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१.पषृ्टभुमी 

 लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण पररक्षणको माध्यमबाट स्थाननय सरकारको संस्थाित 
संरचना र सम्पुणण बबकास योिना तथा कायणक्रमहरुमा महहला र शसमान्तकृत समुहहरुलाई समावेि िराउने 
बबगि हो. लैङ्गिक समानता र सबै लक्षक्षत विणहरुको अथणपुणण सहभागिता िराई लैङ्गिक अन्तरहरुको 
प्रभावलाई सम्बोिन िरै्द समानता सिजततकरण र मुलप्रवाहहकरण कायम िनणका लािी तय िररएको 
कायणक्रम र विेट ववश्लेषण सहहत उद्रे्दश्य प्राजततमा ननिाणरण हाशसल भयो भएन भनन लेखािोखा िने 
बबिेष बबगि हो।   
 नेपालको संवविान, लैससास सम्बन्िी अन्तराजरिय प्रनतबद्र्दता अनुरूप लैंङ्गिक बबभेर्दको अन््य िरर 
आगथणक समानता, समदृ्हर्द र सामाजिक न्याय सुननजश्चत िने तथा समानुपानतक, समावेिी तथा 
सहभागितामूलक शसद्र्दान्तमा आिाररत समतामूलक सामािको ननमाणण िनणको लागि संघीय संरचना 
अन्तरित बनेका स्थानीय तह तथा ननकायहरूले आ आफ्नो नननत तथा कायणक्रमहरूमा लैङ्गिक उत्तरर्दायी 
बिेट तथा लै स सा स लाई मुलप्रबािीकरण तथा  आन्तररकरण िनुण अपररहायण रहेकोले यस रातती 
िााँउपाशलकाले आतनो कायणहक्रम, योिना तथा संरचनाहरुलाई लै स सा स मैत्री बनाउने प्रनतबिता साथ 
लैससास पररक्षण िरेको छ।  
 

@= p2]Zo (Objectives) 

लैससास पररक्षणको मुख्य उद्रे्दश्य िााँउपाशलकाले िन ेसम्पणुण ववकासका कायणहरुलाई लै.स.सा.स उत्तरर्दायी र हर्दिो 
बनाउन आगथणक स्रोतको सुननजछछत, समतामुलक ववतरण तथा उपयोगि बनाउने रहेको छ। यसका बबस्ताररत 
उद्रे्दश्यहरु यस प्रकार रहेका छन।  

क) लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेिीकरण परीक्षण मार्ण त स्थानीय सरकारको संस्थाित संरचना र 
कायणक्रमहरुमा महहला र सीमान्तकृत समुहहरुलाई समाबेिी िरर, लैङगिक समानता र सब ैिात, िातीको 
अथणपूणण सहभागिता िराई लैङगिक अन्तरहरुको प्रभावलाई सम्बोिन िरै्द लैङ्गिक मूलप्रबाहहकरण र 
सिजततकरण िरै्द लैिाने । 

ख) महहला र सीमान्तकृत समुहहरुलाई समावेि िरर उनीहरुको योिनाबद्ि रुपमा व्यजततित र सामूहहक क्षमता 
अशभबदृ्गि िरी स्थानीय तहको ववकास प्रक्रक्रयामा ननणाणयक तथा अथणपूणण सहभागिता सुननजश्चत िरी आगथणक 
तथा सामाजिक सिजततकरण िने ।  



ि) स्थानीय सरकारको सवै कायणक्रम, योिना र आयोिनाको प्र्येक चरणमा लैससास दृजरटकोणबाट अनुिमन 
तथा मूलयााँकन िने र यसलाई संस्थाित िरै्द लैिाने 

#= sfo{qmdsf] d'Vo pknlAwx? (Outputs Delivered)  

