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खण्ड – १, पररचय    

.१ पषृ्ठभतूम  
ङ्गव सं २०७२ मा िारी गररएको नेपालको संङ्गविानले ददशा तनदेश गरेबमोजिम समानपुाततक समावेशी र 
सहभातगतामूलक तसद्धान्द्तका आिारमा समतामूलक समािको तनमािण गनि राज्यका सबै अंग, तह र क्षेत्रगत 
ङ्गवषयहरूमा लैंतगक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) को ङ्गवषयलाई आन्द्तररकीकरण, 
मूलप्रवाहीकरण र संस्थागत गनि आवश्यक भएको छ । नेपालको संङ्गविानको िारा १८ मा उजललजखत 
समानताको हकमा सबै नागररक कानूनको दृङ्गिमा समान हनुे तथा कसैलाई पतन कानूनको समान 
संरक्षणबाट बजित नगररने व्यवस्था छ ।साथै सामान्द्य कानूनको प्रयोगमा उत्पजि, िमि{, वणि{, िात, िातत, 
तलि, शारीररक अवस्था, अपािता, स्वास्थय जस्थतत, वैवाङ्गहक जस्थतत, गभािवस्था, आतथिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, 
वैचाररक आस्था वा यस्तै अन्द्य कुनै आिारमा भेदभाव नगने व्यवस्था उललेख छ . नेपालको संङ्गविानको 
िारा ३८ ले मङ्गहलालाई समान वंशीय अतिकार, सरुजक्षत माततृ्व र प्रिनन स्वास्थय सम्वन्द्िी अतिकार, 
राज्यका सवै तहमा सहभागी हनुे अतिकार, सम्पजि तथा पाररवाररक मातमला सम्बन्द्िी अतिकार, जशक्षा, 
स्वास्थय, रोिगार र सामाजिक सरुक्षामा सकारात्मक ङ्गवभेदको व्यवस्था गरेको छ।संङ्गविानले मङ्गहला 
ङ्गवरुद्ध हनु ेसबै प्रकारका ङ्गहंसािन्द्य कायिहरुलाई कानून बमोजिम दण्डनीय हनुे व्यवस्था गरेको छ।  
 

संङ्गविानमा राज्यले सामाजिक वा सांस्कृततक दृङ्गिले ङ्गपछतडएका मङ्गहला, दतलत, आददवासी िनिातत, 
मिेशी, थारू, मजुस्लम समदुाय, ङ्गपछडावगि, सीमान्द्तकृत, अलपसङ्खख्यक, अपािता भएका व्यजि, लैङ्गिक 
तथा यौतनक अलपसङ्खख्यक, ङ्गकसान, श्रतमक, उत्पीतडत वा ङ्गपछतडएको के्षत्रका नागररक तथा आतथिकरूपले 
ङ्गवपन्न खस आयि लगायत नागररकको संरक्षण, सशिीकरण वा ङ्गवकासका लातग कानून बमोजिम ङ्गवशेष 
व्यवस्था गनि सङ्गकने ङ्गवषय उललेख गरी समावेशी अविारणालाई आत्मसात ् गररएको छ।सामाजिक 
न्द्यायको हकले राज्यका हरेक तहमा समावेशी र समानपुाततक प्रतततनतित्वको तसद्धान्द्तका आिारमा 
िनताको सहभातगताको अतिकार स्थापना गरेको छ। 

          

स्थानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४ ले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) 
सम्बन्द्िमा गाउँपातलका तथा नगरपातलकाको काम, कतिव्य र अतिकारमा लैससास सम्वन्द्िी व्यवस्था 
उललेख गरेको, वडा सतमततको काम, कतिव्य र अतिकार अन्द्तगित वडामा आतथिक तथा सामाजिकरुपमा 
पछातड परेका मङ्गहला, बालबातलका, दतलत, अपािता भएका व्यजि, िेष्ठ नागररक, अलपसंख्यक, 
सीमान्द्तकृत समदुायको अतभलेख राखी सामाजिक र आतथिक उत्थान सम्बन्द्िी काम गने व्यवस्था गरेको; 
ङ्गवतभन्न समदुायबीच सामाजिक सद्भाव र सौहादिता कायम गने, बालङ्गववाह, बहङु्गववाह, लैंतगक ङ्गहंसा, 
छुवाछुत, दहेि तथा दाइिो, हतलया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचङ्गवखन िस्ता 
सामाजिक कुरीतत र अन्द्िङ्गवश्वासको अन्द्त्य गने, गराउने व्यवस्था गरेको; स्थानीय तहको योिना तिुिमा 
तथा कायािन्द्वयन गदाि मङ्गहला तथा ङ्गपछतडएको एवं लजक्षत वगिको सहभातगताको व्यवस्था; योिना छनौटमा 
मङ्गहला, बालबातलका तथा ङ्गपछतडएका वगि, के्षत्र र समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्न ेकायिकममा िोड दददै 
लैससास प्रवििन गने लगायतको व्यवस्था उललेख गरेको छ।यसका साथै लैससासका सवालहरूलाई 
सम्बोिन गनि राज्यले ङ्गवगत लामो समय देजख नै प्राथतमकताका साथ आवतिक योिना, वाङ्गषिक योिना, 
नीतत तथा कानूनको तिुिमा तथा पररमाििन र कायिक्रम कायािन्द्वयन गदै आइरहेको छ।  
 

यसै सन्द्दभिमा स्थानीय तहद्धारा संचालन हनु े योिना तथा कायिक्रमलाई लैङ्गिक समानता र सामाजिक 
समावेशीमैत्री बनाउन, संवैिातनक एवम ् कानूनी उिरदाङ्गयत्व तथा जिम्मेवारी परुा गनि, राज्यले
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 अन्द्तरािङ्गियस्तरमा गरेका प्रततबद्धता अनरुुप कायि गनि, स्थानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४ अनसुार 
स्थानीय तहमा लैंतगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई संस्थागत गदै समाबेशी ङ्गवकासलाई 
प्रवििन गने कायिलाई थप मागि दशिन गनि नेपाल सरकार संघीय मातमला तथा  सामान्द्य प्रशासन 
मन्द्त्रालयले “लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण ददग्दशिन, २०७८ “िारी गरेको छ । 
सोही ददग्दशिनको पररिीतभत्र रहेर प्रादेजशक तथा स्थानीय शासन सहयोग कायिक्रम (PLGSP) अन्द्तगित, 
प्रदेश प्रजशक्षण केन्द्र कलबलगरुी झापाको आतथिक तथा प्राङ्गवतिक सहयोग र सहिीकरणमा तसलीचोङ 
गाउँपातलका संखवुासभाको आ ब २०७७।०७८ को लैससास परीक्षण गरी यो प्रततवेदन तयार गररएको 
छ।  

 

१.२  अध्ययनको महत्व 
     लैससासको लातग नेपालको संङ्गविान २०७२ एउटा कोशेढंुगा हो, िसमा मङ्गहला, ङ्गवपन्न, िोजखममा परेका र 

ङ्गवतभन्न सामाजिक समूहका िनताहरूलाई समान हक सतुनजश्चत गररएको छ । इततहासदेजखको ङ्गवभेदलाई 
सम्बोिन गनिका लातग सकारात्मक पहल र लैंतगक, िातिाततको आिारमा गररने ङ्गवभेदमातथ प्रततबन्द्ि 
िस्ता असल प्राविानहरू यसमा रहेकाछन ्। स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ तथा िेसी सम्बन्द्िी 
नीतत तनयम, तनदेजशका तथा कायिवतिीहरूले मङ्गहला, दतलत, आददवासी िनिातत, मिेसी, मजुस्लम, अपाि, 

वजितीकरणमा परेका समदुायको आफ्नो के्षत्रसँग सम्बजन्द्ित नीतत, योिना, कायिक्रमको तिुिमा, कायािन्द्वयन, 

अनगुमन र मूलयांकनमा सहभातगता हनुपुनेमा िोड ददएको छ । सम्बजन्द्ित के्षत्रमा मङ्गहला, ङ्गवपन्न र 
वजितीकरणमा परेको समदुायले कस्ता कदिनाई÷बािा सामना गनि बाध्य छन ् भनी पङ्गहचान गनुिपने 
कुरालाई मनन गररएको छ । 

 

     उललेजखत पररप्रके्ष्यमा स्थानीयस्तरमा लैससास सम्बन्द्िी सवालहरुलाई अत्मासात गदै आफुले तनमािण गने 
नीतत, काननु तथा योिना, कायािन्द्वयन गने तौर तररका, सँस्थागत ब्यवस्था, सेवा प्रवाह र तलनपने 
उिरददयत्वका क्षेत्रमा तसतलचोङ गाउँपातलकाले कतत हदसम्म सफल कायि सम्पादन गरी नततिा देखाउन 
सकेको छ र कतत हदसम्म कायि गनि बाँकी रहेको छ। यी सबै पक्षको लेखािोखा लैंतगक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणले ङ्गवतभन्न १०० वटा सूचकहरुको माध्यमबाट मापन गरी सफल 
सूचकहरुको तनरन्द्तरता र असफल सूचकहरुको सफल नततिाका लातग कायियोिना बनाई कायािन्द्वयन गनि 
मागितनदेश गने हनुाले यो लैससास परीक्षण वा अध्ययन महत्वपणुि रहेको छ । लैंतगक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणको यो प्रततवेदन तसलीचोङ गाउँपातलकाका लातग लैससास मलुप्रवाहीकरण 
गने एक महत्वपणुि दस्तावेिको रुपमा रहनेछ । 

 

१.३  लैससास परीक्षणको उद्दशे्यहरु 
लैससास अविारणा अनसुार यसको प्रयोगलाई सरलीकृतरुपमा स्थानीयकरण गरी मलुत स्थानीय तहले गने 
सम्पूणि ङ्गक्रयाकलापहरु र ङ्गवकास योिना तथा कायिक्रमलाई लैससास उिरदायी र ददगो बनाउन आतथिक 
श्रोतको सतुनजश्चतता, उपलजब्िको समतामूलक ङ्गवतरण र उपयोगी बनाउने रहेको छ । यसका ङ्गवजशि 
उद्देश्यहरु यस प्रकार छनः 
 स्थानीय तहको लैंतगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मलुप्रवाहीकरण भए नभएको तथा 

लैससास आन्द्तररकरणका लातग गररएका प्रयास र प्रततवद्धताको मूलयाँकन गने । 

 लैंतगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको लक्ष्यलाई स्थानीय तहको संरचना, नीतत, रणनीतत र 
कायियोिनाहरुमा ङ्गवशषे प्राथतमकताका साथ स्थान ददने र आवश्यक आतथिक तथा मानङ्गवय श्रोतको 
सतुनजश्चत गने  
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 लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणको आिारमा समस्या तथा चनुौतीहरूको 
पङ्गहचान गरी सो समािान⁄सम्बोिनका लातग पषृ्ठपोषाण ददने र कायियोिना तिुिमा गनि सहजिकरण 
गने । 

 

१.४  लैससास परीक्षणले समेटन ेक्षते्रहरु  
स्थानीय तहमा लैससासको वतिमान अवस्थाको पङ्गहचान गदै समसामङ्गयक समस्या तथा चनुौततहरुलाई 
सम्बोिन गनि नेपाल सरकार संघीय मातमला तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्रालयद्धारा िारी भएको लैंतगक 
समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण ददग्दशिन २०७८ अनसुार यस अध्ययनले समेङ्गटएका मखु्य 
ङ्गवषयहरुमा स्थानीय तहको नीततमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी ङ्गवकास, लैङ्गिक तथा सामाजिक 
समावेशी उिरदायी कायिक्रम, आन्द्तररक संरचना र मानव संसािन, सम्बन्द्ि ङ्गवस्तार र  नेपाल सरकारका 
प्रततवध्दताहरू रहेकाछन।् मलुत: लैससास परीक्षणका १०० वटा सूचकहरुमा देहायका पाँचबटा मखु्य 
ङ्गवषय क्षेत्रहरु र २२ वटा सहायक ङ्गवषय के्षत्रहरु यस परीक्षण वा अध्ययनमा समेङ्गटएको छ: 
तातलका नं. १. सूचकको मखु्य तथा सहायक ङ्गवषय के्षत्र 
क्र.स. मखु्य ङ्गवषय के्षत्र सहायक ङ्गवषय क्षते्र 

१. नीतत, कानून, योिना 
 नीतत र कानूनमा समावेजशता/सहभातगता 
 योिना तिुिमा तथा कायािन्द्वयन 

 बिेट तिुिमा तथा कायािन्द्वयन 

२. संस्थागत व्यवस्था 

 कमिचारी पदातिकारी  प्रतततनिीत्व 

 कायिप्रणाली समावेशी 
 सतमतत, उपसतमतत र कायिदलमा प्रतततनतित्व 

 ङ्गवि व्यवस्थापन प्रणालीमा समावेजशता 
 तथयाङ्क सङकलन तथा  व्यवस्थापन 

३. 

 
मानव संसािन तथा 
क्षमता ङ्गवकास 

 मानव संसािन तथा क्षमता ङ्गवकास 

 अनौपचाररक मूलय, मान्द्यता र कुसंस्कार तबरूद्ध िनचेतना 
 कानूनी साक्षरता 
 ङ्गवपद व्यवस्थापनमा समावेजशता 

४. सेवा प्रवाह 

 पूवाििार ङ्गवकास 

 प्रिनन ्स्वास्थय 

 जशक्षा कायिक्रम 

 खानेपानी तथा सरसफाइ 

 स्वरोिगार तथा आय आििन र बिार व्यवस्थापन 

५. सशुासन तथा 
उिरदाङ्गयत्व 

 सशुासन 

 उिरदाङ्गयत्व र िवाफदेङ्गहता 
 सूचना तथा संचार 

 अनगुमन तथा मूलयाङ्कन 

 समन्द्वय र सम्बन्द्ि तबस्तार 
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१.५  लैससास परीक्षणको ङ्गवति र तररका   
लैंतगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण ङ्गवषय बस्त ु स्थानीय तहमा नौलो ङ्गवषय हैन तथापी 
ापचाररक रुपमा लैंतगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण चाँङ्गह नयाँ ङ्गवषय भएकाले स्थानीय 
तह आफैले परीक्षण गने व्यवस्था भए तापतन स्थानीय तह सवैको स्रोत सािन क्षमता र बझुाई एकैस्तरमा 
नभएकाले शरुुवाती समयमा बाह्यय सहयोगबाट परीक्षण सम्पन्न गररएको छ । यस कायिमा नेपाल सरकार 
संजघय मातमला तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्रालय अन्द्तगित प्रादेजशक तथा स्थानीय शासन सहयोग कायिक्रम 

(PLGSP), प्रदेश प्रजशक्षण केन्द्र कलबलगरुी झापाको आतथिक तथा प्राङ्गवतिक सहयोग र सहिीकरणमा 
लैससास परीक्षण सम्पन्न गररएको छ। यो परीक्षणको कायि सम्पन्न गनि ङ्गवतभन्न ङ्गविी, तौर तररका 
अपनाईएको तथयो िसलाई तीन चरणमा देहाय अनसुार व्याख्या गररएको छ । 
 

 १.५.१ तयारी चरण 
 सवि प्रथम प्रादेजशक तथा स्थानीय शासन सहयोग कायिक्रम (PLGSP), प्रदेश प्रजशक्षण केन्द्र कलबलगरुी 

झापाले लैससास सम्बन्द्िी ङ्गवज्ञहरुको सूचीबाट आवस्यक संख्यामा ङ्गवज्ञहरु छनौट गरी प्रजशक्षक प्रजशक्षण 
तातलम सम्पन्न गरेको तथयो । तातलम प्राप्त स्रोत व्यजिहरुलाई उपयिुताको आिारमा स्थानीय तहहरु 
छानी ४ कायिददन र योिना सङ्गहत जिम्मेवारी प्रदान गररएको तथयो । 

 सहिकतािबाट यस तसतलचोङ गाउँपातलकाका प्रमखु प्रशासकीय अतिकृतसँग सम्पकि  तथा समन्द्वय गरी 
लैससास परीक्षणका लातग २०७८।११।११ देजख १४ गतेसम्म समय तमलाईएको तथयो ।यसरी तय 
भएको समय तातलका अनसुार समयमै सहिकतािहरु उपजस्थत भई पङ्गहलो ददनमै लैससास कायािन्द्वयन 
सतमतत र लैससास परीक्षण कायिदल तनमािण गने कायि सम्पन्न गररएको तथयो । गिीत कायािन्द्वयन 
सतमतत र कायिदलको ङ्गववरण अनसुचुीमा उललेख गररएको छ । 

 पङ्गहलो ददनमा नै गाउँपातलकामा रहेका ङ्गवद्यमान दस्तावेिहरु िस्तै: गाउँ प्रोफायल, गत बषि र चाल ु
बषिको कायिक्रम बिेट पजुस्तका, केङ्गह रािपत्रहरु, लैससास सम्बन्द्िी तनणियहरु संकलन र केङ्गह अध्ययन 
गररयो साथै १२ र १३ गते हनुे कायिशालाका लातग आवस्यक तयारीको कायि सम्पन्न गररएको तथयो । 

  
१.५.२ कायािन्द्वयन चरण 

 तनिािररत तमतत २०७८।११।१२ गते ११ बिे अभीमजुखकरण तथा कायिशाला कायिक्रम शरुूवात 
गररएको तथयो । कायिक्रमलाइि थोरै ापचाररकता ददन छोटो उद्घाटन कायिक्रम  संचालन गररएको 
तथयो िसको अध्यक्षता गाउँपातलका अध्यक्ष श्री राम बहादरु राईले गनुि भएको तथयो 
गाउँपातलकाउपाध्यक्ष लालकुमारी राई र प्रमखु प्रशासकीय अतिकृतले मन्द्तव्य राख्नभुएको तथयो । 
ङ्गवशेषगरी यस्तो कायिक्रम कायिकालको शरुुवातमा हनुपने, सवैलाइ एकै प्रकारको सूचक प्रयोग गदाि 
न्द्यायीक नततिा नआउन,े क्षमता ङ्गवकासका अन्द्य कायिक्रमहरु आउन ुपने िस्ता िारणाहरु व्यि भएका 
तथए ।  कायिक्रममा वडाध्यक्षहरु कायिपातलका सदस्यहरु र कमिचारीहरुको उपजस्थतत रहेको तथथो । 

 उद्घाटन सत्रपतछ लैससासको अविारणा र सैद्धाजन्द्तक पक्षहरु तथा लैससास परीक्षण सम्बन्द्िी दईु वटा 
प्रस्ततुीकरण भई आवस्यक छलफल भएको तथयो । 
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 लैससास दीग्दशिन २०७८ अनसुार ५ वटा ङ्गवषय क्षते्रहरु: नीतत काननु योिना, सँस्थागत व्यवस्था, 
मानव संशािन तथा क्षमता ङ्गवकास, सेवा प्रवाह र 
सशुासन तथा उिरदाङ्गयत्व अन्द्तगित का २०,२० 
वटा गरी िम्मा १०० वटा सूचकहरूको बारेमा, 
अंक प्रदान गने ङ्गविीको बारेमा र प्रमाणीकरणको 
बारेमा सहिकतािद्धारा संजक्षप्त प्रस्ततुीकरण गररएको 
तथयो । सामङु्गहक रुपमा अंक प्रदान गनि समहु 
ङ्गवभािन, समूह छलफल र  सूचक अनसुार अंक 
प्रदान गने कायि सम्पन्न गरी समूह प्रस्ततुीकरण 
भएको तथयो । यसरी पाँच वटै समूहले आ आफ्नो ङ्गवषय के्षत्रमा ददइएको प्रत्येक प्रस्ततुी उपर 
आवस्यक सललाह, सझुाव तथा पषृ्ठपोषण समावेश गरी सवै सूचकहरुमा भएको मापन कायिलाई अजन्द्तम 
रुप ददईएको तथयो ।  

 दोस्रो ददन अजघललो ददनकै समहुमा बतस पाँच वटै ङ्गवषय के्षत्रहरुको सवल पक्ष, कम्िोर पक्ष, अवसर र 
चनुौती (SWOT) को समूह कायिमाफि त ङ्गवश्लषेण गररएको तथयो । 

 सवै सचुकहरुको मापनको प्रारजम्भक नततिा र सवल पक्ष, कम्िोर पक्ष, अवसर र चनुौतीको ङ्गवश्लषेणाका 
आिारमा कम्िोर सचुकहरुको सिुारका लातग कायियोिना तनमािण गररएको तथयो र  तनणाियक तहबाट 
यसको कायािन्द्वयनका लातग प्रततबद्दताका साथ दईु ददने कायिशाला सम्पन्न भएको तथयो ।  
 

१.५.३ प्रततवेदन चरण 
कायिशालाका सहभागीहरूबीच भएको छलफलबाट आएको तनचोड, सूचकले प्राप्त गरेका अंकहरु र 
दस्तावेिहरुको ङ्गवश्लषेणबाट प्राप्त सूचनाहरुका आिारमा यो प्रततवेदन तयार गररएको छ ।मखु्यगरर देहाय 
बमोजिमका तातलका तथा ािारहरु समेटेर प्रततवेदन तयार गररएको छ: 

१ लैतगक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको मूलयाङ्कनका सूचक र मापनका अवस्थाहरू  
२ शीषिकगत प्राप्ताङ्क तातलकीकरण 
३ माकुरी िालोको नमूना जचत्र 
४ लैससास परीक्षण नततिा बारचाटि 
५ पातलकाको लैंतगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था 
६ स्थानीय तहको लैससास अवस्थाको लेखािोखा सबल पक्ष र सिुार गनुिपने पक्षहरू 
८ लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण ङ्गवकास कायियोिना 

 

१.६  लैससास परीक्षणका सहभागीहरु 
यस तसलीचोङ गाउँपातलकाको लैंतगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण गने कायिमा 
गाउँपातलकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमखु प्रशासकीय अतिकृत, वडाध्यक्षहरु, कायिपातलका सदस्यहरु, 
ङ्गवषयगत शाखा प्रमखुहरु र अन्द्य कमिचारीहरु गरर िम्मा २८ िनाको सहभागीता रहेको तथयो । 
सहभागीहरुको ङ्गववरण अनसूुचीमा ददईएको छ । 

 

तातलका नं. २. बहृत िातीय तथा लैंतगक आिारमा सहभागीहरुको ङ्गववरण तनम्नानसुार रहेको छ: 
मङ्गहला परुुष िम्मा दतलत िनिाती क्षेत्री ब्राम्हण मिेशी िम्मा 
५ २३ २८ १ २२ २ २ १ २८ 
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खण्ड –२ तथयाङँ्क प्रस्ततुतकरण र व्याख्या 
 

२.१ तसलीचोङ गाउँपातलकाको संजक्षप्त पररचयः 
 तसतलचोङ गाउँपातलका नेपालको संतबिान अनसुार  राज्य पनुसंरचना हुँदा संखवुासभा जिललाका सदुरु पवुोिरका 
साङ्गवक तससवुाखोला, बाला, माङ्खतेवा, ताम्कु र याफु गा. ङ्गव.स. हरु समावेश गरी गिन भएको हो । भौगोतलक 
रुपमा ङ्गवकट भएतापतन सामाजिक, साँस्कृततक र  रहनसहनले भररपूणि यस गाउँपातलका वातावारणीय दृङ्गिकोणले 
बसोबासको लातग उत्कृि रहेको छ | यस के्षत्रमा पने रमणीय तसतलचोंग ङ्गहमालको नामबाट यस गाउँपातलकाको 
नाम तसलीचोंग रहन गएको हो । ५ वटा वडाहरु र ५०१.८९ वगि ङ्गक.मी. के्षत्रमा फैतलएको यस 
गाउँपातलकाको तसमाना तथा नक्शा देहाय अनसुार रहेको छ ।     

  पूवि :              जचजचला र मकाल ुगाउंपातलका 
    पजश्चम :          सोलखुम्ब ुजिलला 
    उतर :            मकाल ुगाउंपातलका 
    दजक्षण :         भोिपरु जिलला 

 

यस गाउंपातलकाको दजक्षण' सीमानामा अरूण नदी पदिछ  

भने मखु्य नदीको रुपमा संखवुा खोला रहेको छ । यसका  

अलवा तससवुा खोला पतन रहेको छन,् पूणि भ-ूभाग मकाल ु 

वरुण राङ्गिय तनकुन्द्िको मध्यवती के्षत्रमा पने यस पातलका 
को उतरी  सीमानामा चाम्लाङग, ददजग्लंग, संखवुासीर र नौलेख िस्ता रमणीय ङ्गहमालहरु हरेको छन ् । 
यस गाउंपातलका के्षत्रतभत्र ङ्गहन्द्द,ु बौद्ध, ङ्गक्रजस्चयन र ङ्गकरात िमिका मातनसहरुको बसोवास हरेको छ । यस 
गाउंपातलकाका के्षत्रतभत्र दशैँ, ततहार,साउन ेसंग्क्राजन्द्त, संसारी पूिा, लहोसार, चाक्चाकुर, उिौली, उभौली , भमूी 
पिुा, आइतवारे पूिा लगायतका चाडपविहरु  मनाउन े गररन्द्छ । ङ्गवङ्गवि चाडपविहरु यस क्षेत्रको पररचायक भए 
पतन मखु्य रुपमा कुलङु, मेवाहाङ, थलुङु, दमुी, चाजम्लङ, खातलङ, साम्पाङ र बान्द्तवा िातत लगायत शेपाि, 
तामाङ, ङ्गवस्वकमाि र दमाई िाततहरुको वाहलुयता रहेको छ । यस गाउँपातलकामा  क्षेत्री र ब्राहमण िाततहरू 
भने नगन्द्य रुपमा रहेका छन ् । 

 

२.२  तातलका नं. ३ वडा अनसुार िनसंख्या ङ्गवतरणः 
वडा 
नं. क्षेत्रफल पररवार संख्या मङ्गहला 

संख्या 
परुुष 
संख्या 

िम्मा 
िनसंख्या िनघनत्व मखु्य बजस्त 

१ १०४.९९ ५७१ १३४५ १४१९ २७७४ २६.४२ तससवुा 
२ ८१.८९ ५२० १४०१ १४७३ २८७६ ३५.१२ बाला 
३ १५५.१४ ५७८ १३२८ १४०६ २७३४ १७.६२ ताम्कु 

४ २८.२६ ४१६ १०२२ ११०६ २१२८ ७५.३० माङतेवा 
५ १३१.६१ २३६ ५९३ ५८१ ११७४ ८.९२ याफु 

िम्मा ५०१.८९ २३२१ ५९९५ ५६९१ ११६८६ २३.२८ 
 

      स्रोतः गाउँ पास्विजचत्र, तसलीचोङ 
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२.३ तातलका नं. ४ िातीय आिारमा िनसंख्याको ङ्गववरण 
क्र.सं. िातिाती िम्मा िनसंख्या प्रततशत कैङ्गफयत 

१ कुलङु ७४०१ ६३.३३ 
 

२ मेवाहाङ २०१४ १७.२३ 
 

३ राई ८९४ ७.६५ 
 

४ ङ्गवश्वकमाि ३१६ २.७० 
 

५ तामाङ २३८ २.०४ 
 

६ क्षेत्री २०२ १.७३ 
 

७ शेपाि १७२ १.४७ 
 

८ अन्द्य ४४९ ३.८५ 
 

िम्मा  ११६८६ १०० 
 

      स्रोतः गाउँ पास्विजचत्र, तसलीचोङ 
 

२.४ लैससासको दृङ्गिले केङ्गह तथयहरुको ङ्गवश्लषेण 
    लैससास परीक्षणको क्रममा यस गाउँपातलकाका िनप्रतततनिी, कमिचारी, स्थानीयहरुसँगको अन्द्तरङ्गक्रया 

कायािशाला गोष्ठी र व्यजिगत अवलोकनका आिारमा हेदाि तसलीचोङमा लैससास प्रवद्धिनका िेरै प्रयासहरु 
भएको देजखन्द्छ । गाउँपातलकाबाट उपलब्ि गराईएका गाउँ पास्विजचत्र, बाङ्गषिक योिना ङ्गकताव, गाउँपातलका 
आफुले नमािण गरेका ऐन, काननु तथा कायिङ्गविीहरुको अध्ययनबाट प्राप्त  सूचनाहरुको आिारमा देहाय 
अनसुार लैससास प्रवदिनका गततङ्गविी तथा तथयहरु प्राप्त भएकाछन ्। 

 

 आ.ब. २०७७।०७८ को बिेट तथा कायिक्रममा लैंतगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण 
नामको छुटै्ट बिेट शीषिक कायम गरी रु. १०५६००००।बराबरको २५ वटा कायिक्रम गाउँसभाले 
तनणिय गरेको छ । यसमा खासगरी बालबातलका, ज्येष्ठ नागररक, िनिाती, दतलत, अपािता रोकथाम, 
लैंतगक ङ्गहंसा ङ्गवरुद्धका अतभयान, मङ्गहला सीप ङ्गवकास, सशजिकरण तथा क्षमता ङ्गवकासका कायिक्रमहरु 
समावेश गरर कायािन्द्वयन गरेको छ । त्यस्तैगरर स्थानीय भाषामा पिनपािनका लातग पाठ्यक्रम ङ्गवकास 
गने लगायत जशक्षा, स्वास्थय शीषिकमा ङ्गवतभन्न लजक्षत कायिक्रमहरु संचालन भएको पाईयो । 
 

 गाउँपातलकाको आन्द्तररक व्यवस्थापनका कायिहरु सम्पादन गनि काननु सम्वद्द गदित ङ्गवतभन्न सतमतत, 
उपसतमतत, कायिदल र ङ्गवकास तनमािणका कायि संचालन गनि गिन हनुे उपभोिा सतमतत, तनमािण सतमतत, 
समहु िस्ता सँस्थाहरुमा ३३ प्रततशत भन्द्दा बढी लजक्षत समदुायको प्रतततनिीत्व हनु ेगरेको पाईयो । 
 

 गाउँपातलकाको नीतत तनमािण तथा कायािन्द्वयन गने तहमा लैससासको सहभातगता देहाय अनसुार भएको 
पाईयो । 
ङ्गववरण मङ्गहला परुुष दतलत िनिाती अन्द्य िम्मा 

िनप्रतततनिी ११ १८ ५ २३ १ २९ 
कमिचारी ४ १७ ० १९ २ २१ 

 

 बालक्लवहरुको संख्या िम्मा ३० वटा िसमा ९२ बालक र ७७ बातलकाको सहभातगता रहेको छ । 
 बाल तबवाह गने बालक २० र बातलका २३ रहेको छ । 
 मङ्गहला साक्षरता दरको प्रततशत ६३.०३ रहेको छ । 
 मङ्गहला घरमलुी हनुे पररवारको संख्या २५६ रहेको छ भने आफ्नो नाममा घर िग्गा हनुे मङ्गहलाहरुको 

संख्या लगभग १२.६२ प्रततशत मात्र रहेको छ । 
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 आ.ब. २०७७।०७८ मा घरेल ुङ्गहंसाबाट ङ्गपतडत मङ्गहलाहरुको संख्या ७ पगेुको छ । 
 सौता रहेको मङ्गहलाहरुको संख्या १५ रहेको छ । 
 ङ्गवतभन्न प्रकारका अपािता भएका व्यजिहरुको संख्या मङ्गहला ८९ र परुुष  गरी िम्मा १०४     

रह्कोछ । 
 पाईपको िाराबाट खानेपानी खाने पररवार ९६ प्रततशत छ । 
 अझैपतन ९८ प्रततशत भन्द्दा बढी पररवारहरुको खाना पकाउन दाउराको प्रयोग भईरहेको छ । 
 मङ्गहला स्वास्थय स्वयमसेङ्गवकाहरुको संख्या ४४ 
 मङ्गहला, िनिाती, दतलत र अपािहरुको आ आफ्नो  

 

खण्ड – ३ तथयाकं ङ्गवश्लषेण 
 

३.१  लैससास परीक्षण ङ्गवश्लषेण ािारहरु 
कुनैपतन अध्ययन अनसुन्द्िानहरुबाट प्राप्त भएका नततिालाई बढी आकङ्गषित र सवैले सहि तररकाले बझु्न 
सक्ने गरर ङ्गवश्लषेण गरी प्रस्ततु गनि ङ्गवतभन्न प्रकारका ङ्गवश्लषेण ािार तथा तौर तररका वा ङ्गविीको प्रयोग 
गने गररन्द्छ । तसतलचोङ गाउँपातलकाको लैंतगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण गने 
क्रममा मखु्यगरर देहाय अनसुारका ािार तथा ङ्गविीहरु प्रयोग गरी तथयांक ङ्गवश्लषेण गररएको छ । 

 

३.१.१ सन्द्दभि सामाग्रीहरुको अध्ययन  
पातलकाको समग्र अवस्थाको िानकारी तलई लैससास परीक्षणमा सूचकहरुले प्राप्त गनि सक्ने अंकहरु 
प्रदान गदाि पषु्ट्याईँका आिारहरु चाङ्गहने भएकाले पषु्ट्याईँका आिारहरु भएका गाउँपातलकाको 
प्रोफायल, योिना ङ्गकताव, नीतत काननु तथा कायिङ्गविीहरु, कायिपातलका तथा सभाका तनणियहरु र 
प्रगतत प्रततवेदनहरुको अध्ययन गररएको तथयो । 

 

     ३.१.२ कायिशाला तथा छलफल 

  कायिशालालाई पतन यस लैससास परीक्षणमा सूचनाहरु संकलन गने ङ्गविी र ािारको रुपमा तलन 
सङ्गकन्द्छ । यस गाउँपातलकाको लैससास परीक्षण गदाि सरोकारवालाहरुको उपजस्थततमा दइु ददनको 
कायिशाला आयोिना गररएको तथयो । यसमा खासगरर मखु्य पाँच वटा सूचक के्षत्रमा छलफल गनि 
साना साना ५ वटै समूह ङ्गवभािन गरी सूचकहरुका बारेमा व्यापक छलफलले अंक प्रदान गरेको 
तथयो ।यस प्रकारको छलफलबाट आएको तनष्ट्कषिहरुले तथयांक ङ्गवश्लषेण गनि सहि भएको तथयो ।  

 

     ३.१.३ SWOT ववश्लेषण  

यस ािारले खासगरर कुनैपतन सँस्था वा ङ्गवषय वा ङ्गक्रयाकलापहरुको सवल पक्ष (Strengths), कम्िोर पक्ष 
(Weakness), अवसर (Opportunities), चनुौती (Threats) (SWOT) ङ्गवश्लषेण गदिछ । यस पातलकाको 
लैससास परीक्षण गनि यो ािार पतन प्रयोग गररएको छ । सवै सूचकहरुको सामूङ्गहक मापनपतछ प्राप्त 
अंकहरुको आिारमा मखु्य ङ्गवषय क्षेत्रहरुः नीतत काननु योिना, सँस्थागत व्यवस्था, मानव संशािन तथा क्षमता 
ङ्गवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन तथा  उिरदाङ्गयत्वको सामूङ्गहक रुपमै SWOT ङ्गवश्लषेण गररएको तथयो ।  

 

     ३.१.४ रेखाजचत्र, स्तम्भजचत्र तथा तातलकाहरु 

  लैससास परीक्षणको क्रममा प्राप्त नततिाहरुलाई मखु्य के्षत्र, उप के्षत्र अनसुार ङ्गवश्लषेण गनि माकुरी 
िालो, स्तम्भ  जचत्र तथा ङ्गवतभन्न तातलकाहरुको प्रयोग गरी प्रततवेदन तयार गररएको छ । 
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खण्ड – ४ मखु्य उपलजव्ि (Findings_ 
.  

