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भाग-१ 

िैङ्तगक समानिा िथा सामातिक समावेशीकरण परीक्षणको अवधारणा 

 

१.१ पृष्ठभूतमिः 

नेपािको सामालिक, साँस्कृलतक र िालमिक परम्पराको कारण मलहिा र परुुर्को बीचमा रहकेो सामालिक लिम्मेवारी 

र पह चँमा समानता छैन । नेपािी समाि परुुर् प्रिान रहकेोिे पररवारदलेख राज्र्को नेततृ्वसम्म मलहिाहरूको 

सक्षमता तुिनात्मक रूपमा कम आकँिन गररएको र पह चँ पगु्ने सकेको अवस्था छैन । र्ो मलहिा र परुुर्बीचको 

असमानता नेपािको मात्र समस्र्ा पलन होइन । लवश्वका अन्द्र् मिुकुहरूमा पलन मलहिा र परुुर्बीचको असमानताको 

समस्र्ा रहकेो छ । र्स समस्र्ािाई िैङ्लगक समस्र्ाको रूपमा लिइएको छ । र्सकारण िैङ्लगक समानता र 

िैङ्लगक समताको अविारणािाई लवश्वव्र्ापीरूपमा घोर्णा गरी एक अलभर्ानको रूपमा कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाइएको 

छ । र्स्तै नेपाि सामालिक साँस्कृलतक लवलविता रहकेो दशे हो । केन्द्रीर् तथ्र्ाङ्क लवभागको रालष्िर् िनगणना 

प्रलतवदेन, २०६८ अनसुार र्हाँ १२५ वटा िातिालत, १२३ वटा मातभृार्ा र सांस्कृलतक लवलविता भएकोिे र्हा ँ

ती समदुार्हरूको सामालिक, साँस्कृलतक र आलथिक अवस्थामा लवलविता रहकेो छ । सबै वगि र समदुार्हरूका 

सामालिक र आलथिक क्षेत्रमा समान लवकास ह न सकेको छैन । दशेमा आलदबासी, िनिालत, दलित, मिेशी, मलुस्िम, 

लपछडावगि िस्ता समदुार्हरूको सक्षमता र राज्र्को सेवा सलुविामा पह चँ आलदको सवाि रहकेो छ । साथ ै

बािबालिका, िषे्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्लिहरू र भौगोलिक लबकटताको कारण गररबी र वलचचलतकरणमा 

परेका समदुार्हरूको समस्र्ाहरू रहकेा छन ्। र्सकारण नेपािमा सामालिक समावशेीकरणको सवाि पलन उलिकै 

महत्वपूणि भएकोिे मलहिा समानता तथा समालिक समावशेीकरणको अविारणा कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाइएको 

नेपािको संलविान, मानव अलिकारसम्बन्द्िी घोर्णापत्र, मलहिा अलिकारसम्बन्द्िी घोर्णापत्र, बािअलिकार र 

आलदबासी िनिालतसम्बन्द्िी अन्द्तरािलष्िर् घोर्णापत्रहरू र र्ी क्षेत्रहरूमा कार्ि गनिको िालग गररएका लवलभन्द्न 

महासलन्द्िहरू र नेपािका सम्बलन्द्ित ऐन, लनर्म र अन्द्र् काननुी व्र्वस्थाहरूिाई आिारको रूपमा लिई उि 

प्राविानहरूिाई स्थानीर् सरकारहरूमा कार्ािन्द्वर्नको अवस्थाको मापन गने अलभप्रार्िे नेपाि सरकार, संघीर् 

मालमिा तथा सामान्द्र् प्रशासन मन्द्त्रािर्िे स्थानीर् सरकारहरूको िालग िैङ्लगक समानता तथा सामालिक 

समावशेीकरण परीक्षण कार्िलवलि २०७७ (नमनूा) तर्ार गरी स्थानीर् तहहरूमा पाररत गरेर कार्ािन्द्वर्नको िालग 

लनदिशन गरेको छ । र्स कार्िलवलिको आिारमा गण्डकी प्रदशे प्रलशक्षण प्रलतष्ठान, प्रदशे तथा स्थानीर् शासन सहर्ोग 

कार्िक्रम (PLGSP), नदीपरु पोखरािे स्थानीर् सरकारहरू (गाउपालिका र गाउँपालिका) को िैससास परीक्षण गने 

कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न गद ैआएको छ । र्सै क्रममा र्स दवेघाट गाउँपालिका, तनह कँो िैससास परीक्षण गरी र्ो 

प्रलतवदेन तर्ार गररएको छ ।  

 

१.२ देवघाट गाउँपातिकाको संतक्षप्त पररचय 

नेपािको ७ प्रदशेहरूमध्र्े गण्डकी प्रदशेमा पने  तनह  ँलिल्िा पलन एक हो । समरुी सतहबाट न्द्र्नूतम १८७ दलेख 

२१३४ मीटरको उचाइसम्म  रहकेो छ । नेपाि राज्र्को केन्द्र भागमा अवलस्थत तनह  ँलिल्िाको आफ्नै ऐलतहालसक 

महत्व रहकेो छ । 
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नेपािको संलविान (२०७२) बमोलिम नेपाि सरकारिे स्थानीर् लनकार्हरूको पनुसंरचनाको िालग गठन गरेको 

उच्चस्तरीर् आर्ोगिे २०७३ परु् २२ मा नेपाि सरकारिाई बझुाएको प्रलतवदेन नेपाि सरकारिे पररमाििन गरी 

२०७३ फागनु २७ गतेबाट स्थानीर् तह िाग ूगने लनणिर् अनसुार र्स तनह  ँ लिल्िाको सालवकका गा.लव.स.हरू 

कोटा, बैदी, लछपलछपे र दवेघाट गालवसिाई समार्ोिन गरी दवेघाट गाउँपालिका गठन गररएको हो । समावशे भएका 

सालवकका गालवसहरू मध्र्े दवेघाट गालवसिाई दईुवटा वडा, सालवक कोटा गालवसको १, २, ३, ८ र ९ गरी एक 

वडा, सालवक कोटा गालवसको वडा नं. ४, ५, ६ र ७ र सालवकको वदैी गालवसको ४, ५, ६, ७, ८ र ९ वडा गरी एक 

वडा र सालवक लछपलछप ेगालवसिाई एक वडा गरी िम्मा ५ वटा वडामा लवभािन गररएको छ । गाउँपालिकाको 

िम्मा क्षेत्रफि १५९ वगि लकिोलमटर रहकेो छ भने र्सको लसमानामा पवूिमा आबँुखरेैनी गा.पा. र लचतवन लिल्िा, 

पलिममा ऋलर्ङ्ग गा.पा. र नविपरासी लिल्िा, उिरमा ऋलर्ङ्ग, बन्द्दीपरु, आबँखुरेैनी गा.पा. र व्र्ास न.पा. र 

दलक्षणमा नविपरासी र लचतवन लिल्िा रहकेो छ । केन्द्रीर् तथ्र्ाङ्क लवभागको रालष्िर् िनगणना २०६८ अनसुार 

र्स गाउँपालिकाको िम्मा घरिरुी ३४३५ र िम्मा िनसंख्र्ा १६१३१ मध्र्े परुुर् ७४८४  र मलहिा ८६४७ रहकेो 

छ । 

ऐतिहातसक महत्व 

र्स गाउँपालिकामा पने दवेघाट िाम परापवूिकािदलेख पलवत्र तीथिस्थिको रुपमा पररलचत रहकेो छ । िमिशास्त्रमा 

उल्िेख भए अनसुार र्स भलूममा परापवूिकािमा दवेताहरू बसोवास गनुिभएकोिे र्स पलवत्र भलूमको नाम दवेघाट 

रहन गएको हो भनी उल्िेख गररएको छ । लहन्द्द ूिमि शास्त्रमा उल्िेख गररए अनुसार चारिाम के्षत्र स्नान गरेर र्स 

तीथिमा स्नान गररएको छैन भने मानव िीवन व्र्थि ह ने साथै अन्द्र्त्र तीथि नगई र्स तीथिमामात्र स्नान गरेमात्र पलन 

चारिाम तीथि गए बराबरको पणू्र् प्राि ह न्द्छ भनी शास्त्रमा उल्िेख गररएको भलेटन्द्छ । र्स्तो पलवत्र तीथिस्थििाई 

केन्द्र लबन्द्द ुबनाएर गठन गररएको र्स गाउँपालिकाको प्राकृलतक, ऐलतहालसक िालमिक सौन्द्दर्ितािे भररपणूि नगरीको 

लवकासको गरुूर्ोिनामा िालमिक पर्िटन के्षत्रको ठूिो भलूमका साथै महत्वपणूि के्षत्र ओगटको दलेखन्द्छ । लवदशेी 

पाह नाको िालग दवेघाट नदीमा लवलभन्द्न मनोरचिन लिने बोलटङ डुङ्गाहरू रालखएका छन । लहमािवाट लवलभन्द्न 

नदीहरू लमलसएर बग्द ैआएको लचसो सनु्द्दर पलवत्र र्स नदीको पानीमा बोलटङ्ग गद ै मनोरम प्रकृलतक हररर्ािी 

िगंिको दृश्र् अविोकन गनि पाउन ुपर्िटकको िालग िेरै महत्वपणूि स्थान रहकेो छ । र्स भलूमिाई मानव लनलमित 

स्रोत र सािनिे लसँगानि सकेमा र्सको महत्व लवश्वमा एकै मात्र तीथिस्थि ह ने पररकल्पना दलेखन्द्छ । 

 

१.३ िैससास परीक्षणको महत्व  

िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावशेीकरणको सवाि नेपािको िालग महत्वपणूि रहकेो महससु गररएकोिे 

िैससासको अविारणा सबै स्थानीर् तहहरूमा िाग ूगनि प्रर्ास गररएको छ । नपेािी समािमा िैङ्लगक लवभदेिे 

मलहिा, परुुर् र अन्द्र् लिङ्गको आिारमा सामालिक लवभेद दलेखएको र फरक मलू्र् मान्द्र्ताहरू व्र्ाि भएको 

अवस्था छ । र्स्तै वगीर्, िातीर्, क्षेत्रीर्, भालर्क, िालमिक आिारमा लवभदेहरू महससु गररएको छ । र्ी 

लवभदेहरूको लवरुद्धमा नेपाि सरकारिे संलविान तथा लवलभन्द्न काननुी व्र्वस्था गरी िाग ूगरेको छ । काननू अनसुार 

र्ी लवभदेहरू दण्डनीर् छन ् । तैपलन समदुार् स्तरमा लवगतको समर्मा व्र्ाि भएका र्ी लवभदेहरूको कसर अझ ै

बाँकी रहकेो दलेखन्द्छ । र्स कारण नेपाि सरकारिे िैङ्लगक तथा सामालिक वलहस्करणिाई लनमूिि गने नीलत 

लिएको हो ।  
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सबै स्थानीर् सरकारहरूमा िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणको अविारणािाई कार्ािन्द्वर्न गरी 

समतामिूक समािको स्थापना गने कार्िमा र्स िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षण कार्िको 

महत्वपूणि भलूमका रहकेो छ । हािको अवस्थामा स्थानीर् सरकारहरूमा िैङ्लगक समता र सामालिक समावेशीकरण 

प्रवद्धिनका कार्िहरू के कलत भएका छन ्भन्द्ने कुराको लनक्र्ौि गने कार्ि हो र्ो । र्सबाट स्थानीर् सरकारहरूिे 

नीलत काननू र र्ोिना तिुिमा गदाि िैङ्लगक तथा सामालिक समावशेीकरण सम्वदेनशीिताको प्रर्ोग र र्स 

दृलिकोणको उपर्ोगको अवस्था कस्तो रहकेो छ ? स्थानीर् तहहरूको संस्थागत संरचनामा िैससासको अवस्था 

कस्तो छ ? पालिकाहरूको िनशलि लनर्लुि र िनप्रलतलनलिको व्र्वस्थामा िैससासको रणनीलतक अभ्र्ास कस्तो 

छ र र्सबाट सहभालगता र लनणिर् प्रलक्रर्ामा के प्रगलत भएको छ ? सेवा प्रवाहको क्रममा िैससासको अविारणािाई 

कसरी कार्ािन्द्वर्न गररएको छ ? सेवा प्रवाहमा अझ ैमलहिा तथा लवपन्द्न भएका समदुार्का नागररकहरू अझ ै

वलहस्करणमा परेका छन ्? सशुासनका अभ्र्ासहरूको अवस्था के छ ? सशुासनमा िैससासको कार्ािन्द्वर्न कस्तो 

छ ? र्ी कुराहरूको परीक्षण गररने भएको ह दँा संघीर्, प्रदशे र स्थानीर् सरकारहरूमा लनर्लमत िैससास परीक्षणको 

आवश्र्कता रहकेो छ ।  

र्स िैससास परीक्षणिे स्थानीर् सरकारहरूमा लवगतका आलथिक वर्ि र लवगतका समर्मा कार्ाििर्बाट ह ने सबै 

खािे सेवा प्रवाहमा िैससासको अविारणािाई कार्ािन्द्वर्नको अवस्थाको लचत्रण गदिछ । र्सबाट उि क्षेत्रको 

सबि र कमिोर पक्षहरू तथा अवसर र चनुौलतहरूको पलहचान लवलिवत रूपमा पलहचान ह ने भएकोिे आगामी 

लदनहरूमा केकस्ता पहिहरू गने बारेमा र्ोिना तथा कार्िक्रमहरू तर्ार गनि सहि ह ने गदिछ । समग्र नेपािमा 

िैससास मतै्री समािको लनमािण गनि सरकारी तौरबाट गररने पहिहरूमा प्रभावकाररता आउँछ । र्सबाट लवभदेकारी 

नीलत तथा कार्िक्रमहरूको अन्द्त्र् गरी सशुासनर्िु समदृ्ध समािको लसिना गनि टेवा पगु्दछ ।  

स्थानीर् सरकारहरूमा िैससास परीक्षणिे स्थानीर् नीलत, काननू र र्ोिनाको तहमा िसैसास सम्वदेनशीिता 

समावशे गरेर संस्थागत संरचना, िनशलि व्र्वस्था र क्षमता लवकास, सेवा प्रवाह, सशुासनका लक्रर्ाकिापहरूमा 

िैङ्लगक उिरदार्ी तथा सामालिक समावशेी दृलिकोण कार्ािन्द्वर्न गरी हरेक स्थानीर् तहमा समतामिूक समािको 

स्थापना गने िग लनमािणको अपेक्षा गररएको छ । र्सबाट स्थानीर् तहबाटै लदगो शालन्द्त तथा समलृद्धको सरुुआत ह ने 

सलुनलित छ ।  

 

१.४ िैससास परीक्षण र कायाान्वयनको कानुनी आधारहरू  

नेपािको संलविान र सम्बलन्द्ित ऐन, लनर्म, कार्िलवलिहरू र नेपाि पक्ष भई हस्ताक्षर भएका अन्द्तरािलष्िर् घोर्णाहरू 

र महासलन्द्िहरू िस्तै मानव अलिकार सम्बन्द्िी घोर्णापत्र, बेइलिङ घोर्णापत्र १९९६, बािअलिकार सम्बन्द्िी 

महासलन्द्ि १९८९, मलहिा लवरुद्ध ह ने सबै प्रकारका भदेभाव उन्द्मिून गने महासलन्द्ि कार्ािन्द्वर्नका िालग तर्ार 

गररएको रालष्िर् कार्िर्ोिना र संर्िु राष्िसंघीर् सरुक्षा पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को 

कार्ािन्द्वर्न रालष्िर् कार्िर्ोिना, मानव अलिकार कार्िर्ोिना तथा छुवाछुत लवरुद्धको कार्िर्ोिना आलदको 

कार्ािन्द्र्नको बाध्र्ात्मक व्र्वस्थाहरू रहकेा छन ्।  

नेपािको संलविानिे नागररकहरूको आिारभतू अलिकारहरूिाई सलुनलित गनि व्र्वस्था गरेको छ । संलविानको 

िारा १८ मा समानताको हकको व्र्वस्था भएको छ िसिे प्रत्र्ेक व्र्लििाई समान काननुी हलैसर्तको अलिकारको 

सलुनलित गरेको छ । सबै नागररक काननूको दृलिमा समान ह ने तथा कसैिाई पलन काननूको समान संरक्षणबाट 
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वलचचत नगररने तथा सामान्द्र् काननूको प्रर्ोगमा उत्पलि, िमि, वणि, िात, िालत, लिङ्ग, शारीररक अवस्था, 

अपाङ्गता, स्वास्थ्र् लस्थलत, ववैालहक लस्थलत, गभािवस्था, आलथिक अवस्था, भार्ा वा क्षेत्र, बैचाररक आस्था वा 

अन्द्र् कुनै आिारमा भदेभाव नगने व्र्वस्था गरेको छ । सामालिक वा साँस्कृलतक दृलििे लपछाडएका मलहिा, दलित, 

आलदबासी िनिालत, मिेशी, थारु, बािबालिका, िषे्ठ नागररक, िैङ्लगक तथा र्ौलनक अल्पसंख्र्क, अपाङ्गता 

भएका व्र्लि, गभि अवस्थाका व्र्लि, अशि वा असहार्, लपछालडएको क्षेत्र वा आलथिक रूपमा लवपन्द्न खस आर्ि 

िगार्तका नागररकहरूको संरक्षण सशलिकरण वा लवकासको लनलम्त लवशरे् व्र्वस्था गनि सलकने व्र्वस्था गररएको 

छ ।  

संलविानको िारा ३८ मा मलहिाको हकको व्र्वस्था गरेको छ िसिे प्रत्र्ेक मलहिािाई िैङ्लगक भदेभाव लबना 

समान वशंीर् हकको सलुनलित गरेकोको छ । प्रत्र्ेक मलहिा सरुलक्षत माततृ्व र प्रिनन स्वास्थ्र् सम्बन्द्िी अलिकार 

सम्पन्द्न बनाएको छ । मलहिािाई िालमिक, सामालिक, साँस्कृलतक परम्परा, प्रचनिन वा अन्द्र् कुनै आिारमा 

शारीररक, मानलसक, र्ौनिन्द्र्, मनोवैज्ञालनक वा अन्द्र् कुनै लकलसमको लहसंािन्द्र् कार्ि गनि पाइन ेछैन । र्ी कार्िहरू 

काननू बमोलिम दण्डनीर् ह ने र पीलडतिाई काननू बमोलिम क्षलतपलूति पाउने अलिकारको व्र्वस्था छ । राज्र्को सब ै

लनकार्मा मलहिािाई समानपुालतक समावलेशताको लसद्धान्द्तको आिारमा सहभागी ह ने अलिकार सलुनलित भएको 

छ । मलहिािाई लशक्षा, स्वास्थ्र्, रोिगारी र सामालिक सरुक्षामा सकारात्मक लवभदेका आिारमा लवशेर् अवसर 

प्राि गने हकको व्र्वस्था भएको छ । साथै सम्पलि र पाररवाररक मालमिामा दम्पलतको समान हकको व्र्वस्था भएको 

छ।  

साथै नेपािको संलविानको िारा ३१ मा लशक्षा सम्बन्द्िी हकको व्र्वस्था भएको छ िसमा प्रत्र्ेक नागररक 

(अपाङ्गता भएका र आलथिक रूपमा लवपन्द्न सलहत) िाई लशक्षाको पह चँमा समान हकको सलुनलित गररएको छ । 

सलम्बिानको िारा ३२ मा भार्ा र संस्कृलतको हकको व्र्वस्था गररएको छ िसमा प्रत्र्ेक व्र्लि र समदुार्िाई 

आफ्नो भार्ा, लिलप, संस्कृलत, साँस्कृलतक सभ्र्ता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्धिन गने अलिकारको सलुनलित 

गररएको छ । साथै िारा ३३ मा समान रोिगारीको हक, िारा ३४ मा उलचत श्रम अभ्र्ासको हक िसमा उलचत 

पाररश्रलमक सलुविा र र्ोगदानको सलुनलितता, िारा ३५ मा स्वास्थ्र् सम्बन्द्िी समान हक, िारा ३९ मा 

बािबालिकाको हक, िारा ४० मा दलितको हक, िारा ४१ मा िषे्ठ नागररकको हक, िारा ४२ मा सामालिक 

न्द्र्ार्को हक र िारा ४३ मा सामालिक सरुक्षाको हकको व्र्वस्था गररएको छ । र्ी िाराहरू लवशरे् गरी िैङ्लगक 

समानता र सामालिक समावेशीकरण सम्वदेनशीि रहकेा छन् ।  

र्सकारण नेपािको सन्द्दभिमा िैङ्लगक समानता र सामालिक समावशेीकरण (िैससास) को मदु्दा बह आर्लमक मानी 

सबै सरकारी तथा गरैसरकारी क्षेत्रहरूमा अलनवार्ि पािना गनुि पने काननुी व्र्वस्था छ । र्सको कार्ािन्द्वर्न 

िनस्तरमा अझ ैकमिोर रहकेो पाइएकोिे रालष्िर् ऐन लनर्महरू तथा अन्द्तरािलष्िर् महासलन्द्ि र अभ्र्ासहरूको 

आिारमा िैससास अलभर्ानमा व्र्ापकता ल्र्ाउने िमको भरैहकेो छ । र्सिाई स्थानीर् तहहरूबाटै कार्ािन्द्वर्न 

गने पहि तत्कािीन स्थानीर् लवकास मन्द्त्रािर्िे िैससास कार्ािन्द्वर्न गद ैआएको लथर्ो । िैङ्लगक समानता तथा 

सामालिक समावेशी नीलत तथा कार्िक्रमहरूिाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सचचािन गनि िैङ्लगक समानता तथा 

सामालिक समावशीकरण नीलत २०६६ कार्ािन्द्वर्नको िालग तर्ार भएको स्थानीर् लनकार् िैङ्लगक उिरदार्ी तथा 

सामालिक समावशेी बिटे तिुिमा तथा परीक्षण लनदलेशका २०६८ कार्ािन्द्वर्न भएको लथर्ो।  

स्थानीर् सरकार सचचािन ऐन २०७४ को गाउपालिका/नगरपालिकाको काम, कतिव्र् र अलिकारमा िैससास 

सम्बन्द्िी व्र्वस्था रहकेो छ । त्र्स्तै वडा सलमलतको काम, कतिव्र् र अलिकार अन्द्तगित वडामा आलथिक तथा 
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समालिकरूपमा अल्पसंख्र्क, सीमान्द्तकृत समदुार्को अलभिेख राखी सामालिक र आलथिक उत्थान सम्बन्द्िी काम 

गने लवलभन्द्न समदुार्बीचमा सामालिक सद्भाव र सौहादिता कार्म गने, बािलववाह, बह लववाह, िैङ्लगक लहसंा, 

छुवाछुत, दाइिो, हलिर्ा प्रथा, छाउपडी कमिरी प्रथा, बािश्रम, मानव बेचलबखनिस्ता समालिक कुरीलत र 

अन्द्िलवश्वासको अन्द्त्र् गने गराउने व्र्वस्था गरेको छ । साथै स्थानीर् तहको र्ोिना तिुिमा तथा कार्ािन्द्वर्न गदाि 

मलहिा तथा लपछालडएको वगिको सहभालगता गराउने र र्ोिना छनौटमा मलहिा, बािबालिका, िषे्ठ नागररक, 

लपछालडएको वगि, के्षत्र र समदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्ने कार्िक्रमिाई छनौट गने, बिटे लवलनर्ोिन र कार्ािन्द्वर्नमा 

िोड लदएको छ ।  

 

१.३ िैससास परीक्षणका उदे्दश्यहरू  

स्थानीर् तहहरूमा िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षणको मखु्र् उद्दशे्र् नै स्थानीर् तहहरूमा 

िैङ्लगक तथा अन्द्र् सामालिक मान्द्र्ताको आिारमा ह ने लवभदेहरूको अन्द्त्र् गरी राज्र्िे उपिब्ि गराउने सेवा 

सलुविा र संरक्षणमा सबैको समान पह चँको अवस्थािाई पररक्षण गरी समतामिूक नीलत कार्िक्रम, बिटे िाग ूगने 

कार्िमा सझुावहरू उपिब्ि गराउने हो । र्सको लबलशि उद्दशे्र्हरू दहेार् अनसुार रहकेा छन ्:  

क) िैङ्लगक समानता तथा समालिक समावशेीकरण परीक्षण माफि त गाउपालिकाको नीलत, काननू, संस्थागत 

संरचना, िनशलि र क्षमता लवकास कार्ि, र्ोिना तिुिमा र कार्िक्रमहरूमा मलहिा र सामालिक रूपमा 

वलचचलतकरणमा परेका व्र्लि र समदुार्हरूको मिूप्रवालहकरण र सशलिकरणको अवस्था मापन गने ।  

ख) स्थानीर् तहको समग्र लक्रर्ाकिापहरूमा िैङ्लगक समानता तथा समालिक समावेशीकरणको अवस्था मापन 

गरी सबि र सिुार गनुि पने पक्षहरू तथा अवसर र चनुौलतहरूको पलहचान गने ।  

ग) सिुार गनुि पने पक्षहरूको पलहचान पिात सोको कार्ािन्द्वर्नको िालग कार्िर्ोिना तर्ार गने ।  

घ) पालिकािे सम्पादन गने सबै लक्रर्ाकिापहरूमा िैससास सम्वदेनलशत कार्ािन्द्वर्निाई संस्थागत गद ैिैिान 

आिारहरू प्रस्ततु गने ।  
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भाग-२  

िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षणका लवलि  

 

२.१ िैससास परीक्षणिे समेट्ने के्षत्रहरू  

लवगतमा नेपाि सरकार, संघीर् मालमिा तथा स्थानीर् लवकास मन्द्त्रािर्िे िारी गरेको िैङ्लगक समानता तथा 

सामालिक समावशेीकरण नीलत २०६६ तथा स्थानीर् लनकार् िैङ्लगक उिरदार्ी तथा सामालिक समावेशी बिटे 

तिुिमा एवम ् परीक्षण लनदलेशका २०६८ मा भएको व्र्वस्था अनसुार तत्कालिन लिल्िा लवकास सलमलत र 

गाउँपालिकामा भएका सम्पणूि नीलत, कार्िक्रम तथा बिेट लवलनर्ोिन तथा कार्ािन्द्वर्नको क्रममा गररएका 

प्रर्ासहरूको िैङ्लगक तथा सामालिक समावेशी आखँाबाट परीक्षण गरी आगामी आलथिक वर्िमा चाल्न ु पने 

कदमहरूको पलहचान गररन्द्थ्र्ो ।  

नेपािमा संघीर् व्र्वस्था िाग ूभए पिात ्संघीर् मालमिा तथा सामान्द्र् प्रशासन मन्द्त्रािर्बाट िारी भएको स्थानीर् 

तह िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षण कार्िलवलि २०७७ (नमनूा) को अनसुार िैससास 

परीक्षणमा स्थानीर् सरकारको नीलत, काननू र र्ोिना तिुिमा प्रलक्रर्ादलेख संस्थागत व्र्वस्था, िनशलि र सेवा 

प्रवाहसम्मका पाँचबाट मिू लवर्र्वस्तहुरू तोलकएको छ । र्ो कार्िलवलि हरेक गाउपालिका र गाउँपालिकाहरूिे 

स्थानीर्स्तरमा आफ्नो अनकुुि ह ने गरी केही व्र्वस्थाहरू हरेफेर गरेर पाररत गरी िाग ूगनि सक्नेछ । केही स्थानीर् 

सरकारहरूिे र्ो कार्िलवलि िाग ूगररसकेको अवस्था छ । हािको अवस्थामा र्स पालिकामा मखु्र्तः िैससास 

परीक्षणमा दहेार्का पाँच मिु लवर्र्हरू वा क्षेत्रहरू समलेटएका छन:्  

क) नीलत काननू र र्ोिना,    

ख) संस्थागत व्र्वस्था,    

ग) मानव संसािन र क्षमता लवकास,   

घ) सेवा प्रवाह र      

ङ) सशुासन तथा उिरदालर्त्व ।  

 

२.२ िैससास परीक्षणको लवलि र तरीका  

स्थानीर् तह िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षण कार्िलवलि २०७७ (नमनूा) को अनसुार 

स्थानीर् सरकारहरूको िैससास परीक्षण हरेक आलथिक वर्ि लनर्लमत रूपमा गने र सोही अनसुार स्थानीर् तहको 

नीलत र्ोिना तथा बिटे तिुिमाको तहबाट िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावशेीकरण लवकासका 

कार्िक्रमहरू कार्ािन्द्वर्न गने अलभप्रार् हो । र्ो परीक्षण कार्ि केही सहभालगतामिूक र केही अशं िेखापरीक्षण तथा 

अनसुन्द्िानमिूक लवलिबाट सम्पादन गररएको छ ।  

र्स पालिकाको िैससास परीक्षणको िालग अध्र्क्षको संर्ोिकत्वमा ७ सदस्र्ीर् कार्िदि बनाएको लथर्ो । सोही 

कार्िदिको नेततृ्वमा पालिकाको िैससास परीक्षण सम्पन्द्न भर्ो । र्स कार्िदि अन्द्तरगत ५ वटा लवर्र्गत िैससास 

परीक्षण कार्ि-समहूहरू तर्ार गररर्ो । र्ी कार्ि-समहूहरूमा लनवािलचत िनप्रलतलनलिहरू तथा कमिचारीको संिग्नता 

रहकेो लथर्ो । िसमा मलहिा र परुुर्हरूको सहभालगतािाई पलन उपिब्ि भएसम्म समावेशी बनाइएको लथर्ो । उि 
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कार्ि-समहूहरूको संर्ोिकत्व लनवािलचत पदालिकारीहरूिे गरेको लथर्ो । ती कार्ि समहूहरू दहेार्का परीक्षण 

लवलिहरूको उपर्ोग गरेको लथर्ो।  

 

२.२.१ दस्िावेि समीक्षा (Documents Review)  

िैससास परीक्षण कार्िदििे पालिकाको दस्ताविेहरू (िस्तैः स्थानीर् नीलत, ऐन, लनदलेशका, वालर्िक र्ोिना तथा 

बिटे, आवलिक र्ोिना, वालर्िक प्रलतवदेनहरू, आलथिक प्रलतवदेनहरू, चौमालसक र वालर्िक समीक्षाको प्रलतवदेन, 

लवकास बिुेलटन, नगर प्रोफाइि, लवलभन्द्न समर्मा भएका लनणिर्हरू आलदको सङ्किन र िैससासको दृलिबाट 

लवशे्लर्ण र पनुराविोकन गरी प्रारलम्भक लटपोट तर्ार गररएको लथर्ो ।  

 

२.२.२ ितक्षि समूह छिफि (Focus Group Discussion)  

िैससास परीक्षणको क्रममा पालिकाका मलहिा समहूका सदस्र्हरू, दलित समदुार्, आलदबासी िनिालत समदुार् 

र अन्द्र् वलचचलतकरणमा परेका समदुार्का प्रलतलनलिहरूसँग िलक्षत समहू छिफि गररएको लथर्ो । र्सको िालग 

िैससास कार्ािन्द्वर्न सम्बन्द्िी प्रश्नाविी तर्ार गरी छिफि गररएको लथर्ो ।  

 

२.२.३ परीक्षण कायाशािा (Audit Workshop)  

र्ो गोष्ठी ३ लदनको आर्ोिना गररएको लथर्ो । र्स कार्िशािा पालिकाका लनवािलचत पदालिकारीहरू, प्रमखु 

प्रशासकीर् अलिकृत िगार्त सबै लवर्र्गत शाखाका कमिचारीहरू र सरोकारवािाहरूको सहभालगतामा सचचािन 

गररएको लथर्ो । र्सको सहिीकरण परामशिदाताहरूबाट गररएको लथर्ो ।  

 

िैससास परीक्षण कायाशािाका सहभागीहरू  

पालिकाको िैससास परीक्षण कार्िमा दहेार्का पदालिकारी, कमिचारी र सरोकारवािाहरू सहभागी भएका लथए। 

िैससास परीक्षण कार्िक्रममा िम्मा ३५ िना सहभागीहरू लथए ।  

 

िातिका 1: स्थानीय िहमा िैससास परीक्षणका सहभागीहरू 

क्र.सं. सहभागीहरू 

१ पालिका प्रमखु 

२ पालिका उपप्रमखु 

३ प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत 

४ वडा अध्र्क्षहरू 

५ कार्िपालिकाका मलहिा सलहत सदस्र्हरू 

६ दलित, अल्पसंख्र्क र िनिालत िनप्रलतलनलिहरू 

७ लवर्र्गत शाखाका प्रमखु तथा सम्पकि  व्र्लिहरू 

८ लवर्र्गत क्षेत्र तथा िलक्षत वगिका कमिचारीहरू 

 

पनुिः िैससास परीक्षणमा भएका सहभागीहरू अनसुलूच–३ मा संिग्न गररएको छ ।  
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गोष्ठी सञ्चािन तवतध  

स्थानीर् तह िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षण कार्िलवलि २०७७ (नमनूा) को अनसुार 

पाँचवटा मिू लवर्र्हरूलभत्र लवलभन्द्न २२ वटा सहार्क लवर्र्हरू समावशे गररएको छ । र्सलभत्र १०० वटा कार्िगत 

