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भाग – १ 

िैंतगक समानिा िथा सामातिक समावेशीकरण परीक्षणको अवधारणा 

१.१ पृष्ठभूतम 

नेपािमा ऐलतहालसक कािदलेख समाि र राज्र्को शासन ब्र्वस्थामा िैंलगक तथा सामालिक लबभेद 

रहकेो हुदँा लबलभन्न समर्मा रािलनलत पररवतिन र राज्र् ब्र्वस्था फेरवदि भई आएको लबलधतै छ । तर 

आिसम्म पलन समािमा रहकेो िैंलगक तथा सामालिक लबभेद तथा बलहष्करणको अवस्था सधुारोन्मखु मात्र 

रहकेो छ र समस्र्ाको परुा समाधान भैसकेको छैन । र्स कारण लब सं २००७ सािको रािलनलतक पररवतिन 

पलछका संलवधानहरुिे िैंलगक तथा सामालिक समानता र समावेशीकरणको िालग मौलिक हकहरुको 

ब्र्वस्था गद ैआएका छन ्। तर र्स क्षेत्रमा केही प्रगलत भएता पलन अपेलक्षत पररवतिन आउन सकेको छैन । 

र्सकारण नेपािको संलबधान २०७२ िे सामालिक रुपमा रहकेो लबलवधताहरु लबचमा एकता, सलहष्णतुा र 

सद्भाविाई सदा कार्म राख्ने र वगीर्, िातीर्, भालर्क, धालमिक, िैंलगक लबभेद र सबै लकलसमका बलहष्करण 

तथा बलचचलतकरणको अन्त्र् गरी समतामिूक समािको स्थापना गने पररकल्पना गरेको छ ।  

संलवधानको ममि अनसुार सरकारिे लबकासको मिू प्रवाहमा िैंलगक समानता तथा  सामालिक 

समावेशीकरण (िैससास) को अवधारणा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको छ । स्थानीर् सरकारहरुमा िैससास 

कार्ािन्वर्नको बतिमान अवस्थाको िेखािोखा गने अलभप्रार्िे िैससास परीक्षण गनुि पने ब्र्वस्था गरेको छ । 

स्थानीर् तहहरुमा िैससास परीक्षण लबलधवतरुपमा िाग ुगनिको िालग संघीर् मालमिा तथा सामन्र् प्रशासन 

मन्त्रािर्िे स्थानीर् सरकारहरुको िालग िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षण कार्िलबलध 

२०७७ (नमनूा) तर्ार गरी उपिब्ध गराएको छ । र्स कार्िलबलधको आधारमा गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीर् 

तहहरुमा िैससास परीक्षण कार्ि प्रारम्भ गनिको िालग गण्डकी प्रदशे प्रलशक्षण प्रलतष्ठान¸ प्रदशे तथा स्थानीर् 

शासन सहर्ोग कार्िक्रम (PLGSP)¸ नदीपरु पोखरािे आलथिक तथा प्रालवलधक सहर्ोग गद ैआएको छ । र्स ै

क्रममा र्स बरेङ गाउँपालिका¸ हुलददलशर¸ बागिङुको िैससास परीक्षण गरी र्ो प्रलतवेदन तर्ार गररएको छ । 
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१.२ िैससास परीक्षणको महत्व 

िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षणिे स्थानीर् तहहरुमा िैंलगक समानता र 

सामालिक समावेलशकरणका सवािहरुमा हािसम्म के कलत पहिहरु भएको रहछे भन्ने बारेमा िेखािोखा 

गदिछ । र्स परीक्षणमा स्थानीर् सरकारहरुिे नीलत, काननु र र्ोिना तिुिमा गदाि िैंलगक तथा सामालिक 

समावशेीकरणका सवािहरुको समावेश भए नभएको र भएको भए कुन अवस्थामा रहकेो भन्ने बारेमा परीक्षण 

गररन्छ । स्थानीर् सरकारको संस्थागत संरचनामा िैससासका ब्र्वस्थाहरुिाई कार्ािन्वर्न, मानव संसाधन 

तथा क्षमता लबकासमा समानुपालतक सहभालगता र िलक्षत वगििाई प्राथलमकता, सेवा प्रवाह र सशुासनका 

लक्रर्ाकिापहरुमा िैससासको सवािहरुको सम्बोधनको अवस्थािाई परीक्षण गररन्छ । सरकारका समग्र 

लक्रर्ाकिापहरुमा िैससास कार्ािन्वर्न बारेमा परीक्षण गररने भएको हुदँा सरकार तथा समाििाई िैससास 

सम्वेदनलशि बनाउने कार्िमा र्सको महत्वपूणि भलूमका रहकेो छ । 

र्स परीक्षणिे स्थानीर् सरकारमा िैससास कार्ािन्वर्नमा सबि र कमिोर पक्षहरु तथा अवसर र 

चनुौलतहरुको पलहचान गने गदिछ । स्थानीर् सरकारहरुमा िैससास परीक्षणिे स्थानीर् नीलत¸ काननु र 

र्ोिनाको तहमा िैससास सम्वेदनलशिता कार्म गरी संस्थागत संरचना¸ िनशलि ब्र्वस्था तथा क्षमता 

लबकास¸ सेवा प्रवाह, र सशुासन तथा िवाफदलेहताका लक्रर्ाकिापहरुमा िैंलगक उत्तरदार्ी तथा सामालिक 

समावेशी दृलिकोण कार्ािन्वर्न गनि टेवा परु्ािउछ । िैससास परीक्षणिे हरेक स्थानीर् तहमा समतामूिक 

समािको स्थापना र लदगो शालन्त तथा समलृिको शरुुआत हुने अपेक्षा गररएको छ । 

१.३ िैससास परीक्षण र कायाषन्वयनको कानुनी आधारहरु 

िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेलशकरणको क्षेत्रमा रहकेा सवािहरुिाई सम्बोधन गनिको 

िालग नेपाि सरकारिे संलवधानमै मौलिक हकहरुको ब्र्वस्था गरेको छ । संलबधानको धारा १८ मा 

समानताको हकको ब्र्वस्था भएको छ िसिे प्रत्र्ेक ब्र्लििाई समान कानुनी हलैसर्तको सलूनलस्चत गरेको 

छ । र्स धारा अनसुार सबै नागररक काननुको दृलिमा समान हुने तथा कसैिाई पलन काननुको समान 

संरक्षणवाट बलचचत नगररने तथा सामन्र् काननुको प्रर्ोगमा उत्पलत्त, धमि, बणि, िात¸ िालत¸ लिंग¸ शारीररक 

अवस्था¸ अपांगता¸ स्वास््र् लस्थलत¸ बैबालहक लस्थलत¸ गभािवस्था¸ आलथिक अवस्था¸ भार्ा वा क्षेत्र¸ 

बैचाररक आस्था वा अन्र् कुन ैआधारमा भेदभाव गनि नपाईने ब्र्वस्था गरेको छ । सामालिक वा सांस्कृलतक 
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दृलििे लपछाडएका मलहिा¸ दलित¸ आलदबासी िनिालत¸ मधेशी¸ थारु¸ बािबालिका¸ िेष्ठ नागररक¸ िैंलगक 

तथा र्ौंलनक अल्पसंख्र्क¸ अपांगता भएका ब्र्लि¸ गभि अवस्थाका ब्र्लि¸ अशि वा असहार्¸ 

लपछालडएको के्षत्र वा आलथिक रुपमा लबपन्न खस आर्ि िगार्तका नागररकहरुको संरक्षण, सशलिकरण वा 

लबकासको लनलम्त लबशेर् ब्र्वस्था गनुि पने ब्र्वस्था गररएको छ । 

र्सैगरी संलबधानको धारा ३८ मा मलहिाको हकको ब्र्वस्था गरेको छ िसिे प्रत्र्ेक मलहिािाई 

िैंलगक भेदभाव लबना समान बंशीर् हकको सलूनलस्चत गरेको छ । प्रत्र्ेक मलहिािाई सरूलक्षत माततृ्व र 

प्रिनन स्वास््र् सम्बन्धी अलधकार सम्पन्न बनाईएको छ । मलहिािाई धालमिक¸ सामालिक¸ सांस्कृलतक 

परम्परा¸ प्रचिन वा अन्र् कुनै आधारमा शारीररक¸ मानलसक¸ र्ौनिन्र्¸ मनोबैज्ञालनक वा अन्र् कुनै 

लकलसमको लहसंािन्र् कार्ि गनि पाईने छैन । र्ी लहसंािन्र् कार्िहरु काननु बमोलिम दण्डनीर् हुने र पीलडतिाई 

काननु बमोलिम क्षलतपलूति पाउने अलधकारको ब्र्वस्था छ । राज्र्को सबै लनकार्मा मलहिािाई समानपुालतक 

रुपमा सहभागी हुन पाउने अलधकार सलूनलस्चत भएको छ । मलहिािाई लशक्षा¸ स्वास््र्¸ रोिगारी र 

सामालिक सरूक्षामा सकारात्मक लबभेदका आधारमा लबशेर् अवसर प्राप्त गने हकको ब्र्वस्था भएको छ । 

साथै सम्पलत्त र पाररवाररक मालमिामा दम्पलतको समान हकको ब्र्वस्था भएको छ ।  

संलबधानको धारा ३१ मा लशक्षा सम्बन्धी हकको ब्र्वस्था भएको छ िसमा प्रत्र्ेक नागररक 

(अपांगता भएका र आलथिक रुपमा लबपन्न सलहत) िाई लशक्षाको पहुचँमा समान हकको सलूनलस्चत गररएको 

छ । संलवधानको धारा ३२ मा भार्ा र संस्कृलतको हकको ब्र्वस्था गररएको छ िसमा प्रत्र्ेक ब्र्लि र 

समदुार्िाई आफ्नो भार्ा¸ लिलप¸ संस्कृलत¸ सांस्कृलतक सभ्र्ता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बििन गने 

अलधकारको ब्र्वस्था गररएको छ । साथ ै धारा ३३ मा समान रोिगारीको हक¸ धारा ३४ मा उलचत श्रम 

अभ्र्ासको हक िसमा उलचत पाररश्रलमक सलुवधा र र्ोगदानको सलूनलस्चतता¸ धारा ३५ मा स्वास््र् सम्बलन्ध 

समान हक¸ धारा ३९ मा बािबालिकाको हक¸ धारा ४० मा दलितको हक¸ धारा ४१ मा िेष्ठ नागररकको 

हक¸ धारा ४२ मा सामालिक न्र्ार्को हक र धारा ४३ मा सामालिक सरूक्षाको हकको ब्र्वस्था गररएको छ । 

र्ी धाराहरु लबशेर् गरी िैंलगक समानता र सामालिक समावेशीकरण सम्वेदनलशि रहकेा छन् ।  

स्थानीर् सरकार सचचािन ऐन २०७४ को गाउँपालिका/नगरपालिकाको काम¸ कतिब्र् र 

अलधकारमा िैससास सम्बन्धी ब्र्वस्था रहकेो छ । त्र्स्तै वडा सलमलतको काम¸ कतिब्र् र अलधकार 
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अन्तरगत वडामा आलथिक तथा समालिक रुपमा अल्पसंख्र्क¸ लसमान्तकृत समदुार्को अलभिेख राखी 

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

कार्म गने¸ बाि लबवाह¸ बहुलबवाह¸ िैंलगक लहसंा¸ छुवाछुत¸ दहिे तथा दाईिो¸ हलिर्ा प्रथा¸ छाउपडी 

कमिरी प्रथा¸ बािश्रम¸ मानव बेचलबखन¸ िस्ता समालिक कुरीलत¸ र अन्धलबश्वासको अन्त्र् गने गराउन े

ब्र्वस्था गरेको छ । साथै स्थानीर् तहको र्ोिना तिुिमा तथा कार्ािन्वर्न गदाि मलहिा तथा लपछालडएको 

बगिको सहभालगता गराउन ेर र्ोिना छनौटमा मलहिा¸ बािबालिका¸ िेष्ठ नागररक¸ लपछालडएको बगि¸ क्षेत्र र 

समदुार्िाई प्रत्र्ेक्ष िाभ पदुने कार्िक्रमिाई छनौट गने¸ बिेट लबलनर्ोिन र कार्ािन्वर्नमा िोड लदएको छ ।  

र्सरी नेपािको संलवधान, स्थानीर् सरकार सचचािन ऐन २०७४, लबर्र्गत ऐन तथा अन्र् काननुी 

ब्र्वस्थाहरुिे िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणका सवािहरुिाई सम्बोधन गरेको छ । र्ी 

काननुी ब्र्वस्थाहरुको स्थानीर् सरकारमा कार्ािन्वर्नको अवस्था के छ भन्ने बारेमा िैससास परीक्षणिे 

िेखािोखा गरी आगामी समर्को िालग कार्िर्ोिना तर्ार गदिछ ।   

१.४ िैससास परीक्षणका उदे्दश्यहरु 

िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षणको मखु्र् उद्दशे्र् नै स्थानीर् तहहरुमा िैंलगक 

तथा अन्र् सामालिक मान्र्ताको आधारमा हुने लबभेदहरुको अन्त्र् गरी राज्र्िे उपिब्ध गराउन ेसेवा सलुबधा 

र संरक्षणमा सबैको समान पहुचँको अवस्थािाई पररक्षण गरी समतामिूक नीलत कार्िक्रम¸ बिेट िाग ुगने 

कार्िमा सझुावहरु उपिब्ध गराउने हो । र्सको लबलशि उद्दशे्र्हरु दहेार् अनसुार रहकेा छन ्: 

क) िैंलगक समानता तथा समालिक समावेशीकरण परीक्षण माफि त गाउँपालिकाको नीलत, काननु¸ 

संस्थागत संरचना, िनशलि र क्षमता लबकास कार्ि¸ र्ोिना तिुिमा र कार्िक्रमहरुमा मलहिा र 

सामालिक रुपमा बलचचलतकरणमा परेका व्र्लि र समदुार्हरुको मिूप्रवालहकरण र सशलिकरणको 

अवस्था मापन गने । 

ख) स्थानीर् तहको समग्र लक्रर्ाकिापहरुमा िैंलगक समानता तथा समालिक समावेशीकरणको अवस्था 

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

ग) िैससास कार्ािन्वर्नमा सधुार गनुि पने पक्षकहरुको पलहचान पश्चात सोको कार्ािन्वर्नको िालग 

कार्िर्ोिना तर्ार गने ।  
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घ) गाउँपालिकामा िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण उत्तरदार्ी बिेट तिुिमा गने आधार 

तर्ार गने । 

ङ) गाउँपालिकािे सम्पादन गने सबै लक्रर्ाकिापहरुमा िैससास सम्बेदनलशत कार्ािन्वर्निाई संस्थागत 

गद ैिैिान आधारहरु प्रस्ततु गने । 
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भाग – २ 

िैंतगक समानिा िथा सामातिक समावेशीकरण परीक्षणका तितध 

२.१  िैससास परीक्षणिे समेट्ने के्षत्रहरु 

स्थानीर् तह िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षण कार्िलबलध २०७७ (नमनूा) 

को अनसुार िैससास परीक्षणमा स्थानीर् सरकारको नीलत¸ काननु र र्ोिना तिुिमा प्रलक्रर्ा दलेख संस्थागत 

ब्र्वस्था¸ मानव संसाधन, सेवा प्रवाह र सशुासन तथा िवाफदलेहता सम्मका ५ वटा मिू लबर्र्बस्तहुरु 

समेलटएका छन ्। र्स कार्िलबलध अनसुार परीक्षण कार्िमा दहेार्का पाँच मिु लबर्र्हरु वा क्षेत्रहरु समेलटएका 

छन:्  

िातिका १: िैससास परीक्षणका तिषयके्षत्रहरु¸ सूचक र उपसूचकहरु 

क्र स ं तिषय क्षेत्रहरु सूचक संख्या उपसूचक संख्या 

१ नीलत काननु र र्ोिना ३ २० 

२ संस्थागत ब्र्वस्था ५ २० 

३ मानव संसाधन र क्षमता लबकास ४ २० 

४ सेवा प्रवाह ५ २० 

५ सशुासन तथा उत्तरदालर्त्व ५ २० 

 िम्मा २२ १०० 
 

२.२  िैससास परीक्षणको तितध र िरीका 

नेपाि सरकारिे उपिब्ध गराएको स्थानीर् तह िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण 

परीक्षण कार्िलबलध २०७७ (नमनूा) बमोलिम स्थानीर् सरकारहरुको िैससास परीक्षण हरेक आलथिक बर्ि 

लनर्लमत रुपमा गनुि पने हुन्छ । िैससास परीक्षण लनवािलचत पदालधकारीहरु सबै कमिचारीहरुको सहभालगतामा 

स्वमलू्र्ांकनको तररकावाट गररएको लथर्ो । र्स परीक्षणमा स्थानीर् तहको नीलत, कानुन र र्ोिनाहरुको 

अध्र्र्न गररएको लथर्ो । र्ी नीलत, काननु र र्ोिनाहरुको कार्ािन्वर्न र नलतिाको अवस्था बारेमा 

कार्िशािामा छिफि गररने र सोको प्रमाणहरुको खोिी गररएको लथर्ो । र्समा िैससास परीक्षकिे 

सहिकतािको भलूमका लनवािह गररएको लथर्ो । र्स क्रममा देहार्का लक्रर्ाकिापहरु गररएको लथर्ो । 
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२.२.१  दस्िावेि सतमक्षा (Documents Review) 

 गाउँपालिकामा गलित िैससास परीक्षण कार्िदििे गाउँपालिकाको दस्तावेिहरु (िस्तैैः स्थानीर् 

नीलत¸ ऐन¸ लनदलेशका¸ बालर्िक र्ोिना तथा बिेट¸ आवलधक र्ोिना¸ वालर्िक प्रलतवेदनहरु¸ आलथिक 

प्रलतवेदनहरु¸ चौमालसक र बालर्िक सलमक्षाको प्रलतवेदन¸ गाउँपालिका प्रोफाइि¸ लवलभन्न समर्मा भएका 

लनणिर्हरु आलदको संकिन र िैससासको दृलिवाट लवशे्लर्ण र पनुराविोकन गरी प्रारलम्भक लटपोट तर्ार 

गररएको लथर्ो ।  

२.२.२  ितक्षि समुह छिफि (Focus Group Discussion) 

िैससास परीक्षणको क्रममा गाउँपालिकाका मलहिा समहुका सदस्र्हरु¸ दलित समदुार्¸ आलदबासी 

िनिालत समदुार्¸ र अन्र् बलन्चलतकरणमा परेका समदुार्का प्रलतलनलधहरुसंग िलक्षत समहु छिफि गररएको 

लथर्ो । र्सको िालग िैससास कार्ािन्वर्न सम्बलन्ध प्रश्नाविी तर्ार गरी छिफि गररएको लथर्ो । 

२.२.३  परीक्षण कायषशािा गोष्ठी (Audit Workshop) 

िैससास परीक्षण गोष्ठी ३ लदनको आर्ोिना गररएको लथर्ो । र्स कार्िशािा गाउँपालिकाका प्रमखु, 

उपप्रमखु, कार्िपालिका सदस्र्हरु¸ प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत िगार्त सबै लबर्र्गत शाखाका कमिचारीहरु 

र सरोकारवािाहरुको सहभालगतामा सचचािन गररएको लथर्ो । र्सको सहिीकरण परामशिदाताहरुवाट 

गररएको लथर्ो । 

लैससास परीक्षण कार्यशालाका सहभागीहरु 

िैससास परीक्षण कार्िमा दहेार्का पदालधकारी¸ कमिचारी र सरोकारवािाहरु सहभागी भएका लथए ।  

िैससास परीक्षण कार्िक्रममा िम्मा २६ िना सहभागीहरु लथए । 

िातिका २: स्थानीय िहमा िैससास परीक्षणका सहभागीहरू  

क्र.स.ं  सहभागीहरू 

१ गाउँपालिका प्रमुख 

२ गाउँपालिका उपप्रमुख 

३ प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

४ गाउँपालिका वडा अध्र्क्षहरु 

५ कार्िपालिकाका मलहिा सलहत सदस्र्हरु 
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६ गाउँपालिकाका दलित, अल्पसंख्र्क र िनिालत िनप्रलतलनलधहरू 

७ गाउँपालिकाका लबर्र्गत शाखाका प्रमखुहरू¸ कमिचारीहरु 

८ गाउँपालिकाका सबै मलहिा र िलक्षत बगिका कमिचारीहरु 

नोटैः िैससास परीक्षणमा भएका सहभागीहरु अनसुचूी – ३ मा संिदन गररएको छ । 

गोष्ठी संचालन बिबि 

िैससास परीक्षण गोष्ठी ३ लदनको भएको लथर्ो । गोष्ठीको पलहिो लदन गोष्ठीको उद्घघाटन¸ िैंलगक 

समानता तथा सामालिक समावेशीकरण (िैससास) को अवधारणा¸ संलबधान¸ रालष्िर् नीलत तथा अन्र् 

प्रावधानहरु¸ िैससास परीक्षण सम्बन्धी ब्र्वस्था आलदमा अलभमूलखकरण गररर्ो । परीक्षण कार्िको िालग 

गाउँपालिका उपप्रमुखको नेततृ्वमा ९ सदस्र्ीर् कार्िदि गिन गररएको लथर्ो । कार्ािशािा गोष्ठीमा पाँच वटा 

मिू लबर्र्हरुको आधारमा ५ वटा िैससास लबर्र्गत परीक्षण कार्ि-समहु गिन गररएको लथर्ो । र्ी िैससास 

लबर्र्गत परीक्षण कार्ि-समुहहरुि े लबर्र्गतरुपमा सचूक र उपसचूकहरु मालथ छिफि गरी नीलतगत 

व्र्वस्था, संरचना, र्ोिना तिुिमादलेख कार्ािन्वर्न, अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन, अभ्र्ास र प्रभावसम्मको 

अवस्थािाई लवशे्लशण गरी अंक लदने कार्ि गररर्ो । िैससास सचुक तथा उपसचुकहरुमा सहभालगतात्मक 

छिफि गरी राम्रो दलेखएमा १, मध्र्म दलेखएमा ०.५ र सधुार गनुिपने दलेखएमा वा नभएमा ० अंकहरू 

लदईर्ो । 

 र्सरी लदईएको अंकिाई िैससास परीक्षणको दोश्रो लदन परीक्षण कार्ि-समहुहरुिे गाउँपालिकाको 

सम्बलन्धत शाखाहरुमा सम्बलन्धत दस्तावेिहरुको अविोकन वा परीक्षण गरेका लथए । परामशिदाताहरुिे सबै 

समहुहरुिाई आवश्र्क सहिीकरण र सहर्ोग गरेका लथए । र्स क्रममा गोष्ठीको सहभालगतामिूक 

परीक्षणवाट लदईएको अंकहरु थपघट गररएको लथर्ो । उि समहुहरुिे आफ्नो लबर्र् के्षत्रमा रहकेा सवि र 

कमिोर पक्षहरु तथा अवसर र चनुौलतहरुको पलन खोिी गरेका लथए । 

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

अंकहरु मालथ परामशिदाताहरुवाट पनूैः छिफि र मलू्र्ांकन गररएको लथर्ो । त्र्स पश्चात समहुगतरुपमा सबै 

कार्ि समहुहरुिे परीक्षण गरेको नलतिाहरु प्रस्ततु गररएको लथर्ो । लर्नै अंकहरुको आधारमा माकुरेिािोको 

लबलधवाट गाउँपालिकामा रहेको िसैसास कार्ािन्वर्नको लस्थलत प्रस्ततु गररएको लथर्ो । सबि र कमिोर 

पक्षहरु तथा अवसर र चनुौलतहरु समेत प्रस्ततु गररएको लथर्ो । परीक्षणका सबै पक्षहरु सम्पन्न भए पश्चात उि 
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लबर्र्गत परीक्षण कार्ि-समहुहरुिे आगामी समर्मा गनुि पने सचूकगत कार्िहरु र कार्ािन्वर्न गररने समर्को 

बारेमा छिफि गरी कार्िर्ोिना तिुिमा गररएको लथर्ो ।  

िातिका ३: स्थानीय िहमा िैससास परीक्षणको समय िातिका 

तदन सत्र समय तक्रयाकिाप 

प्रथम प्रथम १०.०० – ११.३० गाउँपालिका प्रमखुज्र्वुाट कार्िक्रम उद्घाटन¸ पररचर् 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतवाट स्वागत मन्तब्र् 

िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणको अवधारणा¸ 

िैससास परीक्षण र महत्व 

दोश्रो ११.४५ – १.३० िैससास परीक्षणको लबलध¸ प्रलक्रर्ा र सचूकहरु सम्बन्धी 

अलभमलूखकरण र छिफि 

तेश्रो २.०० – ३.३० गाउँपालिका उपप्रमखुज्र्दु्वारा परीक्षण कार्िक्रमको संर्ोिकको 

लिम्मेवारी लिन े

िैससास परीक्षणको कार्ि समहु गिन र कार्ि लिम्मेवारी 

लबभािन 

चौथो ३.३० – ५.०० कार्ि-समहूको समहुगत छिफि र िैससास सहभालगतामिूक 

परीक्षण र परामशिदाताहरुद्वारा सहलिकरण 

दोश्रो प्रथम १०.०० – ११.३० गाउँपालिका उपप्रमखुज्र्कुो संर्ोिकत्वमा कार्ि-समहुवाट 

िैससासको दस्तावेि परीक्षण र परामशिदाताहरुद्वारा सहलिकरण 

दोश्रो ११.४५ – १.३० गाउँपालिका उपप्रमखुज्र्कुो संर्ोिकत्वमा कार्ि-समहुवाट 

िैससासको दस्तावेि परीक्षण र परामशिदाताहरुद्वारा सहलिकरण 

तेश्रो २.०० – ३.३० गाउँपालिका उपप्रमखुज्र्कुो संर्ोिकत्वमा कार्ि-समहुवाट 

िैससासको दस्तावेि परीक्षण र परामशिदाताहरुद्वारा सहलिकरण 

चौथो ३.३० – ५.०० कार्ि-समहुिे परीक्षण गरी बुझाएको नलतिा मालथ 

परामशिदाताहरुद्वारा पनूैः छिफि र मलू्र्ांकन  

िेश्रो प्रथम १०.०० – ११.३० िैससास परीक्षणको प्रथम मस्र्ौदा र माकुरेिािो सहभागीहरु 

लबचमा प्रस्तुलतकरण 

दोश्रो ११.४५ – १.३० िैससास परीक्षणवाट प्राप्त सबि र सधुार गनुिपने पक्षहरु र 

अवसर र चनुौलतहरुको बारेमा प्रस्तलुतकरण र छिफि 

तेश्रो २.०० – ३.३० सधुार गनुि पन ेपक्षहरुको पलहचान र कार्िर्ोिना तिुिमा 

चौथो ३.३० – ५.०० कार्िर्ोिना मालथ छिफि र सधुार 

गाउँपालिका प्रमखुज्र्वुाट कार्िक्रमको समापन 
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लैससास परीक्षणका बिषर्के्षत्रहरु र अंकभार 

स्थानीर् तह िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षण कार्िलबलध २०७७ (नमनूा) 

को अनसुार कुि परीक्षण अंकभार १०० र तोलकएका ५ मिू लबर्र्क्षेत्रिाई हरेकको २० पूणािङ्क कार्म 

गररएको छ ।  िसलभत्र २२ वटा सहार्क लबर्र्हरु र अंकभारहरु दहेार् अनसुार प्रस्ततु गररएको छैः 

िातिका ४: िैससास परीक्षणका मूख्य िथा सहायक तिषय के्षत्रहरु  

क्र सं मूख्य िथा सहायक तिषय के्षत्रहरु अंकभार 

क नीति कानुन र योिना  

१ नीलत कानुन र र्ोिनामा समावेशी सहभालगता ८ 

२ र्ोिना तिुिमा तथा कार्ािन्वर्न ८ 

३ बिेट तिुिमा तथा कार्ािन्वर्न ४ 

 िम्मा २० 

ख संस्थागि ब्यवस्था  

१ कमिचारी/पदालधकारी प्रलतलनलधत्व ४ 

२ कार्िप्रणािी समावेशी ४ 

३ सलमलत उपसलमलत र कार्िदिमा प्रलतलनलधत्व ४ 

४ लबत्त ब्र्वस्थापन प्रणािीमा समावशेीता ४ 

५ त्र्ाङ्क संकिन तथा ब्र्वस्थापन ४ 

 िम्मा २० 

ग मानव संसाधन िथा क्षमिा तिकास  

१ मानव संसाधन तथा क्षमता लबकास ८ 

२ अनौपचाररक मलू्र् मान्र्ता र कुसंस्कार सम्बलन्ध िनचेतना ४ 

३ कानुनी साक्षरता ४ 

४ लबपद ब्र्वस्थापनमा समावेशीकरण ४ 

 िम्मा २० 

घ सेवा प्रवाह  

१ पवूािधार लबकास ४ 

२ प्रिनन स्वास््र् ४ 

३ लशक्षा कार्िक्रम ४ 

४ खानपेानी तथा सरसफाई ४ 

५ स्वरोिगार र आर्आििन तथा बिार ब्र्वस्थापन  ४ 

 िम्मा २० 

ङ सुशासन िथा उत्तरदातयत्व  

१ सशुासन  ४ 

२ उत्तरदालर्त्व र िवाफदलेहता ४ 

३ सचूना तथा सचचार ४ 

४ अनुगमन र मलू्र्ांकन  ४ 
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५ समन्वर् र सम्बन्ध लबस्तार ४ 

 िम्मा २० 

 कुि िम्मा १०० 

िैससास परीक्षण कार्िलबलध अनसुार मालथको तालिकामा उल्िेलखत सहार्क लबर्र्हरुमा िम्मा 

१०० वटा सचूकहरु तोलकएका छन ्। हरेक सचूकको पणूािङ्क १ हो । र्समा स्थानीर् सरकारका तोलकएका 

सहभागीहरुसंगको संिदनतामा सम्बलन्धत सचूकको प्रमाणहरुको आधारमा अंक प्रदान गररन्छ । र्समा राम्रो 

प्रगलत भएको दलेखएमा १¸ मध्र्म र्ा आंलशक कार्ि भएको दलेखएमा ०.५ र न्र्नू कार्ि भएको वा नभएको 

अवस्था भएमा ० अंक प्रदान गररएको छ । 

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

िैससास परीक्षण गोष्ठीको अलन्तम लदन परीक्षणको नलतिािाई माकुरेिािोमा प्रस्ततु पश्चात 

िैससासको लबर्र्के्षत्रहरु मध्र्े बढी अंक प्राप्त गने क्षेत्रमा सबि अवस्था दलेखन्छ र त्र्स क्षेत्रमा बढी 

सचूकहरुमा काम भएको प्रि  हुन्छ । साथै कम अंक प्राप्त गरेका के्षत्रहरुमा कमिोर पक्षहरु वा सधुार गनुि पन े

के्षत्रहरु पलहचान हुन्छ । सचूक र उपसचूकहरुको लबशे्लर्ण गरी सबि र कमिोर पक्षहरु पलहचान गने कार्ि 

भएको छ ।  

अवसर र चनुौलतहरुको हकमा परीक्षणका लबर्र् के्षत्रहरुको आधारमा गाउँपालिकामा भएको 

अवसरहरु र चनुौलतहरुको बारेमा समहुगत संकिन गरेका त्र्हरुिाई प्रस्तलुतकरण र छिफि गररएको  

लथर्ो । र्समा सहभागीहिे समेत आवश्र्क सझूावहरु पेश गरेका लथए ।  

कार्यर्ोजना िर्ारी 

िैससास परीक्षणको क्रममा लबर्र्गत परीक्षण कार्ि समहुिे उनीहरुको लबर्र्के्षत्रमा रहकेा सबि र 

सधुार गनुिपने पक्षहरुको पलहचान गरी गाउँपालिकामा भएको हािका अवसर र चनुौलतहरुिाई मध्र्निर गरी 

आ-आफ्नो लबर्र् क्षेत्रमा आगामी कार्िर्ोिना तर्ार गरेको लथए । उि कार्िर्ोिना मालथ गोष्ठीका सब ै

सहभागीहरुको उपलस्थलतमा छिफि र सधुार गररएको लथर्ो ।  



 

 

12 

 

भाग – ३ 

िैससास परीक्षणवाट आएका मूख्य प्रातप्तहरु 

३.१ िैससास परीक्षणवाट प्राप्ताङ्कहरुको प्रस्िुतिकरण 

र्स गाउँपालिकाको स्थानीर् नीलत¸ ऐन¸ लनदलेशका र लबलभन्न नीलतगत लनणिर्हरु¸ आवलधक तथा 

बालर्िक कार्िक्रम र बिेट¸ कार्ािन्वर्नका पक्षहरु समेतिाई िैंलगक समानता तथा समालिक समावेशीकरणको 

दृलििे सहभालगतामिूक परीक्षण गदाि दहेार् अनसुारको नलतिा प्राप्त भएको छैः 

िातिका ५: िैससास परीक्षणमा प्राप्त अंकहरुको तिवरण 

क्र सं मूख्य िथा सहायक तिषय के्षत्रहरु अंकभार प्राप्ताङ्क 

क नीति कानुन र योिना     

१ नीलत कानुन र र्ोिनामा समावेशी सहभालगता ८ ७ 

२ र्ोिना तिुिमा तथा कार्ािन्वर्न ८ ६ 

३ बिेट तिुिमा तथा कार्ािन्वर्न ४ २ 

  िम्मा २० १५ 

ख संस्थागि ब्यवस्था     

१ कमिचारी/पदालधकारी प्रलतलनलधत्व ४ ३.५ 

२ कार्िप्रणािी समावेशी ४ २ 

३ सलमलत उपसलमलत र कार्िदिमा प्रलतलनलधत्व ४ ३ 

४ लबत्त ब्र्वस्थापन प्रणािीमा समावशेीता ४ ३.५ 

५ त्र्ाङ्क संकिन तथा ब्र्वस्थापन ४ ४ 

  िम्मा २० १६ 

ग मानव संसाधन िथा क्षमिा तिकास     

१ मानव संसाधन तथा क्षमता लबकास ८ ६ 

२ अनौपचाररक मलू्र् मान्र्ता र कुसंस्कार सम्बलन्ध िनचेतना ४ २.५ 

३ कानुनी साक्षरता ४ २.५ 

४ लबपद ब्र्वस्थापनमा समावेशीकरण ४ ३ 

  िम्मा २० १४ 

घ सेवा प्रवाह     

१ पवूािधार लबकास ४ ३ 
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२ प्रिनन स्वास््र् ४ ३.५ 

३ लशक्षा कार्िक्रम ४ ४ 

४ खानपेानी तथा सरसफाई ४ ३.५ 

५ स्वरोिगार र आर्आििन तथा बिार ब्र्वस्थापन  ४ २.५ 

  िम्मा २० १६.५ 

ङ सुशासन िथा उत्तरदातयत्व     

१ सशुासन  ४ ३ 

२ उत्तरदालर्त्व र िवाफदलेहता ४ २.५ 

३ सचूना तथा सचचार ४ ४ 

४ अनुगमन र मलू्र्ांकन  ४ ३ 

५ समन्वर् र सम्बन्ध लबस्तार ४ २.५ 

  िम्मा २० १५ 

  कुि िम्मा १०० ७६.५ 

नोटैः र्सको लबस्ततृ लबबरण अनसुचूी – २ मा  हनेुिहोिा । 

३.२ िैससास परीक्षण नतििाको माकुरेिािोमा प्रस्िुति 
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३.३ िैससास परीक्षणमा प्राप्त सिि र सधुार गनुषपने पक्षहरु 

र्स गाउँपालिकाको िैससास कार्ािन्वर्नको अवस्थािाई लनदलेशकािे तोकेका २२ वटा सचूकहरु र 

िस अन्तरगतका १०० वटा उपसचूकहरुमा आधाररत रही परीक्षण गररएको लथर्ो । गाउँपालिकामा िैससास 

कार्ािन्वर्नमा भएको पहििाई प्रमाणहरुको आधारमा तीन लकलसमको अवस्थामा लबभािन गररएको छ । 

राम्रो अवस्था भएमा ‘सबि’, आंलशक कार्ि भएको भएमा ‘आंलशक’ र कमिोर अवस्था भएमा ‘कमिोर’ 

भनी बलगिकरण गररएको छ िसवाट सबििाई लनरन्तरता लदने¸ आंलशक र कमिोर रहकेा सचूक 

उपसचूकहरुमा नीलतगत र कार्िगत सधुारका कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनि गाउँपालिकाको आगामी लिम्मेवारीको 

रुपमा रहकेो दलेखन्छ । र्स गाउँपालिकाको िैससास परीक्षणको लबर्र् के्षत्रहरुका सचूक तथा उपसचूकहरुको 

अवस्था र सधुार गनुि पने पक्षहरु दहेार्को तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ ।  
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िातिका ६: िैससास परीक्षणमा प्राप्त सिि र सुधार गनुषपने पक्षहरु  

क्र सं सूचक िथा उपसूचकहरु विषमान अवस्था अवस्था मापन गनुष पने कायषहरु 

१ नीति कानुन र योिना    

१.१ नीति कानुन र योिनामा समावेशी सहभातगिा       

१.१.१ स्थानीर् तहको नीलत तथा काननुको मस्र्ौदा तर्ार गने 

क्रममा िैससासको दृलििे सम्पादन गने गरी कार्िटोिी 

लनमािण, पवूि दस्तावेिको सलमक्षा गदाि िैससास 

दृलिकोणिे भएको, मस्र्ौदाको लबर्र्बस्त ुर शब्द 

चर्न समावेशी र सहभालगतामूिक हुने गरी 

गरेको/नगरेको ? 

