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भाग – १ 

िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण परीक्षणको अवधारणा 

१.१ पृष्ठभूबम  

लैंलगक समानता तथा सामालजक समावशेीकरणको सवाल नेपाल लगायत लबश्वका धेरै दशेहरुमा 

रहकेो छ । मलहला र परुुर् लबचमा रहकेो सामालजक लजम्मवेारी र लबभदे र लबलभन्न जालत, धमि, बगि, बणि, 

भौगोललकता तथा अन्य आधारहरुमा भएको लबभदे र बलहस्करणहरुलाई लनमुिल गनिको लालग लबश्वब्यापी 

रुपमा लैंलगक समानता तथा सामालजक समावशेीकरणको अलभयान लबगतबाटै लनरन्तर सञ्चालनमा रहकेो   

छ । नेपालमा पलन सामालजक मलु्य मान्यताको कारण मलहला तथा लबलभन्न जातजालत, समदुाय र फरक क्षमता 

तथा लबशेर्ताको आधारमा भएका लबभदेहरु आजसम्म पलन लबद्यमान रहकेो छ । समाजमा परुुर् र मलहलाको 

समानता कायम गनि चनुौलत रहकेो छ । दललत, आलदबासी, लोपोन्मखु, बालबाललका, अपांगता भएका 

ब्यलिहरु, जषे्ठ नागररक जस्ता बगिहरुमा नेपाल सरकारवाट उपलब्ध हुने श्रोत, साधान र सेवा समानरुपमा 

लबतरण गने कायिमा अपेक्षाकृत प्रगलत हुन सकेको छैन ।  यही समानता र समावशेीताको सवाललाई सम्बोधन 

गनिको लालग नेपाल सरकारले लैंलगक समानता तथा सामालजक समावशेीकरणको अवधारणा ल्याएको हो ।  

नेपालको संलबधान २०७२¸ मानव अलधकार सम्बलन्ध घोर्णापत्र¸ मलहला अलधकार सम्बन्धी 

घोर्णापत्र¸ बालअलधकार र आलदबासी जनजालत सम्बलन्ध अन्तरािलष्िय घोर्णापत्रहरु र यी क्षेत्रहरुमा कायि 

गनिको लालग गररएका लबलभन्न महासन्धीहरु र नेपालका सम्बलन्धत ऐन¸ लनयम र अन्य काननुी 

ब्यवस्थाहरुलाई आधारको रुपमा ललई उि प्रावधानहरुलाई स्थानीय सरकारहरुमा कायािन्वयनको अवस्थाको 

मापन गने अलभप्रायले नेपाल सरकार¸ संघीय मालमला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय 

सरकारहरुको लालग लैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण परीक्षण कायिलबलध २०७७ (नमनूा) तयार 

गरी स्थानीय तहहरुमा पाररत गरेर कायािन्वयनको लालग लनदिशन गरेको छ । यस कायिलबलधको आधारमा 

गण्डकी प्रदशे प्रलशक्षण प्रलतष्ठान¸ प्रदशे तथा स्थानीय शासन सहयोग कायिक्रम (PLGSP)¸ नदीपरु पोखराले 

स्थानीय सरकारहरु (गाउँपाललका र नगरपाललका) को लैससास परीक्षण गने कायिक्रम कायािन्वयन गद ै

आएको छ । यसै क्रममा यस पतुलीबजार नगरपाललका¸ पतुलीबजार¸ स्याङजाको लैससास परीक्षण गरी यो 

प्रलतवदेन तयार गररएको छ । 
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१.२ पुतिीििार नगरपाबिकामा िैंबगक र सामाबिक संरचना  

पतुलीबजार नगरपाललका स्याङजा लजल्लाको सदरमकुाममा रहकेो नगरपाललका हो । यस 

नगरपाललकाको स्थापना लब. सं २०५३ सालमा सालबकको स्याङ्जा पतुलीबजार, करेन्डाँडा, गणशेपरु, 

सतपुसल र चण्डीकाललका गरर पाँचवाट गाउँ लबकास सलमलत (गालबस) लमलाएर भएको हो । नेपाल 

सरकारको लमलत २०७३।११।२९ गतेको लनणिय बमोलजम सालबकका ट््सार बहकोट ठुलालडही कोल्मा 

पौवगेौडे राङभाङको वडा नं १, ३, ९ र पेल्काचौरको वडा नं १, २, ४, ५, ६, ७ र ८ गाभरे १४ वडा भएको 

नयाँ पतुलीबजार नगरपाललका बनाइएको हो । 

यस नगरपाललकाद्वारा सञ्चालन गरेको घरधरुी सविक्षण २०७५ अनसुार यहाँ ९९५५ घरधरुी र 

यहाँको जनसंख्या ५६२६२ रहकेो छ । यस नगरपाललकामा ४८।६५ प्रलतशत मलहला र ५१।३५ प्रलतशत परुुर् 

रहकेो छ । तर केन्रीय तथ्याङ्क लबभागको रालष्िय जनगणना २०६८ अनसुार यहाँको जनसंख्या ४४८७६ 

जना रहकेो छ । यही तथ्यांक अनसुार यसमा मलहलाको जनसंख्या ५६.२४ प्रलतशत रहकेो दलेखन्छ । जालतगत 

लहसाबले हदेाि यहाँको जनसंख्यामा ब्राह्मण २६.४० प्रलतशत, क्षेत्री १६.७७ प्रलतशत, गरुुङ १२.४२ प्रलतशत, 

मगर ११.२७ प्रलतशत, कामी ६.७६ प्रलतशत, दमाई ५.०९ प्रलतशत, ठकुरी ४.५१ प्रलतशत, घती ४.२७ 

प्रलतशत, नेवार ३.३६ प्रलतशत, साकी ३.३६ प्रलतशत, मलुस्लम २ प्रलतशत र दशनामी १ प्रलतशत रहकेो छ । 

यस नगरपाललकामा धालमिक, जातजालतय, भालर्क र अन्य लबलबधताको साथ ै मलहला¸ 

बालबाललका¸ जषे्ठ नागररक¸ अल्पसंख्यक¸अपाङ्गता भएका नागररकहरुको लबलबधता रहकेा छन ् । 

लबकासमा यी सबै प्रकारका नागररकहरुलाई मलुप्रवालहकरण गनि¸ उनीहरुलाई सशि तुल्याई बहुआयलमक 

गररबीवाट मिु गनि नगरपाललकाको काँदमा चनुौलत रहकेो छ । यी लबलबधता लबचमा समानता स्थापना गनिको 

लालग समतामलुक गलतलबलधहरुको आवश्यकता प्रष्ट रुपमा दलेखएको छ । 

१.३  िैससास परीक्षणको महत्व 

नेपाली समाजमा लैंलगक लबभदेले मलहला¸ परुुर् र अन्य ललंगको आधारमा सामालजक लबभदे 

दलेखएको र फरक मलू्य मान्यताहरु ब्याप्त भएको अवस्था छ । यस्तै बगीय¸ जातीय¸ क्षेत्रीय¸ भालर्क¸ धालमिक 

आधारमा लबभदेहरु महसुस गररएको छ । यी लबभदेहरुको लबरुद्धमा नेपाल सरकारले संलबधान तथा लबलभन्न 

काननुी ब्यवस्था गरी लाग ु गरेको छ । काननु अनसुार यी लबभदेहरु दण्डनीय छन ् । तैपलन समदुाय स्तरमा 
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लबगतको समयमा ब्याप्त भएका यी लबभदेहरुको कसर अझ ैबाँकी रहकेो दलेखन्छ । यस कारण नेपाल सरकारले 

लैंलगक तथा सामालजक बलहस्करणलाई लनमूिल गने नीलत ललएको हो । 

सबै स्थानीय सरकारहरुमा लैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरणको अवधारणालाई 

कायािन्वयन गरी समतामलूक समाजको स्थापना गने कायिमा यस लैंलगक समानता तथा सामालजक 

समावशेीकरण परीक्षण कायिको महत्वपणूि भलूमका रहकेो छ । हालको अवस्थामा स्थानीय सरकारहरुमा 

लैंलगक समता र सामालजक समावशेीकरण प्रवद्धिनका कायिहरु के कलत भएका छन ्भन्ने कुराको लन्यौल गने 

कायि हो यो । यसवाट स्थानीय सरकारहरुले नीलत काननु र योजना तजुिमा गदाि लैंलगक तथा सामालजक 

समावशेीकरण सम्बेदनलशलताको प्रयोग र यस दृष्टीकोणको उपयोगको अवस्था कस्तो रहकेो छ ? स्थानीय 

तहहरुको संस्थागत संरचनामा लैससासको अवस्था कस्तो छ ? पाललकाहरुको जनशलि लनयिूी र 

जनप्रलतलनलधको ब्यवस्थामा लैससासको रणनीलतक अभ्यास कस्तो छ र यसवाट सहभालगता र लनणिय 

प्रलक्रयामा के प्रगलत भएको छ ? सेवा प्रवाहको क्रममा लैससासको अवधारणालाई कसरी कायािन्वयन 

गररएको छ ? सेवा प्रवाहमा अझ ैमलहला तथा लबपन्न भएका समदुायका नागररकहरु अझ ैबलहस्करणमा परेका 

छन ् ? सशुासनका अभ्यासहरुको अवस्था के छ ? सशुासनमा लैससासको कायािन्वयन कस्तो छ ? यी 

कुराहरुको परीक्षण गररने भएको हुदँा संघीय¸ प्रदशे र स्थानीय सरकारहरुमा लनयलमत लैससास परीक्षणको 

आवश्यकता रहकेो छ । 

यस लैससास परीक्षणले स्थानीय सरकारहरुमा लबगतका आलथिक बर्ि र लबगतका समयमा 

कायािलयबाट हुने सबैखाले सेवा प्रवाहमा लैससासको अवधारणालाई कायािन्वयनको अवस्थाको लचत्रण 

गदिछ । यसवाट उि के्षत्रको सबल र कमजोर पक्षहरु तथा अवसर र चनुौलतहरुको पलहचान लबलधवत रुपमा 

पलहचान हुने भएकोले आगामी लदनहरुमा केकस्ता पहलहरु गने बारेमा योजना तथा कायिक्रमहरु तयार गनि 

सहज हुने गदिछ । समग्र नेपालमा लैससास मतै्री समाजको लनमािण गनि सरकारी तौरवाट गररने पहलहरुमा 

प्रभावकारीता आउँछ । यसवाट लबभदेकारी नीलत तथा कायिक्रमहरुको अन्त्य गरी सशुासनयिु समदृ्ध 

समाजको लिजना गनि टेवा पगु्दछ ।  

स्थानीय सरकारहरुमा लैससास परीक्षणले स्थानीय नीलत¸ काननु र योजनाको तहमा लैससास 

सम्वदेनलशलता समावशे गरेर संस्थागत संरचना¸ जनशलि ब्यवस्था र क्षमता लबकास¸ सेवा प्रवाह¸ 
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सशुासनका लक्रयाकलापहरुमा लैंलगक उत्तरदायी तथा सामालजक समावशेी दृलष्टकोण कायािन्वयन गरी हरेक 

स्थानीय तहमा समतामलूक समाजको स्थापना गने जग लनमािणको अपेक्षा गररएको छ । यसवाट स्थानीय 

तहवाटै  लदगो शालन्त तथा समलृद्धको शरुुआत हुने सलूनलस्चत छ । 

१.४ िैससास परीक्षण र कायाषन्वयनको कानुनी आधारहरु 

नेपालको संलबधान २०७२ र सम्बलन्धत ऐन¸ लनयम¸ कायिलबलधहरु र नेपाल पक्ष भई हस्ताक्षर भएका 

अन्तरािलष्िय घोर्णाहरु र महासन्धीहरु जस्तै मानव अलधकार सम्बलन्ध घोर्णापत्र¸ बेईलजङ घोर्णापत्र 

१९९६¸  बालअलधकार सम्बलन्ध महासन्धी १९८९¸ मलहला लबरुद्ध हुने सबै प्रकारका भदेभाव उन्मलुन गन े

महासलन्ध कायािन्वयनका लालग तयार गररएको रालष्िय कायियोजना र संयिू राष्िसंघीय सरूक्षा पररर्दद्वारा 

पाररत प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कायािन्वयन रालष्िय कायियोजना, मानव अलधकार  कायियोजना तथा 

छुवाछुत लबरुद्धको कायियोजना आलदको कायािन्यनको बाध्यात्मक ब्यवस्थाहरु रहकेा छन ्। 

नेपालको संलबधान २०७२ ले नागररकहरुको आधारभतू अलधकारहरुलाई सलूनलस्चत गनि ब्यवस्था 

गरेको छ । संलबधानको धारा १८ मा समानताको हकको ब्यवस्था भएको छ जसले प्रत्येक ब्यलिलाई समान 

काननुी हलैसयतको अलधकारको सलूनलस्चत गरेको छ । सबै नागररक काननुको दृलष्टमा समान हुने तथा कसैलाई 

पलन काननुको समान संरक्षणवाट बलञ्चत नगररने तथा सामन्य काननुको प्रयोगमा उत्पलत्त, धमि, बणि, जात¸ 

जालत¸ ललंग¸ शारीररक अवस्था¸ अपांगता¸ स्वास्थ्य लस्थलत¸ बैबालहक लस्थलत¸ गभािवस्था¸ आलथिक अवस्था¸ 

भार्ा वा क्षेत्र¸ बैचाररक आस्था वा अन्य कुन ैआधारमा भदेभाव नगने ब्यवस्था गरेको छ । सामालजक वा 

साँस्कृलतक दृलष्टले लपछाडएका मलहला¸ दललत¸ आलदबासी जनजालत¸ मधेशी¸ थारु¸ बालबाललका¸ जषे्ठ 

नागररक¸ लैंलगक तथा यौंलनक अल्पसंख्यक¸ अपांगता भएका ब्यलि¸ गभि अवस्थाका ब्यलि¸ अशि वा 

असहाय¸ लपछालडएको क्षेत्र वा आलथिक रुपमा लबपन्न खस आयि लगायतका नागररकहरुको संरक्षण 

सशलिकरण वा लबकासको लनलम्त लबशरे् ब्यवस्था गनि सलकने ब्यवस्था गररएको छ । 

संलबधानको धारा ३८ मा मलहलाको हकको ब्यवस्था गरेको छ जसले प्रत्येक मलहलालाई लैंलगक 

भदेभाव लबना समान बंशीय हकको सलूनलस्चत गरेकोको छ । प्रत्येक मलहला सरूलक्षत माततृ्व र प्रजनन 

स्वास्थ्य सम्बन्धी अलधकार सम्पन्न बनाएको छ । मलहलालाई धालमिक¸ सामालजक¸ साँस्कृलतक परम्परा¸ 

प्रचनलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीररक¸ मानलसक¸ यौनजन्य¸ मनोबैज्ञालनक वा अन्य कुनै लकलसमको 



 

 

5 

 

लहसंाजन्य कायि गनि पाईन े छैन । यी कायिहरु काननु बमोलजम दण्डनीय हुने र पीलडतलाई काननु बमोलजम 

क्षलतपलूति पाउँने अलधकारको ब्यवस्था छ । राज्यको सबै लनकायमा मलहलालाई समानपुालतक समावेशीताको 

लसद्धान्तको आधारमा सहभालग हुने अलधकार सलूनलस्चत भएको छ । मलहलालाई लशक्षा¸ स्वास्थ्य¸ रोजगारी र 

सामालजक सरूक्षामा सकारात्मक लबभदेका आधारमा लबशरे् अवसर प्राप्त गने हकको ब्यवस्था भएको छ । 

साथै सम्पलत्त र पाररवाररक मालमलामा दम्पलतको समान हकको ब्यवस्था भएको छ ।  

साथै नेपालको संलबधान २०७२ को धारा ३१ मा लशक्षा सम्बन्धी हकको ब्यवस्था भएको छ जसमा 

प्रत्यके नागररक (अपांगता भएका र आलथिक रुपमा लबपन्न सलहत) लाई लशक्षाको पहुचँमा समान हकको 

सलूनलस्चत गररएको छ । सलम्बधानको धारा ३२ मा भार्ा र संस्कृलतको हकको ब्यवस्था गररएको छ जसमा 

प्रत्येक ब्यलि र समदुायलाई आफ्नो भार्ा¸ लललप¸ संस्कृलत¸ साँस्कृलतक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र 

सम्बद्धिन  गने अलधकारको सलूनलस्चत गररएको छ । साथ ैधारा ३३ मा समान रोजगारीको हक¸ धारा ३४ मा 

उलचत श्रम अभ्यासको हक जसमा उलचत पाररश्रलमक सलुवधा र योगदानको सलूनलस्चतता¸ धारा ३५ मा 

स्वास्थ्य सम्बलन्ध समान हक¸ धारा ३९ मा बालबाललकाको हक¸ धारा ४० मा दललतको हक¸ धारा ४१ मा 

जषे्ठ नागररकको हक¸ धारा ४२ मा सामालजक न्यायको हक र धारा ४३ मा सामालजक सरूक्षाको हकको 

ब्यवस्था गररएको छ । यी धाराहरु लबशरे् गरी लैंलगक समानता र सामालजक समावेशीकरण सम्वदेनलशल 

रहकेा छन ्।  

यस कारण नेपालको सन्दभिमा लैंलगक समानता र सामालजक समावशेीकरण (लैससास) को मदु्दा 

बहुआयलमक मानी सबै सरकारी तथा गरैसरकारी के्षत्रहरुमा अलनवायि पालना गनुि पने काननुी ब्यवस्था छ । 

यसको कायािन्वयन जनस्तरमा अझ ै कमजोर रहकेो पाईएकोले रालष्िय ऐन लनयमहरु तथा अन्तरािलष्टय 

महासन्धी र अभ्यासहरुको आधारमा लैससास अलभयानमा ब्यापकता ल्याउँने जमको भरैहकेो छ । यसलाई 

स्थानीय तहहरुवाटै कायािन्वयन गने पहल तत्काललन स्थानीय लबकास मन्त्रालयल ेलैससास कायािन्वयन गद ै

आएको लथयो । लैंलगक समानता तथा सामालजक समावशेी नीलत तथा कायिक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढंगवाट 

सञ्चालन गनि लैंलगक समानता तथा सामालजक समावशीकरण नीलत २०६६ कायािन्वयनको लालग तयार 

भएको स्थानीय लनकाय लैंलगक उत्तरदायी तथा सामालजक समावशेी वजटे तजुिमा तथा परीक्षण लनदलेशका 

२०६८ कायािन्वयन भएको लथयो । 
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स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को गाउँपाललका/नगरपाललकाको काम¸ कतिब्य र 

अलधकारमा लैससास सम्बन्धी ब्यवस्था रहकेो छ । त्यस्तै वडा सलमलतको काम¸ कतिब्य र अलधकार 

अन्तरगत वडामा आलथिक तथा समालजक रुपमा अल्पसंख्यक¸ लसमान्तकृत समदुायको अलभलेख राखी 

सामालजक र आलथिक उत्थान सम्बन्धी काम गने लबलभन्न समदुाय लबचमा सामालजक सद्भाव र सौहादिता 

कायम गने̧  बाल लबवाह¸ बहुलबवाह¸ लैंलगक लहसंा¸ छुवाछुत¸ दहजे तथा दाईजो¸ हललया प्रथा¸ छाउपडी 

कमलरी प्रथा¸ बालश्रम¸ मानव बेचलबखन¸ जस्ता समालजक कुरीलत¸ र अन्धलबश्वासको अन्त्य गने गराउँन े

ब्यवस्था गरेको छ । साथै स्थानीय तहको योजना तजुिमा तथा कायािन्वयन गदाि मलहला तथा लपछालडएको 

बगिको सहभालगता गराउँने र योजना छनौटमा मलहला¸ बालबाललका¸ जषे्ठ नागररक¸ लपछालडएको बगि̧  क्षेत्र र 

समदुायलाई प्रत्येक्ष लाभ पगु्ने कायिक्रमलाई छनौट गने¸ बजटे लबलनयोजन र कायािन्वयनमा जोड लदएको छ ।    

१.३ िैससास परीक्षणका उदे्दश्यहरु 

गाउँपाललका तथा नगरपाललकाहरुमा लैससास परीक्षणको मखु्य उद्दशे्य नै स्थानीय तहहरुमा लैंलगक 

तथा अन्य सामालजक मान्यताको आधारमा हुने लबभदेहरुको अन्त्य गरी राज्यले उपलब्ध गराउँने सेवा सलुबधा 

र संरक्षणमा सबैको समान पहुचँको अवस्थालाई पररक्षण गरी समतामलूक नीलत कायिक्रम¸ बजटे लाग ुगने 

कायिमा सझुावहरु उपलब्ध गराउँने हो । यसको लबलशष्ट उद्दशे्यहरु दहेाय अनसुार रहकेा छन ्: 

क) लैससास परीक्षण माफि त गाउँपाललकाको नीलत, काननु¸ संस्थागत संरचना, जनशलि र क्षमता 

लबकास कायि¸ योजना तजुिमा र कायिक्रमहरुमा मलहला र सामालजक रुपमा बलञ्चलतकरणमा परेका 

व्यलि र समदुायहरुको मलूप्रवालहकरण र सशलिकरणको अवस्था मापन गने । 

ख) स्थानीय तहको समग्र लक्रयाकलापहरुमा लैससासको अवस्था मापन गरी सबल र सधुार गनुि पन े

पक्षहरु तथा अवसर र चनुौलतहरुको पलहचान गने । 

ग) सधुार गनुि पने पक्षकहरुको पलहचान पश्चात सोको कायािन्वयनको लालग कायियोजना तयार गने ।  

घ) पाललकाले सम्पादन गन ेसबै लक्रयाकलापहरुमा लैससास सम्बेदनलशत कायािन्वयनलाई संस्थागत 

गद ैलैजान आधारहरु प्रस्ततु गन े। 
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भाग – २ 

िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण परीक्षणका बिबध 

२.१  िैससास परीक्षणिे समेट्ने के्षत्रहरु 

नेपालमा संघीय ब्यवस्था लाग ूभए पश्चात संघीय मालमला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयवाट जारी 

भएको स्थानीय तह लैंलगक समानता तथा सामालजक समावशेीकरण परीक्षण कायिलबलध २०७७ (नमनूा) 

को अनसुार लैससास परीक्षणमा स्थानीय सरकारको नीलत¸ काननु र योजना तजुिमा प्रलक्रया दलेख संस्थागत 

ब्यवस्था¸ जनशलि र सेवा प्रवाह सम्मका पाँचवाट मलू लबर्यबस्तहुरु तोलकएको छ । यो कायिलबलध हरेक 

गाउँपाललका र नगरपाललकाहरुले स्थानीय स्तरमा आफ्नो अनकुुल हुने गरी केही ब्यवस्थाहरु हरेफेर गरेर 

पाररत गरी लाग ु गनि स्नेछ । केही स्थानीय सरकारहरुले यो कायिलबलध लाग ु गरी सकेको अवस्था छ । 

हालको अवस्थामा यस पाललकामा मखू्यतः  लैससास परीक्षणमा दहेायका पाँच मलु लबर्यहरु वा क्षेत्रहरु 

समलेटएका छन:्  

क) नीलत काननु र योजना¸ 

ख) संस्थागत ब्यवस्था¸ 

ग) मानव संसाधन र क्षमता लबकास¸ 

घ) सेवा प्रवाह¸ र  

ङ) सशुासन तथा उत्तरदालयत्व । 

२.२  िैससास परीक्षणको बिबध र तरीका 

स्थानीय तह लैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण परीक्षण कायिलबलध २०७७ (नमनूा) 

को अनसुार स्थानीय सरकारहरुको लैससास परीक्षण हरेक आलथिक बर्ि लनयलमत रुपमा गने र सोही अनसुार 

स्थानीय तहको नीलत योजना तथा बजटे तजुिमाको तहवाट लैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण 

लबकासका कायिक्रमहरु कायािन्वयन गने अलभप्राय हो । यो परीक्षण कायि केही सहभालगतामलूक र केही अंश 

लेखापरीक्षण तथा अनसुन्धानमलूक लबलधवाट सम्पादन गररएको छ ।  
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यस पाललकाको लैससास परीक्षणको लालग ७ सदस्यीय कायिदल बनाएको लथयो । सोही कायिदलको 

नेततृ्वमा पाललकाको लैससास परीक्षण सम्पन्न भयो । यस कायिदल अन्तरगत ५ वटा लबर्यगत लैससास 

परीक्षण कायि-समहुहरु तयार गररयो । यी कायि-समहुहरुमा लनवािलचत जनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीको 

संलग्नता रहकेो लथयो । जसमा मलहला र परुुर्हरुको सहभालगतालाई पलन उपलब्ध भएसम्म समावेशी 

बनाईएको लथयो । उि कायि-समहुहरुको संयोजकत्व लनवािलचत पदालधकारीहरुले गरेको लथयो । ती कायि-

समहुहरु दहेायका परीक्षण लबलधहरुको उपयोग गरेको लथयो । 

२.२.१  दस्तावेि अध्ययन (Documents Study) 

 लैससास परीक्षण कायिदलले पाललकाको दस्तावजेहरु (जस्तैः स्थानीय नीलत¸ ऐन¸ लनदलेशका¸ 

बालर्िक योजना तथा बजटे¸ आवलधक योजना¸ वालर्िक प्रलतवदेनहरु¸ आलथिक प्रलतवदेनहरु¸ चौमालसक र 

बालर्िक सलमक्षाको प्रलतवदेन¸ लवकास वलेुलटन¸ नगर प्रोफाइल¸ लवलभन्न समयमा भएका लनणियहरु आलदको 

संकलन र लैससासको दृलष्टवाट लवशे्लर्ण र पनुरावलोकन गरी प्रारलम्भक लटपोट तयार गररएको लथयो ।  

२.२.२  िबक्षत समुह छिफि (Focus Group Discussion) 

लैससास परीक्षणको क्रममा पाललकाका मलहला समहुका सदस्यहरु¸ दललत समदुाय¸ आलदबासी 

जनजालत समदुाय¸ र अन्य बलन्चलतकरणमा परेका समदुायका प्रलतलनलधहरुसंग ललक्षत समहु छलफल गररएको 

लथयो । यसको लालग लैससास कायािन्वयन सम्बलन्ध प्रश्नावली तयार गरी छलफल गररएको लथयो । 

२.२.३  परीक्षण कायषशािा (Audit Workshop) 

यो गोष्ठी ३ लदनको आयोजना गररएको लथयो । यस कायिशाला पाललकाका लनवािलचत 

पदालधकारीहरु¸ प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत लगायत सबै लबर्यगत शाखाका कमिचारीहरु र 

सरोकारवालाहरुको सहभालगतामा सञ्चालन गररएको लथयो । यसको सहजीकरण परामशिदाताहरुवाट 

गररएको लथयो । 

लैससास परीक्षण कार्यशालाका सहभागीहरु 

पाललकाको लैससास परीक्षण कायिमा दहेायका पदालधकारी¸ कमिचारी र सरोकारवालाहरु सहभागी 

भएका लथए ।  लैससास परीक्षण कायिक्रममा जम्मा ३७ जना सहभागीहरु लथए । 
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ताबिका १: स्थानीय तहमा िैससास परीक्षणका सहभागीहरू  

क्र.स.ं  सहभागीहरू 

१ पाललका प्रमखु 

२ पाललका उपप्रमखु 

३ प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

४ पाललका वडा अध्यक्षहरु 

५ कायिपाललकाका मलहला सलहत सदस्यहरु 

६ पाललकाका दललत, अल्पसंख्यक र जनजालत जनप्रलतलनलधहरू 

७ पाललकाका लबर्यगत शाखाका प्रमखुहरू¸ कमिचारीहरु 

८ पाललकाका सबै मलहला र ललक्षत बगिका कमिचारीहरु 

नोटः लैससास परीक्षणमा भएका सहभागीहरु अनसुचूी – ३ मा संलग्न गररएको छ । 

गोष्ठी संचालन बिबि 

स्थानीय तह लैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण परीक्षण कायिलबलध २०७७ (नमनूा) 

को अनसुार पाँचवटा मलू लबर्यहरुलभत्र लबलभन्न २२ वटा सहायक लबर्यहरु समावेश गररएको छ । 

