्यक्रम 
५ लाख २ वषय दस्तावेि तर्ार भएको हनुे । तडतभिन वन कार्ायलर् 

कार्यनीतत  २: आददवासी िनिाततहरूको परम्परागत ज्ञान तसप र अभ्र्ासको बौङ्गद्धक सम्पततलाई सिंरक्षण गने । 

िैङ्गवक ङ्गवङ्गवधताको स्रोतमा पहुँच 
ऐन पास भई कार्ायन्त्वर्नमा 
आएको हनुे 

५ लाख २ वषय 
िैङ्गवक ङ्गवङ्गवधताको स्रोतमा 
पहुँच ऐन र तनर्मावली 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्   

कार्यनीतत ३ : परम्परागत ज्ञान तसप र अभ्र्ासलाई सिंरक्षण र प्रवद्धयन गरी उद्यमशीलतासँग िोड्ने  ।   
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परम्परागत  ज्ञानमा आधाररत 
उद्यम प्रवद्धयन कार्यक्रम 

१० लाख २ वषय 
कजम्तमा ७ वटा उद्यम 
सिंचालन भएको हनुे । 

वन तथा भ ू सिंरक्षण ङ्गवभाग 
वनस्पतत ङ्गवभाग 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्- 
अन्त्तगयतका तनकार्हरू, ङ्गवकास 
साझेदार सिंस्थाहरू, प्रततष्ठान, 

आददवासी िनिातत महासिंि, मङ्गहला 
महासिंि 

 

उद्दशे्र् ३ वन तथा वातावरण क्षेत्रका सबै कार्यस्थललाई लैङ्गिक तथा सामाजिक न्त्र्ार्का ङ्गहसाबले सरुजक्षत¸ मर्ायददत¸ ङ्गहिंसामिु र ङ्गवभेदरङ्गहत बनाउने। 
रणनीतत ३.१; सरुजक्षत, मर्ायददत, ङ्गहिंसामिु र ङ्गवभेदरङ्गहत कार्यस्थल 
कार्यनीतत 1 :  सोच, दृङ्गिकोण, आचरण र व्र्वहारमा रूपान्त्तरण गनयका लातग सहभातगतामूलक तातलम सिंचालन गने । 

लैससास सचेतना तातलम गने 
३ 
लाख/तातलम  

तनरन्त्तर  

हरेक कार्ायलर् तथा सिंि 
सिंस्थाका कमयचारी तथा 
पदातधकारीहरूले आफ्नो सेवा 
अवतधमा र्ो  तातलम तलएको 
हनु े

सिंि तथा प्रदेशका वन 
अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षण केन्त्र  

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 

कजम्तमा ३३ प्रततशत मङ्गहला 
सहभातगता सतुनश्चततता हनुे गरी 
तातलम कार्यङ्गवतध पररमाियन 

(NORMS) 

_ ३ मङ्गहना  
पररमाजियत तातलम 
कार्यङ्गवतध/Norms  

सिंि तथा प्रदेशका वन 
अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षण केन्त्र  

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 

हरेक तातलम सत्रमा  लैङ्गिक 
ङ्गवषर् समावेश भएको हनुे  

_ तनरन्त्तर 
तातलमको  मनेअुल पररवतयन र 
सत्रमा समावेश 

सिंि तथा प्रदेशका वन 
अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षण केन्त्र  

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 

कार्यनीतत २ : लैंतगिंक तथा सामाजिक मैत्री बोलीचाली, लेख, प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन र प्रर्ोग गने । 
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प्रचार प्रसार  सामग्रीको उत्पादन 
तथा ङ्गवतरण  गने । 

_ तनरन्त्तर 
प्रचार प्रसार  सामग्रीको 
उत्पादन तथा ङ्गवतरण  

सरकारी  तनकार्, आर्ोिना 
पररर्ोिना तनिी क्षेत्र तथा सिंि 
सिंस्थाहरू 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, प्रदेश 
उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर्, ङ्गवकास साझेदार सिंस्थाहरू, 

