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१.पषृ्ठभलूम 

नेपािको संङ्गवधानको प्रस्तावनामा िैङ्गिक ङ्गवभेद र सबै प्रकारका िातीय छुवाछुतको अन्त्य गने तथा 
आलथिक समानता, संमङृ्गि र सामाजिक न्तयाय सनुजुित गनि समानपुालतक समावेशी र सहभालगतामूिक 
लसिान्ततका आधारमा समतामूिक समािको लनमािण गने संकलप गरेको छ।संङ्गवधानको भाग ३ मा 
उलिेजित मौलिक हक अन्ततगित धारा १८ मा उजलिजित समानताको हकमा सबै नागररक कानूनको 
दृङ्गिमा समान हनुे तथा कसैिाई पलन कानूनको समान संरक्षणबा  बजञ्चत नगररने ्यवस्था छ।. धारा 
२४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव लबरुिको हक, धारा २९ मा शोषण ङ्गवरुिको हक, धारा ३८ मा 
मङ्गहिाको हक अन्ततगित मङ्गहिािाई समान वंशीय अलधकार, सरुजक्षत मातृ् व र प्रिनन स्वास््य 
सम्बन्तधी अलधकार, राज्यका सवै तहमा सहभागी हनुे अलधकार, सम्पजि तथा पाररवाररक मालमिा 
सम्बन्तधी अलधकार, जशक्षा, स्वास््य, रोिगार र सामाजिक सरुक्षामा सकारा्मक ङ्गवभेदको ्यवस्था 
गरेको छ।्यसैगरी धारा ३९ मा बािबालिकाको हक, धारा ४०  दलितको हक, धारा ४१ मा 
िेष्ठ नागररकको हक,धारा ४२ मा सामाजिक न्तयायको हकको ्यवस्था गरेको छ। नेपािको 
संङ्गवधान बमोजिम िारी गररएका राङ्गिय िैङ्गिक समानता नीलत २०७७, सामाजिक समावेशीकरण 
नीलत २०७८ नमनुा, िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेजशता स्थानीयकरण रणनीलत २०७५, 
बािबालिका संबन्तधी ऐन २०७५, मिुकुी देवानी संङ्गहता, २०७४ र मिुकुी अपराध संङ्गहता, 
२०७४ िगायत राङ्गिय नीलत तथा कानूनहरुिे िैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण 
सम्बन्तधमा लनरोधा्मक तथा लनयमनकारी प्रावधानहरुको ्यवस्था गरेको छ।  

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ प्रस्तावनामान नै िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण सम्बन्तधी ्यवस्था गरेको छ।ऐनको दफा २४ उपदफा (२) मा स्थानीय तहिे 
योिना बनाउदा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकारको नीलत, िक्ष्य, उदे्दश्य, समयसीमा र प्रङ्गियासँग 
अनकूुि हनुेगरी सशुासन, वातावरणमैत्री बािमैत्री, ििवाय ु अनकूुि, ङ्गवपद् ्यवस्थापन  िैङ्गिक 
समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अन्ततरसम्बजन्तधत ङ्गवषयिाई ध्यान ददन ुपनेछ भने्न ्यवस्था 
गरेको छ साथै ऐनमा स्थानीय तहको काम, कति् य र अलधकारमा िैससास सम्बन्तधी ्यवस्था 
उलिेि गरेको छ भने वडा सलमलतको काम, कति् य र अलधकार अन्ततगित वडामा आलथिक तथा 
सामाजिकरुपमा पछालड परेका मङ्गहिा, बािबालिका, दलित, अपािता भएका ्यजि, िेष्ठ नागररक, 
अलपसंख्यक, सीमान्ततकृत समदुायको अलभिेि रािी सामाजिक र आलथिक उ्थान सम्बन्तधी काम 
गने ्यवस्था गरेको; ङ्गवलभन्न समदुाय बीच सामाजिक सद्भाव र सौहादिता कायम गने, बािङ्गववाह, 
बहङु्गववाह, िैङ्गिक ङ्गहंसा, छुवाछुत, दहेि तथा. दाइिो, हलिया प्रथा, छाउपडी, कमिरी प्रथा, 
बािश्रम, मानव बेचङ्गविनिस्ता सामाजिक कुरीलत र अन्तधङ्गवश्वासको अन्त्य गने, गराउन े ्यवस्था 
गरेको छ।यसका साथै िैससासका सवािहरूिाई सम्बोधन गनि राज्यिे ङ्गवगत िामो समय देजि नै 
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प्राथलमकताका साथ आवलधक योिना, वाङ्गषिक योिना, नीलत तथा कानूनको तिुिमा तथा पररमाििन र 
कायििम कायािन्तवयन गदै आइरहेको छ।  

यसै सन्तदभिमा स्थानीय तहद्वारा सञ्चािन हनुे योिना तथा कायििमिाई िैङ्गिक समानता र सामाजिक 
समावेशीमैत्री बनाउन, संबैधालनक एवम कानूनी उिरदाङ्गय्व तथा जिम्मेवारी परुा गनि, राज्यिे 
अन्ततरािङ्गिय स्तरमा गरेका प्रलतविता अनरुुप कायि गनि स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ 
अनसुार स्थानीय तहमा िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणिाई संस्थागत गदै समावेशी 
ङ्गवकासिाई प्रवििन गने कायििाई थप मागिदशिन गनि बनेपा नगरपालिकाबा  यो िैङ्गिक समानता 
तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीलत तयार गररएको छ। 

१.१ नगरपालिकाको संजक्षप्त पररचयाः  
काभ्रपेिाञ्चोक जिलिाको बनेपा नगरपालिका प्रकृलतिे मनोरम र धेरै संभावना बोकेको नगरपालिका 
हो।िम्मा १४ व ा वडाहरु लमिेर बनेको बनेपा नगरपालिकाको क्षेत्रफि ५४.५९ वगि ङ्गक.मी 
रहेको छ। क्षेत्रफिको आधारमा यो काभ्रपेिाञ्चोक जिलिाको सबैभन्तदा सानो नगरपालिका हो भन े
िनसंख्याको आधारमा यो सबैभन्तदा धेरै िनसंख्या भएको नगरपालिका हो। लब.सं. २०६८ को 
िनगणना तथा घरधरुी सवेक्षण अनसुार िम्मा घरधरुी संख्या १२,१०६ भएको यस नगरपालिकामा 
परुुष २७,३०५ र मङ्गहिा २८,३२३ गरी िम्मा ५५,६२८ िनसंख्या लथयो भने लब.सं. २०७८ को 
िनगणनाको प्रारजम्भक त्याकमामा भने िम्मा घर संख्या १२,५४५, पररवार संख्या १६,९७३, िम्मा 
िनसंख्या ६७,६२९ मध्ये परुुष ३३,१८० र मङ्गहिा ३४,४४९ रहेको छ। यस नगरपालिकामा 
लबलभन्न िातिालतका मालनसहरु बसोबास गदिछन ् भने िालतयताका आधारमा नै ङ्गवलभन्न चाडपवि 
मनाउने गररन्तछ। 

२. अवस्था ङ्गवश्लषेणाः 
िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका रणनीलतका िालग पङ्गहिो चरण भनेको नै वतिमान 
अवस्थाको ङ्गवश्लषेण  हो। हािको अवस्था ङ्गवश्लषेणका िालग मखु्य ङ्गहसाबिे ३ व ा क्षेत्र लनधािरण 
गररएको छ िसको ङ्गववरण लनम्नानसुार प्रस्ततु गररएको छ । 

२.१. SWOT ङ्गवश्लषेण  

यो बनेपा नगरपालिकाको िैससासको दृङ्गिकोणवा  बलियो पक्ष, कमिोर पक्ष, अवसर तथा चनुौती 
(SWOT) ङ्गवश्लषेण गररएको छ । यसरी ङ्गवश्लषेण गदाि नीलत कानूनमा समावेशीता, संस्थागत 
्यवस्थामा समावेशीता, मानव संसाधन तथा क्षमता ङ्गवकासमा समावेशीता, सेवा प्रवाहमा समावेशीता 
र सशुासन तथा उिरदाङ्गयत्त्वमा समावेशीतामा आधाररत रहेर ङ्गवश्लषेण गररएकोछ ।िसिाई 
लनम्नानसुार ति प्रस्ततु गररएकोछ  
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क. बलियो पक्ष ( Strength)  

 स्थानीय कानूनमा िैससास सम्बन्तधी प्रावधान राजिएको, 
 ङ्गवलभन्न क्षेत्रगत कानूनहरुको लनमािण भएको र यसमा िैससासको दृङ्गिकोिे ङ्गवश्लषेण 

गररएको, 
 वाङ्गषिक नीलत तथा योिनामा िैससास सम्बन्तधी ङ्गवषयहरु समावेश गररएको, 
 आवलधक योिनामा िैङ्गिक तथा समावेशी ङ्गवकासको िालग नीलत रणनीलत कायििम र 

्यसको मापनयोग्य िक्ष्य समावेश गररएको, 
 िजक्षत ङ्गवकास कायििमको िालग लनजित प्रलतशत बिे  ङ्गवलनयोिन गररएको, 
 योिना तिुिमा गदाि िजक्षत वगिको भेिा गरी िजक्षत वगिकै उपजस्थलतमा 

प्राथलमकीकरण गदै िजक्षत वगििे प्राथलमकतामा रािेका योिनाहरु पालिकाको 
प्राथलमकतामा परेको,  

 अपािता पररचयपत्र ङ्गवतरण लनदेजशका तयार भई प्रभावकारी रुपमा कायािन्तवयन 
भएको, 

 योिना तिुिमामा मङ्गहिाका आवश्यकतािाई ्यवहाररक र रणनैलतक गरी दईु 
िण्डमा रािेर छिफि हनुे गरेको, 

 योिना तिुिमा गनुिपूवि समस्या ङ्गवश्लषेण गदाि मङ्गहिा परुुष सङ्गहत अन्तय िजक्षत समूहको 
अवस्थािाई छुट्टाछुटै्ट ङ्गवश्लषेण गररन ु ्यही ङ्गवश्लषेणका आधारमा कायििम तय गरी 
बिे  ङ्गवलनयोिन गररएको,  

