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१.पृष्ठभूलम 

नेपािको संङ्गवधानिे दिशा लनिेश गरेबमोजिम समानपुालतक समावेशी र सहभालगतामूिक लसद्धान्तका आधारमा 
समतामूिक समािको लनमायण गनय राज्र्का सबै अंग, तह र क्षेत्रगत ङ्गवषर्हरूमा िैङ्गिक समानता र 
सामाजिक समावेशीकरण (िैससास) को ङ्गवषर्िाई आन्तररकीकरण, मूिप्रवाहीकरण र संस्थागत गनय 
आवश्र्क भएको छ   

नेपािको संङ्गवधानको धारा १८ मा उजलिजित समानताको हकमा सबै नागररक कानूनको दृङ्गिमा समान हनेु 
तथा कसैिाई पलन कानूनको समान संरक्षणबाट बजित नगररने व्र्वस्था छ ।साथै सामान्र् कानूनको प्रर्ोगमा 
उत्पजि, धमय{, वणय{, िात, िालत, लिि, शारीररक अवस्था, अपािता, स्वास््र् जस्थलत, बैवाङ्गहकत जस्थलत, गभायवस्था, 
आलथयक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचाररक आस्था वा र्स्तै अन्र् कुनै आधारमा भेिभाव नगने व्र्वस्था उलिेि 
छ . नेपािको संङ्गवधानको धारा ३८ िे मङ्गहिािाई समान वंशीर् अलधकार, सरुजक्षत माततृ्व र प्रिनन स्वास््र् 
सम्बन्धी अलधकार, राज्र्का सवै तहमा सहभागी हनेु अलधकार, सम्पजि तथा पाररवाररक मालमिा सम्बन्धी 
अलधकार, जशक्षा, स्वास््र्, रोिगार र सामाजिक सरुक्षामा सकारात्मक ङ्गवभेिको व्र्वस्था गरेको 
छ।संङ्गवधानिे मङ्गहिा ङ्गवरुद्ध हनेु सबै प्रकारका ङ्गहंसािन्र् कार्यहरुिाई कानून बमोजिम िण्डनीर् हनेु 
व्र्वस्था गरेको छ।  

साथै संङ्गवधानमा राज्र्िे सामाजिक वा सांस्कृलतक दृङ्गििे ङ्गपछलडएका मङ्गहिा, िलित, आदिवासी िनिालत, 
मधेशी, थारू, मजुस्िम समिुार्, ङ्गपछडावगय, सीमान्तकृत, अलपसङ्ख्र्क, अपािता भएका व्र्जि, िैङ्गिक तथा 
र्ौलनक अलपसङ्ख्र्क, ङ्गकसान, श्रलमक, उत्पीलडत वा ङ्गपछलडएको क्षेत्रका नागररक तथा आलथयकरूपिे ङ्गवपन्न 
िस आर्य िगार्त नागररकको संरक्षण, सशिीकरण वा ङ्गवकासका िालग कानून बमोजिम ङ्गवशेष व्र्वस्था 
गनयसङ्गकने ङ्गवषर् उलिेि गरी समावेशी अवधारणािाई आत्मसात ् गररएको छ।सामाजिक न्र्ार्को हकिे 
राज्र्का हरेक तहमा समावेशी र समानपुालतक प्रलतलनलधत्वको लसद्धान्तका आधारमा िनताको सहभालगताको 
अलधकार स्थापना गरेको छ। 

स्थानीर् सरकार सिािन ऐन, २०७४ िे िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (िैससास) 
सम्बन्धमा स्थानीर् तहको काम, कतयव्र् र अलधकारमा िैससास सम्बन्धी व्र्वस्था उलिेि गरेको, वडा 
सलमलतको काम, कतयव्र् र अलधकार अन्तगयत वडामा आलथयक तथा सामाजिकरुपमा पछालड परेका मङ्गहिा, 
बािबालिका, िलित, अपािता भएका व्र्जि, िेष्ठ नागररक, अलपसं्र्क, सीमान्तकृत समिुार्को अलभिेि 
रािी सामाजिक र आलथयक उत्थान सम्बन्धी काम गने व्र्वस्था गरेको; ङ्गवलभन्न समिुार्बीच सामाजिक सद्भाव 
र सौहाियता कार्म गने, बािङ्गववाह, बहङु्गववाह, िैङ्गिक ङ्गहंसा, छुवाछुत, िहेि तथा िाइिो, हलिर्ा प्रथा, 
छाउपडी, कमिरी प्रथा, बािश्रम, मानव बेचङ्गविन िस्ता सामाजिक कुरीलत र अन्धङ्गवश्वासको अन्त्र् गने, 
गराउने व्र्वस्था गरेको छ।र्सका साथै िैससासका सवािहरूिाई सम्बोधन गनय राज्र्िे ङ्गवगत िामो समर् 
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िेजि नै प्राथलमकताका साथ आवलधक र्ोिना, वाङ्गषयक र्ोिना, नीलत तथा कानूनको तिुयमा तथा पररमाियन र 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गिै आइरहेको छ।  

ङ्गवकास प्रकृर्ामा मु् र्तर्ा ३ वटा सामान्र् तर िटीि प्रश्नहरुको िवाफ िोज्ने गररन्छ । पङ्गहिो प्रश्न ऐि 
म कहााँ छु ? िोश्रो  अव म कहााँ र ङ्गकन िाने ? र तेश्रो त्र्ो कसरी संभव छ ? पङ्गहिो प्रश्निे वतयमान 
अवस्था ङ्गवश्लेषण गराउाँछ, िोश्रो प्रश्निे िक्ष र अपेजक्षत उपिव्धी को  लनधायरण गियछ भने तेश्रो प्रश्निे नीलत 
तथा रणनीलत तर्ारी गराउछ ।र्सै सन्िभयिाई आत्मसात गरी र्ो बेनीघाट रोराङ गाउाँपालिका अन्तरगत 
सिािन हनेु र्ोिना तथा कार्यक्रमिाई िैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीमैत्री बनाउन, संवैधालनक एवम 
कानूनी उिरिार्ीत्व तथा जिम्मेवारी परुा गनय, राज्र्िे अन्तरायङ्गिर् स्तरमा गरेका प्रलतबद्धता अनरुुप कार्य गनय 
र स्थानीर् सरकार सिािन ऐन, २०७४ अनसुार िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणिाई 
संस्थागत गिै समावेशी ङ्गवकासिाई प्रबद्धयन गने कार्यिाई थप मागय िशयन गनय यो “िैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावशेीकरण रणनीलत” तर्ार गररएकोछ ।  

२.अिस्था लिशे्लषण 

 धादिङ जिलिाका १३  वटा स्थानीर् तह मध्रे् पृ् वी रािमागयमा १ नगरपालिका र ४ वटा गाउाँपालिकाहरु 
पियछन ।ती चारवटा गाउाँपालिका  मध्रे् एउटा गाउाँपालिका बेनीघाट रोराङ हो । र्स गाउाँपालिकाको 
पूवयमा  गिरुी गाउाँपालिका पजिममा जचतवन जिलिाको इच्छाकामना गाउाँपालिका उिरमा धादिङ जिलिाको 
लसद्धिेक गाउाँपालिका र गोिाय जिलिाको गण्डकी गाउाँपालिका तथा िजक्षणमा  जचतवन र मकवानपरु जिलिा 
रहेका छन ् । रािधानी काठमाण्डौं िेजि कररब ८० ङ्गक.लम. िजक्षण पजिममा रहेको र्ो गाउाँपालिकाको 
क्षेत्रफि २०६.५२ वगय ङ्गकिोलमटर रहेको छ । र्स गाउाँपालिकामा १० वटा वडाहरु छन ् । ङ्गव.स. 
२०७८ को िनगणना अनसुार र्स गाउाँपालिकाको कुि िनसं्र्ा ३४४७३ रहेको मध्रे् १६९३१ मङ्गहिा 
र १७५४२ परुुष छन ्। साङ्गवक िोलगमारा,धषुा,बेलनघाट र महािेवस्थान गाङ्गवस लमिेर बनेको र्ो  बेनीघाट 
रोराङ गाउाँपालिका मु् र् िातीहरुमा चेपाङ वाहनु क्षेत्री , र िलित बसोबास गछयन ।चेपाङ िाती नै प्रमिु 
िातीको रुपमा रहेको र्ो गाउाँपालिकामा जशक्षा स्वास््र् िगार्तका क्षेत्रहरुमा तिुानात्मक रुपमा पछाडी 
रहेकोछ । िैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको उपर्िु प्रर्ोगशािा वनाउन सङ्गकने र्ो 
गाउाँपालिकाको िैससास रणनीलत तर्ार गिाय पङ्गहिो चरणमा वतयमान अवस्था ङ्गवश्लेषण गररएकोछ । हािको 
अवस्था ङ्गवश्लेषणका िालग मु् र् ङ्गहसाविे ३ वटा क्षते्रहरु (SWOT¸सरोकारवािा र िजक्षतवगय) लनधायरण 
गररएकोछ । िसको ङ्गववरण लनम्नानसुा प्रस्ततु गररएकोछ । 



3 

 

२.१. SWOT लिशे्लषण 

र्ो बेनीघाट रोराङ गाउाँपालिकाको िैससासको दृङ्गिकोणवाट बलिर्ो पक्ष, कमिोर पक्ष, अवसर तथा चनुौती 
(SWOT) ङ्गवश्लेषण गररएको छ । र्सरी ङ्गवश्लेषण गिाय नीलतकानूनमा समावेशीता, संस्थागत व्र्वस्थामा 
समावेशीता, मानव संसाधन तथा क्षमता ङ्गवकासमा समावेशीता, सेवा प्रवाहमा समावेशीता र ससुासन तथा 
उिरिार्ीत्वमा समावेशीतामा आधाररत रहेर ङ्गवश्लेषण गररएकोछ ।िसिाई लनम्नानसुार ति प्रस्ततु गररएकोछ 
। 

क. बलियो पक्ष (Strength) 

१. बेनीघाट रोराङ गाउाँपालिकािे लनमायण गररसकेका कानून कार्यङ्गवलधहरुमा िैससास सम्वन्धी प्रावधानहरु 
समावेश गररएको । 

२. आव २०७७/०७८ मा र्ो गाउाँपालिकािे आवलधक र्ोिना तर्ार गरेको छ िसमा िैससास सम्वन्धी 
प्रावधानहरु समावेश गररएका  

३. गाउाँपालिकाको वाङ्गषयक नीलत तथा कार्यक्रममा मङ्गहिा तथा िजक्षत ङ्गवकास कार्यक्रमहरु प्रसस्त रुपमा  

