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खण्ड एकः पषृ्ठभमूी 

मङ्गहला र परुुर्का बीिमा हनुे ङ्गवभेि वा लैङ्गिक असमानताका लातग सम्बजन्धत समािको मलु्र्, मान्र्ता र 
सोिलाईनै मखु्र् जिम्मेवार मातनन्छ। िन्मिाको समर्मा व्र्जिहरुका बीि आधारभतू रुपमा कुनै ठुलो 
तभन्नता हुँिैन। शरीरमा हनुे अिहरु स्वभाङ्गवक, वास्तङ्गवक र प्राकृततक हनु। िसका कारणले मात्र व्र्जिको 
शारीररक, मानतसक र वौङ्गिक ङ्गवकासमा कुनै ङ्गकतसमको प्रभाव पिैन वा फरक पािैन अथायत व्र्जिगत 
सामार्थर्य र शजिको सम्भावनालाई उसको शरीरमा रहेको तलिले कुनै अन्तर ल्र्ाउँिैन। तर सामाजिक 
रुपमा धारण गररने लैङ्गिकता प्रततको दृङ्गिकोणका कारणले मङ्गहला वा परुुर्हरु प्रतत गररने व्र्वहार, िशायइन े
दृङ्गिकोण, दिइने जिम्मेवारी र उपलब्ध गराईने अवसरहरुका कारण उतनहरुको िीवनर्ापनका लातग आवश्र्क 
वैर्जिक  ििता र िमता ङ्गवकास प्रभाङ्गवत हनु्छ। त्र्सैले मङ्गहला र परुुर्का बीि लैङ्गिकताका आधारमा 
गररने व्र्वहार न्र्ार्ोजित मान्न सङ्गकँिैन।   

र्सप्रकार लैङ्गिकता प्राकृततक नभई समािले बनाएको तलि हो त्र्सैले र्सलाई सामाजिक तलि पतन भतनन्छ। 
सामाजिक तलि पररवतयन गनय सङ्गकन्छ। तर सधुार गनय अथवा आमलु रुपमा पररवतयन गनय िसले लैङ्गिकताको 
िन्म दिर्ो र हकुायर्ो पररवतयन गनय पतन उङ्गह समाि नै मखु्र् जिम्मेबार हनु्छ। कुनै समर् सम्बजन्धत 
समािले समाि तबकासका लातग आवश्र्क ठानी बनाएका सामाजिक तनर्महरु समर् तबत्िै िाँिा कुनै वगय 
र समिुार्का लातग ङ्गवभेिकारी भएको महससु हनु गर्ो िसलाई पररवतयन गनयका लातग अन्तरायङ्गिर् सन्धी 
महासन्धीहरु, संङ्गवधान, र ऐनहरुमा र्सको ब्र्वस्था गनुय पर्ो र ङ्गवशरे् सँरिना वा आर्ोिना पतन िरुरी 
हनु गर्ो। त्र्सैका लातग सबै तहमा लैङ्गिकता र र्सले सिृना गरेका नकारात्मक असरहरुलाई हटाउन वा 
कम गनयका लातग कार्यक्रम, र्ोिना र बिेटको आवश्र्कता पनय थाल्र्ो। नेपालमा पतन तबगत िईु िशक 
अजर् िेजख र्स सम्बन्धमा उल्लेखनीर् प्रर्ासहरु भएका छन।  

मङ्गहला र ङ्गपछतडएका समिुार्को ङ्गवकासमा पतछल्ला िशकहरुमा नेपालमा केङ्गह नततिामलुक उपलब्धीहरु 
भएका छन।् तर र्जिकैमा सन्तिु हनु ेअवस्था भने छैन। मङ्गहलालाई मनुष्र् वा पशमुध्र्े कुन समिुार् 
तभत्र पाने भने्न ङ्गवर्र्मा समेत कुनै कालखण्डमा व्र्ापक वहस हनुे गरेको इततहास भेङ्गटन्छ (राङ्गिर् न्र्ाङ्गर्क 
प्रततष्ठान, २०६८)। ङ्गवगत ६ िशकको अवतधमा सरँ्िु रािसंर्को अग्रसरतामा मानव अतधकारको िेत्रमा 
सावयितनक गररएका िस्ताविेहरुको पिराि भएका कारणले नागररक अतधकारको संरिण गनुय सिस्र् 
रािहरुको िाङ्गर्त्व भएकाले ङ्गवश्वभर मङ्गहला तथा ङ्गपछतडएका वगयका नागररकको हैजशर्तमा सकरात्मक 
सधुार आएको हो। तर समािमा ङ्गवद्यमान सामाजिक, सांस्कृततक ङ्गवभेि, अन्धङ्गवश्वास, कुप्रथा, कुररतत र 
कुसंस्कारहरुका अवशेर्का कारण मङ्गहला तथा ङ्गपछतडएका समिुार्का नागररकले समान रुपमा अतधकारको 
उपर्ोग गनय सकेका छैनन।् 

ङ्गवतभन्न कारणहरुले गिाय लामो समर् िेजख ङ्गवकासको मलुप्रवाहमा आउन नसकेको वगय िस्तै: मङ्गहला, ितलत, 

आदिवासी, िनिाती, अल्पसंख्र्क, र फरक िमता भएकाहरुलाई पतन अतधकारको समान उपभोगमा सिम 
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वनाउन केवल औपिाररक समानताले मात्र सम्भव नहनु ेभएकाले व्र्वहाररक उपार्हरु अवलम्वन गनुयपियछ 
भने्न मान्र्ता स्थाङ्गपत हुँिै गर्ो। तत्पश्चात समावजेशताको अभ्र्ास अपनाउनकुा साथै लोकताजन्त्रक व्र्वस्थामा 
मङ्गहला लगार्त ङ्गपछतडएका वगयका नागररकको सशजिकरण र मलुप्रवाहीकरणका लातग लैङ्गिकता तथा 
समावशेीकरणका उपार्हरु अवलम्वन गनय थातलर्ो।  

नेपालको संङ्गवधानको प्रस्तावनामा बहिुातीर्, बहभुाङ्गर्क, बहधुातमयक, बहसुांस्कृततक तथा भौगोतलक  
ङ्गवङ्गवधतार्िु ङ्गवशेर्तालाई आत्मसात गरी ङ्गवङ्गवधता बीिको एकता, सामाजिक सांस्कृततक ऐक्र्बिता,  
सङ्गहष्णतुा र सद्भावलाई संरिण एवम प्रवधयन गिै; ङ्गवतभन्न वगीर्, िातीर्, िेत्रीर्, भाङ्गर्क, धातमयक, लैङ्गिक ङ्गवभेि 
र सबै प्रकारका छुवाछूतको अन्त्र् गरी आतथयक समानता, समङृ्गि र सामाजिक न्र्ार् सतुनजश्चत गनय 
समानपुाततक समावेशी र सहभातगतामूलक तसिान्तका आधारमा समतामूलक समाि तनमायण गने सङ्कल्प 
गररएको छ। संङ्गवधानको धारा १६ ले सबै व्र्जिहरुको सम्मानपूवयक बाच्ने हक, धारा १७ ले स्वतन्त्रताको  
हक, धारा १८ ले समानताको हक, ३८ ले मङ्गहलाको हक, धारा ४२ ले सामाजिक न्र्ार्को हक र धारा 
५१ (ञ) मा सामाजिक न्र्ार् र समावेशीकरण सम्बन्धी नीततको व्र्वस्थाको साथै धारा ५२ ले राज्र्ले 
गनुय पने िाङ्गर्त्वको ब्र्बस्था गरेको छ ।   

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, को िफा २४ ले नगरपातलकाले आफ्नो अतधकार िेत्र तभत्रका  
तबर्र्मा स्थानीर् स्तरमा ङ्गवकासकालातग आवतधक, बाङ्गर्यक, रणनीततगतरुपमा मध्र्कातलन तथा दिर्यकातलन  
र्ोिना बनाई लागू गनुयपने कुरालाई कानूनी िाङ्गर्त्वको रुपमा ब्र्बस्था गरेको र सोही िफाको उपिफा 
(२) मा र्ोिना बनाउिा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी अन्तरसम्बन्धीत ङ्गवर्र्लाई ध्र्ान 
दिन ुपने भनी उल्लेख गरेको छ।   

र्स सन्िभयमा बेनी नगरपातलकाले पतन आफूँलाई लैङ्गिकमैत्री समावेशी नगरपातलकाको रुपमा तबकास गने 
पररकल्पना गरे अनरुुप समिुार्मा पछाडी पाररएका वा परेका मङ्गहला, ितलत, आदिवासी िनिाती,  मजुस्लम,  

अल्पसषख्र्क, सीमान्तकृत, अपािता भएका व्र्जि, लैङ्गिक तथा र्ौतनक अल्पसषख्र्क, एकल मङ्गहला र ङ्गहंसा 
पीतडतहरुलाई समान सहभागीता, अग्रसरता र तनणयर् प्रङ्गक्रर्ामा सहभागीताको भतुमकासङ्गहत लैङ्गिक समानता 
र सामाजिक समावशेीकरणको माध्र्मबाट सबैले आत्मसम्मान वोध हनु े वातावरण तनमायण गनय र 
नगरपातलकावाट गठन हनुे सतमतत, संरिना र ङ्गक्रर्ाकलापहरुलाई मलुप्रवाहीकरणको माध्र्मवाट लैङ्गिक 
समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण पितीलाई संस्थागत गनय आवश्र्क िेजखएकोले “बेनी नगरपातलकाको 
लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावशेीकरण रणनीतत, २०७९”  तिुयमा गररएको छ।  

१.१ तबगतका व्र्वस्था र प्रर्ास  

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीतत कार्ायन्वर्न गनयकालागी तत्कालीन स्थानीर् ङ्गवकास  
मन्त्रालर्ले लैङ्गिक समानता तथा सामािीक समावेशीकरण नीतत २०६६ तिुयमा गरेको तथर्ो। बितलंिो  
राितनततक पररजस्थतत र संवैधातनक ब्र्बस्था अनूरुप संर्ीर् मातमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले  
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सामाजिक समावशेीकरण नीतत २०७७ तिुयमा गरेको छ। बेनी नगरपातलकाले लैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रबधयन गिै िाने नीतत तथा कार्यक्रमहरु तिुयमा गने अभ्र्ास गनुयका साथै ऐन, 

तनर्म र कार्यङ्गवतध तथा मापिण्ड तिुयमा गिाय लैससास सम्बन्धमा संविेनजशल भएर बनाउने प्रर्ास गरेको 
छ। वाङ्गर्यक र्ोिना तिुयमा गिाय लैङ्गिक तथा समावशेी सहभागीतालाई िोड दििै र्ोिना तथा कार्यक्रमहरु 
तिुयमा गने गरेको छ। 

