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स्थानीय तह n}ª\lus ;dfgtf र ;fdflhs समावेशीकरण पररक्षण 

काययगवगि, २०७* 

 

 

१. पृष्ठभूगम 

नेपालको संविधानको प्रस्तािनामा लैंविक विभदे अन्त्य िरी समानपुावतक समािेशी र सहभावितामलूक वसद्धान्ततका 

आधारमा समतामलूक समाजको वनमााण िने व्यिस्था उल्लेख भएको छ । संविधानको धारा ३८ ले मवहलालाई 

समान िशंीय अवधकार, सरुवित मातृ् ि र प्रजनन स्िास््य सम्िन्तधी अवधकार, राज्यका सि ैतहमा सहभािी हुने 

अवधकार, सम्पवि तथा पाररिाररक मावमला सम्बन्तधी अवधकार, वशिा, स्िास््य, रोजिार र सामावजक सरुिामा 

सकारा्मक विभदेको व्यिस्था िरेको छ । संविधानले मवहला विरुद्ध हुनेसबै प्रकारका वहसंाजन्तय कायाहरुलाई काननू 

बमोवजम दण्डनीय हुने व्यिस्था िरेको छ ।  

संविधानको धारा १८ को समानताको हकमा सबै नािररकहरु तथा सामावजक र सांस्कृवकतरुपले पछावड परेका 

समदुाय समतेको संरिण, सशविकरण िा विकासको लावि राज्यले काननु बनाई विशषे व्यिस्था िना सक्ने उल्लेख 

छ । सामावजक न्तयायको हकले राज्यका हरेक तहमा समािशेी र समानपुावतक प्रवतवनवध्िको वसद्धान्ततका आधारमा 

जनताको सहभाविताको अवधकार स्थापना िरेको छ । 

यसिैरर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले लैङ्विक समानता तथा सामावजक समािशेीकरण (लैससास) 

सम्बन्तधी दहेायका प्रािधानहरुको व्यिस्था िरेको छः 

क) िाउँपावलका तथा निरपावलकाको काम, कताव्य र अवधकारमा लैससास सम्िन्तधी व्यिस्था । 

ख) िडा सवमवतको काम, कताव्य र अवधकार अन्ततिात त्यांक अद्यािवधक तथा संरिण अन्ततिात खण्डीकृत 

त्यांक संकलन, विकास काया अन्ततिात बालवििाह, बहु वििाह, लैङ्विक वहसंा अन्त्य िने आवद व्यिस्था 

। 

ि)  स्थानीय तहको योजना तजुामा तथा कायाान्तियन िदाा मवहला तथा वपछवडएको ििाको सहभावितामा जोड, 

मवहला, योजना छनौटमा बालबावलका तथा वपछवडएका ििा, िेत्र र समदुायलाई प्र्यि लाभ पगु्ने 

कायाकममा जोड वदद ैलैससास प्रिधान िने व्यिस्था । 

यस सन्तदभामा संविधानद्वारा प्रदि हकहरुको कायाान्तियन िना तथा समानपुावतक समािेशीताका आधारमा राज्य 

संरचनाका सबै अङ्िहरूमा मवहला, दवलत, आवदिासी जनजावत, मधेशी, मजदरू, वकसान, अपाङ्िता भएका 

व्यवि, वपछवडएका ििा र िेत्र सबैलाई सहभािी िराउन संिधैावनक व्यिस्था िररएको पररप्रेक्ष्यमा सामावजक 

विविधता बीचको असमानता, सामावजक बवञ्चवतकरणका कारण सामावजक समहूको विकास सचूकहरूमा भएको 

कमजोर अिस्था र सामावजक, आवथाक तथा प्रशासवनक िेत्रमा रहकेो पहुचँको अन्ततरलाई न्तयनु िनुा आिश्यक 

दवेखन्तछ । 
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यसरी नै लैससासका मदु्दाहरूलाई केन्तरीय सरकारले नीवतित तथा काननूी सधुार िद ैअग्रता वदइरहकेो सन्तदभामा 

स्थानीय सरकारद्धारा संचालन हुने योजना तथा कायाक्रमलाई लैङ्विक समानता र सामावजक समािशेीकरण मतै्री 

बनाउन, संिधैावनक एिम ्कानूनी प्रािधान परुा िना, राज्यले अन्ततराावरियस्तरमा िरेका प्रवतबद्धता अनरुुप काया िना 

एि ं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यिस्था अनसुार स्थानीय तहमा लैंविक तथा सामावजक 

समािशेीकरणको प्रिद्धान िद ै समाबेशी विकासलाई जोड वदन लैङ्विक समानता र सामावजक समािशेीकरण 

परीिण कायाविवध तयार िररएको हो ।  

 

प्रस्तािना 

नेपालको संविधानको प्रस्तािनामा उल्लेख भएको “सामन्तती, वनरंकुश, केन्तरीकृत र एका्मक राज्यव्यिस्थाले 

सजृना िरेका सबै प्रकारका विभदे र उ्पीडनको अन्त्य िद ैबहुजातीय, बहुभावषक, बहुधावमाक, बहुसांस्कृवतक तथा 

भौिोवलक विविधतायिु विशेषतालाई आ्मसात ्िरी विविधताबीचको एकता, सामावजक सांस्कृवतक ऐक्यबद्धता, 

सवहरणतुा र सद्भािलाई संरिण एि ंप्रिधान िद,ै ििीय, जातीय, िेत्रीय, भावषक, धावमाक, लैंविक विभदे र सबै 

प्रकारका जातीय छुिाछूतको अन्त्य िरी आवथाक समानता, समवृद्ध र सामावजक न्तयाय सवुनवित िना समानपुावतक 

समािशेी र सहभावितामलूक वसद्धान्ततका आधारमा समतामलूक समाजको वनमााण िने संकल्प” लाई साकार पाना 

िाउँपावलका तथा निरपावलकाको संरचना, नीवत वनमााण र संचालन हुने योजना तथा कायाक्रमलाई लैङ्विक 

समानता तथा सामावजक समािवेशकरण मतै्री बनाउँद ैराज्यले व्यि िरेका प्रवतबद्धता अनसुार कायािना संविधानको 

धारा २१४ र २२१ को उपधारा (१) को अवधकार तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को 

उपदफा (२) ले वदएको अवधकार प्रयोि िरी afx|la;] gu/ पावलकामा लैङ्विक तथा सामावजक समािशेी विकास 

कायाान्तियन तथा प्रिद्धान िना बाञ्छनीय भएकाले afx|la;]  निरपावलकाको वमवत .... ..... को कायापावलकाको 

बैठकले यो लैङ्विक समानता तथा सामावजक समािशेीकरण परीिण कायाविवध २०७* पाररत िरी लाि ूिरेको छ 

। 

 

२. यस कायाविवधको नाम afx|la;]  निरपावलकाको  लैङ्विक समानता तथा सामावजक समािशेीकरण पररिण 

कायाविवध, २०७* रहनेछ ।   

३. पररभाषाः वबषय िा प्रसङ्िले अको अथा नलािेमा यस कायाविवधमाः 

क)  “स्थानीय तह िा सरकार” भन्तनाले िाँउपावलका, निरपावलका र सम्झन ुपछा । 

ख) “निरपावलका” भन्तनाले महानिरपावलका, उपमहानिरपावलका र निरपावलका सम्झन ुपछा । 

ि) “कायाक्रम” भन्तनाले वनवित उद्देश्य प्राविका लावि तयार िररएको आयोजनाहरुको संयोवजत रुप सम्झन ुपछा 

। 
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घ)  “योजना” भन्तनाले समग्र विकास वनमााण सम्िन्तधी कायाको लावि तयार िररएको स्थानीय तहको आिवधक 

विकास योजना, िावषाक विकास योजना, एवककृत शहरी विकास योजना,  विषयित िरुुयोजना, रणनीवतक 

योजना, आवद सम्झन ुपछा । 

ङ)  “सामावजक समािशेीकरण” भन्तनाले अिसर तथा स्रोत साधन उपभोि िनाबाट िवञ्चत भई जोवखममा 

परेका र स्तरयिु आवथाक, सामावजक तथा साँस्कृवतक जीिनयापन िनाबाट बवञ्चत भई िररिी तथा 

सामावजक रुपमा िवञ्चवतकरणमा परेका समहूहरुलाई विकास वनमााण र कायासम्पादनका प्रकृयामा 

सहभािी िराई उपलब्ध अिसर, श्रोत, साधन तथा आधारभतू अवधकार उपभोि िने कुराको 

सवुनविततालाई सम्झन ुपछा । 

च) “सामावजक समािेशीकरण सम्पका  ब्यवि” भन्तनाले कुनै कायाालय िा सरकारका विवभन्तन तहहरुमा 

समािशेी विषय हनेे िरी सम्पका  व्यविको रुपमा तोवकएको कमाचारीलाई सम्झन ुपछा । 

छ)  “सामावजक समािशेी बजटे” भन्तनाले मवहला, विवभन्तन जातजाती, िेत्र, ििा र समदुाय, अपांिता भएका 

ब्यवि, बालबालीका तथा जषे्ठ नािररकहरुको आिश्यकतालाई सहभाविमलुक ढंिले सम्बोधन िद ैसमग्र 

विकास प्रवक्रयालाई वनजहरु प्रवत उिरदायी बनाउने उद्दशे्यले तजुामा िररने बजटे तथा कायाक्रमलाई जनाउँछ 

। सामावजक समािेशी लक्ष्यलाई केन्तरमा राखरे सामावजक समािशेीकरण सम्िन्तधी विशे्लषण िरी आवथाक 

स्रोतको सवुनवितता र उपलवब्धको समतामलुक वितरण र उपभोि हुने िरी तजुामा िररएको बजटे समते 

सम्झन ुपछा । 

ज)  “उपभोिा सवमवत” भन्तनाले आयोजनाबाट प्र्यि लाभ पाउने व्यविहरुको समहूले कुनै आयोजना 

वनमााण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र ममात सम्भार िनाको लावि आफूहरु मध्येबाट वनवित प्रवक्रया बमोवजम 

िठन िरेको सवमवत सम्झन ुपछा । 

झ)  “िरैसरकारी संस्था” भन्तनाले प्रचवलत काननू िमोवजम स्थापना भएका स्थानीय तहको सभाबाट आफ्नो 

कायाक्रम स्िीकृत िराई स्थानीय तहसंि समन्तिय राखी काया सञ्चालन िने िरैनाफामलूक संस्था सम्झन ु

पछा । 

ञ) “स्थानीयकरण” भन्तनाले कुनै पवन विषय िा कायाक्रमलाई कुनै स्थानीय ठाँउ विशषेको पररवस्थवत िा 

अिस्था अनसुार ढाली ्यसको प्रभाबकारी एबं अवधकतम उपयोि िने प्रवक्रयालाई सम्झन ुपदाछ । 

ट) “बवञ्चत समहु“ भन्तनाले परम्पराित रुपमा लामो समय दवेख जातीय, आवथाक, लैङ्विक, अपाङ्िता, 

यौवनक तथा लैङ्विक अल्पसंख्यक एिम ् भौिोवलक कारणले िदाा पवछ परेका मवहला, दवलत, 

आवदिाशी, जनजाती, मधेसी, मवुस्लम, अपाङ्ि, जषे्ठ नािरीक एिम ्दिुाम िेत्रमा बसोिास िने जनता 

सम्झन ुपदाछ । 

ठ) “अल्पसंख्यक” भन्तनाले संघीय काननू बमोवजम वनधााररत प्रवतशत भन्तदा कम जनसंख्या रहकेा जातीय, 

भावषक र धावमाक समहू सम्झन ुपछा र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धावमाक र भावषक विवशष्टता भएको, 

्यसलाई बचाई राख्ने आकांिा रहकेा, विभदे र उ्पीडन भोिेका समहू समतेलाई जनाउँछ । 

ड) “सीमान्ततीकृत” भन्तनाले राजनीवतक, आवथाक र सामावजक रूपले पछावड परेका, विभदे र उ्पीडन तथा 

भौिोवलक विकटताको कारणले सेिा सवुिधाको उपभोि िना नसकेका िा ्यसबाट िवञ्चत रहकेा संघीय 
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काननू बमोवजमको मानि विकासको स्तर भन्तदा न्तयनू वस्थवतमा रहकेा समदुाय सम्झन ुपछा र सो शब्दले 

अवत सीमान्ततीकृत र लोपोन्तमखु समदुाय समेतलाई जनाउँछ । 

ढ) “लैङ्विक समता” भन्तनाले अिसर र न्तयायबाट बवन्तचत मवहला िा परुुषलाई थप अिसर वदएर समतामलूक 

वस्थवतको वनमााण िना िररने वबशषे प्रयासलाई सम्झन ुपछा । 

ण)  “लैङ्विक समानता” भन्तनाले  मवहला र परुुषबीच सबै िेत्र र तहमा समान अिसर र समान लाभ हावसल 

िने अिस्थालाई सम्झन ुपछा । 

त)  “लैङ्विक समानता तथा सामावजक समािेशीकरण” भन्तनाले मवहला तथा परुुष र विवभन्तन सामावजक 

समहूहरु बीचको असमान शवि सम्िन्तधहरुलाई पनुः सन्ततवुलत िना तथा हरेक प्रकारका सामावजक पवहचान 

भएका व्यविहरुका लावि समान अवधकार, अिसर एि ंसम्मान सवुनवित िनाका लावि आिश्यक कदम 

चाल्नपुने विषयलाई सम्झन ुपछा । 

थ)  “लवित समहू” भन्तनाले आवथाक रूपमा विपन्तन ििाका मवहला एिम ् बालबावलका तथा आवथाक र 

सामावजक रूपमा वपछवडएका ििाहरू (सबै जातजावतका विपन्तन ििाहरू, ज्येष्ठ नािररक, दवलत, 

आवदिासी जनजावत, अपाङ्िता भएका व्यविहरू, मधेसी, मवुश्लम तथा वपछडाििा एिम ्नेपाल सरकारले 

लवित समहू भनी तोकेका ििा एिम ्समदुाय सम्झन ुपछा । 

द) “लैङ्विक उिरदायी तथा सामावजक समािेशी बजटे” भन्तनाले स्थानीय सरकारीको योजना तजुामा िदाा 

समाजमा रहकेा विवभन्तन जातजावत, िेत्र, ििा र समदुायका मवहला, परुुष, तेश्रोवलंिी, अपांिता भएका 

व्यवि, बालबावलका तथा जेष्ठ नािररकहरूको आिश्यकतालाई सहभावितामलूक ढंिले सम्बोधन िद ै

समग्र विकास प्रवक्रयालाई वनजहरू प्रवत उिरदायी बनाउने उद्दशे्यले तजुामा िररने कायाक्रम र बजटेलाई 

जनाउँछ । लैङ्विक समानता तथा सामावजक समािशेी लक्ष्यलाई केन्तरमा राखरे उद्दशे्यमलूक, योजनािद्ध, 

लैङ्विकसमानता तथा सामावजक समािशेीकरण सम्बन्तधी विशे्लषण िरी आवथाक स्रोतको सवुनवितता र 

उपलवव्धको समतामलूक वितरण र उपभोि हुने िरी िररने बजटे तजुामा प्रवक्रयालाई सम्झन ुपछा ।  

ध)  “लैङ्विक उिरदायी तथा सामावजक समािशेी परीिण” भन्तनाले समाजमा रहकेा विवभन्तन जातजावत, िेत्र, 

ििा र समदुायका मवहला र परुुषबीचको भवूमका, सम्बन्तध, स्थान, स्तर, अिसर आवदको विशे्लषणबाट 

लैंविक समानता तथा समािेशी विकास िना तय िररएको बजटे र कायाक्रम माफा त तोवकएको उद्दशे्य हावसल 

भए नभएको लेखाजोखा र परीिण िरी सधुारका उपाय पवहल्याउने औजारलाई सम्झन ुपछा ।  

न) “लैङ्विक मलूप्रिाहीकरण” भन्तनाले कुनै पवन योजनाबद्घ काया, नीवत वनयम, कायाक्रम कायाान्तियनको हरेक 

िेत्र तथा तह र तप्कामा मवहला तथा िवञ्चवतमा परेका ििाहरुलाई समावहत िने प्रवक्रयालाई सम्झन ुपछा ।  

ऩ) “लैङ्विक उिरदायी बजटे” भन्तनाले लैङ्विक समानताको लावि बजटेको सवुनवितता, बजटेका सबै 

प्रवक्रयामा लैङ्विक मलूप्रिाहीकरण र उपलवब्धको समतामलूक वितरणका साथै उपभोिको लावि 

लैङ्विक विशे्लषण सवहत योजनाबद्ध रूपमा उद्दशे्यमलूक कायाक्रमहरू तजुामा र प्राथवमकीकरण िदै 

कायाक्रम छनौट िरी लिानी िने पद्धवतलाई जनाउँदछ ।  
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प) “सामावजक िवञ्चतीकरणमा परेका समहूहरू” भन्तनाले मवहला, बालबावलका, दवलत, आवदिासी 

जनजावत, मधेशी, मवुस्लम, ज्येष्ठ नािररक, अपाङ्िता भएका व्यविहरू तथा भौिोवलक रूपले दिुाम 

िेत्रमा बसेका जनतालाई बुझाउंदछ । 

फ) “लैङ्विक प्रभाि विरलेषण” भन्तनाले नीवत तथा अभ्यासहरुको पररिण िरेर कुनै पवन योजना कायाक्रम 

तथा आयोजनािाट मवहला एिम ् परुुष कविको लाभान्तबीत भएका छन ् भन्तनेअिस्थाको विशे्लषण िने 

कायालाईसम्झन ुपदाछ । 

ब) “सशविकरण” भन्तनाले विकासका अिसरहरुिाट बवञ्चत, श्रोत र साधनमा पह चँ तथा वनयन्तत्रणमा पछाडी 

परेका, अशि िा कमजोर ििालाई सचूना, पहुचँ, िमता, र आिाजका वहसाबले सशि र सिल बनाउने 

कायालाई सम्झन ुपदाछ । 

५. उद्दशे्य 

यस कायाविवधको मखु्य उद्दशे्य लैससास अिधारणा अनसुार यसको प्रयोिलाई सरलीकृत रुपमा स्थानीयकरण िरी 

स्थानीय सरकारले िने सम्पणूा विकास योजना तथा कायाक्रमलाई लैससास उिरदायी र वदिो बनाउन आवथाक श्रोतको 

सवुनिता, उपलवब्धको समतामलूक वितरण र उपयोिी बनाउने रहकेो छ । यसका वबस्ताररत उद्दशे्यहरु यस प्रकार 

छनः 

क) लैङ्विक समानता तथा सामावजक समािशेीकरण परीिण माफा त स्थानीय सरकारको संस्थाित संरचना र 

कायाक्रमहरुमा मवहला र सीमान्ततकृत समहुहरुलाई समाबेशी िरर, लैविक समानता र सबै जात, जातीको 

अथापणूा सहभाविता िराई लैविक अन्ततरहरुको प्रभािलाई सम्बोधन िद ै लैङ्विक मलूप्रबावहकरण र 

सशविकरण िद ैलैजाने । 

ख) मवहला र सीमान्ततकृत समहुहरुलाई समािशे िरर उनीहरुको योजनाबद्ध रुपमा व्यविित र सामवूहक िमता 

अवभबवृद्ध िरी स्थानीय तहको विकास प्रवक्रयामा वनणाायक तथा अथापणूा सहभाविता सवुनवित िरी 

आवथाक तथा सामावजक सशविकरण िने ।  

ि) स्थानीय सरकारको सि ैकायाक्रम, योजना र आयोजनाको प्र्येक चरणमा लैससास ृषवष्टकोणबाट अनिुमन 

तथा मलू्याँकन िने र यसलाई संस्थाित िद ैलैजाने । 

६. लैङ्विक समानता तथा सामावजक समािशेीकरण सम्िन्तधी नीवत 

क)  स्थानीय सरकारले सचालन िने सम्पणुा योजना तथा कायाक्रमलाई लैससास ृषवष्टकोणिाट संस्थाित िरी 

्यसको तजुामा, कायाान्तियन, अनिुमन तथा लाभको वहस्सेदारीमा मवहला र बवन्तचवतकरणमा परेका व्यवि 

तथा समहुको अथापणूा सहभाविता सवुनवित िरी मलूप्रबावहकरण र शसविकरण िद ै लविने नीवत 

अिलम्बन िररनेछ ।   

ख) लैङ्विक उिरदायी र समािेशी बजटे परीिणलाई स्थानीयकरण िरी लवित समदुायको वििीय श्रोतमा 

पहुचँ अवभबवृद्ध िररनेछ ।  
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ि) स्थानीय सरकार, सेिा प्रदायक सरोकारिाला संस्थाहरु, मवहला र सीमान्ततकृत समहुहरुलाई समािशे िरी 

योजनाबद्ध रुपमा मवहला तथा बवन्तचवतकरणमा परेका व्यवि एिम समदुायको पवहचान िरी उनीहरुको 

व्यविित तथा सामवूहक िमता अवभबवृद्ध िने । साथै स्थानीय तहको विकास प्रवक्रयामा ्यस्ता व्यवि 

तथा समदुायको वनणाायक तथा अथापणूा सहभाविता सवुनवित िरी आवथाक तथा सामावजक सशविकरण 

िररनेछ ।   

७. लैङ्विक समानता तथा सामावजक समािशेीकरण सम्िन्तधी रणनीवत  

क) स्थानीय तहमा मवहला, िरीब तथा बवहस्करणमा परेका समदुायको पवहचान र उनीहरुले भोिकेा समस्या र 

सिालहरुको विशे्लषण तथा लेखाजोखा िरी नीवतित ब्यस्थाहरु, संस्थाित प्रणाली तथा संरचनाहरू, काया 

िातािारण र संस्कृवत, योजना, बजटे, पहुचँयिु अिसर, सेिामलुक काया, अनिुमन, मलू्यांकन र 

अनसुन्तधान लिायतका काया िने । मवहला तथा बवहस्करणमा परेका समदुायमा विभदेरवहत व्यिहारको 

प्रिाधान, राज्यबाट प्रदान िररन े सेिा सवुिधामा पहुचँ तथा समान अिसरमा सवुनवितता िद ै उनीहरुका 

सिाल र समस्याको सम्बोधन िरी समग्र स्थानीय वबकाशको प्रवक्रयामा मलुप्रिाहीकरण िररनेछ । 

ख)  लैङ्विक समानता र सामावजक समािशेीकरण पररिण माफा त स्थानीय सरकाको संरचना र कायाक्रमहरुमा 

मवहला, सीमान्ततकृत तथा बवन्तचवतकरणमा परेका समहुहरुलाई सम्बोधन िरी लैविक समानता र सबै जात 

जातीको अथापणूा सहभाविता िराई लैविक मलूप्रबावहकरण िद ैलविनेछ । 

ि)  विकासका अिसरबाट बवन्तचत, श्रोत र साधनको पहुचँ तथा वनयन्तत्रणमा पछावड परेका िा पाररएका 

असि, िरीब, वबकासका अिसरबाट बवन्तचत, िरीब, मवहला, आवदबासी जनजाती, मधेशी, दवलत, 

मवुस्लम, वपछडाबिा, अल्पसंख्यक, अपांिता भएका व्यवि, लैङ्विक अल्पसंख्यक आवदको स्थानीय 

तहको समग्र शासन प्रणालीमा समािशेी वसध्दान्ततका आधारमा अथापणूा सहभाविता िराई मलुकुको समि 

विकास वनमााण पवकयामा समेत योिदान िना सक्ने िरी सिम बनाई सशविकरण िद ैलविनेछ ।  

 

८. लैङ्विक समानता तथा सामावजक समािशेीकरण परीिण विवध 

सचुक र उपसचुक अनसुार अकंभार वदने बेला पररयोजनाको चक्र जस्तैः योजना तजुामा दवेख कायाान्तियन, अनिुमन 

तथा मलू्याङ्कन र प्रभाि सम्मको पररकल्पना िरी अपेवित उपलव्धतालाई ध्यानमा राखी विशषेत मवहला,  दवलत 

र बवन्तचवतकरणमा परेका समहुहरुको प्रवतवनवधत्त्ि हुने िरी सरोकारबालाहरूको  सहभावितामा अकं भार वदन ुउपयिु 

हुन्तछ ।  

बजटे तजूामा प्रवक्रयाका सबै चरणहरूमा अन्तय पिहरूसँिै लैङ्विकता, समानता तथा सामावजक समािेशीको 

विषयबस्तुलाई केवन्तरयतामा राखरे योजनाबद्धरुपमा, उदे्धश्यमलूक ढंिले विशे्लषण सवहत लैङ्विक मलूप्रिाहीकरण 

र समािशेीका कायाक्रम तजुामा िनुा पदाछ । स्थानीय सरकारले आफ्नो बावषाक तथा आिवधक योजना 

लैङ्विकउिरदायी तथा सामावजक समािेशी बनाई तजुामा िनुा पने हुन्तछ ।    
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संस्थाित लेखाजोखाको लावि प्रयोि िररने विवधमा स्थानीय सरकारको नीवतमा लैङ्विक तथा सामावजक समािशेी 

विकास, लैङ्विक तथा सामावजक समािेशी उिरदायी कायाक्रम, आन्ततररक संरचना र मानि संसाधन, सम्बन्तध 

विस्तार तथा नेपाल सरकारका प्रवतिद्घताहरू िरी प्रमखु पाँचिटा शीषाकहरू वभत्र २२ िटा उपशीषाकहरू रावखएका 

छन ्। ती उपशीषाकलाई प्रष्ट िनाउनका लावि प्र्येक उपशीषाकमा प्रश्नहरू रावखएका छन ्। वतनै प्रश्नहरूको आधारमा 

स्थानीय सरकारका पदावधकारीहरू र कमाचारीहरूसँि छलफल िनुापने हुन्तछ । छलफलको आधारमा उि िुदंामा 

राम्रो दवेखएमा १, मध्यम दवेखएमा ०.५ र सधुार िनुा पन ेदवेखएमा िा सो वबषय हुदँ ैनभएमा ० अकंहरू प्रदान िनुा 

पनेछ ।  

अन्ततमा ५ िटा मलू शीषाकहरू र २० िटा सहायक वशषाकहरुमा प्राि अकंहरूलाई माकुरीजालोको वचत्र (Spider 

net) बनाई सहभािीहरू माझ उि नमनुा वचत्र रावखनेछ । सो वचत्रले दखेाएका राम्रा पिहरूलाई वनरन्ततरता वददं,ै 

कमजोर पिहरूलाई सधुार िदै आिामी वदनहरूमा स्थानीय सरकारलाई एक आदशा सरकारको रुपमा स्थावपत िना 

आिश्यकताहरूको पवहचान िरी लैङ्विक तथा सामावजक समािशेी विकासका लावि एवककृत काया योजना बनाई 

अिावड बढाउन यो लैङ्विकसमानता र सामावजक समाजेशीकरण पररिणले मद्धत पयुााउनेछ ।  

 

९. परीिणका प्रवक्रयाहरू  

लैंविक समानता तथा सामावजक समािशेीकरण परीिण तीन चरणमा विभाजन िरी देहाय अनसुार सम्पन्तन िना 

सवकन्तछ ।  

१.  तयारी चरण  

क)  लैससास कायाान्तियन सवमवतको िठैक बस्ने, लैससास परीिणको लावि सहभािीहरू तोक्ने, लैससास 

कायाशाला िोष्ठी संचालनको लािी वमवत, स्थान, समय, अिवध तोक्ने र िाउँपावलकाको हकमा उपाध्यि 

िा वनज समेत संलग्न कायापावलकाको बैठकले तोकेको कायापावलका सदस्यको संयोजक्िमा र 

निरपावलकाको हकमा उपप्रमखु िा वनज समते संलग्न कायापावलकाको बैठकले तोकेको कायापावलका 

सदस्यको संयोजक्िमा सम्िवन्तधत कमाचारी र सरोकारिाला समेत रहकेो ३ दवेख ५ सदस्यीय एउटा 

