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१. ऩषृ्ठबूभी 

 नेऩारको सॊविधान २०७२ रे सिै प्रकायको विबेदको अन्त्म गदै सभानुऩाततक सभािेशी 
य सहबागगताभूरक ससद्धान्ततका आधायभा सभताभूरक सभाजको ऩरयकल्ऩना गयेको छ । 
सॊविधानको धाया ३८ रे भहहराराई सभान िॊशीम अगधकाय, सुयक्षऺत भातृ् ि य प्रजनन 
स्िास््म सम्िन्तधी अगधकाय, याज्मका सि ैतहभा सहबागी हुन ेअगधकाय, सम्ऩती तथा सशऺा, 
स्िास््म, योजगाय य साभाजजक सुयऺाभा सकाया्भक विबेदको व्मिस्था गयेको छ । मसै गयी 
सॊविधानको धाया १८ को सभानताको हकभा सफै नागरयकहरु तथा साभाजजक आगथिक य 
साॊस्कृततक रुऩरे ऩछाडि ऩयेका सभुदाम सभेतको सॊयऺण, सशजततकयण िा विकासको रागग 
याज्मरे कानुन फनाई रागु गने सभेत व्मिस्था गरयएको छ । 

 मस सन्तदबिभा हाम्रो साभाजजक ऩरयिेश, सशऺा, चतेनाको स्तय, साभाजजक भुल्म 
भान्तमता रगामत का कायणरे सॊविधान तथा प्रचसरत अन्तम कानुनी ऩरयकल्ऩना अनुरुऩका हक 
अगधकाय भहहरा तथा ऩछािी ऩारयएका िगि सभदुामरे उऩमोग गनि नऩाएको अिस्था छ । 
स्थानीम सयकायका सिै गततविधीहरुभा भहहरा, दसरत, आहदिासी जनजातत, ककसान, पयक 
ऺभता बएका व्मजततहरु सफैराई सहबागी गयाउदै साभाजजक विविधता फीचको असभानताराई 
न्तमूनीकयण गदै स्थानीम सयकाय सभऺ सिै नागरयकको ऩहुॉच स्थावऩत गनि आिश्मक छ । 

 तनहुॉको कान्तछो दगुिभ गाॉउऩासरका बनेय गचतनएको तिरयङ गाॉउऩासरकारे सञ्चारन 
तथा सम्ऩादन गयेका गततविधीहरुको विश्रेशण गदै रैङ्गगक तथा साभाजजक सभािेशीकयणको 
अिस्था विश्रेशण गनि आिश्मक देखिएकोरे गाउॉऩासरकाभा बएको छरपर, फैठक तथा 
कागजऩत्रहरुको अध्ममनका आधायभा मस अध्ममन प्रततिेदन तमाय गरयएको छ । 

२. अध्ममनको भहत्व्  

 तिरयङ गाॉउऩासरकाको सभग्र विकास प्रकिमा, सॊस्थागत सॊयचना तथा सेिा प्रिाह 
रगामतका विषमभा रैङ्गगक तथा साभाजजक सभािेशीकयणको अिस्था विश्रेशण गयी प्राप्त 
नततजाका आधायभा गाॉउऩासरकारे सरनु ऩने नीतत तथा कामििभको ऩषृ्ठऩोषण गनि आिश्मक 
देखिएकोरे मस अध्ममन गरयएको छ । रैससास ऩरयऺण गरयसकेऩतछ गाउॉऩासरकारे 
रैससासको दृजष्िकोणफाि अन्ततयार यहेका ऺेत्रको ऩहहचान गरय विस्ततृ कामि मोजना तमाय 
गयेको छ । उतत कामि मोजनारे गाउॉऩासरकाफाि सञ्चारन हुन ेआगाभी कामििभहरुराई थऩ 
रैससास भैत्री िनाउन उल्रेितनम बुभीका तनफािह गनेछ । हयेक आगथिक िषिभा रैंगगक 
ऩरयऺण गरये रैगगक सभानता तथा सभािेसस विकासभा मस प्रकायको ऩरयऺणको अ्मन्तत 
भह्ि यहेको छ । रैङ्गगक सभताको ससद्धान्तत, सभविकासको ससद्धान्तत, सभािेशीकयणको 
ससद्धान्तत तथा रैङ्गगक उ्तयदातम्िको ससद्धान्ततराई कामािन्तिमनभा उतानिको रागग ऩतन 
रैससास ऩरयऺणको आिश्मकता यहेको छ । 
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३. रैङ्गिक फजेट ऩयीऺणको उदे्दश्महरु  

 मस अध्ममनको भुख्म उदेश्म तिरयङ गाॉउऩासरकाका गततविधीहरु रैङ्गगक उ्तयदामी, 
साभाजजक सभािेशी फनाउदै गाॉउऩासरकाको श्रोत य साधनको सभताभूरक वितयण य सेिा 
प्रिाहराई उऩमोगी तथा प्रबािकायी फनाउदै रैजाने यहेको छ मसका अततरयतत अन्तम 
उदे्दश्महरुराई तनम्नानुसाय उल्रेि गनि सककन्तछ । 

क) तिरयङ गाॉउऩासरको सॊस्थागत सॊयचना य कामििभहरुभा भहहरा य सीभान्ततकृत सभुहको 
सहबागगताको अिस्था विश्रेशण गयी आगाभी हदनहरुभा अथिऩूणि सहबागगताका रागी 
आिश्मक व्मिस्था गने । 

ि) भहहरा य सीभान्ततकृत सभुदामराई सभािेश गरय उनीहरुको मोजनाफद्ध ढॊगिाि ऺभता 
असबफवृद्ध गयी विकास प्रकिमाभा सहबागी गयाउदै आगथिक तथा साभाजजक 
सशजततकयणभा जोि हदने । 

ग) गाॉउऩासरकाका सभग्र किमाकराऩहरुको रैङ्गगक तथा साभाजजक सभािेशीकयणको 
दृजष्िकोणिाि भुल्माङ्कन गयी आिश्मक ऩषृ्ठऩोषण गने  । 

४. रैङ्गिक ऩयीऺणरे सभेटने ऺेत्रहरु  

  मस अध्मामनरे तिरयङ गाॉउऩासरकाभा रैङ्गगक तथा साभाजजक सभािेशीकयणको 
अिस्थाराई तनम्न विषमगत ऺेत्रका आधायभा ५० अॊङ्कबायभा विबाजन गरय अध्मामन 
गरयएको छ ।  

क) गाॉउऩासरकाको द्धाया ऩारयत नीतत, कानुन, मोजना । 
ि) गाॉउऩासरको सेिा प्रिाहका रागी तनसभित सॊस्थागत सॊयचना य व्मिस्था । 
ग) गाॉउऩासरकाको भानि सॊसाधन तथा ऺभता विकासको अिस्था । 
ि) गाॉउऩासरकाको रैङ्गगक भैत्री बौततक सॊयचना तथा साभाजीक सभािेशी अिस्था । 
ङ) गाॉउऩासरकाको सुशासन अिस्था तथा उ्तयदामी सॊमन्तत्र । 

