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१. प�रचय ख�ड 

१.१  प�ृभ�ूम 

नेपालको सं�वधानले �दशा �नद�श गरेबमोिजम समानपुा�तक समावेशी र सहभा�गतामूलक �स�ा�तका 

आधारमा समतामूलक समाजको �नमा�ण गन� रा�यका सबै अंग, तह र �े�गत �वषयह�मा लै��क 

समानता र सामािजक समावेशीकरण (लैससास) को �वषयलाई आ�त�रक�करण, मूल�वाह�करण र 

सं�थागत गन� आव�यक भएको छ ।  

नेपालको सं�वधानको धारा १८ मा उि�लिखत समानताको हकमा सबै नाग�रक कानूनको ���मा समान 

हनुे तथा कसैलाई प�न कानूनको समान संर�णबाट बि�त नग�रने �यव�था छ ।साथै सामा�य 

कानूनको �योगमा उ�पि�, धम�{, वण�{, जात, जा�त, �ल�, शार��रक अव�था, अपा�ता, �वा��य ि�थ�त, 

बैवा�हकत ि�थ�त, गभा�व�था, आ�थ�क अव�था, भाषा वा �े�, वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य कुन ै

आधारमा भेदभाव नगन� �यव�था उ�लेख छ . नेपालको सं�वधानको धारा ३८ ले म�हलालाई समान 

वंशीय अ�धकार, सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��य स�व�धी अ�धकार, रा�यका सवै तहमा सहभागी 

हनुे अ�धकार, स�पि� तथा पा�रवा�रक मा�मला स�ब�धी अ�धकार, िश�ा, �वा��य, रोजगार र 

सामािजक सरु�ामा सकारा�मक �वभेदको �यव�था गरेको छ।सं�वधानले म�हला �व�� हनु े सबै 

�कारका �हंसाज�य काय�ह�लाई कानून बमोिजम द�डनीय हनुे �यव�था गरेको छ।  

साथै सं�वधानमा रा�यले सामािजक वा सां�कृ�तक ���ले �पछ�डएका म�हला, द�लत, आ�दवासी 

जनजा�त, मधेशी, था�, मिु�लम समदुाय, �पछडावग�, सीमा�तकृत, अ�पस��यक, अपा�ता भएका 

�यि�, लै��क तथा यौ�नक अ�पस��यक, �कसान, ��मक, उ�पी�डत वा �पछ�डएको �े�का नाग�रक 

तथा आ�थ�क�पले �वप� खस आय� लगायत नाग�रकको संर�ण, सश�ीकरण वा �वकासका ला�ग 

कानून बमोिजम �वशेष �यव�था गन�स�कने �वषय उ�लेख गर� समावेशी अवधारणालाई आ�मसात ्

ग�रएको छ।सामािजक �यायको हकले रा�यका हरेक तहमा समावेशी र समानपुा�तक ��त�न�ध�वको 

�स�ा�तका आधारमा जनताको सहभा�गताको अ�धकार �थापना गरेको छ। 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ ले लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण (लैससास) 

स�ब�धमा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाको काम, कत��य र अ�धकारमा लैससास स�व�धी �यव�था 

उ�लेख गरेको, वडा स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार अ�तग�त वडामा आ�थ�क तथा सामािजक�पमा 
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पछा�ड परेका म�हला, बालबा�लका, द�लत, अपा�ता भएका �यि�, जे� नाग�रक, अ�पसं�यक, 

सीमा�तकृत समदुायको अ�भलेख राखी सामािजक र आ�थ�क उ�थान स�ब�धी काम गन� �यव�था 

गरेको; �व�भ� समदुायबीच सामािजक स�ाव र सौहाद�ता कायम गन�, बाल�ववाह, बह�ुववाह, लै��क 

�हंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, ह�लया �था, छाउपडी, कमलर� �था, बाल�म, मानव बेच�वखन 

ज�ता सामािजक कुर��त र अ�ध�व�ासको अ��य गन�, गराउने �यव�था गरेको; �थानीय तहको योजना 

तजु�मा तथा काया��वयन गदा� म�हला तथा �पछ�डएको एवं लि�त वग�को सहभा�गताको �यव�था; 

योजना छनौटमा म�हला, बालबा�लका तथा �पछ�डएका वग�, �े� र समदुायलाई ��य� लाभ प�ुन े

काय�कममा जोड �ददै लैससास �वध�न गन� लगायतको �यव�था उ�लेख गरेको छ।यसका साथै 

लैससासका सवालह�लाई स�बोधन गन� रा�यले �वगत लामो समय देिख नै �ाथ�मकताका साथ 

आव�धक योजना, वा�ष�क योजना, नी�त तथा कानूनको तजु�मा तथा प�रमाज�न र काय��म काया��वयन 

गद� आइरहेको छ।  

यसै स�दभ�मा �थानीय तह�ारा स�ालन हनुे योजना तथा काय��मलाई लै��क समानता र सामािजक 

समावेशीमै�ी बनाउन, संवैधा�नक एवम कानूनी उ�रदा�य�व तथा िज�मेवार� परुा गन�, रा�यले 

अ�तरा���य �तरमा गरेका ��तब�ता अन�ुप काय� गन�, �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनसुार 

�थानीय तहमा लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणलाई सं�थागत गद� समाबेशी �वकासलाई 

�वध�न गन� काय�लाई थप माग� दश�न गन�नेपाल सरकार संघीय मा�मला तथा सामा�य �शासन 

म��ालयले “लै��क समानता र सामािजक समावेशीकरण पर��ण �द�दश�न, २०७८" जार� गरेको 

छ।  

�ादेिशक तथा �थानीय शासन सहयोग काय��म (PLGSP) नेपाल सरकारको �देश तथा �थानीय 

तहह�को �नि�त �मता �वकास गन� सहयोग गन� एक रा��य छाता काय��म हो । यस काय��मले 

�देश तथा �थानीय तहमा सशुासन स�व�धी काय� गन� सबै खाले दात ृ�नकाय तथा सं�थाह�को �नि�त 

सम�वयको साझा ढाँचा तयार गर� काया��वयन गन� सहजीकरण गद�छ ।संघीय मा�मला तथा सामा�य 

�शासन म��ालय यो काय��म स�ालन गन� काय�कार� �नकाय हो यो काय��मले ७ वटै �ादेिशक 

तथा ७५३ वटै �थानीय सरकारलाई �मता �वकासमा सहयोग गद�छ । यो काय��म स�ालन गन�  

म�ुय �नकायको �पमा �देश �िश�ण के��ह� रहेका छन । यसै स�दभ�मा �देश �िश�ण के�� 

कलवलगरु� झापाले �देश नं १ अ�तरगतका सवै �थानीय तहह�को लै��क तथा सामािजक समावेशी 

पर��ण गर� वत�मान अव�थाका वारेमा �प�ट माग� िच� तयार गन� र आगामी �दनमा ती 
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कमीकमजोर�ह�लाई कसर� संवोधन गन� स�क�छ भ�े रणनी�त वनाउने र सवै �थानीय सरकारह�लाई 

लै��क तथा समािजक समावेशीकरण मै�ी वनाउने उदे�यका साथ सवै १३७ वटै �थानीय तहह�मा 

लै��क तथा सामािजक समावेशीकरण पर��ण गन� योजना अन�ुप  ता�लेजङु िज�लाको  पा�थभरा 

याङवरक गाउँपा�लका को पर��ण स�प� ग�रएकोछ । 

१.२. अ�ययनको मह�व 

समानपुा�तक समावेशीताका आधारमा रा�य संरचनाका सवै अंग ह�मा म�हला बालबा�लका, द�लत, 

आ�दवासी, जनजाती, मधेसी, मजदरु, �कसान, अपा�ता भएका �यि�, पछा�ड पा�रएका वग� र �े� 

सबैलाई सहभागी गराउने संवैधा�नक �यव�था ग�रएको प�र��ेयमा सामािजक �व�वधता बीचको 

असमानता, सामािजक बि�तीकरणका कारण सामािजक समूहको �वकास सूचकह�मा भएको कमजोर 

अव�था र सामािजक आ�थ�क तथा �शास�नक �े�मा रहेको पहँूचको अ�तरलाई �यून गनु� आव�यक 

देिख�छ । 

संघीय सरकार तथा �देश सरकारले लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका म�ुाह�लाई 

नी�तगत तथा कानूनी सधुार गद� अ�ता �दइ रहेको स�दभ�मा यो पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लकाले 

समेत यस �वषयलाई �ाथ�मकतामा रा� ुपद�छ र आगामी �दनमा तयार ग�रने नी�त तथा काय��म र 

बजेटह�मा समेत मूल �वाह�करण गनु�पन� देिख�छ ।सवैको चासो र िच�तामा लि�त वग� तथा 

म�हलाह� समे�टए प�न �नि�त काय��म र नी�त तय गरेर काय��मह� स�ालन भएका छैनन ।�यसैल 

यो गाउँपा�लकाले �नय�मत �पमा लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर��ण गनु� पद�छ 

र अभाव देिखएका �े�ह�लाई आगामी वष�को नी�त तथा काय��ममा समेटेर लैजान ुपद�छ । 

नेपालको सं�वधानको ��तावनामा उ�लेख भएका साम�ती, �नरंकुश, केि��कृत र एका�मक रा�य 

�यव�थाले सजृना गरेका सवै �कारका �वभेद र उ�पीडनको अ��य गद� बहजुातीय, बहभुा�षक, 

बहधुा�म�क, बहसुाँ�कृ�तक, तथा भौगो�लक �व�वधताय�ु �वशेषतालाई आ�मसात गर� �व�वधता बीचको 

एकता सामािजक साँ�कृ�तक ऐ�यव�ता स�ह�णतुा र स�ावलाई संर�ण एवम �व��न गद� बग�य, 

जातीय, �े�ीय, भा�षक, धा�म�क, लै��क, �वभेद र सवै �कारका जातीय छूवाछुतको अ��य गर� 

आ�थ�क समानता सव�ृ� र सामािजक �याय स�ुनि�त गन� समानपुा�तक समावेशी र सहभा�गतामलुक 

�स�ा�तका आधारमा समतामूलक समाजको �नमा�ण गन� संक�पलाई साकार पान� पा�थभरा याङवरक 

गाउँपा�लकाको संरचना, राजनै�तक ��त�न�ध�व, नी�त �नमा�ण र संचालनहनुे योजना तथा काय��मलाई 



   लैससास पर��ण २०७८  पा�थभरा याङवरक  

4 
 

लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणमै�ी बनाउदै रा�यले �य� गरेको ��तव�ता अनसुार 

काय� गन� सं�वधानले �दएको अ�धकार �योग गर� यो गाउँपा�लकाको सवै शाखा तथा काय��म 

स�ालनमा लै��क तथा सामािजक समावेशी �वकास काया��वयन तथा �व��न गन� वा�छनीय भएकोले 

�देश �िश�ण के�� कलवलगरु�को आ�थ�क तथा �ा�व�धक सहयोगमा यो गाउँपा�लकाको लै��क 

समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर��ण ग�रएकोछ । 

१.३.  लैससास पर��णका उदे�यह� 

लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर��णको म�ुय उ�े�य  लैससास मूल�वाह�करणका 

ला�ग  पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लकाले �लएका नी�त, काय��म, बजेट, आयोजना, काम गन� 

वातावरण, काय� सं�कृ�तको सं�थागत अव�था पर��ण गर� लैससासलाई सं�थागत �पमा सबल र 

स�मा बनाउन सहयोग पयुा�उन ुहो ।यो पर��णका म�ुय �पमा त�काल�न र द�घ�काल�न गर� दईु 

�कारका उदे�यह� रहेकाछन  

त�काल�न उदे�य 

 �थानीय तहको लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण मलु�वाह�करण भए नभएको तथा 

लैससास आ�त�रक�करणका ला�ग ग�रएका �यास र ��तव�ताको मू�या�न गन� । 

 लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको ल�लाई �थानीय तहको संरचना, नी�त, रणनी�त 

र काय�योजनाह�मा �वशेष �ाथ�मकताका साथ �थान �दन ेर आव�यक आ�थ�क तथा मानवीय 

�ोतको स�ुनि�त गन�  

 लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर��णको आधारमा सम�या तथा चनुौतीह�को 

प�हचान गर� सो समाधान⁄स�बोधनका ला�ग प�ृपोषाण �दने र काय�योजना तजु�मा गन� सहजीकरण 

गन� । 

द�घ�काल�न उदे�य 

 �थानीय सरकारको सं�थागत संरचना र काय��मह�मा म�हला र सीमा�तकृत समूहह�लाई 

समावेश गर� लै��क समानता  संगै सबै जात जातीको अथ�पूण� सहभा�गता गराई लै��क 

अ�तरह�को �भावलाई संवोधन गद� लै��क मूल �वाह�करण, सशि�करण र जातीय �े�ीय 

वग�य समावेशीकरण गद� लैजान माग�िच� तयार गन�। 
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 म�हला र सीमा�तकृत समूहह�लाई समावेश गर� उनीह�को योजनाब��मा �यि�गत र सामू�हक 

�मता अ�भव�ृ� गर� �थानीय तहको �वकास ���यामा �नणा�यक र अथ�पूण� सहभा�गता स�ुनि�त 

गर� आ�थ�क र सामािजक सशि�करण गन� । 

 पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लकाको  सवै काय��म योजना र आयोजनाको ��येक चरणमा लैससास 

���कोणवाट पर��ण गन� र यसलाई सं�थागत गद� लैजाने प�रपाट�को �वकास गन� । 

१.४. लैससास पर��णले समेटेका ��ेह� 

लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर��ण ज�मा १०० वटा सूचकह�मा आधा�रत रहेको 

छ ।नेपाल सरकार संघीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालयले जार� गरेको "लै��क समानता 

तथा समािजक समावेशीकरण पर��ण �द�दश�न २०७८" मा �यव�था भए अन�ुपका १०० वटा 

सूचकह�ले मू�य �पमा ५ वटा  मूल सूचक  र �यस�भ� २२ वटा उप सूचकको पर��ण ग�रएका 

छन । मूल ५ वटा सूचक र २२ वटा उपसूचकह�को �ववरण �न�नानसुार रहेकोछः 

�.स.  मूल तथा  उप- सूचकह�  
 समावेश भएका 

सूचक सं�या 

१ नी�त कानून योजना  २० 

१.१ नी�त र कानूनमा समावेिशता/सहभा�गता ८ 

१.२  योजना तजु�मा तथा काया��वयन ८ 

१.३ बजेट तजु�मा तथा काया��वयन ४ 

२ सं�थागत �यव�था २० 

२.१  कम�चार� पदा�धकार� ��त�न�ध�व ४ 

२.२ काय��णाल� समावेशी ४ 

२.३ स�म�त, उपस�म�त र काय�दलमा ��त�न�ध�व ४ 

२.४  �व� �यव�थापन �णाल�मा समावेिशता ४ 

२.५  त�या� स�लन तथा  �यव�थापन ४ 

३ मानव संसाधन तथा �मता �वकास २० 

३.१ मानव संसाधन तथा �मता �वकास ८ 

३.२ अनौपचा�रक मू�य, मा�यता र कुसं�कार �ब�� जनचेतना ४ 

३.३ कानूनी सा�रता ४ 
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�.स.  मूल तथा  उप- सूचकह�  
 समावेश भएका 

सूचक सं�या 

३.४ �वपद �यव�थापनमा समावेिशता ४ 

४ सेवा �वाह २० 

४.१ पवूा�धार �वकास ४ 

४.२  �जनन ्�वा��य ४ 

४.३ िश�ा काय��म ४ 

४.४ खानेपानी तथा सरसफाइ ४ 

४.५ �वरोजगार तथा आय आज�न र बजार �यव�थापन ४ 

५ सशुासन तथा  उ�रदा�य�व २० 

५.१ सशुासन ४ 

५.२ उ�रदा�य�व र जवाफदे�हता ४ 

५.३  सूचना तथा संचार ४ 

५.४ अनगुमन तथा मू�या�न ४ 

५.५ सम�वय र स�ब�ध �ब�तार ४ 

  ज�मा १०० 

१.५. लैससास पर��णको �व�ध र त�रका 

लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर��ण  पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लका आफैले बजेट 

�व�नयोजन गरेर गनु� पन� हो तथापी प�हलो पटकका ला�ग (संघीय मा�मला तथा सामा�य �शासन 

म��ालयले लैससास पर��ण �द�दश�न २०७८ जार� गरेप�छ ) �देश �िश�ण के�� कलवलगरु�को 

आ�थ�क तथा �ा�व�धक सहयोग र यो गउँपा�लकाको संयोजनमा लैससास पर��ण स�प� भएको छ 

जसका ला�ग म�ुय गर� ३ चरण मा �न�नानसुार �व�धह� अवल�वन ग�रएकोछ ।  
पूव�तयार� चरण 

 �देश �िश�ण के�� कलवलगरु� झापाले रो�रमा रहेका �वत�� परामश�दाताह� म�ये लैससास 

पर��ण �द�दश�न २०७८ स�व�धी  �िश�क �िश�ण काय��म माफ� त कर�व ४० जनालाई 

सहजकता�ह� तयार  गरेको �थयो । 
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 आव�यकता  संभावना र सहजतालाई हेरेर �देश �िश�ण के��ले कुन सहजकता�लाई कुन 

�थानीय तहमा पठाउने भनेर �न�य�ल गरेको �थयो र स�वि�धत �थानीय तह र सहजकता�लाई  

जानकार� गराएको �थयो ।यसै अन�ुप यो पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लका  ता�लेज�ुमा 

सहजकता�को �पमा केशवराज ढंुगेललाई पठाएको �थयो । 

तयार� चरण 
 सहजकता��ारा स�वि�धत पा�लकामा फोन संपक�  गर� काय�दल �नमा�ण तथा संभा�वत काय�शाला 

गो�ीको �म�त तय गन� वारे छलफल । 

 काय�शाला गो�ी हनु ुभ�दा अिघ�लो �दन सहजकता� तथा लैससास पर��ण काय�दल बीच बैठक 

वसी गाउँपा�लकाका वा�ष�क योजना आव�धक योजना वा�ष�क ��तवदेन कानून काय��व�ध 

चौमा�सक वा�ष�क समी�ाको ��तवेदन �वकास बलेु�टन पा��िच� तथा �व�भ� समयमा 

गाउँकाय�पा�लका तथा गाउँ सभाले गरेका �नण�यह� आ�दको लैससासको ���कोणवाट �व�षेण 

तथा पनुरावलोकन गर� काय�शालामा प�ु�ाइका आधारह�को आव�यक व�दोव�त ग�रयो । 

 काय�शालाका सहभा�गलाई सूचना �टेसनर� तयार� हल �यव�थापन तथा छलफल साम�ी तयार� 

काया��वयन चरण 

 गाउँपा�लका pkf�य� स�हत जन��त�न�ध र �मूख �शासक�य अ�धकृत स�हत कम�चार�ह� 

समावेश भएको काय�शालामा लैससासको अवधारणा तथा पर��ण �व�धका वारेमा सहजकता� 

(केशवराज ढंुगेल) �ारा सहजक�करण । 

 �वषयगत शाखा �मूख तथा जन��त�न�धह�को द�ताका आधारमा �वैि�छक �पमा ५ वटा 

समूहह� �नमा�ण गर� लैससास पर��णका ५ वटा मूल सूचकह� �मशः नी�त कानून योजना¸ 

सं�थागत �यव�था¸ मानव संसाधन तथा �मता �वकास¸ सेवा �वाह र सशुासन तथा 

उ�रदा�य�वका वारेमा सवैलाई संि�� �पमा र समूह समूहमा �व�ततृ �पमा सचुक¸अ� �दान 

गन� �व�ध र प�ु�ाइका आधारह�को वारेमा सहजकता� �ारा सहजीकरण । 

 हरेक समूहले आ�ना आ�ना समूहमा छलफल गर� २० / २० वटा सूचकह�मा प�ु�ाइका 

आधारह� परुा गन� स�कन ेगर� "१" वा "०.५" वा "०" म�येको अंक �दान ग�रयो । 

 सवै सूचकह�को अंक �दान ग�रसकेप�छ समूहको तफ� वाट आफूह�ले �दएको अंक र 

प�ु�ाइका आधार ��ततुीकरण गर� सवैको प�ृपोषण सझुावह� समेत समावेस गरेर एउटा 

समूहको डकुमे�ट सवैको वनाइ १०० वटै सूचकह�को �ा�ा�लाई अि�तम �प �दइयो । 
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 �ा�ा� लाई २२ वटा उपसूचक र ५ वटा मलु सूचकह�मा "�त�भ िच�" तथा "माकुर� 

जालो" माफ� त ��ततु ग�रयो । 

 उ�लेिखत ५ वटै समूह वाट आ आ�नो �वषयका पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लका �भ�का 

व�लयो प� कमजोर प� अवसर र चनुौती (SWOT) �व�षेण तथा  ��ततुी गर� सवैको 

प�ृपोषण सझुाव �लएर  अि�तम �प �दइयो । 

 उ�लेिखत ५ वटै समूह वाट अंक �दान गदा� "०" र "०.५" आएका सूचकह�काला�ग 

�द�दश�नले �न�द�� गरेको फ�या�टमा �व�ततृ काय�योजना तयार गर� ��ततु ग�रयो ।साथै 

अ��यमा सवै समूहका काय�योजनालाई एक�कृत ग�र पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लका लाई 

लैससासका ���कोणले एक आदश� �थानीय सरकार वनाउने ��तव�ता स�हत गाउँपा�लका 

अ�य�   केशर कुमार स�ुवाको संयोजक�व मा ११ सद�यीय लैससास काया��वयन स�म�त 

�नमा�ण गर� लैससास पर��ण स�कयो । 

१.६. लैससास पर��णका सहभा�गह� 

पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लकाको लै��क समानता तथा समािजक समावेशीकरण पर��णमा 

गाउँपा�लका उपा�य�, �मखु �शासक�य अ�धकृत, वडा�य�ह�, गाउँकाय�पा�लका सद�य, �वषयगत 

शाखाका �मखु तथा अ�य कम�चार�ह� समेत गर� २७ जनाको सहभा�गता रहेको �थयो 

।सहभा�गह�को जातीय तथा �ल�ीय �ववरण तल ��ततु ग�रएकोछ । 

सहभा�गह� द�लत जनजाती �ा�हण �े�ी  मधेसी अ�य ज�मा 

म�हला २ ६ ० २ ० ० १० 

पू�ष २ ११ १ ३ ० ० १७ 

ज�मा ४ १७ १ ५ ० ० २७ 
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२. त�या� ��ततुीकरण ख�ड 

२.१. गाउँपा�लकाको नामाकरण 

पाथीभरा याङवरक गाँउपा�लका नेपालको �देश नं. १ को मेची अ�ल अ�तरगत ता�लेज�ु िज�लाको 

पवु� भागमा अवि�थत एक स�ुदर गाँउपा�लका हो। यस गाउँपा�लकाको कूल ��फल ९२.७६ 

वग��कलो�मटर रहेको छ। यस गाउँपा�लकाको कूल जनस��या १५१२४ (घर ध�ुर सभ��ण - 

२०७४, बैशाख अनसुार) रहेको छ। यो गाउँपा�लकाको नाम स�ुमा याङवरक मा� रािखएको �थयो 

। �ल�व ुभाषामा रािखएको नामको नेपाल� अथ� "पैसाको पोखर�" भ�े ह�ुछ । यो ठाउँमा परापवु�काल 

देिख नै तलुाना�मक �पमा धनी मानीसह� वसोवास गन� गथ� र वरपर वाट कसैलाई पैसा चा�हयो भन े

यह� ठाउमा आएर साह ुमहाजन संग मागेर लैजाने गद�थे �यसैले वरपरका मा�नसह� यो �े�लाई 

�स�त पैसा हनुे �े� भएकाले याङ वरक (पैसाको पोखर�)  भ�े गथ� प�छ य�ह नाम �च�लत हदैु 

जादा यो गाउँपा�लकाको नाम प�न यसै श�दावल�बाट रािखएको हो । प�छ�लो समय पाँचथर िज�लामा 

र ता�लेजङु िज�लामा (वार� पार� ) एउटै नामका पा�लकाह� भएपछ� र �समाना प�न जोडीएको हनुाले 

काम गन� भगुोल छू�ाउन न�सा वनाउन समेत अ�ठेरो भएप�छ ता�लेजङु िज�लाको �िश� धा�म�क 

�थल पा�थभरालाई याङवरक भ�दा अगाडी जोडेर "पा�थभरा याङवरक" नामाकरण ग�रएको हो । 

२.२.  जातीय आधारमा गाउँपा�लकाको वनावट 

पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लका �वशेष गरेर �ल�व ुजातीको अ�धक वाह�ुयता भएको पा�लका हो । 

यो गाउँपा�लकाको  घरधरु� सभ��ण २०७४ अनसुार कुल जनसं�या १५१२४ रहेको छ भन ेसवै 

भ�दा वढ� ३७% जनसं�या �ल�ब ुजातीको रहेको छ यसका अ�त�र� �ा�हणह� द�लत �े�ी रहेकाछन 

। सम�तामा हेदा� कुल जनसं�याको क�रव ५३% जनजाती रहेको छ  ।म�हला प�ुष सं�या हेदा� यो 

गाउँपा�लकाको कुल जनसं�याको ४६.६%  अथा�त ७०५३ म�हला र ५३.४% अथा�त ८०७१ पू�ष 

रहेकाछन  यो पा�लकाको जातीय जनसं�याको �ववरण तल ��त ुग�रएको छ । 

� स जाती घरधरु� सं�या जनसं�या ��तशत 

१ �ल�वू १०९७ ५५९३ ३७ 

२  वाहनु  ५३७ २७३७ १८.१ 

३  �े�ी ३९८ २०२८ १३.४ 

४ द�लत ४५३ २३१२ १५.३ 
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� स जाती घरधरु� सं�या जनसं�या ��तशत 

५  राई ८१ ४१२ २.७ 

६ तामाङ ४०० २०४२ १३.५ 

 ज�मा 2966 १५१२४ १०० 

�ोतः गाउँपा�लकाको ब�तगुत �ववरण २०७५ 

२.३.  गाउँपा�लकाको लैसासासको वत�मान अव�था 

पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लकको सम�तामा अ�ययन गदा� लैससासको ���कोणले केह� काम भएको 

भएप�न अ�भलेखमा भने  खासै उ�लेख भएको पाइदैन ।गाउँपा�लकाले व�ततुग �ववरण वनाएको 

भएप�न अ�धकांश कम�चार�लाई नै �यसवारे जानकार� छैन । गाउँपा�लकामा व�तगुत �ववरण तथा 

गाउँपा�लकाको आव�धक योजना को इले��ो�नक क�प न ैगाउँपा�लका संग छैन । गाउँपा�लकाको 

वेभसाइटवाट खासै सचुना संकलन गन� स�कन ेअव�था छैन । नी�त �नयम काय��व�धह� वेभसाइटमा 

रािखएका छैनन । ता�लेजङु िज�लाको दगु�म यो  गाउँपा�लकामा घरायसी काम र खेतीपातीमा भन े

म�हलाको सहभा�गता उ�च देिख�छ । गाउँपा�लकाको कानून काय��व�ध व�तगुत �ववरण वा�ष�क 

चौमा�सक मा�सक ��तवेदनह� अ�ययन गदा� साथै जन��त�न�ध �वषयगत शाखाका �मखु तथा अ�य 

कम�चार�ह� संग छलफल र अ�तर��या गदा� �ा� लैससास स�व�धी �ा� �यूनतम �ववरण तल ��ततु 

ग�रएको छ । 

�स �ववरण इकाई 
०७७/०७८ 

को अव�था 

१ 
�थानीय स�म�त तथा संरचनाह�को नेत�ृवदायी पदमा म�हला 

तथा अ�य लि�त वग�को ��त�न�ध�व 
��तशत ४४ 

२ अपा�ता भएका �यि�ह�(सामािजक सरु�ामा आव�) सं�या ६८ 

६ 
 आ�नो उ�पादनले ३ म�हना स�म मा� जीवन �नवा�ह गन� स�ने 

घरधूर� 
सं�या ३७६ 

९ सामािजक सरु�ा बाट लाभाि�वत जनसं�या ��तशत ७.४ 

१०  वाल �ववाहदर   ��तशत २.९७ 

११ 
घर �यवहार तथा कारोवार स�व�धी �नण�यमा म�हला सहभागी 

हनुे प�रवार 
��तशत ५ 
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मा�थ उ�लेिखत �ववरणको आधारमा यो पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लका लैससास ��त थप संवेदनशील 

हनु ज�र�  देिख�छ हाल स�मको अव�था लाई �व�षेण गरेर जनु अव�था देखाएको छ अव आगामी 

�दनमा यसमा देिखएका कमीकमजोर�ह�लाई कसर� संवोधन गन� भ�े रणनी�त तयार� गरेर जानपुन� 

ट�कारो आव�यकता देिख�छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



   लैससास पर��ण २०७८  पा�थभरा याङवरक  

12 
 

३.�व�षेण ख�ड 

३.१. लैससास पर��ण �व�षेण औजार 

पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लकाको लैससास पर��णको �व�षेणका ला�ग म�ुय �पमा ३ वटा औजार 

�योग ग�रएका �थए जसलाई �न�नानसुार ��ततु ग�रएकोछ  

३.१.१. SWOT  �व�धः  

लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर��णका १०० वटा सूचकह�मा अ� �दान गन� 

काम ग�रसकेप�छ सम�तामा SWOT �व�ध वाट गाउँपा�लकाको लैससासका ���कोणले नी�त काननु 

योजना , सं�थागत �यव�था¸मानव संसाधन तथा �मता �वकास, सेवा �वाह र सशुासन तथा उ�रदा�य�व 

को �व�ततृ �पमा �व�षेण ग�रएको �थयो ।जस अनसुार ५ वटा समहुले आ आ�नो मूल सूचकको 

व�लयो प� (Strength), कमजोर प� (Weakness), अवसर (Opportunity) र चनुौती (Threats) तयार 

गर� ��ततु गरेका �थए । 

३.१.२. समूह छलफल �व�ध 

लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर��णका ला�ग ५ वटा मूल सूचकह�का आधारमा 

५ वटा समूह वनाएर अ��दान ग�रएको �थयो । आ-आ�नो �वषयगत द�ताका आधारमा �वि�छक 

�पमा समूह छनौट गन� लागाइएको �थयो जसले गदा� सूचकह�को �व�षेणमा सहज भएको �थयो । 

३.१.३.  स�दभ� साम�ीको पनुरावलोकन �व�ध 

लै��क समानता तथा समािजक समावेशीकरण पर��णका ला�ग अ� �दान गदा� हरेक अ�का ला�ग 

प�ु�ाइका आधारह� ��ततु गनु� पद�छ �यसका ला�ग गाउँपा�लकामा भएका कानून, काय��व�ध, व�तगुत 

�ववरण, आव�धक योजना, वा�ष�क. चौमा�सक, मा�सक �ग�त ��तवेदन गाउँ काय�पा�लका तथा गाउँ 

सभाले गरेका �नण�यह� आ�दको अ�ययन र पनुरावलोकन गर� �ा�ांक लाई �नि�त ग�रएको �थयो । 

 

उ�लेिखत ३ वटा �व�धका अ�त�र� अ�तरवाता� सानो समूह छलफल समेत ग�रएको �थयो । साना 

समूहमा ग�रएका छलफलह� संय�ु �पमा  सामू�हक भेलामा समेत ��ततु ग�रएका �थए । ��य� 

�पमा प�न नजा�ेह�का ला�ग समेत �प�ट हनुे गर� �त�भ िच� तथा माकुरे जालो िच� �योग गरेर 

समेत गाउँपा�लकाको सम� अव�था �व�षेण ग�रएको �थयो । 
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४. उपलि�ध ख�ड 

४.१ मूल सूचकका आधारमा उपलि�ध 

लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर��णले पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लकाको वत�मान 

अव�थालाई छल�� वनाएकोछ ।यो पर��णले म�हला तथा लि�त वग�मा �वशेष काय��म स�ालन 

गरे प�न साना तर �यान प�ुन नसकेकाका कुराह� वा�हर �याएको छ भने आगामी वष�को काय�योजना 

तयार� गन� आधार िच� ��ततु गरेको छ । यो पर��णका म�ुय उपलि�धलाई मूल सचुकका आधारमा 

तल ��ततु ग�रएको छ । 

४.१.१. नी�त कानून योजना  

 �थानीय तहको कानून �नमा�ण ���यामा लैससासको  ���कोणबाट उपय�ु भए नभएको �व�षेण  

गन� नगरेकोमा यो ��त गाउँपा�लका सचेत भएको र अव उ�ा�त व�े सवै कानूनमा काय�दल 

�नमा�ण गरेर �व�षेण गन� ��तव�ता �य� गरेको । 

 म�हला प�ुष तथा रैथाने र आ�वासी कामदारह� ��त समान �याला स�व�धी कानून काय��व�ध  

वनाएर काया��वयन गन� अवसर �ा� भएकोछ । 

 आव�धक योजना वनेको भएप�न वा�ष�क काय��मह� �यो संग तालमेल नदेिखएको हनुाले वा�ष�क 

काय��म संग तालमेल गरेर लैजान पर��णले सचेत गराएकोछ ।   

 योजना तजू�मा गदा� म�हला लि�त समदुायको छू�ै भेला गन� काय��मका ला�ग �नि�त ��तशत 

वजेट �व�नयोजन गन� र �नय�मत �पमा लैससास पर��णका ला�ग बजेट �ब�नयोजन गन� यो 

पर��णले पाठ �सकाएको छ । 

 उपभो�ा स�म�तमा कि�तमा ४०% म�हला सहभा�गता तथा नेत�ृवमा म�हलाको सहभा�गता स�ुनि�त 

गन� यो पर��णले अ�भ��ेरत गरेको छ  । 

४.१.२. सं�थागत �यव�था 

 गाउँपा�लकाको �नण�यक तहमा म�हला तथा लि�त समदुायकको सहभा�गताले एकातफ�  नेत�ृव 

�वकास अक� तफ�  वा�त�वक समाजको ��त�न�ध�व हनुे हदुा �वकास काय��मह� वारे �नण�य गन� 

सहज भएकोछ । 



   लैससास पर��ण २०७८  पा�थभरा याङवरक  

14 
 

 म�हला प�ुष सम �वकास स�व�धी काय�नी�त तयार�का वारेमा गाउँपा�लकालाई हालस�म सोच 

नआएकोमा लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर��णले सो आव�यकता औ�याएकोछ 

। 

 लै��क �वकास हेन� इकाईको �पमा लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण काया��वयन  

