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बािमैत्री स्थानीय िासन कायान्वयन लनरे्दशिका, २०७६ 

प्रस्तावनािः  

नेपािको संववधानको धारा ३९ मा उल्िेशखत बािअलधकार संबन्धी व्यवस्था, वािश्रम लनषेध र लनयमन 

ऐन–२०५६, बािबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र नेपािको पन्रौ 

योजनाको आधारपत्रमा समेत बािबालिकाको सवोत्तम वहतका पक्षमा भएका नीलतगत एवं काननुी प्रावधान 

समेतिाई दृविगत गरै्द र बािमैत्री स्थानीय िासन राशरिय रणनीलत, २०६८ िाई समेत मागार्दिानको 

रुपमा लिई “बािमैत्री स्थानीय िासन कायान्वयन लनरे्दशिका, २०७६” तयार पारी कायाान्वयनमा ल्याउन 

आवश्यक भएकोिे यो लनरे्दशिका  तयार पाररएको हो । 

पररच्छेर्दिः १ 

१.१ संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : 

(१) यो कायाववलधको नाम “ बािमैत्री स्थानीय िासन कायान्वयन लनरे्दशिका, २०७६” रहेको छ ।  

(२) यो कायाववलध भरतपरु महानगरपालिकाको कायापालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गररनेछ । 

(३) यो कायाववधी स्वीकृत भएको लमलतबाट तरुुन्त िाग ुहनुेछ ।  

१.२. पररभाषािः  

(क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झन ुपर्दाछ ।  

(ख) “लनयमाविी” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन लनयमाविी सम्झन ुपर्दाछ । 

(ग) “आलथाक प्रिासन लनयमाविी” भन्नािे स्थानीय तह “आलथाक प्रिासन लनयमाविी” सम्झन ुपर्दाछ । 

(घ) “सलमलत” भन्नािे यस लनरे्दशिकाको पररच्छेर्द ३ को बुुँर्दा नं. ३.१ बमोशजम गठन भएको सलमलतिाई 

सम्झन ुपर्दाछ । 

(ङ) “कोष” भन्नािे भरतपरु महानगरपालिकामा स्थापना भएको “बािकोष” िाई  सम्झन ुपर्दाछ ।  
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(ि) “बािमैत्री स्थानीय िासन” भन्नािे यस लनरे्दशिकाको प्रयोजनको िालग यस लनरे्दशिकाको बुुँर्दा नं ६ मा 

उल्िेख गरीएको पररभाषा सम्झन ुपर्दाछ ।  

(छ) “न्यूनतम सूिक” भन्नािे बािमैत्री स्थानीय िासन सञ्चािनका िालग तय भएका अनसूुिी १ बमोशजम 

उल्िेशखत न्यूनतम सिुकहरु सम्झन ुपर्दाछ ।  

(ज) “स्थानीय तह” भन्नािे  भरतपरु महानगरपालिकािाई सम्झन ुपर्दाछ ।  

(ञ) “सामरु्दावयक संस्था” भन्नािे प्रिलित काननु बमोशजम स्थापना भई भरतपरु महानगरपालिकामा सूिीकृत 

भएका संस्थाहरु, वडास्तरमा गठन गररएका मवहिा सलमलत, मवहिा संस्थाहरु र टोि ववकास संस्थाहरु 

िाई समेत सम्झन ुपर्दाछ । 

१.३. लनरे्दशिकाको उद्धशे्य  

यस लनरे्दशिकाको उद्धशे्यहरु रे्दहाय बमोशजम रहेका छन ् : 

(१) भरतपरु महानगरिाई बािमैत्री स्थानीय िासनको िागू गना दर्दिा लनरे्दि गनेछ । 

(२) स्थानीयस्तरको सेवा प्रवाहमा संिग्न सरकारी, गैर सरकारी तथा सामरु्दावयक संस्थाहरुिाई बािमैत्री 

स्थानीय िासनको अवधारणा अनरुुप समन्वयात्मक रुपिे काया गना सघाउने । 

(३) महानगरपालिकाद्धारा नीलतगत रुपमा जनाइएको प्रलतबद्धतािाई कायाान्वयन गना सहयोग k'¥ofpg] । 

(४) बािअलधकारको संरक्षण र सम्बद्धानमा प्रर्दत्त सेवा  र सेवा प्रवाहका न्यनुतम सूिक प्रालप्तका िालग 

सहयोग पगु्ने। 

(५) महानगरको समग्र िासकीय प्रकृयामा बािबालिकाका सबािहरुिाई संवोधन गरी बािमैत्री नगर 

लनमााणमा अलभप्रेररत गना सहयोग पगु्ने । 

(६) ववद्यमान नीलत तथा काननुिे तोकेका ववलभन्न लनकायमा बािमैत्री िासनसंग संबशन्धत काया शजम्मेवारी 

लनवााह र सेवा प्रवाहमा एकीकरण गरी स्थानीय स्तरमा सेवा प्रर्दान गना÷गराउन शजम्मेवार बनाउने साथै 

सरोकारवािाहरूिाइ ध्यानाकषाण गने÷गराउने । 
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पररच्छेर्दिः २ 

बािमैत्री िासन सम्बन्धी व्यवस्था 

२.१ बािमैत्री स्थानीय िासनको पररभाषा : 

बािमैत्री स्थानीय िासन भन्नािे बाि बिाउ, बाि संरक्षण, बाि ववकास र अथापूणा बाि सहभालगता जस्ता 

बाि अधवकारका सवाििाई महानगरको नीलत, संरिना, प्रणािी, कायाप्रविया र व्यवहारमा संस्थागत गने 

िासकीय पद्धलत हो । यसिे महानगरिाई बािबालिकाको वहतमा योजना तजुामा, श्रोतको ववलनयोजन, 

कायान्यन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता काया गना सहयोग पगु्र्दछ । 

२.२ बािमैत्री स्थानीय िासनको महत्व र आवश्यकता : 

नेपािको कुि जनसङ्खख्या मध्ये १८ वषा मलुनका बािबालिका ४१.८४ प्रलतित रहेको राविय जनगणनाको 

तथ्याङ्किे रे्दखाएको छ । त्यस्तै यस महानगर क्षेत्रमा बसोबास गने जनसङ्खख्याको ठूिो वहस्सा 

बािबालिकािे ओगटेका छन ् । बािअलधकारको संरक्षणमा राविय तथा अन्तरावियस्तरमा ववलभन्न 

प्रलतबद्धताहरु व्यक्त भएका छन ्। त्यस्तै भरतपरु महानगरपालिकाको िौथो नगरसभाद्धारा बािमैत्री िासन 

िागू गरी पाुँि वषा लभत्रमा बािमैत्री महानगर बनाउने दृढ सङ्कल्प गरेको छ । तसथा बािवहतका िालग 

लबलभन्न नीलतगत, संस्थागत र प्रवियागत प्रयासका माध्यमबाट बािबालिकाका सवाििाई सम्बोधन गनुापने 

आवश्यकता रे्दशखएको छ । नेपािको वतामान राजनैलतक पररवतानसंगै समावेिीकरण प्रवियाको उच्ि 

प्राथलमकतामा बािबालिकाको सवािहरुिाई एवककृत रुपमा सम्बोधन गना आवश्यक रे्दशखएको छ । 

बािबालिकाको ववकासका िालग गाउ÷बस्ती र वडा तहमा कायारत संघसस्था तथा सरोकाररत 

लनकायहरुिाई एकीकृत रुपमा नीलतगत एवं संस्थागत प्रवन्धद्धारा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह गने÷गराउने 

कायामा बािबालिकाको हक अलधकारहरु सलुनशित गनामा प्रयत्निीि रहन र शजम्मेवाररुपमा प्रस्ततु हनु 

बािमैत्री अवधारणाको आवश्यकता एवम ् महत्व त्यलतकै छ । सामरु्दावयक सेवा प्रवाहमा महानगरको 
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अलभन्न अङ्गको रुपमा स्थावपत वडा तहको महत्वपणूा भूलमका रहने हरु्दा वडा तहमा गठन हनुे वा भएका 

सबै टोि ववकास संस्था÷ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत÷उपभोक्ता सलमलत÷मवहिा स्वयमसेववका ⁄ मवहिा 

संस्था िगायत अन्य सरोकारवािा संघ सस्थाहरुद्धारा बािमैत्री अवधारणा अनरुुप सामरु्दावयक ववकासका 

कायािमहरु सञ्चािन गना समेत यस पद्धलतिे महत्वपूणा सहयोग k'¥ofpने छ । 

२.३ बािमैत्री स्थानीय िासनका संभागहरु  

बािमैत्री स्थानीय िासनको अवधारणा बािअलधकारको आधारभतु लसद्धान्तमा आधाररत छ । भेर्दभाव 

रवहत (गैर ववभेर्दीकरण), बािबालिकाको सबोत्तम वहत, बाि संरक्षण, बािववकासको अलभवृवद्ध र समग्र 

िासकीय प्रवियामा बाि सहभालगताको सलुनशितता गना आवश्यकतािाई यसिे जोड दर्दएको छ । स्थानीय 

िासन सञ्चािन ऐन, २०७४  अन्तराविय  बािअलधकार महासशन्ध, १९८९ र बािबालिका सम्बन्धी ऐन, 

२०७५ मा उल्िेशखत बािअलधकारको सम्मान, संरक्षण र प्रबद्धानका साथै बािबालिकाको सबोत्तम वहत 

कायम गना यो लनरे्दशिका तयार गररएको छ । नगरस्तररय बािमैत्री स्थानीय िासनका संभागहरु रे्दहाय 

बमोशजम रहेका छन ्। 

(1) बािअलधकारको संरक्षण र प्रबाद्धनिः  

यस संभाग अन्तरगात रे्दहायका बाि अलधकारहरु समेवटएका छन ्। 

(क) बाचं्न पाउने अलधकार : 

यस उपसंभागमा प्रत्येक बािबालिकािाई खाना, बास, ित्ता कपडा, औषधी, खोप तथा स्तनपान गना पाउने 

अलधकार, अलभव्यशक्तको स्वतन्त्रता, रावियताको अलधकार, भेर्दभाव ववरुद्धको अलधकार, हेरिाह र पािन 

पोषणको अलधकार, स्वास्थ्यको अलधकार तथा आराम गना पाउने, खेिकुर्द, मनोरन्जन एवं सांस्कृलतक 

अलधकार आदर्द रहेका छन ्। 

(ख) संरक्षणको अलधकार : 
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यस उपसंभागमा प्रत्येक बािबालिकाको नाम र जन्मर्दताा, आफू ववरुद्ध हनुे सबै प्रकारका वहंसा, र्दवु्यावहार 

बेिलबखन, ओसारपसार, िोषण र वेवास्ताबाट संरक्षण प्राप्त गने अलधकार, अपाङ्गता भएका, द्धन्र्द पीलडत, 

ववस्थावपत एवं जोशखममा परेका र सडकमा बस्ने बािबालिकािाई सलुनशित भववरयका िालग महानगरबाट 

k'¥ofpने वविेष संरक्षण, बािबालिकािाई लनजको आमाबाब,ु संरक्षक, शिक्षक वा जो सकैुबाट हनु ेिारीररक 

तथा मानलसक यातना र अमानवीय व्यवहार ववरुद्ध संरक्षण जस्ता ववषय रहेका छन ्। 

(ग) ववकासको अलधकार : 

यस उपसंभाग अन्तगात शिक्षा, संरक्षकत्व र व्यशक्तत्व ववकासको अलधकार पर्दाछन ् । त्यस्तै 

बािबालिकासंग संम्बद्ध ववषयगत क्षेत्रहरु जस्तैिः सावाजलनक भौलतक सेवा सवुवधाहरु, भवन, िौिािय, 

खानेपानी धारा, ववद्यािय, अस्पताि, उद्यान, मनोरन्जन स्थि, सडकपेटी, िलसङ आदर्दको उपयोगमा 

बािबालिकाको अलधकार सरुशक्षत रहने ववषयहरु पलन ववकासको अलधकार अन्तगात पर्दाछन ्। 

(घ) सहभालगताको अलधकार : 

यस उपसंभाग लभत्र बािबालिकासंग सम्बशन्धत ववषयको योजना तजुामा कायान्वयन र अनगुमन प्रवियामा 

बािबालिकाहरुिाई उमेर र क्षमताका आधारमा संिग्न हनु पाउन ेअलधकार र बािबालिकािे अलभव्यक्त 

गरेका लबिारिाई लनजको उमेर र पररपक्वताको आधारमा सहभागी हनु े ववषयहरु रहेका छन ्। त्यस्तै 

सूिना प्राप्त गने अलधकार, अन्तरविया, भेटघाट एवम ् संवार्दको अलधकार पलन सहभालगताको अलधकार 

अन्तगात पर्दाछन। 

(२) संस्थागत ववकास : 

बािमैत्री स्थानीय िासन सञ्चािन गना आवश्यक पने महानगरको साङ्गाठलनक संरिना नीलत, कायािम, 

बजेट र प्रबन्धकीय व्यवस्था, मानव संसाधन ववकास, कायाप्रविया र कायाप्रणािी, साझेर्दारको काया सञ्जाि, 

क्षमता अलभवृवद्ध जस्ता पक्षहरु संस्थागत ववकासमा रहेका छन ्। 

(३) िासकीय पद्धलतमा एकीकरण : 
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बािमैत्री स्थानीय िासनिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गना समग्र िासकीय पद्धलतमा बािअलधकारको 

संरक्षण प्रवाधन अन्तगात रहने सबै अलधकारिाई अवङ्गकार र एकीकरण गना जरुरी हनु्छ । संघ, प्ररे्दि र 

स्थानीय तहका सरकारी लनकाय र काया पद्धतीमा बािबालिकाका सवाि, िाहाना र भावनािाई एवककृत 

गनाका िालग तत ्तत ्िासकीय ईकाईमा बाि सरोकारिाई योजना तजुामा रे्दशख कायान्वयन, अनगुमन र 

मूल्याङ्कनसम्मका िरणमा एवककृत गररन ु पर्दाछ । यस्ता प्रयासिे नीलतगत, संस्थागत र प्रवियागत 

पक्षहरुिाई समविगतरुपमा समेट्न ुपर्दाछ । यस संभागिे ववलभन्न तहहरुबाट सञ्चािन हनु ेबािबालिकासंग 

संबशन्धत ववलभन्न वियाकिापहरुको पारर्दाशिता र उत्तरर्दावयत्व सलुनशित गने पद्धलतको सदुृढीकरणमा सघाउ 

पगु्र्दछ । 

 

पररच्छेर्द : ३ 

बािमैत्री स्थानीय िासन सञ्चािनको संस्थागत व्यवस्था 

(३.१) नगरस्तरीय बािमैत्री स्थानीय िासन सलमलतको गठन : भरतपरु महानगरपालिकाको िौथो 

नगरसभाबाट पाररत नीलत तथा कायािमको बरु्दा नं.१२५ मा उल्िेख भए बमोशजम बािमैत्री िासन 

पद्धलतका लनदर्दाि गरेका 51 वटा सूिकहरु परुा गरी आगामी पाुँि वषा लभत्र महानगरपालिकािाई बािमैत्री 

नगर र बरु्दा नं.१२६ अनसुार आगामी र्दईु वषा लभत्र बािश्रम मकु्त महानगर घोषणा गररने प्रलतबद्धता 

अनरुुप बािमैत्री स्थानीय िासन सञ्चािनको संस्थागत व्यवस्थाका िालग नगरप्रमखु संयाजोक रहने गरी 

महानगरस्तरीय “बािमैत्री स्थानीय िासन नगर सलमलत” रे्दहाय बमोशजम गठन गररएको हनुेछ।  

१) प्रमखु, भरतपरु महानगरपालिका       अध्यक्ष 

२) उप प्रमखु, भरतपरु महानगरपालिका       उपाध्यक्ष 

३) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत        सर्दस्य  

४) सामाशजक ववकास सलमलतका संयोजक सवहत २ जना वडा अध्यक्ष   सर्दस्य  
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५) नगरप्रमखुबाट मनोलनत कायापालिका मवहिा सर्दस्य १जना   सर्दस्य  