४.१ लैससास परीक्षण ङ्गवतिवाट देजखएका लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था 
नेपाल सरकार संघीय मातमला तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्रलयद्धारा िारी लैंतगक समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण परीक्षण ददग्दशिनको आिारमा उललेजखत ङ्गविी अपनाई तसलीचोङ गाउँपातलकाको 
आ.ब.२०७७।०७८ को लैससास परीक्षण सम्पन्न गररएको छ । यस परीक्षणले तसतलचोङ गाउँपातलकाले 
लैससासको के्षत्रमा गरेका ङ्गक्रयाकलापहरुलाई उिागर गरेको छ । यो परीक्षणले गाउँपातलकाले मङ्गहला 
तथा लजक्षत वगिको ङ्गवकासका लातग गरेका राम्रा, नराम्रा तथा गनि बाँकी रहेका कायिहरुलाई सबैसाम ु
लयाउने कायि गरेको छ । यसले आगामी ददनमा लैससासको के्षत्रमा कायियोिना बनाई कायािन्द्वयन गनि 
नयाँ आिार पतन तय गरेको छ ।  

 

 ४.१.१ परीक्षण पश्चात ्प्रमखु सूचकहरुले प्राप्त गरेका अंकहरुको लेखािोखा 
तसतलचोङ गाउँपातलकाले लैससास परीक्षण ङ्गविी अनसुार आ.ब. २०७७।०७८ को लैससास परीक्षण 
गरेको छ । यसमा खासगरी पातलकाले लैंतगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका के्षत्रमा गरेका 
कामहरु िस्तैः पातलकाले बनाएका नीतत काननु तथा योिनामा लैससास समावेश छ छैन,  यस सम्बन्द्िी 
काम गने सँस्थागत व्यवस्था गरेको छ छैन, सेवा प्रवाह लैससास मैत्री छ छैन, क्षमता ङ्गवकास, सशुासन 
तथा उिरदङ्गयत्व लगायतका मखु्य ङ्गवषय हरु समेटेर बनाएको १०० वटा सचुकहरु र यसैतभत्रका मखु्य 
५ ङ्गवषय क्षेत्र र २२ उप ङ्गवषय के्षत्रमा गरेको परीक्षणको ङ्गववरण तनम्नानसुार प्रस्ततु गररएको छ । 
  

तातलका नं. ५              जशषिकगत प्राप्ताकं ङ्गववरण 

क्र.स.  सूचक का मखु्य 
शीषिकहरु 

पूणािङ्क 

प्राप्ताकं 

कुल 

प्राप्ताङ्क 
प्रततशत नततिा ० अंक 

प्राप्त 

०.५ अंक 
प्राप्त 

१ अंक 
प्राप्त 

१ नीतत काननु योिना २० ९ ८ ३ ७.० ३५% कमिोर 

२ सँस्थागत व्यवस्था २० ७ १० ३ ८.० ४०% सामान्द्य 

३ 
मानव संसािन तथा 
क्षमता ङ्गवकास 

२० १३ ७ ० ३.५ १८% कमिोर 

४ सेवा प्रवाह २० ४ ९ ७ ११.५ ५८% सामान्द्य 

५ 
शशुासन तथा तथा 
उिरदाङ्गयत्व 

२० ० १३ ७ १३.५ ६८% उिम 

  िम्मा १०० ३३ ४७ २० ४३.५ ४३.५% सामान्द्य 

 

मातथको तातलका अनसुार यस पातलकाले सशुासन तथा उिरदाङ्गयत्व र सेवा प्रवाहको के्षत्रमा राम्रो कायि 
गरररहेको भए तापतन नीतत काननु तथा योिना बनाउँदा, मानव संसािन तथा क्षमता ङ्गवकासका कायि गदाि 
र सँस्थागत व्यवस्थापन गदाि लैससासको दृिीकोणले अझ िेरै काम गनि बाँकी रहेको देजखन्द्छ ।यस 
तातलकामा ददइएको तथयलाई हेदाि ३३ प्रततशत सचुकहरु परैु शनु्द्य अवस्थामा देजखन्द्छ भने ४७ प्रततशत 
सूचकहरुमा आिा भन्द्दा बढी काम गनि बाँकी रहेको छ । परुा अंक प्राप्त भएका सूचकहरुको पतन 
तनरन्द्तरता आवस्यक छ । ५ मखु्य ङ्गवषय के्षत्र मध्ये ३ वटा क्षेत्रमा सामान्द्य, २ वटा क्षेत्रमा कम्िोर र 
एक के्षत्रमा मात्र उिम अवस्था रहेको छ । समग्रमा ४३.५ प्रततशत अंक प्राप्त भएको छ िनु सामान्द्य 
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अवस्थाको अंक हो । यी ङ्गवषय के्षत्रसँग सम्बन्द्िीत सूचकहरुको सिुारका लातग आवस्यक स्रोत सािन 
सङ्गहतको कायियोिना बनाई कायािन्द्वयन गनिपने देजखन्द्छ । 
 

४.१.२ लैससास परीक्षण नततिाको माकुरी िालो  
तसलीचोङ गाउँपातलकाको लैंतगक समानता तथा समावेशीकरण परीक्षण २०७८ पातलकाकै िनप्रतततनिीहरु 
र कमिचारीहरुको सहभातगतामा स्व मलुयाङ्कन गररएको तथयो । प्रदेश प्रजशक्षण केन्द्रको सहजिकरणमा 
भएको उि परीक्षणबाट आएका मखु्य ङ्गवषयके्षत्रको नततिालाई सवैले बझु्न ेगरर माकुरी िालो (Spider 

Diagram) को मभध्यमबाट प्रस्ततु गररएको छ । माकुरी िालोको तभत्री भागमा अंक सङ्गहत पहेँलो 
रेखाले पाँच वटै सूचकको प्राप्तांक देखाएको छ भने बाङ्गहरी भागको तनलो घेराले सूचकहरुको पणुाांक 
देखाएको छ ।  
 

त्यसै गरर यङ्गह मखु्य ङ्गवषय के्षत्र अनसुारका सूचकहरुमा प्राप्त भएका अंकहरुलाई स्तम्भ जचत्रको 
माध्यमबाट पतन प्रस्ततु गररएको छ । यसमा गाढा स्तम्भहरुले तित ्ङ्गवषय के्षत्रको पणुाांक देखाएको छ 
भने हलका रंगको स्तम्भले प्राप्तांकलाई देखाएको छ ।   
 

 

 

२०

२०

२०२०

२०
७

८

४

१२

१४

०
५

१०
१५
२०

नीति काननु योजना

ससं्थागि ब्यवस्था

मानव ससंाधन िथा 
क्षमिा ववकाससेवा प्रवाह 

सशुासन िथा 
उत्तरदातयत्व

ससलीचोङ गाउँपासलका को लैससासको अवस्था 

परु्ााङ्क प्रापिांक
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४.१.३ शीषिकगत रुपमा सूचकको उप ङ्गवषय के्षत्रानसुार नततिा 
यस पातलकाको लैससास परीक्षणबाट आएका २२ वटा उप ङ्गवषयके्षत्रको नततिालाई पतन तातलका नं. ६ मा 
माकुरी िालो (Spider Diagram) को मभध्यमबाट प्रस्ततु गररएको छ । माकुरी िालोको तभत्री भागमा 
अंक सङ्गहत पहेँलो रेखाले पाँच वटै सूचकको प्राप्तांक देखाएको छ भने बाङ्गहरी भागको तनलो घेराले 
सूचकहरुको पणुाांक देखाएको छ । त्यस्तैगरर यङ्गह मखु्य ङ्गवषय के्षत्र अनसुारका सूचकहरुमा प्राप्त भएका 
अंकहरुलाई स्तम्भ जचत्रको माध्यमबाट पतन प्रस्ततु गररएको छ । यसमा गाढा स्तम्भहरुले तित ् ङ्गवषय 
के्षत्रको पणुाांक देखाएको छ भने हलका रंगको स्तम्भले प्राप्तांकलाई देखाएको छ । यस प्रकारको 
ङ्गवश्लषेणहरुले  ङ्गवषय के्षत्रगत नततिालाई प्रि रुपमा देखाएकाले आगामी ददनमा ती सूचकहरुको सिुारका 
लातग गाउँपातलकालाई योिना बनाउन सहयोग पयुािउने देजखन्द्छ । 

 

तातलका नं. ६ जशषिकगत (सहायक ङ्गवषय क्षते्र) रुपमा प्राप्ताकंको ङ्गववरण 

क्र.स.  सूचक र उप- सूचकहरु  पूणािङ्क 
प्राप्ताकं 

प्राप्ताकं 

० अंक 
०.५ 
अंक  

१ अंक  

१ नीतत र कानूनमा समावेजशता/सहभातगता ८ ४ ३ १ २.५ 

२  योिना तिुिमा तथा कायािन्द्वयन ८ २ ४ २ ४.० 

३ बिेट तिुिमा तथा कायािन्द्वयन ४ ३ ०.५ ० ०.५ 

४  कमिचारी पदातिकारी प्रतततनतित्व ४ ० ४ ० २.० 

५ कायिप्रणाली समावेशी ४ ३ १ ० ०.५ 

६ सतमतत, उपसतमतत र कायिदलमा प्रतततनतित्व ४ २ १ १ १.५ 

७  ङ्गवि व्यवस्थापन प्रणालीमा समावेजशता ४ २ १ १ १.५ 

८  तथयाङ्क सङकलन तथा  व्यवस्थापन ४ ० ३ १ २.५ 

९ मानव संसािन तथा क्षमता ङ्गवकास ८ ६ २ ० १.० 

१० 
अनौपचाररक मूलय, मान्द्यता र कुसंस्कार तबरूद्ध 
िनचेतना ४ 

२ २ ० १ 

२० २० २० २० २०

७ ८

४

१२
१४

०

५

१०

१५

२०

२५

नीति कानुन 
योजना

संस्थागि 
ब्यवस्था

मानव संसाधन 
िथा क्षमिा 
ववकास

सेवा प्रवाह सुशासन िथा 
उत्तरदातयत्व

ससलीचोङ गाउँपासलका लैससास अवस्था लेखाजोखा
पुर्ााङ्क
प्रापिाङ्क
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११ कानूनी साक्षरता ४ ३ १ ० १ 

१२ ङ्गवपद व्यवस्थापनमा समावेजशता ४ २ २ ० १.० 

१३ पूवाििार ङ्गवकास ४ ० ३ १ ३ 

१४  प्रिनन ्स्वास्थय ४ ० १ २ २.५ 

१५ जशक्षा कायिक्रम ४ ० २ २ ३.० 

१६ खानेपानी तथा सरसफाइ ४ १ २ १ २.५ 

१७ 
स्वरोिगार तथा आय आििन र बिार 
व्यवस्थापन 

४ 
२ २ ० १ 

१८ सशुासन ४ ० ४ ० २ 

१९ उिरदाङ्गयत्व र िवाफदेङ्गहता ४ ० ३ १ ३ 

२०  सूचना तथा संचार ४ ० २ २ ३.० 

२१ अनगुमन तथा मूलयाङ्कन ४ ० १ ३ ४ 

२२ समन्द्वय र सम्बन्द्ि तबस्तार ४ ० ३ १ २.५ 

  िम्मा १०० ३३ ४७ २० ४३.५ 

 

तातलका नं. ६ जशषिकगत (सहायक ङ्गवषय क्षते्र) रुपमा प्राप्ताकंको ङ्गववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

०
१
२
३
४
५
६
७
८

नीति र कानूनमा …
योजना िजुामा िथा कायाान्वयन

बजेट िजुामा िथा कायाान्वयन

कमाचारी पदाधधकारी …

कायाप्रर्ाली समावेशी

ससमति, उपससमति र …

ववत्त व्यवस्थापन प्रर्ालीमा …

िथ्याङ्क सङकलन िथा  …

मानव संसाधन िथा क्षमिा…

अनौपचाररक मूल्य, मान्यिा र …
कानूनी साक्षरिा

ववपद व्यवस्थापनमा समावेसशिा
पूवााधार ववकास

प्रजनन ्स्वास्थ्य

सशक्षा कायाक्रम

खानेपानी िथा सरसफाइ

स्वरोजगार िथा आय आजान र …

सुशासन

उत्तरदातयत्व र जवाफदेहहिा

सूचना िथा संचार

अनुगमन िथा मूल्याङ्कन
समन्वय र सम्बन्ध बबस्िार

ससलीचोङ गाउँपासलका लसैसास लेखाजोखा ववस्ििृ
पुर्ङँ्क प्रापिांक
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४.१.४ तातलका नं. ७  सवै सचुकहरुको  प्राप्ताकं ङ्गववरण 

सचुक 
नं 

सूचकहरु प्राप्ताकं 
उप सूचक 
को िम्मा 

१.१.१ 

स्थानीय तहको नीतत तथा कानूनको मस्यौदा तयार गने कायिददशामा लैससासको दृङ्गिले 
सम्पादन गने गरी कायिटोली तनमािण, पूवि दस्तावेिको समीक्षा गदाि लैससास दृङ्गिकोणले 
भएको, मस्यौदाको तबषयवस्त ुर शब्द चयन समावेशी र सहभातगतामूलक हनुे गरे/नगरेको  

०.० 

२.५ 

१.१.२ 

स्थानीय तहले आफ्ना नीतत, कानून, योिना िारी गनुि भन्द्दा अगातड लैससासको दृङ्गिले 

उपयिु भए नभएको बारे लेखािोखा वा ङ्गवश्लषेण गरर सतुनजश्चत गने गरे।नगरेको । 

०.० 

१.१.३ 

स्थानीय तहको नीतत र योिनामा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी ङ्गवकास 
(स्थानीय काननु, नीतत, आवतिक र बाङ्गषिक योिनामा भएका नीततहरू) सम्वन्द्िी ङ्गवषयहरु 
समावेश भए।नभएको । 

०.५ 

१.१.४ 

मङ्गहला र परुुष लगायत लैङ्गिक तथा यौतनक अलपसंख्यकको समङ्गवकास,  सामाजिक 
ङ्गवभेदको अन्द्त्य  तथा  लैससास परीक्षण गने  अलग्गै नीततहरु छन ्। छैनन ्? (स्थानीय ऐन, 

काननु, कायिङ्गवति, तनदेजशकामा खास व्यवस्था गरे/नगरेको  

०.० 

१.१.५ 

स्थानीय तहले कायािन्द्वयनमा लयाएका ऐन, तनयम, तथा कायिङ्गवतिमा मङ्गहला, ङ्गकशोरी, 
बातलकाहरु तथा लजक्षत वगि लगायतमा हनुे सबै प्रकारका ङ्गवभेदिन्द्य कायिहरु अन्द्त्य गने 

प्राविान राजखएको / नराजखएको । 

०.५ 

१.१.६ 

संघीय कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीयस्तरमा मङ्गहला तथा वजितीमा परेको 
समदुाय मातथ हनुे ङ्गहँसा र ङ्गवभेद उपर सनुवुाई हनुे प्रवन्द्ि तमलाए। नतमलाएको । 

०.५ 

१.१.७ 

स्थानीय नीतत तथा कानूनमा मङ्गहला, परुूष लगायत लैङ्गिक तथा यौतनक अलपसंख्यक उपर 
हनुे श्रमको ज्यालामा ङ्गवभेद अन्द्त्य गने प्राविान रहे । नरहेको । 

१.० 

१.१.८ 

स्थानीय तहको नीतत तथा कानूनमा रैथाने र आप्रवासी कामदार तथा श्रमिीवी उपर हनुे 
ङ्गवभेद रोक्ने प्राविान रहे । नरहेको  

०.० 

१.२.१ आवतिक योिना र वाङ्गषिक ङ्गवकास कायिकममा लैङ्गिक तथा समावेशी ङ्गवकासको लातग ०.५ ४.० 
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ससलीचोङ गाउँपासलका लैससास परीक्षणको अवस्था
पुर्ााङ्क प्रापिांक
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नीतत, रणनीतत, कायिक्रम र सोको मापनयोग्य लक्ष्य समावेश गरे/नगरेको । 

१.२.२ 

गाउँपातलका ।नगरपातलकाको स्रोत अनमुान तथा बिेट सीमा तनिािरण सतमततले बिेट 
सीमा तनिािरण गदाि मङ्गहला, बालबातलका तथा सबै लजक्षत  समूहको अवस्था ङ्गवश्लषेणको 
आिारमा सो समूहलाइ प्रत्यक्ष्य फाइदा पगु्ने गरी कूल पूँिीगत बिेटको तनजश्चत प्रततशत 

छुयाउने गरे । नगरेको । 

०.५ 

१.२.३ 

स्थानीय तहको योिना पङ्गहचान तथा छनौट गदाि लजक्षत समूहको सक्रीय सहभातगता हनुे 
गरे, नगरेको  र लजक्षत समहुले छनौट गरेका योिना प्राथतमकता मा पने गरे। नगरेको । 

०.५ 

१.२.४ 

योिना तिुिमा गदाि मङ्गहला तथा लजक्षत समूहको व्यावहाररक र रणनीततक आवश्यकता 
पङ्गहचान र पररपूतति गने ङ्गवषयमा छलफल हनुे गरे/नगरेको ।  

०.५ 

१.२.५ 

योिना तिुिमा गदाि मङ्गहला र परुुष एवं लजक्षत समहुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था ङ्गवश्लषेणको 
आिारमा आवश्यकता पङ्गहचान गरी सो अनसुारको कायिक्रम तय गने गररए।नगररएको 
।  

०.० 

१.२.६ 

स्थानीय तहले दीगो ङ्गवकासका लक्ष्यहरू ङ्गवशेष गरेर लक्ष्य ५ लैङ्गिक समानता प्राप्त गने 

ङ्गवषयलाई स्थानीयकरण गरी  सो अनसुारको बिेट ङ्गवतनयोिन हनुे गरे । नगरेको । 

०.० 

१.२.७ 

स्थानीय तहका योिना मङ्गहला, बालबातलका तथा ङ्गपछतडएको वगि, क्षेत्र र समदुायलाई 
प्रत्यक्ष लाभ पगु्नेगरी  बन े। नबनेको । 

१.० 

१.२.८ 

स्थानीय तहका उपभोिा सतमततहरुमा लजक्षत समहुका प्रतततनति सङ्गहत कजम्तमा ४०% 
मङ्गहलाहरूको सहभातगता भए। नभएको र मखु्य कायिकारी पदको जिम्मेवारी ददए । 

नददएको । 

१.० 

१.३.१ 

बिेट तथा कायिक्रम तिुिमा गनुिपूवि समदुायका मङ्गहला, बालबातलका, अपाि, िनिातत, 

मिेशी, मजुश्लम, ङ्गपछडावगि, दतलत लगायत सबै लजक्षत वगि र समदुायसँग छलफल 

(ङ्गवश्लषेण) गने गररए। नगररएको  
०.५ 

०.५ 

१.३.२ 

स्थानीय तहमा  लैङ्गिक उिरदायी तथा सामाजिक समावेशी बिेट तनमािण  एवं परीक्षण  

तनयतमतरुपमा गनि बिेटको व्यवस्था गररए। नगररएको र सोको  कायािन्द्वयन भए/ 
नभएको । 

०.० 

१.३.३ 

पररक्षण पश्चात  लैङ्गिक तथा समावेशी ङ्गवषयमा सिुार गनि क्षमता ङ्गवकास कायियोिना 
कायािन्द्वयनका लातग  बिेट तथा कायिक्रम बाङ्गषिक योिनामा समावेश गररए।नगररएको र 
सो को कायािन्द्वयन भए/नभएको । 

०.० 

१.३.४ 

स्थानीय तहको वाङ्गषिक ङ्गवकास कायिक्रममा लजक्षत समूहको लातग तनजश्चत प्रततशत बिेट 

ङ्गवतनयोिन गरी उनीहरूको ङ्गहतमा कायियोिना अनरुूप कायिक्रम संचालन  गने 
गररए।नगररएको ।  

०.० 

२.१.१ 

स्थानीय तहको तनणाियक तहमा मङ्गहलाहरू (पदातिकारी/कमिचारी) को समानरुपमा ( 
५०।५० प्रततशत) प्रतततनतित्व भए/नभएको । 

  ७.० 

२.१.२ 

स्थानीय तहका कमिचारीहरूको पदपूतति गदाि सबै िातिातत, क्षेत्र, तलि र समदुाय लगायत 

लजक्षत वगिको समानपुाततक प्रतततनतित्व हनुे रणनीतत तलए/नतलएको  र सो वमोजिम 
कायािन्द्वयन भए/नभएको । 

०.५ 

२.० 
२.१.३ 

स्थानीय तहले मङ्गहला लगायत ङ्गवशेष िातिातत तथा समदुायलाई सेवा प्रदान गदाि 
सम्वन्द्िीत लजक्षत वगि वा समदुायको भाषा, संस्कृतत र रहन सहन बझेुको साथै मङ्गहला 
संवेदनशील कमिचारी वा िनप्रतततनति समेत समावेश भएको कायिटोली वा शाखा माफि त 
सेवा ददने गरे/नगरेको । 

०.५ 

२.१.४ 

िनप्रतततनतिहरु तथा कमिचारीहरुलाई क्षमता ङ्गवकासको अवसर प्रदान गदाि मङ्गहला तथा 
वजिततकरणमा परेका समदुायलाई पङ्गहलो प्राथतमकता ददई सबैलाई समान अवसर प्रदान 

०.५ 
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गने गरी सकारात्मक ङ्गवभेदको नीतत तलए/नतलएको तथा उक्ि नीतत कायिन्द्वयन 
गररए/नगररएको ।  

२.२.१ 

मङ्गहला र परुुषबीचको असमानता हटाउन तथा सामाजिक समावेशीकरण बढाउनको लातग 
स्थानीय तहको तनजश्चत कायिनीतत रहे/नरहेको ।  

०.५ 

२.२.२ 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक ङ्गवकास हेने इकाईको व्यवस्था छ।छैन ? (लैङ्गिक ङ्गवकास डेस्क 
वा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कायािन्द्वयन सतमतत वा यस्तै कुनै 

संरचनाको व्यवस्था कायिशति र जिम्मेवारी ङ्गकटान सङ्गहत गरे।नगरेको । 

०.० 

०.५ 

२.२.३ 

स्थानीय तहबाट  कायािलयमा हनु सक्ने कुनै पतन प्रकारको दवु्यिवहार, भेदभाब, मङ्गहला ङ्गहंसा 
तनयन्द्त्रणको लातग आचार संङ्गहता बनाएर लाग ुगरे/नगरेको । 

०.० 

२.२.४ 

योिना तिुिमा सतमततलाई सझुाव ददने दस्तावेि तयार गदाि लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण कायािन्द्वयन सतमततमा मङ्गहला, बालबातलका तथा अन्द्य सबै लजक्षत 
समदुायको सङ्गक्रय सहभातगता भए/ नभएको र यस सतमततले वडा तथा वजस्तस्तरमा 
योिाना सम्वन्द्िी छलफल समावेशी भए नभएको अनगुमन गरे।नगरेको । 

०.० 

२.३.१ 

स्थानीय तहले गिन गने सतमतत, उपसतमतत र कायिदलहरूमा मङ्गहला तथा वजिततकरणमा 
परेको समदुायबाट मङ्गहला र परुुषको समावेशी प्रतततनतित्व हनुे व्यवस्था रहे। नरहेको ।  

०.५ 

२.३.२ 

स्थानीय तहले गिन गने सतमतत, उपसतमतत र कायिदलहरूमा मङ्गहला तथा वजिततकरणमा 
परेको समदुायका प्रतततनतिहरूले छलफल तथा तनणिय तनमािणमा सङ्गक्रयरुपमा भागतलन 
पाए।नपाएको   

१.० 

१.५ 

२.३.३ 

स्थानीय तहमा सिातलत कायिक्रमहरूको अनगुमन र समीक्षा सम्वन्द्िी कायिमा स्थानीय 

सरकारले गिन गने सतमतत, उपसतमतत र कायिदलहरूले मङ्गहला तथा वजिततकरणमा 
परेको समदुायको ङ्गहतहनुे गरी ङ्गवश्लषेण सङ्गहत नीततगत र कायिगत सझुाव ददने 
गरे।नगरेको ।  

०.५ 

२.३.४ 

स्थानीय तहले गिन गने सतमतत, उपसतमतत र कायिदलहरूले मङ्गहला तथा वजिततकरणमा 
परेको समदुायको ङ्गहतहनुे गरी ददइएका नीततगत र कायिगत सझुावहरुको कायािन्द्वयन हनुे 
गरे।नगरेको ।  

०.० 

२.४.१ 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक ङ्गहँसा तनवारण,मङ्गहला सीप ङ्गवकास, नेततृ्व ङ्गवकास तथा क्षमता 
अतभबङृ्गद्ध िस्ता तबषयमा स्रोत व्यवस्थापनका  लातग बाङ्गषिक  ङ्गवतनयोिन ऐनमा उललेखगरी 
छुटै्ट कोष स्थापना गरी कायािन्द्वयन भए/नभएको । 

०.० 

२.४.२ 

 आददवासी िनिातत, दतलत लगायत अन्द्य लजक्षत समहुका मङ्गहलाहरूको ङ्गवकास र 
सशजिकरणको लातग विेटको व्यवस्था भएको/नभएको र उनीहरूको आवश्यकता 
अनसुार कायिक्रम तिुिमा गरे/नगरेको । 

०.५ 

१.५ 

२.४.३ 

 स्थानीय तहमा लैङ्गिक डेस्कको स्थापना र संचालनको लातग  आवश्यक  िन शजक्ि 
लगायत अन्द्य स्रोत सािनकोलातग   विेटको व्यवस्था  भए/नभएको र सो अनसुार कायि 
भए/नभएको । 

१.० 

२.४.४ 

स्थानीय तहले समावेशी सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गनि बिेटको व्यवस्था गरे।नगरेको र 
कम्यटुरकृत लेखा प्रणालीले समावेशी क्षेत्रमा भएको बिेट तथा खचि सम्वन्द्िी सूचना ददन े 

गरे/नगरेको । 

०.० 

२.५.१ 
स्थानीय तहले वडा तथा वस्तीस्तरका समदुायका आिारभतू खजण्डकृत सूचना/तथयाँक संकलन तथा 
अध्यावतिक गने गरेको/नगरेको। 

०.० 

२.५.२ 
स्थानीय तहले वडा तथा वस्तीस्तरका समदुायका आिारभतू खजण्डकृत सूचना/तथयाँक संकलन गदाि 
बेरोिगार तथा गररबको पङ्गहचान गरी छुट्टाछुटै्ट नक्साङ्कन गने गरे।नगरेको । 

०.५ 

२.५ 

२.५.३  स्थानीय तहले आफ्नो पाश्विजचत्रमा आिाररत खण्डीकृत तथयांक र सूचनालाई आिार मातन ०.५ 
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स्थानीय ङ्गवकास योिना तिुिमा गने गरे/नगरेको । 

२.५.४ 

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका सामाजिक सरुक्षाका सङु्गविा पाउने लाभग्राहीहरू र 
पजिकरणको अतभलेख व्यवस्थापन तथा तथयाँक अध्यावतिक गरे ।नगरेको  

०.५ 

३.१.१ 

लैङ्गिक तथा समावेशी ङ्गवकासको लातग क्षमता ङ्गवकास कायियोिना तयार गरे/नगरेको र 
छुटै्ट जशषिकमा बिेट ङ्गवतनयोिन भए/नभएको र यस्तो रकम खचि गने कायिङ्गवति स्वीकृत 
भइ कायािन्द्वयनमा आए।नआएको । 

१.० 

३.१.२ 

स्थानीय तहका पदातिकारी/कमचािरी/ लजक्षत समहुले लैङ्गिक तथा समावेशी ङ्गवकास, 

लैंतगक ङ्गहंसा तनवारण सम्बन्द्िी तातलम तलए/नतलएको र तातलम कायिकममा लजक्षत समूह 
तथा मङ्गहला र परुुषको समान सहभातगता र उपजस्थतत सतुनजश्चत गरे/नगरेको । 

  ८.० 

३.१.३ 

तातलमका ङ्गवषयवस्तमुा  मङ्गहलाका आवश्यकता तथा सवालहरु समेङ्गटए/नसमेङ्गटएको र 
प्रस्ततुीकरणमा लैङ्गिक सम्बेदनशील भाषाको प्रयोग भए/नभएको तथा  तातलमको गणुस्तर, 

सेवा सङु्गविा सम्बन्द्िमा पषृ्ठपोषण तलए/नतलएको 
०.० 

१.० 

३.१.४ 

स्थानीय तहमा मङ्गहला तथा लजक्षत समहुका पदातिकारीको क्षमता अतभवङृ्गद्धका लातग 
तनददिि कायिक्रमहरू (प्रातबतिक तातलम, क्षमता ङ्गवकास, नेततृ्व ङ्गवकासको तातलम, भ्रमण 

आदद)मा विेट ङ्गवतनयोिन भई कायिक्रम संचालन भए/नभएको  
०.५ 

३.१.५ 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्वन्द्िी तातलम संचालन 
लगायतका कायिक्रम  कायािन्द्वयन गनि सक्न ेयथेि िनशजक्ि भए/नभएको  

०.० 

३.१.६ 

स्थानीय तहमा मानव संसािन ङ्गवकास केन्द्र/ शाखा/इकाइको व्यवस्था भए/नभएको र 
तत तनकायमा िनशजक्ि व्यवस्था गरे/नगरेको  

०.५ 

३.१.७ 

 स्थानीय तहमा मङ्गहला र लजक्षत समदुाय लजक्षत लोक सेवा आयोग पूवि तयारी कक्षा 
सिालन कायिक्रम रहे/नरहेको र सो कायिक्रम कायािन्द्वयन भए।नभएको 

०.० 

३.१.८ 

मङ्गहला हक ङ्गहत र अतिकार सम्वन्द्िी बेइजिि घोषणापत्रले समेटेका वाह्रवटा 
प्रततवद्दताका सम्वन्द्िमा स्थानीय तहका पदातिकारी/ कमिचारीलाई िानकारी भए/नभएको 
र सोको अतभमखुीकरण गरे/ नगरेको  

०.० 

३.२.१ 

मङ्गहला ङ्गवरुद्ध हनुे सवै प्रकारका ङ्गहंसा तनवारण गने कायिक्रमका लातग बिेट ङ्गवतनयोिन 

गरे/नगरेको  
०.० 

३.२.२ 

लैङ्गिक ङ्गहँसा मकु्ि गाऊ।नगरपातलका घोषणा गरे/नगरेको र मङ्गहला ङ्गहंसा ङ्गवरुद्ध शनु्द्य 

सहनशीलताको नीतत तलए/नतलएको  
०.० 

३.२.३ 

स्थानीय तहले मङ्गहला ङ्गवरुद्ध हनुे सवै प्रकारका ङ्गहंसा तनवारण गने कायिक्रमहरू संचालन 

गरे/नगरेको  
०.० 

१.० 

३.२.४ 

स्थानीय तहले समािमा रहेका ङ्गवतभन्न सामाजिक कुरीतत (िाततगत छुवाछुत, छाउपडी, 
बाल ङ्गववाह, बह ुङ्गववाह, दाइिो, आदद) हटाउन कायिक्रमहरू संचालन गरे/नगरेको । 

०.० 

३.३.१ 

स्थानीय तहका मङ्गहला तथा समावेशी समूहबाट तनवािजचत भएका िनप्रतततनति र कायिरत 

कमिचारीलाई नपेालको संङ्गविान, स्थानीय सरकार सिालन ऐन, अन्द्तर सरकार ङ्गवि व्यवस्थापन ऐन, 

कमिचारी समायोिन ऐन, मलुकुी संङ्गहताहरू, तबषयगत कानूनहरू, स्थानीय तहले िारी गरेका 
कानूनहरू र अन्द्य प्रचतलत महत्वपूणि कानूनहरूको सम्वन्द्िमा अतभमखुीकरण गरे/ नगरेको  

०.५ 

३.३.२ 

स्थानीय तहका कायिपातलका सदस्य,सभाका सदस्य र प्रमखु प्रशासकीय अतिकृत लगायत सबै 
शाखा प्रमखुलाई कानूनको मस्यौदा तिुिमा सम्वन्द्िी प्रङ्गक्रया र समस्या समािान लगायतका 
तबषयवस्त ुउपर अतभमखुीकरण गरे।नगरेको   

०.५ 

३.३.३ 

स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा मङ्गहलाका लातग कानूनी सचेतना सम्बन्द्िी अनजुशक्षण कायिक्रम 

(कानूनी हक अतिकार, एकल मङ्गहला, मानव बेचङ्गवखन, छाउपडी प्रथा, यौनङ्गहँसा, आदद) संचालन 
भए/नभएको ।     

०.० 

०.५ 

३.३.४ स्थानीय तहमा मङ्गहलाको लातग संचातलत कानूनी सचेतना सम्वन्द्िी अनजुशक्षण कायिक्रम ०.५ 
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(कानूनी हक अतिकार, एकल मङ्गहला, मानव बेचङ्गवखन, छाउपडी प्रथा, यौनङ्गहँसा, आदद) बाट 
उनीहरु लाभाजन्द्वत भए/नभएको । 

३.४.१ 

स्थानीय तहले ङ्गवपद व्यवस्थापन सम्वन्द्िी मापदण्ड, रणनीतत, कायिनीतत लगायत कायिङ्गवति 

तयारी गदाि मङ्गहला तथा लजक्षत वगि वा  समदुायसँग परामशि गरे/ नगरेको र यस्ता 
दस्ताबेिमा उक्ि वगि र समदुायलाई  लजक्षत गरी ङ्गवशेष राहत र मङ्गहला परुुषलाई अलग 
अलग  संरक्षणको प्राविान राखे/नराखेको । 

०.० 

३.४.२ 

स्थानीतहमा ङ्गवपद सम्वन्द्िी तथयाङ्क सङ्कलन, नक्साङ्कन तथा व्यवस्थापन गदाि प्रभाङ्गवत 
मङ्गहला तथा लजक्षत वगि वा समदुाय समेतको खण्डीकृत तथयाङ्क राखी आपतकालीन कायि 
सिालन तथा राहत ङ्गवतरण गरे।नगरेको । 

०.० 

३.४.३ 

समदुायमा आिाररत ङ्गवपद व्यवस्थापन सम्वन्द्िी कायि संचालन गदाि प्रभाङ्गवत मङ्गहला तथा 
लजक्षत वगि वा समदुायलाई सहभागी गराई उनीहरूलाई पङ्गहलो प्राथतमकतामा 
राखे/नराखेको । 

०.५ 

१.० 

३.४.४ 

ङ्गवपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सिालन र स्रोत पररचालन गदाि  मङ्गहला तथा 
लजक्षत वगि वा समदुायको  सहभातगतामा तनणिय हनुे गरे।नगरेको । 

०.० 

४.१.१ 

स्थानीय तहका भवन, भौततक पूवाििार तथा अन्द्य संरचना तनमािणको लातग ड्रइङ, तडिायन, लागत 

अनमुान तयार गदािका बखत संरचना तनमािण भएपतछ मङ्गहला, बालबातलका, अपािता भएका व्यजिले 
तनबािि प्रयोग गनि सङ्गकन ेगरी लैङ्गिक तथा यौतनक अलपसंख्यक, बालबातलका र अपािता मैत्री / 
संबेदनशील संरचनाको प्राविान सङ्गहत हनुे गरे।नगरेको । 

०.० 

४.१.२ 

स्थानीय तहका भवन, भौततक पवुाििार तथा संरचनाहरु, जशक्षा, स्वास्थय र अन्द्य सामाजिक 

पूवाििार सम्वन्द्िी भवन र अन्द्य संरचनाहरू तनमािण गदाि मङ्गहला,  लैङ्गिक तथा यौतनक 
अलपसंख्यक, अपाितामैत्री तथा बालमैत्री दृङ्गिकोणबाट समेत उपयिु हनुे गरी तनमािण 
गरे/नगरेको ।  

०.५ 

४.१.३ 

स्थानीय तहले १५०० वगिङ्गफटभन्द्दा बढी प्लीन्द्थ क्षेत्रफल भएका तनिी तथा साविितनक 
भवन तथा संरचना तनमािण सम्वन्द्िी नक्सा स्वीकृत गदाि  मङ्गहला, लैङ्गिक तथा यौतनक 
अलपसंख्यक, अपाितामैत्री तथा बालमैत्री दृङ्गिकोणबाट समेत उपयिु हनुे गरी संरचना 
तनमािण गने प्राविान सङ्गहत जस्वकृतत ददने गरे/गरेको तथा सो वमोजिम तनमािण कायि हनुे 
गरे/नगरेको । 

  ३.५ 

४.१.४ 

स्थानीय तहले मङ्गहला लगायत लजक्षत समदुायलाई लक्ष्य गरी परंपरागत तथा आितुनक 
उिाि (िलङ्गवद्यतु लगायत ङ्गवतभन्न बैकजलपक उिाि स्रोतबाट प्राप्त हनुे उिाि, सिुाररएको चलुो, 
आदद) को प्रयोग गनि प्रोत्साहन गने आयोिनाहरू  संचालन गरे/नगरेको।  

०.५ 

२.५ 

४.२.१ 

प्रिनन ् स्वास्थय सम्वन्द्िी वाङ्गषिक नीतत र कायिक्रममा  गभिवती मङ्गहलालाई िोजखमयिु 
तथा खतरायिु काममा नलगाउने व्यवस्था गरी सोको कायिन्द्वयन गरे।नगरेको ।  

०.५ 

४.२.२ 

स्थानीय तहको कायािलय, अस्पाताल वा स्वास्थय चौकी र सम्भव भएका साविितनक स्थलहरुमा 
कमिचारी लगायत सेवाग्राहीलाइ लजक्षत गरी अलग्गै स्तनपानकक्षको व्यवस्था गरे  नगरेको र 
सो को कायिन्द्वयन भए/नभएको ।  

०.५ 

४.२.३ 

पररवार तनयोिन, मात ृजशश ुकलयाण, ङ्गवस्ताररत खोप, पोषण, िनसंख्या जशक्षा,  िनस्वास्थ लगायत 
मङ्गहलाहरूको स्वास्थय सिुार सम्बन्द्िी ङ्गवशेष कायिक्रमहरू (सतु्केरी हुँदाको स्वास्थय अवस्था 
सिुार गनि, ङ्गकशोरीहरूको लातग प्रिनन र यौन जशक्षा आदानप्रदान गनि, एचआईभी एड्स, स्तन 

क्यान्द्सर, पािेघरको क्यान्द्सर र आि खस्ने लगायतका ङ्गवषयहरु)  संचालन गरे/नगरेको ।  

१.० 

४.२.४ 

मङ्गहला, आतथिकरूपले ङ्गवपन्न घर पररवार लगायत लजक्षत समहुको स्वास्थय तबमा गनि 
सहिीकरण र सहयोग गने कायिक्रम र बिेट व्यवस्था गरे/नगरेको तथा सोको कायािन्द्वयन 

गरे/नगरेको । 

१.० 

२.५ 

४.३.१ स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र तभत्रका ङ्गवद्यालय िाने उमेर समहुका सबै बालबातलकालाई ०.० 
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ङ्गवद्यालयमा भनाि गराउने प्रवन्द्ि तमलाए।नतमलाएको र सो उमेर समहुका सबै 
बालबातलकाहरु ङ्गवद्यालय भनाि भए/नभएको । 

४.३.२ 

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र तभत्रका आतथिक अवस्था कमिोर भएका पररवारका 
बालबातलका तथा लजक्षत समूदायका सबै बालबातलकालाई ददवा खािा, तनशलुक 
पाठ्यपसु्तक, शैजक्षक सामाग्री तथा पोसाक र छात्रबजृिको व्यवस्था गरी तनष्ट्पक्ष ङ्गवतरण 
हनुे प्रवन्द्ि तमलाए।नतमलाएको । 

१.० 

४.३.३ 

तनरक्षर मङ्गहलाहरूको लातग जशक्षा सम्बन्द्िी ङ्गवशेष कायिक्रमहरू संचालन गने नीतत तथा 
विेट र कायिक्रम भए/नभएको तथा सो अनरुूप कायिक्रमहरु (िस्तैः अतभभावक जशक्षा, 
प्रौढ तथा ङ्गकशोरी कक्षा, आदद )  कायािन्द्वयन  भए। नभएको ।  

०.५ 

४.३.४ 

ङ्गवद्यालयमा छात्र र छात्रा तथा यौतनक अलषसंख्यकका लातग छुट्टा छुटै्ट शौचालय, पानीको 
व्यवस्था, ङ्गकशोरी छात्राको लातग सेनेटरर प्याड, साबनु लगायत आवश्यक सामाग्रीको 
व्यवस्थाको साथै यौन जशक्षा तथा सहिीकरण कायिक्रम संचालन हनुे गरे।नगरेको  

१.० 

३.० 

४.४.१ 

स्थानीयतहका कायािलय तथा साविितनक स्थलहरूमा सफा ङ्गपउने पानी, हात िनुे व्यवस्था, 
मङ्गहला, परुुष तथा यौतनक अलपसंख्यकको लातग अलग्गै शौचालयको व्यवस्था र साबनु 
तथा स्यातनटाइिर, आददको प्रवन्द्ि गरे।नगरेको  

०.५ 

४.४.२ 

स्थानीय तहको आयोिना तथा स्थानीय मङ्गहलाहरुको सङ्गक्रय सहभातगतामा वडा वडामा 
खलुा ददसामिु पातलका, घरघरमा शौचालय, ङ्गपउने पानी, पोखरी  टोल सफाइ अतभयान 
िस्ता कायिक्रम सिालन हनुे गरे। नगरेको । 

१.० 

४.४.३ 

स्थानीय तहका सबै गाउँ, वस्ती तथा टोलटोलमा कुङ्गहने र नकुङ्गहने घरायसी फोहोर 
छुयाउने व्यवस्था, फोहोर संकलन तथा ङ्गवसििन, घरघरमा भान्द्छाको फोहोर र पानीबाट 
करेसाबारी, कौसीखेती तथा गमला र फुलबारी िस्ता कायिक्रममा मङ्गहला र परुूषको 
समान सहभातगता अतभवङृ्गद्धि गनि िनचेतना लगायत कायिक्रम सिालन हनुे         

गरे।नगरेको ।  

०.५ 

४.४.४ 

स्थानीय तहका गाऊँ, टोल, वस्तीहरूमा सफापानीको सहि व्यवस्थाका लातग आकासेपानी 
संकलन र भण्डारण, परंपरागत इनार र कुवाको पनुिीङ्गवकरण र ररचाजििङ िस्ता 
कायिक्रम स्वीकृत भए/नभएको र तत कायिक्रम सिालन गदाि स्थानीय मङ्गहलाहरुको 
सङ्गक्रय सहभातगतामा हनुे गरे।नगरेको । 

०.५ 

२.५ 
४.५.१ 

स्थानीय तहको आवतिक योिना, बाङ्गषिक नीतत, कायिक्रम तथा बिेट तिुिमा गदाि बेरोिगारी 
र गरीबी नक्साङ्कन समेतको आिार तलई मङ्गहला तथा लजक्षत समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ 
हनुे स्वरोिगारमूलक, आयमूलक र सीपमूलक कायिक्रमहरू समावेश गरी कायािन्द्वयन 

गरे/नगरेको । 

१.० 

४.५.२ 

स्थानीय तहले स्वरोिगार तथा बैदेजशक रोिगारीमा िाने मङ्गहला तथा लजक्षत समहुको 
क्षमता ङ्गवकासको लातग कायिक्रमहरू तय गरी कायािन्द्वयवन गरे।नगरेको । 

०.० 

४.५.३ 

ग्रामीण मङ्गहला प्राङ्गवतिकहरू (पश ु सेवा, कृङ्गष, खाि प्रङ्गविी, वन, स्वास्थय र पूवाििार 

लगायतका ङ्गवषय सम्बन्द्िी प्राङ्गवतिक)र सामाजिक पररचालक तयार गने नीतत तलई सो 
अनरुूप कायिक्रम संचालन गरे।नगरेको । 

१.० 

४.५.४ 
गररब तथा लजक्षत समहुको पहुँच र क्रयशजि अनरुूप सपुथमूलय सहकारी पसलहरूको व्यवस्थापन 
गने स्थानीय तहको नीतत रहे/नहरेको र सो अनरुूप कायिक्रम कायािन्द्वयन भए।नभएको । 

०.५ 

१.० ५.१.१ 

स्थानीय तहले सेवा प्रवाह, ङ्गवकास तनमािण र सशुासन प्रवििनका तबषयमा नीतत, कानून िारी गरी सोही 
बमोजिम तोङ्गकएका पदातिकारी/ सतमतत/ कायिदलबाट तनणिय गरी कायि गने गरेको वा तदथि 
(पटके/ स्वेच्छाअनरुूप) तनणिय गरी कायि हनुे गरेको ।  

०.० 

५.१.२ स्थानीय तहले ङ्गवतिको शासन प्रवििन, िनसहभातगता अतभवङृ्गद्ध, भ्रिाचार तबरूद्ध शून्द्य सहनशीलता,सेवा ०.५ 
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प्रवाहमा तनश्पक्षता र मङ्गहला तथा लजक्षत समहुलाई अग्रातिकार ददन े नीतत तलई सो वमोजिम 
कायािन्द्वयन गरे/नगरेको ।  

५.१.३ 
मङ्गहला अतिकार तथा समानताका लातग भएका बेइजिि घोषणा पत्रका वाह्रवटा प्रततवद्धताहरूका 
क्षेत्रमा कायिक्रम तय गरी कायािन्द्वयन गने गरेको/नगरेको  

०.० 

५.१.४ 
संयिु रािसङ्घीय बाल अतिकार महासन्द्िी, १९८९ मा उललेख भए अनरुुपका  प्रततबद्धता 
कायािन्द्वयन गनि रकम ङ्गवतनयोिन गरी कायिक्रम संचालन गरे/नगरेको ।  

  ११.५ 

५.२.१ 
स्थानीय तहले तनयतमतरुपमा कायिक्रमको साविितनक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, साविितनक सनुवुाई, 

तनयतमत पत्रकार भेटघाट र सूचनाको साविितनकीकरण गने गरे।नगरेको । 
०.५ 

२.० 

५.२.२ 

स्थानीय तहले गने साविितनक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, साविितनक सनुवुाई, तनयतमत पत्रकार 
भेटघाट र सूचनाको साविितनकीकरण कायिक्रममा लजक्षत समहुका व्यजि तथा समदुायका 
सदस्यको उपजस्थतत रहने गरे।नगरेको  