समूह सतमततका कार्ायलर्हरू  

कार्ायलर्को वेभसाईट तथा 
कार्ायलर् पररसरमा लैङ्गिक 

सम्पकय  व्र्जिको र्ोटो 
सङ्गहतको ङ्गववरण टाँस गने 

आवश्र्कता  
अनसुार 

३ मङ्गहना 
तभत्र 

कार्ायलर्को  वेभसाईट तथा 
कार्ायलर् पररसरमा देजखने  

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, 
उद्योग पर्यटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्त्रालर्  र 
मातहतका तनकार् वन क्षेत्रमा 
सबै गैरसरकारी तनिी 
कार्ायलर्हरू 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, प्रदेश 
उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर्, ङ्गवकास साझेदार सिंस्थाहरू, 

समूह सतमततका कार्ायलर्हरू  

कार्यनीतत  ३: व्र्वहार पररवतयनका लातग सिार सामग्री (Behavioral Change Communication) प्रकाशन र प्रर्ोग गने । 

प्रचार प्रसार सामग्रीको उत्पादन 
तथा ङ्गवतरण 

आवश्र्कता  

अनसुार 

वाङ्गषयक 

(तनरन्त्तर) 
प्रचार प्रसार सामग्रीहरू  

सरकारी  तनकार्, आर्ोिना 
पररर्ोिना तनिी क्षेत्र तथा सिंि 
सिंस्थाहरू 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, प्रदेश 
जस्थत वन हेने मन्त्त्रालर्, ङ्गवकास 

साझेदार सिंस्थाहरू, समूह सतमततका 
कार्ायलर्हरू 

रणनीतत ३.२; कार्यस्थलमा हनुे लैंतगक ङ्गहिंसा र र्ौनिन्त्र् दवु्र्यवहार ङ्गवरुद्ध शून्त्र् सहनशीलता कार्म गने ।  

कार्यनीतत  १ : वन तथा वातावरणसँ सम्बनतधत सबै सरकारी, गैरसरकारी, सामदुाङ्गर्क, तनिीक्षेत्रका सिंस्थामा लैङ्गिक आचार सिंङ्गहता (Gender Code of Conduct) तर्ार 
गरी लागू गने। 
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वन तथा वातावरण क्षेत्रका सबै 
कार्ायलर्मा लैङ्गिक आचार 
सिंङ्गहता तर्ार गरी अतभमखुीकरण 
गने । 

आवश्र्कता  

अनसुार 
९ मङ्गहना 

सबै तनकार्मा आफ्नो-आफ्नो 
लैङ्गिक आचार सिंङ्गहता तर्ार र 
सबै कमयचारीहरूमा िानकारी 

सरकारी  तनकार्, आर्ोिना 
पररर्ोिना तनिी क्षेत्र तथा सिंि 
सिंस्थाहरू 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, प्रदेश 
उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर्, ङ्गवकास साझेदार सिंस्थाहरू, 

समूह सतमततका कार्ायलर्हरू 

कार्यनीतत २ : कार्यस्थलमा हनुे लैङ्गिक ङ्गहिंसा र र्ौनिन्त्र् दवु्र्यबहारका िटना, उिरुी सनुवुाइका लातग लैङ्गिक सम्पकय  व्र्जि सङ्गहतको स्वतन्त्त्र आन्त्तररक सिंरचना गठन 
गने ।  

कार्यfलर् प्रमखुको सिंर्ोिकत्व र 
लैङ्गिक सम्पकय  व्र्जि सदस्र्-

सजचव सङ्गहत मङ्गहला कमयचारीको 
अतधक सिंख्र्ा हनुे गरी कार्यसूची 
सङ्गहत लैङ्गिक कार्यदलको गठन 
गने । 

_ ६ मङ्गहना 

कम्तीमा सिंिीर् मन्त्त्रालर्, 

प्रदेश मन्त्त्रालर् तथा 
ङ्गवभाग/केन्त्र  र सतमतत 
सिंस्थानहरूमा लैङ्गिक कार्यदल 
गठन भएको हनुे 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् र 
मातहतका तनकार् 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, प्रदेश 
उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर्, ङ्गवकास साझेदार सिंस्थाहरू, 

समूह सतमततका कार्ायलर्हरू 

कार्यदलको कार्ायथय स्वीकृत 
वाङ्गषयक कार्यक्रममा कार्यक्रम 
तथा बिेट ङ्गवतनर्ोिन  

_ 
वाङ्गषयक 

(तनरन्त्तर) 

कार्यक्रम तथा बिेटको 
व्र्वस्था 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् र 
मातहतका तनकार् 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, प्रदेश 
उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर्, ङ्गवकास साझेदार सिंस्थाहरू, 

