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भाग – १ 

िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण परीक्षणको अवधारणा 

१.१ पृष्ठभूबम 

िेपालको सन्दभिमा मनहला¸ दनलत¸ आनदबासी िििानत¸ सामानिक तथा आनथिक अवसरहरुवाट 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुायलाई नबकासको मलू प्रवाहमा ल्याउि उिीहरुलाई सशक्त बिाउिे राज्यको 

श्रोत र सेवा सनुबिामा पह रँ् बढाउि ुपिे अपररहायिता रहकेो कुरा सबिनबनितै छ । यो समस्या िेपालको मात्र 

िभई नबश्वब्यापी भएकोले मनहला¸ बालबानलका¸ िषे्ठ िागररक¸ अपांगता भएका ब्यनक्तहरु¸ दनलत 

आनदबासी तथा आनथिक सामानिक नबपन्िता भएका समदुाय र ब्यनक्तहरुलाई संरक्षण र नबकासको लानग 

नबनभन्ि अन्तरािनष्िय महासन्िीहरुमा िेपालले पक्ष भई पालि गिे गरी िेपाल सरकारले अिमुोदि गरेको छ ।  

िेपालको संनबिाि २०७२ ले िागररकहरुको आिारभतू अनिकारहरुलाई सनूिनस्र्त गिि ब्यवस्था 

गरेको छ । संनबिािको िारा १८ मा समािताको हकको ब्यवस्था भएको छ िसले प्रत्येक ब्यनक्तलाई समाि 

काििुी हनैसयतको अनिकारको सनूिनस्र्त गरेको छ । सबै िागररक काििुको दृनिमा समाि ह िे तथा कसैलाई 

पनि काििुको समाि संरक्षणवाट बनचर्त िगररिे तथा सामन्य काििुको प्रयोगमा उत्पनत्त, िमि, बणि, िात¸ 

िानत¸ नलंग¸ शारीररक अवस्था¸ अपांगता¸ स्वास््य नस्थनत¸ बैबानहक नस्थनत¸ गभािवस्था¸ आनथिक अवस्था¸ 

भार्ा वा क्षेत्र¸ बैर्ाररक आस्था वा अन्य कुि ैआिारमा भदेभाव िगिे ब्यवस्था गरेको छ । सामानिक वा 

साँस्कृनतक दृनिले नपछाडएका मनहला¸ दनलत¸ आनदबासी िििानत¸ मिेशी¸ थारु¸ बालबानलका¸ िषे्ठ 

िागररक¸ लैंनगक तथा यौंनिक अल्पसंख्यक¸ अपांगता भएका ब्यनक्त¸ गभि अवस्थाका ब्यनक्त¸ अशक्त वा 

असहाय¸ नपछानडएको के्षत्र वा आनथिक रुपमा नबपन्ि खस आयि लगायतका िागररकहरुको संरक्षण 

सशनक्तकरण वा नबकासको निनम्त नबशरे् ब्यवस्था गिि सनकिे ब्यवस्था गररएको छ । 

संनबिािको िारा ३८ मा मनहलाको हकको ब्यवस्था गरेको छ िसले प्रत्येक मनहलालाई लैंनगक 

भदेभाव नबिा समाि बंशीय हकको सनूिनस्र्त गरेकोको छ । प्रत्येक मनहला सरूनक्षत माततृ्व र प्रििि 

स्वास््य सम्बन्िी अनिकार सम्पन्ि बिाएको छ । मनहलालाई िानमिक¸ सामानिक¸ साँस्कृनतक परम्परा¸ 

प्रर्िलि वा अन्य कुिै आिारमा शारीररक¸ मािनसक¸ यौििन्य¸ मिोबैज्ञानिक वा अन्य कुिै नकनसमको 

नहसंािन्य कायि गिि पाईि े छैि । यी कायिहरु काििु बमोनिम दण्डिीय ह िे र पीनडतलाई काििु बमोनिम 
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क्षनतपनूति पाउँिे अनिकारको ब्यवस्था छ । राज्यको सबै निकायमा मनहलालाई समािपुानतक समावेशीताको 

नसद्धान्तको आिारमा सहभानग ह िे अनिकार सनूिनस्र्त भएको छ । मनहलालाई नशक्षा¸ स्वास््य¸ रोिगारी र 

सामानिक सरूक्षामा सकारात्मक नबभदेका आिारमा नबशरे् अवसर प्राप्त गिे हकको ब्यवस्था भएको छ । 

साथै सम्पनत्त र पाररवाररक मानमलामा दम्पनतको समाि हकको ब्यवस्था भएको छ ।  

साथै िेपालको संनबिाि २०७२ को िारा ३१ मा नशक्षा सम्बन्िी हकको ब्यवस्था भएको छ िसमा 

प्रत्येक िागररक (अपांगता भएका र आनथिक रुपमा नबपन्ि सनहत) लाई नशक्षाको पह रँ्मा समाि हकको 

सनूिनस्र्त गररएको छ । सनम्बिािको िारा ३२ मा भार्ा र संस्कृनतको हकको ब्यवस्था गररएको छ िसमा 

प्रत्येक ब्यनक्त र समदुायलाई आफ्िो भार्ा¸ नलनप¸ संस्कृनत¸ साँस्कृनतक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र 

सम्बद्धिि  गिे अनिकारको सनूिनस्र्त गररएको छ । साथ ैिारा ३३ मा समाि रोिगारीको हक¸ िारा ३४ मा 

उनर्त श्रम अभ्यासको हक िसमा उनर्त पाररश्रनमक सनुविा र योगदािको सनूिनस्र्तता¸ िारा ३५ मा 

स्वास््य सम्बनन्ि समाि हक¸ िारा ३९ मा बालबानलकाको हक¸ िारा ४० मा दनलतको हक¸ िारा ४१ मा 

िषे्ठ िागररकको हक¸ िारा ४२ मा सामानिक न्यायको हक र िारा ४३ मा सामानिक सरूक्षाको हकको 

ब्यवस्था गररएको छ । यी िाराहरु नबशरे् गरी लैंनगक समािता र सामानिक समावेशीकरण सम्वदेिनशल 

रहकेा छि ्।  

यस कारण िेपालको सन्दभिमा लैंनगक समािता र सामानिक समावशेीकरण (लैससास) को मदु्दा 

बह आयनमक मािी सबै सरकारी तथा गरैसरकारी के्षत्रहरुमा अनिवायि पालिा गिुि पिे काििुी ब्यवस्था छ । 

यसको कायािन्वयि ििस्तरमा अझ ै कमिोर रहकेो पाईएकोले रानष्िय ऐि नियमहरु तथा अन्तरािनिय 

महासन्िी र अभ्यासहरुको आिारमा लैससास अनभयािमा ब्यापकता ल्याउँिे िमको भरैहकेो छ । यसलाई 

स्थािीय तहहरुवाटै कायािन्वयि गिे पहल तत्कानलि स्थािीय नबकास मन्त्रालयल ेलैससास कायािन्वयि गद ै

आएको नथयो । लैंनगक समािता तथा सामानिक समावशेी िीनत तथा कायिक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढंगवाट 

सचर्ालि गिि लैंनगक समािता तथा सामानिक समावशीकरण िीनत २०६६ कायािन्वयिको लानग तयार 

भएको स्थािीय निकाय लैंनगक उत्तरदायी तथा सामानिक समावशेी विटे तिुिमा तथा परीक्षण निदनेशका 

२०६८ कायािन्वयि भएको नथयो । 
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स्थािीय सरकार सचर्ालि ऐि २०७४ को गाउँपानलका/िगरपानलकाको काम¸ कतिब्य र 

अनिकारमा लैससास सम्बन्िी ब्यवस्था रहकेो छ । त्यस्तै वडा सनमनतको काम¸ कतिब्य र अनिकार 

अन्तरगत वडामा आनथिक तथा समानिक रुपमा अल्पसंख्यक¸ नसमान्तकृत समदुायको अनभलेख राखी 

सामानिक र आनथिक उत्थाि सम्बन्िी काम गिे नबनभन्ि समदुाय नबर्मा सामानिक सद्भाव र सौहादिता 

कायम गिे̧  बाल नबवाह¸ बह नबवाह¸ लैंनगक नहसंा¸ छुवाछुत¸ दहिे तथा दाईिो¸ हनलया प्रथा¸ छाउपडी 

कमलरी प्रथा¸ बालश्रम¸ मािव बेर्नबखि¸ िस्ता समानिक कुरीनत¸ र अन्िनबश्वासको अन्त्य गिे गराउँि े

ब्यवस्था गरेको छ । साथै स्थािीय तहको योििा तिुिमा तथा कायािन्वयि गदाि मनहला तथा नपछानडएको 

बगिको सहभानगता गराउँिे र योििा छिौटमा मनहला¸ बालबानलका¸ िषे्ठ िागररक¸ नपछानडएको बगि̧  क्षेत्र र 

समदुायलाई प्रत्येक्ष लाभ पगु्िे कायिक्रमलाई छिौट गिे¸ बिटे नबनियोिि र कायािन्वयिमा िोड नदएको छ । 

नयिै काििुी ब्यवस्थाहरुलाई स्थािीय सरकारहरुमा कायािन्वयिको अवस्थाको मापि गिे 

अनभप्रायले िेपाल सरकार¸ संघीय मानमला तथा सामन्य प्रशासि मन्त्रालयले स्थािीय सरकारहरुको लानग 

लैंनगक समािता तथा सामानिक समावशेीकरण परीक्षण कायिनबनि २०७७ तयार गरी कायािन्वयिको लानग 

लाग ु गरेको छ । यस कायिनबनिको आिारमा निसीखोला गाउँपानलका¸ दवेीस्थाि¸ बागलङुको लैससास 

परीक्षण गरी यो प्रनतवदेि तयार गररएको छ ।  

१.२  िैससास परीक्षणको महत्व 

िेपालको संघीय¸ प्रदशे र स्थािीय सरकारहरुले िागररकहरुको नबकासमा सहभानगता र पह रँ्को 

लानग गिे नियनमत प्रशासनिक र नबकाससंग सम्बनन्ित सेवा प्रवाह कायिमा लैसाससको कायािन्वयि 

अपररहायि रहकेो कुरा त स्पि छ । ििमखूी सरकारको अविारणा अिसुार सबै संघीय¸ प्रदशे र स्थािीय 

सरकारहरुले सामान्ती¸ निरंकुश¸ केन्रीत र एकात्मक राज्यब्यवस्थाले निििा गरेका सबै प्रकारका नबभदे 

तथा उत्पीडिहरुको अन्त्य गद ै बह िातीय¸ बह भानर्क¸ बह िानमिक¸ बह साँस्कृनतक र भौगोनलक 

नबनबितायकू्त नबशरे्तालाई आत्मसात ् गरी नबनबिता नबर् एकता सामानिक साँस्कृनतक ऐक्यवद्धता¸ 

सनहष्णतुा र सद्भावलाई संरक्षण र संबद्धिि गद ैबगीय¸ िातीय¸ क्षेत्रीय¸ भानर्क¸ िानमिक¸ लैंनगक नबभदे र सबै 

प्रकारको िातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आनथिक समािता¸ समनृद्ध र सामानिक न्याय सनुिनस्र्त गिि 

समािपुानतक समावशेी र सहभानगतामलूक नसद्धान्तको आिारमा समतामलूक समािको निमािण गििको लानग 
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लैससास मतै्री िीनत¸योििा¸ बिटे र सोको कायािन्वयि अपररहायि महससु गरी राज्यले सोको कायािन्वयि गदै 

आएको छ । यसै नसलनसलामा स्थािीय सरकारहरुमा लैससासको िीनत¸ कायिक्रम तथा बिटे र सोको 

कायािन्वयिको अवस्था के छ भिी प्रमाणमा आिारीत परीक्षण गिुि पिे आवश्यकता भएको ह दँा यो लैससास 

परीक्षण नबनिवत रुपमा कायािन्वयि शरुु भएको हो ।  

यस लैससास परीक्षणले स्थािीय सरकारहरुमा नबगतका आनथिक बर्ि र नबगतका समयमा 

कायािलयबाट ह िे सबैखाले सेवा प्रवाहमा लैससासको अविारणालाई कायािन्वयिको अवस्थाको नर्त्रण 

गदिछ । यसवाट उक्त के्षत्रको सबल र कमिोर पक्षहरु तथा अवसर र र्िुौनतहरुको पनहर्ाि नबनिवत रुपमा 

पनहर्ाि ह िे भएकोले आगामी नदिहरुमा केकस्ता पहलहरु गिे बारेमा योििा तथा कायिक्रमहरु तयार गिि 

सहि ह िे गदिछ । समग्र िेपालमा लैससास मतै्री समािको निमािण गिि सरकारी तौरवाट गररिे पहलहरुमा 

प्रभावकारीता आउँछ । यसवाट नबभदेकारी िीनत तथा कायिक्रमहरुको अन्त्य गरी सशुासियकु्त समदृ्ध 

समािको निििा गिि टेवा पगु्दछ ।  

स्थािीय सरकारहरुमा लैससास परीक्षणले स्थािीय िीनत¸ काििु र योििाको तहमा लैससास 

सम्वदेिनशलता समावशे गरेर संस्थागत संरर्िा¸ ििशनक्त ब्यवस्था र क्षमता नबकास¸ सेवा प्रवाह¸ 

सशुासिका नक्रयाकलापहरुमा लैंनगक उत्तरदायी तथा सामानिक समावशेी दृनिकोण कायािन्वयि गरी हरेक 

स्थािीय तहमा समतामलूक समािको स्थापिा गिे िग निमािणको अपेक्षा गररएको छ । यसवाट स्थािीय 

तहवाटै  नदगो शानन्त तथा समनृद्धको शरुुआत ह िे सनूिनस्र्त छ ।    

१.३ िैससास परीक्षणका उदे्दश्यहरु 

स्थािीय सरकारहरुमा लैंनगक समािता तथा सामानिक समावशेीकरण परीक्षण कायािन्वयि गििको 

मखु्य उद्दशे्य स्थािीय सरकारहरुमा लैंनगक समािता तथा सामानिक समावेशीकरणको अविारणाको अवस्था 

मापि गरी भाबी कायिक्रम तिुिमा तथा कायािन्वयिलाई लैससास उत्तरदायी तुल्याउँिे हो । लैससास परीक्षणल े

स्थािीय तहका सम्पणूि कायिहरुलाई लैंनगक तथा सामानिक समावशेीकरण उत्तरदायी तुल्याउँद ैआनथिक श्रोत 

तथा नबकासका उपलब्िीहरुलाई समतामलूक ढंगवाट नबतरण गद ैनदगो शानन्त र समनृद्धको स्थापिा कायिमा 

सहयोग गिे अपेक्षा गररएको छ  । यसका नबनशि उद्दशे्यहरु दहेाय बमोनिम रहकेा छि:् 
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क) लैंनगक समािता तथा समानिक समावेशीकरण परीक्षण मार्ि त गाउँपानलकाको िीनत, काििु¸ 

संस्थागत संरर्िा, ििशनक्त र क्षमता नबकास कायि¸ योििा तिुिमा र कायिक्रमहरुमा मनहला र 

सामानिक रुपमा बनचर्नतकरणमा परेका व्यनक्त र समदुायहरुको मलूप्रवानहकरण र सशनक्तकरणको 

अवस्था मापि गिे । 

ख) स्थािीय तहको समग्र नक्रयाकलापहरुमा लैंनगक समािता तथा समानिक समावशेीकरणको अवस्था 

मापि गरी सबल र सिुार गिुि पिे पक्षहरुको पनहर्ाि गिे । 

ग) सिुार गिुि पिे पक्षकहरुको पनहर्ाि पश्चात सोको कायािन्वयिको लानग कायियोििा तयार गिे ।  

घ) गाउँपानलकाले सम्पादि गिे सबै नक्रयाकलापहरुमा लैससास परीक्षण र लैससास सम्बेदिनशत 

कायािन्वयिलाई संस्थागत गद ैलैिािे । 
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भाग – २ 

िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण परीक्षणका बिबध 

२.१  िैससास परीक्षणिे समेट्ने के्षत्रहरु 

नबगतमा िेपाल सरकार¸ संघीय मानमला तथा स्थािीय नवकास मन्त्रालयले िारी गरेको लैंनगक 

समािता तथा सामानिक समावशेीकरण िीनत २०६६ तथा स्थािीय निकाय लैंनगक उत्तरदायी तथा सामानिक 

समावशेी बिटे तिुिमा एव ंपरीक्षण निदनेशका २०६८ मा भएको ब्यवस्था अिसुार तत्कानलि निल्ला नबकास 

सनमनत र िगरपानलकामा भएका सम्पणूि िीनत¸ कायिक्रम तथा विटे नवनियोिि तथा कायािन्वयिको क्रममा 

गररएका प्रयासहरुको लैंनगक तथा सामानिक समावेशी आखँावाट परीक्षण गरी आगामी आनथिक बर्िमा 

र्ाल्ि ुपिे कदमहरुको पनहर्ाि गररन््यो । 

िेपालमा संघीय ब्यवस्था लाग ूभए पश्चात संघीय मानमला तथा सामन्य प्रशासि मन्त्रालयवाट िारी 

भएको स्थािीय तह लैंनगक समािता तथा सामानिक समावशेीकरण परीक्षण कायिनबनि २०७७ (िमिूा) 

को अिसुार लैससास परीक्षणमा स्थािीय सरकारको िीनत¸ काििु र योििा तिुिमा प्रनक्रया दनेख संस्थागत 

ब्यवस्था¸ ििशनक्त र सेवा प्रवाह सम्मका पाँर्वाट मलू नबर्यबस्तहुरु तोनकएको छ । यो कायिनबनि हरेक 

गाउँपानलका र िगरपानलकाहरुले स्थािीय स्तरमा आफ्िो अिकुुल ह िे गरी केही ब्यवस्थाहरु हरेरे्र गरेर 

पाररत गरी लाग ु गिि सक्िेछ । केही स्थािीय सरकारहरुले यो कायिनबनि लाग ु गरी सकेको अवस्था छ । 

हालको अवस्थामा यस गाउँपानलकामा मखू्यतः  लैससास परीक्षणमा दहेायका पाँर् मलु नबर्यहरु वा क्षेत्रहरु 

समनेटएका छि:्  

क) िीनत काििु र योििा¸ 

ख) संस्थागत ब्यवस्था¸ 

ग) मािव संसािि र क्षमता नबकास¸ 

घ) सेवा प्रवाह¸ र  

ङ) सशुासि तथा उत्तरदानयत्व । 
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२.२  िैससास परीक्षणको बिबध र तरीका 

स्थािीय तह लैंनगक समािता तथा सामानिक समावेशीकरण परीक्षण कायिनबनि २०७७ (िमिूा) 

को अिसुार स्थािीय सरकारहरुको लैससास परीक्षण हरेक आनथिक बर्ि नियनमत रुपमा गिे र सोही अिसुार 

स्थािीय तहको िीनत योििा तथा बिटे तिुिमाको तहवाट लैंनगक समािता तथा सामानिक समावेशीकरण 

नबकासका कायिक्रमहरु कायािन्वयि गिे अनभप्राय हो । यो परीक्षण कायि केही सहभानगतामलूक र केही अंश 

लेखापरीक्षण तथा अिसुन्िािमलूक नबनिवाट सम्पादि गररएको छ ।  

यस गाउँपानलकाको लैससास परीक्षणको लानग ७ सदस्यीय कायिदल बिाएको नथयो । सोही 

कायिदलको िेततृ्वमा गाउँपानलकाको लैससास परीक्षण सम्पन्ि भयो । यस कायिदल अन्तरगत ५ वटा 

नबर्यगत लैससास परीक्षण कायि-समहुहरु तयार गररयो । यी कायि-समहुहरुमा निवािनर्त ििप्रनतनिनिहरु तथा 

कमिर्ारीको संलग्िता रहकेो नथयो । िसमा मनहला र परुुर्हरुको सहभानगतालाई पनि उपलब्ि भएसम्म 

समावशेी बिाईएको नथयो । उक्त कायि-समहुहरुको संयोिकत्व निवािनर्त पदानिकारीहरुले गरेको नथयो । ती 

कायि-समहुहरु दहेायका परीक्षण नबनिहरुको उपयोग गरेको नथयो । 

२.२.१  दस्तावेि सबमक्षा (Documents Review) 

 लैससास परीक्षण कायिदलले गाउँपानलकाको दस्ताविेहरु (िस्तैः स्थािीय िीनत¸ ऐि¸ निदनेशका¸ 

बानर्िक योििा तथा बिटे¸ आवनिक योििा¸ वानर्िक प्रनतवदेिहरु¸ आनथिक प्रनतवदेिहरु¸ र्ौमानसक र 

बानर्िक सनमक्षाको प्रनतवदेि¸ नवकास वलेुनटि¸ िगर प्रोर्ाइल¸ नवनभन्ि समयमा भएका निणियहरु आनदको 

संकलि र लैससासको दृनिवाट नवशे्लर्ण र पिुरावलोकि गरी प्रारनम्भक नटपोट तयार गररएको नथयो ।  

२.२.२  िबक्षत समुह छिफि (Focus Group Discussion) 

लैससास परीक्षणको क्रममा गाउँपानलकाका मनहला समहुका सदस्यहरु¸ दनलत समदुाय¸ आनदबासी 

िििानत समदुाय¸ र अन्य बनन्र्नतकरणमा परेका समदुायका प्रनतनिनिहरुसंग लनक्षत समहु छलर्ल गररएको 

नथयो । यसको लानग लैससास कायािन्वयि सम्बनन्ि प्रश्नावली तयार गरी छलर्ल गररएको नथयो । 
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२.२.३  परीक्षण कायषशािा गोष्ठी (Audit Workshop) 

यो गोष्ठी ३ नदिको आयोििा गररएको नथयो । यस कायिशाला गाउँपानलकाका निवािनर्त 

पदानिकारीहरु¸ प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत लगायत सबै नबर्यगत शाखाका कमिर्ारीहरु र 

सरोकारवालाहरुको सहभानगतामा सचर्ालि गररएको नथयो । यसको सहिीकरण परामशिदाताहरुवाट 

गररएको नथयो । 

लैससास परीक्षण कार्यशालाका सहभागीहरु 

गाउँपानलकाको लैससास परीक्षण कायिमा दहेायका पदानिकारी¸ कमिर्ारी र सरोकारवालाहरु 

सहभागी भएका नथए ।  लैससास परीक्षण कायिक्रममा िम्मा २८ ििा सहभागीहरु नथए । 

ताबिका १: स्थानीय तहमा िैससास परीक्षणका सहभागीहरू  

क्र.स.ं  सहभागीहरू 

१ गाउँपानलका प्रमखु 

२ गाउँपानलका उपप्रमखु 

३ प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत 

४ गाउँपानलका वडा अध्यक्षहरु 

५ कायिपानलकाका मनहला सनहत सदस्यहरु 

६ गाउँपानलकाका दनलत, अल्पसंख्यक र िििानत ििप्रनतनिनिहरू 

७ गाउँपानलकाका नबर्यगत शाखाका प्रमखुहरू¸ कमिर्ारीहरु 

८ गाउँपानलकाका सबै मनहला र लनक्षत बगिका कमिर्ारीहरु 

िोटः लैससास परीक्षणमा भएका सहभागीहरु अिसुरू्ी – ३ मा संलग्ि गररएको छ । 

गोष्ठी संचालन बिबि 

स्थािीय तह लैंनगक समािता तथा सामानिक समावेशीकरण परीक्षण कायिनबनि २०७७ (िमिूा) 

को अिसुार पाँर्वटा मलू नबर्यहरुनभत्र नबनभन्ि २२ वटा सहायक नबर्यहरु समावेश गररएको छ । 

यसनभत्र १०० वटा कायिगत उपसरू्कहरु तोनकएका छि ् । नयिै सरू्क तथा उपसरू्कहरुको दायरामा रही 

लैससास परीक्षण गोष्ठी सचर्ालि गररएको नथयो । 

गोष्ठीको पनहलो नदि गोष्ठीको उद्घघाटि¸ लैंनगक समािता तथा सामानिक समावेशीकरण (लैससास) 

को अविारणा¸ संनबिाि¸ रानष्िय िीनत तथा अन्य प्राविािहरु¸ लैससास परीक्षण सम्बन्िी ब्यवस्था आनदमा 

अनभमनूखकरण गररयो । कायािशाला गोष्ठीमा पाँर्वटा मलू नबर्यहरुको आिारमा ५ वटा लैससास नबर्यगत 
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परीक्षण कायि-समहु गठि गररयो । यी लैससास नबर्यगत परीक्षण कायि-समहुहरुले नबर्यगतरुपमा सरू्क र 

उपसरू्कहरु मानथ छलर्ल गरी िीनतगत व्यवस्था, संरर्िा, योििा तिुिमादनेख कायािन्वयि, अिगुमि तथा 

मलू्याङ्कि, अभ्यास र प्रभावसम्मको अवस्थालाई नवशे्लशण गरी अकं नदिे कायि गररयो । लैससास सरु्क 

तथा उपसरु्कहरुमा सहभानगतात्मक छलर्ल गरी राम्रो दनेखएमा १, मध्यम दनेखएमा ०.५ र सिुार गिुिपिे 

दनेखएमा वा िभएमा ० अकंहरू नदईयो । 

 यसरी नदईएको अकंलाई प्रथम मस्यौदाको रुपमा नलई परीक्षणको दोश्रो नदि परीक्षण कायि-

समहुहरुले गाउँपानलकाको सम्बनन्ित शाखाहरुमा सम्बनन्ित दस्ताविेहरुको अवलोकि वा परीक्षण गरेका 

नथए । यस क्रममा परामशिदाताहरुले सबै समहुहरुलाई आवश्यक सहिीकरण र सहयोग गरेका नथए । यस 

क्रममा गोष्ठीको सहभानगतामलूक परीक्षणवाट नदईएको अंकहरु थपघट भएका नथए । उक्त समहुहरुले आफ्िो 

नबर्य के्षत्रमा रहकेा सवल र कमिोर पक्षहरु तथा अवसर र र्िुौनतहरुको पनि खोिी गरेका नथए । 

परीक्षण गोष्ठीको तेिो नदि सबै सहभागीहरुको उपनस्थनतमा परीक्षणको क्रममा प्राप्त भएको अकंहरु 

मानथ परामशिदाताहरुवाट पिूः छलर्ल र मलू्यांकि गररएको नथयो । त्यस पश्चात समहुगतरुपमा सबै कायि 

समहुहरुले परीक्षण गरेको िनतिाहरु प्रस्ततु गररएको नथयो । नयिै अकंहरुको आिारमा माकुरेिालोको 

नबनिवाट गाउँपानलकामा रहकेो लैससास कायािन्वयिको नस्थनत प्रस्ततु गररएको नथयो । सबल र कमिोर 

पक्षहरु तथा अवसर र र्िुौनतहरु समते प्रस्ततु गरीएको नथयो । 

ताबिका २: स्थानीय तहमा िैससास परीक्षणको समय ताबिका 

बदन सत्र समय बक्रयाकिाप 

प्रथम प्रथम १०.०० – ११.३० गाउँपानलका प्रमखुज्यवुाट कायिक्रम उद्घाटि¸ पररर्य¸ 

गाउँपानलकावाट छोटो स्वागत मन्तब्य 

लैंनगक समािता तथा सामानिक समावेशीकरणको 

अविारणा¸ लैससास परीक्षण र महत्व 

दोश्रो ११.४५ – १.३० लैससास परीक्षणको नबनि¸ प्रनक्रया र सरू्कहरु सम्बन्िी 

अनभमनूखकरण र छलर्ल 

तेश्रो २.०० – ३.३० गाउँपानलका उपप्रमखुज्यदु्वारा परीक्षण कायिक्रमको 

संयोिकको निम्मेवारी नलिे 

लैससास परीक्षणको कायि समहु गठि र कायि निम्मवेारी 

नबभािि 

र्ौथो ३.३० – ५.०० कायि-समहूको समहुगत छलर्ल र लैससास 
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सहभानगतामलूक परीक्षण र परामशिदाताहरुद्वारा 

