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१. प्रारशभभक 

१.१ प्रस्तावना 

नेपालको संङ्गवधानले सबै नािररक कानूनको दृङ्गिमा समान हजनेछन, कसैलाई पगन कानूनको समान 
संरक्षणबाट वशित निने प्रगतबद्दता सङ्गहत नािररकहरुलाई समानताको हकको प्रत्याभगूत िरेको छ । 
नेपाल ङ्गवगभन्न राङ्गिय तथा अन्त्तराथङ्गिय अगभसशन्त्धहरूको पक्ष राि भएकाले लैङ्गिक समानता, मङ्गहला 
सशशिकरण र सामाशजक समावेशीकरणलाई कानजनी रूपले स्वीकार िरी अन्त्तराथङ्गिय प्रगतबद्दता समेत 
व्यि िरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले संङ्गवधान एंव अन्त्य प्रचगलत कानून बमोशजम ङ्गव.सं. 
२०७५ सालदेशख आफ्नो योजना तथा बजेट तजजथमा तथा कायाथन्त्वयन िदै आएका छन ्। 

आगथथक वषथ २०६४.0६५ देशख नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरूले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको 
अभ्यास िदै आएका छन ्। प्रत्येक मन्त्रालयले वाङ्गषथक कायथक्रममा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको मान्त्यतालाई 
समावेश िरी तदनजरुप प्रगतवेदन िने िर]का छन ्। 

पन्त्रौं योजना (२०७६.७७–२०८०.८१) ले राज्यका तीनै तहको सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट 

ङ्गवगनयोजन पद्दगत (जसलाई लैङ्गिक उत्तरदायी सावथजगनक ङ्गवत्तीय व्यवस्थापन पगन भगनन्त्छ) लाई संस्थाित 

िने रणनीगत गलएको छ । चालू आगथथक वषथको बजेट विव्यबाट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलार्थ 

प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रणालीमा समेत समावेश िने नीगतित उद् घोष िररएको छ । अथथ 

मन्त्रालयको बजेट तथा कायथक्रम महाशाखा मातहत लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सगमगत िठन िरी अथथ 

मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँिको सहकायथमा यो नमूना गनदेशशका तयार िरेको र गनदेशशकाले 

प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बजेट ङ्गवगनयोजन िररएका कायथक्रम अन्त्तिथतका ङ्गक्रयाकलापहरूको विीकरण 

िनजथपने र ती ङ्गक्रयाकलापहरूले मङ्गहला सशशिकरण तथा लैङ्गिक समानतालाई थप योिदान िदथछ भन्ने 

ङ्गवश्वास िररएको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ङ्गवगनयोजन पद्दगतले बजेट तयारीका समयमा ङ्गवकगसत 

िररएका नीगत र खच { प्रस्तावबाट लाभग्राहीमा परेको प्रभावका मूल्याङ्कन िने आधार प्रदान िदथछ । मङ्गहला 

सशशिकरण तथा लैङ्गिक समानतालाई प्रवद्दथन िने ङ्गक्रयाकलापहरू समावेश िनजथका साथै लेखा चाटथमा 

विीकरण िररएका ङ्गक्रयाकलापहरूका लागि भएको ङ्गवगनयोजनका आधारमा खचथहरूको अगभलेख राख्न ेर 

पङ्गहल्याउने उ�ेश्य समेत यसबाट राशखएको छ । 
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१.२ गनदेशशकाको नाम र प्रारभभ 

प्रदेश तथा स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजजथमा प्रङ्गक्रयामा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका लागि लशक्षत 

यो गनदेशशकाको नाम “प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट gमूना गनदेशशका २०७७” 

रहेको छ । यो गनदेशशका अथथ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको गमगत देशख लािू िररनेछ । 

१.३ पररभाषा 

कज ल बजेटको अनजमान, आयको आधारको खोजी, ङ्गवगभन्न शीषथकहरूमा िररने ङ्गवगनयोजन र खचथ, खचथको 

अगभलेख र लेखाजोखा लिायतका सभपूणथ पक्षमा लैङ्गिक समानताको लक्ष्य प्रागिलाईथ केन्त्रमा राखेर 

उ�ेश्यमूलक ढिले, योजनाबद्दरूपमा, लैङ्गिक ङ्गवश्लषेण सङ्गहत आगथथक स्रोतको सजगनशितता र उपलशधधको 

समतामूलक ङ्गवतरण र उपभोि हजने िरी िररने बजेट तजजथमा प्रङ्गक्रया लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट पद्दगत हो।1 

केही मजख्य शधदावलीहरूको पररभाषा तल द्वदर्एको छ ।2 

१. “लैङ्गिक” भन्नाले समाजबाट गनगमथत मङ्गहला र पजरुषको भगूमका एवम ्पङ्गहचानका साथै उनीहरू 

बीचको सामाशजक सभबन्त्धलाई सभझनजपछथ । 

२. “ङ्गवपन्न” भन्नाले नेपाल जीवनस्तर सवेक्षण २०६६/६७ मा िररएको पररभाषा अनजसार औसत 
प्रगतव्यशि प्रगतद्वदन २,२२० क्यालोरी बराबर भन्त्दा कम खाद्य पदाथथ उपभोि िने घरपररवार एवम ्
व्यशिहरूलाई सभझनजपदथछ । 

३. “वशित समूह” भन्नाले परभपराित रूपमा लामो समयदेशख जातीय, आगथथक, अपािता, यौगनक तथा 
लैङ्गिक अल्पसङ्खख्यक एवम ्भौिोगलक कारणहरूले िदाथ पगछ परेका मङ्गहला, दगलत, आद्वदवासी 
जनजागत, मधेशी, मजशस्लम, अपाि, जेष्ठ नािररक एवम ् दजिथम क्षेरमा बसोबास िने जनता   
सभझनजपछथ। 

                                                           
1  अथथ मन्त्रालय, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तजजथमा द्वदग्दशथन २०६९, गसंहदरवार, काठमािौं, नेपाल । 
2  साभार िररएका दस्तावेजहरुिः (१) सहरी ङ्गवकास मन्त्रालय, लैङ्गिक समानता तथा सामाशजक समावेशीकरण 

मािथदशथन २०७०, गसंहदरवार, काठमािौं । (२) भौगतक पूवाथधार तथा यातायात मन्त्रालय, लैङ्गिक समानता 
तथा सामाशजक समावेशीकरण कायथसिालन मािथदशथन २०७४, गसंहदरवार, काठमािौं । (३) स्वास्थ्य 
मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवाको पहजँच बाङ्गहर परेकाहरूलाई समेट्ने राङ्गिय रणनीगत २०७३–२०८८, २०७३, 
गसंहदरवार, काठमािौं । (४) िण्िकी प्रदेश नीगत तथा योजना आयोि, लैङ्गिक समानता र सामाशजक 
समावेशीकरण गनदेशशका । 



3 

४. “लैङ्गिक समानता तथा सामाशजक समावेशीकरण (जेसी)” भन्नाले मङ्गहला तथा पजरुष र ङ्गवगभन्न 
सामाशजक समूहहरूगबचको असमान शशि सभबन्त्धहरूलाई पजनिः सन्त्तजगलत िनथ तथा हरेक प्रकारका 
सामाशजक पङ्गहचान भएका व्यशिहरूका लागि समान अगधकार, अवसर एवम ्सभमान सजगनशित 
िनथका लागि आवश्यक कदम चाल्नजपने ङ्गवषयलाई सभझनजपछथ । 

५. “सशशिकरण” भन्नाले ङ्गवकासका अवसरहरूबाट वशित, स्रोत र साधनमा पहजँच तथा गनयन्त्रणमा 
पछागि परेका अशि वा कमजोर विथलाई सबल बनाउने कायथलाई सभझनजपदथछ । 

६. “जीङ्गवकोपाजथनका लागि सशशिकरण” भन्नाले िरीब मङ्गहला तथा पजरुषहरूलाई कायथ िने सक्ने 
बनाउन सभपशत्त र क्षमताको अगभवङृ्गद्द िने कायथलाई सभझनजपछथ । 

७. “आवाज वा पररचालन सशशिकरण” भन्नाले आफूहरूलाई प्रभाव पाने संस्थाहरूमा सहभािी हजन, 
प्रभाव पानथ र उत्तरदायी बनाउने कायथमा मङ्गहला, ङ्गवपन्न तथा वशित समूहका मागनसहरूको अथथपूणथ 
सहभागिताका लागि उनीहरूमा अगनवायथ रूपमा आफ्नो अगधकारका पक्षमा आवाज उठाउन सक्न,े 
प्रभावकारी प्रगतगनगधमूलक संस्थाहरू िठन िनथ सक्ने र पररवतथनका लागि िठबन्त्धन गनमाथण िनथ 
सक्ने क्षमता सभझनजपदथछ । 

८. “खण्िीकृत तथ्याङ्क” भन्नाले मङ्गहला तथा पजरुष, जातीय समूह, यौगनक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्खख्यक 
समूह, एवम ् अपािता भएका व्यशि तथा अन्त्य वशित समूहहरूको खण्िीकृत तथ्याङ्कहरूलाई 
सभझनजपछथ । 

९. “लैङ्गिक ङ्गहंसा”भन्नाले फरक गलि भएको आधारमा घरेलज ङ्गहंसा, कायथस्थलमा हजने ङ्गवभेद, यौनजन्त्य 
दजव्र्यवहार, सामाशजक कज रीगतजन्त्य तथा ङ्गवभेदपूणथ व्यवहार लिायत फरक गलि भएकै कारणले हजने 
ङ्गहंसा र भेदभाव सभझनजपछथ । 

१०. “लैङ्गिक समानता” भन्नाले मङ्गहला र पजरुषबीच सबै क्षेर र तहमा समान अवसर र समान लाभ 
हागसल िने अवस्थालाई सभझनजपछथ । 

११. “अपािता भएका व्यशि” भन्नाले शारीररक दजबथलता, बङ्गहरा, दृङ्गिङ्गवहीन, बौङ्गद्दक, मानगसक वा महसजस 
िने क्षमता कमजोर भएका मागनसहरू हजन ्जो सरकारले उपलधध िराउने सेवा तथा सजङ्गवधाको 
पूणथ र सहज रूपमा उपभोि िनथ असमथथ छन ्र अपािता भएको भनी आगधकाररक अस्पताल तथा 
शचङ्गकत्सकबाट पजङ्गि भएका व्यशिहरुलाई सशभझनजपछथ । 

१२. “लैङ्गिक संवेदनशील” भन्नाले मङ्गहला, ङ्गवपन्न तथा वशितीमा परेकाहरूको ङ्गवषयित क्षेरका स्रोत 
तथा अवसरहरूमा पहजँच पजिेको सजगनशित हजने िरी मङ्गहला तथा पजरुष र तेस्रो गलिीका गभन्न 
आवश्यकताहरू तथा असमान शशि सभबन्त्ध एवम ् असमानताहरूलाई सभबोधन िररएको 
अवस्थालाई सभझनजपदथछ । 
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१३. “एलजीबीटीआई” भन्नाले समगलिी मङ्गहला, समगलिी पजरुष, उभयगलिी, तेस्रो गलिी, पङ्गहचान भन्त्दा 
गभन्न लैङ्गिक रुशच र व्यवहार हजनेहरू र अपूणथ वा िैत गलिीलाई सभझनजपदथछ । 

१.४ गनदेशशकाको उ�ेश्य 

मङ्गहला तथा पजरुषलाई सावथजगनक ङ्गवत्तको समतामूलक ङ्गवतरण भएको सजगनशित िनथ बजेट तजजथमा 

प्रङ्गक्रयामा मङ्गहला सशशिकरण र लैङ्गिक समानताको प्रवद्दथन िनजथ हो । बजेट तजजथमा प्रङ्गक्रयाका सबै 

चरणमा देहायबमोशजम लैङ्गिक दृङ्गिकोणलाई समावेश िनजथ यो गनदेशशकाको उ�ेश्य होः 

१. लैङ्गिक दृङ्गिकोणबाट योजनाबद्द प्रयासहरूको ङ्गवश्लषेण िने, 

२. मङ्गहला समानता तथा मङ्गहला सशशिकरणको अगभवङृ्गद्दका लागि लशक्षत सावथजगनक स्रोतहरूको 
सङ्कलन तथा ङ्गवगनयोजन सजगनशित िने, 

३. लैङ्गिक अन्त्तरहरूको सभबोधन िनथ लिानी सजगनशित िने र 

४. लैङ्गिक समानता तथा मङ्गहला सशशिकरणका लागि सरकारी जवाफदेङ्गहता तथा पारदशशथता 
अगभवङृ्गद्द िने । 

१.५ गनदेशशकाका प्रयोिकताथहरू 

यस गनदेशशकाका मजख्य प्रयोिकताथ प्रदेश र स्थानीय तह हजन ्। यो मजख्य रूपमा सावथजगनक ङ्गवत्तीय 

व्यवस्थापनका लागि शजभमेवार गनकाय सङ्गहत सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कमथचारीहरूप्रगत 

लशक्षत  छ । यसका अगतररि मङ्गहला सिठन, िैरसरकारी संस्था, शैशक्षक संस्था, दात ृसमजदाय, गनजी 

क्षेर, जनप्रगतगनगध र सभबशन्त्धत नािररकहरू जस्ता प्रदेश तथा स्थानीय तहसँि कायथ िने सबै 

सरोकारवालाले यो गनदेशशकाका प्रावधान पालना िनेछन ्। 
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२. लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कायाथन्त्वयनका लागि संस्थाित व्यवस्था 

२.१ स्थानीय तह 

स्थानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४ ले निरपागलकाका प्रमजख, िाउँपागलकाका अध्यक्ष, विा सगमगत, 

स्थानीय राजस्व परामशथ सगमगत, स्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा गनधाथरण सगमगत र बजेट तथा कायथक्रम 

तजजथमा सगमगतलाई स्थानीय तहको योजना, बजेट तथा कायथक्रम तयार िनथ अगधकार द्वदएको छ । 

कानूनतिः ङ्गवगभन्न शजभमेवारीहरू प्रदान िररएका मध्येका महत्वपूणथ शजभमेवारीको रूपमा लैङ्गिक उत्तरदायी 

बजेटलाई समावेश िनथ देहायका कायथहरू िनजथपने हजन्त्छ । 

स्थानीय सरकार सिालन ऐन अनजसारको 
सान्त्दगभथक शजभमेवारी 

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सभबन्त्धी शजभमेवारीहरू 

स्थानीय राजस्व परामशथ सगमगत 

१. कर तथा अन्त्य राजस्व सभबन्त्धी नीगत 
तथा कानजनहरूका बारेमा आवश्यक 
सल्लाहकार सेवा उपलधध िराउन े। 

२. राजस्वको स्रोत, क्षेर र दरको ङ्गवश्लषेण 
िरी आिामी आगथथक वषथको राजस्वको 
अनजमान िने । 

३. स्थानीय उद्योि तथा व्यवसायहरूको 
प्रविथन तथा रोजिारी गसजथना । 

१. सल्लाह द्वदनज अशघ कर तथा अन्त्य राजस्वसँि सभबशन्त्धत नीगत 
तथा कानजनहरूको प्रभावका बारेमा ङ्गवश्लषेण िने ।  

२. राजस्वका स्रोत, क्षेर र दरहरू र मङ्गहला तथा पजरुषमा पने 
प्रभाव तथा लैङ्गिक समानता तथा मङ्गहला सशशिकरण र 
सामाशजक समावेशीकरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सकारात्मक 
वा नकारात्मक प्रभाव पने वा नपने कज राको ङ्गवश्लषेण िरेर 
आिामी आगथथक वषथको राजस्वको अनजमान िने । 