ङ्गवगत केङ्गह वर्यहरु िेजखनै नपेालमा मङ्गहला ितलत आदिवासी िनिाती मधेशी मजुस्लम, ङ्गपछतडएका समिुार्, 
बालवातलका, ज्र्ेष्ठ नागररक, अशि तथा अपािता भएका व्र्जिहरु, सामाजिक आतथयक वा शैजिक रुपमा 
पछाडी परेका व्र्जि तथा समिुार् लगार्तलाई ङ्गवकासको समग्र प्रकृर्ा एवम प्रततफलको ङ्गहस्सेिार बनाई 
मलुप्रवाहीकरण गने प्रर्ास गररएको छ। र्सका तनतमि स्रोत साधन र सावयितनक सेवामा पहुँि बढाउन, 
राज्र्को हरेक संरिना एवम तनणयर् प्रकृर्ा र सो को कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा समतेमा न्र्ार्ोजित प्रतततनतधत्व 
सतुनजश्चत गनय र लजित वगयको सशिीकरणका कार्यक्रमहरु संस्थागत रुपमा सञ्चालन भएका छन। िशौँ 
र्ोिना (२०५९-०६४) मा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावशेीकरण अवधारणालाई अन्तर-सम्बजन्धत 
ङ्गवर्र् (Cross-cutting issue) का रुपमा स्थान दिइएको तथर्ो।आ.व. २०६४-०६५ िेजख नेपाल सरकारका 
सबै मन्त्रालर्हरुबाट लैङ्गिक उिरिार्ी बिेट प्रणातलको अभ्र्ास हुँिै आएको छ।र्सै अनरुुप समावेशीकरण 
नीतत तिुयमा र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी संरिनाहरु स्थापना गने कार्यको थालनी पतन भएको छ। 

नेपालको संङ्गवधानले समतामलुक समाि तनमायण गनय र सामाजिक समावेशीकरणलाई मतुयरुप दिन ङ्गवतभन्न 
मौतलक हकहरुको प्रत्र्ाभतुी गरेको छ। स्थानीर् तहका ङ्गवतभन्न पिहरुमा समते िातीर् लैङ्गिक लगार्तको 
प्रतततनतधत्वको व्र्वस्था गररएको छ। आफ्नो धमय संस्कृतत एवम भार्ाको संरिण र संवियनका लातग सिेतना 
तथा ङ्गक्रर्ाजशलतामा अतभवृङ्गि भएको तथा राज्र्का ङ्गवतभन्न अि तथा ङ्गवर्र् िेत्रमा र्स्ता पछातड परेका 
समिुार् तथा िेत्रको प्रतततनतधत्व बढ्िै गएकाले समावेशीकरणको प्रकृर्ा थप प्रभावकारी बन्िै गएको छ। 

समावशेीकरण सम्बन्धी नीतत तथा कार्यक्रमको प्रभावकारीताका लातग स्थानीर् तनकार् लैङ्गिक उिरिार्ी 
तथा सामाजिक समावशी बिटे तिुयमा एवम परीिण तनिेजशका, २०६८ र स्थानीर् तनकार् स्रोत पररिालन 
तथा व्र्वस्थापन कार्यङ्गवधी, २०६९ अनसुार तत्कालीन स्थानीर् तनकार्को तनशतय पुजँिगत बिेटको कजम्तमा 
१० प्रततशत रकम आतथयक तथा सामाजिक रुपमा पछातड परेका ङ्गवपन्न मङ्गहला, १० प्रततशत बालबातलका 
र १५ प्रततशत उपेजित वगय तथा समिुार्का लातग छुट्याउन ुपने व्र्वस्था तथर्ो। साथै तत्कातलन स्थानीर् 
तनकार्हरुमा मङ्गहला, ितलत, आदिवासी िनिाती, ङ्गपछतडएका समिुार्, बादि, अपािता समन्वर् सम्बन्धी 
संरिनाहरु गठन गरी तत समिुार्लाई संस्थागत रुपमा शासकीर् संरिनामा आवि गने प्रर्ास गररएको र 
सामाजिक पररिालन माफय त आतथयक तथा सामाजिक रुपमा ङ्गपछतडएका समिुार्को आतथयक-सामाजिक 
उत्थानका लातग तबतभन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गने िस्ता महत्वपूणय प्रर्ासहरु भएका तथए। 

िाल ुपन्रौँ र्ोिनामा सामाजिक तबर्र् िेत्र अन्तगयत मङ्गहला, ङ्गवतभन्न लजित समिुार्, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपािता 
भएका व्र्जि, बालबातलका, ङ्गकशोर ङ्गकशोरीहरु लगार्तलाई तबकासको मलुप्रवाहमा ल्र्ाई समावेशी र 
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समतामलुक राि तनमायण गने ङ्गवर्र् उल्लेख गररएको छ। साथै उि र्ोिनाको अन्तरसम्बजन्धत ङ्गवर्र् 
अन्तगयतको समावशेीकरण ङ्गवर्र् उपिेत्रमा समानपुाततक समावेशी ङ्गवकास र पहुँि सतुनजश्चत गरी 
कार्ायन्वर्नमा लैिान िोड दिइएको छ। र्स आवतधक र्ोिनामा समावेशीकरणको ङ्गवर्र् िेत्रगत लक्ष्र्मा 
मानव ङ्गवकास सूिाङ्कको आधारमा पछातड परेका समिुार्को सशजिकरण र समानपुाततक ङ्गवकास गने लक्ष्र् 
तलइएको छ। 

१.२ वतयमान जस्थती 

सबै दृङ्गिले पछातड परेका ङ्गवतभन्न लजित वगयहरु िस्तैः मङ्गहला, ितलत, आदिबासी िनिातत, मजुस्लम समिुार्, 
ङ्गपछडावगय, तसमान्तवगय, अल्पसँख्र्क, अपािता भएका ब्र्जि, लैङ्गिक तथा र्ौतनक अल्पसँख्र्क, ङ्गकसान, 
श्रतमक, उजत्पतडत वा ङ्गपछतडएको िेत्रका नागररक तथा आतथयक रुपले ङ्गवपन्न खस आर्य लाई नेपालको 
संङ्गवधानले समावशेी तसिान्तको आधारमा राज्र्को तनकार्मा सहभागी हनु पाउने हकलाई मौतलक हकको 
रुपमा ब्र्वस्था गरेको छ। संङ्गवधानमानै ङ्गवतभन्न आर्ोगहरुको ब्र्वस्था गरी समावशेीकरणलाई थप 
ब्र्वजस्थत, सतुनजश्चत तथा प्रभावकारी बनाउने मागय स्पि गररएको छ। 

ङ्गव.स. २०६८ को िनगणना अनसुार बेनी नगरपातलकाको कुल िनसँख्र्ा ३३४९८ रहेको छ। िसमा 
मङ्गहलाको सँख्र्ा १८,४९६ र परुुर्को सँख्र्ा १५,००२ रहेको छ।िातीर् समिुार् अनसुार र्हाँ िेत्री 
९७३१, मगर ७२८४, व्राम्हण ४३६६, िजिय २८२४, ङ्गव.क. २६३६, ङ्गकसान २२९२, नवेार १२२१, 
ठकुरी ८४४ रहेको छ। िातीर् सँरिनामा र्ततयको सँख्र्ा सबभन्िा कम अथायत िम्मा १३ िना रहेको 
छ। िाततगत ङ्गवङ्गवधता भएझैँ र्हाँ भार्ागत ङ्गवङ्गवधता पतन छ। 

१.३ समस्र्ाहरु   

समावशेी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गनय सबै वगय समिुार्लाई न्र्ार् प्रिान गनय र शासन प्रकृर्ामा सबै 
नागररकको पहुँि स्थाङ्गपत गनय सामाजिक समावेशीकरण र उतनहरुको मलुप्रवाहीकरण आवश्र्क छ। 
सामाजिक समावेशीकरणका मखु्र् समस्र्ाहरुमा र्स सम्बन्धी एङ्गककृत नीतत नहनु,ु स्रोत, साधन, अवसर र 
लाभको तबतरणमा लजित वगय एवम िेत्रको न्र्ार्ोजित पहुँि सतुनजश्चत नहनु,ु सामाजिक समावेशीकरणका 
लातग अद्दावतधक खजण्डकृत तर्थर्ाङ्कहरुको पतन अभाव हनु,ु पछातड परेका वगय र समिुार्लाई आतथयक तथा 
सामाजिक रुपमा सशजिकरण गनय अपेजित रुपमा नसक्न,ु शासकीर् प्रणालीमा सबै तलि, वगय र िेत्रका 
नागररकहरुको अथयपूणय सहभातगता अझै सतुनजश्चत हनु नसक्न,ु अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन र प्रततविेन प्रणालीमा 
समावशेीकरण सम्बन्धी सूिकहरुलाई समावेश गनय नसक्न,ु ङ्गवतभन्न वगय, िेत्र र समिुार् बीि आतथयक तथा 
सामाजिक तबकासमा उच्ि अन्तर रहन ुर अलग अलग समिुार् र िातिाती बीि हनुे व्र्वहारगत ङ्गवभेि 
हट्न नसक्न ुआदि समस्र्ा रहेका छन। 
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१.४ िनुौतीहरु   

लैससास सम्बन्धमा बेनी नगरपातलकाले महससु गरररहेका मखु्र् िनुौतीहरुमा सामाजिक समावेशीकरणको 
अवधारणामा सरोकारवालाहरु बीि साझा दृङ्गिकोण कार्म गनुय, नीतत तनमायण र कार्ायन्वर्नमा ङ्गवतभन्न 
तनकार्हरुबीि प्रभावकारी समन्वर् गनुय, स्रोत साधन, अवसर र लाभमा पछातड परेका वगय, िते्र र िातिातीको 
समन्र्ाङ्गर्क पहुँि सतुनजश्चत गनुय, पछातड परेका वगय, िेत्र, उमेर, तलि र िातिाततमा ब्र्ाप्त गररबी र्टाउन,ु 
तबतभन्न समिुार् तथा बगयबीि रहेको आतथयक, सामाजिक तथा शैजिक ङ्गवभेिको अन्तर कम गनुय, 
नगरपातलकाको र्ोिना तिुयमा प्रङ्गक्रर्ामा लैससासको सवाल मलुप्रवाहीकरण नहनु,ु संस्थागत संरिनामा लजित 
समिुार्को प्रततनीतधत्व सतुनजश्चत गराउन,ु समािमा ङ्गवद्यमान हानीकारक सामाजिक मलु्र्मान्र्ताहरु कार्म 
रहन,ु लजित वगयको आर्स्तरमा ज्र्ािै ठुलो असमानता, लाभको बाडफाँडमा वास्तङ्गवक लजित वगयको पङ्गहिान 
र पहुँिमा सतुनजश्चतता नहनु,ु ङ्गवद्यमान काननुी ब्र्बस्था वारेमा लजित वगयलाई ससुजुित गराउन ुआदि। 