५.  रैङ्गिक ऩयीऺणको ववगध य तरयका  

 मस अध्ममनको रागी तनम्न अनुसाय प्रकिमा ऩुया गरयएको छ । 

१. प्रायम्भबक चयण  

क) गाउॉऩासरकाका य सेिा प्रदामक तनकामविच कामिसञ्चारनका सन्तदबिभा आऩसी सहभतीभा 
सम्झौंता तथा कामिसचुी तमाय गरयमो । 
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ि) गाॉउऩासरकाका उऩाध्मऺ श्री सयस्िती तिसभये ससग्देर ज्मकूो सॊमोजक्िभा ससभतत गठन गयी 
कामिशारा िठैकको सभतत सभम य स्थान तम गरयमो । 

ग) सहजकतािहरुरे सहजीकयणका रागी सॊिीम भासभरा तथा सभान्तम प्रशासन भन्तत्रारम, प्रदेश 
सयकाय तथा गाॉउऩासरका द्धाया ऩारयत नीतत तथा कामििभको अध्ममन तथा अन्तम सन्तदबि 
साभाग्रीहरुको अध्ममन विश्रेशण । 

ि) कामिशारा गोष्ठीको रागग सभम य स्थानको तनधाियण गयी सहबागीहरुका रागी ऩत्राचाय तथा  
आिश्मक साभाग्रीहरूको व्मिस्था । 

ङ) स्थानीम स्तयभा मोजनाहरुको अनगुभन तनरयऺण गयी सहबागगताको अिस्था विश्रेशण । 

२. कामाान्वमण चयण  

क) गाउॉऩासरकाका अध्मऺ, उऩाध्मऺ, भहहरा जनप्रतततनधी य शािा प्रभिुहरु सहहत सभतत २०७८ 
आषाढ २० गत ेआईतिायका हदन असबभिुीकयण कामिशाराको आमोजना गरयमो । 

ि) असबभिुीकयण कामिशाराभा सहजीकयण सॊस्था सभाज सेिा सभहु पयाकचौयका श्री सन्ततोष 
गोदाय य श्री गोकुर थाऩारे सहजीकयण गनुि बएको गथमो । 

ग) कामिशारा िठैकभा न ैबफषमगत ऺेत्रको सफर ऩऺ, सधुाया्भक ऩऺ ऩऺ, अिसय य चुनौतीको 
बफश्रेशण गरयएको गथमो । रगैगक सभानता य साभाजजक सभािेशीकयणको भलू्माङ्कनका 
सचूक य अॊकबाय भाऩनका िायेभा जानकायी प्रदान गरयमो । प्राप्ताङ्कको आधायभा तोककएका 
विषमगत ऺेत्रहरुको आधायभा गाॉउऩासरकाको सफर ऩऺ य सधुाय गनुिऩने ऩऺहरू ऩहहचानका 
िाये छरपर गरयमो ।   

ि) सधुायका ऺेत्रहरुको ऩहहचाहन गयी सो सभधानका रागग आिश्मक नीतत तथा कामििको 
प्रस्ताि गरयमो ।  

३. प्रततवेदन चयण्  
क) असबभिुीकयण कामिशारा फठैक ऩश्चात तोककएको ढाॉचाभा कामिशाराभा बएको छरपर तथा 

राई प्रततिेदनको रुऩभा प्रस्ततु गरयएको छ । 

६.  रैङ्गिक ऩयीऺणका सहबािीहरु् 

  असबभुिीकयण कामििभभा गाॉउऩासरकाका अध्मऺ, उऩाध्मऺ, प्रभुि प्रशासककम 
अगधकृत ििाध्मऺ कामिऩासरकाका सदस्म शािा प्रभुि रगामत गयी ७ भहहरा १६ ऩुरुष 
गयी जम्भा २३ जनाको उऩजस्थतत यहेको गथमो । कामििभभा बएको सहबागीराई 
जाततगत रुऩभा तनम्नानुसाय उल्रेि गनि सककन्तछ । 

दसरत जनजाती ऺेत्री फाहुन अल्ऩसॊख्मक वऩछिािगि जम्भा 
१ ९ १३ ० ० २३ 

 भाथीको त्माङराई तनम्नानुसाय चाििभा प्रस्तुत गनि सककन्तछ । 
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 तरको उऩजस्थतत विियणराई विश्रेशण गदाि गाउॉ ऩासरकाभा बएको जाततगत आधायभा 
उऩजस्थतत विियणभा अल्ऩसॊख्मक य वऩछिािगिका सभुदामको उऩजस्थतत शुन्तम देखिन्तछ । 
दसरत सभुदामको उऩजस्थत ऩतन न्तमून अिस्थाभा देखिन्तछ । जनसॊख्माका दृजष्िकोणिाि 
जनजातीको उल्रेख्म उऩजस्थतत बएताऩतन कामििभभा उऩजस्थतत कभ नै देखिन्तछ । ऺेत्री 
फाहुन सभुदामको उऩजस्थतत सिैबन्तदा िहढ देखिएको छ । 

 
 रैङ्गगक आधायको उऩजस्थतत बफफयण बफश्रेशण गदाि भहहरा उऩजस्थतत कभजोय 
देखिन्तछ । केिर ३० प्रततशत भात्र यहेको छ । तेश्रो सरङगको उऩजस्थतत यहेको छैन । ऩुरुष 
िगिको उऩजस्थतत ठुरो सॊख्माभा देखिन्तछ । 

4% 

39% 
57% 

जाततित आधायभा उऩम्थथतत बफफयण 

दसरत 
जानजाती 
ऺेत्रीिाहुन 
अल्ऩसख्मक 
वऩछिा िगि 

30% 

70% 

रङैगिक आधायभा उऩम्थथतत  

भहहरा 
ऩुरुष 
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७.  रैङ्गिक ऩयीऺणको ववश्रेषणका रागि प्रमोि िरयएका ववधी/औजायहरु् तोककएको कामिविगधको आधायभा ऺेत्रगत अिस्था सुचक 
प्रभाखणकयणको आधाय य गाउॉऩासरकाको अिस्था विश्रेशण गयी तऩसशर फभोजजभ अॊकबाय प्रदान गरयएको छ । 

 ऺेत्र सुचक प्रभाणणकयणको आधाय िाउॉ ऩालरकाको अवथथा प्राप्ताङ्ि 

१ नीतत, कानुन 
तथा मोजना 
 

नीतत तथा कानूनको भस्मौदा तमाय गदाि  रैससासको 
दृजष्िरे सम्ऩादन गने गयी कामििोरी तनभािण । 

१. गहठत कामििोरीको सदस्महरुको विियण सहहतको 
सूची । 

२. कामििोरी फैठकको तनणिम । 

नीतत तथा कानूनको भस्मौदा तमाय 
गदाि रैंगगक सभानता तथा साभाजजक 
सभािेशीकयणको आधाय सरने 
गरयएको । 

०.५ 

२ नीतत तथा कानूनी दस्तािेज य भस्मौदाको विषमिस्तु, 
शब्द चमन य प्रािधान रैससास सॊिेदशीर, सभािेशी य 
सहबागगताभूरक । 

१. स्िीकृत नीतत तथा कानूनी दस्तािेजहरु 
२. स्िीकृततको रागग प्रस्तुत गयेका भस्मौदा 