समूह सतमततका कार्ायलर्हरू 

कार्यनीतत ४ : लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण सम्बन्त्धी ज्ञान एविं तसकाइको अतभलेखीकरण व्र्वस्थापन र प्रर्ोग गने। 
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मन्त्त्रालर्मा लैससास रणनीतत 
कार्ायन्त्वर्नको उपलधधी 
मूल्र्ाङ्कन गनय सङ्गकने गरी सूचना 
व्र्वस्थापन प्रणाली (MIS) 

स्थापना गरी कार्ायन्त्वर्नमा 
ल्र्ाउने । 

 ६ मङ्गहना मन्त्त्रालर्को MIS प्रणाली 
वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 
(र्ोिना अनगुमन तथा 
समन्त्वर् महाशाखा) 

 

अनगुमन सूचक तथा तथ्र्ाङ्क  
सिंकलनको र्ारममा लैङ्गिक 
खण्डीकृत तथ्र्ाङ्क  उल्लेख गने 
र उि र्ारमहरू भने 
जिम्मेवारी तोक्ने, र मातहत 
कार्ायलर्का कमयचारीहरूलाई 
प्रजशक्षण ददने । 

_ 
वाङ्गषयक 

(तनरन्त्तर) 

पररमाियन भएका तथ्र्ाङ्क  

सिंकलन र्ारमहरू, तातलम 
सम्पन्न प्रततवेदन 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् र 
मातहतका तनकार् उद्योग, 
पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर् र माहतका 
तनकार्हरू 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्  

मातहतका तनकार्, उद्योग, पर्यटन, 
वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 
माहतका तनकार्हरू 

लैङ्गिक खण्डीकृत तथ्र्ाकिं हरू 
तथा लैङ्गिक समानता र 
समावेशीकरणका लातग भएका 
कार्यक्रम तथा उपलधधीहरूको 
लैङ्गिक ङ्गवशेष वाङ्गषयक प्रततवेदन 
प्रकाशन गने 

आवश्र्कता  

अनसुार 

वाङ्गषयक 

(तनरन्त्तर) 

लैङ्गिक ङ्गवशेष वाङ्गषयक प्रततवेदन 
प्रकfजशत 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 
उद्योग पर्यटन वन तथा 
वातावरण 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्  

मातहतका तनकार् उद्योग पर्यटन वन 
तथा वातावरण मन्त्त्रालर् माहतका 
तनकार्हरू 

हरेक ङ्गक्रर्ाकलापहरू सिंचालन 
गदाय तोङ्गकएका र्ारम 
अनसुारको डाटा सिंकलन गरी 
Reporting गने र MIS प्रणालीमा 

 तनरन्त्तर 
वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर्को वेवसाईट, MIS 

प्रणालीको वाङ्गषयक प्रततवेदन  

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, 

प्रदेश जस्थत वन हेने मन्त्त्रालर् 
र तडतभिन वन कार्ायलर्हरू 
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प्रङ्गवि गने  

वाङ्गषयक प्रगतत समीक्षा र 
प्रततवेदन तर्ार गदाय लैससासको 
दृङ्गिकोणबाट डाटाहरू तर्ार 
गने, ङ्गवश्लषेण गने र समीक्षा गने 

 
वाङ्गषयक 
रूपमा 
तनरन्त्तर  

वाङ्गषयक प्रततवेदन, वाङ्गषयक 
समीक्षा बैठक/गाष्ठीका 
प्रततवेदनहरू 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, 

प्रदेश जस्थत वन हेने मन्त्त्रालर् 
र तडतभिन वन कार्ायलर्हरू 

 

कार्यनीतत 7 : वन क्षेत्रमा आवद्ध सबै सरोकारवाला समेटी मङ्गहला र परुुष वनकमीहरूको सिंर्िु लैङ्गिक सिंिाल गठन गरी वन क्षेत्र सरुजक्षत, मर्ायददत, ङ्गहिंसामिु र 
ङ्गवभेदरङ्गहत बनाउने अतभर्ानको वकालत तथा नेततृ्व गने । 
कार्यस्थलमा  हनुे र्ौनिन्त्र् 
दवु्र्यबहार (तनवारण) ऐन 
२०७१ को अतभमखुीकरण 
तातलम सम्पन्न 