सहनिकरण 

दोश्रो प्रथम १०.०० – ११.३० गाउँपानलका उपप्रमखुज्यकुो संयोिकत्वमा कायि-

समहुवाट लैससासको दस्ताविे परीक्षण र 

परामशिदाताहरुद्वारा सहनिकरण 

दोश्रो ११.४५ – १.३० गाउँपानलका उपप्रमखुज्यकुो संयोिकत्वमा कायि-

समहुवाट लैससासको दस्ताविे परीक्षण र 

परामशिदाताहरुद्वारा सहनिकरण 

तेश्रो २.०० – ३.३० गाउँपानलका उपप्रमखुज्यकुो संयोिकत्वमा कायि-

समहुवाट लैससासको दस्ताविे परीक्षण र 

परामशिदाताहरुद्वारा सहनिकरण 

र्ौथो ३.३० – ५.०० कायि-समहुले परीक्षण गरी बझुाएको िनतिा मानथ 

परामशिदाताहरुद्वारा पिूः छलर्ल र मलू्यांकि  

तेश्रो प्रथम १०.०० – ११.३० लैससास परीक्षणको प्रथम मस्यौदा र माकुरेिालो 

सहभागीहरु नबर्मा प्रस्तनुतकरण 

दोश्रो ११.४५ – १.३० लैससास परीक्षणवाट प्राप्त सबल र सिुार गिुिपिे पक्षहरु 

र अवसर र र्िुौनतहरुको बारेमा प्रस्तनुतकरण र छलर्ल 

तेश्रो २.०० – ३.३० सिुार गिुि पिे पक्षहरुको पनहर्ाि र कायियोििा तिुिमा 

र्ौथो ३.३० – ५.०० कायियोििा मानथ छलर्ल र सिुार 

गाउँपानलका प्रमखुज्यवुाट कायिक्रमको समापि 

िोटः कायिक्रमका सत्रको लानग तोनकएको समयमा केही लर्कता अपिाईएको नथयो । 

लैससास परीक्षणका बिषर्के्षत्रहरु र अंकभार 

स्थािीय तह लैंनगक समािता तथा सामानिक समावेशीकरण परीक्षण कायिनबनि २०७७ (िमिूा) 

को अिसुार कुल परीक्षण अंकभार १०० र तोनकएका ५ मलू नबर्यक्षेत्रलाई हरेकको २० पूणािङ्क कायम 

गररएको छ ।  िसनभत्र २२ वटा सहायक नबर्यहरु र अकंभारहरु दहेाय अिसुार प्रस्ततु गररएको छः 

ताबिका ३: िैससास परीक्षणका मूख्य तथा सहायक बिषय के्षत्रहरु  

क्र स ं मूख्य तथा सहायक बिषय के्षत्रहरु अंकभार 

क िीनत काििु र योििा  

१ िीनत काििु र योििामा समावेशी सहभानगता ८ 

२ योििा तिुिमा तथा कायािन्वयि ८ 

३ बिेट तिुिमा तथा कायािन्वयि ४ 

 िम्मा २० 

ख संस्थागत ब्यवस्था  
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१ कमिर्ारी/पदानिकारी प्रनतनिनित्व ४ 

२ कायिप्रणाली समावेशी ४ 

३ सनमनत उपसनमनत र कायिदलमा प्रनतनिनित्व ४ 

४ नबत्त ब्यवस्थापि प्रणालीमा समावशेीता ४ 

५ त्याङ्क संकलि तथा ब्यवस्थापि ४ 

 िम्मा २० 

ग मािव संसािि तथा क्षमता नबकास  

१ मािव संसािि तथा क्षमता नबकास ८ 

२ अिौपर्ाररक मलू्य मान्यता र कुसँस्कार सम्बनन्ि ििर्ेतिा ४ 

३ काििुी साक्षरता ४ 

४ नबपद ब्यवस्थापिमा समावेशीकरण ४ 

 िम्मा २० 

घ सेवा प्रवाह  

१ पवूाििार नबकास ४ 

२ प्रििि स्वास््य ४ 

३ नशक्षा कायिक्रम ४ 

४ खािपेािी तथा सरसर्ाई ४ 

५ स्वरोिगार र आयआििि तथा बिार ब्यवस्थापि  ४ 

 िम्मा २० 

ङ सशुासि तथा उत्तरदानयत्व  

१ सशुासि  ४ 

२ उत्तरदानयत्व र िवार्दनेहता ४ 

३ सरू्िा तथा सचर्ार ४ 

४ अिगुमि र मलू्यांकि  ४ 

५ समन्वय र सम्बन्ि नबस्तार ४ 

 िम्मा २० 

 कुि िम्मा १०० 

 

मानथ उल्लेनखत सहायक नबर्यहरुमा िम्मा १०० वटा सरू्कहरु तोनकएका छि ्। हरेक सरू्कको 

पणूािङ्क १ हो । यसमा स्थािीय सरकारका तोनकएका सहभागीहरुसंगको संलग्ितामा सम्बनन्ित सरू्कको 

प्रमाणहरुको आिारमा अकं प्रदाि गररन्छ । यसमा राम्रो प्रगनत भएको दनेखएमा १¸ मध्यम या आनंशक कायि 

भएको दनेखएमा ०।५ र न्यिू कायि भएको वा िभएको अवस्था भएमा ० अकं प्रदाि गररएको छ । 

सिल, कमजोर, अवसर र चुनौबि बिशे्लषण (SWOT Analysis) 

गोष्ठीको अनन्तम नदि परीक्षणको िनतिालाई माकुरेिालोमा प्रस्ततु पश्चात लैससासको नबर्यके्षत्रहरु 

मध्ये बढी अकं प्राप्त गिे क्षेत्रमा सबल अवस्था दनेखन्छ र त्यस के्षत्रमा बढी सरू्कहरुमा काम भएको प्रि  
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ह न्छ । साथै कम अकं प्राप्त गरेका के्षत्रहरुमा कमिोर पक्षहरु वा सिुार गिुि पिे के्षत्रहरु पनहर्ाि ह न्छ । सरू्क र 

उपसरू्कहरुको नबशे्लर्ण गरी सबल र कमिोर पक्षहरु पनहर्ाि गिे कायि भएको छ ।  

अवसर र र्िुौनतहरुको हकमा परीक्षणका नबर्य के्षत्रहरुको आिारमा गाउँपानलकामा भएको 

अवसरहरु र र्िुौनतहरुको बारेमा समहुगत संकलि गरेका त्यहरुलाई प्रस्तनुतकरण र छलर्ल गररएको नथयो 

। यसमा सहभागीहले समते आवश्यक सझूावहरु पेश गरेका नथए ।  

कार्यर्ोजना िर्ारी 

लैससास परीक्षणको क्रममा नबर्यगत परीक्षण कायि समहुले उिीहरुको नबर्यके्षत्रमा रहकेा सबल र 

सिुार गिुिपिे पक्षहरुको पनहर्ाि गरी गाउँपानलकामा भएको हालका अवसर र र्िुौनतहरुलाई मध्यििर गरी 

आ-आफ्िो नबर्य क्षेत्रमा आगामी कायियोििा तयार गरेको नथए । उक्त कायियोििा मानथ गोष्ठीका सब ै

सहभागीहरुको उपनस्थनतमा छलर्ल र सिुार गररएको नथयो ।  
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भाग – ३ 

िैससास परीक्षणवाट आएका मूख्य प्राबिहरु 

३.१ िैससास परीक्षणवाट प्रािाङ्कहरुको प्रस्तुबतकरण 

यस गाउँपानलकाको स्थािीय िीनत¸ ऐि¸ निदनेशका र नबनभन्ि िीनतगत निणियहरु¸ आवनिक तथा 

बानर्िक कायिक्रम र बिेट¸ कायािन्वयिका पक्षहरु समतेलाई लैंनगक समािता तथा समानिक समावेशीकरणको 

दृनिले सहभानगतामलूक परीक्षण गदाि दहेाय अिसुारको िनतिा प्राप्त भएको छः 

ताबिका ४: िैससास परीक्षणमा प्राि अंकहरुको बिवरण 

क्र स ं मूख्य तथा सहायक बिषय के्षत्रहरु अंकभार प्रािाङ्क 

क िीनत काििु र योििा   

१ िीनत काििु र योििामा समावेशी सहभानगता ८ ३।५ 

२ योििा तिुिमा तथा कायािन्वयि ८ ४।५ 

३ बिेट तिुिमा तथा कायािन्वयि ४ १।५ 

 िम्मा २० ९।५ 

ख संस्थागत ब्यवस्था   

१ कमिर्ारी/पदानिकारी प्रनतनिनित्व ४ १ 

२ कायिप्रणाली समावेशी ४ १।५ 

३ सनमनत उपसनमनत र कायिदलमा प्रनतनिनित्व ४ ३ 

४ नबत्त ब्यवस्थापि प्रणालीमा समावशेीता ४ १।५ 

५ त्याङ्क संकलि तथा ब्यवस्थापि ४ २ 

 िम्मा २० ९ 

ग मािव संसािि तथा क्षमता नबकास   

१ मािव संसािि तथा क्षमता नबकास ८ २ 

२ अिौपर्ाररक मलू्य मान्यता र कुसँस्कार सम्बनन्ि ििर्ेतिा ४ २।५ 

३ काििुी साक्षरता ४ १।५ 

४ नबपद ब्यवस्थापिमा समावेशीकरण ४ १ 

 िम्मा २० ७ 

घ सेवा प्रवाह   

१ पवूाििार नबकास ४ ० 

२ प्रििि स्वास््य ४ १ 

३ नशक्षा कायिक्रम ४ २।५ 

४ खािपेािी तथा सरसर्ाई ४ २ 

५ स्वरोिगार र आयआििि तथा बिार ब्यवस्थापि  ४ ०।५ 

 िम्मा २० ६ 

ङ सशुासि तथा उत्तरदानयत्व   
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१ सशुासि  ४ १।५ 

२ उत्तरदानयत्व र िवार्दनेहता ४ ०।५ 

३ सरू्िा तथा सचर्ार ४ १ 

४ अिगुमि र मलू्यांकि  ४ २ 

५ समन्वय र सम्बन्ि नबस्तार ४ १ 

 िम्मा २० ६ 

 कुि िम्मा १०० ३७।५ 

िोटः यसको नबस्ततृ नबबरण अिसुरू्ी – २ मा  हिेुिहोला । 

३.२ िैससास परीक्षण नबतिाको माकुरेिािोमा प्रस्तुबत 

 

३.३ िैससास परीक्षणमा प्राि सिि र सधुार गनुषपने पक्षहरु 

यस गाउँपानलकाको लैससास कायािन्वयिको अवस्थालाई निदनेशकाले तोकेका २२ वटा सरू्कहरु र 

िस अन्तरगतका १०० वटा उपसरू्कहरुमा आिाररत रही परीक्षण गररएको नथयो । गाउँपानलकामा लैससास 

कायािन्वयिमा भएको पहललाई कायिहरु र प्रमाणहरुको आिारमा तीि नकनसमको अवस्थामा नबभािि 

गररएको छ । राम्रो अवस्था भएमा ‘सबल’ आनंशक कायि भएको भएमा ‘आंनशक’ र कमिोर अवस्था भएमा 

‘कमिोर’ भिी बनगिकरण गररएको छ िसवाट सबललाई निरन्तरता नदिे¸ आनंशक र कमिोर रहकेा सरू्क 

उपसरू्कहरुमा िीनतगत र कायिगत सिुारका कायिक्रम कायािन्वयि गिे निम्मवेारी गाउँपानलकाको काँदमा 

रहकेो दनेखन्छ । यस गाउँपानलकाको लैससास परीक्षणको नबर्य के्षत्रहरुका सरू्क तथा उपसरू्कहरुको 

अवस्था र सिुार गिुि पिे पक्षहरु दहेायको तानलकामा प्रस्ततु गररएको छ ।  
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ताबिका ५: िैससास परीक्षणमा प्राि सिि र सुधार गनुषपने पक्षहरु  

क्र सं सूचक तथा उपसूचकहरु  ितषमान अवस्था सवि/ आबंशक/ 

कमिोर 

सुधार गनुष पने पक्षहरु 

१ नीबत कानुन र योिना       

१.१ नीबत कानुन र योिनामा समावेशी सहभाबगता       

१.१.१ स्थािीय तहको िीनत तथा काििुको मस्यौदा तयार गिे 

क्रममा लैससासको दृनिले सम्पादि गिे गरी कायिटोली 

निमािण, पवूि दस्ताविेको सनमक्षा गदाि लैससास 

दृनिकोणले भएको, मस्यौदाको नबर्यबस्त ुर शब्द र्यि 

समावशेी र सहभानगतामलूक ह िे गरी गरेको/िगरेको  

िीनत तथा काििुमा लैससास सम्बन्िी 

ब्यवस्थाहरुलाई समावशे गिि कायिटोली 

निमािण िगरेको । 

िीनत तथा काििुका नबर्यबस्त ुर 

शब्दहरु समावेशी भएको । 

आनंशक िीनत तथा काििुमा लैससास सम्बन्िी 

ब्यवस्थाहरुलाई समावशे गिि लैससास 

कायािन्वयि कायिटोली गठि र पररर्ालि गिुि 

पिे ।  

१.१.२ स्थािीय सरकारले आफ्िो िीनत काििु योििा िारी गिुि 

भन्दा अगानड लैससासको दृनिकोणले उपयकू्त भए 

िभएको बारे लेखािोखा गिे गरेको / िगरेको 

गाउँपानलकाको िीनत काििु र योििा 

तयार गिे क्रममा लैससासको 

दृिीकोणवाट उपयकू्त भए िभएको बारे 

लेखािोखा गिे िगरेको । 

कमिोर गाउँपानलकाको िीनत काििु र योििा तयार 

गिे क्रममा लैससासको दृिीकोणवाट उपयकू्त 

भए िभएको बारे लेखािोखा  गिुि पिे । 

१.१.३ स्थािीय सरकारको िीनत र योििामा लैससास नबकास 

(स्थािीय काििु, िीनत, आवनिक र बानर्िक योििामा 

भएका िीनतहरु) सम्बन्िी नबर्यहरु समावशे 

भएको/िभएको । 

बानर्िक योििामा भएका िीनतहरुमा 

लैससास नबकास सम्बनन्ि नबर्यहरु 

समावशे भएको । 

आवनिक योििा तयार िभएको । 

स्थािीय ऐि र निदनेशकाहरुमा 

लैससासको दृनिकोण कम उपयोग 

भएको । 

आनंशक स्थािीय ऐि र निदनेशकाहरुको सनमक्षा गरी 

आवश्यक स्थािहरुमा लैससास दृनिकोण 

उपयोग  गिुि पिे ।  
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१.१.४ स्थािीय सरकारको मनहला र परुुर्को समनबकास तथा 

सामानिक समावशेीकरण र लैंनगक परीक्षण तथा 

सामानिक नबभदे अन्त्य गिे सम्बनन्ि अलग्ग ैिीनतहरु 

छि/छैिि (स्थािीय ऐि, काििु, कायिनबनि र निदनेशकामा 

खास ब्यवस्था गररएको वा िगररएको) ।  

लैंनगक समािता तथा सामानिक 

समावशेीकरण रणिीनत तयार गरी लाग ु

भएको । 

स्थािीय ऐि, काििु, कायिनबनि र 

निदनेशकामा लैससास सम्बन्िी खास 

ब्यवस्था िगररएको । 

आनंशक लैंनगक समािता तथा सामानिक 

समावशेीकरण रणिीनतको कायािन्वयि, 

अिगुमि र मलू्यांकि नियनमत गि े। 

स्थािीय ऐि, काििु, कायिनबनि र निदनेशकामा 

लैससास सम्बन्िी ब्यवस्था थप गरी 

कायािन्वयि  गिुि पिे । 

१.१.५ स्थािीय तहले कायािन्वयिमा ल्याएका ऐि नियम तथा 

कायिनबनिमा मनहला तथा बनचर्नतमा परेका समदुाय या 

लनक्षत बगिमा ह िे सबै प्रकारका नबभदेिन्य कायिहरु रोक्ि 

पयािप्त प्राविाि ब्यवस्था गररएको छ/छैि । 

मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायहरुमा ह िे सबै प्रकारका 

नबभदेिन्य कायिहरु रोक्िे स्थािीय 

काििु िबिेको तर रानष्िय काििु िै 

पालि भएको । 

आनंशक स्थािीय काििुहरुमा पनि मनहला तथा 

बनचर्नतमा परेका समदुाय या लनक्षत बगिमा ह िे 

सबै प्रकारका नबभदेिन्य कायिहरु रोक्ि पयािप्त 

प्राविाि ब्यवस्था   गिुि पिे । 

१.१.६ संघीय काििुले ब्यवस्था गरे बमोनिम स्थािीय स्तरमा 

मनहला तथा बनचर्नतमा परेका समदुाय या लनक्षत बगि 

मानथ ह िे नहसंा र नबभदे उपर सिुवुाई ह िे प्रबन्ि 

नमलाए/िनमलाएको । 

गाउँपानलकामा न्यानयक सनमनतको 

गठि र पररर्ालि अनिवायि भएको ह दँा 

मनहला र अन्य लनक्षत वगि मानथ ह िे 

नहसंा र नबभदे उपर सिुवुाई ह िे तर 

आनंशक मात्र पाईएको । 

आनंशक मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका समदुाय 

मानथ मानथ ह िे सबै खाले नहसंा र नबभदे उपर 

सिुवुाई ह िे प्रबन्िको लानग स्थािीय काििु 

तथा कायिक्रम तयारी र लाग ु गिुि    पिे । 

१.१.७ मनहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा नबभदे रोक्िे प्राविाि 

रहकेो/िरहकेो (समदुायको प्रर्लि नबभदेकारी 

भएको/िभएको ।) 

मनहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा 

नबभदे रोक्िे स्थािीय काििु िभएको । 

कमिोर मनहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा नबभदे रोक्िे 

स्थािीय काििु लाग ु गिुि पिे । 

१.१.८ स्थािीय तहको िीनतमा रेथािे र आप्रवासी कामदार तथा 

श्रमनिवी उपर ह िे नबभदे रोक्िे प्राविाि रहकेो/िरहकेो । 

गाउँपानलकामा यो समस्या िभएको । सबल    

१.२ योिना तिुषमा तथा कायाषन्वयन       
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१.२.१ आवनिक योििा र बानर्िक योििा तथा कायिक्रममा 

लैंनगक तथा समावशेी नबकासको लानग िीनत, रणिीनत, 

कायिक्रम र मापियोग्य उपलब्िी लक्ष्य समावशे गररएको 

छ/छैि ? 

बानर्िक योििामा लैंनगक तथा समावशेी 

नबकासको लानग िीनत र कायिक्रमहरु 

भएको । 

उक्त योििाहरुमा मापियोग्य उपलब्िी 

लक्ष्य तयार गिे र्लि िभएको । 

आनंशक लैससास रणिीनतमा उल्लेख भएको रणिीनत 

तथा कायििीनतहरु आवनिक तथा बानर्िक 

योििामा समावशे गरी कायािन्वयि  गिुि पिे । 

१.२.२ गाउँपानलका/िगरपानलकाको िोत अिमुाि तथा बिटे 

सीमा नििािरण सनमनतले बिटे नसमा नििािरण गदाि मनहला 

बालबानलका तथा बनचर्नतकरणमा परेका समहुको 

अवस्था नबशे्लर्णको आिारमा सो समहुको लानग वा 

प्रत्यक्ष र्ाईदा पगु्िे गरी कुल पूिीगत बिटेको निनश्चत 

प्रनतशत छुट्याउँिे गरेको/िगरेको ? 

मनहला बालबानलका तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समहुको 

अवस्था नबशे्लर्णको आिारमा सो 

समहुलाई प्रत्यक्ष र्ाईदा पगु्िे गरी कुल 

पिूीगत बिटेको निनश्चत प्रनतशत 

छुट्याउिे ब्यवस्था िभएको । 

कमिोर मनहला बालबानलका तथा बनचर्नतकरणमा 

परेका समहुको अवस्था नबशे्लर्णको आिारमा 

सो समहुलाई प्रत्यक्ष र्ाईदा पगु्िे गरी कुल 

पिूीगत बिटेको निनश्चत प्रनतशत छुट्याउिे 

ब्यवस्था  गिुि पिे । 

१.२.३ स्थािीय सरकारको योििा सरू्ी लनक्षत समहुहरुको 

सक्रीय सहभानगतामा तयार ह िे र उिीहरुले छिौट गरेको 

योििा प्राथनमनककरणमा पिे गरेको/िगरेको (योििा 

तिुिमा गदाि गाउँ बस्तीस्तरवाट आएका योििा 

कायिक्रमहरुलाई समटेेको/िसमेटेको परीक्षण गिे ।) 

योििा तिुिमा प्रनक्रयामा लनक्षत 

समहुको सहभानगता आनंशक रहकेो । 

उिीहरुले माग गरेका आनंशक 

योििाहरुलाई प्राथनमकीकरणमा पािे 

गरेको । 

आनंशक योििा तिुिमा प्रनक्रयामा लनक्षत समहुको 

सहभानगता गराउि ुपिे । 

१.२.४ योििा तिुिमा गदाि मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समहुहरुको ब्यवहाररक र रणिीनतक आवश्यकता 

पनहर्ाि र पररपनूति गिे नबर्यमा छलर्ल भए/िभएको ? 

योििा तिुिमा गदाि मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समहुहरुको 

ब्यवहाररक र रणिीनतक आवश्यकता 

पनहर्ाि र पररपनूति गिे नबर्यमा 

छलर्ल ह िे गरेको । 

सबल  यस कायिलाई नियनमत  गिुि पिे । 
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१.२.५ योििा तिुिमा गदाि मनहला र परुुर् एव ंलनक्षत समहुहरुको 

छुट्टा छुटै्ट अवस्था नबशे्लर्णको आिारमा आवश्यकता 

पनहर्ाि गरी सो अिसुारको कायिक्रम तय गिे 

गररएको/िगररएको (तयारी प्रनतवदेि) ? 

योििा तिुिमा गदाि मनहला र परुुर् एव ं

लनक्षत समहुहरुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था 

नबशे्लर्णको आिारमा आवश्यकता 

पनहर्ाि गरी सो अिसुारको कायिक्रम 

तय गिे कायि नबनिवत िभएको । 

आनंशक मनहला र परुुर् एबं लनक्षत समदुायका अवस्था 

नबशे्लर्ण तथा आवश्यकता पनहर्ाि र सोको 

आिारमा कायिक्रमहरु तयार गिे कायिको लानग 

िीनतगत ब्यवस्था र उक्त कायि नबनिवत रुपमा 

गिे र सोको प्रमाण कागािातहरु सरूनक्षत राख्िे 

। 

१.२.६ स्थािीय सरकारले नदगो नबकासका लक्ष्यहरु नबशरे् गरेर 

लक्ष्य ५ लैंनगक समािता प्राप्त गिे नबर्यलाई 

स्थािीयकरण गरी सो अिसुारको बिटे नबनियोििा ह िे 

गरेको/िगरेको ? 

नदगो नबकास लक्ष्यहरु र लक्ष्य ५ को 

स्थािीयकरण िभएको र उक्त 

कायिक्रमहरुको लानग बिटे नबनियोिि 

िभएको । 

कमिोर नदगो नबकास लक्ष्यहरु र लक्ष्य ५ को 

स्थािीयकरण तथा उक्त कायिक्रमहरुको लानग 

बिटे नबनियोिि गरी कायािन्वयि  गिुि पिे । 

१.२.७ स्थािीय तहको योििा मनहला बालबानलका तथा 

नपछानडएको बगि समदुाय र के्षत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्िे गरी 

बिेको/िबिेको ? 

स्थािीय तहको थोरै योििाहरु मनहला 

बालबानलका तथा नपछानडएको बगि 

समदुाय र के्षत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्िे 

गरी बिेको । 

सबल  स्थािीय तहको निनस्र्त प्रनतशत बिटे 

अिसुारका योििाहरु मनहला बालबानलका 

तथा नपछानडएको बगि समदुाय र के्षत्रलाई 

प्रत्यक्ष लाभ पगु्िे सनूिनस्र्तता नियनमत  गिुि 

पिे । 

१.२.८ स्थािीय सरकारका उपभोक्ता सनमनतहरुमा लनक्षत 

समहुको प्रनतनिनि सनहत कनम्तमा ४० प्रनतशत मनहलाको 

सहभानगता भएको/िभएको र मखु्य कायिकारी पद मध्ये 

कुिै एकमा निम्मवेारी नदएको/िनदएको ? 

उपभोक्ता सनमनतहरुमा मनहला तथा 

लनक्षत समदुायको प्रनतनिनित्व रहकेो र 

मखु्य कायिकारी पदमा उिीहरुको थोरै 

सहभानगता रहकेो पाईएको । 

सबल  उपभोक्ता सनमनतहरुमा मनहला तथा लनक्षत 

समदुायको प्रनतनिनित्व बढाउिे र मखु्य 

कायिकारी पदमा उिीहरुको संलग्िता 

बढाउिको लानग आबश्यक कायि  गिुि पिे । 

१.३ ििेट तिुषमा तथा कायाषन्वयन       
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१.३.१ बिटे तथा कायिक्रम तिुिमा गिुि भन्दा अनघ समदुायका 

मनहला बालबानलका अपांग िििानत मनुस्लम मिेशी 

नपछडावगि र दनलत लगायतका सबै िातिानत र नबपन्ि 

वगिका समहुहरुसंग बसेर समस्या केलाउिे (नबशे्लर्ण) गिे 

गररएको/िगररएको ? 

योििा तिुिमाको क्रममा 

गाउँपानलकाका मनहला समहु, दनलत र 

आनदबासी िििानतको संगठिहरु र 

अन्य लनक्षत बगिका समहुहरुसंग बैठक 

बसी समस्याहरु बारेमा छलर्ल र 

कायिक्रमहरु पनहर्ाि गिे कायि आनंशक 

भएको । 

आनंशक गाउँपानलकाले स्थािीय योििा तिुिमा गदाि 

मनहला लगायत सबै लनक्षत वगिका 

आवश्यकता र कायिक्रम पनहर्ािको लानग 

बैठक बसी सोको दस्ताविे तयार कायि 

नियनमत रुपमा  गिुि पिे । 

१.३.२ स्थािीय सरकारका क्षमता नबकास योििामा लैंनगक 

उत्तरदायी तथा सामानिक समावशेी बिटे निमािण एबं 

परीक्षण नियनमतरुपमा गिि बिेटको ब्यवस्था 

गररएको/िगररएको ? 

गाउँपानलकामा क्षमता नबकास योििा 

तयार िभएको । 

लैससास परीक्षणको लानग बिेट 

ब्यवस्था गरी परीक्षण कायि भएको । 

आनंशक गाउँपानलकाको क्षमता नबकास योििा तयारी 

गिे उक्त योििामा लैससासको कायािन्वयिको 

लानग योििा समावशे गिे र लाग ु गिुि पिे । 

हरेक आ ब को प्रथम र्ौमानसकमा लैससास 

परीक्षण  गिुि पिे । 

१.३.३ परीक्षण पश्चात लैंनगक तथा समावशेी नबर्यमा सिुार गिि 

क्षमता नबकास कायियोििा कायािन्वयिको लानग पयािप्त 

बिटे तथा कायिक्रम बानर्िक योििामा समाबेश 

गररएको/िगररएको ? 

यो कायि भएको छैि । कमिोर हरेक आ ब मा लैससास परीक्षण गरी सोको 

प्रनतवदेि अिसुार क्षमता नबकासका 

कायिक्रमहरुमा बिटे नबनियोिि र कायािन्वयि  

गिुि पिे । 

१.३.४ स्थािीय सरकारको बिटे तथा कायिक्रममा लनक्षत 

समहुहरुको लानग निनस्र्त प्रनतशत बिटे नबनियोिि गरी 

उिीहरुको नहतमा कायिक्रममा समयम ैखर्ि 

गररएको/िगररएको ? (बिटे तथा कायिक्रम नबर् नभडाि) 

लनक्षत समहुको लानग कायिक्रम तथा 

बिटे नबनियोिि र्ाही भएको । 

स्थािीय सरकारको बिटे तथा 

कायिक्रममा लनक्षत समहुहरुको लानग 

निनस्र्त प्रनतशत बिटे नबनियोििको 

ब्यवस्था िभएको । 

आनंशक स्थािीय सरकारको बिटे तथा कायिक्रममा 

लनक्षत समहुहरुको लानग निनस्र्त प्रनतशत 

बिटे नबनियोििको ब्यवस्था  गिुि पिे । 
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२ संस्थागत ब्यवस्था        

२.१ कमषचारी/पदाबधकारी प्रबतबनबधत्व       

२.१.१ स्थािीय सरकारको निणाियक तह (कमिर्ारी/पदानिकारी) 

मा मनहलाहरुको समािरुपमा (५०/५० प्रनतशत) 

प्रनतनिनित्व रहकेो छ/छैि ? 

