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खण्ड - एक 

पररचय 

१. पषृ्ठभलूम M  

 नेपािको संवविानिे ददशा लनदेश गरेबमोन्त्जम समानपुालतक समावेशी र सहभालगतामूिक लसद्धान्तका 
आिारमा समतामूिक समाजको लनमािण गनि राज्यका सबै अंग, तह र क्षेरगत ववर्यहरूमा िैंलगक 
समानता र सामान्त्जक समावेशीकरण (िैससास) को ववर्यिाई आन्तररकीकरण, मूिप्रवाहीकरण र 
संस्थागत गनि आवश्यक भएको छ ।  

 नेपािको संवविानको िारा १८ मा उन्त्लिन्त्खत समानताको हकमा सबै नागररक कानूनको दृविमा समान 
हनुे तथा कसैिाई पलन कानूनको समान संरक्षणबाट बन्त्न्चत नगररने व्यवस्था छ ।साथै सामान्य 
कानूनको प्रयोगमा उत्पन्त्ि, िमि, वणि, जात, जालत, लिि, शारीररक अवस्था, अपािता, स्वास्थय न्त्स्थलत, बैवावहक 
न्त्स्थलत, गभािवस्था, आलथिक अवस्था, भार्ा वा क्षेर, वैचाररक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आिारमा भेदभाव 
नगने व्यवस्था उलिेख छ . नेपािको संवविानको िारा ३८ िे मवहिािाई समान वंशीय अलिकार, 
सरुन्त्क्षत माततृ्व र प्रजनन स्वास्थय सम्वन्िी अलिकार, राज्यका सवै तहमा सहभागी हनुे अलिकार, 
सम्पन्त्ि तथा पाररवाररक मालमिा सम्बन्िी अलिकार, न्त्शक्षा, स्वास्थय, रोजगार र सामान्त्जक सरुक्षामा 
सकारात्मक ववभेदको व्यवस्था गरेको छ।संवविानिे मवहिा ववरुद्ध हनुे सबै प्रकारका वहंसाजन्य 
कायिहरुिाई कानून बमोन्त्जम दण्डनीय हनु ेव्यवस्था गरेको छ।  

 साथै संवविानमा राज्यिे सामान्त्जक वा सांस्कृलतक दृवििे पछाालडपाररएका मवहिा, दलित, आददवासी 
जनजालत, मिेशी, थारू, मनु्त्स्िम समदुाय, वपछडावगि, सीमान्तकृत, अलपसङ्खख्यक, अपािता भएका व्यन्त्ि, 
िैविक तथा यौलनक अलपसङ्खख्यक, वकसान, श्रलमक, उत्पीलडत वा पछाालडपाररएका क्षरेका नागररक तथा 
आलथिकरूपिे ववपन्न खस आयि िगायत नागररकको संरक्षण, सशिीकरण वा ववकासका िालग कानून 
बमोन्त्जम ववशेर् व्यवस्था गनि सवकने ववर्य उलिेख गरी समावेशी अविारणािाई आत्मसात ् गररएको 
छ।सामान्त्जक न्यायको हकिे राज्यका हरेक तहमा समावेशी र समानपुालतक प्रलतलनलित्वको लसद्धान्तका 
आिारमा जनताको सहभालगताको अलिकार स्थापना गरेको छ। 

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे िैविक समानता तथा सामान्त्जक समावशेीकरण (िैससास )
सम्बन्िमा गाउाँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कतिव्य र अलिकारमा िैससास सम्वन्िी व्यवस्था 
उलिेख गरेको, वडा सलमलतको काम, कतिव्य र अलिकार अन्तगित वडामा आलथिक तथा सामान्त्जकरुपमा 
पछाालडपाररएका मवहिा, बािबालिका, दलित, अपािता भएका व्यन्त्ि, जेष्ठ नागररक, अलपसंख्यक, 
सीमान्तकृत समदुायको अलभिेख राखी सामान्त्जक र आलथिक उत्थान सम्बन्िी काम गने व्यवस्था गरेको; 
ववलभन्न समदुायबीच सामान्त्जक सद्भाव र सौहादिता कायम गने, बािवववाह, बहवुववाह, िैंलगक वहंसा, 



छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, हलिया प्रथा, छाउपडी, कमिरी प्रथा, बािश्रम, मानव बेचववखन जस्ता 
सामान्त्जक कुरीलत र अन्िववश्वासको अन्त्य गने, गराउन ेव्यवस्था गरेको; स्थानीय तहको योजना तजुिमा 
तथा कायािन्वयन गदाि मवहिा तथा वपछलडएको एवं िन्त्क्षत वगिको सहभालगताको व्यवस्था; योजना 
छनौटमा मवहिा, बािबालिका तथा वपछलडएका वगि, के्षर र समदुायिाई प्रत्यक्ष िाभ पगु्ने कायिकममा 
जोड दददै िैससास प्रवििन गने िगायतको व्यवस्था उलिेख गरेको छ।यसका साथै िैससासका 
सवािहरूिाई सम्बोिन गनि राज्यिे ववगत िामो समय देन्त्ख नै प्राथलमकताका साथ आवलिक योजना, 
वावर्िक योजना, नीलत तथा कानूनको तजुिमा तथा पररमाजिन र कायिक्रम कायािन्वयन गदै आइरहेको छ।  

 यसै सन्दभिमा स्थानीय तहदा्वारा संचािन हनु ेयोजना तथा कायिक्रमिाई िैविक समानता र सामान्त्जक 
समावशेीमैरी बनाउन, संवैिालनक एवम ् कानूनी उिरदावयत्व तथा न्त्जम्मेवारी परुा गनि, राज्यिे 
अन्तरािवियस्तरमा गरेका प्रलतबद्धता अनरुुप कायि गनि, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ अनसुार 
स्थानीय तहमा िैंलगक समानता तथा सामान्त्जक समावशेीकरणिाई संस्थागत गदै समावशेी ववकासिाई 
प्रवििन गने कायििाई थप मागि दशिन गनि स्थानीय तहको िैविक समानता तथा सामान्त्जक समावेशीकरण 
परीक्षण गररएको हो । 

  स्थानीय तहमा िैंलगक समानता तथा सामान्त्जक समावेशीकरणिाई योजना तजुिमा तथा कायािन्वनको 
तहमा कसरी सम्बोिन गररएको छ साथै िैंलगक समानता तथा सामान्त्जक समावेशीकरणका सवािहरुिाइ 
सम्बोिन गनिकािालग कसरी लनलतहरु लनमािण गरी कायािन्वयन गररएको छ र कहााँ कहााँ िैंलगक अन्तरहरु 
देन्त्खएका छन ् र अगामी ददनमा कसरी सिुार गदै िैजान े भने्न ववर्यिाइ महससु गराइ लत िैविक 
अन्तरहरुको प्रभाविाई सम्बोिन गदै िैविक मूिप्रबावहकरण र सशन्त्िकरण गदै िैजानकािालग यो 
िैससास पररक्षण गररएको हो। 

 सनु्दरहरैँचा नगरपालिका जनप्रलतलनिीहरु लनवािन्त्चत भएर आए पश्चात अवहिे सम्म िैससास परीक्षण 
गररएको छैन। िैससास परीक्षण महत्वपूणि कायि हो र यो हाम्रो नगरपालिकािे अलनवायि रुपमा गदै जान ु
पछि भने्न बझुाई भएता पलन यसिाई कायािन्वयन गररएको पाइएन।यसिे िैविक अन्तरहरुको प्रभाविाई 
सम्बोिन गदै िैविक मूिप्रबावहकरण र सशन्त्िकरण गदै िैजानकािालग बाटो देखाउ छ र आगामी 
आलथिक वर्िकािालग िैससासिाइ मूिप्रवाहीकरण गने योजना लनमािण गनि मद्दत गदिछ भने्न बझुाइ ज्यादै 
न्यून रहेको पाइयो। िैससास परीक्षणिाइ लिसामा १ नम्बर थप्नकािालग मद्दत गने एउटा औजारको 
रुपमा मार लिएको पाइयो। 

 यस नगरपालिकाको दस्तावजे अध्ययनका क्रममा हेदाि मवहिा तथा िन्त्क्षत वगिहरुकािालग वावर्िक 
योजनामा कायिक्रमहरु समावेश गरेको पाइएको छ।वावर्िक योजना तथा कायिक्रमहरुिे िैससासको 
के्षरमा केवह कामहरु गरेको देन्त्खन्छ।िैससास सम्बन्त्न्ि कुनै पलन लनती लनदेशीकाहरु लनमािण गरेको 
पाइएन। मवहिा तथा िन्त्क्षत वगिहरुकािालग वावर्िक योजनामा कायिक्रम समावेश गररएता पलन िैविक 
मूिप्रबावहकरण र सशन्त्िकरण गदै िैजानकािालग यस्िे ठूिो योगदान गनि सकेको देन्त्खदैन।यस 
नगरपालिकाको पञ्चववर्िय रणलनलतक योजना लनमािण गररएको छैन।जस्िे गदाि िैससासको के्षरमा सचुारु 
रुपिे कामहनु र ववकासको मूिप्रवाहीकरणमा समेट्न सकेको छैन । 



 िैससासिाइ कायािन्वयन गनि आवश्यक नीलत नहुाँदा यसिाइ Cross Cutting Issue को रुपमा अगालड 
लयाउन नसवकरहेको अवस्था देन्त्खन्छ। जस्को पररणाम स्वरुप स्थानीय तहको ववकास प्रवक्रयामा 
लनणाियक तथा अथिपूणि सहभालगता सलुनन्त्श्चत गरी आलथिक तथा सामान्त्जक सशन्त्िकरण गनि कदठनाइ 
भएको छ साथै स्थानीय तहमा िैससास मूिप्रवावहकरण र संस्थागत हनु सकेको छैन। 

२.  अध्ययनको महत्वM  

 स्थानीय तहका िालग िैविक समानता र सामान्त्जक समावशेीकरण परीक्षण ददग्दशिन, २०७८ िे 
नगरपालिकाको िैससास क्षरेिाइ प्रभावकारी कायािन्वयनमा जोड ददएको छ। नगरपालिकाका वस्ती 
स्तरबाट योजना छनौट, प्राथलमकीकरण िगायतका ७ वटै चरणहरुमा िैविक समानता र सामान्त्जक 
समावशेीकरण अन्तरगत कायािन्वयन गररन ु पने वक्रयाकिापहरुमा थप प्रभावकाररता लयाउनकािालग 
िैससास परीक्षणको अवश्यकता रहेको छ।िैससास परीक्षण गररसकेपछी नगरपालिकािे िैससासको 
दृविकोणबाट अन्तर (Gap)मा रहेका के्षरहरुको पवहचान गरी ववस्ततृ कायियोजना तयार गरेको छ।उि 
कायियोजनािे नगरपालिकाबाट सञ्चािन हनुे आगामी कायिक्रमहरुिाइ थप िैससास मैरी वनाउन 
उलिेखनीय भलूमका लनवािह गनेछ।हरेक आलथिक वर्िमा िैंलगक परीक्षण गरी िैंलगक समानता तथा 
समावशेी ववकासमा यस प्रकारको परीक्षणको अत्यन्त महत्व रहेको छ।िैंलगक समताको लसद्धान्त, 
समववकासको लसद्धान्त, समावेशीकरणको लसद्धान्त तथा िैंलगक उिरदायीत्वको लसद्धान्त कायािन्वयनमा 
उतानिकोिालग पलन िैससास परीक्षणको आवश्यकता रहेको छ । 

३. िैससास परीक्षणको उद्दशे्यहरु M  

• िैविक समानता तथा सामान्त्जक समावेशीकरण परीक्षण मार्ि त स्थानीय तहको संस्थागत संरचना 
र कायिक्रमहरुमा मवहिा, िन्त्क्षत वगि र सीमान्तकृत समहुहरुिाई समाबेशी गरी िैलगक समानता 
र सबै जात, जातीको अथिपूणि सहभालगता गराई िैविक अन्तरहरुको प्रभाविाई सम्बोिन गदै 
िैविक मूिप्रबावहकरण र सशन्त्िकरण गदै िैजान।े 

• मवहिा, िन्त्क्षत वगि र सीमान्तकृत समहुहरुिाई समावेश गरी उनीहरुको योजनाबद्ध रुपमा 
व्यन्त्िगत र सामूवहक क्षमता अलभबवृद्ध गरी स्थानीय तहको ववकास प्रवक्रयामा लनणाियक तथा 
अथिपूणि सहभालगता सलुनन्त्श्चत गरी आलथिक तथा सामान्त्जक सशन्त्िकरण गने।  

• स्थानीय तहको सवै कायिक्रम, योजना र आयोजनाको प्रत्येक चरणमा िैससास दृविकोणबाट 
अनगुमन तथा मूलयााँकन गने र यसिाई संस्थागत गदै िैजाने। 

• िैससास परीक्षणको नलतजाको आिारमा समस्या तथा चनुौलतहरुको पवहचान गरी समयमै 
समािान गने तथा भावी योजना तथा कायिक्रमका िालग नीलतगत पषृ्ठपोर्ण लिने। 

४. परीक्षणिे समेटने क्षरेहरु M  
 िैससास परीक्षणकािालग स्थानीय तहको नीलतमा िैविक तथा सामान्त्जक समावेशी ववकास, िैविक तथा 

सामान्त्जक समावेशी उिरदायी कायिक्रम, आन्तररक संरचना र मानव संसािन, सम्बन्ि ववस्तार र नेपाि 
सरकारका प्रलतवध्दताहरू िगायतका ववर्यवस्त ु समेवटएका छन।् िैससास परीक्षणका िालग देहायका 
पााँचबटा मखु्य ववर्य के्षरहरु तथा २२ वटा उप ववर्य के्षरहरु समेवटएका छन।् 
१. नीलत, कानून, योजना  

• लनलत र कानूनमा समावेन्त्शता/सहभालगता    
• योजना तजुिमा तथा कायािन्वयन 



• बजेट तजुिमा तथा कायािन्वयन 
 

२. संस्थागत व्यवस्था   
• कमिचारी पदालिकारी प्रलतलनलित्व 
• कायिप्रणािी समावेशी 
• सलमलत, उपसलमलत र कायिदिमा प्रलतलनलित्व 
• ववि व्यवस्थापन प्रणािीमा समावने्त्शता 
• तथयाङ्क सङकिन तथा  व्यवस्थापन  

  ३. मानव संसािन तथा क्षमता ववकास   

• मानव संसािन तथा क्षमता ववकास 
• अनौपचाररक मूलय, मान्यता र कुसंस्कार लबरूद्ध जनचेतना 
• कानूनी साक्षरता 
• ववपद व्यवस्थापनमा समावने्त्शता 

  ४. सेवा प्रवाह   

• पूवाििार ववकास 
• प्रजनन ्स्वास्थय 
• न्त्शक्षा कायिक्रम 
• खानेपानी तथा सरसर्ाइ 
• स्वरोजगार तथा आय आजिन र बजार व्यवस्थापन 

५. सशुासन तथा उिरदावयत्व      

• सशुासन 
• उिरदावयत्व र जवार्देवहता 
• सूचना तथा संचार 
• अनगुमन तथा मूलयाङ्कन 
• समन्वय र सम्बन्ि लबस्तार 

 

५.  िैससास परीक्षणको ववलि र तररका M  

 सनु्दरहरैचा नगरपालिकाको िैविक समानता र सामान्त्जक समावशेीकरण परीक्षणकािालग लनम्न ववलिहरु 
अपनाइएको लथयो। 

 िैविक समानता तथा सामान्त्जक समावेशीकरण परीक्षण गनिकािालग सनु्दरहरैचा नगरपालिकाका 
जनप्रलतलनिी तथा कमिचारीहरुसाँग तयारी वैठक गरी िैविक समानता तथा सामान्त्जक समावशेीकरण 
परीक्षण ददग्दशिन, २०७८ मा व्यवस्था भए बमोन्त्जम नगरपालिकाका नगर प्रमखु श्री न्त्शव प्रसाद ढकाि 
ज्यूको अध्यक्षतामा ववलभन्न ववर्यगत सलमतीहरुिाई समटेेर तपन्त्शिका व्यन्त्िहरु रहेको िैससास परीक्षण 
कायािन्वयन सलमती गठन गररएको लथयो। 

 



  
 कायािन्वयन सलमलत 

१.  नगरपालिका प्रमखु   श्री न्त्शव प्रसाद ढकाि– संयोजक 

२ नगरपालिका उपप्रमखु श्री िनमाया तामाि– सदस्य 

३ प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत श्री ववनोद भट्टराई– सदस्य 

४ कायिपालिका सदस्य श्री उलमििा शमाि ररजाि– सदस्य 

५ कायिपालिका सदस्य श्री हेम कुमारी वव= क= – सदस्य 

६ कायिपालिका सदस्य श्री शैिेन्र शे्रष्ठ– सदस्य 

७ सामान्त्जक ववकास शाखा संयोजक जीवन प्रसाख ढुिाना– सदस्य 

८ सनु्दरहरैचा उच्च मा वव प्रलतलनिी नारायण काकी – सदस्य 

९ जेलसज प्रलतलनिी उत्सव थापा– सदस्य 

१० सामान्त्जक संस्था प्रलतलनिी सनु्त्शिा सवुदेी– सदस्य 

११ िैससास शाखा प्रमखु शान्ता न्त्िलमरे– सदस्य 

  सो कायािन्वयन सलमतीको लनणियबाट उपप्रमखुको संयाजकत्वमा तपन्त्शिका व्यन्त्िहरु रहेको 
िैससास परीक्षण कायिदि गठन गरी सो कायिदििे िैससास परीक्षणको आवश्यक तयारी गरेको लथयो।  

 कायिदि 

१  उपप्रमखु श्री िनमाया तामाि संयोजक 

२  कायिपालिका सदस्य श्री तारा न्त्िलमरे सदस्य 

३  कायिपालिका सदस्य श्री हेम कुमारी ववश्वकमाि सदस्य 

 

• उि गठन पश्चात, िैविक समानता र सामान्त्जक समावशेीकरण सम्बन्त्न्ि नगरपालिकामा भएका 
दस्तावेजहरु अध्ययन गररएको लथयो। 

• नगरपालिकाको नीलत तथा कायिक्रम वावर्िक, योजना तथा ववलभन्न के्षरगत कायिक्रमहरुिे 
िैससासको के्षरिाइ कलत सम्म सम्बोिन गरेको छ भनेर अध्ययन गररएको लथयो। 

• नगरपालिकािे आलथिक वर्ि २०७७/०७८ कािालग स्वीकृत गरेका योजनाहरुमा गठन भएका 
उपभोिा सलमतीहरुमा मवहिाहरुको सहभालगता र सवक्रयताको अवस्थाका बारेका छिर्ि 
वविबाट सूचनाहरु संकिन गररएको लथयो। 

• नगरपालिका अन्तरगतका ववलभन्न ववर्यगत शाखाहरुमा कायिरत प्रमखु कमिचारीहरु तथा कायिदि 
वीच अन्तरवक्रया र छिर्ि गररएको लथयो। 

• िैंलगक समताको लसद्धान्त, समववकासको लसद्धान्त, समावशेीकरणको लसद्धान्त तथा िैंलगक 
उिरदायीत्वको लसद्धान्तिाइ नगरपालिकाको नीलत तथा कायिक्रमबाट आत्मसात गररएको वा गररन ु
पने ववर्यहरुको अध्ययनको क्रममा खोजी भएको लथयो।  

• िैविक समानता र सामान्त्जक समावेशीकरण परीक्षण ददग्दशिन, २०७८ मा उलिेन्त्खत सचुकमा 
अिाररत रहेर िैंलगक पररक्षण गररएको लथयो। 



• नगरपालिकाबाट आलथिक वर्ि २०७७/०७८ मा सञ्चािन गररएका ववलभन्न योजनाहरुमा 
मवहिाको सहभालगता तथा लनणिय प्रवक्रयामा उलनहरुको अवस्थावारे समते अध्ययन गररएको 
लथयो।  

• नगरपालिकाका जनप्रलतलनिीहरु, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत र ववलभन्न ववर्यगत शाखाहरुमा 
कायिरत प्रमखु कमिचारीहरु तथा कायिदिको सक्रीय सहभालगतामा दइु ददन े अलभमनु्त्खकरण 
कायिक्रममा अन्तरवक्रया, छिर्ि र अभ्यास गररएको लथयो।उि दइु ददन े अलभमनु्त्खकरण 
कायिक्रममा िैंलगक परीक्षणको स्कोररङ गररएको लथयो। 

 िैविक समानता र सामान्त्जक समावेशीकरण अलभमनु्त्खकरण कायिक्रममा स्कोररङिाइ अन्त्न्तम रुप ददइ 
५वटा प्रमखु ववर्यहरुका २२ वटा उपववर्यहरुको प्राप्ताङ्क सवहतको माकुरे जािो तथा बार चाटि प्रस्ततु 
गरी सिुार गनुि पने पक्षहरुिाइ समेटी कायियोजना तयार गररएको लथयो। कायािन्वयन सलमती र 
ककायिदि गठनको कायिपालिकाको लनणियको प्रलतलिवप अनसुचुीमा समावेश गररएको छ ।  

६.  िैससास परीक्षणका सहभागीहरु M  

 सनु्दरहरैचा नगरपालिकाको िैससास परीक्षण अलभमनु्त्खकरण कायिक्रमका सहभागीहरू लनम्न अनसुार 
रहेका लथए। 

क्र .सं .  सहभागीहरू सहभागी संख्या 
१ नगरपालिका प्रमखु तथा उपप्रमखु  २ 
२ प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत १ 
३ नगरपालिका वडा अध्यक्षहरू  4 
५ नगरपालिका कायिपालिकाका जनप्रलतलनलिहरू 5 
६ नगरपालिकाका ववलभन्न शाखाका कमिचारीहरु १५ 
 जम्मा २७ 

 

सहभागीहरुको खन्त्ण्डकृत तथयाङ्क 

राज्यिे लनिािरण गरेको के्षरगत बलगिकरण 

वहमािी 0 
पहाडी  12 
तराई  15 
अन्य 0 

समूह/वगि 

आददबासी /जनजाती  6 
दलित 1 
क्षेरीय  3 
ब्रहालमण  1७ 
मिेसी  0 
मनु्त्स्िम  
अन्य  