स�म�त गठन भएकोछ । 

 काया�लयमा हनु स�ने कुनै �कारको द�ुय�वहार भेदभाव म�हला �हंसा �नय��णका ला�ग कानूनी 

�यव�था तथा आचारसं�हता �नमा�णका ला�ग गाउँपा�लका अ�सर भएको । 

 गाउँपा�लकाको व�तगुत ि�थ�त तथा सामािजक सरु�ा �ा� गन� लाभ�ाह�ह�को �ववरण �नय�मत 

�पमा अ�ाव�धक गन� र यसैका आधारमा वा�ष�क काय��म तथा बजेटमा समे�न  लैससास 

पर��णले देखाएको बाटो अन�ुपको काय�योजना तयार� भएको । 

४.१.३. मानव संसाधन तथा �मता �वकास 

 गाउँपा�लकाका जन��त�न�ध तथा कम�चार�ह�लाई वा�ष�क�पमा एक पटक अ�नवाय� �पमा लै��क 

समानता तथा सामािजक समावेशीकरण स�व�धी ता�लम �दान गन� र  योजना तजु�मा ���यालाई 

लैससास मै�ी वनाउन का ला�ग गाउँकाय�पा�लकाले �वशेष �नण�य गन� ।  

 गाउँपा�लका �भ�का म�हला तथा लि�त वग�को �मता �वकासका लागी वा�ष�क �पमा बजेट 

�व�नयोजन गर� �ा�व�धक ता�लम तथा सीप �वकासका काय��मह� तयार गन� यो पर��णले 

अ�भ��ेरत गरेको हनुाले हाल स�म काम भए प�न  अ�भलेखीकरण नभएको र क�तपय �े�मा 

काम नै कम भएको हनुाले �यसको अ�भलेख तयार गर� आव�यक काय�योजना तयार गन� । 

 यो पर��णले गाउँपा�लकामा छू�ै मानव संसाधान तथा �मता �वकास शाखा �थापना गन�का ला�ग 

जोड �दएको हनुाले त�काल �यव�थापन गन�का ला�ग कम�चार� लगायत काय�क� को अभाव भएको 

हुँदा हाललाई यो शाखा थप िज�मेवार�को �पमा �थापना गन� र आगामी �दनमा छू�ै वनाउदै 

लैजाने ।हाल गाउँपा�लकाको वहृत भवना �नमा�ण काय� स�प� भइसकेको हनुाले आगामी म�हना 

वाट काय�क�को अभाव नहनुे । 

 म�हला बालबा�लका घरेल ु�हंसा स�व�धी अ�तरा��य सि�ध तथा ��तव�ताह�मा उ�लेख भएका 

�वषयह�लाई गाउँपा�लकाका कम�चार� तथा जन��त�न�धह�लाई अ�भमखुीकरण गर� सो अन�ुपका 
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काम गन�का ला�ग आगामी वष�बाट योजना तथा बजेट �व�नयोजन गन� पर��णले बाटो देखाएको 

। 

 म�हला �हंसा तथा सामािजक कुर��तह� हटाउनका ला�ग कानूनी �यव�था भएप�न �यसको 

काया��वयनमा सम�या देिखएको हनुाले �यसको अनगुमन गर� आव�यक संसोधन गरेर 

काया��वयनमा लैजाने । 

 म�हलाका ला�ग कानूनी सचेतना स�व�धी अनिुश�ण काय��म �नय�मत �पमा स�ालन गद� लैजाने 

। यसमा गाउँपा�लकाले बनाएका कानून काय��व�ध तथा संघीय र �देश सरकारले वनाएका कानून 

काय��व�धह� जो म�हला हक �हतका ला�ग उपयोगी छन �तनीह�लाई अनिुश�णका �वषय व�त ु

वनाउने । 

 �वपद �यव�थापन नी�त वनाउदा¸ राहत �वतरण गदा� वा अ�य कुनै �वपद �यव�थापन स�व�धी 

काम गदा� म�हला तथा लि�त वग�को सहभा�गता स�ुनि�त गन� र प�हलो �ाथ�मकतामा रा� े। 

४.१.४. सेवा �वाह 

 आगामी �दनमा �नमा�णहनुे भवन लगायतका  भौ�तक संरचनाह� म�हला, अपा� तथा बाल मै�ी 

बनाउन �यसको �इङ �डजाइन वाटै �वशेष �यव�था गन� र कडाइका साथ काया��वयन गराउन 

आव�यक पहल र �नण�य गाउँपा�लकाले गन� । 

 म�हला तथा लि�त समूदायलाई ��य� फाइदा प�ुन ेगर� पर�परागत भए सधुा�रएको र आध�ुनक 

उजा� ज�ले कामलाइ सिजलो र समयलाइ वचत गराउँछ �य�ता िशष�कह�मा बजेट �व�नयोजन 

गर� आव�यक ��याकलापह� �नय�मत �पमा स�ालन गन� । 

 गभ�वती म�हलाह�लाई जोखीमयू� तथा खतरायू� कामह� नलागाउने भ�नएप�न क�ता कामले 

जोखीम ब�छ र क�ता काम गभ�का ला�ग खतरा ह�ुछन भ�े वारेमा जानकार� नभएको हनुाले 

�वा��य शाखाले आव�यक योजना वनाइ अनिुश�ण गन� । 

 साव�जा�नक भवनह� तथा काया�लयह�मा संभव भए स�म �थायी �कृ�तको र त�काल क�को 

अभाव भएमा पदा� मा� राखेर भएप�न �तनपान क�को �यव�था त�काल गन� । 

 �वप� लि�त वीमा काय��मलाई �व�तार गर� सवै नाग�रकका पहुँचमा पयुा�उने । 

 म�हला केि��त रोगह� �तन �या�सर, आङख�ने तथा पाठेघर स�व�धी अ�य रोगह�को वारेमा 

अपनाउन ुपन� पवू� सावधानीका वारेमा �नय�मत �पमा अनिुश�ण काय��मह� स�ालन गन� । 
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 �व�ालय जाने उमेर भएका वालावा�लकाह� य�द �व�ालय नगएका भए त�काल पठाउने वातावरण 

वनाउने तथा उ��रे�त गन�। �यसका ला�ग �वा��य शाखा वडा काया�लय र निजकको �व�ालय 

एवम गाउँपा�लकाको िश�ा शाखाले िज�मा �लने । 

 गाउँपा�लका �भ�का �नरा�र �यि� ह�का ला�ग सा�र वनाउने �वशेष काय��मह� स�ालन गन�  

 �व�ालयह�मा �दवाखाजा¸ सफा पीउने पानी¸ �कशोर�ह�को ला�ग से�नटर� �याड छा�, छा�ा तथा 

यौ�नक तथा लै��क अ�पसं�यकह�का ला�ग छु�ा छु�ै शौचालय आ�दको �यव�था भए नभएको 

र �योग कसर� भइरहेको छ भ�े बारे �नय�म�त अनगुमन गर� �रपो�ट�ङ गन� �णाल�को �वकास 

गन� । 

 �वरोजगार तथा बैदेिशक रोजगारमा जाने सवै गाउँपा�लकावासीह�का �नय�मत �पमा बजेट 

�व�नयोजन गर� आव�यक ता�लम �दान गन� । 

 लि�त समदुायको ला�ग लोकसेवा पूव�तयार� क�ा संचालन गन� । 

 �थानीय वजार के��ह�मा सूफत मू�यका सहकार� पसलह� �थापना गन�का ला�ग आव�यक 

�मता �वकास एवम भौ�तक संरचना �नमा�णमा सहयोग गरेर सहज र सरल ढंगले व�त ुतथा सेवा 

उपल�ध गराउन आव�यक पहल गन� । 

४.१.५.  सशुासन तथा उ�रदा�य�व 

 �नय�मत �पमा साव�जा�नक सनुवुाई, हरेक योजनाको साव�जा�नक पर��ण र वा�ष�क �पमा सामािजक 

पर��ण हनुे गरेकोमा यसलाई लैससासको ���कोणवाट समेत छु�ै एजे�डा राखेर छलफल तथा 

�व�षेण गन� । 

 गाउँपा�लकाका सवै कम�चार� तथा जन��त�न�धह�का ला�ग आचार सं�हता तयार गर� त�काल 

काया��वयनमा �याउने । जन��त�न�धह�को आचार सं�हता तयार भएको भएप�न सवै 

जन��त�न�धलाई थाहा नभएको हुँदा �यसको काया��वयन ला�ग �लेक ���ट वनाइ गाउँपा�लका 

अ�य� उपा�य�को काय�क� एवम सवै शाखाह�मा रा� े। 

 गाउँपा�लकाको वेभसाइड �नय�मत �पमा अ�ाव�धक गन� र हाल स�म भएका ग�त�व�धह� 

अ�ाव�धक गन� । 

 गाउँपा�लकाका सवै जन��त�न�धह�को वैयि�क �ववरण स�हतको �ववरण वेभसाइडमा रा� े। 

 अनगुमन स�म�तले अनगुमन गदा� �योग गन� अनगुमन फारममा लैससासको आधारमा समेत हेन� 

�यव�था गन� । 
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४.२. सूचक अनसुार �ा�ा� �ववरण 

पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लले गरेको लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको  १०० वटा 

सूचक�भ� रहेर �व-पर��ण गरेको �थयो जसमा मूल सूचक ५ वटा उपसूचक २२ रहेका �थए, 

जसको �ववरण तल ��ततु ग�रएको छ । 

��येक सूचकमा �ा�ा� �ववरण 

� स सूचक नं �ा�ा� � स सूचक नं �ा�ा� � स सूचक नं �ा�ा� 

१ १.१.१ ०.० ३५ २.४.३ ०.५ ६९ ४.३.१ १.० 

२ १.१.२ ०.० ३६ २.४.४ १.० ७० ४.३.२ ०.५ 

३ १.१.३ ०.० ३७ २.५.१ ०.५ ७१ ४.३.३ १.० 

४ १.१.४ ०.० ३८ २.५.२ ०.५ ७२ ४.३.४ ०.५ 

५ १.१.५ ०.० ३९ २.५.३ ०.० ७३ ४.४.१ ०.५ 

६ १.१.६ १.० ४० २.५.४ १.० ७४ ४.४.२ १.० 

७ १.१.७ ०.० ४१ ३.१.१ ०.५ ७५ ४.४.३ ०.० 

८ १.१.८ ०.० ४२ ३.१.२ ०.५ ७६ ४.४.४ ०.५ 

९ १.२.१ ०.५ ४३ ३.१.३ १.० ७७ ४.५.१ १.० 

१० १.२.२ ०.० ४४ ३.१.४ १.० ७८ ४.५.२ ०.० 

११ १.२.३ १.० ४५ ३.१.५ ०.५ ७९ ४.५.३ ०.० 

१२ १.२.४ ०.५ ४६ ३.१.६ ०.५ ८० ४.५.४ ०.० 

१३ १.२.५ ०.० ४७ ३.१.७ ०.० ८१ ५.१.१ १.० 

१४ १.२.६ ०.० ४८ ३.१.८ ०.० ८२ ५.१.२ ०.० 

१५ १.२.७ ०.५ ४९ ३.२.१ १.० ८३ ५.१.३ ०.० 

१६ १.२.८ १.० ५० ३.२.२ ०.० ८४ ५.१.४ ०.० 
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� स सूचक नं �ा�ा� � स सूचक नं �ा�ा� � स सूचक नं �ा�ा� 

१७ १.३.१ ०.५ ५१ ३.२.३ ०.५ ८५ ५.२.१ १.० 

१८ १.३.२ ०.५ ५२ ३.२.४ ०.५ ८६ ५.२.२ १.० 

१९ १.३.३ ०.० ५३ ३.३.१ ०.५ ८७ ५.२.३ ०.५ 

२० १.३.४ ०.५ ५४ ३.३.२ ०.५ ८८ ५.२.४ ०.५ 

२१ २.१.१ ०.५ ५५ ३.३.३ ०.० ८९ ५.३.१ १.० 

२२ २.१.२ ०.५ ५६ ३.३.४ ०.० ९० ५.३.२ १.० 

२३ २.१.३ १.० ५७ ३.४.१ ०.० ९१ ५.३.३ ०.५ 

२४ २.१.४ ०.५ ५८ ३.४.२ ०.० ९२ ५.३.४ ०.० 

२५ २.२.१ ०.० ५९ ३.४.३ ०.० ९३ ५.४.१ १.० 

२६ २.२.२ ०.५ ६० ३.४.४ ०.५ ९४ ५.४.२ ०.५ 

२७ २.२.३ ०.० ६१ ४.१.१ ०.० ९५ ५.४.३ ०.५ 

२८ २.२.४ ०.५ ६२ ४.१.२ ०.० ९६ ५.४.४ ०.५ 

२९ २.३.१ ०.५ ६३ ४.१.३ ०.० ९७ ५.५.१ १.० 

३० २.३.२ ०.५ ६४ ४.१.४ १.० ९८ ५.५.२ ०.० 

३१ २.३.३ ०.५ ६५ ४.२.१ ०.५ ९९ ५.५.३ ०.० 

३२ २.३.४ ०.५ ६६ ४.२.२ ०.० १०० ५.५.४ ०.० 

३३ २.४.१ १.० ६७ ४.२.३ १.० 
ज�मा �ा�ा�ं ४२.५ 

३४ २.४.२ ०.५ ६८ ४.२.४ ०.० 

 

२२ वटा उप सूककका आधारमा �ा�ा� �ववरण 

�.स.   उप- सूचकह�  पूणा�� 

सूचकह�को सं�या 

कुल �ा�ा� "०" 

आएका 

"०.५" 

आएका 

"१" 

आएका 

१ नी�त र कानूनमा समावेिशता/ सहभा�गता ८ ७ ० १ १.० 
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�.स.   उप- सूचकह�  पूणा�� 

सूचकह�को सं�या 

कुल �ा�ा� "०" 

आएका 

"०.५" 

आएका 

"१" 

आएका 

२  योजना तजु�मा तथा काया��वयन ८ ३ ३ २ ३.५ 

३ बजेट तजु�मा तथा काया��वयन ४ १ ३ ० १.५ 

४  कम�चार� पदा�धकार� ��त�न�ध�व ४ ० ३ १ २.५ 

५ काय��णाल� समावेशी ४ २ २ ० १.० 

६ 
स�म�त, उपस�म�त र काय�दलमा 

��त�न�ध�व 
४ ० ४ ० २.० 

७  �व� �यव�थापन �णाल�मा समावेिशता ४ ० २ २ ३.० 

८  त�या� सङकलन तथा  �यव�थापन ४ १ २ १ २.० 

९ मानव संसाधन तथा �मता �वकास ८ २ ४ २ ४.० 

१० 
अनौपचा�रक मू�य, मा�यता र कुसं�कार 

�ब�� जनचेतना 
४ १ २ १ २.० 

११ कानूनी सा�रता ४ २ २ ० १.० 

१२ �वपद �यव�थापनमा समावेिशता ४ ३ १ ० ०.५ 

१३ पूवा�धार �वकास ४ ३ ० १ १.० 

१४  �जनन ्�वा��य ४ २ १ १ १.५ 

१५ िश�ा काय��म ४ ० २ २ ३.० 

१६ खानेपानी तथा सरसफाइ ४ १ २ १ २.० 

१७ 
�वरोजगार तथा आय आज�न र बजार 

�यव�थापन 
४ ३ ० १ १.० 

१८ सशुासन ४ ३ ० १ १.० 

१९ उ�रदा�य�व र जवाफदे�हता ४ ० २ २ ३.० 

२०  सूचना तथा संचार ४ १ १ २ २.५ 

२१ अनगुमन तथा मू�या�न ४ ० ३ १ २.५ 
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�.स.   उप- सूचकह�  पूणा�� 

सूचकह�को सं�या 

कुल �ा�ा� "०" 

आएका 

"०.५" 

आएका 

"१" 

आएका 

२२ सम�वय र स�ब�ध �ब�तार ४ ३ ० १ १.० 

  
ज�मा १०० ३८ ३९ २३ ४२.५ 

५ वटा मूल सूचकको �ा�ा� �ववरण 

�.

स.  
 मूल सूचकह�  पूणा�� 

सूचकह�को सं�या 
कुल 

�ा�ा� 
��तशत न�तजा "०" 

आएका 

"०.५" 

आएका 

"१" 

आएका 

१ नी�त कानून योजना २० ११ ६ ३ ६.० ३०% 
कमजोर 

२ सं�थागत �यव�था २० ३ १३ ४ १०.५ ५३% सामा�य 

३ 
मानवसंसाधन तथा 

�मता �वकास 
२० ८ ९ ३ ७.५ ३८% कमजोर 

४ सेवा �वाह २० ९ ५ ६ ८.५ ४३% सामा�य 

५ 
सशुासन तथा 

उ�रदा�य�व 
२० ७ ६ ७ १०.० ५०% सामा�य 

  ज�मा १०० ३८ ३९ २३ ४२.५ ४२.५% सामा�य 

मा�थ उ�लेिखत �ववरणले पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लकाको लै��क तथा सामािजक समावेशीकरणको 

अव�था नी�त कानून योजना र मानव संसाधन तथा �मता �वकासमा " कमजोर"¸रहेको छ भने 

सं�थागत �यव�था,  सेवा �वाहमा र सशुासन तथा उ�रदा�य�वमा "सामा�य" न�तजा �ा� गरेकोछ 

।यो गाउँपा�लकाको ३८% सूचकह�मा "०" अंक आएको छ भने ३९%  सूचकह�मा "०.५" र 

२३%  सूचकह�मा "१" अंक आएकोछ ।सम�मा ४२.५% अंक �ा� गरेको यो गाउँपा�लकाको 

वत�मान अव�था लैससासका ���कोणले "सामा�य" रहेको छ । 

४.३.�ा�ा� अनसुारको रेखािच� 

पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लकाको लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर��णको 

न�तजालाई माकुर� जालो िच� (Spider Diagram) र �त�भ िच� (Bar Diagram) गर� २ �कारका 
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रेखािच�ह�मा �न�नानसुार ��ततु ग�रएको छ ।सामा�यतया रेखा िच�को २ वटा अथ� रहने गद�छ 
प�हलो यो प�न ले� नजा� ेह�का ला�ग प�न आ�नो न�तजा के रहेछ भनरे हेन� सहयोग पयुा�उछ 
भने दो�ो यो काया�लयमा ���ट गरेर रा� अथवा ��ततुीकरण गन� सहज हनुे  भएको ले यसको 

�चलन वढेको छ  

४.३.१. उपसूचकह�को माकुर�जालो िच�  

 
 

४.३.२. उपसूचकह�को  �त�म िच� 

२२ वटा उपसूचकह�को माकुर� जालो िच�ले सम�तामा हेन� सहज वनाएको छ तर �यसमा हरेक 

उपसचुकको निजता हन� धेरै भएको हनुाले केह� असहज हनुस�छ भ�े कुरालाई म�नजर गर� यसलाई 

�त�भ िच� माफ� त प�न �न�नानसुार ��ततु ग�रएकोछ  

१ 

४ 

१.५ ३ 

१.० २ 
३.० २.० 

४.० 

२ 
१.० 
१ 

१.० २ 
३.० 

२ 
१ 
१ 

३.० 

३ 
२.५ 

१ 

नी�त र कानूनमा … 

 योजना तजु�मा तथा … 

बजेट तजु�मा तथा … 

 कम�चार� पदा�धकार� … 

काय��णाल� समावेशी 

स�म�त, उपस�म�त र … 

 �व� �यव�थापन … 

 त�या� सङकलन तथा  … 

मानव संसाधन तथा �मता … 

अनौपचा�रक मू�य, … 

कानूनी सा�रता 

�वपद �यव�थापनमा … 

पूवा�धार �वकास 

 �जनन ्�वा��य 

िश�ा काय��म 

खानेपानी तथा सरसफाइ 

�वरोजगार तथा आय … 

सशुासन 

उ�रदा�य�व र जवाफदे�हता 

 सूचना तथा संचार 

अनगुमन तथा मू�या�न 

सम�वय र स�ब�ध �ब�तार 

 

पणु�� 

�ा�ांक 
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८ ८ 

४ ४ ४ ४ ४ ४ 

८ 

४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ 

१.० 

३.५ 

१.५ 

२.५ 

१ 

२ 

३ 

२ 

४ 

२ 

१ 

०.५ 
१ 

१.५ 

३.० 

२ 

१ १ 

३ 

२.५ २.५ 

१ 

  पािथभरा याङवरक गाउँपािलका लैससास लेखाजोखा िव�तृत
पणुा�ङ्क

�ा�ांक
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४.३.३. मूल सूचकह�को माकुर�जालो िच�  

 

 

४.३.४. मूल सूचकह�को  �त�भ िच�  

 

६.०० 

१०.५० 

७.५० 
८.५० 

१०.०० 

नी�त काननु योजना 

सं�थागत �यव�था 

मानव संसाधन तथा 

�मता �वकास 
सेवा �वाह  

सशुासन तथा 

उ�रदा�य�व 

 पािथभरा याङवरक  गाउँपािलका लैससासको अव�था लेखाजोखा

पुणा�ङ्क
�ा�ांक

२० २० २० २० २० 

६.० 

१०.५ 

७.५ 
८.५ 

१०.० 

० 

५ 

१० 

१५ 

२० 

२५ 

नी�त काननु योजना सं�थागत �यव�था मानव संसाधन तथा 

�मता �वकास 

सेवा �वाह  सशुासन तथा 

उ�रदा�य�व 

 पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लका  लैससास अव�था लेखाजोखा

पणुा�� �ा�ा� 
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४.४. सवलता र दवु�लताको �व�षेण 

पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लकाको लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर��ण प�ात यो पा�लकाको लैससास ���कोणवाट मूल 

सूचकमा आधार�त रहेर सवलता र दवु�लताको �व�षेण ग�रएकोछ । जसलाई �न�नानसुार ��ततु ग�रएकोछ । 

व�लयो (सवल प� ) 

Strength 

कमजोर (दवु�ल प� ) 

Weakness 
अवसर (Opportunity ) चनुौती (Threat) 

क.नी�तकानून योजना 

१.  गाउँपा�लकाको  वा�ष�क काय��म 

मा म�हला तथा लि�त �वकास 

काय��मह� �स�त �पमा राखेको  

२. गाउँपा�लकाको योजना म�हला 

वालवा�लका �पछ�डएको वग� �े� र 

समदुायलाई ��य� लाभ प�ुने ग�र 

वनेको  

३. गापामा �व�भ� �े�गत काननुह�को 

�नमा�ण भएको र यसले नी�तगत 

�पमा लैससास लाई स�बोधन  

गरेको । 

४. योजना तजु�मा  �दगदश�न तयार 

भएको जसमा लैससासका 

�ावधानह�लाई �प�ट�पमा 

समावशे ग�रएको । 

१.  गाउँपा�लकाको पा�� िच� तथा 

आव�धक योजना तयार भएको तर 

पया�� �योगमा नआएको । 

२. गाउँपा�लकाले त�काल ल��गकतथा 

सामािजक समावेिशकरण रणनी�त  

�नमा�ण नभएको । 

३. समान कामको समान �याला नी�त 

�नमा�ण र काया��वयन  नभएको । 

४. म�हलाह�को छू�ै खि�डकृत डाटा 

नभएको । 

५. नपाले योजना तजु�मा तथा अनगुमन 

म�ुया�नलाई लैससासको च�माले  

हेन� नगरेको । 

६. लि�त वग�को प�हचान तथा सचुी 

तयार नभएको । 

१. �व�भ� जातजाती¸ समदुाय 

बीच सामािजक र सां�कृ�तक 

�व�वधता रहेकोले सामािजक 

समावशेीकरण �यवहारमा 

लाग ु गन�  उपय�ु अवसर 

रहेको । 

२. समान कामको समान �याला 

�भावकार� �पमा काया��वन 

गर� उ�लेखनीय र 

द�घ�काल�न सफलता �ा� गन� 

स�कने  

३. कानून काया��वनयका 

आधारमा उ�कृ� शाखा तथा 

वडाह�लाई परु�कृत गर� 

�नमा�ण भएका कानूनह�को 

१. छुवाछूत, लै��क �वभेद,
प�ुमोह ज�ता पर�परागत कु 

मा�यता �व��का नी�त �नयम 

काय��व�ध काया��वयन मा 

जट�लता । 
२. मागमा आधार�त अ�या�धक 

योजनाह� काया��वनय गन� र 

�ाथ�मक�करण नी�त वनाउन 

कठ�न 
३. संघीयता काया��वयनमा 

�थानीय तहलाई छूटै 

सरकारको मा�यता पाउन न ै

कठ�न  
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व�लयो (सवल प� ) 

Strength 

कमजोर (दवु�ल प� ) 

Weakness 
अवसर (Opportunity ) चनुौती (Threat) 

५. गाउँपा�लकाले वा�षक�  स�म�ा 

��तवदेन तयार ग�र लैससासका 

सम� ल�य, �ग�त र काया��वयनको 

द�तावेजीकरण  गरेको । 

६. अपा�ता प�रचय प� �वतरण 

�नद� िशका तयार भएको 

७. हरेका �नकाय तथा स�म�तह�मा 

म�हला सहभा�गताको लि�त वग�को 

स�ुनि�तता  भएको छ । 

८. उपभो�ा स�म�तह�मा म�हला 

सहभा�गता अ�नवाय� गरेको छ । 

९. नी�त तथा योजनामा काननु 

काय�वाह� �नमा�णमा जनशि� 

उपल�ध भएको । 

 

७. लै��क उ�रदा�य तथा समािजक 

समावसेी वजेट �नमा�ण एवम 

पर��णलाई वजेट �यव�थान 

नभएको । 

८. द�गो �वकासको ल�य ५ लाइ 

तोकेर बजेट �व�नयोजन नग�रएको 

९. गाउँपा�लका ले आ�ना �नती �नयम 

काय��बधी योजना जार� गनु�भ�दा 

अगाडी लैससास को  ���ले उपय�ु 

भए नभएको बारे लेखाजोखा वा 

�व�षेण  नगरेको । 

१०. ल��गक समानता तथा सामािजक 

समावशेीकरण अनसुारको काय��व�ध 

तयार गनु� पन� ।  

११.  �वषयगत स�म�त सकृय नभएको । 
 

�यावहा�रक प�को अ�यन 

�व�षेण गन� स�कने । 

४. आव�यक पन� कानून नी�त 

नीयम आफै वनाउन स�कने  

५. लि�त वग�का काय��म 

स�ालनका ला�ग गैसस  को 

सहयोग �ा� गन� स�कन े। 

६. यूवा कम�चार�को वाह�ुयता 

रहेको यो गाउँपा�लकामा यवुा 

जोस र जाँगरलाई पा�लकाको 

सवा���ण �हतमा �योग गन� 

स�कने  

 

   

  

 

ख. सं�थागत �यव�था 

१. काय�पा�लकामा म�हला तथा लि�त 

वग�को सहभा�गता ५०% भ�दा 

वढ� भएको ।  

१. लि�त तथा गर�वको अ�ाव�धक 

खि�डकृत त�या� पा�लकामा 

नभएको  

१. म�हला तथा लि�त वग�का 

काय��ममा म�हला तथा लि�त 

वग�वाटै स�ालन गन� स�कन े। 

१. गर�वी मापनका सूचकह� 

�नमा�ण गन� । 
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व�लयो (सवल प� ) 

Strength 

कमजोर (दवु�ल प� ) 

Weakness 
अवसर (Opportunity ) चनुौती (Threat) 

२. गाउँपा�लकामा काय�रत कम�चार� 

म�ये ५०% भ�दा वढ� म�हला 

कम�चार� भएको । 

३. म�हला तथा ल�ीत वग�का ला�ग  

िज�वकोपाज�न सशि�करण, आवाज 

सशि�करण तथा �वभेदज�य नी�त 

�नयम प�रवत�नका ला�ग �वशेष 

काय��म संचालन गरेको । 

४. म�हला वालवा�लका  जे� नाग�रक 

शाखा �थापना र सचालन भएको  

५. बेरोजगारह�को खि�डकृत डाटा 

अ�ाव�धक भएको । 

६. �थानीय तहले गठन गन� स�म�त 

उपस�म�तह�को म�ुय पदमा 

म�हला सहभा�गता स�ुनि�त गरेको 

७. लै��क �हंसा �नवारण कोष �थापना 

भइ बजेटको �यव�था समेत भएको 

८.  सामािजक सरु�ाका स�ुवधा पाउन े

लाभ�ाह� ह�को अ�भलेख 

२. उपभो�ा स�म�तह�मा भएका 

छलफलमा लैससासका �वषयमा 

छलफल हनुे नगरेको 

३. योजना तजु�मा �कृयामा लैससासको 

���कोणवाट �व�षेण हनुे नगरेको  

४. गाउँपा�लकामा लै��क डे�सको 

�थापना नभएको । 

५.  म�हला प�ुष �वचको असमानता 

हटाउन तथा समािजक 

समावशेीकरण बढाउनको ला�ग 

�नि�चत काय�नी�त नरहेको । 

६. काया�लयमा हनुस�ने कुन ै प�न 

�कारको द�ुय�वहार भेदभाव म�हला 

�हंसा �नय��णको आचारसं�हता 

वनाएर लाग ुनभएको । 

७. गाउँपा�लकामा पा��िच� �नमा�ण 

भएको तर �यसको hard copy पया�� 

नभएको र soft copy प�न नभएको । 

८.  गाउँपा�लकाका अ�धकांश नी�त 

काननु काय��व�ध तथा 

२. लि�त वग�को ख�डीकृत डाटा 

वाट �व�भ� दात ृ�नकायह�वाट 

काय��म �ा� गन� स�कने । 

३. म�हला बालबा�लका तथा ज�े 

नगा�रक शाखा माफ� त  �व�ततृ 

काय�योजना वनाई काय�योजना 

वनाउन स�कने । 

४.  गाउँपा�लका अ�तरगतका सवै 

काया�लयह�मा म�हला �हंसा 

ले��क �वभेद हनु न�दनका 

ला�ग लै��क आचार सं�हता 

�नमा�ण गर� �योग गन� स�कन े

। 

 

२. घर�भ�को �वना 

पा�र��मकको कामको 

मू�या�न गन� । 
३. �नमा�ण भएका कानून 

काय��व�ध काया��वन गन� । 
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व�लयो (सवल प� ) 

Strength 

कमजोर (दवु�ल प� ) 

Weakness 
अवसर (Opportunity ) चनुौती (Threat) 

�यव�थापन तथा त�या� 

अ�ाव�धक गरेको । 

 

जन��त�न�धह� (गाउँ सभा सद�य 

)को �ववरण समते वेवसाइडमा 

अपलोड नभएको । 

ग. मानव संसाधन तथा �मता �वकास 

१. पदा�धकार� तथा कम�चार� लैससास 

स�वि�ध सचेत रहेको । 

२. लि�त वग�को �मता �वकासका 

ला�ग बजेट �व�नयोजन गरेको । 

३. ��येक वडामा मेल�लपाप के�� 

�थापनका ला�ग स�ुवात गरेको । 

४. म�हला �हंसा �व�� बजेट �याव�था 

तथा काया��वयन भएको । 

५. वाल तथा अपा�ता एवम म�हला 

डे�सको �यव�था । 

६. गाउँपा�लकामा मानव संसाधन 

�वकास शाखाको �यव�था भएको  

७. �वपद �यव�थापन कोष प�रचालनमा 

नी�त तथा काय��व�ध �नमा�ण भएको  

 

१. वडा�तरमा म�हला काननुी सचेतना 

स�व�धी कृयाकलापह� नभएको  

२. �थानीय तहका सवै पदा�धकार� 

ह�लाई काननुको म�यौदा तजु�मा 

तथा �कृयाका वारेमा अ�भमखुी 

करण नभएको  

३. म�हला �हंसा �व��� स�ुय 

सहनिशलताको कुरा मखुले गरेप�न 

नी�त तथा �यवहारमा नदेिखएको 

४. लै��क �हंसा म�ु पा�लका घोषणा 

हनु नसकेको 

५. कम�चार�ह�लाई प�छ�लो समय 

�नमा�ण भएका काननु 

काय��व�धह�का वारेमा �नय�मत 

अ�भमखुीकरण हनु नसकेको 

१. यो गाउँपा�लकाका जन 

��त�न�धह�  लैससास ��त 

संवदेनशील �ात रहेको हनुाले 

आव�यक नी�त �नयम वनाउन 

स�कने  

२. वालमै�ी लै��क मै�ी अपा� 

मै�ी ज�ता �वकास मोडलह� 

स�ालन गन� स�कने । 

३. लै��क �हंसा म�ु गाउँ घोषणा 

गन� स�कने ।  

 

१. समाजमा जरा गाडेर वसेको 

सामािजक कुर��तह� (जातीगत 

छूवाछूत, घरेल ु �हंसा ) को 

अ��यका ला�ग �व�भ� काय��म 

ह� स�ालन गन�   
२. मोवाइल को द�ुपयोग र बाल 

बा�लकाको उमेरमा नै �यापक 

�योगले बाल�ववाह अवैध व�चा 

ज�माउने तथा  प�रप� उमरेमा 

प�ुदा  स�व�ध �व�छेद ज�ता हनुे 

संभावना व�दै गाएको ।  
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व�लयो (सवल प� ) 

Strength 

कमजोर (दवु�ल प� ) 

Weakness 
अवसर (Opportunity ) चनुौती (Threat) 

६. लै��क संवदेनिशल भाषाको 

जानकार� तथा �योग नभएको 

७. लि�त वग�को सरकार� जागीर 

�वेशका ला�ग लोकसेवा पवु� तयार� 

क�ा संचालन नभएको ।  

घ. सेवा �वाह 

१. उमेर पगेुका सवै वालवा�लकाह� 

�व�ालय भना� भएका । 

२. सवै �व�ालयमा म�हला प�ुष 

शौचालय तथा हात धनुे �यव�था 

भएको । 

३. �नश�ुक �सतुी सेवा,  नवजात 

िशशकुा ला�ग �यानो झोला,  तथा 

स�ुकेर� का ला�ग स�ुकेर� पोषण 

आहार । 

४. भौ�तक पवुा�धारका सवै �डजाइन 

ह�मा लैससासाका �ावधानह� 

समे�ने ग�रएको । 

५. सफुत म�ुयको सहकार� पसलह� 

संचालन भएको  

१. द� ��मकह�को अभाव (�सकम� 

डकम�  �लि�वङ ) 

२. साव�जा�नक �थल तथा 

काया�लयह�मा अ�धकांशमा 

�तनपान गहृ नभएको 

३. गभ�वती म�हला जोखीम तथा खतरा 

य�ु काममा नलगाउने नी�त तयार 

नभएको 

४.  गाउँपा�लकामा फोहोर �यव�थापन 

का ला�ग �वशेष पहल नभएको  

५.  लि�त वग�को �व रोजगार तथा 

बैदेिशक रोजगारमा जान े म�हला 

तथा लि�त समहुको �मता �वकास 

ला�ग काय��मह� संचालन नभएको 

१. �वा��य वीमा काय��मलाई सवै 

घरधरु�मा पयुा�उन स�कने  

२. सवै गभ�वती म�हलाह�लाई 

सरुि�त �पमा �सतुी गराउन 

स�कने  

३. �व�ालयह�मा शैि�क तथा 

अ�य काय��मह� समावशे गर� 

सरकार� �व�ालयमा  

�व�ाथ�ह�को आकष�ण वढाउन 

स�कने । 

४. सफुत मू�यका सहकार� 

पसलह� �थापना गर� म�हला 

१. काया�लयमा पया�� कम�चार� 

नभएको र  संघीयताको 

अ�यासको चरण भएका कारण 

नी�त तथा काय��म काया��वयन 

गन� कठ�न  
२. कृ�ष ��त यवुा लाई आकिश�त 

गन�   
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व�लयो (सवल प� ) 

Strength 

कमजोर (दवु�ल प� ) 

Weakness 
अवसर (Opportunity ) चनुौती (Threat) 

६. सवै �व�ालयमा �कशोर�ह�लाई 

�नश�ुक से�नटर� �याड  �वतरण 

गरेको 

७. सा�ार गाउँपा�लका घोषणा भएको  

८. �जनन �वा��य ए�स �या�सर  र 

आङ ख�ने लगायतका �वषयह�मा 

�वा��य सचेतना काय��म संचालन 

गरेको । 

६. �वप� तथा लि�त वग�को �वा��य 

वीमा नभएको, नी�त �नमा�ण नभएको 

७.  पवुा�धार �वकासमा म�हला लि�त 

तथा अपा�ता भएका �यि� तथा 

ले��क तथा यौ�नक अ�पसं�यक 

ह�का ला�ग �वशषे �यव�था 

स�हतको �इङ डीजाइन तथा 

काया��वयन नभएको । 

तथा लि�त वग�लाई ��य� 

राहात �दन स�कने  

 

