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भाग – १ 

िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण परीक्षणको अवधारणा 

१.१ पृष्ठभूबम 

नेपालमा परापवूि कालदलेख सांस्कृलतक मान्यताको आधारमा मलहला तथा परुुर्को सामालिक 

लिम्मेवारी लबभािन गरी हालसम्म अभ्यासमा रहकेो छ । मलहला र परुुर् लबचको सामालिक लिम्मेवारीको 

कारण मलहलाहरु मालथ सामालिक तथा आलथिक लबभेद र बलहस्करण आि पलन कायमै रहकेो छ । नेपाली 

समािमा लबगतमा रहकेो वणि प्रथाको प्रभाव आिसम्म रहकेो छ । आि पलन परुुर् प्रधान मान्यता तथा राज्य 

संयन्त्रमा मलहला, दललत, िनिालतहरुको न्यनू पह चँको अवस्था लबद्यमान रहकेो छ । पररवार दलेख राज्य 

संयन्त्रमा मलहला र परुुर् लबचको समानता स्थालपत ह न सकेको छैन । िालतय तथा समदुायगत रुपमा 

बह संख्यक नागररकहरु राज्यको सेवा सलुबधा तथा अलधकार उपयोगमा समान पह चँ अझै ह न सकेको छैन । 

यस कारण लैंलगक तथा सामालिक असमानता तथा बलहस्करणलाई लनमुिल गनिको लालग नेपालको संलवधान 

तथा काननुी ब्यवस्थाहरु लाग ुगररएको छ । लैंलगक तथा सामालिक समानता कायम गनिको लालग रालष्िय 

काननुहरु तथा अन्तरािलष्िय सन्धी सम्झौताहरुमा कमी छैन । लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण 

(लैससास) के्षत्रमा सधुार गनिको लालग संघीय, प्रदशे र स्थानीय तहका सरकारहरुले नीलतगत तथा कायिक्रमगत 

रुपमा प्रशस्त स्रोत साधानहरु उपयोग गरेका छन ्। तर देशमा आि पलन आलदबासी, िनिालत, दललत, मधेशी, 

मलुस्लम, लपछडावगि िस्ता समदुायहरुको असक्क्क्षमता र राज्यको सेवा सलुबधामा पह चँ आलदको सवालहरु 

िीलबतै रहकेा छन ् । साथ ै बालबाललका¸ िेष्ठ नागररक¸ अपांगता भएको ब्यलि र भौगोललक लबकटताको 

कारण गररबी र बलचचलतकरणमा परेका समदुायहरुको समस्याहरु रहकेा छन ् । यी सबै वगि र समदुायहरुका 

सामालिक र आलथिक के्षत्रमा समान लबकास ह न सकेको छैन यसकारण नेपालमा सामालिक समावेशीकरणको 

सवाल पलन उलत्तकै महत्वपूणि भएकोले लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणको अवधारणा 

कायािन्वयनमा ल्याईएको छ ।  

लैससासको क्षेत्रमा रहकेो सवाल र समस्याहरुलाई मध्यनिर गरी हाल लबद्यमान रहकेो नेपालको 

संलबधान २०७२ ले मौललक हकहरुको ब्यवस्था गरी लैससासलाई लबलधवत रुपमा राज्यको मलू 
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लबर्यबस्तकुो रुपमा स्थालपत गरी कायािन्वयनमा ल्याएको छ । लैंलगक लहसंा लनवारण तथा लैससासको 

कायािन्वयनलाई टेवा पयुािउने लबलभन्न रालष्िय काननुहरु हाल कायािन्वयनमा रहकेा छन ्।  यस्तै लदगो लबकास 

लक्ष्य (SDG), मानव अलधकार सम्बलन्ध घोर्णापत्र, बालबाललका तथा मलहला लहसंा लबरुद्धका महासन्धीहरु 

कायािन्वयनमा रहकेा छन ् । यी काननुी प्रावधानहरुको कायािन्वयनको बाविदु स्थानीय सरकारहरुमा 

लैससासको कायािन्वयनको अवस्था कस्तो रहकेो छ ? नीलत काननु तथा कायिक्रमहरुको तिुिमा र बिेट 

लबलनयोिनको अवस्था, संस्थागत संरचना र लनयमनको ब्यवस्था, मानव संसाधन र क्षमता लबकासको 

अवस्था, सेवा प्रवाह तथा सुशासन र उत्तरदालयत्व आलदको के्षत्रमा कलत प्रगलत भएको छ, सवल र कमिोर 

पक्षहरु र अवसर चनुौलतहरुको पलहचान गरी भावी रणनीलतक कायिहरुको खाका तयार गनिको लालग नेपाल 

सरकारले स्थानीय सरकारहरुको लालग लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षण कायिलबलध 

२०७७ (नमनूा) तयार गरी स्थानीय तहहरुलाई कायािन्वयनको लालग लनदशेन गरेको छ । यस कायिलबलधको 

प्रभावकारी कायािन्वयनमा सहयोग गनि 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 ताराखोला गाउँपाललकाको लैससास 

परीक्षण गरी यो प्रलतवेदन तयार गररएको  छ । 

१.२ ताराखोिा गाउँपाबिकामा िैंबगक र सामाबिक संरचना  

बागलङु लिल्लामा १० वटा स्थानीय तहहरु रहकेा छन ्। िसमध्ये ताराखोला गाउँपाललका पलन एक 

हो । यो गाउँपाललका लिल्लाको पलिमी भागमा अवलस्थत रहकेो छ । यस गाउँपाललकाको पवूिमा काठेखोला 

गाउँपाललका, पलिममा ढोरपाटन नगरपाललका, उत्तरमा म्याग्दी लिल्ला र दलक्षणमा गलकोट नगरपाललका 

रहकेा छन ्। यो गाउँपाललका सालवकको अगिल, अमरभलूम, लहल र तारा गरी ४ वटा गाउँ लवकास सलमलतहरु 

समावेश गरेर स्थापना गररएको हो । यस गाउँपाललकालाई ५ वटा वडामा लवभािन गरी सेवा प्रवाहलाई 

ब्यवलस्थत गररएको छ । यस गाउँपाललकाको सबैभन्दा होचो भाग समनु्री सतहबाट कररब १४०० लमटरदलेख 

सबैभन्दा अग्लो भाग डँुडेलेकको दरुी कररब ३,५०० लमटर उचाईमा रहकेो छ । यस गाउँपाललकाको औसत 
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लम्बाई १९,०९१ लमटर र चौडाई ८,६५३ लमटर रहकेो छ भने कूल के्षत्रफल समग्रमा १२८.९३ वगि लक.लम. 

रहकेो छ ।  

ताराखोला गाउँपाललका भौगोललक तथा सांस्कृलतक लवलवधताले भररएको छ । गाउँपाललका 

लडलिटल प्रोफाईल लसस्टम २०७८ अनसुार यहाँको कुल घरधरुी २,३२२ र कूल िनसंख्या १२,५७१ रहकेो  

छ । िसमा मलहलाको संख्या ६,०८३ (४८ प्रलतशत), परुुर्को संख्या ६,४८७ (५२ प्रलतशत) र अन्य १ िना 

रहकेो छ । यस गाउँपाललकामा मगर िालतको बाह ल्यता रहेको र अन्य लबलभन्न िातिालतको बसोबास रहकेो 

छ । िालतगत िनसंख्यालाई हेदाि मगर ६,०२१ (४८ प्रलतशत), क्षेत्री १,९३१ (१५ प्रलतशत), ब्राह्मण (पहाडी) 

१,५८९ (१३ प्रलतशत), कामी १,६४५ (१३ प्रलतशत), दमाई/ढोली ७७१ (६ प्रलतशत) , छन्त्याल २०२ (२ 

प्रलतशत), साकी १५२ (१ प्रलतशत), गरुुङ १२४ (१ प्रलतशत) र अन्य २५२ (२ प्रलतशत), थकाली ६७ 

दशनामी ४५ र अन्य  िातिालतहरु रहकेा छन ्। 

भालर्क लबलवधतालाई हदेाि यहाँ नेपाली भार्ा बोल्ने िनसंख्या १२,४६३ (९९ प्रलतशत) रहकेो छ 

भने मगर भार्ा बोल्ने िनसंख्या ९७, गरुुङ भार्ा बोल्ने िनसंख्या ३ र अन्य भार्ा बोल्ने िनसंख्या ८ िना 

रहकेा छन ् । यहाँ लहन्द ु धमि मान्ने धमािवलम्बी ११,६८६ (९३ प्रलतशत), बौद्ध धमि मान्ने ४२४ िना (३ 

प्रलतशत), ईसाई धमि मान्ने धमािवलम्बी ५२ िना र अन्य धमि (प्रकृलत पिुक सलहत) मान्ने ४०९ िना (३ 

प्रलतशत) रहकेा छन ्। यस गाउँपाललकामा भौगोललक लवलवधता भएकोले ग्रामीण एवं लवकट के्षत्रमा बसोबास 

गने  िनसंख्याको बाह ल्यता रहकेो छ । िसले गदाि गाउँपाललकाबाट उपलब्ध गराईने प्रशासलनक र लवकास 

लनमािणका सेवाहरुलाई समतामलूक ढंगबाट लवतरण गनि यहाँको लैंलगक संरचना र बास्तलवक अवस्थाको 

परीक्षण गरी लवतरणको उपयिु लवलधहरु अपनाएर कायािन्वयन गनुिपने आवश्यकता दलेखन्छ । यहाँका 

नागररकहरुको क्षमता लबकासका कायिहरु लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण सम्बेदनलशल 

तलु्याउन िरुरी छ ।  

१.३  िैससास परीक्षणको महत्व 

नेपालको सामालिक मान्यता र लबगतको राज्य संरचना तथा राज्यको नीलतगत ब्यवस्थाले लैंलगक 

समानता र सामालिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा त्यलत योगदान गनि सकेन । बगीय¸ िातीय¸ क्षेत्रीय¸ भालर्क¸ 
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धालमिक आधारमा लबभेदहरु महससु गररएको छ । दशेका आम मलहलाहरु सामालिक तथा आलथिक लबभेदबाट 

लपलडत भएका छन ् । समािमा रहकेा लबलभन्न िातिालत तथा सामदुाय र समहुहरु सामालिक तथा आलथिक 

रुपमा बलहष्करणमा परेका छन ् । यही तथ्यलाई मध्यनिर गरी नेपाल सरकारले लबगतबाटै लैंलगक समानता 

तथा सामालिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा रहकेा सवालहरुलाई सम्बोधन गनिको लालग नीलतगत तथा 

कायिक्रमगत प्रयासहरु गद ैआएको छ । नेपालको संलबधान २०४७ दलेख नै मलहला तथा सामालिक रुपमा 

पलछ परेका समदुायहरुको राज्यको सेवा सलुबधामा पह चँको लालग मौललक हकको ब्यवस्था गरी कायािन्वयन 

प्रयास गररँद ैआएको छ । 

नेपाल सरकारले लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणका लबलभन्न अन्तरािलष्िय सन्धी 

सम्झौताहरुको अनमुोदन गरी कायािन्वयनमा ल्याएको छ । नेपालको पलछल्लो तथा हाल कायािन्वयनमा रहकेो 

लोकतालन्त्रक संलबधान २०७२ ले लैंलगक तथा सामालिक र आलथिक रुपमा पलछ परेका समदुायहरुको 

समावेशीकरण तथा समलृद्ध सुलनलित गनिको लालग मौललक हकहरुको ब्यवस्था गरेको छ । लैंलगक समानता 

तथा सामालिक समावेशीकरणको के्षत्रमा लबलभन्न काननुी ब्यवस्थाहरु लाग ुगररएका छन ् । यी काननुहरुको 

कायािन्वयन, नयाँ काननुहरुको तिुिमा र लाग,ू लैससास कायािन्वयनको लालग संस्थागत ब्यवस्था, िनशलि 

लबकास, सेवा प्रवाहमा समावेशीकरणको अवधारणा कायािन्वयन, सशुासन कायिमा लैससास आलद क्षेत्रमा 

सरकारले कलत कायि गरेको छ भन्ने लेखािोखा लैससास परीक्षणले समेट्दछ ।  

स्थानीय तहको लैससास परीक्षण गदाि तोलकएका सचूकहरुमा गत आलथिक बर्िसम्मको प्रलक्रया, 

प्रगलत र नलतिालाई मापन गररन्छ । यस क्रममा लैससासका सवालहरुको समाधानको लालग स्थानीय तहमा 

रहकेो सवल तथा कमिोर पक्ष र अवसरहरु तथा चनुौलतहरुको पलहचान गररन्छ । सहभालगतामूलक रुपमा 

छलफल तथा तथ्य प्रमाणहरुको समेत संकलन र अवलोकन गरी परीक्षणका सचूकहरुमा प्राप्ताङ्क, वतिमान 

अवस्था र चाल ुतथा आगामी आलथिक बर्िमा गनुि पने रणनीलतक तथा कायिनीलतक पहलहरुको पलहचान गरी 

कायियोिना तयार गररन्छ । यस कायिले स्थानीय सरकारलाई लैससासको क्षेत्रमा स्पष्ट कायिलदशा उपलब्ध 

गराउँदछ ।  
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१.४ िैससास परीक्षण र कायाषन्वयनको कानुनी आधारहरु 

लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले लबलभन्न काननुहरु तयार 

गरी लाग ुगरेको छ । सन ्१९४८ मा संयिू राष्िसंघीय महासभावाट पाररत मानव अलधकारको लबश्वब्यापी 

घोर्णापत्रको मलू ममि, िालत, वणि, ललंग, भार्ा, रािनैलतक वा अन्य लबचारधारा, रालष्िय वा सामालिक 

उत्पलत्त, सम्पलत्त, िन्म वा अन्य कुनै हलैसयत िस्ता कुनै आधारमा कुनै पलन लकलसमको भेदभाव गनि नपाईने 

मलू लसद्धान्तलाई आत्मासात गरी नेपालको संलबधान तथा काननुहरु तिुिमा र लाग ुगररएको छ । बेईलिङ 

घोर्णापत्र १९९६¸  बालअलधकार सम्बलन्ध महासन्धी १९८९¸ मलहला लबरुद्ध ह ने सबै प्रकारका भेदभाव 

उन्मलुन गन ेमहासलन्ध कायािन्वयनका लालग तयार गररएको रालष्िय कायियोिना र संयिू राष्िसंघीय सरूक्षा 

पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कायािन्वयन रालष्िय कायियोिना, मानव अलधकार  

कायियोिना तथा छुवाछुत लबरुद्धको कायियोिना आलदको कायािन्यनको बाध्यात्मक ब्यवस्थाहरुको 

कायािन्वयनको लालग काननुहरुमा समावेश गररएको छ । 

नेपालमा िहानीय राणा शासनको अन्त्य पलछ लब सं २००७ मा बनेको नेपालको अन्तररम शासन 

लबधान २००७ ले लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणको अवधारणा अंलगकार गरेको लथयो । 

मलहला र परुुर् दबैुको समान कामको लालग समान तलब, मिदरु मलहला तथा परुुर्को स्वास्थ्य र बल एवं 

केटाकेटीहरुको कलललो उमेरको दरुुपयोग ह न नलदने, लनबिल वगिको लशक्षा र आलथिक लहत बढाउने, ऐनको 

अगालड समानता, धमि, िातिालत, ललंग, िन्मस्थान र यस्ता कुनै लबर्यको आधारमा कुनै नागररकलाई 

भेदभाव नगने िस्ता ब्यवस्था गररएको लथयो ।  त्यस्तै िनुसकैु सरकारी पदमा काम लाउने र लनयलूि गने 

सम्बन्धमा सबै नागररकहरुलाई समान अवसर लदने र मालनसको बेचलबखन र बेठ बेगार तथा यस्तै प्रकारका 

अरु िबरिस्ती काम गराउन मनाही गररएको लथयो । 

नेपाल अलधराज्यको संलबधान २०१५ ले पलन नागररकहरुको मौललक हकको ब्यवस्था गरेको लथयो । 

िसमा बैयलिक स्वतन्त्रता, समानता, धमि, सम्पलत्त र संबैधालनक उपचारको हक ब्यवस्था गररएको लथयो । लब 

सं २०१७ साल पौर् १ गते रािा महने्रले १० बरे् कलललो उमेरको प्रिातन्त्रलाई समाप्त गरी पचचायती 

शासन ब्यवस्था लाग ुगरे । त्यस पिात िारी भएको लनदिलीय पचचायती संलवधान, नेपालको संलवधान २०१९ 
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लाग ुभएको लथयो । त्यस संलवधानमा रािनीलतक दल वा दलगत रािनीलतक उद्दशे्यले प्रेररत भएको संगठन, 

संघसंस्था खोल्न, खोलाउन र चलाउन लनरे्ध गररएको लथयो । त्यस बाहके समानता, स्वतन्त्रता, धमि, सम्पलत्त 

र संवैधालनक उपचारको हकहरुलाई सरुलक्षत गररएको लथयो । तै पलन सावििलनक लहतको लनलमत्त मौललक 

हकको प्रयोगमा बन्दिे गररएको लथयो ।  

लब सं २०४६ सालमा प्रिातन्त्रको उदय पिात बनेको तत्काललन नेपाल अलधराज्यको संलवधान 

२०४७ मा पलन समानता, स्वतन्त्रता, सम्पलत्त तथा लशक्षा, धमि, शोर्ण लबरुद्ध र संवैधालनक उपचारको हकको 

ब्यवस्था गररएको लथयो । नेपालमा यही लैंलगक तथा सामालिक लबभेद र बलहष्करणको सवालहरुलाई ललएर 

लब सं २०५२ सालदलेख १० बरे् िनयदु्ध भयो र २०६३ सालमा संसदबादी रािनीलतक दलहरु र यदु्धरत 

नेकपा माओबादी लमलेर दोश्रो िनआन्दोलन  भयो । त्यसको फलस्वरुप  नेपालको अन्तररम संलवधान २०६३ 

तयारी तथा लाग ु भएको लथयो । यस संलबधानमा पनु प्रिातन्त्रको प्रालप्त भएको ह दँा मौललक हकहरु 

प्रिातालन्त्रक मलू्य मान्यताको आधारमा स्थालपत गररएको लथयो । यस संलवधानमा स्वतन्त्रता, समानता, 

छुवाछुत तथा िातीय भेदभाव, प्रकाशन, प्रसारण र छापाखाना, वातावरण र स्वास्थ्य, लशक्षा र संस्कृलत, 

रोिगारी र सामालिक सरुक्षा, सम्पलत्त, मलहला, सामालिक न्याय, बालबाललका, धमि, न्याय, यातना लबरुद्ध, 

सचूना, शोर्ण लबरुद्ध र श्रम सम्बन्धी हकहरुको ब्यवस्था गररएको लथयो । त्यस पलछ नेपालमा संलवधान 

सभावाट नेपालको नयाँ संलवधान तिुिमा गने कायि प्रारम्भ भयो । 

नेपालको संलबधान २०७२ ले नागररकहरुको आधारभतू अलधकारहरुलाई सलुनलित गनि ब्यवस्था 

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

काननुी हलैसयतको अलधकारको सलुनलित गरेको छ । सबै नागररक काननुको दृलष्टमा समान ह ने तथा कसैलाई 

पलन काननुको समान संरक्षणवाट बलचचत नगररने तथा सामन्य काननुको प्रयोगमा उत्पलत्त, धमि, बणि, िात¸ 

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

भार्ा वा के्षत्र¸ बैचाररक आस्था वा अन्य कुन ैआधारमा भेदभाव नगने ब्यवस्था गरेको छ । सामालिक वा 

सासं्कृलतक दृलष्टले लपछलडएका मलहला¸ दललत¸ आलदबासी िनिालत¸ मधेशी¸ थारु¸ बालबाललका¸ िेष्ठ 

नागररक¸ लैंलगक तथा यौलनक अल्पसंख्यक¸ अपांगता भएका ब्यलि¸ गभि अवस्थाका ब्यलि¸ अशि वा 
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असहाय¸ लपछालडएको के्षत्र वा आलथिक रुपमा लबपन्न खस आयि लगायतका नागररकहरुको संरक्षण 

सशलिकरण वा लबकासको हकहरु ब्यवस्था गररएको छ । 

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

भेदभाव लबना समान बंशीय हकको सलूनलित गरेको छ । प्रत्येक मलहलालाई सरुलक्षत माततृ्व र प्रिनन 

स्वास्थ्य सम्बन्धी अलधकार सम्पन्न बनाएको छ । मलहलालाई धालमिक¸ सामालिक¸ सांस्कृलतक परम्परा¸ 

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

लहसंािन्य कायि गनि पाईन े छैन । यी कायिहरु काननु बमोलिम दण्डनीय ह ने र पीलडतलाई काननु बमोलिम 

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

लसद्धान्तको आधारमा सहभालग ह ने अलधकार सलूनलस्चत भएको छ । मलहलालाई लशक्षा¸ स्वास्थ्य¸ रोिगारी र 

सामालिक सरुक्षामा सकारात्मक लबभेदका आधारमा लबशेर् 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 िसमा 

प्रत्येक नागररक (अपांगता भएका र आलथिक रुपमा लबपन्न सलहत) लाई लशक्षाको पह चँमा समान हकको 

सलूनलित गररएको छ । संलवधानको धारा ३२ मा भार्ा र संस्कृलतको हकको ब्यवस्था गररएको छ िसमा 

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

सम्बद्धिन  गने अलधकारको सलूनलित गररएको छ । साथै धारा ३३ मा समान रोिगारीको हक¸ धारा ३४ मा 

उलचत श्रम अभ्यासको हक िसमा उलचत पाररश्रलमक सलुवधा र योगदानको सलूनलितता¸ धारा ३५ मा 

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

िेष्ठ नागररकको हक¸ धारा ४२ मा सामालिक न्यायको हक र धारा ४३ मा सामालिक सरूक्षाको हकको 

ब्यवस्था गररएको छ । यी धाराहरु लबशेर् गरी लैंलगक समानता र सामालिक समावेशीकरण सम्वेदनलशल 

रहकेा छन ्।  

यस कारण नेपालको सन्दभिमा लैंलगक समानता र सामालिक समावेशीकरण (लैससास) को मदु्दा 

बह आयलमक मानी सबै सरकारी तथा गैरसरकारी के्षत्रहरुमा अलनवायि पालना गनुि पने काननुी ब्यवस्था छ । 

यसको कायािन्वयन िनस्तरमा अझै कमिोर रहकेो पाईएकोले रालष्िय ऐन लनयमहरु तथा अन्तररालष्िय 
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महासन्धी र अभ्यासहरुको आधारमा लैससास अलभयानमा ब्यापकता ल्याउँने िमको भईरहकेो छ । यसलाई 

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

आएको लथयो । लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणका सवालहरुलाई समाधान गनि लैंलगक 

समानता तथा सामालिक समावेशीकरण नीलत २०६६ लाग ुगररएको र स्थानीय लनकाय लैंलगक उत्तरदायी तथा 

सामालिक समावेशी विेट तिुिमा तथा परीक्षण लनदलेशका २०६८ कायािन्वयन भएको लथयो । 

स्थानीय सरकार सचचालन 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 समालिक रुपमा अल्पसंख्यक¸ लसमान्तकृत समदुायको अलभलेख राखी 

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

कायम गने¸ बाललबवाह¸ बह लबवाह¸ लैंलगक लहंसा¸ छुवाछुत¸ दहिे तथा दाईिो¸ हललया प्रथा¸ छाउपडी 

कमलरी प्रथा¸ बालश्रम¸ मानव बेचलबखन¸ िस्ता सामालिक कुरीलत¸ र अन्धलबश्वासको अन्त्य गने गराउँने 

ब्यवस्था गरेको छ । साथै स्थानीय तहको योिना तिुिमा तथा कायािन्वयन गदाि मलहला तथा लपछलडएको 

बगिको सहभालगता गराउँने र योिना छनौटमा मलहला¸ बालबाललका¸ िेष्ठ नागररक¸ लपछालडएको बगि¸ क्षेत्र र 

समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने कायिक्रमलाई छनौट गने¸ बिेट लबलनयोिन र कायािन्वयनमा िोड लदएको छ ।    

१.५ िैससास परीक्षणका उदे्दश्यहरु 

लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षणको मखु्य उद्दशे्य स्थानीय तहहरुमा लैंलगक 

समानता तथा सामालिक समावेशीकरणका सवालहरुलाई सम्बोधन गनि गररएका पहलहरुको परीक्षण गन े  

हो । यो परीक्षण कायि स्थानीय तह लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षण कायिलबलध 

२०७७ (नमनूा) मा तोलकएका लबलध र सचूकहरुको आधारमा गररने र उि कायिलबलधमा तोलकएका क्षेत्रहरुमा 

भएको प्रगलतको मापन गररन्छ । गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको हकमा पलन लैससास परीक्षण गनिको 

उद्दशे्य यी स्थानीय सरकारहरुले लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा नीलत, योिना तथा 

कायिक्रमहरु तयारी तथा कायािन्वयनमा गरेको प्रगलतको अवस्थालाई मापन गरी सधुार गनुि पने पक्षहरुको 

पलहचान गनुि हो । यसको लबलशष्ट उद्दशे्यहरु दहेाय अनसुार रहकेा छन ्: 
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क) गाउँपाललकाको नीलत, काननु¸ संस्थागत संरचना, िनशलि र क्षमता लबकास कायि¸ योिना तिुिमा र 

कायिक्रमहरुमा मलहला र बलचचलतकरणमा परेका व्यलि र समदुायहरुलाई सहभालगता र संलग्नताको 

अवस्था मापन गने । 

ख) गाउँपाललकाको समग्र लक्रयाकलापहरुमा लैंलगक समानता तथा समालिक समावेशीकरणको अवस्था 

मापन गरी सबल र सधुार गनुि पने पक्षहरु तथा अवसर र चनुौलतहरुको पलहचान गने । 

ग) सधुार गनुि पने पक्षहरुको पलहचान पिात सोको कायािन्वयनको लालग कायियोिना तयार गने ।  

घ) लैससास कायियोिनाको अनुसरण गरी गाउँपाललकाको नीलत, काननु तथा योिनामा लैससासका 

सवालहरुलाई लनराकरण गने तफि  उन्मखु गराउन । 
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भाग – २ 

िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण परीक्षणका बिबध 

२.१  िैससास परीक्षणिे समेट्ने के्षत्रहरु 

नेपालमा पलछल्लो संघीय लोकतालन्त्रक संलबधान लब सं २०७२ मा लाग ुभए पिात लैससासलाई 

अझ महत्वका साथ सम्बोधन गने ब्यवस्था गररएको छ । नेपालको संलबधानले ब्यवस्था गरेको मौललक 

हकहरुको कायािन्वयन तथा लैंलगक समानता तथा सामालिक रुपमा बलचचलतमा परेका िातिालत, वगि, क्षेत्र 

तथा समदुायहरुलाई लबकासको मलू प्रवाहमा समालहत गनिको लालग लैससास परीक्षण तथा लैससासका 

मदु्दाहरु पलहचान गरी समाधान गने िमको गररएको छ । स्थानीय सरकारहरुमा लैससास परीक्षण गदाि स्थानीय 

नीलत, काननु तथा योिना तिुिमाको चरणदलेख नै लैससासको अवधारणालाई समावेश गररएको अवस्थाको 

मापन गद ै कायिक्रमहरुको कायािन्वयन, अनगुमन तथा सुशासनका लक्रयाकलापहरुमा समेत लैससासको 

अवधारणाको कायािन्वयन गररएको अवस्थालाई परीक्षण गररनेछ । 

यस कायिलाई ब्यवलस्थत गराउनको लालग नेपाल सरकारले स्थानीय तह लैंलगक समानता तथा 

सामालिक समावेशीकरण परीक्षण कायिलबलध २०७७ (नमनूा) को तयारी गरी कायािन्वयनको लालग स्थानीय 

तहहरुमा पठाएको छ । यस कायिलबलध अनसुार लैससास परीक्षणमा स्थानीय सरकारको नीलत¸ काननु र 

योिना, संस्थागत ब्यवस्था¸ िनशलि लबकास, सेवा प्रवाह र सशुासन तथा उत्तरदालयत्व गरी पाँच वटा मलू 

लबर्यबस्तहुरु तोलकएको छ । यो कायिलबलध हरेक गाउँपाललका र नगरपाललकाहरुले स्थानीय स्तरका 

आवश्यकताहरु समेटेर पाररत गरी लाग ु गनि सक्क्नेछ । केही स्थानीय सरकारहरुले यो कायिलबलध लाग ु गरी 

सकेका छन ्। उि कायिलबलध अनसुार हालको अवस्थामा यस गाउँपाललकामा मखू्यतः  लैससास परीक्षणमा 

दहेायका पाँच मलु लबर्यहरु वा क्षेत्रहरु समेलटएका छन:्  

ताबिका १: िैससास परीक्षणका बिषयके्षत्रहरु¸ सूचक र उपसूचकहरु 

क्र स ं बिषय क्षेत्रहरु सूचक संख्या उपसूचक संख्या 

१ नीलत काननु र योिना ३ २० 

२ संस्थागत ब्यवस्था ५ २० 
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३ मानव संसाधन र क्षमता लबकास ४ २० 

४ सेवा प्रवाह ५ २० 

५ सशुासन तथा उत्तरदालयत्व ५ २० 

 िम्मा २२ १०० 

२.२  िैससास परीक्षणको बिबध र तरीका 

यस गाउँपाललकाको लैससास परीक्षण “स्थानीय तह लैंलगक समानता तथा सामालिक 

समावेशीकरण परीक्षण कायिलबलध २०७७ (नमनूा)” अनुसार गररएको छ । यस कायिलबलधमा तोलकएका 

लबर्य क्षेत्रहरुको मापन गनिको लालग स्थानीय तहका लनवािलचत पदालधकारी तथा कमिचारीहरुको सहभालगतामा 

लबलभन्न लबलधहरु अपनाईएको लथयो । समहु छलफल, प्रमाण संकलन, अन्तरवाताि तथा समहुमा प्रस्तलुतकरण 

आलद कायि गररएको लथयो । 

यस गाउँपाललकाको लैससास परीक्षणको लालग ९ सदस्यीय कायिदल बनाएको लथयो । सोही 

कायिदलको नेततृ्वमा गाउँपाललकाको लैससास परीक्षण कायि सम्पन्न भयो । यस कायिदल अन्तरगत ५ वटा 

लबर्यगत लैससास परीक्षण कायि-समहुहरु तयार गररयो । यी कायि-समहुहरुमा लनवािलचत िनप्रलतलनलधहरुको 

समहु नेततृ्वमा सम्बलन्धत शाखाका कमिचारीहरुको संलग्नता रहकेो लथयो । िसमा मलहला र परुुर्हरुको 

सहभालगतालाई पलन उपलब्ध भएसम्म समावेशी बनाईएको लथयो । ती कायि-समहुहरुले दहेायका परीक्षण 

लबलधहरुको उपयोग गरेको लथयो । 

२.२.१  दस्तावेि सबमक्षा (Documents Review) 

 लैससास परीक्षण कायिदलले कायि-समहुहरुको संलग्नतामा गाउँपाललकाको दस्तावेिहरु (िस्तैः 

स्थानीय नीलत¸ ऐन¸ लनदलेशका¸ बालर्िक योिना तथा बिेट¸ आवलधक योिना¸ वालर्िक प्रलतवेदनहरु¸ आलथिक 

प्रलतवेदनहरु¸ चौमालसक र बालर्िक सलमक्षाको प्रलतवेदन¸ लवकास वलेुलटन¸ गाउँ प्रोफाइल¸ लवलभन्न समयमा 

भएका लनणियहरु आलदको संकलन र लैससासको दृलष्टवाट लवशे्लर्ण र पनुरावलोकन गरी प्रारलम्भक लटपोट 

तयार गररएको लथयो ।  
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२.२.२  कायष समुह छिफि (Working Group Discussion) 

यस गाउँपाललकाको हकमा लैससास परीक्षणका ५ वटा क्षेत्रहरुमा परीक्षण कायि गनिको लालग ५ वटा 

कायि समहु गठन गररएको लथयो । यी कायि समहुहरुमा लनवािलचत पदालधकारीहरु र सम्बलन्धत शाखाका 

कमिचारीहरु समावेश गररएको लथयो । लनिहरुले सचूकहरुमा गहन छलफल तथा सोको प्रमाणहरु संकलन गरी 

प्रमाणहरुको आधारमा अंक प्रदान गरेका लथए । यो छलफलले लनवािलचत िनप्रलतलनधीहरु प्रलशलक्षत पलन 

भएका लथए ।  

२.२.३  िबक्षत समुह छिफि (Focus Group Discussion) 