नीलत तथा काननुको तिुिमा गदाि िैससासको दृलििे 

तिुिमा गन ेकार्िटोिी लनमािण गने गरेको । 

िैससाससंग सम्बलन्धत कमिचारी भएको । 

िैससासको दृलििे कार्ि गने गरी सलमलत गिन 

भएको । 

सबि र्स कार्ििाइ लनरन्तरता लदन ुपने । 

१.१.२ स्थानीर् सरकारिे आफ्नो नीलत काननु र्ोिना िारी 

गनुि भन्दा अगालड िैससासको दृलिकोणिे उपर्िू भए 

नभएको बारे िेखािोखा गने गरेको / नगरेको ? 

स्थानीर् सरकारको नीलत, काननु र र्ोिना तर्ार गने 

क्रममा िैससासको दृिीकोणवाट उपर्िू भए 

नभएको बारे िेखािोखा गने गरेको । 
 

सबि र्स कार्ििाइ लनरन्तरता लदन ुपने । 

१.१.३ स्थानीर् सरकारको नीलत र र्ोिनामा िैससास लबकास 

(स्थानीर् काननु, नीलत, आवलधक र बालर्िक र्ोिनामा 

भएका नीलतहरु) सम्बन्धी लबर्र्हरु समावेश 

भएको/नभएको ? 

गाउँपालिकाको स्थानीर् कानुन, नीलत, आवलधक र 

बालर्िक र्ोिनामा भएका नीलतहरुमा िैससास 

लबकास सम्बन्धी क्षेत्र तथा लबर्र्हरु समावेश  

भएको । 
 

सबि र्स कार्ििाइ लनरन्तरता लदन ुपने । 

१.१.४ स्थानीर् सरकारको मलहिा र परुुर्को समलबकास तथा 

सामालिक समावेशीकरण र िैंलगक परीक्षण तथा 

सामालिक लबभेद अन्त्र् गने सम्बलन्ध अिदगै नीलतहरु 

र्स क्षेत्रका सवािहरुिाई समाधान गनि र मलहिा, 

परुुर् तथा िलक्षत समदुार्हरुको लबकासको िालग 

आंलशक कार्िक्रमहरु मात्र भएको तर आवश्र्क 

आंलशक िैससास क्षेत्रमा लबकासको अिदगै 

लदघिकालिन नीलत िाग ुगनुि पने । 

गाउँपालिकािे िैससासका 
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छन/्छैनन ्? (स्थानीर् ऐन, काननु, कार्िलबलध र 

लनदलेशकामा खास ब्र्वस्था गररएको वा नगररएको) ।  

स्थानीर् काननुहरु िाग ुनभएको । सवािहरुसंग सम्बलन्धत ऐन तथा 

लनदलेशका िाग ुगनुि पने । 

१.१.५ स्थानीर् तहिे कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएका ऐन लनर्म तथा 

कार्िलबलधमा मलहिा तथा बलचचलतमा परेका समदुार् 

र्ा िलक्षत बगिमा हुने सबै प्रकारका लबभेदिन्र् कार्िहरु 

रोक्न पर्ािप्त प्रावधान ब्र्वस्था गररएको छ/छैन ? 

मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुार्हरुमा 

हुने सबै प्रकारका लबभेदिन्र् कार्िहरु रोक्ने कार्िक्रम 

भएको तर लनलदिि  

स्थानीर् काननुी प्राबधान भएको । 

सबि र्स कार्ििाइ लनरन्तरता लदन ुपने । 

१.१.६ संघीर् काननुिे ब्र्वस्था गरे बमोलिम स्थानीर् स्तरमा 

मलहिा तथा बलचचलतमा परेका समदुार् र्ा िलक्षत बगि 

मालथ हुने लहसंा र लबभेद उपर सनुवुाई हुने प्रबन्ध 

लमिाए/नलमिाएको ? 

न्र्ालर्क सलमलतिे मलहिा तथा बलचचलतमा परेका 

समदुार् मालथ हुने लहसंा र लबभेद उपर सनुवुाई हुने 

ब्र्वस्था गररएको । 

सबि र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

१.१.७ मलहिा र परुुर्मा श्रमको ज्र्ािामा लबभेद रोक्ने 

प्रावधान रहकेो/नरहकेो ? (समदुार्को प्रचिन 

लबभेदकारी भएको/नभएको ।) 

मलहिा र परुुर्मा श्रमको ज्र्ािामा लबभेद रोक्ने 

प्रावधान औपचाररक क्षेत्रमा भएको तर अनौपचाररक 

के्षत्रमा चालह काननु नभएको । 

आंलशक मलहिा र परुुर्मा श्रमको ज्र्ािामा 

लबभेद रोक्ने स्थानीर् काननु िाग ुगनुि  

पने । 

१.१.८ स्थानीर् तहको नीलतमा रैथाने र आप्रवासी कामदार 

तथा श्रमलिवी उपर हुने लबभेद रोक्ने प्रावधान 

रहकेो/नरहकेो ? 

गाउँपालिकामा र्ो समस्र्ा नभएको । सबि   

१.२ योिना ििुषमा िथा कायाषन्वयन       

१.२.१ आवलधक र्ोिना र बालर्िक र्ोिना तथा कार्िक्रममा 

िैंलगक तथा समावेशी लबकासको िालग नीलत, 

रणनीलत, कार्िक्रम र मापनर्ोदर् उपिब्धी िक्ष्र् 

समावेश गररएको छ/छैन ? 

िैंलगक तथा समावेशी लबकासको िालग नीलत 

कार्िक्रम तर् गरेको । 

मापनर्ोदर् उपिलब्ध िक्ष्र् लनधािरण भएको । 

सबि र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदन ुपने । 
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१.२.२ गाउँपालिका/नगरपालिकाको स्रोत अनमुान तथा बिेट 

सीमा लनधािरण सलमलतिे बिेट लसमा लनधािरण गदाि 

मलहिा, बािबालिका तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समहुको अवस्था लबशे्लर्णको आधारमा सो समहुको 

िालग वा प्रत्र्क्ष फाईदा पदुने गरी कुि पूँिीगत 

बिेटको लनलश्चत प्रलतशत छुट्र्ाउने गरेको/नगरेको ? 

कूि पूँिीगत बिेटको ७.५ प्रलतशत िलक्षत वगिको 

िालग छुट्टाइएको तर शैिालन्तक रुपमा लनलश्चत 

प्रलतशत बिेट लबलनर्ोिनको िालग नीलतगत लनणर्ि 

नभएको । 

आंलशक बिेट लसमा लनधािरण गरी मलहिा, 

बािबालिका तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समहुको अवस्था लबशे्लर्णको 

आधारमा सो समहुको िालग प्रत्र्क्ष 

फाईदा पदुने गरी कुि पिूीगत बिेटको 

लनलश्चत प्रलतशत बिेट छुट्र्ाउन ुपने । 

१.२.३ स्थानीर् सरकारको र्ोिना सचूी िलक्षत समहुहरुको 

सक्रीर् सहभालगतामा तर्ार हुने र उनीहरुिे छनौट 

गरेको र्ोिना प्राथलमलककरणमा पने गरेको/नगरेको ? 

(र्ोिना तिुिमा गदाि गाउँ बस्तीस्तरवाट आएका 

र्ोिना कार्िक्रमहरुिाई समेटेको/नसमेटेको परीक्षण 

गने ।) 

र्ोिना तिुिमा प्रलक्रर्ामा िलक्षत समहुको सकृर् 

सहभालगतामा हुने गरेको । 

र्ोिना छनौट गदाि गाउँ बस्तीस्तरबाट आएका 

र्ोिनाहरुिाई प्राथलमलककरण गरी र्ोिना तिुिमा 

गररएको ।  

सबि र्ो कार्ििाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

१.२.४ र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समहुहरुको ब्र्वहाररक र रणनीलतक 

आवश्र्कता पलहचान र पररपलूति गने लबर्र्मा छिफि 

भए/नभएको ? 

र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समहुहरुको ब्र्वहाररक र रणनीलतक 

आवश्र्कता पलहचान र पररपलूति गने लबर्र्मा 

छिफि हुने गरेको  र  बैिक पलुस्तका समेत 

उपिब्ध गराएको । 

सबि र्ो कार्ििाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

१.२.५ र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा र परुुर् एवं िलक्षत 

समहुहरुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था लबशे्लर्णको आधारमा 

आवश्र्कता पलहचान गरी सो अनसुारको कार्िक्रम 

र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा र परुुर् एवं िलक्षत 

समहुहरुको समग्रमा लबशे्लर्णको आधारमा 

आवश्र्कता पलहचान गरेको । 

आंलशक आगामी बर्िमा प्रलतवेदन तर्ार गरी 

राख्न ुपने । 
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तर् गने गररएको/नगररएको (तर्ारी प्रलतवेदन) ? सोको प्रलतवेदन तर्ार नगरेको । 

१.२.६ स्थानीर् सरकारिे लदगो लबकासका िक्ष्र्हरु लबशेर् 

गरेर िक्ष्र् ५ िैंलगक समानता प्राप्त गने लबर्र्िाई 

स्थानीर्करण गरी सो अनसुारको बिेट लबलनर्ोिना 

हुने गरेको/नगरेको ? 

स्थानीर् सरकारिे लदगो लबकासका िक्ष्र्हरु लबशेर् 

गरेर िक्ष्र् ५ िैंलगक समानता प्राप्त गने लबर्र्िाई 

स्थानीर्करण नगरेको । 

कमिोर लदगो लबकासका िक्ष्र्हरु लबशेर् गरेर 

िक्ष्र् ५ िैंलगक समानता प्राप्त गने 

लबर्र्िाई स्थानीर्करण गरी सो 

अनसुारको बिेट लबलनर्ोिन गनुिपने ।  

१.२.७ स्थानीर् तहको र्ोिना मलहिा बािबालिका तथा 

लपछालडएको बगि समदुार् र के्षत्रिाई प्रत्र्क्ष िाभ पदुने 

गरी बनेको/नबनेको ? 

िलक्षत बगिका िालग कार्ािन्वर्न भएका र्ोिनाबाट 

प्रत्र्क्ष िाभ पगेुको । 

सबि उि कार्िको लनरन्तरता लदन ुपने । 

१.२.८ स्थानीर् सरकारका उपभोिा सलमलतहरुमा िलक्षत 

समहुको प्रलतलनलध सलहत कलम्तमा ४० प्रलतशत 

मलहिाको सहभालगता भएको/नभएको र मखु्र् 

कार्िकारी पद मध्र्े कुनै एकमा लिम्मेवारी 

लदएको/नलदएको ? 

उपभोिा सलमलतहरुमा मलहिा तथा िलक्षत 

समदुार्को प्रलतलनलधत्व रहकेो र मखु्र् कार्िकारी 

पदमा उनीहरुिाई लिम्मेवारी लदएको पाईएको । 

सबि उि कार्िको लनरन्तरता लदन ुपने । 

१.३ ििेट ििुषमा िथा कायाषन्वयन       

१.३.१ बिेट तथा कार्िक्रम तिुिमा गनुि भन्दा अलघ समदुार्का 

मलहिा, बािबालिका, अपांग, िनिालत, मलुस्िम, 

मधेशी, लपछडावगि र दलित िगार्तका सबै िातिालत 

र लबपन्न वगिका समहुहरुसंग बसेर समस्र्ा केिाउने 

(लबशे्लर्ण) गने गररएको/नगररएको ? 

बस्ती स्तरीर् र्ोिना तिुिमाको क्रममा  िलक्षत 

वगिको सहभालगता सलहत छिफि हुने गरेको । 

सबि र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदन ुपने । 
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१.३.२ स्थानीर् सरकारका क्षमता लबकास र्ोिनामा िैंलगक 

उत्तरदार्ी तथा सामालिक समावेशी बिेट लनमािण एबं 

परीक्षण लनर्लमत रुपमा गनि बिेटको ब्र्वस्था 

गररएको/नगररएको ? 

गाउँपालिकामा क्षमता लबकास र्ोिना तर्ार नभएको 

। िैससास परीक्षण पलन नभएको । 

कमिोर िैससास सम्बेदनलशि क्षमता लबकास 

र्ोिना तर्ारी र िाग ुगनुि पने । 

हरेक आ ब को प्रथम चौमालसकमा 

िैससास परीक्षण गनुि पने । 

१.३.३ िैससास परीक्षण पश्चात िैंलगक तथा समावेशी 

लबर्र्मा सधुार गनि क्षमता लबकास कार्िर्ोिना 

कार्ािन्वर्नको िालग पर्ािप्त बिेट तथा कार्िक्रम 

बालर्िक र्ोिनामा समाबेश गररएको/नगररएको ? 

िैससास परीक्षण नभएको हुदँा सो सम्बलन्ध 

कार्िर्ोिना तिुिमा तथा कार्ािन्वर्नको िालग 

बालर्िक र्ोिनामा समावेश नगररएको । 

कमिोर िैससास परीक्षण गरी आवश्र्क 

कार्िक्रमहरु बालर्िक र्ोिनामा समावेश 

गनुिपने । 

१.३.४ स्थानीर् सरकारको बिेट तथा कार्िक्रममा िलक्षत 

समहुहरुको िालग लनलस्चत प्रलतशत बिेट लबलनर्ोिन 

गरी उनीहरुको लहतमा कार्िक्रममा समर्मै खचि 

गररएको/नगररएको ? (बिेट तथा कार्िक्रम लबच 

लभडान) 

गाउँपालिकाको बालर्िक बिेट तथा कार्िक्रममा 

िलक्षत समहूको िालग बिेट लबलनर्ोिन भएको तर 

उि क्षेत्रमा लनलश्चत प्रलतशत लबलनर्ोिन गने नीलतगत 

लनणिर् नभएको । 

सबि िलक्षत वगिको िालग कूि पूँिीगत 

बिेटको लनलश्चत प्रलतशत लबलनर्ोिन गने 

नीलतगत ब्र्वस्था गनुिपने । 

२ संस्थागि ब्यवस्था        

२.१ कमषचारी/पदातधकारी प्रतितनतधत्व       

२.१.१ स्थानीर् सरकारको लनणािर्क तह 

(कमिचारी/पदालधकारी) मा मलहिाहरुको समानरुपमा 

(५०/५० प्रलतशत) प्रलतलनलधत्व रहकेो छ/छैन ? 

र्सको िालग स्थानीर् नीलत तथा काननी प्रावधान 

िाग ूनभएको । 

आंलशक मलहिा र परुुर् कमिचारी तथा 

पदालधकारीहरुको ५०/५० प्रलतशत 

प्रलतलनलधत्वको िालग नीलतगत ब्र्वस्था 

गनुि पने । 

२.१.२ स्थानीर् सरकारका कमिचारीहरुको पदपलूतिको लनणिर् 

गदाि सब ैिातिालत, वगि, लिंग र समदुार्का बीच 

लनिामलत सेवा ऐनिाई आधार मानी स्थानीर् 

पदपतूी गररद ैआएको । 

सबि गाउँपालिकामा कमिचारीहरुको 

पदपलूतिको लनणिर् गदाि सबै िातिालत, 
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समावेशीकरण हुने गरी कमिचारीहरुको समावेशी 

समानपुालतक प्रलतलनलधत्व हुनसक्ने रणनीलत लिएको 

छ/ छैन ? 

वगि, लिंग र समदुार्का बीच 

समावेशीकरण हुने गरी कमिचारीहरुको 

समावेशी समानपुालतक प्रलतलनलधत्व 

हुनसक्ने नीलत कार्ािन्वर्न गनुि पने । 

२.१.३ स्थानीर् सरकारिे मलहिा तथा लबशेर् समदुार्िाई 

लबशेर् सेवा प्रदान गदाि सम्बलन्धत समदुार्को भार्ा, 

संस्कृलत र रहन सहन बझेुको कमिचारी वा िनप्रलतलनलध 

समेत समावेश गरेको कार्िटोिी वा शाखा माफि त लदने 

गरेको/नगरेको ? 

मलहिा तथा लबशेर् समदुार्िाई लबशेर् सेवा प्रदान 

गनिको िालग सम्बलन्धत वडाका िनप्रलतलनलध र 

स्थानीर् कमिचारीहरु माफि त कार्िन्वर्न गने गरेको । 

सबि स्थानीर् िनप्रलतलनलधकै संर्ोिकत्वमा 

मलहिा तथा लबशेर् समदुार्िाई लबशेर् 

सेवा प्रदान गदाि सम्बलन्धत भार्ा, 

संस्कृलत र रहन सहन बझेुका कमिचारीहरु 

सलहतको संिदनता बढाउन ुपने ।  

२.१.४ िनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीहरुिाई कुनै क्षमता 

अलभबलृिको अवसर प्रदान गदाि सबैिाई समान 

अवसर हुनेगरी र मलहिा र बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्िाई अग्रभाग प्राप्त हुनेगरी सकारात्मक 

लबभेदको नीलत लिएको/नलिएको ? 

िनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीहरुिाई क्षमता 

लबकास कार्िक्रमहरुमा सहभालग गराउँदा मलहिा 

तथा बलन्चलतमा परेका समहूहरुिाई पलहिो 

प्राथलमकता लदने गरी सकारात्मक लबभेदको नीलत 

िाग ूभएको । 

सबि िनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीहरुिाई 

क्षमता लबकासका अवसर लबतरण गदाि 

सकारात्मक लबभेदको नीलतिाई ध्र्ान 

लदईं कार्ािन्वर्नमा लनरन्तरता लदन ुपने । 

२.२ कायषप्रणािी समावेशी       

२.२.१ मलहिा र परुुर् लबचको असमानता हटाउन तथा 

सामालिक समावेशीकरण बढाउनको िालग स्थानीर् 

तहको लनलश्चत कार्िनीलत छ/छैन ? 

गाउँपालिकाको बालर्िक तथा आवलधक र्ोिनाहरु र 

नीलत तथा काननूहरुमा िैंलगक समानता र सामालिक 

समावेशीकरणको सवािहरु समाधान गनि लनलश्चत 

रणनीलत तथा कार्िनीलत िाग ूभएको । 

आंलशक िैससास कार्ािन्वर्न रणनीलत तर्ार गरी 

िाग ुगनुि पने । 
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२.२.२ स्थानीर् सरकारमा िैंलगक लबकास हनेे ईकाईको 

ब्र्वस्था छ/छैन ? (िैंलगक लबकास डेस्क वा िैंलगक 

समानता तथा सामालिक समावेशीकरण कार्ािन्वर्न 

सलमलत वा र्स्तै कुनै संरचनाको ब्र्वस्था कार्िशति र 

लिम्मेवारी लकटान सलहत गररएको/नगररएको) 

गाउँपालिकामा मलहिा तथा बािबालिका शाखािे 

िैससास क्षेत्रिाई हनेे गरेको ।  

िैससास लनदशेक सलमलत गिन भई संचािनमा 

रहकेो । 

सबि गाउँपालिकामा िैंलगक लबकास हनेे छुटै्ट 

ईकाई वा डेस्कको ब्र्वस्था गने 

िैससास कार्ािन्वर्न सलमलत गिन गरी 

पररचािन गनुि पने । 

२.२.३ स्थानीर् सरकारवाट कार्ाििर्मा हुन सक्ने कुनै पलन 

प्रकारको दबु्र्िवहार भेदभाव मलहिा लहसंा लनर्न्त्रणको 

िालग आचार संलहता बनाएर िाग ुगररएको छ/छैन ? 

आचार संलहता बनाएको छैन तर गाउँपालिकाको 

नागररक बडापत्रमा कुनै पलन प्रकारको दबु्र्िवहार र 

भेदभाव नगने एवं मलहिा लहसंा लनर्न्त्रण गनि भनी 

िेलखएको । 

आंलशक गाउँपालिकाका सबै कार्ाििर्हरुमा हुन 

सक्ने सब ै प्रकारको दबु्र्िवहार भेदभाव 

मलहिा लहसंा लनर्न्त्रणको िालग आचार 

संलहता बनाएर िाग ूगनुि पने । 

२.२.४ र्ोिना तिुिमा सलमलतिाई सझुाव लदने दस्तावेि तर्ार 

गदाि िैससास कार्ािन्वर्न सलमलतमा मलहिा 

बािबालिका तथा अन्र् सबै िलक्षत समदुार्को 

सलक्रर् सहभालगता भए नभएको र र्स सलमलतिे वडा 

तहमा र्ोिना सम्बन्धी छिफि समावेशी भए 

नभएको अनगुमन गरेको/नगरेको ? 

िैससास कार्ािन्वर्न सलमलत गिन नभएको । कमिोर िैससास कार्ािन्वर्न सलमलत गिन गरी 

पररचािन गनुि पने । 

२.३ सतमति उपसतमति र कायषदिमा प्रतितनतधत्व       

२.३.१ स्थानीर् सरकारिे गिन गने सलमलत, उपसलमलत र 

कार्िदिहरुमा मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्बाट मलहिा र परुुर्को समावेशी प्रलतलनलधत्व 

हुन ेब्र्वस्था रहकेो/नरहकेो ? 

गाउँपालिकाका सलमलत, उपसलमलत र कार्िदिहरुमा 

मलहिा र बलचचलतकरणमा परेका समदुार्वाट 

प्रलतलनलधत्व गराईएको । 

सबि गाउँपालिकाका सलमलत, उपसलमलत र 

कार्िदिहरुमा मलहिा र बलचचलतकरणमा 

परेका समदुार्वाट प्रलतलनलधत्व  गराउने 

कार्ििाई लनरन्तरता लदन ुपने । 
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२.३.२ स्थानीर् सरकारिे गिन गने सलमलत, उपसलमलत र 

कार्िदिहरुमा मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्का छिफि र लनणिर् प्रलक्रर्ामा स्वस्थ ढंगिे 

भाग लिन पाएको/नपाएको ? 

हािसम्म गलित सलमलत उपसलमलतहरुमा प्रलतलनलधत्व 

गरेका मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

प्रलतलनलधहरुिे छिफि र लनणिर् कार्िमा स्वस्थ 

ढंगिे भाग लिन पाएको िानकारी पाईएको । 

सबि र्स कार्ििाई अझ प्रभावकारी ढंगवाट 

कार्ािन्वर्न गनुि पने । 

२.३.३ स्थानीर् तहमा सचचालित कार्िक्रमहरुको अनुगमन 

तथा सलमक्षा सम्बन्धी कार्िमा स्थानीर् सरकारिे गिन 

गने सलमलत, उपसलमलत र कार्िदिहरुिे मलहिा र 

बलचचलतकरणमा परेका समदुार्को लहत हुने गरी 

लबशे्लर्ण सलहत नीलतगत र कार्िगत सझुाव लदने 

गरेको/नगरेको ? 

गाउँपालिकाका सलमलत उपसलमलतहरुिे कार्िक्रम 

अनगुमनको क्रममा मलहिा र बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्को लहत हुने गरी नीलतगत र कार्िगत सझुाव 

मौलखक रुपमा गरेको । 

लिलखत सुझाव लदने र अलभिेलखकरण गने कार्ि 

नभएको । 

आंलशक र्स्ता सलमलतहरुिे िैससास कार्ािन्वर्न 

सम्बन्धमा लदएका सझूावहरु लिलखत 

रुपमा संकिन गरी राख्न ुपने । 

२.३.४ स्थानीर् सरकारिे गिन गने सलमलत, उपसलमलत र 

कार्िदिहरुिे मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्को लहत हुने गरी लदईएको नीलतगत र कार्िगत 

सझुावहरुको कार्ािन्वर्न हुने गरेको/नगरेको ? 

र्स्ता सलमलत, उपसलमलत र कार्िदिहरुिे मलहिा 

तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुार्को लहत हुने गरी 

लदईएको नीलतगत र कार्िगत सुझावहरुको 

कार्ािन्वर्न आंलशक रुपमा भएको । 

आंलशक र्स्ता सलमलतहरुिे िैससास कार्ािन्वर्न 

सम्बन्धमा लदएका सझूावहरु लिलखत 

रुपमा संकिन गरी राख्ने र सुझावहरुको 

कार्ािन्वर्न गनुि पने । 

२.४ तित्त ब्यवस्थापन प्रणािीमा समावेशीिा       

२.४.१ स्थानीर् तहमा मलहिा लबकास, िैंलगक लहसंा लबरुि, 

मलहिा लसप लबकास नेततृ्व लबकास तथा क्षमता 

अलभबलृि िस्ता लबर्र्मा स्रोत ब्र्वस्थापनका िालग 

बालर्िक आलथिक ऐनमा उल्िेख गरी छुटै्ट कोर् स्थापना 

गररएको/नगररएको ? 

र्स गाउँपालिकािे िलक्षत बगिका िालग क्षमता 

लबकास तालिम कार्िक्रमहरु सचचािन भएको ।  

सोको िालग छुटै्ट कोर्को स्थापना र सचचािन पलन 

भएको । 

सबि र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदन ुपने । 
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२.४.२ के आलदबासी, िनिालत, दलित, अन्र् िलक्षत 

समहुका मलहिाहरुको लबकास र सशलिकरणको 

िालग बिेटको ब्र्वस्था भएको छ ? उनीहरुको 

आवश्र्कता अनुसार कार्िक्रम तिुिमा गररएको छ ? 

मलहिा तथा िलक्षत समदुार्को लबकास र 

सशलिकरणको िालग कार्िक्रमहरुमा बिेट 

लबलनर्ोिन भएको । 

सबि र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

२.४.३ के स्थानीर् सरकारमा िैंलगक डेस्कको लबकासको र 

आवश्र्क मानवीर् श्रोतहरुको िालग बिेटको 

ब्र्वस्था गररएको छ ? सो अनसुार कार्िक्रम पलहचान 

गररएको छ ? 

गाउँपालिकामा मलहिा तथा बािबालिका शाखा 

स्थापना भएको र त्र्ही शाखािे िैंलगक डेस्कको 

कार्ि गरेको । 

िैंलगक डेस्क तथा कमिचारीको क्षमता लबकासको 

िालग कार्िक्रमहरु पलहचान नगररएको । 

आंलशक िैंलगक डेस्क तथा कमिचारीको क्षमता 

लबकासको िालग कार्िक्रमहरु पलहचान 

तथा कार्ािन्वर्न गनुि पने । 

२.४.४ स्थानीर् सरकारिे समावेशी सूचना प्रणािी 

ब्र्वस्थापन गनि बिेट ब्र्वस्था गरेको/नगरेको र 

कम््र्टुरकृत िेखा प्रणािीिे समावेशी के्षत्रमा भएको 

बिेट तथा खचि सम्बन्धी सचूना लदने वा नलदने    

गरेको ? 

गाउँपालिकािे समावेशी सचूना प्रणािी िाग ु  

गरेको । 

कम््र्टुरकृत िेखा प्रणािीिे समावेशी क्षेत्रमा 

भएको बिेट तथा खचि सम्बलन्ध सचूना लदने गरेको । 

सबि गाउँपालिकामा िाग ुभएको समावेशी 

सचूना प्रणािीिाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

२.५ िथ्याङ्क संकिन िथा ब्यवस्थापन       

२.५.१ के स्थानीर् सरकारिे आफ्नो के्षत्रका समदुार्स्तरका 

आधारभतू खलण्डकृत सचूना र्ा त्र्ांक संकिन तथा 

अध्र्ावलधक गने गरेको छ ? (लिङ्ग उमेर िात र 

आलथिक लस्थलत आलद) - गाउँ/नगर प्रोफाईि 

गाउँपालिका प्रोफाईि तर्ार गरी (लिङ्ग उमेर िात 

र आलथिक लस्थलत आलद) समदुार्स्तरका आधारभतू 

खलण्डकृत सचूना एवं त्र्ांक संकिन र ब्र्वस्थापन 

गरेको । 

सबि र्स्ता समदुार्स्तरका आधारभूत 

खलण्डकृत सचूना वा त्र्ांक बालर्िक 

रुपमा अध्र्ावलधक गनुि पने । 
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२.५.२ स्थानीर् सरकारिे आफ्नो के्षत्रका समदुार् स्तरका 

आधारभतू सचूना वा त्र्ांक संकिन गदाि बेरोिगार 

तथा गरीबको पलहचान गरी छुट्टाछुटै्ट नक्साङ्कन गने 

गरेको/नगरेको (गाउँ/नगर प्रोफाईि) 

गाउँपालिका प्रोफाईि तर्ार गरी समदुार्स्तरका 

आधारभतू खलण्डकृत सचूना वा त्र्ांकमा बेरोिगार 

तथा गरीबको पलहचान गरी छुट्टाछुटै्ट नक्साङ्कन गने 

कार्ि भएको । 

सबि र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

२.५.३ के स्थानीर् सरकारिे आफ्नो पाश्विलचत्रमा आधाररत 

खलण्डकृत त्र्ाङ्क र सचूनािाई आधार मानी 

स्थानीर् लबकास र्ोिना तिुिमा गने गरेको छ ? 

गाउँपालिकािे स्थानीर् लबकास र्ोिना तिुिमा गदाि 

पाश्विलचत्रमा आधाररत खलण्डकृत त्र्ाङ्क र 

सचूनािाई आधार लिने गरेको । 

सबि र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

२.५.४ स्थानीर् सरकारिे आफ्नो के्षत्रको सामालिक सरूक्षा 

पाउँनेहरु र पलचिकरणको अलभिेख ब्र्वस्थापन तथा 

त्र्ाङ्क अध्र्ावलधक गने गरेको/नगरेको ? 

गाउँपालिकाका सामालिक सरुक्षा पाउनेहरु र 

पलचिकरणको अलभिेख ब्र्वस्थापन तथा त्र्ाङ्क 

MIS प्रणािीको माध्र्मबाट अध्र्ावलधक राख्ने 

गररएको । 

सबि गाउँपालिकाका सामालिक सरूक्षा 

पाउनेहरु र पलचिकरणको अलभिेख 

ब्र्वस्थापन तथा त्र्ाङ्क 

अध्र्ावलधक गने कार्िमा लनरन्तरता लदन ु

पने । 

३. मानव संसाधन िथा क्षमिा तिकास       

३.१ मानव संसाधन िथा क्षमिा तिकास       

३.१.१ िैंलगक तथा समावेशी लबकासको िालग क्षमता 

लबकास कार्िर्ोिना तर्ार गरे नगरेको र छुटै्ट लशर्िकमा 

बिेट लबलनर्ोिन भए नभएको र र्स्तो रकम खचि 

कार्िलबलध स्वीकृत भई कार्ािन्वर्नमा 

आएको/नआएको ? 