ङ. सशुासन तथा उ�रदा�य�व 

१. संघीय र �देश सरकारका नी�त 

�नयम काय��मको काया��वयनमा  

गाउँपा�लका सहकाय� सम�वय  

गरेको 

२. लि�त वग�को उपि�थ�तमा लि�त 

वग�का आगामी योजना तथा स�प� 

योजनका वारेमा छलफल हनुे 

गरेको । 

३. समाविेशता स�वि�ध काय��मह� 

नीय�मत �पमा रे�डयो 

१. लैससास स�वि�ध सरोकारवाला 

�नकाय �वच संय�� �नमा�ण नभएको 

तथा साथै अनिुश�ण नभएको 

२. योजना तथा काय��मको  लैससाका 

�ावधानका आधारमा अनगुमन 

म�ुया�न हनुे नगरेको 

३. गाउँपा�लकाको छापा �काशन 

अ�तरगत बलेुट�न नभएको । 

४.  गाउँपा�लकाको समी�ा वैठकमा 

म�हला लगायत सवै लि�त वग� 

तथा समदुायको उपि�थ�तमा लि�त 

१. संघीय तथा �देश सरकार संग 

सम�वयमा आ�थ�क सामािजक 

मानवीय तथा भौ�तक �वकासका 

कामह� गन� स�कने । 

२. कृ�ष �दान गाउँ भएको हनुाले 

कृ�ष �व��न र कृषकह�लाई  

स�मा�नत ग�र  �यावसा�य 

�ककरणलाई जोड �दन स�कने 

३. अनगुमन म�ुया�न लाई सहजै 

काया��वयन गन� स�कने सवै गाउँ 

वडा स�म सडक संजाल भएको 

१. सामािजक संजाल माफ� त हनु 

स�ने �मह� िचन�का ला�ग 

आव�यक ��व�ध र जनशि� 

�यव�थापन गन� । 
२.  
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व�लयो (सवल प� ) 

Strength 

कमजोर (दवु�ल प� ) 

Weakness 
अवसर (Opportunity ) चनुौती (Threat) 

प�प��काह�मा �काशन �शारण 

हनुे गरेको । 

४. गाउँपा�लकाले �नय�मत �पमा 

काय��मको साव�जा�नक पर��ण, 

सामािजक पर��ण, साव�जा�नक 

सनुवुाई माफ� त काय��मको 

साव�जा�नक गरेको । 

५. साव�जा�नक लेखापर��ण सामािजक 

पर��ण तथा साव�जा�नक 

सनुवुाईमा लि�त समहुलाई �� 

रा� �दने र छलफल गन� गरेको  

६. गाउँपा�लकाले जन��त�न�धह�को 

आचारसं�हता �नमा�ण ग�र 

अनशुासनमा वाँ�धएको । 

७. बा�ष�क नी�त तथा काय��म छापा 

�काशन तथा वभेसाइड माफ� त 

नीय�मत �पमा साव�जा�नक गरेको 

८. गाउँपा�लकाले सवै नाग�रकह�लाई 

सचुनाको पहुँच पयुा�एकोछ । 

काय��म उपर छलफल हनुे 

नगरेको । 

५.  नी�त �नयम ऐन काननु काय��व�ध 

तयार ग�रएको तर राजप�मा 

�काशन नभएको ६. कम�चार�ह�को 

ला�ग आचार सं�हता �नमा�ण नभएको 

। 

 

ले आव�यक  जनुसकैु समयमा 

प�न अनगुमन गन� स�कने । 

४. अ�तरा��य ��तव�ता तथा 

महास�धीह�का वारेमा 

जन��त�न�धह� �ात रहेको 

हनुाले आव�यक काननु �नमा�ण 

गन� तथा बजेट �व�नयोजन गन�  
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उ�लेिखत ता�लकाले देखाए अनसुार पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लका मा सवल प�ह� �स�त रहेकाछन  ।यवुा कम�चार�को वाह�ुयता प�रप� 

जन��त�न�ध गाउँपा�लका अ�य� केशर कुमार स�ुवाको सूझवझुपूण� नेत�ृवले गदा� लै��क समानता र सामािजक समावेशी मै�ी गाउँपा�लका  

वनाउनका ल�ग लामो समय नला�ने देिख�छ । उ�लेिखत सूचकह�मा �ा�ा� हेदा� हाल �ा� भएको ४२.५ ��तशत अंक लाई �वना बजेट 

नै ५५ ��तशत स�म पयुा�उन स�कने देिख�छ जसका ला�ग यो ता�लका ले देखाएका सवल प� र अवसर ह�को भरपरु उपयोग हनु ज�र� 

छ । 

४.५. लैससास �वकास काय�योजना  

लै��क समानता र सामािजक समावेशीकरण पर��णले पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लकाको लैससाको वत�मान अव�था छल�� देखाएको छ । 

यह� अव�थामा आगामी �दनमा कुन कुरालई �ाथ�मकतामा राखेर जान ुपछ� भ�े वारेमा प�न एउटा माग� िच� तयार गरेको छ जसको आधारमा 

आगमी वष�को ला�ग र केह� योजनाह� �नर�तर स�ालन गन� गर� ५ वटा मूल सूचकमा आधार�त भएर लैससास �वकास काय�योजना तयार 

ग�रएको छ । जसको �ववरण तल ��ततु ग�रएकोछ । 
मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 

क.नी�तकानून योजना 

१.१.१.�थानीय तहको नी�त 

तथा कानूनको म�यौदा तयार गन� 

काय� �दशामा लैससासको ���ले 

स�पादन गन� गर� काय�टोल� 

�नमा�ण, पूव� द�तावेजको समी�ा 

गदा� लैससास ���कोणले भएको, 

म�यौदाको �बषय व�त ु र श�द 

०.० 

१. गापाले काननु म�यौदा 

गदा� लैससास ���कोण ले 

उपय�ु भए नभएको 

हेन�का ला�ग काय�टोल� 

�नमा�ण गन� र �यसको 

�सफा�रस का आधारमा 

म�यौदा तयार गन�  

�वधायन 

स�म�त /  

कम�चार� 

�शासन 

शाखा 

सभा / 

काय�पा�लका 
गापा काया�लय �नर�तर   √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
चयन समावेशी र सहभा�गता 

मूलक हनुे गरे/नगरेको । 

१.१.२.�थानीय तहले आ�ना 

नी�त, कानून, योजना जार� गनु� 

भ�दा अगा�ड लैससासको 

���ले उपय�ु भए नभएको 

बारे लेखाजोखा वा �व�षेण 

गर� स�ुनि�त गन� 

गरे/नगरेकोको । 

०.० 

१. गापाले जार� गन� ��यके 

नी�त कानून काय��व�ध 

जार� गनु� भ�दा प�हले 

काय�पा�लकाको वैठकमा 

म�यौदा ��ततु गदा� 

लैससास का ���ले 

उपय�ु भए नभएको लेखा 

जोखा गन�  

म�हला 

बालबा�लका 

तथा जे� 

नाग�रक 

तथा / 

सभा / 

काय�पा�लका 
गापा काया�लय 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

 √ 

१.१.३.�थानीय तहको नी�त र 

योजनामा लै��क समानता तथा 

सामािजक समावेशी �वकास 

(�थानीय कानून, नी�त, आव�धक 

र बा�ष�क योजनामा भएका 

नी�तह�) स�व�धी �वषयह� 

समावेश भए/नभएको । 

०.० 

१. गापाले तयार गन� सवै 

नी�त कानून काय��व�ध तथा 

योजनाह�मा लैससास 

�वकास स�व�धी �वषयह� 

अ�नवाय� �पमा समावसे 

गन� । 

�वधायन 

स�म�त /  

कम�चार� 

�शासन 

शाखा 

सभा / 

काय�पा�लका 
गापा काया�लय 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

  √ 

१.१.४.म�हला र प�ुष लगायत 

लै��क तथा यौ�नक अ�पसं�यक 

को सम�वकास,  सामािजक 

�वभेदको अ��य  तथा  लैससास 

०.० 

१. कानून तथा काय��व�धमा 

यौ�नक तथा लै��क 

अ�पसं�यकलाई  अ�नवाय� 

�वधायन 

स�म�त /  

कम�चार� 

सभा / 

काय�पा�लका 
गापा काया�लय 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

  √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
पर��ण गन�  अल�गै नी�तह� छन ्

। छैनन ् ? (�थानीय ऐन, कानून, 

काय��व�ध, �नद� िशकामा खास 

�यव�था गरे/नगरेको 

समावशे गन� र म�हला 

प�ुष सम�वकासका ला�ग 

आव�यक नी�त �नमा�ण 

गन�  

�शासन 

शाखा 

१.१.५. �थानीय तहले 

काया��वयनमा �याएका ऐन, �नयम, 

तथा काय��व�धमा म�हला, �कशोर�, 

बा�लकाह� तथा लि�त वग� 

लगायतमा हनुे सबै �कारका 

�वभेदज�य काय�ह� अ��य गन� 

�ावधान रािखएको / नरािखएको 

। 

०.० 

१. गापाले जार� गन� ��यके 

नी�त कानून काय��व�धमा 

म�हला लि�त वग�मा हनु े

�वभेदज�य �ावधान 

रा�का ला�ग �थायी 

�कृ�तको काय�दल �नमा�ण 

गन� । 

म�हला 

बालबा�लका 

तथा जे� 

नाग�रक 

तथा / 

सभा / 

काय�पा�लका 
गापा काया�लय 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

  √ 

१.१.७.�थानीय नी�त तथा 

कानूनमा म�हला, प�ुष लगायत 

लै��क तथा यौ�नक 

अ�पसं�यक उपर हनुे �मको 

�यालामा �वभेद अ��य गन� 

�ावधान रहे । नरहेको । 

० 

१. म�हला प�ुस लै��क तथा 

यौ�नक अ�प सं�यक 

ह�का को रोजगार 

�व��न काय��व�ध तयार 

गर� काया��वनय गन�  

�वधायन 

स�म�त /  

कम�चार� 

�शासन 

साखा 

सभा / 

काय�पा�लका 
गापाकाया�लय 

२०७८ 

चै� 

मसा�त 

  √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 

१.१.८. �थानीय तहको नी�त 

तथा कानूनमा रैथाने र 

आ�वासी कामदार तथा 

�मजी�व उपर हनु े�वभेद रो�ने 

�ावधान रहे । नरहेको 

० 

१. आ�वासी कामदार आउन 

स�ने संभावना भएकोले 

सो स�व�धी कानून �नमा�ण 

गरेर आव�यकता अनसुार 

काया��वनय गन�  

�वधायन 

स�म�त /  

कम�चार� 

�शासन 

शाखा 

सभा / 

काय�पा�लका 
गापा काया�लय 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

  √ 

१.२.१.आव�धक योजना र 

वा�ष�क �वकास काय�कममा लै��क 

तथा समावेशी �वकासको ला�ग 

नी�त, रणनी�त, काय��म र सोको 

मापनयो�य ल�य समावेश 

गरे/नगरेको । 

०.५ 

१. आव�धक योजना मा 

भएकोले आगामी वष�को 

बजेट �नमा�ण गदा� �यसैको 

आधारमा गन�  

योजना 

शाखा/ 

सभा / 

काय�पा�लका 
गापा काया�लय 

२०७८ 

चै� 

मसा�त 

  √ 

१.२.२.गाउँपा�लकाको �ोत 

अनमुान तथा बजेट सीमा �नधा�रण 

स�म�तले बजेट सीमा �नधा�रण गदा� 

म�हला, बालबा�लका तथा सबै 

लि�त  समूहको अव�था 

�व�षेणको आधारमा सो समूहलाइ 

��य�य फाइदा प�ुने गर� कूल 

पूजँीगत बजेटको �नि�त ��तशत 

छु�ाउने गरे । नगरेको । 

०. 

१. आगमी वष�को वा�ष�क 

काय��म तय गदा� लि�त 

वग�ह�को ला�ग आव�यक 

र �नि�त ��तशत बजेट 

�व�नयोजन गन� । 

योजना 

शाखा 

सभा / 

काय�पा�लका 
गापा काया�लय 

२०७८ 

चै� 

मसा�त 

  √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
१.२.४. योजना तजु�मा गदा� 

म�हला तथा लि�त समूहको 

�यावहा�रक र रणनी�तक 

आव�यकता प�हचान र प�रपू�त� 

गन� �वषयमा छलफल हनुे 

गरे/नगरेको । ।  

०.५ 

१. �यवा�हरक आव�यकता 

(काय�वोझ कम सरलता र 

समय वचत ) ।  

२. रणनै�तक आव�यकता 

(ि�थ�त प�रवत�न गन� िश�ा 

नेत�ृव सीप रोजगार� ) 

स�व�धी काय��म रा� े

वडा स�म�त 

र वडा 

सचीव 

वडा 

काया�लय/ 

काय�पा�लका 

वडा स�म�त र 

वडा सचीव/ 

योजना अ�धकृत 

२०७८ 

फागनु 

मसा�त 

  √ 

१.२.५.योजना तजु�मा गदा� 

म�हला र प�ुष एवं लि�त 

समहुको छु�ा छु�ै अव�था 

�व�षेणको आधारमा 

आव�यकता प�हचान गर� सो 

अनसुारको काय��म तय गन� 

ग�रए।नग�रएको ।  

० 

१. समदुाय �तरमा योजना 

तजु�मा गदा� ल�ीत वग�का 

छू�ा छू�ै भेला ग�र 

अव�था �व�षेण र 

आव�यकता प�हचान गन� 

र �ाथ�मकताका आधारमा 

योजनामा समावेश गन� । 

वडा स�म�त 

र वडा 

सचीव 

वडा 

काया�लय/ 

काय�पा�लका 

वडा स�म�त र 

वडा सचीव/ 

योजना अ�धकृत 

२०७८ 

फागनु 

मसा�त 

  √ 

१.२.६.�थानीय तहले द�गो 

�वकासका ल�यह� �वशषे 

गरेर ल�य ५ लै��क समानता 

�ा� गन� �वषयलाई 

�थानीयकरण गर�  सो 

०.० 

१. द�गो �वकास ल�का १७ 

वटा ल�का वारेमा गाउँ 

पदा�धकार� तथा कम�चार� 

ह�लाई अ�भमखुीकरण 

गन�  

म�हला 

बालबा�लका 

शाखा / 

सामािजक 

�वकास 

शाखा 

काय�पा�लका 

म�हला 

बालबा�लका 

शाखा / 

सामािजक �वकास 

शाखा 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

लागत 

साझेदार� 
 √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
अनसुारको बजेट �व�नयोजन 

हनुे गरे । नगरेको । 

२. द�गो �वकास ल� "५" 

लाई �थानीय करणका 

ला�ग लैससास नी�त, 

रणनी�त वनाउन 

आव�यक बजेट 

�व�नयोजन गन� । 

१.२.७.�थानीय तहका योजना 

म�हला, बालबा�लका तथा 

�पछ�डएको वग�, �े� र 

समदुायलाई ��य� लाभ 

प�ुनेगर�  बने । नबनकेो । 

०.५ 

१. आगामी वष�को वजेट 

�व�नयोजनमा लै��क 

उ�रदायी वजेटले �नधा�रण 

गरे अनसुार म�हलाह�को 

ला�ग �न�द�� बजेट 

�व�नयोजन गन�  

म�हला 

वालवा�लका 

शाखा / 

योजना 

शाखा 

गाँउ 

काय�पा�लका 

सभा 

गाउँ काय�पा�लका 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

 √ 

१.३.१.�थानीय तहले गठन 

गन� स�म�त, उपस�म�त र 

काय�दलह�मा म�हला तथा 

वि��तकरणमा परेको 

समदुायबाट म�हला र प�ुषको 

समावशेी ��त�न�ध�व हनुे 

�यव�था रहे। नरहेको । 

०.५ 

१. काय��व�धमा �यव�था 

भएको तर काया��वनय 

नभएकोले गदा� 

अनगुमनलाई �भावकार� 

वनाउने । अनगुमनको 

सझुाव अ�नवाय� �पमा 

योजना 

शाखा 

गाँउ 

काया�पा�लका 

/ सभा 

 गाउँपा�लका 

काया�लय 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

 √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
काया��वनय गनु� पन� गर� 

�नण�य गन� । 

१.३.२.�थानीय तहमा  लै��क 

उ�रदायी तथा सामािजक 

समावेशी बजेट �नमा�ण  एवम 

पर��ण  �नय�मत�पमा गन� 

बजेटको �यव�था ग�रए/ 

नग�रएको र सोको  काया��वयन 

भए/ नभएको । 

०.५ 

१. �नय�मत �पमा बजेट 

�व�नयोजन गन�  

२. �नय�मत �पमा लैससास 

पर��ण गन�  

योजना 

शाखा / 

�शसासन 

शाखा 

काय�पा�लका 
योजना शाखा / 

�शसासन शाखा 
�नर�तर   

१.३.३.लैससास पर��ण प�ात  

लै��क तथा समावेशी �वषयमा 

सधुार गन� �मता �वकास 

काय�योजना काया��वयनका ला�ग  

बजेट तथा काय��म बा�ष�क 

योजनामा समावेश गर�  सो को 

काया��वयन भए/नभएको । 

० 

१. लैससास पर��ण प�ात 

काय�योजना तयार गर� 

वा�ष�क काय��ममा रा� े

। 

२. आव�यक बजेट�व�नयोजन 

गन�  

�शासन 

शाखा , 

�मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

सभा / 

काय�पा�लका 
गाउँ काय�पा�लका 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

  √ 

१.३.४. �थानीय तहको वा�ष�क 

�वकास काय��ममा लि�त 

समूहको ला�ग �नि�त ��तशत 

बजेट �व�नयोजन गर� उनीह�को 

�हतमा काय�योजना अन�ुप 

०.५ 

१. लि�त समूहको �वकास 

का ला�ग गाउँपा�लका मा 

�नण�य गरेर �नि�त 

 म�हला 

बालबा�लका 

शाखा / 

योजना 

शाखा 

काय�पा�लका 

/ सभा / � प 

अ 

म�हला 

बालबा�लका 

शाखा / योजना 

शाखा 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

लागत 

साझेदार� 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
काय��म स�ालन  गन� 

ग�रए/नग�रएको ।  

��तशत वजेट �व�नयोजन 

गन� । 

ख. सं�थागत �यव�था 

२.१.१ �थानीय तहको �नणा�यक 

तहमा म�हलाह� (पदा�धकार�/ 

कम�चार�) को समान�पमा ( 

५०।५० ��तशत) ��त�न�ध�व 

भए/नभएको । 

०.५ 

१.  सं�थागत िज�मेवार� �ददा 

तथा शाखा �यव�थापन 

गदा� �मूखको �पमा 

म�हला लाई �ाथ�मकता 

�दने । 

�मूख 

�शासक�य 

अ�धकृत 

गाउँ 

काय�पा�लका/  

��अ / �शासन 

शाखा 
�नर�तर  √ 

२.१.२ �थानीय तहका 

कम�चार�ह�को पदपू�त� गदा� सबै 

जातजाती, �े�, �ल� र समदुाय 

लगायत लि�त वग�को 

समानपुा�तक ��त�न�ध�व हनुे 

रणनी�त �लए/न�लएको  र सो 

वमोिजम काया��वयन भए/ 

नभएको  

०.५ 

१. कम�चार� पदप�ूत� 

काय��व�ध तयार गन� । 

२. कम�चार� �नयिु� गदा� 

समानपुा�तक समावशेी 

��त�न�ध�व हनु ेगर� 

कोटा �नधा�रण गन� । 

�वधायन 

स�म�त /  

कम�चार� 

�शासन 

शाखा 

सभा / 

काय�पा�लका 
गापा काया�लय 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

 √ 

२.१.४ जन��त�न�धह� तथा 

कम�चार�ह�लाई �मता �वकासको 

अवसर �दान गदा� म�हला तथा 

वि�तीकरणमा परेका समदुायलाई 

०.५ 

१. �मता �वकास 

काय��मका सहभा�ग 

छा�को ला�ग म�हला 

सहभा�गतालाई स�ुनि�त 

लैससास 

संपक�  

�यि� 

सामािजक 

�वकास 

स�म�त/काय�

पा�लका 

म�हला 

बालबा�लका 

शाखा /  योजना 

शाखा 

२०७८ 

चै� 

मसा�त 

 √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
प�हलो �ाथ�मकता �दई सबैलाई 

समान अवसर �दान गन� गर� 

सकारा�मक �वभेदको नी�त 

�लए/न�लएको तथा उ�� नी�त 

काय��वयन ग�रए/ नग�रएको ।  

गन� (�ा�व�धक �वषयमा 

भने यो�यताको आधारमा 

हनुेछ ) 

२.२.१ म�हला र प�ुषबीचको 

असमानता हटाउन तथा सामािजक 

समावेशीकरण बढाउनको ला�ग 

�थानीय तहको �नि�त काय�नी�त 

रहे/नरहेको ।  

०.० 

१.  म�हला प�ुष सम�वकास 

काय�नी�त �नमा�ण गर� 

काया��वयन गन� 

म�हला 

बालबा�लका 

जे� नाग�रक 

शाखा 

गाउँ 

काय�पा�लका 

/सभा 

म�हला 

बालबा�लका 

शाखा /  योजना 

शाखा 

 �नर�तर  √ 

२.२.२ �थानीय तहमा लै��क 

�वकास हेन� इकाईको �यव�था 

छ।छैन ? (लै��क �वकास 

डे�क वा लै��क समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 

काया��वयन स�म�त वा य�तै 

कुनै संरचनाको �यव�था 

काय�शत� र िज�मेवार� �कटान 

स�हत गरे।नगरेको । 

०.५ 

१. लै��क �वकास हेन� 

डे�सको �यवसाथपन 

गन� । हाल अक� वाट 

हेद� गरेकोमा छू�ै 

डे�सको �यव�था गन� । 

�शसन शखा 
गाउँकाय�पा�ल

का  

 �मखु �शासक�य 

अ�धकृत 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

 √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
२.२.३ �थानीय तहबाट  

काया�लयमा हनु स�ने कुनै प�न 

�कारको द�ुय�वहार, भेदभाब, 

म�हला �हंसा �नय��णको ला�ग 

आचार सं�हता बनाएर लाग ु

गरे/नगरेको । 

०.० 

१.  काय��े�मा हनुे यौन 

द�ुय�वहार , जातीय भेदभाव 

तथा म�हला �हंसाका 

�नय��ण गन� �वशेष आचार 

सं�हता �नमा�ण गर� त�काल 

लाग ुगन� । 

�वधायन 

स�म�त /  

कम�चार� 

�शासन 

शाखा 

सभा / 

काय�पा�लका 
गापा काया�लय 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

  √ 

२२४.योजना तजु�मा स�म�तलाई 

सझुाव �दने द�तावेज तयार गदा� 

लै��क समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण काया��वयन 

स�म�तमा म�हला, बालबा�लका 

तथा अ�य सबै लि�त समदुायको 

स��य सहभा�गता भए/ नभएको 

र यस स�म�तले वडा तथा 

वि�त�तरमा योजाना स�व�धी 

छलफल समावेशी भए नभएको 

अनगुमन गरे।नगरेको । 

०.५ 

१. लैससास काया��वयन 

स�म�त गठन ग�र 

प�रचालन गन� । 

२. समदुाय �तरमा योजना 

तजू�मा गदा� अ�नवाय� 

�पमा अनगुमन गन� र 

सझुाव �दने नी�त 

अवल�वन गन� । 

योजना 

शाखा 

सभा / 

काय�पा�लका 
गापा काया�लय 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

  √ 

२.३.१ �थानीय तहले गठन गन� 

स�म�त, उपस�म�त र 

काय�दलह�मा म�हला तथा 

वि��तकरणमा परेको समदुायबाट 

म�हला र प�ुषको समावेशी 

०.५ 

१. स�म�त तथा समहु गठन 

काय��व�ध �नमा�ण गन�  

२. काय��व�धमा म�हला तथा 

बि��तकरणमा परेका 

�शासन 

शाखा 

योजना 

शाखा 

सभा / 

काय�पा�लका 
गापा काया�लय 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

  √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
��त�न�ध�व हनुे �यव�था रहे। 

नरहेको ।  

समदुायको सहभा�गता 

स�ुनि�त गन�  

३. कडाइका साथ काया��वयन 

गन� 

२.३.३ �थानीय तहमा स�ा�लत 

काय��मह�को अनगुमन र 

समी�ा स�व�धी काय�मा �थानीय 

सरकारले गठन गन� स�म�त, 

उपस�म�त र काय�दलह�ले म�हला 

तथा वि��तकरणमा परेको 

समदुायको �हतहनुे गर� �व�षेण 

स�हत नी�तगत र काय�गत सझुाव 

�दने गरे।नगरेको ।  

०.५ 

१. �व�भ� स�म�त उपस�म�त 

र काय�दलले नी�तगत तथा 

काय�गत सझुावह� �दन 

�ावधानलाइ अ�नवाय� गर� 

फारम तयार गन� न� । 

�वषयगत 

स�म�त 

�मखु 

काय�पा�लका �वषयगत शाखा 

२०७८ 

चै� 

मसा�त 

  √ 

२.३.४ �थानीय तहले गठन गन� 

स�म�त, उपस�म�त र काय�दलह�ले 

म�हला तथा वि�तीकरणमा परेको 

समदुायको �हतहनुे गर� �दइएका 

नी�तगत र काय�गत सझुावह�को 

काया��वयन हनुे गरे।नगरेको ।  

०.५ 

१.  �व�भ� स�म�त 

उपस�म�त र काय�दलले 

��ततु गरेका नी�तगत 

तथा काय�गत सझुावह�  

काय�पा�लकाको वैठकमा 

पेश गन� । 

�वषयगत 

स�म�त 

�मखु 

काय�पा�लका �वषयगत शाखा 

२०७८ 

चै� 

मसा�त 

  √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
२.४.२  आ�दवासी जनजा�त, 

द�लत लगायत अ�य लि�त 

समहुका म�हलाह�को �वकास र 

सशि�करणको ला�ग वजेटको 

�यव�था भएको/नभएको र 

उनीह�को आव�यकता अनसुार 

काय��म तजु�मा गरे/नगरेको । 

०.५ 

१.   बजेटको �यव�था गद� 

उनीह�का मागमा 

आधा�रत भएर गन� र 

संभाव भए स�म उ�नह� 

माफ� त नै गराउने नी�त 

अवल�वन गन� 

योजना 

शाखा / � प 

अ 

काय�पा�लका 

/ शाखा 
काय�पा�लका  

२०७८ 

चै� 

मसा�त 

  √ 

२.४.३ �थानीय तहमा लै��क 

डे�कको �थापना र स�ालनको 

ला�ग  आव�यक  जन शि� 

लगायत अ�य �ोत साधनकोला�ग   

वजेटको �यव�था  भए/नभएको र 

सो अनसुार काय� भए/नभएको  

० 

१. म�हला बालबा�लका 

शाखामा लै��क डे�स 

आव�यक जनशि� अ�य 

�यव�थापनका ला�ग 

बजेट �यव�थापन गन�  

योजना 

शाखा / � प 

अ 

काय�पा�लका 

/ शाखा 
काय�पा�लका 

२०७८ 

चै� 

मसा�त 

  √ 

२.५.१ �थानीय तहले वडा तथा 

व�ती�तरका समदुायका आधार 

भतू खि�डकृत सूचना/ त�याँक 

संकलन तथा अ�याव�धक गन� 

गरेको/नगरेको। 

०.५ 

१. वडा तथा व�ती�तरका 

आधारभतु खि�डकृत 

सचुना त�या� वा�ष�क 

�पमा संकलन तथा 

अ�ाव�धक गन�   

योजना 

शाखा / � प 

अ 

काय�पा�लका 

/ शाखा 
काय�पा�लका 

२०७८ 

चै� 

मसा�त 

  √ 

२.५.२ �थानीय तहले वडा तथा 

व�ती�तरका समदुायका 

आधारभतू खि�डकृत सूचना/ 

०.५ 

१. वडा तथा व�ती�तरमा 

आधारभतु खि�डकृत 

सचुना त�या� संकलन 

योजना तथा 

�शासन 

शाखा 

गाउँ 

काय�पा�लका 

सभा 

गाउँपा�लका 

काया�लय 

२०७८ 

असार 

मसा�त 

 √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
त�याँक संकलन गदा� बेरोजगार 

तथा ग�रबको प�हचान गर� 

छु�ाछु�ै न�सा�न गन� 

गरे।नगरेको । 

गदा� वेरोजगारह�को छुटै 

�ववरण संकलन गन� 

फारम तयार गर� �योग 

गन�  

२.५.३ �थानीय तहले आ�नो 

पा��िच�मा आधा�रत ख�डीकृत 

त�या� र सूचनालाई आधार मानी 

�थानीय �वकास योजना तजु�मा गन� 

गरे/नगरेको । 

० 

१. आगामी वष�को वजेट 

तयार�मा पा��िच�को 

�ववरणलाई अ�ययन 

गर� ख�डीकृत 

�ववरणका आधारमा 

योजना तजु�मा गन� । 

योजना 

शाखा / �. 

प. अ 

काय�पा�लका 

/ शाखा 
काय�पा�लका 

२०७८ 

चै� 

मसा�त 

  √ 

ग. मानव संसाधन तथा �मता �वकास 

३.१.१ लै��क तथा समावेशी 

�वकासको ला�ग �मता �वकास 

काय�योजना तयार गरे/नगरेको र 

छु�ै शीष�कमा बजेट �व�नयोजन 

भए/ नभएको र य�तो रकम खच� 

गन� काय��व�ध �वीकृत भइ 

काया��वयनमा आए।नआएको । 

०.५ 

१. लैससास �मता 

�वकासका ला�ग बजेट 

�व�नयोजन गन�  

२. लैससास बजेट खच� 

काय��व�ध तयार गन�  

म�हला 

बालबा�लका 

शाखा / 

योजना 

शाखा 

गाँउँ 

काय�पा�लका 

गाउँ सभा 

गाउँ काय�पा�लका 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

 √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
३.१.२ �थानीय तहका 

पदा�धकार�/ कमचा�र�/ लि�त 

समहुले लै��क तथा समावेशी 

�वकास, ल��गक �हंसा �नवारण 

स�ब�धी ता�लम �लए/न�लएको र 

ता�लम काय�कममा लि�त समूह 

तथा म�हला र प�ुषको समान 

सहभा�गता र उपि�थ�त स�ुनि�त 

गरे/नगरेको । 

०.५ 

१. सवै कम�चार� तथा 

जन��त�न�धह�लाई 

लैससास स�व�धी 

ता�लम �नय�मत वा�ष�क 

�पमा �दान गन�  

योजना 

शाखा 

म�हला 

वालवा�लका 

शाखा 

गाउँ 

काय�पा�लका 

म�हला तथा 

वालवा�लका 

शाखा 

�नर�तर  √ 

३.१.५ �थानीय तहमा लै��क 

समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण स�व�धी ता�लम 

स�ालन लगायतका काय��म  

काया��वयन गन� स�ने यथे� 

जनशि�� भए/नभएको  

०.५ 

१. लैससास ता�लम संचालन 

गन� स�ने गर� �िश�क 

�िश�ण ता�लम संचालन 

गन� । 

मानव 

संसाधन 

तथा �मता 

�वकास 

शाखा 

गाउँ 

काय�पा�लका 

गाउँ काय�पा�लका 

योजना शाखा 

मानव संसाधन 

तथा �मता 

�वकास शाखा 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

 √ 

३.१.६ �थानीय तहमा मानव 

संसाधन �वकास के��/ 

शाखा/इकाइको �यव�था 

भए/नभएको र �त �नकायमा 

जनशि� �यव�था गरे/नगरेको  

०.५ 

१. त�काल �शासन 

शाखालाई िज�मा �दने र 

आगामी वष� प�छ छु�ै 

शाखा �थापना गन� 

�मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

गाउँ 

काय�पा�लका 

�मूख �शासक�य 

अ�धकृत 

२०७८ 

चै� 

मसा�त 

 √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
३.१.७ �थानीय तहमा म�हला र 

लि�त समदुाय लि�त लोक सेवा 

आयोग पूव� तयार� क�ा स�ालन 

काय��म रहे/नरहेको र सो 

काय��म काया��वयन 

भए।नभएको 

० 

१. लि�त वग�का वि��त 

करणमा परेका वग� तथा 

म�हलाह�का ला�ग लोक 

सेवा तयार� क�ा संचालन 

गन�  

�शसान तथा 

योजना शाखा 

काया�पाल�क

का / सभा 

�मखु �शसक�य 

अ�धकृत 

२०८० 

असार 

मसानत 

 √ 

३.१.८ म�हला हक �हत र 

अ�धकार स�व�धी बेइिज� 

घोषणाप�ले समेटेका वा�वटा 

��तव�ताका स�व�धमा �थानीय 

तहका पदा�धकार�/ कम�चार�लाई 

जानकार� भए/नभएको र सोको 

अ�भमखुीकरण गरे/ नगरेको  

०.० 

१. आगामी आवको वा�ष�क 

काय��ममा ��याकलाप 

समावशे गन�  

२. लि�त वग� तथा 

म�हलाह�का ला�ग लोसे 

आयोग पूव� तयार� क�ा 

स�ालन गन� । 

�शासन 

शाखा , �मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

काय�पा�लका 

/ �मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

गाउँ काय�पा�लका 

२०७९   

असार 

मसा�त 

�वषय 

�व� खच� 

(साझेदा

र� ) 

  

३.२.२ लै��क �हँसा म�ु 

गाऊ।नगरपा�लका घोषणा 

गरे/नगरेको र म�हला �हंसा �व�� 

शू�य सहनशीलताको नी�त 

�लए/न�लएको  

०.० 

१. लै��क �हंसा �नवारण 

काय��व�ध वनाउने । 

२. म�हला �हंसा �व�� संग 

स�वि�धत �सुर वनाउने  

३. काय��े�मा हनुे यौनज�य 

�हंसा �नवारण ऐन २०७१ 

का �वषयमा कम�चार� तथा 

लैससास 

संपक�  

�यि� 

काय�पा�लका 

/ �मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

�वधायन स�म�त/ 

सामािजक �वकास 

शाखा 

२०७९  

जे� 

मसा�त 

�वषय 

�व� 

खच� 

(साझेदा

र� ) 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
जन��त�न�धलाई अनिुश�ण 

गन� । 

४. सामािजक �वभेद �नवारण 

काय�योजना तयार गन� । 

३.२.४ �थानीय तहले समाजमा 

रहेका �व�भ� सामािजक कुर��त 

(जा�तगत छुवाछुत, छाउपडी, बाल 

�ववाह, बह ु �ववाह, दाइजो, आ�द) 

हटाउन काय��मह� संचालन 

गरे/नगरेको । 

० 

१. सामािजक कुर��तह� 

�व�� सडक नाटक 

ताल�म संचालन गन�  तथा 

अ�य ��य ��य सामा�ी 

वनाउने र �चार �सार गन�  

 म�हला 

वालवा�लका 

शाखा 

काय�पा�लका 

/ �मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

 गाउँपा�लका 

काया�लय 

२०७९  

जे� 

मसा�त 

�वषय 

�व� 

खच� 

(साझेदा

र� ) 

 

३.३.१ �थानीय तहका म�हला 

तथा समावेशी समूहबाट �नवा�िचत 

भएका जन��त�न�ध र काय�रत 

कम�चार�लाई नेपालको सं�वधान, 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, 

अ�तर सरकार �व� �यव�थापन 

ऐन, कम�चार� समायोजन ऐन, 

मलुकु� सं�हताह�, �बषयगत 

कानूनह�, �थानीय तहले जार� 

गरेका कानूनह� र अ�य �च�लत 

मह�वपूण� कानूनह�को स�व�धमा 

अ�भमखुीकरण गरे/ नगरेको  

०.५ 

१. वा�ष�क काय��ममा 

जन�नवा�िचत ��त�न�ध र 

कम�चार�ह�लाई संघीय तथा 

�थानीय कानून काय��व�ध का 

वारेमा अ�भमखुीकरण 

�नय�मत �पमा रा� े 

मानव 

संसाधन 

तथा �मता 

�वकास 

शाखा 

गाउँ 

काय�पा�लका 

गाउँ काय�पा�लका 

योजना शाखा 

मानव संसाधन 

तथा �मता 

�वकास शाखा 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

 √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 

३.३.२ �थानीय तहका 

काय�पा�लका सद�य,सभाका 

सद�य र �मखु �शासक�य 

अ�धकृत लगायत सबै शाखा 

�मखुलाई कानूनको म�यौदा 

तजु�मा स�व�धी ���या र सम�या 

समाधान लगायतका �बषयव�त ु

उपर अ�भमखुीकरण गरे।नगरेको   

०.५ 

१. �थानीय तहका काय�पा�लका 

सद�य, सभाका सद�य र 

�मखु �शासक�य अ�धकृत 

लगायत सबै शाखा 

�मखुलाई कानूनको म�यौदा 

तजु�मा स�व�धी ���या र 

सम�या समाधान लगायतका 

�बषयव�त ु उपर 

अ�भमखुीकरण  गन� । 

�या�यक 

स�म�त 

/काननु 

शाखा 

�मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

काननु शाखा 

२०७८  

माघ 

मसा�त 

�वषय 

�व� 

खच� 

(साझेदा

र� ) 

  

३.३.३ �थानीय तहका ��येक 

वडामा म�हलाका ला�ग कानूनी 

सचेतना स�ब�धी अनिुश�ण 

काय��म (कानूनी हक अ�धकार, 

एकल म�हला, मानव बेच�वखन, 

छाउपडी �था, यौन�हँसा, आ�द) 

संचालन भए/नभएको । 

० 

१. आगामी वष� ७ वटै वडा  

मा म�हलाका कानूनी 

सचेतना स�व�धी 

अनिुश�ण काय��म 

संचालन गन�  

�या�यक 

स�म�त 

/काननु 

शाखा 

�मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

काननु शाखा 

२०७८  

माघ 

मसा�त 

�वषय 

�व� 

खच� 

(साझेदा

र� ) 

 

३.४.१ �थानीय तहले �वपद 

�यव�थापन स�व�धी मापद�ड, 

रणनी�त, काय�नी�त लगायत 

काय��व�ध तयार� गदा� म�हला तथा 

लि�त वग� वा  समदुायसँग परामश� 

गरे/ नगरेको र य�ता द�ताबेजमा 

०. 

