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परिचय खण्ड 
१. पषृ्ठभमूी 

नेपािको संङ्गविानको प्रस्तावनामा वगीय, िातीय, िेत्रीय, भाङ्गषक, िालमगक, िैङ्गिक ङ्गवभेद ि सबै 
प्रकािका िातीय छुवाछुतको अधत्य गने तथा आलथगक समानता, समङृ्गि ि सामाक्षिक धयाय सलुनक्षित 
गनग समानपुालतक समावशेी ि सहभालगतामूिक लसिाधतका आिािमा समतामूिक समािको लनमागण 
गने व्यवस्था िहेको छ । संङ्गविानको भाग ३, मौलिक हक ि कतगव्य अधतगगत िािा २४ मा 
छुवाछुत तथा भेदभाव ङ्गवरुिको हक, २६ मा िालमगक स्वतधत्रताको हक, ३२ मा भाषा तथा 
संस्कृलतको हक, ३८ मा मङ्गहिाको हक, ३९ मा बािबालिका सम्बक्षधि हक, ४० मा दलितको हक, 
४२ मा सामाक्षिक धयायको हक, ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हक, ४३ मा सामाक्षिक सिुिाको हक 
िगायतका मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। 

मङ्गहिाको हक सम्बक्षधि उपिािा (१) िे समान वंशीय अलिकाि, उपिािा (२)िे सिुक्षित माततृ्व ि 
प्रिनन ्स्वास्थ्य सम्बक्षधि अलिकाि, उपिािा (४) िे िाज्यका सबै सिकािमा सहभालगता हनुे अलिकाि, 
उपिािा (६) िे सम्पक्षि तथा पारिवारिक मालमिा सम्बक्षधि अलिकाि, क्षशिा, स्वास्थ्य, िोिगाि ि 
सामाक्षिक सिुिामा सकािात्मक ङ्गवभेदको व्यवस्था गिेको छ।बािबालिकाको हक सम्बक्षधि उपिािा 
४ िे कुनै पलन बािबालिकािाई किकािखाना, खानी वा यस्तै अधय िोक्षखमपूणग काममा िगाउन 
नपाइने, उपिािा ५ िे बािङ्गववाह, गैिकानूनी ओसािपसाि अपहिण ि बधदक िाख्न पाइने छैन भने्न 
व्यवस्था गिेको छ।दलितको हक सम्बक्षधि उपिािा १ िे िाज्यका सबै लनकायमा दलितिाई 
समानपुालतक समावेशी लसिाधतको आिािमा सहभागी हनुे हक हनुेछ भनी व्यवस्था गिेको छ त्यसैगिी 
सामाक्षिक धयायको हक सम्बक्षधि उपिािा १ िे आलथगक, सामाक्षिक वा शैक्षिक दृङ्गििे पछाडी पिेका 
मङ्गहिा, दलित, आददवासी, िनिालत, मिेसी, थारु, मकु्षस्िम, ङ्गपछाडावगग, अल्पसंख्यक, लसमाधतकृत, 
अपािता भएको व्यक्षि, िैंङ्गिक तथा यौलनक अल्पसंख्यक, ङ्गकसान, श्रलमक, उत्पीलडत वा ङ्गपछलडएको 
िेत्रको नागरिक तथा आलथगक रुपिे ङ्गवपन्न खस आयगिाई समानपुालतक समावशेी लसिाधतका आिािमा 
िाज्यका लनकायमा सहभागीताको हक सलुनक्षित गिेको छ। 

संङ्गविानिे िै.स.सा.स. सलुनक्षित गनग समानता ि गैि भेदभावको लसिाधतको व्याख्या गनुगका साथै 
संवैिालनक िाङ्गिय आयोग ि मानव समाि संस्थाहरू सङ्गहत िाङ्गिय मङ्गहिा आयोग, िाङ्गिय दलित 
आयोग, िाङ्गिय समावशेी आयोग, िाङ्गिय मिेश आयोग, िाङ्गिय मकु्षस्िम आयोग, िाङ्गिय आददवासी 
िनिालत आयोग ि िाङ्गिय मानव अलिकाि आयोगहरू स्थापना गरि कायगआिम्भ गरिसकेको अवस्था 
छ।संङ्गविानद्वािा प्रत्याभलूत गरिएको संक्षिय शासन प्रणािीमा िैङ्गिक असमानता ि सामाक्षिक 
वङ्गहष्किणिाई कम गनग तथा सामाक्षिक रुपाधतिणका िालग िेिै अवसिहरू प्रदान गिेको छ।यस 
पितीिे नेपािका सबै िाङ्गिय ि अधतिागङ्गिय प्रलतविता अगालड बढाउने िमता िाख्दछ।िै.स.सा.स. 
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का सवािमा सम्बोिन गने मखु्य अधतिागङ्गिय सक्षधि सम्झौताहरूमा ददगो ङ्गवकास िक्ष्य, मङ्गहिा ङ्गवरुि 
हनुे सबै प्रकािका भेदभाव उधमूिन गने महासक्षधि (CEDAW),बेइक्षिि िोषणा पत्र (BPA) आदद 
मूख्य पङ्तीमा िहेका छन।् 

ददगो ङ्गवकासको पााँचौ िक्ष्य िैङ्गिक समानता ि सोह्रौ िक्ष्य शाक्षधतपूणग, धयायपूणग ि समावेशी समािंको 
आवश्यकता मखु्य िै.स.सा.स.को िालग समङ्गपगत िक्ष्य हनु।्यद्यपी ददगो ङ्गवकासका सबै िक्ष्य 
िै.स.सा.स. अनरुुप एङ्गककृत गरिएको छ।  

स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ मा नगिपालिका तथा गाउाँपालिकाको काम, कतगव्य ि 
अलिकािमा िैङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक समावेशीकिण (िै.स.सा.स.) सम्बक्षधि व्यवस्था गिेको 
छ।यसका अिावा दफा ११ को नगिपालिका तथा गाउाँपालिकाको काम, कतगव्य ि अलिकािको 
उपदफा (२) मा िेष्ठ नागरिक अपािता भएका व्यक्षि ि असिहरूको व्यवस्थापन गने क्षिम्मेवािी, 
अधतगगत ङ्गवलभन्न कायगक्रमहरू संचािन गने अलिकाि प्रदान गिेको छ भने दफा २४ को उपदफा 
(२) मा स्थालनय तहिे ङ्गवकास योिना लनमागण गदाग संक्षिय सिकाि ि प्रदेश सिकािको नीलत, िक्ष्य, 
उद्देश्य, समयलसमा, ि प्रङ्गकयासाँग अनकुुि हनुे गरि सशुासन, बािमैत्री, वाताविणमैत्री, ििवाय ु

परिवतगन अनकूुि, ङ्गवपद् व्यवस्थापन, िैङ्गिक तथा सामाक्षिक समावेशीकिण िगायतका 
अधतिसम्बक्षधित ङ्गवषयिाई ध्यान ददन ु पनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ।यसै गिी सोही दफाको 
उपदफा ३ मा नगिपालिका तथा गाउाँपालिकािे आफ्ना योिनाहरू लनमागण गदाग मङ्गहिा, बािवालिका 
तथा ङ्गपछलडएका वगग िेत्र ि समदुायहरूिाई प्रत्यि िाभ पगु्ने, िैङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक 
समावशेीकिण अलभवृङ्गि हनु ेप्रकािका योिना तथा कायगक्रमिाई प्राथलमकता ददनपुने छ भलन उल्िेख 
गरिएको छ ।त्यसैगिी वडा सलमलतको काम, कतगव्य ि अलिकािमा तथ्याङ्क अद्यावलिक तथा संििण 
अधतगगत खण्डीकृत तथ्याङ्क संकिन गने, सामाक्षिक ङ्गवकास कायग अधतगगत बािङ्गववाह, बह–ुङ्गववाह, 
िैङ्गिक ङ्गहंसा अधत्य गने आददको व्यवस्था गरिएको छ।नगिपालिकाको योिना तिुगमा तथा कायागधवयन 
अधतगगत योिना तिुगमा प्रकृयामा मङ्गहिा तथा ङ्गपछलडएको वगगको सहभालगता सलुनक्षित गदै मङ्गहिा, 
बािबालिका तथा ङ्गपछलडएका वगग, िेत्र ि समदुायिाई प्रत्यि िाभ पगु्न ेयोिना छनौटमा िोड दददै 
िै.स.सा.स प्रविगन गने व्यवस्था गरिएको छ। 

ऐनिे गिेको व्यवस्था अनसुाि स्थानीय सिकािहरूिे वषगमा एक पटक आलथगक वषग समाप्त भएको 
प्रथम चौमालसक लभत्र िै.स.सा.स परििण गिी सक्नपुदगछ।िै.स.सा.स परििण ददग्दशगन २०७८ मा 

व्यवस्था भए बमोक्षिम िै.स.सा.स. परििण गनुग पूवग एक िै.स.सा.स. कायागधवयन सलमलत तथा परििण 
कायगको सहयोग तथा समधवयका िालग स्थानीय सिकाििे एक कायगदि गठन समते गनुग पदगछ।नीलत, 
काननु, योिना, संस्थागत व्यवस्था, मानव संसािन तथा िमता ङ्गवकास, सेवा प्रवाह, सशुासन तथा 
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उििदाङ्गयत्व गरि ५ वटा प्रमखु क्षशषगकहरू लभत्र २२ वटा उपशीषगकहरू िाक्षखएका छन।् ती 
उपक्षशषगकहरूिाई प्रि बनाउनका िालग प्रत्यके उपक्षशषगकमा प्रश्नहरू िाक्षखएका छन।्लतनै प्रश्नहरूको 
आिािमा स्थानीय सिकािका पदालिकािीहरू ि कमगचािीहरूसाँग छिफि गनुगपने हधुछ।छिफिको 
आिािमा प्रत्यके उपक्षशषगक बािेका उििहरू िाम्रो देक्षखएकामा १, मध्यम देक्षखएकामा ०.५ ि सिुाि 
गनुगपने देक्षखएकोमा वा सो ङ्गवषय हुाँदै नभएमा ० अंकहरू प्रदान गनुगपने हधुछ ि प्राप्त नलतिािाई 
माकुिी िािो तथा स्तम्भ क्षचत्रको माध्यमबाट सहभागीहरू माझ प्रस्ततु गनुगपदगछ।िै.स.सा.स 
परििणको सैिाक्षधतक पिको अनसुिण, िै.स.सा.स. परििण कायगङ्गवलिको महत्वपणुग पाटो भएकािे 
यसको सफि कायागधवयनबाट आफ्नो िै.स.सा.स. िेत्रको ङ्गवकासको उििदाङ्गयत्व पिुा गनग स्थानीय 
सिकाििाईग ठूिो टेवा पगु्न े गदगछ।यसैको आिािमा भङ्गवष्यको िणनीलत तथा योिना तयाि गने 
कायगका िालग यसबाट प्राप्त लनष्कषगहरूिे सिाउाँछन।् यसै सधदभगमा स्थानीय तह िै.स.सा.स. परििण 
ददग्दशगन २०७८ को अलिनमा िही यस चौदण्डीगढी नगिपालिकाको आ.व. ०७८/७९ को 
िै.स.सा.स. परििण गरिएको छ । 

2. नगिपालिकाको संक्षिप्त परिचय 

नेपािको प्रदेश नं. १ अधतगगत लभत्री मिेशमा पने उदयपिु क्षिल्िाको पूवी भागमा चौदण्डीगढी 
नगिपालिका अवक्षस्थत िहेको छ । यस नगिपालिकाको िेत्रफि २८३.७८ वगग ङ्गक.मी.िहेको छ 
भने नगिपालिका समधुर सतह देक्षख १३६.२ लमटिसम्मको उचाईमा िहेको छ । यस नगिपालिका 
२६º४१' २६” देक्षख २६º५४'२७” उििी अिाशं सम्म ि ८६º४६ ०७ ” देक्षख ८६º०५ ३५” 
पूवी देशाधतिसम्म फैलिएको छ । साङ्गवकका चौदण्डी, लसङ्गिपिु, वेल्टाि, बसाह, सधुदिपिु, ि हलडया 
गा ङ्गव स, ६ वटा गा.ङ्गव.सहरूको सक्षम्मिनबाट ङ्गव.सं. २०७३ सािमा यस नगिपालिकाको स्थापना 
भएको हो।नगिपालिकाको पूवगमा विेका नगिपालिका, पक्षिममा लत्रयगुा नगिपालिका त्यसैगिी उििमा 
खोटाङ ि भोिपिु क्षिल्िा, तथा दक्षिणमा सप्तिी क्षिल्िा पदगछन ्। १११२६ िम्मा ििििुी संख्या 
भएको यस नगिपालिकामा २९१६० मङ्गहिा ि २८०० परुूष गरि कुि ५७३६० िनसंख्या िहेको 
छ भन ेिाई, मगि, तामाि, चौििी, व्रहमाण, िते्री, नवाि, कामी, दमाई, साकी, भिुेि,माझी, सेपाग, 
गरुुड., मसुहि, दनवुाि, वालनया, तेिी, मण्डि, यादव, चिुौटे आदद िनिातीको लमश्रीत वसोवास िहेको 
छ । 

3. अध्ययनको महत्व 

चौदण्डीगढी नगिपालिकािे मङ्गहिा, िनिाती, आददवासी, दलित, सामाक्षिक, आलथगक रूपमा पछाडी पिेको 
वगग तथा समदुायको सहभालगतािाई बढाएि ङ्गवकासको प्रङ्गक्रयािाई संस्थागत गने पिमा िोड ददएको 
छ।आफ्नो िते्रको ङ्गवकासका िालग श्रोत ि सािनहरूको बााँडफााँड, कायागधवयन तथा परिचािन, ि 
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त्यसबाट प्राप्त प्रलतफिको उपभोगमा यस परििणिे सामाक्षिक समानता ल्याउने उद्देश्य िाखेको छ । 
नगिपालिकाबाट प्रवाङ्गहत सेवािाई बढी प्रभावकािी बनाउन िैंङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक 
समावेशीकिणको क्षस्थलतको पङ्गहचान ि योिनाबि तविबाट िैंङ्गिक उििदायी ङ्गवकास प्रकृयािाई 
संस्थागत गनग िैंङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक समावशेीकिण परििण आवश्यक छ । िैंङ्गिक समानता 
तथा सामाक्षिक समावेशीकिण परििण प्रकृया आफैमा एउटा सहभालगतामिुक स्वमूल्याङ्कन भएकोिे 
कमगचािी तथा पदालिकािीहरूको व्यक्षिगत तथा संस्थागत कृयाकिापहरूिाई िैंङ्गिक समानता ि 
मङ्गहिा सशक्षिकिण तथा सामाक्षिक समावेशीकिणको िेत्रमा काम गनग उत्साह िगाउाँछ । साथै यस 
प्रङ्गक्रयामा संिग्न पििाई िै.स.सा.स.को पिमा उििदायी हनु ेतफग  पलन उधमखु गिाउाँदछ । यस 
प्रङ्गक्रयािे स्थानीय तहको िैङ्गिक मूिप्रवाहीकिण, सामाक्षिक समावेशीकिण तथा मङ्गहिा सशक्षिकिण 
सम्बक्षधि कायगक्रममा प्रभावकारिता बढाउन ि संस्थागत अपनत्वको भावना कायम गनग पलन सिाउ 
प¥ुयाउाँदछ।यस परििणिािा आगामी वषगमा नगिपालिकािे िैंङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक 
समावेशीकिण नीलतिाई कायागधवयनमा ल्याउन समते मद्दत प¥ुयाउाँदछ । 

४. िैङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक समावेशीकिण परििणको उद्दशे्यहरू 

▪ नगिपालिकाको आवलिक ि बाङ्गषगक योिनामा िैंङ्गिक मूि प्रवाहीकिणिाई संस्थागत गने । 

▪ समावशेीकिणको िक्ष्यिाई स्थानीय तहको संिचना ि कायग योिनामा स्थान ददने । 

▪ संस्थागत एवं कायगक्रमगत रूपमा स्थानीय तहिाई िैङ्गिक समानता एवं सामाक्षिक समावशेीकिण 

मैत्री बनाउन े। 

5. िैङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक समावेशीकिण पिीिणिे समेट्न ेिते्रहरू 

• नीलत, कानून, योिना अधतगगतका िेत्रहरू      
• संस्थागत व्यवस्था अधतगगतका िेत्रहरू       
• मानव संसािन तथा िमता ङ्गवकास अधतगगतका िेत्रहरू   
• सेवा प्रवाह अधतगगतका िेत्रहरू       
• सशुासन तथा उििदाङ्गयत्व अधतगगतका िेत्रहरू  

मूख्य ५ वटा िेत्रहरू तथा सूचकहरू अधतगगत िही ति उल्िेक्षखत २२ वटा उपसूचक 
तथा उपिेत्रहरू यस परििणको मूख्य अिािहरू हनु । 

• नीलत ि कानूनमा समावेक्षशता/सहभालगता    

• योिना तिुगमा तथा कायागधवयन 

• बिेट तिुगमा तथा कायागधवयन 

• कमगचािी पदालिकािी प्रलतलनलित्व 
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• कायगप्रणािी समावेशी 
• सलमलत, उपसलमलत ि कायगदिमा प्रलतलनलित्व 
• ङ्गवि व्यवस्थापन प्रणािीमा समावेक्षशता 
• तथ्याङ्क सङकिन तथा  व्यवस्थापन 
• मानव संसािन तथा िमता ङ्गवकास 
• अनौपचारिक मूल्य, माधयता ि कुसंस्काि लबरूि िनचेतना 
• कानूनी साििता 
• ङ्गवपद व्यवस्थापनमा समावेक्षशता 
• पूवागिाि ङ्गवकास 
• प्रिनन ्स्वास्थ्य 
• क्षशिा कायगक्रम 
• खानेपानी तथा सिसफाइ 
• स्विोिगाि तथा आय आिगन ि बिाि व्यवस्थापन 
• सशुासन 
• उििदाङ्गयत्व ि िवाफदेङ्गहता 
• सूचना तथा संचाि 
• अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

• समधवय ि सम्बधि लबस्ताि 

6. िैससास पिीिणको ङ्गवलि तथा तिीका 

िैङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक समावेशीकिण परििणिे एउटा पििाई मात्र नभई सबै पििाई 
समेटेि स्थानीय सिकाििाई सिुािात्मक ददशामा लनदेश गनग मद्दत गने भएकोिे ङ्गवषयवस्त ुसहुाउाँदो 
ङ्गवलि वा प्रकृयाहरू अपनाउन आवश्यक छ। यस परििणमा  पूवगतयािी चिण अधतगगत िैससास 
परििणको तयािीका िालग नगिपालिकासंग समधवय गरि िैससास परििण कायगशािा गोष्ठीको समय 
लिइ कायग थािनी गरिएको लथयो  साथै नगिपालिकािे प्रकाशन गिेका िैससाससंग सम्बक्षधित ङ्गवलभन्न 
दस्तावेिहरुको अध्ययन, आवलिक तथा बाषीक योिनाहरुको अध्ययन, नीलत तथा बाङ्गषगक 
कायगक्रमहरुको अध्ययन गरिएको लथयो भने कायगधवयन चिण अधतगगत नगिपालिकाका मूख्य 
सिोकािवािा व्यतीहरुसंग भेटिाट गरि  िैससास परििणका सम्बधिमा छिफि गरिएको लथयो 

।यसैवीच िैङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक समावेशीकिण परििण ददग्दशगन २०७८ को अलिनमा 
िङ्गह १ िैससास कायागधवयन सलमती गठन गरिएको लथयो । नगिप्रमखु खगेधद िाईको संयोिकत्वमा 
बनेको उि सलमलतमा नगि उपप्रमखु, श्री रिता कुमािी चौििी, प्रमखु प्रशासङ्गकय अलिकृत श्री ि'|विाि 
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आचायग, सामाक्षिक ङ्गवकास सलमतीका संयोिक श्री पशुगिाम िाई, कायगपालिका सदस्यहरु श्री िानकुा 
कमि, श्री देवी काकी , श्री मदन कुमािी, काकी सिं सस्थाका प्रलतलनिीहरुमा श्री, मलनका दिुाि, श्री 
मौषम िाई , श्री ित्ना माया दहाि, तथा सामाक्षिक ङ्गवकास शाखा प्रमखु श्री सत्य नािायण हिुदाि 
िगायत ११ सदस्यको उपक्षस्थती िहेको लथयो । नगिउपप्रमखु, रिताकुमािी चौििी, श्री ङ्गवमिा िाई, 

श्री अक्षस्मता नेपािी, श्री सत्यनािायण हिुदाि, श्री िेनकुा कुमािी खड्का िगायत संिग्न कायगदि, 

नगिपालिकाका कमगचािीहरू, ि िनप्रलतलनलिहरू ङ्गवच छिफि गरि आफ्नो मखु्य सिोकािको तथा 
सम्बक्षधित शाखाको िैङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक समावशेीकिण परििणका िागी लनिागरित 
संिचनाको माध्यमवाट संस्थाको स्वमूल्यािन गिी नलतिा सावगिलनक गरिएको लथयो । यो कायगशािा 
संचािन गनग सहभालगतात्मक ङ्गवलि अविम्बन गनुगका साथै लसकाई तथा अनभुविधय लसकाई प्रकृयािाई 
प्रयोगमा ल्याइएको लथयो । प्राप्त नलतिािाई सिोकािवािा लबच प्रस्ततुीकिण गरिएको लथयो।प्रस्तलुतमा 
प्राप्त नलतिािाई थप प्रस्ट पारि साझा बझुाई तथा सहमलत कायम गरि कायगयोिना तयाि गिीएको 
लथयो।प्रािक्षम्भक नलतिा सावगक्षिनक गिेपिात तेस्रो चिण अधतगगत  मस्यौदा प्रलतवेदन तयाि गरि 
नगिपालिका ि प्रदेश शसुासन केधद«बाट पषृ्ठपोषण प्रराप्त भए पिात अधतीम प्रलतवदेन तयािी गिीएको 

लथयो । िै.स.सा.स परििणको समयावलिमा लनम्न ङ्गविी अपनाईग सचुकहरू माथी छिफि गरि तथ्याङ्क 
सावगिलनक गरिएको लथयो । 

• नगिपालिकाको नीलत, कायगक्रम, बिेट आददको अध्ययन तथा ङ्गवश् िेषण  

• नगिपालिकाको ऐन तथा कायगङ्गवलि िगायतका दस्तावेिहरूको अध्ययन 
• वाङ्गषगक योिना अध्ययन 
• वङ्गषगक प्रगलत सलमिा प्रलतवेदन अध्ययन 
मखु्य व्यक्षिहरूसंग सचुना संकिन तथा अधतिवाताग (योिना तथा प्रशासन शाखा प्रमखु, प्रमखु 
प्रशासङ्गकय अलिकृत, प्रमखु,उपप्रमखु वडाध्यिहरू ि ङ्गवषयगत शाखाका प्रमखुहरू) 

7. िैससास पिीिणका सहभागीहरू 

िैङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक समावेशीकिण परििणमा लनम्न अनसुािको सहभालगता िहेको लथयो। 

• नगिपालिकाका प्रमखु, उपप्रमखु तथा सम्बक्षधित वडाका वडाध्यिहरू, कायगपालिका सदस्यहरू 

• चौदण्डीगढी नगिपालिकाका ङ्गवषयगत शाखाका प्रमखु तथा कमगचािीहरू 

• सेवाग्राङ्गहहरू तथा सिोकािवािा व्यक्षिहरू 

• साथै सहभागीहरूको थप ङ्गवविण अनसूुची २ मा समावशे गरिएको छ । 
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तथ्याङ्क प्रस्ततुीकिण खण्ड 
८. िैंङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक समावेशीकिण सम्बक्षधि सूचक ि उपसूचक अधतगगत प्राप्ताङ्क 

क्र स सुचक तथा उपसुचकहरू पूर्ााङ्क प्राप्ताङ्क कैफियत 

1 

लनलत, कानून, योिना 20 16  

➢ लनलत ि कायगमा समावेक्षशता सहभागीता 8 5  

➢ योिना तिुगमा तथा कायगधवयन 8 7  

➢ बिेट तिुगमा तथा कायगधवयन 4 4  

2 

संस्थागत व्यवस्था 20 14.5  

➢ कमगचािी पदालिकािी प्रलतलनलित्व 4 2.5  

➢ कायगप्रणािी समावेक्षश 4 2.5  

➢ सलमलत उपसलमलत ि कायगदिमा 4 3  

➢ ङ्गवि व्यवस्थापन प्रणािीमा समावके्षशता 4 2.5  

➢ तथ्यङ्क संकिन तथा व्यवस्थापन 4 4  

3 

मानव संसािन तथा िमता लबकास 20 10.5  

➢ मानव संशािन तथा िमता ङ्गवकास 8 4  

➢ अनौपचारिक मलु्यमाधयता ि कुसंस्काि ङ्गवरुि िनचेतना 4 2.5  

➢ काननुी साििता 4 2  

➢ ङ्गवपद व्यवस्थापनमा समावके्षशता 4 2  

4 

सेवा प्रबाह 20 15  

➢ पूवागिाि ङ्गवकास 4 2  

➢ प्रिनन ्स्वास्थ्य 4 3.5  

➢ क्षशिा कायगक्रम 4 3.5  

➢ खानेपानी तथा सिसफाइ 4 3  

➢ स्विोिगाि तथा आयआिगन ि बिाि व्यवस्थापन 4 3  

5 

सशुासन तथा उििदाङ्गयत्व 20 11  

➢ सशुासन 4 1.5  

➢ उििदाङ्गयत्व ि िवाफदेङ्गहता 4 3.5  

➢ सचुना तथा संचाि 4 2.5  

➢ अनगुमन तथा मलु्याङ्कन 4 1  

➢ समधवय ि सम्बधि ङ्गवस्ताि 4 2.5  

 िम्म्मा 100 67  
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यस नगिपालिकामा िै.स.सा.स परििणको अभ्यास पङ्गहिो पटक भएको भए तापलन िै.स.सा.स परििण प्रलत 
िनप्रलतलनिीहरू, कमगचािीहरू िगायत सम्पूणग सिोकािवािाहरूको चासो िहेको पाइयो । यस नगिपालिकामा 
कलतपय व्यवस्था प्रदेशकै नीलत तथा काननुिाई आिाि मानेि गने गरिएको छ ।  

यहााँ िैङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक समावशेीकिण नीलत तय गनगका िालग लनणगय भइसकेको, नगिपालिकाको 
नयााँ बनकेो भवन िै.स.सा.स मैत्री सोच ि िक्ष्यका साथ तयाि गरिएको, ६० बषग उमेि पगेुका मङ्गहिा 
स्वास्थ्य स्वयमसेवकहरूिाई सम्मान सङ्गहत ङ्गवदाई गने, ६० बषग भधदा मालथका बिृ बिृाको मतृ्य ुभएका 

परिवािका सदस्यहरुिाई कािङ्गकरिया खचग उपिब्ि गिाउने, ििेि ु ङ्गहसां धयलुनकिण गनगका िालग 
सचेतनामूिक कायगक्रम संचािन, िैङ्गिक ङ्गहसां धयलुनकिण गनगका िालग समङ्गवकास तालिम संचािन गने, 

वैदेक्षशक िोिगािीबाट फङ्गकग एि केही व्यवसाय गनग चाहन ेयवुाहरुिाई नगिपालिकािे संचािन गिेको ििेि ु
तथा साना उद्यम व्यवसायमा सम्िग्न गिाउने ,िैङ्गिक ङ्गहसां लनवािण कोष खडा गरि कायगक्रम संचािन गने, 

सतु्केिी कोसेिी कायगक्रम संचािन, ङ्गवपन्न समदुायका बािवालिकािाइ शैक्षिक सामागी ङ्गवतिण, अपांगता, 
भएका व्यक्षिहरूिाइ कपडा लबतिण गने, नािी ददवस मनाउने, िैङ्गिक ङ्गहसां ङ्गवरूिका अलभयानहरू संचािन 
गने िगायतका कायगक्रम संचािनमा िहेका छन िगायत िैससास संग प्रत्यि सम्बक्षधित कायगक्रमहरू 

संचािनमा िहेका छन । 

यसैगिी िनतासंग उपमयेि कायगक्रम अधतिगगत अलत ङ्गवपन्न नागरिकहरुिाई आपतकालिन सहयोग ि 
मङ्गहिाहरुिाई गभगवस्था देक्षख लभलडयो एक्सिे तथा अधय िााँचहरु लनशलु्क रुपमा उपिब्ि गिाउने, सतु्केिी 
मङ्गहिाहरुका िालग सतु्केिी कोसेिी कायगक्रमिाई लनिधतिता ददने, SEE सपोटग कायगक्रम, मतृ्यसंुस्काि खचग 
सहयोग, ङ्गवपद ङ्गवशेष िाहत कोष िस्ता कायगक्रमिाई लनिधतिता ददने ,सनुौिो हिाि ददनका आमाहरुिाई 
पूणगपोषणको िालग ङ्गवतिण गरिने पोषण प्याकेििाई लनिधतिता ददन,े शधुय िि प्रसतुी अलभयान कायगक्रमिाई 
प्रोत्साहन गरिन,े सावगिलनक भौलतक संिचना तथा संचाि सेवािाई अपाितामैत्री बनाईने , ङ्गवशषे िोक्षखममा 
िहेका ज्येष्ठ नागरिकिाई िक्षित गिी कायगक्रम संचािन गरिने ि ज्येष्ठ नागरिकिाई सम्मान गने कायगक्रम 
ल्याईने िगायतका नीलतहरू नगिपालिकािे अगाडी बढाएको अवस्था पाउन सङ्गकधछ ।  

यद्यपी यस नगिपालिकामा मङ्गहिा, िनिालत, दलित, अपाङ्ता भएका तथा पछालड पारिएका समदुायहरूिाई 
लसपमिुक तथा िमता ङ्गवकासका िेत्रमा ठोस कायगक्रमहरूको सरुुवाती चिणमा मात्र िहेका छन ्साथै 
ङ्गवलभन्न कायगक्रम तथा सलमतीहरूमा मङ्गहिा सहभालगता िहेको भएता पलन लनणगय प्रङ्गकयामा मङ्गहिा 
सहभालगताको सकृयता भने धयून रुपमा िहेको छ ।  

िैङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक समावेशीकिणको िेत्र फिाङ्गकिो साथै सचुकहरू स्पि हनु नसक्दा 
नगिपालिकािे यस िेत्रमा बिेट ङ्गवलनयोिन गनगिाई गहङ्गकिो कायगक्रमहरू ल्याउन समेत टोि टोिमा यस 
ङ्गवषयमा िनचेतना फैिाउन िरुिी िहेकोिे आगामी ददनमा योिना तिुगमाको समयमा योिनावि तरिकावाट 
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अगाडी बढ्न सके यस िेत्रमा उपिक्षव्िमूिक कायगक्रमहरू सञ्चािन गनग सङ्गकनछे।यसका साथै 
नगिपालिकािे तय गरिसकेको िैङ्गिक तथा सामाक्षिक समावशेी नीलत अनरुुप नगिपालिकाका कायगक्रमहरू 
अगाडी बढाउन सके अझ प्रभावकािी हनुे सलुनक्षित छ । 

ङ्गवश्लषेण खण्ड 
९. िै.स.सा.स ङ्गवश्लषेणका औिािहरू 

• िैङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक समावशेीकिणको पिबाट चौदण्डीगढी नगिपालिकाको 
संस्थागत, नीलतगत ि कायगक्रमको सूचकहरूिाई आिाि मानी माकुिीिािो ग्राफ ङ्गवलिबाट 
ङ्गवश्लषेण  

• िैङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक समावशेीकिणको पिबाट चौदण्डीगढी नगिपालिकाको 
संस्थागत, नीलतगत ि कायगक्रमको सूचकहरूिाई आिाि मानी स्तम्भक्षचत्रबाट ङ्गवश्लषेण  

• चौदण्डीगढी नगिपालिकाको िै.स.सा.सको िेत्रमा देक्षखएका सवि पि ि कमिोि पि एवं 
अवसि तथा चनुौलतहरूको ङ्गवश्लषेण । 

१०. िै.स.सा.स परििण तथ्याङ्कको तिुनात्मक अध्ययन तथा ङ्गवश् िेषण 

नीलत काननु ि योिना  

िैङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक समावशेीकिण पिीिण ददग्दशगनको तालिका नं.१ मा उपिब्ि गिाईएका 
१०० ओटा प्रश्नहरुमा सहभागीतात्मक छिफि ि प्रमाणीकिणका कागिातका आिािमा नगिपालिकािे 
कुि ६७ अंङ्क प्राप्त गिेको छ । सूचकहरुमाथी तिुनात्मक अध्यन गदाग नगिपालिकािे नीलत काननु ि 
योिना क्षशषगक अधतगगतका कायगक्रमहरूमा  १६ अकं अथागत ८० प्रलतशत ल्याइ सबै िाम्रो अभ्यास गरििहेको 
पाउन सङ्गकधछ । यस सूचक अधतगगतका उपसूचक माथी भएको अभ्यासिाइ अध्ययन गदाग बिेट तिगु मुा 
तथा कायगधवयन चिणमा पूणग अंक अथागत १०० प्रलतशत कायग सम्पन्न भएको पाउन सङ्गकधछ तथाङ्गप 
िैससाससंग प्रत्यि सिोकाि िाख्न ेयोिनाहरु तिुगमा गने ि संचािन गने कायग तिुनात्मक रुपमा कमिोि 
देक्षखधछ । लनलत ि कायगमा समावके्षशता सहभागीताका सवािमा  भने ५ अकं अथागत ६२.५ प्रलतशत प्राप्त 
गनुगिे यस उपसूचकमा बढी िैससास मैत्री बनी कायग अगालड बढाउन ुपने अवस्था देक्षखधछ । 