३. मङ्गहला तथा सीमान्त्तीकृत पषृ्ठभगूमका मङ्गहलाहरू सङ्गहत सबैका 
लागि रोजिारी गसजथना र स्थानीय उद्योि तथा व्यवसायहरूको 
प्रवद्दथन िने । 

स्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा गनधाथरण सगमगत 

१. आन्त्तररक आय तथा अन्त्य स्रोतहरूबाट 
प्राि हजन ेरकमको अनजमान िने । 

२. कूल तथा ङ्गवषयित क्षेरको बजेट गसमा 
गनधाथरण िने । 

३. बजेट तथा कायथक्रमको प्राथगमकता 
गनधाथरण िने । 

१. आन्त्तररक आय तथा बाह्य स्रोतबाट प्राि हजने रकमको मङ्गहला 
तथा पजरुषमा पने लैङ्गिक गभन्नता प्रभावको मूल्याङ्कन िने । 

२. लैङ्गिक मूल्याङ्कनमा आधाररत भई ङ्गवषयित क्षेरको बजेट र 
कूल बजेट गनधाथरण िने । 

३. बजेट सीमाले मङ्गहलाको जीङ्गवकोपाजथन तथा आवाज (प्रभाव 
पाने क्षमता) सशशिकरण र ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा सामाशजक 
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स्थानीय सरकार सिालन ऐन अनजसारको 
सान्त्दगभथक शजभमेवारी 

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सभबन्त्धी शजभमेवारीहरू 

अभ्यासहरूमा पररवतथनलाई सभबोधन िनथ आवश्यक 
प्रयासहरूका लागि पयाथि स्रोत समेटेको सजगनशित िने । 

४. बजेट तथा कायथक्रमहरूको प्राथगमकता गनधाथरणका शतथमा 
लैङ्गिक अवरोधहरूको न्त्यूनीकरण र लैङ्गिक समानता तथा 
मङ्गहला सशशिकरणको प्रविथनका लागि क्षमता अगभवङृ्गद्द िने 
समावेश िने । 

बजेट तथा कायथक्रम तजजथमा सगमगत 

१. आिामी आगथथक वषथको नीगत तथा 
कायथक्रम प्रस्ताव तयार िने । 

१. लैङ्गिक–खण्िीकृत तथ्याङ्क र लैङ्गिक ङ्गवश्लषेणात्मक तथ्यहरूको 
प्रयोिबाट सूशचत हजने । 

२. आिामी आगथथक वषथको नीगत तथा कायथक्रम प्रस्तावमा देहायका 
कज रा भएको सजगनशित िनेिः 

– मङ्गहलाको जीङ्गवकोपाजथन तथा आवाज सशशिकरण (जस्तैिः 
स्वास्थ्य, शशक्षा, रोजिारी, अगधकारको दावा िनथ सक्न े
क्षमता, सभपशत्तमागथको गनयन्त्रण) तथा  

– ङ्गवभेदजन्त्य नीगतहरू, मानगसकता तथा अभ्यासहरूमा 
पररवतथन (जस्तैिः यौगनक ङ्गहंसा न्त्यूनीकरण िनथ पजरुष तथा 
बालकसँि काम िने, गनणथय–गनमाथण मिहरूमा 
मङ्गहलाहरूको प्रभावमा सजधार ल्याउन नीगत तथा 
प्रङ्गक्रयाहरूको पररमाजथन िने) 

२.२ प्रदेश तह 

सान्त्दगभथक शजभमेवारी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सभबन्त्धी उपायहरू 

आगथथक मागमला तथा योजना मन्त्रालय 

१. स्रोतहरूको अनजमान िने, 
ङ्गक्रयाकलापहरूको ङ्गवस्ततृ ङ्गववरण 
तथा गतनीहरूको प्राथगमकता 
सङ्गहत तीन वषथको आभदानी तथा 

१. तयार िररएको स्रोत अनजमान, मध्यमकालीन खचथ संरचना र 
ङ्गक्रयाकलापहरूको ङ्गवस्ततृ ङ्गववरणले सेवा, स्रोत तथा 
अवसरहरूको पहजँचमा मङ्गहलाहरूले सामना िनजथपरेका 
अवरोधहरूलाई सभबोधन िने कज रा सजगनशित िने । 
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खचथको प्रक्षेपण समावेश िररएको 
मध्यमकालीन खचथ संरचना तयार 
िने । 

२. ङ्गवषयित गनकायहरूलाई 
मािथदशथन तथा सीमा उपलधध 
िराउने । 

 

२. ङ्गवषयित गनकायहरूलाई उपलधध िरार्ने मािथदशथन तथा 
बजेट गसगलङमा मङ्गहलालाई सशशिकरण िने तथा ङ्गवद्यमान 
लैङ्गिक तथा सामाशजक पङ्गहचानमा आधाररत ङ्गवभेदहरूको 
रूपान्त्तरणका लागि आयोजना तथा कायथक्रमहरूको ङ्गवकास 
िने सभबन्त्धी मािथदशथन समावेश िने । 

ङ्गवषयित गनकायहरू 

१. आगथथक मागमला तथा योजना 
मन्त्रालयिारा उपलधध िरार्एको 
मािथदशथन तथा सीमाका आधारमा 
बजेट तयार िने । 

२. राजस्वको प्रक्षेपण तयार िने । 

१. मङ्गहला सशशिकरण तथा लैङ्गिक समानताका पक्षहरू 
राजस्व प्रक्षेपणमा एकीकृत भएको र आगथथक मागमला तथा 
योजना मन्त्रालयबाट उपलधध िरार्एको मािथदशथन तथा 
सीमाका आधारमा बजेट तयार िररएको सजगनशित िने । 

२. मङ्गहला सशशिकरण तथा लैङ्गिक समानतालाई 
नकारात्मक असर नपाने खालका राजस्व अगभवङृ्गद्दका 
ङ्गवगधहरूमा आधाररत भई राजस्व प्रक्षेपण िररएको सजगनशित 
िने । 

 

ङ्गवषयित मन्त्रालयहरू 

१. मन्त्रालय वा अन्त्तिथतका 
गनकायहरूबाट कायाथन्त्वयन हजने 
कायथक्रमहरू स्वीकृत िने जसलाई 
पगछ आगथथक मागमला तथा योजना 
मन्त्रालयले खचथ िने अगधकार 
प्रदान िदथछ । 

१. मन्त्रालय वा मातहतका गनकायहरूबाट कायाथन्त्वयन िररन े
कायथक्रमहरूमा मङ्गहला सशशिकरण तथा लैङ्गिक 
समानताका सवालहरू गनद्वदथि रूपमा समावेश भएको र 
सोही अनजरूप अन्त्य गनकायहरू (महालेखा गनयन्त्रकको 
कायाथलय, आगथथक मागमला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश 
लेखा गनयन्त्रक कायाथलय र सभबशन्त्धत प्रदेश ङ्गवत्तीय एकार् 
कायाथलय) मा जानकारी िरार्एको कज रा सजगनशित िने । 
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प्रदेशस्तरीय सरकारी लेखा प्रणाली 

१. आभदानी, खचथ, सभपशत्त तथा 
दाङ्गयत्व सङ्गहत सभपूणथ ङ्गवत्तीय 
कारोवारहरूको अगभलेख राख्न े। 

२. प्रदेश ङ्गवषयित मन्त्रालय बजेट 
सूचना प्रणालीमा प्रङ्गवि िने । 

१. आभदानी, खचथ, सभपशत्त तथा दाङ्गयत्व लिायत सबै ङ्गवत्तीय 
कारोवारहरूको ङ्गववरणहरू पङ्गहल्याउन र  लैङ्गिक 
ङ्गवषयवस्तज सङ्गहतको बहृत ्तथ्याङ्कीय प्रगतवेदन प्राि िनथ 
अगभलेख व्यवशस्थत तररकाले राशखएको सजगनशित िने । 

२. प्रदेश ङ्गवषयित मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीिः लैङ्गिक 
उत्तरदायी बजेट गनदेशशका अनजरूप लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट 
सङे्कत (कोगिङ) प्रङ्गवि िने । 

२.३ नेपाल सरकारको शजभमेवारी 

अथथ मन्त्रालय  

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सगमगतिः लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलार्थ एकीकृत बजेट तजजथमा द्वदग्दशथनमा 
समावेश िरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने र सोको पालनाका लागि अनजरोध िने । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई उपलधध िरार्ने अनजदानका लागििः प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई 
चार प्रकारका अनजदान3 उपलधध िराउँदा लशक्षत िररएका वा निररएका दजवै खालका आयोजनाहरूमा 
ङ्गहंसा न्त्यूनीकरण, मङ्गहला सशशिकरण तथा लैङ्गिक समानतालाई सभबोधन िनथ अनजरोध िने । अनजदान 
रकमको कशभतमा गनशित प्रगतशत मङ्गहला सशशिकरण तथा लैङ्गिक समानताका प्रयासहरूमा खचथ 
भएको सजगनशित िने प्रावधान समावेश िg{ अनजरोध िने । 

केन्त्रीय सरकारी लेखा प्रणालीिः आभदानी, खचथ, सभपशत्त तथा दाङ्गयत्व लिायत सबै ङ्गवत्तीय 
कारोवारहरूको ङ्गववरणहरू पङ्गहल्याउन र  लैङ्गिक ङ्गवषयवस्तज सङ्गहतको बहृत ्तथ्याङ्कीय प्रगतवेदन प्राि 
िनथ अगभलेख व्यवशस्थत तररकाले राशखएको सजगनशित िने । 

ङ्गवषयित मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीिः लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट गनदेशशका अनजरूप प्रदेश तथा स्थानीय 
तहहरूलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सङे्कत (कोगिङ) प्रङ्गवि िg{ cनजरोध िने । 

                                                           
3  अन्त्तर–सरकारी ङ्गवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को पररच्छेद–४ मा उल्लेख भए अनजसारका अनजदानहरुिः (क) ङ्गवत्तीय 

समानीकरण अनजदान (दफा ८), (ख) सशतथ अनजदान (दफा ९), (ि) समपूरक अनजदान (दफा १०)–पूवाथधार ङ्गवकास 
सभबन्त्धी कज नै योजना कायाथन्त्वयन िनथ (ि) ङ्गवशेष अनजदान (दफा ११)–शशक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी जस्ता आधारभतू सेवाको 
ङ्गवकास र आपूगतथ िने, अन्त्तर प्रदेश वा अन्त्तर स्थानीय तहको सन्त्तजगलत ङ्गवकास िने र आगथथक, सामाशजक वा अन्त्य कज नै 
प्रकारले ङ्गवभेदमा परेको विथ वा समजदायको उत्थान वा ङ्गवकास िने योजनाका लागि । 
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स्थानीय सशित कोष व्यवस्थापन प्रणाली4M स्थानीय सशित कोष व्यवस्थापन प्रणाली टोलीलाई 
आयोजनाहरूको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सङे्कत (कोगिङ) अनजरूप तथ्याङ्क प्रङ्गवि िनथ र ङ्गवगनयोजन 
तथा खचथ पङ्गहल्याउन गनदेशन द्वदने । 

२.४ प्रदेश संयोजक, प्रधानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाथलयको शजभमेवारी 
प्रदेश संयोजक, प्रधानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाथलय 

१. प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट गनदेशशका सातै प्रदेशमा जारी िने । 

२. गनदेशशकाका प्रावधानहरू पालना िनथ सबै प्रदेशलाई गनदेशन द्वदने र समन्त्वय िने । 

 
२.५ राङ्गिय योजना आयोि 

राङ्गिय योजना आयोि 

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलधध िरार्ने ङ्गवशेष तथा समपूरक अनजदान माफथ त ्सिागलत आयोजनामा 
आगथथक, सामाशजक तथा भौिोगलक ङ्गवभेदमा परेका विथ वा समजदायको उत्थान तथा ङ्गवकास िने ङ्गवषय 
समावेश िने । 

ङ्गवशेष अनजदानबाट कायाथन्त्वयन िररएका आयोजनाहरूको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सङे्कत (कोगिङ) 
व्यवस्थापन िनथ स्थानीय तहसँि समन्त्वय िने । 

बजेट तथा योजना तजजथमा द्वदग्दशथन अनजसार प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट 
गनदेशशका समावेश िनथ समन्त्वय िने । 

दीिो ङ्गवकास लक्ष्यको प्रादेशीकरण र स्थानीयकरण िने कायथमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटमा आधाररत 
सूचकहरु प्रागि हजने िरी समन्त्वय िने । मूलतिः लक्ष्य नं. १, ५, १० र १६ लाई योिदान िने कज रा 
सजगनशित िने । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई मध्यमकालीन खचथ संरचना तयार िदाथ प्रत्येक वषथ चक्रीय योजना (रोगलङ् 
प्लान) को रूपमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ङ्गवगनयोजनमा प्राथगमकीकरण िनथ समन्त्वय िने। 

 

                                                           
4  स्थानीय सशित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सजर) सावथजगनक खचथ तथा ङ्गवत्तीय जवाफदेङ्गहता (पेफा) सशचवालयको नेततृ्वमा 

अथथ मन्त्रालयिारा ङ्गवकास िररएको योजना तजजथमा, बजेट तथा लेखा प्रणाली हो । यो महालेखा परीक्षकबाट गमगत 
२०७४।०७।०१ मा स्वीकृत “एकीकृत आगथथक सङ्कते तथा विीकरण र व्याख्या, २०७४” र महालेखा परीक्षकको 
कायाथलयबाट जारी सभबशन्त्धत लेखा तथा प्रगतवदेन ढाँचाचाहरुमा आधाररत प्रदेश तथा स्थानीय तहको संरशचत ङ्गवत्तीय 
व्यवस्था कायथङ्गवगधको सहजीकरण तथा कायाथन्त्वयनका लागि ङ्गवकगसत िररएको ववेमा आधाररत प्रणाली हो । 
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३. वाङ्गषथक योजना तथा बजेट तजजथमा प्रङ्गक्रयािः 

३.१ योजना तजजथमामा लैङ्गिक ङ्गवषयवस्तजको एकीकरण 

प्रदेश योजना आयोि/प्रदेश आगथथक मागमला तथा योजना मन्त्रालय/स्थानीय तहको कायथपागलकाको 
शजभमेवारी 

१. संङ्गवधान तथा द्वदिो ङ्गवकास लक्ष्यमा लैङ्गिक ङ्गवषयवस्तजप्रगत िररएको प्रगतबद्दता र मध्यमकालीन 
खचथ संरचनामा समावेश िररएका कायथक्रमहरूलाई ध्यानमा राखेर योजना तजजथमा िनथ योजना 
अगधकृतहरूलाई गनदेशन द्वदने । 

२. योजना अगधकृतहरूलाई ङ्गवगभन्न पषृ्ठभगूम भएका मङ्गहलाहरूको जीङ्गवकोपाजथन तथा आवाज/सामाशजक 
सशशिकरण तथा संरचनात्मक (structural) ङ्गवभेदलाई न्त्यून िने प्रकृगतका 
कायथक्रम/आयोजनाहरूको ङ्गवकास िनथ गनदेशन द्वदने । जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरणले स्वास्थ्य, 
शशक्षा, आभदानी िने क्षमता र सीपहरूलाई सभबोधन िदथछ । यसैिरी आवाज/सामाशजक 
सशशिकरणले अरूलाई शजभमेवार बनाउन सक्न ेक्षमताको सजदृढीकरण; आत्मङ्गवश्वास जिाउन 
सहयोि; र गनणथय गलन सक्ने र अगधकार दावी िनथ सक्ने क्षमताको ङ्गवकास िदथछ । संरचनात्मक 
ङ्गवभेद न्त्यूनीकरणका लागि संस्थाित अवरोधहरू गसजथना िने औपचाररक तथा अनौपचाररक नीगत 
तथा प्रणालीहरूलाई पगन सभबोधन िररनजपने हजन्त्छ । 