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

िनिालत समदुाय र अन्य बलन्चलतकरणमा परेका समदुायका प्रलतलनलधहरुसंग ललक्षत समहु छलफल गररएको 

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

२.२.४  परीक्षण कायषशािा गोष्ठी (Audit Workshop) 

लैससास परीक्षण कायिशाला लमलत २०७९ भार २८ दलेख ३० गतेसम्म ३ लदन गररएको लथयो । यस 

कायिशाला गाउँपाललकाका लनवािलचत पदालधकारीहरु¸ प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत लगायत सबै लबर्यगत 

शाखाका कमिचारीहरु र सरोकारवालाहरुको सहभालगतामा सचचालन गररएको लथयो । यसको सहिीकरण 

परामशिदाताहरुवाट गररएको लथयो । 

लैससास परीक्षण कार्यशालाका सहभागीहरु 

गाउँपाललकाको लैससास परीक्षण कायिमा दहेायका पदालधकारी¸ कमिचारी र सरोकारवालाहरु 

सहभागी भएका लथए ।  लैससास परीक्षण कायिक्रममा िम्मा ३८ िना सहभागीहरु लथए । 

ताबिका २: स्थानीय तहमा िैससास परीक्षणका सहभागीहरू  

क्र.स.ं  सहभागीहरू 

१ गाउँपाललका प्रमुख 

२ गाउँपाललका उपप्रमुख 

३ प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 



 

 

 

13 

 

४ गाउँपाललका वडा अध्यक्षहरु 

५ कायिपाललकाका मलहला सलहत सदस्यहरु 

६ गाउँपाललकाका दललत, अल्पसंख्यक र िनिालत िनप्रलतलनलधहरू 

७ गाउँपाललकाका लबर्यगत शाखाका प्रमखुहरू¸ कमिचारीहरु 

८ गाउँपाललकाका 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 सामालिक 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 सचचालन गररएको लथयो । 

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

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

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

परीक्षण कायि-समहु गठन गररयो । यी लैससास लबर्यगत परीक्षण कायि-समुहहरुले लबर्यगत रुपमा सचूक र 

उपसचूकहरु मालथ छलफल गरी नीलतगत व्यवस्था, संरचना, योिना तिुिमा दलेख कायािन्वयन, अनगुमन तथा 

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

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

दलेखएमा वा नभएमा ० अंकहरू लदईयो । 

लैससास परीक्षण कायि-समहुहरुले गाउँपाललकाको सम्बलन्धत शाखाहरुमा सम्बलन्धत दस्तावेिहरुको 

अवलोकन वा परीक्षण गरी प्रमाणहरु संलग्न तथा अंक मापन गरेका लथए । यस क्रममा परामशिदाताहरुले सबै 

समहुहरुलाई आवश्यक सहिीकरण र सहयोग गरेका लथए । उि समहुहरुले आफ्नो लबर्य के्षत्रमा रहकेा 

सवल र कमिोर पक्षहरु तथा अवसर र चनुौलतहरुको पलन खोिी गरेका लथए । 

लैससास परीक्षण गोष्ठीको तेस्रो लदन सबै सहभागीहरुको उपलस्थलतमा परीक्षणको क्रममा प्राप्त भएको 

अंकहरु मालथ परामशिदाताहरुवाट पनुः छलफल र मूल्यांकन गररएको लथयो । त्यस पिात समहुगत रुपमा सबै 
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कायि समहुहरुले परीक्षण गरेको नलतिाहरु प्रस्ततु गररएको लथयो । लयनै अंकहरुको आधारमा माकुरेिालोको 

लबलधवाट गाउँपाललकामा रहेको लैससास कायािन्वयनको लस्थलत प्रस्ततु गररएको लथयो । सबल र कमिोर 

पक्षहरु तथा अवसर र चनुौलतहरु समेत प्रस्ततु गररएको लथयो । गोष्ठीलाई ब्यवलस्थत रुपमा सचचालन गनि 

दहेाय अनसुारको लक्रयाकलापहरु गररएको लथयो । 

ताबिका ३: स्थानीय तहमा िैससास परीक्षणको समय ताबिका 

बदन सत्र समय बक्रयाकिाप 

प्रथम प्रथम १०.०० – ११.३० गाउँपाललका प्रमुखज्यवुाट कायिक्रम उद्घाटन¸ पररचय 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतवाट स्वागत मन्तब्य 

लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणको 

अवधारणा¸ लैससास परीक्षण र महत्व 

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

अलभमूलखकरण र छलफल 

तेश्रो २.०० – ३.३० गाउँपाललका उपप्रमुखज्यदु्वारा परीक्षण कायिक्रमको 

संयोिकको लिम्मेवारी ललने 

लैससास परीक्षणको कायि समुह गठन र कायि लिम्मेवारी 

लबभािन 

चौथो ३.३० – ५.०० कायि-समहूको समहुगत छलफल र लैससास 

सहभालगतामलूक परीक्षण र परामशिदाताहरुद्वारा 

सहलिकरण 

दोश्रो प्रथम १०.०० – ११.३० गाउँपाललका उपप्रमुखज्यकुो संयोिकत्वमा कायि-

समहुवाट लैससासको दस्तावेि परीक्षण र 

परामशिदाताहरुद्वारा सहलिकरण 

दोश्रो ११.४५ – १.३० गाउँपाललका उपप्रमुखज्यकुो संयोिकत्वमा कायि-

समहुवाट लैससासको दस्तावेि परीक्षण र 

परामशिदाताहरुद्वारा सहलिकरण 

तेश्रो २.०० – ३.३० गाउँपाललका उपप्रमुखज्यकुो संयोिकत्वमा कायि-

समहुवाट लैससासको दस्तावेि परीक्षण र 

परामशिदाताहरुद्वारा सहलिकरण 

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

परामशिदाताहरुद्वारा पनूः छलफल र मलू्यांकन  

तेश्रो प्रथम १०.०० – ११.३० लैससास परीक्षणको प्रथम मस्यौदा र माकुरेिालो 

सहभागीहरु लबचमा प्रस्तलुतकरण 
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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 पने पक्षहरुको पलहचान र कायियोिना तिुिमा 

चौथो ३.३० – ५.०० कायियोिना मालथ छलफल र सधुार 

गाउँपाललका प्रमुखज्यवुाट कायिक्रमको समापन 

नोटः कायिक्रमका सत्रको लालग तोलकएको समयमा केही लचकता अपनाईएको लथयो । 

लैससास परीक्षणका बिषर्के्षत्रहरु र अंकभार 

यस गाउँपाललकामा स्थानीय तह लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षण 

कायिलबलध २०७७ (नमनूा) को अनसुार कुल परीक्षण अंकभार १०० र तोलकएका ५ मलू लबर्यक्षेत्रलाई 

हरेकको २० पणूािङ्क कायम गररएको छ ।  िस लभत्र २२ वटा सहायक लबर्यहरु र अंकभारहरु दहेाय 

अनसुार प्रस्ततु गररएको छः 

ताबिका ४: िैससास परीक्षणका मूख्य तथा सहायक बिषय के्षत्रहरु  

क्र सं मूख्य तथा सहायक बिषय के्षत्रहरु अंकभार 

क नीबत कानुन र योिना  

१ नीलत कानुन र योिनामा समावेशी सहभालगता ८ 

२ योिना तिुिमा तथा कायािन्वयन ८ 

३ बिेट तिुिमा तथा कायािन्वयन ४ 

 िम्मा 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 

 िम्मा २० 

ग मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास  

१ मानव संसाधन तथा क्षमता लबकास ८ 

२ अनौपचाररक मलू्य मान्यता र कुसंस्कार सम्बलन्ध िनचेतना ४ 

३ कानुनी साक्षरता ४ 

४ लबपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण ४ 

 िम्मा २० 

घ सेवा प्रवाह  

१ पवूािधार लबकास ४ 
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२ प्रिनन स्वास्थ्य ४ 

३ लशक्षा कायिक्रम ४ 

४ खानपेानी तथा सरसफाई ४ 

५ स्वरोिगार र आयआििन तथा बिार ब्यवस्थापन  ४ 

 िम्मा २० 

ङ सुशासन तथा उत्तरदाबयत्व  

१ सशुासन  ४ 

२ उत्तरदालयत्व र िवाफदलेहता ४ 

३ सचूना तथा सचचार ४ 

४ अनुगमन र मलू्यांकन  ४ 

५ समन्वय र सम्बन्ध लबस्तार ४ 

 िम्मा २० 

 कुि िम्मा १०० 

 

मालथ उल्लेलखत लबर्यहरुमा िम्मा १०० वटा सचूकहरु तोलकएका छन ्। हरेक सचूकको पणूािङ्क १ 

हो । यसमा स्थानीय सरकारका तोलकएका सहभागीहरुसंगको संलग्नतामा सम्बलन्धत सचूकको प्रमाणहरुको 

आधारमा अंक प्रदान गररन्छ । यसमा राम्रो प्रगलत भएको दलेखएमा १¸ मध्यम या आंलशक कायि भएको 

दलेखएमा ०.५ र न्यनू कायि भएको वा नभएको अवस्था भएमा ० अंक प्रदान गररएको छ । 

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

गोष्ठीको अलन्तम लदन परीक्षणको नलतिालाई माकुरेिालोमा प्रस्ततु पिात लैससासको लबर्यके्षत्रहरु 

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

ह न्छ । साथै कम अंक प्राप्त गरेका के्षत्रहरुमा कमिोर पक्षहरु वा सधुार गनुि पने के्षत्रहरु पलहचान गररयो । सचूक 

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

लैससास क्षेत्रमा लबद्यमान अवसर र चनुौलतहरुको हकमा परीक्षणका लबर्य के्षत्रहरुको आधारमा 

छलफल गररएको लथयो । यसमा सहभागीहरुले समेत आवश्यक सझूावहरु पेश गरेका लथए ।  

कार्यर्ोजना िर्ारी 

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

सधुार गनुिपने पक्षहरुको पलहचान गरी गाउँपाललकामा भएको हालका अवसर र चनुौलतहरुलाई मध्यनिर गरी 
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आ-आफ्नो लबर्य क्षेत्रमा आगामी कायियोिना तयार गरेका लथए । उि कायियोिना 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 

लैससासको क्षेत्रमा यस गाउँपाललकाको स्थानीय नीलत¸ ऐन¸ लनदलेशका र लबलभन्न नीलतगत 

लनणियहरु¸ आवलधक तथा बालर्िक कायिक्रम र बिेट¸ कायािन्वयनका पक्षहरु समेतलाई सहभालगतामूलक 

परीक्षण गदाि दहेाय अनसुारको नलतिा प्राप्त भएको छः 

ताबिका ५: िैससास परीक्षणमा प्राि अंकहरुको बिवरण 

क्र सं मूख्य तथा सहायक बिषय के्षत्रहरु अंकभार प्रािाङ्क 

क नीबत कानुन र योिना     

१ नीलत कानुन र योिनामा समावेशी सहभालगता ८ ६ 

२ योिना तिुिमा तथा कायािन्वयन ८ ५ 

३ बिेट तिुिमा तथा कायािन्वयन ४ १.५ 

  िम्मा २० १२.५ 

ख संस्थागत ब्यवस्था     

१ कमिचारी/पदालधकारी प्रलतलनलधत्व ४ २.५ 

२ कायिप्रणाली समावेशी ४ १ 

३ सलमलत उपसलमलत र कायिदलमा प्रलतलनलधत्व ४ २.५ 

४ लबत्त ब्यवस्थापन प्रणालीमा समावशेीता ४ २.५ 

५ तथ्याङ्क संकलन तथा ब्यवस्थापन ४ ३.५ 

  िम्मा २० १२ 

ग मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास     

१ मानव संसाधन तथा क्षमता लबकास ८ २.५ 

२ अनौपचाररक मलू्य मान्यता र कुसँस्कार सम्बलन्ध िनचेतना ४ २.५ 

३ कानुनी साक्षरता ४ २.५ 

४ लबपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण ४ १.५ 

  िम्मा २० ९ 

घ सेवा प्रवाह     
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१ पवूािधार लबकास ४ १.५ 

२ प्रिनन स्वास्थ्य ४ ३ 

३ लशक्षा कायिक्रम ४ ३ 

४ खानपेानी तथा सरसफाई ४ ३.५ 

५ स्वरोिगार र आयआििन तथा बिार ब्यवस्थापन  ४ १ 

  िम्मा २० १२ 

ङ सुशासन तथा उत्तरदाबयत्व     

१ सशुासन  ४ २.५ 

२ उत्तरदालयत्व र िवाफदलेहता ४ २.५ 

३ सचूना तथा सचचार ४ २ 

४ अनुगमन र मलू्यांकन  ४ ३ 

५ समन्वय र सम्बन्ध लबस्तार ४ १ 

  िम्मा २० ११ 

  कुि िम्मा १०० ५६.५ 

नोटः यसको लबस्ततृ लबबरण अनसुचूी – २ मा  हनेुिहोला । 

३.२ िैससास परीक्षण नबतिाको माकुरेिािोमा प्रस्तुबत 
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३.३ िैससास परीक्षणमा प्राि सिि र सधुार गनुषपने पक्षहरु 

यस गाउँपाललकाको लैससास कायािन्वयनको अवस्थालाई लनदलेशकाले तोकेका २२ वटा सचूकहरु र 

िस अन्तरगतका १०० वटा उपसचूकहरुमा आधाररत रही परीक्षण गररएको छ । गाउँपाललकामा लैससास 

कायािन्वयनको लालग तिुिमा गररएका नीलत तथा काननुहरु, संस्थागत ब्यवस्था, िनशलिको प्रालप्त र क्षमता 

लबकास, सेवा प्रवाह र सशुासन तथा िवाफदलेहता िस्ता क्षेत्रमा भएको कायिहरुलाई प्रमाणहरुको आधारमा 

तीन लकलसमको अवस्थामा लबभािन गररएको छ । राम्रो अवस्था भएमा ‘सबल’ आंलशक कायि भएको भएमा 

‘आंलशक’ र कमिोर अवस्था भएमा ‘कमिोर’ भनी बलगिकरण गररएको छ िसवाट सबललाई लनरन्तरता 

लदने¸ आंलशक र कमिोर रहकेा सचूक उपसचूकहरुमा नीलतगत र कायिगत सधुारका कायिक्रम कायािन्वयन गने 

लिम्मेवारी गाउँपाललकाको काँधमा रहकेो दलेखन्छ । यस गाउँपाललकाको लैससास परीक्षणको लबर्य 

के्षत्रहरुका सचूक तथा उपसचूकहरुको अवस्था र सधुार गनुि पने पक्षहरु दहेायको ताललकामा प्रस्ततु गररएको 

छ ।  
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ताबिका ६: िैससास परीक्षणमा प्राि सिि र सुधार गनुषपने पक्षहरु  

क्र सं सूचक तथा उपसूचकहरु वतषमान अवस्था अवस्था 

मापन 

आगामी कायषहरु 

१ नीबत कानुन र योिना       

१.१ नीबत कानुन र योिनामा समावेशी सहभाबगता       

१.१.१ स्थानीय तहको नीलत तथा काननुको मस्यौदा तयार 

गने क्रममा लैससासको दृलष्टले सम्पादन गने गरी 

कायिटोली लनमािण, पवूि दस्तावेिको सलमक्षा गदाि 

लैससास दृलष्टकोणले भएको, मस्यौदाको लबर्यबस्त ु

र शब्द चयन समावेशी र सहभालगतामूलक ह ने गरी 

गरेको/नगरेको  

एकिना मलहला सदस्य रहने गरी ४ सदस्यीय 

लबधायन सलमलत रहकेो । 

काननुका लबर्यबस्त ुर शब्द चयन समावेशी 

रहकेो । 

सबल लैससासको दृलष्टले सम्पादन गने गरी कायिटोली 

लनमािण गरी कायािन्वयन गनुिपने । 

१.१.२ स्थानीय सरकारले आफ्नो नीलत काननु योिना िारी 

गनुि भन्दा अगालड लैससासको दृलष्टकोणले उपयिू 

भए नभएको बारे लेखािोखा गने गरेको / नगरेको । 

स्थानीय सरकारको नीलत काननु र योिना तयार 

गने क्रममा लैससासको दृष्टीकोणवाट उपयिू भए 

नभएको बारे लेखािोखा गने गरेको । 

सबल स्थानीय नीलत काननु लाग ुगनुि भन्दा अगालड 

लैससासको दृलष्टकोणले उपयूिता बारेमा 

लेखािोखा गरी दस्तावेि तयार गनुिपने । 

१.१.३ स्थानीय सरकारको नीलत र योिनामा लैससास 

लबकास (स्थानीय काननु, नीलत, आवलधक र बालर्िक 

योिनामा भएका नीलतहरु) सम्बन्धी लबर्यहरु 

समावेश भएको/नभएको । 

गाउँपाललकाको स्थानीय कानुन, नीलत, आवलधक 

र बालर्िक योिनामा भएका नीलतहरुमा लैससास 

लबकास सम्बन्धी क्षेत्र तथा लबर्यहरु समावेश 

भएको । 

 

सबल गाउँपाललकाको स्थानीय कानुन, नीलत, आवलधक र 

बालर्िक योिनामा भएका नीलतहरुमा समावेश भएका 

लैससास लबकास सम्बन्धी क्षेत्र तथा लबर्यहरु 

कायािन्वयन  गनुिपने । 
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१.१.४ स्थानीय सरकारको मलहला र परुुर्को समलबकास 

तथा सामालिक समावेशीकरण र लैंलगक परीक्षण 

तथा सामालिक लबभेद अन्त्य गने सम्बलन्ध अलग्गै 

नीलतहरु छन/्छैनन ्(स्थानीय ऐन, काननु, कायिलबलध 

र लनदलेशकामा खास ब्यवस्था गररएको वा 

नगररएको) ।  

तर यस क्षेत्रका सवालहरुलाई समाधान गनि र 

मलहला, परुुर् तथा ललक्षत समुदायहरुको 

लबकासको लालग अलग्गै नीलत तथा आवश्यक 

स्थानीय काननुहरु लाग ुनभएको । 

कमिोर लैससास क्षेत्रमा लबकासको अलग्गै लदघिकाललन 

नीलत तयार  गनुिपने । 

गाउँपाललकाले लैससासका सवालहरुसंग सम्बलन्धत 

ऐन, काननु, कायिलबलध र लनदलेशका लाग ु गनुिपने । 

१.१.५ स्थानीय तहले कायािन्वयनमा ल्याएका ऐन लनयम 

तथा कायिलबलधमा मलहला तथा बलचचलतमा परेका 

समदुाय या ललक्षत बगिमा ह ने सबै प्रकारका 

लबभेदिन्य कायिहरु रोक्क्न पयािप्त प्रावधान ब्यवस्था 

गररएको छ/छैन । 

मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुायहरुमा ह ने सबै प्रकारका लबभेदिन्य 

कायिहरु रोक्क्ने स्थानीय काननुी प्राबधान भएको । 

सबल स्थानीय काननुहरुमा मलहला तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समदुायमा लबभेदिन्य कायिहरु रोक्क्ने प्रावधान 

लाग ुगनुिपने । 

१.१.६ संघीय काननुले ब्यवस्था गरे बमोलिम स्थानीय 

स्तरमा मलहला तथा बलचचलतमा परेका समदुाय या 

ललक्षत बगि मालथ ह ने लहसंा र लबभेद उपर सनुवुाई ह ने 

प्रबन्ध लमलाए/नलमलाएको । 

न्यालयक सलमलत तथा मेललमलापकतािको 

ब्यवस्था भएको र मलहला तथा बलचचलतमा परेका 

समदुाय मालथ ह ने लहसंा र लबभेद उपर सनुवुाई ह ने 

ब्यवस्था गररएको । 

सबल यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 
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१.१.७ मलहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा लबभेद रोक्क्ने 

प्रावधान रहकेो/नरहकेो (समदुायको प्रचलन 

लबभेदकारी भएको/नभएको ।) 

मलहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा लबभेद रोक्क्ने 

स्थानीय काननु नभएको । 

कमिोर मलहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा लबभेद रोक्क्ने 

स्थानीय काननु लाग ुगनुिपने । 

१.१.८ स्थानीय तहको नीलतमा रेथाने र आप्रवासी कामदार 

तथा श्रमलिवी उपर ह ने लबभेद रोक्क्ने प्रावधान 

रहकेो/नरहकेो । 

गाउँपाललकामा यो समस्या नभएको । सबल   

१.२ योिना तिुषमा तथा कायाषन्वयन       

१.२.१ आवलधक योिना र बालर्िक योिना तथा कायिक्रममा 

लैंलगक तथा समावेशी लबकासको लालग नीलत, 

रणनीलत, कायिक्रम र मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य 

समावेश गररएको छ/छैन ? 

लैंलगक तथा समावेशी लबकासको लालग नीलत 

कायिक्रम तय गरेको । 

योिनाहरुमा मापनयोग्य उपललब्ध लक्ष्य लनधािरण 

भएको । 

सबल आवलधक योिना र बालर्िक योिना तथा 

कायिक्रममा लैंलगक तथा समावेशी लबकासको लालग 

मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य तयारी र लाग ुगनुिपने । 

१.२.२ गाउँपाललका/नगरपाललकाको स्रोत अनमुान तथा 

बिेट सीमा लनधािरण सलमलतले बिेट लसमा लनधािरण 

गदाि मलहला, बालबाललका तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समहुको अवस्था लबशे्लर्णको आधारमा सो 

समहुको लालग वा प्रत्यक्ष फाईदा पगु्ने गरी कुल 

पिूीगत बिेटको लनलित प्रलतशत छुट्याउँने 

गरेको/नगरेको ? 

बिेट तिुिमाको लालग प्रलतशत लनधािरण नभएको । 

मलहला, बालबाललका तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समहुको लालग कायिक्रमहरु रालखएको र 

बिेट लबलनयोिन गररएको । 

आंलशक बिेट तिुिमाको लालग लनलस्चत प्रलतशत लनधािरण 

गरी कायािन्वयन गनुिपने । 
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१.२.३ स्थानीय सरकारको योिना सचूी ललक्षत समहुहरुको 

सक्रीय सहभालगतामा तयार ह ने र उनीहरुले छनौट 

गरेको योिना प्राथलमलककरणमा पने गरेको/नगरेको 

(योिना तिुिमा गदाि गाउँ बस्तीस्तरवाट आएका 

योिना कायिक्रमहरुलाई समटेेको/नसमेटेको परीक्षण 

गने ।) 

योिना तिुिमा प्रलक्रयामा ललक्षत समहुको 

सहभालगता आंलशक रहकेो । 

उनीहरुले माग गरेका आंलशक योिनाहरुलाई 

प्राथलमकीकरणमा पाने   गरेको । 

आंलशक स्थानीय सरकारले योिना तयार गदाि ललक्षत 

समहुको सक्रीय सहभालगता गराउने र उनीहरुको 

योिनाहरुलाई प्रथम प्राथलमकता गनुिपने । 

१.२.४ योिना तिुिमा गदाि मलहला तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समहुहरुको ब्यवहाररक र रणनीलतक 

आवश्यकता पलहचान र पररपलूति गने लबर्यमा 

छलफल भए/नभएको ? 

योिना तिुिमा गदाि मलहला तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समहुहरुको ब्यवहाररक र रणनीलतक 

आवश्यकता पलहचान र पररपलूति गने लबर्यमा 

छलफल ह ने गरेको भन्ने िवाफ प्राप्त भएको । 

तर सोको बैठक पलुस्तका उपलब्ध नभएको । 

आंलशक योिना तिुिमा गदाि मलहला तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समहुहरुको ब्यवहाररक र रणनीलतक 

आवश्यकता पलहचान र पररपलूति गने लबर्यमा 

छलफलको लनरन्तरता गने ।  

यस लबर्यमा भएको छलफलहरुको बैठक पलुस्तका 

तयार गरी राख्ने । 

१.२.५ योिना तिुिमा गदाि मलहला र परुुर् एवं ललक्षत 

समहुहरुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था लबशे्लर्णको 

आधारमा आवश्यकता पलहचान गरी सो अनसुारको 

कायिक्रम तय गने गररएको/नगररएको (तयारी 

प्रलतवदेन) ? 

योिना तिुिमा गदाि मलहला र परुुर् एवं ललक्षत 

समहुहरुको समग्रमा लबशे्लर्णको आधारमा 

आवश्यकता पलहचान गरेको । 

सोको तथ्याङ्कीय लबशे्लर्ण र प्रलतवेदन 

नपाईएको । 

आंलशक योिना तिुिमा गदाि मलहला र परुुर् एवं ललक्षत 

समहुहरुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था लबशे्लर्ण र 

आवश्यकता पलहचान गनुिपने । 

सोको तथ्याङ्कगत लबशे्लर्ण र प्रलतवेदन तयार 

गनुिपने । 

१.२.६ स्थानीय सरकारले लदगो लबकासका लक्ष्यहरु लबशेर् 

गरेर लक्ष्य ५ लैंलगक समानता प्राप्त गने लबर्यलाई 

स्थानीयकरण गरी सो अनसुारको बिेट लबलनयोिना 

ह ने गरेको/नगरेको ? 

लदगो लबकास लक्ष्यहरु र लक्ष्य ५ को 

स्थानीयकरण नभएको । 

कमिोर लदगो लबकास लक्ष्यहरु र लक्ष्य ५ को स्थानीयकरण 

तथा उि कायिक्रमहरुको लालग बिेट लबलनयोिन 

गनुिपने । 
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१.२.७ स्थानीय तहको योिना मलहला बालबाललका तथा 

लपछालडएको बगि समदुाय र क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ 

पगु्ने गरी बनेको/नबनेको ? 

स्थानीय तहको योिना मलहला बालबाललका 

तथा लपछालडएको बगि समदुाय र क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष 

लाभ पगु्ने गरी बनेको । 

सबल उि कायिको लनरन्तरता लदने । 

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 लिम्मेवारी 

लदएको/नलदएको ? 

उपभोिा सलमलतहरुमा मलहला तथा ललक्षत 

समदुायको प्रलतलनलधत्व रहकेो र मखु्य कायिकारी 

पदमा उनीहरुलाई लिम्मेवारी लदएको पाईएको । 

सबल उि कायिको लनरन्तरता लदने । 

१.३ ििेट तिुषमा तथा कायाषन्वयन       

१.३.१ बिेट तथा कायिक्रम तिुिमा गनुि भन्दा अलघ 

समदुायका मलहला, बालबाललका, अपांग, 

िनिालत, मलुस्लम, मधेशी, लपछडावगि र दललत 

लगायतका सबै िातिालत र लबपन्न वगिका 

समहुहरुसंग बसेर समस्या केलाउने (लबशे्लर्ण) गने 

गररएको/नगररएको ? 

बस्ती स्तरीय योिना तिुिमाको क्रममा  ललक्षत 

वगिको सहभालगता सलहत छलफल ह ने गरेको । 

सबल यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

१.३.२ स्थानीय सरकारका क्षमता लबकास योिनामा लैंलगक 

उत्तरदायी तथा सामालिक समावेशी बिेट लनमािण 

एबं परीक्षण लनयलमतरुपमा गनि बिेटको ब्यवस्था 

गररएको/नगररएको ? 

गाउँपाललकामा क्षमता लबकास योिना तयार 

नभएको । 

लैससास परीक्षण नभएको । 

कमिोर लैससास सम्बेदनलशल क्षमता लबकास योिना 

तयारी र कायािन्वयन गनुिपने । 

हरेक आ ब को प्रथम चौमालसकमा लैससास 

परीक्षण गनुिपने । 
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१.३.३ लैससास परीक्षण पिात लैंलगक तथा समावेशी 

लबर्यमा सधुार गनि क्षमता लबकास कायियोिना 

कायािन्वयनको लालग पयािप्त बिेट तथा कायिक्रम 

बालर्िक योिनामा समाबेश गररएको/नगररएको ? 

लैससास परीक्षण र सोको आधारमा  क्षमता 

लबकास योिना तयारी तथा कायािन्वयन   

नभएको । 

कमिोर हरेक आ ब मा लैससास परीक्षण गरी सोको 

प्रलतवेदन अनसुार क्षमता लबकासका कायिक्रमहरुमा 

बिेट लबलनयोिन र कायािन्वयन गनुिपने । 

१.३.४ स्थानीय सरकारको बिेट तथा कायिक्रममा ललक्षत 

समहुहरुको लालग लनलस्चत प्रलतशत बिेट 

लबलनयोिन गरी उनीहरुको लहतमा कायिक्रममा 

समयमै खचि गररएको/नगररएको ? (बिेट तथा 

कायिक्रम लबच लभडान) 

स्थानीय सरकारको बिेट तथा कायिक्रममा 

ललक्षत समहुहरुको लालग लनलस्चत प्रलतशत बिेट 

लबलनयोिनको ब्यवस्था नगरेको । 

ललक्षत समहुहरुको लालग कायिक्रमहरु भने 

योिनामा समावेश र बिेट लबलनयोिन गररएको । 

आंलशक स्थानीय सरकारको बिेट तथा कायिक्रममा ललक्षत 

समहुहरुको लालग लनलस्चत प्रलतशत बिेट 

लबलनयोिनको ब्यवस्था गनुि पने । 

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 ? 

मलहलाको सहभालगता ५० प्रलतशत नरहकेो । 

गाउँपाललकाको कमिचारीहरुमा मलहलाको 

सहभालगता सन्तोर्िनक रहकेो । 

आंलशक लनणाियक तहमा मलहला परुुर्को समान 

प्रलतलनलधत्वको नीलतगत ब्यवस्था तयारी र 

कायािन्वयन गनुि पने । 

२.१.२ स्थानीय सरकारका कमिचारीहरुको पदपलूतिको लनणिय 

गदाि सबै िातिालत, वगि, ललंग र समदुायका बीच 

समावेशीकरण ह ने गरी कमिचारीहरुको समावेशी 

समानपुालतक प्रलतलनलधत्व ह नसक्क्ने रणनीलत ललएको 

छ/छैन ? 

गाउँपाललकामा कमिचारीहरुको पदपलूतिको लनणिय 

गदाि सबै िातिालत, वगि, ललंग र समदुायका बीच 

समावेशीकरण ह ने गरी कमिचारीहरुको समावेशी 

समानपुालतक प्रलतलनलधत्व ह नसक्क्ने रणनीलत 

नललएको 

आंलशक गाउँपाललकामा कमिचारीहरुको पदपलूतिको लनणिय 

गदाि सबै िातिालत, वगि, ललंग र समदुायका बीच 

समावेशीकरण ह ने गरी कमिचारीहरुको समावेशी 

समानपुालतक प्रलतलनलधत्व ह नसक्क्ने रणनीलत 

कायािन्वयन गनुिपने । 
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२.१.३ स्थानीय सरकारले मलहला तथा लबशेर् समदुायलाई 

लबशेर् सेवा प्रदान गदाि सम्बलन्धत समदुायको भार्ा, 

संस्कृलत र रहन सहन बझेुको कमिचारी वा 

िनप्रलतलनलध समेत समावेश गरेको कायिटोली वा 

शाखा माफि त लदने गरेको/नगरेको ? 

मलहला तथा लबशेर् समदुायलाई लबशेर् सेवा 

प्रदान गदाि सम्बलन्धत समदुायको भार्ा, संस्कृलत 

र रहन सहन बझेुको कमिचारी वा िनप्रलतलनलध 

समेत समावेश भएको । 

सबल यस कायिलाई लनरन्तरता लदने ।  

२.१.४ िनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीहरुलाई कुनै क्षमता 

अलभबलृद्धको अवसर प्रदान गदाि सबैलाई समान 

अवसर ह नेगरी र मलहला र बलचचलतकरणमा परेका 

समदुायलाई अग्रभाग प्राप्त ह नेगरी सकारात्मक 

लबभेदको नीलत ललएको/नललएको ? 

िनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीहरुलाई क्षमता 

लबकासका अवसर लबतरण गदाि सकारात्मक 

लबभेदको नीलत ललएको । 

यो नीलत पणूि रुपमा कायािन्वयन नभैसकेको । 

आंलशक िनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीहरुलाई क्षमता 

लबकासका अवसर लबतरण गदाि सकारात्मक 

लबभेदको नीलत कायािन्वयनमा लनरन्तरता लदन ुपने । 

२.२ कायषप्रणािी समावेशी       

२.२.१ मलहला र परुुर् लबचको असमानता हटाउन तथा 

सामालिक समावेशीकरण बढाउनको लालग स्थानीय 

तहको लनलस्चत कायिनीलत छ/छैन ? 

लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण 

बढाउनको लालग स्थानीय तहको लनलस्चत 

रणनीलत र कायिनीलत तयारी र लाग ुनभएको । 

आंलशक लैससास रणनीलत तयार गरी लाग ुगनुि पने । 

२.२.२ स्थानीय सरकारमा लैंलगक लबकास हनेे ईकाईको 

ब्यवस्था छ/छैन ? (लैंलगक लबकास डेस्क वा लैंलगक 

समानता तथा सामालिक समावेशीकरण कायािन्वयन 

सलमलत वा यस्तै कुनै संरचनाको ब्यवस्था कायिशति र 

लिम्मेवारी लकटान सलहत गररएको/नगररएको) 

गाउँपाललकामा मलहला तथा बालबाललका शाखा 

स्थापना भएको र त्यही शाखाले लैससासका 

लबर्यलाई हनेे गरेको । 

यस गाउँपाललकामा लैससास कायािन्वयन सलमलत 

गठन नभएको । 

आंलशक लैससास कायािन्वयन सलमलत गठन गरी यस क्षेत्रको 

कायिक्रमहरु प्रभावकारी बनाउँन ुपने । 
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२.२.३ स्थानीय सरकारवाट कायािलयमा ह न सक्क्ने कुनै पलन 

प्रकारको दबु्यिवहार भेदभाव मलहला लहसंा 

लनयन्त्रणको लालग आचार संलहता बनाएर लाग ु

गररएको छ/छैन ? 

गाउँपाललकाका सबै कायािलयहरुमा मलहला लहसंा 

लनयन्त्रणको लालग आचार संलहता लाग ुगररएको 

छैन । 

कमिोर गाउँपाललकाका सबै कायािलयहरुमा मलहला लहसंा 

लनयन्त्रणको लालग आचार संलहता लाग ुगनुि पने । 

२.२.४ योिना तिुिमा सलमलतलाई सझुाव लदने दस्तावेि 

तयार गदाि लैससास कायािन्वयन सलमलतमा मलहला 

बालबाललका तथा अन्य सबै ललक्षत समदुायको 

सलक्रय सहभालगता भए नभएको र यस सलमलतले 

वडा तहमा योिना सम्बन्धी छलफल समावेशी भए 

नभएको अनगुमन गरेको/नगरेको ? 

लैससास कायािन्वयन सलमलत नै गठन भएको   

छैन । 

कमिोर गाउँपाललका र वडा तहमा लैससास कायािन्वयन 

सलमलत गठन गरी पररचालन गनुि पने । 

२.३ सबमबत उपसबमबत र कायषदिमा प्रबतबनबधत्व       

२.३.१ स्थानीय सरकारले गठन गने सलमलत, उपसलमलत र 

कायिदलहरुमा मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुायबाट मलहला र परुुर्को समवेशी प्रलतलनलधत्व 

ह न ेब्यवस्था रहकेो/नरहकेो ? 

गाउँपाललकाका सलमलत उपसलमलत र 

कायिदलहरुमा मलहला र बलचचलतकरणमा परेका 

समदुायवाट प्रलतलनलधत्व  गराईएको । 

सबल गाउँपाललकाका सलमलत उपसलमलत र कायिदलहरुमा 

मलहला र बलचचलतकरणमा परेका समदुायवाट 

प्रलतलनलधत्व गराउने कायिलाई लनरन्तरता गनुि पने । 

२.३.२ स्थानीय सरकारले गठन गने सलमलत, उपसलमलत र 

कायिदलहरुमा मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुायका छलफल र लनणिय प्रलक्रयामा स्वस्थ 

ढंगले भाग ललन पाएको/नपाएको ? 

हालसम्म गलठत सलमलत उपसलमलतहरुमा 

प्रलतलनलधत्व गरेका मलहला तथा बलचचलतकरणमा 

परेका प्रलतलनलधहरुले छलफल र लनणिय कायिमा 

स्वस्थ ढंगले भाग ललन पाएको िानकारी 

पाईएको । 

सबल गाउँपाललकाले गठन गने सलमलत, उपसलमलत र 

कायिदलहरुमा मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुायका छलफल र लनणिय प्रलक्रयामा अथिपणूि 

सहभालगताको लालग प्रोत्साहन गनुि पने । 
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२.३.३ स्थानीय तहमा सचचाललत कायिक्रमहरुको अनुगमन 

तथा सलमक्षा सम्बन्धी कायिमा स्थानीय सरकारले 

गठन गने सलमलत, उपसलमलत र कायिदलहरुले मलहला 

र बलचचलतकरणमा परेका समदुायको लहत ह ने गरी 

लबशे्लर्ण सलहत नीलतगत र कायिगत सझुाव लदने 

गरेको/नगरेको ? 

गाउँपाललकाका सलमलत उपसलमलतहरुले कायिक्रम 

अनगुमनको क्रममा मलहला र बलचचलतकरणमा 

परेका समदुायको लहत ह ने गरी नीलतगत र 

कायिगत सझुाव मौलखक रुपमा गरेको । 

लललखत सुझाव लदने र अलभलेलखकरण गने कायि 

नभएको । 

आंलशक यस्ता सलमलतहरुले लैससास कायािन्वयन सम्बन्धमा 

लदएका सझूावहरु लललखत रुपमा संकलन गरी   

राख्ने । 

२.३.४ स्थानीय सरकारले गठन गने सलमलत, उपसलमलत र 

कायिदलहरुले मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुायको लहत ह ने गरी लदईएको नीलतगत र कायिगत 

सझुावहरुको कायािन्वयन ह न ेगरेको/नगरेको ? 

यस्ता सलमलत, उपसलमलत र कायिदलहरुले मलहला 

तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुायको लहत ह ने 

गरी लदईएको नीलतगत र कायिगत सझुावहरुको 

कायािन्वयन नभएको । 

कमिोर यस्ता सलमलतहरुले लैससास कायािन्वयन सम्बन्धमा 

लदएका सझूावहरु लललखत रुपमा संकलन गरी राख्ने 

र सझुावहरुको कायािन्वयन गनुि पने । 

२.४ बित्त ब्यवस्थापन प्रणािीमा समावेशीता       

२.४.१ स्थानीय तहमा मलहला लबकास, लैंलगक लहसंा 

लबरुद्ध, मलहला लसप लबकास नेततृ्व लबकास तथा 

क्षमता अलभबलृद्ध िस्ता लबर्यमा स्रोत 

ब्यवस्थापनका लालग बालर्िक आलथिक ऐनमा 

उल्लेख गरी छुटै्ट कोर् स्थापना गररएको/नगररएको ? 

ललक्षत बगिका लालग क्षमता लबकास ताललम 

कायिक्रमहरु सचचालन भएको ।  

सोको लालग छुटै्ट कोर्को स्थापना र सचचालन 

नभएको । 

आंलशक मलहला लबकास, लैंलगक लहसंा लबरुद्ध, मलहला लसप 

लबकास नेततृ्व लबकास तथा क्षमता अलभबलृद्ध िस्ता 

लबर्यमा आलथिक ऐनमा छुटै्ट कोर्को ब्यवस्था गनुि 

पने । 

२.४.२ के आलदबासी, िनिालत, दललत, अन्य ललक्षत 

समहुका मलहलाहरुको लबकास र सशलिकरणको 

लालग बिेटको ब्यवस्था भएको छ ? उनीहरुको 

आवश्यकता अनुसार कायिक्रम तिुिमा गररएको छ ? 

मलहला तथा ललक्षत समदुायको लबकास र 

सशलिकरणको लालग कायिक्रमहरुमा बिेट 

लबलनयोिन भएको । 

कायिक्रमको लालग बिेट पयािप्त नभएको । 

आंलशक स्थानीय स्तरमा मलहला तथा ललक्षत समदुायको 

संख्या र रणनीलतक आवश्यकताको आधारमा कुल 

पिूीगत बिेट लनलस्चत प्रलतशत बिेट उि कायिमा 

लबलनयोिन गनुि पने । 
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२.४.३ के स्थानीय सरकारमा लैंलगक डेस्कको लबकासको र 

आवश्यक मानवीय श्रोतहरुको लालग बिेटको 

ब्यवस्था गररएको छ ? सो अनसुार कायिक्रम 

पलहचान गररएको छ ? 

गाउँपाललकामा मलहला तथा बालबाललका शाखा 

स्थापना भएको र त्यही शाखाले लैंलगक डेस्कको 

कायि गरेको । 

लैंलगक डेस्क तथा कमिचारीको क्षमता लबकासको 

लालग कायिक्रमहरु पलहचान गररएको छैन । 

आंलशक लैंलगक डेस्क तथा कमिचारीको क्षमता लबकासको 

लालग कायिक्रमहरु पलहचान तथा कायािन्वयन गनुि  

पने । 

२.४.४ स्थानीय सरकारले समावेशी सूचना प्रणाली 

ब्यवस्थापन गनि बिेट ब्यवस्था गरेको/नगरेको र 

कम््यटुरकृत लेखा प्रणालीले समावेशी के्षत्रमा 

भएको बिेट तथा खचि सम्बन्धी सचूना लदने वा 

नलदने गरेको ? 

गाउँपाललकाले समावेशी सचूना प्रणाली लाग ु

गरेको । 

कम््यटुरकृत लेखा प्रणालीले समावेशी के्षत्रमा 

भएको बिेट तथा खचि सम्बलन्ध सचूना लदने 

गरेको । 

सबल गाउँपाललकामा लाग ुभएको समावेशी सचूना 

प्रणालीलाई समय सापेक्ष बनाई लनरन्तरता गनुि पने । 

२.५ तथ्याङ्क सकंिन तथा ब्यवस्थापन       

२.५.१ के स्थानीय सरकारले आफ्नो के्षत्रका समदुायस्तरका 

आधारभतू खण्डीकृत सचूना या तथ्यांक संकलन 

तथा अध्यावलधक गने गरेको छ ? (ललङ्ग उमेर िात 

र आलथिक लस्थलत आलद) - गाउँ/नगर प्रोफाईल 

गाउँपाललका प्रोफाईल तयार गरी समदुायस्तरका 

आधारभतू खण्डीकृत सचूना वा तथ्यांक संकलन 

र ब्यवस्थापन गरेको । 

सबल यस्ता समदुायस्तरका आधारभूत खण्डीकृत सचूना 

वा तथ्यांक बालर्िक रुपमा अध्यावलधक गनुि पने । 

२.५.२ स्थानीय सरकारले आफ्नो के्षत्रका समदुाय स्तरका 

आधारभतू सचूना वा तथ्यांक संकलन गदाि 

बेरोिगार तथा गरीबको पलहचान गरी छुट्टाछुटै्ट 

नक्क्साङ्कन गने गरेको/नगरेको (गाउँ/नगर प्रोफाईल) 

गाउँपाललका प्रोफाईलमा समदुायस्तरका 

आधारभतू खण्डीकृत सचूना वा तथ्यांकमा 

बेरोिगार तथा गरीबको पलहचान र नक्क्साङ्कन 

कायि आंलशक भएको । 

आंलशक गाउँपाललका प्रोफाईलमा समदुायस्तरका आधारभतू 

खण्डीकृत सचूना वा तथ्यांकमा बेरोिगार तथा 

गरीबको पलहचान गरी छुट्टाछुटै्ट नक्क्साङ्कन कायि गनुि 

पने । 

२.५.३ के स्थानीय सरकारले आफ्नो पाश्विलचत्रमा आधाररत गाउँपाललकाले स्थानीय लबकास योिना तिुिमा सबल गाउँपाललकाले स्थानीय लबकास योिना तिुिमा गदाि 
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खण्डीकृत तथ्याङ्क र सचूनालाई आधार मानी 

स्थानीय लबकास योिना तिुिमा गने गरेको छ ? 

गदाि पाश्विलचत्रमा आधाररत खण्डीकृत तथ्याङ्क र 

सचूनालाई आधार रुपमा ललने गरेको । 

पाश्विलचत्रमा आधाररत खण्डीकृत तथ्याङ्क र 

सचूनालाई आधारको रुपमा ललई योिना तिुिमा गने 

कायिलाई लनरन्तरता लदन ुपने ।  

२.५.४ स्थानीय सरकारले आफ्नो के्षत्रको सामालिक सरूक्षा 

पाउँनेहरु र पलचिकरणको अलभलेख ब्यवस्थापन 

तथा तथ्याङ्क अध्यावलधक गने गरेको/नगरेको ? 

गाउँपाललकाका सामालिक सरूक्षा पाउनेहरु र 

पलचिकरणको अलभलेख ब्यवस्थापन तथा 

तथ्याङ्क अध्यावलधक राखेको । 

सबल गाउँपाललकाका सामालिक सरूक्षा पाउनेहरु र 

पलचिकरणको अलभलेख ब्यवस्थापन तथा 

तथ्याङ्क अध्यावलधक गने कायिमा लनरन्तरता लदन ु

पने । 

३. मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास       

३.१ मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास       

३.१.१ लैंलगक तथा समावेशी लबकासको लालग क्षमता 

लबकास कायियोिना तयार गरे नगरेको र छुटै्ट 

लशर्िकमा बिेट लबलनयोिन भए नभएको र यस्तो 

रकम खचि कायिलबलध स्वीकृत भई कायािन्वयनमा 

आएको/नआएको ? 

यसको लालग छुटै्ट लशर्िकमा बिेट लबलनयोिन गरी 

खचि कायिलबलध स्वीकृत भई कायािन्वयनमा 

नआएको । 

कमिोर गाउँपाललकाको क्षमता लबकास योिनामा लैंलगक 

तथा समावेशी लबकासको लालग क्षमता लबकासका 

कायिक्रमहरु समावेश गरी तयार गने र लाग ुगनुि पने ।  

३.१.२ स्थानीय सरकारका पदालधकारी/ कमिचारीहरुले 

लैंलगक तथा समावेशी लबकास, लैंलगक लहसंा 

सम्बन्धी ताललम ललएका छन ्वा छैनन ्र ताललम 

कायिक्रममा ललक्षत समहु तथा अन्य सबै मलहला र 

परुुर्को समान सहभालगता र उपलस्थलत सलुनलितता 

गररएको/नगररएको ? 

केही पदालधकारीहरु र कमिचारीहरु मात्र ताललम 

ललएको । 

आंलशक बाँकी सबै पदालधकारी र कमिचारीहरुलाई ताललमको 

ब्यवस्था गने । 
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३.१.३ ताललमका लबर्यबस्तकुो प्रस्तलुतकरणमा लैंलगक 

समवेदनलशल भार्ाको प्रयोग र मलहलाका 

आवश्यकता समेलटएको र ताललमको गुणस्तर सेवा 

सलुबधा सम्बन्धमा पषृ्ठपोर्ण ललने गररएको छ/छैन ? 

ताललमका लबर्यबस्तकुो प्रस्तलुतकरणमा लैंलगक 

सम्वेदनलशल भार्ाको प्रयोग भएको ।  

मलहलाका आवश्यकता समेलटएको र ताललमको 

गणुस्तरीय सेवा सलुबधा सम्बन्धमा पषृ्ठपोर्ण 

ललने गररएको । 

सबल मलहलाका आवश्यकता समेलटएको र ताललमको 

गणुस्तरीय सेवा सलुबधा सम्बन्धमा पषृ्ठपोर्ण ललने 

कायिमा लनरन्तरता लदन ुपने । 

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 बिेट लबलनयोिन गररएको छ/छैन ? 

मलहला तथा ललक्षत समहुको पदालधकारीहरुको 

क्षमता अलभबलृद्धका लालग लनलदिष्ट कायिक्रमहरु 

(प्रालवलधक ताललम, क्षमता लबकास, नेततृ्व 

लबकासको ताललम, भ्रमण) आंलशक रुपमा 

कायािन्वयन गररएको छ । 

आंलशक पदालधकारीहरुको क्षमता अलभबलृद्धका लालग 

प्रालवलधक ताललम, क्षमता लबकास, नेततृ्व 

लबकासको ताललम, भ्रमण आलद कायिक्रमहरु 

कायािन्वयन गनुि पने । 

३.१.५ के स्थानीय सरकारमा लैंलगक समानता तथा 

सामालिक समावेशीकरण सम्बन्धी ताललम लदन 

तथा कायिक्रमलाई कायािन्वयन गनि सक्क्ने यथेष्ट 

मानवीय श्रोत छन ्? (लबर्यगत ताललम प्राप्त 

िनशलि संख्या) 

गाउँपाललकामा लैससास सम्बलन्ध ताललम लदन र 

कायिक्रमलाई कायािन्वयन गने सक्क्ने केही 

िनशलि भएको तर यथेष्ट नभएको । 

आंलशक गाउँपाललकाले लैससास ताललम तथा कायिक्रम 

सचचालनको लालग आवश्यक िनशलिको लकलसम 

र संख्या पलहचान गरी आवश्यक क्षमता लबकास 

ताललम र कायिक्रमहरु गनुि पने । 

३.१.६ के स्थानीय सरकारमा मानव संसाधन लबकास केन्र 

वा शाखा वा ईकाईको ब्यवस्था छ ? 

गाउँपाललकामा मानव संसाधन लबकास केन्र 

स्थापना गररएको छैन । 

कमिोर गाउँपाललकामा मानव संसाधन लबकास केन्र 

स्थापना गनुि पने । 

३.१.७ मलहला र बलचचलतकरणमा परेको समदुाय ललक्षत 

लोक सेवा आयोग पवूि तयारी कक्षा सचचालन 

कायिक्रम रह ेनरहकेो र कायािन्वयन भए नभएको ? 

यो ताललम सचचालन गररएको छैन । कमिोर मलहला र बलचचलतकरणमा परेको समदुाय ललक्षत 

लोक सेवा आयोग पवूि तयारी कक्षा सचचालन गनुि 

पने । 
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(सचचाललत ताललम कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत) 

३.१.८ मलहला लबकासको लालग भएका बेईलिङ 

घोर्णपत्रका बाह्रवटा प्रलतबद्धताहरुको बारेमा 

स्थानीय सरकारका पदालधकारीहरु र 

कमिचारीहरुलाई िानकारी छ ? सोको लालग 

अलभमूलखकरण गररएको छ ? (कायिक्रम संख्या र 

उपलस्थलत) 

वेईलिङ घोर्णापत्र सम्बन्धमा स्थानीय 

पदालधकारी तथा कमिचारीलाई अलभमलूखकरण 

गररएको छैन ।  

कमिोर वेईलिङ घोर्णापत्र सम्बन्धमा स्थानीय पदालधकारी 

तथा कमिचारीलाई अलभमलूखकरण कायिक्रम गनुि  

पने । 

३.२ अनौपचाररक मूल्य मान्यता र कुसंस्कार 

सम्िबन्ध िनचेतना 

      

३.२.१ मलहला लबरुद्ध सबैखाले लहसंा लनमुिल गने 

कायिक्रमहरु र सो अनसुारको बिेट लबलनयोिन गरी 

कायिक्रम समयमै सम्पन्न गरेको छ ? (कायिक्रम 

संख्या र उपलस्थलत) 

आ ब २०७८/७९ मा मलहला लहसंा लबरुद्धको 

सचेतनामलूक कायिक्रममा बिेट लबलनयोिन गरी 

कायिक्रम भएको  । (कायिक्रम संख्या ७ र  

उपलस्थलत ५७२ िना) 

सबल मलहला लहसंा लबरुद्धको सचेतनामलूक कायिक्रममा 

बिेट लबलनयोिन गरी कायिक्रम लनरन्तर गनुि पने । 

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 गाउँपाललका घोर्णा गरेको 

छैन । 

मलहला लहसंा लबरुद्ध सनु्य सहनलशलता सम्बन्धमा 

स्थानीय नीलत लाग ुनभएको । 

कमिोर लैंलगक लहसंा रलहत गाउँपाललका घोर्णाको लालग 

कायिक्रमहरु गनुि पने । 

मलहला लहसंा लबरुद्ध सनु्य सहनलशलता सम्बन्धमा 

स्थानीय नीलत तथा काननु तयार गरी लाग ुगनुि पने । 

३.२.३ स्थानीय सरकारले मलहला लबरुद्ध सबैखाले लहसंा 

लनमूिल गने कायिक्रमहरु सचचानल गने गरेको छ ? 

(कायिक्रम संख्या उपलस्थलत तथा लनणिय पलुस्तका) 

मलहला लहसंा लबरुद्धको सचेतनामलूक 

कायिक्रममा बिेट लबलनयोिन गरी केही कायिक्रम 

सचचालन भएको । 

आंलशक मलहला लहसंा लबरुद्धको सचेतनामलूक कायिक्रममा 

बिेट लबलनयोिन गरी सचचालन गनुि पने । 
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३.२.४ के स्थानीय सरकारले समािमा रहकेा लबलभन्न 

कुसंस्कार िस्तै िालतगत छुवाछुत, छाउपडी, बाल 

लबवाह, बह लबवाह, दाईिो आलद िस्ता सामालिक 

कुरीलत हटाउन कायिक्रमहरु सचचालन गरेको छ ? 

(कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत) 

स्थानीय स्तरमा उल्लेलखत सामालिक 

कुसस्कारहरु लनमुिल गनिको लालग सचेतनामलूक 

ताललमहरु आंलशक सम्पन्न गरेको । आ ब 

२०७८/७९ मा (कायिक्रम संख्या ७ र  उपलस्थलत 

५७२ िना) भएको । 

सबल स्थानीय स्तरमा उल्लेलखत सामालिक कुसंस्कारहरु 

लनमुिल गनिको लालग बस्ती स्तरमा सचेतनामलूक 

ताललमहरु सचचालन गनुि पने । 

३.३ कानुनी साक्षरता       

३.३.१ स्थानीय तहका मलहला तथा समावेशी समहुवाट 

लनवािलचत भएका समेत िनप्रलतलनलधहरु र 

पाललकामा कायिरत कमिचारीलाई नेपालको 

संलबधान, स्थानीय सरकार सचचालन ऐन, अन्तर 

सरकारी लबत्त ब्यवस्थापन ऐन, कमिचारी समायोिन 

ऐन, मलुकुी संलहताहरु, लबर्यगत काननुहरु 

पाललकाले िारी गरेको काननुहरु र अन्य प्रचललत 

महत्वपूणि काननुहरुको बारेमा अलभमूलखकरण गने 

गरेको/नगरेको ? 

गाउँपाललकाका पदालधकारीलाई संघवाट िारी 

भएका उल्लेलखत ऐन काननुहरु सम्बन्धमा 

अलभमूलखकरण आंलशक रुपमा भएको छ । 

गाउँपाललकाले स्थानीय रुपमा पाररत गरी लाग ु

गरेका ऐन लनयमहरुको अलभमलूखकरण गनि बाँकी 

छ । 

सबल गाउँपाललकाका पदालधकारीलाई संघवाट िारी 

भएका उल्लेलखत ऐन, काननुहरु सम्बन्धमा यथेष्ट 

अलभमूलखकरण तथा ताललमको ब्यवस्था गनुि पने । 

गाउँपाललकाले स्थानीय रुपमा पाररत गरी लाग ु

गरेका ऐन लनयमहरुको अलभमलूखकरण कायिक्रम गनुि 

पने । 
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३.३.२ स्थानीय तहका कायिपाललका सदस्यहरु, सभाका 

सदस्यहरु र पाललकाका प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

लगायत सबै शाखा प्रमखुहरुलाई काननुी मस्यौदा 

तिुिमा सम्बन्धी प्रलक्रया र समाधान गनुिपने मलू 

समस्या तथा सवाल लगायत मखु्य लबर्यबस्तकुा 

सम्बन्धमा समय समयमा अलभमलूखकरण गने 

गरेको/नगरेको ? 

यस सम्बन्धमा गाउँपाललका सदस्यहरु, प्रमखू 

प्रशासकीय अलधकृत र सबै शाखाका प्रमखूहरु 

िानकार छन ्। 

तर अलभमलूखकरण कायिक्रम चाँही नभएको । 

आंलशक स्थानीय तहका कायिपाललका सदस्यहरु सभाका 

सदस्यहरु र पाललकाका प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

लगायत सबै शाखा प्रमखुहरुलाई काननुी मस्यौदा 

तिुिमा सम्बन्धी प्रलक्रया र समाधान गनुिपने मलू 

समस्या तथा सवाल लगायत मखु्य लबर्यबस्तकुा 

सम्बन्धमा समय समयमा अलभमलूखकरण गने । 

३.३.३ के मलहलाहरुको लालग काननुी लशक्षा सम्बन्धी 

कायिक्रमहरु सचचाललत भएका छन ्? (िस्तै काननुी 

हक अलधकार, एकल मलहला र चेलीबेटी बेचलबखन 

लबरुद्ध कायिक्रम, छाउपडी प्रथा लबरुद्ध कायिक्रम, 

यौनलहसंा लबरुद्ध कायिक्रम आलद बारेमा अनलुशक्षण) 

गाउँपाललकाले मलहलाहरुको लालग काननुी लशक्षा 

कायिक्रमहरु सचचालन गरेको छ तर यथेष्ट भएको 

छैन । 

आंलशक मलहलाहरुको लालग काननुी लशक्षा कायिक्रम बस्ती 

स्तरमा सचचालन गनुि पने । 

३.३.४ मलहलाहरुको लालग सचचाललत काननुी लशक्षा 

सम्बन्धी कायिक्रमहरु सचचालनवाट के उनीहरु 

लाभालन्वत भएका छन ्? (िस्तै काननुी हक 

अलधकार  एकल मलहला र चेलीबेटी बेचलबखन 

लबरुद्ध कायिक्रम, छाउपडी प्रथा लबरुद्ध कायिक्रम, 

यौनलहसंा लबरुद्ध कायिक्रम आलद बारेमा अनलुशक्षण 

र यसको असर) 

मलहलाहरुको लालग सचचालन भएका काननुी 

लशक्षावाट थोरै मलहलाहरु मात्र लाभालन्वत भएका 

छन ्। 

आंलशक मलहलाहरुको लालग सचचालन भएका काननुी लशक्षा 

वडा र टोल स्तरमा कायि गनुि पने । 

३.४ बिपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण       
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३.४.१ स्थानीय सरकारले लबपद ब्यवस्थापन सम्बन्धी 

मापदण्ड, रणनीलत, कायिनीलत सलहतको कायिलबलध 

स्वीकृत गदाि मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुायसंग परामशि गरे नगरेको र यस्ता दस्तावेिमा 

लसमान्तकृत वगि र समदुायलाई ललक्षत गरी लबशेर् 

राहत र मलहला परुुर्लाई अलग अलग संरक्षणको 

प्रावधान रहकेो/नरहकेो ? 

गाउँपाललकामा लबपद ब्यवस्थापन सम्बन्धमा 

नीलत, रणनीलत, कायिनीलत र कायिलबलध हालसम्म 

तयारी तथा लाग ुनभएको । 

कमिोर गाउँपाललकामा लबपद ब्यवस्थापन सम्बन्धमा नीलत, 

रणनीलत, कायिनीलत र कायिलबलध तयारी तथा लाग ु

गनुि पने । 

उि क्रममा मलहला तथा ललक्षत समहुको सलक्रय 

सहभालगतामा उनीहरुलाई लबशेर् प्राथलमकता, राहत 

र अलग संरक्षणको ब्यवस्था गनुि पने । 

३.४.२ स्थानीय स्तरको लबपद सम्बन्धी तथ्यांक संकलन 

नक्क्साङ्कन तथा ब्यवस्थापन गदाि लाभालन्वत 

समहुमा मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुाय समेतको खण्डीकृत तथ्यांक राखी 

आपतकाललन कायि सचचालन तथा राहत लबतरण 

गने गरेको/नगरेको ? 

लबपद सम्बन्धी तथ्यांक ब्यवस्थापन गदाि  मलहला 

तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुाय समेतको 

तथ्यांक राखी आपतकाललन कायि सचचालन 

तथा राहत लबतरण गने गरेको ।  

आंलशक लबपद सम्बन्धी तथ्यांक ब्यवस्थापन गदाि  मलहला 

तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुायको खण्डीकृत 

तथ्यांक राखी आपतकाललन कायि सचचालन तथा 

राहत लबतरण गने नीलत लाग ुगनुि पने । 

३.४.३ समदुायमा आधारीत लबपद ब्यवस्थापन सम्बलन्ध 

कायि गदाि लाभालन्वत समहुमा मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेको समदुाय समेतको 

सहभालगतामा उनीहरुलाई पलहलो प्राथलमकता राखी 

कायि गरेको/नगरेको ? 

लबपद ब्यवस्थापन सम्बलन्ध कायि भएको तर 

मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेको समदुायलाई 

पलहलो प्राथलमकता राखी कायि नगरेको । 

आंलशक लबपद ब्यवस्थापन सम्बलन्ध कायि गदाि लाभालन्वत 

समहुमा मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेको 

समदुाय समेतको सहभालगतामा उनीहरुलाई पलहलो 

प्राथलमकता राखी कायिमा लनरन्तरता लदन ुपने । 

३.४.४ लबपद ब्यवस्थापन कोर्को स्थापना तथा सचचालन 

र स्रोत पररचालन गदाि मलहला तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समदुाय समेतको सहभालगतामा लनणिय गने 

गाउँपाललकामा लबपद ब्यवस्थापन कोर्को 

स्थापना भएको । 

तर कोर् सचचालन कायिलबलध तयार तथा लाग ु

आंलशक लबपद ब्यवस्थापन कोर् सचचालन कायिलबलध तयार 

गरी लाग ुगनुि पने । 
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गरेको/नगरेको ? नभएको । 

४. सेवा प्रवाह       

४.१ पूवाषधार बिकास       

४.१.१ स्थानीय तहका भवन, भौलतक पवूािधार तथा अन्य 

संरचना लनमािणको लालग ड्रोईङ लडिाईन लागत 

अनमुान तयार गदाि संरचना लनमािण भएपलछ मलहला, 

बालबाललका, अपांगता भएका ब्यलिले लनवािध 

रुपमा प्रयोग गनि सलकने गरी लैंलगक, बाल र अपांग 

मैत्री सम्बेदनलशल संरचनाको प्रावधान सलहत ह ने 

गरेको/नगरेको ? 

स्थानीय तहका भवन, भौलतक पवूािधार तथा 

अन्य संरचना लनमािणको लालग ड्रोईङ लडिाईन 

लागत अनुमान तयार गदाि लैंलगक, बाल र अपांग 

मैत्री संरचनाको प्रावधान सलहत ह ने गरेको ।  

सबल स्थानीय तहका भवन, भौलतक पवूािधार तथा अन्य 

संरचना लनमािणको लालग ड्रोईङ लडिाईन लागत 

अनमुान तयार गदाि लैंलगक, बाल र अपांग मैत्री 

संरचनाको प्रावधानलाई लनयलमत गने । 

४.१.२ स्थानीय तहका भवन, भौलतक पवूािधार तथा 

संरचनाहरु लशक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामालिक 

पवूािधार सम्बन्धी भवन र अन्य संरचनाहरु लनमािण 

गदाि मलहला, अपांगता भएका ब्यलि तथा बालमैत्री 

यिु दृलष्टकोणवाट समेत उपयुि ह ने गरी लनमािण 

गररएको छ/छैन ? 

गाउँपाललकाका भवन, भौलतक पवूािधार तथा 

संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री संरचना भएको । 

वडाहरुमा मलहला र परुुर्को लालग फरक 

सौचालयको लनमािण भएको । 

बालमैत्री संरचना चाँही नभएको । 

आंलशक गाउँपाललकाका सबै  भवनहरु तथा संरचनाहरु 

मलहला, अपांगता भएको ब्यलि र बालमैत्री बनाउन 

लनयमन लनलयलमत रुपमा गनुि पने ।  

४.१.३ स्थानीय तहले १५०० बगिलफट भन्दा बढी ल्लन्थ 

क्षेत्रफल भएका लनिी तथा सावििलनक भवन तथा 

संरचना लनमािण सम्बन्धी नक्क्सा स्वीकृत गदाि मलहला 

अपांगता भएका ब्यिी तथा बालमैत्रीयिु 

गाउँपाललकाले १५०० बगिलफट भन्दा बढी 

ल्लन्थ क्षेत्रफल भएका लनिी तथा सावििलनक 

भवन र संरचना लनमािण सम्बन्धी नक्क्सा स्वीकृत 

गदाि मलहला अपांगता भएका ब्यिी तथा 

कमिोर गाउँपाललकाले १५०० बगिलफट भन्दा बढी ल्लन्थ 

क्षेत्रफल भएका लनिी तथा सावििलनक भवन र 

संरचना लनमािण सम्बन्धी नक्क्सा स्वीकृत गदाि मलहला 

अपांगता भएका ब्यिी तथा बालमैत्रीयिू 
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दृष्टीकोणवाट समेत उपयिु ह नेगरी संरचना तयार 

गनि लनदशेन लदने गररएको छ/छैन ? 

