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ljifo;"rL 

             k]h g++= 

kl/ro v08 

!=  k[i7e"ld 

@=  cWoogsf] dxTj 

#=  n};;f; k/LIf0fsf] p2]Zox? 

$=  n};;f; k/LIf0fn] ;d]6g] If]qx?  

%=  n};;f; k/LIf0fsf] ljlw / tl/sf  

^=  n};;f; k/LIf0fsf ;xefuLx? 

 

tYofFÍ k|:t'lts/0f v08 

&= tYofFs k|:t'lts/0f / JofVof –ljleGg tflnsfx?df_ 

  

ljZn]if0f v08 

* n};;f; k/LIf0fsf] ljZn]if0fsf cf}hf/x? 

( tYofÍsf] t'ngfTds cWoog tyf ljZn]if0f 

 

d'Vo k|flKtx? –kmfOlG8Ë\;_ 

(=   n};;f; k/LIf0f ljlwjf6 b]lvPsf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] cj:yf 

(=!= k/LIf0f kZrft\ k|d'v ;"rsx?n] k|fKt u/]sf c+sx?sf] n]vfhf]vf 

(=@= n};;f; k/LIf0f glthfsf] dfs'/] hfnf] 

!)=  ufpFkflnsf.gu/kflnsfdf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f ;an kIf / ;'wf/ ug{kg]{ 

kIfx? 

!!= n};;f; ljsf; sfo{of]hg 

 

 lgZsif{ 

 cg';'lrx? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 n}lª\us ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f  k|ltj]bg,@)&* 

 

Hjfnfd"vL ufpFkflnsf 

n}lª\us ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f  k|ltj]bg,@)&* 

 

! k[i7e"ld 

Hjfnfd"vL ufpFkflnsf Ps ax'hftLo, ax'eflifs, ax'wfld{s Pjd\ ax';fF:s[lts ufpFkflnsf xf] . k|To]s 

;d'bfo,hfthfltx?sf] ;dfg'kflts ,;Gt'lnt / Gofo;Fut k|ult x'g ;s] dfq} ufpFkflnsdf lbuf] zflGt / pGglt 

k|Tofe"t x'G5 . Xfd|f] ;dfhdf ljBdfg n}lËs,hftLo c;dfgtf, lje]bo'tm Jojxf/ / dfGotf, dlxnf lx+;f, dlxnf 

zf]if0f tyf pTkL8g, ul/jL cflb h:tf lj;+ultx?nfO{ lg?T;flxt ug{ Hjfnfd"vL ufpFkflnsf4f/f ;/sf/L, u}/ 

;/sf/L If]q, lghL If]q tyf gful/s ;dfh / bft[ lgsfo ;d]tsf] ;xof]u kl/rfng u/L pNn]Vo sfo{x? x'b} 

cfO/x]sf 5g\ . 

 

g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ sf] /fHosf lgb]{zs l;4fGtx¿ cGtu{t g]kfnsf] :jtGqtf, ;fj{ef}d;Qf, ef}uf]lns 

cv08tf / :jfwLgtfnfO{ ;jf]{kl/ /fVb} gful/ssf] hLp, wg, ;dfgtf / :jtGqtfsf] ;+/If0f u/L sfg"gsf] zf;g, 

df}lns xs tyf dfgj clwsf/sf d"No / dfGotf, n}+lus ;dfgtf, ;dfg'kflts ;dfj]zLs/0f,;xeflutf / 

;fdflhs Gofosf] dfWodaf6 /fli6«o hLjgsf ;a} If]qdf Gofok"0f{ Joj:yf sfod ug]{ pNn]v 5 . ct Hjfnfd'vL 

ufFpkflnsfsfn] ax'hftLo, ax'eflifs, ax';f+:s[lts tyf ef}uf]lns ljljwtf o'Qm ljz]iftfnfO{ cfTd ;fy ub{} juL{o 

hftLo, n}lËs lje]b / ;a} k|sf/sf hflto 5'jf5'tsf] cGTo u/L Gofok"0f{ ;dfh :yfkgf ug{], n}lËs ;dfgtf, 

;dfj]zL / ;xeflutfd"ns l;4fGtsf cfwf/df ;dtfd"ns ufFpkflnsfsf] lgdf{0f ug{] ;ª\sNk lnPsf] 5 . oL 

au{x?sf] ;dfg'kflts ljsf;af6 g} ;du| ;dfhsf] ljsf; x'g k'Ub5 . ;dfg'kflts ljsf; cfhsf] cfjZostf 

xf] . ;d'Ggt kl/jf/ / ;du| ;dfhsf] ljsf;df ;a} au{,hflt,efiff,a0f{,lnª\u / If]qsf] ;dfg bfloTj / of]ubfg 

x'g cfjZos 5 . ;d'Ggt ;dfhsf] ljsf;df oL ;a}} ju{sf] ;dfg dxTj x'bfx'b} klg /fi6«sf] ;du| l:yltdf 

;dfgtf b]lvb}g .  

 

g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ n] /fHosf] gLlt cGtu{t ;fdflhs Gofo / ;dfj]zLs/0f ;DaGwL gLlt cGtu{t c;xfo 

cj:yfdf /x]sf Psn dlxnfnfO{ ;Lk, Ifdtf / of]Uotfsf] cfwf/df /f]huf/Ldf k|fyldstf lb+b} hLljsf]kfh{gsf 

nflu ;d'lrt Joj:yf ub}{ hfg], hf]lvddf k/]sf, ;fdflhs / kfl/jfl/s alxis/0fdf k/]sf tyf lx+;f kLl8t 

dlxnfnfO{ k'gM:yfkgf, ;+/If0f,;zQmLs/0f u/L :jfjnDaL agfpg], k|hgg cj:yfdf cfjZos ;]jf ;'ljwf 

pkef]usf] ;'lglZrttf ug]{, afnaRrfsf] kfng kf]if0f, kl/jf/sf] x]/rfx h:tf sfd / of]ubfgnfO{ cfly{s ¿kdf 

d"Nof+sg ug]{]{, afnaflnsfsf] ;jf{]Qd lxtnfO{ k|fylds ¿kdf Wofg lbg], d'Qm sd}of, sDxn/L, x/jf, r/jf, xlnof, 

e"ldxLg,;'s'Daf;Lx¿sf] klxrfg u/L a;f]af;sf nflu 3/ 38]/L tyf hLljsf]kfh{gsf nflu s[lifof]Uo hdLg jf 

/f]huf/Lsf] Joj:yf ub}{ k'gM:yfkgf ug]{, /fli6«o ljsf;df o'jf ;xeflutf clej[l4 ub}{ /fhgLlts,cfly{s, ;fdflhs 

/ ;f+:s[lts clwsf/x¿sf] k"0f{ pkof]usf] jftfj/0f l;h{gf ug]{, o'jfsf] ;zQmLs/0f / ljsf;sf nflu lzIff, 

:jf:Yo, /f]huf/L nufotsf If]qdf ljz]if cj;/ k|bfg ub}{ JolQmTj ljsf; ug{] tyf /fHosf] ;jf{ª\uL0f ljsf;df 

of]ubfgsf nflu pko'Qm cj;/ k|bfg ug]{,cflbjf;L hghfltsf] klxrfg ;lxt ;Ddfgk"j{s afFRg kfpg] clwsf/ 

;'lglZrt ug{ cj;/ tyf nfesf nflu ljz]if Joj:yf ub}{ o; ;d'bfo;Fu ;/f]sf/ /fVg] lg0f{ox¿df ;xefuL 

u/fpg] tyf cflbjf;L hghflt / :yfgLo ;d'bfosf] k/Dk/fut 1fg, ;Lk, ;+:s[lt,;fdflhs k/Dk/f / cg'ejnfO{ 

;+/If0f / ;+jw{g ug]{]{, cNk;+Vos ;d'bfonfO{ cfˆgf] klxrfg sfod /fvL ;fdflhs / ;+f:s[lts clwsf/ k|of]usf] 

cj;/ tyf nfesf nflu ljz]if Joj:yf ug]{, dw]zL ;d'bfo, d'l:nd / lk58f ju{nfO{ cfly{s,;fdflhs tyf 

;f+:s[lts cj;/ / nfesf] ;dfg ljt/0f tyf To:tf ;d'bfoleqsf ljkGg gful/ssf] ;+/If0f,pTyfg, ;zQmLs/0f 

/ ljsf;sf cj;/ tyf nfesf nflu ljz]if Joj:yf ug]{, pTkLl8t tyf lk5l8Psf] If]qsf gful/ssf] ;+/If0f,pTyfg, 

;zQmLs/0f, ljsf; / cfwf/e"t cfjZostf kl/k"lt{sf cj;/ tyf nfesf nflu ljz]if Joj:yf ug]{, ;fdflhs 

;'/Iff / ;fdflhs Gofo k|bfg ubf{ ;a} ln+u,If]q / ;d'bfoleqsf cfly{s ¿kn] ljkGgnfO{ k|fyldstf k|bfg ug]{, 

:j:y, ;Ifd / cg'zfl;t gful/s tof/ ug{ v]ns"b tyf v]nf8Ldf of]hgfa4 nufgL ug]{ / v]ns"bnfO{ /fli6«o 

Pstf ;'b[9 ug]{ Pj+ cGt/f{li6«o If]qdf /fli6«o ;Ddfg clej[l4 ug{]{ dfWodsf] ¿kdf ljsf; ug]{, ;fd'bflos tyf 

/fli6«o jf cGt/f{li6«o u}/;/sf/L ;+3 ;+:yfsf] nufgL / e"ldsfnfO{ hjfkmb]xL / kf/bzL{ agfpFb} To:tf ;+:yfx¿sf] 

:yfkgf, :jLs[lt, ;~rfng, lgodg / Joj:yfkgsf nflu Psåf/ k|0ffnL ckgfpg] / /fli6«o cfjZostf / 

k|fyldstfsf If]qdf dfq To:tf ;+3 ;+:yfx¿nfO{ ;+nUg u/fpg] k|lta4tf AoQm ul/Psf] 5 . 

 

dlxnf,blnt,cflbjf;L hghflt,dw];L,pTkLl8t,pk]lIft / cNk;ª\Vos ;d'bfo / lk5l8Psf If]q nufotn] ef]Ug' 

k/]sf ;d:ofnfO{ ;Daf]wg ug{ /fHosf] ;dfj]zL,nf]stflGqs / cu|ufdL dlxnf / k'?ifaLr e]befj ug{ gx'g] jf 

ug{ gkfO{g] eg] klg Jojxf/df ;dfgtf 5}g . ;+ljwfg;efaf6 gofF lgdf{0f ePsf] g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ df 



2 n}lª\us ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f  k|ltj]bg,@)&* 

dlxnfsf] xs,clwsf/ ;+/If0f ug{ k|i6 k|fjwfg ;d]t /flvPsf] 5 . t;y{ o;/L lgdf{0f x'g] ;+ljwfg, P]g, 

lgod,gLltnfO{ ;xof]u k'¥ofpg :yfgLo txx?df n}ËLs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f  k|lqmofnfO{ 

tLa|tf k|bfg ug{ cfjZos 5 .  