३. गनद्वदथि गलि, जातजागत, अवशस्थगत र पङ्गहचानमा आधाररत ङ्गवभेदजन्त्य मूल्यमान्त्यता तथा 
अभ्यासहरूमा लशक्षत िने, घरायसी कायथबोझको न्त्यूनीकरण िनथ चेतना अगभवङृ्गद्द िने उपायहरूको 
पङ्गहचान िने, बहृत ्मङ्गहला सशशिकरण तथा लैङ्गिक समानताका लागि पजरुष तथा बालकसँि 
कायथ िने, छजवाछजत, छाउपिी, बालङ्गववाह र यस्तै अन्त्य परभपराित हागनकारक अभ्यासहरूमा 
ङ्गवश्वास िने मानसङ्गकता तथा मूल्यमान्त्यतामा पररवतथन ल्याउने कायथक्रम तजजथमा िने ।  

४. लैङ्गिक तथा जातीय सांस्कृगतक ङ्गवङ्गवधता ङ्गवशेष कायथक्रमको प्रवद्दथन िने वा ङ्गवशेष, संरशक्षत र 
स्वायत्त क्षेरमा ङ्गवकास कायथ िनथ ङ्गवशेष कायथक्रमहरूका लागि अगतररि बजेट उपलधध िराउने। 
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३.२ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका प्रावधानहरू सङ्गहत प्रदेश तथा स्थानीय तहको योजना 
तजजथमाका चरणहरूिः 

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका प्रावधानहरू र सो कायाथन्त्वयनको उपायहरू तल द्वदर्एको छ ।  

ङ्गवस्ततृ चरणहरू, शजभमेवार गनकाय तथा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका प्रावधानहरूका लागि अनजसूची–१ हेनजथहोस।् 

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका प्रावधानहरू कायाथन्त्वयनको उपायहरू 

प्रदेश तहिः चरण १ – आयव्ययको प्रक्षपेण िररएको तथ्याङ्क सङ्गहतको ङ्गववरण नेपाल सरकारमा पेश िने 

स्थानीय तहिः चरण १ – आयव्ययको प्रक्षपेण िररएको तथ्याङ्क सङ्गहतको ङ्गववरण नेपाल सरकारमा पेश िने 

वस्तजशस्थगत ङ्गववरण (शस्थगतपर) तथा आिामी तीन 
आगथथक वषथमा हजने खचथको प्रक्षेपण सङ्गहतको 
मध्यमकालीन खचथ संरचना तयार िनथका लागि खण्िीकृत 
तथ्याङ्क, लैङ्गिक समानता तथा सामाशजक समावेशीकरण 
ङ्गवश्लषेण र ङ्गवगभन्न सामाशजक पषृ्ठभगूमका मङ्गहलाहरू 
(ङ्गवगभन्न जातजागतित समूहहरू, अपािता भएका 
मङ्गहलाहरू, िान्त्स तथा लेस्वीयन मङ्गहलाहरू सङ्गहत) को 
वास्तङ्गवक शस्थगत सभबन्त्धी तथ्यहरूको प्रयोि िने । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहको पाश्र्वशचरबाट 
खण्िीकृत ङ्गववरणहरू प्राि िने सभभव 
भएको समयमा अगतररि तथ्याङ्क तथा सूचना 
सङ्कलन िने । (खण्िीकृत सूचना तथा 
तथ्याङ्क सङ्कलन फारमका लागि अनजसूची–
२ हेनजथहोस)् 

प्रदेश तहिः चरण २ सङ्घबाट प्रदेशलाई ङ्गवत्तीय हस्तान्त्तरणको सीमा र मािथदशथन प्रागि 

स्थानीय तहिः चरण ३ सङ्घ र प्रदेशबाट ङ्गवत्तीय हस्तान्त्तरणको सीमा र मािथदशथन प्रागि 

स्थानीय तहहरूका लागि उपलधध िरार्ने बजेट सीमामा 
मङ्गहला तथा वशितीमा परेकाहरूको जीङ्गवकोपाजथन तथा 
आवाज सशशिकरण अगभवङृ्गद्द तथा ङ्गवद्यमान ङ्गवभेदजन्त्य 
नीगत/गनयमहरू, मानगसकता, सामाशजक तथा लैङ्गिक 
मूल्यमान्त्यता तथा अभ्यासहरूमा पररवतथनका लागि 
अत्यावश्यक कायथलाई समेट्ने िरी पयाथि बजेट समावेश 
िने । 

बजेट सीमाले देहायका ङ्गक्रयाकलापहरू 
समेट्नज पदथछिः 

(क) मङ्गहला तथा बागलकाहरूप्रगत शशक्षा, 
स्वास्थ्य तथा आभदानीमा सजधार 
ल्याउने प्रकृगतका,  

(ख) खण्िीकृत तथ्याङ्क तथा सूचना सङ्कलन 
र  

(ि) ङ्गवभेदजन्त्य हागनकारक अभ्यासहरूको 
न्त्यूनीकरण, लैङ्गिक समानतामा सजधार, 
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लैङ्गिक ङ्गहंसा न्त्यूनीकरणका लागि पजरुष 
तथा बालकगसत काम िने । 

 

स्थानीय तहिः चरण ३ ङ्गवषयित के्षर छजट्याउन े

ङ्गवगभन्न ङ्गवषयित क्षेरमा मङ्गहला, िररव, वशितीमा 
परेकाहरू तथा जोशखममा रहेकाहरूको बाधा व्यवधान, 
आवश्यकता तथा प्राथगमकताहरू तथा आभदानी–खचथको 
प्रक्षेपणमा समावेश िनथ सङ्गकने सभभाङ्गवत उपायहरूको 
पङ्गहचान िने । 

ङ्गवगभन्न ङ्गवषयित क्षेरका मङ्गहलाका 
सवालहरू तथा स्रोतको पहजँचमा उनीहरूको 
अवरोधहरूबारे तथ्याङ्क सङ्कलन िने, 
ङ्गवषयित क्षेरका लाभहरूको पहजँचमा सजधार 
ल्याएका ङ्गक्रयाकलापहरूको पङ्गहचान िने । 

प्रदेश तहिः चरण ३ आिामी आगथथक वषथको बजेट सीमा मन्त्रालय/गनकायलाई पठाउन े

स्थानीय तहिः चरण ४ स्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा गनधाथरणिः  

—    स्थानीय राजस्व परामशथ सगमगतले सभबशन्त्धत स्थानीय तहको कायथपागलकामा राजस्व प्रक्षपेण िरी 
पेश िने 

—    स्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा गनधाथरण सगमगतले स्थानीय तहको स्रोत अनजमान तथा बजेट 
सीमा गनधाथरण सभपन्न िने 

राजस्वका स्रोतहरू तथा यसको प्रक्षेपणको लैङ्गिक 
समानता तथा मङ्गहला सशशिकरणमा पने प्रभावको 
ङ्गवश्लषेण िने, खण्िीकृत तथ्यहरूमा आधाररत भई र 
ङ्गवभेदजन्त्य नीगतहरू तथा सामाशजक अभ्यासहरूमा 
पररवथतन सङ्गहत लैङ्गिक समानता तथा मङ्गहला 
सशशिकरणका प्राथगमकताहरूलाई सभबोधन िने िरी 
सीमा गनधाथरण िने । 

ङ्गवगभन्न कर, जररवाना, शजल्कहरूले मङ्गहला 
तथा पजरुषलाई कसरी प्रभाव पादथछ भन्ने 
ङ्गवषयको पङ्गहचान िने, यद्वद मङ्गहला 
सशशिकरण तथा लैङ्गिक समानतामा 
नकारात्मक प्रभाव परेको छ भने पररमाजथन 
िने । 

 

लैङ्गिक मूल्याङ्कनका आधारमा आभदानीका 
स्रोतहरूको अनजमान िने तथा बजेट सीमा 
गनधाथरण िने । 
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प्रदेश तहिः   चरण ४ आिामी आगथथक वषथको बजेट सीमा मन्त्रालय/गनकायलाई पठाउन े

स्थानीय तहिः चरण ५ आिामी आगथथक वषथको बजेट सीमा िाउँपागलका/निरपागलकाका ङ्गवषयित 
महाशाखा, शाखा तथा विा सगमगतलाई पठाउन े

नेपालका मानव अगधकार सभबन्त्धी प्रगतबद्दताहरू र प्रदेश 
तथा स्थानीय तहमा मङ्गहला, िररव, वशितीमा परेका र 
जोशखममा रहेकाहरूको आवश्यकता तथा 
प्राथगमकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै आभदानीको अनजमान 
तथा बजेट सीमा गनधाथरण िने । 

बजेट सीमा गनधाथरण िदाथ सङ्घीय मागमला तथा सामान्त्य 
प्रशासन मन्त्रालयको वाङ्गषथक योजना तथा बजेट तजजथमा  
lbUbz{g (पररमाशजथत) २०७४ मा उल्लेख िररएको 
देहायबमोशजमको प्रावधानको पालना िनेिः “स्थानीय 
तहको ङ्गवद्यमान सामाशजक तथा साँस्कृगतक ङ्गवङ्गवधतालाई 
आधारको रूपमा गलनजपदथछ र यस्ता ङ्गवषयित क्षेरहरूको 
सशशिकरणका लागि आवश्यक बजेट समेत बजेट 
सीमामा गनशित िररनजपदथछ ।” 

मङ्गहला सशशिकरण तथा लैङ्गिक 
समानताका लागि कस्ता ङ्गक्रयाकलापहरू 
आवश्यक हजन्त्छन ्सोको पङ्गहचान िने । 

यस्ता ङ्गक्रयाकलापहरूको खचथ अनजमान 
िने। 

त्यस्ता खचथहरू समावेश िररसकेपगछ 
आभदानीको प्रक्षेपण तथा बजेट गसगलङ 
गनधाथरण िने । 

स्थानीय तहिः चरण ६ विास्तरीय योजना तजजथमा र प्राथगमकता गनधाथरण 

ङ्गवगभन्न सामाशजक समूहका मङ्गहला तथा पजरुषको 
सहभागिता सजगनशित िने । प्रत्येक ङ्गवषयित क्षेर 
(आगथथक, सामाशजक, भौगतक पूवाथधार, शासन) अन्त्तिथत 
योजनाहरूको पङ्गहचान िनजथपने आवश्यकताका बारेमा 
अगभमजखीकरण िने जसले देहायका कायथहरू िदथछिः (क) 
मङ्गहलाहरूको जीङ्गवकोपाथजन तथा आवाज सशशिकरणमा 
सहयोि िदथछ, (ख) मानगसकता तथा मूल्यमान्त्यतामा 
पररवथतन ल्याउन पजरुष तथा पररवारको संरक्षकसँि कायथ 
िरेर लैङ्गिक समानतालाई सघाउ पजयाथउँछ । उशचत 
योजनाहरूको छनोटलाई सहजीकरण िनथ ङ्गवगभन्न 

बैठकको गमगतका बारेमा ङ्गवगभन्न सामाशजक 
समूहका मङ्गहलाहरूलाई जानकारी िराउन े
उनीहरूलाई बैठकमा सहभािी िराउन 
उत्प्ररेरत िराउन तथा कायथसूचीबारे 
जानकारी िराउन सामाशजक पररचालकलाई 
पठाउने सहभािीहरूलाई छलफलको लागि 
तयार िराउने । 

मङ्गहला तथा ङ्गवगभन्न जात जाती अनजसारका 
समूहहरूको खण्िीकृत तथ्याङ्क तथा ङ्गवगभन्न 
वस्तीहरूको अवस्था बारेको प्रस्तजगत िने 
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सामाशजक शस्थगत भएका मङ्गहला र पजरुषको अवस्था 
सभबन्त्धी तथ्याङ्क र तथ्य उपलधध िराउने कायथ । 

हाल उपलधध तथ्यमा आधाररत भई प्रत्येक ङ्गवषयित 
क्षेर (आगथथक, सामाशजक, भौगतक पूवाथधार, शासकीय) मा 
मङ्गहला सशशिकरण तथा लैङ्गिक समानताका लागि 
सशशिकरण तथा ङ्गवभेदजन्त्य नीगत एवम ्अभ्यास दजवैमा 
पररवतथनका लागि योजनाको प्राथगमकता गनधाथरण िने । 

मजख्य आयोजना पङ्गहचान िनथ अयोजनामा  
िररने छलफललाई सहजीकरण िने । 

मङ्गहलाको जीङ्गवकोपाजथनमा सघाउ पजर् याउन,े 
गनणथय गलन सक्ने क्षमतामा सजधार ल्याउने 
र ङ्गवभेदजन्त्य अभ्यासमा पररवतथन तथा 
लैङ्गिक ङ्गहंसा न्त्यूनीकरण िने प्रकृगतका 
आयोजनाको प्राथगमकीकरण िनथ 
छलफललाई सहजीकरण िने । 

प्रदेश तहिः चरण ५ ङ्गवषयित मन्त्रालय/गनकायले बजेट तथा कायथक्रम पेश िने । चरण ६ बजेट 
तथा कायथक्रम छलफल समाि िरी अशन्त्तम रूप द्वदनिेः 

स्थानीय तहिः चरण ७ एकीकृत बजेट तथा कायथक्रम तजजथमािः 

मङ्गहलाको जीङ्गवकोपाजथन तथा आवाज सशशिकरणलाई 
सभबोधन िनथ र लैङ्गिक तथा सामाशजक ङ्गवषयमा आधाररत 
ङ्गवभेदजन्त्य अभ्यासमा पररवतथन ल्याउन ङ्गवषयित क्षेरको 
अवस्थाको मूल्याङ्कनमा आधाररत ङ्गक्रयाकलापका लागि 
बजेट ङ्गवगनयोजन िने। 

मङ्गहलाको ङ्गवषयित क्षेरका स्रोत तथा 
लाभको पहजँचमा अवरोध न्त्यूनीकरण िने 
ङ्गक्रयाकलापको पङ्गहचान िने । 

ङ्गवषयित क्षेरसँि सान्त्दगभथक मङ्गहलाको 
स्वास्थ्य, शशक्षा, आभदानी िने क्षमतामा 
सजधार ल्याउने, गनणथय गलने क्षमतामा सजधार 
ल्याउन े र ङ्गवभेदजन्त्य अभ्यासमा पररवतथन 
ल्याउने खालका ङ्गक्रयाकलापका लागि 
अवश्यक खचथको अनजमान िने । 

पङ्गहचान िररएका आयोजना अशन्त्तम सूचीमा 
समावेश िने कज रालाई सघाउ पजर् याउन 
आवश्यक तकथ को पङ्गहचान िने । 

पङ्गहचान भएका आयोजनाहरू कायम राख्न 
स्थानीय राजनीगतक नेततृ्वसँि छलफल िरी 
कायथक्रमको उपलधधी एंव औशचत्यको 
बारेमा आश्वस्त पाने । 
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प्रदेश तहिः चरण ७ आयोिबाट वाङ्गषथक कायथक्रम स्वीकृगत 

स्थानीय तहिः चरण ८ कायथपागलकाबाट स्वीकृगत 

स्वीकृत योजनाले मङ्गहलाको जीङ्गवकोपाजथन तथा आवाज 
सशशिकरण एवम ् नीगतमा पररवतथन तथा ङ्गवभेदजन्त्य 
अभ्यासको रूपान्त्तरणलाई समेटेको गबषयलाई  सजगनशित 
िने । उपयजि ङ्गवषय केवल लशक्षत योजनाहरूमा मार 
नभई आगथथक, भौगतक पूवाथधार तथा शासकीय व्यवस्था 
लिायतका क्षेरमा समेत समावेश भएको हजनजपदथछ । 