लिि 
मवहिा संख्या ८ 
परुुर् संख्या १९ 

 





 

खण्ड - दईु 

तथयााँङ्क प्रस्तलुतकरण 

७.  तथयााँक प्रस्तलुतकरण र व्याख्या  
७.१ सनु्दरहरैँचा नगरपालिकाको अवस्था ववश्लरे्ण  

सनु्दरहरैँचा नगरपालिका स्थापना पश्चात हािसम्म जारी भएका ऐन काननु कायिववलि तथा लनदेन्त्शकाहरु 
लनम्नानसुार भएको पाइयो । 

- आलथिक ऐन २०७६ 
- ि वगिको लनमािण व्यवसायी इजाजत पर सम्बन्िी कायिववलि 
- सहकारी ऐन 
- न्त्शक्षा व्यवस्थापन कायिववलि 
- न्यावयक सलमलत )कायिववलिसम्बन्त्न्ि ( ऐन 
- कृवर् व्यवसाय प्रवद्धिन ऐन 
- प्रशासकीय कायिववलि )लनयलमत गने( ऐन 
- ववलनयोजन ऐन २०७५ 

- तालिम, गोष्ठी संचािन कायिववलि 
- आलथिक ऐन २०७५ 

सामान्त्जक सरुक्षा कायिक्रम कायिवविी २०७२  

व्यन्त्िगत िटना दताि ऐन,लनयमाविी तथा पररपरहरुको संगािो 
स्थानीय तह सञ्चािन ऐन २०७४  
सनु्दरहरैँचा नगरपालिकाको आलथिक ऐन २०७४  
सनु्दरहरैँचा नगरपालिकाको ववलनयोजन ऐन २०७४ 
नगरसभा संचािन कायिववलि  
बैठक संचािन कायिववलि 

- कायि सम्पादन लनयमावलि 

- कायि ववभाजन लनयमावलि 

 

 जातजाती वववरण = 
वव.सं  २०७८  को जनगणनाको प्रारन्त्म्भक तथयांकनसुार  परुुर् 57858 र मवहिा 63447 गरी जम्मा 
121305 भएतापलन यस जनगणनाबाट जातजालत वववरण हािसम्म प्रकान्त्शत नभएकािे राविय 
जनगणना 2068 को आिारमा तथयाङ्क कायाििय र न्त्जलिा समन्वय सलमलत मोरङिे २०७४ आर्ाढमा 
प्रकाशन गरेको स्थानीय तहहरुको बस्तगुत वववरण अनसुार मखु्यरुपमा बसोबास भएका जातजालतहरुको 
वववरण लनम्नानसुार रहेको छ । 

क्र.सं. जातजालत जनसंख्या 

१ व्राम्हण 17395 

२ क्षेरी 15188 

https://www.sundarharaichamun.gov.np/content/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC
https://www.sundarharaichamun.gov.np/content/%E0%A4%98-%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%80-%E0%A4%87%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF
https://www.sundarharaichamun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%90%E0%A4%A8
https://www.sundarharaichamun.gov.np/content/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF
https://www.sundarharaichamun.gov.np/content/%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A4%90%E0%A4%A8
https://www.sundarharaichamun.gov.np/content/%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%A8-%E0%A4%90%E0%A4%A8
https://www.sundarharaichamun.gov.np/content/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%90%E0%A4%A8
https://www.sundarharaichamun.gov.np/content/biniyojan_ain
https://www.sundarharaichamun.gov.np/content/talim_karyawidhi
https://www.sundarharaichamun.gov.np/content/arthik_ain
https://www.sundarharaichamun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%A8
https://www.sundarharaichamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%A4-%E0%A4%98%E0%A4%9F%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%90%E0%A4%A8%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B
https://www.sundarharaichamun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF-%E0%A4%A4%E0%A4%B9-%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%8F%E0%A5%87%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA
https://www.sundarharaichamun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%88%E0%A4%81%E0%A4%9A%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%8F%E0%A5%87%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA
https://www.sundarharaichamun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%88%E0%A4%81%E0%A4%9A%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%8F%E0%A5%87%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA
https://www.sundarharaichamun.gov.np/content/%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF
https://www.sundarharaichamun.gov.np/sites/sundarharaichamun.gov.np/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%A8%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A4%BF%20.pdf
https://www.sundarharaichamun.gov.np/content/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A4%BF


क्र.सं. जातजालत जनसंख्या 

३ थारु 9821 

४ राई 5178 

५ नेवार 4329 

६ खवास 3793 

७ तामाि 2937 

८ लिम्बू 2842 

९ कामी 2668 

१० झााँगड 2047 

११ दमाई/ढोिी 1727 

१२ मगर 1660 

१३ मसु्िीम 1338 

१४ गरुुि 1114 

१५ मसुहर 1058 

१६ दनवुार 817 

१७ साकी 761 

१८ तेिी 690 

१९ सन्यासी/दशनामी 560 

२० िती/भजुेि 470 

२१ बंगािी 373 

२२ माझी 367 

२३ लिमाि 275 

 

िैससासको क्षरेमा सञ्चालित कायिक्रमहरु 
• न्यायीक सलमतीको ईजिास व्यवस्थापन कायिक्रम 

• िोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चािन तालिम कायिक्रम 

• वकशोरी कम्प्यूटर न्त्शक्षा तालिम कायिक्रम 

• मनोववमशि केन्र स्थापना कायिक्रम 

• िैंलगक वहंसा प्रभाववतहरुकािालग उद्धार तथा पूनरस्थापना सहयोग कायिक्रम 

• िैंलगक वहंसा प्रभाववतहरुकािालग सीप ववकास कायिक्रम 

• वाि वववाह ववरुद्धको अलभयान कायिक्रम 



• मवहिाहरुिाई लसप ववकासकािालग प्रवविी हस्तान्तरण कायिक्रम 

• अलत ववपन्न सतु्केरी मवहिाहरुिाई पोर्ण कायिक्रम 

• छारासंग उपमेयर कायिक्रम 

• मवहिा संस्था बीच अन्तरकृया कायिक्रम 

• एकि मवहिाहरुिाई रोजगारमूिक तालिम कायिक्रम 

• बैदेलसक रोजगारबाट र्वकि एका मवहिाहरुकािालग उपमयेर आत्मलनभिरता कायिक्रम 

• िैंलगक वहंसा ववरुद्ध १६ ददवसीय अलभयान सञ्चािन 

• अन्तराििीय मवहिा ददवस कायिक्रम 

• बािवववाह ववरुद्दको अलभयान कायिक्रम 

• बाि संजान गठन र सञ्चािन 

• जेष्ठनागररक स्वास्थय पररक्षण कायिक्रम 

• िन्त्क्षत बगि उत्थान कायिक्रमहरु  
 

       

७.२ िैससास पररक्षणको क्रममा आएका तथयाकंहरू 

 िैविक समानता तथा सामान्त्जक समावशेीकरण परीक्षण अलभमनु्त्खकरणका क्रममा ५ वटा समूहहरुिे 
समूहगतरुपमा ५ वटा मखु्य ववर्यहरु लभरका २२ वटा सहायक ववर्यहरुका प्रत्येक सूचकहरुमा 
प्रमाणीकरणका आिारहरुमालथ छिर्ि गदै अंक प्रदान गरेका लथए।सूचकहरुिे पाएको अंकभार अनसुार 
५८अंक प्राप्त गरेको हदुा यस पालिक उिम अवस्थामा रहेको हनुािे आगामी आ= व= मा िेरै कुराहररुिाइ 
सिुार गरी कायािन्वयन गनुिपने देन्त्खन्छ ।  
तथयााँक प्रस्तलुतकरण बार न्त्चरमा 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

खण्ड – तीन 

ववश्लरे्ण 

८  िैससास परीक्षण ववश्लरे्णका औजारहरु M       
     िैविक समानता तथा सामान्त्जक समावेशीकरण परीक्षणकािालग िैविक समानता र सामान्त्जक 

समावशेीकरण परीक्षण ददग्दशिन, २०७८ मा उलिेख गररएका प्रमखु ५ वटा मखु्य ववर्यहरुमा २२ 
वटा सहायक ववर्यहरुका १०० वटा सूचकहरुिे प्राप्त गरेका अंकहरुको ववश्लरे्ण गररएको लथयो।एउटा 
मखु्य ववर्यमा २० वटा सूचकहरु रहेका लथए ।जस्िे गदाि एउटा मखु्य ववर्यको अंकभार २० रहेको 
छ। १०० वटा सूचकहरुका प्रमाणीकरणका आिारहरुमालथ छिर्ि गदै ववश्लरे्ण गररएको लथयो।सोवह 
ववश्लरे्णका आिारमा सूचकहरुमा अंकभार ददइएको लथयो। मखु्य ववर्यहरुिे कलत कलत अंक प्राप्त गरे 
भनेर छिर्ि गरी माकुरे जािो ववलिबाट र तालिका मार्ि त पलन ववश्लरे्ण गररएको लथयो। 

ववश्लरे्णका औजारहरु 

िैससास पररक्षण ववश्लरे्णका औजारहरु: 
• दस्तावेज अध्ययन तथा सलमक्षा  
• प्रमखु व्यन्त्िहरुसाँग छिर्ि 

• कायिशािा संचािन  
• माकुरे जािो तथा ववलभन्न तालिकाहरुको ववश्लरे्ण तथा प्रस्ततुी   
• सवि पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर र चनुौती  ववश्लरे्ण तथा प्रस्ततुी (SWOT analysis)  

• कायियोजना तयारी  
• प्रलतवदेन तयारी 

 

९.  तथयाङ्कको तिुनात्मक अध्ययन तथा ववश्लरे्ण 

      सनु्दरहरैचा नगरपालिकाको िैससास परीक्षण गदाि ५ वटा मूख्य ववर्यहरुका २२ वटा सहायक 
ववर्यहरु लभर रहेका १०० वटा सूचकहरुका प्रमाणीकरणका आिारहरुिाइ केिाउदै नगरपालिकािे 
िैससास मूिप्रवाहीकरणकािालग तयार गरेका लनलत लनदेशीकाहरु, वावर्िक कायियोजना तथा बजेट, योजना 
छनौटका ७ वटा चरणहरुमा िैंलगक तथा सामान्त्जक असमावने्त्श समूदायहरुको सहभालगताको अवस्था 
साथै सञ्चालित योजनाहरुको िैससासको दृविकोणबाट गररएका अनगुमन तथा मूलयााँकनका 
प्रलतवदेनहरुिाइ अध्ययन गदै अंकभार प्रदान गररएको लथयो। 

 

क्रसं मखु्य ववर्य 

१ अंक प्राप्त 
गने सूचकहरु 

०=५ अंक प्राप्त 
गने सूचकहरु 

० अंक प्राप्त 
गने सूचकहरु 

जम्मा 
प्राप्तांक 

१ नीलत, कानून, योजना  ४ वटा  १३ वटा  ३ वटा  १०.5 

२ संस्थागत व्यवस्था   ५ वटा १४ वटा १ वटा १२ 

३ 

मानव संसािन तथा क्षमता 
ववकास   ७ वटा १२ वटा १ वटा १३ 

४ सेवा प्रवाह   ५ वटा १३ वटा २ वटा ११.5 

५ सशुासन तथा उिरदावयत्व  ४ वटा १४ वटा २ वटा ११ 
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१  नीलत, कानून, योजना - प्राप्ताकं १०.५ (५२.५०%)   

• नीलत र कानूनमा समावेन्त्शता/सहभालगता- पूणाांक ८ मा प्राप्तांक ३ (३७.५%)    

• योजना तजुिमा तथा कायािन्वयन -पूणाांक ८ मा प्राप्तांक ५.५ (६८.७५%)   
• बजेट तजुिमा तथा कायािन्वयन -पूणाांक ४ मा प्राप्तांक २ (५०%)   

२  संस्थागत व्यवस्था प्राप्ताकं १२ (६०%)   
• कमिचारी पदालिकारी प्रलतलनलित्व पूणाांक ४ मा प्राप्तांक १.५ (३७.५%)   
• कायिप्रणािी समावेशी पूणाांक ४ मा प्राप्तांक २ (५०%)   
• सलमलत, उपसलमलत र कायिदिमा प्रलतलनलित्व पूणाांक ४ मा प्राप्तांक २.५ (६२.५%)   
• ववि व्यवस्थापन प्रणािीमा समावने्त्शता पूणाांक ४ मा प्राप्तांक २.५ (६२.५%)   
• तथयाङ्क सङकिन तथा  व्यवस्थापन पूणाांक ४ मा प्राप्तांक ३.५ (८७.५%)   

३. मानव संसािन तथा क्षमता ववकास प्राप्ताकं १३ (६५%)   
• मानव संसािन तथा क्षमता ववकास पूणाांक ८ मा प्राप्तांक ५ (६२.५%)   
• अनौपचाररक मूलय, मान्यता र कुसंस्कार लबरूद्ध जनचेतना पूणाांक ४ मा प्राप्ताकं २ 

(५०%)   
• कानूनी साक्षरता पूणाांक ४ मा प्राप्तांक ३.५ (८७.५%)   
• ववपद व्यवस्थापनमा समावने्त्शता पूणाांक ४ मा प्राप्तांक २.५ (६२.५%)   

४. सेवा प्रवाह प्राप्ताकं ११.५ (५७.५%)   
• पूवाििार ववकास पूणाांक ४ मा प्राप्तांक २ (५०%)   
• प्रजनन ्स्वास्थय पूणाांक ४ मा प्राप्तांक २ (५०%)   
• न्त्शक्षा कायिक्रम पूणाांक ४ मा प्राप्तांक ३ (७५%)   
• खानेपानी तथा सरसर्ाइ पूणाांक ४ मा प्राप्तांक ३ (७५%)   
• स्वरोजगार तथा आय आजिन र बजार व्यवस्थापन पूणाांक ४ मा प्राप्तांक १.५ 

(३७.५%)   
५.  सशुासन तथा उिरदावयत्व प्राप्ताकं ११ (५५%)   

• सशुासन पूणाांक ४ मा प्राप्तांक २.५ (६२.५%)   
• उिरदावयत्व र जवार्देवहता पूणाांक ४ मा प्राप्तांक २ (५०%)   
• सूचना तथा संचार पूणाांक ४ मा प्राप्तांक २ (५०%)   
• अनगुमन तथा मूलयाङ्कन पूणाांक ४ मा प्राप्तांक २ (५०%)   
• समन्वय र सम्बन्ि लबस्तार पूणाांक ४ मा प्राप्तांक २.५ (६२.५%)   

 अंङ्कहरुको आिारमा तिुनात्मक ववश्लरे्ण गदािः मखु्य ववर्यहरुमा सबै भन्दा बढी १३ अंङ्क अथाित ६५ 
प्रलतशत मानव संसािन तथा क्षमता ववकासमा आएको छ। । संस्थागत व्यवस्थामा १२ अंक अथाित 
६०%  प्रलतशत आएको छ। सेवा प्रवाहमा अंक ११.५ अथाित ५७.५ प्रलतशत आएको छ। सशुासन 



तथा उिरदावयत्वमा अंक ११ अथाित ५५ प्रलतशत आएको छ। नीलत, कानून, योजना सबैभन्दा कम 
अंक १०.५ अथाित ५२.५०  प्रलतशत आएको छ।  

 यसरी न ै२२ वटा सहायक ववर्यहरुमा सबैभन्दा बढी तथयाङ्क सङकिन तथा व्यवस्थापन र कानूनी 
साक्षरतामा ८७.५ प्रलतशत आएको छ।न्त्शक्षा कायिक्रम तथा खानेपानी तथा सरसर्ाइमा समान रुपमा 
७५ प्रलतशत आएको छ। योजना तजुिमा तथा कायािन्वयन ६८.७५ प्रलतशत आएको छ।सलमलत, 
उपसलमलत र कायिदिमा प्रलतलनलित्व, ववि व्यवस्थापन प्रणािीमा समावने्त्शता, मानव संसािन तथा क्षमता 
ववकास, ववपद व्यवस्थापनमा समावेन्त्शता र सशुासनमा समान रुपमा ६२.५ प्रलतशत आएको छ। 
उिरदावयत्व र जवार्देवहता, सूचना तथा संचार, अनगुमन तथा मूलयाङ्कन, बजेट तजुिमा तथा 
कायािन्वयन, कायिप्रणािी समावेशी, अनौपचाररक मूलय, मान्यता र कुसंस्कार लबरूद्ध जनचेतना, पूवाििार 
ववकास र प्रजनन ्स्वास्थयमा समान रुपमा ५० प्रलतशत आएको छ। यसरी नै सबैभन्दा कम नीलत र 
कानूनमा समावेन्त्शता/सहभालगता, कमिचारी पदालिकारी प्रलतलनलित्व, स्वरोजगार तथा आय आजिन र 
बजार व्यवस्थापन ३७.५ प्रलतशत आएको छ। 

      यस नगरपालिकामा िैससासको मूिप्रवावहकरणकािालग आवश्यक पयािप्त नीलतहरु लनमािण नभएको 
पाइयो।जस्िे गदाि मवहिा तथा िन्त्क्षत वगि समूदायहरुको योजना लनमािण र कायािन्वयनमा पहुाँच नपगेुको 
अवस्था छ। िैससासमैरी लनलत तथा काननुहरु लनमािण गनि आवश्यक देन्त्खएको छ। स्थानीय तहका 
योजना छनौटका ७ वटा चरणहरुमा मवहिा तथा िन्त्क्षत वगि समूदायहरुको सहभालगता भएता पलन 
िैससासको मूिप्रवावहकरणका दृिीिे केवहमार भएको पाईयो। आगामी आ.व.मा योजना छनौटका ७ 
वटा चरणहरुमा मवहिा तथा िन्त्क्षतवगि समूदायहरुको अथिपूणि सहभालगता गराउन आवश्यक छ । 
योजना तजुिमा,  बजेट ववलनयोजन तथा कायािन्वयन गदाि मवहिा तथा िन्त्क्षत वगि समूदायहरु संग 
छिर्ि गरी कायिक्रम गनि आवश्यक देन्त्खन्छ ।यस परीक्षण पश्चात तयार गररएको कायियोजनािाई 
पणुि रुपमा कायािन्वयन गरेको अवस्थामा अगामी वर्िमा िेरैवटा सचुकहरुमा सय प्रलतशत अंक प्राप्त गने 
संभावना देन्त्खन्छ । 

खण्ड – चार 
उपिब्िी 

१०.  मखु्य उपिन्त्व्िहरु 

• जनप्रलतनीिी र कमिचारीहरुिे सूचकहरुमाथीको छिर्ि र अभ्यासमा संवेदनन्त्शि भएर अंक 
प्रदानमा सहभागीता रहेको छ । 

• िैससास परीक्षणको अभ्यास पश्चात नगरपालिकाको वावर्िक योजना तथा बजेट िैससास के्षरमा 
न्यून सहयोगी बजेट रहेको महशसु भएको छ । 

• आगामी बजेट तजुिमा गदाि िैससास उिरदायी बजेट बनाउनकािागी जनप्रलतलनिीहरु प्रलतबद्ध 
भएका छन।् 

• आगामी आ.व.मा योजना तजुिमा गदाि मवहिा र िन्त्क्षत वगिहरुको सहगागीतािाई सलुनश्चत गनि 
जनप्रलतलनिीहरु प्रलतबद्ध भएका छन।्  

• गाउाँपालिकामा लनमािण भएका ऐन, कानून, कायिववलि र लनदेन्त्शकाहरुिाई िैससासमैरी बनाउन 
कायि गने भएका छन।् .   