 

:yfgLo txsf] uxg lhDd]jf/LnfO{ axg ug{ ;+:yf cfkm} n}ËLs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] b[li6sf]0faf6 

;Ifd / ;+j]bglzn x'g cfjZos 5 . :yfgLo txsf] sfo{nfO{ cem a9L k|efjsf/L agfpg ;+:yfdf n}ËLs ;dfgtf 

tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f l:yltsf] klxrfg / of]hgfa4 tj/af6 n}ËLs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f 

k/LIf0f  k|s[ofnfO{ ;+:yfut ug{ n}ËLs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f  cfjZos ePsf]n] Hjfnfd"vL 

ufpFkflnsfn] n}+ËLs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f sfo{ljlw, @)&^ adf]lhd n}ËLs ;dfgtf tyf 

;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f  sfo{ ;DkGg u/]sf] 5 . 

@ cWoogsf] dxTj 

ufpFkflnsfdf a;f]af; ug]{ ;a} hfthflt / ju{df ljsf;sf] ;dfg k|ltkmn k'¥ofpg] sfo{df ufpFkflnsfsf] dxTjk'0f{ 

e"ldsf /x]sf] x'G5 . :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ n] dlxnf, hghflt, cflbaf;L, blnt, ;fdflhs, cfly{s 

?kdf al~rt ;d"xx?sf] ;xeflutfnfO{ a9fP/ ljsf;sf] k|lqmofnfO{ ;+:yfut ug]{ kIfdf hf]8 lbO cfkm\gf] If]qsf] 

ljsf;sf nflu ;fwgx?sf] kl/rfng / afF8kmfF84f/f ;fdflhs ;dfgtf Nofpg] p4]Zo /fv]sf] 5 . ;f]xL cg';f/ 

:yfgLo txn] laleGg vfn] sfo{qmdx? ;~rfng ub}{ cfO{/x]sf] 5 .  

:yfgLo txsf] uxg lhDd]jf/LnfO{ axg ug{ :yfgLo ;/sf/ cfkm} n}ËLs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] 

b[li6sf]0faf6 ;Ifd x'g cfjZos 5 . :yfgLo ;/sf/sf] sfo{nfO{ a9L k|efjsf/L agfpg ufpFkflnsfdf n}ËLs 

;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f l:yltsf] klxrfg / of]hgfa4 tj/af6 n}ËLs ;dfgtf tyf ;fdflhs 

;dfj]zLs/0f ljsf; k|s[ofnfO{ ;+:yfut ug{ n}ËLs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f  cfjZos 5 . 

n}ËLs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f  k|s[of cfkm}df Pp6f ;xeflutfd'ns :jd"NofÍg ePsf]n] 

ufpFkflnsfdf sfo{/t sd{rf/L tyf lgjf{lrt kbflwsf/Lx?sf] JolQmut tyf ;+:yfut s[ofsnfkx?nfO{  n}ËLs 

;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] If]qdf sfd ug{ pT;fx hufpF5 . ;fy} o; k|lqmofdf ;+nUg sd{rf/Lx?nfO{ 

n}ËLs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kIfdf pQ/bfoL x'g] tkm{ klg pGd'v u/fpFb5 .  

o; k|lqmofn] :yfgLo txsf] n}lËs d"nk|jfxLs/0f tyf dlxnf ;zlQms/0f ;DaGwL sfo{qmddf k|efjsfl/tf a9fpg 

/ ;+:yfut ckgTjsf] efjgf hu]gf{ ug{ klg ;3fpg] x'G5 . n}+lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f 

4f/f sfo{qmd tyf ah]6sf] ljZn]if0f u/L cfufdL jif{sf] sfo{qmd tyf ah]6nfO{ n};;f; b[li6sf]0faf6 to ug{ 

tyf ah]6 ljlgof]hg ug{ ;d]t ;3fp k'¥ofpFb5 .  

 

# n}+lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0fsf] p2]Zo 

-s_ n}lËs  ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f dfkm{t ufpFkflnsfsf] ;+:yfut ;+/rgf / sfo{qmdx?df 

dlxnf / ;fdflhs ?kdf jlx:s/0fdf k/]sf JolQm / ;d'xx?nfO{ ;dfj]z u/L n}lËs ;dfgtf / ;a} hfthftL 

tyf ;d'bfosf] cy{k"0f{ ;xeflutf u/fO{ n}lËs cGt/ tyf ;fdflhs lje]b k|efjnfO{ ;Daf]wg ub}{ n}lËs 

d"nk|jflxs/0f / ;zlQms/0f ub}{ n}hfg] . 

-v_ dlxnf / ;LdfGts[t ;d'xx?nfO{ ;dfj]z u/L pgLx?sf] of]hgfa4 ?kdf JolQmut / ;fd"lxs Ifdtf 

clea[l4 u/L ufpFkflnsfsf]] ljsf; k|lqmofdf lg0ff{os tyf cy{k"0f{ ;xeflutf ;'lglZrt u/L cfly{s tyf 

;fdflhs ;zlQms/0f ug]{ .  

-u_ ufpFkflnsfsf] ;j} sfo{qmd, of]hgf / cfof]hgfsf] k|To]s r/0fdf Nf};;f; b[li6sf]0faf6 cg'udg tyf d"NofÍg 

ug]{ / o;nfO{ ;+:yfut ub}{ n}hfg] .  

-3_ :yfgLo txsf] bL3{sflng,cfjlws / jflif{s of]hgfdf n}+lËs d"nk|jfxLs/0fnfO{ ;+:yfut ug{ . 

-ª_ ;dfj]zLs/0fsf] nIonfO{ :yfgLo txsf] ;+/rgf / sfo{ of]hgfdf :yfg lbg . 

-r_ Nf};;f; cjwf/0ff cg';f/ o;sf] k|of]unfO{ ;/nLs[t ?kdf :yfgLos/0f ul/ :yfgLo ;/sf/n] ug]{ ;Dk"0f{ 

ljsf;sf sfo{x?nfO{{ n};;f; pQ/bfoL / lbuf] agfpg cfly{s >f]tsf] ;'lgZrtf, pknlAwsf] ;dtfd"ns 

ljt/0f / pkof]uL agfpg] . 

 

 

 



3 n}lª\us ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f  k|ltj]bg,@)&* 

$ cWoogsf ;"rs / pk;"rsx? 

;"rs–! gLlt, sfg"g, of]hgf  

pk:f"rsx? 

!= gLlt / sfg"gdf ;dfj]lztf÷;xeflutf    

@= of]hgf th{'df tyf sfof{Gjog 

#= ah]6 th{'df tyf sfof{Gjog 

      

;"rs –@ ;+:yfut Joj:yf  

pk:f"rsx? 

$= sd{rf/L kbflwsf/L k|ltlglwTj 

%= sfo{k|0ffnL ;dfj]zL 

^= ;ldlt, pk;ldlt / sfo{bndf k|ltlglwTj 

&= ljQ Joj:yfkg k|0ffnLdf ;dfj]lztf 

*= tYofÍ ;ªsng tyf  Joj:yfkg 

       

;"rs –#  dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;  

pk:f"rsx? 

(= dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf; 

!)= cgf}krfl/s d"No, dfGotf / s';+:sf/ la¿4 hgr]tgf 

!!= sfg"gL ;fIf/tf 

!@= ljkb Joj:yfkgdf ;dfj]lztf  

 

;"rs –$ ;]jf k|jfx  

pk:f"rsx? 

!#= k"jf{wf/ ljsf; 

!$= k|hgg\ :jf:Yo 

!%= lzIff sfo{qmd 

!^= vfg]kfgL tyf ;/;kmfO 

!&= :j/f]huf/ tyf cfo cfh{g / ahf/ Joj:yfkg       

 

;"rs –% ;'zf;g tyf pQ/bfloTj   

pk:f"rsx? 

!*= ;'zf;g 

!(= pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf 

@)= ;"rgf tyf ;+rf/ 

@!= cg'udg tyf d"NofÍg 

@@= ;dGjo / ;DaGw la:tf/    

 

% cWoogsf] t/Lsf / ljlw 

Nf}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zL k/LIf0fn] Pp6f kIfnfO{ dfq geO{ w]/} kIfnfO{ ;d]6]/ ufpFkflnsfnfO{ 

;'wf/fTds af6f]df n}hfg klg d2t ug]{ ePsf]n] ljifoj:t' ;'xfpFbf] ljlw jf k|s[ofx? ckgfpg cfjZos 5 . o; 

cWoogsf] p4]Zo k'/f ug{ ;+VofTds tyf u'0ffTds ;"rgfx? k|fylds tyf l4lto ;|f]tx?af6 ;+sng ul/Psf] 

lyof] .  

 

k|fylds ;"rgf ;+Íngsf ;|f]tx? M 

▪ b:tfj]h ;ldIff -Litetutare Review_ 

▪ k|d'v JolQmx?;Fu cGtjf{tf{ (Individual Interview) 

▪ nlIft ;d'x 5nkmn ( Focus Group Discussion) 

▪ sfo{zfnf uf]i7L  (workshop) 

 

 

 



4 n}lª\us ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f  k|ltj]bg,@)&* 

l4lto ;"rgfsf] ;|f]tx? M 

▪ ufpFkflnsfsf] P]g,gLlt,lgb]{lzsfx? 

▪ cfjlws / jflif{s ufpF ljsf; of]hgf k'l:tsf 

▪ ljleGg ;fGble{s a'n]l6gx? 

▪ UffpFkflnsfsf] cfly{s k|ltj]bgx? 

▪ jflif{s k|ult k|ltj]bg 

▪ sfo{qmd ;+rfng lgb]{lzsf 

▪ cg'udg÷d"Nof+sg k|ltj]bg 

 

^=;xeflux?  

ufpFkflnsfsf] cWoIf, pkfWoIf, k|d'v k|zf;sLo clws[t, j8fsf cWoIfx?,ufpFsfo{kflnsfsf ;b:ox? tyf j8fsf 

j8f ;b:ox?, ufpFkflnsf cGtu{t ljleGg zfvfdf sfo{/t sd{rf/Lx?,dlxnf tyf ;fdflhs al~rlts/0fdf k/]sf 

JolQm Pjd\ ;d'xx? n}++lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0fsf d'Vo ;xeflux? X'g\ .  

 

&=ljZn]if0fsf cf}hf/x? 

