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भाग – १
िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण परीक्षणको अवधारणा
१.१ पष्ठृ भबू म
नेपाि िगायत लबश्वका अन्य मि
ू क
ु हरुमा पलन मलहिा र परुु र् लबचको असमानताको समस्या रहेको
छ । यस समस्यािाई िैंलगक समस्याको रुपमा लिईएको छ । यसकारण िैंलगक समानता र िैंलगक समताको
अवधारणािाई लबश्वब्यापीरुपमा घोर्णा गरी एक अलभयानको रुपमा कायािन्वयनमा ल्याईएको छ । यस्तै
नेपाि सामालिक सााँस्कृ लतक लबलबधता रहेको देश हो । नेपािको के न्रीय तथयाक
ं लबभागको रालष्िय
िनगणना प्रलतवेदन २०६८ अनसु ार यहााँ १२५ वटा िातिालत¸ १२३ वटा मातृभार्ा र सांस्कृ लतक लबलबधता
भएकोिे यहााँ ती समदु ायहरुको सामालिक¸ सााँस्कृ लतक र आलथिक अवस्थामा लबलबधता रहेको छ । सबै वगि र
समदु ायहरुका सामालिक र आलथिक क्षेत्रमा समान लबकास हुन सके को छै न । देशमा आलदबासी, िनिालत,
दलित, मधेशी, मलु स्िम, लपछडावगि िस्ता समदु ायहरुको सक्षमता र राज्यको सेवा सलु बधामा पहुचाँ आलदको
सवाि रहेको छ । साथै बािबालिका¸ िेष्ठ नागररक¸ अपांगता भएको ब्यलि र भौगोलिक लबकटताको कारण
गररबी र बलचचलतकरणमा परे का समदु ायहरुको समस्याहरु रहेका छन् । यसकारण नेपािमा सामालिक
समावेशीकरणको सवाि पलन उलत्तकै महत्वपूणि भएकोिे मलहिा समानता तथा समालिक समावेशीकरणको
अवधारणा कायािन्वयनमा ल्याईएको छ ।
नेपािको संलबधान २०७२¸ मानव अलधकार सम्बलन्ध घोर्णापत्र¸ मलहिा अलधकार सम्बन्धी
घोर्णापत्र¸ बािअलधकार र आलदबासी िनिालत सम्बलन्ध अन्तरािलष्िय घोर्णापत्रहरु र यी क्षेत्रहरुमा कायि
गनिको िालग गररएका लबलभन्न महासन्धीहरु र नेपािका सम्बलन्धत ऐन¸ लनयम र अन्य काननु ी
ब्यवस्थाहरुिाई आधारको रुपमा लिई उि प्रावधानहरुिाई स्थानीय सरकारहरुमा कायािन्वयनको अवस्थाको
मापन गने अलभप्रायिे नेपाि सरकार¸ संघीय मालमिा तथा सामन्य प्रशासन मन्त्राियिे स्थानीय
सरकारहरुको िालग िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षण कायिलबलध २०७७ (नमनू ा) तयार
गरी स्थानीय तहहरुमा पाररत गरे र कायािन्वयनको िालग लनदिशन गरे को छ । यस कायिलबलधको आधारमा
गण्डकी प्रदेश प्रलशक्षण प्रलतष्ठान¸ प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कायिक्रम (PLGSP)¸ नदीपरु पोखरािे
स्थानीय सरकारहरु (गाउाँपालिका र नगरपालिका) को िैससास परीक्षण गने कायिक्रम कायािन्वयन गदै
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आएको छ । यसै क्रममा यस वालिङ नगरपालिका¸ वालिङ¸ स्याङिाको िैससास परीक्षण गरी यो प्रलतवेदन
तयार गररएको छ ।

१.२ वाबिङ नगरपाबिकामा िैंबगक र सामाबिक संरचना
वालिङ नगरपालिका स्याङ्िा लिल्िाको मध्य भागमा अवलस्थत स्थानीय तह हो । यस
नगरपालिकाको लबच भागवाट आाँधीखोिा बगेको छ । यसको लबच भागवाटै पयिटकीय नगर पोखरा उप
महानगरपालिका र बटु वि हुदाँ ै िलु म्बनी िाने रािमागि गएको हुदाँ ा यो नगरपालिका देशका मख्ु य
रािमागिसंगको पहुचाँ मा रहेको छ । यस नगरपालिकाको घोर्णा लमलत २०५३।१०।११ मा नेपाि सरकारद्वारा
भएको लथयो । त्यस समयमा वालिङ धनवु ासे र पेखबु ाघखोर गाउाँ लबकास सलमलतहरु लमिाईएको लथयो ।
राज्यको पनू संरचनाको क्रममा लब सं २०७३ सािमा वालिङ नगरपालिकामा सालबकका गालवसहरु माझकोट,
लशवािय, एिादी, लससेकोट, थमु पोखरा, िगत भचज्याङ र के वरे भचज्याङका सबै वडाहरु छाङ्छाङ्दीको
१, ४, ५, ६ वडाहरु, मल्याङकोटको वडा नं ४, लतनदोबाटेको वडा नं २, ३, ४ र ५, कालिकाकोटको १, २,
९ वडाहरु, पेिाकोटको ५ र ६ वडाहरु स्वरे कको २,४ र ८ वडाहरु समेलटएको छ ।
यस नगरपालिकाको रालष्िय िनगणना २०६८ अनुसार यहााँ १२१८२ घरधरु ी र िम्मा िनसंख्या
५१२४२ िना रहेको छ । िसमा मलहिाको िनसंख्या ५५.९४ प्रलतशत रहेको छ । यहााँ बाह्मणको िनसंख्या
१७७०३ (३४.५५ प्रलतशत), मगर ९२७४ (१८.१० प्रलतशत), गरुु ङ ७२३२ (१४.११ प्रलतशत), क्षेत्री
४६१३ (९ प्रलतशत), साकी ३०४० (६.०० प्रलतशत), कामी २८१४ (५.४९ प्रलतशत), नेवार १४५६ (२.८४
प्रलतशत), दमाई १४२० (२.७७ प्रलतशत), ठकुरी १२८६ (२.५१ प्रलतशत), भिू ेि ५९९ (१.१७ प्रलतशत), र
अन्य १८०६ (३.५२ प्रलतशत) िना रहेको छ । यस नगरपालिकामा लहन्द¸ु बौद्ध¸ ईसाई र मलु स्िम
धमाििम्बीहरु रहेका छन् ।
मालथको लबबरणिाई हेदाि यस नगरपालिकामा भौगोलिक लबलबधता¸ िालत िनिालतय लबलबधता¸
धालमिक लबलबधता¸ भालर्क लबलबधता¸ मलहिा¸ बािबालिका¸ िेष्ठ नागररक¸ अल्पसख्ं यक¸अपाङ्गता
भएका नागररकहरुको लबलबधता रहेका छन् । लबकासमा यी सबै प्रकारका नागररकहरुिाई मि
ु प्रवालहकरण
गनि¸ उनीहरुिाई सशि तल्ु याई बहुआयलमक गररबीवाट मि
ु गनि नगरपालिकाको कााँदमा चनु ौलत रहेको छ ।
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यी लबलबधता लबचमा समानता स्थापना गनिको िालग समतामि
ु क गलतलबलधहरुको आवश्यकता प्रष्ट रुपमा
देलखएको छ ।

१.३ िैससास परीक्षणको महत्व
िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणको सवाि नेपािको िालग महत्वपणू ि रहेको महससु
गररएकोिे िैससासको अवधारणा सबै स्थानीय तहहरुमा िागु गनि प्रयास गररएको छ । नेपािी समािमा
िैंलगक लबभेदिे मलहिा¸ पुरुर् र अन्य लिंगको आधारमा सामालिक लबभेद देलखएको र फरक मल्ू य
मान्यताहरु ब्याप्त भएको अवस्था छ । यस्तै बगीय¸ िातीय¸ क्षेत्रीय¸ भालर्क¸ धालमिक आधारमा लबभेदहरु
महससु गररएको छ । यी लबभेदहरुको लबरुद्धमा नेपाि सरकारिे सलं बधान तथा लबलभन्न काननु ी ब्यवस्था गरी
िागु गरे को छ । काननु अनसु ार यी लबभेदहरु दण्डनीय छन् । तैपलन समदु ाय स्तरमा लबगतको समयमा ब्याप्त
भएका यी लबभेदहरुको कसर अझै बााँकी रहेको देलखन्छ । यस कारण नेपाि सरकारिे िैंलगक तथा सामालिक
बलहस्करणिाई लनमि
िू गने नीलत लिएको हो ।
सबै स्थानीय सरकारहरुमा िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणको अवधारणािाई
कायािन्वयन गरी समतामि
ू क समािको स्थापना गने कायिमा यस िैंलगक समानता तथा सामालिक
समावेशीकरण परीक्षण कायिको महत्वपणू ि भलू मका रहेको छ । हािको अवस्थामा स्थानीय सरकारहरुमा
िैंलगक समता र सामालिक समावेशीकरण प्रवद्धिनका कायिहरु के कलत भएका छन् भन्ने कुराको लनर्क्यौि गने
कायि हो यो । यसवाट स्थानीय सरकारहरुिे नीलत काननु र योिना तििमु ा गदाि िैंलगक तथा सामालिक
समावेशीकरण सम्बेदनलशिताको प्रयोग र यस दृष्टीकोणको उपयोगको अवस्था कस्तो रहेको छ ? स्थानीय
तहहरुको संस्थागत संरचनामा िैससासको अवस्था कस्तो छ ? पालिकाहरुको िनशलि लनयि
ू ी र
िनप्रलतलनलधको ब्यवस्थामा िैससासको रणनीलतक अभ्यास कस्तो छ र यसवाट सहभालगता र लनणिय
प्रलक्रयामा के प्रगलत भएको छ ? सेवा प्रवाहको क्रममा िैससासको अवधारणािाई कसरी कायािन्वयन
गररएको छ ? सेवा प्रवाहमा अझै मलहिा तथा लबपन्न भएका समदु ायका नागररकहरु अझै बलहस्करणमा परे का
छन् ? सश
ु ासनका अभ्यासहरुको अवस्था के छ ? सश
ु ासनमा िैससासको कायािन्वयन कस्तो छ ? यी
कुराहरुको परीक्षण गररने भएको हुदाँ ा सघं ीय¸ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमा लनयलमत िैससास परीक्षणको
आवश्यकता रहेको छ ।
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यस िैससास परीक्षणिे स्थानीय सरकारहरुमा लबगतका आलथिक बर्ि र लबगतका समयमा
कायािियबाट हुने सबैखािे सेवा प्रवाहमा िैससासको अवधारणािाई कायािन्वयनको अवस्थाको लचत्रण
गदिछ । यसवाट उि क्षेत्रको सबि र कमिोर पक्षहरु तथा अवसर र चनु ौलतहरुको पलहचान लबलधवत रुपमा
पलहचान हुने भएकोिे आगामी लदनहरुमा के कस्ता पहिहरु गने बारे मा योिना तथा कायिक्रमहरु तयार गनि
सहि हुने गदिछ । समग्र नेपािमा िैससास मैत्री समािको लनमािण गनि सरकारी तौरवाट गररने पहिहरुमा
प्रभावकारीता आउाँछ । यसवाट लबभेदकारी नीलत तथा कायिक्रमहरुको अन्त्य गरी सश
ु ासनयि
ु समृद्ध
समािको लििना गनि टेवा पग्ु दछ ।
स्थानीय सरकारहरुमा िैससास परीक्षणिे स्थानीय नीलत¸ काननु र योिनाको तहमा िैससास
सम्वेदनलशिता समावेश गरे र संस्थागत संरचना¸ िनशलि ब्यवस्था र क्षमता लबकास¸ सेवा प्रवाह¸
सश
ु ासनका लक्रयाकिापहरुमा िैंलगक उत्तरदायी तथा सामालिक समावेशी दृलष्टकोण कायािन्वयन गरी हरे क
स्थानीय तहमा समतामि
ू क समािको स्थापना गने िग लनमािणको अपेक्षा गररएको छ । यसवाट स्थानीय
तहवाटै लदगो शालन्त तथा समृलद्धको शरुु आत हुने सलू नलस्चत छ ।

१.४ िैससास परीक्षण र कायाषन्वयनको कानुनी आधारहरु
नेपािको संलबधान २०७२ र सम्बलन्धत ऐन¸ लनयम¸ कायिलबलधहरु र नेपाि पक्ष भई हस्ताक्षर भएका
अन्तरािलष्िय घोर्णाहरु र महासन्धीहरु िस्तै मानव अलधकार सम्बलन्ध घोर्णापत्र¸ बेईलिङ घोर्णापत्र
१९९६¸ बािअलधकार सम्बलन्ध महासन्धी १९८९¸ मलहिा लबरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मि
ु न गने
महासलन्ध कायािन्वयनका िालग तयार गररएको रालष्िय कायियोिना र संयि
ू राष्िसंघीय सरू क्षा पररर्दद्वारा
पाररत प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कायािन्वयन रालष्िय कायियोिना, मानव अलधकार कायियोिना तथा
छुवाछुत लबरुद्धको कायियोिना आलदको कायािन्यनको बाध्यात्मक ब्यवस्थाहरु रहेका छन् ।
नेपािको संलबधान २०७२ िे नागररकहरुको आधारभतू अलधकारहरुिाई सलू नलस्चत गनि ब्यवस्था
गरे को छ । सलं बधानको धारा १८ मा समानताको हकको ब्यवस्था भएको छ िसिे प्रत्येक ब्यलििाई समान
काननु ी हैलसयतको अलधकारको सलू नलस्चत गरे को छ । सबै नागररक काननु को दृलष्टमा समान हुने तथा कसैिाई
पलन काननु को समान सरं क्षणवाट बलचचत नगररने तथा सामन्य काननु को प्रयोगमा उत्पलत्त, धमि, बणि, िात¸
िालत¸ लिंग¸ शारीररक अवस्था¸ अपांगता¸ स्वास्थय लस्थलत¸ बैबालहक लस्थलत¸ गभािवस्था¸ आलथिक अवस्था¸
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भार्ा वा क्षेत्र¸ बैचाररक आस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगने ब्यवस्था गरे को छ । सामालिक वा
सााँस्कृ लतक दृलष्टिे लपछाडएका मलहिा¸ दलित¸ आलदबासी िनिालत¸ मधेशी¸ थारु¸ बािबालिका¸ िेष्ठ
नागररक¸ िैंलगक तथा यौंलनक अल्पसंख्यक¸ अपांगता भएका ब्यलि¸ गभि अवस्थाका ब्यलि¸ अशि वा
असहाय¸ लपछालडएको क्षेत्र वा आलथिक रुपमा लबपन्न खस आयि िगायतका नागररकहरुको संरक्षण
सशलिकरण वा लबकासको लनलम्त लबशेर् ब्यवस्था गनि सलकने ब्यवस्था गररएको छ ।
सलं बधानको धारा ३८ मा मलहिाको हकको ब्यवस्था गरे को छ िसिे प्रत्येक मलहिािाई िैंलगक
भेदभाव लबना समान बश
ं ीय हकको सलू नलस्चत गरे कोको छ । प्रत्येक मलहिा सरू लक्षत मातृत्व र प्रिनन
स्वास्थय सम्बन्धी अलधकार सम्पन्न बनाएको छ । मलहिािाई धालमिक¸ सामालिक¸ सााँस्कृ लतक परम्परा¸
प्रचनिन वा अन्य कुनै आधारमा शारीररक¸ मानलसक¸ यौनिन्य¸ मनोबैज्ञालनक वा अन्य कुनै लकलसमको
लहसं ािन्य कायि गनि पाईने छै न । यी कायिहरु काननु बमोलिम दण्डनीय हुने र पीलडतिाई काननु बमोलिम
क्षलतपलू ति पाउाँने अलधकारको ब्यवस्था छ । राज्यको सबै लनकायमा मलहिािाई समानपु ालतक समावेशीताको
लसद्धान्तको आधारमा सहभालग हुने अलधकार सलू नलस्चत भएको छ । मलहिािाई लशक्षा¸ स्वास्थय¸ रोिगारी र
सामालिक सरू क्षामा सकारात्मक लबभेदका आधारमा लबशेर् अवसर प्राप्त गने हकको ब्यवस्था भएको छ ।
साथै सम्पलत्त र पाररवाररक मालमिामा दम्पलतको समान हकको ब्यवस्था भएको छ ।
साथै नेपािको संलबधान २०७२ को धारा ३१ मा लशक्षा सम्बन्धी हकको ब्यवस्था भएको छ िसमा
प्रत्येक नागररक (अपांगता भएका र आलथिक रुपमा लबपन्न सलहत) िाई लशक्षाको पहुचाँ मा समान हकको
सलू नलस्चत गररएको छ । सलम्बधानको धारा ३२ मा भार्ा र सस्ं कृ लतको हकको ब्यवस्था गररएको छ िसमा
प्रत्येक ब्यलि र समदु ायिाई आफ्नो भार्ा¸ लिलप¸ सस्ं कृ लत¸ सााँस्कृ लतक सभ्यता र सम्पदाको सरं क्षण र
सम्बद्धिन गने अलधकारको सलू नलस्चत गररएको छ । साथै धारा ३३ मा समान रोिगारीको हक¸ धारा ३४ मा
उलचत श्रम अभ्यासको हक िसमा उलचत पाररश्रलमक सलु वधा र योगदानको सलू नलस्चतता¸ धारा ३५ मा
स्वास्थय सम्बलन्ध समान हक¸ धारा ३९ मा बािबालिकाको हक¸ धारा ४० मा दलितको हक¸ धारा ४१ मा
िेष्ठ नागररकको हक¸ धारा ४२ मा सामालिक न्यायको हक र धारा ४३ मा सामालिक सरू क्षाको हकको
ब्यवस्था गररएको छ । यी धाराहरु लबशेर् गरी िैंलगक समानता र सामालिक समावेशीकरण सम्वेदनलशि
रहेका छन् ।
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यस कारण नेपािको सन्दभिमा िैंलगक समानता र सामालिक समावेशीकरण (िैससास) को मद्दु ा
बहुआयलमक मानी सबै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरुमा अलनवायि पािना गनिु पने काननु ी ब्यवस्था छ ।
यसको कायािन्वयन िनस्तरमा अझै कमिोर रहेको पाईएकोिे रालष्िय ऐन लनयमहरु तथा अन्तरािलष्टय
महासन्धी र अभ्यासहरुको आधारमा िैससास अलभयानमा ब्यापकता ल्याउाँने िमको भैरहेको छ । यसिाई
स्थानीय तहहरुवाटै कायािन्वयन गने पहि तत्कालिन स्थानीय लबकास मन्त्राियिे िैससास कायािन्वयन गदै
आएको लथयो । िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशी नीलत तथा कायिक्रमहरुिाई प्रभावकारी ढगं वाट
सचचािन गनि िैंलगक समानता तथा सामालिक समावशीकरण नीलत २०६६ कायािन्वयनको िालग तयार
भएको स्थानीय लनकाय िैंलगक उत्तरदायी तथा सामालिक समावेशी विेट तििमु ा तथा परीक्षण लनदेलशका
२०६८ कायािन्वयन भएको लथयो ।
स्थानीय सरकार सचचािन ऐन २०७४ को गाउाँपालिका/नगरपालिकाको काम¸ कतिब्य र
अलधकारमा िैससास सम्बन्धी ब्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै वडा सलमलतको काम¸ कतिब्य र अलधकार
अन्तरगत वडामा आलथिक तथा समालिक रुपमा अल्पसंख्यक¸ लसमान्तकृ त समदु ायको अलभिेख राखी
सामालिक र आलथिक उत्थान सम्बन्धी काम गने लबलभन्न समदु ाय लबचमा सामालिक सद्भाव र सौहादिता
कायम गने¸ बाि लबवाह¸ बहुलबवाह¸ िैंलगक लहसं ा¸ छुवाछुत¸ दहेि तथा दाईिो¸ हलिया प्रथा¸ छाउपडी
कमिरी प्रथा¸ बािश्रम¸ मानव बेचलबखन¸ िस्ता समालिक कुरीलत¸ र अन्धलबश्वासको अन्त्य गने गराउाँने
ब्यवस्था गरे को छ । साथै स्थानीय तहको योिना तिमिु ा तथा कायािन्वयन गदाि मलहिा तथा लपछालडएको
बगिको सहभालगता गराउाँने र योिना छनौटमा मलहिा¸ बािबालिका¸ िेष्ठ नागररक¸ लपछालडएको बगि¸ क्षेत्र र
समदु ायिाई प्रत्येक्ष िाभ पग्ु ने कायिक्रमिाई छनौट गने¸ बिेट लबलनयोिन र कायािन्वयनमा िोड लदएको छ ।