यसलभत्र १०० वटा कायिगत उपसचूकहरु तोलकएका छन ् । लयनै सचूक तथा उपसचूकहरुको दायरामा रही 

लैससास परीक्षण गोष्ठी सञ्चालन गररएको लथयो । 

गोष्ठीको पलहलो लदन गोष्ठीको उद्घघाटन¸ लैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण (लैससास) 

को अवधारणा¸ संलबधान¸ रालष्िय नीलत तथा अन्य प्रावधानहरु¸ लैससास परीक्षण सम्बन्धी ब्यवस्था आलदमा 

अलभमलूखकरण गररयो । कायािशाला गोष्ठीमा पाँचवटा मलू लबर्यहरुको आधारमा ५ वटा लैससास लबर्यगत 

परीक्षण कायि-समहु गठन गररयो । यी लैससास लबर्यगत परीक्षण कायि-समहुहरुले लबर्यगतरुपमा सचूक र 

उपसचूकहरु मालथ छलफल गरी नीलतगत व्यवस्था, संरचना, योजना तजुिमादलेख कायािन्वयन, अनगुमन तथा 

मलू्याङ्कन, अभ्यास र प्रभावसम्मको अवस्थालाई लवशे्लशण गरी अकं लदने कायि गररयो । लैससास सचुक 

तथा उपसचुकहरुमा सहभालगतात्मक छलफल गरी राम्रो दलेखएमा १, मध्यम दलेखएमा ०.५ र सधुार गनुिपने 

दलेखएमा वा नभएमा ० अकंहरू लदईयो । 

 यसरी लदईएको अकंलाई प्रथम मस्यौदाको रुपमा ललई परीक्षणको दोश्रो लदन परीक्षण कायि-

समहुहरुले पाललकाको सम्बलन्धत शाखाहरुमा सम्बलन्धत दस्तावजेहरुको अवलोकन वा परीक्षण गरेका लथए । 

यस क्रममा परामशिदाताहरुले सबै समहुहरुलाई आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गरेका लथए । यस क्रममा 
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गोष्ठीको सहभालगतामलूक परीक्षणवाट लदईएको अकंहरु थपघट भएका लथए । उि समहुहरुले आफ्नो लबर्य 

के्षत्रमा रहकेा सवल र कमजोर पक्षहरु तथा अवसर र चनुौलतहरुको पलन खोजी गरेका लथए । 

परीक्षण गोष्ठीको तेिो लदन सबै सहभागीहरुको उपलस्थलतमा परीक्षणको क्रममा प्राप्त भएको अकंहरु 

मालथ परामशिदाताहरुवाट पनूः छलफल र मलू्यांकन गररएको लथयो । त्यस पश्चात समहुगतरुपमा सबै कायि 

समहुहरुले परीक्षण गरेको नलतजाहरु प्रस्ततु गररएको लथयो । लयनै अकंहरुको आधारमा माकुरेजालोको 

लबलधवाट पाललकामा रहकेो लैससास कायािन्वयनको लस्थलत प्रस्ततु गररएको लथयो । सबल र कमजोर पक्षहरु 

तथा अवसर र चनुौलतहरु समते प्रस्ततु गरीएको लथयो । 

ताबिका २: स्थानीय तहमा िैससास परीक्षणको समय ताबिका 

बदन सत्र समय बक्रयाकिाप 

प्रथम प्रथम १०.०० – ११.३० पाललका प्रमखुज्यवुाट कायिक्रम उद्घाटन¸ पररचय¸ 

पाललकावाट छोटो स्वागत मन्तब्य 

लैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरणको अवधारणा¸ 

लैससास परीक्षण र महत्व 

दोश्रो ११.४५ – १.३० लैससास परीक्षणको लबलध¸ प्रलक्रया र सचूकहरु सम्बन्धी 

अलभमलूखकरण र छलफल 

तेश्रो २.०० – ३.३० पाललका उपप्रमखुज्यदु्वारा परीक्षण कायिक्रमको संयोजकको 

लजम्मेवारी ललन े

लैससास परीक्षणको कायि समहु गठन र कायि लजम्मेवारी 

लबभाजन 

चौथो ३.३० – ५.०० कायि-समहूको समहुगत छलफल र लैससास सहभालगतामलूक 

परीक्षण र परामशिदाताहरुद्वारा सहलजकरण 

दोश्रो प्रथम १०.०० – ११.३० पाललका उपप्रमखुज्यकुो संयोजकत्वमा कायि-समहुवाट 

लैससासको दस्तावेज परीक्षण र परामशिदाताहरुद्वारा सहलजकरण 

दोश्रो ११.४५ – १.३० पाललका उपप्रमखुज्यकुो संयोजकत्वमा कायि-समहुवाट 

लैससासको दस्तावेज परीक्षण र परामशिदाताहरुद्वारा सहलजकरण 

तेश्रो २.०० – ३.३० पाललका उपप्रमखुज्यकुो संयोजकत्वमा कायि-समहुवाट 

लैससासको दस्तावेज परीक्षण र परामशिदाताहरुद्वारा सहलजकरण 

चौथो ३.३० – ५.०० कायि-समहुले परीक्षण गरी बझुाएको नलतजा मालथ 

परामशिदाताहरुद्वारा पनूः छलफल र मलू्यांकन  

तेश्रो प्रथम १०.०० – ११.३० लैससास परीक्षणको प्रथम मस्यौदा र माकुरेजालो सहभागीहरु 

लबचमा प्रस्तुलतकरण 

दोश्रो ११.४५ – १.३० लैससास परीक्षणवाट प्राप्त सबल र सधुार गनुिपने पक्षहरु र 

अवसर र चनुौलतहरुको बारेमा प्रस्तलुतकरण र छलफल 

तेश्रो २.०० – ३.३० सधुार गनुि पन ेपक्षहरुको पलहचान र कायियोजना तजुिमा 

चौथो ३.३० – ५.०० कायियोजना मालथ छलफल र सधुार 
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पाललका प्रमखुज्यवुाट कायिक्रमको समापन 

नोटः कायिक्रमका सत्रको लालग तोलकएको समयमा केही लचकता अपनाईएको लथयो । 

लैससास परीक्षणका बिषर्के्षत्रहरु र अंकभार 

स्थानीय तह लैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण परीक्षण कायिलबलध २०७७ (नमनूा) 

को अनसुार कुल परीक्षण अंकभार १०० र तोलकएका ५ मलू लबर्यक्षेत्रलाई हरेकको २० पूणािङ्क कायम 

गररएको छ ।  जसलभत्र २२ वटा सहायक लबर्यहरु र अकंभारहरु दहेाय अनसुार प्रस्ततु गररएको छः 

ताबिका ३: िैससास परीक्षणका मूख्य तथा सहायक बिषय के्षत्रहरु  

क्र स ं मूख्य तथा सहायक बिषय के्षत्रहरु अंकभार 

क नीलत काननु र योजना  

१ नीलत काननु र योजनामा समावेशी सहभालगता ८ 

२ योजना तजुिमा तथा कायािन्वयन ८ 

३ बजेट तजुिमा तथा कायािन्वयन ४ 

 जम्मा २० 

ख संस्थागत ब्यवस्था  

१ कमिचारी/पदालधकारी प्रलतलनलधत्व ४ 

२ कायिप्रणाली समावेशी ४ 

३ सलमलत उपसलमलत र कायिदलमा प्रलतलनलधत्व ४ 

४ लबत्त ब्यवस्थापन प्रणालीमा समावशेीता ४ 

५ तथ्याङ्क संकलन तथा ब्यवस्थापन ४ 

 जम्मा २० 

ग मानव संसाधन तथा क्षमता लबकास  

१ मानव संसाधन तथा क्षमता लबकास ८ 

२ अनौपचाररक मलू्य मान्यता र कुसँस्कार सम्बलन्ध जनचेतना ४ 

३ काननुी साक्षरता ४ 

४ लबपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण ४ 

 जम्मा २० 

घ सेवा प्रवाह  

१ पवूािधार लबकास ४ 

२ प्रजनन स्वास्थ्य ४ 

३ लशक्षा कायिक्रम ४ 

४ खानपेानी तथा सरसफाई ४ 

५ स्वरोजगार र आयआजिन तथा बजार ब्यवस्थापन  ४ 

 जम्मा २० 

ङ सशुासन तथा उत्तरदालयत्व  

१ सशुासन  ४ 
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२ उत्तरदालयत्व र जवाफदलेहता ४ 

३ सचूना तथा सञ्चार ४ 

४ अनगुमन र मलू्यांकन  ४ 

५ समन्वय र सम्बन्ध लबस्तार ४ 

 जम्मा २० 

 कुि िम्मा १०० 

 

मालथ उल्लेलखत सहायक लबर्यहरुमा जम्मा १०० वटा सचूकहरु तोलकएका छन ्। हरेक सचूकको 

पणूािङ्क १ हो । यसमा स्थानीय सरकारका तोलकएका सहभागीहरुसंगको संलग्नतामा सम्बलन्धत सचूकको 

प्रमाणहरुको आधारमा अकं प्रदान गररन्छ । यसमा राम्रो प्रगलत भएको दलेखएमा १¸ मध्यम या आलंशक कायि 

भएको दलेखएमा ०।५ र न्यनू कायि भएको वा नभएको अवस्था भएमा ० अकं प्रदान गररएको छ । 

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

गोष्ठीको अलन्तम लदन परीक्षणको नलतजालाई माकुरेजालोमा प्रस्ततु पश्चात लैससासको लबर्यक्षते्रहरु 

मध्ये बढी अकं प्राप्त गने के्षत्रमा सबल अवस्था दलेखन्छ र त्यस के्षत्रमा बढी सचूकहरुमा काम भएको प्रष्ट  

हुन्छ । साथै कम अकं प्राप्त गरेका के्षत्रहरुमा कमजोर पक्षहरु वा सधुार गनुि पने के्षत्रहरु पलहचान हुन्छ । सचूक र 

उपसचूकहरुको लबशे्लर्ण गरी सबल र कमजोर पक्षहरु पलहचान गने कायि भएको छ ।  

अवसर र चनुौलतहरुको हकमा परीक्षणका लबर्य के्षत्रहरुको आधारमा पाललकामा भएको अवसरहरु 

र चनुौलतहरुको बारेमा समहुगत संकलन गरेका तथ्यहरुलाई प्रस्तलुतकरण र छलफल गररएको लथयो । यसमा 

सहभागीहले समते आवश्यक सझूावहरु पेश गरेका लथए ।  

कार्यर्ोजना िर्ारी 

लैससास परीक्षणको क्रममा लबर्यगत परीक्षण कायि समहुले उनीहरुको लबर्यके्षत्रमा रहकेा सबल र 

सधुार गनुिपने पक्षहरुको पलहचान गरी पाललकामा भएको हालका अवसर र चनुौलतहरुलाई मध्यनजर गरी आ-

आफ्नो लबर्य क्षेत्रमा आगामी कायियोजना तयार गरेको लथए । उि कायियोजना मालथ गोष्ठीका सब ै

सहभागीहरुको उपलस्थलतमा छलफल र सधुार गररएको लथयो ।  
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भाग – ३ 

िैससास परीक्षणवाट आएका मूख्य प्राबिहरु 

३.१ िैससास परीक्षणवाट प्रािाङ्कहरुको प्रस्तुबतकरण 

यस पाललकाको स्थानीय नीलत¸ ऐन¸ लनदलेशका र लबलभन्न नीलतगत लनणियहरु¸ आवलधक तथा 

बालर्िक कायिक्रम र बजटे¸ कायािन्वयनका पक्षहरु समतेलाई लैंलगक समानता तथा समालजक समावेशीकरणको 

दृलष्टले सहभालगतामलूक परीक्षण गदाि दहेाय अनसुारको नलतजा प्राप्त भएको छः 

ताबिका ४: िैससास परीक्षणमा प्राि अंकहरुको बिवरण 

क्र स ं मूख्य तथा सहायक बिषय के्षत्रहरु अंकभार प्रािाङ्क 

क नीलत काननु र योजना     

१ नीलत काननु र योजनामा समावेशी सहभालगता ८ 6.00 

२ योजना तजुिमा तथा कायािन्वयन ८ 6.00 

३ बजेट तजुिमा तथा कायािन्वयन ४ 2.50 

  जम्मा २० 14.50 

ख संस्थागत ब्यवस्था     

१ कमिचारी/पदालधकारी प्रलतलनलधत्व ४ 2.50 

२ कायिप्रणाली समावेशी ४ 2.50 

३ सलमलत उपसलमलत र कायिदलमा प्रलतलनलधत्व ४ 3.00 

४ लबत्त ब्यवस्थापन प्रणालीमा समावशेीता ४ 4.00 

५ तथ्याङ्क संकलन तथा ब्यवस्थापन ४ 4.00 

  जम्मा २० 16.00 

ग मानव संसाधन तथा क्षमता लबकास     

१ मानव संसाधन तथा क्षमता लबकास ८ 7.00 

२ अनौपचाररक मलू्य मान्यता र कुसँस्कार सम्बलन्ध जनचेतना ४ 3.50 

३ काननुी साक्षरता ४ 3.00 

४ लबपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण ४ 3.50 

  जम्मा २० 17.00 

घ सेवा प्रवाह     
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१ पवूािधार लबकास ४ 4.00 

२ प्रजनन स्वास्थ्य ४ 3.00 

३ लशक्षा कायिक्रम ४ 4.00 

४ खानपेानी तथा सरसफाई ४ 4.00 

५ स्वरोजगार र आयआजिन तथा बजार ब्यवस्थापन  ४ 3.00 

  जम्मा २० 18.00 

ङ सशुासन तथा उत्तरदालयत्व     

१ सशुासन  ४ 4.00 

२ उत्तरदालयत्व र जवाफदलेहता ४ 3.50 

३ सचूना तथा सञ्चार ४ 4.00 

४ अनगुमन र मलू्यांकन  ४ 3.50 

५ समन्वय र सम्बन्ध लबस्तार ४ 3.00 

  जम्मा २० 18.00 

  कुि िम्मा १०० 83.50 

नोटः यसको लबस्ततृ लबबरण अनसुचूी – २ मा  हनेुिहोला । 
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३.२ िैससास परीक्षण नबतिाको माकुरेिािोमा प्रस्तुबत 

 

३.३ िैससास परीक्षणमा प्राि सिि र सधुार गनुषपने पक्षहरु 

यस पाललकाको लैससास कायािन्वयनको अवस्थालाई लनदेलशकाले तोकेका २२ वटा सचूकहरु र 

जस अन्तरगतका १०० वटा उपसचूकहरुमा आधाररत रही परीक्षण गररएको लथयो । पाललकामा लैससास 

कायािन्वयनमा भएको पहललाई कायिहरु र प्रमाणहरुको आधारमा तीन लकलसमको अवस्थामा लबभाजन 

गररएको छ । राम्रो अवस्था भएमा ‘सबल’, आलंशक कायि भएको भएमा ‘आलंशक’ र कमजोर अवस्था भएमा 

‘कमजोर’ भनी बलगिकरण गररएको छ जसवाट सबललाई लनरन्तरता लदने¸ आलंशक र कमजोर रहकेा सचूक 

उपसचूकहरुमा नीलतगत र कायिगत सधुारका कायिक्रम कायािन्वयन गने लजम्मेवारी पाललकाको काँदमा रहकेो 

दलेखन्छ । यस पाललकाको लैससास परीक्षणको लबर्य के्षत्रहरुका सचूक तथा उपसचूकहरुको अवस्था र सधुार 

गनुि पने पक्षहरु दहेायको ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ ।  

ताबिका ५: िैससास परीक्षणमा प्राि सिि र सुधार गनुषपने पक्षहरु  
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क्र स ं अवस्था अवस्था सुधार गनुष पने पक्षहरु 

१ नीबत कानुन र योिना     

१.१ नीबत कानुन र योिनामा समावेशी 

सहभाबगता 

    

१.१.१ नगरपाललकाको नीलत तथा काननुको 

मस्यौदा तयार गने क्रममा लैससासको 

दृलष्टले सम्पादन गने गरी कायिटोली 

लनमािण नभएको । 

पवूि दस्तावजेको सलमक्षा गदाि लैससास 

दृलष्टकोणले मस्यौदाको लबर्यबस्त ुर 

शब्द चयन समावशेी नै पाईएको । 

आलंशक नगरपाललकाको नीलत तथा काननुको 

मस्यौदा तयार गने क्रममा लैससासको 

दृलष्टले पनुरावलोकन गने कायिटोली 

गठन गरी लक्रयालसल गराउँन ुपने । 

१.१.२ नगरपाललकाले नीलत, काननु, योजना 

जारी गनुि भन्दा अगालड लैससासको 

दृलष्टकोणले उपयिू भए नभएको बारे 

लेखाजोखा गने  नगरेको । 

आलंशक नीलत, काननु, योजना जारी गनुि भन्दा 

अगालड लैससासको दृलष्टकोणले उपयिू 

भए नभएको बारे लेखाजोखा गने 

कायिलाई गनुि पने । 

१.१.३ नगरपाललकाको नीलत र योजनामा 

लैससास लबकास (स्थानीय काननु, 

नीलत, आवलधक र बालर्िक योजनामा 

भएका नीलतहरु) सम्बन्धी अलधकांश 

लबर्यहरु  समावशे भएको  । 

सबल यस कायिलाई लनयलमत गनुि पने । 

१.१.४ स्थानीय सरकारको मलहला र परुुर्को 

समलबकास तथा सामालजक 

समावशेीकरण र लैंलगक परीक्षण तथा 

सामालजक लबभदे अन्त्य गने सम्बलन्ध 

अलग्ग ैनीलतहरु नभएको । 

लैंलगक समानता तथा सामालजक 

समावशेीकरण तथा सामालजक लबभदे 

अन्त्य गने सम्बन्धी केही ब्यवस्था मात्र 

गररएको । 

आलंशक लैंलगक समानता तथा सामालजक 

समावशेीकरण तथा सामालजक लबभदे 

अन्त्य गने सम्बन्धी अलग्ग ैनीलत तयार 

तयार गरी लाग ुगनुि पने । 

१.१.५ नगरपाललकाको ऐन लनयम तथा 

कायिलबलधमा मलहला तथा ललक्षत बगिमा 

हुने सबै प्रकारका लबभदेजन्य कायिहरु 

रो्न प्रावधान रहकेो । 

सबल यस कायिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँने । 
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१.१.६ स्थानीय न्यायीक सलमलतद्वारा स्थानीय 

स्तरमा मलहला तथा ललक्षत बगि मालथ 

हुने लहसंा र लबभदे उपर सनुवुाई हुने 

गरेको । 

सबल यस कायिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँने । 

१.१.७ नगरपाललकामा लबभदे नभएको । 

मलहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा 

लबभदे रो्ने स्थानीय नीलत नभएको । 

आलंशक मलहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा 

लबभदे रो्ने स्थानीय नीलत अझ 

प्रभावकारी रुपमा लाग ुगने । 

१.१.८ यस्तो समस्या यस नगरपाललकामा 

नभएको । 

सबल   

१.२ योिना तिुषमा तथा कायाषन्वयन     

१.२.१ योजनाहरुमा लैससास कायािन्वयनका 

केही नीलतहरु ब्यवस्था गररएको । 

तर मापनयोग्य लक्ष्यहरु समावेश 

नभएको । 

आलंशक बालर्िक र आवलधक योजना तथा 

कायिक्रमहरुमा मापनयोग्य लक्ष्यहरु 

समावशे गरी तयारी र कायािन्वयन गनुि 

पने । 

१.२.२ पाललकाले लैससास लबकासको क्षेत्रमा 

केही कायिक्रम तथा बजटे लबलनयोजन र 

कायािन्वयन भएको । 

पाललकाको िोत अनमुान तथा बजटे 

सीमा लनधािरण सलमलतले बजटे लसमा 

लनधािरण गदाि मलहला, बालबाललका 

तथा बलञ्चलतकरणमा परेका समहुको 

अवस्था लबशे्लर्णको आधारमा बजटेको 

लनलस्चत प्रलतशत लबलनयोजनको 

ब्यवस्था भएको । 

आलंशक नगरपाललकाल ेबजटे लसमा लनधािरण गदाि 

मलहला, बालबाललका तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समहुको 

अवस्था लबशे्लर्णको आधारमा बजटेको 

लनलस्चत प्रलतशत लबलनयोजन गने । 

१.२.३ योजना तजुिमाको क्रममा बस्ती स्तरीय 

भलेाहरु भएको । 

वडास्तरको योजना गोष्ठीवाट योजनाहरु 

नगरपाललकामा संकलन हुने गरेको । 

सबल यस कायिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँन ु

पने । 

१.२.४ योजना तजुिमा गदाि मलहला तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समहुहरुको 

ब्यवहाररक र रणनीलतक आवश्यकता 

पलहचान र पररपलूति गने लबर्यमा 

छलफल हुने गरेको । 

सबल यस लबर्यमा छुटै्ट सलमलत गठन गरी 

तथ्यांकको आधारमा छलफल र 

लनणियको दस्तवजेीकरण गनुि पने । 
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१.२.५ समग्रमा लबशे्लर्ण भएको । 

तथ्यांकको आधारमा छुटै्ट लबशे्लर्ण र 

प्रलतवदेन तयार नभएको । 

आलंशक योजना तजुिमा गदाि मलहला र परुुर् एव ं

ललक्षत समहुहरुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था 

लबशे्लर्णको आधारमा आवश्यकता 

पलहचान गरी सो अनसुारको कायिक्रम 

तय गनुि पने । 

१.२.६ स्थानीय सरकारको कायिक्रमहरु चाही 

लदगो लबकास लक्ष्य लभत्र पने गरी 

गररएको । 

लदगो लबकास लक्ष्य स्थानीयकरणको 

कुनै नीलतगत लनणिय  र कायािन्वयन 

नभएको । 

आलंशक लदगो लबकास लक्ष्य स्थानीयकरणको 

नीलतगत लनणिय  र कायािन्वयन लनरन्तरता 

गनुि पने । 

१.२.७ मलहला, बालबाललका तथा लपछालडएको 

बगि समदुाय र के्षत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ 

पगुकेो । 

सबल यस कायिलाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

१.२.८ आ ब २०७७/७८ मा उपभोिा 

सलमलतहरुमा ललक्षत समहुको प्रलतलनलध 

सलहत ४० प्रलतशत भन्दा बढी मलहला र 

ललक्षत वगिको सहभालगता भएको र 

मखु्य कायिकारी पद मध्ये कुनै एकमा 

लजम्मवेारी लदएको । 

सबल लनरन्तरता लदन ुपने । 

१.३ ििेट तिुषमा तथा कायाषन्वयन     

१.३.१ टोल लबकास संस्था गठन गरी 

बस्तीस्तरीय योजनाको माग सोही 

संस्थाहरुवाट गने गरररएको  । 

योजना तजुिमाको समयमा मलहला, 

बालबाललका, अपांग, जनजालत, 

मलुस्लम, मधेशी, लपछडावगि र दललत 

लगायतका सबै जातजालत र लबपन्न 

वगिका समहु र सञ्जालहरुसंग छलफल 

हुने गरेको । 

सबल यस कायिलाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

१.३.२ यस क्षेत्रमा केही कायिक्रमहरु पलहचान, 

बजटे लबलनयोजन, र कायािन्वयन   

भएको । 

लैंलगक उत्तरदायी तथा सामालजक 

समावशेी बजटे लनमािण एबं परीक्षण 

आलंशक लैससास बजटे परीक्षण बालर्िक रुपमा 

हरेक आ ब को प्रथम चौमालसकमा गने । 

लैंलगक उत्तरदायी तथा सामालजक 

समावशेी बजटे लनमािण एबं कायािन्वयन 

गने । 
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नभएको । 

१.३.३ लैससास परीक्षण र क्षमता लबकास 

योजना नभएको तर क्षमता लबकास 

कायिक्रम भएको । 

आलंशक लैससास परीक्षण लनयलमत रुपमा गरी 

उि परीक्षणले औल्याएका सुधारका 

कायिक्रमहरु कायािन्वयन गनुि पने । 

१.३.४ स्थानीय सरकारको बजटे तथा 

कायिक्रममा ललक्षत समहुहरुको लालग 

लनलस्चत प्रलतशत बजटे लबलनयोजन गने 

नीलत भएको । 

केही कायिक्रममा बजटे लबलनयोजन गरी 

सोही आ ब मा कायािन्वयन भएको । 

आलंशक स्थानीय सरकारको बजटे तथा 

कायिक्रममा ललक्षत समहुहरुको लालग 

लनलस्चत प्रलतशत बजटे लबलनयोजन गने 

नीलत पाररत गरी लाग ुगने । 

२ संस्थागत ब्यवस्था      

२.१ कमषचारी/पदाबधकारी प्रबतबनबधत्व     

२.१.१ मलहला प्रलतलनलधत्व पदालधकारीमा २५ 

प्रलतशत र कमिचारीमा सहभालगता न्यनु 

भएको । 

आलंशक नगरपाललकाको लनणाियक तहमा 

पदालधकारी र कमिचारीहरुमा 

मलहलाहरुको समान सहभालगताको 

लालग नीलतगत ब्यवस्था गरी लाग ुगनुि 

पने । 

२.१.२ कमिचारी लनयलूि गदाि लैससास 

सम्बेदनलशलता भएको जानकारी 

पाईएको तर यस सम्बन्धमा कुनै  

नीलतगत ब्यवस्था नभएको । 

आलंशक समानपुालतक सहभालगताको लालग 

स्थानीय स्तरमा लैससास नीलतगत 

ब्यवस्था लाग ुगनुि पने । 

२.१.३ नगरपाललकामा सहयोगको लालग 

Healp Desk को ब्यवस्था गररएको । 

समदुायमा कायि गनिको लालग स्थानीय 

जनप्रलतलनलध र कमिचारी लनयलूि गदाि 

स्थानीयलाई प्राथलमकता लदने गररएको । 

सबल मलहला तथा लबशरे् समदुायलाई लबशेर् 

सेवा प्रदान गदाि सम्बलन्धत समदुायको 

भार्ा, संस्कृलत र रहन सहन बझुकेो 

कमिचारी वा जनप्रलतलनलध समेत समावेश 

गरेको कायिटोली वा शाखा माफि त लदने 

नीलतगत ब्यवस्था लाग ुगनुि पने । 

२.१.४ नगरपाललकाले जनप्रलतलनलध तथा 

कमिचारीहरुलाई सबै लकलसमका 

अवसरमा सहभालग गराउँन मलहला र 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायलाई 

अग्रभाग प्राप्त हुनेगरी सकारात्मक 

लबभदेको नीलत ललएको तर पणूिरुपमा 

कायािन्वयन नभसैकेको । 

आलंशक नगरपाललकाल ेस्थानीय स्तरमा 

सकारात्मक लबभदे नीलत तयारी र 

कायािन्वयन गने । 

२.२ कायषप्रणािी समावेशी     



 

 

20 

 

२.२.१ यवुा, मलहला, वालवाललका, सामालजक 

सरुक्षा तथा समावेशीकरण नीलत तयारी र 

कायािन्वयन भएको । 

सबल लैससास कायािन्वयन नीलत तयार गरी 

लाग ुगनुि पने । 

२.२.२ लैंलगक लबकास डेस्क मलहला 

बालबाललका तथा समाज कल्याण 

उपशाखाले लजम्मेवारी बहन गरेको ।  

लैंलगक समानता तथा सामालजक 

समावशेीकरण कायािन्वयन सलमलत गठन 

र परीचालन नभएको । 

आलंशक लैंलगक लबकास डेस्क वा लैंलगक 

समानता तथा सामालजक समावशेीकरण 

कायािन्वयन सलमलत वा यस्तै कुनै 

संरचनाको ब्यवस्था कायिशति र 

लजम्मवेारी लकटान सलहत ब्यवस्था गनुि 

पने । 

२.२.३ नगरपाललकामा मलहला लहसंा लबरुद्धका 

कायिक्रमहरु भएको । 

नगरपाललका स्तरमा मलहला लहसंा 

लनयन्त्रणको लालग आचार संलहता 

बनाएर लाग ुगररएको छैन । 

आलंशक नगरपाललका स्तरमा मलहला लहसंा 

लनयन्त्रणको लालग आचार संलहता 

बनाएर लाग ुगनुि पने । 

२.२.४ नगरपाललकामा लैससास कायािन्वयन 

सलमलत गठन नभएको । 

वडा तहमा योजन तजुिमा गदाि बस्ती 

भलेा भएको । 

वडामा ललक्षत समदुायको सक्रीय 

सहभालगतामा रहकेो । 

आलंशक नगरपाललकामा लैससास कायािन्वयन 

सलमलत गठन गरी पररचालन गनुि पने । 

२.३ सबमबत उपसबमबत र कायषदिमा 

प्रबतबनबधत्व 

    