नीतत कानुनी दस्तािेजभा शब्द चमन 
य प्रािधान रैससास सॊिेदशीर, 
सभािेशी बएको । 

१ 

३ कानुन तथा नीतत तनभािणको िभभा भहहरा तथा 
साभाजजकरुऩभा िजञ्चतीकयणभा ऩयेका सभुदामका 
प्रतततनगध तथा सयोकायिारासॉग सुझाि सरने 
गये/नगयेको । 

१ सयोकायिारासॉग  बएको फठैकको तनणिमको प्रतत  
२. स्िीकृत गयेका नीतत तथा कानूनी दस्तािेजहरु य 
जस्िकृततको रागग प्रस्तुत गयेका भस्मौदा नीतत 
तथा कानूनी दस्तािेजहरु । 

कानुन तथा नीतत तनभािणको िभभा 
भहहरा तथा साभाजजकरुऩभा 
िजञ्चतीकयणभा ऩयेका सभुदामका 
प्रतततनगध तथा सयोकायिारासॉग 
सुझाि सरने नगयेको । 

० 

४ कामािरमरे जायी गयेका रैससास सम्फन्तधी कानुनहरुको 
विषमभा कभिचायी, प्रतततनगध य सयोकायिाराहरुसॉग 
असबभुिीकयण गने गयेको/नगयेको । 

१. असबभुिीकयण कामििभको प्रततिेदन । 
२. असबभुिीकयणभा बाग सरईएका कभिचायीहरुको 

विियण सहहत नाभिारी । 
३. सहबागी कभिचायीहरुसॊग छरपर गयेको फैठकको 

प्रततसरवऩ । 

तोककए अनुसाय असबभुिीकयण 
कामििभ सञ्चारन नबएको । 

० 

५ भहहरा तथा िजञ्चतीभा ऩयेका सभुदाम भाथी हुने 
विबेद उऩय सुनािाई हुने ऩद्धतत यहे /नयहेको 

१. फावषक फजेि तथा कामििभ 
२. असबभुिीकयण कामििभको उऩजस्थती 
३. प्रततिेदन 

भहहरा तथा िजञ्चतीभा ऩयेका 
सभुदाम भाथी हुने विबेदको उजुयी 
नऩयेको तय  सुनािाई हुने सॊमन्तत्र 
ऩद्धती नयहेको । 
 

० 
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६ आिगधक मोजना य िावषिक मोजना तथा कामििभभा 
रैङ्गगक तथा सभािेशी विकासको रागग नीतत, 
यणनीतत य कामििभ सभािेश गरयएको छ / छैन 

 स्िीकृत गयेका नीतत तथा कानूनी दस्तािेजहरु य 
जस्िकृततको रागग प्रस्तुत गयेका भस्मौदा नीतत 
तथा कानूनी दस्तािेजहरु 

िावषिक मोजना तथा कामििभभा 
रैङ्गगक तथा सभािेशी विकासको 
रागग नीतत, यणनीतत य कामििभ 
सभािेश नबएको । 

० 

६ भन्तत्रारम/कामिरमरे जायी गयेका सफ ैकानुनहरु सफैको 
ऩहुॉच हुने गयी िेिसाईि तथा सञ्चाय भाध्मभहरुभा 
गने गयेको/ नगयेको । 

१. प्रकाशन प्रशायण गयेको प्रभाण  
२. िेिसाईिको जस्िनसि िा सरङ्क 

िेिसाईिभा विियण याख्ने गयेको । ०.५ 

८ भहहरा य ऩुरूष बफचको असभानता हिाउन तथा 
फजञ्चततभा ऩयेका सभुदाम अथाित रक्षऺत िगिभा हुने 
सफै प्रकायका विबेदजन्तम कामिहरु योतन प्रािधानको 
व्मिस्था गरयएको छ/छैन  

 स्िीकृत गयेका नीतत तथा कानूनी दस्तािेजहरु य 
स्िीकृततको रागग प्रस्तुत गयेका भस्मौदा नीतत तथा 
कानूनी दस्तािेजहरु 

 

भहहरा य ऩुरूष बफचको विबेद हिाउन 
सभान काभका रागग सभान 
ज्माराको अिधायणा यहेको तय छुटै्ट 
नीतत तथा कानुन नबएको । 

०.५ 

९ भहहरा फारफासरका तथा वऩछडिएको िगि, ऺेत्र य 
सभुदामराई प्र्मऺ राब ऩुग्ने मोजनाहरु छ/छैन  

 भहहरा फारफासरका तथा वऩछडिएको िगि, ऺेत्र य 
सभुदामराई प्र्मऺ राब ऩुग्ने मोजनाहरु 
कामािन्तिमन गयेको 

भहहरा फारफासरका तथा वऩछडिएको 
िगि सभुदामका रागग पाईदा ऩुग्ने 
मोजनाभा िजेि वितनमोजन बएको  

१ 

१० जाततम विबेद, छाउऩिी, फारवििाह, दाईजो प्रथा आहद 
साभाजजक कुयीतत हिाउने कामििभहरु सञ्चारनभा 
बए/नबएको 

१. िावषिक फजेि तथा कामििभ 
२. रक्ष्म अनुरुऩको कामि प्रगतत प्रततिेदन 

जाततम विबेद, फारवििाह, दाईजो 
प्रथा आहद साभाजजक कुयीतत हिाउने 
कामििभहरु सञ्चारन नबएको । 

० 

११ भहहरा विरूद्ध हुने सफै िारे हहसाॊ तथा सिै िारको 
रैङ्गगक हहॊसा तनभुिर गने कामििभ यहे/नयहेको  

१. िावषिक फजेि तथा कामििभ 
२. रक्ष्म अनुरुऩको कामि प्रगतत प्रततिेदन 

भहहरा भाथी हुने सफै प्रकायको  हहशाॊ 
न्तमूनीकयणको कामििभ नयहेको 

० 

१२ आिगधक मोजना तथा िावषिक मोजना तथा कामििभभा 
रैङ्गगक तथा सभािेशी विकासको रागग नीतत, 
यणनीतत य कामििभ सभािेश गरयएको छ / छैन  

१. िावषिक फजेि तथा कामििभ 
२. रक्ष्म अनुरुऩको कामि प्रगतत प्रततिेदन 

आिगधक मोजना तमाय नबएको तथा 
िावषिक िजेि तथा कामििभभा सभेत 
रैङ्गगक हहशाॊको कामििभ नयहेको 

० 

१३ हदगो विकासका रक्ष्महरु प्राप्त गने कामििभहरु य सो 
अनुसायको फजेि वितनमोजन हुने गयेको/नगयेको 

१. िावषिक फजेि तथा कामििभ 
२. रक्ष्म अनुरुऩको कामि प्रगतत प्रततिेदन 

हदगो विकासको रक्ष्म अनुरुऩ िजेि 
वितनमोजन हुने गयेको । 

१ 

१४ रैङ्गगक उ्तयदामी तथा साभाजजक सभािशेी फजेि १. फजेि तथा कामििभ  रैङ्गगक उ्तयदामी तथा साभाजजक ० 
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तनभािण एॊि ऩयीऺण तनमसभत रूऩभा  गनि फजेिको 
व्मिस्था गरयएको/नगरयएको  