 उपभोिा सलमलतमा िजक्षत समहुका प्रलतलनलध अलनवायि गररन ुसाथै मङ्गहिा सहभालगता 
३३% भएको,  

 ददगो ङ्गवकास िक्ष्यवारे पालिकामा छिफि हनुे गरेको, साथै यसका कायािन्तवयनको 
बिे  ङ्गवलनयोिन गररएको, 

 िैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारण कोषको स्थापना गरर कायािन्तवयन गररएको, 
 िैङ्गिक समानता तथा सामािजिक समावेशीकरण  (िैससास) सलमलत गठन गररएको, 
 मङ्गहिा तथा िजक्षत वगि सीप ङ्गवकास, नेतृ् व ङ्गवकास तथा क्षमता अलभवङृ्गिका िालग 

नीलतगत ्यवस्था सङ्गहत विे  ङ्गवलनयोिन गररएको र नेतृ् व र क्षमता ङ्गवकासका थपु्रै 
कायििम भएको,  

 सामाजिक सरुक्षा भिा प्राप्त गने सबै िाभग्राहीको ङ्गववरण अध्यावलधक राजिएको, 
 मङ्गहिा ङ्गवरुि हनुे सबै प्रकारका ङ्गहंसा लनवारण गने कायििमका िालग कोषको 

स्थापना  गररएको, 
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 स्थानीय तहलभत्र हनुे गरेका सामाजिक कुरीलतहरु (छुवाछुत, बाि ङ्गववाह, बहलुबबाह) 
ह ाउनको िालग स्थानीय तहबा  प्रशस्त कायििमहरु गने गररएको। 

 भौलतक पवुािधारका सबै लडिाइनहरुमा िैससास सम्बन्तधी प्रावधानहरु समेट्ने 
गररएको। 

 पररवार लनयोिन, मातजृशश ु कलयाण, ङ्गवस्ताररत िोप, पोषण िनसंख्या जशक्षा 
िनस्वास्थ िगायत मङ्गहिाहरुको स्वास््य सधुार सम्बन्तधी ङ्गवशेष कायििमहरु 
संचािन गने गरेको। 

 ङ्गवद्यािय िाने उमेर समहुका सबै बािबालिकािाई ङ्गवद्याियमा भनाि गराउने प्रबन्तध 
लमिाइएको। 

 सबै ङ्गवद्याियमा मङ्गहिा परुुष शौचािय तथा हात धनुे ्यवस्था भएको। 

 लनरक्षर मङ्गहिाका िालग ङ्गवशेष कायििम संचािन गरेको। 

 स्थानीय तहमा फोहोर ्यवस्थापन िालग संकिन तथा ङ्गवसििनका कायििमहरु गने 
गरेको। 

 अिग्गै स्थनपान कक्षको ्यवस्था गरेको। 

 स्थानीय तहिे लनयलमत रुपमा समग्र बाङ्गषिक योिना तथा कायििम संचािन गने 
गरेको। 

 स्थानीय तहिे स्थानीय सूचना सबैिे बझु्ने गरी स्थानीय भाषामा प्रवाह तथा प्रशारण 
गने गरेको। 

 संयिु रािसंघीय बाि अलधकार सम्बन्तधीम १९८९ मा उलिेि भए अनरुुपका 
प्रलतविता कायािन्तवयन गनि रकम ङ्गवलनयोिन गरी कायििम संचािन गरेको। 

 िैङ्गिक समानता तथा समावेशी ङ्गवकासको िालग ङ्गवलभन्न सरोकारवािा लनकायहरु बीच 
सञ्जाि लनमािण भई कायिगत छिफि हनुे गरेको। 

ि. कमिोर पक्षाः 
 काननुमा मङ्गहिा, ङ्गकशोरी, बािबालिका िगायत िजक्षत वगिमा हनुे ङ्गवभेदिन्तय कायिहरु अन्त्य 

गने प्रावधान समावेश नगररन ु 
 ददगो ङ्गवकासका िक्ष्यबारे पालिकामा छिफि हनुे नगरेको साथै बिे  ङ्गवलनयोिन 

नगररएको। 

 GESI अलड को िालग रकम ङ्गवलनयोिन नगररएको।  
 मङ्गहिा परुुष बीचको असमानता ह ाउन तथा सामाजिक समावेशी बढाउनको िालग लनजित 

कायिनीलत नरहेको। 

 मङ्गहिाहरुको छुटै्ट िजण्डकृत डा ा (वस्तगुत ङ्गववरण) नभएको। 
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 कुनै नीलत लनयम कायिङ्गवधी ददग्दशिन िारी गनुिभन्तदा अगालड िैससासको दृङ्गििे उपयिु भए 
नभएको बारे िेिािोिा गने नगरेको। 

 लनजित प्रलतशत बिे  िजक्षत वगिमा ङ्गवलनयोिन नगरेको। 

 उपभोिा सलमलतहरुमा भएका छिफिमा िैससासका ङ्गवषयमा छिफि गरेको अलभिेि 
नभएको। 

 मानव संशाधन ङ्गवकास शािाको स्थापना नभएको। 

 पदालधकारी तथा कमिचारी िैससास सम्बन्तधी िानकार भएता पलन कायािन्तवयन पक्ष िैससास 
मैत्री नभएको। 

 मङ्गहिा तथा िजक्षत वगिको िालग िोक सेवा, जशक्षक सेवा आयोग सम्बन्तधी पवुि तयारी 
कक्षाहरु सञ्चािन नगररएको। 

 मङ्गहिाका हक र अलधकार सम्बन्तधी वेइजिङ घोषणापत्रिे समे ेका १२ प्रलतविताका बारेमा 
कमिचारी तथा पदाधीकारीिाई अलभमिुीकरण नभएको तथा प्रलतविता कायािन्तवयनका िालग 
बिे  ङ्गवलनयोिन नगररएको। 

 मङ्गहिा ङ्गवरुि हनुे सबै प्रकारका ङ्गहंसा लनवारण गने कायििमका िालग बिे  ङ्गवलनयोिन 
नगररएको। 

 िैङ्गिक ङ्गहंसामिु पालिका घोषणा हनु नसकेको। 

 राङ्गिय तथा अन्ततराङ्गिय कानून कायिङ्गवलधका बारेमा िजक्षत समहुिाई प्रलतलनलध्व गने 
िनप्रलतलनधी तथा कमिचारीहरुिाई अलभमिुीकरण नगररएको। 

 गभिवती मङ्गहिािाई िोजिम तथा ितरायिु काममा निगाउने नीलत तयार नभएको। 

 िैससास सम्बन्तधी सरोकारवािा लनकायबीच समन्तवय तथा सहकायिका िालग संयन्तत्र लनमािण 
नभएको। 

 मङ्गहिा तथा आलथिक रुपिे ङ्गवपन्न घर पररवारका िालग स्वास््य ङ्गवमा नगररएको। 

 स्थानीय तहिे स्वरोिगार तथा बैदेजशक रोिगारीमा िाने मङ्गहिा तथािजक्षत समहुका क्षमता 
ङ्गवकासको कायििमहरु सञ्चािन नगरेको। 

 िनप्रलतलनधीहरुको ङ्गवस्ततृ वैयजिक ङ्गववरण वेभसाइडमा नराजिएको। 

 सामाजिक संिािमा िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्तधी सूचना समाचार 
तथा सन्तदेशमिुक ङ्गवषयवस्त ुप्रकाशन नभएको। 

 स्थानीय तहका िनप्रलतलनधी र कमिचारीको आचारसंङ्गहता नबनाइएको। 

ग . अवसराः  
 ङ्गवलभन्न िातिालत समदुायबीच सामाजिक ङ्गवङ्गवधता रहेकोिे सामाजिक समावेशीकरण 

्यवहारमा िागू गने उपयिु वातावरण रहेको। 
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 आवश्यक पने कानून नीलत बनाउन सक्ने दक्ष िनशजि स्थानीय तहमा हनु।ु 

 यवुा कमिचारी तथा िनप्रलतलनधीको बाहलुयता रहेको हुँदा यवुा िोस र िाँगरिाई पालिकाको 
सवािङ्गिण ङ्गहतमा प्रयोग गनि सङ्गकने। 

 मङ्गहिा तथा िजक्षत वगिका ङ्गवलभन्न समूहहरु सङ्गिय हनु(ु िसमा लनयलमत रुपमा नेतृ् व 
ङ्गवकास तथा समूह सञ्चािनका बारेमा गलतङ्गवलध हनुे हनुािे मङ्गहिा तथा िजक्षत वगिका 
कायििमहरु मङ्गहिा तथा िजक्षत वगिबा  सञ्चािन गनि सङ्गकने। 

 स्थानीय तहका सबै कायािियहरुमा मङ्गहिा ङ्गहंसा तथा ङ्गवभेद हनु नददनको िालग िैङ्गिक ङ्गहंसा 
न्तयनुीकरण आचार संङ्गहता लनमािण गनि गैससिे सहयोग गनुि। 

 िनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीहरु िैससास सङ्गहत अन्तय ङ्गवलभन्न ङ्गवषयको स्रोत ्यजि हनु।ु 

 िैङ्गिक ङ्गहंसामिु स्थानीय तह घोषणा गने अजन्ततम चरणमा पगेुको। 

 हािसम्म बनेका िैससास सम्बन्तधी कानूनहरु कायािन्तवयनमा कुनै समस्या नआउन।ु 

 कृङ्गष पेशामा यवुाहरुको आकषिण देजिन।ु 

 अनगुमन तथा मूलयाकमानमा िैससास सम्बन्तधी सूचकहरु पङ्गहचान गनिका िालग आवश्यक काम 
हनु।ु 

 कानून कायािन्तवयन तथा योिना कायािन्तवयनमा उ्कृि कायिसम्पादन गने शािा तथा 
कमिचारीिाई परुस्कार गनुि। 