०.५ 

५.२.३ 

स्थानीय तहले गने साविितनक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, साविितनक सनुवुाई, तनयतमत पत्रकार 
भेटघाट र सूचनाको साविितनकीकरण कायिक्रममा लजक्षत समदुायको तफि बाट स्थानीय तहले 
तलएको नीतत तथा कायिक्रम र सो को कायािन्द्वयका ङ्गवषयमा प्रश्न उठ्ने गरे/नगरेको र सोको 
अतभलेख राखी उिेका प्रश्नउपर स्थानीय तहबाट सम्बोिन हनुे गरे।नगरेको । 

०.५ 

५.२.४ 
स्थानीय तहका िनप्रतततनति र कमिचारीको आचार संङ्गहता स्वीकृत गरी कायािन्द्वयनमा 
लयाए।नलयाएको ।  

०.५ 

५.३.१ 

स्थानीय तहले तनयतमतरुपमा समग्र वाङ्गषिक योिना तथा कायिक्रम साविितनक गने गरे ।नगरेको र 
मङ्गहला,  लगायत अन्द्य सबै लजक्षत समहुका लातग राजखएका कायिक्रम तथा सोको बिेट 
सरोकारवालाले थाहा पाउनेगरी साविितनक गरे।नगरेको । 

०.५ 

२.५ 
५.३.२ 

स्थानीय तहले स्थानीय सूचना सबैले बझु्न े गरी  स्थानीय भाषामा  प्रवाह तथा प्रशारण गने गरे। 

नगरेको । 
०.५ 

५.३.३ 
स्थानीय तहले स्थानीय रेतडयो, एफ.एम, छापा लगायत श्रब्यदृश्य समेतका सबै माध्यमद्वारा लैंतगक 
समानता तथा  समावेशीकरण सम्बन्द्िी सूचना प्रवाह गरी िनतालाई ससुजुचत  गरे/नगरेको ०.५ 

५.३.४ 
स्थानीय तहमा मङ्गहला लगायत सबै लजक्षत समहुमा सूचना, जशक्षा तथा संचारसम्बन्द्िी कायिक्रमको 
प्रवाहबाट िनचेतना वङृ्गद्ध भएको/नभएको । 

१.० 

५.४.१ 
स्थानीय तहबाट संचातलत कायिक्रम तथा पररयोिनाबाट सबै लजक्षत वगि तथा समदुायले लाभ तलन 

सके/नसकेको । 
१.० 

३.० 
५.४.२ 

स्थानीय तहले संचालन गरेका लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी ङ्गवकास सम्वन्द्िी 
कायिक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गदाि सरोकारवालालाई पगुकेो लाभ, असर र प्रभाव ङ्गवश्लषेण 
गरे/नगरेको ।  

०.५ 

५.४.३ 
स्थानीय तहको समीक्षा बैिकमा मङ्गहला लगायत सबै लजक्षत वगि तथा समदुायको उपजस्थततमा 
उक्ि वगिसंग सम्वजन्द्ित लजक्षत कायिक्रम उपर छलफल हनुे गरे/नगरेको  

०.५ 

५.४.४ अनगुमन तथा मूलयाङ्कनको पषृ्ठपोषणलाई सम्बोिन गरी योिना तथा  कायिक्रम तयार गरे/नगरेको  १.० 

५.५.१ 
स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारले तय गरेका नीतत, कानून तथा कायिक्रमहरूको कायािन्द्वयनमा 
सहकायि, समन्द्वय र सहिीकरण  गरे।नगरेको  

१.० 

३.५ 

५.५.२ 
लैङ्गिक समानता तथा समावेशी ङ्गवकासको लातग ङ्गवतभन्न सरोकारवाला तनकायहरूबीच सिाल तनमािण 

भई कायिगत छलफल हनुे गरे।नगरेको ।  
०.५ 

५.५.३ 

लैङ्गिक समानता तथा समावेशी ङ्गवकासको लातग ङ्गवतभन्न सरोकारवाला तनकायहरूबीच कायिगत 

संयन्द्त्र (संिाल) का प्रतततनतिहरूलाई लैङ्गिक तथा समावेशी ङ्गवकास सम्वन्द्िी क्षमता ङ्गवकास 
तातलम प्रदान गरे ।नगरेको ।   

१.० 

५.५.४ 

मङ्गहला ङ्गवरुद्ध हनुे सबै प्रकारका भेदभाव उन्द्मूलन गने महासजन्द्िको राङ्गिय कायियोिना, संयिु 
रािसङ्घीय सरुक्षा पररषद्बाट पाररत प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को राङ्गिय कायियोिना र 
मानव अतिकार सम्वन्द्िी   राङ्गिय कायियोिनामा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भतन उललेख गररएका 
कायिक्रमहरूमा रकम ङ्गवतनयोिन गरी कायािन्द्वयन गरे।नगरेको । 

१.० 

१.१.१ स्थानीय तहको नीतत तथा कानूनको मस्यौदा तयार गने कायिददशामा लैससासको दृङ्गिले सम्पादन १.० २.५ 
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गने गरी कायिटोली तनमािण, पूवि दस्तावेिको समीक्षा गदाि लैससास दृङ्गिकोणले भएको, मस्यौदाको 
तबषयवस्त ुर शब्द चयन समावेशी र सहभातगतामूलक हनु ेगरे \नगरेको । 

१.१.२ 
स्थानीय तहले आफ्ना नीतत, कानून, योिना िारी गनुि भन्द्दा अगातड लैससासको दृङ्गिले उपयिु भए 
नभएको बारे लेखािोखा वा ङ्गवश्लषेण गरर सतुनजश्चत गने गरे।नगरेको । 

०.५ 

१.१.३ 

स्थानीय तहको नीतत र योिनामा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी ङ्गवकास (स्थानीय 
काननु, नीतत, आवतिक र बाङ्गषिक योिनामा भएका नीततहरू) सम्वन्द्िी ङ्गवषयहरु समावेश 
भए।नभएको । 

०.५ 

१.१.४ 

मङ्गहला र परुुष लगायत लैङ्गिक तथा यौतनक अलपसंख्यकको समङ्गवकास,  सामाजिक ङ्गवभेदको अन्द्त्य  

तथा  लैससास परीक्षण गने  अलग्गै नीततहरु छन ्। छैनन ्? (स्थानीय ऐन, काननु, कायिङ्गवति, तनदेजशकामा 
खास व्यवस्था गरे/नगरेको  

०.५ 

     १३.५ 

िम्मा  ४३.५ ४३.५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उललेजखत तातलका अनसुार १००  वटै सूचकहरुको प्राप्तांक हेदाि  शनु्द्य अंक प्राप्त गने सूचक संख्या िम्मा ३३ 
प्रततशत,  शनु्द्य दशमलव पाँच प्रततशत अंक प्राप्त गने सूचक संख्या ४७ प्रततशत  र १ अंक प्राप्त गने सूचकको 
संख्या २० प्रततशत रहेको छ । यी सवै  प्राप्तांकहरुको सारांश देहाय बमोजिमको तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ  । 

 

 

 

साराशंमा  

क्र स ङ्गववरण  संख्या प्राप्ताङ्क 

१ "०" प्राप्त गने सचुक संख्या ३३ 0  

२ "०.५" प्राप्त गने सचुक संख्या ४७ २३.५  
३ "१" प्राप्त गने संख्या २०  २० 

  िम्मा १००  ४३.५ 
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खण्ड - ५ सबल पक्ष, कम्जोर पक्ष, अवसर र चुनौतीहरु (SWOT) को ववशे्लषण 
 

 

यस गाउँपातलकाको आ.ब. २०७७।०७८ को लैससास परीक्षण गने  क्रममा समूङ्गहक रुपमा प्रदान गररएको सवै सूचकहरुले प्राप्त गरेको प्राप्तांकको आिारमा  
लैससासतभतै्र रहेर पाँच वटै मखु्य ङ्गवषय के्षत्रानसुार  सबल पक्ष, कम्िोर पक्ष, अवसर र चनुौतीहरु (SWOT) को ङ्गवश्लषेण गररएको छ । यसरी सामूङ्गहक रुपमा 
तयार गररएको लैससास को अवस्था तनम्नानसुार प्रस्ततु गररएको छ । 
 

 

मुल शीषषक सबल पक्ष सधुार गनुषपने पक्ष अवसर चुनौती 

नीवत,कानुन

, योजना 

 गाउँपातलकाको बाङ्गषिक नीतत, कायिक्रम तथा 
बिेट तयार गदाि मङ्गहला तथा अन्द्य लजक्षत 
वगिको कायिक्रमहरु समेटीने गरेको। 

 योिना तिुिमा   प्रङ्गक्रयामा टोलस्तरमा   
ङ्गवतभन्न समदुायसँग छलफल हनुे गरेको। 

 लैंतगक दृङ्गिकोणले मङ्गहला परुुष ङ्गवच समान 
कामको समान ज्यालादर  भएको। 

 अपािता रोक्थाम तथा पनुस्थापना कायिङ्गविी  
तनमािण गरी लाग ुगरेको । 

 अपािता पररचय पत्र, िेष्ठ नागररक पररचय 
पत्र ङ्गवतरण तनदेजशका भएको । 

 मङ्गहला ङ्गहंसा र ङ्गवभेदबाट हनुे घटनाहरुको 
सनुवुाई न्द्यायीक सतमतत माफि त हनुे गरेको। 

 

 छुटै्ट लैंतगक समानता तथा सामाजिक 

समावेजशकरण नीतत  नभएको । 

 प्रयाप्त नीतत तथा काननुहरु तनमािण हनु 
नसक्न ु। 

 योिना तिुिमा तथा अनगुमन 
मलुयाङ्कनलाई लैससासको दृङ्गिले  हेने 
नगरेको । 

 लजक्षत वगिको पङ्गहचान तथा सचुी तयार 
नभएको । 

 पातलकाले तनती तनयम कायितबिी योिना 
िारी गनुिभन्द्दा अगाडी लैससास को  
दृङ्गिले उपयिु भए नभएको बारे 
लेखािोखा वा ङ्गवश्लषेण  नगनुि । 

 तनजश्चत प्रततशत बिेट लैससास प्रवद्धिनमा 
नछुयाउन ु। 

 आवश्यक पने काननु नीतत 
नीयम आफै वनाउन सङ्गकने 
अतिकार स्थानीय तहमा रहन।ु  

 दीघिकालीन सोँच सङ्गहतको 
ङ्गवकासप्रमेी यवुा िनप्रतततनिी 
हरु हनु ु। 

 सवै समदुाय तबच सामाजिक र 
स्कृततक ङ्गवङ्गविता रहेकोले 
सामाजिक समावेशीकरण 
व्यवहारमा लाग ु गने  उपयिु 
अवसर रहेको । 

 ङ्गवद्यमान ऐन, काननु, नीतत, 
कायिङ्गविीहरुको पणुि प्रयोग गने 
अवसर ।  

 ङ्गवज्ञ िनशिीको 
व्यवस्थापन 

 भौगोतलक िङ्गटलता 
 छुवाछूत, लैङ्गिक ङ्गवभेद, 

पतु्रमोह िस्ता परम्परागत 
कु मान्द्यता ङ्गवरुद्धका 
नीतत तनयम कायिङ्गवति 
कायािन्द्वयनमा िटीलता। 

 लैससास सम्बन्द्िी 
नीततगत ङ्गवषयहरु 
सरोकारवालालाई 
बझुाउन । 

 मागमा आिारीत 
अत्यातिक योिनाहरु 
कायािन्द्वनय गनि र 
प्राथतमङ्गककरण नीतत 

वनाउन कदिन । 
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सँस्थागत 
व्यवस्था 

 पातलकाले गिन गने सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरुमा मङ्गहला तथा वजितीमा परेका 
समदुायको प्रतततनतित्व हनुे गरेको  

 आददवासी िनिाती, दतलत तथा अन्द्य लजक्षत 
समहु र मङ्गहलाहरुका लातग बिेट तथा 
कायिक्रमको व्यवस्था गरेको । 

 सामाजिक सरुक्षा भिा पाउने लाभग्राही र 
पिीकरणको अतभलेख व्यवस्थापन र तथयांक 
अध्यावतिक गने गरेको । 

 खण्डीकृत तथयांक सङ्गहतको गाउँ प्रोफायल 
तयार भएको । 

 गाउँपातलकाको तनणाियक तहमा ५० 
प्रततशत मङ्गहला सहभातगता नहनु ु। 

 लैससास बढाउनका लातग तनजश्चत 
कायिनीतत नभएको । 

 लैससास हेने लैंतगक ङ्गवकास डेस्क तथा 
कुनै कायािन्द्वयन सतमतत नएको। 

 लैंतगक ङ्गहंसा तनयन्द्त्रणका लातग कुनै 
आचार संङ्गहता तथा कोषको व्यवस्था 
नहनु ु। 

 लैससास सम्बन्द्िी िेरै काम गरे पतन 
अतभलेख व्वजस्थत हनु नसक्न ु।  

 आवस्यकताका आिारमा  
लैससास सम्बन्द्िी काननु, 
योिना, कायिक्रम बनाउने र 
कायािन्द्वयन गनि आवस्यक 
सँस्थागत व्यवस्था गने स्रोत 
सािन तथा अतिकार 
स्थानीयस्तरमा नै रहन ु। 

 

 आवस्यक िनशिी 
व्यवस्थापन । 

 खण्डीकृत तथयांकहरु 
अद्यावतिक गनि । 

मानव 
संसािन 
तथा 
क्षमता 
ङ्गवकास 

 

 संखवुा सभा जिललाकै कम वेरुि ुभएको। 

 स्वास्थय कायिक्रमहरु कायािन्द्वयन गनेमा 
जिललाको उत्कृि पातलका घोङ्गषत । 

 सामाजिक ङ्गवभेद, कुरीतत, बाल ङ्गववाह 
घटाउने खालका केङ्गह कायिक्रमहरु संचालन 
भएको । 

 लैंतगक ङ्गहंसा सम्बन्द्िी १६ ददने अतभयान 
संचालन गरेको । 

 

 अनभुवको कमी भएका नव 
िनप्रतततनिीहरु। 

 दरवन्द्दी अनसुार दक्ष िनशिी अभाव 

 लैससास ङ्गवकासमा भन्द्दा पूवाििार ङ्गवकासमा 
िोड ददन।ु 

 सेवाग्राहीको चासोमा कमी । 

 लैससास ङ्गवकासका लातग क्षमता ङ्गवकास 
कायियोिना नहनु ु। 

 मानव संसािन ङ्गवकास केन्द्र वा शाखा   
नहनु ु। 

 लैससास सम्बन्द्िी दीगो ङ्गवकासको लक्ष्य, 
बेजिङ् घोषणा पत्र, संयिु राि संघ 
लगायतका प्रततबद्धताहरु को अभीमखुकरण 
तथा स्थानीयकरण  हनु नसक्न ु। 

 काननुी सचेतना कायिक्रमहरु संचालन  गने 
नगरेको । 

 समदुायमा आिाररत ङ्गवपद व्यवस्थापन 
सम्बन्द्िी कायिक्रमहरु नभएको । 

 िनप्रतततनिीहरु तथा 
कमिचारीहरुमा लैससास 
सम्बन्द्िी ङ्गवषयमा िागरुकता 
बढेको । 

 पूवाििार ङ्गवकास सँगसँगै ङ्गवस्तारै 
सामाजिक तथा मानङ्गवय 
ङ्गवकासमा दोस्रो प्राथतमकतामा 
रहेको । 

 लैससासमैत्री पातलका घोषणा 
तयारीका कायिहरु गनि सक्ने । 

 स्थानीय स्तरमा लैससास 
सम्बन्द्िी अविारणाबारे 
िानकारी नहून ु। 

 आितुनक सूचना 
प्रङ्गविीको दरुुपयोगका 
कारण हनुे सामाजिक 
ङ्गवक्रीती । 

 समािमा िरा गाडेर 
रहेका सामाजिक 
कुररततहरु । 
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सेवा प्रवाह 

 

 प्रवाह गररएको सेवाको तनयतमत अनगुमन, 
मलुयाङ्कन तथा प्रततवेदन हनुे गरेको । 

 स्थानीय स्रोत सािन तथा िनशिीको 
अतिकतम उपयोग गररएको । 

 लजक्षत समदुायमा बैकजलपक उिाि प्रयोग 
सम्बन्द्िी कायिक्रमहरु संचालन भएको । 

 मङ्गहलाहरुको प्रिनन स्वास्थय सम्बन्द्िी 
कायिकमहरु संचालन गररएको । 

 िनस्वास्थय प्रवद्धिनका ङ्गवशेष कायिक्रमहरु  
िस्तैः पररवार तनयोिन, मातजृशश ु कलयाण, 
ङ्गवस्ताररत खोप, पोषण, ङ्गकशोरी जशक्षा, यौन 
जशक्षा, आगँ खस्ने, स्तन क्यान्द्सर लगायतका 
ङ्गवषयहरु संचालन गरेको । 

 ङ्गवद्यालय िाने उमेरका प्राय सवै 
बालबातलका ङ्गवद्यालय भनाि हनुे गरेको। 

 साक्षर पातलका घोषणा भएको । 

 खलुा ददसामिु पातलका घोषणा भएको । 

 घरघरमा िाराको शदु्ध ङ्गपउने पानीको 
वयवस्था भएको । 

 काम सम्पन्न भएपतन प्रततवेदन तथा 
अतभलेख चसु्त दरुुस्त नहनु ु। 

 सचेतनामूलक कायिक्रमहरुको कमी। 

 लैससासमैत्री संवेदनशील पूवाििार 
तनमािणको प्राविान नहनु ु। 

 सपुथमलुय सहकारीहरुको व्यवस्था     
नहनु ु। 

 िेसी नीतत नबनेको  

 बैदेजशक रोिगारीमा िान चाहनेलाई 
सीप ङ्गवकास तातलमको आयोिना      
नहनु ु। 

 फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापन 
सम्बन्द्िी चेतनामूलक कायिक्रम नहनु।ु 

 अलग्गै स्तनपानको व्यवस्था नहनु ु। 

 

 लैससास सम्बन्द्िी रहेका 
कम्िोरीहरुलाई सिुानि नीतत 
तथा कायिक्रम राख्न सक्ने । 

 सरुजक्षत माततृ्व र स्वास्थय 
ङ्गवमा कायिक्रममा सवैको पहुँच 
सतुनजश्चत गनि सङ्गकने । 

 सपुथमलुय पसल संचालन गनि 
सङ्गकने । 

  

 लैससास अविारणाको 
बारेमा िनप्रतततनिी, 
कमिचारी तथा अन्द्य 
सरोकारवालाहरुको 
बझुाईमा एकरुपता     
नहनु ु। 

 संजघय नीतत र स्थानीय 
नीततमा तादाम्यता     
नहनु ु।  

सशुासन 

तथा 

उत्तरदावयत्व 

 िनप्रतततनिी तथा कमिचारीको आचारसंङ्गहता 
तनमािण र पालना भएको । 

 वाङ्गषिक कायिक्रम तथा नीतत कायिङ्गवतिहरु 
वेभसाइड तथा पत्र पतत्रकामा सावििातनक 
गने गरेको। 

 चेतनामूलक सूचना, जशक्षा तथा संचार 
सम्बन्द्िी कायिक्रम गने गरेको । 

 संघीय र प्रदेश सरकारका नीतत तनयम 

 शसुाशन तथा उिरदाङ्गयत्वका सम्बन्द्िमा 
अनजुशक्षण नभएको । 

 सरोकारवालाहरुको सिाल तनमािण     

नहनु ु। 

 काननुले तनददिि गरेबमोजिम सावििातनक 
लेखापरीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सेवा 
प्रवाहको सन्द्तङु्गि सवेक्षण तथा 
सावििातनक सनुवुाई नहनु।ु 

 सँस्था दताि कायिङ्गविी आएपतछ 
लैससासका क्षेत्रमा काम गने 
स्थानीय सँस्थाहरु दताि हनु 
थालेको । 

 केङ्गह काननुहरु तनमािण 
भैसकेकाले कायिक्रमहरु 
कायािन्द्वयन गनि सहि हनुे । 

 

 लैससास का कायिक्रमहरु 
लजक्षत समदुायसम्म पगु्न 
किीन । 

 भौगोतलक ङ्गवकटता तथा 
चरम गररवीको चपेटा । 
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कायिक्रमको कायािन्द्वयनमा  गाउँपातलकाले 
सहकायि, समन्द्व र सहिीकरण गरेको । 

 लजक्षत वगिको उपजस्थततमा लजक्षत योिनाका 
वारेमा छलफल हनुे गरेको । 

 समावेजशता सम्वजन्द्ि कायिक्रमहरु नीयतमत 
रुपमा रेतडयो पत्रपतत्रकाहरुमा प्रकाशन 
प्रशारण हनुे गरेको । 

 सावििातनक लेखापरीक्षण तथा सावििातनक 
सनुवुाई हनुे गरेको । 

 स्थानीय संघ सँस्थाहरुसँग समन्द्वय तथा 
सहकायि हनुे गरेको । 

 राङ्गिय, अन्द्तरािङ्गिय प्रततवद्धताहरु 
कायािन्द्वयनका लातग कायिक्रम तथा 
बिेट ङ्गवतनयोिन नहनु ु। 

 बाह्य ङ्गवज्ञको सहायतामा सामाजिक तथा 
व्यवस्थापन परीक्षण नहनु ु। 

 स्थानीय भाषा प्रवद्धिन का कायिक्रमहरु 
नराजखन ु। 

 भए गरेका कामहरुको दस्तावेिीकरणमा 
कमी रहेको । 

 लैससास सम्बन्द्िी क्षमता ङ्गवकास तातलम 
नहनु ु। 

 लैससास सम्बन्द्िी कायिहरुको अनगुमन 
तथा मलुयाङ्कन नभएको । 

 लैससासको सवलहरु सम्बन्द्िमा यथेि 
अध्ययन तथा अनसुन्द्िानको कमी    

रहेको । 

 गाउँपातलकाको वेभसाईट तनजश्चत 
समयमा अद्यावतिक नहनु ु। 
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खण्ड - ६. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण ङ्गवकास कायियोिना 
 

नेपाल सरकार संघीय मातमला तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्रलयको मस्यौदा लैंतगक समानता तथा सामाजिक समावशीकरण परीक्षण ददग्दशिनको आिारमा  
तसलीचोङ गाउँपातलकाको आ.ब.२०७७।०७८ को लैससास परीक्षण सम्पन्न गररएको छ । परीक्षणले पातलकाले लैससासको के्षत्रमा तनमािण गरेका नीतत 
काननु योिना, कायािन्द्वयन गने सँस्थागत व्यवस्था, आवस्यक क्षमता र ङ्गक्रयाकलापहरु कायािन्द्वयनका नततिाको बतिमान अवस्था उिागर गरेको छ । 
सचुकहरुको प्राप्तांक अनसुार राम्रा नततिाको तनरन्द्तरता र कम्िोर नततिाका सचुकहरुको सिुारका लातग लैससासको के्षत्रमा कायियोिना बनाई कायािन्द्वयन 
गनि अपररहायि रहेको छ । त्यसैले पातलकाका सवै सरोकारवालाहरुको सहभागीता र सहमतीमा आगामी बषिका लातग पाँच वटा मलु ङ्गवषय के्षत्रहरुमा 
आिाररत भई देहाय अनसुारको लैससास ङ्गवकास कायियोिना तयार गररएको छ । 

 

तसलीचोङ गाउँपातलकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण ङ्गवकास कायियोिना २०७८ 

मूल जशषिक 

अवस्था सिुारका लातग आवश्यक ङ्गक्रयाकलाप 

ङ्गक्रयाकलाप सिालन गने जिम्मेवारी 
समयावति 

थप दाङ्गयत्व 
पने।नपने 

सचुक प्राप्ताङ्क पहलकताि तनणियकताि कायािन्द्वयनकताि पने नपने 

१.नीतत काननु र योिना 
स्थानीय तहको नीतत तथा कानूनको मस्यौदा तयार 
गने कायिददशामा लैससासको दृङ्गिले सम्पादन गने 
गरी कायिटोली तनमािण, पूवि दस्तावेिको समीक्षा गदाि 
लैससास दृङ्गिकोणले भएको, मस्यौदाको तबषयवस्त ुर 
शब्द चयन समावेशी र सहभातगतामूलक हनुे गरे 
\नगरेको । 

० 

प्रत्येक नीतत काननु कायिङ्गवति योिना िारी गनुि 
भन्द्दा पङ्गहले कायिपातलकाको वैिकमा मस्यौदा 
प्रस्ततु गदाि लैससास का दृङ्गिले उपयिु भए 
नभएको लेखा िोखा गरेर मात्र पेश गने । 

ङ्गविायन 
सतमतत, प्र. 

प्र.अ. 

कायिपातलका
/ सभा 

गाउँपातलका 
कायािलय 

तनरन्द्तर   √ 

मङ्गहला र परुुष लगायत लैङ्गिक तथा यौतनक 
अलपसंख्यकको समङ्गवकास,  सामाजिक ङ्गवभेदको 
अन्द्त्य  तथा  लैससास परीक्षण गने  अलग्गै नीततहरु 
छन ् । छैनन ् ? (स्थानीय ऐन, काननु, कायिङ्गवति, 

तनदेजशकामा खास व्यवस्था गरे/नगरेको । 

० 
सामाजिक ङ्गवभेद अन्द्त्य, समङ्गवकास र लैससास 
परीक्षण गनि लैससास नीतत तथा काननु तनमािण 
गने । 

सामाजिक 
ङ्गवकास 
शाखा 

कायिपातलका
/ सभा 

गाउँपातलका 
कायािलय 

२०७९ 
आषाढ 

ङ्गवज्ञ  
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स्थानीय तहको नीतत तथा कानूनमा रैथाने र 
आप्रवासी कामदार तथा श्रमिीवी उपर हनुे ङ्गवभेद 

रोक्ने प्राविान रहे । नरहेको  

० 
स्थानीय श्रम नीतत तथा कायिनीतत तनमािण गरर 
कायािन्द्वयन र सतमक्षा गने । 

ङ्गविायन 
सतमतत र 
प्रशासन 
शाखा 

कायिपातलका
/ सभा 

गाउँपातलका 
कायािलय 

२०७९ 
आषाढ 

ङ्गवज्ञ  

योिना तिुिमा गदाि मङ्गहला र परुुष एवं लजक्षत 
समहुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था ङ्गवश्लषेणको आिारमा 
आवश्यकता पङ्गहचान गरी सो अनसुारको कायिक्रम 
तय गने गररए।नगररएको ।  

० 
मङ्गहला र परुुष एवं लजक्षत समहुको छुट्टा छुटै्ट 
अवस्था ङ्गवश्लषेण गरी सो आिारमा आवश्यकता 
पङ्गहचान र कायिक्रम प्राथमीकीकरण गने । 

वडा सजचव 
वडा 
सतमतत 

वडा सजचव, 
योिना शाखा 

२०७९ 
बैशाख  

 √ 

स्थानीय तहले दीगो ङ्गवकासका लक्ष्यहरू ङ्गवशेष 
गरेर लक्ष्य ५ लैङ्गिक समानता प्राप्त गने ङ्गवषयलाई 
स्थानीयकरण गरी  सो अनसुारको बिेट ङ्गवतनयोिन 
हनुे गरे । नगरेको । 

० 

पदातिकारी तथा कमिचारीहरुलाई  दीगो ङ्गवकास 
लक्ष्यका वारेमा अतभमखुीकरण गने र लक्ष "५" 

को स्थानीयकरणका लातग लैससास नीतत, रणनीतत 

वनाउन आवश्यक बिेट ङ्गवतनयोिन गने । 

सामाजिक 
ङ्गवकास 
साखा 

कायिपातलका गाउँपातलका 
२०७९ 

पषु 
मसान्द्त 

ङ्गवज्ञ  √ 

स्थानीय तहमा  लैङ्गिक उिरदायी तथा सामाजिक 

समावेशी बिेट तनमािण  एवं परीक्षण  तनयतमतरुपमा 
गनि बिेटको व्यवस्था गररए। नगररएको र सोको  
कायािन्द्वयन भए/ नभएको । 

० 
तनयमानसुार लैङ्गिक उिरदायी तथा सामाजिक 

समावेशी बिेट तनमािण गने र लैससास परीक्षण 
तनयतमत गने । 

योिना । 
सामाजिक 
ङ्गवकस 
शाखा 

सभा तथा 
कायिपातलका 

योिना । 
सामाजिक 

ङ्गवकस शाखा 

२०७९ 
आषाढ 

 √ 

पररक्षण पश्चात  लैङ्गिक तथा समावेशी ङ्गवषयमा सिुार 
गनि क्षमता ङ्गवकास कायियोिना कायािन्द्वयनका लातग  

बिेट तथा कायिक्रम बाङ्गषिक योिनामा समावेश 

गररए।नगररएको र सो को कायािन्द्वयन भए/नभएको  

० 
क्षमता ङ्गवकास कायियोिना तनमािण गने र 
कायािन्द्वयनका लातग बिेट छुयाउने । 

योिना । 
सामाजिक 
ङ्गवकस 
शाखा 

सभा तथा 
कायिपातलका गाउँपातलका 

२०७९ 
आषाढ पर

ाम
शि 

 

स्थानीय तहको वाङ्गषिक ङ्गवकास कायिक्रममा लजक्षत 
समूहको लातग तनजश्चत प्रततशत बिेट ङ्गवतनयोिन गरी 
उनीहरूको ङ्गहतमा कायियोिना अनरुूप कायिक्रम 
संचालन  गने गररए।नगररएको  

० 
नीततगत रुपमा नै व्यवस्था गरी लजक्षत 
कायिक्रमहरु संचालन गनि पुिँीगत बिेटको 
तनजश्चत प्रततशत छुयाउने । 

योिना 
शाखा 

सभा तथा 
कायिपतलका गाउँपातलका 

२०७९ 
आषाढ 

 √ 
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बिेट तथा कायिक्रम तिुिमा गनुिपूवि समदुायका 
मङ्गहला, बालबातलका, अपाि, िनिातत, मिेशी, मजुश्लम, 

ङ्गपछडावगि, दतलत लगायत सबै लजक्षत वगि र 
समदुायसँग छलफल (ङ्गवश्लषेण) गने गररए। 

नगररएको ।  

०.५ 

बिेट तथा कायिक्रम तिुिमा गनुिपूवि समदुायका 
मङ्गहला, बालबातलका, अपाि, िनिातत,  दतलत 
लगायत सबै लजक्षत वगि र समदुायसँग 
छलफलको आयोिना गने । 

 

योिना 
शाखा 

योिना त. 
सतमतत 

वडा सजचवङ 
योिना शाखा 

बैशाख  √ 

आवतिक योिना र वाङ्गषिक ङ्गवकास कायिकममा 
लैङ्गिक तथा समावेशी ङ्गवकासको लातग नीतत, 

रणनीतत, कायिक्रम र सोको मापनयोग्य लक्ष्य 
समावेश गरे/नगरेको । 

०.५ 
स्थातनय तहको योिना तिुिमा दीग्दशिनलाई 
पणुिरुपमा अनसुरण गरी लैससासका मापन योग्य 
सूचक सङ्गहत नीतत तथा कायिक्रम बनाउने । 

योिना 
शाखा 

सभा तथा 
कायिपातलका गाउँपातलका 

आ. ब. 
२०७९
।०८० पर

ाम
शिद

ात
ा 

 

 २. संस्थागत व्यवस्था 
मङ्गहला र परुुषबीचको असमानता हटाउन तथा 
सामाजिक समावेशीकरण बढाउनको लातग स्थानीय 
तहको तनजश्चत कायिनीतत रहे/नरहेको ।  

० 
सकारात्मक ङ्गवभेद सङ्गहतको समङ्गवकास कायिनीतत 
बनाई कायािन्द्वयन गने । 

प्र. प्र.अ. कायिपातलका गाउँपातलका 
आ. ब. 
२०७९
।०८० 

 √ 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक ङ्गवकास हेने इकाईको 
व्यवस्था छ।छैन ? (लैङ्गिक ङ्गवकास डेस्क वा लैङ्गिक 
समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कायािन्द्वयन 
सतमतत वा यस्तै कुनै संरचनाको व्यवस्था कायिशति र 
जिम्मेवारी ङ्गकटान सङ्गहत गरे।नगरेको । 

० 
पणुि जिम्मेवारीका साथ लैससास कायािन्द्वयन 
सतमतत बनाउने र कायािलयमा लैंतगक ङ्गवकास 
डेस्क स्थापना तथा िनशजि व्यवस्थापन गने । 

प्र. प्र.अ. कायिपातलका गाउँपातलका 
२०७८ 
फागनु 

 √ 

स्थानीय तहबाट  कायािलयमा हनु सक्ने कुनै पतन 

प्रकारको दवु्यिवहार, भेदभाब, मङ्गहला ङ्गहंसा 
तनयन्द्त्रणको लातग आचार संङ्गहता बनाएर लाग ु
गरे/नगरेको । 

 

० 

कायािलयमा हनु सक्ने कुनै पतन प्रकारको यौन 
दवु्यिवहार, भेदभाब, मङ्गहला ङ्गहंसा तनयन्द्त्रणको लातग 
आचार संङ्गहता बनाएर लाग ुगने । 

 

प्र. प्र.अ. कायिपातलका गाउँपातलका 
२०७८ 
फागनु 

 √ 
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स्थानीय तहमा सिातलत कायिक्रमहरूको अनगुमन र 
समीक्षा सम्वन्द्िी कायिमा स्थानीय सरकारले गिन 
गने सतमतत, उपसतमतत र कायिदलहरूले मङ्गहला तथा 
वजिततकरणमा परेको समदुायको ङ्गहतहनुे गरी 
ङ्गवश्लषेण सङ्गहत नीततगत र कायिगत सझुाव ददने 
गरे।नगरेको  । 

० 

सिातलत कायिक्रमहरूको अनगुमन र समीक्षा 
सम्वन्द्िी कायिमा  सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरूले मङ्गहला तथा वजिततकरणमा परेको 
समदुायको ङ्गहतहनुे गरी नीततगत र कायिगत 
सझुाव ददने र ती सझुावहरुको कायािन्द्वयन 
सतुनजश्चत गने । 

सतमततहरु, 
प्र.प्र. अ. 

कायिपातलका गाउँपातलका तनरन्द्तर  √ 

स्थानीय तहले समावेशी सूचना प्रणाली व्यवस्थापन 
गनि बिेटको व्यवस्था गरे।नगरेको र कम्यटुरकृत 
लेखा प्रणालीले समावेशी क्षेत्रमा भएको बिेट तथा 
खचि सम्वन्द्िी सूचना ददने  गरे/नगरेको । 

० 
खण्डीकृत तथयांक सङ्गहत गाउँ पाश्विजचत्र 
अद्यावतिक गने र सोही तथयका आिारमा योिना 
तिुिमा गने । 

प्रप्रअ कायिपातलका 
तथा सभा गाउँपातलका 

आ. ब. 
२०७९
।०८० 

ङ्गवज्ञ  

स्थानीय तहमा लैङ्गिक ङ्गहँसा तनवारण,मङ्गहला सीप 
ङ्गवकास, नेततृ्व ङ्गवकास तथा क्षमता अतभबङृ्गद्ध िस्ता 
तबषयमा स्रोत व्यवस्थापनका  लातग बाङ्गषिक  

ङ्गवतनयोिन ऐनमा उललेखगरी छुटै्ट कोष स्थापना गरी 
कायािन्द्वयन भए/नभएको । 

०.५ 
कोष स्थापना गने र कायिङ्गविी वनाई कायािन्द्वयन 
गने । 

सामाजिक 
ङ्गवकास 
शाखा 

कायिपातलका गाउँपातलका 
आ. ब. 
२०७९
।०८० 

 √ 

स्थानीय तहका कमिचारीहरूको पदपूतति गदाि सबै 
िातिातत, क्षेत्र, तलि र समदुाय लगायत लजक्षत 
वगिको समानपुाततक प्रतततनतित्व हनुे रणनीतत 
तलए/नतलएको  र सो वमोजिम कायािन्द्वयन 
भए/नभएको । 

०.५ 

१.कमिचारी पदपतुी कायिङ्गवति तयार गने । 

२.कमिचारी तनयजुि गदाि समानपुाततक समावेशी 
प्रतततनतित्व हनुे गरी कोटा तनिािरण गने । 

ङ्गविायन 

सतमतत /  

कमिचारी 
प्रशासन 
साखा 

सभा / 

कायिपातलका गाउँपातलका 
२०७९ 

असार 
मसान्द्त 

  

√ 
 
 
 

३.  मानव संसािन तथा क्षमता ङ्गवकास 

लैङ्गिक तथा समावेशी ङ्गवकासको लातग क्षमता 
ङ्गवकास कायियोिना तयार गरे/नगरेको र छुटै्ट 

जशषिकमा बिेट ङ्गवतनयोिन भए/नभएको र यस्तो 
रकम खचि गने कायिङ्गवति स्वीकृत भइ कायािन्द्वयनमा 
आए।नआएको । 

 

० 

 लैङ्गिक तथा समावेशी ङ्गवकासको लातग क्षमता 
ङ्गवकास कायियोिना तयार,   

 बिेट ङ्गवतनयोिन र खचि गने कायिङ्गवति बनाई 
कायािन्द्वयन गने । 

 

सामाजिक 
ङ्गवकास 
शाखा 

कायाितलका गाउँपातलका 
आ. ब. 
२०७९
।०८० 

ङ्गवज्ञ   
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तातलमका ङ्गवषयवस्तमुा  मङ्गहलाका आवश्यकता तथा 
सवालहरु समेङ्गटए/नसमेङ्गटएको र प्रस्ततुीकरणमा 
लैङ्गिक सम्बेदनशील भाषाको प्रयोग भए/नभएको 
तथा  तातलमको गणुस्तर, सेवा सङु्गविा सम्बन्द्िमा 
पषृ्ठपोषण तलए/नतलएको । 

० 

गाउँपातलकाले आयोिना गने सवै तातलमका 
ङ्गवषयवस्तमुा  लैससास cross cutting को रुपमा 
अतनवायि समावेश गराउने । तातलम म्यानअुलमा 
लैंतगक संवेदनशील भाषाको प्रयोग गराउने । 

लैससास 

संपकि  
व्यजि 

कायिपातलका गाउँपातलका 
आ. ब. 
२०७९
।०८० 

 
√ 

 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण सम्वन्द्िी तातलम संचालन लगायतका 
कायिक्रम  कायािन्द्वयन गनि सक्ने यथेि िनशजक्ि 
भए/नभएको  । 

० 
 मौिदुा िनशजिको क्षमता ङ्गवकासका गने । 

 ङ्गवज्ञ िनशजि खररद गने । 

 

सामाजिक 
ङ्गवकास 
शाखा 

कायाितलका गाउँपातलका 
आ. ब. 
२०७९
।०८० 

 
√ 
 

स्थानीय तहमा मानव संसािन ङ्गवकास केन्द्र/ 
शाखा/इकाइको व्यवस्था भए/नभएको र तत 
तनकायमा िनशजक्ि व्यवस्था गरे/नगरेको  

० 
मानव संशािन ङ्गवकास केन्द्र वा ईकाई िनशिी 
र कायिक्रमसाथ स्थापना गने । 

प्रप्रअ कायिपातलका गाँउपातलका 
आ. ब. 
२०७९
।०८० 

 
√ 
 

 स्थानीय तहमा मङ्गहला र लजक्षत समदुाय लजक्षत 
लोक सेवा आयोग पूवि तयारी कक्षा सिालन 
कायिक्रम रहे/नरहेको र सो कायिक्रम कायािन्द्वयन 

भए।नभएको 

० 
मङ्गहला तथा लजक्षत समदुायका ईच्छुक 
व्यजिहरुलाई लोकसेवा परीक्षा तयारी कक्षाहरु 
संचालन गने । 

प्रप्रअ कायिपातलका गाँउपातलका 
आ. ब. 
२०७९
।०८० 

जश
क्षक

 

 
 

मङ्गहला हक ङ्गहत र अतिकार सम्वन्द्िी बेइजिि 
घोषणापत्रले समेटेका वाह्रवटा प्रततवद्दताका 
सम्वन्द्िमा स्थानीय तहका पदातिकारी/ 
कमिचारीलाई िानकारी भए/नभएको र सोको 
अतभमखुीकरण गरे/ नगरेको  

० 

मङ्गहला हक ङ्गहत र अतिकार सम्वन्द्िी बेइजिि 
घोषणापत्रले समेटेका वाह्रवटा प्रततवद्दताका 
सम्वन्द्िमा पदातिकारी/ कमिचारीलाई अनशुीक्षण 
गने ।  

सा ङ्गव 
शाखा 

कायिपातलका सा ङ्गव शाखा 
आ. ब. 
२०७९
।०८० स्रो

त 
व्य

जि
 

 