१.५ अवसरहरु   

बेनी नगरपातलकामा समावेशीकरणलाई प्रवधयन र प्रोत्साहन गनय नेपालको वतयमान शासकीर् व्र्वस्था, वतयमान 
संङ्गवधानमा भएका ब्र्बस्थाहरु, स्थानीर् सरकार सन्िालन ऐन, २०७४, नेपाल सरकारले अन्तराङ्गिर् स्तरमा 
िनाएका प्रततविताहरु, स्थानीर् सरकार स्वर्लेँ न ैनीततगत व्र्वस्था तथा काननु तनमायण तथा तनतत तनमायण 
गने अतधकारले नगरपातलकालाई लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री नगर बनाउने अवसर 
प्रिान गरेको छ। संर्ीर् तथा प्रिेश सरकारको लैससास मैत्री बिेट तथा कार्यक्रम अनरुुप नगरपातलकालाई 
नीतत तथा काननु बनाउन अवसरहरु प्रिान गरेको छ।   

१.६ लैससास रणनीततको आवश्र्कता   

तपजशलका आवश्र्कताहरु सम्वोधन गनय बेनी नगरपातलकालाई लैससास रणनीतत आवश्र्क रहेको छः   

१.  संङ्गवधानले पररकल्पना गरेको सामाजिक समाबेशीकरण सङ्गहतको शासन ब्र्बस्था प्रवधयन गनय।  

२. नगरपातलकामा समाबेजशकरण सम्बन्धी नीततगत एकरुपता र सामञ्जस्र्ता कार्म गनय।    

३.  नगरको नीतत तथा कार्यक्रम र बिेटलाई मागयिशयन गनय।   

४.  नगरपातलकाको नीततगत र काननुी संरिनाहरुमा लैससासलाई मलुप्रवाहीकरण गनय।  

५.  नगरपातलका अन्तगयत सञ्चालन हनुे नीतत, र्ोिना तथा कार्यक्रमहरुलाई मागयिशयन गनय।  

५. नगर ङ्गवकासका सरोकारवालाहरु बीि बझुाईमा एकरुपता कार्म गनय र लैससास सम्बन्धी काननुी 
ब्र्बस्थाको कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग परु्ायउन।  
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६.  संर्ीर् सरकारले राङ्गिर् तथा अन्तराङ्गिर् स्तरमा गरेका लैससास सम्बन्धी प्रततविता अनरुुप सजृित 
िाङ्गर्त्वहरु परुा गनय।  

७.  लोकतन्त्रका लाभहरुलाई न्र्ार्ोजित तबतरणको माध्र्मबाट सामाजिक न्र्ार् स्थाङ्गपत गनय। 

८.  दिगो ङ्गवकासको लक्ष्र् प्रातप्तमा सहर्ोग गनय।  
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खण्ड िईुः लैससास रणनीतत 

बेनी नगरपातलकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावशेीकरण सम्बन्धी सोँि, लक्ष्र्, उद्देश्र्हरु, 
रणनीतत एवम कार्यनीततहरु र्सप्रकार रहेका छनः  

पररभार्ा   

र्स रणनीततको नाम “लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरण रणनीतत २०७९” रहनेछ र र्सको 
प्रारम्भ र्स नगर कार्यपातलकाले स्वीकृतत गरेको तमतत िेजख लागू हनुछे । 

तबर्र् वा प्रसिले अको अथय नलागेमा र्स रणनीततमा 

क) “रणनीतत” भन्नाले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेजशता रणनीतत २०७९” सम्झन ुपियछ।  

ख) “स्थानीर् तह” भन्नाले बेनी नगरपातलका सम्झन ुपछय।  

ग) “कार्यक्रम” भन्नाले तनजश्चत उद्देश्र् प्रातप्तका लातग तर्ार गररएको आर्ोिनाहरुको संर्ोजित रुप सम्झन ु
पछय।  

र्) “र्ोिना” भन्नाले समग्र ङ्गवकास तनमाणय सम्वन्धी कार्यको लातग तर्ार गररएको नगरपातलकाको आवतधक 
ङ्गवकास र्ोिना, वाङ्गर्यक ङ्गवकास र्ोिना, एङ्गककृत ङ्गवकास र्ोिना, र ङ्गवर्र्गत गरुुर्ोिना, रणनीततगत 
र्ोिना आदि सम्झन ुपछय।  

ङ)  “सामाजिक समावशेीकरण” भन्नाले अवसर तथा स्रोत साधन उपभोग गनयबाट वजञ्चत भई िोजखममा  
परेका र स्तरर्िु आतथयक, सामाजिक तथा साँस्कृततक िीवनर्ापन गनयबाट बजञ्चत भई गररवी तथा  
सामाजिक रुपमा वजञ्चततकरणमा परेका समूहहरुलाई ङ्गवकास तनमायण र कार्यसम्पािनका प्रकृर्ामा 
सहभागी गराई उपलब्ध अवसर, श्रोत, साधन तथा आधारभतू अतधकार उपगोग गने कुराको 
सतुनजश्चततालाई सम्झन ुपछय।  

ि)  “सामाजिक समावेशी सम्पकय  ब्र्जि” भन्नाले र्स नगर कार्यपातलका कार्यलर्को समावेशी ङ्गवर्र् हेने 
गरी सम्पकय  व्र्जिको रुपमा तोङ्गकएको कमयिारीलाई सम्झन ुपछय।  

छ) “सामाजिक समावेशी बिेट” भन्नाले ङ्गवतभन्न िातिाती, िेत्र, वगय र समिुार्, अपािता भएका ब्र्जि, 

बालबालीका तथा िेष्ठ नागररकहरुको आवश्र्कतालाई सहभातगतामलुक ढिले सम्बोधन गिै समग्र 
ङ्गवकास प्रङ्गक्रर्ालाई तनिहरु प्रतत उिरिार्ी बनाउने उद्देश्र्ले तिुयमा गररन ेबिेट तथा कार्यक्रमलाई 
िनाउँछ। सामाजिक समावशेी लक्ष्र्लाई केन्रमा राखेर सामाजिक समावेशीकरण सम्वन्धी ङ्गवश्लरे्ण 
गरी आतथयक स्रोतको सतुनजश्चतता र उपलजब्धको समतामलुक ङ्गवतरण र उपभोग हनुे गरी तिुयमा 
गररएको बिेट समेत सम्झन ुपछय।  
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ि) “ङ्गवकास साझेिार” भन्नाले नगरपातलकासँग भएको सम्झौता वमोजिम नगि, जिन्सी एवम ् प्रङ्गवतधक 
सहर्ोग उपलब्ध गराउने ङ्गिपिीर् एवम ्बहपुिीर् िात ृ तनकार्, सरँ्िु रािसंर्ीर् तनकार्हरु तथा 
अन्तरतङ्गिर् गैरसरकारी संस्था सम्झन ुपछय।  

झ) “टोल ङ्गवकास संस्था” भन्नाले ऐनको िफा १२ (२) क बमोजिम सामाजिक पररिालनको अवधारणा 
बमोजिम गठन हनुे समूह सम्झन ुपियछ।  

ञ) “उपभोिा सतमतत” भन्नाले आर्ोिनाबाट प्रत्र्ि लाभ पाउन े व्र्जिहरुको समूहले कुनै आर्ोिना 
तनमायण, सञ्चालन, व्र्वस्थापन र ममयतसम्भार गनयको लातग आफूँहरु मध्र्ेबाट तनजश्चत प्रङ्गक्रर्ा बमोजिम 
गठन गरेको सतमतत सम्झन ुपछय।  

ट) “सामिुाङ्गर्क संस्था” भन्नाले िनिेतना सम्वन्धी तातलम, अतभमखुीकरण, सीप ङ्गवकास, बित, किाय 
पररिालन, समावेशी ङ्गवकास र सशिीकरण गने उद्देश्र्ले तनजश्चत प्रङ्गक्रर्ा अवलम्वन गरी प्रितलत 
कानून बमोजिम स्थापना भएका संस्था तथा स्थानीर् तहमा सूिीकृत भएका समिुार्हरुमा आधाररत 
संस्था सम्झन ुपछय।  

ठ) “गैरसरकारी संस्था” भन्नाले प्रिलीत कानून वमोजिम स्थापना भएका नगर सभाबाट आफ्नो कार्यक्रम 
स्वीकृत गराई नगरपातलकाको समन्वर्मा कार्य गने गैरनाफामूलक संस्था सम्झन ुपछय। 

ड) “स्थानीर्करण” भन्नाले कुनै पतन ङ्गवर्र् वा कार्यक्रमलाई कुनै स्थानीर् ठाउँ ङ्गवशरे्को पररजस्थती वा 
अवस्था अनसुार ढाली त्र्सको प्रभाबकारी एवम अतधकत्म उपर्ोग गने प्रङ्गक्रर्ा हो।   

ढ) “बजञ्चत समूह” भन्नाले र्स नगरपातलकाको परम्परागत रुपमा लामो समर् िेजख िाततर्, आतथयक, लैङ्गिक, 

फरक िमता भएका, र्ौतनक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्र्क एवम ्भौगोतलक कारणले गिाय पतछ परेका 
मङ्गहला, ितलत, आदिवाशी, िनिाती, मधेसी, मजुस्लम, फरक िमता भएका, िषे्ठ नागरीक एवम ्िगुयक 
िेत्रमा बसोवास गने िनता सम्झन ुपियछ।  

ण) “अल्पसंख्र्क” भन्नाले संर्ीर् कानून बमोजिम तनधायररत प्रततशत भन्िा कम िनसंख्र्ा रहेका िातीर्,  

भाङ्गर्क र धातमयक समूह सम्झन ुपछय र सो शब्िले आफ्नै िातीर्, धातमयक र भाङ्गर्क ङ्गवजशिता भएको, 
त्र्सलाई बिाई राख्न ेआकांिा रहेका, ङ्गवभेि र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई िनाउँछ।  

त) “सीमान्तकृत” भन्नाले रािनीततक, आतथयक र सामाजिक रूपले पछातड पाररएका, ङ्गवभेि र उत्पीडन तथा 
भौगोतलक ङ्गवकटताको कारणले सेवा सङु्गवधाको उपभोग गनय नसकेका वा त्र्सबाट वजञ्चत रहेका 
संर्ीर्  कानून बमोजिमको मानव ङ्गवकासको स्तर भन्िा न्रू्न जस्थततमा रहेका समिुार् सम्झन ुपछय 
र सो शब्िले अतत सीमान्तीकृत र लोपोन्मखु समिुार् समेतलाई िनाउँछ।  

थ) “लैङ्गिक समता” भन्नाले अवसर र न्र्ार्बाट बजन्ित मङ्गहला वा परुुर्लाई थप अवसर दिएर समतामूलक  
जस्थततको तनमायण गनय गररन ेतबशेर् प्रर्ासलाई सम्झन ुपछय।  
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ि) “लैङ्गिक समानता” भन्नाले मङ्गहला र परुुर्बीि सबै िते्र र तहमा समान अवसर र समान लाभ हातसल 
गने अवस्थालाई सम्झन ुपछय।  

न) “लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण” भन्नाले मङ्गहला तथा परुुर् र ङ्गवतभन्न सामाजिक 
समूहहरु बीिको असमान शजि सम्वन्धहरुलाई पनुः सन्ततुलत गनय तथा हरेक प्रकारका सामाजिक 
पङ्गहिान भएका व्र्जिहरुका लातग समान अतधकार, अवसर एवम सम्मान सतुनजश्चत गनयका लातग 
आवश्र्क किम िाल्न ुपने ङ्गवर्र्लाई सम्झन ुपछय।  