र्सको िालग छुटै्ट लशर्िकमा बिेट लबलनर्ोिन गरी 

खचि कार्िलबलध स्वीकृत भई कार्ािन्वर्न भएको । 

सबि र्स कार्ििाई लनरन्तरता गनुि पने । 
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३.१.२ स्थानीर् सरकारका पदालधकारी/ कमिचारीहरुिे िैंलगक 

तथा समावेशी लबकास, िैंलगक लहसंा सम्बन्धी तालिम 

लिएका छन ्वा छैनन ्र तालिम कार्िक्रममा िलक्षत 

समहु तथा अन्र् सबै मलहिा र परुुर्को समान 

सहभालगता र उपलस्थलत सलुनलश्चतता 

गररएको/नगररएको ? 

 कमिचारीहरुिे तालिम प्राप्त गरेको तर 

िनप्रलतलनलधहरुिे तालिम प्राप्त गनि बाँकी रहकेो । 

आंलशक िनप्रलतलनलधहरुिाई तालिमको ब्र्वस्था 

गनुि पने । 

३.१.३ तालिमका लबर्र्बस्तकुो प्रस्तलुतकरणमा िैंलगक 

समवदेनलशि भार्ाको प्रर्ोग र मलहिाका 

आवश्र्कता समेलटएको र तालिमको गुणस्तर सेवा 

सलुबधा सम्बन्धमा पषृ्ठपोर्ण लिने गररएको छ/छैन ? 

तालिमका लबर्र्बस्तकुो प्रस्तलुतकरणमा िैंलगक 

समवेदनलशि भार्ाको प्रर्ोग नभएको र साथै 

मलहिाका आवश्र्कता समेट्ने र तालिमको 

गणुस्तरीर् सेवा सलुबधा सम्बन्धमा पषृ्ठपोर्ण लिने 

नगररएको । 

सबि तालिमका लबर्र्बस्तकुो प्रस्तलुतकरणमा 

िैंलगक समवेदनलशि भार्ाको प्रर्ोग  

गने । 

मलहिाका आवश्र्कता समेट्ने 

लकलसमका तालिम लदने र गणुस्तर तथा 

सेवा सलुबधा सम्बन्धमा पषृ्ठपोर्ण लिन ु

पने । 

३.१.४ मलहिा तथा िलक्षत समहुको पदालधकारीहरुको क्षमता 

अलभबलृिका िालग लनलदिि कार्िक्रमहरु (प्रालवलधक 

तालिम, क्षमता लबकास, नेततृ्व लबकासको तालिम, 

भ्रमण) छन/् छैनन ्? सो अनसुारको बिेट लबलनर्ोिन 

गररएको छ/छैन ? 

सबै पदालधकारीहरुको क्षमता अलभबलृिका िालग 

लनलदिि कार्िक्रमहरु (प्रालवलधक तालिम, क्षमता 

लबकास, नेततृ्व लबकासको तालिम, भ्रमण) आंलशक 

कार्िक्रम गररएको । 

आंलशक पदालधकारीहरुको क्षमता अलभबलृिका 

तालिम तथा अविोकन भ्रमण गनुि पने । 
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३.१.५ के स्थानीर् सरकारमा िैंलगक समानता तथा सामालिक 

समावेशीकरण सम्बन्धी तालिम लदन तथा 

कार्िक्रमिाई कार्ािन्वर्न गनि सक्ने र्थेि मानवीर् 

श्रोत छन ्? (लबर्र्गत तालिम प्राप्त िनशलि संख्र्ा) 

गाउँपालिकामा िैससास सम्बलन्ध तालिम लदन र 

कार्िक्रमिाई कार्ािन्वर्न गने सक्ने थोरै मात्र 

िनशलि रहकेो । 

आंलशक गाउँपालिकािे िैससास तालिम तथा 

कार्िक्रम सचचािनको िालग आवश्र्क 

िनशलिको लकलसम र संख्र्ा अनमुान 

गरी आवश्र्क क्षमता लबकास तालिम र 

कार्िक्रमहरु गनुि पने । 

३.१.६ के स्थानीर् सरकारमा मानव संसाधन लबकास केन्र वा 

शाखा वा ईकाईको ब्र्वस्था छ ? 

गाउँपालिकामा मानव संसाधन लबकास केन्रको छुटै्ट 

स्थापना नगररएको उि शाखाको लिम्मेवारी प्रशासन 

शाखािे नै गने गररएको । 

सबि गाउँपालिकामा मानव संसाधन लबकास 

केन्र स्थापना गनुि पने । 

३.१.७ मलहिा र बलचचलतकरणमा परेको समदुार् िलक्षत िोक 

सेवा आर्ोग पवूि तर्ारी कक्षा सचचािन कार्िक्रम रह े

नरहकेो र कार्ािन्वर्न भए नभएको ? (सचचालित 

तालिम कार्िक्रम संख्र्ा र उपलस्थलत) 

िोकसेवा तर्ारी कक्षा संचािन गररएको । 

लबद्यािर्मा राष्िसेवक कार्िक्रम संचािन भएको । 

हले्िो िोकसेवा हालिरी कार्िक्रम संचािन भएको । 

सबि र्स कार्िक्रमिाई लनरन्तरता लदनपुने । 

३.१.८ मलहिा लबकासको िालग भएका बेईलिङ घोर्णपत्रका 

बाह्रवटा प्रलतबिताहरुको बारेमा स्थानीर् सरकारका 

पदालधकारीहरु र कमिचारीहरुिाई िानकारी छ ? 

सोको िालग अलभमलूखकरण गररएको छ ? (कार्िक्रम 

संख्र्ा र उपलस्थलत) 

वेईलिङ घोर्णापत्रका १२ वटा प्रलतविताका बारेमा 

केही कमिचारीहरुिाई मात्र िानकारर भएको । 

वेईलिङ घोर्णापत्र सम्बन्धमा स्थानीर् पदालधकारी 

तथा कमिचारीिाई अलभमलूखकरण नगररएको ।  

आंलशक वेईलिङ घोर्णापत्र सम्बन्धमा स्थानीर् 

पदालधकारी तथा कमिचारीिाई 

अलभमूलखकरण कार्िक्रम गनुि पने । 

३.२ अनौपचाररक मूल्य मान्यिा र कुसंस्कार सम्ितन्ध 

िनचेिना 
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३.२.१ मलहिा लबरुि सबैखािे लहसंा लनमुिि गने कार्िक्रमहरु 

र सो अनसुारको बिेट लबलनर्ोिन गरी कार्िक्रम 

समर्मै सम्पन्न गरेको छ ? (कार्िक्रम संख्र्ा र 

उपलस्थलत) 

गत आ ब मा मलहिा लहसंा लनमुिि गने 

कार्िक्रमहरुमा बिेट लबलनर्ोिन गरी ८ वटा 

कार्िक्रमहरु सम्मपन्न भएको । 

सबि मलहिा लहसंा लबरुिको सचेतनामिूक 

कार्िक्रमहरु बिेट लबलनर्ोिन गरी 

कार्िक्रम लनरन्तर गनुि पने । 

३.२.२ िैंलगक लहसंा रलहत गाउँपालिका/नगरपालिका घोर्णा 

गरेको छ ? (घोर्णा गरेको लमलत) र मलहिा लहसंा 

लबरुि सनु्र् सहनलशिता अपनाएको छ ? (घटेको 

घट्ना संख्र्ा र लिईएको लनणिर्) 

िैंलगक लहसंा रलहत गाउँपालिका घोर्णा नभएको । 

मलहिा लहसंा लबरुि शनु्र् सहनलशिता सम्बन्धमा 

स्थानीर् नीलत िाग ुनभएको । 

आंलशक िैंलगक लहसंा रलहत गाउँपालिका 

घोर्णाको िालग कार्िक्रमहरु गनुि पने । 

मलहिा लहसंा लबरुि शनु्र् सहनलशिता 

सम्बन्धमा स्थानीर् नीलत तथा काननु 

तर्ार गरी िाग ुगनुि पने । 

३.२.३ स्थानीर् सरकारिे मलहिा लबरुि सबैखािे लहसंा 

लनमूिि गने कार्िक्रमहरु सचचानि गने गरेको छ ? 

(कार्िक्रम संख्र्ा उपलस्थलत तथा लनणिर् पलुस्तका) 

मलहिा लहसंा लनमुिि गने कार्िक्रममा बिेट 

लबलनर्ोिन गरी  कार्िक्रम सचचािन भएको तर 

बस्ती स्तरसम्म कार्िक्रम नपगेुको । 

आंलशक मलहिा लहसंा लनमुिि गने कार्िक्रममा 

बिेट लबलनर्ोिन गरी लनरन्तर सचचािन 

गनुि पने । 

बस्ती स्तरसम्म कार्िक्रम िैिाने । 

३.२.४ के स्थानीर् सरकारिे समािमा रहकेा लबलभन्न 

कुसंस्कार िस्तै िालतगत छुवाछुत, छाउपडी, बाि 

लबवाह, बहुलबवाह, दाईिो आलद िस्ता सामालिक 

कुरीलत हटाउन कार्िक्रमहरु सचचािन गरेको छ ? 

(कार्िक्रम संख्र्ा र उपलस्थलत) 

स्थानीर् स्तरमा उल्िेलखत सामालिक कुसस्कारहरु 

लनमुिि गनिको िालग सचेतनामूिक तालिमहरु 

कार्ािन्वर्न गरेको तर बस्ती स्तरसम्म नपगेुको । 

आंलशक स्थानीर् स्तरमा उल्िेलखत सामालिक 

कुसंस्कारहरु लनमुिि गनिको िालग 

सचेतनामिूक तालिमहरु लनरन्तर 

सचचािन गनुि पने साथै कार्िक्रमिाई 

बस्ती स्तरसम्म िैिान ुपने । 

३.३ कानुनी साक्षरिा       
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३.३.१ स्थानीर् तहका मलहिा तथा समावेशी समहुवाट 

लनवािलचत भएका समेत िनप्रलतलनलधहरु र पालिकामा 

कार्िरत कमिचारीिाई नेपािको संलबधान, स्थानीर् 

सरकार सचचािन ऐन, अन्तर सरकारी लबत्त 

ब्र्वस्थापन ऐन, कमिचारी समार्ोिन ऐन, मिुकुी 

संलहताहरु, लबर्र्गत काननुहरु पालिकािे िारी गरेको 

काननुहरु र अन्र् प्रचलित महत्वपणूि काननुहरुको 

बारेमा अलभमलूखकरण गने गरेको/नगरेको ? 

गाउँपालिकाका पदालधकारीिाई संघवाट िारी 

भएका उल्िेलखत ऐन काननुहरु सम्बन्धमा 

अलभमूलखकरण थोरै मात्र भएको छ । 

गाउँपालिकािे स्थानीर् रुपमा पाररत गरी िाग ुगरेका 

ऐन लनर्महरुको अलभमलूखकरण गनि बाँकी छ । 

आंलशक गाउँपालिकाका पदालधकारीिाई संघवाट 

िारी भएका उल्िेलखत ऐन काननुहरु 

सम्बन्धमा र्थेि अलभमलूखकरण तथा 

तालिमको ब्र्वस्था गनुि पने । 

गाउँपालिकािे स्थानीर् रुपमा पाररत गरी 

िाग ुगरेका ऐन लनर्महरुको 

अलभमूलखकरण कार्िक्रम गनुि पने । 

३.३.२ स्थानीर् तहका कार्िपालिका सदस्र्हरु, सभाका 

सदस्र्हरु र पालिकाका प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

िगार्त सबै शाखा प्रमखुहरुिाई काननुी मस्र्ौदा 

तिुिमा सम्बन्धी प्रलक्रर्ा र समाधान गनुिपने मिू 

समस्र्ा तथा सवाि िगार्त मखु्र् लबर्र्बस्तकुा 

सम्बन्धमा समर् समर्मा अलभमलूखकरण गने 

गरेको/नगरेको ? 

र्स सम्बन्धमा गाउँपालिका सदस्र्हरु, प्रमखू 

प्रशासकीर् अलधकृत र सबै शाखाका प्रमखूहरु 

िानकार छन ्। 

तर र्स सम्बलन्ध अलभमलूखकरण कार्िक्रम नभएको । 

आंलशक कार्िपालिका र गाउँसभाका सदस्र्हरु र 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत िगार्त सबै 

शाखा प्रमखुहरुिाई काननुी मस्र्ौदा 

तिुिमा सम्बन्धी प्रलक्रर्ा समर् समर्मा 

अलभमूलखकरण कार्िक्रम गनुि पने । 

३.३.३ के मलहिाहरुको िालग काननुी लशक्षा सम्बन्धी 

कार्िक्रमहरु सचचालित भएका छन ्? (िस्तै काननुी 

हक अलधकार, एकि मलहिा र चेिीबेटी बेचलबखन 

लबरुि कार्िक्रम, छाउपडी प्रथा लबरुि कार्िक्रम, 

र्ौनलहसंा लबरुि कार्िक्रम आलद बारेमा अनलुशक्षण) 

गाउँपालिकािे मलहिाहरुको िालग काननुी लशक्षा 

कार्िक्रमहरु सचचािन गरेको छ तर र्थेि नभएको । 

आंलशक मलहिाहरुको िालग काननुी लशक्षा 

कार्िक्रम वडा तथा बस्ती स्तरमा 

सचचािन गनुि पने । 
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३.३.४ मलहिाहरुको िालग सचचालित काननुी लशक्षा 

सम्बन्धी कार्िक्रमहरु सचचािनवाट के उनीहरु 

िाभालन्वत भएका छन ्? (िस्तै काननुी हक अलधकार  

एकि मलहिा र चेिीबेटी बेचलबखन लबरुि कार्िक्रम, 

छाउपडी प्रथा लबरुि कार्िक्रम, र्ौनलहसंा लबरुि 

कार्िक्रम आलद बारेमा अनलुशक्षण र र्सको असर) 

मलहिाहरुको िालग सचचािन भएका काननुी 

लशक्षावाट मलहिाहरु िाभालन्वत भएको । 

सबि मलहिाहरुको िालग सचचािन भएका 

काननुी लशक्षा वडा र टोि स्तरमा कार्ि 

गनुि पने । 

३.४ तिपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण       

३.४.१ स्थानीर् सरकारिे लबपद ब्र्वस्थापन सम्बन्धी 

मापदण्ड, रणनीलत, कार्िनीलत सलहतको कार्िलबलध 

स्वीकृत गदाि मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्संग परामशि गरे नगरेको र र्स्ता दस्तावेिमा 

लसमान्तकृत वगि र समदुार्िाई िलक्षत गरी लबशेर् 

राहत र मलहिा परुुर्िाई अिग अिग संरक्षणको 

प्रावधान रहकेो/नरहकेो ? 

स्थानीर् सरकारिे लबपद ब्र्वस्थापन सम्बन्धी 

कार्िलबलध बनेको ।  

मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुार्संग 

र्थेि परामशि नभएको । 

कार्िलबलधमा लसमान्तकृत वगि र समदुार्िाई िलक्षत 

गरी लबशेर् राहत र मलहिा परुुर्िाई अिग अिग 

संरक्षणको प्रावधान स्पि नदलेखएको । 

आंलशक कार्िलबलधमा लसमान्तकृत वगि र 

समदुार्िाई िलक्षत गरी लबशेर् राहत र 

मलहिा परुुर्िाई अिग अिग 

संरक्षणको प्रावधान स्पि ब्र्वस्था गनुि 

पने । 

३.४.२ स्थानीर् स्तरको लबपद सम्बन्धी त्र्ांक संकिन 

नक्साङ्कन तथा ब्र्वस्थापन गदाि िाभालन्वत समुहमा 

मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुार् समेतको 

खण्डीकृत त्र्ांक राखी आपतकालिन कार्ि 

सचचािन तथा राहत लबतरण गने गरेको/नगरेको ? 

लबपद सम्बन्धी त्र्ांक ब्र्वस्थापन गदाि  मलहिा 

तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुार् समेतको 

त्र्ांक राखी आपतकालिन कार्ि सचचािन तथा 

राहत लबतरण गने गरेको ।  

सबि र्स कार्ि लनरन्तरता लदन ुपने । 



 

 

30 

 

३.४.३ समदुार्मा आधारीत लबपद ब्र्वस्थापन सम्बलन्ध कार्ि 

गदाि िाभालन्वत समुहमा मलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेको समदुार् समेतको सहभालगतामा उनीहरुिाई 

पलहिो प्राथलमकता राखी कार्ि गरेको/नगरेको ? 

लबपद ब्र्वस्थापन सम्बलन्ध कार्ि गदाि  

मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेको समदुार्िाई 

पलहिो प्राथलमकता राखी कार्ि गरेको । 

सबि र्स कार्िमा लनरन्तरता लदन ुपने । 

३.४.४ लबपद ब्र्वस्थापन कोर्को स्थापना तथा सचचािन र 

स्रोत पररचािन गदाि मलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समदुार् समेतको सहभालगतामा लनणिर् गने 

गरेको/नगरेको ? 

गाउँपालिकामा लबपद ब्र्वस्थापन कोर्को स्थापना र 

सचचािन भएको । 

स्रोत पररचािन गदाि मलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समदुार् समेतको सहभालगतामा लनणिर् गने 

कार्ि आंलशक भएको । 

आंलशक लबपद ब्र्वस्थापन कोर्को स्रोत 

पररचािन गदाि मलहिा तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुार् समेतको 

सहभालगतामा लनणिर् गने कार्ि गनुि पने । 

४. सेवा प्रवाह       

४.१ पूवाषधार तिकास       

४.१.१ स्थानीर् तहका भवन, भौलतक पवूािधार तथा अन्र् 

संरचना लनमािणको िालग ड्रोईङ लडिाईन िागत 

अनमुान तर्ार गदाि संरचना लनमािण भएपलछ मलहिा, 

बािबालिका, अपांगता भएका ब्र्लििे लनवािध रुपमा 

प्रर्ोग गनि सलकने गरी िैंलगक, बाि र अपांग मैत्री 

सम्बेदनलशि संरचनाको प्रावधान सलहत हुने 

गरेको/नगरेको ? 

स्थानीर् तहका भवन, भौलतक पवूािधार तथा अन्र् 

संरचना लनमािणको िालग ड्रोईङ लडिाईन िागत 

अनमुान तर्ार गदाि िैंलगक, बाि र अपांग मैत्री 

संरचनाको प्रावधान सलहत हुने गरेको ।  

सबि स्थानीर् सरकारका मातहतका सबै  

भवनहरु तथा संरचनाहरुमा र्ी 

प्रावधानहरु कार्ािन्वर्नमा लनरन्तरता गनुि 

पने ।  
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४.१.२ स्थानीर् तहका भवन, भौलतक पवूािधार तथा 

संरचनाहरु लशक्षा, स्वास््र् र अन्र् सामालिक पवूािधार 

सम्बन्धी भवन र अन्र् संरचनाहरु लनमािण गदाि मलहिा, 

अपांगता भएका ब्र्लि तथा बािमैत्री र्िु 

दृलिकोणवाट समेत उपर्िु हुने गरी लनमािण गररएको 

छ/छैन ? 

गाउँपालिका तथा अन्र् सावििलनक नर्ाँ भवनहरु 

मात्र मलहिा अपांगता भएको ब्र्लि र बािमैत्री 

भएको । 

परुाना भवनहरु र्स्तो नभएको । 

आंलशक स्थानीर् सरकारका मातहतका सबै  

भवनहरु तथा संरचनाहरुमा र्ी 

प्रावधानहरु िाग ुगनुि पने ।  

४.१.३ स्थानीर् तहिे १५०० बगिलफट भन्दा बढी ल्िन्थ 

क्षेत्रफि भएका लनिी तथा सावििलनक भवन तथा 

संरचना लनमािण सम्बन्धी नक्सा स्वीकृत गदाि मलहिा 

अपांगता भएका ब्र्िी तथा बािमैत्रीर्िु 

दृिीकोणवाट समेत उपर्िु हुनेगरी संरचना तर्ार गनि 

लनदशेन लदने गररएको छ/छैन ? 

र्ो नीलत िाग ुनभएको । आंलशक गाउँपालिकािे १५०० बगिलफट भन्दा 

बढी ल्िन्थ क्षेत्रफि भएका लनिी तथा 

सावििलनक भवन र संरचना िैंलगक, 

अपांगता र बािमैत्री हुन ुपने नीलत िाग ु

गनुि पने । 

४.१.४ स्थानीर् तहिे मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्िाई िलक्षत गरी परम्परागत तथा आधलुनक 

उिाि (ििलबद्यतु, लबलभन्न बैकलल्पक उिाि स्रोतवाट 

प्राप्त हुने उिाि, सधुाररएको चिुो आलद) को प्रर्ोग गनि 

सकारात्मक वातावरण र प्रोत्साहन गने आर्ोिनाहरु 

रह/ेनरहकेो ? 

गाउँपालिकािे मलहिा तथा िलक्षत समदुार्िाई 

गोबर दर्ाँस र सधुाररएको चिुो लबतरण कार्िक्रमहरु 

सचचािन भएको छ । 

सबि र्स्ता कार्िक्रमहरुिाई लनरन्तर रुपमा    

कार्ािन्वर्न गनुि पने । 

४.२ प्रिनन स्वास्थ्य       
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४.२.१ गभिवती मलहिािाई िोलखमर्ूि, खतरार्िू काममा 

निगाउने गरी बालर्िक नीलत र कार्िक्रममा प्रिनन 

स्वास््र् सम्बन्धी नीलत र कार्िक्रम समावेश 

भएको/नभएको ? 

गभिवती मलहिािाई िोलखमर्ूि काममा निगाउने र 

मलहिाको प्रिनन स्वास््र् सम्बन्धी कार्िक्रमहरु 

िस्तै पोलसिो झोिा लबतरण, िानकारी लिफिेट, 

गभािवस्थामा भएको बच्चािे बाबािाई िेखेको पत्र, 

वडास्तरमा गभिवती िाँच गनि लभलडर्ो एक्सरेको 

ब्र्वस्था गररएको । 

सबि गभिवती मलहिािाई िोलखमर्ूि, 

खतरार्िू काममा निगाउने र 

मलहिाको प्रिनन स्वास््र् सम्बन्धी 

कार्िक्रमहरुिाई थप लबस्तार गनुि पने । 

४.२.२ स्थानीर् तहको कार्ाििर्, अस्पताि वा स्वास््र् 

चौकी र सम्भव भएका सावििलनक स्थिहरुमा 

बच्चािाई स्तनपानका लनलमत्त अिदगै कक्ष र समर्को 

ब्र्वस्था र सोको ब्र्वस्थापन गररएको छ/छैन ? 

स्वास््र् चौकीहरुमा चाँही बच्चाका आमाहरुिाई 

स्तनपान कक्ष र समर्को ब्र्वस्था गरेको । 

गाउँपालिका भवनहरु  र सावििलनक स्थिहरुमा 

बच्चाका आमाहरुिाई स्तनपान कक्ष र समर्को 

ब्र्वस्था नगररएको ।  

आंलशक सावििलनक स्थि र संस्थाहरुमा 

बच्चाका आमाहरुिाई स्तनपान कक्ष र 

समर्को ब्र्वस्था गनुि पने । 

४.२.३ पररवार लनर्ोिन, मात ृलशश ुकल्र्ाण, लबस्ताररत खोप, 

पोर्ण, िनसंख्र्ा लशक्षा र िनस्वास््र् सम्बन्धी 

कार्िक्रम िगार्त मलहिाहरुको स्वास््र् सधुार 

सम्बन्धी लबशेर् कार्िक्रमहरु सचचािन गररएका छन ्? 

पररवार लनर्ोिन, मात ृलशश ुकल्र्ाण, लबस्ताररत 

खोप, पोर्ण, िनसंख्र्ा लशक्षा र िनस्वास््र् 

सम्बन्धी कार्िक्रम सचचािन भएका । 

सबि पररवार लनर्ोिन, मात ृलशश ुकल्र्ाण, 

लबस्ताररत खोप, पोर्ण, िनसंख्र्ा लशक्षा 

र िनस्वास््र् सम्बन्धी कार्िक्रम 

सचचािन लनरन्तर गनुि पने । 

४.२.४ मलहिा, गरीब, लनमूखा र बलचचलतकरणमा परेका 

ब्र्लिहरुको स्वास््र् लबमा गनि सहलिकरण र सहर्ोग 

गने कार्िक्रम र बिेट भए/नभएको ? 

गाउँपालिकावाट मलहिा तथा िलक्षत समदुार्का 

नागररकहरुको स्वास््र् लबमा सहर्ोग कार्िक्रम 

भएको । 

सबि आगामी बर्िहरुमा लनरन्तरता लदन ुपने । 

४.३ तशक्षा कायषक्रम       
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४.३.१ स्थानीर् तहिे आफ्नो पालिका लभत्रका लबद्यािर् िाने 

उमेरका सबै बािबालिकािाई लबद्यािर्मा भनाि 

गराउँने प्रबन्ध लमिाए/नलमिाएको ? 

लबद्याथी भनाि अलभर्ानद्वारा बािबालिकािाई 

लबद्यािर्मा भनाि गने कार्ि भएको । 

सबि र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

४.३.२ स्थानीर् तहिे आफ्नो पालिका लभत्रका आलथिक 

अवस्था कमिोर भएका पररवारका बालिका तथा 

बलचचलतकरण परेका समदुार्का सबै 

बािबालिकािाई लदवा खािा, लनशलु्क पाि्र् पसु्तक 

र शैलक्षक सामाग्री तथा पोसाक उपिब्ध गराउँन 

छात्रबलृत्तको ब्र्वस्था गरी लनष्पक्ष लबतरण हुने प्रवन्ध  

लमिाए/नलमिाएको ? 

िलक्षत बगिका बािबालिकािाई लबद्यािर्मा लदवा 

खािा लनशुल्क पाि्र् पसु्तक शैलक्षक सामाग्री एवं 

छात्रबलृत्तको ब्र्वस्था भएको । 

आलथिक अवस्था कमिोर भएको र अलभभावक 

लबलहन ४६ िना बािबालिकाको लशक्षाको सम्पणूि 

लिम्मेवारी गाउँपालिकािे लिएको । 

सबि र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

४.३.३ लनरक्षर मलहिाहरुको िालग लशक्षा सम्बन्धी लबशेर् 

कार्िक्रमहरु सचचािन भए नभएको ? (िस्तै 

अलभभावक लशक्षा, प्रौढ तथा लकसोरी लशक्षा, साथी 

लशक्षा, कार्िमूिक प्रौढ लशक्षा, बच्चा दलेख बच्चा 

कक्षा आलद) (कार्िक्रम संख्र्ा पटक तथा सहभागी 

संख्र्ा)  

लनरक्षर मलहिाहरुको िालग लशक्षा सम्बन्धी लबशेर् 

कार्िक्रमहरु सचचािन भएको । िस्तै लकशोरी लशक्षा 

कार्िक्रम साक्षर गाउँपालिका घोर्णा कार्िक्रमहरु 

भएको । 

सबि लनरन्तर सचचािन गद ैिैिाने । 

४.३.४ लबद्यािर्मा छात्र र छात्राको िालग छुट्टाछुटै्ट शौचािर्, 

लकसोरी छात्राको िालग ्र्ाड र र्ौनलशक्षा तथा 

सहिीकरण कार्िक्रम सचचािन हुने गरेको/नगरेको ? 

लबद्यािर्मा छात्र र छात्राको िालग छुट्टाछुटै्ट 

शौचािर् ब्र्वस्था भएको ।  

लकसोरी छात्राको िालग ्र्ाड र र्ौनलशक्षा तथा 

सहिीकरण कार्िक्रम सचचािन हुने गरेको । 

सबि र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । 

४.४ खानेपानी िथा सरसफाई       
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४.४.१ गाउँपालिका/नगरपालिकामा सफा लपउने पानी, हात 

धनुे ब्र्वस्था, मलहिा र परुुर्को िालग अिदगै 

शौचािर्को ब्र्वस्था र स्र्ालनटाईिरको उपर्ोग गने 

प्रबन्ध भए/ नभएको ? 

गाउँपालिका र वडामा सफा लपउने पानी, हात धनुे 

ब्र्वस्था र स्र्ालनटाईिरको ब्र्वस्था भएको । 

गाउँपालिका र वडाहरुमा मलहिा र परुुर्को िालग 

अिदगै शौचािर्को ब्र्वस्था भएको । 

सबि र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । 

४.४.२ स्थानीर् तहको आर्ोिना तथा स्थानीर् मलहिाहरुको 

सलक्रर् सहभालगतामा वडा वडामा खिुा लदसामिु 

पालिका, घरघरमा शौचािर्, डाँडा र गौडामा पोखरी, 

टोि सफाई अलभर्ान िस्ता कार्िक्रम सचचािन हुने 

गरे/नगरेको ? 

गाउँपालिका खुिा लदशामिु घोर्णा भएको । 

सबै घरमा शौचािर् छन ्। 

टोि सरसफाई कार्िक्रम लनरन्तर सचचािनमा   

रहकेो । 

खानेपानीको मिु संरक्षण कार्िहरु सचचािनमा 

रहकेो । 

सबि स्थानीर् समदुार् तथा आमा समहूको 

सलक्रर्तामा टोि सरसफाई, पानीको मिु 

संरक्षण िस्ता कार्िक्रमहरु लनरन्तर 

कार्ािन्वर्न गनुि पने । 

४.४.३ कुलहने नकुलहने घरार्ासी फोहर छुट्र्ाउने ब्र्वस्था, 

फोहर संकिन तथा लबसििन, घरघरमा भान्साको फोहर 

र पानीवाट करेसाबारी तथा गमिा र फुिवारी िस्ता 

कार्िक्रममा मलहिा र परुुर्को समान सहभालगता 

हुनपुने िस्ता चेतना अलभबलृि कार्िक्रम सचचािन हुने 

गरे नगरेको ? 

फोहर संकिन गने ब्र्वस्था भएको । 

फोहर लबसििन घरधनी आफैिे गने  गरेको । 

फोहरको संकिन र करेसावारीमा प्रर्ोग गने गरेको । 

्िालिक, लससािन्र् फोहोरहरुिाई ब्र्वस्थापन गनि 

नसलकएको ।  

आंलशक फोहोर संकिनमा मलहिा र परुुर्को 

समान सहभालगता हुनपुने िस्ता चेतना 

अलभबलृि कार्िक्रम सचचािन गनुि पने । 

्िालिक र लससािन्र् फोहोरहरुिाई 

ब्र्वस्थापनको िालग बिेट लबलनर्ोिन 

गनुि पने ।  

४.४.४ मलहिाहरु बढी मात्रामा संिदन हुने कार्िमा सफा 

पानीको सहि ब्र्वस्थाका िालग स्थानीर् 

मलहिाहरुको सक्रीर् सहभालगतामा आकासेपानी 

संकिन र भण्डारण, पराम्परागत ईनार र कुवाको 

पनूलििवीकरण र ररचालििङ कार्िक्रम सचचािन हुने गरे/ 

नगरेको ? 

गाउँपालिकाको अलधकांश घरधरुीहरुमा एक घर एक 

धाराको ब्र्वस्था भएको । 

खानेपानी महुानको संरक्षण गररएको  । 

परम्परागत पोखरी संरक्षण गररएको । 

सबि गाउँपालिकाको अलधकांश घरधरुीहरुमा 

एक घर एक धाराको ब्र्वस्थामा 

लनरन्तरता लदन ुपने । 

खानेपानी महुान परम्परागत पोखरी 

संरक्षण गने कार्िमा लनरन्तरता लदन ुपने । 
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४.५ स्वरोिगार र आयआिषन िथा ििार ब्यवस्थापन        

४.५.१ स्थानीर् सरकारको र्ोिना तिुिमा गदाि बेरोिगार तथा 

गरीबीको नक्सांकनको समेत आधार लिई मलहिा तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ हुने 

स्वरोिगारमिूक, आर्मिूक र लसपमिूक 

कार्िक्रमहरु राख्ने र बालर्िक बिेटमा समावेश गरी 

कार्ािन्वर्न गररएको छ/छैन ? 

अनिाईन लसस्टमबाट त्र्ांक लिएर 

बेरोिगार तथा गरीबीको नक्सांकनको आधारमा 

स्थानीर् र्ोिना तर्ार गरी मलहिा तथा िलक्षत 

वगिका समदुार्िाई िघ ुउद्यम लबकास कार्िक्रम, 

मलहिा तथा िलक्षत समहु रोिगारका कार्िक्रमहरु, 

प्रधानमन्त्री स्वरोिगार कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न 

भएको । 

सबि मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ हुने 

स्वरोिगारमिूक, आर्मिूक र 

लसपमिूक कार्िक्रमहरु आवश्र्कताको 

आधारमा तर्ार गरी कार्ािन्वर्न लनरन्तर 

रुपमा गनुि पने । 

४.५.२ स्थानीर् सरकारिे स्वरोिगार तथा बैदलेशक 

रोिगारीमा िाने मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्को क्षमता लबकासको िालग कार्िक्रमहरु तर् 

गरी कार्ािन्वर्न गने गरे नगरेको ? (कार्िक्रम संख्र्ा र 

उपलस्थलत) 

हािसम्म र्स गाउँपालिकामा बैदलेशक रोिगारमा 

िाने मलहिाहरुको संख्र्ा एकदमै न्र्नू रहकेोिे 

बैदलेशक रोिगारमा िाने मलहिाहरुको िालग क्षमता 

लबकासको िालग कार्िक्रम गनुि परेको छैन । 

आंलशक आवश्र्िािाई हरेी कार्िक्रम बनाउने । 

४.५.३ ग्रालमण मलहिा प्रालवलधकहरु (पश ुसेवा, कृलर्, 

स्वास््र् र पवूािधार सम्बलन्ध प्रालवलधकहरु) र 

सामालिक पररचािक तर्ार गने गरे/नगरेको 

(मनोनर्न, लनर्लुि वा गिन र तालिम सम्बन्धी 

सचूकांक) ? 