१.३ िैससास परीक्षणका उद्देश्यहरु
स्थानीय तहहरुमा िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षणको मख्ु य उद्देश्य नै
स्थानीय तहहरुमा िैंलगक तथा अन्य सामालिक मान्यताको आधारमा हुने लबभेदहरुको अन्त्य गरी राज्यिे
उपिब्ध गराउाँने सेवा सलु बधा र सरं क्षणमा सबैको समान पहुचाँ को अवस्थािाई पररक्षण गरी समतामि
ू क नीलत
कायिक्रम¸ बिेट िागु गने कायिमा सझु ावहरु उपिब्ध गराउाँ ने हो । यसको लबलशष्ट उद्देश्यहरु देहाय अनसु ार
रहेका छन् :
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क) िैंलगक समानता तथा समालिक समावेशीकरण परीक्षण माफि त गाउाँपालिकाको नीलत, काननु ¸
संस्थागत संरचना, िनशलि र क्षमता लबकास कायि¸ योिना तिमिु ा र कायिक्रमहरुमा मलहिा र
सामालिक रुपमा बलचचलतकरणमा परे का व्यलि र समदु ायहरुको मि
ू प्रवालहकरण र सशलिकरणको
अवस्था मापन गने ।
ख) स्थानीय तहको समग्र लक्रयाकिापहरुमा िैंलगक समानता तथा समालिक समावेशीकरणको अवस्था
मापन गरी सबि र सधु ार गनिु पने पक्षहरु तथा अवसर र चनु ौलतहरुको पलहचान गने ।
ग) सधु ार गनिु पने पक्षकहरुको पलहचान पश्चात सोको कायािन्वयनको िालग कायियोिना तयार गने ।
घ) पालिकािे सम्पादन गने सबै लक्रयाकिापहरुमा िैससास सम्बेदनलशत कायािन्वयनिाई सस्ं थागत
गदै िैिान आधारहरु प्रस्ततु गने ।
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भाग – २
िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण परीक्षणका बिबध
२.१ िैससास परीक्षणिे समेट्ने क्षेत्रहरु
लबगतमा नेपाि सरकार¸ संघीय मालमिा तथा स्थानीय लवकास मन्त्राियिे िारी गरे को िैंलगक
समानता तथा सामालिक समावेशीकरण नीलत २०६६ तथा स्थानीय लनकाय िैंलगक उत्तरदायी तथा सामालिक
समावेशी बिेट तिमिु ा एवं परीक्षण लनदेलशका २०६८ मा भएको ब्यवस्था अनसु ार तत्कालिन लिल्िा लबकास
सलमलत र नगरपालिकामा भएका सम्पणू ि नीलत¸ कायिक्रम तथा विेट लवलनयोिन तथा कायािन्वयनको क्रममा
गररएका प्रयासहरुको िैंलगक तथा सामालिक समावेशी आाँखावाट परीक्षण गरी आगामी आलथिक बर्िमा
चाल्नु पने कदमहरुको पलहचान गररन्थयो ।
नेपािमा संघीय ब्यवस्था िागू भए पश्चात संघीय मालमिा तथा सामन्य प्रशासन मन्त्राियवाट िारी
भएको स्थानीय तह िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षण कायिलबलध २०७७ (नमनू ा)
को अनसु ार िैससास परीक्षणमा स्थानीय सरकारको नीलत¸ काननु र योिना तििमु ा प्रलक्रया देलख सस्ं थागत
ब्यवस्था¸ िनशलि र सेवा प्रवाह सम्मका पााँचवाट मि
ू लबर्यबस्तहु रु तोलकएको छ । यो कायिलबलध हरे क
गाउाँपालिका र नगरपालिकाहरुिे स्थानीय स्तरमा आफ्नो अनक
ु ु ि हुने गरी के ही ब्यवस्थाहरु हेरफे र गरे र
पाररत गरी िागु गनि सर्क्नेछ । के ही स्थानीय सरकारहरुिे यो कायिलबलध िागु गरी सके को अवस्था छ ।
हािको अवस्थामा यस पालिकामा मख्ू यतः िैससास परीक्षणमा देहायका पााँच मि
ु लबर्यहरु वा क्षेत्रहरु
समेलटएका छन:्
क) नीलत काननु र योिना¸
ख) संस्थागत ब्यवस्था¸
ग) मानव संसाधन र क्षमता लबकास¸
घ) सेवा प्रवाह¸ र
ङ) सश
ु ासन तथा उत्तरदालयत्व ।
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२.२ िैससास परीक्षणको बिबध र तरीका
स्थानीय तह िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षण कायिलबलध २०७७ (नमनू ा)
को अनसु ार स्थानीय सरकारहरुको िैससास परीक्षण हरे क आलथिक बर्ि लनयलमत रुपमा गने र सोही अनसु ार
स्थानीय तहको नीलत योिना तथा बिेट तििमु ाको तहवाट िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण
लबकासका कायिक्रमहरु कायािन्वयन गने अलभप्राय हो । यो परीक्षण कायि के ही सहभालगतामि
ू क र के ही अंश
िेखापरीक्षण तथा अनसु न्धानमि
ू क लबलधवाट सम्पादन गररएको छ ।
यस पालिकाको िैससास परीक्षणको िालग ५ सदस्यीय कायिदि बनाएको लथयो । सोही कायिदिको
नेतत्ृ वमा पालिकाको िैससास परीक्षण सम्पन्न भयो । यस कायिदि अन्तरगत ५ वटा लबर्यगत िैससास
परीक्षण कायि-समहु हरु तयार गररयो । यी कायि-समहु हरुमा लनवािलचत िनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीको
संिग्नता रहेको लथयो । िसमा मलहिा र परुु र्हरुको सहभालगतािाई पलन उपिब्ध भएसम्म समावेशी
बनाईएको लथयो । उि कायि-समहु हरुको संयोिकत्व लनवािलचत पदालधकारीहरुिे गरे को लथयो । ती कायिसमहु हरु देहायका परीक्षण लबलधहरुको उपयोग गरे को लथयो ।
२.२.१ दस्तावेि सबमक्षा (Documents Review)
िैससास परीक्षण कायिदििे पालिकाको दस्तावेिहरु (िस्तैः स्थानीय नीलत¸ ऐन¸ लनदेलशका¸
बालर्िक योिना तथा बिेट¸ आवलधक योिना¸ वालर्िक प्रलतवेदनहरु¸ आलथिक प्रलतवेदनहरु¸ चौमालसक र
बालर्िक सलमक्षाको प्रलतवेदन¸ लवकास वि
ु ेलटन¸ नगर प्रोफाइि¸ लवलभन्न समयमा भएका लनणियहरु आलदको
संकिन र िैससासको दृलष्टवाट लवश्लेर्ण र पनु राविोकन गरी प्रारलम्भक लटपोट तयार गररएको लथयो ।
२.२.२ िबक्षत समुह छिफि (Focus Group Discussion)
िैससास परीक्षणको क्रममा पालिकाका मलहिा समहु का सदस्यहरु¸ दलित समदु ाय¸ आलदबासी
िनिालत समदु ाय¸ र अन्य बलन्चलतकरणमा परे का समदु ायका प्रलतलनलधहरुसगं िलक्षत समहु छिफि गररएको
लथयो । यसको िालग िैससास कायािन्वयन सम्बलन्ध प्रश्नाविी तयार गरी छिफि गररएको लथयो ।
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२.२.३ परीक्षण कायषशािा (Audit Workshop)
यो गोष्ठी ३ लदनको आयोिना गररएको लथयो । यस कायिशािा पालिकाका लनवािलचत
पदालधकारीहरु¸ प्रमख
ु प्रशासकीय अलधकृ त िगायत सबै लबर्यगत शाखाका कमिचारीहरु र
सरोकारवािाहरुको सहभालगतामा सचचािन गररएको लथयो । यसको सहिीकरण परामशिदाताहरुवाट
गररएको लथयो ।
लैससास परीक्षण कार्यशालाका सहभागीहरु
पालिकाको िैससास परीक्षण कायिमा देहायका पदालधकारी¸ कमिचारी र सरोकारवािाहरु सहभागी
भएका लथए । िैससास परीक्षण कायिक्रममा िम्मा ३५ िना सहभागीहरु लथए ।
ताबिका १: स्थानीय तहमा िैससास परीक्षणका सहभागीहरू
क्र.सं.

सहभागीहरू

१ पालिका प्रमख
ु
२ पालिका उपप्रमख
ु
३ प्रमख
ु प्रशासकीय अलधकृ त
४ पालिका वडा अध्यक्षहरु
५ कायिपालिकाका मलहिा सलहत सदस्यहरु
६ पालिकाका दलित, अल्पसंख्यक र िनिालत िनप्रलतलनलधहरू
७ पालिकाका लबर्यगत शाखाका प्रमख
ु हरू¸ कमिचारीहरु
८ पालिकाका सबै मलहिा र िलक्षत बगिका कमिचारीहरु
नोटः िैससास परीक्षणमा भएका सहभागीहरु अनसु चू ी – ३ मा सि
ं ग्न गररएको छ ।
गोष्ठी सच
ं ालन बिबि
स्थानीय तह िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षण कायिलबलध २०७७ (नमनू ा)
को अनसु ार पााँचवटा मि
ू लबर्यहरुलभत्र लबलभन्न २२ वटा सहायक लबर्यहरु समावेश गररएको छ ।
यसलभत्र १०० वटा कायिगत उपसचू कहरु तोलकएका छन् । लयनै सचू क तथा उपसचू कहरुको दायरामा रही
िैससास परीक्षण गोष्ठी सचचािन गररएको लथयो ।
गोष्ठीको पलहिो लदन गोष्ठीको उद्घघाटन¸ िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण (िैससास)
को अवधारणा¸ संलबधान¸ रालष्िय नीलत तथा अन्य प्रावधानहरु¸ िैससास परीक्षण सम्बन्धी ब्यवस्था आलदमा
अलभमलू खकरण गररयो । कायािशािा गोष्ठीमा पााँचवटा मि
ू लबर्यहरुको आधारमा ५ वटा िैससास लबर्यगत
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परीक्षण कायि-समहु गठन गररयो । यी िैससास लबर्यगत परीक्षण कायि-समहु हरुिे लबर्यगतरुपमा सचू क र
उपसचू कहरु मालथ छिफि गरी नीलतगत व्यवस्था, संरचना, योिना तिमिु ादेलख कायािन्वयन, अनगु मन तथा
मल्ू याङ्कन, अभ्यास र प्रभावसम्मको अवस्थािाई लवश्लेशण गरी अक
ं लदने कायि गररयो । िैससास सचु क
तथा उपसचु कहरुमा सहभालगतात्मक छिफि गरी राम्रो देलखएमा १, मध्यम देलखएमा ०.५ र सधु ार गनिपु ने
देलखएमा वा नभएमा ० अक
ं हरू लदईयो ।
यसरी लदईएको अक
ं िाई प्रथम मस्यौदाको रुपमा लिई परीक्षणको दोश्रो लदन परीक्षण कायिसमहु हरुिे पालिकाको सम्बलन्धत शाखाहरुमा सम्बलन्धत दस्तावेिहरुको अविोकन वा परीक्षण गरे का लथए ।
यस क्रममा परामशिदाताहरुिे सबै समहु हरुिाई आवश्यक सहिीकरण र सहयोग गरे का लथए । यस क्रममा
गोष्ठीको सहभालगतामि
ू क परीक्षणवाट लदईएको अक
ं हरु थपघट भएका लथए । उि समहु हरुिे आफ्नो लबर्य
क्षेत्रमा रहेका सवि र कमिोर पक्षहरु तथा अवसर र चनु ौलतहरुको पलन खोिी गरे का लथए ।
परीक्षण गोष्ठीको तेिो लदन सबै सहभागीहरुको उपलस्थलतमा परीक्षणको क्रममा प्राप्त भएको अक
ं हरु
मालथ परामशिदाताहरुवाट पनू ः छिफि र मल्ू यांकन गररएको लथयो । त्यस पश्चात समहु गतरुपमा सबै कायि
समहु हरुिे परीक्षण गरे को नलतिाहरु प्रस्ततु गररएको लथयो । लयनै अक
ं हरुको आधारमा माकुरे िािोको
लबलधवाट पालिकामा रहेको िैससास कायािन्वयनको लस्थलत प्रस्ततु गररएको लथयो । सबि र कमिोर पक्षहरु
तथा अवसर र चनु ौलतहरु समेत प्रस्ततु गरीएको लथयो ।
ताबिका २: स्थानीय तहमा िैससास परीक्षणको समय ताबिका
बदन
प्रथम

सत्र
प्रथम

समय
१०.०० – ११.३०

दोश्रो

११.४५ – १.३०

तेश्रो

२.०० – ३.३०

चौथो

३.३० – ५.००

बक्रयाकिाप
पालिका प्रमख
ु ज्यवु ाट कायिक्रम उद्घाटन¸ पररचय¸
पालिकावाट छोटो स्वागत मन्तब्य
िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरणको
अवधारणा¸ िैससास परीक्षण र महत्व
िैससास परीक्षणको लबलध¸ प्रलक्रया र सचू कहरु सम्बन्धी
अलभमलू खकरण र छिफि
पालिका उपप्रमख
ु ज्यद्वु ारा परीक्षण कायिक्रमको
संयोिकको लिम्मेवारी लिने
िैससास परीक्षणको कायि समहु गठन र कायि लिम्मेवारी
लबभािन
कायि-समहू को समहु गत छिफि र िैससास
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सहभालगतामि
ू क परीक्षण र परामशिदाताहरुद्वारा
सहलिकरण
दोश्रो
प्रथम
१०.०० – ११.३० पालिका उपप्रमख
ु ज्यक
ु ो सयं ोिकत्वमा कायि-समहु वाट
िैससासको दस्तावेि परीक्षण र परामशिदाताहरुद्वारा
सहलिकरण
दोश्रो
११.४५ – १.३०
पालिका उपप्रमख
ु ज्यक
ु ो सयं ोिकत्वमा कायि-समहु वाट
िैससासको दस्तावेि परीक्षण र परामशिदाताहरुद्वारा
सहलिकरण
तेश्रो
२.०० – ३.३०
पालिका उपप्रमख
ु ज्यक
ु ो संयोिकत्वमा कायि-समहु वाट
िैससासको दस्तावेि परीक्षण र परामशिदाताहरुद्वारा
सहलिकरण
चौथो
३.३० – ५.००
कायि-समहु िे परीक्षण गरी बझु ाएको नलतिा मालथ
परामशिदाताहरुद्वारा पनू ः छिफि र मल्ू यांकन
तेश्रो
प्रथम
१०.०० – ११.३० िैससास परीक्षणको प्रथम मस्यौदा र माकुरे िािो
सहभागीहरु लबचमा प्रस्तलु तकरण
दोश्रो
११.४५ – १.३०
िैससास परीक्षणवाट प्राप्त सबि र सधु ार गनिपु ने पक्षहरु
र अवसर र चनु ौलतहरुको बारे मा प्रस्तलु तकरण र छिफि
तेश्रो
२.०० – ३.३०
सधु ार गनिु पने पक्षहरुको पलहचान र कायियोिना तिमिु ा
चौथो
३.३० – ५.००
कायियोिना मालथ छिफि र सधु ार
पालिका प्रमख
ु ज्यवु ाट कायिक्रमको समापन
नोटः कायिक्रमका सत्रको िालग तोलकएको समयमा के ही िचकता अपनाईएको लथयो ।
लैससास परीक्षणका बिषर्क्षेत्रहरु र अंकभार
स्थानीय तह िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षण कायिलबलध २०७७ (नमनू ा)
को अनसु ार कुि परीक्षण अंकभार १०० र तोलकएका ५ मि
ू लबर्यक्षेत्रिाई हरे कको २० पूणािङ्क कायम
गररएको छ । िसलभत्र २२ वटा सहायक लबर्यहरु र अक
ं भारहरु देहाय अनसु ार प्रस्ततु गररएको छः
ताबिका ३: िैससास परीक्षणका मूख्य तथा सहायक बिषय क्षेत्रहरु
क्र सं

मूख्य तथा सहायक बिषय क्षेत्रहरु

अंकभार

क

नीलत काननु र योिना

१
२
३

नीलत काननु र योिनामा समावेशी सहभालगता
योिना तििमु ा तथा कायािन्वयन
बिेट तिमिु ा तथा कायािन्वयन
िम्मा

ख

संस्थागत ब्यवस्था
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८
८
४
२०

१
२
३
४
५

कमिचारी/पदालधकारी प्रलतलनलधत्व
कायिप्रणािी समावेशी
सलमलत उपसलमलत र कायिदिमा प्रलतलनलधत्व
लबत्त ब्यवस्थापन प्रणािीमा समावेशीता
तथयाङ्क संकिन तथा ब्यवस्थापन
िम्मा

४
४
४
४
४
२०

ग

मानव संसाधन तथा क्षमता लबकास

१
२
३
४

मानव संसाधन तथा क्षमता लबकास
अनौपचाररक मल्ू य मान्यता र कुसाँस्कार सम्बलन्ध िनचेतना
काननु ी साक्षरता
लबपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण
िम्मा

घ

सेवा प्रवाह

१
२
३
४
५

पवू ािधार लबकास
प्रिनन स्वास्थय
लशक्षा कायिक्रम
खानेपानी तथा सरसफाई
स्वरोिगार र आयआििन तथा बिार ब्यवस्थापन
िम्मा

ङ

सश
ु ासन तथा उत्तरदालयत्व

१
२
३
४
५

सश
ु ासन
उत्तरदालयत्व र िवाफदेलहता
सचू ना तथा सचचार
अनगु मन र मल्ू यांकन
समन्वय र सम्बन्ध लबस्तार
िम्मा
कुि िम्मा

८
४
४
४
२०
४
४
४
४
४
२०
४
४
४
४
४
२०
१००

मालथ उल्िेलखत सहायक लबर्यहरुमा िम्मा १०० वटा सचू कहरु तोलकएका छन् । हरे क सचू कको
पणू ािङ्क १ हो । यसमा स्थानीय सरकारका तोलकएका सहभागीहरुसंगको संिग्नतामा सम्बलन्धत सचू कको
प्रमाणहरुको आधारमा अक
ं प्रदान गररन्छ । यसमा राम्रो प्रगलत भएको देलखएमा १¸ मध्यम या आलं शक कायि
भएको देलखएमा ०।५ र न्यनू कायि भएको वा नभएको अवस्था भएमा ० अक
ं प्रदान गररएको छ ।
सिल, कमजोर, अवसर र चुनौबि बिश्ले षण (SWOT Analysis)
गोष्ठीको अलन्तम लदन परीक्षणको नलतिािाई माकुरे िािोमा प्रस्ततु पश्चात िैससासको लबर्यक्षेत्रहरु
मध्ये बढी अक
ं प्राप्त गने क्षेत्रमा सबि अवस्था देलखन्छ र त्यस क्षेत्रमा बढी सचू कहरुमा काम भएको प्रष्ट
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हुन्छ । साथै कम अक
ं प्राप्त गरे का क्षेत्रहरुमा कमिोर पक्षहरु वा सधु ार गनिु पने क्षेत्रहरु पलहचान हुन्छ । सचू क र
उपसचू कहरुको लबश्ले र्ण गरी सबि र कमिोर पक्षहरु पलहचान गने कायि भएको छ ।
अवसर र चनु ौलतहरुको हकमा परीक्षणका लबर्य क्षेत्रहरुको आधारमा पालिकामा भएको अवसरहरु
र चनु ौलतहरुको बारे मा समहु गत संकिन गरे का तथयहरुिाई प्रस्तलु तकरण र छिफि गररएको लथयो । यसमा
सहभागीहिे समेत आवश्यक सझू ावहरु पेश गरे का लथए ।
कार्यर्ोजना िर्ारी
िैससास परीक्षणको क्रममा लबर्यगत परीक्षण कायि समहु िे उनीहरुको लबर्यक्षेत्रमा रहेका सबि र
सधु ार गनिपु ने पक्षहरुको पलहचान गरी पालिकामा भएको हािका अवसर र चनु ौलतहरुिाई मध्यनिर गरी आआफ्नो लबर्य क्षेत्रमा आगामी कायियोिना तयार गरे को लथए । उि कायियोिना मालथ गोष्ठीका सबै
सहभागीहरुको उपलस्थलतमा छिफि र सधु ार गररएको लथयो ।
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भाग – ३
िैससास परीक्षणवाट आएका मूख्य प्राबिहरु
३.१ िैससास परीक्षणवाट प्रािाङ्कहरुको प्रस्तुबतकरण
यस नगरपालिकाको स्थानीय नीलत¸ ऐन¸ लनदेलशका र लबलभन्न नीलतगत लनणियहरु¸ आवलधक तथा
बालर्िक कायिक्रम र बिेट¸ कायािन्वयनका पक्षहरु समेतिाई िैंलगक समानता तथा समालिक समावेशीकरणको
दृलष्टिे सहभालगतामि
ू क परीक्षण गदाि देहाय अनसु ारको नलतिा प्राप्त भएको छः
ताबिका ४: िैससास परीक्षणमा प्राि अंकहरुको बिवरण
क्र सं

मख्
ू य तथा सहायक बिषय क्षेत्रहरु

अंकभार

प्रािाङ्क

क

नीलत काननु र योिना

१

नीलत काननु र योिनामा समावेशी सहभालगता

८

7.50

२

योिना तििमु ा तथा कायािन्वयन

८

7.00

३

बिेट तिमिु ा तथा कायािन्वयन

४

2.50

िम्मा

२०

17.00

ख

संस्थागत ब्यवस्था

१

कमिचारी/पदालधकारी प्रलतलनलधत्व

४

3.00

२

कायिप्रणािी समावेशी

४

1.50

३

सलमलत उपसलमलत र कायिदिमा प्रलतलनलधत्व

४

4.00

४

लबत्त ब्यवस्थापन प्रणािीमा समावेशीता

४

3.50

५

तथयाङ्क संकिन तथा ब्यवस्थापन
िम्मा

४

4.00

२०

16.00

ग

मानव संसाधन तथा क्षमता लबकास

१

मानव संसाधन तथा क्षमता लबकास

८

7.50

२

अनौपचाररक मल्ू य मान्यता र कुसाँस्कार सम्बलन्ध िनचेतना

४

3.50

३

काननु ी साक्षरता

४

4.00

४

लबपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण

४

4.00

िम्मा

२०

19.00

घ

सेवा प्रवाह
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१

पवू ािधार लबकास

४

4.00

२

प्रिनन स्वास्थय

४

3.50

३

लशक्षा कायिक्रम

४

4.00

४

खानेपानी तथा सरसफाई

४

4.00

५

स्वरोिगार र आयआििन तथा बिार ब्यवस्थापन

४

3.50

िम्मा

२०

19.00

ङ

सश
ु ासन तथा उत्तरदालयत्व

१

सश
ु ासन

४

4.00

२

उत्तरदालयत्व र िवाफदेलहता

४

4.00

३

सचू ना तथा सचचार

४

4.00

४

अनगु मन र मल्ू यांकन

४

4.00

५

समन्वय र सम्बन्ध लबस्तार

४

3.00

िम्मा

२०

19.00

कुि िम्मा

१००

90.00

नोटः यसको लबस्तृत लबबरण अनसु चू ी – २ मा हेनिहु ोिा ।

३.२ िैससास परीक्षण नबतिाको माकुरे िािोमा प्रस्तुबत
यस नगरपालिकाको िैससास परीक्षणको क्रममा मापन गररएको सचू कहरुिाई माकुरे िािोमा राख्दा देहाय
अनसु ार रहेको छः
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३.३ िैससास परीक्षणमा प्राि सिि र सध
ु ार गनषपु ने पक्षहरु
यस पालिकाको िैससास कायािन्वयनको अवस्थािाई लनदेलशकािे तोके का २२ वटा सचू कहरु र
िस अन्तरगतका १०० वटा उपसचू कहरुमा आधाररत रही परीक्षण गररएको लथयो । पालिकामा िैससास
कायािन्वयनमा भएको पहििाई कायिहरु र प्रमाणहरुको आधारमा तीन लकलसमको अवस्थामा लबभािन
गररएको छ । राम्रो अवस्था भएमा ‘सबि’ आलं शक कायि भएको भएमा ‘आंलशक’ र कमिोर अवस्था भएमा
‘कमिोर’ भनी बलगिकरण गररएको छ िसवाट सबििाई लनरन्तरता लदने¸ आलं शक र कमिोर रहेका सचू क
उपसचू कहरुमा नीलतगत र कायिगत सधु ारका कायिक्रम कायािन्वयन गने लिम्मेवारी पालिकाको कााँदमा रहेको
देलखन्छ । यस पालिकाको िैससास परीक्षणको लबर्य क्षेत्रहरुका सचू क तथा उपसचू कहरुको अवस्था र सधु ार
गनिु पने पक्षहरु देहायको तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ ।
ताबिका ५: िैससास परीक्षणमा प्राि सिि र सुधार गनषपु ने पक्षहरु
क्र सं
१
१.१

अवस्था

प्रािाङ्क

सुधार गनषु पने पक्षहरु

सबि

नगरपालिकाको नीलत तथा काननु को
मस्यौदा तयार गने क्रममा िैससासको
दृलष्टिे सम्पादन गने गरी कायिटोिी
लनमािण गने र पररचािन गनिु पने ।

आलं शक

नीलत, काननु , योिना िारी गनिु भन्दा
अगालड िैससासको दृलष्टकोणिे
उपयि
ू भए नभएको बारे िेखािोखा
गने कायििाई अझ बढी प्रभावकारी
बनाउाँनु पने ।
यस कायििाई लनयलमत गनिु पने ।

नीबत कानुन र योिना
नीबत कानुन र योिनामा समावेशी
सहभाबगता

१.१.१ नगरपालिकाको नीलत तथा काननु को
मस्यौदा तयार गने क्रममा िैससासको
दृलष्टिे सम्पादन गने गरी कायिटोिी लनमािण
भएको ।
पवू ि दस्तावेिको सलमक्षा गदाि िैससास
दृलष्टकोणिे मस्यौदाको लबर्यबस्तु र शब्द
चयन समावेशी नै पाईएको ।
१.१.२ नगरपालिकािे आफ्नो नीलत, काननु ,
योिना िारी गनिु भन्दा अगालड िैससासको
दृलष्टकोणिे उपयि
ू भए नभएको बारे
िेखािोखा गने कायि आलं शक गरे को ।
१.१.३ नगरपालिकाको नीलत र योिनामा िैससास
लबकास (स्थानीय काननु , नीलत, आवलधक र
बालर्िक योिनामा भएका नीलतहरु) सम्बन्धी
लबर्यहरु समावेश भएको ।
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सबि

१.१.४ नगरपालिकाको बालर्िक नीलत तथा
कायिक्रममा िैंलगक समानता तथा
सामालिक समावेशीकरण तथा सामालिक
लबभेद अन्त्य गने सम्बन्धी नीलतगत
ब्यवस्था गररएको ।
१.१.५ नगरपालिकाको ऐन लनयम तथा
कायिलबलधमा मलहिा तथा िलक्षत बगिमा हुने
सबै प्रकारका लबभेदिन्य कायिहरु रोर्क्न
अलधकांश प्रावधान रहेको ।