मङ्गहला ङ्गवरुद्ध हनुे सवै प्रकारका ङ्गहंसा तनवारण गने 
कायिक्रमका लातग बिेट ङ्गवतनयोिन गरे/नगरेको   

० 
मङ्गहला ङ्गवरुद्ध हनुे सवै प्रकारका ङ्गहंसा तनवारणका 
लातग बिेट ङ्गवतनयोिन गरर कायािन्द्वयन गने । 

 
प्रप्रअ कायिपातलका गाउँपातलका  

आ. ब. 
२०७९
।०८० 

 √ 
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लैङ्गिक ङ्गहंसामकु्ि गाऊ।नगरपातलका घोषणा 
गरे/नगरेको र मङ्गहला ङ्गहंसा ङ्गवरुद्ध शनु्द्य 
सहनशीलताको नीतत तलए/नतलएको  

० 

१.लैङ्गिक ङ्गहंसा तनवारण कायिङ्गवति वनाउने । 

२.मङ्गहला ङ्गहंसा संग सम्वजन्द्ित ब्रसुर वनाउने ।  

३.कायिक्षेत्रमा हनुे यौनिन्द्य ङ्गहंसा तनवारण ऐन 
२०७१ का ङ्गवषयमा कमिचारी तथा 
िनप्रतततनतिलाई अनजुशक्षण गने । 

लैससास 

संपकि  
व्यजि 

कायिपातलका 
/ प्रमखु 

प्रशासकीय 
अतिकृत 

ङ्गविायन 

सतमतत/ 
सामाजिक 

ङ्गवकास साखा 

२०७९  

आषाढ 
मसान्द्त ङ्गवष

य 
ङ्गवज्ञ

  

 

स्थानीय तहका मङ्गहला तथा समावेशी समूहबाट 
तनवािजचत भएका िनप्रतततनति र कायिरत 

कमिचारीलाई नेपालको संङ्गविान, स्थानीय सरकार 
सिालन ऐन, अन्द्तर सरकार ङ्गवि व्यवस्थापन ऐन, 

कमिचारी समायोिन ऐन, मलुकुी संङ्गहताहरू, तबषयगत 
कानूनहरू, स्थानीय तहले िारी गरेका कानूनहरू र 
अन्द्य प्रचतलत महत्वपूणि कानूनहरूको सम्वन्द्िमा 
अतभमखुीकरण गरे/ नगरेको  

० 
प्रचतलत महत्वपूणि  ऐन, तनयम,  कानूनहरूको 
सम्वन्द्िमा िनप्रतततनिी तथा कमिचारीहरुका लातग 
अतभमखुीकरण कायिक्रम संचालन गने । 

प्रप्रअ कायिपातलका  
प्रप्रअ, 

गाउँपातलका 
२०७९  

आषाढ  ङ्गवष
य 

ङ्गवज्ञ
 

 

स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा मङ्गहलाका लातग 
कानूनी सचेतना सम्बन्द्िी अनजुशक्षण कायिक्रम 

(कानूनी हक अतिकार, एकल मङ्गहला, मानव 
बेचङ्गवखन, छाउपडी प्रथा, यौनङ्गहँसा, आदद) संचालन 
भए/नभएको ।     

० 

प्रत्येक वडामा मङ्गहलाका लातग कानूनी सचेतना 
सम्बन्द्िी अनजुशक्षण कायिक्रमः कानूनी हक 
अतिकार, एकल मङ्गहला, मानव बेचङ्गवखन, छाउपडी 
प्रथा, यौनङ्गहँसा, आदद संचालन गने ।     

सा व 
शाखा 

कायिपातलका सा ङ्गव शाखा 
आ. ब. 
२०७९
।०८० स्रो

त 
व्य

जि
 

 

समदुायमा आिाररत ङ्गवपद व्यवस्थापन सम्वन्द्िी 
कायि संचालन गदाि प्रभाङ्गवत मङ्गहला तथा लजक्षत वगि 
वा समदुायलाई सहभागी गराई उनीहरूलाई पङ्गहलो 
प्राथतमकतामा राखे/नराखेको । 

० 

ङ्गवपद व्यवस्थापन सम्वन्द्िी अनजुशक्षण, 
प्रभाङ्गवतलाई राहत ङ्गवतरण गदाि  मङ्गहला तथा 
लजक्षत वगि वा समदुायलाई सहभागी गराई 
उनीहरूलाई पङ्गहलो प्राथतमकतामा राख्न े। 

बातावरण, 
प्रशासन, 
ङ्गवपद 
सतमतत 

कायिपातलका गाउँपातलका तनरन्द्तर  √ 
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स्थानीय तहका कायिपातलका सदस्य,सभाका सदस्य 
र प्रमखु प्रशासकीय अतिकृत लगायत सबै शाखा 
प्रमखुलाई कानूनको मस्यौदा तिुिमा सम्वन्द्िी प्रङ्गक्रया 
र समस्या समािान लगायतका तबषयवस्त ु उपर 
अतभमखुीकरण गरे।नगरेको   

०.५ 

१.स्थानीय तहका कायिपातलका सदस्य,सभाका 
सदस्य र प्रमखु प्रशासकीय अतिकृत लगायत सबै 
शाखा प्रमखुलाई कानूनको मस्यौदा तिुिमा 
सम्वन्द्िी प्रङ्गक्रया र समस्या समािान लगायतका 
तबषयवस्त ुउपर अतभमखुीकरण  गने । 

न्द्याङ्गयक 

सतमतत 
/काननु 
साखा 

प्रमखु 

प्रशासकीय 
अतिकृत 

काननु साखा 
२०७८  

माघ 
मसान्द्त ङ्गवष

य 
ङ्गवज्ञ

 ख
चि 

(स
ाझे

दार
ी )

 

  

ङ्गवपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सिालन र 
स्रोत पररचालन गदाि  मङ्गहला तथा लजक्षत वगि वा 
समदुायको  सहभातगतामा तनणिय हनुे गरे।नगरेको । 

०.५ १.ङ्गवपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा 
सिालन र स्रोत पररचालन गदाि  मङ्गहला तथा 
लजक्षत वगि वा समदुायको  सहभातगतामा तनणिय 
गने । 

ङ्गवपद 

व्यवस्थापन 
संपकि  
व्यिी  

प्रमखु 

प्रशासकीय 
अतिकृत 

ङ्गवपद 

व्यवस्थापन 
सतमतत 

२०७८   

चैत्र 
मसान्द्त 

  √ 

४.   सेवा प्रवाह 

स्थानीय तहको कायािलय, अस्पाताल वा स्वास्थय 
चौकी र सम्भव भएका साविितनक स्थलहरुमा 
कमिचारी लगायत सेवाग्राहीलाइ लजक्षत गरी अलग्गै 
स्तनपानकक्षको व्यवस्था गरे  नगरेको र सो को 
कायिन्द्वयन भए/नभएको ।  

० 

गाउँपातलका कायािलय पररसरमा अलग्गै एक 
स्तनपान कक्ष स्थापना गने । अन्द्य साविितनक 
सँस्थाहरुलाई पतन यस कायिका लातग अतभप्ररेरत 
गने । 

स्वास्थय 
शाखा 

कायिपातलका  गाउँपातलका 
आ. ब. 
२०७९
।०८० 

 √ 

स्थानीय तहका सबै गाउँ, वस्ती तथा टोलटोलमा 
कुङ्गहने र नकुङ्गहने घरायसी फोहोर छुयाउन े

व्यवस्था, फोहोर संकलन तथा ङ्गवसििन, घरघरमा 
भान्द्छाको फोहोर र पानीबाट करेसाबारी, कौसीखेती 
तथा गमला र फुलबारी िस्ता कायिक्रममा मङ्गहला 
र परुूषको समान सहभातगता अतभवङृ्गद्धि गनि 
िनचेतना लगायत कायिक्रम सिालन हनुे 
गरे।नगरेको ।  

० 
फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्द्िी अनजुशक्षण 
कायिक्रम वडास्तरमा संचालन गने । 

सामाजिक 
ङ्गवकास 
साखा 

कायिपातलका 

स्थानीय यवुा 
क्व, 

टो.ङ्गव.सँ./ 
सामाजिक 

ङ्गवकास साखा 

२०७८ 

फागनु 
मसान्द्त ङ्गवष

य 
ङ्गवज्ञ

  

√ 
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स्थानीय तहले स्वरोिगार तथा बैदेजशक रोिगारीमा 
िाने मङ्गहला तथा लजक्षत समहुको क्षमता ङ्गवकासको 
लातग कायिक्रमहरू तय गरी कायािन्द्वयवन 
गरे।नगरेको । 

० 
 वैदेजशक रोिगारी साक्षरता कायिक्रम गने । 

 सीप ङ्गवकास तातलम संचालन गने ।  

 सम्पकि  डेस्क स्थापना गने । 

प्रम 
रोिगार सं. 
व्यजि 

कायिपातलका गाउँपातलका 

आ. ब. 
२०७९
।०८० 

स्रो
त 

व्य
जि

 

 

गररब तथा लजक्षत समहुको पहुँच र क्रयशजि 
अनरुूप सपुथमूलय सहकारी पसलहरूको व्यवस्थापन 
गने स्थानीय तहको नीतत रहे/नहरेको र सो 
अनरुूप कायिक्रम कायािन्द्वयन भए।नभएको । 

० 

गररब तथा लजक्षत समहुको पहुँच र क्रयशजि 
अनरुूप प्रत्येक वडामा एउटा सपुथमूलय सहकारी 
पसल स्थापना गने । 

 

प्रप्रअ कायिपातलका 
सहकारी 
सँस्थाहरु 

आ. ब. 
२०७९
।०८० 

 √ 

मङ्गहला, आतथिकरूपले ङ्गवपन्न घर पररवार लगायत 
लजक्षत समहुको स्वास्थय तबमा गनि सहिीकरण र 
सहयोग गने कायिक्रम र बिेट व्यवस्था 
गरे/नगरेको तथा सोको कायािन्द्वयन गरे/नगरेको । 

०.५ 

 ङ्गवपन्न वगिलाई स्वास्थय ङ्गवमा सचेतीकरण, 
सहिीकरण र सहयोग कायिक्रम गने । 

 प्राथतमक अस्पतालमा िनशिी तथा सेवा 
बङृ्गद्ध गने । 

स्वास्थय 
शाखा 

कायिपातलका  गाउँपातलका 
आ. ब. 
२०७९
।०८० 

 √ 

स्थानीय तहले १५०० वगिङ्गफटभन्द्दा बढी प्लीन्द्थ 
क्षेत्रफल भएका तनिी तथा साविितनक भवन तथा 
संरचना तनमािण सम्वन्द्िी नक्सा स्वीकृत गदाि  
मङ्गहला, लैङ्गिक तथा यौतनक अलपसंख्यक, 

अपाितामैत्री तथा बालमैत्री दृङ्गिकोणबाट समेत 
उपयिु हनुे गरी संरचना तनमािण गने प्राविान सङ्गहत 
जस्वकृतत ददने गरे/गरेको तथा सो वमोजिम तनमािण 

कायि हनुे गरे/नगरेको । 

०.५ घर नक्शापास कायिङ्गवति वनाई लाग ुगने । 

पूवाििार 
ङ्गवकास 
शाखा 

कायिपातलका 
तथा सभा 

पूवाििार ङ्गवकास 
शाखा 

तनरन्द्तर   √ 

स्थानीय तहका भवन, भौततक पवुाििार तथा 
संरचनाहरु, जशक्षा, स्वास्थय र अन्द्य सामाजिक 
पूवाििार सम्वन्द्िी भवन र अन्द्य संरचनाहरू तनमािण 

गदाि मङ्गहला,  लैङ्गिक तथा यौतनक अलपसंख्यक, 

अपाितामैत्री तथा बालमैत्री दृङ्गिकोणबाट समेत 
उपयिु हनुे गरी तनमािण गरे/नगरेको । 

०.५ 

 प्राङ्गवतिक शाखाका कमिचारीहरुलाइ लैससासमैत्री 
भवन तनमािण सम्बन्द्िी अतभमजुखकरण कायिक्रम 
सिालन गने 

प्राङ्गवतिक 

शाखा 

प्रमखु 

प्रशासकीय 
अतिकृत 

प्राङ्गवतिक शाखा 

२०७८ 

माघ 
मसान्द्त 
सम्म 

प्राङ्ग
वति

क
 पर

ाम
शि 

सेव
ा 

तल
न े 
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स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र तभत्रका आतथिक अवस्था 
कमिोर भएका पररवारका बालबातलका तथा लजक्षत 
समूदायका सबै बालबातलकालाई ददवा खािा, 
तनशलुक पाठ्यपसु्तक, शैजक्षक सामाग्री तथा पोसाक र 
छात्रबजृिको व्यवस्था गरी तनष्ट्पक्ष ङ्गवतरण हनुे 
प्रवन्द्ि तमलाए।नतमलाएको । 

०.५ 

आतथिक अवस्था कमिोर भएका पररवारका 
बालबातलका पङ्गहचान गरी  ददवा खािा, तनशलुक 
पाठ्यपसु्तक, शैजक्षक सामाग्री तथा पोसाक र 
छात्रबजृिको गने । 

जशक्षा 
शाखा 

कायिपातलका जशक्षा शाखा 
आ. ब. 
२०७९
।०८० 

 √ 

ग्रामीण मङ्गहला प्राङ्गवतिकहरू (पश ुसेवा, कृङ्गष, खाि 
प्रङ्गविी, वन, स्वास्थय र पूवाििार लगायतका ङ्गवषय 
सम्बन्द्िी प्राङ्गवतिक)र सामाजिक पररचालक तयार 
गने नीतत तलई सो अनरुूप कायिक्रम संचालन 
गरे।नगरेको । 

०.५ 
एक गाउँ एक प्राङ्गवतिक अविारणाको नीततगत 
व्यवस्था गने । 

छात्रवजृि उपलब्ि गराउने । 

जशक्षा 
शाखा 

कायिपातलका जशक्षा शाखा 
आ. ब. 
२०७९
।०८० 

 √ 

५.  सशुासन तथा उिरदाङ्गयत्व 

स्थानीय तहले सेवा प्रवाह, ङ्गवकास तनमािण र सशुासन 
प्रवििनका तबषयमा नीतत, कानून िारी गरी सोही 
बमोजिम तोङ्गकएका पदातिकारी/ सतमतत/ 
कायिदलबाट तनणिय गरी कायि गने गरेको वा तदथि 
(पटके/ स्वेच्छाअनरुूप) तनणिय गरी कायि हनु े
गरेको  

०.५ 

सेवा प्रवाह, ङ्गवकास तनमािण र सशुासन प्रवििनका 
तबषयमा नीतत, कानून िारी गरी सोही बमोजिम 
तोङ्गकएका पदातिकारी/ सतमतत/ कायिदलबाट 
तनणिय गरी कायि गने । 

सतमतत, 
कायिदलहरु 

सतमतत, 
कायिदलहरु 

गाउँपातलका 
आ. ब. 
२०७९
।०८० 

  √ 

स्थानीय तहले ङ्गवतिको शासन प्रवििन, िनसहभातगता 
अतभवङृ्गद्ध, भ्रिाचार तबरूद्ध शून्द्य सहनशीलता,सेवा 
प्रवाहमा तनश्पक्षता र मङ्गहला तथा लजक्षत समहुलाई 
अग्रातिकार ददने नीतत तलई सो वमोजिम कायािन्द्वयन 
गरे/नगरेको ।  

०.५ 

पातलकाले ङ्गवतिको शासन प्रवििन, िनसहभातगता 
अतभवङृ्गद्ध, भ्रिाचार तबरूद्ध शून्द्य सहनशीलता,सेवा 
प्रवाहमा तनश्पक्षता र मङ्गहला तथा लजक्षत 
समहुलाई अग्रातिकार ददने नीतत बनाई कायािन्द्वयन 
गने । 

ङ्गविायन 
सतमतत 

कायिपातलका गाउँपातलका 
आ. ब. 
२०७९
।०८० 

 √ 
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मङ्गहला अतिकार तथा समानताका लातग भएका 
बेइजिि घोषणा पत्रका वाह्रवटा प्रततवद्धताहरूका 
क्षेत्रमा कायिक्रम तय गरी कायािन्द्वयन गने 
गरेको/नगरेको । 

०.५ १. बेइिीङ घोषणा पत्रका १२ प्रततवद्धताका 
वारेमा िनप्रतततनति तथा कमिचारीहरुलाई २ ददने 
अतभमखुीकरण कायिक्रम संचालन गने । 

२.नगरपातलकाको वाङ्गषिक कायिक्रम तय गदाि 
बेइजिङ घोषणापत्रका प्राविानहरु नै उललेख गरेर 
बिेट ङ्गवतनयोिन गने  

लैससास 

संपकि  
व्यजि 

प्रमखु 

प्रशासकीय 
अतिकृत 

लैससास संपकि  
व्यजि 

२०७८ 

फागनु 
मसान्द्त श्रो

त 
व्य

ि
ी 

 

संयिु रािसङ्घीय बाल अतिकार महासन्द्िी, १९८९ 
मा उललेख भए अनरुुपका  प्रततबद्धता कायािन्द्वयन 
गनि रकम ङ्गवतनयोिन गरी कायिक्रम संचालन 
गरे/नगरेको ।  

०.५ 

बालमैत्री गाउँपातलका घोषणा गनि अतभयानका 
कायिक्रमहरु सिालन गने । 

सामाजिक 
ङ्गवकास 

कायिपातलका 
पातलका र 

अन्द्य 
सरोकारवाला 

आ. ब. 
२०७९
।०८० 

√  

स्थानीय तहले तनयतमतरुपमा कायिक्रमको साविितनक 
परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, साविितनक सनुवुाई, 

तनयतमत पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 
साविितनकीकरण गने गरे।नगरेको । 

०.५ तनयतमत रुपमा साविितनक परीक्षण, सामाजिक 
परीक्षण, साविितनक सनुवुाई, तनयतमत पत्रकार 
भेटघाट र सूचनाको साविितनकीकरण िस्ता 
कायिक्रमहरु गने । 

प्रप्रअ कायिपातलका गाउँपातलका 

आ. ब. 
२०७९
।०८० 

ङ्गवज्ञ  

स्थानीय तहले गने साविितनक परीक्षण, सामाजिक 
परीक्षण, साविितनक सनुवुाई, तनयतमत पत्रकार भेटघाट 
र सूचनाको साविितनकीकरण कायिक्रममा लजक्षत 
समदुायको तफि बाट स्थानीय तहले तलएको नीतत 
तथा कायिक्रम र सो को कायािन्द्वयका ङ्गवषयमा प्रश्न 

उठ्ने गरे/नगरेको र सोको अतभलेख राखी उिेका 
प्रश्नउपर स्थानीय तहबाट सम्बोिन हनुे    

गरे।नगरेको । 

०.५ 

यस्ता कायिक्रमहरुमा उिेका प्रश्नहरुको यथाजशघ्र 
सम्बोिन गने । 

प्रप्रअ कायिपातलका गाउँपातलका 

आ. ब. 
२०७९
।०८० 

 √ 

स्थानीय तहले स्थानीय सूचना सबैले बझु्ने गरी  
स्थानीय भाषामा  प्रवाह तथा प्रशारण गने गरे। 

नगरेको । 

०.५ 

स्थानीय कुलङु भाषामा सूचनाहरु प्रवाह गने । प्रप्रअ कायिपातलका गाउँपातलका 
आ. ब. 
२०७९
।०८० 

 √ 
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स्थानीय तहले स्थानीय रेतडयो, एफ.एम, छापा 
लगायत श्रब्यदृश्य समेतका सबै माध्यमद्वारा लैंतगक 
समानता तथा  समावेशीकरण सम्बन्द्िी सूचना प्रवाह 
गरी िनतालाई ससुजुचत  गरे/नगरेको 

०.५ लैससास प्रवद्धिनका सामाग्री उत्पादन गरी सबै 
माध्यमद्वारा लैंतगक समानता तथा  समावेशीकरण 
सम्बन्द्िी सूचना प्रवाह गरी िनतालाई ससुजुचत  गने 
। 

प्रप्रअ कायिपातलका गाउँपातलका 

आ. ब. 
२०७९
।०८० 

 √ 

लैङ्गिक समानता तथा समावेशी ङ्गवकासको लातग 
ङ्गवतभन्न सरोकारवाला तनकायहरूबीच सिाल तनमािण 

भई कायिगत छलफल हनुे गरे।नगरेको ।  

०.५ पातलकास्तरका मङ्गहला, दतलत, िनिाती, अपाङग, 
बालबातलका लगायत यस क्षते्रमा कायि गने संघ 
सँस्था लगायतका सरोकारवालाहरुको सिाल 
तनमािण गने ।  

प्रप्रअ कायिपातलका गाउँपातलका 

आ. ब. 
२०७९
।०८० 

 √ 

लैङ्गिक समानता तथा समावेशी ङ्गवकासको लातग 
ङ्गवतभन्न सरोकारवाला तनकायहरूबीच कायिगत संयन्द्त्र 
(संिाल) का प्रतततनतिहरूलाई लैङ्गिक तथा 
समावेशी ङ्गवकास सम्वन्द्िी क्षमता ङ्गवकास तातलम 
प्रदान गरे ।नगरेको ।   

०.५ 

लैससास सम्बन्द्िी सिाल प्रतततनिीहरुलाई क्षमता 
ङ्गवकासका अनजुशक्षण तथा तातलमहरु प्रदान गने 
। 

प्रप्रअ कायिपातलका गाउँपातलका 

आ. ब. 
२०७९
।०८०  √ 

मङ्गहला ङ्गवरुद्ध हनुे सबै प्रकारका भेदभाव उन्द्मूलन 
गने महासजन्द्िको राङ्गिय कायियोिना, संयिु 
रािसङ्घीय सरुक्षा पररषद्बाट पाररत प्रस्ताव नम्बर 
१३२५ र १८२० को राङ्गिय कायियोिना र मानव 
अतिकार सम्वन्द्िी   राङ्गिय कायियोिनामा स्थानीय 
सरकारको जिम्मेवारी भतन उललेख गररएका 
कायिक्रमहरूमा रकम ङ्गवतनयोिन गरी कायािन्द्वयन 
गरे।नगरेको । 

०.५ 

संयिु रािसङ्घीय सरुक्षा पररषद्बाट पाररत प्रस्ताव 
नम्बर १३२५ र १८२० को राङ्गिय कायियोिना 
र मानव अतिकार सम्वन्द्िी   राङ्गिय कायियोिनामा 
स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भतन उललेख 
गररएका कायिक्रमहरूको अभीमखुीकरण र 
कायािन्द्वयनका लातग रकम ङ्गवतनयोिन गने । 

प्रप्रअ कायिपातलका गाउँपातलका 

आ. ब. 
२०७९
।०८० 

 √ 

स्थानीय तहका िनप्रतततनति र कमिचारीको आचार 
संङ्गहता स्वीकृत गरी कायािन्द्वयनमा लयाए     

नलयाएको ।  

०.५ सवैले देख्न ेिाउँमा .सवै साखामा िनप्रतततनति तथा 
कमिचारीको नपा कायिपातलका वाट स्वीकृत आचार 
संङ्गहता टाँस्ने र मातसक रुपमा कायािन्द्वयन भए 
नभएको अनगुमन गने । 

सामाजिक 

ङ्गवकास 
साखा 

कायिपातलका
/ प्रमखु 

प्रशासकीय 
अतिकृत 

प्रशासन साखा 
/ 

नगरप्रमखुको 
सचीवालय 

२०७८  

माघ ७ 
गते 

  √ 
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७. तनश्कषि (Conclusion): 
 

वास्तवमा हाम्रो सामाजिक ङ्गवकासको के्षत्रमा लैंतगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण  ङ्गवषय नौलो होईन तर 
ापचाररक रुपमा लैंतगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण भने नयाँ ङ्गवषय हो । संघीय मातमला 
तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्रालय अन्द्तगित संचातलत प्रादेजशक तथा स्थानीय शासन सहयोग कायिक्रम, प्रदेश प्रजशक्षण 
केन्द्र झापाको आतथिक तथा प्राङ्गवतिक सहयोगमा तसतलचोङ गाउँपातलका संखवुासभाको लैससास परीक्षण सम्पन्न 
भएको छ । संघीय मातमला तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्रालयको स्थानीय तहका लातग लैंतगक समानता र सामाजिक 
समावेशीकरण परीक्षण ददग्दशिन २०७८ को आिारमा मलुयाङ्कन गररएको हो । यस परीक्षणमा खासगरी 
गाउँपातलकाको नीततमा लैंतगक तथा सामाजिक समावेशी ङ्गवकास, योिना तथा कायिक्रम, आन्द्तररक संरचना र मानव 
संसािन, सम्बन्द्ि ङ्गवस्तार, सेवा प्रवाह, सशुासन तथा उिरदाङ्गयत्व र नेपाल सरकारका प्रततबद्धताहरु समेङ्गटएका 
छन।् 

 

उललेजखत ङ्गवषयबस्त ुसमावेश गरर बनाइएका १०० वटा सूचकहरुका आिारमा गाउँपातलकाका िनप्रतततनिी तथा 
कमिचारीहरुको प्रत्यक्ष सहभातगतामा यो स्व मलुयाङ्कन गदाि ४३.५ अंक प्राप्त भएको छ । यो सामान्द्य पास अंक हो 
तर भौगोतलक ङ्गवकटता, िनप्रतततनिी तथा कमिचारीले पाएका क्षमता ङ्गवकासका कायिक्रमहरु, समदुायको सचेतना 
स्तर तथा बाह्यय प्राङ्गवतिक तथा नीततगत सहयोगहरुका आिार र शरुुवाती बषि भएकाले यसलाई सामान्द्य 
नभईउिम अंक मान्न सङ्गकन्द्छ । यस परीक्षणले तसतलचोङ गाउँपातलकाको लैससासको अवस्था मापन गरर 
साविजिनक भएको छ र यसले लैससासको दृिीले हेदाि पातलका कहाँ छ भने्न कुरा स्पि भएको छ  । साथसाथमा 
यस सम्बन्द्िमा पातलकाको सवल पक्ष, कम्िोर पक्ष, अवसर तथा चनुौती ङ्गवश्लषेण गरी सूचकहरुको सिुारका लातग 
लैससास ङ्गवकास कायियोिना तयार भएको छ । पातलकाले ईमान्द्दार साथ स्रोत सािन ङ्गवतनयोिन गरी यो 
कायियोिना कायािन्द्वयन गरेमा उच्च अंक प्राप्त गरर आगामी ददनमा लैससासमैत्री पातलका बने्नमा ङ्गवस्वस्त हनु 
सङ्गकन्द्छ । 
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८. सझुाव (Recommendation): 
 

तसलीचोङ गाउँपातलकाको आ.ब.२०७७।०७८ को लैंतगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणकी 
क्रममा अध्ययन गदाि पाईएका दस्तावेिहरु, छलफल तथा अन्द्तरङ्गक्रयामा व्यि भएका भनाईहरु र सचुकले प्राप्त 
गरेका अंकहरुको आिारमा लैससासको नततिा सिुारका लातग देहाय अनसुारका सझुावहरु प्रस्ततु गररएको छ । 

 

 गाउँपातलकाले तनमािण गने ऐन, काननु, कायिङ्गवति तथा योिनाहरुहरु  लैससासको  दृिीले सङ्गह भए नभएको 
यङ्गकन गरेर मात्र पास गने र लैससास नीतत यथाजशघ्र तनमािण गनिपने । 

 पातलका अन्द्तगित बने्न ङ्गवतभन्न सतमतत, उपसतमतत तथा कायिदलहरुमा समावेशी प्रतततनिीत्व सतुनजश्चतता गने । 

 लजक्षत समदुाय ङ्गवकासका लातग पुिँगत बिेटको तनजश्चत प्रततशत बिेट ङ्गवतनयोिन गनि नीततगत रुपमै 
व्यवस्था गने । 

 लैससास कायािन्द्वयन सतमतत, सामाजिक ङ्गवकास के्षत्र हेने शाखा तथा समदुायमा आिाररत समूहहरुको क्षमता 
ङ्गवकास गने । 

 िनप्रतततनिीहरु, कमिचारीहरु तथा अन्द्य सरोकारवालाहरुलाइ प्रचतलत ऐन, काननु, ङ्गविी तथा नेपालले गरेका 
प्रततवद्धताहरुको स्थानीयकरण र कायािन्द्वयन सम्बन्द्िमा अभीमखुीकरण, कायिशालाहरुको आयोिना गने । 

 लैससास सम्बन्द्िी कततपय ङ्गक्रयाकलापहरु संचालन भएको भए तापतन अतभलेखहरु नभेङ्गटएको हुँदा भए 
गरेका कायिहरुको अतभलेख व्यवजस्थत गनिमा िोड ददन े। 

 कमिचारी तथा िनप्रतततनिीहरुको आचारसंङ्गहता सारवितनक गने । 

 लैससास प्रवद्धिन सम्बन्द्िी क्षमता ङ्गवकास कायियोिना तनमािण गरर कायािन्द्वयन गने । 

 आवतिक रुपमा साविितनक सनुवुाई, सामाजिक पररक्षण, साविितनक परीक्षण, प्रगती प्रततवेदन, नागररक 
सन्द्तङु्गि सवेक्षण आदद आयोिना गने । 

 पातलकाले गने अनगुमन तथा मलुयाङ्कनलाई अतल बढी प्रभावकारी बनाउन लैंतगक दृङ्गिले पतन तबश्लषेण गरी 
हेने पररपाटीको शरुुवात गने । 

 लैससास सिाल तनमािण गरी लैससास सम्बन्द्िी सवालहरु उिाउन सक्नेगरर क्षमता ङ्गवकास गने । 

 लैंतगक उिरदायी बिेट तनमािण तथा लैससास परीक्षणलाइ सँस्थागत गदै िाने । 

 लैससासमैत्री पूवाििार तनमािण, घर नक्शापास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, मानव संसािन ङ्गवकास लगायतका 
ङ्गवषयमा नीततगत व्यवस्था गदै कायािन्द्वयनको शरुुवात गने । 

 लैससास ङ्गवकास कायियोिना पणुिरुपमा कायािन्द्वयन गने । 
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अनसुचुी १   :  

लैससास परीक्षणमा सहभागीहरूको सूची  (Participants List) 
तस .नं.  

 
परुा नाम  

 

पद  संगिन  यौन  

 
सामाजिक 
समावेशता  

अक्षमता  ङ्गटप्पणी  

१. रामबहादरु राइ अध्यक्ष तसलीचोङ गाउँपातलका प ु िनिातत   

२. लालकुमारी राइ उपाध्यक्ष तसलीचोङ गाउँपातलका म िनिाती   

३. रामराि पौडेल प्र प्र अ तसलीचोङ गाउँपातलका प ु ब्राम्हण   

४. श्रीकान्द्त चौिरी वडा सजचव तसलीचोङ गाउँपातलका प ु िनिाती   

५. संिय कुमार राय प्राङ्गवतिक तसलीचोङ गाउँपातलका प ु मिेशी   

६. दीपेन्द्रकुमार राई ि स्वा तन तसलीचोङ गाउँपातलका प ु िनिातत   

७. नरभपुाल राई कापा सदस्य तसलीचोङ गाउँपातलका प ु िनिातत   

८ मोहन शम्सेर राई वडाध्यक्ष तसलीचोङ गाउँपातलका प ु िनिाती   

९ कमला राई एमआइएस तसलीचोङ गाउँपातलका म िनिाती   

१० ज्ञानराि राई  सू प्र अ तसलीचोङ गाउँपातलका प ु िनिातत   

११ रािा ङ्गवश्वकमाि कापा सदस्य तसलीचोङ गाउँपातलका म दतलत   

१२ प्रतापतसंह तामाङ वडाध्यक्ष तसलीचोङ गाउँपातलका प ु आ िनिाती   

१३ ददपेश राई वडा सजचव तसलीचोङ गाउँपातलका प ु िनिाती   

१४ रािकुमार राइ रोिगार अ तसलीचोङ गाउँपातलका प ु िनिाती   

१५ राि ुअतिकारी प्राङ्गवतिक तसलीचोङ गाउँपातलका प ु क्षेत्री   

१६ चन्द्र बहादरु राइ गनुासो अ तसलीचोङ गाउँपातलका प ु िनिाती   

१७ रमेश अतिकारी स ई तसलीचोङ गाउँपातलका प ु ब्राम्हण   

१८ पौरख खाती पश ुप्राङ्गवतिक तसलीचोङ गाउँपातलका प ु क्षेत्री   

१९ नरेन्द्र राई प्रा स तसलीचोङ गाउँपातलका प ु िनिाती   

२० गोकुल राई स ई तसलीचोङ गाउँपातलका प ु िनिाती   

२१ अतनता राई सा स ु तसलीचोङ गाउँपातलका म िनिाती   

२२ बङु्गद्धकुमार राइ जशक्षा शाखा 
प्रमख 

तसलीचोङ गाउँपातलका प ु िनिाती   

२३ भरबहादरु राई अतिकृत छैिौ तसलीचोङ गाउँपातलका प ु िनिातत   

२४ ईश्वर राई वडाध्यक्ष तसलीचोङ गाउँपातलका प ु िनिातत   

२५ देवेन्द्र राई वडाध्यक्ष तसलीचोङ गाउँपातलका प ु िनिाती   

२६ आलक्ष राई वडाध्यक्ष तसलीचोङ गाउँपातलका प ु िनिाती   

२७ ङ्गवरोि राई ना प्रा स तसलीचोङ गाउँपातलका प ु िनिाती   

२८ दबोरा राई प्र स तसलीचोङ गाउँपातलका म    िनिाती   
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 अनसुचुी २  
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कायािन्द्वयन सतमतत तथा कायिदलको ङ्गववरण 
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अनसूुची ३) फोटोहरु 
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अनसुचुी ४ 

सूचक अनसुार प्राप्ताकं 

मलु 
ङ्गवषय 

सचुक 
नं 

सूचक प्राप्ताङं्क १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन ेअवस्था ० अक आउन ेअवस्था प्रमाजणकरणको आिार 

नी
तत
 क

ान
नु 

यो
िन

ा  

१.१.१ 

स्थानीय तहको नीतत तथा 
कानूनको मस्यौदा तयार गने 
कायिददशामा लैससासको 
दृङ्गिले सम्पादन गने गरी 
कायिटोली तनमािण, पूवि 
दस्तावेिको समीक्षा गदाि 
लैससास दृङ्गिकोणले भएको, 
मस्यौदाको तबषयवस्त ुर शब्द 
चयन समावेशी र 
सहभातगतामूलक हनु े गरे 
\नगरेको  

०.० 

स्थानीय तहको नीतत तथा 
कानूनको मस्यौदा तयार गने  

कायिददशामा  लैससासको दृङ्गिले 

सम्पादन गने गरी कायिटोली 
तनमािण, पूवि दस्तावेिको समीक्षा 
गदाि लैससास दृङ्गिकोणले भएको, 
मस्यौदाको तबषयवस्त ु र शब्द 
चयन समावेशी र 
सहभातगतामूलक हनु ेगरेको । 

स्थानीय तहको नीतत तथा 
कानूनको मस्यौदा तयार गने  

कायिददशामा   लैससासको दृङ्गिले 

सम्पादन गने गरी कायिटोली 
तनमािण, पूवि दस्तावेिको समीक्षा, 
मस्यौदाको तबषयवस्त ु र शब्द 
चयन आतँसक रुपमामात्र 
समावेशी र सहभातगतामूलक 
हनुे गरेको । 

स्थानीय तहको नीतत तथा 
कानूनको मस्यौदा तयार गने  

कायिददशामा  लैससासको 
दृङ्गिले सम्पादन गने गरी 
कायिटोली तनमािण, पूवि 
दस्तावेिको समीक्षा गदाि 
लैससास दृङ्गिकोणले भएको, 
मस्यौदाको तबषयवस्त ु र  

समावेशी शब्द चयन र 
सहभातगतामूलक हनु े
नगरेको। 

स्वीकृत नीतत तथा 
कानूनी दस्तावेिहरु 

स्वकृततको लातग प्रस्ततु 
गरेका मस्यौदा नीतत 
तथा कानूनी 
दस्तावेिहरु  

१.१.२ 

स्थानीय तहले आफ्ना नीतत, 

कानून, योिना िारी गनुि 
भन्द्दा अगातड लैससासको 
दृङ्गिले उपयिु भए नभएको 
बारे लेखािोखा वा ङ्गवश्लषेण 
गरर सतुनजश्चत गने 
गरे।नगरेको । 

०.० 

स्थानीय तहले आफ्ना नीतत, 

कानून, योिना िारी गनुि भन्द्दा 
अगातड लैससासको दृङ्गिले 

उपयिु भए नभएको बारे 
हरेक दस्तावेिमा    लेखािोखा  
वा ङ्गवश्लषेण गरी सतुनजश्चत   गने 
गरेको । 

स्थानीय तहले आफ्ना नीतत, 

कानून, योिना िारी गनुि 
भन्द्दा अगातड लैससासको 
दृङ्गिले उपयिु भए नभएको 
बारे आतँसकरुपमा ( केही 
दस्तावेि) मात्र  लेखािोखा  
वा ङ्गवश्लषेण गरी सतुनजश्चत    

गने गरेको 

स्थानीय तहले आफ्ना 
नीतत, कानून, योिना िारी 
गनुि भन्द्दा अगातड 
लैससासको दृङ्गिले उपयिु 
भए नभएको सम्वन्द्िमा 
कुनै दस्तावेि उपर 
लेखािोखा  वा ङ्गवश्लषेण 
गरी सतुनजश्चत  गने नगरेको 

नीतत, कानून, योिना 
का दस्ताबेिहरू  

सम्बजन्द्ित तनणिय 
फाइलहरु  

कायिपातलकाका 
छलफल तथा 
तनणियहरु 

१.१.३ 

स्थानीय तहको नीतत र 
योिनामा लैङ्गिक समानता 
तथा सामाजिक समावेशी 

०.५ 

स्थानीय तहको नीतत र 
योिनामा लैङ्गिक समानता 
तथा सामाजिक समावेशी 

स्थानीय तहको नीतत र 
योिनामा लैङ्गिक समानता 
तथा सामाजिक समावेशी 

स्थानीय तहको नीतत र 
योिनामा लैङ्गिक समानता 
तथा सामाजिक समावेशी 

स्थानीय काननु, नीतत 

आवतिक र बाङ्गषिक 
योिना सम्वन्द्िी 
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ङ्गवकास (स्थानीय काननु, 

नीतत, आवतिक र बाङ्गषिक 
योिनामा भएका नीततहरू) 
सम्वन्द्िी ङ्गवषयहरु समावेश 
भए।नभएको । 

ङ्गवकास (स्थानीय काननु, नीतत, 

आवतिक र बाङ्गषिक योिनामा 
भएका नीततहरू) सम्वन्द्िी  
ङ्गवषयहरु  समावेश भएको । 

ङ्गवकास (स्थानीय काननु, 

नीतत, आवतिक र बाङ्गषिक 
योिनामा भएका नीततहरू) 
सम्वन्द्िी  ङ्गवषयहरु आतँसक 
रुपमामात्र समावेश       

भएको । 

ङ्गवकास (स्थानीय काननु, 

नीतत, आवतिक र बाङ्गषिक 
योिनामा भएका नीततहरू) 
सम्वन्द्िी  ङ्गवषयहरु  समावेश 
नभएको । 

दस्तावेिहरू 

स्थानीय रािपत्र  

१.१.४ 

मङ्गहला र परुुष लगायत 
लैङ्गिक तथा यौतनक 
अलपसंख्यकको समङ्गवकास,  

सामाजिक ङ्गवभेदको अन्द्त्य  

तथा  लैससास परीक्षण गने  

अलग्गै नीततहरु छन ् । 

छैनन ्? (स्थानीय ऐन, काननु, 

कायिङ्गवति, तनदेजशकामा खास 
व्यवस्था गरे/नगरेको । 

०.० 

मङ्गहला र परुुष लगायत  

लैङ्गिक तथा यौतनक 

अलपसंख्यकको  समङ्गवकास,  

सामाजिक ङ्गवभेदको अन्द्त्य  

तथा  लैससास परीक्षण गने   

अलग्गै नीतत भएको र यस्तो 
नीतत, स्थानीय ऐन, काननु, 

कायिङ्गवति, तनदेजशकामा खास 

व्यवस्था गरेको । 

मङ्गहला र परुुष लगायत 
लैङ्गिक तथा यौतनक 
अलपसंख्यकको   समङ्गवकास,  

सामाजिक ङ्गवभेदको अन्द्त्य  

तथा  लैससास परीक्षण गने  

अलग्गै नीतत भएको तर 
स्थानीय ऐन, काननु, 

कायिङ्गवति, तनदेजशकामा खास 
व्यवस्था नगरेको । 

मङ्गहला र परुुष लगायत  

लैङ्गिक तथा यौतनक 

अलपसंख्यकको  समङ्गवकास,  

सामाजिक ङ्गवभेदको अन्द्त्य  

तथा  लैससास परीक्षण गने  

अलग्गै नीतत नभएको र 
स्थानीय ऐन, काननु, 

कायिङ्गवति, तनदेजशकामा 
समेत कुनै खास व्यवस्था 
नगरेको । 

लैससास तथा 
सामाजिक ङ्गवभेद 
अन्द्त्य गने नीतत 
दस्तावेि  

स्थानीय ऐन, काननु, 

कायिङ्गवति, 

तनदेजशकाहरू 
स्थानीय रािपत्र  

१.१.५ 

स्थानीय तहले 
कायािन्द्वयनमा लयाएका ऐन, 

तनयम, तथा कायिङ्गवतिमा 
मङ्गहला, ङ्गकशोरी, बातलकाहरु 

तथा लजक्षत वगि लगायतमा 
हनुे सबै प्रकारका 
ङ्गवभेदिन्द्य कायिहरु अन्द्त्य 
गने प्राविान राजखएको / 
नराजखएको । 