आयोजना सूचीको समीक्षा िरी मङ्गहला 
सशशिकरण तथा लैङ्गिक समानताका लागि 
आवश्यक आयोजना भनी पङ्गहचान िने । 

पङ्गहचान भएका आयोजना स्वीकृत िनथ 
गनणथयकताथलाई उत्प्ररेरत िने । 

प्रदेश तहिः चरण ८ प्रदेश सभामा बजेट पेश िने 

स्थानीय तहिः चरण ९ सभामा पेश िने 

बजेट तथा कायथक्रम मङ्गहला, िररव तथा वशितीमा परेका 
तथा जोशखममा रहेका व्यशिले समेत बजझ्न सक्ने ढिबाट 
उपभोिामैरी तवरले प्रस्तजत िने । 

लशक्षत विथ सहभािी भएको तथा सभाबाट स्वीकृगत हजनज 
अशघ आफ्ना आवश्यकता तथा चासोहरूको आवाज 
उठाउन सक्ने व्यवस्था सजगनशित िने । 

बजेटका मजख्य बजँदाहरू तयार िने । 

िररव, वशितीमा परेका तथा जोशखममा 
रहेका मङ्गहलाहरूलाई सानो समूहमा जभमा 
िराउने र स्वीकृत आयोजना तथा बजेटका 
बारेमा स्थानीय भाषामा जानकारी िराउन े। 

छलफलमा लशक्षत विथ सहभािी िराई 
सहजीकरण िने र सभामा  समूहका 
तफथ बाट आफ्ना कज राहरु व्यि िनथ एक 
व्यशिको पङ्गहचान िने । 

प्रदेश तहिः चरण ९ प्रदेश सभाबाट बजेट स्वीकृगत 

स्थानीय तहिः चरण १० बजेट तथा कायथक्रम सभबशन्त्धत सभाबाट स्वीकृगत 

पङ्गहचान भएका कायथक्रम स्वीकृत िनथ मङ्गहला (ङ्गवगभन्न 
सामाशजक पषृ्ठभगूम सङ्गहत) का प्राथगमकताको सभबोधन 
िनथ ङ्गक्रयाकलापको आवश्यकता तथा तथ्यहरू प्रस्तजत 
िने । 

कज नै चासो भए सभामा पेश िने, छलफल 
िने र समाधान िने । 

पङ्गहचान भएका आयोजना सभािारा स्वीकृत 
बजेट तथा कायथक्रममा समावेश भएको 
सजगनशित िने । 
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लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका प्रावधानहरू कायाथन्त्वयनको उपायहरू 

प्रदेश तहिः चरण १० बजेट तथा कायथक्रम सवथसाधारणको लागि प्रकाशन 

स्थानीय तहिः चरण ११ बजेट तथा कायथक्रम सवथसाधारणको लागि प्रकाशन 

मङ्गहला तथा सीमान्त्तीकृत लिायत सबै नािररकलाई तय 
िररएका कायथक्रमहरूका बारेमा जानकारी िराउन वाङ्गषथक 
योजना तथा बजेटको अशन्त्तम रूप सबै नािररकलाई 
ङ्गवतरण िने । 

बजेट स्थानीय मजख्य भाषामा प्रकाशन िने। 

स्थानीय एफ्एम,् समूहहरू तथा सहकारीको 
बैठक तथा अन्त्य सान्त्दगभथक अवसरमा 
मङ्गहला तथा अन्त्यलाई आयोजनाका बारेमा 
जानकारी िराउने । 

स्रोतिः प्रदेश तहको योजना तजजथमाका चरणहरूका लागि npc.gov.np/images/category/pradesh1.pdf र स्थानीय तहको 
योजना तजजथमाका चरणहरूका लागि https://npc.gov.np/images/category/local_final1.pdf 
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३.३ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा राजस्व अगभवदृ्वि 

प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू 

१. प्रदेश तथा स्थानीय तहले सङ्कलन िने करहरू (जस्तैिः सभपशत्त कर, घर वहाल कर, मालपोत, 
व्यवसाय कर, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, ङ्गवज्ञापन कर) तथा अन्त्य शजल्कहरू (घरजग्िा दताथ 
शजल्क, सेवा शजल्क, रोयल्टी, पयथटन शजल्क, दण्ि तथा जररवाना) को कारणले मङ्गहला तथा पजरुषमा 
पने प्रभावको मूल्याङ्कन िने । 

२. करले न्त्यायको प्रवद्दथन तथा असमानताको न्त्यूनीकरण िने खालका सकारात्मक सहयोि पङ्गहचान 
िने, उदाहरणको लागि, मङ्गहलाको नाममा हजने जग्िामा कर तथा लेवीमा भएको छजटले मङ्गहलाको 
भसू्वागमत्वलाई प्रवद्दथन िरेको छ । यसैिरी ङ्गवगभन्न कर तथा उपभोिा शजल्कको गनङ्गहत वा स्पि 
पूवाथग्रहको मूल्याङ्कन िररनज महत्वपूणथ हजन्त्छ । उदाहरणको लागि, मङ्गहलाले संचालन िरेका साना 
उद्योि वा व्यवसाय, वा मङ्गहलाको स्वागमत्व भएको वा मङ्गहला कमथचारी सङ्गक्रय रहेको (जस्तैिः 
खाद्य तथा हस्तकलाका व्यापार) मा कर सहजगलयतको ङ्गवषय समावेश िने ।  

३. प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रत्यक्ष कर (जस्तैिः व्यशिित आयकर, व्यवसाङ्गयक (कपोरेट) कर, र 
सभपशत्तमा कर) तथा अप्रत्यक्ष कर (जस्तैिः मूल्य अगभवङृ्गद्द कर तथा अन्त्तिः शजल्क) को मङ्गहला 
सशशिकरण तथा लैङ्गिक समानतामा पने प्रभावका बारेमा सङ्घीय सरकारलाई जानकारी 
िराउनजपदथछ । 

४. कर लिाउँदा मङ्गहलालाई कम कर लिाउन प्राथगमकता द्वदने र गनद्वदथि तथा उशचत तवरले लशक्षत 
ङ्गवगभन्न राजस्वका उपायहरू अपनाउने । उदाहरणको लागि, मङ्गहलाको स्वागमत्व वा मङ्गहला सङ्गहत 
संयजि स्वागमत्वका घरजग्िा वा सभपशत्तहरूमा करको दर तथा दताथ शजल्क घटाउने मङ्गहलाको 
लिानीमा गनमाथण भएको वा मङ्गहलाले गनदेशशत िरेको चलशचरमा कर छजट द्वदने र चलशचर हेदाथ 
ङ्गटकटमा लाग्ने मनोरञ्जन करमा मङ्गहलालाई छजट द्वदने ङ्गवषयलार्थ प्राथगमकतामा राVg] . 

 

प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले देहायका कायथहरू िनजथपने हजन्त्छ । 

– मङ्गहला तथा पजरुषलाई फरक प्रकारले प्रभाव पाने राजस्व अगभवङृ्गद्द नीगतका तथ्याङ्क खण्िीकरण 
िने । 

– राजस्वको स्रोत एंव यसको लैङ्गिक प्रभावलाई बजझ्न कसले कर गतछथ र कर भ जिानीको बोझ 
कसरी बाँिफाँि भर्रहेको छ भन्न ेकज रा पङ्गहचान िने । 
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– यस्ता नीगतबाट कस्तो प्रकारका लैङ्गिक तथा शशि सभबन्त्ध प्रवद्दथन भर्रहेको छ भन्न े ङ्गवषय  
पङ्गहचान िने । 

– मङ्गहला र पजरुषबीच भ जिानी हजने र नहजने ज्यालाहरूको समानरूपले वहन िने कायथलाई प्रवद्दथन 
िनथ तथा असमान लैङ्गिक भगूमकालाई गनरन्त्तरता द्वदने कायथलाई रोक्ने । 

– देहायका कायथलाई प्रवद्दथन िने भएमा कर सहजगलयतको व्यवस्था िनेिः (क) मङ्गहलाको 
जीङ्गवकोपाजथन, (ख) मङ्गहलाको आवाज सशशिकरण, (ि) ङ्गवद्यमान ङ्गवभेदजन्त्य अभ्यास तथा 
मूल्यमान्त्यतामा पररमाजथन िने कायथमा योिदान िने तथा लैङ्गिक समानताका संरचनाित 
अवरोधलाई न्त्यून िने ।  

– न्त्यून आय भएका स्वरोजिार मङ्गहलाको कर तथा लेभीको बोझ न्त्यून िने । 

– आय तथा पूजँीमा गतनथ सक्ने क्षमतामा आधाररत प्रिगतशील करलाई संस्थाित िने । 

– न्त्यून आयका आभदानीमा लिार्ने करलाई सहजगलयतपूणथ बनाउने । 

– मङ्गहला उद्यमी तथा उच्च सङ्खख्यामा मङ्गहला भएका उद्यमलाई कर प्रोत्साहन उपलधध िराउने। 

३.४ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको विीकरणिः लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको लागि कोगिङ र 
अङ्क प्रदान 

छनोट िररएका प्रत्येक योजनाको ङ्गक्रयाकलापहरू हजनजपछथ । यसले योजनाको उ�ेश्य हागसल िनथ सघाउ 

पजर् याउँछ । यी ङ्गक्रयाकलापहरू योजनाको पूणथ बजेटका लागि हजनेछन ्। यसगभर प्रदेश तथा स्थानीय 

तहले मङ्गहलालाई लशक्षत िने र लैङ्गिक समानतालाई प्रवद्दथन िने ङ्गक्रयाकलापहरू तजजथमा िरी समावेश 

िनजथपने हजन्त्छ । योजना तहमा मङ्गहला सशशिकरण तथा लैङ्गिक समानतासँि सभबशन्त्धत केही 

ङ्गक्रयाकलापहरू अनजसूची–३ मा उल्लेख िररएको छ।5 

  

                                                           
5  ङ्गक्रयाकलापहरूको सूची सजर तथा प्रदेश ङ्गवषयित मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीमा हजनेछ । योजनाको ङ्गवस्ततृ 

ङ्गववरण तयार िने कमथचारीहरूले उि सूचीबाट आवश्यकताअनजसार छनोट िरी प्रङ्गवि िनथ सक्नेछन।् 
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प्रदेश तथा स्थानीय तहका योजना अगधकृत तथा लेखा अगधकृतहरू 

सरकारी व्यवस्था, योजना, कायथक्रम र सेवालाई दजई तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी सङे्कत (कोगिङ) द्वदर्नेछिः 
तह १–योजनाका ङ्गक्रयाकलापको ङ्गवकास र विीकरण, र तह २–योजनाको लैङ्गिक उत्तरदाङ्गयत्वको 
लागि सङे्कत (कोगिङ) । 

१. तह १–योजनाका ङ्गक्रयाकलापलाई तीन तहमा विीकरण िनेिः (क) गनद्वदथििः मङ्गहला तथा 
बागलकाहरूप्रगत गनद्वदथि रूपले लशक्षत ङ्गक्रयाकलापहरू, उदाहरणको लागििः मङ्गहलाहरूका लागि सीप 
ङ्गवकास तागलम, बागलकाहरूका लागि छारवशृत्त (ख) सहयोिीिः मङ्गहला सशशिकरण तथा लैङ्गिक 
समानताप्रगत उत्तरदायी तथा सोको लागि सहज वातावरणको शृ्रजना िने खालका ङ्गक्रयाकलापहरू, 

उदाहरणको लागििः खण्िीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन, लैङ्गिक समानताका लागि मूल्याङ्कन अध्ययन, 
सेवाप्रदायकहरूका लागि लैङ्गिक समानता तथा सामाशजक समावेशीकरण तागलम, ङ्गवभेदजन्त्य 
ङ्गपतसृत्तात्मक मूल्य मान्त्यताहरूमा पररमाजथनका लागि पजरुष तथा बालकहरूसँि कायथ िने र (ि) 
तटस्थिः तटस्थ तथा मङ्गहला सशशिकरण तथा लैङ्गिक समानताका अवरोधहरूको पङ्गहचान निने 
वा सभबोधन निने ङ्गक्रयाकलापहरू । 

२. तह २—लैङ्गिक उत्तरदाङ्गयत्वको लागि सङे्कत (कोगिङ): गनद्वदथि, सहयोिी तथा तटस्थमा विीकृत 
िररएका ङ्गक्रयाकलापहरूका लागि ङ्गवगनयोशजत बजेटको जभमा गनकाल्ने । यद्वद ङ्गक्रयाकलापको 
बजेटको जभमा योजनाको कूल बजेटको ६० प्रगतशत भन्त्दा मागथ छ भने त्यस्तो योजनालाई 
सङे्कत (कोि) १ (गनद्वदथि) द्वदर्न्त्छ, यद्वद ङ्गक्रयाकलापको बजेटको जभमा योजनाको कूल बजेटको 
१० देशख ५९ प्रगतशत छ भने त्यस्तो योजनालाई सङे्कत (कोि २) (सहयोिी) द्वदर्न्त्छ र यद्वद 
ङ्गक्रयाकलापको बजेटको जभमा योजनाको कूल बजेटको ९ प्रगतशत वा त्योभन्त्दा कम छ भने 
त्यस्तो योजनालाई सङे्कत (कोि) ३ (तटस्थ) द्वदनज पदथछ। उदाहरणको लागि अनजसूची–४ 
हेनजथहोस।् 

 

  



20 

शचरिः लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विीकरणिः लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सङ्कते (कोगिङ) तथा अङ्क प्रदान 

 

३.५ लेखा प्रणालीमा लैङ्गिक ङ्गवषयवस्तज 

बजेट तजजथमा 

स्थानीय सशित कोष व्यवस्थापन प्रणाली टोली, प्रदेश ङ्गवषयित मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली टोली 

१. स्थानीय सशित कोष व्यवस्थापन प्रणाली र प्रदेश ङ्गवषयित मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीमा 
उपयजि सङे्कत (कोगिङ) सङ्गहत योजना तजजथमा चरणका सबै ङ्गक्रयाकलापको अगभलेख राख्न े। 
कायथक्रम तथा ङ्गक्रयाकलापका लागि सङे्कत (कोगिङ) अगनवायथ िने । 

२. उपलधध िरार्एको बजेट सीमा तथा अनजदानिः कायथक्रम सङ्केत (कोगिङ) अनजसार स्थानीय सशित 
कोष व्यवस्थापन प्रणाली र प्रदेश ङ्गवषयित मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट 
सङ्केत (कोगिङ) सङ्गहत सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राि अनजदानको अगभलेख राख्न े। 

 

खचथको अगभलेखीकरण 

स्थानीय सशित कोष व्यवस्थापन प्रणाली टोली, प्रदेश ङ्गवषयित मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली टोली 

१. स्थानीय सशित कोष व्यवस्थापन प्रणाली र प्रदेश ङ्गवषयित मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली दजवैमा 
बजेट तजजथमाका बखत प्रयोि िररएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सङे्कत (कोगिङ) भएको 
ङ्गक्रयाकलापहरूको खचथ शीषथक नभवर (लार्न आर्टम) र बजेटको अगभलेख राख्न े। 

२. प्रदेशस्तरीय सरकारी लेखा प्रणालीको हकमा, प्रदेश ङ्गवषयित मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीमा 
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सङे्कत (कोगिङ) लाई अगनवायथ िने । 
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प्रगतवेदन 