 २. ऩयीऺण प्रततिेदन सभािेशी फजेि तनभािण एॊि 
ऩयीऺणको व्मिस्था नबएको ।  

१५ ऩयीऺण ऩश्चात कामिमोजना तनभािण गयी कामिन्तिमन 
गरयएको / नगरयएको  

१. फजेि तथा कामििभ  
२. कामािन्तिमन प्रततिेदन 
३. रैससास ऩयीऺण प्रततिेदन 

कामिमोजना नै नबएको । ० 

१६ सॊस्थागत 
व्मिस्था  

तनणािमक तहभा भहहरा तथा फजञ्चततकयणभा ऩयेका 
सभुदामको कम्तीभा ऩतन ४० प्रततशत प्रतततनगध्ि 
यहेको छ, छैन ? (कभिचायी तथा ऩदागधकायी)  

१. उऩबोतता ससभतत गठन सम्फन्तधी तनणिम 
२. फैठक उऩजस्थतत सहहतको तनणिम 

तनणािमक तहका कानुनरे तोके 
िभोजजभ भात्र हुने गयेको, भहहरा 
कभिचायीको सॊख्मा कभ यहेको । 

० 

१७ ससभतत, उऩससभतत य कामिदरहरुभा भहहरा तथा 
िजञ्चततकयणभा ऩयेका सभुदामफाि सभािशेी य 
सभानुऩाततक प्रतततनगध्ि हुने व्मिस्था यहे/नयहेको  

१. ससभततभा भहहरा तथा िजञ्चतीकयणभा ऩयेका 
 व्मजततको नाभािरी य उऩजस्थतत 

२. िैठकको तनणिम 

ससभतत, उऩससभतत य कामिदरहरुभा 
भहहराको प्रतततनगध्ि बए ऩतन  
िजञ्चततकयणभा ऩयेका सभदुामफाि 
सहबागगता नयहेको । 

० 

१८ शे्रणी विहहन तथा प्राविगधक कभिचायीको कयायभा 
ऩदऩूतति गदाि सफै जातजातत, िगि, सरङ्ग य सभदुामको 
साभुनीऩाततक प्रातततनगध्ि हुन सतने यणनीतत 
सरईएको/नसरईएको 

१. यणनीततको दस्तािेज 
२.बनाि कभिचायीको विियण 
३. विऻाऩनभा स्ऩष्िरुऩभा उल्रेि बएको । 

कयायभा कभिचायी बनाि गदाि भाऩदण्ि 
िनाईए ऩतन सहबागगताका रागग छुटै्ट 
नीतत नयहेको । 

० 

१९ कुनै अिसय प्रदान गदाि सफरैाई सभान अिसय हुने 
गयी भहहरा तथा िजञ्चततकयणभा ऩयेका सभुदामफाि 
प्रतततनगध्ि बएका  कभिचायी/ऩदागधकायीराई 
प्राथसभकता हदने गयी सकाया्भक विबेदको नीतत 
सरएको/नसरएको  

१. िावषिक नीतत तथा कामििभ 
२. सकाया्भक विबेदको यणनीतत 

गाउॉ ऩासरकाभा उऩरव्ध अिसयभा 
िजञ्चततकयणभा ऩयेका सभुदामका 
कभिचायीराई सकाया्भक विबेदको 
यणनीतत यहेको । 

१ 

२० रैङ्गगक सभानता तथा साभाजजक सभािेसशकयण हेने 
इकाई/शािा य भानिीम स्रोतको व्मिस्था छ/छैन     
(रैससास िसे्क,कामािन्तिमन ससभतत, सम्ऩकि  व्मजत्त 
आहद)   

१. इकाई/शािा य िसे्कको स्थाऩना गने तनणिम 
बएको,  

२. इकाई/शािा य िसे्कको स्थाऩना बएको, 

भहहरा फारफासरका तथा सभाज 
कल्माण शािाराई रैङ्गगक सभानता 
तथा साभाजजक सभािेसशकयणको 
जजम्भा प्रदान गरयएको । 

०.५ 
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२१ रैङ्गगक हहॊसा, दवु्मििहाय िा अन्तम कुनै िारे हहसाॊ 
गुनासो सुन्तने प्रणारीको व्मिस्था बए/नबएको  

१. गुनासो सुन्तने अगधकायी तोतन ेतनणिम 
२. गुनासो सुनुिाईको असबरेि तथा प्रततिेदन 

भहहरा फारफासरका शािाभा गुनासो 
सुन्तने सॊमन्तत्र यहेको । 

०.५ 

२२ रैङ्गगक हहॊसा, दवु्मििहाय िा अन्तम कुनै िारे हहसाॊ 
गुनासो सभमभै सम्फोधन गने गरयएको छ/छैन 

१. तनणिमको असबरेि । गुनासो दताि नबएको । १ 

२३ अतत गरयफ तथा रोऩोन्तभुि सभुदामको व्मजत्तराई 
तनशुल्क सेिा प्रिाह गने गये नगयेको । 

१.िावषिक िजेि तथा कामििभ  
२. नागयीक ििाऩत्र 
३. गरयिी सूचकाॊक प्रततिेदन 

अतत गरयफ तथा रोऩोन्तभुि 
सभुदामको व्मजत्तराई तनशुल्क सेिा 
प्रिाहको सम्िन्तधभा नीतत नबएको । 

० 

२४ कभिचारयको ऩदऩूतति िा िजृ्त विकासको तनणिम गदाि 
सफै जातजातत, िगि, सरङ्ग य सभुदामका फीचभा 
सभािेसशकयण हुने गयी कभिचायीहरुको सभािेशी 
सभानुऩाततक प्रतततनगध्ि हुन सतने यणनीतत 
सरएको/नसरएको । 

१. यणनीततको दस्तािेज 
२.बनाि कभिचायीको विियण 
३. विऻाऩनभा स्ऩष्िरुऩभा उल्रेि बएको । 

कभिचारयको ऩदऩूतति िा िजृ्त विकास 
सम्िजन्तध तनमभ, नीतत िा मोजना 
नयहेको । 

० 

२५ कभिचायीहरुराई कुनै अिसय हुने गयी भहहरा तथा 
िजञ्चततकयणभा ऩयेका सभुदामराई अग्रबाग प्राप्त हुने 
गयी सकाया्भक विबेदको नीतत सरएको /नसरएको । 

१. िावषिक नीतत तथा कामििभ 
२. सकाया्भक विबेदको यणनीतत 
 

कभिचायीको अिसय ितृी विकास 
सम्िन्तधी सकाया्भक विबेदको नीतत 
नयहेको । 

० 

२६ के आहदिासी जनजातत, दसरत अन्तम रक्षऺत सभुहका 
भहहराहरूको विकास य सशजततकयणको रागग िजेिको 
व्मिस्था बएको छ ? उनीहरूको आिश्मकता अनुसाय 
कामििभ तजुिभा गरयएको छ ? 