सबि

यस कायििाई लनयलमत गनिु पने ।

सबि

१.१.६ स्थानीय न्यायीक सलमलतद्वारा स्थानीय
स्तरमा मलहिा तथा िलक्षत बगि मालथ हुने
लहसं ा र लबभेद उपर सनु वु ाई हुने गरे को ।
१.१.७ नगरपालिकामा लबभेद नभएको ।
मलहिा र परुु र्मा श्रमको ज्यािामा लबभेद
रोर्क्ने स्थानीय नीलत िागु भएको ।
१.१.८ यस्तो समस्या यस नगरपालिकामा
नभएको ।
१.२ योिना तिषुमा तथा कायाषन्वयन
१.२.१ नगर बृहत योिना र बालर्िक नीलत कायिक्रम
तथा बिेटहरुमा िैंलगक तथा समावेशी
लबकासका िालग रणनीलतक कायिक्रमहरु र
मापनयोग्य उपिब्धीहरु समावेश गरे को ।
१.२.२ िैससास लबकासको क्षेत्रमा के ही कायिक्रम
तथा बिेट लबलनयोिन र कायािन्वयन
भएको ।
उि सलमलतिे बिेट लसमा लनधािरण गदाि
मलहिा, बािबालिका तथा
बलचचलतकरणमा परे का समहु को अवस्था
लबश्लेर्णको आधारमा बिेट ब्यवस्था
भएको तर बिेटको लनलस्चत प्रलतशत
लबलनयोिन गने ब्यवस्था नभएको ।

सबि

नगरपालिकाको ऐन लनयम तथा
कायिलबलधमा मलहिा तथा िलक्षत
बगिमा हुने लबभेदिन्य कायिहरु रोर्क्न
बनेका प्रावधानहरुको सलमक्षा गरी थप
गनिु पने ।
यस कायििाई अझ प्रभावकारी
बनाउाँने ।
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सबि

यस कायििाई स्थानीयकरण गरी अझ
प्रभावकारी बनाउाँने ।

सबि

सबि

आलं शक

बालर्िक र आवलधक योिनाका
उपिब्धी िक्ष्य अनसु ारका
कायिक्रमहरु गनिु पने ।
नगरपालिकािे बिेट लसमा लनधािरण
गदाि मलहिा, बािबालिका तथा
बलचचलतकरणमा परे का समहु को
अवस्था लबश्लेर्णको आधारमा
बिेटको लनलस्चत प्रलतशत लबलनयोिन
गने ब्यवस्था गनिु पने ।

१.२.३ योिना तििमु ाको क्रममा बस्ती स्तरीय
भेिाहरु भएको ।
सबै बस्तीहरुमा टोि लबकास संस्था
स्थापना गरी योिना तिमिु ा कायािन्वयनमा
सक्रीय गराईएको ।
वडास्तरको योिना गोष्ठीवाट योिनाहरु
नगरपालिकामा संकिन हुने गरे को ।
१.२.४ वडा स्तर र लबर्यगत सलमलतमा यस
लबर्यमा समग्रमा छिफि भएको ।
मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परे का
समहु हरुको ब्यवहाररक र रणनीलतक
आवश्यकता पलहचान र पररपलू ति गने
लबर्यमा छुट्टै छिफि गने कायि भएको ।
१.२.५ तथयांकको आधारमा छुट्टै लबश्ले र्ण गरी
कायिक्रम तयार भएको ।

सबि

योिना तििमु ा प्रलक्रयामा बस्ती स्तरीय
भेिावाट योिना संकिन गने नीलतगत
ब्यवस्था र कायािन्वयन लनयलमत गनिु
पने ।

सबि

िैंलगक तथा सामालिक
समावेशीकरणको लबर्यमा
सचेलतकरण गरी ब्यवहाररक रणनीलतक
आवश्यकता पलहचानको साथै योिना
तयार गनिु पने ।

सबि

योिना तििमु ा गदाि मलहिा र परुु र् एवं
िलक्षत समहु हरुको छुट्टा छुट्टै अवस्था
लबश्लेर्णको आधारमा आवश्यकता
पलहचान गरी सो अनसु ारको कायिक्रम
तय गनिु पने ।
लदगो लबकास िक्ष्य ५ स्थानीयकरणको
नीलतगत लनणिय र कायािन्वयन गनिु
पने ।

१.२.६ लदगो लबकासका िक्ष्यहरु लबशेर् गरे र िक्ष्य
५ िैंलगक समानता प्राप्त गने कायििाई
सहयोगी कायिक्रमहरु भएको तर नीलतगत
रुपमा िक्ष्य ५ को स्थानीयकरण गने कायि
नभएको ।
१.२.७ मलहिा, बािबालिका तथा लपछालडएको
बगि समदु ाय र क्षेत्रिाई प्रत्यक्ष िाभ पगु क
े ो।

आलं शक

१.२.८ आ ब २०७७/७८ मा उपभोिा
सलमलतहरुमा मलहिा तथा िलक्षत समहु को
प्रलतलनलधत्व सलहत ४० प्रलतशत भन्दा मालथ
सहभालगता भएको र मख्ु य कायिकारी पद
मध्ये कुनै एकमा लिम्मेवारी लदएको ।
१.३ ििेट तिषुमा तथा कायाषन्वयन

सबि
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सबि

स्थानीय तहको योिना मलहिा,
बािबालिका तथा लपछालडएको बगि
समदु ाय र क्षेत्रिाई प्रत्यक्ष िाभ पगु े
नपगु क
े ो मल्ू याक
ं न गनिु पने ।
लनरन्तरता लदनु पने ।

१.३.१ बिेट तथा कायिक्रम तिमिु ा गनिु भन्दा पलहिे
िलक्षत वगिका समहु हरुसंग छिफि गरी
समस्याहरु के िाउाँने र कायिक्रमहरु पलहचान
गने गरे को ।

सबि

१.३.२ नगरपालिकाको क्षमता लबकास योिना
तयारी तथा कायािन्वयन भएको ।
िैंलगक उत्तरदायी तथा सामालिक समावेशी
बिेट लनमािण एबं परीक्षण नभएको ।

आलं शक

१.३.३ िैससास परीक्षण नभएको ।
बालर्िक नीलत तथा कायिक्रममा िैंलगक तथा
समावेशी लबर्यमा बिैट लबलनयोिन
भएको ।
१.३.४ स्थानीय सरकारको बिेट तथा कायिक्रममा
िलक्षत समहु हरुको िालग लनलस्चत प्रलतशत
बिेट लबलनयोिन गने नीलत नभएको ।
कायिक्रममा बिेट लबलनयोिन गरी सोही आ
ब मा कायािन्वयन भएको ।
२
संस्थागत ब्यवस्था
२.१ कमषचारी/पदाबधकारी प्रबतबनबधत्व
२.१.१ मलहिा प्रलतलनलधत्व पदालधकारीमा ५०
भन्दा प्रलतशत र कमिचारीमा सहभालगता
न्यनु भएको ।

आलं शक

२.१.२ नगरपालिकाको नीलत तथा काननु मा
कमिचारी लनयलू ि गदाि समावेशी कोटा
छुट्याईएको ।

आलं शक

आलं शक

सबि
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बिेट तथा कायिक्रम तिमिु ा गनिु भन्दा
पलहिे िलक्षत वगिका समहु हरुसंग
छिफि गरी समस्याहरु के िाउाँने र
कायिक्रमहरु पलहचान गने कायििाई
लनयलमत गनिु पने ।
िैससास बिेट परीक्षण बालर्िक रुपमा
हरे क आ ब को प्रथम चौमालसकमा गनिु
पने ।
नगरपालिकाको क्षमता लबकास योिना
तयारी तथा कायािन्वयन हुनु पने ।
िैससास बिेट परीक्षण लनयलमत रुपमा
गरी उि परीक्षणिे औल्याएका
सधु ारका कायिक्रमहरु कायािन्वयन गनिु
पने ।
स्थानीय सरकारको बिेट तथा
कायिक्रममा िलक्षत समहु हरुको िालग
लनलस्चत प्रलतशत बिेट लबलनयोिन गने
ऐन िागु गनिु पने ।

नगरपालिकाको लनणाियक तहमा
पदालधकारी र कमिचारीहरुमा
मलहिाहरुको समान सहभालगताको
िालग नीलतगत ब्यवस्था गरी िागु गनिु
पने ।
समवेलशता बढाउाँनु पने ।

२.१.३ सोधपछ
ु कक्ष भएको र मलहिा कमिचारी
रहेको ।

आलं शक

मलहिा तथा लबशेर् समदु ायिाई लबशेर्
सेवा प्रदान गदाि सम्बलन्धत समदु ायको
भार्ा, संस्कृ लत र रहन सहन बझु क
े ो
कमिचारी वा िनप्रलतलनलध समेत समावेश
गरे को कायिटोिी नपाईएको ।
२.१.४ स्थानीय स्तरमा सकारात्मक लबभेद नीलत
तयारी र कायािन्वयन भएको ।

सबि

२.२ कायषप्रणािी समावेशी
२.२.१ मलहिा समानता तथा सामालिक
समावेशीकरण बढाउाँनको िालग स्थानीय
तहको लनलस्चत नीलत भएकोव तर कायिनीलत
नभएको ।

आलं शक

मलहिा तथा लबशेर् समदु ायिाई
लबशेर् सेवा प्रदान गदाि सम्बलन्धत
समदु ायको भार्ा, संस्कृ लत र रहन सहन
बझु क
े ो कमिचारी वा िनप्रलतलनलध
समेत समावेश गरे को कायिटोिी वा
शाखा माफि त लदने नीलतगत ब्यवस्था
िागु गनिु पने ।
नगरपालिकािे स्थानीय स्तरमा
सकारात्मक लबभेद नीलत तयारी र
कायािन्वयन गने ।
मलहिा र परुु र् लबचको असमानता
हटाउाँन तथा सामालिक समावेशीकरण
बढाउाँनको िालग स्थानीय तहको
लनलस्चत कायिनीलत तयारी तथा
कायािन्वयन गनिु पने ।
िैंलगक लबकास डेस्क वा िैंलगक
समानता तथा सामालिक
समावेशीकरण कायािन्वयन सलमलत
गठन र कायिशति र लिम्मेवारी लकटान
सलहत ब्यवस्था गनिु पने ।

२.२.२ िैंलगक लबकास डेस्क मलहिा बािबालिका
तथा समाि कल्याण उपशाखािे लिम्मेवारी
बहन गरे को ।
िैंलगक समानता तथा सामालिक
समावेशीकरण कायािन्वयन सलमलत गठन र
परीचािन नभएको ।
२.२.३ नगरपालिका स्तरमा मलहिा लहसं ा
लनयन्त्रणको िालग आचार सलं हता बनाएर
िागु गररएको छै न ।

आलं शक

कमिोर

नगरपालिका स्तरमा मलहिा लहसं ा
लनयन्त्रणको िालग आचार सलं हता
बनाएर िागु गनिु पने ।

२.२.४ नगरपालिकामा िैससास कायािन्वयन
सलमलत गठन नभएको ।
वडा तहमा योिन तििमु ा गदाि बस्ती भेिा
भएको ।
वडामा िलक्षत समदु ायको सक्रीय
सहभालगतामा रहेको ।
२.३ सबमबत उपसबमबत र कायषदिमा
प्रबतबनबधत्व

आलं शक

नगरपालिकामा िैससास कायािन्वयन
सलमलत गठन गरी पररचािन गनिु पने ।
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२.३.१ नगरपालिकािे गठन गने सलमलत, उपसलमलत
र कायिदिहरुमा मलहिा तथा
बलचचलतकरणमा परे का समदु ायबाट मलहिा
र परुु र्को समावेशी प्रलतलनलधत्व हुने
ब्यवस्था रहेको ।
२.३.२ सलमलत उपसलमलतहरुमा मलहिा र
बलचचलतकरणमा परे का समदु ायका
सदस्यहरुिे छिफि र लनणिय प्रलक्रयामा
स्वस्थ ढंगिे भाग लिन पाएको ।

सबि

लनरन्तरता लदनु पने ।

सबि

२.३.३ सलमलत, उपसलमलत र कायिदिहरुिे मलहिा
र बलचचलतकरणमा परे का समदु ायको लहत
हुने गरी मौलखक सझू ावको चिन भएको ।

सबि

२.३.४

सबि

सलमलत उपसलमलतहरुमा मलहिा र
बलचचलतकरणमा परे का समदु ायका
सदस्यहरुिे छिफि र लनणिय
प्रलक्रयामा स्वस्थ ढंगवाट भाग लिने
बातावरण तयार गनिु पने ।
स्थानीय तहमा सचचालित
कायिक्रमहरुको अनुगमन तथा सलमक्षा
सम्बन्धी कायिमा स्थानीय सरकारिे
गठन गने सलमलत, उपसलमलत र
कायिदिहरुिे मलहिा र
बलचचलतकरणमा परे का समदु ायको
लहत हुने गरी लबश्ले र्ण सलहत नीलतगत
र कायिगत सझु ाव लदने ब्यवस्था अझै
प्रभावकारी र लनयलमत गनिु पने ।
सलमलत, उपसलमलत र कायिदिहरुिे
मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परे का
समदु ायको लहत हुने गरी लदईएको
नीलतगत र कायिगत सुझावहरुको
कायािन्वयन लनयलमत गने ।

नीलतगत र कायिगत सझु ाव लिलखतरुपमा
लदने चिन नभएको कारण उि सझू ावहरुको
कायािन्वयन सलू नलस्चत गने कायि भएको ।

२.४

बित्त ब्यवस्थापन प्रणािीमा
समावेशीता
२.४.१ िैंलगक लहसं ा लबरुद्ध कोर् भएको र
कायिलबलध समेत िागु भएको ।
मलहिा लबकास,मलहिा लसप लबकास, नेतत्ृ व
लबकास तथा क्षमता अलभबृलद्ध िस्ता
लबर्यमा िोत ब्यवस्थापनका िालग बालर्िक
आलथिक ऐनमा उल्िेख गरी छुट्टै कोर्
स्थापना नभएको ।
२.४.२ िलक्षत बगिको सशलिकरणको िालग बिेट
लबलनयोिन भएको पाईएको ।
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आलं शक

सबि

मलहिा लबकास,मलहिा लसप लबकास,
नेतत्ृ व लबकास तथा क्षमता अलभबृलद्ध
िस्ता लबर्यमा िोत ब्यवस्थापनका
िालग बालर्िक आलथिक ऐनमा उल्िेख
गरी छुट्टै कोर् स्थापना गनिु पने ।

यस कायििाई लनरन्तरता लदने ।

२.४.३ नगरपालिकामा िैंलगक डेस्क र आवश्यक
मानव श्रोत ब्यवस्था मलहिा बािबालिका
तथा समाि कल्याण उपशाखावाट
गररएको ।
२.४.४ नगरपालिकामा समावेशी सचू ना प्रणािीको
प्रारम्भ भएको ।
२.५ तथ्याङ्क संकिन तथा ब्यवस्थापन
२.५.१ नगर पाश्विलचत्रमा खण्डीकृ त सच
ू ना प्रस्ततु
भएको तर यसको बालर्िक रुपमा
अध्यावलधक भएको ।
२.५.२ नगरपालिकामा गरीबी र बेरोिगारी तथयाक
ं
भएको र नर्क्साङकन भएको ।
२.५.३ नगरपालिकामा आफ्नो पाश्विलचत्रमा
आधाररत खलण्डकृ त तथयाङ्क र सचू नािाई
आधार मानी स्थानीय लबकास योिना
तिमिु ा गने कायि भएको छ ।
२.५.४ सामालिक सरू क्षा िाभग्राही र पलचिकरण
अध्यावलधक गरे को पाईएको ।
३.
मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास
३.१ मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास
३.१.१ िैंलगक तथा समावेशी लबकासको िालग
क्षमता लबकास कायियोिना तयार नभएको ।
यसको िालग बिेट लबलनयोिन र
कायािन्वयन चाही भएको ।
३.१.२ पदालधकारी/कमिचारीहरुिे िैंलगक समावेशी
लबकास र िैंलगक लहसं ा सम्बन्धी तालिम
लिएको ।
३.१.३ तालिमका लबर्यबस्तक
ु ो प्रस्तलु तकरणमा
िैंलगक समवेदनलशि भार्ाको प्रयोग हुने
गरे को र मलहिा सम्बेदनशीि सलु बधाको
ब्यवस्था हुने गरे को िानकारी प्राप्त भएको ।
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सबि

नगरपालिकामा िैंलगक डेस्क र
आवश्यक मानव श्रोत थप ब्यवस्था
गनिु पने ।

सबि

यस कायििाई अझ प्रभावकारी
बनाउाँने ।

सबि

यस कायििाई अझ प्रभावकारी बनाउाँनु
पने ।

सबि

नगरपालिकामा गरीबी र बेरोिगारी
तथयांक र नर्क्साङकन गरी हरे क आ ब
मा अध्यावलधक गनिु पने।
यस कायििाई अझ प्रभावकारी बनाउाँनु
पने ।

सबि

सबि

यस कायििाई अझ प्रभावकारी बनाउाँनु
पने ।

आलं शक

िैंलगक तथा समावेशी लबकासको
क्षमता लबकास कायियोिना तयारी तथा
िागु गनिु पने ।

सबि

िैंलगक समावेशी लबकास र िैंलगक
लहसं ा सम्बन्धी तालिमिाई लनयलमत
गने समान सहभालगताको सलु नलस्चतता
गनिु पने ।
यस कायििाई लनयलमत गने ।

सबि

३.१.४ योिनामा मलहिा तथा िलक्षत समहु को
पदालधकारीहरुको क्षमता अलभबृलद्धका
िालग लनलदिष्ट कायिक्रमहरु (प्रालवलधक
तालिम, क्षमता लबकास, नेतत्ृ व लबकासको
तालिम, भ्रमण) भएको साथै कायािन्वयन
भएको ।
३.१.५ िैंलगक समानता तथा सामालिक
समावेशीकरण सम्बन्धी तालिम लदन तथा
कायिक्रमिाई कायािन्वयन गनि सर्क्ने मानवीय
श्रोत भएको ।
३.१.६ मानव ससं ाधन लबकास के न्र वा शाखा वा
ईकाईको ब्यवस्था छ ।
मानव संसाधन लबकासको कायि भैरहेको ।

सबि

यस कायििाई लनयलमत गने ।

सबि

तालिम प्राप्त मानव संसाधन बढाउाँनु
पने ।

सबि

यस कायििाई लनयलमत गने ।

३.१.७ मलहिा र बलचचलतकरणमा परे को समदु ाय
िलक्षत िोक सेवा आयोग पवू ि तयारी कक्षा
सचचािन कायिक्रम रहेको र कायािन्वयन
भएको ।
३.१.८ बेईलिङ घोर्णपत्रका बाह्रवटा
प्रलतबद्धताहरुको बारे मा स्थानीय सरकारका
पदालधकारीहरु र कमिचारीहरुिाई
अलभमलू खकरण गरे को र लनिहरुिाई
िानकारी भएको ।
३.२ अनौपचाररक मूल्य मान्यता र कुसँस्कार
सम्िबन्ध िनचेतना

सबि

मलहिा र बलचचलतकरणमा परे को
समदु ाय िलक्षत िोक सेवा आयोग पवू ि
तयारी कक्षा सचचािन कायिक्रम
लनयलमत गनिु पने ।
पदालधकारी र कमिचारीहरुिाई बैईलिङ
घोर्णापत्र बारे मा अलभमलू खकरण
कायिक्रम लनरन्तरता लदनु पने ।

३.२.१ मलहिा लबरुद्ध सबैखािे लहसं ा लनमि
िु गने
कायिक्रमहरुमा बिैट लबलनयोिन भई
कायािन्वयन गरे को ।

सबि

मलहिा लबरुद्ध सबैखािे लहसं ा लनमि
िु
गने कायिक्रमहरुमा बिैट लबलनयोिन र
कायािन्वयन लनरन्तर गनिु पने ।

३.२.२ िैंलगक लहसं ा लनवारण सम्बन्धमा नीलतगत
ब्यवस्था छ ।
िैंलगक लहसं ा रलहत नगरपालिका घोर्णा
नभएको ।
मलहिा लहसं ा लबरुद्ध सन्ु य सहनलशिताको
अलभयान भएको ।

आलं शक

िैंलगक लहसं ा रलहत नगरपालिका
घोर्णाको तयारी प्रारम्भ गनिु पने ।
मलहिा लहसं ा लबरुद्ध सन्ु य सहनलशिता
नीलतगत रुपमा िागु गनिु पने ।
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सबि

३.२.३ रालष्िय मलहिा अलधकार लदवसका कायिक्रम
गररएको ।
१६ लदने अलभयान र लबशेर् बहस भएको ।
३.२.४ बाि लबवाह, बहुलबवाह मलहिा लहसं ा
लबरुद्ध रे लडयोवाट सचू ना प्रचार प्रसार
गररएको ।
३.३ काननु ी साक्षरता
३.३.१ यी काननु हरु सम्बन्धी अलभमलू खकरण
गरे को ।

सबि

सबि

यस कायििाई लनयलमत गनिु पने ।

३.३.२ यस्ता लबर्यहरुमा अलभमलू खकरण भएको ।
यस सम्बन्धमा बैठकहरुमा छिफि हुने
गरे को ।

सबि

३.३.३ मलहिाहरुको िालग काननु ी लशक्षा सम्बलन्ध
कायिक्रम कायािन्वयन भएको ।

सबि

पदालधकारी र सम्बलन्धत
कमिचारीहरुिाई काननु ी मस्यौदा
तिमिु ा सम्बन्धी प्रलक्रया, समस्याहरुको
पलहचान र काननु ीरुपमा समाधान
सम्बन्धमा अलभमलू खकरण लनयलमत
गनिु पने ।
मलहिाहरुिाई काननु ी लशक्षा सम्बलन्ध
कायिक्रमहरु लनरन्तर गने ।

३.३.४ कायिक्रममा सहभागी भएका मलहिाहरु
रुपमा िाभालन्वत भएका छन् ।

सबि

वडा र बस्ती तहमा मलहिाहरुको
िालग काननु ी लशक्षा सम्बन्धी
कायिक्रमहरु सचचािन कायििाई
लनरन्तरता लदनु पने ।

सबि

कायिलबलध तयार गदाि सरोकारवािासंग
छिफि गरी पाररत गने र कायािन्वयन
गने कायि लनरन्तर गनिु पने ।
यसिाई अझ प्रभावकारी रुपमा
कायािन्वयन गनिु पने ।

३.४ बिपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण
३.४.१ यसको कायिलबलध बनाउाँदा सबै
सरोकारवािा पक्षहरुसंग आवश्यकतानसु ार
सरसल्िाह भएको ।
३.४.२ लबपद सम्बन्धी तथयांक संकिन नर्क्साङ्कन
तथा ब्यवस्थापन गदाि िाभालन्वतहरुको
समग्र रुपमा तथयाक
ं सक
ं िन र
आपतकालिन कायि सचचािन तथा राहत
लबतरण गने गरे को ।
३.४.३ लबपद ब्यवस्थापन सम्बलन्ध कायि गदाि
िाभालन्वत समहु मा मलहिा तथा
बलचचलतकरणमा परे को समदु ाय समेतको
सहभालगतामा उनीहरुिाई पलहिो
प्राथलमकता राखी कायि भएको छ ।
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सबि

सबि

सबि

मलहिा लहसं ा लनमिि
ू गने सचेतनामि
ू क
कायिक्रमहरु वडागत रुपमा सचचािन
गनिु पने ।
सामालिक कुरीलत हटाउाँने
सचेतनामि
ू क कायिक्रमहरु वडागत
रुपमा सचचािन गनिु पने ।

यस कायिमा मलहिा र परुू र्हरुिाई
समान प्राथलमकताको आधारमा
सहभालगता लनयलमत गराउाँनु पने ।