ग्रालमण मलहिा प्रालवलधकहरु (पश ुसेवा, कृलर्, 

स्वास््र् र पवूािधार सम्बलन्ध प्रालवलधकहरु) को िालग 

छात्रवलृत्त लदने गररएको ।  

सबि र्स्ता कार्िक्रमहरुिाई लनरन्तर रुपमा गनुि 

पने । 

४.५.४ गरीब र बलचचलतकरणमा परेको समदुार्को पहुचँ र 

क्रर्शलि अनरुुप सपुथमूल्र् सहकारी पसिहरुको 

ब्र्वस्थापनमा पालिकाको कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 

भए/नभएको ? 

र्स गाउँपालिकामा सपुथ मलू्र् सहकारी सचचािन 

कार्िक्रम छैन । 

कमिोर र्स गाउँपालिकामा सपुथ मलू्र् सहकारी 

सचचािन गनुि पने । 
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५. सशुासन िथा उत्तरदातयत्व       

५.१ सुशासन        

५.१.१ स्थानीर् तहिे स्थानीर् सेवा प्रवाह, लबकास लनमािण र 

स्थानीर् शासनका लबर्र्मा कार्िपालिका तथा 

सभावाट नीलत, काननु िारी गरी सोही काननु बमोलिम 

सम्बलन्धत अलधकारीवाट लनणिर् गरी कामकाि गने 

गरेको वा तदथि लनणिर् गरी कामकाि हुने गरेको ? 

गाउँ सभा र कार्िपालिकाका लनणिर्वाट पास भएका 

नीलत, कार्िक्रम र बिेटवाट अलख्तर्ारी प्राप्त गरी 

कार्ािन्वर्न हुने गरेको । 

सबि र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

५.१.२ स्थानीर् तहिे लबलधको शासन ब्र्ापक 

िनसहभालगता, भ्रिाचार लबरुि शनु्र् सहनलशिता, 

सेवा प्रवाहमा लनश्पक्षता र मलहिा तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुार्िाई अग्रालधकार 

िस्ता नीलतहरु कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको/नल्र्ाएको ? 

गाउँपालिकािे लबलधको शासन ब्र्ापक 

िनसहभालगता, सेवा प्रवाहमा लनश्पक्षता र मलहिा 

तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुार्िाई 

अग्रालधकार िस्ता नीलतहरु कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको । 

सबि र्ी नीलतहरु अध्र्ावलधक गरी िाग ुगनुि 

पने । 

५.१.३ मलहिा लबकासको िालग भएका बेईलिङ घोर्णपत्रका 

बाह्रवटा प्रलतबिताहरुको क्षेत्रमा कार्िक्रम तर्ार गरी 

कार्ािन्वर्न गने गरेको छ ? (कार्िक्रम संख्र्ा र 

उपलस्थलत) 

बेईलिङ घोर्णापत्रका १२ बुँदाहरुलभत्र रही कार्िक्रम 

गररएको िस्तै: िलक्षत वगििाई लवलभन्न तालिमहरु, 

उमेर चौरासी कार्िक्रम आदी । 

आंलशक बेईलिङ घोर्णापत्रका १२ वटा बुँदाहरु 

उल्िेख गरी स्थानीर् कार्िक्रमहरु 

समावेश गरी कार्ािन्वर्न गनुि पने । 

५.१.४ संर्िू राष्िसंघीर् बाि अलधकार महासन्धी १९८९ मा 

गररएका प्रलतबिता कार्ािन्वर्न गनि कार्िक्रमहरुमा 

रकम लबलनर्ोिना गरी कार्िक्रमहरु समर्मै सम्पन्न 

गरेको छ ? 

बाि अलधकार सम्बलन्ध महासंलन्धिे लनधािरण गरेका 

नीलतहरु गाउँपालिकाको नीलत ऐन तथा कार्िलबलधमा 

समावेश भएको र आंलशक कार्ािन्वर्नको रुपमा 

रहकेो । 

आंलशक संर्िू राष्िसंघीर् बाि अलधकार 

महासन्धी १९८९ का कार्िक्रमहरुमा 

रकम लबलनर्ोिना गरी कार्िक्रमहरु गनुि 

पने । 
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५.२ उत्तरदातयत्व र िवाफदतेहिा       

५.२.१ स्थानीर् सरकारिे लनर्लमत रुपमा कार्िक्रमको 

सावििलनक परीक्षण, सामालिक परीक्षण, सावििलनक 

सनुवुाई, लनर्लमत पत्रकार भेटघाट र सचूनाको 

सावििलनकीकरण गने गरेको/ नगरेको ? 

चौमालसक रुपमा सावििलनक सनुवुाई   गररएको । 

सचूनाहरु वेवसाइट फेसबकु पेि आलधकाररक 

पलत्रका माफि त सम्प्रेर्ण गने गररएको । 

सामालिक परीक्षण र सावििलनक परीक्षण नभएको । 

आंलशक सामालिक परीक्षण र सावििलनक परीक्षण 

गनुि पने । 

५.२.२ स्थानीर् सरकारिे गने सावििलनक परीक्षण, सामालिक 

परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई, लनर्लमत पत्रकार भेटघाट 

र सचूनाको सावििलनकीकरण कार्िक्रममा 

बलचचलतकरणमा परेका ब्र्लि तथा समदुार्का 

सदस्र्को उपलस्थलत रहने गरे/नगरेको ? 

उि कार्िक्रमहरुको िालग सबै नागररकहरुिाई 

लनमन्त्रणा गररएको । 

मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुार्को 

उपलस्थलत पणूि रुपमा नभएको । 

आंलशक गाउँपालिकािे सावििलनक परीक्षण, 

सामालिक परीक्षण, सावििलनक 

सनुवुाईमा मलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समदुार्वाट पणूि उपलस्थलत गराउन ु

पने । 

५.२.३ स्थानीर् सरकारिे गने सावििलनक परीक्षण, सामालिक 

परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई, लनर्लमत पत्रकार भेटघाट 

र सचूनाको सावििलनकीकरण कार्िक्रममा 

बलचचलतकरणमा परेका ब्र्लि तथा समदुार्का 

तफि वाट स्थानीर् सरकारिे लिएको नीलत र कार्िक्रम र 

सोको कार्ािन्वर्नका लबर्र्मा आवाि उि्ने 

गरेको/नगरेको र र्सरी उिेका प्रश्न उपर स्थानीर् 

सरकारवाट सम्वोधन हुने गरे/नगरेको ? 

र्ी गनुासा र सझुावहरुको कार्ािन्वर्न आंलशक रुपमा 

भएको । 

आंलशक सामालिक परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई 

आलद कार्िक्रममा बलचचलतकरणमा 

परेका ब्र्लि तथा समदुार्का तफि वाट 

स्थानीर् सरकारिे लिएको नीलत र 

कार्िक्रम र सोको कार्ािन्वर्नका 

लबर्र्मा प्राप्त गनुासा र सझुावहरु 

कार्ािन्वर्न गनुि पने । 

५.२.४ स्थानीर् सरकारका िनप्रलतलनलध र कमिचारीको 

आचार संलहता स्वीकृत गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाए 

नल्र्ाएको ? 

स्थानीर् सरकारका िनप्रलतलनलध र कमिचारीको 

आचार संलहता स्वीकृत गरी कार्ािन्वर्नमा   

ल्र्ाएको ।  

सबि आचार संलहताको पािनामा लनरन्तरता 

लदन ुपने । 
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५.३ सूचना िथा सञ्चार       

५.३.१ स्थानीर् सरकारिे लनर्लमत रुपमा समग्र बालर्िक 

र्ोिना तथा कार्िक्रमको सावििलनक गने गरे नगरेको र 

मलहिा, बािबालिका र आलदवासी िनिालत, मधेसी, 

मलुस्िम, लपछडावगि दलित, अपांगता भएका 

ब्र्लिहरु, िेष्ठ नागररकिाई िलक्षत गरी राखेका 

कार्िक्रम र बिेट सरोकारवािािे थाहा पाउने गरी 

सावििलनक गरे/नगरेको ? 

बालर्िक नीलत तथा कार्िक्रम गाउँसभावाट पास भए 

पलछ सम्पणूि गाउँपालिकाबासीिाई सचूना गरी बिेट 

तथा कार्िक्रम सावििलनकीकरण गने गररएको । 

सबि बालर्िक र्ोिना तथा कार्िक्रमको 

सावििलनक गने कार्ििाई लनर्लमत रुपमा 

गनुि पने । 

५.३.२ स्थानीर् सरकारिे स्थानीर् सचूना स्थानीर् भार्ामा 

प्रवाह तथा प्रशारण गने गरे नगरेको ? 

र्स गाउँपालिकामा स्थानीर् भार्ा नै नेपािी भार्ा 

भएकोिे नेपािी भार्ामा नै सम्पणूि सचूना प्रवाह 

तथा प्रशारण गने गरेको । 

सबि सचूना प्रशारण कार्ििाई लनरन्तरता लदन ु

पने । 

५.३.३ के स्थानीर् सरकारिे स्थानीर् रेलडर्ो एफ एम र छापा 

माध्र्मद्वारा समावेशीकरण तथा िैंलगक समानता 

सम्बन्धी सचूना प्रवाह गरी िनतािाई ससुलूचत गने 

गरेको छ ? 

स्थानीर् सचचार माध्र्महरुवाट िैससास लबकास 

सम्बन्धी सचूनाहरु प्रवाह गने गरेको । 

सबि र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

५.३.४ के स्थानीर् स्तरमा मलहिा बािबालिका सबै 

िातिालतका लबपन्न वगि (आलदबासी िनिालत दलित 

मधेशी मलुस्िम लपछडावगि) अपांगता भएको ब्र्लिहरु 

िेष्ठ नागररक िगार्त अन्र् िलक्षत समहुहरुको सचूना 

लशक्षा र सचचार सम्बन्धी कार्िक्रमको प्रवाहवाट र्ी 

वगिहरुको िनचेतना बलृि भएको छ ? (आधार 

त्र्ांकसंग समेत तिुना गनि सलकने) 

 स्थानीर् स्तरमा मलहिा बािबालिका सबै 

िातिालतका लबपन्न वगि (आलदबासी िनिालत 

दलित) अपांगता भएको ब्र्लिहरु िेष्ठ नागररक 

िगार्त अन्र् िलक्षत समहुहरुको सचूना लशक्षा र 

सचचार सम्बन्धी कार्िक्रमको प्रवाहवाट र्ी 

वगिहरुको िनचेतना बलृि भएको  । 

सबि लनरन्तरता लदन ुपने । 
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५.४ अनुगमन र मूल्यांकन        

५.४.१ के कार्िक्रम तथा परीर्ोिना कार्ािन्वर्नवाट 

सम्बलन्धत समदुार्िे परुा िाभ लिन सकेको छ ? 

कार्िक्रम तथा पररर्ोिनाको कार्ािन्वर्नवाट 

कार्िर्ोिना तथा नीलत लनमािणमा सम्बलन्धत 

समदुार्िे िाभ लिएको छ तर पलन पणूि िाभ लिन 

नसलकएको गनुासो रहकेो । 

आंलशक कार्िक्रम तथा पररर्ोिनाको 

कार्ािन्वर्नवाट कार्िर्ोिना तथा नीलत 

लनमािणमा सम्बलन्धत समदुार्िे पणूि िाभ  

लिने बातावरणको लसििना गनुि पने । 

५.४.२ के स्थानीर् सरकारिे सचचािन गरेका कार्िक्रमहरुको 

अनगुमन मलू्र्ांकन गदाि िैंलगक समानता तथा 

सामालिक समावेशी लबकास सम्बन्धी कार्िक्रमको 

सचचािनबाट सरोकारवािािाई पगेुको िाभ असर र 

प्रभाव लबशे्लर्ण गने गररन्छ ? 

अनगुमन र मूल्र्ांकन गररए पलन िाभ र असरको 

लबशे्लर्ण नभएको ।  

आंलशक आर्ोिना र कार्िक्रमिे पदुने असर र 

प्रभावको मलू्र्ांकन गररन ुपने । 

५.४.३ के स्थानीर् सरकारको सलमक्षा बैिकमा मलहिा, 

बािबालिका सबै िातिालतका लबपन्न बगि 

(आलदबासी, िनिालत, दलित, मधेशी, मलुस्िम, 

लपछडावगि) अपांगता भएका ब्र्लिहरु, िेष्ठ नागररक 

िगार्तिाई िलक्षत कार्िक्रम मालथ छिफि गने 

गरेको छ ? 

के स्थानीर् सरकारको सलमक्षा बैिकमा मलहिा, 

बािबालिका सबै िातिालतका लबपन्न बगि, 

आलदबासी, िनिालत, दलित, अपांगता भएका 

ब्र्लिहरु, िेष्ठ नागररक िगार्तिाई िलक्षत 

कार्िक्रम मालथ छिफि गने गरेको छ । 

सबि र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

५.४.४ के अनगुमन तथा मूल्र्ांकनवाट लसकेका पािहरु 

कार्िक्रम वा र्ोिना तर्ार गदाि समावेश गने गररन्छ ? 

अनगुमन र मूल्र्ांकनवाट प्राप्त प्रलतवेदनका 

आधारमा आगामी कार्िक्रमिाई तर्ार गरी त्र्सको 

अनभुवका आधारमा र्ोिना तर्ार गररएको । 

सबि र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

५.५ समन्वय र सम्िन्ध तिस्िार       
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५.५.१ स्थानीर् तहिे संघ र प्रदशे सरकारहरुिे तर् गरेको 

नीलत, काननु तथा कार्िक्रमहरुको कार्ािन्वर्नमा 

सहकार्ि, समन्वर् र सहिीकरण गने गरेको/नगरेको ? 

समन्वर् र साझेदारीमा कार्िक्रमहरु गने गररएको छ । सबि र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदन ुपने । 

५.५.२ िैंलगक समानता तथा समावेशी लबकासको िालग 

लबलभन्न सरोकारवािा लनकार्हरु लबच सचिाि 

सदस्र् बनी कार्िगत छिफि तथा र्स क्षेत्रको 

लबकासको िालग लनर्लमतरुपमा कार्ि हुने गरे/नगरेको ? 

िैससास परूा सचिाि नभएको । िस्तै: आदीबासी 

िनिालत संघ, दलित संघ, अपाङ्ग संघ मात्र भएको 

अन्र् सरोकारवािा गैर सरकारी संघसंस्थाहरुिाई 

नसमेलटएको । 

आंलशक िैससास सम्बन्धी कार्ि गने लनकार्हरु र 

सरोकारवािाहरु लबच िैससास 

कार्ािन्वर्न सचिाि गिन गरी 

पररचािन गनुि पने । 

५.५.३ िैंलगक समानता तथा समावेशी लबकासको िालग 

लबलभन्न सरोकारवािा लनकार्हरु लबच कार्िगत संर्न्त्र 

(सचिाि) का प्रलतलनलधहरुिाई िैंलगक तथा समावेशी 

लबकास सम्बन्धी क्षमता लबकास तालिमहरु प्रदान गने 

गरे/नगरेको ? 

िैंलगक समानता तथा समावेशी लबकासको िालग 

लबलभन्न सरोकारवािा लनकार्हरु लबच कार्िगत 

संर्न्त्र (सचिाि) का प्रलतलनलधहरुिाई िैंलगक तथा 

समावेशी लबकास सम्बन्धी क्षमता लबकास 

तालिमहरु प्रदान गने नगरेको । 

आंलशक िैससास सम्बन्धी कार्ि गने लनकार्हरु र 

सरोकारवािाहरु लबच िैससास 

कार्ािन्वर्न सचिाि गिन गरी क्षमता 

लबकास तालिम कार्िक्रमहरु गनुि पने । 

५.५.४ मलहिा लबरुि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुिन गने 

महासलन्ध कार्ािन्वर्नका िालग तर्ार गररएको रालष्िर् 

कार्िर्ोिना र संर्िू राष्िसंघीर् सरूक्षा पररर्दद्वारा 

पाररत प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्ािन्वर्न 

रालष्िर् कार्िर्ोिना, मानव अलधकार  कार्िर्ोिना 

तथा छुवाछुत लबरुिको कार्िर्ोिनामा स्थानीर् 

सरकारको लिम्मेवारी भनी उल्िेख गररएका 

कार्िक्रमहरुमा रकम लबलनर्ोिन तथा कार्ािन्वर्न गने 

गरे/नगरेको ? 

मलहिा लबरुि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुिन 

गने महासलन्ध कार्ािन्वर्नका िालग तर्ार गररएको 

रालष्िर् कार्िर्ोिना र संर्िू राष्िसंघीर् सरूक्षा 

पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को 

कार्ािन्वर्न रालष्िर् कार्िर्ोिना, मानव अलधकार  

कार्िर्ोिना तथा छुवाछुत लबरुिको कार्िर्ोिनामा 

उल्िेलखत कार्िक्रमहरुमा रकम लबलनर्ोिन भएता 

पलन ि्र्ाक्कै रा. स.ु प. भनी नतोलकएको । 

आंलशक र्ी कार्िक्रमहरुमा रकम लबलनर्ोिन तथा 

कार्ािन्वर्न गनुि पने । 
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३.४ अवसर र चुनौतिहरु 

र्स बरेङ गाउँपालिकाको िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षणको क्रममा 

दलेखएका अवसर र चनुौलतहरुिाई दहेार् अनसुार रहकेा छन:्  

३.४.१ अवसरहरु   

क) र्स गाउँपालिकामा गतका लनवािलचत पदालधकारीहरुको पािामा अलधकांश स्थानीर् नीलत ऐन तथा 

कार्िलबलधहरु तर्ार भैसकेकोिे तरुुन्त कार्ािन्वर्नको पहि गनि सहि रहकेो छ । 

ख) र्स गाउँपालिकामा कुि िनसंख्र्ामा अलधक प्रलतशत िनिालत र दलित समदुार्को रहकेो र अलधकांश 

लनवािलचत पदालधकारीहरु सोही समदुार्वाट आएको हुदँा िैससासका सवािहरु सम्बोधन गने लकलसमका 

कार्िक्रमहरु र्ोिनामा समावेश गनि र कार्ािन्वर्न गनि अझ सहिता रहकेो छ । 

ग) गाउँपालिकाको आवलधक र्ोिना बलनसकेको हुनािे सो आवलधक र्ोिना अनसुार िैससासको क्षेत्रमा 

लबशेर् ध्र्ान लदई कार्ािन्वर्न गदाि धेरै प्रभावकारी हुनेछ ।  

घ) गाउँपालिकाका कमिचारीहरुको संख्र्ा सीलमत रहतेा पलन अलधकांश कमिचारीहरु आलदबासी िनिालत 

समदुार्को भएका र सबैिना प्रलबलधमैत्री सेवा प्रवाहमा सक्षम रहकेो हुदँा िैससास सम्बलन्ध अवधारणा र 

कार्िक्रमहरु लछटो छररतो रुपमा कार्ािन्वर्न हुने अवसर छ । 

ङ) र्स गाउँपालिकामा िैससासको के्षत्रमा अलधकांश ऐनहरु लनमािण भई पाररत भई िागु गररसकेकोिे 

र्सिाई लनरन्तरता लददँा िैससास क्षेत्रमा धेरै कार्िहरु कार्ािन्वर्न हुने सम्भावना दलेखएको छ । 

३.४.२ चुनौतिहरु   

क) गाउँपालिकाका नवलनवािलचत पदालधकारीहरु िैससासको अवधारणा कार्ािन्वर्नको िालग पणूि 

रुपमा िानकार नभएको हुदँा र्सको कार्ािन्वर्नमा केही िामो समर् िादने सम्भावना रहकेो छ । 

ख) र्हाँका आम नागररकहरुिाई िैससाससंग सम्बलन्धत काननुी ब्र्वस्थाहरु सम्बन्धमा िानकारी लदन 

केही बढी समर् र बिेटको खाँचो रहकेो दलेखन्छ । आन्तररक आर्श्रोत अलत न्र्नू भएकोिे र्स 

के्षत्रका कार्िक्रमहरु सम्पादनमा पलन केही चनुौलत रहकेो पाईएको दलेखन्छ । 

 



 

 

42 

 

ग) र्स गाउँपालिकाको भौगोलिक लबकटताको कारणिे िैससास सम्बलन्ध सम्पादन हुने कार्िक्रमहरुको 

अनगुमनमा चनुौलत रहकेो छ ।  

घ) र्स गाउँपालिकामा िैससास लबकासको िालग स्थानीर् नागररकहरुमा सो सम्बन्धमा सचेतनाको 

कमी रहकेो हुदँा उनीहरुिाई सचेत र िानकार तलु्र्ाउन चनुौलत दलेखएको छ । 
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३.५ िैंतगक िथा सामातिक समावेशी तिकास कायषयोिना 

िातिका ७: िैंतगक िथा सामातिक समावेशी तिकास कायषयोिना 

क्र सं सूचक िथा उपसूचकहरु आगामी कायषहरु तिम्मेवार 

शाखा 

समयावतध थप आतथषक दातयत्व  

पने नपने 

१ नीति कानुन र योिना           

१.१ नीति कानुन र योिनामा समावेशी सहभातगिा           

१.१.१ स्थानीर् तहको नीलत तथा काननुको मस्र्ौदा तर्ार गने 

क्रममा िैससासको दृलििे सम्पादन गने गरी कार्िटोिी 

लनमािण, पवूि दस्तावेिको सलमक्षा गदाि िैससास 

दृलिकोणिे भएको, मस्र्ौदाको लबर्र्बस्त ुर शब्द 

चर्न समावेशी र सहभालगतामूिक हुने गरी 

गरेको/नगरेको ? 

र्स कार्ििाइ लनरन्तरता लदने । प्रशासन शाखा 

लबधार्न सलमलत 

     

१.१.२ स्थानीर् सरकारिे आफ्नो नीलत काननु र्ोिना िारी 

गनुि भन्दा अगालड िैससासको दृलिकोणिे उपर्िू भए 

नभएको बारे िेखािोखा गने गरेको / नगरेको ? 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । प्रशासन शाखा      
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१.१.३ स्थानीर् सरकारको नीलत र र्ोिनामा िैससास 

लबकास (स्थानीर् काननु, नीलत, आवलधक र बालर्िक 

र्ोिनामा भएका नीलतहरु) सम्बन्धी लबर्र्हरु समावेश 

भएको/नभएको ? 

र्स कार्ििाइ लनरन्तरता लदने । प्रशासन शाखा   

 

 

१.१.४ स्थानीर् सरकारको मलहिा र परुुर्को समलबकास तथा 

सामालिक समावेशीकरण र िैंलगक परीक्षण तथा 

सामालिक लबभेद अन्त्र् गने सम्बलन्ध अिदगै नीलतहरु 

छन/्छैनन ्? (स्थानीर् ऐन, काननु, कार्िलबलध र 

लनदलेशकामा खास ब्र्वस्था गररएको वा नगररएको) ।  

िैससास क्षेत्रमा लबकासको अिदगै 

लदघिकालिन नीलत िाग ुगनुि पने । 

गाउँपालिकािे िैससासका सवािहरुसंग 

सम्बलन्धत ऐन तथा लनदलेशका िाग ुगने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
 

 

१.१.५ स्थानीर् तहिे कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएका ऐन लनर्म तथा 

कार्िलबलधमा मलहिा तथा बलचचलतमा परेका समदुार् 

र्ा िलक्षत बगिमा हुने सबै प्रकारका लबभेदिन्र् 

कार्िहरु रोक्न पर्ािप्त प्रावधान ब्र्वस्था गररएको 

छ/छैन ? 

र्स कार्ििाइ लनरन्तरता लदने । प्रशासन शाखा      

१.१.६ संघीर् काननुिे ब्र्वस्था गरे बमोलिम स्थानीर् स्तरमा 

मलहिा तथा बलचचलतमा परेका समदुार् र्ा िलक्षत बगि 

मालथ हुने लहसंा र लबभेद उपर सनुवुाई हुने प्रबन्ध 

लमिाए/नलमिाएको ? 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । प्रशासन शाखा      
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१.१.७ मलहिा र परुुर्मा श्रमको ज्र्ािामा लबभेद रोक्ने 

प्रावधान रहकेो/नरहकेो ? (समदुार्को प्रचिन 

लबभेदकारी भएको/नभएको ।) 

मलहिा र परुुर्मा श्रमको ज्र्ािामा लबभेद 

रोक्ने स्थानीर् काननु िाग ुगने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

१.१.८ स्थानीर् तहको नीलतमा रैथाने र आप्रवासी कामदार 

तथा श्रमलिवी उपर हुने लबभेद रोक्ने प्रावधान 

रहकेो/नरहकेो ? 

          

१.२ योिना ििुषमा िथा कायाषन्वयन           

१.२.१ आवलधक र्ोिना र बालर्िक र्ोिना तथा कार्िक्रममा 

िैंलगक तथा समावेशी लबकासको िालग नीलत, 

रणनीलत, कार्िक्रम र मापनर्ोदर् उपिब्धी िक्ष्र् 

समावेश गररएको छ/छैन ? 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । र्ोिना शाखा      

१.२.२ गाउँपालिका/नगरपालिकाको स्रोत अनमुान तथा बिेट 

सीमा लनधािरण सलमलतिे बिेट लसमा लनधािरण गदाि 

मलहिा, बािबालिका तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समहुको अवस्था लबशे्लर्णको आधारमा सो समहुको 

िालग वा प्रत्र्क्ष फाईदा पदुने गरी कुि पूँिीगत 

बिेटको लनलश्चत प्रलतशत छुट्र्ाउने गरेको/नगरेको ? 

मलहिा, बािबालिका तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समहुको अवस्था 

लबशे्लर्णको आधारमा सो समुहको िालग 

प्रत्र्क्ष फाईदा पदुने गरी कुि पूिीगत 

बिेटको लनलश्चत प्रलतशत बिेट छुट्र्ाउने 

नीलतगत ब्र्वस्था कार्ािन्वर्न गने । 

र्ोिना शाखा आ ब २०७९/८० 

असार  

   



 

 

46 

 

१.२.३ स्थानीर् सरकारको र्ोिना सचूी िलक्षत समहुहरुको 

सक्रीर् सहभालगतामा तर्ार हुने र उनीहरुिे छनौट 

गरेको र्ोिना प्राथलमलककरणमा पने गरेको/नगरेको ? 

(र्ोिना तिुिमा गदाि गाउँ बस्तीस्तरवाट आएका 

र्ोिना कार्िक्रमहरुिाई समेटेको/नसमेटेको परीक्षण 

गने ।) 

र्ो कार्ििाई लनरन्तरता लदने । र्ोिना शाखा आ ब २०७९/८० 

बैशाख - असार  

 

 

१.२.४ र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समहुहरुको ब्र्वहाररक र रणनीलतक 

आवश्र्कता पलहचान र पररपलूति गने लबर्र्मा छिफि 

भए/नभएको ? 

र्ो कार्ििाई लनरन्तरता लदने । र्ोिना शाखा आ ब २०७९/८०     

१.२.५ र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा र परुुर् एवं िलक्षत 

समहुहरुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था लबशे्लर्णको आधारमा 

आवश्र्कता पलहचान गरी सो अनसुारको कार्िक्रम 

तर् गने गररएको/नगररएको (तर्ारी प्रलतवेदन) ? 

र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा र परुुर् एवं 

िलक्षत समहुहरुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था 

लबशे्लर्णको आधारमा आवश्र्कता 

पलहचान गरी सो अनसुारको कार्िक्रम तर् 

गन े। 

र्ोिना शाखा आ ब २०७९/८० 

बैशाख - असार  

   

१.२.६ स्थानीर् सरकारिे लदगो लबकासका िक्ष्र्हरु लबशेर् 

गरेर िक्ष्र् ५ िैंलगक समानता प्राप्त गने लबर्र्िाई 

स्थानीर्करण गरी सो अनसुारको बिेट लबलनर्ोिना 

हुने गरेको/नगरेको ? 

लदगो लबकासका िक्ष्र्हरु लबशेर् गरेर 

िक्ष्र् ५ िैंलगक समानता प्राप्त गने 

लबर्र्िाई स्थानीर्करण गरी सो 

अनसुारको बिेट लबलनर्ोिन गने । 

र्ोिना शाखा आ ब २०८०/८१ 

बैशाख - असार  
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१.२.७ स्थानीर् तहको र्ोिना मलहिा बािबालिका तथा 

लपछालडएको बगि समदुार् र क्षेत्रिाई प्रत्र्क्ष िाभ पदुने 

गरी बनेको/नबनेको ? 

र्स कार्िको लनरन्तरता लदने । र्ोिना शाखा   

 

 

१.२.८ स्थानीर् सरकारका उपभोिा सलमलतहरुमा िलक्षत 

समहुको प्रलतलनलध सलहत कलम्तमा ४० प्रलतशत 

मलहिाको सहभालगता भएको/नभएको र मखु्र् 

कार्िकारी पद मध्र्े कुनै एकमा लिम्मेवारी 

लदएको/नलदएको ? 

र्स कार्िको लनरन्तरता लदने । र्ोिना शाखा   

 

 

१.३ ििेट ििुषमा िथा कायाषन्वयन           

१.३.१ बिेट तथा कार्िक्रम तिुिमा गनुि भन्दा अलघ समदुार्का 

मलहिा, बािबालिका, अपांग, िनिालत, मलुस्िम, 

मधेशी, लपछडावगि र दलित िगार्तका सबै िातिालत 

र लबपन्न वगिका समहुहरुसंग बसेर समस्र्ा केिाउने 

(लबशे्लर्ण) गने गररएको/नगररएको ? 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । र्ोिना शाखा आ ब २०७९/८० 

बैशाख - असार  
 

 

 

१.३.२ स्थानीर् सरकारका क्षमता लबकास र्ोिनामा िैंलगक 

उत्तरदार्ी तथा सामालिक समावेशी बिेट लनमािण एबं 

परीक्षण लनर्लमत रुपमा गनि बिेटको ब्र्वस्था 

गररएको/नगररएको ? 

िैससास सम्बेदनलशि क्षमता लबकास 

र्ोिना तर्ारी र िाग ुगने । 

हरेक आ ब को प्रथम चौमालसकमा 

िैससास परीक्षण गने । 

सा लब शाखा र  

म बा शाखा 

हरेक आ ब मा    

१.३.३ िैससास परीक्षण पश्चात िैंलगक तथा समावेशी 

लबर्र्मा सधुार गनि क्षमता लबकास कार्िर्ोिना 

िैससास परीक्षण गरी आवश्र्क 

कार्िक्रमहरु बालर्िक र्ोिनामा समावेश 

सा लब शाखा र  

म बा शाखा 

हरेक आ ब मा 
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कार्ािन्वर्नको िालग पर्ािप्त बिेट तथा कार्िक्रम 

बालर्िक र्ोिनामा समाबेश गररएको/नगररएको ? 

गने । 

१.३.४ स्थानीर् सरकारको बिेट तथा कार्िक्रममा िलक्षत 

समहुहरुको िालग लनलस्चत प्रलतशत बिेट लबलनर्ोिन 

गरी उनीहरुको लहतमा कार्िक्रममा समर्मै खचि 

गररएको/नगररएको ? (बिेट तथा कार्िक्रम लबच 

लभडान) 

िलक्षत वगिको िालग कूि पूँिीगत 

बिेटको लनलश्चत प्रलतशत लबलनर्ोिन गने 

नीलतगत ब्र्वस्था गने । 

र्ोिना शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

 

२ संस्थागि ब्यवस्था            

२.१ कमषचारी/पदातधकारी प्रतितनतधत्व           

२.१.१ स्थानीर् सरकारको लनणािर्क तह 

(कमिचारी/पदालधकारी) मा मलहिाहरुको समानरुपमा 

(५०/५० प्रलतशत) प्रलतलनलधत्व रहकेो छ/छैन ? 

मलहिा र परुुर् कमिचारी तथा 

पदालधकारीहरुको ५०/५० प्रलतशत 

प्रलतलनलधत्वको िालग नीलतगत ब्र्वस्था 

गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८०    

२.१.२ स्थानीर् सरकारका कमिचारीहरुको पदपलूतिको लनणिर् 

गदाि सबै िातिालत, वगि, लिंग र समदुार्का बीच 

समावेशीकरण हुने गरी कमिचारीहरुको समावेशी 

समानपुालतक प्रलतलनलधत्व हुनसक्ने रणनीलत लिएको 

छ/ छैन ? 

गाउँपालिकामा कमिचारीहरुको पदपलूतिको 

लनणिर् गदाि सबै िातिालत, वगि, लिंग र 

समदुार्का बीच समावेशीकरण हुने गरी 

कमिचारीहरुको समावेशी समानपुालतक 

प्रलतलनलधत्व हुनसक्ने रणनीलत कार्ािन्वर्न 

गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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२.१.३ स्थानीर् सरकारिे मलहिा तथा लबशेर् समदुार्िाई 

लबशेर् सेवा प्रदान गदाि सम्बलन्धत समदुार्को भार्ा, 

संस्कृलत र रहन सहन बझेुको कमिचारी वा िनप्रलतलनलध 

समेत समावेश गरेको कार्िटोिी वा शाखा माफि त लदने 

गरेको/नगरेको ? 

स्थानीर् िनप्रलतलनलधकै संर्ोिकत्वमा 

मलहिा तथा लबशेर् समदुार्िाई लबशेर् 

सेवा प्रदान गदाि सम्बलन्धत भार्ा, संस्कृलत 

र रहन सहन बझेुका कमिचारीहरु सलहतको 

संिदनता बढाउने ।  

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.१.४ िनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीहरुिाई कुनै क्षमता 

अलभबलृिको अवसर प्रदान गदाि सबैिाई समान 

अवसर हुनेगरी र मलहिा र बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्िाई अग्रभाग प्राप्त हुनेगरी सकारात्मक 

लबभेदको नीलत लिएको/नलिएको ? 

िनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीहरुिाई 

क्षमता लबकासका अवसर लबतरण गदाि 

सकारात्मक लबभेदको नीलतिाई ध्र्ान लदईं 

कार्ािन्वर्नमा लनरन्तरता लदने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.२ कायषप्रणािी समावेशी           

२.२.१ मलहिा र परुुर् लबचको असमानता हटाउन तथा 

सामालिक समावेशीकरण बढाउनको िालग स्थानीर् 

तहको लनलश्चत कार्िनीलत छ/छैन ? 

िैससास कार्ािन्वर्न रणनीलत तर्ार गरी 

िाग ुगने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

 

२.२.२ 

स्थानीर् सरकारमा िैंलगक लबकास हनेे ईकाईको 

ब्र्वस्था छ/छैन ? (िैंलगक लबकास डेस्क वा िैंलगक 

समानता तथा सामालिक समावेशीकरण कार्ािन्वर्न 

सलमलत वा र्स्तै कुनै संरचनाको ब्र्वस्था कार्िशति र 

लिम्मेवारी लकटान सलहत गररएको/नगररएको) 

गाउँपालिकामा िैंलगक लबकास हनेे छुटै्ट 

ईकाई वा डेस्कको ब्र्वस्था गने 

िैससास कार्ािन्वर्न सलमलत गिन गरी 

पररचािन गने । 

प्रशासन शाखा 

सामालिक 

लबकास शाखा 

आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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२.२.३ 

स्थानीर् सरकारवाट कार्ाििर्मा हुन सक्ने कुनै पलन 

प्रकारको दबु्र्िवहार भेदभाव मलहिा लहसंा लनर्न्त्रणको 

िालग आचार संलहता बनाएर िाग ुगररएको छ/छैन ? 

गाउँपालिकाका सबै कार्ाििर्हरुमा हुन 

सक्ने सब ै प्रकारको दबु्र्िवहार भेदभाव 

मलहिा लहसंा लनर्न्त्रणको िालग आचार 

संलहता बनाएर िाग ूगने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

  

२.२.४ 

र्ोिना तिुिमा सलमलतिाई सझुाव लदने दस्तावेि तर्ार 

गदाि िैससास कार्ािन्वर्न सलमलतमा मलहिा 

बािबालिका तथा अन्र् सबै िलक्षत समदुार्को 

सलक्रर् सहभालगता भए नभएको र र्स सलमलतिे वडा 

तहमा र्ोिना सम्बन्धी छिफि समावेशी भए 

नभएको अनगुमन गरेको/नगरेको ? 

िैससास कार्ािन्वर्न सलमलत गिन गरी 

पररचािन गने । 

प्रशासन शाखा 

र्ोिना शाखा 

आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.३ सतमति उपसतमति र कायषदिमा प्रतितनतधत्व           

 

२.३.१ 

स्थानीर् सरकारिे गिन गने सलमलत, उपसलमलत र 

कार्िदिहरुमा मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्बाट मलहिा र परुुर्को समावेशी प्रलतलनलधत्व 

हुने ब्र्वस्था रहकेो/नरहकेो ? 

गाउँपालिकाका सलमलत, उपसलमलत र 

कार्िदिहरुमा मलहिा र बलचचलतकरणमा 

परेका समदुार्वाट प्रलतलनलधत्व  गराउने 

कार्ििाई लनरन्तरता लदने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७८/७९ 

असार मसान्त  

   

 

२.३.२ 

स्थानीर् सरकारिे गिन गने सलमलत, उपसलमलत र 

कार्िदिहरुमा मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्का छिफि र लनणिर् प्रलक्रर्ामा स्वस्थ ढंगिे 

भाग लिन पाएको/नपाएको ? 

र्स कार्ििाई अझ प्रभावकारी ढंगवाट 

कार्ािन्वर्न गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   



 

 

51 

 

 

२.३.३ 

स्थानीर् तहमा सचचालित कार्िक्रमहरुको अनुगमन 

तथा सलमक्षा सम्बन्धी कार्िमा स्थानीर् सरकारिे गिन 

गने सलमलत, उपसलमलत र कार्िदिहरुिे मलहिा र 

बलचचलतकरणमा परेका समदुार्को लहत हुने गरी 

लबशे्लर्ण सलहत नीलतगत र कार्िगत सझुाव लदने 

गरेको/नगरेको ? 

र्स्ता सलमलतहरुिे िैससास कार्ािन्वर्न 

सम्बन्धमा लदएका सझूावहरु लिलखत 

रुपमा संकिन गरी राख्ने । 

प्रशासन शाखा  आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

 

२.३.४ 

स्थानीर् सरकारिे गिन गने सलमलत, उपसलमलत र 

कार्िदिहरुिे मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्को लहत हुने गरी लदईएको नीलतगत र कार्िगत 

सझुावहरुको कार्ािन्वर्न हुने गरेको/नगरेको ? 

र्स्ता सलमलतहरुिे िैससास कार्ािन्वर्न 

सम्बन्धमा लदएका सझूावहरु लिलखत 

रुपमा संकिन गरी राख्ने र सुझावहरुको 

कार्ािन्वर्न गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.४ तित्त ब्यवस्थापन प्रणािीमा समावेशीिा           

 

२.४.१ 

स्थानीर् तहमा मलहिा लबकास, िैंलगक लहसंा लबरुि, 

मलहिा लसप लबकास नेततृ्व लबकास तथा क्षमता 

अलभबलृि िस्ता लबर्र्मा स्रोत ब्र्वस्थापनका िालग 

बालर्िक आलथिक ऐनमा उल्िेख गरी छुटै्ट कोर् स्थापना 

गररएको/नगररएको ? 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । र्ोिना तथा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.४.२ के आलदबासी, िनिालत, दलित, अन्र् िलक्षत 

समहुका मलहिाहरुको लबकास र सशलिकरणको 

िालग बिेटको ब्र्वस्था भएको छ ? उनीहरुको 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । र्ोिना शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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आवश्र्कता अनुसार कार्िक्रम तिुिमा गररएको छ ? 

२.४.३ के स्थानीर् सरकारमा िैंलगक डेस्कको लबकासको र 

आवश्र्क मानवीर् श्रोतहरुको िालग बिेटको 

ब्र्वस्था गररएको छ ? सो अनसुार कार्िक्रम पलहचान 

गररएको छ ? 

िैंलगक डेस्क तथा कमिचारीको क्षमता 

लबकासको िालग कार्िक्रमहरु पलहचान 

तथा कार्ािन्वर्न गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
 

 

२.४.४ स्थानीर् सरकारिे समावेशी सूचना प्रणािी 

ब्र्वस्थापन गनि बिेट ब्र्वस्था गरेको/नगरेको र 

कम््र्टुरकृत िेखा प्रणािीिे समावेशी क्षेत्रमा भएको 

बिेट तथा खचि सम्बन्धी सचूना लदने वा नलदने    

गरेको ? 

गाउँपालिकामा िाग ुभएको समावेशी 

सचूना प्रणािीिाई लनरन्तरता लदने । 

सचूना शाखा 

र्ोिना शाखा 

आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.५ िथ्याङ्क संकिन िथा ब्यवस्थापन           

२.५.१ के स्थानीर् सरकारिे आफ्नो के्षत्रका समदुार्स्तरका 

आधारभतू खलण्डकृत सचूना र्ा त्र्ांक संकिन तथा 

अध्र्ावलधक गने गरेको छ ? (लिङ्ग उमेर िात र 

आलथिक लस्थलत आलद) - गाउँ/नगर प्रोफाईि 

र्स्ता समदुार्स्तरका आधारभूत 

खलण्डकृत सचूना वा त्र्ांक बालर्िक 

रुपमा अध्र्ावलधक गने । 

सचूना शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.५.२ स्थानीर् सरकारिे आफ्नो के्षत्रका समदुार् स्तरका 

आधारभतू सचूना वा त्र्ांक संकिन गदाि बेरोिगार 

तथा गरीबको पलहचान गरी छुट्टाछुटै्ट नक्साङ्कन गने 

गरेको/नगरेको (गाउँ/नगर प्रोफाईि) 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । सचूना शाखा 

रोिगार शाखा 

आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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२.५.३ के स्थानीर् सरकारिे आफ्नो पाश्विलचत्रमा आधाररत 

खलण्डकृत त्र्ाङ्क र सचूनािाई आधार मानी 

स्थानीर् लबकास र्ोिना तिुिमा गने गरेको छ ? 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । र्ोिना शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

२.५.४ स्थानीर् सरकारिे आफ्नो के्षत्रको सामालिक सरूक्षा 

पाउँनेहरु र पलचिकरणको अलभिेख ब्र्वस्थापन तथा 

त्र्ाङ्क अध्र्ावलधक गने गरेको/नगरेको ? 

गाउँपालिकाका सामालिक सरूक्षा पाउनेहरु 

र पलचिकरणको अलभिेख ब्र्वस्थापन 

तथा त्र्ाङ्क अध्र्ावलधक गने कार्िमा 

लनरन्तरता लदने । 

पलचिकरण 

शाखा 

आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

   

३. मानव संसाधन िथा क्षमिा तिकास           

३.१ मानव संसाधन िथा क्षमिा तिकास           

३.१.१ िैंलगक तथा समावेशी लबकासको िालग क्षमता 

लबकास कार्िर्ोिना तर्ार गरे नगरेको र छुटै्ट लशर्िकमा 

बिेट लबलनर्ोिन भए नभएको र र्स्तो रकम खचि 

कार्िलबलध स्वीकृत भई कार्ािन्वर्नमा 

आएको/नआएको ? 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता गने । सा लब शाखा 

म बा शाखा 

र्ोिना शाखा 

आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
 

 

३.१.२ स्थानीर् सरकारका पदालधकारी/ कमिचारीहरुिे िैंलगक 

तथा समावेशी लबकास, िैंलगक लहसंा सम्बन्धी तालिम 

लिएका छन ्वा छैनन ्र तालिम कार्िक्रममा िलक्षत 

समहु तथा अन्र् सबै मलहिा र परुुर्को समान 

सहभालगता र उपलस्थलत सलुनलश्चतता 

गररएको/नगररएको ? 

िनप्रलतलनलधहरुिाई तालिमको ब्र्वस्था 

गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८०   
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३.१.३ तालिमका लबर्र्बस्तकुो प्रस्तलुतकरणमा िैंलगक 

समवेदनलशि भार्ाको प्रर्ोग र मलहिाका 

आवश्र्कता समेलटएको र तालिमको गुणस्तर सेवा 

सलुबधा सम्बन्धमा पषृ्ठपोर्ण लिने गररएको छ/छैन ? 

तालिमका लबर्र्बस्तकुो प्रस्तलुतकरणमा 

िैंलगक समवेदनलशि भार्ाको प्रर्ोग गने । 

मलहिाका आवश्र्कता समेट्ने लकलसमका 

तालिम लदने र गणुस्तर तथा सेवा सलुबधा 

सम्बन्धमा पषृ्ठपोर्ण लिने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

र्ोिना शाखा 

आ ब २०७९/८०     

३.१.४ मलहिा तथा िलक्षत समहुको पदालधकारीहरुको क्षमता 

अलभबलृिका िालग लनलदिि कार्िक्रमहरु (प्रालवलधक 

तालिम, क्षमता लबकास, नेततृ्व लबकासको तालिम, 

भ्रमण) छन/् छैनन ्? सो अनसुारको बिेट लबलनर्ोिन 

गररएको छ/छैन ? 

पदालधकारीहरुको क्षमता अलभबलृिका 

तालिम तथा अविोकन भ्रमण गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

र्ोिना शाखा 

आ ब २०७९/८०   

 

३.१.५ के स्थानीर् सरकारमा िैंलगक समानता तथा 

सामालिक समावेशीकरण सम्बन्धी तालिम लदन तथा 

कार्िक्रमिाई कार्ािन्वर्न गनि सक्ने र्थेि मानवीर् 

श्रोत छन ्? (लबर्र्गत तालिम प्राप्त िनशलि संख्र्ा) 

गाउँपालिकािे िैससास तालिम तथा 

कार्िक्रम सचचािनको िालग आवश्र्क 

िनशलिको लकलसम र संख्र्ा अनमुान गरी 

आवश्र्क क्षमता लबकास तालिम र 

कार्िक्रमहरु गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

र्ोिना शाखा 

आ ब २०७९/८०   

 

३.१.६ के स्थानीर् सरकारमा मानव संसाधन लबकास केन्र वा 

शाखा वा ईकाईको ब्र्वस्था छ ? 

गाउँपालिकामा मानव संसाधन लबकास 

केन्र स्थापना गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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३.१.७ मलहिा र बलचचलतकरणमा परेको समदुार् िलक्षत 

िोक सेवा आर्ोग पवूि तर्ारी कक्षा सचचािन 

कार्िक्रम रह ेनरहकेो र कार्ािन्वर्न भए नभएको ? 

(सचचालित तालिम कार्िक्रम संख्र्ा र उपलस्थलत) 

र्स कार्िक्रमिाई लनरन्तरता लदने । र्ोिना शाखा आ ब २०७९/८०     

३.१.८ मलहिा लबकासको िालग भएका बेईलिङ घोर्णपत्रका 

बाह्रवटा प्रलतबिताहरुको बारेमा स्थानीर् सरकारका 

पदालधकारीहरु र कमिचारीहरुिाई िानकारी छ ? 

सोको िालग अलभमलूखकरण गररएको छ ? (कार्िक्रम 

संख्र्ा र उपलस्थलत) 

वेईलिङ घोर्णापत्र सम्बन्धमा स्थानीर् 

पदालधकारी तथा कमिचारीिाई 

अलभमूलखकरण कार्िक्रम गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०   

 

३.२ अनौपचाररक मूल्य मान्यिा र कुसंस्कार सम्ितन्ध 

िनचेिना 

          

३.२.१ मलहिा लबरुि सबैखािे लहसंा लनमुिि गने कार्िक्रमहरु 

र सो अनसुारको बिेट लबलनर्ोिन गरी कार्िक्रम 

समर्मै सम्पन्न गरेको छ ? (कार्िक्रम संख्र्ा र 

उपलस्थलत) 

मलहिा लहसंा लबरुिको सचेतनामिूक 

कार्िक्रममा बिेट लबलनर्ोिन गरी 

कार्िक्रम लनरन्तर गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०   

 

३.२.२ िैंलगक लहसंा रलहत गाउँपालिका/नगरपालिका घोर्णा 

गरेको छ ? (घोर्णा गरेको लमलत) र मलहिा लहसंा 

लबरुि सनु्र् सहनलशिता अपनाएको छ ? (घटेको 

घट्ना संख्र्ा र लिईएको लनणिर्) 

िैंलगक लहसंा रलहत गाउँपालिका घोर्णाको 

िालग कार्िक्रमहरु गने । 

मलहिा लहसंा लबरुि सनु्र् सहनलशिता 

सम्बन्धमा स्थानीर् नीलत तथा काननु तर्ार 

गरी िाग ुगने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०   
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३.२.३ स्थानीर् सरकारिे मलहिा लबरुि सबैखािे लहसंा 

लनमूिि गने कार्िक्रमहरु सचचानि गने गरेको छ ? 

(कार्िक्रम संख्र्ा उपलस्थलत तथा लनणिर् पलुस्तका) 

मलहिा लहसंा लनमुिि गने कार्िक्रममा बिेट 

लबलनर्ोिन गरी लनरन्तर सचचािन गने । 

बस्ती स्तरसम्म कार्िक्रम गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०   

 

३.२.४ के स्थानीर् सरकारिे समािमा रहकेा लबलभन्न 

कुसंस्कार िस्तै िालतगत छुवाछुत, छाउपडी, बाि 

लबवाह, बहुलबवाह, दाईिो आलद िस्ता सामालिक 

कुरीलत हटाउन कार्िक्रमहरु सचचािन गरेको छ ? 

(कार्िक्रम संख्र्ा र उपलस्थलत) 

स्थानीर् स्तरमा उल्िेलखत सामालिक 

कुसंस्कारहरु लनमुिि गनिको िालग 

सचेतनामिूक तालिमहरु लनरन्तर 

सचचािन गनुि पने साथै कार्िक्रमिाई 

बस्ती स्तरसम्म िैिाने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०   

 

३.३ कानुनी साक्षरिा           

३.३.१ स्थानीर् तहका मलहिा तथा समावेशी समहुवाट 

लनवािलचत भएका समेत िनप्रलतलनलधहरु र पालिकामा 

कार्िरत कमिचारीिाई नेपािको संलबधान, स्थानीर् 

सरकार सचचािन ऐन, अन्तर सरकारी लबत्त 

ब्र्वस्थापन ऐन, कमिचारी समार्ोिन ऐन, मिुकुी 

संलहताहरु, लबर्र्गत काननुहरु पालिकािे िारी गरेको 

काननुहरु र अन्र् प्रचलित महत्वपणूि काननुहरुको 

बारेमा अलभमलूखकरण गने गरेको/नगरेको ? 

गाउँपालिकाका पदालधकारीिाई संघवाट 

िारी भएका उल्िेलखत ऐन काननुहरु 

सम्बन्धमा र्थेि अलभमलूखकरण तथा 

तालिमको ब्र्वस्था गने । 

गाउँपालिकािे स्थानीर् रुपमा पाररत गरी 

िाग ुगरेका ऐन लनर्महरुको 

अलभमूलखकरण कार्िक्रम गने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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३.३.२ स्थानीर् तहका कार्िपालिका सदस्र्हरु, सभाका 

सदस्र्हरु र पालिकाका प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

िगार्त सबै शाखा प्रमखुहरुिाई काननुी मस्र्ौदा 

तिुिमा सम्बन्धी प्रलक्रर्ा र समाधान गनुिपने मिू 

समस्र्ा तथा सवाि िगार्त मखु्र् लबर्र्बस्तकुा 

सम्बन्धमा समर् समर्मा अलभमलूखकरण गने 

गरेको/नगरेको ? 

स्थानीर् तहका कार्िपालिका र सभाका 

सदस्र्हरु र पालिकाका प्रमखु प्रशासकीर् 

अलधकृत िगार्त सबै शाखा 

प्रमखुहरुिाई काननुी मस्र्ौदा तिुिमा 

सम्बन्धी प्रलक्रर्ा बारेमा अलभमलूखकरण 

गने । 

प्रशासन शाखा 

लबधार्न सलमलत 

आ ब २०७९/८०   

 

३.३.३ के मलहिाहरुको िालग काननुी लशक्षा सम्बन्धी 

कार्िक्रमहरु सचचालित भएका छन ्? (िस्तै काननुी 

हक अलधकार, एकि मलहिा र चेिीबेटी बेचलबखन 

लबरुि कार्िक्रम, छाउपडी प्रथा लबरुि कार्िक्रम, 

र्ौनलहसंा लबरुि कार्िक्रम आलद बारेमा अनलुशक्षण) 

मलहिाहरुको िालग काननुी लशक्षा 

कार्िक्रम वडा तथा बस्ती स्तरमा 

सचचािन गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०   

 

३.३.४ मलहिाहरुको िालग सचचालित काननुी लशक्षा 

सम्बन्धी कार्िक्रमहरु सचचािनवाट के उनीहरु 

िाभालन्वत भएका छन ्? (िस्तै काननुी हक अलधकार  

एकि मलहिा र चेिीबेटी बेचलबखन लबरुि कार्िक्रम, 

छाउपडी प्रथा लबरुि कार्िक्रम, र्ौनलहसंा लबरुि 

कार्िक्रम आलद बारेमा अनलुशक्षण र र्सको असर) 

मलहिाहरुको िालग सचचािन भएका 

काननुी लशक्षा वडा र टोि स्तरमा कार्ि  

गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०   

 

३.४ तिपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण           



 

 

58 

 

३.४.१ स्थानीर् सरकारिे लबपद ब्र्वस्थापन सम्बन्धी 

मापदण्ड, रणनीलत, कार्िनीलत सलहतको कार्िलबलध 

स्वीकृत गदाि मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्संग परामशि गरे नगरेको र र्स्ता दस्तावेिमा 

लसमान्तकृत वगि र समदुार्िाई िलक्षत गरी लबशेर् 

राहत र मलहिा परुुर्िाई अिग अिग संरक्षणको 

प्रावधान रहकेो/नरहकेो ? 

कार्िलबलधमा लसमान्तकृत वगि र 

समदुार्िाई िलक्षत गरी लबशेर् राहत र 

मलहिा परुुर्िाई अिग अिग संरक्षणको 

प्रावधान स्पि ब्र्वस्था गने । 

लब ब्र् स 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०   

 

३.४.२ स्थानीर् स्तरको लबपद सम्बन्धी त्र्ांक संकिन 

नक्साङ्कन तथा ब्र्वस्थापन गदाि िाभालन्वत समुहमा 

मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुार् समेतको 

खण्डीकृत त्र्ांक राखी आपतकालिन कार्ि 

सचचािन तथा राहत लबतरण गने गरेको/नगरेको ? 

लबपद सम्बन्धी त्र्ांक ब्र्वस्थापन गदाि  

मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्को खलण्डकृत त्र्ांक राखी 

आपतकालिन कार्ि सचचािन तथा राहत 

लबतरण गने कार्ि लनरन्तरता लदने । 

लब ब्र् स आ ब २०७९/८०   

 

३.४.३ समदुार्मा आधारीत लबपद ब्र्वस्थापन सम्बलन्ध कार्ि 

गदाि िाभालन्वत समुहमा मलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेको समदुार् समेतको सहभालगतामा उनीहरुिाई 

पलहिो प्राथलमकता राखी कार्ि गरेको/नगरेको ? 

लबपद ब्र्वस्थापन सम्बलन्ध कार्ि गदाि 

िाभालन्वत समहुमा मलहिा तथा 

बलचचलतकरणमा परेको समदुार् समेतको 

सहभालगतामा उनीहरुिाई पलहिो 

प्राथलमकता राखी कार्िमा लनरन्तरता लदने । 

लब ब्र् स आ ब २०७९/८०   

 

३.४.४ लबपद ब्र्वस्थापन कोर्को स्थापना तथा सचचािन र 

स्रोत पररचािन गदाि मलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समदुार् समेतको सहभालगतामा लनणिर् गने 

गरेको/नगरेको ? 

लबपद ब्र्वस्थापन कोर्को स्रोत पररचािन 

गदाि मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार् समेतको सहभालगतामा लनणिर् गने 

कार्ि गने । 

लब ब्र् स आ ब २०७९/८०  
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४. सेवा प्रवाह           

४.१ पूवाषधार तिकास           

४.१.१ स्थानीर् तहका भवन, भौलतक पवूािधार तथा अन्र् 

संरचना लनमािणको िालग ड्रोईङ लडिाईन िागत 

अनमुान तर्ार गदाि संरचना लनमािण भएपलछ मलहिा, 

बािबालिका, अपांगता भएका ब्र्लििे लनवािध रुपमा 

प्रर्ोग गनि सलकने गरी िैंलगक, बाि र अपांग मैत्री 

सम्बेदनलशि संरचनाको प्रावधान सलहत हुने 

गरेको/नगरेको ? 

स्थानीर् सरकारका मातहतका सबै  

भवनहरु तथा संरचनाहरुमा र्ी प्रावधानहरु 

कार्ािन्वर्नमा लनरन्तरता गने ।  

पवूािधार शाखा आ ब २०७९/८०  

 

 

४.१.२ स्थानीर् तहका भवन, भौलतक पवूािधार तथा 

संरचनाहरु लशक्षा, स्वास््र् र अन्र् सामालिक पवूािधार 

सम्बन्धी भवन र अन्र् संरचनाहरु लनमािण गदाि मलहिा, 

अपांगता भएका ब्र्लि तथा बािमैत्री र्िु 

दृलिकोणवाट समेत उपर्िु हुने गरी लनमािण गररएको 

छ/छैन ? 

स्थानीर् सरकारका मातहतका सबै  

भवनहरु तथा संरचनाहरुमा र्ी प्रावधानहरु 

िाग ुगने ।  

पवूािधार शाखा आ ब २०७९/८० 

  
 

 

४.१.३ स्थानीर् तहिे १५०० बगिलफट भन्दा बढी ल्िन्थ 

क्षेत्रफि भएका लनिी तथा सावििलनक भवन तथा 

संरचना लनमािण सम्बन्धी नक्सा स्वीकृत गदाि मलहिा 

अपांगता भएका ब्र्िी तथा बािमैत्रीर्िु 

दृिीकोणवाट समेत उपर्िु हुनेगरी संरचना तर्ार गनि 

गाउँपालिकािे १५०० बगिलफट भन्दा बढी 

ल्िन्थ क्षेत्रफि भएका लनिी तथा 

सावििलनक भवन र संरचना लनमािण 

सम्बन्धी नक्सा स्वीकृत गदाि मलहिा 

अपांगता भएका ब्र्िी तथा बािमैत्री 

र्ोिना तथा 

पवूािधार शाखा 

आ ब २०७९/८० 
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लनदशेन लदने गररएको छ/छैन ? संरचना तर्ार गराउने नीलत िाग ुगने । 

४.१.४ स्थानीर् तहिे मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्िाई िलक्षत गरी परम्परागत तथा आधलुनक 

उिाि (ििलबद्यतु, लबलभन्न बैकलल्पक उिाि स्रोतवाट 

प्राप्त हुने उिाि, सधुाररएको चिुो आलद) को प्रर्ोग गनि 

सकारात्मक वातावरण र प्रोत्साहन गने आर्ोिनाहरु 

रह/ेनरहकेो ? 

र्स्ता कार्िक्रमहरुिाई लनरन्तर रुपमा    

कार्ािन्वर्न गने । 

उिाि तथा 

बातावरण शाखा 

आ ब २०७९/८० 

  
 

 

४.२ प्रिनन स्वास्थ्य           

४.२.१ गभिवती मलहिािाई िोलखमर्ूि, खतरार्िू काममा 

निगाउने गरी बालर्िक नीलत र कार्िक्रममा प्रिनन 

स्वास््र् सम्बन्धी नीलत र कार्िक्रम समावेश 

भएको/नभएको ? 

गभिवती मलहिािाई िोलखमर्ूि काममा 

निगाउने र मलहिाको प्रिनन स्वास््र् 

सम्बन्धी कार्िक्रमहरुिाई लबस्तार गने । 

स्वास््र् शाखा र  

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०   

 

४.२.२ स्थानीर् तहको कार्ाििर्, अस्पताि वा स्वास््र् 

चौकी र सम्भव भएका सावििलनक स्थिहरुमा 

बच्चािाई स्तनपानका लनलमत्त अिदगै कक्ष र समर्को 

ब्र्वस्था र सोको ब्र्वस्थापन गररएको छ/छैन ? 

सावििलनक स्थि र संस्थाहरुमा बच्चाका 

आमाहरुिाई स्तनपान कक्ष र समर्को 

ब्र्वस्था गने । 

स्वास््र् शाखा र  

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  
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४.२.३ पररवार लनर्ोिन, मात ृलशश ुकल्र्ाण, लबस्ताररत 

खोप, पोर्ण, िनसंख्र्ा लशक्षा र िनस्वास््र् सम्बन्धी 

कार्िक्रम िगार्त मलहिाहरुको स्वास््र् सधुार 

सम्बन्धी लबशेर् कार्िक्रमहरु सचचािन गररएका छन ्? 

पररवार लनर्ोिन, मात ृलशश ुकल्र्ाण, 

लबस्ताररत खोप, पोर्ण, िनसंख्र्ा लशक्षा 

र िनस्वास््र् सम्बन्धी कार्िक्रम 

सचचािन लनरन्तर गने । 

स्वास््र् शाखा र  

म बा शाखा 

लनरन्तर  

 

 

४.२.४ मलहिा, गरीब, लनमूखा र बलचचलतकरणमा परेका 

ब्र्लिहरुको स्वास््र् लबमा गनि सहलिकरण र सहर्ोग 

गने कार्िक्रम र बिेट भए/नभएको ? 

आगामी बर्िहरुमा लनरन्तरता लदने ।  र्ोिना शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०    

 

४.३ तशक्षा कायषक्रम           

४.३.१ स्थानीर् तहिे आफ्नो पालिका लभत्रका लबद्यािर् 

िाने उमेरका सबै बािबालिकािाई लबद्यािर्मा भनाि 

गराउँने प्रबन्ध लमिाए/नलमिाएको ? 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । लशक्षा शाखा  लनरन्तर  

 

 

४.३.२ स्थानीर् तहिे आफ्नो पालिका लभत्रका आलथिक 

अवस्था कमिोर भएका पररवारका बालिका तथा 

बलचचलतकरण परेका समदुार्का सबै 

बािबालिकािाई लदवा खािा, लनशलु्क पाि्र् पसु्तक 

र शैलक्षक सामाग्री तथा पोसाक उपिब्ध गराउँन 

छात्रबलृत्तको ब्र्वस्था गरी लनष्पक्ष लबतरण हुने प्रवन्ध  

लमिाए/नलमिाएको ? 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । लशक्षा शाखा  लनरन्तर  
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४.३.३ लनरक्षर मलहिाहरुको िालग लशक्षा सम्बन्धी लबशेर् 

कार्िक्रमहरु सचचािन भए नभएको ? (िस्तै 

अलभभावक लशक्षा, प्रौढ तथा लकसोरी लशक्षा, साथी 

लशक्षा, कार्िमूिक प्रौढ लशक्षा, बच्चा दलेख बच्चा 

कक्षा आलद) (कार्िक्रम संख्र्ा पटक तथा सहभागी 

संख्र्ा)  

लनरन्तर सचचािन गद ैिैिाने । लशक्षा शाखा आ ब २०७९/८०  

 

 

४.३.४ लबद्यािर्मा छात्र र छात्राको िालग छुट्टाछुटै्ट शौचािर्, 

लकसोरी छात्राको िालग ्र्ाड र र्ौनलशक्षा तथा 

सहिीकरण कार्िक्रम सचचािन हुने गरेको/नगरेको ? 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । र्ोिना शाखा 

लशक्षा शाखा 

र स्वास््र् शाखा 

आ ब २०७९/८०     

४.४ खानेपानी िथा सरसफाई           

४.४.१ गाउँपालिका/नगरपालिकामा सफा लपउने पानी, हात 

धनुे ब्र्वस्था, मलहिा र परुुर्को िालग अिदगै 

शौचािर्को ब्र्वस्था र स्र्ालनटाईिरको उपर्ोग गने 

प्रबन्ध भए/ नभएको ? 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । भौलतक पवूािधार 

तथा स्वास््र् 

शाखा 

आ ब २०७९/८०   

 

४.४.२ स्थानीर् तहको आर्ोिना तथा स्थानीर् मलहिाहरुको 

सलक्रर् सहभालगतामा वडा वडामा खिुा लदसामिु 

पालिका, घरघरमा शौचािर्, डाँडा र गौडामा पोखरी, 

टोि सफाई अलभर्ान िस्ता कार्िक्रम सचचािन हुने 

गरे/नगरेको ? 

स्थानीर् समदुार् तथा आमा समहूको 

सलक्रर्तामा टोि सरसफाई, पानीको मिु 

संरक्षण िस्ता कार्िक्रमहरु लनरन्तर 

कार्ािन्वर्न गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

स्वास््र् शाखा 

आ ब २०७९/८०   
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४.४.३ कुलहने नकुलहने घरार्ासी फोहर छुट्र्ाउने ब्र्वस्था, 

फोहर संकिन तथा लबसििन, घरघरमा भान्साको 

फोहर र पानीवाट करेसाबारी तथा गमिा र फुिवारी 

िस्ता कार्िक्रममा मलहिा र परुुर्को समान 

सहभालगता हुनपुने िस्ता चेतना अलभबलृि कार्िक्रम 

सचचािन हुने गरे नगरेको ? 

फोहोर संकिनमा मलहिा र परुुर्को समान 

सहभालगता हुनपुने िस्ता चेतना अलभबलृि 

कार्िक्रम सचचािन गने । 

्िालिक र लससािन्र् फोहोरहरुिाई 

ब्र्वस्थापनको िालग बिेट लबलनर्ोिन 

गन े।  

बातावरण शाखा आ ब २०७९/८०   

 

४.४.४ मलहिाहरु बढी मात्रामा संिदन हुने कार्िमा सफा 

पानीको सहि ब्र्वस्थाका िालग स्थानीर् 

मलहिाहरुको सक्रीर् सहभालगतामा आकासेपानी 

संकिन र भण्डारण, पराम्परागत ईनार र कुवाको 

पनूलििवीकरण र ररचालििङ कार्िक्रम सचचािन हुने 

गरे/ नगरेको ? 

गाउँपालिकाको अलधकांश घरधरुीहरुमा 

एक घर एक धाराको ब्र्वस्थामा 

लनरन्तरता लदने । 

खानेपानी महुानको संरक्षण गने कार्िमा 

लनरन्तरता लदने  । 

परम्परागत पोखरी संरक्षण गने कार्िमा 

लनरन्तरता लदने । 

बातावरण शाखा आ ब २०७९/८०     

४.५ स्वरोिगार र आयआिषन िथा ििार ब्यवस्थापन            

४.५.१ स्थानीर् सरकारको र्ोिना तिुिमा गदाि बेरोिगार तथा 

गरीबीको नक्सांकनको समेत आधार लिई मलहिा 

तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ 

हुने स्वरोिगारमिूक, आर्मिूक र लसपमिूक 

कार्िक्रमहरु राख्ने र बालर्िक बिेटमा समावेश गरी 

कार्ािन्वर्न गररएको छ/छैन ? 

मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ हुने 

स्वरोिगारमिूक, आर्मिूक र लसपमिूक 

कार्िक्रमहरु आवश्र्कताको आधारमा 

तर्ार गरी कार्ािन्वर्न गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 
 

आ ब २०७९/८०   
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४.५.२ स्थानीर् सरकारिे स्वरोिगार तथा बैदलेशक 

रोिगारीमा िाने मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्को क्षमता लबकासको िालग कार्िक्रमहरु तर् 

गरी कार्ािन्वर्न गने गरे नगरेको ? (कार्िक्रम संख्र्ा र 

उपलस्थलत) 

आवश्र्िािाई हरेी कार्िक्रम बनाउने । सा लब शाखा 

म बा शाखा 
 

आ ब २०७९/८०   

 

४.५.३ ग्रालमण मलहिा प्रालवलधकहरु (पश ुसेवा, कृलर्, 

स्वास््र् र पवूािधार सम्बलन्ध प्रालवलधकहरु) र 

सामालिक पररचािक तर्ार गने गरे/नगरेको 

(मनोनर्न, लनर्लुि वा गिन र तालिम सम्बन्धी 

सचूकांक) ? 