संस्थागत व्यवस्था 

सूचक न. २ संस्थागत व्यवस्था १४.५ अंक अथागत ७२.५ प्राप्त गिे भएको  छ ।यस अधतगगतका उपसूचक 
तथ्याङ्क संकिन तथा व्यवस्थापन संग सम्बक्षधित कायगक्रम संचािनमा पूणग अकं अथागत १०० प्रलतशत ल्याइ 
नगिपालिका अब्वि िहेको, सलमलत उपसलमलत ि कायगदिमा सहभालगता,मा ३ अंक अथागत ७५ प्रलतशत 
ल्याइ िक्ष्रय नक्षिक िहेके पाउन सङ्गकधछ भने कमगचािी पदालिकािी प्रलतलनलित्व ङ्गवि व्यवस्थापन प्रणािीमा 
समावके्षशता, कायग प्रणालि समावेशी िगायतका उपसूचकहरु माथी िक्ष्य नक्षिक पगु्नका िालग अझै कायगयोिना 
बनाएि अगाडी बढ्न ुपने अवस्था िहेको पाउन सङ्गकधछ । 

मानव संसािन तथा िमता ङ्गवकास 
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मानव संशािन तथा िमता ङ्गवकासको िते्रमा नगिपालिकािे तिुनात्मक रूपमा सबैभधदा कम अंक १०.५ 
अथागत ५२.५ प्रलतशत अंक प्राप्त गिेको अवस्था छ । कमगचािी तथा िनप्रलतलनलिहरुिाई कानूनी साििता 
सम्बधिी अलभमूखीकिण गरिएको भए तापलन वडास्तिबाटनै सम्पूणग िैससाससाँग सम्बक्षधित ङ्गवभाग तथा शाखा 
हेने कमगचािी तथा िनप्रलतलनलिहरुिाई िैससास अलभमूखीकिण गनुगपने अवस्था िहेको छ ।  

सेवा प्रवाह 

सेवा प्रवाह क्षशषगक अधतगगत नगिपालिकािे १५ अंक अथागत ७५ प्रलतशत कायग गिेको छ भन ेयस अधतगगतका 
उपसूचकमा भने  क्षशिा कायगक्रम, ि प्रिनन स्वास्थ्य कायगक्रम समान अंक ३.५ अथागत८७.५ प्रलतशत प्राप्त 
गरि िैससास दृङ्गििे सबैभधदा अब्बि िहेको पाइधछ भने पूवागिाि ङ्गवकास, प्रिनन ् स्वास्थ्य िगायतका 
कायगक्रमहरुमा पलन िाम्रो अभ्यास िहेको पाउन सङ्गकधछ ।  

सशुासन तथा उििदाङ्गयत्व 

नगिपालिकामा सशुासन तथा उििदाङ्गयत्व क्षशषगक अधतगगत ११ अंक अथागत ५५ प्रलतशत प्राप्त भएको छ । 
उपसूचकहरू मालथ तिुनात्मक अध्ययन गदाग िवाफदेङ्गहता तथा उििदाङ्गयत्व उपसूचक अधतगगतका 
कायगक्रमहरूमा ३.५ अथागत ८७.५ प्राप्त गिी िैससासको सवािमा िाम्रो अभ्यास िहेको पाउन सङ्गकधछ । 
नगिपालिकािे सशुासन,समधवय ि सम्बधि ङ्गवस्ताि, अनगुमन तथा मलु्याङ्कन िस्ता उपसूचक अधतिगतका 
कायगक्रमहरूमा योिनावि तरिकािे अगाडी बढ्न सके िैससासको िेत्रमा नगिपालिकािे िाखेको उद्देश्यहरु 
पूिा गनग सफि हनुे सलुनक्षश् चत छ । 

 बााँकी ङ्गवस्ततृ ङ्गवविण फािम अनसूुची १ मा िहेको छ । 

 

 

मखु्य उपिब्िीहरु 
1१. िैससास पिीिण ङ्गवलिबाट देक्षखएका िैङ्गिक समानता तथा समाक्षिक समावेशीकिणको अवस्था 

▪ िै.स.सा.स परििण सम्बधिमा स्थानीय िनप्रलतलनलिहरु, धयाङ्गयक सलमलतका पदालिकािीहरु, 
कमगचािीहरु, अधय सहभागी सदस्यहरु िगायतको सकृय सहभालगता िहेको । 

▪ मङ्गहिा, िनिाती, दलित, सामाक्षिक, आलथगक रूपमा पछाडी पिेको वगग तथा समदुायको 
सहभालगतािाई बढाएि ङ्गवकासको प्रङ्गक्रयािाई संस्थागत गने पिमा िोड ददन नगिपालिकाका 
िनप्रलतलनिी तथा कमगचािीहरु सकािात्मक िहेको । 

▪ यस परििणिािा नगिपालिकािे तय गिेको िैससास नीलतिाई कायगधवयनमा ल्याउन थप मित 
पगेुको । 

▪ ददगो ङ्गवकास िक्ष्य प्राप्तीका िालग ध्यानाकषगण भएको । 
▪ िैससास मैत्री पूवागिाि ङ्गवकासमा ध्यानाकषगण बढेको ।  
▪ नगिपालिकाको सामाक्षिक ङ्गवकासका िते्रको कायगङ्गवस्ताि गने तफग  ध्यानाकषगण भएको । 
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▪ िैससासको िेत्रमा सकु्ष्म ङ्गवषयमा समेत सम्वेदनशीि हनु ुपने िहेछ भलन समहुमा छिफि 
भएको । 

▪ िैससासका ५ वटा क्षशषगक २२ वटा उपक्षशषगक तथा १०० वटा कायगसचुक माथीको स्वमूल्याङ्कन 
ि छिफि पिात स्थालनय तहहरुिे नीलतगत रुपमा प्राथलमकताका आिािमा योिना बनाइ 
कायगङ्गवस्ताि गने प्रलतबिता गिेको । 

▪ सम्पध न गरिएका कायगहरुको ङ्गवविण (खक्षण्डकृत तथ्याङ्क) अद्यावलिक गनग ङ्गवषेश िोड ददन ेभलन 
लनणगय भएको . 

▪ िैससास परििण कायग सम्मन्न भए पिात कायगपालिकाको बैठक िे नगिपालिकामा िैससास 
आचािसंङ्गहता तय गरि कायगियमा टााँस गने तथा िैससास फोकि पसगनको रुपमा सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखाको प्रमखुिाइ क्षिम्मेबािी तोक्ने भलन लनणगय भएको । 

1१.1 िै.स.सा.स परििण सूचकहरूमा प्राप्त नलतिा माकुिी िािोमा प्रिपेण 

 

1१.2 िै.स.सा.स परििण सूचकहरूमा प्राप्त नलतिा स्तम्भ क्षचत्रमा प्रलतलबम्ब 

प्रस्ततु ५ वटा क्षशषगक अधतगगतको माकुिी िािो माथी िैससास दृङ्गििे अध्ययन गदाग नगिपालिकाको 
कायगसम्पादनमा सूचक न=१ अधतगगतका कायगक्रमहरूमा िाम्रो अभ्यास गिेको पाइयो भने सूचक नं. ५ 
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अधतगगतका संचालित वा योिनामा िहेका कायगक्रमहरूमा िैससासका सवािमा संवदेनक्षशि हनु ुपने अवस्था 
िहेको पाइयो । माकुिी िािोको िातो िेिामा प्रस्ततु प्राप्ताङ्किाई लनिो िेिामा प्रस्ततु पूणागङ्क सम्म प¥ुयाउनका 
िालग नगिपालिकािे आफ्नो कायगसम्पादनमा िाम्रो अथागत पूणग अङ्क प्राप्त सूचकहरू मालथका कायगहरूिाई 
लनिधतिता दददै कम अङ्क प्राप्त सूचकमालथ कायगयोिना बनाइ अगाडी बढ्निाई माकुिी िािोमा प्रस्ततु 
तथ्याङकिे आिाि प्रदान गदगछ । 
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1१.3 िै.स.सा.स परििण उपसूचकहरूमा प्राप्त नलतिा माकुिी िािोमा प्रिपेण 

 

1१.4 िै.स.सा.स परििण उपसूचकहरूमा प्राप्त नलतिा स्तम्भ क्षचत्रमा प्रलतलबम्ब 

 

िैससास परििणका ५ वटा सूचक अधतगगतका २२ ओटा उपसूचकहरूिाई माकुिी िािो तथा स्तम्भ क्षचत्रमा 
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प्रस्ततु गरि अध्ययन गदाग, तथ्याङ्क संकिन तथा व्यवस्थापनमा िैंङ्गिक समानता ि समावके्षशता, ङ्गवपद् 
व्यवस्थापनमा समावेक्षशता, बिेट तिुगमा तथा कायगधवयन, क्षशिा कायगक्रम, स्विोिगाि तथा आयआिगन ि 
बिाि व्यवस्थापन,ि सशुासन, उििदाङ्गयत्व पूणग अङ्क नक्षिक अङ्क प्राप्त भएको छ भन ेकायगप्रणािी समावेक्षश, 

काननुी साििता, अनगुमन तथा मूल्यांकन िगायतका उपसूचकहरूमा कम अङ्क प्राप्त भएको अवस्था छ । 
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1२. सबि पि, सिुाि गनुगपने पि, अवसि तथा चनुौतीहरू (SWOT Analysis) 
 सबि पिहरू सिुाि गनुगपने पिहरू अवसिहरू चनुौतीहरू 

नीलत काननु ि योिना 

नीलत तथा कानूनको मस्यौदा तयाि गदाग 
मङ्गहिा तथा बक्षञ्चलतमा पिेका समदुाय एवं 
िक्षित वगगको समस्यािाई अध्ययन गिेि 
समावेशी स्वरुपको नीलत कानून सम्पादन 
गने गरिएको, नीलत कानूनिे सामाक्षिक 
ङ्गवभेदको अधत्य गने प्रयास गिेको ि 
श्रममा हनु सक्ने ङ्गवभेदको अधत्य गरिएको 
। 

आगामी ददनमा बनाउने नीलत, काननु तथा 
योिनाहरूको मस्यौदा तयाि गदाग िैससास 
दृङ्गिकोणवाट ङ्गवश्लशेण गरिन ुपने 

नीलत तथा कानून लनमागण गदाग पालिकािे स्थानीय 
तहका िक्षित समूदायको आवश्यकतािाई 
ध्यानमा िाखेि नीलत तथा कानूनको मस्यौदा गने 
गिेको कािण आगामी आ.व.मा थप प्रभावकािी 
नीलत तथा कानूनहरु लनमागण हनुे । 

बनेका नीलतहरूिाई प्रभावकािी रुपमा 
कायागधवयन गनग 

नगिपालिकाको नीलत ि योिनामा िैङ्गिक 
समानता तथा सामाक्षिक समावेशीकिण 
ङ्गवकासका पिहरू समावेश गरिएको  

मङ्गहिा ि परुूषमा श्रमको ज्यािामा ङ्गवभेद 
िोक्ने प्राविान िहेको भएता पलन श्रम नीलत 
तयाि गनुगपने । 

नगिपालिकाको बिेट सीमा लनिागिण सलमलतिे 
बिेट सीमा लनिागिण गदाग मङ्गहिा, बािबालिका, 
तथा बक्षञ्चतीकिणमा पिेको समदुायिाई प्रत्यि 
फाइदा पगु्ने गरि केङ्गह प्रलतशत बिेट छुट्याउन े
गिेको । 

िमता ङ्गवकासका कायगक्रमहरू संचािन 
पलछ व्यवहारिक रुपमा कायागधवयनमा 
ल्याउन । 

िैङ्गिक ङ्गहंसा लनवािण कोष संचािनमा 
आएको 

नगिपालिकािे िै.स.सा.स नीलत 
कायागधवयनमा ल्याइ कायगक्रमहरू तय 
गनुगपने 

 नीलत लनमागण ि बिेट लनमागणमा पूणग 
तादाम्यता कायम नहनुे परिपाटी । 

आवलिक तथा बाङ्गषगक नीलत, योिना तथा 
कायगक्रमहरुमा िैङ्गिक समानता तथा 
सामाक्षिक समावेशी ङ्गवकास सम्वधिी 
कुिाहरू समावेश भएको । योिना लनमागण 

नगिपालिकािे योिना तिुगमाको चिणमा 
मङ्गहिा तथा बक्षञ्चलतकिणमा पिेका 
समदुायसाँग छुट्टाछुटै्ट छिफि गरि 
उनीहरूको व्यवहारिक तथा िणनीलतक 

आवश्यकता पङ्गहचान गने गिेको तथा टोि वक्षस्त 
स्तिको योिना तिुगमा प्रकृयामा सबै 
समदुायहरूसाँग छुट्टाछुटै्ट छिफि गने प्राविान 
िहेको 

योिना लनमागणको चिणमा मङ्गहिा तथा 
बक्षञ्चलतकिणमा पिेका समदुायको 
अथगपणुग सहभालगताको सलुनक्षितता गनग। 
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 सबि पिहरू सिुाि गनुगपने पिहरू अवसिहरू चनुौतीहरू 

गदाग समानपुालतक सहभालगतािाई ध्यानमा 
िाखेि िक्षित वगगको ङ्गहतको िालग 
समदुायबाट नै प्रस्ताव आएका योिना तथा 
कायगक्रमिाई समेटेि लनक्षित बिेट तिुगमा 
गिी प्रभावकािी कायगक्रमहरु िागू गने 
अभ्यास थालिएको । 

आवश्यकता पङ्गहचान गिेका योिना तिुगमा 
गरिन ुपने 

संस्थागत व्यवस्था 

नगिपालिकािे गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत ि कायगदिहरूमा मङ्गहिा तथा 
वक्षञ्चलतकिणमा पिेको समदुायबाट मङ्गहिा 
ि परुुषको समावेशी प्रलतलनलित्व हनुे 
व्यवस्था िहेको । 

नगिपालिकािे आफ्नो िेत्रमा 
समदुायस्तिका (लिि, उमेि, िात, ि 
आलथगक क्षस्थलत आदद) समावेश भएको 
आिािभतू खक्षण्डकृत सूचना, तथ्याङ्कको 
संकिन तथा अद्यावलिक गनुगपने 

स्थालनय सिकाििे कमगचािी ि पदालिकारिहरूको 
कायग संचािनका िालग नीलत, काननु ि अभ्यास 
सम्बक्षधि दस्तावेि भएको हुंदा कायग संचािन गनग 
सक्षििो  

नगिपालिकािे गठन गने सलमलत, 

उपसलमलत तथा कायगदिमा मङ्गहिा तथा 
बक्षञ्चलतकिणमा पिेका समदुायको प्रमखु 
तथा लनणागयक तहमा प्रलतलनलित्व नहनु ु

आददवासी िनिालत, दलित अधय िक्षित 
समहुका मङ्गहिाहरूको ङ्गवकास ि 
सशक्षिकिणको िालग केङ्गह प्रलतशत 
विेटको व्यवस्था गने गिेको । 

नगिपालिकािे मङ्गहिा ङ्गवकास, िैङ्गिक 
ङ्गहंसा ङ्गवरूि, मङ्गहिा सीप ङ्गवकास, नेततृ्व 
ङ्गवकास तथा िमता अलभबङृ्गि िस्ता 
लबषयमा पयागप्त स्रोत व्यवस्थापनका िालग 
बाङ्गषगक आलथगक ऐनमा उल्िेखगिी छुटै्ट 
कोष स्थापना गनुगपने । 

नगिपालिकामा स्थालनय कमगचािीको बाहलु्यता 
िहेको हुंदा स्थानीय समदुायको भाषा, चािचिन, 

संस्कृलत बझुाईमा सहि हनुकुा साथै सेवाग्राहीिाई 
सेवा लिन समेत सहि हनुे । 

ङ्गवि व्यवस्थापन प्रणािीमा समावेशी 
लसिाधतिाई आत्मासाथ गनग सङ्गकएन 
भने िक्ष्य प्रालप्तका हनु कदठनाई । 

नगिपालिकािे आफ्नो िेत्रका सामाक्षिक 
सिुिा भिा पाउनेहरूको ि पक्षिकिणको 
अलभिेख व्यवस्थापन तथा तथ्याङ्क 
अध्यावलिक गने गिेको। 

समावेशी सूचना प्रणािी व्यवस्थापन 
गनगको िालग पयागप्त मात्रामा बिेटको 
व्यवस्था हनु नसक्न ु

मङ्गहिा तथा िक्षित समदुायका पदालिकािी तथा 
कमगचािीहरूको िमता अलभवृङ्गिका िालग लनददगि 
कायगक्रमहरूको िालग बिेट ङ्गवलनयोिन तथा 
समान सहभालगताको सलुनक्षित गरिएको । 
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 सबि पिहरू सिुाि गनुगपने पिहरू अवसिहरू चनुौतीहरू 

नगिपािीकामा कमगचािी पदपलुतग गदाग सबै 
िातिाती, वगग, लिि ि समदुायको 
प्रलतलनलित्व हनुगरि समावेशी अविािणा 
िागू गने गरिएको । 

 स्थालनय सिकािको कमगचािी ि पदालिकारिहरूको 
कायग संचािन िालग नीलत, काननु ि अभ्यास 
सम्बक्षधि दस्तावेि भएको हुंदा कायग संचािन गनग 
सहि हनु ु

 

िैङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक 
समावेशीकिण सम्बक्षधि गनुासोहरू 
सनुवुाइको िालग छुटै्ट कायगकिको 
व्यवस्था गने लनणागय भएको 

   

मानव संसािन तथा िमता ङ्गवकास 

सामाक्षिक समावेशीकिण सम्वधिी 
तालिमका ङ्गवषयवस्तकुो प्रस्ततुीकिणमा 
िैङ्गिक सम्बेदनशीि भाषाको प्रयोग ि 
मङ्गहिाका आवश्यकता समेङ्गटएको ि 
तालिमको गणुस्ति, सेवा सङु्गविा सम्बधिमा 
पषृ्ठपोषण लिने गरिएको । 

िै.स.सा.स सम्बक्षधि अधतिाङ्गिय सधिी 
सम्झौता, अधतिाङ्गिय अभ्यासका सवािमा 
कमगचािी तथा पदालिकािीहरूिाई तालिम 
तथा अलभमकु्षखकिण गरिन ुपने । 

िै.स.सा.स सम्बक्षधि अलभमकु्षखकण गरि कमगचािी 
तथा पदालिकािीहरू िै.स.सा.सको सवािमा सचेत 
िहेको । 

नगिपालिकामा िैङ्गिक समानता तथा 
सामाक्षिक समावेशी सम्वधिी तालिम 
ददन तथा कायगक्रमिाई कायागधवयन गनग 
सक्ने यथेि मानवीय श्रोतको कलम । 

मङ्गहिा तथा समावेशी समूहबाट लनवागक्षचत 
भएका समेत िनप्रलतलनलिहरू ि पालिकामा 
कायगित कमगचािीिाई लबषयगत कानूनहरू, 

पालिकािे िािी गिेका कानूनहरू ि अधय 
प्रचलित महत्वपूणग कानूनहरूको बािेमा 
अलभमखुीकिण गने गिेको छ । 

 नगिपालिकािे मङ्गहिा लबरुि हनुे सबै ङ्गकलसमको 
ङ्गहंसा धयलुनकिण गने कायगक्रमहरू संचािन गनुग 
ि त्यसको िालग उक्षचत विेटको ङ्गवलनयोि गने 
अभ्यास हनु ु। 

िै.स.सा.स तथा ङ्गवभेद अधत्यका िालग 
भएका अधतिाङ्गिय प्रलतवद्दता प्रलत 
पदालिकािी तथा कमगचािीहरू धयून 
िानकाि हनु ु। 

नगिपालिकािे मङ्गहिा ङ्गवरुि हनुे सबै 
ङ्गकलसमको ङ्गहंसा धयलुनकिण गने 

 ङ्गवपद् व्यावस्थापन सम्बक्षधि िणनीलत कायगनीलत 
सङ्गहतको कायगलबलि तयाि तथा मङ्गहिा तथा 
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 सबि पिहरू सिुाि गनुगपने पिहरू अवसिहरू चनुौतीहरू 

कायगक्रमहरू संचािन गनगको िालग उक्षचत 
बिेटको ङ्गवलनयोिन गिेको ।  

वक्षञ्चलतकिणमा पिेका समदुायको उपक्षस्थलतमा 
ङ्गवपद् सम्बक्षधि तथ्याङ्क संकिन तथा नक्सांकन 
हनुे गिेको । 

ङ्गवपद् व्यवस्थापन सम्बक्षधि िणनीलत, 

कायगनीलत सङ्गहतको कायगङ्गवलि तयाि 
गरिएको 

ङ्गवपद व्यवस्थापन कायगिे समदुायमा 
सिुिाको प्रत्याभलूत हनुे ि सहयोगी भावको 
ङ्गवकास हनुे । 

  

मङ्गहिा तथा वक्षञ्चलतकिणमा पिेका 
समदुायको उपक्षस्थलतमा ङ्गवपद् सम्बक्षधि 
तथ्याङक संकिन तथा नक्सांकन हनुे 
गिेको । 

   

सेवा प्रवाह 

नगिपालिकालभत्र लनलमगत भौलतक 
संिचनाहरू ड्रइङ, लडिायन गदाग अपािता, 
बाि, मङ्गहिा मैत्री हनुपुने प्राविान सङ्गहत 
भवन तथा संिचना लनमागण लनदेक्षशका 
कायागधवयनमा िहेको । 

िै.स.सा.स मैत्री पूवागिाि लनमागण गने 
नीलतिाई पूणग पािनमा िोड ददइन ुपने । 

नगिपालिकालभत्र लनलमगत भौलतक संिचनाहरू 
ड्रइङ, लडिायन गदाग अपािता, बाि, मङ्गहिा मैत्री 
हनुपुने प्राविान सङ्गहत भवन तथा संिचना लनमागण 
लनदेक्षशका कायागधवयनमा िहेको । 

िै.स.सा.स मैत्री पूवागिाि लनमागणका 
िालग योिना माग गने स्ति सम्म 
िै.स.सा.स मैत्री पूवागिाि बािे 
िनचेतनामा कलम हनु ु। 

परिवाि लनयोिन, ङ्गवस्तारित खोप, पोषण, 

िनसंख्या क्षशिा ि िनस्वास्थ्य सम्बक्षधि 
कायगक्रमहरू िगायत मङ्गहिाको प्रिनन ्
स्वास्थ्य सिुाि सम्बक्षधि ङ्गवशेष 
कायगक्रमहरू संचािनमा िहन ु। 

प्रिनन ् स्वास्थ्य सम्बक्षधि नीलत बनाई 
प्रभाकािी रुपमा कायागधवयनमा ल्याउन ुपने 
। 

 

मङ्गहिा स्वास्थ्य सम्बक्षधि कायगक्रमहरू प्रभावकािी 
रुपमा कायागधवयनमा आउन ु। 
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 सबि पिहरू सिुाि गनुगपने पिहरू अवसिहरू चनुौतीहरू 

नगिपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रका 
आलथगक अवस्था कमिोि भएका 
परिवािका बालिका तथा वक्षञ्चलतकिणमा 
पिेका समूदायका सबै बािबालिकािाई 
ददवा खािा, लनशलु्क पाठ्यपसु्तक ि 
शैक्षिक सामाग्री तथा पोसाक उपिब्ि 
गिाउन छात्रवृक्षिको व्यवस्था गिी 
सबैिाई गणुस्तिीय क्षशिामा पहूाँचको 
िालग पहि गिेको । 

मङ्गहिा, गरिब ि बक्षञ्चलतकिणमा पिेका 
व्यक्षिहरूको स्वास्थ्य लबमा गनग 
सहिीकिण ि सहयोग गने कायगक्रम ि 
बिेटको व्यवस्था गनुगपने । 

नगिपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रका आलथगक 
अवस्था कमिोि भएका परिवािका बालिका तथा 
वक्षञ्चलतकिणमा पिेका समूदायका सबै 
बािबालिकािाई ददवा खािा, लनशलु्क 
पाठ्यपसु्तक ि शैक्षिक सामाग्री तथा पोसाक 
उपिब्ि गिाउन छात्रवृक्षिको व्यवस्था गिी 
सबैिाई गणुस्तिीय क्षशिामा पहूाँचको िालग पहि 
गिेको । 

 

नगिपालिका लभत्रका बेिोिगाि तथा 
गिीबीको नक्साङ्कनको समेत आिाि लिई 
मङ्गहिा तथा बक्षञ्चलतकिणमा पिेको 
समदुायिाई प्रत्यि िाभ हनुे 
स्विोिगािमूिक, आयमूिक ि सीपमूिक 
कायगक्रमहरू संचािन गने गिेको । 

मङ्गहिा, गरिब, लनमखुा ि बक्षञ्चलतकिणमा 
पिेका व्यक्षिहरूको स्वास्थ्य लबमा गनग 
सहिीकिण ि सहयोग गने कायगक्रम ि 
बिेट प्रसस्त नहनु ु 

  

सशुासन तथा उििदाङ्गयत्व 

नगिपालिकािे सशुासन तथा 
िवाफदेङ्गहताको िालग लनयलमत रुपमा 
कायगक्रमहरूको सामाक्षिक परििण, 

सावगिनीक सनुवुाई, ,पत्रकाि भेटिाट ि 
स्थानीय संचाि माध्यम द्वािा सूचना प्रदान 
गने गिेको । 

नगिपालिकािे संचािन गिेका योिना, 
तथा कायगक्रमहरूको अनगुमन तथा 
मलु्याङकन ्गदाग िै.स.सा.स दृङ्गिकोणवाट 
ङ्गवश्लषेण गने अनगुमन तथा मलु्याङकन ्
मापदण्ड तयाि गनुगपने । 

आवश्यक नीलत लनमागण गिी क्षिम्मेवाि पिबाट 
कायागधवयन गने परिपाटीिे सशुासनको प्रत्याभलूत 
हनुे ि सशुासनबाट सामाक्षिक धयायको अनभुलुत 
भई िैससास प्रवद्र्िन हनुे । 

मङ्गहिा तथा ङ्गपछलडएका वगगका िालग 
ङ्गवलभन्न कायगक्रमहरू िाग ुगरिएको तथा 
उि कायगक्रमवाट सिोकािवािामा 
पगेुको िाभ , असि ि प्रभावको उक्षचत 
ङ्गवश्लषेण नहनुे । 
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मङ्गहिा, बािबालिका ि आददवासी 
िनिालत, मिेशी, मकु्षश्लम, ङ्गपछडावगग, दलित, 

अपािता भएका व्यक्षिहरू तथा 
िेष्ठनागरिकिाई िक्षित गिेि िाखेको 
कायगक्रम तथा बिेट सिोकािवािािे थाहा 
पाउनेगिी सावगिलनक गने गिेको । 

िै.स.सा.सको सवािमा सञ्चािन गने 
कायगक्रमहरूको प्रभाव मूल्यांकन गने 
कायगको थािनी गनुगपने । 

िैससासको ङ्गवकासको िालग सिोकािवािा सवै 
पििाई आवश्यकता अनसुाि िमता ङ्गवकास 
सम्वधिी तालिमिाई प्राथलमकता ददइिाखेमा 
िैससासको िेत्रको प्रवद्र्िन हनुेछ । 

अनगुमन तथा मलु्याङ्कनबाट लसकेका 
लसकाईहरूिाई अको बषग िाग ु हनुे 
योिना तथा कायगक्रममा समावेश 
नहनु ु। 

नगिपालिका, संि ि प्रदेश सिकाििे तय 
गिेको नीलत, काननु तथा कायगक्रमहरू 
कायागधवयन, सहकायग ि समधवय गने 
गिेको । 

   

िैङ्गिक समानता तथा समावेशी ङ्गवकासको 
िालग ङ्गवलभन्न सिोकािवािा लनकायहरू 
बीच सिािीकिण गरि सो िेत्रको 
ङ्गवकासको िालग कायगक्रमहरू गने गिेको 
।  

िाङ्गिय तथा अधतिागङ्गिय रुपमा भएका 
मानवअलिकाि सम्वधिी प्रलतविता 
कायागधवयनको िालग आवश्कतानसुाि 
कायगक्रम तिुगमा गिी िकम ङ्गवलनयोिन 
तथा कायागधवयन गनुग पने । 
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1३. िै.स.सा.स ङ्गवकास कायगयोिना 

k"0f{fÍ प्राप्ता अवस्था सिुािका िालग कृयाकिाप 

मखु्य क्षिम्मेवािी 
समयाविी 

थप आलथगक 
दाङ्गयत्व व्यहोनग 

पहिकताग लनणगयकताग कायागधवयनकताग पने नपने 

१. नीलत, कानून, योिना 

20 १६ 

१.१ नगिपालिकािे आफ्नो नीलत तथा योिना िािी गनुग भधदा अगालड 
िैससास  कायागधवयन सलमलत गठन गिी िैससास दृङ्गििे 
उपयिु भए नभएको बािेमा सलुनक्षित गने । 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 
तथा मङ्गहिा 
ङ्गवकास शाखा 

नगि 
कायगपालिका 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 

१ आ.व.  नपने 

१.२ नगिपालिकाको श्रम नीलत तय गिी कायागधवयन गने । िोिगाि शाखा 
नगि 

कायगपालिका 
योिना तथा 
प्रशासन शाखा 

२ आ.व.  नपने 

१.३ नगिपालिकाको स्रोत अनमुान तथा बिेट सीमा लनिागिण 
सलमलतिे बिेट  सीमा लनिागिण गदाग मङ्गहिा, बािबालिका तथा 
सबै िक्षित समूहको अवस्था  ङ्गवश्लषेणको आिािमा सो 
समूहिाइ प्रत्यक्ष्य फाइदा पगु्ने गिी कूि पूाँिीगत बिेटको 
लनक्षित प्रलतशत छुट्याउने । 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 
तथा मङ्गहिा 
ङ्गवकास शाखा 

नगि 
कायगपालिका 

योिना शाखा १ बषग  नपने 

१.४ योिना तिुगमा गदाग मङ्गहिा ि परुुष एवं िक्षित समहुको छुट्टा 
छुटै्ट अवस्था  ङ्गवश्लषेण गिी उनीहरुको आवश्यकताको 
आिािमा कायगक्रमहरु तय गने । 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 
तथा मङ्गहिा 
ङ्गवकास शाखा 

नगि 
कायगपालिका 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 

१ बषग  नपने 
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मखु्य क्षिम्मेवािी 
समयाविी 

थप आलथगक 
दाङ्गयत्व व्यहोनग 

पहिकताग लनणगयकताग कायागधवयनकताग पने नपने 

१.५ हिेक आलथगक वषगमा िैससास परििणका गिी सवि पिहरुिाई 
लनिधतिता  ददंदै सिुाि गनुगपने पििाई कायगयोिना बनाई अगाडी 
बढ्न े

सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 

नगि 
कायगपालिका 

प्रशासन शाखा १ बषग  नपने 

१.६ नगिपालिकाको वाङ्गषगक कायगक्रममा िक्षित समूहका िालग लनक्षित 
प्रलतशत बिेट ङ्गवलनयोिन गिी उनीहरुको ङ्गहत अनरुुप कायगक्रम 
संचािन गने  

योिना शाखा 
नगि 

कायगपालिका 
सामाक्षिक 

ङ्गवकास शाखा 
१ बषग  नपने 

२. संस्थागत व्यवस्था 

20 1४.5 

२.१ नगिपालिकाको लनणागयक तहमा मङ्गहिाहरूको समान रुपमा 
(५०।५० प्रलतशत) प्रलतलनलित्वको अभ्यासको िालग पहि गने 
। 

सम्बक्षधित शाखा 
तथा 

कायगपालिका 

नगि 
कायगपालिका 

सबै शाखाहरु १ बषग  नपने 

२.२ नगिपालिका िैससासको िेत्रबाट आउने सबािहरुिाई ङ्गटपोट, 

संकिन तथा उक्षचत पहि गनगका िालग फोकि पसगन तोकी 
िैससास डेस्कको समेत व्यवस्था गने । 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 
तथा मङ्गहिा 
ङ्गवकास शाखा 

नगि 
कायगपालिका 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास 

शाखा÷मङ्गहिा 
ङ्गवकास शाखा 

१ बषग   

२.३ नगिपालिकाबाट कायागियमा हनु सक्ने कुनै पलन प्रकािको 
दवु्र्यवहाि, भेदभाव, मङ्गहिाङ्गहंसा लनयधत्रणको िालग आचािसंङ्गहता 
बनाएि िागू गने । 

प्रशासन शाखा 
नगि 

कायगपालिका 
प्रशासन शाखा १ बषग  नपने 

  

 २ ४ नगिपालिकािे आफ्नो िेत्रका समदुायस्तिका आिािभतू 
सूचना÷तथ्यााँक संकिन गदाग बेिोिगाि तथा गरिवको पङ्गहचान 
गिी नक्शााँकन गने । 

सचुना प्रङ्गविी 
तथा सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 

प्रमखु 
प्रशासकीय 

गाउाँपालिकाका 
सबै शाखा 

लनिधति पने  
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मखु्य क्षिम्मेवािी 
समयाविी 

थप आलथगक 
दाङ्गयत्व व्यहोनग 

पहिकताग लनणगयकताग कायागधवयनकताग पने नपने 

अलिकृत 
प्रशाशन शाखा 

३. मानव संसािन तथा िमता लबकास 

20 1०.५ 

३.१. िैंलगक तथा समावेशी ङ्गवकासको िालग बिेट ङ्गवलनयोिन गिी 
िमता ङ्गवकास कायगयोिना तयाि गने ।  

