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भएको नभ
एको

५

नाम

तयार गने

िामाजजक पररचालक
नाम :
०
मासिक

१०
७
५

चौमासिक

३
१०
५

हस्ताक्षर

वडा भेला नै नभएको

० १०

वडामा िंचासलत िरे क योजनाको
िावाजननक लेखा पररक्षण गरी आय व्यय
िावाजननक गराउने गरे को

६
४
१०

मंचको वैठकमा िरकारी गैर िरकारी
िंस्थाले गरे को कामको ननयसमत रुपमा
िसमक्ष्या र मुलयांकन िुने गरे को –िाल
िम्म जम्मा चारवटा वा िो भन्दा बढीको
िमीक्षा गररएको
गरे को

६

यि िम्वन्र्मा वनामको कुनै अग्रिरता
नभएको

कुनै-कुनै योजनाको मात्र खचा िावाजननक
िुने गरे को

५०-६० %

८

५० % भन्दा कम

६० -७० %

वनामले प्रस्ताव
नागररक अनुगमनमा
गरे का योजना
वनामको क्रियाशीलता
स्वीकृनतको
अवस्था ( चालु
वषाको आर्ार सलने )

०
५
३

नाम

रुजु गने
...............
िामाजजक पररचालन िंयोजक (LSP)
नाम:

०
१०
६

हस्ताक्षर

चेतना ववस्तारका काम गरे को, खािै प्रगनत
नभएको

कजम्तमा कुनै एक कुप्रथा कम गना िक्रिय
रिे को

िामाजजक िुरक्ष्या भत्ता पाउनेिरुको
नामावली अध्यावधर्क , व्यजक्तगत घटना
दताामा िियोग गना िियोग गरे को

१०
६
०
१०

नाम

ममतत : .....................साल ..............महहना .......................गते
...................
िंयोजक वडा नागररक मंच
नाम :

हस्ताक्षर

६
०

सममतिको कामको मूलयांकन समेि

..............
गाववि िधचव
नाम

१०
६

नाम
०

१०

लाधग ववमभन्न गैर सरकारी, सरकारी

६

यस्ता ववषयमा कुनै चािो र िरोकार
नसलएको

कम्म्िमा दुइ वटा क्रियाकलाप सम्पन्न

िथा स्थानीय संस्थासंग समन्वय गरर

सूचक-९

िथा स्थानीय संस्थासंग समन्वय गरर
वडा मभत्र हुने ववकास गतिववधधका

उपभोक्ता िसमनत गठन
प्रक्रियामा क्रियाशीलता

लाधग ववमभन्न गैर सरकारी, सरकारी

वडा मभत्र हुने ववकास गतिववधधका

यि िम्वन्र्मा कुनै भूसमका ननवााि नभएको

गरे को

उपभोक्िा सममति गठनमा मात्र सहयोग

सूचक-८

सक्रिय रुपमा सहयोग गरर उपभोक्िा

िेवा प्रवािमा
गाववि/नपालाई
िियोगको अवस्था

समावेशी उपभोक्िा सममति गठन गनन

यि िम्वन्र्मा कुनै पिल नभएको

ददने िथा भत्ता वविरणमा सहयोग गरे को

रास्रीय असभयानमा वनामको
क्रियाशीलताको अवस्था

यस संबन्धमा वडा बासीहरुलाई सूचना

यस्ता ववषयमा वनामको वैठकमा कुनै
छलफल नभएको

२

खुलला हदिा मुक्त , पूणा िरिफाई,
बबद्यालय भनाा असभयान, पूणा खोप,
वातवरण िरिफाई जस्ता काममध्ये कुनै
दुइ असभयानमा रुपमा छलफल भइ
कायाान्यवन गना खोजजएको

िमाज रुपान्तरणमा वडा
नागररक मंचको
क्रियाशीलताको अवस्था

खुलला हदिा मुक्त , पूणा िरिफाई,
बबद्यालय भनाा असभयान, पूणा खोप,
वातवरण िरिफाई जस्ता कजम्तमा नतन
वटा काम भएको