       िााँसपाशलकाको नननत, कायणक्रम तथा बिेट , सम्बन्िी अशभलेखहरु संकलन िरर अध्ययन तथा ववश्लेषणको 
आिारमा बबिमान अशभलेखहरुमा उललेखखत महहला तथा वपछाडीए बिणको उ्थानकालागि िररएका कायणक्रमहरु 
र बिेटको बबश्लेषण िररएको गथयो। िााँउपाशलकाका सम्बजन्ित कमणचारीहरु तथा पर्दागिकाररहरुसंि छलर्ल र 
अन्तरकृया सहहत लैससास क्षेत्र अनुसार लैङ्गिक मुलप्रवाहहकरण लािी ववननयोजित बिेटको अवस्थाको 
बबश्लेषण र संस्थाित लेखािोखाको लागि लैससास पररक्षण को बबशभन्न सुचकमा रही िााँउपाशलकाको नननत, 
तथा योिना, संस्थाित संरचना, सेवा प्रवाह, तथा सुिासन तथा उत्तर्दायी्वको शिषणकमा लेखािोखा िररएको 
गथयो 

• िाउपाशलकाको पर्दागिकारी तथा बबषयित िाखाका कमणचारीहरु लाई लैससास अविारणको बारे 
िानकारी, लैससास पररक्षण के हो, यसको उद्रे्दश्य तथा स्थाननय तहमा लैससास पररक्षणको मह्वको 
बारे िानकारी िररएको गथयो। 

• लैससास पररक्षणको प्रकृया बारे अशभमुखखकरण पनछ बबषयित िाखाका कमणचारी तथा कायणपाशलकाक 
पर्दागिकारीहरु बशस लैससास पररक्षण िररएको गथयो। प्र्यक बबषय तथा सह बबषय शभत्रका 
प्रश्नावलीमा रहेर सहभािी बबच छलर्ल र ननश्कषण पनछ पाएको अंक प्रर्दान िररएको गथयो। 

• प्रातत अंकको आिारमा  पाशलकाको बतणमान अवस्था माकुरो िालो र डायस बबगिबाट गचत्रण र समुहहक 
महिुशसकरण िराईएको गथयो।  

• बबषयबस्तुको िानकारी तथा िााँउपाशलकाको अवस्थाको वारेमा छलर्लको आिारमा सहभागिलाई 
लैससासको मुलप्रवाहहकारको लागि यस िाऊपाशलकाको सवाल पक्ष  ,सुिार िररनु पने पक्ष ,अवसरहार र 
चुनौनीहरुकोको बबश्लेिण सहभाहहतामुलक तररकाले िररएको गथयो।  

• छलर्ल तथा समुहित कायणबाट पहहचान भएका सुिार िररनु पने पक्षलाई संबोिन िनण कायण योिना 
तयाार िररएको गथयो।  

•  

 

ljlw  -Methodology_  

लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेिीकरण परीक्षण नतन चरणमा ववभािन िरी रे्दहाय अनुसार सम्पन्न िररयो। 

५.१ तयारी चरण 

लैससास परीक्षणको लागि सहभािीहरू तोतने, लैससास कायणिाला िोरठी सचंालनको लािी शमनत, स्थान, समय, अवगि ननिाणरणको लागि 
निरपाशलकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा बैठक बशस उपप्रमुखको संयोिकत्तोमा ५ सर्दस्सीय लसैसास पररक्षण कायणर्दल िठन िरर कायणिाला संचालको 
लागि २०७८ को असार महहनाको ०३र १०४ ितेको शमनत ननिाणरण िरर कायणिाला िोजरठको प्रकृयाको बारे मा छलर्ल िरर ननणणय िररयो। साथ ै
उत्त कायणर्दल र लसैसास पररक्षण ववज्ञले पाशलकाको नननत तथा कायणक्रम,  आवागिक योिना, बावषणक तथा चौमाशसक प्रिती प्रनतवेर्दन तथा अन्य 
र्दस्तावेिहरुको पुनारवलोकन िरर प्रारजम्भक प्रनतवेर्दन तय िररयो।   



५.२, कायाान्वयण चरण:  