समावेश भएको  । 

४. र्ोिना तिुयमा  गिाय िजक्षत समहु संग बसेर समस्र्ा ङ्गवश्लेषण गने गरेको । गाउाँपालिकाको वाङ्गषयक 
कार्यक्रममा ती ङ्गवश्लेषण गररएका र्ोिनाहरु समावेश भएको । 

५. अपािता पररचर् पत्र ङ्गवतरण लनिेजशका तर्ार भई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वनर् भएको । 

६. हरेक लनकार् तथा सलमलतहरुमा मङ्गहिा िजक्षत वगयको सहभालगताको सलुनजितता  भएको  । 

७. उपभोिा सलमलतहरुमा मङ्गहिा तथा िजक्षत वगयको सहभालगता अलनवार्य गरेको  । 

८. मङ्गहिा तथा बजितीमा परेका समिुार् मालथ हनेु ङ्गहंसा र ङ्गवभेि उपर सनुवुाई हनेु प्रवन्ध लमिाएको  

९.  कार्यपालिकामा मङ्गहिा तथा िजक्षत वगयको सहभालगता ४०% भन्िा वढी भएको ।  

१०. कार्यरत कमयचारी मध्रे् ५०% भन्िा वढी मङ्गहिा कमयचारी भएको ।१० मध्रे् ५ िना वडा सचीव 
मङ्गहिा, ७४ वटा ङ्गवद्यािर्हरु मध्रे् १९ वटामा मङ्गहिा प्रधानाध्र्ापक भएको । गाउाँपालिकामा ५ िना 
शािा प्रमिु मङ्गहिा रहेको । 

११. मङ्गहिा तथा िक्षीत वगयका िालग  जिङ्गवकोपाियन सशजिकरण, आवाि सशजिकरण तथा ङ्गवभेििन्र् नीलत 
लनर्म पररवतयनका िालग ङ्गवशेष कार्यक्रम संचािन गरेको ।  

१२. िैङ्गिक ङ्गवकास हेने शािाको रुपमा मङ्गहिा तथा बािबालिका  शािा स्थापना र सचािन भएको  

१३. गाउाँपालिका गठन गने सलमलत उपसलमलतहरुको मु् र् पिमा मङ्गहिा सहभालगता सलुनजित गरेको  

१४. सामाजिक सरुक्षाका सङु्गवधा पाउने िाभग्राहीहरुको अलभिेि व्र्वस्थापन तथा त्र्ाङ्क अद्यावलधक गरेको  

१५.  िैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारण, मङ्गहिा सीप ङ्गवकास, नेततृ्व ङ्गवकास को  श्रोत व्र्वस्थापनका िालग कोष स्थापना 
गरर कार्ायन्वर्न गरेको । 

१६.  िजक्षत वगयको क्षमता ङ्गवकासका िालग बिेट ङ्गवलनर्ोिन गरेको । 
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१७. मङ्गहिा ङ्गवरुद्ध हनेु सवै प्रकारका ङ्गहंसा लनवारण गने कार्यक्रममा बिेट ङ्गवलनर्ोिन गरेको । 

१८. स्थानीर्तह लभत्र हनेु गरेका सामाजिक कुरीलतहरु (छुवाछुत, बािङ्गववाह, बहङु्गववाह ) हटाउनको िालग 
कार्यक्रमहरु संचािन गरेको । 

१९. मङ्गहिाका िालग कानूनी सचेतना सम्बन्धी अनजुशक्षण कार्यक्रम संचािन भएको (कानूनी हक अलधकार, 
एकि मङ्गहिा मानव बेचङ्गविन र्ौन ङ्गहंसा आिी ) 

२०. उमेर पगुेका सवै बािबालिकाहरु ङ्गवद्यािर् भनाय भएका ।ङ्गवद्यािर् वाङ्गहर रहेका ङ्गवद्याथीहरुको लनर्लमत 
रुपमा ङ्गववरण संकिन गररएको हनुािे ङ्गवशेष भनाय अलभर्ान संचािन गने । 

२१. सवै ङ्गवद्यािर्मा मङ्गहिा परुुष शौचािर् तथा हात धनेु व्र्वस्था भएको । 

२२. भौलतक पवुायधारका सवै लडिाइन हरुमा िैससास मैत्री प्रावधानहरु (मङ्गहिा मैत्री, वािमैत्री र अपाि मैत्री) 
समेट्ने गररएको । 

२३. प्रिनन स्वास््र् एड्स क्र्ान्सर  र आङ िस्ने िगार्तका ङ्गवषर्हरुमा स्वास््र् सचेतना कार्यक्रम 
संचािन भएको 

२४. लनर्लमत रुपमा कार्यक्रमको सावयिालनक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सावयिालनक सनुवुाई माफय त 
कार्यक्रमको सावयिालनक गरेको । 

२५. सावयिालनक िेिापरीक्षण सामाजिक परीक्षण तथा सावयिालनक सनुवुाईमा िजक्षत  समूहिाई प्रश्न राख्न 
दिने र छिफि गने गरेको । 

२६. िनप्रलतलनलधहरुको आचारसंङ्गहता लनमायण गरर अनशुासनमा वााँलधएको  

२७. बाङ्गषयक नीलत तथा कार्यक्रम छापा प्रकाशन तथा वेभसाइड माफय त नीर्लमत रुपमा सावयिालनक गरेको  

 

ख. कमिोर पक्ष 

१. गाउाँपालिकाको ङ्गवद्यार्न सलमलतिे कानून मस्र्ौिा गिाय र पास गिाय िैससास दृङ्गििे उपर्िु भए नभएको 
वारेमा ङ्गवश्लषेण नगरेको  

२. मङ्गहिा परुुष समान कामको िालग असमान ज्र्ािा रोक्ने प्रावधानहरु नभएको । 

३. िजक्षत वगयको ङ्गवकासको िालग लनजित प्रलतशत विेट ङ्गवलनर्ोिन नगररएको । 

४. िीगो ङ्गवकास िक्ष सङ्गहत अन्र् अन्तराङ्गिर् सन्धी सैझौता प्रलतवद्धता अलभसन्धी वारेमा िनप्रलतलनलध तथा 
कमयचारीहरु तथा िनप्रलतलनलधहरुिाई अलभमिुीकरण नभएको । 

५. मङ्गहिा िगार्त िजक्षत वगयहरुको छूटै्ट िजण्डकृत डाटा (बस्तगुत ङ्गववरण)  नभएको । 

६. मङ्गहिा िगार्त अन्र् िजक्षत वगयको भाषा सङ्गहत संवेिनजशि ङ्गवषर्वस्त ु सनेु्न र बझु्ने ङ्गवषर्मा कुनै 
व्र्वस्था नभएको  

७. िैससास कार्ायन्वर्न सलमलत गठन नभएको साथै र्ो सलमलतको गठन प्रकृर्ाका वारेमा सचेत भएको  

८. कमयचारी तथा पिालधकारीहरुिाई िैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारण सम्वन्धी तािीम तथा अलभमिुीकरण नभएको । 
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९. कार्ायिर्मा हनुसक्ने कुनै पलन प्रकारको िवु्र्यवहार भेिभाव मङ्गहिा ङ्गहंसा लनर्न्त्रणको आचारसंङ्गहता 
वनाएर िाग ुनभएको । 

१०. िैङ्गिक ङ्गहंसा मिु गाउाँपालिका घोषणा हनु नसकेको । 

११. भौलतक पूवायधारका ड्रइङ लडिाइनहरु िैससासमैत्री भएपलन सो अनसुार लनमायण नभएको । 

१२. र्ौलनक तथा िैङ्गिक अलप सं्र्कका िालग बिेट ङ्गवलनर्ोिना तथा  शौचािर्हरुमा ङ्गवशेष व्र्वस्था 
नभएको  

१३. गाउाँपालिका स्तरमा मङ्गहिा तथा िजक्षत वगयकोको स्वास््र् वीमा सम्वन्धी अलभमिुीकरण तथा कार्यक्रम 
नभएको ।(राङ्गिर् स्तरमा भइरहेको) 

१४. लनराक्षर मङ्गहिाहरुको िालग जशक्षा सम्वन्धी कुनै कार्यक्रम नभएको ।पणुय शाक्षार घोषणा भइसकेको तर 
िम्मा ८८.१२% मात्र साक्षार रहेको । 

१५. र्ोिना तथा कार्यक्रमको  अनगुमन मूलर्ाङ्कन गिाय िैससासका दृङ्गिकोणका आधारमा नभएको 
१६. आफ्नो वेभसाइड तथा सामाजिक संिाि भएपलन त्र्समा िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण 

सम्बन्धी सचुना, समाचार तथा सन्िेशमिुक ङ्गवषर् वस्त ुआदि प्रकाशन नभएको । 

 

ग. अिसर 

१. बेनीघाट रोराङ गाउाँपालिका को िातीर्ताका आधारमा सवैभन्िा वढी (३०%) िनसं्र्ा नै लसमान्तकृत 
िाती चेपाङको रहेको र पररषभाषागत ङ्गहसाविे मालथ उलिेि गररएका िजक्षत वगयहरुकै उपजस्थलत 
सघन रहेको हनुािे िजक्षत ङ्गवकास कार्यक्रम गनय सहि हनेु । 

२. कानून कार्ायन्वर्न तथा र्ोिना कार्ायन्वर्नमा उत्कृट हनेु शािा तथा कमयचारीिाई परुस्कृत गने 
पररपाटी हनु ु। (िसिे कानून कार्ायन्वर्नका  आधारमा उत्कृि शािा तथा वडाहरुिाई परुस्कृत गरी 
लनमायण भएका कानूनहरुको व्र्वहाररक पक्षको अध्र्न ङ्गवश्लेषण गने सङ्गकने  )  

३. आवश्र्क पने कानून नीलत नीर्म बनाउन सक्ने िक्ष िनशजि स्थानीर् तहमा उपिव्ध हनु ु।  

४. संघीर् रािधानी काठमाडौ सङ्गहत भरतपरु महानगरपालिका िस्ता विार क्षेत्रहरु २/४ घण्टा लभत्रमै 
सावयिालनक र्ातार्ातवाट परुा गररने हनुािे िजक्षत वगयिाई कृङ्गष तथा औधोलगक उत्पािनमा िागउन 
सङ्गकने 

५. िैससास सम्वन्धी काम गने “सहर्ात्री” िगार्तका  गहै्र सरकारी संस्थाहरु हनु ु। 

६. गाउाँपालिकाको क्षेत्र लभत्र कररव ५० रोपनी िग्गा उपर्ोग गनय सङ्गकने भएकोिे आवश्र्क संरचनाहरु 
लनमायण गनय सङ्गकने । 