• िैससास कायािन्वयन सलमलत र कायिदि गठन भएको  छ।  

• िैससास कायािशािा सम्पन्न गरी पररक्षण नलतजा तयार भएको छ । 

• िैससास परीक्षणका ५ वटा सचुकहरुको नलतजाको आिारमा सवि पक्ष, कमजोरी पक्ष, अबसर 
तथा चनुौलतहरु ववश्लरे्ण गररएको छ । 

• पररक्षणबाट देन्त्खएका सिुार गनुि पने के्षरको आिारमा कायियोजना बनाइ आगामी वर्िको 
वावर्िक कायिक्रमा रान्त्ख बजटे लबलनयोजन र कायिन्वयन गनि प्रलतबद्ध भएका छन।् 

• िैससास पररक्षण गनिकािालग बजेट लबलनयोजन गनि प्रलतबद्ध भएका छन।् 

 

११. िैससास परीक्षण ववलिवाट देन्त्खएका िैविक समानता तथा सामान्त्जक समावेशीकरणको अवस्था 
 ११.१. परीक्षण पश्चात ्प्रमखु सूचकहरुिे प्राप्त गरेका अंकहरुको िेखाजोखा 

५ वटा मूि ववर्यका आिारमा प्राप्ताङ्क  

क्र. 
स.  मूि ववर्य सूचक र उप- सूचकहरु  पूणािङ्क 

कुि  

प्राप्ताङ्क 

प्रलतशत 

१ 
नीलत, कानून, योजना 
)३( 

१.१.१ – १.१.८, १.२.१ – १.२.८, 

१.३.१ – १.३.४ 
२० १०.५० 

 

५२.५० 

२ 
संस्थागत व्यवस्था 
)५( 

२.१.१ – २.१.४, २.२.१ – २.२.४, 

२.३.१ – २.३.४, २.४.१ – २.४.४, 

२.५.१ – २.५.४ 

२० १२ 

 

६० 

३ 
मानव संसािन तथा 
क्षमता ववकास )४( 

३.१.१ – ३.१.८, ३.२.१ – ३.२.४, 

३.३.१ – ३.३.४, ३.४.१ – ३.४.४ 
२० १३ 

 

६५ 

४ सेवा प्रवाह )५( 
४.१.१ – ४.१.४, ४.२.१ – ४.२.४, 

४.३.१ – ४.३.४, ४.४.१ – ४.४.४, 

४.५.१ – ४.५.४ 

२० ११.५० 

 

५७.५ 

५ 
सशुासन तथा  
उिरदावयत्व )५( 

५.१.१ – ५.१.४, ५.२.१ – ५.२.४, 

५.३.१ – ५.३.४, ५.४.१ – ५.४.४, 

५.५.१ – ५.५.४ 

२०   ११ 

 

५५ 

    जम्मा १०० ५८  

 

२२ वटा सहायक ववर्यका आिारमा प्राप्ताङ्क 
क्र. 
स. मूि ववर्य सहायक ववर्य सूचक नं. पूणािङ्क प्राप्ताङ्क 

१ 
नीलत, कानून, 
योजना )३( 

नीलत र कानूनमा 
समावने्त्शता/ सहभालगता १.१.१ – १.१.८, ८ ३ (३७.५%)   

योजना तजुिमा तथा 
कायािन्वयन 

१.२.१ – १.२.८, ८ ५.५ (६८.७५%)   



क्र. 
स. मूि ववर्य सहायक ववर्य सूचक नं. पूणािङ्क प्राप्ताङ्क 

बजेट तजुिमा तथा 
कायािन्वयन 

१.३.१ – १.३.४ ४ २ (५०%)   

२ 
संस्थागत 

व्यवस्था )५( 

कमिचारी पदालिकारी 
प्रलतलनलित्व 

२.१.१ – २.१.४ ४ १.५ (३७.५%)   

कायिप्रणािी समावेशी २.२.१ – २.२.४ ४ २ (५०%)   

सलमलत, उपसलमलत र 
कायिदिमा प्रलतलनलित्व 

२.३.१ – २.३.४ ४ २.५ (६२.५%)   

ववि व्यवस्थापन 
प्रणािीमा समावेन्त्शता 

२.४.१ – २.४.४ ४ २.५ (६२.५%)   

तथयाङ्क सङकिन तथा  
व्यवस्थापन 

२.५.१ – २.५.४ ४ ३.५ (८७.५%)   

३ 

मानव 

संसािन तथा 
क्षमता 
ववकास )४( 

मानव संसािन तथा क्षमता 
ववकास 

३.१.१ – ३.१.८ ८ ५ (६२.५%)   

अनौपचाररक मूलय, 
मान्यता र कुसंस्कार 
लबरूद्ध जनचेतना 

३.२.१ – ३.२.४ ४ २.० (५०%)   

कानूनी साक्षरता ३.३.१ – ३.३.४ ४ ३.५ (८७.५%)   

ववपद व्यवस्थापनमा 
समावने्त्शता ३.४.१ – ३.४.४ ४ २.५ (६२.५%)   

४ 
सेवा प्रवाह 
)५( 

पूवाििार ववकास ४.१.१ – ४.१.४ ४ २ (५०%)   

प्रजनन ्स्वास्थय ४.२.१ – ४.२.४ ४ २ (५०%)   

न्त्शक्षा कायिक्रम ४.३.१ – ४.३.४ ४ ३ (७५%)   

खानेपानी तथा सरसर्ाइ ४.४.१ – ४.४.४ ४ ३ (७५%)   

स्वरोजगार तथा आय 
आजिन र बजार 
व्यवस्थापन 

४.५.१ – ४.५.४ ४ १.५ (३७.५%)   

५ 

सशुासन तथा  
उिरदावयत्व 
)५( 

सशुासन ५.१.१ – ५.१.४ ४ २.५ (६२.५%)   

उिरदावयत्व र 
जवार्देवहता ५.२.१ – ५.२.४ ४ २ (५०%)   

सूचना तथा संचार ५.३.१ – ५.३.४ ४ २ (५०%)   

अनगुमन तथा मूलयाङ्कन ५.४.१ – ५.४.४ ४ २ (५०%)   

समन्वय र सम्बन्ि 
लबस्तार 

५.५.१ – ५.५.४ ४ २.५ (६२.५%)   



क्र. 
स. मूि ववर्य सहायक ववर्य सूचक नं. पूणािङ्क प्राप्ताङ्क 

      जम्मा १०० ५८  

 



 

११.२ िैससास परीक्षण नलतजाको माकुरे जािो 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१२. सनु्दरहरैचा नगरपालिकामा िैविक समानता तथा सामान्त्जक समावेशीकरणका सबि पक्ष र सिुार गनिपने पक्षहरु 

मिु न्त्शर्िक सबि पक्ष सिुार गनुिपने पक्ष अवसर चनुौती 
नीलत काननु 
योजना 
  
  
  
  
  
  
  
  

१ वहंसा र ववभेद ववरुद्ध सनुवुाई 
हनुे व्यवस्था रहेको। 

२ िन्त्क्षत समदुायको िालग बजटे 
तजुिमा गने गररएको। 

३ सहभागतात्मक योजना तजुिमा 
गने गररएको 

४ वपछलडएका वगि उत्थान 
सबलिकरण कायिक्रम गने 
गरेको । 

५ ददगो ववकासका िक्ष्यिाई 
आंन्त्शक रुपमा स्थानीयकरण 
गररएको  

६ कायिक्रम/योजना 
कायािन्वयनमा जवार्देवहता/ 
सहभालगता हनुे गरेको । 

१ स्थानीय नीलत काननु बावर्िक योजना  
िै.स.सा.स मैरी बनाउन ुपने । 

२ िै.स.सा.स. कायिटोिी लनमािण गने र योजना,  काननु 
लनमािण गदाि ववश्लरे्ण गनुि पने 

३ िन्त्क्षत वगिमा हनुे ववभेद जन्य कायिहरु अन्त्यका 
िालग प्राविान वनाउने ।  

४ श्रमको ज्यािामा यौलनक अलपशंख्यक हरुको ववभेद 
अन्त्य गने प्राविान राख्न े 

५ मवहिा तथा िन्त्क्षत वगिहरुको व्यवहाररक र 
रणलनलतक आवश्यकता पवहचान र पररपलुतिका िालग 
योजना तथा वजेट ववलनयोजन गनुिपने । 

६ स्थानीय तहका उपभोिा सलमलतहरुमा िन्त्क्षत 
समहुका प्रलतलनलि सवहत कन्त्म्तमा ४०% 
मवहिाहरूको सहभालगता गराउने नीलत र काननुमा 
व्यवस्था गने । 

७ बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गनुिपूवि समदुायका 
मवहिा, बािबालिका, अपाि, जनजालत,मिेशी, मनु्त्श्लम, 

वपछडावगि, दलित िगायत सबै िन्त्क्षत वगि र 
समदुायसाँग छिर्ि (ववश्लरे्ण( गने प्राविान राख्नन ु
पने। 

८ स्थानीय तहको वावर्िक ववकास कायिक्रममा िन्त्क्षत 
समूहको िालग लनन्त्श्चत प्रलतशत बजेट ववलनयोजन गने 
प्राविान राख्न े।  

१ िैससास मैरी स्थानीय 
काननु नीलत योजना 
तजुिमा गराइ िन्त्क्षत 

वपछलडएका वगि के्षरिे 
समान अवसर प्राप्त गने 
जसिे गदाि सामान्त्जक 
आलथक िगायतको समग्र 
क्षेरको ववकासमा 
सहयोग पगु्ने र समग्र 
नगरको योजना तजुिमा, 
काननु लनमािण र 
कायिन्वयन अव्वि हनुे 
। 

 
  
  
  
  
  
  
  

१ आवलिक रणनीलतक 
योजना तजुिमा तथा 
ददगो ववकास सम्वन्िी 
पणुि ज्ञान नहनुे आदद र 
सो कायि गनि दक्ष 
जनशन्त्िको अभाव 

२ काननु लनलत लनमािणमा  
सरोकारवािाको सवक्रय 
सहभालगता नहनुे र 
लनलमित काननुको वोिमा 
कलम हनुे । 
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९ आवलिक रणनीलतक योजना लनमािण गनुि पने। 

१० जनप्रलतलनलिहरु तथा कमिचारीहरुिाई क्षमता 
ववकासको अवसर प्रदान गदाि मवहिा तथा 
वन्त्ञ्चलतकरणमा परेका समदुायिाई पवहिो प्राथलमकता 
ददई सबैिाई समान अवसर प्रदान गने गरी 
सकारात्मक ववभेदको नीलत लिइ कायिन्वयन गनुि पने 
। 

११ िैविक ववकास हेने डेस्कको स्थापना गरी न्त्जम्मवेारी 
तोक्ने व्यवस्था लमिाउन।े 

१२ स्थानीय तहिे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र 
कायिदिहरूमा मवहिा तथा वन्त्ञ्चलतकरणमा परेको 
समदुायका प्रलतलनलिहरूिे छिर्ि तथा लनणिय 
लनमािणमा अथिपणु सहभालगता गराउने लनलत तयार 
गने। 

१३ आददवासी जनजालत, दलित िगायत अन्य िन्त्क्षत 
समहुका मवहिाहरूको ववकास र सशन्त्िकरणको 
िालग उनीहरूको आवश्यकता अनसुार कायिक्रम 
तजुिमा गनुिपने । 

१४ स्थानीय तहमा िैविक डेस्कको स्थापना र 
संचािनको िालग  आवश्यक  जन शन्त्िकािालग   
वजेटको व्यवस्था गरी कायािन्वयन गराउने । 

१५ पाश्विन्त्चरमा आिाररत खण्डीकृत तथयांक र सूचनािाई 
आिार मालन स्थानीय ववकास योजना तजुिमा गने । 

१६ िैससास परीक्षण नीलत, कायिववलि लनमािण तथा 
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कायितालिका बनाउन ुपने 

१७ स्थानीय श्रमनीलत बनाई रैथाने आप्रवासी श्रमिाई 
ववभेद नहनु ेवातावरण कायम राख्न े। 

१८ ददगो ववकासका िक्ष्यिाई पूणिरुपमा स्थानीयकरण 
गनुि पने 

१९ मवहिा परुुर्को छुट्टाछुटै्ट योजना कायिक्रम 
कायािन्वयनको ववश्लरे्ण गनुि पने 

संस्थागत 
व्यवस्था 
  
  
  
  

१ क्षमता ववकास सम्वन्िी 
कायिक्रमको कायिसम्पन्न 
प्रलतवदेन तयार 

२ संगठन संरचना र िैविक 
ववकास हेने इकाइको शति र 
वकटान दस्तावेज तयार 

३ स्थानीय तहिे गठन गने 
सलमलत/कायिदिहरुमा मवहिा 
तथा बन्त्न्चलतमा परेका 
समूहिाई समावेश गरेको 

४ आददवासी जनजालत र िन्त्क्षत 
वगिका िालग ववशेर् बजेट 
व्यवस्थापन 

  

१. स्थानीय तहिे पदपूलति गदाि सबै जातजालत, 

लिि/के्षरका समदुाय िन्त्क्षत नीलत तयार गनुि पने 

२. स्थानीय तहिे ववलभन्न सलमलत तथा उपसलमलतमा 
मवहिाहरुको सहभालगता ३३ प्रलतशतबाट ५० 
प्रलतशतमा परु् याउन ुपने 

३. मवहिा र परुुर् लबचको असमानता हटाउन समावेशी 
कायिनीलत तयार गने 

४. स्थानीय तहमा )कायािियमा( हनुे भेदभाव, मवहिा 
वहंसा हटाउन आचारसंवहता दस्तावजे तयार गनुिपने 

  

१ स्थानीय तहमा सबै 
क्षेरमा सबै वगि र 
जालतको समान अवसर 
रहेको 

२ संस्थागत ववकासका 
िालग स्थानीय तहिे 
आलथिक श्रोतको उन्त्चत 
पररचािन 

३ प्रदेश तथा संिीय 
सरकारबाट संस्थागत 
ववकासका िालग बजेट 
व्यवस्था 

४ सामान्त्जक सरुक्षाका 
सवुविा पाउने 
िाभग्राहीको अलभिेख  

५ िैससास नीलतिाई 
प्राथलमकतामा राखी वाह्य 

१. स्थानीय तहको 
कमिचारी पदपूलति नीलत 
तयार नहनु ु 

२. संस्थागत ववकासका 
िालग सबै वगि र 
जालतिाई समावेश 
गराउन नसवकन ु। 

३. स्थानीयबाट 
कायिस्थिमा हनु सक्ने 
दवु्यिवहार र भेदभाव र 
मवहिा वहंसा लनयन्रण 
गनि चनुौलत रहेको 

४. स्थानीय तहिे ववलभन्न 
इकाइहरुमा लनयलमत 
अनगुमन र 
कायािन्वयनमा कदठनाई  
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श्रोतहरु लयाउन सक्न े

मानव 
संसािन 
तथा क्षमता 
ववकास 

  

१. बजेट ववलनयोजन हनुे गरेको 
२. खचि गने कायिववलि बनकेो 
३. अलभमून्त्खकरण तालिमहरु समय 

समयमा संचािन हनुे गरेको 
४. महामारी तथा ववपद्को 

समयमा पलन सवक्रयतापूविक 
काम गने गरेको 

१ सम्वन्त्न्ित पक्षहरुको अथिपूणि तथा सकृय सहभालगता 
बढाउन ुपने 

२ िैविक तथा समावेशी ववकासको िालग क्षमता ववकास 
कायियोजना तयार गने र  रकम खचि गने कायिववलि 
लनमािण गरी खचि गने । 

३ तालिमको आवश्यकता पवहचान प्रलतवेदन बनाउन ुपने 

४ Right man, Right place and Right time हनुपुने 

५ पदालिकारी/कमचािरी/ िन्त्क्षत समहुिे िैविक तथा 
समावशेी ववकास, िैंलगक वहंसा लनवारण सम्बन्िी 
तालिममा िन्त्क्षत समूह तथा मवहिा र परुुर्को समान 
सहभालगता सलुनन्त्श्चत गने । 

६ मवहिा ववरुद्ध हनुे सवै प्रकारका वहंसा लनवारण गनिका 
िालग बजेट ववलनयोजन गने । 

७ मानव संसािनमा हनुे खचििाई खचिको रुपमा भन्दा 
िगानीको रुपमा लिन ुपने । 

१. िैविक वहंसामिु न.पा. 
िोर्णा गरी उदाहरन्त्णय 
नगरपालिका बन्न 
सवकन।े 

२. जलदाबलदो ववर्य 
भएकािे सकारात्मक 
समाज रुपान्तरणमा 
सहयोग हनु सक्न े

३. ववश्व समदुाय समक्ष 
समावशेी िोकतन्रको 
उदाहरन्त्णय बन्न सक्न े

४. शासन व्यवस्थामा 
सबैको अपनत्व बढाउन े

१. लसलमत बजेट 
लबलनयोजन हुाँदा िक्ष्य 
हााँलसिमा कदठनाई 

२. सेवा प्रवाहमा भार्ागत 
समस्या )बझु्ने/बझुाउने 
क्रममा( 

३. तालिम संचािन गदाि 
ददििकालिन असर र 
प्रभाव भन्दा 
अलपकािीन रुपको 
तालिममा मार ध्यान 
ददने गररएको । 

४. प्राववलिक पक्षिाई 
भन्दा पलन पददय 
हैंलसयतिाई ववर्य 
ववज्ञताको रुपमा सोच 
रहन ु। 

सेवा प्रवाह 

  
  

१. साविजलनक तथा सरकारी भवन 
लनमािण गदाि लडजाइन िागत 
अनमुान लनमािण गरी कायि गने 
गरेको 

२. स्वास्थय न्त्शववर/अपािता 
पररवारहरुको िरदैिो हनुे 

१. गतववगतमा बनेका पूवाििारहरुमा िैससास अनसुार 
पूवाििार पनुःलनमािण गनुि पने 

२. गभिवती मवहिािाई जोन्त्खमयिु काममा निगाउन 
नीलत लनमािण, चेतनामूिक, पाररवाररक स्वरोजगार र 
आयआजिनका कायिक्रममा िन्त्क्षत गनुि पने 

३. प्रजनन ्स्वास्थय सम्वन्िी वावर्िक नीलत र कायिक्रममा  

१. सिुार गनुिपने पूवाििारको 
कायि सम्पन्न गनि कायि 
प्रारम्भ गने अवसरहरु 
रहेको छ । 

२. पररवारका अन्य 
सदस्यहरुिाई िन्त्क्षत 

१. पयािप्त बजेट व्यवस्था 
नहनु सक्छ 

२. न्त्शर्िकगत पयािप्त बजेट 
र जनशन्त्ि/शाखागत 
व्यवस्थापन नहनु 
सक्छ। 
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गरेको । 

३. स्वास्थय ववमा कायिक्रम 
संचािनमा रहेको 

४. ववपन्न पररवारका िालग बजेट 
व्यवस्था गररएको 

गभिवती मवहिािाई जोन्त्खमयिु तथा खतरायिु 
काममा निगाउन ेव्यवस्था गरी सोको कायािन्वयन गने 

४. यौलनक अलर्संख्यकका िालग छुट्टा छुटै्ट शौचािय, 

पानीको व्यवस्था, वकशोरी छाराको िालग सेनेटरर 
प्याड, साबनु िगायत आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्थाको 
साथै यौन न्त्शक्षा तथा सहजीकरण कायिक्रम संचािन 

गनुिपने।  

५. स्थानीयतहका कायाििय तथा साविजलनक स्थिहरूमा 
सर्ा वपउने पानी, हात िनुे व्यवस्था, मवहिा, परुुर् 
तथा यौलनक अलपसंख्यकको िालग अिग्गै 
शौचाियको व्यवस्था र साबनु तथा स्यालनटाइजर, 

आददको प्रवन्ि गनुिपने। 

कायिक्रम संचािन गने 
अवसर प्राप्त छ । 

  
  

  

सशुासन 
तथा 

उिरदावयत्व 

१. सेवा प्रवाह सशुासन ववकास 
लनमािण समय सापेक्ष  लनती 
लनमािण गरी कायिक्रम संचािन 
गररन ुजस्तै आलथिक ववकास 
लनती सशुासन सम्वन्िी नीलत 

२. नगर ववकास कायिक्रम सभा 
मार्ि त समयमा नै आउन ु
साविजलनक सनुवुाइ सामान्त्जक 
परीक्षण िेखा परीक्षण जस्ता 
कायिहरु समयमा नै सम्पन्न 
हनु ु। 

३. मवहिा अलिकारका िालग 

१. कायिवविी लनमािण गरी कायिपालिका मार्ि त अनमुोदन 
गराइ कायािन्वयनमा लयाउन ुपने 

२. यसिाइ लनरन्तरता गदै िैजान ु

३. स्थानीय तहिे ववलिको शासन प्रवििन, जनसहभालगता 
अलभवृवद्ध, भ्रिाचार लबरूद्ध शून्य सहनशीिता,सेवा 
प्रवाहमा लनश्पक्षता र मवहिा तथा िन्त्क्षत समहुिाई 
अग्रालिकार ददनका िाग सम्बद्ध कानून, नीलत तथा 
कायिववलि तयार गनुिपने।  

४. कायिक्रम कायािन्वयन प्रलतवेदन र कायिक्रमको 
उपन्त्स्थलत पनु्त्स्तकाको अलभिेख राख्न े। 

५. गनुासो कायािन्वयन प्रलतवदेन तयार गनुिपने । 

६. स्थानीय तहिे लनयलमतरुपमा समग्र वावर्िक योजना 

१. सबैखािे सेवा प्रवाहमा 
सहज पहुाँच र स्थाइत्व 
गराउन सवकन ्। 

२. गनुासो व्यवस्थापन गनि 
सहज हनु ु। 

३. यी कायिक्रम अनसुार 
िन्त्क्षत वगििाइ 
ववकासको मिुिारमा 
आउन सक्न ेदेन्त्खन्छ । 

४. यी कायिक्रम मार्ि त 
वािवालिकाको समान 

१. कायिववलि 
लनमािणकोिालग दक्ष 
जनशन्त्ि आन्तररक 
रुपमा अभाव । 

२. सबैनालगरकहरुिाइ 
सहभालगता गराउन 
कोलभड १९जस्ता 
महामारीिे गदाि 
कायिक्रम गनि चनुौती 
भएको । 

३. उि वगििाइ यस 



मिु न्त्शर्िक सबि पक्ष सिुार गनुिपने पक्ष अवसर चनुौती 
ओरेक नेपाि माइलत नेपाि 
जस्ता सामान्त्जक संस्थाहरुसंग 
सहकायि मा मवहिा 
अलिकारका ववर्यमा कायिक्रम 
संचािन छन । 

४. बािवालिकाको के्षरमा 
कायिक्रम वनाइ वािसंजाि 
मार्ि त कायिक्रम संचािन गनि 
सवकएको । 

५. मेयर उपमेयर वडाअध्यक्ष 
कायिपालिका सदस्यहरु 
ववर्यगत शाखाहरु रहन ु
लनयलमत कायिक्रम संचािन 
भइरहन ु

६. स्थानीय तथा रावियस्तरका 
संचार माध्यम मार्ि त 
नगरववकास कायिक्रम िोक 
कलयाणकारी सचुना प्रकाशन 
स्रव्य तथा दृष्य सामाग्री 
प्रसारण जस्ता कायिक्रम 
संचािन गररन ुस्थानीय संचार 
एन लनमािण भइ कायिन्वयनमा 
आएको। 

७. स्थानीय तहिे सिै प्रदेश गैसस 
संगको सहकायिमा काम गररन ु। 

तथा कायिक्रम साविजलनक गने गरेको र मवहिा,  
िगायत अन्य सबै िन्त्क्षत समहुका िालग रान्त्खएका 
कायिक्रम तथा सोको बजेटको बारेमा साविजलनक 
कायिक्रमको उपन्त्स्थलतको अलभिेख राख्न े। 

७. स्थानीय तहमा मवहिा िगायत सबै िन्त्क्षत समहुमा 
सूचना, न्त्शक्षा तथा संचारसम्बन्िी कायिक्रमको 
प्रभावकाररता अध्ययन प्रलतवदेन तथा स्थिगत 
अध्ययन प्रलतवदेन तयार गने । 