उपसचूकहरू तोलकएका छन ्। लर्नै सचूक तथा उपसचूकहरूको दार्रामा रही िैससास परीक्षण गोष्ठी सचचािन 

गररएको लथर्ो ।  

गोष्ठीको पलहिो लदन गोष्ठीको उद्धघाटन, िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण (िैससास) को 

अविारणा, संलविान, रालष्िर् नीलत तथा अन्द्र् प्राविानहरू, िैससास परीक्षण सम्बन्द्िी व्र्वस्था आलदमा 

अलभमखुीकरण गररर्ो । कार्िशािा गोष्ठीमा पाँचवटा मिू लवर्र्हरूको आिारमा ५ वटा िैससास लवर्र्गत परीक्षण 

कार्ि-समहू गठन गररर्ो । र्ी िैससास लवर्र्गत परीक्षण कार्ि-समहूहरूिे लवर्र्गतरूपमा सचूक र उपसचूकहरू 

मालथ समहूगतरूपम ै छिफि गरी नीलतगत व्र्वस्था, संरचना, र्ोिना तिुिमादलेख कार्ािन्द्वर्न, अनगुमन तथा 

मलू्र्ाङ्कन, अभ्र्ास र प्रभावसम्मको अवस्थािाई लवशे्लर्ण गरी अङ्क लदने कार्ि गररर्ो । िैससास सचूक तथा 

उपसचूकहरूमा सहभालगतात्मक छिफि गरी राम्रो दलेखएमा १, मध्र्म दलेखएमा ०.५ र सुिार गनुिपने दलेखएमा वा 

नभएमा ० अङ्कहरू लदइर्ो ।  

र्सरी लदइएको अङ्किाई प्रथम मस्र्ौदाको रूपमा लिई परीक्षणको दोस्रो लदन परीक्षण कार्ि समहूहरूिे पालिकाको 

सम्बलन्द्ित शाखाहरूमा सम्बलन्द्ित दस्ताविेहरूको अविोकन वा परीक्षण गरेका लथए । र्स क्रममा 

परामशिदाताहरूद्वारा सबै समहूहरूिाई आवश्र्क सहिीकरण र सहर्ोग गररएको लथर्ो । र्स क्रममा गोष्ठीको 

सहभालगतामिूक परीक्षणबाट लदइएको अङ्कहरू थपघट भएका लथए । उि समहूहरूिे आफ्नो लवर्र् क्षेत्रमा रहकेा 

सबि र कमिोर पक्षहरू तथा अवसर र चनुौलतहरूको पलन खोिी गरेका लथए ।  

परीक्षण गोष्ठीको तेस्रो लदन अध्र्क्ष तथा उपप्रमखु समेतको उपलस्थलतमा सबै सहभागीहरूिे परीक्षणको क्रममा प्राि 

भएको अङ्कहरू मालथ परामशिदाताहरूबाट पनुः छिफि र मलू्र्ाङ्कन गररएको लथर्ो । त्र्स पिात ्

समहूगतरूपमा सबै कार्ि समहूहरूिे परीक्षण गरेको नलतिाहरू प्रस्ततु गररएको लथर्ो । लर्नै अङ्कहरूको आिारमा 

माकुरे िािो तथा स्तम्भलचत्र प्रस्तलुतकरणको लवलिबाट पालिकामा रहकेो िैससास कार्ािन्द्वर्नको लस्थलत प्रस्ततु 

गररएको लथर्ो । सबि र कमिोर पक्षहरू तथा अवसर र चनुौलतहरू समेत प्रस्ततु गररएको लथर्ो ।  

 

तालिका 2 : स्थानीय तहमा िैससास परीक्षणको समय तालिका 

लदन समर् लक्रर्ाकिाप कैलफर्त 

पलहिो लदन ९:३०–१०:०० सहभागीहरूको नाम दताि र उपलस्थलत  

१०:००–१०:३० शभुारम्भ, पररचर्, अपेक्षा सङ्किन, तालिम व्र्वस्थापन, समहू 

लवभािन आलद  

 

१०:३०–१२:०० िैससास परीक्षणबारे अविारण र मखु्र् उद्दशे्र्, िैससास परीक्षणका 

गनुिको औलचत्र् 

 

१२:००–१३:३० िैससास परीक्षण लवलि, प्रलक्रर्ा र सचूकमालथ छिफि  

१३:३०–१४:०० खािा लवश्राम  
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१४:००–१५:३० िैससास परीक्षणका के्षत्रगत सूचकसम्बन्द्िी प्रस्तलुतकरण र छिफि   

१५:३०–१७:०० सचूना सङ्किन र सचूना र तथ्र्ाङ्कको लवशे्लर्ण 

िैससास परीक्षणका सबि र सिुार गनुिपने पक्षहरूबारे िानकारी 

 

१७:००–१७:१५ सङ्के्षपीकरण र पषृ्ठपोर्ण सङ्किन  

दोस्रो लदन १०:००–१०:३० अलघल्िो लदनको पनुराविोकन   

१०:३०–१२:०० िैससास िेखािोखाका िालग सचूक, उपसचूक र सलूचको लनिािरण  

१२:००–१३:३० िैससास परीक्षणका के्षत्रगत सूचक सम्बन्द्िी प्रस्तलुतकरण, समगूत 

अद्यास, प्रस्तलुतकरण र छिफि  

 

१३:३०–१४:०० खािा लवश्राम  

१४:००–१५:३० स्थानीर् तहको नीलत, काननू र र्ोिनाहरूमा िैससासको अवस्था 

लवशे्लर्ण 

स्थानीर् तहको संस्थागत व्र्वस्थापनमा िैससासको अवस्था 

लवशे्लर्ण  

 

१५:३०–१७:०० स्थानीर् तहको िैससास संवदेनशीि कार्ि प्रणािीको लवशे्लर्ण 

स्थानीर् तहको मानव संसािन तथा क्षमता लवकासमा िैससासको 

अवस्था लवशे्लर्ण 

 

१७:००–१७:१५ सङ्के्षपीकरण र पषृ्ठपोर्ण सङ्किन  

तेस्रो लदन १०:००–१०:३० अलघल्िो लदनको पनुराविोकन  

१०:३०–१२:०० स्थानीर् तहको क्षमता लवकास र्ोिनामा िैससास उिरदार्ी बिटे 

व्र्वस्थापनको लवशे्लर्ण  

कार्िक्रम तिुिमा गदाि िससास समहूको सहभालगता लवशे्लर्ण 

 

१२:००–१३:३० लवकास र्ोिना तिुिमा, कार्ािन्द्वर्न, अनगुनम र मलू्र्ाङ्कन िैससास 

मिूप्रवाहीकरण लवशे्लर्ण  

आन्द्तररक संरचनामा िैससासको अवस्था लवशे्लर्ण 

सशुासनको अवस्था लवशे्लर्ण  

 

१३:३०–१४:०० खािा लवश्राम  

१४:००–१५:३० स्थानीर् तहमा मानव संसािन, सम्बन्द्ि लवस्तारमा िैससास 

मिूप्रवाहीकरणको अवस्था 

नेपाि सरकारका िैससास मिूप्रवाहीकरण सम्बन्द्िी नीलत र 

प्रलतवद्धताहरूको कार्ािन्द्वर्नको अवस्था लवशे्लर्ण  

 

१५:३०–१७:०० लवशे्लर्णबाट आएका नलतिा बारे िानकारी र िैससास 

मिूप्रवाहीकरणको िालग कार्िर्ोिना लनमािण 

 

१७:००–१७:१५ सङ्के्षपीकरण तथा समापन  
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िैससास परीक्षणका तवषय के्षत्रहरू र अङ्क भार  

स्थानीर् तह िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षण कार्िलवलि २०७७ (नमनूा) को अनसुार कुि 

परीक्षण अङ्क भार १०० र तोलकएका ५ मिू लवर्र्क्षेत्रिाई हरेकको २० पणूािङ्क कार्म गररएको छ । िसलभत्र 

२२ वटा सहार्क लवर्र्हरू र अङ्क भारहरू दहेार् अनसुार प्रस्ततु गररएको छः  

 

िातिका 3: िैससास परीक्षणका मुख्य िथा सहायक तवषय के्षत्रहरू  

क्रसं सूचक िथा उपसूचकहरू अङ्कभार 

१ नीलत काननू र र्ोिना    

१.१ नीलत, काननू र र्ोिनामा समावशेी सहभालगता  ८ 

१.२ र्ोिना तिुिमा तथा कार्ािन्द्वर्न ८ 

१.३ बिटे तिुिमा तथा कार्ािन्द्वर्न  ४ 

  िम्मा २० 

२ संस्थागत व्र्वस्था    

२.१ कमिचारी/पदालिकारी प्रलतलनलित्व  ४ 

२.२ कार्िप्रणािी समावेशी  ४ 

२.३ सलमलत, उपसलमलत र कार्िदिमा प्रलतलनलित्व  ४ 

२.४ लवि व्र्वस्थापन प्रणािीमा समावलेशता  ४ 

२.५ सहार्क लवर्र्गत िम्मा तथ्र्ाङ्क सङ्किन तथा व्र्वस्थापन  ४ 

  िम्मा २० 

३ मानव संसािन तथा क्षमता लवकास    

३.१ मानव संसािन तथा क्षमता लवकास  ८ 

३.२ अनौपचाररक मलू्र् मान्द्र्ता र कुसँस्कार सम्बन्द्िी िनचेतना  ४ 

३.३ काननुी साक्षरता  ४ 

३.४ लवपद व्र्वस्थापनमा समावेशीकरण  ४ 

  िम्मा २० 

४ सेवा प्रवाह    

४.१ पवूाििार लवकास  ४ 

४.२ प्रिनन स्वास्थ्र्  ४ 

४.३ लशक्षा कार्िक्रम  ४ 
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४.४ खानेपानी तथा सरसफाई  ४ 

४.५ स्वरोिगार र आर्आििन तथा बिार व्र्वस्थापन  ४ 

  िम्मा २० 

५ सुशासन िथा उत्तरदातयत्व    

५.१ सशुासन  ४ 

५.२ उिरदालर्त्व र िवाफदलेहता  ४ 

५.३ सचूना तथा सचचार  ४ 

५.४ अनगुमन र मलू्र्ाङ्कन  ४ 

५.५ समन्द्वर् र सम्बन्द्ि लबस्तार  ४ 

  िम्मा २० 

  कूि िम्मा १०० 

 

मालथ उल्िेलखत सहार्क लवर्र्हरूमा हरेक सचूकको पणूािङ्क १ रहने गरी िम्मा १०० वटा सचूकहरू तोलकएका 

छन ् । र्समा स्थानीर् सरकारका तोलकएका सहभागीहरूसँगको संिग्नतामा सम्बलन्द्ित सचूकको प्रमाणहरूको 

आिारमा अङ्क प्रदान गररन्द्छ । र्समा राम्रो प्रगलत भएको दलेखएमा १, मध्र्म र्ा आलंशक कार्ि भएको दलेखएमा 

०.५ र न्द्र्नू कार्ि भएको वा नभएको अवस्था भएमा ० अङ्क प्रदान गररएको छ । सबि, कमिोर, अवसर र चनुौलत 

लवशे्लर्ण (SWOT Analysis) गोष्ठीको अलन्द्तम लदन परीक्षणको नलतिािाई माकुरे िािो तथा स्तम्भलचत्रमा 

प्रस्ततु पिात ्िैससासको लवर्र्क्षेत्रहरू मध्र्े बढी अङ्क प्राि गने क्षेत्रमा सबि अवस्था दलेखन्द्छ र त्र्स क्षेत्रमा 

बढी सचूकहरूमा काम भएको प्रि ह न्द्छ । साथै कम अङ्क प्राि गरेका क्षेत्रहरूमा कमिोर पक्षहरू वा सिुार गनुि पने 

क्षेत्रहरू पलहचान ह न्द्छ । सचूक र उपसचूकहरूको लवशे्लर्ण गरी सबि र कमिोर पक्षहरू पलहचान गने कार्ि भएको 

छ ।  

अवसर र चनुौलतहरूको हकमा परीक्षणका लवर्र् क्षेत्रहरूको आिारमा पालिकामा भएको अवसरहरू र 

चनुौलतहरूको बारेमा समहूगत सङ्किन गरेका तथ्र्हरूिाई प्रस्तलुतकरण र छिफि गररएको लथर्ो । र्समा 

सहभागीहिे समते आवश्र्क सझुावहरू पेश गरेका लथए । कार्िर्ोिना तर्ारी िैससास परीक्षणको क्रममा लवर्र्गत 

परीक्षण कार्ि समहूिे उनीहरूको लवर्र्के्षत्रमा रहकेा सबि र सिुार गनुिपने पक्षहरूको पलहचान गरी पालिकामा 

भएको हािका अवसर र चनुौलतहरूिाई मध्र्निर गरी आ-आफ्नो लवर्र् क्षेत्रमा आगामी कार्िर्ोिना तर्ार गरेको 

लथए । उि कार्िर्ोिना मालथ गोष्ठीका सबै सहभागीहरूको उपलस्थलतमा छिफि र पररमाििन समते गररएको लथर्ो 

।  
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भाग-३  

िैससास परीक्षणबाट आएका मखु्र् प्रालिहरू  

 

३.१ िैससास परीक्षणबाट प्राप्ताङ्कहरूको प्रस्िुतिकरण  

र्स गाउँपालिकाको स्थानीर् नीलत, ऐन, लनदलेशका र लवलभन्द्न नीलतगत लनणिर्हरू, आवलिक तथा वालर्िक कार्िक्रम 

र बिटे, कार्ािन्द्वर्नका पक्षहरू समतेिाई िैङ्लगक समानता तथा समालिक समावशेीकरणको दृलििे 

सहभालगतामिूक परीक्षण गदाि दहेार् अनसुारको नलतिा प्राि भएको छः  

 

िातिका 4: िैससास परीक्षणमा प्राप्त अङ्कहरूको तबवरण  

क्रस ं सूचक िथा उपसूचकहरू अंकभार प्राप्ताङ्क 

१ नीति कानुन र योिना      

१.१ नीलत काननु र र्ोिनामा समावेशी सहभालगता  ८ ५.०० 

१.२ र्ोिना तिुिमा तथा कार्ािन्द्वर्न ८ ५.०० 

१.३ बिेट तिुिमा तथा कार्ािन्द्वर्न  ४ ०.५० 

  िम्मा २० १०.५० 

२ संस्थागि ब्यवस्था      

२.१ कमिचारी/पदालिकारी प्रलतलनलित्व  ४ २.५० 

२.२ कार्िप्रणािी समावेशी  ४ २.५० 

२.३ सलमलत उपसलमलत र कार्िदिमा प्रलतलनलित्व  ४ ३.५० 

२.४ लबि ब्र्वस्थापन प्रणािीमा समावेशीता  ४ ३.०० 

२.५ 

सहार्क लवर्र्गत िम्मा तथ्र्ाङ्क संकिन 

तथा ब्र्वस्थापन  ४ ३.५० 

  िम्मा २० १५.०० 

३ मानव संसाधन िथा क्षमिा तबकास      

३.१ मानव संसािन तथा क्षमता लबकास  ८ ३.५० 

३.२ 

अनौपचाररक मलू्र् मान्द्र्ता र कुसँस्कार 

सम्बन्द्िी िनचेतना  ४ १.५० 

३.३ काननुी साक्षरता  ४ १.५० 
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३.४ लबपद ब्र्वस्थापनमा समावेशीकरण  ४ १.५० 

  िम्मा २० ८.०० 

४ सेवा प्रवाह      

४.१ पवूाििार लबकास  ४ २.५० 

४.२ प्रिनन स्वास्थ्र्  ४ २.०० 

४.३ लशक्षा कार्िक्रम  ४ ३.०० 

४.४ खानेपानी तथा सरसफाई  ४ ३.५० 

४.५ 

स्वरोिगार र आर्आििन तथा बिार 

ब्र्वस्थापन  ४ २.५० 

  िम्मा २० १३.५० 

५ सुशासन िथा उत्तरदातयत्व      

५.१ सशुासन  ४ २.५० 

५.२ उिरदालर्त्व र िवाफदेलहता  ४ २.०० 

५.३ सचूना तथा सचचार  ४ २.०० 

५.४ अनगुमन र मलू्र्ांकन  ४ २.०० 

५.५ समन्द्वर् र सम्बन्द्ि लबस्तार  ४ २.५० 

  िम्मा २० ११.०० 

  कूि िम्मा १०० ५८.०० 

 

३.२ िैससास परीक्षण नतििाको माकुरे िािो िथा स्िम्भ तचत्रमा प्रस्िुतिकरण 

 

तचत्र 1 िैससास परीक्षण नतििाको माकुरे िािोमा प्रस्िुतिकरण 
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तचत्र 2 िैससास परीक्षण नतििाको स्िम्भ तचत्रमा प्रस्िुतिकरण 

 

 

 

३.३ िैससास परीक्षणमा प्राप्त सबि र सुधार गनुापने पक्षहरू  

र्स पालिकाको िैससास कार्ािन्द्वर्नको अवस्थािाई लनदलेशकािे तोकेका २२ वटा सचूकहरू र िस अन्द्तगितका 

१०० वटा उपसचूकहरूमा आिाररत रही परीक्षण गररएको लथर्ो । पालिकामा िैससास कार्ािन्द्वर्नमा भएको 

१०.५०

१५.००

८.००
१३.५०

११.००
०
५

१०
१५
२०

नीलत, काननु र र्ोिना 

संस्थागत व्र्वस्था 

मानव संसािन तथा 

क्षमता लवकास 
सेवा प्रवाह 

सशुासन तथा 

उिरदालर्त्व 

सूचक तवशे्लषण

पणूािङ्क

प्रािाङ्क

०

५

१०

१५

२०

नीलत, काननु 

र र्ोिना 

संस्थागत 

व्र्वस्था

मानव 

संसािन तथा

क्षमता 

लवकास 

सेवा प्रवाह सशुासन तथा 

उिरदालर्त्व 

१०.५०

१५.००

८.००

१३.५० ११.००

सूचक तवशे्लषण

पणूािङ्क प्रािाङ्क
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पहििाई कार्िहरू र प्रमाणहरूको आिारमा तीन लकलसमको अवस्थामा लवभािन गररएको छ । राम्रो अवस्था भएमा 

‘सबि' आलंशक कार्ि भएको भएमा 'आलंशक' र कमिोर अवस्था भएमा ‘कमिोर' भनी वगीकरण गररएको छ 

िसबाट सबििाई लनरन्द्तरता लदने, आलंशक र कमिोर रहकेा सचूक उपसचूकहरूमा नीलतगत र कार्िगत सिुारका 

कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न गने लिम्मवेारी पालिकाको काँदमा रहकेो दलेखन्द्छ । र्स पालिकाको िैससास परीक्षणको 

लवर्र् क्षेत्रहरूका सचूक तथा उपसचूकहरूको अवस्था र सिुार गनुि पने पक्षहरू दहेार्को तालिकामा प्रस्ततु गररएको 

छ । 

  

िातिका 5: िैससास परीक्षणमा प्राप्त सबि र सुधार गनुापने पक्षहरू 

  

क्रसं गाउँपातिकाको अवस्था प्राप्ताङ्क सबि/आतंशक/कमिोर सुधार गनुापने पक्षहरू 

१ नीति, कानून र योिना        

१.१ 
नीति, कानून र योिनामा 

समावेशी सहभातगिा  
      

१.१.१ 

गाउँपालिकाको नीलत तथा 

काननूको मस्र्ौदा तर्ार गने 

कार्िलदशामा िैससासको दृलििे 

सम्पादन गने गरी कार्िटोिी 

लनमािण, पवूि दस्ताविेको सलमक्षा 

गदाि िैससास दृलिकोणिे भएको, 

मस्र्ौदाको लवर्र्वस्त ुर शब्द 

चर्न समावशेी र 

सहभालगतामिूक ह ने गरी 

गरेको/नगरेको  

०.०० 

कमिोर 

गाउँपालिकाको नीलत तथा 

काननूको मस्र्ौदा तर्ार 

गने कार्िलदशामा 

िैससासको दृलििे 

सम्पादन गने गरी 

कार्िटोिी लनमािण, पवूि 

दस्ताविेको सलमक्षा गदाि 

िैससास दृलिकोणिे 

भएको, मस्र्ौदाको 

लवर्र्वस्त ुर शब्द चर्न 

समावशेी र 

सहभालगतामिूक ह ने गरी 

थप कार्ि गनुिपने । 

१.१.२ 

गाउँपालिकािे आफ्नो नीलत 

काननू र्ोिना िारी गनुि भन्द्दा 

अगालड िैससासको दृलिकोणिे 

उपर्िु भए नभएको बारे 

िेखािोखा गने गरेको / नगरेको 

०.०० 

कमिोर 

गाउँपालिकािे आफ्नो 

नीलत काननू र्ोिना िारी 

गनुि भन्द्दा अगालड 

िैससासको दृलिकोणिे 

उपर्िु भए नभएको बारे 

िेखािोखा गने नगरेकोिे 

अबदलेख पवूि िेखािोखा 

गनुिपने 



16  

१.१.३ 

गाउँपालिकाको नीलत र र्ोिनामा 

िैससास लवकास (स्थानीर् काननू, 

नीलत, आवलिक र वालर्िक 

र्ोिनामा भएका नीलतहरू) 

सम्बन्द्िी लवर्र्हरू समावशे 

भएको/नभएको । १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

१.१.४ 

गाउँपालिकाको मलहिा र परुुर्को 

समलवकास तथा सामालिक 

समावशेीकरण र िैङ्लगक परीक्षण 

तथा सामालिक लवभदे अन्द्त्र् गने 

सम्बन्द्िी अिग्ग ैनीलतहरू 

छन/छैनन (स्थानीर् ऐन, काननू, 

कार्िलवलि र लनदलेशकामा खास 

व्र्वस्था गररएको वा नगररएको) ।  ०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकाको मलहिा र 

परुुर्को समलवकास तथा 

सामालिक समावशेीकरण 

र िैङ्लगक परीक्षण तथा 

सामालिक लवभदे अन्द्त्र् 

गने सम्बन्द्िी अिग्ग ैनीलत 

बनाउनु पन े

१.१.५ 

गाउँपालिकािे कार्ािन्द्वर्नमा 

ल्र्ाएका ऐन लनर्म तथा 

कार्िलवलिमा मलहिा तथा 

वलचचलतमा परेका समदुार् र्ा 

िलक्षत वगिमा ह ने सबै प्रकारका 

लवभदेिन्द्र् कार्िहरू रोक्न पर्ािि 

प्राविान व्र्वस्था गररएको छ/छैन 

। 
०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकािे 

कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाएका 

ऐन लनर्म तथा 

कार्िलवलिमा मलहिा तथा 

वलचचलतमा परेका समदुार् 

र्ा िलक्षत वगिमा ह ने सबै 

प्रकारका लवभदेिन्द्र् 

कार्िहरू रोक्न पर्ािि 

प्राविान व्र्वस्था गनुिपने 

१.१.६ 

संघीर् काननूिे व्र्वस्था गरे 

बमोलिम स्थानीर् स्तरमा मलहिा 

तथा वलचचलतमा परेका समदुार् र्ा 

िलक्षत वगि मालथ ह ने लहसंा र 

लवभदे उपर सनुवुाई ह ने प्रबन्द्ि 

लमिाए/नलमिाएको । १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

१.१.७ 

मलहिा र परुुर्मा श्रमको ज्र्ािामा 

लवभदे रोक्ने प्राविान 

रहकेो/नरहकेो (समदुार्को प्रचिन 

लवभदेकारी भएको/नभएको ।) १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

१.१.८ 

गाउँपालिकाको नीलतमा रैथाने र 

आप्रवासी कामदार तथा श्रमिीलव 

उपर ह ने लवभदे रोक्ने प्राविान 

रहकेो/नरहकेो । १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 
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१.२ योिना ििुामा िथा कायाान्वयन       

१.२.१ 

आवलिक र्ोिना र वालर्िक 

र्ोिना तथा कार्िक्रममा िैङ्लगक 

तथा समावशेी लवकासको िालग 

नीलत रणनीलत कार्िक्रम र 

मापनर्ोग्र् उपिलब्ि िक्ष्र् 

समावशे गररएको छ/छैन ?  

०.५० 

आलंशक 

आवलिक र्ोिना र 

वालर्िक र्ोिना तथा 

कार्िक्रममा िैङ्लगक तथा 

समावशेी लवकासको िालग 

नीलत, रणनीलत र कार्िक्रम 

समावशे भएपलन 

मापनर्ोग्र् उपिलब्ि िक्ष्र् 

समावशे गनुिपने 

१.२.२ 

गाउँपालिका/नगरपालिकाको स्रोत 

अनमुान तथा बिटे सीमा लनिािरण 

सलमलतिे बिटे लसमा लनिािरण गदाि 

मलहिा बािबालिका तथा 

वलचचलतकरणमा परेका समहूको 

अवस्था लवशे्लर्णको आिारमा सो 

समहूको िालग वा प्रत्र्क्ष फाईदा 

पगु्ने गरी कुि पूँलिगत बिटेको 

लनलित प्रलतशत छुट्र्ाउने 

गरेको/नगरेको ?  

०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकाको स्रोत 

अनमुान तथा बिटे सीमा 

लनिािरण सलमलतिे बिटे 

लसमा लनिािरण गदाि मलहिा 

बािबालिका तथा 

वलचचलतकरणमा परेका 

समहूको अवस्था 

लवशे्लर्णको आिारमा सो 

समहूको िालग वा प्रत्र्क्ष 

फाईदा पगु्ने गरी कुि 

पूँलिगत बिटेको लनलित 

प्रलतशत छुट्र्ाउनपुने 

१.२.३ 

गाउँपालिकाको र्ोिना सलूच 

िलक्षत समहूहरूको सलक्रर् 

सहभालगतामा तर्ार ह ने र 

उनीहरूिे छनौट गरेको र्ोिना 

प्राथलमकीकरणमा पने 

गरेको/नगरेको (र्ोिना तिुिमा गदाि 

गाउँ बस्तीस्तरबाट आएका र्ोिना 

कार्िक्रमहरूिाई 

समटेेको/नसमटेेको परीक्षण गने ।)  ०.५० 

आलंशक लनरन्द्तरता लदनपुने 

१.२.४ 

र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका 

समहूहरूको व्र्वहाररक र 

रणनीलतक आवश्र्कता पलहचान र 

पररपलूति गने लवर्र्मा छिफि 

भए/नभएको ?  
०.५० 

आलंशक 

र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा 

तथा वलचचलतकरणमा 

परेका समहूहरूको 

व्र्वहाररक र रणनीलतक 

आवश्र्कता पलहचान र 

पररपलूति गने लवर्र्मा 

छिफि गनुिपने 
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१.२.५ 

र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा र परुुर् 

एवम ्िलक्षत समहूहरूको छुट्टाछुटै्ट 

अवस्था लवशे्लर्णको आिारमा 

आवश्र्कता पलहचान गरी सो 

अनसुारको कार्िक्रम तर् गने 

गररएको/नगररएको (तर्ारी 

प्रलतवदेन) ?  
०.५० 

आलंशक 

र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा 

र परुुर् एवम ्िलक्षत 

समहूहरूको छुट्टाछुटै्ट 

अवस्था लवशे्लर्णको 

आिारमा आवश्र्कता 

पलहचान गरी सो 

अनसुारको कार्िक्रम तर् 

गनुिपने 

१.२.६ 

गाउँपालिकािे लदगो लवकासका 

िक्ष्र्हरू लवशरे् गरेर िक्ष्र् ५ 

िैङ्लगक समानता प्राि गने 

लवर्र्िाई स्थानीर्करण गरी सो 

अनसुारको बिटे लवलनर्ोिन ह ने 

गरेको/नगरेको ?  
०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकािे लदगो 

लवकासका िक्ष्र्हरू 

लवशेर् गरेर िक्ष्र् ५ 

िैङ्लगक समानता प्राि गने 

लवर्र्िाई स्थानीर्करण 

गरी सो अनसुारको बिटे 

लवलनर्ोिन गनुिपने 

१.२.७ 

गाउँपालिकाको र्ोिना मलहिा 

बािबालिका तथा लपछालडएको 

वगि समदुार् र क्षेत्रिाई प्रत्र्क्ष 

िाभ पगु्ने गरी बनेको/नबनेको ?  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

१.२.८ 

गाउँपालिकाका उपभोिा 

सलमलतहरूमा िलक्षत समहूको 

प्रलतलनलि सलहत कम्तीमा ४० 

प्रलतशत मलहिाको सहभालगता 

भएको/नभएको र मखु्र् कार्िकारी 

पद मध्र्े कुनै एकमा लिम्मवेारी 

लदएको/नलदएको ? १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

१.३ बिेट ििुामा िथा कायाान्वयन        

१.३.१ 

बिटे तथा कार्िक्रम तिुिमा गनुि 

भन्द्दा अलघ समदुार्का मलहिा 

बािबालिका अपाङ्ग िनिालत 

मलुस्िम मिेशी लपछडावगि र 

दलित िगार्तका सबै िातिालत र 

लवपन्द्न वगिका समहूहरूसँग बसेर 

समस्र्ा केिाउने (लवशे्लर्ण) गने 

गररएको/नगररएको ?  
०.५० 

आलंशक 

बिटे तथा कार्िक्रम तिुिमा 

गनुि भन्द्दा अलघ समदुार्का 

मलहिा बािबालिका 

अपाङ्ग िनिालत मलुस्िम 

मिेशी लपछडावगि र दलित 

िगार्तका सबै िातिालत 

र लवपन्द्न वगिका 

समहूहरूसँग बसेर समस्र्ा 

लवशे्लर्ण गनुिपने 
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१.३.२ 

गाउँपालिकाका क्षमता लवकास 

र्ोिनामा िैङ्लगक उिरदार्ी तथा 

सामालिक समावशेी बिटे लनमािण 

एवम ्परीक्षण लनर्लमतरूपमा गनि 

बिटेको व्र्वस्था 

गररएको/नगररएको ?  

०.०० 

कमिोर 

गाउँपालिकाका क्षमता 

लवकास र्ोिनामा 

िैङ्लगक उिरदार्ी तथा 

सामालिक समावशेी बिटे 

लनमािण एवम ्परीक्षण 

लनर्लमतरूपमा गनि 

बिटेको व्र्वस्था गनुिपने  

। 

१.३.३ 

परीक्षण पिात िैङ्लगक तथा 

समावशेी लवर्र्मा सिुार गनि 

क्षमता लवकास कार्िर्ोिना 

कार्ािन्द्वर्नको िालग पर्ािि बिटे 

तथा कार्िक्रम वालर्िक र्ोिनामा 

समावशे गररएको/नगररएको ?  

०.०० 

कमिोर 

परीक्षण पिात िैङ्लगक 

तथा समावशेी लवर्र्मा 

सिुार गनि क्षमता लवकास 

कार्िर्ोिना कार्ािन्द्वर्नको 

िालग पर्ािि बिटे तथा 

कार्िक्रम वालर्िक 

र्ोिनामा समावशे गनुिपने 

। 

१.३.४ 

गाउँपालिकाको बिटे तथा 

कार्िक्रममा िलक्षत समहूहरूको 

िालग लनलित प्रलतशत बिटे 

लवलनर्ोिन गरी उनीहरूको लहतमा 

कार्िक्रममा समर्म ैखचि 

गररएको/नगररएको ? (बिटे तथा 

कार्िक्रम बीच लभडान)  ०.०० 

कमिोर 

गाउँपालिकाको बिटे तथा 

कार्िक्रममा िलक्षत 

समहूहरूको िालग लनलित 

प्रलतशत बिटे लवलनर्ोिन 

गरी उनीहरूको लहतमा 

कार्िक्रममा समर्म ैखचि 

गनुिपने 

२ संस्थागि व्यवस्था        

२.१ 
कमाचारी/पदातधकारी 

प्रतितनतधत्व  
      

२.१.१ 

गाउँपालिकाको लनणािर्क तह 

(कमिचारी/पदालिकारी) मा 

मलहिाहरूको समानरूपमा 

(५०/५० प्रलतशत) प्रलतलनलित्व 

रहकेो छ/छैन ?  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

२.१.२ 

गाउँपालिकाका कमिचारीहरूको 

पदपलूतिको लनणिर् गदाि सबै 

िातिालत, वगि, लिङ्ग र 

समदुार्का बीच समावेशीकरण 

ह ने गरी कमिचारीहरूको समावेशी 
०.०० 

कमिोर 

गाउँपालिकाका 

कमिचारीहरूको पदपलूतिको 

लनणिर् गदाि सबै िातिालत, 

वगि, लिङ्ग र समदुार्का 

बीच समावशेीकरण ह ने 

गरी कमिचारीहरूको 
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समानपुालतक प्रलतलनलित्व ह नसक्ने 

रणनीलत लिएको छ/छैन ?  

समावशेी समानपुालतक 

प्रलतलनलित्व ह नसक्ने 

रणनीलत लिनपुने 

२.१.३ 

गाउँपालिकािे मलहिा तथा लवशरे् 

समदुार्िाई लवशेर् सेवा प्रदान 

गदाि सम्बलन्द्ित समदुार्को भार्ा, 

संस्कृलत र रहनसहन बझुकेो 

कमिचारी वा िनप्रलतलनलि समेत 

समावशे गरेको कार्िटोिी वा 

शाखा माफि त लदने गरेको/नगरेको ?  