७. िनप्रलतलनलध तथा कमयचारीहरुमा र्वुाहरुको वाहलुर्ता रहेकोमा र्वुा िोस र िााँगरिाई प्रौढहरुको 
अनभुवमा लमसाएर गाउाँपालिकाको सवायङ्गिण ङ्गहतमा प्रर्ोग गनय सङ्गकने  
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८. संघीर् सरकार तथा प्रिेश सरकार संग प्रत्र्क्ष पहुाँच राख्न ेिनप्रलतलनलधहरु हनु ु।(आवश्र्कीर् र्ोिना र 
बिेट माग गनयका िालग पहुाँच पगु्छ)   

९. ङ्गवद्यािर्माहरुमा कृङ्गष ङ्गवषर्को पढाइ सरुु भएको । 

 

घ. चुनौतीहरु 

१. छुवाछूत¸िैङ्गिक ङ्गवभेि¸ पतु्रमोह िस्ता परम्परागत मान्र्ता ङ्गवरुद्धका नीलत लनर्म कार्यङ्गवलध 
कार्ायन्वर्न मा िटीिता । 

२. सामाजिक ङ्गवकासमा काम गने गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरु गाउाँपालिका मा नहनु ु। 

३. जशक्षा स्वास््र् क्षेत्रमा पछाडी परेको चेपाङ िातीहरुको सवायङ्गिण ङ्गवकासमा पर्ायप्त बिेट 
ङ्गवलनर्ोिन गनय नसक्न ु। 

४. ङ्गवशेष गरर मङ्गहिाद्वारा सम्पादित घरलभत्रको ङ्गवना पाररश्रलमक को कामको मूलर्ाङ्कन नहनु ु। 
५. िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी लनमायण भएका ऐन नीर्म कानून कार्यङ्गवलध  

कार्ायन्वन नहनु।ु 

६.  संचारमाद्यम तथा सामाजिक संिािको को िरुुपर्ोग र बाि बालिकाको उमेरमा नै व्र्ापक प्रर्ोगिे 
बािङ्गववाह अवैध वच्चा िन्माउने तथा  पररपक्व उमेरमा पगु्िा  सम्वन्ध ङ्गवच्छेि हनेु िस्ता संभावना 

वढ्िै िान ु।  

७. कृङ्गष प्रलत र्वुा िाई आकङ्गषयत गनय र िीङ्गवकोपाियनको प्रमिु आधारको रुपमा कृङ्गषिाई स्थाङ्गपत गनय 
नसक्न।ु 

८. कृषक हरु सम्मालनत नहनु ु कृङ्गष उपिको उत्पािन भण्डारण तथा ङ्गवङ्गक्र ङ्गवतरणका िालग उपर्िु 
व्र्वस्थापन नहनु ु। कृङ्गष र्ोग्र् भमुी वाजझिै िान ु 

९. सामाजिक सञ्जाि माफय त  हनेु गरेका र हनु सक्ने संभाङ्गवत भ्रमहरु जचनयका िालग आवश्र्क प्रङ्गवलध र 
िनशजि व्र्वस्थापन नहनु ु। 

१०. िवु्र्यसनीमा र्वुाहरुको संिग्नता बढ्िै िान ु। 
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२.२.  सरोकारिािा पलहचान  

बेनीघाट रोराङ गाउाँपालिका लभत्र िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण रणनीलत कार्ायन्वर्नको 
कार्ायन्वर्नका िालग लनम्नानसुार सरोकारवािाहरु पङ्गहचान गररएको छ । िसमा लसधा संपकय  हनेु ।िोश्रो 
माद्यमवाट संम्पकय  हनेु र अप्रत्र्क्ष रुपमा संपकय  हनेु गरी लनम्नानसुार ३ भागमा ङ्गवभि गररएकोछ ।  

लसधा सम्पकक  हुने 

(पलहिो नं का सरोकारिािाहरु ) 

िोश्रो माद्यमिाट संपकक  हुने 

(िोश्रो नं का सरोकारिािाहरु ) 

अप्रत्यक्ष संपकक  हुने हरु 

(तेश्रो नं का सरोकारिािाहरु ) 

गाउाँ  कार्यपालिका  ङ्गवकास साझेिारहरु मु् र्मन्त्री तथा मजन्त्रपररषिको 
कार्ायिर् बागमती प्रिेश   

गाउाँ  सभा सहकारी संस्थाहरु प्रिेश मन्त्रािर्हरु सवै  
ङ्गवषर्गत सलमलत  बैक तथा  प्रिेश सशुासन केन्र  
मङ्गहिा तथा बािबालिका शािा उद्योगहरु  भमूी व्र्वस्था आर्ोग 
स्वास््र् शािा वािक्िवहरु संघीर् मन्त्रािर्हरु  
प्रशासन शािा आमा  समूहहरु  मङ्गहिा आर्ोग 
जशक्षा शािा उद्योग वाजणज्र् संघ िलित आर्ोग 
र्ोिना शािा ङ्गवद्यािर्हरु  मसु्िीम आर्ोग 
वडा कार्ायिर्हरु गैह्रसरकारी संस्थाहरु  राङ्गिर् र्ोिना आर्ोग 
न्र्ाङ्गर्क सलमलत रािनैलतक ििहरु मानव अलधकार आर्ोग 
कृङ्गष शािा  अन्तराङ्गिर् िात ृलनकार्हरु 

पशसेुवा शािा  राङ्गिर् स्तरका संचार 
माद्यमहरु 

   

२.३.  िलक्षतिगक पलहचान  

बेनीघाट रोराङ गाउाँपालिकामा िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको िक्ष नै िजक्षत वगयिाई 
ङ्गवकासको मूि प्रवाहमा लर्ाउन ुहो त्र्सका िालग लनम्नानसुार िजक्षत वगयहरु पङ्गहचान गररएकोछ । 
१. मङ्गहिा  
२. एकि मङ्गहिा 
३. बािबालिका 
४. िेष्ठनगाररक 
५. िलित (िमाइ कामी साकी ) 
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६. चेपाङ 
७. मििरु 
८. अपािता भएका व्र्जि 
९. द्वन्द्वङ्गपलडत 
१०. ङ्गवपन्न वगय 
११. सकुुम्वासी 
१२. िैङ्गिक तथा र्ौलनक अलपसं्र्क 

मालथ उलिेजित तीनै प्रकारको ङ्गवश्लेषणवाट बेनीघाट रोराङ गाउाँपालिकाको वतयमान अवस्थाका सवै 
पक्षहरु िेजिएका छन । वलिर्ो पक्ष¸ कमिोर पक्ष¸ अवसर तथा चनुौती संगै िैससास रणनीलत 
कार्ायन्वर्नका िालग तीन तहकै सरोकारवािाहरु तथा सवै िजक्षत वगयहरु पङ्गहचान भइसकेको छ 
। गाउाँपालिकामा सघन रुपमा रहेको चेपाङ िाती मु् र् िजक्षत वगयमा पियछ । र्ो 
गाउाँपालिकाका सवि पक्षहरुिाई श्रोतको रुपमा पररचािन गरेर िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरणिाई संस्थागत गिै िैिान सङ्गकन्छ ।  

 

३.   िीघककालिन सोच (Vision) 

सामाजिक ङ्गवभेिको अन्त्र् वजन्चतहरुको मिुप्रावहीकरणीः वेनीघाट रोराङको संकलप िैङ्गिक 
समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण 

 

४. ध्येय (Mission) 

िातीर् रुपमा िलित तथा चेपाङ र लििीर् रुपमा मङ्गहिािाई  आवश्र्क श्रोत तथा अवसर 
प्रिान गरी  प्राप्त उपिव्धी  का आधारमा ङ्गवभेिको अन्त्र् गने । 

 
५. िक्ष (Goal) 

न्र्ार्ोजचत तथा समतामिुक ङ्गवकासको माद्यमवाट वङ्गहस्करणमा परेको वगयिाई ङ्गवकासको मूि 
प्रवाहमा  लर्ाउने। 
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६. उिेश्य (Objectives) 

र्स रणनीलतको मु् र् उद्देश्र् िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणको मान्र्ता अनरुुप 
बेनीघाट रोराङ गाउाँपालिकािे गने गने सम्पूणय ङ्गवकासका तथा प्रशासलनक कामिाई िैससास प्रलत 
उिरिार्ी वनाउन ुनै हो । र्स रणनीलतका उिेश्र्हरु लनम्नानसुार रहेका छनीः 
१. िैङ्गिक उिरिार्ी बिेट लनमायण  माफय त मङ्गहिा सहभालगता अलभवङृ्गद्ध गरेर िैङ्गिक उिरिार्ी 

शासन पद्धती अविम्वन गने । 

२. श्रोत साधनमा िजक्षत वगयको पहुाँच  अलभवङृ्गद्ध गरी न्र्ार्ोजचत ङ्गवतरणिाई संस्थागत गने । 

३. िैससास सम्बन्धी राङ्गिर् तथा अन्तराङ्गिर् प्रलतवद्धता सजन्ध संझौताहरु कार्ायन्वर्न गरी मूि 
प्रवाहीकरण गने । 

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

५. संस्थागत व्र्वस्था अन्तरगत कार्यप्रणािी, ङ्गवि व्र्वस्थापन एवम त्र्ाङ्कमा समेत मङ्गहिा 
एवम िजक्षत वगयको समावेशीतािाई सलुनजित गरी आलथयक रुपमा सशजिकरण गने । 

६. मानव संसाधन तथा क्षमता ङ्गवकासमा िजक्षत वगयको सहभालगता सलुनजित गरी 
िीङ्गवकोपाियनमा आत्मलनभयर  वनाउने। 

७. अनौपचाररक मूलर् मान्र्ता कुसंस्कार ङ्गवरुद्ध िनचेतना वङृ्गद्ध गरी सामाजिक दृङ्गिकोण 
पररवतयन गिै िैङ्गिक तथा सामाजिक समावेजशतामा आधाररत समाि स्थापना गने । 

८. जशक्षा स्वास््र् िानेपानी तथा सरसफाइ संग सम्बन्धीत सेवा प्रवाहमा िैससासिाई 
प्राथलमतामा राख्ने र प्रत्रे्क चरणमा िैससास दृङ्गिकोणवाट अनगुमन मूलर्ाङ्कन गने 
पररपाटीिाई संस्थागत गने । 

९.  