 अन्ततरािङ्गिय प्रलतविता तथ महासन्तधीहरुका बारेमा िनप्रलतलनलधहरु िानकार हनु।ु 

घ . चनुौतीाः 
  छुवाछुत, िैङ्गिक ङ्गवभेद, पतु्र मोह िस्ता परम्परागत कु मान्तयता ङ्गवरुिका नीलत लनयम 

कायिङ्गवलध कायािन्तवयनमा िङ्ग िता। 

 बािबालिकाको सानो उमेरमा नै ङ्गववाह र बच्चा िन्तमाउने तथा पररपक्व उमेरमा पगु्दा 
सम्बन्तध ङ्गवच्छेद हनुे िस्ता संभाबना बढ्दै िान।ु 

 सामाजिक सञ्जाि माफि त हनुे गरेका र हनु सक्ने संभाङ्गवत भ्रमहरु जचनिका िालग आवश्यक 

प्रङ्गवलध र ्यवस्थापन गनि। 

२.२.  सरोकारवािा पङ्गहचान 

बनेपा नगरपालिकाका लभत्र िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण रणनीलत कायािन्तवयनका िालग 
लनम्नानसुार सरोकारवािाहरु पङ्गहचान गररएको छ । िसमा लसधा संपकि  हनु े।दोश्रो माद्यमवा  संम्पकि  हनु े
र अप्र्यक्ष रुपमा संपकि  हनु ेगरी लनम्नानसुार ३ भागमा ङ्गवभि गररएको छ ।  
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लसधा सम्पकि  हनु े

(पङ्गहिो नं का 
सरोकारवािाहरु ) 

दोश्रो माद्यमवा  संपकि  
हनु े

(दोश्रो नं का 
सरोकारवािाहरु ) 

अप्र्यक्ष संपकि  हनु ेहरु 

(तेश्रो नं का 
सरोकारवािाहरु ) 

मङ्गहिा तथा बािबालिका शािा ङ्गवकास साझेदारहरु मखु्यमन्तत्री तथा मजन्तत्रपररषदको 
कायाििय बागमती प्रदेश   

योिनाशािा / प्राङ्गवलधक शािा सहकारी संस्थाहरु प्रदेश मन्तत्राियहरु सवै  
जशक्षा यवुा तथा िेिकुद  शािा बैक (१ व ा ) प्रदेश सशुासन केन्तर  
स्वास््य शािा उद्योगहरु   भमूी ्यवस्था आयोग 
प्रशासन शािा वािक्िवहरु संघीय मन्तत्राियहरु  
वडा कायािियहरु आमा  समूहहरु  मङ्गहिा आयोग 
गाउँकायिपालिका उद्योग वाजणज्य संघ दलित आयोग 
गाउँ सभा ङ्गवद्याियहरु  मसु्िीम आयोग 
न्तयाङ्गयक सलमलत गैह्रसरकारी संस्थाहरु  राङ्गिय योिना आयोग 
ङ्गवषयगत सलमलतहरु सवै रािनैलतक दिहरु मानव अलधकार आयोग 
रोिगार सेवा केन्तर  अन्ततराङ्गिय दात ृलनकायहरु 
वैदेजशक रोिगार शािा  राङ्गिय स्तरका संचार 

माद्यमहरु 
कृङ्गष शािा   
पशपुािन शािा   
 

२.३.  िजक्षतवगि पङ्गहचान 

बनेपा  नगरपालिकामा िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको िक्ष्य नै िजक्षत वगििाई ङ्गवकासको 
मूि प्रवाहमा लयाउन ुहो ्यसका िालग लनम्नानसुार िजक्षत वगिहरु पङ्गहचान गररएकोछ । 
१. मङ्गहिा  

२. एकि मङ्गहिा 
३. बािबालिका 
४. िेष्ठनगाररक 

५. दलित (दमाइ, कामी, साकी ) 
६. आदीवासी तथा अलपसख्यक  

७. मिदरु 
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८. अपािता भएका ्यजि 

९. ङ्गवपन्न वगि 
१०. द्वन्तदपीलडत 

११. मजुस्िम 

१२. सडक बािबालिकाहरु 

१३. सकुुम्वासी  

१४. िैङ्गिक तथा यौलनक अलपसंख्यक  

मालथ उलिेजित तीनै प्रकारको ङ्गवश्लषेणवा  बनेपा नगरपालिकाको वतिमान अवस्थाका सवै पक्षहरु 
देजिएका छन । वलियो पक्ष¸ कमिोर पक्ष¸ अवसर तथा चनुौती संगै िैससास रणनीलत 
कायािन्तवयनका िलग तीन तहकै सरोकारवािाहरु तथा सवै िजक्षत वगिहरु पङ्गहचान भइसकेको 
छ। यो गाउँपालिकाका केही सवि पक्षहरु भएकोिे ती पक्षहरुिाई श्रोतको रुपमा पररचािन 
गरेर िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणिाई संस्थागत गदै िैिान सङ्गकन्तछ ।  

३.   दीघिकालिन सोच (Vision) 

सामाजिक गलतङ्गवलधमा सबैको पहुँच, छुवाछुत तथा ङ्गहंसामिु समिृ र न्तयायपूणि पालिका लनमािण 
गने। 

४. ध्येय (Mission) 

सवै बनेपा नगरवासी िनतािाई आवश्यक अवसर प्रदान गरी प्राप्त उपि्धीका आधारमा 
ङ्गवभेदको अन्त्य गने । 

५. िक्ष्य (Goal) 

न्तयायोजचत तथा समतामिुक ङ्गवकासको माद्यमवा  वङ्गहस्करणमा परेको वगििाई ङ्गवकासको मूि 
प्रवाहमा  लयाउन।े 

६. उदेश्य (Objectives) 

यस रणनीलतको मखु्य उदे्दश्य िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणको मान्तयता अनरुुप 
बेथानचोक गाउँपालिकािे गने सम्पूणि ङ्गवकासका तथा प्रशासलनक कामिाई िैससास प्रलत 
उिरदायी वनाउन ुनै हो । यस रणनीलतका उदेश्यहरु लनम्नानसुार रहेका छनाः 
१. िैङ्गिक उिरदायी बिे  लनमािण माफि त मङ्गहिा सहभालगता अलभवङृ्गि गरेर िैङ्गिक उिरदायी 

शासन पिलत अविम्वन गने । 

२. श्रोत साधनमा िजक्षत वगिको पहुँच  अलभवङृ्गि गरी न्तयायोजचत ङ्गवतरणिाई संस्थागत गने । 

३. िैससास सम्बन्तधी राङ्गिय तथा अन्ततराङ्गिय प्रलतविता सजन्तध संझौताहरु कायािन्तवयन गरी मूि 
प्रवाहीकरण गने । 



 10 
 

४. नीलत कानून मा नै मङ्गहिा तथा िजक्षत वगिको समावेजशता सलुनजित गरी आवाि 
सशिीकरण गने । 

५. मानव संसाधन तथा क्षमता ङ्गवकासमा िजक्षत वगिको सहभालगता सलुनजित गरी 
िीङ्गवकोपाििनमा आ्मलनभिर वनाउन।े 

६. अनौपचाररक मूलय मान्तयता कुसंस्कार ङ्गवरुि िनचेतना वङृ्गि गरी सामाजिक दृङ्गिकोण 
पररवतिन गदै िैङ्गिक तथा सामाजिक समावेजशतामा आधाररत समाि स्थापना गने । 

७. जशक्षा स्वास््य िानेपानी तथा सरसफाइ संग सम्बन्तधीत सेवा प्रवाहमा िैससासिाई 
प्राथलमतामा राख्न े र प्र्येक चरणमा िैससास दृङ्गिकोणवा  अनगुमन मूलयाकमान गने 
पररपा ीिाई संस्थागत गने । 

७.िैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण नीलत (GESI Policy) 

मालथ उलिेजित उदेश्यहरु पररपतुीको िालग लनम्नानसुार नीलतहरु अविम्वन गररनेछ । 

१. वाङ्गषिक बिे  लनमािण गदाि सामाजिक ङ्गवकास¸ पवुािधार¸ कृङ्गष वन तथा भमूीसधुार¸ गररबी 
लनवारण¸ स्थानीय ङ्गवकास तथा शाजन्तत एवम सशुासनसंग सम्बजन्तधत सवै क्षेत्रको विे िाई 
िैङ्गिक उिरदायी वनाउने।  

२. हरेक वषि िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण गरर ्यसिे औलयाएका 
कमी कमिोरीहरुिाई अको वषिको कायििममा समे ेर श्रोत साधनमा िजक्षत वगिको पहुँच 
अलभवङृ्गि गदै िैिान।े 

३. मङ्गहिा तथा बािबालिकासंग सम्बजन्तधत सबै अन्ततराङ्गिय सजन्तध संझौताहरु, प्रलतविताहरु तथा 
दीगो ङ्गवकास िक्षिाई स्थानीयकरण गरी ्यसका सूचकहरु परुा गदै िैिाने। 

४. पालिकािे लनमािण गरेका सवै कानून¸ नीलत लनयम¸ लनदेजशका कायिङ्गवलधहरु मङ्गहिा¸ 
बािबालिका¸ यौलनक तथा िैङ्गिक अलपसंख्यक¸ अपािता¸ िेष्ठनागररक¸ दलित¸ िोपउन्तमूि 
लसमान्ततकृत आदीवासी िनिाती सङ्गहत समग्र िजक्षत वगि मैत्री वनाउदै िैिाने। 

५. िैससासवारे   संलबधानमा  भएका  ्यवस्थाहरूको  कायािन्तवयन  गनि,  वतिमान  संघीय  
शासन  स्वरूप,  नीलत,  लनयम, ऐन,  कानून,  कायिलबलध,  साथै  राङ्गिय  तथा अन्ततराङ्गिय 
प्रलतबिताहरूको   प्रभावकारी  कायािन्तवयन  गनि आवश्यक  संस्थागत  संरचना,  सचेतीकरण  
तथा  क्षमता  ङ्गवकास  गने।   