०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकािे मलहिा 

तथा लवशेर् समदुार्िाई 

लवशेर् सेवा प्रदान गदाि 

सम्बलन्द्ित समदुार्को 

भार्ा, संस्कृलत र रहनसहन 

बझुकेो कमिचारी वा 

िनप्रलतलनलि समते 

समावशे गरेको कार्िटोिी 

वा शाखा माफि त लदनपुने 

२.१.४ 

िनप्रलतलनलिहरू तथा 

कमिचारीहरूिाई कुनै क्षमता 

अलभबलृद्धको अवसर प्रदान गदाि 

सबैिाई समान अवसर ह नेगरी र 

मलहिा र वलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्िाई अग्रभाग प्राि ह नेगरी 

सकारात्मक लवभदेको नीलत 

लिएको/नलिएको ? १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

२.२ कायाप्रणािी समावेशी        

२.२.१ 

मलहिा र परुुर् बीचको असमानता 

हटाउन तथा सामालिक 

समावशेीकरण बढाउनको िालग 

गाउँपालिकाको लनलित कार्िनीलत 

छ/छैन ?  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

२.२.२ 

गाउँपालिकामा िैङ्लगक लवकास 

हनेे एकाईको व्र्वस्था छ/छैन ? 

(िैङ्लगक लवकास डेस्क वा 

िैङ्लगक समानता तथा सामालिक 

समावशेीकरण कार्ािन्द्वर्न सलमलत 

वा र्स्तै कुनै संरचनाको व्र्वस्था 

कार्िशति र लिम्मेवारी लकटान 

सलहत गररएको/नगररएको)  ०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकामा िैङ्लगक 

लवकास हनेे एकाईको 

व्र्वस्था गनुिपने 
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२.२.३ 

गाउँपालिकाबाट कार्ाििर्मा ह न 

सक्ने कुनै पलन प्रकारको दवु्र्िवहार 

भदेभाव मलहिा लहसंा लनर्न्द्त्रणको 

िालग आचार संलहता बनाएर िाग ू

गररएको छ/छैन ?  
०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकाबाट 

कार्ाििर्मा ह न सक्ने कुनै 

पलन प्रकारको दवु्र्िवहार 

भदेभाव मलहिा लहसंा 

लनर्न्द्त्रणको िालग आचार 

संलहता बनाएर िाग ूगनुिपने 

२.२.४ 

र्ोिना तिुिमा सलमलतिाई सझुाव 

लदने दस्ताविे तर्ार गदाि िैससास 

कार्ािन्द्वर्न सलमलतमा मलहिा 

बािबालिका तथा अन्द्र् सबै 

िलक्षत समदुार्को सलक्रर् 

सहभालगता भए नभएको र र्स 

सलमलतिे वडा तहमा र्ोिना 

सम्बन्द्िी छिफि समावेशी भए 

नभएको अनगुमन गरेको/नगरेको ?  

०.५० 

आलंशक 

र्ोिना तिुिमा सलमलतिाई 

सझुाव लदने दस्ताविे 

तर्ार गदाि िैससास 

कार्ािन्द्वर्न सलमलतमा 

मलहिा बािबालिका तथा 

अन्द्र् सबै िलक्षत 

समदुार्को सलक्रर् 

सहभालगतामा वडा तहमा 

र्ोिना सम्बन्द्िी छिफि 

समावशेी भए नभएको 

अनगुमन गनुिपने 

२.३ 
सतमति उपसतमति र कायादिमा 

प्रतितनतधत्व  
      

२.३.१ 

गाउँपालिकािे गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कार्िदिहरूमा 

मलहिा तथा वलचचलतकरणमा 

परेका समदुार्बाट मलहिा र 

परुुर्को समवेशी प्रलतलनलित्व ह ने 

व्र्वस्था रहकेो/नरहकेो ?  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

२.३.२ 

गाउँपालिकािे गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कार्िदिहरूमा 

मलहिा तथा वलचचलतकरणमा 

परेका समदुार्का छिफि र 

लनणिर् लनमािणमा स्वस्थ ढङ्गिे 

भाग लिन पाएको/नपाएको ?  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 
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२.३.३ 

गाउँपालिकामा सचचालित 

कार्िक्रमहरूको अनगुमन तथा 

सलमक्षा सम्बन्द्िी कार्िमा 

गाउँपालिकािे गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कार्िदिहरूिे मलहिा 

र वलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्को लहत ह ने गरी लवशे्लर्ण 

सलहत नीलतगत र कार्िगत सझुाव 

लदने गरेको/नगरेको ?  

०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकामा सचचालित 

कार्िक्रमहरूको अनगुमन 

तथा सलमक्षा सम्बन्द्िी 

कार्िमा गाउँपालिकािे 

गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र 

कार्िदिहरूिे मलहिा र 

वलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्को लहत ह ने गरी 

लवशे्लर्ण सलहत नीलतगत र 

कार्िगत सझुाव लदनपुने । 

२.३.४ 

गाउँपालिकािे गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कार्िदिहरूिे मलहिा 

तथा वलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्को लहत ह ने गरी लदइएको 

नीलतगत र कार्िगत सुझावहरूको 

कार्ािन्द्वर्न ह ने गरेको/नगरेको ?  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

२.४ 
तवत्त व्यवस्थापन प्रणािीमा 

समावेतशिा  
      

२.४.१ 

गाउँपालिकामा मलहिा लवकास, 

िैङ्लगक लहसंा लवरुद्ध, मलहिा 

सीप लवकास नेततृ्व लवकास तथा 

क्षमता अलभबलृद्ध िस्ता लवर्र्मा 

स्रोत व्र्वस्थापनका िालग वालर्िक 

आलथिक ऐनमा उल्िेख गरी छुटै्ट 

कोर् स्थापना गररएको/नगररएको ?  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

२.४.२ 

के आलदबासी, िनिालत, दलित, 

अन्द्र् िलक्षत समहूका 

मलहिाहरूको लवकास र 

सशलिकरणको िालग बिटेको 

व्र्वस्था भएको छ ? उनीहरूको 

आवश्र्कता अनुसार कार्िक्रम 

तिुिमा गररएको छ ?  ०.५० 

आलंशक 

आलदबासी, िनिालत, 

दलित, अन्द्र् िलक्षत 

समहूका मलहिाहरूको 

लवकास र सशलिकरणको 

िालग थप बिटेको 

व्र्वस्था गनुिपने 
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२.४.३ 

के गाउँपालिकामा िैङ्लगक 

डेस्कको लवकासको र आवश्र्क 

मानवीर् स्रोतहरूको िालग 

बिटेको व्र्वस्था गररएको छ ? 

सो अनसुार कार्िक्रम पलहचान 

गररएको छ ?  ०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकामा िैङ्लगक 

डेस्कको लवकासको र 

आवश्र्क मानवीर् 

स्रोतहरूको िालग बिटेको 

व्र्वस्था गरी सो अनसुार 

कार्िक्रम पलहचान गनुिपने ।   

२.४.४ 

गाउँपालिकािे समावेशी सचूना 

प्रणािी व्र्वस्थापन गनि बिटे 

व्र्वस्था गरेको/नगरेको र  

कम््र्टुरकृत िेखा प्रणािीिे 

समावशेी क्षेत्रमा भएको बिटे तथा 

खचि सम्बन्द्िी सचूना लदने वा नलदने 

गरेको ? १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

२.५ 
िथ्याङ्क सङ्किन िथा 

व्यवस्थापन  
      

२.५.१ 

के गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रका 

समदुार्स्तरका आिारभतू 

खलण्डकृत सचूना र्ा तथ्र्ाङ्क 

सङ्किन तथा अद्यावलिक गने 

गरेको छ ? (लिङ्ग उमरे िात र 

आलथिक लस्थलत आलद) - गाउँ/नगर 

प्रोफाइि  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

२.५.२ 

गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रका 

समदुार् स्तरका आिारभतू सूचना 

वा तथ्र्ाङ्क सङ्किन गदाि 

बेरोिगार तथा गरीबको पलहचान 

गरी छुट्टाछुटै्ट नक्साङ्कन गने 

गरेको/नगरेको (गाउँ/नगर 

प्रोफाइि)  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

२.५.३ 

के गाउँपालिकािे आफ्नो 

पाश्विलचत्रमा आिाररत खलण्डकृत 

तथ्र्ाङ्क र सचूनािाई आिार 

मानी स्थानीर् लवकास र्ोिना 

तिुिमा गने गरेको छ ?  
०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकािे आफ्नो 

पाश्विलचत्रमा आिाररत 

खलण्डकृत तथ्र्ाङ्क र 

सचूनािाई आिार मानी 

स्थानीर् लवकास र्ोिना 

तिुिमा गनुिपने 
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२.५.४ 

गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रको 

सामालिक सरुक्षा पाउनेहरू र 

पलचिकरणको अलभिेख 

व्र्वस्थापन तथा तथ्र्ाङ्क 

अद्यावलिक गने गरेको/नगरेको ? १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

३ 
मानव संसाधन िथा क्षमिा 

तवकास  
      

३.१ 
मानव संसाधन िथा क्षमिा 

तवकास  
      

३.१.१ 

िैङ्लगक तथा समावेशी 

लवकासको िालग क्षमता लवकास 

कार्िर्ोिना तर्ार गरे नगरेको र 

छुटै्ट शीर्िकमा बिटे लवलनर्ोिन 

भए नभएको र र्स्तो रकम खचि 

कार्िलवलि स्वीकृत भई 

कार्ािन्द्वर्नमा आएको/नआएको 

?  ०.५० 

आलंशक 

िैङ्लगक तथा समावेशी 

लवकासको िालग क्षमता 

लवकास कार्िर्ोिना तर्ार 

गरी छुटै्ट शीर्िकमा बिटे 

लवलनर्ोिन गने र र्स्तो 

रकम खचि कार्िलवलि 

स्वीकृत भई कार्ािन्द्वर्नमा 

ल्र्ाउनपुने 

३.१.२ 

गाउँपालिकाका 

पदालिकारी/कमिचारीहरूिे 

िैङ्लगक तथा समावेशी लवकास, 

िैङ्लगक लहसंा सम्बन्द्िी तालिम 

लिएका छन ्वा छैनन ्तालिम 

कार्िक्रममा िलक्षत समहू तथा 

अन्द्र् सबै मलहिा र परुुर्को समान 

सहभालगता र उपलस्थलत 

सलुनलितता गररएको/नगररएको ?  

०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकाका 

पदालिकारी/कमिचारीहरूिे 

िैङ्लगक तथा समावेशी 

लवकास, िैङ्लगक लहसंा 

सम्बन्द्िी तालिम लिएका 

छन ्वा छैनन ्तालिम 

कार्िक्रममा िलक्षत समहू 

तथा अन्द्र् सबै मलहिा र 

परुुर्को समान सहभालगता 

र उपलस्थलतिाई थप 

सलुनलित गने । 

३.१.३ 

तालिमका लवर्र्वस्तुको 

प्रस्तलुतकरणमा िैङ्लगक 

संवदेनशीि भार्ाको प्रर्ोग र 

मलहिाका आवश्र्कता समेलटएको 

र तालिमको गणुस्तर सेवा सलुविा 

सम्बन्द्िमा पषृ्ठपोर्ण लिने गररएको 

छ/छैन ?  
०.५० 

आलंशक 

तालिमका लवर्र्वस्तुको 

प्रस्तलुतकरणमा िैङ्लगक 

संवदेनशीि भार्ाको 

प्रर्ोग र मलहिाका 

आवश्र्कता समलेटएको र 

तालिमको गणुस्तर सेवा 

सलुविा सम्बन्द्िमा 

पषृ्ठपोर्ण लिनपुने 
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३.१.४ 

मलहिा तथा िलक्षत समहूको 

पदालिकारीहरूको क्षमता 

अलभबलृद्धका िालग लनलदिि 

कार्िक्रमहरू (प्रालवलिक तालिम, 

क्षमता लवकास, नेततृ्व लवकासको 

तालिम, भ्रमण) छन/् छैनन ्? सो 

अनसुारको बिटे लवलनर्ोिन 

गररएको छ/छैन ?  ०.५० 

आलंशक 

मलहिा तथा िलक्षत 

समहूको 

पदालिकारीहरूको क्षमता 

अलभबलृद्धका िालग लनलदिि 

कार्िक्रमहरू तिुिमा गरी 

सो अनसुारको बिटे 

लवलनर्ोिन गनुिपने 

३.१.५ 

के गाउँपालिकामा िैङ्लगक 

समानता तथा सामालिक 

समावशेीकरण सम्बन्द्िी तालिम 

लदन तथा कार्िक्रमिाई 

कार्ािन्द्वर्न गनि सक्ने र्थेि 

मानवीर् स्रोत छन ्? (लवर्र्गत 

तालिम प्राि िनशलि सङ्ख्र्ा) ०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकामा िैङ्लगक 

समानता तथा सामालिक 

समावशेीकरण सम्बन्द्िी 

तालिम लदन तथा 

कार्िक्रमिाई कार्ािन्द्वर्न 

गनि सक्ने र्थेि मानवीर् 

स्रोतको व्र्वस्था गने 

३.१.६ 

के गाउँपालिकामा मानव संसािन 

लवकास केन्द्र वा शाखा वा 

एकाईको व्र्वस्था छ ?  
०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकामा मानव 

संसािन लवकास केन्द्र वा 

शाखा वा एकाईको 

व्र्वस्था गनुिपने 

३.१.७ 

मलहिा र वलचचलतकरणमा परेको 

समदुार् िलक्षत िोक सेवा आर्ोग 

पवूि तर्ारी कक्षा सचचािन 

कार्िक्रम रह ेनरहकेो र कार्ािन्द्वर्न 

भए नभएको ? (सचचालित 

तालिम कार्िक्रम सङ्ख्र्ा र 

उपलस्थलत)  ०.५० 

आलंशक 

मलहिा र वलचचलतकरणमा 

परेको समदुार् िलक्षत 

िोक सेवा आर्ोग 

पर्ाििमात्रामा पवूि तर्ारी 

कक्षा सचचािन कार्िक्रम 

सचचािन गरी 

कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाइनपुने ।   

३.१.८ 

मलहिा लवकासको िालग भएका 

बेईलिङ घोर्णपत्रका बाह्रवटा 

प्रलतबद्धताहरूको बारेमा 

गाउँपालिकाका पदालिकारीहरू र 

कमिचारीहरूिाई िानकारी छ ? 

सोको िालग अलभमलुखकरण 

गररएको छ ? (कार्िक्रम सङ्ख्र्ा र 

उपलस्थलत)  

०.०० 

कमिोर 

मलहिा लवकासको िालग 

भएका बेईलिङ 

घोर्णपत्रका बाह्रवटा 

प्रलतबद्धताहरूको बारेमा 

गाउँपालिकाका 

पदालिकारीहरू र 

कमिचारीहरूिाई िानकारी 

लदन  अलभमलुखकरण 

कार्िक्रम सचचािन गनुिपने 

।  
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३.२ 
अनौपचाररक मूल्य मान्यिा र 

कुसँस्कार सम्बन्धी िनचेिना  
      

३.२.१ 

मलहिा लवरुद्ध सबैखािे लहसंा 

लनमुिि गने कार्िक्रमहरू र सो 

अनसुारको बिटे लवलनर्ोिन गरी 

कार्िक्रम समर्म ैसम्पन्द्न गरेको छ 

? (कार्िक्रम सङ्ख्र्ा र उपलस्थलत)  
०.५० 

आलंशक 

मलहिा लवरुद्ध सबैखािे 

लहसंा लनमुिि गने 

कार्िक्रमहरू र सो 

अनसुारको बिटे 

लवलनर्ोिन गरी कार्िक्रम 

समर्म ैसम्पन्द्न गनुिपने 

३.२.२ 

िैङ्लगक लहसंा रलहत 

गाउँपालिका/नगरपालिका घोर्णा 

गरेको छ ? (घोर्णा गरेको लमलत) र  

मलहिा लहसंा लवरुद्ध शणू्र् 

सहनशीिता अपनाएको छ ? 

(घटेको घट्ना सङ्ख्र्ा र लिइएको 

लनणिर्)  ०.०० 

कमिोर 

िैङ्लगक लहसंा रलहत 

गाउँपालिका घोर्णा गने र 

मलहिा लहसंा लवरुद्ध शणू्र् 

सहनशीिताको नीलत 

अपनाउन ुपने ।  

३.२.३ 

गाउँपालिकािे मलहिा लवरुद्ध 

सबैखािे लहसंा लनमूिि गने 

कार्िक्रमहरू सचचािन गने गरेको 

छ ? (कार्िक्रम सङ्ख्र्ा उपलस्थलत 

तथा लनणिर् पलुस्तका)  ०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकािे मलहिा 

लवरुद्ध सबैखािे लहसंा 

लनमूिि गने कार्िक्रमहरू 

सचचािन गनुिपने 

३.२.४ 

के गाउँपालिकािे समािमा रहकेा 

लवलभन्द्न कुसँस्कार िस्तै िालतगत 

छुवाछुत, छाउपडी, बाि लववाह, 

बह लववाह, दाइिो आलद िस्ता 

सामालिक कुरीलत हटाउन 

कार्िक्रमहरू सचचािन गरेको छ ? 

(कार्िक्रम सङ्ख्र्ा र उपलस्थलत)  
०.५० 

आलंशक 

 गाउँपालिकािे समािमा 

रहकेा लवलभन्द्न कुसँस्कार 

िस्तै िालतगत छुवाछुत, 

छाउपडी, बाि लववाह, 

बह लववाह, दाइिो आलद 

िस्ता सामालिक कुरीलत 

हटाउन पर्ािि कार्िक्रमहरू 

सचचािन गनुिपने । 

३.३ कानुनी साक्षरिा        
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३.३.१ 

गाउँपालिकाका मलहिा तथा 

समावशेी समहूबाट लनवािलचत 

भएका समते िनप्रलतलनलिहरू र 

पालिकामा कार्िरत कमिचारीिाई 

नेपािको संलविान, गाउँपालिका 

सचचािन ऐन, अन्द्तर सरकारी 

लवि व्र्वस्थापन ऐन, कमिचारी 

समार्ोिन ऐन, मिुकुी संलहताहरू 

लवर्र्गत काननूहरू पालिकािे 

िारी गरेको काननूहरू र अन्द्र् 

प्रचलित महत्वपणूि काननूहरूको 

बारेमा अलभमलुखकरण गने 

गरेको/नगरेको ?  

०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकाका मलहिा 

तथा समावशेी समहूबाट 

लनवािलचत भएका समेत 

िनप्रलतलनलिहरू र 

पालिकामा कार्िरत 

कमिचारीिाई नेपािको 

संलविान गाउँपालिका 

सचचािन ऐन अन्द्तर 

सरकारी लवि व्र्वस्थापन 

ऐन कमिचारी समार्ोिन 

ऐन मिुकुी संलहताहरू 

लवर्र्गत काननूहरू 

पालिकािे िारी गरेको 

काननूहरू र अन्द्र् प्रचलित 

महत्वपूणि काननूहरूको 

बारेमा अलभमलुखकरण गने  

३.३.२ 

गाउँपालिकाका कार्िपालिका 

सदस्र्हरू सभाका सदस्र्हरू र 

पालिकाका प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत िगार्त सबै शाखा 

प्रमखुहरूिाई  काननुी मस्र्ौदा 

तिुिमा सम्बन्द्िी प्रलक्रर्ा र समािान 

गनुिपने मिू समस्र्ा तथा सवाि 

िगार्त मखु्र् लवर्र्वस्तकुा 

सम्बन्द्िमा समर् समर्मा 

अलभमलुखकरण गने गरेको/नगरेको 

?  

०.०० 

कमिोर 

गाउँपालिकाका 

कार्िपालिका सदस्र्हरू 

सभाका सदस्र्हरू र 

पालिकाका प्रमखु 

प्रशासकीर् अलिकृत 

िगार्त सबै शाखा 

प्रमखुहरूिाई  काननुी 

मस्र्ौदा तिुिमा सम्बन्द्िी 

प्रलक्रर्ा र समािान गनुिपने 

मिू समस्र्ा तथा सवाि 

िगार्त मखु्र् 

लवर्र्वस्तकुा सम्बन्द्िमा 

समर् समर्मा 

अलभमलुखकरण गने गनुिपने 

३.३.३ 

के मलहिाहरूको िालग काननुी 

लशक्षा सम्बन्द्िी कार्िक्रमहरू 

सचचालित भएका छन ्? (िस्तै 

काननुी हक अलिकार, एकि 

मलहिा र चेिीबेटी बेचलबखन 

लवरुद्ध कार्िक्रम, छाउपडी प्रथा ०.५० 

आलंशक 

मलहिाहरूको िालग 

काननुी लशक्षा सम्बन्द्िी 

कार्िक्रमहरू सचचािन 

गनुिपने 
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लवरुद्ध कार्िक्रम, र्ौनलहसंा लवरुद्ध 

कार्िक्रम आलद बारेमा अनलुशक्षण)  

३.३.४ 

मलहिाहरूको िालग सचचालित 

काननुी लशक्षा सम्बन्द्िी 

कार्िक्रमहरू सचचािनबाट के 

उनीहरू िाभालन्द्वत भएका छन् ? 

(िस्तै काननुी हक अलिकार 

एकि मलहिा र चेिीबेटी 

बेचलबखन लवरुद्ध कार्िक्रम, 

छाउपडी प्रथा लवरुद्ध कार्िक्रम, 

र्ौनलहसंा लवरुद्ध कार्िक्रम आलद 

बारेमा अनलुशक्षण र र्सको असर)  ०.५० 

आलंशक 

मलहिाहरूको िालग 

सचचालित काननुी लशक्षा 

सम्बन्द्िी कार्िक्रमहरू 

सचचािन गरी उि 

कार्िक्रमबाट  उनीहरूिाई 

िाभालन्द्वत गराउन 

आवश्र्क वातावरण 

लसििना गनुिपने ।  

३.४ 
तवपद व्यवस्थापनमा 

समावेशीकरण  
      

३.४.१ 

गाउँपालिकािे लवपद व्र्वस्थापन 

सम्बन्द्िी मापदण्ड रणनीलत 

कार्िनीलत सलहतको कार्िलवलि 

स्वीकृत गदाि मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका समदुार्संग 

परामशि गरे नगरेको र र्स्ता 

दस्ताविेमा लसमान्द्तकृत वगि र 

समदुार्िाई िलक्षत गरी लवशेर् 

राहत र मलहिा परुुर्िाई अिग 

अिग संरक्षणको प्राविान 

रहकेो/नरहकेो?  

०.०० 

कमिोर 

गाउँपालिकािे लवपद 

व्र्वस्थापन सम्बन्द्िी 

मापदण्ड रणनीलत 

कार्िनीलत सलहतको 

कार्िलवलि स्वीकृत गदाि 

मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्संग परामशि गरे 

नगरेको र र्स्ता 

दस्ताविेमा लसमान्द्तकृत 

वगि र समदुार्िाई िलक्षत 

गरी लवशेर् राहत र मलहिा 

परुुर्िाई अिग अिग 

संरक्षणको प्राविान गनुिपने 

३.४.२ 

गाउँपालिकाको लवपद सम्बन्द्िी 

तथ्र्ाङ्क सङ्किन नक्साङ्कन 

तथा व्र्वस्थापन गदाि िाभालन्द्वत 

समहूमा मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका समदुार् 

समतेको खण्डीकृत तथ्र्ाङ्क 

राखी आपतकालिन कार्ि 

सचचािन तथा राहत लवतरण गने 

गरेको/नगरेको  ०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकाको लवपद 

सम्बन्द्िी तथ्र्ाङ्क 

सङ्किन नक्साङ्कन 

तथा व्र्वस्थापन गदाि 

िाभालन्द्वत समहूमा 

मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका 

समदुार् समतेको 

खण्डीकृत तथ्र्ाङ्क राखी 
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आपतकालिन कार्ि 

सचचािन तथा राहत 

लवतरण  गनुिपने 

३.४.३ 

समदुार्मा आिारीत लवपद 

व्र्वस्थापन सम्बन्द्िी कार्ि गदाि 

िाभालन्द्वत समहूमा मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेको समदुार् 

समतेको सहभालगतामा 

उनीहरूिाई पलहिो प्राथलमकता 

राखी कार्ि गरेको/नगरेको ?  

०.५० 

आलंशक 

समदुार्मा आिारीत लवपद 

व्र्वस्थापन सम्बन्द्िी कार्ि 

गदाि िाभालन्द्वत समहूमा 

मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेको 

समदुार् समतेको 

सहभालगतामा उनीहरूिाई 

पलहिो प्राथलमकता राखी 

कार्ि गनुिपने 

३.४.४ 

लवपद व्र्वस्थापन कोर्को 

स्थापना तथा सचचािन र स्रोत 

पररचािन गदाि मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका समदुार् 

समतेको सहभालगतामा लनणिर् गने 

गरेको/नगरेको ? 

०.५० 

आलंशक 

लवपद व्र्वस्थापन कोर्को 

स्थापना तथा सचचािन र 

स्रोत पररचािन गदाि 

मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका 

समदुार् समतेको 

सहभालगतामा लनणिर् गने 

गनुिपने 

४ सेवा प्रवाह        

४.१ पूवााधार तवकास        

४.१.१ 

गाउँपालिकाका भवन, भौलतक 

पवूाििार तथा अन्द्र् संरचना 

लनमािणको िालग ड्रोईङ लडिाईन 

िागत अनुमान तर्ार गदाि संरचना 

लनमािण भएपलछ मलहिा, 

बािबालिका, अपाङ्गता भएका 

व्र्लििे लनवािि रूपमा प्रर्ोग गनि 

सलकने गरी िैङ्लगक, बाि र 

अपाङ्ग मतै्री सम्बेदनशीि 

संरचनाको प्राविान सलहत ह ने 

गरेको/नगरेको ?  

०.५० 

आलंशक 

पालिकाका भवन, भौलतक 

पवूाििार तथा अन्द्र् 

संरचना लनमािणको िालग 

ड्रोईङ लडिाईन िागत 

अनमुान तर्ार गदाि 

संरचना लनमािण भएपलछ 

मलहिा, बािबालिका, 

अपाङ्गता भएका 

व्र्लििे लनवािि रूपमा 

प्रर्ोग गनि सलकने गरी 

िैङ्लगक, बाि र अपाङ्ग 

मतै्री सम्बेदनशीि 

संरचनाको प्राविान सलहत 

ह नपुने 
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४.१.२ 

गाउँपालिकाका भवन, भौलतक 

पवूाििार तथा संरचनाहरू लशक्षा, 

स्वास्थ्र् र अन्द्र् सामालिक 

पवूाििार सम्बन्द्िी भवन र अन्द्र् 

संरचनाहरू लनमािण गदाि मलहिा, 

अपाङ्गता भएका व्र्लि तथा 

बािमतै्री र्िु दृलिकोणबाट समते 

उपर्िु ह ने गरी लनमािण गररएको 

छ/छैन ?  

०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकाका भवन, 

भौलतक पवूाििार तथा 

संरचनाहरू लशक्षा, 

स्वास्थ्र् र अन्द्र् 

सामालिक पवूाििार 

सम्बन्द्िी भवन र अन्द्र् 

संरचनाहरू लनमािण गदाि 

मलहिा, अपाङ्गता भएका 

व्र्लि तथा बािमतै्री र्िु 

दृलिकोणबाट समते 

उपर्िु ह ने गरी लनमािण 

गनुिपने 

४.१.३ 

गाउँपालिकािे १५०० वगिलफट 

भन्द्दा बढी ल्िन्द्थ क्षेत्रफि भएका 

लनिी तथा सावििलनक भवन तथा 

संरचना लनमािण सम्बन्द्िी नक्सा 

स्वीकृत गदाि मलहिा अपाङ्गता 

भएका ब्र्िी तथा बािमैत्रीर्ुि 

दृिीकोणबाट समते उपर्िु ह नेगरी 

संरचना तर्ार गनि लनदशेन लदने 

गररएको छ/छैन ?  

०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकािे १५०० 

वगिलफट भन्द्दा बढी ल्िन्द्थ 

क्षेत्रफि भएका लनिी तथा 

सावििलनक भवन तथा 

संरचना लनमािण सम्बन्द्िी 

नक्सा स्वीकृत गदाि मलहिा 

अपाङ्गता भएका ब्र्िी 

तथा बािमतै्रीर्िु 

दृिीकोणबाट समते 

उपर्िु ह नेगरी संरचना 

तर्ार गनि लनदशेन लदनपुने 

४.१.४ 

गाउँपालिकािे मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्िाई िलक्षत गरी 

परम्परागत तथा आिलुनक उिाि 

(ििलवद्यतु, लवलभन्द्न वकैलल्पक 

उिाि स्रोतबाट प्राि ह ने उिाि, 

सिुाररएको चिुो आलद) को प्रर्ोग 

गनि सकारात्मक वातावरण र 

प्रोत्साहन गने आर्ोिनाहरू 

रह/ेनरहकेो ?  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

४.२ प्रिनन स्वास्थ्य        
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४.२.१ 

गभिवती मलहिािाई िोलखमर्ुि, 

खतरार्िु काममा निगाउने गरी 

वालर्िक नीलत र कार्िक्रममा प्रिनन 

स्वास्थ्र् सम्बन्द्िी नीलत र कार्िक्रम 

समावशे भएको/नभएको ?  

०.५० 

आलंशक 

गभिवती मलहिािाई 

िोलखमर्िु, खतरार्िु 

काममा निगाउने गरी 

वालर्िक नीलत र कार्िक्रममा 

प्रिनन स्वास्थ्र् सम्बन्द्िी 

नीलत र कार्िक्रम समावशे 

गनुिपने 

४.२.२ 

गाउँपालिकाको कार्ाििर्, 

अस्पताि वा स्वास्थ्र् चौकी र 

सम्भव भएका सावििलनक 

स्थिहरूमा वच्चािाई 

स्तनपानका लनलमि अिग्ग ैकक्ष र 

समर्को व्र्वस्था र सोको 

व्र्वस्थापन गररएको छ/छैन ?  
०.०० 

कमिोर 

गाउँपालिकाको कार्ाििर्, 

अस्पताि वा स्वास्थ्र् 

चौकी र सम्भव भएका 

सावििलनक स्थिहरूमा 

वच्चािाई स्तनपानका 

लनलमि अिग्ग ैकक्ष र 

समर्को व्र्वस्था र सोको 

व्र्वस्थापन गनुिपने ।  

४.२.३ 

पररवार लनर्ोिन, मात ृलशश ु

कल्र्ाण, लबस्ताररत खोप, पोर्ण, 

िनसङ्ख्र्ा लशक्षा र िनस्वास्थ्र् 

सम्बन्द्िी कार्िक्रम िगार्त 

मलहिाहरूको स्वास्थ्र् सिुार 

सम्बन्द्िी लवशरे् कार्िक्रमहरू 

सचचािन गररएका छन ्?  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

४.२.४ 

मलहिा, गरीब, लनमखुा र 

वलचचलतकरणमा परेका 

व्र्लिहरूको स्वास्थ्र् लबमा गनि 

सहलिकरण र सहर्ोग गने 

कार्िक्रम र बिटे भए/नभएको ? 
०.५० 

आलंशक 

मलहिा, गरीब, लनमखुा र 

वलचचलतकरणमा परेका 

व्र्लिहरूको स्वास्थ्र् 

लबमा गनि सहलिकरण र 

सहर्ोग गने कार्िक्रम र 

बिटे उपिब्ि गराउनपुने 

४.३ तशक्षा कायाक्रम        

४.३.१ 

गाउँपालिकािे आफ्नो 

पालिकालभत्रका लवद्यािर् िाने 

उमरेका सबै बािबालिकािाई 

लवद्यािर्मा भनाि गराउने प्रबन्द्ि 

लमिाए/नलमिाएको ?  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 
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४.३.२ 

गाउँपालिकािे आफ्नो पालिका 

लभत्रका आलथिक अवस्था कमिोर 

भएका पररवारका बालिका तथा 

वलचचलतकरण परेका समदुार्का 

सबै बािबालिकािाई लदवा 

खािा, लनशलु्क पाठ्र् पसु्तक र 

शलैक्षक सामाग्री तथा पोशाक 

उपिब्ि गराउन छात्रबलृिको 

व्र्वस्था गरी लनष्पक्ष लवतरण ह ने 

प्रवन्द्ि लमिाए/नलमिाएको ?  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

४.३.३ 

लनरक्षर मलहिाहरूको िालग लशक्षा 

सम्बन्द्िी लवशरे् कार्िक्रमहरू 

सचचािन भए नभएको ?  (िस्तै 

अलभभावक लशक्षा, प्रौढ तथा 

लकशोरी लशक्षा, साथी लशक्षा, 

कार्िमिूक प्रौढ लशक्षा, वच्चा 

दलेख वच्चा कक्षा आलद) 

(कार्िक्रम सङ्ख्र्ा पटक तथा 

सहभागी सङ्ख्र्ा)  ०.५० 

आलंशक 

लनरक्षर मलहिाहरूको 

िालग लशक्षा सम्बन्द्िी 

लवशेर् कार्िक्रमहरू 

सचचािन गनुिपने 

४.३.४ 

लवद्यािर्मा छात्र र छात्राको िालग 

छुट्टा छुटै्ट शौचािर्, लकशोरी 

छात्राको िालग ्र्ाड र र्ौनलशक्षा 

तथा सहिीकरण कार्िक्रम 

सचचािन ह ने गरेको/नगरेको ? 