२.३.१ नगरपाललकाले गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कायिदलहरुमा मलहला तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायबाट 

मलहला र परुुर्को समावशेी प्रलतलनलधत्व 

हुने ब्यवस्था रहकेो । 

सबल लनरन्तरता लदन ुपने । 

२.३.२ सलमलत उपसलमलतहरुमा मलहला र 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायका 

सदस्यहरुले छलफल र लनणिय प्रलक्रयामा 

पणूि प्रभाव लदने गरेको । 

सबल यस कायिलाई लनरन्तरता लदन ुपने । 
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२.३.३ सलमलत, उपसलमलत र कायिदलहरुले 

मलहला र बलञ्चलतकरणमा परेका 

समदुायको लहत हुने गरी मौलखक 

सझूावको चलन भएको । 

आलंशक स्थानीय तहमा सञ्चाललत 

कायिक्रमहरुको अनुगमन तथा सलमक्षा 

सम्बन्धी कायिमा स्थानीय सरकारले 

गठन गने सलमलत, उपसलमलत र 

कायिदलहरुले मलहला र बलञ्चलतकरणमा 

परेका समदुायको लहत हुने गरी लबशे्लर्ण 

सलहत नीलतगत र कायिगत सझुाव लदने 

ब्यवस्था लाग ुगनुि पने । 

२.३.४  नीलतगत र कायिगत सझुाव 

लललखतरुपमा लदने चलन नभएको कारण 

उि सझूावहरुको कायािन्वयन सलूनलस्चत 

गनि आलंशक कायि भएको । 

आलंशक सलमलत, उपसलमलत र कायिदलहरुले 

मलहला तथा बलञ्चलतकरणमा परेका 

समदुायको लहत हुने गरी लदईएको 

नीलतगत र कायिगत सुझावहरुको 

कायािन्वयन गने । 

२.४ बित्त ब्यवस्थापन प्रणािीमा 

समावेशीता 

    

२.४.१ नगरपाललकामा लैंलगक लहसंा लनवारणको 

कोर् स्थापना र सञ्चालन भएको । 

मलहला लबकास, लैंलगक लहसंा लबरुद्ध, 

मलहला लसप लबकास, नेततृ्व लबकास 

तथा क्षमता अलभबलृद्ध जस्ता लबर्यमा 

िोत ब्यवस्थापन भएको । 

सबल लनरन्तरता लदन ुपने । 

२.४.२ ललक्षत बगिको सशलिकरणको लालग 

बजटे लबलनयोजन भएको पाईएको । 

सबल यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

२.४.३ नगरपाललकामा लैंलगक डेस्क र 

आवश्यक मानव श्रोत ब्यवस्था मलहला 

बालबाललका तथा समाज कल्याण 

उपशाखावाट गररएको । 

सबल यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

२.४.४ नगरपाललकामा समावशेी सचूना 

प्रणालीको प्रारम्भ भएको । 

सबल यस कायिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँने । 

२.५ तथ्याङ्क संकिन तथा ब्यवस्थापन     

२.५.१ नगर पाश्विलचत्रमा खण्डीकृत सूचना 

प्रस्ततु भएको तर यसको बालर्िक रुपमा 

अध्यावलधक भएको । 

सबल यस कायिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँन ु

पने । 
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२.५.२ नगरपाललकामा गरीबी र बेरोजगारी 

तथ्यांक भएको । 

सबल नगरपाललकामा गरीबी र बेरोजगारी 

तथ्यांक र न्साङकन गरी हरेक आ ब 

मा अध्यावलधक गनुि पने । 

२.५.३ नगरपाललकामा आफ्नो पाश्विलचत्रमा 

आधाररत खलण्डकृत तथ्याङ्क र 

सचूनालाई आधार मानी स्थानीय 

लबकास योजना तजुिमा गने कायि भएको 

छ । 

सबल यस कायिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँन ु

पने । 

२.५.४ सामालजक सरूक्षा लाभग्राही र 

पलञ्जकरण अध्यावलधक गरेको  

पाईएको । 

सबल यस कायिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँन ु

पने । 

३. मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास     

३.१ मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास     

३.१.१ लैंलगक तथा समावशेी लबकासको 

कायिक्रम तथा बजटे कायािन्वयन भएको 

तर कायिलबलध नभएको । 

आलंशक लैंलगक तथा समावशेी लबकासको 

कायिलबलध तयार गनुि पने । 

क्षमता लवकास कायियोजना लनमािण गनुि 

पने । 

३.१.२ स्थानीय सरकारका 

पदालधकारी/कमिचारीहरुले लैंलगक 

समावशेी लबकास र लैंलगक लहसंा 

सम्बन्धी ताललम ललएको । 

सबल यस कायिलाई लनरन्तरता लदन ुपने 

३.१.३ ताललमहरुमा लैंलगक समवदेनलशल 

भार्ाको प्रयोग र मलहलाका 

आवश्यकता समलेटएको र ताललमको 

गणुस्तर सेवा सलुबधा सम्बन्धमा 

पषृ्ठपोर्ण ललने कायि आलंशक भएको । 

सबल यस कायिलाई लनरन्तरता लदनपुने । 

३.१.४ मलहला तथा ललक्षत समहुको 

पदालधकारीहरुको क्षमता अलभबलृद्धका 

लालग लनलदिष्ट कायिक्रमहरु कायािन्वयन 

भएको । 

सबल यस कायिलाई अझ प्रभावकारी रुपमा 

गने । 

३.१.५ नगरपाललकामा लैससासको क्षेत्रमा 

ताललम लदन पगु्दो मानब श्रोत मात्र 

भएको । 

सबल ताललम प्राप्त मानव संसाधन बढाउँन ुपने 

। 

३.१.६ मानव संसाधन लबकास केन्र वा शाखा 

वा ईकाईको ब्यवस्था छैन । 

मानव संसाधन के्षत्रको कायि प्रशासन 

आलंशक मानव संसाधन लबकास केन्र वा शाखा 

वा ईकाईको ब्यवस्था गनुि पने । 
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शाखावाट  भरैहकेो । 

३.१.७ मलहला र बलञ्चलतकरणमा परेको 

समदुाय ललक्षत लोक सेवा आयोग पवूि 

तयारी कक्षा सञ्चालन कायिक्रम 

सञ्चालन भएको । 

सबल मलहला र बलञ्चलतकरणमा परेको 

समदुाय ललक्षत लोक सेवा आयोग पवूि 

तयारी कक्षा सञ्चालन कायिक्रमको 

लालग पगु्दो बजटे लबलनयोजन र कायिक्रम 

गनुि पने । 

३.१.८ बेईलजङ घोर्णपत्रका बाह्रवटा 

प्रलतबद्धताहरुको बारेमा स्थानीय 

सरकारका पदालधकारीहरु र 

कमिचारीहरुलाई अलभमलूखकरण   

भएको । 

सबल बाँकी पदालधकारी र कमिचारीहरुलाई 

बैईलजङ घोर्णापत्र बारेमा 

अलभमलूखकरण कायिक्रमहरु राख्न ुपने र 

कायािन्वयन गनुि पने । 

३.२ अनौपचाररक मूल्य मान्यता र 

कुसँस्कार सम्िबन्ध िनचेतना 

    

३.२.१ मलहला लबरुद्ध सबैखाले लहसंा लनमुिल गन े

कायिक्रमहरुमा बजटे लबलनयोजन भई 

कायािन्वयन गरेको । 

सबल मलहला लबरुद्ध सबैखाले लहसंा लनमुिल 

गने कायिक्रमहरुमा थप बजटे लबलनयोजन 

र कायािन्वयन गनुि पने ।  

३.२.२ लैंलगक लहसंा रलहत नगरपाललका घोर्णा 

नभएको । 

मलहला लहसंा लबरुद्ध सनु्य सहनलशलता 

नीलतगत रुपमा आलंशक लाग ुभएको । 

आलंशक लैंलगक लहसंा रलहत नगरपाललका 

घोर्णाको तयारी प्रारम्भ गनुि पने । 

मलहला लहसंा लबरुद्ध सनु्य सहनलशलता 

नीलतगत रुपमा लाग ुगनुि पने । 

३.२.३ लैलगक लहसंा लबरुद्धको लबलभन्न 

सचेतनामलूक कायिक्रमहरु भएको ।  

लैलगक लहसंा लबरुद्धको १६ लदने 

अलभयान सञ्चालन बहस भएको । 

सबल मलहला लहसंा लनमूिल गने सचेतनामलूक 

कायिक्रमहरु वडागत रुपमा सञ्चालन 

गनुि पने । 

३.२.४ बाल लबवाह, बहुलबवाह मलहला लहसंा 

लबरुद्ध लबलभन्न सचेतनामलूक 

कायिक्रमहरु गरेको । 

बाल यौन दबु्यिवहार लबरुद्ध सचेतना 

कायिक्रम 

लैंलगक लहसंा र सामालजक कुरीलत लबरुद्ध 

सचेतनामलूक कायिक्रम आलद । 

सबल सामालजक कुरीलत हटाउँने सचेतनामलूक 

कायिक्रमहरु वडागत रुपमा सञ्चालन 

गनुि पने । 

३.३ कानुनी साक्षरता     
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३.३.१ कमिचारीलाई सेवाकाललन ताललममा 

सम्बलन्धत ऐन लनयमहरु सम्बन्धमा 

ताललम प्रदान गररएको । 

यस लबर्यमा पदालधकारीहरु ८ कायि लदने 

ताललम समते प्रदान गररएको । 

सबल यस कायिलाई लनयलमत गनुि पने । 

३.३.२ पदालधकारी र सम्बलन्धत 

कमिचारीहरुलाई काननुी मस्यौदा तजुिमा 

सम्बन्धी प्रलक्रया, समस्याहरुको पलहचान 

र काननुीरुपमा समाधान सम्बन्धमा 

अनौपचाररक छलफल मात्र हुने गरेको । 

आलंशक पदालधकारी र सम्बलन्धत 

कमिचारीहरुलाई काननुी मस्यौदा तजुिमा 

सम्बन्धी प्रलक्रया, समस्याहरुको पलहचान 

र काननुीरुपमा समाधान सम्बन्धमा 

अलभमलूखकरण गनुि पने । 

३.३.३ मलहलाहरुको लालग काननुी लशक्षा 

सम्बलन्ध कायिक्रम भएको । 

सबल मलहलाहरुलाई काननुी लशक्षा सम्बलन्ध 

कायिक्रमहरु लनरन्तर गने । 

३.३.४ मलहलाहरुको लालग सञ्चाललत काननुी 

लशक्षा कायिक्रममा सहभागी भएका 

मलहलाहरु आलंशक रुपमा लाभालन्वत 

भएका छन । 

आलंशक वडा र बस्ती तहमा मलहलाहरुको लालग  

काननुी लशक्षा सम्बन्धी कायिक्रमहरु 

सञ्चालन गनुि पने । 

३.४ बिपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण     

३.४.१ यसको कायिलबलध बनाउँदा सबै 

सरोकारवाला पक्षहरुसंग 

आवश्यकतानसुार सरसल्लाह भएको । 

मापदण्ड र रणनीलतमा समय सापेक्ष 

अध्यावलधक संशोधन र ललक्षत वगिलाइ 

अलग अलग संरक्षणको प्रावधान 

नभएको  । 

आलंशक कायिलबलध तयार गदाि सरोकारवालासंग 

छलफल गरी पाररत गने र कायािन्वयन 

गने कायि गनुि पने । 

मापदण्ड र रणनीलतमा समय सापेक्ष 

अध्यावलधक संशोधन र ललक्षत वगिलाइ 

अलग अलग संरक्षणको प्रावधान राख्न ु

पने  । 

३.४.२ लबपद सम्बन्धी तथ्यांक संकलन 

न्साङ्कन तथा ब्यवस्थापन गदाि 

लाभालन्वतहरुको समग्र रुपमा तथ्यांक 

संकलन र आपतकाललन कायि 

सञ्चालन तथा राहत लबतरण गने   

गरेको । 

सबल तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गदाि 

खण्डीकृत तथ्यांक राख्ने र 

आपतकाललन कायि सन्चालन गने 

कायिलाइ प्रभावकारी बनाइन ुपने ।   

३.४.३ लबपद ब्यवस्थापन सम्बलन्ध कायि गदाि 

ललक्षत बगिहरुको सहभालगतामा लनणिय 

गने कायि भएको तर पलहलो प्राथलमकता 

लदने गरेको । 

सबल यस कायिमा मलहला र ललक्षत बगिहरुलाई 

पलहलो प्राथलमकताका साथ सहभालगता 

गराउँने कायिमा लनरन्तरता लदने । 
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३.४.४ लबपद ब्यवस्थापन कोर्को स्थापना 

भएको । 

कोर्को सञ्चालन र िोत पररचालन 

गदाि मलहला तथा बलञ्चलतकरणमा परेका 

समदुाय समतेको सहभालगतामा लनणिय 

गने गरेको । 

सबल कोर्को सञ्चालन र िोत पररचालन 

गदाि मलहला तथा बलञ्चलतकरणमा परेका 

समदुाय समतेको सहभालगतामा लनणिय 

गने ब्यवस्था लाग ुगनुि पने । 

४. सेवा प्रवाह     

४.१ पूवाषधार बिकास     

४.१.१ मलहला बालबाललका अपांगता भएका 

व्यलत्तले लनवािध रुपमा प्रयोग गनि सलकने 

गरी साविजलनक शौचालयहरु लनमािण 

गररएको । 

मलहला बालबाललका अपांगता भएका 

व्यलत्तले लनवािध रुपमा प्रयोग गनि सलकने 

गरी ४ नं वडामा आधारभतु स्वास्थ्य 

चौलक लनमािण गररएको । 

मलहला बालबाललका अपांगता भएका 

व्यलत्तले लनवािध रुपमा प्रयोग गनि सलकने 

गरी ७ नं वडामा आधारभतु स्वास्थ्य 

चौलक लनमािण गररएको । 

सबल भवन तथा अन्य संरचनाहरुमा लैंलगक, 

बाल र अपांग मतै्री प्रावधान कायािन्वयन 

लनयलमत गनुि पने । 

४.१.२ नगरपाललकाबाट लवलनयोजन रकमबाट 

लवद्यालय भवन लनमािण गदाि मलहला 

अपांगता भएका व्यलि तथा बालमतै्री 

यिु दृलष्टकोणबाट समते उपयिु हुने गरी 

लनमािण गररएको । 

मलहला अपांगता भएका व्यलि तथा 

बालमतै्रीयिु दृलष्टकोणबाट समते 

उपयिु हुने गरर १० नं वडा कायिलाय 

भवन लनमािण भइरहकेो ।  

सबल भवन तथा अन्य संरचनाहरुमा लैंलगक, 

बाल र अपांग मतै्री प्रावधान कायािन्वयन 

लनयलमत गनुि पने । 

४.१.३ मलहला अपांगता भएका व्यलि तथा 

बालमतै्रीयिु दृलष्टकोणबाट समते 

उपयिु हुने गरर १५३८ बगिलफट लललन्थ 

क्षेत्रफल भएको लनमािणालधन १० नं वडा 

कायिलाय भवन । 

सबल लनजी भवनहरुमा पलन उि लनयम 

कायािन्वयन लनयलमत गनुि पने । 
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४.१.४ प ु ब नपा उज्यालो सहर अलभयान 

अन्तगित प्रमखु सहरी क्षेत्र राजमागि तथा 

वाड केन्रहरुमा बलत जडान गने कायिक्रम 

को नीलत ललइएको  

बैकलल्पक उजािको लवकास तथा प्रबधन 

गने नीलत ललइएको  

मलहला तथा बलञ्चलतकरणमा परेका 

समदुायलाई ललक्षत गरी सधुाररएको 

चलुो लवतरण भएको । 

पवु न पा बाट बजटे लवलनयोजन गरर १ नं 

वाड स्याङ्जा बजार को साविजलनक 

शौचालय मा र मालेबगर सरसफाइ केन्र 

मा बायो ग्यास योजना संचालन भएको । 

सबल स्थानीय तहले मलहला तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायलाई 

ललक्षत गरी परम्परागत तथा आधलुनक 

उजाि प्रवधिन कायिलाई लनयलमत गनुि   पने 

। 

४.२ प्रिनन स्वास्थ्य     

४.२.१ प्रजनन स्वास्थ्य सम्बलन्ध कायिक्रमहरु 

भएको । 

नगरपाललकाको नीलत र कायिक्रममा 

गभिवती मलहलालाई जोलखमयूि, 

खतरायिू काममा नलगाउँने सम्बन्धी 

आलंशक ब्यवस्था भएको । 

आलंशक नगरपाललकाको नीलत र कायिक्रममा 

गभिवती मलहलालाई जोलखमयूि, 

खतरायिू काममा नलगाउँने सम्बन्धी 

नीलतगत ब्यवस्था गनुि पने । 

४.२.२ सबै सरकारी कायािलयमा बच्चालाई 

स्तनपानका लनलमत्त अलग्ग ैकक्ष र 

समयको ब्यवस्था नभएको ।  

पेल्काचौर, कोल्मा र सातपुसल स्वास्थ्य 

चौकीमा बच्चालाई स्तनपानका लनलमत्त 

अलग्ग ैकक्ष स्थापना गररएको । 

आलंशक नगरपाललकाको सबै कायािलयहरु र 

साविजलनक स्थलहरुमा बच्चालाई 

स्तनपानको लालग अलग्ग ैकक्ष र 

बच्चाको आमालाई उि समय लदने 

ब्यवस्था गने । 

४.२.३ पररवार लनयोजनका ५ वटा साधन 

स्वास्थ्य चौलकहरुमा उपलब्ध गराइएको 

।  

९० % भन्दा बढी कभरेज भएको 

गभिवती मलहलाको लालग ्याल्सीयम र  

सतु्केरीको लालग पोर्ण भत्ता व्यवस्था 

भएको । 

खोप र पोर्ण सम्बन्धी कायिक्रमहरु 

लनयलमत भएको । 

1.0 उि कायिलाई लनरन्तरता लदन ुपने । 
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४.२.४ नगरपाललकावाट मलहला र लबपन्न 

बगिको स्वास्थ्य लवमाको लालग बजटे 

लवलनयोजन  भएको । 

1.0 नगरपाललकावाट मलहला र लबपन्न 

बगिको स्वास्थ्य लबमामा सहलजकरण र 

सहयोगका कायिहरु लनयलमत रुपमा गनुि 

पने । 

४.३ बशक्षा कायषक्रम     

४.३.१ नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्र लभत्रका 

लबद्यालय जाने उमरेका सबै 

बालबाललकालाई लबद्यालयमा भनाि 

गराउँने प्रबन्ध लमलाएको । 

सबल स्थानीय तहले आफ्नो पाललका लभत्रका 

लबद्यालय जाने उमरेका सबै 

बालबाललकालाई लबद्यालयमा भनाि 

गराउँने कायि लनयलमत गराउँन ुपने । 

४.३.२ लदवा खाजा, लनशलु्क पाठ्यपसु्तक 

लवतरण, पोशाक लवतरण, शलैक्षक 

सामाग्री लवतरण कायि लनयलमत रुपम 

भएको । 

सबल यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

४.३.३ सामदुालयक लशकाइ केन्रका ५ वटा 

केन्र माफि त ७५ जनालाइ कायिक्रम  

संचालन गररएको । 

सबल उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

४.३.४ लबद्यालयमा छात्र र छात्राको लालग छुट्टा 

छुटै्ट शौचालय, लकसोरी छात्राको लालग 

लयाडको ब्यवस्था भएको ।  

बालबाललकालाई यौनलशक्षा कायिक्रम 

भएको । 

सबल उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

४.४ खानेपानी तथा सरसफाई     

४.४.१ नगरपाललकामा सफा लपउँने पानी, 

सफासंग हात धनुे ब्यवस्था, मलहला र 

परुुर्को लालग अलग्ग ैशौचालयको 

ब्यवस्था र स्यालनटाईजरको उपयोग गने 

प्रबन्ध भएको । 

सबल यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

४.४.२ नगरपाललकाका सव ैवडामा टोल 

लवकास संस्था गठन भइ साप्तलहक रुपमा 

सरसफाइ अलभयान संचालन हुने गरेको । 

सबल उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

४.४.३ कुलहने नकुलहने फोहोरको वगीकरण 

ताललम पश्चात फोहर राख्ने डस्टलवन  

समते लवतरण गररएको । 

सबल उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । 
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४.४.४ पानीको  सहज लवतरणको लालग 

आकाश पानीको पोखरी लनमािण 

ललफ्टीङ खानेपानी योजना तथा एक घर 

एक धारा कायिक्रम   भएको । 

सबल उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

४.५ स्वरोिगार र आयआिषन तथा ििार 

ब्यवस्थापन  

    

४.५.१ हरेक बालर्िक बजटे लबलनयोजन गदाि 

बेरोजगार र गरीबीको तथ्याङ्कलाई 

आधार ललई कायिक्रम गररएको छ । 

सबल उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

४.५.२ मलहला र लबपन्न पररवारका सदस्यहरुको 

लालग रोजगारमलूक तथा लसपमलूक 

कायिक्रमहरु गरेको । 

सबल नगरपाललकाल ेमलहला र लबपन्न बगिको 

लालग रोजगारमलूक, लसपमलूक र 

आयआजिनका कायिक्रमहरु लनयलमत गनुि 

पने । 

४.५.३ प्रालवलधक तथा सामालजक पररचालक 

लनयिुी भइ ताललम कायिक्रम संचालन 

भएको । 

सबल उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

४.५.४ गरीब र बलञ्चलतकरणमा परेको 

समदुायको लालग सपुथ मलु्य सहकारी 

स्थापना र सञ्चालन को कायि नभएको । 

नभएको लबपन्न बगिहरु लाभालन्वत हुने गरी 

सपुथमलू्य सहकारीहरु सञ्चालन गनुि 

पने । 

५. सुशासन तथा उत्तरदाबयत्व     

५.१ सुशासन      

५.१.१ कायिपाललका तथा नगरसभावाट नीलत 

तथा काननु जारी गरी काम काज गने 

गरेको । 

सबल उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

५.१.२ नागररक बढापत्र जारी गररएको । 

सेवा प्रवाहमा मलहला तथा ललक्षत 

बगिको सहभालगता सलुनलस्चत गररएको । 

भ्रष्टाचार लबरुद्ध शनु्य सहनलशलता 

सम्बलन्ध स्थानीय नीलत भएको । 

सबल उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

५.१.३ हालसम्म नगरपाललकाले बेईलजङ 

घोर्णापत्रको स्थालनयकरण र 

कायिक्रमहरु कायािन्वयन गरेको । 

सबल बेईलजङ घोर्णापत्रको स्थालनयकरण र 

कायिक्रमहरु कायािन्वयन लनयलमत गनुि 

पने । 
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५.१.४ अलतररि कायिक्रम, लदवा खाजा, १०० 

प्रलतशत लवद्याथी भनाि (ईलमस 

प्रलतवदेन), अपांग लवद्यालय र छात्रबलृत 

आलद कायिक्रमहरु लनयलमत गररद ै

आएको । 

सबल संयिू राष्िसंघीय बाल अलधकार 

महासन्धी १९८९ मा गररएका 

प्रलतबद्धता कायािन्वयन गनि 

कायिक्रमहरुमा रकम लबलनयोजन गरी 

कायािन्वयनमा लनरन्तरता गनुि पने । 

५.२ उत्तरदाबयत्व र िवाफदेबहता     

५.२.१ स्थानीय सरकारले लनयलमत रुपमा 

कायिक्रमको साविजलनक परीक्षण, 

सामालजक परीक्षण, साविजलनक सनुवुाई, 

लनयलमत पत्रकार भटेघाट र सचूनाको 

साविजलनकीकरण गने गरेको । 

सबल यी कायिक्रमहरुलाई लनयलमत गनुि पने । 

५.२.२ यी कायिक्रमहरुमा मलहला तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका बगिको उपलस्थलत 

रहकेो । 

सबल मलहला तथा बलञ्चलतकरणमा परेका 

ब्यिीहरुलाई सहभालगता गराउँने कायि 

लनरन्तर पने । 

५.२.३ साविजलनक परीक्षण, सामालजक परीक्षण, 

साविजलनक सनुवुाई, लनयलमत पत्रकार 

भटेघाट र सचूनाको साविजलनकीकरणको 

क्रममा प्राप्त भएका सझुावहरु स्थानीय 

सरकारवाट सम्बोधन भएको । 

सबल साविजलनक परीक्षण, सामालजक परीक्षण, 

साविजलनक सनुवुाई, लनयलमत पत्रकार 

भटेघाट र सचूनाको साविजलनकीकरणको 

क्रममा प्राप्त भएका सझुावहरु स्थानीय 

सरकारवाट सम्बोधन गने कायि लनरन्तर 

गनुि पने । 

५.२.४ स्थानीय सरकारका जनप्रलतलनलध र 

कमिचारीको आचार संलहता स्वीकृत गरी 

कायािन्वयनमा ल्याएको । 

सबल यस कायिलाई लनरन्तरता लदन ुपने 

५.३ सूचना तथा सञ्चार     

५.३.१ सबै ललक्षत बगिले थाह पाउँने गरी 

साविजलनक गने गरेको । 

सबल यस कायिलाई लनयलमत गनुि पने । 

५.३.२ यस कायिक्रममा बजटे लबलनयोजन 

भएको । 

स्थानीय जातजालतले बझु्ने भार्ामा 

प्रशारण गररएको । 

सबल यस कायिलाई लनयलमत गनुि पने । 

५.३.३ लैंलगक लहसंा लबरुद्धको अलभयान र 

समावशेीता जस्ता लबर्यमा सूचना 

प्रवाह भएको । 

सबल यस कायिलाई लनयलमत गनुि पने । 
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५.३.४ ललक्षत समहुहरुको सचूना लशक्षा र 

सञ्चार सम्बन्धी कायिक्रमवाट यी 

वगिहरुको जनचेतना बलृद्ध भएको । 

सबल मलहला, बालबाललका र सबै ललक्षत 

बगिको लालग सचूना लशक्षा र सञ्चार 

सम्बन्धी कायिक्रम अझ प्रभावकारी 

रुपमा कायािन्वयन गने । 

५.४ अनुगमन र मूल्यांकन      

५.४.१ कायिक्रम तथा परीयोजना 

कायािन्वयनवाट सम्बलन्धत समदुायले 

परुा लाभ ललन सकेको । 

सबल यस कायिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँन ु

पने । 

५.४.२ कायिक्रमहरुको अनुगमन मलू्यांकन र सो 

कायिमा लैससास दृलष्टकोणको प्रयोग 

गररएको ।  

कायिक्रमको सञ्चालनबाट 

सरोकारवालालाई पगुकेो लाभ असर र 

प्रभाव लबशे्लर्ण गने गरेको भलेटएन । 

आलंशक कायिक्रमहरुको अनुगमन मलू्यांकन र सो 

कायिमा लैससास दृलष्टकोणको प्रयोग गनुि 

पने ।  

कायिक्रमको सञ्चालनबाट 

सरोकारवालालाई पगुकेो लाभ असर र 

प्रभाव लबशे्लर्ण गनुि पने । 

५.४.३ सलमक्षा बैठकमा मलहला, बालबाललका,  

लबपन्न बगि ललक्षत कायिक्रम मालथ 

छलफल हुने गरेको । 

सबल यस कायिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँन ु

पने । 

५.४.४ अनगुमन तथा मलू्यांकनवाट लसकेका 

पाठहरु कायिक्रम वा योजना तयार गदाि 

प्रयोग भएको पाईयो । 

सबल अनगुमन तथा मलू्यांकनवाट लसकेका 

पाठहरुको लललखत प्रलतवदेन तयार गने र  

कायिक्रम वा योजना तयार गदाि उपयोग 

गनि कायि लनरन्तर गनुि पने । 

५.५ समन्वय र सम्िन्ध बिस्तार     

५.५.१ स्थानीय तहले संघ र प्रदशे सरकारहरुले 

तय गरेको नीलत, काननु तथा 

कायिक्रमहरुको कायािन्वयनमा सहकायि, 

समन्वय र सहजीकरण गने गरेको । 

सबल उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

५.५.२ लैससास लबकासको लालग सञ्जाल 

गठन भएको छैन । 

सञ्जालमा हुने काम भएको । 

आलंशक लैससास लबकासको लालग सम्बलन्धत 

लनकायहरु लबच सञ्जाल सदस्य बनी 

कायि गनुि पने । 

५.५.३ सरोकारवालाहरुलाई ताललमहरु भएका 

छन ्। 

सञ्जालकै हलैसयतमा ताललम भएको 

छैन । 

आलंशक लैससास लबकासको लालग सम्बलन्धत 

लनकायहरु लबच सञ्जाल गठन गरी 

क्षमता लबकास ताललमहरु सञ्चालन  

गने । 
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५.५.४ मलहला लबरुद्ध हुने सबै प्रकारका भदेभाव 