 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 
तथा मङ्गहिा 
ङ्गवकास शाखा 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत 

प्रशाशन शाखा 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 
तथा मङ्गहिा 
ङ्गवकास शाखा 

आगामी 
आ ब 

पने  

३.२  मङ्गहिा तथा िक्षित समहुका पदालिकािीहरुको िमता 
अलभबङृ्गिका िालग प्राङ्गवलिक तालिम, िमता ङ्गवकास तालिम, 

नेततृ्व ङ्गवकास तालिम िगायतका लनदृि कायगक्रमहरुको 
व्यवस्था गने । 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 
तथा मङ्गहिा 
ङ्गवकास शाखा 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत 

प्रशाशन शाखा 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 
तथा मङ्गहिा 
ङ्गवकास शाखा 

आगामी 
आ ब 

पने  

३.३ नगिपालिकामा िैससास सम्बधिी तालिम संचािन िगायतका 
कायगक्रमहरु  संचािन गनगका िालग दि िनशक्षि 
उत्पादन गनग िैससासको िेत्र  हेने कमगचािीहरुिाई 
तालिम प्रदान गने । 

नगि 
कायगपालिका 

नगि 
कायगपालिका 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास 

शाखा÷मङ्गहिा 
ङ्गवकास शाखा 

१ बषग  नपने 

३.४ मङ्गहिा हक ङ्गहत ि अलिकाि सम्बक्षधि बेइक्षिंग िोषणापत्रका 
१२ वटा  प्रलतविताहरूका बािेमा नगिपालिकाका 
पदालिकािीहरू वा कमगचािीहरूिाई  िानकािीका िालग 
तालिम संचािन गने। 

मङ्गहिा तथा 
बािवालिका 

सलमलत 

कायगपालिका 
तथा सभा 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 
तथा मङ्गहिा 
ङ्गवकास शाखा 

१ बषग 

दि
 ि

नश
क्षि
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k"0f{fÍ प्राप्ता अवस्था सिुािका िालग कृयाकिाप 

मखु्य क्षिम्मेवािी 
समयाविी 

थप आलथगक 
दाङ्गयत्व व्यहोनग 

पहिकताग लनणगयकताग कायागधवयनकताग पने नपने 

३.५ िैंलगक ङ्गहंसािङ्गहत गाउपालिका वा नगिपालिका िोषणा गनग 
तथा मङ्गहिा  ङ्गहंसा ङ्गवरुि शधुय सङ्गहष्णतुा अपनाएको 
तथ्याङहरु अद्यवलिक गदै िैिाने। 

मङ्गहिा तथा 
बािवालिका 

सलमलत 

नगि 
कायगपालिका 

सबै वडा 
कायागियहरु 

२बषग  नपने 

३.६  नगिपालिकामा मङ्गहिा िनप्रलतलनलि, कायगपालिका सदस्य तथा 
मङ्गहिा  कमगचािीहरुिाई कानूनी साििता किा संचािन 
गने। 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 

नगि 
कायगपालिका 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 
तथा मङ्गहिा 
ङ्गवकास शाखा 

१ बषग 

दि
 ि

नश
क्षि

 

सा
मा
क्षि
क
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४. सेवा प्रवाह 

20 15 

४.१  नगिपालिकािे १५०० वगगङ्गफटभधदा बढी िेत्रफि भएका लनिी 
तथा सावगिलनक भवन तथा संिचना लनमागण सम्बधिी नक्सा 
स्वीकृत गदाग मङ्गहिा, िैङ्गिक तथा यौलनक अल्पसंख्यक, 

अपाितामैत्री तथा बािमैत्री दृङ्गिकोणबाट समेत उपयिु हनुे 
गिी संिचना लनमागण गनग पहि गने । 

भवन तथा शहिी 
ङ्गवकास शाखा 
तथा मङ्गहिा 
ङ्गवकास शाखा 

नगि 
कायगपालिका 

भवन तथा शहिी 
ङ्गवकास शाखा 

1आ.व.  नपने 

४.२  नगिपालिकाका सबै टोि तथा वस्तीहरुमा कुङ्गहने ि नकुङ्गहने 
फोहि छुट्याई  फोहि व्यवस्थापनका िालग मङ्गहिा ि 
परुुषको समान भलुमका ङ्गवषयक  सचेतना मूिक 
कायगक्रमहरु संचािन गने ।  

स्वास्थ्य शाखा 
नगि 

कायगपालिका 
स्वास्थ्य शाखा लनिधति  नपने 

५. सशुासन तथा उििदाङ्गयत्व 
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११ 

५.१. पालिकािे ङ्गवलिको शासन, व्यापक िनसहभालगता, भ्रिाचाि ङ्गवरुि 
शधुय सहनशीिता, सेवा प्रबाहमा लनश्पिता ि मङ्गहिा तथा 

प्रशासन शाखा 
नगि 

कायगपालिका 
प्रशासन शाखा १ बषग  नपने 
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k"0f{fÍ प्राप्ता अवस्था सिुािका िालग कृयाकिाप 

मखु्य क्षिम्मेवािी 
समयाविी 

थप आलथगक 
दाङ्गयत्व व्यहोनग 

पहिकताग लनणगयकताग कायागधवयनकताग पने नपने 

बक्षञ्चलतकिणमा पिेका समदुायिाई अग्रालिकाि प्रदान गने िस्ता 
नीलत लनमागण गरि कायगधवयन गने । 

 ५.२ मङ्गहिा ङ्गवकासका िालग भएका बेइक्षिंग िोषणा पत्रका १२ वटा 
प्रलतविताहरुका िेत्रमा कायगक्रम तय गिी कायागधवयन गने 
व्यवस्था लमिाउने । 

प्रशासन शाखा 
नगि 

कायगपालिका 
प्रशासन शाखा १ बषग  नपने 

५.३ संयिु िाि संिीय बाि अलिकाि महासधिी, १९८९ मा गरिएको 
प्रलतविता कायागधवयन गनग कायगक्रमहरुमा िकम ङ्गवलनयोिन गिी 
कायगक्रमहरु समयमा नै सम्पन्न गने ।  

प्रशासन शाखा 
नगि 

कायगपालिका 
प्रशासन शाखा १ बषग  नपने 

५.४ पालिकािे संचािन गिेका कायगक्रमको अनगुमन, मूल्यााँकन गदाग 
िैंलगक समानता तथा सामाक्षिक समावेशी ङ्गवकास सम्वधिी 
कायगक्रमको संचािनबाट सिोकािवािािाई पगेुको िाभ, असि 
ि प्रभाव बािे ङ्गवश्लषेण गने । 

िैससास सलमलत 
तथा मङ्गहिा 
वािवालिका 
सलमलत ि 

अनगुमन शाखा 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 
तथा मङ्गहिा 
ङ्गवकास शाखा 

लनिधति  नपने 

५.५ िैंलगक समानता तथा समावेशी ङ्गवकासको िालग ङ्गवलभन्न 
सिोकािवािा लनकायहरुसंग संिाि बनाएि कायगगत छिफि 
गिी यस िेत्रको ङ्गवकासको िालग लनयलमतरुपमा कायग गने । 

योिना शाखा , 
सामाक्षिक 

ङ्गवकास शाखा 
तथा मङ्गहिा 
वाििालिका 

शाखा 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 

सामाक्षिक 
ङ्गवकास शाखा 

असाि 
मसाधत 

पने  
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मखु्य उपिब्िी  
▪ िै.स.सा.सको ङ्गवकासका िालग मागग प्रशस्त भएको । 

▪ ददगो ङ्गवकास िक्ष्य प्रालप्तका िालग ध्यानाकषगण भएको । 

▪ िै.स.सा.स मैत्री पूवागिाि ङ्गवकासमा ध्यानाकषगण बढेको ।  

▪ नगिपालिकािे सामाक्षिक ङ्गवकासका िेत्रको कायगङ्गवस्ताि गने सोच बनाएको । 

▪ नगिपालिकािे तयाि गिेको िै.स.सा.स नीलतिाई कायगक्रम तय गरि अगाडी बढाउन मद्दत पगेुको । 

▪ नगिपालिकामा िै.स.सा.सको ङ्गवषय प्रलत चासो बढको । 

▪ िै.स.सा.सका ५ वटा क्षशषगक २२ वटा उपक्षशषगक तथा १०० वटा कायगसचुक मालथको स्वमूल्याङ्कन ि छिफि पिात नगिपालिकािे नीलतगत रुपमा 
प्राथलमकताका आिािमा योिना बनाइ कायगङ्गवस्ताि गने प्रलतबिता गिेको । 

▪ सम्पन्न गरिएका कायगहरूको ङ्गवविण (खक्षण्डकृत तथ्याङ्क) अद्यावलिक गनग ङ्गवषशे िोड ददने ङ्गवषयमा समहु छिफि भएको । 
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 लनश्कषग तथा सझुावहरू 
▪ नगिपालिकाको दीिगकालिन सोच, िक्ष्य, उद्देश्य, परिकल्पना, नीलत, कायगनीलत तथा िणनीलत िहेको छ ि त्यही अनरुुपिे वाङ्गषगक योिनामा िैससास संग सम्बक्षधित 

कायगक्रम तय गने तथा बिटे ङ्गवकासको सरुुवात भएको छ । 

▪ पदालिकािी एवम ्कमगचािीहरूिाई िैससास अविािणा सम्बक्षधि िमता ङ्गवकास कायगक्रम गने ।  
▪ िै.स.सा.स सम्बक्षधि तालिमका िालग प्रक्षशिक प्रक्षशिण तालिम ददनपुने ।  
▪ अनगुमन सलमलतमा ३३ प्रलतशत ्मङ्गहिाको सहभालगता सलुनक्षित भए तापलन कायगक्रमहरूको अनगुमन तथा मूल्यांकन गदाग कायगक्रमबाट िक्षितवगगिे प्राप्त गिेको 

िाभ ि ती वगगहरूमा कायगक्रमिे पािेको असि ि प्रभावको िेखािोखा तथा ङ्गवश्लषेण हनु ुपने । 

▪ सूचना तथा अलभिेख व्यवस्थापन गदाग खण्डीकृत तथ्याङ्क ि सूचनािाई आिाि मानी योिना तिुगमा गरिनपुने । 

▪ संक्षिय सिकािका िैङ्गिक तथा सामाक्षिक ङ्गवकासका नीलत ि प्रलतवद्घताहरूको अझ कायागधवयनमा िोड ददनपुने । 

▪ िैङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक समावशेीकिणका सवािमा बिेट ङ्गवलनयोिन गरि कायागधवयनमा िोड ददने । 

▪ िै.स.सा.ससाँग सम्बक्षधित भएि गरिएका कायगहरूको तथ्याङ्क िाख्न।े  
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अनसूुचीहरू 

अनसूुची १- िैससास परििणको िेखािोखा फािम 

नोटः मलु्याङ्कन गदाग िाम्रो अवस्थािाई १ अंक, मध्यम अवस्थािाई ०.५ अंक ि अलत कमिोि अवस्थािाई ० अंक प्रदान गरिएको लथयो । ङ्गवद्यमान क्षस्थलत ति 
ददएको तालिकामा प्रत्येक सूचकमा '१', '०.५', ि '०' अंक पाउन ेअवस्था ि सो को प्रमाणीकिणको आिाि िाक्षखएको छ । यी सूचकमा गरिएको मूल्याङ्कन सामङु्गहक 
मूल्याङ्कन हो । समूहमा पङ्गहिा सूचकमा छिफि गिी सोको अवस्थाबािे सहमलतमा अंक प्रदान गरिएको लथयो । 

 

लसनं मूि लबषय सहायक 
लबषय अङ्क सूचक नं सूचक सूचकको 

अङ्क प्राप्ताङ्क १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउने अवस्था ० अक आउन ेअवस्था प्रमाक्षणकिणको आिाि 

१ 

नील
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२०
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ता ८ १.१.१ नगिपालिका को नीलत तथा 
कानूनको मस्यौदा तयाि गने 
कायगददशामा िैससासको 
दृङ्गििे सम्पादन गने गिी 
कायगटोिी लनमागण, पूवग 
दस्तावेिको समीिा गदाग 
िैससास दृङ्गिकोणिे भएको, 
मस्यौदाको लबषयवस्त ुि 
शब्द चयन समावेशी ि 
सहभालगतामूिक हनुे गिे \ 
नगिेको। 

०-१ ०.५ नगिपालिकाको नीलत तथा 
कानूनको मस्यौदा तयाि गने 
कायगददशामा िैससासको 
दृङ्गििे सम्पादन गने गिी 
कायगटोिी लनमागण, पूवग 
दस्तावेिको समीिा गदाग 
िैससास दृङ्गिकोणिे भएको, 
मस्यौदाको लबषयवस्त ुि शब्द 
चयन समावेशी ि 
सहभालगतामूिक हनुे गिेको। 

नगिपालिकाको नीलत तथा 
कानूनको मस्यौदा तयाि गने 
कायगददशामा िैससासको 
दृङ्गििे सम्पादन गने गिी 
कायगटोिी लनमागण, पूवग 
दस्तावेिको समीिा, 
मस्यौदाको लबषयवस्त ुि शब्द 
चयन आाँलसक रुपमामात्र 
समावेशी ि सहभालगतामूिक 
हनुे गिेको। 

नगिपालिकाको नीलत तथा 
कानूनको मस्यौदा तयाि गने 
कायगददशामा िैससासको दृङ्गििे 
सम्पादन गने गिी कायगटोिी 
लनमागण, पूवग दस्तावेिको समीिा 
गदाग िैससास दृङ्गिकोणिे 
भएको, मस्यौदाको लबषयवस्त ुि 
समावेशी शब्द चयन ि 
सहभालगतामूिक हनुे  
नगिेको। 

नगिपालिकािे स्वीकृत गिेका 
नीलत तथा कानूनी 
दस्तावेिहरु ि स्वीकृलतको 
िालग प्रस्ततु गिेका मस्यौदा 
नीलत तथा कानूनी 
दस्तावेिहरु । यस सम्बधिी 
लनणगय फाइिहरु । 

२ 
   

१.१.२ नगिपालिकािे आफ्ना नीलत, 
कानून, योिना िािी गनुग 
भधदा अगालड िैससासको 
दृङ्गििे उपयिु भए नभएको 
बािे िेखािोखा वा ङ्गवश् िेषण 
िेखािोखा वा ङ्गवश् िेषण गरि 
सलुनक्षश् चत गने 
गिे/नगिेको । 

०-१ 0.५ नगिपालिकािे आफ्ना नीलत, 
कानून, योिना िािी गनुग 
भधदा अगालड िैससासको 
दृङ्गििे उपयिु भए नभएको 
बािे हिेक दस्तावेिमा 
िेखािोखा वा ङ्गवश्लषेण गिी 
सलुनक्षित गने गिेको । 

नगिपालिकािे आफ्ना नीलत, 
कानून, योिना िािी गनुग 
भधदा अगालड िैससासको 
दृङ्गििे उपयिु भए नभएको 
बािे आाँलसकरुपमा ( केही 
दस्तावेि) मात्र िेखािोखा वा 
ङ्गवश्लषेण गिी सलुनक्षित गने 
गिेको 

नगिपालिकािे आफ्ना नीलत, 
कानून, योिना िािी गनुग भधदा 
अगालड िैससासको दृङ्गििे 
उपयिु भए नभएको सम्वधिमा 
कुनै दस्तावेि उपि िेखािोखा 
वा ङ्गवश्लषेण गिी सलुनक्षित गने 
नगिेको 

नगिपालिकािे आफ्ना नीलत, 
कानून, योिना का 
दस्ताबेिहरू ि िेखािोखा 
सम्पन्न भएको प्रमाक्षणत गने 
कागिातहरु ि सलमलत, शाखा, 
महाशाखा, कायगपालिकाका 
छिफि तथा लनणगयहरु। 
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लसनं मूि लबषय सहायक 
लबषय अङ्क सूचक नं सूचक सूचकको 

अङ्क प्राप्ताङ्क १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउने अवस्था ० अक आउन ेअवस्था प्रमाक्षणकिणको आिाि 

३ 
   

१.१.३ नगिपालिकाको नीलत ि 
योिनामा िैङ्गिक समानता 
तथा सामाक्षिक समावेशी 
ङ्गवकास (स्थानीय काननु, 
नीलत, आवलिक ि बाङ्गषगक 
योिनामा भएका नीलतहरू) 
सम्वधिी ङ्गवषयहरु समावेश 
भए।नभएको । 

०-१ ०.५ नगिपालिकाको नीलत ि 
योिनामा िैङ्गिक समानता 
तथा सामाक्षिक समावेशी 
ङ्गवकास (स्थानीय काननु, 
नीलत, आवलिक ि बाङ्गषगक 
योिनामा भएका नीलतहरू) 
सम्वधिी ङ्गवषयहरु समावेश 
भएको । 

नगिपालिकाको नीलत ि 
योिनामा िैङ्गिक समानता 
तथा सामाक्षिक समावेशी 
ङ्गवकास (स्थानीय काननु, 
नीलत, आवलिक ि बाङ्गषगक 
योिनामा भएका नीलतहरू) 
सम्वधिी ङ्गवषयहरु आाँलसक 
रुपमामात्र समावेश भएको । 

नगिपालिकाको नीलत ि 
योिनामा िैङ्गिक समानता तथा 
सामाक्षिक समावेशी ङ्गवकास 
(स्थानीय काननु, नीलत, 
आवलिक ि बाङ्गषगक योिनामा 
भएका नीलतहरू) सम्वधिी 
ङ्गवषयहरु समावेश नभएको । 

नगिपालिकाका स्थानीय 
काननु, नीलत, आवलिक ि 
बाङ्गषगक योिना सम्वधिी 
दस्तावेिहरू, स्थानीय 
िािपत्र । 

४ 
  

१.१.४ मङ्गहिा ि परुुष िगायत 
िैङ्गिक तथा यौलनक 
अल्पसंख्यकको समङ्गवकास, 
सामाक्षिक ङ्गवभेदको अधत्य 
तथा िैससास पिीिण गने 
अिग्गै नीलतहरु छन ्। 
छैनन ्? (स्थानीय ऐन, 
काननु, कायगङ्गवलि, 
लनदेक्षशकामा खास व्यवस्था 
गिे/नगिेको । 

०-१ ० मङ्गहिा ि परुुष िगायत 
िैङ्गिक तथा यौलनक 
अल्पसंख्यकको समङ्गवकास, 
सामाक्षिक ङ्गवभेदको अधत्य 
तथा िैससास पिीिण गने 
अिग्गै नीलत भएको ि यस्तो 
नीलत, स्थानीय ऐन, काननु, 
कायगङ्गवलि, लनदेक्षशकामा खास 
व्यवस्था गिेको । 

मङ्गहिा ि परुुष िगायत 
िैङ्गिक तथा यौलनक 
अल्पसंख्यकको समङ्गवकास, 
सामाक्षिक ङ्गवभेदको अधत्य 
तथा िैससास पिीिण गने 
अिग्गै नीलत भएको ति 
स्थानीय ऐन, काननु, 
कायगङ्गवलि, लनदेक्षशकामा खास 
व्यवस्था नगिेको । 

मङ्गहिा ि परुुष िगायत िैङ्गिक 
तथा यौलनक अल्पसंख्यकको 
समङ्गवकास, सामाक्षिक ङ्गवभेदको 
अधत्य तथा िैससास पिीिण 
गने अिग्गै नीलत नभएको ि 
स्थानीय ऐन, काननु, कायगङ्गवलि, 
लनदेक्षशकामा समेत कुनै खास 
व्यवस्था नगिेको। 

मङ्गहिा ि परुुष िगायत 
िैङ्गिक तथा यौलनक 
अल्पसंख्यकको समङ्गवकास 
तथा िैससास तथा सामाक्षिक 
ङ्गवभेद अधत्य गने नीलत 
दस्तावेि ि स्थानीय ऐन, 
काननु, कायगङ्गवलि, 
लनदेक्षशकाहरू, स्थानीय 
िािपत्र 

५ 
  

१.१.५ नगिपालिकािे कायागधवयनमा 
ल्याएका ऐन, लनयम, तथा 
कायगङ्गवलिमा मङ्गहिा, किशोरी, 
बालििाहरु तथा िक्षित वगग 
िगायतमा हनुे सबै प्रकािका 
ङ्गवभेदिधय कायगहरु अन्त्य 
गरे्न प्रावधार्न 
राखिएिो/र्नराखिएिो । 

०-१ 1 नगिपालिकािे कायागधवयनमा 
ल्याएका ऐन, लनयम, तथा 
कायगङ्गवलिमा मङ्गहिा, किशोरी, 
बालििाहरु तथा िक्षित वगग 
िगायतमा हनुे सबै प्रकािका 
ङ्गवभेदिधय कायगहरु अन्त्य 
गरे्न प्रावधार्न राखिएिो ।  

नगिपालिकािे कायागधवयनमा 
ल्याएका ऐन, लनयम, तथा 
कायगङ्गवलिमा मङ्गहिा, ङ्गकशोिी, 
बालिकाहरु तथा िक्षित 
वगगमा िगायत हनु ेसबै 
प्रकािका ङ्गवभेदिधय कायगहरु 
अधत्य गने लसलमत प्राविान 
मात्र िाक्षखएको । 

नगिपालिकािे कायागधवयनमा 
ल्याएका ऐन, लनयम, तथा 
कायगङ्गवलिमा मङ्गहिा, ङ्गकशोिी, 
बालिकाहरु तथा िक्षित वगगमा 
िगायत हनु ेसबै प्रकािका 
ङ्गवभेदिधय कायगहरु अधत्य गने 
कुनै प्राविान निाक्षखएको । 

नगिपालिकािे कायागधवयनमा 
ल्याएका ऐन, लनयम, 
कायगङ्गवलिहरू ि लतनको 
िैससास दृङ्गििे ङ्गवश्लषेण 
गरिएको दस्तावेि तथा 
स्थानीय िािपत्र । 
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६ 
   

१.१.६ संिीय कानूनिे व्यवस्था गिे 
बमोक्षिम स्थानीयस्तिमा 
मङ्गहिा तथा वक्षञ्चतीमा पिेको 
समदुाय मालथ हनुे ङ्गहाँसा ि 
ङ्गवभेद उपि सनुवुाई हनुे 
प्रवधि लमिाए। 
नलमिाएको । 

०-१ 1 संिीय कानूनिे व्यवस्था गिे 
बमोक्षिम स्थानीयस्तिमा 
मङ्गहिा तथा वक्षञ्चतीमा पिेको 
समदुाय मालथ हनुे ङ्गहंसा ि 
ङ्गवभेद उपि सनुवुाई हनुे 
प्रवधि लमिाएको ि सोङ्गह 
अनरुूप कायगधवयन हनु े
गिेको । 

संिीय कानूनिे व्यवस्था गिे 
बमोक्षिम स्थानीयस्तिमा 
मङ्गहिा तथा वक्षञ्चतीमा पिेको 
समदुाय मालथ हनुे ङ्गहंसा ि 
ङ्गवभेद उपि सनुवुाई हनुे 
प्रवधि लमिाएको ति 
कायागधवयन नभएको । 

संिीय कानूनिे व्यवस्था गिे 
बमोक्षिम स्थानीयस्तिमा मङ्गहिा 
तथा वक्षञ्चतीमा पिेको समदुाय 
मालथ हनुेङ्गहंसा ि ङ्गवभेद उपि 
सनुवुाई हनु ेप्रवधि 
नलमिाएको । 

मङ्गहिा तथा वक्षञ्चतीमा पिेको 
समदुाय मालथ हनुे ङ्गवभेद उपि 
सनुवुाई भएका प्रमाक्षणत 
कागिातहरू ि माङ्गहिा तथा 
वक्षञ्चतीमा पिेका समदुायहरुको 
स्वयम भनाइहरुको दस्तावेि  

७ 
  

१.१.७ स्थार्नीय र्नीतत तथा 
िारू्नर्नमा मङ्गहिा, परुूष 
िगायत िैङ्गगि तथा 
यौतर्नि अल्पसंख्यि उपर 
हुरे्न श्रमको ज्यािामा ङ्गवभेद 
अन्त्य गरे्न प्राविान िहे । 
निहेको ।  

०-१ १ स्थानीय नीलत तथा कानूनमा 
मङ्गहिा, परुूष िगायत िैङ्गिक 
तथा यौलनक अल्पसंख्यक 
उपि हनुे श्रमको ज्यािामा 
ङ्गवभेद अधत्य गने प्राविान 
िहेको ि सो को कायागधवयन 
भएको । 

स्थानीय नीलत तथा कानूनमा 
मङ्गहिा, परुूष िगायत िैङ्गिक 
तथा यौलनक अल्पसंख्यक 
उपि हनुे श्रमको ज्यािामा 
ङ्गवभेद अधत्य गने प्राविानमात्र 
िहेको ति सो को कायागधवयन 
नभएको । 

स्थानीय नीलत तथा कानूनमा 
मङ्गहिा, परुूष िगायत िैङ्गिक 
तथा यौलनक अल्पसंख्यक उपि 
हनुे श्रमको ज्यािामा अधत्य गने 
कुनै प्राविान निहेको। 

स्थानीय नीलत तथा कानून,  
श्रमको ज्यािा भिुानी 
दस्तावेि तथा ङ्गवविण 

८ 
 

१.१.८ नगिपालिकाको नीलत तथा 
कानूनमा िैथान ेि आप्रवासी 
कामदाि तथा श्रमिीवी उपि 
हनुे ङ्गवभेद िोक्न ेप्राविान िहे 
/निहेको 

०-१ ०.५ नगिपालिकाको नीलत तथा 
कानूनमा िैथान ेि आप्रवासी 
कामदाि तथा श्रमिीवी उपि 
हनुे ङ्गवभेद िोक्न ेप्राविानहरु 
िहेको ि सो को कायागधवयन 
भएको । 

नगिपालिकाको नीलत तथा 
कानूनमा िैथान ेि आप्रवासी 
कामदाि तथा श्रमिीवी उपि 
हनुे ङ्गवभेद िोक्न ेप्राविान 
िहेको ति सो को कायागधवयन 
नभएको । 

नगिपालिकाको नीलत तथा 
कानूनमा िैथान ेि आप्रवासी 
कामदाि तथा श्रमिीवी उपि 
हनुे ङ्गवभेद िोक्न ेकुन ैप्राविान 
निहेको। 

नगिपालिकाको श्रम नीलत 
तथा कानून, दस्तावेि ि 
समीिा प्रलतवेदन । 

९ 

यो
िन

ा त
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८ १.२.१ आवलिक योिना ि वाङ्गषगक 
ङ्गवकास कायगकममा िैङ्गिक 
तथा समावेशी ङ्गवकासको 
िालग नीलत, िणनीलत, 
कायगक्रम ि सोको 
मापनयोग्य िक्ष्य समावेश 
गिे/नगिेको 

०-१ ० आवलिक योिना ि वाङ्गषगक 
ङ्गवकास कायगकममा िैङ्गिक 
तथा समावेशी ङ्गवकासको 
िालग नीलत, िणनीलत, 
कायगक्रम ि सोको मापनयोग्य 
िक्ष्य समावेश गरिएको । 

आवलिक योिना ि वाङ्गषगक 
ङ्गवकास कायगकममा िैङ्गिक 
तथा समावेशी ङ्गवकासको 
िालग आाँलस नीलत, िणनीलत, 
कायगक्रम िहेको ति सोको 
मापनयोग्य िक्ष्य समावेश 
नगरिएको 

आवलिक योिना ि वाङ्गषगक 
ङ्गवकास कायगकममा िैङ्गिक तथा 
समावेशी ङ्गवकासको िालग नीलत, 
िणनीलत, कायगक्रम ि सोको 
मापनयोग्य िक्ष्य समावेश 
नगरिएको 

आवलिक योिना, वाङ्गषगक 
ङ्गवकास कायगकम, िैङ्गिक तथा 
समावेशी ङ्गवकासको िालग 
नीलत, िणनीलत, कायगक्रम, 
िक्ष्य तथा उपिब्िी सम्बधिी 
आवलिक प्रलतवेदन 
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१०   
 

१.२.२ गाउाँपालिका/ 
नगिपालिकाको स्रोत अनमुान 
तथा बिेट सीमा लनिागिण 
सलमलतिे बिेट सीमा 
लनिागिण गदाग मङ्गहिा, 
बािबालिका तथा सबै 
िक्षित समूहको अवस्था 
ङ्गवश्लषेणको आिािमा सो 
समूहिाइ प्रत्यक्ष्य फाइदा 
पगु्ने गिी कूि पूाँिीगत 
बिेटको लनक्षित प्रलतशत 
छुट्याउन ेगिे । नगिेको । 

०-१ १ गाउाँपालिका ।नगिपालिकाको 
स्रोत अनमुान तथा बिेट 
सीमा लनिागिण सलमलतिे बिेट 
सीमा लनिागिण गदाग मङ्गहिा, 
बािबालिका तथा सबै िक्षित 
समूहको अवस्था ङ्गवश्लषेणको 
आिािमा सो समूहिाइ 
प्रत्यक्ष्य फाइदा पगु्ने गिी 
कूि पूाँिीगत बिेटको लनक्षित 
प्रलतश छुट्याउन ेगिेिो  

गाउाँपालिका ।नगिपालिकाको 
स्रोत अनमुान तथा बिेट 
सीमा लनिागिण सलमलतिे बिेट 
सीमा लनिागिण गदाग मङ्गहिा, 
बािबालिका तथा िेहह 
िक्षित समूहको अवस्था 
ङ्गवश्लषेण गरर कूि पूाँिीगत 
बिेटको लनक्षित प्रलतशत 
छुट्याउन ेगिेको । 
 
 

गाउाँपालिका ।नगिपालिकाको 
स्रोत अनमुान तथा बिेट सीमा 
लनिागिण सलमलतिे बिटे सीमा 
लनिागिण गदाग मङ्गहिा, 
बािबालिका तथा िुरै्न पतर्न 
िक्षित समूहको अवस्था 
ङ्गवश्लषेण र्नगरेिो तथा कूि 
पूाँिीगत बिेटको लनक्षित प्रलतशत 
छुट्याउन ेर्नगिेको । 
 

गाउाँपालिका । 
नगिपालिकाको मङ्गहिा, 
बािबालिका, तथा िक्षित 
समूहको अवस्था ङ्गवश्लषेण 
प्रततवेदर्न /पार्शववगित्र 
/प्रोफाईि, बजेट सीमा, 
वार्षवि बजेट तथा र्विास 
िायवक्रम 

११   
 

१.२.३ नगिपालिकाको योिना 
पहहिार्न तथा छर्नौट गदाव 
िक्षित समूहको सक्रीय 
सहभालगता हनु ेगरे, र्नगरेिो 
ि िक्षित समहुिे छनौट 
गिेका योिना प्राथलमकता मा 
पने गिे / नगिेको   

०-१ 1 नगिपालिकािे गाउाँ, 
वस्तीस्तिबाट योजर्ना 
पहहिार्न तथा छर्नौट गदाग 
सबै िक्षित समूहको सक्रीय 
सहभालगता हनु ेगरेिो र 
िक्षित समुहिे छनौट गिेका 
योिना प्राथलमकतामा पने 
गिेको 

नगिपालिकािे गाउाँ, 
वस्तीस्तिबाट योजर्ना 
पहहिार्न तथा छर्नौट गदाव 
केही मात्र िक्षित समूहको 
सक्रीय सहभालगता हुरे्न गरेिो 
ि िक्षित समहुिे छनौट 
गिेका केही योिनामात्र 
प्राथलमकतामा पने गिेको । 

नगिपालिकािे गाउाँ, 
वस्तीस्तिबाट योजर्ना पहहिार्न 
तथा छर्नौट गदाव िुरै्नपतर्न 
िक्षित समूहको सक्रीय 
सहभालगता हुरे्न र्नगरेिो ि 
िक्षित समुहिे छनौट गिेका 
योिना प्राथलमकतामा पने 
र्नगिेको । 

सहभागी सूचीफोटो ि  
वडास्तिबाट छनौट योिना 
तथा िायवक्रमिो सूची  
तर्नर्वय पुस्स्तिा, 
स्वीिृत वार्षवि िायवक्रम  

१२   
 

१.२.४ योिना तिुगमा गदाग मङ्गहिा 
तथा िक्षित समूहको 
व्यावहारिक ि िणनीलतक 
आवश्यकता पङ्गहचान ि 
परिपूलतग गने ङ्गवषयमा 
छिफि हुरे्न गरे/र्नगरेिो ।   

०-१ 1 योिना तिुगमा गदाग मङ्गहिा 
तथा िक्षित समूहको 
व्यावहारिक ि िणनीलतक 
आवश्यकता पङ्गहचान ि 
परिपूलतग गने ङ्गवषयमा तर्नरन्ततर 
(सबै योजर्ना तजुवमािा सबै 
िरर्मा सधै) छिफि हुरे्न 
गरेिो ।  

योिना तिुगमा गदाग मङ्गहिा 
तथा िक्षित समूहको 
व्यावहारिक ि िणनीलतक 
आवश्यकता पङ्गहचान ि 
परिपूलतग गने ङ्गवषयमा िहहि े
िाहह ंमात्र (िेहह योजर्ना 
तजुवमािा िेहह िरर्मा, 
िहहिेिाहह)ं छिफि हुरे्न 
गरेिो ।  