प्रदेश तथा स्थानीय तह 

१. लैङ्गिक समानताका कायथक्रमहरूको कायाथन्त्वयनको अवस्था सङ्गहत बजेट एंव सभवद्द नीगतहरूको 
कायाथन्त्वयनको प्रगतवेदन तयार िने । 

२. आवगधक अनजिमन तथा मूल्याङ्खनका लागि कायथपागलकाहरू तथा सङ्घ तथा प्रदेशका मन्त्रालय 
समक्ष प्रगतवेदन प्रस्तजत िने । 

३. बजेट ङ्गवगनयोजन, सङे्कत (कोगिङ) तथा खचथको वाङ्गषथक समीक्षा तथा परीक्षण िने । 

३.६ स्थानीय सशित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रङ्गवङ्गि 

प्रदेश तथा स्थानीय तहका योजना अगधकृत तथा लेखा अगधकृतिः 

१. बजेट ङ्गवगनयोजन तथा खचथ दजवैलाई पङ्गहल्याउनका लागि लैङ्गिक सभबन्त्धी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तथा 
तटस्थ कायथक्रम Pj+ ङ्गक्रयाकलापहरूका लागि १, २ र ३ विथ सङ्गहतको रणनीगतक सङे्कत (कोगिङ) 
अन्त्तिथत स्थानीय सशित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा सङे्कत (कोि) प्रदान िने । 

२. सबै कायथक्रमको ङ्गक्रयाकलापहरू प्रङ्गवि िनेिः यसमा मङ्गहला सशशिकरण तथा लैङगिक समानताका 
लागि प्रत्यक्ष सघाउ पजयाथउनेलाई सङे्कत (कोि) १, मङ्गहला सशशिकरण तथा लैङ्गिक समानता 
प्रवद्र्धन िनेलाई सङे्कत (कोि) २ र तटस्थ तथा सबैले लाभ पाउँछ भनी अनजमान िने 
ङ्गक्रयाकलापहरूलाई सङे्कत (कोि) ३ प्रदान िने । स्थानीय सशित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा 
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सङे्कत (कोगिङ) को शस्क्रनका लागि अनजसूची–५ हेनजथहोस ्। 

३. सङ्घLय तहमा स्थानीय सशित कोष व्यवस्थापन प्रणाली हेने लेखा अगधकृतिः प्रदेश तथा स्थानीय 
तहहरूले िरेका सबै सङे्कत (कोगिङ) हरूको cg'udg िने, मािथदशथन िने र तथ्याङ्क प्रङ्गविीको 
अनजिमन िने । तीनै विथको बजेटको अनजिमन िने र गनणथयकताथहरूलाई सूशचत िनथ प्रणालीका 
माध्यमबाट तथ्याङ्क तथा सूचना उपलधध िराउने । 

३.७ ङ्गवषयित मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीमा आवद्दता 

सङ्घीय सरकारका ङ्गवषयित मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली तथा प्रदेश ङ्गवषयित मन्त्रालय बजेट 
सूचना प्रणाली सिालन िने अगधकृतहरू 

१. लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका लागि उपयजि सङे्कत (कोगिङ) सङ्गहत सङ्घ तहमा ङ्गवषयित मन्त्रालय 
बजेट सूचना प्रणालीमा र प्रदेश तहमा प्रदेश ङ्गवषयित मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीमा तथ्याङ्क 
प्रङ्गवि िने । 
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३.८ महालेखा गनयन्त्रक कायाथलयको वाङ्गषथक प्रगतवेदनमा आवद्दता 

महालेखा गनयन्त्रक कायाथलय 

१. वाङ्गषथक ङ्गवत्तीय प्रगतवेदनमा समावेश िनेिः प्रदेश तथा स्थानीय तहको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सङे्कत 
(कोगिङ) तथ्याङ्कलाई वाङ्गषथक एकीकृत ङ्गवत्तीय ङ्गववरण र महालेखा गनयन्त्रक कायाथलयिारा 
प्रकाशशत हजने वाङ्गषथक प्रगतवेदनमा प्रगतङ्गवशभबत िने । 

२. प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले प्रदेश ङ्गवषयित मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सशित 
कोष व्यवस्थापन प्रणाली दजवैमा प्रङ्गवि िने लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सङे्कत (कोगिङ) मा आधाररत 
बजेट, कायाथन्त्वयन तथा प्रगतवेदन सभबन्त्धी शजद्द र भरपदो सूचना प्रयोि िने । 

 

  



23 

४. लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अनजिमन, मूल्याङ्कन तथा प्रगतवेदन 

प्रगतवेदन तथा अनजिमन सगमगत 

१. प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको गनयगमत प्रगतवेदन प्रङ्गक्रयामा बजेट ङ्गवगनयोजन तथा खचथको स्तरमा 
िररएका पररवतथनका क्षेरमा िररएको सभबोधन र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सङे्कत (कोगिङ) एकीकृत 
िने ।  

२. प्रदेश तथा स्थानीय दजवै तहमा बजेट तजजथमा प्रङ्गक्रयाका दौरान र बजेट तजजथमाका ङ्गवगभन्न चरणमा 
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका प्रावधान सभबोधन भर्रहेको अनजिमन िने । 

३. प्रगतवेदन तथा अनजिमन सगमगतमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ङ्गवज्ञ र मङ्गहलाको प्रगतगनगधत्व अगनवायथ 
रुपमा हजन जपने। 

प्रदेशको सामाशजक ङ्गवकास मन्त्रालय, स्थानीय तहको सामाशजक ङ्गवकास शाखा 

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कायाथन्त्वयनका सबल पक्षहरू र सजधार िनजथपने पक्षको पङ्गहचान िने र उपयजि 
बैठकहरूमा तत ्सभबन्त्धी सान्त्दगभथक चासो व्यि िने । 

स्थानीय सशित कोष व्यवस्थापन प्रणाली टोली 

योजना तथा बजेट तजजथमाको गनणथय प्रङ्गक्रयालाई सूशचत िनथ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ङ्गवत्तीय 
सूचनाहरू राङ्गिय प्राकृगतक स्रोत तथा ङ्गवत्त आयोि, अथथ मन्त्रालय र महालेखा गनयन्त्रक कायाथलयलाई 
उपलधध िराउने। 
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अनजसूचीहरू 

अनजसूची –१  

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका उपायहरू सङ्गहत योजना तथा बजेट तजजथमाका चरणहरू 

चरण तथा िनजथपने कायथ शजभमेवारी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका प्रावधानहरू 

चरण १ बजेटको पूवथतयारी 

१. वस्तजशस्थगत ङ्गववरण  
(शस्थगतपर) अद्यावगधक िने । 

ङ्गवषयित सगमगत तथा 
महाशाखा/शाखा/ईकाई 

खण्िीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन िने (अनजसूची–
१ मा द्वदर्एको सूचना सङ्कलन फारम 
हेनजथहोस)् ।  
मङ्गहलाका गनद्वदथि सरोकार समूह (जस्तैिः 
दगलत, जनजागत, मधेशी मङ्गहला, अपाि 
मङ्गहला, िररव आय समूह, दजिथम क्षेरका 
मङ्गहलाहरू, एलजीबीटीआई) र पजरुषसँि 
लैङ्गिकसँि सभबशन्त्धत पङ्गहचान िररएका 
सवाल, प्राथगमकता र क्षमताको मूल्याङ्कनका 
लागि परामशथ िने । 

२. आिामी तीन आगथथक वषथमा 
हजने खचथको प्रक्षेपण 
सङ्गहतको मध्यमकालीन खचथ 
संरचना तयार िने । 

ङ्गवषयित 
महाशाखा/शाखा, प्रमजख 
प्रशासकीय अगधकृत 

खण्िीकृत तथ्याङ्क, लैङ्गिक समानता तथा 
सामाशजक समावेशीकरण ङ्गवश्लषेण र प्रदेश 
तथा स्थानीय तहमा लैङ्गिक अवस्थाको 
वास्तङ्गवक तथ्य भएको सजगनशित िने, 

मध्यमकालीन खचथ संरचना तयारीका लागि 
जानकारी िराउने । 

३. आिामी आगथथक वषथको 
राजस्व (आन्त्तररक आय, 

राजस्व बाँिफाँट, रोयल्टी, 
ङ्गवत्तीय हस्तान्त्तरण, 

आन्त्तररक ऋण र अन्त्य 
आय) प्रक्षेपण िने । 

राजस्व परामशथ सगमगत र 
श्रोत अनजमान तथा बजेट 
सीमा गनधाथरण सगमगत 

राजस्व अगभवङृ्गद्दका उपायहरूबाट 
नकारात्मक लैङ्गिक प्रभाव नपने वा िररव 
सीमान्त्तीकृत समूहलाई असर नपने तथा कर 
नीगतहरूले मङ्गहला सशशिकरण तथा लैङ्गिक 
समानतालाई प्रवद्दथन िने कज रा सजगनशित िदै 
राजस्वको यथाथथपरक अनजमानमा आधाररत 
भई प्रक्षेपण िने । 
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चरण तथा िनजथपने कायथ शजभमेवारी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका प्रावधानहरू 

४. आय व्ययको प्रक्षेपण 
िररएको तथ्याङ्क सङ्गहतको 
ङ्गववरण सङ्घीय अथथ 
मन्त्रालय र प्रदेशको 
आगथथक मागमला तथा 
योजना मन्त्रालय। 

सभबन्त्धीत कायथपागलका समजदायस्तरका मङ्गहला, पजरुष तथा अन्त्य 
सरकोरवालाहरूसँिको िहन छलफल तथा 
खण्िीकृत तथ्याङ्क, नेपालले िरेका राङ्गिय 
तथा अन्त्तराथङ्गिय मानव अगधकार प्रगतबद्दता 
र दाङ्गयत्वमा आधाररत भई आय–व्यय 
अनजमान तयार िने । 

आय–व्ययको अनजमानमा समावेश िनथ 
सङ्गकने िररव, वशिती तथा जोशखममा 
रहेकाहरू सङ्गहत मङ्गहलाहरूको ङ्गवगभन्न 
क्षेरमा व्यवधानहरू, आवश्यकताहरू र 
प्राथगमकताहरू तथा सभभाङ्गवत उपायको 
पङ्गहचान िने । 

५. ङ्गवषयित क्षेर ङ्गवभाजन िने 
र सदस्यलाई शजभमेवारी 
द्वदने (हेरफेर िनजथ पने भएमा 
हेरफेर समेत िने) । 

सभबन्त्धीत कायथपागलका शजभमेवारी द्वददा मङ्गहला तथा पजरुष सदस्यहरू 
संयजि रूपमा काम िनथ सक्ने तथा छलफल 
तथा गनणथयहरूमा मङ्गहलाले प्रभाव पानथ सक्न े
कज रा सजगनशित िने । 
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चरण तथा िनजथपने कायथ शजभमेवारी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका प्रावधानहरू 

चरण २ स्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा गनधाथरण 

१. सङ्घ र प्रदेशबाट राजश्व 
बाँिफाँट, रोयल्टी तथा 
ङ्गवत्तीय हस्तान्त्तरण समेत 
बजेटको सीमा र मािथदशथन 
प्राि िने । 

सभबन्त्धीत कायथपागलका मङ्गहला तथा वशितीमा परेकाको 
जीङ्गवकोपाथजन तथा आवाज सशशिकरण 
तथा पजरुषत्व सभबन्त्धी मूल्य मान्त्यतामा 
पजनरावलोकनका लागि पजरुष सहभागिता 
सङ्गहत ङ्गवद्यमान ङ्गवभेदजन्त्य नीगतिः गनयमहरू, 

मानगसकता, सामाशजक तथा लैङ्गिक 
मूल्यमान्त्यता तथा अभ्यासहरूमा पररवतथन 
ल्याउनका लागि िनजथपने अत्यावश्यक 
कायथहरूलाई बजेटको सीमाले समेटेको 
हजनजपदथछ । 

सङ्घ तथा प्रदेशले बजेट सीमा गनधाथरण िदाथ 
नेपालले मङ्गहला ङ्गवरुद्द हजने सबै प्रकारका 
ङ्गवभेदहरू सभबन्त्धी सभमेलन (गसि), द्वदिो 
ङ्गवकास लक्ष्य तथा अन्त्य अन्त्तराथङ्गियस्तरमा 
िरेका प्रगतबद्दताहरूलाई मनन िनजथपदथछ र 
उपलधध स्रोतहरूबाट त्यस्ता सवालहरूलाई 
कसरी सभबोधन िने भन्न ेबारे औजारहरू 
उपलधध िराउनजपदथछ। जस्तैिः लैङ्गिक 
समानता तथा मङ्गहला सशशिकरणमा 
केन्त्रीत ङ्गवगभन्न ङ्गकगसमका प्रयासहरूका 
लागि गनशित प्रगतशत गनधाथरण िने । 

२. िाउँ/निरपागलकामा 
कायथरत िैरसरकारी संस्था, 
उपभोिा सगमगत, सहकारी 
संस्था आद्वदसँि पूवथ बजेट 
छलफल िने । 

प्रमजख/अध्यक्ष गनद्वदथि सरोकार समूहहरूलाई छलफलमा 
बोलार्नजपदथछ । पररवतथनका तीन क्षेरहरू  
(जीङ्गवकोपाजथन, आवाज सशशिकरण तथा 
ङ्गवभेदजन्त्य नीगतहरू तथा अभ्यासहरूमा 
पररवतथन) लाई समेट्ने खालका कायथक्रम 
योजना िनथ सजझाव उपलधध िराउन अनजरोध 
िने । 
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चरण तथा िनजथपने कायथ शजभमेवारी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका प्रावधानहरू 

३. नीगत तथा कायथक्रम प्रस्ताव 
तयार िने । 

बजेट तथा योजना तजजथमा 
सगमगत 

नीगत तथा कायथक्रमले सशशिकरण तथा 
ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा अभ्यासहरूको 
रूपान्त्तरण दजवैलाई समेटेको कज रा सजगनशित 
िने । 

४. बजेट तथा कायथक्रमको 
प्राथगमकता गनधाथरणका 
आधार र ङ्गवगध तयार  
िने । 

स्रोत अनजमान तथा बजेट 
सीमा गनधाथरण सगमगत 

मङ्गहलाहरूलाई सशशिकरण िने तथा 
ङ्गवभेदजन्त्य नीगतहरू तथा अभ्यासहरूमा 
रूपान्त्तरणका लागि पजरुष तथा 
बालकहरूसँि काम िने खालका 
कायथक्रमहरूलाई प्राथगमकतामा राख्न े
खालका आधारहरू समावेश िने । 

५. कज ल बजेट तथा ङ्गवषयित 
क्षेरको सीमा गनधाथरण र 
बजेट तजजथमा सभबन्त्धी 
मािथदशथन तय िने । 

स्रोत अनजमान तथा बजेट 
सीमा गनधाथरण सगमगत 

बजेट सीमा गनधाथरण, ङ्गवषयित क्षेर तथा 
बजेट तजजथमा मािथदशथन मङ्गहलाको हालको 
अवस्था, गतनीहरूका व्यवधानहरू र 
प्राथगमकताहरू तथा मङ्गहला र पजरुषबीचका 
ङ्गवद्यमान लैङ्गिक सभबन्त्ध बारे खण्िीकृत 
तथ्याङ्कमा आधाररत हजनजपदथछ । 

६. ङ्गवषयित महाशाखा/शाखा 
तथा विा सगमगतलाई बजेट 
सीमा तथा मािथदशथन 
उपलधध िराउने । 