िेवा प्रवािको अवस्था िसमक्ष्या
र मुलयांकनमा वनामको
क्रियाशीलता
वोक्शी, वाल वववाि, छुवाछुत कुप्रथा
िटाउन र िामाजजक िद्भाव वढाउन
िक्रिय रिी कम्तीमा दुईवटामा कुप्रथा कम
गना िक्रिय भएको

िरकारी गैर िरकारी िंस्थाले गरे को
कामको िसमक्ष्या र मुलयांकन िुने नगरे को

हाल सम्म दूइवटा संस्थाको समीक्षा

योजना तजम
ुा ा
र प्राथसमकता
ननर्ाारण

७० प्रतिशि भन्दा बढी

वैठक िंचालनको
अवस्था

वडा भेलामा ििभागी िम्म भएको

वडा भेलाको आयोजना र प्राथसमकता
ननर्ाारण वनामवाट िुने गरे को

आवश्यकता अनुिार कहिले कािी मात्र

िडा नं

दै मासिक

जिल्ला :.......................................गाविस : .................................
पुनगाठन भएको / नभएको
(एक िडा नागररक मंचका लागग एक फारम प्रर्ोग गने | )
सूचक-१ (AMEP)
सूचक-२ (AMEP)
सूचक-३ (AMEP) सूचक-४ (AMEP)
सूचक-५ (AMEP)
सूचक-६
सूचक-७
वडा नागररक
मंचमा २५
प्रनतशत िदस्य
िे र फेरको अवस्था

िङ्घीय मासमला तथा स्थानीय ववकाि मन्त्रालय

िडा नागररक मंचको क्रिर्ाशीलता मापन तथा िगीकरण मापन फारम

जिल्ला विकास सममततको कार्ाालर्

अन्य िरकारी र गैर िरकारी
ननकायिंग ििकाया र िमन्वय

सूचक-१०
कुल
प्राप्त
अंक

०

१

हामी तल उल्लेखित िडा नागररक मंचका सदस्र्हरुको रोहिरमा र्ो मुल्र्ांकन गररएको हो |
िडा नागररक मंचका उपजस्थत सिै सदस्र्हरुको नाम र हस्ताक्षर अतनिार्ा रुपमा उल्लेि हुनुपने छ |

हस्ताक्षर

प्रमाणणत गने
िामाजजक ववकाि अधर्कृत / DGE
नाम
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वडा नागरिक मंच वगीकिण ववधि सम्वन्धि सामाधय

मागगदर्गन

पष्ृ ठभमू म :
स्थानीय

शासन प्रक्रियालाई सवल ि प्रभावकािी वनाउने प्रयास स्वरूप सङ्घीय माममला तथा

स्थानीय ववकास मन्त्रालयद्वािा ववगत ६ वर्यदेखि स्थानीय
काययिम संचालन हुदै आएको छ | यो

मध्ये नागरिक सशक्ततकिण ि स्थनीय

शासन तथा सामुदाययक ववकास

काययिमले अपेक्षा गिे का ववमभन्त्न नौ प्रयतफल क्षेरहरु
शासन प्रक्रियामा नागरिकहरुको अथयमुलक सहभागगता

एउटा महत्वपण
ू य प्रयतफल हो | काययिमको यो सम्भाग अन्त्तगयत सवै क्िल्ला ववकास सममयत सवै
नगिपामलकाहरुमा क्िल्ला तथा नगि सामाक्िक परिचालन समन्त्वय सममयत गठन भइ स्थानीय
यनकायहरु माफयत
| सामाक्िक

दे शव्यापी रुपमा सामाक्िक परिचालन अमभयानका रुपमा संचालन गरिएको छ

परिचालन काययिम कायायन्त्वयनका लागग प्राववगिक सहयोग पुयायउने अमभप्रायले

क्िल्ला ववकास ि नगिपामलका तफय गिी ५५५ वटा गैि सिकािी संस्थाहरु स्थानीय सेवा प्रदायक
संस्थाका रुपमा क्रियाशील छन ् ि यी अन्त्तगयत