योिना तिुगमा गदाग मङ्गहिा तथा 
िक्षित समूहको व्यावहारिक ि 
िणनीलतक आवश्यकता पङ्गहचान 
ि परिपूलतग गने ङ्गवषयमा छिफि 
हुरे्न र्नगरेिो  

बैठक लनणगय पुस्स्तिा,  
बिेट तिुगमा मागगदशगन 
बैठि पुस्स्तिा,  
स्वीिृत वार्षवि िायवक्रaम  
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१३   
 

१.२.५ योिना तिुगमा गदाग मङ्गहिा ि 
परुुष एवं िक्षित समहुको 
छुट्टा छुटै्ट अवस्था ङ्गवश्लषेणको 
आिािमा आवश्यकता 
पङ्गहचान गिी सो अनसुािको 
कायगक्रम तय गने 
गरिए।नगरिएको ।  

०-१ १ योिना तिुगमा गदाग मङ्गहिा ि 
परुुष एवं िक्षित समहुको 
छुट्टा छुटै्ट अवस्था ङ्गवश्लषेणको 
आिािमा आवश्यकता 
पङ्गहचान गिी सो अनसुाि सब ै
कायगक्रम तय गने गरिएको । 

योिना तिुगमा गदाग मङ्गहिा ि 
परुुष एवं िक्षित समहुको 
छुट्टा छुटै्ट अवस्था ङ्गवश्लषेणको 
आिािमा आवश्यकता 
पङ्गहचान गिी सो अनसुाि िेही 
कायगक्रम तय हनु ेगिेको। 

योिना तिुगमा गदाग मङ्गहिा ि 
परुुष एवं िक्षित समहुको छुट्टा 
छुटै्ट अवस्था ङ्गवश्लषेणको 
आिािमा आवश्यकता पङ्गहचान 
गिी सो अनसुािको कायगक्रम 
तय गने नगरिएको। 

मङ्गहिा ि परुुष एवं िक्षित 
समहुको छुट्टा छुटै्ट अवस्था 
देक्षखने अवस्था र्वर्शिेषर् 
प्रततवेदर्न  
आवर्शयित पहहिार्न 
प्रततवेदर्न । 
वार्षवि र्विास िायवक्रम  

१४ 
 

  
 

१.२.६ नगिपालिकािे दीगो 
ङ्गवकासका िक्ष्यहरू ङ्गवशेष 
गिेि िक्ष्य ५ िैङ्गिक 
समानता प्राप्त गने ङ्गवषयिाई 
स्थानीयकिण गिी सो 
अनसुािको बिेट ङ्गवलनयोिन 
हनुे गिे । नगिेको । 

०-१ 1 नगिपालिकािे दीगो 
ङ्गवकासका िक्ष्यहरूमध्ये 
िक्ष्य ५ िैङ्गिक समानता 
प्राप्त गने ङ्गवषयिाई 
स्थानीयकिण गिी सो 
अनसुािको बिेट ङ्गवलनयोिन 
गने गिेको । 

स्थानीय सिकाििे दीगो 
ङ्गवकासका िक्ष्यहरूमध्ये 
िक्ष्य ५ िैङ्गिक समानता 
प्राप्त गने ङ्गवषयिाई 
स्थानीयकिण गिी सो अनसुाि 
केही कायगक्रमहरूमा बिटे 
ङ्गवलनयोिन गने गिेको 

स्थानीय सिकाििे दीगो 
ङ्गवकासका िक्ष्यहरूमध्ये िक्ष्य 
५ िैङ्गिक समानता प्राप्त गने 
ङ्गवषयिाई स्थानीयकिण 
र्नगरु्नविो साथै बिटे ङ्गवलनयोिन 
पलन गने नगिेको। 

दीगो ङ्गवकासका िक्ष्यहरू 
स्थानीयकिण गिेको दस्तावेि 
(र्नीतत, योजर्ना तथा वार्षवि 
र्विास िायवक्रम )  

१५   
 

१.२.७ नगिपालिकाका योिना 
मङ्गहिा, बािबालिका तथा 
ङ्गपछलडएको वगग, िेत्र ि 
समदुायिाई प्रत्यि िाभ 
पगु्नेगिी बने । नबनेको । 

०-१ 1 नगिपालिकाका योिना 
मङ्गहिा, बािबालिका तथा 
ङ्गपछलडएको वगग, िेत्र ि 
समदुायिाई प्रत्यि / तर्नहदवष्ट 
िाभ पगु्नेगिी बनेको । 

नगिपालिकाका योिना 
मङ्गहिा, बािबालिका तथा 
ङ्गपछलडएको वगग, िेत्र ि 
समदुायिाई अप्रत्यि / 
सहयोगी हुरे्न गिी बनकेो । 

नगिपालिकाका योिनािे 
मङ्गहिा, बािबालिका तथा 
ङ्गपछलडएको वगग, िेत्र ि 
समदुायिाई िाभ पगु्नेगिी 
नबनेको । 

र्नीतत, योजर्ना तथा वार्षवि 
र्विास िायवक्रम  

१६   
 

१.२.८ नगिपालिकाका उपभोिा 
सलमलतहरुमा िक्षित समहुका 
प्रलतलनलि सङ्गहत कक्षम्तमा 
४०% मङ्गहिाहरूको 
सहभालगता भए। नभएको ि 
मखु्य कायगकािी पदिो 
क्षिम्मेवािी ददए । नददएको 
। 

०-१ 1 नगिपालिकाका उपभोिा 
सलमलतहरुमा िक्षित समहुका 
प्रलतलनलि सङ्गहत कक्षम्तमा 
४०% मङ्गहिाहरूको 
सहभालगता भएको र मखु्य 
कायगकािी पदिो क्षिम्मेवािी 
ददएको । 

नगिपालिकाका उपभोिा 
सलमलतहरुमा िक्षित समहुका 
प्रलतलनलि सङ्गहत कक्षम्तमा 
४०% मङ्गहिाहरूको 
सहभालगता भएिो तर ग 
मखु्य कायगकािी पदिो 
क्षिम्मेवािी र्नददईएिो  

नगिपालिकाका उपभोिा 
सलमलतहरुमा िक्षित समहुका 
प्रलतलनलि सङ्गहत कक्षम्तमा ४०% 
मङ्गहिाहरूको सहभालगता 
नभएको र मुख्य िायविारी 
पदिो स्जम्मेवारी पतर्न 
र्नहदईएिो 

उपभोिा सलमलतिो गठर्न 
सम्वन्तधी र्नीतत तथा िारू्नर्न 
उपभोक्ता सलमततिो संरिर्ना  
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१७ 

बिे
ट 

ति
ु गमा
 त

था
 क

ाय
ागधव

यन
 ४ १.३.१ बिेट तथा कायगक्रम तिुगमा 

गनुगपूवव समदुायका मङ्गहिा, 
बािबालिका, अपाि, 
िनिालत, मिेशी, मकु्षश्लम, 
ङ्गपछडावगग, दलित िगायत 
सबै िक्षित वगव र 
समुदायसाँग छिफि 
(ङ्गवश्लषेण) गने गरिए। 
नगरिएको ।  

 1 बिेट तथा कायगक्रम तिुगमा 
गनुगपूवव समदुायका मङ्गहिा, 
बािबालिका, अपाि, 
िनिालत, मिेशी, मकु्षश्लम, 
ङ्गपछडावगग, दलित िगायत 
सबै िक्षित वगव र 
समुदायसाँग छिफि 
(ङ्गवश्लषेण) गने गरिएको । 

बिेट तथा कायगक्रम तिुगमा 
गनुगपूवव समदुायका मङ्गहिा, 
बािबालिका, अपाि, 
िनिालत, मिेशी, मकु्षश्लम, 
ङ्गपछडावगग, दलित िगायत 
िेहह िक्षित वगव र 
समुदायसाँग िेहह िायवक्रममा 
छिफि (ङ्गवश्लषेण)गने 
गरिएको । 

बिेट तथा कायगक्रम तिुगमा 
गनुगपूवव समदुायका मङ्गहिा, 
बािबालिका, अपाि, िनिालत, 
मिेशी, मकु्षश्लम, ङ्गपछडावगग, 
दलित िगायत सबै िक्षित वगव 
र समुदायसाँग छिफि 
(ङ्गवश्लषेण) गने र्नगरिएको ।  

बिेट तथा कायगक्रम तजुवमा 
सम्वधिी दस्तावेि 
िक्षित समुहसगं छिफि 
भएिो तर्नर्वय पुस्स्तिा  
  

१८   
 

१.३.२ नगिपालिकामा िैङ्गिक 
उििदायी तथा सामाक्षिक 
समावेशी बिटे लनमागण एवं 
पिीिण लनयलमतरुपमा गनग 
बिेटको व्यवस्था गरिए। 
नगरिएको र सोिो 
िायावन्तवयर्न भए/ र्नभएिो । 

०-१ 1 नगिपालिकामा िैङ्गिक 
उििदायी तथा सामाक्षिक 
समावेशी बिटे लनमागण एवं 
पिीिण लनयलमतरुपमा गनग 
बिेटको व्यवस्था गरिएिो र 
सोिो िायावन्तवयर्न भएिो । 
 

नगिपालिकामा िैङ्गिक 
उििदायी तथा सामाक्षिक 
समावेशी बिटे लनमागण एवं 
पिीिण लनयलमतरुपमा गनग 
बिेटको व्यवस्था गरिएिो 
तर सोिो िायावन्तवयर्न 
र्नभएिो । 

नगिपालिकामा िैङ्गिक 
उििदायी तथा सामाक्षिक 
समावेशी बिटे लनमागण एवं 
पिीिण लनयलमतरुपमा गनग 
बिेटको व्यवस्था र्नगरिएिो र 
सोिो िायावन्तवयर्न र्नभएिो 

वार्षवि र्विास िायवक्रम र  
िैससास परीिर् प्रततवेदर्न  
प्रगतत प्रततवेदर्न 
 

१९   
 

१.३.३ परििण पिात िैङ्गिक तथा 
समावेशी ङ्गवषयमा सिुाि गनग 
िमता ङ्गवकास कायगयोिना 
कायागधवयनका िालग बिेट 
तथा कायगक्रम बाङ्गषगक 
योिनामा समावेश 
गरिए।नगरिएको र सो िो 
िायावन्तवयर्न भए/र्नभएिो । 

०-१ 1 परििण पिात िैङ्गिक तथा 
समावेशी ङ्गवषयमा सिुाि गनग 
िमता ङ्गवकास कायगयोिना 
कायागधवयनका िालग बिेट 
तथा कायगक्रम बाङ्गषगक 
योिनामा समावेश गिेको र 
सो िो पूर्वरुपमा िायावन्तवयर्न 
भएिो ।  

परििण पिात िैङ्गिक तथा 
समावेशी ङ्गवषयमा सिुाि गनग 
िमता ङ्गवकास कायगयोिना 
कायागधवयनका िालग बिेट 
तथा कायगक्रम बाङ्गषगक 
योिनामा समावेश भएपलन र 
सो िो आलशिंरुपमा 
िायावन्तवयर्न भएिो ।  

परििण पिात िैङ्गिक तथा 
समावेशी ङ्गवषयमा सिुाि गनग 
िमता ङ्गवकास कायगयोिना 
कायागधवयनका िालग बिेट 
ब्यवस्था हनु ेनगिेको । 

वार्षवि र्विास िायवक्रम  
िैससास परीिर् प्रततवेदर्न  
प्रगतत प्रततवेदर्न 
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२०   
 

१.३.४ नगिपालिकाको वार्षवि 
र्विास कायगक्रममा िक्षित 
समूहको िालग लनक्षित 
प्रलतशत बिटे ङ्गवलनयोिन 
गिी उनीहरूको ङ्गहतमा 
िायवयोजर्ना अरु्नरूप 
कायगक्रम संिािर्न गरे्न 
गरिए।नगरिएको ।  

०-१ 0.५ नगिपालिकाको वार्षवि 
र्विास कायगक्रममा िक्षित 
समूहको िालग लनक्षित प्रलतशत 
बिेट ङ्गवलनयोिन गिी 
उनीहरूको ङ्गहतमा 
िायवयोजर्ना अरु्नरूप कायगक्रम 
संिािर्न गरे्न गरिएको । 

नगिपालिकाको वार्षवि 
र्विास कायगक्रममा िक्षित 
समूहको िालग लनक्षित प्रलतशत 
बिेट ङ्गवलनयोिन गिी 
उनीहरूको ङ्गहतमा 
िायवयोजर्ना अरु्नरूप कायगक्रम 
आंलशिरुपमा संिािर्न गर्नव 
गरिएको । 

नगिपालिकाको वार्षवि र्विास 
कायगक्रममा िक्षित समूहको 
िालग लनक्षित प्रलतशत बिेट 
ङ्गवलनयोिन गरे्न र्नगररएिो । 

वार्षवि र्विास िायवक्रम  
िैससास परीिर् प्रततवेदर्न  
प्रगतत प्रततवेदर्न 
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४ २.१.१ नगिपालिकाको लनणागयक 
तहमा मङ्गहिाहरू 
(पदागधिारी/िमविारी) को 
समानरुपमा ( ५०।५० 
प्रलतशत) प्रलतलनलित्व 
भए/र्नभएिो । 

०-१ 0 नगिपालिकाको लनणागयक 
तहमा मङ्गहिाहरू 
(पदागधिारी/िमविारी) को 
समानरुपमा ( ५०।५० 
प्रलतशत) प्रलतलनलित्व भएिो । 

नगिपालिकाको लनणागयक 
तहमा मङ्गहिाहरू 
(पदागधिारी/िमविारी) को 
कक्षम्तमा ३३ प्रलतशत 
प्रलतलनलित्व भएिो । 

नगिपालिकाको लनणागयक तहमा 
मङ्गहिाहरू 
(पदागधिारी/िमविारी) को ३३ 
प्रलतशत भन्तदा पतर्न िम 
प्रलतलनलित्व भएिो । 

नगिपालिकाको लनणागयक 
तहमा िहेका 
(पदागधिारी/िमविारी) को 
नामाविी  

२२     
 

२.१.२ नगिपालिकाका 
कमगचािीहरूको पदपूलतग गदाग 
सबै िातिालत, िेत्र, लिि ि 
समदुाय िगायत िक्षित 
वगविो समानपुालतक 
प्रलतलनलित्व हुरे्न िणनीलत 
लिए/र्नलिएिो र सो 
वमोस्जम िायावन्तवयर्न 
भए/र्नभएिो । 

०-१ 1 नगिपालिकाका 
कमगचािीहरूको पदपूलतग गदाग 
सबै िातिालत, िेत्र, लिि ि 
समदुाय िगायत िक्षित 
वगविो समानपुालतक 
प्रलतलनलित्व हुरे्न िणनीलत 
लिएिो र सो वमोस्जम 
िायावन्तवयर्न भएिो । 

नगिपालिकाका 
कमगचािीहरूको पदपूलतग गदाग 
सबै िातिालत, िेत्र, लिि ि 
समदुाय िगायत िक्षित 
वगविो समानपुालतक 
प्रलतलनलित्व हुरे्न िणनीलत 
लिएिो र सो वमोस्जम 
िायावन्तवयर्न र्नभएिो । 

नगिपालिकाका कमगचािीहरूको 
पदपूलतग गदाग सबै िातिालत, 
िेत्र, लिि ि समदुाय िगायत 
िक्षित वगविो समानपुालतक 
प्रलतलनलित्व हुरे्न िणनीलत 
र्नलिएिो । 

स्थानीय सिकािका 
कमगचािीहरूको पदपूलतगको 
सम्वधिी नीलत, कानून ि 
पदपूतत व सम्वन्तधी तर्नर्वय -  
अभ्यास सम्वधिी दस्तावेि  
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२३     
 

२.१.३ नगिपालिकाि ेमहहिा 
िगायत र्वशेष जातजातत 
तथा समुदायिाई सेवा 
प्रदार्न गदाव सम्वन्तधीत 
िक्षित वगव वा समुदायिो 
भाषा, संस्िृतत र रहर्न 
सहर्न बुझेिो साथै महहिा 
संवेदर्नशीि िमविारी वा 
जर्नप्रतततर्नगध समते समावेश 
भएिो िायवटोिी वा शािा 
माफव त सेवा हदरे्न 
गरे/र्नगरेिो ।  

०-१ 1 नगिपालिकाि ेमहहिा 
िगायत र्वशेष जातजातत 
तथा समुदायिाई सेवा प्रदार्न 
गदाव सम्वन्तधीत िक्षित वगव 
वा समुदायिो भाषा, संस्िृतत 
र रहर्न सहर्न बुझेिो साथै 
महहिा संवेदर्नशीि िमविारी 
वा जर्नप्रतततर्नगध समते 
समावेश भएिो िायवटोिी वा 
शािा माफव त सेवा हदरे्न 
गरेिो । 

नगिपालिकाि ेमहहिा 
िगातय र्वशेष जातजातत 
तथा समुदायिाई सेवा प्रदार्न 
गदाव सम्वन्तधीत िक्षित वगव 
वा समुदायिो भाषा, संस्िृतत 
र रहर्न सहर्न बुझेिो साथै 
महहिा संवेदर्नशीि िमविारी 
वा जर्नप्रतततर्नगध आंशीि 
रूपमा समावेश भएिो 
िायवटोिी वा शािा माफव त 
सेवा हदरे्न गरेिो । 

नगिपालिकाि ेमहहिा िगातय 
र्वशेष जातजातत तथा 
समुदायिाई सेवा प्रदार्न गदाव 
सम्वन्तधीत िक्षित वगव वा 
समुदायिो भाषा, संस्िृतत र 
रहर्न सहर्न बुझेिो साथै महहिा 
संवेदर्नशीि िमविारी वा 
जर्नप्रतततर्नगध समावेश र्नगरर 
भए िायवटोिी वा शािा माफव त 
सेवा हदरे्न गरेिो । 

संस्थागत व्यवस्था (सेवा 
प्रदार्न गरे्न रर्र्नीतत, 
िायवर्नीतत, सेवा प्रवाह 
सम्वन्तधी दस्तावेज) सगंठर्न 
संरिर्ना, 
साववजतर्नि सुरु्नवाई, 
साववजतर्नि परीिर्, 
सेवाग्राहह सन्ततुस्ष्ट सवेिर् 
आहद । 
 

२४     
 

२.१.४ जर्नप्रतततर्नगधहरु तथा 
िमविारीहरुिाई िमता 
र्विासिो अवसर प्रदार्न 
गदाव महहिा तथा 
वस्चिततिरर्मा परेिा 
समुदायिाई पहहिो 
प्राथलमिता हदई सबिैाई 
समार्न अवसर प्रदार्न गरे्न 
गरी सकािात्मक ङ्गवभेदको 
र्नीतत लिए/र्नलिएिो तथा 
उक्त र्नीतत िायवन्तवयर्न 
गररए/र्नगररएिो ।  

०-१ 0.5 जर्नप्रतततर्नगधहरु तथा 
िमविारीहरुिाई िमता 
र्विासिो अवसर प्रदार्न गदाव 
महहिा तथा वस्चिततिरर्मा 
परेिा समुदायिाई पहहिो 
प्राथलमिता हदई सबिैाई 
समार्न अवसर प्रदार्न गरे्न 
गरी सकािात्मक ङ्गवभेदको 
र्नीतत लिएिो तथा उक्त 
र्नीतत िायवन्तवयर्न गररएिो ।  

जर्नप्रतततर्नगधहरु तथा 
िमविारीहरुिाई िमता 
र्विासिो अवसर प्रदार्न गदाव 
महहिा तथा वस्चिततिरर्मा 
परेिा समुदायिाई पहहिो 
प्राथलमिता हदई सबिैाई 
समार्न अवसर प्रदार्न गरे्न 
गरी सकािात्मक ङ्गवभेदको 
र्नीतत लिएिो तर उक्त र्नीतत 
िायवन्तवयर्न र्नगररएिो । 

जर्नप्रतततर्नगधहरु तथा 
िमविारीहरुिाई िमता 
र्विासिो अवसर प्रदार्न गदाव 
महहिा तथा वस्चिततिरर्मा 
परेिा समुदायिाई पहहिो 
प्राथलमिता हदई सबिैाई 
समार्न अवसर प्रदार्न गरे्न गरी 
सकािात्मक ङ्गवभेदको र्नीतत 
र्नलिएिो । 

सिारा्मि र्वभेदिो र्नीतत 
तथा रर्र्नीतत दस्तावेज 
िमता र्विास सम्वन्तधी 
िायवक्रमिो िायव सम्पन्तर्न 
प्रततवेदर्न 
सहभागग छर्नौटिा आधारहरु 
 

२५   
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४ २.२.१ मङ्गहिा ि परुुषबीचको 
असमानता हटाउन तथा 
सामाक्षिक समावेशीकिण 
बढाउनको िालग 
नगिपालिकाको लनक्षित 
कायगनीलत रहे/र्नरहेिो ।  

०-१ 1 मङ्गहिा ि परुुषबीचको 
असमानता हटाउन तथा 
सामाक्षिक समावेशीकिण 
बढाउनको िालग 
नगिपालिकाको लनक्षित 
कायगनीलत िहेको । 

मङ्गहिा ि परुुषबीचको 
असमानता हटाउन तथा 
सामाक्षिक समावेशीकिण 
बढाउनको िालग 
नगिपालिकाको लनक्षित 
कायगनीलत भएपलन 
कायागधवयनमा निहेको । 

मङ्गहिा ि परुुषबीचको 
असमानता हटाउन तथा 
सामाक्षिक समावेशीकिण 
बढाउनको िालग नगिपालिकाको 
लनक्षित कायगनीलत निहेको। 

मङ्गहिा ि परुुषबीचको 
असमानता हटाउन तथा 
सामाक्षिक समावेशीकिण 
बढाउनको कायगनीलत 
सम्वन्तधी दस्तावेि 
वार्षवि ङ्गवकास िायवक्रम  
प्रगतत प्रततवेदर्न  
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२६     
 

२.२.२ नगिपालिकामा िैङ्गिक 
ङ्गवकास हेने इकाईको 
व्यवस्था छ।छैन ? (िैङ्गिक 
ङ्गवकास डेस्क वा िैङ्गिक 
समानता तथा सामाक्षिक 
समावेशीकिण कायागधवयन 
सलमलत वा यस्तै कुनै 
संिचनाको व्यवस्था कायगशतग 
ि क्षिम्मेवािी ङ्गकटान सङ्गहत 
गरे।नगरेको । 

०-१ 0.५ नगिपालिकामा िैङ्गिक ङ्गवकास 
हेने इकाईको व्यवस्था िहेको 
(िैङ्गिक ङ्गवकास डेस्क वा 
िैङ्गिक समानता तथा 
सामाक्षिक समावेशीकिण 
कायागधवयन सलमलत वा यस्तै 
कुनै संिचनाको व्यवस्था 
कायगशतग ि क्षिम्मेवािी ङ्गकटान 
सङ्गहत िहेको । 

नगिपालिकामा िैङ्गिक ङ्गवकास 
हेने इकाईको व्यवस्था िहेको 
(िैङ्गिक ङ्गवकास डेस्क वा 
िैङ्गिक समानता तथा 
सामाक्षिक समावेशीकिण 
कायागधवयन सलमलत वा यस्तै 
कुनै संिचनाको व्यवस्था 
कायगशतग ि क्षिम्मेवािी ङ्गकटान 
सङ्गहत िहेको) ति 
कायागधवयनमा निहेको ।  

नगिपालिकामा िैङ्गिक ङ्गवकास 
हेने इकाईको व्यवस्था र्निहेको 
(िैङ्गिक ङ्गवकास डेस्क वा 
िैङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक 
समावेशीकिण कायागधवयन 
सलमलत वा यस्तै कुनै संिचनाको 
व्यवस्था नगरिएको) । 

संगठन संिचना ि िैङ्गिक 
ङ्गवकास हेने इकाईको कायग 
लनदेश शतग ि क्षिम्मेवािी 
ङ्गकटान दस्तावेि तथा यस 
सम्वन्तधी तर्नर्वयहरु 
 

२७     
 

२.२.३ नगिपालिकाबाट कायागियमा 
हनु सक्ने कुन ैपलन प्रकािको 
दवु्यगवहाि, भेदभाब, मङ्गहिा 
ङ्गहंसा लनयधत्रणको िालग 
आचाि संङ्गहता बनाएि िाग ु
गरे/र्नगरेिो । 

०-१ 0.5 नगिपालिकाबाट कायागियमा 
हनु सक्ने सबै प्रकािको 
दवु्यगवहाि, भेदभाब मङ्गहिा 
ङ्गहंसा लनयधत्रणको िालग 
आचाि संङ्गहता बनाएि िाग ु
गरेको। 

नगिपालिकाबाट कायागियमा 
हनु सक्ने दवु्यगवहाि, भेदभाब 
ि मङ्गहिा ङ्गहंसा लनयधत्रण 
सम्वधिी आचाि संङ्गहता िहेको 
ति कायागधवयन नगरेको। 

नगिपालिकाबाट कायागियमा 
हनु सक्ने दवु्यगवहाि, भेदभाब ि 
मङ्गहिा ङ्गहंसा लनयधत्रण सम्वधिी 
आचाि संङ्गहता निहेको। 

आचाि संङ्गहता दस्तावेि 
लनणगय पकु्षस्तका 

२८     
 

२.२.४ योिना तिुगमा सलमलतिाई 
सझुाव ददने दस्तावेि तयाि 
गदाग िैङ्गिक समानता तथा 
सामाक्षिक समावेशीकिण 
कायागधवयन सलमलतमा 
मङ्गहिा, बािबालिका तथा 
अधय सबै िक्षित समदुायको 
सङ्गक्रय सहभालगता भए/ 
नभएको ि यस सलमलतिे 
वडा तथा वस्स्तस्तरमा 
योिाना सम्वधिी छिफि 
समावेशी भए नभएको 
अनगुमन गिे।नगिेको । 

०-१ 0.5 योिना तिुगमा सलमलतिाई 
सझुाव ददने दस्तावेि तयाि 
गदाग िैङ्गिक समानता तथा 
सामाक्षिक समावेशीकिण 
कायागधवयन सलमलतमा मङ्गहिा, 
बािबालिका तथा अधय सबै 
िक्षित समदुायको सङ्गक्रय 
सहभालगता िहेको ि यस 
सलमलतिे वडा तथा 
वस्स्तस्तरमा योिाना सम्वधिी 
छिफि समावेशी भए 
नभएको अनगुमन गिेको । 

योिना तिुगमा सलमलतिाई 
सझुाव ददने दस्तावेि तयाि 
गदाग िैङ्गिक समानता तथा 
सामाक्षिक समावेशीकिण 
कायागधवयन सलमलतमा मङ्गहिा, 
बािबालिका तथा अधय सबै 
िक्षित समदुायको सङ्गक्रय 
सहभालगता िहेतापलन यस 
सलमलतिे वडा तथा 
वस्स्तस्तरमा योिाना सम्वधिी 
छिफि समावेशी भए 
नभएको अनगुमन नगिेको । 

योिना तिुगमा सलमलतिाई सझुाव 
ददने दस्तावेि तयाि गदाग 
िैङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक 
समावेशीकिण कायागधवयन 
सलमलतमा मङ्गहिा, बािबालिका 
तथा अधय सबै िक्षित 
समदुायको सङ्गक्रय सहभालगता 
निहेको ि यस सलमलतिे वडा 
तथा वस्स्तस्तरमा योिाना 
सम्वधिी छिफि समावेशी भए 
नभएको अनगुमन समेत 
नगिेको। 

कायागधवयन सलमलतिे सझुाव 
ददएको दस्तावेि 
 
बैठकको उपक्षस्थलत  
लनणगय पकु्षस्तका  
अनगुमन प्रलतवेदन 
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२९   
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४ २.३.१ नगिपालिकािे गठन गने 
सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूमा मङ्गहिा तथा 
वक्षञ्चलतकिणमा पिेको 
समदुायबाट मङ्गहिा ि 
परुुषको समावेशी प्रलतलनलित्व 
हनुे व्यवस्था िहे। निहेको ।  

०-१ 1 नगिपालिकािे गठन गने 
सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूमा मङ्गहिा तथा 
वक्षञ्चलतकिणमा पिेको 
समदुायबाट मङ्गहिा ि 
परुुषको समावेशी ि 
समानपुालतक प्रलतलनलित्व हनुे 
व्यवस्था िहेको।  

नगिपालिकािे गठन गने 
सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूमा मङ्गहिा तथा 
वक्षञ्चलतकिणमा पिेको 
समदुायबाट समानपुालतक 
प्रलतलनलित्व हनुे व्यवस्था 
िहेपलन व्यवहािमा आंलशि 
प्रलतलनलित्व हनुे गिेको। 

नगिपालिकािे गठन गने 
सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूमा मङ्गहिा तथा 
वक्षञ्चलतकिणमा पिेको 
समदुायबाट समावेशी ि 
समानपुालतक प्रलतलनलित्व हनुे 
व्यवस्था निहेको। 

सलमलत, उपसलमलत ि कायगदि 
गठर्निो संरिर्ना-दस्तावेज 
उपक्षस्थलत तथा लनणगय पकु्षस्तका  
 

३०     
 

२.३.२ नगिपालिकािे गठन गने 
सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूमा मङ्गहिा तथा 
वक्षञ्चलतकिणमा पिेको 
समदुायका प्रलतलनलिहरूिे 
छिफि तथा लनणगय 
लनमागणमा सकक्रयरुपमा 
भागलिन पाए।नपाएको  

०-१ 1 नगिपालिकािे गठन गने 
सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूमा मङ्गहिा तथा 
वक्षञ्चलतकिणमा पिेको 
समदुायका प्रलतलनलिहरूिे 
छिफि तथा लनणगय 
लनमागणमा सकक्रयरुपमा 
भागलिन पाएको । 

नगिपालिकािे गठन गने 
सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूमा मङ्गहिा तथा 
वक्षञ्चलतकिणमा पिेको 
समदुायका प्रलतलनलिहरूिे 
छिफिमा भागलिन पाए पलन 
लनणगय लनमागणमा भलूमका खेल्न 
नसकेको ।  

नगिपालिकािे गठन गने 
सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूमा मङ्गहिा तथा 
वक्षञ्चलतकिणमा पिेको समदुायका 
प्रलतलनलिहरूिे छिफि तथा 
लनणगय लनमागणमा स्वस्थ ढंगिे 
भागलिन नपाएको ।  

नगिपालिकािे गठन गने 
सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूको छिफि 
सहभालगताको उपक्षस्थलत ि 
लनणगय पकु्षस्तका  
सुझाव समेहटएिो प्रततवेदर्न 
तर्नर्वय प्रमाखर्िरर् पुस्स्तिा 

३१     
 

२.३.३ नगिपालिकामा सञ्चालित 
कायगक्रमहरूको अनगुमन ि 
समीिा सम्वधिी कायगमा 
स्थानीय सिकाििे गठन गने 
सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूिे मङ्गहिा तथा 
वक्षञ्चलतकिणमा पिेको 
समदुायको ङ्गहतहनु ेगिी 
ङ्गवश्लषेण सङ्गहत नीलतगत ि 
कायगगत सझुाव ददने 
गिे।नगिेको ।  

०-१ 1 नगिपालिकामा सञ्चालित 
कायगक्रमहरूको अनगुमन ि 
समीिा सम्वधिी कायगमा 
स्थानीय सिकाििे गठन गने 
सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूिे मङ्गहिा तथा 
वक्षञ्चलतकिणमा पिेको 
समदुायको ङ्गहतहनु ेगिी 
ङ्गवश्लषेण सङ्गहत नीलतगत ि 
कायगगत सझुाव ददने गिेको।  

नगिपालिकामा सञ्चालित 
कायगक्रमहरूको अनगुमन ि 
समीिा सम्वधिी कायगमा 
स्थानीय सिकाििे गठन गने 
सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूिे मङ्गहिा तथा 
वक्षञ्चलतकिणमा पिेको 
समदुायको ङ्गहतहनु ेगिी 
ङ्गवश्लषेण नगिी नीलतगत ि 
कायगगत सझुाव ददने गिेको। 

नगिपालिकामा सञ्चालित 
कायगक्रमहरूको अनगुमन ि 
समीिा सम्वधिी कायगमा 
स्थानीय सिकाििे गठन गने 
सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूिे मङ्गहिा तथा 
वक्षञ्चलतकिणमा पिेको समदुायको 
ङ्गहतहनुे गिी ङ्गवश्लषेण ि सझुाव 
केहीपलन ददने नगिेको ।  

सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूिे ददएका 
सझुावहरु  
र्वर्शिेषर् सहहतिो अरु्नगमर्न 
प्रततवेदर्न 
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३२    
 

२.३.४ नगिपालिकािे गठन गने 
सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूिे मङ्गहिा तथा 
वक्षञ्चलतकिणमा पिेको 
समदुायको ङ्गहतहनु ेगिी 
ददइएका नीलतगत ि कायगगत 
सझुावहरुको कायागधवयन हनु े
गिे।नगिेको ।  

०-१ ० नगिपालिकािे गठन गने 
सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूिे मङ्गहिा तथा 
वक्षञ्चलतकिणमा पिेको 
समदुायको ङ्गहतहनु ेगिी 
ददइएका नीलतगत ि कायगगत 
सझुावहरुको कायागधवयन हनु े
गिेको ।  

नगिपालिकािे गठन गने 
सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूिे मङ्गहिा तथा 
वक्षञ्चलतकिणमा पिेको 
समदुायको ङ्गहतहनु ेगिी 
ददइएका नीलतगत ि कायगगत 
सझुावहरुको कायागधवयन 
आंलशि हनु ेगिेको ।  