३.४.४ लबपद ब्यवस्थापन कोर्को स्थापना भएको ।
कोर्को सचचािन र िोत पररचािन गदाि
मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परे का
समदु ाय समेतको सहभालगतामा लनणिय गने
गरे को ।
४.
सेवा प्रवाह
४.१ पूवाषधार बिकास
४.१.१ हाि नयााँ भवनहरुमा लनमािण हुदै गरे को र
परु ाना भवनहरुमा पलन बािबालिका तथा
अपागं ता मैत्री भएको ।
४.१.२ हाि नयााँ भवनहरुमा लनमािण हुदै गरे को र
परु ाना भवनहरुमा पलन बािबालिका तथा
अपागं ता मैत्री भएको ।
४.१.३ लनिी भवनहरुमा उि लकलसमको संरचना
बनाउाँन लनदेशन लदएको भएता पलन
सावििलनक भवनहरुमा लनदेशन लदने
गररएको ।
४.१.४ स्थानीय तहिे मलहिा तथा
बलचचलतकरणमा परे का समदु ायिाई िलक्षत
गरी परम्परागत तथा आधलु नक उिाि
(ििलबद्यतु , लबलभन्न बैकलल्पक उिाि
िोतवाट प्राप्त हुने उिाि, सधु ाररएको चि
ु ो
आलद) को प्रयोग गनि सकारात्मक वातावरण
र प्रोत्साहन गने आयोिनाहरु रहेको ।
४.२ प्रिनन स्वास्थ्य
४.२.१ नगरपालिकाको नीलत र कायिक्रममा गभिवती
मलहिािाई लबशेर् हेरचाह गने सम्बन्धी
ब्यवस्था भएको ।
तर गभिवती मलहिािाई िोलखमयि
ू ,
खतरायि
ू काममा निगाउाँने सम्बन्धी
ब्यवस्था चाही नभएको ।
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सबि

कोर्को सचचािन र िोत पररचािन
गदाि मलहिा तथा बलचचलतकरणमा
परे का समदु ाय समेतको सहभालगतामा
लनणिय गने ब्यवस्था िागु गनिु पने ।

सबि

भवन तथा अन्य संरचनाहरुमा िैंलगक,
बाि र अपांग मैत्री प्रावधान पणू रुि पमा
िागु गनिु पने ।
भवन तथा अन्य संरचनाहरुमा िैंलगक,
बाि र अपांग मैत्री प्रावधान पणू रुि पमा
िागु गनिु पने ।
लनिी भवनहरुमा पलन उि लनयम िागु
गने ।

सबि

सबि

सबि

नगरपालिकािे परम्परागत तथा
आधलु नक उिािको प्रयोगमा प्रोत्साहन
कायि सबै नगरबासीको िालग
कायािन्वयन गने र मलहिा तथा लबपन्न
समदु ायको िालग यो कायिक्रम लबशेर्
प्राथलमकताका साथ िैिानु पने ।

आलं शक

गभिवती मलहिािाई िोलखमयूि,
खतरायि
ू काममा निगाउाँने सम्बन्धी
ब्यवस्था गनिु पने ।

४.२.२ नगरपालिकाको कायाििय, लबद्यािय,
अस्पताि र स्वास्थय चौकीमा बच्चािाई
स्तनपानका लनलमत्त अिग्गै कक्ष र समयको
ब्यवस्था भएको ।

सबि

४.२.३ सबै वडाहरुमा स्वास्थय के न्र स्थापना गरी
सेवा प्रवाह गररएको ।
४.२.४ नगरपालिकावाट २५ हिार िना भन्दा
मालथ मलहिा र लबपन्न बगिको स्वास्थय
लबमामा सहलिकरण र सहयोगका कायिहरु
भएको ।
४.३ बशक्षा कायषक्रम
४.३.१ लबद्यािय िाने उमेरका सबै
बािबालिकािाई लबद्याियमा भनािको
िालग घरदैिो कायिक्रम प्रचार प्रसार, सचू ना
प्रवाह गररएको ।
४.३.२ बािबालिकािाई लदवा खािा, लनशल्ु क
पाठ्य पस्ु तक र शैलक्षक सामाग्री तथा
पोसाक उपिब्ध गराउाँन छात्रबृलत्तको
ब्यवस्था भएको ।
४.३.३ अनौपचाररक लशक्षा कायिक्रम िागु गराई
साक्षर लिल्िा घोर्णा भएको ।
४.३.४ लबद्याियमा छात्र र छात्राको िालग छुट्टा छुट्टै
शौचािय, लकसोरी छात्राको िालग प्याडको
ब्यवस्था भएको ।
बािबालिकािाई यौनलशक्षा कायिक्रम
भएको ।
४.४ खानेपानी तथा सरसफाई
४.४.१ नगरपालिकामा सफा लपउाँने पानी, सफासंग
हात धनु े ब्यवस्था, मलहिा र परुु र्को िालग
अिग्गै शौचाियको ब्यवस्था र
स्यालनटाईिरको उपयोग गने प्रबन्ध भएको ।

सबि
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नगरपालिकाको सबै कायािियहरु र
सावििलनक स्थिहरुमा बच्चािाई
स्तनपानको िालग अिग्गै कक्ष र
बच्चाको आमािाई उि समय लदने
ब्यवस्था अझ ब्यवलस्थत गराउाँ नु पने ।
उि कायििाई लनरन्तरता लदनु पने ।

सबि

नगरपालिकावाट मलहिा र लबपन्न
बगिको स्वास्थय लबमामा सहलिकरण र
सहयोगका कायिहरु लनरन्तर गनिु पने ।

सबि

उि कायििाई लनरन्तरता लदने ।

सबि

यी कायिक्रमहरुिाई लनयलमत गनिु पने ।

सबि
सबि

सबै वडामा यो कायिक्रम कायािन्वयन
गनिु पने ।
सबै लबद्याियमा बािबालिकािाई
यौनलशक्षा कायिक्रम कायािन्वयन
लनरन्तर गनिु पने ।

सबि

यस कायििाई लनरन्तरता लदनु पने ।

४.४.२ पालिका खि
ु ा लदशामि
ू घोर्णा भएको
करीब ९० प्रलतशत घरधरु ीिाई खानेपानी
पगु क
े ो एक घर एक धारा तथा सौचाियको
ब्यवस्था भएको ।
िम्मा १९७ वटा टोि लबकास सस्ं था
स्थापना र सचचािनमा रहेको ।
४.४.३ फोहरको बलगिकरण गरी लबसििन गने
गररएको
प्राङ्गाररक मिको उत्पादन सम्बलन्ध
तालिम लदने गररएको ।
४.४.४ सफा पानीको सहि ब्यवस्था रहेको ।
परम्परागत कुवाहरुको संरक्षण कायि
भएको ।
४.५ स्वरोिगार र आयआिषन तथा ििार
ब्यवस्थापन
४.५.१ हरे क बालर्िक बिेट लबलनयोिन गदाि
बेरोिगार र गरीबीको तथयाङ्किाई आधार
लिई कायिक्रम गररएको छ ।
४.५.२ मलहिा र लबपन्न पररवारका सदस्यहरुको
िालग रोिगारमि
ू क तथा लसपमि
ू क
कायिक्रमहरु गरे को ।
SAMI पररयोिना पलन सचचािन भएको ।
४.५.३ सामालिक पररचािक तयार गने कायिक्रम
नभएको ।
ग्रा प से का, मलहिा स्वास्थय स्वयसं ेवका
आलद पररचािन गररएको ।

सबि

उि कायििाई लनरन्तरता लदने ।

सबि

उि कायििाई लनरन्तरता लदने ।

सबि

परम्परागत कुवा र ईनारहरुको सरं क्षण
बढाउाँनु पने ।

सबि

उि कायििाई लनरन्तरता लदने ।

सबि

नगरपालिकािे मलहिा र लबपन्न
बगिको िालग रोिगारमि
ू क, लसपमि
ू क
र आयआििनका कायिक्रमहरु गनिु पने ।

सबि

४.५.४ गरीब र बलचचलतकरणमा परे को समदु ायको
पहुचाँ र क्रयशलि अनरुु प सपु थमल्ू य
सहकारी पसिहरुको ब्यवस्थापन नभएको ।
५.
सुशासन तथा उत्तरदाबयत्व
५.१ सुशासन
५.१.१ कायिपालिका तथा नगरसभावाट नीलत तथा
काननु िारी गरी काम काि गने गरे को ।
५.१.२ सबै कायिक्रम लनयलमत भएको ।

आलं शक

ग्रालमण मलहिा/परुु र् प्रालवलधकहरु
(पशु सेवा, कृ लर्, स्वास्थय र पवू ािधार
सम्बलन्ध प्रालवलधकहरु) र सामालिक
पररचािक तयार गने कायिक्रम गनिु
पने ।
लबपन्न बगिहरु िाभालन्वत हुने गरी
सपु थमल्ू य सहकारीहरु सचचािन गनिु
पने ।

28

सबि

उि कायििाई लनरन्तरता लदने ।

सबि

उि कायििाई लनरन्तरता लदने ।

५.१.३ मलहिा लबकासको िालग भएका बेईलिङ
घोर्णपत्रका बाह्रवटा प्रलतबद्धताहरुको क्षेत्र
लभत्रका कायिक्रम तयार गरी कायािन्वयन
भएको ।
५.१.४ नगरपालिकामा संयि
ू राष्िसघं ीय बाि
अलधकार महासन्धी १९८९ मा गररएका
प्रलतबद्धता कायािन्वयन गनि कायिक्रमहरु
िागु भएको ।
५.२ उत्तरदाबयत्व र िवाफदेबहता
५.२.१ नगरपालिकािे कायिक्रमको सावििलनक
परीक्षण र सावििलनक सनु वु ाई गने गरे को ।
पत्रकार भेटघाट र सचू ना सावििलनकीकरण
भएको ।
५.२.२ सावििलनक परीक्षण, सामालिक परीक्षण,
सावििलनक सनु वु ाई आलदमा िलक्षत बगिको
उपलस्थलत रहेको ।

सबि

बेईलिङ घोर्णापत्रको स्थालनयकरण र
कायिक्रमहरु कायािन्वयन प्रारम्भ गनिु
पने ।

सबि

नगरपालिकामा सयं ि
ू राष्िसघं ीय बाि
अलधकार महासन्धी १९८९ मा
गररएका प्रलतबद्धता कायािन्वयन गनि
कायिक्रमहरु बनाई िागु गनिु पने ।

सबि

यी कायिक्रमहरुिाई लनयलमत गनिु पने ।

सबि

५.२.३ सावििलनक परीक्षण, सामालिक परीक्षण,
सावििलनक सनु वु ाई, लनयलमत पत्रकार
भेटघाट र सचू नाको सावििलनकीकरण
कायिक्रममा िलक्षत बगििे गरे को गनु ासोको
पणू ि रुपमा सम्बोधन हुने गरे को ।

सबि

५.२.४ नगरपालिकाका िनप्रलतलनलध र कमिचारीको
आचार संलहता स्वीकृ त गरी कायािन्वयनमा
ल्याएको ।
५.३ सूचना तथा सञ्चार
५.३.१ सबै िलक्षत बगििे थाह पाउाँने गरी
सावििलनक गने गरे को ।

सबि

सावििलनक परीक्षण, सामालिक
परीक्षण, सावििलनक सनु वु ाई आलदमा
िलक्षत बगिको उपलस्थलतिाई
लनरन्तरता लदनु पने ।
स्थानीय सरकारिे गने सावििलनक
परीक्षण, सामालिक परीक्षण,
सावििलनक सनु वु ाई, लनयलमत पत्रकार
भेटघाट र सचू नाको सावििलनकीकरण
कायिक्रममा बलचचलतकरणमा परे का
ब्यलि तथा समदु ायका तफि वाट प्राप्त
सझू ावहरुको सम्बोधन गने कायिमा
लनरन्तरता लदनु पने ।
यस कायििाई लनरन्तरता लदनु पने

सबि

यस कायििाई लनयलमत गनिु पने ।

५.३.२ यस कायिक्रममा बिेट लबलनयोिन भएको ।
स्थानीय भार्ाको समस्या नरहेको ।

सबि

५.३.३ िैंलगक लहसं ा लबरुद्ध, समावेशीता िस्ता
लबर्यमा सचू ना प्रवाह भएको ।

सबि
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आवश्यकताको आक
ं िन गरी सचू ना
प्रवाह गनिु पने ।

५.३.४ मलहिा बािबालिका सबै िातिालतका
लबपन्न वगि (आलदबासी िनिालत दलित
मधेशी मलु स्िम लपछडावगि) अपांगता भएको
ब्यलिहरु िेष्ठ नागररक िगायत अन्य
िलक्षत समहु हरुको सचू ना लशक्षा र सचचार
सम्बन्धी कायिक्रमको प्रवाहवाट यी
वगिहरुको िनचेतना बृलद्ध भएको ।
५.४ अनुगमन र मूल्यांकन
५.४.१ नगरपालिकाका कायिक्रम तथा परीयोिना
कायािन्वयनवाट सम्बलन्धत समदु ायिे परु ा
िाभ लिन सके को ।

सबि

मलहिा, बािबालिका र सबै िलक्षत
बगिको िालग सचू ना लशक्षा र सचचार
सम्बन्धी कायिक्रम अझ प्रभावकारी
रुपमा कायािन्वयन गनिु पने ।

सबि

५.४.२ कायिक्रमहरुको अनुगमन मल्ू यांकन र सो
कायिमा िैससास दृलष्टकोणको प्रयोग
गररएको ।
कायिक्रमको सचचािनबाट
सरोकारवािािाई पगु क
े ो िाभ असर र
प्रभाव लबश्लेर्ण गने गरे को ।
५.४.३ सलमक्षा बैठकमा मलहिा, बािबालिका,
लबपन्न बगि िलक्षत कायिक्रम मालथ छिफि
गने गरे को ।
५.४.४ अनगु मन तथा मल्ू यांकनवाट लसके का
पाठहरु कायिक्रम वा योिना तयार गदाि
प्रयोग भएको पाईयो ।

सबि

नगरपालिकाका कायिक्रम तथा
परीयोिना कायािन्वयनवाट सम्बलन्धत
समदु ायिे पणू ि िाभ प्रालप्तको िालग
अनगु मन गनिु पने ।
यस कायििाई अझ प्रभावकारी बनाउाँनु
पने ।

५.५ समन्वय र सम्िन्ध बिस्तार
५.५.१ स्थानीय तहिे संघ र प्रदेश सरकारहरुिे तय
गरे को नीलत, काननु तथा कायिक्रमहरुको
कायािन्वयनमा सहकायि, समन्वय र
सहिीकरण गने गरे को ।
५.५.२ िैससास लबकासको िालग सचिाि गठन
भएको छै न ।
सचिािमा हुने काम भएको ।
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सबि

यस कायििाई अझ प्रभावकारी बनाउाँनु
पने ।

सबि

अनगु मन तथा मल्ू यांकनवाट लसके का
पाठहरुको लिलखत प्रलतवेदन तयार गने
र कायिक्रम वा योिना तयार गदाि
पणू रुि पमा उपयोग लनयलमत गनिु पने ।

सबि

उि कायििाई लनरन्तरता लदने ।

आलं शक

िैससास लबकासको िालग सम्बलन्धत
लनकायहरु लबच सचिाि सदस्य बनी
कायि प्रारम्भ गनिु पने ।

५.५.३ सचिाि गठन र तालिम िस्ता कायि भएको
छ।
सचिािकै हैलसयतमा तालिम भएको छै न ।

आलं शक

५.५.४ मलहिा लबरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव
उन्मि
ु न गने महासलन्ध कायािन्वयनका िालग
तयार गररएको रालष्िय कायियोिना र संयि
ू
राष्िसघं ीय सरू क्षा पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव
नं १३२५ र १८२० को कायािन्वयन रालष्िय
कायियोिना, मानव अलधकार कायियोिना
तथा छुवाछुत लबरुद्धको कायियोिनामा
स्थानीय सरकारको लिम्मेवारी भनी उल्िेख
गररएका कायिक्रमहरुमा रकम लबलनयोिन
तथा कायािन्वयन गने गरे को ।

सबि

िैससास लबकासको िालग सम्बलन्धत
लनकायहरु लबच सचिाि गठन गरी
क्षमता लबकास तालिमहरु सचचािन
गने ।
उि कायििाई लनरन्तरता लदने ।

३.४ अवसर र चुनौबतहरु
यस नगरपालिकाको िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षण गदाि देहायका अवसर
र चनु ौलतहरु रहेको अवगत भएको छः
३.४.१ अवसरहरु
क) िैंलगक समानता तथा समालिक समावेशीकरणको अवधारणािाई नेपािको संलबधान २०७२¸
स्थानीय सरकार सचचािन ऐन २०७४ र अन्य संघीय तथा प्रादेलशक नीलत र काननु हरुिे आत्मसात
गरी काननु तः िागु गरे को ।
ख) स्थानीय नीलत¸ ऐन र कायिलबलधहरु तयारी र िागु गने अलधकार स्थानीय सरकारिाई प्रदान गरे कोिे
िैससास लबकासका स्थान सापेक्ष नीलत¸ ऐन र कायिलबलधहरु िागु गने अवसर रहेको ।
ग) वालिङ नगरपालिका श्रोत सम्पन्न स्थानीय तह भएकोिे कायिक्रमहरुको िालग बिेट ब्यवस्था गनि
सहि भएको ।
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३.४.१ चुनौबतहरु
क) स्थानीय पदालधकारीहरुको पनू ः चनु ाव हुने समय आईसके कोिे बतिमान पदालधकारीहरुिे यस क्षेत्रमा
नीलतगत लनणिय र कायिक्रमहरु कायािन्वयन गनि छोटो समय रहेको ।
ख) नगरपालिकाको अलधकांश बिेट पवू ािधार लबकासमा के न्रीत रहेको र बहुसंख्यक पदालधकारीहरुको
ध्यान समेत पवू ािधार लबकास तफि नै रहेकोिे िैससास क्षेत्रमा एक लनलस्चत प्रलतशत बिेट
लबलनयोिन गने नीलत कायािन्वयन गनि चनु ौलत रहेको ।
ग) िैससासको अवधारणा कायािन्वयनको प्रालबलधक पक्ष सम्बन्धमा अझै प्रभावकारी कायािन्वयन गनि ।
घ) मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परे का समदु ायको उत्थानको िालग टोि वा बस्ती स्तरमा कायिक्रमहरु
िैिानको िालग थप बिेटको आवश्यकता देलखएको ।
ङ) सबै िनप्रलतलनलधहरु र कमिचारीहरुमा िैससास कायािन्वयन सम्बन्धमा उलत्तकै सचेतना र क्षमता
नभएकोिे लनिहरुिाई सशलिकरण गनि एक चनु ौलतको रुपमा रहेको ।
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३.५ िैंबगक तथा सामाबिक समावेशी बिकास कायषयोिना
ताबिका ६: िैंबगक तथा सामाबिक समावेशी बिकास कायषयोिना
क्र सं

आवश्यक बक्रयाकिाप

मुख्य बिम्मेवारी
पहिकताष

१
१.१
१.१.१

१.१.२
१.१.४

१.१.५

बनणषयकताष

नीबत कानुन र योिना
नीबत कानुन र योिनामा समावेशी सहभाबगता
नगरपालिकाको नीलत तथा काननु को मस्यौदा तयार गने क्रममा पालिका प्रमख
ु पालिका सभा
िैससासको दृलष्टिे सम्पादन गने गरी कायिटोिी लनमािण गने र
प्र प्र अ
पररचािन गने ।
नीलत, काननु , योिना िारी गनिु भन्दा अगालड िैससासको
पालिका प्रमख
ु पालिका सभा
दृलष्टकोणिे उपयि
प्र प्र अ
ू भए नभएको बारे िेखािोखा गने ।
िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण तथा
सामालिक लबभेद अन्त्य गने सम्बन्धी अिग्गै नीलत तयार
तयार गरी िागु गने ।
नगरपालिकाको ऐन लनयम तथा कायिलबलधमा मलहिा तथा
िलक्षत बगिमा हुने लबभेदिन्य कायिहरु रोर्क्न बनेका
प्रावधानहरुको सलमक्षा गरी थप गने ।

समयावबध

कायाषन्वयन कताष

थप आबथषक दाबयत्व
पने

नपने

प्र प्र अ
प्रशासन शाखा

आ ब २०७८/७९
असार मसान्त



प्र प्र अ
प्रशासन शाखा

आ ब २०७८/७९
असार मसान्त



पालिका प्रमख
ु पालिका सभा
प्र प्र अ

प्र प्र अ
प्रशासन शाखा

आ ब २०७८/७९
असार मसान्त

पालिका प्रमख
ु पालिका सभा
प्र प्र अ

प्र प्र अ
प्रशासन शाखा

आ ब २०७८/७९
असार मसान्त
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१.१.७

मलहिा र परुु र्मा श्रमको ज्यािामा लबभेद रोर्क्ने स्थानीय नीलत पालिका प्रमख
ु पालिका सभा
िागु गने ।
प्र प्र अ

१.२
१.२.१

योिना तिषुमा तथा कायाषन्वयन
बालर्िक र आवलधक योिनाका उपिब्धी िक्ष्य अनसु ारका
कायिक्रमहरु गने ।

१.२.२

१.२.३
१.२.४

१.२.५

१.२.६

प्र प्र अ
प्रशासन शाखा

आ ब २०७८/७९
असार मसान्त



योिना शाखा पालिका प्रमख
ु

प्र प्र अ
योिना शाखा

आ ब २०७८/७९



नगरपालिकािे बिेट लसमा लनधािरण गदाि मलहिा,
बािबालिका तथा बलचचलतकरणमा परे का समहु को अवस्था
लबश्लेर्णको आधारमा बिेटको लनलस्चत प्रलतशत लबलनयोिन
गने ।
योिना तििमु ा प्रलक्रयामा बस्ती स्तरीय भेिावाट योिना
संकिन गने नीलतगत ब्यवस्था र कायािन्वयन लनयलमत गने ।
िैंलगक तथा सामालिक समावेशीकरणको लबर्यमा
सचेलतकरण गरी ब्यवहाररक रणनीलतक आवश्यकता
पलहचानको साथै योिना तयारी गने ।
योिना तििमु ा गदाि मलहिा र परुु र् एवं िलक्षत समहु हरुको छुट्टा
छुट्टै अवस्था लबश्ले र्णको आधारमा आवश्यकता पलहचान
गरी सो अनसु ारको कायिक्रम तय गने ।

योिना शाखा पालिका प्रमख
ु

प्र प्र अ
योिना शाखा

आ ब २०७८/७९
बैशाख - असार



योिना शाखा पालिका प्रमख
ु

प्र प अ
योिना शाखा
प्र प्र अ
योिना शाखा

आ ब २०७८/७९
बैशाख - असार
आ ब २०७८/७९
बैशाख - असार

योिना शाखा पालिका प्रमख
ु

प्र प्र अ
योिना शाखा

आ ब २०७८/७९
बैशाख - असार

लदगो लबकास िक्ष्य ५ स्थानीयकरणको नीलतगत लनणिय र
कायािन्वयन गने ।

योिना शाखा पालिका प्रमख
ु

प्र प्र अ
योिना शाखा

आ ब २०७८/७९
बैशाख - असार

योिना शाखा पालिका प्रमख
ु
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१.२.७

स्थानीय तहको योिना मलहिा, बािबालिका तथा
लपछालडएको बगि समदु ाय र क्षेत्रिाई प्रत्यक्ष िाभ पगु े नपगु क
े ो
मल्ू यांकन गने ।
ििेट तिषुमा तथा कायाषन्वयन

१.३
१.३.१ बिेट तथा कायिक्रम तिमिु ा गनिु भन्दा पलहिे िलक्षत वगिका
समहु हरुसंग छिफि गरी समस्याहरु के िाउाँने र कायिक्रमहरु
पलहचान गने कायििाई लनयलमत गने ।
१.३.२ िैससास बिेट परीक्षण बालर्िक रुपमा हरे क आ ब को प्रथम
चौमालसकमा गने ।
नगरपालिकाको क्षमता लबकास योिना तयारी तथा
कायािन्वयन गने ।
१.३.३ िैससास बिेट परीक्षण लनयलमत रुपमा गरी उि परीक्षणिे
औल्याएका सधु ारका कायिक्रमहरु कायािन्वयन गने ।