उन्मलुन गने महासलन्ध कायािन्वयनका 

लालग तयार गररएको रालष्िय कायियोजना 

र संयिू राष्िसंघीय सरूक्षा पररर्दद्वारा 

पाररत प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को 

कायािन्वयन रालष्िय कायियोजना, मानव 

अलधकार  कायियोजना तथा छुवाछुत 

लबरुद्धको कायियोजनामा स्थानीय 

सरकारको लजम्मवेारी भनी उल्लेख 

गररएका कायिक्रमहरुमा रकम लबलनयोजन 

तथा कायािन्वयन भएको तर नीलतगत 

रुपमा स्थानीयकरण नभएको । 

आलंशक यी लजम्मवेारीहरुलाई नीलतगत रुपमा 

स्थानीयकरण गरी कायािन्वयन गनुि पने । 

३.४ अवसर र चुनौबतहरु 

यस नगरपाललकाको लैंलगक समानता तथा सामालजक समावशेीकरण परीक्षण गदाि देहायका अवसर 

र चनुौलतहरु रहकेो अवगत भएको छः 

३.४.१ अवसरहरु   

क) नेपालको संलबधान २०७२¸ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्य संघीय तथा प्रादलेशक 

नीलत र काननुहरुले लैंलगक समानता तथा समालजक समावेशीकरणको अवधारणालाई आत्मसात 

गरी काननुतः लाग ुगरेको । 

ख) नगरपाललकामा लनवािलचत पदालधकारीहरु रहकेो र स्थानीय नीलत¸ ऐन र कायिलबलधहरु तयारी र लाग ु

गने अलधकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेकोले लैससास लबकासका स्थान सापेक्ष नीलत¸ ऐन र 

कायिलबलधहरु लाग ुगने अवसर रहकेो । 

ग) पतुलीबजार नगरपाललका परुानो र श्रोत सम्पन्न स्थानीय तह भएकोले कायिक्रमहरुको लालग बजटे 

ब्यवस्था गनि सहज भएको । 

घ) पतुलीबजार नगरपाललकामा सबै शाखाहरुमा कमिचारीहरुको अभाव नरहकेो कारण कायािन्वयनमा 

सहज वातावरण रहकेो । 
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३.४.१ चुनौबतहरु   

क) स्थानीय पदालधकारीहरुको पनूः चनुाव हुने समय आईसकेकोले बतिमान पदालधकारीहरुले यस के्षत्रमा 

नीलतगत लनणिय र कायिक्रमहरु कायािन्वयन गनि छोटो समय रहकेो । 

ख) नगरपाललकाको अलधकांश बजटे पवूािधार लबकासमा केन्रीत रहकेो र बहुसंख्यक पदालधकारीहरुको 

ध्यान समते पवूािधार लबकास तफि  नै रहकेोले लैससास के्षत्रमा एक लनलस्चत प्रलतशत बजटे 

लबलनयोजन गने नीलत कायािन्वयन गनि चनुौलत रहकेो ।  

ग) मलहला तथा बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायको उत्थानको लालग टोल वा बस्ती स्तरमा कायिक्रमहरु 

लैजानको लालग थप बजटैको ब्यवस्था गनुि पने दलेखएको ।  

घ) ग्रामीण भगेका समदुायहरुको चेतनास्तर अझ ै कमजोर रहकेोले उनीहरुलाई सशि तलु्याउँन 

अपेक्षाकृत लामो समय लाग्ने दलेखन्छ । 

ङ) सबै जनप्रलतलनलधहरु र कमिचारीहरुमा लैससास कायािन्वयन सम्बन्धमा उलत्तकै सचेतना र क्षमता 

नभएकोले लनजहरुलाई सशलिकरण गनि एक चनुौलतको रुपमा रहकेो । 
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३.५ िैंबगक तथा सामाबिक समावेशी बिकास कायषयोिना 

ताबिका ६: िैंबगक तथा सामाबिक समावेशी बिकास कायषयोिना 

क्र सं सचूक तथा उपसचूकहरु आगामी कायियोजना मखु्य लजम्मवेारी समयावलध थप आलथिक 

दालयत्व  

पहिकताष बनणषयकताष कायाषन्वयन 

कताष 

 पने नपने 

१ नीबत कानुन र योिना               

१.१ नीबत कानुन र योिनामा समावेशी 

सहभाबगता 

              

१.१.१ स्थानीय तहको नीलत तथा काननुको 

मस्यौदा तयार गने कायिलदशामा लैससासको 

दृलष्टले सम्पादन गने गरी कायिटोली लनमािण, 

पवूि दस्तावजेको सलमक्षा गदाि लैससास 

दृलष्टकोणले भएको, मस्यौदाको लबर्यबस्त ुर 

शब्द चयन समावशेी र सहभालगतामलूक 

हुने गरी गरेको/नगरेको  

नगरपाललकाको नीलत तथा काननुको मस्यौदा 

तयार गने क्रममा लैससासको दृलष्टले 

पनुरावलोकन गने कायिटोली लनमािण गने र 

पररचालन गने । 

 

 

 

  

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  
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१.१.२ स्थानीय सरकारले आफ्नो नीलत, काननु, 

योजना जारी गनुि भन्दा अगालड लैससासको 

दृलष्टकोणले उपयिू भए नभएको बारे 

लेखाजोखा गने गरेको / नगरेको 

नीलत, काननु, योजना जारी गनुि भन्दा अगालड 

लैससासको दृलष्टकोणले उपयूि भए नभएको 

बारे लेखाजोखा गने । 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

१.१.३ स्थानीय सरकारको नीलत र योजनामा 

लैससास लबकास (स्थानीय काननु, नीलत, 

आवलधक र बालर्िक योजनामा भएका 

नीलतहरु) सम्बन्धी लबर्यहरु समावशे 

भएको/नभएको । 

यस कायिलाई लनयलमत गने । पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

   

१.१.४ स्थानीय सरकारको मलहला र परुुर्को 

समलबकास तथा सामालजक समावशेीकरण 

र लैंलगक परीक्षण तथा सामालजक लबभदे 

अन्त्य गने सम्बलन्ध अलग्ग ैनीलतहरु 

छन/छैनन (स्थानीय ऐन, काननु, कायिलबलध 

र लनदलेशकामा खास ब्यवस्था गररएको वा 

नगररएको) ।  

लैंलगक समानता तथा सामालजक 

समावशेीकरण तथा सामालजक लबभदे अन्त्य 

गने सम्बन्धी अलग्ग ैनीलत तयार तयार गरी 

लाग ुगने । 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  
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१.१.५ स्थानीय तहले कायािन्वयनमा ल्याएका ऐन 

लनयम तथा कायिलबलधमा मलहला तथा 

बलञ्चलतमा परेका समदुाय या ललक्षत बगिमा 

हुने सबै प्रकारका लबभदेजन्य कायिहरु रो्न 

पयािप्त प्रावधान ब्यवस्था गररएको छ/छैन । 

नगरपाललकाको ऐन लनयम तथा कायिलबलधमा 

मलहला तथा ललक्षत बगिमा हुने लबभदेजन्य 

कायिहरु रो्न बनेका प्रावधानहरुको सलमक्षा 

गरी थप गने । 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

१.१.६ संघीय काननुले ब्यवस्था गरे बमोलजम 

स्थानीय स्तरमा मलहला तथा बलञ्चलतमा 

परेका समदुाय या ललक्षत बगि मालथ हुने 

लहसंा र लबभदे उपर सनुवुाई हुने प्रबन्ध 

लमलाए/नलमलाएको । 

यस कायिलाई अझ प्रभावकारी   बनाउँने ।       आ ब 

२०७८/७९ 

    

१.१.७ मलहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा लबभदे 

रो्ने प्रावधान रहकेो/नरहकेो (समदुायको 

प्रचलन लबभदेकारी भएको/नभएको ।) 

मलहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा लबभदे 

रो्ने स्थानीय नीलत अझ प्रभावकारी रुपमा 

लाग ुगने । 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

१.१.८ स्थानीय तहको नीलतमा रेथाने र आप्रवासी 

कामदार तथा श्रमलजवी उपर हुने लबभदे 

रो्ने प्रावधान रहकेो/नरहकेो । 

              

१.२ योिना तिुषमा तथा कायाषन्वयन               
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१.२.१ आवलधक योजना र बालर्िक योजना तथा 

कायिक्रममा लैंलगक तथा समावेशी 

लबकासको लालग नीलत रणनीलत कायिक्रम र 

मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य समावशे 

गररएको छ/छैन ? 

बालर्िक र आवलधक योजना तथा 

कायिक्रमहरुमा पयािप्त लक्ष लनधािरण भए पलन 

कायिक्रमहरु लक्षसंग आन्तररकीकरण गने । 

योजना 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

योजना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

  

१.२.२ गाउँपाललका/नगरपाललकाको िोत अनमुान 

तथा बजटे सीमा लनधािरण सलमलतले बजटे 

लसमा लनधािरण गदाि मलहला, बालबाललका 

तथा बलञ्चलतकरणमा परेका समहुको 

अवस्था लबशे्लर्णको आधारमा सो समहुको 

लालग वा प्रत्यक्ष फाईदा पगु्ने गरी कुल 

पजूीगत बजटेको लनलश्चत प्रलतशत छुट्याउँने 

गरेको/नगरेको ? 

नगरपाललकाल ेबजटे लसमा लनधािरण गदाि 

मलहला, बालबाललका तथा बलञ्चलतकरणमा 

परेका समहुको अवस्था लबशे्लर्णको 

आधारमा बजटेको लनलस्चत प्रलतशत 

लबलनयोजन गने । 

योजना 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

योजना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

बैशाख - 

असार  

  

१.२.३ स्थानीय सरकारको योजना सचूी ललक्षत 

समहुहरुको सक्रीय सहभालगतामा तयार हुने 

र उनीहरुले छनौट गरेको योजना 

प्राथलमलककरणमा पने गरेको/नगरेको 

(योजना तजुिमा गदाि गाउँ बस्तीस्तरवाट 

आएका योजना कायिक्रमहरुलाई 

समटेेको/नसमटेेको परीक्षण गने ।) 

योजना तजुिमा प्रलक्रयामा बस्ती स्तरीय 

भलेावाट योजना संकलन गने नीलतगत 

ब्यवस्था र कायािन्वयन लनयलमत गने । 

योजना 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प अ 

योजना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

बैशाख - 

असार  
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१.२.४ योजना तजुिमा गदाि मलहला तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समहुहरुको 

ब्यवहाररक र रणनीलतक आवश्यकता 

पलहचान र पररपलूति गने लबर्यमा छलफल 

भए/नभएको ? 

यस लबर्यमा छुटै्ट सलमलत गठन गरी 

तथ्यांकको आधारमा छलफल र लनणियको 

दस्तवजेीकरण गने । 

योजना 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

योजना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

बैशाख - 

असार  

  

१.२.५ योजना तजुिमा गदाि मलहला र परुुर् एव ं

ललक्षत समहुहरुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था 

लबशे्लर्णको आधारमा आवश्यकता 

पलहचान गरी सो अनसुारको कायिक्रम तय 

गने गररएको/नगररएको (तयारी प्रलतवदेन) ? 

योजना तजुिमा गदाि मलहला र परुुर् एव ं

ललक्षत समहुहरुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था 

लबशे्लर्णको आधारमा आवश्यकता पलहचान 

गरी सो अनसुारको कायिक्रम तय गने । 

योजना 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

योजना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

बैशाख - 

असार  

  

१.२.६ स्थानीय सरकारले लदगो लबकासका लक्ष्यहरु 

लबशरे् गरेर लक्ष्य ५ लैंलगक समानता प्राप्त 

गने लबर्यलाई स्थानीयकरण गरी सो 

अनसुारको बजटे लबलनयोजना हुने 

गरेको/नगरेको ? 

लदगो लबकास लक्ष्य स्थानीयकरणको 

नीलतगत लनणिय  र कायािन्वयन लनरन्तरता गने 

। 

योजना 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

योजना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

बैशाख - 

असार  

   

१.२.७ स्थानीय तहको योजना मलहला, 

बालबाललका तथा लपछालडएको बगि 

समदुाय र के्षत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने गरी 

बनेको/नबनेको ? 

स्थानीय तहको योजना मलहला, 

बालबाललका तथा लपछालडएको बगि समदुाय 

र क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु ेनपगुकेो 

मलू्यांकन गने । 

योजना 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प अ 

योजना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

बैशाख - 

असार  
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१.२.८ स्थानीय सरकारका उपभोिा सलमलतहरुमा 

ललक्षत समहुको प्रलतलनलध सलहत कलम्तमा 

४० प्रलतशत मलहलाको सहभालगता 

भएको/नभएको र मखु्य कायिकारी पद मध्ये 

कुन ैएकमा लजम्मवेारी लदएको/नलदएको ? 

लनरन्तरता लदन ुपने ।             

१.३ ििेट तिुषमा तथा कायाषन्वयन               

१.३.१ बजटे तथा कायिक्रम तजुिमा गनुि भन्दा अलघ 

समदुायका मलहला, बालबाललका, अपांग, 

जनजालत, मलुस्लम, मधेशी, लपछडावगि र 

दललत लगायतका सबै जातजालत र लबपन्न 

वगिका समहुहरुसंग बसेर समस्या केलाउँने 

(लबशे्लर्ण) गने गररएको/नगररएको ? 

  योजना 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

योजना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

बैशाख - 

असार  

 

 

आ ब 

२०७९/८० 

   

१.३.२ स्थानीय सरकारका क्षमता लबकास 

योजनामा लैंलगक उत्तरदायी तथा सामालजक 

समावशेी बजटे लनमािण एबं परीक्षण 

लनयलमतरुपमा गनि बजटेको ब्यवस्था 

गररएको/नगररएको ? 

लैससास बजटे परीक्षण बालर्िक रुपमा हरेक 

आ ब को प्रथम चौमालसकमा गने । 

लैंलगक उत्तरदायी तथा सामालजक समावशेी 

बजटे लनमािण एबं कायािन्वयन गने । 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

हरेक आ ब 

मा 
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१.३.३ परीक्षण पश्चात लैंलगक तथा समावशेी 

लबर्यमा सधुार गनि क्षमता लबकास 

कायियोजना कायािन्वयनको लालग पयािप्त 

बजटे तथा कायिक्रम बालर्िक योजनामा 

समाबेश गररएको/नगररएको ? 

लैससास बजटे परीक्षण लनयलमत रुपमा गरी 

उि परीक्षणले औल्याएका सुधारका 

कायिक्रमहरु कायािन्वयन गने । 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

हरेक आ ब 

मा 

   

१.३.४ स्थानीय सरकारको बजटे तथा कायिक्रममा 

ललक्षत समहुहरुको लालग लनलस्चत प्रलतशत 

बजटे लबलनयोजन गरी उनीहरुको लहतमा 

कायिक्रममा समयम ैखचि गररएको/नगररएको 

? (बजटे तथा कायिक्रम लबच लभडान) 

स्थानीय सरकारको बजटे तथा कायिक्रममा 

ललक्षत समहुहरुको लालग लनलस्चत प्रलतशत 

बजटे लबलनयोजन गने नीलत पाररत गरी लाग ु

गने । 

योजना 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

योजना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

२ संस्थागत ब्यवस्था                

२.१ कमषचारी/पदाबधकारी प्रबतबनबधत्व               

२.१.१ स्थानीय सरकारको लनणाियक तह 

(कमिचारी/पदालधकारी) मा मलहलाहरुको 

समानरुपमा (५०/५० प्रलतशत) प्रलतलनलधत्व 

रहकेो छ/छैन ? 

नगरपाललकाको लनणाियक तहमा पदालधकारी 

र कमिचारीहरुमा मलहलाहरुको समान 

सहभालगताको लालग नीलतगत ब्यवस्था गरी 

लाग ुगने । 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  
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२.१.२ स्थानीय सरकारका कमिचारीहरुको 

पदपलूतिको लनणिय गदाि सबै जातजालत, वगि, 

ललंग र समदुायका बीच समावेशीकरण हुने 

गरी कमिचारीहरुको समावेशी समानपुालतक 

प्रलतलनलधत्व हुनस्ने रणनीलत ललएको 

छ/छैन ? 

समानपुालतक सहभालगताको लालग स्थानीय 

स्तरमा लैससास नीलतगत ब्यवस्था लाग ुगने 

। 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

२.१.३ स्थानीय सरकारले मलहला तथा लबशरे् 

समदुायलाई लबशेर् सेवा प्रदान गदाि 

सम्बलन्धत समदुायको भार्ा, संस्कृलत र रहन 

सहन बझुकेो कमिचारी वा जनप्रलतलनलध 

समते समावशे गरेको कायिटोली वा शाखा 

माफि त लदने गरेको/नगरेको ? 

मलहला तथा लबशरे् समदुायलाई लबशेर् सेवा 

प्रदान गदाि सम्बलन्धत समदुायको भार्ा, 

संस्कृलत र रहन सहन बझुकेो कमिचारी वा 

जनप्रलतलनलध समते समावेश गरेको 

कायिटोली वा शाखा माफि त लदने नीलतगत 

ब्यवस्था लाग ुगने । 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

२.१.४ जनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीहरुलाई कुनै 

क्षमता अलभबलृद्धको अवसर प्रदान गदाि 

सबैलाई समान अवसर हुनेगरी र मलहला र 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायलाई 

अग्रभाग प्राप्त हुनेगरी सकारात्मक लबभदेको 

नीलत ललएको/नललएको ? 

नगरपाललकाल ेस्थानीय स्तरमा सकारात्मक 

लबभदे नीलत तयारी र कायािन्वयन गने । 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

२.२ कायषप्रणािी समावेशी               
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२.२.१ मलहला र परुुर् लबचको असमानता हटाउँन 

तथा सामालजक समावशेीकरण बढाउँनको 

लालग स्थानीय तहको लनलस्चत कायिनीलत 

छ/छैन ? 

लैससास कायािन्वयन नीलत तयार गरी लाग ु

गने । 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

२.२.२ स्थानीय सरकारमा लैंलगक लबकास हनेे 

ईकाईको ब्यवस्था छ/छैन ? (लैंलगक 

लबकास डेस्क वा लैंलगक समानता तथा 

सामालजक समावशेीकरण कायािन्वयन 

सलमलत वा यस्तै कुनै संरचनाको ब्यवस्था 

कायिशति र लजम्मेवारी लकटान सलहत 

गररएको/नगररएको) 

लैंलगक लबकास डेस्क वा लैंलगक समानता 

तथा सामालजक समावशेीकरण कायािन्वयन 

सलमलत वा यस्तै कुनै संरचनाको ब्यवस्था 

कायिशति र लजम्मेवारी लकटान सलहत 

ब्यवस्था गने । 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

२.२.३ स्थानीय सरकारवाट कायािलयमा हुन स्ने 

कुनै पलन प्रकारको दबु्यिवहार भदेभाव 

मलहला लहसंा लनयन्त्रणको लालग आचार 

संलहता बनाएर लाग ुगररएको छ/छैन ? 

नगरपाललका स्तरमा मलहला लहसंा 

लनयन्त्रणको लालग आचार संलहता बनाएर 

लाग ुगने । 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  
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२.२.४ योजना तजुिमा सलमलतलाई सझुाव लदने 

दस्तावजे तयार गदाि लैससास कायािन्वयन 

सलमलतमा मलहला बालबाललका तथा अन्य 

सबै ललक्षत समदुायको सलक्रय सहभालगता 

भए नभएको र यस सलमलतले वडा तहमा 

योजना सम्बन्धी छलफल समावशेी भए 

नभएको अनगुमन गरेको/नगरेको ? 

नगरपाललकामा लैससास कायािन्वयन सलमलत 

गठन गरी पररचालन गने । 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

योजना 

शाखा 

पाललका 

सभा 

कायिपाललका 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

योजना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

२.३ सबमबत उपसबमबत र कायषदिमा 

प्रबतबनबधत्व 

              

२.३.१ स्थानीय सरकारले गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कायिदलहरुमा मलहला तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायबाट मलहला 

र परुुर्को समावशेी प्रलतलनलधत्व हुने 

ब्यवस्था रहकेो/नरहकेो ? 

लनरन्तरता लदन ुपने ।             

२.३.२ स्थानीय सरकारले गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कायिदलहरुमा मलहला तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायका छलफल 

र लनणिय लनमािणमा स्वस्थ ढंगले भाग ललन 

पाएको/नपाएको ? 

सलमलत उपसलमलतहरुमा मलहला र 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायका 

सदस्यहरुले छलफल र लनणिय प्रलक्रयामा 

स्वस्थ ढंगवाट भाग ललने बातावरण तयार 

गने । 
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२.३.३ स्थानीय तहमा सञ्चाललत कायिक्रमहरुको 

अनगुमन तथा सलमक्षा सम्बन्धी कायिमा 

स्थानीय सरकारले गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कायिदलहरुले मलहला र 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायको लहत हुने 

गरी लबशे्लर्ण सलहत नीलतगत र कायिगत 

सझुाव लदने गरेको/नगरेको ? 

स्थानीय तहमा सञ्चाललत कायिक्रमहरुको 

अनगुमन तथा सलमक्षा सम्बन्धी कायिमा 

स्थानीय सरकारले गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कायिदलहरुले मलहला र 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायको लहत हुने 

गरी लबशे्लर्ण सलहत नीलतगत र कायिगत 

सझुाव लदने ब्यवस्था लाग ु गने । 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

२.३.४ स्थानीय सरकारले गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कायिदलहरुले मलहला तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायको लहत हुने 

गरी लदईएको नीलतगत र कायिगत 

सझुावहरुको कायािन्वयन हुन ेगरेको/नगरेको 

? 

सलमलत, उपसलमलत र कायिदलहरुले मलहला 

तथा बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायको लहत 

हुने गरी लदईएको नीलतगत र कायिगत 

सझुावहरुको कायािन्वयन गने । 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

२.४ बित्त ब्यवस्थापन प्रणािीमा 

समावेशीता 

              

२.४.१ स्थानीय तहमा मलहला लबकास, लैंलगक 

लहसंा लबरुद्ध, मलहला लसप लबकास, नेततृ्व 

लबकास तथा क्षमता अलभबलृद्ध जस्ता 

लबर्यमा िोत ब्यवस्थापनका लालग बालर्िक 

आलथिक ऐनमा उल्लेख गरी छुटै्ट कोर् 

स्थापना गररएको/नगररएको ? 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  
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२.४.२ के आलदबासी, जनजालत, दललत, अन्य 

ललक्षत समहुका मलहलाहरुको लबकास र 

सशलिकरणको लालग बजटेको ब्यवस्था 

भएको छ ? उनीहरुको आवश्यकता अनसुार 

कायिक्रम तजुिमा गररएको छ ? 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

२.४.३ के स्थानीय सरकारमा लैंलगक डेस्कको 

लबकासको र आवश्यक मानवीय श्रोतहरुको 

लालग बजटेको ब्यवस्था गररएको छ ? सो 

अनसुार कायिक्रम पलहचान गररएको छ ? 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

२.४.४ स्थानीय सरकारले समावशेी सूचना प्रणाली 

ब्यवस्थापन गनि बजटे ब्यवस्था 

गरेको/नगरेको र कम्लयटुरकृत लेखा 

प्रणालीले समावशेी क्षेत्रमा भएको बजटे 

तथा खचि सम्बन्धी सचूना लदन ेवा नलदने 

गरेको ? 

यस कायिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँने । सचूना शाखा 

योजना 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

सचूना 

शाखा 

योजना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

२.५ तथ्याङ्क संकिन तथा ब्यवस्थापन               
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२.५.१ के स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका 

समदुायस्तरका आधारभतू खलण्डकृत सचूना 

या तथ्यांक संकलन तथा अध्यावलधक गने 

गरेको छ ? (ललङ्ग उमरे जात र आलथिक 

लस्थलत आलद) - गाउँ/नगर प्रोफाईल 

यस कायिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँने । सचूना शाखा पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सचूना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

२.५.२ स्थानीय सरकारले आफ्नो के्षत्रका समदुाय 

स्तरका आधारभतू सचूना वा तथ्यांक 

संकलन गदाि बेरोजगार तथा गरीबको 

पलहचान गरी छुट्टाछुटै्ट न्साङ्कन गने 

गरेको/नगरेको (गाउँ/नगर प्रोफाईल) 

नगरपाललकामा गरीबी र बेरोजगारी तथ्यांक 

र न्साङकन गरी हरेक आ ब मा 

अध्यावलधक गने । 

सचूना शाखा पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सचूना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

२.५.३ के स्थानीय सरकारले आफ्नो पाश्विलचत्रमा 

आधाररत खलण्डकृत तथ्याङ्क र सचूनालाई 

आधार मानी स्थानीय लबकास योजना 

तजुिमा गने गरेको छ ? 

यस कायिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँने । योजना 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

योजना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

२.५.४ स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको 

सामालजक सरूक्षा पाउँनेहरु र पलञ्जकरणको 

अलभलेख ब्यवस्थापन तथा तथ्याङ्क 

अध्यावलधक गने गरेको/नगरेको ? 

यस कायिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँने ।             

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

३.१.१ लैंलगक तथा समावशेी लबकासको लालग 

क्षमता लबकास कायियोजना तयार गरे 

नगरेको र छुटै्ट लशर्िकमा बजटे लबलनयोजन 

भए नभएको र यस्तो रकम खचि कायिलबलध 

स्वीकृत भई कायािन्वयनमा 

आएको/नआएको ? 

लैंलगक तथा समावशेी लबकासको कायिलबलध 

तयार गने । 

क्षमता लवकास कायियोजना लनमािण गने । 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

 

३.१.२ स्थानीय सरकारका 

पदालधकारी/कमिचारीहरुले लैंलगक तथा 

समावशेी लबकास, लैंलगक लहसंा सम्बन्धी 

ताललम ललएका छन ्वा छैनन ्र ताललम 

कायिक्रममा ललक्षत समहु तथा अन्य सबै 

मलहला र परुुर्को समान सहभालगता र 

उपलस्थलत सलुनलश्चतता गररएको/नगररएको ? 

सबै स्थानीय सरकारका 

पदालधकारी/कमिचारीहरुलाई लैंलगक 

समावशेी लबकास र लैंलगक लहसंा सम्बन्धी 

ताललम उपलब्ध गराउँन ुपने र समावशेी 

सहभालगताको सलुनलस्चत गने । 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

 

३.१.३ ताललमका लबर्यबस्तकुो प्रस्तलुतकरणमा 

लैंलगक समवदेनलशल भार्ाको प्रयोग र 

मलहलाका आवश्यकता समेलटएको र 

ताललमको गणुस्तर सेवा सलुबधा सम्बन्धमा 

पषृ्ठपोर्ण ललने गररएको छ/छैन ? 