६. िजक्षत वगि ङ्गवकासका िालग छुटै्ट शािा स्थापना गरी मङ्गहिा बािबालिका तथा 
िेष्ठनगाररकहरुको सवाििाई प्र्यक्ष रुपमा संवोधन गदै िैिान।े 

७. वाङ्गषिक बिे  तिुिमामा छुटै्ट कोष स्थापना गरी  िैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारण मङ्गहिा सीप ङ्गवकास 
िगायत क्षमता ङ्गवकासका कृयाकिापहरु संचािन गरर मङ्गहिा परुुष समङ्गवकासिाई वढावा 
ददने । 
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८. िजक्षत वगि पङ्गहचान हनु ेगरर िजण्डकृत त्याकमाहरु संकिन तथा अद्यावलधक गरर ्यसका आधारमा 
योिना तिुिमा र बिे  ङ्गवलनयोिन गने नीलत अविम्वन गने । 

९. बािबालिका तथा अपाि एवम ्िेष्ठ नागररकहरुिाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गने । 

१०. मानव संसाधन ङ्गवकास शािा स्थापाना गरर मङ्गहिा तथा ङ्गवपन्न, िजक्षत वगिको क्षमता ङ्गवकासिाई 
पङ्गहिो प्रालथलमकतमा रािेर कायािन्तवयन गदै िैिाने । 

११. लनमािण भएका संघीय तथा स्थानीय कानून कायिङ्गवलधहरुका वारेमा कमिचारीहरुिाई अद्यावलधक गदै 
िैिाने । 

१२. सामाजिक कुरीलतहरुका ङ्गवरुि सचेतना िाई सामाजिक ङ्गवकासका हरेक कृयाकिापमा समावेश गरी 
छिफि गने । 

१३. जशक्षा स्वास््य िानेपानी तथा सरसफाई िस्ता समाजिक ङ्गवकासका के्षत्रहरुमा िैससास सगँ 
सम्बन्तधीत सूचकहरु लनमािण गरी लनयलमत अनगुमन तथा मूलयाकमान गने ।    

८. िैससास रणनीलत (GESI Strategy) 

िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका िलग तपजशिमा उलिेजित रणनीलतहरु अविम्वन 
गररनेछाः 
८.१ मूि प्रवाङ्गहकरण 

क. मङ्गहिा, गररब र बङ्गहष्करणमा परेका समदुायिे भोगेका समस्या र सवािहरूको पङ्गहचान तथा िेिािोिा 
गरर नीलतगत ब्यवस्थाहरू,  संस्थागत प्रणािी तथा संरचनाहरू,   योिना,  बिे ,  पहँचु यिु अवसर,  
सेवामूिक कायि,  अनगुमन,  मूलयांकन र अनसुन्तधान आदद कायिमा समान अवसर माफि त सवाि र 
समस्याको सम्बोधन गरर ङ्गवकास प्रङ्गियामा मूिप्रबाहीकरण गने। 

ि. िैङ्गिक  उिरदायी बिे  माफि त सवै क्षेत्रमा मङ्गहिा सहभालगता अलभवृङ्गि गरर िैङ्गिक मूिप्रबाहीकरण  
गने ।साथै कानूनी प्रवन्तध संस्थागत सधुार तथा क्षमता ङ्गवकासको माद्यमवा  िैङलगक उिरदायी शासन 
प्रणािीको ङ्गवकास गने । 

८.२ समावेशीकरण 

क. ङ्गवकासका अवसरवा  वजञ्चत समदुायिाई आलथिक सामाजिक तथा रािनैलतक के्षत्र संग सम्बन्तधीत सवै 
कृयाकिापहरुमा अथिपणुि सहभालगता गराई समावेशी शासन प्रणािीको अविम्वन गने। 

८.३ स्थानीयकरण 

क. अन्ततराङ्गिय सजन्तध संझौता प्रलतविता तथा दीगो ङ्गवकास िक्षका वारेमा सरोकारवािा पक्षहरुिाई 
अलभमिुीकरण गने साथै  स्थानीयकरण गरी आवश्यक प्रलतफि हासीि गने ।   

८.४ सशजिकरण 

क. िैङ्गिकतामा आधाररत श्रम ङ्गवभािनको परम्परािाई पररवतिन गरी श्रमबिारमा मङ्गहिाको सहभालगता 
अलभवृङ्गि गरी अथितन्तत्रमा मङ्गहिाको योगदानको मूलयाकमान गने । 
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ि. िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण माफि त बजञ्चलतकरणमा परेको समदुायिाई अवसरमा 
प्राथलमकता संगै क्षमता ङ्गवकास तथा सीप ङ्गवकास गरी सामाजिक र आलथिक के्षत्रका सवै 
कृयाकिापहरुमा प्रलतस्पधीको रुपमा आउन सक्ने वनाउने । 

ग. स्वरोिगार रोिगारी र उद्यमजशिताको एङ्गककृत कायििमका माद्यमवा  मङ्गहिा तथा वजञ्चलतकरणमा 
परेका वगिको आलथिक सशजिकरण गने । 

घ. कृङ्गष, पशपुािन¸ सहकारी¸ घरेि ुउद्योग तथा पयि न ङ्गवकासको माद्यमवा  ङ्गवपन्न तथा बजञ्चलतकरणमा 
परेका समदुायिाई रोिगारी प्रदान गने तथा स्वरोिगार वने्न अवसर प्रदान गने । 

८.५  सचेतीकरण 

क. िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण वारे संङ्गवधान, ऐन कानून नीलत कायिङ्गवलध ददग्दशिन का 
प्रावधान कायि प्रणािी र समावेशीताका वारेमा सवै सरोकारवािा पक्षहरुिाई अलभमिुीकरण गरर 
कायािन्तवयन तथा परीणाममा एकरुपता लयाउन े। 

ि.समािमा ङ्गवद्यमान कुरीलतहरु अन्तधङ्गवश्वास तथा गित परम्परा ङ्गवरुि सचेतनािाई हरेक कृयाकिापमा 
अकाट्य सवाि (Cross cutting issue) को रुपमा छिफि गदै िैिाने । 

८.६  संस्थागत संरचना 
क. संघीय तथा प्रादेजशक कानून कायिङ्गवलध हरुमा ्यवस्था भए अनरुुप संस्थागत संरचनाहरु लनमािण गरी 
कायािन्तवयनमा िाने साथै गाउँपालिकािे लनमािण गने हरेक ऐन कानून कायिङ्गवलधहरुमा लनमािण हनु े
संस्थागत संरचनाहरुमा िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणका दृङ्गिकोणिे बजञ्चलतकरणमा 
परेका समूदायको सहभालगता सलुनजित गने । 

८.७  समन्तवय 

क. ङ्गवलभन्न शािाहरु बीच आन्ततररक समन्तवय गरी योिना तिूिमा¸ बिे  ङ्गवलनयोिन उपभोिा समूह गठन 
तथा ्यसको नतेृ् व¸ पररचािन¸  अनगुमन मूलयाकमान िाई िैससास मैत्री वनाउदै िैिाने । 

ि. प्रदेश सरकार¸ संघीय सरकार¸ ङ्गवलभन्न दातलृनकायहरु¸ प्रलतष्ठान¸ आयोग¸ सलमलत¸ स्थानीय तह िगायत 
अन्तय ङ्गवकास साझेदारहरु बीच समन्तवय गरी िैससास मैत्री नीलत लनमािण, योिना तिूिमा तथा ्यसको 
प्रभावकारी कायािन्तवयनको आधार तयार गने । 

८.८  सहकायि 
क. िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणका िालग गाउँपालिकालभत्र ङ्गवलभन्न शािा हरु तथा अन्तय 

ङ्गवकास साझेदारहरु (बैक ङ्गविीय संस्था सहकारी उद्योग वाजणज्य संघ घरेि ुउद्योग तथा गैह्र सरकारी 
संघ संस्था) ङ्गवच सहकायि गने । 

ि. प्रदेशसरकार¸ संघीय सरकार¸ ङ्गवलभन्न दातलृनकायहरु¸ प्रलतष्ठान¸ आयोग¸ सलमलत¸ स्थानीय तह  िगायत 
अन्तय ङ्गवकास साझेदारहरु संग िैससास मैत्री साझा प्रलतफि हासीि गनि सहकायि गने। 
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८.९  सहिीकरण 

क. वङ्गहस्करणमा परेका वगिहरुिाई आलथिक सामाजिक गलतङ्गवलधहरुमा संिग्न हनु योिना तिूिमा देजि 
अनगुमन मूलयाकमान सम्म हरेक चरणमा वस्ती तथा समदुाय स्तरमा नै सहजिकरण गने संयन्तत्र ङ्गवकास 
गरी पररचािान गने। 

ि. िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण को के्षत्रमा काम गने सरकारी गैह्रसरकारी संघ संस्था 
तथा ङ्गवलभन्न प्रलतष्ठान आयोग सलमलतहरुमा समन्तवय सहकायिका िालग संयन्तत्र माफि त लनयलमत रुपमा 
सहजिकरण गने ।  

८.१० सामाजिक  सरुक्षा 
क. नागररक¸ िो आफै आफूिाई संरक्षण गनि सक्दैन ्यस्ता नगररकहरुिाई स्थानीय सरकारिे संरक्षण 

गनेछ । ङ्गवशेष गरी बािबालिका¸ िेष्ठ नागररक¸ अपािता भएका ब्यजिहरु तथा एकि मङ्गहिाहरु यस 
अन्ततरगत पदिछन भने ती वगिको संरक्षण स्वास््य जशक्षा तथा िीङ्गवकोपाििनमा सहयोग गदै िैिाने । 

ि. सामजिक सरुक्षा अन्ततरगत अलप संख्यक, लसमान्ततकृत, िोपउन्तमिु िातिातीहरु, दलित, मसु्िीम 
िगायत पदिछन र ती वगिको सरुक्षा स्वा्य जशक्षा तथा िीङ्गवकोपाििन मा सहयोग गदै िैिाने ।  