स्थािीय सरकारको निणाियक तह 

(कमिर्ारी/पदानिकारी) मा 

मनहलाहरुको समािरुपमा (५०/५० 

प्रनतशत) प्रनतनिनित्व छैि । 

आनंशक निणाियक तहमा मनहला परुुर्को समाि 

प्रनतनिनित्वको िीनतगत ब्यवस्था तयारी र 

कायािन्वयि  गिुि पिे । 

२.१.२ स्थािीय सरकारका कमिर्ारीहरुको पदपनूतिको निणिय गदाि 

सबै िातिानत, वगि, नलंग र समदुायका बीर् 

समावशेीकरण ह िे गरी कमिर्ारीहरुको समावशेी 

समािपुानतक प्रनतनिनित्व ह िसक्िे रणिीनत नलएको 

छ/छैि ? 

कमिर्ारीको पद आवश्यकता पनहर्ाि र 

पदपनूति कायिहरुमा सबै िातिानत वगि 

नलंग र समदुायवाट समािपुानतक 

प्रनतनिनित्व सनुिनस्र्त गिे िीनत तथा 

रणिीनत कायािन्वयि िभएको ।  

कमिोर कमिर्ारीको पद आवश्यकता पनहर्ाि 

(O&M) र पदपनूति कायिहरुमा सबै िातिानत 

वगि नलंग र समदुायवाट समािुपानतक 

प्रनतनिनित्व सनुिनस्र्त गिे िीनत तथा रणिीनत 

लाग ु गिुि पिे ।  

२.१.३ स्थािीय सरकारले मनहला तथा नबशरे् समदुायलाई नबशेर् 

सेवा प्रदाि गदाि सम्बनन्ित समदुायको भार्ा, संस्कृनत र 

रहि सहि बझुकेो कमिर्ारी वा ििप्रनतनिनि समते 

समावशे गरेको कायिटोली वा शाखा मार्ि त नदिे 

गरेको/िगरेको ? 

मनहला तथा नबशरे् समदुायलाई नबशेर् 

सेवा प्रदाि गदाि सम्बनन्ित समदुायको 

भार्ा, संस्कृनत र रहि सहि बझुकेो 

कमिर्ारी वा ििप्रनतनिनि समेत 

समावशे भएको कायिटोली वा शाखाको 

िीनतगत ब्यवस्था िभएकोले सोको 

कायािन्वयि छैि । 

कमिोर मनहला तथा नबशरे् समदुायलाई नबशेर् सेवा 

प्रदाि गदाि सम्बनन्ित समदुायको भार्ा, 

संस्कृनत र रहि सहि बझुकेो कमिर्ारी वा 

ििप्रनतनिनि समते समावेश भएको कायिटोली 

वा शाखाको िीनतगत ब्यवस्था गरी कायािन्वयि  

गिुि पिे । 

२.१.४ ििप्रनतनिनिहरु तथा कमिर्ारीहरुलाई कुिै क्षमता 

अनभबनृद्धको अवसर प्रदाि गदाि सबैलाई समाि अवसर 

ह िेगरी र मनहला र बनचर्नतकरणमा परेका समदुायलाई 

ििप्रनतनिनिहरु तथा कमिर्ारीहरुलाई 

क्षमता नबकासका अवसर नबतरण गदाि 

सकारात्मक नबभदेको ब्यवहार गररएको 

आनंशक ििप्रनतनिनिहरु तथा कमिर्ारीहरुलाई क्षमता 

नबकासका अवसर नबतरण गदाि सकारात्मक 

नबभदेको स्थािीय िीनत लाग ु गिुि पिे । 
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अग्रभाग प्राप्त ह िेगरी सकारात्मक नबभदेको िीनत 

नलएको/िनलएको ? 

तर स्थािीय िीनत लाग ुिभएको । 

२.२ कायषप्रणािी समावेशी       

२.२.१ मनहला र परुुर् नबर्को असमािता हटाउि तथा 

सामानिक समावशेीकरण बढाउिको लानग स्थािीय 

तहको निनस्र्त कायििीनत छ/छैि ? 

लैससास रणिीनत २०७९ तिुिमा भ ै

कायािन्वयिमा रहकेो । 

सबल  लैससास रणिीनत २०७९ को रणिीनत तथा 

कायििीनतहरु बानर्िक िीनत कायिक्रम तथा 

बिटेमा समावशे गरी कायािन्वयि  गिुि पिे । 

२.२.२ स्थािीय सरकारमा लैंनगक नबकास हिेे ईकाईको ब्यवस्था 

छ/छैि ? (लैंनगक नबकास डेस्क वा लैंनगक समािता तथा 

सामानिक समावशेीकरण कायािन्वयि सनमनत वा यस्तै 

कुिै संरर्िाको ब्यवस्था कायिशति र निम्मवेारी नकटाि 

सनहत गररएको/िगररएको) 

गाउँपानलकामा लैससास ईकाई िबिेको 

। 

गाउँपानलकामा लैससास कायािन्वयि 

सनमनत गठि िभएको । 

कमिोर लैससास ईकाई र लैससास कायािन्वयि सनमनत 

गठि गरी पररर्ालि  गिुि पिे । 

२.२.३ स्थािीय सरकारवाट कायािलयमा ह ि सक्िे कुिै पनि 

प्रकारको दबु्यिवहार भदेभाव मनहला नहसंा नियन्त्रणको 

लानग आर्ार संनहता बिाएर लाग ुगररएको छ/छैि ? 

कायािलयमा ह ि सक्िे कुिै पनि 

प्रकारको दबु्यिवहार भदेभाव मनहला 

नहसंा नियन्त्रणको लानग आर्ार संनहता 

लाग ुिभएको । 

कमिोर कायािलयमा ह ि सक्िे सबै प्रकारको दबु्यिवहार, 

भदेभाव र मनहला नहसंा नियन्त्रणको लानग 

आर्ार संनहता लाग ु गिुि पिे । 

२.२.४ योििा तिुिमा सनमनतलाई सझुाव नदिे दस्ताविे तयार 

गदाि लैससास कायािन्वयि सनमनतमा मनहला बालबानलका 

तथा अन्य सबै लनक्षत समदुायको सनक्रय सहभानगता भए 

िभएको र यस सनमनतले वडा तहमा योििा सम्बन्िी 

छलर्ल समावशेी भए िभएको अिगुमि गरेको/िगरेको ? 

लैससास कायािन्वयि सनमनत िै गठि 

भएको छैि । 

योििा तिुिमा प्रनक्रयामा मनहला 

बालबानलका र लनक्षत समदुायको 

सहभानगता सामान्य रहकेो । 

वडा तहमा योििा सम्बन्िी छलर्ल 

सामान्य समावेशी भएको । 

आनंशक लैससास कायािन्वयि सनमनत िै गठि गरी 

पररर्ालि  गिुि पिे । 

योििा तिुिमा प्रनक्रयामा मनहला बालबानलका 

र लनक्षत समदुायको सहभानगता बनृद्ध गिे कायि  

गिुि पिे । 

वडा तहमा योििा सम्बन्िी छलर्ल 

अनिकतम ्समावशेी बिाउि ुपिे । 
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योििा तिुिमा कायिमा समावशेीता 

सम्बन्िमा अिगुमि िभएको । 

योििा तिुिमा कायिमा समावशेीता सम्बन्िमा 

अिगुमि  गिुि पिे । 

२.३ सबमबत उपसबमबत र कायषदिमा प्रबतबनबधत्व       

२.३.१ स्थािीय सरकारले गठि गिे सनमनत, उपसनमनत र 

कायिदलहरुमा मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायबाट मनहला र परुुर्को समवेशी प्रनतनिनित्व ह िे 

ब्यवस्था रहकेो/िरहकेो ? 

गाउँपानलकाका सनमनत उपसनमनत र 

कायिदलहरुमा मनहला र 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुायवाट 

प्रनतनिनित्व काििुमा तोनकए अिसुार 

गराईएको । 

गाउँपानलकाले यथेि िीनतगत ब्यवस्था 

गरी िसकेको । 

सबल  स्थािीय स्तरमा लैससास िीनत र कायिनबनि 

लाग ूगिे िसमा स्थािीय सरकारले गठि गिे 

सबै नकनसममा सनमनत उपसनमनत र 

कायिदलहरुमा मनहला र बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायको प्रनतनिनित्व सनूिनस्र्त  गिुि पिे । 

२.३.२ स्थािीय सरकारले गठि गिे सनमनत, उपसनमनत र 

कायिदलहरुमा मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायका छलर्ल र निणिय प्रनक्रयामा स्वस्थ ढंगले भाग 

नलि पाएको/िपाएको ? 

हालसम्म गनठत सनमनत उपसनमनतहरुमा 

प्रनतनिनित्व गरेका मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका प्रनतनिनिहरुले 

छलर्ल र निणिय कायिमा स्वस्थ ढंगले 

भाग नलि पाएको । 

सबल  गाउँपानलकावाट गनठत सनमनत उपसनमनतहरुमा 

प्रनतनिनित्व गरेका मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका प्रनतनिनिहरुले छलर्ल 

र निणिय कायिमा अथिपणूि सहभानगताको लानग 

सहनिकरण  गिुि पिे । 

२.३.३ स्थािीय तहमा सचर्ानलत कायिक्रमहरुको अिुगमि तथा 

सनमक्षा सम्बन्िी कायिमा स्थािीय सरकारले गठि गिे 

सनमनत, उपसनमनत र कायिदलहरुले मनहला र 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुायको नहत ह िे गरी नबशे्लर्ण 

सनहत िीनतगत र कायिगत सझुाव नदिे गरेको/िगरेको ? 

कायिक्रम अिुगमि सनमनत 

उपसनमनतहरुले मनहला र 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुायको नहत 

ह िे गरी नबशे्लर्ण सनहत िीनतगत र 

कायिगत सझुाव नदएको िािकारी प्राप्त 

भए पनि नलनखत दस्ताविे िपाईएको । 

आनंशक कायिक्रम अिुगमि सनमनत उपसनमनतहरुले 

मनहला र बनचर्नतकरणमा परेका समदुायको 

नहत ह िे गरी नबशे्लर्ण सनहत िीनतगत र 

कायिगत सझुाव नलनखत रुपमा उपलब्ि गराउिे 

र सोको उपयोग  गिुि पिे । 

२.३.४ स्थािीय सरकारले गठि गिे सनमनत, उपसनमनत र यस्ता सनमनत, उपसनमनत र आनंशक यस्ता सनमनतहरुले लैससास कायािन्वयि 
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कायिदलहरुले मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायको नहत ह िे गरी नदईएको िीनतगत र कायिगत 

सझुावहरुको कायािन्वयि ह िे गरेको/िगरेको ? 

कायिदलहरुले मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुायको नहत 

ह िे गरी नदईएको िीनतगत र कायिगत 

सझुावहरुको आनंशक कायािन्वयि ह िे 

गरेको । 

सम्बन्िमा नदएका सझूावहरु नलनखत रुपमा 

संकलि गरी राख्िे र सझुावहरुको कायािन्वयि 

प्रारम्भ  गिुि पिे । 

२.४ बित्त ब्यवस्थापन प्रणािीमा समावेशीता       

२.४.१ स्थािीय तहमा मनहला नबकास, लैंनगक नहसंा नबरुद्ध, 

मनहला नसप नबकास िेततृ्व नबकास तथा क्षमता 

अनभबनृद्ध िस्ता नबर्यमा िोत ब्यवस्थापिका लानग 

बानर्िक आनथिक ऐिमा उल्लेख गरी छुटै्ट कोर् स्थापिा 

गररएको/िगररएको ? 

मनहला नबकास, लैंनगक नहसंा नबरुद्ध, 

मनहला नसप नबकास िेततृ्व नबकास 

तथा क्षमता अनभबनृद्ध िस्ता नबर्यमा 

आनथिक ऐिमा छुटै्ट कोर्को ब्यवस्था 

िगरेको । 

कमिोर गाउँपानलकामा मनहला तथा बनचर्नतकरणमा 

परेका समदुाय सवालहरु समिािको लानग छुटै्ट 

कोर्को ब्यवस्था  गिुि पिे । 

२.४.२ के आनदबासी, िििानत, दनलत, अन्य लनक्षत समहुका 

मनहलाहरुको नबकास र सशनक्तकरणको लानग बिटेको 

ब्यवस्था भएको छ ? उिीहरुको आवश्यकता अिसुार 

कायिक्रम तिुिमा गररएको छ ? 

मनहला तथा लनक्षत समदुायको नबकास 

र सशनक्तकरणको लानग कायिक्रमहरुमा 

बिटे नबनियोिि भए पनि यथेि 

िभएको । 

आनंशक स्थािीय स्तरमा मनहला तथा लनक्षत समदुायको 

संख्या र रणनिनतक आवश्यकताको आिारमा 

कुल पिूीगत बिटे निनस्र्त प्रनतशत बिटे उक्त 

कायिमा नबनियोिि  गिुि पिे । 

२.४.३ के स्थािीय सरकारमा लैंनगक डेस्कको नबकास र 

आवश्यक मािवीय श्रोतहरुको लानग बिटेको ब्यवस्था 

गररएको छ ? सो अिसुार कायिक्रम पनहर्ाि गररएको छ ? 

लैंनगक डेस्कको नबकास र आवश्यक 

मािवीय श्रोतहरुको लानग बिेटको 

ब्यवस्था गररएको छैि । 

कमिोर गाउँपानलकामा लैंनगक डेस्कको नबकास र 

आवश्यक मािवीय श्रोतहरुको लानग बिटेको 

ब्यवस्था  गिुि पिे । 

२.४.४ स्थािीय सरकारले समावशेी सूर्िा प्रणाली ब्यवस्थापि 

गिि बिटे ब्यवस्था गरेको/िगरेको र कम््यटुरकृत लेखा 

प्रणालीले समावशेी क्षेत्रमा भएको बिटे तथा खर्ि 

सम्बन्िी सरू्िा नदिे वा िनदिे गरेको ? 

गाउँपानलकाले समावेशी सरू्िा प्रणाली 

प्रारम्भ गरेको । 

कम््यटुरकृत लेखा प्रणालीले समावशेी 

क्षेत्रमा भएको बिटे तथा खर्ि सम्बनन्ि 

सबल  कम््यटुरकृत लेखा प्रणालीले समावशेी क्षेत्रमा 

भएको बिटे तथा खर्ि सम्बनन्ि सरू्िा नदिे 

ब्यवस्था प्रभावकारी बिाउि ुपिे । 
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सरू्िा नदिे गरेको । 

२.५ तथ्याङ्क संकिन तथा ब्यवस्थापन       

२.५.१ के स्थािीय सरकारले आफ्िो के्षत्रका समदुायस्तरका 

आिारभतू खनण्डकृत सरू्िा या त्यांक संकलि तथा 

अध्यावनिक गिे गरेको छ ? (नलङ्ग उमरे िात र 

आनथिक नस्थनत आनद) - गाउँ/िगर प्रोर्ाईल 

रानष्िय ििगणिा २०६८ को त्यांक 

प्रयोग गरर गाउँपानलकाको प्रोर्ाईल 

तयार  भएको । 

समदुाय स्तरको आिारभतू खनण्डकृत 

सरू्िा वा त्याङ्क संकलि र 

अद्यावनिक    िगरेको । 

आनंशक यस्ता समदुायस्तरका आिारभतू खनण्डकृत 

सरू्िा वा त्यांक बानर्िक वा कुिै निनस्र्त 

अवनिमा अध्यावनिक गिे ब्यवस्था  गिुि पिे । 

२.५.२ स्थािीय सरकारले आफ्िो के्षत्रका समदुाय स्तरका 

आिारभतू सरू्िा वा त्यांक संकलि गदाि बेरोिगार तथा 

गरीबको पनहर्ाि गरी छुट्टाछुटै्ट िक्साङ्कि गिे 

गरेको/िगरेको (गाउँ/िगर प्रोर्ाईल) 

समदुायस्तरका आिारभतू खण्डीकृत 

सरू्िा वा त्यांकमा बेरोिगार तथा 

गरीबको पनहर्ाि गरी छुट्टाछुटै्ट 

िक्साङ्कि कायि िभएको । 

कमिोर समदुायस्तरका आिारभतू खण्डीकृत सरू्िा वा 

त्यांकमा बेरोिगार तथा गरीबको पनहर्ाि 

गरी छुट्टाछुटै्ट िक्साङ्कि र अध्यावनिक  गिुि 

पिे । 

२.५.३ के स्थािीय सरकारले आफ्िो पाश्विनर्त्रमा आिाररत 

खनण्डकृत त्याङ्क र सरू्िालाई आिार मािी स्थािीय 

नबकास योििा तिुिमा गिे गरेको छ ? 

बानर्िक तथा आवनिक योििा तिुिमा 

गदाि पाश्विनर्त्रका खण्डीकृत त्याङ्क र 

सरू्िालाई आिार रुपमा नलिे कायि 

आनंशक भएको । 

आनंशक गाउँपानलकाको योििा तिुिमा गदाि पाश्विनर्त्रका 

खनण्डकृत त्याङ्क र सरू्िालाई आिारको 

रुपमा उपयोग    गिुि पिे ।  

२.५.४ स्थािीय सरकारले आफ्िो के्षत्रको सामानिक सरूक्षा पाउिे 

ब्यनक्तहरु र पनचिकरणको अनभलेख ब्यवस्थापि तथा 

त्याङ्क अध्यावनिक गिे गरेको/िगरेको ? 

आफ्िो क्षेत्रको सामानिक सरूक्षा पाउिे 

ब्यनक्तहरु र पनचिकरणको अनभलेख 

ब्यवस्थापि तथा त्याङ्क 

अध्यावनिक राखकेो । 

कमिोर यस कायिलाई नियनमत  गिुि पिे । 

३. मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास       
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३.१ मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास       

३.१.१ लैंनगक तथा समावशेी नबकासको लानग क्षमता नबकास 

कायियोििा तयार गरे िगरेको र छुटै्ट नशर्िकमा बिटे 

नबनियोिि भए िभएको र यस्तो रकम खर्ि कायिनबनि 

स्वीकृत भई कायािन्वयिमा आएको/िआएको ? 

लैंनगक तथा समावशेी नबकासको लानग 

क्षमता नबकास कायियोििा तयार 

िगरेको ।  

कमिोर लैंनगक तथा समावशेी नबकासको लानग क्षमता 

नबकास कायियोििा तयार गरी कायािन्वयि  गिुि 

पिे ।  

३.१.२ स्थािीय सरकारका पदानिकारी/कमिर्ारीहरुले लैंनगक 

तथा समावशेी नबकास, लैंनगक नहसंा सम्बन्िी तानलम 

नलएका छि ्वा छैिि ्र तानलम कायिक्रममा लनक्षत समहु 

तथा अन्य सबै मनहला र परुुर्को समाि सहभानगता र 

उपनस्थनत सनुिनश्चतता गररएको/िगररएको ? 

गाउँपानलकाका पदानिकारीहरुले 

लैंनगक तथा समावशेी नबकास, लैंनगक 

नहसंा सम्बन्िी तानलम नलएका छैिि ्। 

आनंशक कमिर्ारीहरु लैससास सम्बन्िी 

तानलममा सहभागी भएका छि् । 

आनंशक गाउँपानलकाका पदानिकारीहरुलाई लैससास र 

लैंनगक नहसंा सम्बन्िी तानलमको ब्यवस्था  गिुि 

पिे । 

लैससास सम्बन्िी तानलममा सहभागी िभएका 

कमिर्ारीहरुलाई उक्त तानलम नदिे  गिुि पिे ।  

३.१.३ तानलमका नबर्यबस्तकुो प्रस्तनुतकरणमा लैंनगक 

समवदेिनशल भार्ाको प्रयोग र मनहलाका आवश्यकता 

समनेटएको र तानलमको गणुस्तर सेवा सनुबिा सम्बन्िमा 

पषृ्ठपोर्ण नलिे गररएको छ/छैि ? 

तानलमका नबर्यबस्तकुो 

प्रस्तनुतकरणमा लैंनगक समवदेिनशल 

भार्ाको प्रयोग आनंशक भएको ।  

मनहलाका आवश्यकता समेनटएको र 

तानलमको गणुस्तर सेवा सनुबिा 

सम्बन्िमा पषृ्ठपोर्ण नलिे गररएको   

छैि । 

आनंशक तानलमका नबर्यबस्तकुो प्रस्तनुतकरणमा 

लैंनगक समवदेिनशल भार्ाको प्रयोग 

सम्बन्िमा प्रनतज्ञापत्र िारी  गिुि पिे ।  

मनहलाका आवश्यकता समेनटएको र 

तानलमको गणुस्तर सेवा सनुबिा सम्बन्िमा 

पषृ्ठपोर्ण नलिे कायि  गिुि पिे । 

३.१.४ मनहला तथा लनक्षत समहुको पदानिकारीहरुको क्षमता 

अनभबनृद्धका लानग निनदिि कायिक्रमहरु (प्रानवनिक 

तानलम, क्षमता नबकास, िेततृ्व नबकासको तानलम, 

भ्रमण) छि/् छैिि ्? सो अिसुारको बिटे नबनियोिि 

गररएको छ/छैि ? 

पदानिकारी र कमिर्ारीहरुको क्षमता 

नबकास कायिक्रमहरु (प्रानवनिक 

तानलम, क्षमता नबकास, िेततृ्व 

नबकासको तानलम, भ्रमण) कायािन्वयि 

गररएको तर यथेि िभएको । 

आनंशक पदानिकारी र कमिर्ारीहरुको क्षमता नबकास 

कायिक्रमहरु (प्रानवनिक तानलम, क्षमता 

नबकास, िेततृ्व नबकासको तानलम, भ्रमण) को 

आवश्यता पनहर्ाि गरी कायिक्रम तथा बिटे 

ब्यवस्था गरी कायािन्वयि  गिुि पिे । 
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३.१.५ के स्थािीय सरकारमा लैंनगक समािता तथा सामानिक 

समावशेीकरण सम्बन्िी तानलम नदि तथा कायिक्रमलाई 

कायािन्वयि गिि सक्िे यथेि मािवीय श्रोत छि ्? 

(नबर्यगत तानलम प्राप्त ििशनक्त संख्या) 

गाउपानलकामा लैससास सम्बनन्ि 

तानलम नदि र कायिक्रमलाई कायािन्वयि 

गिे सक्िे आनंशक ििशनक्त छि ्। 

आनंशक गाउँपानलकाले लैससास तानलम तथा कायिक्रम 

सचर्ालिको लानग आवश्यक ििशनक्तको 

नकनसम र संख्या पनहर्ाि गरी आवश्यक 

क्षमता नबकास तानलम र कायिक्रमहरु  गिुि पिे । 

३.१.६ के स्थािीय सरकारमा मािव संसािि नबकास केन्र वा 

शाखा वा ईकाईको ब्यवस्था छ ? 

गाउँपानलकामा मािव संसािि नबकास 

केन्र स्थापिा गररएको छैि । 

कमिोर गाउँपानलकामा मािव संसािि नबकास केन्र 

स्थापिा  गिुि पिे । 

३.१.७ मनहला र बनचर्नतकरणमा परेको समदुाय लनक्षत लोक 

सेवा आयोग पवूि तयारी कक्षा सचर्ालि कायिक्रम रह े

िरहकेो र कायािन्वयि भए िभएको ? (सचर्ानलत तानलम 

कायिक्रम संख्या र उपनस्थनत) 

यो तानलम सचर्ालि गररएको छैि । कमिोर मनहला र बनचर्नतकरणमा परेको समदुाय 

लनक्षत लोक सेवा आयोग पवूि तयारी कक्षा 

सचर्ालि  गिुि पिे । 

३.१.८ मनहला नबकासको लानग भएका बेईनिङ घोर्णपत्रका 

बाह्रवटा प्रनतबद्धताहरुको बारेमा स्थािीय सरकारका 

पदानिकारीहरु र कमिर्ारीहरुलाई िािकारी छ ? सोको 

लानग अनभमनूखकरण गररएको छ ? (कायिक्रम संख्या र 

उपनस्थनत) 

वईेनिङ घोर्णापत्र सम्बन्िमा स्थािीय 

पदानिकारी तथा कमिर्ारीलाई 

अनभमनूखकरण गररएको छैि ।  

कमिोर वईेनिङ घोर्णापत्र सम्बन्िमा स्थािीय 

पदानिकारी तथा कमिर्ारीलाई अनभमनूखकरण 

कायिक्रम  गिुि पिे । 

३.२ अनौपचाररक मूल्य मान्यता र कुसँस्कार सम्िबन्ध 

िनचेतना 

      

३.२.१ मनहला नबरुद्ध सबैखाले नहसंा निमुिल गिे कायिक्रमहरु र 

सो अिसुारको बिटे नबनियोिि गरी कायिक्रम समयम ै

सम्पन्ि गरेको छ ? (कायिक्रम संख्या र उपनस्थनत) 

आ ब २०७८/७९ मा मनहला नहसंा 

नबरुद्धको सर्ेतिामलूक कायिक्रममा 

बिटे नबनियोिि गरी वडा िं ६ मा 

कायिक्रम सचर्ालि गरेको । (कायिक्रम 

आनंशक मनहला नबरुद्ध सबैखाले नहसंा निमुिल गिे 

कायिक्रमहरु र सो अिसुारको बिटे नबनियोिि 

गरी सबै वडाहरुमा कायिक्रम सचर्ालि  गिुि 

पिे । 
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संख्या १ र उपनस्थनत ५२ ििा) 

३.२.२ लैंनगक नहसंा रनहत गाउँपानलका/िगरपानलका घोर्णा 

गरेको छ ? (घोर्णा गरेको नमनत) र मनहला नहसंा नबरुद्ध 

सनु्य सहिनशलता अपिाएको छ ? (घटेको घट्िा संख्या र 

नलईएको निणिय) 

लैंनगक नहसंा रनहत गाउँपानलका घोर्णा 

गरेको छैि । 

मनहला नहसंा नबरुद्ध सनु्य सहिनशलता 

सम्बन्िमा स्थािीय काििु छैि । 

आनंशक लैंनगक नहसंा रनहत गाउँपानलका घोर्णाको 

लानग तयारी  गिुि पिे । 

मनहला नहसंा नबरुद्ध सनु्य सहिनशलता 

सम्बन्िमा स्थािीय िीनत तथा काििु तयार गरी 

लाग ु गिुि पिे । 

३.२.३ स्थािीय सरकारले मनहला नबरुद्ध सबैखाले नहसंा निमूिल 

गिे कायिक्रमहरु सचर्ािल गिे गरेको छ ? (कायिक्रम 

संख्या उपनस्थनत तथा निणिय पनुस्तका) 

आ ब २०७६/७७ मा मनहला नहसंा 

नबरुद्धको सर्ेतिामलूक कायिक्रममा 

बिटे नबनियोिि गरी कायिक्रम 

सचर्ालि गरेको (कायिक्रम १ उपनस्थनत 

५२ ििा)  

कमिोर स्थािीय सरकारले मनहला नबरुद्ध सबैखाले 

नहसंा निमूिल गिे कायिक्रमहरु नियनमत रुपमा 

सचर्ािल  गिुि पिे । 

३.२.४ के स्थािीय सरकारले समािमा रहकेा नबनभन्ि कुसंस्कार 

िस्तै िानतगत छुवाछुत, छाउपडी, बाल नबवाह, 

बह नबवाह, दाईिो आनद िस्ता सामानिक कुरीनत हटाउि 

कायिक्रमहरु सचर्ालि गरेको छ ? (कायिक्रम संख्या र 

उपनस्थनत) 

स्थािीय स्तरमा उल्लेनखत सामानिक 

कुसंस्कारहरु निमुिल गििको लानग 

नबनभन्ि सर्ेतिामलूक तानलमहरु 

सम्पन्ि गरेको । आ ब २०७८/७९ मा १ 

वटा कायिक्रमवाट ८६ ििा लाभानन्बत 

भएको । 

आनंशक स्थािीय स्तरमा उल्लेनखत सामानिक 

कुसंस्कारहरु निमुिल गििको लानग नबनभन्ि 

सर्ेतिामलूक तानलमहरु नियनमत रुपमा  गिुि 

पिे । 

३.३ कानुनी साक्षरता       

३.३.१ स्थािीय तहका मनहला तथा समावशेी समहुवाट 

निवािनर्त भएका समेत ििप्रनतनिनिहरु र गाउँपानलकामा 

कायिरत कमिर्ारीलाई िेपालको संनबिाि, स्थािीय 

गाउँपानलकाका सबै पदानिकारी तथा 

कमिर्ारीहरुलाई उल्लेनखत संघवाट 

िारी भएका ऐि काििुहरु सम्बन्िमा 

आनंशक गाउँपानलकाका सबै पदानिकारी तथा 

कमिर्ारीहरुलाई उल्लेनखत संघ र प्रदशेवाट 

िारी भएका ऐि काििुहरु सम्बन्िमा 
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सरकार सचर्ालि ऐि, अन्तर सरकारी नबत्त ब्यवस्थापि 

ऐि, कमिर्ारी समायोिि ऐि, मलुकुी संनहताहरु, 

नबर्यगत काििुहरु गाउँपानलकाले िारी गरेको काििुहरु 

र अन्य प्रर्नलत महत्वपणूि काििुहरुको बारेमा 

अनभमनूखकरण गिे गरेको/िगरेको ? 