नगिपालिकािे गठन गने 
सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूिे मङ्गहिा तथा 
वक्षञ्चलतकिणमा पिेको समदुायको 
ङ्गहतहनुे गिी ददइएका नीलतगत ि 
कायगगत सझुावहरुको 
कायागधवयन हनुे नगिेको ।  

सलमलत, उपसलमलत ि 
कायगदिहरूिे ददएका 
सझुावहरु  
कायागधवयन समीिा बैठििो 
प्रततवेदर्न 
वार्षवि र्विास िायवक्रम 
प्रगतत प्रततवेदर्न 

३३   
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४ २.४.१ नगिपालिकामा िैङ्गिक 
ङ्गहाँसा तर्नवारर्,मङ्गहिा सीप 
ङ्गवकास, नतेतृ्व ङ्गवकास तथा 
िमता अलभबृङ्गि िस्ता 
लबषयमा स्रोत व्यवस्थापनका 
िालग बाङ्गषगक आलथगक ऐनमा 
उल्िेखगिी छुटै्ट कोष 
स्थापना गरी िायावन्तवयर्न 
भए/र्नभएिो । 

०-१ 1 नगिपालिकामा िैङ्गिक 
ङ्गहाँसा तर्नवारर्,मङ्गहिा सीप 
ङ्गवकास, नतेतृ्व ङ्गवकास तथा 
िमता अलभबृङ्गि िस्ता 
लबषयमा स्रोत व्यवस्थापनका 
िालग बाङ्गषगक आलथगक ऐनमा 
उल्िेखगिी छुटै्ट कोष स्थापना 
गरी िायावन्तवयर्न भएिो । 

नगिपालिकामा िैङ्गिक 
ङ्गहाँसा तर्नवारर्,मङ्गहिा सीप 
ङ्गवकास, नतेतृ्व ङ्गवकास तथा 
िमता अलभबृङ्गि िस्ता 
लबषयमा स्रोत व्यवस्थापनका 
िालग बाङ्गषगक आलथगक ऐनमा 
उल्िेखगिी छुटै्ट कोष स्थापना 
गरीएिो तर िायावन्तवयर्न 
र्नभएिो। 

नगिपालिकामा िैङ्गिक 
ङ्गहाँसा तर्नवारर्,मङ्गहिा सीप 
ङ्गवकास, नतेतृ्व ङ्गवकास तथा 
िमता अलभबृङ्गि िस्ता लबषयमा 
स्रोत व्यवस्थापनका िालग 
बाङ्गषगक आलथगक ऐनमा 
उल्िेखगिी िुरै्न पतर्न कोष 
स्थापना र्नभएिो । 

आलथगक ऐन 
कोष स्थापना सम्वधिी 
दस्तावेि 
िोष संिािर्न िायवर्वधी 
िोष सम्वन्तधी वार्षवि 
स्वीिृत िायवक्रम र प्रगतत 
र्ववरर्  

३४     
 

२.४.२  आददवासी िनिालत, दलित 
िगायत अधय िक्षित 
समहुका मङ्गहिाहरूको 
ङ्गवकास ि सशक्षिकिणको 
िालग विेटको व्यवस्था 
भएको/र्नभएिो र उनीहरूको 
आवश्यकता अनसुाि 
कायगक्रम तिुगमा गरे/र्नगरेिो 
। 

०-१ ०.५ आददवासी िनिालत, दलित 
िगायत अधय िक्षित 
समहुका मङ्गहिाहरूको ङ्गवकास 
ि सशक्षिकिणको िालग 
विेटको व्यवस्था 
भएको/र्नभएिो र उनीहरूको 
आवश्यकता अनसुाि कायगक्रम 
तिुगमा गरेिो । 

आददवासी िनिालत, दलित 
िगायत अधय िक्षित 
समहुका मङ्गहिाहरूको ङ्गवकास 
ि सशक्षिकिणको िालग 
विेटको व्यवस्था भएको तर 
उनीहरूको आवश्यकता 
अनसुाि कायगक्रम तिुगमा 
र्नगरेिो । 

आददवासी िनिालत, दलित 
िगायत अधय िक्षित समहुका 
मङ्गहिाहरूको ङ्गवकास ि 
सशक्षिकिणको िालग विेटको 
व्यवस्था र्नभएको । 

वार्षवि र्विास िायवक्रम 
 
प्रगतत प्रततवेदर्न  
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३५     
 

२.४.३  नगिपालिकामा िैङ्गिक 
डेस्कको स्थापर्ना र 
संिािर्निो िागग आवश्यक 
जर्न शस्क्त िगायत अन्तय 
स्रोत साधर्निोिागग विेटको 
व्यवस्था भए/र्नभएिो र सो 
अनसुाि िायव भए/र्नभएिो । 

०-१ 0.5 नगिपालिकामा िैङ्गिक 
डेस्कको स्थापर्ना र 
संिािर्निो िागग आवश्यक 
जर्न शस्क्त िगायत अन्तय 
स्रोत साधर्निोिागग विेटको 
व्यवस्था भएिो र सो 
अनसुाि िायव भएिो । 

नगिपालिकामा िैङ्गिक 
डेस्कको स्थापर्ना र 
संिािर्निो िागग आवश्यक 
जर्न शस्क्त िगायत अन्तय 
स्रोत साधर्निोिागग विेटको 
व्यवस्था भएिो तर सो 
अनसुाि िायव र्नभएिो । 

नगिपालिकामा िैङ्गिक डेस्कको 
स्थापर्ना र संिािर्निो िागग 
आवश्यक जर्न शस्क्त िगायत 
अन्तय स्रोत साधर्निोिागग 
विेट तथा िायवक्रमको व्यवस्था 
र्नभएिो  

वार्षवि र्विास िायवक्रम  
संगठर्न संरिर्ना 
िमविारीिो िायवर्ववरर् 

३६     
 

२.४.४ नगिपालिकािे समावेशी 
सूचना प्रणािी व्यवस्थापन 
गनग बिटेको व्यवस्था 
गिे।नगिेको ि कम्यटुिकृत 
िेखा प्रणािीिे समावेशी 
िेत्रमा भएको बिेट तथा 
खचग सम्वधिी सूचना ददन े
गरे/र्नगिेको । 

०-१ ०.५ नगिपालिकािे समावेशी 
सूचना प्रणािी व्यवस्थापन 
गनग बिटेको व्यवस्था गिेको 
ि कम्यटुिकृत िेखा प्रणािीिे 
समावेशी िेत्रमा भएको बिेट 
तथा खचग सम्वधिी सूचना 
ददने गिेको । 

नगिपालिकािे समावेशी 
सूचना प्रणािी व्यवस्थापन 
गनग बिटेको व्यवस्था गिेको 
तर कम्यटुिकृत िेखा 
प्रणािीिे समावेशी िेत्रमा 
भएको बिेट तथा खचग 
सम्वधिी सूचना ददन े
र्नगिेको। 

नगिपालिकािे समावेशी सूचना 
प्रणािी व्यवस्थापन गनग 
बिेटको व्यवस्था नगरु्नविो साथै 
कम्यटुिकृत िेखा प्रणािीिे 
समावेशी िेत्रमा भएको बिेट 
तथा खचग सम्वधिी सूचना ददन े
र्नगिेको । 

वार्षवि र्विास िायवक्रम  
समावेशी सूिर्ना प्रर्ािी 
संिािर्न सम्वन्तधी दस्तावेज 
सो अरु्नरुप संिालित प्रर्ािी 
र प्रर्ािीिो प्रततवेदर्न । 

३७   
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४ २.५.१ नगिपालिकािे वडा तथा 
वस्तीस्तरिा समुदायका 
आिािभतू खक्षण्डकृत 
सूचना/तथ्यााँक संकिन तथा 
अध्यावलिक गने 
गिेको/र्नगरेिो। 

०-१ 1 नगिपालिकािे वडा तथा 
वस्तीस्तरिा समुदायका 
आिािभतू खक्षण्डकृत 
सूचना/तथ्यााँक संकिन तथा 
अध्यावलिक गने गिेको । 

नगिपालिकािे वडा तथा 
वस्तीस्तरिा समुदायका 
आिािभतू खक्षण्डकृत 
सूचना/तथ्यााँक संकिन गरेिो 
तर अध्यावलिक गने 
र्नगिेको । 

नगिपालिकािे वडा तथा 
वस्तीस्तरिा समुदायका 
आिािभतू खक्षण्डकृत 
सूचना/तथ्यााँक संकिन 
र्नगरेिो । 

 िस्डडिृत तथयााँि सङ्गहतको 
बस्तगुत ङ्गवविण ( गाउाँ।नगि 
प्रोफाईि) । 

३८     
 

२.५.२ नगिपालिकािे वडा तथा 
वस्तीस्तरिा समुदायका 
आिािभतू खक्षण्डकृत 
सूचना/तथ्यााँक संकिन गदाव 
बेिोिगाि तथा गरिबको 
पङ्गहचान गिी छुट्टाछुटै्ट 
नक्साङ्कन गने गरे/नगिेको । 

०-१ 1 नगिपालिकािे वडा तथा 
वस्तीस्तरिा समुदायका 
आिािभतू खक्षण्डकृत 
सूचना/तथ्यााँक संकिन गदाव 
बेिोिगाि तथा गरिबको 
पङ्गहचान गिी छुट्टाछुटै्ट 
नक्साङ्कन गने गिेको । 

नगिपालिकािे वडा तथा 
वस्तीस्तरिा समुदायका 
आिािभतू खक्षण्डकृत 
सूचना/तथ्यााँक संकिन गदाव 
बेिोिगाि तथा गरिबको 
पङ्गहचान गिेेिो तर छुट्टाछुटै्ट 
नक्साङ्कन नगिेको । 

नगिपालिकािे वडा तथा 
वस्तीस्तरिा समुदायका 
आिािभतू खक्षण्डकृत 
सूचना/तथ्यााँक संकिन गदाव 
बेिोिगाि तथा गरिबको पङ्गहचान 
एवं छुट्टाछुटै्ट नक्साङ्कन नगिेको । 

िस्डडिृत तथयााँि सङ्गहतको 
बस्तगुत र्ववरर् र र्नक्शांिर्न 
 ( गाउाँ/नगि प्रोफाईि)। 
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३९     
 

२.५.३  नगिपालिकािे आफ्नो 
पार्श्गक्षचत्रमा आिारित 
खण्डीकृत तथ्याकं ि 
सूचनािाई आिाि मालन 
स्थानीय ङ्गवकास योिना 
तिुगमा गने गिे/र्नगरेिो । 

०-१ 1 नगिपालिकािे आफ्नो 
पार्श्गक्षचत्रमा आिारित 
खण्डीकृत तथ्याकं ि 
सूचनािाई आिाि मालन 
स्थानीय ङ्गवकास योिना 
तिुगमा गने गरेिो । 

नगिपालिकािे आफ्नो 
पार्श्गक्षचत्रमा आिारित 
खण्डीकृत तथ्याकं ि 
सूचनािाई आंलशिरूपमा मात्र 
आिाि मालन स्थानीय ङ्गवकास 
योिना तिुगमा गने गरेिो । 

नगिपालिकािे आफ्नो 
पार्श्गक्षचत्रमा आिारित खण्डीकृत 
तथ्याकं ि सूचनािाई आिाि 
मालन स्थानीय ङ्गवकास योिना 
तिुगमा गने नगिेको । 

स्थानीय पार्श्गक्षचत्र ि खण्डीकृत 
तथ्याकं तथा सूचनाको 
ङ्गवविण  
आवगधि तथा वार्षवि 
ङ्गवकास योिना दस्तावेज । 
 

४०     
 

२.५.४ नगिपालिकािे आफ्नो 
िेत्रका सामाक्षिक सिुिािा 
सुर्वधा पाउन ेिाभग्राहीहरू 
ि पक्षिकिणको अलभिेख 
व्यवस्थापन तथा तथ्यााँक 
अध्यावलिक गिे/नगिेको । 

०-१ 1 नगिपालिकािे आफ्नो िेत्रका 
सामाक्षिक सिुिािा सरु्वधा 
पाउने िाभग्राहीहरू ि 
पक्षिकिणको अलभिेख 
व्यवस्थापन तथा तथ्यााँक 
अध्यावलिक गिेको । 

। नगिपालिकािे आफ्नो 
िेत्रका सामाक्षिक सिुिािा 
सुर्वधा पाउन ेिाभग्राहीहरू ि 
पक्षिकिणको अलभिेख 
व्यवस्थापन गरेपतर्न तथ्यााँक 
अध्यावलिक नगिेको । 

नगिपालिकािे आफ्नो िेत्रका 
सामाक्षिक सिुिािा सरु्वधा 
पाउने िाभग्राहीहरू ि 
पक्षिकिणको अलभिेख 
व्यवस्थापन तथा तथ्यााँक 
अध्यावलिक नगिेको । 

पक्षिकिण सम्वन्तधी 
अध्यावगधि अलभिेख  
अध्यावगधि िाभग्राहीहरुिो 
र्ववरर् 
व्यस्क्तगत घटर्ना दताव 
पुस्स्तिा  
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 ८ ३.१.१ िैङ्गिक तथा समावेशी 

ङ्गवकासको िालग िमता 
ङ्गवकास कायगयोिना तयाि 
गिे/नगिेको ि छुटै्ट क्षशषगकमा 
बिेट ङ्गवलनयोिन भए/नभएको 
ि यस्तो िकम खचग गने 
कायगङ्गवलि स्वीकृत भइ 
कायागधवयनमा 
आए।नआएको । 

०-१ ०.५ िैङ्गिक तथा समावेशी 
ङ्गवकासको िालग िमता 
ङ्गवकास कायगयोिना तयाि गिी 
छुटै्ट क्षशषगकमा बिटे 
ङ्गवलनयोिन हनुे गिेको ि 
यस्तो िकम खचग गने 
कायगङ्गवलि स्वीकृत भइ 
कायागधवयनमा आएको । 

िैङ्गिक तथा समावेशी 
ङ्गवकासको िालग िमता 
ङ्गवकास कायगयोिना तयाि 
भएपलन छुटै्ट क्षशषगकमा बिेट 
ङ्गवलनयोिन हनुे नगिेको तथा 
यस्ता कायगमा भए गिेको खचग 
गने कायगङ्गवलि स्वीकृत भइ 
कायागधवयनमा नआएको  

िैङ्गिक तथा समावेशी ङ्गवकासको 
िालग िमता ङ्गवकास कायगयोिना 
तयाि नगिेको, छुटै्ट क्षशषगकमा 
बिेट ङ्गवलनयोिन हनु ेनगिेको ि 
यस्तो िकम खचग गने कायगङ्गवलि 
समेत स्वीकृत भइ 
कायागधवयनमा नआएको । 

िमता ङ्गवकास कायगयोिना, 
बाङ्गषगक र्विास िायवक्रम, 
खचग गने कायगङ्गवलि  



41 

लसनं मूि लबषय सहायक 
लबषय अङ्क सूचक नं सूचक सूचकको 

अङ्क प्राप्ताङ्क १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउने अवस्था ० अक आउन ेअवस्था प्रमाक्षणकिणको आिाि 

४२     
 

३.१.२ नगिपालिकाका 
पदालिकािी/कमचागिी/ िक्षित 
समुहि ेिैङ्गिक तथा 
समावेशी ङ्गवकास, िैंलगक 
ङ्गहंसा तर्नवारर् सम्बधिी 
तालिम लिए/र्नलिएिो ि 
तालिम कायगकममा िक्षित 
समूह तथा मङ्गहिा ि 
परुुषको समान सहभालगता ि 
उपक्षस्थलत सलुनक्षित 
गरे/र्नगरेिो । 

०-१ ०.५ नगिपालिकाका 
पदालिकािी/कमचागिी/ िक्षित 
समुहि ेिैङ्गिक तथा समावेशी 
ङ्गवकास, िैंलगक ङ्गहंसा 
तर्नवारर् सम्बधिी तालिम 
लिएिो ि तालिम कायगकममा 
िक्षित समूह तथा मङ्गहिा ि 
परुुषको समान सहभालगता ि 
उपक्षस्थलत सलुनक्षित गरेिो । 

नगिपालिकाका 
पदालिकािी/कमचागिी/ िक्षित 
समुहि ेिैङ्गिक तथा समावेशी 
ङ्गवकास, िैंलगक ङ्गहंसा 
तर्नवारर् सम्बधिी तालिम 
लिए पतर्न तालिम कायगकममा 
िक्षित समूह तथा मङ्गहिा ि 
परुुषको समान सहभालगता ि 
उपक्षस्थलत सलुनक्षित र्नगरेिो । 

नगिपालिकाका 
पदालिकािी/कमचागिी/ िक्षित 
समुहि ेिैङ्गिक तथा समावेशी 
ङ्गवकास, िैंलगक ङ्गहंसा तर्नवारर् 
सम्बधिी तालिम र्नलिएिो ि 
तालिम कायगकममा िक्षित समूह 
तथा मङ्गहिा ि परुुषको समान 
सहभालगता ि उपक्षस्थलत सलुनक्षित 
र्नगरेिो । 

 
तालिम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
सहभागीहरुिो र्ववरर् 
सहभागीिो छर्नौट आधार 
बाङ्गषगक र्विास िायवक्रम 

४३     
 

३.१.३ तालिमका ङ्गवषयवस्तमुा 
मङ्गहिाका आवश्यकता तथा 
सवािहरु 
समेङ्गटए/र्नसमेहटएको र 
प्रस्ततुीकिणमा िैङ्गिक 
सम्बेदनशीि भाषाको प्रयोग 
भए/र्नभएिो तथा तालिमको 
गणुस्ति, सेवा सङु्गविा 
सम्बधिमा पषृ्ठपोषण 
लिए/र्नलिएिो  

०-१ 0.5 तालिमका ङ्गवषयवस्तमुा 
मङ्गहिाका आवश्यकता तथा 
सवािहरु समेहटएको र 
प्रस्ततुीकिणमा िैङ्गिक 
सम्बेदनशीि भाषाको प्रयोग 
भएिो तथा तालिमको 
गणुस्ति, सेवा सङु्गविा 
सम्बधिमा पषृ्ठपोषण लिएिो 

तालिमका ङ्गवषयवस्तमुा 
मङ्गहिाका आवश्यकता तथा 
सवािहरु समेङ्गटएिो र  
प्रस्ततुीकिणमा िैङ्गिक 
सम्बेदनशीि भाषाको प्रयोग 
भए पतर्न तालिमको गणुस्ति, 
सेवा सङु्गविा सम्बधिमा 
पषृ्ठपोषण र्नलिएिो 

तालिमका ङ्गवषयवस्तमुा 
मङ्गहिाका आवश्यकता तथा 
सवािहरु र्नसमहेटएको र 
प्रस्ततुीकिणमा िैङ्गिक 
सम्बेदनशीि भाषाको प्रयोग 
र्नभएिो तथा तालिमको 
गणुस्ति, सेवा सङु्गविा सम्बधिमा 
पषृ्ठपोषण र्नलिएिो 

तालिम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
तालिम म्यारु्नि  
तालिम मूल्यााँङिर्न प्रलतवेदन  
तालिम आवर्शयिता पहहिार्न 
प्रहदवेदर्न 
 

४४     
 

३.१.४ नगिपालिकामा मङ्गहिा तथा 
िक्षित समहुका 
पदालिकािीको िमता 
अलभवृद्लिका िालग लनददगि 
कायगक्रमहरू (प्रालबलिक 
तालिम, िमता ङ्गवकास, 
नेततृ्व ङ्गवकासको तालिम, 
भ्रमण आहद)मा विेट 
ङ्गवलनयोिन भई िायवक्रम 
संिािर्न भए/र्नभएिो  

०-१ 1 नगिपालिकामा मङ्गहिा तथा 
िक्षित समहुका पदालिकािीको 
िमता अलभवृद्लिका िालग 
लनददगि कायगक्रमहरू 
(प्रालबलिक तालिम, िमता 
ङ्गवकास, नतेतृ्व ङ्गवकासको 
तालिम, भ्रमण आदद) मा 
विेट ङ्गवलनयोिन भई 
िायवक्रम संिािर्न भएिो  

नगिपालिकामा मङ्गहिा तथा 
िक्षित समहुका पदालिकािीको 
िमता अलभवृद्लिका िालग 
लनददगि कायगक्रमहरू 
(प्रालबलिक तालिम, िमता 
ङ्गवकास, नतेतृ्व ङ्गवकासको 
तालिम, भ्रमण आहद) मा 
विेट ङ्गवलनयोिन भएपतर्न 
िायवक्रम संिािर्न र्नभएिो 

नगिपालिकामा मङ्गहिा तथा 
िक्षित समहुका पदालिकािीको 
िमता अलभवृद्लिका िालग 
लनददगि कायगक्रमहरू (प्रालबलिक 
तालिम, िमता ङ्गवकास, नेततृ्व 
ङ्गवकासको तालिम, भ्रमण आहद) 
मा विेट ङ्गवलनयोिन र्नभएिो 
तथा िायवक्रम संिािर्न 
र्नभएिो 

बाङ्गषगक र्विास िायवक्रम 
तालिम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
िमता र्विास िायवयोजर्ना 
तालिम मूल्यााँङिर्न प्रलतवेदन  
वार्षवि प्रगतत प्रहदवेदर्न 
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४५     
 

३.१.५ नगिपालिकामा िैङ्गिक 
समानता तथा सामाक्षिक 
समावेशीिरर् सम्वधिी 
तालिम संिािर्न िगायतिा 
िायवक्रम कायागधवयन गनग 
सक्न ेयथेि जर्नशस्क्त 
भए/र्नभएिो  

०-१ 0.5 नगिपालिकामा िैङ्गिक 
समानता तथा सामाक्षिक 
समावेशीिरर् सम्वधिी 
तालिम संिािर्न िगायतिा 
िायवक्रम कायागधवयन गनग 
सक्न ेयथेि जर्नशस्क्त भएिो 

नगिपालिकामा िैङ्गिक 
समानता तथा सामाक्षिक 
समावेशीिरर् सम्वधिी 
तालिम संिािर्न िगायतिा 
िायवक्रम कायागधवयन गनग 
सक्न ेिेही जर्नशस्क्त भएिो 

नगिपालिकामा िैङ्गिक समानता 
तथा सामाक्षिक समावेशीिरर् 
सम्वधिी तालिम संिािर्न 
िगायतिा िायवक्रम 
कायागधवयन गनग सक्न े
जर्नशस्क्त रै्न र्नभएिो 

 ङ्गवषयवस्तकुो िानकािी 
भएका 
कमगचािी/पदालिकािीको 
ङ्गवविण 
ङ्गवषयगत तालिम प्राप्त 
िनशक्षि ङ्गवविण 
स्थानीय स्तिमा प्राप्त 
ङ्गवज्ञहरुको सचुी(िोिि) 

४६     
 

३.१.६ नगिपालिकामा मानव 
संसािन ङ्गवकास केधर/ 
शाखा/इकाइको व्यवस्था 
भए/र्नभएिो र तत 
तर्निायमा जर्नशस्क्त 
व्यवस्था गरे/र्नगरेिो  

०-१ ० नगिपालिकामा मानव संसािन 
ङ्गवकास केधर/ शाखा/इकाइको 
व्यवस्था भएिो र तत 
तर्निायमा जर्नशस्क्त 
व्यवस्था गरेिो 

नगिपालिकामा मानव संसािन 
ङ्गवकास केधर/ शाखा/इकाइको 
व्यवस्था भएिो तर तत 
तर्निायमा जर्नशस्क्त 
व्यवस्था र्नगरेिो 

नगिपालिकामा मानव संसािन 
ङ्गवकास केधर/ शाखा/इकाइको 
व्यवस्था र्नभएिो  

संगठन संिचना  
कायगित िनशक्षिको शाखागत 
ङ्गवविण  

४७     
 

३.१.७  नगिपालिकामा मङ्गहिा ि 
िक्षित समदुाय िक्षित िोक 
सेवा आयोग पूवग तयािी 
किा सञ्चािन कायगक्रम 
िहे/निहेको ि सो िायवक्रम 
कायागधवयन भए।नभएको 

०-१ 1 नगिपालिकामा मङ्गहिा ि 
िक्षित समदुाय िक्षित िोक 
सेवा आयोग पूवग तयािी किा 
सञ्चािन कायगक्रम िहेको ि 
सो िायवक्रम कायागधवयन 
भएको 

नगिपालिकामा मङ्गहिा ि 
िक्षित समुदाय िक्षित िोक 
सेवा आयोग पूवग तयािी किा 
सञ्चािन कायगक्रम िहेको ति 
सो िायवक्रम कायागधवयन 
नभएको 

नगिपालिकामा मङ्गहिा ि 
िक्षित समदुाय िक्षित िोक 
सेवा आयोग पूवग तयािी किा 
सञ्चािन कायगक्रम र्निहेको  

बाङ्गषगक र्विास कायगक्रम  
िायवक्रम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
सहभागी छर्नौटिा आधारहरु 
वार्षवि प्रगतत प्रततवेदर्न 

४८     
 

३.१.८ मङ्गहिा हि हहत र अगधिार 
सम्वन्तधी बेइक्षिि 
िोषणापत्रि ेसमेटेिा 
वाह्रवटा प्रलतवद्दताका 
सम्वन्तधमा नगिपालिकाका 
पदालिकािी/ कमगचािीिाई 
िानकािी भए/र्नभएिो र 
सोको अलभमखुीकिण गरे/ 
र्नगरेिो  

०-१ 0 मङ्गहिा हि हहत र अगधिार 
सम्वन्तधी बेइक्षिि िोषणापत्रिे 
समेटेिा वाह्रवटा प्रलतवद्दताका 
सम्वन्तधमा नगिपालिकाका 
सवै पदालिकािी/ कमगचािीिाई 
िानकािी भएिो र सोको 
अलभमखुीकिण गरेिो । 

मङ्गहिा हि हहत र अगधिार 
सम्वन्तधी बेइक्षिि िोषणापत्रिे 
समेटेिा वाह्रवटा प्रलतवद्दताका 
सम्वन्तधमा नगिपालिकाका 
िेहह पदालिकािी/ 
कमगचािीिाई िानकािी भएिो 
तर सोको अलभमखुीकिण 
र्नगरेिो । 
 

मङ्गहिा हि हहत र अगधिार 
सम्वन्तधी बेइक्षिि िोषणापत्रिे 
समेटेिा वाह्रवटा प्रलतवद्दताका 
सम्वन्तधमा नगिपालिकाका 
पदालिकािी/ कमगचािीिाई 
िानकािी र्नभएिो र साथै 
सोको अलभमखुीकिण पतर्न 
र्नगरेिो । 
 

बाङ्गषगक र्विास कायगक्रम  
िायवक्रम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
वार्षवि प्रगतत प्रततवेदर्न 
अलभमखुीकिण कायगकमको 
संख्या ि उपक्षस्थलत ङ्गवविण 
समुहगत सवेिर् प्रततवेदर्न 
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४ ४.२.१ मङ्गहिा ङ्गवरुि हुरे्न सवै 
प्रिारिा ङ्गहंसा लनवारर् गने 
कायगक्रमिा िागग बिटे 
ङ्गवलनयोिन गरे/र्नगरेिो  

०-१ 1 मङ्गहिा ङ्गवरुि हुरे्न सवै 
प्रिारिा ङ्गहंसा लनवारर् गने 
कायगक्रमिा िागग बिटे 
ङ्गवलनयोिन गरेिो 

मङ्गहिा ङ्गवरुि हुरे्न ङ्गहंसा 
लनवारर् गने िेहह 
कायगक्रमिा िागग मात्र बिेट 
ङ्गवलनयोिन गरेिो  

मङ्गहिा ङ्गवरुि हुरे्न ङ्गहंसा 
लनवारर् गने िुरै्न पतर्न 
कायगक्रमिा िागग बिटे 
ङ्गवलनयोिन रै्न र्नगरेिो  

बाङ्गषगक र्विास कायगक्रम  
िायवक्रम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
वार्षवि प्रगतत प्रततवेदर्न 

५०   
 

४.२.२ िैङ्गिक ङ्गहाँसा मुक्त 
गाऊ।नगिपालिका िोषणा 
गिे/र्नगरेको ि मङ्गहिा ङ्गहंसा 
ङ्गवरुि शुधय सहर्नशीितािो 
र्नीतत लिए/र्नलिएिो  

०-१ 0 िैङ्गिक ङ्गहाँसा मुक्त 
गाऊ।नगिपालिका िोषणा 
गरेको ि मङ्गहिा ङ्गहंसा ङ्गवरुि 
शुधय सहर्नशीितािो र्नीतत 
लिएिो तथा मङ्गहिा ङ्गहंसाका 
िटना र्नघटेिो  

िैङ्गिक ङ्गहाँसा मुक्त 
गाऊ।नगिपालिका िोषणा 
गरेको ि मङ्गहिा ङ्गहंसा ङ्गवरुि 
शधुय सहर्नशीितािो र्नीतत 
लिएिो तर मङ्गहिा ङ्गहंसाका 
िटना गत वषविो तिुर्नामा 
िम िटेको। 

िैङ्गिक ङ्गहाँसा मुक्त गाऊ। 
नगिपालिका िोषणा पलन 
नभएको ि मङ्गहिा ङ्गहंसाका 
िटनामा गत वषविो तुिर्नामा 
िमी र्नआएिो 
 

िैङ्गिक ङ्गहाँसा मुक्त 
गाऊ।नगिपालिका िोषणा 
गिेको लमलत  
मङ्गहिा ङ्गहंसा ङ्गवरुि शुधय 
सहर्नशीितािो र्नीतत 
धयाङ्गयक सलमलत र स्थार्नीय 
प्रहिीमा मङ्गहिा ङ्गहंसा सम्वधिी 
उििुी दताग संख्या तथा सो 
सम्वन्तधी वार्षवि प्रगतत 
र्ववरर् 

५१     
 

३.२.३ नगिपालिकािे मङ्गहिा 
ङ्गवरुद्ि हुरे्न सवै प्रिारिा 
ङ्गहंसा लनवारर् गने 
कायगक्रमहरू संचािन 
गिे/र्नगरेको  

०-१ 1 नगिपालिकािे मङ्गहिा ङ्गवरुद्ि 
हुरे्न सवै प्रिारिा ङ्गहंसा 
लनवारर् गने कायगक्रमहरू 
संचािन गरेको 

नगिपालिकािे मङ्गहिा ङ्गवरुद्ि 
हुरे्न िेही ङ्गहंसा लनवारर् गने 
कायगक्रमहरू संचािन गरेको 

नगिपालिकािे मङ्गहिा ङ्गवरुद्ि 
हुरे्न ङ्गहंसा लनवारर् गने िुरै्न 
पतर्न कायगक्रमहरू संचािन 
र्नगरेको 

बाङ्गषगक र्विास कायगक्रम  
िायवक्रम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
वार्षवि प्रगतत प्रततवेदर्न 

५२     
 

३.२.४ नगिपालिकािे समािमा 
िहेका ङ्गवलभन्न सामाक्षिक 
कुिीलत (िालतगत छुवाछुत, 
छाउपडी, बाि ङ्गववाह, बह ु
ङ्गववाह, दाइिो, आदद) 
हटाउन कायगक्रमहरू 
संचािन गरे/र्नगरेिो । 

०-१ ०.५ नगिपालिकािे समािमा 
िहेका ङ्गवलभन्न सामाक्षिक 
कुिीलत (िालतगत छुवाछुत, 
छाउपडी, बाि ङ्गववाह, बह ु
ङ्गववाह, दाइिो, आदद) 
हटाउन कायगक्रमहरू संचािन 
गरेिो । 

नगिपालिकािे समािमा 
िहेका ङ्गवलभन्न सामाक्षिक 
कुिीलत (िालतगत छुवाछुत, 
छाउपडी, बाि ङ्गववाह, बह ु
ङ्गववाह, दाइिो, आदद) 
हटाउन िेही कायगक्रमहरू 
संचािन गरेिो । 

नगिपालिकािे समािमा िहेका 
ङ्गवलभन्न सामाक्षिक कुिीलत 
(िालतगत छुवाछुत, छाउपडी, 
बाि ङ्गववाह, बह ुङ्गववाह, 
दाइिो, आदद) हटाउन 
कायगक्रमहरू संचािन र्नगरेिो । 

बाङ्गषगक र्विास कायगक्रम  
िायवक्रम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
वार्षवि प्रगतत प्रततवेदर्न 
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४ ३.३.१ नगिपालिकािा मङ्गहिा तथा 
समावेशी समूहबाट लनवागक्षचत 
भएका िनप्रलतलनलि ि 
कायगित कमगचािीिाई 
नेपािको संङ्गविान, स्थानीय 
सिकाि सञ्चािन ऐन, अधति 
सिकाि ङ्गवि व्यवस्थापन 
ऐन, कमगचािी समायोिन 
ऐन, मिुकुी संङ्गहताहरू, 
लबषयगत कानूनहरू, 
नगिपालिकाि ेिािी गिेका 
कानूनहरू ि अधय प्रचलित 
महत्वपूणग कानूनहरूको 
सम्वन्तधमा अलभमखुीकिण 
गिे/ नगिेको  

०-१ 0.5 नगिपालिकािा मङ्गहिा तथा 
समावेशी समूहबाट लनवागक्षचत 
भएका िनप्रलतलनलि ि कायगित 
कमगचािीिाई नेपािको 
संङ्गविान, स्थानीय सिकाि 
सञ्चािन ऐन, अधति सिकाि 
ङ्गवि व्यवस्थापन ऐन, 
कमगचािी समायोिन ऐन, 
मिुकुी संङ्गहताहरू, लबषयगत 
कानूनहरू, नगिपालिकािे 
िािी गिेका कानूनहरू ि 
अधय प्रचलित महत्वपूणग 
कानूनहरूको सम्वन्तधमा 
अलभमखुीकिण गिेको 