६) प्रमखु, स्वास्थ्य तथा सामाशजक ववकास महािाखा     सर्दस्य  

७) प्रमखु, िैशक्षक प्रिासन महािाखा        सर्दस्य  

८) प्रमखु, स्वास्थ्य प्रवाधन िाखा       सर्दस्य  

९) अलधकृत प्रलतलनलध शजल्िा प्रिासन कायाािय     सर्दस्य  

१०) अलधकृत प्रतलनलध, शजल्िा समन्वय सलमलत     सर्दस्य  

११) प्रमखु, ट्रावफक प्रहरी कायाािय       सर्दस्य  

१२) अध्यक्ष÷प्रलतलनलध गैसस महासंघ शजल्िा िाखा      सर्दस्य  

१३) अध्यक्ष्य, पत्रकार महासंघ       सर्दस्य  

१४) अध्यक्ष, उद्योग वाशणज्य संघ, नारायणगढ      सर्दस्य  

१५) अध्यक्ष, उद्योग संघ        सर्दस्य 

१६) शिक्षक संघको अध्यक्ष्य÷प्रलतलनलध       सर्दस्य 

१७) अध्यक्ष, लनमााण व्यवसायी संघ        सर्दस्य  

१८) अध्यक्ष, होटि व्यवसायी संघ        सर्दस्य 

 १९) नगर स्वास्थ्य स्वयम्सेववका सञ्जािका अध्यक्ष्य                          सर्दस्य 

२०) नगर बाि सञ्जािको अध्यक्ष्य÷प्रलतलनलध         सर्दस्य 

२१) बािबालिका कायािम हेने मवहिा ववकास अलधकृत                 सर्दस्यसशिव    

शजल्िा समन्वय सलमलतका प्रमखु र प्रमखु शजल्िा अलधकारीिाई सलमलतको बैठकमा वविेष आमन्त्रण गना 

सवकनेछ।  
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(३.२)  वडा स्तरीय बािमैत्री स्थानीय सलमलतको व्यवस्था : 

 महानगरका सबै वडािाई बािमैत्री वडा बनाउने कायाका िालग रे्दहाय बमोशजम वडास्तरीय बािमैत्री 

स्थानीय सलमलतको गठन गररएको हनुेछ,  

१) वडा अध्यक्ष             अध्यक्ष 

२) वडा अध्यक्षबाट मनोलनत २ जना वडा सर्दस्य (१जना मवहिा सवहत)      सर्दस्य 

३) स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका प्रमखु एक जना          सर्दस्य 

४) स्थानीय गैरसरकारी संघसंस्था वा सामरु्दावयक संस्था मध्येबाट वडा सलमलतिे  

   मनोनयन गरेको प्रलतलनलध  एक जना,              सर्दस्य 

६) वडामा रहेका ववद्याियहरु मध्येबाट एक जना प्रधानाध्यापक र  

    एक जना ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष्य गरी जम्मा २ जना,          सर्दस्य 

७)  वडास्तरीय बािक्िबका अध्यक्ष्य÷प्रलतलनधी        सर्दस्य 

८) मवहिा सहकारी सस्था वा वडामा रहेको मवहिा सलमलतका अध्यक्ष्य एक जना       सर्दस्य       

९) मवहिा स्वास्थ्य स्वयमसेववका मध्येबाट एक जना          सर्दस्य 

१०) वडा सशिव               सर्दस्य–सशिव  

(३.३) नगरस्तरीय बािमैत्री स्थानीय सलमलतको काम, कताव्य र शजम्मेवारी : 

१.  बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्धी नीलत, तथा योजना तजुामा गने÷गराउने । 

२.  बािमैत्री स्थानीय िासन प्रवद्धानका िालग वडा स्तरमा योजना तथा कायािम सञ्चािन गर्दाा 

    नेततृ्वर्दायी भलुमका लनवााह गने÷गराउने । 

३.  बािमैत्री स्थानीय िासन प्रवद्धानका िालग बजेट ववलनयोजन गना सहयोग गने÷गराउने । 
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४. बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्धी र्दीघाकािीन रणनैलतक नीलत तजुामाका साथै वावषाक एवं आवलधक 

   योजनामा समावेि गराउन सहजीकरण गने ÷गराउने । 

५.  बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्धी कायािमको लनयलमत अनगुमन र मलु्याङ्कन गने÷गराउने । 

७.  बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्धी सञ्चालित कायािमहरु समन्वयात्मक र एकीकृत रुपमा  

    सञ्चािन गने÷ गराउने । 

८.  वडा तहमा गठन हनुे बाि क्िव÷नगर बाि सञ्जािका सर्दस्यहरुको व्यशक्तत्व तथा नेततृ्व क्षमताको 

ववकासमा सहयोग प¥ुयाउने खािका कायािमहरु लनयलमत रुपमा सञ्चािन गने÷गराउने । 

९.  बािमैत्री स्थानीय िासनको आवलधक प्रगलत समीक्षा गने÷गराउने । 

१०. आफ्नो क्षेत्रबाट हनुे सेवा प्रवाहिाई बािमैत्री बनाउने । 

११. बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्धी नगर÷वडा स्तरको नीलत, लनरे्दशिका, कायाववलध तयार गने र  

    यस पद्धलतको प्रवद्धान गना नगर सलमलत÷वडा सलमलतिाई नीलतगत पषृ्ठपोषण गने ।  

१२. बािबालिकाको क्षेत्रमा कायारत राशरिय एवं अन्तराशरिय, सरकारी एवं गैर सरकारी लनकाय बीि 

आवश्यक समन्वय गने÷गराउने । 

३.४ वडा स्तरीय बािमैत्री स्थानीय सलमलतको काम, कताव्य र शजम्मेवारी : 

१. बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्धी कायािमको सञ्चािन गरी सेवा प्रवाहमा सहयोग k'¥ofउने ।  

२. बािमैत्री स्थानीय िासनको अवधारणािाई समरु्दाय स्तरमा k'¥ofउg प्रवद्धानात्मक कायाहरु गने । 

३. बाि सञ्जािको ववकास र प्रवद्धानमा सहयोग k'¥ofउg] । 

४. वडा तहमा सम्पन्न कायािम तथा गलतववलधहरुको स्विःअनगुमन, आवलधक समीक्षा र मलु्याङ्कन गने । 

५. वडा तथा समरु्दाय स्तरमा उपिव्ध साधन स्रोत बािबलिकाको क्षेत्रमा अलधकतम ्पररिािन गने ।  



 

11 
 

६. सरोकारवािासंग सम्पका  एवं समन्वय गने र साझेर्दारी लनमााण गने ।  

७. स्वीकृत नीलत लनरे्दशिका अनसुार कायािम सञ्चािन गने । 

८. वडा तहमा सञ्चािन हनुे कायािमको स्वालमत्व ग्रहण गने÷गराउने ।  

९. समरु्दाय तथा वडास्तरमा हनुे ववकास लनमााण एवं सेवा प्रवाहिाई बािमैत्री बनाउने ।  

 

 

३.५ नगर बाि सञ्जािको भलूभका तथा शजम्मेवारी  

१. बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्धी कायािम कायान्वयन गना बािक्िवमा आवद्ध सर्दस्यिाई पररिािन 
गने÷गराउने ।  

२. बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्धी कायािमको कायान्वयनको िालग वडा तह र ववषयगत सलमलतिाई 
सहयोग गने।  

३. बािबालिका सम्बन्धी काया गर्दाा स्थानीय तहमा रहेका ववलभन्न संघसस्थासंग समन्वय गरी एकद्धार 
पद्धतीबाट काया गना सहजीकरण गने÷ गराउने । 

पररच्छेर्द –४ 

 ४. योजना तजुामा, कायाान्वयन, अनगुमन, मलु्याङ्कन र समीक्षा : 

 ४.१ वडा तह र  नगर स्तरमा हनेु योजना तजुामा  

बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्धी योजना तजुामा प्रविया बािक्िव वा सामरु्दावयक संस्था वा समूह, बस्ती 

तथा समरु्दायस्तरबाट िरुु हनु्छ । योजना तथा कायािम तजुामा गने िममा बािबालिकाको 

आवश्यकताहरु कसरी पवहिान गने भन्ने बारे स्थानीयस्तरमा रहेका बािक्िव÷समहू र बाि सञ्जािका 

सर्दस्यहरुिाई योजना तजुामाको हरेक िरणमा सहभागी गराउन ु पर्दाछ । गैर सरकारी संस्थाहरु समेत 

आ—आफ्नो कायािम र प्राववलधक सहयोग सवहत योजना प्रकृयामा सहभागी हनुेछन ् । वडास्तरमा 

सहभालगतामूिक योजना तजुामा पद्धतीअन्तगात लनम्न िरणहरु हनु्छन।  
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(क) बजेट पूवाानमुान र मागार्दिान : महानगरपालिकािे केन्िबाट प्राप्त बजेट पवुाानमुान मागार्दिान र 

आफ्नो स्रोतिाई आधार बनाई बािमैत्री स्थानीय िासनको िालग अलनवाया रुपमा बजेट छुट्याई वस्तगुत 

ववश्लेषण गरी वस्ती÷टोि÷वडास्तरमा योजना तजुामा गनुा गराउन ुपर्दाछ । 

(ख) आवश्यकता पवहिान : बािक्िव÷सञ्जािका प्रलतलनधीहरुको सहभालगतामा स्थानीय स्तरमा 

आवश्यकताको पवहिान गनुापर्दाछ । त्यसका िालग प्रारम्भमा गाउुँ तथा नगरस्तरको बािबालिका सम्बन्धी 

वस्तशुस्थती वववरण (प्रोफायि) तयार गरीनेछ । प्रोफाइि तयारीको िालग सूिना सङ्किन फारम 

बािबालिका अवस्था ववश्लेषण प्रश्नाविी अनसूुिी ३ मा र प्रोफाइिको ढाुँिा अनसूुिी ५ मा उल्िेख 

भएबमोशजम हनुेछ । यसको आधारमा आवश्यक पवहिानको िालग प्रत्येक बाि समूहको अिग अिग 

बैठक बसी छिफिद्धारा प्रस्ताववत कायािम तजुामा गरी सम्बशन्धत वडा माफा त महानगरपालिकाको 

एकीकृत योजना तजुामा सलमलतमा पेि गने र सो सलमलतबाट प्राथलमकता लनधाारण गरी स्वीकृलतको िालग  

नगर सभामा पेि गनुापर्दाछ । 

(ग) योजना छनौट : प्राप्त प्रस्ताव उपर वडा सलमलत र नगर सलमलतिे सञ्जािका प्रलतलनलधहरु तथा 

सम्बशन्धत सलमलतका प्रलतलनधीहरुसंग संयकु्त बैठक बसी उपिब्ध स्रोतका आधारमा योजनाहरु छनौट 

गनुापर्दाछ । योजना छनौटको स्वीकृलत नगर सभाबाट हनुेछ । बािबालिकाको िालग स्थानीय ववकास 

सम्बन्धी योजनाको ढांिा अनसुिुी ६ मा दर्दइएको छ  । 

४.२.  महानगरस्तरमा हनेु योजना तजुामा : 

वडा स्तरमा सम्पन्न योजना तजुामा गोष्ठीबाट प्रस्ताव भई आएका बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्धी योजना 

तथा कायािमहरु रे्दहाय बमोशजम नगरस्तरीय योजना तजुामा प्रवियासंग आवद्ध गनुा÷गराउन ुपर्दाछ । 

(क)  ववषयगत योजना तजुामा सलमलत : 

बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्धी योजना मूितिः माहनगरको सामाशजक ववकास सलमलत अन्तगात पने 

भएको हरु्दा वडा स्तरबाट प्रस्ताव भई आएका योजनाहरु यसै सलमलतमा प्रस्ततु गनुापर्दाछ । यस  बाहेक 
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अन्य सलमलतमा जानपुन े योजना भएमा तत ् तत ् सलमलतमा पठाउन ु पर्दाछ । यस्ता सलमलतहरुिे प्रस्ततु 

कायािम उपर छिफि गरी आवश्यक पररमाजान सवहत बावषाक नगर ववकास योजनामा समावेि गना 

प्राथलमकता लनधाारण गरी एकीकृत योजना तजुामा सलमलतमा पेि गनुापर्दाछ । प्रस्ताववत योजना तथा 

कायािमहरु मालथ सलमलतिे लनम्न अनसुार पनुराविोकन गना सक्ने छ । 

(१) प्राववलधक रुपिे सम्भाव्य छ ? छैन ?  िगानीको िालग स्रोत खुिेको छ छैन ? 

(२) प्राववलधक पक्ष तथा आलथाक स्रोत सधान सलुनशित छ छैन ? बजेट पूवाानमुान र मागार्दिान लभत्र छ 

छैन ्? 

(३) प्रस्ताववत योजनािे बािबालिकािाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइर्दा k'¥ofउन सक्ने नसक्ने । 

(४) प्रिसंग प्राथलमकता िम तोकेर वडाबाट कायािम लसफाररस भै आएको छ छैन ? 

(ख)  बजेट तजमुाा  सलमलत : 

ववषयगत सलमलतहरुबाट लसफररस भई आएका योजनाहरु बजेट छिफि तथा योजना तजुामा सलमलतमा 

छिफि गनुापर्दाछ । ववद्यमान ऐन, लनयम, ववलनयम, लनरे्दशिका तथा काया लबधीहरुको पररधी लभत्र रही 

प्रस्ताववत योजना तथा कायािमहरु मालथ सलमलतिे छिफि गने र कायािममा र्दोहोरोपन, क्षेत्रगत सम्बन्ध 

छ, छैन ? भलन पनुराविोकन गनेछ । यस प्रकार छिफि भई प्राथलमकता लनधाारण गररएका योजनाहरु 

बावषाक नगर योजनामा समावेि गना नगर पररषर्दिाई अनरुोध गरी पठाउन ुपर्दाछ । 

(ग) नगर पररषर्द :  

ववषयगत योजना तजुामा सलमलतहरुबाट लसफररस भई आएका योजनाहरु एकीकृत योजना , कायािम तथा 

बजेट पनुराविोकन गने र आवश्यक भएमा संसोधन समेत गरी स्वीकृत गने अलधकार नगर पररषर्दमा 

रहने हरु्दा सोही अनरुुप नगरपररषर्दिे बािमैत्री स्थानीय िासन पद्धलत सम्बशन्धत योजनाहरु स्वीकृत गर्दाछ 

। गैर सरकारी सस्थाहरुबाट बािमैत्री स्थानीय िासन सम्वन्धी कायािमहरु सम्बशन्धत वडास्तरमा 

समावेि गरी एकीकृत योजना पाररत गनुापर्दाछ । यसरी पाररत योजना कायाान्वयनका िालग िगानी 
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सलुनशित गररएको हनुपुर्दाछ । बािबालिकाको ववकासको िालग तयार पाररएको स्थानीय िगानी योजनाको 

नमूना अनसुिुी ६ अनसुार हनुेछ । यसरी नगरपररषर्दबाट स्वीकृत योजना नै नगर बािमैत्री स्थानीय 

िासन सम्बन्धी बावषाक योजनाको रुपमा हनुेछ।  

४.३. कायान्वयन प्रविया : 

बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्धी कायािम कायान्वयन गर्दाा स्वीकृत वावषाक कायािमको पररधी लभत्र रहेर  

गनुापर्दाछ । यस्तो कायािम कायान्वयन गर्दाा बािक्िव÷बािसञ्जािसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजनाहरु 

यथासम्भव बािक्िव÷वािसञ्जािसंग माफा त न ै सम्पन्न गराउन ु पर्दाछ । प्रालबलधक दृविकोणिे 