लैससास परीक्षण कायण ननतान्त संस्थाको स्व–लखेािोखा कायणक्रम भएको हुनाल ेसंस्थाका सम्पूणण  कमणचारी, पर्दागिकारीहरु र 
सम्बजन्ित सरोकारवालाहरुलाई लसैसास को अविारण र लैससास पररक्षणको महत्तव बारे प्ररट िररयो। पररक्षणमा सब ै
सहभागिलाई ५ वडा समुहमा बबभािन िरर प्र्यक समुहलाई एउटा एउटा मुल शिषणकमा िहन छलर्ल िनण लिाई प्रातत 
ननतिालाई पुन ठुलो समुहमा छलर्ल िराई अंक भार ननिाणरण िररयो संस्थाित लखेािोखाको लागि प्रयोि िररने बबगिमा 
निरपालाकको नननत, कानुन र योिना, संस्थाित व्यावस्थापन, मानव संसािन तथा क्षामता ववकास, सेवा प्रवाह र सुिासन तथा 
उत्तरर्दायी्व िरर प्रमखु पााँचबवटा शिषणकहरु शभत्र २२ वटा उपशिषणकहरुमा छलर्ल िररएको गथयो। नत शिषणकलाई प्ररट बनाउनका 
लागि प्र्येक उपशिषणकमा प्रश्नहरु राखखएका गथए. नतनै प्रश्नहरुको आिारमा निरपाशलकाका पर्दागिकारी तथा कमणचारीहरुसंि 
छलर्ल िररएको गथयो।छलर्लको आिारमा उतत बुर्दााँमा राम्रो रे्दखखएमा १, मध्यम रे्दखखएमा ०.५ र सुिार िनुणपने रे्दखखएमा ० 
अंक प्रर्दान िररएको छ। अन्तमा बबशभन्न शिषणकहरुमा प्रातत अकंहरुलाई माकुरो िालोको गचत्र बनाई सहभािीहरु माझ उतत 
नमुना गचत्र प्रस्तुत िररएको गथयो। सो गचत्रल ेरे्दखाएका राम्रा पक्षहरुलाई ननरन्तरता हर्दरै्द कमिोर पक्षहरुलाई सुिार िरै्द आिामी 
हर्दनिरुमा निरपाशलकालाई एक आर्दिण ननकायको रुपमा स्थावपत िनुण आवश्यकताहरुको पहहचान िरी लैससास लागि एक्रककृत 
कायण योिना तयार िररयो।  

३. प्रनतवेदि चरण : लैङ्गिक समानतात तथा सामाजिक समावेशिकरण पररक्षण कायणबबिीमा उललखे भएको लैससास पररक्षणको 
अनुसुचीमा उललेख भएको प्रिती प्रनतवेर्दनको ढााँचामा प्रनतवेर्दन तयार पाररएको छ। लैससास पररक्षण िर्दाण सहभागिहरु बबच 
भएको छलर्लबाट आएको ननचोडलाई प्रनतवेर्दनको प्रमखु प्राततीको खण्डमा उललेख िररएको छ। 

% ;d:of tyf r'gf}ltx? (Issues and problems observed) 

 
• कानुन तथा नननत ननमाणणको क्रममा लाभग्राही वविेषत  :महहला तथा सामाजिक रुपमा बजचचनतमा परेको 

सुर्दायको सुझाव शलने सयंन्त्र व्यावस्था नहुनु।   
• िाउाँपाशलकामा महहला तथा पुरुषको समबबकास तथा सामाजिक समाबेशिकरण तथा ववभेर्द अन््यको लागि 

अलग्िै नननत नहुन ु
• िााँउपाशलकाका िनप्रनतननगि तथा कमणचारीहरु हर्दिो बबकासका लक्ष्य  ,महहला ,बालबाशलका तथा 

िानतय ववभेर्दको अन््यका लागि भएका प्रनतबद्र्दता तथा कायणयोिना प्रनत सचेत नहुनु र यसमा 
आिाररत भएर कायणक्रम तथा योिनाको तिुणमा नहुन ु

• िााँउपाशलकाल ेमहहला ववकास, लैङ्गिक हहाँसा बबरूद्ि, महहला सीप ववकास, नेतृ् व ववकास तथा क्षमता अशभबदृ्गि 
िस्ता बबषयमा प्रयातत स्रोत व्यवस्थापनका लागि बावषणक आगथणक ऐनमा उललखेिरी छुट्टै कोष स्थापना निनुण। 

• स्थानीयसरकारमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेिी सम्वन्िी ताशलम हर्दन तथा कायणक्रमलाई कायाणन्वयन िनण 
सतने यथेरट मानवीय श्रोत नहुन ु