बालमैत्रीयिू दृष्टीकोणवाट समेत उपयिु ह नेगरी 

संरचना तयार गराउने लनणिय नभएको । 

दृष्टीकोणवाट समेत उपयिु ह नेगरी संरचना तयार 

गराउने नीलत लाग ुगने । 

४.१.४ स्थानीय तहले मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुायलाई ललक्षत गरी परम्परागत तथा आधलुनक 

उिाि (िललबद्यतु, लबलभन्न बैकलल्पक उिाि स्रोतवाट 

प्राप्त ह ने उिाि, सधुाररएको चलुो आलद) को प्रयोग 

गनि सकारात्मक वातावरण र प्रोत्साहन गने 

आयोिनाहरु रह/ेनरहकेो ? 

मलहला ललक्षत सधुाररएको चलुोको कायिक्रम, 

बायोग्याँस आलदको कायिक्रमहरु सचचालन 

भएको छैन । 

कमिोर स्थानीय तहले मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुायलाई ललक्षत गरी परम्परागत तथा आधलुनक 

उिाि सम्बलन्धका कायिक्रमहरुमा बिेट लबलनयोिन र 

कायािन्वयन गनुि पने । 

४.२ प्रिनन स्वास्थ्य       

४.२.१ गभिवती मलहलालाई िोलखमयूि, खतरायिू काममा 

नलगाउने गरी बालर्िक नीलत र कायिक्रममा प्रिनन 

स्वास्थ्य सम्बन्धी नीलत र कायिक्रम समावेश 

भएको/नभएको ? 

गभिवती मलहलालाई िोलखमयूि, खतरायिू 

काममा नलगाउने र मलहलाको प्रिनन स्वास्थ्य 

सम्बन्धी कायिक्रमहरु समावेश भएको । 

सबल गभिवती मलहलालाई िोलखमयूि, खतरायिू काममा 

नलगाउने र मलहलाको प्रिनन स्वास्थ्य सम्बन्धी 

कायिक्रमहरुलाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

४.२.२ स्थानीय तहको कायािलय, अस्पताल वा स्वास्थ्य 

चौकी र सम्भव भएका सावििलनक स्थलहरुमा 

बच्चालाई स्तनपानका लनलमत्त अलग्गै कक्ष र 

समयको ब्यवस्था र सोको ब्यवस्थापन गररएको 

छ/छैन ? 

अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीहरुमा चाँही बच्चाका 

आमाहरुलाई स्तनपान कक्ष र समयको ब्यवस्था 

गरेको । 

गाउँपाललका भवनहरु  र सावििलनक स्थलहरुमा 

बच्चाका आमाहरुलाई स्तनपान कक्ष र समयको 

ब्यवस्था नगररएको ।  

आंलशक सावििलनक स्थल र संस्थाहरुमा बच्चाका 

आमाहरुलाई स्तनपान कक्ष र समयको ब्यवस्था गने 

कायि गनुि पने । 
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४.२.३ पररवार लनयोिन, मात ृलशश ुकल्याण, लबस्ताररत 

खोप, पोर्ण, िनसंख्या लशक्षा र िनस्वास्थ्य 

सम्बन्धी कायिक्रम लगायत मलहलाहरुको स्वास्थ्य 

सधुार सम्बन्धी लबशेर् कायिक्रमहरु सचचालन 

गररएका छन ्? 

पररवार लनयोिन, मात ृलशश ुकल्याण, लबस्ताररत 

खोप, पोर्ण, िनसंख्या लशक्षा र िनस्वास्थ्य 

सम्बन्धी कायिक्रम सचचालन भएका छन ्। 

सबल पररवार लनयोिन, मात ृलशश ुकल्याण, लबस्ताररत 

खोप, पोर्ण, िनसंख्या लशक्षा र िनस्वास्थ्य 

सम्बन्धी कायिक्रम सचचालन लनरन्तर रुपमा गनुि   

पने । 

४.२.४ मलहला, गरीब, लनमूखा र बलचचलतकरणमा परेका 

ब्यलिहरुको स्वास्थ्य लबमा गनि सहलिकरण र 

सहयोग गने कायिक्रम र बिेट भए/नभएको ? 

गाउँपाललकावाट मलहला तथा ललक्षत समदुायका 

नागररकहरुको स्वास्थ्य लबमा सहयोग कायिक्रम 

भएको । 

तर सबैिनालाई समेट्न नसलकएको ।  

आंलशक गाउँपाललकावाट मलहला तथा ललक्षत समदुायका 

नागररकहरुको स्वास्थ्य लबमा गने कायिमा 

सहलिकरण र बिेट समेत ब्यवस्था गनुि पने । 

४.३ बशक्षा कायषक्रम       

४.३.१ स्थानीय तहले आफ्नो पाललका लभत्रका लबद्यालय 

िाने उमेरका सबै बालबाललकालाई लबद्यालयमा 

भनाि गराउँने प्रबन्ध लमलाए/नलमलाएको ? 

बालबाललकालाई लबद्यालय भनाि अलभयानद्वारा 

सबै बालबाललकालाई लबद्यालयमा भनाि गने कायि 

भएको । 

सबल यस कायिलाई लनयलमत गने । 

४.३.२ स्थानीय तहले आफ्नो पाललका लभत्रका आलथिक 

अवस्था कमिोर भएका पररवारका बाललका तथा 

बलचचलतकरण परेका समदुायका सबै 

बालबाललकालाई लदवा खािा, लनशलु्क पाठ्य 

पसु्तक र शैलक्षक सामाग्री तथा पोसाक उपलब्ध 

गराउँन छात्रबलृत्तको ब्यवस्था गरी लनश्पक्ष लबतरण 

ह ने प्रवन्ध  लमलाए/नलमलाएको ? 

ललक्षत बगिका बालबाललकालाई लबद्यालयमा 

छात्रबलृत्तको ब्यवस्था भएको । 

लबद्याथीहरुलाई पोसाक चाँही उपलब्ध 

नगराईएको । 

आंलशक कमिोर आलथिक अवस्था भएको बालबाललकालाई 

पोसाकको ब्यवस्था गनुि पने । 
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४.३.३ लनरक्षर मलहलाहरुको लालग लशक्षा सम्बन्धी लबशेर् 

कायिक्रमहरु सचचालन भए नभएको ? (िस्तै 

अलभभावक लशक्षा, प्रौढ तथा लकसोरी लशक्षा, साथी 

लशक्षा, कायिमूलक प्रौढ लशक्षा, बच्चा दलेख बच्चा 

कक्षा आलद) (कायिक्रम संख्या पटक तथा सहभागी 

संख्या)  

लनरक्षर मलहलाहरुको लालग लशक्षा सम्बन्धी 

लबशेर् कायिक्रमहरु सचचालन नभएको । 

आंलशक लनरक्षर मलहलाहरुको लालग लशक्षा सम्बन्धी लबशेर् 

कायिक्रमहरु (िस्तै अलभभावक लशक्षा, प्रौढ तथा 

लकसोरी लशक्षा, साथी लशक्षा, कायिमलूक प्रौढ 

लशक्षा, बच्चा दलेख बच्चा कक्षा आलद) सचचालन 

गनुि पने । 

४.३.४ लबद्यालयमा छात्र र छात्राको लालग छुट्टा छुटै्ट 

शौचालय, लकसोरी छात्राको लालग ्याड र 

यौनलशक्षा तथा सहिीकरण कायिक्रम सचचालन ह ने 

गरेको/नगरेको ? 

लबद्यालयमा छात्र र छात्राको लालग छुट्टा छुटै्ट 

शौचालय ब्यवस्था भएको ।  

लकसोरी छात्राको लालग सेलनटरी ्याडको 

ब्यवस्था भएको । 

सबल लबद्यालयमा छात्र र छात्राको लालग छुट्टा छुटै्ट 

शौचालय ब्यवस्थालाई लनरन्तरता लदन ुपने ।  

लकसोरी छात्राको लालग सेलनटरी ्याडको 

ब्यवस्थालाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

४.४ खानेपानी तथा सरसफाई       

४.४.१ गाउँपाललका/नगरपाललकामा सफा लपउने पानी, हात 

धनुे ब्यवस्था, मलहला र परुुर्को लालग अलग्गै 

शौचालयको ब्यवस्था र स्यालनटाईिरको उपयोग 

गने प्रबन्ध भए/ नभएको ? 

गाउँपाललका र वडामा सफा लपउने पानी, हात धनुे 

ब्यवस्था र स्यालनटाईिरको ब्यवस्था भएको । 

गाउँपाललका र वडाहरुमा मलहला र परुुर्को लालग 

अलग्गै शौचालयको ब्यवस्था भएको । 

सबल गाउँपाललकाको भवन तथा वडा कायािलयहरुमा 

मलहला र परुुर्को लालग अलग्गै शौचालय र 

सरसफाईको ब्यवस्था अझ प्रभावकारी र लनयलमत 

रुपमा गनुि पने । 
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४.४.२ स्थानीय तहको आयोिना तथा स्थानीय 

मलहलाहरुको सलक्रय सहभालगतामा वडा वडामा 

खलुा लदसामिु पाललका, घरघरमा शौचालय, डाँडा 

र गौडामा पोखरी, टोल सफाई अलभयान िस्ता 

कायिक्रम सचचालन ह ने गरे/नगरेको ? 

गाउँपाललका खुला लदशामिू घोर्णा भएको । 

सबै घरमा सौचालय छन ्। 

टोल सरसफाई कायिक्रम लनरन्तर सचचालनमा 

रहकेो । 

पोखरी तथा खानेपानीको मलु संरक्षण कायिहरु 

सचचालनमा रहकेो । 

सबल स्थानीय समदुायको सलक्रयतामा टोल सरसफाई, 

पानीको मलु र पोखरी संरक्षण िस्ता कायिक्रमहरु 

लनरन्तर कायािन्वयन गनुि पने । 

४.४.३ कुलहने नकुलहने घरायासी फोहर छुट्याउने ब्यवस्था, 

फोहर संकलन तथा लबसििन, घरघरमा भान्साको 

फोहर र पानीवाट करेसाबारी तथा गमला र फुलवारी 

िस्ता कायिक्रममा मलहला र परुुर्को समान 

सहभालगता ह नपुने िस्ता चेतना अलभबलृद्ध कायिक्रम 

सचचालन ह ने गरे नगरेको ? 

फोहर संकलन गने ब्यवस्था भएको । 

फोहर लबसििन घरधनी आफैले गने  गरेको । 

फोहरको संकलन र करेसावारीमा प्रयोग गने 

गरेको । 

यस आ ब २०७९/८० मा पणूि सरसफाई 

गाउँपाललका घोर्णा कायिक्रम रहकेो । 

आंलशक पणूि सरसफाई गाउँपाललका घोर्णाको लालग 

आवश्यक कायिक्रमहरु गनुि पने । 

४.४.४ मलहलाहरु बढी मात्रामा संलग्न ह ने कायिमा सफा 

पानीको सहि ब्यवस्थाका लालग स्थानीय 

मलहलाहरुको सक्रीय सहभालगतामा आकासेपानी 

संकलन र भण्डारण, पराम्परागत ईनार र कुवाको 

पनूलििवीकरण र ररचालििङ कायिक्रम सचचालन ह ने 

गरे/ नगरेको ? 

सबै घरधरुीहरुमा खानेपानीको समस्या  छैन । 

कुवा,  पोखरीहरु संरक्षण कायि भएको । 

सबल खानेपानीको मलु संरक्षण कायिक्रमहरु लनरन्तर गनुि 

पने । 

४.५ स्वरोिगार र आयआिषन तथा ििार 

ब्यवस्थापन  
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४.५.१ स्थानीय सरकारको योिना तिुिमा गदाि बेरोिगार 

तथा गरीबीको नक्क्सांकनको समेत आधार ललई 

मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुायलाई 

प्रत्यक्ष लाभ ह ने स्वरोिगारमूलक, आयमलूक र 

लसपमलूक कायिक्रमहरु राख्ने र बालर्िक बिेटमा 

समावेश गरी कायािन्वयन गररएको छ/छैन ? 

बेरोिगार तथा गरीबीको नक्क्सांकनको आधारमा 

स्थानीय योिना तयार गरी मलहला तथा ललक्षत 

वगिका समदुायलाई लघ ुउद्यम लबकास कायिक्रम, 

मलहला तथा ललक्षत समहु रोिगारका 

कायिक्रमहरु, प्रधानमन्त्री स्वरोिगार कायिक्रमहरु 

कायािन्वयन भएको । 

आंलशक मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुायलाई 

प्रत्यक्ष लाभ ह ने स्वरोिगारमूलक, आयमलूक र 

लसपमलूक कायिक्रमहरु आवश्यकताको आधारमा 

तयार गरी कायािन्वयन लनयलमत रुपमा गनुि पने । 

४.५.२ स्थानीय सरकारले स्वरोिगार तथा बैदलेशक 

रोिगारीमा िाने मलहला तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समदुायको क्षमता लबकासको लालग 

कायिक्रमहरु तय गरी कायािन्वयन गने गरे नगरेको ? 

(कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत) 

स्वरोिगार तथा बैदलेशक रोिगारीमा िाने मलहला 

तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुायको क्षमता 

लबकासको लालग कायिक्रमहरु तय गरी 

कायािन्वयन गरेको तर यथेष्ट नभएको । 

आंलशक स्थानीय सरकारले स्वरोिगार तथा बैदलेशक 

रोिगारीमा िाने मलहला तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समदुायको क्षमता लबकासको लालग 

कायिक्रमहरु सचचालन गनुि पने । 

४.५.३ ग्रालमण मलहला प्रालवलधकहरु (पश ुसेवा, कृलर्, 

स्वास्थ्य र पवूािधार सम्बलन्ध प्रालवलधकहरु) र 

सामालिक पररचालक तयार गने गरे/नगरेको 

(मनोनयन, लनयलुि वा गठन र ताललम सम्बन्धी 

सचूकांक) ? 

ग्रालमण मलहला प्रालवलधकहरु (पश ुसेवा, कृलर्, 

स्वास्थ्य र पवूािधार सम्बलन्ध प्रालवलधकहरु) र 

सामालिक पररचालक तयार गने नगरेको । 

कमिोर ग्रालमण मलहला प्रालवलधकहरु (पश ुसेवा, कृलर्, 

स्वास्थ्य र पवूािधार सम्बलन्ध प्रालवलधकहरु) र 

सामालिक पररचालक तयार गनुि पने । 

बालर्िक लक्ष्य बनाई ग्रालमण मलहला प्रालवलधकहरु 

(पश ुसेवा, कृलर्, स्वास्थ्य र पवूािधार सम्बलन्ध 

प्रालवलधकहरु) र सामालिक पररचालक तयार गरी 

पररचालन गनुि पने । 

४.५.४ गरीब र बलचचलतकरणमा परेको समदुायको पह चँ र 

क्रयशलि अनरुुप सपुथमूल्य सहकारी पसलहरुको 

ब्यवस्थापनमा पाललकाको कायिक्रम कायािन्वयन 

यस गाउँपाललकामा सपुथ मलू्य सहकारी 

सचचालन कायिक्रम छैन । 

कमिोर यस गाउँपाललकामा सपुथ मलू्य सहकारी सचचालन 

गनुि पने । 



 

 

 

41 

 

भए/नभएको ? 

५. सुशासन तथा उत्तरदाबयत्व       

५.१ सुशासन        

५.१.१ स्थानीय तहले स्थानीय सेवा प्रवाह, लबकास लनमािण 

र स्थानीय शासनका लबर्यमा कायिपाललका तथा 

सभावाट नीलत, काननु िारी गरी सोही काननु 

बमोलिम सम्बलन्धत अलधकारीवाट लनणिय गरी 

कामकाि गने गरेको वा तदथि लनणिय गरी कामकाि 

ह ने गरेको ? 

गाउँ सभा र कायिपाललकाका लनणियवाट पास 

भएका नीलत, कायिक्रम र बिेटवाट अलख्तयारी 

प्राप्त गरी कामकाि ह ने गरेको । 

सबल यस कायिलाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

५.१.२ स्थानीय तहले लबलधको शासन ब्यापक 

िनसहभालगता, भ्रष्टाचार लबरुद्ध शनु्य सहनलशलता, 

सेवा प्रवाहमा लनश्पक्षता र मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायलाई अग्रालधकार 

िस्ता नीलतहरु कायािन्वयनमा ल्याएको/नल्याएको ? 

गाउँपाललकाले लबलधको शासन ब्यापक 

िनसहभालगता, सेवा प्रवाहमा लनश्पक्षता र 

मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुायलाई 

अग्रालधकार िस्ता नीलतहरु कायािन्वयनमा 

ल्याएको । 

आंलशक लबलधको शासन ब्यापक िनसहभालगता, भ्रष्टाचार 

लबरुद्ध शनु्य सहनलशलता, सेवा प्रवाहमा लनश्पक्षता 

र मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुायलाई 

अग्रालधकार िस्ता नीलतहरु अध्यावलधक गरी लाग ु

गनुि पने । 

५.१.३ मलहला लबकासको लालग भएका बेईलिङ 

घोर्णपत्रका बाह्रवटा प्रलतबद्धताहरुको क्षेत्रमा 

कायिक्रम तयार गरी कायािन्वयन गने गरेको छ 

?(कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत) 

मलहला ललक्षत कायिक्रमहरु सचचालन भएको । 

बेईलिङ घोर्णापत्रका १२ बुँदाहरुलाई 

लबलशष्टीकृत गरी कायिक्रम नगररएको । 

आंलशक बेईलिङ घोर्णापत्रका प्रलतवद्धताहरुलाई स्थानीय 

कायिक्रमहरुमा समावेश गरी कायािन्वयन गनुि पने । 



 

 

 

42 

 

५.१.४ संयिू राष्िसंघीय बाल अलधकार महासन्धी १९८९ 

मा गररएका प्रलतबद्धता कायािन्वयन गनि 

कायिक्रमहरुमा रकम लबलनयोिना गरी कायिक्रमहरु 

समयमै सम्पन्न गरेको छ ? 

बाल अलधकार सम्बलन्ध महासंलन्धले लनधािरण 

गरेका नीलतहरु गाउँपाललकाको नीलत ऐन तथा 

कायिलबलधमा समावेश भएको र कायािन्वयनको 

रुपमा रहकेो भएता पलन पणूि रुपमा कायािन्वयन 

नभएको । 

आंलशक संयिू राष्िसंघीय बाल अलधकार महासन्धी १९८९ 

मा गररएका प्रलतबद्धता कायािन्वयन गनि 

कायिक्रमहरुमा रकम लबलनयोिना गरी कायिक्रमहरु 

गनुि पने । 

५.२ उत्तरदाबयत्व र िवाफदबेहता       

५.२.१ स्थानीय सरकारले लनयलमत रुपमा कायिक्रमको 

सावििलनक परीक्षण, सामालिक परीक्षण, सावििलनक 

सनुवुाई, लनयलमत पत्रकार भेटघाट र सचूनाको 

सावििलनकीकरण गने गरे/ नगरेको ? 

चौमालसक रुपमा सावििलनक सनुवुाई गररएको । 

सचूनाहरु वेवसाइट फेसबकु पेि आलधकाररक 

पलत्रका माफि त सम्प्रेर्ण गने गररएको । 

सामालिक परीक्षण र सावििलनक परीक्षण  

नभएको । 

आंलशक गाउँपाललकाले सावििलनक परीक्षण, सामालिक 

परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई, लनयलमत पत्रकार 

भेटघाट र सचूनाको सावििलनकीकरण गने कायि गनुि 

पने । 

५.२.२ स्थानीय सरकारले गने सावििलनक परीक्षण, 

सामालिक परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई, लनयलमत 

पत्रकार भेटघाट र सचूनाको सावििलनकीकरण 

कायिक्रममा बलचचलतकरणमा परेका ब्यलि तथा 

समदुायका सदस्यको उपलस्थलत रहने गरे/नगरेको ? 

उि कायिक्रमहरुको लालग सबै नागररकहरुलाई 

लनमन्त्रणा गररएको । 

मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुायको 

ब्यिी उपलस्थलत ह ने गरेको । 

आंलशक गाउँपाललकाले सावििलनक परीक्षण, सामालिक 

परीक्षण, सावििलनक सनुवुाईमा मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायवाट उपलस्थलत 

गराउने । 

५.२.३ स्थानीय सरकारले गने सावििलनक परीक्षण, 

सामालिक परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई, लनयलमत 

पत्रकार भेटघाट र सचूनाको सावििलनकीकरण 

कायिक्रममा बलचचलतकरणमा परेका ब्यलि तथा 

समदुायका तफि वाट स्थानीय सरकारले ललएको नीलत 

यी कायिक्रमहरुमा मलहला तथा ललक्षत बगिहरुको 

आवाि उठेको र कायिक्रममा आंलशक सम्वोधन 

भएको । 

सबल सावििलनक परीक्षण, सामालिक परीक्षण, सावििलनक 

सनुवुाईमा प्राप्त भएका सझुावहरुलाई सम्बोधन गने 

कायियोिना तयारी तथा कायािन्वयन गने । 
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र कायिक्रम र सोको कायािन्वयनका लबर्यमा आवाि 

उठ्ने गरे/नगरेको र यसरी उठेका प्रश्न उपर स्थानीय 

सरकारवाट सम्वोधन ह ने गरे/नगरेको ? 

५.२.४ स्थानीय सरकारका िनप्रलतलनलध र कमिचारीको 

आचार संलहता स्वीकृत गरी कायािन्वयनमा ल्याए 

नल्याएको ? 

गाउँपाललकाका पदालधकारीहरुको आचारसंलहता 

२०७४ लाग ुभएको । 

कमिचारीहरुको आचारसंलहता लाग ुभएको । 

आंलशक गाउँपाललकाका  कमिचारीहरुको आचारसंलहता 

तयारी तथा लाग ुगने । 

५.३ सूचना तथा सञ्चार       

५.३.१ स्थानीय सरकारले लनयलमत रुपमा समग्र बालर्िक 

योिना तथा कायिक्रमको सावििलनक गने गरे नगरेको 

र मलहला, बालबाललका र आलदवासी िनिालत, 

मधेसी, मलुस्लम, लपछडावगि दललत, अपांगता भएका 

ब्यलिहरु, िेष्ठ नागररकलाई ललक्षत गरी राखेका 

कायिक्रम र बिेट सरोकारवालाले थाह पाउने गरी 

सावििलनक गरे/नगरेको ? 

बालर्िक नीलत तथा कायिक्रम गाउँसभावाट पास 

भए पलछ सम्पणूि गाउँपाललकाबासीलाई सचूना 

गरी बिेट तथा कायिक्रम साविलिलनकीकरण गने 

गररएको । 

सबल बालर्िक योिना तथा कायिक्रमको सावििलनक गने 

कायिलाई लनयलमत रुपमा  गने । 

५.३.२ स्थानीय सरकारले स्थानीय सचूना स्थानीय भार्ामा 

प्रवाह तथा प्रशारण गने गरे नगरेको ? 

नेपाली भार्ामा प्रशारण गरेको । सबल नेपाली भार्ामा प्रशारण गने कायिलाई लनरन्तरता 

लदने । 

५.३.३ के स्थानीय सरकारले स्थानीय रेलडयो एफ एम र 

छापा माध्यमद्वारा समावेशीकरण तथा लैंलगक 

समानता सम्बन्धी सचूना प्रवाह गरी िनतालाई 

ससुलूचत गन ेगरेको छ ? 

स्थानीय सचचार माध्यमहरुवाट लैससास लबकास 

सम्बन्धी सचूनाहरु गने कायि नभएको । 

कमिोर स्थानीय सचचार माध्यमहरुवाट लैससास लबकास 

सम्बन्धी सचूनाहरु प्रवाह गने । 
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५.३.४ के स्थानीय स्तरमा मलहला बालबाललका सबै 

िातिालतका लबपन्न वगि (आलदबासी िनिालत 

दललत मधेशी मलुस्लम लपछडावगि) अपांगता भएको 

ब्यलिहरु िेष्ठ नागररक लगायत अन्य ललक्षत 

समहुहरुको सचूना लशक्षा र सचचार सम्बन्धी 

कायिक्रमको प्रवाहवाट यी वगिहरुको िनचेतना बलृद्ध 

भएको छ ? (आधार तथ्यांकसंग समेत तुलना गनि 

सलकने) 

आलदबासी िनिालत तथा ललक्षत समहुहरुको 

सचूना लशक्षा र सचचार कायिक्रम लाग ुनभएको 

हदँा िनचेतना बलृद्धमा योगदान नभएको । 

कमिोर पाललकावाट मलहला तथा ललक्षत बगिका समदुायको 

लालग सचूना लशक्षा र सचचार कायिक्रम कायािन्वयन 

गने । 

५.४ अनुगमन र मूल्यांकन        

५.४.१ के कायिक्रम तथा परीयोिना कायािन्वयनवाट 

सम्बलन्धत समदुायले परुा लाभ ललन सकेको छ ? 

कायिक्रम तथा पररयोिनाको कायािन्वयनवाट 

कायियोिना तथा नीलत लनमािणमा सम्बलन्धत 

समदुायले अलधकतम ्लाभ ललएको छ । 

आंलशक यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

५.४.२ के स्थानीय सरकारले सचचालन गरेका 

कायिक्रमहरुको अनुगमन मलू्यांकन गदाि लैंलगक 

समानता तथा सामालिक समावेशी लबकास सम्बन्धी 

कायिक्रमको सचचालनबाट सरोकारवालालाई पगेुको 

लाभ असर र प्रभाव लबशे्लर्ण गने गररन्छ ? 

अनगुमन र मूल्यांकन गररए पलन लाभ र असरको 

लबशे्लर्ण नभएको ।  

आंलशक आयोिना र कायिक्रमले पगु्ने असर र प्रभावको 

मलू्यांकन गररन ुपने । 
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५.४.३ के स्थानीय सरकारको सलमक्षा बैठकमा मलहला, 

बालबाललका सबै िातिालतका लबपन्न बगि 

(आलदबासी, िनिालत, दललत, मधेशी, मलुस्लम, 

लपछडावगि) अपांगता भएका ब्यलिहरु, िेष्ठ 

नागररक लगायतलाई ललक्षत कायिक्रम मालथ 

छलफल गने गरेको छ ? 

भौगोललक लबकटताका कारण अपाङ्गता भएका 

ब्यिीहरुको यस्ता कायिक्रमहरुमा  सहभालगता 

रहकेो । 

सबल पाललकाको सलमक्षा बैठकहरुमा मलहला तथा सबै 

ललक्षत बगि ललक्षत कायिक्रमहरु सम्बन्धमा छलफल 

तथा लनणियहरु गने । 

५.४.४ के अनगुमन तथा मूल्यांकनवाट लसकेका पाठहरु 

कायिक्रम वा योिना तयार गदाि समावेश गने    

गररन्छ ? 

अनगुमन र मूल्यांकनवाट प्राप्त प्रलतवेदनका 

आधारमा आगामी कायिक्रमलाई तयार गरी 

त्यसको अनभुवका आधारमा योिना तयार 

गररएको । 

सबल यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

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 सहिीकरण गने    

गरेको/नगरेको ? 

समन्वय र साझेदारीमा कायिक्रमहरु गने गररएको । सबल यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

५.५.२ लैंलगक समानता तथा समावेशी लबकासको लालग 

लबलभन्न सरोकारवाला लनकायहरु लबच सचिाल 

सदस्य बनी कायिगत छलफल तथा यस क्षेत्रको 

लबकासको लालग लनयलमतरुपमा कायि ह ने गरे/ 

नगरेको ? 

लैससास सचिाल नभएको । कमिोर लैससास सम्बन्धी कायि गने लनकायहरु र 

सरोकारवालाहरु लबच लैससास कायािन्वयन 

सचिाल गठन गरी परीचालन गने । 



 

 

 

46 

 

५.५.३ लैंलगक समानता तथा समावेशी लबकासको लालग 

लबलभन्न सरोकारवाला लनकायहरु लबच कायिगत 

संयन्त्र (सचिाल) का प्रलतलनलधहरुलाई लैंलगक तथा 

समावेशी लबकास सम्बन्धी क्षमता लबकास 

ताललमहरु प्रदान गने गरे/नगरेको ? 

लैससास कायािन्वयन सचिाल नभएको ह दँा यो 

कायि ह न नसकेको । 

कमिोर लैससास सम्बन्धी कायि गने लनकायहरु र 

सरोकारवालाहरु लबच लैससास कायािन्वयन 

सचिाल गठन गरी क्षमता लबकास कायिक्रमहरु गने । 

५.५.४ मलहला लबरुद्ध ह ने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन 

गने महासलन्ध कायािन्वयनका लालग तयार गररएको 

रालष्िय कायियोिना र संयिू राष्िसंघीय सरूक्षा 

पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को 

कायािन्वयन रालष्िय कायियोिना, मानव अलधकार  

कायियोिना तथा छुवाछुत लबरुद्धको कायियोिनामा 

स्थानीय सरकारको लिम्मेवारी भनी उल्लेख गररएका 

कायिक्रमहरुमा रकम लबलनयोिन तथा कायािन्वयन 

गने गरे/नगरेको ? 

उल्लेलखत कायिक्रमहरु स्थानीयकरण गरी 

कायािन्वयन नभएको । 

कमिोर उल्लेलखत कायिक्रमहरु स्थानीयकरण गरी 

कायािन्वयन गनुि पने । 
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३.४ अवसर र चुनौबतहरु 

यस ताराखोला गाउँपाललकाको लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षणको क्रममा 

दलेखएका अवसर र चनुौलतहरुलाई दहेाय अनसुार प्रस्त ुगररएको छः  

३.४.१ अवसरहरु   

क) गाउँपाललकामा स्थानीय लनवािचन २०७९ वाट नयाँ िनप्रलतलनधीहरु लनवािलचत भई आएकोले 

स्थानीय नीलत तथा काननुहरुको तिुिमा तथा लाग ूगनि कुनै बाधा नभएको । 

ख) गाउँपाललकाको कायिक्रम तथा बिेट लबलनयोिनमा ललक्षत वगिको लालग लनलित प्रलतशत बिेट 

लबलनयोिन गरी कायािन्वयन गनि स्वायत्तता भएको । 

३.४.२ चुनौबतहरु   

क) गाउँपाललकाले मलहला तथा ललक्षत वगि ललक्षत स्थानीय काननुहरु िारी नगरेकोले तरुुन्त 

कायािन्वयनमा चनुौलत रहकेो । 

ख) गाउँपाललकाको अलधकतम ्के्षत्रवाट पवूािधार लबकासको लालग मात्र कायिक्रम तथा बिेट भई आउने 

भएकोले लैससासको सवालहरु छायाँमा पने गरेको र अलत कम बिेट लबलनयोिन ह ने गरेको । 

ग) लैससास सम्बन्धी समस्याहरुको पलहचान र समाधानको लालग कायिक्रमहरु गनिको लालग िन 

प्रलतलनधी र कमिचारीहरुमा सचेतनाको स्तर अझै अपेक्षाकृत नरहकेोले सो सम्बन्धमा कायिक्रमहरु 

प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयन गनि कलठनाई नै रहकेो । 

घ) स्थानीय नागररकहरुमा लैससास सम्बन्धमा सचेतनाको कमी रहकेो ह दँा उनीहरुलाई सचेत र 

िानकार तलु्याउन चनुौलतको रुपमा रहकेो छ । 
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३.५ िैंबगक तथा सामाबिक समावेशी बिकास कायषयोिना 

ताबिका ७: िैंबगक तथा सामाबिक समावेशी बिकास कायषयोिना 

क्र स ं सूचक तथा उपसूचकहरु आगामी कायषहरु बिम्मेवार शाखा समयावबध थप आबथषक दाबयत्व  

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 क्रममा लैससासको दृलष्टले 

सम्पादन गने गरी कायिटोली लनमािण, पवूि 

दस्तावेिको सलमक्षा गदाि लैससास 

दृलष्टकोणले भएको, मस्यौदाको लबर्यबस्त ुर 

शब्द चयन समावेशी र सहभालगतामलूक ह ने 

गरी गरेको/नगरेको  

लैससासको दृलष्टले सम्पादन गने गरी 

कायिटोली लनमािण लनमािण गरी कायािन्वयन 

गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

१.१.२ स्थानीय सरकारले आफ्नो नीलत काननु 

योिना िारी गनुि भन्दा अगालड लैससासको 

दृलष्टकोणले उपयिू भए नभएको बारे 

लेखािोखा गने गरेको / नगरेको 

स्थानीय नीलत काननु लाग ुगनुि भन्दा 

अगालड लैससासको दृलष्टकोणले उपयिूता 

बारेमा लेखािोखा गरी दस्तावेि तयार  

गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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१.१.३ स्थानीय सरकारको नीलत र योिनामा 

लैससास लबकास (स्थानीय काननु, नीलत, 

आवलधक र बालर्िक योिनामा भएका 

नीलतहरु) सम्बन्धी लबर्यहरु समावेश 

भएको/नभएको । 

गाउँपाललकाको स्थानीय कानुन, नीलत, 

आवलधक र बालर्िक योिनामा भएका 

नीलतहरुमा समावेश भएका लैससास 

लबकास सम्बन्धी क्षेत्र तथा लबर्यहरु 

कायािन्वयन गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

१.१.४ स्थानीय सरकारको मलहला र परुुर्को 

समलबकास तथा सामालिक समावेशीकरण र 

लैंलगक परीक्षण तथा सामालिक लबभेद 

अन्त्य गने सम्बलन्ध अलग्गै नीलतहरु 

छन/्छैनन ्(स्थानीय ऐन, काननु, कायिलबलध र 

लनदलेशकामा खास ब्यवस्था गररएको वा 

नगररएको) ।  

लैससास क्षेत्रमा लबकासको अलग्गै 

लदघिकाललन नीलत तयार गने । 

गाउँपाललकाले लैससासका सवालहरुसंग 

सम्बलन्धत ऐन, काननु, कायिलबलध र 

लनदलेशका लाग ु गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
   

१.१.५ स्थानीय तहले कायािन्वयनमा ल्याएका ऐन 

लनयम तथा कायिलबलधमा मलहला तथा 

बलचचलतमा परेका समदुाय या ललक्षत बगिमा 

ह ने सबै प्रकारका लबभेदिन्य कायिहरु रोक्क्न 

पयािप्त प्रावधान ब्यवस्था गररएको छ/छैन । 

स्थानीय काननुहरुमा मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायमा 

लबभेदिन्य कायिहरु रोक्क्ने प्रावधान लाग ु

गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

१.१.६ संघीय काननुले ब्यवस्था गरे बमोलिम 

स्थानीय स्तरमा मलहला तथा बलचचलतमा 

परेका समदुाय या ललक्षत बगि मालथ ह ने 

लहसंा र लबभेद उपर सनुवुाई ह ने प्रबन्ध 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   



 

 

 

49 

 

लमलाए/नलमलाएको । 

१.१.७ मलहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा लबभेद 

रोक्क्ने प्रावधान रहकेो/नरहकेो (समदुायको 

प्रचलन लबभेदकारी भएको/नभएको ।) 

मलहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा लबभेद 

रोक्क्ने स्थानीय काननु लाग ुगने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

१.१.८ स्थानीय तहको नीलतमा रेथाने र आप्रवासी 

कामदार तथा श्रमलिवी उपर ह ने लबभेद रोक्क्ने 

प्रावधान रहकेो/नरहकेो । 

समस्या नभएको ।         

१.२ योिना तिुषमा तथा कायाषन्वयन           

१.२.१ आवलधक योिना र बालर्िक योिना तथा 

कायिक्रममा लैंलगक तथा समावेशी 

लबकासको लालग नीलत, रणनीलत, कायिक्रम र 

मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य समावेश 

गररएको छ/छैन ? 