कायादल बनाउने । यस्तो कायादलमा कवम्तमा एक जना मवहला र सम्भबभए सम्म दवलत/ अन्तय 

बवन्तचवतकरणमा परेका समहुहरुको  प्रवतवनवधत्त्ि हुने िरर सवमवत बनाउन ु पनेछ । कायादलले स्थानीय 

सरकारको दस्तािजेहरू (जस्तै बावषाक योजना, आिवधक योजना, बावषाक प्रवतिदेन, आवथाक प्रवतिदेन, 

चौमावसक।बावषाक सवमिाको प्रवतिदेन, विकास िलेुवटन,प्रोफाईल, विवभन्तन समयमा भएका वनणायहरू, 

आवदको लैससासको तफा बाट विशे्लशण र पनुरािलोकन िने र  प्रारवम्भक  प्रवतिदेन तयार िन े। 

ख) कायशााला िोष्ठीको लावि चावहने सामाग्रीहरूको व्यिस्था िने । 

२. कायाान्तियण चरण  
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क) सम्पणूा  कमाचारी र सम्िवन्तधत संस्थाका सवमवतका पदावधकारीहरू समेत लैससास परीिण िठैकमा 

समािशे िराउने तथा सम्भि भएसम्म कायाालयमा भएका  सबै मवहला कमाचारी र अन्तय वसमान्ततकृत ििाका 

कमाचारीहरुको अवनिाया प्रवतवनवध हुन ुपनेछ । 

ख) लैससास परीिण काया वनतान्तत संस्थाको स्ि–लेखाजोखा कायाक्रम भएको हुनाले संस्थामा यस विषयमा 

सहजीकरण िने सीप भएको व्यवि भएका संस्थाको व्यविले सहजीकरण िना सक्दछ ।  

ि) लैससास परीिण कायाको सहजीकरण िना स्थानीय सरकारले आिश्यक ठानेमा बाह्य स्रोत व्यवि पवन 

वलन सवकन्तछ ।  

घ) पदावधकारीहरू र कमाचारीहरूको सहभाविताद्धारा सिाप्रथम प्र्येक वबषय िेत्रको सबल पि, कमजोर 

पि, अिसर र चनुौवतको सामवुहक आङ्कलन िने र ्यसपवछ लेखाजोखाको ढाँचा तावलका नं १ 

अनसुारको प्रश्नािलीहरूमा छलफल िरी अकं वदन ुपनेछ । आिश्यक परेमा विषय िस्तकुो सम्बेदनशीलता 

हरेेर सहजकतााले केवह अभ्यासहरु मवहला र परुुष/ दवलत िा अन्तय वसमान्ततकृत ििा हरुसंि छुटै्ट पवन िना 

सवकन्तछ  िा िनुा पने पवन हुन सक्छ । 

ङ) प्र्यके प्रश्नािलीमा पाएको अकंको आधारमा सस्ंथाको बतामान अिस्था माकुरे जालोमा वचत्रण िनुापनेछ 

।  

च) प्रािाङ्कको आधारमा सबल पि र सधुार िनुापने पिहरू पवहचान हुनेछ । पणुााङ्क अकं प्रािलाई सिल 

पि र ्यसभन्तदा कम प्रािाङ्कलाई सधुार िनुापने पिमा रावखनेछ ।  

छ) पवहचान िररएका सधुार िनुा पने पिहरूलाई समाधान िने वहसाबले काया योजना तयार िरी सो कायाान्तियन 

िना बावषाक बजटे तथा कायाक्रममा समािशे िनुापनेछ । यस कायायोजना कायाान्तियनको स्थानीय सरकारले 

वनयवमत िावषाक रुपमा अनुिमन िरी सधुार भएका पिहरूलाई माकुरी जालोमा थप्द ैउपलवब्धहरूलाई 

आकंलन िनुापने हुन्तछ । कायायोजना कायाान्तियनको वबषय स्थानीय सरकारको कायासम्पादन सचूकमा 

समाबेस िरी प्रिवत मापनका साथै बाँकी रहकेा सधुार िनुा पने पिहरूलाई पनुः काया योजना बनाई वनरन्ततर 

कायाान्तियन िनुापने हुन्तछ ।   

३.  प्रवतिदेन चरण  

लैङ्विकसमानता तथा सामावजक समािशेीकरण परीिण कायाविवधमा उल्लेख भएको लैससास पररिणको 

पररच्छेदमा उल्लेख भएको प्रिवत प्रवतिदेनको ढाँचामा प्रवतिदेन तयार िनुा पनेछ । लैङ्विक समानता तथा 

सामावजक समािेशीकरण पररिण िदाा सहभािीहरू बीच भएको छलफलबाट आएको वनचोडलाई प्रवतिदेनको 

प्रमखु प्राविको खण्डमा उल्लेख िनुा पनेछ ।   

नोटः लैससास पररिण िदाा स्थानीय सरकारले ित आिमा सम्पन्तन िरेको कायाक्रमको परीिण चाल ुआ.ि.को 

पवहलो चौमावसक वभत्रमा सम्पन्तन िरी प्रवतिदेन तयार िनुा पदाछ ।  

१०. प्रवतिदेनको कायाान्तियन र वजम्मिेारीः  
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लैससास परीिण प्रवतिदेन प्राि भएपवछ यसलाई कायाापावलकाको बैठकमा छलफलको लावि प्रमखु प्रशासकीय 

अवधकृतले प्रस्ततु िनुापनेछ र सम्भि भएका वबषय चाल ुआवथाक बषामा नै र बजटे नीवत तथा कायाक्रममा समािेश 

िनुापने वबषयहरू आिामी बषाको नीवत तथा कायाक्रम र बजटेमा समािशे िनुा िराउन ु पनेछ । शाखाित रुपमा 

लैससास परीिणको वबषय सामावजक विकास शाखाको काया वजम्मिेारीमा समािेश िनुा पनेछ । 
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द्रष्टब्यः सहभागीहरूले लैससास परीक्षण गर्ाा महहला तथा पुरुषमा पनि कुि वगाको र जातको महहला तथा पुरुष हो भन्िे कुरालाई पनि ववश्लेषण 
गिुा जरुरी हुछ जस्ले गर्ाा समावेशी मूद्र्ा लाई पनि समेट्ि सककन्छ ।   

तालिका १ : िगैिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको मलू्याङ्कनका सचूक र मापनका अवस्थाहरू 

िोट: मुल्याङ्कि गर्ाा राम्रो अवस्थालाई १ अंक, मध्यम अवस्थालाई ०.५ अंक र अनत कमजोर अवस्थालाई ० अंक हर्िु पिेछ । तल हर्एको 
ताललकामा प्रत्येक सूचकमा '१', '०.५', र '०' अंक पाउिे अवस्था र सो को प्रमाणीकरणको आधार राखिएको छ । यी सचूकमा गररिे मूल्याङ्कि 

सामुहहक मूल्याङ्कि हो । समूहमा पहहला सूचकमा छलफल गरी सोको अवस्थाबारे सहमनतमा अंक प्रर्ाि गिुा पिेछ ।  
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१.१
.१ 

स्थािीय तहको िीनत तथा 
कािूिको मस्यौर्ा तयार गिे 
कायाारे्शमा लैससासको दृष्ष्टले 
सम्पार्ि गिे गरी कायाटोली 
निमााण, पूवा र्स्तावेजको समीक्षा 
गर्ाा लैससास दृष्ष्टकोणले 
भएको, मस्यौर्ाको बबषयवस्तु र 
शब्र् चयि समावेशी र 
सहभागगतामूलक हुिे गरे \ 
िगरेको 

०-१   स्थािीय तहको िीनत तथा 
कािूिको मस्यौर्ा तयार गिे 
कायाारे्शमा लैससासको दृष्ष्टले 
सम्पार्ि गिे गरी कायाटोली 
निमााण, पूवा र्स्तावेजको 
समीक्षा गर्ाा लैससास 
दृष्ष्टकोणले भएको, मस्यौर्ाको 
बबषयवस्तु र शब्र् चयि 
समावेशी र सहभागगतामूलक 
हुिे गरेको 

स्थािीय तहको िीनत तथा 
कािूिको मस्यौर्ा तयार गिे 
कायाारे्शमा  लैससासको 
दृष्ष्टले सम्पार्ि गिे गरी 
कायाटोली निमााण, पूवा 
र्स्तावेजको समीक्षा, 
मस्यौर्ाको बबषयवस्तु र शब्र् 
चयि आँलसक रुपमामात्र 
समावेशी र सहभागगतामूलक 
हुिे गरेको 

स्थािीय तहको िीनत तथा 
कािूिको मस्यौर्ा तयार 
गिे कायाारे्शमा लैससासको 
दृष्ष्टले सम्पार्ि गिे गरी 
कायाटोली निमााण, पूवा 
र्स्तावेजको समीक्षा गर्ाा 
लैससास दृष्ष्टकोणले 
भएको, मस्यौर्ाको 
बबषयवस्तु र  समावेशी 
शब्र् चयि र 
सहभागगतामूलक हुिे गरेको 

स्थािीय तहले स्वीकृत 
गरेका िीनत तथा 
कािूिी र्स्तावेजहरु र 
स्वीकृनतको लागग 
प्रस्तुत गरेका मस्यौर्ा 
िीनत तथा कािूिी 
र्स्तावेजहरु  
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 २   

१.१
.२ 

स्थािीय सरकारले आफ्िा िीनत, 
कािूि, योजिा जारी गिुा भन्र्ा 
अगाडि लैससासको दृष्ष्टले 
उपयुक्त भए िभएको बारे 
लेिाजोिा गिे गरे । िगरेको 

०-१   स्थािीय सरकारले आफ्िा 
िीनत, कािूि, योजिा जारी 
गिुा भन्र्ा अगाडि लैससासको 
दृष्ष्टले उपयुक्त भए िभएको 
बारे लेिाजोिा गिे गरेको 

स्थािीय सरकारले आफ्िा 
िीनत, कािूि, योजिा जारी 
गिुा भन्र्ा अगाडि लैससासको 
दृष्ष्टले उपयुक्त भए िभएको 
बारे आँलसक रुपमा मात्र 
लेिाजोिा गिे गरेको 

स्थािीय सरकारले आफ्िा 
िीनत, कािूि, योजिा जारी 
गिुा भन्र्ा अगाडि 
लैससासको दृष्ष्टले उपयुक्त 
भए िभएको बारे लेिाजोिा 
गिे िगरेको 

स्थािीय सरकारले 
आफ्िा िीनत, कािूि, 
योजिा का र्स्ताबेजहरू 
र लेिाजोिा सम्पन्ि 
भएको प्रमाखणत गिे 
कागजातहरु 

 ३   

१.१
.३ 

स्थािीय सरकारको िीनत र 
योजिामा लैङ्गगक समािता तथा 
सामाष्जक समावेशी ववकास 
(स्थािीय कािुि, िीनत, 
आवगधक र बावषाक योजिामा 
भएका िीनतहरू) सम्वन्धी 
कुराहरू समावेश भए । िभएको 

०-१   स्थािीय सरकारको िीनत र 
योजिामा लैङ्गगक समािता 
तथा सामाष्जक समावेशी 
ववकास (स्थािीय कािुि, िीनत, 
आवगधक र बावषाक योजिामा 
भएका िीनतहरू) सम्वन्धी 
कुराहरू समावेश भएको 

स्थािीय सरकारको िीनत र 
योजिामा लैङ्गगक समािता 
तथा सामाष्जक समावेशी 
ववकास (स्थािीय कािुि, िीनत, 
आवगधक र बावषाक योजिामा 
भएका िीनतहरू) सम्वन्धी 
कुराहरू आँलसक रुपमामात्र 
समावेश भएको 

स्थािीय सरकारको िीनत र 
योजिामा लैङ्गगक समािता 
तथा सामाष्जक समावेशी 
ववकास (स्थािीय कािुि, 
िीनत, आवगधक र बावषाक 
योजिामा भएका िीनतहरू) 
सम्वन्धी कुराहरू समावेश 
िभएको 

स्थािीय सरकारका 
स्थािीय कािुि, िीनत, 
आवगधक र बावषाक 
योजिा सम्वन्धी 
र्स्तावेजहरू 

 ४   

१.१
.४ 

स्थािीय सरकारको महहला र 
पुरुषको समववकास तथा 
सामाष्जक समावेशीकरण र 
लैङ्गगक परीक्षण तथा सामाष्जक 
ववभेर् अन्त्य गिे सम्बन्धी 
अलग्गै िीनतहरु छि । छैिि ्? 
(स्थािीय ऐि, कािुि, कायाववगध, 
निरे्लशकामा िास व्यवस्था 
गररएको वा िगररएको) 

०-१   स्थािीय सरकारको महहला र 
पुरुषको समववकास तथा 
सामाष्जक समावेशीकरण  र 
लैङ्गगक परीक्षण तथा 
सामाष्जक ववभेर् अन्त्य गिे 
सम्बन्धी अलग्गै िीनत भएको 
र यस्तो िीनत स्थािीय ऐि, 
कािुि, कायाववगध, निरे्लशकामा 
समावेश गररएको  

स्थािीय सरकारको महहला र 
पुरुषको समववकास तथा 
सामाष्जक समावेशीकरण  र 
लैङ्गगक परीक्षण तथा 
सामाष्जक ववभेर् अन्त्य गिे 
सम्बन्धी अलग्गै भएको तर 
स्थािीय ऐि, कािुि, 
कायाववगध, निरे्लशकामा 
समावेश िगररएको 

स्थािीय सरकारको महहला 
र पुरुषको समववकास तथा 
सामाष्जक समावेशीकरण  र 
लैङ्गगक परीक्षण तथा 
सामाष्जक ववभेर् अन्त्य 
गिे सम्बन्धी अलग्गै िीनत 
िभएको र स्थािीय ऐि, 
कािुि, कायाववगध, 
निरे्लशकामा समेत कुिै 
िास व्यवस्था िगररएको 

स्थािीय सरकारको 
महहला र पुरुषको 
समववकास तथा 
सामाष्जक 
समावेशीकरण  र 
लैङ्गगक परीक्षण तथा 
सामाष्जक ववभेर् 
अन्त्य गिे िीनत 
र्स्तावेज र स्थािीय 
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ऐि, कािुि, कायाववगध, 
निरे्लशकाहरू  

 ५   

१.१
.५ 

स्थािीय तहले कायाान्वयिमा 
ल्याएका ऐि, नियम, तथा 
कायाववगधमा महहला तथा 
बष्चचनतमा परेको समुर्ाय अथाात 
लक्षक्षत वगामा हुिे सबै प्रकारका 
ववभेर्जन्य कायाहरु रोक्ि पयााप्त 
प्रावधाि व्यवस्था गररएको छ । 
छैि ? 

०-१   स्थािीय तहले कायाान्वयिमा 
ल्याएका ऐि, नियम, तथा 
कायाववगधमा महहला तथा 
बष्चचनतमा परेको समुर्ाय 
अथाात लक्षक्षत वगामा हुिे सबै 
प्रकारका ववभेर्जन्य कायाहरु 
रोक्ि पयााप्त प्रावधाि 
राखिएको  

स्थािीय तहले कायाान्वयिमा 
ल्याएका ऐि, नियम, तथा 
कायाववगधमा महहला तथा 
बष्चचनतमा परेको समुर्ाय 
अथाात लक्षक्षत वगामा हुिे सबै 
प्रकारका ववभेर्जन्य कायाहरु 
रोक्िे िालका केही 
प्रावधािमात्र  समावेश गररएको  

स्थािीय तहले 
कायाान्वयिमा ल्याएका ऐि, 
नियम, तथा कायाववगधमा 
महहला तथा बष्चचनतमा 
परेको समुर्ाय अथाात 
लक्षक्षत वगामा हुिे सबै 
प्रकारका ववभेर्जन्य कायाहरु 
रोक्ि कुिै प्रावधाि 
िराखिएको 

स्थािीय तहले 
कायाान्वयिमा ल्याएका 
ऐि, नियम, तथा 
कायाववगधहरू र नतिको 
लैससास दृष्ष्टले 
ववश्लेषण गररएको 
र्स्तावेज 

 ६   

१.१
.६ 

संघीय कािूिले व्यवस्था गरे 
बमोष्जम स्थािीयस्तरमा महहला 
तथा वष्चचतीमा परेको समुर्ाय 
मागथ हुिे हहँसा र ववभेर् उपर 
सुिुवाई हुिे प्रवन्ध लमलाए । 
िलमलाएको 

०-१   संघीय कािूिले व्यवस्था गरे 
बमोष्जम स्थािीयस्तरमा 
महहला तथा वष्चचतीमा परेको 
समुर्ाय मागथ हुिे हहसंा र 
ववभेर् उपर सुिुवाई हुिे प्रवन्ध 
लमलाएको र सोहह अिुरूप 
कायान्वयि हुिे गरेको  

संघीय कािूिले व्यवस्था गरे 
बमोष्जम स्थािीयस्तरमा 
महहला तथा वष्चचतीमा परेको 
समुर्ाय मागथ हुिे हहसंा र 
ववभेर् उपर सुिुवाई हुिे  
प्रवन्ध लमलाएको तर 
कायाान्वयि िभएको 

संघीय कािूिले व्यवस्था 
गरे बमोष्जम स्थािीय 
स्तरमा महहला तथा 
वष्चचतीमा परेको समुर्ाय 
मागथ हुिेहहंसा र ववभेर् 
उपर सुिुवाई हुिे  प्रवन्ध 
िलमलाएको 

महहला तथा वष्चचतीमा 
परेको समुर्ाय मागथ 
हुिे ववभेर् उपर 
सुिुवाई भएका 
प्रमानित कागजातहरू र 
माहहला तथा 
वष्चचतीमा परेका 
समुर्ायहरुको स्वयम 
भिाइहरुको र्स्तावेज  

 ७   

१.१
.७ 

महहला र पुरूषमा श्रमको 
ज्यालामा ववभेर् रोक्िे प्रावधाि 
रहे । िरहेको 

०-१   महहला र पुरूषमा श्रमको 
ज्यालामा ववभेर् रोक्िे प्रावधाि 
रहेको 

महहला र पुरूषमा श्रमको 
ज्यालामा ववभेर् रोक्िे केही 
प्रावधािमात्र रहेको 

महहला र पुरूषमा श्रमको 
ज्यालामा ववभेर् रोक्िे कुिै 
प्रावधाि िरहेको 

महहला र पुरूषमा 
श्रमको ज्याला भुक्तािी 
र्स्तावेज 
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 ८   

१.१
.८ 

स्थािीय तहको िीनतमा रैथािे र 
आप्रवासी कामर्ार तथा श्रमजीवी 
उपर हुिे ववभेर् रोक्िे प्रावधाि 
रहे । िरहेको 

०-१   स्थािीय तहको िीनतमा रैथािे 
र आप्रवासी कामर्ार तथा 
श्रमजीवी उपर हुिे ववभेर् रोक्िे 
प्रावधािहरु रहेको 

स्थािीय तहको िीनतमा रैथािे 
र आप्रवासी कामर्ार तथा 
श्रमजीवी उपर हुिे ववभेर् रोक्िे 
केही प्रावधाि रहेको 

स्थािीय तहको िीनतमा 
रैथािे र आप्रवासी कामर्ार 
तथा श्रमजीवी उपर हुिे 
ववभेर् रोक्िे कुिै प्रावधाि 
िरहेको 

स्थािीय तहको श्रम 
िीनत र्स्तावेज र 
यसको समीक्षा 
प्रनतवेर्ि 

९ योजिा 
तजुामा 
तथा 
कायाान्व
यि  

८ 
१.२

.१ 
आवगधक योजिा र वावषाक 
योजिा तथा कायाकममा लैङ्गगक 
तथा समावेशी ववकासको लागग 
िीनत, रणिीनत, कायाक्रम र 
मापियोग्य उपलब्धी लक्ष्य 
समावेश गररएको छ । छैि ? 

०-१   आवगधक योजिा र वावषाक 
योजिा तथा कायाकममा 
लैङ्गगक तथा समावेशी 
ववकासको लागग िीनत, 
रणिीनत,  कायाक्रम र 
मापियोग्य उपलब्धी लक्ष्य 
समावेश गररएको  

आवगधक योजिा र वावषाक 
योजिा तथा कायाकममा 
लैङ्गगक तथा समावेशी 
ववकासको लागग आँलसक 
रुपमामात्र िीनत, रणिीनत,  
कायाक्रम र मापियोग्य 
उपलब्धी लक्ष्य समावेश 
गररएको  

आवगधक योजिा र वावषाक 
योजिा तथा कायाकममा 
लैङ्गगक तथा समावेशी 
ववकासको लागग िीनत, 
रणिीनत,   कायाक्रम र 
मापियोग्य उपलब्धी लक्ष्य 
समावेश िगररएको  

आवगधक योजिा र 
वावषाक योजिा तथा 
कायाकममा लैङ्गगक 
तथा समावेशी 
ववकासको लागग िीनत, 
रणिीनत,  कायाक्रम र 
मापियोग्य उपलब्धी 
लक्ष्य ववश्लेषण 
र्स्तावेज 

 १०     

१.२
.२ 

गाउँपाललका । िगरपाललकाको 
स्रोत अिुमाि तथा बजेट सीमा 
निधाारण सलमनतले बजेट सीमा 
निधाारण गर्ाा महहला, 
बालबाललका, तथा 
बष्चचतीकरणमा परेको समूहको 
अवस्था ववश्लेषणको आधारमा 
सो समूहको लागग वा प्रत्यक्ष्य 
फाइर्ा पुग्िे गरी कूल पूँजीगत 

०-१   गाउँपाललका । िगरपाललकाको 
स्रोत अिुमाि तथा बजेट सीमा 
निधाारण सलमनतले बजेट सीमा 
निधाारण गर्ाा महहला, 
बालबाललका, तथा 
बष्चचतीकरणमा परेको समूहको  
अवस्था ववश्लेषणको आधारमा 
सो समूहको लागग वा प्रत्यक्ष्य 
फाइर्ा पुग्िे गरी कूल पूँजीगत 

गाउँपाललका । िगरपाललकाको 
स्रोत अिुमाि तथा बजेट सीमा 
निधाारण सलमनतले बजेट सीमा 
निधाारण गर्ाा महहला, 
बालबाललका, तथा 
बष्चचतीकरणमा परेको   
समूहको अवस्था ववश्लेषणको 
आधारमा सो समूहमध्ये केहीको 
लागगमात्र  प्रत्यक्ष्य फाइर्ा 
पुग्िे गरी कूल पूँजीगत 

गाउँपाललका । 
िगरपाललकाको स्रोत 
अिुमाि तथा बजेट सीमा 
निधाारण सलमनतले बजेट 
सीमा निधाारण गर्ाा महहला, 
बालबाललका, तथा 
बष्चचतीकरणमा परेको 
समूहको लागग वा प्रत्यक्ष्य 
फाइर्ा पुग्िे गरी कूल 

गाउँपाललका । 
िगरपाललकाको   
महहला, बालबाललका, 
तथा बष्चचतीकरणमा 
परेको समूहको अवस्था 
ववश्लेषणको आधारमा 
सो समूहको स्रोत 
अिुमाि तथा बजेट 
सीमा निधाारण 
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बजेटको निष्श्चत प्रनतशत 
छुट्याउिे गरे । िगरेको 

बजेटको निष्श्चत प्रनतशत 
छुट्याउिे गरेको 

बजेटको निष्श्चत प्रनतशत 
छुट्याउिे  गरेको 

पूँजीगत बजेटको निष्श्चत 
प्रनतशत छुट्याउिे  िगरेको 

सलमनतले निधाारण 
गरेको बजेट सीमा 

 ११     
१.२

.३ 
स्थािीय सरकारको योजिा सूची 
लक्षक्षत समूहहरूको सक्रीय 
सहभागगतामा तयार हुिे र 
उिीहरुले छिौट गरेका योजिा 
प्राथलमकीकरणमा पिे गरे । 
िगरेको (योजिा तजुामा गर्ाा 
गाउँ, वस्तीस्तरबाट आएका 
योजिा कायाकमहरुलाई समेटे 
िसमेटेको परीक्षण) 

०-१   स्थािीय सरकारले गाउँ, 
वस्तीस्तरबाट योजिा सूची 
संकलि गर्ाा लक्षक्षत 
समूहहरूको सक्रीय 
सहभागगतामा तयार हुिे र 
उिीहरुले छिौट गरेका योजिा 
प्राथलमकीकरणमा पिे गरेको । 

स्थािीय सरकारले गाउँ, 
वस्तीस्तरबाट योजिा सूची 
संकलि गर्ाा केही मात्र लक्षक्षत 
समूहको सक्रीय सहभागगतामा 
तयार हुिे र उिीहरुले छिौट 
गरेका केही योजिामात्र 
प्राथलमकीकरणमा पिे गरेको । 

स्थािीय सरकारले गाउँ, 
वस्तीस्तरबाट योजिा सूची 
संकलि गर्ाा लक्षक्षत 
समूहको सक्रीय 
सहभागगतामा तयार हुिे 
िगरेको र उिीहरुले माग 
गरेका योजिाले 
सामान्यतया प्राथलमकता 
िपाउिे गरेको । 

स्थािीय सरकारको 
योजिा तजुामा गर्ाा 
भएका सहभागीहरूको 
सूची, फोटो र 
विास्तरबाट छिौट 
भएका योजिाको सूची 
र लक्षक्षत समुहले 
छिौट गरेका 
कायाक्रमको सूची  

 १२     

१.२
.४ 

योजिा तजुामा गर्ाा महहला तथा 
बष्चचनतकरणमा परेका 
समूहहरूको व्यावहाररक र 
रणिीनतक आवश्यकता पहहचाि 
र पररपूनत ा गिे ववषयमा छलफल 
भए । िभएको ? 