०.५ 

स्थानीय तहले कायािन्द्वयनमा 
लयाएका ऐन, तनयम, तथा 
कायिङ्गवतिमा मङ्गहला, ङ्गकशोरी, 
बातलकाहरु  तथा लजक्षत वगि 
लगायतमा हनुे सबै प्रकारका 
ङ्गवभेदिन्द्य कायिहरु  अन्द्त्य गने 
प्राविान राजखएको ।  

स्थानीय तहले कायािन्द्वयनमा 
लयाएका ऐन, तनयम, तथा 
कायिङ्गवतिमा मङ्गहला, ङ्गकशोरी, 
बातलकाहरु  तथा लजक्षत 
वगिमा लगायत हनुे सबै 
प्रकारका ङ्गवभेदिन्द्य 
कायिहरु   अन्द्त्य गने तसतमत  

प्राविान मात्र राजखएको । 

स्थानीय तहले 
कायािन्द्वयनमा लयाएका 
ऐन, तनयम, तथा 
कायिङ्गवतिमा मङ्गहला, 
ङ्गकशोरी, बातलकाहरु  तथा 
लजक्षत वगिमा लगायत हनुे 
सबै प्रकारका ङ्गवभेदिन्द्य 
कायिहरु  अन्द्त्य गने  कुनै 
प्राविान नराजखएको ।   

स्थानीय। ऐन, तनयम, 

कायिङ्गवतिहरू र 
ततनको लैससास 
दृङ्गिले ङ्गवश्लषेण 
गररएको दस्तावेि  

स्थानीय रािपत्र  
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१.१.६ 

संघीय कानूनले व्यवस्था 
गरे बमोजिम 
स्थानीयस्तरमा मङ्गहला तथा 
वजितीमा परेको समदुाय 

मातथ हनुे ङ्गहँसा र ङ्गवभेद 
उपर सनुवुाई हनुे प्रवन्द्ि 
तमलाए। नतमलाएको । 

०.५ 

संघीय कानूनले व्यवस्था गरे 
बमोजिम स्थानीयस्तरमा 
मङ्गहला तथा वजितीमा परेको 
समदुाय मातथ हनुे ङ्गहंसा र 
ङ्गवभेद उपर सनुवुाई हनुे 
प्रवन्द्ि तमलाएको र सोङ्गह 
अनरुूप कायिन्द्वयन हनुे    

गरेको । 

संघीय कानूनले व्यवस्था गरे 
बमोजिम स्थानीयस्तरमा 
मङ्गहला तथा वजितीमा परेको 
समदुाय मातथ हनुे ङ्गहंसा र 
ङ्गवभेद उपर सनुवुाई हनुे  
प्रवन्द्ि तमलाएको तर 
कायािन्द्वयन नभएको । 

संघीय कानूनले व्यवस्था 
गरे बमोजिम 
स्थानीयस्तरमा मङ्गहला 
तथा वजितीमा परेको 
समदुाय मातथ हनुेङ्गहंसा र 
ङ्गवभेद उपर सनुवुाई हनुे  
प्रवन्द्ि नतमलाएको । 

मङ्गहला तथा वजितीमा 
परेको समदुाय मातथ 
हनुे ङ्गवभेद उपर 
सनुवुाई भएका 
प्रमाजणत कागिातहरू 

स्थानीय रािपत्र  

  

१.१.७ 

स्थानीय नीतत तथा कानूनमा 
मङ्गहला, परुूष लगायत 
लैङ्गिक तथा यौतनक 
अलपसंख्यक उपर हनु े

श्रमको ज्यालामा ङ्गवभेद 
अन्द्त्य गने प्राविान रहे । 
नरहेको । 

१.० 

स्थानीय नीतत तथा  कानूनमा 
मङ्गहला,  परुूष लगायत लैङ्गिक 
तथा यौतनक अलपसंख्यक उपर 
हनु े  श्रमको ज्यालामा ङ्गवभेद  

अन्द्त्य गने   प्राविान रहेको र 
सो को कायािन्द्वयन भएको । 

स्थानीय नीतत तथा   कानूनमा 
मङ्गहला, परुूष लगायत लैङ्गिक 
तथा यौतनक अलपसंख्यक 
उपर हनुे श्रमको ज्यालामा 
ङ्गवभेद अन्द्त्य गने 

प्राविानमात्र रहेको तर सो 
को कायािन्द्वयन नभएको । 

स्थानीय नीतत तथा   
कानूनमा मङ्गहला, परुूष 
लगायत लैङ्गिक तथा 
यौतनक अलपसंख्यक उपर 
हनुे श्रमको ज्यालामा 
अन्द्त्य गने   कुनै प्राविान 
नरहेको। 

स्थानीय नीतत तथा   
कानून,  

१.१.८ 

स्थानीय तहको नीतत तथा 
कानूनमा रैथाने र 
आप्रवासी कामदार तथा 
श्रमिीवी उपर हनुे ङ्गवभेद 

रोक्ने प्राविान रहे । 

नरहेको  

०.० 

स्थानीय तहको नीतत तथा 
कानूनमा रैथाने र आप्रवासी 
कामदार तथा श्रमिीवी उपर 
हनुे ङ्गवभेद रोक्ने प्राविानहरु 
रहेको  र सो को कायािन्द्वयन 
भएको   । 

स्थानीय तहको नीतत तथा 
कानूनमा रैथाने र आप्रवासी 
कामदार तथा श्रमिीवी 
उपर हनुे ङ्गवभेद रोक्ने 
प्राविान रहेको  तर सो को 
कायािन्द्वयन नभएको  । 

स्थानीय तहको नीतत तथा 
कानूनमा रैथाने र 
आप्रवासी कामदार तथा 
श्रमिीवी उपर हनुे ङ्गवभेद 

रोक्ने कुनै प्राविान 
नरहेको। 

स्थानीय तहको श्रम 
नीतत तथा कानून, 

दस्तावेि 

१.२.१ 

आवतिक योिना र वाङ्गषिक 
ङ्गवकास कायिकममा लैङ्गिक 
तथा समावेशी ङ्गवकासको 
लातग नीतत, रणनीतत, 

कायिक्रम र सोको 
मापनयोग्य लक्ष्य समावेश 
गरे/नगरेको । 

०.५ 

आवतिक योिना र वाङ्गषिक 
ङ्गवकास कायिकममा लैङ्गिक 
तथा समावेशी ङ्गवकासको 
लातग नीतत, रणनीतत, कायिक्रम 
र सोको मापनयोग्य लक्ष्य 
समावेश गरेको । 

आवतिक योिना र वाङ्गषिक 
ङ्गवकास कायिकममा लैङ्गिक 
तथा समावेशी ङ्गवकासको 
लातग नीतत, रणनीतत, 

कायिक्रम रहेको तर  सोको 
मापनयोग्य लक्ष्य समावेश 
नगररएको । 

आवतिक योिना र वाङ्गषिक 
ङ्गवकास कायिकममा लैङ्गिक 
तथा समावेशी ङ्गवकासको 
लातग नीतत, रणनीतत, 

कायिक्रम नरहेको । 

आवतिक योिना,  
वाङ्गषिक  ङ्गवकास 
कायिकम 



लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण प्रततवेदन २०७८  

46 
 

१.२.२ 

गाउँपातलका 
।नगरपातलकाको स्रोत 
अनमुान तथा बिेट सीमा 
तनिािरण सतमततले बिेट 
सीमा तनिािरण गदाि मङ्गहला, 
बालबातलका तथा सबै 

लजक्षत  समूहको अवस्था 
ङ्गवश्लषेणको आिारमा सो 
समूहलाइ प्रत्यक्ष्य फाइदा 
पगु्ने गरी कूल पूँिीगत 
बिेटको तनजश्चत प्रततशत 

छुयाउने गरे । नगरेको । 

०.५ 

गाउँपातलका ।नगरपातलकाको 
स्रोत अनमुान तथा बिेट सीमा 
तनिािरण सतमततले बिेट सीमा 
तनिािरण गदाि मङ्गहला, 
बालबातलका तथा सबै लजक्षत  

समूहको अवस्था ङ्गवश्लषेणको 
आिारमा सो समूहलाइ 
प्रत्यक्ष्य फाइदा पगु्ने गरी 
कूल पूँिीगत बिेटको तनजश्चत 
प्रततशत छुयाउने गरेको । 

गाउँपातलका 
।नगरपातलकाको स्रोत 
अनमुान तथा बिेट सीमा 
तनिािरण सतमततले बिेट 
सीमा तनिािरण गदाि मङ्गहला, 
बालबातलका तथा केङ्गह 

लजक्षत  समूहको अवस्था 
ङ्गवश्लषेणको आिारमा सो 
समूहलाइ प्रत्यक्ष्य फाइदा 
पगु्ने गरी कूल पूँिीगत 
बिेटको तनजश्चत प्रततशत 

छुयाउने गरेको । 

गाउँपातलका 
।नगरपातलकाको स्रोत 
अनमुान तथा बिेट सीमा 
तनिािरण सतमततले बिेट 
सीमा तनिािरण गदाि 
मङ्गहला, बालबातलका तथा 
कुनै पतन लजक्षत  समूहको 
अवस्था ङ्गवश्लषेणको 
आिारमा सो समूहलाइ 
प्रत्यक्ष्य फाइदा पगु्ने गरी 
कूल पूँिीगत बिेटको 
तनजश्चत प्रततशत छुयाउने 
नगरेको । 

वाङ्गषिक बिेट तथा 
ङ्गवकास कायिक्रम 

१.२.३ 

स्थानीय तहको योिना पङ्गहचान 
तथा छनौट गदाि लजक्षत 
समूहको सक्रीय सहभातगता 
हनुे गरे, नगरेको  र लजक्षत 
समहुले छनौट गरेका योिना 
प्राथतमकता मा पने गरे। 

नगरेको । 

०.५ 

स्थानीय तहको योिना पङ्गहचान 
तथा छनौट गदाि लजक्षत समूहको 
सक्रीय सहभातगता हनुे गरे, 

नगरेको  र लजक्षत समहुले छनौट 
गरेका योिना प्राथतमकता मा पने 
गरेको । 

स्थानीय तहले गाउँ, 

वस्तीस्तरबाट योिना पङ्गहचान 
तथा छनौट गदाि केही मात्र 
लजक्षत समूहको सक्रीय 
सहभातगता हनुे गरेको र लजक्षत 
समहुले छनौट गरेका केही 
योिनामात्र प्राथतमकतामा पने 
गरेको । 

स्थानीय तहको योिना पङ्गहचान 
तथा छनौट गदाि लजक्षत 
समूहको सक्रीय सहभातगता 
हनुे नगरेको  र लजक्षत समहुले 
छनौट गरेका योिना 
प्राथतमकता मा पने नगरेको 
। 

सहभागी सूचीफोटो र  

१.२.४ 

योिना तिुिमा गदाि मङ्गहला 
तथा लजक्षत समूहको 
व्यावहाररक र रणनीततक 
आवश्यकता पङ्गहचान र पररपूतति 
गने ङ्गवषयमा छलफल हनु े
गरे/नगरेको ।  

०.५ 

योिना तिुिमा गदाि मङ्गहला तथा  
लजक्षत समूहको व्यावहाररक र 
रणनीततक आवश्यकता पङ्गहचान 
र पररपूतति गने ङ्गवषयमा तनरन्द्तर 
(सबै योिना तिुिमाका सबै 
चरणमा सिै) छलफल हनु े
गरेको ।  

योिना तिुिमा गदाि मङ्गहला तथा  
लजक्षत  समूहको व्यावहाररक र 
रणनीततक आवश्यकता पङ्गहचान 

र पररपूतति गने ङ्गवषयमा  कङ्गहले 
काङ्गहं मात्र (केङ्गह योिना 
तिुिमाका केङ्गह चरणमा, 
कङ्गहलेकाङ्गहं) छलफल  हनु े
गरेको ।  

योिना तिुिमा गदाि मङ्गहला 
तथा  लजक्षत समूहको 
व्यावहाररक र रणनीततक 
आवश्यकता पङ्गहचान र 
पररपूतति गने ङ्गवषयमा 
छलफल  हनुे नगरेको  

बैिक तनणिय पजुस्तका,  
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१.२.५ 

योिना तिुिमा गदाि मङ्गहला 
र परुुष एवं लजक्षत 
समहुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था 
ङ्गवश्लषेणको आिारमा 
आवश्यकता पङ्गहचान गरी 
सो अनसुारको कायिक्रम 
तय गने 
गररए।नगररएको।  

०.० 

योिना तिुिमा गदाि मङ्गहला र 
परुुष एवं लजक्षत समहुको 
छुट्टा छुटै्ट अवस्था ङ्गवश्लषेणको 
आिारमा आवश्यकता 
पङ्गहचान गरी सो अनसुार सबै 
कायिक्रम तय गने गररएको । 

योिना तिुिमा गदाि मङ्गहला र 
परुुष एवं लजक्षत समहुको 
छुट्टा छुटै्ट अवस्था  
ङ्गवश्लषेणको आिारमा 
आवश्यकता पङ्गहचान गरी 
सो अनसुार केही कायिक्रम 
तय हनुे गरेको। 

योिना तिुिमा गदाि मङ्गहला 
र परुुष एवं लजक्षत 
समहुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था  
ङ्गवश्लषेणको आिारमा 
आवश्यकता पङ्गहचान गरी 
सो अनसुारको कायिक्रम 
तय गने नगररएको। 

मङ्गहला र परुुष एवं 
लजक्षत समहुको छुट्टा 
छुटै्ट अवस्था देजखने 
अवस्था ङ्गवश्लषेण 

प्रततवेदन  

१.२.६ 

स्थानीय तहले दीगो 
ङ्गवकासका लक्ष्यहरू ङ्गवशेष 
गरेर लक्ष्य ५ लैङ्गिक 
समानता प्राप्त गने ङ्गवषयलाई 
स्थानीयकरण गरी  सो 
अनसुारको बिेट ङ्गवतनयोिन 
हनुे गरे । नगरेको । 

०.० 

स्थानीय तहले दीगो ङ्गवकासका 
लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य ५ 
लैङ्गिक समानता प्राप्त गने  

ङ्गवषयलाई स्थानीयकरण गरी   
सो अनसुारको बिेट 
ङ्गवतनयोिन गने गरेको । 

स्थानीय सरकारले दीगो 
ङ्गवकासका  लक्ष्यहरूमध्ये 

लक्ष्य ५ लैङ्गिक समानता  
प्राप्त गने  ङ्गवषयलाई 
स्थानीयकरण गरी सो 
अनसुार केही कायिक्रमहरूमा 
बिेट ङ्गवतनयोिन गने गरेको 

स्थानीय सरकारले दीगो 
ङ्गवकासका  लक्ष्यहरूमध्ये 

लक्ष्य ५ लैङ्गिक समानता  
प्राप्त गने ङ्गवषयलाई 
स्थानीयकरण नगनुिको 
साथै बिेट ङ्गवतनयोिन पतन 
गने नगरेको। 

दीगो ङ्गवकासका 
लक्ष्यहरू 
स्थानीयकरण गरेको 
दस्तावेि (नीतत, 

योिना तथा वाङ्गषिक 
ङ्गवकास कायिक्रम )   

१.२.७ 

स्थानीय तहका योिना 
मङ्गहला, बालबातलका तथा 
ङ्गपछतडएको वगि, क्षेत्र र 
समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ 
पगु्नेगरी  बन े। नबनेको । 

१.० 

स्थानीय तहका योिना मङ्गहला, 
बालबातलका तथा ङ्गपछतडएको 
वगि, क्षेत्र र समदुायलाई 
प्रत्यक्ष / तनददिि लाभ पगु्नेगरी  
बनेको । 

स्थानीय तहका योिना 
मङ्गहला, बालबातलका तथा 
ङ्गपछतडएको वगि, क्षेत्र र 
समदुायलाई  अप्रत्यक्ष / 
सहयोगी हनुे गरी बनेको । 

स्थानीय तहका योिनाले 
मङ्गहला, बालबातलका तथा 
ङ्गपछतडएको वगि, क्षेत्र र 
समदुायलाई लाभ पगु्नेगरी  
नबनेको । 

नीतत, योिना तथा 
वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

१.२.८ 

स्थानीय तहका उपभोिा 
सतमततहरुमा लजक्षत 
समहुका प्रतततनति सङ्गहत 
कजम्तमा ४०% 
मङ्गहलाहरूको सहभातगता 
भए। नभएको र मखु्य 
कायिकारी पदको जिम्मेवारी 
ददए । नददएको । 

१.० 

स्थानीय तहका उपभोिा 
सतमततहरुमा लजक्षत समहुका 
प्रतततनति सङ्गहत कजम्तमा 
४०% मङ्गहलाहरूको 
सहभातगता भएको र मखु्य 
कायिकारी पदको  जिम्मेवारी 
ददएको  । 

स्थानीय तहका उपभोिा 
सतमततहरुमा लजक्षत समहुका 
प्रतततनति सङ्गहत कजम्तमा 
४०% मङ्गहलाहरूको 
सहभातगता  भएको तर ग 
मखु्य कायिकारी पदको 
जिम्मेवारी नददईएको  

स्थानीय तहका उपभोिा 
सतमततहरुमा लजक्षत 
समहुका प्रतततनति सङ्गहत 
कजम्तमा ४०% 
मङ्गहलाहरूको सहभातगता 
नभएको र  मखु्य कायिकारी 
पदको जिम्मेवारी    पतन 
नददईएको 

उपभोिा सतमततको 
गिन सम्वन्द्िी नीतत 
तथा कानून 
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१.३.१ 

बिेट तथा कायिक्रम तिुिमा 
गनुिपूवि समदुायका मङ्गहला, 
बालबातलका, अपाि, 

िनिातत, मिेशी, मजुश्लम, 

ङ्गपछडावगि, दतलत लगायत 
सबै लजक्षत वगि र 
समदुायसँग छलफल 

(ङ्गवश्लषेण) गने गररए। 

नगररएको ।  

०.५ 

बिेट तथा कायिक्रम तिुिमा 
गनुिपूवि समदुायका मङ्गहला, 
बालबातलका, अपाि, िनिातत, 

मिेशी, मजुश्लम, ङ्गपछडावगि, 
दतलत लगायत सबै लजक्षत 
वगि र समदुायसँग छलफल 

(ङ्गवश्लषेण) गने गररएको । 

बिेट तथा कायिक्रम तिुिमा 
गनुिपूवि समदुायका मङ्गहला, 
बालबातलका, अपाि, िनिातत, 

मिेशी, मजुश्लम, ङ्गपछडावगि, 
दतलत लगायत केङ्गह लजक्षत 
वगि र समदुायसँग केङ्गह 

कायिक्रममा छलफल 
(ङ्गवश्लषेण)गने गररएको । 

बिेट तथा कायिक्रम तिुिमा 
गनुिपूवि समदुायका मङ्गहला, 
बालबातलका, अपाि, 

िनिातत, मिेशी, मजुश्लम, 

ङ्गपछडावगि, दतलत लगायत 
सबै लजक्षत वगि र 
समदुायसँग छलफल 

(ङ्गवश्लषेण) गनि नगररएको।  

बिेट तथा कायिक्रम 
तिुिमा सम्वन्द्िी 
दस्तावेि 

१.३.२ 

स्थानीय तहमा  लैङ्गिक 
उिरदायी तथा सामाजिक 

समावेशी बिेट तनमािण  एवं 
परीक्षण  तनयतमतरुपमा गनि 
बिेटको व्यवस्था गररए। 

नगररएको र सोको  
कायािन्द्वयन भए/      

नभएको । 

०.० 

स्थानीय तहमा  लैङ्गिक 
उिरदायी तथा सामाजिक 

समावेशी बिेट तनमािण  एवं 
परीक्षण  तनयतमतरुपमा गनि 
बिेटको व्यवस्था गररएको र 

सोको  कायािन्द्वयन भएको । 

स्थानीय तहमा  लैङ्गिक 
उिरदायी तथा सामाजिक 

समावेशी बिेट तनमािण  एवं 
परीक्षण  तनयतमतरुपमा गनि 
बिेटको व्यवस्था गररएको 
तर सोको  कायािन्द्वयन 
नभएको । 

स्थानीय तहमा  लैङ्गिक 
उिरदायी तथा सामाजिक 

समावेशी बिेट तनमािण  एवं 
परीक्षण  तनयतमतरुपमा गनि 
बिेटको व्यवस्था 
नगररएको र सोको  
कायािन्द्वयन नभएको 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम र  

१.३.३ 

पररक्षण पश्चात  लैङ्गिक तथा 
समावेशी ङ्गवषयमा सिुार 
गनि क्षमता ङ्गवकास 
कायियोिना कायािन्द्वयनका 
लातग  बिेट तथा कायिक्रम 
बाङ्गषिक योिनामा समावेश 

गररए।नगररएको र सो को 
कायािन्द्वयन भए/नभएको। 

०.० 

पररक्षण पश्चात लैङ्गिक तथा 
समावेशी ङ्गवषयमा सिुार गनि 
क्षमता ङ्गवकास कायियोिना 
कायािन्द्वयनका लातग  बिेट 
तथा कायिक्रम बाङ्गषिक 
योिनामा समावेश गरेको  र 
सो को पूणिरुपमा कायािन्द्वयन 
भएको ।  

पररक्षण पश्चात  लैङ्गिक तथा 
समावेशी ङ्गवषयमा सिुार गनि 
क्षमता ङ्गवकास कायियोिना 
कायािन्द्वयनका लातग बिेट 
तथा कायिक्रम बाङ्गषिक 
योिनामा समावेश भएपतन  र 
सो को आजशंकरुपमा 
कायािन्द्वयन भएको ।  

पररक्षण पश्चात  लैङ्गिक तथा 
समावेशी ङ्गवषयमा सिुार 
गनि क्षमता ङ्गवकास 
कायियोिना कायािन्द्वयनका 
लातग बिेट ब्यवस्था हनु े

नगरेको । 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  
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१.३.४ 

स्थानीय तहको वाङ्गषिक 
ङ्गवकास कायिक्रममा लजक्षत 
समूहको लातग तनजश्चत 
प्रततशत बिेट ङ्गवतनयोिन 
गरी उनीहरूको ङ्गहतमा 
कायियोिना अनरुूप 
कायिक्रम संचालन  गने 
गररए।नगररएको ।  

०.० 

स्थानीय तहको वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रममा लजक्षत समूहको 
लातग तनजश्चत प्रततशत बिेट 

ङ्गवतनयोिन गरी उनीहरूको 
ङ्गहतमा कायियोिना अनरुूप 
कायिक्रम संचालन  गने 
गररएको । 

स्थानीय तहको वाङ्गषिक 
ङ्गवकास कायिक्रममा लजक्षत 
समूहको लातग तनजश्चत 
प्रततशत बिेट ङ्गवतनयोिन 
गरी उनीहरूको ङ्गहतमा 
कायियोिना अनरुूप 
कायिक्रम आंजशकरुपमा 
संचालन  गनि गररएको । 

स्थानीय तहको वाङ्गषिक 
ङ्गवकास कायिक्रममा लजक्षत 
समूहको लातग तनजश्चत 
प्रततशत बिेट ङ्गवतनयोिन 
गने नगररएको । 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

  

२.१.१ 

स्थानीय तहको तनणाियक 
तहमा मङ्गहलाहरू 
(पदातिकारी/कमिचारी) को 
समानरुपमा ( ५०।५० 
प्रततशत) प्रतततनतित्व 
भए/नभएको । 

०.५ 

स्थानीय तहको तनणाियक 
तहमा मङ्गहलाहरू 
(पदातिकारी/कमिचारी) को 
समानरुपमा ( ५०।५० 
प्रततशत) प्रतततनतित्व भएको। 

स्थानीय तहको तनणाियक 
तहमा मङ्गहलाहरू 
(पदातिकारी/कमिचारी) को 
कजम्तमा ३३ प्रततशत 

प्रतततनतित्व भएको । 

स्थानीय तहको तनणाियक 
तहमा मङ्गहलाहरू 
(पदातिकारी/कमिचारी) 
को  ३३ प्रततशत भन्द्दा 
पतन कम प्रतततनतित्व 

भएको   । 

स्थानीय तहको 
तनणाियक तहमा 
रहेका 
(पदातिकारी/कमिचा
री) को नामावली  

२.१.२ 

स्थानीय तहका 
कमिचारीहरूको पदपूतति 
गदाि सबै िातिातत, क्षेत्र, 

तलि र समदुाय लगायत 

लजक्षत वगिको समानपुाततक 
प्रतततनतित्व हनुे रणनीतत 
तलए/नतलएको  र सो 
वमोजिम कायािन्द्वयन 
भए/नभएको । 

०.५ 

स्थानीय तहका कमिचारीहरूको 
पदपूतति गदाि सबै िातिातत, 

क्षेत्र, तलि र समदुाय लगायत 

लजक्षत वगिको समानपुाततक 
प्रतततनतित्व हनुे रणनीतत 
तलएको  र सो वमोजिम 
कायािन्द्वयन भएको । 

स्थानीय तहका 
कमिचारीहरूको पदपूतति गदाि 
सबै िातिातत, क्षेत्र, तलि र 
समदुाय लगायत लजक्षत 
वगिको समानपुाततक 
प्रतततनतित्व हनुे रणनीतत 
तलएको  र सो वमोजिम 
कायािन्द्वयन नभएको । 

स्थानीय तहका 
कमिचारीहरूको पदपूतति 
गदाि सबै िातिातत, क्षेत्र, 

तलि र समदुाय लगायत 

लजक्षत वगिको 
समानपुाततक प्रतततनतित्व 
हनुे रणनीतत नतलएको । 

स्थानीय सरकारका 
कमिचारीहरूको 
पदपूततिको सम्वन्द्िी 
नीतत, कानून र  

पदपूतति सम्वन्द्िी 
तनणिय -  
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२.१.३ 

स्थानीय तहले मङ्गहला 
लगायत ङ्गवशेष िातिातत 
तथा समदुायलाई सेवा 
प्रदान गदाि सम्वन्द्िीत 

लजक्षत वगि वा समदुायको 
भाषा, संस्कृतत र रहन सहन 
बझेुको साथै मङ्गहला 
संवेदनशील कमिचारी वा 
िनप्रतततनति समेत समावेश 
भएको कायिटोली वा शाखा 
माफि त सेवा ददने 
गरे/नगरेको । 

०.५ 

स्थानीय तहले मङ्गहला लगायत 
ङ्गवशेष िातिातत तथा 
समदुायलाई सेवा प्रदान गदाि 
सम्वन्द्िीत लजक्षत वगि वा 
समदुायको भाषा, संस्कृतत र 
रहन सहन बझेुको साथै 
मङ्गहला संवेदनशील कमिचारी 
वा िनप्रतततनति समेत 
समावेश भएको कायिटोली वा 
शाखा माफि त सेवा ददन े

गरेको। 

स्थानीय तहले मङ्गहला 
लगातय ङ्गवशेष िातिातत 
तथा समदुायलाई सेवा प्रदान 
गदाि सम्वन्द्िीत लजक्षत वगि 
वा समदुायको भाषा, संस्कृतत 
र रहन सहन बझेुको साथै 
मङ्गहला संवेदनशील कमिचारी 
वा िनप्रतततनति आंशीक 
रूपमा समावेश भएको 
कायिटोली वा शाखा माफि त 
सेवा ददने गरेको । 

स्थानीय तहले मङ्गहला 
लगातय ङ्गवशेष िातिातत 
तथा समदुायलाई सेवा 
प्रदान गदाि सम्वन्द्िीत 

लजक्षत वगि वा समदुायको 
भाषा, संस्कृतत र रहन 
सहन बझेुको साथै मङ्गहला 
संवेदनशील कमिचारी वा 
िनप्रतततनति समावेश 
नगरर भए कायिटोली वा 
शाखा माफि त सेवा ददन े

गरेको । 

संस्थागत व्यवस्था 
(सेवा प्रदान गने 
रणनीतत, कायिनीतत, 

सेवा प्रवाह सम्वन्द्िी 
दस्तावेि) संगिन 
संरचना, 

२.१.४ 

िनप्रतततनतिहरु तथा 
कमिचारीहरुलाई क्षमता 
ङ्गवकासको अवसर प्रदान गदाि 
मङ्गहला तथा वजिततकरणमा 
परेका समदुायलाई पङ्गहलो 
प्राथतमकता ददई सबैलाई 
समान अवसर प्रदान गने गरी 
सकारात्मक ङ्गवभेदको नीतत 
तलए/नतलएको तथा उक्ि 
नीतत कायिन्द्वयन 
गररए/नगररएको ।  

०.५ 

िनप्रतततनतिहरु तथा 
कमिचारीहरुलाई क्षमता 
ङ्गवकासको अवसर प्रदान गदाि 
मङ्गहला तथा वजिततकरणमा परेका 
समदुायलाई पङ्गहलो प्राथतमकता 
ददई सबैलाई समान अवसर 
प्रदान गने गरी सकारात्मक 
ङ्गवभेदको नीतत तलएको तथा 
उक्ि नीतत कायिन्द्वयन गररएको 
।  

िनप्रतततनतिहरु तथा 
कमिचारीहरुलाई क्षमता 
ङ्गवकासको अवसर प्रदान गदाि 
मङ्गहला तथा वजिततकरणमा 
परेका समदुायलाई पङ्गहलो 
प्राथतमकता ददई सबैलाई समान 
अवसर प्रदान गने गरी 
सकारात्मक ङ्गवभेदको नीतत 
तलएको तर उक्ि नीतत 
कायिन्द्वयन      नगररएको । 

िनप्रतततनतिहरु तथा 
कमिचारीहरुलाई क्षमता 
ङ्गवकासको अवसर प्रदान गदाि 
मङ्गहला तथा वजिततकरणमा 
परेका समदुायलाई पङ्गहलो 
प्राथतमकता ददई सबैलाई 
समान अवसर प्रदान गने गरी 
सकारात्मक ङ्गवभेदको नीतत 
नतलएको । 

सकारात्मक ङ्गवभेदको 
नीतत तथा रणनीतत 
दस्तावेि 

२.२.१ 

मङ्गहला र परुुषबीचको 
असमानता हटाउन तथा 
सामाजिक समावेशीकरण 
बढाउनको लातग स्थानीय 
तहको तनजश्चत कायिनीतत 
रहे/नरहेको ।  

०.० 

मङ्गहला र परुुषबीचको असमानता 
हटाउन तथा सामाजिक 
समावेशीकरण बढाउनको लातग 
स्थानीय तहको तनजश्चत कायिनीतत 
रहेको । 

मङ्गहला र परुुषबीचको 
असमानता हटाउन तथा 
सामाजिक समावेशीकरण 
बढाउनको लातग स्थानीय 
तहको तनजश्चत कायिनीतत भएपतन 
कायािन्द्वयनमा नरहेको । 

मङ्गहला र परुुषबीचको 
असमानता हटाउन तथा 
सामाजिक समावेशीकरण 
बढाउनको लातग स्थानीय 
तहको तनजश्चत कायिनीतत 
नरहेको। 

मङ्गहला र परुुषबीचको 
असमानता हटाउन तथा 
सामाजिक 
समावेशीकरण 
बढाउनको कायिनीतत 
सम्वन्द्िी दस्तावेि 
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२.२.२ 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक 
ङ्गवकास हेने इकाईको 
व्यवस्था छ।छैन ? (लैङ्गिक 
ङ्गवकास डेस्क वा लैङ्गिक 
समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण कायािन्द्वयन 
सतमतत वा यस्तै कुनै 

संरचनाको व्यवस्था 
कायिशति र जिम्मेवारी 
ङ्गकटान सङ्गहत गरे। 

नगरेको । 

०.० 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक ङ्गवकास 
हेने इकाईको व्यवस्था रहेको 
(लैङ्गिक ङ्गवकास डेस्क वा 
लैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरण 
कायािन्द्वयन सतमतत वा यस्तै 
कुनै संरचनाको व्यवस्था  
कायिशति र जिम्मेवारी ङ्गकटान 
सङ्गहत रहेको । 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक 
ङ्गवकास हेने इकाईको 
व्यवस्था रहेको (लैङ्गिक 
ङ्गवकास डेस्क वा लैङ्गिक 
समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण कायािन्द्वयन 
सतमतत वा यस्तै कुनै 

संरचनाको व्यवस्था  कायिशति 
र जिम्मेवारी ङ्गकटान सङ्गहत 
रहेको) तर कायािन्द्वयनमा 
नरहेको ।  

स्थानीय तहमा लैङ्गिक 
ङ्गवकास हेने इकाईको 
व्यवस्था नरहेको (लैङ्गिक 
ङ्गवकास डेस्क वा लैङ्गिक 
समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण कायािन्द्वयन 
सतमतत वा यस्तै कुनै 

संरचनाको व्यवस्था 
नगररएको) । 

संगिन संरचना र 
लैङ्गिक ङ्गवकास हेने 
इकाईको कायि 
तनदेश शति  र 
जिम्मेवारी ङ्गकटान 
दस्तावेि तथा यस 
सम्वन्द्िी तनणियहरु 

२.२.३ 

स्थानीय तहबाट  कायािलयमा 
हनु सक्न े कुनै पतन प्रकारको 
दवु्यिवहार, भेदभाब, मङ्गहला 
ङ्गहंसा तनयन्द्त्रणको लातग 
आचार संङ्गहता बनाएर लाग ु
गरे/नगरेको । 

०.० 

स्थानीय तहबाट  कायािलयमा हनु 
सक्ने सबै प्रकारको दवु्यिवहार, 

भेदभाब मङ्गहला ङ्गहंसा तनयन्द्त्रणको 
लातग आचार संङ्गहता बनाएर लाग ु
गरेको। 

स्थानीय तहबाट  कायािलयमा हनु 
सक्न े दवु्यिवहार, भेदभाब र 
मङ्गहला ङ्गहंसा तनयन्द्त्रण सम्वन्द्िी 
आचार संङ्गहता रहेको तर 

कायािन्द्वयन नगरेको। 

स्थानीय तहबाट  कायािलयमा 
हनु सक्न े दवु्यिवहार, भेदभाब 
र मङ्गहला ङ्गहंसा तनयन्द्त्रण 
सम्वन्द्िी आचार संङ्गहता० 
नरहेको। 

आचार संङ्गहता दस्तावेि 

२.२.४ 

योिना तिुिमा सतमततलाई 
सझुाव ददन े दस्तावेि तयार 
गदाि लैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरण 
कायािन्द्वयन सतमततमा मङ्गहला, 
बालबातलका तथा अन्द्य सबै 
लजक्षत समदुायको सङ्गक्रय 
सहभातगता भए/ नभएको र 
यस सतमततले वडा तथा 
वजस्तस्तरमा योिाना सम्वन्द्िी 
छलफल समावेशी भए 
नभएको अनगुमन 
गरे।नगरेको । 

०.५ 

योिना तिुिमा सतमततलाई सझुाव 

ददने दस्तावेि तयार गदाि लैङ्गिक 

समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण कायािन्द्वयन 
सतमततमा मङ्गहला, बालबातलका 
तथा अन्द्य सबै लजक्षत समदुायको 
सङ्गक्रय सहभातगता रहेको र यस 
सतमततले वडा  तथा वजस्तस्तरमा 
योिाना सम्वन्द्िी छलफल 

समावेशी भए नभएको अनगुमन 
गरेको । 

योिना तिुिमा सतमततलाई सझुाव 
ददने दस्तावेि तयार गदाि 
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक 

समावेशीकरण कायािन्द्वयन 
सतमततमा मङ्गहला, बालबातलका 
तथा अन्द्य सबै लजक्षत 
समदुायको सङ्गक्रय सहभातगता 
रहेतापतन यस सतमततले वडा 
तथा वजस्तस्तरमा योिाना 
सम्वन्द्िी छलफल समावेशी भए 
नभएको अनगुमन नगरेको । 

योिना तिुिमा सतमततलाई 
सझुाव ददने दस्तावेि तयार 
गदाि लैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरण 
कायािन्द्वयन सतमततमा मङ्गहला, 
बालबातलका तथा अन्द्य सबै 
लजक्षत समदुायको सङ्गक्रय 
सहभातगता नरहेको र यस 
सतमततले वडा तथा 
वजस्तस्तरमा योिाना सम्वन्द्िी 
छलफल समावेशी भए 
नभएको अनगुमन समेत 
नगरेको । 

कायािन्द्वयन सतमततले 
सझुाव ददएको दस्तावेि 
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२.३.१ 

स्थानीय तहले गिन गने 
सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरूमा मङ्गहला तथा 
वजिततकरणमा परेको 
समदुायबाट मङ्गहला र 
परुुषको समावेशी 
प्रतततनतित्व हनुे व्यवस्था 
रहे। नरहेको ।  

१.० 

स्थानीय तहले गिन गने 
सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरूमा मङ्गहला तथा 
वजिततकरणमा परेको 
समदुायबाट मङ्गहला र 
परुुषको समावेशी र 
समानपुाततक प्रतततनतित्व हनुे 
व्यवस्था रहेको।  

स्थानीय तहले गिन गने 
सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरूमा मङ्गहला तथा 
वजिततकरणमा परेको 
समदुायबाट समानपुाततक 
प्रतततनतित्व हनुे व्यवस्था 
रहेपतन व्यवहारमा आंजशक 

प्रतततनतित्व हनुे गरेको। 

स्थानीय तहले गिन गने 
सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरूमा मङ्गहला 
तथा वजिततकरणमा परेको 
समदुायबाट समावेशी र 
समानपुाततक प्रतततनतित्व 
हनुे व्यवस्था नरहेको। 

सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदल गिनको 
संरचना-दस्तावेि 

२.३.२ 

स्थानीय तहले गिन गने 
सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरूमा मङ्गहला तथा 
वजिततकरणमा परेको 
समदुायका प्रतततनतिहरूले 
छलफल तथा तनणिय 
तनमािणमा सङ्गक्रयरुपमा 
भागतलन पाए।नपाएको   

०.५ 

स्थानीय तहले गिन गने 
सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरूमा मङ्गहला तथा 
वजिततकरणमा परेको 
समदुायका प्रतततनतिहरूले 
छलफल तथा तनणिय 
तनमािणमा सङ्गक्रयरुपमा   
भागतलन पाएको । 

स्थानीय तहले गिन गने 
सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरूमा मङ्गहला तथा 
वजिततकरणमा परेको 
समदुायका प्रतततनतिहरूले 
छलफलमा भागतलन पाए 
पतन  तनणिय तनमािणमा भतूमका 
खेलन नसकेको ।  

स्थानीय तहले गिन गने 
सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरूमा मङ्गहला 
तथा वजिततकरणमा परेको 
समदुायका प्रतततनतिहरूले 
छलफल तथा तनणिय 
तनमािणमा स्वस्थ ढंगले 
भागतलन नपाएको ।  

स्थानीय तहले गिन 
गने सतमतत, 

उपसतमतत र 
कायिदलहरूको 
छलफल 
सहभातगताको 
उपजस्थतत र तनणिय 
पजुस्तका  

२.३.३ 

स्थानीय तहमा सिातलत 
कायिक्रमहरूको अनगुमन र 
समीक्षा सम्वन्द्िी कायिमा 
स्थानीय सरकारले गिन 
गने सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरूले मङ्गहला तथा 
वजिततकरणमा परेको 
समदुायको ङ्गहतहनुे गरी 
ङ्गवश्लषेण सङ्गहत नीततगत र 
कायिगत सझुाव ददने 
गरे।नगरेको ।  

०.० 

स्थानीय तहमा सिातलत 
कायिक्रमहरूको अनगुमन र 
समीक्षा सम्वन्द्िी कायिमा 
स्थानीय सरकारले गिन गने 
सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरूले मङ्गहला तथा 
वजिततकरणमा परेको 
समदुायको ङ्गहतहनुे गरी 
ङ्गवश्लषेण सङ्गहत नीततगत र 
कायिगत सझुाव ददने        

गरेको ।  

स्थानीय तहमा सिातलत 
कायिक्रमहरूको अनगुमन र 
समीक्षा सम्वन्द्िी कायिमा 
स्थानीय सरकारले गिन गने 
सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरूले मङ्गहला तथा 
वजिततकरणमा परेको 
समदुायको ङ्गहतहनुे गरी 
ङ्गवश्लषेण नगरी नीततगत र 
कायिगत सझुाव ददने     