आवलधक योिना र बालर्िक योिना तथा 

कायिक्रममा लैंलगक तथा समावेशी 

लबकासको लालग मापनयोग्य उपलब्धी 

लक्ष्य तयारी र लाग ुगने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त 

   

१.२.२ गाउँपाललका/नगरपाललकाको स्रोत अनमुान 

तथा बिेट सीमा लनधािरण सलमलतले बिेट 

लसमा लनधािरण गदाि मलहला, बालबाललका 

तथा बलचचलतकरणमा परेका समहुको 

अवस्था लबशे्लर्णको आधारमा सो समहुको 

लालग वा प्रत्यक्ष फाईदा पगु्ने गरी कुल 

पिूीगत बिेटको लनलित प्रलतशत छुट्याउँने 

बिटे तिुिमाको लालग लनलस्चत प्रलतशत 

लनधािरण गरी कायािन्वयन गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

बैशाख - असार  
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गरेको/नगरेको ? 

१.२.३ स्थानीय सरकारको योिना सचूी ललक्षत 

समहुहरुको सक्रीय सहभालगतामा तयार ह ने 

र उनीहरुले छनौट गरेको योिना 

प्राथलमलककरणमा पने गरेको/नगरेको 

(योिना तिुिमा गदाि गाउँ बस्तीस्तरवाट 

आएका योिना कायिक्रमहरुलाई 

समेटेको/नसमेटेको परीक्षण गने ।) 

स्थानीय सरकारले योिना तयार गदाि 

ललक्षत समहुको सक्रीय सहभालगता गराउने 

र उनीहरुको योिनाहरुलाई प्रथम 

प्राथलमकता लदने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

बैशाख - असार  
   

१.२.४ योिना तिुिमा गदाि मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समहुहरुको 

ब्यवहाररक र रणनीलतक आवश्यकता 

पलहचान र पररपलूति गने लबर्यमा छलफल 

भए/नभएको ? 

योिना तिुिमा गदाि मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समहुहरुको 

ब्यवहाररक र रणनीलतक आवश्यकता 

पलहचान र पररपलूति गने लबर्यमा 

छलफलको लनरन्तरता गने ।  

यस लबर्यमा भएको छलफलहरुको बैठक 

पलुस्तका तयार गरी राख्ने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

बैशाख - असार  

   

१.२.५ योिना तिुिमा गदाि मलहला र परुुर् एवं 

ललक्षत समहुहरुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था 

लबशे्लर्णको आधारमा आवश्यकता 

पलहचान गरी सो अनसुारको कायिक्रम तय 

गने गररएको/नगररएको (तयारी प्रलतवेदन) ? 

योिना तिुिमा गदाि मलहला र परुुर् एवं 

ललक्षत समहुहरुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था 

लबशे्लर्ण र आवश्यकता पलहचान गने । 

सोको तथ्याङ्कगत लबशे्लर्ण र प्रलतवेदन 

तयार गने । 

योिना शाखा आ ब २०७९/८० 

बैशाख - असार  
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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 बिेट लबलनयोिना ह ने 

गरेको/नगरेको ? 

लदगो लबकास लक्ष्यहरु र लक्ष्य ५ को 

स्थानीयकरण तथा उि कायिक्रमहरुको 

लालग बिेट लबलनयोिन गने । 

योिना शाखा आ ब २०७९/८० 

बैशाख - असार  

   

१.२.७ स्थानीय तहको योिना मलहला 

बालबाललका तथा लपछालडएको बगि समदुाय 

र के्षत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने गरी 

बनेको/नबनेको ? 

उि कायिको लनरन्तरता लदने । योिना शाखा आ ब २०७९/८० 

बैशाख - असार  
   

१.२.८ स्थानीय सरकारका उपभोिा सलमलतहरुमा 

ललक्षत समहुको प्रलतलनलध सलहत कलम्तमा 

४० प्रलतशत मलहलाको सहभालगता 

भएको/नभएको र मुख्य कायिकारी पद मध्ये 

कुनै एकमा लिम्मेवारी लदएको/नलदएको ? 

उि कायिको लनरन्तरता लदने । योिना शाखा आ ब २०७९/८० 

बैशाख - असार  

  

१.३ ििेट तिुषमा तथा कायाषन्वयन           

१.३.१ बिेट तथा कायिक्रम तिुिमा गनुि भन्दा अलघ 

समदुायका मलहला, बालबाललका, अपांग, 

िनिालत, मलुस्लम, मधेशी, लपछडावगि र 

दललत लगायतका सबै िातिालत र लबपन्न 

वगिका समहुहरुसंग बसेर समस्या केलाउने 

(लबशे्लर्ण) गने गररएको/नगररएको ? 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । योिना शाखा आ ब २०७९/८० 

बैशाख - असार  
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१.३.२ स्थानीय सरकारका क्षमता लबकास योिनामा 

लैंलगक उत्तरदायी तथा सामालिक समावेशी 

बिेट लनमािण एबं परीक्षण लनयलमतरुपमा गनि 

बिेटको ब्यवस्था गररएको/नगररएको ? 

लैससास सम्बेदनलशल क्षमता लबकास 

योिना तयारी र लाग ुगने । 

हरेक आ ब को प्रथम चौमालसकमा 

लैससास परीक्षण गने । 

सा लब शाखा र म 

बा शाखा 

हरेक आ ब मा    

१.३.३ लैससास परीक्षण पिात लैंलगक तथा 

समावेशी लबर्यमा सधुार गनि क्षमता लबकास 

कायियोिना कायािन्वयनको लालग पयािप्त 

बिेट तथा कायिक्रम बालर्िक योिनामा 

समाबेश गररएको/नगररएको ? 

हरेक आ ब मा लैससास परीक्षण गरी 

सोको प्रलतवेदन अनसुार क्षमता लबकासका 

कायिक्रमहरुमा बिेट लबलनयोिन र 

कायािन्वयन गने । 

सा लब शाखा र म 

बा शाखा 

हरेक आ ब मा    

१.३.४ स्थानीय सरकारको बिेट तथा कायिक्रममा 

ललक्षत समहुहरुको लालग लनलस्चत प्रलतशत 

बिेट लबलनयोिन गरी उनीहरुको लहतमा 

कायिक्रममा समयमै खचि गररएको/नगररएको 

? (बिेट तथा कायिक्रम लबच लभडान) 

स्थानीय सरकारको बिेट तथा कायिक्रममा 

ललक्षत समहुहरुको लालग लनलस्चत प्रलतशत 

बिेट लबलनयोिनको ब्यवस्था गने । 

योिना शाखा आ ब २०७९/८० 

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 ? 

लनणाियक तहमा मलहला परुुर्को समान 

प्रलतलनलधत्वको नीलतगत ब्यवस्था तयारी र 

कायािन्वयन गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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२.१.२ स्थानीय सरकारका कमिचारीहरुको 

पदपलूतिको लनणिय गदाि सबै िातिालत, वगि, 

ललंग र समदुायका बीच समावेशीकरण ह ने 

गरी कमिचारीहरुको समावेशी समानपुालतक 

प्रलतलनलधत्व ह नसक्क्ने रणनीलत ललएको 

छ/छैन ? 

गाउँपाललकामा कमिचारीहरुको पदपलूतिको 

लनणिय गदाि सबै िातिालत, वगि, ललंग र 

समदुायका बीच समावेशीकरण ह ने गरी 

कमिचारीहरुको समावेशी समानपुालतक 

प्रलतलनलधत्व ह नसक्क्ने रणनीलत कायािन्वयन 

गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.१.३ स्थानीय सरकारले मलहला तथा लबशेर् 

समदुायलाई लबशेर् सेवा प्रदान गदाि 

सम्बलन्धत समदुायको भार्ा, संस्कृलत र रहन 

सहन बझेुको कमिचारी वा िनप्रलतलनलध 

समेत समावेश गरेको कायिटोली वा शाखा 

माफि त लदने गरेको/नगरेको ? 

स्थानीय िनप्रलतलनलधकै संयोिकत्वमा 

मलहला तथा लबशेर् समदुायलाई लबशेर् 

सेवा प्रदान गदाि सम्बलन्धत भार्ा, संस्कृलत 

र रहन सहन बझेुका कमिचारीहरु सलहतको 

संलग्नता बढाउने ।  

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.१.४ िनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीहरुलाई कुनै 

क्षमता अलभबलृद्धको अवसर प्रदान गदाि 

सबैलाई समान अवसर ह नेगरी र मलहला र 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायलाई 

अग्रभाग प्राप्त ह नेगरी सकारात्मक लबभेदको 

नीलत ललएको/नललएको ? 

िनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीहरुलाई 

क्षमता लबकासका अवसर लबतरण गदाि 

सकारात्मक लबभेदको नीलत कायािन्वयनमा 

लनरन्तरता लदने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.२ कायषप्रणािी समावेशी           

२.२.१ मलहला र परुुर् लबचको असमानता हटाउन 

तथा सामालिक समावेशीकरण बढाउनको 

लैससास कायािन्वयन रणनीलत तयार गरी 

लाग ुगने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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लालग स्थानीय तहको लनलस्चत कायिनीलत 

छ/छैन ? 

२.२.२ स्थानीय सरकारमा लैंलगक लबकास हनेे 

ईकाईको ब्यवस्था छ/छैन ? (लैंलगक लबकास 

डेस्क वा लैंलगक समानता तथा सामालिक 

समावेशीकरण कायािन्वयन सलमलत वा यस्तै 

कुनै संरचनाको ब्यवस्था कायिशति र 

लिम्मेवारी लकटान सलहत 

गररएको/नगररएको) 

लैससास कायािन्वयन सलमलत गठन गरी 

पररचालन गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.२.३ स्थानीय सरकारवाट कायािलयमा ह न सक्क्ने 

कुनै पलन प्रकारको दबु्यिवहार भेदभाव 

मलहला लहसंा लनयन्त्रणको लालग आचार 

संलहता बनाएर लाग ुगररएको छ/छैन ? 

गाउँपाललकाका सबै कायािलयहरुमा ह न 

सक्क्ने सब ै प्रकारको मलहला लहसंा 

लनयन्त्रणको लालग आचार संलहता लाग ु 

गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.२.४ योिना तिुिमा सलमलतलाई सझुाव लदने 

दस्तावेि तयार गदाि लैससास कायािन्वयन 

सलमलतमा मलहला बालबाललका तथा अन्य 

सबै ललक्षत समदुायको सलक्रय सहभालगता 

भए नभएको र यस सलमलतले वडा तहमा 

योिना सम्बन्धी छलफल समावेशी भए 

नभएको अनगुमन गरेको/नगरेको ? 

गाउँपाललका र वडा तहमा लैससास 

कायािन्वयन सलमलत गठन गरी पररचालन    

गने । 

प्रशासन शाखा 

योिना शाखा 

आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.३ सबमबत उपसबमबत र कायषदिमा           
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प्रबतबनबधत्व 

२.३.१ स्थानीय सरकारले गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कायिदलहरुमा मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायबाट मलहला 

र परुुर्को समवेशी प्रलतलनलधत्व ह ने ब्यवस्था 

रहकेो/नरहकेो ? 

गाउँपाललकाका सलमलत उपसलमलत र 

कायिदलहरुमा मलहला र बलचचलतकरणमा 

परेका समदुायवाट प्रलतलनलधत्व  गराउने 

कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.३.२ स्थानीय सरकारले गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कायिदलहरुमा मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायका छलफल 

र लनणिय प्रलक्रयामा स्वस्थ ढंगले भाग ललन 

पाएको/नपाएको ? 

यस कायिलाई अझ प्रभावकारी ढंगवाट 

कायािन्वयन गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.३.३ स्थानीय तहमा सचचाललत कायिक्रमहरुको 

अनगुमन तथा सलमक्षा सम्बन्धी कायिमा 

स्थानीय सरकारले गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कायिदलहरुले मलहला र 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायको लहत ह ने 

गरी लबशे्लर्ण सलहत नीलतगत र कायिगत 

सझुाव लदने गरेको/नगरेको ? 

यस्ता सलमलतहरुले लैससास कायािन्वयन 

सम्बन्धमा लदएका सझूावहरु लललखत 

रुपमा संकलन गरी राख्ने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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२.३.४ स्थानीय सरकारले गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कायिदलहरुले मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायको लहत ह ने 

गरी लदईएको नीलतगत र कायिगत 

सझुावहरुको कायािन्वयन ह ने गरेको/  

नगरेको ? 

यस्ता सलमलतहरुले लैससास कायािन्वयन 

सम्बन्धमा लदएका सझूावहरु लललखत 

रुपमा संकलन गरी राख्ने र सुझावहरुको 

कायािन्वयन गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

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 िस्ता 

लबर्यमा स्रोत ब्यवस्थापनका लालग बालर्िक 

आलथिक ऐनमा उल्लेख गरी छुटै्ट कोर् 

स्थापना गररएको/नगररएको ? 

मलहला लबकास, लैंलगक लहसंा लबरुद्ध, 

मलहला लसप लबकास नेततृ्व लबकास तथा 

क्षमता अलभबलृद्ध िस्ता लबर्यमा आलथिक 

ऐनमा छुटै्ट कोर्को ब्यवस्था गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.४.२ के आलदबासी, िनिालत, दललत, अन्य 

ललक्षत समहुका मलहलाहरुको लबकास र 

सशलिकरणको लालग बिेटको ब्यवस्था 

भएको छ ? उनीहरुको आवश्यकता अनसुार 

कायिक्रम तिुिमा गररएको छ ? 

स्थानीय स्तरमा मलहला तथा ललक्षत 

समदुायको संख्या र रणलनलतक 

आवश्यकताको आधारमा कुल पिूीगत 

बिेट लनलस्चत प्रलतशत बिेट उि कायिमा 

लबलनयोिन गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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२.४.३ के स्थानीय सरकारमा लैंलगक डेस्कको 

लबकासको र आवश्यक मानवीय श्रोतहरुको 

लालग बिेटको ब्यवस्था गररएको छ ? सो 

अनसुार कायिक्रम पलहचान गररएको छ ? 

लैंलगक डेस्क तथा कमिचारीको क्षमता 

लबकासको लालग कायिक्रमहरु पलहचान 

तथा कायािन्वयन गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.४.४ स्थानीय सरकारले समावेशी सूचना प्रणाली 

ब्यवस्थापन गनि बिेट ब्यवस्था 

गरेको/नगरेको र कम््यटुरकृत लेखा 

प्रणालीले समावेशी क्षेत्रमा भएको बिेट 

तथा खचि सम्बन्धी सचूना लदन ेवा नलदने 

गरेको ? 

गाउँपाललकामा लाग ुभएको समावेशी 

सचूना प्रणालीलाई लनरन्तरता लदने । 

सचूना शाखा 

योिना शाखा 

आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.५ तथ्याङ्क संकिन तथा ब्यवस्थापन           

२.५.१ के स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका 

समदुायस्तरका आधारभतू खण्डीकृत सचूना 

या तथ्यांक संकलन तथा अध्यावलधक गने 

गरेको छ ? (ललङ्ग उमेर िात र आलथिक 

लस्थलत आलद) - गाउँ/नगर प्रोफाईल 

यस्ता समदुायस्तरका आधारभूत 

खण्डीकृत सचूना वा तथ्यांक बालर्िक 

रुपमा अध्यावलधक गने । 

सचूना शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.५.२ स्थानीय सरकारले आफ्नो के्षत्रका समदुाय 

स्तरका आधारभतू सचूना वा तथ्यांक 

संकलन गदाि बेरोिगार तथा गरीबको 

पलहचान गरी छुट्टाछुटै्ट नक्क्साङ्कन गने 

गरेको/नगरेको (गाउँ/नगर प्रोफाईल) 

गाउँपाललका प्रोफाईलमा समदुायस्तरका 

आधारभतू खण्डीकृत सचूना वा तथ्यांकमा 

बेरोिगार तथा गरीबको पलहचान गरी 

छुट्टाछुटै्ट नक्क्साङ्कन कायि गने । 

सचूना शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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२.५.३ के स्थानीय सरकारले आफ्नो पाश्विलचत्रमा 

आधाररत खण्डीकृत तथ्याङ्क र सचूनालाई 

आधार मानी स्थानीय लबकास योिना तिुिमा 

गने गरेको छ ? 

गाउँपाललकाले स्थानीय लबकास योिना 

तिुिमा गदाि पाश्विलचत्रमा आधाररत 

खण्डीकृत तथ्याङ्क र सचूनालाई 

आधारको रुपमा ललई योिना तिुिमा गने ।  

योिना शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.५.४ स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको सामालिक 

सरूक्षा पाउनेहरु र पलचिकरणको अलभलेख 

ब्यवस्थापन तथा तथ्याङ्क अध्यावलधक 

गने गरेको/नगरेको ? 

गाउँपाललकाका सामालिक सरूक्षा पाउनेहरु 

र पलचिकरणको अलभलेख ब्यवस्थापन 

तथा तथ्याङ्क अध्यावलधक गने कायिमा 

लनरन्तरता लदने । 

सा स ुशाखा र 

पलचिकरण शाखा 

लनरन्तर    

३. मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास           

३.१ मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास           

३.१.१ लैंलगक तथा समावेशी लबकासको लालग 

क्षमता लबकास कायियोिना तयार गरे नगरेको 

र छुटै्ट लशर्िकमा बिेट लबलनयोिन भए 

नभएको र यस्तो रकम खचि कायिलबलध 

स्वीकृत भई कायािन्वयनमा 

आएको/नआएको ? 

गाउँपाललकाको क्षमता लबकास योिनामा 

लैंलगक तथा समावेशी लबकासको लालग 

क्षमता लबकासका कायिक्रमहरु समावेश 

गरी तयार गने र लाग ुगने ।  

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

योिना शाखा 

आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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३.१.२ स्थानीय सरकारका पदालधकारी/ 

कमिचारीहरुले लैंलगक तथा समावेशी 

लबकास, लैंलगक लहसंा सम्बन्धी ताललम 

ललएका छन ्वा छैनन ्र ताललम कायिक्रममा 

ललक्षत समहु तथा अन्य सबै मलहला र 

परुुर्को समान सहभालगता र उपलस्थलत 

सलुनलितता गररएको/नगररएको ? 

बाँकी सबै पदालधकारी र कमिचारीहरुलाई 

ताललमको ब्यवस्था गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

योिना शाखा 

आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त 

   

३.१.३ ताललमका लबर्यबस्तकुो प्रस्तलुतकरणमा 

लैंलगक समवेदनलशल भार्ाको प्रयोग र 

मलहलाका आवश्यकता समेलटएको र 

ताललमको गुणस्तर सेवा सलुबधा सम्बन्धमा 

पषृ्ठपोर्ण ललने गररएको छ/छैन ? 

मलहलाका आवश्यकता समेलटएको र 

ताललमको गुणस्तरीय सेवा सलुबधा 

सम्बन्धमा पषृ्ठपोर्ण ललने कायि गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

योिना शाखा 

आ ब २०७९/८०     

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 बिेट 

लबलनयोिन गररएको छ/छैन ? 

पदालधकारीहरुको क्षमता अलभबलृद्धका 

लालग लनलदिष्ट कायिक्रमहरु (प्रालवलधक 

ताललम, क्षमता लबकास, नेततृ्व लबकासको 

ताललम, भ्रमण) कायािन्वयन गररएको । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

योिना शाखा 

आ ब २०७९/८०    

३.१.५ के स्थानीय सरकारमा लैंलगक समानता तथा 

सामालिक समावेशीकरण सम्बन्धी ताललम 

गाउँपाललकाले लैससास ताललम तथा 

कायिक्रम सचचालनको लालग आवश्यक 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०    
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लदन तथा कायिक्रमलाई कायािन्वयन गनि 

सक्क्ने यथेष्ट मानवीय श्रोत छन ्? (लबर्यगत 

ताललम प्राप्त िनशलि संख्या) 

िनशलिको लकलसम र संख्या अनमुान गरी 

आवश्यक क्षमता लबकास ताललम र 

कायिक्रमहरु गने । 

योिना शाखा 

३.१.६ के स्थानीय सरकारमा मानव संसाधन 

लबकास केन्र वा शाखा वा ईकाईको 

ब्यवस्था छ ? 

गाउँपाललकामा मानव संसाधन लबकास 

केन्र स्थापना गनि । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त 

  

३.१.७ मलहला र बलचचलतकरणमा परेको समदुाय 

ललक्षत लोक सेवा आयोग पवूि तयारी कक्षा 

सचचालन कायिक्रम रह ेनरहकेो र 

कायािन्वयन भए नभएको ? (सचचाललत 

ताललम कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत) 

मलहला र बलचचलतकरणमा परेको समदुाय 

ललक्षत लोक सेवा आयोग पवूि तयारी 

कक्षा सचचालन गने । 

योिना शाखा आ ब २०७९/८०     

३.१.८ मलहला लबकासको लालग भएका बेईलिङ 

घोर्णपत्रका बाह्रवटा प्रलतबद्धताहरुको 

बारेमा स्थानीय सरकारका पदालधकारीहरु र 

कमिचारीहरुलाई िानकारी छ ? सोको लालग 

अलभमूलखकरण गररएको छ ? (कायिक्रम 

संख्या र उपलस्थलत) 

वेईलिङ घोर्णापत्र सम्बन्धमा स्थानीय 

पदालधकारी तथा कमिचारीलाई 

अलभमूलखकरण कायिक्रम गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०    

३.२ अनौपचाररक मूल्य मान्यता र कुसंस्कार 

सम्िबन्ध िनचेतना 
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३.२.१ मलहला लबरुद्ध सबैखाले लहसंा लनमुिल गने 

कायिक्रमहरु र सो अनसुारको बिेट 

लबलनयोिन गरी कायिक्रम समयमै सम्पन्न 

गरेको छ ? (कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत) 

मलहला लहसंा लबरुद्धको सचेतनामलूक 

कायिक्रममा बिेट लबलनयोिन गरी कायिक्रम 

लनरन्तर गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०    

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 गाउँपाललका घोर्णाको 

लालग कायिक्रमहरु गने । 

मलहला लहसंा लबरुद्ध सनु्य सहनलशलता 

सम्बन्धमा स्थानीय नीलत तथा काननु तयार 

गरी लाग ुगने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०    

३.२.३ स्थानीय सरकारले मलहला लबरुद्ध सबैखाले 

लहसंा लनमूिल गने कायिक्रमहरु सचचानल गने 

गरेको छ ? (कायिक्रम संख्या उपलस्थलत तथा 

लनणिय पलुस्तका) 

मलहला लहसंा लबरुद्धको सचेतनामलूक 

कायिक्रममा बिेट लबलनयोिन गरी 

सचचालन गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०    

३.२.४ के स्थानीय सरकारले समािमा रहकेा 

लबलभन्न कुसंस्कार िस्तै िालतगत छुवाछुत, 

छाउपडी, बाल लबवाह, बह लबवाह, दाईिो 

आलद िस्ता सामालिक कुरीलत हटाउन 

कायिक्रमहरु सचचालन गरेको छ ? (कायिक्रम 

संख्या र उपलस्थलत) 

स्थानीय स्तरमा उल्लेलखत सामालिक 

कुसंस्कारहरु लनमुिल गनिको लालग 

सचेतनामलूक ताललमहरु सचचालन गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०    

३.३ कानुनी साक्षरता           
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३.३.१ स्थानीय तहका मलहला तथा समावेशी 

समहुवाट लनवािलचत भएका समेत 

िनप्रलतलनलधहरु र पाललकामा कायिरत 

कमिचारीलाई नेपालको संलबधान, स्थानीय 

सरकार सचचालन ऐन, अन्तर सरकारी लबत्त 

ब्यवस्थापन ऐन, कमिचारी समायोिन ऐन, 

मलुकुी संलहताहरु, लबर्यगत काननुहरु 

पाललकाले िारी गरेको काननुहरु र अन्य 

प्रचललत महत्वपणूि काननुहरुको बारेमा 

अलभमूलखकरण गने गरेको/नगरेको ? 

गाउँपाललकाका पदालधकारीलाई संघवाट 

िारी भएका उल्लेलखत ऐन काननुहरु 

सम्बन्धमा यथेष्ट अलभमलूखकरण तथा 

ताललमको ब्यवस्था गने । 

गाउँपाललकाले स्थानीय रुपमा पाररत गरी 

लाग ुगरेका ऐन लनयमहरुको 

अलभमूलखकरण कायिक्रम गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८०     

३.३.२ स्थानीय तहका कायिपाललका सदस्यहरु, 

सभाका सदस्यहरु र पाललकाका प्रमखु 

प्रशासकीय अलधकृत लगायत सबै शाखा 

प्रमखुहरुलाई काननुी मस्यौदा तिुिमा 

सम्बन्धी प्रलक्रया र समाधान गनुिपने मलू 

समस्या तथा सवाल लगायत मखु्य 

लबर्यबस्तकुा सम्बन्धमा समय समयमा 

अलभमूलखकरण गने गरेको/नगरेको ? 

स्थानीय तहका कायिपाललका सदस्यहरु 

सभाका सदस्यहरु र पाललकाका प्रमखु 

प्रशासकीय अलधकृत लगायत सबै शाखा 

प्रमखुहरुलाई काननुी मस्यौदा तिुिमा 

सम्बन्धी प्रलक्रया र समाधान गनुिपने मलू 

समस्या तथा सवाल लगायत मखु्य 

लबर्यबस्तकुा सम्बन्धमा समय समयमा 

अलभमूलखकरण गने । 

सा लब शाखा आ ब २०७९/८०     
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३.३.३ के मलहलाहरुको लालग काननुी लशक्षा 

सम्बन्धी कायिक्रमहरु सचचाललत भएका छन ्

? (िस्तै काननुी हक अलधकार, एकल 

मलहला र चेलीबेटी बेचलबखन लबरुद्ध 

कायिक्रम, छाउपडी प्रथा लबरुद्ध कायिक्रम, 

यौनलहसंा लबरुद्ध कायिक्रम आलद बारेमा 

अनलुशक्षण) 

मलहलाहरुको लालग काननुी लशक्षा 

कायिक्रम बस्ती स्तरमा सचचालन गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०    

३.३.४ मलहलाहरुको लालग सचचाललत काननुी 

लशक्षा सम्बन्धी कायिक्रमहरु सचचालनवाट 

के उनीहरु लाभालन्वत भएका छन ्? (िस्तै 

काननुी हक अलधकार  एकल मलहला र 

चेलीबेटी बेचलबखन लबरुद्ध कायिक्रम, 

छाउपडी प्रथा लबरुद्ध कायिक्रम, यौनलहसंा 

लबरुद्ध कायिक्रम आलद बारेमा अनलुशक्षण र 

यसको असर) 

मलहलाहरुको लालग सचचालन भएका 

काननुी लशक्षाका कायिक्रम गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०    

३.४ बिपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण           
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३.४.१ स्थानीय सरकारले लबपद ब्यवस्थापन 

सम्बन्धी मापदण्ड, रणनीलत, कायिनीलत 

सलहतको कायिलबलध स्वीकृत गदाि मलहला 

तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुायसंग 

परामशि गरे नगरेको र यस्ता दस्तावेिमा 

लसमान्तकृत वगि र समदुायलाई ललक्षत गरी 

लबशेर् राहत र मलहला परुुर्लाई अलग 

अलग संरक्षणको प्रावधान रहकेो/नरहकेो ? 

गाउँपाललकामा लबपद ब्यवस्थापन 

सम्बन्धमा नीलत, रणनीलत, कायिनीलत र 

कायिलबलध तयारी तथा लाग ुगने । 

उि क्रममा मलहला तथा ललक्षत समहुको 

सलक्रय सहभालगतामा उनीहरुलाई लबशेर् 

प्राथलमकता, राहत र अलग संरक्षणको 

प्रावधानको ब्यवस्था गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०    

३.४.२ स्थानीय स्तरको लबपद सम्बन्धी तथ्यांक 

संकलन नक्क्साङ्कन तथा ब्यवस्थापन गदाि 

लाभालन्वत समहुमा मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुाय समेतको 

खण्डीकृत तथ्यांक राखी आपतकाललन कायि 

सचचालन तथा राहत लबतरण गने 

गरेको/नगरेको ? 

लबपद सम्बन्धी तथ्यांक ब्यवस्थापन गदाि  

मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुायको खण्डीकृत तथ्यांक राखी 

आपतकाललन कायि सचचालन तथा राहत 

लबतरण गने नीलत लाग ुगने । 

सचूना शाखा 

सा लब शाखा 

आ ब २०७९/८०    

३.४.३ समदुायमा आधारीत लबपद ब्यवस्थापन 

सम्बलन्ध कायि गदाि लाभालन्वत समहुमा 

मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेको समदुाय 

समेतको सहभालगतामा उनीहरुलाई पलहलो 

प्राथलमकता राखी कायि गरेको/नगरेको ? 

लबपद ब्यवस्थापन सम्बलन्ध कायि गदाि 

लाभालन्वत समहुमा मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेको समदुाय समेतको 

सहभालगतामा उनीहरुलाई पलहलो 

प्राथलमकता राखी कायिमा लनरन्तरता लदने । 

सचूना शाखा 

सा लब शाखा 

आ ब २०७९/८०    
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३.४.४ लबपद ब्यवस्थापन कोर्को स्थापना तथा 

सचचालन र स्रोत पररचालन गदाि मलहला 

तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुाय 

समेतको सहभालगतामा लनणिय गने 

गरेको/नगरेको ? 