८.११    अनगुमन मूलयाकमान 

क. प्र्येक चरणमा गररने अनगुमन मूलयाकमानमा िैससासको दृङ्गिकोण वा  गने पलछलिो चरणमा गने 
अनगुमनमा अजघलिो प क ददएका सझुाव कायािन्तवयन भए नभएको भने्न सचुक समेत थप गरी अनगुमन 
मूलयाकमानिाई िैससास मैत्री वनाउदै िैिान े। 

 
 
 

९.  रणनैलतक कृयाकिापहरु 
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ि
सं 

उदेश्य नीलत रणनीलत रणनैलतक कृयाकिाप मापनका सूचकहरु 
पसु्ट्याईका 
आधारहरु 

१ िैङ्गिक उिरदायी 
बिे  लनमािण माफि त 
मङ्गहिा सहभालगता 
अलभवृङ्गि गरेर 
िैङ्गिक अन्ततरहरूको 
प्रभाविाई सम्बोधन 
गने । 

 

वाङ्गषिक बिे  लनमािण 
गदाि सामाजिक 
ङ्गवकास पवुािधार¸ 
कृङ्गष वन तथा 
भमूीसधुार¸ गररबी 
लनवारण¸ स्थानीय 
ङ्गवकाश तथा शान्तती 
एवम सशुासन संग 
सम्बन्तधीत सवै 
क्षत्रको विे िाई 
िैङ्गिक उिरदायी 
वनाउने  
 

िैङ्गिक उिरदायी बिे  
माफि त सवै के्षत्रमा मङ्गहिा 
सहभालगता अलभवृङ्गि गरर 
िैङ्गिक मूिप्रबाहीकरण  
गने । 

 

१. काननु मस्यौदा गदाि र पास 
गदाि िैससास दृङ्गिकणिे 
ङ्गवश्लषेण गने  

२. िैससास मैत्री योिना तिुिमा 
का िालग लनजित प्रलतशत 
पजुिगत बिे  ङ्गवलनयोिन 
गने, 

३. िैङ्गिक उिरदायी विे  
तिूिमा तथा कायािन्तवयनका 
िालग सरोकारवािा पक्षिाई 
क्षमता अलभवृङ्गि गने । 

४. िैङ्गिक उिरदायी बिे  
तिूिमा तथा मूलयाकमान गनि 
आवश्यक सूचना तथा 
त्याकमािाई ्यवजस्थत गने 
प्रणालिको ङ्गवकास गने ।  

५. लनयलमलत िैससास परीक्षण 
गरी ्यसका आधारमा कमी 
कमिोरी सधुादै िैिान े 

१. काननु 
कायिङ्गवलधहरुको GESI 

दृङ्गिकोणिे ङ्गवश्लषेण 
भएको हनुेछ 

२. वाङ्गषिक विे मा 
कम्तीमा २०% 
पिुीगत बिे  
िैससास मैत्री 
योिनामा ङ्गवलनयोिन 
भएको हनुेछ  

३. िैङ्गिक उिरदायी 
बिे  हेने सचुना 
प्रणािीको ङ्गवकास 
भएको हनुेछ । 

४. वाङ्गषिक रुपमा 
िैससास परीक्षण 
भएको हनुेछ । 

१. वाङ्गषिक नीलत 
कायििम तथा 
बिे  पजुस्तका 

२. योिना तिुिमा 
प्रकृयाका बैठक 
तथा भेिाका 
उपजस्थलतहरु 

३. कायिपालिकाका 
वैठकका लनणियहरु  

४. सभाका बैठकका 
लनणियहरु 

५. िैससास परीक्षण 
प्रलतवेदन 

२ श्रोतसाधनमा िजक्षत 
वगिको पहुँच 

हरेक वषि िैङ्गिक 
समानता तथा 

ङ्गवकासका अवसरबा  
वजञ्चत समदुायिाई आलथिक 

१. िजक्षत वगिको छुट्टाछूटै्ट 
प्रोपाइि तयार गने । 

१. िजक्षत वगिको 
वस्तगुत ङ्गववरण तयार 

१. वाङ्गषिक नीलत 
कायििम तथा बिे  
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अलभवृङ्गि  गरी 
न्तयायोजचत 
ङ्गवतरणिाई 
संस्थागत गने। 

 

सामाजिक 
समावेशीकरण 
परीक्षण गरर ्यसिे 
औलयाएका कमी 
कमिोरीहरुिाई 
अको वषिको 
कायििममा समे ेर 
श्रोत साधनमा िजक्षत 
वगिको पहुँच 
अलभवृङ्गि गदै िैिान े
। 

 

सामाजिक तथा रािनैलतक 
के्षत्र संग सम्बन्तधीत सवै 
कृयाकिापहरुमा अथिपणुि 
सहभालगता गराई वाङ्गषिक 
रुपमा मूलयाङन गदै 
िैिाने ।  
 

२. कानूनमा मङ्गहिा तथा  
िजक्षत समूदायको िालग 
उलिेि भएका प्रवधानहरुका 
वारेमा सरोकारवािा पक्ष 
िाई ससुजुचत गने । 

३. िजक्षतवगििाई काननु िे 
ददएका अलधकारहरुको वारेमा 
अलभमिुीकरण गने । 

४. संघ संस्थामा प्रलतलनलध्व¸ 
शािाप्रमिुको जिम्मेवारी 
प्रदान¸ अध्ययन अनसुन्तधान 
 ोिी लनमािण गदाि िजक्षत 
वगििाई प्राथलमकतामा राख्न े

५. नेतृ् व तथा िम्मेवारी 
वाडफाँडमा मङ्गहिा एवम 
िजक्षत वगिको लनजित % 
सहभालगता  सलुनजित गने  

६. मङ्गहिा तथा िजक्षत वगिको 
्यवहाररक र रणनैलतक 
आवश्यकत परुा गने 
कायििम बनाउने  

 

भएको हनुेछ । 

२. कानून कायिङ्गवलधका 
वारेमा सेवा प्रदायक 
तथा सेवा ग्राहीहरु 
िाई अलभमिुीकरण 
भएको हनुेछ । 

३. िजक्षतवगि का िालग 
िीङ्गवकोपाििन 
सशजिकरणका िालग 
लनददिि बिे  
ङ्गवलनयोिन भएको 
हनुेछ । 

४. उपभोिा सलमलत¸ 
कायिदि हरुमा 
कजम्तमा ४०% िजक्षत 
वगिको सहभालगता 
भएको हनुेछ  

५. िजक्षत वगिको 
्यवहाररक र रणनैलतक 
आवश्यकता परुा गने 
कायििम संचािन 
भएको हनुेछ  

पजुस्तका 

२. कानून कायिङ्गवलध 
वारेमा अलभमिुीकरण 
कायििमको उपजस्थलत 
। 

३. उपभोिा सलमलत 
गठन र पररचािन 
कायिङ्गवलध  

४. कायिपालिका तथा 
सभाका लनणिय हरु 
। 
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३ िैससास सम्बन्तधी 
राङ्गिय तथा 
अन्ततराङ्गिय 
प्रलतविता सजन्तध 
संझौताहरु 
कायािन्तवयन गरी 
मूि प्रवाहीकरण 
गने । 

 

मङ्गहिातथा 
बािबालिका संग 
सम्बन्तधीत सबै 
अन्ततराङ्गिय सजन्तध 
संझौताहरु, 
प्रलतविताहरु तथा 
दीगो ङ्गवकास 
िक्षिाई 
स्थानीयकरण गरी 
्यसका सूचकहरु 
परुा गदै िैिाने । 

 

अन्ततराङ्गिय सजन्तध संझौता 
प्रलतविता तथा दीगो 
ङ्गवकास िक्षका वारेमा 
सरोकारवािा पक्षहरुिाई 
अलभमिुीकरण गने साथै  
स्थानीयकरण गरी िागू 
गने ।   
 

१. दीगो ङ्गवकास िक्ष 
स्थानीयकरणका िालग 
कमिचारी तथा पदालधकाररहरु 
िाई क्षमता ङ्गवकास र 
पररचािन गने 

२. बेइजिङ सम्मेिनिे गरेका 
१२ प्रलतविता, संयिु 
रािसीीय बाि अलधकार 
महासन्तधी १९८९ तथा  
संयिु राि संघीय सरुक्षा 
पररषदको दस्तावेिका प्रस्ताव 
नं १३२५ र १८२०  
वारेमा कमिचारी तथा 
िनप्रलतलनलधहरु िाई 
अलभमिुीकरण गरी 
कायािन्तवयन गने  

३. उलिेजित सन्तधी संझौता 
अलभसन्तधी स्थानीयकरण गरी 
वाङ्गषिक कायििममा समावेश 
र कायािन्तवनयका िालग 
आवश्यक काननु कायिङ्गवलध 
वनाउने । 

 

१. दीगो ङ्गवकास िक्ष, 

मङ्गहिा मालथ हनुे 
सवै प्रकारका ङ्गवभेद 
ङ्गवरुिको वेइजिङ 
सम्मेिनका 
प्रलतविताहरु¸ संयिु 
राि संघीय सरुक्षा 
पररषदको दस्तावेि¸ 
संयिु रािसीीय 
बाि अलधकार 
महासन्तधीसम्बन्तधी 
अलभमिुीकरण 
भएको हनुेछ । 

२. अन्ततराङ्गिय सजन्तध 
संझौताको 
स्थानीयकरण भइ 
वाङ्गषिक कायििममा 
समावेश भएको 
हनुेछ । 

 

१. अन्ततराङ्गिय सजन्तध 
संझौता 
अलभमिुीकरणको 
उपजस्थलत तथा 
माइन्तय ु । 

२. वाङ्गषिक नीलत 
कायििम तथा 
बिे   

३. कायािन्तवयन िालग 
वनेका कायिङ्गवलधहरु  

४. कायिपालिका तथा 
सभाका लनणियहरु 
। 
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४ नीलत कानूनमा नै 
मङ्गहिा तथा 
िजक्षत वगिको 
समावेजशता 
सलुनजित गने। 