०.५० 

आलंशक 

लवद्यािर्मा छात्र र 

छात्राको िालग छुट्टा छुटै्ट 

शौचािर्, लकशोरी 

छात्राको िालग ्र्ाड र 

र्ौनलशक्षा तथा 

सहिीकरण कार्िक्रम 

सचचािन गनुिपने 

४.४ खानेपानी िथा सरसफाई        

४.४.१ 

गाउँपालिका/नग।पालिकामा सफा 

लपउने पानी, सफासंग हात िनुे 

व्र्वस्था, मलहिा र परुुर्को िालग 

अिग्ग ैशौचािर्को व्र्वस्था र 

स्र्ालनटाइिरको उपर्ोग गने प्रबन्द्ि 

भए/नभएको  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 



33  

४.४.२ 

गाउँपालिकाको आर्ोिना तथा 

स्थानीर् मलहिाहरूको सलक्रर् 

सहभालगतामा वडा वडामा खिुा 

लदसामिु पालिका, घरघरमा 

शौचािर्, डाँडा र गौडामा पोखरी, 

टोि सफाई अलभर्ान िस्ता 

कार्िक्रम सचचािन ह ने 

गरे/नगरेको ?  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

४.४.३ 

कुलहने नकुलहने घरार्ासी फोहर 

छुट्र्ाउने व्र्वस्था, फोहर 

सङ्किन तथा लवसििन, घरघरमा 

भान्द्साको फोहर र पानीबाट 

करेसाबारी तथा गमिा र फूिबारी 

िस्ता कार्िक्रममा मलहिा र 

परुुर्को समान सहभालगता ह नुपने 

िस्ता चेतना अलभबलृद्ध कार्िक्रम 

सचचािन ह ने गरे नगरेको ?  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

४.४.४ 

मलहिाहरू बढी मात्रामा संिग्न 

ह ने कार्िमा सफा पानीको सहि 

व्र्वस्थाका िालग स्थानीर् 

मलहिाहरूको सलक्रर् 

सहभालगतामा आकाशपेानी 

सङ्किन र भण्डारण, पराम्परागत 

इनार र कुवाको पनुिीलवकरण र 

ररचालििङ कार्िक्रम सचचािन ह ने 

गरे/नगरेको ?  

०.५० 

आलंशक 

मलहिाहरू बढी मात्रामा 

संिग्न ह ने कार्िमा सफा 

पानीको सहि व्र्वस्थाका 

िालग स्थानीर् 

मलहिाहरूको सलक्रर् 

सहभालगतामा 

आकाशपेानी सङ्किन र 

भण्डारण, पराम्परागत 

इनार र कुवाको 

पनुिीलवकरण र ररचालििङ 

कार्िक्रम सचचािन  

गनुिपने 

४.५ 
स्वरोिगार र आयआिान िथा 

बिार व्यवस्थापन  
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४.५.१ 

गाउँपालिकाको र्ोिना तिुिमा गदाि 

बेरोिगार तथा गरीबीको 

नक्साङ्कनको समेत आिार लिई 

मलहिा तथा वलचचलतकरणमा 

परेका समदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ 

ह ने स्वरोिगारमिूक, आर्मिूक 

सीपमिूक कार्िक्रमहरू राख्ने र 

वालर्िक बिटेमा समावेश गरी 

कार्ािन्द्वर्न गररएको छ/छैन ?  

०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकाको र्ोिना 

तिुिमा गदाि बेरोिगार तथा 

गरीबीको नक्साङ्कनको 

समते आिार लिई मलहिा 

तथा वलचचलतकरणमा 

परेका समदुार्िाई प्रत्र्क्ष 

िाभ ह ने 

स्वरोिगारमिूक, 

आर्मिूक सीपमिूक 

कार्िक्रमहरू राख्ने र 

वालर्िक बिटेमा समावेश 

गरी कार्ािन्द्वर्न गनुिपने 

४.५.२ 

गाउँपालिकािे स्वरोिगार तथा 

वदैलेशक रोिगारीमा िाने मलहिा 

तथा वलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्को क्षमता लवकासको 

िालग कार्िक्रमहरू तर् गरी 

कार्ािन्द्वर्न गने गरे नगरेको ? 

(कार्िक्रम सङ्ख्र्ा र उपलस्थलत)  
०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकािे स्वरोिगार 

तथा वदैलेशक रोिगारीमा 

िाने मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्को क्षमता 

लवकासको िालग 

कार्िक्रमहरू तर् गरी 

कार्ािन्द्वर्न  गनुिपने । 

४.५.३ 

ग्रालमण मलहिा प्रालवलिकहरू (पश ु

सेवा, कृलर्, स्वास्थ्र् र पवूाििार 

सम्बन्द्िी प्रालवलिकहरू) र 

सामालिक पररचािक तर्ार गने 

गरे/नगरेको (मनोनर्न, लनर्लुि वा 

गठन र तालिम सम्बन्द्िी 

सचूकाङ्क)?  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

४.५.४ 

गरीब र वलचचलतकरणमा परेको 

समदुार्को पह चँ र क्रर्शलि 

अनरुूप सपुथमलू्र् सहकारी 

पसिहरूको व्र्वस्थापनमा 

पालिकाको कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न 

भए/नभएको ?  
०.५० 

आलंशक 

गरीब र वलचचलतकरणमा 

परेको समदुार्को पह चँ र 

क्रर्शलि अनुरूप 

सपुथमलू्र् सहकारी 

पसिहरूको 

व्र्वस्थापनमा कार्िक्रम 

कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाइनपुने ।  

५ सुशासन िथा उत्तरदातयत्व        

५.१ सुशासन        
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५.१.१ 

गाउँपालिकािे स्थानीर् सेवा 

प्रवाह, लवकास लनमािण र स्थानीर् 

शासनका लवर्र्मा कार्िपालिका 

तथा सभाबाट नीलत, काननू िारी 

गरी सोही काननू बमोलिम 

सम्बलन्द्ित अलिकारीबाट लनणिर् 

गरी कामकाि गने गरेको वा तदथि 

लनणिर् गरी कामकाि ह ने गरेको ?  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

५.१.२ 

गाउँपालिकािे लवलिको शासन 

व्र्ापक िनसहभालगता, भ्रिाचार 

लवरुद्ध शणू्र् सहनशीिता, सेवा 

प्रवाहमा लनष्पक्षता र मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्िाई अग्रालिकार िस्ता 

नीलतहरू कार्ािन्द्वर्नमा 

ल्र्ाएको/नल्र्ाएको ?  

०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकािे लवलिको 

शासन व्र्ापक 

िनसहभालगता, भ्रिाचार 

लवरुद्ध शणू्र् सहनशीिता, 

सेवा प्रवाहमा लनष्पक्षता र 

मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्िाई अग्रालिकार 

िस्ता नीलतहरू 

कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाउनपुने 

५.१.३ 

मलहिा लवकासको िालग भएका 

बेईलिङ घोर्णपत्रका बाह्रवटा 

प्रलतबद्धताहरूको क्षेत्रमा कार्िक्रम 

तर्ार गरी कार्ािन्द्वर्न गने गरेको 

छ ? (कार्िक्रम सङ्ख्र्ा र 

उपलस्थलत)  ०.५० 

आलंशक 

मलहिा लवकासको िालग 

भएका बेईलिङ 

घोर्णपत्रका बाह्रवटा 

प्रलतबद्धताहरूको क्षेत्रमा 

कार्िक्रम तर्ार गरी 

कार्ािन्द्वर्न गनुिपने ।  

५.१.४ 

संर्िु राष्िसंघीर् बाि अलिकार 

महासन्द्िी १९८९ मा गररएका 

प्रलतबद्धता कार्ािन्द्वर्न गनि 

कार्िक्रमहरूमा रकम लवलनर्ोिन 

गरी कार्िक्रमहरू समर्म ैसम्पन्द्न 

गरेको छ ?  

०.५० 

आलंशक 

संर्िु राष्िसंघीर् बाि 

अलिकार महासन्द्िी 

१९८९ मा गररएका 

प्रलतबद्धता कार्ािन्द्वर्न गनि 

कार्िक्रमहरूमा थप रकम 

लवलनर्ोिन गरी 

कार्िक्रमहरू समर्म ै

सम्पन्द्न गनुिपने ।  साथै 

स्थानीर् बािअलिकार 

सलमलत पलन गठन गने । 

५.२ उत्तरदातयत्व र िवाफदेतहिा        
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५.२.१ 

गाउँपालिकािे लनर्लमत रूपमा 

कार्िक्रमको सावििलनक परीक्षण, 

सामालिक परीक्षण, सावििलनक 

सनुवुाई, लनर्लमत पत्रकार भटेघाट 

र सचूनाको सावििलनकीकरण गने 

गरे/नगरेको ?  

०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकािे लनर्लमत 

रूपमा कार्िक्रमको 

सावििलनक परीक्षण, 

सामालिक परीक्षण, 

सावििलनक सनुवुाई, 

लनर्लमत पत्रकार भटेघाट र 

सचूनाको 

सावििलनकीकरण गनुिपने 

५.२.२ 

गाउँपालिकािे गने सावििलनक 

परीक्षण, सामालिक परीक्षण, 

सावििलनक सनुवुाई, लनर्लमत 

पत्रकार भटेघाट र सचूनाको 

सावििलनकीकरण कार्िक्रममा 

वलचचलतकरणमा परेका व्र्लि तथा 

समदुार्का सदस्र्को उपलस्थलत 

रहने गरे/नगरेको ?  

०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकािे गने 

सावििलनक परीक्षण, 

सामालिक परीक्षण, 

सावििलनक सनुवुाई, 

लनर्लमत पत्रकार भटेघाट र 

सचूनाको 

सावििलनकीकरण 

कार्िक्रममा 

वलचचलतकरणमा परेका 

व्र्लि तथा समदुार्का 

सदस्र्को उपलस्थलत ह नपुने 

५.२.३ 

गाउँपालिकािे गने सावििलनक 

परीक्षण, सामालिक परीक्षण, 

सावििलनक सनुवुाई, लनर्लमत 

पत्रकार भटेघाट र सचूनाको 

सावििलनकीकरण कार्िक्रममा 

वलचचलतकरणमा परेका व्र्लि तथा 

समदुार्का तफि बाट गाउँपालिकािे 

लिएको नीलत र कार्िक्रम र सोको 

कार्ािन्द्वर्नका लवर्र्मा आवाि 

उठ्ने गरे/नगरेको र र्सरी उठेका 

प्रश्न उपर गाउँपालिकाबाट 

सम्वोिन ह ने गरे/नगरेको ?  

०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकािे गने 

सावििलनक परीक्षण, 

सामालिक परीक्षण, 

सावििलनक सनुवुाई, 

लनर्लमत पत्रकार भटेघाट र 

सचूनाको 

सावििलनकीकरण 

कार्िक्रममा 

वलचचलतकरणमा परेका 

व्र्लि तथा समदुार्का 

तफि बाट गाउँपालिकािे 

लिएको नीलत र कार्िक्रम र 

सोको कार्ािन्द्वर्नका 

लवर्र्मा आवाि उठ्ने 

गरे/नगरेको र र्सरी उठेका 

प्रश्न उपर गाउँपालिकाबाट 

सम्वोिन ह नपुने 
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५.२.४ 

गाउँपालिकाका िनप्रलतलनलि र 

कमिचारीको आचार संलहता 

स्वीकृत गरी कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाए 

नल्र्ाएको ?  

०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकाका 

िनप्रलतलनलि र 

कमिचारीको िालग स्वीकृत 

भएको आचार संलहता 

कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाउन ुपने 

। 

५.३ सूचना िथा सञ्चार        

५.३.१ 

गाउँपालिकािे लनर्लमत रूपमा 

समग्र वालर्िक र्ोिना तथा 

कार्िक्रमको सावििलनक गने गरे 

नगरेको र मलहिा, बािबालिका र 

आलदवासी िनिालत, मिेसी, 

मलुस्िम, लपछडावगि दलित, 

अपाङ्गता भएका व्र्लिहरू, िषे्ठ 

नागररकिाई िलक्षत गरी राखकेा 

कार्िक्रम र बिटे सरोकारवािािे 

थाहा पाउने गरी सावििलनक 

गरे/नगरेको ?  

०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकािे लनर्लमत 

रूपमा समग्र वालर्िक 

र्ोिना तथा कार्िक्रमको 

सावििलनक गरी मलहिा, 

बािबालिका र 

आलदवासी िनिालत, 

मिेसी, मलुस्िम, 

लपछडावगि दलित, 

अपाङ्गता भएका 

व्र्लिहरू, िषे्ठ 

नागररकिाई िलक्षत गरी 

राखकेा कार्िक्रम र बिटे 

सरोकारवािािे थाहा 

पाउने गरी सावििलनक 

गनुिपने 

५.३.२ 

गाउँपालिकािे स्थानीर् सचूना 

स्थानीर् भार्ामा प्रवाह तथा 

प्रशारण गने गरे नगरेको ?   ०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकािे स्थानीर् 

सचूना स्थानीर् भार्ामा 

प्रवाह तथा प्रशारण गनुिपनि 

५.३.३ 

के गाउँपालिकािे स्थानीर् रेलडर्ो 

एफ एम र छापा माध्र्मद्वारा 

समावशेीकरण तथा िैङ्लगक 

समानता सम्बन्द्िी सचूना प्रवाह 

गरी िनतािाई ससुलूचत गने गरेको 

छ ?  ०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकािे स्थानीर् 

रेलडर्ो एफ एम र छापा 

माध्र्मद्वारा समावेशीकरण 

तथा िैङ्लगक समानता 

सम्बन्द्िी सचूना प्रवाह गरी 

िनतािाई ससुलूचत गनुिपने 
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५.३.४ 

के गाउँपालिकामा मलहिा 

बािबालिका सबै िातिालतका 

लवपन्द्न वगि (आलदबासी िनिालत 

दलित मिेशी मलुस्िम लपछडावगि) 

अपाङ्गता भएको व्र्लिहरू िषे्ठ 

नागररक िगार्त अन्द्र् िलक्षत 

समहूहरूको सचूना, लशक्षा र 

सचचार सम्बन्द्िी कार्िक्रमको 

प्रवाहबाट र्ी वगिहरूको िनचेतना 

बलृद्ध भएको छ ? (आिार 

तथ्र्ाङ्कसँग समते तुिना गनि 

सलकने)  

०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकामा मलहिा 

बािबालिका सबै 

िातिालतका लवपन्द्न वगि 

(आलदबासी िनिालत 

दलित मिेशी मलुस्िम 

लपछडावगि) अपाङ्गता 

भएको व्र्लिहरू िषे्ठ 

नागररक िगार्त अन्द्र् 

िलक्षत समहूहरूको 

सचूना, लशक्षा र सचचार 

सम्बन्द्िी कार्िक्रमको 

प्रवाहबाट र्ी वगिहरूको 

िनचेतना बलृद्ध गनिका 

िालग थप कार्िहरू 

सचचािन गने । 

५.४ अनुगमन र मूल्याङ्कन        

५.४.१ 

के कार्िक्रम तथा परीर्ोिना 

कार्ािन्द्वर्नबाट सम्बलन्द्ित 

समदुार्िे परुा िाभ लिन सकेको 

छ ?  ०.५० 

आलंशक 

कार्िक्रम तथा परीर्ोिना 

कार्ािन्द्वर्नबाट सम्बलन्द्ित 

समदुार्िे परुा िाभ 

लिनेगरी कार्ि गनुिपने । 

५.४.२ 

के गाउँपालिकािे सचचािन 

गरेका कार्िक्रमहरूको अनगुमन 

मलू्र्ाङ्कन गदाि िैङ्लगक 

समानता तथा सामालिक समावशेी 

लवकास सम्बन्द्िी कार्िक्रमको 

सचचािनबाट सरोकारवािािाई 

पगुकेो िाभ असर र प्रभाव 

लवशे्लर्ण गने गररन्द्छ ?  

०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकािे सचचािन 

गरेका कार्िक्रमहरूको 

अनगुमन मलू्र्ाङ्कन गदाि 

िैङ्लगक समानता तथा 

सामालिक समावशेी 

लवकास सम्बन्द्िी 

कार्िक्रमको सचचािनबाट 

सरोकारवािािाई पगुकेो 

िाभ असर र प्रभाव 

लवशे्लर्ण गने । 

५.४.३ 

के गाउँपालिकाको सलमक्षा 

बैठकमा मलहिा, बािबालिका 

सबै िातिालतका लवपन्द्न वगि 

(आलदबासी, िनिालत, दलित, 

मिेशी, मलुस्िम, लपछडावगि) 

अपाङ्गता भएका व्र्लिहरू, िषे्ठ 

नागररक िगार्तिाई िलक्षत ०.५० 

आलंशक 

गाउँपालिकाको सलमक्षा 

बैठकमा मलहिा, 

बािबालिका सबै 

िातिालतका लवपन्द्न वगि 

(आलदबासी, िनिालत, 

दलित, मिेशी, मलुस्िम, 

लपछडावगि) अपाङ्गता 
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कार्िक्रम मालथ छिफि गने गरेको 

छ ?  

भएका व्र्लिहरू, िषे्ठ 

नागररक िगार्तिाई 

िलक्षत कार्िक्रम मालथ 

छिफि गनुिपने 

५.४.४ 

के अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कनबाट 

लसकेका पाठहरू कार्िक्रम वा 

र्ोिना तर्ार गदाि समावेश गने 

गररन्द्छ ?  
०.५० 

आलंशक 

अनगुमन तथा 

मलू्र्ाङ्कनबाट लसकेका 

पाठहरू कार्िक्रम वा 

र्ोिना तर्ार गदाि समावेश 

गनुिपने 

५.५ समन्वय र सम्बन्ध तबस्िार        

५.५.१ 

गाउँपालिकािे संघ र प्रदशे 

सरकारहरूिे तर् गरेको नीलत, 

काननू तथा कार्िक्रमहरूको 

कार्ािन्द्वर्नमा सहकार्ि, समन्द्वर् र 

सहिीकरण गने गरेको/नगरेको ?  १.०० 

सबि लनरन्द्तरता लदनपुने 

५.५.२ 

िैङ्लगक समानता तथा समावेशी 

लवकासको िालग लवलभन्द्न 

सरोकारवािा लनकार्हरू बीच 

सचिाि सदस्र् बनी कार्िगत 

छिफि तथा र्स क्षेत्रको 

लवकासको िालग लनर्लमतरूपमा 

कार्ि ह ने गरे/नगरेको ?  

०.५० 

आलंशक 

िैङ्लगक समानता तथा 

समावशेी लवकासको िालग 

लवलभन्द्न सरोकारवािा 

लनकार्हरू बीच सचिाि 

सदस्र् बनी कार्िगत 

छिफि गरी र्स क्षेत्रको 

लवकासको िालग 

लनर्लमतरूपमा कार्ि 

गनुिपने । 

५.५.३ 

िैङ्लगक समानता तथा समावेशी 

लवकासको िालग लवलभन्द्न 

सरोकारवािा लनकार्हरू बीच 

कार्िगत संर्न्द्त्र (सचिाि) का 

प्रलतलनलिहरूिाई िैङ्लगक तथा 

समावशेी लवकास सम्बन्द्िी क्षमता 

लवकास तालिमहरू प्रदान गने 

गरे/नगरेको ?  
०.५० 

आलंशक 

िैङ्लगक समानता तथा 

समावशेी लवकासको िालग 

लवलभन्द्न सरोकारवािा 

लनकार्हरू बीच कार्िगत 

संर्न्द्त्र (सचिाि) का 

प्रलतलनलिहरूिाई िैङ्लगक 

तथा समावशेी लवकास 

सम्बन्द्िी क्षमता लवकास 

तालिमहरू प्रदान गनुिपने 
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५.५.४ 

मलहिा लवरुद्ध ह ने सबै प्रकारका 

भदेभाव उन्द्मिुन गने महासलन्द्ि 

कार्ािन्द्वर्नका िालग तर्ार 

गररएको रालष्िर् कार्िर्ोिना र 

संर्िु राष्िसंघीर् सरुक्षा 

पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव नं 

१३२५ र १८२० को कार्ािन्द्वर्न 

रालष्िर् कार्िर्ोिना, मानव 

अलिकार कार्िर्ोिना तथा 

छुवाछुत लवरुद्धको कार्िर्ोिनामा 

गाउँपालिकाको लिम्मवेारी भनी 

उल्िेख गररएका कार्िक्रमहरूमा 

रकम लवलनर्ोिन तथा कार्ािन्द्वर्न 

गने गरे/नगरेको ?  

०.५० 

आलंशक 

मलहिा लवरुद्ध ह ने सबै 

प्रकारका भदेभाव उन्द्मिुन 

गने महासलन्द्ि 

कार्ािन्द्वर्नका िालग तर्ार 

गररएको रालष्िर् 

कार्िर्ोिना र संर्िु 

राष्िसंघीर् सरुक्षा 

पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव 

नं १३२५ र १८२० को 

कार्ािन्द्वर्न रालष्िर् 

कार्िर्ोिना, मानव 

अलिकार कार्िर्ोिना तथा 

छुवाछुत लवरुद्धको 

कार्िर्ोिनामा 

गाउँपालिकाको लिम्मवेारी 

भनी उल्िेख गररएका 

कार्िक्रमहरूमा रकम 

लवलनर्ोिन तथा 

कार्ािन्द्वर्न गनुिपने ।  

 

 

  



41  

३.४ िैङ्तगक िथा सामातिक समावेशी तवकास कायायोिना 

 

िातिका 6 िैङ्तगक िथा सामातिक समावेशी तवकास कायायोिना 

सूचक र 

उपसूचक 

नं 

आवश्यक तक्रयाकिाप 
मुख्य तिम्मेवारी 

समयावतध 

थप 

आतथाक 

दातयत्व 

पहिकिाा तनणायकिाा कायाान्वयनकिाा पने नपने 

१ नीति कानून र योिना  (पूणााङ्क २०; प्राप्ताङ्किः१०.५)            

१.१ नीति कानून र योिनामा समावेशी सहभातगिा             

१.१.१ 

स्थानीर् तहको नीलत तथा काननूको मस्र्ौदा तर्ार गने कार्िलदशामा 

िैससासको दृलििे सम्पादन गने गरी कार्िटोिी लनमािण, पवूि 

दस्ताविेको सलमक्षा गदाि िैससास दृलिकोणिे भएको, मस्र्ौदाको 

लवर्र्वस्त ुर शब्द चर्न समावशेी र सहभालगतामिूक ह ने गरी गने 

अध्र्क्ष र प्रमखु 

प्रशासकीर् अलिकृत कार्िपालिका काननू शाखा 

०७८/०७९ 

लभत्र  

१.१.२ 
नगरपालिकािे आफ्नो नीलत काननू र्ोिना िारी गनुि भन्द्दा अगालड 

िैससासको दृलिकोणिे उपर्ूि भए नभएको बारे िेखािोखा गने  

बिटे तिुिमा तथा 

लविार्न सलमलत कार्िपालिका 

काननू शाखा र 

र्ोिना शाखा 

०७८/०७९ 

लभत्र  

१.१.३ 

नगरपालिकाको नीलत र र्ोिनामा िैससास लवकास (स्थानीर् 

काननू, नीलत, आवलिक र वालर्िक र्ोिनामा भएका नीलतहरू) 

सम्बन्द्िी लवर्र्हरू समावशे गने । 
बिटे तिुिमा तथा 

र्ोिना शाखा 

कार्िपालिका 

र नगर सभा 

र्ोिना शाखा र  

मलहिा तथा 

बािबालिका 

शाखा लनर्लमत   
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१.१.४ 

नगरपालिकाको मलहिा र परुुर्को समलवकास तथा सामालिक 

समावशेीकरण र िैङ्लगक परीक्षण तथा सामालिक लवभदे अन्द्त्र् 

गने सम्बन्द्िी अिग्ग ैनीलतहरू बनाउने ।  

र्ोिना शाखा र  

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा 

कार्िपालिका 

र नगर सभा 

र्ोिना शाखा र  

मलहिा तथा 

बािबालिका 

शाखा 

०७९/०८० 

लभत्र   

१.१.५ 

स्थानीर् तहिे कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाएका ऐन लनर्म तथा कार्िलवलिमा 

मलहिा तथा वलचचलतमा परेका समदुार् र्ा िलक्षत वगिमा ह ने सबै 

प्रकारका लवभदेिन्द्र् कार्िहरू रोक्न पर्ािि प्राविान व्र्वस्था गने । 

लविार्न सलमलत र 

काननू शाखा 

कार्िपालिका 

र नगर सभा काननू शाखा 

०७९/०८० 

लभत्र  

१.१.६ 

संघीर् काननूिे व्र्वस्था गरे बमोलिम स्थानीर् स्तरमा मलहिा तथा 

वलचचलतमा परेका समदुार् र्ा िलक्षत वगि मालथ ह ने लहसंा र लवभदे 

उपर सनुवुाई ह ने प्रबन्द्ि लमिाउने । 

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा 

मिेलमिाप 

तथा न्द्र्ालर्क 

सलमलत 

काननू शाखा तथा 

न्द्र्ालर्क सलमलत लनर्लमत   

१.१.७ 
मलहिा र परुुर्मा श्रमको ज्र्ािामा लवभदे रोक्ने प्राविान राख्ने 

(समदुार्को प्रचिन लवभदेकारी गने ।) 

र्ोिना शाखा र  

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा कार्िपालिका र्ोिना शाखा लनर्लमत   

१.१.८ 
स्थानीर् तहको नीलतमा रेथाने र आप्रवासी कामदार तथा श्रमिीलव 

उपर ह ने लवभदे रोक्ने प्राविान राख्ने । र्ोिना शाखा 

कार्िपालिका 

र नगर सभा 

र्ोिना शाखा र 

काननू शाखा लनर्लमत   

१.२ योिना ििुामा िथा कायाान्वयन            
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१.२.१ 

आवलिक र्ोिना र वालर्िक र्ोिना तथा कार्िक्रममा िैङ्लगक तथा 

समावशेी लवकासको िालग नीलत रणनीलत कार्िक्रम र मापनर्ोग्र् 

उपिलब्ि िक्ष्र् समावेश गने । 

र्ोिना शाखा र  

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा 

कार्िपालिका 

र नगर सभा 

र्ोिना शाखा, 

मलहिा तथा 

बािबालिका  

शाखा र काननू 

शाखा 

२०७८/०७९ 

लभत्र   

१.२.२ 

गाउँपालिका/नगरपालिकाको स्रोत अनमुान तथा बिटे सीमा 

लनिािरण सलमलतिे बिटे लसमा लनिािरण गदाि मलहिा बािबालिका 

तथा वलचचलतकरणमा परेका समहूको अवस्था लवशे्लर्णको 

आिारमा सो समहूको िालग वा प्रत्र्क्ष फाईदा पगु्ने गरी कुि 

पूँलिगत बिटेको लनलित प्रलतशत छुट्र्ाउने गने । 

र्ोिना शाखा र  

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा 

कार्िपालिका 

र नगर सभा 

लवर्र्गत सलमलत 

र मलहिा तथा 

बािबालिका  

शाखा 

२०७८/०७९ 

लभत्र   

१.२.३ 

नगरपालिकाको र्ोिना सलूच िलक्षत समहूहरूको सलक्रर् 

सहभालगतामा तर्ार ह ने र उनीहरूिे छनौट गरेको र्ोिना 

प्राथलमकीकरणमा पने गने(र्ोिना तिुिमा गदाि गाउँ । बस्तीस्तरबाट 

आएका र्ोिना कार्िक्रमहरूिाई समटेेको/नसमटेेको परीक्षण गने । 

वडा कार्ाििर् तथा 

र्ोिना शाखा 

कार्िपालिका 

र नगर सभा 

लवर्र्गत सलमलत 

र र्ोिना शाखा 

२०७८/०७९ 

लभत्र   

१.२.४ 

र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समहूहरूको 

व्र्वहाररक र रणनीलतक आवश्र्कता पलहचान र पररपलूति गने 

लवर्र्मा छिफि गने । 

वडा कार्ाििर् तथा 

र्ोिना शाखा 

कार्िपालिका 

र नगर सभा 

लवर्र्गत सलमलत 

र र्ोिना शाखा 

२०७८/०७९ 

लभत्र   

१.२.५ 

र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा र परुुर् एवम ्िलक्षत समहूहरूको छुट्टा 

छुटै्ट अवस्था लवशे्लर्णको आिारमा आवश्र्कता पलहचान गरी सो 

अनसुारको कार्िक्रम तर् गने  

र्ोिना शाखा र  

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा 

कार्िपालिका 

र नगर सभा 

लवर्र्गत सलमलत 

र मलहिा तथा 

बािबालिका  

शाखा 

२०७८/०७९ 

लभत्र   
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१.२.६ 

नगरपालिकािे लदगो लवकासका िक्ष्र्हरू लवशेर् गरेर िक्ष्र् ५ 

िैङ्लगक समानता प्राि गने लवर्र्िाई स्थानीर्करण गरी सो 

अनसुारको बिटे  लबलनर्ोि गने 
र्ोिना शाखा र  

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा 

कार्िपालिका 

र नगर सभा 

बिटे सीमा तथा 

लनिािरण सलमलत, 

लवर्र्गत सलमलत 

र मलहिा तथा 

बािबालिका  

शाखा 

२०७८/०७९ 

लभत्र   

१.२.७ 
स्थानीर् तहको र्ोिना मलहिा बािबालिका तथा लपछालडएको वगि 

समदुार् र के्षत्रिाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्ने गरी बनाउने ।  र्ोिना शाखा र  

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा 

कार्िपालिका 

र नगर सभा 

बिटे सीमा तथा 

लनिािरण सलमलत, 

लवर्र्गत सलमलत 

र मलहिा तथा 

बािबालिका  

शाखा लनर्लमत   

१.२.८ 

नगरपालिकाका उपभोिा सलमलतहरूमा िलक्षत समहूको प्रलतलनलि 

सलहत कम्तीमा ४० प्रलतशत मलहिाको सहभालगता गने र मखु्र् 

कार्िकारी पद मध्र्े कुनै एकमा लिम्मवेारी लदएको/नलदएको बारेमा 

हनेे 

र्ोिना शाखा र वडा 

कार्ाििर् 

र्ोिना शाखा 

र वडा 

कार्ाििर् 

र्ोिना शाखा र 

वडा कार्ाििर् लनर्लमत   

१.३ बिेट ििुामा िथा कायाान्वयन             

१.३.१ 

बिटे तथा कार्िक्रम तिुिमा गनुि भन्द्दा अलघ समदुार्का मलहिा 

बािबालिका अपाङ्ग िनिालत मलुस्िम मिेशी लपछडावगि र 

दलित िगार्तका सबै िातिालत र लवपन्द्न वगिका समहूहरूसंग 

बसेर समस्र्ा केिाउने (लवशे्लर्ण) गने ।  

र्ोिना शाखा र वडा 

कार्ाििर् 

कार्िपालिका, 

र्ोिना शाखा 

र वडा 

कार्ाििर् 

र्ोिना शाखा र 

वडा कार्ाििर् 

२०७८/०७९ 

लभत्र   
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१.३.२ 

नगरपालिकाका क्षमता लवकास र्ोिनामा िैङ्लगक उिरदार्ी तथा 

सामालिक समावशेी बिटे लनमािण एवम ्परीक्षण लनर्लमतरूपमा गनि 

बिटेको व्र्वस्था गने ।  
बिटे तिुिमा सलमलत 

कार्िपालिका 

र नगर सभा कार्िपालिका लनर्लमत  

१.३.३ 

परीक्षण पिात िैङ्लगक तथा समावशेी लवर्र्मा सिुार गनि क्षमता 

लवकास कार्िर्ोिना कार्ािन्द्वर्नको िालग पर्ािि बिटे तथा 

कार्िक्रम वालर्िक र्ोिनामा समावशे गने । बिटे तिुिमा सलमलत 

कार्िपालिका 

र नगर सभा कार्िपालिका 

२०७८/०७९ 

लभत्र   

१.३.४ 

नगरपालिकाको बिटे तथा कार्िक्रममा िलक्षत समहूहरूको िालग 

लनलित प्रलतशत बिटे लवलनर्ोिन गरी उनीहरूको लहतमा 

कार्िक्रममा समर्म ैखचि गररएको/नगररएको बारेमा बिटे तथा 

कार्िक्रम बीच लभडान गरेर हनेे  बिटे तिुिमा सलमलत 

कार्िपालिका 

र नगर सभा 

र्ोिना शाखा र 

मलहिा तथा 

बािबालिका 

शाखा 

२०७८/०७९ 

लभत्र   

२ संस्थागि व्यवस्था (पूणााङ्क २०; प्राप्ताङ्किः१५)            