प्रमजख प्रशासकीय 
अगधकृत 

ङ्गवद्यमान सामाशजक तथा सांस्कृगतक 
ङ्गवङ्गवधता तथा ङ्गवषयित क्षेरमा मङ्गहलाको 
सशशिकरणका आवश्यकताहरू तथा 
मानगसकताहरूमा पररवतथनका लागि पजरुष 
तथा बालकहरूसँि िनजथपने कायथहरूमा 
आधाररत भई बजेट सीमा गनधाथरण िने । 
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चरण ३ वस्ती तहमा योजना छनौट 

१. वस्ती/टोल वैठकको 
कायथतागलका तयारी र 
शजभमेवारी बाँिफाँि  
िने । 

विा सगमगत विा सदस्यहरूले वस्तीस्तरको परामशथको 
योजना िनथ वशित सामाशजक समूहहरूको 
बाक्लो उपशस्थगत भएका वस्तीहरू समावेश 
भएको तथा मङ्गहलाहरूसँि छज टै्ट बैठकहरू 
आयोजना िररएको सजगनशित िरी खण्िीकृत 
तथ्याङ्क तथा तथ्यहरूको प्रयोि िनजथपने 
हजन्त्छ। मङ्गहला सदस्यहरू योजना तजजथमा 
प्रङ्गक्रया तथा शजभमेवारी बाँिफाँिको एउटा 
ङ्गहस्साको रूपमा रहनजपदथछ । 

२. वस्ती/टोल बैठक 
आयोजना, आवश्यकता 
पङ्गहचान, र आयोजना तथा 
कायथक्रम छनौट िने । 

विा सगमगत सदस्य, 

सामजदाङ्गयक र नािररक 
समाज संस्था 

समजदायका मङ्गहला तथा ङ्गवगभन्न सामाशजक 
समूहका मागनसहरूलाई उशचत तवरले 
जानकारी िरार्एको तथा आफ्नो समजदायका 
लागि उपयोिी हजन,े आफ्ना ङ्गवकासका 
आवश्यकताहरू सभबोधन हजने र आफ्ना 
प्राथगमकताका योजनाहरू गसफाररश िने 
कायथमा सहजीकरण िररएको हजनजपदथछ। 

उनीहरूलाई मङ्गहला तथा उनीहरूमध्ये 
िररव, वशिगत तथा जोशखममा रहेकाहरूको 
जीङ्गवकोपाजथन तथा आवाज सशशिकरण र 
ङ्गवभेदजन्त्य सामाशजक तथा लैङ्गिक 
मूल्यमान्त्यता तथा मानगसकताहरूमा 
पररवतथनका लागि कायथक्रम तथा 
योजनाहरूको प्राथगमकीकरण िनथ परामशथ 
द्वदर्नजपदथछ। 

३. वस्ती/टोलस्तरबाट छनौट 
भएका आयोजना तथा 
कायथक्रम विा सगमगतमा 
पेश िने । 

विा सदस्यहरू तथा 
विा सशचव 

वस्तीस्तरबाट अशन्त्तम छनोट भएका 
योजनाहरू बारे िलत अभ्यास नहोस ्भनी 
सजगनशित िनथ तथा लैङ्गिक योजनाहरू भएको 
सजगनशित िनथ अशन्त्तम छनोटमा परी विा 
सगमगतमा पठार्एका योजनाहरू सावथजगनक 
िने । 
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चरण तथा िनजथपने कायथ शजभमेवारी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका प्रावधानहरू 

चरण ४ विास्तरमा प्राथगमकता गनधाथरण तथा योजना छनौट 

१. विाको बजेट सीमागभरका 
आयोजना तथा 
कायथक्रमलाई ङ्गवषयित 
रुपमा प्राथगमकता गनधाथरण 
िरी बजेट तथा कायथक्रम 
तजजथमा सगमगतमा पेश  
िने । 

विा सगमगत पेश िररएको योजना तथा कायथक्रमहरूमा 
शस्थगत ङ्गवश्लषेण िदाथ तथा ङ्गवगभन्न 
दस्तावेजहरू, निर पाश्र्वशचर, िजरुयोजना 
आद्वद तयार िदाथ सङ्कलन िररएका खण्िीकृत 
तथ्याङ्क तथा तथ्यहरू समावेश िने । 

२. विाको बजेट सीमागभर 
कायाथन्त्वयन हजन नसक्ने 
विाको महत्वपूणथ र अन्त्तर 
विा आयोजना तथा 
कायथक्रमको छज टै्ट सूची 
कायथपागलकामा पेश िने । 

विा सगमगत विाहरूबीच साझा सवालहरू सभबोधन होस ्
भनी लैङ्गिक असमानता तथा लैङ्गिक 
ङ्गहंसालाई सभबोधन िने योजनाहरू सूचीमा 
समावेश िने । 

३. िैरसरकारी संस्था, 
समजदायमा आधाररत र अन्त्य 
सङ्घ/संस्थाबाट सिालन िने 
कायथक्रम तथा बजेट 
कायथपागलकामा पेश िने । 

िैरसरकारी संस्था, 
सहकारी तथा अन्त्य 
सङ्घ/संस्था 

िैरसरकारी संस्था तथा समजदायमा आधाररत 
संस्थाहरूबाट कायाथन्त्वयन हजने सचेतना 
अगभवङृ्गद्द तथा पैरवी सभबन्त्धी कायथक्रम तथा 
योजनाहरू समावेश िने । 
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चरण तथा िनजथपने कायथ शजभमेवारी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका प्रावधानहरू 

चरण ५ बजेट तथा कायथक्रम तजजथमा 

१. ङ्गवषयित महाशाखा/ 
शाखाहरूबाट िाउँ/ 
निरस्तरीय आयोजना र 
कायथक्रमको सूची तयार 
िरी प्राथगमकता गनधाथरण 
िने । 

सभबशन्त्धत महाशाखा, 
शाखा 

लैङ्गिक ङ्गवश्लषेणमा योजना तथा 
कायथक्रमहरूको पङ्गहचान बारे उल्लेख 
िररएको हजनजपदथछ । 

२. ङ्गवषयित सगमगतहरूमा 
छलफल र पजनिः प्राथगमकता 
गनधाथरण  
िने । 

ङ्गवषयित सगमगतहरू छलफलमा ङ्गवगभन्न ङ्गवषयित क्षेरका मजख्य-
मजख्य लैङ्गिक सवालहरू बारे उल्लेख 
िररएको  
हजनजपदथछ । 

३. बजेट (राजस्व, धयय तथा 
ङ्गवत्तीय व्यवस्था) तथा 
कायथक्रमको प्रस्ताव तयार 
िने । 

बजेट तथा कायथक्रम 
तजजथमा सगमगत 

जीङ्गवकोपाजथन र आवाज सशशिकरण एवम ्
ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा अभ्यासहरूमा 
पररवतथनलाई सभबोधन िने 
ङ्गक्रयाकलापहरूका लागि पयाथि बजेट 
ङ्गवगनयोजन िने । 

४. िैरसरकारी संस्था, अन्त्य 
सङ्घसंस्था र ङ्गवकास 
साझेदारहरूको कायथक्रम 
एकीकृत िने । 

बजेट तथा कायथक्रम 
तजजथमा सगमगत 

पैरवी, सचेतना अगभवङृ्गद्द कायथक्रमहरू, 

पजरुषत्व सभबन्त्धी मूल्यमान्त्यताहरूको 
समीक्षाका लागि मङ्गहला तथा 
बालकहरूसँिको संवादलाई समावेश िने। 

५. आगथथक ङ्गवधेयकको प्रस्ताव 
तयार िरी कायथपागलकामा 
पेश  
िने । 

बजेट तथा कायथक्रम 
तजजथमा सगमगत 

ङ्गवगनयोजन ङ्गवधेयकमा पयाथि बजेट भएको 
सजगनशित िने । 

६. ङ्गवगनयोजन ङ्गवधेयकको 
प्रस्ताव तयार िरी 
कायथपागलकामा पेश  
िने । 

बजेट तथा कायथक्रम 
तजजथमा सगमगत 

मङ्गहलाहरूको सशशिकरण, लैङ्गिक समानता 
तथा पजरुष सहभागिताका लागि बजेट 
ङ्गवगनयोजन भएको हजनजपने । 
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चरण तथा िनजथपने कायथ शजभमेवारी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका प्रावधानहरू 

चरण ६ बजेट तथा कायथक्रम कायथपागलकाबाट स्वीकृगत तथा स्थानीय सभामा पेश 

१. बजेट बिव्य, बजेट 
(राजस्व, व्यय र ङ्गवत्तीय 
व्यवस्थाको अनजमान) तथा 
कायथक्रम कायथपागलकाबाट 
स्वीकृत िने । 

कायथपागलका मङ्गहला सशशिकरण तथा लैङ्गिक 
समानताका लागि प्रस्ताङ्गवत योजनाहरू 
समावेश भएको जाँचबजझ िने । 

२. आगथथक ङ्गवधेयक तथा 
ङ्गवगनयोजन ङ्गवधेयक 
कायथपागलकाबाट स्वीकृत 
िने । 

कायथपागलका लैङ्गिक समानता तथा सामाशजक 
समावेशीकरण सभबन्त्धी योजनाहरू समावेश 
भएको ङ्गवधेयक स्वीकृत िने । 

चरण ७ स्थानीय सभाबाट बजेट तथा कायथक्रम स्वीकृगत 

१. आगथथक ङ्गवधेयक, 

ङ्गवगनयोजन ङ्गवधेयक, 

कायथक्रम तथा राजश्व, व्यय 
तथा ङ्गवत्तीय व्यवस्थाको 
अनजमान पाररत िने । 

स्थानीय सभा मङ्गहलाहरू र लैङ्गिक समानताका लागि 
योजनाहरू समावेश भएको सजगनशित िरी 
स्वीकृत िने । 

२. सभाबाट पाररत ऐनहरू 
प्रमाशणत िने । 

अध्यक्ष/प्रमजख प्रमाणीकरण िनजथ अशघ ऐनमा मङ्गहला 
सशशिकरण तथा लैङ्गिक समानताका 
सवालहरू सभबोधन भएको सजगनशित िने। 

३. सभाबाट पाररत 
दस्तावेजहरू राजपरमा 
प्रकाशन िने । 

प्रमजख प्रशासकीय अगधकृत स्थानीय समजदायको पहजँच पजयाथउन तथा 
उनीहरूले बजझ्न सकज न भनी लैङ्गिक 
उत्तरदायी बजेट सभबन्त्धी ङ्गवस्ततृ ङ्गववरणहरू 
सङ्गहत उपयजि भाषामा दस्तावेज प्रकाशन 
िने । 

स्रोतिः स्थानीय सरकारको वाङ्गषथक योजना तथा बजेट तजजथमा हाते प जशस्तका २०७७, सङ्घीय मागमला तथा सामान्त्य 
प्रशासन मन्त्रालय, गसंहदरवार, काठमािौ) । 
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अनजसूची – २ खण्िीकृत सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन फारम 
(यो फारम विा तथा िाउँपागलका निरपागलका तहका लागि उदाहरणको रूपमा प्रस्तजत िररएको हो । प्रदेशहरूले 
पगन यस्तै प्रकारको फारम प्रयोि िनथ सक्छन ्।) 

 

सूचनाको स्रोतिः तथ्याङ्क ङ्गवभाि, स्थानीय तहबाट उपलधध दस्तावेज प्रगतवेदन, ङ्गवद्यालय व्यवस्थापन सगमगत, 
स्वास्थ्य सजङ्गवधा व्यवस्थापन सगमगत, उपभोिा सगमगत आद्वदका प्रगतवेदनहरू, पररयोजना/कायथक्रमका प्रगतवेदनहरू, 

प्रमजख अिजवाहरूसिँको बैठक परामशथ, मङ्गहला तथा पजरुषहरूसिँको छलफल 

 

स्थानीय तहिः ______________________________________________________________________________  

सूचना सङ्कलकको नामिः ______________________________________________________________________  

तयार िररएको मङ्गहना र वषथिः _________________________________________________________________  

 

१. विास्तरीय ङ्गववरण 

१.१ ङ्गवद्याथीहरूको खण्िीकृत ङ्गववरण 

विा नं. दगलत जनजागत मजशस्लम ब्राभहण/क्षेरी ङ्गपछिा विथ 

प्राथगमक ङ्गवद्यालय (सङ्खख्यािः ..............) 
      

गनभनमाध्यगमक ङ्गवद्यालय (सङ्खख्यािः ..............) 
      

माध्यगमक ङ्गवद्यालय (सङ्खख्यािः ..............) 
      

कलेज/क्याभपस (सङ्खख्यािः ..............) 
      

प्राङ्गवगधक ङ्गवद्यालय (सङ्खख्यािः ..............) 
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१.२ ङ्गवद्यालय निएका बालबागलका/ङ्गवद्यालय छािेका/अनौपचाररक शशक्षा, छारवशृत्त प्राि िरेका 
ङ्गवद्याथीहरू 

विा नं. दगलत जनजागत मजशस्लम ब्राभहण/क्षेरी ङ्गपछिा विथ 

ङ्गवद्यालय भनाथ नभएका बालबागलकाको सङ्खख्या 
      

ङ्गवद्यालय जान छािेका बालबागलकाको सङ्खख्या (कक्षा अनजसार खजलाउने) 
      

ङ्गवद्यालय जान छाड्न ेमजख्य कारणहरू 

      

अनौपचाररक शशक्षामा सहभागिता सङ्खख्या 
      

छारवशृत्त प्राि िरेका ङ्गवद्याथीहरूको सङ्खख्या 

      

 

२. स्वास्थ्यिः पररवार एवम ्प्रजनन ्स्वास्थ्यका सूचकहरू, पहजँच/बाधाहरू 

२.१ स्वास्थ्य संस्थाहरूको सङ्खख्या 

विा नं. उपस्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य चौकी प्राथगमक स्वास्थ्य 
केन्त्र 

अस्पताल (वस्तीस्तर) 

     

२.२ पररवार एवम ्प्रजनन ्स्वास्थ्यका सूचकहरू, पहजँच/बाधाहरू 

विा नं. दगलत जनजागत मजशस्लम ब्राभहण/क्षेरी ङ्गपछिा विथ 

ङ्गववाहको उमेर  

      

dlxnfx?sf] ue{jtL hfFr -k|ltzt / slt k6s xf] v'nfpg]_ 

      

:jf:Yo ;+:yf jf ;'8]gLsf] ;xof]udf ;'Ts]/L u/fpg]sf] k|ltzt 

      

kf7]3/ v:g] ;d:of ePsfx¿sf] ;ª\Vof 

      

=======-;xL ;"rssf nflu pk:jf:Yo jf :jf:Yo rf}sL k|d'vnfO{ ;f]Wg]_ 
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:jf:Yo ;]jfdf s;sf] kx'Fr 5 / s] sf nflu -dlxnf :jod\ ;]ljsf, :jf:Yo rf}sL, ;d'bfosf dlxnf 
/ k'?ifnfO{ ;f]Wg]_ 

      

s;sf] 5}g÷lsg 5}g --dlxnf :jod\;]ljsf, :jf:Yo rf}sL, ;d'bfosf dlxnf / k'?ifnfO{ ;f]Wg]_ 

      

 

३. मजख्य पेशा, रोजिारी, बसारँ्सराई, औसत आभदानी, मङ्गहला मूली भएको घरधजरी, भगूमहीन मङ्गहला, खाद्य 
पयाथिता 

विा नं. दगलत जनजागत मजशस्लम ब्राभहण/क्षेरी ङ्गपछिा विथ 

मजख्य पेशा 
      

रोजिारी 
      

औसत आभदानी 
      

ङ्गवधवा वा मङ्गहला मूली घएको घरधजरी 
      

दैगनक ज्याला (दक्ष, अधथदक्ष र अदक्षको छजट्टाछज टै्ट खजलाउने) 
      