 

गाउँपालिकािे लनमािण 
गरेका सवै कानून¸ 
नीलत लनयम, 
लनदेजशका कायिङ्गवलध  
मङ्गहिा¸ बािबालिका¸ 
यौलनक तथा िैङ्गिक 
अलपसंख्यक¸ 
अपािता¸ 
िेष्ठनागररक¸ दलित¸ 
िोपउन्तमूि 
लसमान्ततकृत 
आदीवासी िनिाती 
सङ्गहत समग्र िजक्षत 
वगि मैत्री वनाउदै 
िैिाने । 

 

संघीय र प्रादेजशक कानून 
कायिङ्गवलधहरुमा ्यवस्था भए 
अनरुुप संस्थागत संरचनाहरु 
लनमािण गरी कायािन्तवयनमा 
िाने साथै गाउँपालिकािे 
लनमािण गने हरेक ऐन कानून 
कायिङ्गवलधहरुमा लनमािण हनेु 
संस्थागत संरचनाहरुमा 
िैङ्गिक समानता तथा 
समाजिक समावेशीकरण का 
दृङ्गिकोणिे बजञ्चलतकरणमा 
परेका समूदायको सहभालगता 
सलुनजित गने । 

 

१. कानून कायिङ्गवलधहरु लनमािण 
गदाि िैससास मैत्री भए 
नभएको ङ्गवश्लषेण गने । 

२. मङ्गहिा परुुष तथा रैथाने र 
आप्रवासी कामदारहरु ङ्गवच 
हनुे ङ्गवभेद अन्त्यका िालग 
आवश्यक कानूनी ्यवस्था 
गने  

३. ङ्गवगतमा बनेका कानून 
कायिङ्गवलधिैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरणका 
दृङ्गिकोणिे उपयिु भए 
नभएको ङ्गवश्लषेण गरी 
आवश्यक संसोधन गने । 

४. कानून कायिङ्गवलधमा तथा 
ङ्गवकास प्रकृयामा यौलनक तथा 
िैङ्गिक अलपसंख्यकहरु का 
ङ्गवषयहरुिाई समावेश गने ।  

५. सवै क्षेत्रको नेतृ् व तहमा 
मङ्गहिा तथा िजक्षत वगिको 
समानापालतक सहभालगताका 
िालग काननुी ्यवस्था गने । 

१.कानूनिे लनददिि गरेका 
संस्थागत संरचनाहरु 
लनमािण भएका हनुछेन  

२. नयाँ वने्न  कानून 
कायिङ्गवलधहरु िैससास 
दृङ्गिकोणिे उपयिु 
भए नभएको ङ्गवश्लषेण  
तथा वलनसकेका 
काननुमा आवश्यक 
संसोधन भएको हनेुछ  

१. मङ्गहिा परुुष सगै रैथाने 
र आप्रवासी कामदार 
हरु ङ्गवच हनेु ङ्गवभेद 
अन्त्यका िालग नीलत 
तयार भएको हनेुछ । 

२. कानून कायिङ्गवलध तथा 
ङ्गवकास कृयाकिापमा 
यौलनक तथा िैङ्गिक 
अलपसंख्यकहरु समावेश 
भएका हनेुछन । 

१. वाङ्गषिक नीलत  
कायििम र बिे  
पजुस्तका 

२. कानून ङ्गवश्लषेणका 
िालग कायिदि गठन 
भएको कायिपालिकाको 
बैठक लनणिय पजुस्तका  

३. यौलनक तथा िैङ्गिक 
अलपसंख्यकका िालग 
वनेका शौचाियहरु 
तथा अन्तय 
संरचनाहरुको 
स्थिगत अविोकन। 
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५ संस्थागत ्यवस्था 
अन्ततरगत 
कायिप्रणािी, ङ्गवि 
्यवस्थापन एवम 
त्याकमामा समेत 
मङ्गहिा एवम 
िजक्षत वगिको 
समावेशीतािाई 
सलुनजित गरी 
आलथिक रुपमा 
सशजिकरण गने  

१. िजक्षत वगि 
ङ्गवकासका िालग 
छुटै्ट शािा स्थापना 
गरी मङ्गहिा 
बािबालिका तथा 
िेष्ठनगाररकहरुको 
सवाििाई प्र्यक्ष 
रुपमा संवोधन गदै 
िैिाने । 

२. वाङ्गषिक बिे  
तिुिमामा छुटै्ट 
कोष स्थापना गरी  
िैङ्गिक ङ्गहंसा 
लनवारण मङ्गहिा 
सीप ङ्गवकास 
िगायत क्षमता 
ङ्गवकासका 
कृयाकिापहरु 
संचािन गरर  
मङ्गहिा परुुष 
समङ्गवकासिाई 
वढावा ददन े। 

३. िजक्षत वगि 

क.  मङ्गहिा,  गरीबर 
बङ्गहष्करणमा परेका समदुाय 
िे भोगेका समस्या र 
सवािहरूको पङ्गहचान तथा 
िेिािोिा गरर नीलतगत 
ब्यवस्थाहरू,  

संस्थागतप्रणािी तथा 
संरचनाहरू,   योिना,  बिे ,  

पहँचु यिु  अवसर,  
सेवामूिक कायि,  अनगुमन,  

मूलयांकन र अनसुन्तधान 
आदद कायिमासमान अवसर 
माफि त सवाि र समस्याको 
सम्बोधन गरर ङ्गवकास 
प्रङ्गियामा मूिप्रबाहीकरण 
गने। 

ि. ङ्गवलभन्न शािाहरु बीच 
आन्ततररक समन्तवय गरी 
योिना तिूिमा¸बिे  
ङ्गवलनयोिन उपभोिा  
समूह गठन तथा ्यसको 
नेतृ् व¸ पररचािन¸  
अनगुमन मूलयाकमान िाई 
िैससास मैत्री वनाउदै 
िैिाने । 

१. संस्थागत जिम्मेवारी दददा 
तथा शािा ्यवस्थापन गदाि 
प्रमूिको रुपमा मङ्गहिािाई 
प्राथलमकता ददने । 

२. िजक्षत वगिको िालग मङ्गहिा 
िनिाती तथा िेष्ठ नागररक 
िनप्रलतलनलध  समावेस गरी  
ङ्गवशेष सेवा प्रदायक 
कायिदि गठन गने। 

३. मङ्गहिा परुुष समङ्गवकास 
कायिनीलत लनमािण गरी 
कायािन्तवयन गने 

४. कायिके्षत्रमा हनुे यौन 
दु् यिवहार, िातीय भेदभाव 
तथा मङ्गहिा ङ्गहंसाका 
लनयन्तत्रण गनि ङ्गवशेष आचार 
संङ्गहता लनमािण गरी िाग ुगने 

५. आददवासी िनिाती दलित 
िगायत अन्तय िजक्षत  
समूहका मङ्गहिाको सशजि 
करणका िालग विे  
ङ्गवलनयोिन गने साथै 
कायािन्तवयनका िालग 

१. शािा प्रमिुमा 
मङ्गहिा तथा िजक्षत 
वगिको  प्रलतलनलध्व 
भएको हनुेछ । 

२. िजक्षत वगिको िालग 
ङ्गवशेष सेवा प्रदायक 
कायिदि गठन भएको 
हनुेछ । 

३. मङ्गहिा परुुष 
समङ्गवकास कायिनीलत 
तयार भएको हनुेछ  

४. यौन दु् यिवहार 
िातीय भेवभाव तथा 
मङ्गहिा ङ्गहंसा 
लनयन्तत्रण गनि आचार 
संङ्गहता लनमािण भएको 
हनुेछ । 

५. मङ्गहिा बािबालिका 
शािामा िनशजि 
सङ्गहत िैङ्गिक डेस्क 
स्थापना भएको हनुेछ  

६. िैससास सम्बन्तधी 

१. कायिपालिकाका लनणिय 
पजुस्तका 

२. ङ्गवशेष सेवा प्रदायक 
कायिदिको बैठकको 
लनणिय प्रलतलिङ्गप  

३. मङ्गहिा परुुष 
समङ्गवकास कायिनीलत  

४. मङ्गहिा बािबालिका 
शािाको प्र्यक्ष 
अविोकन  

५. ब्रसुर रेलडयो ङ्ग लभ 
कायििमका अलडयो 
लभलडयो समालग्रहरु । 
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पङ्गहचान हनुे गरर 
िजण्डकृत 
त्याकमाहरु 
संकिन तथा 
अद्यावलधक गरर 
्यसका आधारमा 
योिना तिुिमा र 
बिे  ङ्गवलनयोिन 
गने नीलत 
अविम्वन गने । 

 

 आवश्यक कायिङ्गवलध वनाउन े

६. मङ्गहिा बािबालिका शािामा 
िैङ्गिक डेक्स र आवश्यक 
िनशजि ्यवस्थापन गने 

७. िैससास सम्बन्तधी सूचना 
एवम सचेतनामूि सामाग्रीहरु 
तयारी तथा प्रकाशन प्रशारण 
गने । 

८. उपभोिा सलमलत गठन तथा 
पररचानि गदाि मङ्गहिा तथा 
यौलनक एवम िैङ्गिक 
अलपसंख्यकहरुको 
सहभालगतािाईअलनवायि गने  

सचेतना मिुक व्रसर 
तथा रेलडयो 
 ेलिलभिन कायििम 
संचािन भएको हनुेछ 
। 
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६ मानवसंसाधनतथाक्ष
मताङ्गवकासमािजक्ष
तवगिको सहभालगता 
सलुनजित गरी 
िीङ्गवकोपाििनमा 
आ्मलनभिर  
वनाउदै िैिाने। 

 

१. मानव संसाधन 
ङ्गवकास शािा 
स्थापाना गरर 
मङ्गहिा तथा 
ङ्गवपन्न िजक्षत 
वगिको क्षमता 
ङ्गवकासिाई 
पङ्गहिो 
प्रालथलमकतमा 
रािेर कायािन्तवयन 
गदै िैिाने । 