८. अनगुमन तथा मूलयाङ्कन 

प्रलतवदेन तयार गरी आएका पषृ्ठपोर्णिाइ योजना 
तथा कायिक्रममा संवोिन गने । 

९. कानून, नीलत तथा कायिववलि, आददमा संजाि लनमािण 
सम्वन्िी व्यवस्था गनुिपने । 

१०. सरोकारवाि संजािहरुसंग अन्तरवक्रया गनुिपने )गोष्ठी( 

११. संचािन गररएका कायिक्रहरु वेन्त्जि िोर्डा परको 
आिारमा संचािन गनुिपने 

१२. संयिु राविय संि बािअलिकार र महासन्त्न्िमा 
भएको प्रलतवद्धता अनसुार वािअलिकार र स्थानीय 
शासन िागू गरी कायिक्रम संचािन गनुिपने । 

१३. लनयलमत गदै िैजान े

१४. स्थानीय भार्ाको माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण 
गनुिपने । 

१५. िैविक समानता तथा सामान्त्जक समावशेीको िालग 
िन्त्क्षत समहुको संजाि लनमािण गरी समान अवसर 

सहभालगता स्थावपत 
हनु।ु 

५. सशुासन कायम हदैु 
समदृ्ध नगर लनमािण 
हनुे। 

६. सेवा प्रवाहम सबैको 
समान पहुाँच स्थावपत 
हनुेछ । 

७. िन्त्क्षत वगििाइ 
ववकासको मिुिारमा 
लयाइ समान ववकास गनि 
सवकन्छ । 

८. अनगुमन तथा मलुयांकन 
प्रभावकारी तरीकािे 
संचािन गने हो भने सबै 
वगि ववकासको 
मिुप्रवाहमा आउन सक्ने 
देन्त्खन्छ । 

िारसम्म लयाउन 
सहभालगता गराउन 
दैलनक रोजगारीको 
अभावको कारण 
मिुप्रवाहमा लयाउन 
चनुौती देन्त्खन्छ । 

४. कामको कायिन्वयनको 
िालग बािक्िब 
बािसंजाि 
बािअलिकार सम्वन्िी 
र्ोकि पसिनहरुको 
व्यवस्थापनको चनुौती। 

५. उपन्त्स्थती न्यनु हदैु 
गएको । 

६. सबै नागररक मध्ये 
कवह वगि सचारको 
पहुाँचमा नहनु ु। 

७. सवै वक्रयाकिापहरु 
गनििाइ चेतनाको कमी 
जनशन्त्िको अभाव 
नीलत लनमािण र 
कायािन्वयनमा समस्या 
। 



मिु न्त्शर्िक सबि पक्ष सिुार गनुिपने पक्ष अवसर चनुौती 
८. सबै 

वजेट तथाकायिक्रमहरु उपप्रमखु 
मार्ि त अनगुमन सलमलत लनमािण 
भइ हरेक कायिक्रमहरुको 
अनगुमन भएको । 

स्थावपत गनुिपने । 

१६. महासन्त्न्िमा भएका अलिकारहरु कायिन्वयनको लिग 
कायियोजना वनाउन जरुरी देन्त्खन्छ । 

१७. अनगुमन तथा मलुयांकन गदाि िन्त्क्षत वगि आददवासी 
जनजाती मवहिा वपछडीएका वगििाइ ववकासको 
मिुप्रवाहमा लयाउन काननु र कायिववलिको अवस्थाको 
ववश्लरे्ण गनुि जरुरी देन्त्खन्छ । 

 

८. सबै िन्त्क्षत वगि समय 
अनसुार चेतनाके 
कमीका कारण 
मिुप्रवाहमा लयाउन 
चाहादा पलन लयाउन 
नसवकएको । 

१३  िैससास ववकास कायि योजना 

मूि न्त्शर्िक अवस्था सिुारका िालग वक्रयाकिाप सञ्चािन गने न्त्जम्मेवारी 
समय 
अवलि 

थप दावयत्व 
पने।नपने 

पूणािङ्क प्राप्ताङ्क सूचक नं. आवश्यक वक्रयाकिाप पहि कताि लनणियकताि कायािन्वयनकताि  पने नपने 

नी
लत
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न 
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जन

ा   
२०

 

0 1.1.1 

स्थानीय तहको नीलत तथा काननुको मस्यौदा 
तयार गने कायिददशामा िैससासको दृवििे 
सम्पादन गने गरी कायिटोिी लनमािण, 

पूविदस्तावजेको सलमक्षा गदाि िैससासको 
दृविकोणिे भएको मस्यौदा ववर्यवस्त ु र 
शब्द चयन समावेशी र सहभालगतामूिक हनु े
योजना बनाउन ुपने 

प्र.प्र.अ. तथा 
िैससास शाखा 

कायिपालिका, 
नगरसभा, 
वविायन 
सलमलत 

प्र.प्र.अ. तथा 
िैससास शाखा 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

  नपने 

0.5 1.1.2 

नीलत, काननु र योजना जारी गनुि पवुि 
िैससासको दृवििे िेखाजोखा र ववश्लरे्ण गनुि 
पने  

प्र.प्र.अ. तथा 
िैससास शाखा 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

पालिकाका 
सम्वन्त्न्ित शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

  नपने 

०.५ १.१.३ 

स्थानीय काननु र नीलतमा  िैविक समानता 
तथा सामान्त्जक समावशेी ववकासिाइ 
समावशे गने । 

 वविायन सलमलत 
नगरसभा/ का. 
पा. 

 प्र.प्र.अ./ 
सम्वन्त्न्ित शाखा 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    



मूि न्त्शर्िक अवस्था सिुारका िालग वक्रयाकिाप सञ्चािन गने न्त्जम्मेवारी 
समय 
अवलि 

थप दावयत्व 
पने।नपने 

पूणािङ्क प्राप्ताङ्क सूचक नं. आवश्यक वक्रयाकिाप पहि कताि लनणियकताि कायािन्वयनकताि  पने नपने 

0 1.1.4 िैससास परीक्षण गने नीलत तयार गने 
प्र.प्र.अ. तथा 
िैससास शाखा 

कायिपालिका, 
नगरसभा, 
वविायन सलमलत 

पालिकाका 
सम्वन्त्न्ित शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

  नपने 

0.5 १.१.५ 

स्थानीय तहिे कायािन्वयनमा लयाएका ऐन, 

लनयम, तथा कायिववलिमा मवहिा, वकशोरी, 
बालिकाहरु तथा िन्त्क्षत वगि िगायतमा हनु े
सबै प्रकारका ववभेदजन्य कायिहरु अन्त्य गने 

प्राविान राख्न े। 

 वविायन सलमलत 
नगरसभा/ का. 
पा. 

 प्र.प्र.अ./ 
सम्वन्त्न्ित शाखा 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

नी
लत,
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0.5 1.1.7 

िैविक तथा यौलनक अलपसंख्यक उपर हनु े
श्रमको ज्यािामा ववभेद अन्त्य गने प्राविान 

राख्न े। 

 वविायन सलमलत 
नगरसभा/ का. 
पा. 

 प्र.प्र.अ./ 
सम्वन्त्न्ित शाखा 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

0 1.1.८ 
रैथान े र आप्रवासी कामदार तथा श्रमजीवी 
उपर हनुे ववभेद रोक्ने नीलत तयार गने 

प्र.प्र.अ. तथा 
िैससास शाखा र 
रोजगार कायिक्रम 

कायिपालिका, 
नगरसभा, 
वविायन सलमलत 

पालिकाका 
सम्वन्त्न्ित शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

  नपने 

0.5 1.२.१ 

आवलिक योजना र वावर्िक कायिक्रममा 
िैविक तथा समावशे ववकासको िालग नीलत, 

रणनीलत, कायिक्रम र सो को मापन योग्य 
िक्ष्य समावशे गनुि पने 

योजना र 
ववर्यगत 
शाखाहरु 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र 
पालिकाका 

सम्वन्त्न्ित शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

प्राववलिक   

0.5 १.2.4 

योजना तजुिमा गदाि मवहिा तथा िन्त्क्षत 
समूहको रणनीलतक आवश्यकता पररपूलति 
गनिकािालग योजनामा समावशे गने ।  

योजना र 
ववर्यगत 
शाखाहरु 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र 
पालिकाका 

सम्वन्त्न्ित शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    



मूि न्त्शर्िक अवस्था सिुारका िालग वक्रयाकिाप सञ्चािन गने न्त्जम्मेवारी 
समय 
अवलि 

थप दावयत्व 
पने।नपने 

पूणािङ्क प्राप्ताङ्क सूचक नं. आवश्यक वक्रयाकिाप पहि कताि लनणियकताि कायािन्वयनकताि  पने नपने 

0.5 1.२.५ 

योजना तजुिमा गदाि मवहिा परुुर् िन्त्क्षत 
समहुको अवस्था ववश्लरे्ण गरी आवश्यकता 
अनसुार कायिक्रम गनुि पने 

योजना, िैससास 
शाखा र वडा 
कायाििय 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र 
पालिकाका 

सम्वन्त्न्ित शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

  नपने 

0.5 1.२.६ 

ददगो ववकासका िक्ष्यहरु िैविक समानता 
प्राप्त गने ववर्यिाई स्थानीयकरण गरी सो 
अनसुारको बजेट ववलनयोजन गनुि पने  

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र 
पालिकाका 

सम्वन्त्न्ित शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

  नपने 
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0.5 1.2.8 

स्थानीय तहका उपभोिा सलमलतहरुमा िन्त्क्षत 
समहुका प्रलतलनलि सवहत कन्त्म्तमा ४०% 
मवहिाहरूको सहभालगता गराउने नीलत र 
काननुमा व्यवस्था गने । 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र 
पालिकाका 

सम्वन्त्न्ित शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

0.5 1.3.1 

बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गनुिपूवि 
समदुायका मवहिा, बािबालिका, अपाि, 

जनजालत, मिेशी, मनु्त्श्लम, वपछडावगि, दलित 
िगायत सबै िन्त्क्षत वगि र समदुायसाँग 
छिर्ि (ववश्लरे्ण( गने प्राविान राख्न े। 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र 
पालिकाका 

सम्वन्त्न्ित शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

0.5 1.३.२ 

िैससास बजेट लनमािण एवं परीक्षण लनयलमत 
गनि बजेटको व्यवस्था गरी कायािन्वयन गनुि 
पने 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र 
पालिकाका 

सम्वन्त्न्ित शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

  नपने 



मूि न्त्शर्िक अवस्था सिुारका िालग वक्रयाकिाप सञ्चािन गने न्त्जम्मेवारी 
समय 
अवलि 

थप दावयत्व 
पने।नपने 

पूणािङ्क प्राप्ताङ्क सूचक नं. आवश्यक वक्रयाकिाप पहि कताि लनणियकताि कायािन्वयनकताि  पने नपने 

0.5 1.३.३ 

परीक्षण पश्चात िैससास ववर्यमा सिुार गनि 
क्षमता ववकास कायियोजना कायािन्वयनका 
िालग बजेट तथा कायिक्रम वावर्िक योजनामा 
समावशे गरी कायािन्वयन गनुि पने 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र 
पालिकाका 

सम्वन्त्न्ित शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

  नपने 

0.5 1.3.4 

स्थानीय तहको वावर्िक ववकास कायिक्रममा 
िन्त्क्षत समूहको िालग लनन्त्श्चत प्रलतशत बजेट 

ववलनयोजन गने प्राविान राख्न े।  

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र 
पालिकाका 

सम्वन्त्न्ित शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

संस्
था
गत

 व्
यव

स्थ
ा २

० 
  

0.5 

2.1.2 

स्थानीय तहमा कमिचारी पदपूलति प्रयोजनका 
िालग नीलत/काननु बनाउन ुपने 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु  
    

0.5 2.1.3 
समदुायिाई सेवा प्रदान गनि िन्त्क्षत वगि वा 
भार्ा अनकुुि मवहिा कमिचारीको व्यवस्था 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
    

0.5 2.1.4 

जनप्रलतलनलिहरु तथा कमिचारीहरुिाई क्षमता 
ववकासको अवसर प्रदान गदाि मवहिा तथा 
वन्त्ञ्चलतकरणमा परेका समदुायिाई पवहिो 
प्राथलमकता ददई सबैिाई समान अवसर 
प्रदान गने गरी सकारात्मक ववभेदको नीलत 
लिइ कायिन्वयन गनुि पने । 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र 
पालिकाका 

सम्वन्त्न्ित शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    



मूि न्त्शर्िक अवस्था सिुारका िालग वक्रयाकिाप सञ्चािन गने न्त्जम्मेवारी 
समय 
अवलि 

थप दावयत्व 
पने।नपने 

पूणािङ्क प्राप्ताङ्क सूचक नं. आवश्यक वक्रयाकिाप पहि कताि लनणियकताि कायािन्वयनकताि  पने नपने 

0.5 2.2.2 
िैविक ववकास हेने डेस्कको स्थापना गरी 
न्त्जम्मेवारी तोक्ने । 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु  
    

0.5 2.2.4 

कायिक्रम योजना तजुिमा सलमलत लनमािणमा 
िन्त्क्षत समदुायको सहभालगतामूिक कायिक्रम 
संचािन गने 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र  
सम्वन्त्न्ित शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

0.5 2.2.4 

बस्ती/वडास्तरमा योजना सम्वन्िी ववर्यमा 
समावशेी छिर्ि तथा अनगुमन कायिक्रम 
संचािन गने 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

संस्
था
गत

 व्
यव

स्थ
ा २

० 
 

0.5 2.3.2 

स्थानीय तहिे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र 
कायिदिहरूमा मवहिा तथा वन्त्ञ्चलतकरणमा 
परेको समदुायका प्रलतलनलिहरूिे छिर्ि 
तथा लनणिय लनमािणमा अथिपणु सहभालगता 
गराउने लनलत तयार गने । 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

0.5 2.4.1 

स्थानीय तहमा िैविक वहंसा लनवारण र नेततृ्व 
ववकास तथा क्षमता ववकास सम्वन्िी 
कायिक्रम गने 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    



मूि न्त्शर्िक अवस्था सिुारका िालग वक्रयाकिाप सञ्चािन गने न्त्जम्मेवारी 
समय 
अवलि 

थप दावयत्व 
पने।नपने 

पूणािङ्क प्राप्ताङ्क सूचक नं. आवश्यक वक्रयाकिाप पहि कताि लनणियकताि कायािन्वयनकताि  पने नपने 

0.5 2.4.2 

 आददवासी जनजालत, दलित िगायत अन्य 
िन्त्क्षत समहुका मवहिाहरूको ववकास र 
सशन्त्िकरणको िालग उनीहरूको 
आवश्यकता अनसुार कायिक्रम तजुिमा गने । 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

0.5 2.4.3 

 स्थानीय तहमा िैविक डेस्कको स्थापना र 

संचािनको िालग  आवश्यक  जन 
शन्त्िकािालग   वजेटको व्यवस्था गरी 
कायािन्वयन गराउन े। 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

0.5 2.5.3 

पाश्विन्त्चरमा आिाररत खण्डीकृत तथयांक र 
सूचनािाई आिार मालन स्थानीय ववकास 
योजना तजुिमा गने । 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

मा
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 क्ष
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0.5 3.1.1 

िैविक तथा समावेशी ववकासको िालग क्षमता 
ववकास कायियोजना तयार गने र  रकम खचि 
गने कायिववलि लनमािण गरी खचि गने । 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

0.5 3.1.2 

पदालिकारी/कमचािरी/ िन्त्क्षत समहुिे िैविक 
तथा समावेशी ववकास, िैंलगक वहंसा लनवारण 
सम्बन्िी तालिममा िन्त्क्षत समूह तथा मवहिा 
र परुुर्को समान सहभालगता सलुनन्त्श्चत गने 
। 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

0.5 3.1.3 तालिम आवश्यकताको पवहचान, तालिमको प्र.प्र.अ., ववर्यगत कायिपालिका, प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 2079     



मूि न्त्शर्िक अवस्था सिुारका िालग वक्रयाकिाप सञ्चािन गने न्त्जम्मेवारी 
समय 
अवलि 

थप दावयत्व 
पने।नपने 

पूणािङ्क प्राप्ताङ्क सूचक नं. आवश्यक वक्रयाकिाप पहि कताि लनणियकताि कायािन्वयनकताि  पने नपने 

असर र प्रभावको अलपकािीन/दीििकािीन 

मूलयाङ्कन/समीक्षा 
शाखा, सलमलत नगरसभा शाखाहरु र्ागनु 

मसान्त 

0.5 3.1.5 पनुरताजगी तथा प्रन्त्शक्षण गररन ुपने 
प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

  3.1.5 ववर्य ववज्ञको सूची )रोिर( तयार गनुि पने 
प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

0.5 3.1.8 
बेइन्त्जि िोर्णापरिाई नगरसरकारिे ग्रहण 
गरी कायािन्वयनमा लयाउन े

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

0.5 3.2.1 
मवहिा ववरुद्ध हनु े सवै प्रकारका वहंसा 
लनवारण गनिका िालग बजेट ववलनयोजन गने  

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 
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0 3.2.2 

गाउाँपालिका िोर्णाका िालग कायिववलि, 

आवश्यक पूवाििार तथा कायियोजना लनमािण 
गरी कायािन्वयनमा लयाउन ुपने 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

  3.2.2 
न्यावयक सलमलतबाट टुङ्खग्याइएका 
ववर्यहरुको प्रलतवदेन तयार गनुिपने 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
    

0.5 3.2.3 

स्थानीय तहिे मवहिा ववरुद्ध हनु े सवै 
प्रकारका वहंसा लनवारण गने कायिक्रमहरू 
संचािन गरी प्रलतवदेन तयार गने । 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

    नीलत तयार गनि सरोकारवािा पक्षसाँग प्र.प्र.अ., ववर्यगत कायिपालिका, प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 2079     



मूि न्त्शर्िक अवस्था सिुारका िालग वक्रयाकिाप सञ्चािन गने न्त्जम्मेवारी 
समय 
अवलि 

थप दावयत्व 
पने।नपने 

पूणािङ्क प्राप्ताङ्क सूचक नं. आवश्यक वक्रयाकिाप पहि कताि लनणियकताि कायािन्वयनकताि  पने नपने 

छिर्ि र बहस गररन ुपने शाखा, सलमलत नगरसभा शाखाहरु र्ागनु 
मसान्त 

0.5 3.3.4 

तालिमको वप्रटेि र पोिटेिको व्यवस्थाको 
पूणि कायािन्वयन गने )आवश्यकता + 

मूलयाङ्कन( 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

0.5 3.4.1 

ववपद्को अवस्थामा मार नभइ पवहिेदेन्त्खन ै
आउन सक्ने ववपद्का िालग तयारी 
अवस्थामा रहन े जस्कोिालग जनशन्त्ि र 
श्रोतको सलुनन्त्श्चत गने 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
मसान्त 

    

0.5 3.4.3 
पयािप्त र बलगिकृत तथयाङ्क संकिन र ववश्लरे्ण 
गरी राख्न े

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु  
    

0.5 3.4.4 
आिलुनक प्रववलिको प्रयोग गरी ववपद्साँग 
जधु्नेगरी तयारी अवस्थामा रहने 

प्र.प्र.अ., ववर्यगत 
शाखा, सलमलत 

कायिपालिका, 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखाहरु 

2079 

र्ागनु 
    

सेव
ा प्र

वा
ह  

  २
० 

0.5 4.1.1 

मवहिा/बािबालिका/अपािता मैरी संरचना 
लनमािण गदाि भवन लनमािण आचारसंवहता 
अनरुुप ड्रइि, लडजाइन र िागत अनमुान 
तयार गरी कायािन्वयन गनुि पने  

प्राववलिक शाखा का.पा. प्र.प्र.अ. 079/80   नपने 

0.5 4.1.2 

सबै साविजलनक पूवाििार लनमािणमा 
बािबालिका अपािता जेष्ठ  असिमैरी भवन 
लनमािण गनुि पने 

प्राववलिक शाखा का.पा. प्र.प्र.अ. 079/80   नपने 

0.5 4.1.3 
1500 वगिवर्ट भन्दा बढी न्त्प्िन्थ क्षेरर्िमा 
साविजलनक भवन लनमािण गदाि िैससास 

प्राववलिक शाखा का.पा. प्र.प्र.अ. 079/80   नपने 



मूि न्त्शर्िक अवस्था सिुारका िालग वक्रयाकिाप सञ्चािन गने न्त्जम्मेवारी 
समय 
अवलि 

थप दावयत्व 
पने।नपने 

पूणािङ्क प्राप्ताङ्क सूचक नं. आवश्यक वक्रयाकिाप पहि कताि लनणियकताि कायािन्वयनकताि  पने नपने 

अनसुार नीलत लनमािण र कायिक्रम गनुि पने 

0.5 4.1.4 
वैकन्त्लपक उजाि/सिुाररएको चिुो लनमािण र 
सहयोग सम्वन्िी कायिक्रम संचािन गने 

प्राववलिक शाखा का.पा. प्र.प्र.अ. 079/80 
नीलत+ 

बजेट 
  

0.5 4.2.1 

प्रजनन ् स्वास्थय सम्वन्िी वावर्िक नीलत र 
कायिक्रममा  गभिवती मवहिािाई जोन्त्खमयिु 
तथा खतरायिु काममा निगाउन े व्यवस्था 
सम्वन्िी नीलत र कायिक्रम बनाई कायािन्वयन 
गने 

 वविायन सलमलत 
नगरसभा/ का. 
पा.  प्र.प्र.अ.  079/8

0 
   नपने 

0 ४.२.२ 
साविजलनक सेवा प्रवाह गने पूवाििारहरुमा 
स्तनपान कक्षको व्यवस्था गनुि पने 

योजना शाखा का.पा. प्र.प्र.अ. 079/80 
नीलत+ 

बजेट 
  

0.5 4.2.3 
प्रजनन ् स्वास्थय सम्वन्िी स्वीकृत वावर्िक 
नीलत र कायिक्रम तयार गरी कायािन्वयन गने  

सम्वन्त्न्ित शाखा का.पा. प्र.प्र.अ. 079/80     

0.5 ४.३.३ 
लनरक्षर सबैिाई साक्षरता साथै न्त्शक्षा 
सम्वन्िी ववशेर् कायिक्रम सञ्चािन गनुिपने । 