लबपद ब्यवस्थापन कोर्को स्थापना तथा 

सचचालन गने । 

सचूना शाखा 

सा लब शाखा 

आ ब २०७९/८०    

४. सेवा प्रवाह           

४.१ पूवाषधार बिकास           

४.१.१ स्थानीय तहका भवन, भौलतक पवूािधार तथा 

अन्य संरचना लनमािणको लालग ड्रोईङ 

लडिाईन लागत अनुमान तयार गदाि संरचना 

लनमािण भएपलछ मलहला, बालबाललका, 

अपांगता भएका ब्यलिले लनवािध रुपमा 

प्रयोग गनि सलकने गरी लैंलगक, बाल र अपांग 

मैत्री सम्बेदनलशल संरचनाको प्रावधान 

सलहत ह ने गरेको/नगरेको ? 

स्थानीय सरकारका मातहतका सबै  

भवनहरु तथा संरचनाहरुमा यी प्रावधानहरु 

लाग ुगने ।  

भौलतक पवूािधार 

शाखा 

आ ब २०७९/८० 

पौर् मसान्त  

  

४.१.२ स्थानीय तहका भवन, भौलतक पवूािधार तथा 

संरचनाहरु लशक्षा, स्वास्थ्य र अन्य 

सामालिक पवूािधार सम्बन्धी भवन र अन्य 

संरचनाहरु लनमािण गदाि मलहला, अपांगता 

भएका ब्यलि तथा बालमैत्री युि 

दृलष्टकोणवाट समेत उपयिु ह ने गरी लनमािण 

स्थानीय सरकारका मातहतका सबै  

भवनहरु तथा संरचनाहरुमा यी प्रावधानहरु 

लाग ुगने ।  

भौलतक पवूािधार 

शाखा 

आ ब २०७९/८० 

पौर् मसान्त  
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गररएको छ/छैन ? 

४.१.३ स्थानीय तहले १५०० बगिलफट भन्दा बढी 

ल्लन्थ क्षेत्रफल भएका लनिी तथा 

सावििलनक भवन तथा संरचना लनमािण 

सम्बन्धी नक्क्सा स्वीकृत गदाि मलहला 

अपांगता भएका ब्यिी तथा बालमैत्रीयिु 

दृष्टीकोणवाट समेत उपयिु ह नेगरी संरचना 

तयार गनि लनदशेन लदने गररएको छ/छैन ? 

गाउँपाललकाले १५०० बगिलफट भन्दा बढी 

ल्लन्थ क्षेत्रफल भएका लनिी तथा 

सावििलनक भवन र संरचना लनमािण 

सम्बन्धी नक्क्सा स्वीकृत गदाि मलहला 

अपांगता भएका ब्यिी तथा बालमैत्रीयिु 

दृष्टीकोणवाट समेत उपयिु ह नेगरी संरचना 

तयार गराउने नीलत लाग ुगने । 

भौलतक पवूािधार 

शाखा 

आ ब २०७९/८० 

पौर् मसान्त  
  

४.१.४ स्थानीय तहले मलहला तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समदुायलाई ललक्षत गरी परम्परागत 

तथा आधलुनक उिाि (िललबद्युत, लबलभन्न 

बैकलल्पक उिाि स्रोतवाट प्राप्त ह ने उिाि, 

सधुाररएको चलुो आलद) को प्रयोग गनि 

सकारात्मक वातावरण र प्रोत्साहन गने 

आयोिनाहरु रह/ेनरहकेो ? 

स्थानीय तहले मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायलाई 

ललक्षत गरी परम्परागत तथा आधलुनक 

उिाि सम्बलन्धका कायिक्रमहरुमा बिेट 

लबलनयोिन र कायािन्वयन गने । 

बातावरण शाखा आ ब २०७९/८० 

पौर् मसान्त  

  

४.२ प्रिनन स्वास्थ्य           

४.२.१ गभिवती मलहलालाई िोलखमयूि, खतरायिू 

काममा नलगाउने गरी बालर्िक नीलत र 

कायिक्रममा प्रिनन स्वास्थ्य सम्बन्धी नीलत र 

कायिक्रम समावेश भएको/नभएको ? 

गभिवती मलहलालाई िोलखमयूि, 

खतरायिू काममा नलगाउने र मलहलाको 

प्रिनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कायिक्रमहरु 

लनरन्तर गने । 

स्वास्थ्य शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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४.२.२ स्थानीय तहको कायािलय, अस्पताल वा 

स्वास्थ्य चौकी र सम्भव भएका सावििलनक 

स्थलहरुमा बच्चालाई स्तनपानका लनलमत्त 

अलग्गै कक्ष र समयको ब्यवस्था र सोको 

ब्यवस्थापन गररएको छ/छैन ? 

सावििलनक स्थल र संस्थाहरुमा बच्चाका 

आमाहरुलाई स्तनपान कक्ष र समयको 

ब्यवस्था गने कायि गने । 

स्वास्थ्य शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

४.२.३ पररवार लनयोिन, मात ृलशश ुकल्याण, 

लबस्ताररत खोप, पोर्ण, िनसंख्या लशक्षा र 

िनस्वास्थ्य सम्बन्धी कायिक्रम लगायत 

मलहलाहरुको स्वास्थ्य सधुार सम्बन्धी 

लबशेर् कायिक्रमहरु सचचालन गररएका    

छन ्? 

पररवार लनयोिन, मात ृलशश ुकल्याण, 

लबस्ताररत खोप, पोर्ण, िनसंख्या लशक्षा र 

िनस्वास्थ्य सम्बन्धी कायिक्रम सचचालन 

लनरन्तर गने । 

स्वास्थ्य शाखा हरेक आ ब मा   

४.२.४ मलहला, गरीब, लनमूखा र बलचचलतकरणमा 

परेका ब्यलिहरुको स्वास्थ्य लबमा गनि 

सहलिकरण र सहयोग गने कायिक्रम र बिेट 

भए/नभएको ? 

गाउँपाललकावाट मलहला तथा ललक्षत 

समदुायका नागररकहरुको स्वास्थ्य लबमा 

गने कायिमा सहलिकरण र बिेट समेत 

ब्यवस्था गने । 

योिना शाखा 

स्वास्थ्य शाखा 

आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

४.३ बशक्षा कायषक्रम           

४.३.१ स्थानीय तहले आफ्नो पाललका लभत्रका 

लबद्यालय िाने उमेरका सबै 

बालबाललकालाई लबद्यालयमा भनाि गराउने 

प्रबन्ध लमलाए/नलमलाएको ? 

बालबाललकाहरुको लालग लबद्यालय भनाि 

अलभयान लनरन्तर रुपमा गने । 

लशक्षा शाखा हरेक आ ब मा    
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४.३.२ स्थानीय तहले आफ्नो पाललका लभत्रका 

आलथिक अवस्था कमिोर भएका पररवारका 

बाललका तथा बलचचलतकरण परेका 

समदुायका सबै बालबाललकालाई लदवा 

खािा, लनशुल्क पाठ्य पसु्तक र शैलक्षक 

सामाग्री तथा पोसाक उपलब्ध गराउँन 

छात्रबलृत्तको ब्यवस्था गरी लनश्पक्ष लबतरण 

ह ने प्रवन्ध  लमलाए/नलमलाएको ? 

कमिोर आलथिक अवस्था भएको 

बालबाललकालाई पोसाकको ब्यवस्था गने 

। 

लशक्षा शाखा हरेक आ ब मा    

४.३.३ लनरक्षर मलहलाहरुको लालग लशक्षा सम्बन्धी 

लबशेर् कायिक्रमहरु सचचालन भए नभएको 

? (िस्तै अलभभावक लशक्षा, प्रौढ तथा 

लकसोरी लशक्षा, साथी लशक्षा, कायिमलूक 

प्रौढ लशक्षा, बच्चा दलेख बच्चा कक्षा आलद) 

(कायिक्रम संख्या पटक तथा सहभागी 

संख्या)  

लनरक्षर मलहलाहरुको लालग लशक्षा सम्बन्धी 

लबशेर् कायिक्रमहरु (िस्तै अलभभावक 

लशक्षा, प्रौढ तथा लकसोरी लशक्षा, साथी 

लशक्षा, कायिमूलक प्रौढ लशक्षा, बच्चा 

दलेख बच्चा कक्षा आलद) सचचालन गने । 

लशक्षा शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
   

४.३.४ लबद्यालयमा छात्र र छात्राको लालग छुट्टा छुटै्ट 

शौचालय, लकसोरी छात्राको लालग ्याड र 

यौनलशक्षा तथा सहिीकरण कायिक्रम 

सचचालन ह ने गरेको/नगरेको ? 

लबद्यालयमा छात्र र छात्राको लालग छुट्टा 

छुटै्ट शौचालय ब्यवस्था लनयलमत गने ।  

लकसोरी छात्राको लालग सेलनटरी ्याडको 

ब्यवस्था लनयलमत गने । 

लशक्षा शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

४.४ खानेपानी तथा सरसफाई           
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४.४.१ गाउँपाललका/नगरपाललकामा सफा लपउने 

पानी, हात धनुे ब्यवस्था, मलहला र परुुर्को 

लालग अलग्गै शौचालयको ब्यवस्था र 

स्यालनटाईिरको उपयोग गने प्रबन्ध भए/ 

नभएको ? 

गाउँपाललकाको भवन तथा वडा 

कायािलयहरुमा मलहला र परुुर्को लालग 

अलग्गै शौचालय र सरसफाईको ब्यवस्था 

गने । 

योिना शाखा 

भौलतक पवूािधार 

आ ब २०७९/८०    

४.४.२ स्थानीय तहको आयोिना तथा स्थानीय 

मलहलाहरुको सलक्रय सहभालगतामा वडा 

वडामा खुला लदसामिु पाललका, घरघरमा 

शौचालय, डाँडा र गौडामा पोखरी, टोल 

सफाई अलभयान िस्ता कायिक्रम सचचालन 

ह ने गरे/नगरेको ? 

स्थानीय समदुायको सलक्रयतामा टोल 

सरसफाई, पानीको मलु र पोखरी संरक्षण 

िस्ता कायिक्रमहरु लनरन्तर कायािन्वयन गने 

। 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०    

४.४.३ कुलहने नकुलहने घरायासी फोहर छुट्याउने 

ब्यवस्था, फोहर संकलन तथा लबसििन, 

घरघरमा भान्साको फोहर र पानीवाट 

करेसाबारी तथा गमला र फुलवारी िस्ता 

कायिक्रममा मलहला र परुुर्को समान 

सहभालगता ह नपुने िस्ता चेतना अलभबलृद्ध 

कायिक्रम सचचालन ह ने गरे नगरेको ? 

पणूि सरसफाई गाउँपाललका घोर्णाको 

लालग आवश्यक कायिक्रमहरु गने । 

बातावरण शाखा आ ब २०७९/८०   
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४.४.४ मलहलाहरु बढी मात्रामा संलग्न ह ने कायिमा 

सफा पानीको सहि ब्यवस्थाका लालग 

स्थानीय मलहलाहरुको सक्रीय सहभालगतामा 

आकासेपानी संकलन र भण्डारण, 

पराम्परागत ईनार र कुवाको पनूलििवीकरण र 

ररचालििङ कायिक्रम सचचालन ह ने गरे/ 

नगरेको ? 

खानेपानीको मलु संरक्षण कायिक्रमहरु 

लनरन्तर गने । 

भौलतक पवूािधार 

शाखा 

हरेक आ ब मा    

४.५ स्वरोिगार र आयआिषन तथा ििार 

ब्यवस्थापन  

          

४.५.१ स्थानीय सरकारको योिना तिुिमा गदाि 

बेरोिगार तथा गरीबीको नक्क्सांकनको समेत 

आधार ललई मलहला तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ ह ने 

स्वरोिगारमलूक, आयमलूक र लसपमलूक 

कायिक्रमहरु राख्ने र बालर्िक बिेटमा 

समावेश गरी कायािन्वयन गररएको छ/छैन ? 

मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ ह ने 

स्वरोिगारमलूक, आयमलूक र लसपमलूक 

कायिक्रमहरु आवश्यकताको आधारमा 

तयार गरी कायािन्वयन लनयलमत गने । 

सचूना शाखा 

योिना शाखा 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०   

४.५.२ स्थानीय सरकारले स्वरोिगार तथा बैदलेशक 

रोिगारीमा िाने मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायको क्षमता 

लबकासको लालग कायिक्रमहरु तय गरी 

कायािन्वयन गने गरे नगरेको ? (कायिक्रम 

स्थानीय सरकारले स्वरोिगार तथा 

बैदलेशक रोिगारीमा िाने मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायको क्षमता 

लबकासको लालग कायिक्रमहरु सचचालन 

गने । 

सचूना शाखा 

योिना शाखा 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०   
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संख्या र उपलस्थलत) 

४.५.३ ग्रालमण मलहला प्रालवलधकहरु (पश ुसेवा, 

कृलर्, स्वास्थ्य र पवूािधार सम्बलन्ध 

प्रालवलधकहरु) र सामालिक पररचालक तयार 

गने गरे/नगरेको (मनोनयन, लनयलुि वा गठन 

र ताललम सम्बन्धी सचूकांक) ? 

ग्रालमण मलहला प्रालवलधकहरु (पश ुसेवा, 

कृलर्, स्वास्थ्य र पवूािधार सम्बलन्ध 

प्रालवलधकहरु) र सामालिक पररचालक 

तयार गने । 

बालर्िक लक्ष्य बनाई ग्रालमण मलहला 

प्रालवलधकहरु (पश ुसेवा, कृलर्, स्वास्थ्य र 

पवूािधार सम्बलन्ध प्रालवलधकहरु) र 

सामालिक पररचालक तयार गने कायि गने । 

सा लब शाखा 

योिना शाखा 

आ ब २०७९/८०    

४.५.४ गरीब र बलचचलतकरणमा परेको समदुायको 

पह चँ र क्रयशलि अनरुुप सपुथमलू्य 

सहकारी पसलहरुको ब्यवस्थापनमा 

पाललकाको कायिक्रम कायािन्वयन 

भए/नभएको ? 

यस गाउँपाललकामा सपुथ मलू्य सहकारी 

सचचालन गने । 

योिना शाखा 

सा लब शाखा 

आ ब २०७९/८०    

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 

कायिपाललका तथा सभावाट नीलत, काननु 

िारी गरी सोही काननु बमोलिम सम्बलन्धत 

अलधकारीवाट लनणिय गरी कामकाि गने 

गरेको वा तदथि लनणिय गरी कामकाि ह ने 

गरेको ? 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । सबै शाखा हरेक आ ब मा    

५.१.२ स्थानीय तहले लबलधको शासन ब्यापक 

िनसहभालगता, भ्रष्टाचार लबरुद्ध शनु्य 

सहनलशलता, सेवा प्रवाहमा लनश्पक्षता र 

मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुायलाई अग्रालधकार िस्ता नीलतहरु 

कायािन्वयनमा ल्याएको/नल्याएको ? 

लबलधको शासन ब्यापक िनसहभालगता, 

भ्रष्टाचार लबरुद्ध शनु्य सहनलशलता, सेवा 

प्रवाहमा लनश्पक्षता र मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायलाई 

अग्रालधकार िस्ता नीलतहरु अध्यावलधक 

गरी लाग ुगने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

५.१.३ मलहला लबकासको लालग भएका बेईलिङ 

घोर्णपत्रका बाह्रवटा प्रलतबद्धताहरुको 

क्षेत्रमा कायिक्रम तयार गरी कायािन्वयन गने 

गरेको छ ?(कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत) 

बेईलिङ घोर्णापत्रका प्रलतवद्धताहरुलाई 

स्थानीय कायिक्रमहरुमा समावेश गरी 

कायािन्वयन गने । 

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 लबलनयोिना गरी 

कायिक्रमहरु समयमै सम्पन्न गरेको छ ? 

संयिू राष्िसंघीय बाल अलधकार 

महासन्धी १९८९ मा गररएका प्रलतबद्धता 

कायािन्वयन गनि कायिक्रमहरुमा रकम 

लबलनयोिना गरी कायिक्रमहरु गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०    
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५.२ उत्तरदाबयत्व र िवाफदबेहता           

५.२.१ स्थानीय सरकारले लनयलमत रुपमा 

कायिक्रमको सावििलनक परीक्षण, सामालिक 

परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई, लनयलमत 

पत्रकार भेटघाट र सचूनाको 

सावििलनकीकरण गने गरे/ नगरेको ? 

पाललकाले सावििलनक परीक्षण, सामालिक 

परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई, लनयलमत 

पत्रकार भेटघाट र सचूनाको 

सावििलनकीकरण गने कायि गने । 

सा लब शाखा  

सचूना शाखा 

आ ब २०७९/८०     

५.२.२ स्थानीय सरकारले गने सावििलनक परीक्षण, 

सामालिक परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई, 

लनयलमत पत्रकार भेटघाट र सचूनाको 

सावििलनकीकरण कायिक्रममा 

बलचचलतकरणमा परेका ब्यलि तथा 

समदुायका सदस्यको उपलस्थलत रहने 

गरे/नगरेको ? 

पाललकाले सावििलनक परीक्षण, सामालिक 

परीक्षण, सावििलनक सनुवुाईमा मलहला 

तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुायवाट 

उपलस्थलत गराउने । 

सा लब शाखा  

सचूना शाखा 

आ ब २०७९/८०     

५.२.३ स्थानीय सरकारले गने सावििलनक परीक्षण, 

सामालिक परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई, 

लनयलमत पत्रकार भेटघाट र सचूनाको 

सावििलनकीकरण कायिक्रममा 

बलचचलतकरणमा परेका ब्यलि तथा 

समदुायका तफि वाट स्थानीय सरकारले 

ललएको नीलत र कायिक्रम र सोको 

कायािन्वयनका लबर्यमा आवाि उठ्ने 

सावििलनक परीक्षण, सामालिक परीक्षण, 

सावििलनक सनुवुाईमा प्राप्त भएका 

सझुावहरुलाई सम्बोधन गने कायियोिना 

तयारी तथा कायािन्वयन गने । 

सा लब शाखा  आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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गरे/नगरेको र यसरी उठेका प्रश्न उपर स्थानीय 

सरकारवाट सम्वोधन ह ने गरे/नगरेको ? 

५.२.४ स्थानीय सरकारका िनप्रलतलनलध र 

कमिचारीको आचार संलहता स्वीकृत गरी 

कायािन्वयनमा ल्याए नल्याएको ? 

गाउँपाललकाका  कमिचारीहरुको 

आचारसंलहता तयारी तथा लाग ुगने । 

प्रशासन शाखा  आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
   

५.३ सूचना तथा सञ्चार           

५.३.१ स्थानीय सरकारले लनयलमत रुपमा समग्र 

बालर्िक योिना तथा कायिक्रमको सावििलनक 

गने गरे नगरेको र मलहला, बालबाललका र 

आलदवासी िनिालत, मधेसी, मलुस्लम, 

लपछडावगि दललत, अपांगता भएका 

ब्यलिहरु, िेष्ठ नागररकलाई ललक्षत गरी 

राखेका कायिक्रम र बिेट सरोकारवालाले 

थाह पाउने गरी सावििलनक गरे/नगरेको ? 

बालर्िक योिना तथा कायिक्रमको 

सावििलनक गने कायिलाई लनयलमत रुपमा  

गने । 

सचूना शाखा हरेक आ ब मा   

५.३.२ स्थानीय सरकारले स्थानीय सचूना स्थानीय 

भार्ामा प्रवाह तथा प्रशारण गने गरे   

नगरेको ? 

नेपाली भार्ामा प्रशारण गने कायिलाई 

लनरन्तरता लदने । 

सचूना शाखा आ ब २०७९/८०    

५.३.३ के स्थानीय सरकारले स्थानीय रेलडयो एफ 

एम र छापा माध्यमद्वारा समावेशीकरण तथा 

लैंलगक समानता सम्बन्धी सचूना प्रवाह गरी 

िनतालाई ससुलूचत गने गरेको छ ? 

स्थानीय सचचार माध्यमहरुवाट लैससास 

लबकास सम्बन्धी सचूनाहरु प्रवाह गने । 

सचूना शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८० 

पौर् मसान्त  
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५.३.४ के स्थानीय स्तरमा मलहला बालबाललका 

सबै िातिालतका लबपन्न वगि (आलदबासी 

िनिालत दललत मधेशी मलुस्लम लपछडावगि) 

अपांगता भएको ब्यलिहरु िेष्ठ नागररक 

लगायत अन्य ललक्षत समहुहरुको सचूना 

लशक्षा र सचचार सम्बन्धी कायिक्रमको 

प्रवाहवाट यी वगिहरुको िनचेतना बलृद्ध 

भएको छ ? (आधार तथ्यांकसंग समेत 

तलुना गनि सलकने) 

पाललकावाट मलहला तथा ललक्षत बगिका 

समदुायको लालग सचूना लशक्षा र सचचार 

कायिक्रम कायािन्वयन गने । 

सचूना शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८० 

पौर् मसान्त  

  

५.४ अनुगमन र मूल्यांकन            

५.४.१ के कायिक्रम तथा परीयोिना कायािन्वयनवाट 

सम्बलन्धत समदुायले परुा लाभ ललन सकेको 

छ ? 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । योिना शाखा र 

सचूना शाखा 

आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

५.४.२ के स्थानीय सरकारले सचचालन गरेका 

कायिक्रमहरुको अनुगमन मलू्यांकन गदाि 

लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशी 

लबकास सम्बन्धी कायिक्रमको सचचालनबाट 

सरोकारवालालाई पगेुको लाभ असर र 

प्रभाव लबशे्लर्ण गने गररन्छ ? 

आयोिना र कायिक्रमले पगु्ने असर र 

प्रभावको मलू्यांकन गररन ुपने । 

योिना शाखा र 

सचूना शाखा 

आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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५.४.३ के स्थानीय सरकारको सलमक्षा बैठकमा 

मलहला, बालबाललका सबै िातिालतका 

लबपन्न बगि (आलदबासी, िनिालत, दललत, 

मधेशी, मलुस्लम, लपछडावगि) अपांगता 

भएका ब्यलिहरु, िेष्ठ नागररक लगायतलाई 

ललक्षत कायिक्रम मालथ छलफल गने गरेको 

छ ? 

पाललकाको सलमक्षा बैठकहरुमा मलहला 

तथा सबै ललक्षत बगि ललक्षत कायिक्रमहरु 

सम्बन्धमा छलफल तथा लनणियहरु गने । 

योिना शाखा  आ ब २०७९/८०    

५.४.४ के अनगुमन तथा मूल्यांकनवाट लसकेका 

पाठहरु कायिक्रम वा योिना तयार गदाि 

समावेश गने गररन्छ ? 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । योिना शाखा र 

सचूना शाखा 

आ ब २०७९/८०    

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 

सहिीकरण गने गरेको/नगरेको ? 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । सबै शाखा हरेक आ ब मा     

५.५.२ लैंलगक समानता तथा समावेशी लबकासको 

लालग लबलभन्न सरोकारवाला लनकायहरु लबच 

सचिाल सदस्य बनी कायिगत छलफल तथा 

यस क्षेत्रको लबकासको लालग लनयलमतरुपमा 

कायि ह ने गरे/नगरेको ? 

लैससास सम्बन्धी कायि गने लनकायहरु र 

सरोकारवालाहरु लबच लैससास 

कायािन्वयन सचिाल गठन गरी परीचालन 

गने । 

म बा शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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५.५.३ लैंलगक समानता तथा समावेशी लबकासको 

लालग लबलभन्न सरोकारवाला लनकायहरु लबच 

कायिगत संयन्त्र (सचिाल) का 

प्रलतलनलधहरुलाई लैंलगक तथा समावेशी 

लबकास सम्बन्धी क्षमता लबकास ताललमहरु 

प्रदान गने गरे/नगरेको ? 

लैससास सम्बन्धी कायि गने लनकायहरु र 

सरोकारवालाहरु लबच लैससास 

कायािन्वयन सचिाल गठन गरी क्षमता 

लबकास कायिक्रमहरु गने । 

म बा शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

  

५.५.४ मलहला लबरुद्ध ह ने सबै प्रकारका भेदभाव 

उन्मलुन गने महासलन्ध कायािन्वयनका लालग 

तयार गररएको रालष्िय कायियोिना र संयिू 

राष्िसंघीय सरूक्षा पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव 

नं १३२५ र १८२० को कायािन्वयन रालष्िय 

कायियोिना, मानव अलधकार  कायियोिना 

तथा छुवाछुत लबरुद्धको कायियोिनामा 

स्थानीय सरकारको लिम्मेवारी भनी उल्लेख 

गररएका कायिक्रमहरुमा रकम लबलनयोिन 

तथा कायािन्वयन गने गरे/नगरेको ? 

उल्लेलखत कायिहरु कायािन्वयन गने । योिना शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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भाग – ४ 

बनष्कषष र सूझावहरु 

४.१ बनष्कषष  

ताराखोला गाउँपाललकाको लनवािलचत पदालधकारीहरु र कमिचारीहरुमा लैंलगक समानता तथा 

सामालिक समावेशीकरणको अवधारणा बारेमा सामन्य िानकारी रहतेा पलन लैससास परीक्षण गराई सोको 

आधारमा लैससासका सवालहरुलाई आवलधक तथा बालर्िक योिनामा समावेश गरी कायािन्वयन गने कायि 

भएको छैन । गाउँपाललकाका ऐन तथा कायिलबलधहरु सलमक्षा गदाि लैंलगक समानता तथा सामालिक 

समावेशीकरण प्रवद्धिनमा प्रत्यक्ष उत्तरदायी रहकेो ऐन तथा कायिलबलधहरु तयारी तथा लाग ुनभएको पाईयो ।  

यस गाउँपाललकाको लैससास कायािन्वयनको अवस्था परीक्षण गदाि कुल अंक ५६.५ प्राप्त भएको   

छ ।  यस परीक्षणको ५ वटा लबर्य क्षेत्रहरु मध्ये नीबत, कानुन र योिना मा पणूािङ्क २० मा प्राप्ताङ्क १२.५ 

(६२.५० %) रहकेो छ । दोस्रो लवर्य क्षेत्र संस्थागत ब्यवस्था मा १२ अंक (६०%) प्राप्त गरेको छ । तेस्रो 

लबर्य क्षेत्र मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास मा कुल अंक ९ (४५%) प्राप्त भएको छ । त्यस्तै चौथो 

लबर्य क्षेत्र सेवा प्रवाह मा कुल अंक १२ (६०%) र पाँचौ लबर्य क्षेत्र सुशासन तथा उत्तरदाबयत्व मा िम्मा 

११ अंक (५५%) प्राप्त भएको छ । 

यसवाट के प्रष्ट दलेखन्छ भने लैससास सम्बेदनलशलताको दृलष्टकोणवाट मूल्यांकन गदाि संस्थागत 

मानव संसाधन र क्षमता लबकास के्षत्रमा बढी काम गनुि पने आवश्यकता दलेखन्छ  भने नीलत काननु र योिना 

के्षत्रमा तलुनात्मक रुपमा अरु लबर्यहरुमा भन्दा बढी प्रगलत भएको छ । 

४.२ सूझावहरु 

यस गाउँपाललकाको लैससास परीक्षण गदाि दलेखएका अवस्थाहरुको आधारमा दहेायका कायिहरु गनुि 

पनि आवश्यकता दलेखएकोले सझुावको रुपमा पेश गररएको छः 

क) लैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण कायािन्वयन सलमलत गठन गरी उि सलमलतलाई 

सलक्रय रुपमा पररचालन गनुि पने दलेखन्छ । 
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ख) नीलत काननु र योिनाको मस्यौदाहरुलाई लैससासको दृष्टीकोणवाट सम्बेदनलशल भएको नभएको 

िाँच गरी आवश्यक सझुाव लदने लैससास िाँच कायिटोली गठन र पररचालन गनुि पने आवश्यक 

रहकेो दलेखन्छ । 

ग) आगामी आलथिक बर्िवाट गाउँपाललकाले लैससास परीक्षण लनयलमत गराई सोको प्रलतवेदनले लदएका 

सझूावहरुको कायािन्वयन गनुि पने आवश्यकता दलेखएको छ । 

घ) यस गाउँपाललकामा लैससासको सवालहरुलाई योिनाबद्ध रुपमा कायािन्वयन गनिको लालग लैससास 

रणनीलत तयार गरी कायािन्वयन गनुि पने दलेखन्छ । 

ङ) लदगो लबकास लक्ष्य र लक्ष्य नं ५ को स्थानीयकरणको लालग नीलतगत ब्यवस्था र कायिक्रम तथा बिेट 

ब्यवस्था गरी कायािन्वयनको आवश्यकता दलेखन्छ । 

च) मलहला लबरुद्ध ह ने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मलुन गन ेमहासलन्ध कायािन्वयनका लालग तयार गररएको 

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

कायािन्वयन रालष्िय कायियोिना, मानव अलधकार  कायियोिना तथा छुवाछुत लबरुद्धको 

कायियोिनामा स्थानीय सरकारको लिम्मेवारी भनी उल्लेख गररएका कायिक्रमहरुमा रकम लबलनयोिन 

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 लभम बहादरु रोक्क्का संयोिक उपाध्यक्ष ९८४७६६५१६० 

२ याम बहादरु श्रीस सदस्य वडा अध्यक्ष, वडा नं १ ९८५७६६११२१ 

३ भर बहादरु घती सदस्य वडा अध्यक्ष, वडा नं २ ९८५७६६११२२ 

४ कणि बहादरु भन्डारी सदस्य वडा अध्यक्ष, वडा नं ३ ९८५७६६११२३ 

५ लित बहादरु खत्री सदस्य वडा अध्यक्ष, वडा नं ४ ९८५७६६११२४ 

६ मन बहादरु रोक्क्का सदस्य वडा अध्यक्ष, वडा नं ५ ९८५७६६११२५ 

७ चन्रकली रोक्क्का पनु सदस्य कायिपाललका सदस्य ९८६७६४०४१९ 

८ मन कुमारी दिी सदस्य कायिपाललका सदस्य ९८४०७७१६९९ 

९ प्रकाश गैरे सदस्य प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत ९८५७६६११२९ 

 

िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण परीक्षण कायष-समुहहरु 

समुह नं १: नीबत¸ कानुन तथा योिना 

क्र स ं नाम थर बिम्मेवारी पद सम्पकष  नं 

१ भर बहादरु घती संयोिक वडा अध्यक्ष, वडा नं २ ९८५७६६११२२ 

२ लचन्तामणी शमाि सदस्य संयोिक, पश ुलवकास शाखा ९८५७६२१८१२ 

३ आह्वान घती मगर सदस्य पश ुप्रालवलधक ९८६९२०८९३३ 

४ मन कुमारी दिी सदस्य कायिपाललका सदस्य ९८४०७७१६९९ 

५ चन्रकली रोक्क्का पनु सदस्य कायिपाललका सदस्य ९८६७६४०४१९ 

६ िैकली दिी पररयार सदस्य दललत सदस्य ९८४७७१५५७७ 

समुह नं २: संस्थागत ब्यवस्था 

क्र स ं नाम थर बिम्मेवारी पद सम्पकष  नं 

१ मन बहादरु रोक्क्का संश्योिक वडा अध्यक्ष, वडा नं ५ ९८५७६६११२५ 

२ खड्क बहादरु लबश्वकमाि सदस्य वडा सदस्य ९८४६८११८७१ 

३ रेशन भण्डारी सदस्य सचूना तथा प्रालवलधक 

अलधकृत 

९८६७६८९८४७ 

४ लबन्द ुघती सदस्य MIS Operator ९८४७७९५३२४ 

५ उलदत थापा सदस्य संयोिक स्वास्थ्य शाखा ९८५७६२२९५० 

६ लबना सलामी सदस्य उद्यम लबकास सहिकताि ९८६६५४१८४७ 
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समुह नं ३: मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास 