४७०० सामाक्िक परिचालकहरु क्रियाशील िहे का

छन ् | सामाक्िक परिचालन काययववगिमा व्यवस्था भए अनुसाि गाववस ि नगिपामलकाका सवै सवै
वडाहरुमा वडा नागरिक मंच गठन भएका छन ् ि नया नगिपामलका घोसणा भएका नगिपामलकाका
वडाहरुमा वडा नागरिक मंच पुनगयठन गने काम भैिहे को छ | स्थानीय स्तिमा यनवायगचत
िनप्रयतयनगि निहे को वतयमान अवस्थामा स्थानीय यनकायहरुलाई वडा तथा वस्ती स्तिका
आवश्यकताहरु पहहचान गनय तथा

प्राथममकता यनिायिण गनय, वडा स्तिमा संचामलत ववकास

गयतववगिहरु को नागरिक स्तिवाट अनुगमन गनय, योिना तथा काययिमप्रयत िनसहभागगता
िुटाउन, संचामलत काययिमहरुप्रयत नागरिकहरुको स्वाममत्वभाव ववकास गिी काययिमलाइ हदगो ि
प्रयतफलयुतत वनाउन यी वडा नागरिक मंचहरुले अत्यन्त्त उल्लेिनीय

काम गिे काछन ् | यसका

साथै, वडा नागरिक मंचहरुले आफ्नो वडा मभर िहे का बिमभन्त्न सिकािी
संस्थाहरुलाई काययिम संचालनमा

ि गैि सिकािी संघ

सहयोग गने, यत संस्थाहरुले गिे का कामहरुको सममक्ष्या गने,

समझदािी साझेदािी ि िविदािी समेत गने, गाववस तथा नगिपामलकालाई आवश्यक पने ववमभन्त्न
प्रकृयतका सुचना उपलव्ि गिाउने, व्यक्ततगत घटना दताय गिाउन समुदायलाई

सहिीकिण गने,

आफ्नो वडा मभर वाल वववाह, वोतशी प्रथा, महहला ववरूद घिे लु हहंसा, िातीय छुवाछुत, सामाक्िक
भेदभावको अन्त्त्य, सामाक्िक सद्भाव िद्
ृ हदका लागग समेत प्रशसनीय भूममका यनवायह गिे का छन ्
| यसका अयतरितत, ववमभन्त्न िाक्स्िय अमभयान, िल्
ु ला हदसा मुतत क्षेर, पूणय साक्षि गाववस /
वडा नागरिक मंचको क्रियाशीलता मापन तथा कायय सम्पादन सममक्ष्या २०१५
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नगिपमलका, पूणय िोप युतत वडा िस्ता काययिमहरुमा वडा नागरिक मंचको उल्लेिनीय अग्रसिता
ि सहभागगता िहे को छ |
अहहले नेपालमा

वडा नागरिक मंचहरुको संख्या ३१६४२ िहे कोछ | यी

यनयममत रुपमा भेटघाट गने वैठक वस्ने, आफ्नो वडाका

वडा

नागरिक मंचहरु

समसामययक सवालहरुमा छलफल गने

ि आ-आफ्नो वडालाई नमूना वडाका रुपमा गचनाउने प्रयत्नमा छन ् | यसथय, यसिी क्रियाशील,
वडा नागरिक मंचहरुको क्रियाशीलता मापन गिी त्यसवाट प्राप्त भएको नयतिा अनस
ु ाि आगामी
हदनमा

ययनीहरुलाई

थप िचनात्मक काममा परिचालन

गनय आवश्यक दे खिएको

छ |

वडा नागरिक मंच स्थानीय स्तिका यनवायगचत िनप्रयतयनगिहरुको ववकल्पमा आएको नभई स्थानीय
यनकाय, िािनीयतक दलहरुलाई असल कामका लागग गैि िािनीयतक रुपमा सहयोग गनय स्थावपत
भएको नागरिकहरुको