ध) “सामाजिक समावशेीकरण” भन्नाले अवसर तथा श्रोत साधन उपभोग गनयबाट वजञ्चत भई िोजखममा  
परेका र स्तरर्िु आतथयक, सामाजिक तथा साँस्कृततक िीवनर्ापन गनयवाट वजञ्चत भई गररबी तथा  
सामाजिक रुपमा वजञ्चतीकरणमा परेका समूहहरुलाई तनणयर् प्रकृर्ामा सहभागी गराई उपलब्ध अवसर, 

श्रोत, साधन, सेवा तथा आधारभतू अतधकार उपभोग गने कुराको सतुनजश्चततालाई सम्झन ुपछय।  

न) “लजित समूह” भन्नाले आतथयक रूपमा ङ्गवपन्न वगयका मङ्गहला एवम ् बालबातलका तथा आतथयक र 
सामाजिक रूपमा ङ्गपछतडएका वगयहरू िस्तै सबै िातिाततका ङ्गवपन्न वगयहरू, ज्र्ेष्ठ नागररक, ितलत, 

आदिवासी िनिातत, अपािता भएका व्र्जिहरू, मधेसी, मजुश्लम तथा ङ्गपछडा वगय एवम ्नेपाल सरकारले 
लजित समूह भनी तोकेका वगय एवम ्समिुार् सम्झन ुपछय।  

प) “लैङ्गिक उिरिार्ी तथा सामाजिक समावेशी बिेट” भन्नाले स्थानीर् तहले र्ोिना तिुयमा गिाय समािमा 
रहेका ङ्गवतभन्न िातिातत, िते्र, वगय र समिुार्का मङ्गहला, परुुर्, तेश्रोतलिी, अपािता भएका व्र्जि, 

बालबातलका तथा िेष्ठ नागररकहरूको आवश्र्कतालाई सहभातगतामूलक ढिले सम्बोधन गिै समग्र 
ङ्गवकास प्रङ्गक्रर्ालाई तनिहरू प्रतत उिरिार्ी बनाउन ेउद्देश्र्ले तिुयमा गररन ेकार्यक्रम र बिेटलाई 
िनाउँछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावशेी लक्ष्र्लाई केन्रमा राखेर उद्देश्र्मूलक, र्ोिनावि, 

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी ङ्गवश्लरे्ण गरी आतथयक स्रोतको सतुनजश्चतता र 
उपलजव्धको समतामूलक ङ्गवतरण र उपभोग हनुे गरी गररने बिेट तिुयमा प्रङ्गक्रर्ालाई सम्झन ुपछय।  

फ) “लैङ्गिक उिरिार्ी तथा सामाजिक समावेशी परीिण” भन्नाले समािमा रहेका ङ्गवतभन्न िातिातत, िेत्र, 

वगय र समिुार्का मङ्गहला र परुुर् बीिको भतूमका, सम्बन्ध, स्थान, स्तर, अवसर आदिको ङ्गवश्लरे्णबाट 
लैङ्गिक समानता तथा समावशेी ङ्गवकास गनय तर् गररएको बिेट र कार्यक्रम माफय त तोङ्गकएको उद्देश्र् 
हातसल भए नभएको लेखािोखा र परीिण गरी सधुारका उपार् पङ्गहल्र्ाउने औिारलाई सम्झन ुपछय।  

ब) “लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण” भन्नाले नगरपातलकाको कुन ैपतन र्ोिनाबि कार्य, नीतत तनर्म, कार्यक्रम 
कार्ायन्वर्नको हरेक िेत्र तथा तह र तप्कामा मङ्गहला तथा वजञ्चततमा परेका वगयहरुलाई समाङ्गहत गने 
प्रङ्गक्रर्ालाई सम्झन ुपछय।  

म) “लैङ्गिक उिरिार्ी बिेट” भन्नाले लैङ्गिक समानताको लातग बिेटको सतुनजश्चतता, बिेटका सबै  
प्रङ्गक्रर्ामा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र उपलजब्धको समतामूलक ङ्गवतरणका साथै उपभोगको लातग लैङ्गिक 
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ङ्गवश्लरे्ण सङ्गहत र्ोिनाबि रूपमा उद्देश्र्मूलक कार्यक्रमहरू तिुयमा र प्राथतमकीकरण गिै कार्यक्रम 
छनौट गरी लगानी गने पिततलाई िनाउँिछ।  

र्)  “सामाजिक वजञ्चतीकरणमा परेका समूहहरू” भन्नाले मङ्गहला, बालबातलका, ितलत, आदिवासी िनिातत, 

मधेशी, मजुस्लम, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपािता भएका व्र्जिहरू तथा भौगोतलक रूपले िगुयम िेत्रमा बसेका 
िनतालाई बझुाउँिछ।  

र) “लैङ्गिक प्रभाव ङ्गवष्लेर्ण” भन्नाले नीतत तथा अभ्र्ासहरुको पररिण गरेर कुनै पतन र्ोिना कार्यक्रम 
तथा आर्ोिनावाट मङ्गहला एवम ्परुुर् कजिको लाभान्बीत भएका छन ्भने्न अवस्थाको ङ्गवश्लरे्ण गने 
कार्यलाई सम्झन ुपियछ।  

ल) “सशिीकरण” भन्नाले ङ्गवकासका अवसरहरुवाट बजञ्चत, श्रोत र साधनमा पहँूि तथा तनर्न्त्रणमा पछाडी 
परेका, परेका अशि वा कमिोर वगयलाई सवल बनाउने कार्यलाई सम्झन ुपियछ। 

व) “खण्डीकृत तर्थर्ाङ्क” भन्नाले मङ्गहला तथा परुुर् िातीर् अल्पसंख्र्क समहु, अपािता भएका एव एि.आई. 
तभ. संक्रतमत ब्र्जि तथा अन्र् सीमान्तकरण परेका समूहहरुको तहगत तर्थर्ाङ्कलाई सम्झन ुपियछ। 

२.१ िीर्यकालीन सोंि   

"समिृ बेनी र सखुी बेनी नगरवासी"   

२.२ िीर्यकालीन लक्ष्र् 

सामाजिक समाबेशीकरणलाई शासन प्रणालीका सबै अवर्वहरुमा मलुप्रवाहीकरण तथा आन्तररकीकरण 
गिै संस्थागत सदुृङ्गढकरण गने।  

२.३ उद्दशे्र्हरु   

आतथयक, सामाजिक, प्रशासतनक र रािनीततक रुपमा पछाडी परेका समिुार् र ब्र्जिहरुको  सशिीकरणको 
माध्र्मबाट सबै ङ्गवर्र् िेत्र तथा संरिनामा पहुँि सतुनजश्चत गने र्स लैससास रणनीततको साधारण उद्देश्र् 
हो भने ङ्गवजशि उद्देश्र्हरु तपजशल बमोजिम छनः 

(क)  नगरपातलकाको नीतत, कार्यक्रम तथा बिेट लैससास उिरिार्ी बनाउन।े   

(ख)  पछाडी परेका वगय र समिुार्को तनणयर् प्रङ्गकर्ा तथा लाभको उपर्ोग सतुनजश्चतता गने।   

(ग)  पछाडी परेका वगयलाई सशजिकरणको माध्र्मवाट सावयितनक स्रोत, साधन र लाभको 
उपर्ोगमा पहुँि सतुनश्चत गने।   
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(र्)  सरोकारवालाहरु ङ्गवि बझुाईमा एकरुपता कार्म गनय र लैससास सम्बन्धी काननुी ब्र्बस्था  
कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग परु्ायउने।   

(ङ)  नेपाल सरकारले तर् गरेको दिगो ङ्गवकासको लक्ष्र् प्राप्त गनय सहर्ोग परु्ायउन।े  

(ि)  राङ्गिर् तथा अन्तराङ्गिर् स्तरमा लैससास सम्बन्धमा गररएका प्रततविताहरु परुागनय सोही अनरुुप 
कृर्ाकलापहरु तर् गने।  
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२.४ रणनीतत तथा कार्यनीततहरु   

रणनीतत र कार्यनीततहरु बीि परस्पर तकय सँगत सम्बन्ध (logical relation) रहन े गियछ। अतः सोङ्गह 
मान्र्ताका आधारमा बेनी नगरपातलकाका लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतत र 
कार्यनीततहरु र्सप्रकार तर्ार गररएको छः  

रणनीतत कार्यनीतत 

१. लैससास अवधारणालाई संस्थागत गनय 
स्थानीर् आवश्र्कता अनरुुप काननु तथा 
मापिण्डहरु तिुयमा गनुयका साथै ङ्गविमान 
काननुहरुलाई पररमाियन गरी कार्ायन्वर्न 
गने। 

 

(१)  नगरपतलकाका ङ्गवधमान कानूनी िस्तावेिहरुलाई लैससासको 
दृङ्गिकोणबाट आवश्र्कता अनसुार पनुरावलोकन र पररमाियन 
गररनेछ।  

(२)  आवश्र्क नर्ाँ कानून, नीतत, मापिण्ड तथा कार्यङ्गवधीहरु 
लैससासको ममय अनरुुप तिुयमा गररनेछ। 

 (३)  लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी 
रणनीततहरुको प्रभाव र पररणामका सम्बन्धमा आवतधक 
रुपमा तर्थर्गत एवम वस्ततुनष्ठ सतमिा गररनेछ। 

(४)   नेपाल पि भएका र्स सम्बन्धी अन्तराङ्गिर् महासन्धी 
अनरुुपका िाङ्गर्त्वहरुलाई कार्ायन्वर्न गनय आवश्र्क काननुी 
व्र्वस्था गररनेछ। 

(५)   लैससास सम्बन्धी काननुहरु तथा कार्यङ्गवधीहरु तनमायण वा 
पररमाियन गिाय सम्बजन्धत सरोकारवाला पिहरुसँग परामशय 
तथा समन्वर् गररनेछ। 

(६)   पछातड परेका नागररकहरुको सामाजिक समावेजशकरणको 
मान्र्ता अनरुुप सशजिकरण गनय गैह्रसरकारी 
सँर्सँस्थाहरुसँग सहकार्य गररनेछ। 

(७)   लैससास सम्बन्धी नीतत, रणनीतत तथा कार्यक्रमहरुको 
कार्ायन्वर्नलाई प्रभावकारी बनाउन नगरका सबै 
सँर्न्त्रहरुलाई पररिालन गररनेछ। 

२. नगरपातलकाको आवतधक र्ोिना, 
मध्र्कालीन खिय सँरिना, बाङ्गर्यक र्ोिना, 
कार्यक्रम तथा बिेटहरु लैससासको 
भावना अनरुुप तिुयमा गरी कार्ायन्वर्न 
गने।  

 