२.१ कमाचारी/पदातधकारी प्रतितनतधत्व             

२.१.१ 

नगरपालिकाको लनणािर्क तह (कमिचारी/पदालिकारी) मा 

मलहिाहरूको समानरूपमा (५०/५० प्रलतशत) प्रलतलनलित्व गराउने 

।  
अध्र्क्ष नगर सभा 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत लनर्लमत   

२.१.२ 

नगरपालिकाका कमिचारीहरूको पदपलूतिको लनणिर् गदाि सबै 

िातिालत, वगि, लिङ्ग र समदुार्का बीच समावशेीकरण ह ने गरी 

कमिचारीहरूको समावशेी समानपुालतक प्रलतलनलित्व ह नसक्ने 

रणनीलत लिने ।   

अध्र्क्ष 

तथा प्रप्रअ नगर सभा 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

०७९/०८० 

लभत्र  
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२.१.३ 

नगरपालिकािे मलहिा तथा लवशरे् समदुार्िाई लवशेर् सेवा प्रदान 

गदाि सम्बलन्द्ित समदुार्को भार्ा, संस्कृलत र रहन सहन बझुकेो 

कमिचारी वा िनप्रलतलनलि समेत समावेश गरेको कार्िटोिी वा 

शाखा माफि त लदने । 

अध्र्क्ष 

तथा सामालिक 

लवकास शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

०७९/०८० 

लभत्र  

२.१.४ 

िनप्रलतलनलिहरू तथा कमिचारीहरूिाई कुनै क्षमता अलभबलृद्धको 

अवसर प्रदान गदाि सबैिाई समान अवसर ह नेगरी र मलहिा र 

वलचचलतकरणमा परेका समदुार्िाई अग्रभाग प्राि ह नेगरी 

सकारात्मक लवभदेको नीलत लिने । 
अध्र्क्ष कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत लनर्लमत  

२.२ कायाप्रणािी समावेशी             

२.२.१ 
मलहिा र परुुर् बीचको असमानता हटाउन तथा सामालिक 

समावशेीकरण बढाउनको िालग स्थानीर् तहको कार्िनीलत बनाउने ।  

उपाध्र्क्ष, मलहिा 

तथा बािबालिका 

शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत लनर्लमत  

२.२.२ नगरपालिकामा िैङ्लगक लवकास हनेे एकाईको व्र्वस्था गने 

सामालिक लवकास 

शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

०७९/०८० 

लभत्र   

२.२.३ 

नगरपालिकाबाट कार्ाििर्मा ह न सक्ने कुनै पलन प्रकारको 

दवु्र्िवहार भदेभाव मलहिा लहसंा लनर्न्द्त्रणको िालग आचार संलहता 

बनाएर िाग ूगने ।  

नगर प्रमखु तथा 

प्रप्रअ कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

०७९/०८० 

लभत्र   

२.२.४ 

र्ोिना तिुिमा सलमलतिाई सझुाव लदने दस्ताविे तर्ार गदाि िैससास 

कार्ािन्द्वर्न सलमलतमा मलहिा बािबालिका तथा अन्द्र् सबै िलक्षत 

समदुार्को सलक्रर् सहभालगता भए नभएको र र्स सलमलतिे वडा 

तहमा र्ोिना सम्बन्द्िी छिफि समावेशी भए नभएको अनगुमन 

गने । 

र्ोिना शाखा र 

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा कार्िपालिका उपाध्र्क्ष 

०७९/०८० 

लभत्र   
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२.३ सतमति उपसतमति र कायादिमा प्रतितनतधत्व             

२.३.१ 

नगरपालिकािे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र \ कार्िदिहरूमा 

मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार्बाट मलहिा र परुुर्को 

समावशेी प्रलतलनलित्व ह ने व्र्वस्था राख्ने । अध्र्क्ष कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत लनर्लमत  

२.३.२ 

नगरपालिकािे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र कार्िदिहरूमा 

मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार्का छिफि र लनणिर् 

लनमािणमा स्वस्थ ढङ्गिे भाग लिन पाउने व्र्वस्था गने । 

अध्र्क्ष तथा वडा 

अध्र्क्षहरू कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत लनर्लमत  

२.३.३ 

स्थानीर् तहमा सचचालित कार्िक्रमहरूको अनगुमन तथा सलमक्षा 

सम्बन्द्िी कार्िमा नगरपालिकािे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र 

कार्िदिहरूिे मलहिा र वलचचलतकरणमा परेका समदुार्को लहत ह ने 

गरी लवशे्लर्ण सलहत नीलतगत र कार्िगत सझुाव लदने ।  

उपाध्र्क्ष तथा 

र्ोिना शाखा कार्िपालिका उपाध्र्क्ष 

०७९/०८० 

लभत्र  

२.३.४ 

नगरपालिकािे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र कार्िदिहरूिे 

मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार्को लहत ह ने गरी 

लदइएको नीलतगत र कार्िगत सुझावहरूको कार्ािन्द्वर्न भएको । 

अध्र्क्ष तथा प्रमखु 

प्रशासकीर् अलिकृत कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत लनर्लमत   

२.४ तवत्त व्यवस्थापन प्रणािीमा समावेतशिा             

२.४.१ 

स्थानीर् तहमा मलहिा लवकास, िैङ्लगक लहसंा लवरुद्ध, मलहिा सीप 

लवकास नेततृ्व लवकास तथा क्षमता अलभबलृद्ध िस्ता लवर्र्मा स्रोत 

व्र्वस्थापनका िालग वालर्िक आलथिक ऐनमा उल्िेख गरी छुटै्ट कोर् 

स्थापना गने 

सामालिक लवकास 

शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत लनर्लमत   
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२.४.२ 

आलदबासी, िनिालत, दलित, अन्द्र् िलक्षत समहूका मलहिाहरूको 

लवकास र सशलिकरणको िालग बिटेको व्र्वस्था भएको छ ? 

उनीहरूको आवश्र्कता अनुसार कार्िक्रम तिुिमा गने 

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

०७९/०८० 

लभत्र   

२.४.३ 

नगरपालिकामा िैङ्लगक डेस्कको लवकासको र आवश्र्क मानवीर् 

स्रोतहरूको िालग बिटेको व्र्वस्था गररएको छ ? सो अनसुार 

कार्िक्रम पलहचान गने  

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

०७९/०८० 

लभत्र   

२.४.४ 

नगरपालिकािे समावशेी सचूना प्रणािी व्र्वस्थापन गनि बिटे 

व्र्वस्था गनेर  कम््र्टुरकृत िेखा प्रणािीिे समावशेी क्षेत्रमा 

भएको बिटे तथा खचि सम्बन्द्िी सचूना लदन े

र्ोिना शाखा तथा 

िेखा शाखा कार्िपालिका 

सचूना प्रलवलि 

शाखा लनर्लमत  

२.५ 
सहायक तवषयगि िम्मा िथ्याङ्क सङ्किन िथा 

व्यवस्थापन  
           

२.५.१ 

नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रका समदुार्स्तरका आिारभतू 

खलण्डकृत सचूना र्ा तथ्र्ाङ्क सङ्किन तथा अद्यावलिक गने  

(लिङ्ग उमरे िात र आलथिक लस्थलत आलद) - गाउँ/नगर प्रोफाइि  

र्ोिना शाखा तथा 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत लनर्लमत  

२.५.२ 

नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रका समदुार् स्तरका आिारभतू सूचना 

वा तथ्र्ाङ्क सङ्किन गदाि बेरोिगार तथा गरीबको पलहचान गरी 

छुट्टाछुटै्ट नक्साङ्कन गने (गाउँ/नगर प्रोफाइि)  

र्ोिना शाखा तथा 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत लनर्लमत  

२.५.३ 
नगरपालिकािे आफ्नो पाश्विलचत्रमा आिाररत खलण्डकृत तथ्र्ाङ्क 

र सचूनािाई आिार मानी। स्थानीर् लवकास र्ोिना तिुिमा गने 

उपाध्र्क्ष र प्रमखु 

प्रशासकीर् अलिकृत कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

०७९/०८० 

लभत्र  
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२.५.४ 

नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रको सामालिक सरुक्षा पाउनेहरू र 

पलचिकरणको अलभिेख व्र्वस्थापन तथा तथ्र्ाङ्क अद्यावलिक 

गन े

वडा कार्ाििर् र 

पचिीकरण शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत लनर्लमत  

३ 
मानव संसाधन िथा क्षमिा तवकास (पूणााङ्क २०; 

प्राप्ताङ्किः८.०) 
           

३.१ मानव संसाधन िथा क्षमिा तवकास             

३.१.१ 

िैङ्लगक तथा समावेशी लवकासको िालग क्षमता लवकास 

कार्िर्ोिना तर्ार गरे नगरेको र छुटै्ट शीर्िकमा बिटे लवलनर्ोिन भए 

नभएको र र्स्तो रकम खचि कार्िलवलि स्वीकृत भई कार्ािन्द्वर्नमा 

ल्र्ाउने 

शाखा प्रमखु 

(सामालिक लवकास 

शाखा) कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२०७९/०८० 

लभत्र   

३.१.२ 

नगरपालिकाका पदालिकारी/कमिचारीहरूिे िैङ्लगक तथा 

समावशेी लवकास, िैङ्लगक लहसंा सम्बन्द्िी तालिमको अवसर 

लदएको तथा उि तालिम कार्िक्रममा िलक्षत समहू तथा अन्द्र् सबै 

मलहिा र परुुर्को समान सहभालगता र उपलस्थलत सलुनलितता भएको 

।   

शाखा प्रमखु 

(सामालिक लवकास 

शाखा) कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

०७८/०७९ 

लभत्र 

३.१.३ 

तालिमका लवर्र्वस्तुको प्रस्तलुतकरणमा िैङ्लगक समवदेनशीि 

भार्ाको प्रर्ोग र मलहिाका आवश्र्कता समलेटएको र तालिमको 

गणुस्तर सेवा सलुविा सम्बन्द्िमा पषृ्ठपोर्ण लिने । 

शाखा प्रमखु 

(सामालिक लवकास 

शाखा) कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२०७८/०७९ 

लभत्र   

३.१.४ 

मलहिा तथा िलक्षत समहूको पदालिकारीहरूको क्षमता 

अलभबलृद्धका िालग लनलदिि कार्िक्रमहरू (प्रालवलिक तालिम, क्षमता 

लवकास, नेततृ्व लवकासको तालिम, भ्रमण) र सो अनसुारको बिटे 

लवलनर्ोिन गने । 

शाखा प्रमखु 

(सामालिक लवकास 

शाखा) कार्िपालिका 

मलहिा तथा 

बािबालिका 

शाखा 

०७८/०७९ 

लभत्र  
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३.१.५ 

नगरपालिकामा िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावशेीकरण 

सम्बन्द्िी तालिम लदन तथा कार्िक्रमिाई कार्ािन्द्वर्न गनि सक्ने 

र्थेि मानवीर् स्रोतको व्र्वस्था गने । 

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा कार्िपालिका 

मलहिा तथा 

बािबालिका 

शाखा 

०७८/०७९ 

लभत्र  

३.१.६ 
नगरपालिकामा मानव संसािन लवकास केन्द्र वा शाखा वा एकाईको 

व्र्वस्था गने ।  

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२०७९/०८० 

लभत्र   

३.१.७ 
मलहिा र वलचचलतकरणमा परेको समदुार् िलक्षत िोक सेवा 

आर्ोग पवूि तर्ारी कक्षा सचचािन कार्िक्रम गरी  कार्ािन्द्वर्न गने ।  

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२०७९/०८० 

लभत्र   

३.१.८ 

मलहिा लवकासको िालग भएका बेईलिङ घोर्णपत्रका बाह्रवटा 

प्रलतबद्धताहरूको बारेमा नगरपालिकाका पदालिकारीहरू र 

कमिचारीहरूिाई िानकारी अलभमखु गराउने ।   

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

०७८/०७९ 

लभत्र  

३.२ अनौपचाररक मूल्य मान्यिा र कुसँस्कार सम्बन्धी िनचेिना            

३.२.१ 
मलहिा लवरुद्ध सबैखािे लहसंा लनमुिि गने कार्िक्रमहरू र सो 

अनसुारको बिटे लवलनर्ोिन गरी कार्िक्रम समर्म ैसम्पन्द्न गने ।  

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

०७८/०७९ 

लभत्र  

३.२.२ 
िैङ्लगक लहसंा रलहत गाउँपालिका/नगरपालिका घोर्णा गरी मलहिा 

लहसंा लवरुद्ध शणू्र् सहनशीिताको नीलत अपनाउने ।  

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२०८०/०८१ 

लभत्र  

३.२.३ 
नगरपालिकािे मलहिा लवरुद्ध सबैखािे लहसंा लनमूिि गने 

कार्िक्रमहरू सचचािन गने । 

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

०७८/०७९ 

लभत्र  
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३.२.४ 

नगरपालिकािे समािमा रहकेा लवलभन्द्न कुसँस्कार िस्तै िालतगत 

छुवाछुत, छाउपडी, बाि लववाह, बह लववाह, दाइिो आलद िस्ता 

सामालिक कुरीलत हटाउन कार्िक्रमहरू सचचािन गने । 

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

०७८/०७९ 

लभत्र  

३.३ कानुनी साक्षरिा             

३.३.१ 

स्थानीर् तहका मलहिा तथा समावशेी समहूबाट लनवािलचत भएका 

समते िनप्रलतलनलिहरू र पालिकामा कार्िरत कमिचारीिाई 

नेपािको संलविान नगरपालिका सचचािन ऐन अन्द्तर सरकारी लवि 

व्र्वस्थापन ऐन कमिचारी समार्ोिन ऐन मिुकुी संलहताहरू 

लवर्र्गत काननूहरू पालिकािे िारी गरेको काननूहरू र अन्द्र् 

प्रचलित महत्वपणूि काननूहरूको बारेमा अलभमलुखकरण गने । 
न्द्र्ालर्क सलमलत कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

०७८/०७९ 

लभत्र  

३.३.२ 

स्थानीर् तहका कार्िपालिका सदस्र्हरू सभाका सदस्र्हरू र 

पालिकाका प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत िगार्त सबै शाखा 

प्रमखुहरूिाई  काननुी मस्र्ौदा तिुिमा सम्बन्द्िी प्रलक्रर्ा र समािान 

गनुिपने मिू समस्र्ा तथा सवाि िगार्त मखु्र् लवर्र्वस्तकुा 

सम्बन्द्िमा समर् समर्मा अलभमलुखकरण गने । 
न्द्र्ालर्क सलमलत कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२०७८/०७९ 

लभत्र  

३.३.३ 
मलहिाहरूको िालग काननुी लशक्षा सम्बन्द्िी कार्िक्रमहरू सचचािन 

गने । 
न्द्र्ालर्क सलमलत कार्िपालिका 

मलहिा तथा 

बािबालिका 

शाखा 

०७८/०७९ 

लभत्र  



52  

३.३.४ 

मलहिाहरूको िालग सचचालित काननुी लशक्षा सम्बन्द्िी 

कार्िक्रमहरू सचचािनबाट उनीहरूिाई िाभालन्द्वत गराउने । (िस्तै 

काननुी हक अलिकार एकि मलहिा र चेिीबेटी बेचलबखन लवरुद्ध 

कार्िक्रम, छाउपडी प्रथा लवरुद्ध कार्िक्रम, र्ौनलहसंा लवरुद्ध कार्िक्रम 

आलद बारेमा अनलुशक्षण र र्सको असर)  

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा कार्िपालिका 

मलहिा तथा 

बािबालिका 

शाखा 

०७८/०७९ 

लभत्र  

३.४ तवपद व्यवस्थापनमा समावेशीकरण             

३.४.१ 

नगरपालिकािे लवपद व्र्वस्थापन सम्बन्द्िी मापदण्ड रणनीलत 

कार्िनीलत सलहतको कार्िलवलि स्वीकृत गदाि मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका समदुार्संग परामशि गरे नगरेको र र्स्ता 

दस्ताविेमा लसमान्द्तकृत वगि र समदुार्िाई िलक्षत गरी लवशेर् राहत 

र मलहिा परुुर्िाई अिग अिग संरक्षणको प्राविान राख्ने । 

लवपद ्व्र्वस्थापन 

सलमलत कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२०७९/०८० 

लभत्र   

३.४.२ 

स्थानीर् स्तरको लवपद सम्बन्द्िी तथ्र्ाङ्क सङ्किन नक्साङ्कन 

तथा व्र्वस्थापन गदाि िाभालन्द्वत समहूमा मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका समदुार् समतेको खण्डीकृत तथ्र्ाङ्क राखी 

आपतकालिन कार्ि सचचािन तथा राहत लवतरण गने । 

वडा कार्ाििर् तथा 

लवपद ्व्र्वस्थापन 

सलमलत कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२०७९/०८० 

लभत्र   

३.४.३ 

समदुार्मा आिारीत लवपद व्र्वस्थापन सम्बन्द्िी कार्ि गदाि 

िाभालन्द्वत समहूमा मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेको समदुार् 

समतेको सहभालगतामा उनीहरूिाई पलहिो प्राथलमकता राखी कार्ि 

गने ।  

वडा कार्ाििर् तथा 

लवपद ्व्र्वस्थापन 

सलमलत कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२०७८/०७९ 

लभत्र   

३.४.४ 

लवपद व्र्वस्थापन कोर्को स्थापना तथा सचचािन र स्रोत 

पररचािन गदाि मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार् 

समतेको सहभालगतामा लनणिर् गने । 

लवपद ्व्र्वस्थापन 

सलमलत कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२०७९/०८० 

लभत्र   

४ सेवा प्रवाह (पूणााङ्क २०; प्राप्ताङ्किः१३.५)            
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४.१ पूवााधार तवकास             

४.१.१ 

स्थानीर् तहका भवन, भौलतक पवूाििार तथा अन्द्र् संरचना 

लनमािणको िालग ड्रोईङ लडिाईन िागत अनमुान तर्ार गदाि संरचना 

लनमािण भएपलछ मलहिा, बािबालिका, अपाङ्गता भएका व्र्लििे 

लनवािि रूपमा प्रर्ोग गनि सलकने गरी िैङ्लगक, बाि र अपाङ्ग मतै्री 

सम्बेदनशीि संरचनाको प्राविान सलहत गने । 

र्ोिना तथा 

प्रालवलिक शाखा नगर सभा 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत लनर्लमत   

४.१.२ 

स्थानीर् तहका भवन, भौलतक पवूाििार तथा संरचनाहरू लशक्षा, 

स्वास्थ्र् र अन्द्र् सामालिक पवूाििार सम्बन्द्िी भवन र अन्द्र् 

संरचनाहरू लनमािण गदाि मलहिा, अपाङ्गता भएका व्र्लि तथा 

बािमतै्री र्िु दृलिकोणबाट समते उपर्िु ह ने गरी लनमािण गने ।  

र्ोिना तथा 

प्रालवलिक शाखा नगर सभा 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत लनर्लमत   

४.१.३ 

स्थानीर् तहिे १५०० वगिलफट भन्द्दा बढी ल्िन्द्थ क्षेत्रफि भएका 

लनिी तथा सावििलनक भवन तथा संरचना लनमािण सम्बन्द्िी नक्सा 

स्वीकृत गदाि मलहिा अपाङ्गता भएका ब्र्िी तथा बािमतै्रीर्िु 

दृिीकोणबाट समते उपर्िु ह नेगरी संरचना तर्ार गनि लनदशेन लदने । 

र्ोिना तथा 

प्रालवलिक शाखा नगर सभा 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

०७८/०७९ 

लभत्र   

४.१.४ 

स्थानीर् तहिे मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार्िाई 

िलक्षत गरी परम्परागत तथा आिलुनक उिाि (ििलबद्यतु, लवलभन्द्न 

बैकलल्पक | उिाि स्रोतबाट प्राि ह ने उिाि, सिुाररएको चिुो आलद) 

को प्रर्ोग गनि सकारात्मक वातावरण र प्रोत्साहन गने आर्ोिनाहरू 

सचचािन गने । 
र्ोिना  शाखा नगर सभा 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत लनर्लमत   

४.२ प्रिनन स्वास्थ्य             
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४.२.१ 

गभिवती मलहिािाई िोलखमर्ुि, खतरार्िु काममा निगाउने गरी 

वालर्िक नीलत र कार्िक्रममा प्रिनन स्वास्थ्र् सम्बन्द्िी नीलत र 

कार्िक्रम समावशे गने । स्वास्थ्र् शाखा 

कार्िपालिका 

तथा 

नगरसभा स्वास्थ्र् शाखा 

२०७८/०७९ 

लभत्र   

४.२.२ 

स्थानीर् तहको कार्ाििर्, अस्पताि वा स्वास्थ्र् चौकी र सम्भव 

भएका सावििलनक स्थिहरूमा वच्चािाई स्तनपानका लनलमि 

अिग्ग ैकक्ष र समर्को व्र्वस्था र सोको व्र्वस्थापन गने । 

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा 

र स्वास्थ्र् शाखा 

कार्िपालिका 

तथा 

नगरसभा 

मलहिा तथा 

बािबालिका 

शाखा र स्वास्थ्र् 

शाखा 

०७८/०७९ 

लभत्र  

४.२.३ 

पररवार लनर्ोिन, मात ृलशश ुकल्र्ाण, लबस्ताररत खोप, पोर्ण, 

िनसङ्ख्र्ा लशक्षा र िनस्वास्थ्र् सम्बन्द्िी कार्िक्रम िगार्त 

मलहिाहरूको स्वास्थ्र् सिुार सम्बन्द्िी लवशरे् कार्िक्रमहरू 

सचचािन गने । 
स्वास्थ्र् शाखा नगर सभा स्वास्थ्र् शाखा लनर्लमत  

४.२.४ 

मलहिा, गरीब, लनमखुा र वलचचलतकरणमा परेका व्र्लिहरूको 

स्वास्थ्र् लबमा गनि सहलिकरण तथा सहर्ोग गने कार्िक्रम तिुिमा 

गरी र्थेि बिटेको व्र्वस्था गने । 

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा 

र स्वास्थ्र् शाखा नगर सभा स्वास्थ्र् शाखा 

२०७९/०८० 

लभत्र  

४.३ तशक्षा कायाक्रम             

४.३.१ 
स्थानीर् तहिे आफ्नो पालिकालभत्रका लवद्यािर् िाने उमरेका सबै 

बािबालिकािाई लवद्यािर्मा भनाि गराउने प्रबन्द्ि लमिाउने ।  नगर लशक्षा सलमलत नगर सभा 

लशक्षा शाखा 

प्रमखु लनर्लमत   
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४.३.२ 

स्थानीर् तहिे आफ्नो पालिका लभत्रका आलथिक अवस्था कमिोर 

भएका पररवारका बालिका तथा वलचचलतकरण परेका समदुार्का 

सबै बािबालिकािाई लदवा खािा, लनशलु्क पाठ्र् पसु्तक र 

शलैक्षक सामाग्री तथा पोशाक उपिब्ि गराउन छात्रबलृिको 

व्र्वस्था गरी लनष्पक्ष लवतरण ह ने प्रवन्द्ि लमिाउने ।  
नगर लशक्षा सलमलत नगर सभा 

लशक्षा शाखा 

प्रमखु लनर्लमत  

४.३.३ 

लनरक्षर मलहिाहरूको िालग लशक्षा सम्बन्द्िी लवशेर् कार्िक्रमहरू 

सचचािन गने ।  (िस्तै अलभभावक लशक्षा, प्रौढ तथा लकशोरी 

लशक्षा, साथी लशक्षा, कार्िमिूक प्रौढ लशक्षा, वच्चा दलेख वच्चा 

कक्षा आलद)  
नगर लशक्षा सलमलत नगर सभा 

लशक्षा शाखा 

प्रमखु 

२०७९/०८० 

लभत्र  

४.३.४ 

लवद्यािर्मा छात्र र छात्राको िालग छुट्टा छुटै्ट शौचािर्, लकशोरी 

छात्राको िालग ्र्ाड र र्ौनलशक्षा तथा सहिीकरण कार्िक्रम 

सचचािन गने । 
नगर लशक्षा सलमलत नगर सभा 

लशक्षा शाखा 

प्रमखु 

२०७८/०७९ 

लभत्र   

४.४ खानेपानी िथा सरसफाई             

४.४.१ 

गाउँपालिका/नगरपालिकामा सफा लपउने पानी, सफासंग हात िनुे 

व्र्वस्था, मलहिा र परुुर्को िालग अिग्ग ैशौचािर्को व्र्वस्था र 

स्र्ालनटाइिरको उपर्ोग गने प्रबन्द्ि गने । र्ोिना शाखा नगर सभा स्वास्थ्र् शाखा लनर्लमत  

४.४.२ 

स्थानीर् तहको आर्ोिना तथा स्थानीर् मलहिाहरूको सलक्रर् 

सहभालगतामा वडा वडामा खिुा लदसामिु पालिका, घरघरमा 

शौचािर्, डाँडा र गौडामा पोखरी, टोि सफाई अलभर्ान िस्ता 

कार्िक्रम सचचािन गने । 
र्ोिना शाखा नगर सभा स्वास्थ्र् शाखा लनर्लमत  
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४.४.३ 

कुलहने नकुलहने घरार्ासी फोहर छुट्र्ाउने व्र्वस्था, फोहर सङ्किन 

तथा लवसििन, घरघरमा भान्द्साको फोहर र पानीबाट करेसाबारी तथा 

गमिा र फूिबारी िस्ता कार्िक्रममा मलहिा र परुुर्को समान 

सहभालगता ह नपुने िस्ता चेतना अलभबलृद्ध कार्िक्रम सचचािन गने 

।  
र्ोिना शाखा नगर सभा स्वास्थ्र् शाखा लनर्लमत  

४.४.४ 

मलहिाहरू बढी मात्रामा संिग्न ह ने कार्िमा सफा पानीको सहि 

व्र्वस्थाका िालग स्थानीर् मलहिाहरूको सलक्रर् सहभालगतामा 

आकाशपेानी सङ्किन र भण्डारण, पराम्परागत इनार र कुवाको 

पनुिीलवकरण र ररचालििङ कार्िक्रम सचचािन गने । 
र्ोिना शाखा कार्िपालिका र्ोिना शाखा 

२०७९/०८० 

लभत्र  

४.५ स्वरोिगार र आयआिान िथा बिार व्यवस्थापन             

४.५.१ 

नगरपालिकाको र्ोिना तिुिमा गदाि बेरोिगार तथा गरीबीको 

नक्साङ्कनको समते आिार लिई मलहिा तथा वलचचलतकरणमा 

परेका समदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ ह ने स्वरोिगारमिूक, आर्मिूकर 

सीपमिूक कार्िक्रमहरू राख्ने र वालर्िक बिटेमा समावेश गरी 

कार्ािन्द्वर्न गने ।  
कार्िपालिका कार्िपालिका र्ोिना शाखा 

२०७९/०८० 

लभत्र  

४.५.२ 

नगरपालिकािे स्वरोिगार तथा वदैलेशक रोिगारीमा िाने मलहिा 

तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार्को क्षमता लवकासको िालग 

कार्िक्रमहरू तर् गरी कार्ािन्द्वर्न गने । 

रोिगार कार्िक्रम 

तथा र्ोिना शाखा कार्िपालिका 

रोिगार कार्िक्रम 

तथा र्ोिना 

शाखा 

०७८/०७९ 

लभत्र  

४.५.३ 

ग्रालमण मलहिा प्रालवलिकहरू (पश ुसेवा, कृलर्, स्वास्थ्र् र पवूाििार 

सम्बन्द्िी प्रालवलिकहरू) र सामालिक पररचािक तर्ार गने 

(मनोनर्न, लनर्लुि वा गठन र तालिम सम्बन्द्िी लवर्र्मा) ।  

लवर्र्गत सलमलत 

तथा शाखाहरू नगर सभा 

लवर्र्गत शाखा 

प्रमखुहरू लनर्लमत  
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४.५.४ 

गरीब र वलचचलतकरणमा परेको समदुार्को पह चँ र क्रर्शलि 

अनरुूप सपुथमलू्र् सहकारी पसिहरूको व्र्वस्थापनमा 

पालिकाको कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न गने ।  

सामालिक लवकास 

शाखा कार्िपालिका 

वडा कार्ाििर्हरू 

र सलूचकृत 

सहकारीहरू 

२०७९ 

असोि 

मलहनालभत्र  

५ सुशासन िथा उत्तरदातयत्व (पूणााङ्क २०; प्राप्ताङ्किः११.०)            

५.१ सुशासन             

५.१.१ 

स्थानीर् तहिे स्थानीर् सेवा प्रवाह, लवकास लनमािण र स्थानीर् 

शासनका लवर्र्मा कार्िपालिका तथा सभाबाट नीलत, काननू िारी 

गरी सोही काननू बमोलिम सम्बलन्द्ित अलिकारीबाट लनणिर् गरी 

कामकाि गने गरेको वा तदथि लनणिर् गरी कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाउने । नगर उपाध्र्क्ष 

कार्िपालिका 

र नगर सभा 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत लनर्लमत   

५.१.२ 

स्थानीर् तहिे लवलिको शासन व्र्ापक िनसहभालगता, भ्रिाचार 

लवरुद्ध शणू्र् सहनशीिता, सेवा प्रवाहमा लनष्पक्षता र मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका समदुार्िाई अग्रालिकार िस्ता नीलतहरू 

कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाउने । 

काननू शाखा र 

लविार्न सलमलत 

कार्िपालिका 

र नगर सभा 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत र वडा 

कार्ाििर्हरू 

०७९/०८० 

लभत्र   

५.१.३ 
मलहिा लवकासको िालग भएका बेईलिङ घोर्णपत्रका बाह्रवटा 

प्रलतबद्धताहरूको क्षेत्रमा कार्िक्रम तर्ार गरी कार्ािन्द्वर्न गने । 

उपाध्र्क्ष र मलहिा 

तथा बािबालिका 

शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत र वडा 

कार्ाििर्हरू 

०७९/०८० 

लभत्र  

५.१.४ 

संर्िु राष्िसंघीर् बाि अलिकार महासन्द्िी १९८९ मा गररएका 

प्रलतबद्धता कार्ािन्द्वर्न गनि कार्िक्रमहरूमा रकम लबलनर्ोिना गरी 

कार्िक्रमहरू समर्म ैसम्पन्द्न गने । 

उपाध्र्क्ष र मलहिा 

तथा बािबालिका 

शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत र वडा 

कार्ाििर्हरू 

०७९/०८० 

लभत्र  
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५.२ उत्तरदातयत्व र िवाफदेतहिा             

५.२.१ 

नगरपालिकािे लनर्लमत रूपमा कार्िक्रमको सावििलनक परीक्षण, 

सामालिक परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई, लनर्लमत पत्रकार भटेघाट र 

सचूनाको सावििलनकीकरण गने ।  

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत कार्िपालिका अध्र्क्ष  

२०७८/०७९ 

लभत्र   

५.२.२ 

नगरपालिकािे गने सावििलनक परीक्षण, सामालिक परीक्षण, 

सावििलनक सनुवुाई, लनर्लमत पत्रकार भटेघाट र सचूनाको 

सावििलनकीकरण कार्िक्रममा वलचचलतकरणमा परेका व्र्लि तथा 

समदुार्का सदस्र्को उपलस्थलतमा गने । 
उपाध्र्क्ष अध्र्क्ष 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२०७८/०७९ 

लभत्र   

५.२.३ 

नगरपालिकािे गने सावििलनक परीक्षण, सामालिक परीक्षण, 

सावििलनक सनुवुाई, लनर्लमत पत्रकार भटेघाट र सचूनाको 

सावििलनकीकरण कार्िक्रममा वलचचलतकरणमा परेका व्र्लि तथा 

समदुार्का तफि बाट नगरपालिकािे लिएको नीलत र कार्िक्रम र 

सोको कार्ािन्द्वर्नका लवर्र्मा आवाि उठ्ने वातावरण लसििना गरी 

र्सरी उठेका प्रश्न उपर नगरपालिकाबाट सम्वोिन ह ने वातावरण 

लसििना गने ।  

सामालिक लवकास 

शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२०७९/०८० 

लभत्र   

५.२.४ 
नगरपालिकाका िनप्रलतलनलि र कमिचारीको आचार संलहता स्वीकृत 

गरी कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाउने । 

काननू शाखा र 

लविार्न सलमलत कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

०७९/०८० 

लभत्र   

५.३ सूचना िथा सञ्चार             
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५.३.१ 

नगरपालिकािे लनर्लमत रूपमा समग्र वालर्िक र्ोिना तथा 

कार्िक्रमको सावििलनक गने गरे नगरेको र मलहिा, बािबालिका र 

आलदवासी िनिालत, मिेसी, मलुस्िम, लपछडावगि दलित, 

अपाङ्गता भएका व्र्लिहरू, िषे्ठ नागररकिाई िलक्षत गरी राखकेा 

कार्िक्रम र बिटे सरोकारवािािे थाह पाउने गरी सावििलनक गने । 

उपाध्र्क्ष र मलहिा 

तथा बािबालिका 

शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत र शाखा 

प्रमखु, मलहिा 

तथा 

बािबालिका 

शाखा 

२०७८/०७९ 

लभत्र   

५.३.२ 
नगरपालिकािे स्थानीर् सचूना स्थानीर् भार्ामा प्रवाह तथा 

प्रशारण गने ।   सचूना प्रलवलि शाखा अध्र्क्ष 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