साझा मंच हो | यसथय, आफ्नो

वडालाई सामाक्िक

सद्भाव युतत वडा,

सचेत नागरिकहरुको वडा, कतयव्यपिायण नागरिकहरुको वडा, सामाक्िक तथा आगथयक शोर्ण िहहत
वडा, सफा ि मशक्षक्षत वडा वनाउन स्थानीय सवै दलहरु , नागरिक समाि,स्थानीय संघ संस्थाहरुवाट
समेत वडा नागरिक मंचलाई उल्लेख्य सहयोग पग
ु ेको छ | वडा

नागरिक मन्त्चमा िहे ि आफ्नो

वडाको लागग क्रियाशील िहने व्यवस्थाका लागग प्रत्येक वर्य वडा नागरिक मंचका प्रत्येक २५ प्रयतशत
सदस्यहरु फेिवदल हुने व्यवस्था

िहे को

छ | वडा नागरिक मंचले

गनप
ुय ने

ययनै कामहरुको

आिािमा वडा नागरिक मंचको वगीकिण गने ि आगामी हदनका लागग काययनीयत तिुम
य ा गनय
सहयोग पुयायउने अमभप्रायले वडा नागरिक मंचको वगीकिण प्रक्रियाका लागग समान िुझाई हुनसकोस
भन्त्ने अमभप्रायले यो

सामान्त्य प्रक्रियागत दस्तावेि तयाि गरिएको हो |

वडा नागरिक मंच वगीकिण-आवश्यकता ि औधचत्य :
स्थानीय शासन तथा

सामुदाययक ववकास काययिम सङ्घीय माममला तथा

स्थानीय ववकास

मन्त्रालयवाट संचामलत िाक्स्िय काययिम हो | यो काययिमका ववमभन्त्न ९ वटा अपेक्षक्षत प्रयतफल
मध्य सामाक्िक परिचालन एउटा महत्वपूणय प्रयतफल क्षेर हो | नागरिकहरुलाई सशततीकिण गिी
स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई नागरिकप्रयत क्िम्मेवाि वनाउने ि यछटो, पािदशी ि गुणात्मक
वस्तु ि सेवाको प्रत्यानभ
ु यु त गिाउने ि स्थानीय
सामाक्िक आगथयक

स्तिका यनणयय प्रक्रियामा नागरिकहरु ववशेर् गिी

रुपमा पयछ पिे का, महहला, वालवामलका, फिक क्षमता भएका वगयहरुको

अथयमल
ु क सहभागगता सयु नक्स्चत गनय सहयोग पय
ु ायउनु सामाक्िक परिचालनको प्रमुि उदे श्य हो |
स्थानीय शासन तथा
सामाक्िक परिचालनको

सामुदाययक ववकास काययिम सन ् २००८ वाट प्रािम्भ भएको भएतापयन
काययिम सन ् २००९ वाट मार प्रािम्भ भयो | यो काययिमले गाववस ि
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नगिपामलकाका सवै वडाहरुमा वडा नागरिक मंच गठन गनय गाववस ि नगिपामलकालाई
गिे अनस
ु ाि अहहले

सहयोग

गाववस तफय २९२७५ ि नगिपामलका तफय २४२० वडा नागरिक मंच गठन भई

क्रियाशील िहे का छन ् |
वडा नागरिक मंचका प्रमुि

कायय ि क्िम्मेवािीहरु

ववस्तत
ृ रुपमा उल्लेि गरिएको

सामाक्िक

परिचालन कायय ववगि २०७१ मा

छ | यसिी सन ् २००९ दे खि हालसम्मका ववमभन्त्न समयिममा

गहठत नागरिक वडा मंचको क्रियाशीलताको अवस्था सममक्ष्या गिी क्रियाशीलताको अवस्थाका
आिािमा मंचलाई वगीकिण गने

ि आगामी हदनमा मंचको भूममकालाई थप प्रभावकािी वनाउन

क्षमता ववकासका क्षेरहरुको पहहचान गनय वडा नागरिक मंच वगीकिण गनय आवश्यक भएको हो |

वडा नागरिक मंच वगीकिणका

ननर्दग स्ट उदे श्यहरु :