(१)  लैससासको दृङ्गिकोणबाट मङ्गहला, ितलत, अपािता भएका 
व्र्जिहरु, लैङ्गिक तथा र्ौतनक अल्पसँख्र्क, एकल मङ्गहला, 
तसमान्तकृत तथा पछाडी परेका वगय र समिुार्को 
आवश्र्कता पङ्गहिान गररनेछ।  

(२)  लैससासको दृङ्गिकोणबाट ङ्गवगतका अभ्र्ास तथा प्रततफलमा 
आधाररत भई वाङ्गर्यक र्ोिना आवतधक र्ोिना, कार्यक्रम तथा 
बिेट तिुयमा गररनेछ।  

(३)  बाङ्गर्यक, आवतधक र्ोिना तथा कार्यक्रमहरु र बिेट तिुयमा 
गिाय मङ्गहला,  ितलत, अपािता भएका व्र्जिहरु, एकल मङ्गहला, 
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लैङ्गिक तथा र्ौतनक अल्पसँख्र्क, तसमान्तकृत तथा पछाडी 
परेका वगय र समिुार्का लागी न्र्नुतम प्रततशत तोङ्गकने छ।   

(४)  प्राकृततक ङ्गवपि, आपत तथा स्वास्र्थर् महामारी िस्ता िोजखम 
अवस्थाहरुमा लजित समिुार्का लातग आवश्र्क पने उिार, 

राहत र पनुयस्थापनाकालागी नगरपातलकामा स्पि नीतत तर्ार 
गररनेछ।  

(५)  लजित समिुार्हरुलाई र्ोिनाको मलु्र्ाङ्कन लगार्त सो वाट 
सजृित लाभ तलन तथा अवसरहरुको उपर्ोग गनय स्थानीर् 
स्तरमा टोल ङ्गवकास सँस्था लगार्तका सामिुाङ्गर्क 
सँस्थाहरुलाई पररिालन गनुयका साथै सँस्थागत स्वमलु्र्ाङ्कन 
प्रणालीलाई अवलम्वन गररनेछ। 

३. नगरपातलकाका गततङ्गवधीहरुमा लैससास 
मूलप्रवाङ्गहकरण गनय संस्थागत संरिनाहरु 
तनमायण गने। 

 

(१)  नगरपातलकामा लैससास तनिेशक सतमतत गठन गनुयका साथै 

वडातहमा बन्ने सतमतीहरु पतन लैससासको ममय अनरुुप 
तनमायण भई सोही अनरुुप पररिातलत हनुेछन।  

(२)  लैससास तनिेशक सतमती र अन्र् सतमतीहरुको कार्यभार, 

जिम्मेवारी र अतधकारहरु स्पि पारर सोही वमोजिम पररिालन 
गररनेछ।  

(३)  लैससास तनिेशक सतमती र अन्र् सतमतीहरुलाई कार्य 
जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा बहन गनय आवश्र्कता अनसुार 
िमता ङ्गवकास गररनेछ।  

४.  नगरपातलकाको नीतत र र्ोिना 
सहभातगतात्मक रुपमा तर्ार गनय 
आवश्र्कता अनसुार थप कार्यङ्गवतध तनमायण 
गने। 

 

(१) र्ोिना तिुयमा गिाय टोल स्तरवाटनै लजित समिुार्लाई 
अथयपूणय सहभागीता गराईनेछ।  

(२) बिेट तसतलङमानै लजित समिुार्का लातग बिेटको 
सतुनजश्चतता गररनेछ। 

(३) नगरपातलकाको र्ोिना तिुयमा तथा सावयितनक सरोकारका 
तबर्र्वस्तहुरुको िानकारी लजित समिुार् सम्म परु्ायउन 
सञ्चार माध्र्महरुवाट सूिनाहरु सम्प्ररे्ण गररनेछ।  

(४)   प्रत्रे्क वडामा मानव ङ्गवकास सिुाङ्क, वहआुर्ातमक गरीङ्गव 
मापन लगार्त अन्र् आधारमा पछातड परेका ङ्गवतभन्न िेत्र, 
वगय र समिुार्को पङ्गहिान गरी वडागत अिावतधक खजण्डकृत 
सिुनाहरु राजखनेछ।र्सका साथै वडागत खजण्डकृत 
तर्थर्ाङ्कहरुको आधारमा एङ्गककृत database तर्ार गररनेछ। 

५. नगरपातलकाको र्ोिना तिुयमाको 
प्रङ्गक्रर्ामा लजित समिुार्को िमता 
अतभवृङ्गि गरी अथयपूणय  सहभातगता 
सतुनजश्चतत गने।  

(१) नगरपातलका एवम वडा तथा समिुार्स्तरमा गठन गररने 
ङ्गवतभन्न सञ्जाल, समूह तथा सतमततहरुमा मङ्गहला, ितलत, 

अपािता भएका व्र्जिहरु, लैङ्गिक तथा र्ौतनक अल्पसँख्र्क, 

तसमान्तकृत तथा पछाडी परेका वगय र समिुार्को 
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समानपुाततक सहभातगताको आधारमा प्रतततनतधत्व तथा 
सहभातगता सतुनजश्चत गररनेछ। 

(२) नगरपातलका तहको नीतत, कानून, र्ोिना, कार्यक्रम, बिेट 
आिी तिुयमा गिाय मङ्गहला, ितलत,  अपािता भएका व्र्जिहरु, 

एकल मङ्गहला, लैङ्गिक तथा र्ौतनक अल्पसँख्र्क, तसमान्तकृत 
तथा पछाडी परेका वगय र समिुार्को अथयपूणय सहभातगता 
तथा प्रतततनतधत्व सतुनजश्चत गररनेछ।  

(३) नगरपातलका बाट गठन हनुे संरिनाहरुमा मङ्गहला, ितलत, 

अपािता भएका व्र्जिहरु, एकल मङ्गहला, लैङ्गिक तथा र्ौतनक 
अल्पसँख्र्क, तसमान्तकृत तथा पछाडी परेका वगय र 
समिुार्को सकृर् सहभातगता सतुनजश्चत गररनेछ। 

(४)   र्ोिना तिुयमा प्रकृर्ाका िरणहरु लगार्त र्ोिनाबाट सजृित 
अवसर तथा लाभको ङ्गवतरणमा लजित वगयको प्रतततनतधत्व 
सतुनजश्चत गररनेछ।  

  ६. नगरपातलकाको र्ोिना तथा बिेट तिुयमा 
गिाय लैससास उिरिार्ी विेटको ममय 
अनसुार गने। 

 

(१) खजण्डकृत तर्थर्ाङ्कहरुलाई  समर् अनसुार अद्यावतधक गरी 
त्र्सैका आधारमा र्ोिना तिुयमा र र्ोिनाको प्रगतत सतमिा 
गररनेछ।  

(२) मङ्गहला, ितलत, अपािता भएका व्र्जिहरु, लैङ्गिक तथा र्ौतनङ्क 
अल्पसँख्र्क, एकल मङ्गहला, तसमान्तकृत तथा पछाडी परेका 
वगय र समिुार्को आवश्र्कताको पङ्गहिान लैससासको 
दृङ्गिकोणबाट गररनेछ।  

(३) नगरपातलकाको र्ोिना तथा बिेट तिुयमा गिाय लैससास 
उिरिार्ी कार्यङ्गवतध बनाई प्रर्ोगमा ल्र्ाईनेछ।  

७. लैङ्गिक दृङ्गिकोणवाट लजित समिुार्प्रतत 
िवाफिेफी रहेको कुराको सतुनजश्चतता 
गनय लैङ्गिक परीिण, सामाजिक परीिण 

तथा गनुासो सनु्ने संर्न्त्र सतुनजश्चत गने। 

 

(१) नगरपातलकाको बिेट तथा कार्यक्रमलाई वाङ्गर्यकरुपमा 
लैससासको दृजष्कोणवाट परीिण गररनेछ।   

(२) नगरपातलकामा लैससास सम्पकय  ब्र्जि तोकेर कार्यजिम्मेवारी 
स्पि पाररनेछ।   

(३) नगरपातलकाका सूिनाहरु सम्प्रेर्ण गिाय आवश्र्कता र 
सम्भाव्र्ताका आधारमा लजित समिुार्हरुको मातभृार्ा 
समेतमा गररनेछ।  

(४) नगरपातलका बाट तनर्तमतरुपमा सावयितनक सनुवुाई गररनेछ। 

(५) सावयितनक सनुवुाई गिाय लजित समिुार्को उपजस्थतत र 
लैससासका सवाललाई उजित सम्बोधन  गररनेछ। 

(६) लजित समिुार्को गनुासो सनु्नकालातग गनुासो सनु्ने संर्न्त्र 
तनमायण गररनेछ।   
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८.  नगरपातलकाको मूल्र्ाङ्कन ङ्गवतध र 
सूिकहरुलाई लैससास उिरिार्ी 
बनाइनेछ।  

 

(१) नगरपातलकाको मूल्र्ाङ्कन प्रङ्गवतध र सूिकहरुलाई पररमाियन 
गरी खजण्डकृत सूिनाको व्र्वस्था र प्रततवेिन दिने व्र्वस्था 
गररनेछ।  

(२) सतमिा गिाय खजण्डकृत तर्थर्ाङ्क र प्रततवेिनलाई आधार 
मातननेछ। 

(३)   पछातड परेका व्र्जि तथा समिुार्हरुसँग सम्बजन्धत 
आधारभतु र खजण्डकृत तर्थर्ाङ्क सङ्कलन, ङ्गवश्लरे्ण, अतभलेखन 
एवम प्रततवेिन तर्ारी र सम्प्ररे्णका लातग वास्तङ्गवक समर्मा 
आधाररत (Real time base) सूिना प्रणाली ङ्गवकास गररनेछ।  

९. नगरपातलकाका सतमतत तथा वडास्तरका 
ङ्गवतभन्न संरिनाहरुमा कृर्ाजशल 
पिातधकारीहरुका लातग िमता ङ्गवकासको 
ब्र्बस्था गने।  

(१)   नगरपातलकाका सेवा प्रिार्कहरु, सरोकारवाला, अतधकारवािी 
संर्संस्थाहरुको लैससास सम्बन्धी ज्ञानमा भएको ररिता 
पङ्गहिान गरी आवश्र्कता अनसुार िमता अतभवृङ्गि 
कार्यर्ोिना तिुयमा गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ। 

(२)  लैससास सम्बन्धी िमता ङ्गवकास कार्यक्रमलाई 
नगरपातलकाको िमता ङ्गवकास र्ोिनाको अतभन्न अि 
बनाईनेछ। 

(३)  नगरपातलका स्तरमा लैससास सम्बन्धी मास्टर प्रजशिकहरु 
तर्ार पारी आवश्र्कता अनसुार पररिालन गररनेछ।  

(४)  र्ोिना तिुयमा प्रकृर्ामा संलदन कमयिारी र संर्संस्थाहरुलाई 
लैससासका समस्र्ा र िनुौततहरु समाधान गनय ङ्गवतभन्न 
उपार्हरु अवलम्बन गनुयका साथै लैससास उिरिार्ी र्ोिना 
तथा बिेटका ङ्गवतधहरु बारेमा िमता अतभवृङ्गि गिै 
लतगनेछ।   