• n}++lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zL kIfaf6 ufpFkflnsfsf] ;+:yfut / sfo{qmdsf] ;"rsut / pk;"rsut 

dfs'/] hfnf] (Spider wave Module) ljlwaf6 ljZn]if0f   

• ufpFkflnsfsf]] ;jn / sdhf]/ kIf Pj+ cj;/ tyf r'gf}ltx¿sf] laZn]if0f (Strength, opportunities, 

threats  and weakness analysis)  

 

*= n}++lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0fsf d'Vo k|flKtx? (Major Findings) 

*=! gLlt,sfg"g / of]hgf   

*=!=!=gLlt / sfg"gdf ;dfj]lztf÷;xeflutf  

ufpFkflnsfn] th'{df ug]{ sfg'g -P]g, lgod, lgb]{lzsf, sfo{ljlw, dfkb08_, gLlt / /0fgLlt tof/ ubf{ n}lËs 

;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] b[li6n] ;xeflutf x'g] u/]sf] 5}g tyflk o:tf k|sf/sf b:tfj]hx? Tfof/ 

ubf{ ;Dk"0f{ lnË, au{,hftL,efiffefifL ;d'bfosf dflg;x?nfO{ 5nkmndf ;xeflu u/fO{ pgLx?sf] ;'emfjnfO{ ;d]t 

;dflji6 u/]/ tof/ kfg'{ kg]{ b]lvG5 .     

ufpFkflnsfn] th'{df u/]sf P]g, lgod, lgb]{lzsf, sfo{ljlw, dfkb08,gLlt / /0fgLltsf af/]df ;du| lgjf{lrt 

kbflwsf/L tyf sd{rf/Lx?nfO{ cled'vLs/0f gePsf] b]lvG5 . ;fy} :jLs[t ePsf sfg'g / gLltx? j]j;fO6df 

/flvPsf] kfOPsf] 5 t/ k|sfzg u/L ;j}sf] kx'Frdf x'g] u/L ufpFkflnsfsf ;DjlGwt zfvfx? / j8f sfof{nodf 

g/flvPsf]n] cfufdL lbgdf th'{df ul/Psf sfg"g,gLlt / /0fgLltsf] af/]df ufpFkflnsfdf cled'vLs/0f sfo{qmd 

;+rfng ug'{kg]{ / ;Dk"0f{ zfvf / j8f sfof{nodf /fVg' kg]{ b]lvG5 . 

ufpFkflnsfsf] n};;f; gLlt th'{df ePsf]] b]lvG5 eg] cGo dlxnf tyf ;fdflhs?kdf al~rltdf k/]sf] ;d'bfox? 

h:t} ckf+utfd}qL, jfnd}qL, n}lËsd}qL, blnt jf hf]lvddf k/]sf] / cGo ;d'bfosf] ;fdflhs tyf cfly{s 

?kfGt/0fsf nflu 5'§} gLlt, lgb]{{lzsf jf sfo{ljlwx? jg]sf] b]lvb}g . ufpFkflnsfdf x'g;Sg] ;a} k|sf/sf lje]b / 

b'Jo{jxf/ h:t} of}ghGo, hftLo / dlxnf lx+;f lgoGq0f, ;dfg sfdsf nflu ;dfg Hofnfsf] nflu gLlt agfP/ 

nfu' ul/Psf] gb]lvPsf]n] tTsfn o:tf k|sf/sf gLltx? agfO sfof{Gjog ug'{ cfjZos b]lvG5 . 

 

*=!=@= of]hgf th{'df tyf sfof{Gjog 

ufpFkflnsfn] cfjlws / jflif{s of]hgf th'{df u/L ljleGGf ljsf; lgdf{0f Pj+ r]tgfd"ns sfo{qmdx? ;+rfng ub}{ 

cfO/x]sf] 5 . h;df n}+lËs tyf ;fdflhs ?kdf alxis/0fdf k/]sf AolQm / ;d"xx?sf] ;dflhs tyf cfly{s 

x}l;otdf kl/jt{g Nofpg] u/L cfjlws tyf jflif{s of]hgfdf :ki6 Wo]o,kl/sNkgf,nIo,p4]Zo,/0fgLlt tyf 

glthfdf pNn]v ug{ cfjZos b]lvPsf] 5 .  

ufpFkflnsfn] ufpF a:t'ut ljj/0fdf pknAw tYofª\ssf] cfwf/df lnË, pd]/, e"uf]n, hfthflt, efiff, ;:s[lt, 

ju{, ckfËtf ePsf JolQm cflb cg';f/sf] cf+lzs 5'§f5'§} cj:yf ljZn]if0f / cfjZostf klxrfg u/L cfjlws 
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tyf If]qut of]hgf th'{df ug]{ u/]sf] kfOPsf]n] a:t'ut ljj/0fnfO{ jflif{s ?kdf cBfjlws ub}{ of]hgf th'{df ug'{ 

cfjZos b]lvG5 .  

a:tL:t/sf] of]hgf th'{df k|lqmofdf ;a} k|sf/sf lnË / ;d'bfosf] cy{k"0f{ ;xeflutf eO of]hgf th'{df x'g] u/]sf] 

5 tyflk of]hgf 5gf]6 / k|fyldlss/0fsf cfwf/x?nfO{ cjnDjg u/L  of]hgf th'{df ug'{ cfjZos b]lvG5 . 

 

*=!=#= ah]6 th{'df tyf sfof{Gjog 

ufpFkflnsfn] ah]6 th'{df ubf{,jflif{s gLlt tyf sfo{qmd agfpbf cfjlws,If]qut of]hgfx?nfO{ cfwf/ dfg]/ 

agfpg] u/]sf] kfOPklg n}lËs pQ/bfoL ah]6 th'{df k|lqmof cjnDag u/L sfo{of]hgf tof/ ug]{ u/]sf] gkfOPsf]n] 

cfufdL lbgdf n}lËs pQ/bfoL ah]6 th'{df k|lqmof cjnDag u/L jflif{s of]hgf tyf sfo{qmd th'{df ug'{kg]{ 

b]lvG5 . jflif{s sfo{qmddf ljifout ;ldlt cg';f/ 5'6\ofO{Psf] ah]6 / sfo{qmddf n};;f;nfO{ s]lx dfqfdf 

ePklg Psd'i7 ah]6 ljlgof]hg dfkm{t ;+jf]wg ug]{ u/L ljifout sfo{sdx? tof/ ul/Psf] b]lvPsf]n] n};;f;nfO{ 

:ki6 ;Daf]wg x'g] u/L of]hgf th'{df  ug'{kg]{ cfjZostf b]lvG5 . al~rlts/0f / hf]lvddf k/]sf JolQm / 

;d'bfosf] nflu h:t} Psn dlxnfsf nflu afv|f kfng tflnd / afv|f ;xof]u,ul/a / ljkGg o'jfnfO{ xfp; 

jfOl/ª / knlDaª tflnd k|bfg ug]{ h:tf ljz]if sfo{qmd tyf ah]6 to eO sfof{Gjog ePsf] 5 . 

 

*=@= ;+:yfut Joj:yf  

*=@=! sd{rf/L kbflwsf/L k|ltlglwTj 

ufpFkflnsfsf] lg0ff{os txdf -sd{rf/L / kbflwsf/L_ dlxnfx¿sf] ;dfg?kdf k|ltlglwTj g/x]sf] / sd{rf/Lx¿sf] kbk"lt{sf] 

lg0f{o ubf{ ;a} hfthflt, ju{, lnË / ;d'bfosf aLr ;dfj]zLs/0f x'g] u/L sd{rf/Lx¿sf] ;dfj]zL ;dfg'kflts k|ltlglwTj 

x'g ;s]sf] kfOb}g ;fy} dlxnf tyf laz]if ;d'bfonfO{ laz]if ;]jf k|bfg ubf{ ;DjlGwt ;d'bfosf] efiff, ;+:s[lt / /xg ;xg 

a'em]sf] sd{rf/L jf hgk|ltlglw ;d]t ;dfj]z u/]sf] sfo{6f]nL jf zfvf dfkm{t ePsf] kfOb}g / hgk|ltlglw tyf 

sd{rf/Lx¿nfO{ s'g} Ifdtf clea[l4sf] cj;/ k|bfg ubf{ ;a}nfO{ ;dfg cj;/ x'g] u/L / dlxnf tyf jl~rlts/0fdf k/]sf] 

;d'bfonfO{ cu|efu k|fKt x'g]u/L ;sf/fTds lje]bsf] gLlt lnPsf] kfOb}g . 

 

*=@=@ sfo{k|0ffnL ;dfj]zL 

dlxnf / k'?ifaLrsf] c;dfgtf x6fpg tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f a9fpgsf] nflu ufpFkflnsfsf] lglZrt 

sfo{gLlt ag]sf] kfOb}g . :yfgLo txdf n};;f; kmf]sn k;{gsf] Joj:yf x'g'kg]{ sfg"gL k|fjwfg 5 . tf]lsPsf 

n};;f; kmf]sn k;{gx?n] n};;f; ljsf;sf] nflu ;lqmo x'g' kg]{ cfjZos b]lvG5 . ljsf;sf] x/]s k|lqmofdf 

n};;f; d"nk|jfxLs/0f ug{ kmf]sn k;{gsf] cxd e"ldsf /x]s]f x'G5 . o; ufpFkflnsfn] dlxnf tyf afnaflnsf 

zfvfdf sfo{/t sd{rf/LnfO{ n};;f; kmf]sn k;{g tf]s] klg k|i6 sfo{ ljj/0fsf] cefj / Ifdtf ljsf;sf] nflu 

tflndx?sf] cfjZos b]lvG5 . 

n}lËs ljsf; 8]:s jf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f sfof{Gjog ;ldltsf] Joj:yf gePsf] / 

ufpFkflnsfsf]  sfof{nodf x'g ;Sg] s'g} klg k|sf/sf] b'j{\ojxf/, e]befa dlxnf lx+;f lgoGq0fsf] nflu cfrf/ 

;+lxtf agfP/ nfu' ul/Psf] b]lvb}g . 

of]hgf th{'df ;ldltnfO{ ;'emfj lbg] b:tfj]h tof/ ubf{ n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f sfof{Gjog 

;ldltdf dlxnf, afnaflnsf tyf cGo ;a} nlIft ;d'bfosf] ;lqmo ;xeflutf gePsf] / o; ;ldltn] j8f txdf 

of]hgf ;DjGwL 5nkmn ;dfj]zL eP gePsf] cg'udg gu/]sf] kfOPsf] 5 . 