१. वडा नागरिक मंचको क्रियाशीलताको ितयमान अवस्था

मापन

गनय ि मंचलाई आफ्नो

काम ि कतयव्य वािे थप क्िम्मेवाि वनाउन |
२. वडा नागरिक मंच माफयत स्थानीय स्तिमा प्रवाह हुने सेवाहरुलाई

सशतत वनाउन|

३. स्थानीय स्तिमा क्रियाशील अन्त्य सेवा प्रदायक संघ संस्थाहरुसंग काययगत सम्वन्त्ि
अवस्था मापन गिी समन्त्वय ि सहकायय िढाउन |
४. सामाक्िक परिचालन संयोिकहरु (SM Cordinators) ि सामाक्िक परिचालकहरुको
कायय दक्ष्यता मापन गिी क्षमता ववकास गनय,
५. वडा नागरिक मंचका लागग क्षमता ववकासका क्षेरहरुको पहहचान गनय तदनुरुप क्षमता

ववकासका काययिम तयाि गनय |

वगीकिण ववधि : :वडा नागरिक वगीकिणका लागग यनम्न ववगि अवलम्िन गने |
१. वडा नागरिक

मंचको क्रियाशीलता मापन तथा वगीकिणलाई

यथाथगपिक ि ननस्पक्ष्य

रुपमा सम्पधन गनग अननवायग रुपमा क्रस तरिका अपनाउने | एउटा स्थानीय सेवा प्रदायक
संस्थाले काम गिे का गाववसहरुमा अको स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाको कोअर्डगनेटिलाई
खटाउने | यसैगिी सामान्िक परिचालकहरुको हकमा, साववकमा न्िम्मेवािी िहे को गाववसमा
नभई

सोर्ह सेवा प्रदायक

संस्थाले काम गिे को पायक पने अको गाववसमा खटाउने | ि

यर्ह ननयम नगिपामलकाको हकमा पनन लागू हुनेछ |
२. वडा नागरिक मंचको वगीकिण
मख्
ु य-मख्
ु य कामहरुमा

एउटा सामान्त्य

ि सिल काम हो | वडा नागरिक मंचले

आिारित भएि मंचको वगीकिण गरिन्त्छ | यसका लागग स्थानीय
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गनप
ुय ने
सेवा

प्रदायक संस्थाका सामाक्िक परिचालन संयोिक ि सामाक्िक परिचालकहरुलाई समान िझ
ु ाइ ि
एकरूपताका लागग

मंचको वगीकिणको औगचत्य, उदे श्य ि सच
ू कहरुका वािे मा क्िल्ला तहमा २-३

घन्त्टाको अनमु शक्षण काययिम संचालन गनप
ुय दयछ | यो अनमु शक्षण काययिममा सच
ू कहरुको व्याख्या
ि स्कोि हदने ववगि वािे अभ्यास समेत गिाउनु िरुिी छ|
३. यसिी क्िल्ला तहमा अनमु शक्षन पश्चात उनीहरुलाई मंचको कायय सम्पादन तथा वगीकिण फािम
उपलव्ि गिाउने |
४. वडा नागरिक मंचको
नहुने गिे को भए

यनयममत वैठक हुने हदन यनक्स्चत हुने गिे को भए

वडा नागरिक मंचका संयोिकसंग वसेि वडा

सोहह हदन ि त्यस्तो

नागरिक मंचको वैठकको ममयत

तय गने | ति, अवदे िी वडा नागरिक मंचको वैठक प्रत्येक महहना वस्नु पने

व्यवस्था भने

गनैपदय छ | Please See AMEP |
५. एक हदनमा एउटा वडा नागरिक मंचको मार कायय सम्पादन मल्
ू यांकन तथा वगीकिण गने| मंचको

क्रियाशीलता मापन तथा वगीकिण एउटा सहभागीमल
ू क ववगि हो | यसथय, यो काम वडा नागरिक
मंचको

पण
ू य वैठकमा प्रत्येक सच
ू कहरु वािे

एक-एक गिे ि छलफल गदै , गिे का कामका आिािमा

नम्िि हददै िानु पदय छ | यसमा भएका सच
ू कहरु अनस
ु ाि वडा नागरिक मंचले सम्पादन गिे का
कामको मल्
ु यांकन गदाय मल्
ु यांकन