१. �वपद �यव�थापन 

स�व�धी मापद�ड 

वनाउदा रणनी�त 

काय�नी�त लगायत 

काय��व�ध तयार गदा� 

�शासन 

शाखा , 

�मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

काय�पा�लका गाउँ काय�पा�लका 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

  √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
उ� वग� र समदुायलाई  लि�त 

गर� �वशेष राहत र म�हला 

प�ुषलाई अलग अलग  संर�णको 

�ावधान राखे/नराखेको । 

��येक पटक म�हला तथा 

लि�त वग� वा समदुाय 

संग अ�नवाय� परामश� गन� 

र सो को माइ�यूट रा� े 

३.४.२ �थानीतहमा �वपद 

स�व�धी त�या� स�लन, न�सा�न 

तथा �यव�थापन गदा� �भा�वत 

म�हला तथा लि�त वग� वा 

समदुाय समेतको ख�डीकृत 

त�या� राखी आपतकाल�न काय� 

स�ालन तथा राहत �वतरण 

गरे।नगरेको । 

० 

१. �वपद �यव�थापनमा 

म�हला तथा लि�त 

वग�लाई प�हलो 

�ाथ�मकतामा राखेर राहत 

�वतरण काय��म स�ालन 

गन� काय��व�ध अ�ाव�धक 

गन� 

�शासन 

शाखा , 

�मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

काय�पा�लका गाउँ काय�पा�लका 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

  √ 

३.४.३ समदुायमा आधा�रत �वपद 

�यव�थापन स�व�धी काय� 

स�ालन गदा� �भा�वत म�हला तथा 

लि�त वग� वा समदुायलाई 

सहभा�ग गराई उनीह�लाई 

प�हलो �ाथ�मकतामा 

राखे/नराखेको । 

० 

१. �वपद �यवा�थापन काय� 

गदा� म�हला तथा लि�त 

वग�लाई प�हलो 

�ाथ�मकता मा राखेर गन� 

। 

�शासन 

शाखा  
काय�पा�लका 

�वपद �यव�थापन 

स�म�त 
�नर�तर   √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 

३.४.४ �वपद �यव�थापन कोषको 

�थापना तथा स�ालन र �ोत 

प�रचालन गदा�  म�हला तथा लि�त 

वग� वा समदुायको  सहभा�गतामा 

�नण�य हनुे गरे।नगरेको । 

०.५ 

१. �वपद �यव�थापन कोषको 

�थापना तथा स�ालन र 

�ोत प�रचालन गदा�  

म�हला तथा लि�त वग� 

वा समदुायको  सहभा�गता 

मा �नण�य गन� 

�वपद 

�यव�थापन 

स�पक�  

�यि� 

�मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

�वपद �यव�थापन 

स�म�त 
�नर�तर   √ 

घ. सेवा �वाह 

४.१.१ �थानीय तहका भवन, 

भौ�तक पूवा�धार तथा अ�य संरचना 

�नमा�णको ला�ग �इङ, �डजायन, 

लागत अनमुान तयार गदा�का 

बखत संरचना �नमा�ण भएप�छ 

म�हला, बालबा�लका, अपा�ता 

भएका �यि�ले �नबा�ध �योग गन� 

स�कने गर� लै��क तथा यौ�नक 

अ�पसं�यक, बालबा�लका र 

अपा�ता मै�ी / संबेदनशील 

संरचनाको �ावधान स�हत हनुे 

गरे।नगरेको । 

० 

१. �ा�व�धक शाखाका 

कम�चार�लाइ लैससास मै�ी 

भवन �नमा�ण स�ब�धी 

अ�भमखुीकरण काय��म 

स�ालन गन� 

२. गाउँ काय�पा�लकाले बैठकमा 

�नण�य गर� अ�नवाय� �पमा 

�ईङ �डजाइनमा लि�त वग� 

मै�ी वनाउने गर� 

��याकालप तथा बजेट रा�े 

। 

�ा�व�धक 

शाखा 

�मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

�ा�व�धक शाखा 

२०७८ 

चै� 

मसा�त 

�ा�व�ध

क 

परामश� 

सेवा 

�लन े
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
४.१.२ �थानीय तहका भवन, 

भौ�तक पूवा�धार तथा संरचनाह�, 

िश�ा, �वा��य र अ�य सामािजक 

पूवा�धार स�व�धी भवन र अ�य 

संरचनाह� �नमा�ण गदा� म�हला,  

लै��क तथा यौ�नक अ�पसं�यक, 

अपा�तामै�ी तथा बालमै�ी 

���कोणबाट समेत उपयू� हनुे 

गर� �नमा�ण गरे/नगरेको ।  

० 

१. �ा�व�धक शाखाका 

कम�चार�ह�लाइ 

लैससासमै�ी भवन �नमा�ण 

स�ब�धी अ�भमखुीकरण 

काय��म स�ालन गन� 

�ा�व�धक 

शाखा 

�मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

�ा�व�धक शाखा 

२०७८ 

माघ 

मसा�त 

स�म 

�ा�व�ध

क 

परामश� 

सेवा 

�लन े

  

४.१.३ �थानीय तहले १५०० 

वग��फटभ�दा बढ� �ल��थ 

�े�फल भएका �नजी तथा 

साव�ज�नक भवन तथा संरचना 

�नमा�ण स�व�धी न�सा �वीकृत 

गदा�  म�हला, लै��क तथा यौ�नक 

अ�पसं�यक, अपा�तामै�ी तथा 

बालमै�ी ���कोणबाट समेत 

उपयू� हनुे गर� संरचना �नमा�ण 

गन� �ावधान स�हत ि�वकृ�त �दने 

गरे/गरेको तथा सो वमोिजम 

�नमा�ण काय� हनुे गरे/नगरेको  

० 

१. घर न�शा काय��व�धलाई 

कडाइ का साथ लागू गन� 

न�सा पास भइ �नमा�ण स�प� 

भएका भवन तथा संरचना 

ह�को अनगुमन गन� 

२. अनगुमन स�म�तले �दएको 

��तवेदन त�काल 

काय�पा�लका मा प�ततु गर� 

आव�यक काय�योजना वनाउने 

र काया��वयन गन� । 

घर न�शा  

शाखा 
काय�पा�लका घर न�शा शाखा �नर�तर   √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
४.२.१. �जनन �वा��य स�व�धी 

वा�ष�क नी�त र काय��ममा  

गभ�वती म�हलालाई जोिखमयू� 

तथा खतरायू� काममा नलगाउने 

�यव�था गर� सोको काय��वयन 

गरे।नगरेको ।  

०.५ 

१. जोिखमयू� काम गरेर 

जीवन �नवा�ह गनु� पन� 

गभ�वती म�हलाह�को 

ला�ग राहात �याकेज 

�याउने  

�वा��य 

शाखा 

गाउँ 

काय�पा�लका 

�मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

�वा��य शाखा 

�शासन शाखा 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

 √ 

४.२.२ �थानीय तहको काया�लय, 

अ�पाताल वा �वा��य चौक� र 

स�भव भएका साव�ज�नक 

�थलह�मा कम�चार� लगायत 

सेवा�ाह�लाइ लि�त गर� अल�गै 

�तनपानक�को �यव�था गरे  

नगरेको र सो को काय��वयन 

भए/नभएको  

०.० 

१. गाउँपा�लका तथा वडा 

काया�लयह�मा अ�थाइ 

�कृ�तको �तनपान क� 

त�काल वनाउने  । 

२. अव उ�ा�त व�े सवै 

साव�जा�नक भवनह� मा 

�तनपान क� स�हत �इङ 

�डजाइन गन� र 

काया��वयन गन� । 

म�हला 

बालबा�लका 

शाखा 

काय�पा�लका 

�ाव�धक शाखा/ 

म�हला 

बालबा�लका 

शाखा 

२०७८ 

चै� 

मसा�त 

  √ 

४.२.४ म�हला, आ�थ�क�पले 

�वप� घर प�रवार लगायत लि�त 

समहुको �वा��य �बमा गन� 

सहजीकरण र सहयोग गन� 

काय��म र बजेट �यव�था 

० 

१. �वा��य बीमाका ला�ग 

छु�ै काय��व�ध वनाउने  

२. अ�त �वप� प�रवारको 

वीमा एक पटकका 

ला�ग गाउँपा�लका गन� 

योजना 

शाखा / 

�शासन 

साखा 

गाउँ 

काया��लका 

सभा 

�वा��य साशा 

म�हला 

वालवा�लका 

साखा 

२०८० 

चै� मा�त 

लागत 

साझेदार� 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
गरे/नगरेको तथा सोको 

काया��वयन गरे/नगरेको । 

�वा��य 

साखा  

४.३.२ �थानीय तहले आ�नो �े� 

�भ�का आ�थ�क अव�था कमजोर 

भएका प�रवारका बालबा�लका 

तथा लि�त समूदायका सबै 

बालबा�लकालाई �दवा खाजा, 

�नश�ुक पा�प�ुतक, शैि�क 

सामा�ी तथा पोसाक र 

छा�बिृ�को �यव�था गर� �न�प� 

�वतरण हनुे �व�ध 

�मलाए।न�मलाएको । 

०५ 

१. कमजोर आ�थ�क अव�था 

भएका �व�ाथ�लाई कुन ै

प�न �कारको श�ुक �लन 

नपाउने ग�र शैि�क 

सं�था लाई प�रप� गन� । 

२. कमजोर आ�थ�क अव�था 

भएका �व�ाथ�ह�को 

सूिचकृत गन� । 

िश�ा शाखा काय�पा�लका  िश�ा शाखा 

२०७८ 

चै� 

मसा�त 

  √ 

४.३.४ �व�ालयमा छा� र छा�ा 

तथा यौ�नक अ�षसं�यकका ला�ग 

छु�ा छु�ै शौचालय, पानीको 

�यव�था, �कशोर� छा�ाको ला�ग 

सेनेट�र �याड, साबनु लगायत 

आव�यक सामा�ीको �यव�थाको 

साथै यौन िश�ा तथा सहजीकरण 

काय��म संचालन हनुे 

गरे।नगरेको 

०५ 

१. यौ�नक अ�पसं�यक 

ह�का ला�ग �व�ालयमा 

शौचालय नभएको हनुाले 

�यसका ला�ग वैकि�पक 

�याव�थापन गन� र अव 

व�े शौचालयमा सवैलाइ 

प�ुने गर� गन� �नमा�ण गन� 

योजना 

शाखा िश�ा 

शाखा 

गाउँ 

काय�पा�लका 

िश�ा शाखा 

िश�ा शाखा �नर�तर  √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
४.४.१ �थानीयतहका काया�लय 

तथा साव�ज�नक �थलह�मा सफा 

�पउने पानी, हात धनुे �यव�था, 

म�हला, प�ुष तथा यौ�नक तथा 

लै��क अ�पसं�यकको ला�ग 

अल�गै शौचालयको �यव�था र 

साबनु तथा �या�नटाइजर, आ�दको 

�व�ध गरे।नगरेको । 

०.५ 

१. सरकार� काया�लयमा 

यौ�नक तथा लै��क अ�प 

सं�यकह�का ला�ग 

शौचालयको छु�ै 

�यव�थापन गन� त�काल 

�नण�य गन�  

 �शासन 

शाखा 
काय�पा�लका �शासन शाखा 

२०७८ 

चै� 

मसा�त 

  √ 

४.४.३ �थानीय तहका सबै गाउँ, 

व�ती तथा टोलटोलमा कु�हने र 

नकु�हन ेघरायसी फोहोर छु�ाउने 

�यव�था, फोहोर स�लन तथा 

�वसज�न, घरघरमा भा�छाको फोहोर 

र पानीबाट करेसाबार�, कौसीखेती 

तथा गमला र फूलबार� ज�ता 

काय��ममा म�हला र प�ुषको 

समान सहभा�गता अ�भवृ��गन� 

जनचेतना लगायत काय��म 

स�ालन हनुे गरे।नगरेको ।  

० 

गाउँपा�लका के�� वजार 

तथा वडा काया�लय वर�पर� 

कु�हने नकु�हने फोहोरह�का 

ला�ग साव�जा�नक �थलमा 

ड�टवीन रा� े र  �नय�मत 

�पमा फोहोर उठाउने । 

वातावरण 

पूवा�धार 

शाखा/ 

सामािजक 

�वकास 

शाखा 

काय�पा�लका 

वातावरण 

पूवा�धार शाखा/ 

सामािजक �वकास 

शाखा 

२०७९  

जे� 

मसा�त 

 √ 

४.५.२  �थानीय तहले �वरोजगार 

तथा बैदेिशक रोजगार�मा जाने 

म�हला तथा लि�त समहुको 

० 

�वरोजगार व� चहाने र 

वैदेिशक रोजगार�मा जान 

खो�नेको सचुना संकलन 

रोजगार 

सेवा के�� 

काय�पा�लका 

/ सभा 

गाउँपा�लका 

काया�लय 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

लागत 

साझेदार� 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
�मता �वकासको ला�ग 

काय��मह� तय गर� 

काया��वयवन गरे।नगरेको । 

गर� आव�यक ताल�म �दान 

गन� । आव�यकता अनसुार 

बजेट �व�नयोजन गन� 

४.५.३ �ामीण म�हला 

�ा�व�धकह� (पश ुसेवा, कृ�ष, खाध 

��व�ध, वन, �वा��य र पूवा�धार 

लगायतका �वषय स�ब�धी 

�ा�व�धक) र सामािजक प�रचालक 

तयार गन� नी�त �लई सो अन�ुप 

काय��म स�ालन गरे।नगरेको 

। 

०.० 

१. वडा �तरमा पशसेुवा कृ�ष 

खा� ��व�ध संग स�वि�धत 

�ा�व�धक समािजक 

प�रचालकह� �नमा�णका 

ला�ग आव�यक बजेट 

�व�नयोजन गर� �मता तथा 

सीप �वकास गन� । 

पशसेुवा 

कृ�ष शाखा 

काय�पा�लका 

/ �मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

पशसेुवा तथा 

कृ�ष शाखा 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

लागत 

साझेदार� 
 

४.५.४ ग�रब तथा लि�त 

समहुको पहुँच र �यशि� 

अन�ुप सपुथमू�य सहकार� 

पसलह�को �यव�थापन गन� 

�थानीय तहको नी�त रहे/नहरेको 

र सो अन�ुप काय��म 

काया��वयन भए।नभएको । 

० 

१. गाउँपा�लकामा सहकार� 

नी�त �नमा�ण गर� सहकार� 

संचालन गन� �ो�साहन गन�  

२. सपुथ मूलयका पसल 

�थापनाका ला�ग के�ह 

पवुा�धार�य �े�मा सहयोग 

गन�  

म�हला 

वालवा�लका 

शाखा ।  

गाउँ 

काय�पा�लका 

/ सभा 

गाउँकाय�पा�लका 

२०८० 

असार 

मसा�त 

लागत 

साझेदार� 
 

ङ. सशुासन तथा उ�रदा�य�व 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 

५.१.२ �थानीय तहले �व�धको 

शासन �वध�न, जनसहभा�गता 

अ�भवृ��, ��ाचार �ब�� शू�य 

सहनशीलता,सेवा �वाहमा 

�न�प�ता र म�हला तथा लि�त 

समूहलाई अ�ा�धकार �दने नी�त 

�लई सो वमोिजम काया��वयन 

गरे/नगरेको ।  

० 

�थानीय तहले �व�धको 

शासन �वध�न, जनसहभा�गता 

अ�भवृ��, ��ाचार �ब�� 

शू�य सहनशीलता,सेवा 

�वाहमा �न�प�ता र म�हला 

तथा लि�त समूहलाई 

अ�ा�धकार �दने नी�त  तयार 

गर� काया��वयन गन� 

�वधायन 

स�म�त /  

कम�चार� 

�शासन 

शाखा 

सभा / 

काय�पा�लका 
गाउँ काय�पा�लका 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

  √ 

५.१.३ म�हला अ�धकार तथा 

समानताका ला�ग भएका बेइिज� 

घोषणा प�का वा�वटा 

��तव�ताह�का �े�मा काय��म 

तय गर� काया��वयन गन� 

गरेको/नगरेको । 

०.० 

१. बेइजीङ घोषणा प� का 

१२��तव�ता का वारेमा जन 

��त�न�ध तथा कम�चार� ह� 

लाई २ �दने अ�भमखुीकरण 

काय��म स�ालन गन� / 

बजेट �व�नयोजन गन� । 

लैससास 

स�पक�  

�यि� 

�मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

लैससास स�पक�  

�यि� 

२०७९ 

फागनु 

मसा�त 

�ोत 

�यि� 

लागत 

साझेदार� 

  

५.१.४ संय�ु रा�संघीय बाल 

अ�धकार महासि�ध, १९८९ मा 

उ�लेख भए अन�ुपका  ��तब�ता 

काया��वयन गन� रकम �व�नयोजन 

गर� काय��म स�ालन 

गरे/नगरेको ।  

०.० 

जन��त�न�ध तथा �वषयगत 

शाखाका �मखुह�लाई वाल 

अ�धकार महासि�ध १९८९ 

रहेका ��तव�ताका वारेमा 

अ�भमखुीकरण गन� । बजेट 

�यव�थापन गन� 

 

म�हला 

बालबा�लका 

शाखा 

काय�पा�लका 

/ �मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

गाउँ काय�पा�लका 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

�ोत 

�यि� 

लागत 

साझेदार� 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
५.२.३ �थानीय तहले गन� 

साव�ज�नक पर��ण, सामािजक 

पर��ण, साव�ज�नक सनुवुाई, 

�नय�मत प�कार भेटघाट र 

सूचनाको साव�ज�नक�करण 

काय��ममा लि�त समदुायको 

तफ� बाट �थानीय तहले �लएको 

नी�त तथा काय��म र सो को 

काया��वयका �वषयमा �� उ�ने 

गरे/नगरेको र सोको अ�भलेख 

राखी उठेका ��उपर �थानीय 

तहबाट स�बोधन हनुे 

गरे।नगरेको । 

०.५ 

१. सावा�जा�नक सनुवुाइमा 

द�लत तथा �वप� 

समदुायका �यि� म�हला 

लाई अ�नवाय� �पमा 

उपि�थत हनु र आ�ना 

सवाला ��ततु गन� लागउने 

र �यसको अ�भलेख द�ु�त 

रा� े 

�शासन र 

योजना 

शाखा 

गाउँ 

काय�पा�लका 

�मखु �साशक�य 

अ�धकृत 
�नर�तर  √ 

५.२.४ �थानीय तहका 

जन��त�न�ध र कम�चार�को आचार 

सं�हता �वीकृत गर� काया��वयनमा 

�याए।न�याएको ।  

०.५ 

१.सवैले दे� े ठाउँमा .सवै 

शाखामा जन��त�न�ध तथा 

कम�चार�को गापाकाय�पा�लका 

वाट �वीकृत आचार सं�हता 

टाँ�ने र मा�सक �पमा 

काया��वयन भए नभएको 

अनगुमन गन� । 

म�हला 

बालबा�लका 

शाखा / 

सामािजक 

�वकास 

शाखा 

काय�पा�लका

/ �मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

�शासन शाखा / 

गापा �मखुको 

सिचवालय 

२०७८ 

चै� 

मसा�त 

  √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
५.३.३ �थानीय तहले �थानीय 

रे�डयो, एफ.एम, छापा लगायत 

��य��य समेतका सबै 

मा�यम�ारा ल��गक समानता तथा  

समावेशीकरण स�ब�धी सूचना 

�वाह गर� जनतालाई ससुिुचत  

गरे/नगरेको 

० 

�थानीय एफ रे�डयो मा 

�नय�मत �पमा लैसासास 

स�वि�ध सचुना तथा स�देश 

�सारण गन� । 

सचुना 

��व�ध 

अ�धकृत 

गाउँ 

काय�पा�लका 

� � अ 

गाउँपा�लका 

काया�लय 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

 √ 

५.४.३ �थानीय तहको समी�ा 

बैठकमा म�हला लगायत सबै 

लि�त वग� तथा समदुायको 

उपि�थ�तमा उ� वग�संग 

स�वि�धत लि�त काय��म 

उपर छलफल हनुे गरे/नगरेको 

। 

०.५ 

१. समी�ा वैठकमा अ�नवाय� 

आमि��त गन�  

२.यसवारे काय�पा�लकाले 

�नण�य गन�  

योजना 

शाखा 

गाउँ 

काय�पा�लका 

योजना तथा 

�शासन शाखा 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

 √ 

५.४.४ अनगुमन तथा 

मू�या�नको प�ृपोषणलाई 

स�बोधन गर� योजना तथा  

काय��म तयार गरे/नगरेको 

।  

०.५ 

अनगुमन मू�या�नको 

प�ृपोषणलाई वा�ष�क 

काय��म तय गन� वैठकमा 

छलफल गरेर योजना 

वनाउन े

योजना 

शाखा 

गाउँ 

काय�पा�लका 

योजना तथा 

�शासन शाखा 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

 √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
५.५.२ लै��क समानता तथा 

समावशेी �वकासको ला�ग 

�व�भ� सरोकारवाला 

�नकायह� बीच स�ाल �नमा�ण 

भई काय�गत छलफल हनुे 

गरे।नगरेको ।  

०.० 

म�हला समूह जातीय समूह 

तथा बाल समूहका 

��त�न�धह� समावशे गर� 

स�ाल �नमा�ण गन�  

म�हला 

बालबा�लका 

शाखा 

�मूख 

�शासक�य 

अ�धकृत 

म�हला 

बालबा�लका 

शाखा 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

 √ 

५.५.३ लै��क समानता तथा 

समावशेी �वकासको ला�ग 

�व�भ� सरोकारवाला �नकायह� 

बीच काय�गत संय�� (संजाल) 

का ��त�न�धह�लाई लै��क 

तथा समावेशी �वकास स�व�धी 

�मता �वकास ता�लम �दान 

गरे ।नगरेको ।   

०.० 

स�ाल गठन भएपछ� स�ुमा 

नै लैसासास स�व�धी ता�लम 

�दान गन� 

म�हला 

बालबा�लका 

शाखा 

�मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

म�हला 

बालबा�लका 

शाखा 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

 √ 

५.५.४ म�हला �व�� हनुे सबै 

�कारका भेदभाव उ�मूलन गन� 

महासि�धको रा��य काय�योजना, 

संय�ु रा�स�ीय सरु�ा 

प�रष�ाट पा�रत ��ताव न�बर 

१३२५ र १८२० को रा��य 

०.० 

१. जन��त�न�ध तथा 

�वषयगत शाखाका 

�मखुह�लाई  रा� संघीय 

सरु�ा प�रषद वाट पा�रत 

��ताव नं १३२५ र 

१८२० का �ावधान ह� 

म�हला 

बालबा�लका 

शाखा / 

सामािजक 

�वकास 

शाखा 

काय�पा�लका

/ �मखु 

�शासक�य 

अ�धकृत 

�शासन शाखा / 

गापा �मखुको 

सिचवालय 

२०७९ 

असार 

मसा�त 

  √ 
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मूल शीष�क अव�था सधुारका ला�ग 

आव�यक ��याकलाप 
��याकलाप स�ालन गन� िज�मेवार� समयाव

�ध 
थप दा�य�व 

सूचक �ा�ा� पहलकता� �नण�यकता� काया��वयनकता� पन� नपन� 
काय�योजना र मानव अ�धकार 

स�व�धी   रा��य काय�योजनामा 

�थानीय सरकारको िज�मेवार� 

भनी उ�लेख ग�रएका 

काय��मह�मा रकम 

�व�नयोजन गर� काया��वयन 

गरे।नगरेको । 

वारे अ�भमखुीकरण गन� । 

२. बजेट �यव�थापन गर�   

�ावधानह� काया��वयन गन� 

। 
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५.सझुावह� 

पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लकाको लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर��णका आधारमा 

�न�नानसुार सझुावह� ��ततु ग�रएकोछ । 

 

१. गाउँपा�लकाले लैससासको �े�मा �यून काम भएको र सो को प�न  अ�भलेख �यवि�थत नभएका 

कारण अ�भलेखीकरणलाई �वशेष जोड �दने । 

२. गाउँपा�लकाले वनाएका कानून काय��व�धह� वेभसाइड माफ� त साव�जा�नक गन� । 

३. गाउँपा�लकाका बैठक �नण�यह� वेभसाइड माफ� त साव�जा�नक गन� । 

४. लैससास पर��ण प�ात वनाएका काय�योजनालाई लाई योजना तजू�मामा अ�नवाय� �पमा समावेश 

गन� । 

५. गाउँपा�लकाले आ�ना सवै जन��त�न�धको वैयि�क �ववरण वेभससाइडमा रा� े। 

६. कुनै प�न योजनाको अनगुमन गदा� लैससासका ���कोणवाट प�न अनगुमन हनुे गर� ��तवेदन 

फारम तयार गर� �योगमा �याउने । 

७. मानव संसाधन �वकास शाखा �थापना गन� ।  

८. गाउँपा�लकाले वनाएका कानून काय��व�ध �नद� िशकाह� तयार भएप�छ सवै कम�चार� तथा 

जन��त�न�धह�लाई अ�भमखुीकरण गन� । 

९. लै��क उ�रदा�य वजेट �नमा�ण गर� काया��वयन गन� । 

१०. जे� नाग�रक अपा�ता भएका �यि� बालबा�लका ह�को सामािजक सूर�ाको ��याभ�ूत हनु ेगर� 

कानून काय��व�धह� वनाउने । 

११. द�गो �वकास ल� लाई �थानीयकरण गर� काया��वयनका ला�ग आव�यक बजेट �व�नयोजन गन�  

१२. म�हलाको जी�वकोपाज�न सशि�करण तथा काय�वोझ कम गन� काय��मह� तयार गर� काया��वयन 

गन� । 

१३. समावेशी सूचना �णाल�लाई �यानमा राखी गाउँपा�लका बसोबास गन� कुनै प�न नाग�रकले भाषा 

नवझेुका कारण सूचना वाट बि�त हनु नपरोस भ�े कुरालाई  �वशेष �ाथ�मकतामा रा� े। 

१४. गभ�वती तथा स�ुकेर� म�हलाह�को सरु�ा संग स�वि�धत �वशेष काय��मह� स�ालन गन� । 

१५.  गाउँपा�लकामा व�े भौ�तक संरचनाह�मा म�हला बालबा�लका तथा अपा� मै�ी वनाउने कुरा 

नी�तगत �पमा �नण�य गर� काया��वयन गन� । 

१६. लैससास �वकास काय�योजना कडाइकासाथ काया��वयन गन� । 
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६.�न�कष� 

लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण मै�ी �देश वनाउनका ला�ग म�ुयम��ी तथा 

मि��प�रषदको काया�लय अ�तरगत �देश �िश�ण के��ले �देश १ का सवै (१३७ वटै)  �थानीय 

तहह�को लैससास पर��ण गर� �यसको न�तजाका आधारमा आगामी �वकास योजना वनाउन  गरेको 

सहयोग अ�तरगत यो पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लका को लैससास पर��णले वत�मान अव�था छल�� 

वनाएको छ भने आगामी �दनमा के गन� भ�े वारेमा लैससास �वकास काय�योजना समेत वनेको छ । 

यो काय�योजनालाई कडाइका साथ काया��वयन गन� हो भने यो गाउँप�लका पूण� �पमा लैससास मै�ी 

हनुे देिख�छ । हाल स�म गरेका कामह�को आधारमा ४२.५ ��तशत मा� अंक हासील भएप�न 

यहाँका जन��त�न�धह�को इ�छा चाहाना र लगनशीलताले  �ा� उ� न�तजालाई �वना आ�थ�क लगानी 

६० ��तशत स�म पयुा�उन स�कने देिख�छ भने आ�थ�क लगानी स�हत काय�योजना काया��वयन हदँु 

८० ��तशत भ�दा वढ� हनुे अव�था छ ।कम�चार� अभाव संघीय कम�चार�ह�को �छटो �छटो हनु े

स�वा लगायतले �यव�थापनमा केह� सम�या परेकोले गदा� म�ुया�नमा यो गाउँपा�लका अ�ल कमजोर 

देिखएकोछ । 

यो गाउँपा�लकाको लैससास पर��णमा ५ वटा मूल सूचकका आधारमा हेदा� नी�त काननु योजना 

र मानव संसाधान तथा �मता �वकासमा मा कमजोर र सं�थागत �यव�था, सेवा �वाह र सशुासन 

तथा उ�रदा�य�व ले "सामा�य" निजता हाशील गरेको छ ।यसलाई माग� दश�नको �पमा �लएर 

अगाडी व�ने हो भने पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लका लैससास मै�ी हनुेमा ढु� रहन स�क�छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 

अनसूुची १ 

लैससास पर��णका ला�ग अ�ययन तथा पनुरावलोकन ग�रएका स�दभ� सामा�ी ह�  

 

१. गाउँपा�लकाको व�तगुत �ववरण २०७४ 

२.  गाउँ आव�धक योजना २०७५/२०७६- २०८०/२०८१  

३. वा�ष�क नी�त तथा काय��म ०७७/०७८ र ०७८/०७९ 

४. वा�ष�क �गती ��तवेदन ०७७/०७८ 

५. आव ०७७/०७८ का काय�पा�लकाका वैठकका �नण�यह�  

६. योजना तजु�मा �कृयाका फाइलह�  

७. उपभो�ा स�म�त माफ� त संचालन भएका योजनाका फाइल  

८. �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 

९. �वपद  �यव�थापन कोष संचालन तथा �यव�थापन  काय��व�ध २०७४ 

१०. कम�चार� �यव�थापन ऐन २०७६ 

११. कामका ला�ग पा�र��मकमा आधा�रत सामदुा�यक आयोजना (स�ालन तथा �यव�थापन) 

काय��व�ध, २०७६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

अनसूुची २ 

लैससास पर��ण स�व�धी छलफल तथा सम�वयका ला�ग ग�ठत  काय�दलको �ववरण 

१. संयोजकः रनमाया ग�ुङ   (उपा�य�)  

२. सद�यः  देवे��कुमार �ल�व ु( �मूख �शासक�य अ�धकृत ) 

३. सद�यः िशवकुमार काङवाङ ( �शासन शाखा �मूख ) 

४. आमि��तः केशवराज ढंुगेल (संयोजकः लैससास पर��ण सहजकता� ) 

अनसूुची ३ 

लैससास काया��वयन स�म�तको �ववरण 

१. संयोजकः  केशरकुमार स�ुवा ( अ�य� ) 

२. सद�यः  रनमाया ग�ुङ ( उपा�य� ) 

३. सद�यः   देवे�� कुमार �ल�व ु(�मूख �शासक�य अ�धकृत) 

४. सद�यः                     (सामािजक �वकास स�म�त संयोजक) 

५. सद�य                      ( कापा सद�य म�येवाट संयोजक�ारा मनोनीत ) 

६. सद�यः                     ( कापा सद�य म�येवाट संयोजक�ारा मनोनीत ) 

७. सद�यः                     ( कापा सद�य म�येवाट संयोजक�ारा मनोनीत ) 

८. सद�यः                      (गैसस संघ सं�था वाट संयोजक �ारा मनो�नत ) 

९. सद�यः                      (गैसस संघ सं�था वाट संयोजक �ारा मनो�नत ) 

१०. सद�यः                     (गैसस संघ सं�था वाट संयोजक �ारा मनो�नत ) 

११. सद�य सचीवः  रामकला काक� (म�हला वालवा�लका शाखा �मखु ) 

 



� स सूचक �ा�ा� १ अंक आउने अव�था ०.५ अंक आउने अव�था ० अक आउने अव�था �मािणकरणको आधार