न्त्शक्षा शाखा का.पा. प्र.प्र.अ. 079/80 
नीलत + 

बजेट 
  

सेव
ा प्र

वा
ह  

  २
० 

0.5 4.3.4 

 यौलनक अलर्संख्यकका िालग छुट्टा छुटै्ट 

शौचािय, पानीको व्यवस्था, वकशोरी छाराको 
िालग सेनेटरी प्याड, साबनु िगायत आवश्यक 
सामाग्रीको व्यवस्थाको साथै यौन न्त्शक्षा तथा 
सहजीकरण कायिक्रम संचािन गने ।  

न्त्शक्षा शाखा का.पा. प्र.प्र.अ. 079/80     

0.5 4.4.1 स्थानीयतहका कायाििय तथा साविजलनक न्त्शक्षा शाखा का.पा. प्र.प्र.अ. 079/80     



मूि न्त्शर्िक अवस्था सिुारका िालग वक्रयाकिाप सञ्चािन गने न्त्जम्मेवारी 
समय 
अवलि 

थप दावयत्व 
पने।नपने 

पूणािङ्क प्राप्ताङ्क सूचक नं. आवश्यक वक्रयाकिाप पहि कताि लनणियकताि कायािन्वयनकताि  पने नपने 

स्थिहरूमा सर्ा वपउने पानी, हात िनु े
व्यवस्था, मवहिा, परुुर् तथा यौलनक 
अलपसंख्यकको िालग अिग्गै शौचाियको 
व्यवस्था र साबनु तथा स्यालनटाइजर, आददको 
प्रवन्ि गने । 

  

4.4.3 टोि ववकास संस्था गठन र पररचािन 
)सरसर्ाई िगायत अन्य सबै सामदुावयक 
सिुारका कायिक्रम ) गनुि पने 

सा.वव.शाखा का.पा. प्र.प्र.अ. 079/80 
नीलत + 

बजेट 
  

0.5 
4.4.3 

डिववन ववतरण र तालिम सा.वव.शाखा का.पा. प्र.प्र.अ. 079/80 
नीलत + 

बजेट 
  

0.5 4.5.1 गररवी नक्शाङ्कन गनुिपने सा.वव.शाखा का.पा. प्र.प्र.अ. 079/80 
नीलत + 

बजेट 
  

  4.5.1 
स्वरोजगार आयआजिनमूिक, लसपमूिक 
तालिम संचािन गनुि पने 

सा.वव.शाखा का.पा. प्र.प्र.अ. 079/80 
नीलत + 

बजेट 
  

0 4.5.2 
वैदेन्त्शक रोजगार िन्त्क्षत लसपमूिक तालिम 
सञ्चािन गनुिपने 

सा.वव.शाखा का.पा., 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखा 

079/80
, 
079/80 

बजेट   

 

0.5 4.5.3 

पश/ुकृवर्/खाद्य प्रववलि/वन/स्वास्थय/ 
पूवाििारसाँग सम्वन्त्न्ित ग्रामीण मवहिा 
प्राववलिक/सामान्त्जक पररचािकहरु तयार 
गनुिपने 

सा.वव.शाखा का.पा., 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखा 

079/80 बजेट   

0.5 4.5.4 
सबै वडामा सपुथ पसि/सहकारी पसिहरु 
स्थापना र सेवा प्रदान गनुिपने 

सा.वव.शाखा का.पा., 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखा 

079/80 बजेट   



मूि न्त्शर्िक अवस्था सिुारका िालग वक्रयाकिाप सञ्चािन गने न्त्जम्मेवारी 
समय 
अवलि 

थप दावयत्व 
पने।नपने 

पूणािङ्क प्राप्ताङ्क सूचक नं. आवश्यक वक्रयाकिाप पहि कताि लनणियकताि कायािन्वयनकताि  पने नपने 
सशु

ास
न 

तथ
ा उ

िर
दाव

यत्
व 

२०
 

0.5 5.2.2 

कायिक्रम कायािन्वयन प्रलतवदेन र 

कायिक्रमको उपन्त्स्थलत पनु्त्स्तकाको अलभिेख 
राख्न े। 

सा.वव.शाखा का.पा., 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखा 

079/80     

0.5 5.2.3 गनुासो कायािन्वयन प्रलतवदेन तयार गने । सा.वव.शाखा 
का.पा., 
नगरसभा 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखा 

079/80     

0 5.2.4 आचारसंवहता लनमािण गरी कायािन्वयन गने वविायन सलमलत कायिपालिका प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखा 

079/80 

ववज्ञ 

करार 
गने 

  

0.5 5.3.1 

स्थानीय तहिे लनयलमतरुपमा समग्र वावर्िक 
योजना तथा कायिक्रम साविजलनक गने गरेको 
र मवहिा,  िगायत अन्य सबै िन्त्क्षत समहुका 
िालग रान्त्खएका कायिक्रम तथा सोको 
बजेटको बारेमा साविजलनक कायिक्रमको 
उपन्त्स्थलतको अलभिेख राख्न े। 

सम्वन्त्न्ित शाखा प्र.प्र.अ. प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखा 

079/80     

0 5.3.2 
िोक कलयाणकारी सूचना प्रकाशन तथा 
प्रसारण गने 

प्र.प्र.अ. प्र.प्र.अ. प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखा 

079/80   नपने 

    

सशु
ास
न 

तथ
ा 

उि
रद

ावय
त्व
 २

० 
  

  

0.5 5.3.4 

स्थानीय तहमा मवहिा िगायत सबै िन्त्क्षत 
समहुमा सूचना, न्त्शक्षा तथा संचारसम्बन्िी 
कायिक्रमको प्रभावकाररता अध्ययन प्रलतवेदन 
तथा स्थिगत अध्ययन प्रलतवदेन तयार गने 
। 

सम्वन्त्न्ित शाखा प्र.प्र.अ. प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखा 

079/80     

0.5 5.4.4 अनगुमन तथा मूलयाङ्कन प्रलतवेदन तयार गरी सम्वन्त्न्ित शाखा प्र.प्र.अ. प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 079/80     



मूि न्त्शर्िक अवस्था सिुारका िालग वक्रयाकिाप सञ्चािन गने न्त्जम्मेवारी 
समय 
अवलि 

थप दावयत्व 
पने।नपने 

पूणािङ्क प्राप्ताङ्क सूचक नं. आवश्यक वक्रयाकिाप पहि कताि लनणियकताि कायािन्वयनकताि  पने नपने 

आएका पषृ्ठपोर्णिाइ योजना तथा 
कायिक्रममा संवोिन गने । 

शाखा 

0.5 5.1.1 कायिववलि लनमािण गने वविायन सलमलत कायिपालिका प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखा 

079/80   नपने 

0.5 ५.1.2 

स्थानीय तहिे ववलिको शासन प्रवििन, 

जनसहभालगता अलभववृद्ध, भ्रिाचार लबरूद्ध शून्य 

सहनशीिता,सेवा प्रवाहमा लनश्पक्षता र 
मवहिा तथा िन्त्क्षत समहुिाई अग्रालिकार 
ददनका िाग सम्बद्ध कानून, नीलत तथा 
कायिववलि तयार गने ।  

वविायन सलमलत कायिपालिका प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखा 

079/80     

0.5 5.1.3 अलभमनु्त्खकरण कायिक्रम संचािन गने सम्वन्त्न्ित शाखा कायिपालिका प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखा 

079/80   नपने 

0.5 5.4.1 अनगुमन तथा प्रलतवदेन 
सामान्त्जक ववकास 
शाखा 

अनगुमन 

सलमलत 

प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखा 

079/80   नपने 

0.5 5.4.2 अन्तरवक्रया गने सम्वन्त्न्ित शाखा नगरसभा/ 

कायिपालिका 
प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 

शाखा 
079/80 

  
नपने 

सशु
ास
न 

तथ
ा 

उि
रद

ावय
त्व
 २

० 
 

0.5 5.5.2 
कानून, नीलत तथा कायिववलि, आददमा संजाि 
लनमािण सम्वन्िी व्यवस्था गने । 

सम्वन्त्न्ित शाखा कायिपालिका प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखा 

079/80 
  

  

0.5 5.5.3 

संजाि का प्रलतलनलिहरूिाई िैविक तथा 
समावशेी ववकास सम्वन्िी क्षमता ववकास 
तालिम प्रदान गने ।   

सम्वन्त्न्ित शाखा प्र.प्र.अ. प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखा 

079/80 

  

  

0.5 5.4.3 अन्तरवक्रया गने )गोष्ठी( सम्वन्त्न्ित शाखा नगरसभा/ प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 2078/0   नपने 



मूि न्त्शर्िक अवस्था सिुारका िालग वक्रयाकिाप सञ्चािन गने न्त्जम्मेवारी 
समय 
अवलि 

थप दावयत्व 
पने।नपने 

पूणािङ्क प्राप्ताङ्क सूचक नं. आवश्यक वक्रयाकिाप पहि कताि लनणियकताि कायािन्वयनकताि  पने नपने 

कायिपालिका शाखा 79 लभर 

0.5 5.5.4 कायिववलि लनमािण गने वविायन सलमलत कायिपालिका प्र.प्र.अ. र सम्वन्त्न्ित 
शाखा 

2078/0

79 लभर 

ववज्ञ 

करार गने 
  

 

 



१४  सहभागीहरुको भनाई 
१.  उपप्रमखु श्री िनमाया तामाङ=M 

सविप्रथम कववताको माध्यमबाट प्रस्ततु गनुिभयो  
ववहान उठेदेन्त्ख विेकुा सम्म गररयो काम 
कुनै ददन काम गदाि गदै पदैन मखुमा माम । 
काम गदाि अलनवायि ररपोटि बनाइ राखौं 
संि र प्रदेशबाट िैससास पररक्षण गदाि ररपोटि पेश गरौं । 
पछाडी पाररएका नागररकिाई समानतामा पयुािउने सरकारको ध्यान 
प्रदेश प्रन्त्शक्षण कायािशािा गोवष्ठिे ददयो हामीिाइ ज्ञान । 
 "यो कायिक्रम चाडै आउन ु पने लथयो । हाम्रो पदाविी समाप्त हनुे बेिा भैसक्यो । हाम्रो 
पालिकामा सबै के्षरमा कामहरु भएका छन तर प्रलतवेदनहरु नरान्त्खएको त हैन केवह कुराहरु 
अलि लिग भएका रहेछन । हामीिे अवका ददनमा जनुसकैु काम गदाि पलन नीलत बनाएर काम 
गनुिपने रहेछ भने्न यो सहन्त्जकरणिे लसकायो । हाम्रा पालिकाका सबै सदस्यहरु तथा ववलभन्न 
शाखाका प्रमखुहरुिाइ उि कायिहरुिाइ कायािन्वयनको पाटोमा िानकािालग सबै ठाउाँबाट पहि 
गरी काम गनेछौँ । नगरववकास र नगरको समवृद्धका िालग हामीिे सनु्दर समाजको लनमािणमा 
ववलभन्न संिसंस्थाहरुको सहकायिमा नीलत लनमािण गरी काम गनेछौँ । िैससास मैरी योजनाहरुको 
लनमािण गरी काम गनेछौँ । हामीिाइ ज्ञानको भण्डार छोडेरे जानहुनुे सहजकतािहरुिाइ िेरै िेरै 
िन्यवाद।"  

२  िेखा प्रमखु श्री शखेर प्रसाद ढकाि  
"कायिशािा गोष्ठी अत्यन्त राम्रो र सहभालगतामिुक कायिशैलिमा हामी सबै सहभालग भएर हाम्रो 
पालिकािे कसरी काम गरररहेको रहेछ र हामी कुन अवस्थामा रहेछौ भने्न कुराको पणुि ज्ञान भयो 
र वहजोका ददनमा जसरी काम गरेपलन भोलिका ददनमा काम गने कायिशैलि पररवतिन गरेर गए 
हामीिे १०० नंम्वरमा १०० लयाउन सक्ने रहेछौ भने्न कुराको महशसु भयो । हाम्रो पालिकािे 
कामको प्रलतवदेन व्यवन्त्स्थत नगरेका कारण हामी कमजोर देन्त्खएका छौँ।अवका ददनमा कायिशैलि 
पररवतिन गरी हरेक ववर्यको लनलत तथा कायिववलि वनाइ काम गने छौ र कामको 
मलुयंकनकािालग प्रलतवदेन पलन  बनाउनेछौँ। आज हामीिे वनाएका कायियोजनािाई 
कायािन्वयनकािालग कायिपालिका बैठकमा लनणिय गराइ कायािन्वयन गनेछौँ। सहजकताििे ददएको 
प्रलतवदेनिाई साविजलनक गदै सिुार गनुिपने कुराहरुिाइ पलन सिुार गरी पणुि अंक प्राप्त गने 
कोन्त्शस गने छौ।" 

३  कायिपालिका सदस्य श्री उलमििा ररजाि  
"नौिो ववर्य महत्वपणुि क्षण िेरै कुराहरुको लसकाइ भयो। पालिका कामको न्त्शिन्त्शिामा 
अग्रगलतमा भएपलन कायािन्वयन तर्ि  र दस्तावजेहरु अलि नभएको होकी भने्न महससु भयो । 
िैससास लनलतिे गदािनै होिा हामीपलन पालिका सदस्यमा वस्न पाएका छौँ। यस पालिकामा पलन 
सिुार गनुिपने कुराहरु िरै रहेछन। ती ववर्यहरुमा भोलिका ददनमा सिुार गदै िैससास मैरी 
योजनाहरुको लनमािण गरी काम गने छौँ।"  



१५.  लनष्कर्ि 
प्रदेश प्रन्त्शक्षण केन्र किविगरुी झापाको लमलत २०७८/१०/१४ को पररपर अनसुार सनु्दरहरैचा 
नगरपालिकामा िैंलगक समानता तथा सामान्त्जक समावेशीकरण परीक्षण गनिकािालग िैससास कायािन्वयन 
सलमलत र िैसससपररक्षण कायिदि गठन गरीयो । सोवह क्रममा नगरपालिकामा उपिब्ि नीलत 
लनदेन्त्शकाहरु, वावर्िक कायिक्रम तथा बजेट िगायतका अन्य कायिववलि र दस्तावेजहरुको अध्ययन 
गररएको लथयो ।लमलत २०७८/१०/२३र२४ गते नगरपालिकामा नगर प्रमखु श्री न्त्शव प्रसाद ढकाि 
ज्यू अध्यक्षतामा िैससास परीक्षण कायिशािाको उद्घिाटन भयो ।सो पश्चात जनप्रलतलनिी र 
कमिचारीहरुको संयूि सहभालगतामा पााँच वटा समूह लनमािण गरी अध्ययन, छिर्ि तथा अन्तरवक्रयाहरु 
सर्िता पवुिक सम्पन्न भएको लथयो ।उि कायिशािाको पवहिो ददनमा सचुकहरुमा अंकभार प्रदान 
गररएको लथयो भने कायिशािाको दोस्रो ददनमा ० र ०.५ अंक प्राप्त गरेका सचुकहरुमा रहेर 
नगरपालिकाका सवि पक्ष, सिुार गनुिपने पक्ष, अवशर र चनूौलतहरुको ववश्लरे्ण गररएको 
लथयो।सचुकहरुको प्राप्ताङ्कको आिारमा आगामी आलथिक वर्िका िालग कायियोजना लनमािण गररएको छ। 

िैससास परीक्षण  कायिशािा नगरपालिकामा नगर प्रमखु श्री न्त्शव प्रसाद ढकाि ज्यूको अध्यक्षतामा 
सम्पन्न भएको लथयो।नगरपालिकामा नगर प्रमखु, उपप्रमखु, वडाध्यक्षहरु, कायिपालिका सदस्यहरु तथा 
नगरपालिकाका कमिचारीहरु गरी २७ जनाको महत्वपणुि सहभालगता रहेको लथयो 

१६.  सझुावहरु 

• िैससास मूिप्रवाहीकरणकािालग नीलत, लनदेन्त्शका र कायिवविीहरु बनाईन ुपने । 

• नगरपालिकामा लनमािण भएका ऐन, कानून, कायिववलि, लनदेन्त्शकाहरुिाई िैससासमैरी बनाईन ुपने। 

• लनमािण भएका नीलत लनदेन्त्शकाहरुमा िैससास सम्बन्त्न्ि भएका ब्यबस्थाहरुको कायािन्वयन गररन ु
पने । 

• योजना छनौटका चरणहरुमा मवहिा तथा िन्त्क्षत वगि समूदायहरुको अथिपूणि सहभालगता गराइन ु
गने। 

• पररक्षणबाट देन्त्खएका सिुार गनुि पने के्षरको आिारमा कायियोजना बनाइन ुपने। 

• आगामी वर्िको वावर्िक योजनामा िैससास सम्बन्त्न्ि कायिक्रमहरु रान्त्ख बजेट लबलनयोजन गरी 
कायिन्वयन गनुिपने । 

• बावर्िक रुपमा िैससास पररक्षण गनिकािालग बजेट लबलनयोजन गनुि पने । 

• स्थानीय तहिे िैससासिाई Cross-cutting Issue को रुपमा लिएर योजना बनाई कायािन्वयन गदै 
जान ुपने ।  

 



 

१७ अनसुचुीहरु 

अनसूुची-१:  िैससास  कायािन्वयन सलमलत  र कायिदि गठनको लनणिय 



 



 

 



 

 

 



 

अनसूुची-2: सनु्दरहरैंचा नगरपालिकाको िैससास परीक्षणका सूचक अनसुार प्राप्ताङ्क वववरण 
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          नीलत, कानून, योजना  २० 10.50   
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८ १.१.१ 

स्थानीय तहको नीलत तथा कानूनको मस्यौदा तयार गने कायिददशामा िैससासको 
दृवििे सम्पादन गने गरी कायिटोिी लनमािण, पूवि दस्तावेजको समीक्षा गदाि िैससास 

दृविकोणिे भएको, मस्यौदाको लबर्यवस्त ुर शब्द चयन समावेशी र सहभालगतामूिक 
हनुे गरे \नगरेको । 

०-१ 0.00 

स्वीकृत नीलत तथा कानूनी दस्तावेजहरु 

स्वकृलतको िालग प्रस्ततु गरेका मस्यौदा नीलत 
तथा कानूनी दस्तावेजहरु  

सम्बन्त्न्ित लनणिय र्ाइिहरु  

 २   १.१.२ 
स्थानीय तहिे आफ्ना नीलत, कानून, योजना जारी गनुि भन्दा अगालड िैससासको दृवििे 

उपयिु भए नभएको बारे िेखाजोखा वा ववश्लरे्ण गरर सलुनन्त्श्चत गने गरे।नगरेको । 
०-१ 0.50 

नीलत, कानून, योजना का दस्ताबेजहरू  

कायिपालिकाका छिर्ि तथा लनणियहरु 

 ३   १.१.३ 

स्थानीय तहको नीलत र योजनामा िैविक समानता तथा सामान्त्जक समावेशी ववकास 
)स्थानीय काननु, नीलत, आवलिक र बावर्िक योजनामा भएका नीलतहरू( सम्वन्िी 
ववर्यहरु समावेश भए।नभएको । 

०-१ 0.50 

स्थानीय काननु, नीलत 

आवलिक र बावर्िक योजना सम्वन्िी दस्तावेजहरू 

स्थानीय राजपर  

 ४   १.१.४ 

मवहिा र परुुर् िगायत िैविक तथा यौलनक अलपसंख्यकको समववकास,  सामान्त्जक 
ववभेदको अन्त्य  तथा  िैससास परीक्षण गने  अिग्गै नीलतहरु छन ्। छैनन ्? (स्थानीय 

ऐन, काननु, कायिववलि, लनदेन्त्शकामा खास व्यवस्था गरे/नगरेको । 

०-१ 0.00 

िैससास तथा सामान्त्जक ववभेद अन्त्य गने नीलत 
दस्तावेज  

स्थानीय ऐन, काननु, कायिववलि, लनदेन्त्शकाहरू 

स्थानीय राजपर  

५   १.१.५ 

स्थानीय तहिे कायािन्वयनमा लयाएका ऐन, लनयम, तथा कायिववलिमा मवहिा, वकशोरी, 
बालिकाहरु तथा िन्त्क्षत वगि िगायतमा हनुे सबै प्रकारका ववभेदजन्य कायिहरु अन्त्य 
गने प्राविान रान्त्खएको / नरान्त्खएको । 

०-१ 0.50 

स्थानीय। ऐन, लनयम, कायिववलिहरू र लतनको 
िैससास दृवििे ववश्लरे्ण गररएको दस्तावेज  

स्थानीय राजपर । 

 ६   १.१.६ 
संिीय कानूनिे व्यवस्था गरे बमोन्त्जम स्थानीयस्तरमा मवहिा तथा वन्त्ञ्चतीमा परेको 
समदुाय मालथ हनुे वहाँसा र ववभेद उपर सनुवुाई हनु ेप्रवन्ि लमिाए। नलमिाएको । 

०-१ 1.00 

मवहिा तथा वन्त्ञ्चतीमा परेको समदुाय मालथ हनुे 
ववभेद उपर सनुवुाई भएका प्रमान्त्णत कागजातहरू  

मावहिा तथा वन्त्ञ्चतीमा परेका समदुायहरुको 
स्वयम भनाइहरुको दस्तावेज  

 ७   १.१.७ 
स्थानीय नीलत तथा कानूनमा मवहिा, परुूर् िगायत िैविक तथा यौलनक अलपसंख्यक 
उपर हनुे श्रमको ज्यािामा ववभेद अन्त्य गने प्राविान रहे । नरहेको । 

०-१ 0.50 
स्थानीय नीलत तथा   कानून, श्रमको ज्यािा भिुानी 
दस्तावेज तथा वववरण 

 ८   १.१.८ 
स्थानीय तहको नीलत तथा कानूनमा रैथाने र आप्रवासी कामदार तथा श्रमजीवी उपर 
हनुे ववभेद रोक्न ेप्राविान रहे । नरहेको  