०७९/०८० 

लभत्र  

५.३.३ 

नगरपालिकािे स्थानीर् रेलडर्ो एफ एम र छापा माध्र्मद्वारा 

समावशेीकरण तथा िैङ्लगक समानता सम्बन्द्िी सचूना प्रवाह गरी 

िनतािाई ससुलूचत गने । 
सचूना प्रलवलि शाखा अध्र्क्ष 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२०७८/०७९ 

लभत्र   

५.३.४ 

स्थानीर् स्तरमा मलहिा बािबालिका सबै िातिालतका लवपन्द्न वगि 

(आलदबासी िनिालत दलित मिेशी मलुस्िम लपछडावगि) 

अपाङ्गता भएको व्र्लिहरू िषे्ठ नागररक िगार्त अन्द्र् िलक्षत 

समहूहरूको सचूना लशक्षा र सचचार सम्बन्द्िी कार्िक्रमको 

प्रवाहबाट र्ी वगिहरूको िनचेतना बलृद्ध गने । 

सामालिक लवकास 

शाखा र मलहिा तथा 

बािबालिका  शाखा कार्िपालिका शाखा प्रमखु 

०७९/०८० 

लभत्र  

५.४ अनुगमन र मूल्याङ्कन             

५.४.१ 
कार्िक्रम तथा परीर्ोिना कार्ािन्द्वर्नबाट सम्बलन्द्ित समदुार्िे परुा 

िाभ लिने वातावरण लसििना गने ।  र्ोिना शाखा कार्िपालिका 

र्ोिना शाखा 

प्रमखु 

०७९/०८० 

लभत्र  
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५.४.२ 

नगरपालिकािे सचचािन गरेका कार्िक्रमहरूको अनगुमन 

मलू्र्ाङ्कन गदाि िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावशेी 

लवकास सम्बन्द्िी कार्िक्रमको सचचािनबाट सरोकारवािािाई 

पगुकेो िाभ असर र प्रभाव लवशे्लर्ण गने । 

सामालिक लवकास 

शाखा अध्र्क्ष 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२०७८/०७९ 

लभत्र   

५.४.३ 

नगरपालिकाको सलमक्षा बैठकमा मलहिा, बािबालिका सबै 

िातिालतका लवपन्द्न वगि (आलदबासी, िनिालत, दलित, मिेशी, 

मलुस्िम, लपछडावगि) अपाङ्गता भएका व्र्लिहरू, िषे्ठ नागररक 

िगार्तिाई िलक्षत कार्िक्रम मालथ छिफि गने ।  

सामालिक लवकास 

शाखा अध्र्क्ष 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२०७९/०८० 

लभत्र   

५.४.४ 
के अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कनबाट लसकेका पाठहरू । कार्िक्रम वा 

र्ोिना तर्ार गदाि समावेश गने गररन्द्छ ?  र्ोिना शाखा अध्र्क्ष 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२०७९/०८० 

लभत्र   

५.५ समन्वय र सम्बन्ध तबस्िार             

५.५.१ 

स्थानीर् तहिे संघ र प्रदशे सरकारहरूिे तर् गरेको नीलत, काननू 

तथा कार्िक्रमहरूको कार्ािन्द्वर्नमा सहकार्ि, समन्द्वर् र 

सहिीकरण गने । 
र्ोिना शाखा कार्िपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत लनर्लमत   

५.५.२ 
अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कनबाट लसकेका पाठहरू कार्िक्रम वा 

र्ोिना तर्ार गदाि समावेश गने । 

सामालिक लवकास 

शाखा तथा र्ोिना 

शाखा कार्िपालिका 

लवर्र्गत शाखा 

प्रमखुहरू 

०७८/०७९ 

लभत्र  

५.५.३ 

िैङ्लगक समानता तथा समावेशी लवकासको िालग । लवलभन्द्न 

सरोकारवािा लनकार्हरू बीच कार्िगत संर्न्द्त्र (सचिाि) का 

प्रलतलनलिहरूिाई िैङ्लगक तथा समावशेी लवकास सम्बन्द्िी क्षमता 

लवकास तालिमहरू प्रदान गने । 

मलहिा तथा 

बािबालिका  शाखा कार्िपालिका 

शाखा प्रमखु, 

मलहिा तथा 

बािबालिका 

शाखा 

२०७९/०८० 

लभत्र   
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५.५.४ 

मलहिा लवरुद्ध ह ने सबै प्रकारका भदेभाव उन्द्मिुन गने महासलन्द्ि 

कार्ािन्द्वर्नका िालग तर्ार गररएको रालष्िर् कार्िर्ोिना र संर्िु 

राष्िसंघीर् सरुक्षा पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को 

कार्ािन्द्वर्न रालष्िर् कार्िर्ोिना, मानव अलिकार कार्िर्ोिना तथा 

छुवाछुत लवरुद्धको कार्िर्ोिनामा नगरपालिकाको लिम्मेवारी भनी 

उल्िेख गररएका कार्िक्रमहरूमा रकम लवलनर्ोिन तथा कार्ािन्द्वर्न 

गने । 

मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा कार्िपालिका 

शाखा प्रमखु, 

मलहिा तथा 

बािबालिका 

शाखा 

०७८/०७९ 

लभत्र  
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३.५ अवसर र चुनौतिहरू  

र्स गाउँपालिकाको िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावशेीकरण परीक्षण गदाि दहेार्का अवसर र चनुौलतहरू 

रहकेो अवगत भएको छः  

३.४.१ अवसरहरू  

क) नेपािको संलविान , स्थानीर् सरकार सचचािन ऐन २०७४ र अन्द्र् संघीर् तथा प्रादलेशक नीलत र काननूहरूिे 

िैङ्लगक समानता तथा समालिक समावेशीकरणको अविारणािाई आत्मसात गरी काननूतः िाग ूगरेको ।  

ख) दवेघाट गाउँपालिकािाई कार्िके्षत्र बनाएर लवलभन्द्न सामालिक संघ संस्थाहरूिे िैङ्लगक केलन्द्रत कार्िक्रमहरू 

िाग ूगरेका । 

ग) गाउँपालिकामा लनवािलचत पदालिकारीहरू रहकेो र स्थानीर् नीलत, ऐन र कार्िलवलिहरू तर्ारी र िाग ूगन ेअलिकार 

स्थानीर् सरकारिाई प्रदान गरेकोिे िैससास लवकासका स्थान सापेक्ष नीलत, ऐन र कार्िलवलिहरू िाग ूगने अवसर 

रहकेो ।  

  

३.४.१ चुनौतिहरू  

क) स्थानीर् पदालिकारीहरूको पनुः लनवािचन ह ने समर् आईसकेकोिे बतिमान पदालिकारीहरूिे र्स क्षेत्रमा 

नीलतगत लनणिर् र कार्िक्रमहरू कार्ािन्द्वर्न गनि छोटो समर् रहकेो ।  

ख) गाउँपालिकाको अलिकांश बिटे पवूाििार लवकासमा केलन्द्रत रहकेो र बह संख्र्क पदालिकारीहरूको ध्र्ान समेत 

पवूाििार लवकास तफि  नै रहकेोिे िैससास क्षेत्रमा एक लनलित प्रलतशत बिटे लवलनर्ोिन गने नीलत कार्ािन्द्वर्न गनि 

चनुौलत रहकेो ।  

ग) मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार्को उत्थानको िालग टोि वा बस्ती स्तरमा कार्िक्रमहरू िैिानको 

िालग थप बिटेको व्र्वस्था गनुि पने दलेखएको । 

घ) ग्रामीण भगेका समदुार्हरूको चेतनास्तर अझ ैकमिोर रहकेोिे उनीहरूिाई सशि तलु्र्ाउन अपेक्षाकृत िामो 

समर् िाग्ने दलेखन्द्छ ।  

ङ) सबै िनप्रलतलनलिहरू र कमिचारीहरूमा िैससास कार्ािन्द्वर्न सम्बन्द्िमा उलिकै सचेतना र क्षमता नभएकोिे 

लनिहरूिाई सशलिकरण गनि एक चनुौलतको रूपमा रहकेो । 

च) दवेघाट गाउँपालिका नर्ाँ स्थानीर् तह भएको र आन्द्तररक स्रोतको अभाव भएकोिे कार्िक्रमहरूको िालग बिटे 

व्र्वस्था गनि असहि भएको ।  

छ) दवेघाट गाउँपालिका अन्द्तगितका शाखाहरूमा कमिचारीहरूको अभाव रहकेा कारण कार्ािन्द्वर्नमा असहि 

वातावरण रहकेो । 
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भाग-४  

लनष्कर्ि र सझुावहरू  

४.१ तनष्कषा  

र्स दवेघाट गाउँपालिकाको िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावशेीकरण परीक्षणको क्रममा गाउँपालिकािे 

िारी गरेका स्थानीर् नीलत, ऐन, कार्िलवलिहरू तथा अन्द्र् काननुी व्र्वस्थाहरूको अध्र्र्न, वालर्िक नीलत. कार्िक्रम 

तथा बिटे लकताब र आवलिक वालर्िक प्रगलत प्रलतवदेनहरूको अध्र्र्न गरी सहभालगतामिूक लवलिबाट सबै 

पदालिकारी तथा कमिचारीहरूको संिग्नतामा परीक्षण कार्ि सम्पन्द्न गररएको लथर्ो । र्स क्रममा गाउँपालिकािे 

िैससासको के्षत्रमा महत्वपणूि नीलतगत व्र्वस्थाहरू तथा कार्िक्रमहरू कार्ािन्द्वर्न गरेको पाइर्ो । गाउँपालिकािे 

समग्रमा ५८.० प्रलतशत प्रगलत हालसि गरेको छ । िैससास लवकासको हकमा गाउँपालिकािे िेरै सङ्ख्र्ामा अथाित ्

७५ प्रलतशत संस्थागत व्र्वस्थामा प्रगलत भएको पाइएकोछ । त्र्स्तै सेवा प्रवाहमा ६७.५ प्रलतशत र नीलत काननू 

तथा र्ोिनाको क्षेत्रमा ५२.५ प्रलतशत काम भएको पाइएको छ भने सशुासन तथा उिरदालर्त्व क्षेत्रमा ५५.० प्रलतशत 

प्रगलत भएको दलेखन्द्छ । मानव संसािन र क्षमता लवकास के्षत्रमा तिुनात्मक कम प्रगलत भएको दलेखएको छ िसमा 

४०.० प्रलतशत प्रगलत भएको छ । 

 

िैससास परीक्षणका १०० वटा उपसचूकहरूमा राम्रो प्रगलत दलेखएका उपसचूकहरूिाई लनरन्द्तरता तथा अद्यावलिक 

गद ैिैिान ुपने, आलंशक र न्द्र्ून प्रगलत भएका उपसचूकहरूमा गाउँपालिकािे कार्िर्ोिना तर्ार गरी कार्ािन्द्वर्न 

गनुि पने ह न्द्छ । र्सकारण र्स प्रलतवदेनमा मागिदशिनको रूपमा कार्िर्ोिना समते तर्ार गरी समावशे गररएको छ । 

चाि ुतथा आगामी आलथिक वर्िहरूमा िैससास परीक्षणिे दखेाएका क्षेत्रहरू र सझुावहरूिाई कार्ािन्द्वर्न गरी 

िैससास मतै्री गाउँपालिकाको रूपमा लवकास ह ने अपेक्षा गररएको छ ।  

४.२ सझुावहरू  

र्स गाउँपालिकाको िैङ्लगक समानता तथा समालिक समावशेीकरण परीक्षण गने क्रममा प्राि भएका तथ्र् र 

तथ्र्ाङ्क तथा अभ्र्ासहरूको आिारमा दहेार् अनसुारका सझूावहरू पेश गररएको छ:  

क) गाउँपालिकािे िारी गरेका िैससाससँग सम्बलन्द्ित नीलत तथा काननूहरूको अझ प्रभावकारी कार्ािन्द्वर्न गनुि 

पने दलेखएको छ ।  

ख) िसैसास बह आर्लमक सवाि भएको ह दँा सबै काननुी दस्ताविेहरूमा िैससास सम्वेदनशीिता र दृलिकोण 

संिग्न गनिको िालग िैससास कार्ािन्द्वर्न सलमलत र्ा कार्िटोिी गठन गने नीलतगत व्र्वस्था गरी सोको कार्ािन्द्वर्न 

गने र सबै काननूहरूमा िैससास दृलिकोण समावेश गनुि पने आवश्र्कता दलेखएको छ ।  

ग) सबैखािे नीलत तथा काननू तर्ार ह ने क्रममा सोको िारी गनि अगाव ैिैससास दृलिकोणिे उपर्िु भए नभएको 

िेखािोखा गने नीलतगत व्र्वस्था कार्ािन्द्वर्न गनुि पने िरुरी दलेखन्द्छ ।  

घ) र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा र परुुर् एवम ्िलक्षत समहूहरूको छुट्टा छुटै्ट अवस्था लवशे्लर्णको िालग आवश्र्क 

लबलशलिकृत आिारभतू तथ्र्ाङ्कहरूको व्र्वस्थापन र लनर्लमत अद्यावलिक गने प्रणािीको लवकास गनुि पने दलेखन्द्छ 

। 
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ङ) िैससासको प्रभावकारी कार्ािन्द्वर्नको िालग िैससास परीक्षण कार्िलवलिको स्थानीर्करण र िाग ूगन,े वालर्िक 

रूपमा िैससासको परीक्षण गने, सोको प्रलतवदेन अनसुार कार्िर्ोिना तर्ार गरी कार्ािन्द्वर्न गने आलद कार्िको 

आवश्र्कता दलेखएको छ ।  

च) बेईलिङ घोर्णापत्रको स्थानीर्करण र कार्िक्रमहरू कार्ािन्द्वर्न गनुि पने दलेखएको छ ।  

छ) गाउँपालिकामा संर्िु राष्िसंघीर् बाि अलिकार महासलन्द्ि, १९८९ मा गररएका प्रलतबद्धता कार्ािन्द्वर्न गनि 

कार्िक्रमहरू बनाई िाग ू गनुि पने तथा स्थानीर् बािअलिकार सलमलतिाई लक्रर्ाशीि बनाउन ु पने आवश्र्कता 

दलेखएको छ ।  

ि) मलहिा मालथ ह ने सबै प्रकारका भदेभाव उन्द्मिून गने महासलन्द्ि कार्ािन्द्वर्नका िालग तर्ार गररएको रालष्िर् 

कार्िर्ोिना र संर्िु राष्िसंघीर् सरुक्षा पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्ािन्द्वर्न रालष्िर् 

कार्िर्ोिना, मानव अलिकार कार्िर्ोिना तथा छुवाछुत लवरुद्धको कार्िर्ोिनामा स्थानीर् सरकारको लिम्मवेारी 

भनी उल्िेख गररएका कार्िक्रमहरूमा लनर्लमत रकम लवलनर्ोिन तथा कार्ािन्द्वर्न गनुिपने दलेखन्द्छ ।  
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अनुसूतच १: िैङ्तगक समानिा िथा सामातिक समावेशीकरण परीक्षण कायादि गठन  

 

र्स दवेघाट गाउँपालिकाको िैङ्लगक समानता तथा समालिक समावशेीकरण परीक्षणको िालग दहेार्का 

सदस्र्हरू रहने गरी गठन गररएको िैससास परीक्षण कार्ािन्द्वर्न कार्िदि  

१. संर्ोिक – श्री दगुि बहादरु थापा (गा.पा. अध्र्क्ष) 

२. सदस्र्  – श्री लवमिा थापा (गा.पा. उपाध्र्क्ष) 

३. सदस्र्  – श्री र्ािबहादरु गरुुङ  (प्रविा) 

४. सदस्र्  – श्री चन्द्रप्रकाश लवक  (का.पा सदस्र्) 

५. सदस्र्  – श्री बािकुमारी पररर्ार  (का.पा सदस्र्) 

६. सदस्र्  – श्री र्ाममार्ा गरुुङ  (का.पा सदस्र्) 

७. सदस्र् – सलचव  – श्री शभुरा भट्टराई (शाखा प्रमखु मलहिा तथा बािबालिका शाखा/िैंलगक 

डेस्क) 
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अनुसूतच २: िैङ्तगक समानिा िथा सामातिक समावेशीकरण परीक्षण काया-समूहहरू  

 

दवेघाट गाउँपालिकाको िैङ्गक समानता तथा सामालिक समावशेीकरण (GESI Audit) परीक्षण कार्िसमहू 

लनमािण 

 

क) नीति, कानून र योिना  

संर्ोिक – र्ािबहादरु गरुुङ 

सदस्र् – रामप्रसाद सापकोटा  

सदस्र् – तीथिराि ढुंगाना 

सदस्र् – तरृ्ा शमाि 

सदस्र् – अलनता गरुुङ 

सदस्र् – उमाकान्द्त ढकाि 

 

 

 

ख) संस्थागि व्यवस्था 

संर्ोिक – चन्द्रप्रकाश लव.क. 

सदस्र् – लवमिा थापा 

सदस्र् – कृष्णराि पन्द्त 

सदस्र् – भोगीमार्ा राना 

सदस्र् – गोलवन्द्द पौडेि 

सदस्र् – टुकनाथ अलिकारी 

सदस्र् – नौमती गरुुङ 

 

 

ग) मानव संसाधन िथा क्षमिा तवकास  

संर्ोिक – र्ाममार्ा गरुुङ 

सदस्र् – ध्रवु आचार्ि 

सदस्र् – िर् बहादरु लि.टी. 

सदस्र् – फूिमार्ा लव.क. 

सदस्र् – ध्रवु प्रसाद चापागाई ँ

 

घ) सेवा प्रवाह 

संर्ोिक – लभम बहादरु गरुुङ 
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सदस्र् – लवपना सवुदेी 

सदस्र् – रत्न बहादरु बोटे 

सदस्र् – दगुाि राना 

सदस्र् – दीपक लव.क. 

सदस्र् – होम बहादरु भारती 

 

ङ) सुशासन िथा उत्तरदातयत्व 

संर्ोिक – पदम बहादरु गरुुङ 

सदस्र् – सम्झना खत्री 

सदस्र् – ठाकुर कुमारी काफ्िे 

सदस्र् – हमेराि शमाि 

सदस्र् – बािकुमारी पररर्ार 
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अनुसूतच ३: िैससास परीक्षण गोष्ठीका सहभागीहरू  
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अनुसूतच ४: िैससास परीक्षण अङ्क मापन तववरण 

देवघाट गाउँपातिका 

िनह  ँ

परीक्षण अङ्किः राम्रो - १ , ठीकै - ५.० र नभएको – ० 

िातिका 7 िैससास परीक्षण अङ्क मापन तववरण 

क्रस ं सूचक िथा उपसूचकहरू अङ्कभार प्राप्ताङ्क अवस्था 

१ नीति, कानून र योिना        

१.१ नीति, कानून र योिनामा समावेशी सहभातगिा        

१.१.१ 

स्थानीर् तहको नीलत तथा काननूको मस्र्ौदा तर्ार गने 

कार्िलदशामा िैससासको दृलििे सम्पादन गने गरी कार्िटोिी 

लनमािण, पवूि दस्ताविेको सलमक्षा गदाि िैससास दृलिकोणिे 

भएको, मस्र्ौदाको लवर्र्वस्त ुर शब्द चर्न समावशेी र 

सहभालगतामिूक ह ने गरी गरेको/नगरेको  

१ 

०.०० 

गाउँपालिकाको नीलत तथा काननूको मस्र्ौदा तर्ार गने कार्िलदशामा 

िैससासको दृलििे सम्पादन गने गरी कार्िटोिी लनमािण, पवूि 

दस्ताविेको सलमक्षा गदाि िैससास दृलिकोणिे भएको, मस्र्ौदाको 

लवर्र्वस्त ुर शब्द चर्न समावशेी र सहभालगतामिूक ह ने गरी 

नपाइएको । 

१.१.२ 

स्थानीर् सरकारिे आफ्नो नीलत काननू र्ोिना िारी गनुि भन्द्दा 

अगालड िैससासको दृलिकोणिे उपर्िु भए नभएको बारे 

िेखािोखा गने गरेको / नगरेको 

१ 

०.०० 

गाउँपालिकािे आफ्नो नीलत काननू र्ोिना िारी गनुि भन्द्दा अगालड 

िैससासको दृलिकोणिे उपर्ुि भए नभएको बारे िेखािोखा गने 

गरेको  नपाइएको । 

१.१.३ 

स्थानीर् सरकारको नीलत र र्ोिनामा िैससास लवकास (स्थानीर् 

काननू, नीलत, आवलिक र वालर्िक र्ोिनामा भएका नीलतहरू) 

सम्बन्द्िी लवर्र्हरू समावशे भएको/नभएको । 

१ 

१.०० 

गाउँपालिकाको नीलत र र्ोिनामा िैससास लवकास (स्थानीर् 

काननू, नीलत, आवलिक र वालर्िक र्ोिनामा भएका नीलतहरू) 

सम्बन्द्िी लवर्र्हरू समावशे भएको । 

१.१.४ 

स्थानीर् सरकारको मलहिा र परुुर्को समलवकास तथा सामालिक 

समावशेीकरण र िैङ्लगक परीक्षण तथा सामालिक लवभदे अन्द्त्र् 

गने सम्बन्द्िी अिग्ग ैनीलतहरू छन/छैनन (स्थानीर् ऐन, काननू, 

१ 

०.५० 

गाउँपालिकाको मलहिा र परुुर्को समलवकास तथा सामालिक 

समावशेीकरण र िैङ्लगक परीक्षण तथा सामालिक लवभदे अन्द्त्र् गने 



68  

कार्िलवलि र लनदलेशकामा खास व्र्वस्था गररएको वा नगररएको) 

।  

सम्बन्द्िी अिग्ग ैनीलतहरू स्थानीर् ऐन, काननू, कार्िलवलि र 

लनदलेशकामा खास व्र्वस्था नगररएको ।  

१.१.५ 

स्थानीर् तहिे कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाएका ऐन लनर्म तथा 

कार्िलवलिमा मलहिा तथा वलचचलतमा परेका समदुार् र्ा िलक्षत 

वगिमा ह ने सबै प्रकारका लवभदेिन्द्र् कार्िहरू रोक्न पर्ािि 

प्राविान व्र्वस्था गररएको छ/छैन । 

१ 

०.५० 

गाउँपालिकािे कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाएका ऐन लनर्म तथा कार्िलवलिमा 

मलहिा तथा वलचचलतमा परेका समदुार् र्ा िलक्षत वगिमा ह ने सबै 

प्रकारका लवभदेिन्द्र् कार्िहरू रोक्न आलंशक प्राविान व्र्वस्था 

गररएको  । 

१.१.६ 

संघीर् काननूिे व्र्वस्था गरे बमोलिम स्थानीर् स्तरमा मलहिा 

तथा वलचचलतमा परेका समदुार् र्ा िलक्षत वगि मालथ ह ने लहसंा र 

लवभदे उपर सनुवुाई ह ने प्रबन्द्ि लमिाए/नलमिाएको । 

१ 

१.०० 

संघीर् काननूिे व्र्वस्था गरे बमोलिम गाउँपालिकामा मलहिा तथा 

वलचचलतमा परेका समदुार् र्ा िलक्षत वगि मालथ ह ने लहसंा र लवभदे 

उपर सनुवुाई ह ने प्रबन्द्ि लमिाएको । 

१.१.७ 
मलहिा र परुुर्मा श्रमको ज्र्ािामा लवभदे रोक्ने प्राविान 

रहकेो/नरहकेो (समदुार्को प्रचिन लवभदेकारी भएको/नभएको ।) 
१ 

१.०० 

मलहिा र परुुर्मा श्रमको ज्र्ािामा लवभदे रोक्ने प्राविान रहकेो 

पाइएको । 

१.१.८ 
स्थानीर् तहको नीलतमा रैथाने र आप्रवासी कामदार तथा 

श्रमिीलव उपर ह ने लवभदे रोक्ने प्राविान रहकेो/नरहकेो । 
१ 

१.०० 

गाउँपालिकाको नीलतमा रैथाने र आप्रवासी कामदार तथा श्रमिीलव 

उपर ह ने लवभदे रोक्ने प्राविान रहकेो पाइएको । 

  सहायक तवषयगि िम्मा ८.०० ५.००   

१.२ योिना ििुामा िथा कायाान्वयन       

१.२.१ 

आवलिक र्ोिना र वालर्िक र्ोिना तथा कार्िक्रममा िैङ्लगक 

तथा समावशेी लवकासको िालग नीलत रणनीलत कार्िक्रम र 

मापनर्ोग्र् उपिलब्ि िक्ष्र् समावशे गररएको छ/छैन ?  

१ 

०.५० 

आवलिक र्ोिना र वालर्िक र्ोिना तथा कार्िक्रममा िैङ्लगक तथा 

समावशेी लवकासको िालग नीलत रणनीलत कार्िक्रम र मापनर्ोग्र् 

उपिलब्ि िक्ष्र् आलंशकरूपमा समावशे गररएको । 
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१.२.२ 

नगरपालिका/गाउँपालिकाको स्रोत अनमुान तथा बिटे सीमा 

लनिािरण सलमलतिे बिटे लसमा लनिािरण गदाि मलहिा 

बािबालिका तथा वलचचलतकरणमा परेका समहूको अवस्था 

लवशे्लर्णको आिारमा सो समहूको िालग वा प्रत्र्क्ष फाईदा पगु्ने 

गरी कुि पूँलिगत बिटेको लनलित प्रलतशत छुट्र्ाउने 

गरेको/नगरेको ?  

१ 

०.५० 

नगरपालिका/गाउँपालिकाको स्रोत अनमुान तथा बिटे सीमा 

लनिािरण सलमलतिे बिटे लसमा लनिािरण गदाि मलहिा बािबालिका 

तथा वलचचलतकरणमा परेका समहूको अवस्था लवशे्लर्णको 

आिारमा सो समहूको िालग वा प्रत्र्क्ष फाईदा पगु्ने गरी कुि 

पूँलिगत बिटेको आलंशक प्रलतशत छुट्र्ाउने गरेको ।  

१.२.३ 

स्थानीर् सरकारको र्ोिना सलूच िलक्षत समहूहरूको सलक्रर् 

सहभालगतामा तर्ार ह ने र उनीहरूिे छनौट गरेको र्ोिना 

प्राथलमकीकरणमा पने गरेको/नगरेको (र्ोिना तिुिमा गदाि गाउँ 

बस्तीस्तरबाट आएका र्ोिना कार्िक्रमहरूिाई 

समटेेको/नसमटेेको परीक्षण गने ।)  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकाको र्ोिना सलूच िलक्षत समहूहरूको सलक्रर् 

सहभालगतामा तर्ार ह ने र उनीहरूिे छनौट गरेको र्ोिना 

आलंशकरूमा मातै्र प्राथलमकीकरणमा पने गरेको । 

१.२.४ 

र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका 

समहूहरूको व्र्वहाररक र रणनीलतक आवश्र्कता पलहचान र 

पररपलूति गने लवर्र्मा छिफि भए/नभएको ?  

१ 

०.५० 

र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समहूहरूको 

व्र्वहाररक र रणनीलतक आवश्र्कता पलहचान र पररपलूति गने 

लवर्र्मा पर्ािि छिफि भएको ।  

१.२.५ 

र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा र परुुर् एवम ्िलक्षत समहूहरूको 

छुट्टाछुटै्ट अवस्था लवशे्लर्णको आिारमा आवश्र्कता पलहचान 

गरी सो अनसुारको कार्िक्रम तर् गने गररएको/नगररएको (तर्ारी 

प्रलतवदेन) ?  

१ 

०.५० 

र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा र परुुर् एवम ्िलक्षत समहूहरूको 

छुट्टाछुटै्ट अवस्था लवशे्लर्णको आिारमा आवश्र्कता पलहचान गरी 

सो अनसुारको कार्िक्रम आंलशकरूपमा मातै्र तर् गने गररएको । 

१.२.६ 

स्थानीर् सरकारिे लदगो लवकासका िक्ष्र्हरू लवशरे् गरेर िक्ष्र् ५ 

िैङ्लगक समानता प्राि गने लवर्र्िाई स्थानीर्करण गरी सो 

अनसुारको बिटे लबलनर्ोिना ह ने गरेको/नगरेको ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकािे लदगो लवकासका िक्ष्र्हरू लवशेर् गरेर िक्ष्र् ५ 

िैङ्लगक समानता प्राि गने लवर्र्िाई स्थानीर्करण गरी सो 

अनसुारको बिटे आलंशक मातै्र लवलनर्ोिन ह ने गरेको पाइएको ।  

१.२.७ 
स्थानीर् तहको र्ोिना मलहिा बािबालिका तथा लपछालडएको 

वगि समदुार् र के्षत्रिाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्ने गरी बनेको/नबनेको ?  
१ 

१.०० 

गाउँपालिकाको र्ोिना मलहिा बािबालिका तथा लपछालडएको वगि 

समदुार् र के्षत्रिाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्ने गरी बनेको । 
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१.२.८ 

स्थानीर् सरकारका उपभोिा सलमलतहरूमा िलक्षत समहूको 

प्रलतलनलि सलहत कम्तीमा ४० प्रलतशत मलहिाको सहभालगता 

भएको/नभएको र मखु्र् कार्िकारी पद मध्र्े कुनै एकमा 

लिम्मवेारी लदएको/नलदएको ? 

१ 

१.०० 

गाउँपालिकाका उपभोिा सलमलतहरूमा िलक्षत समहूको प्रलतलनलि 

सलहत अलिकांश संरचनाहरूमा कम्तीमा ३३ प्रलतशत र कलतपर् 

संरचनाहरूमा सोभन्द्दा िेरै भएका कारण ४० प्रलतशत मलहिाको 

सहभालगता भएको  र मखु्र् कार्िकारी पद मध्र्े कुनै एकमा 

लिम्मवेारी लदएको । 

  सहायक तवषयगि िम्मा ८ ५.००   

१.३ बिेट ििुामा िथा कायाान्वयन        

१.३.१ 

बिटे तथा कार्िक्रम तिुिमा गनुि भन्द्दा अलघ समदुार्का मलहिा 

बािबालिका अपाङ्ग िनिालत मलुस्िम मिेशी लपछडावगि र 

दलित िगार्तका सबै िातिालत र लवपन्द्न वगिका समहूहरूसंग 

बसेर समस्र्ा केिाउने (लवशे्लर्ण) गने गररएको/नगररएको ?  

१ 

०.५० 

बिटे तथा कार्िक्रम तिुिमा गनुि भन्द्दा अलघ समदुार्का मलहिा 

बािबालिका अपाङ्ग िनिालत मलुस्िम मिेशी लपछडावगि र दलित 

िगार्तका सबै िातिालत र लवपन्द्न वगिका समहूहरूसंग बसेर 

समस्र्ा आलंशकरूपमा मातै्र लवशे्लर्ण गने गररएको । 

१.३.२ 

स्थानीर् सरकारका क्षमता लवकास र्ोिनामा िैङ्लगक उिरदार्ी 

तथा सामालिक समावशेी बिेट लनमािण एवम ्परीक्षण 

लनर्लमतरूपमा गनि बिटेको व्र्वस्था गररएको/नगररएको ?  

१ 

०.०० 

गाउँपालिकाका क्षमता लवकास र्ोिनामा िैङ्लगक उिरदार्ी तथा 

सामालिक समावशेी बिटे लनमािण एवम ्परीक्षण लनर्लमतरूपमा गनि 

आवश्र्क बिटेको व्र्वस्था नगररएको । 

१.३.३ 

परीक्षण पिात िैङ्लगक तथा समावशेी लवर्र्मा सिुार गनि 

क्षमता लवकास कार्िर्ोिना कार्ािन्द्वर्नको िालग पर्ािि बिटे 

तथा कार्िक्रम वालर्िक र्ोिनामा समावेश गररएको/नगररएको ?  

१ 

०.०० 

परीक्षण पिात िैङ्लगक तथा समावशेी लवर्र्मा सिुार गनि क्षमता 

लवकास कार्िर्ोिना कार्ािन्द्वर्नको िालग पर्ािि बिटे तथा 

कार्िक्रम वालर्िक र्ोिनामा समावशे नगररएको ।  

१.३.४ 

स्थानीर् सरकारको बिटे तथा कार्िक्रममा िलक्षत समहूहरूको 

िालग लनलित प्रलतशत बिटे लवलनर्ोिन गरी उनीहरूको लहतमा 

कार्िक्रममा समर्म ैखचि गररएको/नगररएको ? (बिटे तथा 

कार्िक्रम बीच लभडान)  

१ 

०.०० 

गाउँपालिकाको बिटे तथा कार्िक्रममा िलक्षत समहूहरूको िालग 

लनलित प्रलतशत बिटे लवलनर्ोिन गरी उनीहरूको लहतमा 

कार्िक्रममा समर्म ैखचि नगररएको । 

  सहायक तवषयगि िम्मा ४ ०.५   
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  मूि तवषयगि िम्मा २०. १०.५   

२ संस्थागि व्यवस्था        

२.१ कमिचारी/पदालिकारी प्रलतलनलित्व        

२.१.१ 

स्थानीर् सरकारको लनणािर्क तह (कमिचारी/पदालिकारी) मा 

मलहिाहरूको समानरूपमा (५०/५० प्रलतशत) प्रलतलनलित्व रहकेो 

छ/छैन ?  