• बिेट ननमणण तथा योिना ननमाणण प्रकृयामा लक्षक्षत बिणको सहभागिता हुन ेप्राबद्र्दन नहुनु। 

^ d'Vo lg0f{o tyf ;'emfjx? (Key Decisions/Recommendations) 

• यस िापामा ननमाणण भएका तथा हुने तयारीमा रहेका नननत  ,कायणयोिना तथा ननरे्दशिकाहरु लसैसास दृरटीकोणले 
पुनरावलकन िरर नननत ,कायणबबगि तथा ननरे्दशिकाहरु लैससास मैत्री बनाउनु पने   



•   महहला तथा वपछडीएका बिणको आगथणक तथा सामाजिकम सिजततकरणको लागि योिना तथा कायणक्रमहरु िररए पनन 
उननहरुको व्यावहारी तथा रणनननतक आवश्यकताहरुको बबश्लेिण िरर उननहरुलाई प्र्यक्ष र्ाईर्दा पुग्न ेकायणक्रम भएको 
रे्दखखरै्दन तसणथ प्र्यक्ष र्ाईर्दा पुग्ने कायणक्रममा बदृ्हर्द िनुण पने छ। 

•  अनौपचारीक मुलय मान्यता र कुसंस्कार  ननवारणका लागि िनचेतनाना मुलक कायणक्रमको साथै  कुसंस्कारको मुख्य 
कारण बबश्लेषण िरर रणनननतक  योिनान ैबनाएर कायणक्रम नै िररनु पन े

• बिेट तथा योिना तिुणमा  , लक्षीत बिणको सक्रक्रय सहभागिता कायणन्वयन तथा अनुिमन तथा मुलयाङ्कन सब ैचरणमा
िराउने व्यावस्था िररनु पने   

• कायण प्रणालीमा समाबेशिता भए पनन िापामा हुन सतने कुनै पनन प्रकारको र्दवु्यहार, भेर्दभाव र महहला हहसंा 
ननयन्त्रणको लािी आचार सहहता बनाएर लािु िररएको छैन तसणथ त्काल आचार संहहता लािु िनुणपने रे्दखखन्छ।  

७.शसकाईहरु (Learning) ]{ 

 

▪ िााँउपाशलकाको आयोिनामा िररऐको हाँर्दा कायणक्रम प्रनत संम्बजन्ित ननकायको अपन्नको भावना रहेको 
▪ लैससास स्थाननय तहको नननत तथा कायणक्रम तिुणमा िने प्रकृयामा अनत आवश्यक बबषयबस्तु रहेकोले कायणिालाल े

नननत तथा कायणक्रममा कस्ता कायणक्रमिरु समावेि िररनुपने रहेछ भनेर सहभािील ेअ्यन्त चासो हर्दएको 
▪ लैससास बारे िनप्रनतननिील ेबुझ्न र यस्ता कायणक्रमिरुमा उननहरुको अननवायण सहभागिता आवश्यक रहने 

८. समग्रमा कायािालाको मुल्याङ्कि  

लैससास पररक्षण कायणिाला िााँउपाशलकाका पर्दागिकारी तथा कमणचारीहरुको नौलो र ननकै चासोको बबषय 
भएको हाँर्दा सम्पुणण सहभागिहरुको सक्रक्रय सहभागिता रहेको गथयो। नननत तथा कायणक्रम लयाउनु पने समय 
भएकाले िााँउपाशलका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ,कायणपाशलका सर्दस्यहरु , प्रमुख प्रिासक्रकय अगिकृत तथा अन्य 
कमणचारीहरु लैससास मैत्री कस्ता कस्ता कायणक्रम िनुण पने रहेछ भनेर िान्ने अवसर रहेको हुर्दााँ कायणक्रममा 
सहभािीहरु अथणपुणण सहभागिता रहेको गथयो। लैससास कायणक्रमहरुलाई सबै एकैखाले हुन, बबिेष िरर 
महहला अिीकार कै कुरा हुन भन्ने सोचले िर्दाण सक्रक्रय सहभागितामा चासो नरे्दखाउनु, महहलाको काक्रण महरु 
त हरेकै छै नन भन्ने सोचले िरो िाडेको ्यसैले यो कायणिालाले सहभागिलाई महिुस िराएको छ क्रक 
महहला तथा लक्षक्षत बिणको लागि केहह बिेट बबननयोिन िरेर मात्र लैससास मैत्री कायणक्रम नहुने रहेछ 
यसको लािी बिेट तिुणमा तथा योिना तिुणमाको चरण रे्दखख असर, प्रभाव बबश्लेषणको चरण सम्म 
लैससास दृजरटकोणबाट बबश्लषेण िररनु पने तथा लैससास लाई कायणक्रमित तथा संस्थाित तरहबाट 
समाबेि िररनु पने भन्ने कुरा सहभािालई महसुशसकरण िराएको छ। समग्रमा कायणिाला एकर्दम 
प्रभावकारी रहेको गथयो। 
 