ताललमहरुमा लैंलगक समवदेनलशल भार्ाको 

प्रयोग र मलहलाका आवश्यकता समलेटएको 

ताललम वातावरण तयार गने कायि अझ 

प्रभावकारीरुपमा गने । 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  
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३.१.४ मलहला तथा ललक्षत समहुको 

पदालधकारीहरुको क्षमता अलभबलृद्धका 

लालग लनलदिष्ट कायिक्रमहरु (प्रालवलधक 

ताललम, क्षमता लबकास, नेततृ्व लबकासको 

ताललम, भ्रमण) छन/् छैनन ्? सो अनसुारको 

बजटे लबलनयोजन गररएको छ/छैन ? 

यस कायिलाई अझ प्रभावकारी रुपमा गने । योजना 

शाखा, सा 

लब शाखा र 

म बा शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

योजना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  

 

३.१.५ के स्थानीय सरकारमा लैंलगक समानता तथा 

सामालजक समावशेीकरण सम्बन्धी ताललम 

लदन तथा कायिक्रमलाई कायािन्वयन गनि 

स्ने यथेष्ट मानवीय श्रोत छन ्? (लबर्यगत 

ताललम प्राप्त जनशलि संख्या) 

नगरपाललकामा लैससासको क्षेत्रमा ताललम 

लदन मानब श्रोत थप गने । 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  

 

३.१.६ के स्थानीय सरकारमा मानव संसाधन 

लबकास केन्र वा शाखा वा ईकाईको 

ब्यवस्था छ ? 

मानव संसाधन लबकास केन्र वा शाखा वा 

ईकाईको ब्यवस्था गने । 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

 

३.१.७ मलहला र बलञ्चलतकरणमा परेको समदुाय 

ललक्षत लोक सेवा आयोग पवूि तयारी कक्षा 

सञ्चालन कायिक्रम रह ेनरहकेो र 

कायािन्वयन भए नभएको ? (सञ्चाललत 

ताललम कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत) 

मलहला र बलञ्चलतकरणमा परेको समदुाय 

ललक्षत लोक सेवा आयोग पवूि तयारी कक्षा 

सञ्चालन कायिक्रमको लालग पगु्दो बजटे 

लबलनयोजन र कायिक्रम गने । 

योजना 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प अ 

योजना 

शाखा 

आ ब 

२०७९/८०  
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३.१.८ मलहला लबकासको लालग भएका बेईलजङ 

घोर्णपत्रका बाह्रवटा प्रलतबद्धताहरुको 

बारेमा स्थानीय सरकारका पदालधकारीहरु र 

कमिचारीहरुलाई जानकारी छ ? सोको लालग 

अलभमलूखकरण गररएको छ ? (कायिक्रम 

संख्या र उपलस्थलत) 

बाँकी पदालधकारी र कमिचारीहरुलाई 

बैईलजङ घोर्णापत्र बारेमा अलभमलूखकरण 

कायिक्रमहरु राख्ने र कायािन्वयन गने । 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  

 

३.२ अनौपचाररक मूल्य मान्यता र कुसँस्कार 

सम्िबन्ध िनचेतना 

              

३.२.१ मलहला लबरुद्ध सबैखाले लहसंा लनमुिल गने 

कायिक्रमहरु र सो अनसुारको बजटे 

लबलनयोजन गरी कायिक्रम समयम ैसम्पन्न 

गरेको छ ? (कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत) 

मलहला लबरुद्ध सबैखाले लहसंा लनमुिल गने 

कायिक्रमहरुमा थप बजटे लबलनयोजन र 

कायािन्वयन गने ।  

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  

 

३.२.२ लैंलगक लहसंा रलहत 

गाउँपाललका/नगरपाललका घोर्णा गरेको छ 

? (घोर्णा गरेको लमलत) र मलहला लहसंा 

लबरुद्ध सनु्य सहनलशलता अपनाएको छ ? 

(घटेको घट्ना संख्या र ललईएको लनणिय) 

लैंलगक लहसंा रलहत नगरपाललका घोर्णाको 

तयारी प्रारम्भ गने । 

मलहला लहसंा लबरुद्ध सनु्य सहनलशलता 

नीलतगत रुपमा लाग ुगने । 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  

 

३.२.३ स्थानीय सरकारले मलहला लबरुद्ध सबैखाले 

लहसंा लनमूिल गने कायिक्रमहरु सञ्चानल गने 

गरेको छ ? (कायिक्रम संख्या उपलस्थलत तथा 

लनणिय पलुस्तका) 

मलहला लहसंा लनमूिल गने सचेतनामलूक 

कायिक्रमहरु वडागत रुपमा सञ्चालन गने । 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  
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३.२.४ के स्थानीय सरकारले समाजमा रहकेा 

लबलभन्न कुसँस्कार जस्तै जालतगत छुवाछुत, 

छाउपडी, बाल लबवाह, बहुलबवाह, दाईजो 

आलद जस्ता सामालजक कुरीलत हटाउँन 

कायिक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ ? 

(कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत) 

सामालजक कुरीलत हटाउँने सचेतनामलूक 

कायिक्रमहरु वडागत रुपमा सञ्चालन गने । 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प अ  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  

 

३.३ कानुनी साक्षरता               

३.३.१ स्थानीय तहका मलहला तथा समावशेी 

समहुवाट लनवािलचत भएका समते 

जनप्रलतलनलधहरु र पाललकामा कायिरत 

कमिचारीलाई नेपालको संलबधान, स्थानीय 

सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तर सरकारी लबत्त 

ब्यवस्थापन ऐन, कमिचारी समायोजन ऐन, 

मलुकुी संलहताहरु लबर्यगत काननुहरु 

पाललकाले जारी गरेको काननुहरु र अन्य 

प्रचललत महत्वपणूि काननुहरुको बारेमा 

अलभमलूखकरण गने गरेको/नगरेको ? 

यस कायिलाई लनयलमत गने । सामालजक 

लबकास 

शाखा  

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सा लब शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  
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३.३.२ स्थानीय तहका कायिपाललका सदस्यहरु 

सभाका सदस्यहरु र पाललकाका प्रमखु 

प्रशासकीय अलधकृत लगायत सबै शाखा 

प्रमखुहरुलाई काननुी मस्यौदा तजुिमा 

सम्बन्धी प्रलक्रया र समाधान गनुिपने मलू 

समस्या तथा सवाल लगायत मखु्य 

लबर्यबस्तकुा सम्बन्धमा समय समयमा 

अलभमलूखकरण गने गरेको/नगरेको ? 

पदालधकारी र सम्बलन्धत कमिचारीहरुलाई 

काननुी मस्यौदा तजुिमा सम्बन्धी प्रलक्रया, 

समस्याहरुको पलहचान र काननुीरुपमा 

समाधान सम्बन्धमा अलभमलूखकरण गने । 

सामालजक 

लबकास 

शाखा  

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सा लब शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  

 

३.३.३ के मलहलाहरुको लालग काननुी लशक्षा 

सम्बन्धी कायिक्रमहरु सञ्चाललत भएका 

छन ्? (जस्तै काननुी हक अलधकार, एकल 

मलहला र चेलीबेटी बेचलबखन लबरुद्ध 

कायिक्रम, छाउपडी प्रथा लबरुद्ध कायिक्रम, 

यौनलहसंा लबरुद्ध कायिक्रम आलद बारेमा 

अनलुशक्षण) 

मलहलाहरुलाई काननुी लशक्षा सम्बलन्ध 

कायिक्रमहरु लनरन्तर गने । 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  
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३.३.४ मलहलाहरुको लालग सञ्चाललत काननुी 

लशक्षा सम्बन्धी कायिक्रमहरु सञ्चालनवाट 

के उनीहरु लाभालन्वत भएका छन ्? (जस्तै 

काननुी हक अलधकार  एकल मलहला र 

चेलीबेटी बेचलबखन लबरुद्ध कायिक्रम, 

छाउपडी प्रथा लबरुद्ध कायिक्रम, यौनलहसंा 

लबरुद्ध कायिक्रम आलद बारेमा अनलुशक्षण र 

यसको असर) 

वडा र बस्ती तहमा मलहलाहरुको लालग  

काननुी लशक्षा सम्बन्धी कायिक्रमहरु 

सञ्चालन गने । 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  

 

३.४ बिपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण               

३.४.१ स्थानीय सरकारले लबपद ब्यवस्थापन 

सम्बन्धी मापदण्ड रणनीलत कायिनीलत 

सलहतको कायिलबलध स्वीकृत गदाि मलहला 

तथा बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायसंग 

परामशि गरे नगरेको र यस्ता दस्तावजेमा 

लसमान्तकृत वगि र समदुायलाई ललक्षत गरी 

लबशरे् राहत र मलहला परुुर्लाई अलग 

अलग संरक्षणको प्रावधान रहकेो/नरहकेो ? 

कायिलबलध तयार गदाि सरोकारवालासंग 

छलफल गरी पाररत गने र कायािन्वयन   गन े। 

मापदण्ड र रणनीलतमा समय सापेक्ष 

अध्यावलधक संशोधन र ललक्षत वगिलाइ 

अलग अलग संरक्षणको प्रावधान ब्यवस्था 

गने । 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  
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३.४.२ स्थानीय स्तरको लबपद सम्बन्धी तथ्यांक 

संकलन न्साङ्कन तथा ब्यवस्थापन गदाि 

लाभालन्वत समहुमा मलहला तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुाय समतेको 

खण्डीकृत तथ्यांक राखी आपतकाललन 

कायि सञ्चालन तथा राहत लबतरण गने 

गरेको/नगरेको ? 

तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गदाि 

खण्डीकृत तथ्यांक राख्ने र सोको आधारमा 

आपतकाललन कायि सचालन  गने ।   

सचूना शाखा 

योजना 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सचूना 

शाखा 

सा लब शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  

 

३.४.३ समदुायमा आधारीत लबपद ब्यवस्थापन 

सम्बलन्ध कायि गदाि लाभालन्वत समहुमा 

मलहला तथा बलञ्चलतकरणमा परेको 

समदुाय समतेको सहभालगतामा उनीहरुलाई 

पलहलो प्राथलमकता राखी कायि 

गरेको/नगरेको ? 

यस कायिमा मलहला र ललक्षत बगिहरुलाई 

पलहलो प्राथलमकताका साथ सहभालगता 

गराउने । 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प अ  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  

   

३.४.४ लबपद ब्यवस्थापन कोर्को स्थापना तथा 

सञ्चालन र िोत पररचालन गदाि मलहला 

तथा बलञ्चलतकरणमा परेका समदुाय 

समतेको सहभालगतामा लनणिय गने 

गरेको/नगरेको ? 

कोर्को सञ्चालन र िोत पररचालन गदाि 

मलहला तथा बलञ्चलतकरणमा परेका समदुाय 

समतेको सहभालगतामा लनणिय गने ब्यवस्था 

लाग ुगने । 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प अ  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  

 

४. सेवा प्रवाह               

४.१ पूवाषधार बिकास               
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४.१.१ स्थानीय तहका भवन, भौलतक पवूािधार तथा 

अन्य संरचना लनमािणको लालग ड्रोईङ 

लडजाईन लागत अनुमान तयार गदाि संरचना 

लनमािण भएपलछ मलहला, बालबाललका, 

अपांगता भएका ब्यलिले लनवािध रुपमा 

प्रयोग गनि सलकने गरी लैंलगक, बाल र 

अपांग मतै्री सम्बेदनलशल संरचनाको 

प्रावधान सलहत हुने गरेको/नगरेको ? 

भवन तथा अन्य संरचनाहरुमा लैंलगक, बाल 

र अपांग मतै्री प्रावधान कायािन्वयन लनयलमत 

गने । 

पवूािधार 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

पवूािधार 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

पौर् मसान्त  

 

४.१.२ स्थानीय तहका भवन, भौलतक पवूािधार तथा 

संरचनाहरु लशक्षा, स्वास्थ्य र अन्य 

सामालजक पवूािधार सम्बन्धी भवन र अन्य 

संरचनाहरु लनमािण गदाि मलहला, अपांगता 

भएका ब्यलि तथा बालमैत्री युि 

दृलष्टकोणवाट समते उपयिु हुने गरी लनमािण 

गररएको छ/छैन ? 

भवन तथा अन्य संरचनाहरुमा लैंलगक, बाल 

र अपांग मतै्री प्रावधान कायािन्वयन लनयलमत 

गने । 

पवूािधार 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ   

पवूािधार 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

पौर् मसान्त  

 

४.१.३ स्थानीय तहले १५०० बगिलफट भन्दा बढी 

लललन्थ क्षेत्रफल भएका लनजी तथा 

साविजलनक भवन तथा संरचना लनमािण 

सम्बन्धी न्सा स्वीकृत गदाि मलहला 

अपांगता भएका ब्यिी तथा बालमतै्रीयिु 

दृष्टीकोणवाट समते उपयिु हुनेगरी संरचना 

तयार गनि लनदशेन लदने गररएको छ/छैन ? 

लनजी भवनहरुमा पलन उि लनयम कायािन्वयन 

लनयलमत गने । 

पवूािधार 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

पवूािधार 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

पौर् मसान्त  

 



 

 

54 

 

४.१.४ स्थानीय तहले मलहला तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायलाई ललक्षत 

गरी परम्परागत तथा आधलुनक उजाि 

(जललबद्यतु, लबलभन्न बैकलल्पक उजाि 

िोतवाट प्राप्त हुन ेउजाि, सधुाररएको चलुो 

आलद) को प्रयोग गनि सकारात्मक वातावरण 

र प्रोत्साहन गने आयोजनाहरु रह/ेनरहकेो ? 

स्थानीय तहले मलहला तथा बलञ्चलतकरणमा 

परेका समदुायलाई ललक्षत गरी परम्परागत 

तथा आधलुनक उजाि प्रवधिन कायिलाई 

लनयलमत गने । 

बातावरण 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

बातावरण 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

पौर् मसान्त  

 

४.२ प्रिनन स्वास्थ्य               

४.२.१ गभिवती मलहलालाई जोलखमयूि, खतरायिू 

काममा नलगाउँने गरी बालर्िक नीलत र 

कायिक्रममा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी नीलत 

र कायिक्रम समावशे भएको/नभएको ? 

नगरपाललकाको नीलत र कायिक्रममा गभिवती 

मलहलालाई जोलखमयिू, खतरायिू काममा 

नलगाउँने सम्बन्धी नीलतगत ब्यवस्था गने । 

मलहला तथा 

बालबाललका 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

म बा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

 

४.२.२ स्थानीय तहको कायािलय, अस्पताल वा 

स्वास्थ्य चौकी र सम्भव भएका साविजलनक 

स्थलहरुमा बच्चालाई स्तनपानका लनलमत्त 

अलग्ग ैकक्ष र समयको ब्यवस्था र सोको 

ब्यवस्थापन गररएको छ/छैन ? 

नगरपाललकाको सबै कायािलयहरु र 

साविजलनक स्थलहरुमा बच्चालाई 

स्तनपानको लालग अलग्ग ैकक्ष र बच्चाको 

आमालाई उि समय लदने ब्यवस्था गने । 

मलहला तथा 

बालबाललका 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

म बा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  
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४.२.३ पररवार लनयोजन, मात ृलशश ुकल्याण, 

लबस्ताररत खोप, पोर्ण, जनसंख्या लशक्षा र 

जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कायिक्रम लगायत 

मलहलाहरुको स्वास्थ्य सधुार सम्बन्धी 

लबशरे् कायिक्रमहरु सञ्चालन गररएका   

छन ्? 

उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । सा लब 

शाखा, म बा 

शाखा, 

स्वास्थ्य 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

म बा शाखा 

स्वास्थ्य 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

 

४.२.४ मलहला, गरीब, लनमखूा र बलञ्चलतकरणमा 

परेका ब्यलिहरुको स्वास्थ्य लबमा गनि 

सहलजकरण र सहयोग गने कायिक्रम र बजटे 

भए/नभएको ? 

नगरपाललकावाट मलहला र लबपन्न बगिको 

स्वास्थ्य लबमामा सहलजकरण र सहयोगका 

कायिहरु लनयलमत रुपमा गने । 

योजना 

शाखा, सा 

लब शाखा र 

म बा शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

योजना 

शाखा, सा 

लब शाखा र 

म बा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

 

४.३ बशक्षा कायषक्रम               

४.३.१ स्थानीय तहले आफ्नो पाललका लभत्रका 

लबद्यालय जाने उमरेका सबै 

बालबाललकालाई लबद्यालयमा भनाि गराउँने 

प्रबन्ध लमलाए/नलमलाएको ? 

उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । लशक्षा शाखा पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

लशक्षा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  
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४.३.२ स्थानीय तहले आफ्नो पाललका लभत्रका 

आलथिक अवस्था कमजोर भएका पररवारका 

बाललका तथा बलञ्चलतकरण परेका 

समदुायका सबै बालबाललकालाई लदवा 

खाजा, लनशलु्क पाठ्य पसु्तक र शलैक्षक 

सामाग्री तथा पोसाक उपलब्ध गराउँन 

छात्रबलृत्तको ब्यवस्था गरी लनश्पक्ष लबतरण 

हुने प्रवन्ध  लमलाए/नलमलाएको ? 

उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । लशक्षा शाखा पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

लशक्षा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

   

४.३.३ लनरक्षर मलहलाहरुको लालग लशक्षा सम्बन्धी 

लबशरे् कायिक्रमहरु सञ्चालन भए नभएको 

? (जस्तै अलभभावक लशक्षा, प्रौढ तथा 

लकसोरी लशक्षा, साथी लशक्षा, कायिमलूक 

प्रौढ लशक्षा, बच्चा दलेख बच्चा कक्षा आलद) 

(कायिक्रम संख्या पटक तथा सहभागी 

संख्या)  

उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । लशक्षा शाखा पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

लशक्षा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

   

४.३.४ लबद्यालयमा छात्र र छात्राको लालग छुट्टा छुटै्ट 

शौचालय, लकसोरी छात्राको लालग लयाड र 

यौनलशक्षा तथा सहजीकरण कायिक्रम 

सञ्चालन हुने गरेको/नगरेको ? 

उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । योजना 

शाखा  

लशक्षा शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

योजना 

शाखा 

लशक्षा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

   

४.४ खानेपानी तथा सरसफाई               
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४.४.१ गाउँपाललका/नगरपाललकामा सफा लपउँने 

पानी, सफासंग हात धनुे ब्यवस्था, मलहला र 

परुुर्को लालग अलग्ग ैशौचालयको 

ब्यवस्था र स्यालनटाईजरको उपयोग गने 

प्रबन्ध भए/ नभएको ? 

उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । योजना 

शाखा 

भौलतक 

पवूािधार 

कायिपाललका प्र प्र अ  

योजना 

शाखा 

भौलतक 

पवूािधार 

आ ब 

२०७८/७९  

 

४.४.२ स्थानीय तहको आयोजना तथा स्थानीय 

मलहलाहरुको सलक्रय सहभालगतामा वडा 

वडामा खलुा लदसामिु पाललका, घरघरमा 

शौचालय, डाँडा र गौडामा पोखरी, टोल 

सफाई अलभयान जस्ता कायिक्रम सञ्चालन 

हुने गरे/नगरेको ? 

उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  

 

४.४.३ कुलहने नकुलहने घरायासी फोहर छुट्याउँने 

ब्यवस्था, फोहर संकलन तथा लबसजिन, 

घरघरमा भान्साको फोहर र पानीवाट 

करेसाबारी तथा गमला र फुलवारी जस्ता 

कायिक्रममा मलहला र परुुर्को समान 

सहभालगता हुनपुने जस्ता चेतना अलभबलृद्ध 

कायिक्रम सञ्चालन हुने गरे नगरेको ? 

उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । बातावरण 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

बातावरण 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  
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४.४.४ मलहलाहरु बढी मात्रामा संलग्न हुने कायिमा 

सफा पानीको सहज ब्यवस्थाका लालग 

स्थानीय मलहलाहरुको सक्रीय सहभालगतामा 

आकासेपानी संकलन र भण्डारण, 

पराम्परागत ईनार र कुवाको पनूलजिवीकरण र 

ररचालजिङ कायिक्रम सञ्चालन हुने गरे/ 

नगरेको ? 

उि कायिलाई लनरन्तरता लदने ।             

४.५ स्वरोिगार र आयआिषन तथा ििार 

ब्यवस्थापन  

              

४.५.१ स्थानीय सरकारको योजना तजुिमा गदाि 

बेरोजगार तथा गरीबीको न्सांकनको समते 

आधार ललई मलहला तथा बलञ्चलतकरणमा 

परेका समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने 

स्वरोजगारमलूक, आयमलूक र लसपमलूक 

कायिक्रमहरु राख्ने र बालर्िक बजटेमा 

समावशे गरी कायािन्वयन गररएको छ/छैन ? 

उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । सचूना शाखा 

योजना 

शाखा 

सा लब शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सचूना 

शाखा 

योजना 

शाखा 

सा लब शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  
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४.५.२ स्थानीय सरकारले स्वरोजगार तथा बैदलेशक 

रोजगारीमा जाने मलहला तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायको क्षमता 

लबकासको लालग कायिक्रमहरु तय गरी 

कायािन्वयन गने गरे नगरेको ? (कायिक्रम 

संख्या र उपलस्थलत) 

नगरपाललकाल ेमलहला र लबपन्न बगिको 

लालग रोजगारमलूक, लसपमलूक र 

आयआजिनका कायिक्रमहरु लनयलमत गने । 

सचूना शाखा 

योजना 

शाखा 

सा लब शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सचूना 

शाखा 

योजना 

शाखा 

सा लब शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  

 

४.५.३ ग्रालमण मलहला प्रालवलधकहरु (पश ुसेवा, 

कृलर्, स्वास्थ्य र पवूािधार सम्बलन्ध 

प्रालवलधकहरु) र सामालजक पररचालक 

तयार गने गरे/नगरेको (मनोनयन, लनयलुि वा 

गठन र ताललम सम्बन्धी सचूकांक) ? 

उि कायिलाई लनरन्तरता लदने । योजना 

शाखा र 

सामालजक 

लबकास 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सा लब शाखा 

योजना 

शाखा 

आ ब 

२०७९/८०  

 

४.५.४ गरीब र बलञ्चलतकरणमा परेको समदुायको 

पहुचँ र क्रयशलि अनरुुप सपुथमलू्य 

सहकारी पसलहरुको ब्यवस्थापनमा 

पाललकाको कायिक्रम कायािन्वयन 

भए/नभएको ? 

लबपन्न बगिहरु लाभालन्वत हुने गरी सपुथमलू्य 

सहकारीहरु सञ्चालन गने । 

योजना 

शाखा 

सा लब शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

योजना 

शाखा 

सा लब शाखा 

आ ब 

२०७९/८०  

 

५. सुशासन तथा उत्तरदाबयत्व               

५.१ सशुासन                
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५.१.१ स्थानीय तहले स्थानीय सेवा प्रवाह, लबकास 

लनमािण र स्थानीय शासनका लबर्यमा 

कायािपाललका तथा सभावाट नीलत, काननु 

जारी गरी सोही काननु बमोलजम सम्बलन्धत 

अलधकारीवाट लनणिय गरी कामकाज गने 

गरेको वा तदथि लनणिय गरी कामकाज हुने 

गरेको ? 

उि कायिलाई लनरन्तरता लदने ।             

५.१.२ स्थानीय तहले लबलधको शासन ब्यापक 

जनसहभालगता, भ्रष्टाचार लबरुद्ध शनु्य 

सहनलशलता, सेवा प्रवाहमा लनश्पक्षता र 

मलहला तथा बलञ्चलतकरणमा परेका 

समदुायलाई अग्रालधकार जस्ता नीलतहरु 

कायािन्वयनमा ल्याएको/नल्याएको ? 

भ्रष्टचार लबरुद्ध नीलत तथा कायिक्रम ल्याउँने । पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

  

५.१.३ मलहला लबकासको लालग भएका बेईलजङ 

घोर्णपत्रका बाह्रवटा प्रलतबद्धताहरुको 

क्षेत्रमा कायिक्रम तयार गरी कायािन्वयन गने 

गरेको छ ? (कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत) 

बेईलजङ घोर्णापत्रको स्थालनयकरण र 

कायिक्रमहरु कायािन्वयन लनयलमत गने । 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब 

२०७९/८०  

 

५.१.४ संयिू राष्िसंघीय बाल अलधकार महासन्धी 

१९८९ मा गररएका प्रलतबद्धता कायािन्वयन 

गनि कायिक्रमहरुमा रकम लबलनयोजन गरी 

कायिक्रमहरु समयम ैसम्पन्न गरेको छ ? 

संयिू राष्िसंघीय बाल अलधकार महासन्धी 

१९८९ मा गररएका प्रलतबद्धता कायािन्वयन 

गनि कायिक्रमहरुमा रकम लबलनयोजन गरी 

कायािन्वयनमा लनरन्तरता गनुि पने । 

सा लब शाखा 

र म बा 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब 

२०७९/८०  
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५.२ उत्तरदाबयत्व र िवाफदेबहता               

५.२.१ स्थानीय सरकारले लनयलमत रुपमा 

कायिक्रमको साविजलनक परीक्षण, सामालजक 

परीक्षण, साविजलनक सनुवुाई, लनयलमत 

पत्रकार भटेघाट र सचूनाको 

साविजलनकीकरण गने गरे/ नगरेको ? 

यी कायिक्रमहरुलाई लनयलमत गनुि पने । सामालजक 

लबकास 

शाखा र 

सचूना शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

सामालजक 

लबकास 

शाखा र 

सचूना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  

   

५.२.२ स्थानीय सरकारले गने साविजलनक परीक्षण, 

सामालजक परीक्षण, साविजलनक सनुवुाई, 

लनयलमत पत्रकार भटेघाट र सचूनाको 

साविजलनकीकरण कायिक्रममा 

बलञ्चलतकरणमा परेका ब्यलि तथा 

समदुायका सदस्यको उपलस्थलत रहने 

गरे/नगरेको ? 

मलहला तथा बलञ्चलतकरणमा परेका 

ब्यिीहरुलाई सहभालगता गराउँने कायि 

लनरन्तर गने । 

सामालजक 

लबकास 

शाखा र 

सचूना शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

सामालजक 

लबकास 

शाखा र 

सचूना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  
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५.२.३ स्थानीय सरकारले गने साविजलनक परीक्षण, 

सामालजक परीक्षण, साविजलनक सनुवुाई, 

लनयलमत पत्रकार भटेघाट र सचूनाको 

साविजलनकीकरण कायिक्रममा 

बलञ्चलतकरणमा परेका ब्यलि तथा 

समदुायका तफि वाट स्थानीय सरकारले 

ललएको नीलत र कायिक्रम र सोको 

कायािन्वयनका लबर्यमा आवाज उठ्ने 

गरे/नगरेको र यसरी उठेका प्रश्न उपर 

स्थानीय सरकारवाट सम्वोधन हुने 

गरे/नगरेको ? 

स्थानीय सरकारले गने साविजलनक परीक्षण, 

सामालजक परीक्षण, साविजलनक सनुवुाई, 

लनयलमत पत्रकार भटेघाट र सचूनाको 

साविजलनकीकरण कायिक्रममा 

बलञ्चलतकरणमा परेका ब्यलि तथा 

समदुायका तफि वाट प्राप्त सझूावहरुको 

सम्बोधन गने कायि लनरन्तर गने । 

सामालजक 

लबकास 

शाखा  

पाललका 

सभा 

प्र प्र अ 

सामालजक 

लबकास 

शाखा  

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

 

५.२.४ स्थानीय सरकारका जनप्रलतलनलध र 

कमिचारीको आचार संलहता स्वीकृत गरी 

कायािन्वयनमा ल्याए नल्याएको ? 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदन ुपने प्रशासन 

शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

प्रशासन 

शाखा  

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

   

५.३ सूचना तथा सञ्चार               
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५.३.१ स्थानीय सरकारले लनयलमत रुपमा समग्र 

बालर्िक योजना तथा कायिक्रमको 

साविजलनक गने गरे नगरेको र मलहला, 

बालबाललका र आलदवासी जनजालत, 

मधेसी, मलुस्लम, लपछडावगि दललत, 

अपांगता भएका ब्यलिहरु, जेष्ठ 

नागररकलाई ललक्षत गरी राखेका कायिक्रम र 

बजटे सरोकारवालाले थाह पाउने गरी 

साविजलनक गरे/नगरेको ? 