अनभमनूखकरण गरेको छ । 

गाउँपानलकाले स्थािीय रुपमा पाररत 

गरी लाग ुगरेका ऐि नियमहरुको 

अनभमनूखकरण गिि बाँकी छ । 

अनभमनूखकरण कायि आवश्यकतािसुार  गिुि 

पिे । 

गाउँपानलकाले स्थािीय रुपमा पाररत गरी लाग ु

गरेका ऐि नियमहरुको अनभमनूखकरण 

कायिक्रम  गिुि पिे । 

३.३.२ स्थािीय तहका कायिपानलका सदस्यहरु सभाका सदस्यहरु 

र पानलकाका प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत लगायत सबै 

शाखा प्रमखुहरुलाई काििुी मस्यौदा तिुिमा सम्बन्िी 

प्रनक्रया र समािाि गिुिपिे मलू समस्या तथा सवाल 

लगायत मखु्य नबर्यबस्तकुा सम्बन्िमा समय समयमा 

अनभमनूखकरण गिे गरेको/िगरेको ? 

यस सम्बन्िमा गाउँपानलका सदस्यहरु, 

प्रमखू प्रशासकीय अनिकृत र सबै 

शाखाका प्रमखूहरु िािकार छि ्। 

सबल  यस कायिलाई नियनमत  गिुि पिे । 

३.३.३ के मनहलाहरुको लानग काििुी नशक्षा सम्बन्िी 

कायिक्रमहरु सचर्ानलत भएका छि ्? (िस्तै काििुी हक 

अनिकार, एकल मनहला र र्ेलीबेटी बेर्नबखि नबरुद्ध 

कायिक्रम, छाउपडी प्रथा नबरुद्ध कायिक्रम, यौिनहसंा नबरुद्ध 

कायिक्रम आनद बारेमा अिनुशक्षण) 

गाउँपानलकाले मनहलाहरुको लानग 

काििुी नशक्षा कायिक्रमहरु सचर्ालि 

गरेको छ तर यथेि भएको छैि । 

कमिोर मनहलाहरुको लानग काििुी नशक्षा कायिक्रम 

वडा स्तरमा सचर्ालि गिे । 

३.३.४ मनहलाहरुको लानग सचर्ानलत काििुी नशक्षा सम्बन्िी 

कायिक्रमहरु सचर्ालिवाट के उिीहरु लाभानन्वत भएका 

छि ्? (िस्तै काििुी हक अनिकार  एकल मनहला र 

र्ेलीबेटी बेर्नबखि नबरुद्ध कायिक्रम, छाउपडी प्रथा 

नबरुद्ध कायिक्रम, यौिनहसंा नबरुद्ध कायिक्रम आनद बारेमा 

अिनुशक्षण र यसको असर) 

छैि । कमिोर मनहलाहरुको लानग काििुी नशक्षा कायिक्रम 

वडा स्तरमा सचर्ालि  गिुि पिे । 
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३.४ बिपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण       

३.४.१ स्थािीय सरकारले नबपद ब्यवस्थापि सम्बन्िी मापदण्ड 

रणिीनत कायििीनत सनहतको कायिनबनि स्वीकृत गदाि 

मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका समदुायसंग परामशि 

गरे िगरेको र यस्ता दस्ताविेमा नसमान्तकृत वगि र 

समदुायलाई लनक्षत गरी नबशेर् राहत र मनहला परुुर्लाई 

अलग अलग संरक्षणको प्राविाि रहकेो/िरहकेो ? 

गाउँपानलकामा नबपद ब्यवस्थापि 

कायिनबनि िभएको । 

आनंशक नबपद ब्यवस्थापि कायिनबनि तयार गरी लाग ु 

गिुि पिे । 

३.४.२ स्थािीय स्तरको नबपद सम्बन्िी त्यांक संकलि 

िक्साङ्कि तथा ब्यवस्थापि गदाि लाभानन्वत समहुमा 

मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका समदुाय समतेको 

खण्डीकृत त्यांक राखी आपतकानलि कायि सचर्ालि 

तथा राहत नबतरण गिे गरेको/िगरेको ? 

िगरेको । कमिोर मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका समदुाय 

समतेको खण्डीकृत त्यांक राखी 

आपतकानलि कायि सचर्ालि तथा राहत 

नबतरणमा प्रयोग  गिुि पिे । 

३.४.३ समदुायमा आिारीत नबपद ब्यवस्थापि सम्बनन्ि कायि 

गदाि लाभानन्वत समहुमा मनहला तथा बनचर्नतकरणमा 

परेको समदुाय समतेको सहभानगतामा उिीहरुलाई पनहलो 

प्राथनमकता राखी कायि गरेको/िगरेको ? 

नबपद ब्यवस्थापिको नसलनसलामा 

मनहला तथा बढी नपनडतहरुलाई पनहलो 

प्राथनमकता नदिे प्रर्लि भएको तर 

िीनतगत ब्यवस्था िभएको । 

आनंशक नबपद ब्यवस्थापि सम्बनन्ि कायि गदाि मनहला 

तथा बढी नपनडत ब्यनक्तहरुलाई प्राथनमकता 

नदिे िीनतगत ब्यवस्था  गिुि   पिे । 

३.४.४ नबपद ब्यवस्थापि कोर्को स्थापिा तथा सचर्ालि र 

िोत पररर्ालि गदाि मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुाय समतेको सहभानगतामा निणिय गिे गरेको/िगरेको 

? 

नबपद ब्यवस्थापि कोर्को स्थापिा 

तथा सचर्ालि र िोत पररर्ालि गदाि 

मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुाय समतेको सहभानगतामा निणिय 

गिे ब्यवस्था िभएको । 

कमिोर नबपद ब्यवस्थापि कोर्को स्थापिा तथा 

सचर्ालि र िोत पररर्ालि गदाि मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुाय समतेको 

सहभानगतामा निणिय गिे ब्यवस्था नियनमत  

गिुि पिे । 
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४. सेवा प्रवाह       

४.१ पूवाषधार बिकास       

४.१.१ स्थािीय तहका भवि, भौनतक पवूाििार तथा अन्य संरर्िा 

निमािणको लानग ड्रोईङ नडिाईि लागत अिमुाि तयार 

गदाि संरर्िा निमािण भएपनछ मनहला, बालबानलका, 

अपांगता भएका ब्यनक्तले निवािि रुपमा प्रयोग गिि सनकिे 

गरी लैंनगक, बाल र अपांग मतै्री सम्बेदिनशल संरर्िाको 

प्राविाि सनहत ह िे गरेको/िगरेको ? 

गाउँपानलकाको ियाँ भवि नडिाईिमा 

यी िमिस्हरु लाग ुिभएको । 

कमिोर स्थािीय सरकारका मातहतका सबै  भविहरु 

तथा संरर्िाहरुमा यी प्राविािहरु लाग ु गिुि 

पिे ।  

४.१.२ स्थािीय तहका भवि, भौनतक पवूाििार तथा संरर्िाहरु 

नशक्षा, स्वास््य र अन्य सामानिक पवूाििार सम्बन्िी 

भवि र अन्य संरर्िाहरु निमािण गदाि मनहला, अपांगता 

भएका ब्यनक्त तथा बालमैत्री युक्त दृनिकोणवाट समते 

उपयकु्त ह िे गरी निमािण गररएको छ/छैि ? 

स्थािीय तहका भवि, भौनतक पवूाििार 

तथा संरर्िाहरु नशक्षा, स्वास््य र अन्य 

सामानिक पवूाििार सम्बन्िी भवि र 

अन्य संरर्िाहरु निमािण गदाि मनहला, 

अपांगता भएका ब्यनक्त तथा बालमतै्री 

यकु्त दृनिकोणवाट समते उपयुक्त ह िे गरी 

निमािण गररएको छैि । 

कमिोर स्थािीय तहका भवि, भौनतक पवूाििार तथा 

संरर्िाहरु नशक्षा, स्वास््य र अन्य सामानिक 

पवूाििार सम्बन्िी भवि र अन्य संरर्िाहरु 

निमािण गदाि मनहला, अपांगता भएका ब्यनक्त 

तथा बालमतै्री यकु्त दृनिकोणवाट समते उपयकु्त 

ह िे गरी निमािण सम्बनन्ि िीनत लाग ु गिुि पिे । 

४.१.३ स्थािीय तहले १५०० बगिनर्ट भन्दा बढी न्लन्थ क्षेत्रर्ल 

भएका नििी तथा सावििनिक भवि तथा संरर्िा निमािण 

सम्बन्िी िक्सा स्वीकृत गदाि मनहला अपांगता भएका 

ब्यक्ती तथा बालमतै्रीयकु्त दृिीकोणवाट समते उपयकु्त 

ह िेगरी संरर्िा तयार गिि निदशेि नदिे गररएको छ/छैि ? 

यो कायि भएको छैि । कमिोर स्थािीय तहले १५०० बगिनर्ट भन्दा बढी 

न्लन्थ क्षेत्रर्ल भएका नििी तथा सावििनिक 

भवि तथा संरर्िा निमािण सम्बन्िी िक्सा 

स्वीकृत गदाि मनहला अपांगता भएका ब्यक्ती 

तथा बालमतै्रीयकु्त दृिीकोणवाट समते उपयकु्त 

ह िेगरी संरर्िा तयार गिि निदशेि लाग ु गिुि पिे 
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। 

४.१.४ स्थािीय तहले मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायलाई लनक्षत गरी परम्परागत तथा आिनुिक उिाि 

(िलनबद्यतु, नबनभन्ि बैकनल्पक उिाि िोतवाट प्राप्त ह िे 

उिाि, सिुाररएको र्लुो आनद) को प्रयोग गिि सकारात्मक 

वातावरण र प्रोत्साहि गिे आयोििाहरु रह/ेिरहकेो ? 

यस क्षेत्रमा स्थािीय सरकारको 

कायिक्रमहरु िभएको । 

कमिोर स्थािीय तहले मनहला तथा बनचर्नतकरणमा 

परेका समदुायलाई लनक्षत गरी परम्परागत तथा 

आिनुिक उिाि सम्बनन्िका कायिक्रमहरुमा 

बिटे नबनियोिि र कायािन्वयि  गिुि पिे । 

४.२ प्रिनन स्वास्थ्य       

४.२.१ गभिवती मनहलालाई िोनखमयूक्त, खतरायकू्त काममा 

िलगाउँिे गरी बानर्िक िीनत र कायिक्रममा प्रििि स्वास््य 

सम्बन्िी िीनत र कायिक्रम समावशे भएको/िभएको ? 

यस सम्बन्िमा स्थािीय िीनतहरु लाग ु

िभएको । 

कमिोर स्थािीय प्रििि स्वास््य सम्बन्िी िीनत र 

कायिक्रममा गभिवती मनहलालाई िोनखमयकू्त, 

खतरायकू्त काममा िलगाउिे सम्बन्िमा िीनत 

समावशे गरी लाग ु गिुि   पिे । 

४.२.२ स्थािीय तहको कायािलय, अस्पताल वा स्वास््य र्ौकी र 

सम्भव भएका सावििनिक स्थलहरुमा बच्र्ालाई 

स्तिपािका निनमत्त अलग्ग ैकक्ष र समयको ब्यवस्था र 

सोको ब्यवस्थापि गररएको छ/छैि ? 

गाउँपानलका भविहरु, अस्पताल, 

स्वास््य र्ौकी र सावििनिक स्थलहरुमा 

बच्र्ाका आमाहरुलाई स्तिपाि कक्ष र 

समयको ब्यवस्था िगररएको ।  

कमिोर गाउँपानलका भविहरु, अस्पताल, स्वास््य 

र्ौकी र सावििनिक स्थलहरुमा बच्र्ाका 

आमाहरुलाई स्तिपाि कक्ष र समयको 

ब्यवस्था गिे कायि  गिुि पिे । 

४.२.३ पररवार नियोिि, मात ृनशश ुकल्याण, नबस्ताररत खोप, 

पोर्ण, ििसंख्या नशक्षा र ििस्वास््य सम्बन्िी कायिक्रम 

लगायत मनहलाहरुको स्वास््य सिुार सम्बन्िी नबशरे् 

कायिक्रमहरु सचर्ालि गररएका छि ्? 

यी कायिक्रम गररएका छि ्। सबल  यस कायिहरुलाई निरन्तरता नदिपुिे । 

४.२.४ मनहला, गरीब, निमखूा र बनचर्नतकरणमा परेका 

ब्यनक्तहरुको स्वास््य नबमा गिि सहनिकरण र सहयोग गिे 

कायिक्रम र बिटे भए/िभएको ? 

गाउँपानलकावाट मनहला तथा लनक्षत 

समदुायका िागररकहरुको स्वास््य 

नबमा गिे कायिमा सहनिकरण भएको 

कमिोर गाउँपानलकावाट मनहला तथा लनक्षत 

समदुायका िागररकहरुको स्वास््य नबमा गिे 

कायिमा सहनिकरण कायि  गिुि पिे । 
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छैि । 

४.३ बशक्षा कायषक्रम       

४.३.१ गाउँपानलकाले आफ्िो क्षेत्र नभत्रका नबद्यालय िािे 

उमरेका सबै बालबानलकालाई नबद्यालयमा भिाि गराउिे 

प्रबन्ि नमलाए/िनमलाएको ? 

बालबानलकालाई नबद्यालय भिाि 

गराउिे अनभयाि गरेको । 

सबल  यस कायिलाई नियनमत  गिुि पिे । 

४.३.२ गाउँपानलकाले आफ्िो क्षेत्र नभत्रका आनथिक अवस्था 

कमिोर भएका पररवारका बानलका तथा बनचर्नतकरण 

परेका समदुायका सबै बालबानलकालाई नदवा खािा, 

निशलु्क पाठ्य पसु्तक र शनैक्षक सामाग्री तथा पोसाक 

उपलब्ि गराउँि छात्रबनृत्तको ब्यवस्था गरी निश्पक्ष 

नबतरण ह िे प्रवन्ि  नमलाए/िनमलाएको ? 

लनक्षत बगिका बालबानलकालाई 

नबद्यालयमा छात्रबनृत्तको ब्यवस्था 

भएको । 

सबल  सबै समदुायका नबपन्ि बालबानलकाहरुलाई 

समते छात्रबनृत्तको ब्यवस्था  गिुि पिे । 

४.३.३ निरक्षर मनहलाहरुको लानग नशक्षा सम्बन्िी नबशरे् 

कायिक्रमहरु सचर्ालि भए िभएको ? (िस्तै अनभभावक 

नशक्षा, प्रौढ तथा नकसोरी नशक्षा, साथी नशक्षा, कायिमलूक 

प्रौढ नशक्षा, बच्र्ा दनेख बच्र्ा कक्षा आनद) (कायिक्रम 

संख्या पटक तथा सहभागी संख्या)  

गत दईु बर्िवाट यी कायिक्रमहरु गिि 

िसनकएको । 

कमिोर निरक्षर मनहलाहरुको लानग नशक्षा सम्बन्िी 

नबशरे् कायिक्रमहरु सचर्ालि  गिुि पिे । 

४.३.४ नबद्यालयमा छात्र र छात्राको लानग छुट्टा छुटै्ट शौर्ालय, 

नकसोरी छात्राको लानग ्याड र यौिनशक्षा तथा 

सहिीकरण कायिक्रम सचर्ालि ह िे गरेको/िगरेको ? 

नबद्यालयमा छात्र र छात्राको लानग छुट्टा 

छुटै्ट शौर्ालय र नकसोरी छात्राको लानग 

्याड ब्यवस्था न्यिू रहकेो । 

आनंशक नबद्यालयमा छात्र र छात्राको लानग छुट्टा छुटै्ट 

शौर्ालय, नकसोरी छात्राको लानग ्याड र 

यौिनशक्षा तथा सहिीकरण कायिक्रमको 

अिगुमि र कमिोर भएको के्षत्रमा पिु कायिक्रम 

कायािन्वयि  गिुि पिे । 
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४.४ खानेपानी तथा सरसफाई       

४.४.१ गाउँपानलका/िगरपानलकामा सर्ा नपउिे पािी, सर्ासंग 

हात ििुे ब्यवस्था, मनहला र परुुर्को लानग अलग्ग ै

शौर्ालयको ब्यवस्था र स्यानिटाईिरको उपयोग गिे 

प्रबन्ि भए/ िभएको ? 

गाउँपानलकामा नपउिे पािी, हात ििुे 

ब्यवस्था ब्यवस्था भएको । 

सबै वडाहरुमा मनहला र परुुर्को लानग 

अलग्ग ैशौर्ालयको ब्यवस्था भई  

िसकेको । 

आनंशक गाउँपानलकाको भवि तथा वडा कायािलयहरुमा 

मनहला र परुुर्को लानग अलग्ग ैशौर्ालय र 

नियनमत सरसर्ाईको ब्यवस्था नियनमत  गिुि 

पिे । 

४.४.२ स्थािीय तहको आयोििा तथा स्थािीय मनहलाहरुको 

सनक्रय सहभानगतामा वडा वडामा खलुा नदसामकु्त 

पानलका, घरघरमा शौर्ालय, डाँडा र गौडामा पोखरी, 

टोल सर्ाई अनभयाि िस्ता कायिक्रम सचर्ालि ह िे 

गरे/िगरेको ? 

नबनभन्ि टोलबस्तीहरुमा खलुा नदशा 

मकू्त अनभयाि, घरघरमा सौर्ालय र 

टोल सर्ाई िस्ता कायिक्रमहरु भएको । 

आनंशक यस कायिलाई नियनमत गिे र सबै वडामा यो 

अनभयाि सचर्ालि  गिुि पिे । 

४.४.३ कुनहिे िकुनहिे घरायासी र्ोहर छुट्याउिे ब्यवस्था, र्ोहर 

संकलि तथा नबसििि, घरघरमा भान्साको र्ोहर र 

पािीवाट करेसाबारी तथा गमला र रु्लवारी िस्ता 

कायिक्रममा मनहला र परुुर्को समाि सहभानगता ह िपुिे 

िस्ता र्ेतिा अनभबनृद्ध कायिक्रम सचर्ालि ह िे गरे 

िगरेको ? 

यस गाउँपानलकामा पातलो बस्ती 

भएकोले र्ोहर ब्यवस्थापिमा त्यनत 

समस्या िआईसकेको तर कायिक्रम 

प्रारम्भ गिुि पिि आवश्यकता दनेखएको । 

सबल  गाउँपानलकाबासीहरुलाई र्ोहर छुट्याउिे, 

कुनहिे र्ोहरलाई खेतबारीमा उपयोग गिे र 

िकुनहिे ्लानिक र बोत्तलिन्य पदाथिको उनर्त 

ब्यवस्थापि गिि तानलम उपलब्ि गराउि ुपिे । 

४.४.४ मनहलाहरु बढी मात्रामा संलग्ि ह िे कायिमा सर्ा पािीको 

सहि ब्यवस्थाका लानग स्थािीय मनहलाहरुको सक्रीय 

सहभानगतामा आकासेपािी संकलि र भण्डारण, 

पराम्परागत ईिार र कुवाको पिूनििवीकरण र ररर्ानििङ 

कायिक्रम सचर्ालि ह िे गरे/ िगरेको ? 

स्थािीय मलू संरक्षण, आकासे पािी 

संकलि र उपयोग प्रवद्धििका लानग 

कायिक्रमहरु कायािन्वयि िभएको । 

कमिोर स्थािीय मलू संरक्षण, आकासे पािी संकलि र 

उपयोग प्रवद्धििका लानग कायिक्रमहरु  गिुि पिे । 
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४.५ स्वरोिगार र आयआिषन तथा ििार ब्यवस्थापन        

४.५.१ स्थािीय सरकारको योििा तिुिमा गदाि बेरोिगार तथा 

गरीबीको िक्सांकिको समेत आिार नलई मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ ह िे 

स्वरोिगारमलूक, आयमलूक र नसपमलूक कायिक्रमहरु 

राख्िे र बानर्िक बिटेमा समावेश गरी कायािन्वयि 

गररएको छ/छैि ? 

गाउँपानलकाले योििा तिुिमा गदाि 

मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ ह िे 

स्वरोिगारमलूक, आयमलूक र 

नसपमलूक केही कायिक्रमहरु भएको 

नथयो । 

नबगत २ बर्ि कोनभड १९ को कारण 

यस्ता कायिक्रमहरु कायािन्वयिमा 

समस्या भएको नथयो । 

आनंशक मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ ह िे स्वरोिगारमलूक, 

आयमलूक र नसपमलूक कायिक्रमहरु अझ 

आवश्यकताको आिारमा तयार गरी 

कायािन्वयि  गिुि पिे । 

४.५.२ स्थािीय सरकारले स्वरोिगार तथा बैदनेशक रोिगारीमा 

िािे मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका समदुायको 

क्षमता नबकासको लानग कायिक्रमहरु तय गरी कायािन्वयि 

गिे गरे िगरेको ? (कायिक्रम संख्या र उपनस्थनत) 

स्वरोिगार तथा बैदनेशक रोिगारीमा 

िािे मनहला तथा बनचर्नतकरणमा 

परेका समदुायको क्षमता नबकास 

कायिक्रमहरु िभएको । 

कमिोर स्वरोिगार तथा बैदनेशक रोिगारीमा िािे 

मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका समदुायको 

क्षमता नबकासको लानग कायिक्रमहरु तय गरी 

कायािन्वयि  गिुि पिे । 

४.५.३ ग्रानमण मनहला प्रानवनिकहरु (पश ुसेवा, कृनर्, स्वास््य र 

पवूाििार सम्बनन्ि प्रानवनिकहरु) र सामानिक पररर्ालक 

तयार गिे गरे/िगरेको (मिोियि, नियनुक्त वा गठि र 

तानलम सम्बन्िी सरू्कांक) ? 

ग्रानमण मनहला प्रानवनिकहरु तयार गिे 

कायिहरु िस्तै उिीहरुको मिोियि, 

नियनुक्त वा गठि र तानलम आनद भएको 

छैि । 

कमिोर ग्रानमण मनहला प्रानवनिकहरु (पश ुसेवा, कृनर्, 

स्वास््य र पवूाििार सम्बनन्ि प्रानवनिकहरु) र 

सामानिक पररर्ालक तयार कायि  गिुि पिे । 

४.५.४ गरीब र बनचर्नतकरणमा परेको समदुायको पह रँ् र 

क्रयशनक्त अिरुुप सपुथमलू्य सहकारी पसलहरुको 

ब्यवस्थापिमा पानलकाको कायिक्रम कायािन्वयि 

भए/िभएको ? 

यस गाउँपानलकामा सपुथ मलू्य 

सहकारी सचर्ालि कायिक्रम छैि । 

कमिोर यस गाउँपानलकामा सपुथ मलू्य सहकारी 

सचर्ालि कायिक्रमको प्रारम्भ  गिुि पिे । 
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५. सुशासन तथा उत्तरदाबयत्व       

५.१ सुशासन        

५.१.१ स्थािीय तहले स्थािीय सेवा प्रवाह, नबकास निमािण र 

स्थािीय शासिका नबर्यमा कायािपानलका तथा सभावाट 

िीनत, काििु िारी गरी सोही काििु बमोनिम सम्बनन्ित 

अनिकारीवाट निणिय गरी कामकाि गिे गरेको वा तदथि 

निणिय गरी कामकाि ह िे गरेको ? 

गाउँपानलकाले स्थािीय नबकास तथा 

स्थािीय शासिका कायिहरु गदाि 

कायिपानलका तथा सभावाट िीनत र 

काििुहरु िारी गरी सोही अिुसार 

सम्बनन्ित अनिकारीवाट निणिय गरी 

काम गिे गरेको । 

सबल  यस कायिलाई निरन्तरता नदिे । 

५.१.२ स्थािीय तहले नबनिको शासि ब्यापक ििसहभानगता, 

भ्रिार्ार नबरुद्ध शनु्य सहिनशलता, सेवा प्रवाहमा 

निश्पक्षता र मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायलाई अग्रानिकार िस्ता िीनतहरु कायािन्वयिमा 

ल्याएको/िल्याएको ? 

गाउँपानलकाले यी कायिहरु आंनशक 

गरेको । 

मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायलाई अग्रानिकारका िीनतहरु 

कायािन्वयिमा िआइसकेको । 

आनंशक स्थािीय तहले नबनिको शासि ब्यापक 

ििसहभानगता, भ्रिार्ार नबरुद्ध शनु्य 

सहिनशलता, सेवा प्रवाहमा निश्पक्षता र 

मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायलाई अग्रानिकार िस्ता िीनतहरु लाग ु 

गिुि पिे । 

५.१.३ मनहला नबकासको लानग भएका बेईनिङ घोर्णपत्रका 

बाह्रवटा प्रनतबद्धताहरुको क्षेत्रमा कायिक्रम तयार गरी 

कायािन्वयि गिे गरेको छ ?(कायिक्रम संख्या र उपनस्थनत) 

बेईनिङ घोर्णापत्रका 

प्रनतवद्धताहरुलाई स्थािीय 

कायिक्रमहरुमा समावेश िगररएको  । 

कमिोर बेईनिङ घोर्णापत्रका प्रनतवद्धताहरुलाई 

िीनतगत निणिय गरी स्थािीय कायिक्रमहरुमा 

समावशे गरी कायािन्वयि  गिुि पिे । 

५.१.४ संयकू्त राष्िसंघीय बाल अनिकार महासन्िी १९८९ मा 

गररएका प्रनतबद्धता कायािन्वयि गिि कायिक्रमहरुमा रकम 

नबनियोििा गरी कायिक्रमहरु समयम ैसम्पन्ि गरेको छ ? 

यस क्षेत्रमा स्थािीय सरकारको 

कायिक्रमहरु िभएको । 

कमिोर संयकू्त राष्िसंघीय बाल अनिकार महासन्िी 

१९८९ मा गररएका प्रनतबद्धता कायािन्वयि गिि 

कायिक्रमहरुमा रकम नबनियोििा गरी 

कायिक्रमहरु  गिुि पिे । 
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५.२ उत्तरदाबयत्व र िवाफदेबहता       

५.२.१ स्थािीय सरकारले नियनमत रुपमा कायिक्रमको सावििनिक 

परीक्षण, सामानिक परीक्षण, सावििनिक सिुवुाई, 

नियनमत पत्रकार भटेघाट र सरू्िाको सावििनिकीकरण 

गिे गरे/ िगरेको ? 

गाउँपानलकाले सावििनिक परीक्षण, 

सामानिक परीक्षण, सावििनिक सिुवुाई, 

नियनमत पत्रकार भटेघाट र सरू्िाको 

सावििनिकीकरण गिे कायि िगरेको 

कमिोर गाउँपानलकाले सावििनिक परीक्षण, सामानिक 

परीक्षण, सावििनिक सिुवुाई, नियनमत पत्रकार 

भटेघाट र सरू्िाको सावििनिकीकरण गिे कायि  

गिुि पिे । 

५.२.२ स्थािीय सरकारले गिे सावििनिक परीक्षण, सामानिक 

परीक्षण, सावििनिक सिुवुाई, नियनमत पत्रकार भटेघाट र 

सरू्िाको सावििनिकीकरण कायिक्रममा बनचर्नतकरणमा 

परेका ब्यनक्त तथा समदुायका सदस्यको उपनस्थनत रहिे 

गरे/िगरेको ? 

गाउँपानलकाले यी कायिहरु िै िगरेकोले 

सहभानगता िभएको । 

कमिोर गाउँपानलकाले सावििनिक परीक्षण, सामानिक 

परीक्षण, सावििनिक सिुवुाई, नियनमत पत्रकार 

भटेघाट र सरू्िाको सावििनिकीकरण गिे कायि 

गिे र मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायवाट उपनस्थनतको लानग ब्यवस्था  गिुि 

पिे । 

५.२.३ स्थािीय सरकारले गिे सावििनिक परीक्षण, सामानिक 

परीक्षण, सावििनिक सिुवुाई, नियनमत पत्रकार भटेघाट र 

सरू्िाको सावििनिकीकरण कायिक्रममा बनचर्नतकरणमा 

परेका ब्यनक्त तथा समदुायका तर्ि वाट स्थािीय सरकारले 

नलएको िीनत र कायिक्रम र सोको कायािन्वयिका नबर्यमा 

आवाि उठ्िे गरे/िगरेको र यसरी उठेका प्रश्न उपर 

स्थािीय सरकारवाट सम्वोिि ह िे गरे/िगरेको ? 