७.िैङ्लगक तथा सामालिक समािेशीकरण नीलत (GESI Policy) 

मालथ उलिेजित उिेश्र्हरु पररपतुीको िालग लनम्नानसुार नीलतहरु अविम्वन गररनेछ । 

१. वाङ्गषयक बिेट लनमायण गिाय सामाजिक ङ्गवकास¸पवुायधार¸ कृङ्गष वन तथा भमूीसधुार¸गररबी लनवारण¸ 
स्थानीर् ङ्गवकाश तथा शान्ती एवम सशुासन संग सम्बन्धीत सवै क्षत्रको विेटिाई िैङ्गिक उिरिार्ी 
वनाउने  
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२. हरेक वषय िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण गरर त्र्सिे औलर्ाएका कमी 
कमिोरीहरुिाई अको वषयको कार्यक्रममा समेटेर श्रोत साधनमा िजक्षत वगयको पहुाँच अलभवृङ्गद्ध गिै 
िैिाने । 

३. मङ्गहिा तथा बािबालिका संग सम्बन्धीत सबै अन्तराङ्गिर् सजन्ध संझौताहरु, प्रलतवद्धताहरु तथा िीगो 
ङ्गवकास िक्षिाई स्थानीर्करण गरी त्र्सका सूचकहरु परुा गिै िैिाने । 

४. पालिकािे लनमायण गरेका सव ै कानून¸ नीलत लनर्म¸ लनिेजशका कार्यङ्गवलधहरु  मङ्गहिा¸ बािबालिका¸ 
र्ौलनक तथा िैङ्गिक अलपसं्र्क¸ अपािता¸ िेष्ठनागररक¸ िलित¸िोपउन्मूि लसमान्तकृत आिीवासी 
िनिाती सङ्गहत समग्र िजक्षत वगय मैत्री वनाउिै िैिाने । 

५. िैससास वारे   संलबधानमा  भएका  व्र्वस्थाहरूको  कार्ायन्वर्न  गनय,  वतयमान  संघीर्  शासन  
स्वरूप,  नीलत,  लनर्म, ऐन,  कानून,  कार्यलबलध,  साथै  राङ्गिर्  तथा अन्तराङ्गिर् प्रलतबद्धताहरूको   
प्रभावकारी  कार्ायन्वर्न  गनय आवश्र्क  संस्थागत  संरचना,  सचेतीकरण  तथा  क्षमता  ङ्गवकास  
गने   

६. िजक्षत वगय ङ्गवकासका िालग छुटै्ट शािा स्थापना गरी मङ्गहिा बािबालिका तथा िेष्ठनगाररकहरुको 
सवाििाई प्रत्र्क्ष रुपमा संवोधन गिै िैिाने । 

७. वाङ्गषयक बिेट तिुयमामा छुटै्ट कोष स्थापना गरी  िैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारण मङ्गहिा सीप ङ्गवकास िगार्त 
क्षमता ङ्गवकासका कृर्ाकिापहरु संचािन गरर  मङ्गहिा परुुष समङ्गवकासिाई वढावा दिने । 

८. िजक्षत वगय पङ्गहचान हनेु गरर िजण्डकृत त्र्ाङ्कहरु संकिन तथा अद्यावलधक गरर त्र्सका आधारमा 
र्ोिना तिुयमा र बिेट ङ्गवलनर्ोिन गने नीलत अविम्वन गने । 

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

१०. मानव संसाधन ङ्गवकास शािा स्थापाना गरर मङ्गहिा तथा ङ्गवपन्न िजक्षत वगयको क्षमता ङ्गवकासिाई 
पङ्गहिो प्रालथलमकतमा रािेर कार्ायन्वर्न गिै िैिाने । 

११. लनमायण भएका संघीर् तथा स्थानीर् कानून कार्यङ्गवलधहरुका वारेमा कमयचारीहरुिाई अद्यावलधक गिै 
िैिाने । 

१२. सामाजिक कुरीलतहरुका ङ्गवरुद्ध सचेतना िाई सामाजिक ङ्गवकासका हरेक कृर्ाकिापमा समावेश गरी 
छिफि गने । 

१३. जशक्षा स्वास््र् िानेपानी तथा सरसफाई िस्ता समाजिक ङ्गवकासका क्षेत्रहरुमा िैससास सग 
सम्बन्धीत सूचकहरु लनमायण गरी लनर्लमत अनगुमन तथा मूलर्ाङ्कन गने ।    
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८. िैससास रणनीलत (GESI Strategy) 

िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका िलग तपजशिमा उलिेजित रणनीलतहरु अविम्वन 
गररनेछीः 
 

८.१  मूि प्रिालहकरण 

क. मङ्गहिा,  गररब  र  बङ्गहष्करणमा परेका  समिुार्िे  भोगेका  समस्र्ा  र  सवािहरूको पङ्गहचान  तथा  
िेिािोिा  गरर  नीलतगत  ब्र्वस्थाहरू,  संस्थागत  प्रणािी  तथा  संरचनाहरू,   र्ोिना,  बिेट,  

पाँहचुर्िु  अवसर ,  सेवामूिक  कार्य,  अनगुमन,  मूलर्ांकन  र  अनसुन्धान  आदि कार्यमा  समान  
अवसर माफय त  सवाि  र  समस्र्ाको  सम्बोधन  गरर  ङ्गवकास  प्रङ्गक्रर्ामा  मूिप्रबाहीकरण  गने । 

ि. िैङ्गिक  उिरिार्ी बिेट माफय त सवै क्षेत्रमा मङ्गहिा सहभालगता अलभवृङ्गद्ध गरर िैङ्गिक मूिप्रबाहीकरण  
गने ।साथै कानूनी प्रवन्ध संस्थागत सधुार तथा क्षमता ङ्गवकासको माद्यमवाट िैङलगक उिरिार्ी शासन 
प्रणािीको ङ्गवकास गने । 

 

८.२  समािेशीकरण 

क. ङ्गवकासका अवसरवाट वजित समिुार्िाई आलथयक सामाजिक तथा रािनैलतक क्षेत्र संग सम्बन्धीत सवै 
कृर्ाकिापहरुमा अथयपणुय सहभालगता गराई समावेशी शासन प्रणािीको अविम्वन गने  ।  

 

८.३  स्थानीयकरण 

क. अन्तराङ्गिर् सजन्ध संझौता प्रलतवद्धता तथा िीगो ङ्गवकास िक्षका वारेमा सरोकारवािा पक्षहरुिाई 
अलभमिुीकरण गने साथै  स्थानीर्करण गरी आवश्र्क प्रलतफि हासीि गने ।   

 

८.४  सशलिकरण 

क. िैङ्गिकतामा आधाररत श्रम ङ्गवभािनको परम्परािाई पररवतयन गरी श्रमबिारमा मङ्गहिाको सहभालगता 
अलभवृङ्गद्ध गरी अथयतन्त्रमा मङ्गहिाको र्ोगिानको मूलर्ाङ्कन गने । 

ि. िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण माफय त बजिलतकरणमा परेको समिुार्िाई अवसरमा 
प्राथलमकता संगै क्षमता ङ्गवकास तथा सीप ङ्गवकास गरी सामाजिक र आलथयक क्षेत्रका सवै 
कृर्ाकिापहरुमा प्रलतस्पधीको रुपमा आउन सक्ने वनाउने । 

ग. स्वरोिगार रोिगारी र उद्यमजशिताको एङ्गककृत कार्यक्रमका माद्यमवाट मङ्गहिा तथा वजिलतकरणमा 
परेका वगयको आलथयक सशजिकरण गने । 
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घ. कृङ्गष, पशपुािन¸ सहकारी¸ घरेि ुउद्योग तथा पर्यटन ङ्गवकासको माद्यमवाट ङ्गवपन्न तथा बजिलतकरणमा 
परेका समिुार्िाई रोिगारी प्रिान गने तथा स्वरोिगार वने्न अवसर प्रिान गने । 

८.५  सचेतीकरण 

क. िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण वारे संङ्गवधान, ऐन कानून नीलत कार्यङ्गवलध दिग्िशयन का 
प्रावधान कार्य प्रणािी र समावेशीताका वारेमा सवै सरोकारवािा पक्षहरुिाई अलभमिुीकरण गरर 
कार्ायन्वर्न तथा परीणाममा एकरुपता लर्ाउने । 

ि. समािमा ङ्गवद्यमान कुरीलतहरु अन्धङ्गवश्वास तथा गित परम्परा ङ्गवरुद्ध सचेतनािाई हरेक कृर्ाकिापमा 
अकाट्य सवाि (Cross cutting issue) को रुपमा छिफि गिै िैिाने । 

८.६  संस्थागत संरचना 

क. संघीर् तथा प्रािेजशक कानून कार्यङ्गवलध हरुमा व्र्वस्था भए अनरुुप संस्थागत संरचनाहरु लनमायण गरी 
कार्ायन्वर्नमा िाने साथै पालिकािे लनमायण गने हरेक ऐन कानून कार्यङ्गवलधहरुमा लनमायण हनेु संस्थागत 
संरचनाहरुमा िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावशेीकरणका दृङ्गिकोणिे बजिलतकरणमा परेका 
समूिार्को सहभालगता सलुनजित गने । 

८.७  समन्िय 

क. ङ्गवलभन्न शािाहरु बीच आन्तररक समन्वर् गरी र्ोिना तिूयमा¸ बिेट ङ्गवलनर्ोिन उपभोिा  समूह गठन 
तथा त्र्सको नेततृ्व¸ पररचािन¸  अनगुमन मूलर्ाङ्कन िाई िैससास मैत्री वनाउिै िैिाने । 

ि. प्रिेश सरकार¸ संघीर् सरकार¸ ङ्गवलभन्न िातलृनकार्हरु¸ प्रलतष्ठान¸ आर्ोग¸ सलमलत¸स्थानीर् तह  िगार्त 
अन्र् ङ्गवकास साझेिारहरु बीच समन्वर् गरी िैससास मैत्री नीलत लनमायण, र्ोिना तिूयमा तथा त्र्सको 
प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको आधार तर्ार गने । 

८.८  सहकायक 

क. िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणका िालग पालिकालभत्र ङ्गवलभन्न शािा हरु तथा अन्र् 
ङ्गवकास साझेिारहरु (बैक ङ्गविीर् संस्था सहकारी उद्योग वाजणज्र् संघ घरेि ुउद्योग तथा गैह्र सरकारी 
संघ संस्था) ङ्गवच सहकार्य गने । 

ि. प्रिेश सरकार¸ संघीर् सरकार¸ ङ्गवलभन्न िातलृनकार्हरु¸ प्रलतष्ठान¸ आर्ोग¸ सलमलत¸स्थानीर् तह  िगार्त 
अन्र् ङ्गवकास साझेिारहरु संग िैससास मैत्री साझा प्रलतफि हासीि गनय सहकार्य गने । 
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८.९  सहिीकरण 

क. वङ्गहस्करणमा परेका वगयहरुिाई आलथयक सामाजिक गलतङ्गवलधहरुमा संिग्न हनु र्ोिना तिूयमा िेजि 
अनगुमन मूलर्ाङ्कन सम्म हरेक चरणमा  वस्ती तथा समिुार् स्तरमा नै सहजिकरण गने संर्न्त्र ङ्गवकास 
गरी पररचािान गने। 