१ 

१.०० 

गाउँपालिकाको लनणािर्क तह (कमिचारी/पदालिकारी) मा 

मलहिाहरूको समानरूपमा (५०/५० प्रलतशत) प्रलतलनलित्व रहकेो  । 

२.१.२ 

स्थानीर् सरकारका कमिचारीहरूको पदपलूतिको लनणिर् गदाि सबै 

िातिालत, वगि, लिङ्ग र समदुार्का बीच समावशेीकरण ह ने गरी 

कमिचारीहरूको समावशेी समानपुालतक प्रलतलनलित्व ह नसक्ने 

रणनीलत लिएको छ/छैन ?  

१ 

०.०० 

गाउँपालिकाका कमिचारीहरूको पदपलूतिको लनणिर् गदाि सबै 

िातिालत, वगि, लिङ्ग र समदुार्का बीच समावशेीकरण ह ने गरी 

कमिचारीहरूको समावशेी समानपुालतक प्रलतलनलित्व ह ने नगरेको ।  

२.१.३ 

स्थानीर् सरकारिे मलहिा तथा लवशरे् समदुार्िाई लवशेर् सेवा 

प्रदान गदाि सम्बलन्द्ित समदुार्को भार्ा, संस्कृलत र रहनसहन 

बझुकेो कमिचारी वा िनप्रलतलनलि समते समावेश गरेको 

कार्िटोिी वा शाखा माफि त लदने गरेको/नगरेको ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकािे मलहिा तथा लवशरे् समदुार्िाई लवशेर् सेवा प्रदान 

गदाि सम्बलन्द्ित समदुार्को भार्ा, संस्कृलत र रहनसहन बझुकेो 

कमिचारी वा िनप्रलतलनलि समेत समावेश गरेको कार्िटोिी वा 

शाखा माफि त व्र्वलस्थतरूपमा आलंशक मातै्र लदने गरेको । 

२.१.४ 

िनप्रलतलनलिहरू तथा कमिचारीहरूिाई कुनै क्षमता अलभबलृद्धको 

अवसर प्रदान गदाि सबैिाई समान अवसर ह नेगरी र मलहिा र 

वलचचलतकरणमा परेका समदुार्िाई अग्रभाग प्राि ह नेगरी 

सकारात्मक लवभदेको नीलत लिएको/नलिएको ? 

१ 

१.०० 

िनप्रलतलनलिहरू तथा कमिचारीहरूिाई कुनै क्षमता अलभबलृद्धको 

अवसर प्रदान गदाि सबैिाई समान अवसर ह नेगरी र मलहिा र 

वलचचलतकरणमा परेका समदुार्िाई अग्रभाग प्राि ह नेगरी 

सकारात्मक लवभदेको नीलत भएको ।  

  सहायक तवषयगि िम्मा ४ २.५   

२.२ कायाप्रणािी समावेशी        
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२.२.१ 

मलहिा र परुुर् बीचको असमानता हटाउन तथा सामालिक 

समावशेीकरण बढाउनको िालग स्थानीर् तहको लनलित 

कार्िनीलत छ/छैन ?  

१ 

१.०० 

मलहिा र परुुर् बीचको असमानता हटाउन तथा सामालिक 

समावशेीकरण बढाउनको िालग गाउँपालिकाको लनलित कार्िनीलत 

भएको । 

२.२.२ 

स्थानीर् सरकारमा िैङ्लगक लवकास हनेे एकाईको व्र्वस्था 

छ/छैन ? (िैङ्लगक लवकास डेस्क वा िैङ्लगक समानता तथा 

सामालिक समावशेीकरण कार्ािन्द्वर्न सलमलत वा र्स्तै कुनै 

संरचनाको व्र्वस्था कार्िशति र लिम्मवेारी लकटान सलहत 

गररएको/नगररएको)  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकामा िैङ्लगक लवकास हनेे एकाईको व्र्वस्था नभएतापलन 

िैङ्लगक लवकास डेस्क वा िैङ्लगक समानता तथा सामालिक 

समावशेीकरण कार्ािन्द्वर्न सलमलतको व्र्वस्था कार्िशति र 

लिम्मवेारी लकटान सलहत सम्पकि  व्र्लि तोलकएको तर पणूि कार्ि 

नगररएको ।  

२.२.३ 

स्थानीर् सरकारबाट कार्ाििर्मा ह न सक्ने कुनै पलन प्रकारको 

दवु्र्िवहार भदेभाव मलहिा लहसंा लनर्न्द्त्रणको िालग आचार 

संलहता बनाएर िाग ूगररएको छ/छैन ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकाबाट कार्ाििर्मा ह न सक्ने कुनै पलन प्रकारको दवु्र्िवहार 

भदेभाव मलहिा लहसंा लनर्न्द्त्रणको िालग आचार संलहता बनाएर 

आलंशकरूपमा मातै्र िाग ूगररएको ।  

२.२.४ 

र्ोिना तिुिमा सलमलतिाई सझुाव लदने दस्ताविे तर्ार गदाि 

िैससास कार्ािन्द्वर्न सलमलतमा मलहिा बािबालिका तथा अन्द्र् 

सबै िलक्षत समदुार्को सलक्रर् सहभालगता भए नभएको र र्स 

सलमलतिे वडा तहमा र्ोिना सम्बन्द्िी छिफि समावेशी भए 

नभएको अनगुमन गरेको/नगरेको ?  

१ 

०.५० 

र्ोिना तिुिमा सलमलतिाई सझुाव लदने दस्ताविे तर्ार गदाि िैससास 

कार्ािन्द्वर्न सलमलतमा मलहिा बािबालिका तथा अन्द्र् सबै िलक्षत 

समदुार्को सलक्रर् सहभालगता भए नभएको र र्स सलमलतिे वडा 

तहमा र्ोिना सम्बन्द्िी छिफि समावेशी भए नभएको अनगुमन 

नगरेको । 

  सहायक तवषयगि िम्मा ४ २.५०   

२.३ सतमति उपसतमति र कायादिमा प्रतितनतधत्व      सतमति उपसतमति र कायादिमा प्रतितनतधत्व  

२.३.१ 

स्थानीर् सरकारिे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र कार्िदिहरूमा 

मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार्बाट मलहिा र 

परुुर्को समवेशी प्रलतलनलित्व ह ने व्र्वस्था रहकेो/नरहकेो ?  

१ 

१.०० 

गाउँपालिकािे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र कार्िदिहरूमा 

मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार्बाट मलहिा र परुुर्को 

समवेशी प्रलतलनलित्व ह ने व्र्वस्था रहकेो ।  
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२.३.२ 

स्थानीर् सरकारिे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र कार्िदिहरूमा 

मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार्का छिफि र लनणिर् 

लनमािणमा स्वस्थ ढङ्गिे भाग लिन पाएको/नपाएको ?  

१ 

१.०० 

गाउँपालिकािे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र कार्िदिहरूमा 

मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार्का छिफि र लनणिर् 

लनमािणमा स्वस्थ ढङ्गिे भाग लिन पाएको ।  

२.३.३ 

स्थानीर् तहमा सचचालित कार्िक्रमहरूको अनगुमन तथा 

सलमक्षा सम्बन्द्िी कार्िमा स्थानीर् सरकारिे गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत र कार्िदिहरूिे मलहिा र वलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्को लहत ह ने गरी लवशे्लर्ण सलहत नीलतगत र कार्िगत 

सझुाव लदने गरेको/नगरेको ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकामा सचचालित कार्िक्रमहरूको अनगुमन तथा सलमक्षा 

सम्बन्द्िी कार्िमा गाउँपालिकािे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र 

कार्िदिहरूिे मलहिा र वलचचलतकरणमा परेका समदुार्को लहत ह ने 

गरी लवशे्लर्ण सलहत नीलतगत र कार्िगत सझुाव आलंशकरूपमा लदने 

गरेको ।  

२.३.४ 

स्थानीर् सरकारिे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र कार्िदिहरूिे 

मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार्को लहत ह ने गरी 

लदइएको नीलतगत र कार्िगत सझुावहरूको कार्ािन्द्वर्न ह ने 

गरेको/नगरेको ?  

१ 

१.०० 

गाउँपालिकािे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र कार्िदिहरूिे 

मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार्को लहत ह ने गरी 

लदइएको नीलतगत र कार्िगत सुझावहरूको कार्ािन्द्वर्न ह ने गरेको । 

  सहायक तवषयगि िम्मा ४ ३.५०   

२.४ तवत्त व्यवस्थापन प्रणािीमा समावेतशिा        

२.४.१ 

स्थानीर् तहमा मलहिा लवकास, िैङ्लगक लहसंा लवरुद्ध, मलहिा 

सीप लवकास नेततृ्व लवकास तथा क्षमता अलभबलृद्ध िस्ता 

लवर्र्मा स्रोत व्र्वस्थापनका िालग वालर्िक आलथिक ऐनमा 

उल्िेख गरी छुटै्ट कोर् स्थापना गररएको/नगररएको ?  

१ 

१.०० 

गाउँपालिकामा मलहिा लवकास, िैङ्लगक लहसंा लवरुद्ध, मलहिा सीप 

लवकास नेततृ्व लवकास तथा क्षमता अलभबलृद्ध िस्ता लवर्र्मा स्रोत 

व्र्वस्थापनका िालग वालर्िक आलथिक ऐनमा उल्िेख गरी छुटै्ट कोर् 

स्थापना गररएको । 

२.४.२ 

के आलदबासी, िनिालत, दलित, अन्द्र् िलक्षत समहूका 

मलहिाहरूको लवकास र सशलिकरणको िालग बिटेको व्र्वस्था 

भएको छ ? उनीहरूको आवश्र्कता अनसुार कार्िक्रम तिुिमा 

गररएको छ ?  

१ 

०.५० 

आलदबासी, िनिालत, दलित, अन्द्र् िलक्षत समहूका मलहिाहरूको 

लवकास र सशलिकरणको िालग आलंशक बिटेको व्र्वस्था भएको 

। 
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२.४.३ 

के स्थानीर् सरकारमा िैङ्लगक डेस्कको लवकासको र आवश्र्क 

मानवीर् स्रोतहरूको िालग बिटेको व्र्वस्था गररएको छ ? सो 

अनसुार कार्िक्रम पलहचान गररएको छ ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकामा िैङ्लगक डेस्कको लवकासको र आवश्र्क मानवीर् 

स्रोतहरूको िालग बिटेको व्र्वस्था गररएको तर सो अनसुार 

कार्िक्रम पलहचान आलंशकरूपमा मातै्र गररएको ।  

२.४.४ 

स्थानीर् सरकारिे समावशेी सूचना प्रणािी व्र्वस्थापन गनि 

बिटे व्र्वस्था गरेको/नगरेको र  कम््र्टुरकृत िेखा प्रणािीिे 

समावशेी क्षेत्रमा भएको बिटे तथा खचि सम्बन्द्िी सचूना लदन ेवा 

नलदने गरेको ? 

१ 

१.०० 

गाउँपालिकािे समावेशी सचूना प्रणािी व्र्वस्थापन गनि बिेट 

व्र्वस्था गरेको/नगरेको र  कम््र्टुरकृत िेखा प्रणािीिे समावशेी 

के्षत्रमा भएको बिटे तथा खचि सम्बन्द्िी सचूना लदने व्र्वस्था सरुु 

भएको 

  सहायक तवषयगि िम्मा ४ ३.   

२.५ िथ्याङ्क सङ्किन िथा व्यवस्थापन        

२.५.१ 

के स्थानीर् सरकारिे आफ्नो के्षत्रका समदुार्स्तरका आिारभतू 

खलण्डकृत सचूना र्ा तथ्र्ाङ्क सङ्किन तथा अद्यावलिक गने 

गरेको छ ? (लिङ्ग उमरे िात र आलथिक लस्थलत आलद) - 

गाउँ/नगर प्रोफाइि  

१ 

१.०० 

गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्रका समदुार्स्तरका आिारभतू खलण्डकृत 

सचूना र्ा तथ्र्ाङ्कहरूिाई सङ्किन तथा अद्यावलिक गने गरेको 

। 

२.५.२ 

स्थानीर् सरकारिे आफ्नो के्षत्रका समदुार् स्तरका आिारभतू 

सचूना वा तथ्र्ाङ्क सङ्किन गदाि बेरोिगार तथा गरीबको 

पलहचान गरी छुट्टाछुटै्ट नक्साङ्कन गने गरेको/नगरेको (गाउँ/नगर 

प्रोफाइि)  

१ 

१.०० 

गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्रका समदुार्स्तरका आिारभतू सचूना वा 

तथ्र्ाङ्क सङ्किन गदाि बेरोिगार तथा गरीबको पलहचान गरी 

छुट्टाछुटै्ट नक्साङ्कन गने गरेको र लवद्यमान तथ्र्ाङ्कहरूबाटै काम 

चिाउने गरेको ।  

२.५.३ 

के स्थानीर् सरकारिे आफ्नो पाश्विलचत्रमा आिाररत खलण्डकृत 

तथ्र्ाङ्क र सचूनािाई आिार मानी। स्थानीर् लवकास र्ोिना 

तिुिमा गने गरेको छ ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकािे आफ्नो पाश्विलचत्रमा आिाररत खलण्डकृत तथ्र्ाङ्क र 

सचूना भएतापलन र्थेि आिार मानी स्थानीर् लवकास र्ोिना 

तिुिमा गने नगरेको ।  

२.५.४ 

स्थानीर् सरकारिे आफ्नो के्षत्रको सामालिक सरुक्षा पाउनेहरू र 

पलचिकरणको अलभिेख व्र्वस्थापन तथा तथ्र्ाङ्क 

अद्यावलिक गने गरेको/नगरेको ? 

१ 

१.०० 

गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्रको सामालिक सरुक्षा पाउनेहरू र 

पलचिकरणको अलभिेख व्र्वस्थापन तथा तथ्र्ाङ्क अद्यावलिक 

गने गरेको ।  
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  सहायक तवषयगि िम्मा ४ ३.५०   

  मूि तवषयगि िम्मा २०. १५.   

३ मानव संसाधन िथा क्षमिा तवकास        

३.१ मानव संसाधन िथा क्षमिा तवकास        

३.१.१ 

िैङ्लगक तथा समावेशी लवकासको िालग क्षमता लवकास 

कार्िर्ोिना तर्ार गरे नगरेको र छुटै्ट शीर्िकमा बिटे लवलनर्ोिन 

भए नभएको र र्स्तो रकम खचि कार्िलवलि स्वीकृत भई 

कार्ािन्द्वर्नमा आएको/नआएको ?  

१ 

०.५० 

िैङ्लगक तथा समावेशी लवकासको िालग क्षमता लवकास 

कार्िर्ोिना तर्ार आशंकरूपमा तर्ार गरी र छुटै्ट शीर्िकमा बिटे 

लवलनर्ोिन भएको र र्स्तो रकम खचि कार्िलवलि स्वीकृत भई 

कार्ािन्द्वर्नमा आएको ।  

३.१.२ 

स्थानीर् सरकारका पदालिकारी/कमिचारीहरूिे िैङ्लगक तथा 

समावशेी लवकास, िैङ्लगक लहसंा सम्बन्द्िी तालिम लिएका छन ्

वा छैनन ्तालिम कार्िक्रममा िलक्षत समहू तथा अन्द्र् सबै मलहिा 

र परुुर्को समान सहभालगता र उपलस्थलत सलुनलितता 

गररएको/नगररएको ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकाका पदालिकारी/कमिचारीहरूिे िैङ्लगक तथा समावशेी 

लवकास, िैङ्लगक लहसंा सम्बन्द्िी तालिम लिएका छन ्वा छैनन ्

तालिम कार्िक्रममा िलक्षत समहू तथा अन्द्र् सबै मलहिा र पुरुर्को 

समान सहभालगता र उपलस्थलत सलुनलितता नगररएको भएतापलन 

उपलस्थलतिाई आंलशकरूपमा मातै्र बढावा लदने गररएको । 

३.१.३ 

तालिमका लवर्र्वस्तुको प्रस्तलुतकरणमा िैङ्लगक संवदेनशीि 

भार्ाको प्रर्ोग र मलहिाका आवश्र्कता समलेटएको र तालिमको 

गणुस्तर सेवा सलुविा सम्बन्द्िमा पषृ्ठपोर्ण लिने गररएको छ/छैन 

?  

१ 

०.५० 

तालिमका लवर्र्वस्तुको प्रस्तलुतकरणमा िैङ्लगक संवदेनशीि 

भार्ाको प्रर्ोग र मलहिाका आवश्र्कता नसमलेटएको भएतापलन र 

तालिमको गणुस्तर सेवा सलुविा सम्बन्द्िमा आवश्र्कताअनसुार 

पषृ्ठपोर्ण लिने गररएको ।  

३.१.४ 

मलहिा तथा िलक्षत समहूको पदालिकारीहरूको क्षमता 

अलभबलृद्धका िालग लनलदिि कार्िक्रमहरू (प्रालवलिक तालिम, 

क्षमता लवकास, नेततृ्व लवकासको तालिम, भ्रमण) छन/् छैनन ्? 

सो अनसुारको बिटे लवलनर्ोिन गररएको छ/छैन ?  

१ 

०.५० 

मलहिा तथा िलक्षत समहूको पदालिकारीहरूको क्षमता 

अलभबलृद्धका िालग लनलदिि कार्िक्रमहरू (प्रालवलिक तालिम, क्षमता 

लवकास, नेततृ्व लवकासको तालिम, भ्रमण) र सो अनसुारको बिटे 

आलंशकरूपमा मातै्र लवलनर्ोिन गररएको छ । 
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३.१.५ 

के स्थानीर् सरकारमा िैङ्लगक समानता तथा सामालिक 

समावशेीकरण सम्बन्द्िी तालिम लदन तथा कार्िक्रमिाई 

कार्ािन्द्वर्न गनि सक्ने र्थेि मानवीर् स्रोत छन ्? (लवर्र्गत 

तालिम प्राि िनशलि सङ्ख्र्ा) 

१ 

०.५० 

गाउँपालिकामा िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावशेीकरण 

सम्बन्द्िी तालिम लदन तथा कार्िक्रमिाई कार्ािन्द्वर्न गनि सक्ने केही 

मात्रै मानवीर् स्रोत छन ्। 

३.१.६ 
के स्थानीर् सरकारमा मानव संसािन लवकास केन्द्र वा शाखा वा 

एकाईको व्र्वस्था छ ?  
१ 

०.५० 

गाउँपालिकामा मानव संसािन लवकास केन्द्र वा शाखा वा एकाईको 

व्र्वस्था नभएको भएतापलन उि कार्ि र्ोिना शाखािे गने गरेको । 

३.१.७ 

मलहिा र वलचचलतकरणमा परेको समदुार् िलक्षत िोक सेवा 

आर्ोग पवूि तर्ारी कक्षा सचचािन कार्िक्रम रह ेनरहकेो र 

कार्ािन्द्वर्न भए नभएको ? (सचचालित तालिम कार्िक्रम 

सङ्ख्र्ा र उपलस्थलत)  

१ 

०.५० 

मलहिा र वलचचलतकरणमा परेको समदुार् िलक्षत िोक सेवा आर्ोग 

पवूि तर्ारी कक्षा सचचािन कार्िक्रम बेिाबेिमा सचचािन गने 

गरेको भएतापलन लनरन्द्तर नरहकेो ।  

३.१.८ 

मलहिा लवकासको िालग भएका बेईलिङ घोर्णपत्रका बाह्रवटा 

प्रलतबद्धताहरूको बारेमा स्थानीर् सरकारका पदालिकारीहरू र 

कमिचारीहरूिाई िानकारी छ ? सोको िालग अलभमलुखकरण 

गररएको छ ? (कार्िक्रम सङ्ख्र्ा र उपलस्थलत)  

१ 

०.०० 

मलहिा लवकासको िालग भएका बेईलिङ घोर्णपत्रका बाह्रवटा 

प्रलतबद्धताहरूको बारेमा गाउँपालिकाका पदालिकारीहरू र 

कमिचारीहरूिाई िानकारी छैन । सोको िालग अलभमलुखकरण पलन 

नगररएको भएता पलन घोर्णा पत्रमा भएका बुँदाहरूमा 

आलंशकरूपमा कार्ि भने ह ने नगरेको ।  

  सहायक तवषयगि िम्मा ८ ३.५०   

३.२ अनौपचाररक मूल्य मान्यिा र कुसँस्कार सम्बन्धी िनचेिना        

३.२.१ 

मलहिा लवरुद्ध सबैखािे लहसंा लनमुिि गने कार्िक्रमहरू र सो 

अनसुारको बिटे लवलनर्ोिन गरी कार्िक्रम समर्म ैसम्पन्द्न गरेको 

छ ? (कार्िक्रम सङ्ख्र्ा र उपलस्थलत)  

१ 

०.५० 

मलहिा लवरुद्ध सबैखािे लहसंा लनमुिि गने कार्िक्रमहरू र सो 

अनसुारको बिटे लवलनर्ोिन गरी कार्िक्रम आलंशकरूपमा मातै्र 

सम्पन्द्न गरेको । 
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३.२.२ 

िैङ्लगक लहसंा रलहत नगरपालिका/गाउँपालिका घोर्णा गरेको छ 

? (घोर्णा गरेको लमलत) र  मलहिा लहसंा लवरुद्ध सनु्द्र् 

सहनशीिता अपनाएको छ ? (घटेको घट्ना सङ्ख्र्ा र लिइएको 

लनणिर्)  

१ 

०.०० 

िैङ्लगक लहसंा रलहत नगरपालिका/गाउँपालिका घोर्णा नगरेको छ  

र  मलहिा लहसंा लवरुद्ध शणू्र् सहनशीिताको नीलत नअपनाएको । 

३.२.३ 

स्थानीर् सरकारिे मलहिा लवरुद्ध सबैखािे लहसंा लनमूिि गने 

कार्िक्रमहरू सचचािन गने गरेको छ ? (कार्िक्रम सङ्ख्र्ा 

उपलस्थलत तथा लनणिर् पलुस्तका)  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकािे मलहिा लवरुद्ध सबैखािे लहसंा लनमूिि गने 

कार्िक्रमहरू आलंशकरूपमा मातै्र सचचािन गने गरेको । 

३.२.४ 

के स्थानीर् सरकारिे समािमा रहकेा लवलभन्द्न कुसँस्कार िस्तै 

िालतगत छुवाछुत, छाउपडी, बाि लववाह, बह लववाह, दाइिो 

आलद िस्ता सामालिक कुरीलत हटाउन कार्िक्रमहरू सचचािन 

गरेको छ ? (कार्िक्रम सङ्ख्र्ा र उपलस्थलत)  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकािे समािमा रहकेा लवलभन्द्न कुसँस्कार िस्तै िालतगत 

छुवाछुत, छाउपडी, बाि लववाह, बह लववाह, दाइिो आलद िस्ता 

सामालिक कुरीलत हटाउन आलंशकरूपमा मातै्र कार्िक्रमहरू 

सचचािन गरेको छ । 

  सहायक तवषयगि िम्मा ४ १.५   

३.३ कानुनी साक्षरिा        

३.३.१ 

गाउँपालिकाका मलहिा तथा समावशेी समहूबाट लनवािलचत 

भएका समते िनप्रलतलनलिहरू र पालिकामा कार्िरत कमिचारीिाई 

नेपािको संलविान, गाउँपालिका सचचािन ऐन, अन्द्तर सरकारी 

लवि व्र्वस्थापन ऐन, कमिचारी समार्ोिन ऐन, मिुकुी 

संलहताहरू, लवर्र्गत काननूहरू, पालिकािे िारी गरेको 

काननूहरू र अन्द्र् प्रचलित महत्वपणूि काननूहरूको बारेमा 

अलभमलुखकरण गने गरेको/नगरेको ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकाका मलहिा तथा समावशेी समहूबाट लनवािलचत भएका 

समते िनप्रलतलनलिहरू र पालिकामा कार्िरत कमिचारीिाई नेपािको 

संलविान, गाउँपालिका सचचािन ऐन, अन्द्तर सरकारी लवि 

व्र्वस्थापन ऐन, कमिचारी समार्ोिन ऐन, मिुकुी संलहताहरू, 

लवर्र्गत काननूहरू, पालिकािे िारी गरेको काननूहरू र अन्द्र् 

प्रचलित महत्वपणूि काननूहरूको बारेमा आलंशकरूपमा मातै्र 

अलभमलुखकरण गने गरेको छ ।  
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३.३.२ 

स्थानीर् तहका कार्िपालिका सदस्र्हरू सभाका सदस्र्हरू र 

पालिकाका प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत िगार्त सबै शाखा 

प्रमखुहरूिाई  काननुी मस्र्ौदा तिुिमा सम्बन्द्िी प्रलक्रर्ा र 

समािान गनुिपने मिू समस्र्ा तथा सवाि िगार्त मखु्र् 

लवर्र्वस्तकुा सम्बन्द्िमा समर् समर्मा अलभमलुखकरण गने 

गरेको/नगरेको ?  

१ 

०.०० 

गाउँपालिकाका कार्िपालिका सदस्र्हरू सभाका सदस्र्हरू र 

पालिकाका प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत िगार्त सबै शाखा 

प्रमखुहरूिाई  काननुी मस्र्ौदा तिुिमा सम्बन्द्िी प्रलक्रर्ा र समािान 

गनुिपने मिू समस्र्ा तथा सवाि िगार्त मखु्र् लवर्र्वस्तकुा 

सम्बन्द्िमा समर् समर्मा अलभमलुखकरण गने नगरेको  । 

३.३.३ 

के मलहिाहरूको िालग काननुी लशक्षा सम्बन्द्िी कार्िक्रमहरू 

सचचालित भएका छन ्? (िस्तै काननुी हक अलिकार, एकि 

मलहिा र चेिीबेटी बेचलबखन लवरुद्ध कार्िक्रम, छाउपडी प्रथा 

लवरुद्ध कार्िक्रम, र्ौनलहसंा लवरुद्ध कार्िक्रम आलद बारेमा 

अनलुशक्षण)  

१ 

०.५० 

मलहिाहरूको िालग काननुी लशक्षा सम्बन्द्िी कार्िक्रमहरू 

आलंशकरूपमा मात्रै सचचालित भएको पाइर्ो । 

३.३.४ 

मलहिाहरूको िालग सचचालित काननुी लशक्षा सम्बन्द्िी 

कार्िक्रमहरू सचचािनबाट के उनीहरू िाभालन्द्वत भएका छन ्? 

(िस्तै काननुी हक अलिकार एकि मलहिा र चेिीबेटी 

बेचलबखन लवरुद्ध कार्िक्रम, छाउपडी प्रथा लवरुद्ध कार्िक्रम, 

र्ौनलहसंा लवरुद्ध कार्िक्रम आलद बारेमा अनलुशक्षण र र्सको 

असर)  

१ 

०.५० 

मलहिाहरूको िालग सचचालित काननुी लशक्षा सम्बन्द्िी 

कार्िक्रमहरू सचचािनबाट आलंशकरूपमा मातै्र िाभालन्द्वत नभएको 

।  

  सहायक तवषयगि िम्मा ४ १.५०   

३.४ तवपद व्यवस्थापनमा समावेशीकरण        
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३.४.१ 

स्थानीर् सरकारिे लवपद व्र्वस्थापन सम्बन्द्िी मापदण्ड रणनीलत 

कार्िनीलत सलहतको कार्िलवलि स्वीकृत गदाि मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका समदुार्संग परामशि गरे नगरेको र र्स्ता 

दस्ताविेमा लसमान्द्तकृत वगि र समदुार्िाई िलक्षत गरी लवशेर् 

राहत र मलहिा परुुर्िाई अिग अिग संरक्षणको प्राविान 

रहकेो/नरहकेो?  

१ 

०.०० 

गाउँपालिकािे लवपद व्र्वस्थापन सम्बन्द्िी मापदण्ड रणनीलत 

कार्िनीलत सलहतको कार्िलवलि स्वीकृत गदाि मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका समदुार्संग परामशि गरे नगरेको र र्स्ता 

दस्ताविेमा लसमान्द्तकृत वगि र समदुार्िाई िलक्षत गरी लवशेर् राहत 

र मलहिा परुुर्िाई अिग अिग संरक्षणको प्राविान नरहकेो पाइर्ो 

।  

३.४.२ 

स्थानीर् स्तरको लवपद सम्बन्द्िी तथ्र्ाङ्क सङ्किन नक्साङ्कन 

तथा व्र्वस्थापन गदाि िाभालन्द्वत समहूमा मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका समदुार् समतेको खण्डीकृत तथ्र्ाङ्क 

राखी आपतकालिन कार्ि सचचािन तथा राहत लवतरण गने 

गरेको/नगरेको  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकाको लवपद सम्बन्द्िी तथ्र्ाङ्क सङ्किन नक्साङ्कन 

तथा व्र्वस्थापन गदाि िाभालन्द्वत समहूमा मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका समदुार् समतेको खण्डीकृत तथ्र्ाङ्क राखी 

आपतकालिन कार्ि सचचािन तथा राहत लवतरण गने गरेको 

भएतापलन पणूिरूपमा गनि बाँकी रहकेो ।  

३.४.३ 

समदुार्मा आिारीत लवपद व्र्वस्थापन सम्बन्द्िी कार्ि गदाि 

िाभालन्द्वत समहूमा मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेको समदुार् 

समतेको सहभालगतामा उनीहरूिाई पलहिो प्राथलमकता राखी 

कार्ि गरेको/नगरेको ?  

१ 

०.५० 

समदुार्मा आिारीत लवपद व्र्वस्थापन सम्बन्द्िी कार्ि गदाि 

िाभालन्द्वत समहूमा मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेको समदुार् 

समतेको सहभालगतामा उनीहरूिाई पलहिो प्राथलमकता राखी कार्ि 

गने गरेको भएतापलन पर्ािि अभ्र्ास नभएको ।  

३.४.४ 

लवपद व्र्वस्थापन कोर्को स्थापना तथा सचचािन र स्रोत 

पररचािन गदाि मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार् 

समतेको सहभालगतामा लनणिर् गने गरेको/नगरेको ? 

१ 

०.५० 

लवपद व्र्वस्थापन कोर्को स्थापना तथा सचचािन र स्रोत 

पररचािन गदाि मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार् 

समतेको सहभालगतामा लनणिर् गनि सरुुवात गरेको ।  

  सहायक तवषयगि िम्मा ४ १.५०   

  मूि तवषयगि िम्मा २०. ८.   

४ सेवा प्रवाह        

४.१ पूवााधार तवकास        
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४.१.१ 

स्थानीर् तहका भवन, भौलतक पवूाििार तथा अन्द्र् संरचना 

लनमािणको िालग ड्रोईङ लडिाईन िागत अनमुान तर्ार गदाि 

संरचना लनमािण भएपलछ मलहिा, बािबालिका, अपाङ्गता 

भएका व्र्लििे लनवािि रूपमा प्रर्ोग गनि सलकने गरी िैङ्लगक, 

बाि र अपाङ्ग मतै्री सम्बेदनशीि संरचनाको प्राविान सलहत 

ह ने गरेको/नगरेको ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकाका भवन, भौलतक पवूाििार तथा अन्द्र् संरचना 

लनमािणको िालग ड्रोईङ लडिाईन िागत अनमुान तर्ार गदाि संरचना 

लनमािण भएपलछ मलहिा, बािबालिका, अपाङ्गता भएका व्र्लििे 

लनवािि रूपमा प्रर्ोग गनि सलकने गरी िैङ्लगक, बाि र अपाङ्ग मतै्री 

सम्बेदनशीि संरचनाको प्राविान सलहत ह न सरुु गरेको ।  

४.१.२ 

स्थानीर् तहका भवन, भौलतक पवूाििार तथा संरचनाहरू लशक्षा, 

स्वास्थ्र् र अन्द्र् सामालिक पवूाििार सम्बन्द्िी भवन र अन्द्र् 

संरचनाहरू लनमािण गदाि मलहिा, अपाङ्गता भएका व्र्लि तथा 

बािमतै्री र्िु दृलिकोणबाट समते उपर्िु ह ने गरी लनमािण 

गररएको छ/छैन ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकाका भवन, भौलतक पवूाििार तथा संरचनाहरू लशक्षा, 

स्वास्थ्र् र अन्द्र् सामालिक पवूाििार सम्बन्द्िी भवन र अन्द्र् 

संरचनाहरू लनमािण गदाि मलहिा, अपाङ्गता भएका व्र्लि तथा 

बािमतै्री र्िु दृलिकोणबाट समते उपर्िु ह ने गरी आलंशकरूपमा 

मात्रै लनमािण गररएको ।  

४.१.३ 

स्थानीर् तहिे १५०० वगिलफट भन्द्दा बढी ल्िन्द्थ क्षेत्रफि भएका 

लनिी तथा सावििलनक भवन तथा संरचना लनमािण सम्बन्द्िी नक्सा 

स्वीकृत गदाि मलहिा अपाङ्गता भएका ब्र्िी तथा बािमतै्रीर्िु 

दृलिकोणबाट समते उपर्िु ह नेगरी संरचना तर्ार गनि लनदशेन 

लदने गररएको छ/छैन ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकािे १५०० वगिलफट भन्द्दा बढी ल्िन्द्थ क्षेत्रफि भएका 

सावििलनक भवन तथा संरचना लनमािण सम्बन्द्िी नक्सा स्वीकृत गदाि 

मलहिा अपाङ्गता भएका ब्र्िी तथा बािमतै्रीर्िु दृलिकोणबाट 

समते उपर्िु ह नेगरी संरचना तर्ार गनि लनदशेन लदने गररएको 

भएतापलन लनिी भवन तथा संरचनाको हकमा िाग ूनभएको ।   

४.१.४ 

स्थानीर् तहिे मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार्िाई 

िलक्षत गरी परम्परागत तथा आिलुनक उिाि (ििलवद्यतु, लवलभन्द्न 

वकैलल्पक उिाि स्रोतबाट प्राि ह ने उिाि, सिुाररएको चिुो आलद) 

को प्रर्ोग गनि सकारात्मक वातावरण र प्रोत्साहन गने 

आर्ोिनाहरू रह/ेनरहकेो ?  