यस कायिलाई लनयलमत गने । योजना 

शाखा र 

सचूना शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

योजना 

शाखा र 

सचूना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  

 

५.३.२ स्थानीय सरकारले स्थानीय सचूना स्थानीय 

भार्ामा प्रवाह तथा प्रशारण गने गरे नगरेको 

? 

यस कायिलाई लनयलमत गने । सचूना शाखा पाललका 

प्रमखु 

सचूना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९  

 

५.३.३ के स्थानीय सरकारले स्थानीय रेलडयो एफ 

एम र छापा माध्यमद्वारा समावेशीकरण तथा 

लैंलगक समानता सम्बन्धी सचूना प्रवाह गरी 

जनतालाई ससुलूचत गन ेगरेको छ ? 

यस कायिलाई लनयलमत गने । सचूना शाखा 

सा लब शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

सचूना 

शाखा 

सा लब शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

पौर् मसान्त  
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५.३.४ के स्थानीय स्तरमा मलहला बालबाललका 

सबै जातजालतका लबपन्न वगि (आलदबासी 

जनजालत दललत मधेशी मलुस्लम लपछडावगि) 

अपांगता भएको ब्यलिहरु जषे्ठ नागररक 

लगायत अन्य ललक्षत समहुहरुको सचूना 

लशक्षा र सञ्चार सम्बन्धी कायिक्रमको 

प्रवाहवाट यी वगिहरुको जनचेतना बलृद्ध 

भएको छ ? (आधार तथ्यांकसंग समते 

तलुना गनि सलकने) 

मलहला, बालबाललका र सबै ललक्षत बगिको 

लालग सचूना लशक्षा र सञ्चार सम्बन्धी 

कायिक्रम अझ प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयन 

गने । 

सचूना शाखा 

सा लब शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

सचूना 

शाखा 

सा लब शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

पौर् मसान्त  

 

५.४ अनुगमन र मूल्यांकन                

५.४.१ के कायिक्रम तथा परीयोजना 

कायािन्वयनवाट सम्बलन्धत समदुायले परुा 

लाभ ललन सकेको छ ? 

यस कायिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँने । योजना 

शाखा र 

सचूना शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प अ 

योजना 

शाखा र 

सचूना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

 

५.४.२ के स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका 

कायिक्रमहरुको अनुगमन मलू्यांकन गदाि 

लैंलगक समानता तथा सामालजक समावशेी 

लबकास सम्बन्धी कायिक्रमको सञ्चालनबाट 

सरोकारवालालाई पगुकेो लाभ असर र 

प्रभाव लबशे्लर्ण गने गररन्छ ? 

कायिक्रमहरुको अनुगमन मलू्यांकन र सो 

कायिमा लैससास दृलष्टकोणको प्रयोग गने ।  

कायिक्रमको सञ्चालनबाट 

सरोकारवालालाई पगुकेो लाभ असर र 

प्रभाव लबशे्लर्ण गने । 

योजना 

शाखा र 

सचूना शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प अ 

योजना 

शाखा र 

सचूना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  
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५.४.३ के स्थानीय सरकारको सलमक्षा बैठकमा 

मलहला, बालबाललका सबै जातजालतका 

लबपन्न बगि (आलदबासी, जनजालत, दललत, 

मधेशी, मलुस्लम, लपछडावगि) अपांगता 

भएका ब्यलिहरु, जषे्ठ नागररक लगायतलाई 

ललक्षत कायिक्रम मालथ छलफल गने गरेको 

छ ? 

यस कायिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँने । योजना 

शाखा  

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

योजना 

शाखा  

आ ब 

२०७८/७९  

 

५.४.४ के अनगुमन तथा मलू्यांकनवाट लसकेका 

पाठहरु कायिक्रम वा योजना तयार गदाि 

समावशे गने गररन्छ ? 

अनगुमन तथा मलू्यांकनवाट लसकेका 

पाठहरुको लललखत प्रलतवदेन तयार गने र  

कायिक्रम वा योजना तयार गदाि उपयोग गनि 

कायि लनरन्तर गने । 

योजना 

शाखा र 

सचूना शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प अ 

योजना 

शाखा र 

सचूना 

शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

 

५.५ समन्वय र सम्िन्ध बिस्तार               

५.५.१ स्थानीय तहले संघ र प्रदशे सरकारहरुले तय 

गरेको नीलत, काननु तथा कायिक्रमहरुको 

कायािन्वयनमा सहकायि, समन्वय र 

सहजीकरण गने गरेको/नगरेको ? 

उि कायिलाई लनरन्तरता लदने ।             
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५.५.२ लैंलगक समानता तथा समावेशी लबकासको 

लालग लबलभन्न सरोकारवाला लनकायहरु 

लबच सञ्जाल सदस्य बनी कायिगत छलफल 

तथा यस क्षेत्रको लबकासको लालग 

लनयलमतरुपमा कायि हुन ेगरे/नगरेको ? 

लैससास लबकासको लालग सम्बलन्धत 

लनकायहरु लबच सञ्जाल सदस्य बनी कायि  

गने । 

सा लब शाखा पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

सा लब शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

 

५.५.३ लैंलगक समानता तथा समावेशी लबकासको 

लालग लबलभन्न सरोकारवाला लनकायहरु 

लबच कायिगत संयन्त्र (सञ्जाल) का 

प्रलतलनलधहरुलाई लैंलगक तथा समावशेी 

लबकास सम्बन्धी क्षमता लबकास ताललमहरु 

प्रदान गने गरे/नगरेको ? 

लैससास लबकासको लालग सम्बलन्धत 

लनकायहरु लबच सञ्जाल गठन गरी क्षमता 

लबकास ताललमहरु सञ्चालन गने । 

सा लब शाखा पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

सा लब शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  

 

५.५.४ मलहला लबरुद्ध हुने सबै प्रकारका भदेभाव 

उन्मलुन गने महासलन्ध कायािन्वयनका लालग 

तयार गररएको रालष्िय कायियोजना र संयिू 

राष्िसंघीय सरूक्षा पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव 

नं १३२५ र १८२० को कायािन्वयन रालष्िय 

कायियोजना, मानव अलधकार  कायियोजना 

तथा छुवाछुत लबरुद्धको कायियोजनामा 

स्थानीय सरकारको लजम्मवेारी भनी उल्लेख 

गररएका कायिक्रमहरुमा रकम लबलनयोजन 

तथा कायािन्वयन गने गरे/नगरेको ? 

यी कायिक्रमहरुलाई लनयलमत गने । योजना 

शाखा र सा 

लब शाखा 

पाललका 

प्रमखु 

प्र प्र अ 

योजना 

शाखा र सा 

लब शाखा 

आ ब 

२०७८/७९ 

असार मसान्त  
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भाग – ४ 

बनष्कषष र सूझावहरु 

४.१ बनष्कषष  

यस पतुलीबजार नगरपाललकाको लैंलगक समानता तथा सामालजक समावशेीकरण परीक्षणको क्रममा 

नगरपाललकाले जारी गरेका स्थानीय नीलत¸ ऐन¸ कायिलबलधहरु तथा अन्य काननुी ब्यवस्थाहरुको अध्ययन¸ 

बालर्िक नीलत¸ कायिक्रम तथा बजटे लकताब र आवलधक बालर्िक प्रगलत प्रलतवदेनहरुको अध्ययन गरी 

सहभालगतामलूक लबलधवाट सबै पदालधकारी तथा कमिचारीहरुको संलग्नतामा परीक्षण कायि सम्पन्न गररएको 

लथयो । यस क्रममा नगरपाललकाले लैससासको के्षत्रमा महत्वपूणि नीलतगत ब्यवस्थाहरु तथा कायिक्रमहरु 

कायािन्वयन गरेको पाईयो । नगरपाललकाले समग्रमा ८३.५ प्रलतशत प्रगलत हाँलसल गरेको छ । लैससास 

लबकासको हकमा नगरपाललकाले धेरै संख्यामा नीलत तथा काननुहरु लाग ुगरेको पाईएको छ । नीलत काननु 

तथा योजनाको क्षेत्रमा ७२ प्रलतशत काम भएको पाईएको छ । संस्थागत ब्यवस्थामा ८३ प्रलतशत प्रगलत 

भएको छ । त्यस्तै मानव संसाधन र क्षमता लबकास क्षेत्रमा ८५ प्रलतशत, सशुासन तथा उत्तरदालयत्व क्षेत्रमा ९० 

प्रलतशत र सेवा प्रवाहमा ९० प्रलतशत प्रगलत भएको दलेखन्छ ।  

लैससास परीक्षणका १०० वटा उपसचूकहरुमा राम्रो प्रगलत दलेखएका उपसचूकहरुलाई लनरन्तरता 

तथा अध्यावलधक गद ैलैजान ुपने¸ आलंशक र न्यनू प्रगलत भएका उपसचूकहरुमा नगरपाललकाले कायियोजना 

तयार गरी कायािन्वयन गनुि पन ेहुन्छ । यसकारण यस प्रलतवदेनमा मागिदशिनको रुपमा कायियोजना समते तयार 

गरी समावशे गररएको छ । चाल ु तथा आगामी आलथिक बर्िहरुमा लैससास परीक्षणले दखेाएका के्षत्रहरु र 

सझुावहरुलाई कायािन्वयन गरी लैससास मतै्री नगरपाललकाको रुपमा लबकास हुने अपेक्षा गररएको छ ।    

४.२ सूझावहरु 

यस नगरपाललकाको लैंलगक समानता तथा समालजक समावेशीकरण परीक्षण गने क्रममा प्राप्त भएका 

तथ्य र तथ्यांक तथा अभ्यासहरुको आधारमा दहेाय अनसुारका सझूावहरु पेश गररएको छः 

क) नगरपाललकाले जारी गरेका लैससास लबकाससंग सम्बलन्धत नीलत तथा काननुहरुको अझ प्रभावकारी 

कायािन्वयन गनुि पने दलेखएको छ । 
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ख) लेससास बहुआयलमक सवाल भएको हुदँा सबै काननुी दस्तावजेहरुमा लैससास सम्बेदनलशलता र 

दृलष्टकोण संलग्न गनिको लालग लैससास कायािन्वयन सलमलत या कायिटोली गठन गने नीलतगत 

ब्यवस्था गरी सोको कायािन्वयन गने र सबै काननुहरुमा लैससास दृलष्टकोण समावेश गनुि पन े

आवश्यकता दलेखएको छ । 

ग) सबैखाले नीलत तथा काननु तयार हुने क्रममा सोको जारी गनि अगाव ैलैससास दृलष्टकोणले उपयिू 

भएनभएको लेखाजोखा गने नीलतगत ब्यवस्था कायािन्वयन गनुि पने जरुरी दलेखन्छ । 

घ) लैंलगक समानता तथा सामालजक समावशेीकरण तथा सामालजक लबभदे अन्त्य गन ेसम्बन्धी अलग्गै 

नीलत तयार तयार गरी लाग ुगनुि पने दलेखन्छ । 

ङ) मलहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा लबभदे रो्न े स्थानीय नीलत अझ प्रभावकारी रुपमा लाग ु गने 

दलेखन्छ । 

च) नगरपाललकाले बजटे लसमा लनधािरण गदाि मलहला, बालबाललका तथा बलञ्चलतकरणमा परेका 

समहुको अवस्था लबशे्लर्णको आधारमा बजटेको लनलस्चत प्रलतशत लबलनयोजन गनुि पने दलेखएको   

छ । 

छ) लदगो लबकास लक्ष्य स्थानीयकरणको नीलतगत लनणिय  र कायािन्वयन लनरन्तरता गनुि पन ेआवश्यकता 

दलेखएको छ । 

ज) लैससास बजटे परीक्षण बालर्िक रुपमा हरेक आ ब को प्रथम चौमालसकमा गन ेर लैंलगक उत्तरदायी 

तथा सामालजक समावशेी बजेट लनमािण एबं कायािन्वयन गन ेआवश्यकता दलेखएको छ । 

झ) समानपुालतक सहभालगताको लालग स्थानीय स्तरमा लैससास नीलतगत ब्यवस्था लाग ु गनुि पने र 

लैंलगक लहसंा रलहत नगरपाललका घोर्णा गनुि पने आवश्यकता दलेखएको छ । 

ञ) नगरपाललका स्तरमा मलहला लहसंा लनयन्त्रणको लालग आचार संलहता बनाएर लाग ुगन ेआवश्यकता 

रहकेो छ । 

ट) लबपद ब्यवस्थापन नीलत कायिलबलध तथा कायािन्वयनको क्रममा ललक्षत बगिको संरक्षणको सवाललाई 

पलहलो प्राथलमकतामा राख्न ुपने आवश्यकता दलेखएको छ । 
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ठ) नगरपाललकाले गने साविजलनक परीक्षण, सामालजक परीक्षण, साविजलनक सनुवुाई, लनयलमत पत्रकार 

भटेघाट र सचूनाको साविजलनकीकरण कायिक्रममा बलञ्चलतकरणमा परेका ब्यलि तथा समदुायका 

सदस्यको उपलस्थलतको सलूनलस्चतता लनयलमत गनुि पने आवश्यकता रहकेो छ । 

ड) लैंलगक समानता तथा समावेशी लबकासको लालग लबलभन्न सरोकारवाला लनकायहरु लबच सञ्जाल 

गठन, क्षमता लबकास र लक्रयालशलता बढाउँन ुपने अपररहायिता दलेखएको छ । 

ढ) मलहला मालथ हुने सबै प्रकारका भदेभाव उन्मलुन गन ेमहासलन्ध कायािन्वयनका लालग तयार गररएको 

रालष्िय कायियोजना र संयिू राष्िसंघीय सरूक्षा पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को 

कायािन्वयन रालष्िय कायियोजना, मानव अलधकार कायियोजना तथा छुवाछुत लबरुद्धको 

कायियोजनामा स्थानीय सरकारको लजम्मवेारी भनी उल्लेख गररएका कायिक्रमहरुमा लनयलमत रकम 

लबलनयोजन तथा कायािन्वयन गनुि पने दलेखन्छ । 
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अनसुचूी – १ 

िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण परीक्षण कायषदि गठन 

क्र स ं नाम थर बिम्मेवारी पद सम्पकष  नं 

१ श्री महशे परुी संयोजक उपमयेर ९८५६०६११६३ 

२ श्री उमा बस्याल सह संयोजक का पा सदस्य ९८४६०७२७२३ 

३ श्री बाबरुाम लज लस सदस्य का पा सदस्य ९८४६०४३७०८ 

४ श्री याम बहादरु साही सदस्य वडा अध्यक्ष¸ वडा ८ ९८४६०९६८६४ 

५ श्री टोपली पररयार सदस्य का पा स ९८५६२२२८९८ 

६ श्री शालन्त दबेी गौतम सदस्य वडा सदस्य¸ वडा नं १ ९८४६०३२९३६ 

७ श्री ठगी कुमारी खनाल सदस्य सलचव अलधकृत ९८४६०३०३१६ 

 

िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण परीक्षण कायष-समुहहरु 

समहु नं १: नीलत¸ काननु तथा योजना 

क्र स ं नाम थर बिम्मेवारी पद सम्पकष  नं 

१ श्री ख्याम नारायण अलधकारी संयोजक वडा अध्यक्ष¸ वडा नं १३ ९८५६०५०७९९ 

२ श्री उमा बस्याल सह संयोजक का पा सदस्य ९८४६०७२७२३ 

३ श्री शालन्त दबेी गौतम सदस्य वडा सदस्य¸ वडा नं १ ९८४६०३२९३६ 

४ श्री ताराचन्र ढकाल सदस्य अलधकृत आठौं ९८५६०५०७६३ 

५ श्री कलपल लगरी सदस्य अलधकृत सातौ, सा लब ९८५६०५०६३२ 

समहु नं २: संस्थागत ब्यवस्था 

क्र स ं नाम थर बिम्मेवारी पद सम्पकष  नं 

१ श्री बाबरुाम लज लस संयोजक का पा सदस्य ९८४६०४३७०८ 

२ श्री भवनी प्रसाद लालमछाने सह संयोजक वडा अध्यक्ष¸ वडा ११ ९८४६०३९४९३ 

३ श्री दतु प्रसाद गरुुङ सदस्य वडा अध्यक्ष¸ वडा १२ ९८१६१७१९९७ 

४ श्री भोजराज ढकाल सदस्य लेखा अलधकृत ९८५६०३१२५५ 

५ श्री मलनर्ा लालमछाने सदस्य कृलर् अलधकृत ९८४६५४५१५९ 

६ श्री मिु बहादरु गरुुङ सदस्य सचुना प्रलबलध अलधकृत ९८०२८३६५७५ 

समहु नं ३: मानव संसाधन तथा क्षमता लबकास 

क्र स ं नाम थर बिम्मेवारी पद सम्पकष  नं 

१ श्री याम बहादरु साही संयोजक वडा अध्यक्ष¸ वडा ८ ९८४६०९६८६४ 

२ श्री दगुि बहादरु साही सह संयोजक वडा अध्यक्ष¸ वडा १० ९८४६१६९२१६ 

३ श्री ललल प्रसाद गरुुङ सदस्य वडा अध्यक्ष¸ वडा ९ ९८४६११८५०६ 
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४ श्री लसलद्धमान कुमाल सदस्य का प स ९८४६०५२०६२ 

५ श्री धन प्रसाद कोईराला सदस्य बररष्ठ अलधकृत ९८४६०३०४७३ 

६ श्री ठगी कुमारी खनाल सदस्य अलधकृत ९८४६०३०३१६ 

७ श्री यम नारायण पराजलुी सदस्य अलधकृत ९८४६०७३५१४ 

समहु नं ४: सेवा प्रवाह 

क्र स ं नाम थर बिम्मेवारी पद सम्पकष  नं 

१ श्री अमतृ प्रसाद श्रेष्ठ संयोजक वडा अध्यक्ष¸ वडा  ९८५६०३२१९३ 

२ श्री लतलक राम श्रेष्ठ सह संयोजक वडा अध्यक्ष¸ वडा २ ९८५६०५००३६ 

३ श्री बाबरुाम बराल सदस्य लशक्षा शाखा प्रमखु ९८४१४७३६५५ 

४ श्री गोलबन्द दोरंग सदस्य पवूािधार शाखा प्रमखु ९८५६०२८३६० 

५ श्री लबष्ण ुप्रसाद काफ्ले सदस्य स्वास्थ्य शाखा प्रमखु ९८५६०५३६४४ 

६ श्री लक्ष्मी शमाि सदस्य रोजगार संयोजक ९८५६००५०७० 

समहु नं ५: सशुासन तथा उत्तरदालयत्व 

क्र स ं नाम थर बिम्मेवारी पद सम्पकष  नं 

१ श्री ओम बहादरु खड्का संयोजक का पा सदस्य ९८४६०४२९९९ 

२ श्री लतल कुमार रेग्मी सह संयोजक का पा स ९८५६०५२८२६ 

३ श्री टोपली पररयार सदस्य का पा स ९८५६२२२८९८ 

४ श्री गोलबन्दराज सबेुदी सदस्य म लब लन ९८४६८५२३९२ 

५ श्री सजृना लालमछाने सदस्य आ ले प शाखा प्रमखु ९८५६०५२८७८ 

६ श्री ढाकाराम मरालसनी सदस्य सहायक पाँचौ ९८५६०७०९११ 

७ श्री शोभा बस्याल सदस्य सहायक पाँचौ ९८४७२५११४९ 
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अनसुचूी – २ 

पतुलीबजार नगरपाललका 

पतुलीबजार¸ स्याङजा 

लैंलगक उत्तरदायी तथा सामालजक समावशेी परीक्षण अकं मापन लबवरण 

परीक्षण अकंः राम्रो - १, लठकै - ०.५ र नभएको – 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 स्थानीय तहको नीलत तथा काननुको 

मस्यौदा तयार गने कायिलदशामा 

लैससासको दृलष्टले सम्पादन गने गरी 

कायिटोली लनमािण, पवूि दस्तावेजको 

सलमक्षा गदाि लैससास दृलष्टकोणले 

भएको, मस्यौदाको लबर्यबस्तु र 

शब्द चयन समावशेी र 

सहभालगतामलूक हुने गरी 

गरेको/नगरेको  

१ नगरपाललकाको नीलत तथा 

काननुको मस्यौदा तयार गने 

क्रममा लैससासको दृलष्टले 

सम्पादन गने गरी कायिटोली 

लनमािण नभएको । 

पवूि दस्तावजेको सलमक्षा गदाि 

लैससास दृलष्टकोणले मस्यौदाको 

लबर्यबस्त ुर शब्द चयन समावशेी 

नै पाईएको । 

०.५ 

१.१.२ स्थानीय सरकारले आफ्नो नीलत, 

काननु, योजना जारी गनुि भन्दा 

अगालड लैससासको दृलष्टकोणले 

उपयिू भए नभएको बारे 

लेखाजोखा गने गरेको / नगरेको 

१ नगरपाललकाल ेआफ्नो नीलत, 

काननु, योजना जारी गनुि भन्दा 

अगालड लैससासको दृलष्टकोणले 

उपयिू भए नभएको बारे 

लेखाजोखा गने  नगरेको । 

०.५ 

१.१.३ स्थानीय सरकारको नीलत र 

योजनामा लैससास लबकास 

(स्थानीय काननु, नीलत, आवलधक र 

बालर्िक योजनामा भएका नीलतहरु) 

सम्बन्धी लबर्यहरु समावेश 

भएको/नभएको । 

१ नगरपाललकाको नीलत र योजनामा 

लैससास लबकास (स्थानीय 

काननु, नीलत, आवलधक र बालर्िक 

योजनामा भएका नीलतहरु) 

सम्बन्धी लबर्यहरु आलंशक रुपमा 

समावशे भएको  । 

१ 
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१.१.४ स्थानीय सरकारको मलहला र 

परुुर्को समलबकास तथा सामालजक 

समावशेीकरण र लैंलगक परीक्षण 

तथा सामालजक लबभदे अन्त्य गने 

सम्बलन्ध अलग्ग ैनीलतहरु छन/छैनन 

(स्थानीय ऐन, काननु, कायिलबलध र 

लनदलेशकामा खास ब्यवस्था 

गररएको वा नगररएको) ।  

१ सो सम्बन्धी अलग्ग ैनीलत  

नभएको । 

लैंलगक समानता तथा सामालजक 

समावशेीकरण तथा सामालजक 

लबभदे अन्त्य गने सम्बन्धी केही 

ब्यवस्था मात्र गररएको । 

०.५ 

१.१.५ स्थानीय तहले कायािन्वयनमा 

ल्याएका ऐन लनयम तथा 

कायिलबलधमा मलहला तथा 

बलञ्चलतमा परेका समदुाय या 

ललक्षत बगिमा हुने सबै प्रकारका 

लबभदेजन्य कायिहरु रो्न पयािप्त 

प्रावधान ब्यवस्था गररएको छ/छैन । 

१ नगरपाललकाको ऐन लनयम तथा 

कायिलबलधमा मलहला तथा ललक्षत 

बगिमा हुने सबै प्रकारका 

लबभदेजन्य कायिहरु रो्न प्रावधान 

रहकेो । 

१ 

१.१.६ संघीय काननुले ब्यवस्था गरे 

बमोलजम स्थानीय स्तरमा मलहला 

तथा बलञ्चलतमा परेका समदुाय या 

ललक्षत बगि मालथ हुने लहसंा र लबभदे 

उपर सनुवुाई हुने प्रबन्ध 

लमलाए/नलमलाएको । 

१ स्थानीय न्यायीक सलमलतद्वारा 

स्थानीय स्तरमा मलहला तथा 

ललक्षत बगि मालथ हुने लहसंा र 

लबभदे उपर सनुवुाई हुने गरेको । 

१ 

१.१.७ मलहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा 

लबभदे रो्ने प्रावधान रहकेो/नरहकेो 

(समदुायको प्रचलन लबभदेकारी 

भएको/नभएको ।) 

१ नगरपाललकामा लबभदे नभएको । 

मलहला र परुुर्मा श्रमको 

ज्यालामा लबभदे रो्ने स्थानीय 

नीलत नभएको । 

०.५ 

१.१.८ स्थानीय तहको नीलतमा रेथाने र 

आप्रवासी कामदार तथा श्रमलजवी 

उपर हुने लबभदे रो्ने प्रावधान 

रहकेो/नरहकेो । 

१ यस्तो समस्या यस नगरपाललकामा 

नभएको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ८   ६ 

१.२ योिना तिुषमा तथा कायाषन्वयन       

१.२.१ आवलधक योजना र बालर्िक योजना 

तथा कायिक्रममा लैंलगक तथा 

समावशेी लबकासको लालग नीलत 

रणनीलत कायिक्रम र मापनयोग्य 

उपलब्धी लक्ष्य समावेश गररएको 

१ योजनाहरुमा लैससास लबकासका 

कायिक्रमहरु रहकेो ।  

तर मापनयोग्य लक्ष्यहरु समावेश 

नभएको । 

०.५ 
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छ/छैन ? 

१.२.२ गाउँपाललका/नगरपाललकाको िोत 

अनमुान तथा बजटे सीमा लनधािरण 

सलमलतले बजटे लसमा लनधािरण गदाि 

मलहला, बालबाललका तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समहुको 

अवस्था लबशे्लर्णको आधारमा सो 

समहुको लालग वा प्रत्यक्ष फाईदा 

पगु्ने गरी कुल पजूीगत बजटेको 

लनलश्चत प्रलतशत छुट्याउँने 

गरेको/नगरेको ? 

१ लैससास लबकासको क्षेत्रमा केही 

कायिक्रम तथा बजटे लबलनयोजन र 

कायािन्वयन भएको । 

उि सलमलतले बजटे लसमा 

लनधािरण गदाि मलहला, 

बालबाललका तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समहुको 

अवस्था लबशे्लर्णको आधारमा 

बजटेको लनलस्चत प्रलतशत 

लबलनयोजनको ब्यवस्था भएको । 

०.५ 

१.२.३ स्थानीय सरकारको योजना सचूी 

ललक्षत समहुहरुको सक्रीय 

सहभालगतामा तयार हुने र उनीहरुले 

छनौट गरेको योजना 

प्राथलमलककरणमा पने 

गरेको/नगरेको (योजना तजुिमा गदाि 

गाउँ बस्तीस्तरवाट आएका योजना 

कायिक्रमहरुलाई समटेेको/नसमेटेको 

परीक्षण गने ।) 

१ योजना तजुिमाको क्रममा बस्ती 

स्तरीय भलेाहरु भएको । 

वडास्तरको योजना गोष्ठीवाट 

योजनाहरु नगरपाललकामा 

संकलन हुने गरेको । 

१ 

१.२.४ योजना तजुिमा गदाि मलहला तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समहुहरुको 

ब्यवहाररक र रणनीलतक 

आवश्यकता पलहचान र पररपलूति गने 

लबर्यमा छलफल भए/नभएको ? 

१ यस लबर्यमा छलफल भएको । 

यसको छुटै्ट छलफल गने कायि 

भएको । 

१ 

१.२.५ योजना तजुिमा गदाि मलहला र परुुर् 

एव ंललक्षत समहुहरुको छुट्टा छुटै्ट 

अवस्था लबशे्लर्णको आधारमा 

आवश्यकता पलहचान गरी सो 

अनसुारको कायिक्रम तय गने 

गररएको/नगररएको (तयारी 

प्रलतवदेन) ? 

१ समग्रमा लबशे्लर्ण भएको । 

तथ्यांकको आधारमा छुटै्ट 

लबशे्लर्ण र प्रलतवदेन तयार 

नभएको । 

०.५ 
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१.२.६ स्थानीय सरकारले लदगो लबकासका 

लक्ष्यहरु लबशेर् गरेर लक्ष्य ५ 

लैंलगक समानता प्राप्त गने लबर्यलाई 

स्थानीयकरण गरी सो अनसुारको 

बजटे लबलनयोजना हुने 

गरेको/नगरेको ? 