गाउँपानलकामा यो कायि िभएको । कमिोर स्थािीय सरकारले गिे सावििनिक परीक्षण, 

सामानिक परीक्षण, सावििनिक सिुवुाई, 

नियनमत पत्रकार भटेघाट र सरू्िाको 

सावििनिकीकरण कायिक्रमहरु कायािन्वयि गिे 

र मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

ब्यक्तीहरुको सझुावहरु नलिे र सोको सम्बोिि  

गिुि पिे । 

५.२.४ स्थािीय सरकारका ििप्रनतनिनि र कमिर्ारीको आर्ार 

संनहता स्वीकृत गरी कायािन्वयिमा ल्याए िल्याएको ? 

गाउँपानलकाका पदानिकारीहरुको 

आर्ारसंनहता लाग ुभएको । 

कामिर्ारीहरुको आर्ारसंनहता र्ाँही 

लाग ुिभएको । 

आनंशक गाउँपानलकाका पदानिकारीहरुको 

आर्ारसंनहताको कायािन्वयि परीक्षण नियनमत 

रुपमा  गिुि पिे । 

कामिर्ारीहरुको आर्ारसंनहता लाग ु गिुि पिे । 
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५.३ सूचना तथा सञ्चार       

५.३.१ स्थािीय सरकारले नियनमत रुपमा समग्र बानर्िक योििा 

तथा कायिक्रमको सावििनिक गिे गरे िगरेको र मनहला, 

बालबानलका र आनदवासी िििानत, मिेसी, मनुस्लम, 

नपछडावगि दनलत, अपांगता भएका ब्यनक्तहरु, िषे्ठ 

िागररकलाई लनक्षत गरी राखेका कायिक्रम र बिटे 

सरोकारवालाले थाह पाउिे गरी सावििनिक गरे/िगरेको ? 

स्थािीय सरकारले नियनमत रुपमा समग्र 

बानर्िक योििा तथा कायिक्रमको 

सावििनिक गिे गरेको  र बानर्िक िीनत, 

कायिक्रम तथा बिटे नकताब प्रकाशि 

ह िे गरेको । 

सबल  स्थािीय सरकारले नियनमत रुपमा समग्र 

बानर्िक योििा तथा कायिक्रमको सावििनिक 

गिे गरेको  र बानर्िक िीनत, कायिक्रम तथा बिटे 

नकताब प्रकाशि  गिुि पिे । 

५.३.२ स्थािीय सरकारले स्थािीय सरू्िा स्थािीय भार्ामा प्रवाह 

तथा प्रशारण गिे गरे िगरेको ? 

स्थािीय सरकारले स्थािीय सरू्िा 

स्थािीय भार्ामा प्रशारण िगरेको । 

कमिोर गाउँपानलकाका सरू्िाहरु आवश्यकतािसुारका 

भार्ामा प्रशारण    गिुि पिे । 

५.३.३ के स्थािीय सरकारले स्थािीय रेनडयो एर् एम र छापा 

माध्यमद्वारा समावेशीकरण तथा लैंनगक समािता सम्बन्िी 

सरू्िा प्रवाह गरी िितालाई सुसनूर्त गिे गरेको छ ? 

स्थािीय रेनडयो एर् एम र छापा 

माध्यमद्वारा समावेशीकरण तथा लैंनगक 

समािता सम्बन्िी सरू्िा प्रवाह   

िगरेको । 

कमिोर स्थािीय सचर्ार माध्यमहरुवाट लैससास 

नबकास सम्बन्िी सरू्िाहरु प्रवाह  गिुि पिे । 

५.३.४ के स्थािीय स्तरमा मनहला बालबानलका सबै 

िातिानतका नबपन्ि वगि (आनदबासी िििानत दनलत 

मिेशी मनुस्लम नपछडावगि) अपांगता भएको ब्यनक्तहरु 

िषे्ठ िागररक लगायत अन्य लनक्षत समहुहरुको सरू्िा 

नशक्षा र सचर्ार सम्बन्िी कायिक्रमको प्रवाहवाट यी 

वगिहरुको ििर्ेतिा बनृद्ध भएको छ ? (आिार 

त्यांकसंग समेत तलुिा गिि सनकिे) 

गाउँपानलकावाट मनहला तथा लनक्षत 

बगिका समदुायको लानग सरू्िा नशक्षा र 

सचर्ार कायिक्रम कायािन्वयि गरेको  

छैि । 

कमिोर गाउँपानलकावाट मनहला तथा लनक्षत बगिका 

समदुायको लानग सरू्िा नशक्षा र सचर्ार 

कायिक्रम कायािन्वयि  गिुि पिे । 

५.४ अनुगमन र मूल्यांकन        
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५.४.१ के कायिक्रम तथा परीयोििा कायािन्वयिवाट सम्बनन्ित 

समदुायले परुा लाभ नलि सकेको छ ? 

बानर्िक कायिक्रमवाट स्थािीय समदुायले 

अनिकतम ्लाभ नलएका छि ्। 

सबल  यस कायिलाई निरन्तरता नदिे । 

५.४.२ के स्थािीय सरकारले सचर्ालि गरेका कायिक्रमहरुको 

अिगुमि मलू्यांकि गदाि लैंनगक समािता तथा सामानिक 

समावशेी नबकास सम्बन्िी कायिक्रमको सचर्ालिबाट 

सरोकारवालालाई पगुकेो लाभ असर र प्रभाव नबशे्लर्ण 

गिे गररन्छ ? 

गाउँपानलकाले सचर्ालि गरेका 

कायिक्रमहरुको अिुगमि मलू्यांकि गदाि 

मनहला तथा लनक्षत बगिलाई पुगकेो 

लाभ असर र प्रभावको नबशे्लर्ण 

िभएको । 

कमिोर गाउँपानलकाले सचर्ालि गरेका 

कायिक्रमहरुको अिुगमि मलू्यांकि गदाि मनहला 

तथा लनक्षत बगिलाई पगुकेो लाभ असर र 

प्रभावको नबशे्लर्ण  गिुि पिे । 

५.४.३ के स्थािीय सरकारको सनमक्षा बैठकमा मनहला, 

बालबानलका सबै िातिानतका नबपन्ि बगि (आनदबासी, 

िििानत, दनलत, मिेशी, मनुस्लम, नपछडावगि) अपांगता 

भएका ब्यनक्तहरु, िषे्ठ िागररक लगायतलाई लनक्षत 

कायिक्रम मानथ छलर्ल गिे गरेको छ ? 

गाउँपानलकाको सनमक्षा बैठकहरुमा 

मनहला तथा सबै लनक्षत बगि लनक्षत 

कायिक्रमहरु सम्बन्िमा आनंशक 

छलर्ल ह िे गरेको । 

आनंशक गाउँपानलकाको सनमक्षा बैठकहरुमा मनहला 

तथा सबै लनक्षत बगि लनक्षत कायिक्रमहरु 

सम्बन्िमा छलर्ल तथा निणियहरु पाररत  गिुि 

पिे । 

५.४.४ के अिगुमि तथा मलू्यांकिवाट नसकेका पाठहरु कायिक्रम 

वा योििा तयार गदाि समावेश गिे गररन्छ ? 

अिगुमि तथा मलू्यांकिवाट नसकेका 

पाठहरु कायिक्रम वा योििा तयार गदाि 

समावशे गिे कायि आनंशक रुपमा 

भएको । 

आनंशक अिगुमि तथा मलू्यांकिवाट नसकेका पाठहरु 

कायिक्रम वा योििा तयार गदाि समावशे  गिुि 

पिे । 

५.५ समन्वय र सम्िन्ध बिस्तार       

५.५.१ स्थािीय तहले संघ र प्रदशे सरकारहरुले तय गरेको िीनत, 

काििु तथा कायिक्रमहरुको कायािन्वयिमा सहकायि, 

समन्वय र सहिीकरण गिे गरेको/िगरेको ? 

गाउँपानलकाले संघ र प्रदशे सरकारहरुले 

तय गरेको िीनत, काििु तथा 

कायिक्रमहरुको कायािन्वयिमा सहकायि, 

समन्वय र सहिीकरण गिे गरेको । 

सबल  यस कायिलाई निरन्तरता नदिे । 
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५.५.२ लैंनगक समािता तथा समावेशी नबकासको लानग नबनभन्ि 

सरोकारवाला निकायहरु नबर् सचिाल सदस्य बिी 

कायिगत छलर्ल तथा यस क्षेत्रको नबकासको लानग 

नियनमतरुपमा कायि ह ि ेगरे/िगरेको ? 

यस्तो सचिाल बिेको िपाईएको । कमिोर लैससास सम्बन्िी कायि गिे निकायहरु र 

सरोकारवालाहरु नबर् लैससास कायािन्वयि 

सचिाल गठि गरी परीर्ालि  गिुि पिे । 

५.५.३ लैंनगक समािता तथा समावेशी नबकासको लानग नबनभन्ि 

सरोकारवाला निकायहरु नबर् कायिगत संयन्त्र (सचिाल) 

का प्रनतनिनिहरुलाई लैंनगक तथा समावशेी नबकास 

सम्बन्िी क्षमता नबकास तानलमहरु प्रदाि गिे गरे/  

िगरेको ? 

लैससास सचिाल िबिेको र सो क्षेत्रमा 

क्षमता नबकास तानलमहरु िभएको । 

कमिोर लैससास सम्बन्िी कायि गिे निकायहरु र 

सरोकारवालाहरु नबर् लैससास कायािन्वयि 

सचिाल गठि गरी क्षमता नबकास कायिक्रमहरु 

सचर्ालि  गिुि पिे । 

५.५.४ मनहला नबरुद्ध ह िे सबै प्रकारका भदेभाव उन्मलुि गिे 

महासनन्ि कायािन्वयिका लानग तयार गररएको रानष्िय 

कायियोििा र संयकू्त राष्िसंघीय सरूक्षा पररर्दद्वारा पाररत 

प्रस्ताव िं १३२५ र १८२० को कायािन्वयि रानष्िय 

कायियोििा, मािव अनिकार  कायियोििा तथा छुवाछुत 

नबरुद्धको कायियोििामा स्थािीय सरकारको निम्मवेारी 

भिी उल्लेख गररएका कायिक्रमहरुमा रकम नबनियोिि 

तथा कायािन्वयि गिे गरे/िगरेको ? 

यी कायिक्रमहरु पानलकाको योििाम 

समावशे िभएको र बिटे नबनियोिि 

िभएको । 

कमिोर मनहला नबरुद्ध ह िे सबै प्रकारका भदेभाव 

उन्मलुि गिे महासनन्ि कायािन्वयिका लानग 

तयार गररएको रानष्िय कायियोििा र संयकू्त 

राष्िसंघीय सरूक्षा पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव िं 

१३२५ र १८२० को कायािन्वयि रानष्िय 

कायियोििा, मािव अनिकार  कायियोििा तथा 

छुवाछुत नबरुद्धको कायियोििामा स्थािीय 

सरकारको निम्मवेारी भिी उल्लेख गररएका 

कायिक्रमहरुमा रकम नबनियोिि तथा 

कायािन्वयि  गिुि पिे । 
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३.४ अवसर र चुनौबतहरु 

यस निसीखोला गाउँपानलकाको लैंनगक समािता तथा सामानिक समावशेीकरण परीक्षणको क्रममा 

दनेखएका अवसर र र्िुौनतहरुलाई दहेाय अिसुार प्रस्त ुगररएको छः  

३.४.१ अवसरहरु   

क) लैंनगक समािता तथा समानिक समावशेीकरणको अविारणालाई कायािन्वयि गिि िेपालको 

संनबिाि २०७२¸ स्थािीय सरकार सचर्ालि ऐि २०७४ र अन्य संघीय तथा प्रादनेशक िीनत र 

काििुहरुले निदशेि गरेको या मागि प्रदाि गरेको । 

ख) िेपालका सबै स्थािीय सरकारहरुलाई स्थािीय िीनत ऐि र अन्य काििुहरु पाररत गरी लाग ु गिे 

अनिकार संनबिाितः प्राप्त भएको ह दँा लैससास सम्बनन्ि स्थािीय िीनत तथा काििुी ब्यवस्थाहरु 

लाग ुगिि सनकिे । 

ग) लैससास कायािन्वयि गिि बिेट तथा कायिक्रमहरु पाररत गरी कायािन्वयिमा प्रानबनिक कनठिाईहरु 

िभएको ह दँा सनिलै यस अविारणालाई सबै वडाका सबै टोलहरुमा कायािन्वयि गिि सनकिेछ । 
३.४.१ चुनौबतहरु   

क) िव निवािनर्त पदानिकारीहरुलाई गाउँपानलकाका ऐि तथा काििुी ब्यवस्थाहरु बारेमा िािकारी 

िभईसकेको ह दँा लैससास कायािन्वयिमा केही समय लाग्िे दनेखन्छ । 

ख) लैससास सम्बनन्ि सनम्बिािमा भएको ब्यवस्था¸ अन्तरािनष्िय घोर्णापत्र र महासन्िीहरुको ममि र 

प्राविािहरु सम्बन्िमा गाउँपानलकाका पदानिकारी¸ कमिर्ारी र स्थािीय िागररकहरु त्यनत िािकार 

िभसैकेको ह दँा यसलाई कायािन्वयि गिि केही लामो समय लाग्िे दनेखन्छ  । 

ग) गाउँपानलकाको लैससास सम्बेदिनशल आवनिक योििा तयार िभसैकेको ह दँा यसको बानर्िक 

योििामा समावशे गरी कायािन्वयि गिि कनठिाई दनेखएको ।  

घ) मनहला तथा बनचर्नतमा परेका समदुायको र्ेतिा स्तर अझ ै न्यिू रहकेो ह दँा उिीहरुको स्थािीय 

सरकारमा सहभानगता र सेवा सनुबिामा पह रँ् सनुिनस्र्त गिि र्िुौनत रहकेो ।  
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३.५ िैंबगक तथा सामाबिक समावेशी बिकास कायषयोिना 

ताबिका ६: िैंबगक तथा सामाबिक समावेशी बिकास कायषयोिना 

क्र स ं आवश्यक बक्रयाकिाप मुख्य बिम्मेवारी समयावबध थप आबथषक दाबयत्व  

पहिकताष बनणषयकताष कायाषन्वयन 

कताष 

पने नपने 

१ नीबत कानुन र योिना             

१.१ नीबत कानुन र योिनामा समावेशी 

सहभाबगता 

            

१.१.१ िीनत तथा काििुमा लैससास सम्बन्िी 

ब्यवस्थाहरुलाई समावशे गिि लैससास 

कायािन्वयि कायिटोली गठि र पररर्ालि 

गिे ।  

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासि शाखा 

आ ब २०७९/८० पौर् 

मसान्त  

  

१.१.२ गाउँपानलकाको िीनत काििु र योििा 

तयार गिे क्रममा लैससासको दृिीकोणवाट 

उपयकू्त भए िभएको बारे लेखािोखा गिे  

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासि शाखा 

आ ब २०७९/८० पौर् 

मसान्त  

  

१.१.३ स्थािीय ऐि र निदनेशकाहरुको सनमक्षा गरी 

आवश्यक स्थािहरुमा लैससास दृनिकोण 

उपयोग गिे ।  

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासि शाखा 

आ ब २०७९/८० पौर् 

मसान्त  
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१.१.४ लैंनगक समािता तथा सामानिक 

समावशेीकरण रणिीनतको कायािन्वयि, 

अिगुमि र मलू्याकंि नियनमत गिे । 

स्थािीय ऐि, काििु, कायिनबनि र 

निदनेशकामा लैससास सम्बन्िी ब्यवस्था 

थप गरी कायािन्वयि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासि शाखा 

आ ब २०७९/८० पौर् 

मसान्त  

  

१.१.५ स्थािीय काििुहरुमा पनि मनहला तथा 

बनचर्नतमा परेका समदुाय या लनक्षत 

बगिमा ह िे सबै प्रकारका नबभदेिन्य 

कायिहरु रोक्ि पयािप्त प्राविाि ब्यवस्था   

गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासि शाखा 

आ ब २०७९/८० पौर् 

मसान्त  

  

१.१.६ मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुाय मानथ मानथ ह िे सबै खाले नहसंा र 

नबभदे उपर सिुवुाई ह िे प्रबन्िको लानग 

स्थािीय काििु तथा कायिक्रम तयारी र 

लाग ुगिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासि शाखा 

आ ब २०७९/८० पौर् 

मसान्त  

  

१.१.७ मनहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा नबभदे 

रोक्िे स्थािीय काििु लाग ुगिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासि शाखा 

आ ब २०७९/८० पौर् 

मसान्त  

  

१.२ योिना तिुषमा तथा कायाषन्वयन             
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१.२.१ लैससास रणिीनतमा उल्लेख भएको 

रणिीनत तथा कायििीनतहरु आवनिक तथा 

बानर्िक योििामा समावेश गरी कायािन्वयि 

गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

बानर्िक रुपमा नियनमत   

१.२.२ मनहला बालबानलका तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समहुको अवस्था 

नबशे्लर्णको आिारमा सो समहुलाई 

प्रत्यक्ष र्ाईदा पगु्िे गरी कुल पूिीगत 

बिटेको निनश्चत प्रनतशत छुट्याउिे 

ब्यवस्था गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

बानर्िक रुपमा नियनमत   

१.२.३ योििा तिुिमा प्रनक्रयामा लनक्षत समहुको 

सहभानगता गराउिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

बानर्िक रुपमा नियनमत   

१.२.४ योििा तिुिमा गदाि मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समहुहरुको 

ब्यवहाररक र रणिीनतक आवश्यकता 

पनहर्ाि र पररपनूति गिे नबर्यमा छलर्ल 

गिे कायि नियनमत गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

बानर्िक रुपमा नियनमत   
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१.२.५ मनहला र परुुर् एबं लनक्षत समदुायका 

अवस्था नबशे्लर्ण तथा आवश्यकता 

पनहर्ाि र सोको आिारमा कायिक्रमहरु 

तयार गिे कायिको लानग िीनतगत ब्यवस्था 

र उक्त कायि नबनिवत रुपमा गिे र सोको 

प्रमाण कागािातहरु सरूनक्षत राख्िे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

बानर्िक रुपमा नियनमत   

१.२.६ नदगो नबकास लक्ष्यहरु र लक्ष्य ५ को 

स्थािीयकरण तथा उक्त कायिक्रमहरुको 

लानग बिटे नबनियोिि गरी कायािन्वयि 

गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

बानर्िक रुपमा नियनमत     

१.२.७ स्थािीय तहको निनस्र्त प्रनतशत बिटे 

अिसुारका योििाहरु मनहला 

बालबानलका तथा नपछानडएको बगि 

समदुाय र के्षत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्िे 

सनूिनस्र्तता नियनमत गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

बानर्िक रुपमा नियनमत     

१.२.८ उपभोक्ता सनमनतहरुमा मनहला तथा लनक्षत 

समदुायको प्रनतनिनित्व बढाउिे र मखु्य 

कायिकारी पदमा उिीहरुको संलग्िता 

बढाउिको लानग आबश्यक कायि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

बानर्िक रुपमा नियनमत   

१.३ ििेट तिुषमा तथा कायाषन्वयन             
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१.३.१ गाउँपानलकाले स्थािीय योििा तिुिमा गदाि 

मनहला लगायत सबै लनक्षत वगिका 

आवश्यकता र कायिक्रम पनहर्ािको लानग 

बैठक बसी सोको दस्ताविे तयार कायि 

नियनमत रुपमा गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

बानर्िक रुपमा नियनमत   

१.३.२ गाउँपानलकाको क्षमता नबकास योििा 

तयारी गिे उक्त योििामा लैससासको 

कायािन्वयिको लानग योििा समावशे गिे र 

लाग ुगिे । 

हरेक आ ब को प्रथम र्ौमानसकमा 

लैससास परीक्षण गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

पौर् मसान्त 

बानर्िक रुपमा नियनमत  

   

१.३.३ हरेक आ ब मा लैससास परीक्षण गरी 

सोको प्रनतवदेि अिसुार क्षमता नबकासका 

कायिक्रमहरुमा बिटे नबनियोिि र 

कायािन्वयि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

पौर् मसान्त 

बानर्िक रुपमा नियनमत  

   

१.३.४ स्थािीय सरकारको बिटे तथा कायिक्रममा 

लनक्षत समहुहरुको लानग निनस्र्त प्रनतशत 

बिटे नबनियोििको ब्यवस्था गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

पौर् मसान्त 

बानर्िक रुपमा नियनमत  

 

२ संस्थागत ब्यवस्था              

२.१ कमषचारी/पदाबधकारी प्रबतबनबधत्व             
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२.१.१ निणाियक तहमा मनहला परुुर्को समाि 

प्रनतनिनित्वको िीनतगत ब्यवस्था तयारी र 

कायािन्वयि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

२.१.२ कमिर्ारीको पद आवश्यकता पनहर्ाि 

(O&M) र पदपनूति कायिहरुमा सबै 

िातिानत वगि नलंग र समदुायवाट 

समािपुानतक प्रनतनिनित्व सनुिनस्र्त गिे 

िीनत तथा रणिीनत लाग ुगिे ।  

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

२.१.३ मनहला तथा नबशरे् समदुायलाई नबशेर् 

सेवा प्रदाि गदाि सम्बनन्ित समदुायको 

भार्ा, संस्कृनत र रहि सहि बझुकेो 

कमिर्ारी वा ििप्रनतनिनि समेत समावेश 

भएको कायिटोली वा शाखाको िीनतगत 

ब्यवस्था गरी कायािन्वयि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

२.१.४ ििप्रनतनिनिहरु तथा कमिर्ारीहरुलाई 

क्षमता नबकासका अवसर नबतरण गदाि 

सकारात्मक नबभदेको स्थािीय िीनत लाग ु

गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

२.२ कायषप्रणािी समावेशी             
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२.२.१ लैससास रणिीनत २०७९ को रणिीनत तथा 

कायििीनतहरु बानर्िक िीनत कायिक्रम तथा 

बिटेमा समावशे गरी कायािन्वयि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

बानर्िक रुपमा नियनमत    

२.२.२ लैससास ईकाई र लैससास कायािन्वयि 

सनमनत गठि गरी पररर्ालि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

पौर् मसान्त  

  

२.२.३ कायािलयमा ह ि सक्िे सबै प्रकारको 

दबु्यिवहार, भदेभाव र मनहला नहसंा 

नियन्त्रणको लानग आर्ार संनहता लाग ु 

गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

पौर् मसान्त  

  

२.२.४ लैससास कायािन्वयि सनमनत िै गठि गरी 

पररर्ालि गिे । 

योििा तिुिमा प्रनक्रयामा मनहला 

बालबानलका र लनक्षत समदुायको 

सहभानगता बनृद्ध गिे कायि गिे । 

वडा तहमा योििा सम्बन्िी छलर्ल 

अनिकतम ्समावशेी बिाउिे । 

योििा तिुिमा कायिमा समावशेीता 

सम्बन्िमा अिगुमि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

२.३ सबमबत उपसबमबत र कायषदिमा 

प्रबतबनबधत्व 
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२.३.१ स्थािीय स्तरमा लैससास िीनत र कायिनबनि 

लाग ूगिे िसमा स्थािीय सरकारले गठि 

गिे सबै नकनसममा सनमनत उपसनमनत र 

कायिदलहरुमा मनहला र बनचर्नतकरणमा 

परेका समदुायको प्रनतनिनित्व सनूिनस्र्त 

गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

२.३.२ गाउँपानलकावाट गनठत सनमनत 

उपसनमनतहरुमा प्रनतनिनित्व गरेका मनहला 

तथा बनचर्नतकरणमा परेका प्रनतनिनिहरुले 

छलर्ल र निणिय कायिमा अथिपणूि 

सहभानगताको लानग सहनिकरण गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

२.३.३ कायिक्रम अिुगमि सनमनत उपसनमनतहरुले 

मनहला र बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायको नहत ह िे गरी नबशे्लर्ण सनहत 

िीनतगत र कायिगत सुझाव नलनखत रुपमा 

उपलब्ि गराउिे र सोको उपयोग गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

२.३.४ यस्ता सनमनतहरुले लैससास कायािन्वयि 

सम्बन्िमा नदएका सझूावहरु नलनखत रुपमा 

संकलि गरी राख्िे र सझुावहरुको 

कायािन्वयि प्रारम्भ गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

२.४ बित्त ब्यवस्थापन प्रणािीमा 

समावेशीता 

            



 

 

53 

 

२.४.१ गाउँपानलकामा मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुाय सवालहरु 

समिािको लानग छुटै्ट कोर्को ब्यवस्था 

गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

२.४.२ स्थािीय स्तरमा मनहला तथा लनक्षत 

समदुायको संख्या र रणनिनतक 

आवश्यकताको आिारमा कुल पिूीगत 

बिटे निनस्र्त प्रनतशत बिटे उक्त कायिमा 

नबनियोिि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

२.४.३ गाउँपानलकामा लैंनगक डेस्कको नबकास र 

आवश्यक मािवीय श्रोतहरुको लानग 

बिटेको ब्यवस्था गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

२.४.४ कम््यटुरकृत लेखा प्रणालीले समावशेी 

क्षेत्रमा भएको बिटे तथा खर्ि सम्बनन्ि 

सरू्िा नदिे ब्यवस्था प्रभावकारी बिाउिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

सरू्िा शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

२.५ तथ्याङ्क संकिन तथा ब्यवस्थापन             

२.५.१ यस्ता समदुायस्तरका आिारभतू खनण्डकृत 

सरू्िा वा त्यांक बानर्िक वा कुिै निनस्र्त 

अवनिमा अध्यावनिक गिे ब्यवस्था गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  
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२.५.२ समदुायस्तरका आिारभतू खण्डीकृत 

सरू्िा वा त्यांकमा बेरोिगार तथा 

गरीबको पनहर्ाि गरी छुट्टाछुटै्ट िक्साङ्कि 

र अध्यावनिक गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

२.५.३ गाउँपानलकाको योििा तिुिमा गदाि 

पाश्विनर्त्रका खनण्डकृत त्याङ्क र 

सरू्िालाई आिारको रुपमा नलिे ।  

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

३. मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास             

३.१ मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास             

३.१.१ लैंनगक तथा समावशेी नबकासको लानग 

क्षमता नबकास कायियोििा तयार गरी 

कायािन्वयि गिे ।  

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

३.१.२ गाउँपानलकाका पदानिकारीहरुलाई 

लैससास र लैंनगक नहसंा सम्बन्िी तानलम 

नदिे । 

लैससास सम्बन्िी तानलममा सहभागी 

िभएका कमिर्ारीहरुलाई उक्त तानलम   

नदिे ।  

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  
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३.१.३ तानलमका नबर्यबस्तकुो प्रस्तनुतकरणमा 

लैंनगक समवदेिनशल भार्ाको प्रयोग 

सम्बन्िमा प्रनतज्ञापत्र िारी गिे ।  

मनहलाका आवश्यकता समेनटएको र 

तानलमको गणुस्तर सेवा सनुबिा सम्बन्िमा 

पषृ्ठपोर्ण नलिे कायि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

३.१.४ पदानिकारी र कमिर्ारीहरुको क्षमता 

नबकास कायिक्रमहरु (प्रानवनिक तानलम, 

क्षमता नबकास, िेततृ्व नबकासको तानलम, 

भ्रमण) को आवश्यता पनहर्ाि गरी 

कायिक्रम तथा बिटे ब्यवस्था गरी 

कायािन्वयि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

३.१.५ गाउँपानलकाले लैससास तानलम तथा 

कायिक्रम सचर्ालिको लानग आवश्यक 

ििशनक्तको नकनसम र संख्या पनहर्ाि गरी 

आवश्यक क्षमता नबकास तानलम र 

कायिक्रमहरु गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

३.१.६ गाउँपानलकामा मािव संसािि नबकास 

केन्र स्थापिा गिि । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

पौर् मसान्त  
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३.१.७ मनहला र बनचर्नतकरणमा परेको समदुाय 

लनक्षत लोक सेवा आयोग पवूि तयारी कक्षा 

सचर्ालि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

३.१.८ वईेनिङ घोर्णापत्र सम्बन्िमा स्थािीय 

पदानिकारी तथा कमिर्ारीलाई 

अनभमनूखकरण कायिक्रम गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

३.२ अनौपचाररक मूल्य मान्यता र 

कुसंस्कार सम्िबन्ध िनचेतना 

           