०-१   योजिा तजुामा गर्ाा महहला 
तथा बष्चचनतकरणमा परेका 
समूहहरूको व्यावहाररक र 
रणिीनतक आवश्यकता पहहचाि 
र पररपूनत ा गिे ववषयमा 
छलफल भएको  

योजिा तजुामा गर्ाा महहला 
तथा बष्चचनतकरणमा परेका 
समूहहरूको व्यावहाररक र 
रणिीनतक आवश्यकता पहहचाि 
र पररपूनत ा गिे ववषयमा 
सामान्य छलफल भएको  

योजिा तजुामा गर्ाा महहला 
तथा बष्चचनतकरणमा परेका 
समूहहरूको व्यावहाररक र 
रणिीनतक आवश्यकता 
पहहचाि र पररपूनत ा गिे 
ववषयमा छलफल िभएको  

बजेट तजुामा 
मागार्शािको प्रनत र 
यसमा योजिा तजुामा 
गर्ाा महहला तथा 
बष्चचनतकरणमा परेका 
समूहहरूको व्यावहाररक 
र रणिीनतक 
आवश्यकता पहहचाि र 
पररपूनत ा गिे ववषय 
समावेश भएको छ छैि  



 

15 

 

 १३     

१.२
.५ 

योजिा तजुामा गर्ाा महहला र 
पुरुष एवं लक्षक्षत समुहहरू को 
छुट्टा छुट्टै अवस्था ववश्लेषणको 
आधारमा आवश्यकता पहहचाि 
गरी सो अिुसारको कायाक्रम तय 
गिे गररए । िगररएको  (तयारी 
प्रनतवेर्ि) 

०-१   योजिा तजुामा गर्ाा महहला र 
पुरुष एवं लक्षक्षत समुहहरू को 
छुट्टा छुट्टै अवस्था 
ववश्लेषणको आधारमा 
आवश्यकता पहहचाि गरी सो 
अिुसारको कायाक्रम तय गिे 
गररएको   

योजिा तजुामा गर्ाा महहला र 
पुरुष एवं लक्षक्षत समुहहरू को 
छुट्टा छुट्टै अवस्था  
ववश्लेषणको आधारमा 
आवश्यकता पहहचाि गरी सो 
अिुसार केही कायाक्रम तय हुिे 
गरेको   

योजिा तजुामा गर्ाा महहला 
र पुरुष एवं लक्षक्षत समुहहरू 
को छुट्टा छुट्टै अवस्था  
ववश्लेषणको आधारमा 
आवश्यकता पहहचाि गरी 
सो अिुसारको कायाक्रम तय 
गिे िगररएको   

योजिा तजुामा गर्ाा 
महहला र पुरुष एवं 
लक्षक्षत समुहहरू को 
छुट्टा छुट्टै अवस्था  
ववश्लेषणको आधारमा 
आवश्यकता पहहचाि 
गरी सो अिुसारको 
कायाक्रम तयारी 
प्रनतवेर्ि 

 १४     

१.२
.६ 

स्थािीय सरकारले र्ीगो 
ववकासका लक्ष्यहरू ववशषे गरेर 
लक्ष्य ५ लैङ्गगक समािता प्राप्त 
गिे ववषयलाई स्थािीयकरण गरी  
सो अिुसारको बजेट ववनियोजि 
हुिे गरे । िगरेको 

०-१   स्थािीय सरकारले र्ीगो 
ववकासका लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य 
५ लैङ्गगक समािता प्राप्त गिे  
ववषयलाई स्थािीयकरण गरी   
सो अिुसारको बजेट 
ववनियोजि गिे गरेको 

स्थािीय सरकारले र्ीगो 
ववकासका  लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य 
५ लैङ्गगक समािता  प्राप्त 
गिे  ववषयलाई स्थािीयकरण 
गरी सो अिुसार केही 
कायाक्रमहरूमा बजेट 
ववनियोजि गिे गरेको 

स्थािीय सरकारले र्ीगो 
ववकासका  लक्ष्यहरूमध्ये 
लक्ष्य ५ लैङ्गगक समािता  
प्राप्त गिे ववषयलाई 
स्थािीयकरण िगरेको बजेट 
ववनियोजि पनि गिे 
िगरेको 

स्थािीय सरकारले 
र्ीगो ववकासका 
लक्ष्यहरू स्थािीयकरण 
गरेको र्स्तावेज र 
सोलाई  प्राप्त गिे 
कायाक्रमहरू बजेट 
ववनियोजि र्स्ताबेज 

 १५     

१.२
.७ 

स्थािीय तहका योजिा महहला, 
बालबाललका तथा वपछडिएको 
वगा, क्षेत्र र समुर्ायलाई प्रत्यक्ष 
लाभ पुग्िेगरी  बिे । िबिेको 

०-१   स्थािीय तहका योजिाले 
महहला, बालबाललका तथा 
वपछडिएको वगा, क्षेत्र र 
समुर्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ 
पुग्िेगरी  बिेको 

स्थािीय तहका योजिाले 
महहला, बालबाललका तथा 
वपछडिएको वगा, क्षेत्र र 
समुर्ायलाई लसलमत रुपमा 
प्रत्यक्ष लाभ र केही अप्रत्यक्ष 
लाभ पुग्िेगरी बिेको 

स्थािीय तहका योजिाले 
महहला, बालबाललका तथा 
वपछडिएको वगा, क्षेत्र र 
समुर्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ 
पुग्िेगरी  िबिेको 

स्थािीय तहका योजिा 
र्स्तावेज  
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 १६     

१.२
.८ 

स्थािीय सरकारका उपभोक्ता 
सलमनतहरुमा लक्षक्षत समुहका 
प्रनतनिगध सहहत कष्म्तमा ४०% 
महहलाहरूको सहभागगता भए । 
िभएको र मुख्य कायाकारी 
पर्मध्ये कुिै एकमा ष्जम्मेवारी 
हर्ए । िहर्एको  

०-१   स्थािीय सरकारका उपभोक्ता 
सलमनतहरुमा लक्षक्षत समुहका 
प्रनतनिगध सहहत कष्म्तमा 
४०% महहलाहरूको सहभागगता 
भएको, मुख्य कायाकारी 
पर्मध्ये कुिै एकमा ष्जम्मेवारी 
हर्एको  

स्थािीय सरकारका उपभोक्ता 
सलमनतहरुमा लक्षक्षत समुहका 
प्रनतनिगध सहहत कष्म्तमा 
४०% महहलाहरूको सहभागगता 
गिे र मुख्य कायाकारी पर्मध्ये 
कुिै एकमा ष्जम्मेवारी हर्िे 
िीनत ललएको  

स्थािीय सरकारका 
उपभोक्ता सलमनतहरुमा 
लक्षक्षत समुहका प्रनतनिगध 
सहहत कष्म्तमा ४०% 
महहलाहरूको सहभागगता 
िभएको, मुख्य कायाकारी 
पर्मध्ये कुिै एकमा 
ष्जम्मेवारी पनि िहर्एको  

स्थािीय सरकारका 
उपभोक्ता सलमनत 
व्यवस्थापि सम्वन्धी 
कािूिका प्रावधािहरू र 
केही योजिाको िमूिा 
अवलोकि  

 १७ बजेट 
तजुामा 
तथा 
कायाान्व
यि  

४ 

१.३
.१ 

बजेट तथा कायाक्रम तजुामा गिुा 
भन्र्ा अनघ समुर्ायका महहला, 
बालबाललका अपाङ्ग जिजानत, 
मधेशी, मुष्श्लम, वपछिावगा र 
र्ललत लगायतका सबै जातजानत 
र ववपन्ि वगाका समूहहरूसँग 
बसेर समस्या केलाउिे 
(ववश्लेषण) गिे गररए । 
िगररएको ?  

०-१   बजेट तथा कायाक्रम तजुामा 
गिुा भन्र्ा अनघ समुर्ायका 
महहला, बालबाललका अपाङ्ग 
जिजानत, मधेशी, मुष्श्लम, 
वपछिावगा र र्ललत लगायतका 
सबै जातजानत र ववपन्ि वगाका 
समूहहरूसँग बसेर समस्या 
केलाउिे (ववश्लेषण) गिे 
गररएको  

बजेट तथा कायाक्रम तजुामा 
गिुा भन्र्ा अनघ समुर्ायका 
महहला, बालबाललका अपाङ्ग 
जिजानत, मधेशी, मुष्श्लम, 
वपछिावगा र र्ललत लगायतका 
सबै जातजानत र ववपन्ि वगाका 
समूहहरूसँग बसेर समस्या 
केलाउिे (ववश्लेषण) गिे 
गररएको  

बजेट तथा कायाक्रम तजुामा 
गिुा भन्र्ा अनघ समुर्ायका 
महहला, बालबाललका 
अपाङ्ग जिजानत, मधेशी, 
मुष्श्लम, वपछिावगा र 
र्ललत लगायतका सबै 
जातजानत र ववपन्ि वगाका 
समूहहरूसँग बसेर समस्या 
केलाउिे (ववश्लेषण) गिे 
िगररएको  

बजेट तथा कायाक्रम 
तजुामा अनघ समुर्ायका 
सरोकारवालाहरू सँगको 
छलफल र परामशा 
तथा ववपन्िता 
स्तरीकरण सम्वन्धी 
आवगधक र्स्तावेज 

 १८     

१.३
.२ 

स्थािीय सरकारका क्षमता 
ववकास योजिामा लैङ्गगक 
उत्तरर्ायी तथा सामाष्जक 
समावेशी बजेट निमााण  एवं 
परीक्षण  नियलमतरुपमा गिा 

०-१   स्थािीय सरकारका क्षमता 
ववकास योजिामा लैङ्गगक 
उत्तरर्ायी तथा सामाष्जक 
समावेशी बजेट निमााण  एवं 
परीक्षण  नियलमतरुपमा गिा 
बजेटको व्यवस्था गिे गररएको  

स्थािीय सरकारका क्षमता 
ववकास योजिामा लैङ्गगक 
उत्तरर्ायी तथा सामाष्जक 
समावेशी बजेट निमााण  एवं 
परीक्षण गिा कहहले काहीीँ 
बजेटको व्यवस्था हुिे गरेको  

स्थािीय सरकारका क्षमता 
ववकास योजिामा लैङ्गगक 
उत्तरर्ायी तथा सामाष्जक 
समावेशी बजेट निमााण  एवं 
परीक्षण गिा बजेटको 
व्यवस्था हुिे िगरेको 

स्थािीय सरकारको 
बजेट ववनियोजि र 
लैससास परीक्षण 
र्स्तावेजहरु 
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बजेटको व्यवस्था गररए । 
िगररएको ? 

 १९     
१.३

.३ 
पररक्षण पश्चात  लैङ्गगक तथा 
समावेशी ववषयमा सुधार गिा 
क्षमता ववकास कायायोजिा 
कायाान्वयिका लागग पयााप्त 
बजेट तथा कायाक्रम बावषाक 
योजिामा समावेश गररए । 
िगररएको ? 

०-१   पररक्षण पश्चात लैङ्गगक तथा 
समावेशी ववषयमा सुधार गिा 
क्षमता ववकास कायायोजिा 
कायाान्वयिका लागग पयााप्त  
बजेट तथा कायाक्रम बावषाक 
योजिामा समावेश गरेको  

पररक्षण पश्चात  लैङ्गगक तथा 
समावेशी ववषयमा सुधार गिा 
क्षमता ववकास कायायोजिा 
कायाान्वयिका लागग बजेट तथा 
कायाक्रम बावषाक योजिामा 
समावेश भएपनि पयााप्त 
िभएको 

पररक्षण पश्चात  लैङ्गगक 
तथा समावेशी ववषयमा 
सुधार गिा क्षमता ववकास 
कायायोजिा कायाान्वयिका 
लागग बजेट ब्यवस्था हुिे 
िगरेको  

स्थािीय सरकारको 
बजेट ववनियोजि र 
लैससास परीक्षण 
र्स्तावेजहरु 

 २०     

१.३
.४ 

स्थािीय सरकारको बजेट तथा 
कायाक्रममा लक्षक्षत समूहहरूको 
लागग निष्श्चत प्रनतशत बजेट 
ववनियोजि गरी उिीहरूको 
हहतका कायाक्रममा समयैमा िचा 
गररए । िगररएको  ? (बजेट 
तथा कायाकमबीच लभिाि) 

०-१   स्थािीय सरकारको बजेट तथा 
कायाक्रममा लक्षक्षत समूहहरूको 
लागग निष्श्चत प्रनतशत बजेट 
ववनियोजि गरी उिीहरूको 
हहतका कायाक्रममा समयैमा 
िचा गिे गररएको ।  

स्थािीय सरकारको बजेट तथा 
कायाक्रममा लक्षक्षत समूहहरूको 
लागग कहहले कहीीँ बजेट 
ववनियोजि गरी उिीहरूको 
हहतका कायाक्रममा िचा गिे 
गररएको । 

स्थािीय सरकारको बजेट 
तथा कायाक्रममा लक्षक्षत 
समूहहरूको लागग बजेट 
ववनियोजि तथा उिीहरूको 
हहतका कायाक्रममा िचा गिे 
िगररएको  ।  

बजेट तथा 
कायाकमबीच लभिाि 
िनतजा निकाल्िे, बजेट 
तथा कायाक्रम र्स्तावेज 
।  

२१ संस्था
गत 
व्यवस ्
था २० 

कमाचारी 
पर्ागधका
री 
प्रनतनिध
ष् त्व 

४ 

२.१
.१ 

स्थािीय सरकारको निणाायक 
तहमा (कमाचारी।पर्ागधकारी) 
महहलाहरूको समािरुपमा ( 
५०।५० प्रनतशत) प्रनतनिगधत्व 
रहेको  छ।छैि ? 

०-१   स्थािीय सरकारको निणाायक 
तहमा (कमाचारी।पर्ागधकारी) 
महहलाहरूको समािरुपमा ( 
५०।५० प्रनतशत) प्रनतनिगधत्व 
रहेको अवस्था । 

स्थािीय सरकारको निणाायक 
तहमा (कमाचारी।पर्ागधकारी) 
महहलाहरूको समािरुपमा ( 
५०।५० प्रनतशत) प्रनतनिगधत्व 
िभए पनि कष्म्तमा ३३ 

स्थािीय सरकारको 
निणाायक तहमा 
(कमाचारी।पर्ागधकारी) 
महहलाहरूको समािरुपमा ( 
५०।५० प्रनतशत) 
प्रनतनिगधत्व िभए पनि 

स्थािीय सरकारको 
निणाायक तहमा रहेका 
(कमाचारी।पर्ागधकारी) 
को िामावली । 
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प्रनतशत प्रनतनिगधत्व रहेको 
अवस्था 

कष्म्तमा ३३ प्रनतशत पनि 
प्रनतनिगधत्व िरहेको अवस्था 

 २२       

२.१
.२ 

स्थािीय सरकारका 
कमाचारीहरूको पर्पूनत ाको निणाय 
गर्ाा सबै जातजानत, वगा, ललङ्ग 
र समुर्ायका बीच समावेशीकरण 
हुिे गरी कमाचारीहरूको समावेशी 
समािुपानतक प्रनतनिगधत्व 
हुिसक्िे रणिीनत ललइएको छ । 
छैि ? 

०-१   स्थािीय सरकारका 
कमाचारीहरूको पर्पूनत ाको 
निणाय गर्ाा सबै जातजानत, 
वगा, ललङ्ग र समुर्ायका बीच 
समावेशीकरण हुिे गरी 
कमाचारीहरूको समावेशी 
समािुपानतक प्रनतनिगधत्व 
हुिसक्िे रणिीनत ललइएको 
अवस्था । 

स्थािीय सरकारका 
कमाचारीहरूको पर्पूनत ाको 
निणाय गर्ाा सबै जातजानत, 
वगा, ललङ्ग र समुर्ायमध्येबाट 
केही समावेशीकरण हुिे गरी 
कमाचारीहरूको लसलमत समावेशी 
प्रनतनिगधत्व हुिसक्िे रणिीनत 
ललइएको अवस्था । 

स्थािीय सरकारका 
कमाचारीहरूको पर्पूनत ाको 
निणाय गर्ाा सबै जातजानत, 
वगा, ललङ्ग र समुर्ायका 
बीच समावेशीकरण हुिे गरी 
कमाचारीहरूको समावेशी 
समािुपानतक प्रनतनिगधत्व 
हुिसक्िे रणिीनत ललइएको 
छैि । 

स्थािीय सरकारका 
कमाचारीहरूको 
पर्पूनत ाको सम्वन्धी 
िीनत, कािूि र 
अभ्यास सम्वन्धी 
र्स्तावेज । 

 २३       

२.१
.३ 

स्थािीय सरकारले महहला तथा 
बबशषे समुर्ायलाई बबशषे सेवा 
प्रर्ाि गर्ाा सम्वष्न्धत 
समुर्ायको भाषा, संस्कृनत र 
रहि सहि बुझकेो कमाचारी वा 
जिप्रनतनिगध समेत समावेश 
गरेको कायाटोली वा शािा माफा त 
हर्िे गरेको । िगरेको ?  

०-१   स्थािीय सरकारले महहला तथा 
बबशषे समुर्ायलाई बबशषे सेवा 
प्रर्ाि गर्ाा सम्वष्न्धत 
समुर्ायको भाषा, संस्कृनत र 
रहि सहि बुझकेो कमाचारी वा 
जिप्रनतनिगध समेत समावेश 
गरेको कायाटोली वा शािा 
माफा त सेवा हर्िे गरेको ।  

स्थािीय सरकारले महहला तथा 
बबशषे समुर्ायलाई बबशषे सेवा 
प्रर्ाि गर्ाा सम्वष्न्धत 
समुर्ायको भाषा, संस्कृनत र 
रहि सहि बुझकेो 
जिप्रनतनिगध समावेश गरेको 
कायाटोली माफा त हर्िे गरेको ।  

स्थािीय सरकारले महहला 
तथा बबशषे समुर्ायलाई 
बबशषे सेवा प्रर्ाि गर्ाा 
सम्वष्न्धत समुर्ायको भाषा, 
संस्कृनत र रहि सहि 
बुझकेो कमाचारी वा 
जिप्रनतनिगध समेत समावेश 
गरेर सेवा हर्िे िगरेको । 

स्थािीय सरकारले 
महहला तथा बबशषे 
समुर्ायलाई बबशषे सेवा 
प्रर्ाि गिे रणिीनत 
तथा कायािीनत र सेवा 
प्रवाह र्स्तावेज । 

 २४       

२.१
.४ 

जिप्रनतनिगधहरू तथा 
कमाचारीहरूलाई कुिै क्षमता 
अलभबदृ्गधको अवसर प्रर्ाि गर्ाा 
सबैलाई समाि अवसर हुिे गरी 
र महहला तथा वष्चचनतकरणमा 

०-१   जिप्रनतनिगधहरू तथा 
कमाचारीहरूलाई कुिै क्षमता 
अलभबदृ्गधको अवसर प्रर्ाि 
गर्ाा सबैलाई समाि अवसर 
हुिे गरी र महहला तथा 

जिप्रनतनिगधहरू तथा 
कमाचारीहरूलाई कुिै  क्षमता 
अलभबदृ्गधको अवसर प्रर्ाि 
गर्ाा सबैलाई समाि अवसर 
हुिेगरी र महहला तथा 

जिप्रनतनिगधहरू तथा 
कमाचारीहरूलाई कुिै  
क्षमता अलभबदृ्गधको  
अवसर प्रर्ाि गर्ाा सबैलाई 
समाि अवसर पाइिे गरी र 

जिप्रनतनिगधहरू तथा 
कमाचारीहरूलाई  
क्षमता अलभबदृ्गधको  
अवसर प्रर्ाि गिे 
सकारात्मक ववभेर्को 
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परेको समुर्ायलाई अग्रभाग 
प्राप्त हुिेगरी सकारात्मक 
ववभेर्को िीनत ललएको । 
िललएको 

वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायलाई अग्रभाग प्राप्त 
हुिेगरी सकारात्मक ववभेर्को 
िीनत ललएको ।  

वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायलाई समेत सेवा प्राप्त 
हुिेगरी सकारात्मक ववभेर्को 
िीनत ललएको ।  

महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायलाई अग्रभाग प्राप्त 
हुिेगरी सकारात्मक 
ववभेर्को िीनत िरहेको । 

िीनत तथा रणिीनत 
र्स्तावेज । 

२५   कायाप्रणा
ली 
समावेशी 

४ 
२.२

.१ 
महहला र पुरुषबीचको असमािता 
हटाउि तथा सामाष्जक 
समावेशीकरण बढाउिको लागग 
स्थािीय तहको निष्श्चत 
कायािीनत छ । छैि ? 

०-१   महहला र पुरुषबीचको 
असमािता हटाउि तथा 
सामाष्जक समावेशीकरण 
बढाउिको लागग स्थािीय 
तहको निष्श्चत कायािीनत 
रहेको । 

महहला र पुरुषबीचको 
असमािता हटाउि तथा 
सामाष्जक समावेशीकरण 
बढाउिको लागग स्थािीय 
तहको निष्श्चत कायािीनत 
भएपनि कायाान्वयिमा िरहेको 
। 

महहला र पुरुषबीचको 
असमािता हटाउि तथा 
सामाष्जक समावेशीकरण 
बढाउिको लागग स्थािीय 
तहको निष्श्चत कायािीनत 
िरहेको । 

महहला र पुरुषबीचको 
असमािता हटाउि 
तथा सामाष्जक 
समावेशीकरण 
बढाउिको कायािीनत 
र्स्तावेज । 

 २६       

२.२
.२ 

स्थािीय सरकारमा लैङ्गगक 
ववकास हेिे इकाईको व्यवस्था 
छ।छैि ? (लैङ्गगक ववकास 
िसे्क वा लैङ्गगक समािता तथा 
सामाष्जक समावेशीकरण 
कायाान्वयि सलमनत वा यस्तै 
कुिै संरचिाको व्यवस्था 
कायाशता र ष्जम्मेवारी ककटाि 
सहहत गररए। िगररएको) 

०-१   
स्थािीय सरकारमा लैङ्गगक 
ववकास हेिे इकाईको व्यवस्था 
रहेको (लैङ्गगक ववकास िेस्क 
वा लैङ्गगक समािता तथा 
सामाष्जक समावेशीकरण 
कायाान्वयि सलमनत वा यस्तै 
कुिै संरचिाको व्यवस्था  
कायाशता र ष्जम्मेवारी ककटाि 
सहहत रहेको)  

स्थािीय सरकारमा लैङ्गगक 
ववकास हेिे इकाईको व्यवस्था 
रहेको (लैङ्गगक ववकास िेस्क 
वा लैङ्गगक समािता तथा 
सामाष्जक समावेशीकरण 
कायाान्वयि सलमनत वा यस्तै 
कुिै संरचिाको व्यवस्था  
कायाशता र ष्जम्मेवारी ककटाि 
सहहत रहेको) तर 
कायाान्वयिमा िरहेको  

स्थािीय सरकारमा लैङ्गगक 
ववकास हेिे इकाईको 
व्यवस्था रहेको (लैङ्गगक 
ववकास िसे्क वा लैङ्गगक 
समािता तथा सामाष्जक 
समावेशीकरण कायाान्वयि 
सलमनत वा यस्तै कुिै 
संरचिाको व्यवस्था 
िगररएको । 

स्थािीय सरकारको 
संगठि संरचिा र 
लैङ्गगक ववकास हेिे 
इकाईको काया निरे्श 
शता  र ष्जम्मेवारी 
ककटाि र्स्तावेज 
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 २७       

२.२
.३ 

स्थािीय सरकारबाट  कायाालयमा 
हुि सक्िे कुिै पनि प्रकारको 
र्वु्यावहार, भेर्भाब महहला हहसंा 
नियन्त्रणको लागग आचार संहहता 
बिाएर लागु गररएको छ । छैि 
? 

०-१   स्थािीय सरकारबाट  
कायाालयमा हुि सक्िे सबै 
प्रकारको र्वु्यावहार, भेर्भाब 
महहला हहसंा नियन्त्रणको लागग 
आचार संहहता बिाएर लागु 
गररएको । 

स्थािीय सरकारबाट  
कायाालयमा हुि सक्िे 
र्वु्यावहार, भेर्भाब र महहला 
हहसंा नियन्त्रण सम्वन्धी 
आचार संहहता रहेको तर 
कायाान्वयि िभएको । 

स्थािीय सरकारबाट  
कायाालयमा हुि सक्िे 
र्वु्यावहार, भेर्भाब र 
महहला हहसंा नियन्त्रण 
सम्वन्धी आचार संहहता 
केही पनि िरहेको । 

स्थािीय सरकारबाट  
कायाालयमा हुि सक्िे 
सबै प्रकारको र्वु्यावहार, 
भेर्भाब महहला हहसंा 
नियन्त्रण सम्वन्धी 
आचार संहहता 
र्स्तावेज । निणाय 
पुष्स्तका । 

 २८       

२.२
.४ 

योजिा तजुामा सलमनतलाई 
सुझाव हर्िे र्स्तावेज तयार गर्ाा 
लैङ्गगक समािता तथा 
सामाष्जक समावेशीकरण 
कायाान्वयि सलमनतमा महहला, 
बालबाललका तथा अन्य सबै 
लक्षक्षत समुर्ायको सकक्रय 
सहभागगता भए िभएको र यस 
सलमनतले विा तहमा योजािा 
सम्वन्धी छलफल समावेशी भए 
िभएको अिुगमि गरे िगरेको  

०-१   योजिा तजुामा सलमनतलाई 
सुझाव हर्िे र्स्तावेज तयार 
गर्ाा लैङ्गगक समािता तथा 
सामाष्जक समावेशीकरण 
कायाान्वयि सलमनतमा महहला, 
बालबाललका तथा अन्य सबै 
लक्षक्षत समुर्ायको सकक्रय 
सहभागगता रहेको र यस 
सलमनतले विा तहमा योजािा 
सम्वन्धी छलफल समावेशी भए 
िभएको अिुगमि समेत गरेको  

योजिा तजुामा सलमनतलाई 
सुझाव हर्िे र्स्तावेज तयार 
गर्ाा लैङ्गगक समािता तथा 
सामाष्जक समावेशीकरण 
कायाान्वयि सलमनतमा महहला, 
बालबाललका तथा अन्य सबै 
लक्षक्षत समुर्ायको सकक्रय 
सहभागगता रहेतापनि यस 
सलमनतले विा तहमा योजािा 
सम्वन्धी छलफल समावेशी भए 
िभएको अिुगमि िगरेको  

योजिा तजुामा सलमनतलाई 
सुझाव हर्िे र्स्तावेज तयार 
गर्ाा लैङ्गगक समािता तथा 
सामाष्जक समावेशीकरण 
कायाान्वयि सलमनतमा 
महहला, बालबाललका तथा 
अन्य सबै लक्षक्षत 
समुर्ायको सकक्रय 
सहभागगता िरहेको र यस 
सलमनतले विा तहमा 
योजािा सम्वन्धी छलफल 
समावेशी भए िभएको 
अिुगमि समेत िगरेको  

योजिा तजुामा 
सलमनतलाई  र लैङ्गगक 
समािता तथा 
सामाष्जक 
समावेशीकरण 
कायाान्वयि सलमनतले 
सुझाव हर्एको 
र्स्तावेज, बैठकको  
उपष्स्थनत तथा निणाय 
पुष्स्तका र विास्तरमा 
गरेको अिुगमि 
प्रनतवेर्ि । 

२९   सलमनत, 
उपसलम
नत र 
कायार्ल

४ 

२.३
.१ 

स्थािीय सरकारले गठि गिे 
सलमनत, उपसलमनत र 
कायार्लहरूमा महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 

०-१   स्थािीय सरकारले गठि गिे 
सलमनत, उपसलमनत र 
कायार्लहरूमा महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 

स्थािीय सरकारले गठि गिे 
सलमनत, उपसलमनत र 
कायार्लहरूमा महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 

स्थािीय सरकारले गठि 
गिे सलमनत, उपसलमनत र 
कायार्लहरूमा महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 

स्थािीय सरकारले 
गठि गिे सलमनत, 
उपसलमनत र 
कायार्लहरूमा महहला 
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मा 
प्रनतनिध
ष् त्व 

समुर्ायबाट महहला र पुरुषको 
समावेशी प्रनतनिगधत्व हुिे 
व्यवस्था रहे । िरहेको ?  

समुर्ायबाट महहला र पुरुषको 
समावेशी र समािुपानतक 
प्रनतनिगधत्व हुिे व्यवस्था 
रहेको ।  

समुर्ायबाट समािुपानतक 
प्रनतनिगधत्व हुिे व्यवस्था 
रहेपनि व्यवहारमा केहीकोमात्र 
प्रनतनिगधत्व हुिे गरेको । 

समुर्ायबाट समावेशी र 
समािुपानतक प्रनतनिगधत्व 
हुिे व्यवस्था िरहेको । 

तथा वष्चचनतकरणमा 
परेको समुर्ायबाट 
समावेशी प्रनतनिगधत्व 
भएको उपष्स्थनत तथा 
निणाय पुष्स्तका । 

 ३०       
२.३

.२ 
स्थािीय सरकारले गठि गिे 
सलमनत, उपसलमनत र 
कायार्लहरूमा महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायका प्रनतनिगधहरूले 
छलफल तथा निणाय निमााणमा 
स्वस्थ ढंगले भागललि पाए । 
िपाएको ?  

०-१   स्थािीय सरकारले गठि गिे 
सलमनत, उपसलमनत र 
कायार्लहरूमा महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायका प्रनतनिगधहरूले 
छलफल तथा निणाय निमााणमा 
स्वस्थ ढंगले भागललि पाएको 
। 

स्थािीय सरकारले गठि गिे 
सलमनत, उपसलमनत र 
कायार्लहरूमा महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायका प्रनतनिगधहरूले 
छलफलमा भागललि पाए पनि  
निणाय निमााणमा भूलमका 
िेल्ि िसकेको ।  

स्थािीय सरकारले गठि 
गिे सलमनत, उपसलमनत र 
कायार्लहरूमा महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायका प्रनतनिगधहरूले 
छलफल तथा निणाय 
निमााणमा स्वस्थ ढंगले 
भागललि िपाएको ।  

स्थािीय सरकारले 
गठि गिे सलमनत, 
उपसलमनत र 
कायार्लहरूको छलफल 
सहभागगताको 
उपष्स्थनत र निणाय 
पुष्स्तकाको प्रनत । 

 ३१       

२.३
.३ 

स्थािीय तहमा सचचाललत 
कायाक्रमहरूको अिुगमि र 
समीक्षा सम्वन्धी कायामा 
स्थािीय सरकारले गठि गिे 
सलमनत, उपसलमनत र 
कायार्लहरूले महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायको हहतहुिे गरी ववश्लेषण 
सहहत िीनतगत र कायागत 
सुझाव हर्िे गरे िगरेको ?  