१ स्थानीय सरकारको कायिक्रमहरु 

चाही लदगो लबकास लक्ष्य लभत्र पने 

गरी गररएको । 

लदगो लबकास लक्ष्य 

स्थानीयकरणको कुनै नीलतगत 

लनणिय  र कायािन्वयन नभएको । 

०.५ 

१.२.७ स्थानीय तहको योजना मलहला, 

बालबाललका तथा लपछालडएको बगि 

समदुाय र के्षत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने 

गरी बनेको/नबनेको ? 

१ मलहला, बालबाललका तथा 

लपछालडएको बगि समदुाय र 

के्षत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पगुकेो । 

१ 

१.२.८ स्थानीय सरकारका उपभोिा 

सलमलतहरुमा ललक्षत समहुको 

प्रलतलनलध सलहत कलम्तमा ४० 

प्रलतशत मलहलाको सहभालगता 

भएको/नभएको र मखु्य कायिकारी 

पद मध्ये कुनै एकमा लजम्मवेारी 

लदएको/नलदएको ? 

१ आ ब २०७७/७८ मा उपभोिा 

सलमलतहरुमा ललक्षत समहुको 

प्रलतलनलध ४० प्रलतशत भन्दा बढी 

मलहलाको सहभालगता भएको र 

मखु्य कायिकारी पद मध्ये कुनै 

एकमा लजम्मेवारी लदएको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ८   ६ 

१.३ ििेट तिुषमा तथा कायाषन्वयन       

१.३.१ बजटे तथा कायिक्रम तजुिमा गनुि 

भन्दा अलघ समदुायका मलहला, 

बालबाललका, अपांग, जनजालत, 

मलुस्लम, मधेशी, लपछडावगि र 

दललत लगायतका सबै जातजालत र 

लबपन्न वगिका समहुहरुसंग बसेर 

समस्या केलाउँने (लबशे्लर्ण) गने 

गररएको/नगररएको ? 

१ टोल लबकास संस्था माफि त 

गररएको । 

१ 

१.३.२ स्थानीय सरकारका क्षमता लबकास 

योजनामा लैंलगक उत्तरदायी तथा 

सामालजक समावशेी बजटे लनमािण 

एबं परीक्षण लनयलमतरुपमा गनि 

बजटेको ब्यवस्था 

गररएको/नगररएको ? 

१ यस क्षेत्रमा केही कायिक्रमहरु 

पलहचान, बजटे लबलनयोजन, र 

कायािन्वयन भएको । 

लैंलगक उत्तरदायी तथा सामालजक 

समावशेी बजटे लनमािण एबं 

परीक्षण नभएको । 

०.५ 
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१.३.३ परीक्षण पश्चात लैंलगक तथा 

समावशेी लबर्यमा सधुार गनि क्षमता 

लबकास कायियोजना कायािन्वयनको 

लालग पयािप्त बजटे तथा कायिक्रम 

बालर्िक योजनामा समाबेश 

गररएको/नगररएको ? 

१ लैससास परीक्षण र क्षमता लबकास 

योजना नभएको तर क्षमता 

लबकास कायिक्रम भएको । 

०.५ 

१.३.४ स्थानीय सरकारको बजटे तथा 

कायिक्रममा ललक्षत समहुहरुको 

लालग लनलस्चत प्रलतशत बजटे 

लबलनयोजन गरी उनीहरुको लहतमा 

कायिक्रममा समयम ैखचि 

गररएको/नगररएको ? (बजटे तथा 

कायिक्रम लबच लभडान) 

१ स्थानीय सरकारको बजटे तथा 

कायिक्रममा ललक्षत समहुहरुको 

लालग लनलस्चत प्रलतशत बजटे 

लबलनयोजन गने नीलत भएको । 

केही कायिक्रममा बजटे लबलनयोजन 

गरी सोही आ ब मा कायािन्वयन 

भएको । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   २.५ 

  मूि बिषयगत िम्मा २०   १४.५ 

२ संस्थागत ब्यवस्था        

२.१ कमषचारी/पदाबधकारी 

प्रबतबनबधत्व 

      

२.१.१ स्थानीय सरकारको लनणाियक तह 

(कमिचारी/पदालधकारी) मा 

मलहलाहरुको समानरुपमा (५०/५० 

प्रलतशत) प्रलतलनलधत्व रहकेो छ / 

छैन ? 

१ मलहला प्रलतलनलधत्व 

पदालधकारीमा २५ प्रलतशत र 

कमिचारीमा सहभालगता न्यनु 

भएको । 

०.५ 

२.१.२ स्थानीय सरकारका कमिचारीहरुको 

पदपलूतिको लनणिय गदाि सबै 

जातजालत, वगि, ललंग र समदुायका 

बीच समावशेीकरण हुने गरी 

कमिचारीहरुको समावेशी 

समानपुालतक प्रलतलनलधत्व हुनस्ने 

रणनीलत ललएको छ/छैन ? 

१ कमिचारी लनयलूि गदाि लैससास 

सम्बेदनलशलता भएको जानकारी 

पाईएको तर यस सम्बन्धमा कुनै  

नीलतगत ब्यवस्था नभएको । 

०.५ 
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२.१.३ स्थानीय सरकारले मलहला तथा 

लबशरे् समदुायलाई लबशेर् सेवा 

प्रदान गदाि सम्बलन्धत समदुायको 

भार्ा, संस्कृलत र रहन सहन बझुकेो 

कमिचारी वा जनप्रलतलनलध समेत 

समावशे गरेको कायिटोली वा शाखा 

माफि त लदने गरेको/नगरेको ? 

१ नगरपाललकामा सहयोगको लालग 

Healp Desk को ब्यवस्था 

गररएको । 

समदुायमा कायि गनिको लालग 

स्थानीय जनप्रलतलनलध र कमिचारी 

लनयलूि गदाि स्थानीयलाई 

प्राथलमकता लदने गररएको । 

०.५ 

२.१.४ जनप्रलतलनलधहरु तथा 

कमिचारीहरुलाई कुनै क्षमता 

अलभबलृद्धको अवसर प्रदान गदाि 

सबैलाई समान अवसर हुनेगरी र 

मलहला र बलञ्चलतकरणमा परेका 

समदुायलाई अग्रभाग प्राप्त हुनेगरी 

सकारात्मक लबभदेको नीलत 

ललएको/नललएको ? 

१ नगरपाललकाल ेजनप्रलतलनलध तथा 

कमिचारीहरुलाई सबै लकलसमका 

अवसरमा सहभालग गराउँन मलहला 

र बलञ्चलतकरणमा परेका 

समदुायलाई अग्रभाग प्राप्त हुनेगरी 

सकारात्मक लबभदेको नीलत 

ललएको तर पणूिरुपमा कायािन्वयन 

नभसैकेको । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   २.५ 

२.२ कायषप्रणािी समावेशी       

२.२.१ मलहला र परुुर् लबचको असमानता 

हटाउँन तथा सामालजक 

समावशेीकरण बढाउँनको लालग 

स्थानीय तहको लनलस्चत कायिनीलत 

छ/छैन ? 

१ यवुा, मलहला, वालवाललका, 

सामालजक सरुक्षा तथा 

समावशेीकरण नीलत तयारी र 

कायािन्वयन भएको । 

१ 

२.२.२ स्थानीय सरकारमा लैंलगक लबकास 

हनेे ईकाईको ब्यवस्था छ/छैन ? 

(लैंलगक लबकास डेस्क वा लैंलगक 

समानता तथा सामालजक 

समावशेीकरण कायािन्वयन सलमलत 

वा यस्तै कुनै संरचनाको ब्यवस्था 

कायिशति र लजम्मेवारी लकटान सलहत 

गररएको/नगररएको) 

१ लैंलगक लबकास डेस्क मलहला 

बालबाललका तथा समाज 

कल्याण उपशाखाले लजम्मेवारी 

बहन गरेको ।  

लैंलगक समानता तथा सामालजक 

समावशेीकरण कायािन्वयन सलमलत 

गठन र परीचालन नभएको । 

०.५ 

२.२.३ स्थानीय सरकारवाट कायािलयमा 

हुन स्ने कुनै पलन प्रकारको 

दबु्यिवहार भदेभाव मलहला लहसंा 

लनयन्त्रणको लालग आचार संलहता 

बनाएर लाग ुगररएको छ/छैन ? 

१ नगरपाललका स्तरमा मलहला लहसंा 

लनयन्त्रणको लालग आचार संलहता 

बनाएर लाग ुगररएको छैन । 

०.५ 
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२.२.४ योजना तजुिमा सलमलतलाई सझुाव 

लदने दस्तावजे तयार गदाि लैससास 

कायािन्वयन सलमलतमा मलहला 

बालबाललका तथा अन्य सबै 

ललक्षत समदुायको सलक्रय 

सहभालगता भए नभएको र यस 

सलमलतले वडा तहमा योजना 

सम्बन्धी छलफल समावेशी भए 

नभएको अनगुमन गरेको/नगरेको ? 

१ नगरपाललकामा लैससास 

कायािन्वयन सलमलत गठन नभएको 

। 

वडा तहमा योजन तजुिमा गदाि 

बस्ती भलेा भएको । 

वडामा ललक्षत समदुायको सक्रीय 

सहभालगतामा रहकेो । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   २.५ 

२.३ सबमबत उपसबमबत र कायषदिमा 

प्रबतबनबधत्व 

      

२.३.१ स्थानीय सरकारले गठन गने 

सलमलत, उपसलमलत र कायिदलहरुमा 

मलहला तथा बलञ्चलतकरणमा परेका 

समदुायबाट मलहला र परुुर्को 

समावशेी प्रलतलनलधत्व हुने ब्यवस्था 

रहकेो/नरहकेो ? 

१ नगरपाललकाल ेगठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कायिदलहरुमा मलहला 

तथा बलञ्चलतकरणमा परेका 

समदुायबाट मलहला र परुुर्को 

समावशेी प्रलतलनलधत्व हुने 

ब्यवस्था रहकेो । 

१ 

२.३.२ स्थानीय सरकारले गठन गने 

सलमलत, उपसलमलत र कायिदलहरुमा 

मलहला तथा बलञ्चलतकरणमा परेका 

समदुायका छलफल र लनणिय 

लनमािणमा स्वस्थ ढंगले भाग ललन 

पाएको/नपाएको ? 

१ सलमलत उपसलमलतहरुमा मलहला र 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायका 

सदस्यहरुले छलफल र लनणिय 

प्रलक्रयामा पणूि प्रभाव लदने गरेको । 

१ 

२.३.३ स्थानीय तहमा सञ्चाललत 

कायिक्रमहरुको अनुगमन तथा 

सलमक्षा सम्बन्धी कायिमा स्थानीय 

सरकारले गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कायिदलहरुले मलहला र 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायको 

लहत हुने गरी लबशे्लर्ण सलहत 

नीलतगत र कायिगत सुझाव लदने 

गरेको/नगरेको ? 

१ सलमलत, उपसलमलत र 

कायिदलहरुले मलहला र 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायको 

लहत हुने गरी मौलखक सूझावको 

चलन भएको । 

०.५ 
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२.३.४ स्थानीय सरकारले गठन गने 

सलमलत, उपसलमलत र कायिदलहरुले 

मलहला तथा बलञ्चलतकरणमा परेका 

समदुायको लहत हुने गरी लदईएको 

नीलतगत र कायिगत सुझावहरुको 

कायािन्वयन हुने गरेको/नगरेको ? 

१  नीलतगत र कायिगत सझुाव 

लललखतरुपमा लदने चलन नभएको 

कारण उि सझूावहरुको 

कायािन्वयन सलूनलस्चत गनि 

आलंशक कायि भएको । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ३ 

२.४ बित्त ब्यवस्थापन प्रणािीमा 

समावेशीता 

      

२.४.१ स्थानीय तहमा मलहला लबकास, 

लैंलगक लहसंा लबरुद्ध, मलहला लसप 

लबकास, नेततृ्व लबकास तथा क्षमता 

अलभबलृद्ध जस्ता लबर्यमा िोत 

ब्यवस्थापनका लालग बालर्िक 

आलथिक ऐनमा उल्लेख गरी छुटै्ट 

कोर् स्थापना गररएको/नगररएको ? 

१ नगरपाललकामा लैंलगक लहसंा 

लनवारणको कोर् स्थापना र 

सञ्चालन भएको । 

१ 

२.४.२ के आलदबासी, जनजालत, दललत, 

अन्य ललक्षत समहुका मलहलाहरुको 

लबकास र सशलिकरणको लालग 

बजटेको ब्यवस्था भएको छ ? 

उनीहरुको आवश्यकता अनसुार 

कायिक्रम तजुिमा गररएको छ ? 

१ ललक्षत बगिको सशलिकरणको 

लालग बजटे लबलनयोजन भएको 

पाईएको । 

१ 

२.४.३ के स्थानीय सरकारमा लैंलगक 

डेस्कको लबकासको र आवश्यक 

मानवीय श्रोतहरुको लालग बजेटको 

ब्यवस्था गररएको छ ? सो अनसुार 

कायिक्रम पलहचान गररएको छ ? 

१ नगरपाललकामा लैंलगक डेस्क र 

आवश्यक मानव श्रोत ब्यवस्था 

मलहला बालबाललका तथा समाज 

कल्याण उपशाखावाट गररएको । 

१ 

२.४.४ स्थानीय सरकारले समावशेी सूचना 

प्रणाली ब्यवस्थापन गनि बजटे 

ब्यवस्था गरेको/नगरेको र 

कम्लयटुरकृत लेखा प्रणालीले 

समावशेी क्षेत्रमा भएको बजटे तथा 

खचि सम्बन्धी सचूना लदने वा नलदने 

गरेको ? 

१ नगरपाललकामा समावशेी सचूना 

प्रणालीको प्रारम्भ भएको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ४ 



 

 

80 

 

२.५ तथ्याङ्क संकिन तथा 

ब्यवस्थापन 

      

२.५.१ के स्थानीय सरकारले आफ्नो 

के्षत्रका समदुायस्तरका आधारभतू 

खलण्डकृत सचूना या तथ्यांक 

संकलन तथा अध्यावलधक गने 

गरेको छ ? (ललङ्ग उमरे जात र 

आलथिक लस्थलत आलद) - गाउँ/नगर 

प्रोफाईल 

१ नगर पाश्विलचत्रमा खण्डीकृत सूचना 

प्रस्ततु भएको तर यसको बालर्िक 

रुपमा अध्यावलधक भएको । 

१ 

२.५.२ स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका 

समदुाय स्तरका आधारभतू सूचना 

वा तथ्यांक संकलन गदाि बेरोजगार 

तथा गरीबको पलहचान गरी छुट्टाछुटै्ट 

न्साङ्कन गने गरेको/नगरेको 

(गाउँ/नगर प्रोफाईल) 

१ नगरपाललकामा गरीबी र 

बेरोजगारी तथ्यांक भएको । 

१ 

२.५.३ के स्थानीय सरकारले आफ्नो 

पाश्विलचत्रमा आधाररत खलण्डकृत 

तथ्याङ्क र सचूनालाई आधार 

मानी स्थानीय लबकास योजना 

तजुिमा गने गरेको छ ? 

१ नगरपाललकामा आफ्नो 

पाश्विलचत्रमा आधाररत खलण्डकृत 

तथ्याङ्क र सचूनालाई आधार 

मानी स्थानीय लबकास योजना 

तजुिमा गने कायि भएको छ । 

१ 

२.५.४ स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको 

सामालजक सरूक्षा पाउँनेहरु र 

पलञ्जकरणको अलभलेख 

ब्यवस्थापन तथा तथ्याङ्क 

अध्यावलधक गने गरेको/नगरेको ? 

१ सामालजक सरूक्षा लाभग्राही र 

पलञ्जकरण अध्यावलधक गरेको 

पाईएको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ४ 

  मूि बिषयगत िम्मा २०   १६ 

३. मानव संसाधन तथा क्षमता 

बिकास 

      

३.१ मानव संसाधन तथा क्षमता 

बिकास 
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३.१.१ लैंलगक तथा समावशेी लबकासको 

लालग क्षमता लबकास कायियोजना 

तयार गरे नगरेको र छुटै्ट लशर्िकमा 

बजटे लबलनयोजन भए नभएको र 

यस्तो रकम खचि कायिलबलध स्वीकृत 

भई कायािन्वयनमा 

आएको/नआएको ? 

१ लैंलगक तथा समावशेी लबकासको 

कायिक्रम तथा बजटे कायािन्वयन 

भएको तर कायिलबलध नभएको । 

०.५ 

३.१.२ स्थानीय सरकारका 

पदालधकारी/कमिचारीहरुले लैंलगक 

तथा समावशेी लबकास, लैंलगक 

लहसंा सम्बन्धी ताललम ललएका छन ्

वा छैनन ्र ताललम कायिक्रममा 

ललक्षत समहु तथा अन्य सबै मलहला 

र परुुर्को समान सहभालगता र 

उपलस्थलत सलुनलश्चतता 

गररएको/नगररएको ? 

१ स्थानीय सरकारका 

पदालधकारी/कमिचारीहरुले लैंलगक 

समावशेी लबकास र लैंलगक लहसंा 

सम्बन्धी ताललम ललएको । 

१ 

३.१.३ ताललमका लबर्यबस्तकुो 

प्रस्तलुतकरणमा लैंलगक 

समवदेनलशल भार्ाको प्रयोग र 

मलहलाका आवश्यकता समेलटएको 

र ताललमको गणुस्तर सेवा सलुबधा 

सम्बन्धमा पषृ्ठपोर्ण ललने गररएको 

छ/छैन ? 

१ ताललमहरुमा लैंलगक 

समवदेनलशल भार्ाको प्रयोग र 

मलहलाका आवश्यकता 

समलेटएको र ताललमको गणुस्तर 

सेवा सलुबधा सम्बन्धमा पषृ्ठपोर्ण 

ललने कायि आलंशक भएको । 

१ 

३.१.४ मलहला तथा ललक्षत समहुको 

पदालधकारीहरुको क्षमता 

अलभबलृद्धका लालग लनलदिष्ट 

कायिक्रमहरु (प्रालवलधक ताललम, 

क्षमता लबकास, नेततृ्व लबकासको 

ताललम, भ्रमण) छन/् छैनन ्? सो 

अनसुारको बजटे लबलनयोजन 

गररएको छ/छैन ? 

१ मलहला तथा ललक्षत समहुको 

पदालधकारीहरुको क्षमता 

अलभबलृद्धका लालग लनलदिष्ट 

कायिक्रमहरु कायािन्वयन भएको । 

१ 
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३.१.५ के स्थानीय सरकारमा लैंलगक 

समानता तथा सामालजक 

समावशेीकरण सम्बन्धी ताललम 

लदन तथा कायिक्रमलाई कायािन्वयन 

गनि स्ने यथेष्ट मानवीय श्रोत छन ्? 

(लबर्यगत ताललम प्राप्त जनशलि 

संख्या) 

१ नगरपाललकामा लैससासको 

के्षत्रमा ताललम लदन पगु्दो मानब 

श्रोत मात्र भएको । 

१ 

३.१.६ के स्थानीय सरकारमा मानव 

संसाधन लबकास केन्र वा शाखा वा 

ईकाईको ब्यवस्था छ ? 

१ मानव संसाधन लबकास केन्र वा 

शाखा वा ईकाईको ब्यवस्था छैन । 

मानव संसाधन के्षत्रको कायि 

प्रशासन शाखावाट  भरैहकेो । 

०.५ 

३.१.७ मलहला र बलञ्चलतकरणमा परेको 

समदुाय ललक्षत लोक सेवा आयोग 

पवूि तयारी कक्षा सञ्चालन 

कायिक्रम रह ेनरहकेो र कायािन्वयन 

भए नभएको ? (सञ्चाललत ताललम 

कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत) 

१ मलहला र बलञ्चलतकरणमा परेको 

समदुाय ललक्षत लोक सेवा 

आयोग पवूि तयारी कक्षा 

सञ्चालन कायिक्रमभएको । 

१ 

३.१.८ मलहला लबकासको लालग भएका 

बेईलजङ घोर्णपत्रका बाह्रवटा 

प्रलतबद्धताहरुको बारेमा स्थानीय 

सरकारका पदालधकारीहरु र 

कमिचारीहरुलाई जानकारी छ ? 

सोको लालग अलभमलूखकरण 

गररएको छ ? (कायिक्रम संख्या र 

उपलस्थलत) 

१ बेईलजङ घोर्णपत्रका बाह्रवटा 

प्रलतबद्धताहरुको बारेमा स्थानीय 

सरकारका पदालधकारीहरु र 

कमिचारीहरुलाई अलभमलूखकरण 

भएको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ८   ७ 

३.२ अनौपचाररक मूल्य मान्यता र 

कुसँस्कार सम्िबन्ध िनचेतना 

      

३.२.१ मलहला लबरुद्ध सबैखाले लहसंा 

लनमुिल गने कायिक्रमहरु र सो 

अनसुारको बजटे लबलनयोजन गरी 

कायिक्रम समयम ैसम्पन्न गरेको छ ? 

(कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत) 

१ मलहला लबरुद्ध सबैखाले लहसंा 

लनमुिल गने कायिक्रमहरुमा बजेट 

लबलनयोजन भई कायािन्वयन गरेको 

। 

१ 
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३.२.२ लैंलगक लहसंा रलहत 

गाउँपाललका/नगरपाललका घोर्णा 

गरेको छ ? (घोर्णा गरेको लमलत) र 

मलहला लहसंा लबरुद्ध सनु्य 

सहनलशलता अपनाएको छ ? 

(घटेको घट्ना संख्या र ललईएको 

लनणिय) 

१ लैंलगक लहसंा रलहत नगरपाललका 

घोर्णा नभएको । 

मलहला लहसंा लबरुद्ध सनु्य 

सहनलशलता नीलतगत रुपमा 

आलंशक लाग ुभएको । 

०.५ 

३.२.३ स्थानीय सरकारले मलहला लबरुद्ध 

सबैखाले लहसंा लनमूिल गने 

कायिक्रमहरु सञ्चानल गने गरेको छ 

? (कायिक्रम संख्या उपलस्थलत तथा 

लनणिय पलुस्तका) 

१ लैलगक लहसंा लबरुद्धको लबलभन्न 

सचेतनामलूक कायिक्रमहरु भएको 

।  

लैलगक लहसंा लबरुद्धको १६ लदने 

अलभयान सञ्चालन बहस भएको 

। 

१ 

३.२.४ के स्थानीय सरकारले समाजमा 

रहकेा लबलभन्न कुसँस्कार जस्तै 

जालतगत छुवाछुत, छाउपडी, बाल 

लबवाह, बहुलबवाह, दाईजो आलद 

जस्ता सामालजक कुरीलत हटाउँन 

कायिक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ ? 

(कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत) 

१ बाल लबवाह, बहुलबवाह मलहला 

लहसंा लबरुद्ध लबलभन्न 

सचेतनामलूक कायिक्रमहरु गरेको 

। 

बाल यौन दबु्यिवहार लबरुद्ध 

सचेतना कायिक्रम 

लैंलगक लहसंा र सामालजक कुरीलत 

लबरुद्ध सचेतनामलूक कायिक्रम 

आलद । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ३.५ 

३.३ कानुनी साक्षरता       

३.३.१ स्थानीय तहका मलहला तथा 

समावशेी समहुवाट लनवािलचत 

भएका समते जनप्रलतलनलधहरु र 

पाललकामा कायिरत कमिचारीलाई 

नेपालको संलबधान, स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, अन्तर सरकारी लबत्त 

ब्यवस्थापन ऐन, कमिचारी 

समायोजन ऐन, मलुकुी संलहताहरु 

लबर्यगत काननुहरु पाललकाले जारी 

गरेको काननुहरु र अन्य प्रचललत 

महत्वपूणि काननुहरुको बारेमा 

अलभमलूखकरण गने गरेको/नगरेको 

१ कमिचारीलाई सेवाकाललन 

ताललममा उि लबर्यहरुमा 

ताललम प्रदान गररएको । 

पदालधकारीहरु ८ कायि लदने 

ताललम समते प्रदान गररएको । 

१ 
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? 

३.३.२ स्थानीय तहका कायिपाललका 

सदस्यहरु सभाका सदस्यहरु र 

पाललकाका प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृत लगायत सबै शाखा 

प्रमखुहरुलाई काननुी मस्यौदा 

तजुिमा सम्बन्धी प्रलक्रया र समाधान 

गनुिपने मलू समस्या तथा सवाल 

लगायत मखु्य लबर्यबस्तकुा 

सम्बन्धमा समय समयमा 

अलभमलूखकरण गने गरेको/नगरेको 

? 

१ पदालधकारी र सम्बलन्धत 

कमिचारीहरुलाई काननुी मस्यौदा 

तजुिमा सम्बन्धी प्रलक्रया, 

समस्याहरुको पलहचान र 

काननुीरुपमा समाधान सम्बन्धमा 

अनौपचाररक छलफल मात्र हुने 

गरेको । 

०.५ 

३.३.३ के मलहलाहरुको लालग काननुी 

लशक्षा सम्बन्धी कायिक्रमहरु 

सञ्चाललत भएका छन ्? (जस्तै 

काननुी हक अलधकार, एकल 

मलहला र चेलीबेटी बेचलबखन 

लबरुद्ध कायिक्रम, छाउपडी प्रथा 

लबरुद्ध कायिक्रम, यौनलहसंा लबरुद्ध 

कायिक्रम आलद बारेमा अनलुशक्षण) 

१ मलहलाहरुको लालग काननुी लशक्षा 

सम्बलन्ध कायिक्रम भएको । 

१ 
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३.३.४ मलहलाहरुको लालग सञ्चाललत 

काननुी लशक्षा सम्बन्धी कायिक्रमहरु 

सञ्चालनवाट के उनीहरु 

लाभालन्वत भएका छन ्? (जस्तै 

काननुी हक अलधकार  एकल 

मलहला र चेलीबेटी बेचलबखन 

लबरुद्ध कायिक्रम, छाउपडी प्रथा 

लबरुद्ध कायिक्रम, यौनलहसंा लबरुद्ध 

कायिक्रम आलद बारेमा अनलुशक्षण र 

यसको असर) 

१ कायिक्रममा सहभागी भएका 

मलहलाहरु आलंशक रुपमा 

लाभालन्वत भएका छन । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ३ 

३.४ बिपद ब्यवस्थापनमा 

समावेशीकरण 

      

३.४.१ स्थानीय सरकारले लबपद 

ब्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 

रणनीलत कायिनीलत सलहतको 

कायिलबलध स्वीकृत गदाि मलहला 

तथा बलञ्चलतकरणमा परेका 

समदुायसंग परामशि गरे नगरेको र 

यस्ता दस्तावजेमा लसमान्तकृत वगि 

र समदुायलाई ललक्षत गरी लबशरे् 

राहत र मलहला परुुर्लाई अलग 

अलग संरक्षणको प्रावधान 

रहकेो/नरहकेो ? 

१ यसको कायिलबलध बनाउँदा सबै 

सरोकारवाला पक्षहरुसंग 

आवश्यकतानसुार सरसल्लाह 

भएको । 

मापदण्ड र रणनीलतमा समय 

सापेक्ष अध्यावलधक संशोधन र 

ललक्षत वगिलाइ अलग अलग 

संरक्षणको प्रावधान नभएको  । 

०.५ 

३.४.२ स्थानीय स्तरको लबपद सम्बन्धी 

तथ्यांक संकलन न्साङ्कन तथा 

ब्यवस्थापन गदाि लाभालन्वत 

समहुमा मलहला तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुाय 

समतेको खण्डीकृत तथ्यांक राखी 

आपतकाललन कायि सञ्चालन तथा 

राहत लबतरण गने गरेको/नगरेको ? 

१ लबपद सम्बन्धी तथ्यांक संकलन 

न्साङ्कन तथा ब्यवस्थापन गदाि 

लाभालन्वतहरुको समग्र रुपमा 

तथ्यांक संकलन र आपतकाललन 

कायि सञ्चालन तथा राहत 

लबतरण गने गरेको । 

१ 
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३.४.३ समदुायमा आधारीत लबपद 

ब्यवस्थापन सम्बलन्ध कायि गदाि 

लाभालन्वत समहुमा मलहला तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेको समदुाय 

समतेको सहभालगतामा उनीहरुलाई 

पलहलो प्राथलमकता राखी कायि 

गरेको/नगरेको ? 