३.२.१ मनहला नबरुद्ध सबैखाले नहसंा निमुिल गिे 

कायिक्रमहरु र सो अिसुारको बिटे 

नबनियोिि गरी सबै वडाहरुमा कायिक्रम 

सचर्ालि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

३.२.२ लैंनगक नहसंा रनहत गाउँपानलका घोर्णाको 

लानग तयारी गिे । 

मनहला नहसंा नबरुद्ध सनु्य सहिनशलता 

सम्बन्िमा स्थािीय िीनत तथा काििु तयार 

गरी लाग ुगिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

३.२.३ स्थािीय सरकारले मनहला नबरुद्ध सबैखाले 

नहसंा निमूिल गिे कायिक्रमहरु नियनमत 

रुपमा सचर्ािल गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  
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३.२.४ स्थािीय स्तरमा उल्लेनखत सामानिक 

कुसंस्कारहरु निमुिल गििको लानग नबनभन्ि 

सर्ेतिामलूक तानलमहरु नियनमत रुपमा 

गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

३.३ कानुनी साक्षरता             

३.३.१ गाउँपानलकाका सबै पदानिकारी तथा 

कमिर्ारीहरुलाई उल्लेनखत संघ र प्रदशेवाट 

िारी भएका ऐि काििुहरु सम्बन्िमा 

अनभमनूखकरण कायि आवश्यकतािसुार 

गिे । 

गाउँपानलकाले स्थािीय रुपमा पाररत गरी 

लाग ुगरेका ऐि नियमहरुको 

अनभमनूखकरण कायिक्रम गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

३.३.३ मनहलाहरुको लानग काििुी नशक्षा कायिक्रम 

वडा स्तरमा सचर्ालि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

३.३.४ मनहलाहरुको लानग काििुी नशक्षा कायिक्रम 

वडा स्तरमा सचर्ालि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

३.४ बिपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण             
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३.४.१ नबपद ब्यवस्थापि कायिनबनि तयार गरी 

लाग ुगिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा  

सा नब शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

३.४.२ मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुाय समतेको खण्डीकृत त्यांक राखी 

आपतकानलि कायि सचर्ालि तथा राहत 

नबतरणमा प्रयोग गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

गाउँ 

कायिपानलका  

नबपद 

ब्यवस्थापि 

ईकाई 

नबपद परेको समयमा   

३.४.३ नबपद ब्यवस्थापि सम्बनन्ि कायि गदाि 

मनहला तथा बढी नपनडत ब्यनक्तहरुलाई 

प्राथनमकता नदिे िीनतगत ब्यवस्था गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

नबपद 

ब्यवस्थापि 

ईकाई 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

३.४.४ नबपद ब्यवस्थापि कोर्को स्थापिा तथा 

सचर्ालि र िोत पररर्ालि गदाि मनहला 

तथा बनचर्नतकरणमा परेका समदुाय 

समतेको सहभानगतामा निणिय गिे ब्यवस्था 

नियनमत गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

नबपद 

ब्यवस्थापि 

ईकाई 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

४. सेवा प्रवाह             

४.१ पूवाषधार बिकास             

४.१.१ स्थािीय सरकारका मातहतका सबै  

भविहरु तथा संरर्िाहरुमा यी प्राविािहरु 

लाग ुगिे ।  

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

भौनतक 

पवूाििार शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  
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४.१.२ स्थािीय तहका भवि, भौनतक पवूाििार 

तथा संरर्िाहरु नशक्षा, स्वास््य र अन्य 

सामानिक पवूाििार सम्बन्िी भवि र अन्य 

संरर्िाहरु निमािण गदाि मनहला, अपांगता 

भएका ब्यनक्त तथा बालमैत्री युक्त 

दृनिकोणवाट समते उपयकु्त ह िे गरी निमािण 

सम्बनन्ि िीनत लाग ुगिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

भौनतक 

पवूाििार शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

४.१.३ स्थािीय तहले १५०० बगिनर्ट भन्दा बढी 

न्लन्थ क्षेत्रर्ल भएका नििी तथा 

सावििनिक भवि तथा संरर्िा निमािण 

सम्बन्िी िक्सा स्वीकृत गदाि मनहला 

अपांगता भएका ब्यक्ती तथा बालमतै्रीयकु्त 

दृिीकोणवाट समते उपयकु्त ह िेगरी संरर्िा 

तयार गिि निदशेि लाग ुगिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

भौनतक 

पवूाििार शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

४.१.४ स्थािीय तहले मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुायलाई लनक्षत 

गरी परम्परागत तथा आिनुिक उिाि 

सम्बनन्िका कायिक्रमहरुमा बिटे 

नबनियोिि र कायािन्वयि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

भौनतक 

पवूाििार शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

४.२ प्रिनन स्वास्थ्य             
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४.२.१ स्थािीय प्रििि स्वास््य सम्बन्िी िीनत र 

कायिक्रममा गभिवती मनहलालाई 

िोनखमयकू्त, खतरायकू्त काममा िलगाउिे 

सम्बन्िमा िीनत समावेश गरी लाग ुगिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

४.२.२ गाउँपानलका भविहरु, अस्पताल, स्वास््य 

र्ौकी र सावििनिक स्थलहरुमा बच्र्ाका 

आमाहरुलाई स्तिपाि कक्ष र समयको 

ब्यवस्था गिे कायि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

४.२.३ पररवार नियोिि, मात ृनशश ुकल्याण, 

नबस्ताररत खोप, पोर्ण, ििसंख्या नशक्षा र 

ििस्वास््य सम्बन्िी कायिक्रम लगायत 

मनहलाहरुको स्वास््य सिुार सम्बन्िी 

नबशरे् कायिक्रमहरु सचर्ालि नियनमत  

गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

ििस्वास््य 

ईकाई 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

४.२.४ गाउँपानलकावाट मनहला तथा लनक्षत 

समदुायका िागररकहरुको स्वास््य नबमा 

गिे कायिमा सहनिकरण कायि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

ििस्वास््य 

ईकाई 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

४.३ बशक्षा कायषक्रम             

४.३.१ नबद्यालय िािे उमरेका सबै 

बालबानलकालाई नबद्यालयमा भिाि गराउिे 

कायिक्रम नियनमत गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

नशक्षा ईकाई आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  
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४.३.२ सबै समदुायका नबपन्ि 

बालबानलकाहरुलाई समते छात्रबनृत्तको 

ब्यवस्था गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

नशक्षा ईकाई आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

४.३.३ निरक्षर मनहलाहरुको लानग नशक्षा सम्बन्िी 

नबशरे् कायिक्रमहरु सचर्ालि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

नशक्षा ईकाई आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

४.३.४ नबद्यालयमा छात्र र छात्राको लानग छुट्टा 

छुटै्ट शौर्ालय, नकसोरी छात्राको लानग 

्याड र यौिनशक्षा तथा सहिीकरण 

कायिक्रमको अिुगमि र कमिोर भएको 

के्षत्रमा पिु कायिक्रम कायािन्वयि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

नशक्षा ईकाई आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

४.४ खानेपानी तथा सरसफाई             

४.४.१ गाउँपानलकाको भवि तथा वडा 

कायािलयहरुमा मनहला र परुुर्को लानग 

अलग्ग ैशौर्ालय र नियनमत सरसर्ाईको 

ब्यवस्था नियनमत गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

वातावरण 

ईकाई 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

४.४.२ यस कायिलाई नियनमत गिे र सबै वडामा 

यो अनभयाि सचर्ालि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

वातावरण 

ईकाई 

ििस्वास््य 

ईकाई 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  
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४.४.३ गाउँपानलकाबासीहरुलाई र्ोहर छुट्याउिे, 

कुनहिे र्ोहरलाई खेतबारीमा उपयोग गिे र 

िकुनहिे ्लानिक र बोत्तलिन्य पदाथिको 

उनर्त ब्यवस्थापि गिि तानलम उपलब्ि 

गराउिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

वातावरण 

ईकाई 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

४.४.४ स्थािीय मलू संरक्षण, आकासे पािी 

संकलि र उपयोग प्रवद्धििका लानग 

कायिक्रमहरु गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

वातावरण 

ईकाई 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

    

४.५ स्वरोिगार र आयआिषन तथा ििार 

ब्यवस्थापन  

            

४.५.१ मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ ह िे 

स्वरोिगारमलूक, आयमलूक र नसपमलूक 

कायिक्रमहरु अझ आवश्यकताको 

आिारमा तयार गरी कायािन्वयि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

४.५.२ स्वरोिगार तथा बैदनेशक रोिगारीमा िािे 

मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायको क्षमता नबकासको लानग 

कायिक्रमहरु तय गरी कायािन्वयि गिे 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  
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४.५.३ ग्रानमण मनहला प्रानवनिकहरु (पश ुसेवा, 

कृनर्, स्वास््य र पवूाििार सम्बनन्ि 

प्रानवनिकहरु) र सामानिक पररर्ालक 

तयार कायि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

४.५.४ यस गाउँपानलकामा सपुथ मलू्य सहकारी 

सचर्ालि कायिक्रमको प्रारम्भ गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

५. सुशासन तथा उत्तरदाबयत्व             

५.१ सुशासन              

५.१.२ स्थािीय तहले नबनिको शासि ब्यापक 

ििसहभानगता, भ्रिार्ार नबरुद्ध शनु्य 

सहिनशलता, सेवा प्रवाहमा निश्पक्षता र 

मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायलाई अग्रानिकार िस्ता िीनतहरु 

लाग ुगिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अनिकृत 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

५.१.३ बेईनिङ घोर्णापत्रका प्रनतवद्धताहरुलाई 

िीनतगत निणिय गरी स्थािीय कायिक्रमहरुमा 

समावशे गरी कायािन्वयि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  
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५.१.४ संयकू्त राष्िसंघीय बाल अनिकार 

महासन्िी १९८९ मा गररएका प्रनतबद्धता 

कायािन्वयि गिि कायिक्रमहरुमा रकम 

नबनियोििा गरी कायिक्रमहरु गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

५.२ उत्तरदाबयत्व र िवाफदेबहता             

५.२.१ गाउँपानलकाले सावििनिक परीक्षण, 

सामानिक परीक्षण, सावििनिक सिुवुाई, 

नियनमत पत्रकार भटेघाट र सरू्िाको 

सावििनिकीकरण गिे कायि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

५.२.२ गाउँपानलकाले सावििनिक परीक्षण, 

सामानिक परीक्षण, सावििनिक सिुवुाई, 

नियनमत पत्रकार भटेघाट र सरू्िाको 

सावििनिकीकरण गिे कायि गिे र मनहला 

तथा बनचर्नतकरणमा परेका समदुायवाट 

उपनस्थनतको लानग ब्यवस्था गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

५.२.३ स्थािीय सरकारले गिे सावििनिक परीक्षण, 

सामानिक परीक्षण, सावििनिक सिुवुाई, 

नियनमत पत्रकार भटेघाट र सरू्िाको 

सावििनिकीकरण कायिक्रमहरु कायािन्वयि 

गिे र मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

ब्यक्तीहरुको सझुावहरु नलिे र सोको 

सम्बोिि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  
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५.२.४ गाउँपानलकाका पदानिकारीहरुको 

आर्ारसंनहताको कायािन्वयि परीक्षण 

नियनमत रुपमा गिे । 

कामिर्ारीहरुको आर्ारसंनहता लाग ुगिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

५.३ सूचना तथा सञ्चार             

५.३.१ स्थािीय सरकारले नियनमत रुपमा समग्र 

बानर्िक योििा तथा कायिक्रमको 

सावििनिक गिे गरेको  र बानर्िक िीनत, 

कायिक्रम तथा बिटे नकताब प्रकाशि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

५.३.२ गाउँपानलकाका सरू्िाहरु 

आवश्यकतािसुारका भार्ामा प्रशारण   

गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

५.३.३ स्थािीय सचर्ार माध्यमहरुवाट लैससास 

नबकास सम्बन्िी सरू्िाहरु प्रवाह गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

सरू्िा ईकाई 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

५.३.४ गाउँपानलकावाट मनहला तथा लनक्षत 

बगिका समदुायको लानग सरू्िा नशक्षा र 

सचर्ार कायिक्रम कायािन्वयि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

सरू्िा ईकाई 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

५.४ अनुगमन र मूल्यांकन              
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५.४.२ गाउँपानलकाले सचर्ालि गरेका 

कायिक्रमहरुको अिुगमि मलू्यांकि गदाि 

मनहला तथा लनक्षत बगिलाई पुगकेो लाभ 

असर र प्रभावको नबशे्लर्ण गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

५.४.३ गाउँपानलकाको सनमक्षा बैठकहरुमा 

मनहला तथा सबै लनक्षत बगि लनक्षत 

कायिक्रमहरु सम्बन्िमा छलर्ल तथा 

निणियहरु गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

५.४.४ अिगुमि तथा मलू्यांकिवाट नसकेका 

पाठहरु कायिक्रम वा योििा तयार गदाि 

समावशे गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

योििा शाखा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

५.५ समन्वय र सम्िन्ध बिस्तार             

५.५.१ संघ र प्रदशे सरकारहरुले तय गरेको िीनत, 

काििु तथा कायिक्रमहरुको कायािन्वयिमा 

सहकायि, समन्वय र सहिीकरण गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

    

५.५.२ लैससास सम्बन्िी कायि गिे निकायहरु र 

सरोकारवालाहरु नबर् लैससास 

कायािन्वयि सचिाल गठि गरी परीर्ालि 

गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  
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५.५.३ लैससास सम्बन्िी कायि गिे निकायहरु र 

सरोकारवालाहरु नबर् लैससास 

कायािन्वयि सचिाल गठि गरी क्षमता 

नबकास कायिक्रमहरु गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

५.५.४ मनहला नबरुद्ध ह िे सबै प्रकारका भदेभाव 

उन्मलुि गिे महासनन्ि कायािन्वयिका 

लानग तयार गररएको रानष्िय कायियोििा र 

संयकू्त राष्िसंघीय सरूक्षा पररर्दद्वारा पाररत 

प्रस्ताव िं १३२५ र १८२० को कायािन्वयि 

रानष्िय कायियोििा, मािव अनिकार  

कायियोििा तथा छुवाछुत नबरुद्धको 

कायियोििामा स्थािीय सरकारको 

निम्मवेारी भिी उल्लेख गररएका 

कायिक्रमहरुमा रकम नबनियोिि तथा 

कायािन्वयि गिे । 

गाउँपानलका अध्यक्ष 

गाउँपानलका उपाध्यक्ष 

प्र प्र अ 

कायिपानलका 

र गाउँ सभा 

सामानिक 

नबकास शाखा 

आनथिक बर्ि २०७९/८० 

असार मसान्त  
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भाग – ४ 

बनष्कषष र सूझावहरु 

४.१ बनष्कषष  

िेपालमा लैंनगक तथा सामानिक समावशेीकरणको कायािन्वयि गिुि पिे आवश्यकता भएको कुरा त 

नबनितै छ । साथै लैंनगक समािता तथा सामानिक समावशेीकरण सम्बन्िमा िारी भएका अन्तरािनष्िय 

घोर्णाहरु तथा महासन्िीहरुमा िेपाल पक्ष भई कायािन्वयि गिुि पिे अनिवायि ब्यवस्था छ । यस ैसन्दभिमा 

िेपाल सरकारले सबै स्थािीय तहहरुमा लैससास परीक्षण गिे कायिक्रम कायािन्वयि गदै आएको हो । यसै 

नसलनसलामा यस निसीखोला गाउँपानलकाले आफ्िो कायिक्रम तथा बिटेमा लैंनगक समािता तथा सामानिक 

समावशेीकरण परीक्षण गरेको छ ।  

यस गाउँपानलका लैससास कायािन्वयि सम्बन्िमा परीक्षण गदाि ५ वटा क्षेत्रहरु मध्ये सूर्कहरुमा 

आिाररत रही हदेाि िीनत काििु र योििामा ४७.५ प्रनतशत, संस्थागत ब्यवस्थामा ४५ प्रनतशत, मािव 

संसाििमा ३५ प्रनतशत र सेवा प्रवाह क्षेत्रमा ३० प्रनतशत प्रगनत भएको दनेखन्छ । त्यस्तै सशुासि तथा 

उत्तरदानयत्वमा पनि ३० प्रनतशत कायि प्रगनत दनेखएको छ । यसवाट के प्रि दनेखन्छ भिे लैससास 

सम्बेदिनशलता तथा दृनिकोणवाट मलू्यांकि गदाि सबै भन्दा बढी कायि गिि बाँकी सेवा प्रवाह र सशुासि तथा 

उत्तरदानयत्व नबर्यक्षेत्रमा रहकेो छ । यस गाउँपानलकाले लैससास सम्बन्िी िीनत र काििुहरु तयार गिुि पिे र 

सबै िीनत र काििुहरुमा लैससास सम्बेदिनशलता तथा दृनिकोण समावेश गिुि पिे अपररहायिता दनेखएको छ । 

यस गाउँपानलकामा लैससास कायािन्वयिको लानग स्थािीय लैससास िीनत¸ लैंनगक उत्तरदायी बिटे 

कायिनबनि¸ लैंनगक समािता तथा सामानिक समावेशीकरण उत्तरदायी बिटे कायिनबनि र लैंनगक समािता 

तथा सामानिक समावशेीकरण परीक्षण कायिनबनि लाग ु गिुि पिे आवश्यकता दनेखएको छ । यसै िीनत 

कायििीनत र काििुी दायराहरुको कायािन्वयि गिे¸ सो अिुसारको बानर्िक योििा तिुिमा गरी कायािन्वयि गिे 

कायिमा आगानड बढ्ि ुपिे आवश्यकता दनेखएको छ । 
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४.२ सूझावहरु 

यस गाउँपानलकाको लैससास परीक्षण गदाि दनेखएका अवस्थाहरुको आिारमा दहेायका कायिहरु गिुि 

पिि आवश्यकता दनेखएकोले सझुावको रुपमा पेश गररएको छः 

क) लैससास रणिीनत २०७९ ले तोकेका रणिीनत तथा कायििीनतहरुको कायािन्वयि गिुि पिे दनेखन्छ । 

ख) लैससास कायािन्वयि कायिनबनि तयार गरी सो अन्तरगत लैससास कायािन्वयि सनमनत गठि गरी 

लैससासका कायिक्रमहरु सचर्ालि सम्बन्िमा निणियहरु गिे, अिगुमि, सपुररवके्षण तथा मलू्यांकि 

कायिहरु गिुि पिे दनेखन्छ । 

ग) गाउँपानलकाका सबै िीनत ऐि र नियमहरु तथा योििा र कायिक्रमहरुमा लैंनगक समािता तथा 

सामानिक समावशेीकरणको अविारणा¸ सम्वदेिनशलता र दृिीकोण समावेश गिुि पिे दनेखन्छ । 

घ) स्थािीय काििुहरु निमािणको क्रममा मस्यौदा तयार भसैकेपश्चात लैससास सम्बेदिनशला तथा 

दृनिकोणको समावेश गििको लानग कायिटोलीको ब्यवस्था गिुि पिे आवश्यकता दनेखन्छ । 

ङ) मनहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा नबभदे रोक्िे̧  मनहला लगायत नबपन्ि र नपछडाबगि मानथ ह िे 

सबैखाले नहसंा र नबभदे उपर सिुवुाई ह िे प्रबन्िको लानग स्थािीय काििु तयारी र लाग ु गिुि पि े

दनेखन्छ । 

र्) मनहला र परुुर् एबं लनक्षत समदुायका अवस्था नबशे्लर्ण तथा आवश्यकता पनहर्ाि र सोको 

आिारमा कायिक्रमहरु तयार गि े कायिको लानग िीनतगत ब्यवस्था र उक्त कायि नबनिवत गरी 

दस्तावनेिकरण गिुि पिे आवश्यकता दनेखन्छ । 

छ) नदगो नबकास लक्ष्यहरु र लक्ष्य ५ को स्थािीयकरण तथा उक्त कायिक्रमहरुको लानग बिटे नबनियोिि 

गरी कायािन्वयि गिुि पिे दनेखन्छ । 

ि) स्थािीय सरकारको बिटे तथा कायिक्रममा लनक्षत समहुहरुको लानग निनस्र्त प्रनतशत बिटे 

नबनियोििको ब्यवस्था गि ेिीनतगत ब्यवस्था गिुि पिे दनेखन्छ । 

झ) कमिर्ारीको पद आवश्यकता पनहर्ाि (O&M) र पदपनूति कायिहरुमा सबै िातिानत वगि नलंग र 

समदुायवाट समािपुानतक प्रनतनिनित्व सनुिनस्र्त गिे िीनत तथा रणिीनत लाग ुगिुि पिे आवश्यकता 

दनेखएको छ ।  
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ञ) लैससास कायािन्वयिको लानग नबनभन्ि संस्था निकायहरुसंग सचिाल निमािण गरी लैससासलाई 

प्रभावकारी कायािन्वयिमा सबैलाई पररर्ालि गिुि पिे आवश्यकता रहकेो दनेखन्छ । 

ट) गाउँपानलकाले सावििनिक परीक्षण, सामानिक परीक्षण, सावििनिक सिुवुाई, नियनमत पत्रकार 

भटेघाट र सरू्िाको सावििनिकीकरण गिे कायि गिे र मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायवाट उपनस्थनत गराउँिे¸ उिीहरुवाट प्राप्त भएका गिुासाहरुको समािाि गिे कायिहरु 

प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयि गिुि पिे दनेखन्छ । 

ठ) मनहला नबरुद्ध ह िे सबै प्रकारका भदेभाव उन्मलुि गि ेमहासनन्ि कायािन्वयिका लानग तयार गररएको 

रानष्िय कायियोििा र संयकू्त राष्िसंघीय सरूक्षा पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव िं १३२५ र १८२० को 

कायािन्वयि रानष्िय कायियोििा, मािव अनिकार  कायियोििा तथा छुवाछुत नबरुद्धको 

कायियोििामा स्थािीय सरकारको निम्मवेारी भिी उल्लेख गररएका कायिक्रमहरुमा रकम नबनियोिि 

तथा कायािन्वयि गिुि पिे दनेखन्छ । 
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अिसुरू्ी – १ 

निसीखोला गाउँपानलका 

दवेीस्थाि, बागलङु 

लैंनगक उत्तरदायी तथा सामानिक समावशेी परीक्षण अकं मापि नबवरण 

परीक्षण अकंः राम्रो - १, नठकै - ०.५ र िभएको – ० 

क्र स ं सूचक तथा उपसूचकहरु अंकभार अवस्था प्रािाङ्क 

१ नीबत कानुन र योिना       

१.१ नीबत कानुन र योिनामा समावेशी 

सहभाबगता 

१     

१.१.१ स्थािीय तहको िीनत तथा काििुको 

मस्यौदा तयार गिे क्रममा लैससासको 

दृनिले सम्पादि गिे गरी कायिटोली 

निमािण, पवूि दस्ताविेको सनमक्षा गदाि 

लैससास दृनिकोणले भएको, मस्यौदाको 

नबर्यबस्त ुर शब्द र्यि समावशेी र 

सहभानगतामलूक ह िे गरी गरेको/िगरेको  

१ िीनत तथा काििुमा लैससास 

सम्बन्िी ब्यवस्थाहरुलाई समावशे 

गिि कायिटोली निमािण िगरेको । 

िीनत तथा काििुका नबर्यबस्त ुर 

शब्दहरु समावेशी भएको । 

०.५ 

१.१.२ स्थािीय सरकारले आफ्िो िीनत काििु 

योििा िारी गिुि भन्दा अगानड 

लैससासको दृनिकोणले उपयूक्त भए 

िभएको बारे लेखािोखा गिे गरेको / 

िगरेको 

१ गाउँपानलकाको िीनत काििु र 

योििा तयार गिे क्रममा 

लैससासको दृिीकोणवाट उपयकू्त 

भए िभएको बारे लेखािोखा गिे 

िगरेको । 

० 

१.१.३ स्थािीय सरकारको िीनत र योििामा 

लैससास नबकास (स्थािीय काििु, िीनत, 

आवनिक र बानर्िक योििामा भएका 

िीनतहरु) सम्बन्िी नबर्यहरु समावशे 

भएको/िभएको । 

१ बानर्िक योििामा भएका 

िीनतहरुमा लैससास नबकास 

सम्बनन्ि नबर्यहरु समावेश भएको 

। 

आवनिक योििा तयार िभएको । 

स्थािीय ऐि र निदनेशकाहरुमा 

लैससासको दृनिकोण कम उपयोग 

भएको । 

०.५ 
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१.१.४ स्थािीय सरकारको मनहला र परुुर्को 

समनबकास तथा सामानिक 

समावशेीकरण र लैंनगक परीक्षण तथा 

सामानिक नबभदे अन्त्य गिे सम्बनन्ि 

अलग्ग ैिीनतहरु छि/छैिि (स्थािीय ऐि, 

काििु, कायिनबनि र निदनेशकामा खास 

ब्यवस्था गररएको वा िगररएको) ।  

१ लैंनगक समािता तथा सामानिक 

समावशेीकरण रणिीनत तयार गरी 

लाग ुभएको । 

स्थािीय ऐि, काििु, कायिनबनि र 

निदनेशकामा लैससास सम्बन्िी 

खास ब्यवस्था िगररएको । 

०.५ 

१.१.५ स्थािीय तहले कायािन्वयिमा ल्याएका 

ऐि नियम तथा कायिनबनिमा मनहला 

तथा बनचर्नतमा परेका समदुाय या 

लनक्षत बगिमा ह िे सबै प्रकारका 

नबभदेिन्य कायिहरु रोक्ि पयािप्त प्राविाि 

ब्यवस्था गररएको छ/छैि । 

१ मनहला तथा बनचर्नतकरणमा 

परेका समदुायहरुमा ह िे सबै 

प्रकारका नबभदेिन्य कायिहरु रोक्िे 

स्थािीय काििु िबिेको तर रानष्िय 

काििु िै पालि भएको । 

०.५ 

१.१.६ संघीय काििुले ब्यवस्था गरे बमोनिम 

स्थािीय स्तरमा मनहला तथा बनचर्नतमा 

परेका समदुाय या लनक्षत बगि मानथ ह िे 

नहसंा र नबभदे उपर सिुवुाई ह िे प्रबन्ि 

नमलाए/िनमलाएको । 

१ गाउँपानलकामा न्यानयक सनमनतको 

गठि र पररर्ालि अनिवायि भएको 

ह दँा मनहला र अन्य लनक्षत वगि 

मानथ ह िे नहसंा र नबभदे उपर 

सिुवुाई ह िे तर आनंशक मात्र 

पाईएको । 

०.५ 

१.१.७ मनहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा 

नबभदे रोक्िे प्राविाि रहकेो/िरहकेो 

(समदुायको प्रर्लि नबभदेकारी 

भएको/िभएको ।) 

१ मनहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा 

नबभदे रोक्िे स्थािीय काििु 

िभएको । 

० 

१.१.८ स्थािीय तहको िीनतमा रेथािे र 

आप्रवासी कामदार तथा श्रमनिवी उपर 

ह िे नबभदे रोक्िे प्राविाि रहकेो/िरहकेो । 

१ गाउँपानलकामा यो समस्या 

िभएको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ८   ३.५ 

१.२ योिना तिुषमा तथा कायाषन्वयन       

१.२.१ आवनिक योििा र बानर्िक योििा तथा 

कायिक्रममा लैंनगक तथा समावेशी 

नबकासको लानग िीनत, रणिीनत, 

कायिक्रम र मापियोग्य उपलब्िी लक्ष्य 

समावशे गररएको छ/छैि ? 

१ बानर्िक योििामा लैंनगक तथा 

समावशेी नबकासको लानग िीनत र 

कायिक्रमहरु भएको । 

उक्त योििाहरुमा मापियोग्य 

उपलब्िी लक्ष्य तयार गिे र्लि 

िभएको । 

०.५ 
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१.२.२ गाउँपानलका/िगरपानलकाको िोत 

अिमुाि तथा बिटे सीमा नििािरण 

सनमनतले बिटे नसमा नििािरण गदाि 

मनहला बालबानलका तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समहुको अवस्था 

नबशे्लर्णको आिारमा सो समहुको 

लानग वा प्रत्यक्ष र्ाईदा पगु्िे गरी कुल 

पिूीगत बिटेको निनश्चत प्रनतशत 

छुट्याउँिे गरेको/िगरेको ? 