बािक्िव÷बािसञ्जाििे गना नसक्ने योजना तथा कायािमको हकमा स्थानीय तहमा रहेका सामरु्दावयक 

संस्था, उपभोक्ता सलमलत र स्थानीय गैसस माफा त सञ्चािन गना÷गराउन सवकने छ । कायािम सञ्चािन 

गर्दाा िागत साझेर्दारी र सहभालगतात्मक पद्धलतिाई प्राथलमकता दर्दनपुर्दाछ । कायािम कायाान्वयनमा 

सम्बशन्धत मवहिा तथा बािबालिका िाखा र गैससिे समेत प्राववलधक सहयोग उपिब्ध गराउने छन ्। 

बािमैत्री स्थानीय िासन कायािम सञ्चािन गर्दाा रे्दहाय बमोशजम तहगत प्रविया अबिम्वन गना सवकने 

छ। 

(क)  कायाान्वयनको िालग सामूवहक लनणाय तथा पूवााधार तयारी, 

(ख)  अवस्था ववश्लेषण र सूिक वा मापर्दण्ड लनधाारण, 

(ग)  कायायोजना तयारी र स्रोत व्यवस्थापन । 

४.४.अनगुमन तथा मलु्याङ्कन  

बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्धी कायािमको अनगुमन प्रविया स्थानीय िासन सञ्चािन ऐन २०७४ 

तथा लनयमाविी २०७५ अनरुुप हनुेछ । स्थानीय िासन सञ्चािन ऐन २०७४ तथा लनयमाविी २०७५ 

अनरुुप गठन भएको अनगुमन सलमलतिे समेत यस लनरे्दशिका अनसुार सञ्चािन हनुे कायािमहरुको 

अनगुमन गनेछ । साथै स्थानीय तह बािमैत्री स्थानीय िासन नगर सलमलत र अनगुमन उप सलमलत एवं 
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सम्बशन्धत ववषयगत िाखाहरुिे लनयलमत रुपमा कायािमको अनगुमन गरी सोको प्रलतवेर्दन 

महानगरपालिकामा पेि गनुा पनेछ । कायािमको अनगुमन फारमको नमूना अनसुिुी ४ मा दर्दईएको छ 

। यस्तो प्रलतवेर्दन उपर महानगरिे आवश्यक सल्िाह, सझुाव र लनरे्दिन दर्दन सक्र्दछ । बािमैत्री 

स्थानीय िासन सम्बन्धी नगरमा भए गरेका कायािमको महानगरपालिकामा िौमालसक, अधावावषाक र 

वावषाक समीक्षा समेत गनुापर्दाछ । 

४.५ प्रलतवेर्दन तथा अलभिेखीकरण : 

प्रत्येक वषा सञ्चािन भएका कायािमको प्रलतवेर्दन तयार गरी व्यवशस्थत रुपमा आलभिेखीकरण गनुापर्दाछ । 

कायाान्वयनका िममा रे्दशखएका सफितािाई उजागर गरी वावषाक प्रलतवेर्दनमा समावेि गनुापर्दाछ । 

वावषाक रुपमा कायाान्वयन भएका बािमैत्री कायािमको अवस्था झल्कने गरी बािबालिकाको शस्थलत 

प्रलतवेर्दन तयार गनुा पनेछ । यसको ढांिा अनसूुिी १० बमोशजम हनुेछ । । यो प्रलतवेर्दन बाि सञ्जाि 

र महानगरको स्वास्थ्य तथा सामाशजक ववकास माहािाखा अन्तगात मवहिा तथा बािबलिका िाखािे तयार 

पानुापनेछ।  

बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्धी भएका कृयाकिापहरुिाई व्यापक प्रिार प्रसार गराउन स्थानीय सञ्चार 

माध्यमहरुको पररिािन गररनेछ ।  

४.६. बािमैत्री स्थानीय िासन पद्धलतको कायाान्वयनका िालग संयन्त्र र तौर तररका : 

बािमैत्री स्थानीय िासन पद्धलतिाई वैज्ञालनक, व्यवशस्थत तथा नलतजामूिक रुपमा कायाान्वयन गना सघाउन 

तथा सलुनशित गना÷गराउन महत्वपूणा पक्षका रुपमा ववलभन्न संयन्त्र र तौरतररकाको उपयोग गनुापने हनु्छ 

। यस अन्तगात रे्दहायका संयन्त्र तथा तौरतररकाको प्रयोग गना सवकनेछ । 

(क) बाि सहभालगतामूिक योजना तथा कायािम तजुामा, 

(ख) कायाान्वयनको िालग सामूवहक लनणाय तथा पूवााधार तयारी, 

(ग) अवस्था ववश्लेषण र सूिक वा मापर्दण्ड लनधाारण, 
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(घ) कायामूिक अनसुन्धान, 

(ङ) प्रभावकारी सभेक्षण 

(ि) गनुासो तथा उजरुी व्यवस्थापन, 

(छ) कायामूिक िेखा परीक्षण, 

(ज) मूिप्रवाहीकरण, 

(झ) सूिना सम्प्रेषण÷अनगुमन प्रणािीको अबिम्बन, 

(ञ) बाि सूिना पद्धलतको प्रभावकारी कायाान्वयन । 

 

 

 

पररच्छेर्द : ५ 

संस्थागत क्षमता 
५.१. क्षमता ववकास : 

बािमैत्री  सेवािाई प्रभावकारी रुपमा अशघ बढाउन रे्दहायको क्षमता ववकासका काया गररने छन ् । 

(१) बािमैत्री स्थानीय िासन प्रवद्धानका िालग महानगरपालिकामा रहेको मौजरु्दा सङ्गठनको क्षमता 

मूल्याङ्कन गरी ववद्यमान क्षमता र िावहने न्यूनतम क्षमताको बीिको खाडि पवहिान गररने छ । 

(२) रे्दशखएको खाडिको आधारमा क्षमता ववकासका िालग योजना तजुामाका साथै आवश्यक प्राववलधक 

सहयोग र प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सञ्चािन गररने छ ।  

(३) प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम प्राप्त प्रशिक्षकहरुिे नगर, वडा तथा समरु्दायमा प्रशिक्षण दर्दनेछन ्। यसका 

िालग आवश्यकता अनसुार वाह्य र्दक्ष स्रोत व्यशक्तहरु समेत उपयोग गना सवकने छ ।  

(४) महानगरका लनवााशित जनप्रलतलनलध, बािमैत्री स्थानीय िासन नगरस्तरीय सलमलत बािमैत्री स्थानीय 

िासन वडास्तरीय सलमलत, ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत, स्वस्थ्य व्यवस्थापन सलमलत, वडास्तरीय मवहिा 
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सलमलत⁄सस्था, स्वास्थ्य स्वंयमसेववका, सम्बशन्धत कमािारीहरु, प्राथलमक तहका शिक्षकहरुिाई अलनबाया रुपिे 

बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्धी तालिम प्रर्दान गररने छ । 

(५) क्षमता ववकास सम्बन्धी गोष्ठी तथा प्रशिक्षण जस्ता काया सञ्चािन गर्दाा िाग्ने खिाको िालग 

महानगरिे आफ्नो नम्सं तथा मापर्दण्ड लनधाारण गना सक्नेछ वा प्रििनमा रहेको कुनै नम्सं तथा 

मापर्दण्डिाई आधार मान्न सक्नेछ। 

 

 

(६) बािमैत्री स्थानीय िासन प्रवद्धानका िालग मौजरु्दा जनिशक्तको क्षमता ववकास गरी काया सञ्चािन 

गररने छ।आवश्यक पर्दाा स्थानीय तहिे ववषयगत कायाािय, गैसस, बाह्य स्रोत व्यशक्त तथा साझेर्दार 

संस्थाको र्दक्षतािाई समेत प्रयोग गना सक्ने छ । यस्तो कायाको िालग वावषाक कायायोजनामा नै बजेट 

व्यवस्था गना सक्ने छ । 

५.२. संस्थागत ववकास : 

यस पद्धलतको प्रभावकारी सञ्चािनका िालग महानगरबाट वावषाक कायायोजनामा बजेट व्यवस्था गरी 

संस्थागत क्षमता ववकासको समग्र प्याकेज लनमााण गना सवकनेछ । यस्तो कायािम सञ्चािन बािमतै्री 

स्थानीय िासन प्रवद्धान सम्बन्धी प्रवियागत कायाहरु समेत समावेि हनुेछन ्। यस्तो कायािम सञ्चािन 

गना बािमैत्री स्थानीय िासन िालग ववलनयोशजत रकमको लनशित प्रलतितको सीमा छुट्याउन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेर्द : ६ 

ववववध 

६.१. संसोधन र बिाउ : 
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 (१) यस लनरे्दशिकाको कायाान्वयनमा कुनै व्यवधान आई परेमा भरतपरु महानगरपालिका नगर 

कायापालिकाको बैठकिे आवश्यकता अनसुार थपघट, हेरफेर वा संसोधन गनासक्ने छ । 

(२) बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्धमा यस कायाववलध स्वीकृत हनु ु अशघसम्म भएका कायािम र 

वियाकिापहरु यसै लनरे्दशिका अनसुार भए गरेको, मालनने छ । 

                   
 

 

 

 

 

 

 

अनसूुिीहरुिः 

अनसूुिी:१ 

 

बािमैत्री स्थानीय िासनका न्यूनतम सूिकहरु 

१.१ सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूिकहरु  

क (बाि बिाउ) 

लस.नं. न्यूनतम सेवा सूिक कायाान्वयन गने प्रमखु 

शजम्मेवार लनकाय 

प्रमखु सहयोगी लनकाय  

१ ६ मवहनासम्मको शिििुाई आमािे 

अलनवायारूपमा पूणा स्तनपान 

गराएका (आमाको र्दधु मात्रै 

खुवाउने) हनेुछन ्  

• आमा ⁄ घरपररवार  

•  सामरु्दावयक संस्था/टोि 

ववकास  संस्था 

•   स्थानीय स्वास्थ्य संस्था  · 

•  महानगरपालिका  

• महानगरपालिका  

• ववषगगत िाखाहरु ·  

• बािबालिकाको के्षत्रमा कायारत राविय 

अन्तराविय गै.स.स. 

•  बािमतै्री स्थानीय िासन सम्बन्धी 

सलमलत  
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२ १ वषा लभत्रका प्रत्यके 

बािबालिकािे पूणारूपमा खोप 

(लब.लस.शज., लड.वप.टी., हेपटाइवटस 

लब, वह ३ र्दार्दरुा) पाएका हनुछेन ्। 

• अलभभावक/घरपररवार  

•  सामरु्दावयक संस्था  · 

• स्थानीय स्वास्थ्य संस्था   

• ·महानगरपालिका · 

• महानगरपालिका  
• ·ववषगगत िाखाहरु  
• ·बािबालिकाको  के्षत्रमा कायारत 

राविय अन्ताराविय गै.स.स. बािमैत्री 

स्थानीय िासन सम्बन्धी िलमलत  

३ ६ मवहना रे्दशख ५ वषा सम्मका 

बािबालिकाहरूिे वषाको २ पटक 

लभटालमन ए क्याप्सिु खाएका 

हनेुछन ्। · 

• अलभभावक/घरपररवार  

•  सामरु्दावयक संस्था   

•  स्थानीय स्वास्थ्य सस्था          

महानगरपालिका   

• महानगरपालिका  

• ववषगगत िाखाहरु  

•  बािबालिकाको  के्षत्रमा कायारत 

राविय अन्ताराविय गै.स.स. 

बािमैत्री स्थानीय िासन 

सम्बन्धी सलमलत 

४ गभावती आमािे र्दक्ष स्वास्थ्य 

कमीबाट सतु्केरी गराएका हनेुछन ्

। 

• अलभभावक ⁄ घरपररवार  

• सामरु्दावयक संस्था   

•  स्थानीय स्वास्थ्य संस्था       

•  महानगरपालिका 

• महानगरपालिका   

• ·ववषगगत िाखाहरु  

• बािबालिकाको के्षत्रमा कायारत 

राविय अन्ताराविय गै. स. स. 

बािमैत्री स्थानीय िासन 

सम्बन्धी सलमलत  

५ गभावलत मवहिाहरूिे कशम्तमा 

प्रसूलत पूवा 4 पटक र प्रसूलत पिात ्

आमा र नवजात शििकुो कशम्तमा 

३ पटक स्वास्थ्य जाुँि गराएका 

हनेुछन ्। 

• अलभभावक/घरपररवार  

•  सामरु्दावयक संस्था   

• स्थानीय स्वास्थ्य संस्था    

• महानगरपालिका  

• महानगरपालिका   

• ववषगगत िाखाहरु · 

• राविय अन्ताराविय गैसस। 

बािमैत्री स्थानीय िासन 

सम्बन्धी सलमलत 

६ गभावलत मवहिािे वटटानस 

ववरूद्धको २ वटा खोप िगाएका 

हनेुछन ्। 

• घरपररवार · 

• सामरु्दावयक संस्था   

• स्थानीय स्वास्थ्य संस्था     

• महानगरपालिका  

• महानगरपालिका   

• ववषगगत िाखाहरु  

•  राविय अन्ताराविय गैसस 

बािमैत्री स्थानीय िासन 

सम्बन्धी सलमलत  
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७ गभावलत तथा सतु्केरी आमाहरूिे 

आईरन िक्की (जम्मा 225 वटा) 

खाएका हनेुछन ्। 

• घरपररवार  

• सामरु्दावयक संस्था   

• स्थानीय स्वास्थ्य संस्था    

• महानगरपालिका  

• महानगरपालिका   

• ववषगगत िाखाहरु  

•  राविय अन्ताराविय गै.स. 

स.बािमैत्री स्थानीय िासन 

सम्बन्धी सलमलत 

8 एिआ्ईभी सङ्खिलमत आमाबाट 

जशन्मएका सबै बािबालिकाहरूिे 

ARV Prophylaxis पाएका हनेुछन ्

।  

• घरपररवार  

• सामरु्दावयक संस्था   

• स्थानीय स्वास्थ्य संस्था 

• महानगरपालिका 

• महानगरपालिका   

• ववषगगत िाखाहरु  

• राविय अन्ताराविय गैसस  

• बािमैत्री स्थानीय िासन 

सम्बन्धी सलमलत 

9 सबै घरधुरीमा वपउन योग्य 

खानेपानीको सवुवधा उपिब्ध भएको 

हनेुछ । 

• घरपररवार  

• सामरु्दावयक संस्था   

• स्थानीय स्वास्थ्य संस्था       
• महानगरपालिका 

• महानगरपालिका   

• ववषगगत िाखाहरु  

• राविय अन्ताराविय गैसस 
• बािमैत्री स्थानीय िासन 

सम्बन्धी सलमलत  

10 िपी गएपलछ, खाना खान ुअगालड र 

बािबालिकाको दर्दसा धोएपलछ 

साबनु पानीिे हात धुन ेपररपाटीको 

ववकास भएको हनेुछ । 

• घरपररवार  

• सामरु्दावयक संस्था   

• स्थानीय स्वास्थ्य संस्था 
•  महानगरपालिका 

• महानगरपालिका   

• ववषगगत िाखाहरु  

• राविय अन्ताराविय गै. स. स. 
•  बािमतै्री स्थानीय िासन 

सम्बन्धी सलमलत  

11 सबै घरधुरीहरूिे आयोननु प्रयोग 

गरेका हनेुछन ्

• घरपररवार  

• सामरु्दावयक संस्था   
• स्थानीय स्वास्थ्य संस्था 

• महानगरपालिका  

• महानगरपालिका   

• ववषगगत िाखाहरु  

• राविय अन्तराविय गै.स. स. 

•  बािमतै्री स्थानीय िासन 

सम्बन्धी सलमलत  
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12 कम तौि, पडु्को र ख्याउटेपन हनेु 

पाि वषा मलुनका बािबालिकाहरुको 

सख्यामा कलम आएको हनेुछ । 

• घरपररवार  

• सामरु्दावयक संस्था   

• स्थानीय स्वास्थ्य संस्था 

महानगरपालिका 

• महानगरपालिका   

• ववषगगत िाखाहरु  

• राविय अन्तराविय गै.स. स. 