 

*=@=# ;ldlt, pk;ldlt / sfo{bndf k|ltlglwTj 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g,@)&$ sf] bkmf $^ adf]lhd ufpFkflnsfdf ul7t Goflos ;ldlt / j8f txsf 

d]nldnfk s]Gb|df n}lËs tyf ;fdflhs ?kdf jlx:s/0fdf k/]sf JolQm / ;d'xsf] k|ltlglwTj ePsf] kfOb}g . 

xfn;Dd u7g ePsf d]nldnfk s]Gb|df $* 306f tflnd k|fKt AolQm dfq d]nldnfk s]Gb|df ;b:o x'g kfpg] 

k|fjwfg /x] adf]lhd cGo AolQmx?sf] k|ltlglwTj x'g c;Dejk|fo b]lvG5 .  

ufpFkflnsf4f/f ul7t ;ldltx?, pk;ldlt tyf sfo{bndf n}lËs tyf ;fdflhs?kdf jlx:s/0fdf k/]sf JolQm / 

;d'xsf] s]lx xb;Dd ;dfg'kflts k|ltlglwTj eP klg cfjZostf cg'?k x'g ;s]sf] 5}g .   

ufpFkflnsfdf ljsf;sf] x/]s kIfnfO{ n};;f; ;+j]bglzn agfpg n};;f; d'nk|jflxs/0f ;dGjo ;ldlt u7g / 

lqmoflzn x'g cfjZos b]lvG5 .  

n}lËs tyf ;fdflhs ?kdf jlx:s/0fdf k/]sf JolQm / ;d'xsf] ljsf;sf nflu 5'6\6} sf]ifsf] :yfkgf u/L pgLx?sf] 

lxtdf pQm sf]if ;+rfng ug'{ cfjZos b]lvP klg dlxnf ;DalGw sf]if afx]s cGo sf]ifx? :yfkgf gePsf] kfOPsf] 

5 . :yflkt sf]ifnfO{ sf]if ;~rfng sfo{ljlw agfO cfjZostf cg';f/ sfo{qmd th'{df ug'{ cfjZos 5 . 

pkef]Qmf ;ldlt u7g ubf{ j8f ;b:osf] pkl:yltdf cfd e]nf ug]{ u/]sf] / pQm e]nfdf ;xhLs/0fsf nflu 

j8fsf sd{rf/L / j8f ;b:ox?sf] k|d'v e'ldsf x'g] u/]sf] kfOPsf] 5 . clwsf+z pkef]Qmf ;ldltdf ## k|ltzt 
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eGbf a9L dlxnfsf] ;xeflutf /x]sf] / cWoIf, ;lrj / sf]iffWoIfdWo] sDtLdf Pshgf dlxnf ;b:o /x]sf] kfOPsf] 

5 eg] pQm pkef]Qmf ;ldltdf n}lËs tyf jlx:s/0fdf k/]sf JolQm / ;d'x, nfeflGjt ;d"xsf] ;d]t k|ltlglwTj 

ePsf] 5 . 

cg'udg tyf ;'kl/j]If0f ;ldltn] ljutdf cg'udgsf qmddf cg'udg ;"rsx?sf] k|of]u u/L cg'udg ug]{ gu/]sf] 

/ rfn' jif{af6 n};;f; ;DalGw ;"rsx? ;dfj]z u/L cg'udg lgb]{lzsf hf/L u/]/ cg'udg ug]{ u/]sf] kfOof] 

tyflk cfufdL lbgdf o;nfO{ k|efjsf/L ?kdf sfof{Gjogsf nflu ;do;fk]If cg'udg ;"rsx?df kl/dfh{g ub}{ 

cg'udg ug'{ kg]{ b]lvG5 . 

ufpFkflnsfn]] 6f]n ljsf; ;+:yf tyf ;d'bfodf cfwfl/t ;+:yfx? jf ;ldltx? h:t}M dlxnf ;d'x, cfdf ;d'x, 

jfn Sna, ;+rf/ ;d'x, s[lif ;d'x btf{ / ;"rLs[t u/L ;lqmo?kdf ;+rfngdf NofPsf] kfOPsf] 5 . dlxnfx?sf] 

j8f:t/df ;d"x / ufpFkflnsf :t/Lo ;~hfn lgdf{0f ePsf] 5 eg] & j6} j8fx?df j8f :t/sf] afn Snax? / 

ufpFkflnsf :t/sf] afn ;~hfn u7g eO lqmoflzn /x]sf] / pgLx?sf] Ifdtf ljsf;sf lqmofsnfkx? ;+rfng 

eO/x]sf] 5 . ufpFkflnsfdf ljleGg s[lif ;d'xx? klg btf{ k|lqmofdf /x]sfn] btf{ u/fO lqmoflzn agfpg' cfjZos 

b]lvG5 . 

 

*=@=$ tYofÍ ;ªsng tyf  Joj:yfkg 

Hjfnfd"vL ufpFkflnsfn] xfn} ;d'bfo:t/sf cfwf/e"t vl08s[t ;"rgf / tYofFs ;+sng tyf cWofjlws u/]sf] 5 

eg] ;d'bfo:t/sf cfwf/e"t tYofFs ;+sng ubf{ a]/f]huf/ tyf ul/asf] klxrfg u/L ufpF a:t'ut ljj/0fdf 

5'§f5'§} gS;fÍg ug]{ u/]sf] kfOG5 . ufpFkflnsfn] ufpF a:t'ut ljj/0fsf] cfwf/df v08Ls[t tYof+s / ;"rgfnfO{ 

cfwf/ dflg xfn;Dd :yfgLo ljsf; of]hgf th{'df ug]{ u/]sf] kfOb}g . ufpFkflnsfn] /fli6«o kl/ro kq tyf 

kl~hs/0f zfvf dfkm{t ;fdflhs ;'/Iff kfpg]x¿ / kl~hs/0fsf] clen]v Joj:yfkg tyf tYofFs cWofjlws ug]{ 

u/]sf] kfOPsf] 5 . 

 

*=@=% ljQ Joj:yfkg k|0ffnLdf ;dfj]lztf 

 ufpFkflnsfdf dlxnf ljsf;, n}lËs lxF;f la¿4, dlxnf ;Lk ljsf;, g]t[Tj ljsf; tyf Ifdtf clea[l4 h:tf 

laifodf ;|f]t Joj:yfkgsf nflu nflu jflif{s cfly{s P]gdf pNn]vu/L 5'§} sf]if :yfkgf ul/g'sf ;fy} cflbjf;L 

hghflt, blnt cGo nlIft ;d'xsf dlxnfx¿sf] ljsf; / ;zlQms/0fsf] nflu jh]6sf] Joj:yf eO pgLx¿sf] 

cfjZostf cg';f/ sfo{qmd th{'df ePsf] b]lvG5 . ufpFkflnsfdf n}lËs 8]:ssf] ljsf; / cfjZos dfgjLo 

>f]tx? nflu jh]6sf] Joj:yf ePsf] kfOG5 . afn x]NknfOg !)(*, afnaflnsf x/fPdf jf e]l6Pdf !)$, dlxnf 

tyf afnaflnsfdfly x'g] lx+;fsf] jf/]df ph'/L ug{ ;lsg] /fli6«o dlxnf cfof]usf] 6f]n lk|m g+= !!$%, 3/]n' lx+;f 

h:tf pkof]uL hfgsf/Lx? ;d'bfo :t/;Dd k|efjsf/L 9+uaf6 ;"rgf k|jfx ug{ :yfgLo ;+oGq k|of]u u/L 

nfeu|fxLx?nfO{ cf+lzs ?kdf ;"rgf k|jfx ug]{ u/]sf] kfOPsf]n] cfufdL lbgdf o:tf k|sf/sf ;x'lnotx? k|of]u 

ug{sf nflu hgr]tgfd"ns sfo{qmd ;~rfng u/L gful/sx?sf] kx'Fr a9fpg' cfjZos b]lvG5 . 

 

*=# dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;  

*=#=! dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;  

Xfn} dfq ufpFkflnsfdf :yfgLo ;/sf/sf] ;+:yfut Ifdtf :j– d"NofÍg u/L Ifdtf ljsf; sfo{of]hgf agfPsf] 

b]lvG5 t/ o:tf sfo{of]hgfsf nflu cfjlws, If]qut / jflif{s sfo{qmddf ;dfj]z u/L sfof{Gjog ug'{ cfjZos 

b]lvPsfn] cfufdL th'{df ul/g] of]hgfdf clgjfo{ ?kdf o:tf sfo{of]hgfnfO{ clgjfo{ ?kdf ;d]6]/  sfof{Gjog 

ug'{ cfjZos 5 .  

ufpFkflnsf laz]if u/L j8f txdf ;+rfng ug{] Ifdtf ljsf; sfo{qmdx?df ;xeflux?sf] 5gf}6 ubf{ n}lËs tyf 

;fdflhs?kdf alxis/0fdf k/]sf s]lx JolQm / ;d'xnfO{ dfq ljz]if k|fyldstfdf /fv]/ cfjZostf klxrfgsf 

cfwf/df Ifdtf ljsf; ug]{ ul/Psf]df cfufdL lbgdf ;Dk"0f{ au{,;d"x / If]qsf ;xeflux?nfO{ ;d]6]/ Ifdtf 

ljsf; ug'{ cfjZos 5 . o:tf k|sf/sf sfo{qmddf :j/f]huf/L ;[hgf ug{ ;Sg] If]qnfO{ k|fyldstfdf /fv]/ 

;~rfng ug{ ;s]df pgLx?sf] cfo cfh{g Ifdtfdf a[l4 eO :j/f]huf/sf] cj:yf ;[hgf x'g ;Sg] ;Dej k|fo 

b]lvG5 . 

:yfgLo ;/sf/sf] ;+:yfut Ifdtf :j–d"Nofª\sgaf6 cf}+NofOPsf sdLsdhf]/Lx?nfO{ Ifdtf ljsf; of]hgfsf] ?kdf 

th'{df u/L lgjf{lrt hgk|ltlglw,ufpFkflnsfdf sfo{/t sd{rf/Lx? / nlIft ;d"xx?nfO{ k|fyldstfdf /fv]/ ;ª\3Lo 

tyf k|b]z ;/sf/;+usf] ;dGjodf Ifdtf ljsf; sfo{qmdx? ;~rfng ug'{ kg]{ cfjZostf b]lvPsf] 5 . ;fy} 

ufpFkflnsfsf clwsf+z kbflwsf/L tyf sdrf{/Lx¿n] n}lËs tyf ;dfj]zL ljsf;, n}+lus lx+zf ;DaGwL tflnd 

lnPsf / dlxnf / jlGrlts/0fdf k/]sf] ;d'bfonfO{ nlIft u/]/ nf]s ;]jf cfof]u k"j{ tof/L sIff ;~rfng ePsf] 

kfO{G5 . 
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dfgj ;+;fwg ljsf; OsfO{sf] :yfkgf / >f]t JolQmx?sf] clen]v /fVg]  / dlxnf >f]t JolQmx?sf] ljj/0f klg 

clen]vdf /fVg cfjZos b]lvG5 . ufpFkflnsfn] lgoldt ?kdf n};;f; ljifodf ;f´f rf;f] ePsf /fli6«o tyf 

cGt//fli6«o ;+:yfx?;+u ;dGjo u/L  j}7s tyf ljrf/sf] cfbfg k|bfg ug{ cfjZos ePsf] b]lvG5 . dlxnf lj?4 

;a} vfn] lx+;f lgd'{n ;DjGwL ;r]tgf sfo{qmd ;+rfng ug{ dlxnf sfg'gL lzIffsf] sfo{qmd dlxnf lzIff, :jf:Yo, 

/f]huf/, ;+rf/df hf]8 lbg cfjZos 5 . 