गदायको ममयतसम्मलाई

आिाि

मान्त्ने आफु िुशी नम्िि हदन

पाइदै न | एउटा सच
ु कको एउटा उप सच
ु कमा मात्र नम्बि र्दनु पदग छ |
स्कोि हदएपयछ

यसिी एघाि वटै सच
ू कमा

िम्मा हुन ् आउने स्कोि िोडनु पदयछ | नम्िि िोडीसकेपछी क्रियाशीलता मापन
तथा वगीकिण फािमको अन्त्त्यमा सवैले नाम सहहत हस्ताक्षि गनप
ुय दय छ| यसो गनक
ुय ो कािण
सवैले त्यसलाई आत्मसाथ गनुय हो|
६. ययत भैसकेपयछ मंचको
नम्ििमा

वैठकमा हामीले यी यी

आंमशक नम्िि प्राप्त गरियो ि

होला , अव आगामी हदनमा के गने

यी-यी

भन्त्ने िस्ता

सच
ू कमा पिु ा

नम्िि प्राप्त गरियो, यी यी

सच
ू कमा कुनै नम्िि पाउन सक्रकएन | क्रकन
ववर्यमा मंचका पदागिकािीहरुलाई छलफल

गिाएि आफ्नो अवस्था िोि गनय सहयोग गनुय पदय छ ि सि
ु ािको प्रयतवद्दता माइन्त्यट
ु
ि प्रत्येक मामसक वैठकमा सि
ु ािका लागग

गरिएका प्रयासहरुको

गिे ि िाख्ने

सममक्ष्या गनुय पदय छ |

७. वडा नागरिक मंचको क्रियाशीलता मापन तथा वगीकिण प्रक्रियालाई ववश्वामशलो ि यथाथयपिक
वनाउन

क्िववस, नगिपामलका

तथा क्षेरीय समन्त्वय इकाईले वडा नागरिक मंचको क्रियाशीलता

मापन तथा वगीकिण प्रक्रियाको अयनवायय रुपमा Randomly अनग
ु मन गने |
८. गाववस तथा नगिपामलकाका

सवै वडाको िगगयकिण सम्पन्त्न भएपयछ सम्वक्न्त्ित सेवा प्रदायक

संस्थावाट सो को ववविण मलएि सामाक्िक ववकास शािाले गाववस तथा

नगिका वडाहरुको कुन-

कुन मंच अयत सक्रिय तथा क वगय, कुन ि

घ वगय

ववविण

वगय, कुन ग वगय ि कुन

तयाि गिी क्षेरीय समन्त्वय इकाइमा पठाउने |
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भनेि संक्षक्षप्त

वगीकिण
क. ८० भन्त्दा मागथ स्कोि ल्याउने वडा नागरिक मंच

क श्रेणी

ि. ६० भन्त्दा मागथ ८० स्कोि ल्याउने

ि श्रेणी

ग. ४० दे खि मागथ ६० स्कोि ल्याउने

ग श्रेणी

घ. ४० भन्त्दा तल स्कोि प्राप्त गने

घ श्रेणी अत्यन्त्त कम्िोि क्रियाशीलता

वडा नागरिक मंच वगीकिणका लाधग सूचकहरु:
वडा नागरिक मंचको वगीकिणका लागग यो प्रािक्म्भक मस्यौदामा ववमभन्त्न दश
गरिएको छ | यो प्रािक्म्भक

मस्यौदा भएकाले यसमा अन्त्य सूचक

सूचकहरु तय

थप गनय सक्रकनेछ | तय

भएका एघाि मुख्य सूचक मभर दइु दे खि ४ सम्म उप सूचक िाखिएकाछन ् | मुख्य सूचक ि उप
सूचकहरु यनम्नानुसाि िहे काछन ्|

सच
ू क-१ वैठक संचालनको अवस्था :
वडा नागरिक मंचको वैठक सामान्त्यतया महहनामा एक पटक हुन पने व्यवस्था (Output-I AMEP)
छ| यसथय, यस अन्त्तगयत यनम्नचािवटाउपसुचकहरु िाखिएको छ |
१. मामसक वैठक हुन्त्छ