०-१   स्थािीय तहमा सचचाललत 
कायाक्रमहरूको अिुगमि र 
समीक्षा सम्वन्धी कायामा 
स्थािीय सरकारले गठि गिे 
सलमनत, उपसलमनत र 
कायार्लहरूले महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायको हहतहुिे गरी 
ववश्लेषण सहहत िीनतगत र 
कायागत सुझाव हर्िे गरेको ।  

स्थािीय तहमा सचचाललत 
कायाक्रमहरूको अिुगमि र 
समीक्षा सम्वन्धी कायामा 
स्थािीय सरकारले गठि गिे 
सलमनत, उपसलमनत र 
कायार्लहरूले महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायको हहतहुिे गरी 
ववश्लेषण िगरी िीनतगत र 
कायागत सुझाव हर्िे गरेको । 

स्थािीय तहमा सचचाललत 
कायाक्रमहरूको अिुगमि र 
समीक्षा सम्वन्धी कायामा 
स्थािीय सरकारले गठि 
गिे सलमनत, उपसलमनत र 
कायार्लहरूले महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायको हहतहुिे गरी 
ववश्लेषण र सुझाव केहीपनि  
हर्िे िगरेको ।  

स्थािीय तहमा 
सचचाललत 
कायाक्रमहरूको 
अिुगमि र समीक्षा 
सम्वन्धी कायामा 
स्थािीय सरकारले 
गठि गिे सलमनत, 
उपसलमनत र 
कायार्लहरूले हर्एका 
सुझावहरु । 
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 ३२      

२.३
.४ 

स्थािीय सरकारले गठि गिे 
सलमनत, उपसलमनत र 
कायार्लहरूले महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायको हहतहुिे गरी हर्इएका 
िीनतगत र कायागत सुझावहरुको 
कायाान्वयि हुिे गरे िगरेको ?  

०-१   स्थािीय सरकारले गठि गिे 
सलमनत, उपसलमनत र 
कायार्लहरूले महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायको हहतहुिे गरी 
हर्इएका िीनतगत र कायागत 
सुझावहरुको प्रायः कायाान्वयि 
हुिे गरेको ।  

स्थािीय सरकारले गठि गिे 
सलमनत, उपसलमनत र 
कायार्लहरूले महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायको हहतहुिे गरी 
हर्इएका िीनतगत र कायागत 
सुझावहरुको कायाान्वयि कहहले 
काहीीँमात्र हुिे गरेको ।  

स्थािीय सरकारले गठि 
गिे सलमनत, उपसलमनत र 
कायार्लहरूले महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायको हहतहुिे गरी 
हर्इएका िीनतगत र 
कायागत सुझावहरुको 
कायाान्वयि हुिे िगरेको ।  

स्थािीय सरकारले 
गठि गिे सलमनत, 
उपसलमनत र 
कायार्लहरूले महहला 
तथा वष्चचनतकरणमा 
परेको समुर्ायको 
हहतहुिे गरी हर्इएका 
िीनतगत र कायागत 
सुझावहरु र 
कायाान्वयि समीक्षा 

३३   ववत्त 
व्यवस्था
पि 
प्रणालीम
 ा 
समावेलश
ता 

४ 

२.४
.१ 

स्थािीय तहमा महहला ववकास, 
लैङ्गगक हहँसा बबरूद्ध, महहला 
सीप ववकास, िेततृ्व ववकास 
तथा क्षमता अलभबदृ्गध जस्ता 
बबषयमा स्रोत व्यवस्थापिका 
लागग लागग बावषाक आगथाक 
ऐिमा उल्लेिगरी छुट्टै कोष 
स्थापिा गररएको । िगररएको ? 

०-१   स्थािीय तहमा महहला ववकास, 
लैङ्गगक हहँसा बबरूद्ध, महहला 
सीप ववकास, िेततृ्व ववकास 
तथा क्षमता अलभबदृ्गध जस्ता 
बबषयमा स्रोत व्यवस्थापिका 
लागग लागग  बावषाक आगथाक 
ऐिमा उल्लेिगरी छुट्टै कोष 
स्थापिा भएको ।  

स्थािीय तहमा महहला ववकास, 
लैङ्गगक हहँसा बबरूद्ध, महहला 
सीप ववकास, िेततृ्व ववकास 
तथा क्षमता अलभबदृ्गध जस्ता 
बबषयमा स्रोत व्यवस्थापिका 
लागग लागग  बावषाक आगथाक 
ऐिमा उल्लेिगरी छुट्टै कोष 
स्थापिा गिे निणाय भएको तर 
कायाान्वयि िभएको ।  

स्थािीय तहमा महहला 
ववकास, लैङ्गगक हहँसा 
बबरूद्ध, महहला सीप 
ववकास, िेततृ्व ववकास तथा 
क्षमता अलभबदृ्गध जस्ता 
बबषयमा स्रोत 
व्यवस्थापिका लागग लागग 
छुट्टै कोष स्थापिा िभएको 
।  

स्थािीय तहमा महहला 
ववकास, लैङ्गगक हहँसा 
बबरूद्ध, महहला सीप 
ववकास, िेततृ्व ववकास 
तथा क्षमता अलभबदृ्गध 
जस्ता बबषयमा स्रोत 
व्यवस्थापिका लागग 
लागग छुट्टै कोष 
स्थापिा सम्वन्धी 
र्स्तावेज ।  
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 ३४       

२.४
.२ 

के आहर्वासी जिजानत, र्ललत 
अन्य लक्षक्षत समुहका 
महहलाहरूको ववकास र 
सशष्क्तकरणको लागग वजेटको 
व्यवस्था भएको छ ? उिीहरूको 
आवश्यकता अिुसार कायाक्रम 
तजुामा गररएको छ ? 

०-१   आहर्वासी जिजानत, र्ललत 
अन्य लक्षक्षत समुहका 
महहलाहरूको ववकास र 
सशष्क्तकरणको लागग वजेटको 
व्यवस्था भएको तथा उिीहरूको 
आवश्यकता अिुसार कायाक्रम 
तजुामा गररएको । 

आहर्वासी जिजानत, र्ललत 
अन्य लक्षक्षत समुहका 
महहलाहरूको ववकास र 
सशष्क्तकरणको लागग वजेटको 
व्यवस्था भएको तर उिीहरूको 
आवश्यकता अिुसार कायाक्रम 
तजुामा भिे िभएको । 

आहर्वासी जिजानत, र्ललत 
अन्य लक्षक्षत समुहका 
महहलाहरूको ववकासर 
सशष्क्तकरणको लागग 
वजेटको व्यवस्था तथा 
उिीहरूको आवश्यकता 
अिुसार कायाक्रम तजुामा 
िभएको । 

आहर्वासी जिजानत, 
र्ललत अन्य लक्षक्षत 
समुहका महहलाहरूको 
ववकास र 
सशष्क्तकरणको लागग 
वजेट तथा कायाक्रम 
र्स्तावेजहरु । 

 ३५       

२.४
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के स्थािीय सरकारमा लैङ्गगक 
िसे्कको ववकासको र आवश्यक 
मािवीय श्रोतहरु लागग वजेटको 
व्यवस्था  भएको छ ? सो 
अिुसार कायाक्रम पहहचाि 
गररएको  छ ? 

०-१   स्थािीय सरकारमा लैङ्गगक 
िसे्कको ववकासको र आवश्यक 
मािवीय श्रोतहरु लागग वजेटको 
व्यवस्था भएको तथा सो 
अिुसार कायाक्रम पहहचाि 
गररएको । 

स्थािीय सरकारमा लैङ्गगक 
िसे्कको ववकासको र आवश्यक 
मािवीय श्रोतहरु लागग वजेटको 
व्यवस्था भएको तर सो 
अिुसार कायाक्रम पहहचाि 
िगररएको । 

स्थािीय सरकारमा लैङ्गगक 
िसे्कको ववकासको र 
आवश्यक मािवीय श्रोतहरु 
लागग वजेट तथा कायाक्रम 
प्रवन्ध िै िभएको । 

स्थािीय सरकारमा 
लैङ्गगक िसे्कको 
व्यवस्था तथा सोको 
लागग आवश्यक 
जिशष्क्त, वजेट तथा 
कायाक्रमको व्यवस्था 
भएको र्स्तावेज । 

 ३६       

२.४
.४ 

स्थािीय सरकारले समावेशी 
सूचिा प्रणाली व्यवस्थापि गिा 
बजेटको व्यवस्था गरे । िगरेको 
र कम्युटरकृत लेिा प्रणालीले 
समावेशी क्षेत्रमा भएको बजेट 
तथा िचा सम्वन्धी सूचिा हर्िे 
वा िहर्िे गरेको । 

०-१   स्थािीय सरकारले समावेशी 
सूचिा  प्रणाली व्यवस्थापि 
गिा बजेटको व्यवस्था गिे 
गरेको र कम्युटरकृत लेिा 
प्रणालीले समावेशी क्षेत्रमा 
भएको बजेट तथा िचा 
सम्वन्धी सूचिा हर्िे गरेको । 

स्थािीय सरकारले समावेशी 
सूचिा  प्रणाली व्यवस्थापि 
गिा बजेटको व्यवस्था गरे पनि 
कम्युटरकृत लेिा प्रणालीले 
समावेशी क्षेत्रमा भएको बजेट 
तथा िचा सम्वन्धी सूचिा हर्िे 
िगरेको । 

स्थािीय सरकारले समावेशी 
सूचिा  प्रणाली व्यवस्थापि 
गिा बजेटको व्यवस्था 
िगरेको र कम्युटरकृत लेिा 
प्रणालीले समावेशी क्षेत्रमा 
भएको बजेट तथा िचा 
सम्वन्धी सूचिा पनि िहर्िे 
गरेको । 

स्थािीय सरकारले 
समावेशी सूचिा  
प्रणाली व्यवस्थापि 
बजे ववनियोजि गरेको 
र्स्तावेज र सूचिा 
प्रणाली र यसबाट 
प्रवाहहत सूचिाहरू । 
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३७   तथ्याङ्क 
सङकलि 
तथा  
व्यवस्था
पि 

४ 

२.५
.१ 

के स्थािीय सरकारले आफ्िो 
क्षेत्रका समुर्ायस्तरका आधारभूत 
िष्डिकृत सूचिा।तथ्याँक 
संकलि तथा अध्यावगधक गिे 
गरेको छ ? (ललङ्ग, उमेर, जात, 
र आगथाक ष्स्थनत आहर्)  
(गाऊं।िगर प्रोफाईल ) 

०-१   स्थािीय सरकारले आफ्िो 
क्षेत्रका समुर्ायस्तरका (ललङ्ग, 
उमेर, जात, र आगथाक ष्स्थनत 
आहर्)  समावेश भएको 
आधारभूत िष्डिकृत सूचिा। 
तथ्यांङ्क संकलि गिे गरेको र 
िडिीकृत तथ्यांङ्कको समय 
समयमा अध्यावगधक गिे 
गरेको छ । 

स्थािीय सरकारले आफ्िो 
क्षेत्रका समुर्ायस्तरका (ललङ्ग, 
उमेर, जात, र आगथाक ष्स्थनत 
आहर्) समावेश भएको 
आधारभूत िष्डिकृत सूचिा । 
तथ्याँक संकलि गरेको तर 
िडिीकृत तथ्यांङ्कको 
अध्यावगधक िगरेको । 

स्थािीय सरकारले आफ्िो 
क्षेत्रका समुर्ायस्तरका 
(ललङ्ग, उमेर, जात, र 
आगथाक ष्स्थनत आहर्) 
समावेश भएको आधारभूत 
िष्डिकृत सूचिा।तथ्याँक 
संकलि पनि िगरेको । 

महहला, पुरुष, 
बालबाललका, सबै 
जातजानतका (ललङ्ग, 
उमेर, जात, र आगथाक 
ष्स्थनत आहर्) 
िष्डिकृत तथ्याङ्क 
सहहतको गाऊं।िगर 
प्रोफाईल । 

 ३८       

२.५
.२ 

स्थािीय सरकारले आफ्िो क्षेत्रका 
समुर्ायस्तरका आधारभूत 
सूचिा।तथ्याँक संकलि गर्ाा 
बेरोजगार तथा गररबको पहहचाि 
गरी छुट्टाछुट्टै िक्साङ्कि गिे 
गर । िगरेको (गाऊं।िगर 
प्रोफाईल) 

०-१   स्थािीय सरकारले आफ्िो 
क्षेत्रका समुर्ायस्तरका 
आधारभूत सूचिा।तथ्याँक 
संकलि गर्ाा बेरोजगार तथा 
गररबको पहहचाि गरी 
छुट्टाछुट्टै िक्साङ्कि गिे 
गरेको । 

स्थािीय सरकारले आफ्िो 
क्षेत्रका समुर्ायस्तरका 
आधारभूत सूचिा।तथ्याँक 
संकलि गर्ाा बेरोजगार तथा 
गररबको पहहचाि गरेको तर 
छुट्टाछुट्टै िक्साङ्कि िगरेको 
। 

स्थािीय सरकारले आफ्िो 
क्षेत्रका समुर्ायस्तरका 
आधारभूत सूचिा।तथ्याँक 
संकलि गर्ाा बेरोजगार तथा 
गररबको पहहचाि िै 
िभएकोले छुट्टाछुट्टै 
िक्साङ्कि गिे िगरेको  

स्थािीय स्तरका 
समुर्ायस्तरका 
आधारभूत 
सूचिा।तथ्याँक र 
िक्साङ्कि सहहतको 
गाऊं।िगर प्रोफाईल । 

 ३९       

२.५
.३ 

के स्थािीय सरकारले आफ्िो 
पाश्वागचत्रमा आधाररत िडिीकृत 
तथ्यांक र सूचिालाई आधार 
मानि स्थािीय ववकास योजिा 
तजुामा गिे गरेको छ ? 

०-१   स्थािीय सरकारले आफ्िो 
पाश्वागचत्रमा आधाररत 
िडिीकृत तथ्यांक र सूचिालाई 
आधार मानि स्थािीय ववकास 
योजिा तजुामा गिे गरेको । 

स्थािीय सरकारले आफ्िो 
पाश्वागचत्रमा आधाररत िडिीकृत 
तथ्यांक र सूचिालाई आधार 
मानि स्थािीय ववकास योजिा 
तजुामा गिे िीनत बिाएको तर 
कायाान्वयि िभएको । 

स्थािीय सरकारले आफ्िो 
पाश्वागचत्रमा आधाररत 
िडिीकृत तथ्यांक र 
सूचिालाई आधार मानि 
स्थािीय ववकास योजिा 
तजुामा गिे िगरेको । 

स्थािीय पाश्वागचत्र र 
िडिीकृत तथ्यांक तथा 
सूचिाको वववरण र 
स्थािीय ववकास 
योजिा तजुामा 
र्स्तावेज । 
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 ४०       

२.५
.४ 

स्थािीय सरकारले आफ्िो क्षेत्रका 
सामाष्जक सुरक्षा पाउिेहरू र 
पष्चजकरणको अलभलेि 
व्यवस्थापि तथा तथ्याँक 
अध्यावगधक गिे गरे । िगरेको 
? 

०-१   स्थािीय सरकारले आफ्िो 
क्षेत्रका सामाष्जक सुरक्षा 
पाउिेहरू र पष्चजकरणको 
अलभलेि व्यवस्थापि तथा 
तथ्याँक अध्यावगधक गिे 
गरेको । 

स्थािीय सरकारले आफ्िो 
क्षेत्रका सामाष्जक सुरक्षा 
पाउिेहरू र पष्चजकरणको 
अलभलेि व्यवस्थापि गरेपनि 
तथ्याँक अध्यावगधक िगरेको । 

स्थािीय सरकारले आफ्िो 
क्षेत्रका सामाष्जक सुरक्षा 
पाउिेहरू र पष्चजकरणको 
अलभलेि व्यवस्थापि तथा 
तथ्याँक अध्यावगधक गिे 
िगरेको । 

स्थािीय सरकारले 
आफ्िो क्षेत्रका 
सामाष्जक सुरक्षा तथा 
पष्चजकरणको अलभलेि 
। 

४१ मािव 
संसाध
ि तथा 
क्षमता 
ववकास 
२० 

मािव 
संसाधि 
तथा 
क्षमता 
ववकास 

८ 

३.१
.१ 

लैङ्गगक तथा समावेशी 
ववकासको लागग क्षमता ववकास 
कायायोजिा तयार गरे िगरेको र 
छुट्टै लशषाकमा बजेट ववनियोजि 
भए । िभएको र यस्तो रकम 
िचा गिे कायाववगध स्वीकृत भइ 
कायाान्वयिमा आए । िआएको 
? 

०-१   लैङ्गगक तथा समावेशी 
ववकासको लागग क्षमता ववकास 
कायायोजिा तयार गरी छुट्टै 
लशषाकमा बजेट ववनियोजि हुिे 
गरेको र यस्तो रकम िचा गिे 
कायाववगध स्वीकृत भइ 
कायाान्वयिमा िआएको । 

लैङ्गगक तथा समावेशी 
ववकासको लागग क्षमता ववकास 
कायायोजिा तयार भएपनि 
छुट्टै लशषाकमा बजेट 
ववनियोजि हुिे िगरेको तथा 
यस्ता कायामा भए गरेको िचा 
गिे कायाववगध स्वीकृत भइ 
कायाान्वयिमा िआएको  

लैङ्गगक तथा समावेशी 
ववकासको लागग क्षमता 
ववकास कायायोजिा तयार 
िगरेको, छुट्टै लशषाकमा 
बजेट ववनियोजि हुिे 
िगरेको र यस्तो रकम िचा 
गिे कायाववगध समेत 
स्वीकृत भइ कायाान्वयिमा 
िआएको । 

लैङ्गगक तथा समावेशी 
ववकासको लागग क्षमता 
ववकास कायायोजिा, 
बावषाक बजेट ककताब र 
लैससासमा िचा गिे 
कायाववगध । 

 ४२       

३.१
.२ 

स्थािीय सरकारका 
पर्ागधकारी।कमचाारीहरूले 
लैङ्गगक तथा समावेशी ववकास, 
लैंगगक हहशंा सम्बन्धी ताललम 
ललएका छि ्वा छैिि ्र ताललम 
कायाकममा लक्षक्षत समूह तथा 
अन्य सबै महहला र पुरुषको 
समाि सहभागगता र उपष्स्थनत 

०-१   स्थािीय सरकारका 
पर्ागधकारी।कमचाारीहरूले 
लैङ्गगक तथा समावेशी ववकास, 
लैंगगक हहशंा सम्बन्धी ताललम 
ललएको र ताललम कायाकममा 
लक्षक्षत समूह तथा अन्य सबै 
महहला र पुरुषको समाि 
सहभागगता र उपष्स्थनत 
सुनिष्श्चतता गररएको । 

स्थािीय सरकारका 
पर्ागधकारी।कमचाारीहरूले 
लैङ्गगक तथा समावेशी ववकास, 
लैंगगक हहशंा सम्बन्धी ताललम 
ललए पनि ताललम कायाकममा 
लक्षक्षत समूह तथा अन्य सबै 
महहला र पुरुषको समाि 
सहभागगता र उपष्स्थनत 
सुनिष्श्चतता िगररएको । 

स्थािीय सरकारका सबै 
पर्ागधकारी।कमचाारीहरूले 
लैङ्गगक तथा समावेशी 
ववकास, लैंगगक हहंशा 
सम्बन्धी ताललम िललएका 
र ताललम कायाकममा 
लक्षक्षत समूह तथा अन्य 
सबै महहला र पुरुषको 
समाि सहभागगता र 

स्थािीय तहका 
पर्ागधकारी तथा 
कमाचारीहरु र समावेशी 
सर्स्यहरूलाई ताललम 
प्रर्ाि गर्ाा कुल 
संख्याका आधारमा 
महहला तथा पुरुषको 
सहभागी संख्याको 
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सुनिष्श्चतता गररएको गथयो वा 
गथएि ?  

उपष्स्थनत सुनिष्श्चतता 
िगररएको । 

अिुपात ववश्लेषण 
प्रनतवेर्ि । 

 ४३       

३.१
.३ 

ताललमका ववषय वस्तुको 
प्रस्तुतीकरणमा लैङ्गगक 
सम्बेर्िशील भाषाको प्रयोग र 
महहलाका आवश्यकता समेहटएको 
र ताललमको गुणस्तर, सेवा 
सुववधा सम्बन्धमा पषृ्ठपोषण 
ललिे गररएको छ । छैि ?  

०-१   ताललमका ववषय वस्तुको 
प्रस्तुतीकरणमा लैङ्गगक 
सम्बेर्िशील भाषाको प्रयोग 
तथा महहलाका आवश्यकता 
समेहटएको र ताललमको 
गुणस्तर, सेवा सुववधा 
सम्बन्धमा पषृ्ठपोषण ललिे 
गररएको । 

ताललमका ववषय वस्तुको 
प्रस्तुतीकरणमा लैङ्गगक 
सम्बेर्िशील भाषाको प्रयोग र 
महहलाका आवश्यकता समेहटए 
पनि ताललमको गुणस्तर, सेवा 
सुववधा सम्बन्धमा पषृ्ठपोषण 
ललिे िगररएको । 

ताललमका ववषय वस्तुको 
प्रस्तुतीकरणमा लैङ्गगक 
सम्बेर्िशील भाषाको प्रयोग 
हुिे िगरेको, महहलाका 
आवश्यकता पनि 
िसमेहटएको र ताललमको 
गुणस्तर, सेवा सुववधा 
सम्बन्धमा पषृ्ठपोषण समेत 
ललिे िगररएको । 

ताललममा समेहटएको 
ववषयवस्तु, भाषाको 
लेिि र प्रयोगको 
स्तर, आवश्यकतामा 
आधाररत भएको 
ताललमको गुणस्तर, 
सेवा सुववधा सम्बन्धमा 
पषृ्ठपोषण प्रनतवेर्ि । 

 ४४       

३.१
.४ 

महहला तथा लक्षक्षत समुहका 
पर्ागधकारीहरूको क्षमता 
अलभवदृ्गधका लागग निहर्ाष्ट 
कायाक्रमहरू (प्राबबगधक ताललम, 
क्षमता ववकास, िेततृ्व ववकासको 
ताललम, भ्रमण) छि ।छैिि ्? 
सो अिुसारको वजेट ववनियोजि 
गररएको छ । छैि ?  

०-१   महहला तथा लक्षक्षत समुहका 
पर्ागधकारीहरूको क्षमता 
अलभवदृ्गधका लागग निहर्ाष्ट 
कायाक्रमहरू रहेका र सो 
अिुसारको वजेट ववनियोजि 
हुिे गरेको । 

महहला तथा लक्षक्षत समुहका 
पर्ागधकारीहरूको क्षमता 
अलभवदृ्गधका लागग निहर्ाष्ट 
कायाक्रमहरू भएपनि सो 
अिुसारको वजेट ववनियोजि 
हुिे िगरेको । 

महहला तथा लक्षक्षत समुहका 
पर्ागधकारीहरूको क्षमता 
अलभवदृ्नघका लागग निहर्ाष्ट 
कायाक्रमहरू र सो अिुसार 
वजेट ववनियोजि हुिे 
िगरेको । 

महहला तथा लक्षक्षत 
समुहका पर्ागधकारीको 
क्षमता ववकास 
सम्वन्धी प्राबबगधक 
ताललम, िेततृ्व 
ववकासको ताललम, 
भ्रमण आहर्को 
प्रनतवेर्ि र पररमाण 
िुल्िे बजेट िचा 
वववरण । 
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 ४५       

३.१
.५ 

के स्थािीय सरकारमा लैङ्गगक 
समािता तथा सामाष्जक 
समावेशी सम्वन्धी ताललम हर्ि 
तथा कायाक्रमलाई कायाान्वयि 
गिा सक्िे यथेष्ट मािवीय श्रोत 
छि ्? (ववषयगत ताललम प्राप्त 
जिशष्क्त संख्या) 

०-१   स्थािीय सरकारमा लैङ्गगक 
समािता तथा सामाष्जक 
समावेशी सम्वन्धी ताललम हर्ि 
तथा कायाक्रमलाई कायाान्वयि 
गिा सक्िे यथेष्ट मािवीय 
श्रोत रहेको । 

स्थािीय सरकारमा लैङ्गगक 
समािता तथा सामाष्जक 
समावेशी सम्वन्धी ताललम हर्ि 
तथा कायाक्रमलाई कायाान्वयि 
गिा सक्िे केही मािवीय श्रोत 
रहेको । 

स्थािीय सरकारमा लैङ्गगक 
समािता तथा सामाष्जक 
समावेशी सम्वन्धी ताललम 
हर्िे तथा कायाक्रमलाई 
कायाान्वयि गिा सक्िे 
मािवीय श्रोत िरहेको । 

स्थािीय सरकारमा 
लैङ्गगक समािता तथा 
सामाष्जक समावेशी 
सम्वन्धी ताललम तथा 
कायाक्रमलाई 
कायाान्वयि गिा सक्िे 
ववषयगत ताललम प्राप्त 
जिशष्क्त संख्या 
वववरण । 

 ४६       

३.१
.६ 

के स्थािीय सरकारमा मािव 
संसाधि ववकास केन्द्र वा शािा 
वा इकाइको व्यवस्था छ ? 