९. भनाईहरु(Testimonials) 

लैससासलाई संस्थाित रुपमा ववकास िनणको लागि आिामी बषण रे्दखख ननरन्तर लैससास पररक्षण िरर लैससास के्षत्रमा यस िााँ 
पमा रे्दखखएका कमिोररीहरुलाई पत्ता लिाई सुिार िरै्द लगिने छ।  यस कायणिाला वाट आएका सुिार िनुण पक्षहारुलाई बबिेष 
प्राथशमकतामा राखख बिेट बबननयोिन िररने छ साथ ैलैससास सम्वजन्ि पर्दागिकारी तथा कमणचारीको क्षामता बबकास िनणको 
लागि आवश्यक िनिजतत तथा उगचत बिेटको व्यावस्था िरर कायणन्वयनमा लयाउन ेकुरामा प्रनतबद्र्दता िर्दणछुु॒ -  रातती िाप 
अध्यक्ष। 
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     बबषयबस्तु क्रियाकलाप ववगि जिम्िेवारी 

पहहलो हदि-कायादल िठि 

१०
.००

- 
१२

:००
 

कमणचारी तथा प्रमखु 
उपप्रमुख सिं छलर्ल 

– प्रमुख, उपप्रमखु तथा प्रमुख प्रिासक्रकय अगिकृत सिं 
भेटिाट तथा लसैसास पररक्षणको बारे िानकारी 

– स्थलित अनुिमन 
– महहला बबकास िाखा सिं छलर्ल 

अन्तरकृया तथा 
छलफल 

लैससास 
पररक्षण 
सहिकताण 

१२
.००

-३
.३०

० 

र्दस्तावेि पुनरावलकन 
– नननत, कायणबबगि तथा ननहर्दणकाको पुरावलोकन 
– सम्बजन्ित िाखा पू्रमुख सिं अन्तरकृया 
– पर्दागिकारीसंि अन्तकृया 

अध्याि, अन्तकृया, 
छलफल 

लैससास 
पररक्षण 
सहिकताण 

र्दोस्र
ो ह

र्दन
  

    

 १०
:३०

-
११

:००
 उद्घाटन 

– आसनग्रहण 
– स्वाित मतव्य 
– पररचय 

 िा.प 

११
:००

-१
:३०

० 

लैससा सम्बजन्ि 
अबिारण – लैससास के ,क्रकन ,राजरिय  तथा अन्तराजरिय प्राबिानहरु प्रस्तुती ,छलर्ल सहिकताण 

११
:३०

-१
२:३

० 

लैससा  सम्बजन्ि 
अबिारण लैससास पररक्षण के ,क्रकन ,र प्रकृया प्रस्तुती ,छलर्ल सहिकताण 

१२
:३०

-५
:००

 

लैससास पररक्षणका 
सुचकहरुको मुलयाङ्कन  लैससास पररक्षणका सुचकहरुको अभ्यास   अभ्यास सहभािी 