ि. िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण को क्षेत्रमा काम गने सरकारी गहै्रसरकारी संघ संस्था 
तथा ङ्गवलभन्न प्रलतष्ठान आर्ोग सलमलतहरुमा समन्वर् सहकार्यका िालग संर्न्त्र माफय त लनर्लमत रुपमा 
सहजिकरण गने ।  

८.१०   सामालिक  सुरक्षा 

क. नागररक¸ िो आफै आफूिाई संरक्षण गनय सक्िैन त्र्स्ता नगाररकहरुिाई स्थानीर् सरकारिे संरक्षण 
गनेछ । ङ्गवशेष गरी बािबालिका¸ िेष्ठ नागररक¸अपािता भएका ब्र्जिहरु तथा एकि मङ्गहिाहरु र्स 
अन्तरगत पियछन भने ती वगयको संरक्षण स्वास््र् जशक्षा तथा िीङ्गवकोपाियनमा सहर्ोग गिै िैिाने । 

ि. सामजिक सरुक्षा अन्तरगत अलप सं्र्क, लसमान्तकृत, िोपउन्मिु िातिातीहरु,  िलित, मसु्िीम 
िगार्त पियछन र ती वगयको सरुक्षा स्वा्र् जशक्षा तथा िीङ्गवकोपाियन मा सहर्ोग गिै िैिाने ।  

८.११    अनुगमन मलूयाङ्कन 

क. प्रत्रे्क चरणमा गररने अनगुमन मूलर्ाङ्कनमा िैससासको दृङ्गिकोण वाट गने पलछलिो चरणमा गने 
अनगुमनमा अजघलिो पटक दिएका सझुाव कार्ायन्वर्न भए नभएको भने्न सचुक समेत थप गरी अनगुमन 
मूलर्ाङ्कनिाई िैससास मैत्री वनाउिै िैिाने । 

९.  रणनैलतक कृयाकिापहरु 
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क्र 

सं 
उिेश्य नीलत रणनीलत रणनैलतक कृयाकिाप मापनका सूचकहरु 

पुस्ट्याईका 

आधारहरु 

१ िैङ्गिक 
उिरिार्ी 
बिेट लनमायण  
माफय त मङ्गहिा 
सहभालगता 
अलभवृङ्गद्ध गरेर 
िैङ्गिक 
अन्तरहरूको 
प्रभाविाई 
सम्बोधन गने 
।  
 

वाङ्गषयक बिेट लनमायण 
गिाय सामाजिक 
ङ्गवकास पवुायधार¸ 
कृङ्गष वन तथा 
भमूीसधुार¸ गररबी 
लनवारण¸ स्थानीर् 
ङ्गवकाश तथा शान्ती 
एवम सशुासन संग 
सम्बन्धीत सव ै
क्षत्रको विेटिाई 
िैङ्गिक उिरिार्ी 
वनाउने  
 

िैङ्गिक  
उिरिार्ी बिेट 
माफय त सवै 
क्षेत्रमा मङ्गहिा 
सहभालगता 
अलभवृङ्गद्ध गरर 
िैङ्गिक 
मूिप्रबाहीकरण  
गने । 

 

१. काननु मस्र्ौिा गिाय र 
पास गिाय िैससास 
दृङ्गिकणिे ङ्गवश्लेषण गने  

२. िैससास मैत्री र्ोिना 
तिुयमा का िालग लनजित 
प्रलतशत पजुिगत बिेट 
ङ्गवलनर्ोिन गने । 

३. िैङ्गिक उिरिार्ी विेट 
तिूयमा तथा कार्ायन्वर्नका 
िालग सरोकारवािा 
पक्षिाई क्षमता अलभवृङ्गद्ध 
गने । 

४. िैङ्गिक उिरिार्ी बिेट 
तिूयमा तथा मूलर्ाङ्कन गनय 
आवश्र्क सूचना तथा 
त्र्ाङ्किाइ व्र्वजस्थत गने 
प्रणालिको ङ्गवकास गने ।  

५. लनर्लमलत िैससास परीक्षण 
गरी त्र्सका आधारमा 
कमी कमिोरी सधुािै 
िैिाने । 

 

१. काननु कार्यङ्गवलधहरुको 
GESI दृङ्गिकोणिे ङ्गवश्लषेण 
भएको हनेुछ 

२. वाङ्गषयक विेटमा कम्ती मा 
१५ % पिुीगत बिेट 
िैससास मैत्री र्ोिनामा 
ङ्गवलनर्ोिन भएको हनेुछ  

३.  िैङ्गिक उिरिार्ी बिेट 
हेने सचुना प्रणािीको 
ङ्गवकास भएको हनेुछ । 

४. वाङ्गषयक रुपमा िैससास 
परीक्षण भएको हनेुछ । 

१. वाङ्गषयक नीलत 
कार्यक्रम तथा 
बिेट पजुस्तका 

२. र्ोिना तिुयमा 
प्रकृर्ाका बैठक 
तथा भेिाका 
उपजस्थलतहरु 

३. कार्यपालिकाका 
वैठकका 
लनणयर्हरु  

४. सभाका 
बैठकका 
लनणयर्हरु 

५. िैससास 
परीक्षण 
प्रलतवेिन 
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२ श्रोत साधनमा 
िजक्षत वगयको 
पहुाँच  
अलभवृङ्गद्ध गरी 
न्र्ार्ोजचत 
ङ्गवतरणिाई 
संस्थागत गने 
। 

 

हरेक वषय िैङ्गिक 
समानता तथा 
सामाजिक 
समावेशीकरण 
परीक्षण गरर त्र्सिे 
औलर्ाएका कमी 
कमिोरीहरुिाई 
अको वषयको 
कार्यक्रममा समेटेर 
श्रोत साधनमा 
िजक्षत वगयको पहुाँच 
अलभवृङ्गद्ध गिै िैिाने 
। 

 

ङ्गवकासका 
अवसरवाट वजित 
समिुार्िाई 
आलथयक सामाजिक 
तथा रािनैलतक 
क्षेत्र संग 
सम्बन्धीत सवै 
कृर्ाकिापहरुमा 
अथयपणुय 
सहभालगता गराई 
वाङ्गषयक रुपमा 
मूलर्ाङन गिै 
िैिाने ।  
 

१. िजक्षत वगयको छुट्टाछूटै्ट 
प्रोपाइि तर्ार गने ।  

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

३. िजक्षत वगय िाई काननुिे 
दिएका अलधकारहरुको 
वारेमा अलभमिुीकरण गने 
। 

४. संघ संस्थामा प्रलतलनलधत्व¸ 
शािा प्रमिुको जिम्मेवारी 
प्रिान¸ अध्र्र्न अनसुन्धान 
टोिी लनमायण गिाय िजक्षत 
वगयिाई प्राथलमकतामा राख्न े

५. नेततृ्व तथा िम्मेवारी 
वाडफााँडमा मङ्गहिा एवम 
िजक्षत वगयको लनजित % 
सहभालगता  सलुनजित गने  

१. िजक्षत वगयको वस्तगुत 
ङ्गववरण तर्ार भएको हनेुछ 
। 

२. कानून कार्यङ्गवलधका वारेमा 
सेवा प्रिार्क तथा सेवा 
ग्राहीहरु िाई 
अलभमिुीकरण भएको हनेुछ 
। 

३. िजक्षतवगय का िालग 
िीङ्गवकोपाियन 
सशजिकरणका िालग 
लनदियि बिेट ङ्गवलनर्ोिन 
भएको हनेुछ । 

४. उपभोिा सलमलत¸ कार्यिि 
हरुमा कजम्तमा ४०% 

िजक्षत वगयको सहभालगता 
भएको हनेुछ   

५. िजक्षत वगयको व्र्वहाररक र 
रण नैलतक आवश्र्कता परुा 
गने कार्यक्रम संचािन 
भएको हनेुछ   

१. वाङ्गषयक नीलत 
कार्यक्रम तथा 
बिेट पजुस्तका 

२. कानून कार्यङ्गवलध 
वारेमा अलभमिुी 
करण कार्यक्रमको 
उपजस्थलत । 

३. उपभोिा सलमलत 
गठन र 
पररचािन 
कार्यङ्गवलध  

४. कार्यपालिका तथा 
सभाका लनणयर् 
हरु । 
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६. मङ्गहिा तथा िजक्षत वगयको 
व्र्वहाररक र रणनैलतक 
आवश्र्कता परुागने 
कार्यक्रम बनाउने  

 

३ िैससास 
सम्बन्धी राङ्गिर् 
तथा 
अन्तराङ्गिर् 
प्रलतवद्धता 
सजन्ध 
संझौताहरु 
कार्ायन्वर्न 
गरी मूि 
प्रवाहीकरण 
गने । 

 

मङ्गहिा तथा 
बािबालिका संग 
सम्बन्धीत सबै 
अन्तराङ्गिर् सजन्ध 
संझौताहरु, 
प्रलतवद्धताहरु तथा 
िीगो ङ्गवकास 
िक्षिाई 
स्थानीर्करण गरी 
त्र्सका सूचकहरु 
परुा गिै िैिाने । 

 

अन्तराङ्गिर् सजन्ध 
संझौता 
प्रलतवद्धता तथा 
िीगो ङ्गवकास 
िक्षका वारेमा 
सरोकारवािा 
पक्षहरुिाई 
अलभमिुीकरण 
गने साथै  
स्थानीर्करण 
गरी िागू गने ।   
 

१. िीगो ङ्गवकास िक्ष 
स्थानीर्करणका िालग 
कमयचारी तथा 
पिालधकाररहरु िाई क्षमता 
ङ्गवकास र पररचािन गने 

२. बेइजिङ सम्मेिनिे गरेका 
१२ प्रलतवद्धता,  संर्िु 
रािसङ्घीर् बाि अलधकार 
महासन्धी १९८९ तथा  
संर्िु राि संघीर् सरुक्षा 
पररषिको िस्तावेिका 
प्रस्ताव नं १३२५ र 
१८२०  वारेमा कमयचारी 
तथा िनप्रलतलनलधहरु िाई 
अलभमिुीकरण गरी 
कार्ायन्वर्न गने  

३. उलिेजित सन्धी संझौता 

१. िीगो ङ्गवकास िक्ष, मङ्गहिा 
मालथ हनेु सवै प्रकारका 
ङ्गवभेि ङ्गवरुद्धको वेइजिङ 
सम्मेिनका 
प्रलतवद्धताहरु¸ संयुक्त 
राष्ट्र संघीर् सरुक्षा 
पररषिको िस्तावेि¸ 
संर्िु रािसङ्घीर् बाि 
अलधकार महासन्धी 
सम्बन्धी अलभमिुीकरण 
भएको हनेुछ । 