गरेको । 

स्थानीय तहमा सिातलत 
कायिक्रमहरूको अनगुमन 
र समीक्षा सम्वन्द्िी 
कायिमा स्थानीय सरकारले 
गिन गने सतमतत, 

उपसतमतत र कायिदलहरूले 
मङ्गहला तथा 
वजिततकरणमा परेको 
समदुायको ङ्गहतहनुे गरी 
ङ्गवश्लषेण र सझुाव केहीपतन  

ददने नगरेको ।  

सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरूले ददएका 
सझुावहरु  
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२.३.४ 

स्थानीय तहले गिन गने 
सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरूले मङ्गहला तथा 
वजिततकरणमा परेको 
समदुायको ङ्गहतहनुे गरी 
ददइएका नीततगत र 
कायिगत सझुावहरुको 
कायािन्द्वयन हनुे 
गरे।नगरेको ।  

०.० 

स्थानीय तहले गिन गने 
सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरूले मङ्गहला तथा 
वजिततकरणमा परेको 
समदुायको ङ्गहतहनुे गरी 
ददइएका नीततगत र कायिगत 
सझुावहरुको  कायािन्द्वयन हनुे 
गरेको ।  

स्थानीय तहले गिन गने 
सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरूले मङ्गहला तथा 
वजिततकरणमा परेको 
समदुायको ङ्गहतहनुे गरी 
ददइएका नीततगत र कायिगत 
सझुावहरुको कायािन्द्वयन 

आंजशक  हनुे गरेको ।  

स्थानीय तहले गिन गने 
सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरूले मङ्गहला तथा 
वजिततकरणमा परेको 
समदुायको ङ्गहतहनुे गरी 
ददइएका नीततगत र 
कायिगत सझुावहरुको 
कायािन्द्वयन हनुे नगरेको ।  

सतमतत, उपसतमतत र 
कायिदलहरूले ददएका 
सझुावहरु  

२.४.१ 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक 
ङ्गहँसा तनवारण,मङ्गहला सीप 
ङ्गवकास, नेततृ्व ङ्गवकास तथा 
क्षमता अतभबङृ्गद्ध िस्ता 
तबषयमा स्रोत 
व्यवस्थापनका  लातग 
बाङ्गषिक  ङ्गवतनयोिन ऐनमा 
उललेखगरी छुटै्ट कोष 
स्थापना गरी कायािन्द्वयन 
भए/नभएको । 

०.५ 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक 
ङ्गहँसा तनवारण,मङ्गहला सीप 
ङ्गवकास, नेततृ्व ङ्गवकास तथा 
क्षमता अतभबङृ्गद्ध िस्ता 
तबषयमा स्रोत व्यवस्थापनका  
लातग बाङ्गषिक आतथिक ऐनमा 
उललेखगरी छुटै्ट कोष स्थापना 
गरी कायािन्द्वयन भएको । 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक 
ङ्गहँसा तनवारण,मङ्गहला सीप 
ङ्गवकास, नेततृ्व ङ्गवकास तथा 
क्षमता अतभबङृ्गद्ध िस्ता 
तबषयमा स्रोत व्यवस्थापनका  
लातग बाङ्गषिक आतथिक ऐनमा 
उललेखगरी छुटै्ट कोष 
स्थापना गरीएको तर 

कायािन्द्वयन नभएको । 

स्थानीय तहमा  लैङ्गिक 
ङ्गहँसा तनवारण,मङ्गहला सीप 

ङ्गवकास, नेततृ्व ङ्गवकास 
तथा क्षमता अतभबङृ्गद्ध 
िस्ता तबषयमा स्रोत 

व्यवस्थापनका  लातग 
बाङ्गषिक आतथिक ऐनमा 
उललेखगरी कुनै पतन कोष 
स्थापना नभएको । 

आतथिक ऐन 

२.४.२ 

 आददवासी िनिातत, दतलत 
लगायत अन्द्य लजक्षत 

समहुका मङ्गहलाहरूको 
ङ्गवकास र सशजिकरणको 
लातग विेटको व्यवस्था 
भएको/नभएको र 

उनीहरूको आवश्यकता 
अनसुार कायिक्रम तिुिमा 
गरे/नगरेको । 

१.० 

आददवासी िनिातत, दतलत 
लगायत अन्द्य लजक्षत समहुका 
मङ्गहलाहरूको ङ्गवकास र 
सशजिकरणको लातग विेटको 
व्यवस्था भएको/नभएको र 
उनीहरूको आवश्यकता 
अनसुार कायिक्रम तिुिमा 
गरेको । 

आददवासी िनिातत, दतलत 
लगायत अन्द्य लजक्षत 
समहुका मङ्गहलाहरूको 
ङ्गवकास र सशजिकरणको 
लातग विेटको व्यवस्था 
भएको तर उनीहरूको 
आवश्यकता अनसुार 
कायिक्रम तिुिमा नगरेको । 

आददवासी िनिातत, दतलत 
लगायत अन्द्य लजक्षत 
समहुका मङ्गहलाहरूको 
ङ्गवकास र सशजिकरणको 
लातग विेटको व्यवस्था 
नभएको । 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम 
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२.४.३ 

 स्थानीय तहमा लैङ्गिक 
डेस्कको स्थापना र 

संचालनको लातग  आवश्यक  

िन शजक्ि लगायत अन्द्य 
स्रोत सािनकोलातग   

विेटको व्यवस्था  
भए/नभएको र सो अनसुार 
कायि भए/नभएको । 

०.० 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक 
डेस्कको स्थापना र 
संचालनको लातग  आवश्यक  

िन शजक्ि लगायत अन्द्य स्रोत 
सािनकोलातग   विेटको 
व्यवस्था  भएको र सो अनसुार 
कायि भएको । 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक 
डेस्कको स्थापना र 
संचालनको लातग  आवश्यक  

िन शजक्ि लगायत अन्द्य 

स्रोत सािनकोलातग   विेटको 
व्यवस्था भएको तर सो 
अनसुार कायि नभएको । 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक 
डेस्कको स्थापना र 
संचालनको लातग  

आवश्यक  िन शजक्ि 
लगायत अन्द्य स्रोत 
सािनकोलातग   विेट तथा 
कायिक्रमको व्यवस्था  
नभएको  

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

२.४.४ 

स्थानीय तहले समावेशी 
सूचना प्रणाली व्यवस्थापन 
गनि बिेटको व्यवस्था 
गरे।नगरेको र 
कम्यटुरकृत लेखा 
प्रणालीले समावेशी क्षेत्रमा 
भएको बिेट तथा खचि 
सम्वन्द्िी सूचना ददन े 

गरे/नगरेको । 

०.० 

स्थानीय तहले समावेशी सूचना 
प्रणाली व्यवस्थापन गनि 
बिेटको व्यवस्था गरेको र 
कम्यटुरकृत लेखा प्रणालीले 
समावेशी क्षेत्रमा भएको बिेट 
तथा खचि सम्वन्द्िी सूचना 
ददने गरेको । 

स्थानीय तहले समावेशी 
सूचना प्रणाली व्यवस्थापन 
गनि बिेटको व्यवस्था 
गरेको तर कम्यटुरकृत लेखा 
प्रणालीले समावेशी क्षेत्रमा 
भएको बिेट तथा खचि 
सम्वन्द्िी सूचना ददने    

नगरेको । 

स्थानीय तहले समावेशी 
सूचना प्रणाली व्यवस्थापन 
गनि बिेटको व्यवस्था 
नगनुिको साथै  कम्यटुरकृत 
लेखा प्रणालीले समावेशी 
क्षेत्रमा भएको बिेट तथा 
खचि सम्वन्द्िी सूचना ददने  
नगरेको । 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

२.५.१ 

स्थानीय तहले वडा तथा 
वस्तीस्तरका समदुायका 
आिारभतू खजण्डकृत 
सूचना/तथयाँक संकलन तथा 
अध्यावतिक गने 
गरेको/नगरेको। 

०.५ 

स्थानीय तहले वडा तथा 
वस्तीस्तरका समदुायका 
आिारभतू खजण्डकृत 
सूचना/तथयाँक संकलन तथा 
अध्यावतिक गने गरेको । 

स्थानीय तहले वडा तथा 
वस्तीस्तरका समदुायका 
आिारभतू खजण्डकृत 
सूचना/तथयाँक संकलन गरेको 
तर अध्यावतिक गने        

नगरेको । 

स्थानीय तहले वडा तथा 
वस्तीस्तरका समदुायका 
आिारभतू खजण्डकृत 
सूचना/तथयाँक संकलन 

नगरेको  । 

  खजण्डकृत तथयाँक 
सङ्गहतको बस्तगुत 
ङ्गववरण (गाऊं।नगर 
प्रोफाईल) । 

२.५.२ 

स्थानीय तहले वडा तथा 
वस्तीस्तरका समदुायका 
आिारभतू खजण्डकृत 
सूचना/तथयाँक संकलन गदाि 
बेरोिगार तथा गररबको 
पङ्गहचान गरी छुट्टाछुटै्ट 
नक्साङ्कन गने गरे।नगरेको । 

०.५ 

स्थानीय तहले वडा तथा 
वस्तीस्तरका समदुायका 
आिारभतू खजण्डकृत 
सूचना/तथयाँक संकलन गदाि 
बेरोिगार तथा गररबको पङ्गहचान 
गरी छुट्टाछुटै्ट नक्साङ्कन गने 
गरेको । 

स्थानीय तहले वडा तथा 
वस्तीस्तरका समदुायका 
आिारभतू खजण्डकृत 
सूचना/तथयाँक संकलन गदाि 
बेरोिगार तथा गररबको 
पङ्गहचान गरेको तर छुट्टाछुटै्ट 
नक्साङ्कन नगरेको । 

स्थानीय तहले वडा तथा 
वस्तीस्तरका समदुायका 
आिारभतू खजण्डकृत 
सूचना/तथयाँक संकलन गदाि 
बेरोिगार तथा गररबको 
पङ्गहचान एवं छुट्टाछुटै्ट 
नक्साङ्कन नगरेको । 

खजण्डकृत तथयाँक 
सङ्गहतको बस्तगुत 
ङ्गववरण र नक्शाकंन 
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२.५.३ 

 स्थानीय तहले आफ्नो 
पाश्विजचत्रमा आिाररत 

खण्डीकृत तथयांक र 
सूचनालाई आिार मातन 
स्थानीय ङ्गवकास योिना 
तिुिमा गने गरे/नगरेको । 

०.५ 

स्थानीय तहले आफ्नो 
पाश्विजचत्रमा आिाररत 
खण्डीकृत तथयांक र 
सूचनालाई आिार मातन 

स्थानीय ङ्गवकास योिना 
तिुिमा गने गरेको । 

स्थानीय तहले आफ्नो 
पाश्विजचत्रमा आिाररत 
खण्डीकृत तथयांक र 
सूचनालाई आंजशकरूपमा 
मात्र आिार मातन स्थानीय 
ङ्गवकास योिना तिुिमा गने 
गरेको । 

स्थानीय तहले आफ्नो 
पाश्विजचत्रमा आिाररत 
खण्डीकृत तथयांक र 
सूचनालाई आिार मातन 

स्थानीय ङ्गवकास योिना 
तिुिमा गने नगरेको । 

स्थानीय पाश्विजचत्र र 
खण्डीकृत तथयांक 
तथा सूचनाको 
ङ्गववरण   

२.५.४ 

स्थानीय तहले आफ्नो 
क्षेत्रका सामाजिक सरुक्षाका 
सङु्गविा पाउने लाभग्राहीहरू 
र पजिकरणको अतभलेख 
व्यवस्थापन तथा तथयाँक 
अध्यावतिक गरे ।    

नगरेको । 

१.० 

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका 
सामाजिक सरुक्षाका सङु्गविा 
पाउने लाभग्राहीहरू र 
पजिकरणको अतभलेख 
व्यवस्थापन तथा तथयाँक 
अध्यावतिक गरेको । 

। स्थानीय तहले आफ्नो 
क्षेत्रका सामाजिक सरुक्षाका 
सङु्गविा पाउने लाभग्राहीहरू 
र पजिकरणको अतभलेख 
व्यवस्थापन गरेपतन तथयाँक 
अध्यावतिक नगरेको । 

स्थानीय तहले आफ्नो 
क्षेत्रका सामाजिक 
सरुक्षाका सङु्गविा पाउने 
लाभग्राहीहरू र 
पजिकरणको अतभलेख 
व्यवस्थापन तथा तथयाँक 
अध्यावतिक नगरेको । 

पजिकरण सम्वन्द्िी  
अध्यावतिक अतभलेख  

  ३.१.१ 

लैङ्गिक तथा समावेशी 
ङ्गवकासको लातग क्षमता 
ङ्गवकास कायियोिना तयार 
गरे/नगरेको र छुटै्ट 

जशषिकमा बिेट ङ्गवतनयोिन 
भए/नभएको र यस्तो 
रकम खचि गने कायिङ्गवति 
स्वीकृत भइ कायािन्द्वयनमा 
आए।नआएको । 

०.० 

लैङ्गिक तथा समावेशी 
ङ्गवकासको लातग क्षमता 
ङ्गवकास कायियोिना तयार गरी 
छुटै्ट जशषिकमा बिेट 
ङ्गवतनयोिन हनुे गरेको र 
यस्तो रकम खचि गने 
कायिङ्गवति स्वीकृत भइ 

कायािन्द्वयनमा आएको । 

लैङ्गिक तथा समावेशी 
ङ्गवकासको लातग क्षमता 
ङ्गवकास कायियोिना तयार 
भएपतन छुटै्ट जशषिकमा बिेट 
ङ्गवतनयोिन हनुे नगरेको तथा 
यस्ता कायिमा भए गरेको 
खचि गने कायिङ्गवति स्वीकृत 
भइ कायािन्द्वयनमा नआएको  

लैङ्गिक तथा समावेशी 
ङ्गवकासको लातग क्षमता 
ङ्गवकास कायियोिना तयार 
नगरेको, छुटै्ट जशषिकमा 
बिेट ङ्गवतनयोिन हनुे 
नगरेको र यस्तो रकम 
खचि गने कायिङ्गवति समेत 
स्वीकृत भइ कायािन्द्वयनमा 
नआएको । 

क्षमता ङ्गवकास 
कायियोिना, बाङ्गषिक 
ङ्गवकास कायिक्रम, 
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  ३.१.२ 

स्थानीय तहका 
पदातिकारी/कमचािरी/ 
लजक्षत समहुले लैङ्गिक तथा 
समावेशी ङ्गवकास, लैंतगक 

ङ्गहंसा तनवारण सम्बन्द्िी 
तातलम तलए/नतलएको र 
तातलम कायिकममा लजक्षत 
समूह तथा मङ्गहला र 
परुुषको समान सहभातगता 
र उपजस्थतत सतुनजश्चत 
गरे/नगरेको । 

०.५ 

स्थानीय तहका 
पदातिकारी/कमचािरी/ लजक्षत 
समहुले लैङ्गिक तथा समावेशी 
ङ्गवकास, लैंतगक ङ्गहंसा तनवारण 
सम्बन्द्िी तातलम तलएको र 
तातलम कायिकममा लजक्षत 
समूह तथा मङ्गहला र परुुषको 
समान सहभातगता र उपजस्थतत 
सतुनजश्चत गरेको । 

स्थानीय तहका 
पदातिकारी/कमचािरी/ 
लजक्षत समहुले लैङ्गिक तथा 
समावेशी ङ्गवकास, लैंतगक 

ङ्गहंसा तनवारण सम्बन्द्िी 
तातलम तलए पतन  तातलम 
कायिकममा लजक्षत समूह 
तथा मङ्गहला र परुुषको 
समान सहभातगता र 

उपजस्थतत सतुनजश्चत      

नगरेको । 

स्थानीय तहका 
पदातिकारी/कमचािरी/ 
लजक्षत समहुले लैङ्गिक 
तथा समावेशी ङ्गवकास, 

लैंतगक ङ्गहंसा तनवारण 
सम्बन्द्िी तातलम नतलएको 
र तातलम कायिकममा 
लजक्षत समूह तथा मङ्गहला 
र परुुषको समान 
सहभातगता र उपजस्थतत 
सतुनजश्चत नगरेको । 

  

  ३.१.३ 

तातलमका ङ्गवषयवस्तमुा  
मङ्गहलाका आवश्यकता तथा 
सवालहरु 
समेङ्गटए/नसमेङ्गटएको र 
प्रस्ततुीकरणमा लैङ्गिक 
सम्बेदनशील भाषाको प्रयोग 

भए/नभएको तथा  तातलमको 
गणुस्तर, सेवा सङु्गविा सम्बन्द्िमा 
पषृ्ठपोषण तलए/नतलएको 

०.० 

तातलमका ङ्गवषयवस्तमुा  मङ्गहलाका 
आवश्यकता तथा सवालहरु 
समेङ्गटएको र प्रस्ततुीकरणमा 
लैङ्गिक सम्बेदनशील भाषाको 
प्रयोग भएको तथा तातलमको 
गणुस्तर, सेवा सङु्गविा सम्बन्द्िमा 
पषृ्ठपोषण तलएको 

तातलमका ङ्गवषयवस्तमुा  
मङ्गहलाका आवश्यकता तथा 
सवालहरु समेङ्गटएको र  

प्रस्ततुीकरणमा लैङ्गिक 
सम्बेदनशील भाषाको प्रयोग 
भए पतन  तातलमको गणुस्तर, 

सेवा सङु्गविा सम्बन्द्िमा 
पषृ्ठपोषण नतलएको 

तातलमका ङ्गवषयवस्तमुा  
मङ्गहलाका आवश्यकता तथा 
सवालहरु नसमेङ्गटएको र 
प्रस्ततुीकरणमा लैङ्गिक 
सम्बेदनशील भाषाको प्रयोग 
नभएको तथा तातलमको 
गणुस्तर, सेवा सङु्गविा 
सम्बन्द्िमा पषृ्ठपोषण नतलएको 

तातलम सम्पन्न प्रततवेदन  

तातलम म्यानलु  

तातलम आवश्यकता 
पङ्गहचान प्रददवेदन 

  ३.१.४ 

स्थानीय तहमा मङ्गहला तथा 
लजक्षत समहुका पदातिकारीको 
क्षमता अतभवङृ्गद्धका लातग 
तनददिि कायिक्रमहरू (प्रातबतिक 
तातलम, क्षमता ङ्गवकास, नेततृ्व 
ङ्गवकासको तातलम, भ्रमण 

आदद)मा विेट ङ्गवतनयोिन भई 
कायिक्रम संचालन 
भए/नभएको  

०.५ 

स्थानीय तहमा मङ्गहला तथा 
लजक्षत समहुका पदातिकारीको 
क्षमता अतभवङृ्गद्धका लातग तनददिि 

कायिक्रमहरू (प्रातबतिक तातलम, 

क्षमता ङ्गवकास, नेततृ्व ङ्गवकासको 
तातलम, भ्रमण आदद) मा विेट 
ङ्गवतनयोिन भई कायिक्रम संचालन 
भएको  

स्थानीय तहमा मङ्गहला तथा 
लजक्षत समहुका पदातिकारीको 
क्षमता अतभवङृ्गद्धका लातग 
तनददिि कायिक्रमहरू (प्रातबतिक 
तातलम, क्षमता ङ्गवकास, नेततृ्व 
ङ्गवकासको तातलम, भ्रमण आदद) 
मा विेट ङ्गवतनयोिन भएपतन 
कायिक्रम संचालन नभएको 

स्थानीय तहमा मङ्गहला तथा 
लजक्षत समहुका 
पदातिकारीको क्षमता 
अतभवङृ्गद्धका लातग तनददिि 

कायिक्रमहरू (प्रातबतिक 
तातलम, क्षमता ङ्गवकास, नेततृ्व 
ङ्गवकासको तातलम, भ्रमण 

आदद) मा विेट ङ्गवतनयोिन 
नभएको तथा कायिक्रम 
संचालन नभएको 

बाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम 

तातलम सम्पन्न 
प्रततवेदन 

क्षमता ङ्गवकास 
कायियोिना 
तातलम मूलयाँङकन 
प्रततवेदन  

वाङ्गषिक प्रगतत प्रददवेदन 
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  ३.१.५ 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक 
समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण सम्वन्द्िी 
तातलम संचालन लगायतका 
कायिक्रम  कायािन्द्वयन गनि 
सक्न े यथेि िनशजक्ि 
भए/नभएको  

०.० 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक 
समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण सम्वन्द्िी 
तातलम संचालन लगायतका 
कायिक्रम  कायािन्द्वयन गनि 
सक्ने यथेि िनशजक्ि भएको 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक 
समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण सम्वन्द्िी 
तातलम संचालन लगायतका 
कायिक्रम  कायािन्द्वयन गनि 
सक्ने केही िनशजक्ि भएको 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक 
समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण सम्वन्द्िी 
तातलम संचालन 
लगायतका कायिक्रम  

कायािन्द्वयन गनि सक्ने 
िनशजक्ि नै नभएको 

ङ्गवषयवस्तकुो 
िानकारी भएका 
कमिचारी/पदातिकारी
को ङ्गववरण 

ङ्गवषयगत तातलम 
प्राप्त िनशजि 
ङ्गववरण 

स्थानीय स्तरमा प्राप्त 
ङ्गवज्ञहरुको 
सचुी(रोिर)  

  ३.१.६ 

स्थानीय तहमा मानव 
संसािन ङ्गवकास केन्द्र/ 
शाखा/इकाइको व्यवस्था 
भए/नभएको र तत 
तनकायमा िनशजक्ि 
व्यवस्था गरे/नगरेको  

०.० 

स्थानीय तहमा मानव संसािन 
ङ्गवकास केन्द्र/ 
शाखा/इकाइको व्यवस्था 
भएको र तत तनकायमा 
िनशजक्ि व्यवस्था गरेको 

स्थानीय तहमा मानव 
संसािन ङ्गवकास केन्द्र/ 
शाखा/इकाइको व्यवस्था 
भएको तर तत तनकायमा 
िनशजक्ि व्यवस्था नगरेको 

स्थानीय तहमा मानव 
संसािन ङ्गवकास केन्द्र/ 
शाखा/इकाइको व्यवस्था 
नभएको  

संगिन संरचना  
कायिरत िनशजिको 
शाखागत ङ्गववरण  

  ३.१.७ 

 स्थानीय तहमा मङ्गहला र 
लजक्षत समदुाय लजक्षत 
लोक सेवा आयोग पूवि 
तयारी कक्षा सिालन 
कायिक्रम रहे/नरहेको र 
सो कायिक्रम कायािन्द्वयन 

भए।नभएको 

०.० 

स्थानीय तहमा मङ्गहला र 
लजक्षत समदुाय लजक्षत लोक 
सेवा आयोग पूवि तयारी कक्षा 
सिालन कायिक्रम रहेको र सो 
कायिक्रम कायािन्द्वयन भएको 

स्थानीय तहमा मङ्गहला र 
लजक्षत समदुाय लजक्षत लोक 
सेवा आयोग पूवि तयारी 
कक्षा सिालन कायिक्रम 
रहेको तर सो कायिक्रम 
कायािन्द्वयन नभएको 

स्थानीय तहमा मङ्गहला र 
लजक्षत समदुाय लजक्षत 
लोक सेवा आयोग पूवि 
तयारी कक्षा सिालन 

कायिक्रम नरहेको  

बाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न 
प्रततवेदन 

सहभागी छनौटका 
आिारहरु 

वाङ्गषिक प्रगतत 
प्रततवेदन 
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  ३.१.८ 

मङ्गहला हक ङ्गहत र 
अतिकार सम्वन्द्िी बेइजिि 
घोषणापत्रले समेटेका 
वाह्रवटा प्रततवद्दताका 
सम्वन्द्िमा स्थानीय तहका 
पदातिकारी/ कमिचारीलाई 
िानकारी भए/नभएको र 
सोको अतभमखुीकरण गरे/ 
नगरेको  

०.० 

मङ्गहला हक ङ्गहत र अतिकार 
सम्वन्द्िी बेइजिि घोषणापत्रले 
समेटेका वाह्रवटा प्रततवद्दताका 
सम्वन्द्िमा स्थानीय तहका सवै 
पदातिकारी/ कमिचारीलाई 
िानकारी भएको र सोको 
अतभमखुीकरण गरेको । 

मङ्गहला हक ङ्गहत र अतिकार 
सम्वन्द्िी बेइजिि 
घोषणापत्रले समेटेका 
वाह्रवटा प्रततवद्दताका 
सम्वन्द्िमा स्थानीय तहका 
केङ्गह पदातिकारी/ 
कमिचारीलाई िानकारी 
भएको तर सोको  
अतभमखुीकरण नगरेको । 

मङ्गहला हक ङ्गहत र 
अतिकार सम्वन्द्िी बेइजिि 
घोषणापत्रले समेटेका 
वाह्रवटा प्रततवद्दताका 
सम्वन्द्िमा स्थानीय तहका  
पदातिकारी/ कमिचारीलाई 

िानकारी नभएको र साथै 

सोको अतभमखुीकरण पतन 
नगरेको । 

बाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न 
प्रततवेदन 

वाङ्गषिक प्रगतत प्रततवेदन 

वाङ्गषिक प्रगतत प्रततवेदन 

अतभमखुीकरण 
कायिकमको संख्या र 
उपजस्थतत ङ्गववरण 

समहुगत सवेक्षण 
प्रततवेदन 

  ३.२.१ 

मङ्गहला ङ्गवरुद्ध हनुे सवै 
प्रकारका ङ्गहंसा तनवारण 
गने कायिक्रमका लातग 
बिेट ङ्गवतनयोिन 

गरे/नगरेको  

०.० 

मङ्गहला ङ्गवरुद्ध हनुे सवै 
प्रकारका ङ्गहंसा तनवारण गने 
कायिक्रमका लातग बिेट 
ङ्गवतनयोिन गरेको 

मङ्गहला ङ्गवरुद्ध हनुे ङ्गहंसा 
तनवारण गने केङ्गह 
कायिक्रमका लातग मात्र 
बिेट ङ्गवतनयोिन गरेको  

मङ्गहला ङ्गवरुद्ध हनुे ङ्गहंसा 
तनवारण गने कुनै पतन 
कायिक्रमका लातग बिेट 
ङ्गवतनयोिन नै नगरेको  

बाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न 
प्रततवेदन 

वाङ्गषिक प्रगतत प्रततवेदन 

  ३.२.२ 

लैङ्गिक ङ्गहँसा मकु्ि 

गाऊ।नगरपातलका घोषणा 
गरे/नगरेको र मङ्गहला 
ङ्गहंसा ङ्गवरुद्ध शनु्द्य 

सहनशीलताको नीतत 
तलए/नतलएको  

०.० 

लैङ्गिक ङ्गहँसा मकु्ि 
गाऊ।नगरपातलका घोषणा 
गरेको र मङ्गहला ङ्गहंसा ङ्गवरुद्ध 
शनु्द्य सहनशीलताको नीतत 
तलएको तथा मङ्गहला ङ्गहंसाका 
घटना नघटेको  

लैङ्गिक ङ्गहँसा मकु्ि 
गाऊ।नगरपातलका घोषणा 
गरेको र मङ्गहला ङ्गहंसा 
ङ्गवरुद्ध शनु्द्य सहनशीलताको 
नीतत तलएको तर मङ्गहला 
ङ्गहंसाका घटना  गत वषिको 
तलुनामा  कम घटेको। 

लैङ्गिक ङ्गहँसा मकु्ि गाऊ। 

नगरपातलका घोषणा पतन 
नभएको र मङ्गहला ङ्गहंसाका 
घटनामा गत वषिको 
तलुनामा  कमी नआएको 

लैङ्गिक ङ्गहँसा मकु्ि 
गाऊ।नगरपातलका 
घोषणा गरेको तमतत  

मङ्गहला ङ्गहंसा ङ्गवरुद्ध 
शनु्द्य सहनशीलताको 
नीतत 

न्द्याङ्गयक सतमतत र 
स्थानीय प्रहरीमा 
मङ्गहला ङ्गहंसा सम्वन्द्िी 
उिरुी दताि संख्या  तथा 
सो सम्वन्द्िी वाङ्गषिक 
प्रगतत ङ्गववरण 
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  ३.२.३ 

स्थानीय तहले मङ्गहला 
ङ्गवरुद्ध हनुे सवै प्रकारका 
ङ्गहंसा तनवारण गने 
कायिक्रमहरू संचालन 

गरे/नगरेको  

०.५ 

स्थानीय तहले मङ्गहला ङ्गवरुद्ध 
हनुे सवै प्रकारका ङ्गहंसा 
तनवारण गने कायिक्रमहरू 
संचालन गरेको 

स्थानीय तहले मङ्गहला ङ्गवरुद्ध 
हनुे केही ङ्गहंसा तनवारण गने 
कायिक्रमहरू संचालन गरेको 

स्थानीय तहले मङ्गहला 
ङ्गवरुद्ध हनुे ङ्गहंसा तनवारण 
गने कुनै पतन कायिक्रमहरू 
संचालन नगरेको 

बाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न 
प्रततवेदन 

वाङ्गषिक प्रगतत 
प्रततवेदन 

  ३.२.४ 

स्थानीय तहले समािमा रहेका 
ङ्गवतभन्न सामाजिक कुरीतत 
(िाततगत छुवाछुत, छाउपडी, 
बाल ङ्गववाह, बह ुङ्गववाह, दाइिो, 
आदद) हटाउन कायिक्रमहरू 
संचालन गरे/नगरेको । 

०.५ 

स्थानीय तहले समािमा रहेका 
ङ्गवतभन्न सामाजिक कुरीतत 
(िाततगत छुवाछुत, छाउपडी, 
बाल ङ्गववाह, बह ु ङ्गववाह, 

दाइिो, आदद) हटाउन 
कायिक्रमहरू संचालन     

गरेको । 

स्थानीय तहले समािमा 
रहेका ङ्गवतभन्न सामाजिक 
कुरीतत (िाततगत छुवाछुत, 

छाउपडी, बाल ङ्गववाह, बह ु
ङ्गववाह, दाइिो, आदद) हटाउन 
केही कायिक्रमहरू संचालन 
गरेको । 

स्थानीय तहले समािमा 
रहेका ङ्गवतभन्न सामाजिक 
कुरीतत (िाततगत छुवाछुत, 

छाउपडी, बाल ङ्गववाह, बह ु
ङ्गववाह, दाइिो, आदद) 
हटाउन कायिक्रमहरू 
संचालन नगरेको । 

बाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न 
प्रततवेदन 

वाङ्गषिक प्रगतत 
प्रततवेदन 

  ३.३.१ 

स्थानीय तहका मङ्गहला तथा 
समावेशी समूहबाट तनवािजचत 
भएका िनप्रतततनति र कायिरत 

कमिचारीलाई नेपालको 
संङ्गविान, स्थानीय सरकार 
सिालन ऐन, अन्द्तर सरकार 
ङ्गवि व्यवस्थापन ऐन, कमिचारी 
समायोिन ऐन, मलुकुी 
संङ्गहताहरू, तबषयगत कानूनहरू, 

स्थानीय तहले िारी गरेका 
कानूनहरू र अन्द्य प्रचतलत 
महत्वपूणि कानूनहरूको 
सम्वन्द्िमा अतभमखुीकरण 
गरे/ नगरेको  

०.० 

स्थानीय तहका मङ्गहला तथा 
समावेशी समूहबाट तनवािजचत 
भएका िनप्रतततनति र कायिरत 

कमिचारीलाई नेपालको संङ्गविान, 

स्थानीय सरकार सिालन ऐन, 

अन्द्तर सरकार ङ्गवि व्यवस्थापन 
ऐन, कमिचारी समायोिन ऐन, 

मलुकुी संङ्गहताहरू, तबषयगत 
कानूनहरू, स्थानीय तहले िारी 
गरेका कानूनहरू र अन्द्य 
प्रचतलत महत्वपूणि कानूनहरूको 
सम्वन्द्िमा अतभमखुीकरण गरेको 

स्थानीय तहका मङ्गहला तथा 
समावेशी समूहबाट तनवािजचत 
भएका िनप्रतततनति र कायिरत 

कमिचारीलाई नेपालको 
संङ्गविान, स्थानीय सरकार 
सिालन ऐन, अन्द्तर सरकार 
ङ्गवि व्यवस्थापन ऐन, कमिचारी 
समायोिन ऐन, मलुकुी 
संङ्गहताहरू, तबषयगत कानूनहरू, 

स्थानीय तहले िारी गरेका 
कानूनहरू र अन्द्य प्रचतलत 
महत्वपूणि कानूनहरूमध्ये 

आंजशकरुपमा मात्र 
अतभमखुीकरण       गरेको । 

स्थानीय तहका मङ्गहला तथा 
समावेशी समूहबाट तनवािजचत 
भएका िनप्रतततनति र 
कायिरत कमिचारीलाई 
नेपालको संङ्गविान, स्थानीय 
सरकार सिालन ऐन, अन्द्तर 
सरकार ङ्गवि व्यवस्थापन ऐन, 

कमिचारी समायोिन ऐन, 

मलुकुी संङ्गहताहरू, तबषयगत 
कानूनहरू, स्थानीय तहले 
िारी गरेका कानूनहरू र 
अन्द्य प्रचतलत महत्वपूणि 
कानूनहरूको सम्वन्द्िमा  कुनै 
पतन  अतभमखुीकरण नगरेको 

बाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न 
प्रततवेदन 

वाङ्गषिक प्रगतत प्रततवेदन 

सहभागीहरुको ङ्गववरण  

अतभमूखीकरण 
कायिक्रमको ङ्गवषयवस्त ु
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  ३.३.२ 

स्थानीय तहका कायिपातलका 
सदस्य,सभाका सदस्य र 
प्रमखु प्रशासकीय अतिकृत 
लगायत सबै शाखा 
प्रमखुलाई कानूनको 
मस्यौदा तिुिमा सम्वन्द्िी 
प्रङ्गक्रया र समस्या समािान 
लगायतका तबषयवस्त ु उपर 
अतभमखुीकरण 
गरे।नगरेको   

०.५ 

स्थानीय तहका कायिपातलका 
सदस्य,सभाका सदस्य र प्रमखु 
प्रशासकीय अतिकृत लगायत 
सबै शाखा प्रमखुलाई कानूनको 
मस्यौदा तिुिमा सम्वन्द्िी 
प्रङ्गक्रया र समस्या समािान 
लगायतका तबषयवस्त ु उपर 
अतभमखुीकरण गरेको   

स्थानीय तहका कायिपातलका 
सदस्य,सभाका सदस्य र 
प्रमखु प्रशासकीय अतिकृत 
लगायत सबै शाखा 
प्रमखुमध्ये केहीलाई मात्र 
कानूनको मस्यौदा तिुिमा 
सम्वन्द्िी प्रङ्गक्रया र समस्या 
समािान लगायतका 
तबषयवस्त ु उपर 
अतभमखुीकरण गरेको   

स्थानीय तहका 
कायिपातलका 
सदस्य,सभाका सदस्य र 
प्रमखु प्रशासकीय अतिकृत 
लगायत कसैलाई पतन 

कानूनको मस्यौदा तिुिमा 
सम्वन्द्िी प्रङ्गक्रया र 
समस्या समािान 
लगायतका तबषयवस्त ुउपर 
अतभमखुीकरण नगरेको   

बाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न 
प्रततवेदन 

वाङ्गषिक प्रगतत 
प्रततवेदन 

सहभागीहरुको 
ङ्गववरण 

अतभमूखीकरण 
कायिक्रमको 
ङ्गवषयवस्त ु

  ३.३.३ 

स्थानीय तहका प्रत्येक 
वडामा मङ्गहलाका लातग 
कानूनी सचेतना सम्बन्द्िी 
अनजुशक्षण कायिक्रम 

(कानूनी हक अतिकार, 

एकल मङ्गहला, मानव 
बेचङ्गवखन, छाउपडी प्रथा, 
यौनङ्गहँसा, आदद) संचालन 
भए/नभएको ।     

०.० 

स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा 
मङ्गहलाका लातग कानूनी 
सचेतना सम्बन्द्िी अनजुशक्षण 
कायिक्रम (कानूनी हक 
अतिकार, एकल मङ्गहला, मानव 
बेचङ्गवखन, छाउपडी प्रथा, 
यौनङ्गहँसा, आदद) संचालन 
भएको ।     

स्थानीय तहका केङ्गह वडामा 
मङ्गहलाका लातग कानूनी 
सचेतना सम्बन्द्िी अनजुशक्षण 
कायिक्रम (कानूनी हक 
अतिकार, एकल मङ्गहला, 
मानव बेचङ्गवखन, छाउपडी 
प्रथा, यौनङ्गहँसा, आदद) संचालन 
भएको ।     

स्थानीय तहका कुनैपतन 
वडामा मङ्गहलाको लातग 
कानूनी सचेतना सम्बन्द्िी 
अनजुशक्षण कायिक्रम 

(कानूनी हक अतिकार, 

एकल मङ्गहला, मानव 
बेचङ्गवखन, छाउपडी प्रथा, 
यौनङ्गहँसा, आदद) संचालन 
नभएको ।     

बाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न 
प्रततवेदन 

वाङ्गषिक प्रगतत 
प्रततवेदन 

सहभागीहरुको 
ङ्गववरण 

अतभमूखीकरण 
कायिक्रमको 
ङ्गवषयवस्त ु



लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण प्रततवेदन २०७८  

61 
 

  ३.३.४ 

स्थानीय तहमा मङ्गहलाको 
लातग संचातलत कानूनी 
सचेतना सम्वन्द्िी 
अनजुशक्षण कायिक्रम 
(कानूनी हक अतिकार, 

एकल मङ्गहला, मानव 
बेचङ्गवखन, छाउपडी प्रथा, 
यौनङ्गहँसा, आदद) बाट 
उनीहरु लाभाजन्द्वत 
भए/नभएको । 

०.० 

स्थानीय तहमा मङ्गहलाको लातग 
संचातलत कानूनी सचेतना 
सम्वन्द्िी अनजुशक्षण कायिक्रम 
(कानूनी हक अतिकार, एकल 
मङ्गहला, मानव बेचङ्गवखन, 

छाउपडी प्रथा, यौनङ्गहँसा, आदद) 
बाट ८०% भन्द्दा बढी 
सहभागीहरु लाभाजन्द्वत      

भएको । 

स्थानीय तहमा मङ्गहलाको 
लातग संचातलत कानूनी 
सचेतना सम्वन्द्िी अनजुशक्षण 
कायिक्रम (कानूनी हक 
अतिकार, एकल मङ्गहला, 
मानव बेचङ्गवखन, छाउपडी 
प्रथा, यौनङ्गहँसा, आदद) बाट 
५०% भन्द्दा बढी 
सहभागीहरु लाभाजन्द्वत 
भएको । 

स्थानीय तहमा मङ्गहलाको 
लातग संचातलत कानूनी 
सचेतना सम्वन्द्िी 
अनजुशक्षण कायिक्रम 
(कानूनी हक अतिकार, 

एकल मङ्गहला, मानव 
बेचङ्गवखन, छाउपडी प्रथा, 
यौनङ्गहँसा, आदद) बाट 
५०% भन्द्दा कम 
सहभागीहरु लाभाजन्द्वत 
भएको 

तालीम पूविको परीक्षा 
(pre test) र तालीम 
पश्चात परीक्षा (post 

test) प्रततवेदन 

बाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

तातलम सम्पन्न 
प्रततवेदन 

वाङ्गषिक प्रगतत 
प्रततवेदन 

सहभागीहरुको 
ङ्गववरण 

अनजुशक्षण 
कायिक्रमको 
ङ्गवषयवस्त ु

  ३.४.१ 

स्थानीय तहले ङ्गवपद 
व्यवस्थापन सम्वन्द्िी 
मापदण्ड, रणनीतत, कायिनीतत 
लगायत कायिङ्गवति तयारी 
गदाि मङ्गहला तथा लजक्षत 
वगि वा  समदुायसँग परामशि 
गरे/ नगरेको र यस्ता 
दस्ताबेिमा उक्ि वगि र 

समदुायलाई  लजक्षत गरी 
ङ्गवशेष राहत र मङ्गहला 
परुुषलाई अलग अलग  

संरक्षणको प्राविान 
राखे/नराखेको । 

०.५ 

स्थानीय तहले ङ्गवपद 
व्यवस्थापन सम्वन्द्िी 
मापदण्ड, रणनीतत, कायिनीतत 
लगायत कायिङ्गवति तयारी गदाि 
मङ्गहला तथा लजक्षत वगि वा  
समदुायसँग परामशि गरेको र 
यस्ता दस्ताबेिमा उक्ि वगि 
र समदुायलाई  लजक्षत गरी 
ङ्गवशेष राहत र मङ्गहला 
परुुषलाई अलग अलग  