•  बािमतै्री स्थानीय िासन 

सम्बन्धी सलमलत  

 

13 अलत कडा कुपोषण र मध्यम 

कुपोषण भएका बािबालिकाको 

सख्यामा कलम आएको हनेुछ । 

• घरपररवार  

• सामरु्दावयक संस्था   

• स्थानीय स्वास्थ्य संस्था 

महानगरपालिका 

• महानगरपालिका   

• वडा कायाािय 

• राविय अन्तराविय गै.स. स. 

•  बािमतै्री स्थानीय िासन 

सम्बन्धी सलमलत  

 

14 प्रत्येक घर पररवारिे िौिाियको 

प्रयोग गरेका हनेुछन ्। 

• घरपररवार  

• सामरु्दावयक संस्था   

• स्थानीय स्वास्थ्य संस्था 

• महानगरपालिका 

• वडा कायाािय 

• महानगरपालिका   

• बािमैत्री स्थानीय िासन 

सम्बन्धी सलमलत  

15 एउटा सन्तान र अको सन्तानको 

जन्मान्तर कम्तीमा ३ वषाको 

हनेुछ।  

• घरपररवार  

• सामरु्दावयक संस्था   

• स्थानीय स्वास्थ्य संस्था 

महानगरपालिका 

• वडा कायाािय 

• महानगरपालिका   

• बािमैत्री स्थानीय िासन 

सम्बन्धी सलमलत  

जम्मा सिुक संख्या 15 वटा 

   ·· ·  
ख  बाि संरक्षण 
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लस.नं. न्यूनतम सेवा सूिक कायाान्वयन गने प्रमखु 

शजमेम्मेवारी लनकाय 

प्रमखु सहयोगी लनकाय 

१ ५ वषा मलुनका सबै 

बािबालिकाको जन्म र्दताा 

भएको हनेुछ । 

• भरतपरु महानगरपालिका  

• वडा  कायाािय 

• ववषगगत िाखाहरु  

• राविय अन्ताराविय गैसस  

• बािमैत्री स्थानीय िासन 

सम्बन्धी सलमलत   

• बाि क्िब  

२ बाि वववाह लनयन्त्रण भएको 

हनेुछ । 

• घर पररवार  

• अलभभावक ⁄ सरक्षक  

•  वडा कायाािय  

• स्थानीय प्रहरी प्रिासन 

•  टोि ववकास संस्था 

• सामरु्दावयक संस्था  

• बाि क्िव  

•  बािबालिकाको के्षत्रमा 

कायारत राविय अन्ताराविय 

गै.स.स.  

३ लनकृि प्रकारको बािश्रम अन्त्य 

गरै्द प्रभाववत बािबालिकाको 

पनुास्थापन भएको हनेुछ । · 

• घर पररवार  

• अलभभावक ⁄ संरक्षक  

• वडा कायाािय  

•  स्थालनय प्रिासन, प्रहरी  

•  उद्योग किकारखाना ⁄ 

होटि तथा यातायात 

व्यवसायी  

• सामरु्दावयक संस्था  

• बाि क्िव  

•  बािबालिकाको  के्षत्रमा 

कायारत राविय अन्तराविय 

गै.स.स. 

 

 

४ घरपररवार, समरु्दाय, सावाजलनक 

स्थान  (ववद्यािय, सामाशजक 

िाड पवा, भेिा ) मा 

बािबालिका ववरुद्ध हनेु वहंसा, 

बेिलबखन, िोषण, वेवास्ता र 

र्दवु्यावहारमा उल्िेख्य कमी 

आएको हनेुछ । · 

• घर पररवार ⁄ अलभभावक ⁄ 

सरक्षक  
•  वडा कायाािय  

•  स्थालनय प्रहरी प्रिासन 

•  उद्योग किकारखाना  

•  होटि व्यवसायी 

• यातायात व्यवसायी 

• सामरु्दावयक संस्था  
•  बाि क्िव  

•  बािबालिकाको के्षत्रमा 

कायारत राविय अन्तराविय 

गै.स.स.  
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५ बािसंरक्षण सम्बन्धी समरु्दायमा 

आधाररत संरक्षण प्रणािी 

स्थावपत भइा सञ्चािनमा 

ल्याइएको हनेुछ ।  

• महानगरपालिका  

•  वडा कायाािय  

•  स्थालनय प्रहरी प्रिासन 

•  उद्योग किकारखाना  

•  होटि व्यवसायी  

• यातायात व्यवसायी   

• सामरु्दावयक संस्था  

• बाि क्िव  

•  बािबालिकाको  के्षत्रमा 

कायारत राविय अन्तराविय 

गै.स.स. 

6  छाउपडी, कमिरी जस्ता 

सामाशजक कुप्रथामा कलम 

आएको हनेुछ । 

• महानगरपालिका  

•  वडा कायाािय  

• टोि ववकास संस्था 

•  स्थालनय प्रहरी प्रिासन 

• सामरु्दावयक संस्था  

• बाि क्िव  

•  बािबालिकाको  के्षत्रमा 

कायारत राविय अन्तराविय 

गै.स.स. 

7 वडा तह/समरु्दायिे १४ वषा 

मलुनका बेसाहारा 

बािबालिका(भएमा)को संरक्षण 

गरेका हनेुछन।् 

• महानगरपालिका  

•  वडा कायाािय  

• टोि ववकास संस्था 

•  स्थालनय प्रहरी प्रिासन 

• सामरु्दावयक संस्था  

• बाि क्िव  

•  बािबालिकाको  के्षत्रमा 

कायारत राविय अन्तराविय 

गै.स.स. 

8 महानगर के्षत्रमा सडक 

बािबालिकाको सख्यामा कलम 

आएको हनेुछ । 

• महानगरपालिका  

•  वडा कायाािय  

• टोि ववकास संस्था 

•  स्थालनय प्रहरी प्रिासन 

• सामरु्दावयक संस्था  

• बाि क्िव  

•  बािबालिकाको  के्षत्रमा 

कायारत राविय अन्तराविय 

गै.स.स. 

9 वडा तहमा रहेका सामरु्दावयक 

तथा संस्थागत ववद्याियहरुिे 

बािबालिकाहरुिाइा िारीररक 

तथा मानलसक यातना दर्दने 

छैन। 

• वडा कायाािय 

• ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत 

• िैशक्षक प्रिासन महािाखा 

• सम्बशन्धत ववद्याियका 

शिक्षक 

• महानगरपालिका 

• बाि क्िव 

• बािसञ्जाि/नगर बािसञ्जाि 

• टोि ववकास संस्था 

10 कुितमा िागकेा बािबालिकाका • महानगरपालिका  • महानगरपालिका 
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िालग महानगर के्षत्रमा 

बािसधुार गृह सञ्चािनमा 

ल्याएको हनेुछन।् 

•  वडा कायाािय  

• स्थानीय सामाशजक संघ सस्था 

•  स्थालनय प्रहरी प्रिासन 

• बाि क्िव 

• बािसञ्जाि/नगर बािसञ्जाि 

• टोि ववकास संस्था 

जम्मा सूिक 10 वटा 

 

ग  बाि ववकास 

लस.नं. न्यूनतम सेवा सूिक कायाान्वयन गने प्रमखु शजम्मेवार 

लनकाय 

प्रमखु सहयोगी लनकाय 

1 

३ रे्दशख ४ वषा उमेर पगुेका सबै 

बािबालिकाहरू प्रारशम्भक बाि 

ववकास कक्षामा भनाा भइा वटकाउ 

र्दर ित प्रलतित रहेको हनेुछ ( 

फरक क्षमता भएका 

बािबालिकाको हकमा वविेष 

व्यवस्था गनुापेने )। 

• घर पररवार/ अलभभावक 

/सरक्षक  

• वडा कायाािय  

• माहानगरपालिका  

• िैशक्षक प्रिासन माहािाखा  

• सामरु्दावयक संस्था  

• बाि क्िव  

• बािबालिकाको  के्षत्रमा कायारत 

राविय अन्तराविय गै.स.स. 
 

२ 

५ रे्दशख १४ वषा उमेर समहुका 

ित ्प्रलतित बािबालिकािे 

आधारभूत  शिक्षा (1 कक्षा रे्दशख 

8 कक्षासम्म) परुा गरेका हनेुछन ्

। 

• घर पररवार/अलभभावक ⁄ 

सरक्षक  

• वडा कायाािय  

• टोि ववकास सस्था   

• बािबालिकाको  के्षत्रमा 

कायारत राविय अन्तराविय 

गै.स.स· ववषयगत िाखा  

• बाि सञ्जाि  

• बािमैत्री स्थालनय िासन 

सलमलत   

• स्थानीय राजनलैतक र्दि 

३ 

प्रत्येक ववद्याियमा पानीको 

सवुवधा सवहत छात्र ⁄ छात्राको 

छुट्टाछुटै्ट   िौिाियको व्यवस्था 

भइा प्रयोग भएको हनेुछ । 

• भरतपरु महानगरपालिका  

• वडा कायाािय  

• ववद्यािय 

• बािबालिकाको  के्षत्रमा 

कायारत राविय अन्तराविय 

गै.स.स. ववषयगत िाखा  

• बाि सञ्जाि  
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• बािमैत्री स्थालनय िासन 

सलमलत   

• स्थानीय राजनलैतक र्दि 

४ 

सबै ववद्याियका पूवााधार( कक्षा 

कोठा, फलनािर, खेिमैर्दान, 

खानेपानी धारा ) बािमैत्री, 

अपाङ्गतामतै्री र सरुशक्षत भएका 

हनेुछन । 

• घरपररवार/अलभभावक ⁄ 

सरक्षक 

•  वडा कायाािय   

• सरोकारवािा लनकाय  

• महानगरपालिका 

•  टोि ववकास संस्था 

• बािबालिकाको के्षत्रमा 

कायारत राविय अन्तराविय 

गै.स.स. ववषयगत िाखा  

• बाि सञ्जाि  

• बािमैत्री स्थानीय िासन 

सलमलत   
• स्थानीय राजनलैतक र्दि  

५ 

सरसफाइायकु्त ववद्यािय कायम 

गना सबै ववद्याियिे कुवहने र 

नकुवहने फोहर अिग अिग 

ववसाजन गने व्यवस्था गरेका 

हनेुछन ्। 

• वडा कायाािय   

• सरोकारवािा लनकाय  

• महानगरपालिका/वातावरण 

िाखा 

•  टोि ववकास संस्था 

• बाि सञ्जाि  

• स्थानीय राजनलैतक र्दि  

• सरोकारवािा लनकाय  
 

६ 

प्रत्येक ववद्याियमा अलतररक्त 

कृयाकिाप सम्बन्धी कायािम 

सञ्चािन भएको हनेुछ । 

• वडा कायाािय / ववद्यािय  • बािबालिकाको के्षत्रमा कायारत 

राविय अन्तराविय गै.स.स. 

• ववषयगत िाखा  

• बाि सञ्जाि 

• बािमैत्री स्थानीय िासन सलमलत   

• स्थानीय राजनलैतकर्दि 

7 

प्रारशम्भक बािलबकास केन्िहरुिे 

महानगरिे तोकेको न्यूनतम ्

मापर्दण्ड परुा गरेका हनेुछन ्। 

• वडा कायाािय   
• सरोकारवािा लनकाय  

• महानगरपालिका/िैशक्षक 

प्रिासन महािाखा 

• बाि सञ्जाि  
• बािमैत्री स्थानीय िासन नगर 

सलमलत   

• ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत 

8 
ववद्याियिे कक्षा ६ रे्दशख 10 

सम्मका ववद्याथीहरुको िालग 

• वडा कायाािय   
• सरोकारवािा लनकाय  

• बाि सञ्जाि  
• स्थानीय राजनलैतक र्दि  
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बािमैत्री, बातावरणमैत्री र ववपर्द 

व्यवस्थापन सम्बन्धी अलतररक्त 

कक्षा सञ्चािन गरेका हनेुछन ्। 

• महानगरपालिका/वातावरण 

िाखा 

•  टोि ववकास संस्था 

• सरोकारवािा लनकाय  

 

9 

आधारभूत शिक्षा पिात ्ववद्यािय 

शिक्षाबाट बशन्ित भएका 

बािबालिकाहरुिे जीवन उपयोगी 

शिक्षा (व्यवसायीक तथा 

सीपमूिक तालिम ) प्राप्त गरेका 

हनेुछन।् 

• वडा कायाािय   

• सरोकारवािा लनकाय/ लसवटइ 

लभटी/स्वरोजगारमकू सस्थाहरु 

• टोि ववकास संस्था 

• बािबालिकाको के्षत्रमा कायारत 

राविय अन्तराविय गै.स.स. 

• ववषयगत िाखा  

 

 जम्मा सूिक 9 वटा    

 

 

 

घ  बाि सहभालगता 

लस.नं. न्यूनतम सेवा सिुक कायाान्वयन गने प्रमखु शजम्मेवार 

लनकाय 

प्रमखु सहयोगी लनकाय  

१ महानगरमा रहेका बािबालिका 

सम्बन्धी सरोकारका 

संरिना/सलमलतहरुमा 12 रे्दशख 

18 वषासम्मका 

बािबालिकाहरूको संस्थागत 

सहभालगता सलुनशित गररएको 

हनेुछ । 

• वडा कायाािय  

• सामरु्दावयक संस्था   

•  उपभोक्ता सलमलत  

•  टोि ववकास संस्था 

• ववद्यािय 

• बािबालिकाको के्षत्रमा 

कायारतराविय अन्तराविय गै.स.स.  

•  ववषयगत िाखा  

• बाि सञ्जाि  

• बािमैत्री स्थालनय िासन सलमलत     

स्थालनय राजनलैतक र्दि 

२ बाि भेिाबाट माग भइा आएका 

योजनाहरु महानगरको योजनामा 

समावेि भएका हनेुछन ्। 

• महानगरपालिका   

• वडा कायाािय  

• सामरु्दावयक संस्था   

• बािबालिकाको के्षत्रमा 

कायारत राविय अन्तराविय 

गै.स.स. 
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• ववलभन्न उपभोक्ता सलमलत  

• टोि ववकास संस्था 

• ववषयगत िाखा  

• बाि सञ्जाि  

• बािमैत्री स्थालनय िासन 

सलमलत  

• स्थालनय राजनलैतक  

३ वडा तथा नगर तहमा समावेिी 

आधारमा बािक्िव/बािसञ्जाि 

गठन भइा वियाशिि ( न्यनूतम 

बावषाक 3 वटा बैठक, ३ वटा 

कायािम सञ्चािन) रहेका 

हनेुछन ्। 

• महानगरपालिका 

• मवहिा तथा बािबालिका 

िाखा 

• ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत 
• टोि ववकास संस्था  

• वडा कायाािय  

 

• बािबालिकाको  के्षत्रमा 

कायारत रावि्य अन्तरावि्य 

गै.स स ·  

• ववषयगत िाखा  
•  बाि सञ्जाि/बािक्िव 

•  बािमतै्री स्थानीय िासन 

सलमलत   

 

4 स्वास्थ्य व्यवस्थापन सलमलतमा 

बाि क्िव/सञ्जािकोप्रलतलनलधत्व 

हनेुछ । 

• स्वास्थ्य व्यवस्थापन सलमलत 

• भरतपरु महानगरपालिका 

• वडा कायाािय 

• बािबालिकाको  के्षत्रमा कायारत 

रावि्य अन्तरावि्य गै स स. 