 

*=#=@ cgf}krfl/s d"No, dfGotf / s';+:sf/ la¿4 hgr]tgf 

Hjfnfd"vL ufpFkflnsfn] dlxnf lx+;f lj?4sf] !^ lbg] cleofg afx]s dlxnf lj?4 x'g] ;j} vfn] lx+;f lgd{"n ug]{ 

sfo{qmdx¿ ;+rfngsf nflu vf;} kxn ePsf] b]lvb}g ;fy} ;dfhdf /x]sf ljleGg s';+:sf/ h:t} -hfltut 

5'jf5't, 5fpk8L, afn ljjfx, ax' ljjfx, bfOhf], cflb h:tf ;fdflhs s'/Llt x6fpg] vfnsf sfo{qmdx¿ klg 

;+rfng ePsf] kfOb}g . 

 

*=#=# sfg"gL ;fIf/tf 

ufpFkflnsfdf dlxnf tyf ;dfj]zL ;d"xaf6 lgjf{lrt ePsf hgk|ltlglwx¿ / kflnsfdf sfo{/t sd{rf/LnfO{ 

g]kfnsf] ;+ljwfg, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, cGt/ ;/sf/ ljQ Joj:yfkg P]g, sd{rf/L ;dfof]hg P]g, d'n'sL 

;+lxtfx¿, laifout sfg"gx¿, kflnsfn] hf/L u/]sf sfg"gx¿ / cGo k|rlnt dxTjk"0f{ sfg"gx¿sf] af/]df 

cled'vLs/0f gePsf] / sfo{kflnsf ;b:ox¿, ;efsf ;b:ox¿ / kflnsfsf k|d'v k|zf;sLo clws[t nufot 

;a} zfvf k|d'vx¿nfO{ sfg"gsf] d:of}bf th{'df ;DjGwL k|lqmof / ;dfwfg ug{' kg]{ d"n ;d:of tyf ;jfn nufot 

d'Vo laifoj:t'sf ;DjGwdf ;do ;dodf cled'vLs/0f u/]sf] kfOb}g . o;sf cltl/Qm  dlxnfx¿sf] nflu sfg"gL 

xs clwsf/, Psn dlxnf, / r]lna]6L a]rljvg lj?4 sfo{qmd, 5fpk8L k|yf lj?4 sfo{qmd, of}glxF;f la¿4sf 

sfo{qmd cflbaf/] sfg"gL lzIff ;DaGwL sfo{qmdx¿ xfn ;Dd ;+rflnt ePsf] kfOb}g .  

 

*=#=$ ljkb\ Joj:yfkgdf ;dfj]lztf  

ufpFkflnsfn] ljkb Joj:yfkg ;DjGwL lgb]{lzsf / ljkb\ Joj:yfkg sf]if kl/rfng sfo{ljlw :jLs[t ubf{ dlxnf 

tyf jl~rlts/0fdf k/]sf] ;d'bfo;Fu k/fd;{ gu/]sf] / o:tf b:tfa]hdf l;dfGtLs[t ju{ / ;d'bfonfO{ nlIft 

u/L ljz]if /fxt / dlxnf k'?ifnfO{ cnu cnu ;+/If0fsf] k|fjwfg /x]sf] kfOb}g . ufpFkflnsfsf] ljkb ;DjGwL 

tYofÍ ;Íng, gS;fÍg tyf Joj:yfkg ubf{ nfeflGjt ;d"xdf dlxnf tyf jl~rlts/0fdf k/]sf] ;d'bfo ;d]tsf] 

v08Ls[t tYofÍ /fvL cfktsfnLg sfo{ ;~rfng u/]sf] kfOb}g . 

 

*=$ ;]jf k|jfx  

*=$=! k"jf{wf/ ljsf; 

ufpFkflnsf cGtu{t/ ag]sf ejg, ef}lts k'jf{wf/ tyf ;+/rgfx?, lzIff, :jf:Yo / cGo ;fdflhs k"jf{wf/ ;DjGwL 

ejg / cGo ;+/rgfx¿ lgdf{0f ubf{ dlxnf, ckfËtf ePsf JolQm tyf afnd}qLo'Qm b[li6sf]0faf6 ;d]t pko'Qm 

x'g] u/L lgdf{0f ePsf] b]lvb}g t/ :yfgLo u}/ ;/sf/L ;+:yf;+usf] ;dGjodf dlxnf tyf al~rlts/0fdf k/]sf] 

;d'bfonfO{ nlIft u/L ljleGg a}slNks phf{ ;|f]taf6 k|fKt x'g] phf{, ;'wfl/Psf] r'nf] cflbsf] ljt/0f u/]sf] kfOG5 

. 

 

*=$=@ k|hgg\ :jf:Yo 

Hjfnfd"vL ufpFkflnsfn] ue{jtL dlxnfnfO{ hf]lvdo'Qm, vt/fo'Qm sfddf gnufpg] u/L jflif{s gLlt / sfo{qmddf 

k|hgg\ :jf:Yo ;DjGwL gLlt / sfo{qmd ;dfj]z gePsf] eP klg s]lx :jf:Yo rf}sL / ;fj{hlgs:ynx?df 

aRrfnfO{ :tgkfgsf lgldQ cnUu} sIf / ;dosf] Joj:yf / ;f] sf] Joj:yfkg u/]sf] kfOG5 . ;fy} lgoldt ?kdf 

kl/jf/ lgof]hg, dft[ lzz' sNof0f, lj:tfl/t vf]k, kf]if0f, hg;+Vof lzIff / hg:jf:y ;DaGwL sfo{qmd nufot 

dlxnfx¿sf] :jf:Yo ;'wf/ ;DaGwL ljz]if sfo{qmdx¿ ;+rfng eO/x]sf 5g\ eg] ufpFkflnsf;+u dlxnf, ul/a, 

lgd'vf / al~rlts/0fdf k/]sf JolQmx¿sf] :jf:Yo ladf ug{ ;xhLs/0f / ;xof]u ug]{ sfo{qmd / ah]6 ePsf] 

kfOG5 . 

 

*=$=# lzIff sfo{qmd 

Hjfnfd"vL ufpFkflnsfn] ljBfno hfg] pd]/sf ;a} afnaflnsfnfO{ ljBfnodf egf{ u/fpg] k|jGw ldnfpg'sf ;fy} 

cfly{s cj:yf sdhf]/ ePsf kl/jf/sf aflnsf tyf jl~rlts/0fdf k/]sf ;d"bfosf ;a} afnaflnsfnfO{ lbjf 

vfhf, lgz'Ns kf7\ok':ts / z}lIfs ;fdfu|L tyf kf];fs pknAw u/fpg 5fqa[lQsf] Joj:yf ug'{sf ;fy} ljBfnodf 

5fq / 5fqfsf] nflu 5'§f 5'§} zf}rfno, lszf]/L 5fqfsf] nfuL Kof8 / of}g lzIff tyf ;xhLs/0f sfo{qmd ;+rfng 

ul//x]sf] 5 . 
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*=$=$ vfg]kfgL tyf ;/;kmfO 

ufpFkflnsf kl/;/df ;kmf lkpg] kfgL, ;kmf;Fu xft w'g] Joj:yf / :ofgL6fOh/sf] pkof]u ug]{ k|jGw ldnfOPsf] 

eP klg dlxnf / k'?ifsf nflu cnUu} zf}rfnosf] Joj:yf ePsf] kfOb}g . :yfgLo dlxnfx?sf] ;qmLo ;xeflutfdf 

j8f j8fdf v'nf lb;fd'Vt kflnsf, 3/3/df zf}rfno, 8fF8f / uf}+8fdf kf]v/L, 6f]n ;kmfO cleofg h:tf sfo{qmd 

;~rfng x'g] u/]sf] / s'lxg] / gs'lxg] 3/fo;L kmf]xf]/ 5'6\ofpg] Joj:yf, kmf]xf]/ ;+sng tyf lj;h{g, 3/3/df 

efG5fsf] kmf]xf]/ / kfgLaf6 s/];f afnL tyf udnf / km'naf/L h:tf sfo{qmddf dlxnf / k'¿ifsf] ;dfg ;xeflutf 

x'g'kg]{ h:tf r]tgf clea'l4 sfo{qmd ;~rfng u/]sf] kfOG5 . tyflk dlxnfx¿ a9Ldfqfdf ;+nUg x'g] sfo{df 

;kmfkfgLsf] ;xh Joj:yfsf nflu :yfgLo dlxnfx?sf] ;qmLo ;xeflutfdf cfsf;]kfgL ;+sng / e08f/0f, 

k/+k/fut Ogf/ / s'jfsf] k'ghL{ljs/0f / l/rflh{ª sfo{qmd ;~rfng ePsf] kfOb}g . 

 

*=$=% :j/f]huf/ tyf cfo cfh{g / ahf/ Joj:yfkg  

ufpFkflnsfn] of]hgf th{'df ubf{ a]/f]huf/ tyf u/LaLsf] gS;fÍgsf] ;d]t cfwf/ lnO{ dlxnf tyf al~rlts/0fdf 

k/]sf] ;d'bfonfO{ k|ToIf nfe x'g] :j/f]huf/d"ns, cfod"ns / ;Lkd"ns sfo{qmdx¿ /fVg] / jflif{s ah]6df 

;dfj]z u/L sfof{Gjog u/]sf] kfOb}g eg] :j/f]huf/ tyf a}b]lzs /f]huf/Ldf hfg] dlxnf tyf al~rlts/0fdf 

k/]sf] ;d'bfosf] Ifdtf ljsf;sf] nflu sfo{qmdx¿ ;+rfng u/]sf] kfOb}g . ;fy} ul/a tyf jl~rlts/0fdf k/]sf] 

;d'bfosf] kx'Fr / qmozlQm cg'¿k ;'kyd"No ;xsf/L k;nx¿sf] Joj:yfkgdf kflnsfsf] sfo{qmd sfof{Gjog 

ePsf] kfOb}g . 