०-१ 0.00 
स्थानीय तहको श्रम नीलत तथा कानून, दस्तावेज 

समीक्षा प्रलतवेदन  

        1. जम्मा 8 3.00   



लसनं 
मूि 
लबर्य 

सहायक 
लबर्य 

अङ्क 
सूचक 
नं 

सूचक 
सूचकको 
अङ्क 

प्राप्ताङ्क प्रमान्त्णकरणको आिार 

९ 

यो
जन

ा त
जु िम

ा त
था
 क

ाय
ािन्व

यन
  

८ १.२.१ 
आवलिक योजना र वावर्िक ववकास कायिकममा िैविक तथा समावेशी ववकासको 
िालग नीलत, रणनीलत, कायिक्रम र सोको मापनयोग्य िक्ष्य समावेश गरे/नगरेको । 

०-१ 0.50 

आवलिक योजना,  वावर्िक  ववकास कायिकम 

िैविक तथा समावेशी ववकासको िालग नीलत, 

रणनीलत,  कायिक्रम िक्ष्य तथा उपिव्िी सम्बन्िी 
आवलिक प्रलतवेदन  

 १०   १.२.२ 

गाउाँपालिका ।नगरपालिकाको स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिािरण सलमलतिे 
बजेट सीमा लनिािरण गदाि मवहिा, बािबालिका तथा सबै िन्त्क्षत  समूहको अवस्था 
ववश्लरे्णको आिारमा सो समूहिाइ प्रत्यक्ष्य र्ाइदा पगु्ने गरी कूि पूाँजीगत बजेटको 
लनन्त्श्चत प्रलतशत छुट्याउने गरे । नगरेको । 

०-१ 1.00 

वावर्िक बजटे तथा ववकास कायिक्रम 

मवहिा तथा िन्त्क्षत समूहको अवस्था ववश्लरे्ण 
प्रलतवेदन /प्रोर्ाईि,  

 ११   १.२.३ 

स्थानीय तहको योजना पवहचान तथा छनौट गदाि िन्त्क्षत समूहको सक्रीय सहभालगता 
हनुे गरे, नगरेको  र िन्त्क्षत समहुिे छनौट गरेका योजना प्राथलमकता मा पने गरे। 

नगरेको । 

०-१ 1.00 

सहभागी सूची र्ोटो र वडास्तरबाट छनौट  योजना 
तथा कायिक्रमको सूची लनणिय पनु्त्स्तका, स्वीकृत 
वावर्िक कायिक्रम  

 १२   १.२.४ 
योजना तजुिमा गदाि मवहिा तथा िन्त्क्षत समूहको व्यावहाररक र रणनीलतक 
आवश्यकता पवहचान र पररपूलति गने ववर्यमा छिर्ि हनु ेगरे/नगरेको ।  

०-१ 0.50 

बैठक लनणिय पनु्त्स्तका,  
बजेट तजुिमा मागिदशिन 

बैठक पनु्त्स्तका,  
स्वीकृत वावर्िक कायिक्रम  

 १३   १.२.५ 

योजना तजुिमा गदाि मवहिा र परुुर् एवं िन्त्क्षत समहुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था 
ववश्लरे्णको आिारमा आवश्यकता पवहचान गरी सो अनसुारको कायिक्रम तय गने 
गररए।नगररएको ।  

०-१ 0.50 

मवहिा र परुुर् एवं िन्त्क्षत समहुको छुट्टा छुटै्ट 
अवस्था देन्त्खने अवस्था ववश्लरे्ण प्रलतवेदन  

आवश्यकत पवहचान प्रलतवेदन । 

वावर्िक ववकास कायिक्रम  

 १४   १.२.६ 

स्थानीय तहिे दीगो ववकासका िक्ष्यहरू ववशेर् गरेर िक्ष्य ५ िैविक समानता प्राप्त 
गने ववर्यिाई स्थानीयकरण गरी  सो अनसुारको बजटे ववलनयोजन हनुे गरे । नगरेको 
। 

०-१ 0.50 

दीगो ववकासका िक्ष्यहरू स्थानीयकरण गरेको 
दस्तावेज )नीलत, योजना तथा वावर्िक ववकास 
कायिक्रम )   

 १५   १.२.७ 
स्थानीय तहका योजना मवहिा, बािबालिका तथा वपछलडएको वगि, क्षेर र समदुायिाई 
प्रत्यक्ष िाभ पगु्नेगरी  बने । नबनकेो । 

०-१ 1.00 नीलत, योजना तथा वावर्िक ववकास कायिक्रम 

 १६   १.२.८ 

स्थानीय तहका उपभोिा सलमलतहरुमा िन्त्क्षत समहुका प्रलतलनलि सवहत कन्त्म्तमा 
४०% मवहिाहरूको सहभालगता भए। नभएको र मखु्य कायिकारी पदको न्त्जम्मेवारी 
ददए । नददएको । 

०-१ 0.50 

उपभोिा सलमलतको गठन सम्वन्िी नीलत तथा 
कानून 

उपभोिा सलमलतको संरचना   
        2. जम्मा 8 5.50   
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४ १.३.१ 

बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गनुिपूवि समदुायका मवहिा, बािबालिका, अपाि, जनजालत, 

मिेशी, मनु्त्श्लम, वपछडावगि, दलित िगायत सबै िन्त्क्षत वगि र समदुायसाँग छिर्ि 

(ववश्लरे्ण( गने गररए। नगररएको ।  

०-१ 0.50 
बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सम्वन्िी दस्तावेज 

िन्त्क्षत समहुसंग छिर्ि भएको लनणिय पनु्त्स्तका  

 १८   १.३.२ 

स्थानीय तहमा  िैविक उिरदायी तथा सामान्त्जक समावेशी बजेट लनमािण  एवं परीक्षण  

लनयलमतरुपमा गनि बजटेको व्यवस्था गररए। नगररएको र सोको  कायािन्वयन भए/ 
नभएको । 

०-१ 0.50 

वावर्िक ववकास कायिक्रम र  

िैससास परीक्षण प्रलतवेदन  

प्रगलत प्रलतवेदन 

 १९   १.३.३ 

पररक्षण पश्चात  िैविक तथा समावेशी ववर्यमा सिुार गनि क्षमता ववकास कायियोजना 
कायािन्वयनका िालग  बजेट तथा कायिक्रम बावर्िक योजनामा समावेश 

गररए।नगररएको र सो को कायािन्वयन भए/नभएको । 

०-१ 0.50 

वावर्िक ववकास कायिक्रम  

िैससास परीक्षण प्रलतवेदन  

प्रगलत प्रलतवेदन 

 २०   १.३.४ 

स्थानीय तहको वावर्िक ववकास कायिक्रममा िन्त्क्षत समूहको िालग लनन्त्श्चत प्रलतशत 
बजेट ववलनयोजन गरी उनीहरूको वहतमा कायियोजना अनरुूप कायिक्रम संचािन  गने 
गररए।नगररएको ।  

०-१ 0.50 

वावर्िक ववकास कायिक्रम  

िैससास परीक्षण प्रलतवेदन  

प्रगलत प्रलतवेदन 

        3. जम्मा ४ 2.00   

          संस्थागत व्यवस्था २० 12.00   
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४ २.१.१ 
स्थानीय तहको लनणाियक तहमा मवहिाहरू )पदालिकारी/कमिचारी( को समानरुपमा ) 
५०।५० प्रलतशत( प्रलतलनलित्व भए/नभएको । 

०-१ 0.50 
स्थानीय तहको लनणाियक तहमा रहेका 
)पदालिकारी/कमिचारी( को नामाविी  

 २२   २.१.२ 

स्थानीय तहका कमिचारीहरूको पदपूलति गदाि सबै जातजालत, क्षेर, लिि र समदुाय 
िगायत िन्त्क्षत वगिको समानपुालतक प्रलतलनलित्व हनु े रणनीलत लिए/नलिएको  र सो 
वमोन्त्जम कायािन्वयन भए/नभएको । 

०-१ 0.00 

स्थानीय सरकारका कमिचारीहरूको पदपूलतिको 
सम्वन्िी नीलत, कानून र  पदपूलति सम्वन्िी लनणिय -  

अभ्यास सम्वन्िी दस्तावेज  

 २३   २.१.३ 

स्थानीय तहिे मवहिा िगायत ववशेर् जातजालत तथा समदुायिाई सेवा प्रदान गदाि 
सम्वन्िीत िन्त्क्षत वगि वा समदुायको भार्ा, संस्कृलत र रहन सहन बझुकेो साथै 
मवहिा संवेदनशीि कमिचारी वा जनप्रलतलनलि समेत समावेश भएको कायिटोिी वा 
शाखा मार्ि त सेवा ददने गरे/नगरेको । 

०-१ 0.50 

संस्थागत व्यवस्था )सेवा प्रदान गने रणनीलत, 

कायिनीलत, सेवा प्रवाह सम्वन्िी दस्तावेज( संगठन 
संरचना, 
साविजलनक सनुवुाई, साविजलनक परीक्षण, सेवाग्रावह 
सन्तवुि सवेक्षण आदद । 

 २४   २.१.४ 

जनप्रलतलनलिहरु तथा कमिचारीहरुिाई क्षमता ववकासको अवसर प्रदान गदाि मवहिा 
तथा वन्त्ञ्चलतकरणमा परेका समदुायिाई पवहिो प्राथलमकता ददई सबैिाई समान 
अवसर प्रदान गने गरी सकारात्मक ववभेदको नीलत लिए/नलिएको तथा उक्ि नीलत 
कायिन्वयन गररए/नगररएको ।  

०-१ 0.50 

सकारात्मक ववभेदको नीलत तथा रणनीलत दस्तावेज 

क्षमता ववकास सम्वन्िी कायिक्रमको कायि सम्पन्न 
प्रलतवेदन 

सहभालग छनौटका आिारहरु 
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        4. जम्मा ४ 1.50   
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४ २.२.१ 

मवहिा र परुुर्बीचको असमानता हटाउन तथा सामान्त्जक समावेशीकरण बढाउनको 
िालग स्थानीय तहको लनन्त्श्चत कायिनीलत रहे/नरहेको ।  

०-१ 0.50 

मवहिा र परुुर्बीचको असमानता हटाउन तथा 
सामान्त्जक समावेशीकरण बढाउनको कायिनीलत 
सम्वन्िी दस्तावेज 

वावर्िक ववकास कायिक्रम  

प्रगलत प्रलतवेदन  

 २६   २.२.२ 

स्थानीय तहमा िैविक ववकास हेने इकाईको व्यवस्था छ।छैन ? (िैविक ववकास 
डेस्क वा िैविक समानता तथा सामान्त्जक समावेशीकरण कायािन्वयन सलमलत वा यस्तै 
कुनै संरचनाको व्यवस्था कायिशति र न्त्जम्मेवारी वकटान सवहत गरे।नगरेको । 

०-१ 0.50 

संगठन संरचना र िैविक ववकास हेने इकाईको 
कायि लनदेश शति  र न्त्जम्मेवारी वकटान दस्तावेज 
तथा यस सम्वन्िी लनणियहरु 

 २७   २.२.३ 
स्थानीय तहबाट  कायािियमा हनु सक्ने कुन ैपलन प्रकारको दवु्यिवहार, भेदभाब, मवहिा 
वहंसा लनयन्रणको िालग आचार संवहता बनाएर िाग ुगरे/नगरेको । 

०-१ 0.50 आचार संवहता दस्तावेजलनणिय पनु्त्स्तका 

 २८   २.२.४ 

योजना तजुिमा सलमलतिाई सझुाव ददने दस्तावेज तयार गदाि िैविक समानता तथा 
सामान्त्जक समावेशीकरण कायािन्वयन सलमलतमा मवहिा, बािबालिका तथा अन्य सबै 
िन्त्क्षत समदुायको सवक्रय सहभालगता भए/ नभएको र यस सलमलतिे वडा तथा 
वन्त्स्तस्तरमा योजाना सम्वन्िी छिर्ि समावेशी भए नभएको अनगुमन गरे।नगरेको  

०-१ 0.50 

कायािन्वयन सलमलतिे सझुाव ददएको दस्तावेज 

बैठकको  उपन्त्स्थलत  

लनणिय पनु्त्स्तका  
अनगुमन प्रलतवेदन 

        5. जम्मा 4 2.00   
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४ २.३.१ 

स्थानीय तहिे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र कायिदिहरूमा मवहिा तथा 
वन्त्ञ्चलतकरणमा परेको समदुायबाट मवहिा र परुुर्को समावेशी प्रलतलनलित्व हनुे 
व्यवस्था रहे। नरहेको ।  

०-१ 1.00 

सलमलत, उपसलमलत र कायिदि गठनको संरचना-
दस्तावेज 

उपन्त्स्थलत तथा लनणिय पनु्त्स्तका  

 ३०   २.३.२ 

स्थानीय तहिे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र कायिदिहरूमा मवहिा तथा 
वन्त्ञ्चलतकरणमा परेको समदुायका प्रलतलनलिहरूिे छिर्ि तथा लनणिय लनमािणमा 
सवक्रयरुपमा भागलिन पाए।नपाएको   

०-१ 0.50 

स्थानीय तहिे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र 
कायिदिहरूको छिर्ि सहभालगताको उपन्त्स्थलत 
र लनणिय पनु्त्स्तका  
सझुाव समेवटएको प्रलतवेदन 

लनणिय प्रमान्त्णकरण पनु्त्स्तका 

 ३१   २.३.३ 

स्थानीय तहमा सञ्चालित कायिक्रमहरूको अनगुमन र समीक्षा सम्वन्िी कायिमा 
स्थानीय सरकारिे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र कायिदिहरूिे मवहिा तथा 
वन्त्ञ्चलतकरणमा परेको समदुायको वहतहनुे गरी ववश्लरे्ण सवहत नीलतगत र कायिगत 
सझुाव ददने गरे।नगरेको ।  

०-१ 0.50 

सलमलत, उपसलमलत र कायिदिहरूिे ददएका 
सझुावहरु  

ववश्लरे्ण सवहतको अनगुमन प्रलतवेदन 
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 ३२   २.३.४ 

स्थानीय तहिे गठन गने सलमलत, उपसलमलत र कायिदिहरूिे मवहिा तथा 
वन्त्ञ्चलतकरणमा परेको समदुायको वहतहनुे गरी ददइएका नीलतगत र कायिगत 
सझुावहरुको कायािन्वयन हनु ेगरे।नगरेको ।  

०-१ 0.50 

सलमलत, उपसलमलत र कायिदिहरूिे ददएका 
सझुावहरु कायािन्वयन समीक्षा बैठकको 
प्रलतवेदनवावर्िक ववकास कायिक्रमप्रगलत प्रलतवेदन 

        6. जम्मा 4 2.50   
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४ २.४.१ 

स्थानीय तहमा िैविक वहाँसा लनवारण,मवहिा सीप ववकास, नेततृ्व ववकास तथा क्षमता 
अलभबवृद्ध जस्ता लबर्यमा स्रोत व्यवस्थापनका  िालग बावर्िक आलथिक ऐनमा 
उलिेखगरी छुटै्ट कोर् स्थापना गरी कायािन्वयन भए/नभएको । 

०-१ 0.50 

आलथिक ऐन 

कोर् स्थापना सम्वन्िी दस्तावेज 

कोर् संचािन कायिवविी 
कोर् सम्वन्िी वावर्िक स्वीकृत कायिक्रम र प्रगलत 
वववरण  

 ३४   २.४.२ 

 आददवासी जनजालत, दलित िगायत अन्य िन्त्क्षत समहुका मवहिाहरूको ववकास र 
सशन्त्िकरणको िालग वजेटको व्यवस्था भएको/नभएको र उनीहरूको आवश्यकता 
अनसुार कायिक्रम तजुिमा गरे/नगरेको । 

०-१ 0.50 

वावर्िक ववकास कायिक्रम 

 

प्रगलत प्रलतवेदन  

 ३५   २.४.३ 

 स्थानीय तहमा िैविक डेस्कको स्थापना र संचािनको िालग  आवश्यक  जन शन्त्क्ि 
िगायत अन्य स्रोत सािनकोिालग   वजेटको व्यवस्था  भए/नभएको र सो अनसुार 
कायि भए/नभएको। 

०-१ 0.50 

वावर्िक ववकास कायिक्रम  

संगठन संरचना 
कमिचारीको कायिवववरण 

 ३६   २.४.४ 

स्थानीय तहिे समावेशी सूचना प्रणािी व्यवस्थापन गनि बजटेको व्यवस्था 
गरे।नगरेको र कम्यटुरकृत िेखा प्रणािीिे समावेशी क्षेरमा भएको बजेट तथा खचि 
सम्वन्िी सूचना ददने  गरे/नगरेको । 

०-१ 1.00 

वावर्िक ववकास कायिक्रम  

समावेशी सूचना प्रणािी संचािन सम्वन्िी 
दस्तावेज सो अनरुुप संचालित प्रणािी र 

प्रणािीको प्रलतवेदन । 

        7. जम्मा 4 2.50   
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४ २.५.१ 
स्थानीय तहिे वडा तथा वस्तीस्तरका समदुायका आिारभतू खन्त्ण्डकृत 
सूचना/तथयााँक संकिन तथा अध्यावलिक गने गरेको/नगरेको। 

०-१ 1.00 
खन्त्ण्डकृत तथयााँक सवहतको बस्तगुत वववरण 
)गाऊं।नगर प्रोर्ाईि( । 

 ३८   २.५.२ 

स्थानीय तहिे वडा तथा वस्तीस्तरका समदुायका आिारभतू खन्त्ण्डकृत 
सूचना/तथयााँक संकिन गदाि बरेोजगार तथा गररबको पवहचान गरी छुट्टाछुटै्ट 
नक्साङ्कन गने गरे।नगरेको । 

०-१ 1.00 
खन्त्ण्डकृत तथयााँक सवहतको बस्तगुत वववरण र 
नक्शांकन (गाऊं।नगर प्रोर्ाईि( । 

 ३९   २.५.३ 
 स्थानीय तहिे आफ्नो पाश्विन्त्चरमा आिाररत खण्डीकृत तथयांक र सूचनािाई आिार 
मालन स्थानीय ववकास योजना तजुिमा गने गरे/नगरेको । 

०-१ 0.50 

स्थानीय पाश्विन्त्चर र खण्डीकृत तथयांक तथा 
सूचनाको वववरण   

आवलिक तथा वावर्िक ववकास योजना दस्तावेज  



लसनं 
मूि 
लबर्य 

सहायक 
लबर्य 

अङ्क 
सूचक 
नं 

सूचक 
सूचकको 
अङ्क 

प्राप्ताङ्क प्रमान्त्णकरणको आिार 

 ४०   २.५.४ 
स्थानीय तहिे आफ्नो क्षेरका सामान्त्जक सरुक्षाका सवुविा पाउन े िाभग्राहीहरू र 
पन्त्िकरणको अलभिेख व्यवस्थापन तथा तथयााँक अध्यावलिक गरे ।नगरेको । 

०-१ 1.00 

पन्त्िकरण सम्वन्िी  अध्यावलिक अलभिेख  

अध्यावलिक िाभग्राहीहरुको वववरण 

व्यन्त्क्िगत िटना दताि पनु्त्स्तका  
        8. जम्मा 4 3.50   

          मानव संसािन तथा क्षमता ववकास 20 13.00   
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८ ३.१.१ 

िैविक तथा समावेशी ववकासको िालग क्षमता ववकास कायियोजना तयार गरे/नगरेको 
र छुटै्ट न्त्शर्िकमा बजेट ववलनयोजन भए/नभएको र यस्तो रकम खचि गने कायिववलि 
स्वीकृत भइ कायािन्वयनमा आए।नआएको । 

०-१ 0.50 

क्षमता ववकास कायियोजना, बावर्िक ववकास 
कायिक्रम, 

खचि गने कायिववलि  

 ४२   ३.१.२ 

स्थानीय तहका पदालिकारी/कमचािरी/ िन्त्क्षत समहुिे िैविक तथा समावेशी ववकास, 

िैंलगक वहंसा लनवारण सम्बन्िी तालिम लिए/नलिएको र तालिम कायिकममा िन्त्क्षत 
समूह तथा मवहिा र परुुर्को समान सहभालगता र उपन्त्स्थलत सलुनन्त्श्चत गरे/नगरेको 
। 

०-१ 0.50 

तालिम सम्पन्न प्रलतवेदन 

सहभागीहरुको वववरण 

सहभागीको छनौट आिार 

बावर्िक ववकास कायिक्रम 

 ४३   ३.१.३ 

तालिमका ववर्यवस्तमुा  मवहिाका आवश्यकता तथा सवािहरु समेवटए/नसमेवटएको र 

०-१ 

0.50 तालिम सम्पन्न प्रलतवेदन 

तालिम म्यानिु  

तालिम मूलयााँङकन प्रलतवेदन  

तालिम आवश्यकता पवहचान प्रददवेदन 

  

प्रस्ततुीकरणमा िैविक सम्बेदनशीि भार्ाको प्रयोग भए/नभएको तथा  तालिमको 
गणुस्तर, सेवा सवुविा सम्बन्िमा पषृ्ठपोर्ण लिए/नलिएको  

  

 ४४   ३.१.४ 

स्थानीय तहमा मवहिा तथा िन्त्क्षत समहुका पदालिकारीको क्षमता अलभवृवद्धका िालग 
लनददिि कायिक्रमहरू )प्रालबलिक तालिम, क्षमता ववकास, नेततृ्व ववकासको तालिम, 

भ्रमण आदद(मा वजेट ववलनयोजन भई कायिक्रम संचािन भए/नभएको  
०-१ 0.50 

बावर्िक ववकास कायिक्रम 

तालिम सम्पन्न प्रलतवेदन 

क्षमता ववकास कायियोजना 
तालिम मूलयााँङकन प्रलतवेदन  

वावर्िक प्रगलत प्रददवेदन 

 ४५   ३.१.५ 
स्थानीय तहमा िैविक समानता तथा सामान्त्जक समावेशीकरण सम्वन्िी तालिम 
संचािन िगायतका कायिक्रम  कायािन्वयन गनि सक्ने यथेि जनशन्त्क्ि भए/नभएको  