• ववषयगत िाखा  

• बाि संजाि  

• बािमैत्री स्थानीय िासन सलमलत  

स्थालनय राजलनतीकर्दि 

५ 5 कक्षा भन्र्दा माथी अध्ययन 

अध्यापन हनेु ववद्याियका 

व्यवस्थापन सलमलतमा 

बािक्िवको प्रलतलनलधत्व रहेको 

हनेुछ । · 

• वडा कायाािय  

•  भरतपरु महानगरपालिका 

• मवहिा बािबालिका तथा 

समाजकल्याण िाखा 

• िैशक्षक प्रिासन महािाखा 

• टोि ववकास संस्था  

• बािबालिकाको के्षत्रमा कायारत 

रावि्य अन्तरावि्य गैसस  

• ववषयगत िाखा  

• बाि सञ्जाि/बािक्िव 

• बािमैत्री स्थालनय िासन सलमलत   
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६ नगरका वस्ती वा टोि र 

ववद्याियहरुमा समावेिी 

आधारमा बािक्िव गठन भइा 

वियाशिि ( न्यनुतम बावषाक ३ 

वटा बैठक, 3 वटा कायािम 

सञ्चािन ) हनेुछन ्। 

• भरतपरु महानगरपालिका 

• मवहिा बािबालिका तथा 

समाजकल्याण िाखा 

• वडा कायाािय  

• टोि ववकास संस्था  
• ववद्यािय 

• बािबालिकाको  के्षत्रमा कायारत 

रावि्य अन्तरावि्य गै स स  

• ववषयगत िाखा  

•  बाि सञ्जाि 

•  बािमतै्री स्थालनय िासन सलमलत       

7 वडा र महानगरिे उत्कृि काया 

गने बािक्िव/बािसञ्जाििाइा 

बावषाक रुपमा सम्मान र 

परुस्कृत गरेका हनेुछन ्।  

• भरतपरु महानगरपालिका 

• मवहिा बािबालिका तथा 

समाजकल्याण िाखा 
• वडा कायाािय  

• टोि ववकास संस्था  

ववद्यािय 

• बािबालिकाको  के्षत्रमा कायारत 

रावि्य अन्तरावि्य गै स स  

• ववषयगत िाखा  

•  बािमतै्री स्थालनय िासन सलमलत       

जम्मा सूिक 7 वटा   

     

 

 

अनसूुिी : २ 

२.१ संस्थागत ववकास सूिकहरु 

लस.नं न्यूनतम सूिक कायाान्वयन गने प्रमखु 

शजम्मेवार लनकाय 

प्रमखु सहयोगी लनकाय  

१ वडा /गाउुँ/नगरस्तरमा बािमतै्री 

स्थानीय िासन सलमलत गठन भइा 

वियाशिि रहेका हनेुछन ्। 

• महानगरपालिका 

• वडा कायाािय 

• महानगरपालिका 

•  नगरकायापालिका 

२ महानगरपालिकािे बािमतै्री आिार 

संवहता, नीलत, लनयम तजुामा गरी 

• महानगरपालिका 

• वडा कायाािय 

• महानगरपालिका  

• नगरकायापालिका  
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कायाान्वयनमा ल्याएका हनेुछन ्। 

  

• स्वास्थ्य तथा सामाशजक 

ववकास महािाखा  

• ववषयगत िाखाहरु  

 

३ महानगरपालिकाको प्रत्यके वडामा 

कशम्तमा 1 बाि उद्यान सवहतको 

बािमैत्री लसकाइा केन्ि सञ्चािनमा 

रहेको हनेुछ । 

• महानगरपालिका/ 

नगरकायापालिका 

• वडा कायाािय 

• स्वास्थ्य तथा सामाशजक 

ववकास महािाखा  

• महानगरपालिका/ 

नगरकायापालिका 

• ववषयगत िाखाहरु 

 

४ बािबालिकाको बस्तगुत वववरण( 

प्रोफाइिको आधारमा महानगरको 

ववकास योजना लनमाणा र 

बािबालिकाको िालग िगानी 

योजना तजूामा भइा कायाान्वयन 

भएको हनेुछ । 

• महानगरपालिका  

• वडा कायाािय 

• मवहिा बािबालिका तथा 

समाजकल्याण िाखा 

  

• महानगरपालिका  

• नगरकायापालिका  

• नगरपररषर्द 

 

५ महामनगरको योजना तजूामा पूवा 

वावषाक रुपमा वडा र नगर तहमा 

बािभेिा आयोजना गरी भेिािे 

प्राथलमकता तोकेका ववषयिाइा 

महानगरको योजना तजूामा 

प्रवियामा समावेि गरीएको हनेुछ। 

• महानगरपालिका  

• नगरकायापालिका  

• वडा कायाािय 

• महानगरपालिका  

• नगरकायापालिका 

•  वडा कायाािय  

• स्वस्थ्य िाखा   

• महानगरपालिका 

६ महानरको बािबालिका सम्बन्धी 

शस्थलतपत्र तयारी तथा प्रकािन 

अद्यावलधक भएको हनेुछ । 

• महानगरपालिका  

• बाि सञ्जाि  

• वडा कायाािय 

• नगरकायापालिका  

•  ववषयगत िाखाहरु  

•  बािबालिकाका के्षत्रमा 

कायारत राविय  तथा 

अन्तराविय गै स स · 

•  ववकास साझेर्दारहरु 

७ स्थानीय स्तरमा रहेका प्रहरी ( 

कायाािय) िौकीहरुमा बािमैत्री 

• महानगरपालिका  

• प्रहरी प्रिासन 

• महानगरपालिका  

• मवहिा तथा बािबालिका 
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कक्ष वा बािमतै्री सम्पका  इाकाइा 

रहेको हनेुछ। 

• वडा कायाािय िाखा  

८ ववद्याथी सवार हनेु िैशक्षक सस्थाका 

सवारी साधानहरु महानगरिे 

तोकेको न्यूनतम मापर्दणड अनसुार 

बािमैत्री र अपाङ्गतामतै्री हनेुछन ्। 

• महानगरपालिका  

• नगरकायापालिका 

• वडा कायाािय 

• ववद्यािय 

• िैशक्षक प्रिासन महािाखा 

• महानगरपालिका  

• नगरकायापालिका  

• ववषयगत िाखाहरु  

 

९ नगर कायाापालिका/वडा कायाािय 

र प्रत्येक स्वास्थ्य सस्थामा 1 

बािमैत्री कक्ष रहेको हनेुछ  । 

• महानगरपालिका  

• नगरकायापालिका 

• स्वास्थ्य प्रवद्धान िाखा 

• वडा कायाािय 

• महानगरपालिका  

• नगरकायापालिका  

• ववषयगत िाखाहरु  

  

१0 बसपाका , लसनेमाहि, खेिमैर्दान 

जस्ता सावजालनक स्थिहरुमा 

बािमैत्री िौिािय र खानेपानी 

धाराको व्यवस्था भएको हनेुछ । 

• महानगरपालिका  

• वडा कायाािय 

• सरोकारवािा लनकाय/संघ 

संस्था 

• टोि ववकास सस्था 

 

• नगरकायापालिका  

•  ववषयगत िाखाहरु  

•  बािबालिकाका के्षत्रमा 

कायारत राविय  तथा 

अन्तराविय गै स स · 

•  ववकास साझेर्दारहरु 

 

 

 
 

अनसूुिी : ३ 

भरतपरु महानगरपालिका, नगर कायवपािकाके  कायािाय, भरतपरु  

घरघरुी सवेक्षण फारमको नमूना 

बािबालिकाको अवस्था सवेक्षण प्रश्नाविी 
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१. वडा नं. ..............       वस्ती कोड नं. ..............    बस्तीको नाम : ................. 

घर नं. पररवारको मूिीको नाम जम्मा पररवार संङ्खख्या 

  मवहिा परुुष अन्य जम्मा 

      
 

 

२.जालत ....................  ३. धमा ................  ४. मातभूृमी ................  

 

 ५ पररवार सङ्खख्या : 

उमेर समूह मवहिा परुुष जम्मा कैवफयत 

१वषाभन्र्दा मूलन     

१-२ बषासम्म      

३-५ बषासम्म     

६-७ बषासम्म     

८-९ बषासम्म     

१०-१४ बषासम्म     

१५-१६ बषासम्म
  

    

१७-१८ बषासम्म     

१९ वषा वा सो 

भन्र्दा मालथ  

    

जम्मा      

 

 

यस प्रश्नाविीमा सोलधएका व्यशक्तगत वववरणहरु गोप्य राशखनेछ।यी वववरणहरु तथ्याङकीय प्रयोजनको िालग मात्र प्रयोग गररने छ । 
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६  पररवारको मूख्य पेिा  : 

(क)   कृवष/पिपुािन/फिफूि खेती      (ख) व्यापार व्यवसाय         (ग) कृवषरपिपुािन  

(घ) ज्यािा र मजर्दरुी                        (ङ) ववपे्रषण (ववरे्दिबाट पठाइएको रकम)      (ि) अन्य 

 

७. आजभन्र्दा पाुँि वषा पवहिे तपाईको पररवारको बसोबास कहाुँ लथयो ?  

(क) अन्यत्र स्थानमा     (ख) यसै स्थानमा । 

८. अन्यत्र स्थानबाट आएको भए यहा ंवकन आउन ुभएको हो ?    

(क) सहरी सलुबधाको िालग    (ख) द्धन्र्दका कारण                  (ग) खेतीपाती गना   

(घ) व्यापार व्यवसाय              (ङ) वैवावहक सम्बन्ध भएर   (ि) रोजगारीका िालग    (छ)  अन्य 

९. तपाईको पररवारमा १८ बषाभन्र्दा कम उमेरका अपाङ्गता भएका सर्दस्यहरु भएमा तिको वववरण 

दर्दनहुोस । 

ि.सं अपाङ्गताको वकलसम मवहिा परुुष जम्मा  

1 िारीररक अपाङ्गता    

2 दृविलबहीन र न्यून दृविलबवहन    

3 बवहरा    

4 ससु्त श्रवण    

5 मानलसक अपाङ्गता     

6 श्रवण र दृविलबवहन    

7 अवटज्जम    

8 बौवद्धक अपाङ्गता    

9 हेमोफेलिया    

10 अन्य    

   

१०.  पररवारको कुनै सर्दस्य  ववरामी भएमा उपिारकािालग सबैभन्र्दा पवहिा कहा ंजानहुनु्छ  ? 

(क) िामा/धामी/झािी      (ख) परम्प्परागत बैद्य              (ग) स्वास्थ्य िौकी    
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(घ)अस्पताि                     (ङ) लनजी सरकारी       (छ)  अन्य 
 

११. नशजकको स्वास्थ्य संस्थामा पगु्न िाग्ने समय ? 

(क)  स्वास्थ्य िौकी पगु्न िाग्ने समय     (ख) लनजी (सरकारी) अस्पताि पगु्न िाग्ने समय । 
 

१२. तपाईको पररवारको १८ वषाभन्र्दा मनुीको सर्दस्यिाई कुनै र्दीधा रोग िागेको छ ? 

  (१)  छ                           (२)  छैन  

  यदर्द िागेको छ भने रे्दहायको वववरण खिुाउन ुहोस ्। 

ि.सं रोगको नाम मवहिा परुुष बािक  बालिका  

 

जम्मा 

 एि आई लभरएड्स       

 क्षयरोग       

 क्यानसर       

 शिनी रोग      

 अन्य       

      

१३. तपाईको पररवारमा र्दीधा रोगका कारण ववगत १० वषामा १८ वषाभन्र्दा मनुीको कुनै सर्दस्य को 

मतृ्य ुभएको  छ ? 

        (१)  छ                           (२)  छैन  

 यदर्द मतृ्य ुभएको छ भन ेरे्दहायको वववरण खिुाउन ुहोस ्। 

ि.सं रोगको नाम मवहिा  परुुष बािक बालिका  

 

जम्मा 

1 एि आई लभ/एड्स       

2 क्षयरोग      

3 क्यान्सर       

4 शिनी रोग      
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5 अन्य      

 

१४ पररवारको िैशक्षक शस्थलत 

उमेर 

समूह 

  

िेखपढ गना 

नसक्ने/लनर

क्षर 

िेखपढ गना 

सक्ने/साक्षर 

माध्यलमक 

तह 

(एसइइ)  

माध्यलमक 

तह (१२ 

कक्षा)  

स्नातक तह स्नाकोत्तर 

तह  

लबद्यावाररलध

  

मवहिा परुुष मवहिा परुुष मवहिा परुुष मवहिा परुुष मवहिा परुुष मवहिा परुुष मवहिा परुुष 

6-१५बषा               

१६-४५ 

बषा  

              

४६ -६० 

बषा 

              

६० बषा 

भन्र्दा 

मालथ 

              

जम्मा               

     

१५. ववद्यािय तहमा अध्ययन गरररहेका बािबालिकाको वववरण 

ि.सं अध्ययनरत तह 

वडा अन्तगात ववद्याियमा 

अध्ययनरत सङ्खख्या 

वडा बावहरका ववद्याियमा 

अध्ययनरत सङ्खख्या 
जम्मा 

बािक बालिका जम्मा बािक बालिका जम्मा बािक बालिका जम्मा 

1 पूवा प्राथलमक तह          

2 अधारभूत तह (प्रा.वव.          
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१–५ सम्म 

3 अधारभूत तह (लनमावव. 

६–८ सम्म 
         

4 मावव तह (९–१२ 

सम्म)  
         

 

१६. घरबाट लबद्यािय जान िाग्ने समय समय  

ि.सं अध्ययनरत तह 
१५ मीनेट भन्र्दा 

कम 

२०-३० मीनेट 

सम्म 

३०-४५ मीनेट 

सम्म 

४५-६० मीनेट 

सम्म 

1 पूवा प्राथलमक तह     

2 अधारभूत तह (प्रा.वव. १–५ 

सम्म 
    

3 अधारभूत तह (लनमावव. ६–८ 

सम्म 
    

4 मावव तह (९–१२ सम्म)      

 

१७. ववद्यािय भनाा नभएका बािबालिकाको सङ्खख्या 

वववरण 

प्राथलमक उमेर समूह  

(६-९) बषा 

अधारभूत तह 

उमेर समूह (१० -१४)  बषा 

माध्यालमक तह  

 (उमेर समूह १८ बषा) 

बािक बालिका जम्मा बािक बालिका जम्मा बािक बालिका जम्मा 

अधारभूत तह (प्रा.वव. 

१–५ सम्म 

         

अधारभूत तह 

(लनमावव. ६–८ सम्म 

         

मावव तह (९–१२          
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सम्म) 
 

१८. बीिैमा  ववद्यािय जान छाडेका (६-१८) बषा उमेर समूहका बािबालिकाको सङ्खख्या 

बािक बालिका जम्मा लबद्यािय जान छोड्नकुो कारण 

    

१९. बािववकास  केन्ि वा पूवा प्रा. वव. तहमा जाने ३ रे्दशख ५ वषासम्मका बािबालिका सङ्खख्या 

बािक बालिका जम्मा 

   

२०. पररवारका सर्दस्यहरुको जनिेतनामूिक तालिम (स्वास्थ्य,सरुक्षीत माततृ्व, पररवार लनयोजन, सिक्तीकरण, बाि 

ववकास, संस्थागत ववकास, खानेपानी तथा सरसफाई, उपभोक्ता सलमलत आदर्द)  प्राप्त गरेको वववरण 

तालिमको 

नाम 

३ दर्दनसम्मको तालिम 

प्राप्त सङ्खख्या 

३ रे्दशख ७ दर्दनसम्मको 

तालिम प्राप्त सङ्खख्या 

 

१रे्दशख४ हप्तासम्मको 

तालिम प्राप्त सङ्खख्या 

 

४ हप्ताभन्र्दाबढी अवधीको 

तालिम प्राप्त सङ्खख्या 

 

मवहिा परुुष

  

जम्मा मवहिा परुुष

  

जम्मा मवहिा परुुष

  

जम्मा मवहिा परुुष

  

जम्मा 

             

      

 

२१. घरको अवस्था (एकभन्र्दा बढी घरमा मूि घरको वववरणका शिन्ह िगाउने । 

(क) खर वा फुसको छानो भएको                            (ख) टायि शझंगटी वा स्िेटको छानो भएको  

(ग) जस्ता पाताको छानो भएको                             (घ) घर ढिान 

२2. तपाईको पररवारको खानेपानीको मखु्य स्रोत कुन हो ? 