१ लबपद ब्यवस्थापन सम्बलन्ध कायि 

गदाि ललक्षत बगिहरुको 

सहभालगतामा लनणिय गने कायि 

भएको तर पलहलो प्राथलमकता 

लदने गरेको । 

१ 

३.४.४ लबपद ब्यवस्थापन कोर्को स्थापना 

तथा सञ्चालन र िोत पररचालन 

गदाि मलहला तथा बलञ्चलतकरणमा 

परेका समदुाय समतेको 

सहभालगतामा लनणिय गने 

गरेको/नगरेको ? 

१ लबपद ब्यवस्थापन कोर्को 

स्थापना भएको । 

कोर्को सञ्चालन र िोत 

पररचालन गदाि मलहला तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुाय 

समतेको सहभालगतामा लनणिय गने 

गरेको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ३.५ 

  मूि बिषयगत िम्मा २०   १७ 

४. सेवा प्रवाह       

४.१ पूवाषधार बिकास       

४.१.१ स्थानीय तहका भवन, भौलतक 

पवूािधार तथा अन्य संरचना 

लनमािणको लालग ड्रोईङ लडजाईन 

लागत अनुमान तयार गदाि संरचना 

लनमािण भएपलछ मलहला, 

बालबाललका, अपांगता भएका 

ब्यलिले लनवािध रुपमा प्रयोग गनि 

सलकने गरी लैंलगक, बाल र अपांग 

मतै्री सम्बेदनलशल संरचनाको 

प्रावधान सलहत हुने गरेको/नगरेको ? 

१ मलहला बालबाललका अपांगता 

भएका व्यलत्तले लनवािध रुपमा 

प्रयोग गनि सलकने गरी साविजलनक 

शौचालयहरु लनमािण गररएको । 

मलहला बालबाललका अपांगता 

भएका व्यलत्तले लनवािध रुपमा 

प्रयोग गनि सलकने गरी ४ नं वडामा 

आधारभतु स्वास्थ्य चौलक लनमािण 

गररएको । 

मलहला बालबाललका अपांगता 

भएका व्यलत्तले लनवािध रुपमा 

प्रयोग गनि सलकने गरी ७ नं वडामा 

आधारभतु स्वास्थ्य चौलक लनमािण 

गररएको । 

१ 
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४.१.२ स्थानीय तहका भवन, भौलतक 

पवूािधार तथा संरचनाहरु लशक्षा, 

स्वास्थ्य र अन्य सामालजक पवूािधार 

सम्बन्धी भवन र अन्य संरचनाहरु 

लनमािण गदाि मलहला, अपांगता 

भएका ब्यलि तथा बालमैत्री युि 

दृलष्टकोणवाट समते उपयिु हुने गरी 

लनमािण गररएको छ/छैन ? 

१ नगरपाललकाबाट लवलनयोजन 

रकमबाट लवद्यालय भवन लनमािण 

गदाि मलहला अपांगता भएका 

व्यलि तथा बालमतै्री यिु 

दृलष्टकोणबाट समते उपयिु हुने 

गरी लनमािण गररएको । 

मलहला अपांगता भएका व्यलि 

तथा बालमतै्रीयिु दृलष्टकोणबाट 

समते उपयिु हुने गरर १० नं वडा 

कायिलाय भवन लनमािण भइरहकेो ।  

१ 

४.१.३ स्थानीय तहले १५०० बगिलफट 

भन्दा बढी लललन्थ क्षेत्रफल भएका 

लनजी तथा साविजलनक भवन तथा 

संरचना लनमािण सम्बन्धी न्सा 

स्वीकृत गदाि मलहला अपांगता 

भएका ब्यिी तथा बालमैत्रीयुि 

दृष्टीकोणवाट समते उपयिु हुनेगरी 

संरचना तयार गनि लनदशेन लदने 

गररएको छ/छैन ? 

१ मलहला अपांगता भएका व्यलि 

तथा बालमतै्रीयिु दृलष्टकोणबाट 

समते उपयिु हुने गरर १५३८ 

बगिलफट लललन्थ क्षेत्रफल भएको 

लनमािणालधन १० नं वडा कायिलाय 

भवन । 

१ 

४.१.४ स्थानीय तहले मलहला तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायलाई 

ललक्षत गरी परम्परागत तथा 

आधलुनक उजाि (जललबद्यतु, 

लबलभन्न बैकलल्पक उजाि िोतवाट 

प्राप्त हुने उजाि, सधुाररएको चलुो 

आलद) को प्रयोग गनि सकारात्मक 

वातावरण र प्रोत्साहन गने 

आयोजनाहरु रह/ेनरहकेो ? 

१ प ु ब नपा उज्यालो सहर अलभयान 

अन्तगित प्रमखु सहरी क्षेत्र राजमागि 

तथा वाड केन्रहरुमा बलत जडान 

गने कायिक्रम को नीलत ललइएको  

बैकलल्पक उजािको लवकास तथा 

प्रबधन गने नीलत ललइएको  

मलहला तथा बलञ्चलतकरणमा 

परेका समदुायलाई ललक्षत गरी 

सधुाररएको चलुो लवतरण भएको । 

पवु न पा बाट बजटे लवलनयोजन 

गरर १ नं वाड स्याङ्जा बजार को 

साविजलनक शौचालय मा र 

मालेबगर सरसफाइ केन्र मा बायो 

ग्यास योजना संचालन भएको । 

१ 

    ४   ४ 

४.२ प्रिनन स्वास्थ्य       
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४.२.१ गभिवती मलहलालाई जोलखमयूि, 

खतरायिू काममा नलगाउँने गरी 

बालर्िक नीलत र कायिक्रममा प्रजनन 

स्वास्थ्य सम्बन्धी नीलत र कायिक्रम 

समावशे भएको/नभएको ? 

१ प्रजनन स्वास्थ्य सम्बलन्ध 

कायिक्रमहरु भएको । 

नगरपाललकाको नीलत र 

कायिक्रममा गभिवती मलहलालाई 

जोलखमयिू, खतरायिू काममा 

नलगाउँने सम्बन्धी आलंशक 

ब्यवस्था भएको । 

०.५ 

४.२.२ स्थानीय तहको कायािलय, 

अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी र 

सम्भव भएका साविजलनक 

स्थलहरुमा बच्चालाई स्तनपानका 

लनलमत्त अलग्ग ैकक्ष र समयको 

ब्यवस्था र सोको ब्यवस्थापन 

गररएको छ/छैन ? 

१ सबै सरकारी कायािलयमा 

बच्चालाई स्तनपानका लनलमत्त 

अलग्ग ैकक्ष र समयको ब्यवस्था 

नभएको ।  

पेल्काचौर, कोल्मा र सातपुसल 

स्वास्थ्य चौकीमा बच्चालाई 

स्तनपानका लनलमत्त अलग्ग ैकक्ष 

स्थापना गररएको । 

०.५ 

४.२.३ पररवार लनयोजन, मात ृलशश ु

कल्याण, लबस्ताररत खोप, पोर्ण, 

जनसंख्या लशक्षा र जनस्वास्थ्य 

सम्बन्धी कायिक्रम लगायत 

मलहलाहरुको स्वास्थ्य सधुार 

सम्बन्धी लबशरे् कायिक्रमहरु 

सञ्चालन गररएका छन ्? 

१ पररवार लनयोजन का ५ वटा साधन 

स्वास्थ्य चौलकहरुमा उपलब्ध 

गराइएको ।  

९० % भन्दा बढी कभरेज भएको 

गभिवती मलहलाको लालग 

्याल्सीयम र  सतु्केरीको लालग 

पोर्ण भत्ता व्यवस्था भएको । 

खोप र पोर्ण सम्बन्धी 

कायिक्रमहरु लनयलमत भएको । 

१ 

४.२.४ मलहला, गरीब, लनमखूा र 

बलञ्चलतकरणमा परेका ब्यलिहरुको 

स्वास्थ्य लबमा गनि सहलजकरण र 

सहयोग गने कायिक्रम र बजटे 

भए/नभएको ? 

१ नगरपाललकावाट मलहला र लबपन्न 

बगिको स्वास्थ्य लवमाको लालग 

बजटे लवलनयोजन  भएको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ३ 

४.३ बशक्षा कायषक्रम       

४.३.१ स्थानीय तहले आफ्नो पाललका 

लभत्रका लबद्यालय जाने उमरेका सबै 

बालबाललकालाई लबद्यालयमा भनाि 

गराउँने प्रबन्ध लमलाए/नलमलाएको 

? 

१ नगरपाललकाल ेआफ्नो क्षेत्र 

लभत्रका लबद्यालय जाने उमरेका 

सबै बालबाललकालाई 

लबद्यालयमा भनाि गराउँने प्रबन्ध 

लमलाएको । 

१ 
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४.३.२ स्थानीय तहले आफ्नो पाललका 

लभत्रका आलथिक अवस्था कमजोर 

भएका पररवारका बाललका तथा 

बलञ्चलतकरण परेका समदुायका 

सबै बालबाललकालाई लदवा खाजा, 

लनशलु्क पाठ्य पसु्तक र शलैक्षक 

सामाग्री तथा पोसाक उपलब्ध 

गराउँन छात्रबलृत्तको ब्यवस्था गरी 

लनश्पक्ष लबतरण हुने प्रवन्ध  

लमलाए/नलमलाएको ? 

१ लदवा खाजा, लनशलु्क 

पाठ्यपसु्तक लवतरण, पोशाक 

लवतरण, शलैक्षक सामाग्री लवतरण 

कायि लनयलमत रुपम भएको । 

१ 

४.३.३ लनरक्षर मलहलाहरुको लालग लशक्षा 

सम्बन्धी लबशरे् कायिक्रमहरु 

सञ्चालन भए नभएको ? (जस्तै 

अलभभावक लशक्षा, प्रौढ तथा 

लकसोरी लशक्षा, साथी लशक्षा, 

कायिमलूक प्रौढ लशक्षा, बच्चा दलेख 

बच्चा कक्षा आलद) (कायिक्रम 

संख्या पटक तथा सहभागी संख्या)  

१ सामदुालयक लशकाइ केन्रका ५ 

वटा केन्र माफि त ७५ जनालाइ 

कायिक्रम  संचालन गररएको । 

१ 

४.३.४ लबद्यालयमा छात्र र छात्राको लालग 

छुट्टा छुटै्ट शौचालय, लकसोरी 

छात्राको लालग लयाड र यौनलशक्षा 

तथा सहजीकरण कायिक्रम 

सञ्चालन हुने गरेको/नगरेको ? 

१ लबद्यालयमा छात्र र छात्राको लालग 

छुट्टा छुटै्ट शौचालय, लकसोरी 

छात्राको लालग लयाडको ब्यवस्था 

भएको ।  

बालबाललकालाई यौनलशक्षा 

कायिक्रम भएको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ४ 

४.४ खानेपानी तथा सरसफाई       

४.४.१ गाउँपाललका/नगरपाललकामा सफा 

लपउँने पानी, सफासंग हात धनुे 

ब्यवस्था, मलहला र परुुर्को लालग 

अलग्ग ैशौचालयको ब्यवस्था र 

स्यालनटाईजरको उपयोग गने प्रबन्ध 

भए/ नभएको ? 

१ नगरपाललकामा सफा लपउँने पानी, 

सफासंग हात धनुे ब्यवस्था, 

मलहला र परुुर्को लालग अलग्ग ै

शौचालयको ब्यवस्था र 

स्यालनटाईजरको उपयोग गने 

प्रबन्ध भएको । 

१ 
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४.४.२ स्थानीय तहको आयोजना तथा 

स्थानीय मलहलाहरुको सलक्रय 

सहभालगतामा वडा वडामा खलुा 

लदसामिु पाललका, घरघरमा 

शौचालय, डाँडा र गौडामा पोखरी, 

टोल सफाई अलभयान जस्ता 

कायिक्रम सञ्चालन हुने गरे/नगरेको 

? 

१ नगरपाललकाका सव ैवडामा टोल 

लवकास संस्था गठन भइ साप्तलहक 

रुपमा सरसफाइ अलभयान 

संचालन हुने गरेको । 

१ 

४.४.३ कुलहने नकुलहने घरायासी फोहर 

छुट्याउँने ब्यवस्था, फोहर संकलन 

तथा लबसजिन, घरघरमा भान्साको 

फोहर र पानीवाट करेसाबारी तथा 

गमला र फुलवारी जस्ता 

कायिक्रममा मलहला र परुुर्को समान 

सहभालगता हुनपुने जस्ता चेतना 

अलभबलृद्ध कायिक्रम सञ्चालन हुने 

गरे नगरेको ? 

१ कुलहने नकुलहने फोहोरको 

वगीकरण ताललम पश्चात फोहर 

राख्ने डस्टलवन  समते लवतरण 

गररएको । 

१ 

४.४.४ मलहलाहरु बढी मात्रामा संलग्न हुने 

कायिमा सफा पानीको सहज 

ब्यवस्थाका लालग स्थानीय 

मलहलाहरुको सक्रीय सहभालगतामा 

आकासेपानी संकलन र भण्डारण, 

पराम्परागत ईनार र कुवाको 

पनूलजिवीकरण र ररचालजिङ कायिक्रम 

सञ्चालन हुने गरे/ नगरेको ? 

१ पानीको  सहज लवतरणको लालग 

आकाश पानीको पोखरी लनमािण 

ललफ्टीङ खानेपानी योजना तथा 

एक घर एक धारा कायिक्रम   

भएको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ४ 

४.५ स्वरोिगार र आयआिषन तथा 

ििार ब्यवस्थापन  
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४.५.१ स्थानीय सरकारको योजना तजुिमा 

गदाि बेरोजगार तथा गरीबीको 

न्सांकनको समते आधार ललई 

मलहला तथा बलञ्चलतकरणमा परेका 

समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने 

स्वरोजगारमलूक, आयमलूक र 

लसपमलूक कायिक्रमहरु राख्ने र 

बालर्िक बजटेमा समावेश गरी 

कायािन्वयन गररएको छ/छैन ? 

१ हरेक बालर्िक बजटे लबलनयोजन 

गदाि बेरोजगार र गरीबीको 

तथ्याङ्कलाई आधार ललई 

कायिक्रम गररएको छ । 

१ 

४.५.२ स्थानीय सरकारले स्वरोजगार तथा 

बैदलेशक रोजगारीमा जाने मलहला 

तथा बलञ्चलतकरणमा परेका 

समदुायको क्षमता लबकासको लालग 

कायिक्रमहरु तय गरी कायािन्वयन 

गने गरे नगरेको ? (कायिक्रम संख्या 

र उपलस्थलत) 

१ मलहला र लबपन्न पररवारका 

सदस्यहरुको लालग रोजगारमलूक 

तथा लसपमलूक कायिक्रमहरु 

गरेको । 

१ 

४.५.३ ग्रालमण मलहला प्रालवलधकहरु (पश ु

सेवा, कृलर्, स्वास्थ्य र पवूािधार 

सम्बलन्ध प्रालवलधकहरु) र सामालजक 

पररचालक तयार गने गरे/नगरेको 

(मनोनयन, लनयलुि वा गठन र 

ताललम सम्बन्धी सचूकांक) ? 

१ प्रालवलधक तथा सामालजक 

पररचालक लनयिुी भइ ताललम 

कायिक्रम संचालन भएको । 

१ 

४.५.४ गरीब र बलञ्चलतकरणमा परेको 

समदुायको पहुचँ र क्रयशलि 

अनरुुप सपुथमलू्य सहकारी 

पसलहरुको ब्यवस्थापनमा 

पाललकाको कायिक्रम कायािन्वयन 

भए/नभएको ? 

१ नभएको । ० 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ३ 

  मूि बिषयगत िम्मा २०   १८ 

५. सुशासन तथा उत्तरदाबयत्व       

५.१ सुशासन        
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५.१.१ स्थानीय तहले स्थानीय सेवा प्रवाह, 

लबकास लनमािण र स्थानीय शासनका 

लबर्यमा कायािपाललका तथा 

सभावाट नीलत, काननु जारी गरी 

सोही काननु बमोलजम सम्बलन्धत 

अलधकारीवाट लनणिय गरी कामकाज 

गने गरेको वा तदथि लनणिय गरी 

कामकाज हुने गरेको ? 

१ कायिपाललका तथा नगरसभावाट 

नीलत तथा काननु जारी गरी काम 

काज गने गरेको । 

१ 

५.१.२ स्थानीय तहले लबलधको शासन 

ब्यापक जनसहभालगता, भ्रष्टाचार 

लबरुद्ध शनु्य सहनलशलता, सेवा 

प्रवाहमा लनश्पक्षता र मलहला तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका समदुायलाई 

अग्रालधकार जस्ता नीलतहरु 

कायािन्वयनमा ल्याएको/नल्याएको 

? 

१ नागररक बढापत्र जारी गररएको । 

सेवा प्रवाहमा मलहला तथा ललक्षत 

बगिको सहभालगता सलुनलस्चत 

गररएको । 

भ्रष्टाचार लबरुद्ध शनु्य सहनलशलता 

सम्बलन्ध स्थानीय नीलत भएको । 

१ 

५.१.३ मलहला लबकासको लालग भएका 

बेईलजङ घोर्णपत्रका बाह्रवटा 

प्रलतबद्धताहरुको क्षेत्रमा कायिक्रम 

तयार गरी कायािन्वयन गने गरेको छ 

? (कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत) 

१ हालसम्म नगरपाललकाले बेईलजङ 

घोर्णापत्रको स्थालनयकरण र 

कायिक्रमहरु आलंशक कायािन्वयन 

गरेको । 

१ 

५.१.४ संयिू राष्िसंघीय बाल अलधकार 

महासन्धी १९८९ मा गररएका 

प्रलतबद्धता कायािन्वयन गनि 

कायिक्रमहरुमा रकम लबलनयोजन गरी 

कायिक्रमहरु समयम ैसम्पन्न गरेको 

छ ? 

१ अलतररि कायिक्रम, लदवा खाजा, 

१००% लवद्याथी भनाि (ईलमस 

प्रलतवदेन), अपांग लवद्यालय र 

छात्रबलृत आलद कायिक्रमहरु 

लनयलमत गररद ैआएको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ४ 

५.२ उत्तरदाबयत्व र िवाफदेबहता       

५.२.१ स्थानीय सरकारले लनयलमत रुपमा 

कायिक्रमको साविजलनक परीक्षण, 

सामालजक परीक्षण, साविजलनक 

सनुवुाई, लनयलमत पत्रकार भटेघाट र 

सचूनाको साविजलनकीकरण गने गरे/ 

नगरेको ? 

१ स्थानीय सरकारले लनयलमत रुपमा 

कायिक्रमको साविजलनक परीक्षण, 

सामालजक परीक्षण, साविजलनक 

सनुवुाई, लनयलमत पत्रकार भटेघाट 

र सचूनाको साविजलनकीकरण गने 

नगरेको । 

१ 
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५.२.२ स्थानीय सरकारले गने साविजलनक 

परीक्षण, सामालजक परीक्षण, 

साविजलनक सनुवुाई, लनयलमत 

पत्रकार भटेघाट र सचूनाको 

साविजलनकीकरण कायिक्रममा 

बलञ्चलतकरणमा परेका ब्यलि तथा 

समदुायका सदस्यको उपलस्थलत रहने 

गरे/नगरेको ? 

१ यी कायिक्रमहरुमा मलहला तथा 

बलञ्चलतकरणमा परेका बगिको 

उपलस्थलत रहकेो । 

०.५ 

५.२.३ स्थानीय सरकारले गने साविजलनक 

परीक्षण, सामालजक परीक्षण, 

साविजलनक सनुवुाई, लनयलमत 

पत्रकार भटेघाट र सचूनाको 

साविजलनकीकरण कायिक्रममा 

बलञ्चलतकरणमा परेका ब्यलि तथा 

समदुायका तफि वाट स्थानीय 

सरकारले ललएको नीलत र कायिक्रम 

र सोको कायािन्वयनका लबर्यमा 

आवाज उठ्ने गरे/नगरेको र यसरी 

उठेका प्रश्न उपर स्थानीय 

सरकारवाट सम्वोधन हुने 

गरे/नगरेको ? 

१ साविजलनक परीक्षण, सामालजक 

परीक्षण, साविजलनक सनुवुाई, 

लनयलमत पत्रकार भटेघाट र 

सचूनाको साविजलनकीकरणको 

क्रममा प्राप्त भएका सझुावहरु 

स्थानीय सरकारवाट सम्बोधन 

भएको । 

१ 

५.२.४ स्थानीय सरकारका जनप्रलतलनलध र 

कमिचारीको आचार संलहता स्वीकृत 

गरी कायािन्वयनमा ल्याए नल्याएको 

? 

१ स्थानीय सरकारका जनप्रलतलनलध र 

कमिचारीको आचार संलहता 

स्वीकृत गरी कायािन्वयनमा 

ल्याएको । 

कमिचारीको आचारसंलहता लाग ु

गरेको ।  

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ३.५ 

५.३ सूचना तथा सञ्चार       
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५.३.१ स्थानीय सरकारले लनयलमत रुपमा 

समग्र बालर्िक योजना तथा 

कायिक्रमको साविजलनक गने गरे 

नगरेको र मलहला, बालबाललका र 

आलदवासी जनजालत, मधेसी, 

मलुस्लम, लपछडावगि दललत, 

अपांगता भएका ब्यलिहरु, जेष्ठ 

नागररकलाई ललक्षत गरी राखेका 

कायिक्रम र बजटे सरोकारवालाले 

थाह पाउने गरी साविजलनक 

गरे/नगरेको ? 

१ सबै ललक्षत बगिले थाह पाउँने गरी 

साविजलनक गने गरेको । 

१ 

५.३.२ स्थानीय सरकारले स्थानीय सचूना 

स्थानीय भार्ामा प्रवाह तथा 

प्रशारण गने गरे नगरेको ? 

१ यस कायिक्रममा बजटे लबलनयोजन 

भएको । 

स्थानीय जातजालतले बझु्ने 

भार्ामा प्रशारण गररएको । 

१ 

५.३.३ के स्थानीय सरकारले स्थानीय 

रेलडयो एफ एम र छापा माध्यमद्वारा 

समावशेीकरण तथा लैंलगक 

समानता सम्बन्धी सचूना प्रवाह गरी 

जनतालाई ससुलूचत गने गरेको छ ? 

१ लैंलगक लहसंा लबरुद्धको अलभयान 

र समावशेीता जस्ता लबर्यमा 

सचूना प्रवाह भएको । 

१ 

५.३.४ के स्थानीय स्तरमा मलहला 

बालबाललका सबै जातजालतका 

लबपन्न वगि (आलदबासी जनजालत 

दललत मधेशी मलुस्लम लपछडावगि) 

अपांगता भएको ब्यलिहरु जषे्ठ 

नागररक लगायत अन्य ललक्षत 

समहुहरुको सचूना लशक्षा र सञ्चार 

सम्बन्धी कायिक्रमको प्रवाहवाट यी 

वगिहरुको जनचेतना बलृद्ध भएको छ 

? (आधार तथ्यांकसंग समते तुलना 

गनि सलकने) 

१ ललक्षत समहुहरुको सचूना लशक्षा र 

सञ्चार सम्बन्धी कायिक्रमवाट यी 

वगिहरुको जनचेतना बलृद्ध भएको । 

१ 
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५.४ अनुगमन र मूल्यांकन        
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५.४.१ के कायिक्रम तथा परीयोजना 

कायािन्वयनवाट सम्बलन्धत 

समदुायले परुा लाभ ललन सकेको छ 

? 

१ कायिक्रम तथा परीयोजना 

कायािन्वयनवाट सम्बलन्धत 

समदुायले परुा लाभ ललन सकेको 

। 

१ 

५.४.२ के स्थानीय सरकारले सञ्चालन 

गरेका कायिक्रमहरुको अनुगमन 

मलू्यांकन गदाि लैंलगक समानता 

तथा सामालजक समावशेी लबकास 

सम्बन्धी कायिक्रमको सञ्चालनबाट 

सरोकारवालालाई पगुकेो लाभ 

असर र प्रभाव लबशे्लर्ण गने गररन्छ 

? 

१ कायिक्रमहरुको अनुगमन 

मलू्यांकन र सो कायिमा लैससास 

दृलष्टकोणको प्रयोग गररएको ।  

कायिक्रमको सञ्चालनबाट 

सरोकारवालालाई पगुकेो लाभ 

असर र प्रभाव लबशे्लर्ण गने गरेको 

भलेटएन । 

०.५ 

५.४.३ के स्थानीय सरकारको सलमक्षा 

बैठकमा मलहला, बालबाललका सबै 

जातजालतका लबपन्न बगि 

(आलदबासी, जनजालत, दललत, 

मधेशी, मलुस्लम, लपछडावगि) 

अपांगता भएका ब्यलिहरु, जेष्ठ 

नागररक लगायतलाई ललक्षत 

कायिक्रम मालथ छलफल गने गरेको 

छ ? 

१ सलमक्षा बैठकमा मलहला, 

बालबाललका,  लबपन्न बगि ललक्षत 

कायिक्रम मालथ छलफल हुने 

गरेको । 

१ 

५.४.४ के अनगुमन तथा मलू्यांकनवाट 

लसकेका पाठहरु कायिक्रम वा 

योजना तयार गदाि समावेश गने 

गररन्छ ? 

१ अनगुमन तथा मलू्यांकनवाट 

लसकेका पाठहरु कायिक्रम वा 

योजना तयार गदाि प्रयोग भएको 

पाईयो । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ३.५ 

५.५ समन्वय र सम्िन्ध बिस्तार       

५.५.१ स्थानीय तहले संघ र प्रदशे 

सरकारहरुले तय गरेको नीलत, 

काननु तथा कायिक्रमहरुको 

कायािन्वयनमा सहकायि, समन्वय र 

सहजीकरण गने गरेको/नगरेको ? 

१ स्थानीय तहले संघ र प्रदशे 

सरकारहरुले तय गरेको नीलत, 

काननु तथा कायिक्रमहरुको 

कायािन्वयनमा सहकायि, समन्वय र 

सहजीकरण गने गरेको । 

१ 
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५.५.२ लैंलगक समानता तथा समावेशी 

लबकासको लालग लबलभन्न 

सरोकारवाला लनकायहरु लबच 

सञ्जाल सदस्य बनी कायिगत 

छलफल तथा यस क्षेत्रको 

लबकासको लालग लनयलमतरुपमा 

कायि हुने गरे/नगरेको ? 

१ लैससास लबकासको लालग 

सञ्जाल गठन भएको छैन । 

सञ्जालमा हुने काम भएको । 

०.५ 

५.५.३ लैंलगक समानता तथा समावेशी 

लबकासको लालग लबलभन्न 

सरोकारवाला लनकायहरु लबच 

कायिगत संयन्त्र (सञ्जाल) का 

प्रलतलनलधहरुलाई लैंलगक तथा 

समावशेी लबकास सम्बन्धी क्षमता 

लबकास ताललमहरु प्रदान गने 

गरे/नगरेको ? 

१ सरोकारवालाहरुलाई ताललमहरु 

भएका छन ्। 

सञ्जालकै हलैसयतमा ताललम 

भएको छैन । 

१ 

५.५.४ मलहला लबरुद्ध हुने सबै प्रकारका 

भदेभाव उन्मलुन गने महासलन्ध 

कायािन्वयनका लालग तयार गररएको 

रालष्िय कायियोजना र संयिू 

राष्िसंघीय सरूक्षा पररर्दद्वारा पाररत 

प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को 

कायािन्वयन रालष्िय कायियोजना, 

मानव अलधकार  कायियोजना तथा 

छुवाछुत लबरुद्धको कायियोजनामा 

स्थानीय सरकारको लजम्मवेारी भनी 

उल्लेख गररएका कायिक्रमहरुमा 

रकम लबलनयोजन तथा कायािन्वयन 

गने गरे/नगरेको ? 

१ यी कायिक्रमहरु भएका छन ्तर 

नीलतगत रुपमा स्थानीयकरण 

गररएको छैन । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ३ 

  मूि बिषयगत िम्मा २०   १८ 

  कुि िम्मा १००   ८३.५ 
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केही  झलकहरु 
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