र्स्ता कार्िक्रमहरुिाई लनरन्तर रुपमा गने । सा लब शाखा 

र्ोिना शाखा 

तथा लशक्षा 

शाखा 

आ ब २०७९/८०   

 

४.५.४ गरीब र बलचचलतकरणमा परेको समदुार्को पहुचँ र 

क्रर्शलि अनरुुप सपुथमूल्र् सहकारी पसिहरुको 

ब्र्वस्थापनमा पालिकाको कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 

भए/नभएको ? 

र्स गाउँपालिकामा सपुथ मलू्र् सहकारी 

सचचािन गने । 

र्ोिना शाखा 

सा लब शाखा 

तथा रोिगार 

शाखा 

आ ब २०७९/८०   

 

५. सुशासन िथा उत्तरदातयत्व           

५.१ सुशासन            

५.१.१ स्थानीर् तहिे स्थानीर् सेवा प्रवाह, लबकास लनमािण र 

स्थानीर् शासनका लबर्र्मा कार्िपालिका तथा 

सभावाट नीलत, काननु िारी गरी सोही काननु बमोलिम 

सम्बलन्धत अलधकारीवाट लनणिर् गरी कामकाि गने 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८०     
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गरेको वा तदथि लनणिर् गरी कामकाि हुने गरेको ? 

५.१.२ स्थानीर् तहिे लबलधको शासन ब्र्ापक 

िनसहभालगता, भ्रिाचार लबरुि शनु्र् सहनलशिता, 

सेवा प्रवाहमा लनश्पक्षता र मलहिा तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुार्िाई अग्रालधकार 

िस्ता नीलतहरु कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको/नल्र्ाएको ? 

लबलधको शासन ब्र्ापक िनसहभालगता, 

भ्रिाचार लबरुि शनु्र् सहनलशिता, सेवा 

प्रवाहमा लनश्पक्षता र मलहिा तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुार्िाई 

अग्रालधकार िस्ता नीलतहरु अध्र्ावलधक 

गरी िाग ुगने । 

प्रशासन शाखा आ ब २०७९/८०     

५.१.३ मलहिा लबकासको िालग भएका बेईलिङ घोर्णपत्रका 

बाह्रवटा प्रलतबिताहरुको क्षेत्रमा कार्िक्रम तर्ार गरी 

कार्ािन्वर्न गने गरेको छ ? (कार्िक्रम संख्र्ा र 

उपलस्थलत) 

अबका लदनमा बेईलिङ घोर्णापत्रका १२ 

वटा बुँदाहरु उल्िेख गरी स्थानीर् 

कार्िक्रमहरु समावेश गरी कार्ािन्वर्न   

गने । 

 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०   

 

५.१.४ संर्िू राष्िसंघीर् बाि अलधकार महासन्धी १९८९ 

मा गररएका प्रलतबिता कार्ािन्वर्न गनि कार्िक्रमहरुमा 

रकम लबलनर्ोिना गरी कार्िक्रमहरु समर्मै सम्पन्न 

गरेको छ ? 

संर्िू राष्िसंघीर् बाि अलधकार 

महासन्धी १९८९ मा गररएका प्रलतबिता 

कार्ािन्वर्न गनि कार्िक्रमहरुमा रकम 

लबलनर्ोिना गरी कार्िक्रमहरु गने । 

सा लब शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०   

 

५.२ उत्तरदातयत्व र िवाफदतेहिा           

५.२.१ स्थानीर् सरकारिे लनर्लमत रुपमा कार्िक्रमको 

सावििलनक परीक्षण, सामालिक परीक्षण, सावििलनक 

सनुवुाई, लनर्लमत पत्रकार भेटघाट र सचूनाको 

सावििलनकीकरण गने गरेको/ नगरेको ? 

सामालिक परीक्षण र सावििलनक परीक्षण 

गने । 

सा लब शाखा  

सचूना शाखा 

आ ब २०७९/८०     
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५.२.२ स्थानीर् सरकारिे गने सावििलनक परीक्षण, सामालिक 

परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई, लनर्लमत पत्रकार भेटघाट 

र सचूनाको सावििलनकीकरण कार्िक्रममा 

बलचचलतकरणमा परेका ब्र्लि तथा समदुार्का 

सदस्र्को उपलस्थलत रहने गरे/नगरेको ? 

गाउँपालिकािे सावििलनक परीक्षण, 

सामालिक परीक्षण, सावििलनक सनुवुाईमा 

मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्वाट पणूि उपलस्थलत गने । 

सा लब शाखा  

सचूना शाखा 

आ ब २०७९/८०     

५.२.३ स्थानीर् सरकारिे गने सावििलनक परीक्षण, सामालिक 

परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई, लनर्लमत पत्रकार भेटघाट 

र सचूनाको सावििलनकीकरण कार्िक्रममा 

बलचचलतकरणमा परेका ब्र्लि तथा समदुार्का 

तफि वाट स्थानीर् सरकारिे लिएको नीलत र कार्िक्रम र 

सोको कार्ािन्वर्नका लबर्र्मा आवाि उि्ने 

गरेको/नगरेको र र्सरी उिेका प्रश्न उपर स्थानीर् 

सरकारवाट सम्वोधन हुने गरे/नगरेको ? 

सामालिक परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई 

आलद कार्िक्रममा बलचचलतकरणमा परेका 

ब्र्लि तथा समदुार्का तफि वाट प्राप्त 

गनुासा र सझुावहरुको कार्ािन्वर्न गने । 

सा लब शाखा  

र्ोिना शाखा 

आ ब २०७९/८०  

 

 

५.२.४ स्थानीर् सरकारका िनप्रलतलनलध र कमिचारीको 

आचार संलहता स्वीकृत गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाए 

नल्र्ाएको ? 

आचार संलहताको पािनामा लनरन्तरता 

लदने । 

प्रशासन शाखा  आ ब २०७८/७९     

५.३ सूचना िथा सञ्चार           
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५.३.१ स्थानीर् सरकारिे लनर्लमत रुपमा समग्र बालर्िक 

र्ोिना तथा कार्िक्रमको सावििलनक गने गरे नगरेको र 

मलहिा, बािबालिका र आलदवासी िनिालत, मधेसी, 

मलुस्िम, लपछडावगि दलित, अपांगता भएका 

ब्र्लिहरु, िेष्ठ नागररकिाई िलक्षत गरी राखेका 

कार्िक्रम र बिेट सरोकारवािािे थाहा पाउने गरी 

सावििलनक गरे/नगरेको ? 

बालर्िक र्ोिना तथा कार्िक्रमको 

सावििलनक गने कार्ििाई लनर्लमत रुपमा  

गने । 

    

 

 

५.३.२ स्थानीर् सरकारिे स्थानीर् सचूना स्थानीर् भार्ामा 

प्रवाह तथा प्रशारण गने गरे नगरेको ? 

सचूना प्रशारण कार्ििाई लनरन्तरता लदने । सचूना शाखा आ ब २०७८/७९   

 

५.३.३ के स्थानीर् सरकारिे स्थानीर् रेलडर्ो एफ एम र छापा 

माध्र्मद्वारा समावेशीकरण तथा िैंलगक समानता 

सम्बन्धी सचूना प्रवाह गरी िनतािाई ससुलूचत गने 

गरेको छ ? 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । सचूना शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०   

 

५.३.४ के स्थानीर् स्तरमा मलहिा बािबालिका सबै 

िातिालतका लबपन्न वगि (आलदबासी िनिालत दलित 

मधेशी मलुस्िम लपछडावगि) अपांगता भएको ब्र्लिहरु 

िेष्ठ नागररक िगार्त अन्र् िलक्षत समहुहरुको सचूना 

लशक्षा र सचचार सम्बन्धी कार्िक्रमको प्रवाहवाट र्ी 

वगिहरुको िनचेतना बलृि भएको छ ? (आधार 

त्र्ांकसंग समेत तिुना गनि सलकने) 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । सचूना शाखा 

म बा शाखा 
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५.४ अनुगमन र मूल्यांकन            

५.४.१ के कार्िक्रम तथा परीर्ोिना कार्ािन्वर्नवाट 

सम्बलन्धत समदुार्िे परुा िाभ लिन सकेको छ ? 

कार्िक्रम तथा पररर्ोिनाको 

कार्ािन्वर्नवाट सम्बलन्धत समदुार्िे पणूि 

िाभको सलुनलस्चत गने । 

र्ोिना शाखा र 

सचूना शाखा 

आ ब २०७९/८०   

 

 

५.४.२ के स्थानीर् सरकारिे सचचािन गरेका कार्िक्रमहरुको 

अनगुमन मलू्र्ांकन गदाि िैंलगक समानता तथा 

सामालिक समावेशी लबकास सम्बन्धी कार्िक्रमको 

सचचािनबाट सरोकारवािािाई पगेुको िाभ असर र 

प्रभाव लबशे्लर्ण गने गररन्छ ? 

आर्ोिना र कार्िक्रमिे पदुने असर र 

प्रभावको मलू्र्ांकन गररन ुपने । 

र्ोिना शाखा र 

सचूना शाखा 

आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

 

५.४.३ के स्थानीर् सरकारको सलमक्षा बैिकमा मलहिा, 

बािबालिका सबै िातिालतका लबपन्न बगि 

(आलदबासी, िनिालत, दलित, मधेशी, मलुस्िम, 

लपछडावगि) अपांगता भएका ब्र्लिहरु, िेष्ठ नागररक 

िगार्तिाई िलक्षत कार्िक्रम मालथ छिफि गने 

गरेको छ ? 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । र्ोिना शाखा  आ ब २०७९/८०  

 

 

५.४.४ के अनगुमन तथा मूल्र्ांकनवाट लसकेका पािहरु 

कार्िक्रम वा र्ोिना तर्ार गदाि समावेश गने गररन्छ ? 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । र्ोिना शाखा र 

सचूना शाखा 

आ ब २०७९/८० 

असार मसान्त  

 

 

५.५ समन्वय र सम्िन्ध तिस्िार           

५.५.१ स्थानीर् तहिे संघ र प्रदशे सरकारहरुिे तर् गरेको 

नीलत, काननु तथा कार्िक्रमहरुको कार्ािन्वर्नमा 

र्स कार्ििाई लनरन्तरता लदने । सबै शाखाहरु      
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सहकार्ि, समन्वर् र सहिीकरण गने गरेको/नगरेको ? 

५.५.२ िैंलगक समानता तथा समावेशी लबकासको िालग 

लबलभन्न सरोकारवािा लनकार्हरु लबच सचिाि 

सदस्र् बनी कार्िगत छिफि तथा र्स क्षेत्रको 

लबकासको िालग लनर्लमतरुपमा कार्ि हुने गरे/   

नगरेको ? 

िैससास सम्बन्धी कार्ि गने लनकार्हरु र 

सरोकारवािाहरु लबच िैससास 

कार्ािन्वर्न सचिाि गिन गरी पररचािन 

गने । 

म बा शाखा आ ब २०७९/८०   

 

५.५.३ िैंलगक समानता तथा समावेशी लबकासको िालग 

लबलभन्न सरोकारवािा लनकार्हरु लबच कार्िगत संर्न्त्र 

(सचिाि) का प्रलतलनलधहरुिाई िैंलगक तथा समावेशी 

लबकास सम्बन्धी क्षमता लबकास तालिमहरु प्रदान गने 

गरे/नगरेको ? 

िैससास सम्बन्धी कार्ि गने लनकार्हरु र 

सरोकारवािाहरु लबच िैससास 

कार्ािन्वर्न सचिाि गिन गरी क्षमता 

लबकास तालिम कार्िक्रमहरु गने । 

म बा शाखा 

र्ोिना शाखा 

आ ब २०७९/८०   

 

५.५.४ मलहिा लबरुि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुिन गने 

महासलन्ध कार्ािन्वर्नका िालग तर्ार गररएको रालष्िर् 

कार्िर्ोिना र संर्िू राष्िसंघीर् सरूक्षा पररर्दद्वारा 

पाररत प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्ािन्वर्न 

रालष्िर् कार्िर्ोिना, मानव अलधकार  कार्िर्ोिना 

तथा छुवाछुत लबरुिको कार्िर्ोिनामा स्थानीर् 

सरकारको लिम्मेवारी भनी उल्िेख गररएका 

कार्िक्रमहरुमा रकम लबलनर्ोिन तथा कार्ािन्वर्न गने 

गरे/नगरेको ? 

र्ी कार्िक्रमहरुमा रकम लबलनर्ोिन तथा 

कार्ािन्वर्न गने । 

र्ोिना शाखा 

म बा शाखा 

आ ब २०७९/८०   
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भाग – ४ 

तनष्कषष र सूझावहरु 

४.१ तनष्कषष  

बरेङ गाउँपालिका लिल्िा सदरमकुामबाट दगुिम के्षत्रमा रहतेा पलन नीलत, काननु तथा र्ोिना तिुिमा, 

संस्थागत संरचना, मानव संशाधन, सेवा प्रवाह र सशुासनका लक्रर्ाकिापहरुमा राम्रो कार्िहरु गरेको छ ।  

र्स गाउँपालिका िैससास कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा परीक्षण गदाि ५ वटा के्षत्रहरु मध्र्े सूचकहरुमा 

आधाररत रही हदेाि नीलत काननु र र्ोिना लबर्र् के्षत्रमा ७५ प्रलतशत प्रगलत भएको दलेखन्छ । । संस्थागत 

ब्र्वस्थामा ८० प्रलतशत प्रगलत भएको दलेखन्छ । मानव संसाधन र क्षमता लबकास लबर्र् के्षत्रमा ७० प्रलतशत 

प्रगलत भएको दलेखन्छ सेवा प्रवाहमा ८० प्रलतशत प्रगलत भएको छ । त्र्स्तै सशुासन तथा उत्तरदालर्त्वमा ७५  

प्रलतशत कार्ि प्रगलत दलेखएको छ । र्सवाट के प्रि दलेखन्छ भने िैससास सम्बेदनलशिता तथा दृलिकोणवाट 

मलू्र्ांकन गदाि संस्थागत ब्र्वस्था र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा ८० प्रलतशत धेरै उत्कृि काम भएको छ । त्र्सैगरी  

नीलत काननु र र्ोिना र सुशासन तथा उत्तरदालर्त्वको के्षत्रमा ७५ प्रलतशत उत्कृि काम भएको छ भने मानव 

संसाधन र क्षमता लबकास लबर्र् क्षेत्रमा ७० प्रलतशत धेरै राम्रो काम भएको छ । समग्रमा हदेाि बरेङ 

गाउँपालिकामा िैससासको क्षेत्रमा धेरै नै राम्रो कामहरु भएको नलतिा प्राप्त भएको छ ।  

४.२ सूझावहरु 

र्स गाउँपालिकाको िैससास परीक्षण गदाि दलेखएका अवस्थाहरुको आधारमा दहेार्का कार्िहरु गनुि 

पने आवश्र्कता दलेखएकोिे सझुावको रुपमा पेश गररएको छैः 

क) र्स गाउँपालिकामा िैससास कार्ािन्वर्नको िालग स्थानीर् िैससास नीलत¸ िैंलगक उत्तरदार्ी बिेट 

कार्िलबलध¸ िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण उत्तरदार्ी बिेट कार्िलबलध र िैंलगक 

समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षण कार्िलबलध िाग ुगनुि पने आवश्र्कता दलेखएको छ ।  

ख) र्सै नीलत कार्िनीलत र काननुी दार्राहरुको कार्ािन्वर्न गने¸ सो अनसुारको बालर्िक र्ोिना तिुिमा 

गरी कार्ािन्वर्न गने कार्िमा आगालड बढ्न ुपने आवश्र्कता दलेखएको छ । 
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ग) मलहिा र परुुर्मा श्रमको ज्र्ािामा लबभेद रोक्न ेस्थानीर् काननु िाग ुगनुि पने आवश्र्कता रहकेो छ 

िसवाट समािमा ज्र्ािामा लबभेद लनमुिि हुने अपेक्षा गररएको छ । 

घ) गाउँपालिकाका सबै नीलत ऐन र लनर्महरु तथा र्ोिना र कार्िक्रमहरुमा िैंलगक समानता तथा 

सामालिक समावेशीकरणको अवधारणा¸ सम्वेदनलशिता र दृिीकोण समावेश गनुि एक िैससास 

कार्िटोिी गिन र पररचािनको आवश्र्कता दलेखएको छ । 

ङ) गाउँपालिकाको आवलधक र बालर्िक र्ोिना तथा कार्िक्रममा समावेश गररएको िैंलगक तथा 

समावेशी लबकासको कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न गनुि पने दलेखएको छ । 

च) र्ोिना तिुिमाको क्रममा िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणको प्रवििनको िालग 

मलहिा तथा िलक्षत बगिहरुको रणनैलतक आवश्र्कता पलहचानको िालग उनीहरुसंग बसी गररने 

छिफिको सघनता बढाउन ुपने र सोको दस्तावेिीकरण गनुि पने दलेखन्छ । 

छ) लदगो लबकास िक्ष्र् र िक्ष्र् नं ५ को स्थानीर्करणको िालग नीलतगत ब्र्वस्था र कार्िक्रम तथा बिेट 

ब्र्वस्था गरी कार्ािन्वर्नको आवश्र्कता दलेखन्छ । 

ि) मलहिा लबरुि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मिुन गन ेमहासलन्ध कार्ािन्वर्नका िालग तर्ार गररएको 

रालष्िर् कार्िर्ोिना र संर्िू राष्िसंघीर् सरूक्षा पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को 

कार्ािन्वर्न रालष्िर् कार्िर्ोिना, मानव अलधकार कार्िर्ोिना तथा छुवाछुत लबरुिको 

कार्िर्ोिनामा स्थानीर् सरकारको लिम्मेवारी भनी उल्िेख गररएका कार्िक्रमहरुमा रकम लबलनर्ोिन 

तथा कार्ािन्वर्न गनुि पने दलेखन्छ । 

झ) िलक्षत वगिहरुको िालग लबलनर्ोलित बिेटको कार्ािन्वर्न अनगुमन तथा मलू्र्ांकन गरी अलधकतम ्

िाभको सलूनलस्चत गनुि पने दलेखन्छ । 

ञ) गाउँपालिकािे िैससासका कार्िक्रमहरु प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गनिको िालग िैससास लबकास 

डेस्क स्थापना गरी कमिचारी ब्र्वस्था गनुि पने दलेखन्छ । 

ट) गाउँपालिकािे मानव संसाधनको ब्र्वस्थापन र क्षमता लबकास कार्िक्रम प्रभावकारी रुपमा 

कार्ािन्वर्न गनि मानव संसाधन लबकास केन्र वा शाखा स्थापना गरी कार्िक्रम सम्पादन गनुि पन े

दलेखन्छ । 



 

 

72 

 

अनुसूची-१ 

िैंतगक समानिा िथा सामातिक समावेशीकरण परीक्षण कायषदि गठन 

क्र स ं नाम थर तिम्मेवारी पद सम्पकष  नं 

१ श्री लदलिप कुमार पनु संर्ोिक उपाध्र्क्ष ९८५११७०४५८ 
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अनुसूची – २ 

िरेङ गाउँपातिका 

हुतददतशर¸ िागिुङ 

िैंलगक उत्तरदार्ी तथा सामालिक समावेशी परीक्षण अंक मापन लबवरण 

परीक्षण अंकैः राम्रो - १, लिकै - ०.५ र नभएको – ० 

क्र सं सूचक िथा उपसूचकहरु अंकभार विषमान अवस्था प्राप्ताङ्क 

१ नीति कानुन र योिना    

१.१ नीति कानुन र योिनामा समावेशी 

सहभातगिा 

१     

 

१.१.१ 

स्थानीर् तहको नीलत तथा काननुको मस्र्ौदा 

तर्ार गने क्रममा िैससासको दृलििे सम्पादन 

गने गरी कार्िटोिी लनमािण, पवूि दस्तावेिको 

सलमक्षा गदाि िैससास दृलिकोणिे भएको, 

मस्र्ौदाको लबर्र्बस्त ुर शब्द चर्न समावेशी र 

सहभालगतामिूक हुने गरी गरेको/नगरेको ? 

१ नीलत तथा काननुको तिुिमा गदाि 

िैससासको दृलििे तिुिमा गने 

कार्िटोिी लनमािण गने गरेको । 

िैससाससंग सम्बलन्धत कमिचारी भएको 

। 

िैससासको दृलििे कार्ि गने गरी सलमलत 

लवद्यमान रहकेो । 

१ 

१.१.२ स्थानीर् सरकारिे आफ्नो नीलत काननु र्ोिना 

िारी गनुि भन्दा अगालड िैससासको दृलिकोणिे 

उपर्िू भए नभएको बारे िेखािोखा गने गरेको 

/ नगरेको ? 

१ स्थानीर् सरकारको नीलत, काननु र 

र्ोिना तर्ार गने क्रममा िैससासको 

दृिीकोणवाट उपर्िू भए नभएको बारे 

िेखािोखा गने गरेको । 

१ 

१.१.३ स्थानीर् सरकारको नीलत र र्ोिनामा िैससास 

लबकास (स्थानीर् काननु, नीलत, आवलधक र 

बालर्िक र्ोिनामा भएका नीलतहरु) सम्बन्धी 

लबर्र्हरु समावेश भएको/नभएको ? 

१ गाउँपालिकाको स्थानीर् कानुन, नीलत, 

आवलधक र बालर्िक र्ोिनामा भएका 

नीलतहरुमा िैससास लबकास सम्बन्धी 

क्षेत्र तथा लबर्र्हरु समावेश भएको । 

१ 

१.१.४ स्थानीर् सरकारको मलहिा र परुुर्को 

समलबकास तथा सामालिक समावेशीकरण र 

िैंलगक परीक्षण तथा सामालिक लबभेद अन्त्र् 

गने सम्बलन्ध अिदगै नीलतहरु छन/्छैनन ्? 

(स्थानीर् ऐन, काननु, कार्िलबलध र लनदलेशकामा 

खास ब्र्वस्था गररएको वा नगररएको) ।  

१ र्स क्षेत्रका सवािहरुिाई समाधान गनि 

र मलहिा, परुुर् तथा िलक्षत 

समदुार्हरुको लबकासको िालग 

आंलशक कार्िक्रमहरु मात्र भएको तर 

आवश्र्क स्थानीर् काननुहरु िाग ु

नभएको । 

०.५ 
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१.१.५ स्थानीर् तहिे कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएका ऐन 

लनर्म तथा कार्िलबलधमा मलहिा तथा 

बलचचलतमा परेका समदुार् र्ा िलक्षत बगिमा हुने 

सबै प्रकारका लबभेदिन्र् कार्िहरु रोक्न पर्ािप्त 

प्रावधान ब्र्वस्था गररएको छ/छैन ? 

१ मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्हरुमा हुने सबै प्रकारका 

लबभेदिन्र् कार्िहरु रोक्ने कार्िक्रम 

भएको तर लनलदिि  

स्थानीर् काननुी प्राबधान भएको । 

१ 

१.१.६ संघीर् काननुिे ब्र्वस्था गरे बमोलिम स्थानीर् 

स्तरमा मलहिा तथा बलचचलतमा परेका समदुार् 

र्ा िलक्षत बगि मालथ हुने लहसंा र लबभेद उपर 

सनुवुाई हुने प्रबन्ध लमिाए/नलमिाएको ? 

१ न्र्ालर्क सलमलतिे मलहिा तथा 

बलचचलतमा परेका समदुार् मालथ हुने 

लहसंा र लबभेद उपर सनुवुाई हुने ब्र्वस्था 

गररएको । 

१ 

१.१.७ मलहिा र परुुर्मा श्रमको ज्र्ािामा लबभेद रोक्ने 

प्रावधान रहकेो/नरहकेो ? (समदुार्को प्रचिन 

लबभेदकारी भएको/नभएको ।) 

१ मलहिा र परुुर्मा श्रमको ज्र्ािामा 

लबभेद रोक्ने प्रावधान औपचाररक 

क्षेत्रमा भएको तर अनौपचाररक क्षेत्रमा 

चालह काननु नभएको । 

०.५ 

१.१.८ स्थानीर् तहको नीलतमा रैथाने र आप्रवासी 

कामदार तथा श्रमलिवी उपर हुने लबभेद रोक्ने 

प्रावधान रहकेो/नरहकेो ? 

१ गाउँपालिकामा र्ो समस्र्ा नभएको । १ 

  सहायक तिषयगि िम्मा ८   ७ 

१.२ योिना ििुषमा िथा कायाषन्वयन       

१.२.१ आवलधक र्ोिना र बालर्िक र्ोिना तथा 

कार्िक्रममा िैंलगक तथा समावेशी लबकासको 

िालग नीलत, रणनीलत, कार्िक्रम र मापनर्ोदर् 

उपिब्धी िक्ष्र् समावेश गररएको छ/छैन ? 

१ िैंलगक तथा समावेशी लबकासको िालग 

नीलत कार्िक्रम तर् गरेको । 

मापनर्ोदर् उपिलब्ध िक्ष्र् लनधािरण 

भएको । 

१ 

१.२.२ गाउँपालिका/नगरपालिकाको स्रोत अनमुान तथा 

बिेट सीमा लनधािरण सलमलतिे बिेट लसमा 

लनधािरण गदाि मलहिा, बािबालिका तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समहुको अवस्था 

लबशे्लर्णको आधारमा सो समुहको िालग वा 

प्रत्र्क्ष फाईदा पदुने गरी कुि पूँिीगत बिेटको 

लनलश्चत प्रलतशत छुट्र्ाउने गरेको/नगरेको ? 

१ कूि पूँिीगत बिेटको ७.५ प्रलतशत 

िलक्षत वगिको िालग छुट्टाइएको तर 

शैिालन्तक रुपमा लनलश्चत प्रलतशत बिेट 

लबलनर्ोिनको िालग नीलतगत लनणर्ि 

नभएको । 

०.५ 
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१.२.३ स्थानीर् सरकारको र्ोिना सचूी िलक्षत 

समहुहरुको सक्रीर् सहभालगतामा तर्ार हुने र 

उनीहरुिे छनौट गरेको र्ोिना 

प्राथलमलककरणमा पने गरेको/नगरेको ? (र्ोिना 

तिुिमा गदाि गाउँ बस्तीस्तरवाट आएका र्ोिना 

कार्िक्रमहरुिाई समेटेको/नसमेटेको परीक्षण  

गने ।) 

१ र्ोिना तिुिमा प्रलक्रर्ामा िलक्षत 

समहुको सकृर् सहभालगतामा हुने गरेको 

। 

र्ोिना छनौट गदाि गाउँ बस्तीस्तरबाट 

आएका र्ोिनाहरुिाई प्राथलमलककरण 

गरी र्ोिना तिुिमा गररएको ।  

१ 

१.२.४ र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समहुहरुको ब्र्वहाररक 

र रणनीलतक आवश्र्कता पलहचान र पररपलूति 

गने लबर्र्मा छिफि भए/नभएको ? 

१ र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समहुहरुको 

ब्र्वहाररक र रणनीलतक आवश्र्कता 

पलहचान र पररपलूति गने लबर्र्मा 

छिफि हुने गरेको  र  बैिक पलुस्तका 

समेत उपिब्ध गराएको । 

१ 

१.२.५ र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा र परुुर् एवं िलक्षत 

समहुहरुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था लबशे्लर्णको 

आधारमा आवश्र्कता पलहचान गरी सो 

अनसुारको कार्िक्रम तर् गने गररएको/नगररएको 

(तर्ारी प्रलतवेदन) ? 

१ र्ोिना तिुिमा गदाि मलहिा र परुुर् एवं 

िलक्षत समहुहरुको समग्रमा लबशे्लर्णको 

आधारमा आवश्र्कता पलहचान गरेको । 

सोको प्रलतवेदन तर्ार नगरेको । 

०.५ 

१.२.६ स्थानीर् सरकारिे लदगो लबकासका िक्ष्र्हरु 

लबशेर् गरेर िक्ष्र् ५ िैंलगक समानता प्राप्त गने 

लबर्र्िाई स्थानीर्करण गरी सो अनसुारको 

बिेट लबलनर्ोिना हुने गरेको/नगरेको ? 

१ स्थानीर् सरकारिे लदगो लबकासका 

िक्ष्र्हरु लबशेर् गरेर िक्ष्र् ५ िैंलगक 

समानता प्राप्त गने लबर्र्िाई 

स्थानीर्करण नगरेको । 

० 

१.२.७ स्थानीर् तहको र्ोिना मलहिा बािबालिका 

तथा लपछालडएको बगि समदुार् र क्षेत्रिाई प्रत्र्क्ष 

िाभ पदुने गरी बनेको/नबनेको ? 

१ िलक्षत बगिका िालग कार्ािन्वर्न भएका 

र्ोिनाबाट प्रत्र्क्ष िाभ पगेुको । 

१ 

१.२.८ स्थानीर् सरकारका उपभोिा सलमलतहरुमा 

िलक्षत समहुको प्रलतलनलध सलहत कलम्तमा ४० 

प्रलतशत मलहिाको सहभालगता भएको/नभएको 

र मखु्र् कार्िकारी पद मध्र्े कुनै एकमा 

लिम्मेवारी लदएको/नलदएको ? 

१ उपभोिा सलमलतहरुमा मलहिा तथा 

िलक्षत समदुार्को प्रलतलनलधत्व रहकेो र 

मखु्र् कार्िकारी पदमा उनीहरुिाई 

लिम्मेवारी लदएको पाईएको । 

१ 

  सहायक तिषयगि िम्मा ८   ६ 

१.३ ििेट ििुषमा िथा कायाषन्वयन       
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१.३.१ बिेट तथा कार्िक्रम तिुिमा गनुि भन्दा अलघ 

समदुार्का मलहिा, बािबालिका, अपांग, 

िनिालत, मलुस्िम, मधेशी, लपछडावगि र दलित 

िगार्तका सबै िातिालत र लबपन्न वगिका 

समहुहरुसंग बसेर समस्र्ा केिाउने (लबशे्लर्ण) 

गन ेगररएको/नगररएको ? 

१ बस्ती स्तरीर् र्ोिना तिुिमाको क्रममा  

िलक्षत वगिको सहभालगता सलहत 

छिफि हुने गरेको । 

१ 

१.३.२ स्थानीर् सरकारका क्षमता लबकास र्ोिनामा 

िैंलगक उत्तरदार्ी तथा सामालिक समावेशी 

बिेट लनमािण एबं परीक्षण लनर्लमत रुपमा गनि 

बिेटको ब्र्वस्था गररएको/नगररएको ? 

१ गाउँपालिकामा क्षमता लबकास र्ोिना 

तर्ार नभएको । िैससास परीक्षण पलन 

नभएको । 

० 

१.३.३ िैससास परीक्षण पश्चात िैंलगक तथा समावेशी 

लबर्र्मा सधुार गनि क्षमता लबकास कार्िर्ोिना 

कार्ािन्वर्नको िालग पर्ािप्त बिेट तथा कार्िक्रम 

बालर्िक र्ोिनामा समाबेश गररएको/नगररएको ? 

१ िैससास परीक्षण नभएको हुदँा सो 

सम्बलन्ध कार्िर्ोिना तिुिमा तथा 

कार्ािन्वर्नको िालग बालर्िक र्ोिनामा 

समावेश नगररएको । 

० 

१.३.४ स्थानीर् सरकारको बिेट तथा कार्िक्रममा 

िलक्षत समहुहरुको िालग लनलस्चत प्रलतशत 

बिेट लबलनर्ोिन गरी उनीहरुको लहतमा 

कार्िक्रममा समर्मै खचि गररएको/नगररएको ? 

(बिेट तथा कार्िक्रम लबच लभडान) 

१ गाउँपालिकाको बालर्िक बिेट तथा 

कार्िक्रममा िलक्षत समहूको िालग बिेट 

लबलनर्ोिन भएको तर उि क्षेत्रमा 

लनलश्चत प्रलतशत लबलनर्ोिन गने नीलतगत 

लनणिर् नभएको । 

१ 

  सहायक तिषयगि िम्मा ४   २ 

  मूि तिषयगि िम्मा २०   १५ 

२ संस्थागि ब्यवस्था        

२.१ कमषचारी/पदातधकारी प्रतितनतधत्व       

२.१.१ स्थानीर् सरकारको लनणािर्क तह 

(कमिचारी/पदालधकारी) मा मलहिाहरुको 

समानरुपमा (५०/५० प्रलतशत) प्रलतलनलधत्व 

रहकेो छ/छैन ? 

१ गाउँपालिकाको लनणािर्क तह 

(कमिचारी/पदालधकारी) मा ४० प्रलतशत 

प्रलतलनलधत्व रहकेो तर (५०/५० 

प्रलतशत) प्रलतलनलधत्वको िालग स्थानीर् 

नीलत तथा काननी प्रावधान िाग ू

नभएको । 

०.५ 

२.१.२ स्थानीर् सरकारका कमिचारीहरुको पदपलूतिको 

लनणिर् गदाि सबै िातिालत, वगि, लिंग र 

समदुार्का बीच समावेशीकरण हुने गरी 

कमिचारीहरुको समावेशी समानपुालतक 

प्रलतलनलधत्व हुनसक्ने रणनीलत लिएको छ/ छैन ? 

१ लनिामलत सेवा ऐनिाई आधार मानी 

स्थानीर् पदपतूी गररद ैआएको । 

१ 
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२.१.३ स्थानीर् सरकारिे मलहिा तथा लबशेर् 

समदुार्िाई लबशेर् सेवा प्रदान गदाि सम्बलन्धत 

समदुार्को भार्ा, संस्कृलत र रहन सहन बझेुको 

कमिचारी वा िनप्रलतलनलध समेत समावेश गरेको 

कार्िटोिी वा शाखा माफि त लदने गरेको/   

नगरेको ? 