नगिपालिकािा मङ्गहिा तथा 
समावेशी समूहबाट लनवागक्षचत 
भएका िनप्रलतलनलि ि कायगित 
कमगचािीिाई नेपािको 
संङ्गविान, स्थानीय सिकाि 
सञ्चािन ऐन, अधति सिकाि 
ङ्गवि व्यवस्थापन ऐन, 
कमगचािी समायोिन ऐन, 
मिुकुी संङ्गहताहरू, लबषयगत 
कानूनहरू, नगिपालिकािे 
िािी गिेका कानूनहरू ि 
अधय प्रचलित महत्वपूणग 
कानूनहरूमध्ये आंलशिरुपमा 
मात्र अलभमखुीकिण गिेको । 

नगिपालिकािा मङ्गहिा तथा 
समावेशी समूहबाट लनवागक्षचत 
भएका िनप्रलतलनलि ि कायगित 
कमगचािीिाई नेपािको संङ्गविान, 
स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, 
अधति सिकाि ङ्गवि व्यवस्थापन 
ऐन, कमगचािी समायोिन ऐन, 
मिुकुी संङ्गहताहरू, लबषयगत 
कानूनहरू, नगिपालिकािे िािी 
गिेका कानूनहरू ि अधय 
प्रचलित महत्वपूणग कानूनहरूको 
सम्वन्तधमा िुरै्न पतर्न 
अलभमखुीकिण नगिेको 

बाङ्गषगक र्विास कायगक्रम  
िायवक्रम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
वार्षवि प्रगतत प्रततवेदर्न 
सहभागीहरुिो र्ववरर्  
अलभमूिीिरर् िायवक्रमिो 
र्वषयवस्तु 
 

५४     
 

३.३.२ नगिपालिकाका कायगपालिका 
सदस्य,सभाका सदस्य ि 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 
िगायत सबै शाखा 
प्रमखुिाई कानूनको मस्यौदा 
तिुगमा सम्वधिी प्रङ्गक्रया ि 
समस्या समािान िगायतिा 
लबषयवस्त ुउपर 
अलभमखुीकिण गिे।नगिेको  

०-१ ०.५ नगिपालिकाका कायगपालिका 
सदस्य,सभाका सदस्य ि 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 
िगायत सबै शाखा प्रमखुिाई 
कानूनको मस्यौदा तिुगमा 
सम्वधिी प्रङ्गक्रया ि समस्या 
समािान िगायतिा 
लबषयवस्त ुउपर 
अलभमखुीकिण गिेको  

नगिपालिकाका कायगपालिका 
सदस्य,सभाका सदस्य ि 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 
िगायत सबै शाखा 
प्रमखुमध्ये िेहीिाई मात्र 
कानूनको मस्यौदा तिुगमा 
सम्वधिी प्रङ्गक्रया ि समस्या 
समािान िगायतिा 
लबषयवस्त ुउपर 
अलभमखुीकिण गिेको  

नगिपालिकाका कायगपालिका 
सदस्य,सभाका सदस्य ि प्रमखु 
प्रशासकीय अलिकृत िगायत 
िसैिाई पतर्न कानूनको मस्यौदा 
तिुगमा सम्वधिी प्रङ्गक्रया ि 
समस्या समािान िगायतिा 
लबषयवस्त ुउपर अलभमखुीकिण 
नगिेको  

बाङ्गषगक र्विास कायगक्रम  
िायवक्रम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
वार्षवि प्रगतत प्रततवेदर्न 
सहभागीहरुिो र्ववरर् 
अलभमूिीिरर् िायवक्रमिो 
र्वषयवस्तु 
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५५     
 

३.३.३ नगिपालिकािा प्र्येि 
वडामा मङ्गहिािा िालग 
कानूनी सितेर्ना सम्बधिी 
अनकु्षशिण कायगक्रम (कानूनी 
हक अलिकाि, एकि 
मङ्गहिा, मार्नव बेचङ्गवखन, 
छाउपडी प्रथा, यौनङ्गहाँसा, 
आदद) संचािर्न 
भए/र्नभएिो ।  

०-१ ०.५ नगिपालिकािा प्र्येि वडामा 
मङ्गहिािा िालग कानूनी 
सिेतर्ना सम्बधिी अनकु्षशिण 
कायगक्रम (कानूनी हक 
अलिकाि, एकि मङ्गहिा, 
मानव बेचङ्गवखन, छाउपडी 
प्रथा, यौनङ्गहाँसा, आदद) 
संचािर्न भएिो    

नगिपालिकािा िेहह वडामा 
मङ्गहिािा िालग कानूनी 
सिेतर्ना सम्बधिी अनकु्षशिण 
कायगक्रम (कानूनी हक 
अलिकाि, एकि मङ्गहिा, 
मार्नव बेचङ्गवखन, छाउपडी 
प्रथा, यौनङ्गहाँसा, आदद) 
संचािर्न भएिो ।  

नगिपालिकािा िुरै्नपतर्न वडामा 
मङ्गहिाको िालग कानूनी 
सिेतर्ना सम्बधिी अनकु्षशिण 
कायगक्रम (कानूनी हक 
अलिकाि, एकि मङ्गहिा, मार्नव 
बेचङ्गवखन, छाउपडी प्रथा, 
यौनङ्गहाँसा, आदद) संचािर्न 
र्नभएिो ।  

बाङ्गषगक र्विास कायगक्रम  
िायवक्रम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
वार्षवि प्रगतत प्रततवेदर्न 
सहभागीहरुिो र्ववरर् 
अलभमूिीिरर् िायवक्रमिो 
र्वषयवस्तु 
 

५६     
 

३.३.४ नगिपालिकामा मङ्गहिाको 
िालग संचालित कानूनी 
सिेतर्ना सम्वन्तधी 
अरु्नलशिर् िायवक्रम (कानूनी 
हक अलिकाि, एकि 
मङ्गहिा, मार्नव बेचङ्गवखन, 
छाउपडी प्रथा, यौनङ्गहाँसा, 
आदद) बाट उनीहरु 
िाभाक्षधवत भए/र्नभएिो ।  

०-१ 0.5 नगिपालिकामा मङ्गहिाको 
िालग संचालित कानूनी 
सिेतर्ना सम्वन्तधी अरु्नलशिर् 
िायवक्रम (कानूनी हक 
अलिकाि, एकि मङ्गहिा, 
मार्नव बेचङ्गवखन, छाउपडी 
प्रथा, यौनङ्गहाँसा, आदद) बाट 
८०% भन्तदा बढी सहभागीहरु 
िाभाक्षधवत भएिो । 
 

नगिपालिकामा मङ्गहिाको 
िालग संचालित कानूनी 
सिेतर्ना सम्वधिी अनकु्षशिण 
िायवक्रम (कानूनी हक 
अलिकाि, एकि मङ्गहिा, 
मार्नव बेचङ्गवखन, छाउपडी 
प्रथा, यौनङ्गहाँसा, आदद) बाट 
५०% भन्तदा बढी सहभागीहरु 
िाभाक्षधवत भएिो । 

नगिपालिकामा मङ्गहिाको िालग 
संचालित कानूनी सिेतर्ना 
सम्वन्तधी अरु्नलशिर् िायवक्रम 
(कानूनी हक अलिकाि, एकि 
मङ्गहिा, मार्नव बेचङ्गवखन, 
छाउपडी प्रथा, यौनङ्गहाँसा, आदद) 
बाट ५०% भन्तदा िम 
सहभागीहरु िाभाक्षधवत भएिो 

तािीम पूवविो परीिा (pre 
test) र तािीम पर्शिात 
परीिा (post test) 
प्रततवेदर्न 
बाङ्गषगक र्विास कायगक्रम  
तालिम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
वार्षवि प्रगतत प्रततवेदर्न 
सहभागीहरुिो र्ववरर् 
अरु्नलशिर् िायवक्रमिो 
र्वषयवस्तु 
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५७   
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४ ३.४.१ नगिपालिकािे ङ्गवपद 
व्यवस्थापन सम्वधिी 
मापदण्ड, िणनीलत, कायगनीलत 
िगायत कायगङ्गवलि तयारी 
गदाग मङ्गहिा तथा िक्षित 
वगव वा समदुायसाँग पिामशव 
गिे/ नगिेको ि यस्ता 
दस्ताबेिमा उक्त वगग ि 
समदुायिाई िक्षित गिी 
ङ्गवशेष िाहत ि मङ्गहिा 
परुुषिाई अिग अिग 
संििणको प्राविान 
रािे/र्नरािेिो । 

०-१ ०.५ नगिपालिकािे ङ्गवपद 
व्यवस्थापन सम्वधिी 
मापदण्ड, िणनीलत, कायगनीलत 
िगायत कायगङ्गवलि तयारी 
गदाग मङ्गहिा तथा िक्षित वगव 
वा समदुायसाँग पिामशव गिेको 
ि यस्ता दस्ताबेिमा उक्त 
वगग ि समदुायिाई िक्षित 
गिी ङ्गवशेष िाहत ि मङ्गहिा 
परुुषिाई अिग अिग 
संििणको प्राविान रािेिो । 

नगिपालिकािे ङ्गवपद 
व्यवस्थापन सम्वधिी 
मापदण्ड, िणनीलत, कायगनीलत 
िगायत कायगङ्गवलि तयारी 
गदाग मङ्गहिा तथा िक्षित वगव 
वा समदुायसाँग पिामशव गिेको 
ति यस्ता दस्ताबेिमा उक्त 
वगग ि समदुायिाई िक्षित 
गिी ङ्गवशेष िाहत ि मङ्गहिा 
परुुषिाई अिग अिग 
संििणको प्राविान र्नरािेिो । 

नगिपालिकािे ङ्गवपद 
व्यवस्थापन सम्वधिी मापदण्ड, 
िणनीलत, कायगनीलत िगायत 
कायगङ्गवलि तयारी गदाग मङ्गहिा 
तथा िक्षित वगव वा समदुायसाँग 
पिामशव नगरु्नविा साथै यस्ता 
दस्ताबेिमा उक्त वगग ि 
समदुायिाई िक्षित गिी ङ्गवशेष 
िाहत ि मङ्गहिा परुुषिाई अिग 
अिग संििणको प्राविान 
र्नरािेिो । 

ङ्गवपद व्यवस्थापन सम्वधिी 
मापदण्ड, िणनीलत, कायगनीलत 
तथा कायगङ्गवलि 
पिामशग कायगक्रमको उपक्षस्थलत 
पुस्स्तिा  

५८     
 

३.४.२ स्थानीतहमा ङ्गवपद सम्वधिी 
तथ्याङ्क सङ्किन, नक्साङ्कन 
तथा व्यवस्थापन गदाग 
प्रभार्वत मङ्गहिा तथा िक्षित 
वगव वा समुदाय समेतको 
खण्डीकृत तथ्याङ्क िाखी 
आपतकािीन कायग सञ्चािन 
तथा िाहत ङ्गवतिण 
गिे।नगिेको । 

०-१ ०.५ स्थानीतहमा ङ्गवपद सम्वधिी 
तथ्याङ्क सङ्किन, नक्साङ्कन 
तथा व्यवस्थापन गदाग 
प्रभार्वत मङ्गहिा तथा िक्षित 
वगव वा समुदाय समेतको 
खण्डीकृत तथ्याङ्क िाखी 
आपतकािीन कायग सञ्चािन 
तथा िाहत ङ्गवतिण गिेको । 

स्थानीतहमा ङ्गवपद सम्वधिी 
तथ्याङ्क सङ्किन, नक्साङ्कन 
तथा व्यवस्थापन गदाग 
प्रभार्वत मङ्गहिा तथा िक्षित 
वगव वा समुदाय समेतको 
खण्डीकृत तथ्याङ्क िािेिो तर 
सो अरु्नरूप आपतकािीन 
कायग सञ्चािन तथा िाहत 
ङ्गवतिण र्नगिेको । 

स्थानीतहमा ङ्गवपद सम्वधिी 
तथ्याङ्क सङ्किन, नक्साङ्कन तथा 
व्यवस्थापन गदाग प्रभार्वत 
मङ्गहिा तथा िक्षित वगव वा 
समुदाय समेतको खण्डीकृत 
तथ्याङ्क र्नराख्नरु्निो साथै 
आपतकािीन कायग सञ्चािन 
तथा िाहत ङ्गवतिण नगिेको । 

स्थानीयतहको ङ्गवपद 
व्यवस्थापर्न तथा जोखिम 
न्तयूर्नीिरर् सम्वधिी 
दस्तावेज 
र्वपत प्रभार्वत मङ्गहिा तथा 
िक्षित वगव वा समुदायिो 
खण्डीकृत तथ्याङ्क र्ववरर् 
तथा र्नक्शांिर्न 
आपतकािीन कायग सञ्चािन 
तथा िाहत ङ्गवतिणको सूची । 
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५९     
 

३.४.३ समदुायमा आिारित ङ्गवपद 
व्यवस्थापन सम्वधिी कायग 
संिािर्न गदाव प्रभार्वत 
मङ्गहिा तथा िक्षित वगव वा 
समदुायिाई सहभागी गराई 
उनीहरूिाई पङ्गहिो 
प्राथलमकतामा िािे/र्नरािेिो । 

०-१ ०.५ समदुायमा आिारित ङ्गवपद 
व्यवस्थापन सम्वधिी कायग 
संिािर्न गदाव प्रभार्वत 
मङ्गहिा तथा िक्षित वगव वा 
समदुायिाई सहभागी गराई 
उनीहरूिाई पङ्गहिो 
प्राथलमकतामा रािेिो । 

समदुायमा आिारित ङ्गवपद 
व्यवस्थापन सम्वधिी कायग 
संचािन गदाग प्रभाङ्गवत मङ्गहिा 
तथा िक्षित वगग वा 
समदुायिाई सहभागी गिाएको 
ति उनीहरूिाई पङ्गहिो 
प्राथलमकतामा निाखेको । 

समदुायमा आिारित ङ्गवपद 
व्यवस्थापन सम्वधिी कायग 
संिािर्न गदाव प्रभार्वत मङ्गहिा 
तथा िक्षित वगव वा 
समदुायिाई सहभागी 
र्नगराउरु्निो साथै उनीहरूिाई 
प्राथलमकतामा र्नरािेिो । 

प्राथलमकता ददईएका 
आिािहरु तथा सहभागी 
ङ्गवविण  
ङ्गवपद प्रभाङ्गवत मङ्गहिा तथा 
िक्षित वगग वा समदुायको 
खण्डीकृत तथ्याङ्क ङ्गवविण 
तथा नक्शाकंन 
बाङ्गषगक ङ्गवकास कायगक्रम  
वाङ्गषगक प्रगलत प्रलतवेदन 

६०     
 

३.४.४ ङ्गवपद व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना तथा सञ्चािन ि 
स्रोत परिचािन गदाग मङ्गहिा 
तथा िक्षित वगव वा 
समुदायिो सहभालगतामा 
लनणगय हुरे्न गिे।नगिेको । 

०-१ ०.५ ङ्गवपद व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना तथा सञ्चािन ि स्रोत 
परिचािन गदाग सधै मङ्गहिा 
तथा िक्षित वगव वा 
समुदायिो सहभालगतामा 
लनणगय हुरे्न गिेको । 

ङ्गवपद व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना तथा सञ्चािन ि स्रोत 
परिचािन गदाग 
िहहिेिाहींमात्र मङ्गहिा तथा 
िक्षित वगव वा समुदायिो 
सहभालगतामा लनणगय हुरे्न 
गिेको । 

ङ्गवपद व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना तथा सञ्चािन ि स्रोत 
परिचािन गदाग मङ्गहिा तथा 
िक्षित वगव वा समुदायिो 
सहभालगतामा लनणगय हुरे्न 
नगिेको । 

ङ्गवपद व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना तथा सञ्चािन 
िायवर्वधी 
र्वपद प्रभार्वत मङ्गहिा तथा 
िक्षित वगव वा समुदायिो 
खण्डीकृत तथ्याङ्क र्ववरर् 
तथा र्नक्शांिर्न 
तर्नर्वय पुस्स्तिा 
उपक्षस्थलत ङ्गवविण  
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६१ 
सेव

ा प्र
वा
ह 

२०
 

पूव
ागि
ाि 

ङ्गवक
ास
 

४ ४.१.१ नगिपालिकाका भवन, 
भौलतक पूवागिाि तथा अधय 
संिचना लनमागणको िालग 
ड्रइङ, लडिायन, िागत 
अनमुान तयाि गदागिा बित 
संिचना लनमागण भएपलछ 
मङ्गहिा, बािबालिका, 
अपािता भएका व्यक्षििे 
लनबागि प्रयोग गनग सङ्गकन े
गिी िैङ्गिक तथा यौतर्नि 
अल्पसंख्यि, बािबालििा ि 
अपािता मैत्री / संबेदनशीि 
संिचनाको प्राविान सङ्गहत 
हनुे गिे।नगिेको । 

०-१ ०.५ नगिपालिकाका भवन, भौलतक 
पूवागिाि तथा अधय संिचना 
लनमागणको िालग ड्रइङ, 
लडिायन, िागत अनमुान 
तयाि गदागिा बित संिचना 
लनमागण भएपलछ मङ्गहिा, 
बािबालिका, अपािता भएका 
व्यक्षििे लनबागि प्रयोग गनग 
सङ्गकने गिी िैङ्गिक तथा 
यौतर्नि अल्पसंख्यि, 
बािबालििा ि अपािता मैत्री 
/ संबेदनशीि संिचनाको 
प्राविान सङ्गहत हनु ेगिेको । 

नगिपालिकाका भवन, भौलतक 
पूवागिाि तथा अधय संिचना 
लनमागणको िालग ड्रइङ, 
लडिायन, िागत अनमुान 
तयाि गदागिा बित संिचना 
लनमागण भएपलछ मङ्गहिा, 
बािबालिका, अपािता भएका 
व्यक्षििे लनबागि प्रयोग गनग 
सङ्गकने गिी िैङ्गिक तथा 
यौतर्नि अल्पसंख्यि, 
बािबालििा ि अपािता मैत्री 
/ संबेदनशीि संिंचनाको 
प्राविान आंलशिरुपमा मात्र 
हुरे्न गिेको । 

नगिपालिकाका भवन, भौलतक 
पूवागिाि तथा अधय संिचना 
लनमागणको िालग ड्रइङ, लडिायन, 
िागत अनमुान तयाि गदागिा 
बित संिचना लनमागण भएपलछ 
मङ्गहिा, बािबालिका, अपािता 
भएका व्यक्षििे लनबागि प्रयोग 
गनग सङ्गकने गिी िैङ्गिक तथा 
यौतर्नि अल्पसंख्यि, 
बािबालििा ि अपािता मैत्री / 
संबेदनशीि संिंचनाको प्राविान 
सङ्गहत हनु े 
नगिेको । 

िैङ्गिक तथा यौतर्नि 
अल्पसंख्यि, बािबालििा ि 
अपािता मैत्री / संबेदनशीि 
संिचनाको स्वीकृत ड्रइङ, 
लडिायन, तथा िागत अनमुान  
 
 

६२     
 

४.१.२ नगिपालिकाका भवन, 
भौलतक पवुागिाि तथा 
संिचनाहरु, क्षशिा, स्वास्थ्य 
ि अधय सामाक्षिक पूवागिाि 
सम्वधिी भवन ि अधय 
संिचनाहरू लनमागण गदाग 
मङ्गहिा, िैङ्गिक तथा यौलनक 
अल्पसंख्यक, अपाितामैत्री 
तथा बािमैत्री दृङ्गिकोणबाट 
समेत उपयिु हनुे गिी 
लनमागण गरे/र्नगरेिो ।  

०-१ ०.५ नगिपालिकाका भवन, भौलतक 
पवुागिाि तथा संिचनाहरु, 
क्षशिा, स्वास्थ्य ि अधय 
सामाक्षिक पूवागिाि सम्वधिी 
भवन ि अधय संिचनाहरू 
लनमागण गदाग मङ्गहिा, िैङ्गिक 
तथा यौलनक अल्पसंख्यक, 
अपाितामैत्री तथा बािमैत्री 
दृङ्गिकोणबाट समेत उपयिु 
हनुे गिी लनमागण गरेिो । 

नगिपालिकाका भवन, भौलतक 
पवुागिाि तथा संिचनाहरु, 
क्षशिा, स्वास्थ्य ि अधय 
सामाक्षिक पूवागिाि सम्वधिी 
भवन ि अधय संिचनाहरू 
लनमागण गदाग आंलशिरूपमा 
मात्र मङ्गहिा, िैङ्गिक तथा 
यौलनक अल्पसंख्यक, 
अपाितामैत्री तथा बािमैत्री 
दृङ्गिकोणबाट लनमागण गरेिो । 

नगिपालिकाका भवन, भौलतक 
पवुागिाि तथा संिचनाहरु, क्षशिा, 
स्वास्थ्य ि अधय सामाक्षिक 
पूवागिाि सम्वधिी भवन ि अधय 
संिचनाहरू लनमागण गदाग मङ्गहिा, 
िैङ्गिक तथा यौलनक 
अल्पसंख्यक, अपाितामैत्री तथा 
बािमैत्री दृङ्गिकोणबाट उपयिु 
हनुे गिी लनमागण र्नगरेिो । 

िैङ्गिक तथा यौतर्नि 
अल्पसंख्यि, बािबालििा ि 
अपािता मैत्री / संबेदनशीि 
संिचनाको स्वीकृत ड्रइङ, 
लडिायन, तथा िागत अनमुान  
संिचनाको कायगसम्पन्न 
प्रलतवेदनहरू 
स्थिगत अध्ययर्न तथा 
अविोकन प्रततवेदर्न । 
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६३     
 

४.१.३ नगिपालिकािे १५०० 
वगगङ्गफटभधदा बढी प्िीधथ 
िेत्रफि भएका लनिी तथा 
सावगिलनक भवन तथा 
संिचना लनमागण सम्वधिी 
नक्सा स्वीकृत गदाग मङ्गहिा, 
िैङ्गिक तथा यौलनक 
अल्पसंख्यक, अपाितामैत्री 
तथा बािमैत्री दृङ्गिकोणबाट 
समेत उपयिु हनुे गिी 
संिचना तर्नमावर् गरे्न 
प्रावधार्न सहहत स्स्विृतत 
ददने गरे/गरेिो तथा सो 
वमोस्जम तर्नमावर् िायव हुरे्न 
गरे/र्नगरेिो । 

०-१ 0 नगिपालिकािे १५०० 
वगगङ्गफटभधदा बढी प्िीधथ 
िेत्रफि भएका लनिी तथा 
सावगिलनक भवन तथा संिचना 
लनमागण सम्वधिी नक्सा 
स्वीकृत गदाग मङ्गहिा, िैङ्गिक 
तथा यौलनक अल्पसंख्यक, 
अपाितामैत्री तथा बािमैत्री 
दृङ्गिकोणबाट समेत उपयिु 
हनुे गिी संिचना तर्नमावर् गरे्न 
प्रावधार्न सहहत स्स्विृतत ददने 
गरेिो तथा सो वमोस्जम 
तर्नमावर् िायव हुरे्न गरेको । 

नगिपालिकािे १५०० 
वगगङ्गफटभधदा बढी प्िीधथ 
िेत्रफि भएका लनिी तथा 
सावगिलनक भवन तथा संिचना 
लनमागण सम्वधिी नक्सा 
स्वीकृत गदाग मङ्गहिा, िैङ्गिक 
तथा यौलनक अल्पसंख्यक, 
अपाितामैत्री तथा बािमैत्री 
दृङ्गिकोणबाट समेत उपयिु 
हनुे गिी संिचना तर्नमावर् गरे्न 
प्रावधार्न सहहत स्स्विृतत ददने 
गरेिो भएतापतर्न सो 
वमोस्जम तर्नमावर् िायव हुरे्न 
र्नगरेिो । 

नगिपालिकािे १५०० 
वगगङ्गफटभधदा बढी प्िीधथ 
िेत्रफि भएका लनिी तथा 
सावगिलनक भवन तथा संिचना 
लनमागण सम्वधिी नक्सा स्वीकृत 
गदाग मङ्गहिा, िैङ्गिक तथा 
यौलनक अल्पसंख्यक, 
अपाितामैत्री तथा बािमैत्री 
दृङ्गिकोणबाट समेत उपयिु हनुे 
गिी संिचना तर्नमावर् गरे्न 
प्रावधार्न सहहत स्स्विृती ददन े
र्नगरेिो  

नगिपालिकाबाट स्वीिृत 
ड्रइङ, लडिाइन, तथा र्नक्शा 
भवर्न तथा पूवावधार तर्नमावर् 
सम्पन्तर्न सम्वन्तधी स्थिगत 
अध्ययर्न तथा अविोिर्न 
प्रततवेदर्न 
 
 
 
 
  
 

६४     
 

४.१.४ नगिपालिकािे मङ्गहिा 
िगायत िक्षित समदुायिाई 
िक्ष्य गिी पिंपिागत तथा 
आिलुनक उिाग (ििङ्गवद्यतु 
िगायत ङ्गवलभन्न बैकक्षल्पक 
उिाग स्रोतबाट प्राप्त हनु े
उिाग, सिुारिएको चिुो, 
आदद) को प्रयोग गनग 
प्रोत्साहन गने आयोिनाहरू 
संिािर्न गरे/र्नगरेिो।  

०-१ 1 नगिपालिकािे मङ्गहिा 
िगायत िक्षित समदुाय 
सबैिाई समेटी पिंपिागत 
तथा आिलुनक उिाग 
(ििङ्गवद्यतु िगायत ङ्गवलभन्न 
बैकक्षल्पक उिाग स्रोतबाट प्राप्त 
हनुे उिाग, सिुारिएको चिुो, 
आदद) को प्रयोग गनग 
प्रोत्साहन गने आयोिनाहरू 
संिािर्न गरेिो ।  

नगिपालिकािे मङ्गहिा 
िगायत िक्षित समदुायिाई 
आंलशिरूपमा मात्र 
समेट्रे्नगरी पिंपिागत तथा 
आिलुनक उिाग (ििङ्गवद्यतु 
िगायत ङ्गवलभन्न बैकक्षल्पक 
उिाग स्रोतबाट प्राप्त हनु ेउिाग, 
सिुारिएको चिुो, आदद) को 
प्रयोग गनग प्रोत्साहन गने 
आयोिनाहरू संिािर्न 
गरेिो ।  

नगिपालिकािे मङ्गहिा िगायत 
िक्षित समदुायिाई समेटी 
पिंपिागत तथा आिलुनक उिाग 
(ििङ्गवद्यतु िगायत ङ्गवलभन्न 
बैकक्षल्पक उिाग स्रोतबाट प्राप्त 
हनुे उिाग, सिुारिएको चिुो, 
आदद) को प्रयोग गनग प्रोत्साहन 
गने आयोिनाहरू संिािर्न 
र्नगरेिो । 

प्रोत्साहन गने नीलत तथा 
आयोिनाहरू 
वार्षवि र्विास िायवक्रम 
तथा प्रगतत र्ववरर् 
स्थिगत अध्ययर्न तथा 
अविोिर्न प्रततवेदर्न 
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६५   

प्रि
नन

 ्स्
वा
स्थ्
य 

४ ४.२.१ प्रिनन ्स्वास्थ्य सम्वधिी 
वार्षवि नीलत ि कायगक्रममा 
गभगवती मङ्गहिािाई 
िोक्षखमयिु तथा खतिायिु 
काममा निगाउरे्न व्यवस्था 
गरी सोिो िायवन्तवयर्न 
गरे।र्नगरेको ।  

०-१ १ प्रिनन ्स्वास्थ्य सम्वधिी 
वार्षवि नीलत ि कायगक्रममा 
गभगवती मङ्गहिािाई 
िोक्षखमयिु तथा खतिायिु 
काममा निगाउरे्न व्यवस्था 
गरी सोिो िायवन्तवयर्न समते 
गरेको । 

प्रिनन ्स्वास्थ्य सम्वधिी 
वार्षवि नीलत ि कायगक्रममा 
गभगवती मङ्गहिािाई 
िोक्षखमयिु तथा खतिायिु 
काममा निगाउरे्न व्यवस्था 
गरेिो तर सोिो िायवन्तवयर्न 
र्नगरेको । 

प्रिनन ्स्वास्थ्य सम्वधिी वार्षवि 
नीलत ि कायगक्रममा गभगवती 
मङ्गहिािाई िोक्षखमयिु तथा 
खतिायिु काममा निगाउरे्न 
व्यवस्था र्नगरेिो  

प्रिनन ्स्वास्थ्य सम्वधिी 
स्वीिृत वार्षवि नीलत ि 
कायगक्रम  
अध्ययर्न तथा अनगुमन 
प्रलतवेदन 

६६     
 

४.२.२ नगिपालिकाको कायागिय, 
अस्पाताि वा स्वास्थ्य चौकी 
ि सम्भव भएका सावगिलनक 
स्थिहरुमा िमविारी 
िगायत सेवाग्राहीिाइ 
िक्षित गरी अिग्ग ै
स्तर्नपार्नकििो व्यवस्था 
गरे र्नगरेिो ि सो को 
िायवन्तवयर्न भए/र्नभएिो ।  

०-१ ०.५ नगिपालिकाको कायागिय, 
अस्पाताि वा स्वास्थ्य चौकी 
ि सम्भव भएका सावगिलनक 
स्थिहरुमा िमविारी िगायत 
सेवाग्राहीिाइ िक्षित गरी 
अिग्गै स्तर्नपार्नकििो 
व्यवस्था गरेिो ि सो को 
िायवन्तवयर्न समेत भएिो । 

नगिपालिकाको कायागिय, 
अस्पाताि वा स्वास्थ्य चौकी 
ि सम्भव भएका सावगिलनक 
स्थिहरुमा िमविारी िगायत 
सेवाग्राहीिाइ िक्षित गरी 
अिग्गै स्तर्नपार्नकििो 
व्यवस्था गरेता पतर्न ि सो 
को िायवन्तवयर्न र्नभएिो । 

नगिपालिकाको कायागिय, 
अस्पाताि वा स्वास्थ्य चौकी ि 
सम्भव भएका सावगिलनक 
स्थिहरुमा िमविारी िगायत 
सेवाग्राहीिाइ िक्षित गरी 
अिग्गै स्तर्नपार्नकििो 
व्यवस्था र्नगरेिो ।  

अिग्गै स्तनपान कििो 
व्यवस्था  
स्तर्नपार्न िि सिंािर्न 
सम्वन्तधी तर्नर्वय 
शािागत िायव र्ववरर्  
अरु्नगमर्न प्रततवेदर्न  
 
 

६७     
 

४.२.३ परिवाि लनयोिन, मात ृक्षशश ु
कल्याण, ङ्गवस्तारित खोप, 
पोषण, िनसंख्या क्षशिा, 
िनस्वास्थ िगायत 
मङ्गहिाहरूको स्वास्थ्य सिुाि 
सम्बधिी ङ्गवशेष कायगक्रमहरू 
(सतु्केिी हुाँदाको स्वास्थ्य 
अवस्था सिुाि गनग, 
ङ्गकशोिीहरूको िालग प्रिनन 
ि यौन क्षशिा आदानप्रदान 
गनग, एचआईभी एड्स, स्तन 
क्याधसि, पाठेििको क्याधसि 
ि आि खस्ने िगायतिा 
र्वषयहरु) संचािन 
गरे/र्नगरेिो ।   

०-१ 1 परिवाि लनयोिन, मात ृक्षशश ु
कल्याण, ङ्गवस्तारित खोप, 
पोषण, िनसंख्या क्षशिा, 
िनस्वास्थ िगायत 
मङ्गहिाहरूको स्वास्थ्य सिुाि 
सम्बधिी ङ्गवशेष कायगक्रमहरू 
सवै वडाहरुमा संचािन 
गरेिो । 

परिवाि लनयोिन, मात ृक्षशश ु
कल्याण, ङ्गवस्तारित खोप, 
पोषण, िनसंख्या क्षशिा, 
िनस्वास्थ िगायत 
मङ्गहिाहरूको स्वास्थ्य सिुाि 
सम्बधिी िेहह कायगक्रमहरू 
िेहह वडाहरुमा मात्र संचािन 
गरेिो । 

परिवाि लनयोिन, मात ृक्षशश ु
कल्याण, ङ्गवस्तारित खोप, पोषण, 
िनसंख्या क्षशिा, िनस्वास्थ 
िगायत मङ्गहिाहरूको स्वास्थ्य 
सिुाि सम्बधिी िुरै्न पतर्न ङ्गवशेष 
कायगक्रमहरू संचािन र्नगरेिो । 

वार्षवि र्विास िायवक्रम 
प्रगतत प्रततवेदर्न 
सम्पन्तर्न कायगकम संख्या, 
पटक तथा सहभागी संख्या, 
िायवक्रम संिािर्न स्थि 
समेत देखिरे्न गरर तयार 
गरेिो िायव सम्पन्तर्न 
प्रततवेदर्न  
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६८     
 

४.२.४ मङ्गहिा, आगथविरूपिे 
र्वपन्तर्न घर पररवार िगायत 
िक्षित समुहको स्वास्थ्य 
लबमा गनग सहिीकिण ि 
सहयोग गने कायगक्रम ि 
बिेट व्यवस्था गरे/र्नगरेिो 
तथा सोिो िायावन्तवयर्न 
गरे/र्नगरेिो । 