०-१   स्थािीय सरकारमा मािव 
संसाधि ववकास केन्द्र वा 
शािा वा इकाइको व्यवस्था 
रहेको । 

स्थािीय सरकारमा मािव 
संसाधि ववकास केन्द्र वा 
शािा वा इकाइको व्यवस्था 
भएपनि जिशष्क्त ििटाइएको 
। 

स्थािीय सरकारमा मािव 
संसाधि ववकास केन्द्र वा 
शािा वा इकाइ र सो 
सम्वन्धी जिशष्क्त िहेको 
। 

स्थािीय सरकारको 
संगठि संरचिा र 
कायारत जिशष्क्तको 
शािागत वववरण । 

 ४७       

३.१
.७ 

महहला र वष्न्चनतकरणमा परेको 
समुर्ाय लक्षक्षत लोक सेवा 
आयोग पूवा तयारी कक्षा 
सचचालि कायाक्रम रहे िरहेको र 
कायाान्वयि भए िभएको । 
(संचाललत ताललम कायाकम 
संख्या र उपष्स्थनत) 

०-१   महहला र वष्न्चनतकरणमा 
परेको समुर्ाय लक्षक्षत लोक 
सेवा आयोग पूवा तयारी कक्षा 
सचचालि हुिे गरेको । 

महहला र वष्न्चनतकरणमा 
परेको समुर्ाय लक्षक्षत लोक 
सेवा आयोग पूवा तयारी 
कक्षाका हुिे गरेपनि सबैले 
अवसर िपाएको । 

महहला र वष्न्चनतकरणमा 
परेको समुर्ाय लक्षक्षत लोक 
सेवा आयोग पूवा तयारी 
कक्षाका हुिे िगरेको र 
कायाक्रम समेत िरहेको । 

स्थािीय तहको बावषाक 
कायाक्रम र महहला 
तथा वष्न्चनतकरणमा 
परेको समुर्ाय लक्षक्षत 
लोक सेवा आयोग पूवा 
तयारी सम्वन्धी 
कायाक्रमहरूको 
उपष्स्थनत वववरण । 
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 ४८       

३.१
.८ 

महहला ववकासका लागग भएका 
बेइष्जङ्ग घोषणा पत्रका वाह्रवटा 
प्रनतवद्र्ताहरूका बारेमा स्थािीय 
सरकारका पर्ागधकारीहरू वा 
कमाचारीहरूलाई जािकारी छ ? 
सोको लागग अलभमुिीकरण 
गररएकोछ ? (कायाकम संख्या र 
उपष्स्थनत) 

०-१   महहला ववकासका लागग भएका 
बेइष्जङ्ग घोषणा पत्रका 
वाह्रवटा प्रनतवद्र्ताहरूका 
बारेमा स्थािीय सरकारका 
पर्ागधकारीहरू वा 
कमाचारीहरूलाई जािकारी हर्ि 
अलभमुिीकरण गररएको । 

महहला ववकासका लागग भएका 
बेइष्जङ्ग घोषणा पत्रका 
वाह्रवटा प्रनतवद्र्ताहरूका 
बारेमा स्थािीय सरकारका 
पर्ागधकारीहरू वा 
कमाचारीहरूलाई जािकारी हर्िे 
कायाक्रम रहेपनि सचचालि 
िभएको । 

महहला ववकासका लागग 
भएका बेइष्जङ्ग घोषणा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रनतवद्र्ताहरूका बारेमा 
स्थािीय सरकारका 
पर्ागधकारीहरू वा 
कमाचारीहरूलाई जािकारी 
िभएको र यस्तो जािकारी 
हर्िे कुिै कायाक्रम िरहेको 
। 

महहला ववकासका लागग 
भएका बेइष्जङ्ग 
घोषणा पत्रका वाह्रवटा 
प्रनतवद्र्ताहरूका बारेमा 
स्थािीय सरकारका 
पर्ागधकारीहरू वा 
कमाचारीहरूलाई 
जािकारी हर्िे 
अलभमुिीकरण 
कायाकमको संख्या र 
उपष्स्थनत वववरण । 

४९   अिौपचा
ररक 
मूल्य, 
मान्यता 
र 
कुसंस्का
र 
बबरूद्ध 
जिचेति
 ा 

  

४ 

३.२
.१ 

महहला ववरुद्ध सवै िाले हहसंा 
निमूाल गिे कायाक्रमहरू र सो 
अिुसारको बजेट ववनियोजि गरी 
कायाक्रम समयैमा सम्पन्ि गरेको 
छ ? (कायाकम संख्या र 
उपष्स्थनत) 

०-१   महहला ववरुद्ध सवै िाले हहसंा 
निमूाल गिे कायाक्रमहरू र सो 
अिुसारको बजेट ववनियोजि 
गरी कायाक्रम समयैमा सम्पन्ि 
हुिे गरेको । 

महहला ववरुद्ध सवै िाले हहसंा 
निमूाल गिे कायाक्रमहरू रहेपनि 
सो अिुसारको बजेट 
ववनियोजि तथा कायाक्रम 
सचचालि िभएको । 

महहला ववरुद्ध सवै िाले 
हहसंा निमूाल गिे 
कायाक्रमहरू िरहेको र 
यसकालागग बजेट समेत 
ववनियोजि हुिे िगरेको । 

महहला ववरुद्ध सवै 
िाले हहसंा निमूाल गिे 
कायाक्रमहरू र बजेट 
वववरण तथा सचचाललत 
कायाक्रम कायाकम 
संख्या, लमनत र 
उपष्स्थनत वववरण । 

 ५०     

३.२
.२ 

लैङ्गगक हहँसारहहत गाऊ । 
िगरपाललका घोषणा गरेको छ ? 
(घोषणा गरेको लमनत) र महहला 
हहसंा ववरुद्ध सून्य सहहष्णुता 
अपिाएको छ ? (घटेका घटिा 
संख्या र ललइएका निणाय) 

०-१   लैङ्गगक हहँसारहहत गाऊ । 
िगरपाललका घोषणा भएको र 
महहला हहंसा ववरुद्ध सून्य 
सहहष्णुता अपिाइएको । 

लैङ्गगक हहँसारहहत गाऊ । 
िगरपाललका घोषणा भएपनि 
महहला हहंसाका घटिा उल्लेख्य 
रुपमा िघटेको । 

लैङ्गगक हहँसारहहत गाऊ । 
िगरपाललका घोषणा पनि 
िभएको र महहला हहसंाका 
घटिा उल्लेख्य संख्यमा 
रहेको । 

लैङ्गगक हहँसारहहत 
गाऊ । िगरपाललका 
घोषणा गरेको लमनत 
तथा ललइएका निणाय 
वववरण र स्थािीय 
न्यानयक सलमनत वा 
प्रहरीमा महहला हहसंा 
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सम्वन्धी उजुरी र्ताा 
वववरण । 

 ५१       

३.२
.३ 

स्थािीय सरकारले महहला 
ववरुद्ध सवै िाले हहंसा निमूाल 
गिे कायाक्रमहरू संचालि गिे 
गरेको छ ? (कायाकम संख्या र 
उपष्स्थनत तथा निणाय पुष्स्तका) 

०-१   स्थािीय सरकारले महहला 
ववरुद्ध सवै िाले हहंसा निमूाल 
गिे कायाक्रम सचचालि गिे 
गररएको । 

महहला ववरुद्ध सवै िाले हहसंा 
निमूाल गिे कायाक्रमहरू 
स्थािीय सरकारहरूले संचालि 
गिे गरे पनि प्रभावकारी 
िभएको । 

स्थािीय सरकारले महहला 
ववरुद्ध सवै िाले हहंसा 
निमूाल गिे कायाक्रमहरू 
संचालि गिे िगरेको । 

स्थािीय सरकारले 
सचचालि गरेका 
महहला ववरुद्ध सवै 
िाले हहसंा निमूाल गिे 
कायाक्रमको उपष्स्थनत 
तथा निणाय पुष्स्तका 

 ५२       

३.२
.४ 

के स्थािीय सरकारले समाजमा 
रहेका ववलभन्ि कुसंस्कार जस्तै 
(जानतगत छुवाछुत, छाउपिी, 
बाल वववाह, बहु वववाह, र्ाइजो, 
आहर् जस्ता सामाष्जक कुरीनत 
हटाउि कायाक्रमहरू संचालि गिे 
गरेको छ ? (कायाकम संख्या र 
उपष्स्थनत) 

०-१   स्थािीय सरकारले समाजमा 
रहेको ववलभन्ि कुसंस्कार जस्तै 
जानतगत छुवाछुत, छाउपिी, 
बाल वववाह, बहु वववाह, 
र्ाइजो, आहर् जस्ता सामाष्जक 
कुरीनत हटाउि कायाक्रमहरू 
संचालि गिे गरेको । 

स्थािीय सरकारले समाजमा 
रहेका ववलभन्ि कुसंस्कार जस्तै 
जानतगत छुवाछुत, छाउपिी, 
बाल वववाह, बहु वववाह, 
र्ाइजो, आहर् मध्ये केहीमात्र 
सामाष्जक कुरीनत हटाउिे 
कायाक्रम संचालि गिे गरेको । 

स्थािीय सरकारले समाजमा 
रहेका ववलभन्ि कुसंस्कार 
जस्तै जानतगत छुवाछुत, 
छाउपिी, बाल वववाह, बहु 
वववाह, र्ाइजो, आहर् 
सामाष्जक कुरीनत हटाउिे 
कायाक्रम संचालि हालसम्म 
िगरेको । 

स्थािीय सरकारले 
समाजमा रहेका 
ववलभन्ि कुसंस्कार 
जस्तै जानतगत 
छुवाछुत, छाउपिी, बाल 
वववाह, बहु वववाह, 
र्ाइजो, आहर् 
सामाष्जक कुरीनत 
हटाउि सचचालि 
गरेका कायाक्रमको 
संख्या र उपष्स्थनत । 

५३   कािूिी 
साक्षरता 

४ 

३.३
.१ 

स्थािीय तहका महहला तथा 
समावेशी समूहबाट निवाागचत 
भएका समेत जिप्रनतनिगधहरू र 
पाललकामा कायारत कमाचारीलाई 
िेपालको संववधाि, स्थािीय 

०-१   स्थािीय तहका महहला तथा 
समावेशी समूहबाट निवाागचत 
भएका समेत जिप्रनतनिगधहरू 
र पाललकामा कायारत 
कमाचारीलाई िेपालको 

स्थािीय तहका महहला तथा 
समावेशी समूहबाट निवाागचत 
भएका समेत केही 
जिप्रनतनिगधहरू तथा  
पाललकामा कायारत 

स्थािीय तहका महहला तथा 
समावेशी समूहबाट निवाागचत 
भएका समेत केही 
जिप्रनतनिगधहरू तथा  
पाललकामा कायारत 

स्थािीय तहका महहला 
तथा समावेशी 
समूहबाट निवाागचत 
भएका समेत 
जिप्रनतनिगधहरू र 
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सरकार सचचालि ऐि, अन्तर 
सरकार ववत्त व्यवस्थापि ऐि, 
कमाचारी समायोजि ऐि, मुलुकी 
संहहताहरू, बबषयगत कािूिहरू, 
पाललकाले जारी गरेका कािूिहरू 
र अन्य प्रचललत महत्वपूणा 
कािूिहरूको बारेमा 
अलभमुिीकरण गिे गरे । 
िगरेको ? 

संववधाि, स्थािीय सरकार 
सचचालि ऐि, अन्तर सरकार 
ववत्त व्यवस्थापि ऐि, कमाचारी 
समायोजि ऐि, मुलुकी 
संहहताहरू, बबषयगत कािूिहरू, 
पाललकाले जारी गरेका 
कािूिहरू र अन्य प्रचललत 
महत्वपूणा कािूिको बारेमा 
अलभमुिीकरण गिे गररएको  

कमाचारीहरुमध्ये केही 
लसलमतलाई मात्र िेपालको 
संववधाि, स्थािीय सरकार 
सचचालि ऐि, अन्तर सरकार 
ववत्त व्यवस्थापि ऐि, कमाचारी 
समायोजि ऐि, मुलुकी 
संहहताहरू, बबषयगत कािूिहरू, 
पाललकाले जारी गरेका 
कािूिहरू र अन्य प्रचललत 
महत्वपूणा कािूिको बारेमा 
अलभमुिीकरण गररएको । 

कमाचारीहरुमध्ये कसैलाई 
पनि िेपालको संववधाि, 
स्थािीय सरकार सचचालि 
ऐि, अन्तर सरकार ववत्त 
व्यवस्थापि ऐि, कमाचारी 
समायोजि ऐि, मुलुकी 
संहहताहरू, बबषयगत 
कािूिहरू, पाललकाले जारी 
गरेका कािूिहरू र अन्य 
प्रचललत महत्वपूणा कािूिको 
बारेमा अलभमुिीकरण 
िगररएको । 

पाललकामा कायारत 
कमाचारीलाई िेपालको 
संववधाि र अन्य 
प्रचललत कािूिको 
बबषयमा गररएको 
अलभमुिीकरण 
कायाक्रमको संख्या र 
उपष्स्थनत वववरण । 

 ५४       

३.३
.२ 

स्थािीय तहका कायापाललका 
सर्स्यहरू, सभाका सर्स्यहरू र 
पाललकाका प्रमुि प्रशासकीय 
अगधकृत लगायत सबै शािा 
प्रमुिहरूलाई कािूिको मस्यौर्ा 
तजुामा सम्वन्धी प्रकक्रया र 
समाधाि गिुा पिे मूल समस्या 
तथा सवाल लगायत मुख्य 
बबषयवस्तुका सम्वन्धमा समय 
समयमा अलभमुिीकरण गिे गरे 
। िगरेको ?  

०-१   स्थािीय तहका कायापाललका 
सर्स्यहरू, सभाका सर्स्यहरू र 
पाललकाका प्रमुि, प्रशासकीय 
अगधकृत लगायत सबै शािा 
प्रमुिहरूलाई कािूिको मस्यौर्ा 
तजुामा सम्वन्धी प्रकक्रया र 
समाधाि गिुा पिे मूल समस्या 
तथा सवाल लगायत मुख्य 
बबषयवस्तुका सम्वन्धमा समय 
समयमा अलभमुिीकरण गिे 
गरेको 

स्थािीय तहका कायापाललका 
सर्स्यहरू, सभाका सर्स्यहरू र 
पाललकाका प्रमुि प्रशासकीय 
अगधकृत लगायत सबै शािा 
प्रमुिहरूमध्ये केहीलाईमात्र 
कािूिको मस्यौर्ा तजुामा 
सम्वन्धी प्रकक्रया र समाधाि 
गिुा पिे मूल समस्या तथा 
सवाल लगायत मुख्य 
बबषयवस्तुका सम्वन्धमा 
अलभमुिीकरण गररएको ।  

स्थािीय तहका कायापाललका 
सर्स्यहरू, सभाका 
सर्स्यहरू र पाललकाका 
प्रमुि प्रशासकीय अगधकृत 
लगायत सबै शािा 
प्रमुिहरूलाई कािूिको 
मस्यौर्ा तजुामा सम्वन्धी 
प्रकक्रया र समाधाि गिुा पिे 
मूल समस्या तथा सवाल 
लगायत मुख्य बबषयवस्तुका 
सम्वन्धमा कुिैपनि 
अलभमुिीकरण िभएको ।  

स्थािीय तहका 
कायापाललका सर्स्यहरू, 
सभाका सर्स्यहरू र 
पाललकाका प्रमुि 
प्रशासकीय अगधकृत 
लगायत सबै शािा 
प्रमुिहरूलाई कािूिको 
मस्यौर्ा तजुामा 
सम्वन्धी प्रकक्रया र 
समाधाि गिुा पिे मूल 
समस्या तथा सवाल 
लगायत मुख्य 
बबषयवस्तु समेटी  
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गररएको अलभमुिीकरण 
कायाक्रमको संख्या र 
उपष्स्थनत वववरण । 

 ५५       

३.३
.३ 

के महहलाहरूको लागग कािूिी 
लशक्षा सम्बन्धी कायाक्रमहरू 
संचाललत भएका छि ? (जस्तैः 
कािूिी हक अगधकार, एकल 
महहला, र चेललबेटी बेचवविि 
ववरुद्ध कायाक्रम, छाउपिी प्रथा 
ववरुद्ध कायाक्रम, यौिहहँसा 
बबरूद्धका कायाक्रम आहर्बारे 
अिुलशक्षण)  

०-१   महहलाहरूको लागग कािूिी 
लशक्षा सम्बन्धी - कािूिी हक 
अगधकार, एकल महहला, र 
चेललबेटी बेचवविि ववरुद्ध 
कायाक्रम, छाउपिी प्रथा ववरुद्ध 
कायाक्रम, यौिहहँसा बबरूद्धका 
कायाक्रम आहर्बारे नियलमत 
रुपमा  अिुलशक्षण हुिे गरेको 
। 

महहलाहरूको लागग कािूिी 
लशक्षा सम्बन्धी - कािूिी हक 
अगधकार, एकल महहला, र 
चेललबेटी बेचवविि ववरुद्ध 
कायाक्रम, छाउपिी प्रथा ववरुद्ध 
कायाक्रम, यौिहहँसा बबरूद्धका 
केही बबषयमा अलभमुखिकरण 
हुिे  गरेको । 

महहलाहरूको लागग कािूिी 
लशक्षा सम्बन्धी - कािूिी 
हक अगधकार, एकल 
महहला,  र चेललबेटी 
बेचवविि ववरुद्ध कायाक्रम, 
छाउपिी प्रथा ववरुद्ध 
कायाक्रम, यौिहहँसा 
बबरूद्धका कायाक्रम 
आहर्बारे अिुलशक्षण 
िभएको । 

महहलाहरूको लागग 
कािूिी लशक्षा सम्बन्धी 
- कािूिी हक 
अगधकार, एकल 
महहला, चलेलबेटी 
बेचवविि ववरुद्ध 
कायाक्रम, छाउपिी प्रथा 
ववरुद्ध कायाक्रम, 
यौिहहँसा बबरूद्धका 
कायाक्रम आहर्बारे 
अिुलशक्षण कायाकम 
संख्या र पटक तथा 
सहभागी संख्या 

 ५६       

३.३
.४ 

महहलाहरूको लागग संचाललत 
कािूिी लशक्षा सम्बन्धी 
कायाक्रमहरू संचालिबाट के 
उिीहरु लाभाष्न्वत भएका छि ्? 
(जस्तैः कािूिी हक अगधकार, 
एकल महहला, चेललबेटी 
बेचवविि ववरुद्ध कायाक्रम, 
छाउपिी प्रथा ववरुद्ध कायाक्रम, 
यौिहहँसा बबरूद्धका कायाक्रम 

०-१   महहलाहरूको लागग संचाललत 
कािूिी लशक्षा सम्बन्धी 
कायाक्रमहरू संचालिबाट 
कािूिी हक अगधकार, एकल 
महहला, चेललबेटी बेचवविि 
ववरुद्ध कायाक्रम, छाउपिी प्रथा 
ववरुद्ध कायाक्रम, यौिहहँसा 

महहलाहरूको लागग संचाललत 
कािूिी लशक्षा सम्बन्धी 
कायाक्रमहरू संचालिबाट 
कािूिी हक अगधकार, एकल 
महहला, चेललबेटी बेचवविि 
ववरुद्ध कायाक्रम छाउपिी प्रथा 
ववरुद्ध कायाक्रम, यौिहहँसा 
बबरूद्धका बबषयहरु मध्ये 

महहलाहरूको लागग संचाललत 
कािूिी लशक्षा सम्बन्धी 
कायाक्रमहरू संचालि 
िभएको र यसले महहलाको 
कािूिी हक अगधकार, एकल 
महहला, चेललबेटी बेचवविि 
ववरुद्ध कायाक्रम, छाउपिी 
प्रथा ववरुद्ध कायाक्रम, 
यौिहहँसा बबरूद्धका 

महहलाहरूको लागग 
संचाललत कािूिी लशक्षा 
सम्बन्धी कायाक्रमहरू 
जस्तैः कािूिी हक 
अगधकार, एकल 
महहला, चेललबेटी 
बेचवविि ववरुद्ध 
कायाक्रम छाउपिी प्रथा 
ववरुद्ध कायाक्रम, 
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आहर्बारे अिुलशक्षण र यसको 
असर )  

बबरूद्ध महहलाहरू 
सशष्क्तकरण भएको ।  

केहीमा महहलाहरूको 
सशष्क्तकरण भएको ।  

कायाक्रमहरूमा महहलाहरु 
सशक्त िभएको ।  

यौिहहँसा बबरूद्धका 
कायाक्रम आहर्बारे 
अिुलशक्षण कायाकम 
संख्या र पटक तथा 
सहभागी संख्या 

५७   
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पर्
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४ 
३.४

.१ 
स्थािीय सरकारले ववपर् 
व्यवस्थापि सम्वन्धी मापर्डि, 
रणिीनत, कायािीनत सहहतको 
कायाववगध स्वीकृत गर्ाा महहला 
तथा वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायसँग परामसा गरे । 
िगरेको र यस्ता र्स्ताबेजमा 
लसमान्तीकृत वगा र समुर्ायलाई 
लक्षक्षत गरी ववशषे राहत र 
महहला पुरुषलाई अलग अलग 
संरक्षणको प्रावधाि रहे । िरहेको 
? 

०-१   स्थािीय सरकारले ववपर् 
व्यवस्थापि सम्वन्धी मापर्डि, 
रणिीनत, कायािीनत सहहतको 
कायाववगध स्वीकृत गर्ाा महहला 
तथा वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायसँग परामसा हुिे गरेको 
र यस्ता र्स्ताबेजमा 
लसमान्तीकृत वगा र 
समुर्ायलाई लक्षक्षत गरी ववशषे 
राहत र महहला पुरुषलाई अलग 
अलग संरक्षणको प्रावधाि 
समेत रहेको । 

स्थािीय सरकारले ववपर् 
व्यवस्थापि सम्वन्धी मापर्डि, 
रणिीनत, कायािीनत सहहतको 
कायाववगध स्वीकृत गर्ाा महहला 
तथा वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायका लसलमत व्यष्क्तसँग 
मात्र परामशा ललिे गरेको र 
यस्ता र्स्ताबेजमा लसमान्तीकृत 
वगा र समुर्ायलाई लक्षक्षत गरी 
ववशषे राहत र महहला पुरुषलाई 
अलग अलग संरक्षणको 
प्रावधाि िरहेको । 

स्थािीय सरकारले ववपर् 
व्यवस्थापि सम्वन्धी 
मापर्डि, रणिीनत, 
कायािीनत सहहतको 
कायाववगध स्वीकृत गर्ाा 
महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायसँग परामशा ललिे 
िगरेको र यस्ता 
र्स्ताबेजमा लसमान्तीकृत 
वगा र समुर्ायलाई लक्षक्षत 
गरीएको ववशषे राहतको 
प्रावधाि समेत िरहेको । 

स्थािीय सरकारले 
ववपर् व्यवस्थापि 
सम्वन्धी मापर्डि, 
रणिीनत, कायािीनत 
सहहतको कायाववगधको 
प्रनत र निमााणको 
क्रममा गररएको 
परामशा कायाक्रमको 
उपष्स्थनत र 
सहभागगता वववरण । 

 ५८       

३.४
.२ 

स्थािीयस्तरको ववपर् सम्वन्धी 
तथ्याङ्क सङ्कलि, िक्साङ्कि 
तथा व्यवस्थापि गर्ाा 
लाभाष्न्वत समूहमा महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको समुर्ाय 
समेतको िडिीकृत तथ्याङ्क 
रािी आपतकालीि काया 

०-१   स्थािीयस्तरको ववपर् सम्वन्धी 
तथ्याङ्क सङ्कलि, 
िक्साङ्कि तथा व्यवस्थापि 
गर्ाा लाभाष्न्वत समूहमा 
महहला र वष्चचनतकरणमा 
परेको समुर्ाय समेतको 
िडिीकृत तथ्याङ्क रािी 

स्थािीयस्तरको ववपर् सम्वन्धी 
तथ्याङ्क सङ्कलि, 
िक्साङ्कि तथा व्यवस्थापि 
गर्ाा लाभाष्न्वत समूहका 
महहला र केही वष्चचनतकरणमा 
परेको समुर्ायको तथ्याङ्क 
रािी आपतकालीि काया 

स्थािीयस्तरको ववपर् 
सम्वन्धी तथ्याङ्क 
सङ्कलि, िक्साङ्कि तथा 
व्यवस्थापि गर्ाा लाभाष्न्वत 
समूहका महहला र 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायको तथ्याङ्क िरािी 

स्थािीयस्तरको ववपर् 
सम्वन्धी तथ्याङ्क 
सङ्कलि, िक्साङ्कि 
तथा व्यवस्थापि गर्ाा 
ललइएको लाभाष्न्वत 
समूहका महहला र 
वष्चचनतकरणमा परेको 
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सचचालि तथा राहत ववतरण 
गिे गरे । िगरेको ? 

आपतकालीि काया सचचालि 
तथा राहत ववतरण गिे गरेको 
। 

सचचालि तथा राहत ववतरण 
गिे गरेको । 

आपतकालीि काया 
सचचालि तथा राहत 
ववतरण गिे गरेको । 

समुर्ायको तथ्याङ्क 
तथा रािी 
आपतकालीि काया 
सचचालि तथा राहत 
ववतरणको सूची । 

 ५९       

३.४
.३ 

समुर्ायमा आधाररत ववपर् 
व्यवस्थापि सम्वन्धी कायागर्ाा 
लाभाष्न्वत समूहमा महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको समुर्ाय 
समेतको सहभागगतामा 
उिीहरूलाई पहहलो प्राथलमकतामा 
रािी गिे गरे । िगरेको ? 

०-१   समुर्ायमा आधाररत ववपर् 
व्यवस्थापि सम्वन्धी कायागर्ाा 
लाभाष्न्वत समूहमा महहला 
तथा वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ाय समेतको सहभागगतामा 
उिीहरूलाई पहहलो 
प्राथलमकतामा रािी सचचालि 
गिे गरेको । 

समुर्ायमा आधाररत ववपर् 
व्यवस्थापि सम्वन्धी कायागर्ाा 
लाभाष्न्वत समूहमा महहला 
तथा केही वष्चचनतकरणमा 
परेको समुर्ायको सहभागगतामा 
उिीहरूलाई प्राथलमकतामा रािी 
सचचालि गिे गरेको । 

समुर्ायमा आधाररत ववपर् 
व्यवस्थापि सम्वन्धी 
कायागर्ाा लाभाष्न्वत 
समूहमा महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायको सहभागगता वविा 
उिीहरूलाई बबशषे 
प्राथलमकता िहर्इ सचचालि 
गिे गरेको । 

समुर्ायमा आधाररत 
ववपर् व्यवस्थापि 
सम्वन्धी कायाका  
लाभाष्न्वत समूह र 
उिीहरूको हर्एको 
प्राथलमकता तथा 
सहभागगता वववरण । 

 ६०       

३.४
.४ 

ववपर् व्यवस्थापि कोषको 
स्थापिा तथा सचचालि र स्रोत 
पररचालि गर्ाा महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको समुर्ाय 
समेतको सहभागगतामा निणाय 
गिे गरे । िगरेको ? 

०-१   ववपर् व्यवस्थापि कोषको 
स्थापिा तथा सचचालि र स्रोत 
पररचालि गर्ाा महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको समुर्ाय 
समेतको सहभागगतामा निणाय 
गिे गरेको । 

ववपर् व्यवस्थापि कोषको 
स्थापिा तथा सचचालि र स्रोत 
पररचालि गर्ाा महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको समुर्ाय 
मध्ये लसलमतको सहभागगतामा 
निणाय गिे गरेको । 

ववपर् व्यवस्थापि कोषको 
स्थापिा तथा सचचालि र 
स्रोत पररचालि गर्ाा महहला 
तथा वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायको सहभागगतामा 
वविा िै निणाय गिे गरेको 
। 

ववपर् व्यवस्थापि 
कोषको स्थापिा तथा 
सचचालि र स्रोत 
पररचालि गर्ाा महहला 
तथा वष्चचनतकरणमा 
परेको समुर्ाय समेतको 
सहभागगतामा भएको 
उपष्स्थनत वववरण । 
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६१ सेवा 
प्रवाह 
२० 

पूवााधार 
ववकास  

४ 

४.१
.१ 

स्थािीय तहका भवि, भौनतक 
पूवााधार तथा अन्य संरचिा 
निमााणको लागग ड्रइङ, डिजायि, 
लगत अिुमाि तयार गर्ाा 
संरचिा निमााण भएपनछ महहला, 
बालबाललका, अपाङ्गता भएका 
व्यष्क्तले निबााध प्रयोग गिा 
सककिे गरी लैङ्गगक, बाल र 
अपाङ्ग मैत्री / संबेर्िशील 
संरंचिाको प्रावधाि सहहत हुिे 
गरे । िगरेको ? 