आहदिासी जनजातत, दसरत अन्तम रक्षऺत सभुहका 
भहहराहरूको विकास य सशजततकयणको रागग िजेि 
तथा कामििभ दस्तािेजहरु । 

जनजातत, दसरत अन्तम रक्षऺत 
सभुहका भहहराहरूको विकास य 
सशजततकयणको रागग िजेि 
वितनमोजन गरयएको । 

१ 

२७ 
 

भानि 
सॊसाधन 
तथा ऺभता 
विकास  

रैससास विकासको रागग ऺभता विकास मोजना तमाय 
बएको छ / छैन य  कामािन्तिमनको रागग आिश्मक 
फजेि वितनमोजन बएको छ /छैन   

१. ऺभता विकास मोजना 
२. िावषिक नीतत, कामििभ तथा फजेि 
 

रैससास विकासको रागग ऺभता 
विकास मोजना तमाय बएको छैन 

० 

२८ कामिरमरे कभिचायीहरुराई रैङ्गगक सभानता तथा 
साभाजजक सभािेसशकयण सम्फजन्तधत ऺभता असबफवृद्ध 
गने गयेको छ / छैन  

१.ऩदागधकायी तथा कभिचायीको विियण 
२.तासरभभा सहबागी कभिचायी तथा ऩदागधकायीहरुको 
विियण 

कभिचायी तथा ऩदागधकायीहरुराई मस 
प्रकायको कुनै तासरको व्मिस्था 
नबएको । 

० 
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२९ महद छ बने मोजना कान्तमाििमनका रागग आिश्मक 

फजेि वितनमोजन बएको छ /छैन   
१. ऺभता विकास मोजना 
२. िावषिक कामििभ तथा िजेि 
 

ऺभता विकास मोजना तमाय नबएको 
। 

० 

३० भहहरा तथा रक्षऺत सभुहका ऩदागधकायीहरूको ऺभता 
असबिवृद्धका रागग तनहदिष्ि कामििभहरू (प्राबफगधक 
तासरभ, ऺभता विकास, नेतृ् ि विकासको तासरभ, 
भ्रभण) छन । छैनन ् ? सो अनुसायको िजेि 
वितनमोजन गरयएको छ । छैन ? 

१.भहहरा तथा रक्षऺत सभुहका ऩदागधकायीको ऺभता 
विकास सम्िन्तधी प्राबफगधक तासरभ, नेतृ् ि 
विकासको तासरभ, भ्रभण आहदको प्रततिेदन 

२.ऩरयभाण िुल्ने फजेि िचि विियण । 

भहहरा तथा रक्षऺत सभुहका 
ऩदागधकायीको ऺभता विकास 
सम्िन्तधी प्राबफगधक तासरभ सञ्चारन 
बएको तय ऩमािप्त नबएको । 

०.५ 

३१ तासरभका विषम िस्तुको प्रस्तुतीकयणभा रैङ्गगक 
सम्फेदनशीर बाषाको प्रमोग य भहहराका आिश्मकता 
सभेहिएको य तासरभको गुणस्तय, सेिा सुविधा 
सम्फन्तधभा ऩषृ्ठऩोषण सरने गरयएको छ । छैन ? 

 तासरभभा सभेहिएको विषमिस्तु, बाषाको रेिन य 
प्रमोगको स्तय, आिश्मकताभा आधारयत बएको 
तासरभको गुणस्तय, सेिा सुविधा सम्फन्तधभा 
ऩषृ्ठऩोषण प्रततिेदन । 

तासरभ सम्ऩन्तन प्रततिेदनभा 
ऩषृ्िऩोषण सभेत सभािेश गरयएको । 

१ 

३२ भहहरा, फारफासरका, ज्मेष्ठ नागरयक, अल्ऩसॊख्मक िा 
ससभान्ततकृत सभुदामको हक / अगधकाय य कानुनी 
प्रािधानहरुको विषमभा सचतेनाभुरक कामििभहरु 
सॊचारन ।  

१. कामििभ सॊचारन बएको प्रततिेदन हदिसशम कामििभ सञ्चारन बएका । ०.५ 

३३ भहहरा, 
अऩाङ्ग, 
फारफासरका 
भैत्री बौततक 
सयॊचना य 
रैङ्गगक भैत्री 
तथा 
साभाजीक 

भाहहरा, अऩाङ्गता तथा फारभैत्री दृजष्िकोणफाि सभेत 
उऩमुत्त हुने गयी सॊयचना तमाय गनि भाऩदण्ि तमाय 
गरय कामििभ सॊचारन गने गयेको छ / छैन  

१. स्िीकृत भाऩदण्ि  
२.कामििभ सॊचारन बएको प्रततिेदन 

तोककए अनुसायको भाऩदण्ि तमाय 
नबएको । 

० 

३४ भहहरा य ऩुरुष कभिचायीको रागग छुटै्ट चऩॉको व्मिस्था 
बए / नबएको  

१.तनभािण सम्ऩन्तन  भहहरा ऩुरुष कभिचायीको रागग 
छुट्टाछुटै्ट शौचारम 

२ .तनभािणागधन भहहरा ऩुरुष कभिचायीको रागग 
छुट्टाछुटै्ट शौचारम 

भहहरा य ऩुरुष कभिचायीको रागग छुटै्ट 
चऩॉको व्मिस्था बएको । 

१ 

३५ अऩाङ्गभैत्री, फारभैत्री बिन, चऩॉ, िानेऩानीको १.तनभािण सम्ऩन्तन अऩाॊगभैत्री, फारभैत्री बिन, अऩाङ्गभैत्री, फारभैत्री बिन, चऩॉ, ० 
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सभािेशी 
कामिस्थर 

व्मिस्था आहद बए/नबएको । शौचारम, िानेऩानीको  सॊयचनाहरु । 
२.तनभािणागधन अऩाॊगभैत्री, फारभैत्री बिन, शौचारम, 
िानेऩानीको  सॊयचनाहरु । 

िानेऩानीको व्मिस्था हुन नसकेको । 

३६ गबििती तथा सु्केयी कभिचायीहरुको रागग आयाभ गने 
कऺ बए/नबएको । 

१. व्मिजस्थत आयाभ कऺ 
२. गबििती तथा सु्केयी कभिचायीहरुको रागग आयाभ 
गने कऺ स्थाऩना गने तनणिम 

आयाभ कऺ स्तनऩान कऺ नबएको । ० 

३७ २ िषि सम्भका फारफासरका बएका भहहरा कभिचायीको 
रागग सशशु स्माहाय तथा स्तनऩान गने सभम व्मिस्था 
बए, नबएको । 

१. २ िषि सम्भका फारफासरका बएका भहहरा 
कभिचायीको रागग सशशुस्माहाय तथा स्तनऩान गने 
सभम व्मिस्थाऩन गने तनणिम कामािन्तिमन  

२. िैठकको तनणिम 

भहहरा कभिचायीको रागग सशशु 
स्माहाय तथा स्तनऩान गने सभम 
व्मिस्था नबएको । 

० 

३८ कामिरमभा मौन शोषण तथा दवु्मििहाय सम्िजन्तधत 
नीततहरु य आचाय सॊहहता तनभािण गरयएको/नगरयएको । 

१.  आचाय सॊहहता  
२. आचाय सॊहहता तमाय गनिका रागग गरयएको तनणिम 

कामिरमभा मौन शोषण तथा 
दवु्मििहाय सम्िजन्तधत नीततहरु य 
आचाय सॊहहता नबएको । 

० 

३९ महद छ बने सफै कभिचायी रगामत अन्तम सम्फजन्तधत 
तनकामहरुराई नीतत तथा आॊचाय सहहॊताको फायेभा 
जानकायी िा अनुसशऺण हदने गये/नगयेको  
 