१.१.१

�थानीय तहको नी�त तथा कानूनको म�यौदा

तयार गन� काय��दशामा लैससासको ���ले

स�पादन गन� गर� काय�टोल� �नमा�ण, पूव�

द�तावेजको समी�ा गदा� लैससास ���कोणले

भएको, म�यौदाको �बषयव�त ुर श�द चयन

समावेशी र सहभा�गतामूलक हनेु गरे

\नगरेको ।

0.0

�थानीय तहको नी�त तथा कानूनको

म�यौदा तयार गन�  काय��दशामा

लैससासको ���ले स�पादन गन� गर�

काय�टोल� �नमा�ण, पूव� द�तावेजको समी�ा

गदा� लैससास ���कोणले भएको, म�यौदाको

�बषयव�त ुर श�द चयन समावेशी र

सहभा�गतामूलक हनेु गरेको ।

�थानीय तहको नी�त तथा कानूनको

म�यौदा तयार गन�  काय��दशामा

लैससासको ���ले स�पादन गन� गर�

काय�टोल� �नमा�ण, पूव� द�तावेजको

समी�ा, म�यौदाको �बषयव�त ुर श�द

चयन आ�ँसक �पमामा� समावेशी र

सहभा�गतामूलक हनेु गरेको ।

�थानीय तहको नी�त तथा कानूनको

म�यौदा तयार गन�  काय��दशामा

लैससासको ���ले स�पादन गन� गर�

काय�टोल� �नमा�ण, पूव� द�तावेजको समी�ा

गदा� लैससास ���कोणले भएको,

म�यौदाको �बषयव�त ुर  समावेशी श�द

चयन र सहभा�गतामूलक हनेु नगरेको।

�वीकृत नी�त तथा कानूनी 

द�तावेजह�

�वकृ�तको ला�ग ��ततु 

गरेका म�यौदा नी�त तथा 

कानूनी द�तावेजह� 

१.१.२

�थानीय तहले आ�ना नी�त, कानून, योजना

जार� गनु� भ�दा अगा�ड लैससासको ���ले

उपय�ु भए नभएको बारे लेखाजोखा  वा

�व�षेण ग�र स�ुनि�त गन� गरे।नगरेको ।

0.0

�थानीय तहले आ�ना नी�त, कानून, योजना

जार� गनु� भ�दा अगा�ड लैससासको ���ले

उपय�ु भए नभएको बारे हरेक द�तावेजमा

   लेखाजोखा  वा �व�षेण गर� स�ुनि�त

गन� गरेको ।

�थानीय तहले आ�ना नी�त, कानून,

योजना जार� गनु� भ�दा अगा�ड

लैससासको ���ले उपय�ु भए

नभएको बारे आ�ँसक�पमा ( केह�

द�तावेज) मा�  लेखाजोखा  वा

�व�षेण गर� स�ुनि�त    गन� गरेको

�थानीय तहले आ�ना नी�त, कानून,

योजना जार� गनु� भ�दा अगा�ड लैससासको

���ले उपय�ु भए नभएको स�व�धमा

कुनै द�तावेज उपर लेखाजोखा  वा

�व�षेण गर� स�ुनि�त  गन� नगरेको

नी�त, कानून, योजना का 

द�ताबेजह� स�बि�धत �नण�य 

फाइलह� ,काय�पा�लकाका 

छलफल तथा �नण�यह�

१.१.३

�थानीय तहको नी�त र योजनामा लै��क

समानता तथा सामािजक समावेशी �वकास

(�थानीय काननु, नी�त, आव�धक र बा�ष�क

योजनामा भएका नी�तह�) स�व�धी �वषयह�

समावेश भए।नभएको ।

0.0

�थानीय तहको नी�त र योजनामा लै��क

समानता तथा सामािजक समावेशी �वकास

(�थानीय काननु, नी�त, आव�धक र बा�ष�क

योजनामा भएका नी�तह�) स�व�धी

�वषयह�  समावेश भएको ।

�थानीय तहको नी�त र योजनामा

लै��क समानता तथा सामािजक

समावेशी �वकास (�थानीय काननु,

नी�त, आव�धक र बा�ष�क योजनामा

भएका नी�तह�) स�व�धी  �वषयह�

आ�ँसक �पमामा� समावेश भएको ।

�थानीय तहको नी�त र योजनामा लै��क

समानता तथा सामािजक समावेशी �वकास

(�थानीय काननु, नी�त, आव�धक र

बा�ष�क योजनामा भएका नी�तह�)

स�व�धी  �वषयह�  समावेश नभएको ।

�थानीय काननु, नी�त

आव�धक र बा�ष�क योजना 

स�व�धी द�तावेजह�

�थानीय राजप� 

अनसुचुी १ 

पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लका

अंक �दान फारम

१,नी�त काननु योजना

१.१.नी�त र काननुमा समावेिशता/सहभा�गता
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१.१.४

म�हला र प�ुष लगायत लै��क तथा यौ�नक

अ�पसं�यकको सम�वकास,  सामािजक

�वभेदको अ��य  तथा  लैससास पर��ण गन�

 अल�गै नी�तह� छन ्। छैनन ्? (�थानीय

ऐन, काननु, काय��व�ध, �नद� िशकामा खास

�यव�था गरे/नगरेको ।

0.0

म�हला र प�ुष लगायत  लै��क तथा

यौ�नक अ�पसं�यकको  सम�वकास,

सामािजक �वभेदको अ��य  तथा  लैससास

पर��ण गन�   अल�गै नी�त भएको र य�तो

नी�त, �थानीय ऐन, काननु, काय��व�ध,

�नद� िशकामा खास �यव�था गरेको ।

म�हला र प�ुष लगायत लै��क तथा

यौ�नक अ�पसं�यकको   सम�वकास,

 सामािजक �वभेदको अ��य  तथा

लैससास पर��ण गन�  अल�गै नी�त

भएको तर �थानीय ऐन, काननु,

काय��व�ध, �नद� िशकामा खास �यव�था

नगरेको ।

म�हला र प�ुष लगायत  लै��क तथा

यौ�नक अ�पसं�यकको  सम�वकास,

सामािजक �वभेदको अ��य  तथा  लैससास

पर��ण गन�  अल�गै नी�त नभएको र

�थानीय ऐन, काननु, काय��व�ध,

�नद� िशकामा समेत कुनै खास �यव�था

नगरेको ।

लैससास तथा सामािजक 

�वभेद अ��य गन� नी�त 

द�तावेज 

�थानीय ऐन, काननु, 

काय��व�ध, �नद�िशकाह� 

�थानीय राजप� 

१.१.५

�थानीय तहले काया��वयनमा �याएका ऐन,

�नयम, तथा काय��व�धमा म�हला, �कशोर�,

बा�लकाह� तथा लि�त वग� लगायतमा हनेु

सबै �कारका �वभेदज�य काय�ह� अ��य गन�

�ावधान रािखएको / नरािखएको ।

0.0

�थानीय तहले काया��वयनमा �याएका ऐन,

�नयम, तथा काय��व�धमा म�हला, �कशोर�,

बा�लकाह�  तथा लि�त वग� लगायतमा

हनेु सबै �कारका �वभेदज�य काय�ह�

अ��य गन� �ावधान रािखएको ।

�थानीय तहले काया��वयनमा �याएका

ऐन, �नयम, तथा काय��व�धमा म�हला,

�कशोर�, बा�लकाह�  तथा लि�त

वग�मा लगायत हनेु सबै �कारका

�वभेदज�य काय�ह�   अ��य गन�

�स�मत  �ावधान मा� रािखएको ।

�थानीय तहले काया��वयनमा �याएका ऐन,

�नयम, तथा काय��व�धमा म�हला, �कशोर�,

बा�लकाह�  तथा लि�त वग�मा लगायत

हनेु सबै �कारका �वभेदज�य काय�ह�

अ��य गन�  कुनै �ावधान नरािखएको ।

�थानीय। ऐन, �नयम, 

काय��व�धह� र �तनको 

लैससास ���ले �व�ेषण 

ग�रएको द�तावेज 

�थानीय राजप� 

१.१.६

संघीय कानूनले �यव�था गरे बमोिजम

�थानीय�तरमा म�हला तथा वि�तीमा परेको

समदुाय मा�थ हनेु �हँसा र �वभेद उपर

सनुवुाई हनेु �व�ध �मलाए। न�मलाएको ।

1.0

संघीय कानूनले �यव�था गरे बमोिजम

�थानीय�तरमा म�हला तथा वि�तीमा परेको

समदुाय मा�थ हनेु �हंसा र �वभेद उपर

सनुवुाई हनेु �व�ध �मलाएको र सो�ह

अन�ुप काय��वयन हनेु गरेको ।

संघीय कानूनले �यव�था गरे बमोिजम

�थानीय�तरमा म�हला तथा वि�तीमा

परेको समदुाय मा�थ हनेु �हंसा र

�वभेद उपर सनुवुाई हनेु  �व�ध

�मलाएको तर काया��वयन नभएको ।

संघीय कानूनले �यव�था गरे बमोिजम

�थानीय�तरमा म�हला तथा वि�तीमा

परेको समदुाय मा�थ हनेु�हंसा र �वभेद

उपर सनुवुाई हनेु  �व�ध न�मलाएको ।

म�हला तथा वि�तीमा परेको 

समदुाय मा�थ हनेु �वभेद 

उपर सनुवुाई भएका �मािणत 

कागजातह�  उ� 

समदुायको �वयम भनाइ 

ह�को द�तावेज,�थानीय 

राजप� 

१.१.७

�थानीय नी�त तथा कानूनमा म�हला, प�ुष

लगायत लै��क तथा यौ�नक अ�पसं�यक

उपर हनेु �मको �यालामा �वभेद अ��य गन�

�ावधान रहे । नरहेको ।

0.0

�थानीय नी�त तथा  कानूनमा म�हला,

प�ुष लगायत लै��क तथा यौ�नक

अ�पसं�यक उपर हनेु  �मको �यालामा

�वभेद  अ��य गन�   �ावधान रहेको र सो

को काया��वयन भएको ।

�थानीय नी�त तथा   कानूनमा म�हला,

प�ुष लगायत लै��क तथा यौ�नक

अ�पसं�यक उपर हनेु �मको �यालामा

�वभेद अ��य गन� �ावधानमा� रहेको तर

सो को काया��वयन नभएको ।

�थानीय नी�त तथा   कानूनमा म�हला,

प�ुष लगायत लै��क तथा यौ�नक

अ�पसं�यक उपर हनेु �मको �यालामा

अ��य गन�   कुनै �ावधान नरहेको।

�थानीय नी�त तथा   कानून, 

�मको �याला भ�ुानी 

द�तावेज तथा �ववरण
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१.१.८

�थानीय तहको नी�त तथा कानूनमा रैथाने र

आ�वासी कामदार तथा �मजीवी उपर हनेु

�वभेद रो�ने �ावधान रहे । नरहेको

0.0

�थानीय तहको नी�त तथा कानूनमा रैथाने र

आ�वासी कामदार तथा �मजीवी उपर हनेु

�वभेद रो�ने �ावधानह� रहेको  र सो को

काया��वयन भएको   ।

�थानीय तहको नी�त तथा कानूनमा

रैथाने र आ�वासी कामदार तथा

�मजीवी उपर हनेु �वभेद रो�ने

�ावधान रहेको  तर सो को

काया��वयन नभएको  ।

�थानीय तहको नी�त तथा कानूनमा रैथाने

र आ�वासी कामदार तथा �मजीवी उपर

हनेु �वभेद रो�ने कुनै �ावधान नरहेको।

�थानीय तहको �म नी�त 

तथा कानून, द�तावेज

१.२.१

आव�धक योजना र वा�ष�क �वकास

काय�कममा लै��क तथा समावेशी �वकासको

ला�ग नी�त, रणनी�त, काय��म र सोको

मापनयो�य ल�य समावेश गरे/नगरेको ।

0.5

आव�धक योजना र वा�ष�क �वकास

काय�कममा लै��क तथा समावेशी �वकासको

ला�ग नी�त, रणनी�त, काय��म र सोको

मापनयो�य ल�य समावेश गरेको ।

आव�धक योजना र वा�ष�क �वकास

काय�कममा लै��क तथा समावेशी

�वकासको ला�ग नी�त, रणनी�त,

काय��म रहेको तर  सोको

मापनयो�य ल�य समावेश नग�रएको

।

आव�धक योजना र वा�ष�क �वकास

काय�कममा लै��क तथा समावेशी

�वकासको ला�ग नी�त, रणनी�त, काय��म

नरहेको ।

आव�धक योजना,  वा�ष�क  

�वकास काय�कम लै��क तथा 

समावेशी �वकासको ला�ग 

नी�त, रणनी�त,  काय��म 

ल�य तथा उपल�धी स�ब�धी 

आव�धक ��तवेदन 

१.२.२

गाउँपा�लका ।नगरपा�लकाको �ोत अनमुान

तथा बजेट सीमा �नधा�रण स�म�तले बजेट

सीमा �नधा�रण गदा� म�हला, बालबा�लका

तथा सबै लि�त  समूहको अव�था

�व�षेणको आधारमा सो समूहलाइ ��य�य

फाइदा प�ुने गर� कूल पूजँीगत बजेटको

�नि�त ��तशत छु�ाउने गरे । नगरेको ।

0.0

गाउँपा�लका ।नगरपा�लकाको �ोत

अनमुान तथा बजेट सीमा �नधा�रण स�म�तले

बजेट सीमा �नधा�रण गदा� म�हला,

बालबा�लका तथा सबै लि�त  समूहको

अव�था �व�षेणको आधारमा सो समूहलाइ

��य�य फाइदा प�ुने गर� कूल पूजँीगत

बजेटको �नि�त ��तशत छु�ाउने गरेको ।

गाउँपा�लका ।नगरपा�लकाको �ोत

अनमुान तथा बजेट सीमा �नधा�रण

स�म�तले बजेट सीमा �नधा�रण गदा�

म�हला, बालबा�लका तथा के�ह

लि�त  समूहको अव�था �व�षेणको

आधारमा सो समूहलाइ ��य�य

फाइदा प�ुने गर� कूल पूजँीगत

बजेटको �नि�त ��तशत छु�ाउने

गरेको ।

गाउँपा�लका ।नगरपा�लकाको �ोत

अनमुान तथा बजेट सीमा �नधा�रण

स�म�तले बजेट सीमा �नधा�रण गदा�

म�हला, बालबा�लका तथा कुनै प�न

लि�त  समूहको अव�था �व�षेणको

आधारमा सो समूहलाइ ��य�य फाइदा

प�ुने गर� कूल पूजँीगत बजेटको �नि�त

��तशत छु�ाउने नगरेको ।

वा�ष�क बजेट तथा �वकास 

काय��म म�हला तथा लि�त 

समूहको अव�था �व�ेषण 

��तवेदन /�ोफाईल,

१.२.योजना तजु�मा तथा काया��वयन
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१.२.३

�थानीय तहको योजना प�हचान तथा छनौट

गदा� लि�त समूहको स��य सहभा�गता हनेु

गरे, नगरेको  र लि�त समहुले छनौट

गरेका योजना �ाथ�मकता मा पन� गरे।

नगरेको ।

1.0

�थानीय तहको योजना प�हचान तथा छनौट

गदा� लि�त समूहको स��य सहभा�गता हनेु

गरे, नगरेको  र लि�त समहुले छनौट

गरेका योजना �ाथ�मकता मा पन� गरेको ।

�थानीय तहले गाउँ, व�ती�तरबाट

योजना प�हचान तथा छनौट गदा�

केह� मा� लि�त समूहको स��य

सहभा�गता हनेु गरेको र लि�त

समहुले छनौट गरेका केह�

योजनामा� �ाथ�मकतामा पन� गरेको

।

�थानीय तहको योजना प�हचान तथा

छनौट गदा� लि�त समूहको स��य

सहभा�गता हनेु नगरेको  र लि�त समहुले

छनौट गरेका योजना �ाथ�मकता मा पन�

नगरेको ।

सहभागी सूचीफोटो र 

वडा�तरवाट छनौट भएका 

योजना तथा काय��मको 

सचुी,�नण�य पिु�तका र 

�वीकृत वा�ष�क काय��म

१.२.४

योजना तजु�मा गदा� म�हला तथा लि�त

समूहको �यावहा�रक र रणनी�तक

आव�यकता प�हचान र प�रपू�त� गन� �वषयमा

छलफल हनेु गरे/नगरेको ।

0.5

योजना तजु�मा गदा� म�हला तथा  लि�त

समूहको �यावहा�रक र रणनी�तक

आव�यकता प�हचान र प�रपू�त� गन�

�वषयमा �नर�तर (सबै योजना तजु�माका सबै

चरणमा सधै) छलफल हनेु गरेको ।

योजना तजु�मा गदा� म�हला तथा

लि�त  समूहको �यावहा�रक र

रणनी�तक आव�यकता प�हचान र

प�रपू�त� गन� �वषयमा  क�हले का�हं

मा� (के�ह योजना तजु�माका के�ह

चरणमा, क�हलेका�हं) छलफल  हनेु

गरेको ।

योजना तजु�मा गदा� म�हला तथा  लि�त

समूहको �यावहा�रक र रणनी�तक

आव�यकता प�हचान र प�रपू�त� गन�

�वषयमा छलफल  हनेु नगरेको

बैठक �नण�य पिु�तका, बजेट 

तजु�मा माग�दश�न  र वा�ष�क 

�वीकृत काय��म

१.२.५

योजना तजु�मा गदा� म�हला र प�ुष एवं

लि�त समहुको छु�ा छु�ै अव�था

�व�षेणको आधारमा आव�यकता प�हचान

गर� सो अनसुारको काय��म तय गन�

ग�रए।नग�रएको ।

0.0

योजना तजु�मा गदा� म�हला र प�ुष एवं

लि�त समहुको छु�ा छु�ै अव�था

�व�षेणको आधारमा आव�यकता प�हचान

गर� सो अनसुार सबै काय��म तय गन�

ग�रएको ।

योजना तजु�मा गदा� म�हला र प�ुष

एवं लि�त समहुको छु�ा छु�ै

अव�था  �व�षेणको आधारमा

आव�यकता प�हचान गर� सो अनसुार

केह� काय��म तय हनेु गरेको।

योजना तजु�मा गदा� म�हला र प�ुष एवं

लि�त समहुको छु�ा छु�ै अव�था

�व�षेणको आधारमा आव�यकता प�हचान

गर� सो अनसुारको काय��म तय गन�

नग�रएको।

म�हला र प�ुष एवं लि�त 

समहुको छु�ा छु�ै अव�था 

देिखने अव�था �व�ेषण 

��तवेदन 

आव�यकता प�हचान 

��तवेदन र वा�ष�क �वकास 

काय��म
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१.२.६

�थानीय तहले द�गो �वकासका ल�यह�

�वशेष गरेर ल�य ५ लै��क समानता �ा�

गन� �वषयलाई �थानीयकरण गर�  सो

अनसुारको बजेट �व�नयोजन हनेु गरे ।

नगरेको ।

0.0

�थानीय तहले द�गो �वकासका

ल�यह�म�ये ल�य ५ लै��क समानता

�ा� गन�  �वषयलाई �थानीयकरण गर�

सो अनसुारको बजेट �व�नयोजन गन� गरेको

।

�थानीय सरकारले द�गो �वकासका

ल�यह�म�ये ल�य ५ लै��क

समानता  �ा� गन�  �वषयलाई

�थानीयकरण गर� सो अनसुार केह�

काय��मह�मा बजेट �व�नयोजन गन�

गरेको

�थानीय सरकारले द�गो �वकासका

ल�यह�म�ये ल�य ५ लै��क समानता

�ा� गन� �वषयलाई �थानीयकरण नगनु�को

साथै बजेट �व�नयोजन प�न गन� नगरेको।

द�गो �वकासका ल�यह� 

�थानीयकरण गरेको द�तावेज 

(नी�त, योजना तथा वा�ष�क 

�वकास काय��म )

१.२.७

�थानीय तहका योजना म�हला, बालबा�लका

तथा �पछ�डएको वग�, �े� र समदुायलाई

��य� लाभ प�ुनेगर�  बने । नबनेको ।

0.5

�थानीय तहका योजना म�हला, बालबा�लका

तथा �पछ�डएको वग�, �े� र समदुायलाई

��य� / �न�द�� लाभ प�ुनेगर�  बनेको ।

�थानीय तहका योजना म�हला,

बालबा�लका तथा �पछ�डएको वग�,

�े� र समदुायलाई  अ��य� /

सहयोगी हनेु गर� बनेको ।

�थानीय तहका योजनाले म�हला,

बालबा�लका तथा �पछ�डएको वग�, �े� र

समदुायलाई लाभ प�ुनेगर�  नबनेको ।

नी�त, योजना तथा वा�ष�क 

�वकास काय��म

१.२.८

�थानीय तहका उपभो�ा स�म�तह�मा

लि�त समहुका ��त�न�ध स�हत कि�तमा

४०% म�हलाह�को सहभा�गता भए।

नभएको र म�ुय काय�कार� पदको िज�मेवार�

�दए । न�दएको ।

1.0

�थानीय तहका उपभो�ा स�म�तह�मा

लि�त समहुका ��त�न�ध स�हत कि�तमा

४०% म�हलाह�को सहभा�गता भएको र

म�ुय काय�कार� पदको  िज�मेवार� �दएको

।

�थानीय तहका उपभो�ा

स�म�तह�मा लि�त समहुका ��त�न�ध

स�हत कि�तमा ४०% म�हलाह�को

सहभा�गता  भएको तर ग म�ुय

काय�कार� पदको िज�मेवार� न�दईएको

�थानीय तहका उपभो�ा स�म�तह�मा

लि�त समहुका ��त�न�ध स�हत कि�तमा

४०% म�हलाह�को सहभा�गता नभएको र

 म�ुय काय�कार� पदको िज�मेवार�

प�न न�दईएको

उपभो�ा स�म�तको गठन 

स�व�धी नी�त तथा कानून 

उपभो�ा स�म�त संरचना

१.३.१

बजेट तथा काय��म तजु�मा गनु�पूव�

समदुायका म�हला, बालबा�लका, अपा�,

जनजा�त, मधेशी, मिु�म, �पछडावग�, द�लत

लगायत सबै लि�त वग� र समदुायसँग

छलफल (�व�षेण) गन� ग�रए। नग�रएको ।

0.5

बजेट तथा काय��म तजु�मा गनु�पूव�

समदुायका म�हला, बालबा�लका, अपा�,

जनजा�त, मधेशी, मिु�म, �पछडावग�, द�लत

लगायत सबै लि�त वग� र समदुायसँग

छलफल (�व�षेण) गन� ग�रएको ।

बजेट तथा काय��म तजु�मा गनु�पूव�

समदुायका म�हला, बालबा�लका,

अपा�, जनजा�त, मधेशी, मिु�म,

�पछडावग�, द�लत लगायत के�ह

लि�त वग� र समदुायसँग के�ह

काय��ममा छलफल (�व�षेण)गन�

ग�रएको ।

बजेट तथा काय��म तजु�मा गनु�पूव�

समदुायका म�हला, बालबा�लका, अपा�,

जनजा�त, मधेशी, मिु�म, �पछडावग�,

द�लत लगायत सबै लि�त वग� र

समदुायसँग छलफल (�व�षेण) गन�

नग�रएको ।

बजेट तथा काय��म तजु�मा 

स�व�धी द�तावेज 

लि�त समूह संग छलफल 

भएको �नण�य पिु�तका

१.३.बजेट तजु�मा तथा काया��वयन
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१.३.२

�थानीय तहमा  लै��क उ�रदायी तथा

सामािजक समावेशी बजेट �नमा�ण  एवं

पर��ण  �नय�मत�पमा गन� बजेटको

�यव�था ग�रए। नग�रएको र सोको

काया��वयन भए/ नभएको ।

0.5

�थानीय तहमा  लै��क उ�रदायी तथा

सामािजक समावेशी बजेट �नमा�ण  एवं

पर��ण  �नय�मत�पमा गन� बजेटको

�यव�था ग�रएको र सोको  काया��वयन

भएको ।

�थानीय तहमा  लै��क उ�रदायी

तथा सामािजक समावेशी बजेट

�नमा�ण  एवं पर��ण  �नय�मत�पमा

गन� बजेटको �यव�था ग�रएको तर

सोको  काया��वयन नभएको ।

�थानीय तहमा  लै��क उ�रदायी तथा

सामािजक समावेशी बजेट �नमा�ण  एवं

पर��ण  �नय�मत�पमा गन� बजेटको

�यव�था नग�रएको र सोको  काया��वयन

नभएको

वा�ष�क �वकास काय��म र 

लैससास पर��ण ��तवेदन 

�गती ��तवेदन

१.३.३

प�र�ण प�ात  लै��क तथा समावेशी

�वषयमा सधुार गन� �मता �वकास

काय�योजना काया��वयनका ला�ग  बजेट तथा

काय��म बा�ष�क योजनामा समावेश

ग�रए।नग�रएको र सो को काया��वयन

भए/नभएको ।

0.0

प�र�ण प�ात लै��क तथा समावेशी

�वषयमा सधुार गन� �मता �वकास

काय�योजना काया��वयनका ला�ग  बजेट

तथा काय��म बा�ष�क योजनामा समावेश

गरेको  र सो को पूण��पमा काया��वयन

भएको ।

प�र�ण प�ात  लै��क तथा

समावेशी �वषयमा सधुार गन� �मता

�वकास काय�योजना काया��वयनका

ला�ग बजेट तथा काय��म बा�ष�क

योजनामा समावेश भएप�न  र सो को

आिशंक�पमा काया��वयन भएको ।

प�र�ण प�ात  लै��क तथा समावेशी

�वषयमा सधुार गन� �मता �वकास

काय�योजना काया��वयनका ला�ग बजेट

�यव�था हनेु नगरेको ।

वा�ष�क �वकास काय��म र 

लैससास पर��ण ��तवेदन 

�गती ��तवेदन

१.३.४

�थानीय तहको वा�ष�क �वकास काय��ममा

लि�त समूहको ला�ग �नि�त ��तशत बजेट

�व�नयोजन गर� उनीह�को �हतमा

काय�योजना अन�ुप काय��म संचालन  गन�

ग�रए।नग�रएको ।

0.5

�थानीय तहको वा�ष�क �वकास काय��ममा

लि�त समूहको ला�ग �नि�त ��तशत बजेट

�व�नयोजन गर� उनीह�को �हतमा

काय�योजना अन�ुप काय��म संचालन  गन�

ग�रएको ।

�थानीय तहको वा�ष�क �वकास

काय��ममा लि�त समूहको ला�ग

�नि�त ��तशत बजेट �व�नयोजन गर�

उनीह�को �हतमा काय�योजना

अन�ुप काय��म आंिशक�पमा

संचालन  गन� ग�रएको ।

�थानीय तहको वा�ष�क �वकास काय��ममा

लि�त समूहको ला�ग �नि�त ��तशत

बजेट �व�नयोजन गन� नग�रएको ।

वा�ष�क �वकास काय��म र 

लैससास पर��ण ��तवेदन 

�गती ��तवेदन
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२.१.१

�थानीय तहको �नणा�यक तहमा म�हलाह�

(पदा�धकार�/कम�चार�) को समान�पमा (

५०।५० ��तशत) ��त�न�ध�व भए/नभएको

।

0.5

�थानीय तहको �नणा�यक तहमा म�हलाह�

(पदा�धकार�/कम�चार�) को समान�पमा (

५०।५० ��तशत) ��त�न�ध�व भएको ।

�थानीय तहको �नणा�यक तहमा

म�हलाह� (पदा�धकार�/कम�चार�)

को कि�तमा ३३ ��तशत ��त�न�ध�व

भएको ।

�थानीय तहको �नणा�यक तहमा म�हलाह�

(पदा�धकार�/कम�चार�) को  ३३ ��तशत

भ�दा प�न कम ��त�न�ध�व भएको   ।

�थानीय तहको �नणा�यक 

तहमा रहेका 

(पदा�धकार�/कम�चार�) को 

नामावल�

२.१.२

�थानीय तहका कम�चार�ह�को पदपू�त� गदा�

सबै जातजा�त, �े�, �ल� र समदुाय लगायत

लि�त वग�को समानपुा�तक ��त�न�ध�व हनेु

रणनी�त �लए/न�लएको  र सो वमोिजम

काया��वयन भए/नभएको ।

0.5

�थानीय तहका कम�चार�ह�को पदपू�त� गदा�

सबै जातजा�त, �े�, �ल� र समदुाय

लगायत लि�त वग�को समानपुा�तक

��त�न�ध�व हनेु रणनी�त �लएको  र सो

वमोिजम काया��वयन भएको ।

�थानीय तहका कम�चार�ह�को

पदपू�त� गदा� सबै जातजा�त, �े�,

�ल� र समदुाय लगायत लि�त

वग�को समानपुा�तक ��त�न�ध�व हनेु

रणनी�त �लएको  र सो वमोिजम

काया��वयन नभएको ।

�थानीय तहका कम�चार�ह�को पदपू�त�

गदा� सबै जातजा�त, �े�, �ल� र समदुाय

लगायत लि�त वग�को समानपुा�तक

��त�न�ध�व हनेु रणनी�त न�लएको ।

�थानीय सरकारका 

कम�चार�ह�को पदपू�त�को 

स�व�धी नी�त, कानून र  

पदपू�त� स�व�धी �नण�य - 

अ�यास स�व�धी द�तावेज

२.१.३

�थानीय तहले म�हला लगायत �वशेष

जातजा�त तथा समदुायलाई सेवा �दान गदा�

स�व�धीत लि�त वग� वा समदुायको भाषा,

सं�कृ�त र रहन सहन बझेुको साथै म�हला

संवेदनशील कम�चार� वा जन��त�न�ध समेत

समावेश भएको काय�टोल� वा शाखा माफ� त

सेवा �दने गरे/नगरेको ।

1.0

�थानीय तहले म�हला लगायत �वशेष

जातजा�त तथा समदुायलाई सेवा �दान गदा�

स�व�धीत लि�त वग� वा समदुायको भाषा,

सं�कृ�त र रहन सहन बझेुको साथै म�हला

संवेदनशील कम�चार� वा जन��त�न�ध समेत

समावेश भएको काय�टोल� वा शाखा माफ� त

सेवा �दने गरेको ।

�थानीय तहले म�हला लगातय �वशेष

जातजा�त तथा समदुायलाई सेवा

�दान गदा� स�व�धीत लि�त वग� वा

समदुायको भाषा, सं�कृ�त र रहन

सहन बझेुको साथै म�हला

संवेदनशील कम�चार� वा जन��त�न�ध

आंशीक �पमा समावेश भएको

काय�टोल� वा शाखा माफ� त सेवा �दने

गरेको ।

�थानीय तहले म�हला लगातय �वशेष

जातजा�त तथा समदुायलाई सेवा �दान

गदा� स�व�धीत लि�त वग� वा समदुायको

भाषा, सं�कृ�त र रहन सहन बझेुको साथै

म�हला संवेदनशील कम�चार� वा

जन��त�न�ध समावेश नग�र भए काय�टोल�

वा शाखा माफ� त सेवा �दने गरेको ।

सं�थागत �यव�था (सेवा 

�दान गन� रणनी�त, 

काय�नी�त, सेवा �वाह 

स�व�धी द�तावेज) संगठन 

संरचना,

साव�ज�नक सनुवुाई, 

साव�ज�नक पर��ण, सेवा�ा�ह 

स�त�ु� सव��ण आ�द ।

२.सं�थागत �यव�था

२.१.कम�चार� पदा�धकार� ��त�न�ध�व
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२.१.४

जन��त�न�धह� तथा कम�चार�ह�लाई �मता

�वकासको अवसर �दान गदा� म�हला तथा

वि��तकरणमा परेका समदुायलाई प�हलो

�ाथ�मकता �दई सबैलाई समान अवसर

�दान गन� गर� सकारा�मक �वभेदको नी�त

�लए/न�लएको तथा उ�� नी�त काय��वयन

ग�रए/नग�रएको ।

0.5

जन��त�न�धह� तथा कम�चार�ह�लाई �मता

�वकासको अवसर �दान गदा� म�हला तथा

वि��तकरणमा परेका समदुायलाई प�हलो

�ाथ�मकता �दई सबैलाई समान अवसर

�दान गन� गर� सकारा�मक �वभेदको नी�त

�लएको तथा उ�� नी�त काय��वयन

ग�रएको ।

जन��त�न�धह� तथा कम�चार�ह�लाई

�मता �वकासको अवसर �दान गदा�

म�हला तथा वि��तकरणमा परेका

समदुायलाई प�हलो �ाथ�मकता �दई

सबैलाई समान अवसर �दान गन�

गर� सकारा�मक �वभेदको नी�त

�लएको तर उ�� नी�त काय��वयन

नग�रएको ।

जन��त�न�धह� तथा कम�चार�ह�लाई

�मता �वकासको अवसर �दान गदा�

म�हला तथा वि��तकरणमा परेका

समदुायलाई प�हलो �ाथ�मकता �दई

सबैलाई समान अवसर �दान गन� गर�

सकारा�मक �वभेदको नी�त न�लएको ।

सकारा�मक �वभेदको नी�त 

तथा रणनी�त द�तावेज

�मता �वकास स�व�धी 

काय��मको काय� स�प� 

��तवेदन

सहभा�ग छनौटका आधारह�

२.२.१

म�हला र प�ुषबीचको असमानता हटाउन

तथा सामािजक समावेशीकरण बढाउनको

ला�ग �थानीय तहको �नि�त काय�नी�त

रहे/नरहेको ।

0.0

म�हला र प�ुषबीचको असमानता हटाउन

तथा सामािजक समावेशीकरण बढाउनको

ला�ग �थानीय तहको �नि�त काय�नी�त

रहेको ।

म�हला र प�ुषबीचको असमानता

हटाउन तथा सामािजक समावेशीकरण

बढाउनको ला�ग �थानीय तहको

�नि�त काय�नी�त भएप�न

काया��वयनमा नरहेको ।

म�हला र प�ुषबीचको असमानता हटाउन

तथा सामािजक समावेशीकरण बढाउनको

ला�ग �थानीय तहको �नि�त काय�नी�त

नरहेको।

म�हला र प�ुषबीचको 

असमानता हटाउन तथा 

सामािजक समावेशीकरण 

बढाउनको काय�नी�त स�व�धी 

द�तावेज

वा�ष�क �वकास काय��म 

�गती ��तवेदन

२.२.२

�थानीय तहमा लै��क �वकास हेन� इकाईको

�यव�था छ।छैन ? (लै��क �वकास डे�क

वा लै��क समानता तथा सामािजक

समावेशीकरण काया��वयन स�म�त वा य�तै

कुनै संरचनाको �यव�था काय�शत� र

िज�मेवार� �कटान स�हत गरे।नगरेको ।

0.5

�थानीय तहमा लै��क �वकास हेन�

इकाईको �यव�था रहेको (लै��क �वकास

डे�क वा लै��क समानता तथा सामािजक

समावेशीकरण काया��वयन स�म�त वा य�तै

कुनै संरचनाको �यव�था  काय�शत� र

िज�मेवार� �कटान स�हत रहेको ।

�थानीय तहमा लै��क �वकास हेन�

इकाईको �यव�था रहेको (लै��क

�वकास डे�क वा लै��क समानता

तथा सामािजक समावेशीकरण

काया��वयन स�म�त वा य�तै कुनै

संरचनाको �यव�था  काय�शत� र

िज�मेवार� �कटान स�हत रहेको) तर

काया��वयनमा नरहेको ।

�थानीय तहमा लै��क �वकास हेन�

इकाईको �यव�था नरहेको (लै��क

�वकास डे�क वा लै��क समानता तथा

सामािजक समावेशीकरण काया��वयन

स�म�त वा य�तै कुनै संरचनाको �यव�था

नग�रएको) ।

संगठन संरचना र लै��क 

�वकास हेन� इकाईको काय� 

�नद�श शत�  र िज�मेवार� 

�कटान द�तावेज तथा यस 

स�व�धी �नण�यह�

२.२.काय��णाल� समावेशी
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२.२.३

�थानीय तहबाट  काया�लयमा हनु स�ने कुनै

प�न �कारको द�ुय�वहार, भेदभाब, म�हला

�हंसा �नय��णको ला�ग आचार सं�हता

बनाएर लाग ुगरे/नगरेको ।

0.0

�थानीय तहबाट  काया�लयमा हनु स�ने

सबै �कारको द�ुय�वहार, भेदभाब म�हला

�हंसा �नय��णको ला�ग आचार सं�हता

बनाएर लाग ुगरेको।

�थानीय तहबाट  काया�लयमा हनु

स�ने द�ुय�वहार, भेदभाब र म�हला

�हंसा �नय��ण स�व�धी आचार

सं�हता रहेको तर काया��वयन

नगरेको।

�थानीय तहबाट  काया�लयमा हनु स�ने

द�ुय�वहार, भेदभाब र म�हला �हंसा

�नय��ण स�व�धी आचार सं�हता०

नरहेको।

आचार सं�हता द�तावेज 

�नण�य पिु�तका

२.२.४

योजना तजु�मा स�म�तलाई सझुाव �दने

द�तावेज तयार गदा� लै��क समानता तथा

सामािजक समावेशीकरण काया��वयन

स�म�तमा म�हला, बालबा�लका तथा अ�य

सबै लि�त समदुायको स��य सहभा�गता

भए/ नभएको र यस स�म�तले वडा तथा

वि�त�तरमा योजाना स�व�धी छलफल

समावेशी भए नभएको अनगुमन

गरे।नगरेको ।

0.5

योजना तजु�मा स�म�तलाई सझुाव �दने

द�तावेज तयार गदा� लै��क समानता तथा

सामािजक समावेशीकरण काया��वयन

स�म�तमा म�हला, बालबा�लका तथा अ�य

सबै लि�त समदुायको स��य सहभा�गता

रहेको र यस स�म�तले वडा  तथा

वि�त�तरमा योजाना स�व�धी छलफल

समावेशी भए नभएको अनगुमन गरेको ।

योजना तजु�मा स�म�तलाई सझुाव �दने

द�तावेज तयार गदा� लै��क समानता

तथा सामािजक समावेशीकरण

काया��वयन स�म�तमा म�हला,

बालबा�लका तथा अ�य सबै लि�त

समदुायको स��य सहभा�गता

रहेताप�न यस स�म�तले वडा तथा

वि�त�तरमा योजाना स�व�धी

छलफल समावेशी भए नभएको

अनगुमन नगरेको ।

योजना तजु�मा स�म�तलाई सझुाव �दने

द�तावेज तयार गदा� लै��क समानता तथा

सामािजक समावेशीकरण काया��वयन

स�म�तमा म�हला, बालबा�लका तथा अ�य

सबै लि�त समदुायको स��य सहभा�गता

नरहेको र यस स�म�तले वडा तथा

वि�त�तरमा योजाना स�व�धी छलफल

समावेशी भए नभएको अनगुमन समेत

नगरेको ।

काया��वयन स�म�तले सझुाव 

�दएको द�तावेज

बैठकको उपि�थ�त �नण�य 

पिु�तका अनगुमन ��तवेदन

२.३.१

�थानीय तहले गठन गन� स�म�त, उपस�म�त

र काय�दलह�मा म�हला तथा वि��तकरणमा

परेको समदुायबाट म�हला र प�ुषको

समावेशी ��त�न�ध�व हनेु �यव�था रहे।

नरहेको ।

0.5

�थानीय तहले गठन गन� स�म�त, उपस�म�त

र काय�दलह�मा म�हला तथा वि��तकरणमा

परेको समदुायबाट म�हला र प�ुषको

समावेशी र समानपुा�तक ��त�न�ध�व हनेु

�यव�था रहेको।

�थानीय तहले गठन गन� स�म�त,

उपस�म�त र काय�दलह�मा म�हला

तथा वि��तकरणमा परेको

समदुायबाट समानपुा�तक ��त�न�ध�व

हनेु �यव�था रहेप�न �यवहारमा

आंिशक ��त�न�ध�व हनेु गरेको।

�थानीय तहले गठन गन� स�म�त,

उपस�म�त र काय�दलह�मा म�हला तथा

वि��तकरणमा परेको समदुायबाट समावेशी

र समानपुा�तक ��त�न�ध�व हनेु �यव�था

नरहेको।

स�म�त, उपस�म�त र काय�दल 

गठनको संरचना-द�तावेज 

उपि�थ�त तथा �नण�य पिु�तका

२.३.स�म�त उपस�म�त र काय�दलमा ��त�न�ध�व
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२.३.२