(क) पाईपको धाराको पानी प्रयोग गन े (ख) टयवेुिको पानी प्रयोग गने (ग) ईनार, कुवा, जरुवाको पानी प्रयोग गन े

(घ) नर्दी, कुिो, नहरको पानी प्रयोग गन े (ङ) आकासे पानी संकिन गरी प्रयोग गन े (ि) अन्य 

२३. िौिाियको अवस्था 
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(क)  कच्िी  (ख) पक्की   (ग) वायोग्यास जडान भएको  (घ) ढिमा िौिािय जडान भएको   (ङ) िौिािय  नभएको 

२4. तपाईको घरमा खाना पकाउन प्रयोग हनेु ईन्धन कुन हो ? 

(क)   र्दाउरा    (ख) गईुठा    (ग) वायोग्यास   (घ) मट्टीतेि   (ङ) एि पी ग्यांस (ि) ववद्यतु  (छ)  अन्य 

२5. तपाईको घरमा  सञ्चारका साधन के के रहेका छन ्? 

 (क) रेलडयो   (ख)वट भी  (ग) टेलिफोन (घ) मोवाईि  (ङ) ईमेिरईन्टरनेट   (ि) लनयलमत आउने पत्रपलत्रका (छ) अन्य 

२६. तपाईको घरमा  कस्तो प्रकारको िलु्हो प्रयोग गनुाहनु्छ  ?  

(क) अंगेनो वा माटोको िलु्हो    (ख) धुवारवहत िलु्हो   (ग) ववद्यतु िलु्हो      (घ) ग्यांस िलु्हो          (ङ) अन्य  

२७. तपाईको पररवारका सर्दस्यहरु कुन कुन पेिा (रोजगारी ) मा संिग्न हनुहुनु्छ ? 

कृवष (खेती तथा 

पिपुािन) 

व्यापार जालगर(सेवा) ज्यािा मजर्दरुी उद्योग जम्मा 

मवहिा परुुष जम्मा मवहिा परुुष जम्मा मवहिा परुुष जम्मा मवहिा परुुष जम्मा मवहिा परुुष जम्मा मवहिा परुुष 

                 

 

28. पेिा ( रोजगारी ) मा संिग्न संिग्न मध्ये १8 बषा उमेर समूह लभत्र कलत जना हनुहुनु्छ ? 

१4-18 उमेर समूह (रोजगारीमा संिग्न संख्या 

कृवष (खेती तथा पिपुािन) व्यापार जालगर(सेवा) ज्यािा मजर्दरुी उद्योग ⁄ 

किकारखाना 

जम्मा 

उमेर मवह

िा 

परुुष जम्मा मवह

िा 

परुुष ज

म्मा 

मवह

िा 

परुुष ज

म्मा 

मवह

िा 

पु

रु

ष 

जम्मा मवह

िा 

परुुष ज

म्मा 

मवहिा परुुष 

१२ रे्दशख 

१४ वषा 

                 

१४ रे्दशख 

१६ वषा  

                 

१६ रे्दशख 

१८ वषा 
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२९. तपाईको पररवारका सर्दस्यहरु रोजगारीका िालग घरबाट ववरे्दि गएका छन ्भने तिको वववरण 

दर्दनहुोस ्? 

ववरे्दि गएको सङ्खख्या गएको मिुकुको नाम गएको अवधी (वषामा)  

मवहिा परुुष जम्मा  मवहिा परुुष जम्मा मवहिा  परुुष जम्मा 

         

            

30. तपाईको पररवारका १४ रे्दशख १८ वषासम्मका बािबालिका अरुको घरमा काम गना बसेका छन ्? 

           (क) छ                                              (ख) छैन   

यदर्द छन ्भन े(क) बािक  सङ्खख्या...             (ख) बालिका सङ्खख्या ...    (ग) उमेर .... 

 

३1. बािबालिकाहरू घरबावहर काम गरेको भए गरेको ठाउंमा के कस्तो समस्या भोग्ने गरेका छन ्? 

(क) गालिगिौज   (ख)  कुटपीट     (ग)  खानामा भेर्दभाव     (घ) अन्य 

३2. तपाईको घरमा छोरा र  छोरीमा कुनै फरक  व्यवहार गने गनुाभएको छ ? 

(क) शिक्षामा   (ख)  घरेि ुकाममा     (ग)  खानवपनमा    (घ) पोिाकमा 

३3. तपाईको पररवारका बािबालिकाहरुिे लबद्याियमा गशल्त गरेमा लनम्न यातना पाएका छन ्? 

(क) कान समातेर उठ्वस  (ख) गालिगिौज (ग)  कुटपीट   (घ)  कक्षाकोठाबाट लनरकािन (ङ) वेन्िमा उभ्याउने  ( ि) 

अन्य 

३4. तपाईको पररवारको बाषीक आम्र्दानी र खिाको वववरण दर्दनहुोस ्। 

ि सं आम्र्दानीको श्रोत रकम रु  ि सं खिाको के्षत्र  रकम रु  

१. कृवष तथा पिपुािन  १. खाना खिा  

२. व्यापार तथा उद्योग  २. ित्ता कपडा  

३. नोकरी तथा पेन्सन  ३. शिक्षा  

४. वैरे्दशिक रोजगारी   ४. स्वास्थ्य उपिार  

५. ज्यािा मजर्दरुी  ५. िाडपवा वववाह तथा मनोरन ्  



 

39 

 

६. अन्य   ६. अन्य  

जम्मा  जम्मा  
 

३5. तपाईको पररवारिाई आफ्नो उत्पार्दनिे वषामा कलत मवहना खान पगु्छ ? 

(क) ३ मवहना भन्र्दा कम खान पगु्न े        (ख) ३-६ मवहना खान पगु्न े        (ग) 6-९ मवहना खान पगु्ने   

(घ) ९-१२ मवहना खान पगु्ने              (ङ) बित हनेु 

३6. तपाईको पररवारमा कसै ऋण लिएको छ ? 

          (क) छ    (ख) छैन 

 यदर्द छ भने,  

(क) बैंक वा ववशत्तय संस्था  (ख) सहकारी संस्था ( ग) समूह वा सामरु्दावयक संस्था  (घ) साहू महाजन  (ङ) 

अन्य 

३7  ऋण लिएको  भए कुन उद्धशे्यका िालग लिन ुभएको हो  ? 

(क) घरायसी काया वा घरखिा  (ख) कृवष तथा पिपुािन व्यवसाय गना  (ग) उद्योग व्यापार सामूवहक संस्था   

(घ) वैरे्दशिक रोजगारीमा          (ङ) सामाशजक तथा धालमाक काया गना  (ि) शिक्षा  (छ)औषधो उपिार    

(ज) वववाह व्रतवन्ध वा यस्तै व्यवहाररक काया    (झ) गोवरग्यांस, सोिार, लबजिुी आर्दी    (क) अन्य 

३8 तपाईको पररवारका कुनै सर्दस्य स्थानीय कुनै संध संस्था वा समहूमा आवद्ध हनुहुनु्छ ? 

(क)  मवहिा सहकारी  (ख) कृषक समहू  (ग) सामरु्दावयक वन उपभोक्ता समूह   (घ) सहकारी   

(ङ) गैरसरकारी संस्था      (ि) परम्परागत समहु     (छ) अन्य        (ज) कुनैमा पलन नरहेको 

३9  ५ वषा मूलनका वािवालिकािे पोवषिो खाना खान पाउंछन ् ? 

 (क) पाउंछन ्                  (ख) पाउंरै्दनन ्

40 तपाईको बािबालिकािाई वषामा कलत जोर िगुा दर्दनहुनु्छ ?  

(क) १ जोर (ख) २ जोर (ग) ३ जोर (घ) ४ जोर वा सोभन्र्दा बढी      

४1   बािबालिका बस्ने ,पढ्ने कोठामा अिग्गै छ ?  

   (क) छ                     (ख) छैन    

४2 मालनस बस्ने घर (मूि घर) र गाईबस्तहुरु बाधं्ने गोठ अिग्गै छ ? 

(क) छ              (ख) छैन      (ग) गोठ अिग्ग ैभएपलन       () गोठमालथ बस्ने गररएका छ 
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४3   बािबालिका  ववरामी पर्दाा तरुुन्त उपिार गने आलथाक क्षमता छ ?  

   (क) छ                     (ख) छैन    

४4   तपाईको पररवारका १ वषा मूलनका बािबालिकाको मालसक रूपमा र १ बषा भन्र्दा मालथ ५ वषा 

सम्मका बािबालिकाहरुको तै्रमालसक रुपमा तौि लिने गररएको  छ ? 

    (क) छ                     (क) छैन    

 

४5.  ५ बषा मूलनका बािबालिकाको तौि  

लिङ्ग उमेर (मवहनामा) तौि(वजन) कुपोषणग्रस्त पोषणयकु्त 

बािक      

बालिका      

 

४6. तपाईको पररवारको बािबालिकाहरुमा यौनिोषणको कुनै घटना घटेको छ ? 

       (क) छ                                            (ख) छैन    

४7. तपाईिाई बाि अलधकारको बारेमा जानकारी छ ? 

       (क) छ                  (ख) छैन                (ग) केही कुरा सनुकेो छु                               

४8. पररवारमा बािबालिकासंग सम्बशन्धत कुनै ववषयमा लनणाय गर्दाा उनीहरुिाई पलन सहभागी गराउने 

गनुा भएको छ ? 

             (क) गराउने गरेको छ                 (ख) गराउने गरेको छैन    

४9.  तपाईंको पररवारका  कुनै बािबालिका बािगहृ वा कुनै संस्थामा बसेका छन ्? 

             (क) छ                             (ख) छैन    

50. तपाईंको पररवारका  कुनै बािबालिका  सडक बािबालिकाको रुपमा  रहेका छन?् 

              (क) छ                             (ख) छैन    

51. तपाईंको पररवारका  कुनै बािबालिका  िागूपर्दाथा र्दवु्यासनको ित  रहे नरहेको शस्थलत के छ ? 
लिङ्ग धुम्रपान गने सङ्खख्या नसाि ुपर्दाथा सेवन गने कुन ैपलन ित नरहेको जम्मा सङ्खख्या 
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सङ्खख्या सङ्खख्या 

बािक     

बािक     

 

५2. तपाईंको पररवारका  बािबालिकाहरु बाि क्िब/सञ्जाि  आदर्दमा  आवद्धता रहेको  छ ? 

(सकेसम्म बािबालिकािाई सोध्ने) 

लिङ्ग ववद्याियमा आधाररत समरु्दायमा आधाररत श्रलमक  आवद्ध नभएको  

बािक     

बािक     

 

५3. तपाईिाई बािरोग  तथा खोपहरुको ववषयमा जानकारी छ ? 

              (क) छ                         (ख) छैन    

५4. ववगत २ बषा लभत्र जन्मेका बािबालिकाको वववरणिः 

लिङ्ग जन्मेको 

जम्मा 

सङ्खख्या 

जन्मन ेववशत्तकै 

बेगतुी र्दधु 

खुवाएको सङ्खख्या 

जन्मने ववशत्तकै 

बेगतुी र्दधु 

नखुवाएको 

सङ्खख्या 

६ मवहना सम्म 

आमाको र्दधु 

मात्र खुवाएको 

सङ्खख्या 

1वषा सम्म आमाको 

र्दधु मात्र खुवाएको 

सङ्खख्या 

२ बषा वा सो 

भन्र्दा कम मात्र 

आमाको र्दधु 

खुवाएको सङ्खख्या 

बािक       

बालिका       

     

५5. तपाईको पररवारका बािबालिका पढ्ने ववद्याियमा अपाङ्गता भएका ववद्याथीका िालग वविेष शिक्षाको 

सवुवधा  छ ? 

          (क) छ                                                   (ख) छैन    

५6. तपाईको पररवारमा लनम्न कायाहरु प्रायिः कसिे गर्दाछ ?  
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लस.नं. कामको वववरण मवहिा परुुष 

1 घर व्यवहार सम्बन्धी ववषयमा लनणाय     

2 घरायसी काममा संिग्न      

3 बैंकमा खाता सञ्चािन      

4 उपभोक्ता सलमलतमा सहभालगता      

5 ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलतमा सहभालगता    

6 उद्योग  व्यापारमा  सहभालगता      

 

५7. गत एक वषा लभत्र बाढी, पवहरो, अलसना जस्ता रै्दवी प्रकोपबाट वपलडत हनुहुनु्छ ? 

यदर्द छ भन ेकुन प्रकोपबाट वपलडत हनुहुनु्छ र कलत क्षलत  भयो ? 

लस.नं. रै्दवी प्रकोपको नाम 
भएको क्षलत (रकम रु) 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
 

५8. तपाईको पररवारका बािबालिका घरेि ुकामर्दार वा बाि श्रलमकको रुपमा काम गछान ्भने काम 

गरेको ठाउंमा कुनै यौन िोषण हनेु गरेको छ ? 

(क)     छ                             (ख) छैन    
 

५9. एक वषालभत्र तपाईको पररवारमा मवहिा तथा बािबालिका उपर वहंसा  सम्बन्धी लनम्न कुनै घटना 

घटेका छन ् ? 
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(क) र्दाईजो सम्बन्धी   (ख) बहलुबबाह       (ग) घरायसी वहंसा           (घ) बािलबबाह         (ङ)बित्कार 

(ि) मवहिारबािबालिका बेिलबखन              (छ) कुनपैलन घटना नघटेको   
 

60.  पािं वषामलुनका र ६ वषा रे्दशख १८ वषासम्मका बािबालिकाको जन्मर्दताा गराएको वववरण 

लिङ्ग 

५ वषा मलुनका बािबालिका ६ रे्दशख १८ वषा सम्मका बािबालिका 

जम्मा 

संख्या 

जन्मर्दताा गराएको 

संख्या 

जन्मर्दताा 

नगराएको संख्या 

जन्मर्दताा 

गराएको संख्या 

जन्मर्दताा नगराएको 

संख्या  

जम्मा संख्या 

बािक       

बालिका       

तेस्रो लिङ्गी       

जम्मा       
 

 

61. लबतेको १ वषालभत्र तपाईको पररवारमा ५ वषा मलुनका कुनै बािबालिकाको मतृ्य ुभएको छ ? 

                (क) छ                             (ख) छैन    

  

   यदर्द छ भने कलतजनाको मतृ्य ुभएको लथयो र के कारणबाट मतृ्य ुभएको थयो ?   

लिङ्ग मतृ्य ुभएको जम्मा संख्या मतृ्य ुहनुाको कारण 

बािक   

बालिका     

तेस्रो लिङ्गी   

जम्मा     

 

६2.  एक वषामनुीका बािबालिकािाई  खोप िगाएको वववरण 

लिङ्ग 
जम्मा 

संख्या 

लबलसजी 

िगाएको 

डी पी टी १ 

िगाएको संख्या 

डी पी टी 

२िगाएको 

डी पी टी ३ 

िगाएको संख्या 

र्दार्दरुा ववरुद्धको 

खोप िगाएको 

हेपटाईटीस 

ववरुद्ध खोप 
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संख्या संख्या संख्या िगाएको 

संख्या 

बािक         

बालिका        

जम्मा        
 

६3.  ५ वषामूलनका बािबालिकािाई वषाको २ पटक लभटालमन ए, जकुाको औषधी र पोिीयो थोपा खवुा 

लिङ्ग जम्मा संख्या लभटालमन ए खुवाएको जकुाको औषधी खुवाएको पोिीयो थोपा खुवाएको 

  

बािक     

बालिका     

जम्मा     
 

६4. र्दईु बािबालिका शिन्ह भएको आयोलडनयकु्त ननु प्रयोग गने गनुाभएको छ ? 