योिना शाखा पालिका प्रमख
ु

प्र प अ
योिना शाखा

आ ब २०७८/७९
बैशाख - असार



योिना शाखा पालिका प्रमख
ु

प्र प्र अ
योिना शाखा



सा लब शाखा र पालिका प्रमख
ु
म बा शाखा

प्र प्र अ
सा लब शाखा र म बा
शाखा

आ ब २०७८/७९
बैशाख - असार
आ ब २०७९/८०
हरे क आ ब मा

सा लब शाखा र पालिका प्रमख
ु
म बा शाखा

प्र प्र अ
सा लब शाखा र म बा
शाखा
प्र प्र अ
योिना शाखा

हरे क आ ब मा



आ ब २०७८/७९
असार मसान्त



प्र प्र अ
प्रशासन शाखा

आ ब २०७८/७९
असार मसान्त



१.३.४ स्थानीय सरकारको बिेट तथा कायिक्रममा िलक्षत समहु हरुको योिना शाखा पालिका प्रमख
ु
िालग लनलस्चत प्रलतशत बिेट लबलनयोिन गने ऐन िागु गने ।
२
संस्थागत ब्यवस्था
२.१ कमषचारी/पदाबधकारी प्रबतबनबधत्व
२.१.१ नगरपालिकाको लनणाियक तहमा पदालधकारी र कमिचारीहरुमा पालिका प्रमख
ु पालिका सभा
मलहिाहरुको समान सहभालगताको िालग नीलतगत ब्यवस्था
प्र प्र अ
गरी िागु गने ।
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२.१.२

समानपु ालतक सहभालगताको िालग स्थानीय नीलत िागु गने ।

पालिका प्रमख
ु पालिका सभा
प्र प्र अ

प्र प्र अ
प्रशासन शाखा

आ ब २०७८/७९
असार मसान्त



२.१.३

मलहिा तथा लबशेर् समदु ायिाई लबशेर् सेवा प्रदान गदाि
पालिका प्रमख
ु पालिका सभा
सम्बलन्धत समदु ायको भार्ा, संस्कृ लत र रहन सहन बझु क
े ो
प्र प्र अ
कमिचारी वा िनप्रलतलनलध समेत समावेश गरे को कायिटोिी वा
शाखा माफि त लदने नीलतगत ब्यवस्था िागु गने ।
नगरपालिकािे स्थानीय स्तरमा सकारात्मक लबभेद नीलत
पालिका प्रमख
ु पालिका सभा
तयारी र कायािन्वयन गने ।
प्र प्र अ
कायषप्रणािी समावेशी

प्र प्र अ
प्रशासन शाखा

आ ब २०७८/७९
असार मसान्त



प्र प्र अ
प्रशासन शाखा

आ ब २०७८/७९
असार मसान्त



िैससास स्थानीय कायिनीलत तयारी र कायािन्वयन गने ।

पालिका प्रमख
ु पालिका सभा
प्र प्र अ

प्र प्र अ
प्रशासन शाखा

आ ब २०७८/७९
असार मसान्त



िैंलगक लबकास डेस्क वा िैंलगक समानता तथा सामालिक
समावेशीकरण कायािन्वयन सलमलत गठन र कायिशति र
लिम्मेवारी लकटान सलहत ब्यवस्था गने ।
नगरपालिका स्तरमा मलहिा लहसं ा लनयन्त्रणको िालग आचार
संलहता बनाएर िागु गने ।
नगरपालिकामा िैससास कायािन्वयन सलमलत गठन गरी
पररचािन गने ।

पालिका प्रमख
ु पालिका सभा
प्र प्र अ

प्र प्र अ
प्रशासन शाखा

आ ब २०७८/७९
असार मसान्त



पालिका प्रमख
ु पालिका सभा
प्र प्र अ
पालिका प्रमख
ु पालिका सभा
प्र प्र अ
कायिपालिका
योिना शाखा

प्र प्र अ
प्रशासन शाखा
प्र प्र अ
प्रशासन शाखा
योिना शाखा

आ ब २०७८/७९
असार मसान्त
आ ब २०७८/७९
असार मसान्त



२.१.४
२.२
२.२.१
२.२.२

२.२.३
२.२.४

२.३

सबमबत उपसबमबत र कायषदिमा प्रबतबनबधत्व
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२.३.३ स्थानीय तहमा सचचालित कायिक्रमहरुको अनगु मन तथा
सलमक्षा सम्बन्धी कायिमा स्थानीय सरकारिे गठन गने सलमलत,
उपसलमलत र कायिदिहरुिे मलहिा र बलचचलतकरणमा परे का
समदु ायको लहत हुने गरी लबश्ले र्ण सलहत नीलतगत र कायिगत
सझु ाव लदने ब्यवस्था िागु गने ।
२.३.४ सलमलत, उपसलमलत र कायिदिहरुिे मलहिा तथा
बलचचलतकरणमा परे का समदु ायको लहत हुने गरी लदईएको
नीलतगत र कायिगत सुझावहरुको कायािन्वयन गने ।
२.४ बित्त ब्यवस्थापन प्रणािीमा समावेशीता
२.४.१ मलहिा लबकास,मलहिा लसप लबकास, नेतत्ृ व लबकास तथा
क्षमता अलभबृलद्ध िस्ता लबर्यमा िोत ब्यवस्थापनका िालग
बालर्िक आलथिक ऐनमा उल्िेख गरी छुट्टै कोर् स्थापना गनिु
पने ।
२.४.३ नगरपालिकामा िैंलगक डेस्क र आवश्यक मानव श्रोत थप
ब्यवस्था गने ।
२.५
२.५.२
३.
३.१

पालिका प्रमख
ु पालिका सभा
प्र प्र अ

प्र प्र अ
प्रशासन शाखा

आ ब २०७८/७९
असार मसान्त



पालिका प्रमख
ु पालिका सभा
प्र प्र अ

प्र प्र अ
प्रशासन शाखा

आ ब २०७८/७९
असार मसान्त



पालिका प्रमख
ु पालिका सभा
प्र प्र अ

प्र प्र अ
प्रशासन शाखा

आ ब २०७८/७९
असार मसान्त



पालिका प्रमख
ु पालिका सभा
प्र प्र अ

प्र प्र अ
प्रशासन शाखा

आ ब २०७८/७९
असार मसान्त



सचू ना शाखा पालिका प्रमख
ु

प्र प्र अ
सचू ना शाखा

आ ब २०७८/७९
असार मसान्त



तथ्याङ्क संकिन तथा ब्यवस्थापन
नगरपालिकामा गरीबी र बेरोिगारी तथयांक र नर्क्साङकन गरी
हरे क आ ब मा अध्यावलधक गने ।
मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास
मानव संसाधन तथा क्षमता बिकास
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३.१.१ िैंलगक तथा समावेशी लबकासको क्षमता लबकास कायियोिना
तयारी तथा िागु गने ।

सा लब शाखा र पालिका प्रमख
ु
म बा शाखा

३.१.२ िैंलगक समावेशी लबकास र िैंलगक लहसं ा सम्बन्धी तालिमिाई
लनयलमत गने समान सहभालगताको सलु नलस्चतता गने ।
३.१.५ नगरपालिकामा िैससासको क्षेत्रमा तालिम लदन मानब श्रोत
सा लब शाखा र पालिका प्रमख
ु
थप गने ।
म बा शाखा
३.१.७ मलहिा र बलचचलतकरणमा परे को समदु ाय िलक्षत िोक सेवा
आयोग पवू ि तयारी कक्षा सचचािन कायिक्रम लनयलमत गने ।
३.१.८ पदालधकारी र कमिचारीहरुिाई बैईलिङ घोर्णापत्र बारे मा
अलभमलू खकरण कायिक्रम लनरन्तरता लदने ।
३.२

योिना शाखा पालिका प्रमख
ु
सा लब शाखा र पालिका प्रमख
ु
म बा शाखा

प्र प्र अ
सा लब शाखा
म बा शाखा

आ ब २०७८/७९
असार मसान्त







प्र प्र अ
सा लब शाखा
म बा शाखा
प्र प अ
योिना शाखा
प्र प्र अ
सा लब शाखा
म बा शाखा

आ ब २०७८/७९



आ ब २०७९/८०



आ ब २०७८/७९





प्र प्र अ
सा लब शाखा
म बा शाखा

आ ब २०७८/७९





अनौपचाररक मूल्य मान्यता र कुसँस्कार सम्िबन्ध
िनचेतना

३.२.१ मलहिा लबरुद्ध सबैखािे लहसं ा लनमि
िु गने कायिक्रमहरुमा बिैट सा लब शाखा र पालिका प्रमख
ु
लबलनयोिन र कायािन्वयन लनरन्तर गने ।
म बा शाखा

38

३.२.२ िैंलगक लहसं ा रलहत नगरपालिका घोर्णाको तयारी प्रारम्भ
गने ।
मलहिा लहसं ा लबरुद्ध सन्ु य सहनलशिता नीलतगत रुपमा िागु
गने ।
३.२.३ मलहिा लहसं ा लनमिि
ू गने सचेतनामि
ू क कायिक्रमहरु वडागत
रुपमा सचचािन गने ।

सा लब शाखा र पालिका प्रमख
ु
म बा शाखा

प्र प्र अ
सा लब शाखा
म बा शाखा

आ ब २०७८/७९





सा लब शाखा र पालिका प्रमख
ु
म बा शाखा

आ ब २०७८/७९





३.२.४ सामालिक कुरीलत हटाउाँने सचेतनामि
ू क कायिक्रमहरु वडागत
रुपमा सचचािन गने ।

सा लब शाखा र पालिका प्रमख
ु
म बा शाखा

प्र प्र अ
सा लब शाखा
म बा शाखा
प्र प अ
सा लब शाखा
म बा शाखा

आ ब २०७८/७९





३.३ कानुनी साक्षरता
३.३.२ पदालधकारी र सम्बलन्धत कमिचारीहरुिाई काननु ी मस्यौदा
तिमिु ा सम्बन्धी प्रलक्रया, समस्याहरुको पलहचान र
काननु ीरुपमा समाधान सम्बन्धमा अलभमलू खकरण गने ।
३.३.३ मलहिाहरुिाई काननु ी लशक्षा सम्बलन्ध कायिक्रमहरु लनरन्तर
गने ।

सामालिक पालिका प्रमख
ु
लबकास शाखा

प्र प्र अ
सा लब शाखा

आ ब २०७८/७९





सा लब शाखा र पालिका प्रमख
ु
म बा शाखा

आ ब २०७८/७९





३.३.४ वडा र बस्ती तहमा मलहिाहरुको िालग काननु ी लशक्षा
सम्बन्धी कायिक्रमहरु लनरन्तर गने ।

सा लब शाखा र पालिका प्रमख
ु
म बा शाखा

प्र प्र अ
सा लब शाखा
म बा शाखा
प्र प्र अ
सा लब शाखा
म बा शाखा

आ ब २०७८/७९





३.४

बिपद ब्यवस्थापनमा समावेशीकरण
39

३.४.१ कायिलबलध तयार गदाि सरोकारवािासगं छिफि गरी पाररत
गने र कायािन्वयन गने कायि लनरन्तर गने ।

सा लब शाखा र पालिका प्रमख
ु
म बा शाखा

३.४.३ यस कायिमा मलहिा र परुू र्हरुिाई समान प्राथलमकताको
आधारमा सहभालगता लनयलमत गराउाँने ।
३.४.४ कोर्को सचचािन र िोत पररचािन गदाि मलहिा तथा
सा लब शाखा र पालिका प्रमख
ु
बलचचलतकरणमा परे का समदु ाय समेतको सहभालगतामा लनणिय म बा शाखा
गने ब्यवस्था िागु गने ।
४.
सेवा प्रवाह
४.१ पूवाषधार बिकास
४.१.१ भवन तथा अन्य संरचनाहरुमा िैंलगक, बाि र अपांग मैत्री
पवू ािधार शाखा पालिका प्रमख
ु
प्रावधान पणू रुि पमा िागु गने ।
४.१.२ भवन तथा अन्य संरचनाहरुमा िैंलगक, बाि र अपांग मैत्री
पवू ािधार शाखा पालिका प्रमख
ु
प्रावधान पणू रुि पमा िागु गने ।
४.१.४ नगरपालिकािे परम्परागत तथा आधलु नक उिािको प्रयोगमा
बातावरण पालिका प्रमख
ु
प्रोत्साहन कायि सबै नगरबासीको िालग कायािन्वयन गने र
शाखा
मलहिा तथा लबपन्न समदु ायको िालग यो कायिक्रम लबशेर्
प्राथलमकताका साथ िैिाने ।
४.२ प्रिनन स्वास्थ्य
४.२.१ गभिवती मलहिािाई िोलखमयूि, खतरायि
मलहिा तथा पालिका प्रमख
ू काममा
ु
निगाउाँने सम्बन्धी ब्यवस्था गने ।
बािबालिका
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४.२.२

नगरपालिकाको सबै कायािियहरु र सावििलनक स्थिहरुमा
बच्चािाई स्तनपानको िालग अिग्गै कक्ष र बच्चाको
आमािाई उि समय लदने ब्यवस्था अझ ब्यवलस्थत गने ।

४.२.४

नगरपालिकावाट मलहिा र लबपन्न बगिको स्वास्थय लबमामा
सहलिकरण र सहयोगका कायिहरु लनरन्तर गने ।

४.३ बशक्षा कायषक्रम
४.३.४ सबै लबद्याियमा बािबालिकािाई यौनलशक्षा कायिक्रम
कायािन्वयन लनरन्तर गने ।
४.४
४.४.४
४.५
४.५.२

खानेपानी तथा सरसफाई

४.५.३

ग्रालमण मलहिा/परुु र् प्रालवलधकहरु (पशु सेवा, कृ लर्, स्वास्थय
र पवू ािधार सम्बलन्ध प्रालवलधकहरु) र सामालिक पररचािक

परम्परागत कुवा र ईनारहरुको सरं क्षण बढाउाँने ।
स्वरोिगार र आयआिषन तथा ििार ब्यवस्थापन
नगरपालिकािे मलहिा र लबपन्न बगिको िालग रोिगारमि
ू क,
लसपमि
ू क र आयआििनका कायिक्रमहरु गने ।

शाखा
मलहिा तथा पालिका प्रमख
ु
बािबालिका
शाखा
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प्र प्र अ
म बा शाखा

४.५.४

तयार गने कायिक्रम गने ।
लबपन्न बगिहरु िाभालन्वत हुने गरी सपु थमल्ू य सहकारीहरु
सचचािन गने ।

५.
५.१
५.१.२

सुशासन तथा उत्तरदाबयत्व
सश
ु ासन
भ्रष्टचार लबरुद्ध नीलत तथा कायिक्रम ल्याउाँने ।

५.१.३

बेईलिङ घोर्णापत्रको स्थालनयकरण र कायिक्रमहरु
कायािन्वयन प्रारम्भ गने ।

५.१.४

नगरपालिकामा संयि
ू राष्िसंघीय बाि अलधकार महासन्धी
१९८९ मा गररएका प्रलतबद्धता कायािन्वयन गनि कायिक्रमहरु
बनाई िागु गने ।
उत्तरदाबयत्व र िवाफदेबहता

सा लब शाखा र पालिका प्रमख
ु
म बा शाखा

सावििलनक परीक्षण, सामालिक परीक्षण, सावििलनक सनु वु ाई
आलदमा िलक्षत बगिको उपलस्थलतिाई लनरन्तरता लदने ।

सामालिक पालिका प्रमख
प्र प्र अ
ु
लबकास शाखा
सामालिक लबकास
र सचू ना शाखा
शाखा र सचू ना शाखा

५.२
५.२.२

लबकास शाखा
योिना शाखा पालिका प्रमख
ु
सा लब शाखा

योिना शाखा
प्र प्र अ
योिना शाखा
सा लब शाखा

पालिका प्रमख
ु पालिका सभा
प्र प्र अ
सा लब शाखा र पालिका प्रमख
ु
म बा शाखा

प्र प्र अ
प्रशासन शाखा
प्र प्र अ
सा लब शाखा
म बा शाखा
प्र प्र अ
सा लब शाखा
म बा शाखा

42

आ ब २०७९/८०







आ ब २०७८/७९
असार मसान्त
आ ब २०७९/८०





आ ब २०७९/८०





आ ब २०७८/७९



५.२.३

स्थानीय सरकारिे गने सावििलनक परीक्षण, सामालिक
परीक्षण, सावििलनक सनु वु ाई, लनयलमत पत्रकार भेटघाट र
सचू नाको सावििलनकीकरण कायिक्रममा बलचचलतकरणमा
परे का ब्यलि तथा समदु ायका तफि वाट प्राप्त सझू ावहरुको
सम्बोधन गने कायिमा लनरन्तरता लदने ।
सूचना तथा सञ्चार

५.३
५.३.४ मलहिा, बािबालिका र सबै िलक्षत बगिको िालग सचू ना
लशक्षा र सचचार सम्बन्धी कायिक्रम अझ प्रभावकारी रुपमा
कायािन्वयन गने ।
५.४ अनुगमन र मूल्यांकन
५.४.१ नगरपालिकाका कायिक्रम तथा परीयोिना कायािन्वयनवाट
सम्बलन्धत समदु ायिे पणू ि िाभ प्रालप्तको िालग अनगु मन गने ।
५.४.४

५.५
५.५.२

अनगु मन तथा मल्ू याक
ं नवाट लसके का पाठहरुको लिलखत
प्रलतवेदन तयार गने र कायिक्रम वा योिना तयार गदाि
पणू रुि पमा उपयोग गने ।
समन्वय र सम्िन्ध बिस्तार
िैससास लबकासको िालग सम्बलन्धत लनकायहरु लबच
सचिाि सदस्य बनी कायि प्रारम्भ गने ।

सामालिक पालिका सभा
लबकास शाखा

प्र प्र अ
सामालिक लबकास
शाखा
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योिना शाखा पालिका प्रमख
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र सचू ना शाखा
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ु
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५.५.३
५.५.४

िैससास लबकासको िालग सम्बलन्धत लनकायहरु लबच
सचिाि गठन गरी क्षमता लबकास तालिमहरु सचचािन गने ।
मलहिा लबरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मि
ु न गने
महासलन्ध कायािन्वयनका िालग तयार गररएको रालष्िय
कायियोिना र संयि
ू राष्िसंघीय सरू क्षा पररर्दद्वारा पाररत
प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कायािन्वयन रालष्िय
कायियोिना, मानव अलधकार कायियोिना तथा छुवाछुत
लबरुद्धको कायियोिनामा स्थानीय सरकारको लिम्मेवारी भनी
उल्िेख गररएका कायिक्रमहरुमा रकम लबलनयोिन तथा
कायािन्वयन गने ।

सा लब शाखा पालिका प्रमख
ु

प्र प्र अ
आ ब २०७८/७९
सा लब शाखा
असार मसान्त
योिना शाखा पालिका प्रमख
प्र प्र अ
आ ब २०७८/७९
ु
र सा लब शाखा
योिना शाखा र सा लब असार मसान्त
शाखा
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भाग – ४
बनष्कषष र सूझावहरु
४.१ बनष्कषष
यस वालिङ नगरपालिकाको िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण परीक्षणको क्रममा
नगरपालिकािे िारी गरे का स्थानीय नीलत¸ ऐन¸ कायिलबलधहरु तथा अन्य काननु ी ब्यवस्थाहरुको अध्ययन¸
बालर्िक नीलत¸ कायिक्रम तथा बिेट लकताब र आवलधक बालर्िक प्रगलत प्रलतवेदनहरुको अध्ययन गरी
सहभालगतामि
ू क लबलधवाट सबै पदालधकारी तथा कमिचारीहरुको सि
ं ग्नतामा परीक्षण कायि सम्पन्न गररएको
लथयो । यस क्रममा नगरपालिकािे िैससासको क्षेत्रमा महत्वपूणि नीलतगत ब्यवस्थाहरु तथा कायिक्रमहरु
कायािन्वयन गरे को पाईयो । नगरपालिकािे समग्रमा ९० प्रलतशत प्रगलत हााँलसि गरे को छ । िैससास
लबकासको हकमा नगरपालिकािे नीलत तथा काननु हरु िागु गरे को पाईएको छ । नीलत कानुन तथा योिनाको
क्षेत्रमा ८५ प्रलतशत काम भएको पाईएको छ । संस्थागत ब्यवस्थामा ८० प्रलतशत प्रगलत भएको छ । त्यस्तै
मानव संसाधन र क्षमता लबकास क्षेत्रमा ९५ प्रलतशत, सेवा प्रवाहमा ९५ प्रलतशत, सश
ु ासन र उत्तरदालयत्व
क्षेत्रमा ९५ प्रलतशत प्रगलत भएको देलखन्छ ।
िैससास परीक्षणका १०० वटा उपसचू कहरुमा राम्रो प्रगलत देलखएका उपसचू कहरुिाई लनरन्तरता
तथा अध्यावलधक गदै िैिानु पने¸ आलं शक र न्यनू प्रगलत भएका उपसचू कहरुमा नगरपालिकािे कायियोिना
तयार गरी कायािन्वयन गनिु पने हुन्छ । यसकारण यस प्रलतवेदनमा मागिदशिनको रुपमा कायियोिना समेत तयार
गरी समावेश गररएको छ । चािु तथा आगामी आलथिक बर्िहरुमा िैससास परीक्षणिे देखाएका क्षेत्रहरु र
सझु ावहरुिाई कायािन्वयन गरी िैससास मैत्री नगरपालिकाको रुपमा लबकास हुने अपेक्षा गररएको छ ।