१ मलहिा तथा लबशेर् समदुार्िाई लबशेर् 

सेवा प्रदान गनिको िालग सम्बलन्धत 

वडाका िनप्रलतलनलध र स्थानीर् 

कमिचारीहरु माफि त कार्िन्वर्न गने 

गरेको । 

१ 

२.१.४ िनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीहरुिाई कुनै 

क्षमता अलभबलृिको अवसर प्रदान गदाि सबैिाई 

समान अवसर हुनेगरी र मलहिा र 

बलचचलतकरणमा परेका समदुार्िाई अग्रभाग 

प्राप्त हुनेगरी सकारात्मक लबभेदको नीलत 

लिएको/नलिएको ? 

१ िनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीहरुिाई 

क्षमता लबकास कार्िक्रमहरुमा सहभालग 

गराउँदा मलहिा तथा बलन्चलतमा परेका 

समहूहरुिाई पलहिो प्राथलमकता लदने 

गरी सकारात्मक लबभेदको नीलत िाग ू

भएको । 

१ 

  सहायक तिषयगि िम्मा ४   ३.५ 

२.२ कायषप्रणािी समावेशी       

२.२.१ मलहिा र परुुर् लबचको असमानता हटाउन तथा 

सामालिक समावेशीकरण बढाउनको िालग 

स्थानीर् तहको लनलश्चत कार्िनीलत छ/छैन ? 

१ गाउँपालिकाको बालर्िक तथा आवलधक 

र्ोिनाहरु र नीलत तथा काननूहरुमा 

िैंलगक समानता र सामालिक 

समावेशीकरणको सवािहरु समाधान 

गनि लनलश्चत रणनीलत तथा कार्िनीलत 

िाग ूभएको । 

०.५ 

२.२.२ स्थानीर् सरकारमा िैंलगक लबकास हनेे ईकाईको 

ब्र्वस्था छ/छैन ? (िैंलगक लबकास डेस्क वा 

िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण 

कार्ािन्वर्न सलमलत वा र्स्तै कुनै संरचनाको 

ब्र्वस्था कार्िशति र लिम्मेवारी लकटान सलहत 

गररएको/नगररएको) 

१ गाउँपालिकामा मलहिा तथा 

बािबालिका शाखािे िैससास 

क्षेत्रिाई हनेे गरेको ।  

िैससास लनदशेक सलमलत गिन भई 

संचािनमा रहकेो । 

१ 

२.२.३ स्थानीर् सरकारवाट कार्ाििर्मा हुन सक्ने कुनै 

पलन प्रकारको दबु्र्िवहार भेदभाव मलहिा लहसंा 

लनर्न्त्रणको िालग आचार संलहता बनाएर िाग ु

गररएको छ/छैन ? 

१ आचार संलहता बनाएको छैन तर 

गाउँपालिकाको नागररक बडापत्रमा कुनै 

पलन प्रकारको दबु्र्िवहार र भेदभाव नगने 

एवं मलहिा लहसंा लनर्न्त्रण गनि भनी 

िेलखएको । 

०.५ 
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२.२.४ र्ोिना तिुिमा सलमलतिाई सझुाव लदने दस्तावेि 

तर्ार गदाि िैससास कार्ािन्वर्न सलमलतमा 

मलहिा बािबालिका तथा अन्र् सबै िलक्षत 

समदुार्को सलक्रर् सहभालगता भए नभएको र 

र्स सलमलतिे वडा तहमा र्ोिना सम्बन्धी 

छिफि समावेशी भए नभएको अनगुमन 

गरेको/नगरेको ? 

१ िैससास कार्ािन्वर्न सलमलत गिन 

नभएको । 

० 

  सहायक तिषयगि िम्मा ४   २ 

२.३ सतमति उपसतमति र कायषदिमा 

प्रतितनतधत्व 

      

२.३.१ स्थानीर् सरकारिे गिन गने सलमलत, उपसलमलत 

र कार्िदिहरुमा मलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समदुार्बाट मलहिा र परुुर्को समावेशी 

प्रलतलनलधत्व हुने ब्र्वस्था रहकेो/नरहकेो ? 

१ गाउँपालिकाका सलमलत, उपसलमलत र 

कार्िदिहरुमा मलहिा र 

बलचचलतकरणमा परेका समदुार्वाट 

प्रलतलनलधत्व गराईएको । 

१ 

२.३.२ स्थानीर् सरकारिे गिन गने सलमलत, उपसलमलत 

र कार्िदिहरुमा मलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समदुार्का छिफि र लनणिर् प्रलक्रर्ामा 

स्वस्थ ढंगिे भाग लिन पाएको/नपाएको ? 

१ हािसम्म गलित सलमलत उपसलमलतहरुमा 

प्रलतलनलधत्व गरेका मलहिा तथा 

बलचचलतकरणमा परेका प्रलतलनलधहरुिे 

छिफि र लनणिर् कार्िमा स्वस्थ ढंगिे 

भाग लिन पाएको िानकारी पाईएको । 

१ 

२.३.३ स्थानीर् तहमा सचचालित कार्िक्रमहरुको 

अनगुमन तथा सलमक्षा सम्बन्धी कार्िमा स्थानीर् 

सरकारिे गिन गने सलमलत, उपसलमलत र 

कार्िदिहरुिे मलहिा र बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्को लहत हुने गरी लबशे्लर्ण सलहत 

नीलतगत र कार्िगत सुझाव लदने गरेको/नगरेको ? 

१ गाउँपालिकाका सलमलत उपसलमलतहरुिे 

कार्िक्रम अनुगमनको क्रममा मलहिा र 

बलचचलतकरणमा परेका समदुार्को लहत 

हुने गरी नीलतगत र कार्िगत सुझाव 

मौलखक रुपमा गरेको । 

लिलखत सुझाव लदने र अलभिेलखकरण 

गने कार्ि नभएको । 

०.५ 

२.३.४ स्थानीर् सरकारिे गिन गने सलमलत, उपसलमलत 

र कार्िदिहरुिे मलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समदुार्को लहत हुने गरी लदईएको नीलतगत 

र कार्िगत सझुावहरुको कार्ािन्वर्न हुने 

गरेको/नगरेको ? 

१ र्स्ता सलमलत, उपसलमलत र 

कार्िदिहरुिे मलहिा तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुार्को लहत 

हुने गरी लदईएको नीलतगत र कार्िगत 

सझुावहरुको कार्ािन्वर्न आंलशक रुपमा 

भएको । 

०.५ 

  सहायक तिषयगि िम्मा ४   ३ 

२.४ तित्त ब्यवस्थापन प्रणािीमा समावेशीिा       
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२.४.१ स्थानीर् तहमा मलहिा लबकास, िैंलगक लहसंा 

लबरुि, मलहिा लसप लबकास नेततृ्व लबकास तथा 

क्षमता अलभबलृि िस्ता लबर्र्मा स्रोत 

ब्र्वस्थापनका िालग बालर्िक आलथिक ऐनमा 

उल्िेख गरी छुटै्ट कोर् स्थापना 

गररएको/नगररएको ? 

१ र्स गाउँपालिकािे िलक्षत बगिका िालग 

क्षमता लबकास तालिम कार्िक्रमहरु 

सचचािन भएको ।  

सोको िालग छुटै्ट कोर्को स्थापना र 

सचचािन पलन भएको । 

१ 

२.४.२ के आलदबासी, िनिालत, दलित, अन्र् िलक्षत 

समहुका मलहिाहरुको लबकास र 

सशलिकरणको िालग बिेटको ब्र्वस्था भएको 

छ ? उनीहरुको आवश्र्कता अनसुार कार्िक्रम 

तिुिमा गररएको छ ? 

१ मलहिा तथा िलक्षत समदुार्को लबकास 

र सशलिकरणको िालग कार्िक्रमहरुमा 

बिेट लबलनर्ोिन भएको । 

१ 

२.४.३ के स्थानीर् सरकारमा िैंलगक डेस्कको 

लबकासको र आवश्र्क मानवीर् श्रोतहरुको 

िालग बिेटको ब्र्वस्था गररएको छ ? सो 

अनसुार कार्िक्रम पलहचान गररएको छ ? 

१ गाउँपालिकामा मलहिा तथा 

बािबालिका शाखा स्थापना भएको र 

त्र्ही शाखािे िैंलगक डेस्कको कार्ि 

गरेको । 

िैंलगक डेस्क तथा कमिचारीको क्षमता 

लबकासको िालग कार्िक्रमहरु पलहचान 

नगररएको । 

०.५ 

२.४.४ स्थानीर् सरकारिे समावेशी सूचना प्रणािी 

ब्र्वस्थापन गनि बिेट ब्र्वस्था गरेको/नगरेको र 

कम््र्टुरकृत िेखा प्रणािीिे समावेशी के्षत्रमा 

भएको बिेट तथा खचि सम्बन्धी सचूना लदने वा 

नलदने गरेको ? 

१ गाउँपालिकािे समावेशी सचूना प्रणािी 

िाग ुगरेको । 

कम््र्टुरकृत िेखा प्रणािीिे समावेशी 

क्षेत्रमा भएको बिेट तथा खचि सम्बलन्ध 

सचूना लदने गरेको । 

१ 

  सहायक तिषयगि िम्मा ४   ३.५ 

२.५ िथ्याङ्क संकिन िथा ब्यवस्थापन       

२.५.१ के स्थानीर् सरकारिे आफ्नो क्षेत्रका 

समदुार्स्तरका आधारभतू खलण्डकृत सचूना र्ा 

त्र्ांक संकिन तथा अध्र्ावलधक गने गरेको 

छ ? (लिङ्ग उमेर िात र आलथिक लस्थलत 

आलद) - गाउँ/नगर प्रोफाईि 

१ गाउँपालिका प्रोफाईि तर्ार गरी 

(लिङ्ग उमेर िात र आलथिक लस्थलत 

आलद) समदुार्स्तरका आधारभतू 

खलण्डकृत सचूना एवं त्र्ांक संकिन र 

ब्र्वस्थापन गरेको । 

१ 
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२.५.२ स्थानीर् सरकारिे आफ्नो के्षत्रका समदुार् 

स्तरका आधारभतू सचूना वा त्र्ांक संकिन 

गदाि बेरोिगार तथा गरीबको पलहचान गरी 

छुट्टाछुटै्ट नक्साङ्कन गने गरेको/नगरेको 

(गाउँ/नगर प्रोफाईि) 

१ गाउँपालिका प्रोफाईि तर्ार गरी 

समदुार्स्तरका आधारभतू खलण्डकृत 

सचूना वा त्र्ांकमा बेरोिगार तथा 

गरीबको पलहचान गरी छुट्टाछुटै्ट 

नक्साङ्कन गने कार्ि भएको । 

१ 

२.५.३ के स्थानीर् सरकारिे आफ्नो पाश्विलचत्रमा 

आधाररत खलण्डकृत त्र्ाङ्क र सचूनािाई 

आधार मानी स्थानीर् लबकास र्ोिना तिुिमा 

गने गरेको छ ? 

१ गाउँपालिकािे स्थानीर् लबकास र्ोिना 

तिुिमा गदाि पाश्विलचत्रमा आधाररत 

खलण्डकृत त्र्ाङ्क र सचूनािाई 

आधार लिने गरेको । 

१ 

२.५.४ स्थानीर् सरकारिे आफ्नो क्षेत्रको सामालिक 

सरूक्षा पाउँनेहरु र पलचिकरणको अलभिेख 

ब्र्वस्थापन तथा त्र्ाङ्क अध्र्ावलधक गने 

गरेको/नगरेको ? 

१ गाउँपालिकाका सामालिक सरुक्षा 

पाउनेहरु र पलचिकरणको अलभिेख 

ब्र्वस्थापन तथा त्र्ाङ्क MIS 

प्रणािीको माध्र्मबाट अध्र्ावलधक 

राख्न ेगररएको । 

१ 

  सहायक तिषयगि िम्मा ४   ४ 

  मूि तिषयगि िम्मा २०   १६ 

३. मानव संसाधन िथा क्षमिा तिकास       

३.१ मानव संसाधन िथा क्षमिा तिकास       

३.१.१ िैंलगक तथा समावेशी लबकासको िालग क्षमता 

लबकास कार्िर्ोिना तर्ार गरे नगरेको र छुटै्ट 

लशर्िकमा बिेट लबलनर्ोिन भए नभएको र र्स्तो 

रकम खचि कार्िलबलध स्वीकृत भई कार्ािन्वर्नमा 

आएको/नआएको ? 

१ र्सको िालग छुटै्ट लशर्िकमा बिेट 

लबलनर्ोिन गरी खचि कार्िलबलध स्वीकृत 

भई कार्ािन्वर्न भएको । 

१ 

३.१.२ स्थानीर् सरकारका पदालधकारी/ कमिचारीहरुिे 

िैंलगक तथा समावेशी लबकास, िैंलगक लहसंा 

सम्बन्धी तालिम लिएका छन ्वा छैनन ्र तालिम 

कार्िक्रममा िलक्षत समहु तथा अन्र् सबै मलहिा 

र परुुर्को समान सहभालगता र उपलस्थलत 

सलुनलश्चतता गररएको/नगररएको ? 

१  कमिचारीहरुिे तालिम प्राप्त गरेको तर 

िनप्रलतलनलधहरुिे तालिम प्राप्त गनि 

बाँकी रहकेो । 

०.५ 
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३.१.३ तालिमका लबर्र्बस्तकुो प्रस्तलुतकरणमा िैंलगक 

समवेदनलशि भार्ाको प्रर्ोग र मलहिाका 

आवश्र्कता समेलटएको र तालिमको गुणस्तर 

सेवा सलुबधा सम्बन्धमा पषृ्ठपोर्ण लिने गररएको 

छ/छैन ? 

१ तालिमका लबर्र्बस्तकुो प्रस्तलुतकरणमा 

िैंलगक समवेदनलशि भार्ाको प्रर्ोग 

नभएको र साथै मलहिाका आवश्र्कता 

समेट्ने र तालिमको गुणस्तरीर् सेवा 

सलुबधा सम्बन्धमा पषृ्ठपोर्ण लिने 

नगररएको । 

१ 

३.१.४ मलहिा तथा िलक्षत समहुको पदालधकारीहरुको 

क्षमता अलभबलृिका िालग लनलदिि कार्िक्रमहरु 

(प्रालवलधक तालिम, क्षमता लबकास, नेततृ्व 

लबकासको तालिम, भ्रमण) छन/् छैनन ्? सो 

अनसुारको बिेट लबलनर्ोिन गररएको छ/छैन ? 

१ सबै पदालधकारीहरुको क्षमता 

अलभबलृिका िालग लनलदिि कार्िक्रमहरु 

(प्रालवलधक तालिम, क्षमता लबकास, 

नेततृ्व लबकासको तालिम, भ्रमण) 

आंलशक कार्िक्रम गररएको । 

०.५ 

३.१.५ के स्थानीर् सरकारमा िैंलगक समानता तथा 

सामालिक समावेशीकरण सम्बन्धी तालिम लदन 

तथा कार्िक्रमिाई कार्ािन्वर्न गनि सक्ने र्थेि 

मानवीर् श्रोत छन ्? (लबर्र्गत तालिम प्राप्त 

िनशलि संख्र्ा) 

१ गाउँपालिकामा िैससास सम्बलन्ध 

तालिम लदन र कार्िक्रमिाई कार्ािन्वर्न 

गने सक्ने थोरै मात्र िनशलि रहकेो । 

०.५ 

३.१.६ के स्थानीर् सरकारमा मानव संसाधन लबकास 

केन्र वा शाखा वा ईकाईको ब्र्वस्था छ ? 

१ गाउँपालिकामा मानव संसाधन लबकास 

केन्रको छुटै्ट स्थापना नगररएको उि 

शाखाको लिम्मेवारी प्रशासन शाखािे नै 

गने गररएको । 

१ 

३.१.७ मलहिा र बलचचलतकरणमा परेको समदुार् 

िलक्षत िोक सेवा आर्ोग पवूि तर्ारी कक्षा 

सचचािन कार्िक्रम रह ेनरहकेो र कार्ािन्वर्न 

भए नभएको ? (सचचालित तालिम कार्िक्रम 

संख्र्ा र उपलस्थलत) 

१ िोकसेवा तर्ारी कक्षा संचािन 

गररएको । 

लबद्यािर्मा राष्िसेवक कार्िक्रम 

संचािन भएको । 

हले्िो िोकसेवा हालिरी कार्िक्रम 

संचािन भएको । 

१ 

३.१.८ मलहिा लबकासको िालग भएका बेईलिङ 

घोर्णपत्रका बाह्रवटा प्रलतबिताहरुको बारेमा 

स्थानीर् सरकारका पदालधकारीहरु र 

कमिचारीहरुिाई िानकारी छ ? सोको िालग 

अलभमूलखकरण गररएको छ ? (कार्िक्रम संख्र्ा 

र उपलस्थलत) 

१ वेईलिङ घोर्णापत्रका १२ वटा 

प्रलतविताका बारेमा केही 

कमिचारीहरुिाई मात्र िानकारर भएको । 

वेईलिङ घोर्णापत्र सम्बन्धमा स्थानीर् 

पदालधकारी तथा कमिचारीिाई 

अलभमूलखकरण नगररएको ।  

०.५ 

  सहायक तिषयगि िम्मा ८   ६ 

३.२ अनौपचाररक मूल्य मान्यिा र कुसंस्कार 

सम्ितन्ध िनचेिना 
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३.२.१ मलहिा लबरुि सबैखािे लहसंा लनमुिि गने 

कार्िक्रमहरु र सो अनसुारको बिेट लबलनर्ोिन 

गरी कार्िक्रम समर्मै सम्पन्न गरेको छ ? 

(कार्िक्रम संख्र्ा र उपलस्थलत) 

१ गत आ ब मा मलहिा लहसंा लनमुिि गने 

कार्िक्रमहरुमा बिेट लबलनर्ोिन गरी ८ 

वटा कार्िक्रमहरु सम्मपन्न भएको । 

१ 

३.२.२ िैंलगक लहसंा रलहत गाउँपालिका/नगरपालिका 

घोर्णा गरेको छ ? (घोर्णा गरेको लमलत) र 

मलहिा लहसंा लबरुि सनु्र् सहनलशिता 

अपनाएको छ ? (घटेको घट्ना संख्र्ा र 

लिईएको लनणिर्) 

१ िैंलगक लहसंा रलहत गाउँपालिका घोर्णा 

नभएको । 

मलहिा लहसंा लबरुि शनु्र् सहनलशिता 

सम्बन्धमा स्थानीर् नीलत िाग ुनभएको 

। 

०.५ 

३.२.३ स्थानीर् सरकारिे मलहिा लबरुि सबैखािे 

लहसंा लनमूिि गने कार्िक्रमहरु सचचानि गने 

गरेको छ ? (कार्िक्रम संख्र्ा उपलस्थलत तथा 

लनणिर् पलुस्तका) 

१ मलहिा लहसंा लनमुिि गने कार्िक्रममा 

बिेट लबलनर्ोिन गरी  कार्िक्रम 

सचचािन भएको तर बस्ती स्तरसम्म 

कार्िक्रम नपगेुको । 

०.५ 

३.२.४ के स्थानीर् सरकारिे समािमा रहकेा लबलभन्न 

कुसंस्कार िस्तै िालतगत छुवाछुत, छाउपडी, 

बाि लबवाह, बहुलबवाह, दाईिो आलद िस्ता 

सामालिक कुरीलत हटाउन कार्िक्रमहरु 

सचचािन गरेको छ ? (कार्िक्रम संख्र्ा र 

उपलस्थलत) 

१ स्थानीर् स्तरमा उल्िेलखत सामालिक 

कुसस्कारहरु लनमुिि गनिको िालग 

सचेतनामिूक तालिमहरु कार्ािन्वर्न 

गरेको तर बस्ती स्तरसम्म नपगेुको । 

०.५ 

  सहायक तिषयगि िम्मा ४   २.५ 

३.३ कानुनी साक्षरिा       

३.३.१ स्थानीर् तहका मलहिा तथा समावेशी समहुवाट 

लनवािलचत भएका समेत िनप्रलतलनलधहरु र 

पालिकामा कार्िरत कमिचारीिाई नेपािको 

संलबधान, स्थानीर् सरकार सचचािन ऐन, 

अन्तर सरकारी लबत्त ब्र्वस्थापन ऐन, कमिचारी 

समार्ोिन ऐन, मुिकुी संलहताहरु, लबर्र्गत 

काननुहरु पालिकािे िारी गरेको काननुहरु र 

अन्र् प्रचलित महत्वपणूि कानुनहरुको बारेमा 

अलभमूलखकरण गने गरेको/नगरेको ? 

१ गाउँपालिकाका पदालधकारीिाई 

संघवाट िारी भएका उल्िेलखत ऐन 

काननुहरु सम्बन्धमा अलभमलूखकरण 

थोरै मात्र भएको छ । 

गाउँपालिकािे स्थानीर् रुपमा पाररत 

गरी िाग ुगरेका ऐन लनर्महरुको 

अलभमूलखकरण गनि बाँकी छ । 

०.५ 
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३.३.२ स्थानीर् तहका कार्िपालिका सदस्र्हरु, सभाका 

सदस्र्हरु र पालिकाका प्रमखु प्रशासकीर् 

अलधकृत िगार्त सबै शाखा प्रमखुहरुिाई 

काननुी मस्र्ौदा तिुिमा सम्बन्धी प्रलक्रर्ा र 

समाधान गनुिपने मिू समस्र्ा तथा सवाि 

िगार्त मुख्र् लबर्र्बस्तकुा सम्बन्धमा समर् 

समर्मा अलभमलूखकरण गने गरेको/नगरेको ? 

१ र्स सम्बन्धमा गाउँपालिका सदस्र्हरु, 

प्रमखू प्रशासकीर् अलधकृत र सबै 

शाखाका प्रमखूहरु िानकार छन ्। 

तर र्स सम्बलन्ध अलभमलूखकरण 

कार्िक्रम नभएको । 

०.५ 

३.३.३ के मलहिाहरुको िालग काननुी लशक्षा सम्बन्धी 

कार्िक्रमहरु सचचालित भएका छन ्? (िस्तै 

काननुी हक अलधकार, एकि मलहिा र 

चेिीबेटी बेचलबखन लबरुि कार्िक्रम, छाउपडी 

प्रथा लबरुि कार्िक्रम, र्ौनलहसंा लबरुि कार्िक्रम 

आलद बारेमा अनलुशक्षण) 

१ गाउँपालिकािे मलहिाहरुको िालग 

काननुी लशक्षा कार्िक्रमहरु सचचािन 

गरेको छ तर र्थेि नभएको । 

०.५ 

३.३.४ मलहिाहरुको िालग सचचालित काननुी लशक्षा 

सम्बन्धी कार्िक्रमहरु सचचािनवाट के उनीहरु 

िाभालन्वत भएका छन ्? (िस्तै काननुी हक 

अलधकार  एकि मलहिा र चेिीबेटी बेचलबखन 

लबरुि कार्िक्रम, छाउपडी प्रथा लबरुि कार्िक्रम, 

र्ौनलहसंा लबरुि कार्िक्रम आलद बारेमा 

अनलुशक्षण र र्सको असर) 

१ मलहिाहरुको िालग सचचािन भएका 

काननुी लशक्षावाट मलहिाहरु िाभालन्वत 

भएको । 

१ 

  सहायक तिषयगि िम्मा ४   २.५ 

३.४ तिपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण       

३.४.१ स्थानीर् सरकारिे लबपद ब्र्वस्थापन सम्बन्धी 

मापदण्ड, रणनीलत, कार्िनीलत सलहतको 

कार्िलबलध स्वीकृत गदाि मलहिा तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुार्संग परामशि गरे 

नगरेको र र्स्ता दस्तावेिमा लसमान्तकृत वगि र 

समदुार्िाई िलक्षत गरी लबशेर् राहत र मलहिा 

परुुर्िाई अिग अिग संरक्षणको प्रावधान 

रहकेो/नरहकेो ? 

१ स्थानीर् सरकारिे लबपद ब्र्वस्थापन 

सम्बन्धी कार्िलबलध बनेको ।  

मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्संग र्थेि परामशि नभएको । 

कार्िलबलधमा लसमान्तकृत वगि र 

समदुार्िाई िलक्षत गरी लबशेर् राहत र 

मलहिा परुुर्िाई अिग अिग 

संरक्षणको प्रावधान स्पि नदलेखएको । 

०.५ 

३.४.२ स्थानीर् स्तरको लबपद सम्बन्धी त्र्ांक 

संकिन नक्साङ्कन तथा ब्र्वस्थापन गदाि 

िाभालन्वत समहुमा मलहिा तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुार् समेतको 

खण्डीकृत त्र्ांक राखी आपतकालिन कार्ि 

१ लबपद सम्बन्धी त्र्ांक ब्र्वस्थापन 

गदाि  मलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समदुार् समेतको त्र्ांक राखी 

आपतकालिन कार्ि सचचािन तथा 

राहत लबतरण गने गरेको ।  

१ 
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सचचािन तथा राहत लबतरण गने गरेको/ 

नगरेको ? 

३.४.३ समदुार्मा आधारीत लबपद ब्र्वस्थापन 

सम्बलन्ध कार्ि गदाि िाभालन्वत समहुमा मलहिा 

तथा बलचचलतकरणमा परेको समदुार् समेतको 

सहभालगतामा उनीहरुिाई पलहिो प्राथलमकता 

राखी कार्ि गरेको/नगरेको ? 

१ लबपद ब्र्वस्थापन सम्बलन्ध कार्ि गदाि  

मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेको 

समदुार्िाई पलहिो प्राथलमकता राखी 

कार्ि गरेको । 

१ 

३.४.४ लबपद ब्र्वस्थापन कोर्को स्थापना तथा 

सचचािन र स्रोत पररचािन गदाि मलहिा तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुार् समेतको 

सहभालगतामा लनणिर् गने गरेको/नगरेको ? 

१ गाउँपालिकामा लबपद ब्र्वस्थापन 

कोर्को स्थापना र सचचािन भएको । 

स्रोत पररचािन गदाि मलहिा तथा 

बलचचलतकरणमा परेका समदुार् 

समेतको सहभालगतामा लनणिर् गने कार्ि 

आंलशक भएको । 

०.५ 

  सहायक तिषयगि िम्मा ४   ३ 

  मूि तिषयगि िम्मा २०   १४ 

४. सेवा प्रवाह       

४.१ पूवाषधार तिकास       

४.१.१ स्थानीर् तहका भवन, भौलतक पवूािधार तथा 

अन्र् संरचना लनमािणको िालग ड्रोईङ लडिाईन 

िागत अनुमान तर्ार गदाि संरचना लनमािण 

भएपलछ मलहिा, बािबालिका, अपांगता 

भएका ब्र्लििे लनवािध रुपमा प्रर्ोग गनि सलकने 

गरी िैंलगक, बाि र अपांग मैत्री सम्बेदनलशि 

संरचनाको प्रावधान सलहत हुने गरेको/नगरेको ? 

१ स्थानीर् तहका भवन, भौलतक पवूािधार 

तथा अन्र् संरचना लनमािणको िालग 

ड्रोईङ लडिाईन िागत अनुमान तर्ार 

गदाि िैंलगक, बाि र अपांग मैत्री 

संरचनाको प्रावधान सलहत हुने गरेको ।  

१ 

४.१.२ स्थानीर् तहका भवन, भौलतक पवूािधार तथा 

संरचनाहरु लशक्षा, स्वास््र् र अन्र् सामालिक 

पवूािधार सम्बन्धी भवन र अन्र् संरचनाहरु 

लनमािण गदाि मलहिा, अपांगता भएका ब्र्लि 

तथा बािमैत्री र्िु दृलिकोणवाट समेत उपर्िु 

हुने गरी लनमािण गररएको छ/छैन ? 

१ गाउँपालिका तथा अन्र् सावििलनक नर्ाँ 

भवनहरु मात्र मलहिा अपांगता भएको 

ब्र्लि र बािमैत्री भएको । 

परुाना भवनहरु र्स्तो नभएको । 

०.५ 
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४.१.३ स्थानीर् तहिे १५०० बगिलफट भन्दा बढी 

ल्िन्थ क्षेत्रफि भएका लनिी तथा सावििलनक 

भवन तथा संरचना लनमािण सम्बन्धी नक्सा 

स्वीकृत गदाि मलहिा अपांगता भएका ब्र्िी 

तथा बािमैत्रीर्िु दृिीकोणवाट समेत उपर्िु 

हुनेगरी संरचना तर्ार गनि लनदशेन लदने गररएको 

छ/छैन ? 

१ गाउँपालिकािे १५०० बगिलफट भन्दा 

बढी ल्िन्थ क्षेत्रफि भएका लनिी तथा 

सावििलनक भवन र संरचना लनमािण 

सम्बन्धी नक्सा स्वीकृत गदाि मलहिा 

अपांगता भएका ब्र्िी तथा 

बािमैत्रीर्िु दृिीकोणवाट समेत 

उपर्िु हुनेगरी संरचना तर्ार गराउने 

नीलतगत लनणिर् भएको । 

तर कार्ािन्वर्न नभएको । 

०.५ 

४.१.४ स्थानीर् तहिे मलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समदुार्िाई िलक्षत गरी परम्परागत तथा 

आधलुनक उिाि (ििलबद्यतु, लबलभन्न बैकलल्पक 

उिाि स्रोतवाट प्राप्त हुने उिाि, सधुाररएको चिुो 

आलद) को प्रर्ोग गनि सकारात्मक वातावरण र 

प्रोत्साहन गने आर्ोिनाहरु रहे/नरहकेो ? 

१ गाउँपालिकािे मलहिा तथा िलक्षत 

समदुार्िाई गोबर दर्ाँस र सधुाररएको 

चिुो लबतरण कार्िक्रमहरु सचचािन 

भएको छ । 

१ 

    ४   ३ 

४.२ प्रिनन स्वास्थ्य       

४.२.१ गभिवती मलहिािाई िोलखमर्ूि, खतरार्िू 

काममा निगाउने गरी बालर्िक नीलत र 

कार्िक्रममा प्रिनन स्वास््र् सम्बन्धी नीलत र 

कार्िक्रम समावेश भएको/नभएको ? 

१ गभिवती मलहिािाई िोलखमर्ूि, 

खतरार्िू काममा निगाउने र 

मलहिाको प्रिनन स्वास््र् सम्बन्धी 

कार्िक्रमहरु िस्तै पोलसिो झोिा 

लबतरण, िानकारी लिफिेट, 

गभािवस्थामा भएको बच्चािे बाबािाई 

िेखेको पत्र, वडास्तरमा गभिवती िाँच 

गनि लभलडर्ो एक्सरेको ब्र्वस्था  

गररएको । 

१ 

४.२.२ स्थानीर् तहको कार्ाििर्, अस्पताि वा 

स्वास््र् चौकी र सम्भव भएका सावििलनक 

स्थिहरुमा बच्चािाई स्तनपानका लनलमत्त 

अिदगै कक्ष र समर्को ब्र्वस्था र सोको 

ब्र्वस्थापन गररएको छ/छैन ? 

१ स्वास््र् चौकीहरुमा चाँही बच्चाका 

आमाहरुिाई स्तनपान कक्ष र समर्को 

ब्र्वस्था गरेको । 

गाउँपालिका भवनहरु  र सावििलनक 

स्थिहरुमा बच्चाका आमाहरुिाई 

स्तनपान कक्ष र समर्को ब्र्वस्था 

नगररएको ।  

०.५ 
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४.२.३ पररवार लनर्ोिन, मात ृलशश ुकल्र्ाण, लबस्ताररत 

खोप, पोर्ण, िनसंख्र्ा लशक्षा र िनस्वास््र् 

सम्बन्धी कार्िक्रम िगार्त मलहिाहरुको 

स्वास््र् सधुार सम्बन्धी लबशेर् कार्िक्रमहरु 

सचचािन गररएका छन ्? 

१ पररवार लनर्ोिन, मात ृलशश ुकल्र्ाण, 

लबस्ताररत खोप, पोर्ण, िनसंख्र्ा 

लशक्षा र िनस्वास््र् सम्बन्धी कार्िक्रम 

सचचािन भएको । 

१ 

४.२.४ मलहिा, गरीब, लनमूखा र बलचचलतकरणमा परेका 

ब्र्लिहरुको स्वास््र् लबमा गनि सहलिकरण र 

सहर्ोग गने कार्िक्रम र बिेट भए/नभएको ? 

१ गाउँपालिकावाट मलहिा तथा िलक्षत 

समदुार्का नागररकहरुको स्वास््र् 

लबमा सहर्ोग कार्िक्रम भएको । 

१ 

  सहायक तिषयगि िम्मा ४   ३.५ 

४.३ तशक्षा कायषक्रम       

४.३.१ स्थानीर् तहिे आफ्नो पालिका लभत्रका 

लबद्यािर् िाने उमेरका सबै बािबालिकािाई 

लबद्यािर्मा भनाि गराउँने प्रबन्ध 

लमिाए/नलमिाएको ? 

१ लबद्याथी भनाि अलभर्ानद्वारा 

बािबालिकािाई लबद्यािर्मा भनाि गने 

कार्ि भएको । 

१ 

४.३.२ स्थानीर् तहिे आफ्नो पालिका लभत्रका आलथिक 

अवस्था कमिोर भएका पररवारका बालिका 

तथा बलचचलतकरण परेका समुदार्का सबै 

बािबालिकािाई लदवा खािा, लनशलु्क पाि्र् 

पसु्तक र शैलक्षक सामाग्री तथा पोसाक उपिब्ध 

गराउँन छात्रबलृत्तको ब्र्वस्था गरी लनष्पक्ष 

लबतरण हुने प्रवन्ध  लमिाए/नलमिाएको ? 