       (क) छ                             (ख) छैन    

 

६5. लबतेको १ वषा लभत्रको तपाईंको पररवारमा रहेका गभावती मवहिाको स्वास्थ्य अवस्था बारे जानकारी 

गभावलत 

आमाको 

वववरण 

गभावलत 

पररक्षण गरेको 

पटक(सङ्खख्या)            

आईरन िक्कीको 

प्रयोग (िक्कीको 

सङ्खख्या)                      

टी टी खोप 

िगाएको 

सङ्खख्या 

प्रसतुी 

भए 

नभएको 
प्रसतुी कहां भएको 

नवजात 

शििकुो जांि 

गराएको 

सङ्खख्या  

     १ स्वास्थ्य संस्थामा  

२ घरमा स्वास्थ्य कमीको 

सहयोगमा 

 

३ घरमा स्वास्थ्य कमीको 

सहयोग ववना 

 

 

६6. अनौपिाररक शिक्षामा बाि ( ववद्यािय शिक्षाबाट वशञ्चत १० रे्दशख १४ वषा सम्मका ) सहभालगतािः 
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अनौपिाररक शिक्षा लिईरहेका सङ्खख्या)                      

बािक   

बालिका  

जम्मा   

  

६7. गएको ३ वषा लभत्र तपाईको पररवारमा कसैको वववाह भएको भए सो को वववरण दर्दनहुोस ्। 

वववाह भएको कलतजना वववाह गर्दााको उमेर कलत वषाको लथयो 

परुुष   

मवहिा   

जम्मा   
 

६8. तपाईंका घरका १८ वषाभन्र्दा कम उमेरका कलतजना बािबालिका रे्दहायको लनकायमा प्रलतलनलध 

सर्दस्य रहेका छन ्? 

लस.नं. स्थानीय तह स्थानीय योजना 

तजुामा वा 

कायाान्वयन सलमलत 

स्थानीय स्वास्थ्य 

संस्था व्यवस्थापन 

सलमलत 

स्थानीय ववद्यािय 

व्यवस्थापन सलमलत 

स्थानीय बाि समूह वा बाि 

क्िव बाि सञ्जाि बािमतै्री 

स्थानीय िासन सलमलत 

      

 

यलत धेरै सूिना दर्दन ुभएकोमा धन्यवार्द  

सूिनार्दाताको नाम :    सूिना सङ्किकको नाम :   प्रमाशणत गनेको नाम : 

सवह         सवह     सवह 

                                  सूिना लिएको लमलत : 
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अनसूुिी : ४ 

अनगुमन सूिक 

बािमैत्री स्थानीय िासन िागू गना सम्बशन्धत वडा/टोि ववकास संस्था अन्तगात रहेका प्रत्येक घरमिुीमा 
अनगुमन सूिक फाराम बमोशजम वववरण सङ्किन र ववश्लेषण पिात ्बािमैत्री वडाका सबै प्रकृया परुा भए 
नभएको सम्बन्धमा महानगरपालिका, सामशजक सलमलत र ववषयगत िाखाहरूिे संयकु्त रूपमा रे्दहायका 
सूिकका आधारमा अनगुमन गनेछन ्साथै उक्त अनगुमन प्रलतवेर्दनका आधारमा वडािाई बािमैत्री वडा 
घोषणा गना उपयकु्त सझुाव प्राप्त हनुेछ । 

 

क. बाि बिाउ :  

लस.नं. वववरण सूिक परुा गरेको छ छैन ?  

१ ६ मवहनासम्मको शिििुाई आमािे अलनवायारूपमा पूणा स्तनपान गराएका (आमाको 

र्दधु मात्रै खुवाउने) हनेुछन ्  
छन ् छैनन ्

२ १ वषा लभत्रका प्रत्यके बािबालिकािे पूणारूपमा खोप (लब. लस. शज., लड. वप. टी., 

हेपटाइवटस लब, ३ र्दार्दरुा) पाएका हनुछेन ्। 
छन ् छैनन ्

३ ६ मवहना रे्दशख ५ वषा सम्मका बािबालिकाहरूिे वषाको २ पटक लभटालमन ए 

क्याप्सिु खाएका हनेुछन ्। · 
छन ् छैनन ्

४ गभावलत आमािे र्दक्ष स्वास्थ्य कमीबाट सतु्केरी गराएका हनेुछन ्। छन ् छैनन ्

५ गभावलत मवहिाहरूिे कशम्तमा प्रसूलत पूवा िार पटक र प्रसूलत पिात ्आमा र नवजात 

शििकुो कशम्तमा ३ पटक स्वास्थ्य जाुँि गराएका हनेुछन ्। 

छन ् छैनन ्

६ गभावलत मवहिािे वटटानस लबरूद्धको २ वटा खोप िगाएका हनेुछन ्। छन ् छैनन ्

७ गभावलत तथा सतु्केरी आमाहरूिे आईरन िक्की (जम्मा 225 वटा) खाएका हनेुछन। छन ् छैनन ्

८ एिआ्ईभी संङ्खिलमत आमाबाट जशन्मएका सबै बािबालिकाहरूिे ARV ⁄ 

Prophylaxis पाएका हनेुछन ्। 

छन ् छैनन ्
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९ सबै घरधुरीमा वपउनयोग्य खानेपानीको सवुवधा उपिब्ध भएको हनेुछ । छन ् छैनन ्

१० िपी गएपलछ, खाना खान ुअगालड र बािबालिकाको दर्दसा धोएपलछ साबनु पानीिे हात 

धुन ेपररपाटीको ववकास भएको हनेुछ । 

छन ् छैनन ्

11 सबै घरधुरीहरुिे आयोननु प्रयोग गरेका हनेुछन ्। छन ् छैनन ्

12 कम तौि, पडु्को र ख्याउटेपन हनेु पाुँि वषा मलुनका बािबालिकाहरुको सङ्खख्यामा 

कलम आएको हनेुछ । 
छन ् छैनन ्

13 अलत कडा कुपोषण र मध्यम कुपोषण भएका बािबालिकाको सङ्खख्यामा कलम आएको 

हनेुछ । 
छन ् छैनन ्

14 प्रत्येक घर पररवारिे िौिाियको प्रयोग गरेका हनेुछन ्। छन ् छैनन ्

15 एउटा सन्तान र अको सन्तानको जन्मान्तर कम्तीमा ३ वषाको हनेुछ ।  छन ् छैनन ्

 

ख. बाि संरक्षण 

लस.नं. वववरण सूिक परुा गरेको छ⁄ छैन ?  

1 ५ वषा मलुनका सबै बािबालिकाको जन्म र्दताा भएको हनेुछ । छन ् छैनन ्

2 बाि वववाह लनयन्त्रण भएको हनेुछ । छन ् छैनन ्

3 लनकृि प्रकारको बािश्रम अन्त्य गरै्द प्रभाववत बािबालिकाको पनुस्थाापन भएको 

हनेुछ । · 
छन ् छैनन ्

4 घरपररवार, समरु्दाय, सावाजलनक स्थान  (ववद्यािय, सामाशजक िाड पवा, भेिा ) मा 

बािबालिका ववरुद्ध हनेु वहंसा, बेिलबखन, िोषण, वेवास्ता र र्दवु्यावहारमा उल्िेख्य 

कमी आएको हनेुछ । · 

छन ् छैनन ्

5 बािसंरक्षण सम्बन्धी समरु्दायमा आधाररत संरक्षण प्रणािी स्थावपत भइा सञ्चािनमा 

ल्याइएको हनेुछ ।  
छन ् छैनन ्

६ ५ वषा मलुनका सबै बािबालिकाको जन्म र्दताा भएको हनेुछ । छन ् छैनन ्

७ बाि वववाह लनयन्त्रण भएको हनेुछ । छन ् छैनन ्
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८ लनकृि प्रकारको बािश्रम अन्त्य गरै्द प्रभाववत बािबालिकाको पनुास्थापन भएको 

हनेुछ । · 
छन ् छैनन ्

९ घरपररवार, समरु्दाय, सावाजलनक स्थान  (ववद्यािय, सामाशजक िाड पवा, भेिा) मा 

बािबालिका ववरुद्ध हनेु वहंसा, बेिलबखन, िोषण, वेवास्ता र र्दवु्यावहारमा उल्िेख्य 

कमी आएको हनेुछ । · 

छन ् छैनन ्

१० बािसंरक्षण सम्बन्धी समरु्दायमा आधाररत संरक्षण प्रणािी स्थावपत भइा सञ्चािनमा 

ल्याइएको हनेुछ ।  
छन ् छैनन ्

 

ग. बािववकास 

लस.नं. वववरण सूिक परुा गरेको छ/ 

छैन ?  

1 ३ रे्दशख ४ वषा उमेर पगुेका सबै बािबालिकाहरू प्रारशम्भक बाि ववकास कक्षामा भनाा 

भइा वटकाउ र्दर ित प्रलतित रहेको हनेुछ ( फरक क्षमता भएका बािबालिकाको हकमा 

वविेष व्यवस्था गनुापेन े)। 

छन ् छैनन ्

2 ५ रे्दशख १४ वषा उमेर समूहका ित ्प्रलतित बािबालिकािे आधारभूत  शिक्षा (1 कक्षा 

रे्दशख 8 कक्षासम्म) परुा गरेका हनेुछन ्। 
छन ् छैनन ्

3 प्रत्येक ववद्याियमा पानीको सवुवधा सवहत छात्र ⁄ छात्राको छुट्टाछुटै्ट िौिाियको व्यवस्था 

भइा प्रयोग भएको हनेुछ । 
छन ् छैनन ्

४ सबै ववद्याियका पूवााधार (कक्षा कोठा, फलनािर, खेिमैर्दान, खानेपानी धारा) बािमैत्री, 

अपाङ्गतामतै्री र सरुशक्षत भएका हनेुछन ्। 
छन ् छैनन ्

५ सरसफाइायकु्त ववद्यािय कायम गना सबै ववद्याियिे कुवहने र नकुवहने फोहर अिग अिग 

ववसाजन गने व्यवस्था गरेका हनेुछन ्। 
छन ् छैनन ्

६ प्रत्येक ववद्याियमा अलतररक्त कृयाकिाप सम्बन्धी कायािम सञ्चािन भएको हनेुछ । छन ् छैनन ्

7 प्रारशम्भक बािलबकास केन्िहरुिे महानगरिे तोकेको न्यूनतम ्मापर्दण्ड परुा गरेका हनेुछन ्

।  
छन ् छैनन ्

8 ववद्याियिे कक्षा ६ रे्दशख 10 सम्मका ववद्याथीहरुको िालग बािमैत्री, बातावरणमतै्री र छन ् छैनन ्
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ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अलतररक्त कक्षा सञ्चािन गरेका हनेुछन ्। 

9 आधारभूत शिक्षा पिात ्ववद्यािय शिक्षाबाट बशञ्चत भएका बािबालिकाहरुिे जीवन 

उपयोगी शिक्षा (व्यवसावयक तथा सीपमूिक तालिम ) प्राप्त गरेका हनेुछन ्। 
छन ् छैनन ्

10 ३ रे्दशख ४ वषा उमेर पगुेका सबै बािबालिकाहरू प्रारशम्भक बाि ववकास कक्षामा भनाा 

भइा वटकाउ र्दर ित ्प्रलतित रहेको हनेुछ (फरक क्षमता भएका बािबालिकाको हकमा 

वविेष व्यवस्था गनुापन)े। 

छन ् छैनन ्

११ ५ रे्दशख १४ वषा उमेर समूहका ित ्प्रलतित बािबालिकािे आधारभूत  शिक्षा (1 कक्षा 

१२रे्दशख 8 कक्षासम्म) परुा गरेका हनेुछन ्। 
छन ् छैनन ्

१२ प्रत्येक ववद्याियमा पानीको सवुवधा सवहत छात्र ⁄ छात्राको छुट्टाछुटै्ट िौिाियको व्यवस्था 

भइा प्रयोग भएको हनेुछ । 
छन ् छैनन ्

 

घ. बाि सहभालगतािः 

लस.नं. वववरण सूिक परुा गरेको छ ⁄ 

छैन ?  

1 महानगरमा रहेका बािबालिका सम्बन्धी सरोकारका संरिना/सलमलतहरुमा 12 रे्दशख 18 

वषासम्मका बािबालिकाहरूको संस्थागत सहभालगता सलुनशित गररएको हनेुछ । 
छन ् छैनन ्

2 बाि भेिाबाट माग भइा आएका योजनाहरु महानगरको योजनामा समावेि भएका हनेुछन ् छन ् छैनन ्

3 वडा तथा नगर तहमा समावेिी आधारमा बािक्िव/बािसञ्जाि गठन भइा वियाशिि ( 

न्यूनतम बावषाक 3 वटा बैठक, ३ वटा कायािम सञ्चािन) रहेका हनेुछन ्। 
छन ् छैनन ्

४ स्वास्थ्य व्यवस्थापन सलमलतमा बाि क्िव/सञ्जािको प्रलतलनलधत्व हनेुछ । छन ् छैनन ्

५ 5 कक्षा भन्र्दा मालथ अध्ययन अध्यापन हनेु ववद्याियका व्यवस्थापन सलमलतमा 

बािक्िवको प्रलतलनलधत्व रहेको हनेुछ । · 
छन ् छैनन ्

६ नगरका वस्ती वा टोि र ववद्याियहरुमा समावेिी आधारमा बािक्िव गठन भइा 

वियाशिि (न्यनुतम बावषाक ३ वटा बैठक, 3 वटा कायािम सञ्चािन ) हनेुछन ्। 
छन ् छैनन ्

7 वडा र महानगरिे उत्कृि काया गने बािक्िव/बािसञ्जाििाइा बावषाक रुपमा सम्मान र 

परुस्कृत गरेका हनेुछन ्।  
छन ् छैनन ्
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२.  संस्थागत ववकास सम्बन्धी सूिकहरूिः  

लस.नं. वववरण सूिक परुा गरेको छ 

/छैन ?  