क्र स ं नाम थर बिम्मेवारी पद सम्पकष  नं 

१ कणि बहादरु भन्डारी संयोिक वडा अध्यक्ष वडा नं ३ ९८५७६६११२३ 

२ गौरी माया गरुुङ सदस्य कायिपाललका सदस्य ९८५७६२७२४३ 

३ लतल कुमारी बढुाथोकी घती सदस्य वडा सदस्य ९८४६८२२०४५ 

४ लमरा पनु सदस्य कम््यटुर अपरेटर ९८५७६४८४५२ 

५ चन्िा रोक्क्का मगर सदस्य रोिगार सहायक ९८६७६९३३६१ 

६ सिुल सनुार सदस्य सब-इलन्िलनयर ९८६१४४०४१४ 

समुह नं ४: सेवा प्रवाह 

क्र स ं नाम थर बिम्मेवारी पद सम्पकष  नं 

१ लित बहादरु खत्री संयोिक वडा अध्यक्ष, वडा नं ४ ९८५७६६११२४ 

२ शोभा दवेी शमाि सदस्य उप-संयोिक स्वास्थ्य शाखा  ९८४७६३४३२९ 

३ हरी बहादरु रावल सदस्य सब-इलन्िलनयर ९८५७६८८६०० 

४ लबनोद लालमछाने सदस्य इलन्िलनयर ९८४००६५५८६ 

५ यवुराि शमाि सदस्य प्रालवलधक सहायक ९८६७७७७९७९ 

६ कलवता पन्त सदस्य  सब-इलन्िलनयर ९८४९१२७५५९ 

७ लनरु घती सदस्य  लघ ुउद्यम सहायक ९८६९२०८९५६ 

८ सीता लबश्वकमाि सदस्य  दललत सदस्य ९८६९७१९६३१ 

समुह नं ५: सुशासन र उत्तरदाबयत्व 

क्र स ं नाम थर बिम्मेवारी पद सम्पकष  नं 

१ लभम बहादरु रोक्क्का संयोिक उपाध्याक्ष ९८४७६६५१६० 

२ याम बहादरु श्रीस सदस्य वडा अध्यक्ष, वडा नं १ ९८५७६६११२१ 

३ रेशम भण्डारी सदस्य कृलर् अलधकृत ९८४६९९८२९८ 

४ चन्रा रोक्क्का सदस्य वडा सदस्य ९७६२८६९५७५ 

५ पाविती पनु रोक्क्का सदस्य वडा सदस्य ९८६७६९९९३७ 

६ कणिखर भट्टराई सदस्य कृर्ी प्रालवलधक ९८५७६३०९९३ 

७ फुलमाया पनु सदस्य कायिपाललका सदस्य ९८६६०६३७३३ 

८ लमना सनुार सदस्य दललत सदस्य ९८६०६६४१५२ 
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अनसुचूी – २ 

ताराखोिा गाउँपाबिका 

अगषि¸ िागिुङ 

लैंलगक उत्तरदायी तथा सामालिक समावेशी परीक्षण अंक मापन लबवरण 

परीक्षण अंकः राम्रो - १, लठकै - ०.५ र नभएको – ० 

क्र सं सूचक तथा उपसूचकहरु अंकभार   प्रािाङ्क 

१ नीबत कानुन र योिना       

१.१ नीबत कानुन र योिनामा समावेशी 

सहभाबगता 

१     

१.१.१ स्थानीय तहको नीलत तथा काननुको 

मस्यौदा तयार गने क्रममा लैससासको 

दृलष्टले सम्पादन गने गरी कायिटोली 

लनमािण, पवूि दस्तावेिको सलमक्षा गदाि 

लैससास दृलष्टकोणले भएको, 

मस्यौदाको लबर्यबस्त ुर शब्द चयन 

समावेशी र सहभालगतामलूक ह ने गरी 

गरेको/नगरेको । 

१ एकिना मलहला सदस्य रहने गरी ४ 

सदस्यीय लबधायन सलमलत रहेको । 

 काननुका लबर्यबस्त ुर शब्द चयन 

समावेशी रहकेो । 

१ 

१.१.२ स्थानीय सरकारले आफ्नो नीलत काननु 

योिना िारी गनुि भन्दा अगालड 

लैससासको दृलष्टकोणले उपयूि भए 

नभएको बारे लेखािोखा गने गरेको / 

नगरेको । 

१ स्थानीय सरकारको नीलत काननु र 

योिना तयार गने क्रममा लैससासको 

दृष्टीकोणवाट उपयिू भए नभएको बारे 

लेखािोखा गने गरेको । 

१ 

१.१.३ स्थानीय सरकारको नीलत र योिनामा 

लैससास लबकास (स्थानीय काननु, 

नीलत, आवलधक र बालर्िक योिनामा 

भएका नीलतहरु) सम्बन्धी लबर्यहरु 

समावेश भएको/नभएको । 

१ गाउँपाललकाको स्थानीय कानुन, नीलत, 

आवलधक र बालर्िक योिनामा भएका 

नीलतहरुमा लैससास लबकास सम्बन्धी 

क्षेत्र तथा लबर्यहरु समावेश भएको । 

१ 

१.१.४ स्थानीय सरकारको मलहला र परुुर्को 

समलबकास तथा सामालिक 

समावेशीकरण र लैंलगक परीक्षण तथा 

सामालिक लबभेद अन्त्य गने सम्बलन्ध 

अलग्गै नीलतहरु छन/्छैनन ्(स्थानीय 

१ तर यस क्षेत्रका सवालहरुलाई समाधान 

गनि र मलहला, परुुर् तथा ललक्षत 

समदुायहरुको लबकासको लालग अलग्गै 

नीलत तथा आवश्यक स्थानीय काननुहरु 

लाग ुनभएको । 

० 
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ऐन, काननु, कायिलबलध र लनदलेशकामा 

खास ब्यवस्था गररएको वा नगररएको) ।  

१.१.५ स्थानीय तहले कायािन्वयनमा ल्याएका 

ऐन लनयम तथा कायिलबलधमा मलहला 

तथा बलचचलतमा परेका समदुाय या 

ललक्षत बगिमा ह ने सबै प्रकारका 

लबभेदिन्य कायिहरु रोक्क्न पयािप्त 

प्रावधान ब्यवस्था गररएको छ/छैन । 

१ मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुायहरुमा ह ने सबै प्रकारका 

लबभेदिन्य कायिहरु रोक्क्ने स्थानीय 

काननुी प्राबधान भएको । 

१ 

१.१.६ संघीय काननुले ब्यवस्था गरे बमोलिम 

स्थानीय स्तरमा मलहला तथा 

बलचचलतमा परेका समदुाय या ललक्षत 

बगि मालथ ह ने लहसंा र लबभेद उपर 

सनुवुाई ह ने प्रबन्ध लमलाए/नलमलाएको । 

१ न्यालयक सलमलत तथा 

मेललमलापकतािको ब्यवस्था भएको र 

मलहला तथा बलचचलतमा परेका समदुाय 

मालथ ह ने लहसंा र लबभेद उपर सनुवुाई 

ह ने ब्यवस्था गररएको । 

१ 

१.१.७ मलहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा 

लबभेद रोक्क्ने प्रावधान रहकेो/नरहकेो 

(समदुायको प्रचलन लबभेदकारी 

भएको/नभएको ।) 

१ मलहला र परुुर्मा श्रमको ज्यालामा 

लबभेद रोक्क्ने स्थानीय काननु नभएको । 

० 

१.१.८ स्थानीय तहको नीलतमा रेथाने र 

आप्रवासी कामदार तथा श्रमलिवी उपर 

ह ने लबभेद रोक्क्ने प्रावधान रहकेो/  

नरहकेो । 

१ गाउँपाललकामा यो समस्या नभएको । १ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ८   ६ 

१.२ योिना तिुषमा तथा कायाषन्वयन       

१.२.१ आवलधक योिना र बालर्िक योिना तथा 

कायिक्रममा लैंलगक तथा समावेशी 

लबकासको लालग नीलत, रणनीलत, 

कायिक्रम र मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य 

समावेश गररएको छ/छैन ? 

१ लैंलगक तथा समावेशी लबकासको लालग 

नीलत कायिक्रम तय गरेको । 

मापनयोग्य उपललब्ध लक्ष्य लनधािरण 

भएको । 

१ 
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१.२.२ गाउँपाललका/नगरपाललकाको स्रोत 

अनमुान तथा बिेट सीमा लनधािरण 

सलमलतले बिेट लसमा लनधािरण गदाि 

मलहला, बालबाललका तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समहुको 

अवस्था लबशे्लर्णको आधारमा सो 

समहुको लालग वा प्रत्यक्ष फाईदा पगु्ने 

गरी कुल पिूीगत बिेटको लनलित 

प्रलतशत छुट्याउँने गरेको/नगरेको ? 

१ बिेट तिुिमाको लालग प्रलतशत लनधािरण 

नभएको । 

मलहला, बालबाललका तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समहुको लालग 

कायिक्रमहरु रालखएको र बिेट 

लबलनयोिन गररएको । 

०.५ 

१.२.३ स्थानीय सरकारको योिना सचूी ललक्षत 

समहुहरुको सक्रीय सहभालगतामा तयार 

ह ने र उनीहरुले छनौट गरेको योिना 

प्राथलमलककरणमा पने गरेको/नगरेको 

(योिना तिुिमा गदाि गाउँ बस्तीस्तरवाट 

आएका योिना कायिक्रमहरुलाई 

समेटेको/नसमेटेको परीक्षण गने ।) 

१ योिना तिुिमा प्रलक्रयामा ललक्षत 

समहुको सहभालगता आंलशक रहकेो । 

उनीहरुले माग गरेका आंलशक 

योिनाहरुलाई प्राथलमकीकरणमा पाने   

गरेको । 

१ 

१.२.४ योिना तिुिमा गदाि मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समहुहरुको 

ब्यवहाररक र रणनीलतक आवश्यकता 

पलहचान र पररपलूति गने लबर्यमा 

छलफल भए/नभएको ? 

१ योिना तिुिमा गदाि मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समहुहरुको 

ब्यवहाररक र रणनीलतक आवश्यकता 

पलहचान र पररपलूति गने लबर्यमा 

छलफल ह ने गरेको भन्ने िवाफ प्राप्त 

भएको । 

तर सोको बैठक पलुस्तका उपलब्ध 

नभएको । 

१ 

१.२.५ योिना तिुिमा गदाि मलहला र परुुर् एवं 

ललक्षत समहुहरुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था 

लबशे्लर्णको आधारमा आवश्यकता 

पलहचान गरी सो अनसुारको कायिक्रम 

तय गने गररएको/नगररएको (तयारी 

प्रलतवेदन) ? 

१ योिना तिुिमा गदाि मलहला र परुुर् एवं 

ललक्षत समहुहरुको समग्रमा 

लबशे्लर्णको आधारमा आवश्यकता 

पलहचान गरेको । 

सोको तथ्याङ्कगत लबशे्लर्ण र 

प्रलतवेदन नपाईएको । 

०.५ 

१.२.६ स्थानीय सरकारले लदगो लबकासका 

लक्ष्यहरु लबशेर् गरेर लक्ष्य ५ लैंलगक 

समानता प्राप्त गने लबर्यलाई 

स्थानीयकरण गरी सो अनसुारको बिेट 

लबलनयोिना ह ने गरेको/नगरेको ? 

१ लदगो लबकास लक्ष्यहरु र लक्ष्य ५ को 

स्थानीयकरण भएको र उि 

कायिक्रमहरुको लालग बिेट लबलनयोिन 

भएको । 

१ 
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१.२.७ स्थानीय तहको योिना मलहला 

बालबाललका तथा लपछालडएको बगि 

समदुाय र के्षत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने गरी 

बनेको/नबनेको ? 

१ स्थानीय तहको योिना मलहला 

बालबाललका तथा लपछालडएको बगि 

समदुाय र के्षत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने 

गरी बनेको । 

१ 

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 

लिम्मेवारी लदएको/नलदएको ? 

१ उपभोिा सलमलतहरुमा मलहला तथा 

ललक्षत समदुायको प्रलतलनलधत्व रहकेो र 

मखु्य कायिकारी पदमा उनीहरुलाई 

लिम्मेवारी लदएको पाईएको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ८   ७ 

१.३ ििेट तिुषमा तथा कायाषन्वयन       

१.३.१ बिेट तथा कायिक्रम तिुिमा गनुि भन्दा 

अलघ समदुायका मलहला, बालबाललका, 

अपांग, िनिालत, मलुस्लम, मधेशी, 

लपछडावगि र दललत लगायतका सबै 

िातिालत र लबपन्न वगिका समुहहरुसंग 

बसेर समस्या केलाउने (लबशे्लर्ण) गने 

गररएको/नगररएको ? 

१ बस्ती स्तरीय योिना तिुिमाको क्रममा  

ललक्षत वगिको सहभालगता सलहत 

छलफल ह ने गरेको । 

१ 

१.३.२ स्थानीय सरकारका क्षमता लबकास 

योिनामा लैंलगक उत्तरदायी तथा 

सामालिक समावेशी बिेट लनमािण एबं 

परीक्षण लनयलमतरुपमा गनि बिेटको 

ब्यवस्था गररएको/नगररएको ? 

१ गाउँपाललकामा क्षमता लबकास योिना 

तयार नभएको । 

लैससास परीक्षण नभएको । 

० 

१.३.३ लैससास परीक्षण पिात लैंलगक तथा 

समावेशी लबर्यमा सधुार गनि क्षमता 

लबकास कायियोिना कायािन्वयनको 

लालग पयािप्त बिेट तथा कायिक्रम 

बालर्िक योिनामा समाबेश 

गररएको/नगररएको ? 

१ लैससास परीक्षण र सोको आधारमा  

क्षमता लबकास योिना तयारी तथा 

कायािन्वयन नभएको । 

० 
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१.३.४ स्थानीय सरकारको बिेट तथा 

कायिक्रममा ललक्षत समहुहरुको लालग 

लनलस्चत प्रलतशत बिेट लबलनयोिन गरी 

उनीहरुको लहतमा कायिक्रममा समयमै 

खचि गररएको/नगररएको ? (बिेट तथा 

कायिक्रम लबच लभडान) 

१ स्थानीय सरकारको बिेट तथा 

कायिक्रममा ललक्षत समहुहरुको लालग 

लनलस्चत प्रलतशत बिेट लबलनयोिनको 

ब्यवस्था नगरेको । 

ललक्षत समहुहरुको लालग कायिक्रमहरु 

भने योिनामा समावेश र बिेट 

लबलनयोिन गररएको । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   १.५ 

  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 मलहलाको सहभालगता ५० प्रलतशत 

नरहकेो । 

गाउँपाललकाको कमिचारीहरुमा 

मलहलाको सहभालगता सन्तोर्िनक 

रहकेो । 

०.५ 

२.१.२ स्थानीय सरकारका कमिचारीहरुको 

पदपलूतिको लनणिय गदाि सबै िातिालत, 

वगि, ललंग र समदुायका बीच 

समावेशीकरण ह ने गरी कमिचारीहरुको 

समावेशी समानपुालतक प्रलतलनलधत्व 

ह नसक्क्ने रणनीलत ललएको छ/छैन ? 

१ गाउँपाललकामा कमिचारीहरुको 

पदपलूतिको लनणिय गदाि सबै िातिालत, 

वगि, ललंग र समदुायका बीच 

समावेशीकरण ह ने गरी कमिचारीहरुको 

समावेशी समानपुालतक प्रलतलनलधत्व 

ह नसक्क्ने रणनीलत नललएको 

०.५ 

२.१.३ स्थानीय सरकारले मलहला तथा लबशेर् 

समदुायलाई लबशेर् सेवा प्रदान गदाि 

सम्बलन्धत समदुायको भार्ा, संस्कृलत र 

रहन सहन बझेुको कमिचारी वा 

िनप्रलतलनलध समेत समावेश गरेको 

कायिटोली वा शाखा माफि त लदने 

गरेको/नगरेको ? 

१ मलहला तथा लबशेर् समदुायलाई लबशेर् 

सेवा प्रदान गदाि सम्बलन्धत समदुायको 

भार्ा, संस्कृलत र रहन सहन बझेुको 

कमिचारी वा िनप्रलतलनलध समेत 

समावेश भएको । 

१ 
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२.१.४ िनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीहरुलाई 

कुनै क्षमता अलभबलृद्धको अवसर प्रदान 

गदाि सबैलाई समान अवसर ह नेगरी र 

मलहला र बलचचलतकरणमा परेका 

समदुायलाई अग्रभाग प्राप्त ह नेगरी 

सकारात्मक लबभेदको नीलत 

ललएको/नललएको ? 

१ िनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीहरुलाई 

क्षमता लबकासका अवसर लबतरण गदाि 

सकारात्मक लबभेदको नीलत ललएको । 

यो नीलत पणूि रुपमा कायािन्वयन 

नभैसकेको । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   २.५ 

२.२ कायषप्रणािी समावेशी       

२.२.१ मलहला र परुुर् लबचको असमानता 

हटाउन तथा सामालिक समावेशीकरण 

बढाउनको लालग स्थानीय तहको 

लनलस्चत कायिनीलत छ/छैन ? 

१ मलहला र परुुर् लबचको असमानता 

हटाउन तथा सामालिक समावेशीकरण 

बढाउनको लालग स्थानीय तहको 

लनलस्चत रणनीलत र कायिनीलत तयारी र 

लाग ुनभएको । 

०.५ 

२.२.२ स्थानीय सरकारमा लैंलगक लबकास हनेे 

ईकाईको ब्यवस्था छ/छैन ? (लैंलगक 

लबकास डेस्क वा लैंलगक समानता तथा 

सामालिक समावेशीकरण कायािन्वयन 

सलमलत वा यस्तै कुनै संरचनाको 

ब्यवस्था कायिशति र लिम्मेवारी लकटान 

सलहत गररएको/नगररएको) 

१ गाउँपाललकामा मलहला तथा 

बालबाललका शाखा स्थापना भएको र 

त्यही शाखाले लैससासका लबर्यलाई 

हनेे गरेको । 

यस गाउँपाललकामा लैससास 

कायािन्वयन सलमलत गठन नभएको । 

०.५ 

२.२.३ स्थानीय सरकारवाट कायािलयमा ह न 

सक्क्ने कुनै पलन प्रकारको दबु्यिवहार 

भेदभाव मलहला लहसंा लनयन्त्रणको लालग 

आचार संलहता बनाएर लाग ुगररएको 

छ/छैन ? 

१ गाउँपाललकाका सबै कायािलयहरुमा ह न 

सक्क्ने सब ै प्रकारको मलहला लहसंा 

लनयन्त्रणको लालग आचार संलहता लाग ु

गररएको छैन । 

० 

२.२.४ योिना तिुिमा सलमलतलाई सझुाव लदने 

दस्तावेि तयार गदाि लैससास 

कायािन्वयन सलमलतमा मलहला 

बालबाललका तथा अन्य सबै ललक्षत 

समदुायको सलक्रय सहभालगता भए 

नभएको र यस सलमलतले वडा तहमा 

योिना सम्बन्धी छलफल समावेशी भए 

नभएको अनगुमन गरेको/नगरेको ? 

१ लैससास कायािन्वयन सलमलत नै गठन 

भएको छैन । 

० 
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  सहायक बिषयगत िम्मा ४   १ 

२.३ सबमबत उपसबमबत र कायषदिमा 

प्रबतबनबधत्व 

      

२.३.१ स्थानीय सरकारले गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कायिदलहरुमा मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायबाट 

मलहला र परुुर्को समवेशी प्रलतलनलधत्व 

ह ने ब्यवस्था रहकेो/नरहकेो ? 

१ गाउँपाललकाका सलमलत उपसलमलत र 

कायिदलहरुमा मलहला र 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायवाट 

प्रलतलनलधत्व  गराईएको । 

१ 

२.३.२ स्थानीय सरकारले गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कायिदलहरुमा मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायका 

छलफल र लनणिय प्रलक्रयामा स्वस्थ 

ढंगले भाग ललन पाएको/नपाएको ? 

१ हालसम्म गलठत सलमलत 

उपसलमलतहरुमा प्रलतलनलधत्व गरेका 

मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

प्रलतलनलधहरुले छलफल र लनणिय 

कायिमा स्वस्थ ढंगले भाग ललन पाएको 

िानकारी पाईएको । 

१ 

२.३.३ स्थानीय तहमा सचचाललत 

कायिक्रमहरुको अनुगमन तथा सलमक्षा 

सम्बन्धी कायिमा स्थानीय सरकारले 

गठन गने सलमलत, उपसलमलत र 

कायिदलहरुले मलहला र 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायको लहत 

ह ने गरी लबशे्लर्ण सलहत नीलतगत र 

कायिगत सझुाव लदने गरेको/नगरेको ? 

१ कायिक्रम अनुगमन सलमलत 

उपसलमलतहरुले मलहला र 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायको लहत 

ह ने गरी नीलतगत र कायिगत सुझाव 

मौलखक रुपमा गरेको । 

लललखत सुझाव लदने र अलभलेलखकरण 

गने कायि नभएको । 

०.५ 

२.३.४ स्थानीय सरकारले गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कायिदलहरुले मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायको लहत 

ह ने गरी लदईएको नीलतगत र कायिगत 

सझुावहरुको कायािन्वयन ह ने 

गरेको/नगरेको ? 

१ यस्ता सलमलत, उपसलमलत र 

कायिदलहरुले मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायको लहत 

ह ने गरी लदईएको नीलतगत र कायिगत 

सझुावहरुको अलधकतम ् कायािन्वयन 

नभएको । 

० 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   २.५ 

२.४ बित्त ब्यवस्थापन प्रणािीमा 

समावेशीता 
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२.४.१ स्थानीय तहमा मलहला लबकास, लैंलगक 

लहसंा लबरुद्ध, मलहला लसप लबकास 

नेततृ्व लबकास तथा क्षमता अलभबलृद्ध 

िस्ता लबर्यमा स्रोत ब्यवस्थापनका 

लालग बालर्िक आलथिक ऐनमा उल्लेख 

गरी छुटै्ट कोर् स्थापना 

गररएको/नगररएको ? 

१ ललक्षत बगिका लालग क्षमता लबकास 

ताललम कायिक्रमहरु सचचालन भएको ।  

सोको लालग छुटै्ट कोर्को स्थापना र 

सचचालन नभएको । 

०.५ 

२.४.२ के आलदबासी, िनिालत, दललत, अन्य 

ललक्षत समहुका मलहलाहरुको लबकास र 

सशलिकरणको लालग बिेटको 

ब्यवस्था भएको छ ? उनीहरुको 

आवश्यकता अनुसार कायिक्रम तिुिमा 

गररएको छ ? 

१ मलहला तथा ललक्षत समदुायको लबकास 

र सशलिकरणको लालग कायिक्रमहरुमा 

बिेट लबलनयोिन भएको । 

बिेट पयािप्त नभएको । 

०.५ 

२.४.३ के स्थानीय सरकारमा लैंलगक डेस्कको 

लबकासको र आवश्यक मानवीय 

श्रोतहरुको लालग बिेटको ब्यवस्था 

गररएको छ ? सो अनसुार कायिक्रम 

पलहचान गररएको छ ? 

१ गाउँपाललकामा मलहला तथा 

बालबाललका शाखा स्थापना भएको र 

त्यही शाखाले लैंलगक डेस्कको कायि 

गरेको । 

लैंलगक डेस्क तथा कमिचारीको क्षमता 

लबकासको लालग कायिक्रमहरु पलहचान 

गररएको छैन । 

०.५ 

२.४.४ स्थानीय सरकारले समावेशी सूचना 

प्रणाली ब्यवस्थापन गनि बिेट ब्यवस्था 

गरेको/नगरेको र कम््यटुरकृत लेखा 

प्रणालीले समावेशी क्षेत्रमा भएको बिेट 

तथा खचि सम्बन्धी सचूना लदन ेवा नलदने 

गरेको ? 

१ गाउँपाललकाले समावेशी सचूना 

प्रणाली लाग ुगरेको । 

कम््यटुरकृत लेखा प्रणालीले समावेशी 

क्षेत्रमा भएको बिेट तथा खचि सम्बलन्ध 

सचूना लदने गरेको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   २.५ 

२.५ तथ्याङ्क संकिन तथा ब्यवस्थापन       

२.५.१ के स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका 

समदुायस्तरका आधारभतू खण्डीकृत 

सचूना या तथ्यांक संकलन तथा 

अध्यावलधक गने गरेको छ ? (ललङ्ग 

उमेर िात र आलथिक लस्थलत आलद) - 

गाउँ/नगर प्रोफाईल 

१ गाउँपाललका प्रोफाईल तयार गरी 

समदुायस्तरका आधारभतू खण्डीकृत 

सचूना वा तथ्यांक संकलन र 

ब्यवस्थापन गरेको । 

तर प्रोफाईलको तथ्यांक भने पुरानो 

भएकोले हालको अवस्थालाई 

प्रलतलनलधत्व गनि नसकेको । 

१ 
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२.५.२ स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका 

समदुाय स्तरका आधारभतू सूचना वा 

तथ्यांक संकलन गदाि बेरोिगार तथा 

गरीबको पलहचान गरी छुट्टाछुटै्ट 

नक्क्साङ्कन गने गरेको/नगरेको 

(गाउँ/नगर प्रोफाईल) 

१ गाउँपाललका प्रोफाईल तयार गरी 

समदुायस्तरका आधारभतू खण्डीकृत 

सचूना वा तथ्यांकमा बेरोिगार तथा 

गरीबको पलहचान गरी छुट्टाछुटै्ट 

नक्क्साङ्कन कायि आंलशक भएको । 

०.५ 

२.५.३ के स्थानीय सरकारले आफ्नो 

पाश्विलचत्रमा आधाररत खण्डीकृत 

तथ्याङ्क र सचूनालाई आधार मानी 

स्थानीय लबकास योिना तिुिमा गने 

गरेको छ ? 

१ गाउँपाललकाले स्थानीय लबकास योिना 

तिुिमा गदाि पाश्विलचत्रमा आधाररत 

खण्डीकृत तथ्याङ्क र सचूनालाई 

आधार रुपमा ललने गरेको । 

१ 

२.५.४ स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको 

सामालिक सरूक्षा पाउँनेहरु र 

पलचिकरणको अलभलेख ब्यवस्थापन 

तथा तथ्याङ्क अध्यावलधक गने 

गरेको/नगरेको ? 

१ गाउँपाललकाका सामालिक सरूक्षा 

पाउनेहरु र पलचिकरणको अलभलेख 

ब्यवस्थापन तथा तथ्याङ्क 

अध्यावलधक राखेको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ३.५ 

  मूि बिषयगत िम्मा २०   १२ 

३. मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास       

३.१ मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास       

३.१.१ लैंलगक तथा समावेशी लबकासको लालग 

क्षमता लबकास कायियोिना तयार गरे 

नगरेको र छुटै्ट लशर्िकमा बिेट 

लबलनयोिन भए नभएको र यस्तो रकम 

खचि कायिलबलध स्वीकृत भई 

कायािन्वयनमा आएको/नआएको ? 

१ यसको लालग छुटै्ट लशर्िकमा बिेट 

लबलनयोिन गरी खचि कायिलबलध 

स्वीकृत भई कायािन्वयनमा नआएको । 

० 

३.१.२ स्थानीय सरकारका पदालधकारी/ 

कमिचारीहरुले लैंलगक तथा समावेशी 

लबकास, लैंलगक लहसंा सम्बन्धी ताललम 

ललएका छन ्वा छैनन ्र ताललम 

कायिक्रममा ललक्षत समहु तथा अन्य सबै 

मलहला र परुुर्को समान सहभालगता र 

उपलस्थलत सलुनलितता 

गररएको/नगररएको ? 

१ केही पदालधकारीहरु र कमिचारीहरु मात्र 

ताललम ललएको । 

०.५ 
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३.१.३ ताललमका लबर्यबस्तकुो प्रस्तलुतकरणमा 

लैंलगक समवेदनलशल भार्ाको प्रयोग र 

मलहलाका आवश्यकता समेलटएको र 

ताललमको गुणस्तर सेवा सलुबधा 

सम्बन्धमा पषृ्ठपोर्ण ललने गररएको 

छ/छैन ? 

१ ताललमका लबर्यबस्तकुो 

प्रस्तलुतकरणमा लैंलगक समवेदनलशल 

भार्ाको प्रयोग भएको ।  

मलहलाका आवश्यकता समेलटएको र 

ताललमको गुणस्तरीय सेवा सलुबधा 

सम्बन्धमा पषृ्ठपोर्ण ललने गररएको । 

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 बिेट लबलनयोिन 

गररएको छ/छैन ? 

१ सबै पदालधकारीहरुको क्षमता 

अलभबलृद्धका लालग लनलदिष्ट कायिक्रमहरु 

(प्रालवलधक ताललम, क्षमता लबकास, 

नेततृ्व लबकासको ताललम, भ्रमण) 

आंलशक रुपमा कायािन्वयन गररएको छ 

। 

०.५ 

३.१.५ के स्थानीय सरकारमा लैंलगक समानता 

तथा सामालिक समावेशीकरण सम्बन्धी 

ताललम लदन तथा कायिक्रमलाई 

कायािन्वयन गनि सक्क्ने यथेष्ट मानवीय 

श्रोत छन ्? (लबर्यगत ताललम प्राप्त 

िनशलि संख्या) 

१ गाउपाललकामा लैससास सम्बलन्ध 

ताललम लदन र कायिक्रमलाई 

कायािन्वयन गने सक्क्ने केही िनशलि 

छन ्। 

०.५ 

३.१.६ के स्थानीय सरकारमा मानव संसाधन 

लबकास केन्र वा शाखा वा ईकाईको 

ब्यवस्था छ ? 

१ गाउँपाललकामा मानव संसाधन लबकास 

केन्र स्थापना गररएको छैन । 

० 

३.१.७ मलहला र बलचचलतकरणमा परेको 

समदुाय ललक्षत लोक सेवा आयोग पवूि 

तयारी कक्षा सचचालन कायिक्रम रह े

नरहकेो र कायािन्वयन भए नभएको ? 

(सचचाललत ताललम कायिक्रम संख्या र 

उपलस्थलत) 

१ यो ताललम सचचालन गररएको छैन । ० 

३.१.८ मलहला लबकासको लालग भएका 

बेईलिङ घोर्णपत्रका बाह्रवटा 

प्रलतबद्धताहरुको बारेमा स्थानीय 

सरकारका पदालधकारीहरु र 

कमिचारीहरुलाई िानकारी छ ? सोको 

लालग अलभमलूखकरण गररएको छ ? 

(कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत) 

१ वेईलिङ घोर्णापत्र सम्बन्धमा स्थानीय 

पदालधकारी तथा कमिचारीलाई 

अलभमूलखकरण गररएको छैन ।  

० 
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  सहायक बिषयगत िम्मा ८   २.५ 

३.२ अनौपचाररक मूल्य मान्यता र 

कुसँस्कार सम्िबन्ध िनचेतना 

      

३.२.१ मलहला लबरुद्ध सबैखाले लहसंा लनमुिल 

गने कायिक्रमहरु र सो अनसुारको बिेट 

लबलनयोिन गरी कायिक्रम समयमै 

सम्पन्न गरेको छ ? (कायिक्रम संख्या र 

उपलस्थलत) 

१ आ ब २०७८/७९ मा मलहला लहसंा 

लबरुद्धको सचेतनामलूक कायिक्रममा 

बिेट लबलनयोिन गरी कायिक्रम भएको  

। (कायिक्रम संख्या ७ र  उपलस्थलत 

५७२ िना) 

१ 

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 गाउँपाललका घोर्णा 

गरेको छैन । 

मलहला लहसंा लबरुद्ध सनु्य सहनलशलता 

सम्बन्धमा स्थानीय नीलत लाग ु  

नभएको । 

० 

३.२.३ स्थानीय सरकारले मलहला लबरुद्ध 

सबैखाले लहसंा लनमूिल गने कायिक्रमहरु 

सचचानल गने गरेको छ ? (कायिक्रम 

संख्या उपलस्थलत तथा लनणिय पलुस्तका) 

१ मलहला लहसंा लबरुद्धको सचेतनामलूक 

कायिक्रममा बिेट लबलनयोिन गरी केही 

कायिक्रम सचचालन भएको । 

०.५ 

३.२.४ के स्थानीय सरकारले समािमा रहकेा 

लबलभन्न कुसंस्कार िस्तै िालतगत 

छुवाछुत, छाउपडी, बाल लबवाह, 

बह लबवाह, दाईिो आलद िस्ता 

सामालिक कुरीलत हटाउन कायिक्रमहरु 

सचचालन गरेको छ ? (कायिक्रम संख्या 

र उपलस्थलत) 

१ स्थानीय स्तरमा उल्लेलखत सामालिक 

कुसस्कारहरु लनमुिल गनिको लालग 

सचेतनामलूक ताललमहरु आंलशक 

सम्पन्न गरेको । आ ब २०७८/७९ मा 

(कायिक्रम संख्या ७ र  उपलस्थलत ५७२ 

िना) भएको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   २.५ 

३.३ कानुनी साक्षरता       
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३.३.१ स्थानीय तहका मलहला तथा समावेशी 

समहुवाट लनवािलचत भएका समेत 

िनप्रलतलनलधहरु र पाललकामा कायिरत 

कमिचारीलाई नेपालको संलबधान, 

स्थानीय सरकार सचचालन ऐन, अन्तर 

सरकारी लबत्त ब्यवस्थापन ऐन, कमिचारी 

समायोिन ऐन, मुलकुी संलहताहरु, 

लबर्यगत काननुहरु पाललकाले िारी 

गरेको काननुहरु र अन्य प्रचललत 

महत्वपूणि काननुहरुको बारेमा 

अलभमूलखकरण गने गरेको/नगरेको ? 