२. द्वैमामसक रुपमा हुन्त्छ
३. चौमामसक रुपमा हुन्त्छ

४. आवश्यकतामा आिारित भएि मार वैठक हुन्त्छ,

सूचक-२ योिना तिुम
ग ा ि प्राथममकता ननिागिण :
वडा नागरिक मंचका ववमभन्त्न

क्िम्मेवािीहरु मध्ये यो एक महत्वपण
ू य काम हो | यसमा मंचको

क्रियाशीलताको अवस्था थाहा पाउन यनम्न यतन वटा उप सूचकहरु िाखिएका छन ् |
१. वडा भेलाकोआयोिना िप्राथममकता यनिायिण वनामवाट हुने गिे को
२. वडा भेलामा सहभागी
३. वडा

सम्म भएको

भेला नै नभएको

सूचक-३ स्थानीय ननकायवाट वनामले

प्रस्ताव गिे का योिना स्वीकृनतको अवस्था (चालु

वर्गको आिाि मलने )
१. ७० प्रयतशत भन्त्दा िेिै

२. ६० दे खि ७० प्रयतशत
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३. ५० दे खि ६० प्रयतशत
नोट:

४.

५० भन्त्दा कम

यो सुचकमा बुझ्न पने कुिा के हो भने गाववस तथा नगिपामलकाले स्वीकृत गिे का मध्ये

कनत योिना तथा कायगक्रम वडा नागरिक मंच वाट प्रस्ताव भएका हुन ् भधने आिािमा ननकाल्ने |

ककन भने वडा नागरिक मंचवाट िेिै योिना माग हुनसक्छन ् ति सवै योिनालाइ स्थानीय ननकायसंग
विेट हुदै न | यर्द प्रस्ताव गरिएको योिनाका आिािमा स्वीकृत योिनाको संख्या ननकाल्न खोन्ियो
भने त्यो स्वत ननकै कम हुनेछ | यसथग, प्रस्ताव गरिएका आििमाभधदास्वीकृतभएका मध्ये

कनत वनामका योिना हुन ् भनेिगणना गनुग व्यवहारिक हुनेछ |

सूचक-४नागरिक अनुगमनमा वनामको कक्रयार्ीलता :
यो सच
ू क अन्त्तगयतयनम्न तीनवटा

उपसच
ु कहरु

िाखिएकोछ|

१. आफ्नो वडाका हिे क योिनाको सावयियनक लेिा परिक्षण गिी आय व्यय

सावयियनक

गिाउने

गिे को
२. कुनै-कुनै योिनाको मार िचय सावयियनक हुने गिे कोयस
३. यस सम्वन्त्िमा वनामको कुनै अग्रसिता नभएको

सच
ू क-५: सेवा प्रवाहको अवस्था सममक्ष्या ि मुल्यांकनमा वनामको कक्रयार्ीलता :
यो सच
ू क अन्त्तगयत यनम्न दईु वटा उपसच
ू कहरु समावेश गरिएका छन ् |
1. मंचको वैठकमा सिकािी गैि सिकािी संस्थाले गिे को कामको यनयममत रुपमा सममक्ष्या ि मल्
ु यांकन
हुने गिे को –हाल सम्म िम्मा चािवटा वा सो भन्त्दा िढीसंस्थाहरुको को समीक्षा गरिएको
2.

हाल सम्म दइू वटा संस्थाहरुको समीक्षा गिे को

१. सिकािी गैि सिकािी संस्थाले गिे को कामको सममक्ष्या ि मल्
ु यांकन हुने नगिे को ि वडामा संचामलत
संस्थाको िािे मा िानकािी नभएको

सूचक-६ समाि रुपाधतिण ि सामान्िक सद्भाव बद्
ृ र्दमा मंचको कक्रयार्ीलता: यो सूचक
अधतगगत ननम्न दई
ु उपसूचकहरु

समावेर् गरिएका

छन ् |

१. वडामा वोतशी प्रथा, वाल वववाह, िातीय भेदभाव, छुवाछुत िस्ता कुप्रथा हटाउन
सामाक्िक सद्भाव वढाउन सक्रिय