(५)  नगरपातलकावाट सञ्चालन हनुे सवै तालीम, अन्तरङ्गक्रर्ा र 
गोष्ठीहरुमा अतनवार्यरुपमा लैससासको ङ्गवर्र् समेट्नकुा साथै 
लैससास प्रवियनका र्ोिनाहरु कार्ायन्वर्न गररनेछ।   

(६)  लैङ्गिक ङ्गहंसा, र्रेल ुङ्गहंसा, अन्धङ्गवश्वास, छुवाछुत, कुररतत, 

लगार्तका गलत परम्परा, हातनकारक मूल्र्,मान्र्ता र 
व्र्वहारका ङ्गवर्र्मा लजित वगय िनप्रतततनतध, स्थानीर् 
संर्सस्था लाई अतभमखुीकरण गररनेछ।  

(७)  ङ्गवतभन्न सञ्चारका माध्र्मवाट सिेतनामलुक सन्िेश तथा 
कार्यक्रमहरु सञ्चालन तथा प्रसारण गररनेछ।   

(८)  लैङ्गिक ङ्गहंसा ङ्गवरुि ङ्गवद्यमान काननुमा भएका ब्र्बस्थाहरु 
वारे प्रिार प्रसार तथा सिेतीकरण गराईनेछ।  
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१०. लैससासको िेत्रमा कृर्ाजशल 
सरोकारवाला संर्संस्थाहरुको िमता 
अतभवृिी गरी समन्वर् र सहकार्यको 
िेत्रलाई थप फराङ्गकलो बनाउने। 

(१)  स्थानीर् स्तरमा लैससासको िेत्रमा उल्लेख्र् काम गने समहु, 

संस्था तथा ब्र्जिका असल काम अनसुरण गनय प्रोत्साहन 
गररनेछ।  

(२)  लैससास सम्बन्धी भएका असल अभ्र्ासहरु अन्तरपातलका 
तहमा आिान प्रिान गनुयका साथै वडा वडाहरुमा पतन असल 
अभ्र्ास तथा तसकाईहरुलाई आिान प्रिान गररनेछ।  

(३)  नगरपातलकामा रहेका माध्र्तमक ङ्गवद्यालर्का सामाजिक 
ङ्गवर्र् अध्र्ापन गराउने जशिकहरुलाई लैससासका वारेमा 
अतभमखुीकरण गररनेछ।   

(४)  नगरपातलकाको तफय बाट वाङ्गर्यकरुपमा लैससास प्रवधयन गने 
खालका सूिना जशिा र सञ्चार सामग्रीहरु प्रसारण तथा 
प्रकाशन गररनेछ।   

(५)  स्थानीर् तहमा गठन हनुे वालक्लब, मङ्गहला समहु, सहकारी, 
ङ्गकशोर ङ्गकशोरी समहुलाई लैससास सम्बन्धी अतभमखुीकरण 
कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।   

(६)  लैससासका सवाललाई न्र्ाङ्गर्क सतमततमा प्रमखु 
प्राथतमकताका साथ सनुवुाई गररनेछ।   

(७)  मङ्गहला, अपािता भएका व्र्जि तथा आतथयक रुपमा ङ्गवपन्न 
वगय तथा समिुार्का लातग  तसपमलुक, आर्मलुक, 

उद्यमजशलता िस्ता अथोपाियन र जिवनोपर्ोगी कार्यक्रमहरु 
सञ्चालन गररनेछ। 

(८)  तलिमा आधाररत ङ्गहंसा र भेिभावपणुय व्र्वहार ङ्गवरुिका हरेक 
ङ्गक्रर्ाकलाप तथा कार्यक्रमहरुमा ङ्गकशोर तथा परुुर्हरुको 
अथयपूणय सहभातगता गराईनेछ।   

११. लैससास केजन्रत स्रोतसाधन ङ्गवतरण 
सम्बन्धी कार्यङ्गवतध, मापिण्ड तिुयमा गने।  

(१)  नगरपातलकावाट सञ्चालीत र्ोिना तथा कार्यक्रमहरुमा 
मङ्गहला, ितलत, अपािता भएका व्र्जिहरु, लैङ्गिक तथा र्ौतनक 
अल्पसँख्र्क, तसमान्तकृत तथा पछाडी परेका वगय र 
समिुार्का ब्र्जिहरुको सहभातगता र लाभसँग सम्बजन्धत 
खजण्डकृत तर्थर्ाङ्क सङ्कलन गने र तनर्तमत रुपमा अध्र्ावधीक 
गररनेछ।   

(२)  नगरपातलका िेत्रमा सञ्चातलत आर्ोिनाहरुको अनगुमन तथा 
मलु्र्ाङ्कन लैससासको दृङ्गिकोणवाट गररनेछ। 

(३)  नगरबाट प्रवाह हनु ेसेवा,  सङु्गवधा,  तथा कार्यक्रमहरुको 
प्रभावकारीता लैससासको दृङ्गिकोणवाट पनुरावलोकन तथा 
समीिा गररनेछ। 
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(४)     नगरमा ङ्गविमान सँरिनाहरुमा समावेजशकरण सम्बन्धी 
आवश्र्क प्राव्धानहरु समावेश गरी लजित कार्यक्रमहरु 
तिुयमा र कार्ायन्वर्न एवम त्र्स सम्बन्धी अध्र्र्न, 
अनसुन्धान तथा अनगुमन र मलु्र्ाङ्कन गररनेछ। 

(५)  नगरपातलकाबाट सञ्चातलत कार्यक्रम वा प्रवाह हनुे सेवा, 
सङु्गवधा र कार्यक्रमको तनरन्तर अनगुमन तथा मलु्र्ाङ्कनका 
लातग लजित समिुार्हरुको सहभातगतामा प्राथतमङ्गककरणमा 
रहेको िेत्रमा अल्पकातलन तथा दिर्यकातलन सिुकहरु तर्ार 
गररनेछ।  

१२.  लैससास प्रवधयनका लागी नागररक 
समाि तथा अतधकारको अभ्र्ासको 
िेत्रमा कृर्ाजशल संर्संस्थाहरुसंग 
समन्वर् र सहकार्य गने। 

(१)  लैससासको िेत्रमा कृर्ाजशल अतधकारवािी संर्संस्थाहरुको 
तर्थर्ाङ्क अद्यावतधक गररनेछ।   

(२)  संर्संस्थाहरुलाई लजित वगयसम्म परु्ायउन समन्वर् र 
सहकार्य गररनेछ।  

(३)  संर्संस्थाहरुलाई आवश्र्कता अनसुार िमता अतभवृङ्गि गरी 
समन्वर् र सहकार्यको िेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ। 

(४)  समावेजशकरणका लातग ङ्गवतभन्न तनकार्हरुबाट सञ्चातलत लजित 
कार्यक्रमहरुमा िोहोरोपना आउन नदिन समन्वर् गररनेछ। 

(५)   ङ्गवतभन्न प्रकारका िोजखमहरु तथा ङ्गहँसामा परेका मङ्गहला, 
वालवातलका, ङ्गकशोर, ङ्गकशोरी, अपाि, अनाथ, टुहरुा, सडक 
वालवातलका लगार्त अतभभावक ङ्गवङ्गहन नागररकको सँरिण, 
पनुस्थापना तथा िमता ङ्गवकास गनय सामिुाङ्गर्क प्रहरी, 
गैह्रसरकारी सँस्थाहरु र अन्र् तनकार् तथा व्र्जिहरुसँग 
सहकार्य गररनेछ। 
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२.५ सम्भाङ्गवत िोजखम र न्र्तुनकरणका उपार्हरु 

उल्लेजखत रणनीतत र कार्यनीततहरु कार्ायन्वर्नको क्रममा आउन सक्ने सम्भाव्र् िोजखम तथा िनुौती 
एवम ततनको तनराकरणका लातग िेहार्का उपार्हरु अबलम्बन गररनेछः 

सम्भाङ्गवत िोजखम न्र्नुीकरणका उपार्हरु जिम्मेवार तनकार् 

सामाजिक समावेशीकरणको 
ङ्गवर्र्ले वडाहरुमा समान रुपमा 
महत्व नपाउन सक्िछ। 

नगरपातलकाका नीतत, कार्यक्रम 
तथा बिेटमा लैससासलाई 
प्राथतमकतामा राख्न।े 

सम्बजन्धत शाखा, सम्बजन्धत 
वडा कार्ायलर् तथा सहर्ोगी 
संर्संस्थाहरु। 

सामाजिक समावेशीकरणको 
माध्र्मबाट सिृना हनु सक्न ेलाभ 
र अवसरहरुमा सम्बजन्धत 
समिुार्कै व्र्िीहरुको पहुँि कम 
हनु सक्ने। 

लजित समिुार्को नक्शाङ्कन गने 
तथा लजित कार्यक्रम माफय त 
सशजिकरण गने। 

सम्बजन्धत शाखा, सम्बजन्धत 
वडा कार्ायलर् तथा सहर्ोगी 
संर्संस्थाहरु। 

सामाजिक समावेशीकरण 
सम्बन्धमा नीतत तनमायताहरुकै 
वझुाईमा एकरुपता नहनु सक्ने। 

पिातधकारीहरुका लातग िमता 
अतभवृिीका कार्यक्रमहरु 
सञ्चालन गने। 

सम्बजन्धत शाखा, सम्बजन्धत 
वडा कार्ायलर् तथा सहर्ोगी 
संर्संस्थाहरु। 

समावशेीकरणमा सहर्ोग परु्ायउने 
खालका कार्यक्रमहरु तनर्तमत 
र्ोिना तथा कार्यक्रममा 
मलुप्रवाहीकरण नहनु सक्न।े 

आबश्र्क स्रोत आङ्कलन गरी 
ब्र्वस्थापन गनय मागय तनिेशन 
द्वारा तनिेजशत गने। 

सम्बजन्धत शाखा, सम्बजन्धत 
वडा कार्ायलर् तथा सहर्ोगी 
संर्संस्थाहरु। 

२.६ अपेजित उपलब्धीहरु 

बेनी नगरपातलकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीततले तनम्नानसुारको नततिा दिने 
अपेिा गररएको छः 

(क)  नगरपातलकाको नीतत, कानून व्र्वस्था तथा मापिण्डहरु लैससास उिरिार्ी हनुेछन।  

(ख)  नगरपातलकाको र्ोिना तिुयमा िेजख कार्ायन्वर्न र अनगुमन तथा मलु्र्ाङ्कन प्रङ्गक्रर्ामा समेत लजित 
वगयको सकृर् सहभातगता भई सावयितनक स्रोत, साधन र लाभको उपर्ोगमा उि वगयको पहुँिमा 
सधुार भई समतामूलक समाि तनमायणमा र्ोगिान पदुनेछ ।  

(ग)  नगरपातलकाको कार्यक्रम तथा बिेट लैससास उिरिार्ी हनुेछ ।  
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(र्)  सेवा प्रिार्क, सरोकारवाला, अतधकारकमी सरं्संस्थाहरुको लैससास सम्बन्धमा िमता अतभविृी भई  
समान बझुाई स्थाङ्गपत भई सोङ्गह अनरुुपको कार्यशैली ङ्गवकास भएको हनुेछ।   