तेस्रो हदि 

१०
:३०

-
१२

:३०
 लैससास पररक्षण 

सुचकहरु मुलयाङ्कन 
प्रकृया  

माकुररको िालो र भेन डायग्राम बबगिबाट ननतिाको प्रस्तुत 
र 

प्रस्तुनतकरण र 
छलर्ल 

सहभािी ,
सहिकताण 

१२
:३०

–
३:०

० 

लैससास पररक्षण 
सुचकहरु मुलयाङ्कन 
प्रकृया 

 सबल पक्ष ,कमिोर पक्ष ,अवसर र चुनौतीको अभ्यास  अभ्यास  सहभािी ,
सहिकताण 

३:०
०-३

:३०
 

 

खािा 
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राप्ती िाउाँपाशलका  

लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेिीकरण ववकास कायायोििा 
असार, २०७८  

मूल शिषाक 

अवस्था सुिारका लागि 

आवश्यक क्रक्रयाकलाप 
क्रक्रयाकलाप सचचालन िने जिम्मेवारी 

  समयावगि 

थप र्दानय्व पने । 
नपने 

पूणााङ्क 
प्राप्ता
ङ्क  पहलकताण ननणणयकताण 

कायाणन्वयन
कताण  पने नपने 

नीनत, कानून र  

योिना २०  ११ 

१ लैससास दृजरटले नननत कानुन तथा योिनाको मस्यौर्दा 
उपर छलर्ल, वहस िनण कायणटोली ननमाणण िने, सशमक्षा 
िने, कायणन्वयन पक्ष सहभागिता मुलक बनाउने  

प्र.सा 
िाखा कायणपाशलका प्र.सा िाखा 

आिामी आ.ब 
बाट सुरु ✓    

    

२ .महहला र पुरुषमा रहेको ज्याला ववबेर्दको अन््यको 
लागि समान कामको समान ज्यालाको  नननत बनई 
कायणन्वयनमा लयाउने   

 प्र.सा 
िाखा  कापाणशलका प्र.सा िाखा 

 र्दोस्रो 
चौमाशसक 
२०७८  ✓ 

 

    

३ रेथाने र आप्रवासी कामर्दार तथा श्रमजिवव उपर हुने 
ववभेर्द रोतने नननत तयार र सोको प्रभावकारी कायणन्यन िने  

 प्र.सा 
िाखा  कायणपाशलका प्र.सा िाखा 

 र्दोस्रो 
चौमाशसक 
२०७८  ✓  

  ४ िााँउपाशलकाको लैससास नननत तयार िने  उपाध्यक्ष  कायणपाशलका 
 महहला 
ववकास िाखा 

 र्दोस्रो 
चौमाशसक 
२०७८ ✓  

  

५ बावषणक र आबागिक योिना तथा कायणक्रममा लैससास 
लक्ष्य रणनननत ननिाणरण िरर कायणन्यन िने र प्रातत 
उपलजधिलाई लैससास दृरटीकोणबाट बबश्लेषण िने 

महहला 
बबकास 
िाखा कायणपाशलका 

महहला 
ववकास िाखा 

आिामी आ.व 
रे्दखख ✓  

         

संस्थाित व्यवस्था 
२० १२.५ १.लैङ्गिक ववकास डेस्क तथा जिम्मेवारी क्रकटान िने  

महहला 
बबकास 
िाखा कायणपाशलका 

महहला 
ववकास िाखा 

हर्दस्रो चौमाशस 
२०७८  ✓ 

  

२. कनणचारी तथा िनप्रनतननगिको क्षामता ववकासको 
प्रयाततमात्रामा बिेटको बबननयोिन िने  

प्र.सा 
िाखा  कायणपाशलका िा.पा  ननरन्तर   ✓ 

  

३.  महहला तथा वपछडीएका बिणको क्षामता बबकसका 
कायणक्रम िरर सशमनत उपसशमनत तथा कायणर्दलमा प्रमुख 
ननणाणयक भुशमकामा लयाउने 

महहला 
ववकास 
िाखा कायणपाशलका 

महहला 
ववकास िाखा ननरन्तर ✓  

         

         

मानव संसािन 
तथा  

क्षमता ववकास २० ८.५ 

१.िााँउपालीकामा कमणचारी तथा पर्दागिकारीको क्षामता 
बबकास तथा समस्या समािानको लािी छुटै मानव 
संिािन ववकास िाखाको व्यावस्था िने प्र.प्र.अ कायणपाशलका िााँउपाशलका 