२. लनमािण भएका 
संघीय तथा 
स्थानीय कानून 
कायिङ्गवलधहरु 
वारेमाकमिचारीहरु
िाई अद्यावलधक 
गदै िैिाने । 

िजक्षत वगिको क्षमता 
अलभवृङ्गि संगै सीप ङ्गवकास 
गरेर आलथिक 
गलतङ्गवलधहरुमा समावेस 
गरेर आ्म लनभिर वनाउने  

१. िैससास क्षमता ङ्गवकासका 
िालग बिे  ङ्गवलनयोिन गने  

२. िैससास बिे  िचि कायिङ्गवलध 
तयार गने 

३. पालिकािे आयोिना गने 
प्र्येक तािीममा िैङ्गिक 
समानता सामाजिक 
समावेशीकरण ङ्गवषयिाई 
अकाट्य सवाि को रुपमा 
राख्न ेनीलत वनाउने । 

४. मानव संसाधन तथा क्षमता 
ङ्गवकास शािा स्थापना गने । 

५. िैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारण 
कायिङ्गवलध वनाउने । 

६. कायिस्थि तथा सावििालनक 
स्थिमा मङ्गहिा ङ्गकशोरी तथा 
बािबालिका मालथ हनुे यौन 
िन्तय दु् यिवहार ङ्गवरुि 
ङ्गवद्यमान काननुी ्यवस्थाको 
प्रचार प्रसार गने । 

१. वाङ्गषिक विे मा 
िैससास क्षमता 
ङ्गवकासका िालग 
बिे  ङ्गवलनयोिन 
भएको हनुेछ । 

२. मानव संसाधन तथा 
क्षमता ङ्गवकास 
शािाको स्थापना 
भएको हनुेछ । 

३. िैङ्गिक ङ्गहंसा 
लनवारण कायिङ्गवलध 
लनमािण भएको हनुछे  

४. कायिस्थिमा मङ्गहिा 
तथा ङ्गकशोरी मालथ 
हनुे यौन दु् यिहारमा 
कमी आएको हनुेछ 
। 

 

१. वाङ्गषिक नीलत कायििम 
तथा बिे  

२.  िैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारण 
कायिङ्गवलध 

३. कायिस्थिमा मङ्गहिा 
तथा ङ्गकशोरी मालथ 
हनुे दु् यिवहारमा  
ङ्गवरुि लनणिय भएका 
माइन्तयू हरु 

४. प्र्यक्ष अविोकन 
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७ अनौपचाररक मूलय 
मान्तयता कु 
संस्कार ङ्गवरुि 
िनचेतना वङृ्गि 
गरी सामाजिक 
दृङ्गिकोण पररवतिन 
गदै िैङ्गिक तथा 
सामाजिक 
समावेजशतामा 
आधाररत समाि 
स्थापना गने 

सामाजिक 
कुरीलतहरुका ङ्गवरुि 
सचेतना िाई 
सामाजिक ङ्गवकासका 
हरेक कृयाकिापमा 
समावेश गरी 
छिफि गने । 

 

समािमा ङ्गवद्यमान 
कुरीलतहरु अन्तधङ्गवश्वास 
तथा गित परम्परा ङ्गवरुि 
सचेतनािाई हरेक 
कृयाकिापमा अकाट्य 
सवाि (Cross cutting 

issue) को रुपमा 
छिफि गदै िैिान े। 
 

१. िैङ्गिक ङ्गहंसा ङ्गवरुि शनु्तय 
सहनजशिता साथै कमिचारी 
तथा िनप्रलतलनलधहरु िाई 
परुस्कार तथा दण्डको 
्यववस्था गने । 

२. ङ्गहंसा प्रभाङ्गवत बेचङ्गविनमा 
परेका मङ्गहिाहरुका िालग सेवा 
केन्तर स्थापना गने  

३. सचेतनामिुक कायििमिाई 
रेलडयो ङ्ग लभ पत्रपलत्रका माफि त 
लनयलमत रुपमा प्रचार प्रसार 
गने  

४. िैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारण 
आचारसंङ्गहता लनमािण गरी 
्यसको पािना गने । 

५. अन्ततरिातीय ङ्गववाहिाई 
प्रो्साहन गने । 

६. सवै वडामा मङ्गहिा कानूनी 
सचेतना कक्षाहरु संचािन गने  

७. सामाजिक कुरीलत ङ्गवरुि 
लभलडयोहरु वनाउने सडक 

१. सामाजिक 
कुरीलतहरुका ङ्गवरुि 
श्र्य दृष्य सामाग्री 
लनमािण भएको हनुछे 

२. ङ्गहंसा प्रभाङ्गवत मङ्गहिा 
तथा यौलनक 
अलपसंख्यकहरुका 
िालग सेवाकेन्तर 
स्थापना भएको हनुछे 
। 

३. अन्ततरिातीय ङ्गववाह 
गने िोडीहरु 
सम्मालनत भएका 
हनुेछन । 

४. वडास्तरमा मङ्गहिा 
ङ्गहंसा ङ्गवरुि लनमािण 
भएका सचेतना 
कायििम संचािन 
भएको हनुेछन । 

१. वाङ्गषिक बिे  तथा 
नीलत कायििम  

२. श्र्य दृष्य सामाग्रीहरु  

३. सामाजिक संिाि मा 
गररएका पोिहरु 

४. अन्ततरिातीय ङ्गववाह 
गने िोडी सम्मान 
कायििमको अलभिेि  

५. प्र्यक्ष अविोकन 
(सेवा केन्तर ) 
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ना क प्रस्ततु गने ।  

८ जशक्षा स्वास््य 
िानेपानी तथा 
सरसफाइसंग 
सम्बन्तधीत सेवा 
प्रवाहमा 
िैससासिाई 
प्राथलमतामा राख्न ेर 
प्र्येक चरणमा 
िैससास 
दृङ्गिकोणवा  
अनगुमन मूलयाकमान 
गने पररपा ीिाई 
संस्थागत गने । 

 

जशक्षा स्वास््य 
िानेपानी तथा 
सरसफाई िस्ता 
समाजिक ङ्गवकासका 
के्षत्रहरुमा िैससास 
सँग सम्बन्तधीत 
सूचकहरु लनमािण गरी 
लनयलमत अनगुमन 
तथा मूलयाकमान गने 

प्र्येक चरणमा गररन े
अनगुमन मूलयाकमानमा 
िैससासको दृङ्गिकोण वा  
गने पलछलिो चरणमा गने 
अनगुमनमा अजघलिो प क 
ददएका सझुाव कायािन्तवयन 
भए नभएको भने्न सचुक 
समेत थप गरी अनगुमन 
मूलयाकमानिाई िैससास 
मैत्री वनाउदै िैिाने । 

 

१. आफ्नै घरवा  नीराक्षर 
मङ्गहिाहरुिाई साक्षार वनाउने 
कायििम संचािन गने । 

२. जशक्षण अभ्यास संगै लनजित 
लनराक्षरिाई साक्षार वनाउने 
शैजक्षक नीलत अविम्वन गने 
।  

३. यौलनक अलपसंख्यक हरुका 
िालग ङ्गवद्याियमा शौचािय 
वैकजलपक ्यावस्थापन गने र 
अव वने्न शौचाियमा सवैिाइ 
पगु्ने गरी लनमािण गने 

४. स्वरोिगार वन्न चहाने र 
वैदेजशक रोिगारीमा िान 
िोज्नेको सचुना संकिन गरी 
आवश्यक तािीम प्रदान गने 
। आवश्यकता अनसुार बिे  
ङ्गवलनयोिन गने 

५. आवश्यक विे  ङ्गवलनयोिन 

१. संभावना रहेका सवै 
लनराक्षरहरु साक्षार 
भएका हनुेछन  

२. यौलनक अलपसंख्यक 
हरुका िालग 
ङ्गवद्याियमा वैकजलप 
शैचाियको ्यवस्था 
भएको हनुेछ । 

३. वैदेजशक रोिगारीमा 
िाने तथा 
स्वरोिगार वन्न 
चाहाने यूवाहरुका 
िालग सीप ङ्गवकास 
तािीम संचािन 
भएको हनुेछ । 

१. वाङ्गषिक प्रगती 
प्रलतवेदन  

२. तािीम सम्पन्न 
प्रलतवेदन  

३. कायिपालिका 
लनणियहरु  

४. सभाका लनणियहरु 

५. अनमुगन मलुयाङ्न 
फारम हरु  
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गरी ङ्गवपन्न पररवार स्वास््य 
वीमा कायििम सरुु गने 

६. अव उप्रान्तत वने्न सवै 
सावििालनक भवनहरुमा 
स्तनपान कक्ष सङ्गहच ड्रइङ 
लडिाइन गने र कायािन्तवयन 
गने 

७. िोजिमयूि काम गरेर िीवन 
लनवािह गनुि पने गभिवती 
मङ्गहिाहरुको िालग राहात 
प्याकेि लयाउन े

८. हरेक ६ मङ्गहनामा सावििालनक 
सनुवुाइ वाङ्गषिक रुपम 
समाजिक पररक्षण र लनयलमत 
रुपमा सावििालनक परीक्षण 
गने 

९. हरेक अनगुमनमा िैससास 
दृङ्गिकोणवा  गने गरी 
फारमहरु तयार गरी 
कायािन्तवयन गने । 
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१०.  ङ्गवि ्यवस्थापन 

मालथ उलिेजित रणनैलतक कृयाकिापहरु संचािन गनिका िालग ङ्गविको आवश्यकता पछि नै तथापी यसमा 
अलतररि वाह्य श्रोत प्राप्त भएमा मात्र िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मिु प्रवाहीकरण को 
कायि गने नत्र नगने भने्न हनु सक्दैन । यसका िालग हाि संचािन भइरहेको बिे  नीलत तथा 
कायििमहरुिाई कसरी िैससास मैत्री वनाउन सङ्गकन्तछ भने्न कुरा मह्वपूणि रहन्तछ ।  
 