३ लाख १ पटक 
अतभमखुीकरण तातलम 
प्रततवेदन 

वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षण 
केन्त्र  

मङ्गहला बालबातलका तथा िेष्ठ 
नागररक मन्त्त्रालर्, वन तथा 
वातावरण मन्त्त्रालर् 

रणनीतत ३.३ लैङ्गिक तथा अपािमैत्री सिंसाधन र भौततक पूवायधार तर्ार गने । 

कार्यनीतत १  : वन तथा वातावरण क्षेत्रका कार्ायलर्, आवास शौचालर् आददमा अपािमैत्री सतुबधाको धर्वस्था गनय आवश्र्क स्रोत र प्रङ्गवतधको व्र्वस्था गने । 

लैङ्गिक परीक्षणबाट आएको 
सझुावलाई वाङ्गषयक कार्यक्रममा 
बिेट ङ्गवतनर्ोिन गरी 
कार्ायन्त्वर्न गने 

आवश्र्कता  

अनसुार 
२ वषय 

कार्यक्रम तथा बिेटको 
व्र्वस्था 

वन क्षेत्रका सबै सरकारी 
गैरसरकारी सामदुाङ्गर्क तनिी 
सिंि सिंस्थाहरू 

  

अपािंग तथा गभयवती मङ्गहला 
कमयचारी तथा  सेवाग्राहीको 
सहिताको लातग वन तथा 
वातावरण मन्त्त्रालर्मा तलफ्टको 
व्र्वस्था गने 

आवश्र्कता  

अनसुार 
१ वषय  

वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर्मा तलफ्ट सिंचालन 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 

अथय मन्त्त्रालर्, वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर्- अन्त्तगयतका तनकार्हरू 
ङ्गवकास साझेदार सिंस्था 



 

32 
 

सङु्गवधार्िु (Hygiene) 

शौचालर्को अतनवार्य व्र्वस्था  
आवश्र्कता  

अनसुार 
३ मङ्गहना सङु्गवधार्िु मङ्गहला शौचालर् 

वन क्षेत्रका सबै सरकारी 
गैरसरकारी सामदुाङ्गर्क तनिी 
सिंि सिंस्थाहरू 

  

कार्यनीतत  3: सवारी साधान खररद गदाय मङ्गहला र परुुष दबैुले चढ्न/प्रर्ोग गनय सक्ने सवारी साधनको खररद गने 

कार्ायलर्मा  सवारी साधान 
खररद गदाय मङ्गहला र परुुष 
दबैुले चढ्न/प्रर्ोग गनय सक्न े
सवारी साधनको खररद गने 
व्र्वस्था तमलाउने 

आवश्र्कता  

अनसुार 
तनरन्त्तर स्कुटरको उपलधधता 

वन क्षेत्रका सबै सरकारी 
गैरसरकारी सामदुाङ्गर्क तनिी 
सिंि सिंस्थाहरू 

  

कार्यनीतत 4 : कार्ायलर् पररसरमा स्तनपान कक्ष, जशश ुस्र्ाहार कक्ष, तस.तस. क्र्ामेरा, मर्ायददत मङ्गहनावारी मैत्री शौचालर् आदद व्र्वस्थापनको लातग आवश्र्क स्रोत र 
प्रङ्गवतधको व्र्वस्था गने । 

वन पररसरमा सङु्गवधार्िु जशश ु
स्र्ाहार केन्त्रको स्थापना र 
सिंचालन  

२ लाख ६ मङ्गहना   वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्,  
अथय मन्त्त्रालर्, वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालर्- अन्त्तगयतका तनकार्हरू, 
ङ्गवकास साझेदार सिंस्था 

प्रदेश मन्त्त्रालर्ले प्रदेश जस्थत 
मन्त्त्रालर् तथा तडतभिन वन 
कार्ायलर् सङु्गवधार्िु जशश ु
स्र्ाहार केन्त्रको स्थापना र 
सिंचालन 

 आवश्र्कता  

अनसुार 
 १ वषय 

सङु्गवधार्िु जशश ु स्र्ाहार 
केन्त्रको स्थापना र सिंचालन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा 
वातावरण तडतभिन वन 
कार्ायलर् 