संरक्षणको प्राविान राखेको । 

स्थानीय तहले ङ्गवपद 
व्यवस्थापन सम्वन्द्िी 
मापदण्ड, रणनीतत, कायिनीतत 
लगायत कायिङ्गवति तयारी 
गदाि मङ्गहला तथा लजक्षत 
वगि वा  समदुायसँग परामशि 
गरेको तर यस्ता दस्ताबेिमा 
उक्ि वगि र समदुायलाई  

लजक्षत गरी ङ्गवशेष राहत र 
मङ्गहला परुुषलाई अलग 

अलग  संरक्षणको प्राविान 
नराखेको । 

स्थानीय तहले ङ्गवपद 
व्यवस्थापन सम्वन्द्िी 
मापदण्ड, रणनीतत, कायिनीतत 
लगायत कायिङ्गवति तयारी 
गदाि मङ्गहला तथा लजक्षत 
वगि वा  समदुायसँग 
परामशि नगनुिका साथै 
यस्ता दस्ताबेिमा उक्ि 
वगि र समदुायलाई  लजक्षत 
गरी ङ्गवशेष राहत र मङ्गहला 
परुुषलाई अलग अलग  

संरक्षणको प्राविान 
नराखेको । 

ङ्गवपद व्यवस्थापन 
सम्वन्द्िी मापदण्ड, 

रणनीतत, कायिनीतत 
तथा कायिङ्गवति 

परामशि कायिक्रमको 
उपजस्थतत पजुस्तका 
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  ३.४.२ 

स्थानीतहमा ङ्गवपद सम्वन्द्िी 
तथयाङ्क सङ्कलन, नक्साङ्कन 
तथा व्यवस्थापन गदाि 
प्रभाङ्गवत मङ्गहला तथा लजक्षत 
वगि वा समदुाय समेतको 
खण्डीकृत तथयाङ्क राखी 
आपतकालीन कायि सिालन 
तथा राहत ङ्गवतरण 
गरे।नगरेको । 

०.० 

स्थानीतहमा ङ्गवपद सम्वन्द्िी 
तथयाङ्क सङ्कलन, नक्साङ्कन तथा 
व्यवस्थापन गदाि प्रभाङ्गवत 
मङ्गहला तथा लजक्षत वगि वा 
समदुाय समेतको खण्डीकृत 
तथयाङ्क राखी आपतकालीन 
कायि सिालन तथा राहत 
ङ्गवतरण गरेको । 

स्थानीतहमा ङ्गवपद सम्वन्द्िी 
तथयाङ्क सङ्कलन, नक्साङ्कन 
तथा व्यवस्थापन गदाि 
प्रभाङ्गवत मङ्गहला तथा लजक्षत 
वगि वा समदुाय समेतको 
खण्डीकृत तथयाङ्क राखेको 
तर सो अनरुूप आपतकालीन 
कायि सिालन तथा राहत 
ङ्गवतरण नगरेको । 

स्थानीतहमा ङ्गवपद सम्वन्द्िी 
तथयाङ्क सङ्कलन, नक्साङ्कन 
तथा व्यवस्थापन गदाि 
प्रभाङ्गवत  मङ्गहला तथा 
लजक्षत वगि वा समदुाय 
समेतको खण्डीकृत तथयाङ्क 
नराख्ननकुो साथै 
आपतकालीन कायि 
सिालन तथा राहत 
ङ्गवतरण नगरेको । 

स्थानीयतहको ङ्गवपद 
व्यवस्थापन तथा 
िोजखम न्द्यूनीकरण 
सम्वन्द्िी दस्तावेि 
ङ्गवपत प्रभाङ्गवत 
मङ्गहला तथा लजक्षत 
वगि वा समदुायको 
खण्डीकृत तथयाङ्क 
ङ्गववरण तथा 
नक्शांकन 

आपतकालीन कायि 
सिालन तथा राहत 
ङ्गवतरणको सूची । 

  ३.४.३ 

समदुायमा आिाररत ङ्गवपद 
व्यवस्थापन सम्वन्द्िी कायि 
संचालन गदाि प्रभाङ्गवत 
मङ्गहला तथा लजक्षत वगि वा 
समदुायलाई सहभागी गराई 
उनीहरूलाई पङ्गहलो 
प्राथतमकतामा 
राखे/नराखेको । 

०.० 

समदुायमा आिाररत ङ्गवपद 
व्यवस्थापन सम्वन्द्िी कायि 
संचालन गदाि प्रभाङ्गवत मङ्गहला 
तथा लजक्षत वगि वा 
समदुायलाई सहभागी गराई 
उनीहरूलाई पङ्गहलो 
प्राथतमकतामा राखेको । 

समदुायमा आिाररत ङ्गवपद 
व्यवस्थापन सम्वन्द्िी कायि 
संचालन गदाि प्रभाङ्गवत 
मङ्गहला तथा लजक्षत वगि वा 
समदुायलाई सहभागी 
गराएको तर उनीहरूलाई 
पङ्गहलो प्राथतमकतामा 
नराखेको । 

समदुायमा आिाररत ङ्गवपद 
व्यवस्थापन सम्वन्द्िी कायि 
संचालन गदाि प्रभाङ्गवत 
मङ्गहला तथा लजक्षत वगि वा 
समदुायलाई सहभागी 
नगराउनकुो साथै 
उनीहरूलाई प्राथतमकतामा 
नराखेको । 

प्राथतमकता ददईएका 
आिारहरु तथा 
सहभागी ङ्गववरण  

ङ्गवपद प्रभाङ्गवत 
मङ्गहला तथा लजक्षत 
वगि वा समदुायको 
खण्डीकृत तथयाङ्क 
नक्शांकन 

बाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

वाङ्गषिक प्रगतत 
प्रततवेदन 
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  ३.४.४ 

ङ्गवपद व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना तथा सिालन र 
स्रोत पररचालन गदाि  मङ्गहला 
तथा लजक्षत वगि वा 
समदुायको  सहभातगतामा 
तनणिय हनुे गरे।नगरेको । 

०.५ 

ङ्गवपद व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना तथा सिालन र स्रोत 
पररचालन गदाि सिै मङ्गहला 
तथा लजक्षत वगि वा समदुायको  
सहभातगतामा तनणिय हनुे     
गरेको । 

ङ्गवपद व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना तथा सिालन र 
स्रोत पररचालन गदाि 
कङ्गहलेकाहीमंात्र मङ्गहला तथा 
लजक्षत वगि वा समदुायको 
सहभातगतामा तनणिय हनुे 
गरेको । 

ङ्गवपद व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना तथा सिालन र 
स्रोत पररचालन गदाि  
मङ्गहला तथा लजक्षत वगि 
वा समदुायको सहभातगतामा 
तनणिय हनुे नगरेको । 

ङ्गवपद व्यवस्थापन 
कोषको स्थापना तथा 
सिालन कायिङ्गविी  
ङ्गवपद प्रभाङ्गवत 
मङ्गहला तथा लजक्षत 
वगि वा समदुायको 
खण्डीकृत तथयाङ्क 
ङ्गववरण तथा 
नक्शांकन 

तनणिय पजुस्तका 
उपजस्थतत ङ्गववरण  

  ४.१.१ 

स्थानीय तहका भवन, 

भौततक पूवाििार तथा अन्द्य 
संरचना तनमािणको लातग 
ड्रइङ, तडिायन, लागत 

अनमुान तयार गदािका 
बखत संरचना तनमािण 
भएपतछ मङ्गहला, 
बालबातलका, अपािता 
भएका व्यजिले तनबािि 
प्रयोग गनि सङ्गकने गरी 
लैङ्गिक तथा यौतनक 
अलपसंख्यक, बालबातलका र 
अपािता मैत्री / 
संबेदनशील संरचनाको 
प्राविान सङ्गहत हनुे 
गरे।नगरेको । 

०.५ 

स्थानीय तहका भवन, भौततक 
पूवाििार तथा अन्द्य संरचना 
तनमािणको लातग ड्रइङ, 

तडिायन, लागत अनमुान तयार 
गदािका बखत संरचना तनमािण 
भएपतछ मङ्गहला, बालबातलका, 
अपािता भएका व्यजिले 
तनबािि प्रयोग गनि सङ्गकने गरी 
लैङ्गिक तथा यौतनक 
अलपसंख्यक, बालबातलका र 
अपािता मैत्री / संबेदनशील 
संरचनाको प्राविान सङ्गहत हनुे 
गरेको । 

स्थानीय तहका भवन, भौततक 
पूवाििार तथा अन्द्य संरचना 
तनमािणको लातग ड्रइङ, 

तडिायन, लागत अनमुान 
तयार गदािका बखत संरचना 
तनमािण भएपतछ मङ्गहला, 
बालबातलका, अपािता भएका 
व्यजिले तनबािि प्रयोग गनि 
सङ्गकने गरी लैङ्गिक तथा 
यौतनक अलपसंख्यक, 

बालबातलका र अपािता 
मैत्री / संबेदनशील 
संरंचनाको प्राविान 
आंजशकरुपमा मात्र हनुे 
गरेको । 

स्थानीय तहका भवन, 

भौततक पूवाििार तथा अन्द्य 
संरचना तनमािणको लातग 
ड्रइङ, तडिायन, लागत 

अनमुान तयार गदािका 
बखत संरचना तनमािण 
भएपतछ मङ्गहला, 
बालबातलका, अपािता 
भएका व्यजिले तनबािि 
प्रयोग गनि सङ्गकने गरी 
लैङ्गिक तथा यौतनक 
अलपसंख्यक, बालबातलका 
र अपािता मैत्री / 
संबेदनशील संरंचनाको 
प्राविान सङ्गहत हनुे  
नगरेको 

लैङ्गिक तथा यौतनक 
अलपसंख्यक, 

बालबातलका र 
अपािता मैत्री / 
संबेदनशील 
संरचनाको स्वीकृत 
ड्रइङ, तडिायन,  तथा 
लागत अनमुान   
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  ४.१.२ 

स्थानीय तहका भवन, 

भौततक पवुाििार तथा 
संरचनाहरु, जशक्षा, स्वास्थय 
र अन्द्य सामाजिक पूवाििार 
सम्वन्द्िी भवन र अन्द्य 
संरचनाहरू तनमािण गदाि 
मङ्गहला,  लैङ्गिक तथा 
यौतनक अलपसंख्यक, 

अपाितामैत्री तथा बालमैत्री 
दृङ्गिकोणबाट समेत 
उपयिु हनुे गरी तनमािण 
गरे/नगरेको ।  

०.५ 

स्थानीय तहका भवन, भौततक 
पवुाििार तथा संरचनाहरु, 

जशक्षा, स्वास्थय र अन्द्य 
सामाजिक पूवाििार सम्वन्द्िी 
भवन र अन्द्य संरचनाहरू 
तनमािण गदाि मङ्गहला,  लैङ्गिक 
तथा यौतनक अलपसंख्यक, 

अपाितामैत्री तथा बालमैत्री 
दृङ्गिकोणबाट समेत उपयिु 
हनुे गरी तनमािण गरेको । 

स्थानीय तहका भवन, भौततक 
पवुाििार तथा संरचनाहरु, 

जशक्षा, स्वास्थय र अन्द्य 
सामाजिक पूवाििार सम्वन्द्िी 
भवन र अन्द्य संरचनाहरू 
तनमािण गदाि आंजशकरूपमा 
मात्र मङ्गहला,  लैङ्गिक तथा 
यौतनक अलपसंख्यक, 

अपाितामैत्री तथा बालमैत्री 
दृङ्गिकोणबाट तनमािण     

गरेको । 

स्थानीय तहका भवन, 

भौततक पवुाििार तथा 
संरचनाहरु, जशक्षा, स्वास्थय 
र अन्द्य सामाजिक पूवाििार 
सम्वन्द्िी भवन र अन्द्य 
संरचनाहरू तनमािण गदाि 
मङ्गहला,  लैङ्गिक तथा 
यौतनक अलपसंख्यक, 

अपाितामैत्री तथा 
बालमैत्री दृङ्गिकोणबाट 
उपयिु हनुे गरी तनमािण 
नगरेको । 

लैङ्गिक तथा यौतनक 
अलपसंख्यक, 

बालबातलका र 
अपािता मैत्री / 
संबेदनशील 
संरचनाको स्वीकृत 
ड्रइङ, तडिायन,  तथा 
लागत अनमुान    

संरचनाको 
कायिसम्पन्न 
प्रततवेदनहरू 

स्थलगत अध्ययन 
तथा अवलोकन 
प्रततवेदन । 

  ४.१.३ 

स्थानीय तहले १५०० 
वगिङ्गफटभन्द्दा बढी प्लीन्द्थ 
क्षेत्रफल भएका तनिी तथा 
साविितनक भवन तथा संरचना 
तनमािण सम्वन्द्िी नक्सा 
स्वीकृत गदाि  मङ्गहला, लैङ्गिक 
तथा यौतनक अलपसंख्यक, 

अपाितामैत्री तथा बालमैत्री 
दृङ्गिकोणबाट समेत उपयिु 
हनुे गरी संरचना तनमािण गने 
प्राविान सङ्गहत जस्वकृतत ददन े
गरे/गरेको तथा सो वमोजिम 
तनमािण कायि हनु े गरे/    

नगरेको । 

०.५ 

स्थानीय तहले १५०० 
वगिङ्गफटभन्द्दा बढी प्लीन्द्थ 
क्षेत्रफल भएका तनिी तथा 
साविितनक भवन तथा संरचना 
तनमािण सम्वन्द्िी नक्सा 
स्वीकृत गदाि  मङ्गहला, लैङ्गिक 
तथा यौतनक अलपसंख्यक, 

अपाितामैत्री तथा बालमैत्री 
दृङ्गिकोणबाट समेत उपयिु 
हनुे गरी संरचना तनमािण गने 
प्राविान सङ्गहत जस्वकृतत ददने 
गरेको  तथा सो वमोजिम 

तनमािण कायि हनुे गरेको । 

स्थानीय तहले १५०० 
वगिङ्गफटभन्द्दा बढी प्लीन्द्थ 
क्षेत्रफल भएका तनिी तथा 
साविितनक भवन तथा 
संरचना तनमािण सम्वन्द्िी 
नक्सा स्वीकृत गदाि  मङ्गहला, 
लैङ्गिक तथा यौतनक 
अलपसंख्यक, अपाितामैत्री 
तथा बालमैत्री दृङ्गिकोणबाट 
समेत उपयिु हनुे गरी 
संरचना तनमािण गने प्राविान 
सङ्गहत जस्वकृतत ददने गरेको 
भएतापतन सो वमोजिम 
तनमािण कायि हनुे नगरेको । 

स्थानीय तहले १५०० 
वगिङ्गफटभन्द्दा बढी प्लीन्द्थ 
क्षेत्रफल भएका तनिी तथा 
साविितनक भवन तथा 
संरचना तनमािण सम्वन्द्िी 
नक्सा स्वीकृत गदाि  
मङ्गहला, लैङ्गिक तथा 
यौतनक अलपसंख्यक, 

अपाितामैत्री तथा 
बालमैत्री दृङ्गिकोणबाट 
समेत उपयिु हनुे गरी 
संरचना तनमािण गने 
प्राविान सङ्गहत जस्वकृती 
ददने नगरेको   

स्थानीय तहबाट 
स्वीकृत ड्रइङ, 

तडिाइन, तथा नक्शा 
भवन तथा पूवाििार 
तनमािण सम्पन्न 
सम्वन्द्िी स्थलगत 
अध्ययन तथा 
अवलोकन प्रततवेदन 
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  ४.१.४ 

स्थानीय तहले मङ्गहला 
लगायत लजक्षत 
समदुायलाई लक्ष्य गरी 
परंपरागत तथा आितुनक 
उिाि (िलङ्गवद्यतु लगायत 
ङ्गवतभन्न बैकजलपक उिाि 
स्रोतबाट प्राप्त हनुे उिाि, 
सिुाररएको चलुो, आदद) को 
प्रयोग गनि प्रोत्साहन गने 
आयोिनाहरू  संचालन 
गरे/नगरेको।  

१.० 

स्थानीय तहले मङ्गहला लगायत 
लजक्षत समदुाय सबैलाई 
समेटी परंपरागत तथा 
आितुनक उिाि (िलङ्गवद्यतु 
लगायत ङ्गवतभन्न बैकजलपक 
उिाि स्रोतबाट प्राप्त हनुे उिाि, 
सिुाररएको चलुो, आदद) को 
प्रयोग गनि प्रोत्साहन गने 
आयोिनाहरू  संचालन      

गरेको ।  

स्थानीय तहले मङ्गहला 
लगायत लजक्षत समदुायलाई 
आंजशकरूपमा मात्र 
समेट्नेगरी परंपरागत तथा 
आितुनक उिाि (िलङ्गवद्यतु 
लगायत ङ्गवतभन्न बैकजलपक 
उिाि स्रोतबाट प्राप्त हनुे उिाि, 
सिुाररएको चलुो, आदद) को 
प्रयोग गनि प्रोत्साहन गने 
आयोिनाहरू संचालन    

गरेको ।  

स्थानीय तहले मङ्गहला 
लगायत लजक्षत 
समदुायलाई समेटी 
परंपरागत तथा आितुनक 
उिाि (िलङ्गवद्यतु लगायत 
ङ्गवतभन्न बैकजलपक उिाि 
स्रोतबाट प्राप्त हनुे उिाि, 
सिुाररएको चलुो, आदद) 
को प्रयोग गनि प्रोत्साहन 
गने आयोिनाहरू  संचालन 
नगरेको । 

प्रोत्साहन गने नीतत 
तथा आयोिनाहरू 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम तथा प्रगतत 
ङ्गववरण 

स्थलगत अध्ययन 
तथा अवलोकन 
प्रततवेदन 

  ४.२.१ 

प्रिनन ् स्वास्थय सम्वन्द्िी 
वाङ्गषिक नीतत र कायिक्रममा  
गभिवती मङ्गहलालाई 
िोजखमयिु तथा 
खतरायिु काममा 
नलगाउने व्यवस्था गरी 
सोको कायिन्द्वयन 
गरे।नगरेको ।  

१.० 

प्रिनन ् स्वास्थय सम्वन्द्िी 
वाङ्गषिक नीतत र कायिक्रममा  
गभिवती मङ्गहलालाई 
िोजखमयिु तथा खतरायिु 
काममा नलगाउने व्यवस्था 
गरी सोको कायिन्द्वयन समेत 
गरेको । 

प्रिनन ् स्वास्थय सम्वन्द्िी 
वाङ्गषिक नीतत र कायिक्रममा  
गभिवती मङ्गहलालाई 
िोजखमयिु तथा खतरायिु 
काममा नलगाउने व्यवस्था 
गरेको तर सोको कायिन्द्वयन 
नगरेको । 

प्रिनन ् स्वास्थय सम्वन्द्िी 
वाङ्गषिक नीतत र 
कायिक्रममा  गभिवती 
मङ्गहलालाई िोजखमयिु 
तथा खतरायिु काममा 
नलगाउने व्यवस्था नगरेको   

प्रिनन ्स्वास्थय 
सम्वन्द्िी स्वीकृत 
वाङ्गषिक नीतत र 
कायिक्रम  

अध्ययन तथा 
अनगुमन प्रततवेदन 

  ४.२.२ 

स्थानीय तहको कायािलय, 

अस्पाताल वा स्वास्थय चौकी 
र सम्भव भएका साविितनक 
स्थलहरुमा कमिचारी लगायत 
सेवाग्राहीलाइ लजक्षत गरी 
अलग्गै स्तनपानकक्षको 
व्यवस्था गरे  नगरेको र सो को 
कायिन्द्वयन भए/नभएको ।  

०.० 

स्थानीय तहको कायािलय, 

अस्पाताल वा स्वास्थय चौकी 
र सम्भव भएका साविितनक 
स्थलहरुमा कमिचारी लगायत 
सेवाग्राहीलाइ लजक्षत गरी 
अलग्गै स्तनपानकक्षको 
व्यवस्था गरेको र सो को 
कायिन्द्वयन समेत भएको । 

स्थानीय तहको कायािलय, 

अस्पाताल वा स्वास्थय चौकी 
र सम्भव भएका साविितनक 
स्थलहरुमा कमिचारी लगायत 
सेवाग्राहीलाइ लजक्षत गरी 
अलग्गै स्तनपानकक्षको 
व्यवस्था गरेता पतन र सो 
को कायिन्द्वयन नभएको । 

स्थानीय तहको कायािलय, 

अस्पाताल वा स्वास्थय 
चौकी र सम्भव भएका 
साविितनक स्थलहरुमा 
कमिचारी लगायत 
सेवाग्राहीलाइ लजक्षत गरी 
अलग्गै स्तनपानकक्षको 
व्यवस्था नगरेको ।  

अलग्गै स्तनपान 
कक्षको व्यवस्था  
स्तनपान कक्ष 
संचालन सम्वन्द्िी 
तनणिय 

शाखागत कायि 
ङ्गववरण  

अनगुमन प्रततवेदन  
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  ४.२.३ 

पररवार तनयोिन, मात ृ जशश ु
कलयाण, ङ्गवस्ताररत खोप, 

पोषण, िनसंख्या जशक्षा,  
िनस्वास्थ लगायत 
मङ्गहलाहरूको स्वास्थय 
सिुार सम्बन्द्िी ङ्गवशेष 
कायिक्रमहरू (सतु्केरी 
हुँदाको स्वास्थय अवस्था 
सिुार गनि, ङ्गकशोरीहरूको 
लातग प्रिनन र यौन जशक्षा 
आदानप्रदान गनि, एचआईभी 
एड्स, स्तन क्यान्द्सर, 

पािेघरको क्यान्द्सर र आि 
खस्ने लगायतका ङ्गवषयहरु)  

संचालन गरे/नगरेको ।  

१.० 

पररवार तनयोिन, मात ृ जशश ु
कलयाण, ङ्गवस्ताररत खोप, पोषण, 

िनसंख्या जशक्षा,  िनस्वास्थ 
लगायत मङ्गहलाहरूको 
स्वास्थय सिुार सम्बन्द्िी ङ्गवशेष 
कायिक्रमहरू सवै वडाहरुमा 
संचालन गरेको । 

पररवार तनयोिन, मात ृ जशश ु
कलयाण, ङ्गवस्ताररत खोप, 

पोषण, िनसंख्या जशक्षा,  
िनस्वास्थ लगायत 
मङ्गहलाहरूको स्वास्थय सिुार 

सम्बन्द्िी केङ्गह कायिक्रमहरू 
केङ्गह वडाहरुमा मात्र 
संचालन गरेको । 

पररवार तनयोिन, मात ृ जशश ु
कलयाण, ङ्गवस्ताररत खोप, 

पोषण, िनसंख्या जशक्षा,  
िनस्वास्थ लगायत 
मङ्गहलाहरूको स्वास्थय 
सिुार सम्बन्द्िी कुनै पतन 
ङ्गवशेष कायिक्रमहरू 
संचालन नगरेको । 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम 

प्रगतत प्रततवेदन 

सम्पन्न कायिकम 
संख्या, पटक तथा 
सहभागी संख्या, 
कायिक्रम संचालन 
स्थल समेत देजखने 
गरर तयार गरेको 
कायि सम्पन्न 
प्रततवेदन  

  ४.२.४ 

मङ्गहला, आतथिकरूपले ङ्गवपन्न 
घर पररवार लगायत लजक्षत 
समहुको स्वास्थय तबमा गनि 
सहिीकरण र सहयोग गने 
कायिक्रम र बिेट व्यवस्था 
गरे/नगरेको तथा सोको 
कायािन्द्वयन गरे/नगरेको । 

०.५ 

मङ्गहला, आतथिकरूपले ङ्गवपन्न घर 
पररवार लगायत लजक्षत समहुको 
स्वास्थय तबमा गनि सहिीकरण र 
सहयोग गने कायिक्रम र बिेट 
व्यवस्था गरी सोको कायािन्द्वयन 
पतन गरेको । 

मङ्गहला, आतथिकरूपले ङ्गवपन्न घर 
पररवार लगायत लजक्षत 
समहुको स्वास्थय तबमा गनि 
सहिीकरण र सहयोग गने 
कायिक्रम र बिेट व्यवस्था 
गरेता पतन सोको कायािन्द्वयन 
नगरेको । 

मङ्गहला, आतथिकरूपले ङ्गवपन्न 
घर पररवार लगायत लजक्षत 
समहुको स्वास्थय तबमा गनि 
सहिीकरण र सहयोग गने 
कायिक्रम र बिेट व्यवस्था 
नगरेको  

आवतिक तथा वाङ्गषिक 
नीतत तथा कायिक्रम 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम    

वाङ्गषिक प्रगतत प्रततवेदन 

  ४.३.१ 

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र 
तभत्रका ङ्गवद्यालय िाने उमेर 
समहुका सबै बालबातलकालाई 

ङ्गवद्यालयमा भनाि गराउन े
प्रवन्द्ि तमलाए।नतमलाएको र 
सो उमेर समहुका सबै 
बालबातलकाहरु ङ्गवद्यालय भनाि 
भए/नभएको । 

१.० 

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र 
तभत्रका ङ्गवद्यालय िान े उमेर 
समहुका सबै बालबातलकालाई 

ङ्गवद्यालयमा भनाि गराउने प्रवन्द्ि 
तमलाएको र सो वमोजिम सबै 
बालबातलकाहरु ङ्गवद्यालय भनाि 
भएको । 

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र 
तभत्रका ङ्गवद्यालय िान े उमेर 
समहुका सबै बालबातलकालाई 

ङ्गवद्यालयमा भनाि गराउने प्रवन्द्ि 
तमलाएको तर सो वमोजिम सबै 
बालबातलकाहरु ङ्गवद्यालय भनाि 
नभएको । 

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र 
तभत्रका ङ्गवद्यालय िान े उमेर 
समहुका सबै 
बालबातलकालाई ङ्गवद्यालयमा 
भनाि गराउने प्रवन्द्ि 
नतमलाएको । 

ङ्गवद्यालयमा भनाि गराउन े
सम्वन्द्िी तनणिय  

ङ्गवद्यालय िाने उमेर 
समहुगत ङ्गवद्याथी भनाि 
दर 
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  ४.३.२ 

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र 
तभत्रका आतथिक अवस्था 
कमिोर भएका पररवारका 
बालबातलका तथा लजक्षत 
समूदायका सबै 
बालबातलकालाई ददवा 
खािा, तनशलुक पाठ्यपसु्तक, 

शैजक्षक सामाग्री तथा 
पोसाक र छात्रबजृिको 
व्यवस्था गरी तनष्ट्पक्ष 
ङ्गवतरण हनुे प्रवन्द्ि 

तमलाए।नतमलाएको । 

०.५ 

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र 
तभत्रका आतथिक अवस्था 
कमिोर भएका पररवारका 
बालबातलका तथा लजक्षत 
समूदायका सबै 
बालबातलकालाई ददवा खािा, 
तनशलुक पाठ्यपसु्तक, शैजक्षक 

सामाग्री तथा पोसाक र 
छात्रबजृिको व्यवस्था गरी 
तनष्ट्पक्ष ङ्गवतरण हनुे प्रवन्द्ि 

तमलाएको । 

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र 
तभत्रका आतथिक अवस्था 
कमिोर भएका पररवारका 
बालबातलका तथा लजक्षत 
समूदायका केही 
बालबातलकाहरुलाई मात्र 
ददवा खािा, तनशलुक 
पाठ्यपसु्तक, शैजक्षक सामाग्री 
तथा पोसाक र छात्रबजृिको 
व्यवस्था गरी तनष्ट्पक्ष 
ङ्गवतरण हनुे प्रवन्द्ि     

तमलाएको । 

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र 
तभत्रका आतथिक अवस्था 
कमिोर भएका पररवारका 
बालबातलका तथा लजक्षत 
समूदायका 
बालबातलकाहरुलाई ददवा 
खािा, तनशलुक 
पाठ्यपसु्तक, शैजक्षक 

सामाग्री तथा पोसाक र 
छात्रबजृिको व्यवस्था 
नगरेको ।  

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम 

कायिक्रम संचालन 
तनदेजशका  
बालबातलक 
छनौटका आिारहरु 
तथा तनणिय  

कायि सम्पन्न 
प्रततवेदन 

  ४.३.३ 

तनरक्षर मङ्गहलाहरूको लातग 
जशक्षा सम्बन्द्िी ङ्गवशेष 
कायिक्रमहरू संचालन गने 
नीतत तथा विेट र 
कायिक्रम भए/नभएको 
तथा सो अनरुूप 
कायिक्रमहरु (िस्तैः 
अतभभावक जशक्षा, प्रौढ तथा 
ङ्गकशोरी कक्षा, आदद )  

कायािन्द्वयन  भए।        

नभएको ।  

१.० 

तनरक्षर मङ्गहलाहरूको लातग 
जशक्षा सम्बन्द्िी ङ्गवशेष 
कायिक्रमहरू संचालन गने 
नीतत तथा विेट र कायिक्रम 
भएको तथा सो अनरुूप 
कायिक्रमहरु कायािन्द्वयन 
भएको । 

तनरक्षर मङ्गहलाहरूको लातग 
जशक्षा सम्बन्द्िी ङ्गवशेष 
कायिक्रमहरू संचालन गने 
नीतत तथा विेट र कायिक्रम 
भए तापतन सो अनरुूप 
कायिक्रमहरु कायािन्द्वयन 

नभएको । 

तनरक्षर मङ्गहलाहरूको लातग 
जशक्षा सम्बन्द्िी ङ्गवशेष 
कायिक्रमहरू संचालन गने 
नीतत तथा विेट र 
कायिक्रम नभएको । 

स्वीकृत आवतिक 
तथा वाङ्गषिक नीतत 
तथा कायिक्रम 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम 

प्रगतत ङ्गववरण  

कायिक्रम सम्पन्न 
प्रततवेदन 

तनरक्षर मङ्गहला 
सम्वन्द्िी अतभलेख, 

सहभागी छनौटका 
आिारहरु तथा 
सम्वद्ध तनणिय  
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  ४.३.४ 

ङ्गवद्यालयमा छात्र र छात्रा तथा 
यौतनक अलषसंख्यकका लातग 
छुट्टा छुटै्ट शौचालय, पानीको 
व्यवस्था, ङ्गकशोरी छात्राको 
लातग सेनेटरर प्याड, साबनु 
लगायत आवश्यक सामाग्रीको 
व्यवस्थाको साथै यौन जशक्षा 
तथा सहिीकरण कायिक्रम 
संचालन हनुे गरे।नगरेको  

०.५ 

ङ्गवद्यालयमा छात्र र छात्रा तथा 
यौतनक अलषसंख्यकका लातग 
छुट्टा छुटै्ट शौचालय, पानीको 
व्यवस्था, ङ्गकशोरी छात्राको लातग 
सेनेटरर प्याड, साबनु लगायत 
आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्थाको 
साथै यौन जशक्षा तथा सहिीकरण 
कायिक्रम संचालन हनु ेगरेको 

ङ्गवद्यालयमा छात्र र छात्रा तथा 
यौतनक अलषसंख्यकका लातग 
छुट्टा छुटै्ट शौचालय, पानीको 
व्यवस्था, ङ्गकशोरी छात्राको 
लातग सेनेटरर प्याड, साबनु 
लगायत आवश्यक सामाग्रीको 
व्यवस्था गरेको तर यौन जशक्षा 
तथा सहिीकरण कायिक्रम 
संचालन हनुे नगरेको ।  

ङ्गवद्यालयमा छात्र र छात्रा 
तथा यौतनक अलषसंख्यकका 
लातग छुट्टा छुटै्ट शौचालय, 

पानीको व्यवस्था, ङ्गकशोरी 
छात्राको लातग सेनेटरर प्याड, 

साबनु लगायत आवश्यक 
सामाग्रीको व्यवस्था नगनुिको 
साथै यौन जशक्षा तथा 
सहिीकरण कायिक्रम 
संचालन हनुे नगरेको । 

वाङ्गषिक नीतत तथा 
योिना र सम्वद्ध 
तनणियहरु 

ङ्गवद्यालयको वाङ्गषिक 
योिना 
स्थलगत अनगुमन 
प्रततवेदन 

कायि सम्पन्न प्रततवेदन  

  ४.४.१ 

स्थानीयतहका कायािलय तथा 
साविितनक स्थलहरूमा सफा 
ङ्गपउने पानी, हात िनुे व्यवस्था, 
मङ्गहला, परुुष तथा यौतनक 
अलपसंख्यकको लातग अलग्गै 
शौचालयको व्यवस्था र साबनु 
तथा स्यातनटाइिर, आददको 
प्रवन्द्ि गरे।नगरेको । 

०.५ 

स्थानीयतहका कायािलय तथा 
साविितनक स्थलहरूमा सफा 
ङ्गपउने पानी, हात िनुे व्यवस्था, 
मङ्गहला, परुुष तथा यौतनक 
अलपसंख्यकको लातग अलग्गै 
शौचालयको व्यवस्था र साबनु 
तथा स्यातनटाइिर, आददको प्रवन्द्ि 
गरेको । 

स्थानीयतहका कायािलय तथा 
साविितनक स्थलहरूमा सफा 
ङ्गपउने पानी, हात िनु े व्यवस्था, 
मङ्गहला, परुुष तथा यौतनक 
अलपसंख्यकको लातग अलग्गै 
शौचालयको व्यवस्था र साबनु 
तथा स्यातनटाइिर आददको 
प्रवन्द्ि आंजशकरूपमा गरेको । 

स्थानीयतहका कायािलय तथा 
साविितनक स्थलहरूमा सफा 
ङ्गपउने पानी, हात िनु े
व्यवस्था, मङ्गहला, परुुष तथा 
यौतनक अलपसंख्यकको लातग 
अलग्गै शौचालय लगायत 
साबनु तथा स्यातनटाइिर 

आददको प्रवन्द्ि नगरेको । 

वाङ्गषिक नीतत तथा 
योिना र सम्वद्ध 
तनणियहरु 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम र प्रगतत 
ङ्गववरण 

स्थलगत अनगुमन 
प्रततवेदन 

कायि सम्पन्न प्रततवेदन 

  ४.४.२ 

स्थानीय तहको आयोिना तथा 
स्थानीय मङ्गहलाहरुको सङ्गक्रय 
सहभातगतामा वडा वडामा 
खलुा ददसामिु पातलका, 
घरघरमा शौचालय, ङ्गपउन े
पानी, पोखरी  टोल सफाइ 
अतभयान िस्ता कायिक्रम 
सिालन हनु ेगरे। नगरेको । 

१.० 

स्थानीय तहको आयोिना तथा 
स्थानीय मङ्गहलाहरुको सङ्गक्रय 
सहभातगतामा वडा वडामा खलुा 
ददसामिु पातलका, घरघरमा 
शौचालय, ङ्गपउने पानी, पोखरी 
तनमािण, टोल सफाइ अतभयान 
िस्ता कायिक्रम सिालन हनु े
गरेको । 

स्थानीय तहको आयोिनामा वडा 
वडामा खलुा ददसामिु 
पातलका, घरघरमा शौचालय, 

ङ्गपउने पानी, पोखरी तनमािण, टोल 
सफाइ अतभयान िस्ता 
कायिक्रम सिालन हनु े गरेको 
तर स्थानीय मङ्गहलाहरुको 
सङ्गक्रय सहभातगता हनु े नगरेको 
। 

स्थानीय तहको आयोिनामा 
वडा वडामा खलुा ददसामिु 
पातलका, घरघरमा शौचालय, 

ङ्गपउने पानी, पोखरी तनमािण, 

टोल सफाइ अतभयान िस्ता 
कायिक्रम सिालन हनु े
नगरेको । 

वाङ्गषिक नीतत तथा 
योिना र सम्वद्ध 
तनणियहरु 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम र प्रगतत 
ङ्गववरण स्थलगत 
अनगुमन प्रततवेदन कायि 
सम्पन्न प्रततवेदन 

उपभोक्िा सतमतत गिन 
सम्वन्द्िी तनणिय र सोमा 
मङ्गहलाहरुको 
सहभातगताको अवस्था, 
आदद ।  
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  ४.४.३ 

स्थानीय तहका सबै गाउँ, 

वस्ती तथा टोलटोलमा 
कुङ्गहने र नकुङ्गहने घरायसी 
फोहोर छुयाउने व्यवस्था, 
फोहोर संकलन तथा 
ङ्गवसििन, घरघरमा भान्द्छाको 
फोहोर र पानीबाट 
करेसाबारी, कौसीखेती तथा 
गमला र फुलबारी िस्ता 
कायिक्रममा मङ्गहला र 
परुूषको समान सहभातगता 
अतभवङृ्गद्धि गनि िनचेतना 
लगायत कायिक्रम सिालन 
हनुे गरे।नगरेको ।  

०.० 

स्थानीय तहका सबै गाउँ, वस्ती 
तथा टोलटोलमा कुङ्गहने र 
नकुङ्गहने घरायसी फोहोर 
छुयाउने व्यवस्था, फोहोर 
संकलन तथा ङ्गवसििन, 

घरघरमा भान्द्छाको फोहोर र 
पानीबाट करेसाबारी, 
कौसीखेती तथा गमला र 
फुलबारी िस्ता कायिक्रममा 
मङ्गहला र परुूषको समान 
सहभातगता अतभवङृ्गद्धि गनि 
िनचेतना लगायत कायिक्रम 
सिालन हनुे गरेको । 

स्थानीय तहका गाउँ, वस्ती 
तथा टोलटोलमा कुङ्गहने र 
नकुङ्गहने घरायसी फोहोर 
छुयाउने व्यवस्था, फोहोर 
संकलन तथा ङ्गवसििन, 

घरघरमा भान्द्छाको फोहोर 
र पानीबाट करेसाबारी, 
कौसीखेती तथा गमला र 
फुलबारी िस्ता कायिक्रममा 
मङ्गहला र परुूषको समान 
सहभातगता अतभवङृ्गद्धि गनि 
िनचेतना लगायत कायिक्रम 
केही गाउँ वस्तीहरुमा मात्र 
सिालन हनुे गरेको । 

स्थानीय तहका गाउँ, वस्ती 
तथा टोलटोलमा कुङ्गहने र 
नकुङ्गहने घरायसी फोहोर 
छुयाउन े व्यवस्था, फोहोर 
संकलन तथा ङ्गवसििन, 

घरघरमा भान्द्छाको फोहोर 
र पानीबाट करेसाबारी, 
कौसीखेती तथा गमला र 
फुलबारी िस्ता 
कायिक्रममा मङ्गहला र 
परुूषको समान सहभातगता 
अतभवङृ्गद्धि गनि िनचेतना 
लगायत कायिक्रम कुनै 
पतन गाउँ वस्तीहरुमा 
सिालन हनुे नगरेको । 

वाङ्गषिक नीतत तथा 
योिना र सम्वद्ध 
तनणियहरु 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम र प्रगतत 
ङ्गववरण 

स्थलगत अनगुमन 
प्रततवेदन 

कायि सम्पन्न 
प्रततवेदन 

उपभोक्िा सतमतत 
गिन सम्वन्द्िी तनणिय 
र सोमा मङ्गहलाहरुको 
सहभातगताको 
अवस्था, आदद । 

िनचेतना अतभबङु्गद्ध 
कायिक्रमको स्वीकृत 
बिेट र सिालन 
प्रततवेदन, आदद ।  

  ४.४.४ 

स्थानीय तहका गाऊँ, टोल, 

वस्तीहरूमा सफापानीको 
सहि व्यवस्थाका लातग 
आकासेपानी संकलन र 

भण्डारण, परंपरागत इनार र 
कुवाको पनुिीङ्गवकरण र 
ररचाजििङ िस्ता कायिक्रम 

स्वीकृत भए/नभएको र तत 
कायिक्रम सिालन गदाि 

१.० 

स्थानीय तहका गाऊँ, टोल, 

वस्तीहरूमा सफापानीको 
सहि व्यवस्थाका लातग 
आकासेपानी संकलन र 

भण्डारण, परंपरागत इनार र 
कुवाको पनुिीङ्गवकरण र 
ररचाजििङ िस्ता कायिक्रम 

स्वीकृत भएको र तत 
कायिक्रम सिालन गदाि 

स्थानीय तहका गाऊँ, टोल, 

वस्तीहरूमा सफापानीको 
सहि व्यवस्थाका लातग 
आकासेपानी संकलन र 

भण्डारण, परंपरागत इनार र 
कुवाको पनुिीङ्गवकरण र 
ररचाजििङ िस्ता कायिक्रम 

स्वीकृत भए तापतन तत 
कायिक्रम सिालन गदाि 

स्थानीय तहका गाऊँ, टोल, 

वस्तीहरूमा सफापानीको 
सहि व्यवस्थाका लातग 
आकासेपानी संकलन र 

भण्डारण, परंपरागत इनार 
र कुवाको पनुिीङ्गवकरण र 
ररचाजििङ िस्ता कायिक्रम 

स्वीकृत नभएको  

वाङ्गषिक नीतत तथा 
योिना र सम्वद्ध 
तनणियहरु 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम र प्रगतत 
ङ्गववरण 

स्थलगत अनगुमन 
प्रततवेदन 

कायि सम्पन्न 
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स्थानीय मङ्गहलाहरुको 
सङ्गक्रय सहभातगतामा हनुे 
गरे।नगरेको । 