 

 

*=% ;'zf;g tyf pQ/bfloTj   

*=%=! ;'zf;g 

ufpFkflnsfn] :yfgLo ;]jf k|jfx, ljsf; lgdf{0f / :yfgLo zf;gsf laifodf dfkb08 tof/ u/L sfo{kflnsf tyf 

;efaf6 kfl/t u/]sf] eP klg ljlwsf] zf;g, Jofks hg;xeflutf, e|i6frf/ la¿4 z"Go ;xgzLntf, ;]jf k|jfxdf 

lgZkIftf / dlxnf tyf jl~rlts/0fdf k/]sf] ;d'bfonfO{ cu|flwsf/ h:tf gLlt sfof{Gjogdf NofPsf] kfOb}g . 

dlxnf ljsf;sf nflu ePsf a]O{lhª 3f]if0ff kqsf afx|j6f k|ltj4tf / lbuf] ljsf;sf ;qj6f nIox?, afn 

clwsf/, hftLo lje]b lj?4sf] cGt/fli6«o dxf;GwL (ICERD), ILO, ckf+utf ePsf JolQmx?sf] clwsf/ ;+/If0f ug]{ 

dxf;lGw cflbsf] jf/]df :yfgLo ;/sf/sf k|ltlglw / sd{rf/Lx?nfO{ cled'lvs/0f gePsf] kfOPsf]n] oyf;So 

rfF8f] o; af/]df cled'vLs/0f ug'{ cfjZos b]lvPsf] ul/Psf] 5 . sf]lx klg k5f8L g5'6'g\ eGg] s'/fsf] 

;'lglZrttfsf] nflu cWoog / ljZn]if0f u/L tYofÍ cBfjlws ug'{ cfjZos 5 . o;sf cnfjf lbuf] ljsf;sf 

nIox?nfO{ ;Dk"0f{ ;/f]sf/jfnfx?;+usf] ;xsfo{df :yfgLos/0f u/L sfof{Gjog ug{ cfjZos b]lvG5 . 

dlxnf lj?4 x'g] ;a} k|sf/sf e]befj pGd"ng ug]{ dxf;lGw -CEDAW_ sfof{Gjogsf nflu tof/ ul/Psf] /fli6«o 

sfo{of]hgf / ;+o'Qm /fi6«;+3Lo ;'/Iff k/Lifbaf6 kf/Lt k|:tfj g+= !#@% / !*@) sf] sfof{Gjog /fli6«o sfo{of]hgfdf 

:yfgLo ;/sf/sf] lhDd]jf/L egL pNn]v u/]sf sfo{qmdx?df /sd ljlgof]hg gu/]sf] kfOPsf]n] cfufdL lbgdf 

o:tf sfo{qmdx?nfO{ k|fyldstfdf /fvL ah]6 ljlgof]hg u/]/ sfof{Gjog ug'{ ckl/xfo{ b]lvG5 . 

dlxnf clwsf/ :yfkgf / dlxnf dfly x'g] lx+;f lj?4sf] ljleGg lbj; / cleofg h:t} dlxnf lx+;f lj?4sf] !^ 

lbg] cleofg, lszf]/L lbj;, cGt/fli6«o dlxnf lbj;, :jR5 dlxgfjf/L lbj; ;DaGwL sfo{qmd dWo] dlxnf lx+;f 

lj?4sf] !^ lbg] cleofg sfo{qmd ;+rfng ePsf] / cGo sfo{qmd ufpFkflnsfdf sfo{/t u}/;/sf/L ;+3;+:yfx?n] 

sfo{ k|s[lt cg';f/ ;~rfng ug]{ kfOPsf]n] cfufdL lbgx?df ufpFkflnsfaf6 o:tf k|s[ltsf sfo{qmdx?nfO{ 

k|fyldstf lbO{ sfo{qmd sfof{Gjog ug'{ cfjZos b]lvG5 . 

afnd}qL :yfgLo zf;g sfo{qmd ;~rfngsf nflu ufpFkflnsfn] ah]6 ljlgof]hg u/L sfo{qmd th'{df u/]sfn] ;f] 

sfo{qmdaf6 afn clwsf/ ;+/If0f / ;Da4{g ug]{ kIfdf ;'lglZrt x'g' kg]{ b]lvG5 eg] cGo ;dfhdf ljBdfg 

hftLo lje]b / 5'jf5't ;DaGwL ;fdflhs, ;f+:s[lts / wfld{s s'/Llt / cEof; x6fpgsf nflu jh]6 ljlgof]hg 

;lxt sfo{qmd tof/ kfgL ;dod} sfof{Gjogsf nflu ufpFkflnsfn] kxn ug'{kg]{ b]lvG5 . 

 

*=%=@ pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf 

ufpFkflnsfn] ufpFkflnsf:tl/o ;fj{hlgs ;'g'jfO{, ;fj{hlgs k/LIf0f,;fdflhs k/LIf0f, n};;f; k/LIf0fsf] cEof; 

u/]sf] kfOof] eg] u'gf;f] ;'g'jfO{sf nflu u'gf;f] ;'Gg] clwsf/Lsf] Joj:yf / u'gf;f]sf] Joj:yfkg ug]{ 
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ul/Psf],laB'tLo ;fd'bflos ;'rgf kf6Lsf] Joj:yf dfkm{t ;]jfu|fxLnfO{ ;]jfk|jfxsf] af/]df hfgsf/L 

u/fOPsf],gful/s j8fkq h:tf ;fdflhs hjfkmb]lxtfsf cf}hf/x?sf] sfof{Gjog k|efjsf/L 9+uaf6 ug]{ u/]sf] 

kfOPsf] 5 tyflk pQm ;fdflhs hjfkmb]lxtfsf cf}hf/x?sf] k|of]u ubf{ n}lËs tyf ;fdflhs?kdf jlx:s/0fdf 

k/]sf JolQm / ;d'xx?sf] ;xeflutf ;'lglZrt ug]{ gul/Psf]n] cfufdL lbgdf o:tf au{sf] cy{k"0f{ ;xeflutf x'g' 

kg]{ b]lvG5 . 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf nflu alxu{dg cledt / gful/s k|ltj]bgsf] k|of]u dfkm{t ;]jfu|fxLn] ef]u]sf jf:tljs 

;d:ofsf] phfu/ x'g] ePsfn] cfufdL lbgdf o:tf k|sf/sf cf}hf/x?sf] k|of]u clgjfo{ b]lvG5 . xfn ufpFkflnsfsf] 

j]e;fO6 lgdf{0f eO{ laleGg dxTjk"0f{ ;"rgfx? o;} j]e;fO6 dfkm{t ;fj{hlglss/0f ug]{ cEof; eO/x]sf] / 

cfufdL lbgx?df ufpFkflnsfsf] jflif{s gLlt, sfo{qmd tyf ah]6, cfo–Joo, kfZj{lrq, hf]lvd gS;fs+g, cfjlws 

tyf /0fgLlts of]hgfx?, k~hLs/0fsf] tYof+s, ;fdflhs ;'/Iff eQfsf] ljj/0f tyf cGo lgoldt ;"rgfx?nfO{ 

;a}n] a'‰g] ;/n / ;lhnf] efiffdf cBfjlws ug{ cfjZos b]lvPsf] 5 ;fy} o:tf k|sf/sf ;"rgfx? :yfgLo 

;+rf/ dfWod / ;"rgf kf6Laf6 k|sflzt ug]{ k|rngnfO{ c? a9jf lbg cfjZos b]lvG5 . 

cfufdL lbgdf n};;f;sf /fd|f cEof;x?, 36gf cWoog cflbsf] k|sfzg ug]{ gu/]sf],laleGg ;ldltx?df 5nkmn 

ug]{ gu/]sf], cGo :yfgLo tx, gful/s ;dfh tyf k|b]z / ;+3 ;DjlGwt lgsfox?;+u cfbfg k|bfg ug]{ / ;"rgf, 

lzIff / ;+rf/sf ;fwgx?sf] k|efjsf/L k|of]usf nflu ;Dk"0f{ ;xeflux?sf] P]Sodt b]lvPsfn] o;nfO{ tTsfn 

sfof{Gjog ug{ af~5lgo b]lvG5 . 

 

*=%=# ;"rgf tyf ;+rf/ 

ufpFkflnsfn] lgoldt?kdf ;du| jflif{s of]hgf tyf sfo{qmdsf] ;fj{hlgs ug]{ u/]sf] / dlxnf, afnaflnsf / 

cflbjf;L hghflt,lk58fju{, blnt, ckfËtf ePsf JolQmx¿,h]i7 gful/snfO{ nlIft u/]/ /fv]sf] sfo{qmd tyf 

ah]6 ;/f]sf/jfnfn] yfxf kfpg]u/L ;fj{hlgs gu/]sf]n] cfufdL lbgdf ;fj{hlgs ug'{ kg]{ b]lvG5 eg] :yfgLo 

;"rgf :yfgLo efiffdf k|jfx tyf k|zf/0f ug'{sf ;fy} :yfgLo /]l8of], Pkm=Pd= / 5fkf dfWodåf/f ;dfj]zLs/0f 

tyf n}+lus ;dfgtf ;DaGwL ;"rgf k|jfx u/L hgtfnfO{ ;';'lrt ug]{ u/]sf] kfOG5 . 

 

*=%=$ cg'udg tyf d"NofÍg 

ufpFkflnsfn] ;~rfng u/]sf sfo{qmd tyf kl/of]hgf sfof{Gjogaf6 ;DjlGwt ;d'bfon] k"/f nfe lng g;s]sfn]] 

;+rfng u/]sf sfo{sdsf] cg'udg, d"NofÍg ubf{ n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zL ljsf; ;DjGwL 

sfo{qmdsf] ;+rfngaf6 ;/f]sf/jfnfnfO{ k'u]sf] nfe, c;/ / k|efj ljZn]if0f ug'{ kg]{ b]lvG5 ;fy} ;dLIff a}7sdf 

dlxnf,afnaflnsf, ;a} hfthfltsf ljkGg au{,ckfËtf ePsf JolQmx¿, h]i7gful/s nufotnfO{ nlIft sfo{qmd 

dfly 5nkmn ug'{ kg]{ b]lvG5 eg] cg'udg tyf d"NofÍgaf6 l;s]sf kf7x¿ cfufdL jif{sf sfo{qmd jf of]hgf 

tof/ ubf{ ;dfj]z ug'{ kg]{ b]lvG5 . 

 

 *=%=^ ;dGjo / ;DaGw la:tf/  

ufpFkflnsfn] ;+3 / k|b]z ;/sf/x¿n] to u/]sf gLlt, sfg"g tyf sfo{qmdx¿sf] sfof{Gjogdf ;xsfo{, ;dGjo 

/ ;xhLs/0f ug]{ u/]sf] kfOPsf] 5 t/ n}lËs ;dfgtf tyf ;dfj]zL ljsf;sf] nflu ljleGg ;/f]sf/jfnf 

lgsfox¿aLr ;~hfn agL sfo{ut 5nkmn tyf o; If]qsf] ljsf;sf] nflu lgoldt?kdf sfo{ u/]sf] kfOb}g .  
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(= n};;f; ah]6 k/LIf0fjf6 b]lvPsf] n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] cj:yf 

(=! k/LIf0f kZrft ;"rsx?n] k|fKt u/]sf] c+s 
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८ १.
१.