१ मनहला बालबानलका तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समहुको 

अवस्था नबशे्लर्णको आिारमा सो 

समहुलाई प्रत्यक्ष र्ाईदा पगु्िे गरी 

कुल पिूीगत बिटेको निनश्चत 

प्रनतशत छुट्याउिे ब्यवस्था 

िभएको । 

० 

१.२.३ स्थािीय सरकारको योििा सरू्ी लनक्षत 

समहुहरुको सक्रीय सहभानगतामा तयार 

ह िे र उिीहरुले छिौट गरेको योििा 

प्राथनमनककरणमा पिे गरेको/िगरेको 

(योििा तिुिमा गदाि गाउँ बस्तीस्तरवाट 

आएका योििा कायिक्रमहरुलाई 

समटेेको/िसमटेेको परीक्षण गिे ।) 

१ योििा तिुिमा प्रनक्रयामा लनक्षत 

समहुको सहभानगता आनंशक 

रहकेो । 

उिीहरुले माग गरेका आनंशक 

योििाहरुलाई प्राथनमकीकरणमा 

पािे गरेको । 

०.५ 

१.२.४ योििा तिुिमा गदाि मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समहुहरुको 

ब्यवहाररक र रणिीनतक आवश्यकता 

पनहर्ाि र पररपनूति गिे नबर्यमा छलर्ल 

भए/िभएको ? 

१ योििा तिुिमा गदाि मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समहुहरुको 

ब्यवहाररक र रणिीनतक 

आवश्यकता पनहर्ाि र पररपनूति 

गिे नबर्यमा छलर्ल ह िे गरेको । 

१ 

१.२.५ योििा तिुिमा गदाि मनहला र परुुर् एव ं

लनक्षत समहुहरुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था 

नबशे्लर्णको आिारमा आवश्यकता 

पनहर्ाि गरी सो अिसुारको कायिक्रम 

तय गिे गररएको/िगररएको (तयारी 

प्रनतवदेि) ? 

१ योििा तिुिमा गदाि मनहला र परुुर् 

एव ंलनक्षत समहुहरुको छुट्टा छुटै्ट 

अवस्था नबशे्लर्णको आिारमा 

आवश्यकता पनहर्ाि गरी सो 

अिसुारको कायिक्रम तय गिे कायि 

नबनिवत िभएको । 

०.५ 

१.२.६ स्थािीय सरकारले नदगो नबकासका 

लक्ष्यहरु नबशेर् गरेर लक्ष्य ५ लैंनगक 

समािता प्राप्त गिे नबर्यलाई 

स्थािीयकरण गरी सो अिसुारको बिटे 

नबनियोििा ह िे गरेको/िगरेको ? 

१ नदगो नबकास लक्ष्यहरु र लक्ष्य ५ 

को स्थािीयकरण िभएको र उक्त 

कायिक्रमहरुको लानग बिटे 

नबनियोिि िभएको । 

० 
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१.२.७ स्थािीय तहको योििा मनहला 

बालबानलका तथा नपछानडएको बगि 

समदुाय र के्षत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्िे गरी 

बिेको/िबिेको ? 

१ स्थािीय तहको थोरै योििाहरु 

मनहला बालबानलका तथा 

नपछानडएको बगि समदुाय र 

के्षत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्िे गरी 

बिेको । 

१ 

१.२.८ स्थािीय सरकारका उपभोक्ता 

सनमनतहरुमा लनक्षत समहुको प्रनतनिनि 

सनहत कनम्तमा ४० प्रनतशत मनहलाको 

सहभानगता भएको/िभएको र मखु्य 

कायिकारी पद मध्ये कुिै एकमा 

निम्मवेारी नदएको/िनदएको ? 

१ उपभोक्ता सनमनतहरुमा मनहला 

तथा लनक्षत समदुायको 

प्रनतनिनित्व रहकेो र मखु्य 

कायिकारी पदमा उिीहरुको थोरै 

सहभानगता रहकेो पाईएको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ८   ४.५ 

१.३ ििेट तिुषमा तथा कायाषन्वयन       

१.३.१ बिटे तथा कायिक्रम तिुिमा गिुि भन्दा 

अनघ समदुायका मनहला बालबानलका 

अपांग िििानत मनुस्लम मिेशी 

नपछडावगि र दनलत लगायतका सबै 

िातिानत र नबपन्ि वगिका समहुहरुसंग 

बसेर समस्या केलाउिे (नबशे्लर्ण) गिे 

गररएको/िगररएको ? 

१ योििा तिुिमाको क्रममा 

गाउँपानलकाका मनहला समहु, 

दनलत र आनदबासी िििानतको 

संगठिहरु र अन्य लनक्षत बगिका 

समहुहरुसंग बैठक बसी समस्याहरु 

बारेमा छलर्ल र कायिक्रमहरु 

पनहर्ाि गिे कायि आनंशक भएको 

। 

०.५ 

१.३.२ स्थािीय सरकारका क्षमता नबकास 

योििामा लैंनगक उत्तरदायी तथा 

सामानिक समावशेी बिटे निमािण एबं 

परीक्षण नियनमतरुपमा गिि बिेटको 

ब्यवस्था गररएको/िगररएको ? 

१ गाउँपानलकामा क्षमता नबकास 

योििा तयार िभएको । 

लैससास परीक्षणको लानग बिेट 

ब्यवस्था गरी परीक्षण कायि भएको 

। 

०.५ 

१.३.३ परीक्षण पश्चात लैंनगक तथा समावशेी 

नबर्यमा सिुार गिि क्षमता नबकास 

कायियोििा कायािन्वयिको लानग पयािप्त 

बिटे तथा कायिक्रम बानर्िक योििामा 

समाबेश गररएको/िगररएको ? 

१ यो कायि भएको छैि । ० 
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१.३.४ स्थािीय सरकारको बिटे तथा 

कायिक्रममा लनक्षत समहुहरुको लानग 

निनस्र्त प्रनतशत बिटे नबनियोिि गरी 

उिीहरुको नहतमा कायिक्रममा समयम ै

खर्ि गररएको/िगररएको ? (बिटे तथा 

कायिक्रम नबर् नभडाि) 

१ लनक्षत समहुको लानग कायिक्रम 

तथा बिटे नबनियोिि र्ाही 

भएको । 

स्थािीय सरकारको बिटे तथा 

कायिक्रममा लनक्षत समहुहरुको 

लानग निनस्र्त प्रनतशत बिटे 

नबनियोििको ब्यवस्था िभएको । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   १.५ 

  मूि बिषयगत िम्मा २०   ९.५ 

२ संस्थागत ब्यवस्था        

२.१ कमषचारी/पदाबधकारी प्रबतबनबधत्व       

२.१.१ स्थािीय सरकारको निणाियक तह 

(कमिर्ारी/पदानिकारी) मा मनहलाहरुको 

समािरुपमा (५०/५० प्रनतशत) 

प्रनतनिनित्व रहकेो छ/छैि ? 

१ स्थािीय सरकारको निणाियक तह 

(कमिर्ारी/पदानिकारी) मा 

मनहलाहरुको समािरुपमा (५०/५० 

प्रनतशत) प्रनतनिनित्व छैि । 

०.५ 

२.१.२ स्थािीय सरकारका कमिर्ारीहरुको 

पदपनूतिको निणिय गदाि सबै िातिानत, 

वगि, नलंग र समदुायका बीर् 

समावशेीकरण ह िे गरी कमिर्ारीहरुको 

समावशेी समािपुानतक प्रनतनिनित्व 

ह िसक्िे रणिीनत नलएको छ/छैि ? 

१ कमिर्ारीको पद आवश्यकता 

पनहर्ाि र पदपनूति कायिहरुमा सबै 

िातिानत वगि नलंग र समदुायवाट 

समािपुानतक प्रनतनिनित्व 

सनुिनस्र्त गिे िीनत तथा रणिीनत 

कायािन्वयि िभएको ।  

० 

२.१.३ स्थािीय सरकारले मनहला तथा नबशरे् 

समदुायलाई नबशेर् सेवा प्रदाि गदाि 

सम्बनन्ित समदुायको भार्ा, संस्कृनत र 

रहि सहि बझुकेो कमिर्ारी वा 

ििप्रनतनिनि समते समावेश गरेको 

कायिटोली वा शाखा मार्ि त नदिे 

गरेको/िगरेको ? 

१ मनहला तथा नबशरे् समदुायलाई 

नबशरे् सेवा प्रदाि गदाि सम्बनन्ित 

समदुायको भार्ा, संस्कृनत र रहि 

सहि बझुकेो कमिर्ारी वा 

ििप्रनतनिनि समते समावेश 

भएको कायिटोली वा शाखाको 

िीनतगत ब्यवस्था िभएकोले 

सोको कायािन्वयि छैि । 

० 



 

 

76 

 

२.१.४ ििप्रनतनिनिहरु तथा कमिर्ारीहरुलाई 

कुिै क्षमता अनभबनृद्धको अवसर प्रदाि 

गदाि सबैलाई समाि अवसर ह िेगरी र 

मनहला र बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायलाई अग्रभाग प्राप्त ह िेगरी 

सकारात्मक नबभदेको िीनत 

नलएको/िनलएको ? 

१ ििप्रनतनिनिहरु तथा 

कमिर्ारीहरुलाई क्षमता नबकासका 

अवसर नबतरण गदाि सकारात्मक 

नबभदेको ब्यवहार गररएको तर 

स्थािीय िीनत लाग ुिभएको । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   १ 

२.२ कायषप्रणािी समावेशी       

२.२.१ मनहला र परुुर् नबर्को असमािता 

हटाउि तथा सामानिक समावेशीकरण 

बढाउिको लानग स्थािीय तहको 

निनस्र्त कायििीनत छ/छैि ? 

१ लैससास रणिीनत २०७९ तिुिमा भ ै

कायािन्वयिमा रहकेो । 

१ 

२.२.२ स्थािीय सरकारमा लैंनगक नबकास हिेे 

ईकाईको ब्यवस्था छ/छैि ? (लैंनगक 

नबकास डेस्क वा लैंनगक समािता तथा 

सामानिक समावशेीकरण कायािन्वयि 

सनमनत वा यस्तै कुिै संरर्िाको ब्यवस्था 

कायिशति र निम्मेवारी नकटाि सनहत 

गररएको/िगररएको) 

१ गाउँपानलकामा लैससास ईकाई 

िबिेको । 

पानलकामा लैससास कायािन्वयि 

सनमनत गठि िभएको । 

० 

२.२.३ स्थािीय सरकारवाट कायािलयमा ह ि 

सक्िे कुिै पनि प्रकारको दबु्यिवहार 

भदेभाव मनहला नहसंा नियन्त्रणको लानग 

आर्ार संनहता बिाएर लाग ुगररएको 

छ/छैि ? 

१ कायािलयमा ह ि सक्िे कुिै पनि 

प्रकारको दबु्यिवहार भदेभाव 

मनहला नहसंा नियन्त्रणको लानग 

आर्ार संनहता लाग ुिभएको । 

० 
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२.२.४ योििा तिुिमा सनमनतलाई सझुाव नदिे 

दस्ताविे तयार गदाि लैससास 

कायािन्वयि सनमनतमा मनहला 

बालबानलका तथा अन्य सबै लनक्षत 

समदुायको सनक्रय सहभानगता भए 

िभएको र यस सनमनतले वडा तहमा 

योििा सम्बन्िी छलर्ल समावशेी भए 

िभएको अिगुमि गरेको/िगरेको ? 

१ लैससास कायािन्वयि सनमनत िै 

गठि भएको छैि । 

योििा तिुिमा प्रनक्रयामा मनहला 

बालबानलका र लनक्षत समदुायको 

सहभानगता सामान्य रहकेो । 

वडा तहमा योििा सम्बन्िी 

छलर्ल सामान्य समावशेी भएको 

। 

योििा तिुिमा कायिमा समावशेीता 

सम्बन्िमा अिगुमि िभएको । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   १.५ 

२.३ सबमबत उपसबमबत र कायषदिमा 

प्रबतबनबधत्व 

      

२.३.१ स्थािीय सरकारले गठि गिे सनमनत, 

उपसनमनत र कायिदलहरुमा मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुायबाट 

मनहला र परुुर्को समवशेी प्रनतनिनित्व 

ह िे ब्यवस्था रहकेो/िरहकेो ? 

१ गाउँपानलकाका सनमनत उपसनमनत 

र कायिदलहरुमा मनहला र 

बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायवाट प्रनतनिनित्व कािुिमा 

तोनकए अिसुार गराईएको । 

गाउँपानलकाले यथेि िीनतगत 

ब्यवस्था गरी िसकेको । 

१ 

२.३.२ स्थािीय सरकारले गठि गिे सनमनत, 

उपसनमनत र कायिदलहरुमा मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुायका 

छलर्ल र निणिय प्रनक्रयामा स्वस्थ 

ढंगले भाग नलि पाएको/िपाएको ? 

१ हालसम्म गनठत सनमनत 

उपसनमनतहरुमा प्रनतनिनित्व गरेका 

मनहला तथा बनचर्नतकरणमा 

परेका प्रनतनिनिहरुले छलर्ल र 

निणिय कायिमा स्वस्थ ढंगले भाग 

नलि पाएको । 

१ 

२.३.३ स्थािीय तहमा सचर्ानलत 

कायिक्रमहरुको अिुगमि तथा सनमक्षा 

सम्बन्िी कायिमा स्थािीय सरकारले 

गठि गिे सनमनत, उपसनमनत र 

कायिदलहरुले मनहला र बनचर्नतकरणमा 

परेका समदुायको नहत ह िे गरी नबशे्लर्ण 

सनहत िीनतगत र कायिगत सझुाव नदिे 

गरेको/िगरेको ? 

१ कायिक्रम अिुगमि सनमनत 

उपसनमनतहरुले मनहला र 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुायको 

नहत ह िे गरी नबशे्लर्ण सनहत 

िीनतगत र कायिगत सुझाव नदएको 

िािकारी प्राप्त भए पनि नलनखत 

दस्ताविे िपाईएको । 

०.५ 
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२.३.४ स्थािीय सरकारले गठि गिे सनमनत, 

उपसनमनत र कायिदलहरुले मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुायको नहत 

ह िे गरी नदईएको िीनतगत र कायिगत 

सझुावहरुको कायािन्वयि ह िे 

गरेको/िगरेको ? 

१ यस्ता सनमनत, उपसनमनत र 

कायिदलहरुले मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुायको 

नहत ह िे गरी नदईएको िीनतगत र 

कायिगत सझुावहरुको आनंशक 

कायािन्वयि ह िे गरेको । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ३ 

२.४ बित्त ब्यवस्थापन प्रणािीमा 

समावेशीता 

      

२.४.१ स्थािीय तहमा मनहला नबकास, लैंनगक 

नहसंा नबरुद्ध, मनहला नसप नबकास िेततृ्व 

नबकास तथा क्षमता अनभबनृद्ध िस्ता 

नबर्यमा िोत ब्यवस्थापिका लानग 

बानर्िक आनथिक ऐिमा उल्लेख गरी छुटै्ट 

कोर् स्थापिा गररएको/िगररएको ? 

१ मनहला नबकास, लैंनगक नहसंा 

नबरुद्ध, मनहला नसप नबकास िेततृ्व 

नबकास तथा क्षमता अनभबनृद्ध 

िस्ता नबर्यमा आनथिक ऐिमा छुटै्ट 

कोर्को ब्यवस्था िगरेको । 

० 

२.४.२ के आनदबासी, िििानत, दनलत, अन्य 

लनक्षत समहुका मनहलाहरुको नबकास र 

सशनक्तकरणको लानग बिटेको ब्यवस्था 

भएको छ ? उिीहरुको आवश्यकता 

अिसुार कायिक्रम तिुिमा गररएको छ ? 

१ मनहला तथा लनक्षत समदुायको 

नबकास र सशनक्तकरणको लानग 

कायिक्रमहरुमा बिटे नबनियोिि 

भए पनि यथेि िभएको । 

०.५ 

२.४.३ के स्थािीय सरकारमा लैंनगक डेस्कको 

नबकास र आवश्यक मािवीय श्रोतहरुको 

लानग बिटेको ब्यवस्था गररएको छ ? 

सो अिसुार कायिक्रम पनहर्ाि गररएको 

छ ? 

१ लैंनगक डेस्कको नबकास र 

आवश्यक मािवीय श्रोतहरुको 

लानग बिटेको ब्यवस्था गररएको 

छैि । 

० 

२.४.४ स्थािीय सरकारले समावशेी सूर्िा 

प्रणाली ब्यवस्थापि गिि बिटे ब्यवस्था 

गरेको/िगरेको र कम््यटुरकृत लेखा 

प्रणालीले समावशेी क्षेत्रमा भएको बिटे 

तथा खर्ि सम्बन्िी सरू्िा नदि ेवा िनदिे 

गरेको ? 

१ गाउँपानलकाले समावेशी सरू्िा 

प्रणाली प्रारम्भ गरेको । 

कम््यटुरकृत लेखा प्रणालीले 

समावशेी क्षेत्रमा भएको बिटे तथा 

खर्ि सम्बनन्ि सरू्िा नदिे गरेको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   १.५ 

२.५ तथ्याङ्क संकिन तथा ब्यवस्थापन       
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२.५.१ के स्थािीय सरकारले आफ्िो क्षेत्रका 

समदुायस्तरका आिारभतू खनण्डकृत 

सरू्िा या त्यांक संकलि तथा 

अध्यावनिक गिे गरेको छ ? (नलङ्ग 

उमरे िात र आनथिक नस्थनत आनद) - 

गाउँ/िगर प्रोर्ाईल 

१ रानष्िय ििगणिा २०६८ को 

त्यांक प्रयोग गरर गाउँपानलकाको 

प्रोर्ाईल तयार  भएको । 

समदुाय स्तरको आिारभतू 

खनण्डकृत सरू्िा वा त्याङ्क 

संकलि र अद्यावनिक िगरेको । 

०.५ 

२.५.२ स्थािीय सरकारले आफ्िो क्षेत्रका 

समदुाय स्तरका आिारभतू सूर्िा वा 

त्यांक संकलि गदाि बेरोिगार तथा 

गरीबको पनहर्ाि गरी छुट्टाछुटै्ट 

िक्साङ्कि गिे गरेको/िगरेको 

(गाउँ/िगर प्रोर्ाईल) 

१ समदुायस्तरका आिारभतू 

खण्डीकृत सरू्िा वा त्यांकमा 

बेरोिगार तथा गरीबको पनहर्ाि 

गरी छुट्टाछुटै्ट िक्साङ्कि कायि 

िभएको । 

० 

२.५.३ के स्थािीय सरकारले आफ्िो 

पाश्विनर्त्रमा आिाररत खनण्डकृत 

त्याङ्क र सरू्िालाई आिार मािी 

स्थािीय नबकास योििा तिुिमा गिे 

गरेको छ ? 

१ बानर्िक तथा आवनिक योििा 

तिुिमा गदाि पाश्विनर्त्रका खण्डीकृत 

त्याङ्क र सरू्िालाई आिार 

रुपमा नलिे कायि आनंशक भएको । 

०.५ 

२.५.४ स्थािीय सरकारले आफ्िो क्षेत्रको 

सामानिक सरूक्षा पाउिे ब्यनक्तहरु र 

पनचिकरणको अनभलेख ब्यवस्थापि 

तथा त्याङ्क अध्यावनिक गिे 

गरेको/िगरेको ? 

१ आफ्िो के्षत्रको सामानिक सरूक्षा 

पाउिे ब्यनक्तहरु र पनचिकरणको 

अनभलेख ब्यवस्थापि तथा 

त्याङ्क अध्यावनिक राखकेो । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   २ 

  मूि बिषयगत िम्मा २०   ९ 

३. मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास       

३.१ मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास       

३.१.१ लैंनगक तथा समावशेी नबकासको लानग 

क्षमता नबकास कायियोििा तयार गरे 

िगरेको र छुटै्ट नशर्िकमा बिटे 

नबनियोिि भए िभएको र यस्तो रकम 

खर्ि कायिनबनि स्वीकृत भई 

कायािन्वयिमा आएको/िआएको ? 

१ लैंनगक तथा समावशेी नबकासको 

लानग क्षमता नबकास कायियोििा 

तयार िगरेको ।  

० 
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३.१.२ स्थािीय सरकारका 

पदानिकारी/कमिर्ारीहरुले लैंनगक तथा 

समावशेी नबकास, लैंनगक नहसंा सम्बन्िी 

तानलम नलएका छि ्वा छैिि ्र तानलम 

कायिक्रममा लनक्षत समहु तथा अन्य सबै 

मनहला र परुुर्को समाि सहभानगता र 

उपनस्थनत सनुिनश्चतता 

गररएको/िगररएको ? 

१ गाउँपानलकाका पदानिकारीहरुले 

लैंनगक तथा समावशेी नबकास, 

लैंनगक नहसंा सम्बन्िी तानलम 

नलएका छैिि ्। 

आनंशक कमिर्ारीहरु लैससास 

सम्बन्िी तानलममा सहभागी 

भएका छि ्। 

०.५ 

३.१.३ तानलमका नबर्यबस्तकुो प्रस्तनुतकरणमा 

लैंनगक समवदेिनशल भार्ाको प्रयोग र 

मनहलाका आवश्यकता समेनटएको र 

तानलमको गणुस्तर सेवा सनुबिा 

सम्बन्िमा पषृ्ठपोर्ण नलिे गररएको 

छ/छैि ? 

१ तानलमका नबर्यबस्तकुो 

प्रस्तनुतकरणमा लैंनगक 

समवदेिनशल भार्ाको प्रयोग 

आनंशक भएको ।  

मनहलाका आवश्यकता समेनटएको 

र तानलमको गणुस्तर सेवा सनुबिा 

सम्बन्िमा पषृ्ठपोर्ण नलिे गररएको 

छैि । 

०.५ 

३.१.४ मनहला तथा लनक्षत समहुको 

पदानिकारीहरुको क्षमता अनभबनृद्धका 

लानग निनदिि कायिक्रमहरु (प्रानवनिक 

तानलम, क्षमता नबकास, िेततृ्व 

नबकासको तानलम, भ्रमण) छि/् छैिि ्? 

सो अिसुारको बिटे नबनियोिि 

गररएको छ/छैि ? 

१ पदानिकारी र कमिर्ारीहरुको 

क्षमता नबकास कायिक्रमहरु 

(प्रानवनिक तानलम, क्षमता 

नबकास, िेततृ्व नबकासको 

तानलम, भ्रमण) कायािन्वयि 

गररएको तर यथेि िभएको । 

०.५ 

३.१.५ के स्थािीय सरकारमा लैंनगक समािता 

तथा सामानिक समावशेीकरण सम्बन्िी 

तानलम नदि तथा कायिक्रमलाई 

कायािन्वयि गिि सक्िे यथेि मािवीय 

श्रोत छि ्? (नबर्यगत तानलम प्राप्त 

ििशनक्त संख्या) 

१ गाउपानलकामा लैससास सम्बनन्ि 

तानलम नदि र कायिक्रमलाई 

कायािन्वयि गिे सक्िे आनंशक 

ििशनक्त छि ्। 

०.५ 

३.१.६ के स्थािीय सरकारमा मािव संसािि 

नबकास केन्र वा शाखा वा ईकाईको 

ब्यवस्था छ ? 

१ गाउँपानलकामा मािव संसािि 

नबकास केन्र स्थापिा गररएको छैि 

। 

० 
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३.१.७ मनहला र बनचर्नतकरणमा परेको समदुाय 

लनक्षत लोक सेवा आयोग पवूि तयारी 

कक्षा सचर्ालि कायिक्रम रह ेिरहकेो र 

कायािन्वयि भए िभएको ? (सचर्ानलत 

तानलम कायिक्रम संख्या र उपनस्थनत) 

१ यो तानलम सचर्ालि गररएको छैि 

। 

० 

३.१.८ मनहला नबकासको लानग भएका बेईनिङ 

घोर्णपत्रका बाह्रवटा प्रनतबद्धताहरुको 

बारेमा स्थािीय सरकारका 

पदानिकारीहरु र कमिर्ारीहरुलाई 

िािकारी छ ? सोको लानग 

अनभमनूखकरण गररएको छ ? (कायिक्रम 

संख्या र उपनस्थनत) 

१ वईेनिङ घोर्णापत्र सम्बन्िमा 

स्थािीय पदानिकारी तथा 

कमिर्ारीलाई अनभमनूखकरण 

गररएको छैि ।  

० 

  सहायक बिषयगत िम्मा ८   २ 

३.२ अनौपचाररक मूल्य मान्यता र 

कुसँस्कार सम्िबन्ध िनचेतना 

      

३.२.१ मनहला नबरुद्ध सबैखाले नहसंा निमुिल गिे 

कायिक्रमहरु र सो अिसुारको बिटे 

नबनियोिि गरी कायिक्रम समयम ैसम्पन्ि 

गरेको छ ? (कायिक्रम संख्या र 

उपनस्थनत) 

१ आ ब २०७८/७९ मा मनहला 

नहसंा नबरुद्धको सर्ेतिामलूक 

कायिक्रममा बिटे नबनियोिि गरी 

वडा िं ६ मा कायिक्रम सचर्ालि 

गरेको । (कायिक्रम संख्या १ र 

उपनस्थनत ५२ ििा) 

०.५ 

३.२.२ लैंनगक नहसंा रनहत 

गाउँपानलका/िगरपानलका घोर्णा गरेको 

छ ? (घोर्णा गरेको नमनत) र मनहला 

नहसंा नबरुद्ध सनु्य सहिनशलता 

अपिाएको छ ? (घटेको घट्िा संख्या र 

नलईएको निणिय) 

१ लैंनगक नहसंा रनहत गाउँपानलका 

घोर्णा गरेको छैि । 

मनहला नहसंा नबरुद्ध सनु्य 

सहिनशलता सम्बन्िमा स्थािीय 

काििु छैि । 

०.५ 

३.२.३ स्थािीय सरकारले मनहला नबरुद्ध 

सबैखाले नहसंा निमूिल गिे कायिक्रमहरु 

सचर्ािल गिे गरेको छ ? (कायिक्रम 

संख्या उपनस्थनत तथा निणिय पनुस्तका) 

१ आ ब २०७६/७७ मा मनहला 

नहसंा नबरुद्धको सर्ेतिामलूक 

कायिक्रममा बिटे नबनियोिि गरी 

कायिक्रम सचर्ालि गरेको 

(कायिक्रम १ उपनस्थनत ५२ ििा)  

१ 
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३.२.४ के स्थािीय सरकारले समािमा रहकेा 

नबनभन्ि कुसंस्कार िस्तै िानतगत 

छुवाछुत, छाउपडी, बाल नबवाह, 

बह नबवाह, दाईिो आनद िस्ता 

सामानिक कुरीनत हटाउि कायिक्रमहरु 

सचर्ालि गरेको छ ? (कायिक्रम संख्या र 

उपनस्थनत) 

१ स्थािीय स्तरमा उल्लेनखत 

सामानिक कुसंस्कारहरु निमुिल 

गििको लानग नबनभन्ि 

सर्ेतिामलूक तानलमहरु सम्पन्ि 

गरेको । आ ब २०७८/७९ मा १ 

वटा कायिक्रमवाट ८६ ििा 

लाभानन्बत भएको । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   २.५ 

३.३ कानुनी साक्षरता       

३.३.१ स्थािीय तहका मनहला तथा समावशेी 

समहुवाट निवािनर्त भएका समते 

ििप्रनतनिनिहरु र पानलकामा कायिरत 

कमिर्ारीलाई िेपालको संनबिाि, 

स्थािीय सरकार सचर्ालि ऐि, अन्तर 

सरकारी नबत्त ब्यवस्थापि ऐि, कमिर्ारी 

समायोिि ऐि, मलुकुी संनहताहरु, 

नबर्यगत काििुहरु पानलकाले िारी 

गरेको काििुहरु र अन्य प्रर्नलत 

महत्वपूणि काििुहरुको बारेमा 

अनभमनूखकरण गिे गरेको/िगरेको ? 

१ गाउँपानलकाका सबै पदानिकारी 

तथा कमिर्ारीहरुलाई उल्लेनखत 

संघवाट िारी भएका ऐि काििुहरु 

सम्बन्िमा अनभमनूखकरण गरेको 

छ । 

गाउँपानलकाले स्थािीय रुपमा 

पाररत गरी लाग ुगरेका ऐि 

नियमहरुको अनभमनूखकरण गिि 

बाँकी छ । 

०.५ 

३.३.२ स्थािीय तहका कायिपानलका सदस्यहरु 

सभाका सदस्यहरु र पानलकाका प्रमखु 

प्रशासकीय अनिकृत लगायत सबै 

शाखा प्रमखुहरुलाई काििुी मस्यौदा 

तिुिमा सम्बन्िी प्रनक्रया र समािाि 

गिुिपिे मलू समस्या तथा सवाल लगायत 

मखु्य नबर्यबस्तकुा सम्बन्िमा समय 

समयमा अनभमनूखकरण गिे 

गरेको/िगरेको ? 