1 वडा/गाउुँ/नगरस्तरमा बािमैत्री स्थानीय िासन सलमलत गठन भइा वियाशिि रहेका 

हनेुछन ्। 
छन ् छैनन ्

२ महानगरपालिकािे बािमतै्री आिार संवहता, नीलत, लनयम तजुामा गरी कायाान्वयनमा 

ल्याएका हनेुछन ्।   
छन ् छैनन ्

३ महानगरपालिकाको प्रत्यके वडामा कशम्तमा 1 बाि उद्यान सवहतको बािमतै्री लसकाइा 

केन्ि सञ्चािनमा रहेको हनेुछ । 
छन ् छैनन ्

४ बािबालिकाको बस्तगुत वववरण (प्रोफाइि) को आधारमा महानगरको ववकास योजना 

लनमााण र बािबालिकाको िालग िगानी योजना तजूामा भइा कायाान्वयन भएको हनेुछ । 
छन ् छैनन ्

५ महानगरको योजना तजूामा पूवा वावषाक रुपमा वडा र नगर तहमा बािभेिा आयोजना गरी 

भेिािे प्राथलमकता तोकेका ववषयिाइा महानगरको योजना तजूामा प्रवियामा समावेि 

गररएको हनेुछ। 

छन ् छैनन ्

६ महानगरको बािबालिका सम्बन्धी शस्थलतपत्र तयारी तथा प्रकािन अद्यावलधक भएको हनेुछ 

। 
छन ् छैनन ्

७ स्थानीय स्तरमा रहेका प्रहरी (कायाािय) िौकीहरुमा बािमैत्री कक्ष वा बािमतै्री सम्पका  

इाकाइा रहेको हनेुछ । 
छन ् छैनन ्

८ ववद्याथी सवार हनेु िैशक्षक संस्थाका सवारी साधनहरु महानगरिे तोकेको न्यूनतम 

मापर्दण्ड अनसुार बािमैत्री र अपाङ्गतामतै्री हनेुछन ्। 
छन ् छैनन ्

९ नगर कायाापालिका/वडा कायाािय र प्रत्यके स्वास्थ्य संस्थामा 1 बािमैत्री कक्ष रहेको 

हनेुछ । 
छन ् छैनन ्

१० बसपाका , लसनेमाहि, खेिमैर्दान जस्ता सावाजलनक स्थिहरुमा बािमैत्री िौिािय र 

खानेपानी धाराको व्यवस्था भएको हनेुछ । 
छन ् छैनन ्

 

अनसूुिी :५ 
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बािमैत्री स्थालनय िासन सम्बन्धी महानगरको वस्तशुस्थलत वववरणको ववषय सूिी  

एवम ्प्रोफाईि ढािंा 

 

प्रोफाईिको कभरपषृ्ठ 

महानगरपालिकाको नक्िा 

मन्तव्य (आवश्यक भएमा) 

१. महानगरपालिकाको पररिय 

 १.१ महानगरपालिकाको भौगोलिक अवशस्थलत 

 १.२ हावापानी भू-उपयोग 

 १.३ ऐलतहालसक पषृ्ठभूलम तथा लबिेषता 

 १.४ महानगरपालिकाको आलथाक तथा सामाशजक अवस्था 

 १.५ महानगरपालिकाका बालसन्र्दाको प्रमखु व्यवसाय तथा रोजगारीको अवस्था  

 १.६ ववकासका सम्भावना, अवसर, िनुौती र समस्याहरु 

२ बािमैत्री स्थानीय िासनको अवधारणा र कायाक्षते्र 

 २.१ बािबालिकाको पररभाषा तथा बािमतै्री स्थानीय िासन व्यवस्थाको आवश्यकता 

 २.२ लबद्यमान ऐन, लनयममा बािबालिका सम्बन्धी भएको व्यवस्था 

 २.३ नगर तथा वडा स्तरीय योजनामा बािबालिका सम्बन्धी भएको व्यवस्था 

 २.४ बाि समूह वा बािक्िवहरु 

 २.५ बािमैत्री महानगरको अवधारणा 

 २.६ बाि अलधकार (बाि बिाउ, बाि संरक्षण, बाि ववकास र बाि सहभालगता) 

 २.७  स्थानीय बािमैत्री िासनको कायाके्षत्र 

 २.८ बािमैत्री स्थानीय िासन िायािमका साझेर्दार तथा सहयोगी संस्थाहरु 

 २.९ बािमैत्री सिुासनयकु्त महानगर स्थापनाका िालग अवसर र सम्भावनाहरु 

३ जनसङ्खख्या 

 ३.१ उमेर समूह तथा जालतगत आधारमा जनसङ्खख्या 

 ३.२  मातभृाषाका अधारमा जनसङ्खख्या 
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 ३.३ जनसङ्खख्या वृवद्धर्दर 

 ३.४ बाि लबबाहको अवस्था 

 ३.३ पररवार सङ्खख्या र प्रलतपररवार औषत बािबालिका सङ्खख्या  

४. बाि तथा मात ृस्वास्थ्य 

 4.१ सरुशक्षत माततृ्व कायािम 

 4.२ खोप िगाउने बािबालिका सम्बन्धी वववरण 

 4.३ बािबालिकामा रे्दखा पने गरेका मखू्य रोगहरु र लतनको उपिार व्यवस्था 

 

 4.४ बािबालिकामा पोषणको अवस्था 

 4.५ पररवार लनयोजनको साधन प्रयोगकतााको वववरण 

 4.६ प्रसतुी पूवा िार पटक र प्रसतुी पिात आमा र नवजात शििकुो कम्तीमा २ पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने 

      गभावलत मवहिाहरुको वववरण 

 4.७ र्दक्ष जनिशक्तबाट सतु्केरी गराउने मवहिाको वववरण 

 4.८ लनयलमत रुपमा तौि लिईएका बािबालिकासम्बन्धी वववरण 

 4.९ लभटालमन ए तथा जकुाको औषलध खाएका बािबालिका सम्बन्धी वववरण 

 4.१० आयोलडनयकु्त ननुको प्रयोग गने घरपररवार सम्बन्धी वववरण 

 4.११ सावाजलनक तथा लनजी िपी र सरसफाई सम्बन्धी वववरण 

 4.१२ खानेपानीको स्रोत तथा उपिब्धता सम्बन्धी वववरण 

५. िैशक्षक अवस्था 

 ५.१ मवहिा तथा बािबालिकाको साक्षरता वववरण 

 ५.२ िैशक्षक संस्थाहरुको वववरण 

 ५.३ छात्रा-छात्रको वववरण 

 ५.४ ववद्याथी भनाा र्दर 

 ५.५ कक्षा ववद्याथी सम्बन्धी वववरण 

 ५,६ छात्रवृशत्त प्राप्त ववद्याथी वववरण 

 ५.७ तहगत रुपमा कूि शिक्षक सम्बन्धी  वववरण (शिक्षक/शिशक्षका अनपुात) वववरण 

 ५.८ महानगर वडास्तरमा ववद्याथी र शिक्षकको अनपुात 
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 ५.9 ववद्याियमा खानेपानीको सवुवधा 

 5.10 छात्र-छात्राको िालग िौिािय अवस्था 

 ५.11 कक्षा कोठा, फलनािर, खेि मैर्दान सम्बन्धी वववरण           

 ५.12 ववद्यािय जान िाग्ने समय 

 ५.13 ववद्यािय जान छाड्नेहरु सम्बन्धी वववरण           

 ५.१4 बाि ववकास केन्ि वा पूवा प्राथलमक ववद्याियको वववरण           

६. बाि संरक्षण 

 

 ६.१ द्धन्र्द पीलडत तथा तथा जोशखममा परेका बािबालिका सम्बन्धी वववरण     

 ६.२ ववस्थावपत बािबालिका सम्बन्धी वववरण 

 ६.३ बािश्रलमक सम्बन्धी वववरण 

 ६.४ बाि यौन िोषण तथा बेिलबखन सम्बन्धी वववरण 

 ६.५ सडक बािबालिकाको वववरण 

 ६.६ कूितमा िागकेा बािबालिकाको वववरण 

 ६.७ उमेर समूह अनसुार मतृ्य ुहनेु बािबालिकाको वववरण 

 ६.८ खाद्यान्न सङ्कटमा परेका बािबालिकाको वववरण 

 ६.९ जाडो तथा गमीका कारण मतृ्य ुहनेु बािबालिकाको वववरण 

 ६.१० संस्थागत हेरिाहमा रहेका बािबालिकाको वववरण 

७.  आलथाक ववकास 

 ७.१ पेिा तथा रोजगारीको अवस्था सम्बन्धी वववरण 

 ७.२ यवुा रोजगारी सम्बन्धी वववरण 

 ७.३ रै्दलनक काया घण्टा मवहिा परुुष सम्बन्धी वववरण 

८. ववपर्द सम्बन्धी वववरण 

 ८.१ प्रकोपको वववरण 

 ८.२ प्रकोपबाट भएको क्षलत वववरण 

 ८.३ बाि अपराधको वववरण 
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                    अनसूुिी: ६ 

बािबालिकाहरुका िालग नगर ववकास योजना तजुामाको खाकामा समावेि हनुपुने महत्वपूणा बुुँर्दाहरु  

१. सन्र्दभािः 

• बाि अलधकारको मौजरु्दा अवस्था 

• स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 का मूि पक्ष  

• बाि अलधकारसम्बन्धी महानगरपालिकाको नीलतगत ब्यवस्था  

• िगानीको श्रोत  

• सावाजलनक सेवासम्बद्ध कमािारीको क्षमता  

• नागररक समाजद्धारा सहभालगता  

२. प्रविया 

• उल्िेशखत सहभालगतात्मक योजना पद्धलत सम्बन्धी प्रमखु बुंर्दाहरु 

• बाि अलधकारसम्बन्धी ऐनमा उल्िेशखत सान्र्दलभाक र्दफा  

• बािबालिका सम्बन्धी काननुहरुका सान्र्दलभाक र्दफा 

• वावषाक योजनाका नीलतगत तथा कायागत प्रावधानहरु 

• नगर कायापालिकाको अनरु्दान लनरे्दशिका कायाववलधमा उल्िेशखत कायाहरु र िगानीको व्यवस्था 

• बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्धमा भएका प्रमखु उपिब्धीहरु  

3. बजेट 

• योजनाको िालग आवश्यक बजेट 

• बजेटको उपिब्धता 

• बजेट श्रोत 

• बजेट न्यून हनेु अवस्था र पूलता हनु सक्न ेसम्भाववत के्षत्रहरु  

४. उपिब्धी 

• पररणाम र नलतजा 

• प्रभाव 

• सामाशजक परीक्षण र सावाजलनक सनुवाईको प्रवन्ध 

5. योजना कायाान्वयन 
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• वियाकिाप योजना 

• शजम्मेवारी तालिका 

• समीक्षा 

• प्रलतवेर्दन 

• अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

• पषृ्ठपोषण 

७. तका बद्ध योजनाको नमूना खाका 

 

तका बद्ध योजना लबश्लषेण एउटा लबश्लेषण प्रववलध हो जसिे योजना र आयोजनाको िक्ष्य/उदे्दश्य/प्रलतफि तथा लतनीहरु 

बीिको कारण र असरको सम्बन्धिाई पवहिान गना मद्दत गर्दाछ । यो तपलसिको महि र खाकाहरुमा लनमााण गररन्छ ।  

वववरणात्मक संक्षपे सूिक पूरट्याईका आधारहरु पूवाानूमान वा जोशखम 

िक्ष्य    

उद्देश्य    

नलतजा र प्रलतफि    

वियाकिाप िगानी    

 

अनसूुिी : ७ 

बािमैत्री िासन सञ्चािन सम्बन्धी बािबालिकाको िालग स्थानीय िगानी योजनाको ढाुँिा 

अवधी  (.........  रे्दशख ........................सम्म) 

शजल्िा  शितवन,   भरतपरु महानगरपालिका  वडा नं. .........  वस्ती/टोि  ................. 

ि. 

सं. 

िगानीको 

के्षत्र/ 

वियाकिाप 

वावषाक 

िक्ष्य 

कायािमको िालग 

आवश्यक पन े

जम्मा बजेट 

              बजेटका श्रोतहरु र प्राप्त हनेु रकम रु  

महानगर

पालिका 

संघीय  

सरकार 

ववकास 

साझेर्दार 

स्थानीय 

साझेर्दा

र 

परुस्कार 

तथा थप 

अनरु्दान 

जम्मा

  

नपगु हनेु 

बजेट रु 

कै
वफ

यत
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 जम्मा           

 

अनसूुिी : ८ 

भरतपरु महानगरपालिकाबाट हनेु स्थानीय बािमैत्री िासन अनगुमन सम्बन्धी फारमको ढाुँिा 

ि 

सं 

वडा 

नम्बर र 

समरु्दाय⁄ 

टेिववकास 

संस्था  

कायािमको 

वववरण 

स्वीकृत(रु) हािसम्मको 

खिा (रु) 

स्थानीय समूह तथा बाि 

क्िबको सहभालगता 

उपिब्धी (गणुात्मक 

सङ्खख्यात्मक) 

कैवफयत  

बािक बालिका जम्मा   

१.          

२.          

३.          
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४.          

५.          

६.          

७.          

८          

९          

१०          
 

 

बाि सहभालगता कस्तो छ ? 

अनगुमन कतााको सझुाव 

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

.................................. 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

अनगुमन कतााको नाम :                     संस्था :                      पर्द : 

अनगुमन गरेको लमलत : 

अनगुमन कतााको र्दस्तखत : 

अनगुमन प्रलतवेर्दन पेि गरेको लमलतिः       प्रलतवेर्दन पेि गरेको कायाािय/लनकाय                       

                                

अनसूुिी: ९  

सामाशजक (सावाजलनक सनुवाइ) परीक्षण गर्दाा भने वववरणको ढाुँिा 

१ कायािम/योजनाको नाम : 

(क) नाम : 

(ख) स्थि : 

(ग) िागत अनमुान : 
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(घ) योजना िरुु हनेु लमलत: 

(ङ) योजना सम्पन्न हनेु लमलत : 

२ कायाान्वयन गने लनकाय र सामरु्दावयक संस्थाको 

(क) नाम : 

(ख) अध्यक्षको नाम : 

(ग) सर्दस्य संख्या :                         बािक:                        बालिका:          

३ आम्र्दानी खिाको वववरण 

(क) आम्र्दानी तफा  

आम्र्दानीको श्रोत (कहांबाट कलत नगर्द तथा शजन्सी प्राप्त भयो खुिाउने) रकम वा पररणाम कैवफयत 

   

   

 

(ख) खिा तफा  : 

लस.नं. खिाको वववरण र्दर पररणाम जम्मा 

1 सामाग्री (के के सामाग्री खरीर्द भयो ?)     

2 ज्यािा (के मा कलत ज्यािा भकु्तानी भयो?)     

3 स्थानीय िगानी (कसिे के योगर्दान दर्दएको छ भयो ?)    

4  अन्य खिा (के कामको िालग ?)      

  

(ग) मौज्र्दात : 

वववरण रकम वा पररमाण कैवफयत 

   

(घ) भकु्तानी दर्दन बाुँकी : 

वववरण रकम वा पररमाण कैवफयत 

   

 

४. सम्पन्न योजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत वववरण  
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कामको वववरण िक्ष्य प्रगलत कैवफयत 

    
 

५. रे्दहायको कायाहरुमा बाि सहभालगता कस्तो छ ? 

बाि सहभालगताको अवस्था 

वववरण बािक बालिका जम्मा 

योजना माग तथा प्राथलमकीकरण    

योजना स्वीकृत        

योजना कायाान्वयन    

योजनाको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन     

योजना िाभ ववतरण     

 

वववरण भेनेको नाम थर                                              पेि गरेको कायािाय  

पर्द  

 

अनसूुिी: १० 

समविगत प्रगलत प्रलतवेर्दनको ढाुँिा 

१ कायाकम/योजनाहरुको भौलतक तथा ववत्तीय प्रगलत वववरण (िौमलसक/अधावावषाक/वावषाक) 

अलथाक वषा :                    महानगरपालिकाको नाम : भरतपरु 

शजल्िा : शितवन                     

िौमालसक (प्रथम/र्दोस्रो/तेस्रो)/वावषाक) प्रगलत प्रलतवेर्दन 

कायािम/योजनाहरुको भौलतक प्रगलत तथा ववत्तीय शस्थलत 
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योजनाको नाम वडा 

नं./स्थान 

योजनाको 

कूि िागत 

(रु.) 

स्थानीय 

तहबाट 

उपिव्ध 

अनरु्दान 

रकम 

िरुु 

हनुे 

लमलत 

वकलसम 

(साि 

वासािी / 

नुँया ) 

योजनाको 

कूि िागत 

योजनाको 

कूि खिा 

िाभाशन्वत जनसङ्खख्या कै
वफ

यत  

बािक बालिका जम्मा 

            

            

            

 

 

कायाान्वयनमा रे्दशखएका समस्याहरु 

:.................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

समाधानको िालग सम्भाववत सझुावहरु :........................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................... 

  

     ..................             ..................  

      पेि गने :          स्वीकृत गने : 

२. समविगत प्रगलत प्रलतवेर्दन 

शजल्िािः शितवन  भरतपरु महानगरपालिका, वडा नं..........   आलथाक वषा ............ 

ि.सं. वियाकिाप ईकाई 

भौलतक ववशत्तय उपिब्धी 

िक्ष्य प्रगलत िक्ष्य प्रगलत  
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कूि जम्मा  

 

.............. ................ 
तयार गने:                                                स्वीकृत गने: 
नाम :           नाम : 
पर्द :           पर्द :  

हस्ताक्षर :          हस्ताक्षर :  

लमलत :           लमलत :  
  