१ 
स्थानीय िहको नीसि िथा 
कानूनको मस्यौदा ियार 
िने काययददिामा 
लैििािको दृष्टिले िम्पादन 
िने िरी काययटोली सनमायि, 

पूवय दस्िावेजको िमीक्षा 
िदाय लैििाि दृष्टिकोिले 
भएको, मस्यौदाको 
सिषयवस्ि ु र िब्द चयन 
िमावेिी र 
िहभासििामूलक हनुे िरे 
निरेको । 

०-१ ०.५ स्थानीय िहको नीसि िथा 
कानूनको मस्यौदा ियार िने  
काययददिामा  लैििािको 
दृष्टिले िम्पादन िने िरी 
काययटोली सनमायि, पूवय 
दस्िावेजको िमीक्षा िदाय 
लैििाि दृष्टिकोिले भएको, 
मस्यौदाको सिषयवस्ि ुर िब्द 
चयन िमावेिी र 
िहभासििामूलक हनु े िरेको 
। 

स्थानीय िहको नीसि िथा 
कानूनको मस्यौदा ियार िने  
काययददिामा   लैििािको 
दृष्टिले िम्पादन िने िरी 
काययटोली सनमायि, पूवय 
दस्िावेजको िमीक्षा, 
मस्यौदाको सिषयवस्ि ुर िब्द 
चयन आसँिक रुपमामात्र 
िमावेिी र िहभासििामूलक 
हनुे िरेको । 

√ 

स्थानीय िहको नीसि िथा 
कानूनको मस्यौदा ियार िने  
काययददिामा  लैििािको 
दृष्टिले िम्पादन िने िरी 
काययटोली सनमायि, पूवय 
दस्िावेजको िमीक्षा िदाय 
लैििाि दृष्टिकोिले भएको, 
मस्यौदाको सिषयवस्ि ु र  
िमावेिी िब्द चयन र 
िहभासििामूलक हनु े
निरेको। 

स्थानीय िहले स्वीकृि िरेका नीसि िथा 
कानूनी दस्िावेजहरु र स्वीकृसिको लासि 
प्रस्ििु िरेका मस्यौदा नीसि िथा कानूनी 
दस्िावेजहरु । यि िम्िन्धी सनियय 
फाइलहरु । 

 २ 

 

१.
१.

२ 

स्थानीय िरकारले आफ्ना 
नीसि, कानून, योजना जारी 
िनुय भन्दा अिासि 
लैििािको दृष्टिले उपयकु्त 
भए नभएको िारे लेखाजोखा 
िने िरे।निरेको । 

०-१ १ स्थानीय िरकारले आफ्ना 
नीसि, कानून, योजना जारी िनुय 
भन्दा अिासि लैििािको 
दृष्टिले उपयकु्त भए नभएको 
िारे लेखाजोखा िने िरेको । 

√ 

स्थानीय िरकारले आफ्ना 
नीसि, कानून, योजना जारी िनुय 
भन्दा अिासि लैििािको 
दृष्टिले उपयकु्त भए नभएको 
िारे आसँिक रुपमा मात्र 
लेखाजोखा िने िरेको 

स्थानीय िरकारले आफ्ना 
नीसि, कानून, योजना जारी 
िनुय भन्दा अिासि 
लैििािको दृष्टिले उपयकु्त 
भए नभएको िारे लेखाजोखा 
िने निरेको 

स्थानीय िरकारले आफ्ना नीसि, कानून, 

योजना का दस्िािेजहरू र लेखाजोखा 
िम्पन्न भएको प्रमाणिि िने कािजािहरु 
िथा सनियय फाइलहरु। 

 ३ 

 

१.
१.

३ 

स्थानीय िरकारको नीसि र 
योजनामा लैष्टिक िमानिा 
िथा िामाणजक िमावेिी 
ष्टवकाि (स्थानीय काननु, 

नीसि, आवसधक र िाष्टषयक 
योजनामा भएका नीसिहरू) 

०-१ ०.५ स्थानीय िरकारको नीसि र 
योजनामा लैष्टिक िमानिा 
िथा िामाणजक िमावेिी 
ष्टवकाि (स्थानीय काननु, नीसि, 

आवसधक र िाष्टषयक योजनामा 

स्थानीय िरकारको नीसि र 
योजनामा लैष्टिक िमानिा 
िथा िामाणजक िमावेिी 
ष्टवकाि (स्थानीय काननु, नीसि, 

आवसधक र िाष्टषयक योजनामा 
भएका नीसिहरू) िम्वन्धी  

स्थानीय िरकारको नीसि र 
योजनामा लैष्टिक िमानिा 
िथा िामाणजक िमावेिी 
ष्टवकाि (स्थानीय काननु, 

नीसि, आवसधक र िाष्टषयक 
योजनामा भएका नीसिहरू) 

स्थानीय िरकारका स्थानीय काननु, नीसि, 

आवसधक र िाष्टषयक योजना िम्वन्धी 
दस्िावेजहरू। 
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िम्वन्धी ष्टवषयहरु िमावेि 
भए।नभएको । 

भएका नीसिहरू) िम्वन्धी  
ष्टवषयहरु  िमावेि भएको । 

√ 

ष्टवषयहरु आसँिक रुपमामात्र 
िमावेि भएको । 

िम्वन्धी  ष्टवषयहरु  िमावेि 
नभएको । 

 ४ 

 

१.
१.

४ 

स्थानीय िरकारको मष्टहला 
र परुुषको िमष्टवकाि िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि र 
लैष्टिक परीक्षि िथा 
िामाणजक ष्टवभेद अन््य िने 
िम्िन्धी अलग्िै नीसिहरु 
छन ् । छैनन ्  (स्थानीय 
ऐन, काननु, काययष्टवसध, 

सनदेणिकामा खाि व्यवस्था 
िररएको वा निररएको)। 

०-१ १ स्थानीय िरकारको मष्टहला र 
परुुषको िमष्टवकाि िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि  र 
लैष्टिक परीक्षि िथा 
िामाणजक ष्टवभेद अन््य िने 
िम्िन्धी अलग्िै नीसि भएको 
र यस्िो नीसि स्थानीय ऐन, 

काननु, काययष्टवसध, सनदेणिकामा 
िमावेि िररएको। 
√ 

स्थानीय िरकारको मष्टहला र 
परुुषको िमष्टवकाि िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि  र 
लैष्टिक परीक्षि िथा 
िामाणजक ष्टवभेद अन््य िने 
िम्िन्धी अलग्िै नीसि भएको 
िर स्थानीय ऐन, काननु, 

काययष्टवसध, सनदेणिकामा 
िमावेि निररएको। 

स्थानीय िरकारको मष्टहला र 
परुुषको िमष्टवकाि िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि  र 
लैष्टिक परीक्षि िथा 
िामाणजक ष्टवभेद अन््य िने 
िम्िन्धी अलग्िै नीसि 
नभएको र स्थानीय ऐन, 

काननु, काययष्टवसध, 

सनदेणिकामा िमेि कुनै खाि 
व्यवस्था निररएको । 

स्थानीय िरकारको मष्टहला र परुुषको 
िमष्टवकाि िथा िामाणजक 
िमावेिीकरि  र लैष्टिक परीक्षि िथा 
िामाणजक ष्टवभेद अन््य िने नीसि 
दस्िावेज र स्थानीय ऐन, काननु, 

काययष्टवसध, सनदेणिकाहरू।  

 ५ 

 

१.
१.

५ 

स्थानीय िहले 

कायायन्वयनमा ल्याएका ऐन, 

सनयम, िथा काययष्टवसधमा 
मष्टहला िथा िणिसिमा 
परेको िमदुाय अथायि्् 
लणक्षि वियमा हनुे ििै 
प्रकारका ष्टवभेदजन्य 
काययहरु रोक्न पयायप्त 
प्रावधान व्यवस्था िररएको 
छ । छैन . 

०-१ ०.५ स्थानीय िहले कायायन्वयनमा 
ल्याएका ऐन, सनयम, िथा 
काययष्टवसधमा मष्टहला िथा 
िणिसिमा परेको िमदुाय 
अथायि लणक्षि वियमा हनुे ििै 
प्रकारका ष्टवभेदजन्य काययहरु 
रोक्न पयायप्त प्रावधान 
राणखएको। 

√ 

स्थानीय िहले कायायन्वयनमा 
ल्याएका ऐन, सनयम, िथा 
काययष्टवसधमा मष्टहला िथा 
िणिसिमा परेको िमदुाय 
अथायि लणक्षि वियमा हनु ेििै 
प्रकारका ष्टवभेदजन्य काययहरु 
रोक्ने खालका केही 
प्रावधानमात्र  िमावेि 
िररएको । 

स्थानीय िहले कायायन्वयनमा 
ल्याएका ऐन, सनयम, िथा 
काययष्टवसधमा मष्टहला िथा 
िणिसिमा परेको िमदुाय 
अथायि लणक्षि वियमा हनुे ििै 
प्रकारका ष्टवभेदजन्य काययहरु 
रोक्न कुन ै प्रावधान 
नराणखएको । 

स्थानीय िहले कायायन्वयनमा ल्याएका 
ऐन, सनयम, िथा काययष्टवसधहरू र सिनको 
लैििाि दृष्टिले ष्टवश्लषेि िररएको 
दस्िावेज । 

 ६ 

 

१.
१.

६ 

िंघीय कानूनले व्यवस्था 
िरे िमोणजम 
स्थानीयस्िरमा मष्टहला िथा 
वणििीमा परेको िमदुाय 
मासथ हनु े ष्टहँिा र ष्टवभेद 

०-१ ० िंघीय कानूनले व्यवस्था िरे 
िमोणजम स्थानीयस्िरमा 
मष्टहला िथा वणििीमा परेको 
िमदुाय मासथ हनु े ष्टहंिा र 
ष्टवभेद उपर िनुवुाई हनु े
प्रवन्ध समलाएको र िोष्टह 

िंघीय कानूनले व्यवस्था िरे 
िमोणजम स्थानीयस्िरमा 
मष्टहला िथा वणििीमा परेको 
िमदुाय मासथ हनुे ष्टहंिा र 
ष्टवभेद उपर िनुवुाई हनु े 

िंघीय कानूनले व्यवस्था िरे 
िमोणजम स्थानीय स्िरमा 
मष्टहला िथा वणििीमा परेको 
िमदुाय मासथ हनुषे्टहंिा र 

मष्टहला िथा वणििीमा परेको िमदुाय 
मासथ हनुे ष्टवभेद उपर िनुवुाई भएका 
प्रमाणिि कािजािहरू र माष्टहला िथा 
वणििीमा परेका िमदुायहरुको स्वयम 
भनाइहरुको दस्िावेज  
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उपर िनुवुाई हनुे प्रवन्ध 
समलाए। नसमलाएको 

अनरुूप काययन्वयन हनुे िरेको 
। 

प्रवन्ध समलाएको िर 
कायायन्वयन नभएको । 

ष्टवभेद उपर िनुवुाई हनु े 
प्रवन्ध नसमलाएको । 

√ 

 ७ 

 
१.