भगूमङ्गहन घरधजरीको सङ्खख्या 
      

आफ्नै जग्िाले खान पजग्ने (मङ्गहनामा) 
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४. सामजदाङ्गयक एवम ्सहकारी सङ्घ संस्था 

४.१ उपभोिा समूह, ऋण तथा बचत समूह, सामजदाङ्गयक संस्था, आद्वदवासी/दगलत/मधेसी/मजशस्लमको सिठन, आमा 
समूह, यजवा क्लब, सहकारी (सदस्य सङ्खख्या) 

विा नं. दगलत जनजागत मजशस्लम ब्राभहण/क्षेरी ङ्गपछिा विथ 

उपभोिा समूह (के का लागि) 
      

ऋण तथा बचत समूह 

      

सामजदाङ्गयक संस्था 
      

सामजदाङ्गयक वन उपभोिा समूह 

      

आद्वदवासी/दगलत/मधेसी/मजशस्लमको सिठन 

      

आमा समूह 

      

यजवा क्लब/अन्त्य क्लब 

      

सहकारी (के का लागि) 
      

४.२ कज नै पगन समूहमा आबद्द नभएको घरधजरीको संख्या 

वस्ती/विा कज नै पगन समूहमा आबद्द नभएका 
मङ्गहलाहरूको सङ्खख्या 

अगत िरीब (भगूमङ्गहन, ज्यालादारी, 
अरुमा आशश्रत मङ्गहला) 

   

५. सामाशजक सजरक्षा भत्ताका लागि योग्य मङ्गहलाहरू एवम ् िन्त्ि ङ्गपगितका लागि नपेाल सरकारको 
कायथक्रम सभबन्त्धी ङ्गववरण 

विा 
g+= 

दगलत 
मङ्गहला  
(६०+ 
सङ्खख्या) 

ज्येष्ठ नािररक 
मङ्गहला (७०+ 

सङ्खख्या) 

ङ्गवधवा 
सङ्खख्या 

टजहजरो 
बालबागलका 
सङ्खख्या 

मङ्गहला अपािको 
सङ्खख्या 

(अपािका प्रकार 
सङ्गहत खण्िीकृत 

सूचना) 

आन्त्तररक रूपले 
ङ्गवस्थाङ्गपत मङ्गहलाहरूको 

संख्या (खण्िीकृत 
सूचना) 
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६. लैङ्गिक एवम ्शशि सभबन्त्ध नक्साङ्कन 

सूचकहरू 
श्रम पहजँच गनणथय जातजागतमा 

गभन्नता, यद्वद भए 
कैङ्गफयत/प्रगतङ्गक्रया 

म पज म पज म पज 

आफ्नै जग्िामा खेती िने         

पैसाका लागि खेती िने         

ङ्गवद्यालय         

कलेज/क्याभपस         

प्राङ्गवगधक शशक्षा         

स्वास्थ्य चौकी/अस्पताल जान े         

औषधीमा पहजँच         

ङ्गवद्यालय व्यवस्थापन सगमगत         

स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन सगमगत         

िाउँपागलका/निरपागलका         

अध्यापन कायथका पदहरू         

जेङ्गटएका सेवाहरू         

सीपमूलक तागलम         

सरकारी कायाथलय एवम ्प्रङ्गक्रयाहरू 
बारे जानकारी 

        

रोजिारीका अवसरहरु (के र कसका 
लागि) 

        

समूह/सामजदाङ्गयक संस्था/क्लबहरूमा 
सदस्यता एवम ्कायथकारी पद 

        

क्षमता अगभवङृ्गद्द         

खाना पकाउन,े सरसफार् िने, बच्चा 
एवम ्ङ्गवरामीको हेरचाह 

        

 
ङ्गवश्लषेणिः (१) श्रम ङ्गवभाजन, स्रोतहरूमा पहजँच एवम ्गनणथयमा समग्र अवस्था कस्तो छ ? कामको धेरै बोझ कसलाई छ एवम ्
गनणथय िने अगधकार कसको छैन वा कमी छ ? यसलाई न्त्यायोशचत कसरी बनाउन सङ्गकन्त्छ ? (२) ङ्गवित केही वषथहरूमा 
पररवतथनहरू देखा पनथ थालेका छन ्भन ेङ्गकन पररवतथन हजन थालेको हो ? (३) ङ्गवद्यमान ङ्गवभेदकारी प्रचलनहरूिः बाल ङ्गववाह, 
दार्जो / गतलक, छोरी भएमा िभथपतन िराउन,े छजवाछजत, घरमा छोरीको कायथबोझ, ङ्गवधवा मङ्गहलालाई हेने दृङ्गिकोण, घरगभर 
खानपान, लवाई एवम ्सेवा सजङ्गवधामा ङ्गवभेद... आद्वद । 
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७. विास्तरीय समग्र शचरण (मागथको तथ्याङ्कबाट गनश्कषथ गनकाल्न)े 
वािथ १ नामिः  वस्तीहरूको सङ्खख्यािः 

क्र. 
सं. 

सूचकहरू/विामा रहेका वस्तीहरू 
वस्ती 
१ 

वस्ती 
२ 

वस्ती 
३ 

वस्ती 
४ 

वस्ती 
५ 

वस्ती 
६ 

वस्ती 
७ 

वस्ती 
८ 

वस्ती 
९ 

१.१ ङ्गवद्यालयमा पहजँच (खण्िीकृत सूचना)          

१.२ साक्षरता दर र ङ्गवद्यालय नजानेको सङ्खख्या/ङ्गवद्यालय 
छाड्नकेो सङ्खख्या 

         

२. पररवार र प्रजनन ्स्वास्थ्य सूचकहरू          

 स्वास्थ्य चौकीको सङ्खख्या 
उपस्वास्थ्य चौकीको सङ्खख्या 
अस्पतालको सङ्खख्या 

          

 ङ्गववाहको उमेर          

 मङ्गहलाहरूको िभथवती जाँचको प्रगतशत/कगत पटक          

 स्वास्थ्य संस्था वा सजिेनीको सहयोिमा सजत्केरी 
िराउनेको प्रगतशत 

         

 पाठेघर खस्न ेसङ्खख्या          

 स्वास्थ्य सेवामा कसको पहजँच छ र के का लागि          

 कसको छैन/ङ्गकन छैन          

३. मजख्य पेशा          

 रोजिारी          

 औसत आभदानी          

 मङ्गहला मूली भएको घरधजरी          

 भगूमहीन घरधजरी          

 आफ्नै जग्िाले खान पजग्न े          

४.१ सामजदाङ्गयक एवम ्सहकारी सङ्घसंस्था          

 उपभोिा समूह          

 ऋण तथा बचत समूह          

 सामजदाङ्गयक संस्था          

 आद्वदवासी जनताको सिठन          

 आमा समूह          

 यजवा क्लब/अन्त्य क्लब          

 सहकारी          

४.२ कज नै पगन समूहमा आबद्द नभएको मङ्गहला          

 अगत िरीब (भगूमङ्गहन, ज्यालादारी, अरुमा आशश्रत 
मङ्गहला) 

         

७. लैङ्गिक एवम ्शशि सभबन्त्ध नक्साङ्कन गनश्कषथ          
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अनजसूची–३ योजना तहमा मङ्गहला सशशिकरण तथा लैङ्गिक समानतासिँ सभबशन्त्धत केही 
ङ्गक्रयाकलापहरू 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरणसिँ सभबशन्त्धत 

– पूवाथधार योजनाहरूमा मङ्गहलाहरूलाई रोजिारी, 

– मङ्गहला र पजरुष श्रगमकलाई समान ज्याला, 

– उच्च ज्यालाका लागि मङ्गहला श्रगमकहरूको सीप अगभवङृ्गद्द सभबन्त्धी तागलम, 

– मङ्गहला श्रगमकका लागि बचत तथा ऋण सभबन्त्धी ङ्गक्रयाकलापहरू, 

– खेतीपातीका लागि मङ्गहला ङ्गकसानहरूको भगूममा पहजचँ बढाउने र सजधार ल्याउने गनद्वदथि 
प्रावधानहरू, 

– गबउ मल तथा ङ्गवउका उन्नत जातहरू, आपूगतथकताथ तथा मूल्य सभबन्त्धी जानकारीमा 
पहजँच, 

– सजधाररएको गसंचार् तथा खेतीका लागि प्रङ्गवगध तथा उपकरणहरूमा पहजँच, 

– घरमा िनजथपने कद्वठन पररश्रमलाई न्त्यून िनथ प्रङ्गवगध तथा उपकरणहरूमा पहजँच, 

– ङ्गवद्यालयहरूमा राम्रो र िजणस्तरीय शशक्षाको पहजँचमा सजधार, 

– बागलका तथा मङ्गहला शशक्षकका लागि सजहाउँदो कक्षाकोठा र शौचालय सङ्गहतको 
ङ्गवद्यालय पूवाथधारमा सजधार, 

– शशक्षण सीप अगभवृङ्गद्दका लागि शशशक्षकाहरूलाई तागलम, 

– बागलका तथा मङ्गहलाहरूलाई जीवनचक्र भरर स्वास्थ्य हेरचाहको पहजँचमा सजधार, 

– सजरशक्षत माततृ्व अभ्यासहरूको चेतनामा सजधार, 

– गनद्वदथि सेवाहरू उपलधध िराउन ङ्गवगभन्न बस्तीहरूमा स्वास्थ्य शशङ्गवर, 

– प्राङ्गवगधक सीपमा सजधार ल्याउन मङ्गहला स्वास्थ्यकमीहरूलाई तागलम, 

– दजिथम क्षेरका बागलका तथा मङ्गहलाहरूको पहजँचमा स्वास्थ्य हेरचाह सजङ्गवधाहरूको 
अगभवृङ्गद्द, 
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– वशित समूहको उच्च बाहजल्यता रहेको बस्तीहरूमा पानी, सरसफार् तथा स्वच्छता 
(जसलाई अङ्खग्रजेीमा संके्षपमा वास भगनन्त्छ) सजङ्गवधाहरू, 

– ङ्गहंसामा परेका बागलका तथा मङ्गहलाका लागि आश्रय स्थल, 

– कायथस्थलमा बाल हेरचाह सजङ्गवधा, 

– कायथस्थलमा मङ्गहला, पजरुष र तेस्रो गलिीलाई शौचालयको सजङ्गवधा । 

 

आवाज/सामाशजक सशशिकरणसँि सभबशन्त्धत 

– लैङ्गिक ङ्गहसा, जातीय ङ्गवभेद सभबन्त्धी कानजनी अगधकारका बारेमा मङ्गहलाहरूलाई 
अगभमजखीकरण, 

– ङ्गवगभन्न सगमगतहरूमा गनणथय गनमाथण तहमा मङ्गहलाहरूको प्रगतगनगधत्व र क्षमता 
सजदृढीकरण, 

– सहकारी, मङ्गहला उपभोिा समूह तथा अन्त्य सङ्घ सिठनका मङ्गहलाहरूलाई नतेतृ्व 
ङ्गवकास तागलम, 

– सेवा तथा सेवा प्रवाह संयन्त्रका बारेमा तागलम, 

– शासन तथा सामाशजक उत्तरदायी औजारहरू (टजल्स) का बारेमा तागलम, 

– ङ्गवभेदजन्त्य अभ्यासहरू गतनको न्त्यूनीकरण सभबन्त्धी छलफल िनथ कक्षाहरू 
(e.g.REFLECT - Regenerated Freirean Literacy through Empowering Community 
Techniques), 

– ङ्गवकासका ङ्गवगभन्न लाभहरूको पहजँचमा हजने ङ्गवगभन्न लैङ्गिक अवरोधहरूका बारेमा 
छलफल तथा संवाद, 

– सरकारिारा मङ्गहला, एकल मङ्गहला, अपाि मङ्गहलाहरूलाई उपलधध िरार्एको ङ्गवगभन्न 
सहयोिका बारेमा जानकारी र त्यस्ता सेवाहरूमा पहजँच कसरी कायम िने एवम ्न्त्यून 
िजणस्तरका सेवा भएको खण्िमा कसलाई शजभमेवार बनाउने सभबन्त्धमा जानकारी । 

ङ्गवभेदजन्त्य औपचाररक तथा अनौपचाररक नीगत, मूल्यमान्त्यता तथा मानगसकताहरूमा पररवतथन 

– स्थानीय नतेाहरू, गनणथयकताथ र गनमाथण व्यवसायीहरूलाई मङ्गहला सशशिकरण तथा 
लैङ्गिक समानता सभबन्त्धी अगभमजखीकरण, 
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– िकमी, प्लभबर तथा दक्ष गनमाथण श्रगमकजस्ता परभपराित रूपमा पजरुषले मार िदै 
आएका कामहरू कसरी मङ्गहलाले पगन िनथ सक्दछन ्भने्न बारेमा प्रदशथन, 

– पजरुषत्व र यसको मङ्गहला ङ्गहंसामा प्रभावका बारेमा पजरुषलाई लशक्षत िरी जनचेतना, 

– मङ्गहलाको ङ्गहििजल तथा गनणथय गलने क्षमता सभबन्त्धी लैङ्गिक मान्त्यताहरूमा पररवतथनका 
लागि पजरुषहरूसँि पैरवी, 

– भगूम तथा अन्त्य आगथथक स्रोतहरूमा मङ्गहलाहरूको स्वागमत्व अगभवृङ्गद्द, 

– मङ्गहलाहरूलाई ङ्गवभेद िने नीगतहरूमा पररवतथन, 

– मङ्गहला सशशिकरण तथा लैङ्गिक समानतालाई सघाउ पजयाथउने नीगतहरूको ङ्गवकास । 
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अनजसूची–४ ङ्गक्रयाकलापहरूको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सभबन्त्धी सङे्कत (कोगिङ) को उदाहरण 

  उदाहरण १ सामाशजक ङ्गवकास क्षेर 

वाङ्गषथक ङ्गवकास कायथक्रम 

ङ्गवद्यालयलाई अनजदान 

कायथक्रम, ङ्गक्रयाकलापहरू 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरण, आवाज 
सशशिकरण, ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा 
अभ्यासहरूमा पररवतथनलाई सभबोधन 

िने कायथक्रम/ङ्गक्रयाकलापहरू 

ङ्गक्रयाकलाप 
विीकरण, लैङ्गिक 
उत्तरदायी बजेट 
सङ्कते (कोगिङ) 

बजेट रकम  
(रू.) 