�थानीय तहले गठन गन� स�म�त, उपस�म�त

र काय�दलह�मा म�हला तथा वि��तकरणमा

परेको समदुायका ��त�न�धह�ले छलफल

तथा �नण�य �नमा�णमा स��य�पमा भाग�लन

पाए।नपाएको

0.5

�थानीय तहले गठन गन� स�म�त, उपस�म�त

र काय�दलह�मा म�हला तथा वि��तकरणमा

परेको समदुायका ��त�न�धह�ले छलफल

तथा �नण�य �नमा�णमा स��य�पमा

भाग�लन पाएको ।

�थानीय तहले गठन गन� स�म�त,

उपस�म�त र काय�दलह�मा म�हला

तथा वि��तकरणमा परेको समदुायका

��त�न�धह�ले छलफलमा भाग�लन

पाए प�न  �नण�य �नमा�णमा भ�ूमका

खे�न नसकेको ।

�थानीय तहले गठन गन� स�म�त,

उपस�म�त र काय�दलह�मा म�हला तथा

वि��तकरणमा परेको समदुायका

��त�न�धह�ले छलफल तथा �नण�य

�नमा�णमा �व�थ ढंगले भाग�लन नपाएको

।

�थानीय तहले गठन गन� 

स�म�त, उपस�म�त र 

काय�दलह�को छलफल 

सहभा�गताको उपि�थ�त र 

�नण�य पिु�तका  सझुाव 

समे�टएको ��तवेदन र �नण�य 

�मािणकरण पिु�तका

२.३.३

�थानीय तहमा स�ा�लत काय��मह�को

अनगुमन र समी�ा स�व�धी काय�मा �थानीय

सरकारले गठन गन� स�म�त, उपस�म�त र

काय�दलह�ले म�हला तथा वि��तकरणमा

परेको समदुायको �हतहनेु गर� �व�षेण स�हत

नी�तगत र काय�गत सझुाव �दने

गरे।नगरेको ।

0.5

�थानीय तहमा स�ा�लत काय��मह�को

अनगुमन र समी�ा स�व�धी काय�मा

�थानीय सरकारले गठन गन� स�म�त,

उपस�म�त र काय�दलह�ले म�हला तथा

वि��तकरणमा परेको समदुायको �हतहनेु

गर� �व�षेण स�हत नी�तगत र काय�गत

सझुाव �दने गरेको ।

�थानीय तहमा स�ा�लत

काय��मह�को अनगुमन र समी�ा

स�व�धी काय�मा �थानीय सरकारले

गठन गन� स�म�त, उपस�म�त र

काय�दलह�ले म�हला तथा

वि��तकरणमा परेको समदुायको

�हतहनेु गर� �व�षेण नगर� नी�तगत

र काय�गत सझुाव �दने गरेको ।

�थानीय तहमा स�ा�लत काय��मह�को

अनगुमन र समी�ा स�व�धी काय�मा

�थानीय सरकारले गठन गन� स�म�त,

उपस�म�त र काय�दलह�ले म�हला तथा

वि��तकरणमा परेको समदुायको �हतहनेु

गर� �व�षेण र सझुाव केह�प�न  �दने

नगरेको ।

स�म�त, उपस�म�त र 

काय�दलह�ले �दएका 

सझुावह�  �व�ेषण स�हतको 

अनगुमन ��तवेदन

२.३.४

�थानीय तहले गठन गन� स�म�त, उपस�म�त

र काय�दलह�ले म�हला तथा वि��तकरणमा

परेको समदुायको �हतहनेु गर� �दइएका

नी�तगत र काय�गत सझुावह�को काया��वयन

हनेु गरे।नगरेको ।

0.5

�थानीय तहले गठन गन� स�म�त, उपस�म�त

र काय�दलह�ले म�हला तथा वि��तकरणमा

परेको समदुायको �हतहनेु गर� �दइएका

नी�तगत र काय�गत सझुावह�को

काया��वयन हनेु गरेको ।

�थानीय तहले गठन गन� स�म�त,

उपस�म�त र काय�दलह�ले म�हला

तथा वि��तकरणमा परेको समदुायको

�हतहनेु गर� �दइएका नी�तगत र

काय�गत सझुावह�को काया��वयन

आंिशक  हनेु गरेको ।

�थानीय तहले गठन गन� स�म�त,

उपस�म�त र काय�दलह�ले म�हला तथा

वि��तकरणमा परेको समदुायको �हतहनेु

गर� �दइएका नी�तगत र काय�गत

सझुावह�को काया��वयन हनेु नगरेको ।

स�म�त, उपस�म�त र 

काय�दलह�ले �दएका 

सझुावह� काया��वयन समी�ा 

बैठकको ��तवेदन वा�ष�क 

�वकास काय��म �गती 

��तवेदन
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२.४.१

�थानीय तहमा लै��क �हँसा  �नवारण,म�हला

सीप �वकास, नेत�ृव �वकास तथा �मता

अ�भब�ृ� ज�ता �बषयमा �ोत �यव�थापनका

 ला�ग बा�ष�क  �व�नयोजन ऐनमा उ�लेखगर�

छु�ै कोष �थापना गर� काया��वयन

भए/नभएको ।

1.0

�थानीय तहमा लै��क �हँसा  �नवारण,म�हला

सीप �वकास, नेत�ृव �वकास तथा �मता

अ�भब�ृ� ज�ता �बषयमा �ोत

�यव�थापनका  ला�ग बा�ष�क आ�थ�क ऐनमा

उ�लेखगर� छु�ै कोष �थापना गर�

काया��वयन भएको ।

�थानीय तहमा लै��क �हँसा

 �नवारण,म�हला सीप �वकास, नेत�ृव

�वकास तथा �मता अ�भब�ृ� ज�ता

�बषयमा �ोत �यव�थापनका  ला�ग

बा�ष�क आ�थ�क ऐनमा उ�लेखगर� छु�ै

कोष �थापना गर�एको तर काया��वयन

नभएको ।

�थानीय तहमा  लै��क �हँसा

 �नवारण,म�हला सीप �वकास, नेत�ृव

�वकास तथा �मता अ�भब�ृ� ज�ता

�बषयमा �ोत �यव�थापनका  ला�ग

बा�ष�क आ�थ�क ऐनमा उ�लेखगर� कुनै

प�न कोष �थापना नभएको ।

आ�थ�क ऐन,कोष �थापना 

स�व�धी द�तावेज कोष 

संचालन काय��व�ध कोष 

स�व�धी वा�ष�क ि�वकृत 

काय��म र �गती �ववरण

२.४.२

 आ�दवासी जनजा�त, द�लत लगायत अ�य

लि�त समहुका म�हलाह�को �वकास र

सशि�करणको ला�ग वजेटको �यव�था

भएको/नभएको र उनीह�को आव�यकता

अनसुार काय��म तजु�मा गरे/नगरेको ।

0.5

आ�दवासी जनजा�त, द�लत लगायत अ�य

लि�त समहुका म�हलाह�को �वकास र

सशि�करणको ला�ग वजेटको �यव�था

भएको/नभएको र उनीह�को आव�यकता

अनसुार काय��म तजु�मा गरेको ।

आ�दवासी जनजा�त, द�लत लगायत

अ�य लि�त समहुका म�हलाह�को

�वकास र सशि�करणको ला�ग

वजेटको �यव�था भएको तर

उनीह�को आव�यकता अनसुार

काय��म तजु�मा नगरेको ।

आ�दवासी जनजा�त, द�लत लगायत अ�य

लि�त समहुका म�हलाह�को �वकास र

सशि�करणको ला�ग वजेटको �यव�था

नभएको ।

वा�ष�क �वकास काय��म 

�गती ��तवेदन

२.४.३

 �थानीय तहमा लै��क डे�कको �थापना र

संचालनको ला�ग  आव�यक  जन शि��

लगायत अ�य �ोत साधनकोला�ग   वजेटको

�यव�था  भए/नभएको र सो अनसुार काय�

भए/नभएको ।

0.5

�थानीय तहमा लै��क डे�कको �थापना र

संचालनको ला�ग  आव�यक  जन शि��

लगायत अ�य �ोत साधनकोला�ग

वजेटको �यव�था  भएको र सो अनसुार

काय� भएको ।

�थानीय तहमा लै��क डे�कको

�थापना र संचालनको ला�ग

आव�यक  जन शि�� लगायत अ�य

�ोत साधनकोला�ग   वजेटको

�यव�था भएको तर सो अनसुार काय�

नभएको ।

�थानीय तहमा लै��क डे�कको �थापना र

संचालनको ला�ग  आव�यक  जन शि��

लगायत अ�य �ोत साधनकोला�ग   वजेट

तथा काय��मको �यव�था  नभएको

वा�ष�क �वकास काय��म, 

संगठन संरचना कम�चार� 

काय��ववरण

२.४.४

�थानीय तहले समावेशी सूचना �णाल�

�यव�थापन गन� बजेटको �यव�था

गरे।नगरेको र क�यटुरकृत लेखा �णाल�ले

समावेशी �े�मा भएको बजेट तथा खच�

स�व�धी सूचना �दने  गरे/नगरेको ।

1.0

�थानीय तहले समावेशी सूचना �णाल�

�यव�थापन गन� बजेटको �यव�था गरेको र

क�यटुरकृत लेखा �णाल�ले समावेशी �े�मा

भएको बजेट तथा खच� स�व�धी सूचना �दने

गरेको ।

�थानीय तहले समावेशी सूचना

�णाल� �यव�थापन गन� बजेटको

�यव�था गरेको तर क�यटुरकृत

लेखा �णाल�ले समावेशी �े�मा

भएको बजेट तथा खच� स�व�धी

सूचना �दने नगरेको ।

�थानीय तहले समावेशी सूचना �णाल�

�यव�थापन गन� बजेटको �यव�था

नगनु�को साथै  क�यटुरकृत लेखा

�णाल�ले समावेशी �े�मा भएको बजेट

तथा खच� स�व�धी सूचना �दने  नगरेको ।

वा�ष�क �वकास काय��म, 

समावेशी सूचना �णाल� 

संचालन स�व�धी द�तावेज 

सो अन�ुप संचा�लत �णाल� 

र �णाल�को ��तवेदन ।

२.४.�व� �यव�थापन �णाल�मा समावेशीता

२.५.त�या� संकलन तथा �यव�थापन
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२.५.१

�थानीय तहले वडा तथा व�ती�तरका

समदुायका आधारभतू खि�डकृत

सूचना/त�याँक संकलन तथा अ�याव�धक

गन� गरेको/नगरेको।

0.5

�थानीय तहले वडा तथा व�ती�तरका

समदुायका आधारभतू खि�डकृत

सूचना/त�याँक संकलन तथा अ�याव�धक

गन� गरेको ।

�थानीय तहले वडा तथा व�ती�तरका

समदुायका आधारभतू खि�डकृत

सूचना/त�याँक संकलन गरेको तर

अ�याव�धक गन� नगरेको ।

�थानीय तहले वडा तथा व�ती�तरका

समदुायका आधारभतू खि�डकृत

सूचना/त�याँक संकलन नगरेको  ।

  खि�डकृत त�याँक 

स�हतको ब�तगुत �ववरण 

(गाऊं।नगर �ोफाईल) ।

२.५.२

�थानीय तहले वडा तथा व�ती�तरका

समदुायका आधारभतू खि�डकृत

सूचना/त�याँक संकलन गदा� बेरोजगार तथा

ग�रबको प�हचान गर� छु�ाछु�ै न�सा�न गन�

गरे।नगरेको ।

0.5

�थानीय तहले वडा तथा व�ती�तरका

समदुायका आधारभतू खि�डकृत

सूचना/त�याँक संकलन गदा� बेरोजगार तथा

ग�रबको प�हचान गर� छु�ाछु�ै न�सा�न

गन� गरेको ।

�थानीय तहले वडा तथा व�ती�तरका

समदुायका आधारभतू खि�डकृत

सूचना/त�याँक संकलन गदा�

बेरोजगार तथा ग�रबको प�हचान

गरेको तर छु�ाछु�ै न�सा�न नगरेको

।

�थानीय तहले वडा तथा व�ती�तरका

समदुायका आधारभतू खि�डकृत

सूचना/त�याँक संकलन गदा� बेरोजगार

तथा ग�रबको प�हचान एवं छु�ाछु�ै

न�सा�न नगरेको ।

खि�डकृत त�याँक स�हतको 

ब�तगुत �ववरण र न�शांकन 

(गाऊं।नगर �ोफाईल)

२.५.३

 �थानीय तहले आ�नो पा��िच�मा आधा�रत

ख�डीकृत त�यांक र सूचनालाई आधार मा�न

�थानीय �वकास योजना तजु�मा गन�

गरे/नगरेको ।

0.0

�थानीय तहले आ�नो पा��िच�मा आधा�रत

ख�डीकृत त�यांक र सूचनालाई आधार

मा�न �थानीय �वकास योजना तजु�मा गन�

गरेको ।

�थानीय तहले आ�नो पा��िच�मा

आधा�रत ख�डीकृत त�यांक र

सूचनालाई आंिशक�पमा मा� आधार

मा�न �थानीय �वकास योजना तजु�मा

गन� गरेको ।

�थानीय तहले आ�नो पा��िच�मा

आधा�रत ख�डीकृत त�यांक र सूचनालाई

आधार मा�न �थानीय �वकास योजना

तजु�मा गन� नगरेको ।

�थानीय पा��िच� र 

ख�डीकृत त�यांक तथा 

सूचनाको �ववरण  आव�धक 

तथा वा�ष�क �वकास द�तावेज

२.५.४

�थानीय तहले आ�नो �े�का सामािजक

सरु�ाका स�ुवधा पाउने लाभ�ाह�ह� र

पि�करणको अ�भलेख �यव�थापन तथा

त�याँक अ�याव�धक गरे ।नगरेको ।

1.0

�थानीय तहले आ�नो �े�का सामािजक

सरु�ाका स�ुवधा पाउने लाभ�ाह�ह� र

पि�करणको अ�भलेख �यव�थापन तथा

त�याँक अ�याव�धक गरेको ।

। �थानीय तहले आ�नो �े�का

सामािजक सरु�ाका स�ुवधा पाउने

लाभ�ाह�ह� र पि�करणको अ�भलेख

�यव�थापन गरेप�न त�याँक

अ�याव�धक नगरेको ।

�थानीय तहले आ�नो �े�का सामािजक

सरु�ाका स�ुवधा पाउने लाभ�ाह�ह� र

पि�करणको अ�भलेख �यव�थापन तथा

त�याँक अ�याव�धक नगरेको ।

पि�करण स�व�धी  

अ�याव�धक अ�भलेख
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३.१.१

लै��क तथा समावेशी �वकासको ला�ग

�मता �वकास काय�योजना तयार

गरे/नगरेको र छु�ै िशष�कमा बजेट

�व�नयोजन भए/नभएको र य�तो रकम खच�

गन� काय��व�ध �वीकृत भइ काया��वयनमा

आए।नआएको ।

0.5

लै��क तथा समावेशी �वकासको ला�ग

�मता �वकास काय�योजना तयार गर� छु�ै

िशष�कमा बजेट �व�नयोजन हनेु गरेको र

य�तो रकम खच� गन� काय��व�ध �वीकृत

भइ काया��वयनमा आएको ।

लै��क तथा समावेशी �वकासको

ला�ग �मता �वकास काय�योजना

तयार भएप�न छु�ै िशष�कमा बजेट

�व�नयोजन हनेु नगरेको तथा य�ता

काय�मा भए गरेको खच� गन�

काय��व�ध �वीकृत भइ काया��वयनमा

नआएको

लै��क तथा समावेशी �वकासको ला�ग

�मता �वकास काय�योजना तयार नगरेको,

छु�ै िशष�कमा बजेट �व�नयोजन हनेु

नगरेको र य�तो रकम खच� गन� काय��व�ध

समेत �वीकृत भइ काया��वयनमा नआएको

।

�मता �वकास काय�योजना, 

बा�ष�क �वकास काय��म, 

खच�गन� काय��व�ध

३.१.२

�थानीय तहका पदा�धकार�/कमचा�र�/

लि�त समहुले लै��क तथा समावेशी

�वकास, ल��गक �हंसा �नवारण स�ब�धी

ता�लम �लए/न�लएको र ता�लम काय�कममा

लि�त समूह तथा म�हला र प�ुषको समान

सहभा�गता र उपि�थ�त स�ुनि�त

गरे/नगरेको ।

0.5

�थानीय तहका पदा�धकार�/कमचा�र�/

लि�त समहुले लै��क तथा समावेशी

�वकास, ल��गक �हंसा �नवारण स�ब�धी

ता�लम �लएको र ता�लम काय�कममा

लि�त समूह तथा म�हला र प�ुषको समान

सहभा�गता र उपि�थ�त स�ुनि�त गरेको ।

�थानीय तहका

पदा�धकार�/कमचा�र�/ लि�त समहुले

लै��क तथा समावेशी �वकास, ल��गक

�हंसा �नवारण स�ब�धी ता�लम �लए

प�न  ता�लम काय�कममा लि�त

समूह तथा म�हला र प�ुषको समान

सहभा�गता र उपि�थ�त स�ुनि�त

नगरेको ।

�थानीय तहका पदा�धकार�/कमचा�र�/

लि�त समहुले लै��क तथा समावेशी

�वकास, ल��गक �हंसा �नवारण स�ब�धी

ता�लम न�लएको र ता�लम काय�कममा

लि�त समूह तथा म�हला र प�ुषको

समान सहभा�गता र उपि�थ�त स�ुनि�त

नगरेको ।

ता�लम स�प� ��तवेदन

सहभागीह�को �ववरण

सहभागीको छनौट आधार

बा�ष�क �वकास काय��म

३.१.३

ता�लमका �वषयव�तमुा  म�हलाका

आव�यकता तथा सवालह�

समे�टए/नसमे�टएको र ��ततुीकरणमा

लै��क स�बेदनशील भाषाको �योग

भए/नभएको तथा  ता�लमको गणु�तर, सेवा

स�ुवधा स�ब�धमा प�ृपोषण �लए/न�लएको

1.0

ता�लमका �वषयव�तमुा  म�हलाका

आव�यकता तथा सवालह� समे�टएको र

��ततुीकरणमा लै��क स�बेदनशील भाषाको

�योग भएको तथा ता�लमको गणु�तर, सेवा

स�ुवधा स�ब�धमा प�ृपोषण �लएको

ता�लमका �वषयव�तमुा  म�हलाका

आव�यकता तथा सवालह�

समे�टएको र  ��ततुीकरणमा लै��क

स�बेदनशील भाषाको �योग भए प�न

 ता�लमको गणु�तर, सेवा स�ुवधा

स�ब�धमा प�ृपोषण न�लएको

ता�लमका �वषयव�तमुा  म�हलाका

आव�यकता तथा सवालह� नसमे�टएको र

��ततुीकरणमा लै��क स�बेदनशील

भाषाको �योग नभएको तथा ता�लमको

गणु�तर, सेवा स�ुवधा स�ब�धमा प�ृपोषण

न�लएको

ता�लम स�प� ��तवेदन 

ता�लम �यानलु 

ता�लम आव�यकता प�हचान 

��दवेदन

३.मानव संसाधन तथा �मता �वकास

३.१मानव संसाधन तथा �मता �वकास
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३.१.४