२. अन्तराङ्गिर् सजन्ध 
संझौताको स्थानीर्करण 
भइ वाङ्गषयक कार्यक्रममा 
समावेश भएको हनेुछ । 

 

१. अन्तराङ्गिर् 
सजन्ध संझौता 
अलभमिुीकरण
को उपजस्थलत 
तथा माइन्र्टु 
। 

२. वाङ्गषयक नीलत 
कार्यक्रम तथा 
बिेट  

३. कार्ायन्वर्न 
िालग वनेका 
कार्यङ्गवलधहरु  

४. कार्यपालिका 
तथा सभाका 
लनणयर्हरु । 
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अलभसन्धी स्थानीर्करण 
गरी वाङ्गषयक कार्यक्रममा 
समावेश र कार्ायन्वनर्का 
िालग आवश्र्क काननु 
कार्यङ्गवलध वनाउने । 

 

४ नीलत कानून मा 
नै मङ्गहिा तथा 
िजक्षत वगयको 
समावेजशता 
सलुनजित गने 
। 

 

पालिकािे लनमायण 
गरेका सवै कानून¸ 
नीलत लनर्म¸ 
लनिेजशका कार्यङ्गवलध  
मङ्गहिा¸बािबालिका¸ 
र्ौलनक तथा िैङ्गिक 
अलपसं्र्क¸ 

अपािता¸ 
िेष्ठनागररक¸ 
िलित¸िोपउन्मूि 
लसमान्तकृत 
आिीवासी िनिाती 
सङ्गहत समग्र िजक्षत 
वगय मैत्री वनाउिै 
िैिाने । 

 

संघीर् र प्रािेजशक 
कानून कार्यङ्गवलध 
हरुमा व्र्वस्था 
भए अनरुुप 
संस्थागत संरचना 
हरु लनमायण गरी 
कार्ायन्वर्नमा िाने 
साथै पालिका िे 
लनमायण गने हरेक 
ऐन कानून कार्य 
ङ्गवलध हरुमा 
लनमायण हनेु 
संस्थागत संरचना 
हरुमा िैङ्गिक 
समानता तथा 
समाजिक समावेशी 

१. कानून कार्यङ्गवलधहरु लनमायण 
गिाय िैससास मैत्री भए 
नभएको ङ्गवश्लषेण गने । 

२. मङ्गहिा परुुष तथा रैथाने र 
आप्रवासी कामिारहरु ङ्गवच 
हनेु ङ्गवभेि अन्त्र्का िालग 
आवश्र्क कानूनी व्र्वस्था 
गने  

३. ङ्गवगतमा बनेका कानून 
कार्यङ्गवलध िैङ्गिक समानता 
तथा सामाजिक 
समावेशीकरण का 
दृङ्गिकोणिे उपर्िु भए 
नभएको ङ्गवश्लेषण गरी 
आवश्र्क संसोधन गने । 

४. कानून कार्यङ्गवलधमा तथा 

१. कानूनिे लनदियि गरेका 
संस्थागत संरचनाहरु लनमायण 
भएका हनेुछन  

२.  नर्ााँ वने्न  कानून 
कार्यङ्गवलधहरु िैससास 
दृङ्गिकोणिे उपर्िु भए 
नभएको ङ्गवश्लेषण  तथा 
वलनसकेका काननुमा 
आवश्र्क संसोधन भएको 
हनेुछ   

३. मङ्गहिा परुुष सगै रैथाने र 
आप्रवासी कामिार हरु ङ्गवच 
हनेु ङ्गवभेि अन्त्र्का िालग 
नीलत तर्ार भएको हनेुछ । 

४. कानून कार्यङ्गवलध तथा 
ङ्गवकास कृर्ाकिापमा 

१. वाङ्गषयक नीलत  
कार्यक्रम र बिेट 
पजुस्तका 

२. कानून ङ्गवश्लेषणका 
िालग कार्यिि 
गठन भएको 
कार्यपालिकाको 
बैठक लनणयर् 
पजुस्तका  

३. र्ौलनक तथा 
िैङ्गिक 
अलपसं्र्कका 
िालग वनेका 
शौचािर्हरु तथा 
अन्र् 
संरचनाहरुको 
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करणका दृङ्गिकोण 
िे बजिलत करणमा 
परेका समूिार्को 
सहभालगता 
सलुनजित गने । 

 

ङ्गवकास प्रकृर्ामा र्ौलनक 
तथा िैङ्गिक अलपसं्र्क 
हरुका ङ्गवषर्हरु िाई 
समावेश गने ।  

५. सवै क्षेत्रको नेततृ्व तहमा 
मङ्गहिा तथा िजक्षत वगयको 
समानापालतक 
सहभालगताका िालग 
काननुी व्र्वस्था गने । 

र्ौलनक तथा िैङ्गिक 
अलपसं्र्कहरु समावेश 
भएका हनेुछन । 

स्थिगत 
अविोकन । 
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५ संस्थागत 
व्र्वस्था 
अन्तरगत 
कार्यप्रणािी, 
ङ्गवि 
व्र्वस्थापन 
एवम त्र्ाङ्कमा 
समेत मङ्गहिा 
एवम िजक्षत 
वगयको 
समावेशीतािाई 
सलुनजित गरी 
आलथयक रुपमा 
सशजिकरण 
गने  

१. िजक्षत वगय 
ङ्गवकासका िालग 
छुटै्ट शािा 
स्थापना गरी 
मङ्गहिा 
बािबालिका तथा 
िेष्ठनगाररकहरुको 
सवाििाई प्रत्र्क्ष 
रुपमा संवोधन 
गिै िैिाने । 

२. वाङ्गषयक बिेट 
तिुयमामा छुटै्ट 
कोष स्थापना 
गरी  िैङ्गिक 
ङ्गहंसा लनवारण 
मङ्गहिा सीप 
ङ्गवकास िगार्त 
क्षमता ङ्गवकासका 
कृर्ाकिापहरु 
संचािन गरर  
मङ्गहिा परुुष 

क. मङ्गहिा,  गरीब  र  
बङ्गहष्करणमा 
परेका  समिुार् िे  
भोगकेा  समस्र्ा  
र  सवाि हरूको 
पङ्गहचान तथा  
िेिा िोिा गरर  
नीलतगत  
ब्र्वस्थाहरू,  

संस्थागत  प्रणािी  
तथा  संरचनाहरू,   

र्ोिना,  बिेट,  

पाँहचुर्िु  अवसर 
,  सेवामूिक  
कार्य,  अनगुमन,  

मूलर्ांकन  र  
अनसुन्धान  आदि 
कार्यमा  समान  
अवसर माफय त  
सवाि  र  
समस्र्ाको  
सम्बोधन  गरर  
ङ्गवकास  प्रङ्गक्रर्ामा  

१. संस्थागत जिम्मेवारी दििा 
तथा शािा व्र्वस्थापन 
गिाय प्रमूिको रुपमा 
मङ्गहिा िाई प्राथलमकता 
दिने । 

२.  िजक्षत वगयको िालग 
मङ्गहिा िनिाती तथा 
िेष्ठ नागररक िनप्रलतलनलध  
समावेस गरी  ङ्गवशेष सेवा 
प्रिार्क कार्यिि गठन 
गने । 

३. मङ्गहिा परुुष समङ्गवकास 
कार्यनीलत लनमायण गरी 
कार्ायन्वर्न गने 

४. कार्यक्षेत्रमा हनेु र्ौन 
िवु्र्यवहार , िातीर् भेिभाव 
तथा मङ्गहिा ङ्गहंसाका 
लनर्न्त्रण गनय ङ्गवशेष 
आचार संङ्गहता लनमायण गरी 
िाग ुगने 

५. आदिवासी िनिाती िलित 

१. शािा प्रमिुमा मङ्गहिा 
तथा िजक्षत वगयको  
प्रलतलनलधत्व भएको हनेुछ 
। 

२. िजक्षत वगयको िालग 
ङ्गवशेष सेवा प्रिार्क 
कार्यिि गठन भएको 
हनेुछ । 

३. मङ्गहिा परुुष समङ्गवकास 
कार्यनीलत तर्ार भएको 
हनेुछ  

४. र्ौन िवु्र्यवहार िातीर् 
भेवभाव तथा मङ्गहिा ङ्गहंसा 
लनर्न्त्रण गनय आचार 
संङ्गहता लनमायण भएको 
हनेुछ । 

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

६. िैससास सम्बन्धी सचेतना 

१. कार्यपालिकाका 
लनणयर् पजुस्तका 

२. ङ्गवशेष सेवा प्रिार्क 
कार्यििको बैठक 

को लनणयर् 
प्रलतलिङ्गप  

३. मङ्गहिा परुुष सम 

ङ्गवकास कार्यनीलत  

४. मङ्गहिा 
बािबालिका 
शािाको प्रत्र्क्ष 
अविोकन  

५. ब्रसुर रेलडर्ो   ङ्गटलभ 
कार्यक्रमका 
अलडर्ो लभलडर्ो 
समालग्रहरु । 
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समङ्गवकासिाई 
वढावा दिने । 

३. िजक्षत वगय 
पङ्गहचान हनेु गरर 
िजण्डकृत 
त्र्ाङ्कहरु 
संकिन तथा 
अद्यावलधक गरर 
त्र्सका आधारमा 
र्ोिना तिुयमा र 
बिेट ङ्गवलनर्ोिन 
गने नीलत 
अविम्वन गने 
। 

 

मूिप्रबाहीकरण  
गने । 

ि. ङ्गवलभन्न शािाहरु 
बीच आन्तररक 
समन्वर् गरी 
र्ोिना तिूयमा¸ 
बिेट ङ्गवलनर्ोिन 
उपभोिा  समूह 
गठन तथा 
त्र्सको नतेतृ्व¸ 
पररचािन¸  
अनगुमन मूलर्ाङ्कन 
िाई िैससास 
मैत्री वनाउिै 
िैिान े। 

 

िगार्त अन्र् िजक्षत  
समूहका मङ्गहिाको सशजि 
करणका िालग विेट 
ङ्गवलनर्ोिन गने साथै 
कार्ायन्वर्नका िालग 
आवश्र्क कार्यङ्गवलध 
वनाउने 

६. मङ्गहिा बािबालिका 
शािामा िैङ्गिक डेक्स र 
आवश्र्क िनशजि 
व्र्वस्थापन गने 

७. िैससास सम्बन्धी सूचना 
एवम सचेतनामूि 
सामाग्रीहरु तर्ारी तथा 
प्रकाशन प्रशारण गने । 

८. उपभोिा सलमलत गठन 
तथा पररचानि गिाय 
मङ्गहिा तथा र्ौलनक एवम 
िैङ्गिक अलप सं्र्कहरुको 
सहभालगतािाई  अलनवार्य 
गने । 