१ यस सम्बन्िमा पानलका सदस्यहरु, 

प्रमखू प्रशासकीय अनिकृत र सबै 

शाखाका प्रमखूहरु िािकार छि ्। 

1 

३.३.३ के मनहलाहरुको लानग काििुी नशक्षा 

सम्बन्िी कायिक्रमहरु सचर्ानलत भएका 

छि ्? (िस्तै काििुी हक अनिकार, 

एकल मनहला र र्ेलीबेटी बेर्नबखि 

नबरुद्ध कायिक्रम, छाउपडी प्रथा नबरुद्ध 

कायिक्रम, यौिनहसंा नबरुद्ध कायिक्रम 

१ गाउँपानलकाले मनहलाहरुको लानग 

काििुी नशक्षा कायिक्रमहरु 

सचर्ालि गरेको छ तर यथेि 

भएको छैि । 

० 
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आनद बारेमा अिनुशक्षण) 

३.३.४ मनहलाहरुको लानग सचर्ानलत काििुी 

नशक्षा सम्बन्िी कायिक्रमहरु 

सचर्ालिवाट के उिीहरु लाभानन्वत 

भएका छि ्? (िस्तै काििुी हक 

अनिकार  एकल मनहला र र्ेलीबेटी 

बेर्नबखि नबरुद्ध कायिक्रम, छाउपडी 

प्रथा नबरुद्ध कायिक्रम, यौिनहसंा नबरुद्ध 

कायिक्रम आनद बारेमा अिनुशक्षण र 

यसको असर) 

१ छैि । ० 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   १.५ 

३.४ बिपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण       

३.४.१ स्थािीय सरकारले नबपद ब्यवस्थापि 

सम्बन्िी मापदण्ड रणिीनत कायििीनत 

सनहतको कायिनबनि स्वीकृत गदाि मनहला 

तथा बनचर्नतकरणमा परेका समदुायसंग 

परामशि गरे िगरेको र यस्ता दस्ताविेमा 

नसमान्तकृत वगि र समदुायलाई लनक्षत 

गरी नबशेर् राहत र मनहला परुुर्लाई 

अलग अलग संरक्षणको प्राविाि 

रहकेो/िरहकेो ? 

१ गाउँपानलकामा नबपद ब्यवस्थापि 

कायिनबनि िभएको । 

०.५ 

३.४.२ स्थािीय स्तरको नबपद सम्बन्िी त्यांक 

संकलि िक्साङ्कि तथा ब्यवस्थापि 

गदाि लाभानन्वत समहुमा मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुाय समतेको 

खण्डीकृत त्यांक राखी आपतकानलि 

कायि सचर्ालि तथा राहत नबतरण गिे 

गरेको/िगरेको ? 

१ िगरेको । ० 

३.४.३ समदुायमा आिारीत नबपद ब्यवस्थापि 

सम्बनन्ि कायि गदाि लाभानन्वत समहुमा 

मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेको 

समदुाय समतेको सहभानगतामा 

उिीहरुलाई पनहलो प्राथनमकता राखी 

कायि गरेको/िगरेको ? 

१ नबपद ब्यवस्थापिको 

नसलनसलामा मनहला तथा बढी 

नपनडतहरुलाई पनहलो प्राथनमकता 

नदिे प्रर्लि भएको तर िीनतगत 

ब्यवस्था िभएको । 

०.५ 
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३.४.४ नबपद ब्यवस्थापि कोर्को स्थापिा तथा 

सचर्ालि र िोत पररर्ालि गदाि मनहला 

तथा बनचर्नतकरणमा परेका समदुाय 

समतेको सहभानगतामा निणिय गिे 

गरेको/िगरेको ? 

१ नबपद ब्यवस्थापि कोर्को 

स्थापिा तथा सचर्ालि र िोत 

पररर्ालि गदाि मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुाय 

समतेको सहभानगतामा निणिय गिे 

ब्यवस्था िभएको । 

० 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   १ 

  मूि बिषयगत िम्मा २०   ७ 

४. सेवा प्रवाह       

४.१ पूवाषधार बिकास       

४.१.१ स्थािीय तहका भवि, भौनतक पवूाििार 

तथा अन्य संरर्िा निमािणको लानग 

ड्रोईङ नडिाईि लागत अिुमाि तयार 

गदाि संरर्िा निमािण भएपनछ मनहला, 

बालबानलका, अपांगता भएका ब्यनक्तले 

निवािि रुपमा प्रयोग गिि सनकिे गरी 

लैंनगक, बाल र अपांग मतै्री सम्बेदिनशल 

संरर्िाको प्राविाि सनहत ह िे 

गरेको/िगरेको ? 

१ गाउँपानलकाको ियाँ भवि 

नडिाईिमा यी िमिस्हरु लाग ु

िभएको । 

० 

४.१.२ स्थािीय तहका भवि, भौनतक पवूाििार 

तथा संरर्िाहरु नशक्षा, स्वास््य र अन्य 

सामानिक पवूाििार सम्बन्िी भवि र 

अन्य संरर्िाहरु निमािण गदाि मनहला, 

अपांगता भएका ब्यनक्त तथा बालमतै्री 

यकु्त दृनिकोणवाट समते उपयुक्त ह िे गरी 

निमािण गररएको छ/छैि ? 

१ स्थािीय तहका भवि, भौनतक 

पवूाििार तथा संरर्िाहरु नशक्षा, 

स्वास््य र अन्य सामानिक 

पवूाििार सम्बन्िी भवि र अन्य 

संरर्िाहरु निमािण गदाि मनहला, 

अपांगता भएका ब्यनक्त तथा 

बालमतै्री यकु्त दृनिकोणवाट समते 

उपयकु्त ह िे गरी निमािण गररएको 

छैि । 

० 
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४.१.३ स्थािीय तहले १५०० बगिनर्ट भन्दा 

बढी न्लन्थ क्षेत्रर्ल भएका नििी तथा 

सावििनिक भवि तथा संरर्िा निमािण 

सम्बन्िी िक्सा स्वीकृत गदाि मनहला 

अपांगता भएका ब्यक्ती तथा 

बालमतै्रीयकु्त दृिीकोणवाट समते उपयकु्त 

ह िेगरी संरर्िा तयार गिि निदशेि नदिे 

गररएको छ/छैि ? 

१ यो कायि भएको छैि । ० 

४.१.४ स्थािीय तहले मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुायलाई 

लनक्षत गरी परम्परागत तथा आिनुिक 

उिाि (िलनबद्यतु, नबनभन्ि बैकनल्पक 

उिाि िोतवाट प्राप्त ह िे उिाि, सिुाररएको 

र्लुो आनद) को प्रयोग गिि सकारात्मक 

वातावरण र प्रोत्साहि गिे आयोििाहरु 

रह/ेिरहकेो ? 

१ यस क्षेत्रमा स्थािीय सरकारको 

कायिक्रमहरु िभएको । 

० 

४.२ प्रिनन स्वास्थ्य       

४.२.१ गभिवती मनहलालाई िोनखमयूक्त, 

खतरायकू्त काममा िलगाउँिे गरी बानर्िक 

िीनत र कायिक्रममा प्रििि स्वास््य 

सम्बन्िी िीनत र कायिक्रम समावशे 

भएको/िभएको ? 

१ यस सम्बन्िमा स्थािीय िीनतहरु 

लाग ुिभएको । 

० 

४.२.२ स्थािीय तहको कायािलय, अस्पताल वा 

स्वास््य र्ौकी र सम्भव भएका 

सावििनिक स्थलहरुमा बच्र्ालाई 

स्तिपािका निनमत्त अलग्ग ैकक्ष र 

समयको ब्यवस्था र सोको ब्यवस्थापि 

गररएको छ/छैि ? 

१ गाउँपानलका भविहरु, अस्पताल, 

स्वास््य र्ौकी र सावििनिक 

स्थलहरुमा बच्र्ाका आमाहरुलाई 

स्तिपाि कक्ष र समयको ब्यवस्था 

िगररएको ।  

० 

४.२.३ पररवार नियोिि, मात ृनशश ुकल्याण, 

नबस्ताररत खोप, पोर्ण, ििसंख्या नशक्षा 

र ििस्वास््य सम्बन्िी कायिक्रम 

लगायत मनहलाहरुको स्वास््य सिुार 

सम्बन्िी नबशरे् कायिक्रमहरु सचर्ालि 

गररएका छि ्? 

१ यी कायिक्रम गररएका छि ्। १ 
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४.२.४ मनहला, गरीब, निमखूा र 

बनचर्नतकरणमा परेका ब्यनक्तहरुको 

स्वास््य नबमा गिि सहनिकरण र सहयोग 

गिे कायिक्रम र बिटे भए/िभएको ? 

१ गाउँपानलकावाट मनहला तथा 

लनक्षत समदुायका िागररकहरुको 

स्वास््य नबमा गिे कायिमा 

सहनिकरण भएको छैि । 

० 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   १ 

४.३ बशक्षा कायषक्रम       

४.३.१ गाउँपानलकाले आफ्िो क्षेत्र नभत्रका 

नबद्यालय िािे उमरेका सबै 

बालबानलकालाई नबद्यालयमा भिाि 

गराउिे प्रबन्ि नमलाए/िनमलाएको ? 

१ बालबानलकालाई नबद्यालय भिाि 

गराउिे अनभयाि गरेको । 

१ 

४.३.२ गाउँपानलकाले आफ्िो क्षेत्र नभत्रका 

आनथिक अवस्था कमिोर भएका 

पररवारका बानलका तथा बनचर्नतकरण 

परेका समदुायका सबै बालबानलकालाई 

नदवा खािा, निशलु्क पाठ्य पसु्तक र 

शनैक्षक सामाग्री तथा पोसाक उपलब्ि 

गराउँि छात्रबनृत्तको ब्यवस्था गरी 

निश्पक्ष नबतरण ह िे प्रवन्ि  नमलाए/ 

िनमलाएको ? 

१ लनक्षत बगिका बालबानलकालाई 

नबद्यालयमा छात्रबनृत्तको ब्यवस्था 

भएको । 

१ 

४.३.३ निरक्षर मनहलाहरुको लानग नशक्षा 

सम्बन्िी नबशरे् कायिक्रमहरु सचर्ालि 

भए िभएको ? (िस्तै अनभभावक 

नशक्षा, प्रौढ तथा नकसोरी नशक्षा, साथी 

नशक्षा, कायिमलूक प्रौढ नशक्षा, बच्र्ा 

दनेख बच्र्ा कक्षा आनद) (कायिक्रम 

संख्या पटक तथा सहभागी संख्या)  

१ गत दईु बर्िवाट यी कायिक्रमहरु गिि 

िसनकएको । 

० 

४.३.४ नबद्यालयमा छात्र र छात्राको लानग छुट्टा 

छुटै्ट शौर्ालय, नकसोरी छात्राको लानग 

्याड र यौिनशक्षा तथा सहिीकरण 

कायिक्रम सचर्ालि ह िे गरेको/िगरेको ? 

१ नबद्यालयमा छात्र र छात्राको लानग 

छुट्टा छुटै्ट शौर्ालय र नकसोरी 

छात्राको लानग ्याड ब्यवस्था न्यिू 

रहकेो । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   २.५ 

४.४ खानेपानी तथा सरसफाई       
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४.४.१ गाउँपानलका/िगरपानलकामा सर्ा नपउिे 

पािी, सर्ासंग हात ििुे ब्यवस्था, 

मनहला र परुुर्को लानग अलग्ग ै

शौर्ालयको ब्यवस्था र स्यानिटाईिरको 

उपयोग गिे प्रबन्ि भए/ िभएको ? 

१ गाउँपानलकामा नपउिे पािी, हात 

ििुे ब्यवस्था ब्यवस्था भएको । 

सबै वडाहरुमा मनहला र परुुर्को 

लानग अलग्ग ैशौर्ालयको 

ब्यवस्था भई  िसकेको । 

०.५ 

४.४.२ स्थािीय तहको आयोििा तथा स्थािीय 

मनहलाहरुको सनक्रय सहभानगतामा वडा 

वडामा खलुा नदसामकु्त पानलका, 

घरघरमा शौर्ालय, डाँडा र गौडामा 

पोखरी, टोल सर्ाई अनभयाि िस्ता 

कायिक्रम सचर्ालि ह िे गरे/िगरेको ? 

१ नबनभन्ि टोलबस्तीहरुमा खलुा 

नदशा मकू्त अनभयाि, घरघरमा 

सौर्ालय र टोल सर्ाई िस्ता 

कायिक्रमहरु भएको । 

०.५ 

४.४.३ कुनहिे िकुनहिे घरायासी र्ोहर छुट्याउिे 

ब्यवस्था, र्ोहर संकलि तथा नबसििि, 

घरघरमा भान्साको र्ोहर र पािीवाट 

करेसाबारी तथा गमला र रु्लवारी िस्ता 

कायिक्रममा मनहला र परुुर्को समाि 

सहभानगता ह िपुिे िस्ता र्ेतिा 

अनभबनृद्ध कायिक्रम सचर्ालि ह िे गरे 

िगरेको ? 

१ यस गाउँपानलकामा पातलो बस्ती 

भएकोले र्ोहर ब्यवस्थापिमा 

त्यनत समस्या िआईसकेको तर 

कायिक्रम प्रारम्भ गिुि पिि 

आवश्यकता दनेखएको । 

१ 

४.४.४ मनहलाहरु बढी मात्रामा संलग्ि ह िे 

कायिमा सर्ा पािीको सहि ब्यवस्थाका 

लानग स्थािीय मनहलाहरुको सक्रीय 

सहभानगतामा आकासेपािी संकलि र 

भण्डारण, पराम्परागत ईिार र कुवाको 

पिूनििवीकरण र ररर्ानििङ कायिक्रम 

सचर्ालि ह िे गरे/ िगरेको ? 

१ स्थािीय मलू संरक्षण, आकासे 

पािी संकलि र उपयोग प्रवद्धििका 

लानग कायिक्रमहरु कायािन्वयि 

िभएको । 

० 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   २ 

४.५ स्वरोिगार र आयआिषन तथा ििार 

ब्यवस्थापन  
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४.५.१ स्थािीय सरकारको योििा तिुिमा गदाि 

बेरोिगार तथा गरीबीको िक्सांकिको 

समते आिार नलई मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुायलाई 

प्रत्यक्ष लाभ ह िे स्वरोिगारमलूक, 

आयमलूक र नसपमलूक कायिक्रमहरु 

राख्िे र बानर्िक बिटेमा समावेश गरी 

कायािन्वयि गररएको छ/छैि ? 

१ गाउँपानलकाले योििा तिुिमा गदाि 

मनहला तथा बनचर्नतकरणमा 

परेका समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ 

ह िे स्वरोिगारमलूक, आयमलूक र 

नसपमलूक केही कायिक्रमहरु 

भएको नथयो । 

नबगत २ बर्ि कोनभड १९ को 

कारण यस्ता कायिक्रमहरु 

कायािन्वयिमा समस्या भएको 

नथयो । 

०.५ 

४.५.२ स्थािीय सरकारले स्वरोिगार तथा 

बैदनेशक रोिगारीमा िािे मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुायको 

क्षमता नबकासको लानग कायिक्रमहरु तय 

गरी कायािन्वयि गिे गरे िगरेको ? 

(कायिक्रम संख्या र उपनस्थनत) 

१ स्वरोिगार तथा बैदनेशक 

रोिगारीमा िािे मनहला तथा 

बनचर्नतकरणमा परेका समदुायको 

क्षमता नबकास कायिक्रमहरु 

िभएको । 

० 

४.५.३ ग्रानमण मनहला प्रानवनिकहरु (पश ुसेवा, 

कृनर्, स्वास््य र पवूाििार सम्बनन्ि 

प्रानवनिकहरु) र सामानिक पररर्ालक 

तयार गिे गरे/िगरेको (मिोियि, नियनुक्त 

वा गठि र तानलम सम्बन्िी सूर्कांक) ? 

१ ग्रानमण मनहला प्रानवनिकहरु तयार 

गिे कायिहरु िस्तै उिीहरुको 

मिोियि, नियनुक्त वा गठि र 

तानलम आनद भएको छैि । 

० 

४.५.४ गरीब र बनचर्नतकरणमा परेको 

समदुायको पह रँ् र क्रयशनक्त अिरुुप 

सपुथमलू्य सहकारी पसलहरुको 

ब्यवस्थापिमा पानलकाको कायिक्रम 

कायािन्वयि भए/िभएको ? 

१ यस गाउँपानलकामा सपुथ मलू्य 

सहकारी सचर्ालि कायिक्रम छैि । 

० 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ०.५ 

  मूि बिषयगत िम्मा २०   ६ 

५. सुशासन तथा उत्तरदाबयत्व       

५.१ सुशासन        
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५.१.१ स्थािीय तहले स्थािीय सेवा प्रवाह, 

नबकास निमािण र स्थािीय शासिका 

नबर्यमा कायािपानलका तथा सभावाट 

िीनत, काििु िारी गरी सोही काििु 

बमोनिम सम्बनन्ित अनिकारीवाट 

निणिय गरी कामकाि गिे गरेको वा तदथि 

निणिय गरी कामकाि ह िे गरेको ? 

१ गाउँपानलकाले स्थािीय नबकास 

तथा स्थािीय शासिका कायिहरु 

गदाि कायिपानलका तथा सभावाट 

िीनत र काििुहरु िारी गरी सोही 

अिसुार सम्बनन्ित अनिकारीवाट 

निणिय गरी काम गिे गरेको । 

१ 

५.१.२ स्थािीय तहले नबनिको शासि ब्यापक 

ििसहभानगता, भ्रिार्ार नबरुद्ध शनु्य 

सहिनशलता, सेवा प्रवाहमा निश्पक्षता र 

मनहला तथा बनचर्नतकरणमा परेका 

समदुायलाई अग्रानिकार िस्ता िीनतहरु 

कायािन्वयिमा ल्याएको/िल्याएको ? 

१ गाउँपानलकाले यी कायिहरु 

आनंशक गरेको । 

मनहला तथा बनचर्नतकरणमा 

परेका समदुायलाई अग्रानिकारका 

िीनतहरु कायािन्वयिमा 

िआइसकेको । 

०.५ 

५.१.३ मनहला नबकासको लानग भएका बेईनिङ 

घोर्णपत्रका बाह्रवटा प्रनतबद्धताहरुको 

क्षेत्रमा कायिक्रम तयार गरी कायािन्वयि 

गिे गरेको छ ?(कायिक्रम संख्या र 

उपनस्थनत) 

१ बेईनिङ घोर्णापत्रका 

प्रनतवद्धताहरुलाई स्थािीय 

कायिक्रमहरुमा समावेश िगररएको  

। 

० 

५.१.४ संयकू्त राष्िसंघीय बाल अनिकार 

महासन्िी १९८९ मा गररएका प्रनतबद्धता 

कायािन्वयि गिि कायिक्रमहरुमा रकम 

नबनियोििा गरी कायिक्रमहरु समयम ै

सम्पन्ि गरेको छ ? 

१ यस क्षेत्रमा स्थािीय सरकारको 

कायिक्रमहरु िभएको । 

० 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   १.५ 

५.२ उत्तरदाबयत्व र िवाफदेबहता       

५.२.१ स्थािीय सरकारले नियनमत रुपमा 

कायिक्रमको सावििनिक परीक्षण, 

सामानिक परीक्षण, सावििनिक सिुवुाई, 

नियनमत पत्रकार भटेघाट र सरू्िाको 

सावििनिकीकरण गिे गरे/ िगरेको ? 

१ गाउँपानलकाले सावििनिक 

परीक्षण, सामानिक परीक्षण, 

सावििनिक सिुवुाई, नियनमत 

पत्रकार भटेघाट र सरू्िाको 

सावििनिकीकरण गिे कायि िगरेको 

० 

५.२.२ स्थािीय सरकारले गिे सावििनिक 

परीक्षण, सामानिक परीक्षण, सावििनिक 

सिुवुाई, नियनमत पत्रकार भटेघाट र 

सरू्िाको सावििनिकीकरण कायिक्रममा 

बनचर्नतकरणमा परेका ब्यनक्त तथा 

१ गाउँपानलकाले यी कायिहरु िै 

िगरेकोले सहभानगता िभएको । 

० 
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समदुायका सदस्यको उपनस्थनत रहिे 

गरे/िगरेको ? 

५.२.३ स्थािीय सरकारले गिे सावििनिक 

परीक्षण, सामानिक परीक्षण, सावििनिक 

सिुवुाई, नियनमत पत्रकार भटेघाट र 

सरू्िाको सावििनिकीकरण कायिक्रममा 

बनचर्नतकरणमा परेका ब्यनक्त तथा 

समदुायका तर्ि वाट स्थािीय सरकारले 

नलएको िीनत र कायिक्रम र सोको 

कायािन्वयिका नबर्यमा आवाि उठ्िे 

गरे/िगरेको र यसरी उठेका प्रश्न उपर 

स्थािीय सरकारवाट सम्वोिि ह िे 

गरे/िगरेको ? 

१ गाउँपानलकामा यो कायि िभएको । ० 

५.२.४ स्थािीय सरकारका ििप्रनतनिनि र 

कमिर्ारीको आर्ार संनहता स्वीकृत गरी 

कायािन्वयिमा ल्याए िल्याएको ? 

१ गाउँपानलकाका पदानिकारीहरुको 

आर्ारसंनहता लाग ुभएको । 

कामिर्ारीहरुको आर्ारसंनहता 

र्ाँही लाग ुिभएको । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   0.5 

५.३ सूचना तथा सञ्चार       

५.३.१ स्थािीय सरकारले नियनमत रुपमा समग्र 

बानर्िक योििा तथा कायिक्रमको 

सावििनिक गिे गरे िगरेको र मनहला, 

बालबानलका र आनदवासी िििानत, 

मिेसी, मनुस्लम, नपछडावगि दनलत, 

अपांगता भएका ब्यनक्तहरु, िेष्ठ 

िागररकलाई लनक्षत गरी राखेका 

कायिक्रम र बिटे सरोकारवालाले थाह 

पाउिे गरी सावििनिक गरे/िगरेको ? 

१ स्थािीय सरकारले नियनमत रुपमा 

समग्र बानर्िक योििा तथा 

कायिक्रमको सावििनिक गिे गरेको  

र बानर्िक िीनत, कायिक्रम तथा 

बिटे नकताब प्रकाशि ह िे गरेको । 

१ 

५.३.२ स्थािीय सरकारले स्थािीय सरू्िा 

स्थािीय भार्ामा प्रवाह तथा प्रशारण गिे 

गरे िगरेको ? 

१ स्थािीय सरकारले स्थािीय सरू्िा 

स्थािीय भार्ामा प्रशारण िगरेको । 

० 

५.३.३ के स्थािीय सरकारले स्थािीय रेनडयो 

एर् एम र छापा माध्यमद्वारा 

समावशेीकरण तथा लैंनगक समािता 

सम्बन्िी सरू्िा प्रवाह गरी िितालाई 

ससुनूर्त गिे गरेको छ ? 

१ स्थािीय रेनडयो एर् एम र छापा 

माध्यमद्वारा समावेशीकरण तथा 

लैंनगक समािता सम्बन्िी सरू्िा 

प्रवाह िगरेको । 

० 



 

 

91 

 

५.३.४ के स्थािीय स्तरमा मनहला बालबानलका 

सबै िातिानतका नबपन्ि वगि 

(आनदबासी िििानत दनलत मिेशी 

मनुस्लम नपछडावगि) अपांगता भएको 

ब्यनक्तहरु िषे्ठ िागररक लगायत अन्य 

लनक्षत समहुहरुको सरू्िा नशक्षा र 

सचर्ार सम्बन्िी कायिक्रमको प्रवाहवाट 

यी वगिहरुको ििर्ेतिा बनृद्ध भएको छ ? 

(आिार त्यांकसंग समते तलुिा गिि 

सनकिे) 

१ गाउँपानलकावाट मनहला तथा 

लनक्षत बगिका समदुायको लानग 

सरू्िा नशक्षा र सचर्ार कायिक्रम 

कायािन्वयि गरेको छैि । 

० 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   १ 

५.४ अनुगमन र मूल्यांकन        

५.४.१ के कायिक्रम तथा परीयोििा 

कायािन्वयिवाट सम्बनन्ित समदुायले 

परुा लाभ नलि सकेको छ ? 

१ बानर्िक कायिक्रमवाट स्थािीय 

समदुायले अनिकतम ्लाभ 

नलएका छि ्। 

१ 

५.४.२ के स्थािीय सरकारले सचर्ालि गरेका 

कायिक्रमहरुको अिुगमि मलू्यांकि गदाि 

लैंनगक समािता तथा सामानिक 

समावशेी नबकास सम्बन्िी कायिक्रमको 

सचर्ालिबाट सरोकारवालालाई पगुकेो 

लाभ असर र प्रभाव नबशे्लर्ण गिे गररन्छ 

? 

१ गाउँपानलकाले सचर्ालि गरेका 

कायिक्रमहरुको अिुगमि मलू्यांकि 

गदाि मनहला तथा लनक्षत बगिलाई 

पगुकेो लाभ असर र प्रभावको 

नबशे्लर्ण िभएको । 

० 

५.४.३ के स्थािीय सरकारको सनमक्षा बैठकमा 

मनहला, बालबानलका सबै िातिानतका 

नबपन्ि बगि (आनदबासी, िििानत, 

दनलत, मिेशी, मनुस्लम, नपछडावगि) 

अपांगता भएका ब्यनक्तहरु, िेष्ठ िागररक 

लगायतलाई लनक्षत कायिक्रम मानथ 

छलर्ल गिे गरेको    छ ? 

१ गाउँपानलकाको सनमक्षा 

बैठकहरुमा मनहला तथा सबै 

लनक्षत बगि लनक्षत कायिक्रमहरु 

सम्बन्िमा आनंशक छलर्ल ह िे 

गरेको । 

०.५ 

५.४.४ के अिगुमि तथा मलू्यांकिवाट नसकेका 

पाठहरु कायिक्रम वा योििा तयार गदाि 

समावशे गिे गररन्छ ? 

१ अिगुमि तथा मलू्यांकिवाट 

नसकेका पाठहरु कायिक्रम वा 

योििा तयार गदाि समावेश गिे 

कायि आनंशक रुपमा भएको । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   २ 



 

 

92 

 

५.५ समन्वय र सम्िन्ध बिस्तार       

५.५.१ स्थािीय तहले संघ र प्रदशे सरकारहरुले 

तय गरेको िीनत, काििु तथा 

कायिक्रमहरुको कायािन्वयिमा सहकायि, 

समन्वय र सहिीकरण गिे गरेको/िगरेको 

? 

१ गाउँपानलकाले संघ र प्रदशे 

सरकारहरुले तय गरेको िीनत, 

काििु तथा कायिक्रमहरुको 

कायािन्वयिमा सहकायि, समन्वय र 

सहिीकरण गिे गरेको । 

१ 

५.५.२ लैंनगक समािता तथा समावेशी 

नबकासको लानग नबनभन्ि सरोकारवाला 

निकायहरु नबर् सचिाल सदस्य बिी 

कायिगत छलर्ल तथा यस क्षेत्रको 

नबकासको लानग नियनमतरुपमा कायि ह िे 

गरे/िगरेको ? 

१ यस्तो सचिाल बिेको िपाईएको । ० 

५.५.३ लैंनगक समािता तथा समावेशी 

नबकासको लानग नबनभन्ि सरोकारवाला 

निकायहरु नबर् कायिगत संयन्त्र 

(सचिाल) का प्रनतनिनिहरुलाई लैंनगक 

तथा समावशेी नबकास सम्बन्िी क्षमता 

नबकास तानलमहरु प्रदाि गिे गरे/िगरेको 

? 

१ लैससास सचिाल िबिेको र सो 

क्षेत्रमा क्षमता नबकास तानलमहरु 

िभएको । 

० 

५.५.४ मनहला नबरुद्ध ह िे सबै प्रकारका भदेभाव 

उन्मलुि गिे महासनन्ि कायािन्वयिका 

लानग तयार गररएको रानष्िय कायियोििा 

र संयकू्त राष्िसंघीय सरूक्षा पररर्दद्वारा 

पाररत प्रस्ताव िं १३२५ र १८२० को 

कायािन्वयि रानष्िय कायियोििा, मािव 

अनिकार  कायियोििा तथा छुवाछुत 

नबरुद्धको कायियोििामा स्थािीय 

सरकारको निम्मवेारी भिी उल्लेख 

गररएका कायिक्रमहरुमा रकम नबनियोिि 

तथा कायािन्वयि गिे गरे/िगरेको ? 

१ यी कायिक्रमहरु पानलकाको 

योििाम समावशे िभएको र बिटे 

नबनियोिि िभएको । 

० 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   १ 

  मूि बिषयगत िम्मा २०   ६ 

  कुि िम्मा १००   ३७.५ 
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केही  झलकहरु 
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