०-१ 0.50 

ववर्यवस्तकुो जानकारी भएका 
कमिचारी/पदालिकारीको वववरण 

ववर्यगत तालिम प्राप्त जनशन्त्ि वववरण 

स्थानीय स्तरमा प्राप्त ववज्ञहरुको सचुी)रोिर(  

 ४६   ३.१.६ 
स्थानीय तहमा मानव संसािन ववकास केन्र/ शाखा/इकाइको व्यवस्था भए/नभएको 
र लत लनकायमा जनशन्त्क्ि व्यवस्था गरे/नगरेको  

०-१ 1.00 
संगठन संरचना  
कायिरत जनशन्त्िको शाखागत वववरण  
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लबर्य 

अङ्क 
सूचक 
नं 

सूचक 
सूचकको 
अङ्क 

प्राप्ताङ्क प्रमान्त्णकरणको आिार 

 ४७   ३.१.७ 
 स्थानीय तहमा मवहिा र िन्त्क्षत समदुाय िन्त्क्षत िोक सेवा आयोग पूवि तयारी कक्षा 
सञ्चािन कायिक्रम रहे/नरहेको र सो कायिक्रम कायािन्वयन भए।नभएको 

०-१ 1.00 

बावर्िक ववकास कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न प्रलतवेदन 

सहभागी छनौटका आिारहरु 

वावर्िक प्रगलत प्रलतवेदन 

 ४८   ३.१.८ 

मवहिा हक वहत र अलिकार सम्वन्िी बेइन्त्जि िोर्णापरिे समेटेका वाह्रवटा 
प्रलतवद्दताका सम्वन्िमा स्थानीय तहका पदालिकारी/ कमिचारीिाई जानकारी 
भए/नभएको र सोको अलभमखुीकरण गरे/ नगरेको  

०-१ 0.50 

बावर्िक ववकास कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न प्रलतवेदन 

वावर्िक प्रगलत प्रलतवेदन 

अलभमखुीकरण कायिकमको संख्या र उपन्त्स्थलत 
वववरण 

समहुगत सवेक्षण प्रलतवेदन 

        9. जम्मा 8 5.00   
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४ ३.२.१ 
मवहिा ववरुद्ध हनु े सवै प्रकारका वहंसा लनवारण गने कायिक्रमका िालग बजेट 
ववलनयोजन गरे/नगरेको  

०-१ 0.50 

बावर्िक ववकास कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न प्रलतवेदन 

वावर्िक प्रगलत प्रलतवेदन 

 ५०   ३.२.२ 
िैविक वहाँसा मकु्ि गाऊ।नगरपालिका िोर्णा गरे/नगरेको र मवहिा वहंसा ववरुद्ध 
शनु्य सहनशीिताको नीलत लिए/नलिएको  

०-१ 0.00 

िैविक वहाँसा मकु्ि गाऊ।नगरपालिका िोर्णा 
गरेको लमलत मवहिा वहंसा ववरुद्ध शनु्य 
सहनशीिताको नीलतन्यावयक सलमलत र स्थानीय 
प्रहरीमा मवहिा वहंसा सम्वन्िी उजरुी दताि संख्या  
तथा सो सम्वन्िी वावर्िक प्रगलत वववरण 

 ५१   ३.२.३ 
स्थानीय तहिे मवहिा ववरुद्ध हनु े सवै प्रकारका वहंसा लनवारण गने कायिक्रमहरू 
संचािन गरे/नगरेको  

०-१ 0.50 

बावर्िक ववकास कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न प्रलतवेदन 

वावर्िक प्रगलत प्रलतवेदन 

 ५२   ३.२.४ 

स्थानीय तहिे समाजमा रहेका ववलभन्न सामान्त्जक कुरीलत )जालतगत छुवाछुत, 

छाउपडी, बाि वववाह, बह ु वववाह, दाइजो, आदद( हटाउन कायिक्रमहरू संचािन 
गरे/नगरेको । 

०-१ 1.00 

बावर्िक ववकास कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न प्रलतवेदन 

वावर्िक प्रगलत प्रलतवेदन 

        10. जम्मा 4 2.00   
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४ ३.३.१ 
स्थानीय तहका मवहिा तथा समावेशी समूहबाट लनवािन्त्चत भएका जनप्रलतलनलि र 
कायिरत कमिचारीिाई नेपािको संवविान, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, अन्तर 

०-१ 1.00 
बावर्िक ववकास कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न प्रलतवेदन 



लसनं 
मूि 
लबर्य 
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लबर्य 

अङ्क 
सूचक 
नं 
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सूचकको 
अङ्क 

प्राप्ताङ्क प्रमान्त्णकरणको आिार 

सरकार ववि व्यवस्थापन ऐन, कमिचारी समायोजन ऐन, मिुकुी संवहताहरू, लबर्यगत 
कानूनहरू, स्थानीय तहिे जारी गरेका कानूनहरू र अन्य प्रचलित महत्वपूणि 
कानूनहरूको सम्वन्िमा अलभमखुीकरण गरे/ नगरेको  

वावर्िक प्रगलत प्रलतवेदन 

सहभागीहरुको वववरण  

अलभमूखीकरण कायिक्रमको ववर्यवस्त ु

 ५४   ३.३.२ 

स्थानीय तहका कायिपालिका सदस्य,सभाका सदस्य र प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 
िगायत सबै शाखा प्रमखुिाई कानूनको मस्यौदा तजुिमा सम्वन्िी प्रवक्रया र समस्या 
समािान िगायतका लबर्यवस्त ुउपर अलभमखुीकरण गरे।नगरेको   

०-१ 1.00 

बावर्िक ववकास कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न प्रलतवेदन 

वावर्िक प्रगलत प्रलतवेदन 

सहभागीहरुको वववरण 

अलभमूखीकरण कायिक्रमको ववर्यवस्त ु

 ५५   ३.३.३ 

स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा मवहिाका िालग कानूनी सचेतना सम्बन्िी अननु्त्शक्षण 
कायिक्रम (कानूनी हक अलिकार, एकि मवहिा, मानव बेचववखन, छाउपडी प्रथा, 
यौनवहाँसा, आदद( संचािन भए/नभएको ।     

०-१ 1.00 

बावर्िक ववकास कायिक्रम कायिक्रम सम्पन्न 
प्रलतवेदनवावर्िक प्रगलत प्रलतवेदनसहभागीहरुको 
वववरणअलभमूखीकरण कायिक्रमको ववर्यवस्त ु

 ५६   ३.३.४ 

स्थानीय तहमा मवहिाको िालग संचालित कानूनी सचेतना सम्वन्िी अननु्त्शक्षण 
कायिक्रम )कानूनी हक अलिकार, एकि मवहिा, मानव बेचववखन, छाउपडी प्रथा, 
यौनवहाँसा, आदद( बाट उनीहरु िाभान्त्न्वत भए/नभएको । 

०-१ 0.50 

तािीम पूविको परीक्षा )pre test) र तािीम पश्चात 
परीक्षा )post test) प्रलतवेदन 

बावर्िक ववकास कायिक्रम  

तालिम सम्पन्न प्रलतवेदन 

वावर्िक प्रगलत प्रलतवेदन 

सहभागीहरुको वववरण 

अननु्त्शक्षण कायिक्रमको ववर्यवस्त ु

        11. जम्मा 4 3.50   
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४ ३.४.१ 

स्थानीय तहिे ववपद व्यवस्थापन सम्वन्िी मापदण्ड, रणनीलत, कायिनीलत िगायत 
कायिववलि तयारी गदाि मवहिा तथा िन्त्क्षत वगि वा  समदुायसाँग परामशि गरे/ नगरेको 
र यस्ता दस्ताबेजमा उक्ि वगि र समदुायिाई  िन्त्क्षत गरी ववशेर् राहत र मवहिा 
परुुर्िाई अिग अिग  संरक्षणको प्राविान राखे/नराखेको । 

०-१ 0.50 

ववपद व्यवस्थापन सम्वन्िी मापदण्ड, रणनीलत, 

कायिनीलत तथा कायिववलि 

परामशि कायिक्रमको उपन्त्स्थलत पनु्त्स्तका 

 ५८   ३.४.२ 

स्थानीतहमा ववपद सम्वन्िी तथयाङ्क सङ्किन, नक्साङ्कन तथा व्यवस्थापन गदाि प्रभाववत 
मवहिा तथा िन्त्क्षत वगि वा समदुाय समेतको खण्डीकृत तथयाङ्क राखी आपतकािीन 
कायि सञ्चािन तथा राहत ववतरण गरे।नगरेको । 

०-१ 1.00 

स्थानीयतहको ववपद व्यवस्थापन तथा जोन्त्खम 
न्यूनीकरण सम्वन्िी दस्तावेज 

ववपत प्रभाववत मवहिा तथा िन्त्क्षत वगि वा 
समदुायको खण्डीकृत तथयाङ्क वववरण तथा 
नक्शांकन 
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मूि 
लबर्य 

सहायक 
लबर्य 

अङ्क 
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सूचक 
सूचकको 
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प्राप्ताङ्क प्रमान्त्णकरणको आिार 

आपतकािीन कायि सञ्चािन तथा राहत 
ववतरणको सूची । 

 ५९   ३.४.३ 

समदुायमा आिाररत ववपद व्यवस्थापन सम्वन्िी कायि संचािन गदाि प्रभाववत मवहिा 
तथा िन्त्क्षत वगि वा समदुायिाई सहभागी गराई उनीहरूिाई पवहिो प्राथलमकतामा 
राखे/नराखेको । 

०-१ 0.50 

प्राथलमकता ददईएका आिारहरु तथा सहभागी 
वववरण ववपद प्रभाववत मवहिा तथा िन्त्क्षत वगि वा 
समदुायको खण्डीकृत तथयाङ्क वववरण तथा 
नक्शांकनबावर्िक ववकास कायिक्रम वावर्िक प्रगलत 
प्रलतवेदन 

 ६०   ३.४.४ 
ववपद व्यवस्थापन कोर्को स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत पररचािन गदाि  मवहिा तथा 
िन्त्क्षत वगि वा समदुायको  सहभालगतामा लनणिय हनुे गरे।नगरेको । 

०-१ 0.50 

ववपद व्यवस्थापन कोर्को स्थापना तथा सञ्चािन 
कायिवविी 
ववपद प्रभाववत मवहिा तथा िन्त्क्षत वगि वा 
समदुायको खण्डीकृत तथयाङ्क वववरण तथा 
नक्शांकन 

लनणिय पनु्त्स्तका 
उपन्त्स्थलत वववरण  

          12. जम्मा 4 2.50   

          सेवा प्रवाह 20 11.50   

६१ 
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२०
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४ ४.१.१ 

स्थानीय तहका भवन, भौलतक पूवाििार तथा अन्य संरचना लनमािणको िालग ड्रइङ, 

लडजायन, िागत अनमुान तयार गदािका बखत संरचना लनमािण भएपलछ मवहिा, 
बािबालिका, अपािता भएका व्यन्त्ििे लनबािि प्रयोग गनि सवकने गरी िैविक तथा 
यौलनक अलपसंख्यक, बािबालिका र अपािता मैरी / संबेदनशीि संरचनाको 
प्राविान सवहत हनु ेगरे।नगरेको । 

०-१ 0.50 

िैविक तथा यौलनक अलपसंख्यक, बािबालिका र 
अपािता मैरी / संबेदनशीि संरचनाको स्वीकृत 
ड्रइङ, लडजायन,  तथा िागत अनमुान    

 ६२   ४.१.२ 

स्थानीय तहका भवन, भौलतक पवुाििार तथा संरचनाहरु, न्त्शक्षा, स्वास्थय र अन्य 
सामान्त्जक पूवाििार सम्वन्िी भवन र अन्य संरचनाहरू लनमािण गदाि मवहिा,  िैविक 
तथा यौलनक अलपसंख्यक, अपाितामैरी तथा बािमैरी दृविकोणबाट समेत उपयिु 
हनुे गरी लनमािण गरे/नगरेको ।  

०-१ 0.50 

िैविक तथा यौलनक अलपसंख्यक, बािबालिका र 
अपािता मैरी / संबेदनशीि संरचनाको स्वीकृत 
ड्रइङ, लडजायन,  तथा िागत अनमुान    

संरचनाको कायिसम्पन्न प्रलतवेदनहरू 

स्थिगत अध्ययन तथा अविोकन प्रलतवेदन । 

 ६३   ४.१.३ 
स्थानीय तहिे १५०० वगिवर्टभन्दा बढी प्िीन्थ क्षेरर्ि भएका लनजी तथा 
साविजलनक भवन तथा संरचना लनमािण सम्वन्िी नक्सा स्वीकृत गदाि  मवहिा, िैविक 

०-१ 0.50 
स्थानीय तहबाट स्वीकृत ड्रइङ, लडजाइन, तथा 
नक्शाभवन तथा पूवाििार लनमािण सम्पन्न सम्वन्िी 



लसनं 
मूि 
लबर्य 

सहायक 
लबर्य 

अङ्क 
सूचक 
नं 

सूचक 
सूचकको 
अङ्क 

प्राप्ताङ्क प्रमान्त्णकरणको आिार 

तथा यौलनक अलपसंख्यक, अपाितामैरी तथा बािमैरी दृविकोणबाट समेत उपयिु 
हनुे गरी संरचना लनमािण गने प्राविान सवहत न्त्स्वकृलत ददन े गरे/गरेको तथा सो 
वमोन्त्जम लनमािण कायि हनुे गरे/नगरेको । 

स्थिगत अध्ययन तथा अविोकन प्रलतवेदन 

 ६४   ४.१.४ 

स्थानीय तहिे मवहिा िगायत िन्त्क्षत समदुायिाई िक्ष्य गरी परंपरागत तथा 
आिलुनक उजाि (जिववद्यतु िगायत ववलभन्न बैकन्त्लपक उजाि स्रोतबाट प्राप्त हनुे उजाि, 
सिुाररएको चिुो, आदद( को प्रयोग गनि प्रोत्साहन गने आयोजनाहरू  संचािन 
गरे/नगरेको।  

०-१ 0.50 

प्रोत्साहन गने नीलत तथा आयोजनाहरू 

वावर्िक ववकास कायिक्रम तथा प्रगलत वववरण 

स्थिगत अध्ययन तथा अविोकन प्रलतवेदन 

        13. जम्मा 4 2.00   

६५ 
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४ ४.२.१ 
प्रजनन ्स्वास्थय सम्वन्िी वावर्िक नीलत र कायिक्रममा  गभिवती मवहिािाई जोन्त्खमयिु 
तथा खतरायिु काममा निगाउन ेव्यवस्था गरी सोको कायिन्वयन गरे।नगरेको ।  

०-१ 0.50 

प्रजनन ्स्वास्थय सम्वन्िी स्वीकृत वावर्िक नीलत र 
कायिक्रम  

अध्ययन तथा अनगुमन प्रलतवेदन 

 ६६   ४.२.२ 

स्थानीय तहको कायाििय, अस्पाताि वा स्वास्थय चौकी र सम्भव भएका साविजलनक 
स्थिहरुमा कमिचारी िगायत सेवाग्राहीिाइ िन्त्क्षत गरी अिग्गै स्तनपानकक्षको 
व्यवस्था गरे  नगरेको र सो को कायिन्वयन भए/नभएको ।  

०-१ 0.00 

अिग्गै स्तनपान कक्षको व्यवस्था  
स्तनपान कक्ष संचािन सम्वन्िी लनणिय 

शाखागत कायि वववरण  

अनगुमन प्रलतवेदन  

 ६७   ४.२.३ 

पररवार लनयोजन, मात ृ न्त्शश ु कलयाण, ववस्ताररत खोप, पोर्ण, जनसंख्या न्त्शक्षा,  
जनस्वास्थ िगायत मवहिाहरूको स्वास्थय सिुार सम्बन्िी ववशेर् कायिक्रमहरू 
)सतु्केरी हुाँदाको स्वास्थय अवस्था सिुार गनि, वकशोरीहरूको िालग प्रजनन र यौन 
न्त्शक्षा आदानप्रदान गनि, एचआईभी एड्स, स्तन क्यान्सर, पाठेिरको क्यान्सर र आि 
खस्ने िगायतका ववर्यहरु(  संचािन गरे/नगरेको ।  

०-१ 0.50 

वावर्िक ववकास कायिक्रमप्रगलत प्रलतवेदनसम्पन्न 
कायिकम संख्या, पटक तथा सहभागी संख्या, 
कायिक्रम संचािन स्थि समेत देन्त्खने गरर तयार 
गरेको कायि सम्पन्न प्रलतवेदन  

 ६८   ४.२.४ 

मवहिा, आलथिकरूपिे ववपन्न िर पररवार िगायत िन्त्क्षत समहुको स्वास्थय लबमा गनि 
सहजीकरण र सहयोग गने कायिक्रम र बजटे व्यवस्था गरे/नगरेको तथा सोको 
कायािन्वयन गरे/नगरेको । 

०-१ 1.00 

आवलिक तथा वावर्िक नीलत तथा कायिक्रम  

वावर्िक ववकास कायिक्रम   

वावर्िक प्रगलत प्रलतवेदन 

        14. जम्मा 4 2.00   

६९ 

न्त्श
क्षा

 क
ाय
िक्र
म 

४ ४.३.१ 

स्थानीय तहिे आफ्नो क्षेर लभरका ववद्यािय जान े उमेर समहुका सबै 
बािबालिकािाई ववद्याियमा भनाि गराउने प्रवन्ि लमिाए।नलमिाएको र सो उमेर 
समहुका सबै बािबालिकाहरु ववद्यािय भनाि भए/नभएको । 

०-१ 1.00 

ववद्याियमा भनाि गराउने सम्वन्िी लनणिय  

ववद्यािय जाने उमेर समहुगत ववद्याथी भनाि दर 

अध्ययन प्रलतवेदन 

 ७०   ४.३.२ स्थानीय तहिे आफ्नो क्षेर लभरका आलथिक अवस्था कमजोर भएका पररवारका ०-१ 1.00 वावर्िक ववकास कायिक्रम 
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बािबालिका तथा िन्त्क्षत समूदायका सबै बािबालिकािाई ददवा खाजा, लनशलुक 
पाठ्यपसु्तक, शैन्त्क्षक सामाग्री तथा पोसाक र छारबनृ्त्िको व्यवस्था गरी लनष्पक्ष 
ववतरण हनुे प्रवन्ि लमिाए।नलमिाएको । 

कायिक्रम संचािन लनदेन्त्शका  
बािबालिक छनौटका आिारहरु तथा लनणिय  

कायि सम्पन्न प्रलतवेदन 

 ७१   ४.३.३ 

लनरक्षर मवहिाहरूको िालग न्त्शक्षा सम्बन्िी ववशेर् कायिक्रमहरू संचािन गने नीलत 
तथा वजेट र कायिक्रम भए/नभएको तथा सो अनरुूप कायिक्रमहरु )जस्तैः 
अलभभावक न्त्शक्षा, प्रौढ तथा वकशोरी कक्षा, आदद (  कायािन्वयन  भए। नभएको ।  

०-१ 0.50 

स्वीकृत आवलिक तथा वावर्िक नीलत तथा 
कायिक्रम 

वावर्िक ववकास कायिक्रम 

प्रगलत वववरण  

कायिक्रम सम्पन्न प्रलतवेदन 

लनरक्षर मवहिा सम्वन्िी अलभिेख, सहभागी 
छनौटका आिारहरु तथा सम्वद्ध लनणिय  

 ७२   ४.३.४ 

ववद्याियमा छार र छारा तथा यौलनक अलर्संख्यकका िालग छुट्टा छुटै्ट शौचािय, 

पानीको व्यवस्था, वकशोरी छाराको िालग सेनेटरर प्याड, साबनु िगायत आवश्यक 
सामाग्रीको व्यवस्थाको साथै यौन न्त्शक्षा तथा सहजीकरण कायिक्रम संचािन हनु े
गरे।नगरेको  

०-१ 0.50 

वावर्िक नीलत तथा योजना र सम्वद्ध 
लनणियहरुववद्याियको वावर्िक योजनास्थिगत 
अनगुमन प्रलतवेदनकायि सम्पन्न प्रलतवेदन  

        15. जम्मा 4 3.00   
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४ ४.४.१ 

स्थानीयतहका कायाििय तथा साविजलनक स्थिहरूमा सर्ा वपउन े पानी, हात िनु े
व्यवस्था, मवहिा, परुुर् तथा यौलनक अलपसंख्यकको िालग अिग्गै शौचाियको 
व्यवस्था र साबनु तथा स्यालनटाइजर, आददको प्रवन्ि गरे।नगरेको । 

०-१ 0.50 

वावर्िक नीलत तथा योजना र सम्वद्ध लनणियहरु 

वावर्िक ववकास कायिक्रम र प्रगलत वववरण 

स्थिगत अनगुमन प्रलतवेदन 

कायि सम्पन्न प्रलतवेदन 

 ७४   ४.४.२ 

स्थानीय तहको आयोजना तथा स्थानीय मवहिाहरुको सवक्रय सहभालगतामा वडा 
वडामा खिुा ददसामिु पालिका, िरिरमा शौचािय, वपउन ेपानी, पोखरी  टोि सर्ाइ 
अलभयान जस्ता कायिक्रम सञ्चािन हनुे गरे। नगरेको । 

०-१ 1.00 

वावर्िक नीलत तथा योजना र सम्वद्ध लनणियहरु 

वावर्िक ववकास कायिक्रम र प्रगलत वववरण 

स्थिगत अनगुमन प्रलतवेदन 

कायि सम्पन्न प्रलतवेदन 

उपभोक्िा सलमलत गठन सम्वन्िी लनणिय र सोमा 
मवहिाहरुको सहभालगताको अवस्था, आदद ।  

 ७५   ४.४.३ 

स्थानीय तहका सबै गाउाँ, वस्ती तथा टोिटोिमा कुवहन ेर नकुवहने िरायसी र्ोहोर 
छुट्याउने व्यवस्था, र्ोहोर संकिन तथा ववसजिन, िरिरमा भान्छाको र्ोहोर र 
पानीबाट करेसाबारी, कौसीखेती तथा गमिा र रु्िबारी जस्ता कायिक्रममा मवहिा र 

०-१ 0.50 

वावर्िक नीलत तथा योजना र सम्वद्ध लनणियहरु 

वावर्िक ववकास कायिक्रम र प्रगलत वववरण 

स्थिगत अनगुमन प्रलतवेदन 
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परुूर्को समान सहभालगता अलभवृवद्धि गनि जनचेतना िगायत कायिक्रम सञ्चािन हनुे 
गरे।नगरेको ।  