१ गाउँपाललकाका पदालधकारीलाई 

संघवाट िारी भएका उल्लेलखत ऐन 

काननुहरु सम्बन्धमा अलभमलूखकरण 

आंलशक रुपमा भएको छ । 

गाउँपाललकाले स्थानीय रुपमा पाररत 

गरी लाग ुगरेका ऐन लनयमहरुको 

अलभमूलखकरण गनि बाँकी छ । 

१ 

३.३.२ स्थानीय तहका कायिपाललका सदस्यहरु, 

सभाका सदस्यहरु र पाललकाका प्रमखु 

प्रशासकीय अलधकृत लगायत सबै 

शाखा प्रमखुहरुलाई काननुी मस्यौदा 

तिुिमा सम्बन्धी प्रलक्रया र समाधान 

गनुिपने मलू समस्या तथा सवाल 

लगायत मुख्य लबर्यबस्तकुा सम्बन्धमा 

समय समयमा अलभमलूखकरण गने 

गरेको/नगरेको ? 

१ यस सम्बन्धमा गाउँपाललका सदस्यहरु, 

प्रमखू प्रशासकीय अलधकृत र सबै 

शाखाका प्रमखूहरु िानकार छन । 

तर अलभमलूखकरण कायिक्रम चाही 

नभएको । 

०.५ 

३.३.३ के मलहलाहरुको लालग काननुी लशक्षा 

सम्बन्धी कायिक्रमहरु सचचाललत भएका 

छन ्? (िस्तै काननुी हक अलधकार, 

एकल मलहला र चेलीबेटी बेचलबखन 

लबरुद्ध कायिक्रम, छाउपडी प्रथा लबरुद्ध 

कायिक्रम, यौनलहसंा लबरुद्ध कायिक्रम 

आलद बारेमा अनलुशक्षण) 

१ गाउँपाललकाले मलहलाहरुको लालग 

काननुी लशक्षा कायिक्रमहरु सचचालन 

गरेको छ तर यथेष्ट भएको छैन । 

०.५ 

३.३.४ मलहलाहरुको लालग सचचाललत काननुी 

लशक्षा सम्बन्धी कायिक्रमहरु 

सचचालनवाट के उनीहरु लाभालन्वत 

भएका छन ्? (िस्तै काननुी हक 

अलधकार  एकल मलहला र चेलीबेटी 

बेचलबखन लबरुद्ध कायिक्रम, छाउपडी 

प्रथा लबरुद्ध कायिक्रम, यौनलहसंा लबरुद्ध 

कायिक्रम आलद बारेमा अनलुशक्षण र 

१ मलहलाहरुको लालग सचचालन भएका 

काननुी लशक्षावाट थोरै मलहलाहरु मात्र 

लाभालन्वत भएका छन ्। 

०.५ 
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यसको असर) 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   २.५ 

३.४ बिपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण       

३.४.१ स्थानीय सरकारले लबपद ब्यवस्थापन 

सम्बन्धी मापदण्ड, रणनीलत, कायिनीलत 

सलहतको कायिलबलध स्वीकृत गदाि 

मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुायसंग परामशि गरे नगरेको र यस्ता 

दस्तावेिमा लसमान्तकृत वगि र 

समदुायलाई ललक्षत गरी लबशेर् राहत र 

मलहला परुुर्लाई अलग अलग 

संरक्षणको प्रावधान रहकेो/नरहकेो ? 

१ गाउँपाललकामा लबपद ब्यवस्थापन 

सम्बन्धमा नीलत, रणनीलत, कायिनीलत र 

कायिलबलध हालसम्म तयारी तथा लाग ु

नभएको । 

० 

३.४.२ स्थानीय स्तरको लबपद सम्बन्धी तथ्यांक 

संकलन नक्क्साङ्कन तथा ब्यवस्थापन 

गदाि लाभालन्वत समुहमा मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुाय 

समेतको खण्डीकृत तथ्यांक राखी 

आपतकाललन कायि सचचालन तथा 

राहत लबतरण गने गरेको/नगरेको ? 

१ लबपद सम्बन्धी तथ्यांक ब्यवस्थापन 

गदाि  मलहला तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समदुाय समेतको तथ्यांक राखी 

आपतकाललन कायि सचचालन तथा 

राहत लबतरण गने गरेको ।  

०.५ 

३.४.३ समदुायमा आधारीत लबपद ब्यवस्थापन 

सम्बलन्ध कायि गदाि लाभालन्वत समहुमा 

मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेको 

समदुाय समेतको सहभालगतामा 

उनीहरुलाई पलहलो प्राथलमकता राखी 

कायि गरेको/नगरेको ? 

१ लबपद ब्यवस्थापन सम्बलन्ध कायि 

भएको तर मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेको समदुायलाई 

पलहलो प्राथलमकता राखी कायि नगरेको 

। 

०.५ 

३.४.४ लबपद ब्यवस्थापन कोर्को स्थापना 

तथा सचचालन र स्रोत पररचालन गदाि 

मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुाय समेतको सहभालगतामा लनणिय 

गने गरेको/नगरेको ? 

१ गाउँपाललकामा लबपद ब्यवस्थापन 

कोर्को स्थापना भएको । 

तर कोर् सचचालन कायिलबलध तयार 

तथा लाग ुनभएको । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   १.५ 

  मूि बिषयगत िम्मा २०   ९ 

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 लडिाईन लागत अनुमान तयार 

गदाि संरचना लनमािण भएपलछ मलहला, 

बालबाललका, अपांगता भएका 

ब्यलिले लनवािध रुपमा प्रयोग गनि सलकने 

गरी लैंलगक, बाल र अपांग मैत्री 

सम्बेदनलशल संरचनाको प्रावधान सलहत 

ह ने गरेको/नगरेको ? 

१ स्थानीय तहका भवन, भौलतक पवूािधार 

तथा अन्य संरचना लनमािणको लालग 

ड्रोईङ लडिाईन लागत अनुमान तयार 

गदाि लैंलगक, बाल र अपांग मैत्री 

संरचनाको प्रावधान सलहत ह ने गरेको ।  

१ 

४.१.२ स्थानीय तहका भवन, भौलतक पवूािधार 

तथा संरचनाहरु लशक्षा, स्वास्थ्य र अन्य 

सामालिक पवूािधार सम्बन्धी भवन र 

अन्य संरचनाहरु लनमािण गदाि मलहला, 

अपांगता भएका ब्यलि तथा बालमैत्री 

यिु दृलष्टकोणवाट समेत उपयुि ह ने गरी 

लनमािण गररएको छ/छैन ? 

१ अपाङ्गमैत्री संरचना भएको । 

वडाहरुमा मलहला र परुुर्को लालग 

फरक सौचालयको लनमािण भएको । 

बालमैत्री संरचना चाही नभएको । 

०.५ 

४.१.३ स्थानीय तहले १५०० बगिलफट भन्दा 

बढी ल्लन्थ क्षेत्रफल भएका लनिी तथा 

सावििलनक भवन तथा संरचना लनमािण 

सम्बन्धी नक्क्सा स्वीकृत गदाि मलहला 

अपांगता भएका ब्यिी तथा 

बालमैत्रीयिु दृष्टीकोणवाट समेत 

उपयिु ह नेगरी संरचना तयार गनि 

लनदशेन लदने गररएको छ/छैन ? 

१ गाउँपाललकाले १५०० बगिलफट भन्दा 

बढी ल्लन्थ क्षेत्रफल भएका लनिी तथा 

सावििलनक भवन र संरचना लनमािण 

सम्बन्धी नक्क्सा स्वीकृत गदाि मलहला 

अपांगता भएका ब्यिी तथा 

बालमैत्रीयिु दृष्टीकोणवाट समेत 

उपयिु ह नेगरी संरचना तयार गराउने 

लनणिय नभएको । 

० 

४.१.४ स्थानीय तहले मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायलाई 

ललक्षत गरी परम्परागत तथा आधलुनक 

उिाि (िललबद्यतु, लबलभन्न बैकलल्पक 

उिाि स्रोतवाट प्राप्त ह ने उिाि, सधुाररएको 

चलुो आलद) को प्रयोग गनि सकारात्मक 

वातावरण र प्रोत्साहन गने आयोिनाहरु 

रह/ेनरहकेो ? 

१ मलहला ललक्षत सधुाररएको चलुोको 

कायिक्रम, बायोग्याँस आलदको 

कायिक्रमहरु सचचालन भएको छैन । 

० 

    ४   १.५ 
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४.२ प्रिनन स्वास्थ्य       

४.२.१ गभिवती मलहलालाई िोलखमयूि, 

खतरायिू काममा नलगाउने गरी 

बालर्िक नीलत र कायिक्रममा प्रिनन 

स्वास्थ्य सम्बन्धी नीलत र कायिक्रम 

समावेश भएको/नभएको ? 

१ गभिवती मलहलालाई िोलखमयूि, 

खतरायिू काममा नलगाउने र 

मलहलाको प्रिनन स्वास्थ्य सम्बन्धी 

कायिक्रमहरु समावेश भएको । 

१ 

४.२.२ स्थानीय तहको कायािलय, अस्पताल वा 

स्वास्थ्य चौकी र सम्भव भएका 

सावििलनक स्थलहरुमा बच्चालाई 

स्तनपानका लनलमत्त अलग्गै कक्ष र 

समयको ब्यवस्था र सोको ब्यवस्थापन 

गररएको छ/छैन ? 

१ अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीहरुमा चाँही 

बच्चाका आमाहरुलाई स्तनपान कक्ष र 

समयको ब्यवस्था गरेको । 

गाउँपाललका भवनहरु  र सावििलनक 

स्थलहरुमा बच्चाका आमाहरुलाई 

स्तनपान कक्ष र समयको ब्यवस्था 

नगररएको ।  

०.५ 

४.२.३ पररवार लनयोिन, मात ृलशश ुकल्याण, 

लबस्ताररत खोप, पोर्ण, िनसंख्या 

लशक्षा र िनस्वास्थ्य सम्बन्धी कायिक्रम 

लगायत मलहलाहरुको स्वास्थ्य सधुार 

सम्बन्धी लबशेर् कायिक्रमहरु सचचालन 

गररएका छन ्? 

१ पररवार लनयोिन, मात ृलशश ुकल्याण, 

लबस्ताररत खोप, पोर्ण, िनसंख्या 

लशक्षा र िनस्वास्थ्य सम्बन्धी कायिक्रम 

सचचालन भएका छन ्। 

१ 

४.२.४ मलहला, गरीब, लनमूखा र 

बलचचलतकरणमा परेका ब्यलिहरुको 

स्वास्थ्य लबमा गनि सहलिकरण र 

सहयोग गने कायिक्रम र बिेट 

भए/नभएको ? 

१ गाउँपाललकावाट मलहला तथा ललक्षत 

समदुायका नागररकहरुको स्वास्थ्य 

लबमा सहयोग कायिक्रम भएको । 

तर यथेष्ठ नभएको । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ३ 

४.३ बशक्षा कायषक्रम       

४.३.१ स्थानीय तहले आफ्नो पाललका लभत्रका 

लबद्यालय िाने उमेरका सबै 

बालबाललकालाई लबद्यालयमा भनाि 

गराउँने प्रबन्ध लमलाए/नलमलाएको ? 

१ भनाि अलभयानद्वारा बालबाललकालाई 

लबद्यालयमा भनाि गने कायि भएको । 

१ 
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४.३.२ स्थानीय तहले आफ्नो पाललका लभत्रका 

आलथिक अवस्था कमिोर भएका 

पररवारका बाललका तथा बलचचलतकरण 

परेका समदुायका सबै बालबाललकालाई 

लदवा खािा, लनशुल्क पाठ्य पसु्तक र 

शैलक्षक सामाग्री तथा पोसाक उपलब्ध 

गराउँन छात्रबलृत्तको ब्यवस्था गरी 

लनश्पक्ष लबतरण ह ने प्रवन्ध  

लमलाए/नलमलाएको ? 

१ ललक्षत बगिका बालबाललकालाई 

लबद्यालयमा छात्रबलृत्तको ब्यवस्था 

भएको । 

लबद्याथीहरुलाई पोसाक चाँही उपलब्ध 

नगराईएको । 

०.५ 

४.३.३ लनरक्षर मलहलाहरुको लालग लशक्षा 

सम्बन्धी लबशेर् कायिक्रमहरु सचचालन 

भए नभएको ? (िस्तै अलभभावक 

लशक्षा, प्रौढ तथा लकसोरी लशक्षा, साथी 

लशक्षा, कायिमूलक प्रौढ लशक्षा, बच्चा 

दलेख बच्चा कक्षा आलद) (कायिक्रम 

संख्या पटक तथा सहभागी संख्या)  

१ लनरक्षर मलहलाहरुको लालग लशक्षा 

सम्बन्धी लबशेर् कायिक्रमहरु सचचालन 

नभएको । 

०.५ 

४.३.४ लबद्यालयमा छात्र र छात्राको लालग छुट्टा 

छुटै्ट शौचालय, लकसोरी छात्राको लालग 

्याड र यौनलशक्षा तथा सहिीकरण 

कायिक्रम सचचालन ह ने गरेको/   

नगरेको ? 

१ लबद्यालयमा छात्र र छात्राको लालग छुट्टा 

छुटै्ट शौचालय ब्यवस्था भएको ।  

लकसोरी छात्राको लालग सेलनटरी 

्याडको ब्यवस्था भएको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ३ 

४.४ खानेपानी तथा सरसफाई       

४.४.१ गाउँपाललका/नगरपाललकामा सफा 

लपउने पानी, हात धनुे ब्यवस्था, मलहला 

र परुुर्को लालग अलग्गै शौचालयको 

ब्यवस्था र स्यालनटाईिरको उपयोग गने 

प्रबन्ध भए/ नभएको ? 

१ गाउँपाललका र वडामा सफा लपउने 

पानी, हात धनुे ब्यवस्था र 

स्यालनटाईिरको ब्यवस्था भएको । 

गाउँपाललका र वडाहरुमा मलहला र 

परुुर्को लालग अलग्गै शौचालयको 

ब्यवस्था भएको । 

१ 
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४.४.२ स्थानीय तहको आयोिना तथा स्थानीय 

मलहलाहरुको सलक्रय सहभालगतामा वडा 

वडामा खुला लदसामिु पाललका, 

घरघरमा शौचालय, डाँडा र गौडामा 

पोखरी, टोल सफाई अलभयान िस्ता 

कायिक्रम सचचालन ह ने गरे/नगरेको ? 

१ गाउँपाललका खुला लदशामिू घोर्णा 

भएको । 

सबै घरमा सौचालय छन ्। 

टोल सरसफाई कायिक्रम लनरन्तर 

सचचालनमा रहकेो । 

पोखरी तथा खानेपानीको मलु संरक्षण 

कायिहरु सचचालनमा रहकेो । 

१ 

४.४.३ कुलहने नकुलहने घरायासी फोहर 

छुट्याउने ब्यवस्था, फोहर संकलन तथा 

लबसििन, घरघरमा भान्साको फोहर र 

पानीवाट करेसाबारी तथा गमला र 

फुलवारी िस्ता कायिक्रममा मलहला र 

परुुर्को समान सहभालगता ह नुपने िस्ता 

चेतना अलभबलृद्ध कायिक्रम सचचालन 

ह ने गरे नगरेको ? 

१ फोहर संकलन गने ब्यवस्था भएको । 

फोहर लबसििन घरधनी आफैले गने  

गरेको । 

फोहरको संकलन र करेसावारीमा प्रयोग 

गने गरेको । 

यस आ ब २०७९/८० मा पणूि 

सरसफाई गाउँपाललका घोर्णा कायिक्रम 

रहकेो । 

०.५ 

४.४.४ मलहलाहरु बढी मात्रामा संलग्न ह ने 

कायिमा सफा पानीको सहि ब्यवस्थाका 

लालग स्थानीय मलहलाहरुको सक्रीय 

सहभालगतामा आकासेपानी संकलन र 

भण्डारण, पराम्परागत ईनार र कुवाको 

पनूलििवीकरण र ररचालििङ कायिक्रम 

सचचालन ह ने गरे/ नगरेको ? 

१ सबै घरधरुीहरुमा खानेपानीको समस्या  

छैन । 

कुवा,  पोखरीहरु संरक्षण कायि भएको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ३.५ 

४.५ स्वरोिगार र आयआिषन तथा ििार 

ब्यवस्थापन  

      

४.५.१ स्थानीय सरकारको योिना तिुिमा गदाि 

बेरोिगार तथा गरीबीको नक्क्सांकनको 

समेत आधार ललई मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायलाई 

प्रत्यक्ष लाभ ह ने स्वरोिगारमूलक, 

आयमलूक र लसपमूलक कायिक्रमहरु 

राख्ने र बालर्िक बिेटमा समावेश गरी 

कायािन्वयन गररएको छ/छैन ? 

१ बेरोिगार तथा गरीबीको नक्क्सांकनको 

आधारमा स्थानीय योिना तयार गरी 

मलहला तथा ललक्षत वगिका 

समदुायलाई लघ ुउद्यम लबकास 

कायिक्रम, मलहला तथा ललक्षत समहु 

रोिगारका कायिक्रमहरु, प्रधानमन्त्री 

स्वरोिगार कायिक्रमहरु कायािन्वयन 

भएको । 

०.५ 
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४.५.२ स्थानीय सरकारले स्वरोिगार तथा 

बैदलेशक रोिगारीमा िाने मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायको 

क्षमता लबकासको लालग कायिक्रमहरु 

तय गरी कायािन्वयन गने गरे नगरेको ? 

(कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत) 

१ स्वरोिगार तथा बैदलेशक रोिगारीमा 

िाने मलहला तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समदुायको क्षमता लबकासको 

लालग कायिक्रमहरु तय गरी कायािन्वयन 

गरेको तर यथेष्ट नभएको । 

०.५ 

४.५.३ ग्रालमण मलहला प्रालवलधकहरु (पश ुसेवा, 

कृलर्, स्वास्थ्य र पवूािधार सम्बलन्ध 

प्रालवलधकहरु) र सामालिक पररचालक 

तयार गने गरे/नगरेको (मनोनयन, 

लनयलुि वा गठन र ताललम सम्बन्धी 

सचूकांक) ? 

१ ग्रालमण मलहला प्रालवलधकहरु (पश ु

सेवा, कृलर्, स्वास्थ्य र पवूािधार 

सम्बलन्ध प्रालवलधकहरु) र सामालिक 

पररचालक तयार गने नगरेको । 

०.५ 

४.५.४ गरीब र बलचचलतकरणमा परेको 

समदुायको पह चँ र क्रयशलि अनरुुप 

सपुथमलू्य सहकारी पसलहरुको 

ब्यवस्थापनमा पाललकाको कायिक्रम 

कायािन्वयन भए/नभएको ? 

१ यस गाउँपाललकामा सपुथ मलू्य 

सहकारी सचचालन कायिक्रम छैन । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   १ 

  मूि बिषयगत िम्मा २०   १२ 

५. सुशासन तथा उत्तरदाबयत्व       

५.१ सुशासन        

५.१.१ स्थानीय तहले स्थानीय सेवा प्रवाह, 

लबकास लनमािण र स्थानीय शासनका 

लबर्यमा कायिपाललका तथा सभावाट 

नीलत, काननु िारी गरी सोही काननु 

बमोलिम सम्बलन्धत अलधकारीवाट 

लनणिय गरी कामकाि गने गरेको वा 

तदथि लनणिय गरी कामकाि ह ने गरेको ? 

१ गाउँ सभा र कायिपाललकाका लनणियवाट 

पास भएका नीलत, कायिक्रम र बिेटवाट 

अलख्तयारी प्राप्त गरी कामकाि ह ने 

गरेको । 

१ 

५.१.२ स्थानीय तहले लबलधको शासन ब्यापक 

िनसहभालगता, भ्रष्टाचार लबरुद्ध शनु्य 

सहनलशलता, सेवा प्रवाहमा लनश्पक्षता र 

मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुायलाई अग्रालधकार िस्ता नीलतहरु 

१ गाउँपाललकाले लबलधको शासन ब्यापक 

िनसहभालगता, सेवा प्रवाहमा 

लनश्पक्षता र मलहला तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुायलाई 

अग्रालधकार िस्ता नीलतहरु 

०।५ 
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कायािन्वयनमा ल्याएको/नल्याएको ? कायािन्वयनमा ल्याएको । 

५.१.३ मलहला लबकासको लालग भएका 

बेईलिङ घोर्णपत्रका बाह्रवटा 

प्रलतबद्धताहरुको क्षेत्रमा कायिक्रम तयार 

गरी कायािन्वयन गने गरेको छ ? 

(कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत) 

१ मलहला ललक्षत कायिक्रमहरु सचचालन 

भएको । 

बेईलिङ घोर्णापत्रका १२ बुँदाहरुलाई 

लबलशष्टीकृत गरी कायिक्रम नगररएको । 

०.५ 

५.१.४ संयिू राष्िसंघीय बाल अलधकार 

महासन्धी १९८९ मा गररएका 

प्रलतबद्धता कायािन्वयन गनि 

कायिक्रमहरुमा रकम लबलनयोिना गरी 

कायिक्रमहरु समयमै सम्पन्न गरेको छ ? 

१ बाल अलधकार सम्बलन्ध महासंलन्धले 

लनधािरण गरेका नीलतहरु गाउँपाललकाको 

नीलत ऐन तथा कायिलबलधमा समावेश 

भएको र कायािन्वयनको रुपमा रहकेो 

भएता पलन पणूि रुपमा कायािन्वयन 

नभएको । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   २.५ 

५.२ उत्तरदाबयत्व र िवाफदबेहता       

५.२.१ स्थानीय सरकारले लनयलमत रुपमा 

कायिक्रमको सावििलनक परीक्षण, 

सामालिक परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई, 

लनयलमत पत्रकार भेटघाट र सचूनाको 

सावििलनकीकरण गने गरे/ नगरेको ? 

१ चौमालसक रुपमा सावििलनक सनुवुाई 

गररएको । 

सचूनाहरु वेवसाइट फेसबकु पेि 

आलधकाररक पलत्रका माफि त सम्प्रेर्ण 

गने गररएको । 

सामालिक परीक्षण र सावििलनक 

परीक्षण नभएको । 

०.५ 

५.२.२ स्थानीय सरकारले गने सावििलनक 

परीक्षण, सामालिक परीक्षण, 

सावििलनक सनुवुाई, लनयलमत पत्रकार 

भेटघाट र सचूनाको सावििलनकीकरण 

कायिक्रममा बलचचलतकरणमा परेका 

ब्यलि तथा समदुायका सदस्यको 

उपलस्थलत रहने गरे/नगरेको ? 

१ उि कायिक्रमहरुको लालग सबै 

नागररकहरुलाई लनमन्त्रणा गररएको । 

मलहला तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुायको ब्यिी उपलस्थलत ह ने   

गरेको । 

०.५ 
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५.२.३ स्थानीय सरकारले गने सावििलनक 

परीक्षण, सामालिक परीक्षण, 

सावििलनक सनुवुाई, लनयलमत पत्रकार 

भेटघाट र सचूनाको सावििलनकीकरण 

कायिक्रममा बलचचलतकरणमा परेका 

ब्यलि तथा समदुायका तफि वाट स्थानीय 

सरकारले ललएको नीलत र कायिक्रम र 

सोको कायािन्वयनका लबर्यमा आवाि 

उठ्ने गरे/नगरेको र यसरी उठेका प्रश्न 

उपर स्थानीय सरकारवाट सम्वोधन ह ने 

गरे/नगरेको ? 

१ यी कायिक्रमहरुमा मलहला तथा ललक्षत 

बगिहरुको आवाि उठेको र कायिक्रममा 

आंलशक सम्वोधन भएको । 

१ 

५.२.४ स्थानीय सरकारका िनप्रलतलनलध र 

कमिचारीको आचार संलहता स्वीकृत गरी 

कायािन्वयनमा ल्याए नल्याएको ? 

१ गाउँपाललकाका पदालधकारीहरुको 

आचारसंलहता २०७४ लाग ुभएको । 

कमिचारीहरुको आचारसंलहता लाग ु

भएको । 

०.५ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   २.५ 

५.३ सूचना तथा सञ्चार       

५.३.१ स्थानीय सरकारले लनयलमत रुपमा समग्र 

बालर्िक योिना तथा कायिक्रमको 

सावििलनक गने गरे नगरेको र मलहला, 

बालबाललका र आलदवासी िनिालत, 

मधेसी, मलुस्लम, लपछडावगि दललत, 

अपांगता भएका ब्यलिहरु, िेष्ठ 

नागररकलाई ललक्षत गरी राखेका 

कायिक्रम र बिेट सरोकारवालाले थाह 

पाउने गरी सावििलनक गरे/नगरेको ? 

१ बालर्िक नीलत तथा कायिक्रम 

गाउँसभावाट पास भए पलछ सम्पणूि 

गाउँपाललकाबासीलाई सचूना गरी बिेट 

तथा कायिक्रम साविलिलनकीकरण गने 

गररएको । 

१ 

५.३.२ स्थानीय सरकारले स्थानीय सचूना 

स्थानीय भार्ामा प्रवाह तथा प्रशारण 

गने गरे नगरेको ? 

१ नेपाली भार्ामा प्रशारण गरेको । १ 

५.३.३ के स्थानीय सरकारले स्थानीय रेलडयो 

एफ एम र छापा माध्यमद्वारा 

समावेशीकरण तथा लैंलगक समानता 

सम्बन्धी सचूना प्रवाह गरी िनतालाई 

ससुलूचत गने गरेको छ ? 

१ स्थानीय सचचार माध्यमहरुवाट 

लैससास लबकास सम्बन्धी सचूनाहरु 

गन ेकायि नभएको । 

० 



 

 

 

104 

 

५.३.४ के स्थानीय स्तरमा मलहला 

बालबाललका सबै िातिालतका लबपन्न 

वगि (आलदबासी िनिालत दललत मधेशी 

मलुस्लम लपछडावगि) अपांगता भएको 

ब्यलिहरु िेष्ठ नागररक लगायत अन्य 

ललक्षत समहुहरुको सचूना लशक्षा र 

सचचार सम्बन्धी कायिक्रमको प्रवाहवाट 

यी वगिहरुको िनचेतना बलृद्ध भएको छ 

? (आधार तथ्यांकसंग समेत तुलना गनि 

सलकने) 

१ आलदबासी िनिालत तथा ललक्षत 

समहुहरुको सचूना लशक्षा र सचचार 

कायिक्रम लाग ुनभएको हदँा िनचेतना 

बलृद्धमा योगदान नभएको । 

० 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   २ 

५.४ अनुगमन र मूल्यांकन        

५.४.१ के कायिक्रम तथा परीयोिना 

कायािन्वयनवाट सम्बलन्धत समदुायले 

परुा लाभ ललन सकेको छ ? 

१ कायिक्रम तथा पररयोिनाको 

कायािन्वयनवाट कायियोिना तथा नीलत 

लनमािणमा सम्बलन्धत समदुायले 

अलधकतम ्लाभ ललएको छ । 

०.५ 

५.४.२ के स्थानीय सरकारले सचचालन गरेका 

कायिक्रमहरुको अनुगमन मलू्यांकन गदाि 

लैंलगक समानता तथा सामालिक 

समावेशी लबकास सम्बन्धी कायिक्रमको 

सचचालनबाट सरोकारवालालाई पगेुको 

लाभ असर र प्रभाव लबशे्लर्ण गने 

गररन्छ ? 

१ अनगुमन र मूल्यांकन गररए पलन लाभ र 

असरको लबशे्लर्ण नभएको ।  

०.५ 

५.४.३ के स्थानीय सरकारको सलमक्षा बैठकमा 

मलहला, बालबाललका सबै िातिालतका 

लबपन्न बगि (आलदबासी, िनिालत, 

दललत, मधेशी, मलुस्लम, लपछडावगि) 

अपांगता भएका ब्यलिहरु, िेष्ठ नागररक 

लगायतलाई ललक्षत कायिक्रम मालथ 

छलफल गने गरेको छ ? 

१ भौगोललक लबकटताका कारण 

अपाङ्गता भएका ब्यिीहरुको यस्ता 

कायिक्रमहरुमा  सहभालगता रहकेो । 

१ 
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५.४.४ के अनगुमन तथा मूल्यांकनवाट लसकेका 

पाठहरु कायिक्रम वा योिना तयार गदाि 

समावेश गने गररन्छ ? 

१ अनगुमन र मूल्यांकनवाट प्राप्त 

प्रलतवेदनका आधारमा आगामी 

कायिक्रमलाई तयार गरी त्यसको 

अनभुवका आधारमा योिना तयार 

गररएको । 

१ 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   ३ 

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 सहिीकरण गने 

गरेको/नगरेको ? 

१ समन्वय र साझेदारीमा कायिक्रमहरु गने 

गररएको । 

१ 

५.५.२ लैंलगक समानता तथा समावेशी 

लबकासको लालग लबलभन्न सरोकारवाला 

लनकायहरु लबच सचिाल सदस्य बनी 

कायिगत छलफल तथा यस क्षेत्रको 

लबकासको लालग लनयलमतरुपमा कायि 

ह ने गरे/नगरेको ? 

१ लैससास सचिाल नभएको । ० 

५.५.३ लैंलगक समानता तथा समावेशी 

लबकासको लालग लबलभन्न सरोकारवाला 

लनकायहरु लबच कायिगत संयन्त्र 

(सचिाल) का प्रलतलनलधहरुलाई लैंलगक 

तथा समावेशी लबकास सम्बन्धी क्षमता 

लबकास ताललमहरु प्रदान गने 

गरे/नगरेको ? 

१ लैससास कायािन्वयन सचिाल नभएको 

ह दँा यो कायि ह न नसकेको । 

० 
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५.५.४ मलहला लबरुद्ध ह ने सबै प्रकारका 

भेदभाव उन्मलुन गने महासलन्ध 

कायािन्वयनका लालग तयार गररएको 

रालष्िय कायियोिना र संयिू राष्िसंघीय 

सरूक्षा पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव नं 

१३२५ र १८२० को कायािन्वयन 

रालष्िय कायियोिना, मानव अलधकार  

कायियोिना तथा छुवाछुत लबरुद्धको 

कायियोिनामा स्थानीय सरकारको 

लिम्मेवारी भनी उल्लेख गररएका 

कायिक्रमहरुमा रकम लबलनयोिन तथा 

कायािन्वयन गने गरे/नगरेको ? 

१ उल्लेलखत कायिक्रमहरु स्थानीयकरण 

गरी कायािन्वयन नभएको । 

० 

  सहायक बिषयगत िम्मा ४   १ 

  मूि बिषयगत िम्मा २०   ११ 

  कुि िम्मा १००   ५८.५ 
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अनसुचूी ३ 

गाउँपाबिकामा िागु भएका नीबत¸ ऐन र कानुनी ब्यवस्थाहरु 

क्र स ं िैससाससंग सम्िबन्धत स्थानीय ऐन तथा कानुनी ब्यवस्थाहरु 

१ लैङ्लगक लहंसा लनवारण कोर् संचालन कायिलवलध, २०७८ 

२ मात–ृलशश ु(सतु्केरी) भेटघाट कायिक्रम संचालन कायिलवलध, २०७८ 

३ पणूि अशि अपाङ्गता भएका व्यििहरुको स्याहार ससाुर भत्ता लवतरण कायिलवलध, २०७८ 

४ प्रालवलधक लशक्षा छात्रवलृत्त लवतरण कायिलवलध, २०७६ 

५ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोिा संस्था व्यवस्थापन कायिलवलध, २०७६ 

६ लैङ्लगक लहंसा लनयन्त्रण सलमलत गठन तथा कायि सचचालन कायिलवलध, २०७६ 

७ िेष्ठ नागररक पररचय–पत्र लवतरण कायिलवलध, २०७६ 

८ गाउँपाललकामा रहने सलमलतको गठन तथा कायि सचचालन लनयमावली, २०७६ 

९ उपाध्यक्षसंग मलहला बालबाललका कायिक्रम सचचालन कायिलवलध, २०७५ 

१० गररबी लनवारणका लालग लघ ुउद्यम लवकास कायिक्रम (मेडपा) सचचालन कायिलवलध, २०७५ 

११ अनाथ तथा िोलखमयिु बालबाललकाका लालग सामालिक सरुक्षा कायिक्रम (सचचालन 

कायिलवलध) ऐन, २०७५ 

१२ ताराखोला गाउँपाललकाका पदालधकारीहरूको आचारसंलहता, २०७४ 

१३ लवद्यालय व्यवस्थापन सलमलत गठन कायिलवलध, २०७६ 

१४ टोल लवकास संस्था सचचालन कायिलवलध, २०७४ 

१५ ताराखोला गाउँपाललकाको आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को नीलत तथा कायिक्रम 
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अनसुचूी – ३ 
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केही  झलकहरु 
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