०-१ 1 मङ्गहिा, आगथविरूपिे र्वपन्तर्न 
घर पररवार िगायत िक्षित 
समुहको स्वास्थ्य लबमा गनग 
सहिीकिण ि सहयोग गने 
कायगक्रम ि बिटे व्यवस्था 
गरी सोिो िायावन्तवयर्न पतर्न 
गरेिो । 

मङ्गहिा, आगथविरूपिे र्वपन्तर्न 
घर पररवार िगायत िक्षित 
समुहको स्वास्थ्य लबमा गनग 
सहिीकिण ि सहयोग गने 
कायगक्रम ि बिटे व्यवस्था 
गरेता पतर्न सोिो 
िायावन्तवयर्न र्नगरेिो । 

मङ्गहिा, आगथविरूपिे र्वपन्तर्न 
घर पररवार िगायत िक्षित 
समुहको स्वास्थ्य लबमा गनग 
सहिीकिण ि सहयोग गने 
कायगक्रम ि बिटे व्यवस्था 
र्नगरेिो  

आवगधि तथा वार्षवि र्नीतत 
तथा िायवक्रम  
वार्षवि र्विास िायवक्रम  
वार्षवि प्रगतत प्रलतवेदन 

६९   
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४ ४.३.१ नगिपालिकािे आफ्नो िेत्र 
लभत्रका ङ्गवद्यािय िान ेउमेि 
समुहका सबै 
बािबालिकािाई ङ्गवद्याियमा 
भनाग गिाउन ेप्रवधि 
लमिाए।नलमिाएको र सो 
उमेर समहुिा सबै 
बािबालििाहरु र्वद्यािय 
भर्नाव भए/र्नभएिो । 

०-१ 1 नगिपालिकािे आफ्नो िेत्र 
लभत्रका ङ्गवद्यािय िान ेउमेि 
समुहका सबै बािबालिकािाई 
ङ्गवद्याियमा भनाग गिाउन े
प्रवधि लमिाएको र सो 
वमोस्जम सब ैबािबालििाहरु 
र्वद्यािय भर्नाव भएिो। 

नगिपालिकािे आफ्नो िेत्र 
लभत्रका ङ्गवद्यािय िान ेउमेि 
समुहका सबै बािबालिकािाई 
ङ्गवद्याियमा भनाग गिाउन े
प्रवधि लमिाएको तर सो 
वमोस्जम सब ैबािबालििाहरु 
र्वद्यािय भर्नाव र्नभएिो । 

नगिपालिकािे आफ्नो िेत्र 
लभत्रका ङ्गवद्यािय िान ेउमेि 
समुहका सबै बािबालिकािाई 
ङ्गवद्याियमा भनाग गिाउन ेप्रवधि 
र्नलमिाएको । 

ङ्गवद्याियमा भनाग गिाउन े
सम्वन्तधी लनणगय  
र्वद्यािय जारे्न उमेर 
समुहगत र्वद्याथी भर्नाव दर 
अध्ययर्न प्रलतवेदन 

७०     
 

४.३.२ नगिपालिकािे आफ्नो िेत्र 
लभत्रका आलथगक अवस्था 
कमिोि भएका परिवािका 
बािबालिका तथा िक्षित 
समूदायका सबै 
बािबालिकािाई ददवा खािा, 
लनशलु्क पाठ्यपसु्तक, 
शैक्षिक सामाग्री तथा पोसाक 
र छात्रबृक्षिको व्यवस्था गिी 
लनष्पि ङ्गवतिण हनु ेप्रवधि 
लमिाए।नलमिाएको । 

०-१ 1 नगिपालिकािे आफ्नो िेत्र 
लभत्रका आलथगक अवस्था 
कमिोि भएका परिवािका 
बािबालिका तथा िक्षित 
समूदायका सबै 
बािबालिकािाई ददवा खािा, 
लनशलु्क पाठ्यपसु्तक, शैक्षिक 
सामाग्री तथा पोसाक र 
छात्रबृक्षिको व्यवस्था गरी 
लनष्पि ङ्गवतिण हनु ेप्रवधि 
लमिाएको । 

नगिपालिकािे आफ्नो िेत्र 
लभत्रका आलथगक अवस्था 
कमिोि भएका परिवािका 
बािबालिका तथा िक्षित 
समूदायका िेही 
बािबालिकाहरुिाई मात्र ददवा 
खािा, लनशलु्क पाठ्यपसु्तक, 
शैक्षिक सामाग्री तथा पोसाक 
र छात्रबृक्षिको व्यवस्था गरी 
लनष्पि ङ्गवतिण हनु ेप्रवधि 
लमिाएको । 

नगिपालिकािे आफ्नो िेत्र 
लभत्रका आलथगक अवस्था 
कमिोि भएका परिवािका 
बािबालिका तथा िक्षित 
समूदायका बािबालिकाहरुिाई 
ददवा खािा, लनशलु्क 
पाठ्यपसु्तक, शैक्षिक सामाग्री 
तथा पोसाक र छात्रबृक्षिको 
व्यवस्था र्नगरेिो ।  

वार्षवि र्विास िायवक्रम 
िायवक्रम संिािर्न तर्नदेलशिा  
बािबालिि छर्नौटिा 
आधारहरु तथा तर्नर्वय  
कायग सम्पन्तर्न प्रलतवेदन 
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७१     
 

४.३.३ लनििि मङ्गहिाहरूको िालग 
क्षशिा सम्बधिी ङ्गवशेष 
कायगक्रमहरू संचािर्न गरे्न 
र्नीतत तथा वजेट र िायवक्रम 
भए/र्नभएिो तथा सो 
अरु्नरूप िायवक्रमहरु (िस्तैः 
अलभभावक क्षशिा, प्रौढ तथा 
ङ्गकशोिी किा, आदद ) 
िायावन्तवयर्न भए। नभएिो ।  

०-१ ०.५ लनििि मङ्गहिाहरूको िालग 
क्षशिा सम्बधिी ङ्गवशेष 
कायगक्रमहरू संचािर्न गरे्न 
र्नीतत तथा वजेट र िायवक्रम 
भएिो तथा सो अरु्नरूप 
िायवक्रमहरु िायावन्तवयर्न 
भएिो । 

लनििि मङ्गहिाहरूको िालग 
क्षशिा सम्बधिी ङ्गवशेष 
कायगक्रमहरू संचािर्न गरे्न 
र्नीतत तथा वजेट र िायवक्रम 
भए तापतर्न सो अरु्नरूप 
िायवक्रमहरु िायावन्तवयर्न 
नभएिो । 

लनििि मङ्गहिाहरूको िालग 
क्षशिा सम्बधिी ङ्गवशेष 
कायगक्रमहरू संचािर्न गरे्न र्नीतत 
तथा वजेट र िायवक्रम र्नभएिो 
। 

स्वीिृत आवगधि तथा 
वार्षवि र्नीतत तथा िायवक्रम 
वार्षवि र्विास िायवक्रम 
प्रगतत र्ववरर्  
िायवक्रम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
तर्नरिर महहिा सम्वन्तधी 
अलभिेि, सहभागी छर्नौटिा 
आधारहरु तथा सम्वद्ध 
तर्नर्वय  

७२     
 

४.३.४ ङ्गवद्याियमा छात्र ि छात्रा 
तथा यौतर्नि अल्षसंख्यििा 
िालग छुट्टा छुटै्ट शौचािय, 
पार्नीिो व्यवस्था, ङ्गकशोिी 
छात्राको िागग सेरे्नटरर 
प्याड, साबुर्न िगायत 
आवर्शयि सामाग्रीिो 
व्यवस्थािो साथै यौन क्षशिा 
तथा सहिीकिण कायगक्रम 
संचािन हनु ेगिे।नगिेको  

०-१ 1 ङ्गवद्याियमा छात्र ि छात्रा 
तथा यौतर्नि अल्षसंख्यििा 
िालग छुट्टा छुटै्ट शौचािय, 
पार्नीिो व्यवस्था, ङ्गकशोिी 
छात्राको िागग सेरे्नटरर प्याड, 
साबुर्न िगायत आवर्शयि 
सामाग्रीिो व्यवस्थािो साथै 
यौन क्षशिा तथा सहिीकिण 
कायगक्रम संचािन हनु ेगिेको 

ङ्गवद्याियमा छात्र ि छात्रा 
तथा यौतर्नि अल्षसंख्यििा 
िालग छुट्टा छुटै्ट शौचािय, 
पार्नीिो व्यवस्था, ङ्गकशोिी 
छात्राको िागग सेरे्नटरर प्याड, 
साबुर्न िगायत आवर्शयि 
सामाग्रीिो व्यवस्था गरेिो 
तर यौन क्षशिा तथा 
सहिीकिण कायगक्रम संचािन 
हनुे र्नगिेको ।  

ङ्गवद्याियमा छात्र ि छात्रा तथा 
यौतर्नि अल्षसंख्यििा िालग 
छुट्टा छुटै्ट शौचािय, पार्नीिो 
व्यवस्था, ङ्गकशोिी छात्राको 
िागग सेरे्नटरर प्याड, साबुर्न 
िगायत आवर्शयि सामाग्रीिो 
व्यवस्था र्नगरु्नविो साथै यौन 
क्षशिा तथा सहिीकिण 
कायगक्रम संचािन हनु ेनगिेको 
। 

वार्षवि र्नीतत तथा योजर्ना र 
सम्वद्ध तर्नर्वयहरु 
र्वद्याियिो वार्षवि योजर्ना 
स्थिगत अरु्नगमर्न प्रततवेदर्न 
िायव सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न  

७३   
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४ ४.४.१ स्थार्नीयतहिा िायाविय 
तथा सावगिलनक स्थिहरूमा 
सफा ङ्गपउने पानी, हात िनु े
व्यवस्था, मङ्गहिा, परुुष तथा 
यौतर्नि अल्पसंख्यििो 
िालग अिग्ग ैशौचाियको 
व्यवस्था ि साबुर्न तथा 
स्यातर्नटाइिि, आहदिो 
प्रवधि गरे।र्नगरेको । 

०-१ ०.५ स्थार्नीयतहिा िायाविय तथा 
सावगिलनक स्थिहरूमा सफा 
ङ्गपउने पानी, हात िनु े
व्यवस्था, मङ्गहिा, परुुष तथा 
यौतर्नि अल्पसंख्यििो िालग 
अिग्गै शौचाियको व्यवस्था 
ि साबुर्न तथा स्यातर्नटाइिि, 
आहदिो प्रवधि गरेको । 

स्थार्नीयतहिा िायाविय तथा 
सावगिलनक स्थिहरूमा सफा 
ङ्गपउने पानी, हात िनु े
व्यवस्था, मङ्गहिा, परुुष तथा 
यौतर्नि अल्पसंख्यििो िालग 
अिग्गै शौचाियको व्यवस्था 
ि साबुर्न तथा स्यातर्नटाइिि 
आहदिो प्रवधि आंलशिरूपमा 
गरेको । 

स्थार्नीयतहिा िायाविय तथा 
सावगिलनक स्थिहरूमा सफा 
ङ्गपउने पानी, हात िनु ेव्यवस्था, 
मङ्गहिा, परुुष तथा यौतर्नि 
अल्पसंख्यििो िालग अिग्ग ै
शौचािय िगायत साबुर्न तथा 
स्यातर्नटाइिि आहदिो प्रवधि 
र्नगरेको । 

वार्षवि र्नीतत तथा योजर्ना र 
सम्वद्ध तर्नर्वयहरु 
वार्षवि र्विास िायवक्रम र 
प्रगतत र्ववरर् 
स्थिगत अरु्नगमर्न प्रततवेदर्न 
िायव सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
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७४     
 

४.४.२ नगिपालिकाको आयोिना 
तथा स्थानीय मङ्गहिाहरुको 
सकक्रय सहभालगतामा वडा 
वडामा खिुा ददसामकु्त 
पालिका, ििििमा शौचािय, 
र्पउरे्न पार्नी, पोखिी टोि 
सफाइ अलभयान िस्ता 
कायगक्रम सञ्चािन हनु ेगिे। 
नगिेको । 

०-१ 1 नगिपालिकाको आयोिना 
तथा स्थानीय मङ्गहिाहरुको 
सकक्रय सहभालगतामा वडा 
वडामा खिुा ददसामकु्त 
पालिका, ििििमा शौचािय, 
र्पउरे्न पार्नी, पोखिी तर्नमावर्, 
टोि सफाइ अलभयान िस्ता 
कायगक्रम सञ्चािन हनु े
गिेको । 

नगिपालिकाको आयोिनामा 
वडा वडामा खिुा ददसामकु्त 
पालिका, ििििमा शौचािय, 
र्पउरे्न पार्नी, पोखिी तर्नमावर्, 
टोि सफाइ अलभयान िस्ता 
कायगक्रम सञ्चािन हनु ेगिेको 
तर स्थानीय मङ्गहिाहरुको 
सकक्रय सहभालगता हुरे्न 
र्नगरेिो । 

नगिपालिकाको आयोिनामा 
वडा वडामा खिुा ददसामकु्त 
पालिका, ििििमा शौचािय, 
र्पउरे्न पार्नी, पोखिी तर्नमावर्, 
टोि सफाइ अलभयान िस्ता 
कायगक्रम सञ्चािन हनु े
र्नगिेको । 

वार्षवि र्नीतत तथा योजर्ना र 
सम्वद्ध तर्नर्वयहरु 
वार्षवि र्विास िायवक्रम र 
प्रगतत र्ववरर् 
स्थिगत अरु्नगमर्न प्रततवेदर्न 
िायव सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
उपभोक्ता सलमतत गठर्न 
सम्वन्तधी तर्नर्वय र सोमा 
महहिाहरुिो सहभागगतािो 
अवस्था, आहद ।  

७५     
 

४.४.३ नगिपालिकािा सबै गाउाँ , 
वस्ती तथा टोिटोिमा 
कुङ्गहने ि नकुङ्गहन ेििायसी 
फोहोि छुट्याउने व्यवस्था, 
फोहोि संकिन तथा 
ङ्गवसिगन, ििििमा भाधछाको 
फोहोि ि पानीबाट 
किेसाबारी, िौसीिेती तथा 
गमिा ि फुिबािी िस्ता 
कायगक्रममा मङ्गहिा ि 
परुूषको समान सहभालगता 
अलभवदृ्वगध गर्नव जर्नचेतना 
िगायत कायगक्रम सञ्चािन 
हनुे गिे।नगिेको ।  

०-१ 0.५ नगिपालिकािा सबै गाउाँ , 
वस्ती तथा टोिटोिमा कुङ्गहन े
ि नकुङ्गहन ेििायसी फोहोि 
छुट्याउन ेव्यवस्था, फोहोि 
संकिन तथा ङ्गवसिगन, 
ििििमा भाधछाको फोहोि ि 
पानीबाट किेसाबारी, 
िौसीिेती तथा गमिा ि 
फुिबािी िस्ता कायगक्रममा 
मङ्गहिा ि परुूषको समान 
सहभालगता अलभवदृ्वगध गर्नव 
जर्नचेतना िगायत कायगक्रम 
सञ्चािन हनु ेगिेको । 

नगिपालिकािा गाउाँ , वस्ती 
तथा टोिटोिमा कुङ्गहन ेि 
नकुङ्गहने ििायसी फोहोि 
छुट्याउन ेव्यवस्था, फोहोि 
संकिन तथा ङ्गवसिगन, 
ििििमा भाधछाको फोहोि ि 
पानीबाट किेसाबारी, 
िौसीिेती तथा गमिा ि 
फुिबािी िस्ता कायगक्रममा 
मङ्गहिा ि परुूषको समान 
सहभालगता अलभवदृ्वगध गर्नव 
जर्नचेतना िगायत कायगक्रम 
िेही गाउाँ  वस्तीहरुमा मात्र 
सञ्चािन हनु ेगिेको । 

नगिपालिकािा गाउाँ , वस्ती 
तथा टोिटोिमा कुङ्गहन ेि 
नकुङ्गहने ििायसी फोहोि 
छुट्याउन ेव्यवस्था, फोहोि 
संकिन तथा ङ्गवसिगन, ििििमा 
भाधछाको फोहोि ि पानीबाट 
किेसाबारी, िौसीिेती तथा 
गमिा ि फुिबािी िस्ता 
कायगक्रममा मङ्गहिा ि परुूषको 
समान सहभालगता अलभवदृ्वगध 
गर्नव जर्नचेतना िगायत 
कायगक्रम िुरै्न पतर्न गाउाँ  
वस्तीहरुमा सञ्चािन हनु े
र्नगिेको । 

वार्षवि र्नीतत तथा योजर्ना र 
सम्वद्ध तर्नर्वयहरु 
वार्षवि र्विास िायवक्रम र 
प्रगतत र्ववरर् 
स्थिगत अरु्नगमर्न प्रततवेदर्न 
िायव सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
उपभोक्ता सलमतत गठर्न 
सम्वन्तधी तर्नर्वय र सोमा 
महहिाहरुिो सहभागगतािो 
अवस्था, आहद । 
जर्नचेतना अलभबङु्गि 
कायगक्रमको स्वीकृत बिेट ि 
सञ्चािन प्रलतवेदन, आहद ।  
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७६     
 

४.४.४ नगिपालिकािा गाऊाँ , टोि, 
वस्तीहरूमा सफापानीको 
सहि व्यवस्थाका िालग 
आकासेपानी संकिन ि 
भण्डािण, पिंपिागत इनाि ि 
कुवाको पनुिीङ्गवकिण ि 
रिचाक्षिगङ जस्ता कायगक्रम 
स्वीिृत भए/र्नभएिो र तत 
िायवक्रम सञ्चािन गदाव 
स्थानीय मङ्गहिाहरुको सकक्रय 
सहभालगतामा हनु े
गिे।नगिेको । 

०-१ १ नगिपालिकािा गाऊाँ , टोि, 
वस्तीहरूमा सफापानीको 
सहि व्यवस्थाका िालग 
आकासेपानी संकिन ि 
भण्डािण, पिंपिागत इनाि ि 
कुवाको पनुिीङ्गवकिण ि 
रिचाक्षिगङ जस्ता कायगक्रम 
स्वीिृत भएिो र तत 
िायवक्रम सञ्चािन गदाव 
स्थानीय मङ्गहिाहरुको सकक्रय 
सहभालगतामा हनु ेगिेको । 

नगिपालिकािा गाऊाँ , टोि, 
वस्तीहरूमा सफापानीको 
सहि व्यवस्थाका िालग 
आकासेपानी संकिन ि 
भण्डािण, पिंपिागत इनाि ि 
कुवाको पनुिीङ्गवकिण ि 
रिचाक्षिगङ जस्ता कायगक्रम 
स्वीिृत भए तापतर्न तत 
िायवक्रम सञ्चािन गदाव 
स्थानीय मङ्गहिाहरुको सकक्रय 
सहभालगतामा हनु ेनगिेको । 

नगिपालिकािा गाऊाँ , टोि, 
वस्तीहरूमा सफापानीको सहि 
व्यवस्थाका िालग आकासेपानी 
संकिन ि भण्डािण, पिंपिागत 
इनाि ि कुवाको पनुिीङ्गवकिण 
ि रिचाक्षिगङ जस्ता कायगक्रम 
स्वीिृत र्नभएिो  

वार्षवि र्नीतत तथा योजर्ना र 
सम्वद्ध तर्नर्वयहरु 
वार्षवि र्विास िायवक्रम र 
प्रगतत र्ववरर् 
स्थिगत अरु्नगमर्न प्रततवेदर्न 
िायव सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
उपभोक्ता सलमतत गठर्न 
सम्वन्तधी तर्नर्वय र सोमा 
महहिाहरुिो सहभागगतािो 
अवस्था, आहद । 

७७   
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४ ४.५.१ नगिपालिकाको आवगधि 
योजर्ना, बाङ्गषगक र्नीतत, 
िायवक्रम तथा बिेट तजुवमा 
गदाव बेिोिगारी र गिीबी 
नक्साङ्कन समेतिो आिाि 
लिई मङ्गहिा तथा िक्षित 
समदुायिाई प्रत्यि िाभ हनुे 
स्विोिगािमूिक, आयमूिक 
ि सीपमूिक कायगक्रमहरू 
समावेश गिी कायागधवयन 
गरे/र्नगरेिो । 

०-१ 1 नगिपालिकाको आवगधि 
योजर्ना, बाङ्गषगक र्नीतत, 
िायवक्रम तथा बिेट तजुवमा 
गदाव बेिोिगारी र गिीबी 
नक्साङ्कन समेतिो आिाि 
लिई मङ्गहिा तथा िक्षित 
समदुायिाई प्रत्यि िाभ हनुे 
स्विोिगािमूिक, आयमूिक 
ि सीपमूिक कायगक्रमहरू 
समावेश गिी कायागधवयन 
गरेिो । 

नगिपालिकाको आवगधि 
योजर्ना, बाङ्गषगक र्नीतत, 
िायवक्रम तथा बिेट तजुवमा 
गदाव बेिोिगारी र गिीबी 
नक्साङ्कन समेतिो आिाि 
लिई मङ्गहिा तथा िक्षित 
समदुायिाई प्रत्यि िाभ हनुे 
स्विोिगािमूिक, आयमूिक 
ि सीपमूिक कायगक्रमहरू 
समावेश गरे तापतर्न 
कायागधवयन र्नगरेिो । 

नगिपालिकाको आवगधि 
योजर्ना, बाङ्गषगक र्नीतत, िायवक्रम 
तथा बिटे तजुवमा गदाव 
बेिोिगारी र गिीबी नक्साङ्कन 
समेतिो आिाि लिई मङ्गहिा 
तथा िक्षित समदुायिाई प्रत्यि 
िाभ हनु ेस्विोिगािमूिक, 
आयमूिक ि सीपमूिक 
कायगक्रमहरू समावेश र्नगरेिो ।  

आवगधि योजर्ना, वार्षवि 
र्नीतत तथा योजर्ना र 
सम्वद्ध तर्नर्वयहरु 
वार्षवि र्विास िायवक्रम र 
प्रगतत र्ववरर् 
िायव सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
 

७८     
 

४.५.२ नगिपालिकािे स्विोिगाि 
तथा बैदेक्षशक िोिगािीमा 
िाने मङ्गहिा तथा िक्षित 
समहुको िमता ङ्गवकासको 
िालग कायगक्रमहरू तय गिी 
कायागधवयवन गिे।नगिेको । 

०-१ 1 नगिपालिकािे स्विोिगाि 
तथा बैदेक्षशक िोिगािीमा िान े
मङ्गहिा तथा िक्षित समहुको 
िमता ङ्गवकासको िालग 
कायगक्रमहरू तय गिी 
कायागधवयवन गिेको। 

नगिपालिकािे स्विोिगाि 
तथा बैदेक्षशक िोिगािीमा िान े
मङ्गहिा तथा िक्षित समहुको 
िमता ङ्गवकासको िालग 
कायगक्रमहरू तय गरे तापतर्न 
कायागधवयन र्नगिेको । 

नगिपालिकािे स्विोिगाि तथा 
बैदेक्षशक िोिगािीमा िान े
मङ्गहिा तथा िक्षित समहुको 
िमता ङ्गवकासको िालग 
कायगक्रमहरू तय र्नगरेिो । 

वार्षवि र्नीतत तथा योजर्ना र 
सम्वद्ध तर्नर्वयहरु 
वार्षवि र्विास िायवक्रम र 
प्रगतत र्ववरर् 
िायव सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
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७९     
 

४.५.३ ग्रामीण मङ्गहिा प्राङ्गवलिकहरू 
(पश ुसेवा, कृङ्गष, िाध 
प्रर्वधी, वर्न, स्वास्थ्य ि 
पूवागिाि िगायतिा र्वषय 
सम्बधिी प्राङ्गवलिक)ि 
सामाक्षिक परिचािक तयाि 
गरे्न र्नीतत लिई सो अरु्नरूप 
िायवक्रम संिािर्न 
गिे।नगिेको । 

०-१ 1 ग्रामीण मङ्गहिा प्राङ्गवलिकहरू 
(पश ुसेवा, कृङ्गष, िाध 
प्रर्वधी, वर्न, स्वास्थ्य ि 
पूवागिाि िगायतिा र्वषय 
सम्बधिी प्राङ्गवलिक)ि 
सामाक्षिक परिचािक तयाि 
गरे्न र्नीतत लिई सो अरु्नरूप 
िायवक्रम संिािर्न गिेको । 
 

ग्रामीण मङ्गहिा प्राङ्गवलिकहरू 
(पश ुसेवा, कृङ्गष, िाध 
प्रर्वधी, वर्न, स्वास्थ्य ि 
पूवागिाि िगायतिा र्वषय 
सम्बधिी प्राङ्गवलिक)ि 
सामाक्षिक परिचािक तयाि 
गरे्न र्नीतत लिए तापतर्न 
िायवक्रम संिािर्न नगिेको । 
 

ग्रामीण मङ्गहिा प्राङ्गवलिकहरू 
(पश ुसेवा, कृङ्गष, िाध प्रर्वधी, 
वर्न, स्वास्थ्य ि पूवागिाि 
िगायतिा र्वषय सम्बधिी 
प्राङ्गवलिक)ि सामाक्षिक 
परिचािक तयाि गरे्न र्नीतत 
र्नलिएिो । 
 

आवगधि योजर्ना, वार्षवि 
र्नीतत तथा िायवक्रम  
वार्षवि र्विास िायवक्रम र 
प्रगतत र्ववरर् 
सहभागी छर्नौटिा आधार  
िायवक्रम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
(प्रार्वगधि र्वषय, संिािर्न 
अवगध, सामास्जि पररिािि 
तथा प्रार्वगधििो संख्या)  

८०     
 

४.५.४ गरिब तथा िक्षित समुहिो 
पहुाँच ि क्रयशक्षि अनरुूप 
सपुथमूल्य सहकािी 
पसिहरूको व्यवस्थापन गरे्न 
नगिपालिकाको र्नीतत 
रहे/र्नहरेिो र सो अरु्नरूप 
कायगक्रम कायागधवयन 
भए।नभएको । 

०-१ 1 गरिब तथा िक्षित समुहिो 
पहुाँच ि क्रयशक्षि अनरुूप 
सपुथमूल्य सहकािी 
पसिहरूको व्यवस्थापन गरे्न 
नगिपालिकाको र्नीतत रहेिो 
र सो अरु्नरूप कायगक्रम 
कायागधवयन भएको । 

गरिब तथा िक्षित समुहिो 
पहुाँच ि क्रयशक्षि अनरुूप 
सपुथमूल्य सहकािी 
पसिहरूको व्यवस्थापन गरे्न 
नगिपालिकाको र्नीतत रहे 
तापतर्न सो अरु्नरूप कायगक्रम 
कायागधवयन नभएको । 

गरिब तथा िक्षित समुहिो 
पहुाँच ि क्रयशक्षि अनरुूप 
सपुथमूल्य सहकािी पसिहरूको 
व्यवस्थापन गरे्न नगिपालिकाको 
र्नीतत र्नहरेिो । 

सहिारी संस्था प्रवधवर्न 
सम्वन्तधी र्नीतत 
वार्षवि र्नीतत तथा िायवक्रम 
वार्षवि र्विास िायवक्रम र 
प्रगतत र्ववरर् 
िायवक्रम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
कायगक्रम अनगुमन प्रलतवेदन 

८१ 
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२०
 

सशु
ास
न 

४ ५.१.१ नगिपालिकािे सेवा प्रवाह, 
ङ्गवकास लनमागण ि सुशासन 
प्रवधवर्निा लबषयमा नीलत, 
कानून िािी गिी सोही 
बमोक्षिम तोकिएिा 
पदागधिारी/ सलमतत/ 
िायवदिबाट लनणगय गिी 
कायव गने गिेको वा तदथग 
(पटिे/ स्वेच्छाअरु्नरूप) 
लनणगय गिी कायव हनु े
गरेिो ।  

०-१ ०.५ नगिपालिकािे सेवा प्रवाह, 
ङ्गवकास लनमागण ि सशुासन 
प्रवधवर्निा लबषयमा नीलत, 
कानून िािी गिी सोही 
बमोक्षिम तोकिएिा 
पदागधिारी/ सलमतत/ 
िायवदिबाट लनणगय गिी कायव 
गने गिेको । 

नगिपालिकािे सेवा प्रवाह, 
ङ्गवकास लनमागण ि सुशासन 
प्रवधवर्निा लबषयमा नीलत, 
कानून िािी गरेिो तर सोही 
बमोक्षिम तोकिएिा 
पदागधिारी/ सलमतत/ 
िायवदिबाट लनणगय र्नगरी 
तदथग (पटिे/स्वेच्छाअरु्नरूप) 
लनणगय गिी कायव हनु ेगरेिो । 
 
 

नगिपालिकािे सेवा प्रवाह, 
ङ्गवकास लनमागण ि सशुासन 
प्रवधवर्निा लबषयमा नीलत, कानून 
िािी गिी सोही बमोक्षिम 
तोकिएिा पदागधिारी/ सलमतत/ 
िायवदिबाट लनणगय गिी कायव 
गने र्नगरी तदथग 
(पटिे/स्वेच्छाअरु्नरूप) लनणगय 
गिी कायव हनु ेगरेिो । 

नगिपालिकािे सेवा 
प्रवाह,ङ्गवकास लनमागण ि 
सुशासन प्रवधवर्निा लबषयमा 
जारी गरेिा नीतत तथा 
कानून 
सम्बक्षधित अलिकािीबाट 
भएका लनणगयहरु 
तर्नर्वय प्रकक्रया तथा िायव 
स्जम्मेवारी सहहतिो िायव 
र्ववरर्  
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८२     
 

५.१.२ नगिपालिकािे ङ्गवलिको 
शासन प्रवधवर्न, 
िनसहभालगता अलभवदृ्गध, 
भ्रिाचाि लबरूि शूधय 
सहनशीिता,सेवा प्रवाहमा 
लनश्पिता ि मङ्गहिा तथा 
िक्षित समहुिाई अग्रागधिार 
हदरे्न नीलत लिई सो 
वमोस्जम कायागधवयन 
गरे/र्नगरेिो ।  

०-१ ०.५ नगिपालिकािे ङ्गवलिको शासन 
प्रवधवर्न, िनसहभालगता 
अलभवदृ्गध,भ्रिाचाि लबरूि 
शूधय सहनशीिता,सेवा 
प्रवाहमा लनश्पिता ि मङ्गहिा 
तथा िक्षित समहुिाई 
अग्रागधिार हदरे्न नीलत लिई 
सो वमोस्जम कायागधवयन 
गरेिो । 

नगिपालिकािे ङ्गवलिको शासन 
प्रवधवर्न, िनसहभालगता 
अलभवदृ्गध, भ्रिाचाि लबरूि 
शूधय सहनशीिता,सेवा 
प्रवाहमा लनश्पिता ि मङ्गहिा 
तथा िक्षित समहुिाई 
अग्रागधिार हदरे्न नीलत लिए 
तापतर्न सो वमोस्जम 
कायागधवयन र्नगरेिो । 

नगिपालिकािे ङ्गवलिको शासन 
प्रवधवर्न, िनसहभालगता 
अलभवदृ्गध, भ्रिाचाि लबरूि 
शूधय सहनशीिता,सेवा प्रवाहमा 
लनश्पिता ि मङ्गहिा तथा 
िक्षित समहुिाई अग्रागधिार 
हदरे्न नीलत र्नलिएिो । 

सम्बि कानून, नीलत तथा 
कायगङ्गवलि 
वाङ्गषगक ङ्गवकास कायगक्रम  
सावगिलनक सनुवुाई, गनुासो 
सनुवुाई, सामाक्षिक पिीिण, 
सावगिलनक पिीिण, िेखा 
पिीिण, व्यवस्थापन पिीिण 
िगायतका प्रलतवेदन 
कायगक्रम कायागधवयन 
प्रलतवेदन 
कायगक्रमको उपक्षस्थलत 
पकु्षस्तका 

८३     
 

५.१.३ मङ्गहिा अगधिार तथा 
समार्नताका िालग भएका 
बेइक्षिि िोषणा पत्रका 
वाह्रवटा प्रलतवद्िताहरूका 
िेत्रमा कायगक्रम तय गिी 
कायागधवयन गने 
गिेको/र्नगरेिो ।  

०-१ 1 मङ्गहिा अगधिार तथा 
समार्नताका िालग भएका 
बेइक्षिि िोषणा पत्रका 
वाह्रवटा प्रलतवद्िताहरूका 
िेत्रमा कायगक्रम तय गिी 
कायागधवयन गने गिेको ।  

मङ्गहिा अगधिार तथा 
समार्नताका िालग भएका 
बेइक्षिि िोषणा पत्रका 
वाह्रवटा प्रलतवद्िताहरूका 
िेत्रमा कायगक्रम तय भए 
तापतर्न कायागधवयन र्नगरेिो ।  

मङ्गहिा अगधिार तथा 
समार्नताका िालग भएका 
बेइक्षिि िोषणा पत्रका वाह्रवटा 
प्रलतवद्िताहरूका िेत्रमा 
कायगक्रम तय गिी कायागधवयन 
गने र्नगरेिो  

स्वीकृत र्नीतत तथा कायगक्रम  
वार्षवि र्विास िायवक्रम  
िायवक्रम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न  

८४     
 

५.१.४ संयिु िािसङ्घीय बाि 
अलिकाि महासधिी, १९८९ 
मा उल्िेि भए अरु्नरुपिा 
प्रलतबिता कायागधवयन गनग 
िकम ङ्गवलनयोिन गिी 
कायगक्रम संिािर्न 
गिे/र्नगरेिो ।  

०-१ ०.५ संयिु िािसङ्घीय बाि 
अलिकाि महासधिी, १९८९ 
मा उल्िेि भए अरु्नरुपिा 
प्रलतबिता कायागधवयन गनग 
िकम ङ्गवलनयोिन गिी 
कायगक्रम संिािर्न गरेिो । 