१. आचाय सॊहहता सम्फजन्तध अनुसशऺणको कामििभ 
तासरका  । 

२. अनुसशऺणभा सहबागी कभिचायीहरुको नाभािरी । 
३.अनुसशऺण – तासरभको प्रततिेदन । 

आचाय सॊहहता नै नबएको । ० 

४० गबििती तथा सु्केयी कभिचायीहरुको रागग (flexible) 
सभमको व्मिस्था बए/नबएको 

१.गबििती तथा सु्केयी कभिचायीहरुको रागग 
(flexible) सभमको व्मिस्था गने तनणिम 
कामािन्तिमन । २. िैठकको तनणिम 

गबििती तथा सु्केयी कभिचायीहरुको 
रागग व्मिहारयक रुऩभा सहज 
बएऩतन कानुनी व्मिस्था नबएको । 

०.५ 

४१ सुशासन 
तथा 

उ्तयदामी 
  

विधीको शासन, सभािेशी सहबागगता, भ्रष्राचाय विरुद्ध 
शून्तम सहनशीरता, सेिा प्रिाहभा तनश्ऩऺता य भहहरा 
य िजञ्चततकयणभा ऩयेका सभुदामराई विशेष व्मिस्था 
गने जस्ता नीतत कामिन्तिमनभा ल्माए/नल्माएको  

१.िावषिक फजेि तथा कामििभ २.  प्रगतत प्रततिेदन 
३.सॊचासरत तासरभ ३.कामिकभ सॊख्मा य उऩजस्थतत 

मस प्रकायको विषमिस्तुराई 
सम्िोधन हुने नीतत कामािन्तिमनभा 
नयहेको । 

० 

४२ रैससासभा नेऩाररे हस्ताऺय गयेका याजष्रम/  िावषिक नीतत, कामििभ तथा फजेि । रक्षऺत िगि भहहरा फारफासरका ०.५ 
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अन्ततयाजष्रम सजन्तध/भहासजन्तधहरुको कामािन्तिमन गनिको 
रागग फजेि तथा कामििभहरु तम गने गयेको, नगयेको  

 आदीिासी जनजाती दसरत सभुदाम 
रक्षऺत िजेि बएको । 

४३ कामिरमरे तनमसभत रूऩभा कामििभको साििजतनक 
ऩयीऺण, साििजतनक सुनुिाई, ऩत्रकाय बेििाि य 
सूचनाको साििजतनकीयण गने गयेको/नगयेको । 

१.साििजतनक ऩयीऺण, साििजतनक सुनुिाईको 
प्रततिेदन 

कामिरमरे साििजतनक ऩयीऺण, 
साििजतनक सुनुिाई,  सूचनाको 
साििजजनकककयण नगयेको । 

० 

४४ स्थानीम येडिमो, एप.एभ य छाऩा भाध्मभद्धाया रैससास 
सम्फजन्तध सूचना प्रिाह गयी जनताराई सुसुगचत गने 
गये/नगयेको । 

१.स्थानीम येडिमो, एप. एभ. य छाऩा सॊग बएको 
सम्झौता ऩत्र 

स्थानीम ऩबत्रका भापि त सुचना प्रिाह 
गयी जनताराई सुसुगचत गयेको । 
 

१ 

४५ स्थानीम सूचना स्थानीम बाषाभा प्रिाह तथा प्रशायण 
गने गये । नगयेको 

 स्थानीम येडिमो, एप. एभ. य छाऩा सॊग बएको 
सम्झौता ऩत्र 

सुचना प्रिाह स्थानीम बाषाभा गने 
गरयएको छैन । 

० 

४६ कामििभको अनुगभन भूल्माङ्कन गदाि रैससास 
दृजष्िकोणफाि सयोकायिाराराई ऩुगेको राब, असय य 
प्रिाब विश्रेषण गने गये/नगयेको  

१.अनुगभन तथा भूल्माॊकन प्रततिेदन 
२.सयोकायिारा सॊग गयेको छरपरको राब, असय य 
प्रबािको विश्रेषण सहहत प्रततिेदन  

कामििभको अनुगभन भूल्माङ्कन 
गदाि रैससास दृजष्िकोणफाि गने 
गरयएको छैन । 

० 

४७ के कामििभ तथा ऩरयमोजना कामािन्तिमनफाि 
सम्िजन्तधत सभुदामरे ऩूया राब सरन सकेको छ ? 

 कामििभ तथा ऩरयमोजना कामािन्तिमनफाि 
सम्िजन्तधत सभुदामरे राब सरएको/नसरएको 
प्रबािको अध्ममन प्रततिेदन । 

अध्ममन प्रततिेदन तमाय गरयएको 
छैन । 

० 

४८ कामािरमरे अनुगभन तथा भूल्माङ्कनफाि ससकेका 
ऩाठहरु कामििभ तमाय गदाि सभािेश गने गये/नगयेको  

 अनुगभन तथा भूल्माॊकनफाि आएको ऩाठहरुराई 
िावषिक नीतत, कामििभ तथा फजेिभा सभािेश 
गरयएको । 

कामािरमरे अनुगभन तथा भूल्माङ्कन 
गये ऩतन रैससास दृजष्िकोणिाि हुने 
गयेको छैन । 

० 

४९ कामािरमरे आफ्नो ऺेत्रका रैङ्गगकता, जात, धभि, 
उभेय, अऩाङ्गता तथा अन्तम आिश्मकताका आधायभा 
िण्िीकृत त्माॊक याख्ने गये/नगयेको तथा अध्मािगधक 
गने गयेको छ 

 रैङ्गगकता, जात, धभि, उभेय, अऩाङ्गता तथा अन्तम 
आिश्मकताका आधायभा यािेको िण्िीकृत त्माॊक 
सहहतको प्रोपाईर 

 

रैङ्गगकता, जात, धभि, उभेय, 
अऩाङ्गता तथा अन्तम आिश्मकताका 
आधायभा िण्िीकृत त्माॊक याख्ने 
गरयएको छैन । 

० 

५० कामािरमरे िजण्िकृत त्माॊकको विश्रेषण य नीतत 
तथा मोजना तजुिभाभा प्रमोग गने गयेको । 

रैससास सिेंदनशीर तथा उ्तयदातम कामििभ, नीतत 
तथा मोजना 

िण्िीकृत त्माॊक नै नबएको । ० 
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८. रैङ्गिक ऩयीऺणफाट आएका भुख्म प्राप्तीहरु् तोककए िभोजजभका प्रभाऩीकयणका आधायभा 
विश्रेशण गदाि गाॉउऩासरकाभा तनम्नानुसायको अिस्था देखिन्तछ । 
क) गाॉउऩासरकाको नीततगत तनणिम, फावषिक नीतत तथा मोजनाका चयणहरुभा रङै्गगक तथा 

साभाजजक सभािेशीकयणको अिस्था अ्मन्तत कभजोय देखिमो । 
ि) गाउॉऩासरकको सॊस्थागत सॊमन्तत्र रङै्गगक तथा साभाजजक सभािेशीकयणको दृष्िीकोणिाि 

ऩतन कभजोय देखिन्तछ । 
ग) गाउॉ ऩासरकाको बौततक ऩिुािधाय फारफासरका तथा अऩाङ्ता भतै्री देखिएनन ्। 
ि) गाउॉऩासरकािाि सम्ऩादन गरयएका किमाकराऩहरुको व्मिजस्थत रुऩभा असबरिेीकयणभा 