प्रथम 
चौमाशसक  ✓ 

  

२.कमणचारी तथा पर्दागिकारीको लै.स.सा.स सम्बजन्ि राजरिय 
तथा अन्तराजरिय नननत, कानुन, िोषण पत्र आहर्द सम्बजन्ि 
अशभमुखखकरण 

महहला 
ववकास 
िाखा  उपाध्यक्ष 

महहला 
ववकास िाखा 

र्दोस्रो 
चौमाशसक ✓  

  

३. वडा नं ७ लाई लैङ्गिक हहसंा रहहत वडा घोषणाको 
लागि प्रस्ताव िने  

वडा 
अध्यक्ष कायणपाशलका वडा कायणलय 

आ.ब २०७८ 
शभत्र ✓  

३:३
०-
४:३

० लैससास पररक्षण 
सुचकहरु मुलयाङ्कन 
प्रकृया 

कायणयोिना ननमाणण अभ्यास सहभािी ,
सहिकताण 

४:३
०-
५:०

० 

समापन सत्र िाउपाशलका 



  

४. ननवाणगचत िनप्रनतननगि र कामणचारीलाई नेपालको 
संबबिान, स्थानीय सरकार संचालन एन, अत्तर सरकार ववत्त 
व्यावस्थापन ऐन, मुलुकी संहहता तथा नननत तथा कायणबबगि 
ननमाणण प्रकृया वारे अशभमुखखकरण िने  

प.्सा 
िाखा कायणपाशलका प्र.सा िाखा 

तेस्रो 
चौमासीक 
शभत्र ✓  

  

५.समािमा रहेका कुसंस्कार ननवारणका लागि िनचेतता 
मुलक कायणक्रमलाई ननरन्तरता हर्दने  

महहला बब. 
िाखा  कायणपाशलका  िा.प ✓  

         

सेवा प्रवाह २० ८.५ 

१. िभणवतीलाई िोखखमयुतत खतरा मुतत काम नलिाउने 
तथा मात ृशििु सुरक्षको लागि नननत ननयम बनाई 
कायणन्वयन िने 

 
स्वास््य 
िाखा कायणपाशलका 

स्वास््य 
िाखा 

आिामी आ.व 
शभत्र  ✓ 

  

२. महहला , िररब ननमुखा र वजचचनतकरणमा परेका 
व्याजततहरुको स्वास््य ववमा िनणको लागि उगचत विेटको 
व्यावस्था िरर सहजिकरण िने  

स्वास््य 
िाखा कायणपाशलका 

स्वास््य 
िाखा 

आिामी आ.व 
शभत्र  ✓ 

  

३ िााँउपाशलकाक तथा वडा कायणकयिरुमा स्थनपन कक्षको 
व्यावस्था िने  

स्वास्थय 
िाखा कायणपाशलका 

स्वास्थय 
िाखा 

र्दोस्रो 
चौमासीक  ✓ 

  

४. िररब तथा वजचचनतकरणमा परेको समुर्दायको पहुाँच र 
क्रयिजतत अनुकुल सुपथ मुलयमा सहकारी पसलहरुको 
व्यावस्थापन िने  

आ.बब 
िाखा  कायणपाशलका आ.बब िाखा ननरन्तर ✓  

  

५. योिना तिुणमा िर्दाण बेरोििार तथा िरीबीको 
नतसाङ्कनको समेत आिार शलई महहला तथा 
बजचचनतकरणमा परेको समुर्दायलाई प्र्यक्ष लाभ हुने 
स्वरोििारमूलक, आयमूलक र सीपमूलक कायणक्रमहरू 
बावषणक बिेटमा समावेि िरी कायाणन्वयन िने 

आगथणक 
ववकास 
िाखा कायणपाशलका 

आगथणक 
बबकास िाखा ननरन्तर ✓  

         

सुिासन तथा 
उत्तरर्दानय्व 

२० १४ 

१. िााँउपाशलकाले ववगिको िासन, व्यापक िनसहभागिता, 
भ्ररटाचार बबरूद्ि िून्य सहनिीलता, सेवा प्रवाहमा 
ननश्पक्षता र महहला तथा वजचचनतकरणमा परेको 
समुर्दायलाई अग्रागिकार िस्ता नीनत ननमाणण िरर 
प्रभावकारी रुपमा  कायाणन्वयनमा 