मिुक व्रसर तथा रेलडर्ो 
टेलिलभिन कार्यक्रम 
संचािन भएको हनेुछ । 
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६ मानव संसाधन 
तथा क्षमता 
ङ्गवकासमा 
िजक्षत वगयको 
सहभालगता 
सलुनजित गरी 
िीङ्गवकोपाियन
मा आत्मलनभयर  
वनाउिै 
िैिाने। 

 

१. मानव संसाधन 
ङ्गवकास शािा 
स्थापाना गरर 
मङ्गहिा तथा 
ङ्गवपन्न िजक्षत 
वगयको क्षमता 
ङ्गवकासिाई 
पङ्गहिो 
प्रालथलमकतमा 
रािेर 
कार्ायन्वर्न गिै 
िैिाने । 

२. लनमायण भएका 
संघीर् तथा 
स्थानीर् कानून 
कार्यङ्गवलधहरु वारे 
मा कमयचारी हरु 
िाई अद्यावलधक 
गिै िैिाने । 

िजक्षत वगयको 
क्षमता अलभवृङ्गद्ध 
संगै सीप ङ्गवकास 
गरेर आलथयक 
गलतङ्गवलधहरुमा 
समावेस गरेर 
आत्म लनभयर 
वनाउने  

१. िैससास क्षमता ङ्गवकासका 
िालग बिेट ङ्गवलनर्ोिन गने  

२. िैससास बिेट िचय 
कार्यङ्गवलध तर्ार गने 

३. पालिकािे आर्ोिना गने 
प्रत्रे्क तािीममा िैङ्गिक 
समानता सामाजिक 
समावेशी करण ङ्गवषर्िाई 
अकाट्य सवाि को रुपमा 
राख्न ेनीलत वनाउने । 

४. मानव संसाधन तथा क्षमता 
ङ्गवकास शािा स्थापना गने 
। 

५. िैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारण कार्य 
ङ्गवलध वनाउने । 

६. कार्यस्थि तथा सावयिालनक 
स्थिमा मङ्गहिा ङ्गकशोरी 
तथा बािबालिका मालथ हनेु 
र्ौन िन्र् िवु्र्यवहार ङ्गवरुद्ध 
ङ्गवद्यमान काननुी 
व्र्वस्थाको प्रचार प्रसार 
गने । 

१. वाङ्गषयक विेटमा िैससास 
क्षमता ङ्गवकासका िालग 
बिेट ङ्गवलनर्ोिन भएको 
हनेुछ । 

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

३. िैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारण 
कार्यङ्गवलध लनमायण भएको 
हनेुछ  

४. कार्यस्थिमा मङ्गहिा तथा 
ङ्गकशोरी मालथ हनेु र्ौन 
िवु्र्यहारमा कमी आएको 
हनेुछ । 

 

१. वाङ्गषयक नीलत 
कार्यक्रम तथा 
बिेट 

२.  िैङ्गिक ङ्गहंसा 
लनवारण कार्यङ्गवलध 

३. कार्यस्थिमा 
मङ्गहिा तथा 
ङ्गकशोरी मालथ हनेु 
िवु्र्यवहारमा  
ङ्गवरुद्ध लनणयर् 
भएका माइन्रू्टहरु 

४. प्रत्र्क्ष अविोकन 
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७ अनौपचाररक 
मूलर् मान्र्ता 
कु संस्कार 
ङ्गवरुद्ध 
िनचेतना वङृ्गद्ध 
गरी सामाजिक 
दृङ्गिकोण 
पररवतयन गिै 
िैङ्गिक तथा 
सामाजिक 
समावेजशतामा 
आधाररत 
समाि स्थापना 
गने 

सामाजिक 
कुरीलतहरुका ङ्गवरुद्ध 
सचेतना िाई 
सामाजिक ङ्गवकासका 
हरेक कृर्ाकिापमा 
समावेश गरी 
छिफि गने । 

 

समािमा ङ्गवद्यमान 
कुरीलतहरु 

अन्धङ्गवश्वास तथा 
गित परम्परा 
ङ्गवरुद्ध 
सचेतनािाई हरेक 
कृर्ाकिापमा 
अकाट्य सवाि 
(Cross cutting 

issue) को रुपमा 
छिफि गिै 
िैिाने । 
 

१. िैङ्गिक ङ्गहंसा ङ्गवरुद्ध शनु्र् 
सहनजशिता साथै कमयचारी 
तथा िनप्रलतलनलधहरु िाई 
परुस्कार तथा िण्डको 
व्र्ववस्था गने । 

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

३. सचेतनामिुक कार्यक्रमिाई 
रेलडर्ो ङ्गटलभ पत्रपलत्रका 
माफय त लनर्लमत रुपमा प्रचार 
प्रसार गने  

४. िैङ्गिक ङ्गहंसा लनवारण 
आचारसंङ्गहता लनमायण गरी 
त्र्सको पािना गने । 

५. अन्तरिातीर् ङ्गववाहिाई 
प्रोत्साहन गने । 

६. सवै वडामा मङ्गहिा कानूनी 
सचेतना कक्षाहरु संचािन 
गने  

७. सामाजिक कुरीलत ङ्गवरुद्ध 
लभलडर्ोहरु वनाउने सडक 
नाटक प्रस्ततु गने ।  

१. सामाजिक कुरीलत हरुका 
ङ्गवरुद्ध श्रव्र् दृष्र् सामाग्री 
लनमायण भएको हनेुछ 

२. ङ्गहंसा प्रभाङ्गवत मङ्गहिा तथा 
र्ौलनक अलपसं्र्कहरुका 
िालग सेवाकेन्र स्थापना 
भएको हनेुछ । 

३. अन्तरिातीर् ङ्गववाह गने 
िोडीहरु सम्मालनत भएका 
हनेुछन । 

४. वडास्तरमा मङ्गहिा ङ्गहंसा 
ङ्गवरुद्ध लनमायण भएका 
सचेतना कार्यक्रम संचािन 
भएको हनेुछन । 

१. वाङ्गषयक बिेट तथा 
नीलत कार्यक्रम  

२. श्रव्र् दृष्र् सामाग्री 
हरु  

३. सामाजिक संिाि 
मागररएका पोिहरु 

४. प्रत्र्क्ष अविोकन 
(सेवा केन्र ) 
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८ जशक्षा स्वास््र् 
िानेपानी तथा 
सरसफाइ संग 
सम्बन्धीत सेवा 
प्रवाहमा 
िैससासिाई 
प्राथलमतामा 
राख्ने र प्रत्रे्क 
चरणमा 
िैससास 
दृङ्गिकोणवाट 
अनगुमन 
मूलर्ाङ्कन गने 
पररपाटीिाई 
संस्थागत गने 
। 

 

जशक्षा स्वास््र् 
िानेपानी तथा 
सरसफाई िस्ता 
समाजिक ङ्गवकासका 
क्षेत्रहरुमा िैससास 
सग सम्बन्धीत 
सूचकहरु लनमायण 
गरी लनर्लमत 
अनगुमन तथा 
मूलर्ाङ्कन गने 

प्रत्रे्क चरणमा 
गररने अनगुमन 
मूलर्ाङ्कनमा 
िैससासको 
दृङ्गिकोण वाट 
गने पलछलिो 
चरणमा गने 
अनगुमनमा 
अजघलिो पटक 
दिएका सझुाव 
कार्ायन्वर्न भए 
नभएको भने्न 
सचुक समेत थप 
गरी अनगुमन 
मूलर्ाङ्कनिाई 
िैससास मैत्री 
वनाउिै िैिाने । 

 

१. आफ्नै घरवाट नीराक्षर 
मङ्गहिाहरुिाई साक्षार 
वनाउने कार्यक्रम संचािन 
गने । 

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

३. र्ौलनक अलपसं्र्क हरुका 
िालग ङ्गवद्यािर्मा शौचािर् 
वैकजलपक व्र्ावस्थापन गने 
र अव वने्न शौचािर्मा 
सवैिाइ पगु्ने गरी लनमायण 
गने 

४. स्वरोिगार वन्न चहाने र 
वैिेजशक रोिगारीमा िान 
िोज्नेको सचुना संकिन 
गरी आवश्र्क तािीम 
प्रिान गने । आवश्र्कता 
अनसुार बिेट ङ्गवलनर्ोिन 
गने 

५. आवश्र्क विेट ङ्गवलनर्ोिन 
गरी ङ्गवपन्न पररवार स्वास््र् 

१. संभावना रहेका सव ै
लनराक्षरहरु साक्षार 
भएका हनेुछन  

२. र्ौलनक अलपसं्र्क 
हरुका िालग ङ्गवद्यािर्मा 
वैकजलप शैचािर्को 
व्र्वस्था भएको हनेुछ । 

३. वैिेजशक रोिगारीमा िाने 
तथा स्वरोिगार वन्न 
चाहाने रू्वाहरुका िालग 
सीप ङ्गवकास तािीम 
संचािन भएको हनेुछ । 

१. वाङ्गषयक प्रगती 
प्रलतवेिन  

२. तािीम सम्पन्न 
प्रलतवेिन  

३. कार्यपालिका 
लनणयर्हरु  

४. सभाका लनणयर्हरु 

५. अनमुगन 
मलुर्ाङ्खन फारम 
हरु  
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वीमा कार्यक्रम सरुु गने 

६. अव उप्रान्त वने्न सव ै
सावयिालनक भवनहरुमा 
स्तनपान कक्ष सङ्गहत ड्रइङ 
लडिाइन गने र कार्ायन्वर्न 
गने 

७. िोजिमरू्ि काम गरेर 
िीवन लनवायह गनुय पने 
गभयवती मङ्गहिाहरुको िालग 
राहात प्र्ाकेि लर्ाउने 

८. हरेक ६ मङ्गहनामा 
सावयिालनक सनुवुाइ वाङ्गषयक 
रुपम समाजिक पररक्षण र 
लनर्लमत रुपमा सावयिालनक 
परीक्षण गने 

९. हरेक अनगुमनमा िैससास 
दृङ्गिकोणवाट गने गरी 
फारमहरु तर्ार गरी 
कार्ायन्वर्न गने । 
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१०.  लित्त व्यिस्थापन 