(ङ)  नेपाल सरकारले लैससास सम्बन्धी दिगो ङ्गवकास लक्ष्र् र अन्र् लक्ष्र्हरु प्राप्त गनय अन्तरायङ्गिर् 
स्तरमा गरेका प्रततविता तथा गण्डकी प्रिेश सरकारले आफ्नो प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोिनामा र्स 
सम्बन्धमा गरेका अपेिाहरु परुा गनय सहर्ोग पदुनेछ।  

२.७ संस्थागत सँरिना 

र्स रणनीततमा समावशे गररएका प्राब्धानहरुलाई समावेशीकरणको अवधारणा अनरुुप प्रभावकारी रुपमा 
कार्ायन्वर्न गनय तनम्न बमोजिमको सामाजिक समावेशीकरण नीतत तनिेशक सतमततको ब्र्वस्था गररनेछ। 

नगरप्रमखु          - सँर्ोिक 

नगर उपप्रमखु          - सिस्र् 

प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृत        -  सिस्र् 

सामाजिक ङ्गवकास सतमततका सँर्ोिक        - सिस्र् 

कार्यपातलका सिस्र्हरु मध्र्बेाट कार्यपातलकाले तोकेका २ िना     - सिस्र् 

संर्संस्थाहरुबाट प्रतततनतधत्व हनुे गरी सँर्ोिकले तोकेका २ िना    - सिस्र् 

सामाजिक तबकास शाखा प्रमखु        - सिस्र् सजिव 

उपरोि सतमततको बैठक आवश्र्कता अनसुार बस्नछे र र्सले आफ्ना काम, कावायहीहरुलाई थप 
ब्र्वजस्थत बनाउन कार्यङ्गवधी तर्ार गनय सक्नेछ। 

तनिेशक सतमततको काम, कतयब्र् र अतधकार िेहार् बमोजिम हनुेछः 

(क)  रणनीतत पनुरावलोकन र पररमाियनका लातग खाका तर्ार गने। 

(ख)  रणनीतत कार्ायन्वर्नका लातग सम्बि वडा तथा तनकार्हरु बीि सहकार्य, सहिीकरण र समन्वर् 
गने। 

(ग)  सामाजिक समाबेशीकरण सम्बन्धमा बिेट तथा कार्यक्रम तिुयमा र सञ्चालन गनय आवश्र्क समन्वर् 
सहकार्य तथा प्रोत्साहन गने। 

(र्)  सामाजिक समावेशीकरण मलुप्रवाहीकरणका लातग संस्थागत प्रणाली र ङ्गवधी स्थाङ्गपत गनुयका साथै 
त्र्सको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनको सतुनजश्चतता गने। 
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(ङ)  सामाजिक समाबेशीकरणको ममय अनरुुप आर्ोिना प्राथतमकीकरण गनय वडाहरुको िमता ङ्गवकास 
गने गराउने। 

(ि)  तबकास कार्यक्रमहरुको सामाजिक लेखािोखा र परीिण गने गराउने। 

(छ)  सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीततहरु कार्ायन्वर्न गने क्रममा आउन सक्ने सम्भाव्र् 
िोजखमहरुको आकँलन र न्र्नुीकरणका उपार्हरु अपनाउन। 

२.८ अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

र्स िस्ताविेमा समावेश गररएका रणनीततहरुको प्रभावकाररता मापनका लातग सूिकहरु तनमायण गररनेछ र 
ततनै सिुकहरुका आधारमा अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गररनेछ ।लैससास रणनीतत कार्यन्वर्न तथा अनगुमन 
सतमतत  

बेनी नगरपातलकामा तनम्नानसुारका रणनीतत कार्यन्वर्न तथा अनगुमन सतमतत रहने छः  

१. नगर प्रमखु       – संर्ोिक  

२. नगर उपप्रमखु  – सिस्र्  

३. प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृत – सिस्र्  

४. कार्यपातलकाको सिस्र्हरु मध्र्वेाट १ िना मङ्गहला सङ्गहत २ िना  – सिस्र् 

५. कार्यपातलकाद्वारा मनोतनत लजित वगयको िेत्रमा कार्य गने  व्र्जि वा संस्था मध्र्वेाट बढीमा २ 
(एक िना मङ्गहला) िना  – सिस्र् 

६. सामाजिक ङ्गवकास शाखा प्रमखु – सिस्र् सजिव 

लैससास रणनीतत कार्यन्वर्न तथा अनगुमन सतमततको  काम, कतयव्र् र अतधकारः  

१. नगरपातलका तभत्रको मङ्गहला, बालबातलका, र्वुा, िेष्ठ नागररक, अपािता, आदिवासी िनिातत, मधेशी, 
मजुस्लम, अल्पसंख्र्क तथा अन्र् आतथयक, भौगोतलक, सामाजिक तथा साँस्कृततक दृङ्गिले ङ्गपछतडएको 
समिुार् खण्डीकृत तर्थर्ाङ्क संकलन एवम ्ङ्गवश्लरे्ण गने।  

२.  लैङ्गिक आतथयक, भौगोतलक, सामाजिक तथा सांस्कृततक दृङ्गिले ङ्गपछतडएको समिुार्को समग्र जस्थततको 
अध्र्र्न गरी तत ्सम्बन्धमा गनुयपने नीततगत, कानूनी र संस्थागत सधुारका ङ्गवर्र्मा नगरसभा वा  
नगरसभा समि तसफाररस गने।  

३.  संर् तथा प्रिेश सरकारबाट भएका रणनीतत, र्ोिना तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय सहर्ोग गने 
गराउने।  
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४.  लैङ्गिक, आतथयक, भौगोतलक, सामाजिक, तथा साँस्कृततक दृङ्गिले ङ्गपछतडएको समिुार्को हक ङ्गहतको 
संरिण र सम्बधयन तथा त्र्स्तो समिुार्को सशिीकरणका लातग स्थानीर् नीतत तथा कार्यक्रमको 
तिुयमा गरी कार्ायन्वर्नका लातग नगरसभा समि तसफाररस गने। 

५.  र्स रणनीततसँग सम्वजन्धत कार्यक्रम तथा र्ोिना कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग गने तथा आवश्र्क सझुाव 
दिने र कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको समीिा, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गने ।  

६. तनर्तमत रुपमा नगरपातलकाको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावशेी बिेट परीिण गने ।  

७. लैससाससँग सम्बजन्धत अन्तराङ्गिर् सन्धी, सम्झौताहरुको समन्वर्, सहकार्य, सहिीकरण र कार्ायन्वर्न 
गने गराउन।े 

८. नगरपातलका िेत्र तभत्र लैससाससँग सम्वन्धी काम गने संर्–संस्थासँग समन्वर्, सहकार्य र सहिीकरण 
गने। 

नगरपातलका लैससास कार्यन्वर्न तथा अनगुमन सतमततको बैठक सम्बन्धी व्र्वस्थाः  

१. सतमततको बैठक वर्यमा (बढीमा) ६ पटक संर्ोिकले तोकेको तमतत, समर् र स्थानमा बस्नेछ।  

२. सतमततको बैठक बस्न ुभन्िा कम्तीमा २४ र्ण्टा अगावै सतमततको सिस्र्–सजिवले बैठकमा छलफल  
हनुे कार्यसूिी सङ्गहतको सूिना सबै सिस्र्हरुलाई दिन ुपनेछ।  

३. सतमततको कूल सिस्र् संख्र्ाको पिास प्रततशत भन्िा बढी सिस्र्हरु उपजस्थत भएमा सो सतमततको 
बैठकको लातग गणपूरक संख्र्ा पगेुको मातननेछ ।  

४. सतमततको बैठकको अध्र्िता सो सतमततको संर्ोिकले गनेछ र तनिको अनपुजस्थततमा सतमततका 
उपजस्थत सिस्र्हरुले आफू मध्र्ेबाट ज्र्षे्ठ सिस्र्ले गनेछ।  

५. सतमततले बैठकमा आवश्र्कता अनसुार नेपाल सरकारको कुनै कमयिारी, पिातधकारी वा अन्र् कुन ै
ङ्गवज्ञ व्र्जिलाई बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ।  

६. सतमततको बैठक सम्वन्धी अन्र् कार्यङ्गवतध सो सतमतत आफैँले तनधायरण गरे बमोजिम हनुेछ। 

लैससास सम्बन्धमा वडा सतमततको काम, कतयव्र् र अतधकार  

१.  वडा तभत्रको मङ्गहला, बालबातलका, र्वुा, िेष्ठ नागररक, फरक िमता भएका, आदिवासी िनिातत, मधेशी, 
मजुस्लम, अल्पसंख्र्क तथा अन्र् आतथयक, भौगोतलक, सामाजिक तथा साँस्कृततक दृङ्गिले ङ्गपछतडएको 
समिुार्सँग सम्बजन्धत अिावतधक खण्डीकृत तर्थर्ाङ्क तर्ार गने।  

२.  र्ोिना छनौट प्रकृर्ामा मङ्गहला, बालबातलका, र्वुा, िेष्ठ नागररक, फरक िमता भएका, आदिवासी 
िनिातत, मधेशी, मजुस्लम, अल्पसंख्र्क समिुार्को सहभातगता अतनवार्य गने।  

३.  मङ्गहला, बालबातलका, र्वुा, िषे्ठ नागररक, फरक िमता भएका, आदिवासी िनिातत, मधेशी, मजुस्लम, 

अल्पसंख्र्क तथा अन्र् आतथयक, भौगोतलक, सामाजिक तथा साँस्कृततक दृङ्गिले ङ्गपछतडएको समिुार्को 
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हक ङ्गहतको संरिण र सम्बधयन तथा त्र्स्तो समिुार्को सशिीकरणकाको लातग कार्यक्रम बनाई 
नगरपातलकामा पेश गने।  

४.  र्स रणनीततसँग सम्वजन्धत कार्यक्रम तथा र्ोिना कार्यन्वर्नमा सहर्ोग गनय िमता अतभबङृ्गिको िेत्र 
पिा लगाउने र उनीहरुको कार्यक्रमलाई लैससासमैत्री बनाउन सहिीकरण गने । 

२.९ कार्यर्ोिना 

क्र.स. 
प्रमखु 

ङ्गक्रर्ाकलापहरु 

जिम्मेवार 
तनकार् 

सहर्ोगी एवम  

सरोकारवालाहरु 
आतथयक स्रोत समर् सीमा 

१ 

नगरपातलकाका  
ङ्गवद्यमान काननु,  नीतत, 

मापिण्ड तथा  
कार्यङ्गवतध पनुरावलोकन 

नगरपातलका ङ्गवर्र् ङ्गवज्ञहरु  
नगरपातलकाको 
बिेट 

रणनीतत जस्वकृत 
भएको ३ मङ्गहना 
तभत्र 

२ 

िनप्रतततनतध र 
सरोकारवाला तनकार्हरु 
तबिमा रणनीततको 
औजित्र्, महत्व र  
र्सबाट पने प्रभावका  
बारेमा अतभमजुखकरण   