०-१   स्थािीय तहका भवि, भौनतक 
पूवााधार तथा अन्य संरचिा 
निमााणको लागग ड्रइङ, 
डिजायि, लगत अिुमाि तयार 
गर्ाा महहला, बालबाललका, 
अपाङ्गता भएका व्यष्क्तले 
निबााध प्रयोग गिा सककिे गरी 
लैङ्गगक, बाल र अपाङ्ग मैत्री 
तथा संबेर्िशील संरंचिा 
निमााण हुिेगरी स्वीकृत हुिे 
गरेको । 

स्थािीय तहका भवि, भौनतक 
पूवााधार तथा अन्य संरचिा 
निमााणको लागग ड्रइङ, 
डिजायि, लगत अिुमाि तयार 
गर्ाा अपाङ्गता भएका 
व्यष्क्तले निबााध प्रयोग गिा 
सककिे गरी भएपनि लैङ्गगक र 
बालमैत्री तथा संबेर्िशील 
संरंचिा निमााण हुिेगरी 
स्वीकृत िहुिे गरेको । 

स्थािीय तहका भवि, 
भौनतक पूवााधार तथा अन्य 
संरचिा निमााणको लागग 
ड्रइङ, डिजायि, लगत 
अिुमाि तयार गर्ाा महहला, 
बालबाललका र अपाङ्गता 
भएका व्यष्क्तले निबााध 
प्रयोग गिा सककिे गरी 
लैङ्गगक बालमैत्री तथा 
संबेर्िशील संरंचिा निमााण 
हुिेगरी स्वीकृत िहुिे गरेको  

स्थािीय तहका भवि, 
भौनतक पूवााधार तथा 
अन्य संरचिा 
निमााणको लागग 
स्वीकृत ड्रइङ, 
डिजायि, लगत 
अिुमाि तथा  संरचिा 
निमााण भएपनछ 
महहला, बालबाललका, 
अपाङ्गता भएका 
व्यष्क्तले निबााध प्रयोग 
गिा सककिे गरी 
लैङ्गगक, बाल र 
अपाङ्ग मैत्री / 
संबेर्िशील संरंचिाको 
ड्रइङ, डिजायि भएको 
प्रमाण । 

 ६२       

४.१
.२ 

स्थािीय तहका भवि, भौनतक 
पुवााधार तथा संरचिाहरु, लशक्षा, 
स्वास्थ्य र अन्य सामाष्जक 
पूवााधार सम्वन्धी भवि र अन्य 
संरचिाहरू निमााण गर्ाा महहला, 
अपाङ्गता भएका व्यष्क्त तथा 
बालमैत्रीयुक्त दृष्ष्टकोणबाट 

०-१   स्थािीय तहका भवि, भौनतक 
पुवााधार तथा संरचिाहरु, 
लशक्षा, स्वास्थ्य र अन्य 
सामाष्जक पूवााधार सम्वन्धी 
भवि र अन्य संरचिाहरू 
निमााण गर्ाा महहला, अपाङ्गता 
भएका व्यष्क्त तथा 
बालमैत्रीयुक्त दृष्ष्टकोणबाट 

स्थािीय तहका भवि, भौनतक 
पुवााधार तथा संरचिाहरु, 
लशक्षा, स्वास्थ्य र अन्य 
सामाष्जक पूवााधार सम्वन्धी 
भवि र अन्य संरचिाहरूमध्ये 
केहीको मात्र निमााण गर्ाा 
महहला, अपाङ्गता भएका 
व्यष्क्त तथा बालमैत्रीयुक्त 

स्थािीय तहका भवि, 
भौनतक पुवााधार तथा 
संरचिाहरु, लशक्षा, स्वास्थ्य 
र अन्य सामाष्जक पूवााधार 
सम्वन्धी भवि र अन्य 
संरचिाहरू निमााण गर्ाा 
महहला, अपाङ्गता भएका 
व्यष्क्त तथा बालमैत्रीयुक्त 

स्थािीय तहका भवि, 
भौनतक पुवााधार तथा 
संरचिाहरु, लशक्षा, 
स्वास्थ्य र अन्य 
सामाष्जक पूवााधार 
सम्वन्धी भवि र अन्य 
संरचिाहरूका ड्रइङ, 
डिजायि र निलमात 
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समेत उपयुक्त हुिे गरी निमााण 
गररएको छ । छैि ? 

समेत उपयुक्त हुिे गरी 
निमााण हुिे गरेको । 

दृष्ष्टकोणबाट समेत उपयुक्त 
हुिे गरी निमााण हुिे गरेको । 

दृष्ष्टकोणबाट समेत 
उपयुक्त हुिे गरी निमााण 
हुिे िगरेको । 

संरचिाको कायासम्पन्ि 
प्रनतवेर्िहरू । 

 ६३       
४.१

.३ 
स्थािीय तहले १५०० 
वगाकफटभन्र्ा बढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका निजी तथा 
सावाजनिक भवि तथा संरचिा 
निमााण सम्वन्धी िक्सा स्वीकृत 
गर्ाा महहला, अपाङ्गता भएका 
व्यष्क्त तथा बालमैत्रीयुक्त 
दृष्ष्टकोणबाट समेत उपयुक्त हुिे 
गरी संरचिा तयार गिा निरे्शि 
हर्िे गररएको छ । छैि ? 

०-१   स्थािीय तहले १५०० 
वगाकफटभन्र्ा बढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका निजी तथा 
सावाजनिक भवि तथा संरचिा 
निमााण सम्वन्धी िक्सा 
स्वीकृत गर्ाा महहला, 
अपाङ्गता भएका व्यष्क्त तथा 
बालमैत्रीयुक्त दृष्ष्टकोणबाट 
समेत उपयुक्त हुिे गरी 
संरचिा तयार गिा निरे्शि 
हर्िे गरेको । 

स्थािीय तहले १५०० 
वगाकफटभन्र्ा बढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका निजी तथा 
सावाजनिक भवि तथा संरचिा 
निमााण सम्वन्धी िक्सा 
स्वीकृत गर्ाा महहला, 
अपाङ्गता भएका व्यष्क्त तथा 
बालमैत्रीयुक्त दृष्ष्टकोणबाट 
समेत उपयुक्त हुिे गरी 
संरचिा तयार गिुापिे िीनत 
बिाएको तर कायाान्वयि 
िभएको । 

स्थािीय तहले १५०० 
वगाकफटभन्र्ा बढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका निजी तथा 
सावाजनिक भवि तथा 
संरचिा निमााण सम्वन्धी 
िक्सा स्वीकृत गर्ाा महहला, 
अपाङ्गता भएका व्यष्क्त 
तथा बालमैत्रीयुक्त 
दृष्ष्टकोणबाट समेत 
उपयुक्त हुिे गरी संरचिा 
तयार गिा निरे्शि हर्िेकुिै 
िीनत िै िभएको र 
हालसम्म यस बबषयमा 
िसोगचएको । 

स्थािीय तहले १५०० 
वगाकफटभन्र्ा बढी 
प्लीन्थ क्षेत्रफल भएका 
निजी तथा सावाजनिक 
भवि तथा संरचिा 
निमााण सम्वन्धी 
िक्सा स्वीकृत गर्ाा 
महहला, अपाङ्गता 
भएका व्यष्क्त तथा 
बालमैत्रीयुक्त 
दृष्ष्टकोणबाट समेत 
उपयुक्त हुिे गरी 
संरचिा तयार गिा 
निरे्शि हर्िे िीनत र 
स्वीकृत िक्साको प्रनत 
। 
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 ६४       

४.१
.४ 

स्थािीय तहले महहला तथा 
बष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायलाई लक्षक्षत गरी 
परंपरागत तथा आधुनिक उजाा 
(जि ववद्युत, ववलभन्ि 
बैकष्ल्पक उजाा स्रोतबाट प्राप्त 
हुिे उजाा, सुधाररएको चुलो 
आहर्) को प्रयोग गिा 
सकारात्मक वातावरण र 
प्रोत्साहि गिे आयोजिाहरू रहे 
। िरहेको ?  

०-१   स्थािीय तहले महहला तथा 
बष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायलाई लक्षक्षत गरी 
परंपरागत तथा आधुनिक उजाा 
(जि ववद्युत, ववलभन्ि 
बैकष्ल्पक उजाा स्रोतबाट प्राप्त 
हुिे उजाा, सुधाररएको चुलो 
आहर्) को प्रयोग गिा 
सकारात्मक वातावरण र 
प्रोत्साहि गिे आयोजिाहरू 
रहेका ।  

स्थािीय तहले महहला तथा 
बष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायलाई लक्षक्षत गरी 
परंपरागत तथा आधुनिक उजाा 
(जि ववद्युत, ववलभन्ि 
बैकष्ल्पक उजाा स्रोतबाट प्राप्त 
हुिे उजाा, सुधाररएको चुलो 
आहर्) को प्रयोग गिे सोच 
बिाएको तर सकारात्मक 
वातावरण र प्रोत्साहि गिे 
आयोजिाहरू िरहेको ।  

स्थािीय तहले महहला तथा 
बष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायलाई लक्षक्षत गरी 
परंपरागत तथा आधुनिक 
उजाा (जि ववद्युत, ववलभन्ि 
बैकष्ल्पक उजाा स्रोतबाट 
प्राप्त हुिे उजाा, सुधाररएको 
चुलो आहर्) को प्रयोग गिा 
िीनत तथा सकारात्मक 
वातावरण र प्रोत्साहि गिे 
आयोजिाहरू समेत िरहेको 
।  

स्थािीय तहले महहला 
तथा बष्चचनतकरणमा 
परेको समुर्ायलाई 
लक्षक्षत गरी परंपरागत 
तथा आधुनिक उजाा 
(जि ववद्युत, ववलभन्ि 
बैकष्ल्पक उजाा स्रोतबाट 
प्राप्त हुिे उजाा, 
सुधाररएको चुलो आहर्) 
को प्रयोग गिा 
सकारात्मक वातावरण 
र प्रोत्साहि गिे िीनत 
तथा आयोजिाहरू । 

६५   प्रजिि ्
स्वास्थ्य 

४ 

४.२
.१ 

गभावती महहलालाई 
जोखिमयुक्त, ितरायुक्त काममा 
िलगाउिे गरी बावषाक िीनत र 
कायाक्रममा  प्रजिि ्स्वास्थ्य 
सम्वन्धी िीनत र कायाक्रम 
समावेश भए । िभएको ? 

०-१   गभावती महहलालाई 
जोखिमयुक्त, ितरायुक्त 
काममा िलगा गरी बावषाक 
िीनत र कायाक्रममा  प्रजिि ्
स्वास्थ्य सम्वन्धी िीनत र 
कायाक्रम समावेश गरी सो 
िीनत कायाान्वयि गररएको । 

गभावती महहलालाई 
जोखिमयुक्त, ितरायुक्त 
काममा िलगाउिे गरी बावषाक 
िीनत र कायाक्रममा  प्रजिि ्
स्वास्थ्य सम्वन्धी िीनत र 
कायाक्रम समावेश भएको तर 
कायाान्वयि िभएको । 

गभावती महहलालाई 
जोखिमयुक्त, ितरायुक्त 
काममा गलगाउिे िीनत 
तथा यसको कायाान्वि 
केहीपनि िभएको ।  

गभावती महहलालाई 
जोखिमयुक्त, 
ितरायुक्त काममा 
िलगाउिे िीनत र 
यसको अिुगमि 
प्रनतवेर्ि । 

 ६६       

४.२
.२ 

स्थािीय तहको कायाालय, 
अस्पाताल वा स्वास्थ्य चौकी र 
सम्भव भएका 
सावाजनिकस्थलहरुमा बच्चालाई 
स्तिपािका निलमत्त अलग्गै कक्ष 

०-१   स्थािीय तहको कायाालय, 
अस्पाताल वा स्वास्थ्य चौकी र 
सम्भव भएका 
सावाजनिकस्थलहरुमा बच्चालाई 
स्तिपािका निलमत्त अलग्गै 

स्थािीय तहको कायाालय, 
अस्पाताल वा स्वास्थ्य चौकी र 
सम्भव भएका 
सावाजनिकस्थलहरुमा बच्चालाई 
स्तिपािका निलमत्त अलग्गै 

स्थािीय तहको कायाालय, 
अस्पाताल वा स्वास्थ्य 
चौकी र सम्भव भएका 
सावाजनिकस्थलहरुमा 
बच्चालाई स्तिपािका 

स्थािीय तहको 
कायाालय, अस्पाताल 
वा स्वास्थ्य चौकी र 
सम्भव भएका 
सावाजनिकस्थलहरुमा 
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र समयको व्यवस्था र सो को 
व्यवस्थापि गररएको छ । छैि 
? 

कक्ष र समयको व्यवस्था र सो 
को व्यवस्थापि गररएको । 

कक्ष र समयको व्यवस्था गिे 
िीनत रहेको तर कायाान्वयि 
िभएको । 

निलमत्त अलग्गै कक्ष र 
समयको व्यवस्था सम्वन्धी 
िीनत तथा यसको 
व्यवस्थापि केहीपनि 
िभएको । 

बच्चालाई स्तिपािका 
निलमत्त अलग्गै कक्ष र 
समयको व्यवस्था गिे 
िीनत र यसको 
अिुगमि प्रनतवेर्ि । 

 ६७       
४.२

.३ 
पररवार नियोजि, मात ृलशशु 
कल्याण, ववस्ताररत िोप, 
पोषण, जिसंख्या लशक्षा र 
जिस्वास्थ सम्बन्धी कायाक्रम 
लगायत महहलाहरूको स्वास्थ्य 
सुधार सम्बन्धी ववशषे 
कायाक्रमहरू संचालि गररएका 
छि ्?  

०-१   पररवार नियोजि, मात ृलशशु 
कल्याण, ववस्ताररत िोप, 
पोषण, जिसंख्या लशक्षा र 
जिस्वास्थ सम्बन्धी कायाक्रम 
लगायत महहलाहरूको स्वास्थ्य 
सुधार सम्बन्धी ववशषे 
कायाक्रमहरू संचालि गररएका । 

पररवार नियोजि, मात ृलशशु 
कल्याण, ववस्ताररत िोप, 
पोषण, जिसंख्या लशक्षा र 
जिस्वास्थ सम्बन्धी कायाक्रम 
लगायत महहलाहरूको स्वास्थ्य 
सुधार सम्बन्धी केही ववशषे 
कायाक्रमहरू  मात्र संचालि 
भएका । 

पररवार नियोजि, मात ृ
लशशु कल्याण, ववस्ताररत 
िोप, पोषण, जिसंख्या 
लशक्षा र जिस्वास्थ 
सम्बन्धी कायाक्रम लगायत 
महहलाहरूको स्वास्थ्य सुधार 
सम्बन्धी कुिैपनि ववशषे 
कायाक्रमहरू संचाललत 
िभएका  

सुत्केरी हँुर्ाको स्वास्थ्य 
अवस्था सुधार गिा, 
ककशोरीहरूको लागग 
प्रजिि र यौि लशक्षा 
आर्ािप्रर्ाि गिा, 
एचआईभी एड्स, स्ति 
क्यान्सर, पाठेघरको 
क्यान्सर र आङ्ग 
िस्िे अवस्था सुधार 
गिे र स्वास्थ 
लशववरहरू राख्न ेजस्ता 
महहलाको स्वास्थ्य 
सुधार सम्वन्धी 
कायाकम संख्या र 
पटक तथा सहभागी 
संख्या । 

 ६८       

४.२
.४ 

महहला, गररब, निमुिा र 
बष्चचनतकरणमा परेका 
व्यष्क्तहरूको स्वास्थ्य बबमा गिा 
सहजीकरण र सहयोग गिे 

०-१   महहला, गररब, निमुिा र 
बष्चचनतकरणमा परेका 
व्यष्क्तहरूको स्वास्थ्य बबमा 
गिा सहजीकरण र सहयोग गिे 

महहला, गररब, निमुिा र 
बष्चचनतकरणमा परेका 
व्यष्क्तहरूको स्वास्थ्य बबमा 
गिा सहजीकरण र सहयोग गिे 

महहला, गररब, निमुिा र 
बष्चचनतकरणमा परेका 
व्यष्क्तहरूको स्वास्थ्य बबमा 
गिा सहजीकरण र सहयोग 

महहला, गररब, निमुिा 
र बष्चचनतकरणमा 
परेका व्यष्क्तहरूको 
स्वास्थ्य बबमा गिा 



 

38 

 

कायाक्रम र बजेट भए । िभएको 
? 

कायाक्रम र बजेट 
कायाान्वयिमा रहेको । 

कायाक्रम भएपनि बजेट 
ववनियोजि िभएको । 

गिे कायाक्रम र बजेट 
िभएको । 

सहजीकरण र सहयोग 
गिे चालु बषाको 
कायाक्रम र बजेट 
भएको प्रनत र 
गतबषाको समीक्षा 
प्रनतवेर्ि । 

६९   लशक्षा 
कायाक्रम 

४ 

४.३
.१ 

स्थािीय तहले आफ्िो पाललका 
लभत्रका ववद्यालय जािे उमेरका 
सबै बालबाललकालाई 
ववद्यालयमा भिाा गराउिे प्रवन्ध 
लमलाए । िलमलाएको ? 

०-१   स्थािीय तहले आफ्िो पाललका 
लभत्रका ववद्यालय जािे उमेरका 
सबै बालबाललकालाई 
ववद्यालयमा भिाा गराउिे 
प्रवन्ध लमलाएको । 

स्थािीय तहले आफ्िो पाललका 
लभत्रका ववद्यालय जािे उमेरका 
सबै बालबाललकालाई 
ववद्यालयमा भिाा गराउिे िीनत 
भएपनि पयााप्त प्रयास िभएको 
। 

स्थािीय तहले आफ्िो 
पाललका लभत्रका ववद्यालय 
जािे उमेरका सबै 
बालबाललकालाई 
ववद्यालयमा भिाा गराउिे 
प्रवन्ध िलमलाएको । 

स्थािीय तहले आफ्िो 
पाललका लभत्रका 
ववद्यालय जािे 
उमेरका सबै 
बालबाललकालाई 
ववद्यालयमा भिाा 
गराउिे निणाय तथा 
यसको कायाान्वयि 
प्रनतवेर्ि । 

 ७०       

४.३
.२ 

स्थािीय तहले आफ्िो पाललका 
लभत्रका आगथाक अवस्था कमजोर 
भएका पररवारका बाललका तथा 
वष्चचनतकरणमा परेका 
समूर्ायका सबै बालबाललकालाई 
हर्वा िाजा, निशुल्क 
पाठ्यपुस्तक र शैक्षक्षक सामाग्री 
तथा पोसाक उपलब्ध गराउि 
छात्रबवृत्तको व्यवस्था गरी 

०-१   स्थािीय तहले आफ्िो पाललका 
लभत्रका आगथाक अवस्था 
कमजोर भएका पररवारका 
बाललका तथा वष्चचनतकरणमा 
परेका समूर्ायका सबै 
बालबाललकालाई हर्वा िाजा, 
निशुल्क पाठ्यपुस्तक र शैक्षक्षक 
सामाग्री तथा पोसाक उपलब्ध 
गराउि छात्रबवृत्तको व्यवस्था 

स्थािीय तहले आफ्िो पाललका 
लभत्रका आगथाक अवस्था 
कमजोर भएका केही पररवारका 
बाललका तथा वष्चचनतकरणमा 
परेका समूर्ायका केही 
बालबाललकालाई हर्वा िाजा, 
निशुल्क पाठ्यपुस्तक र शैक्षक्षक 
सामाग्री तथा पोसाक उपलब्ध 
गराउि छात्रबवृत्तको व्यवस्था 

स्थािीय तहले आफ्िो 
पाललका लभत्रका आगथाक 
अवस्था कमजोर भएका 
पररवारका बाललका तथा 
वष्चचनतकरणमा परेका 
समूर्ायका कुिै बाल 
बाललकालाई पनि हर्वा 
िाजा, निशुल्क पाठ्यपुस्तक 
र शैक्षक्षक सामाग्री तथा 
पोसाक उपलब्ध गराउि 

स्थािीय तहले आफ्िो 
पाललका लभत्रका 
आगथाक अवस्था 
कमजोर भएका 
पररवारका बाललका तथा 
वष्चचनतकरणमा परेका 
समूर्ायका सबै 
बालबाललकालाई हर्वा 
िाजा, निशुल्क 
पाठ्यपुस्तक र शैक्षक्षक 
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निश्पक्ष ववतरण हुिे प्रवन्ध 
लमलाए । िलमलाएको ? 

गरी निश्पक्ष ववतरण हुिे 
प्रवन्ध लमलाएको । 

गरी निश्पक्ष ववतरण हुिे 
प्रवन्ध लमलाएको । 

छात्रबवृत्तको व्यवस्था गरी 
निश्पक्ष ववतरण हुिे प्रवन्ध 
िलमलाएको । 

सामाग्री तथा पोसाक 
उपलब्ध गराउि 
छात्रबवृत्तको व्यवस्था 
गरी निश्पक्ष ववतरण 
हुिे प्रवन्ध लमलाउिे 
कायाक्रम तथा 
कायाान्वयि प्रनतवेर्ि । 

 ७१       

४.३
.३ 

अलशक्षक्षत महहलाहरूको लागग 
लशक्षा सम्बन्धी ववशषे 
कायाक्रमहरू संचाललत भए । 
िभएका ? (जस्तैः अलभभावक 
लशक्षा, प्रौढ तथा ककशोरी 
कक्षाहरू, साथी लशक्षा, कायामूलक 
प्रौढ लशक्षा, बच्चा रे्खि बच्चा 
कक्षा, आहर् ) (कायाकम संख्या 
र पटक तथा सहभागी संख्या) 

०-१   अलशक्षक्षत महहलाहरूको लागग 
लशक्षा सम्बन्धी ववशषे 
कायाक्रमहरू अलभभावक लशक्षा, 
प्रौढ तथा ककशोरी कक्षाहरू, 
साथी लशक्षा, कायामूलक प्रौढ 
लशक्षा, बच्चा रे्खि बच्चा कक्षा, 
आहर्  संचालि भएका । 

अलशक्षक्षत महहलाहरूको लागग 
लशक्षा सम्बन्धी ववशषे 
कायाक्रमहरू अलभभावक लशक्षा, 
प्रौढ तथा ककशोरी कक्षाहरू, 
साथी लशक्षा, कायामूलक प्रौढ 
लशक्षा, बच्चा रे्खि बच्चा कक्षा, 
आहर् संचालि गिे िीनत 
भएपनि बजेट ववनियोजि 
िभएको । 

अलशक्षक्षत महहलाहरूको 
लागग लशक्षा सम्बन्धी ववशषे 
कायाक्रमहरू अलभभावक 
लशक्षा, प्रौढ तथा ककशोरी 
कक्षाहरू, साथी लशक्षा, 
कायामूलक प्रौढ लशक्षा, 
बच्चा रे्खि बच्चा कक्षा 
आहर् कुिैपनि संचालि 
िभएको । 

अलशक्षक्षत महहलाहरूको 
लागग लशक्षा सम्बन्धी 
ववशषे कायाक्रमहरू 
अलभभावक लशक्षा, प्रौढ 
तथा ककशोरी कक्षाहरू, 
साथी लशक्षा, कायामूलक 
प्रौढ लशक्षा, बच्चा रे्खि 
बच्चा कक्षा आहर् 
संचालिको उपष्स्थनत र 
चिुगमि प्रनतवेर्ि । 
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ववद्यालयमा छात्र र छात्राको 
लागग छुट्टा छुट्टै शौचालय, 
ककशोरी छात्राको लागी प्याि र 
यौि लशक्षा तथा सहजीकरण 
कायाक्रम संचालि हुिे गरे । 
िगरेको ? 

०-१   ववद्यालयमा छात्र र छात्राको 
लागग छुट्टा छुट्टै शौचालय, 
ककशोरी छात्राको लागी प्याि र 
यौि लशक्षा तथा सहजीकरण 
कायाक्रम संचालि हुिे गरेको । 

केही ववद्यालयमा छात्र र 
छात्राको लागग छुट्टा छुट्टै 
शौचालय, ककशोरी छात्राको 
लागी प्याि र यौि लशक्षा तथा 
सहजीकरण सम्वन्धी लसलमत 
कायाक्रम संचालि हुिे गरेको । 

ववद्यालयमा छात्र र 
छात्राको लागग छुट्टा छुट्टै 
शौचालय, ककशोरी छात्राको 
लागी प्याि र यौि लशक्षा 
तथा सहजीकरण जस्ता कुिै 
कायाक्रम संचालि हुिे 
िगरेको । 

ववद्यालयमा छात्र र 
छात्राको लागग छुट्टा 
छुट्टै शौचालय, 
ककशोरी छात्राको लागी 
प्याि र यौि लशक्षा 
तथा सहजीकरण 
कायाक्रम संचालि तथा 
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अिुगमिका 
प्रनतवेर्िहरु ।  

७३   िािेपािी 
तथा 
सरसफाइ 

४ 
४.४

.१ 
गाउँपाललका । िगरपाललकामा 
सफा वपउिे पािी, सफासँग हात 
धुिे व्यवस्था, महहला र पुरुषका 
लागग अलग्गै शौचालयको 
व्यवस्था, र स्यािीटाइजरको 
उपयोग गिे प्रवन्ध भए । 
िभएको ? 

०-१   गाउँपाललका । िगरपाललकामा 
सफा वपउिे पािी, सफासँग 
हात धुिे व्यवस्था, महहला र 
पुरुषका लागग अलग्गै 
शौचालयको व्यवस्था, र 
स्यािीटाइजरको उपयोग गिे 
प्रवन्ध भएको । 

गाउँपाललका । िगरपाललकामा 
सफा वपउिे पािी, सफासँग 
हात धुिे व्यवस्था, महहला र 
पुरुषका लागग एउटै शौचालयको 
व्यवस्था भएको । 

गाउँपाललका । 
िगरपाललकामा सफा वपउिे 
पािी, सफासँग हात धुिे 
व्यवस्था, महहला र पुरुषका 
लागग अलग्गै शौचालयको 
व्यवस्था, र स्यािीटाइजरको 
उपयोग गिे प्रवन्ध िभएको 
। 

गाउँपाललका । 
िगरपाललकामा सफा 
वपउिे पािी, सफासँग 
हात धुिे व्यवस्था, 
महहला र पुरुषका 
लागग अलग्गै 
शौचालयको व्यवस्था, 
र स्यािीटाइजरको 
उपयोग गिे प्रवन्ध 
भए । िभएको 
अिुगमि गिे । 

 ७४       
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स्थािीय तहको आयोजिा तथा 
स्थािीय महहलाहरुको सक्रीय 
सहभागगतामा विा विामा िुला 
हर्सामुख्त पाललका, घरघरमा 
शौचालय, िाँिा र गौंिामा पोिरी, 
टोल सफाइ अलभयाि जस्ता 
कायाक्रम सचचालि हुिे गरे । 
िगरेको ? 

०-१   स्थािीय तहको आयोजिा  
तथा स्थािीय महहलाहरुको 
सक्रीय सहभागगतामा विा 
विामा िुला हर्सामुख्त 
पाललका, घरघरमा शौचालय, 
िाँिा र गौंिामा पोिरी, टोल 
सफाइ अलभयाि जस्ता 
कायाक्रम सचचालि हुिे गरेको 
।  

स्थािीय तहको आयोजिा  
तथा स्थािीय महहलाहरुको 
सक्रीय सहभागगतामा केही 
विामा िुला हर्सामुख्त 
पाललका, घरघरमा शौचालय, 
िाँिा र गौंिामा पोिरी, टोल 
सफाइ अलभयाि जस्ता 
कायाक्रम सचचालि भएको । 

स्थािीय तहको आयोजिा  
तथा स्थािीय महहलाहरुको 
सक्रीय सहभागगतामा विा 
विामा िुला हर्सामुख्त 
पाललका, घरघरमा शौचालय, 
िाँिा र गौंिामा पोिरी, टोल 
सफाइ अलभयाि जस्ता 
कायाक्रम सचचालि हुिे 
िगरेको । 

स्थािीय तहको 
आयोजिा  तथा 
स्थािीय महहलाहरुको 
सक्रीय सहभागगतामा 
विा विामा िुला 
हर्सामुख्त पाललका, 
घरघरमा शौचालय, 
िाँिा र गौंिामा पोिरी, 
टोल सफाइ अलभयाि 
जस्ता कायाक्रम 
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सचचालि गिे बजेट र 
संचालि प्रनतवेर्ि ।  

 ७५       
४.४

.३ 
कुहहिे र िकुहहिे घरायसी फोहोर 
छुट्याउिे व्यवस्था, फोहोर 
संकलि तथा ववसजाि, घरघरमा 
भान्छाको फोहोर र पािीबाट 
करेसा बाली तथा गमला र 
फुलबारी जस्ता कायाक्रममा 
महहला र पुरूषको समाि 
सहभागगता हुिुपिे जस्ता चेतिा 
अलभबुद्गध कायाक्रम सचचालि 
हुिे गरे । िगरेको ?  