�थानीय तहमा म�हला तथा लि�त समहुका

पदा�धकार�को �मता अ�भव�ृ�का ला�ग

�न�द�� काय��मह� (�ा�ब�धक ता�लम,

�मता �वकास, नेत�ृव �वकासको ता�लम,

�मण आ�द)मा वजेट �व�नयोजन भई

काय��म संचालन भए/नभएको

1.0

�थानीय तहमा म�हला तथा लि�त समहुका

पदा�धकार�को �मता अ�भव�ृ�का ला�ग

�न�द�� काय��मह� (�ा�ब�धक ता�लम,

�मता �वकास, नेत�ृव �वकासको ता�लम,

�मण आ�द) मा वजेट �व�नयोजन भई

काय��म संचालन भएको

�थानीय तहमा म�हला तथा लि�त

समहुका पदा�धकार�को �मता

अ�भव�ृ�का ला�ग �न�द�� काय��मह�

(�ा�ब�धक ता�लम, �मता �वकास,

नेत�ृव �वकासको ता�लम, �मण

आ�द) मा वजेट �व�नयोजन भएप�न

काय��म संचालन नभएको

�थानीय तहमा म�हला तथा लि�त

समहुका पदा�धकार�को �मता अ�भव�ृ�का

ला�ग �न�द�� काय��मह� (�ा�ब�धक

ता�लम, �मता �वकास, नेत�ृव �वकासको

ता�लम, �मण आ�द) मा वजेट �व�नयोजन

नभएको तथा काय��म संचालन नभएको

बा�ष�क �वकास काय��म

ता�लम स�प� ��तवेदन

�मता �वकास काय�योजना

ता�लम मू�याँङकन ��तवेदन 

वा�ष�क �ग�त ��दवेदन

३.१.५

�थानीय तहमा लै��क समानता तथा

सामािजक समावेशीकरण स�व�धी ता�लम

संचालन लगायतका काय��म  काया��वयन

गन� स�ने यथे� जनशि�� भए/नभएको

0.5

�थानीय तहमा लै��क समानता तथा

सामािजक समावेशीकरण स�व�धी ता�लम

संचालन लगायतका काय��म  काया��वयन

गन� स�ने यथे� जनशि�� भएको

�थानीय तहमा लै��क समानता तथा

सामािजक समावेशीकरण स�व�धी

ता�लम संचालन लगायतका काय��म

 काया��वयन गन� स�ने केह�

जनशि�� भएको

�थानीय तहमा लै��क समानता तथा

सामािजक समावेशीकरण स�व�धी ता�लम

संचालन लगायतका काय��म  काया��वयन

गन� स�ने जनशि�� नै नभएको

�वषयव�तकुो जानकार� 

भएका 

कम�चार�/पदा�धकार�को 

�ववरण

�वषयगत ता�लम �ा� 

जनशि� �ववरण

३.१.६

�थानीय तहमा मानव संसाधन �वकास

के��/ शाखा/इकाइको �यव�था

भए/नभएको र �त �नकायमा जनशि��

�यव�था गरे/नगरेको

0.5

�थानीय तहमा मानव संसाधन �वकास

के��/ शाखा/इकाइको �यव�था भएको र

�त �नकायमा जनशि�� �यव�था गरेको

�थानीय तहमा मानव संसाधन �वकास

के��/ शाखा/इकाइको �यव�था

भएको तर �त �नकायमा जनशि��

�यव�था नगरेको

�थानीय तहमा मानव संसाधन �वकास

के��/ शाखा/इकाइको �यव�था नभएको

संगठन संरचना 

काय�रत जनशि�को 

शाखागत �ववरण

३.१.७

 �थानीय तहमा म�हला र लि�त समदुाय

लि�त लोक सेवा आयोग पूव� तयार� क�ा

स�ालन काय��म रहे/नरहेको र सो

काय��म काया��वयन भए।नभएको

0.0

�थानीय तहमा म�हला र लि�त समदुाय

लि�त लोक सेवा आयोग पूव� तयार� क�ा

स�ालन काय��म रहेको र सो काय��म

काया��वयन भएको

�थानीय तहमा म�हला र लि�त

समदुाय लि�त लोक सेवा आयोग

पूव� तयार� क�ा स�ालन काय��म

रहेको तर सो काय��म काया��वयन

नभएको

�थानीय तहमा म�हला र लि�त समदुाय

लि�त लोक सेवा आयोग पूव� तयार�

क�ा स�ालन काय��म नरहेको

बा�ष�क �वकास काय��म 

काय��म स�प� ��तवेदन

सहभागी छनौटका आधारह�

वा�ष�क �ग�त ��तवेदन
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३.१.८

म�हला हक �हत र अ�धकार स�व�धी

बेइिज� घोषणाप�ले समेटेका वा�वटा

��तव�ताका स�व�धमा �थानीय तहका

पदा�धकार�/ कम�चार�लाई जानकार�

भए/नभएको र सोको अ�भमखुीकरण गरे/

नगरेको

0.0

म�हला हक �हत र अ�धकार स�व�धी

बेइिज� घोषणाप�ले समेटेका वा�वटा

��तव�ताका स�व�धमा �थानीय तहका सवै

पदा�धकार�/ कम�चार�लाई जानकार� भएको

र सोको अ�भमखुीकरण गरेको ।

म�हला हक �हत र अ�धकार स�व�धी

बेइिज� घोषणाप�ले समेटेका

वा�वटा ��तव�ताका स�व�धमा

�थानीय तहका के�ह पदा�धकार�/

कम�चार�लाई जानकार� भएको तर

सोको  अ�भमखुीकरण नगरेको ।

म�हला हक �हत र अ�धकार स�व�धी

बेइिज� घोषणाप�ले समेटेका वा�वटा

��तव�ताका स�व�धमा �थानीय तहका

पदा�धकार�/ कम�चार�लाई जानकार�

नभएको र साथै सोको अ�भमखुीकरण प�न

नगरेको ।

बा�ष�क �वकास काय��म 

काय��म स�प� ��तवेदन

वा�ष�क �ग�त ��तवेदन

वा�ष�क �ग�त ��तवेदन

अ�भमखुीकरण काय�कमको 

सं�या र उपि�थ�त �ववरण

३.२.१

म�हला �व�� हनेु सवै �कारका �हंसा

�नवारण गन� काय��मका ला�ग बजेट

�व�नयोजन गरे/नगरेको

1.0

म�हला �व�� हनेु सवै �कारका �हंसा

�नवारण गन� काय��मका ला�ग बजेट

�व�नयोजन गरेको

म�हला �व�� हनेु �हंसा �नवारण गन�

के�ह काय��मका ला�ग मा� बजेट

�व�नयोजन गरेको

म�हला �व�� हनेु �हंसा �नवारण गन� कुनै

प�न काय��मका ला�ग बजेट �व�नयोजन

नै नगरेको

बा�ष�क �वकास काय��म 

काय��म स�प� ��तवेदन

वा�ष�क �ग�त ��तवेदन

३.२.२

लै��क �हँसा म�ु� गाऊ।नगरपा�लका

घोषणा गरे/नगरेको र म�हला �हंसा �व��

श�ुय सहनशीलताको नी�त �लए/न�लएको

0.0

लै��क �हँसा म�ु� गाऊ।नगरपा�लका

घोषणा गरेको र म�हला �हंसा �व�� श�ुय

सहनशीलताको नी�त �लएको तथा म�हला

�हंसाका घटना नघटेको

लै��क �हँसा म�ु�

गाऊ।नगरपा�लका घोषणा गरेको र

म�हला �हंसा �व�� श�ुय

सहनशीलताको नी�त �लएको तर

म�हला �हंसाका घटना  गत वष�को

तलुनामा  कम घटेको।

लै��क �हँसा म�ु� गाऊ। नगरपा�लका

घोषणा प�न नभएको र म�हला �हंसाका

घटनामा गत वष�को तलुनामा  कमी

नआएको

लै��क �हँसा म�ु� 

गाऊ।नगरपा�लका घोषणा 

गरेको �म�त 

म�हला �हंसा �व�� श�ुय 

सहनशीलताको नी�त

�या�यक स�म�त

३.२.३

�थानीय तहले म�हला �व�� हनेु सवै

�कारका �हंसा �नवारण गन� काय��मह�

संचालन गरे/नगरेको

0.5

�थानीय तहले म�हला �व�� हनेु सवै

�कारका �हंसा �नवारण गन� काय��मह�

संचालन गरेको

�थानीय तहले म�हला �व�� हनेु

केह� �हंसा �नवारण गन� काय��मह�

संचालन गरेको

�थानीय तहले म�हला �व�� हनेु �हंसा

�नवारण गन� कुनै प�न काय��मह�

संचालन नगरेको

बा�ष�क �वकास काय��म 

काय��म स�प� ��तवेदन

वा�ष�क �ग�त ��तवेदन

३.२.४

�थानीय तहले समाजमा रहेका �व�भ�

सामािजक कुर��त (जा�तगत छुवाछुत,

छाउपडी, बाल �ववाह, बह ु�ववाह, दाइजो,

आ�द) हटाउन काय��मह� संचालन

गरे/नगरेको ।

0.5

�थानीय तहले समाजमा रहेका �व�भ�

सामािजक कुर��त (जा�तगत छुवाछुत,

छाउपडी, बाल �ववाह, बह ु�ववाह, दाइजो,

आ�द) हटाउन काय��मह� संचालन गरेको

।

�थानीय तहले समाजमा रहेका �व�भ�

सामािजक कुर��त (जा�तगत छुवाछुत,

छाउपडी, बाल �ववाह, बह ु�ववाह,

दाइजो, आ�द) हटाउन केह�

काय��मह� संचालन गरेको ।

�थानीय तहले समाजमा रहेका �व�भ�

सामािजक कुर��त (जा�तगत छुवाछुत,

छाउपडी, बाल �ववाह, बह ु�ववाह, दाइजो,

आ�द) हटाउन काय��मह� संचालन

नगरेको ।

बा�ष�क �वकास काय��म 

काय��म स�प� ��तवेदन

वा�ष�क �ग�त ��तवेदन

३.२.अनौपचा�रक म�ुय मा�यता तथा कुसं�कार �व�� जनचेतना

काननुी सा�रता
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३.३.१

�थानीय तहका म�हला तथा समावेशी

समूहबाट �नवा�िचत भएका जन��त�न�ध र

काय�रत कम�चार�लाई नेपालको सं�वधान,

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, अ�तर सरकार

�व� �यव�थापन ऐन, कम�चार� समायोजन

ऐन, मलुकु� सं�हताह�, �बषयगत कानूनह�,

�थानीय तहले जार� गरेका कानूनह� र

अ�य �च�लत मह�वपूण� कानूनह�को

स�व�धमा अ�भमखुीकरण गरे/ नगरेको

0.5

�थानीय तहका म�हला तथा समावेशी

समूहबाट �नवा�िचत भएका जन��त�न�ध र

काय�रत कम�चार�लाई नेपालको सं�वधान,

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, अ�तर

सरकार �व� �यव�थापन ऐन, कम�चार�

समायोजन ऐन, मलुकु� सं�हताह�, �बषयगत

कानूनह�, �थानीय तहले जार� गरेका

कानूनह� र अ�य �च�लत मह�वपूण�

कानूनह�को स�व�धमा अ�भमखुीकरण गरेको

�थानीय तहका म�हला तथा समावेशी

समूहबाट �नवा�िचत भएका जन��त�न�ध र

काय�रत कम�चार�लाई नेपालको सं�वधान,

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, अ�तर

सरकार �व� �यव�थापन ऐन, कम�चार�

समायोजन ऐन, मलुकु� सं�हताह�,

�बषयगत कानूनह�, �थानीय तहले जार�

गरेका कानूनह� र अ�य �च�लत

मह�वपूण� कानूनह�म�ये आंिशक�पमा

मा� अ�भमखुीकरण गरेको ।

�थानीय तहका म�हला तथा समावेशी

समूहबाट �नवा�िचत भएका जन��त�न�ध र

काय�रत कम�चार�लाई नेपालको सं�वधान,

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, अ�तर

सरकार �व� �यव�थापन ऐन, कम�चार�

समायोजन ऐन, मलुकु� सं�हताह�,

�बषयगत कानूनह�, �थानीय तहले जार�

गरेका कानूनह� र अ�य �च�लत

मह�वपूण� कानूनह�को स�व�धमा  कुनै

प�न  अ�भमखुीकरण नगरेको

बा�ष�क �वकास काय��म 

काय��म स�प� ��तवेदन

वा�ष�क �ग�त ��तवेदन

सहभागीह�को �ववरण 

अ�भमूखीकरण काय��मको 

�वषयव�तु

३.३.२

�थानीय तहका काय�पा�लका सद�य,सभाका

सद�य र �मखु �शासक�य अ�धकृत लगायत

सबै शाखा �मखुलाई कानूनको म�यौदा

तजु�मा स�व�धी ���या र सम�या समाधान

लगायतका �बषयव�त ुउपर अ�भमखुीकरण

गरे।नगरेको

0.5

�थानीय तहका काय�पा�लका सद�य,सभाका

सद�य र �मखु �शासक�य अ�धकृत

लगायत सबै शाखा �मखुलाई कानूनको

म�यौदा तजु�मा स�व�धी ���या र सम�या

समाधान लगायतका �बषयव�त ुउपर

अ�भमखुीकरण गरेको

�थानीय तहका काय�पा�लका

सद�य,सभाका सद�य र �मखु

�शासक�य अ�धकृत लगायत सबै

शाखा �मखुम�ये केह�लाई मा�

कानूनको म�यौदा तजु�मा स�व�धी

���या र सम�या समाधान

लगायतका �बषयव�त ुउपर

अ�भमखुीकरण गरेको

�थानीय तहका काय�पा�लका सद�य,सभाका

सद�य र �मखु �शासक�य अ�धकृत

लगायत कसैलाई प�न कानूनको म�यौदा

तजु�मा स�व�धी ���या र सम�या

समाधान लगायतका �बषयव�त ुउपर

अ�भमखुीकरण नगरेको

बा�ष�क �वकास काय��म 

काय��म स�प� ��तवेदन

वा�ष�क �ग�त ��तवेदन

सहभागीह�को �ववरण

अ�भमूखीकरण काय��मको 

�वषयव�तु

३.३.३

�थानीय तहका ��येक वडामा म�हलाका

ला�ग कानूनी सचेतना स�ब�धी अनिुश�ण

काय��म (कानूनी हक अ�धकार, एकल

म�हला, मानव बेच�वखन, छाउपडी �था,

यौन�हँसा, आ�द) संचालन भए/नभएको ।

0.0

�थानीय तहका ��येक वडामा म�हलाका

ला�ग कानूनी सचेतना स�ब�धी अनिुश�ण

काय��म (कानूनी हक अ�धकार, एकल

म�हला, मानव बेच�वखन, छाउपडी �था,

यौन�हँसा, आ�द) संचालन भएको ।

�थानीय तहका के�ह वडामा

म�हलाका ला�ग कानूनी सचेतना

स�ब�धी अनिुश�ण काय��म

(कानूनी हक अ�धकार, एकल

म�हला, मानव बेच�वखन, छाउपडी

�था, यौन�हँसा, आ�द) संचालन

भएको ।

�थानीय तहका कुनैप�न वडामा म�हलाको

ला�ग कानूनी सचेतना स�ब�धी अनिुश�ण

काय��म (कानूनी हक अ�धकार, एकल

म�हला, मानव बेच�वखन, छाउपडी �था,

यौन�हँसा, आ�द) संचालन नभएको ।

बा�ष�क �वकास काय��म 

काय��म स�प� ��तवेदन

वा�ष�क �ग�त ��तवेदन

सहभागीह�को �ववरण

अ�भमूखीकरण काय��मको 

�वषयव�तु
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३.३.४

�थानीय तहमा म�हलाको ला�ग संचा�लत

कानूनी सचेतना स�व�धी अनिुश�ण

काय��म (कानूनी हक अ�धकार, एकल

म�हला, मानव बेच�वखन, छाउपडी �था,

यौन�हँसा, आ�द) बाट उनीह� लाभाि�वत

भए/नभएको ।

0.0

�थानीय तहमा म�हलाको ला�ग संचा�लत

कानूनी सचेतना स�व�धी अनिुश�ण

काय��म (कानूनी हक अ�धकार, एकल

म�हला, मानव बेच�वखन, छाउपडी �था,

यौन�हँसा, आ�द) बाट ८०% भ�दा बढ�

सहभागीह� लाभाि�वत भएको ।

�थानीय तहमा म�हलाको ला�ग

संचा�लत कानूनी सचेतना स�व�धी

अनिुश�ण काय��म (कानूनी हक

अ�धकार, एकल म�हला, मानव

बेच�वखन, छाउपडी �था, यौन�हँसा,

आ�द) बाट ५०% भ�दा बढ�

सहभागीह� लाभाि�वत भएको ।

�थानीय तहमा म�हलाको ला�ग संचा�लत

कानूनी सचेतना स�व�धी अनिुश�ण

काय��म (कानूनी हक अ�धकार, एकल

म�हला, मानव बेच�वखन, छाउपडी �था,

यौन�हँसा, आ�द) बाट ५०% भ�दा कम

सहभागीह� लाभाि�वत भएको

ताल�म पूव�को पर��ा (pre 

test) र ताल�म प�ात 

पर��ा (post test) ��तवेदन

बा�ष�क �वकास काय��म 

ता�लम स�प� ��तवेदन

३.४.१

�थानीय तहले �वपद �यव�थापन स�व�धी

मापद�ड, रणनी�त, काय�नी�त लगायत

काय��व�ध तयार� गदा� म�हला तथा लि�त

वग� वा  समदुायसँग परामश� गरे/ नगरेको र

य�ता द�ताबेजमा उ�� वग� र समदुायलाई

लि�त गर� �वशेष राहत र म�हला प�ुषलाई

अलग अलग  संर�णको �ावधान

राखे/नराखेको ।

0.0

�थानीय तहले �वपद �यव�थापन स�व�धी

मापद�ड, रणनी�त, काय�नी�त लगायत

काय��व�ध तयार� गदा� म�हला तथा लि�त

वग� वा  समदुायसँग परामश� गरेको र य�ता

द�ताबेजमा उ�� वग� र समदुायलाई

लि�त गर� �वशेष राहत र म�हला

प�ुषलाई अलग अलग  संर�णको �ावधान

राखेको ।

�थानीय तहले �वपद �यव�थापन

स�व�धी मापद�ड, रणनी�त, काय�नी�त

लगायत काय��व�ध तयार� गदा� म�हला

तथा लि�त वग� वा  समदुायसँग

परामश� गरेको तर य�ता द�ताबेजमा

उ�� वग� र समदुायलाई  लि�त

गर� �वशेष राहत र म�हला प�ुषलाई

अलग अलग  संर�णको �ावधान

नराखेको ।

�थानीय तहले �वपद �यव�थापन स�व�धी

मापद�ड, रणनी�त, काय�नी�त लगायत

काय��व�ध तयार� गदा� म�हला तथा लि�त

वग� वा  समदुायसँग परामश� नगनु�का साथै

य�ता द�ताबेजमा उ�� वग� र

समदुायलाई  लि�त गर� �वशेष राहत र

म�हला प�ुषलाई अलग अलग  संर�णको

�ावधान नराखेको ।

�वपद �यव�थापन स�व�धी 

मापद�ड, रणनी�त, काय�नी�त 

तथा काय��व�ध

परामश� काय��मको 

उपि�थ�त पिु�तका

३.४.२

�थानीतहमा �वपद स�व�धी त�या� स�लन,

न�सा�न तथा �यव�थापन गदा� �भा�वत

म�हला तथा लि�त वग� वा समदुाय समेतको

ख�डीकृत त�या� राखी आपतकाल�न काय�

स�ालन तथा राहत �वतरण गरे।नगरेको ।

0.0

�थानीतहमा �वपद स�व�धी त�या� स�लन,

न�सा�न तथा �यव�थापन गदा� �भा�वत

म�हला तथा लि�त वग� वा समदुाय

समेतको ख�डीकृत त�या� राखी

आपतकाल�न काय� स�ालन तथा राहत

�वतरण गरेको ।

�थानीतहमा �वपद स�व�धी त�या�

स�लन, न�सा�न तथा �यव�थापन

गदा� �भा�वत म�हला तथा लि�त वग�

वा समदुाय समेतको ख�डीकृत

त�या� राखेको तर सो अन�ुप

आपतकाल�न काय� स�ालन तथा

राहत �वतरण नगरेको ।

�थानीतहमा �वपद स�व�धी त�या�

स�लन, न�सा�न तथा �यव�थापन गदा�

�भा�वत  म�हला तथा लि�त वग� वा

समदुाय समेतको ख�डीकृत त�या�

नरा�नकुो साथै आपतकाल�न काय�

स�ालन तथा राहत �वतरण नगरेको ।

�थानीयतहको �वपद 

�यव�थापन तथा जोिखम 

�यूनीकरण स�व�धी द�तावेज 

�वपत �भा�वत म�हला तथा 

लि�त वग� वा

३.४.�वपद �यव�थापनमा समावेशीता
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३.४.३

समदुायमा आधा�रत �वपद �यव�थापन

स�व�धी काय� संचालन गदा� �भा�वत म�हला

तथा लि�त वग� वा समदुायलाई सहभागी

गराई उनीह�लाई प�हलो �ाथ�मकतामा

राखे/नराखेको ।

0.0

समदुायमा आधा�रत �वपद �यव�थापन

स�व�धी काय� संचालन गदा� �भा�वत म�हला

तथा लि�त वग� वा समदुायलाई सहभागी

गराई उनीह�लाई प�हलो �ाथ�मकतामा

राखेको ।

समदुायमा आधा�रत �वपद

�यव�थापन स�व�धी काय� संचालन

गदा� �भा�वत म�हला तथा लि�त वग�

वा समदुायलाई सहभागी गराएको तर

उनीह�लाई प�हलो �ाथ�मकतामा

नराखेको ।

समदुायमा आधा�रत �वपद �यव�थापन

स�व�धी काय� संचालन गदा� �भा�वत

म�हला तथा लि�त वग� वा समदुायलाई

सहभागी नगराउनकुो साथै उनीह�लाई

�ाथ�मकतामा नराखेको ।

�ाथ�मकता �दईएका 

आधारह� तथा सहभागी 

�ववरण 

�वपद �भा�वत म�हला तथा

३.४.४

�वपद �यव�थापन कोषको �थापना तथा

स�ालन र �ोत प�रचालन गदा�  म�हला

तथा लि�त वग� वा समदुायको

सहभा�गतामा �नण�य हनेु गरे।नगरेको ।

0.5

�वपद �यव�थापन कोषको �थापना तथा

स�ालन र �ोत प�रचालन गदा� सधै म�हला

तथा लि�त वग� वा समदुायको

सहभा�गतामा �नण�य हनेु  गरेको ।

�वपद �यव�थापन कोषको �थापना

तथा स�ालन र �ोत प�रचालन गदा�

क�हलेकाह�मंा� म�हला तथा लि�त

वग� वा समदुायको सहभा�गतामा

�नण�य हनेु गरेको ।

�वपद �यव�थापन कोषको �थापना तथा

स�ालन र �ोत प�रचालन गदा�  म�हला

तथा लि�त वग� वा समदुायको

सहभा�गतामा �नण�य हनेु नगरेको । ।

�वपद �यव�थापन कोषको 

�थापना तथा स�ालन 

काय��वधी 

�वपद �भा�वत म�हला तथा 

लि�त वग� वा समदुायको
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४.१.१

�थानीय तहका भवन, भौ�तक पूवा�धार तथा

अ�य संरचना �नमा�णको ला�ग �इङ,

�डजायन, लागत अनमुान तयार गदा�का बखत

संरचना �नमा�ण भएप�छ म�हला, बालबा�लका,

अपा�ता भएका �यि�ले �नबा�ध �योग गन�

स�कने गर� लै��क तथा यौ�नक

अ�पसं�यक, बालबा�लका र अपा�ता मै�ी

/ संबेदनशील संरचनाको �ावधान स�हत हनेु

गरे।नगरेको ।

0.0

�थानीय तहका भवन, भौ�तक पूवा�धार तथा

अ�य संरचना �नमा�णको ला�ग �इङ,

�डजायन, लागत अनमुान तयार गदा�का

बखत संरचना �नमा�ण भएप�छ म�हला,

बालबा�लका, अपा�ता भएका �यि�ले

�नबा�ध �योग गन� स�कने गर� लै��क तथा

यौ�नक अ�पसं�यक, बालबा�लका र

अपा�ता मै�ी / संबेदनशील संरचनाको

�ावधान स�हत हनेु गरेको ।

�थानीय तहका भवन, भौ�तक

पूवा�धार तथा अ�य संरचना �नमा�णको

ला�ग �इङ, �डजायन, लागत अनमुान

तयार गदा�का बखत संरचना �नमा�ण

भएप�छ म�हला, बालबा�लका,

अपा�ता भएका �यि�ले �नबा�ध

�योग गन� स�कने गर� लै��क तथा

यौ�नक अ�पसं�यक, बालबा�लका र

अपा�ता मै�ी / संबेदनशील

संरंचनाको �ावधान आंिशक�पमा

मा� हनेु गरेको ।

�थानीय तहका भवन, भौ�तक पूवा�धार

तथा अ�य संरचना �नमा�णको ला�ग �इङ,

�डजायन, लागत अनमुान तयार गदा�का

बखत संरचना �नमा�ण भएप�छ म�हला,

बालबा�लका, अपा�ता भएका �यि�ले

�नबा�ध �योग गन� स�कने गर� लै��क तथा

यौ�नक अ�पसं�यक, बालबा�लका र

अपा�ता मै�ी / संबेदनशील संरंचनाको

�ावधान स�हत हनेु  नगरेको

लै��क तथा यौ�नक 

अ�पसं�यक, बालबा�लका र 

अपा�ता मै�ी / संबेदनशील 

संरचनाको �वीकृत �इङ, 

�डजायन,  तथा लागत अनमुान

४.१.२

�थानीय तहका भवन, भौ�तक पवुा�धार तथा

संरचनाह�, िश�ा, �वा��य र अ�य

सामािजक पूवा�धार स�व�धी भवन र अ�य

संरचनाह� �नमा�ण गदा� म�हला,  लै��क

तथा यौ�नक अ�पसं�यक, अपा�तामै�ी तथा

बालमै�ी ���कोणबाट समेत उपय�ु हनेु

गर� �नमा�ण गरे/नगरेको ।

0.0

�थानीय तहका भवन, भौ�तक पवुा�धार तथा

संरचनाह�, िश�ा, �वा��य र अ�य

सामािजक पूवा�धार स�व�धी भवन र अ�य

संरचनाह� �नमा�ण गदा� म�हला,  लै��क

तथा यौ�नक अ�पसं�यक, अपा�तामै�ी तथा

बालमै�ी ���कोणबाट समेत उपय�ु हनेु

गर� �नमा�ण गरेको ।

�थानीय तहका भवन, भौ�तक

पवुा�धार तथा संरचनाह�, िश�ा,

�वा��य र अ�य सामािजक पूवा�धार

स�व�धी भवन र अ�य संरचनाह�

�नमा�ण गदा� आंिशक�पमा मा�

म�हला,  लै��क तथा यौ�नक

अ�पसं�यक, अपा�तामै�ी तथा

बालमै�ी ���कोणबाट �नमा�ण गरेको

।

�थानीय तहका भवन, भौ�तक पवुा�धार

तथा संरचनाह�, िश�ा, �वा��य र अ�य

सामािजक पूवा�धार स�व�धी भवन र अ�य

संरचनाह� �नमा�ण गदा� म�हला,  लै��क

तथा यौ�नक अ�पसं�यक, अपा�तामै�ी

तथा बालमै�ी ���कोणबाट उपय�ु हनेु

गर� �नमा�ण नगरेको ।

लै��क तथा यौ�नक 

अ�पसं�यक, बालबा�लका र 

अपा�ता मै�ी / संबेदनशील 

संरचनाको �वीकृत �इङ,

४.१.पवुा�धार �वकास

४.सेवा �वाह



� स सूचक �ा�ा� १ अंक आउने अव�था ०.५ अंक आउने अव�था ० अक आउने अव�था �मािणकरणको आधार

४.१.३

�थानीय तहले १५०० वग��फटभ�दा बढ�

�ल��थ �े�फल भएका �नजी तथा

साव�ज�नक भवन तथा संरचना �नमा�ण

स�व�धी न�सा �वीकृत गदा�  म�हला,

लै��क तथा यौ�नक अ�पसं�यक,

अपा�तामै�ी तथा बालमै�ी ���कोणबाट

समेत उपय�ु हनेु गर� संरचना �नमा�ण गन�

�ावधान स�हत ि�वकृ�त �दने गरे/गरेको तथा

सो वमोिजम �नमा�ण काय� हनेु गरे/नगरेको ।

0.0

�थानीय तहले १५०० वग��फटभ�दा बढ�

�ल��थ �े�फल भएका �नजी तथा

साव�ज�नक भवन तथा संरचना �नमा�ण

स�व�धी न�सा �वीकृत गदा�  म�हला,

लै��क तथा यौ�नक अ�पसं�यक,

अपा�तामै�ी तथा बालमै�ी ���कोणबाट

समेत उपय�ु हनेु गर� संरचना �नमा�ण गन�

�ावधान स�हत ि�वकृ�त �दने गरेको  तथा

सो वमोिजम �नमा�ण काय� हनेु गरेको ।

�थानीय तहले १५०० वग��फटभ�दा

बढ� �ल��थ �े�फल भएका �नजी

तथा साव�ज�नक भवन तथा संरचना

�नमा�ण स�व�धी न�सा �वीकृत गदा�

म�हला, लै��क तथा यौ�नक

अ�पसं�यक, अपा�तामै�ी तथा

बालमै�ी ���कोणबाट समेत उपय�ु

हनेु गर� संरचना �नमा�ण गन� �ावधान

स�हत ि�वकृ�त �दने गरेको भएताप�न

सो वमोिजम �नमा�ण काय� हनेु

नगरेको ।

�थानीय तहले १५०० वग��फटभ�दा बढ�

�ल��थ �े�फल भएका �नजी तथा

साव�ज�नक भवन तथा संरचना �नमा�ण

स�व�धी न�सा �वीकृत गदा�  म�हला,

लै��क तथा यौ�नक अ�पसं�यक,

अपा�तामै�ी तथा बालमै�ी ���कोणबाट

समेत उपय�ु हनेु गर� संरचना �नमा�ण

गन� �ावधान स�हत ि�वकृती �दने नगरेको

�थानीय तहबाट �वीकृत 

�इङ, �डजाइन, तथा न�शा

भवन तथा पूवा�धार �नमा�ण 

स�प� स�व�धी �थलगत 

अ�ययन तथा अवलोकन 

��तवेदन

४.१.४

�थानीय तहले म�हला लगायत लि�त

समदुायलाई ल�य गर� परंपरागत तथा

आध�ुनक उजा� (जल�व�तु लगायत �व�भ�

बैकि�पक उजा� �ोतबाट �ा� हनेु उजा�,

सधुा�रएको चलुो, आ�द) को �योग गन�

�ो�साहन गन� आयोजनाह�  संचालन

गरे/नगरेको।

1.0

�थानीय तहले म�हला लगायत लि�त

समदुाय सबैलाई समेट� परंपरागत तथा

आध�ुनक उजा� (जल�व�तु लगायत �व�भ�

बैकि�पक उजा� �ोतबाट �ा� हनेु उजा�,

सधुा�रएको चलुो, आ�द) को �योग गन�

�ो�साहन गन� आयोजनाह�  संचालन गरेको

।

�थानीय तहले म�हला लगायत लि�त

समदुायलाई आंिशक�पमा मा�

समे�नेगर� परंपरागत तथा आध�ुनक

उजा� (जल�व�तु लगायत �व�भ�

बैकि�पक उजा� �ोतबाट �ा� हनेु

उजा�, सधुा�रएको चलुो, आ�द) को

�योग गन� �ो�साहन गन�

आयोजनाह� संचालन गरेको ।

�थानीय तहले म�हला लगायत लि�त

समदुायलाई समेट� परंपरागत तथा

आध�ुनक उजा� (जल�व�तु लगायत �व�भ�

बैकि�पक उजा� �ोतबाट �ा� हनेु उजा�,

सधुा�रएको चलुो, आ�द) को �योग गन�

�ो�साहन गन� आयोजनाह�  संचालन

नगरेको ।

�ो�साहन गन� नी�त तथा 

आयोजनाह�

वा�ष�क �वकास काय��म तथा 

�ग�त �ववरण

�थलगत अ�ययन तथा 

अवलोकन ��तवेदन

४.२.१

�जनन ्�वा��य स�व�धी वा�ष�क नी�त र

काय��ममा  गभ�वती म�हलालाई जोिखमय�ु

तथा खतराय�ु काममा नलगाउने �यव�था

गर� सोको काय��वयन गरे।नगरेको ।

0.5

�जनन ्�वा��य स�व�धी वा�ष�क नी�त र

काय��ममा  गभ�वती म�हलालाई

जोिखमय�ु तथा खतराय�ु काममा

नलगाउने �यव�था गर� सोको काय��वयन

समेत गरेको ।

�जनन ्�वा��य स�व�धी वा�ष�क

नी�त र काय��ममा  गभ�वती

म�हलालाई जोिखमय�ु तथा

खतराय�ु काममा नलगाउने �यव�था

गरेको तर सोको काय��वयन नगरेको

।

�जनन ्�वा��य स�व�धी वा�ष�क नी�त र

काय��ममा  गभ�वती म�हलालाई

जोिखमय�ु तथा खतराय�ु काममा

नलगाउने �यव�था नगरेको

�जनन ्�वा��य स�व�धी 

�वीकृत वा�ष�क नी�त र 

काय��म 

अ�ययन तथा अनगुमन 

��तवेदन

४.२.�जनन �वा��य
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४.२.२

�थानीय तहको काया�लय, अ�पाताल वा

�वा��य चौक� र स�भव भएका साव�ज�नक

�थलह�मा कम�चार� लगायत सेवा�ाह�लाइ

लि�त गर� अल�गै �तनपानक�को �यव�था

गरे  नगरेको र सो को काय��वयन

भए/नभएको ।

0.0

�थानीय तहको काया�लय, अ�पाताल वा

�वा��य चौक� र स�भव भएका साव�ज�नक

�थलह�मा कम�चार� लगायत सेवा�ाह�लाइ

लि�त गर� अल�गै �तनपानक�को

�यव�था गरेको र सो को काय��वयन समेत

भएको ।

�थानीय तहको काया�लय, अ�पाताल

वा �वा��य चौक� र स�भव भएका

साव�ज�नक �थलह�मा कम�चार�

लगायत सेवा�ाह�लाइ लि�त गर�

अल�गै �तनपानक�को �यव�था

गरेता प�न र सो को काय��वयन

नभएको ।

�थानीय तहको काया�लय, अ�पाताल वा

�वा��य चौक� र स�भव भएका साव�ज�नक

�थलह�मा कम�चार� लगायत सेवा�ाह�लाइ

लि�त गर� अल�गै �तनपानक�को

�यव�था नगरेको ।

अल�गै �तनपान क�को 

�यव�था 

�तनपान क� संचालन 

स�व�धी �नण�य

शाखागत काय� �ववरण 

अनगुमन ��तवेदन

४.२.३

प�रवार �नयोजन, मात ृिशश ुक�याण,

�व�ता�रत खोप, पोषण, जनसं�या िश�ा,

जन�वा�थ लगायत म�हलाह�को �वा��य

सधुार स�ब�धी �वशेष काय��मह� (स�ुकेर�

हुँदाको �वा��य अव�था सधुार गन�,

�कशोर�ह�को ला�ग �जनन र यौन िश�ा

आदान�दान गन�, एचआईभी ए�स, �तन

�या�सर, पाठेघरको �या�सर र आ� ख�ने

लगायतका �वषयह�)  संचालन गरे/नगरेको

।

1.0

प�रवार �नयोजन, मात ृिशश ुक�याण,

�व�ता�रत खोप, पोषण, जनसं�या िश�ा,

जन�वा�थ लगायत म�हलाह�को �वा��य

सधुार स�ब�धी �वशेष काय��मह� सवै

वडाह�मा संचालन गरेको ।

प�रवार �नयोजन, मात ृिशश ुक�याण,

�व�ता�रत खोप, पोषण, जनसं�या

िश�ा,  जन�वा�थ लगायत

म�हलाह�को �वा��य सधुार स�ब�धी

के�ह काय��मह� के�ह वडाह�मा

मा� संचालन गरेको ।

प�रवार �नयोजन, मात ृिशश ुक�याण,

�व�ता�रत खोप, पोषण, जनसं�या िश�ा,

जन�वा�थ लगायत म�हलाह�को �वा��य

सधुार स�ब�धी कुनै प�न �वशेष

काय��मह� संचालन नगरेको ।

वा�ष�क �वकास काय��म

�ग�त ��तवेदन

स�प� काय�कम सं�या, 

पटक तथा सहभागी सं�या, 

काय��म संचालन �थल 

समेत देिखने ग�र तयार 

गरेको काय� स�प� ��तवेदन

४.२.४

म�हला, आ�थ�क�पले �वप� घर प�रवार

लगायत लि�त समहुको �वा��य �बमा गन�

सहजीकरण र सहयोग गन� काय��म र बजेट

�यव�था गरे/नगरेको तथा सोको काया��वयन

गरे/नगरेको ।

0.0

म�हला, आ�थ�क�पले �वप� घर प�रवार

लगायत लि�त समहुको �वा��य �बमा गन�

सहजीकरण र सहयोग गन� काय��म र

बजेट �यव�था गर� सोको काया��वयन प�न

गरेको ।

म�हला, आ�थ�क�पले �वप� घर

प�रवार लगायत लि�त समहुको

�वा��य �बमा गन� सहजीकरण र

सहयोग गन� काय��म र बजेट

�यव�था गरेता प�न सोको

काया��वयन नगरेको ।

म�हला, आ�थ�क�पले �वप� घर प�रवार

लगायत लि�त समहुको �वा��य �बमा

गन� सहजीकरण र सहयोग गन� काय��म

र बजेट �यव�था नगरेको

आव�धक तथा वा�ष�क नी�त 

तथा काय��म

वा�ष�क �वकास काय��म   

वा�ष�क �ग�त ��तवेदन

४.३.िश�ा काय��म



� स सूचक �ा�ा� १ अंक आउने अव�था ०.५ अंक आउने अव�था ० अक आउने अव�था �मािणकरणको आधार

४.३.१

�थानीय तहले आ�नो �े� �भ�का �व�ालय

जाने उमेर समहुका सबै बालबा�लकालाई

�व�ालयमा भना� गराउने �व�ध

�मलाए।न�मलाएको र सो उमेर समहुका

सबै बालबा�लकाह� �व�ालय भना�

भए/नभएको ।

1.0

�थानीय तहले आ�नो �े� �भ�का �व�ालय

जाने उमेर समहुका सबै बालबा�लकालाई

�व�ालयमा भना� गराउने �व�ध �मलाएको र

सो वमोिजम सबै बालबा�लकाह� �व�ालय

भना� भएको ।

�थानीय तहले आ�नो �े� �भ�का

�व�ालय जाने उमेर समहुका सबै

बालबा�लकालाई �व�ालयमा भना�

गराउने �व�ध �मलाएको तर सो

वमोिजम सबै बालबा�लकाह�

�व�ालय भना� नभएको ।

�थानीय तहले आ�नो �े� �भ�का

�व�ालय जाने उमेर समहुका सबै

बालबा�लकालाई �व�ालयमा भना� गराउने

�व�ध न�मलाएको ।

�व�ालयमा भना� गराउने 

स�व�धी �नण�य 

�व�ालय जाने उमेर समहुगत 

�व�ाथ� भना� दर

४.३.२

�थानीय तहले आ�नो �े� �भ�का आ�थ�क

अव�था कमजोर भएका प�रवारका

बालबा�लका तथा लि�त समूदायका सबै

बालबा�लकालाई �दवा खाजा, �नश�ुक

पा�प�ुतक, शैि�क सामा�ी तथा पोसाक र

छा�बिृ�को �यव�था गर� �न�प� �वतरण

हनेु �व�ध �मलाए।न�मलाएको ।

0.5

�थानीय तहले आ�नो �े� �भ�का आ�थ�क

अव�था कमजोर भएका प�रवारका

बालबा�लका तथा लि�त समूदायका सबै

बालबा�लकालाई �दवा खाजा, �नश�ुक

पा�प�ुतक, शैि�क सामा�ी तथा पोसाक

र छा�बिृ�को �यव�था गर� �न�प� �वतरण

हनेु �व�ध �मलाएको ।

�थानीय तहले आ�नो �े� �भ�का

आ�थ�क अव�था कमजोर भएका

प�रवारका बालबा�लका तथा लि�त

समूदायका केह� बालबा�लकाह�लाई

मा� �दवा खाजा, �नश�ुक

पा�प�ुतक, शैि�क सामा�ी तथा

पोसाक र छा�बिृ�को �यव�था गर�

�न�प� �वतरण हनेु �व�ध �मलाएको

।

�थानीय तहले आ�नो �े� �भ�का

आ�थ�क अव�था कमजोर भएका प�रवारका

बालबा�लका तथा लि�त समूदायका

बालबा�लकाह�लाई �दवा खाजा, �नश�ुक

पा�प�ुतक, शैि�क सामा�ी तथा पोसाक

र छा�बिृ�को �यव�था नगरेको ।

वा�ष�क �वकास काय��म

काय��म संचालन �नद�िशका 

बालबा�लक छनौटका 

आधारह� तथा �नण�य 

काय� स�प� ��तवेदन

४.३.३

�नर�र म�हलाह�को ला�ग िश�ा स�ब�धी

�वशेष काय��मह� संचालन गन� नी�त तथा

वजेट र काय��म भए/नभएको तथा सो

अन�ुप काय��मह� (ज�तैः अ�भभावक

िश�ा, �ौढ तथा �कशोर� क�ा, आ�द )

काया��वयन  भए। नभएको ।

1.0

�नर�र म�हलाह�को ला�ग िश�ा स�ब�धी

�वशेष काय��मह� संचालन गन� नी�त तथा

वजेट र काय��म भएको तथा सो अन�ुप

काय��मह� काया��वयन भएको ।

�नर�र म�हलाह�को ला�ग िश�ा

स�ब�धी �वशेष काय��मह� संचालन

गन� नी�त तथा वजेट र काय��म भए

ताप�न सो अन�ुप काय��मह�

काया��वयन नभएको ।

�नर�र म�हलाह�को ला�ग िश�ा स�ब�धी

�वशेष काय��मह� संचालन गन� नी�त

तथा वजेट र काय��म नभएको ।

�वीकृत आव�धक तथा 

वा�ष�क नी�त तथा काय��म

वा�ष�क �वकास काय��म

�ग�त �ववरण 

काय��म स�प� ��तवेदन



� स सूचक �ा�ा� १ अंक आउने अव�था ०.५ अंक आउने अव�था ० अक आउने अव�था �मािणकरणको आधार

४.३.४

�व�ालयमा छा� र छा�ा तथा यौ�नक

अ�षसं�यकका ला�ग छु�ा छु�ै शौचालय,

पानीको �यव�था, �कशोर� छा�ाको ला�ग

सेनेट�र �याड, साबनु लगायत आव�यक

सामा�ीको �यव�थाको साथै यौन िश�ा तथा

सहजीकरण काय��म संचालन हनेु

गरे।नगरेको

0.5

�व�ालयमा छा� र छा�ा तथा यौ�नक

अ�षसं�यकका ला�ग छु�ा छु�ै शौचालय,

पानीको �यव�था, �कशोर� छा�ाको ला�ग

सेनेट�र �याड, साबनु लगायत आव�यक

सामा�ीको �यव�थाको साथै यौन िश�ा

तथा सहजीकरण काय��म संचालन हनेु

गरेको

�व�ालयमा छा� र छा�ा तथा

यौ�नक अ�षसं�यकका ला�ग छु�ा

छु�ै शौचालय, पानीको �यव�था,

�कशोर� छा�ाको ला�ग सेनेट�र �याड,

साबनु लगायत आव�यक सामा�ीको

�यव�था गरेको तर यौन िश�ा तथा

सहजीकरण काय��म संचालन हनेु

नगरेको ।

�व�ालयमा छा� र छा�ा तथा यौ�नक

अ�षसं�यकका ला�ग छु�ा छु�ै शौचालय,

पानीको �यव�था, �कशोर� छा�ाको ला�ग

सेनेट�र �याड, साबनु लगायत आव�यक

सामा�ीको �यव�था नगनु�को साथै यौन

िश�ा तथा सहजीकरण काय��म संचालन

हनेु नगरेको ।

वा�ष�क नी�त तथा योजना र 

स�व� �नण�यह�

�व�ालयको वा�ष�क योजना

�थलगत अनगुमन ��तवेदन

काय� स�प� ��तवेदन

४.४.१

�थानीयतहका काया�लय तथा साव�ज�नक

�थलह�मा सफा �पउने पानी, हात धनेु

�यव�था, म�हला, प�ुष तथा यौ�नक

अ�पसं�यकको ला�ग अल�गै शौचालयको

�यव�था र साबनु तथा �या�नटाइजर,

आ�दको �व�ध गरे।नगरेको ।

0.5

�थानीयतहका काया�लय तथा साव�ज�नक

�थलह�मा सफा �पउने पानी, हात धनेु

�यव�था, म�हला, प�ुष तथा यौ�नक

अ�पसं�यकको ला�ग अल�गै शौचालयको

�यव�था र साबनु तथा �या�नटाइजर,

आ�दको �व�ध गरेको ।

�थानीयतहका काया�लय तथा

साव�ज�नक �थलह�मा सफा �पउने

पानी, हात धनेु �यव�था, म�हला,

प�ुष तथा यौ�नक अ�पसं�यकको

ला�ग अल�गै शौचालयको �यव�था र

साबनु तथा �या�नटाइजर आ�दको

�व�ध आंिशक�पमा गरेको ।

�थानीयतहका काया�लय तथा साव�ज�नक

�थलह�मा सफा �पउने पानी, हात धनेु

�यव�था, म�हला, प�ुष तथा यौ�नक

अ�पसं�यकको ला�ग अल�गै शौचालय

लगायत साबनु तथा �या�नटाइजर आ�दको

�व�ध नगरेको ।

वा�ष�क नी�त तथा योजना र 

स�व� �नण�यह�

वा�ष�क �वकास काय��म र 

�ग�त �ववरण

�थलगत अनगुमन ��तवेदन

काय� स�प� ��तवेदन

४.४.२

�थानीय तहको आयोजना तथा �थानीय

म�हलाह�को स��य सहभा�गतामा वडा

वडामा खलुा �दसाम�ु पा�लका, घरघरमा

शौचालय, �पउने पानी, पोखर�  टोल सफाइ

अ�भयान ज�ता काय��म स�ालन हनेु गरे।

नगरेको ।

1.0

�थानीय तहको आयोजना तथा �थानीय

म�हलाह�को स��य सहभा�गतामा वडा

वडामा खलुा �दसाम�ु पा�लका, घरघरमा

शौचालय, �पउने पानी, पोखर� �नमा�ण, टोल

सफाइ अ�भयान ज�ता काय��म स�ालन

हनेु गरेको ।

�थानीय तहको आयोजनामा वडा

वडामा खलुा �दसाम�ु पा�लका,

घरघरमा शौचालय, �पउने पानी,

पोखर� �नमा�ण, टोल सफाइ अ�भयान

ज�ता काय��म स�ालन हनेु गरेको

तर �थानीय म�हलाह�को स��य

सहभा�गता हनेु नगरेको ।

�थानीय तहको आयोजनामा वडा वडामा

खलुा �दसाम�ु पा�लका, घरघरमा

शौचालय, �पउने पानी, पोखर� �नमा�ण,

टोल सफाइ अ�भयान ज�ता काय��म

स�ालन हनेु नगरेको ।

वा�ष�क नी�त तथा योजना र 

स�व� �नण�यह�

वा�ष�क �वकास काय��म र 

�ग�त �ववरण

४.४.खानेपानी तथा सरसफाई
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४.४.३