१ 

१.०० 

गाउँपालिकािे मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार्िाई 

िलक्षत गरी परम्परागत तथा आिलुनक उिाि (ििलवद्यतु, लवलभन्द्न 

वकैलल्पक उिाि स्रोतबाट प्राि ह ने उिाि, सिुाररएको चिुो आलद) को 

प्रर्ोग गनि सकारात्मक वातावरण र प्रोत्साहन गने आर्ोिनाहरू 

रहकेो । 

  सहायक तवषयगि िम्मा ४ २.५०   

४.२ प्रिनन स्वास्थ्य        
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४.२.१ 

गभिवती मलहिािाई िोलखमर्ुि, खतरार्िु काममा निगाउने 

गरी वालर्िक नीलत र कार्िक्रममा प्रिनन स्वास्थ्र् सम्बन्द्िी नीलत र 

कार्िक्रम समावशे भएको/नभएको ?  

१ 

०.५० 

गभिवती मलहिािाई िोलखमर्ुि, खतरार्िु काममा निगाउने गरी 

वालर्िक नीलत र कार्िक्रममा प्रिनन स्वास्थ्र् सम्बन्द्िी केही नीलत र 

कार्िक्रम समावशे भएको  ।  

४.२.२ 

स्थानीर् तहको कार्ाििर्, अस्पताि वा स्वास्थ्र् चौकी र सम्भव 

भएका सावििलनक स्थिहरूमा वच्चािाई स्तनपानका लनलमि 

अिग्ग ैकक्ष र समर्को व्र्वस्था र सोको व्र्वस्थापन गररएको 

छ/छैन ?  

१ 

०.०० 

गाउँपालिकाको कार्ाििर्, अस्पताि वा स्वास्थ्र् चौकी र सम्भव 

भएका सावििलनक स्थिहरूमा वच्चािाई स्तनपानका लनलमि केही 

कार्ाििर्हरूमा अिग्गै कक्षको व्र्वस्थापन नगररएको । 

४.२.३ 

पररवार लनर्ोिन, मात ृलशश ुकल्र्ाण, लबस्ताररत खोप, पोर्ण, 

िनसङ्ख्र्ा लशक्षा र िनस्वास्थ्र् सम्बन्द्िी कार्िक्रम िगार्त 

मलहिाहरूको स्वास्थ्र् सिुार सम्बन्द्िी लवशरे् कार्िक्रमहरू 

सचचािन गररएका छन ्?  

१ 

१.०० 

पररवार लनर्ोिन, मात ृलशश ुकल्र्ाण, लबस्ताररत खोप, पोर्ण, 

िनसङ्ख्र्ा लशक्षा र िनस्वास्थ्र् सम्बन्द्िी कार्िक्रम िगार्त 

मलहिाहरूको स्वास्थ्र् सिुार सम्बन्द्िी लवशरे् कार्िक्रमहरू 

सचचािन गररएको ।  

४.२.४ 

मलहिा, गरीब, लनमखुा र वलचचलतकरणमा परेका व्र्लिहरूको 

स्वास्थ्र् लबमा गनि सहलिकरण र सहर्ोग गने कार्िक्रम र बिेट 

भए/नभएको ? 

१ 

०.५० 

मलहिा, गरीब, लनमखुा र वलचचलतकरणमा परेका व्र्लिहरूको 

स्वास्थ्र् लबमा गनि सहलिकरण र सहर्ोग गने पर्ािि कार्िक्रम र 

बिटे भएको ।  

  सहायक तवषयगि िम्मा ४ २.००   

४.३ तशक्षा कायाक्रम        

४.३.१ 

स्थानीर् तहिे आफ्नो पालिकालभत्रका लवद्यािर् िाने उमरेका 

सबै बािबालिकािाई लवद्यािर्मा भनाि गराउने प्रबन्द्ि 

लमिाए/नलमिाएको ?  

१ 

१.०० 

गाउँपालिकािे आफ्नो पालिकालभत्रका लवद्यािर् िाने उमरेका सबै 

बािबालिकािाई लवद्यािर्मा भनाि गराउने प्रबन्द्ि लमिाएको ।  
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४.३.२ 

स्थानीर् तहिे आफ्नो पालिका लभत्रका आलथिक अवस्था 

कमिोर भएका पररवारका बालिका तथा वलचचलतकरण परेका 

समदुार्का सबै बािबालिकािाई लदवा खािा, लनशलु्क पाठ्र् 

पसु्तक र शलैक्षक सामाग्री तथा पोशाक उपिब्ि गराउन 

छात्रबलृिको व्र्वस्था गरी लनष्पक्ष लवतरण ह ने प्रवन्द्ि 

लमिाए/नलमिाएको ?  

१ 

१.०० 

गाउँपालिकािे पालिका लभत्रका आलथिक अवस्था कमिोर भएका 

पररवारका बालिका तथा वलचचलतकरण परेका समदुार्का सबै 

बािबालिकािाई लदवा खािा, लनशलु्क पाठ्र् पसु्तक र शलैक्षक 

सामग्री तथा पोशाक उपिब्ि गराउन छात्रबलृिको व्र्वस्था गरी 

लनष्पक्ष लवतरण ह ने प्रवन्द्ि लमिाएको 

४.३.३ 

लनरक्षर मलहिाहरूको िालग लशक्षा सम्बन्द्िी लवशेर् कार्िक्रमहरू 

सचचािन भए नभएको ?  (िस्तै अलभभावक लशक्षा, प्रौढ तथा 

लकशोरी लशक्षा, साथी लशक्षा, कार्िमिूक प्रौढ लशक्षा, वच्चा दलेख 

वच्चा कक्षा आलद) (कार्िक्रम सङ्ख्र्ा पटक तथा सहभागी 

सङ्ख्र्ा)  

१ 

०.५० 

लनरक्षर मलहिाहरूको िालग लशक्षा सम्बन्द्िी लवशेर् कार्िक्रमहरू 

आलंशक मात्रै सचचािन भएको । 

४.३.४ 

लवद्यािर्मा छात्र र छात्राको िालग छुट्टा छुटै्ट शौचािर्, लकशोरी 

छात्राको िालग ्र्ाड र र्ौनलशक्षा तथा सहिीकरण कार्िक्रम 

सचचािन ह ने गरेको/नगरेको ? 

१ 

०.५० 

सामदुालर्क लवद्यािर्मा छात्र र छात्राको िालग छुट्टा छुटै्ट शौचािर्, 

लकशोरी छात्राको िालग ्र्ाड र र्ौनलशक्षा तथा सहिीकरण 

कार्िक्रम सचचािन ह ने गरेको भएतापलन संस्थागत लवद्यािर्हरूमा 

भन नभएको ।  

  सहायक तवषयगि िम्मा ४ ३.   

४.४ खानेपानी िथा सरसफाई        

४.४.१ 

नगरपालिका/गाउँपालिकामा सफा लपउने पानी, सफासंग हात िनुे 

व्र्वस्था, मलहिा र परुुर्को िालग अिग्ग ैशौचािर्को व्र्वस्था 

र स्र्ालनटाइिरको उपर्ोग गने प्रबन्द्ि भए/नभएको  

१ 

१.०० 

गाउँपालिकामा सफा लपउने पानी, सफासंग हात िनुे व्र्वस्था, 

मलहिा र परुुर्को िालग अिग्ग ैशौचािर्को व्र्वस्था र 

स्र्ालनटाइिरको उपर्ोग गने प्रबन्द्ि भएको । 

४.४.२ 
स्थानीर् तहको आर्ोिना तथा स्थानीर् मलहिाहरूको सलक्रर् 

सहभालगतामा वडा वडामा खिुा लदसामिु पालिका, घरघरमा 
१ 

१.०० 

गाउँपालिकाको आर्ोिना तथा स्थानीर् मलहिाहरूको सलक्रर् 

सहभालगतामा वडा वडामा खिुा लदसामिु पालिका, घरघरमा 
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शौचािर्, डाँडा र गौडामा पोखरी, टोि सफाई अलभर्ान िस्ता 

कार्िक्रम सचचािन ह ने गरे/नगरेको ?  

शौचािर्, डाँडा र गौडामा पोखरी, टोि सफाई अलभर्ान िस्ता 

कार्िक्रम सचचािन ह ने गरेको ।   

४.४.३ 

कुलहने नकुलहने घरार्ासी फोहर छुट्र्ाउने व्र्वस्था, फोहर 

सङ्किन तथा लवसििन, घरघरमा भान्द्साको फोहर र पानीबाट 

करेसाबारी तथा गमिा र फूिबारी िस्ता कार्िक्रममा मलहिा र 

परुुर्को समान सहभालगता ह नुपने िस्ता चेतना अलभबलृद्ध 

कार्िक्रम सचचािन ह ने गरे नगरेको ?  

१ 

१.०० 

कुलहने नकुलहने घरार्ासी फोहर छुट्र्ाउने व्र्वस्था, फोहर सङ्किन 

तथा लवसििन, घरघरमा भान्द्साको फोहर र पानीबाट करेसाबारी तथा 

गमिा र फूिबारी िस्ता कार्िक्रममा मलहिा र परुुर्को समान 

सहभालगता ह नपुने िस्ता चेतना अलभबलृद्ध कार्िक्रमहरू सचचािन 

ह ने गरेको ।  

४.४.४ 

मलहिाहरू बढी मात्रामा संिग्न ह ने कार्िमा सफा पानीको सहि 

व्र्वस्थाका िालग स्थानीर् मलहिाहरूको सलक्रर् सहभालगतामा 

आकाशपेानी सङ्किन र भण्डारण, पराम्परागत इनार र कुवाको 

पनुिीलवकरण र ररचालििङ कार्िक्रम सचचािन ह ने गरे/नगरेको ?  

१ 

०.५० 

मलहिाहरू बढी मात्रामा संिग्न ह ने कार्िमा सफा पानीको सहि 

व्र्वस्थाका िालग स्थानीर् मलहिाहरूको सलक्रर् सहभालगतामा 

आकाशपेानी सङ्किन र भण्डारण, पराम्परागत इनार र कुवाको 

पनुलििवीकरण र ररचालििङ कार्िक्रम आलंशक रूपमा मात्रै सचचािन 

ह ने गरेको । 

  सहायक तवषयगि िम्मा ४ ३.५   

४.५ स्वरोिगार र आयआिान िथा बिार व्यवस्थापन        

४.५.१ 

स्थानीर् सरकारको र्ोिना तिुिमा गदाि बेरोिगार तथा गरीबीको 

नक्साङ्कनको समेत आिार लिई मलहिा तथा वलचचलतकरणमा 

परेका समदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ ह ने स्वरोिगारमिूक, आर्मिूक 

सीपमिूक कार्िक्रमहरू राख्ने र वालर्िक बिटेमा समावेश गरी 

कार्ािन्द्वर्न गररएको छ/छैन ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकाको र्ोिना तिुिमा गदाि बेरोिगार तथा गरीबीको 

नक्साङ्कनको समेत आिार लिई मलहिा तथा वलचचलतकरणमा 

परेका समदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ ह ने स्वरोिगारमिूक, आर्मिूक 

सीपमिूक कार्िक्रमहरू राख्ने र वालर्िक बिटेमा समावेश गरी 

कार्ािन्द्वर्न गनि क्रम सरुुवात गररएको छ । 

४.५.२ 

स्थानीर् सरकारिे स्वरोिगार तथा वदैलेशक रोिगारीमा िाने 

मलहिा तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार्को क्षमता 

लवकासको िालग कार्िक्रमहरू तर् गरी कार्ािन्द्वर्न गने गरे 

नगरेको ? (कार्िक्रम सङ्ख्र्ा र उपलस्थलत)  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकािे स्वरोिगार तथा वदैलेशक रोिगारीमा िाने मलहिा 

तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार्को क्षमता लवकासको िालग 

कार्िक्रमहरू तर् गरी आलंशकरूपमा कार्ािन्द्वर्न गने गरे गरेको । 
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४.५.३ 

ग्रालमण मलहिा प्रालवलिकहरू (पश ुसेवा, कृलर्, स्वास्थ्र् र 

पवूाििार सम्बन्द्िी प्रालवलिकहरू) र सामालिक पररचािक तर्ार 

गने गरे/नगरेको (मनोनर्न, लनर्लुि वा गठन र तालिम सम्बन्द्िी 

सचूकाङ्क)?  

१ 

१.०० 

ग्रालमण मलहिा प्रालवलिकहरू (पश ुसेवा, कृलर्, स्वास्थ्र् र पवूाििार 

सम्बन्द्िी प्रालवलिकहरू) र सामालिक पररचािक तर्ार नगरेको 

भएतापलन मनोनर्न, लनर्लुि वा गठन र तालिम सम्बन्द्िी लवर्र्मा 

प्राथलमकतामा पाने गरेको । 

४.५.४ 

गरीब र वलचचलतकरणमा परेको समदुार्को पह चँ र क्रर्शलि 

अनरुूप सपुथमलू्र् सहकारी पसिहरूको व्र्वस्थापनमा 

पालिकाको कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न भए/नभएको ?  

१ 

०.५० 

गरीब र वलचचलतकरणमा परेको समदुार्को पह चँ र क्रर्शलि 

अनरुूप सपुथमलू्र् सहकारी पसिहरूको व्र्वस्थापनमा पालिकाको 

कार्िक्रम केही मात्रामा मात्रै कार्ािन्द्वर्न नभएको ।  

  सहायक तवषयगि िम्मा ४ २.५०   

  मूि तवषयगि िम्मा २०. १३.५   

५ सुशासन िथा उत्तरदातयत्व        

५.१ सुशासन        

५.१.१ 

स्थानीर् तहिे स्थानीर् सेवा प्रवाह, लवकास लनमािण र स्थानीर् 

शासनका लवर्र्मा कार्िपालिका तथा सभाबाट नीलत, काननू 

िारी गरी सोही काननू बमोलिम सम्बलन्द्ित अलिकारीबाट लनणिर् 

गरी कामकाि गने गरेको वा तदथि लनणिर् गरी कामकाि ह ने 

गरेको ?  

१ 

१.०० 

गाउँपालिकािे स्थानीर् सेवा प्रवाह, लवकास लनमािण र स्थानीर् 

शासनका लवर्र्मा कार्िपालिका तथा सभाबाट नीलत, काननू िारी 

गरी सोही काननू बमोलिम सम्बलन्द्ित अलिकारीबाट लनणिर् गरी 

कामकाि गने गरेको वा तदथि लनणिर् गरी कामकाि ह ने गरेको ।  

५.१.२ 

स्थानीर् तहिे लवलिको शासन व्र्ापक िनसहभालगता, भ्रिाचार 

लवरुद्ध शणू्र् सहनशीिता, सेवा प्रवाहमा लनष्पक्षता र मलहिा 

तथा वलचचलतकरणमा परेका समदुार्िाई अग्रालिकार िस्ता 

नीलतहरू कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाएको/नल्र्ाएको ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकािे लवलिको शासन व्र्ापक िनसहभालगता, भ्रिाचार 

लवरुद्ध शणू्र् सहनशीिता, सेवा प्रवाहमा लनष्पक्षता र मलहिा तथा 

वलचचलतकरणमा परेका समदुार्िाई अग्रालिकार िस्ता नीलतहरू 

आलंशकरूपमा मात्रै कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाएको । 
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५.१.३ 

मलहिा लवकासको िालग भएका बेईलिङ घोर्णपत्रका बाह्रवटा 

प्रलतबद्धताहरूको क्षेत्रमा कार्िक्रम तर्ार गरी कार्ािन्द्वर्न गने 

गरेको छ ? (कार्िक्रम सङ्ख्र्ा र उपलस्थलत)  

१ 

०.५० 

मलहिा लवकासको िालग भएका बेईलिङ घोर्णपत्रका बाह्रवटा 

प्रलतबद्धताहरूको क्षेत्रमा कार्िक्रम तर्ार गरी कार्ािन्द्वर्न गने 

नगरेको भएता पलन घोर्णा पत्र अनसुार कार्िक्रमहरू ह ने गरेको । 

५.१.४ 

संर्िु राष्िसंघीर् बाि अलिकार महासन्द्िी १९८९ मा गररएका 

प्रलतबद्धता कार्ािन्द्वर्न गनि कार्िक्रमहरूमा रकम लबलनर्ोिना गरी 

कार्िक्रमहरू समर्म ैसम्पन्द्न गरेको छ ?  

१ 

०.५० 

संर्िु राष्िसंघीर् बाि अलिकार महासन्द्िी १९८९ मा गररएका 

प्रलतबद्धता कार्ािन्द्वर्न गनि कार्िक्रमहरूमा रकम लवलनर्ोिन गरी 

कार्िक्रमहरू सचचािन गरेको भएतापलन समर्म ैसम्पन्द्न ह ने नगरेको 

पाइर्ो । 

  सहायक तवषयगि िम्मा ४ २.५   

५.२ उत्तरदातयत्व र िवाफदेतहिा        

५.२.१ 

स्थानीर् सरकारिे लनर्लमत रूपमा कार्िक्रमको सावििलनक 

परीक्षण, सामालिक परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई, लनर्लमत 

पत्रकार भटेघाट र सचूनाको सावििलनकीकरण गने गरे/नगरेको ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकािे लनर्लमत रूपमा कार्िक्रमको सावििलनक परीक्षण, 

सामालिक परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई, पत्रकार भटेघाट र 

सचूनाको सावििलनकीकरण गने गरेको  तर पर्ािि अभ्र्ास भने 

नभएको ।   

५.२.२ 

स्थानीर् सरकारिे गने सावििलनक परीक्षण, सामालिक परीक्षण, 

सावििलनक सनुवुाई, लनर्लमत पत्रकार भटेघाट र सचूनाको 

सावििलनकीकरण कार्िक्रममा वलचचलतकरणमा परेका व्र्लि तथा 

समदुार्का सदस्र्को उपलस्थलत रहने गरे/नगरेको ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकािे गने सावििलनक परीक्षण, सामालिक परीक्षण, 

सावििलनक सनुवुाई, लनर्लमत पत्रकार भटेघाट र सचूनाको 

सावििलनकीकरण कार्िक्रममा वलचचलतकरणमा परेका व्र्लि तथा 

समदुार्का सदस्र्को उपलस्थलत अपेलक्षत मात्रामा रहने नगरेको ।  

५.२.३ 

स्थानीर् सरकारिे गने सावििलनक परीक्षण, सामालिक परीक्षण, 

सावििलनक सनुवुाई, लनर्लमत पत्रकार भटेघाट र सचूनाको 

वििलनकीकरण कार्िक्रममा वलचचलतकरणमा परेका व्र्लि तथा 

समदुार्का तफि बाट स्थानीर् सरकारिे लिएको नीलत र कार्िक्रम 

र सोको कार्ािन्द्वर्नका लवर्र्मा आवाि उठ्ने गरे/नगरेको र 

१ 

०.५० 

गाउँपालिकािे गने सावििलनक परीक्षण, सामालिक परीक्षण, 

सावििलनक सनुवुाई, लनर्लमत पत्रकार भटेघाट र सचूनाको 

सावििलनकीकरण कार्िक्रममा वलचचलतकरणमा परेका व्र्लि तथा 

समदुार्का तफि बाट गाउँपालिकािे लिएको नीलत र कार्िक्रम र 

सोको कार्ािन्द्वर्नका लवर्र्मा आवाि उठ्ने गरेको र र्सरी उठेका 

प्रश्न उपर गाउँपालिकाबाट आलंशकमातै्र सम्वोिन ह ने गरेको ।  
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र्सरी उठेका प्रश्न उपर स्थानीर् सरकारबाट सम्वोिन ह ने 

गरे/नगरेको ?  

५.२.४ 
स्थानीर् सरकारका िनप्रलतलनलि र कमिचारीको आचार संलहता 

स्वीकृत गरी कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाए नल्र्ाएको ?  
१ 

०.५० 

गाउँपालिकाका िनप्रलतलनलिको आचार संलहता िाग ूभएको तर 

कमिचारीको आचार संलहता  कार्ािन्द्वर्नमा आउन बाँकी 

  सहायक तवषयगि िम्मा ४ २.   

५.३ सूचना िथा सञ्चार        

५.३.१ 

स्थानीर् सरकारिे लनर्लमत रूपमा समग्र वालर्िक र्ोिना तथा 

कार्िक्रमको सावििलनक गने गरे नगरेको र मलहिा, बािबालिका 

र आलदवासी िनिालत, मिेसी, मलुस्िम, लपछडावगि दलित, 

अपाङ्गता भएका व्र्लिहरू, िषे्ठ नागररकिाई िलक्षत गरी 

राखकेा कार्िक्रम र बिटे सरोकारवािािे थाह पाउने गरी 

सावििलनक गरे/नगरेको ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकािे लनर्लमत रूपमा समग्र वालर्िक र्ोिना तथा 

कार्िक्रमको सावििलनक गने गरे नगरेको र मलहिा, बािबालिका र 

आलदवासी िनिालत, मिेसी, मलुस्िम, लपछडावगि दलित, 

अपाङ्गता भएका व्र्लिहरू, िषे्ठ नागररकिाई िलक्षत गरी राखकेा 

कार्िक्रम र बिटे सरोकारवािािे प्रभावकारी ढङ्गिे थाहा पाउने 

गरी सावििलनक नगरेको ।  

५.३.२ 
स्थानीर् सरकारिे स्थानीर् सचूना स्थानीर् भार्ामा प्रवाह तथा 

प्रशारण गने गरे नगरेको ?   
१ 

०.५० 

गाउँपालिकािे स्थानीर् सचूना स्थानीर् भार्ामा केही सचूनाहरूमातै्र 

प्रवाह तथा प्रशारण गने नगरेको ।   

५.३.३ 

के स्थानीर् सरकारिे स्थानीर् रेलडर्ो एफ एम र छापा 

माध्र्मद्वारा समावेशीकरण तथा िैङ्लगक समानता सम्बन्द्िी 

सचूना प्रवाह गरी िनतािाई सुसलूचत गने गरेको छ ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकािे स्थानीर् रेलडर्ो एफ एम र छापा माध्र्मद्वारा 

समावशेीकरण तथा िैङ्लगक समानता सम्बन्द्िी सचूना प्रवाह गरी 

िनतािाई र्थेिमात्रामा ससुलूचत गने नगरेको ।  

५.३.४ 

के स्थानीर् स्तरमा मलहिा बािबालिका सबै िातिालतका 

लवपन्द्न वगि (आलदबासी िनिालत दलित मिेशी मलुस्िम 

लपछडावगि) अपाङ्गता भएको व्र्लिहरू िषे्ठ नागररक िगार्त 

अन्द्र् िलक्षत समहूहरूको सचूना, लशक्षा र सचचार सम्बन्द्िी 

कार्िक्रमको प्रवाहबाट र्ी वगिहरूको िनचेतना बलृद्ध भएको छ ? 

(आिार तथ्र्ाङ्कसंग समते तुिना गनि सलकने)  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकामा मलहिा बािबालिका सबै िातिालतका लवपन्द्न वगि 

(आलदबासी िनिालत दलित मिेशी मलुस्िम लपछडावगि) 

अपाङ्गता भएको व्र्लिहरू िषे्ठ नागररक िगार्त अन्द्र् िलक्षत 

समहूहरूको सचूना, लशक्षा र सचचार सम्बन्द्िी कार्िक्रमको 

प्रवाहबाट र्ी वगिहरूको िनचेतनामा क्रमशः बलृद्ध ह दँ ैभएको । 
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  सहायक तवषयगि िम्मा ४ २.   

५.४ अनुगमन र मूल्याङ्कन        

५.४.१ 
के कार्िक्रम तथा परीर्ोिना कार्ािन्द्वर्नबाट सम्बलन्द्ित 

समदुार्िे परुा िाभ लिन सकेको छ ?  
१ 

०.५० 

के कार्िक्रम तथा परीर्ोिना कार्ािन्द्वर्नबाट सम्बलन्द्ित समदुार्िे 

आलंशक मातै्र िाभ लिन सकेको । 

५.४.२ 

के स्थानीर् सरकारिे सचचािन गरेका कार्िक्रमहरूको अनगुमन 

मलू्र्ाङ्कन गदाि िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावशेी 

लवकास सम्बन्द्िी कार्िक्रमको सचचािनबाट सरोकारवािािाई 

पगुकेो िाभ असर र प्रभाव लवशे्लर्ण गने गररन्द्छ ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकािे सचचािन गरेका कार्िक्रमहरूको अनगुमन 

मलू्र्ाङ्कन गदाि िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावशेी 

लवकास सम्बन्द्िी कार्िक्रमको सचचािनबाट सरोकारवािािाई 

पगुकेो िाभ असर र प्रभाव लवशे्लर्ण गने कार्ििाई आलंशकरूपमा 

मात्रै प्राथलमकतामा रालखएको ।  

५.४.३ 

के स्थानीर् सरकारको सलमक्षा बैठकमा मलहिा, बािबालिका 

सबै िातिालतका लवपन्द्न वगि (आलदबासी, िनिालत, दलित, 

मिेशी, मलुस्िम, लपछडावगि) अपाङ्गता भएका व्र्लिहरू, िषे्ठ 

नागररक िगार्तिाई िलक्षत कार्िक्रम मालथ छिफि गने गरेको 

छ ?  

१ 

०.५० 

गाउँपालिकाको सलमक्षा बैठकमा मलहिा, बािबालिका सबै 

िातिालतका लवपन्द्न वगि (आलदबासी, िनिालत, दलित, मिेशी, 

मलुस्िम, लपछडावगि) अपाङ्गता भएका व्र्लिहरू, िषे्ठ नागररक 

िगार्तिाई िलक्षत कार्िक्रम मालथ पर्ािि छिफि ह ने नगरेको  । 

५.४.४ 
के अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कनबाट लसकेका पाठहरू कार्िक्रम वा 

र्ोिना तर्ार गदाि समावेश गने गररन्द्छ ?  
१ 

०.५० 

अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कनबाट लसकेका पाठहरू कार्िक्रम वा र्ोिना 

तर्ार गदाि आलंशक रूपमा मातै्र  समावशे गने गररएको ।  

  सहायक तवषयगि िम्मा ४ २.००   

५.५ समन्वय र सम्बन्ध तबस्िार        

५.५.१ 

स्थानीर् तहिे संघ र प्रदशे सरकारहरूिे तर् गरेको नीलत, काननू 

तथा कार्िक्रमहरूको कार्ािन्द्वर्नमा सहकार्ि, समन्द्वर् र 

सहिीकरण गने गरेको/नगरेको ?  

१ 

१.०० 

गाउँपालिकािे संघ र प्रदशे सरकारहरूिे तर् गरेको नीलत, काननू 

तथा कार्िक्रमहरूको कार्ािन्द्वर्नमा सहकार्ि, समन्द्वर् र सहिीकरण 

गने गरेको । 
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५.५.२ 

िैङ्लगक समानता तथा समावेशी लवकासको िालग लवलभन्द्न 

सरोकारवािा लनकार्हरू बीच सचिाि सदस्र् बनी कार्िगत 

छिफि तथा र्स क्षेत्रको लवकासको िालग लनर्लमतरूपमा कार्ि 

ह ने गरे/नगरेको ?  

१ 

०.५० 

िैङ्लगक समानता तथा समावेशी लवकासको िालग लवलभन्द्न 

सरोकारवािा लनकार्हरू बीच सचिाि सदस्र् बनको भएता पलन 

कार्िगत छिफि तथा र्स क्षेत्रको लवकासको िालग लनर्लमतरूपमा 

कार्ि ह ने नगरेको ।  

५.५.३ 

िैङ्लगक समानता तथा समावेशी लवकासको िालग लवलभन्द्न 

सरोकारवािा लनकार्हरू बीच कार्िगत संर्न्द्त्र (सचिाि) का 

प्रलतलनलिहरूिाई िैङ्लगक तथा समावशेी लवकास सम्बन्द्िी 

क्षमता लवकास तालिमहरू प्रदान गने गरे/नगरेको ?  

१ 

०.५० 

िैङ्लगक समानता तथा समावेशी लवकासको िालग लवलभन्द्न 

सरोकारवािा लनकार्हरू बीच कार्िगत संर्न्द्त्र (सचिाि) का 

प्रलतलनलिहरूिाई िैङ्लगक तथा समावशेी लवकास सम्बन्द्िी क्षमता 

लवकास तालिमहरू आलंशकरूपमा मातै्र प्रदान गने गरेको ।  

५.५.४ 

मलहिा लवरुद्ध ह ने सबै प्रकारका भदेभाव उन्द्मिुन गने महासलन्द्ि 

कार्ािन्द्वर्नका िालग तर्ार गररएको रालष्िर् कार्िर्ोिना र संर्िु 

राष्िसंघीर् सरुक्षा पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० 

को कार्ािन्द्वर्न रालष्िर् कार्िर्ोिना, मानव अलिकार कार्िर्ोिना 

तथा छुवाछुत लवरुद्धको कार्िर्ोिनामा स्थानीर् सरकारको 

लिम्मवेारी भनी उल्िेख गररएका कार्िक्रमहरूमा रकम 

लवलनर्ोिन तथा कार्ािन्द्वर्न गने गरे/नगरेको ?  

१ 

०.५० 

मलहिा लवरुद्ध ह ने सबै प्रकारका भदेभाव उन्द्मिुन गने महासलन्द्ि 

कार्ािन्द्वर्नका िालग तर्ार गररएको रालष्िर् कार्िर्ोिना र संर्िु 

राष्िसंघीर् सरुक्षा पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को 

कार्ािन्द्वर्न रालष्िर् कार्िर्ोिना, मानव अलिकार कार्िर्ोिना तथा 

छुवाछुत लवरुद्धको कार्िर्ोिनामा गाउँपालिकाको लिम्मवेारी भनी 

उल्िेख गररएका कार्िक्रमहरूमा रकम लवलनर्ोिन गने नगरेको 

भएतापलन कार्ािन्द्वर्न भने गने गरेको । 

  सहायक तवषयगि िम्मा ४ २.५०   

  मूि तवषयगि िम्मा २०. ११.   

  कूि िम्मा १००. ५८.   
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अनुसूतच ५: िैससास परीक्षण कायाशािा गोष्ठीका िस्बीरहरू  

 

िैससास परीक्षण कार्िशािा गोष्ठीको ब्र्ानर 

 

िैससास परीक्षण कार्िशािा गोष्ठीमा उद्घाटन मन्द्तव्र् राख्नहु दँै उपाध्र्क्ष लवमिा थापा 
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िैससास परीक्षण कार्िशािा गोष्ठीमा मन्द्तव्र् राख्नहु दँ ैअध्र्क्ष दगुिबहादरु थापा 

 

िैससास परीक्षण कार्िशािा गोष्ठीका सहभागीहरू 
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िैससास परीक्षण कार्िशािा गोष्ठीमा सहिीकरण गद ैपरामशिकतािद्वर् नवीनचन्द्र लघलमरे तथा सशुीिा शमाि 

 

िैससास परीक्षण समहू कार्िमा सहिीकरण गद ैपरामशिकताि सशुीिा शमाि 
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िैससास परीक्षण समहू कार्िमा सहिीकरण गद ैपरामशिकताि नवीनचन्द्र लघलमरे  

 

िैससास परीक्षण समहू कार्िमा सहभागी ह दँ ैपदालिकारीहरू  
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िैससास परीक्षण समहू कार्िमा सहभागी ह दँ ैपदालिकारीहरू 

 

 

िैससास परीक्षण समहू कार्ि पिात ्आफ्नो प्रस्तलुतकरण गद ैसहभागीहरू 
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िैससास परीक्षण प्रस्तलुत पिात ्मन्द्तव्र् राख्नहु दँ ैप्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत रमेश सवुदेी 

 

िैससास परीक्षण प्रस्तलुत पिात ्मन्द्तव्र् राख्नहु दँ ैअध्र्क्ष दगुिबहादरु थापा 



95  

 

िैङ्लगक लहसंा लवरूद्धको १६ लदने अलभर्ान २०७८ मा दवेघाट गाउँपालिकाको प्रलतबद्धता 