ि

िही कम्तीमा दईु वटामाकुप्रथा कम गनय सक्रिय

भएको
२. कक्म्तमा कुनै एक कुप्रथा कम गनय सक्रिय िहे को
३. कुप्रथाहरु हटाउने सम्वन्त्िमा

कहहले काही मार चेतना ववस्तािका काम

प्रगयत नभएको
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गिे को, िासै

सच
ू क ७ िास्रीय

अमभयानमा वनामको कक्रयार्ीलताको अवस्था :

यस अन्त्तगयत यनम्नयतनउपसच
ू कहरुसमावेश गरिएका छन ् |
१. िुल्ला हदसा मत
ु त , पण
ू य सिसफाई, बिद्यालय भनाय अमभयान, पण
ू य िोप, वातविण सिसफाई िस्ता
काममा वनाम सक्रिय हुने गिे को

२. िुल्ला हदसा मत
ु त , पण
ू य सिसफाई, बिद्यालय भनाय अमभयान, पण
ू य िोप, वातविण सिसफाईमध्ये
कुनै दइु अमभयानिािे

छलफल भइ कायायन्त्यवन गनय िोक्िएको

३. यस्ता ववर्यमा वनामको वैठकमा कुनै छलफल नभएको

सच
ू क ८ सेवाप्रवाहमा गाववस/नपालाई सहयोगको अवस्था:
यो सूचक अन्त्तगयत यनम्न
१. सामाक्िक सुिक्षा

२ वटा उपसूचकहरु

समावेशगरिएका छन ्|

भत्ता पाउनेहरुको नामावली अध्यावगिक तथाव्यक्ततगत घटना दताय

गनेकाययमासहयोग गिे को
२. यस संिन्त्िमा वडा िासीहरुलाई सूचना हदने तथा भत्ता ववतिणमा सहयोग गिे को
३. यस सम्वन्त्िमा कुनै पहल

नभएको

सच
ू क ९ उपभोक्ता सममनत गठन प्रकक्रयामा कक्रयार्ीलता:
यो सच
ू क अन्त्तगयतयनम्न २ वटा उप सच
ू कहरु

िहे काछन ् |

१. आफ्नो क्षेरमा समावेशी उपभोतता सममयत गठन गनय सक्रिय रुपमा सहयोग गरि उपभोतता सममयतको
कामको मल्
ू यांकन समेत गिे को
२. उपभोतता सममयत गठनमा मार सहयोग गिे को
३. यस सम्वन्त्िमा कुनै भमू मका यनवायह नभएको

सच
ू क १०. अधय सिकािी गैि सिकािी ननकाय तथा समद
ु ायमा आिारित संस्थाहरुसंग
सहकायग, साझेदारिता ि समधवय :
१. वडा मभर हुने ववकास गयतववगिका लागग ववमभन्त्न गैि सिकािी, सिकािी तथा स्थानीय संस्थासंग
समन्त्वय गरि कक्म्तमाचाि वटा क्रियाकलाप सम्पन्त्न गिे को

२. वडा मभर हुने ववकास गयतववगिका लागग ववमभन्त्न गैि सिकािी, सिकािी तथा स्थानीय संस्थासंग
समन्त्वय गरि कक्म्तमा दइु वटा क्रियाकलाप सम्पन्त्न गिे को

३. यस्ता

ववर्यहरुमा कुनै चासो ि सिोकाि नमलएको

नोट : यर्द माधथ उल्लेखखत सूचकहरु वाहे क वडा नागरिक मंचवाट कुनै नवीनतम ि उल्लेखनीय काम भएको भए कक्रयार्ीलता मापन
फािमको अधत्यमा उक्त उल्लेखनीय कामहरु वुदागत रुपमा उल्लेख गने ि ननयममत प्रनतवेदनमा उक्त कुिा समावेर् गने |

वडा नागरिक मंचको क्रियाशीलता मापन तथा कायय सम्पादन सममक्ष्या २०१५

pg. 7