ध्ममन हदन ुऩने देखिन्तछ । 
ङ) रसैसास नीतत राई मोजनािद्ध ढङिाि कामिन्तिमन गनुि ऩने देखिन्तछ ।  

९. रैससास फजेट ऩयीऺण ववगधवाट देणिएका रैङ्गिक सभानता तथा साभाम्जक 
सभावेसीकायण को अवथथा् कुर ५० ऩुणािङको मस अध्ममनभा तिरयङ गाउॉऩासरकारे जम्भा 
१४ अॊक प्राप्त गयेको छ । बफसबन्तन ५ ऺेत्रभा ५० प्रश्नािरी यहेको अध्ममनभा ऺेत्रगत 
विश्रेशणभा प्राप्त नततजाराई तनम्नानुसाय प्रस्तुत गनि सककन्तछ । 

 
 
 भागथको तासरका अनुसाय सफैबन्तदा िहढ अॊङ्क प्राप्त गने ऺेत्र नीतत कानुन तथा 
मोजना को ऺेत्रभा सफैबन्तदा िढी अॊक प्राप्त गयेको देखिन्तछ बने रैङ्गगक भैत्री बौततक 
सॊयचना तथा साभाजीक सभािेशी कामिस्थर य सुशासन तथा उ्तयदामी ऺेत्रभा न्तमून अॊङ्क 
प्राप्त गयेको देखिन्तछ । 

36% 

28% 

14% 

11% 

11% 

ऺेत्रित रुऩभा प्राप्त अॊक 

नीतत, कानुन, मोजना 

सॊस्थागत व्मिस्था 

भानि सॊसाधन तथा ऺभता 
विकास 
रैङ्गगक भैत्री बौततक सॊयचना 
तथा साभाजीक सभािेशी  
सुशासन तथा उ्तयदामी 
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१०. िाउॉऩालरकाभा रैङ्गिक सभानता तथा साभाम्जक सभावेशीकयण सफर ऩऺ य सुधाय िनुाऩने ऩऺहरु  
सफर ऩऺ य सधुाय िनुा ऩने ऩऺहरु 

ववषमित ऺेत्र सवर ऩऺहरु सुधाय िनुा ऩने ऺेत्रहरु अवसय चुनौती 

नीतत, काननु, 
मोजना 

गाउॉऩासरकाको नीतत मोजनाभा 
काननुी दस्तािेजभा शव्द चमन य 
प्रािधानहरु रैससास सॊिेदनसशर 
बएको । 

क) गाउॉऩासरकाको नीतत तथा कानुनको भस्मौदाभा 
रैससासको दृष्िीरे कामि िोरी गठन गनुिऩने । 

ि) रैससास सम्िन्तधी काननुी प्रािधान िाये जनप्रतततनधी 
य कभिचायीराई असबभुिीकयण गने । 

ग) भहहरा य िजन्तचतीभा ऩयेका सभुदामका उऩय हुने 
विबेद उऩय सुनुिाई हुने । 

ि) आिगधक मोजनाभा रैससासराई सभािेश गनुि ऩने । 
ङ) िजेि वितनमोजन प्रकिमाराई रैससास भैत्री फनाउने । 

 रैससासको विषम स्थानीम 
सयकायको प्रथासभकताभा 
यहेको । 

 सन्तदबि साभाग्रीहरु ऩमािप्त 
यहेको । 

 भहहरा तथा फारफासरका 
शािाभा दऺ भानि सॊसाधन 
यहेको । 

 जनप्रतततनधीहरुको भानि 
ऺभता विकासभा बन्तदा 
बौततक विकासभा रुची 
धेयै । 

 साऺयताको अिस्था 
कभजोय । 

 साभाजजक भुल्म भान्तमता 
। 

सॊस्थागत 
व्मिस्था 

भहहरा य ऩछािी ऩारयएका िगि 
सभुदामका रागी सकाया्भक 
विबेदको अिस्था यहेको । 

क) गाउॉऩासरका भातहत हुने सि ै सॊमन्तत्रभा भहहरा 
िजन्तचततकयणभा ऩयेका सभुदामको सहबागगताका रागग 
व्मिस्था गने । 

ि) रैङ्गगकभैत्री कभिचायी प्रशासनका रागग नीततगत 
व्मिस्था गनुि ऩने । 

ग) रैङ्गगक ितेस स्थाऩना गयी त्कार गुनासो सुन्तने 
व्मिस्था गने । 

 नीततगत व्मिस्थाका रागग 
विधामन ससभतत किमासशर 
यहेको । 

 सभाज कल्माण शािाराई 
रैससास गुनासोि सुन्तने 
अगधकायी तोतन सककने । 

 भहहरा तथा िजन्तचततभा 
ऩयेको सभुदामको 
सहबागगता कभ हुने 
गयेको । 

 कामािरमभा न्तमून कभिचायी 
यहेको । 

भानि 
सॊसाधन तथा 
ऺभता 
विकास 

भहहरा फारफासरका तथा अन्तम 
प्रकायका हदिसशम कामििभहरु 
सञ्चारन हुने गयेको । 

क) रैससास ऺभता विकास मोजना िनाउनु ऩने । 
ि) रैससास उन्तभुि कभिचायी नीतत तजुिभा गनुि ऩने । 

 ऺभता विकास मोजनाभा 
कामिऩासरका सकाया्भक 
यहेको । 
 

ऺभता विकासका रागग फजेि 
वितनमोजन प्रथासभकताभा 
नऩने गयेको । 
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ववषमित ऺेत्र सवर ऩऺहरु सुधाय िनुा ऩने ऺेत्रहरु अवसय चुनौती 

रैङ्गगक भैत्री 
बौततक 
सॊयचना तथा 
साभाजीक 
सभािेशी 
कामिस्थर 

भहहरा य ऩरुुषका रागग छुट्टाछुिै 
शौचारम यहेको  

क) गाउॉऩासरकाको सेिा प्रिाहभा भहहरा अऩाङ्ता बएका 
फारफासरकाहरुका रागग भाऩदण्ि िनाउन ुऩने । 

ि) गबििती तथा सु्केयीका रागग आयाभ कऺ । 
ग) सशशु स्माय य स्तनऩान सम्िन्तधी व्मिस्था । 
ि) कामािरमभा हुन सतने सफ ैप्रकायको हहशाॊ तनमन्तत्रणका 

रागी कभिचायी आचाय सॊहहता । 

 रैससासको विषमभा 
गाउॉऩासरका सकाया्भक 
यहेको । 

 विधामन ससभततिाि 
नीततगत तनणिमका रागग 
सहज अिस्था यहेको । 

 बौततक सॊयचना ऩुयानो य 
अऩमािप्त बिन । 

 कभिचायी अबाि । 

सुशासन तथा 
उ्तयदामी 

 

स्थानीम ऩबत्रका रैससास सम्िन्तधी 
सुचना प्रिाह गयी नागरयकराई 
सुसुगचत गने गयेको । 

क) विगधको शासन, सभािेशी तथा सहबागगतभुरक 
भहहरा तथा िजन्तचततकयणभा ऩयेको सभुदामका रागग 
विशेष नीतत मोजना य कामििभ तजुिभा । 