िैससास मिु प्रवाहीकरणका िालग लनम्नानसुार ङ्गवि ्यवस्थापन गररने छाः   
क. िजक्षत ङ्गवकास कायििमका िालग गाउँपालिकाको लनजित प्रलतशत विे  ङ्गवलनयोिन गने । 

ि. भौलतक पवुािधार लनमािणका कायििमहरुमा कामको ङ्गवभािन गरर योग्यता अनसुारको काम सवै िजक्षत 
वगििे गनि पाउने गरर नीलतगत ्यवस्था गने । 

ग. िैङ्गिक उिरदायी विे  कायािन्तवयन गरर मङ्गहिा सहभालगता अलभवृङ्गि गने । 

घ. स्थानीय तहमा कायिरत ङ्गवकास साझेदारहरुिाई वाङ्गषिक कायििम तयार गरी स्थानीय तहसँग सहकायि 
गनि लनदेशन ददने  

ङ. स्थानीय तहको लसफाररसमा सहलुियत दरको ऋण उपि्ध गराइ ङ्गविीय सहयोग पयुािउन बैक तथा 
ङ्गविीय संघ संस्थाहरु संग समन्तवय गने  

च. संघीय तथा प्रादेजशक मन्तत्राियहरुमा िजक्षत ङ्गवकास कायििम अन्ततरगत ङ्गवलनयोजित बिे  िे तय 
गरेका ङ्गवषयगत के्षत्रहरुमा अद्यययन गरी आवश्य पररयोिना प्रस्तावना तयार गरेर अलधतकतम श्रोत 
लभत्र्याउन आवश्यक िनशजि पररचािन गनि  

छ. सरकारी तथा अन्ततराङ्गिय गैह्र सरकारी संस्था तथा दात ृ लनकायहरुमा समन्तवय गरी थप बिे  
्यवस्थापन गने । 

११.   कानूनी ्यवस्था 
िैससास रणनीलत कायािन्तवयनमा लयाउनका िालग यो बनेपा नगरपालिकाको कायिपालिका बैठकिे अनमुोदन 
गनुि पदिछ।यो रणनीलतिाई प्रभावकारी रूपमा कायािन्तवयनका िालग आवश्यक पने लनयमाविी तथा कायिङ्गवलध 
यो गाउँपालिकािे ६ मङ्गहना लभत्रमा तिुिमा गरर कायियोिना का साथ कायािन्तवयनमा िैिानेछ।तर 
कायिपालिकािे पास गरी सकेपलछ कानून कायिङ्गवलधहरुको आवश्यकता नपने िािका प्रावधानहरु भने स्वत 
कायािन्तवयनमा आउने छन। 

१२. रणनीलत कायािन्तवयनको िीम्मेवारी तथा दाङ्गय्व 

िैससास रणनीलत कायािन्तवयनको प्रमिु जिम्मेवारी यो बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्षको संयोिक्वमा 
गदठत िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कायािन्तवयन सलमलतको हनुेछ (िैससास पररक्षण 
ददगदशिन २०७८ िे ्यवस्था गरेको ) भने सबै शािा तथा वडा कायािियहरुिे सबै कृयाकिापमा यो 
रणनीलत अनसुार कायि सम्पादनको दाङ्गय्व लनवािह गनुि पने हनु्तछ । योिना तिुिमा तथा बिे  लनधािरणको 
समयमा रणनीलतमा उलिेि भएका कृयाकिापहरु समावेश भए नभएको हेने जिम्मेवारी अनगुमन सलमलतका 
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संयोिक एवम यो गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको हनुेछ भन े आवश्यकता अनसुार ङ्गवषय ङ्गवज्ञहरु रािेर 
अलपकालिन सलमलत लनमािण गरर रणनीलत कायािन्तवयनमा छू ेका ङ्गवषयहरु पङ्गहचान गनि सङ्गकनछे ।यो 
गाउँपालिकामा कायिरत सवै संघ संस्था तथा ङ्गवकास साझेदारहरुिे िैससास रणनीलत कायािन्तवयनमा जिम्मेवारी 
बहन गनुिपनेछ ।रणनैलतक कृयाकिाप का बारेमा सबै सरोकारवािा लनकायहरुिाई अलभमिुीकरण गरर 
वाङ्गषिक प्रगलत प्रलतवेदनमा िैसाससको अवस्था प्रस्  हनुे गरर पेश गने ्यवस्था लमिाइनेछ  । 

 

१३. रणनीलत कायािन्तवयन अनगुमन सम्बन्तधी ्यवस्था 
क. रणनीलत कायािन्तवयनको सम्वन्तध भनेको मखु्य रुपमा िैङ्गिक उिरदायी बिे  र िैङ्गिक समानता तथा 

सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण रहन्तछ । िैससास परीक्षण ददगदशिनिे लनददिि गरेका १०० 
सूचकहरुको आधारमा रणनीलत कायािन्तवयन भए नभएको अनगुमन गररनेछ ।  

ि. बेथानचोक गाउँपालिका लभत्र कायिरत सवै संघ संस्था तथा ङ्गवकास साझेदारहरुिाई वाङ्गषिक रुपमा 
कायििमको समीक्षा गदाि िैससास को दृङ्गिकोणिे समेत ङ्गवश्लषेण गरेर प्राप्त उपिज्ध र समस्याहरुको 
पङ्गहचान सङ्गहतको प्रलतवेदन पेश गने नीलत अविम्वन गररनेछ । 

ग. यो बनेपा नगरपालिकामा कायिरत ङ्गवलभन्न सरोकारवािा संघसंस्थाहरूको प्रलतलनलध्वमा सामाजिक ङ्गवकास 
शािा अन्ततगित िैससास अनगुमन संयन्तत्रको स्थापना गने।िसिे रणनीलतमा उलिेि गररएका 
कृयाकिापहरु गाउँपालिकाको वाङ्गषिक कायििममा समावेश भए नभएको एङ्गकन गने र सम्बजन्तधत पक्षिाई 
सझुाव प्रदान गने । वाङ्गषिक कायििममा समावेश भएका कृयाकिापहरु कसरी कायािन्तवन भइरहेको छ 
सो को समेत अनगुमन गरर प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत समक्ष प्रलतवेदन पेश गने । 

 

१४.  संभा्य िोिीम र न्तयूनीकरणका उपायहरु 

१४.१  संभा्य िोिीम 

िैससास रणनीलत कायािन्तवयनमा लनम्नानसुार िोजिमहरु आउन सक्न ेअवस्था छ  
क. ङ्गपतसृिा्मक सोच हावी रहेको सन्तदिभिमा िैङ्गिक समानता रणनीलतिे मङ्गहिा तथा बालिकािाई मात्र 

प्राथलमकतामा राख्छ भने्न भ्रम पणुि बझुाईका कारण रणनीलत कायािन्तवयनमा गलतरोध उ्पन्न हनुसक्छ। 

ि. सावििालनक तथा लनिी क्षते्रका सबै संरचनाहरूमा मङ्गहिाको समानपुालतक सहभालगता नहुदँा िैङ्गिक 
समानता रणनीलतको कायािन्तवयन तथा अनगुमन सही ढंगबा  नहनुसक्छ। 

ग. िैससास बहपुक्षीय सरोकार राख्न ेङ्गवषय भएकोिे समन्तवय र सहयोगमा समास्या हनुसक्छ । 

घ. िैससास रणनीलत कायािन्तवयनमा आवश्यक क्षमतायिु र दक्ष िनशजि र श्रोत साधनको लसलमतता 
हनुसक्छ । 

ङ. ङ्गवषयगत शािा तथा अन्तय सरोकारवािाहरु ङ्गवच िैससास रणनीलत कायािन्तवयन अन्तयौि ङ्गवङ्गवधता तथा 
दोहोरोपना हनुसक्छ । 
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१४.२   िोिीम न्तयूनीकरणका उपायहरु 

क. िैंलगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्तधी नेतृ् व तथा सरोकारवािाहरुको साझा बझुाईमा 
एकरूपता लयाउन तालिम, गोष्ठी तथा छिफिको आयोिना गने। 

ि. बहपुक्षीय सरोकारवािाहरुसंगको समन्तवय तथा सहकायि बढाउने। 

ग.  स्थानीय तहका हरेक वैठकमा िैंलगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्तधी कायिहरुको 
सलमक्षा गने। 

घ. ङ्गवषय ङ्गवज्ञहरु संग लनयलमत परामशि गने । 

१५ लनश्कषि 
िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणको िालग संघीय  तथा प्रदेश स्तरमा वनकेा नीलत तथा 
रणनीलतहरुिाई कायािन्तवयन गनि र अन्ततराङ्गिय स्तरमा भएका सन्तधी संझौता एवम प्रलतविताहरुिाई 
स्थानीयकरण गरी वाङ्गषिक नीलत कायििममा समाङ्गवि गदै िैिान आवश्यक छ ।यो गाउँपालिकामा वनेका 
नीलत लनयम कायिङ्गवलधहरु अध्ययन गदाि  नीलतहरु वने्न तर कायािन्तवयन नहनुे कुरा स्पस्  रुपमा देजिएको छ 
्यसैिे वाङ्गषिक रुपमा वनेका नीलत लनयम कायिङ्गवलधहरु के कलत कायािन्तवयन भए वा के कलत कायािन्तवयन हनु  
वाँकी छन भने्न कुरा पङ्गहचान गने गरर अनगुमन मूलयाकमानको के्षत्रमा ्यापक सधुार गरी हरेक कृयाकिापिाई 
िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणको निरिे मूलयाकमान गने पररपा ी ङ्गवकास गदै िैिान पदिछ । 
यसरी लनजित समय सम्म िजक्षत वगििाई न्तयायोजचत अवसर दददै िैिान े हो भन े चाडै नै िक्षमा पगु्न 
सङ्गकन्तछ।बेथानचोक गाउँपालिकामा पदालधकारी तथा कमिचारीहरुमा िजक्षत वगि संगै यवुाहरुको ्यापक 
सहभालगता रहेको हनुािे कायािन्तवनय गनि सहि देजिन्तछ  