कायि सम्पन्न प्रलतवेदन 

उपभोक्िा सलमलत गठन सम्वन्िी लनणिय र सोमा 
मवहिाहरुको सहभालगताको अवस्था, आदद । 

जनचेतना अलभबवुद्ध कायिक्रमको स्वीकृत बजेट र 
सञ्चािन प्रलतवेदन, आदद ।  

 ७६   ४.४.४ 

स्थानीय तहका गाऊाँ , टोि, वस्तीहरूमा सर्ापानीको सहज व्यवस्थाका िालग 
आकासेपानी संकिन र भण्डारण, परंपरागत इनार र कुवाको पनुजीववकरण र 
ररचान्त्जिङ जस्ता कायिक्रम स्वीकृत भए/नभएको र लत कायिक्रम सञ्चािन गदाि 
स्थानीय मवहिाहरुको सवक्रय सहभालगतामा हनुे गरे।नगरेको । 

०-१ 1.00 

वावर्िक नीलत तथा योजना र सम्वद्ध 
लनणियहरुवावर्िक ववकास कायिक्रम र प्रगलत 
वववरणस्थिगत अनगुमन प्रलतवेदनकायि सम्पन्न 
प्रलतवेदनउपभोक्िा सलमलत गठन सम्वन्िी लनणिय 
र सोमा मवहिाहरुको सहभालगताको अवस्था, आदद  

        16. जम्मा 4 3.00   
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४ ४.५.१ 

स्थानीय तहको आवलिक योजना, बावर्िक नीलत, कायिक्रम तथा बजटे तजुिमा गदाि 
बेरोजगारी र गरीबी नक्साङ्कन समेतको आिार लिई मवहिा तथा िन्त्क्षत समदुायिाई 
प्रत्यक्ष िाभ हनुे स्वरोजगारमूिक, आयमूिक र सीपमूिक कायिक्रमहरू समावेश गरी 
कायािन्वयन गरे/नगरेको । 

०-१ 0.50 

आवलिक योजना, वावर्िक नीलत तथा योजना र 
सम्वद्ध लनणियहरु 

वावर्िक ववकास कायिक्रम र प्रगलत वववरण 

कायि सम्पन्न प्रलतवेदन 

 ७८   ४.५.२ 

स्थानीय तहिे स्वरोजगार तथा बैदेन्त्शक रोजगारीमा जान े मवहिा तथा िन्त्क्षत 
समहुको क्षमता ववकासको िालग कायिक्रमहरू तय गरी कायािन्वयवन गरे।नगरेको 
। 

०-१ 0.00 

वावर्िक नीलत तथा योजना र सम्वद्ध लनणियहरु 

वावर्िक ववकास कायिक्रम र प्रगलत वववरण 

कायि सम्पन्न प्रलतवेदन 

 ७९   ४.५.३ 

ग्रामीण मवहिा प्राववलिकहरू )पश ु सेवा, कृवर्, खाि प्रवविी, वन, स्वास्थय र पूवाििार 

िगायतका ववर्य सम्बन्िी प्राववलिक(र सामान्त्जक पररचािक तयार गने नीलत लिई 
सो अनरुूप कायिक्रम संचािन गरे।नगरेको । 

०-१ 0.50 

आवलिक योजना, वावर्िक नीलत तथा कायिक्रम  

वावर्िक ववकास कायिक्रम र प्रगलत वववरण 

सहभागी छनौटका आिार  

कायिक्रम सम्पन्न प्रलतवेदन 

(प्राववलिक ववर्य, संचािन अवलि, सामान्त्जक 
पररचािक तथा प्राववलिकको संख्या(  

 ८०   ४.५.४ 

गररब तथा िन्त्क्षत समहुको पहुाँच र क्रयशन्त्ि अनरुूप सपुथमूलय सहकारी 
पसिहरूको व्यवस्थापन गने स्थानीय तहको नीलत रहे/नहरेको र सो अनरुूप 
कायिक्रम कायािन्वयन भए।नभएको । 

०-१ 0.50 

सहकारी संस्था प्रवििन सम्वन्िी नीलतवावर्िक नीलत 
तथा कायिक्रमवावर्िक ववकास कायिक्रम र प्रगलत 
वववरणकायिक्रम सम्पन्न प्रलतवेदनकायिक्रम 
अनगुमन प्रलतवेदन 
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          17. जम्मा 4 1.50   

          सशुासन तथा उिरदावयत्व 20 11.00   

८१ 
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४ ५.१.१ 

स्थानीय तहिे सेवा प्रवाह, ववकास लनमािण र सशुासन प्रवििनका लबर्यमा नीलत, कानून 
जारी गरी सोही बमोन्त्जम तोवकएका पदालिकारी/ सलमलत/ कायिदिबाट लनणिय गरी 
कायि गने गरेको वा तदथि )पटके/ स्वेच्छाअनरुूप( लनणिय गरी कायि हनुे गरेको ।  

०-१ 0.50 

स्थानीय तहिे सेवा प्रवाह,ववकास लनमािण र 
सशुासन प्रवििनका लबर्यमा जारी गरेका नीलत 
तथा कानून 

सम्बन्त्न्ित अलिकारीबाट भएका लनणियहरु 

लनणिय प्रवक्रया तथा कायि न्त्जम्मेवारी सवहतको 
कायि वववरण  

 ८२   ५.१.२ 

स्थानीय तहिे ववलिको शासन प्रवििन, जनसहभालगता अलभवृवद्ध, भ्रिाचार लबरूद्ध शून्य 

सहनशीिता,सेवा प्रवाहमा लनश्पक्षता र मवहिा तथा िन्त्क्षत समहुिाई अग्रालिकार 
ददने नीलत लिई सो वमोन्त्जम कायािन्वयन गरे/नगरेको ।  

०-१ 0.50 

सम्बद्ध कानून, नीलत तथा कायिववलि 

वावर्िक ववकास कायिक्रम  

साविजलनक सनुवुाई, गनुासो सनुवुाई, सामान्त्जक 
परीक्षण, साविजलनक परीक्षण, िेखा परीक्षण, 

व्यवस्थापन परीक्षण िगायतका प्रलतवेदन 

कायिक्रम कायािन्वयन प्रलतवेदन 

कायिक्रमको उपन्त्स्थलत पनु्त्स्तका 

 ८३   ५.१.३ 
मवहिा अलिकार तथा समानताका िालग भएका बेइन्त्जि िोर्णा परका वाह्रवटा 
प्रलतवद्धताहरूका क्षेरमा कायिक्रम तय गरी कायािन्वयन गने गरेको/नगरेको । 

०-१ 0.50 

स्वीकृत नीलत तथा कायिक्रम  

वावर्िक ववकास कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न प्रलतवेदन  

 ८४   ५.१.४ 
संयिु रािसङ्घीय बाि अलिकार महासन्िी, १९८९ मा उलिेख भए अनरुुपका  
प्रलतबद्धता कायािन्वयन गनि रकम ववलनयोजन गरी कायिक्रम संचािन गरे/नगरेको ।  

०-१ 1.00 

नीलत तथा कायिक्रम  

वावर्िक ववकास कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न प्रलतवेदन 

        18. जम्मा 4 2.50   
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४ ५.२.१ 

स्थानीय तहिे लनयलमतरुपमा कायिक्रमको साविजलनक परीक्षण, सामान्त्जक परीक्षण, 

साविजलनक सनुवुाई, लनयलमत परकार भेटिाट र सूचनाको साविजलनकीकरण गने 
गरे।नगरेको । 

०-१ 1.00 

सम्बद्ध कानून, नीलत तथा कायिववलिवावर्िक ववकास 
कायिक्रम साविजलनक सनुवुाई, गनुासो सनुवुाई, 

सामान्त्जक परीक्षण, साविजलनक परीक्षण, िेखा 
परीक्षण, व्यवस्थापन परीक्षण िगायतका 
प्रलतवेदनकायिक्रम कायािन्वयन 
प्रलतवेदनकायिक्रमको उपन्त्स्थलत पनु्त्स्तका 
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प्राप्ताङ्क प्रमान्त्णकरणको आिार 

 ८६   ५.२.२ 

स्थानीय तहिे गने साविजलनक परीक्षण, सामान्त्जक परीक्षण, साविजलनक सनुवुाई, 

लनयलमत परकार भेटिाट र सूचनाको साविजलनकीकरण कायिक्रममा िन्त्क्षत समहुका 
व्यन्त्ि तथा समदुायका सदस्यको उपन्त्स्थलत रहने गरे।नगरेको  

०-१ 0.50 

वावर्िक ववकास कायिक्रम  

साविजलनक सनुवुाई, गनुासो सनुवुाई, सामान्त्जक 
परीक्षण, साविजलनक परीक्षण, िेखा परीक्षण, 

व्यवस्थापन परीक्षण िगायतका प्रलतवेदन 

कायिक्रम कायािन्वयन प्रलतवेदन 

कायिक्रमको उपन्त्स्थलत पनु्त्स्तका 

 ८७   ५.२.३ 

स्थानीय तहिे गने साविजलनक परीक्षण, सामान्त्जक परीक्षण, साविजलनक सनुवुाई, 

लनयलमत परकार भेटिाट र सूचनाको साविजलनकीकरण कायिक्रममा िन्त्क्षत 
समदुायको तर्ि बाट स्थानीय तहिे लिएको नीलत तथा कायिक्रम र सो को 
कायािन्वयका ववर्यमा प्रश्न उठ्न े गरे/नगरेको र सोको अलभिेख राखी उठेका 
प्रश्नउपर स्थानीय तहबाट सम्बोिन हनुे गरे।नगरेको । 

०-१ 0.50 

वावर्िक ववकास कायिक्रम  

साविजलनक सनुवुाई, गनुासो सनुवुाई, सामान्त्जक 
परीक्षण, साविजलनक परीक्षण, िेखा परीक्षण, 

व्यवस्थापन परीक्षण िगायतका प्रलतवेदन 

कायिक्रम कायािन्वयन प्रलतवेदन 

कायिक्रमको उपन्त्स्थलत पनु्त्स्तका 
अलभिेख पनु्त्स्तका  
गनुासो कायािन्वयन प्रलतवेदन  

 ८८   ५.२.४ 
स्थानीय तहका जनप्रलतलनलि र कमिचारीको आचार संवहता स्वीकृत गरी कायािन्वयनमा 
लयाए।नलयाएको ।  

०-१ 0.00 

स्वीकृत आचार संवहता 
आचार संवहताको पािना सम्वन्िी अध्ययन वा 
अनगुमन प्रलतवेदन ।  

        19. जम्मा 4 2.00   

८९ 
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स्थानीय तहिे लनयलमतरुपमा समग्र वावर्िक योजना तथा कायिक्रम साविजलनक गने गरे 

।नगरेको र मवहिा,  िगायत अन्य सबै िन्त्क्षत समहुका िालग रान्त्खएका कायिक्रम 
तथा सोको बजटे सरोकारवािािे थाहा पाउनेगरी साविजलनक गरे।नगरेको । 

०-१ 0.50 

वावर्िक ववकास कायिक्रम साविजलनक सनुवुाई, 

गनुासो सनुवुाई, सामान्त्जक परीक्षण, साविजलनक 
परीक्षण, िेखा परीक्षण, व्यवस्थापन परीक्षण 
िगायतका प्रलतवेदनकायिक्रम कायािन्वयन 
प्रलतवेदनकायिक्रमको उपन्त्स्थलत पनु्त्स्तकाअलभिेख 
पनु्त्स्तका  

 ९०   ५.३.२ 
स्थानीय तहिे स्थानीय सूचना सबैिे बझु्ने गरी  स्थानीय भार्ामा  प्रवाह तथा प्रशारण 
गने गरे। नगरेको । 

०-१ 0.00 

नीलत तथा कायिक्रम 

वावर्िक ववकास कायिक्रम 

स्थानीय भार्ाका प्रसाररत सामाग्रीहरुको अलभिेख 

कायिक्रम प्रगलत लबबरण    
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 ९१   ५.३.३ 

स्थानीय तहिे स्थानीय रेलडयो, एर्.एम, छापा िगायत श्रब्यदृश्य समेतका सबै 
माध्यमद्वारा िैंलगक समानता तथा  समावेशीकरण सम्बन्िी सूचना प्रवाह गरी 
जनतािाई ससुनु्त्चत  गरे/नगरेको 

०-१ 1.00 

नीलत तथा कायिक्रम 

वावर्िक ववकास कायिक्रम 

प्रसाररत सामाग्रीहरुको अलभिेख तथा वववरण 

कायिक्रम प्रगलत वववरण    

 ९२   ५.३.४ 
स्थानीय तहमा मवहिा िगायत सबै िन्त्क्षत समहुमा सूचना, न्त्शक्षा तथा संचारसम्बन्िी 
कायिक्रमको प्रवाहबाट जनचेतना वृवद्ध भएको/नभएको । 

०-१ 0.50 

सहभागी तालिम/कायिक्रम पूविको मूलयाङ्कन 
प्रलतवेदन र तालिम पश्चातको मूलयाङ्कन प्रलतवेदन 
)Pre test and Post test) 

कायिक्रमको प्रभावकाररता अध्ययन प्रलतवेदन ।    

स्थिगत अध्ययन प्रलतवेदन ।  

        20. जम्मा 4 2.00   
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४ ५.४.१ 
स्थानीय तहबाट संचालित कायिक्रम तथा पररयोजनाबाट सबै िन्त्क्षत वगि तथा 
समदुायिे िाभ लिन सके/नसकेको । 

०-१ 0.50 

स्थिगत अनगुमन प्रलतवेदन 

कायिक्रमको साविजलनक सनुवुाई तथा परीक्षण 
प्रलतवेदन 

कायिक्रम सम्पन्न प्रलतवेदन  

कायिक्रमको प्रभावकाररता अध्ययन प्रलतवेदन 

 ९४   ५.४.२ 

स्थानीय तहिे संचािन गरेका िैविक समानता तथा सामान्त्जक समावेशी ववकास 
सम्वन्िी कायिक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गदाि सरोकारवािािाई पगेुको िाभ, असर र 
प्रभाव ववश्लरे्ण गरे/नगरेको ।  

०-१ 0.50 

स्थिगत अनगुमन प्रलतवेदनकायिक्रमको साविजलनक 
सनुवुाई तथा परीक्षण प्रलतवेदनकायिक्रम सम्पन्न 
प्रलतवेदन कायिक्रमको प्रभावकाररता अध्ययन 
प्रलतवेदनकायिक्रम कायिन्वयन िाभ, असर र प्रभाव 
ववश्लरे्ण भएको प्रलतवेदन 

 ९५   ५.४.३ 

स्थानीय तहको समीक्षा बैठकमा मवहिा िगायत सबै िन्त्क्षत वगि तथा समदुायको 
उपन्त्स्थलतमा उक्ि वगिसंग सम्वन्त्न्ित िन्त्क्षत कायिक्रम उपर छिर्ि हनु े
गरे/नगरेको । 

०-१ 0.50 

वावर्िक ववकास कायिक्रम 

सहभागी छनौटका आिार  

उपन्त्स्थलत पनु्त्स्तका 
समीक्षा बैठकको लनणिय तथा प्रलतवेदन 

 ९६   ५.४.४ 
अनगुमन तथा मूलयाङ्कनको पषृ्ठपोर्णिाई सम्बोिन गरी योजना तथा  कायिक्रम तयार 
गरे/नगरेको ।  

०-१ 0.50 

अनगुमन तथा मूलयाङ्कन 

प्रलतवेदन  

वावर्िक योजना तथा कायिक्रम 

        21. जम्मा 4 2.00   
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४ ५.५.१ 
स्थानीय तहिे संि र प्रदेश सरकारिे तय गरेका नीलत, कानून तथा कायिक्रमहरूको 
कायािन्वयनमा सहकायि, समन्वय र सहजीकरण  गरे।नगरेको ।  

०-१ 1.00 

स्थानीय तहको वावर्िक नीलत तथा कायिक्रम 

संि र प्रदेश सरकारका सम्वद्ध नीलत तथा कानून 
र कायिववलि 

समन्वय र सहकायिमा संचालित कायिक्रमको सचुी 
संि र प्रदेश सरकारका कायिक्रममा स्थानीय 
तहको  सहभालगता र समंग्िनता सम्वन्िी 
कायिक्रम सम्पन्न प्रलतवेदन ।  

 ९८   ५.५.२ 
िैविक समानता तथा समावेशी ववकासको िालग ववलभन्न सरोकारवािा लनकायहरूबीच 
सिाि लनमािण भई कायिगत छिर्ि हनु ेगरे।नगरेको ।  

०-१ 0.50 

कानून, नीलत तथा कायिववलि, आददमा संजाि 
लनमािण सम्वन्िी व्यवस्था 
सिाि लनमािणको लनणिय 

छिर्िको लनणिय पनु्त्स्तका  

 ९९   ५.५.३ 

िैविक समानता तथा समावेशी ववकासको िालग ववलभन्न सरोकारवािा लनकायहरूबीच 
कायिगत संयन्र )संजाि( का प्रलतलनलिहरूिाई िैविक तथा समावेशी ववकास 
सम्वन्िी क्षमता ववकास तालिम प्रदान गरे ।नगरेको ।   

०-१ 0.50 

वावर्िक बजेट तथा कायिक्रमसंजािका 
प्रलतलनलिहरुको वववरण क्षमता ववकास तालिम 
कायिकम संख्या र उपन्त्स्थलत 

 १००   ५.५.४ 

मवहिा ववरुद्ध हनुे सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूिन गने महासन्त्न्िको राविय 

कायियोजना, संयिु रािसङ्घीय सरुक्षा पररर्द्बबाट पाररत प्रस्ताव नम्बर १३२५ र 
१८२० को राविय कायियोजना र मानव अलिकार सम्वन्िी   राविय कायियोजनामा 
स्थानीय सरकारको न्त्जम्मेवारी भनी उलिेख गररएका कायिक्रमहरूमा रकम 
ववलनयोजन गरी कायािन्वयन गरे।नगरेको । 

०-१ 0.50 
वावर्िक नीलत, योजना, बजेट तथा कायिक्रम 

कायिक्रम कायािन्वयन प्रगलत वववरण  

        22. जम्मा 4 2.50   

          कुि अङ्क १०० 58.00   

 



 

 

 

सहभािीहरुको खजडिकृत वववरण      

क्र स नाम 
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हल

ा/
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य 
 सहभािीको कायाालयको िानकारी  

संग
िय

/ 
  
प्रा
देग
सक

  
/ 
  

स्थ
ान
ीय

 

कमाचारी/       

िनप्रगतगनगि 
जिल्ला ठेिाना 

१ न्त्शव प्रसाद ढकाि प ु स्थानीय जनप्रलतलनिी मोरि 
सनु्दरहरैचा 
नगरपालिका 

२ 
िनमाया तामाङ म Æ जनप्रलतलनिी Æ Æ 

३ 
ववनोद भट्टराइ प ु Æ कमिचारी Æ Æ 

४ 
खेम प्रसाद न्यौपान े प ु Æ जनप्रलतलनिी Æ Æ 

५ 
ववसनिाि चौिरी प ु Æ जनप्रलतलनिी Æ Æ 

६ 
रामिाि गच्छदार प ु Æ जनप्रलतलनिी Æ Æ 

७ 
हेम कुमारी वव क म Æ जनप्रलतलनिी Æ Æ 

८ 
उलमििा शमाि ररजाि म Æ जनप्रलतलनिी Æ Æ 

९ 
पणु्य प्रसाद ढकाि प ु Æ कमिचारी Æ Æ 

१० 
अनसुा थापा मगर म Æ कमिचारी Æ Æ 

११ 
जीवन चापागाइाँ प ु Æ कमिचारी Æ Æ 

१२ 
राम ढुगेि प ु Æ कमिचारी Æ Æ 

१३ 
मलछन्र बस्नते प ु Æ कमिचारी Æ Æ 

१४ 
ददपक बजगाइ प ु Æ कमिचारी Æ Æ 

१५ 
शालिग्राम दहाि प ु Æ कमिचारी Æ Æ 

१६ 
शेखर ढकाि प ु Æ कमिचारी Æ Æ 

१७ 
लनमििा गौतम म Æ कमिचारी Æ Æ 

१८ 
उमा देवी गरुुङ म Æ जनप्रलतलनिी Æ Æ 

१९ 
शैिेन्र शे्रष्ठ प ु Æ जनप्रलतलनिी Æ Æ 



२० 
लतथिराज न्त्िलमरे प ु Æ कमिचारी Æ Æ 

२१ 
कुमार बस्नेत प ु Æ कमिचारी Æ Æ 

२२ 
बावरुाम लनरौिा प ु Æ कमिचारी Æ Æ 

२३ 
सन्त्िव पौड्याि प ु Æ कमिचारी Æ Æ 

२४ 
तारा न्त्िलमरे म Æ जनप्रलतलनिी Æ Æ 

२५ 
लनरज न्यौपान े प ु Æ कमिचारी Æ Æ 

२६ 
उमा कट्वाि म Æ कमिचारी Æ Æ 

२७ न्त्जवन प्रसाद ढुिाना प ु Æ जनप्रलतलनिी Æ Æ 

 



अनसूुची - ३M सहभागीहरुको 
उपन्त्स्थलत

 



















  



 

 

सम्पन्न कायिक्रमका झिकहरु 

प्रमखु¸ उपप्रमखु र प्र.प्र.अ. ज्यूहरु सूचकहरु अध्ययन गदै 

उपप्रमखु र प्र.प्र.अ. िगायतका सहभागीहरु सूचक मालथ छिर्ि गदै 
 



 

सहभागीहरु सूचकहरुमा अङ्कभार प्रदान गदै 
 

समूहको प्रलतलनलित्व गदै कायि योजना प्रस्ततु 

सहभागीहरु SWOT लनमािणमा ब्यस्त 

 



 

 

सररता खनाि सहजीकरण गदै 
 

समूहको प्रलतलनलित्व गदै SWOT प्रस्ततु 

 