मालथ उलिेजित रणनैलतक कृर्ाकिापहरु संचािन गनयका िालग ङ्गविको आवश्र्कता पछय नै तथापी 
र्समा अलतररि वाह्य श्रोत प्राप्त भएमा मात्र िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मिु 
प्रवाहीकरण को कार्य गने नत्र नगने  हनु सक्िैन । र्सका िालग हाि संचािन भइरहेको बिेट 
नीलत तथा कार्यक्रमहरुिाई कसरी िैससास मैत्री वनाउन सङ्गकन्छ भने्न कुरा महत्वपूणय रहन्छ । 
िैससास मिु प्रवाहीकरणका िालग लनम्नानसुार ङ्गवि व्र्वस्थापन गररनेछीः 
क. िजक्षत ङ्गवकास कार्यक्रमका िालग लनजित प्रलतशत लनदियि विेट ङ्गवलनर्ोिन गने । 

ि. भौलतक पवुायधार लनमायणका कार्यक्रमहरुमा कामको ङ्गवभािन गरर र्ोग्र्ता अनसुारको काम सवै 
िजक्षत वगयिे गनय पाउने गरर नीलतगत व्र्वस्था गने । 

ग. िैङ्गिक उिरिार्ी विेट कार्ायन्वर्न गरर मङ्गहिा सहभालगता अलभवङृ्गद्ध गने । 

घ. स्थानीर् तहमा कार्यरत ङ्गवकास साझेिारहरुिाई वाङ्गषयक कार्यक्रम तर्ार गरी स्थानीर् तहसंग 
सहकार्य गनय लनिेशन दिने  

ङ. स्थानीर् तहको लसफाररसमा सहलुिर्त िरको ऋण उपिव्ध गराइ ङ्गविीर् सहर्ोग परु्ायउन बैक 
तथा ङ्गविीर् संघ संस्थाहरु संग समन्वर् गने  

च. संघीर् तथा प्रािेजशक मन्त्रािर्हरुमा िजक्षत ङ्गवकास कार्यक्रम अन्तरगत ङ्गवलनर्ोजित बिेट िे 
तर् गरेका ङ्गवषर्गत क्षेत्रहरुमा अद्यर्न गरी आवश्र् पररर्ोिना प्रस्तावना तर्ार गरेर 
अलधतकतम श्रोत लभत्र्र्ाउन आवश्र्क िनशजि पररचािन गनय  

छ. सरकारी तथा अन्तराङ्गिर् गैह्र सरकारी संस्था तथा िात ृलनकार्हरुमा समन्वर् गरी थप बिेट 
व्र्वस्थापन गने । 

११.   काननूी व्यिस्था 

िैससास रणनीलत कार्ायन्वर्नमा लर्ाउनका िालग र्ो बेनीघाट रोराङ गाउाँपालिकाको कार्यपालिका 
बैठकिे अनमुोिन गनुय पियछ  । र्ो रणनीलतिाई प्रभावकारी रूपमा कार्ायन्वर्नका िालग आवश्र्क 
पने लनर्माविी तथा कार्यङ्गवलध र्ो गाउाँपालिकािे ६ मङ्गहना लभत्रमा तिुयमा गरर कार्यर्ोिनाका साथ 

कार्ायन्वर्नमा  िैिानेछ ।तर कार्यपालिकािे पास गरी सकेपलछ कानून कार्यङ्गवलधहरुको आवश्र्कता 
नपने िािका प्रावधानहरु भने स्वत कार्ायन्वर्न मा आउने छन । 
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१२. रणनीलत कायाकन्ियनको िीम्मेिारी तथा िालयत्ि 

िैससास रणनीलत कार्ायन्वर्नको प्रमिु जिम्मेवारी र्ो बेनीघाट रोराङ गाउाँपालिकाका अध्र्क्ष 
संर्ोिकत्वमा गदठत िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्ायन्वर्न सलमलतको हनेुछ 
(िैससास पररक्षण दिगिशयन २०७८ िे व्र्वस्था गरेको ) भने सवै शािा तथा वडा कार्ायिर्हरुिे 
सवै कृर्ाकिापमा र्ो रणनीलत अनसुार कार्य सम्पािनको िाङ्गर्त्व लनवायह गनुय पने हनु्छ । र्ोिना 
तिुयमा तथा बिेट लनधायरणको समर्मा रणनीलतमा उलिेि भएका कृर्ाकिापहरु समावेश भए 
नभएको हेने जिम्मेवारी अनगुमन सलमलतका प्रमिु एवम र्ो गाउाँपालिकाका उपाध्र्क्षको हनेुछ भने 
आवश्र्कत अनसुार ङ्गवषर् ङ्गवज्ञहरु रािेर अलपकालिन सलमलत लनमायण गरर रणनीलत कार्ायन्वर्नमा 
छूटेका ङ्गवषर्हरु पङ्गहचान गनय सङ्गकनेछ ।र्ो गाउाँपालिकामा कार्यरत सवै संघ संस्था तथा ङ्गवकास 
साझेिारहरुिे िैससास रणनीलत कार्ायन्वर्नमा जिम्मेवारी वहन गनुयपनेछ ।रणनैलतक कृर्ाकिाप का 
वारेमा सवै सरोकारवािा लनकार्हरुिाई अलभमिुीकरण गरर वाङ्गषयक प्रगलत प्रलतवेिनमा िैसाससको 
अवस्था प्रस्ट हनेु गरर पेश गने व्र्वस्था लमिाइनेछ  । 

१३. रणनीलत कायाकन्ियन अनुगमन सम्बन्धी व्यिस्था 

क. रणनीलत कार्ायन्वर्नको सम्वन्ध भनेको मु् र् रुपमा िैङ्गिक उिरिार्ी बिेट र िैङ्गिक समानता 
तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण रहन्छ । िैससास परीक्षण दिगिशयनिे लनदियि गरेका 
१०० सूचकहरुको आधारमा रणनीलत कार्ायन्वर्न भए नभएको अनगुमन गररनेछ ।  

ि. बेनीघाट रोराङ गाउाँपालिका लभत्र कार्यरत सवै संघ संस्था तथा ङ्गवकास साझेिारहरुिाई वाङ्गषयक 
रुपमा कार्यक्रमको समीक्षा गिाय िैससास को दृङ्गिकोणिे समेत ङ्गवश्लेषण गरेर प्राप्त उपिजव्ध र 
समस्र्ाहरुको पङ्गहचान सङ्गहतको प्रलतवेिन पेश गने नीलत अविम्वन गने । 

ग. र्ो गाउाँपालिकामा कार्यरत ङ्गवलभन्न सरोकारवािा संघसंस्थाहरूको प्रलतलनलधत्वमा सामाजिक ङ्गवकास 

शािा अन्तगयत  िैससास अनगुमन संर्न्त्रको स्थापना गने ।िसिे रणनीलतमा उलिेि गररएका 
कृर्ाकिापहरु गाउाँपालिकाको वाङ्गषयक कार्यक्रममा समावेश भए नभएको एङ्गकन गने र सम्बन्धीत 
पक्षिाई सझुाव प्रिान गने । वाङ्गषयक कार्यक्रममा समावेश भएका कृर्ाकिापहरु कार्ायन्वन 
कसरी भइरहेको छ सो को समेत अनगुमन गरर प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत समक्ष प्रलतवेिन पेश 
गने । 

१४.  संभाव्य िोखीम र न्यनूीकरणका उपायहरु 

१४.१  संभाव्य िोखीम  

िैससास रणनीलत कार्ायन्वर्नमा लनम्नानसुार िोजिमहरु आउन सक्ने अवस्था छ  
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क. ङ्गपतसृिात्मक सोच हावी रहेको सन्ियभयमा िैिङ्गक समानता रणनीलतिे मङ्गहिा तथा बालिकािाई मात्र  प्राथलमकतामा 
रा्छ भने्न भ्रमपणुय बझुाईका कारण रणनीलत कार्ायन्वर्नमा गलतरोध उत्पन्न हनु सक्छ। 

ि. सावयिालनक तथा लनिी क्षेत्रका सबै संरचनाहरूमा मङ्गहिाको समानपुालतक सहभालगता नहुाँिा िैिङ्गक समानता 
रणनीलतको कार्ायन्वर्न तथा अनगुमन सही ढंगबाट नहनु सक्छ । 

ग. िैससास बहपुक्षीर् सरोकार राख्न ेङ्गवषर् भएकोिे समन्वर् र सहर्ोगमा समास्र्ा हनुसक्छ । 

घ. िैससास रणनीलत कार्ायन्वर्नमा आवश्र्क क्षमतार्िु र िक्ष िनशजि र श्रोत साधनको लसलमतता 
हनुसक्छ । 

ङ. ङ्गवषर्गत शािा तथा अन्र् सरोकारवािाहरु ङ्गवच िैससास रणनीलत कार्ायन्वर्न अन्र्ौि ङ्गवङ्गवधता तथा 
िोहोरोपना हनुसि । 

 

१४.२   िोखीम न्यूनीकरणका उपायहरु 

क. िैंलगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण  सम्बजन्ध नेततृ्व तथा सरोकारवािाहरुको साझा बझुाईमा 
एकरूपता लर्ाउन तालिम,गोष्ठी तथा छिफिको आर्ोिना गने । 

ि. बहपुक्षीर् सरोकारवािाहरु संगको समन्वर् तथा सहकार्य बढाउने । 

ग.  स्थानीर् तहका हरेक वैठकमा िैंलगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यहरुको सलमक्षा 
गने । 

घ. ङ्गवषर् ङ्गवज्ञहरु संग लनर्लमत परामशय गने । 

१५   लनश्कषक 

िैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणको िालग संघीर् तथा प्रिेश स्तरमा वनेका नीलत तथा 
रणनीलतहरुिाई कार्ायन्वर्न गनय र अन्तराङ्गिर् स्तरमा भएका सन्धी संझौता एवम प्रलतवद्धताहरुिाई 
स्थानीर्करण गरी वाङ्गषयक नीलत कार्यक्रममा समाङ्गवि गिै िैिान आवश्र्क छ ।त्र्सैिे वाङ्गषयक रुपमा वनेका 
नीलत लनर्म कार्यङ्गवलधहरु के कलत कार्ायन्वर्न भए वा वााँकी छन भने्न कुरा पङ्गहचान गने गरर अनगुमन 
मूलर्ाङ्कनको क्षेत्रमा व्र्ापक सधुार गरी हरेक कृर्ाकिापिाई िैङ्गिक समानता तथा समाजिक 
समावेशीकरणको निरिे मूलर्ाङ्कन गने पररपाटी ङ्गवकास गिै िैिान पियछ । र्सरी लनजित समर् सम्म 
िजक्षत वगयिाई न्र्ार्ोजचत अवसर दििै िैिाने हो भने चाडै नै िक्ष्र्मा पगु्न सङ्गकन्छ ।बेनीघाट रोराङ 
गाउाँपालिकामा पिालधकारी तथा कमयचारीहरुमा िजक्षत वगय संगै र्वुाहरुको व्र्ापक सहभालगता रहेको हनुािे 
कार्ायन्वनर् गनय सहि िेजिन्छ । 
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