कायथक्रम    

२.७.२३ ङ्गवद्यालय अनजदान  २ ६०,००,००० 

ङ्गक्रयाकलापहरू    

२.७.२३.१ ङ्गवद्यालय पजस्तकालयको लागि 
पजस्तक खररद िनथ अनजदान 

सान्त्दगभथक नहजने तटस्थ, ३ १५,००,००० 

२.७.२३.२ िजणस्तर सजगनशिततामा संलग्न 
संस्थाहरू तथा अध्यापनमा संलग्न 
ङ्गवद्यालयहरूलाई अनजदान 

सान्त्दगभथक नहजने तटस्थ, ३ १५,००,००० 

२.७.२३.३ बागलकाहरूलाई शशक्षामा कायम 
राख्न ेकायथलाई प्रवथद्दन िनथ, ङ्गवद्यालयलाई 
ङ्गहंसारङ्गहत बनाउन, बालकहरूको ङ्गहंसामजि 
राम्रो व्यवहार पङ्गहचान िनथ ङ्गवद्यालयहरूलाई 
कायथसभपादन अनजदान 

ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा 
मूल्यमान्त्यताहरूमा पररवतथन 

सहयोिी, २ १०,००,००० 

२.७.२३.४ बागलकाहरूलाई कायम राख्न े
दर उच्च हजने कज रा सजगनशित िरी शैशक्षक 
कायथक्रममा सजधार 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरण गनद्वदथि, १ ५,००,००० 

२.७.२३.५ योग्यता पजिेका बागलका 
उभमेदवारहरूलाई प्राशज्ञक उत्कृष्ठता अनजदान 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरण गनद्वदथि, १ ५,००,००० 

२.७.२३.६ ङ्गवज्ञान, प्रङ्गवगध, र्शन्त्जगनयररङ 
तथा िशणत (STEM) ङ्गवषयहरूमा कशभतमा 
६०% बागलकाहरू भएका ङ्गवद्यालयहरूलाई 
अनजदान 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरण सहयोिी, २ ५,००,००० 

२.७.२३.७ बागलका नेततृ्व ङ्गवकासका 
लागि ङ्गवशेष कायथक्रमको आयोजना 

आवाज सशशिकरण गनद्वदथि, १ ५,००,००० 
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पररवथतनका क्षेरहरू (%) र लैङ्गिक 
उत्तरदायी बजेट विीकरणका १, २, ३ 
विथका लागि कूल बजेट 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरणिः २५% 

आवाज सशशिकरणिः ८% 

ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा 
मूल्यमान्त्यताहरूमा पररवतथनिः १७% 

सान्त्दगभथक नहजनेिः ५०% 

गनद्वदथििः २५% 

सहयोिीिः २५% 

तटस्थिः ५०% 

सङ्केत (कोि)  
१– १५,००,००० 

सङ्केत (कोि)  
२– १५,००,००० 

सङ्केत (कोि)  
३– ३०,००,००० 

कायथक्रमको लैङ्गिक उत्तरदायी 
बजेट सङ्कते (कोगिङ) 

 २  
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उदाहरण २ पूवाथधार 

चावङ्गहल गमरपाकथ मा आकाशे पजल गनमाथण 

कायथक्रम, ङ्गक्रयाकलापहरू 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरण, आवाज 
सशशिकरण, ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा 

अभ्यासहरूमा पररवतथनलाई 
सभबोधन िने 

कायथक्रम/ङ्गक्रयाकलापहरू 

ङ्गक्रयाकलाप 
विीकरण, 

लैङ्गिक 
उत्तरदायी बजेट 
सङ्कते (कोगिङ) 

बजेट रकम  
(रू.) 

कायथक्रम    

आकाशेपजल गनमाथण  २ ८५,००,००० 

ङ्गक्रयाकलापहरू    

गनमाथण व्यवसायी तथा टोलीलाई 
लैङ्गिक ङ्गवषयवस्तज सङ्गहत आयोजनाको 
आवश्यकताका बारेमा अगभमजखीकरण 

ङ्गवभेद जन्त्य नीगत तथा मूल्य 

मान्त्यताहरूमा पररवतथन 

सहयोिी, २ १,००,००० 

पयाथि प्रकाश, शौचालय र बाल हेरचाह 
सजङ्गवधा सङ्गहतको श्रम क्याभप 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरण सहयोिी, २ १,००,००० 

मङ्गहला गनमाथण व्यवसायीहरूलाई स–
साना गनमाथण सभबन्त्धी कायथ िने 
तागलम 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरण गनद्वदथि, १ १,००,००० 

१५ जना मङ्गहला श्रगमकलाई दक्ष कायथ 
सभबन्त्धी तागलम 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरण गनद्वदथि, १ १,००,००० 

यौनजन्त्य हैरानी तथा सजरक्षा सभबन्त्धी 
मङ्गहला श्रगमकहरूलाई तागलम 

आवाज सशशिकरण गनद्वदथि, १ १,००,००० 

यौनजन्त्य हैरानी तथा मङ्गहला श्रगमकसँि 
कायथ िने सभबन्त्धमा पजरुष 
श्रगमकहरूलाई तागलम 

ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा मूल्य 

मान्त्यताहरूमा पररवतथन 

सहयोिी, २ १,००,००० 

सबैको प्रयोिका लागि ज्येष्ठ नािररक 

(वदृ्द मङ्गहला सङ्गहत) मैरी सजङ्गवधा (खण्ि 
खण्ि भएको भयाथङ, राम्रो रेगलङ, ङ्गवश्राम 
स्थल) तथा व्हीलचेयरको पहजँच भएको 
र tactile सजङ्गवधा सङ्गहतको (अपािता 
भएका मङ्गहला सङ्गहत अपािहरूको 
लागि) आकाशे पजल गनमाथण 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरण सहयोिी, २ १५,००,००० 

आकाशे पजलका लागि गनमाथण सामाग्री 
खररद 

सान्त्दगभथक नहजन े तटस्थ, ३ ४०,००,००० 

पजरुष श्रगमकलाई ज्याला सान्त्दगभथक नहजन े तटस्थ, ३ १५,००,००० 

मङ्गहला श्रगमकलाई ज्याला जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरण गनद्वदथि, १ ५,००,००० 
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अन्त्य खचथ सान्त्दगभथक नहजन े तटस्थ, ३ ४,००,००० 

पररवथतनका क्षेरहरू (%) र लैङ्गिक 
उत्तरदायी बजेट विीकरणका १, २, ३ 
विथका लागि कूल बजेट 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरणिः २७% 

आवाज सशशिकरणिः १% 

ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा 
मूल्यमान्त्यताहरूमा पररवतथनिः २% 

सान्त्दगभथक नहजनेिः ६९% 

गनद्वदथििः ९% 

सहयोिीिः २१% 

तटस्थिः ६९% 

सङे्कत (कोि)  
१– ८,००,००० 

सङे्कत (कोि)  
२– १८,००,००० 

सङे्कत (कोि)  
३– ५९,००,००० 

कायथक्रमको लैङ्गिक उत्तरदायी 
बजेट सङ्कते (कोगिङ) 

 २  
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उदाहरण ३ कृङ्गष, वन तथा भगूम सजधार 

मङ्गहला ङ्गकसानहरूका लागि फलफूल तथा तरकारी पररयोजना 

कायथक्रम, ङ्गक्रयाकलापहरू 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरण, आवाज 
सशशिकरण, ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा 
अभ्यासहरूमा पररवतथनलाई सभबोधन 

िने कायथक्रम/ ङ्गक्रयाकलापहरू 

ङ्गक्रयाकलाप 
विीकरण, लैङ्गिक 
उत्तरदायी बजेट 
सङ्कते (कोगिङ) 

बजेट रकम  
(रू.) 

कायथक्रम    

फलफूल तथा तरकारी 
पररयोजनाको भ्यालू चेन ङ्गवकास 

 १ ३०,००,००० 

ङ्गक्रयाकलापहरू    

निरपागलकामा भ्यालू चेन ङ्गवकास 
सभबन्त्धी ५ मङ्गहला 
सहकारीहरूलाई प्रशशक्षण 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरण गनद्वदथि, १ ५,००,००० 

सामाग्रीहरू खररदका लागि 
घजभती कोष उपलधध िराउन े

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरण गनद्वदथि, १ २,००,००० 

सङ्कलन केन्त्र तथा भण्िार गनमाथण जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरण गनद्वदथि, १ ५,००,००० 

मङ्गहला सहकारीहरूलाई सेवा 
उपलधध िराउन एक्सटेन्त्सन 
अगधकृतहरूलाई उत्पादन प्रङ्गवगध 
तथा महत्तम अभ्यास सभबन्त्धी 
तागलम 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरण सहयोिी, २ १,००,००० 

मङ्गहला सहकारीहरूलाई उत्पादन 
तथा पोस्ट–हाभेस्ट प्रङ्गवगध 
सभबन्त्धी ङ्गवस्ताररत सेवा 

आवाज सशशिकरण गनद्वदथि, १ ५,००,००० 

मङ्गहला सहकारीहरूलाई लैङ्गिक 
समानता तथा सामाशजक 
समावेशीकरण सभबन्त्धी तागलम 

ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा 
मूल्यमान्त्यताहरूमा पररवतथन 

सहयोिी, २ १,००,००० 

पजरुष कृषक, पररवारको 
रेखदेखकताथ र समजदायका 
नेताहरूलाई लैङ्गिक समानता तथा 
सामाशजक समावेशीकरण सभबन्त्धी 
तागलम 

ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा मूल्य 

मान्त्यताहरूमा पररवतथन 

सहयोिी, २ १,००,००० 
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सङ्कलन केन्त्र तथा सेटलार्ट 
बजारका सिालकहरूलाई 
बजारीकरण र व्यवस्थापन 
सभबन्त्धी तागलम 

सान्त्दगभथक नहजन े तटस्थ, ३ १,००,००० 

सङ्कलन केन्त्रहरू तथा सेटलार्ट 
बजारहरूमा बजार सूचना प्रणाली 
सजदृढीकरण 

सान्त्दगभथक नहजन े तटस्थ, ३ २,००,००० 

कभप्यूटर प्रणली जिान तथा मङ्गहला 
सहकारीहरूलाई बजार सूचना प्रणाली 
सभबन्त्धी तागलम 

आवाज सशशिकरण तटस्थ, ३ ५,००,००० 

अन्त्य खचथ सान्त्दगभथक नहजन े तटस्थ, ३ २,००,००० 

पररवथतनका क्षेरहरू (%) र 
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट 
विीकरणका १, २, ३ विथका 
लागि कूल बजेट 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरणिः ७७% 

आवाज सशशिकरणिः ०% 

ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा 
मूल्यमान्त्यताहरूमा पररवतथनिः ७% 

सान्त्दगभथक नहजनेिः १६% 

गनद्वदथििः ७३% 

सहयोिीिः १०% 

तटस्थिः १७% 

सङे्कत (कोि)  
१– २२,००,००० 

सङे्कत (कोि)  
२– ३,००,००० 

सङे्कत (कोि)  
३– ५,००,००० 

कायथक्रमको लैङ्गिक उत्तरदायी 
बजेट सङ्कते (कोगिङ) 

 १  
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उदाहरण ४ िररवी गनवारण, स्थानीय ङ्गवकास तथा शाशन्त्त 

साना स्तरका सामजदाङ्गयक स्थानीय पूवाथधार 

कायथक्रम, ङ्गक्रयाकलापहरू 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरण, आवाज 
सशशिकरण, ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा 

अभ्यासहरूमा पररवतथनलाई 
सभबोधन िने 

कायथक्रम/ङ्गक्रयाकलापहरू 

ङ्गक्रयाकलाप विीकरण, 

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट 
सङ्कते  

(कोगिङ) 

बजेट रकम  
(रू.) 

कायथक्रम    

सामजदाङ्गयक भवन गनमाथण  ३ ५०,००,००० 

ङ्गक्रयाकलापहरू    

आङ्गकथ टेकबाट सामजदाङ्गयक 
भवनको गिजार्न तयार िने 

सान्त्दगभथक नहजने तटस्थ, ३ २,००,००० 

गिजार्नको स्वीकृगत सान्त्दगभथक नहजने तटस्थ, ३ २,००,००० 

भवन गनमाथण सामाग्री खररद िने सान्त्दगभथक नहजने तटस्थ, ३ २०,००,००० 

िकमी, गसकमी र स्टीलको कायथ 
िने श्रगमकहरूलाई सजरक्षाका 
उपायहरूबारे तागलम 

सान्त्दगभथक नहजने तटस्थ, ३ २,००,००० 

भवन गनमाथण िने सान्त्दगभथक नहजने तटस्थ, ३ २०,००,००० 

मङ्गहलाको प्रगतगनगध सङ्गहत 
सिालन तथा ममथत सभभार 
सगमगत िठन िने, तागलम द्वदने र 
ङ्गवउँ प जजँी उपलधध िराउने 

आवाज सशशिकरण सहयोिी, २ २,००,००० 

अन्त्य खचथ सान्त्दगभथक नहजने तटस्थ, ३ २,००,००० 

पररवथतनका के्षरहरू (%) र 
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट 
विीकरणका १, २, ३ विथका 
लागि कूल बजेट 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरणिः ०% 

आवाज सशशिकरणिः ४% 

ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा 
मूल्यमान्त्यताहरूमा पररवतथनिः ०% 

सान्त्दगभथक नहजनेिः ९६% 

गनद्वदथििः ०% 

सहयोिीिः ४% 

तटस्थिः ९६% 

सङ्केत (कोि) १– ० 

सङ्केत (कोि)  
२– २,००,००० 

सङ्केत (कोि)  
३–४८,००,००० 

कायथक्रमको लैङ्गिक उत्तरदायी 
बजेट सङ्कते (कोगिङ) 

 २  
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उदाहरण ५ – शासन 

..... निरपागलकाको आवगधक योजना 

कायथक्रम, ङ्गक्रयाकलापहरू 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरण, आवाज 
सशशिकरण, ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा 

अभ्यासहरूमा पररवतथनलाई 
सभबोधन िने 

कायथक्रम/ङ्गक्रयाकलापहरू 

ङ्गक्रयाकलाप 
विीकरण, लैङ्गिक 
उत्तरदायी बजेट 

सङ्कते  
(कोगिङ) 

बजेट रकम  
(रू.) 

कायथक्रम    

.... निरपागलकाको आवगधक योजना  २ १०,००,००० 

ङ्गक्रयाकलापहरू    

रणनीगतक योजना सहजकताथहरूसँि 
सभझौता 

सान्त्दगभथक नहजने तटस्थ, ३ ३,००,००० 

योजना तजजथमाका लागि खण्िीकृत 
तथ्याङ्क सङ्कलन 

ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा 
मूल्यमान्त्यताहरूमा पररवतथन 

सहयोिी, २ २,००,००० 

जनप्रगतगनगध तथा कमथचारीहरूका लागि 
कायथशाला 

सान्त्दगभथक नहजने तटस्थ, ३ २,००,००० 

१५ जना मङ्गहला श्रगमकलाई दक्ष कायथ 
सभबन्त्धी तागलम 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरण गनद्वदथि, १ १,००,००० 

मङ्गहला सहभािीहरूका लागि उनीहरूको 
आवाज सङ्कलन िनथ कायथशाला 

आवाज सशशिकरण गनद्वदथि, १ १,००,००० 

वशित सामाशजक समूहका पजरुष 
सहभािीहरूको लैङ्गिक सवालहरू सङ्गहत 
आवाज सङ्कलनका लागि कायथशाला 

ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा 
मूल्यमान्त्यताहरूमा पररवतथन 

सहयोिी, २ १,००,००० 

योजना तजजथमाका लागि अशन्त्तम 
कायथशाला 

ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा 
मूल्यमान्त्यताहरूमा पररवतथन 

तटस्थ, ३ १,००,००० 

पररवथतनका के्षरहरू (%) र लैङ्गिक 
उत्तरदायी बजेट विीकरणका १, २, ३ 
विथका लागि कूल बजेट 

जीङ्गवकोपाजथन सशशिकरणिः ०% 

आवाज सशशिकरणिः १०% 

ङ्गवभेदजन्त्य नीगत तथा 
मूल्यमान्त्यताहरूमा पररवतथनिः ३०% 

सान्त्दगभथक नहजनेिः ६०% 

गनद्वदथििः १०% 

सहयोिीिः ३०% 

तटस्थिः ६०% 

सङ्केत (कोि)  
१– १,००,००० 

सङ्केत (कोि)  
२– ३,००,००० 

सङ्केत (कोि)  
३– ६,००,००० 

कायथक्रमको लैङ्गिक उत्तरदायी 
बजेट सङ्कते (कोगिङ) 

 २  



49 

अनजसूची–५ स्थानीय सशित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा रणनीगतक लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट 
सङे्कत (कोगिङ) को स्क्रीन 
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