४.२ सझ
ू ावहरु
यस नगरपालिकाको िैंलगक समानता तथा समालिक समावेशीकरण परीक्षण गने क्रममा प्राप्त भएका
तथय र तथयाक
ं तथा अभ्यासहरुको आधारमा देहाय अनसु ारका सझू ावहरु पेश गररएको छः
क) नीलत, काननु , योिना िारी गनिु भन्दा अगालड िैससासको दृलष्टकोणिे उपयि
ू भए नभएको बारे
िेखािोखा गने कायििाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउाँनु पने ।
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ख) नगरपालिकािे बिेट लसमा लनधािरण गदाि मलहिा, बािबालिका तथा बलचचलतकरणमा परे का
समहु को अवस्था लबश्लेर्णको आधारमा बिेटको लनलस्चत प्रलतशत लबलनयोिन गने ब्यवस्था गनिु
पने ।
ग) लदगो लबकास िक्ष्य ५ स्थानीयकरणको नीलतगत लनणिय र कायािन्वयन गनिु पने ।
घ) नगरपालिकाको क्षमता लबकास योिना िैससास अवधारणा सलहत तयारी तथा कायािन्वयन हुनु पने ।
ङ) िैससास बिेट परीक्षण लनयलमत रुपमा गरी उि परीक्षणिे औल्याएका सधु ारका कायिक्रमहरु
कायािन्वयन गनिु पने ।
च) स्थानीय सरकारको बिेट तथा कायिक्रममा िलक्षत समहु हरुको िालग लनलस्चत प्रलतशत बिेट
लबलनयोिन गने ऐन िागु गनिु पने ।
छ) नगरपालिकाको लनणाियक तहमा पदालधकारी र कमिचारीहरुमा मलहिाहरुको समान सहभालगताको
िालग नीलतगत ब्यवस्था गरी िागु गनिु पने ।
ि) मलहिा तथा लबशेर् समदु ायिाई लबशेर् सेवा प्रदान गदाि सम्बलन्धत समदु ायको भार्ा, संस्कृ लत र रहन
सहन बझु क
े ो कमिचारी वा िनप्रलतलनलध समेत समावेश गरे को कायिटोिी वा शाखा माफि त लदने
नीलतगत ब्यवस्था िागु गनिु पने ।
झ) मलहिा र परुु र् लबचको असमानता हटाउाँन तथा सामालिक समावेशीकरण बढाउाँनको िालग स्थानीय
तहको लनलस्चत कायिनीलत तयारी तथा कायािन्वयन गनिु पने ।
ञ) िैंलगक लबकास डेस्क वा िैंलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण कायािन्वयन सलमलत गठन र
कायिशति र लिम्मेवारी लकटान सलहत ब्यवस्था गनिु पने ।
ट) नगरपालिका स्तरमा मलहिा लहसं ा लनयन्त्रणको िालग आचार सलं हता बनाएर िागु गनिु पने ।
ठ) मलहिा लबकास,मलहिा लसप लबकास, नेतत्ृ व लबकास तथा क्षमता अलभबृलद्ध िस्ता लबर्यमा िोत
ब्यवस्थापनका िालग बालर्िक आलथिक ऐनमा उल्िेख गरी छुट्टै कोर् स्थापना गनिु पने ।
ड) िैंलगक लहसं ा रलहत नगरपालिका घोर्णाको तयारी प्रारम्भ गनिु पने ।
ढ) मलहिा लहसं ा लबरुद्ध सन्ु य सहनलशिता नीलतगत रुपमा िागु गनिु पने ।
ण) गभिवती मलहिािाई िोलखमयूि, खतरायि
ू काममा निगाउाँने सम्बन्धी ब्यवस्था गनिु पने ।
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त) लबपन्न बगिहरु िाभालन्वत हुने गरी सपु थमल्ू य सहकारीहरु सचचािन गनिु पने ।
थ) िैससास लबकासको िालग सम्बलन्धत लनकायहरु लबच सचिाि सदस्य बनी कायि प्रारम्भ गनिु पने ।
द) बेईलिङ घोर्णापत्रको स्थालनयकरण र कायिक्रमहरु कायािन्वयन गनिु पने देलखएको छ ।
ध) नगरपालिकामा संयि
ू राष्िसंघीय बाि अलधकार महासन्धी १९८९ मा गररएका प्रलतबद्धता
कायािन्वयन गनि कायिक्रमहरु बनाई िागु गनिु पने आवश्यकता देलखएको छ ।
न) मलहिा मालथ हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मि
ु न गने महासलन्ध कायािन्वयनका िालग तयार गररएको
रालष्िय कायियोिना र सयं ि
ू राष्िसघं ीय सरू क्षा पररर्दद्वारा पाररत प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को
कायािन्वयन रालष्िय कायियोिना, मानव अलधकार कायियोिना तथा छुवाछुत लबरुद्धको
कायियोिनामा स्थानीय सरकारको लिम्मेवारी भनी उल्िेख गररएका कायिक्रमहरुिाई स्थानीयकरण
गरी लनयलमत रकम लबलनयोिन तथा कायािन्वयन गनिु पने देलखन्छ ।
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अनसु चू ी – १
िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण परीक्षण कायषदि गठन
क्र सं
१
२
३
४
५
६
७

नाम थर
श्री कल्पना लतवारी

बिम्मेवारी
संयोिक

पद
नगर उप प्रमख
ु

श्री यगु माया पंगने ी
श्री लगता रनपाि
श्री टोपिी लसंिािी
श्री चोिाकान्त पौडेि
श्री तारा बहादरु लब क
श्री रािन भट्टराई

सयं ोिक
संयोिक
संयोिक
सयं ोिक
संयोिक
सदस्य

का पा सदस्य
का पा सदस्य
का पा सदस्य
वडा सदस्य¸ वडा ११
का पा सदस्य
प्रमख
ु प्र अलधकृ त

सम्पकष नं
९८५६०३०२४५
९८५६०१३००२
९८५६००२००५
९८४६०१३६७१
९८५०६०५८७२
९८५६००२००७
९८५६०७४१११

िैंबगक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण परीक्षण कायष -समुहहरु
समहु नं १: नीलत¸ काननु तथा योिना
क्र सं
१
२
३
४

नाम थर
श्री यगु माया पगं ने ी
श्री ज्ञान प्रसाद पाण्डे
श्री नर बहादरु पौडेि
श्री सपना लबक

बिम्मेवारी
सयं ोिक
सह संयोिक
सदस्य
सदस्य

पद
का पा सदस्य
योिना अलधकृ त
काननु अलधकृ त
वडा सदस्य

सम्पकष नं
९८५६००२००५
९८५६०५५७७२
९८५६०७१५४०
९८४२४०७२८६

बिम्मेवारी
सयं ोिक
सह संयोिक
सदस्य
सदस्य

पद
का पा सदस्य
वडा अध्यक्ष¸ वडा ७
िेखा अलधकृ त
कायिक्रम अलधकृ त

सम्पकष नं
९८४६०१३६७१
९८६६५७७४१५
९८५६०१२१४५
९८५६०३५८४०

समहु नं २: सस्ं थागत ब्यवस्था
क्र सं
१
२
३
४

नाम थर
श्री लगता रनपाि
श्री कमिा नेपािी
श्री ज्ञान प्रसाद अयािि
श्री माधव प्रसाद न्यौपाने

समहु नं ३: मानव संसाधन तथा क्षमता लबकास
क्र सं
१
२

नाम थर
श्री टोपिी लसंिािी
श्री नारायण प्रसाद रे ग्मी

बिम्मेवारी पद
संयोिक
का पा सदस्य
सह संयोिक अलधकृ त छै टौ
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सम्पकष नं
९८४६०९७४३५

३
४
५
६

श्री पवन बस्याि
श्री पदम प्रसाद परािि
ु ी
श्री डोि प्रसाद न्यौपाने
श्री रािेन्र रे ग्मी

सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

रोिगार संयोिक
MIS Operator
नायव सब्ु बा
नायब सब्ु बा

बिम्मेवारी
संयोिक
सह संयोिक
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

पद
वडा सदस्य¸ वडा ११
िन स्वास्थय लनरीक्षक
लसलनयर अहेव
लशक्षा अलधकृ त
अनलम
अनलम

बिम्मेवारी
संयोिक
सह संयोिक
सदस्य
सदस्य
सदस्य

पद
का पा सदस्य
पशु लचलकत्सक
आिेप अलधकृ त
ना प्रा स कृ लर्
ईिेलर्क्िलसयन

९८४१२८४९८९
९८५६०५४५३५
९८४६१२४५३१
९८४६०७०५५६

समहु नं ४: सेवा प्रवाह
क्र सं
१
२
३
४
५
६

नाम थर
श्री चोिाकान्त पौडेि
श्री कमि प्र पाण्डे
श्री ईन्र प्रसाद भट्टराई
श्री गीता पाठक
श्री नलबना राना
श्री िक्ष्मी थापा

सम्पकष नं
९८५०६०५८७२
९८५६०२७९३२
९८५६०५५९०४
९८६११०२५१४
९८६७२२६२८१
९८४०५१५१९९

समहु नं ५: सश
ु ासन तथा उत्तरदालयत्व
क्र सं
१
२
३
४
५

नाम थर
श्री तारा बहादरु लब क
श्री बसन्त कुमार अलधकारी
श्री भवु ानी लतवारी
श्री कस्तरु ी अस्िामी मगर
श्री िगन्नाथ पाण्डे
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सम्पकष नं
९८५६००२००७
९८६१०१७४३०
९८४६३६३०९३
९८४६८१८०५३
९८४६०९७५२०

अनसु चू ी – २

वालिङ नगरपालिका
वालिङ¸ स्याङिा
िैंलगक उत्तरदायी तथा सामालिक समावेशी परीक्षण अक
ं मापन लबवरण
परीक्षण अक
ं ः राम्रो - १, लठकै - ०.५ र नभएको – ०
क्र सं

अंकभार

अवस्था

प्रािाङ्क

१.१.१ स्थानीय तहको नीलत तथा काननु को
मस्यौदा तयार गने कायिलदशामा
िैससासको दृलष्टिे सम्पादन गने गरी
कायिटोिी लनमािण, पवू ि दस्तावेिको
सलमक्षा गदाि िैससास दृलष्टकोणिे
भएको, मस्यौदाको लबर्यबस्तु र
शब्द चयन समावेशी र
सहभालगतामि
ू क हुने गरी
गरे को/नगरे को
१.१.२ स्थानीय सरकारिे आफ्नो नीलत,
काननु , योिना िारी गनिु भन्दा
अगालड िैससासको दृलष्टकोणिे
उपयि
ू भए नभएको बारे िेखािोखा
गने गरे को / नगरे को

१

१

१.१.३ स्थानीय सरकारको नीलत र योिनामा
िैससास लबकास (स्थानीय काननु ,
नीलत, आवलधक र बालर्िक योिनामा
भएका नीलतहरु) सम्बन्धी लबर्यहरु
समावेश भएको/नभएको ।

१

नगरपालिकाको नीलत तथा
काननु को मस्यौदा तयार गने
क्रममा िैससासको दृलष्टिे
सम्पादन गने गरी कायिटोिी
लनमािण भएको ।
पवू ि दस्तावेिको सलमक्षा गदाि
िैससास दृलष्टकोणिे
मस्यौदाको लबर्यबस्तु र शब्द
चयन समावेशी नै पाईएको ।
नगरपालिकािे आफ्नो नीलत,
काननु , योिना िारी गनिु भन्दा
अगालड िैससासको
दृलष्टकोणिे उपयि
ू भए
नभएको बारे िेखािोखा गने
कायि आलं शक गरे को ।
नगरपालिकाको नीलत र
योिनामा िैससास लबकास
(स्थानीय काननु , नीलत,
आवलधक र बालर्िक योिनामा
भएका नीलतहरु) सम्बन्धी
लबर्यहरु समावेश भएको ।

१
१.१

सच
ू क तथा उपसच
ू कहरु
नीबत कानुन र योिना
नीबत कानुन र योिनामा
समावेशी सहभाबगता

१
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०.५

१

१.१.४ स्थानीय सरकारको मलहिा र परुु र्को
समलबकास तथा सामालिक
समावेशीकरण र िैंलगक परीक्षण
तथा सामालिक लबभेद अन्त्य गने
सम्बलन्ध अिग्गै नीलतहरु छन/छै नन
(स्थानीय ऐन, काननु , कायिलबलध र
लनदेलशकामा खास ब्यवस्था गररएको
वा नगररएको) ।
१.१.५ स्थानीय तहिे कायािन्वयनमा
ल्याएका ऐन लनयम तथा
कायिलबलधमा मलहिा तथा
बलचचलतमा परे का समदु ाय या िलक्षत
बगिमा हुने सबै प्रकारका लबभेदिन्य
कायिहरु रोर्क्न पयािप्त प्रावधान
ब्यवस्था गररएको छ/छै न ।
१.१.६ सघं ीय काननु िे ब्यवस्था गरे
बमोलिम स्थानीय स्तरमा मलहिा
तथा बलचचलतमा परे का समदु ाय या
िलक्षत बगि मालथ हुने लहसं ा र लबभेद
उपर सनु वु ाई हुने प्रबन्ध
लमिाए/नलमिाएको ।
१.१.७ मलहिा र परुु र्मा श्रमको ज्यािामा
लबभेद रोर्क्ने प्रावधान रहेको/नरहेको
(समदु ायको प्रचिन लबभेदकारी
भएको/नभएको ।)

१

नगरपालिकाको बालर्िक नीलत
तथा कायिक्रममा िैंलगक
समानता तथा सामालिक
समावेशीकरण तथा सामालिक
लबभेद अन्त्य गने सम्बन्धी
नीलतगत ब्यवस्था गररएको ।

१

१

नगरपालिकाको ऐन लनयम तथा
कायिलबलधमा मलहिा तथा
िलक्षत बगिमा हुने सबै प्रकारका
लबभेदिन्य कायिहरु रोर्क्न
अलधकाश
ं प्रावधान रहेको ।

१

१

स्थानीय न्यायीक सलमलतद्वारा
स्थानीय स्तरमा मलहिा तथा
िलक्षत बगि मालथ हुने लहसं ा र
लबभेद उपर सनु वु ाई हुने गरे को ।

१

१

१

१.१.८ स्थानीय तहको नीलतमा रे थाने र
आप्रवासी कामदार तथा श्रमलिवी
उपर हुने लबभेद रोर्क्ने प्रावधान
रहेको/नरहेको ।
सहायक बिषयगत िम्मा
१.२ योिना तिषुमा तथा कायाषन्वयन

१

नगरपालिकामा लबभेद
नभएको ।
मलहिा र परुु र्मा श्रमको
ज्यािामा लबभेद रोर्क्ने स्थानीय
नीलत िागु भएको ।
यस्तो समस्या यस
नगरपालिकामा नभएको ।

८
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१

७.५

१.२.१ आवलधक योिना र बालर्िक योिना
तथा कायिक्रममा िैंलगक तथा
समावेशी लबकासको िालग नीलत
रणनीलत कायिक्रम र मापनयोग्य
उपिब्धी िक्ष्य समावेश गररएको
छ/छै न ?
१.२.२ गाउाँपालिका/नगरपालिकाको िोत
अनमु ान तथा बिेट सीमा लनधािरण
सलमलतिे बिेट लसमा लनधािरण गदाि
मलहिा, बािबालिका तथा
बलचचलतकरणमा परे का समहु को
अवस्था लबश्लेर्णको आधारमा सो
समहु को िालग वा प्रत्यक्ष फाईदा पग्ु ने
गरी कुि पिू ीगत बिेटको लनलश्चत
प्रलतशत छुट्याउाँने गरे को/नगरे को ?

१

१.२.३ स्थानीय सरकारको योिना सचू ी
िलक्षत समहु हरुको सक्रीय
सहभालगतामा तयार हुने र उनीहरुिे
छनौट गरे को योिना
प्राथलमलककरणमा पने गरे को/नगरे को
(योिना तििमु ा गदाि गाउाँ
बस्तीस्तरवाट आएका योिना
कायिक्रमहरुिाई समेटेको/नसमेटेको
परीक्षण गने ।)
१.२.४ योिना तििमु ा गदाि मलहिा तथा
बलचचलतकरणमा परे का समहु हरुको
ब्यवहाररक र रणनीलतक
आवश्यकता पलहचान र पररपलू ति गने
लबर्यमा छिफि भए/नभएको ?

१

१

१
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नगर बृहत योिना र बालर्िक
नीलत कायिक्रम तथा बिेटहरुमा
िैंलगक तथा समावेशी
लबकासका िालग रणनीलतक
कायिक्रमहरु र मापनयोग्य
उपिब्धीहरु समावेश गरे को ।
िैससास लबकासको क्षेत्रमा
के ही कायिक्रम तथा बिेट
लबलनयोिन र कायािन्वयन
भएको ।
उि सलमलतिे बिेट लसमा
लनधािरण गदाि मलहिा,
बािबालिका तथा
बलचचलतकरणमा परे का
समहु को अवस्था लबश्ले र्णको
आधारमा बिेट ब्यवस्था
भएको तर बिेटको लनलस्चत
प्रलतशत लबलनयोिन गने
ब्यवस्था नभएको ।
योिना तििमु ाको क्रममा बस्ती
स्तरीय भेिाहरु भएको ।
सबै बस्तीहरुमा टोि लबकास
संस्था स्थापना गरी योिना
तिमिु ा कायािन्वयनमा सक्रीय
गराईएको ।
वडास्तरको योिना गोष्ठीवाट
योिनाहरु नगरपालिकामा
संकिन हुने गरे को ।
वडा स्तर र लबर्यगत सलमलतमा
यस लबर्यमा समग्रमा छिफि
भएको ।
मलहिा तथा बलचचलतकरणमा
परे का समहु हरुको ब्यवहाररक र
रणनीलतक आवश्यकता
पलहचान र पररपलू ति गने लबर्यमा
छुट्टै छिफि गने कायि भएको ।

१

०.५

१

१

१.२.५ योिना तििमु ा गदाि मलहिा र परुु र्
एवं िलक्षत समहु हरुको छुट्टा छुट्टै
अवस्था लबश्लेर्णको आधारमा
आवश्यकता पलहचान गरी सो
अनसु ारको कायिक्रम तय गने
गररएको/नगररएको (तयारी
प्रलतवेदन) ?
१.२.६ स्थानीय सरकारिे लदगो लबकासका
िक्ष्यहरु लबशेर् गरे र िक्ष्य ५ िैंलगक
समानता प्राप्त गने लबर्यिाई
स्थानीयकरण गरी सो अनसु ारको
बिेट लबलनयोिना हुने गरे को/नगरे को
?

१

तथयांकको आधारमा छुट्टै
लबश्लेर्ण गरी कायिक्रम तयार
भएको ।

१

०.५

१.२.७ स्थानीय तहको योिना मलहिा,
बािबालिका तथा लपछालडएको बगि
समदु ाय र क्षेत्रिाई प्रत्यक्ष िाभ पग्ु ने
गरी बनेको/नबनेको ?

१

लदगो लबकासका िक्ष्यहरु
लबशेर् गरे र िक्ष्य ५ िैंलगक
समानता प्राप्त गने कायििाई
सहयोगी कायिक्रमहरु भएको तर
नीलतगत रुपमा िक्ष्य ५ को
स्थानीयकरण गने कायि
नभएको ।
मलहिा, बािबालिका तथा
लपछालडएको बगि समदु ाय र
क्षेत्रिाई प्रत्यक्ष िाभ पगु क
े ो।

१.२.८ स्थानीय सरकारका उपभोिा
सलमलतहरुमा िलक्षत समहु को
प्रलतलनलध सलहत कलम्तमा ४०
प्रलतशत मलहिाको सहभालगता
भएको/नभएको र मख्ु य कायिकारी
पद मध्ये कुनै एकमा लिम्मेवारी
लदएको/नलदएको ?
सहायक बिषयगत िम्मा
१.३ ििेट तिषुमा तथा कायाषन्वयन
१.३.१ बिेट तथा कायिक्रम तिमिु ा गनिु भन्दा
अलघ समदु ायका मलहिा,
बािबालिका, अपांग, िनिालत,
मलु स्िम, मधेशी, लपछडावगि र दलित
िगायतका सबै िातिालत र लबपन्न
वगिका समहु हरुसंग बसेर समस्या
के िाउाँने (लबश्लेर्ण) गने
गररएको/नगररएको ?

१

आ ब २०७७/७८ मा उपभोिा
सलमलतहरुमा मलहिा तथा
िलक्षत समहु को प्रलतलनलधत्व
सलहत ४० प्रलतशत भन्दा मालथ
सहभालगता भएको र मख्ु य
कायिकारी पद मध्ये कुनै एकमा
लिम्मेवारी लदएको ।

१

८
१
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१

१

७
बिेट तथा कायिक्रम तिमिु ा गनिु
भन्दा पलहिे िलक्षत वगिका
समहु हरुसंग छिफि गरी
समस्याहरु के िाउाँने र
कायिक्रमहरु पलहचान गने गरे को
।

१

१.३.२ स्थानीय सरकारका क्षमता लबकास
योिनामा िैंलगक उत्तरदायी तथा
सामालिक समावेशी बिेट लनमािण
एबं परीक्षण लनयलमतरुपमा गनि
बिेटको ब्यवस्था गररएको/नगररएको
?
१.३.३ परीक्षण पश्चात िैंलगक तथा समावेशी
लबर्यमा सधु ार गनि क्षमता लबकास
कायियोिना कायािन्वयनको िालग
पयािप्त बिेट तथा कायिक्रम बालर्िक
योिनामा समाबेश
गररएको/नगररएको ?
१.३.४ स्थानीय सरकारको बिेट तथा
कायिक्रममा िलक्षत समहु हरुको िालग
लनलस्चत प्रलतशत बिेट लबलनयोिन
गरी उनीहरुको लहतमा कायिक्रममा
समयमै खचि गररएको/नगररएको ?
(बिेट तथा कायिक्रम लबच लभडान)

१

सहायक बिषयगत िम्मा
मूि बिषयगत िम्मा
२
संस्थागत ब्यवस्था
२.१ कमषचारी/पदाबधकारी
प्रबतबनबधत्व
२.१.१ स्थानीय सरकारको लनणाियक तह
(कमिचारी/पदालधकारी) मा
मलहिाहरुको समानरुपमा (५०/५०
प्रलतशत) प्रलतलनलधत्व रहेको छ/
छै न ?

४
२०

१

मलहिा प्रलतलनलधत्व
पदालधकारीमा ५० भन्दा
प्रलतशत र कमिचारीमा
सहभालगता न्यनु भएको ।

२.१.२ स्थानीय सरकारका कमिचारीहरुको
पदपलू तिको लनणिय गदाि सबै
िातिालत, वगि, लिंग र समदु ायका
बीच समावेशीकरण हुने गरी
कमिचारीहरुको समावेशी
समानपु ालतक प्रलतलनलधत्व हुनसर्क्ने

१

नगरपालिकाको नीलत तथा
काननु मा कमिचारी लनयलू ि गदाि
समावेशी कोटा छुट्याईएको ।

१

१
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नगरपालिकाको क्षमता लबकास
योिना तयारी तथा कायािन्वयन
भएको ।
िैंलगक उत्तरदायी तथा
सामालिक समावेशी बिेट
लनमािण एबं परीक्षण नभएको ।
िैससास परीक्षण नभएको ।
बालर्िक नीलत तथा कायिक्रममा
िैंलगक तथा समावेशी लबर्यमा
बिैट लबलनयोिन भएको ।

०.५

स्थानीय सरकारको बिेट तथा
कायिक्रममा िलक्षत समहु हरुको
िालग लनलस्चत प्रलतशत बिेट
लबलनयोिन गने नीलत नभएको ।
कायिक्रममा बिेट लबलनयोिन
गरी सोही आ ब मा कायािन्वयन
भएको ।

०.५

०.५

२.५
१७

०.५

१

रणनीलत लिएको छ/छै न ?

२.१.३ स्थानीय सरकारिे मलहिा तथा
लबशेर् समदु ायिाई लबशेर् सेवा
प्रदान गदाि सम्बलन्धत समदु ायको
भार्ा, संस्कृ लत र रहन सहन बझु क
े ो
कमिचारी वा िनप्रलतलनलध समेत
समावेश गरे को कायिटोिी वा शाखा
माफि त लदने गरे को/नगरे को ?

१

सोधपछ
ु कक्ष भएको र मलहिा
कमिचारी रहेको ।
मलहिा तथा लबशेर्
समदु ायिाई लबशेर् सेवा प्रदान
गदाि सम्बलन्धत समदु ायको
भार्ा, सस्ं कृ लत र रहन सहन
बझु क
े ो कमिचारी वा
िनप्रलतलनलध समेत समावेश
गरे को कायिटोिी नपाईएको ।

२.१.४ िनप्रलतलनलधहरु तथा
कमिचारीहरुिाई कुनै क्षमता
अलभबृलद्धको अवसर प्रदान गदाि
सबैिाई समान अवसर हुनेगरी र
मलहिा र बलचचलतकरणमा परे का
समदु ायिाई अग्रभाग प्राप्त हुनेगरी
सकारात्मक लबभेदको नीलत
लिएको/नलिएको ?
सहायक बिषयगत िम्मा
२.२ कायषप्रणािी समावेशी
२.२.१ मलहिा र परुु र् लबचको असमानता
हटाउाँन तथा सामालिक
समावेशीकरण बढाउाँनको िालग
स्थानीय तहको लनलस्चत कायिनीलत
छ/छै न ?