१ िलक्षत बगिका बािबालिकािाई 

लबद्यािर्मा लदवा खािा लनशुल्क पाि्र् 

पसु्तक शैलक्षक सामाग्री एवं छात्रबलृत्तको 

ब्र्वस्था भएको । 

आलथिक अवस्था कमिोर भएको र 

अलभभावक लबलहन ४६ िना 

बािबालिकाको लशक्षाको सम्पणूि 

लिम्मेवारी गाउँपालिकािे लिएको । 

१ 

४.३.३ लनरक्षर मलहिाहरुको िालग लशक्षा सम्बन्धी 

लबशेर् कार्िक्रमहरु सचचािन भए नभएको ? 

(िस्तै अलभभावक लशक्षा, प्रौढ तथा लकसोरी 

लशक्षा, साथी लशक्षा, कार्िमिूक प्रौढ लशक्षा, 

बच्चा दलेख बच्चा कक्षा आलद) (कार्िक्रम 

संख्र्ा पटक तथा सहभागी संख्र्ा)  

१ लनरक्षर मलहिाहरुको िालग लशक्षा 

सम्बन्धी लबशेर् कार्िक्रमहरु सचचािन 

भएको । िस्तै लकशोरी लशक्षा कार्िक्रम 

साक्षर गाउँपालिका घोर्णा कार्िक्रमहरु 

भएको । 

१ 

४.३.४ लबद्यािर्मा छात्र र छात्राको िालग छुट्टाछुटै्ट 

शौचािर्, लकसोरी छात्राको िालग ्र्ाड र 

र्ौनलशक्षा तथा सहिीकरण कार्िक्रम सचचािन 

हुने गरेको/नगरेको ? 

१ लबद्यािर्मा छात्र र छात्राको िालग 

छुट्टाछुटै्ट शौचािर् ब्र्वस्था भएको ।  

लकसोरी छात्राको िालग ्र्ाड र 

र्ौनलशक्षा तथा सहिीकरण कार्िक्रम 

सचचािन हुने गरेको । 

१ 
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  सहायक तिषयगि िम्मा ४   ४ 

४.४ खानेपानी िथा सरसफाई       

४.४.१ गाउँपालिका/नगरपालिकामा सफा लपउने पानी, 

हात धनुे ब्र्वस्था, मलहिा र परुुर्को िालग 

अिदगै शौचािर्को ब्र्वस्था र 

स्र्ालनटाईिरको उपर्ोग गने प्रबन्ध भए/ 

नभएको ? 

१ गाउँपालिका र वडामा सफा लपउने पानी, 

हात धनुे ब्र्वस्था र स्र्ालनटाईिरको 

ब्र्वस्था भएको । 

गाउँपालिका र वडाहरुमा मलहिा र 

परुुर्को िालग अिदगै शौचािर्को 

ब्र्वस्था भएको । 

१ 

४.४.२ स्थानीर् तहको आर्ोिना तथा स्थानीर् 

मलहिाहरुको सलक्रर् सहभालगतामा वडा वडामा 

खिुा लदसामिु पालिका, घरघरमा शौचािर्, 

डाँडा र गौडामा पोखरी, टोि सफाई अलभर्ान 

िस्ता कार्िक्रम सचचािन हुने गरे/नगरेको ? 

१ गाउँपालिका खुिा लदशामिु घोर्णा 

भएको । 

सबै घरमा शौचािर् छन ्। 

टोि सरसफाई कार्िक्रम लनरन्तर 

सचचािनमा रहकेो । 

खानेपानीको मिु संरक्षण कार्िहरु 

सचचािनमा रहकेो । 

१ 

४.४.३ कुलहने नकुलहने घरार्ासी फोहर छुट्र्ाउने 

ब्र्वस्था, फोहर संकिन तथा लबसििन, घरघरमा 

भान्साको फोहर र पानीवाट करेसाबारी तथा 

गमिा र फुिवारी िस्ता कार्िक्रममा मलहिा र 

परुुर्को समान सहभालगता हुनुपने िस्ता चेतना 

अलभबलृि कार्िक्रम सचचािन हुने गरे नगरेको ? 

१ फोहर संकिन गने ब्र्वस्था भएको । 

फोहर लबसििन घरधनी आफैिे गने  

गरेको । 

फोहरको संकिन र करेसावारीमा प्रर्ोग 

गने गरेको । 

्िालिक, लससािन्र् फोहोरहरुिाई 

ब्र्वस्थापन गनि नसलकएको ।  

०.५ 

४.४.४ मलहिाहरु बढी मात्रामा संिदन हुने कार्िमा सफा 

पानीको सहि ब्र्वस्थाका िालग स्थानीर् 

मलहिाहरुको सक्रीर् सहभालगतामा 

आकासेपानी संकिन र भण्डारण, पराम्परागत 

ईनार र कुवाको पनूलििवीकरण र ररचालििङ 

कार्िक्रम सचचािन हुने गरे/ नगरेको ? 

१ गाउँपालिकाको अलधकांश घरधरुीहरुमा 

एक घर एक धाराको ब्र्वस्था भएको । 

खानेपानी महुानको संरक्षण गररएको  । 

परम्परागत पोखरी संरक्षण गररएको । 

१ 

  सहायक तिषयगि िम्मा ४   ३.५ 

४.५ स्वरोिगार र आयआिषन िथा ििार 

ब्यवस्थापन  
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४.५.१ स्थानीर् सरकारको र्ोिना तिुिमा गदाि बेरोिगार 

तथा गरीबीको नक्सांकनको समेत आधार लिई 

मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ हुने स्वरोिगारमूिक, 

आर्मिूक र लसपमूिक कार्िक्रमहरु राख्ने र 

बालर्िक बिेटमा समावेश गरी कार्ािन्वर्न 

गररएको छ/छैन ? 

१ अनिाईन लसस्टमबाट त्र्ांक लिएर 

बेरोिगार तथा गरीबीको नक्सांकनको 

आधारमा स्थानीर् र्ोिना तर्ार गरी 

मलहिा तथा िलक्षत वगिका समदुार्िाई 

िघ ुउद्यम लबकास कार्िक्रम, मलहिा 

तथा िलक्षत समहु रोिगारका 

कार्िक्रमहरु, प्रधानमन्त्री स्वरोिगार 

कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न भएको । 

१ 

४.५.२ स्थानीर् सरकारिे स्वरोिगार तथा बैदलेशक 

रोिगारीमा िाने मलहिा तथा बलचचलतकरणमा 

परेका समदुार्को क्षमता लबकासको िालग 

कार्िक्रमहरु तर् गरी कार्ािन्वर्न गने गरे नगरेको 

? (कार्िक्रम संख्र्ा र उपलस्थलत) 

१ हािसम्म र्स गाउँपालिकामा बैदलेशक 

रोिगारमा िाने मलहिाहरुको संख्र्ा 

एकदमै न्र्नू रहकेोिे बैदलेशक 

रोिगारमा िाने मलहिाहरुको िालग 

क्षमता लबकासको िालग कार्िक्रम गनुि 

परेको छैन । 

०.५ 

४.५.३ ग्रालमण मलहिा प्रालवलधकहरु (पश ुसेवा, कृलर्, 

स्वास््र् र पवूािधार सम्बलन्ध प्रालवलधकहरु) र 

सामालिक पररचािक तर्ार गने गरे/नगरेको 

(मनोनर्न, लनर्लुि वा गिन र तालिम सम्बन्धी 

सचूकांक) ? 

१ ग्रालमण मलहिा प्रालवलधकहरु (पश ुसेवा, 

कृलर्, स्वास््र् र पवूािधार सम्बलन्ध 

प्रालवलधकहरु) को िालग छात्रवलृत्त लदने 

गररएको ।  

१ 

४.५.४ गरीब र बलचचलतकरणमा परेको समदुार्को पहुचँ 

र क्रर्शलि अनरुुप सपुथमूल्र् सहकारी 

पसिहरुको ब्र्वस्थापनमा पालिकाको 

कार्िक्रम कार्ािन्वर्न भए/नभएको ? 

१ र्स गाउँपालिकामा सपुथ मलू्र् 

सहकारी सचचािन कार्िक्रम छैन । 

० 

  सहायक तिषयगि िम्मा ४   २.५ 

  मूि तिषयगि िम्मा २०   १६.५ 

५. सुशासन िथा उत्तरदातयत्व       

५.१ सुशासन        

५.१.१ स्थानीर् तहिे स्थानीर् सेवा प्रवाह, लबकास 

लनमािण र स्थानीर् शासनका लबर्र्मा 

कार्िपालिका तथा सभावाट नीलत, काननु िारी 

गरी सोही काननु बमोलिम सम्बलन्धत 

अलधकारीवाट लनणिर् गरी कामकाि गने गरेको 

वा तदथि लनणिर् गरी कामकाि हुने गरेको ? 

१ गाउँ सभा र कार्िपालिकाका लनणिर्वाट 

पास भएका नीलत, कार्िक्रम र बिेटवाट 

अलख्तर्ारी प्राप्त गरी कार्ािन्वर्न हुने 

गरेको । 

१ 
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५.१.२ स्थानीर् तहिे लबलधको शासन ब्र्ापक 

िनसहभालगता, भ्रिाचार लबरुि शनु्र् 

सहनलशिता, सेवा प्रवाहमा लनश्पक्षता र मलहिा 

तथा बलचचलतकरणमा परेका समदुार्िाई 

अग्रालधकार िस्ता नीलतहरु कार्ािन्वर्नमा 

ल्र्ाएको/नल्र्ाएको ? 

१ गाउँपालिकािे लबलधको शासन ब्र्ापक 

िनसहभालगता, सेवा प्रवाहमा लनश्पक्षता 

र मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्िाई अग्रालधकार िस्ता नीलतहरु 

कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको । 

१ 

५.१.३ मलहिा लबकासको िालग भएका बेईलिङ 

घोर्णपत्रका बाह्रवटा प्रलतबिताहरुको क्षेत्रमा 

कार्िक्रम तर्ार गरी कार्ािन्वर्न गने गरेको छ ? 

(कार्िक्रम संख्र्ा र उपलस्थलत) 

१ बेईलिङ घोर्णापत्रका १२ बुँदाहरुलभत्र 

रही कार्िक्रम गररएको िस्तै: िलक्षत 

वगििाई लवलभन्न तालिमहरु, उमेर 

चौरासी कार्िक्रम आदी । 

०.५ 

५.१.४ संर्िू राष्िसंघीर् बाि अलधकार महासन्धी 

१९८९ मा गररएका प्रलतबिता कार्ािन्वर्न गनि 

कार्िक्रमहरुमा रकम लबलनर्ोिना गरी 

कार्िक्रमहरु समर्मै सम्पन्न गरेको छ ? 

१ बाि अलधकार सम्बलन्ध महासंलन्धिे 

लनधािरण गरेका नीलतहरु गाउँपालिकाको 

नीलत ऐन तथा कार्िलबलधमा समावेश 

भएको र आंलशक कार्ािन्वर्नको रुपमा 

रहकेो । 

०.५ 

  सहायक तिषयगि िम्मा ४   ३ 

५.२ उत्तरदातयत्व र िवाफदतेहिा       

५.२.१ स्थानीर् सरकारिे लनर्लमत रुपमा कार्िक्रमको 

सावििलनक परीक्षण, सामालिक परीक्षण, 

सावििलनक सनुवुाई, लनर्लमत पत्रकार भेटघाट र 

सचूनाको सावििलनकीकरण गने गरेको/ नगरेको 

? 

१ चौमालसक रुपमा सावििलनक सनुवुाई   

गररएको । 

सचूनाहरु वेवसाइट फेसबकु पेि 

आलधकाररक पलत्रका माफि त सम्प्रेर्ण 

गने गररएको । 

सामालिक परीक्षण र सावििलनक 

परीक्षण नभएको । 

०.५ 

५.२.२ स्थानीर् सरकारिे गने सावििलनक परीक्षण, 

सामालिक परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई, 

लनर्लमत पत्रकार भेटघाट र सचूनाको 

सावििलनकीकरण कार्िक्रममा बलचचलतकरणमा 

परेका ब्र्लि तथा समदुार्का सदस्र्को 

उपलस्थलत रहने गरे/नगरेको ? 

१ उि कार्िक्रमहरुको िालग सबै 

नागररकहरुिाई लनमन्त्रणा गररएको । 

मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परेका 

समदुार्को उपलस्थलत पणूि रुपमा 

नभएको । 

०.५ 
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५.२.३ स्थानीर् सरकारिे गने सावििलनक परीक्षण, 

सामालिक परीक्षण, सावििलनक सनुवुाई, 

लनर्लमत पत्रकार भेटघाट र सचूनाको 

सावििलनकीकरण कार्िक्रममा बलचचलतकरणमा 

परेका ब्र्लि तथा समदुार्का तफि वाट स्थानीर् 

सरकारिे लिएको नीलत र कार्िक्रम र सोको 

कार्ािन्वर्नका लबर्र्मा आवाि उि्ने 

गरेको/नगरेको र र्सरी उिेका प्रश्न उपर स्थानीर् 

सरकारवाट सम्वोधन हुने गरे/नगरेको ? 

१ स्थानीर् सरकारिे गने सावििलनक 

परीक्षण, सामालिक परीक्षण, 

सावििलनक सनुवुाई आलद कार्िक्रममा 

बलचचलतकरणमा परेका ब्र्लि तथा 

समदुार्का तफि वाट स्थानीर् सरकारिे 

लिएको नीलत र कार्िक्रम र सोको 

कार्ािन्वर्नका लबर्र्मा आवाि उि्ने 

गरेको र र्सरी उिेका प्रश्न उपर स्थानीर् 

सरकारवाट सम्वोधन हुने गरेको भएता 

पलन सन्तिुिनक नभएको । 

०.५ 

५.२.४ स्थानीर् सरकारका िनप्रलतलनलध र कमिचारीको 

आचार संलहता स्वीकृत गरी कार्ािन्वर्नमा 

ल्र्ाए नल्र्ाएको ? 

१ स्थानीर् सरकारका िनप्रलतलनलध र 

कमिचारीको आचार संलहता स्वीकृत गरी 

कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको ।  

१ 

  सहायक तिषयगि िम्मा ४   २.५ 

५.३ सूचना िथा सञ्चार       

५.३.१ स्थानीर् सरकारिे लनर्लमत रुपमा समग्र बालर्िक 

र्ोिना तथा कार्िक्रमको सावििलनक गने गरे 

नगरेको र मलहिा, बािबालिका र आलदवासी 

िनिालत, मधेसी, मलुस्िम, लपछडावगि दलित, 

अपांगता भएका ब्र्लिहरु, िेष्ठ नागररकिाई 

िलक्षत गरी राखेका कार्िक्रम र बिेट 

सरोकारवािािे थाहा पाउने गरी सावििलनक 

गरे/नगरेको ? 

१ बालर्िक नीलत तथा कार्िक्रम 

गाउँसभावाट पास भए पलछ सम्पणूि 

गाउँपालिकाबासीिाई सचूना गरी बिेट 

तथा कार्िक्रम साविलिलनकीकरण गने 

गररएको । 

१ 

५.३.२ स्थानीर् सरकारिे स्थानीर् सचूना स्थानीर् 

भार्ामा प्रवाह तथा प्रशारण गने गरे नगरेको ? 

१ र्स गाउँपालिकामा स्थानीर् भार्ा नै 

नेपािी भार्ा भएकोिे नेपािी भार्ामा 

नै सम्पणूि सचूना प्रवाह तथा प्रशारण गने 

गरेको । 

१ 

५.३.३ के स्थानीर् सरकारिे स्थानीर् रेलडर्ो एफ एम र 

छापा माध्र्मद्वारा समावेशीकरण तथा िैंलगक 

समानता सम्बन्धी सचूना प्रवाह गरी िनतािाई 

ससुलूचत गन ेगरेको छ ? 

१ स्थानीर् सचचार माध्र्महरुवाट 

िैससास लबकास सम्बन्धी सचूनाहरु 

प्रवाह गने गरेको । 

१ 
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५.३.४ के स्थानीर् स्तरमा मलहिा बािबालिका सबै 

िातिालतका लबपन्न वगि (आलदबासी िनिालत 

दलित मधेशी मलुस्िम लपछडावगि) अपांगता 

भएको ब्र्लिहरु िेष्ठ नागररक िगार्त अन्र् 

िलक्षत समहुहरुको सचूना लशक्षा र सचचार 

सम्बन्धी कार्िक्रमको प्रवाहवाट र्ी वगिहरुको 

िनचेतना बलृि भएको छ ? (आधार त्र्ांकसंग 

समेत तिुना गनि सलकने) 

१  स्थानीर् स्तरमा मलहिा बािबालिका 

सबै िातिालतका लबपन्न वगि 

(आलदबासी िनिालत दलित) अपांगता 

भएको ब्र्लिहरु िेष्ठ नागररक िगार्त 

अन्र् िलक्षत समहुहरुको सचूना लशक्षा र 

सचचार सम्बन्धी कार्िक्रमको प्रवाहवाट 

र्ी वगिहरुको िनचेतना बलृि भएको  । 

१ 

  सहायक तिषयगि िम्मा ४   ४ 

५.४ अनुगमन र मूल्यांकन        

५.४.१ के कार्िक्रम तथा परीर्ोिना कार्ािन्वर्नवाट 

सम्बलन्धत समदुार्िे परुा िाभ लिन सकेको    

छ ? 

१ कार्िक्रम तथा पररर्ोिनाको 

कार्ािन्वर्नवाट कार्िर्ोिना तथा नीलत 

लनमािणमा सम्बलन्धत समदुार्िे िाभ 

लिएको छ तर पलन शतप्रलतशत िाभ 

लिन नसलकएको गनुासो रहकेो । 

०.५ 

५.४.२ के स्थानीर् सरकारिे सचचािन गरेका 

कार्िक्रमहरुको अनुगमन मलू्र्ांकन गदाि िैंलगक 

समानता तथा सामालिक समावेशी लबकास 

सम्बन्धी कार्िक्रमको सचचािनबाट 

सरोकारवािािाई पगेुको िाभ असर र प्रभाव 

लबशे्लर्ण गने गररन्छ ? 

१ अनगुमन र मूल्र्ांकन गररए पलन िाभ र 

असरको लबशे्लर्ण नभएको ।  

०.५ 

५.४.३ के स्थानीर् सरकारको सलमक्षा बैिकमा मलहिा, 

बािबालिका सबै िातिालतका लबपन्न बगि 

(आलदबासी, िनिालत, दलित, मधेशी, मलुस्िम, 

लपछडावगि) अपांगता भएका ब्र्लिहरु, िेष्ठ 

नागररक िगार्तिाई िलक्षत कार्िक्रम मालथ 

छिफि गने गरेको छ ? 

१ के स्थानीर् सरकारको सलमक्षा बैिकमा 

मलहिा, बािबालिका सबै िातिालतका 

लबपन्न बगि, आलदबासी, िनिालत, 

दलित, अपांगता भएका ब्र्लिहरु, िेष्ठ 

नागररक िगार्तिाई िलक्षत कार्िक्रम 

मालथ छिफि गने गरेको छ । 

१ 

५.४.४ के अनगुमन तथा मूल्र्ांकनवाट लसकेका पािहरु 

कार्िक्रम वा र्ोिना तर्ार गदाि समावेश गने 

गररन्छ ? 

१ अनगुमन र मूल्र्ांकनवाट प्राप्त 

प्रलतवेदनका आधारमा आगामी 

कार्िक्रमिाई तर्ार गरी त्र्सको 

अनभुवका आधारमा र्ोिना तर्ार 

गररएको । 

१ 

  सहायक तिषयगि िम्मा ४   ३ 

५.५ समन्वय र सम्िन्ध तिस्िार       
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५.५.१ स्थानीर् तहिे संघ र प्रदशे सरकारहरुिे तर् 

गरेको नीलत, काननु तथा कार्िक्रमहरुको 

कार्ािन्वर्नमा सहकार्ि, समन्वर् र सहिीकरण 

गने गरेको/नगरेको ? 

१ समन्वर् र साझेदारीमा कार्िक्रमहरु गने 

गररएको छ । 

१ 

५.५.२ िैंलगक समानता तथा समावेशी लबकासको 

िालग लबलभन्न सरोकारवािा लनकार्हरु लबच 

सचिाि सदस्र् बनी कार्िगत छिफि तथा र्स 

के्षत्रको लबकासको िालग लनर्लमतरुपमा कार्ि हुने 

गरे/नगरेको ? 

१ िैससास परूा सचिाि नभएको । िस्तै: 

आदीबासी िनिालत संघ, दलित संघ, 

अपाङ्ग संघ मात्र भएको अन्र् 

सरोकारवािा गैर सरकारी 

संघसंस्थाहरुिाई नसमेलटएको । 

०.५ 

५.५.३ िैंलगक समानता तथा समावेशी लबकासको 

िालग लबलभन्न सरोकारवािा लनकार्हरु लबच 

कार्िगत संर्न्त्र (सचिाि) का प्रलतलनलधहरुिाई 

िैंलगक तथा समावेशी लबकास सम्बन्धी क्षमता 

लबकास तालिमहरु प्रदान गने गरे/नगरेको ? 

१ िैंलगक समानता तथा समावेशी 

लबकासको िालग लबलभन्न सरोकारवािा 

लनकार्हरु लबच कार्िगत संर्न्त्र 

(सचिाि) का प्रलतलनलधहरुिाई िैंलगक 

तथा समावेशी लबकास सम्बन्धी क्षमता 

लबकास तालिमहरु प्रदान गने नगरेको । 

०.५ 

५.५.४ मलहिा लबरुि हनुे सबै प्रकारका भेदभाव 

उन्मिुन गने महासलन्ध कार्ािन्वर्नका िालग 

तर्ार गररएको रालष्िर् कार्िर्ोिना र संर्िू 

राष्िसंघीर् सरूक्षा पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव नं 

१३२५ र १८२० को कार्ािन्वर्न रालष्िर् 

कार्िर्ोिना, मानव अलधकार  कार्िर्ोिना तथा 

छुवाछुत लबरुिको कार्िर्ोिनामा स्थानीर् 

सरकारको लिम्मेवारी भनी उल्िेख गररएका 

कार्िक्रमहरुमा रकम लबलनर्ोिन तथा 

कार्ािन्वर्न गने गरे/नगरेको ? 

१ मलहिा लबरुि हुने सबै प्रकारका 

भेदभाव उन्मिुन गने महासलन्ध 

कार्ािन्वर्नका िालग तर्ार गररएको 

रालष्िर् कार्िर्ोिना र संर्िू राष्िसंघीर् 

सरूक्षा पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव नं 

१३२५ र १८२० को कार्ािन्वर्न 

रालष्िर् कार्िर्ोिना, मानव अलधकार  

कार्िर्ोिना तथा छुवाछुत लबरुिको 

कार्िर्ोिनामा उल्िेलखत कार्िक्रमहरुमा 

रकम लबलनर्ोिन भएता पलन ि्र्ाक्कै 

रा. स.ु प. भनी नतोलकएको । 

०.५ 

  सहायक तिषयगि िम्मा ४   २.५ 

  मूि तिषयगि िम्मा २०   १५ 

  कुि िम्मा १००   ७६.५ 
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अनुसूची-३ 

गाउँपातिकामा िागू भएका नीति¸ ऐन र कानुनी ब्यवस्थाहरु 

क्र स ं िैससाससंग सम्ितन्धि स्थानीय ऐन िथा कानुनी ब्यवस्थाहरु 

१ गाउँ कार्िपालिका (सहकारी ऐन), २०७४ 

२ बरेङ गाउँपालिकामा लवपद ्िोलखम न्र्नूीकरण तथा व्र्वस्थापन गनि बनेको ऐन, २०७५ 

३ बरेङ प्रशासकीर् कार्िलवलध (लनर्लमत गने) ऐन, २०७५ 

४ बरेङ गाउँपालिकाको लवलनर्ोिन ऐन, २०७५ 

५ बरेङ गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७५ 

६ बरेङ गाउँ लशक्षा (ऐन), २०७७ 

७ गाउँपालिका करार लशक्षक व्र्वस्थापन कार्िलवलध, २०७७ 

८ गाउँपालिका अध्र्क्ष शैलक्षक सधुार कार्िक्रम कार्ािन्वर्न कार्िलवलध, २०७७ 

९ बरेङ गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको 

लवधेर्क, २०७८  

 

 
१० मेिलमिाप कार्िसचचािन कार्िलवलध,२०७८ 

११ िैङ्लगक समानता तथा सामालिक समावेलशकरण नीलत २०७८ 

१२ स्थानीर् तहको र्ोिना प्रलक्रर्ामा र्वुा, २०७८ 

१३ सहभालगता सम्बन्धी कार्िलवलध, २०७८ 

१४ स्थानीर् तहमा वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको 

लवधेर्क, २०७८ 

१५ स्थानीर् रािस्व परामशि सलमलतको कार्िसचचािन कार्िलवलध, २०७८ 

१६ अनगुमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतको कार्िसचचािन कार्िलवलध, २०७८ 

१७ आन्तररक िेखापरीक्षण कार्िलवलध, २०७८ 

१८ टोि लवकास संस्था सचचािन कार्िलवलध, २०७८ 

१९ आलथिक ऐन, २०७४ 

२० आलथिक ऐन, २०७५ 

२१ आलथिक ऐन, २०७६ 

२२ आलथिक ऐन, २०७७ 

२३ लबलनर्ोिन ऐन, २०७४ 

२४ लबलनर्ोिन ऐन, २०७५ 

२५ लबलनर्ोिन ऐन, २०७७ 

२६ वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७८ 

२७ बरेङ  गाउँपालिकाको  उपभोिा सलमलत गिन, पररचािन तथा व्र्वस्थापन सम्बलन्ध कार्िलवलध, 

२०७४ 

२८ बरेङ गाउँपालिका खरको छानो लवस्थापन कार्िक्रम र शौचािर् लनमािण प्रोत्साहन कार्िक्रम 

https://barengmun.gov.np/content/%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA
https://barengmun.gov.np/content/%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%99-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D-%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%AE-%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB
https://barengmun.gov.np/content/%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%99-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB
https://barengmun.gov.np/content/barengrm-biniyojan-ain-2075
https://barengmun.gov.np/content/barengrm-aarthik-ain-2075
https://barengmun.gov.np/content/%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%99-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AD
https://barengmun.gov.np/gaupalika-karar-shixak-byawasthapan-karyabidhi-2077
https://barengmun.gov.np/gaupalika-adhyaxa-shaixik-sudhar-karyanywan-karyabidhi--2077
https://barengmun.gov.np/content/%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%99-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%87-%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%95-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AE
https://barengmun.gov.np/content/%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%99-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%87-%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%95-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AE
https://barengmun.gov.np/content/%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AA-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AE
https://barengmun.gov.np/content/%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF
https://barengmun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%A4%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AE
https://barengmun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%A4%E0%A4%B9%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%95-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AE
https://barengmun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%A4%E0%A4%B9%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%95-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AE
https://barengmun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B6-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AE
https://barengmun.gov.np/content/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A4%AE%E0%A4%A8-%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AE
https://barengmun.gov.np/content/%E0%A4%86%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AE
https://barengmun.gov.np/content/%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%B2-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AE
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कार्ािन्वर्न कार्िलवलध, २०७५ 

२९ बरेङ गाउँ कार्िपालिकाको बैिक संचािन सम्बन्धी कार्िलवलध, २०७४ 

३० गाउँ कार्िपालिका (“घ” वगिको लनमािण व्र्वसार्ी इिाितपत्र सम्बन्धी) कार्िलवलध, २०७४ 

३१ घर बहाि कर व्र्वस्थापन कार्िलवलध, २०७६ 

३२ ििस्रोतको उपर्ोग तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी ९कार्िलवलध, २०७६ 

३३ गाउँ कार्िपालिका (न्र्ालर्क सलमलत) कार्िलवलध, २०७४ 

३४ बरेङ गाउँपालिकाको पशसेुवा कार्िक्रम सचचािन कार्िलवलध, २०७६ 

३५ बरेङ गाउँपालिकामा करारमा प्रालवलधक कमिचारी व्र्वस्थापन गने सम्बन्धी कार्िलवलध, २०७६ 

३६ बरेङ उज्र्ािो बाि बचत कार्िक्रम संचािन कार्िलवलध, २०७६ 

३७ मेिा तथा महोत्सव संचािन व्र्वस्थापन तथा लनर्मन सम्बलन्ध कार्िलवलध, २०७६ 

३८ लवद्यािर् सुशासन तथा लशक्षक व्र्वस्थापन कार्िलवलध, २०७६ 

३९ लवपद ्व्र्वस्थापन कोर् (सचचािन) कार्िलवलध, २०७५ 

४० व्र्वसार् कर सम्बन्धी कार्िलवलध, २०७६ 

४१ बरेङ गाउँपालिका लभत्रका सामदुालर्क लवद्यािर्मा लशक्षक लनर्लुि सम्बलन्ध कार्िलवलध, २०७६ 

४२ सामदुालर्क और्धी कार्िक्रम संचािन कार्िलबलध, २०७६ 

४३ सामदुालर्क वन साझेदारी कार्िक्रम कार्िलवलध, २०७६ 

४४ सामदुालर्क स्वास््र् इकाई स्थापना सचचािन तथा व्र्वस्थापन कार्िलवलध, २०७६ 

४५ बरेङ गाउँपालिकासावििलनक िवाफदलेहता प्रवििन सम्बन्धी कार्िलवलध, २०७८ 

४६ बरेङ गाउँपालिका सचूना तथा अलभिेख केन्रको स्थापना तथा संचािन सम्बन्धी कार्िलवलध, 

२०७८ 

४७ बरेङ गाउँपालिका स्वास््र् बीमा संर्ोिन सलमलत गिन/संचािन कार्िलवलध, २०७८ 

४८ स्थानीर् तहको र्ोिना प्रलक्रर्ामा र्वुा सहभालगतासम्बन्धी कार्िलवलध, २०७८ 

४९ बरेङ गाउँपालिकाको स्थानीर् रािस्व परामशि सलमलतको कार्िसचचािन कार्िलवलध, २०७८ 

५० बरेङ गाउँपालिकाको सलचचत कोर्को आन्तररक िेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्िलवलध, २०७८ 

५१ बरेङ गाउँपालिकाको अनगुमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतको कार्िसचचािन कार्िलवलध, २०७८ 

५२ टोि लवकास संस्था ९गिन तथा पररचािन कार्िलवलध, २०७८ 

५३ बरेङ गाउँपालिकाको बिेट तथा कार्िक्रम तिुिमा सलमलतको कार्िसचचािन कार्िलवलध, २०७८ 

५४ बरेङ गाउँपालिका मेिलमिाप कार्ि सचचािन कार्िलवलध, २०७८ 

५५ लशक्षा ऐन तथा लशक्षा लनर्माविी 

५६ छोरी पेवा बचत कार्िलवलध 

५७ करार लशक्षक छनौट सम्बन्धी कार्िलवलध 

५८ र्वुा क्िव गिन तथा र्वुा संसद संचािन सम्बन्धी कार्िलवलध 

५९ स्थानीर् बिार व्र्वस्थापन तथा लनर्मन सम्बन्धी कार्िलवलध 

६० भवन लनमािण तथा सडक सम्बन्धी मापदण्ड 

६१ कृलर् तथा पश ुसम्बन्धी अनदुान व्र्वस्थापन कार्िलवलध 
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६२ एक घर एक मलहिा रोिगार कार्िक्रम संचािन तथा व्र्वस्थापन कार्िलवलध 

६३ ऋणमा ब्र्ाि सहिीकरण सलहत र्वुा स्वोरोिगार कार्िक्रम संचािन तथा व्र्वस्थापन 

कार्िलवलध 

६४ गाउँपालिका करार लशक्षक व्र्वस्थापन कार्िलवलध 

६५ संघ संस्था दताि, व्र्वस्थापन तथा लनर्मन सम्बन्धी कार्िलवलध 

६६ कृर्क समहू दताि, व्र्वस्थापन तथा लनर्मन सम्बन्धी कार्िलवलध 

६७ िैंलगक लहसंा लनवारण कोर् (संचािन) कार्िलवलध 

६८ उमेर चौरासी सम्मान कार्िलवलध, २०७८ 

६९ बरेङ गाउँपालिका स्थानीर् बीमा संर्ोिन सलमलत संचािन कार्िलवलध, २०७८ 

७० कार्ि लवभािन लनर्माविी, २०७४ 

७१ कार्िसम्पादन लनर्माविी, २०७४ 

७२ बरेङ गाउँ कार्िपालिकाको लनणिर् वा आदशे र अलधकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्िलवलध) 

लनर्माविी, २०७४ 

७३ बरेङ गाउँपालिकाका पदालधकारीहरुको आचारसंलहता, २०७४ 

७४ बरेङ गाउँपालिकाको सावििलनक खररद लनर्माविी, २०७६ 

७५ बरेङ गाउँपालिका व्र्वसार् कर लवलनर्माविी, २०७४ 

७६ बरेङ  गाउँपालिकाको  लशक्षा लनर्माविी, २०७४ 

७७ बरेङ गाउँपालिका, गाउँ कार्िपालिका (कार्ि सम्पादन) लनर्माविी, २०७४ 

७८ बरेङ गाउँपालिका, गाउँ कार्िपालिका (कार्ि लबभािन) लनर्माविी, २०७४ 

७९ बरेङ गाउँपालिकाको कृलर् अनदुान लनदलेशका, २०७६ 

८० बरेङ गाउँपालिकाबाट गररने बिार अनगुमन लनदलेशका, २०७६ 

८१ भवन लनमािण तथा सडक सम्बन्धी मापदण्ड 
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अनुसूची-४ 

हातिरी 
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केही  झिकहरु 

गाउँपातिकाको उपाध्यक्ष श्री तदतिप कुमार पुन ज्यूिाट िैससास परीक्षणको ब्यानर 

पढेर उद्घघाटन गररदै । 
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गाउँपातिकाको िनप्रतितनतध एवं कमषचारीहरु िैससास परीक्षणको सूचकहरुमातथ 

छिफि गदै 

 

 

िैससास परीक्षणको समापन कायषक्रममा मन्िब्य राख्दै प्रमुख प्रशासतकय अतधकृि  

श्री तिि िहादुर राना 
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