प्र.सा 
िाखा कायणपाशलका प्र.सा िाखा ननरन्तर  ✓ 

  

२.िााँउपाशलका द्र्दारा ननमाणण भएका नननत तथा 
कायणक्रमहरुलाई स्थाननय स्तरको संचार माध्यमबाट 
स्थाननय भाषामा  प्रिारण िने 

सुचना 
िाखा प्र.प्र.अ सुचना िाखा ननरन्तर  ✓ 

  

३. अनुिमन तथा मुलयाङ्कनको लागि लै.स.स.सा 
दृजरटकोटबाट हेने मापरं्दण्ड तयार िरर शसकाईलाई बावषणक 
कायणक्रमको अग्रपङ्नतमा राखी र्दस्तावेजिकरण िने   

सामाजिक 
ववकास 
िाखा कायणपाशलका 

सामाजिक 
ववकास िाखा 

र्दोस्रो 
चौमासीक  ✓ 

  

४. िााँउपाशलकाको िनप्रनतननगि र कमणचारीको आचार 
संहहता स्वीकृत िरी कायाणन्वयनमा लय्ाउने 

प्र.सा 
िाखा कायणपाशलका प्र.सा िाखा 

पहहलो 
चौमासीक  ✓ 

  

६.महहला ववरुद्िहुने सबै प्रकारका भेर्दभाव उन्मूलन िने 
महासजन्ि, राजरिय कायणयोिना र संयुतत रारिसङ्घीय 
सुरक्षा पररषद्बाट पाररत प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को 
कायाणन्वयन राजरिय कायणयोिना, मानव अगिकार 
कायणयोिना तथा छुवाछुत बबरूद्िको कायणयोिनामा 
स्थानीय सरकारको जिम्मेवार पर्दागिकारी तथा कमणचारीलाई 
अशभमुखखकरण िने  उपाध्यक्ष  कायणपाशलका  प्र.सा िाखा 

र्दोस्रो 
चौमासीक   ✓  
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! नुमानन्र्द सुबेर्दी अध्यक्ष 
  ✓  ✓    

@ ििर्दम्वा कु. चौिरी उपाध्यक्ष 
 ✓    ✓   

# िोभाराम ररिाल प्र.प्र.स 
  ✓  ✓    

$ चन्र चौिरी वडा अध्यक्ष 
  ✓   ✓   

% वेर्द प्रिार्द चौिरी “   ✓   ✓   

^ ववद्र्दािरण चौिरी “   ✓   ✓   

& सुननता मलल  का. सर्दस्य 
 ✓   ✓    

* महेि अगिकारी कृवष अगिकृत 
  ✓  ✓    

( ववकास िमाण अगिकृत 
  ✓  ✓    

!) भारती सन्यासी 
स्वास््य 
िाखा 

 ✓   ✓    

!! वालचन्र िुरुङ सु.प्र. अ 
  ✓   ✓   

!@ अननल अगिकारी कृवष अ 
  ✓  ✓    

!# नारायण राउत स्वास््य 
  ✓  ✓    

!$ िेर ब. हमाल प्रेस. स 
  ✓  ✓    

!% ननमाणला गिरर ना.प्रा.स 
 ✓    ✓   

!^ शसमा भट्ट प्रा.स 
 ✓   ✓    

!& गिता चौिरी खा. पा. स.ं टे  ✓    ✓   

!* जिवन कु. जिशस म.बब.िा  ✓    ✓   

!( बबननता कू चौिरी ई.डी एर् 
 ✓    ✓   

@) अशमता कु. चौिरी ई.डी एर् 
 ✓    ✓   

@! रेिम राि अगिकारी    ✓  ✓    

@@ नतथणराि िमाण सं. सयंोिक 
  ✓  ✓    

@# बनारासी चौिरी का.स 
  ✓   ✓   

@$ सुवास भट्टराई क.अ 
  ✓  ✓    

२५ ववश्वास वव.क िा.अ 
  ✓    ✓  

२६ श्यामलाल पोख्रेल     ✓  ✓    
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