प्रदेश जस्थत अन्त्र् मन्त्त्रालर् तथा 
जिल्ला जस्थत जिल्ला कार्ायलर् 
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मङ्गहला कमयचारी सरुवा गदाय 
बच्चा भएको २ वषय सम्म साथै 
माग भई आएमा श्रीमान ्श्रीमती 
दबैुलाई एकै जिल्लामा हनुे गरी 
सरुवा मापदण्ड बनाई 

कार्ायन्त्वर्न गने  

आवश्र्कता  

अनसुार 
आवश्र्क
ता  अनसुार 

मापदण्ड तर्ार 
वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, 
उद्योग, पर्यटन, वन तथा 
वातावरण 

सिंिीर् मातमला तथा सामान्त्र् 
प्रशासन मन्त्त्रालर् 

वाङ्गषयक रूपमा मङ्गहला मैत्री 
दृङ्गिकोणले कार्ायलर्हरू तनरीक्षण 
र प्रततवेदन तर्ार गने 

५० हिार 
वाङ्गषयक 

(तनरन्त्तर) 

वाङ्गषयक रूपमा प्रततवेदन तर्ार 
भई मन्त्त्रालर्को व्र्वस्थापन 
परीक्षण गदाय पेश हनुे । 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, 

प्रदेश उद्योग,पर्यटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्त्रालर्, ङ्गवकास 

साझेदार सिंस्थाहरू, समूह 
सतमततका कार्ायलर्रू  

राङ्गिर् मङ्गहला आर्ोग, मङ्गहला, 
बालबातलका तथा िेष्ठ नागररक 
मन्त्त्रालर्  

कार्ायलर् प्रमखुको कार्यसम्पादन 
करारमा लैङ्गिक मैत्री वातावरण 
सिृयना गने बूदँा समावेश गने 

_ 
वाङ्गषयक 

(तनरन्त्तर) 

कार्यसम्पादन करारमा लैङ्गिक 
मैत्री कार्यवातावरण सिृयना 
उल्लेख 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्, 

प्रदेश उद्योग,पर्यटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्त्रालर् र 

अन्त्तगयतका तनकार्हरू वन 
क्षेत्रमा सतमतत सिंस्थान तथा 
ङ्गवकास साझेदारहरू 

  

कार्ायलर्मा  रहेका स्रोत र 
साधन मङ्गहला मैत्री बनाउन े

२५ हिार ६ मङ्गहना ङ्गवश्लषेण प्रततवेदन 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 
(र्ोिना अनगुमन तथा 
समन्त्वर् महाशाखा) 

  

आवश्र्कता  अनसुार स्रोत र 
प्रङ्गवतधको सतुनजश्चतता  गने । 

आवश्र्कता  

अनसुार 
१ वषय 

मङ्गहला मैत्री पूवायधारको 
उपलधधता 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्    
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कार्यनीतत  4 : गनुासो पेटीका व्र्वस्था तथा आएका गनुासोहरूको सिंबोधन गने । 

गनुासो सनुवुाईको 
मन्त्त्रालर्स्तरीर् कार्यङ्गवतध तर्ार 

३ लाख २ वषय कार्यङ्गवतध तर्ार 
वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 
(र्ोिना अनगुमन तथा 
समन्त्वर् महाशाखा) 

मङ्गहला वालवातलका तथा िेष्ठ 
नागररक मन्त्त्रालर्, ङ्गवकास साझेदार, 

वन तथा वातावरण क्षेत्रका 
सामदुाङ्गर्क सिंिालहरू 

अनगुमन तथा पनुरावलोकन 

लैससास रणनीतत तथा 
कार्यर्ोिनको पनुरावलोकन गने 
। 

आवश्र्कता  

अनसुार 
हरेक ३ 
वषयमा 

लैससास रणनीतत तथा 
कार्यर्ोिनको पनुरावलोकन 
प्रततवेदन 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 
प्रदेश मातहतका उद्योग, पर्यटन, 
वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 

वन क्षेत्रमा लैङ्गिक 
मलुप्रवाहीकरण राङ्गिर् 
कार्यशाला गोष्ठी 

आवश्र्कता  

अनसुार 
हरेक ३ 
वषयमा 

राङ्गिर् कार्यशाला गोष्ठी तथा 
गोष्ठीको प्रततवेदन 

वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 
र सकोकारवालाहरू 

प्रदेश मातहतका उद्योग, पर्यटन, 
वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर् 

 