नगरपातलका 

मानव अतधकार  
तथा सामाजिक  
न्र्ार्को िेत्रमा  
कार्यरत संर्   

संस्था तथा   

ङ्गवर्र् ङ्गवज्ञहरु 

संर्, प्रिेश,  
नगरपातलका, र  

राङ्गिर् तथा 
अन्तरायङ्गिर् 
संर्संस्थाहरुवाट 
प्राप्त बिेट समेत   

रणनीतत जस्वकृत 
भएको २ मङ्गहना 
तभत्र   

३ 

लैससास सम्बन्धी  
ङ्गवर्र्वस्त ुहेनयका लातग 
focal person तोक्ने र  
नगरपातलकामा लैससास 
सम्बन्धी ङ्गवशेर्ज्ञता 
ङ्गवकास गिै िाने 

मङ्गहला तथा   

बालबातलका 
शाखा,  
सामाजिक 
शाखा,  तथा 
र्ोिना शाखा 

मानव अतधकार  
तथा सामाजिक  
न्र्ार्को िेत्रमा 
कार्यरत संर्   

संस्था तथा   

ङ्गवर्र् ङ्गवज्ञहरु। 

संर्, प्रिेश,  
नगरपातलका, र  

राङ्गिर् तथा 
अन्तरायङ्गिर् 
संर्संस्थाहरुवाट 
प्राप्त बिेट समेत   

रणनीतत स्वीकृत 
भएको ३ मङ्गहना 
तभत्र कमयिारी 
तोक्ने र 
ङ्गवशेर्ज्ञताको 
ङ्गवकास तनरन्तर   

रुपमा   

 

४ 

लैससासको 
प्रभावकारीता बारे  
तै्रमातसक रुपमा   

सतमिा गने र तनर्तमत 
रुपमा सधुार गिै िाने 

बालबातलका 
शाखा, 
सामाजिक 
शाखा,  तथा 
र्ोिना शाखा 

मानव अतधकार  
तथा सामाजिक 
न्र्ार्कोिेत्रमा  
कार्यरत संर्संस्था 
तथा ङ्गवर्र् 
तबज्ञहरु 

संर्, प्रिेश,  
नगरपातलका, र  

राङ्गिर् तथा 
अन्तरायङ्गिर् 
संर्संस्थाहरुवाट 
प्राप्त बिेट समेत   

रणनीतत स्वीकृत 
भएको १ मङ्गहना 
तभत्र,  त्र्सपछी 
तनरन्तर रुपमा   

बर्यभरी 
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५ 

रणनीततको प्रभावकारी 
कार्ायन्वर्नका लातग  
वडाहरुमा लैससास 
सतमतत र लैससास 
सम्बन्धी कार्यर्ोिना 
तनमायण गने। 

मङ्गहला 
बालबातलका 
शाखा,  
सामाजिक 
शाखा,  तथा 
र्ोिना शाखा 

मानव अतधकार  
तथा सामाजिक  
न्र्ार्को िेत्रमा  
कार्यरत संर्   

संस्था तथा ङ्गवर्र् 
ङ्गवज्ञहरु 

संर्, प्रिेश,  
नगरपातलका, र  

राङ्गिर् तथा 
अन्तरायङ्गिर् 
संर्संस्थाहरुवाट 
प्राप्त बिेट समेत   

रणनीतत स्वीकृत 
भएको छ मङ्गहना 
तभत्र 

 

६ 

लैससास रणनीतत 
कार्ायन्वर्नमा उत्कृि 
हनुे वडालाई परुस्कृत 
गने पररपाटी ङ्गवकास 
गने   

नगरपातलका 

मानव अतधकार  
तथा सामाजिक 
न्र्ार्को िेत्रमा  
कार्यरत संर्   

संस्था तथा ङ्गवर्र् 
ङ्गवज्ञहरु 

संर्, प्रिेश,  
नगरपातलका, र  

राङ्गिर् तथा 
अन्तरायङ्गिर् 
संर्संस्थाहरुवाट 
प्राप्त बिेट समेत   

कम्तीमा वर्यको 
एकपटक   

आतथयक वर्यको 
अन्तमा  

 

७ 

लैससास रणनीततहरु 
पनुरावलोकन गने र  
समसामर्ीक रुपमा 
पररमाियन तथा   

संसोधन गने 

नगरपातलका 

मानव अतधकार  
तथा सामाजिक  
न्र्ार्को िेत्रमा  
कार्यरत संर्   

संस्था तथा   

ङ्गवर्र् ङ्गवज्ञहरु 

संर्, प्रिेश,  
नगरपातलका, र  

राङ्गिर् तथा 
अन्तरायङ्गिर् 
संर्संस्थाहरुवाट 
प्राप्त बिेट समेत   

हरेक ३ वर्यमा 

८ 

रणनीतत कार्ायन्वर्नको  
तनरन्तर सतमिाका साथै  

अनगुमन,  मलु्र्ाङ्कनका 
लातग आवश्र्क 
सिुकहरु तनमायण गने र 
सोको आधारमा 
तनर्तमत अनगुमन गने 

र्ोिना शाखा 

मानव अतधकार  
तथा सामाजिक 
न्र्ार्को िेत्रमा 
कार्यरत संर्   

संस्था तथा   

ङ्गवर्र् ङ्गवज्ञहरु 

संर्, प्रिेश,  
नगरपातलका, र  

राङ्गिर् तथा 
अन्तरायङ्गिर् 
संर्संस्थाहरुवाट 
प्राप्त बिेट समेत   

रणनीतत स्वीकृत 
भएको ६ मङ्गहनामा 
 

९ 

वाङ्गर्यक बिेटमा न्रू्नतम 
प्रततशत रकम लजित 
समिुार्का लातग 
ङ्गवतनर्ोिन गने 

नगरपातलका 

मानव अतधकार  
तथा सामाजिक  
न्र्ार्को िेत्रमा 
कार्यरत संर्संस्था 
तथा ङ्गवर्र् 
ङ्गवज्ञहरु 

संर्, प्रिेश,  
नगरपातलका, र  

राङ्गिर् तथा 
अन्तरायङ्गिर् 
संर्संस्थाहरुवाट 
प्राप्त बिेट समेत   

हरेक आतथयक 
वर्यमा 

१० 

लजित वगयसँग 
सम्बजन्धत खण्डीकृत 
तर्थर्ाङ्कहरु अद्यावतधक 
गने 

मङ्गहला तथा   

बालबातलका 
शाखा,  
सामाजिक 

मानव अतधकार 
तथा सामाजिक 
न्र्ार्को िेत्रमा 
कार्यरत संर्   

संर्, प्रिेश,  
नगरपातलका, र  

राङ्गिर् तथा 
अन्तरायङ्गिर् 

रणनीतत स्वीकृत 
भएको ४ मङ्गहना 
तभत्र 
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शाखा,  तथा 
र्ोिना शाखा 

संस्था तथा ङ्गवर्र् 
ङ्गवज्ञहरु 

संर्संस्थाहरुवाट 
प्राप्त बिेट समेत   

 

२.१० कार्ायन्वर्न सतमतत 

र्स रणनीततका प्रावधानहरुलाई कार्ायन्वर्न तथा अनगुमन गने कार्यका साथै सङ्घीर् मातमला तथा सामान्र् 
प्रशासन मन्त्रालर्ले तनदियि गरेका नीतत अनूरुप सामाजिक समावशेीकरणको कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा 
कार्ायन्वर्न गनय बेनी नगरपातलकामा िेहार् बमोजिमको एक लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण 
रणनीतत कार्ायन्वर्न सतमतत रहनेछः   

(क)  प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृत -  संर्ोिक  

(ख)  सामाजिक ङ्गवकास सतमततको एकिना प्रततनीधी -  सिस्र्  

(ग)  संर्सस्थाहरु मध्र्वेाट नगरपातलकाले तोकेका कम्तीमा एक मङ्गहला सङ्गहत २ िना - सिस्र्  

(र्)  प्रमखु, सामाजिक ङ्गवकास शाखा - सिस्र् सजिव  

  सतमततको काम कतयब्र् र अतधकार िेहार् बमोजिम हनुछे।   

(क)  लैससासलाई नगरपातलकाको ङ्गवकास कार्यक्रममा मलुप्रवाहीकरण गने। 

(ख)  सामाजिक समाबेशीकरणको कार्यलाई प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गनय नेततृ्विार्ी भतूमका तनभाउन,े  

(ग)  लैससास रणनीतत अनरुुप लैङ्गिक तथा सामाजिक समाबेशीकरण कार्यङ्गवतध तर्ार गरी कार्ायन्वर्न 
गने गराउन।े 

(र्)  लैससास रणनीतत कार्ायन्वर्न गनय आफ्नो जिम्मेवारी वहन गने र अन्र् तनकार् तथा कार्ायलर्संग 
कार्यगत  समन्वर् कार्म गने। 

(ङ)  लैससास रणनीतत कार्ायन्वर्न सम्बन्धी अनगुमन तथा मलु्र्ाङ्कन गने गराउने।  

(ि)  मङ्गहला, वालबतलका लगार्त वजन्ितीकरणमा परेका समिुार्को खजण्डकृत तर्थर्ाङ्क सङ्कलन एवम 
ङ्गवश्लरे्ण गने।   

(छ)  आवतधक, वाङ्गर्यक, र्ोिना तिुयमा कार्ायन्वर्न विेट वाँडफाँड खियको लेखािोखा, अनगुमन तथा 
मलु्र्ाङ्कन प्रणाली सामाजिक समावशेीकरणको ममय अनरुुप भए नभएको ङ्गवश्लरे्ण गने र सामाजिक 
समोबेशीकरण उिरिार्ी बनाउन तनर्तमतरुपमा नगरपातलकालाई सझुाव दिने।  

(छ)  लैससास सम्बन्धी िमता अतभवृङ्गि र्ोिना तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गने गराउन।े 



25 
 

(ि)  लैससास मूलप्रवाहीकरण र र्स रणनीततको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको लातग सरोकारवाला र 
अतधकारमखुी संर्संस्थाहरुसंग समन्वर् र सहकार्य गने गराउने।  

(झ)  लैससास रणनीतत कार्ायन्वर्न गने क्रममा आउन सक्ने सम्भाङ्गवत िोखीमहरु समाधान गनय 
आवश्र्क ब्र्बस्था गने।  

२.११ पनुरावलोकन तथा सधुार  

र्स रणनीतत कार्ायन्वर्नको प्रभावकारीता, उपर्िुता र उपिेर्ताको मलु्र्ाङ्कन गरी आवश्र्ता अनसुार 

पनुरावलोकन तथा सधुार गररनेछ।   

२.१२ बाधा अडिन फुकाउने  

र्स रणनीततको कार्ायन्वर्नमा कुनै बाधा अड्िन आएमा नगरपातलकाले बाधा अड्िन फुकाउन सक्नछे। 