ि) कामािरमरे तनमसभत रुऩभा साििजजनक सुनिुाई 
साभाजजक ऩरयऺण ऩत्रकाय बेििाि रगामतका कामिहरु 
राई तनमसभता हदने । 

ग) मोजनाको अनुगभन तथा तनयीऺणभा रैससास उन्तभुि 
ऩषृ्ठऩोषण गने । 

ि) कामािरमरे आफ्नो धभि जात उभेय अऩाङ्ता 
रगामतका आधायभा िण्िीकृत त्माङ सहहतको 
प्रोपाईर तमाय गने । 

 गाउॉऩासरकाको नीतत 
मोजनाभा साििजतनक 
सुनुिाई य साभाजजक 
ऩरयऺणराई सभािेश 
गरयएको । 

 आिगधक मोजना तमाय हुने 
िभभा यहेकोरे त्माङ 
सभािेश गने । 

 गाउॉऩासरकाको फजेि कभ 
बएकोरे ऩिुािधायभा 
अ्मागधक जोि यहने 
गयेको । 
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११. रैङ्गिक तथा साभाम्जक सभावेशी ववकास कामामोजना  

ववषमित ऺेत्र अवथथा सुधायको रागि आवश्मक क्रिमाकराऩ क्रिमाकराऩ सञ्चारन िने 
म्जभभावायी 

सभमावगध कैक्रपमत 

 प्राप्ताङ्क 

नीतत, काननु, मोजना  

५ 

१.१ रैससास कामििोरी गठन 
 गाउॉऩासरका उऩाध्मऺ 
 प्रभुि प्रशासककम अगधकृत 

। 

२०७८ आषाढ  ।  
१.२ असबभुिीकयण कामििभ 
१.३ भहहरा फारफासरका तथा िजन्तचततकयणभा ऩयेका 
सभुदामको शसजततकयण गने फजेि तथा कामििभ । 

सॊस्थागत व्मिस्था ४ 

 

२.१ रैङ्गगक भैत्री कभिचायी प्रशासन नीतत तजुिभा । 
 उऩाध्मऺ 
 प्रभुि प्रशासककम अगधकृत  

२०७८ कातत िक ।  
२.२ रङै्गगक हेल्ऩ ितेस । 

भानि सॊसाधन तथा 
ऺभता विकास 

२ ३.१ रैससास ऺभता विकास मोजना । 
 गाउॉ  कामिऩासरका । 
 प्रभुि प्रशासककम अगधकृत  

२०७८ भॊससय ।  
३.२ जनप्रतततनगध य कभिचायीको रागग असबभुिीकयण 
कामििभ । 

रैङ्गगक भैत्री बौततक 
सॊयचना तथा 
साभाजीक सभािेशी  

१.५ ४.१ सेिा प्रिाहभा रैससास उन्तभुि भाऩदण्ि िनाउने । 
 गाउॉ  कामिऩासरका । 
 प्रशासन शािा । 

२०७८ भाि ।  
४.२ गबििती सु्केयी का रागी आयाभ कऺ  
४.३ स्तनऩान कऺ । 

सुशासन तथा 
उ्तयदामी 
 

१.५ ५.१ सहबागगताभुरक मोजना तजुिभा प्रकिमा  
 गाउॉ  कामिऩासरका । 
 गाउॉऩासरका अध्मऺ । 

 

२०७८ असोज   
५.२ साििजतनक सुनिुाई य साभाजजक ऩरयऺण । 
५.३ मोजना अनुगभन रैससास उन्तभुि ऩषृ्ठऩोषण थऩ 
गने । 
५.४ िजण्िकृत त्माङ सहहतको आिगधक मोजना 
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१२.  तनश्कषा्  तिरयङ गाउॉऩासरका तनहुॉ जजल्राको दक्षऺण ऩजश्चभ हदशाभा यहेको दगुिभ 
गाउॉऩासरकाका रुऩभा गचतनन्तछ । कभजोय शैक्षऺक, आगथिक, साभाजजक ऩरयिेशका कायण 
सभग्र विकास प्रकिमा गततसशर हुन सककयहेको छैन । सेिा प्रदामक गाउॉऩासरका साविक 
गाउॉ  विकास ससभतको सससभत सॊख्माका कोठाहरुिाि सञ्चासरत छन ्। कभिचायी सॊख्मा 
न्तमून यहेको छ दयफन्तदीहरु रयतत छन ् । सससभत श्रोत य साधनका फाफाजुत 
गाउॉऩासरकारे नागरयकहरुराई सेिा प्रदान गरययहेको छ । 

   गाउॉऩासरकारे प्रदान गयेको सेिाराई सॊविधान तथा ऐन कानुन फभोजजभ सफै 
नागरयकहरुको ऩहुॉचमोग्म िनाउदै सभानुऩाततक सभािेशी य सहबागगताभूरक ससद्धान्ततका 
आधायभा सभताभूरक सभाज तनभािणभा गाउॉऩासरका राग्नु ऩने देखिन्तछ । 

१३. सुझाफ् मस रैङ्गगक तथा साभाजजक सभािेशीकयण ऩयीऺणको अध्ममन अनुसाय 
गाउॉऩासरकारे प्राप्त गयेको अॊक न्तमून देखिन्तछ । सॊविधान तथा अन्तम प्रचसरत कानुनी 
व्मिस्था अनुसाय रैङ्गगक साभाजजक विबेद तथा फजन्तचततकयणभा ऩयेका सभुहराई 
गाउॉऩासरकाको सभग्र किमाकराऩहरुभा मोजनािद्ध ढङिाि सभािेश गदै रैजानु ऩदिछ । 
मोजनाफद्ध ढॊगिाि रक्षऺत िगिको ऺभता असबफवृद्ध गयी सभग्र विकास प्रकिमाभा 
सहबागी गयाउदै नागरयकहरुको आगथिक तथा साभाजजक सशजततकयण जोि हदनु ऩने 
देखिन्तछ ।  

   गाउॉऩासरकारे मस अध्ममन प्रततिेदनभा हदईएको कामिमोजना अनुरुऩका 
किमाकराऩहरुभा फजेि बफतनमोजन गनुि ऩने देखिन्तछ । केही गैय फजेियी किमाकराऩहरु 
ऩतन यहेका छन ्गाउॉऩासरकारे नीततगत रुऩभा तनणिम गनुिऩने किमाकराऩहरु यहेका छन ्
। सभग्र किमाकराऩहरुको बफश्रेशण गयी याज्मको भुर नीतत अनुरुऩ गाउॉऩासरकाको 
सभग्र किमाकराऩराई साभाजजक सभािेशी फनाउदै रैङ्गगकभैत्री गाउॉऩासरका िनाउनका 
रागग मस अध्ममनरे सहमोग गनेछ बन्तने विश्िासका साथ गाउॉऩासरकाको प्रगतीको 
शुबेच्छा व्मतत गदिछौं ।  



१. लैससासुको कऺा सहजीकरण गरै्द सहजकर्ाा 

 
२. अभिमखुीकरण कार्ाशालामा सहिागी हुरै्द अध्र्ऺ, उपाध्र्ऺ, प्रमखु प्रशासककर् अधिकृर् लगार्र् 

 
 