�थानीय तहका सबै गाउँ, व�ती तथा

टोलटोलमा कु�हने र नकु�हने घरायसी

फोहोर छु�ाउने �यव�था, फोहोर संकलन

तथा �वसज�न, घरघरमा भा�छाको फोहोर र

पानीबाट करेसाबार�, कौसीखेती तथा गमला

र फुलबार� ज�ता काय��ममा म�हला र

प�ुषको समान सहभा�गता अ�भव�ृ�� गन�

जनचेतना लगायत काय��म स�ालन हनेु

गरे।नगरेको ।

0.0

�थानीय तहका सबै गाउँ, व�ती तथा

टोलटोलमा कु�हने र नकु�हने घरायसी

फोहोर छु�ाउने �यव�था, फोहोर संकलन

तथा �वसज�न, घरघरमा भा�छाको फोहोर र

पानीबाट करेसाबार�, कौसीखेती तथा गमला

र फुलबार� ज�ता काय��ममा म�हला र

प�ुषको समान सहभा�गता अ�भव�ृ�� गन�

जनचेतना लगायत काय��म स�ालन हनेु

गरेको ।

�थानीय तहका गाउँ, व�ती तथा

टोलटोलमा कु�हने र नकु�हने घरायसी

फोहोर छु�ाउने �यव�था, फोहोर

संकलन तथा �वसज�न, घरघरमा भा�छाको

फोहोर र पानीबाट करेसाबार�, कौसीखेती

तथा गमला र फुलबार� ज�ता काय��ममा

म�हला र प�ुषको समान सहभा�गता

अ�भव�ृ�� गन� जनचेतना लगायत काय��म

केह� गाउँ व�तीह�मा मा� स�ालन हनेु

गरेको ।

�थानीय तहका गाउँ, व�ती तथा

टोलटोलमा कु�हने र नकु�हने घरायसी

फोहोर छु�ाउने �यव�था, फोहोर

संकलन तथा �वसज�न, घरघरमा भा�छाको

फोहोर र पानीबाट करेसाबार�, कौसीखेती

तथा गमला र फुलबार� ज�ता काय��ममा

म�हला र प�ुषको समान सहभा�गता

अ�भव�ृ�� गन� जनचेतना लगायत काय��म

कुनै प�न गाउँ व�तीह�मा स�ालन हनेु

नगरेको ।

वा�ष�क नी�त तथा योजना र 

स�व� �नण�यह�

वा�ष�क �वकास काय��म र 

�ग�त �ववरण

�थलगत अनगुमन ��तवेदन

काय� स�प� ��तवेदन

४.४.४

�थानीय तहका गाऊँ, टोल, व�तीह�मा

सफापानीको सहज �यव�थाका ला�ग

आकासेपानी संकलन र भ�डारण, परंपरागत

इनार र कुवाको पनुज��वकरण र �रचािज�ङ

ज�ता काय��म �वीकृत भए/नभएको र �त

काय��म स�ालन गदा� �थानीय म�हलाह�को

स��य सहभा�गतामा हनेु गरे।नगरेको ।

0.5

�थानीय तहका गाऊँ, टोल, व�तीह�मा

सफापानीको सहज �यव�थाका ला�ग

आकासेपानी संकलन र भ�डारण, परंपरागत

इनार र कुवाको पनुज��वकरण र �रचािज�ङ

ज�ता काय��म �वीकृत भएको र �त

काय��म स�ालन गदा� �थानीय

म�हलाह�को स��य सहभा�गतामा हनेु

गरेको ।

�थानीय तहका गाऊँ, टोल,

व�तीह�मा सफापानीको सहज

�यव�थाका ला�ग आकासेपानी

संकलन र भ�डारण, परंपरागत इनार

र कुवाको पनुज��वकरण र �रचािज�ङ

ज�ता काय��म �वीकृत भए ताप�न

�त काय��म स�ालन गदा� �थानीय

म�हलाह�को स��य सहभा�गतामा

हनेु नगरेको ।

�थानीय तहका गाऊँ, टोल, व�तीह�मा

सफापानीको सहज �यव�थाका ला�ग

आकासेपानी संकलन र भ�डारण,

परंपरागत इनार र कुवाको पनुज��वकरण

र �रचािज�ङ ज�ता काय��म �वीकृत

नभएको

वा�ष�क नी�त तथा योजना र 

स�व� �नण�यह�

वा�ष�क �वकास काय��म र 

�ग�त �ववरण

�थलगत अनगुमन ��तवेदन

काय� स�प� ��तवेदन

उपभो��ा स�म�त गठन 

स�व�धी �नण�य र सोमा 

म�हलाह�को सहभा�गताको 

अव�था, आ�द ।
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४.५.१

�थानीय तहको आव�धक योजना, बा�ष�क

नी�त, काय��म तथा बजेट तजु�मा गदा�

बेरोजगार� र गर�बी न�सा�न समेतको

आधार �लई म�हला तथा लि�त समदुायलाई

��य� लाभ हनेु �वरोजगारमूलक, आयमूलक

र सीपमूलक काय��मह� समावेश गर�

काया��वयन गरे/नगरेको ।

1.0

�थानीय तहको आव�धक योजना, बा�ष�क

नी�त, काय��म तथा बजेट तजु�मा गदा�

बेरोजगार� र गर�बी न�सा�न समेतको

आधार �लई म�हला तथा लि�त

समदुायलाई ��य� लाभ हनेु

�वरोजगारमूलक, आयमूलक र सीपमूलक

काय��मह� समावेश गर� काया��वयन

गरेको ।

�थानीय तहको आव�धक योजना, बा�ष�क

नी�त, काय��म तथा बजेट तजु�मा गदा�

बेरोजगार� र गर�बी न�सा�न समेतको

आधार �लई म�हला तथा लि�त

समदुायलाई ��य� लाभ हनेु

�वरोजगारमूलक, आयमूलक र सीपमूलक

काय��मह� समावेश गरे ताप�न

काया��वयन नगरेको ।

�थानीय तहको आव�धक योजना, बा�ष�क

नी�त, काय��म तथा बजेट तजु�मा गदा�

बेरोजगार� र गर�बी न�सा�न समेतको

आधार �लई म�हला तथा लि�त

समदुायलाई ��य� लाभ हनेु

�वरोजगारमूलक, आयमूलक र सीपमूलक

काय��मह� समावेश नगरेको ।

आव�धक योजना, वा�ष�क 

नी�त तथा योजना र स�व� 

�नण�यह�

वा�ष�क �वकास काय��म र 

�ग�त �ववरण

काय� स�प� ��तवेदन

४.५.२

�थानीय तहले �वरोजगार तथा बैदेिशक

रोजगार�मा जाने म�हला तथा लि�त समहुको

�मता �वकासको ला�ग काय��मह� तय

गर� काया��वयवन गरे।नगरेको ।

0.0

�थानीय तहले �वरोजगार तथा बैदेिशक

रोजगार�मा जाने म�हला तथा लि�त

समहुको �मता �वकासको ला�ग

काय��मह� तय गर� काया��वयवन गरेको ।

�थानीय तहले �वरोजगार तथा

बैदेिशक रोजगार�मा जाने म�हला तथा

लि�त समहुको �मता �वकासको

ला�ग काय��मह� तय गरे ताप�न

काया��वयन नगरेको ।

�थानीय तहले �वरोजगार तथा बैदेिशक

रोजगार�मा जाने म�हला तथा लि�त

समहुको �मता �वकासको ला�ग

काय��मह� तय नगरेको ।

वा�ष�क नी�त तथा योजना र 

स�व� �नण�यह�

वा�ष�क �वकास काय��म र 

�ग�त �ववरण

काय� स�प� ��तवेदन

४.५.३

�ामीण म�हला �ा�व�धकह� (पश ुसेवा,

कृ�ष, खाध ��वधी, वन, �वा��य र पूवा�धार

लगायतका �वषय स�ब�धी �ा�व�धक)र

सामािजक प�रचालक तयार गन� नी�त �लई

सो अन�ुप काय��म संचालन गरे।नगरेको

।

0.0

�ामीण म�हला �ा�व�धकह� (पश ुसेवा,

कृ�ष, खाध ��वधी, वन, �वा��य र पूवा�धार

लगायतका �वषय स�ब�धी �ा�व�धक)र

सामािजक प�रचालक तयार गन� नी�त �लई

सो अन�ुप काय��म संचालन गरेको ।

�ामीण म�हला �ा�व�धकह� (पश ुसेवा,

कृ�ष, खाध ��वधी, वन, �वा��य र

पूवा�धार लगायतका �वषय स�ब�धी

�ा�व�धक)र सामािजक प�रचालक तयार

गन� नी�त �लए ताप�न काय��म संचालन

नगरेको ।

�ामीण म�हला �ा�व�धकह� (पश ुसेवा,

कृ�ष, खाध ��वधी, वन, �वा��य र

पूवा�धार लगायतका �वषय स�ब�धी

�ा�व�धक)र सामािजक प�रचालक तयार

गन� नी�त न�लएको ।

आव�धक योजना, वा�ष�क 

नी�त तथा काय��म 

वा�ष�क �वकास काय��म र 

�ग�त �ववरण

सहभागी छनौटका आधार 

काय��म स�प� ��तवेदन

४.५.४

ग�रब तथा लि�त समहुको पहुँच र

�यशि� अन�ुप सपुथमू�य सहकार�

पसलह�को �यव�थापन गन� �थानीय तहको

नी�त रहे/नहरेको र सो अन�ुप काय��म

काया��वयन भए।नभएको ।

0.0

ग�रब तथा लि�त समहुको पहुँच र

�यशि� अन�ुप सपुथमू�य सहकार�

पसलह�को �यव�थापन गन�  �थानीय

तहको  नी�त रहेको र सो अन�ुप काय��म

काया��वयन भएको ।

ग�रब तथा लि�त समहुको पहुँच र

�यशि� अन�ुप सपुथमू�य सहकार�

पसलह�को �यव�थापन गन�

�थानीय तहको  नी�त रहे ताप�न सो

अन�ुप काय��म काया��वयन नभएको

।

ग�रब तथा लि�त समहुको पहुँच र

�यशि� अन�ुप सपुथमू�य सहकार�

पसलह�को �यव�थापन गन�  �थानीय

तहको  नी�त नहरेको ।

सहकार� सं�था �वध�न 

स�व�धी नी�त

वा�ष�क नी�त तथा काय��म

वा�ष�क �वकास काय��म र 

�ग�त �ववरण

काय��म स�प� ��तवेदन

४.५.�वरोजगार तथा आय आज�न र वजार �यव�थापन
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५.१.१

�थानीय तहले सेवा �वाह, �वकास �नमा�ण र

सशुासन �वध�नका �बषयमा नी�त, कानून

जार� गर� सोह� बमोिजम तो�कएका

पदा�धकार�/ स�म�त/ काय�दलबाट �नण�य

गर� काय� गन� गरेको वा तदथ� (पटके/

�वे�छाअन�ुप) �नण�य गर� काय� हनेु गरेको

।

1.0

�थानीय तहले सेवा �वाह, �वकास �नमा�ण

र सशुासन �वध�नका �बषयमा नी�त, कानून

जार� गर� सोह� बमोिजम तो�कएका

पदा�धकार�/ स�म�त/ काय�दलबाट �नण�य

गर� काय� गन� गरेको ।

�थानीय तहले सेवा �वाह, �वकास �नमा�ण

र सशुासन �वध�नका �बषयमा नी�त,

कानून जार� गरेको तर सोह� बमोिजम

तो�कएका पदा�धकार�/ स�म�त/

काय�दलबाट �नण�य नगर� तदथ�

(पटके/�वे�छाअन�ुप) �नण�य गर� काय�

हनेु गरेको ।

�थानीय तहले सेवा �वाह, �वकास �नमा�ण

र सशुासन �वध�नका �बषयमा नी�त,

कानून जार� गर� सोह� बमोिजम तो�कएका

पदा�धकार�/ स�म�त/ काय�दलबाट �नण�य

गर� काय� गन� नगर� तदथ�

(पटके/�वे�छाअन�ुप) �नण�य गर� काय�

हनेु गरेको ।

�थानीय तहले सेवा 

�वाह,�वकास �नमा�ण र 

सशुासन �वध�नका �बषयमा 

जार� गरेका नी�त तथा कानून

स�बि�धत अ�धकार�बाट 

भएका �नण�यह�

५.१.२

�थानीय तहले �व�धको शासन �वध�न,

जनसहभा�गता अ�भव�ृ�, ��ाचार �ब��

शू�य सहनशीलता,सेवा �वाहमा �न�प�ता र

म�हला तथा लि�त समहुलाई अ�ा�धकार

�दने नी�त �लई सो वमोिजम काया��वयन

गरे/नगरेको ।

0.0

�थानीय तहले �व�धको शासन �वध�न,

जनसहभा�गता अ�भव�ृ�,��ाचार �ब��

शू�य सहनशीलता,सेवा �वाहमा �न�प�ता र

म�हला तथा लि�त समहुलाई  अ�ा�धकार

�दने नी�त �लई सो वमोिजम काया��वयन

गरेको ।

�थानीय तहले �व�धको शासन �वध�न,

जनसहभा�गता अ�भव�ृ�, ��ाचार �ब��

शू�य सहनशीलता,सेवा �वाहमा �न�प�ता

र म�हला तथा लि�त समहुलाई

अ�ा�धकार  �दने नी�त �लए ताप�न सो

वमोिजम काया��वयन नगरेको ।

�थानीय तहले �व�धको शासन �वध�न,

जनसहभा�गता अ�भव�ृ�, ��ाचार �ब��

शू�य सहनशीलता,सेवा �वाहमा �न�प�ता

र म�हला तथा लि�त समहुलाई

अ�ा�धकार �दने नी�त न�लएको ।

स�ब� कानून, नी�त तथा 

काय��व�ध

वा�ष�क �वकास काय��म 

साव�ज�नक सनुवुाई, गनुासो 

सनुवुाई, सामािजक पर��ण, 

साव�ज�नक पर��ण, लेखा 

पर��ण,

५.१.३

म�हला अ�धकार तथा समानताका ला�ग

भएका बेइिज� घोषणा प�का वा�वटा

��तव�ताह�का �े�मा काय��म तय गर�

काया��वयन गन� गरेको/नगरेको ।

0.0

म�हला अ�धकार तथा समानताका ला�ग

भएका बेइिज� घोषणा प�का वा�वटा

��तव�ताह�का �े�मा काय��म तय गर�

काया��वयन गन� गरेको ।

म�हला अ�धकार तथा समानताका

ला�ग भएका बेइिज� घोषणा प�का

वा�वटा ��तव�ताह�का �े�मा

काय��म तय भए ताप�न काया��वयन

नगरेको ।

म�हला अ�धकार तथा समानताका ला�ग

भएका बेइिज� घोषणा प�का वा�वटा

��तव�ताह�का �े�मा काय��म तय गर�

काया��वयन गन� नगरेको

�वीकृत नी�त तथा काय��म 

वा�ष�क �वकास काय��म 

काय��म स�प� ��तवेदन

५.१.४

संय�ु रा�स�ीय बाल अ�धकार महास�धी,

१९८९ मा उ�लेख भए अन�ुपका

��तब�ता काया��वयन गन� रकम �व�नयोजन

गर� काय��म संचालन गरे/नगरेको ।

0.0

संय�ु रा�स�ीय बाल अ�धकार महास�धी,

१९८९ मा उ�लेख भए अन�ुपका

��तब�ता काया��वयन गन� रकम �व�नयोजन

गर� काय��म संचालन गरेको ।

संय�ु रा�स�ीय बाल अ�धकार

महास�धी, १९८९ मा उ�लेख भए

अन�ुपका  ��तब�ता काया��वयन

गन� रकम �व�नयोजन गरे ताप�न

काय��म संचालन नगरेको ।

संय�ु रा�स�ीय बाल अ�धकार महास�धी,

१९८९ मा उ�लेख भए अन�ुपका

��तब�ता काया��वयन गन� रकम

�व�नयोजन नगरेको ।

नी�त तथा काय��म 

वा�ष�क �वकास काय��म 

काय��म स�प� ��तवेदन

५.१. सशुासन

५.सशुासन तथा उ�रदा�य�व
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५.२.१

�थानीय तहले �नय�मत�पमा काय��मको

साव�ज�नक पर��ण, सामािजक पर��ण,

साव�ज�नक सनुवुाई, �नय�मत प�कार भेटघाट

र सूचनाको साव�ज�नक�करण गन�

गरे।नगरेको ।

1.0

�थानीय तहले �नय�मत�पमा  संचा�लत सबै

काय��मको साव�ज�नक पर��ण, सामािजक

पर��ण, साव�ज�नक सनुवुाई, �नय�मत

प�कार भेटघाट र सूचनाको

साव�ज�नक�करण गन� गरेको ।

�थानीय तहले आंिशक�पमा के�ह

काय��मको मा� साव�ज�नक पर��ण,

सामािजक पर��ण, साव�ज�नक

सनुवुाई, �नय�मत प�कार भेटघाट र

सूचनाको साव�ज�नक�करण गन� गरेको

।

�थानीय तहले कुनैप�न काय��मको

साव�ज�नक पर��ण, सामािजक पर��ण,

साव�ज�नक सनुवुाई, प�कार भेटघाट र

सूचनाको साव�ज�नक�करण गन� नगरेको ।

स�ब� कानून, नी�त तथा 

काय��व�ध

वा�ष�क �वकास काय��म 

साव�ज�नक सनुवुाई, गनुासो 

सनुवुाई, सामािजक पर��ण, 

साव�ज�नक पर��ण, लेखा 

पर��ण,

५.२.२

�थानीय तहले गन� साव�ज�नक पर��ण,

सामािजक पर��ण, साव�ज�नक सनुवुाई,

�नय�मत प�कार भेटघाट र सूचनाको

साव�ज�नक�करण काय��ममा लि�त समहुका

�यि� तथा समदुायका सद�यको उपि�थ�त

रहने गरे।नगरेको

1.0

�थानीय तहले गन� साव�ज�नक पर��ण,

सामािजक पर��ण, साव�ज�नक सनुवुाई,

�नय�मत प�कार भेटघाट र सूचनाको

साव�ज�नक�करण काय��ममा लि�त

समहुका �यि� तथा समदुायका सद�यको

उपि�थ�त रहने गरेको

�थानीय तहले गन� साव�ज�नक

पर��ण, सामािजक पर��ण,

साव�ज�नक सनुवुाई, �नय�मत प�कार

भेटघाट र सूचनाको साव�ज�नक�करण

काय��ममा लि�त समहुका केह�

�यि� तथा समदुायका सद�यको

क�हलेकाह� ंमा� उपि�थ�त रहने

गरेको

�थानीय तहले गन� साव�ज�नक पर��ण,

सामािजक पर��ण, साव�ज�नक सनुवुाई,

�नय�मत प�कार भेटघाट र सूचनाको

साव�ज�नक�करण काय��ममा लि�त

समहुका �यि� तथा समदुायका सद�यको

उपि�थ�त रहने नगरेको

वा�ष�क �वकास काय��म 

साव�ज�नक सनुवुाई, गनुासो 

सनुवुाई, सामािजक पर��ण, 

साव�ज�नक पर��ण, लेखा 

पर��ण,

५.२.३

�थानीय तहले गन� साव�ज�नक पर��ण,

सामािजक पर��ण, साव�ज�नक सनुवुाई,

�नय�मत प�कार भेटघाट र सूचनाको

साव�ज�नक�करण काय��ममा लि�त

समदुायको तफ� बाट �थानीय तहले �लएको

नी�त तथा काय��म र सो को काया��वयका

�वषयमा �� उ�ने गरे/नगरेको र सोको

अ�भलेख राखी उठेका ��उपर �थानीय

तहबाट स�बोधन हनेु गरे।नगरेको ।

0.5

�थानीय तहले गन� साव�ज�नक पर��ण,

सामािजक पर��ण, साव�ज�नक सनुवुाई,

�नय�मत प�कार भेटघाट र सूचनाको

साव�ज�नक�करण काय��ममा लि�त

समदुायको तफ� बाट �थानीय तहले �लएको

नी�त तथा काय��म र सो को काया��वयका

�वषयमा उठेका ��ह�को अ�भलेख राखी

स�बोधन हनेु गरेको ।

�थानीय तहले गन� साव�ज�नक

पर��ण, सामािजक पर��ण,

साव�ज�नक सनुवुाई, �नय�मत प�कार

भेटघाट र सूचनाको साव�ज�नक�करण

काय��ममा लि�त समदुायको

तफ� बाट �थानीय तहले �लएको नी�त

तथा काय��म र सो को काया��वयका

�वषयमा उठेका ��ह�को अ�भलेख

राखे ताप�न स�बोधन हनेु नगरेको ।

�थानीय तहले गन� साव�ज�नक पर��ण,

सामािजक पर��ण, साव�ज�नक सनुवुाई,

�नय�मत प�कार भेटघाट र सूचनाको

साव�ज�नक�करण काय��ममा लि�त

समदुायको तफ� बाट �थानीय तहले �लएको

नी�त तथा काय��म र  सोको

काया��वयका �वषयमा उठेका ��ह�को

अ�भलेख रा� ेर  स�बोधन गन� नगरेको ।

वा�ष�क �वकास काय��म 

साव�ज�नक सनुवुाई, गनुासो 

सनुवुाई, सामािजक पर��ण, 

साव�ज�नक पर��ण, लेखा 

पर��ण,

५.२.उ�रदा�य�व र जवाफदे�हता
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५.२.४

�थानीय तहका जन��त�न�ध र कम�चार�को

आचार सं�हता �वीकृत गर� काया��वयनमा

�याए।न�याएको । ◌ 

0.5

�थानीय तहका जन��त�न�ध र कम�चार�को

आचार सं�हता �वीकृत गर� काया��वयनमा

�याएको ।

�थानीय तहका जन��त�न�ध र

कम�चार�को आचार सं�हता �वीकृत

गरे ताप�न काया��वयनमा न�याएको ।

�थानीय तहका जन��त�न�ध र कम�चार�को

आचार सं�हता �वीकृत नै नगरेको ।

�वीकृत आचार सं�हता

आचार सं�हताको पालना 

स�व�धी अ�ययन वा 

अनगुमन ��तवेदन ।

५.३.१

�थानीय तहले �नय�मत�पमा सम� वा�ष�क

योजना तथा काय��म साव�ज�नक गन� गरे

।नगरेको र म�हला,  लगायत अ�य सबै

लि�त समहुका ला�ग रािखएका काय��म

तथा सोको बजेट सरोकारवालाले थाहा

पाउनेगर� साव�ज�नक गरे।नगरेको ।

1.0

�थानीय तहले �नय�मत�पमा सम� वा�ष�क

योजना तथा काय��म साव�ज�नक गन�

गरेको र म�हला लगायत अ�य सबै लि�त

समहुका ला�ग रािखएका काय��म तथा

सोको बजेट सरोकारवालाले थाहा पाउनेगर�

साव�ज�नक गरेको ।

�थानीय तहले �नय�मत�पमा सम�

वा�ष�क योजना तथा काय��म

साव�ज�नक गन� गरे ताप�न म�हला

लगायत अ�य सबै लि�त समहुका

ला�ग रािखएका काय��म तथा सोको

बजेटका स�व�धमा सरोकारवालाले

थाहा पाउने गर� साव�ज�नक नगरेको

।

�थानीय तहले �नय�मत�पमा सम� वा�ष�क

योजना तथा काय��म साव�ज�नक गन�

नगरेको र म�हला,  लगायत अ�य सबै

लि�त समहुका ला�ग रािखएका काय��म

तथा सोको बजेट सरोकारवालाले थाहा

पाउनेगर� साव�ज�नक गन� नगरेको ।

वा�ष�क �वकास काय��म 

साव�ज�नक सनुवुाई, गनुासो 

सनुवुाई, सामािजक पर��ण, 

साव�ज�नक पर��ण, लेखा 

पर��ण, �यव�थापन ◌ 

५.३.२

�थानीय तहले �थानीय सूचना सबैले ब�ुने

गर�  �थानीय भाषामा  �वाह तथा �शारण

गन� गरे। नगरेको ।

1.0

�थानीय तहले �थानीय सूचना  सबैले ब�ुने

गर�  �थानीय भाषामा �वाह तथा �शारण

गन� गरेको ।

�थानीय तहले �थानीय सूचना �वाह

तथा �शारण गन� गरे ताप�न �थानीय

भाषामा गन� नगरेको ।

�थानीय तहले �थानीय सूचना �थानीय

भाषामा �वाह तथा �शारण गन�  नगरेको

।

नी�त तथा काय��म

वा�ष�क �वकास काय��म

�थानीय भाषाका �सा�रत 

सामा�ीह�को अ�भलेख

काय��म �ग�त �बबरण

५.३.३

�थानीय तहले �थानीय रे�डयो, एफ.एम,

छापा लगायत ��य��य समेतका सबै

मा�यम�ारा ल��गक समानता तथा

समावेशीकरण स�ब�धी सूचना �वाह गर�

जनतालाई ससुिुचत  गरे/नगरेको

0.5

�थानीय तहले �थानीय रे�डयो, एफ.एम,

छापा लगायत ��य��य समेतका सबै

मा�यम�ारा ल��गक समानता तथा

समावेशीकरण स�ब�धी सूचना �वाह गर�

जनतालाई ससुिुचत गरेको ।

�थानीय तहले �थानीय रे�डयो,

एफ.एम, छापा लगायत ��य��य

म�ये केह� मा�यम�ारा मा� ल��गक

समानता तथा समावेशीकरण स�ब�धी

सूचना �वाह गर� जनतालाई ससुिुचत

गरेको ।

�थानीय तहले �थानीय रे�डयो, एफ.एम,

छापा लगायत ��य��य ज�ता कुनैप�न

मा�यम�ारा ल��गक समानता तथा

समावेशीकरण स�ब�धी सूचना �वाह गर�

जनतालाई ससुिुचत  नगरेको ।

नी�त तथा काय��म

वा�ष�क �वकास काय��म

�सा�रत सामा�ीह�को 

अ�भलेख तथा �ववरण

काय��म �ग�त �ववरण

५.३.सचुना तथा संचार
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५.३.४

�थानीय तहमा म�हला लगायत सबै लि�त

समहुमा सूचना, िश�ा तथा संचारस�ब�धी

काय��मको �वाहबाट जनचेतना व�ृ�

भएको/नभएको ।

0.0

�थानीय तहमा म�हला लगायत सबै लि�त

समहुमा सूचना, िश�ा तथा संचारस�ब�धी

काय��मको �वाहबाट जनचेतना व�ृ�

भएको ।

�थानीय तहमा म�हला लगायत केह�

लि�त समहुमा सूचना, िश�ा तथा

संचारस�ब�धी काय��मको �वाहबाट

जनचेतना व�ृ� भएको ।

�थानीय तहमा म�हला लगायत कुनैप�न

लि�त समहुमा सूचना, िश�ा तथा

संचारस�ब�धी काय��मको �वाहबाट

जनचेतनामा व�ृ� नभएको ।

सहभागी ता�लम/काय��म 

पूव�को मू�या�न ��तवेदन र 

ता�लम प�ातको मू�या�न 

��तवेदन

५.४.१

�थानीय तहबाट संचा�लत काय��म तथा

प�रयोजनाबाट सबै लि�त वग� तथा

समदुायले लाभ �लन सके/नसकेको ।

1.0

�थानीय तहबाट संचा�लत काय��म तथा

प�रयोजनाबाट सबै लि�त वग� तथा

समदुायले लाभ �लन सकेको ।

�थानीय तहबाट संचा�लत काय��म

तथा प�रयोजनाबाट केह� लि�त वग�

तथा समदुायले मा� लाभ �लन

सकेको ।

�थानीय तहबाट संचा�लत काय��म तथा

प�रयोजनाबाट कुनैप�न लि�त वग� तथा

समदुायले लाभ �लन नसकेको ।

�थलगत अनगुमन ��तवेदन

काय��मको साव�ज�नक 

सनुवुाई तथा पर��ण ��तवेदन

५.४.२

�थानीय तहले संचालन गरेका लै��क

समानता तथा सामािजक समावेशी �वकास

स�व�धी काय��मको अनगुमन, मू�या�न

गदा� सरोकारवालालाई पगेुको लाभ, असर र

�भाव �व�षेण गरे/नगरेको ।

0.5

�थानीय तहले संचालन गरेका लै��क

समानता तथा सामािजक समावेशी �वकास

स�व�धी सबै काय��मको अनगुमन,

मू�या�न गदा� सरोकारवालालाई पगेुको

लाभ, असर र �भाव �व�षेण गरेको ।

�थानीय तहले संचालन गरेका लै��क

समानता तथा सामािजक समावेशी

�वकास स�व�धी काय��मको

अनगुमन, मू�या�न गदा�

सरोकारवालालाई पगेुको लाभ, असर

र �भाव आिशंक�पमा मा� �व�षेण

गरेको ।

�थानीय तहले संचालन गरेका लै��क

समानता तथा सामािजक समावेशी �वकास

स�व�धी कुनैप�न काय��मको अनगुमन,

मू�या�न गदा� सरोकारवालालाई पगेुको

लाभ, असर र �भाव �व�षेण नगरेको ।

�थलगत अनगुमन ��तवेदन

काय��मको साव�ज�नक 

सनुवुाई तथा पर��ण ��तवेदन

काय��म स�प� ��तवेदन 

५.४.३

�थानीय तहको समी�ा बैठकमा म�हला

लगायत सबै लि�त वग� तथा समदुायको

उपि�थ�तमा उ�� वग�संग स�वि�धत लि�त

काय��म उपर छलफल हनेु गरे/नगरेको ।

0.5

�थानीय तहको समी�ा बैठकमा म�हला

लगायत सबै लि�त वग� तथा समदुायको

उपि�थ�तमा उ�� वग�संग स�वि�धत लि�त

काय��म उपर छलफल हनेु गरेको ।

�थानीय तहको समी�ा बैठकमा

म�हला लगायत सबै लि�त वग� तथा

समदुायको उपि�थ�तमा उ�� वग�संग

स�वि�धत लि�त काय��म उपर

क�हलेकाह� ंकेह� काय��ममा मा�

छलफल हनेु गरेको ।

�थानीय तहको समी�ा बैठकमा म�हला

लगायत लि�त वग� तथा समदुायको

उपि�थ�तमा क�ह�यैप�न छलफल हनेु

नगरेको ।

वा�ष�क �वकास काय��म

सहभागी छनौटका आधार 

उपि�थ�त पिु�तका

समी�ा बैठकको �नण�य तथा 

��तवेदन

५.४.४

अनगुमन तथा मू�या�नको प�ृपोषणलाई

स�बोधन गर� योजना तथा  काय��म तयार

गरे/नगरेको ।

0.5

अनगुमन तथा मू�या�नको प�ृपोषणलाई

स�बोधन गर� योजना तथा  काय��म तयार

गरेको ।

अनगुमन तथा मू�या�नको

प�ृपोषणका केह� �वषयव�तलुाई मा�

स�बोधन गर� योजना तथा  काय��म

तयार गरेको ।

अनगुमन तथा मू�या�नको प�ृपोषणलाई

स�बोधन गर� योजना तथा  काय��म

तयार नगरेको ।

अनगुमन तथा मू�या�न 

��तवेदन 

वा�ष�क योजना तथा काय��म

५.४.अनगुमन तथा म�ुया�न
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५.५.१

�थानीय तहले संघ र �देश सरकारले तय

गरेका नी�त, कानून तथा काय��मह�को

काया��वयनमा सहकाय�, सम�वय र

सहजीकरण  गरे।नगरेको ।

1.0

�थानीय तहले संघ र �देश सरकारले तय

गरेका नी�त, कानून तथा काय��मह�को

काया��वयनमा सहकाय�, सम�वय र

सहजीकरण  गरेको ।

�थानीय तहले संघ र �देश सरकारले तय

गरेका नी�त, कानून तथा काय��मह�को

काया��वयनमा आंिशक�पमा मा� सहकाय�,

सम�वय र सहजीकरण  गरेको ।

�थानीय तहले संघ र �देश सरकारले तय

गरेका नी�त, कानून तथा काय��मह�को

काया��वयनमा सहकाय�, सम�वय र

सहजीकरण  नगरेको ।

�थानीय तहको वा�ष�क नी�त 

तथा काय��म

संघ र �देश सरकारका 

स�व� नी�त तथा कानून र 

काय��व�ध

५.५.२

लै��क समानता तथा समावेशी �वकासको

ला�ग �व�भ� सरोकारवाला �नकायह�बीच

स�ाल �नमा�ण भई काय�गत छलफल हनेु

गरे।नगरेको ।

0.0

लै��क समानता तथा समावेशी �वकासको

ला�ग �व�भ� सरोकारवाला �नकायह�बीच

स�ाल �नमा�ण भई काय�गत छलफल वष�मा

कि�तमा २ पटक हनेु गरेको ।

लै��क समानता तथा समावेशी

�वकासको ला�ग �व�भ� सरोकारवाला

�नकायह�बीच स�ाल �नमा�ण भइ

काय�गत छलफल वष�मा कि�तमा १

पटक हनेु गरेको

लै��क समानता तथा समावेशी �वकासको

ला�ग �व�भ� सरोकारवाला �नकायह�बीच

स�ाल �नमा�ण नभएको ।

कानून, नी�त तथा काय��व�ध, 

आ�दमा संजाल �नमा�ण 

स�व�धी �यव�था

स�ाल �नमा�णको �नण�य

छलफलको �नण�य पिु�तका

५.५.३

लै��क समानता तथा समावेशी �वकासको

ला�ग �व�भ� सरोकारवाला �नकायह�बीच

काय�गत संय�� (संजाल) का

��त�न�धह�लाई लै��क तथा समावेशी

�वकास स�व�धी �मता �वकास ता�लम

�दान गरे ।नगरेको ।

0.0

लै��क समानता तथा समावेशी �वकासको

ला�ग �व�भ� सरोकारवाला �नकायह�बीच

काय�गत संय�� (संजाल) का अ�धकांश

��त�न�धह�लाई लै��क तथा समावेशी

�वकास स�व�धी �मता �वकास ता�लम

�दान  गरेको।

लै��क समानता तथा समावेशी �वकासको

ला�ग �व�भ� सरोकारवाला �नकायह�बीच

काय�गत संय�� (संजाल) का केह�

��त�न�धलाई मा� लै��क तथा समावेशी

�वकास स�व�धी �मता �वकास ता�लम

�दान गरेको ।

लै��क समानता तथा समावेशी �वकासको

ला�ग �व�भ� सरोकारवाला �नकायह�बीच

काय�गत संय�� (संजाल) का ��त�न�धलाई

लै��क तथा समावेशी �वकास स�व�धी

�मता �वकास ता�लम �दान नगरेको ।

वा�ष�क बजेट तथा काय��म

संजालका ��त�न�धह�को 

�ववरण 

�मता �वकास ता�लम 

काय�कम सं�या र उपि�थ�त

५.५.४

म�हला �व�� हनेु सबै �कारका भेदभाव

उ�मूलन गन� महासि�धको रा��य

काय�योजना, संय�ु रा�स�ीय सरु�ा

प�रष�ाट पा�रत ��ताव न�बर १३२५ र

१८२० को रा��य काय�योजना र मानव

अ�धकार स�व�धी   रा��य काय�योजनामा

�थानीय सरकारको िज�मेवार� भ�न उ�लेख

ग�रएका काय��मह�मा रकम �व�नयोजन

गर� काया��वयन गरे।नगरेको ।

0.0

म�हला �व�� हनेु सबै �कारका भेदभाव

उ�मूलन गन� महासि�धको रा��य

काय�योजना, संय�ु रा�स�ीय सरु�ा

प�रष�ाट पा�रत ��ताव न�बर १३२५ र

१८२० को रा��य काय�योजना र  मानव

अ�धकार स�व�धी   रा��य काय�योजनामा

�थानीय सरकारको िज�मेवार� भ�न उ�लेख

ग�रएका काय��मह�मा रकम �व�नयोजन

गर� काया��वयन गरेको ।

म�हला �व�� हनेु सबै �कारका भेदभाव

उ�मूलन गन� महासि�धको रा��य

काय�योजना, संय�ु रा�स�ीय सरु�ा

प�रष�ाट पा�रत ��ताव न�बर १३२५ र

१८२० को रा��य काय�योजना,  मानव

अ�धकार स�व�धी   रा��य काय�योजनामा

�थानीय सरकारको िज�मेवार� भ�न

उ�लेख ग�रएका काय��मह�मा रकम

�व�नयोजन गरे ताप�न काया��वयन नगरेको

।

म�हला �व�� हनेु सबै �कारका भेदभाव

उ�मूलन गन� महासि�धको रा��य

काय�योजना, संय�ु रा�स�ीय सरु�ा

प�रष�ाट पा�रत ��ताव न�बर १३२५ र

१८२० को रा��य काय�योजना,  मानव

अ�धकार स�व�धी   रा��य काय�योजनामा

 �थानीय सरकारको िज�मेवार� भ�न

उ�लेख ग�रएका काय��मह�मा रकम

�व�नयोजन नगरेको ।

वा�ष�क नी�त, योजना, बजेट 

तथा काय��म

काय��म काया��वयन �ग�त 

�ववरण

५.५.सम�वय र स�व�ध �व�तार