संयिु िािसङ्घीय बाि 
अलिकाि महासधिी, १९८९ 
मा उल्िेि भए अरु्नरुपिा 
प्रलतबिता कायागधवयन गनग 
िकम ङ्गवलनयोिन गरे तापतर्न 
कायगक्रम संिािर्न र्नगरेिो । 

संयिु िािसङ्घीय बाि अलिकाि 
महासधिी, १९८९ मा उल्ििे 
भए अरु्नरुपिा प्रलतबिता 
कायागधवयन गनग िकम 
ङ्गवलनयोिन र्नगरेिो ।  

र्नीतत तथा कायगक्रम  
वार्षवि र्विास िायवक्रम  
िायवक्रम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न 
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८५   
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४ ५.२.१ नगिपालिकािे लनयलमतरुपमा 
कायगक्रमको सावगिलनक 
पिीिण, सामाक्षिक पिीिण, 
सावगिलनक सनुवुाई, लनयलमत 
पत्रकाि भेटिाट ि सूचनाको 
सावगिलनकीकिण गने 
गिे।नगिेको । 

०-१ 1 नगिपालिकािे लनयलमतरुपमा 
संिालित सब ैकायगक्रमको 
सावगिलनक पिीिण, सामाक्षिक 
पिीिण, सावगिलनक सनुवुाई, 
लनयलमत पत्रकाि भेटिाट ि 
सूचनाको सावगिलनकीकिण 
गने गिेको । 

नगिपालिकािे आंलशिरुपमा 
िेहह कायगक्रमको मात्र 
सावगिलनक पिीिण, सामाक्षिक 
पिीिण, सावगिलनक सनुवुाई, 
लनयलमत पत्रकाि भेटिाट ि 
सूचनाको सावगिलनकीकिण 
गने गिेको । 

नगिपालिकािे िुरै्नपतर्न 
कायगक्रमको सावगिलनक पिीिण, 
सामाक्षिक पिीिण, सावगिलनक 
सनुवुाई, पत्रकाि भेटिाट ि 
सूचनाको सावगिलनकीकिण गने 
नगिेको । 

सम्बद्ध िारू्नर्न, र्नीतत तथा 
िायवर्वगध 
वार्षवि र्विास िायवक्रम  
साववजतर्नि सुरु्नवाई, गुर्नासो 
सुरु्नवाई, सामास्जि परीिर्, 
साववजतर्नि परीिर्, ििेा 
परीिर्, 
व्यवस्थापर्न परीिर् 
िगायतिा प्रततवेदर्न 
िायवक्रम कायागधवयन 
प्रलतवेदन 
िायवक्रमिो उपस्स्थतत 
पुस्स्तिा 

८६     
 

५.२.२ नगिपालिकािे गने 
सावगिलनक पिीिण, 
सामाक्षिक पिीिण, 
सावगिलनक सनुवुाई, लनयलमत 
पत्रकाि भेटिाट ि सूचनाको 
सावगिलनकीकिण कायगक्रममा 
िक्षित समुहिा व्यक्षि तथा 
समदुायका सदस्यको 
उपक्षस्थलत िहन ेगिे।नगिेको  

०-१ 1 नगिपालिकािे गने सावगिलनक 
पिीिण, सामाक्षिक पिीिण, 
सावगिलनक सनुवुाई, लनयलमत 
पत्रकाि भेटिाट ि सूचनाको 
सावगिलनकीकिण कायगक्रममा 
िक्षित समुहिा व्यक्षि तथा 
समदुायका सदस्यको 
उपक्षस्थलत िहन ेगिेको 

नगिपालिकािे गने सावगिलनक 
पिीिण, सामाक्षिक पिीिण, 
सावगिलनक सनुवुाई, लनयलमत 
पत्रकाि भेटिाट ि सूचनाको 
सावगिलनकीकिण कायगक्रममा 
िक्षित समुहिा िेही व्यक्षि 
तथा समदुायका सदस्यको 
िहहिेिाहीं मात्र उपक्षस्थलत 
िहन ेगिेको 

नगिपालिकािे गने सावगिलनक 
पिीिण, सामाक्षिक पिीिण, 
सावगिलनक सनुवुाई, लनयलमत 
पत्रकाि भेटिाट ि सूचनाको 
सावगिलनकीकिण कायगक्रममा 
िक्षित समुहिा व्यक्षि तथा 
समदुायका सदस्यको उपक्षस्थलत 
िहन ेनगिेको 

वार्षवि र्विास िायवक्रम  
साववजतर्नि सुरु्नवाई, गुर्नासो 
सुरु्नवाई, सामास्जि परीिर्, 
साववजतर्नि परीिर्, ििेा 
परीिर्, 
व्यवस्थापर्न परीिर् 
िगायतिा प्रततवेदर्न 
िायवक्रम कायागधवयन 
प्रलतवेदन 
िायवक्रमिो उपस्स्थतत 
पुस्स्तिा 
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८७     
 

५.२.३ नगिपालिकािे गने 
सावगिलनक पिीिण, 
सामाक्षिक पिीिण, 
सावगिलनक सनुवुाई, लनयलमत 
पत्रकाि भेटिाट ि सूचनाको 
सावगिलनकीकिण कायगक्रममा 
िक्षित समदुायको तफग बाट 
नगिपालिकािे लिएको नीलत 
तथा कायगक्रम ि सो को 
कायागधवयका ङ्गवषयमा प्रर्शर्न 
उठ्ने गिे/नगिेको ि सोिो 
अलभिेि रािी उठेका 
प्रश्नउपि नगिपालिकाबाट 
सम्बोिन हनु ेगिे।नगिेको । 

०-१ 1 नगिपालिकािे गने सावगिलनक 
पिीिण, सामाक्षिक पिीिण, 
सावगिलनक सनुवुाई, लनयलमत 
पत्रकाि भेटिाट ि सूचनाको 
सावगिलनकीकिण कायगक्रममा 
िक्षित समदुायको तफग बाट 
नगिपालिकािे लिएको नीलत 
तथा कायगक्रम ि सो को 
कायागधवयका ङ्गवषयमा उठेका 
प्रश्नहरुिो अलभििे रािी 
सम्बोिन हनु ेगिेको । 

नगिपालिकािे गने सावगिलनक 
पिीिण, सामाक्षिक पिीिण, 
सावगिलनक सनुवुाई, लनयलमत 
पत्रकाि भेटिाट ि सूचनाको 
सावगिलनकीकिण कायगक्रममा 
िक्षित समदुायको तफग बाट 
नगिपालिकािे लिएको नीलत 
तथा कायगक्रम ि सो को 
कायागधवयका ङ्गवषयमा उठेिा 
प्रर्शर्नहरुिो अलभिेि रािे 
तापतर्न सम्बोिन हनुे र्नगिेिो 
।  

नगिपालिकािे गने सावगिलनक 
पिीिण, सामाक्षिक पिीिण, 
सावगिलनक सनुवुाई, लनयलमत 
पत्रकाि भेटिाट ि सूचनाको 
सावगिलनकीकिण कायगक्रममा 
िक्षित समदुायको तफग बाट 
नगिपालिकािे लिएको नीलत 
तथा कायगक्रम ि सोको 
कायागधवयका ङ्गवषयमा उठेका 
प्रश्नहरुिो अलभििे राख्न ेर 
सम्बोिन गरे्न र्नगिेको । 

वार्षवि र्विास िायवक्रम  
साववजतर्नि सुरु्नवाई, गुर्नासो 
सुरु्नवाई, सामास्जि परीिर्, 
साववजतर्नि परीिर्, ििेा 
परीिर्, 
व्यवस्थापर्न परीिर् 
िगायतिा प्रततवेदर्न 
िायवक्रम कायागधवयन 
प्रलतवेदन 
िायवक्रमिो उपस्स्थतत 
पुस्स्तिा 
अलभिेि पुस्स्तिा  
गुर्नासो िायावन्तवयर्न प्रततवेदर्न  

८८     
 

५.२.४ नगिपालिकाका िनप्रलतलनलि 
ि कमगचािीको आचाि संङ्गहता 
स्वीकृत गिी कायागधवयनमा 
ल्याए।नल्याएको ।  

०-१ 1 नगिपालिकाका िनप्रलतलनलि ि 
कमगचािीको आचाि संङ्गहता 
स्वीकृत गिी कायागधवयनमा 
ल्याएको ।  

नगिपालिकाका िनप्रलतलनलि ि 
कमगचािीको आचाि संङ्गहता 
स्वीकृत गरे तापतर्न 
कायागधवयनमा नल्याएको ।  

नगिपालिकाका िनप्रलतलनलि ि 
कमगचािीको आचाि संङ्गहता 
स्वीकृत रै्न र्नगरेिो ।  

स्वीकृत आचाि संङ्गहता 
आिार संहहतािो पािर्ना 
सम्वन्तधी अध्ययर्न वा 
अरु्नगमर्न प्रततवेदर्न ।  

८९   

सूच
ना 

तथ
ा सं

चा
ि 

४ ५.३.१ नगिपालिकािे लनयलमतरुपमा 
समग्र वाङ्गषगक योिना तथा 
कायगक्रम सावगिलनक गने गिे 
।नगिेको ि मङ्गहिा, 
िगायत अन्तय सब ैिक्षित 
समुहिा िागग िाखिएिा 
कायगक्रम तथा सोिो बिेट 
सिोकािवािािे थाहा 
पाउनेगिी सावगिलनक 
गिे।नगिेको । 

०-१ 1 नगिपालिकािे लनयलमतरुपमा 
समग्र वाङ्गषगक योिना तथा 
कायगक्रम सावगिलनक गने 
गिेिो ि मङ्गहिा िगायत 
अन्तय सब ैिक्षित समुहिा 
िागग िाखिएिा कायगक्रम 
तथा सोिो बिेट 
सिोकािवािािे थाहा 
पाउनेगिी सावगिलनक गिेको । 

नगिपालिकािे लनयलमतरुपमा 
समग्र वाङ्गषगक योिना तथा 
कायगक्रम सावगिलनक गने गिे 
तापतर्न मङ्गहिा िगायत अन्तय 
सब ैिक्षित समुहिा िागग 
िाखिएिा कायगक्रम तथा 
सोिो बिेटिा सम्वन्तधमा 
सिोकािवािािे थाहा पाउन े
गिी सावगिलनक नगिेको ।  

नगिपालिकािे लनयलमतरुपमा 
समग्र वाङ्गषगक योिना तथा 
कायगक्रम सावगिलनक गने 
नगिेको ि मङ्गहिा, िगायत 
अन्तय सब ैिक्षित समुहिा 
िागग िाखिएिा कायगक्रम तथा 
सोिो बिेट सिोकािवािािे 
थाहा पाउनेगिी सावगिलनक गरे्न 
नगिेको । 

वार्षवि र्विास िायवक्रम  
साववजतर्नि सुरु्नवाई, गुर्नासो 
सुरु्नवाई, सामास्जि परीिर्, 
साववजतर्नि परीिर्, ििेा 
परीिर्, 
व्यवस्थापर्न परीिर् 
िगायतिा प्रततवेदर्न 
िायवक्रम कायागधवयन 
प्रलतवेदन 
िायवक्रमिो उपस्स्थतत 
पुस्स्तिा 
अलभिेि पुस्स्तिा  
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९०    
 

५.३.२ नगिपालिकािे स्थानीय 
सूचना सबैि ेबुझ्रे्न गरी 
स्थानीय भाषामा प्रवाह तथा 
प्रशािण गने गिे। नगिेको । 

०-१ 1 नगिपालिकािे स्थानीय सूचना 
सबैिे बुझ्रे्न गरी स्थानीय 
भाषामा प्रवाह तथा प्रशािण 
गने गिेको । 

नगिपालिकािे स्थानीय सूचना 
प्रवाह तथा प्रशािण गने गिे 
तापतर्न स्थानीय भाषामा गरे्न 
नगिेको । 
 

नगिपालिकािे स्थानीय सूचना 
स्थानीय भाषामा प्रवाह तथा 
प्रशािण गने नगिेको । 

र्नीतत तथा िायवक्रम 
वार्षवि र्विास िायवक्रम 
स्थानीय भाषािा प्रसाररत 
सामाग्रीहरुिो अलभिेि 
िायवक्रम प्रगतत बबबरर्  

९१     
 

५.३.३ नगिपालिकािे स्थानीय 
िेलडयो, एफ.एम, छापा 
िगायत श्रब्यदृर्शय समतेिा 
सबै माध्यमद्वािा िैंलगक 
समानता तथा समावेशीकिण 
सम्बधिी सूचना प्रवाह गिी 
िनतािाई ससुकु्षचत 
गिे/र्नगरेिो 

०-१ ०.५ नगिपालिकािे स्थानीय 
िेलडयो, एफ.एम, छापा 
िगायत श्रब्यदृर्शय समतेिा 
सबै माध्यमद्वािा िैंलगक 
समानता तथा समावेशीकिण 
सम्बधिी सूचना प्रवाह गिी 
िनतािाई ससुकु्षचत गरेिो। 

नगिपालिकािे स्थानीय 
िेलडयो, एफ.एम, छापा 
िगायत श्रब्यदृर्शय मध्ये 
िेही माध्यमद्वािा मात्र िैंलगक 
समानता तथा समावेशीकिण 
सम्बधिी सूचना प्रवाह गिी 
िनतािाई ससुकु्षचत गरेिो। 

नगिपालिकािे स्थानीय िेलडयो, 
एफ.एम, छापा िगायत 
श्रब्यदृर्शय जस्ता िुरै्नपतर्न 
माध्यमद्वािा िैंलगक समानता 
तथा समावेशीकिण सम्बधिी 
सूचना प्रवाह गिी िनतािाई 
ससुकु्षचत र्नगरेिो। 

र्नीतत तथा िायवक्रम 
वार्षवि र्विास िायवक्रम 
प्रसाररत सामाग्रीहरुिो 
अलभिेि तथा र्ववरर् 
िायवक्रम प्रगतत र्ववरर्  

९२     
 

५.३.४ नगिपालिकामा मङ्गहिा 
िगायत सब ैिक्षित समहुमा 
सूचना, क्षशिा तथा 
संचािसम्बधिी कायगक्रमको 
प्रवाहबाट िनचेतना वृङ्गि 
भएको/र्नभएिो ।  

०-१ ० नगिपालिकामा मङ्गहिा 
िगायत सब ैिक्षित समहुमा 
सूचना, क्षशिा तथा 
संचािसम्बधिी कायगक्रमको 
प्रवाहबाट िनचेतना वृङ्गि 
भएिो । 
 

नगिपालिकामा मङ्गहिा 
िगायत िेही िक्षित समहुमा 
सूचना, क्षशिा तथा 
संचािसम्बधिी कायगक्रमको 
प्रवाहबाट िनचेतना वृङ्गि 
भएको । 
 

नगिपालिकामा मङ्गहिा िगायत 
िुरै्नपतर्न िक्षित समहुमा सूचना, 
क्षशिा तथा संचािसम्बधिी 
कायगक्रमको प्रवाहबाट 
िनचेतनामा वृङ्गि र्नभएिो । 
 

सहभागी तालिम/िायवक्रम 
पूवविो मूल्याङ्िर्न प्रततवेदर्न 
र तालिम पर्शिातिो 
मूल्याङ्िर्न प्रततवेदर्न (Pre 
test and Post test) 
िायवक्रमिो प्रभाविाररता 
अध्ययर्न प्रततवेदर्न ।  
स्थिगत अध्ययर्न 
प्रततवेदर्न ।  

९३   

अन
गुम

न 
तथ

ा मू
ल्य

ाङ्क
न ४ ५.४.१ नगिपालिकाबाट सिंालित 

कायगक्रम तथा परियोिनाबाट 
सबै िक्षित वगव तथा 
समदुायिे िाभ लिन 
सके/र्नसिेिो । 

०-१ 1 नगिपालिकाबाट सिंालित 
कायगक्रम तथा परियोिनाबाट 
सबै िक्षित वगव तथा 
समदुायिे िाभ लिन सिेिो । 

नगिपालिकाबाट सिंालित 
कायगक्रम तथा परियोिनाबाट 
िेही िक्षित वगव तथा 
समदुायिे मात्र िाभ लिन 
सिेिो । 

नगिपालिकाबाट सिंालित 
कायगक्रम तथा परियोिनाबाट 
िुरै्नपतर्न िक्षित वगव तथा 
समदुायिे िाभ लिन र्नसिेिो । 

स्थिगत अरु्नगमर्न प्रततवेदर्न 
िायवक्रमिो साववजतर्नि 
सुरु्नवाई तथा परीिर् 
प्रततवेदर्न 
िायवक्रम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न  
िायवक्रमिो प्रभाविाररता 
अध्ययन प्रलतवेदन 
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९४     
 

५.४.२ नगिपालिकािे संचािन 
गिेका िैङ्गिक समानता तथा 
सामाक्षिक समावेशी ङ्गवकास 
सम्वधिी कायगक्रमको 
अनगुमन, मूल्याङ्कन गदाग 
सिोकािवािािाई पगेुको 
िाभ, असि ि प्रभाव ङ्गवश्लषेण 
गरे/र्नगरेिो ।  

०-१ 0.५ नगिपालिकािे संचािन गिेका 
िैङ्गिक समानता तथा 
सामाक्षिक समावेशी ङ्गवकास 
सम्वधिी सब ैकायगक्रमको 
अनगुमन, मूल्याङ्कन गदाग 
सिोकािवािािाई पगेुको 
िाभ, असि ि प्रभाव ङ्गवश्लषेण 
गरेिो । 

नगिपालिकािे संचािन गिेका 
िैङ्गिक समानता तथा 
सामाक्षिक समावेशी ङ्गवकास 
सम्वधिी कायगक्रमको 
अनगुमन, मूल्याङ्कन गदाग 
सिोकािवािािाई पगेुको 
िाभ, असि ि प्रभाव 
आलशिंरुपमा मात्र ङ्गवश्लषेण 
गरेिो । 

नगिपालिकािे संचािन गिेका 
िैङ्गिक समानता तथा सामाक्षिक 
समावेशी ङ्गवकास सम्वधिी 
िुरै्नपतर्न कायगक्रमको अनगुमन, 
मूल्याङ्कन गदाग सिोकािवािािाई 
पगेुको िाभ, असि ि प्रभाव 
ङ्गवश्लषेण र्नगरेिो । 

स्थिगत अरु्नगमर्न प्रततवेदर्न 
िायवक्रमिो साववजतर्नि 
सुरु्नवाई तथा परीिर् 
प्रततवेदर्न 
िायवक्रम सम्पन्तर्न प्रततवेदर्न  
िायवक्रमिो प्रभाविाररता 
अध्ययन प्रलतवेदन 
िायवक्रम िायवन्तवयर्न िाभ, 
असि ि प्रभाव ङ्गवश्लषेण भएको 
प्रलतवेदन 

९५     
 

५.४.३ नगिपालिकाको समीिा 
बैठकमा मङ्गहिा िगायत सब ै
िक्षित वगव तथा समदुायिो 
उपस्स्थततमा उक्त वगवसंग 
सम्वस्न्तधत िक्षित कायगक्रम 
उपर छिफि हुरे्न 
गिे/र्नगरेिो । 

०-१ ०.५ नगिपालिकाको समीिा 
बैठकमा मङ्गहिा िगायत सब ै
िक्षित वगव तथा समदुायिो 
उपस्स्थततमा उक्त वगवसंग 
सम्वस्न्तधत िक्षित कायगक्रम 
उपर छिफि हुरे्न गरेिो । 

नगिपालिकाको समीिा 
बैठकमा मङ्गहिा िगायत सब ै
िक्षित वगव तथा समदुायिो 
उपस्स्थततमा उक्त वगवसंग 
सम्वस्न्तधत िक्षित कायगक्रम 
उपर िहहिेिाहीं िेही 
िायवक्रममा मात्र छिफि 
हुरे्न गरेिो । 

नगिपालिकाको समीिा बैठकमा 
मङ्गहिा िगायत िक्षित वगव 
तथा समदुायिो उपस्स्थततमा 
िहहल्यैपतर्न छिफि हुरे्न 
र्नगरेिो । 

वार्षवि र्विास िायवक्रम 
सहभागी छर्नौटिा आधार  
उपस्स्थतत पुस्स्तिा 
समीिा बैठििो तर्नर्वय तथा 
प्रततवेदर्न 

९६     
 

५.४.४ अनगुमन तथा मूल्याङ्कनिो 
पषृ्ठपोषर्िाई सम्बोधर्न 
गरी योिना तथा कायगक्रम 
तयाि गरे/र्नगरेिो ।  

०-१ ०.५ अनगुमन तथा मूल्याङ्कनिो 
पषृ्ठपोषर्िाई सम्बोधर्न गरी 
योिना तथा कायगक्रम तयाि 
गरेिो । 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कनिो 
पषृ्ठपोषर्िा िेही 
र्वषयवस्तुिाई मात्र 
सम्बोधर्न गरी योिना तथा 
कायगक्रम तयाि गरेिो । 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कनिो 
पषृ्ठपोषर्िाई सम्बोधर्न गरी 
योिना तथा कायगक्रम तयाि 
र्नगरेिो । 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
प्रततवेदर्न  
वार्षवि योजर्ना तथा िायवक्रम 
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लसनं मूि लबषय सहायक 
लबषय अङ्क सूचक नं सूचक सूचकको 

अङ्क प्राप्ताङ्क १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउने अवस्था ० अक आउन ेअवस्था प्रमाक्षणकिणको आिाि 

९७   

सम
धव

य 
ि 
सम्

बध
ि 

लबस्
ता
ि 

४ ५.५.१ नगिपालिकािे संि ि प्रदेश 
सिकाििे तय गिेका नीलत, 
कानून तथा कायगक्रमहरूको 
कायागधवयनमा सहकायग, 
समधवय ि सहिीकिण 
गिे।नगिेको ।  

०-१ ०.५ नगिपालिकािे संि ि प्रदेश 
सिकाििे तय गिेका नीलत, 
कानून तथा कायगक्रमहरूको 
कायागधवयनमा सहकायग, 
समधवय ि सहिीकिण 
गिेको । 

नगिपालिकािे संि ि प्रदेश 
सिकाििे तय गिेका नीलत, 
कानून तथा कायगक्रमहरूको 
कायागधवयनमा आंलशिरुपमा 
मात्र सहकायग, समधवय ि 
सहिीकिण गिेको । 

नगिपालिकािे संि ि प्रदेश 
सिकाििे तय गिेका नीलत, 
कानून तथा कायगक्रमहरूको 
कायागधवयनमा सहकायग, समधवय 
ि सहिीकिण नगिेको । 

नगिपालिकािो वार्षवि र्नीतत 
तथा िायवक्रम 
संि ि प्रदेश सिकाििा 
सम्वद्ध नीलत तथा कानून र 
िायवर्वगध 
समन्तवय र सहिायवमा 
संिालित िायवक्रमिो सुिी 
संि ि प्रदेश सिकाििा 
िायवक्रममा नगिपालिकािो 
सहभागगता र समंग्िर्नता 
सम्वन्तधी िायवक्रम सम्पन्तर्न 
प्रततवेदर्न ।  

९८     
 

५.५.२ िैङ्गिक समानता तथा 
समावेशी ङ्गवकासको िालग 
ङ्गवलभन्न सिोकािवािा 
लनकायहरूबीच सिाि 
तर्नमावर् भई कायगगत 
छिफि हनुे गिे।नगिेको ।  

०-१ 1 िैङ्गिक समानता तथा 
समावेशी ङ्गवकासको िालग 
ङ्गवलभन्न सिोकािवािा 
लनकायहरूबीच सिाि 
तर्नमावर् भई कायगगत 
छिफि वषवमा िस्म्तमा २ 
पटि हनुे गिेको । 

िैङ्गिक समानता तथा 
समावेशी ङ्गवकासको िालग 
ङ्गवलभन्न सिोकािवािा 
लनकायहरूबीच सिाि तर्नमावर् 
भइ कायगगत छिफि वषवमा 
िस्म्तमा १ पटि हनु ेगिेको 
। 

िैङ्गिक समानता तथा समावेशी 
ङ्गवकासको िालग ङ्गवलभन्न 
सिोकािवािा लनकायहरूबीच 
सिाि तर्नमावर् र्नभएिो । 

िारू्नर्न, र्नीतत तथा 
िायवर्वगध, आहदमा संजाि 
तर्नमावर् सम्वन्तधी व्यवस्था 
सिाि तर्नमावर्िो तर्नर्वय 
छिफििो लनणगय पकु्षस्तका  

९९     
 

५.५.३ िैङ्गिक समानता तथा 
समावेशी ङ्गवकासको िालग 
ङ्गवलभन्न सिोकािवािा 
लनकायहरूबीच कायगगत 
संयधत्र (संिाि) का 
प्रलतलनलिहरूिाई िैङ्गिक तथा 
समावेशी ङ्गवकास सम्वधिी 
िमता ङ्गवकास तालिम प्रदान 
गिे ।नगिेको ।  

०-१ ०.५ िैङ्गिक समानता तथा 
समावेशी ङ्गवकासको िालग 
ङ्गवलभन्न सिोकािवािा 
लनकायहरूबीच कायगगत 
संयधत्र (संिाि) का 
अगधिांश प्रलतलनलिहरूिाई 
िैङ्गिक तथा समावेशी ङ्गवकास 
सम्वधिी िमता ङ्गवकास 
तालिम प्रदान गिेको।  

िैङ्गिक समानता तथा 
समावेशी ङ्गवकासको िालग 
ङ्गवलभन्न सिोकािवािा 
लनकायहरूबीच कायगगत 
संयधत्र (संिाि) का केही 
प्रलतलनलििाई मात्र िैङ्गिक 
तथा समावेशी ङ्गवकास 
सम्वधिी िमता ङ्गवकास 
तालिम प्रदार्न गरेिो । 

िैङ्गिक समानता तथा समावेशी 
ङ्गवकासको िालग ङ्गवलभन्न 
सिोकािवािा लनकायहरूबीच 
कायगगत संयधत्र (संिाि) का 
प्रलतलनलििाई िैङ्गिक तथा 
समावेशी ङ्गवकास सम्वधिी 
िमता ङ्गवकास तालिम प्रदान 
नगिेिो ।  

वार्षवि बजेट तथा िायवक्रम 
संजाििा प्रतततर्नगधहरुिो 
र्ववरर्  
िमता ङ्गवकास तालिम 
कायगकम संख्या ि उपक्षस्थलत 
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लसनं मूि लबषय सहायक 
लबषय अङ्क सूचक नं सूचक सूचकको 

अङ्क प्राप्ताङ्क १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउने अवस्था ० अक आउन ेअवस्था प्रमाक्षणकिणको आिाि 

१००     
 

५.५.४ मङ्गहिा ङ्गवरुि हनु ेसबै 
प्रकािका भेदभाव उधमूिन 
गने महासक्षधििो िाङ्गिय 
कायगयोिना, संयिु 
िािसङ्घीय सिुिा परिषद्बाट 
पारित प्रस्ताव नम्बि १३२५ 
ि १८२० को िाङ्गिय 
कायगयोिना र मानव 
अलिकाि सम्वन्तधी रास्ष्िय 
कायगयोिनामा स्थानीय 
सिकािको क्षिम्मेवािी भलन 
उल्िेख गरिएका 
कायगक्रमहरूमा िकम 
ङ्गवलनयोिन गरी कायागधवयन 
गिे।नगिेको। 

०-१ 0.5 मङ्गहिा ङ्गवरुि हनु ेसबै 
प्रकािका भेदभाव उधमूिन 
गने महासक्षधििो िाङ्गिय 
कायगयोिना, संयिु िािसङ्घीय 
सिुिा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव 
नम्बि १३२५ ि १८२० को 
िाङ्गिय कायगयोिना र मानव 
अलिकाि सम्वन्तधी रास्ष्िय 
कायगयोिनामा स्थानीय 
सिकािको क्षिम्मेवािी भलन 
उल्िेख गरिएका 
कायगक्रमहरूमा िकम 
ङ्गवलनयोिन गरी कायागधवयन 
गिेको । 

मङ्गहिा ङ्गवरुि हनु ेसबै 
प्रकािका भेदभाव उधमूिन 
गने महासक्षधििो िाङ्गिय 
कायगयोिना, संयिु िािसङ्घीय 
सिुिा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव 
नम्बि १३२५ ि १८२० को 
िाङ्गिय कायगयोिना, मानव 
अलिकाि सम्वन्तधी रास्ष्िय 
कायगयोिनामा स्थानीय 
सिकािको क्षिम्मेवािी भलन 
उल्िेख गरिएका 
कायगक्रमहरूमा िकम 
ङ्गवलनयोिन गरे तापतर्न 
कायागधवयन नगिेको । 

मङ्गहिा ङ्गवरुि हनु ेसबै प्रकािका 
भेदभाव उधमूिन गने 
महासक्षधििो िाङ्गिय कायगयोिना, 
संयिु िािसङ्घीय सिुिा 
परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नम्बि 
१३२५ ि १८२० को िाङ्गिय 
कायगयोिना, मानव अलिकाि 
सम्वन्तधी रास्ष्िय कायगयोिनामा 
स्थानीय सिकािको क्षिम्मेवािी 
भलन उल्िेख गरिएका 
कायगक्रमहरूमा िकम ङ्गवलनयोिन 
र्नगरेिो ।  

वार्षवि र्नीतत, योजर्ना, बजेट 
तथा िायवक्रम 
िायवक्रम िायावन्तवयर्न प्रगतत 
र्ववरर्  
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अनसूुची २- िै.स.सा.स परििण कायगशािामा उपस्थीत सहभागीहरूको ङ्गवविण 

क्र.स. नाम पद 

 लिि िते्र सामाक्षिक समावेक्षशता 

अि
मत

ा 

संस्था मङ्ग
हि

ा 

परु
ष 

अध
य 

ङ्गहम
ाि
 

पह
ाड
ी 

ति
ाई 

अध
य 

अद
दव

ास
ी/
 

िन
िा
ती 

दलि
त 

ित्र
ीय
 

ब्रा
ह्य
मण

 

मिे
सी
 

मक्ष
स्ि

म 
अध

य 

1 खगेधर िाई नगि प्रमखु चौदक्षण्डगढी नगिपालिकाको कायागिय                
2 रिता कुमािी चौििी उपप्रमखु चौदक्षण्डगढी नगिपालिकाको कायागिय                
3 ध्रवुिाि आचायग प्र.प्र.अ. चौदक्षण्डगढी नगिपालिकाको कायागिय                
4 सोनम िाई सामी शाखा प्रमखु चौदक्षण्डगढी नगिपालिकाको कायागिय                
5 रिना थापा मनोङ्गवमशग संयोिक चौदक्षण्डगढी नगिपालिकाको कायागिय                
6 िेणकुा कुमािी खड्का स.म.ङ्गव.लन चौदक्षण्डगढी नगिपालिकाको कायागिय                
7 ङ्गफिोि कटुवाि क्षशिा अलिकृत चौदक्षण्डगढी नगिपालिकाको कायागिय                
8 सत्यनािायण हिुदाि अलिकृत छैटौँ चौदक्षण्डगढी नगिपालिकाको कायागिय                
9 श्रीकाधत चौिरि िन स्वा. अलिकृत चौदक्षण्डगढी नगिपालिकाको कायागिय                
10 लबमिा िाई कायगपालिका सदस्य वडा कायागिय                
11 प्रलमिा दनवुाि कायगपालिका सदस्य वडा कायागिय                
12 िनकुा कमि कायगपालिका सदस्य वडा कायागिय                
13 अक्षस्मता नेपािी कायगपालिका सदस्य वडा कायागिय                
14 मन ुकाकी कायगपालिका सदस्य वडा कायागिय                
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क्र.स. नाम पद 

 लिि िते्र सामाक्षिक समावेक्षशता 

अि
मत

ा 

संस्था मङ्ग
हि

ा 

परु
ष 

अध
य 

ङ्गहम
ाि
 

पह
ाड
ी 

ति
ाई 

अध
य 

अद
दव

ास
ी/
 

िन
िा
ती 

दलि
त 

ित्र
ीय
 

ब्रा
ह्य
मण

 

मिे
सी
 

मक्ष
स्ि

म 
अध

य 

15 आिती शाह सू.प्र. अलिकृत चौदक्षण्डगढी नगिपालिकाको कायागिय                
16 नेत्र बहादिु लब.क. सहायक पााँचौ चौदक्षण्डगढी नगिपालिकाको कायागिय                
17 गडुड मान ङ्गवश् वकमाग वडा अध्यि वडा कायागिय, वडा नं. 8                
18 चिण कुमाि िाई वडा अध्यि वडा कायागिय, वडा नं. 8                
19 िाम कुमाि खड्का वडा अध्यि वडा कायागिय, वडा नं. 10                
20 सङ्गवन उदास कम्प्यटुि अपिेटि चौदक्षण्डगढी नगिपालिकाको कायागिय                
21 कमि ध्वि िाई वडा अध्यि वडा कायागिय, वडा नं. 6                
22 िनक िाि िेखी अलिकृत छैटौँ चौदक्षण्डगढी नगिपालिकाको कायागिय                
23 लतथाग थापा मगि कायागिय सहयोगी चौदक्षण्डगढी नगिपालिकाको कायागिय                
24 तािा िाई कायागिय सहयोगी चौदक्षण्डगढी नगिपालिकाको कायागिय                
 िम्मा   १२ १२   २० ४  १३ ३ ६ १ १    
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अनसूुची ३- माइधयटु 
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अनसूुची ४- कायगक्रमका केही तस्बीिहरू 
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