१

स्थानीय स्तरमा सकारात्मक
लबभेद नीलत तयारी र
कायािन्वयन भएको ।

४
१
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०.५

१

३
मलहिा समानता तथा
सामालिक समावेशीकरण
बढाउाँनको िालग स्थानीय
तहको लनलस्चत नीलत भएकोव
तर कायिनीलत नभएको ।

०.५

२.२.२ स्थानीय सरकारमा िैंलगक लबकास
हेने ईकाईको ब्यवस्था छ/छै न ?
(िैंलगक लबकास डेस्क वा िैंलगक
समानता तथा सामालिक
समावेशीकरण कायािन्वयन सलमलत
वा यस्तै कुनै संरचनाको ब्यवस्था
कायिशति र लिम्मेवारी लकटान सलहत
गररएको/नगररएको)
२.२.३ स्थानीय सरकारवाट कायािियमा हुन
सर्क्ने कुनै पलन प्रकारको दब्ु यिवहार
भेदभाव मलहिा लहसं ा लनयन्त्रणको
िालग आचार संलहता बनाएर िागु
गररएको छ/छै न ?
२.२.४ योिना तििमु ा सलमलतिाई सझु ाव
लदने दस्तावेि तयार गदाि िैससास
कायािन्वयन सलमलतमा मलहिा
बािबालिका तथा अन्य सबै िलक्षत
समदु ायको सलक्रय सहभालगता भए
नभएको र यस सलमलतिे वडा तहमा
योिना सम्बन्धी छिफि समावेशी
भए नभएको अनगु मन गरे को/
नगरे को ?
सहायक बिषयगत िम्मा
२.३ सबमबत उपसबमबत र कायषदिमा
प्रबतबनबधत्व
२.३.१ स्थानीय सरकारिे गठन गने सलमलत,
उपसलमलत र कायिदिहरुमा मलहिा
तथा बलचचलतकरणमा परे का
समदु ायबाट मलहिा र परुु र्को
समावेशी प्रलतलनलधत्व हुने ब्यवस्था
रहेको/नरहेको ?

१

१

१

िैंलगक लबकास डेस्क मलहिा
बािबालिका तथा समाि
कल्याण उपशाखािे लिम्मेवारी
बहन गरे को ।
िैंलगक समानता तथा
सामालिक समावेशीकरण
कायािन्वयन सलमलत गठन र
परीचािन नभएको ।
नगरपालिका स्तरमा मलहिा
लहसं ा लनयन्त्रणको िालग आचार
संलहता बनाएर िागु गररएको
छै न ।

०.५

नगरपालिकामा िैससास
कायािन्वयन सलमलत गठन
नभएको ।
वडा तहमा योिन तििमु ा गदाि
बस्ती भेिा भएको ।
वडामा िलक्षत समदु ायको
सक्रीय सहभालगतामा रहेको ।

०.५

४

१
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०

१.५

नगरपालिकािे गठन गने
सलमलत, उपसलमलत र
कायिदिहरुमा मलहिा तथा
बलचचलतकरणमा परे का
समदु ायबाट मलहिा र परुु र्को
समावेशी प्रलतलनलधत्व हुने
ब्यवस्था रहेको ।

१

२.३.२ स्थानीय सरकारिे गठन गने सलमलत,
उपसलमलत र कायिदिहरुमा मलहिा
तथा बलचचलतकरणमा परे का
समदु ायका छिफि र लनणिय
लनमािणमा स्वस्थ ढगं िे भाग लिन
पाएको/नपाएको ?
२.३.३ स्थानीय तहमा सचचालित
कायिक्रमहरुको अनगु मन तथा
सलमक्षा सम्बन्धी कायिमा स्थानीय
सरकारिे गठन गने सलमलत,
उपसलमलत र कायिदिहरुिे मलहिा र
बलचचलतकरणमा परे का समदु ायको
लहत हुने गरी लबश्ले र्ण सलहत
नीलतगत र कायिगत सुझाव लदने
गरे को/नगरे को ?
२.३.४ स्थानीय सरकारिे गठन गने सलमलत,
उपसलमलत र कायिदिहरुिे मलहिा
तथा बलचचलतकरणमा परे का
समदु ायको लहत हुने गरी लदईएको
नीलतगत र कायिगत सुझावहरुको
कायािन्वयन हुने गरे को/नगरे को ?
सहायक बिषयगत िम्मा
२.४ बित्त ब्यवस्थापन प्रणािीमा
समावेशीता
२.४.१ स्थानीय तहमा मलहिा लबकास,
िैंलगक लहसं ा लबरुद्ध, मलहिा लसप
लबकास, नेतत्ृ व लबकास तथा क्षमता
अलभबृलद्ध िस्ता लबर्यमा िोत
ब्यवस्थापनका िालग बालर्िक
आलथिक ऐनमा उल्िेख गरी छुट्टै कोर्
स्थापना गररएको/नगररएको ?

१

१

१

सलमलत उपसलमलतहरुमा मलहिा
र बलचचलतकरणमा परे का
समदु ायका सदस्यहरुिे
छिफि र लनणिय प्रलक्रयामा
स्वस्थ ढगं िे भाग लिन
पाएको ।
सलमलत, उपसलमलत र
कायिदिहरुिे मलहिा र
बलचचलतकरणमा परे का
समदु ायको लहत हुने गरी
मौलखक सझू ावको चिन
भएको ।

१

नीलतगत र कायिगत सझु ाव
लिलखतरुपमा लदने चिन
नभएको कारण उि
सझू ावहरुको कायािन्वयन
सलू नलस्चत गने कायि भएको ।

१

४

१
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१

४

िैंलगक लहसं ा लबरुद्ध कोर्
भएको र कायिलबलध समेत िागु
भएको ।
मलहिा लबकास,मलहिा लसप
लबकास, नेतत्ृ व लबकास तथा
क्षमता अलभबृलद्ध िस्ता
लबर्यमा िोत ब्यवस्थापनका
िालग बालर्िक आलथिक ऐनमा
उल्िेख गरी छुट्टै कोर् स्थापना
नभएको ।

०.५

२.४.२ के आलदबासी, िनिालत, दलित,
अन्य िलक्षत समहु का मलहिाहरुको
लबकास र सशलिकरणको िालग
बिेटको ब्यवस्था भएको छ ?
उनीहरुको आवश्यकता अनसु ार
कायिक्रम तिमिु ा गररएको छ ?
२.४.३ के स्थानीय सरकारमा िैंलगक
डेस्कको लबकासको र आवश्यक
मानवीय श्रोतहरुको िालग बिेटको
ब्यवस्था गररएको छ ? सो अनसु ार
कायिक्रम पलहचान गररएको छ ?
२.४.४ स्थानीय सरकारिे समावेशी सूचना
प्रणािी ब्यवस्थापन गनि बिेट
ब्यवस्था गरे को/नगरे को र
कम्प्यटु रकृ त िेखा प्रणािीिे
समावेशी क्षेत्रमा भएको बिेट तथा
खचि सम्बन्धी सचू ना लदने वा नलदने
गरे को ?
सहायक बिषयगत िम्मा
२.५ तथ्याङ्क संकिन तथा
ब्यवस्थापन
२.५.१ के स्थानीय सरकारिे आफ्नो क्षेत्रका
समदु ायस्तरका आधारभतू खलण्डकृ त
सचू ना या तथयांक संकिन तथा
अध्यावलधक गने गरे को छ ? (लिङ्ग
उमेर िात र आलथिक लस्थलत आलद) गाउाँ/नगर प्रोफाईि
२.५.२ स्थानीय सरकारिे आफ्नो क्षेत्रका
समदु ाय स्तरका आधारभतू सूचना वा
तथयाक
ं सक
ं िन गदाि बेरोिगार तथा
गरीबको पलहचान गरी छुट्टाछुट्टै
नर्क्साङ्कन गने गरे को/नगरे को
(गाउाँ/नगर प्रोफाईि)

१

िलक्षत बगिको सशलिकरणको
िालग बिेट लबलनयोिन भएको
पाईएको ।

१

१

नगरपालिकामा िैंलगक डेस्क र
आवश्यक मानव श्रोत ब्यवस्था
मलहिा बािबालिका तथा
समाि कल्याण उपशाखावाट
गररएको ।
नगरपालिकामा समावेशी
सचू ना प्रणािीको प्रारम्भ
भएको ।

१

१

४

१

३.५

१

नगर पाश्विलचत्रमा खण्डीकृ त
सचू ना प्रस्ततु भएको तर यसको
बालर्िक रुपमा अध्यावलधक
भएको ।

१

१

नगरपालिकामा गरीबी र
बेरोिगारी तथयांक भएको र
नर्क्साङकन भएको ।

१
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२.५.३ के स्थानीय सरकारिे आफ्नो
पाश्विलचत्रमा आधाररत खलण्डकृ त
तथयाङ्क र सचू नािाई आधार मानी
स्थानीय लबकास योिना तिमिु ा गने
गरे को छ ?

१

२.५.४ स्थानीय सरकारिे आफ्नो क्षेत्रको
सामालिक सरू क्षा पाउाँनेहरु र
पलचिकरणको अलभिेख ब्यवस्थापन
तथा तथयाङ्क अध्यावलधक गने
गरे को/नगरे को ?
सहायक बिषयगत िम्मा
मूि बिषयगत िम्मा
३.
मानव संसाधन तथा क्षमता
बिकास
३.१ मानव सस
ं ाधन तथा क्षमता
बिकास
३.१.१ िैंलगक तथा समावेशी लबकासको
िालग क्षमता लबकास कायियोिना
तयार गरे नगरे को र छुट्टै लशर्िकमा
बिेट लबलनयोिन भए नभएको र
यस्तो रकम खचि कायिलबलध स्वीकृ त
भई कायािन्वयनमा आएको/
नआएको ?
३.१.२ स्थानीय सरकारका
पदालधकारी/कमिचारीहरुिे िैंलगक
तथा समावेशी लबकास, िैंलगक लहसं ा
सम्बन्धी तालिम लिएका छन् वा
छै नन् र तालिम कायिक्रममा िलक्षत
समहु तथा अन्य सबै मलहिा र
परुु र्को समान सहभालगता र
उपलस्थलत सलु नलश्चतता
गररएको/नगररएको ?

१

नगरपालिकामा आफ्नो
पाश्विलचत्रमा आधाररत
खलण्डकृ त तथयाङ्क र
सचू नािाई आधार मानी
स्थानीय लबकास योिना तिमिु ा
गने कायि भएको छ ।
सामालिक सरू क्षा िाभग्राही र
पलचिकरण अध्यावलधक गरे को
पाईएको ।

४
२०

१

१

४
१६

१

िैंलगक तथा समावेशी
लबकासको िालग क्षमता
लबकास कायियोिना तयार
नभएको ।
यसको िालग बिेट लबलनयोिन
र कायािन्वयन चाही भएको ।

०.५

१

पदालधकारी/कमिचारीहरुिे
िैंलगक समावेशी लबकास र
िैंलगक लहसं ा सम्बन्धी तालिम
लिएको ।

१
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३.१.३ तालिमका लबर्यबस्तक
ु ो
प्रस्तलु तकरणमा िैंलगक समवेदनलशि
भार्ाको प्रयोग र मलहिाका
आवश्यकता समेलटएको र तालिमको
गणु स्तर सेवा सलु बधा सम्बन्धमा
पृष्ठपोर्ण लिने गररएको छ/छै न ?

१

३.१.४ मलहिा तथा िलक्षत समहु को
पदालधकारीहरुको क्षमता
अलभबृलद्धका िालग लनलदिष्ट
कायिक्रमहरु (प्रालवलधक तालिम,
क्षमता लबकास, नेतत्ृ व लबकासको
तालिम, भ्रमण) छन/् छै नन् ? सो
अनसु ारको बिेट लबलनयोिन
गररएको छ/छै न ?
३.१.५ के स्थानीय सरकारमा िैंलगक
समानता तथा सामालिक
समावेशीकरण सम्बन्धी तालिम लदन
तथा कायिक्रमिाई कायािन्वयन गनि
सर्क्ने यथेष्ट मानवीय श्रोत छन् ?
(लबर्यगत तालिम प्राप्त िनशलि
संख्या)
३.१.६ के स्थानीय सरकारमा मानव संसाधन
लबकास के न्र वा शाखा वा ईकाईको
ब्यवस्था छ ?

१

३.१.७ मलहिा र बलचचलतकरणमा परे को
समदु ाय िलक्षत िोक सेवा आयोग
पवू ि तयारी कक्षा सचचािन कायिक्रम
रहे नरहेको र कायािन्वयन भए
नभएको ? (सचचालित तालिम
कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत)

१

१

१
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तालिमका लबर्यबस्तक
ु ो
प्रस्तलु तकरणमा िैंलगक
समवेदनलशि भार्ाको प्रयोग
हुने गरे को र मलहिा
सम्बेदनशीि सलु बधाको
ब्यवस्था हुने गरे को िानकारी
प्राप्त भएको ।
योिनामा मलहिा तथा िलक्षत
समहु को पदालधकारीहरुको
क्षमता अलभबृलद्धका िालग
लनलदिष्ट कायिक्रमहरु (प्रालवलधक
तालिम, क्षमता लबकास, नेतत्ृ व
लबकासको तालिम, भ्रमण)
भएको साथै कायािन्वयन भएको
।
िैंलगक समानता तथा
सामालिक समावेशीकरण
सम्बन्धी तालिम लदन तथा
कायिक्रमिाई कायािन्वयन गनि
सर्क्ने मानवीय श्रोत भएको ।

१

मानव संसाधन लबकास के न्र
वा शाखा वा ईकाईको
ब्यवस्था छ ।
मानव संसाधन लबकासको कायि
भैरहेको ।
मलहिा र बलचचलतकरणमा
परे को समदु ाय िलक्षत िोक
सेवा आयोग पवू ि तयारी कक्षा
सचचािन कायिक्रम रहेको र
कायािन्वयन भएको ।

१

१

१

१

३.१.८ मलहिा लबकासको िालग भएका
बेईलिङ घोर्णपत्रका बाह्रवटा
प्रलतबद्धताहरुको बारे मा स्थानीय
सरकारका पदालधकारीहरु र
कमिचारीहरुिाई िानकारी छ ?
सोको िालग अलभमलू खकरण गररएको
छ ? (कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत)
सहायक बिषयगत िम्मा
३.२ अनौपचाररक मूल्य मान्यता र
कुसँस्कार सम्िबन्ध िनचेतना
३.२.१ मलहिा लबरुद्ध सबैखािे लहसं ा लनमि
िु
गने कायिक्रमहरु र सो अनसु ारको
बिेट लबलनयोिन गरी कायिक्रम
समयमै सम्पन्न गरे को छ ? (कायिक्रम
संख्या र उपलस्थलत)
३.२.२ िैंलगक लहसं ा रलहत
गाउाँपालिका/नगरपालिका घोर्णा
गरे को छ ? (घोर्णा गरे को लमलत) र
मलहिा लहसं ा लबरुद्ध सन्ु य
सहनलशिता अपनाएको छ ?
(घटेको घट्ना संख्या र लिईएको
लनणिय)
३.२.३ स्थानीय सरकारिे मलहिा लबरुद्ध
सबैखािे लहसं ा लनमि
िू गने
कायिक्रमहरु सचचानि गने गरे को छ
? (कायिक्रम संख्या उपलस्थलत तथा
लनणिय पलु स्तका)
३.२.४ के स्थानीय सरकारिे समािमा
रहेका लबलभन्न कुसाँस्कार िस्तै
िालतगत छुवाछुत, छाउपडी, बाि
लबवाह, बहुलबवाह, दाईिो आलद
िस्ता सामालिक कुरीलत हटाउाँन
कायिक्रमहरु सचचािन गरे को छ ?
(कायिक्रम संख्या र उपलस्थलत)
सहायक बिषयगत िम्मा

१

बेईलिङ घोर्णपत्रका बाह्रवटा
प्रलतबद्धताहरुको बारे मा
स्थानीय सरकारका
पदालधकारीहरु र
कमिचारीहरुिाई
अलभमलू खकरण गरे को र
लनिहरुिाई िानकारी भएको ।

८

१

७.५

१

मलहिा लबरुद्ध सबैखािे लहसं ा
लनमि
िु गने कायिक्रमहरुमा बिैट
लबलनयोिन भई कायािन्वयन
गरे को ।

१

१

िैंलगक लहसं ा लनवारण
सम्बन्धमा नीलतगत ब्यवस्था छ
।
िैंलगक लहसं ा रलहत
नगरपालिका घोर्णा नभएको ।
मलहिा लहसं ा लबरुद्ध सन्ु य
सहनलशिताको अलभयान
भएको ।
रालष्िय मलहिा अलधकार
लदवसका कायिक्रम गररएको ।
१६ लदने अलभयान र लबशेर्
बहस भएको ।

०.५

बाि लबवाह, बहुलबवाह मलहिा
लहसं ा लबरुद्ध रे लडयोवाट सचू ना
प्रचार प्रसार गररएको ।

१

१

१

४
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१

३.५

३.३ कानुनी साक्षरता
३.३.१ स्थानीय तहका मलहिा तथा
समावेशी समहु वाट लनवािलचत भएका
समेत िनप्रलतलनलधहरु र पालिकामा
कायिरत कमिचारीिाई नेपािको
संलबधान, स्थानीय सरकार सचचािन
ऐन, अन्तर सरकारी लबत्त ब्यवस्थापन
ऐन, कमिचारी समायोिन ऐन, मि
ु क
ु ी
संलहताहरु लबर्यगत काननु हरु
पालिकािे िारी गरे को काननु हरु र
अन्य प्रचलित महत्वपणू ि
काननु हरुको बारे मा अलभमलू खकरण
गने गरे को/नगरे को ?
३.३.२ स्थानीय तहका कायिपालिका
सदस्यहरु सभाका सदस्यहरु र
पालिकाका प्रमख
ु प्रशासकीय
अलधकृ त िगायत सबै शाखा
प्रमख
ु हरुिाई काननु ी मस्यौदा तिमिु ा
सम्बन्धी प्रलक्रया र समाधान गनिपु ने
मि
ू समस्या तथा सवाि िगायत
मख्ु य लबर्यबस्तक
ु ा सम्बन्धमा समय
समयमा अलभमलू खकरण गने
गरे को/नगरे को ?
३.३.३ के मलहिाहरुको िालग काननु ी लशक्षा
सम्बन्धी कायिक्रमहरु सचचालित
भएका छन् ? (िस्तै काननु ी हक
अलधकार, एकि मलहिा र चेिीबेटी
बेचलबखन लबरुद्ध कायिक्रम, छाउपडी
प्रथा लबरुद्ध कायिक्रम, यौनलहसं ा
लबरुद्ध कायिक्रम आलद बारे मा
अनलु शक्षण)

१

यी काननु हरु सम्बन्धी
अलभमलू खकरण गरे को ।

१

१

यस्ता लबर्यहरुमा
अलभमलू खकरण भएको ।
यस सम्बन्धमा बैठकहरुमा
छिफि हुने गरे को ।

१

१

मलहिाहरुको िालग काननु ी
लशक्षा सम्बलन्ध कायिक्रम
कायािन्वयन भएको ।

१

63

३.३.४ मलहिाहरुको िालग सचचालित
काननु ी लशक्षा सम्बन्धी कायिक्रमहरु
सचचािनवाट के उनीहरु िाभालन्वत
भएका छन् ? (िस्तै काननु ी हक
अलधकार एकि मलहिा र चेिीबेटी
बेचलबखन लबरुद्ध कायिक्रम, छाउपडी
प्रथा लबरुद्ध कायिक्रम, यौनलहसं ा
लबरुद्ध कायिक्रम आलद बारे मा
अनलु शक्षण र यसको असर)
सहायक बिषयगत िम्मा
३.४ बिपद ब्यवस्थापनमा
समावेशीकरण
३.४.१ स्थानीय सरकारिे लबपद ब्यवस्थापन
सम्बन्धी मापदण्ड रणनीलत कायिनीलत
सलहतको कायिलबलध स्वीकृ त गदाि
मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परे का
समदु ायसंग परामशि गरे नगरे को र
यस्ता दस्तावेिमा लसमान्तकृ त वगि र
समदु ायिाई िलक्षत गरी लबशेर् राहत
र मलहिा परुु र्िाई अिग अिग
संरक्षणको प्रावधान रहेको/नरहेको ?
३.४.२ स्थानीय स्तरको लबपद सम्बन्धी
तथयांक संकिन नर्क्साङ्कन तथा
ब्यवस्थापन गदाि िाभालन्वत समहु मा
मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परे का
समदु ाय समेतको खण्डीकृ त तथयांक
राखी आपतकालिन कायि सचचािन
तथा राहत लबतरण गने गरे को/
नगरे को ?
३.४.३ समदु ायमा आधारीत लबपद
ब्यवस्थापन सम्बलन्ध कायि गदाि
िाभालन्वत समहु मा मलहिा तथा
बलचचलतकरणमा परे को समदु ाय
समेतको सहभालगतामा उनीहरुिाई
पलहिो प्राथलमकता राखी कायि
गरे को/नगरे को ?

१

कायिक्रममा सहभागी भएका
मलहिाहरु रुपमा िाभालन्वत
भएका छन् ।

४

१

४

१

यसको कायिलबलध बनाउाँदा सबै
सरोकारवािा पक्षहरुसगं
आवश्यकतानसु ार सरसल्िाह
भएको ।

१

१

लबपद सम्बन्धी तथयाक
ं
संकिन नर्क्साङ्कन तथा
ब्यवस्थापन गदाि
िाभालन्वतहरुको समग्र रुपमा
तथयांक संकिन र
आपतकालिन कायि सचचािन
तथा राहत लबतरण गने गरे को ।

१

१

लबपद ब्यवस्थापन सम्बलन्ध
कायि गदाि िाभालन्वत समहु मा
मलहिा तथा बलचचलतकरणमा
परे को समदु ाय समेतको
सहभालगतामा उनीहरुिाई
पलहिो प्राथलमकता राखी कायि
भएको छ ।

१
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३.४.४ लबपद ब्यवस्थापन कोर्को स्थापना
तथा सचचािन र िोत पररचािन
गदाि मलहिा तथा बलचचलतकरणमा
परे का समदु ाय समेतको
सहभालगतामा लनणिय गने
गरे को/नगरे को ?

१

सहायक बिषयगत िम्मा
मूि बिषयगत िम्मा
४.
सेवा प्रवाह
४.१ पूवाषधार बिकास
४.१.१ स्थानीय तहका भवन, भौलतक
पवू ािधार तथा अन्य संरचना
लनमािणको िालग ड्रोईङ लडिाईन
िागत अनुमान तयार गदाि संरचना
लनमािण भएपलछ मलहिा,
बािबालिका, अपागं ता भएका
ब्यलििे लनवािध रुपमा प्रयोग गनि
सलकने गरी िैंलगक, बाि र अपांग
मैत्री सम्बेदनलशि संरचनाको
प्रावधान सलहत हुने गरे को/नगरे को ?
४.१.२ स्थानीय तहका भवन, भौलतक
पवू ािधार तथा संरचनाहरु लशक्षा,
स्वास्थय र अन्य सामालिक पवू ािधार
सम्बन्धी भवन र अन्य सरं चनाहरु
लनमािण गदाि मलहिा, अपांगता भएका
ब्यलि तथा बािमैत्री यि
ु
दृलष्टकोणवाट समेत उपयि
ु हुने गरी
लनमािण गररएको छ/छै न ?
४.१.३ स्थानीय तहिे १५०० बगिलफट भन्दा
बढी लप्िन्थ क्षेत्रफि भएका लनिी
तथा सावििलनक भवन तथा संरचना
लनमािण सम्बन्धी नर्क्सा स्वीकृ त गदाि
मलहिा अपांगता भएका ब्यिी तथा
बािमैत्रीयि
ु दृष्टीकोणवाट समेत
उपयि
ु हुनेगरी संरचना तयार गनि

४
२०

लबपद ब्यवस्थापन कोर्को
स्थापना भएको ।
कोर्को सचचािन र िोत
पररचािन गदाि मलहिा तथा
बलचचलतकरणमा परे का समदु ाय
समेतको सहभालगतामा लनणिय
गने गरे को ।

१

४
१९

१

हाि नयााँ भवनहरुमा लनमािण
हुदै गरे को र परु ाना भवनहरुमा
पलन बािबालिका तथा
अपांगता मैत्री भएको ।

१

१

हाि नयााँ भवनहरुमा लनमािण
हुदै गरे को र परु ाना भवनहरुमा
पलन बािबालिका तथा
अपागं ता मैत्री भएको ।

१

१

लनिी भवनहरुमा उि
लकलसमको संरचना बनाउाँन
लनदेशन लदएको भएता पलन
सावििलनक भवनहरुमा लनदेशन
लदने गररएको ।

१
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लनदेशन लदने गररएको छ/छै न ?