०-१   कुहहिे र िकुहहिे घरायसी 
फोहोर छुट्याउिे व्यवस्था, 
फोहोर संकलि तथा ववसजाि, 
घरघरमा भान्छाको फोहोर र 
पािीबाट करेसा बाली तथा 
गमला र फुलबारी जस्ता 
कायाक्रममा महहला र पुरूषको 
समाि सहभागगता हुिुपिे 
जस्ता चेतिा अलभबुद्गध 
कायाक्रम सचचालि हुिे गरेको 
।  

कुहहिे र िकुहहिे घरायसी 
फोहोर छुट्याउिे व्यवस्था, 
फोहोर संकलि तथा ववसजाि, 
घरघरमा भान्छाको फोहोर र 
पािीबाट करेसा बाली तथा 
गमला र फुलबारी जस्ता 
कायाक्रममा महहला र पुरूषको 
समाि सहभागगता हुिुपिे 
जस्ता चेतिा अलभबुद्गध 
कायाक्रम सचचालि गिे बजेट 
तथा कायाक्रम रहेको तर 
कायाान्वयि िभएको ।  

कुहहिे र िकुहहिे घरायसी 
फोहोर छुट्याउिे व्यवस्था, 
फोहोर संकलि तथा 
ववसजाि, घरघरमा भान्छाको 
फोहोर र पािीबाट करेसा 
बाली तथा गमला र 
फुलबारी जस्ता कायाक्रममा 
महहला र पुरूषको समाि 
सहभागगता हुिुपिे जस्ता 
चेतिा अलभबुद्गध कायाक्रम 
सचचालि हुिे िगरेको । 

कुहहिे र िकुहहिे 
घरायसी फोहोर 
छुट्याउिे व्यवस्था, 
फोहोर संकलि तथा 
ववसजाि, घरघरमा 
भान्छाको फोहोर र 
पािीबाट करेसा बाली 
तथा गमला र फुलबारी 
जस्ता कायाक्रममा 
महहला र पुरूषको 
समाि सहभागगता 
हुिुपिे जस्ता चेतिा 
अलभबुद्गध कायाक्रमको 
स्वीकृत बजेट र  
सचचालि प्रनतवेर्ि ।  

 ७६       
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महहलाहरू बढीमात्रामा संलग्ि 
हुिे कायामा सफापािीको सहज 
व्यवस्थाका लागग स्थािीय 
महहलाहरुको सक्रीय 
सहभागगतामा आकासेपािी 

०-१   महहलाहरू बढीमात्रामा संलग्ि 
हुिे कायामा सफापािीको सहज 
व्यवस्थाका लागग स्थािीय 
महहलाहरुको सक्रीय 
सहभागगतामा आकासेपािी 

महहलाहरू बढीमात्रामा संलग्ि 
हुिे कायामा सफापािीको सहज 
व्यवस्थाका लागग स्थािीय 
महहलाहरुको सक्रीय 
सहभागगतामा आकासेपािी 

महहलाहरू बढीमात्रामा 
संलग्ि हुिे कायामा 
सफापािीको सहज 
व्यवस्थाका लागग स्थािीय 
महहलाहरुको सक्रीय 

स्थािीय महहलाहरुको 
सक्रीय सहभागगतामा 
आकासेपािी संकलि र 
भडिारण, परंपरागत 
इिार र कुवाको 
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संकलि र भडिारण, परंपरागत 
इिार र कुवाको पुिजीववकरण र 
ररचाष्जाङ कायाक्रम सचचालि हुिे 
गरे । िगरेको ? 

संकलि र भडिारण, परंपरागत 
इिार र कुवाको पुिजीववकरण 
र ररचाष्जाङ कायाक्रम सचचालि 
हुिे िगरेको । 

संकलि र भडिारण, परंपरागत 
इिार र कुवाको पुिजीववकरण 
र ररचाष्जाङ कायाक्रम सचचालि 
गिे कायाक्रम रहेको तर 
कायाान्वयि िभएको । 

सहभागगतामा आकासेपािी 
संकलि र भडिारण, 
परंपरागत इिार र कुवाको 
पुिजीववकरण र ररचाष्जाङ 
कायाक्रम सचचालि हुिे 
िगरेको । 

पुिजीववकरण र 
ररचाष्जाङ कायाक्रम 
सचचालि बजेट र 
प्रनतवेर्ि । 

७७   स्वरोजग
 ार तथा 
आय 
आजाि र 
बजार 
व्यवस्था
पि 

४ 

४.५
.१ 

स्थािीय सरकारकोयोजिा तजुामा 
गर्ाा बेरोजगार तथा गरीबीको 
िक्साङ्किको समेत आधार 
ललईमहहला तथा बष्चचनतकरणमा 
परेको समुर्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ 
हुिे स्वरोजगारमूलक, आयमूलक 
र सीपमूलक कायाक्रमहरू राख्ने र 
बावषाक बजेटमा समावेश गरी 
कायाान्वयि गररएको छ । छैि 
?  

०-१   स्थािीय सरकारकोयोजिा 
तजुामा गर्ाा बेरोजगार तथा 
गरीबीको िक्साङ्किको समेत 
आधार ललईमहहला तथा 
बष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ हुिे 
स्वरोजगारमूलक, आयमूलक र 
सीपमूलक कायाक्रमहरू राख्न े
गररएको र बावषाक बजेटमा 
समावेश गरी कायाान्वयि 
गररएको  । 

स्थािीय सरकारकोयोजिा 
तजुामा गर्ाा बेरोजगार तथा 
गरीबीको िक्साङ्किको समेत 
आधार ललईमहहला तथा 
बष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ हुिे 
स्वरोजगारमूलक, आयमूलक र 
सीपमूलक केही कायाक्रमहरू 
राख्न ेगररएको तर  र बावषाक 
बजेटमा समावेश गरी 
कायाान्वयि िभएको । 

स्थािीय सरकारकोयोजिा 
तजुामा गर्ाा बेरोजगार तथा 
गरीबीको िक्साङ्किको 
समेत आधार ललईमहहला 
तथा बष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ 
हुिे स्वरोजगारमूलक, 
आयमूलक र सीपमूलक कुिै 
कायाक्रम राख्न ेिगररएको ।  

स्थािीय सरकारको 
योजिा तजुामा गिुा 
अगाडि बेरोजगार तथा 
गरीबीको िक्साङ्किको 
समेत आधार ललई 
महहला तथा 
बष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायलाई प्रत्यक्ष 
लाभ हुिे 
स्वरोजगारमूलक, 
आयमूलक र सीपमूलक 
कायाकमको ववषयवस्तु, 
बजेट तथा संख्या  

 ७८       

४.५
.२ 

स्थािीय सरकारले स्वरोजगार 
तथा बैरे्लशक रोजगारीमा जािे 
महहला तथा बष्चचनतकरणमा 
परेको समुर्ायको क्षमता 
ववकासको लागग कायाक्रमहरू तय 
गरी कायाान्वयवि गिे गरे । 

०-१   स्थािीय सरकारले स्वरोजगार 
तथा बैरे्लशक रोजगारीमा जािे 
महहला तथा बष्चचनतकरणमा 
परेको समुर्ायको क्षमता 
ववकासको लागग कायाक्रमहरू 

स्थािीय सरकारले स्वरोजगार 
तथा बैरे्लशक रोजगारीमा जािे 
महहला तथा बष्चचनतकरणमा 
परेको समुर्ायको क्षमता 
ववकासको लागग कायाक्रमहरू 

स्थािीय सरकारले 
स्वरोजगार तथा बैरे्लशक 
रोजगारीमा जािे महहला 
तथा बष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायको क्षमता ववकासको 
लागग कायाक्रमहरू तय 

स्थािीय सरकारले 
स्वरोजगार तथा 
बैरे्लशक रोजगारीमा 
जािे महहला तथा 
बष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायको क्षमता 
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िगरेको ? (कायाकम संख्या र 
उपष्स्थनत) 

तय गरी कायाान्वयवि गिे 
गरेको । 

तय गरेको तर कायाान्वयवि 
िभएको । 

िगरेको र कुिै त्यस्ता 
कायाक्रम कायाान्वयवि 
िभएको । 

ववकासको लागग 
गररएका कायाक्रमहरूको 
संख्या र उपष्स्थनत, 
तथा स्वीकृत कायाक्रम 
। 

 ७९       
४.५

.३ 
ग्रामीण महहला प्राववगधकहरू 
(पशु सेवा, कृवष, स्वास्थ्य र 
पूवााधार सम्बन्धी प्राववगधक) र 
सामाष्जक पररचालक तयार गिे 
गरे । िगरेको ? (मिोियि, 
नियुष्क्त वा गठि र ताललम 
सम्बन्धी सुचकाँक) 

०-१   ग्रामीण महहला प्राववगधकहरू 
(पशु सेवा, कृवष, स्वास्थ्य र 
पूवााधार सम्बन्धी प्राववगधक) र 
सामाष्जक पररचालक तयार 
गिे गरेको । 

ग्रामीण महहला प्राववगधकहरू 
(पशु सेवा, कृवष, स्वास्थ्य र 
पूवााधार सम्बन्धी प्राववगधक) र 
सामाष्जक पररचालक तयार 
गिे िीनत रहेको तर 
कायाान्वयि िभएको । 

ग्रामीण महहला प्राववगधकहरू 
(पशु सेवा, कृवष, स्वास्थ्य र 
पूवााधार सम्बन्धी प्राववगधक) 
र सामाष्जक पररचालक 
तयार गिे िगरेको । 

ग्रामीण महहला 
प्राववगधकहरू (पशु सेवा, 
कृवष, स्वास्थ्य र 
पूवााधार सम्बन्धी 
प्राववगधक) र सामाष्जक 
पररचालक तयार गिे 
गिे निणाय र 
मिोियि, नियुष्क्त वा 
गठि र ताललम 
सम्बन्धी वववरण । 

 ८०       

४.५
.४ 

गररब तथा वष्चचनतकरणमा 
परेको समुर्ायको पहँुच र 
क्रयशष्क्त अिुरूप सुपथमूल्य 
सहकारी पसलहरूको 
व्यवस्थापिमा पाललकाको 
कायाक्रम कायाान्वयि भए । 
िभएको ? 

०-१   गररब तथा वष्चचनतकरणमा 
परेको समुर्ायको पहँुच र 
क्रयशष्क्त अिुरूप सुपथमूल्य 
सहकारी पसलहरूको 
व्यवस्थापिमा पाललकाको 
कायाक्रम कायाान्वयि भएको । 

गररब तथा वष्चचनतकरणमा 
परेको समुर्ायको पहँुच र 
क्रयशष्क्त अिुरूप सुपथमूल्य 
सहकारी पसलहरूको 
व्यवस्थापिमा पाललकाको 
कायाक्रम भएको तर 
कायाान्वयि िभएको । 

गररब तथा वष्चचनतकरणमा 
परेको समुर्ायको पहँुच र 
क्रयशष्क्त अिुरूप 
सुपथमूल्य सहकारी 
पसलहरूको व्यवस्थापिमा 
पाललकाको कायाक्रम िभएको 
। 

गररब तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायको पहँुच र 
क्रयशष्क्त अिुरूप 
सुपथमूल्य सहकारी 
पसलहरूको 
व्यवस्थापिमा 
पाललकाको कायाक्रम र 
अिुगमि प्रनतवेर्ि । 
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८१ सुशास
ि तथा 
उत्तरर्ा
नयत्व 
२० 

सुशासि ४ 

५.१
.१ 

स्थािीय तहले स्थािीय सेवा 
प्रवाह, ववकास निमााण र 
स्थािीय शासिका बबषयमा 
कायापाललका तथा सभाबाट िीनत, 
कािूि जारी गरी सोही कािूि 
बमोष्जम सम्बष्न्धत अगधकारी 
बाट निणाय गरी कामकाज गिे 
गरेको वा तर्था निणाय गरी 
कामकाज हुिे गरेको ?  

०-१   स्थािीय तहले स्थािीय सेवा 
प्रवाह, ववकास निमााण र 
स्थािीय शासिका बबषयमा 
कायापाललका तथा सभाबाट 
िीनत, कािूि जारी गरी सोही 
कािूि बमोष्जम सम्बष्न्धत 
अगधकारीबाट निणाय गरी 
कामकाज गिे गरेको ।  

स्थािीय तहले स्थािीय सेवा 
प्रवाह, ववकास निमााण र 
स्थािीय शासिका बबषयमा 
कायापाललका तथा सभाबाट 
िीनत, कािूि जारी गरेपनि 
सम्बष्न्धत अगधकारीबाट तर्था 
निणाय गरी कामकाज हुिे 
गरेको ।  

स्थािीय तहले स्थािीय 
सेवा प्रवाह, ववकास निमााण 
र स्थािीय शासिका 
बबषयमा तर्था निणाय गरी 
कामकाज हुिे गरेको ।  

स्थािीय तहले स्थािीय 
सेवा प्रवाह, ववकास 
निमााण र स्थािीय 
शासिका बबषयमा 
कायापाललका तथा 
सभाबाट िीनत, कािूि 
जारी र कािूि 
बमोष्जम सम्बष्न्धत 
अगधकारीबाट भएका 
निणाय ।  

 ८२       

५.१
.२ 

स्थािीय तहले ववगधको शासि, 
व्यापक जिसहभागगता, भ्रष्टाचार 
बबरूद्ध शून्य सहिशीलता, सेवा 
प्रवाहमा निश्पक्षता र महहला 
तथा वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायलाई अग्रागधकार जस्ता 
िीनत कायाान्वयिमा ल्याए । 
िल्याएको ? 

०-१   स्थािीय तहले ववगधको शासि, 
व्यापक जिसहभागगता, 
भ्रष्टाचार बबरूद्ध शून्य 
सहिशीलता, सेवा प्रवाहमा 
निश्पक्षता र महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायलाई अग्रागधकार जस्ता 
िीनत कायाान्वयिमा ल्याएको । 

स्थािीय तहले ववगधको शासि, 
व्यापक जिसहभागगता, 
भ्रष्टाचार बबरूद्ध शून्य 
सहिशीलता, सेवा प्रवाहमा 
निश्पक्षता र महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायलाई अग्रागधकार जस्ता 
केही िीनतमात्र कायाान्वयिमा 
ल्याएको । 

स्थािीय तहले ववगधको 
शासि, व्यापक 
जिसहभागगता, भ्रष्टाचार 
बबरूद्ध शून्य सहिशीलता, 
सेवा प्रवाहमा निश्पक्षता र 
महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायलाई अग्रागधकार 
जस्ता कुिै िीनत 
कायाान्वयिमा िल्याएको । 

स्थािीय तहले ववगधको 
शासि, व्यापक 
जिसहभागगता, 
भ्रष्टाचार बबरूद्ध शून्य 
सहिशीलता, सेवा 
प्रवाहमा निश्पक्षता र 
महहला तथा 
वष्चचनतकरणमा परेको 
समुर्ायलाई अग्रागधकार 
जस्ता िीनत र 
कायाान्वयि प्रनतवेर्ि ।  

 ८३       

५.१
.३ 

महहला ववकासका लागग भएका 
बेइष्जङ्ग घोषणा पत्रका वाह्रवटा 
प्रनतवद्धताहरूका क्षेत्रमा कायाक्रम 
तय गरी कायाान्वयि गिे गरेको 

०-१   महहला ववकासका लागग भएका 
बेइष्जङ्ग घोषणा पत्रका 
वाह्रवटा प्रनतवद्धताहरूका 

महहला ववकासका लागग भएका 
बेइष्जङ्ग घोषणा पत्रका 
वाह्रवटा प्रनतवद्घताहरूका 

महहला ववकासका लागग 
भएका बेइष्जङ्ग घोषणा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रनतवद्धताका क्षेत्रमा कुिै 

महहला ववकासका लागग 
भएका बेइष्जङ्ग 
घोषणा पत्रका वाह्रवटा 
प्रनतवद्धताहरूका 
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छ ? (कायाकम संख्या र 
उपष्स्थनत) 

क्षेत्रमा कायाक्रम तय गरी 
कायाान्वयि गिे गरेको । 

क्षेत्रमा कायाक्रम तय भएपनि  
कायाान्वयि िभएको । 

कायाक्रम तय िभएको तथा 
कुिै कायाान्वयि िभएको । 

क्षेत्रमा  स्वीकृत  तथा 
सचचाललत कायाक्रम 
संख्या र उपष्स्थनत । 

 ८४       
५.१

.४ 
संयुक्त राष्रसङ्घीय बाल 
अगधकार महासन्धी, १९८९ मा 
गररएको प्रनतबद्धता कायाान्वयि 
गिा कायाक्रमहरूमा रकम 
ववनियोजि गरी कायाक्रमहरू 
समयैमा सम्पन्ि गरेको छ ?  

०-१   संयुक्त राष्रसङ्घीय बाल 
अगधकार महासन्धी, १९८९ मा 
गररएको प्रनतबद्धता 
कायाान्वयि गिा कायाक्रमहरूमा 
रकम ववनियोजि गरी 
कायाक्रमहरू समयैमा सम्पन्ि 
गिे गरेको । 

संयुक्त राष्रसङ्घीय बाल 
अगधकार महासन्धी, १९८९ मा 
गररएको प्रनतबद्धता 
कायाान्वयि गिा कायाक्रमहरूमा 
रकम ववनियोजि भएपनि 
कायाक्रमहरू कायाान्वयि 
िभएको । 

संयुक्त राष्रसङ्घीय बाल 
अगधकार महासन्धी, १९८९ 
मा गररएको प्रनतबद्धता 
कायाान्वयि गिे कुिै 
कायाक्रममा रकम 
ववनियोजि िभएको र 
हालसम्म कुिै कायाक्रम 
िभएको । 

संयुक्त राष्रसङ्घीय 
बाल अगधकार 
महासन्धी, १९८९ मा 
गररएको प्रनतबद्धता 
कायाान्वयि गिे 
कायाक्रममा  
ववनियोष्जत बजेट तथा 
कायाकम संख्या, 
कायाकम संचालि 
भएको संख्या र 
उपष्स्थनत । 

८५   उत्तरर्ानय
त्व र 
जवाफरे्ह
ष् ता 

४ 

५.२
.१ 

स्थािीय सरकारले नियलमत 
रुपमा कायाक्रमको सावाजनिक 
परीक्षण, सामाष्जक परीक्षण, 
सावाजनिक सुिुवाई, नियलमत 
पत्रकार भेटघाट र सूचिाको 
सावाजनिकीकरण गिे गरे । 
िगरेको ? 

०-१   स्थािीय सरकारले नियलमत 
रुपमा कायाक्रमको सावाजनिक 
परीक्षण, सामाष्जक परीक्षण, 
सावाजनिक सुिुवाई, नियलमत 
पत्रकार भेटघाट र सूचिाको 
सावाजनिकीकरण गिे गरेको । 

स्थािीय सरकारले आकल 
झुकल केही कायाक्रमको 
सावाजनिक परीक्षण, सामाष्जक 
परीक्षण, सावाजनिक सुिुवाई, 
नियलमत पत्रकार भेटघाट र 
सूचिाको सावाजनिकीकरण गिे 
गरेको । 

स्थािीय सरकारले कुिै 
कायाक्रमको सावाजनिक 
परीक्षण, सामाष्जक परीक्षण, 
सावाजनिक सुिुवाई, 
नियलमत पत्रकार भेटघाट र 
सूचिाको सावाजनिकीकरण 
गिे िगरेको । 

स्थािीय सरकारले 
नियलमत रुपमा 
कायाक्रमको सावाजनिक 
परीक्षण, सामाष्जक 
परीक्षण, सावाजनिक 
सुिुवाई, नियलमत 
पत्रकार भेटघाट र 
सूचिाको 
सावाजनिकीकरण गरेको 
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प्रनत र कायाक्रमको 
उपष्स्थनत । 

 ८६       
५.२

.२ 
स्थािीय सरकारले गिे 
सावाजनिक परीक्षण, सामाष्जक 
परीक्षण, सावाजनिक सुिुवाई, 
नियलमत पत्रकार भेटघाट र 
सूचिाको सावाजनिकीकरण 
कायाक्रममा बष्न्चनतकरणमा 
परेका व्यष्क्त तथा समुर्ायका 
सर्स्यको उपष्स्थनत रहिे गरे । 
िगरेको ? 

०-१   स्थािीय सरकारले गिे 
सावाजनिक परीक्षण, सामाष्जक 
परीक्षण, सावाजनिक सुिुवाई, 
नियलमत पत्रकार भेटघाट र 
सूचिाको सावाजनिकीकरण 
कायाक्रममा बष्न्चनतकरणमा 
परेका व्यष्क्त तथा समुर्ायको 
उपष्स्थनत रहिे गरेको ।  

स्थािीय सरकारले गिे 
सावाजनिक परीक्षण, सामाष्जक 
परीक्षण, सावाजनिक सुिुवाई, 
नियलमत पत्रकार भेटघाट र 
सूचिाको सावाजनिकीकरण 
कायाक्रममा बष्न्चनतकरणमा 
परेका व्यष्क्त तथा समुर्ायको 
कहहले काहीीँमात्र उपष्स्थनत 
रहिे गरेको ।  

स्थािीय सरकारले गिे 
सावाजनिक परीक्षण, 
सामाष्जक परीक्षण, 
सावाजनिक सुिुवाई, 
नियलमत पत्रकार भेटघाट र 
सूचिाको सावाजनिकीकरण 
कायाक्रममा बष्न्चनतकरणमा 
परेका व्यष्क्त तथा 
समुर्ायको उपष्स्थनत रहिे 
िगरेको । 

स्थािीय सरकारले गिे 
सावाजनिक परीक्षण, 
सामाष्जक परीक्षण, 
सावाजनिक सुिुवाई, 
नियलमत पत्रकार 
भेटघाट र सूचिाको 
सावाजनिकीकरण 
कायाक्रमको उपष्स्थनत 
रष्जष्टर  र 
बष्न्चनतकरणमा परेका 
व्यष्क्तको उपष्स्थनत । 

 ८७       

५.२
.३ 

स्थािीय सरकारले गिे 
सावाजनिक परीक्षण, सामाष्जक 
परीक्षण, सावाजनिक सुिुवाई, 
नियलमत पत्रकार भेटघाट र 
सूचिाको सावाजनिकीकरण 
कायाक्रममा बष्न्चनतकरणमा 
परेका व्यष्क्त तथा समुर्ायको 
तफा बाट स्थािीय सरकारले 
ललएको िीनत तथा कायाकम र 
सो को कायाान्वयका ववषयमा 

०-१   स्थािीय सरकारले गिे 
सावाजनिक परीक्षण, सामाष्जक 
परीक्षण, सावाजनिक सुिुवाई, 
नियलमत पत्रकार भेटघाट र 
सूचिाको सावाजनिकीकरण 
कायाक्रममा बष्न्चनतकरणमा 
परेका व्यष्क्त तथा समुर्ायको 
तफा बाट स्थािीय सरकारले 
ललएको िीनत तथा कायाकम र 
सो को कायाान्वयका ववषयमा 

स्थािीय सरकारले गिे 
सावाजनिक परीक्षण, सामाष्जक 
परीक्षण, सावाजनिक सुिुवाई, 
नियलमत पत्रकार भेटघाट र 
सूचिाको सावाजनिकीकरण 
कायाक्रममा बष्न्चनतकरणमा 
परेका व्यष्क्त तथा समुर्ायको 
तफा बाट स्थािीय सरकारले 
ललएको िीनत तथा कायाकम र 
सो को कायाान्वयका ववषयमा 

स्थािीय सरकारले गिे 
सावाजनिक परीक्षण, 
सामाष्जक परीक्षण, 
सावाजनिक सुिुवाई, 
नियलमत पत्रकार भेटघाट र 
सूचिाको सावाजनिकीकरण 
कायाक्रममा बष्न्चनतकरणमा 
परेका व्यष्क्त तथा 
समुर्ायको तफा बाट स्थािीय 
सरकारले ललएको िीनत तथा 

स्थािीय सरकारले गिे 
सावाजनिक परीक्षण, 
सामाष्जक परीक्षण, 
सावाजनिक सुिुवाई, 
नियलमत पत्रकार 
भेटघाट र सूचिाको 
सावाजनिकीकरण 
कायाक्रममा 
बष्न्चनतकरणमा परेका 
व्यष्क्त तथा 
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आवाज उठ्िे गरे । िगरेको र 
यसरी उठेका प्रश्ि उपर स्थािीय 
सरकारबाट सम्बोधि हुिे गरे । 
िगरेको ? 

उठेका प्रश्ि उपर स्थािीय 
सरकारबाट सम्बोधि हुिे 
गरेको ।  

उठेका प्रश्िमध्ये केहीकोमात्र 
स्थािीय सरकारबाट सम्बोधि 
हुिे गरेको । 

कायाकम र सो को 
कायाान्वयका ववषयमा 
आवाज उठ्िे गरे पनि 
यसमा  स्थािीय सरकारबाट 
सम्बोधि हुिे िगरेको । 

समुर्ायको तफा बाट 
स्थािीय सरकारले 
ललएको िीनत तथा 
कायाकम र सो को 
कायाान्वयका ववषयमा 
आवाज उठेका प्रश्ि र 
त्यसमा  स्थािीय 
सरकारबाट सम्बोधिको 
अलभलेि ।  

 ८८       

५.२
.४ 

स्थािीय सरकारका जिप्रनतनिगध 
र कमाचारीको आचार संहहता 
स्वीकृत गरी कायाान्वयिमा 
ल्याए । िल्याएको ? 

०-१   स्थािीय सरकारका 
जिप्रनतनिगध र कमाचारीको 
आचार संहहता स्वीकृत गरी 
कायाान्वयिमा ल्याएको । 

स्थािीय सरकारका 
जिप्रनतनिगध र कमाचारीको 
आचार संहहता स्वीकृत गरे 
पनि कायाान्वयिमा 
आइिसकेको । 

स्थािीय सरकारका 
जिप्रनतनिगध र कमाचारीको 
आचार संहहता स्वीकृत गरी 
कायाान्वयिमा िल्याएको । 

स्थािीय सरकारका 
जिप्रनतनिगध र 
कमाचारीको स्वीकृत 
आचार संहहता । 

८९   सूचिा 
तथा 
संचार 

४ 

५.३
.१ 

स्थािीय सरकारले नियलमतरुपमा 
समग्र वावषाक योजिा तथा 
कायाक्रमको सावाजनिक गिे गरे 
। िगरेको र महहला, बालबाललका 
र आहर्वासी जिजानत, मधेशी, 
मुष्श्लम, वपछिावगा, र्ललत, 
अपाङ्गता भएका व्यष्क्तहरू, 
जेष्ठिागररकलाई लक्षक्षत गरेर 
रािेको कायाक्रम तथा बजेट 

०-१   स्थािीय सरकारले 
नियलमतरुपमा समग्र वावषाक 
योजिा तथा कायाक्रमको 
सावाजनिक गिे गरेको र 
महहला, बालबाललका र 
आहर्वासी जिजानत, मधेशी, 
मुष्श्लम, वपछिावगा, र्ललत, 
अपाङ्गता भएका व्यष्क्तहरू, 
जेष्ठिागररकलाई लक्षक्षत गरेर 
रािेको कायाक्रम तथा बजेट 

स्थािीय सरकारले 
नियलमतरुपमा समग्र वावषाक 
योजिा तथा कायाक्रमको 
सावाजनिक गिे गरे पनि 
महहला, बालबाललका र 
आहर्वासी जिजानत, मधेशी, 
मुष्श्लम, वपछिावगा, र्ललत, 
अपाङ्गता भएका व्यष्क्तहरू, 
जेष्ठिागररकलाई लक्षक्षत गरेर 
रािेको कायाक्रम तथा बजेट 

स्थािीय सरकारले 
नियलमतरुपमा समग्र वावषाक 
योजिा तथा कायाक्रमको 
सावाजनिक गिे िगरेको र 
महहला, बालबाललका र 
आहर्वासी जिजानत, मधेशी, 
मुष्श्लम, वपछिावगा, र्ललत, 
अपाङ्गता भएका 
व्यष्क्तहरू, 
जेष्ठिागररकलाई लक्षक्षत 
गरेर रािेको कायाक्रम तथा 

स्थािीय सरकारले 
नियलमतरुपमा समग्र 
गरेको वावषाक योजिा 
तथा कायाक्रमको 
सावाजनिकीकरण  र 
महहला, बालबाललका र 
आहर्वासी जिजानत, 
मधेशी, मुष्श्लम, 
वपछिावगा, र्ललत, 
अपाङ्गता भएका 
व्यष्क्तहरू, जेष्ठ 
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सरोकारवालाले थाहा पाउिेगरी 
सावाजनिक गरे। िगरेको ? 