स्थानीय मङ्गहलाहरुको सङ्गक्रय 

सहभातगतामा हनुे गरेको । 

स्थानीय मङ्गहलाहरुको 
सङ्गक्रय सहभातगतामा हनुे 
नगरेको । 

प्रततवेदन 

उपभोक्िा सतमतत 
गिन सम्वन्द्िी तनणिय 
र सोमा मङ्गहलाहरुको 
सहभातगताको 
अवस्था, आदद । 

  ४.५.१ 

स्थानीय तहको आवतिक 
योिना, बाङ्गषिक नीतत, 

कायिक्रम तथा बिेट तिुिमा 
गदाि बेरोिगारी र गरीबी 
नक्साङ्कन समेतको आिार 
तलई मङ्गहला तथा लजक्षत 
समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ 
हनुे स्वरोिगारमूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक 
कायिक्रमहरू समावेश गरी 
कायािन्द्वयन गरे/नगरेको । 

०.५ 

स्थानीय तहको आवतिक 
योिना, बाङ्गषिक नीतत, कायिक्रम 
तथा बिेट तिुिमा गदाि 
बेरोिगारी र गरीबी नक्साङ्कन 
समेतको आिार तलई मङ्गहला 
तथा लजक्षत समदुायलाई 
प्रत्यक्ष लाभ हनुे 
स्वरोिगारमूलक, आयमूलक र 
सीपमूलक कायिक्रमहरू 
समावेश गरी कायािन्द्वयन 
गरेको । 

स्थानीय तहको आवतिक 
योिना, बाङ्गषिक नीतत, 

कायिक्रम तथा बिेट तिुिमा 
गदाि बेरोिगारी र गरीबी 
नक्साङ्कन समेतको आिार 
तलई मङ्गहला तथा लजक्षत 
समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ 
हनु े स्वरोिगारमूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक 
कायिक्रमहरू समावेश गरे 
तापतन कायािन्द्वयन       

नगरेको । 

स्थानीय तहको आवतिक 
योिना, बाङ्गषिक नीतत, 

कायिक्रम तथा बिेट 
तिुिमा गदाि बेरोिगारी र 

गरीबी नक्साङ्कन समेतको 
आिार तलई मङ्गहला तथा 
लजक्षत समदुायलाई प्रत्यक्ष 
लाभ हनुे स्वरोिगारमूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक 
कायिक्रमहरू समावेश 
नगरेको ।  

आवतिक योिना, 
वाङ्गषिक नीतत तथा 
योिना र सम्वद्ध 
तनणियहरु 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम र प्रगतत 
ङ्गववरण 

कायि सम्पन्न 
प्रततवेदन 

  ४.५.२ 

स्थानीय तहले स्वरोिगार 
तथा बैदेजशक रोिगारीमा 
िाने मङ्गहला तथा लजक्षत 
समहुको क्षमता ङ्गवकासको 
लातग कायिक्रमहरू तय 
गरी कायािन्द्वयवन 
गरे।नगरेको । 

०.० 

स्थानीय तहले स्वरोिगार तथा 
बैदेजशक रोिगारीमा िाने 
मङ्गहला तथा लजक्षत समहुको 
क्षमता ङ्गवकासको लातग 
कायिक्रमहरू तय गरी 
कायािन्द्वयवन गरेको । 

स्थानीय तहले स्वरोिगार 
तथा बैदेजशक रोिगारीमा 
िाने मङ्गहला तथा लजक्षत 
समहुको क्षमता ङ्गवकासको 
लातग कायिक्रमहरू तय गरे 
तापतन कायािन्द्वयन     

नगरेको । 

स्थानीय तहले स्वरोिगार 
तथा बैदेजशक रोिगारीमा 
िाने मङ्गहला तथा लजक्षत 
समहुको क्षमता ङ्गवकासको 
लातग कायिक्रमहरू तय 
नगरेको । 

वाङ्गषिक नीतत तथा 
योिना र सम्वद्ध 
तनणियहरु 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम र प्रगतत 
ङ्गववरण 

कायि सम्पन्न 
प्रततवेदन 
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  ४.५.३ 

ग्रामीण मङ्गहला प्राङ्गवतिकहरू 
(पश ु सेवा, कृङ्गष, खाि 
प्रङ्गविी, वन, स्वास्थय र 
पूवाििार लगायतका ङ्गवषय 
सम्बन्द्िी प्राङ्गवतिक)र 
सामाजिक पररचालक तयार 
गने नीतत तलई सो अनरुूप 
कायिक्रम संचालन 
गरे।नगरेको । 

०.५ 

ग्रामीण मङ्गहला प्राङ्गवतिकहरू 
(पश ु सेवा, कृङ्गष, खाि प्रङ्गविी, 
वन, स्वास्थय र पूवाििार 

लगायतका ङ्गवषय सम्बन्द्िी 
प्राङ्गवतिक)र सामाजिक 
पररचालक तयार गने नीतत 
तलई सो अनरुूप कायिक्रम 
संचालन गरेको । 

ग्रामीण मङ्गहला प्राङ्गवतिकहरू 
(पश ुसेवा, कृङ्गष, खाि प्रङ्गविी, 
वन, स्वास्थय र पूवाििार 

लगायतका ङ्गवषय सम्बन्द्िी 
प्राङ्गवतिक)र सामाजिक 
पररचालक तयार गने नीतत 
तलए तापतन कायिक्रम 
संचालन नगरेको । 

ग्रामीण मङ्गहला 
प्राङ्गवतिकहरू (पश ु सेवा, 
कृङ्गष, खाि प्रङ्गविी, वन, 

स्वास्थय र पूवाििार 

लगायतका ङ्गवषय सम्बन्द्िी 
प्राङ्गवतिक)र सामाजिक 
पररचालक तयार गने नीतत 
नतलएको । 

आवतिक योिना, 
वाङ्गषिक नीतत तथा 
कायिक्रम  

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम र प्रगतत 
ङ्गववरण 

सहभागी छनौटका 
आिार  

कायिक्रम सम्पन्न 
प्रततवेदन 

(प्राङ्गवतिक ङ्गवषय, 

संचालन अवति, 

सामाजिक पररचालक 
तथा प्राङ्गवतिकको 
संख्या) 

  ४.५.४ 

गररब तथा लजक्षत समहुको 
पहुँच र क्रयशजि अनरुूप 
सपुथमूलय सहकारी 
पसलहरूको व्यवस्थापन 
गने स्थानीय तहको नीतत 
रहे/नहरेको र सो अनरुूप 
कायिक्रम कायािन्द्वयन 
भए।नभएको । 

०.० 

गररब तथा लजक्षत समहुको 
पहुँच र क्रयशजि अनरुूप 
सपुथमूलय सहकारी 
पसलहरूको व्यवस्थापन गने  

स्थानीय तहको  नीतत रहेको र 
सो अनरुूप कायिक्रम 

कायािन्द्वयन भएको । 

गररब तथा लजक्षत समहुको 
पहुँच र क्रयशजि अनरुूप 
सपुथमूलय सहकारी 
पसलहरूको व्यवस्थापन गने  

स्थानीय तहको  नीतत रहे 
तापतन सो अनरुूप कायिक्रम 

कायािन्द्वयन नभएको । 

गररब तथा लजक्षत समहुको 
पहुँच र क्रयशजि अनरुूप 
सपुथमूलय सहकारी 
पसलहरूको व्यवस्थापन 
गने  स्थानीय तहको  नीतत 
नहरेको । 

सहकारी संस्था 
प्रवििन सम्वन्द्िी 
नीतत 

वाङ्गषिक नीतत तथा 
कायिक्रम 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम र प्रगतत 
ङ्गववरण 

कायिक्रम सम्पन्न 
प्रततवेदन 

कायिक्रम अनगुमन 
प्रततवेदन 
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  ५.१.१ 

स्थानीय तहले सेवा प्रवाह, 

ङ्गवकास तनमािण र सशुासन 
प्रवििनका तबषयमा नीतत, 

कानून िारी गरी सोही 
बमोजिम तोङ्गकएका 
पदातिकारी/ सतमतत/ 
कायिदलबाट तनणिय गरी 
कायि गने गरेको वा तदथि 
(पटके/ स्वेच्छाअनरुूप) 
तनणिय गरी कायि हनुे 
गरेको ।  

०.५ 

स्थानीय तहले सेवा प्रवाह, 

ङ्गवकास तनमािण र सशुासन 
प्रवििनका तबषयमा नीतत, 

कानून िारी गरी सोही 
बमोजिम तोङ्गकएका 
पदातिकारी/ सतमतत/ 
कायिदलबाट तनणिय गरी कायि 
गने गरेको । 

स्थानीय तहले सेवा प्रवाह, 

ङ्गवकास तनमािण र सशुासन 
प्रवििनका तबषयमा नीतत, 

कानून िारी गरेको तर सोही 
बमोजिम तोङ्गकएका 
पदातिकारी/ सतमतत/ 
कायिदलबाट तनणिय नगरी 
तदथि (पटके/स्वेच्छाअनरुूप) 
तनणिय गरी कायि हनुे    

गरेको । 

स्थानीय तहले सेवा प्रवाह, 

ङ्गवकास तनमािण र सशुासन 
प्रवििनका तबषयमा नीतत, 

कानून िारी गरी सोही 
बमोजिम तोङ्गकएका 
पदातिकारी/ सतमतत/ 
कायिदलबाट तनणिय गरी 
कायि गने नगरी तदथि 
(पटके/स्वेच्छाअनरुूप) 
तनणिय गरी कायि हनु े
गरेको । 

स्थानीय तहले सेवा 
प्रवाह,ङ्गवकास तनमािण 
र सशुासन प्रवििनका 
तबषयमा िारी गरेका 
नीतत तथा कानून 

सम्बजन्द्ित 
अतिकारीबाट भएका 
तनणियहरु 

तनणिय प्रङ्गक्रया तथा 
कायि जिम्मेवारी 
सङ्गहतको कायि 
ङ्गववरण 

  ५.१.२ 

स्थानीय तहले ङ्गवतिको शासन 
प्रवििन, िनसहभातगता 
अतभवङृ्गद्ध, भ्रिाचार तबरूद्ध शून्द्य 

सहनशीलता,सेवा प्रवाहमा 
तनश्पक्षता र मङ्गहला तथा 
लजक्षत समहुलाई अग्रातिकार 
ददन े नीतत तलई सो वमोजिम 
कायािन्द्वयन गरे/नगरेको ।  

०.५ 

स्थानीय तहले ङ्गवतिको शासन 
प्रवििन, िनसहभातगता 
अतभवङृ्गद्ध,भ्रिाचार तबरूद्ध शून्द्य 

सहनशीलता,सेवा प्रवाहमा 
तनश्पक्षता र मङ्गहला तथा लजक्षत 
समहुलाई  अग्रातिकार ददने नीतत 
तलई सो वमोजिम कायािन्द्वयन 
गरेको । 

स्थानीय तहले ङ्गवतिको शासन 
प्रवििन, िनसहभातगता अतभवङृ्गद्ध, 

भ्रिाचार तबरूद्ध शून्द्य 

सहनशीलता,सेवा प्रवाहमा 
तनश्पक्षता र मङ्गहला तथा 
लजक्षत समहुलाई  अग्रातिकार  

ददने नीतत तलए तापतन सो 
वमोजिम कायािन्द्वयन नगरेको । 

स्थानीय तहले ङ्गवतिको शासन 
प्रवििन, िनसहभातगता 
अतभवङृ्गद्ध, भ्रिाचार तबरूद्ध 
शून्द्य सहनशीलता,सेवा 
प्रवाहमा तनश्पक्षता र मङ्गहला 
तथा लजक्षत समहुलाई  

अग्रातिकार ददने नीतत 
नतलएको । 

सम्बद्ध कानून, नीतत 
तथा कायिङ्गवति 

वाङ्गषिक कायिक्रम  

साविितनक सनुवुाई, 

गनुासो सनुवुाई, 

सामाजिक परीक्षण, 

साविितनक परीक्षण, 

लेखा परीक्षण, 

व्यवस्थापन परीक्षण  

कायािन्द्वयन प्रततवेदन 

कायिक्रमको उपजस्थतत 

  ५.१.३ 

मङ्गहला अतिकार तथा 
समानताका लातग भएका 
बेइजिि घोषणा पत्रका 
वाह्रवटा प्रततवद्धताहरूका 
क्षेत्रमा कायिक्रम तय गरी 
कायािन्द्वयन गने 
गरेको/नगरेको । 

०.५ 

मङ्गहला अतिकार तथा समानताका 
लातग भएका बेइजिि घोषणा 
पत्रका वाह्रवटा प्रततवद्धताहरूका 
क्षेत्रमा कायिक्रम तय गरी 
कायािन्द्वयन गने गरेको ।  

मङ्गहला अतिकार तथा 
समानताका लातग भएका 
बेइजिि घोषणा पत्रका वाह्रवटा 
प्रततवद्धताहरूका क्षेत्रमा 
कायिक्रम तय भए तापतन 
कायािन्द्वयन नगरेको ।  

मङ्गहला अतिकार तथा 
समानताका लातग भएका 
बेइजिि घोषणा पत्रका 
वाह्रवटा प्रततवद्धताहरूका 
क्षेत्रमा कायिक्रम तय गरी 
कायािन्द्वयन गने नगरेको   

स्वीकृत नीतत तथा 
कायिक्रम  

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न 
प्रततवेदन 
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  ५.१.४ 

संयिु रािसङ्घीय बाल 
अतिकार महासन्द्िी, १९८९ 
मा उललेख भए अनरुुपका  
प्रततबद्धता कायािन्द्वयन गनि 
रकम ङ्गवतनयोिन गरी 
कायिक्रम संचालन 
गरे/नगरेको ।  

०.५ 

संयिु रािसङ्घीय बाल अतिकार 
महासन्द्िी, १९८९ मा उललेख 
भए अनरुुपका  प्रततबद्धता 
कायािन्द्वयन गनि रकम ङ्गवतनयोिन 

गरी कायिक्रम संचालन गरेको । 

संयिु रािसङ्घीय बाल अतिकार 
महासन्द्िी, १९८९ मा उललेख 
भए अनरुुपका  प्रततबद्धता 
कायािन्द्वयन गनि रकम 
ङ्गवतनयोिन गरे तापतन कायिक्रम 
संचालन नगरेको । 

संयिु रािसङ्घीय बाल 
अतिकार महासन्द्िी, १९८९ 
मा उललेख भए अनरुुपका  
प्रततबद्धता कायािन्द्वयन गनि 
रकम ङ्गवतनयोिन नगरेको ।  

नीतत तथा कायिक्रम  

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

कायिक्रम सम्पन्न 
प्रततवेदन 

  ५.२.१ 

स्थानीय तहले तनयतमतरुपमा 
कायिक्रमको साविितनक 
परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, 

साविितनक सनुवुाई, तनयतमत 
पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 
साविितनकीकरण गने 
गरे।नगरेको । 

०.५ 

स्थानीय तहले तनयतमतरुपमा  
संचातलत सबै कायिक्रमको 
साविितनक परीक्षण, सामाजिक 
परीक्षण, साविितनक सनुवुाई, 

तनयतमत पत्रकार भेटघाट र 
सूचनाको साविितनकीकरण गने 
गरेको । 

स्थानीय तहले आंजशकरुपमा 
केङ्गह कायिक्रमको मात्र 
साविितनक परीक्षण, सामाजिक 
परीक्षण, साविितनक सनुवुाई, 

तनयतमत पत्रकार भेटघाट र 
सूचनाको साविितनकीकरण गने 
गरेको । 

स्थानीय तहले कुनैपतन 
कायिक्रमको साविितनक 
परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, 

साविितनक सनुवुाई, पत्रकार 
भेटघाट र सूचनाको 
साविितनकीकरण गने    

नगरेको । 

सम्बद्ध कानून, नीतत 
तथा कायिङ्गवति 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

साविितनक सनुवुाई, 

गनुासो सनुवुाई, 

सामाजिक परीक्षण, 

साविितनक परीक्षण, 

लेखा परीक्षण, 

व्यवस्थापन परीक्षण  

कायािन्द्वयन प्रततवेदन 

कायिक्रमको उपजस्थतत 
पजुस्तका 

  ५.२.२ 

स्थानीय तहले गने साविितनक 
परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, 

साविितनक सनुवुाई, तनयतमत 

पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 
साविितनकीकरण कायिक्रममा 
लजक्षत समहुका व्यजि तथा 
समदुायका सदस्यको 
उपजस्थतत रहने गरे।नगरेको  

०.५ 

स्थानीय तहले गने साविितनक 
परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, 

साविितनक सनुवुाई, तनयतमत 

पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 
साविितनकीकरण कायिक्रममा 
लजक्षत समहुका व्यजि तथा 
समदुायका सदस्यको उपजस्थतत 
रहने गरेको 

स्थानीय तहले गने साविितनक 
परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, 

साविितनक सनुवुाई, तनयतमत 

पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 
साविितनकीकरण कायिक्रममा 
लजक्षत समहुका केही व्यजि 

तथा समदुायका सदस्यको 
कङ्गहलेकाही ं मात्र उपजस्थतत 
रहने गरेको 

स्थानीय तहले गने साविितनक 
परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, 

साविितनक सनुवुाई, तनयतमत 

पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 
साविितनकीकरण कायिक्रममा 
लजक्षत समहुका व्यजि तथा 
समदुायका सदस्यको 
उपजस्थतत रहने नगरेको 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

साविितनक सनुवुाई, 

गनुासो सनुवुाई, 

सामाजिक परीक्षण, 

साविितनक परीक्षण, 

लेखा परीक्षण, 

व्यवस्थापन परीक्षण 
लगायतका प्रततवेदन 

कायिक्रम कायािन्द्वयन 
प्रततवेदन 

कायिक्रमको उपजस्थतत  
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  ५.२.३ 

स्थानीय तहले गने 
साविितनक परीक्षण, 

सामाजिक परीक्षण, 

साविितनक सनुवुाई, तनयतमत 

पत्रकार भेटघाट र 
सूचनाको साविितनकीकरण 
कायिक्रममा लजक्षत 
समदुायको तफि बाट स्थानीय 
तहले तलएको नीतत तथा 
कायिक्रम र सो को 
कायािन्द्वयका ङ्गवषयमा प्रश्न 

उठ्ने गरे/नगरेको र सोको 
अतभलेख राखी उिेका 
प्रश्नउपर स्थानीय तहबाट 
सम्बोिन हनुे गरे।     

नगरेको । 

०.५ 

स्थानीय तहले गने साविितनक 
परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, 

साविितनक सनुवुाई, तनयतमत 

पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 
साविितनकीकरण कायिक्रममा 
लजक्षत समदुायको तफि बाट 

स्थानीय तहले तलएको नीतत 
तथा कायिक्रम र सो को 
कायािन्द्वयका ङ्गवषयमा उिेका 
प्रश्नहरुको अतभलेख राखी  
सम्बोिन हनु ेगरेको । 

स्थानीय तहले गने 
साविितनक परीक्षण, 

सामाजिक परीक्षण, 

साविितनक सनुवुाई, तनयतमत 

पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 
साविितनकीकरण कायिक्रममा 
लजक्षत समदुायको तफि बाट 

स्थानीय तहले तलएको नीतत 
तथा कायिक्रम र सो को 
कायािन्द्वयका ङ्गवषयमा 
उिेका प्रश्नहरुको अतभलेख 
राखे तापतन सम्बोिन हनुे 
नगरेको ।  

स्थानीय तहले गने 
साविितनक परीक्षण, 

सामाजिक परीक्षण, 

साविितनक सनुवुाई, 

तनयतमत पत्रकार भेटघाट र 
सूचनाको साविितनकीकरण 
कायिक्रममा लजक्षत 
समदुायको तफि बाट 

स्थानीय तहले तलएको 
नीतत तथा कायिक्रम र  

सोको कायािन्द्वयका 
ङ्गवषयमा उिेका प्रश्नहरुको 
अतभलेख राख्न ेर  सम्बोिन 
गने नगरेको । 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

साविितनक सनुवुाई, 

गनुासो सनुवुाई, 

सामाजिक परीक्षण, 

साविितनक परीक्षण, 

लेखा परीक्षण, 

व्यवस्थापन परीक्षण 
लगायतका प्रततवेदन 

कायिक्रम कायािन्द्वयन 
प्रततवेदन 

कायिक्रमको 
उपजस्थतत  

अतभलेख पजुस्तका  
गनुासो कायािन्द्वयन 
प्रततवेदन  

  ५.२.४ 

स्थानीय तहका िनप्रतततनति 
र कमिचारीको आचार 
संङ्गहता स्वीकृत गरी 
कायािन्द्वयनमा 
लयाए।नलयाएको ।  

१.० 

स्थानीय तहका िनप्रतततनति र 
कमिचारीको आचार संङ्गहता 
स्वीकृत गरी कायािन्द्वयनमा 
लयाएको ।  

स्थानीय तहका िनप्रतततनति 
र कमिचारीको आचार 
संङ्गहता स्वीकृत गरे तापतन 
कायािन्द्वयनमा नलयाएको ।  

स्थानीय तहका िनप्रतततनति 
र कमिचारीको आचार 
संङ्गहता स्वीकृत नै     

नगरेको ।  

स्वीकृत आचार 
संङ्गहता 
आचार संङ्गहताको 
पालना सम्वन्द्िी 
अध्ययन वा अनगुमन 
प्रततवेदन । 
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  ५.३.१ 

स्थानीय तहले 
तनयतमतरुपमा समग्र 
वाङ्गषिक योिना तथा 
कायिक्रम साविितनक गने 
गरे ।नगरेको र मङ्गहला,  
लगायत अन्द्य सबै लजक्षत 
समहुका लातग राजखएका 
कायिक्रम तथा सोको बिेट 
सरोकारवालाले थाहा 
पाउनेगरी साविितनक 
गरे।नगरेको । 

१.० 

स्थानीय तहले तनयतमतरुपमा 
समग्र वाङ्गषिक योिना तथा 
कायिक्रम साविितनक गने 
गरेको र मङ्गहला लगायत अन्द्य 
सबै लजक्षत समहुका लातग 
राजखएका कायिक्रम तथा 
सोको बिेट सरोकारवालाले 
थाहा पाउनेगरी साविितनक 
गरेको । 

स्थानीय तहले तनयतमतरुपमा 
समग्र वाङ्गषिक योिना तथा 
कायिक्रम साविितनक गने 
गरे तापतन मङ्गहला लगायत 
अन्द्य सबै लजक्षत समहुका 
लातग राजखएका कायिक्रम 
तथा सोको बिेटका 
सम्वन्द्िमा सरोकारवालाले 
थाहा पाउने गरी साविितनक 
नगरेको ।   

स्थानीय तहले 
तनयतमतरुपमा समग्र 
वाङ्गषिक योिना तथा 
कायिक्रम साविितनक गने 
नगरेको र मङ्गहला,  लगायत 
अन्द्य सबै लजक्षत समहुका 
लातग राजखएका कायिक्रम 
तथा सोको बिेट 
सरोकारवालाले थाहा 
पाउनेगरी साविितनक गने 
नगरेको । 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम  

साविितनक सनुवुाई, 

गनुासो सनुवुाई, 

सामाजिक परीक्षण, 

साविितनक परीक्षण, 

लेखा परीक्षण, 

व्यवस्थापन परीक्षण 
लगायतका प्रततवेदन 

कायिक्रम कायािन्द्वयन 
प्रततवेदन 

कायिक्रमको 
उपजस्थतत पजुस्तका 
अतभलेख पजुस्तका  

  ५.३.२ 

स्थानीय तहले स्थानीय 
सूचना सबैले बझु्ने गरी  
स्थानीय भाषामा  प्रवाह तथा 
प्रशारण गने गरे।      

नगरेको । 

०.५ 

स्थानीय तहले स्थानीय सूचना  
सबैले बझु्न े गरी  स्थानीय 
भाषामा प्रवाह तथा प्रशारण 

गने गरेको । 

स्थानीय तहले स्थानीय 
सूचना प्रवाह तथा प्रशारण 
गने गरे तापतन स्थानीय 
भाषामा गने नगरेको । 

स्थानीय तहले स्थानीय 
सूचना स्थानीय भाषामा 
प्रवाह तथा प्रशारण गने  

नगरेको । 

नीतत तथा कायिक्रम 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम 

स्थानीय भाषाका 
प्रसाररत 
सामाग्रीहरुको 
अतभलेख 

कायिक्रम प्रगतत 
तबबरण 

  ५.३.३ 

स्थानीय तहले स्थानीय 
रेतडयो, एफ.एम, छापा 
लगायत श्रब्यदृश्य समेतका 
सबै माध्यमद्वारा लैंतगक 
समानता तथा  

०.५ 

स्थानीय तहले स्थानीय रेतडयो, 
एफ.एम, छापा लगायत 
श्रब्यदृश्य समेतका सबै 
माध्यमद्वारा लैंतगक समानता 
तथा  समावेशीकरण सम्बन्द्िी 

स्थानीय तहले स्थानीय 
रेतडयो, एफ.एम, छापा 
लगायत श्रब्यदृश्य मध्ये 
केही माध्यमद्वारा मात्र 
लैंतगक समानता तथा 

स्थानीय तहले स्थानीय 
रेतडयो, एफ.एम, छापा 
लगायत श्रब्यदृश्य िस्ता 
कुनैपतन माध्यमद्वारा लैंतगक 
समानता तथा  

नीतत तथा कायिक्रम 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम 

प्रसाररत 
सामाग्रीहरुको 
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समावेशीकरण सम्बन्द्िी 
सूचना प्रवाह गरी 
िनतालाई ससुजुचत  

गरे/नगरेको 

सूचना प्रवाह गरी िनतालाई 
ससुजुचत गरेको । 

समावेशीकरण सम्बन्द्िी 
सूचना प्रवाह गरी िनतालाई 
ससुजुचत गरेको । 

समावेशीकरण सम्बन्द्िी 
सूचना प्रवाह गरी 
िनतालाई ससुजुचत  

नगरेको । 

अतभलेख तथा 
ङ्गववरण 

कायिक्रम प्रगतत 
ङ्गववरण    

  ५.३.४ 

स्थानीय तहमा मङ्गहला 
लगायत सबै लजक्षत 
समहुमा सूचना, जशक्षा तथा 
संचारसम्बन्द्िी कायिक्रमको 
प्रवाहबाट िनचेतना वङृ्गद्ध 
भएको/नभएको । 

१.० 

स्थानीय तहमा मङ्गहला लगायत 
सबै लजक्षत समहुमा सूचना, 
जशक्षा तथा संचारसम्बन्द्िी 
कायिक्रमको प्रवाहबाट 
िनचेतना वङृ्गद्ध भएको । 

स्थानीय तहमा मङ्गहला 
लगायत केही लजक्षत 
समहुमा सूचना, जशक्षा तथा 
संचारसम्बन्द्िी कायिक्रमको 
प्रवाहबाट िनचेतना वङृ्गद्ध 
भएको । 

स्थानीय तहमा मङ्गहला 
लगायत कुनैपतन लजक्षत 
समहुमा सूचना, जशक्षा तथा 
संचारसम्बन्द्िी कायिक्रमको 
प्रवाहबाट िनचेतनामा 
वङृ्गद्ध नभएको । 

सहभागी 
तातलम/कायिक्रम 
पूविको मूलयाङ्कन 
प्रततवेदन र तातलम 
पश्चातको मूलयाङ्कन 

प्रततवेदन (Pre test and 

Post test) 

कायिक्रमको 
प्रभावकाररता 
अध्ययन प्रततवेदन । 

स्थलगत अध्ययन 
प्रततवेदन ।    

  ५.४.१ 

स्थानीय तहबाट संचातलत 
कायिक्रम तथा 
पररयोिनाबाट सबै लजक्षत 
वगि तथा समदुायले लाभ 
तलन सके/नसकेको । 

१.० 

स्थानीय तहबाट संचातलत 
कायिक्रम तथा पररयोिनाबाट 
सबै लजक्षत वगि तथा 
समदुायले लाभ तलन       

सकेको । 

स्थानीय तहबाट संचातलत 
कायिक्रम तथा 
पररयोिनाबाट केही लजक्षत 
वगि तथा समदुायले मात्र 

लाभ तलन सकेको । 

स्थानीय तहबाट संचातलत 
कायिक्रम तथा 
पररयोिनाबाट कुनैपतन 
लजक्षत वगि तथा समदुायले 
लाभ तलन नसकेको । 

स्थलगत अनगुमन 
प्रततवेदन साविितनक 
सनुवुाई तथा परीक्षण 
प्रततवेदनकायिक्रम 
सम्पन्न प्रततवेदन  

कायिक्रमको 
प्रभावकाररता 
अध्ययन प्रततवेदन 
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  ५.४.२ 

स्थानीय तहले संचालन 
गरेका लैङ्गिक समानता 
तथा सामाजिक समावेशी 
ङ्गवकास सम्वन्द्िी 
कायिक्रमको अनगुमन, 

मूलयाङ्कन गदाि 
सरोकारवालालाई पगुेको 
लाभ, असर र प्रभाव ङ्गवश्लषेण 
गरे/नगरेको ।  

०.५ 

स्थानीय तहले संचालन गरेका 
लैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावेशी ङ्गवकास 
सम्वन्द्िी सबै कायिक्रमको 
अनगुमन, मूलयाङ्कन गदाि 
सरोकारवालालाई पगुेको लाभ, 

असर र प्रभाव ङ्गवश्लषेण     

गरेको । 

स्थानीय तहले संचालन 
गरेका लैङ्गिक समानता तथा 
सामाजिक समावेशी ङ्गवकास 
सम्वन्द्िी कायिक्रमको 
अनगुमन, मूलयाङ्कन गदाि 
सरोकारवालालाई पगुेको 
लाभ, असर र प्रभाव 

आजशंकरुपमा मात्र ङ्गवश्लषेण 
गरेको । 

स्थानीय तहले संचालन 
गरेका लैङ्गिक समानता 
तथा सामाजिक समावेशी 
ङ्गवकास सम्वन्द्िी कुनैपतन 

कायिक्रमको अनगुमन, 

मूलयाङ्कन गदाि 
सरोकारवालालाई पगुेको 
लाभ, असर र प्रभाव 

ङ्गवश्लषेण नगरेको । 

स्थलगत अनगुमन 
प्रततवेदन 

कायिक्रमको 
साविितनक सनुवुाई 
तथा परीक्षण 
प्रततवेदन 

कायिक्रम सम्पन्न 
प्रततवेदन  

कायिक्रमको 
प्रभावकाररता 
अध्ययन प्रततवेदन 

कायिक्रम कायिन्द्वयन 
लाभ, असर र प्रभाव 
ङ्गवश्लषेण भएको 
प्रततवेदन 

  ५.४.३ 

स्थानीय तहको समीक्षा 
बैिकमा मङ्गहला लगायत 
सबै लजक्षत वगि तथा 
समदुायको उपजस्थततमा 
उक्ि वगिसंग सम्वजन्द्ित 
लजक्षत कायिक्रम उपर 
छलफल हनुे गरे/    

नगरेको । 

१.० 

स्थानीय तहको समीक्षा 
बैिकमा मङ्गहला लगायत सबै 
लजक्षत वगि तथा समदुायको 
उपजस्थततमा उक्ि वगिसंग 
सम्वजन्द्ित लजक्षत कायिक्रम 
उपर छलफल हनुे गरेको । 

स्थानीय तहको समीक्षा 
बैिकमा मङ्गहला लगायत 
सबै लजक्षत वगि तथा 
समदुायको उपजस्थततमा 
उक्ि वगिसंग सम्वजन्द्ित 
लजक्षत कायिक्रम उपर 
कङ्गहलेकाही ं केही 
कायिक्रममा मात्र छलफल 
हनुे गरेको । 

स्थानीय तहको समीक्षा 
बैिकमा मङ्गहला लगायत 
लजक्षत वगि तथा 
समदुायको उपजस्थततमा 
कङ्गहलयैपतन छलफल हनुे 
नगरेको । 

वाङ्गषिक ङ्गवकास 
कायिक्रम 

सहभागी छनौटका 
आिार  

उपजस्थतत पजुस्तका 
समीक्षा बैिकको 
तनणिय तथा प्रततवेदन 

  ५.४.४ 

अनगुमन तथा मूलयाङ्कनको 
पषृ्ठपोषणलाई सम्बोिन गरी 
योिना तथा  कायिक्रम तयार 
गरे/नगरेको ।  

१.० 

अनगुमन तथा मूलयाङ्कनको 
पषृ्ठपोषणलाई सम्बोिन गरी 
योिना तथा  कायिक्रम तयार 
गरेको । 

अनगुमन तथा मूलयाङ्कनको 
पषृ्ठपोषणका केही 
ङ्गवषयवस्तलुाई मात्र सम्बोिन 
गरी योिना तथा  कायिक्रम 
तयार गरेको । 

अनगुमन तथा मूलयाङ्कनको 
पषृ्ठपोषणलाई सम्बोिन गरी 
योिना तथा  कायिक्रम तयार 
नगरेको । 

अनगुमन तथा मूलयाङ्कन 
प्रततवेदन  

वाङ्गषिक योिना तथा 
कायिक्रम 
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  ५.५.१ 

स्थानीय तहले संघ र प्रदेश 
सरकारले तय गरेका नीतत, 

कानून तथा 
कायिक्रमहरूको 
कायािन्द्वयनमा सहकायि, 
समन्द्वय र सहिीकरण  

गरे।नगरेको ।  

१.० 

स्थानीय तहले संघ र प्रदेश 
सरकारले तय गरेका नीतत, 

कानून तथा कायिक्रमहरूको 
कायािन्द्वयनमा सहकायि, 
समन्द्वय र सहिीकरण     

गरेको । 

स्थानीय तहले संघ र प्रदेश 
सरकारले तय गरेका नीतत, 

कानून तथा कायिक्रमहरूको 
कायािन्द्वयनमा आंजशकरुपमा 
मात्र सहकायि, समन्द्वय र 
सहिीकरण  गरेको । 

स्थानीय तहले संघ र प्रदेश 
सरकारले तय गरेका 
नीतत, कानून तथा 
कायिक्रमहरूको 
कायािन्द्वयनमा सहकायि, 
समन्द्वय र सहिीकरण  

नगरेको । 

स्थानीय तहको वाङ्गषिक 
नीतत तथा कायिक्रम 

संघ र प्रदेश 
सरकारका सम्वद्ध नीतत 
तथा कानून र 
कायिङ्गवति समन्द्वय र 
सहकायिमा संचातलत 
कायिक्रमको सचुी संघ 
र प्रदेश सरकारका 
कायिक्रममा स्थानीय 
तहको  सहभातगता र  

सम्पन्न प्रततवेदन  

  ५.५.२ 

लैङ्गिक समानता तथा 
समावेशी ङ्गवकासको लातग 
ङ्गवतभन्न सरोकारवाला 
तनकायहरूबीच सिाल 
तनमािण भई कायिगत 
छलफल हनुे गरे।    

नगरेको ।  

०.५ 

लैङ्गिक समानता तथा समावेशी 
ङ्गवकासको लातग ङ्गवतभन्न 
सरोकारवाला तनकायहरूबीच 
सिाल तनमािण भई कायिगत 
छलफल वषिमा कजम्तमा २ 
पटक हनुे गरेको । 

लैङ्गिक समानता तथा 
समावेशी ङ्गवकासको लातग 
ङ्गवतभन्न सरोकारवाला 
तनकायहरूबीच सिाल 
तनमािण भइ कायिगत 
छलफल वषिमा कजम्तमा १ 
पटक हनुे गरेको । 

लैङ्गिक समानता तथा 
समावेशी ङ्गवकासको लातग 
ङ्गवतभन्न सरोकारवाला 
तनकायहरूबीच सिाल 
तनमािण नभएको । 

कानून, नीतत तथा 
कायिङ्गवति, आददमा 
संिाल तनमािण 
सम्वन्द्िी व्यवस्था 
सिाल तनमािणको 
तनणिय 

छलफलको तनणिय 
पजुस्तका 

  ५.५.३ 

लैङ्गिक समानता तथा 
समावेशी ङ्गवकासको लातग 
ङ्गवतभन्न सरोकारवाला 
तनकायहरूबीच कायिगत 

संयन्द्त्र (संिाल) का 
प्रतततनतिहरूलाई लैङ्गिक 
तथा समावेशी ङ्गवकास 
सम्वन्द्िी क्षमता ङ्गवकास 
तातलम प्रदान गरे ।   

नगरेको ।   

०.५ 

लैङ्गिक समानता तथा समावेशी 
ङ्गवकासको लातग ङ्गवतभन्न 
सरोकारवाला तनकायहरूबीच 
कायिगत संयन्द्त्र (संिाल) का 
अतिकांश प्रतततनतिहरूलाई 
लैङ्गिक तथा समावेशी ङ्गवकास 

सम्वन्द्िी क्षमता ङ्गवकास 
तातलम प्रदान  गरेको।  

लैङ्गिक समानता तथा 
समावेशी ङ्गवकासको लातग 
ङ्गवतभन्न सरोकारवाला 
तनकायहरूबीच कायिगत 

संयन्द्त्र (संिाल) का केही 
प्रतततनतिलाई मात्र लैङ्गिक 
तथा समावेशी ङ्गवकास 

सम्वन्द्िी क्षमता ङ्गवकास 
तातलम प्रदान गरेको । 

लैङ्गिक समानता तथा 
समावेशी ङ्गवकासको लातग 
ङ्गवतभन्न सरोकारवाला 
तनकायहरूबीच कायिगत 

संयन्द्त्र (संिाल) का 
प्रतततनतिलाई लैङ्गिक तथा 
समावेशी ङ्गवकास सम्वन्द्िी 
क्षमता ङ्गवकास तातलम 
प्रदान नगरेको ।  

वाङ्गषिक बिेट तथा 
कायिक्रम 

संिालका 
प्रतततनतिहरुको 
ङ्गववरण  

क्षमता ङ्गवकास 
तातलम कायिकम 
संख्या र उपजस्थतत 
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  ५.५.४ 

मङ्गहला ङ्गवरुद्ध हनुे सबै 
प्रकारका भेदभाव उन्द्मूलन 
गने महासजन्द्िको राङ्गिय 

कायियोिना, संयिु 
रािसङ्घीय सरुक्षा पररषद्बाट 
पाररत प्रस्ताव नम्बर 
१३२५ र १८२० को 
राङ्गिय कायियोिना र मानव 
अतिकार सम्वन्द्िी   राङ्गिय 
कायियोिनामा स्थानीय 
सरकारको जिम्मेवारी भतन 
उललेख गररएका 
कायिक्रमहरूमा रकम 
ङ्गवतनयोिन गरी कायािन्द्वयन 
गरे।नगरेको । 

०.५ 

मङ्गहला ङ्गवरुद्ध हनुे सबै 
प्रकारका भेदभाव उन्द्मूलन 
गने महासजन्द्िको राङ्गिय 

कायियोिना, संयिु रािसङ्घीय 
सरुक्षा पररषद्बाट पाररत प्रस्ताव 
नम्बर १३२५ र १८२० को 
राङ्गिय कायियोिना र  मानव 

अतिकार सम्वन्द्िी   राङ्गिय 

कायियोिनामा स्थानीय 
सरकारको जिम्मेवारी भतन 
उललेख गररएका 
कायिक्रमहरूमा रकम 

ङ्गवतनयोिन गरी कायािन्द्वयन 
गरेको । 

मङ्गहला ङ्गवरुद्ध हनुे सबै 
प्रकारका भेदभाव उन्द्मूलन 
गने महासजन्द्िको राङ्गिय 

कायियोिना, संयिु रािसङ्घीय 
सरुक्षा पररषद्बाट पाररत 
प्रस्ताव नम्बर १३२५ र 
१८२० को राङ्गिय 
कायियोिना,  मानव अतिकार 
सम्वन्द्िी   राङ्गिय 

कायियोिनामा स्थानीय 
सरकारको जिम्मेवारी भतन 
उललेख गररएका 
कायिक्रमहरूमा रकम 

ङ्गवतनयोिन गरे तापतन 
कायािन्द्वयन नगरेको । 

मङ्गहला ङ्गवरुद्ध हनुे सबै 
प्रकारका भेदभाव उन्द्मूलन 
गने महासजन्द्िको राङ्गिय 

कायियोिना, संयिु 
रािसङ्घीय सरुक्षा पररषद्बाट 
पाररत प्रस्ताव नम्बर 
१३२५ र १८२० को 
राङ्गिय कायियोिना,  मानव 

अतिकार सम्वन्द्िी   राङ्गिय 

कायियोिनामा  स्थानीय 
सरकारको जिम्मेवारी भतन 
उललेख गररएका 
कायिक्रमहरूमा रकम 
ङ्गवतनयोिन नगरेको ।  

वाङ्गषिक नीतत, योिना, 
बिेट तथा कायिक्रम 

कायिक्रम कायािन्द्वयन 
प्रगतत ङ्गववरण  

  िम्मा ४३.५     