४.१.४ स्थानीय तहिे मलहिा तथा
बलचचलतकरणमा परे का समदु ायिाई
िलक्षत गरी परम्परागत तथा
आधलु नक उिाि (ििलबद्यतु , लबलभन्न
बैकलल्पक उिाि िोतवाट प्राप्त हुने
उिाि, सधु ाररएको चि
ु ो आलद) को
प्रयोग गनि सकारात्मक वातावरण र
प्रोत्साहन गने आयोिनाहरु
रहे/नरहेको ?

१

सहायक लबर्यगत िम्मा
४.२ प्रिनन स्वास्थ्य
४.२.१ गभिवती मलहिािाई िोलखमयूि,
खतरायि
ू काममा निगाउाँने गरी
बालर्िक नीलत र कायिक्रममा प्रिनन
स्वास्थय सम्बन्धी नीलत र कायिक्रम
समावेश भएको/नभएको ?

४

४.२.२ स्थानीय तहको कायाििय, अस्पताि
वा स्वास्थय चौकी र सम्भव भएका
सावििलनक स्थिहरुमा बच्चािाई
स्तनपानका लनलमत्त अिग्गै कक्ष र
समयको ब्यवस्था र सोको
ब्यवस्थापन गररएको छ/छै न ?

१

१
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स्थानीय तहिे मलहिा तथा
बलचचलतकरणमा परे का
समदु ायिाई िलक्षत गरी
परम्परागत तथा आधलु नक उिाि
(ििलबद्यतु , लबलभन्न
बैकलल्पक उिाि िोतवाट प्राप्त
हुने उिाि, सधु ाररएको चि
ु ो
आलद) को प्रयोग गनि
सकारात्मक वातावरण र
प्रोत्साहन गने आयोिनाहरु
रहेको ।

१

४
नगरपालिकाको नीलत र
कायिक्रममा गभिवती
मलहिािाई लबशेर् हेरचाह गने
सम्बन्धी ब्यवस्था भएको ।
तर गभिवती मलहिािाई
िोलखमयि
ू , खतरायि
ू काममा
निगाउाँने सम्बन्धी ब्यवस्था
चाही नभएको ।
नगरपालिकाको कायाििय,
लबद्यािय, अस्पताि र स्वास्थय
चौकीमा बच्चािाई
स्तनपानका लनलमत्त अिग्गै
कक्ष र समयको ब्यवस्था
भएको ।

०.५

१

४.२.३ पररवार लनयोिन, मातृ लशशु
कल्याण, लबस्ताररत खोप, पोर्ण,
िनसंख्या लशक्षा र िनस्वास्थय
सम्बन्धी कायिक्रम िगायत
मलहिाहरुको स्वास्थय सधु ार
सम्बन्धी लबशेर् कायिक्रमहरु
सचचािन गररएका छन् ?
४.२.४ मलहिा, गरीब, लनमख
ू ार
बलचचलतकरणमा परे का ब्यलिहरुको
स्वास्थय लबमा गनि सहलिकरण र
सहयोग गने कायिक्रम र बिेट
भए/नभएको ?
सहायक बिषयगत िम्मा
४.३ बशक्षा कायषक्रम
४.३.१ स्थानीय तहिे आफ्नो पालिका
लभत्रका लबद्यािय िाने उमेरका सबै
बािबालिकािाई लबद्याियमा भनाि
गराउाँने प्रबन्ध लमिाए/नलमिाएको ?
४.३.२ स्थानीय तहिे आफ्नो पालिका
लभत्रका आलथिक अवस्था कमिोर
भएका पररवारका बालिका तथा
बलचचलतकरण परे का समदु ायका सबै
बािबालिकािाई लदवा खािा,
लनशल्ु क पाठ्य पस्ु तक र शैलक्षक
सामाग्री तथा पोसाक उपिब्ध
गराउाँन छात्रबृलत्तको ब्यवस्था गरी
लनश्पक्ष लबतरण हुने प्रवन्ध
लमिाए/नलमिाएको ?
४.३.३ लनरक्षर मलहिाहरुको िालग लशक्षा
सम्बन्धी लबशेर् कायिक्रमहरु
सचचािन भए नभएको ? (िस्तै
अलभभावक लशक्षा, प्रौढ तथा
लकसोरी लशक्षा, साथी लशक्षा,
कायिमि
ू क प्रौढ लशक्षा, बच्चा देलख
बच्चा कक्षा आलद) (कायिक्रम सख्ं या
पटक तथा सहभागी संख्या)

१

सबै वडाहरुमा स्वास्थय के न्र
स्थापना गरी सेवा प्रवाह
गररएको ।

१

१

नगरपालिकावाट २५ हिार
िना भन्दा मालथ मलहिा र
लबपन्न बगिको स्वास्थय लबमामा
सहलिकरण र सहयोगका
कायिहरु भएको ।

१

४

३.५

१

घरदैिो कायिक्रम प्रचार प्रसार,
सचू ना प्रवाह गररएको ।

१

१

बािबालिकािाई लदवा खािा,
लनशल्ु क पाठ्य पस्ु तक र
शैलक्षक सामाग्री तथा पोसाक
उपिब्ध गराउाँन छात्रबृलत्तको
ब्यवस्था भएको ।

१

१

अनौपचाररक लशक्षा कायिक्रम
िागु गराई साक्षर लिल्िा
घोर्णा भएको ।

१
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४.३.४ लबद्याियमा छात्र र छात्राको िालग
छुट्टा छुट्टै शौचािय, लकसोरी
छात्राको िालग प्याड र यौनलशक्षा
तथा सहिीकरण कायिक्रम सचचािन
हुने गरे को/नगरे को ?

१

सहायक बिषयगत िम्मा
४.४ खानेपानी तथा सरसफाई
४.४.१ गाउाँपालिका/नगरपालिकामा सफा
लपउाँने पानी, सफासंग हात धनु े
ब्यवस्था, मलहिा र परुु र्को िालग
अिग्गै शौचाियको ब्यवस्था र
स्यालनटाईिरको उपयोग गने प्रबन्ध
भए/ नभएको ?
४.४.२ स्थानीय तहको आयोिना तथा
स्थानीय मलहिाहरुको सलक्रय
सहभालगतामा वडा वडामा खि
ु ा
लदसामि
ु पालिका, घरघरमा
शौचािय, डााँडा र गौडामा पोखरी,
टोि सफाई अलभयान िस्ता
कायिक्रम सचचािन हुने गरे /नगरे को ?

४

४.४.३ कुलहने नकुलहने घरायासी फोहर
छुट्याउाँने ब्यवस्था, फोहर सक
ं िन
तथा लबसििन, घरघरमा भान्साको
फोहर र पानीवाट करे साबारी तथा
गमिा र फुिवारी िस्ता कायिक्रममा
मलहिा र परुु र्को समान सहभालगता
हुनपु ने िस्ता चेतना अलभबृलद्ध
कायिक्रम सचचािन हुने गरे नगरे को ?

१

१

१
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लबद्याियमा छात्र र छात्राको
िालग छुट्टा छुट्टै शौचािय,
लकसोरी छात्राको िालग
प्याडको ब्यवस्था भएको ।
बािबालिकािाई यौनलशक्षा
कायिक्रम भएको ।

१

४
नगरपालिकामा सफा लपउाँने
पानी, सफासंग हात धनु े
ब्यवस्था, मलहिा र परुु र्को
िालग अिग्गै शौचाियको
ब्यवस्था र स्यालनटाईिरको
उपयोग गने प्रबन्ध भएको ।
पालिका खि
ु ा लदशामि
ू
घोर्णा भएको
करीब ९० प्रलतशत घरधरु ीिाई
खानेपानी पगु क
े ो एक घर एक
धारा तथा सौचाियको
ब्यवस्था भएको ।
िम्मा १९७ वटा टोि लबकास
सस्ं था स्थापना र सचचािनमा
रहेको ।
फोहरको बलगिकरण गरी
लबसििन गने गररएको
प्राङ्गाररक मिको उत्पादन
सम्बलन्ध तालिम लदने गररएको ।

१

१

१

४.४.४ मलहिाहरु बढी मात्रामा संिग्न हुने
कायिमा सफा पानीको सहि
ब्यवस्थाका िालग स्थानीय
मलहिाहरुको सक्रीय सहभालगतामा
आकासेपानी सक
ं िन र भण्डारण,
पराम्परागत ईनार र कुवाको
पनू लििवीकरण र ररचालििङ कायिक्रम
सचचािन हुने गरे / नगरे को ?
सहायक बिषयगत िम्मा
४.५ स्वरोिगार र आयआिषन तथा
ििार ब्यवस्थापन
४.५.१ स्थानीय सरकारको योिना तिमिु ा
गदाि बेरोिगार तथा गरीबीको
नर्क्साक
ं नको समेत आधार लिई
मलहिा तथा बलचचलतकरणमा परे का
समदु ायिाई प्रत्यक्ष िाभ हुने
स्वरोिगारमि
ू क, आयमि
ू कर
लसपमि
ू क कायिक्रमहरु राख्ने र
बालर्िक बिेटमा समावेश गरी
कायािन्वयन गररएको छ/छै न ?
४.५.२ स्थानीय सरकारिे स्वरोिगार तथा
बैदले शक रोिगारीमा िाने मलहिा
तथा बलचचलतकरणमा परे का
समदु ायको क्षमता लबकासको िालग
कायिक्रमहरु तय गरी कायािन्वयन गने
गरे नगरे को ? (कायिक्रम संख्या र
उपलस्थलत)
४.५.३ ग्रालमण मलहिा प्रालवलधकहरु (पशु
सेवा, कृ लर्, स्वास्थय र पवू ािधार
सम्बलन्ध प्रालवलधकहरु) र सामालिक
पररचािक तयार गने गरे /नगरे को
(मनोनयन, लनयलु ि वा गठन र
तालिम सम्बन्धी सचू कांक) ?

१

सफा पानीको सहि ब्यवस्था
रहेको ।
परम्परागत कुवाहरुको संरक्षण
कायि भएको ।

४

१

४

१

हरे क बालर्िक बिेट लबलनयोिन
गदाि बेरोिगार र गरीबीको
तथयाङ्किाई आधार लिई
कायिक्रम गररएको छ ।

१

१

मलहिा र लबपन्न पररवारका
सदस्यहरुको िालग
रोिगारमि
ू क तथा लसपमि
ू क
कायिक्रमहरु गरे को ।
SAMI पररयोिना पलन
सचचािन भएको ।

१

१

सामालिक पररचािक तयार
गने कायिक्रम नभएको ।
ग्रा प से का, मलहिा स्वास्थय
स्वयंसेवका आलद पररचािन
गररएको ।

१
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४.५.४ गरीब र बलचचलतकरणमा परे को
समदु ायको पहुचाँ र क्रयशलि अनरुु प
सपु थमल्ू य सहकारी पसिहरुको
ब्यवस्थापनमा पालिकाको कायिक्रम
कायािन्वयन भए/नभएको ?
सहायक बिषयगत िम्मा
मूि बिषयगत िम्मा
५.
सुशासन तथा उत्तरदाबयत्व
५.१ सुशासन
५.१.१ स्थानीय तहिे स्थानीय सेवा प्रवाह,
लबकास लनमािण र स्थानीय शासनका
लबर्यमा कायािपालिका तथा
सभावाट नीलत, काननु िारी गरी
सोही काननु बमोलिम सम्बलन्धत
अलधकारीवाट लनणिय गरी कामकाि
गने गरे को वा तदथि लनणिय गरी
कामकाि हुने गरे को ?
५.१.२ स्थानीय तहिे लबलधको शासन
ब्यापक िनसहभालगता, भ्रष्टाचार
लबरुद्ध शन्ु य सहनलशिता, सेवा
प्रवाहमा लनश्पक्षता र मलहिा तथा
बलचचलतकरणमा परे का समदु ायिाई
अग्रालधकार िस्ता नीलतहरु
कायािन्वयनमा ल्याएको/नल्याएको ?
५.१.३ मलहिा लबकासको िालग भएका
बेईलिङ घोर्णपत्रका बाह्रवटा
प्रलतबद्धताहरुको क्षेत्रमा कायिक्रम
तयार गरी कायािन्वयन गने गरे को छ ?
(कायिक्रम सख्ं या र उपलस्थलत)
५.१.४ सयं ि
ू राष्िसघं ीय बाि अलधकार
महासन्धी १९८९ मा गररएका
प्रलतबद्धता कायािन्वयन गनि
कायिक्रमहरुमा रकम लबलनयोिन गरी
कायिक्रमहरु समयमै सम्पन्न गरे को
छ?
सहायक बिषयगत िम्मा

१

गरीब र बलचचलतकरणमा परे को
समदु ायको पहुचाँ र क्रयशलि
अनरुु प सपु थमल्ू य सहकारी
पसिहरुको ब्यवस्थापन
नभएको ।

४
२०

0.5

३.५
१९

१

कायिपालिका तथा
नगरसभावाट नीलत तथा काननु
िारी गरी काम काि गने
गरे को ।

१

१

सबै कायिक्रम लनयलमत भएको ।

१

१

मलहिा लबकासको िालग
भएका बेईलिङ घोर्णपत्रका
बाह्रवटा प्रलतबद्धताहरुको क्षेत्र
लभत्रका कायिक्रम तयार गरी
कायािन्वयन भएको ।
नगरपालिकामा सयं ि
ू
राष्िसंघीय बाि अलधकार
महासन्धी १९८९ मा गररएका
प्रलतबद्धता कायािन्वयन गनि
कायिक्रमहरु िागु भएको ।

१

१
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१

४

५.२ उत्तरदाबयत्व र िवाफदेबहता
५.२.१ स्थानीय सरकारिे लनयलमत रुपमा
कायिक्रमको सावििलनक परीक्षण,
सामालिक परीक्षण, सावििलनक
सनु वु ाई, लनयलमत पत्रकार भेटघाट र
सचू नाको सावििलनकीकरण गने गरे /
नगरे को ?
५.२.२ स्थानीय सरकारिे गने सावििलनक
परीक्षण, सामालिक परीक्षण,
सावििलनक सनु वु ाई, लनयलमत पत्रकार
भेटघाट र सचू नाको
सावििलनकीकरण कायिक्रममा
बलचचलतकरणमा परे का ब्यलि तथा
समदु ायका सदस्यको उपलस्थलत रहने
गरे /नगरे को ?
५.२.३ स्थानीय सरकारिे गने सावििलनक
परीक्षण, सामालिक परीक्षण,
सावििलनक सनु वु ाई, लनयलमत पत्रकार
भेटघाट र सचू नाको
सावििलनकीकरण कायिक्रममा
बलचचलतकरणमा परे का ब्यलि तथा
समदु ायका तफि वाट स्थानीय
सरकारिे लिएको नीलत र कायिक्रम र
सोको कायािन्वयनका लबर्यमा
आवाि उठ्ने गरे /नगरे को र यसरी
उठे का प्रश्न उपर स्थानीय सरकारवाट
सम्वोधन हुने गरे /नगरे को ?
५.२.४ स्थानीय सरकारका िनप्रलतलनलध र
कमिचारीको आचार संलहता स्वीकृ त
गरी कायािन्वयनमा ल्याए
नल्याएको ?
सहायक बिषयगत िम्मा
५.३ सूचना तथा सञ्चार

१

नगरपालिकािे कायिक्रमको
सावििलनक परीक्षण र
सावििलनक सनु वु ाई गने गरे को ।
पत्रकार भेटघाट र सचू ना
सावििलनकीकरण भएको ।

१

१

सावििलनक परीक्षण, सामालिक
परीक्षण, सावििलनक सनु वु ाई
आलदमा िलक्षत बगिको
उपलस्थलत रहेको ।

१

१

सावििलनक परीक्षण, सामालिक
परीक्षण, सावििलनक सनु वु ाई,
लनयलमत पत्रकार भेटघाट र
सचू नाको सावििलनकीकरण
कायिक्रममा िलक्षत बगििे
गरे को गनु ासोको पणू ि रुपमा
सम्बोधन हुने गरे को ।

१

१

नगरपालिकाका िनप्रलतलनलध र
कमिचारीको आचार संलहता
स्वीकृ त गरी कायािन्वयनमा
ल्याएको ।

१

४
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४

५.३.१ स्थानीय सरकारिे लनयलमत रुपमा
समग्र बालर्िक योिना तथा
कायिक्रमको सावििलनक गने गरे
नगरे को र मलहिा, बािबालिका र
आलदवासी िनिालत, मधेसी,
मलु स्िम, लपछडावगि दलित, अपांगता
भएका ब्यलिहरु, िेष्ठ नागररकिाई
िलक्षत गरी राखेका कायिक्रम र बिेट
सरोकारवािािे थाह पाउने गरी
सावििलनक गरे /नगरे को ?
५.३.२ स्थानीय सरकारिे स्थानीय सचू ना
स्थानीय भार्ामा प्रवाह तथा प्रशारण
गने गरे नगरे को ?

१

सबै िलक्षत बगििे थाह पाउाँने
गरी सावििलनक गने गरे को ।

१

१

१

५.३.३ के स्थानीय सरकारिे स्थानीय रे लडयो
एफ एम र छापा माध्यमद्वारा
समावेशीकरण तथा िैंलगक समानता
सम्बन्धी सचू ना प्रवाह गरी
िनतािाई ससु लू चत गने गरे को छ ?
५.३.४ के स्थानीय स्तरमा मलहिा
बािबालिका सबै िातिालतका
लबपन्न वगि (आलदबासी िनिालत
दलित मधेशी मलु स्िम लपछडावगि)
अपागं ता भएको ब्यलिहरु िेष्ठ
नागररक िगायत अन्य िलक्षत
समहु हरुको सचू ना लशक्षा र सचचार
सम्बन्धी कायिक्रमको प्रवाहवाट यी
वगिहरुको िनचेतना बृलद्ध भएको छ
? (आधार तथयाक
ु ना
ं सगं समेत ति
गनि सलकने)
सहायक बिषयगत िम्मा
५.४ अनगु मन र मूल्यांकन
५.४.१ के कायिक्रम तथा परीयोिना
कायािन्वयनवाट सम्बलन्धत समदु ायिे
परु ा िाभ लिन सके को छ ?

१

यस कायिक्रममा बिेट
लबलनयोिन भएको ।
स्थानीय भार्ाको समस्या
नरहेको ।
िैंलगक लहसं ा लबरुद्ध,
समावेशीता िस्ता लबर्यमा
सचू ना प्रवाह भएको ।

मलहिा बािबालिका सबै
िातिालतका लबपन्न वगि
(आलदबासी िनिालत दलित
मधेशी मलु स्िम लपछडावगि)
अपागं ता भएको ब्यलिहरु िेष्ठ
नागररक िगायत अन्य िलक्षत
समहु हरुको सचू ना लशक्षा र
सचचार सम्बन्धी कायिक्रमको
प्रवाहवाट यी वगिहरुको
िनचेतना बृलद्ध भएको ।

१

१

४
१
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१

४
नगरपालिकाका कायिक्रम तथा
परीयोिना कायािन्वयनवाट
सम्बलन्धत समदु ायिे परु ा िाभ
लिन सके को ।

१

५.४.२ के स्थानीय सरकारिे सचचािन
गरे का कायिक्रमहरुको अनुगमन
मल्ू यांकन गदाि िैंलगक समानता तथा
सामालिक समावेशी लबकास
सम्बन्धी कायिक्रमको सचचािनबाट
सरोकारवािािाई पगु क
े ो िाभ असर
र प्रभाव लबश्लेर्ण गने गररन्छ ?

१

५.४.३ के स्थानीय सरकारको सलमक्षा
बैठकमा मलहिा, बािबालिका सबै
िातिालतका लबपन्न बगि
(आलदबासी, िनिालत, दलित,
मधेशी, मलु स्िम, लपछडावगि)
अपांगता भएका ब्यलिहरु, िेष्ठ
नागररक िगायतिाई िलक्षत
कायिक्रम मालथ छिफि गने गरे को
छ?
५.४.४ के अनगु मन तथा मल्ू यांकनवाट
लसके का पाठहरु कायिक्रम वा योिना
तयार गदाि समावेश गने गररन्छ ?

१

सहायक बिषयगत िम्मा
समन्वय र सम्िन्ध बिस्तार

५.५
५.५.१ स्थानीय तहिे संघ र प्रदेश
सरकारहरुिे तय गरे को नीलत, काननु
तथा कायिक्रमहरुको कायािन्वयनमा
सहकायि, समन्वय र सहिीकरण गने
गरे को/नगरे को ?
५.५.२ िैंलगक समानता तथा समावेशी
लबकासको िालग लबलभन्न
सरोकारवािा लनकायहरु लबच
सचिाि सदस्य बनी कायिगत
छिफि तथा यस क्षेत्रको लबकासको
िालग लनयलमतरुपमा कायि हुने
गरे /नगरे को ?

१

कायिक्रमहरुको अनुगमन
मल्ू यांकन र सो कायिमा
िैससास दृलष्टकोणको प्रयोग
गररएको ।
कायिक्रमको सचचािनबाट
सरोकारवािािाई पगु क
े ो िाभ
असर र प्रभाव लबश्लेर्ण गने
गरे को ।
सलमक्षा बैठकमा मलहिा,
बािबालिका, लबपन्न बगि
िलक्षत कायिक्रम मालथ छिफि
गने गरे को ।

१

अनगु मन तथा मल्ू यांकनवाट
लसके का पाठहरु कायिक्रम वा
योिना तयार गदाि प्रयोग
भएको पाईयो ।

१

४
१

१
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१

४
स्थानीय तहिे संघ र प्रदेश
सरकारहरुिे तय गरे को नीलत,
काननु तथा कायिक्रमहरुको
कायािन्वयनमा सहकायि,
समन्वय र सहिीकरण गने
गरे को ।
िैससास लबकासको िालग
सचिाि गठन भएको छै न ।
सचिािमा हुने काम भएको ।

१

०.५

५.५.३ िैंलगक समानता तथा समावेशी
लबकासको िालग लबलभन्न
सरोकारवािा लनकायहरु लबच
कायिगत संयन्त्र (सचिाि) का
प्रलतलनलधहरुिाई िैंलगक तथा
समावेशी लबकास सम्बन्धी क्षमता
लबकास तालिमहरु प्रदान गने
गरे /नगरे को ?
५.५.४ मलहिा लबरुद्ध हुने सबै प्रकारका
भेदभाव उन्मि
ु न गने महासलन्ध
कायािन्वयनका िालग तयार गररएको
रालष्िय कायियोिना र संयि
ू
राष्िसघं ीय सरू क्षा पररर्दद्वारा पाररत
प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को
कायािन्वयन रालष्िय कायियोिना,
मानव अलधकार कायियोिना तथा
छुवाछुत लबरुद्धको कायियोिनामा
स्थानीय सरकारको लिम्मेवारी भनी
उल्िेख गररएका कायिक्रमहरुमा
रकम लबलनयोिन तथा कायािन्वयन
गने गरे /नगरे को ?

सहायक बिषयगत िम्मा
मूि बिषयगत िम्मा
कुि िम्मा

१

सरोकारवािािाई तालिम
िस्ता कायि भएको छ ।
सचिािकै हैलसयतमा तालिम
भएको छै न ।

०.५

१

मलहिा लबरुद्ध हुने सबै
प्रकारका भेदभाव उन्मि
ु न गने
महासलन्ध कायािन्वयनका िालग
तयार गररएको रालष्िय
कायियोिना र सयं ि
ू राष्िसघं ीय
सरू क्षा पररर्दद्वारा पाररत
प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को
कायािन्वयन रालष्िय
कायियोिना, मानव अलधकार
कायियोिना तथा छुवाछुत
लबरुद्धको कायियोिनामा
स्थानीय सरकारको लिम्मेवारी
भनी उल्िेख गररएका
कायिक्रमहरुमा रकम
लबलनयोिन तथा कायािन्वयन
गने गरे को ।
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