सरोकारवालाले थाहा पाउिेगरी 
सावाजनिक गरेको । 

सरोकारवालाले थाहा पाउिेगरी 
सावाजनिक िगरेको । 

बजेट सरोकारवालाले थाहा 
पाउिेगरी सावाजनिक 
िगरेको । 

िागररक लक्षक्षत 
कायाक्रम तथा बजेट 
सावाजनिक गरेको 
अलभलेि । 

 ९०      
५.३

.२ 
स्थािीय सरकारले स्थािीय 
सूचिा स्थािीय भाषामा प्रवाह 
तथा प्रशारण गिे गरे । िगरेको 
? 

०-१   स्थािीय सरकारले स्थािीय 
सूचिा स्थािीय भाषामा प्रवाह 
तथा प्रशारण गिे गरेको । 

स्थािीय सरकारले स्थािीय 
सूचिा स्थािीय भाषामा प्रवाह 
तथा प्रशारण गिे िीनत रहेको 
तर कायाान्वयि िभएको । 

स्थािीय सरकारले स्थािीय 
सूचिा स्थािीय भाषामा 
प्रवाह तथा प्रशारण गिे 
िगरेको ।  

स्थािीय सरकारले 
स्थािीय सूचिाहरू 
स्थािीय भाषामा प्रवाह 
तथा प्रशारण गरेको 
वववरण । 

 ९१       

५.३
.३ 

के स्थािीय सरकारले स्थािीय 
रेडियो, एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्वारा समावेशीकरण तथा 
लैंगगक समािता सम्बन्धी सूचिा 
प्रवाह गरी जितालाई सुसुगचत 
गिे गरेको छ ? 

०-१   स्थािीय सरकारले स्थािीय 
रेडियो, एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्वारा समावेशीकरण 
तथा लैंगगक समािता सम्बन्धी 
सूचिा प्रवाह गरी जितालाई 
सुसुगचत गिे गरेको । 

स्थािीय सरकारले स्थािीय 
रेडियो, एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्बाट केहीमात्र  
समावेशी तथा लैंगगक समािता 
सम्बन्धी सूचिा प्रवाह गरी 
जितालाई सुसुगचत गिे गरेको 
। 

स्थािीय सरकारले स्थािीय 
रेडियो, एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्बाट समावेशीकरण 
तथा लैंगगक समािता 
सम्बन्धी सूचिा प्रवाह गरी 
जितालाई सुसुगचत गिे 
िगरेको । 

स्थािीय सरकारले 
स्थािीय रेडियो, 
एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्वारा 
समावेशीकरण तथा 
लैंगगक समािता 
सम्बन्धी प्रवाहहत 
सूचिाको प्रनत । 
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 ९२       

५.३
.४ 

के स्थािीय स्तरमा महहला, 
बालबाललका सबै जातजानतका 
ववपन्ि बगा (आहर्वासी 
जिजानत, र्ललत मधेशी, 
मुष्श्लम, वपछिावगा) अपाङ्गता 
भएको व्यष्क्तहरू, जेष्ठ िागररक 
लगायत अन्य लक्षक्षत 
समुहहरूको सूचिा, लशक्षा तथा 
संचारसम्बन्धी कायाक्रमको 
प्रवाहबाट यी वगाहरूको 
जिचेतिामा वदृ्गध भएको छ ? 
(आधार तथ्याँकसँग समेत तुलिा 
गिा सककिे) 

०-१   स्थािीय स्तरमा महहला, 
बालबाललका सबै जातजानतका 
ववपन्ि बगा (आहर्वासी 
जिजानत, र्ललत मधेशी, 
मुष्श्लम, वपछिावगा) अपाङ्गता 
भएको व्यष्क्तहरू, जेष्ठ 
िागररक लगायत अन्य लक्षक्षत 
समुहहरूको सूचिा, लशक्षा तथा 
संचारसम्बन्धी कायाक्रमको 
प्रवाहबाट यी वगाहरूको 
जिचेतिामा वदृ्गध भएको । 

स्थािीय स्तरमा महहला, 
बालबाललका सबै जातजानतका 
ववपन्ि बगा (आहर्वासी 
जिजानत, र्ललत मधेशी, 
मुष्श्लम, वपछिावगा) अपाङ्गता 
भएको व्यष्क्तहरू, जेष्ठ 
िागररक लगायत अन्य लक्षक्षत 
समुहहरूको सूचिा, लशक्षा तथा 
संचारसम्बन्धी कायाक्रमको 
प्रवाह भएपनि यसबाट यी 
वगाहरूको जिचेतिामा वदृ्गध 
भएको आधार िभएको । 

स्थािीय स्तरमा महहला, 
बालबाललका सबै 
जातजानतका ववपन्ि बगा 
(आहर्वासी जिजानत, र्ललत 
मधेशी, मुष्श्लम, वपछिावगा) 
अपाङ्गता भएको 
व्यष्क्तहरू, जेष्ठ िागररक 
लगायत अन्य लक्षक्षत 
समुहहरूको सूचिा, लशक्षा 
तथा संचारसम्बन्धी 
कायाक्रमको प्रवाह िभएको 
र स्थािीय तहका 
कायाक्रमबाट यी वगाहरूको 
जिचेतिामा वदृ्गध िभएको 
। 

के स्थािीय स्तरमा 
महहला, बालबाललका 
सबै जातजानतका 
ववपन्ि बगा (आहर्वासी 
जिजानत, र्ललत 
मधेशी, मुष्श्लम, 
वपछिावगा) अपाङ्गता 
भएको व्यष्क्तहरू, 
जेष्ठिागररक लगायत 
अन्य लक्षक्षत 
समुहहरूको सूचिा, 
लशक्षा तथा 
संचारसम्बन्धी 
कायाक्रमको प्रवाहबाट 
यी वगाहरूको 
जिचेतिामा वदृ्गध 
भएको तथ्याँक वा 
अध्ययि प्रनतवेर्ि । 

९३   अिुगमि 
तथा 
मूल्याङ्
कि 

४ 

५.४
.१ 

के कायाक्रम तथा पररयोजिा 
कायाान्वयिबाट सम्वष्न्धत 
समुर्ायले पूरा लाभ ललि सकेको 
छ ? 

०-१   कायाक्रम तथा पररयोजिा 
कायाान्वयिबाट सम्वष्न्धत 
समुर्ायले पूरा लाभ ललि 
सकेको । 

कायाक्रम तथा पररयोजिा 
कायाान्वयिबाट सम्वष्न्धत 
समुर्ायले केहीमात्र लाभ ललि 
सकेको । 

कायाक्रम तथा पररयोजिा 
कायाान्वयिबाट सम्वष्न्धत 
समुर्ायले लाभ ललि 
िसकेको । 

कायाक्रम तथा 
पररयोजिा 
कायाान्वयिबाट 
सम्वष्न्धत समुर्ायले 
पूरा लाभ ललएको 
प्रभाव अध्ययि 
प्रनतवेर्ि । 
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 ९४       

५.४
.२ 

के स्थािीय सरकारले संचालि 
गरेका कायाकमको अिुगमि, 
मूल्याङ्कि गर्ाा लैङ्गगक 
समािता तथा सामाष्जक 
समावेशी ववकास सम्वन्धी 
कायाक्रमको संचालिबाट 
सरोकारवालालाई पुगेको लाभ, 
असर र प्रभाव ववश्लेषण गिे 
गररन्छ ? 

०-१   स्थािीय सरकारले संचालि 
गरेका कायाकमको अिुगमि, 
मूल्याङ्कि गर्ाा लैङ्गगक 
समािता तथा सामाष्जक 
समावेशी ववकास सम्वन्धी  
कायाक्रमको संचालिबाट 
सरोकारवालालाई पुगेको लाभ, 
असर र प्रभाव ववश्लेषण गिे 
गररएको । 

स्थािीय सरकारले संचालि 
गरेका कायाकमको अिुगमि, 
मूल्याङ्कि गर्ाा लैङ्गगक 
समािता तथा सामाष्जक 
समावेशी ववकास सम्वन्धी  
कायाक्रमको संचालिबाट 
सरोकारवालालाई पुगेको लाभ, 
असर र प्रभाव ववश्लेषण गिे 
कायाक्रम रहेको तर कायाान्वयि 
िभएको । 

स्थािीय सरकारले संचालि 
गरेका कायाकमको 
अिुगमि, मूल्याङ्कि गर्ाा 
लैङ्गगक समािता तथा 
सामाष्जक समावेशी 
ववकासका  कायाक्रमको 
संचालिबाट  
सरोकारवालालाई पुगेको 
लाभ, असर र प्रभाव 
ववश्लेषण गिे कायाक्रम 
िभएको । 

स्थािीय सरकारले 
संचालि गरेका 
कायाकमको अिुगमि, 
मूल्याङ्कि गर्ाा 
लैङ्गगक समािता तथा 
सामाष्जक समावेशी 
ववकासका  कायाक्रमको 
संचालिबाट  
सरोकारवालालाई पुगेको 
लाभ, असर र प्रभाव 
ववश्लेषण भएको 
प्रनतवेर्ि । 

 ९५       

५.४
.३ 

के स्थािीय सरकारको समीक्षा 
बैठकमा महहला, बालबाललका, 
सबै जातजानतका ववपन्ि बगा 
(आहर्वासी जिजानत, र्ललत 
मधेशी, मुष्श्लम, वपछिावगा) 
अपाङ्गता भएका व्यष्क्तहरू, 
जेष्ठिागररक लगायतलाई लक्षक्षत 
कायाक्रम मागथ छलफल गिे 
गरेका छ ? 

०-१   स्थािीय सरकारको समीक्षा 
बैठकमा महहला, बालबाललका, 
सबै जातजानतका ववपन्ि वगा 
(आहर्वासी जिजानत, र्ललत 
मधेशी, मुष्श्लम, वपछिावगा) 
अपाङ्गता भएका व्यष्क्तहरू, 
जेष्ठिागररक लगायतलाई 
लक्षक्षत कायाक्रम मागथ छलफल 
हुिे गरेको ।  

स्थािीय सरकारको समीक्षा 
बैठकमा महहला, बालबाललका, 
सबै जातजानतका ववपन्ि वगा 
(आहर्वासी जिजानत, र्ललत 
मधेशी, मुष्श्लम, वपछिावगा) 
अपाङ्गता भएका व्यष्क्तहरू, 
जेष्ठिागररक लगायतलाई 
लक्षक्षत कायाक्रम मागथ यर्ाकर्ा 
छलफल हुिे गरेको । 

स्थािीय सरकारको समीक्षा 
बैठकमा महहला, 
बालबाललका, सबै 
जातजानतका ववपन्ि वगा 
(आहर्वासी जिजानत, र्ललत 
मधेशी, मुष्श्लम, वपछिावगा) 
अपाङ्गता भएका 
व्यष्क्तहरू, जेष्ठिागररक 
लगायतलाई लक्षक्षत 
कायाक्रम मागथ छलफल हुिे 
िगरेको । 

स्थािीय सरकारको 
समीक्षा बैठकमा 
महहला, बालबाललका, 
सबै जातजानतका 
ववपन्ि वगा (आहर्वासी 
जिजानत, र्ललत 
मधेशी, मुष्श्लम, 
वपछिावगा) अपाङ्गता 
भएका व्यष्क्तहरू, 
जेष्ठिागररक 
लगायतलाई लक्षक्षत 
गरी भएको छलफल 
प्रनतवेर्ि । 



 

51 

 

 ९६       

५.४
.४ 

के अिुगमि तथा मूल्याङ्किबाट 
लसकेका पाठहरू कायाक्रम वा 
योजिा तयार गर्ाा समावेश गिे 
गररन्छ ? 

०-१   अिुगमि तथा मूल्याङ्किबाट 
लसकेका पाठहरू कायाक्रम वा 
योजिा तयार गर्ाा समावेश 
गिे गररएको छ । 

अिुगमि तथा मूल्याङ्किबाट 
लसकेका केही पाठहरू कायाक्रम 
वा योजिा तयार गर्ाा समावेश 
गिे गररएको छ । 

अिुगमि तथा 
मूल्याङ्किबाट लसकेका 
पाठहरू कायाक्रम वा योजिा 
तयार गर्ाा समावेश गिे 
गररएको छैि । 

अिुगमि तथा 
मूल्याङ्किबाट लसकेका 
पाठहरू कायाक्रम वा 
योजिा तयार गर्ाा 
समावेश गरेको प्रमाण 
। 

९७   समन्वय 
र 
सम्बन्ध 
बबस्तार 

४ 

५.५
.१ 

स्थािीय तहले संघ र प्ररे्श 
सरकारहरूले तय गरेका िीनत, 
कािूि तथा कायाक्रमहरूको 
कायाान्वयिमा सहकाया, समन्वय 
र सहजीकरण गिे गरे । िगरेको 
?  

०-१   स्थािीय तहले संघ र प्ररे्श 
सरकारहरूले तय गरेका िीनत, 
कािूि तथा कायाक्रमहरूको 
कायाान्वयिमा सहकाया, 
समन्वय र सहजीकरण गिे 
गरेको ।  

स्थािीय तहले संघ र प्ररे्श 
सरकारहरूले तय गरेका केही 
िीनत, कािूि तथा कायाक्रमको 
कायाान्वयिमा मात्र सहकाया, 
समन्वय र सहजीकरण गिे 
गरेको ।  

स्थािीय तहले संघ र प्ररे्श 
सरकारहरूले तय गरेका 
िीनत, कािूि तथा 
कायाक्रमहरूको 
कायाान्वयिमा सहकाया, 
समन्वय र सहजीकरण गिे 
िगरेको । 

स्थािीय तहले संघ र 
प्ररे्श सरकारहरूले तय 
गरेका िीनत, कािूि 
तथा कायाक्रमहरूको 
कायाान्वयिमा सहकाया, 
समन्वय र सहजीकरण 
गरेको प्रमाण ।  

 ९८       

५.५
.२ 

लैङ्गगक समािता तथा समावेशी 
ववकासको लागग ववलभन्ि 
सरोकारवाला निकायहरूबीच 
सचजाल बिी कायागत छलफल 
तथा यस क्षेत्रको ववकासको लागग 
नियलमतरुपमा काया हुिे गरे । 
िगरेको ?  

०-१   लैङ्गगक समािता तथा 
समावेशी ववकासको लागग 
ववलभन्ि सरोकारवाला 
निकायहरूबीच बिेको 
सचजालमा कायागत छलफल 
तथा यस क्षेत्रको ववकासको 
लागग नियलमतरुपमा काया हुिे 
गरेको । 

लैङ्गगक समािता तथा 
समावेशी ववकासको लागग 
ववलभन्ि सरोकारवाला 
निकायहरूबीच बिेको 
सचजालमा आकलझुकल 
कायागत छलफल तथा यस 
क्षेत्रको ववकासको लागग 
बेलाबेलामा काया हुिे गरेको ।  

लैङ्गगक समािता तथा 
समावेशी ववकासको लागग 
ववलभन्ि सरोकारवाला 
निकायहरूबीच बिेको 
सचजालमा कायागत छलफल 
तथा यस क्षेत्रको ववकासको 
लागग काया हुिे िगरेको । 

लैङ्गगक समािता तथा 
समावेशी ववकासको 
लागग ववलभन्ि 
सरोकारवाला 
निकायहरूबीच बिेको 
सचजाल मा कायागत 
छलफल तथा यस 
क्षेत्रको ववकासको लागग 
काया गरेको प्रमाखणत 
हुिे बैठकका निणाय 
पुष्स्तका तथा निणाय । 
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 ९९       

५.५
.३ 

लैङ्गगक समािता तथा समावेशी 
ववकासको लागग ववलभन्ि 
सरोकारवाला निकायहरूबीच 
कायागत संयन्त्र (संजाल) का 
प्रनतनिगधहरूलाई लैङ्गगक तथा 
समावेशी ववकास सम्वन्धी 
क्षमता ववकास ताललमहरू प्रर्ाि 
गिे गरे । िगरेको ?  

०-१   लैङ्गगक समािता तथा 
समावेशी ववकासको लागग 
ववलभन्ि सरोकारवाला 
निकायहरूबीच कायागत संयन्त्र 
(संजाल) का प्रनतनिगधहरूलाई 
लैङ्गगक तथा समावेशी ववकास 
सम्वन्धी क्षमता ववकास 
ताललमहरू प्रर्ाि गिे गरेको ।  

लैङ्गगक समािता तथा 
समावेशी ववकासको लागग 
ववलभन्ि सरोकारवाला 
निकायहरूबीच कायागत संयन्त्र 
(संजाल) का केही प्रनतनिगधलाई 
मात्र लैङ्गगक तथा समावेशी 
ववकास सम्वन्धी क्षमता 
ववकास ताललम हर्िे कायाक्रम 
रहेको । 

लैङ्गगक समािता तथा 
समावेशी ववकासको लागग 
ववलभन्ि सरोकारवाला 
निकायहरूबीच कायागत 
संयन्त्र (संजाल) का 
प्रनतनिगधलाई लैङ्गगक तथा 
समावेशी ववकास सम्वन्धी 
क्षमता ववकास ताललमहरू 
प्रर्ाि गिे िगरे ।  

लैङ्गगक समािता तथा 
समावेशी ववकासको 
लागग ववलभन्ि 
सरोकारवाला 
निकायहरूबीच कायागत 
संयन्त्र (संजाल) का 
प्रनतनिगधहरूलाई 
लैङ्गगक तथा समावेशी 
ववकास सम्वन्धी 
क्षमता ववकास ताललम 
प्रर्ाि गरेको कायाकम 
संख्या र उपष्स्थनत । 

 १००       

५.५
.४ 

महहला ववरुद्ध हुिे सबै प्रकारका 
भेर्भाव उन्मूलि गिे महासष्न्ध 
कायाान्वयिका लागग तयार 
गररएको राष्ष्रय कायायोजिा र 
संयुक्त राष्रसङ्घीय सुरक्षा 
पररषद्बाट पाररत प्रस्ताव िम्बर 
१३२५ र १८२० को कायाान्वयि 
राष्ष्रय कायायोजिा, मािव 
अगधकार कायायोजिा तथा 
छुवाछुत बबरूद्धको 
कायायोजिामा स्थािीय 
सरकारको ष्जम्मेवारी भनि 
उल्लेि गररएका कायाक्रमहरूमा 

०-१   महहला ववरुद्ध हुिे सबै 
प्रकारका भेर्भाव उन्मूलि गिे 
महासष्न्ध कायाान्वयिका लागग 
तयार गररएको राष्ष्रय 
कायायोजिा र संयुक्त 
राष्रसङ्घीय सुरक्षा पररषद्बाट 
पाररत प्रस्ताव िम्बर १३२५ र 
१८२० को कायाान्वयि राष्ष्रय 
कायायोजिा, मािव अगधकार 
कायायोजिा तथा छुवाछुत 
बबरूद्धको कायायोजिामा 
स्थािीय सरकारको ष्जम्मेवारी 
भनि उल्लेि गररएका 

महहला ववरुद्ध हुिे सबै 
प्रकारका भेर्भाव उन्मूलि गिे 
महासष्न्ध कायाान्वयिका लागग 
तयार गररएको राष्ष्रय 
कायायोजिा र संयुक्त 
राष्रसङ्घीय सुरक्षा पररषद्बाट 
पाररत प्रस्ताव िम्बर १३२५ र 
१८२० को कायाान्वयि राष्ष्रय 
कायायोजिा, मािव अगधकार 
कायायोजिा तथा छुवाछुत 
बबरूद्धको कायायोजिामा 
स्थािीय सरकारको ष्जम्मेवारी 
भनि उल्लेि गररएका 

महहला ववरुद्ध हुिे सबै 
प्रकारका भेर्भाव उन्मूलि 
गिे महासष्न्ध 
कायाान्वयिका लागग तयार 
गररएको राष्ष्रय कायायोजिा 
र संयुक्त राष्रसङ्घीय 
सुरक्षा पररषद्बाट पाररत 
प्रस्ताव िम्बर १३२५ र 
१८२० को कायाान्वयि 
राष्ष्रय कायायोजिा, मािव 
अगधकार कायायोजिा तथा 
छुवाछुत बबरूद्धको 
कायायोजिामा स्थािीय 

महहला ववरुद्ध हुिे 
सबै प्रकारका भेर्भाव 
उन्मूलि गिे 
महासष्न्ध 
कायाान्वयिका लागग 
तयार गररएको राष्ष्रय 
कायायोजिा र संयुक्त 
राष्रसङ्घीय सुरक्षा 
पररषद्बाट पाररत 
प्रस्ताव िम्बर १३२५ र 
१८२० को कायाान्वयि 
राष्ष्रय कायायोजिा, 
मािव अगधकार 
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रकम ववनियोजि तथा 
कायाान्वयि गिे गरे । िगरेको 
?  

कायाक्रमहरूमा रकम 
ववनियोजि तथा कायाान्वयि 
गिे गरेको । 

कायाक्रमहरूमा रकम 
ववनियोजि गरेपनि  
कायाान्वयि िगरेको । 

सरकारको ष्जम्मेवारी भनि 
उल्लेि गररएका 
कायाक्रमहरूमा रकम 
ववनियोजि तथा 
कायाान्वयि गिे िगरेको । 

कायायोजिा तथा 
छुवाछुत बबरूद्धको 
कायायोजिामा स्थािीय 
सरकारको ष्जम्मेवारी 
भनि उल्लेि गररएका 
कायाक्रमहरूमा 
ववनियोजि भएको 
स्वीकृत वावषाक 
कायाकम र बजेट । 
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लैससास परीक्षण िनतजाको ड्यासबोिा प्रस्तुती 

 

०

५

१०

१५

२०
िीनत, कािूि, योजिा 

संस्थागत व्यवस्था 

मािव संसाधि तथा क्षमता
ववकास 

सेवा प्रवाह 

सुशासि तथा उत्तरर्ानयत्व

.... पालिकाको िङै्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको 
अवस्थाको िेखािोखा

पूणााङ्क प्राप्ताङक

२० २० २० २० २०
१५ १६

१३ ११ ९

०
५
१०
१५
२०
२५

िीनत, कािूि, योजिा संस्थागत व्यवस्था मािव संसाधि तथा 
क्षमता ववकास 

सेवा प्रवाह सुशासि तथा 
उत्तरर्ानयत्व 

१ २ ३ ४ ५

लसैसास परीक्षण िनतजा

पूणााङ्क कुल प्राप्ताङ्क
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कूल ५ वटा मूल लशषाक अन्तगातका २२ वटा उपकायाक्षेत्र रहेको यस लेिाजोिामा १०० वटा 
सूचकहरू रहेका छि ्। प्रत्येक सूचकमा समाि १ पूणााङ्क रहेको छ । उपकायाक्षेत्रगत 
रूपमा माकुरी जालोलाई रे्हाय बमोष्जम रे्िाउि सककन्छ । 

 

०

२

४

६

८
िीनत र कािूिमा समावेलशता \ सहभागगता

योजिा तजुामा तथा कायाान्वयि
बजेट तजुामा तथा कायाान्वयि 

कमाचारी पर्ागधकारी प्रनतनिगधत्व

कायाप्रणाली समावेशी

सलमनत, उपसलमनत र कायार्लमा …

ववत्त व्यवस्थापि प्रणालीमा समावेलशता

तथ्याङ्क सङकलि तथा  व्यवस्थापि

मािव संसाधि तथा क्षमता ववकास

अिौपचाररक मूल्य, मान्यता र कुसंस्कार …
कािूिी साक्षरता

ववपर् व्यवस्थापिमा समावेलशता
पूवााधार ववकास 

प्रजिि ्स्वास्थ्य

लशक्षा कायाक्रम

िािेपािी तथा सरसफाइ

स्वरोजगार तथा आय आजाि र बजार …

सुशासि

उत्तरर्ानयत्व र जवाफरे्हहता

सूचिा तथा संचार

अिुगमि तथा मूल्याङ्कि
समन्वय र सम्बन्ध बबस्तार

.... पालिकाको िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवस्थाको 
िेखािोखा

पूणााङ्क प्राप्ताङक
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योजिा तजुामा तथा कायाान्वयि 
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ववत्त व्यवस्थापि प्रणालीमा समावेलशता

तथ्याङ्क सङकलि तथा  व्यवस्थापि

मािव संसाधि तथा क्षमता ववकास

अिौपचाररक मूल्य, मान्यता र कुसंस्कार बबरूद्ध जिचेतिा
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लशक्षा कायाक्रम

िािेपािी तथा सरसफाइ

स्वरोजगार तथा आय आजाि र बजार व्यवस्थापि

सुशासि

उत्तरर्ानयत्व र जवाफरे्हहता

सूचिा तथा संचार

अिुगमि तथा मूल्याङ्कि

समन्वय र सम्बन्ध बबस्तार
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.... पालिकाको िैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवस्थाको िेखािोखा

प्राप्ताङक पूणााङ्क
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सबल पक्ष र सुिार िनुयपने पक्षहरू 

 

मूल शोषाक सबल पक्षहरू सुधार गिुापिे 
पक्षहरू 

अवसर चुिौनत 

िीनत, कािूि, 
योजिा  

    

संस्थागत 
व्यवस्था  

    

मािव 
संसाधि तथा 
क्षमता ववकास  

    

सेवा प्रवाह      

सुशासि तथा 
उत्तरर्ानयत्व  
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िैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण ववकास कायययोिना 
 

 

मूि लशषयक 

अवस्था सुधारका 
लागग 

आवश्यक कक्रयाकलाप 

कक्रयाकलाप सचचालि गिे ष्जम्मेवारी 
 

 
समयावगध थप र्ानयत्व पिे । िपिे 

पूणायङ्क प्राप्ताङ्क 
 

पहलकताा निणायकताा 
कायाान्वय
िकताा 

 
पिे िपिे 

िीनत, कािूि र  
योजिा २० 

  
१.१. 

            

    
१.२. 

            

    
१.३ 

            

  
.... 

      

  
 

      

  
 

      

संस्थागत व्यवस्था 
२० 

 
१.१. 

      

  
१.२. 

      

  
१.३ 

      

  
.... 

      

  
 

      

  
 

      

मािव संसाधि 
तथा  
क्षमता ववकास २० 
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१.२. 
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सेवा प्रवाह २० 
 

१.१. 
      

  
१.२. 
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सुशासि तथा 
उत्तरर्ानयत्व 

२० 
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१.३ 
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लसैसास परीक्षण प्रनतवेर्िको ढाँचा 

 

१.  पषृ्ठभूमी 

२.  अध्ययिको महत्व 

३.  लैङ्गगक बजेट परीक्षणको उद्रे्श्यहरु 

४.  लैङ्गगक परीक्षणले समेटिे क्षते्रहरु  

५.  लैङ्गगक परीक्षणको ववगध र तररका  

६.  लैङ्गगक परीक्षणका सहभागीहरु 

७..  लैङ्गगक परीक्षणको ववश्लेषणका औजारहरु 

८. लैङ्गगक परीक्षणबाट आएका मुख्य प्राष्प्तहरु   

९. लैससास बजेट परीक्षण ववगधवाट रे्खिएका लैङ्गगक समािता तथा सामाष्जक 
समावेसीकारणको अवस्था 

९..१.  परीक्षण पश्चात सूचकहरुले प्राप्त गरेका अंक 

९.२. लैङ्गगक परीक्षण िनतजाको माकुरे जालो 

१०.  गाउँपाललका । िगरपाललकामा लैङ्गगक समािता तथा सामाष्जक समावेशीकरण सबल 
पक्ष र सूधार गिापिे पक्षहरु 

११. लैङ्गगक तथा सामाष्जक समावेशी ववकास कायायोजिा 

१२.  निश्कषा 

१३.  सुझाव 

 

अिुसुगचहरु 