१.
७ 

मष्टहला र परुूषमा श्रमको 
ज्यालामा ष्टवभेद रोक्न े
प्रावधान रहे । नरहेको 

-िमदुायको प्रचलन 
ष्टवभेदकारी भए नभएको_ 

०-१ ०.५ मष्टहला र परुूषमा श्रमको 
ज्यालामा ष्टवभेद रोक्न े
प्रावधान रहेको। 

मष्टहला र परुूषमा श्रमको 
ज्यालामा ष्टवभेद रोक्ने केही 
प्रावधानमात्र रहेको। √ 

मष्टहला र परुूषमा श्रमको 
ज्यालामा ष्टवभेद रोक्ने कुन ै
प्रावधान नरहेको। 

मष्टहला र परुूषमा श्रमको ज्याला भकु्तानी 
दस्िावेज 

(िमदुायको प्रचलन ष्टवभेदकारी भए 
नभएको) 

 ८ 

 

१.
१.

८ 

स्थानीय िहको नीसिमा 
रैथाने र आप्रवािी कामदार 
िथा श्रमजीवी उपर हनु े
ष्टवभेद रोक्न ेप्रावधान रहे । 
नरहेको 

०-१ ० स्थानीय िहको नीसिमा रैथान े
र आप्रवािी कामदार िथा 
श्रमजीवी उपर हनुे ष्टवभेद 
रोक्ने प्रावधानहरु रहेको । 

स्थानीय िहको नीसिमा रैथान े
र आप्रवािी कामदार िथा 
श्रमजीवी उपर हनुे ष्टवभेद 
रोक्ने केही प्रावधान रहेको । 

स्थानीय िहको नीसिमा रैथान े
र आप्रवािी कामदार िथा 
श्रमजीवी उपर हनुे ष्टवभेद 
रोक्ने कुन ै प्रावधान 

नरहेको। √ 

स्थानीय िहको श्रम नीसि दस्िावेज र 
यिको िमीक्षा प्रसिवेदन। 

९ 

यो
जन

ा ि
जु यम

ा ि
था

 
क
ाय
ायन्व

यन
 
 

८ १.
२.

१ 

आवसधक योजना र वाष्टषयक 
योजना िथा काययकममा 
लैष्टिक िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि नीसि, 

रिनीसि, काययक्रम र 
मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य 
िमावेि िररएको छ । 
छैन 

०-१ १ आवसधक योजना र वाष्टषयक 
योजना िथा काययकममा 
लैष्टिक िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि नीसि, 

रिनीसि,  काययक्रम र 
मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य 
िमावेि  
िररएको । 

आवसधक योजना र वाष्टषयक 
योजना िथा काययकममा 
लैष्टिक िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि आसँिक 
रुपमामात्र नीसि, रिनीसि,  
काययक्रम र मापनयोग्य 
उपलब्धी लक्ष्य िमावेि 
िररएको । 

आवसधक योजना र वाष्टषयक 
योजना िथा काययकममा 
लैष्टिक िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि नीसि, 

रिनीसि,   काययक्रम र 
मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य 
िमावेि निररएको  
√ 

आवसधक योजना र वाष्टषयक योजना िथा 
काययकममा लैष्टिक िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि नीसि, रिनीसि,  
काययक्रम र मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य 
ष्टवश्लषेि दस्िावेज 

 १० 
  

 

१.
२.

२ 

िाउँपासलका 
।निरपासलकाको स्रोि 
अनमुान िथा िजेट िीमा 
सनधायरि िसमसिले िजटे 
िीमा सनधायरि िदाय मष्टहला, 
िालिासलका, िथा 
िणििीकरिमा परेको 

०-१ ०.५ िाउँपासलका । 

निरपासलकाको स्रोि अनमुान 
िथा िजेट िीमा सनधायरि 
िसमसिले िजेट िीमा सनधायरि 

िदाय मष्टहला, िालिासलका, िथा 
िणििीकरिमा परेको िमूहको  
अवस्था ष्टवश्लषेिको आधारमा 

िाउँपासलका । 

निरपासलकाको स्रोि अनमुान 
िथा िजेट िीमा सनधायरि 
िसमसिले िजेट िीमा सनधायरि 

िदाय मष्टहला, िालिासलका, िथा 
िणििीकरिमा परेको   
िमूहको अवस्था ष्टवश्लषेिको 

िाउँपासलका ।  

निरपासलकाको स्रोि 
अनमुान िथा िजेट िीमा 
सनधायरि िसमसिले िजेट 
िीमा सनधायरि िदाय मष्टहला, 
िालिासलका, िथा 
िणििीकरिमा परेको 

िाउँपासलका । निरपासलकाको   
मष्टहला, िालिासलका, िथा िणििीकरिमा 
परेको िमूहको अवस्था ष्टवश्लषेिको 
आधारमा िो िमूहको स्रोि अनमुान िथा 
िजेट िीमा सनधायरि िसमसिले सनधायरि 

िरेको िजेट िीमा । 
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िमूहको अवस्था 
ष्टवश्लषेिको आधारमा िो 
िमूहको लासि वा प्र्यक्ष्य 
फाइदा पगु्न े िरी कूल 
पूजँीिि िजेटको सनणिि 
प्रसििि छुट्याउने िरे । 
निरेको 

िो िमूहको लासि वा प्र्यक्ष्य 
फाइदा पगु्न े िरी कूल 
पूजँीिि िजेटको सनणिि 
प्रसििि छुट्याउने  
िरेको । 

आधारमा िो िमूहमध्ये 
केहीको लासिमात्र  प्र्यक्ष्य 
फाइदा पगु्न े िरी कूल 
पूजँीिि िजेटको सनणिि 
प्रसििि छुट्याउन े िरेको । 
√ 

िमूहको लासि वा प्र्यक्ष्य 
फाइदा पगु्ने िरी कूल 
पूजँीिि िजेटको सनणिि 
प्रसििि छुट्याउने  निरेको। 

 ११ 
  

 

१.
२.

३ 

स्थानीय िरकारको योजना 
िूची लणक्षि िमूहहरूको 
िक्रीय िहभासििामा ियार 
हनुे र उनीहरुले छनौट 
िरेका योजना 
प्राथसमकीकरिमा पने िरे 
।  निरेको (योजना िजुयमा 
िदाय िाउँ, वस्िीस्िरिाट 
आएका योजना 
काययकमहरुलाई िमटेे 
निमेटेको परीक्षि) 

०-१ ० स्थानीय िरकारले िाउँ, 

वस्िीस्िरिाट योजना िूची 
िंकलन िदाय लणक्षि 
िमूहहरूको िक्रीय 
िहभासििामा ियार हनुे र 
उनीहरुले छनौट िरेका 
योजना प्राथसमकीकरिमा पने 

िरेको । 

स्थानीय िरकारले िाउँ, 

वस्िीस्िरिाट योजना िूची 
िंकलन िदाय केही मात्र 
लणक्षि िमूहको िक्रीय 
िहभासििामा ियार हनुे र 
उनीहरुले छनौट िरेका केही 
योजनामात्र प्राथसमकीकरिमा 
पने िरेको । 

√ 

स्थानीय िरकारले िाउँ, 

वस्िीस्िरिाट योजना िूची 
िंकलन िदाय लणक्षि 
िमूहको िक्रीय 
िहभासििामा ियार हनुे 
निरेको र उनीहरुले माि 
िरेका योजनाले िामान्यिया 
प्राथसमकिा नपाउन े िरेको 
। 

स्थानीय िरकारको योजना िजुयमा िदाय 
भएका िहभािीहरूको िूची, फोटो र 
विास्िरिाट छनौट भएका योजनाको 
िूची र लणक्षि िमहुले छनौट िरेका 
काययक्रमको  
िूची ।  

 १२ 
  

 

१.
२.

४ 

योजना िजुयमा िदाय मष्टहला 
िथा िणिसिकरिमा परेका 
िमूहहरूको व्यावहाररक र 
रिनीसिक आवश्यकिा 
पष्टहचान र पररपूसिय िने 
ष्टवषयमा छलफल भए । 
नभएको 

०-१ १ योजना िजुयमा िदाय मष्टहला 
िथा िणिसिकरिमा परेका 
िमूहहरूको व्यावहाररक र 
रिनीसिक आवश्यकिा 
पष्टहचान र पररपूसिय िने 
ष्टवषयमा छलफल भएको । √ 

योजना िजुयमा िदाय मष्टहला 
िथा िणिसिकरिमा परेका 
िमूहहरूको व्यावहाररक र 
रिनीसिक आवश्यकिा 
पष्टहचान र पररपूसिय िने 
ष्टवषयमा िामान्य छलफल 
भएको । 

योजना िजुयमा िदाय मष्टहला 
िथा िणिसिकरिमा परेका 
िमूहहरूको व्यावहाररक र 
रिनीसिक आवश्यकिा 
पष्टहचान र पररपूसिय िने 
ष्टवषयमा छलफल नभएको 
। 

िजेट िजुयमा माियदियनको प्रसि र यिमा 
योजना िजुयमा िदाय मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेका िमूहहरूको 
व्यावहाररक र रिनीसिक आवश्यकिा 
पष्टहचान र पररपूसिय िने ष्टवषय िमावेि 
भएको प्रमाि।  

 १३ 
  

 

१.
२.

५ 

योजना िजुयमा िदाय मष्टहला 
र परुुष एवं लणक्षि 
िमहुहरू को छुट्टा छुटै्ट 
अवस्था ष्टवश्लषेिको 

०-१ ०.५ योजना िजुयमा िदाय मष्टहला र 
परुुष एवं लणक्षि िमहुहरू को 
छुट्टा छुटै्ट अवस्था ष्टवश्लषेिको 
आधारमा आवश्यकिा पष्टहचान 

योजना िजुयमा िदाय मष्टहला र 
परुुष एवं लणक्षि िमहुहरू को 
छुट्टा छुटै्ट अवस्था  ष्टवश्लषेिको 
आधारमा आवश्यकिा 

योजना िजुयमा िदाय मष्टहला र 
परुुष एवं लणक्षि िमहुहरू 
को छुट्टा छुटै्ट अवस्था  
ष्टवश्लषेिको आधारमा 

योजना िजुयमा िदाय मष्टहला र परुुष एवं 
लणक्षि िमहुहरूको छुट्टा छुटै्ट अवस्था  
ष्टवश्लषेिको आधारमा आवश्यकिा 
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आधारमा आवश्यकिा 
पष्टहचान िरी िो अनिुारको 
काययक्रम िय िने 
िररए।निररएको  -ियारी 
प्रसिवेदन) 

िरी िो अनिुारको काययक्रम 
िय िने िररएको । 

पष्टहचान िरी िो अनिुार केही 
काययक्रम िय हनुे िरेको। √ 

आवश्यकिा पष्टहचान िरी िो 
अनिुारको काययक्रम िय िने 
निररएको। 

पष्टहचान िरी िो अनिुारको काययक्रम 
ियारी प्रसिवेदन  

 १४ 
  

 

१.
२.

६ 
स्थानीय िरकारले दीिो 
ष्टवकािका लक्ष्यहरू ष्टविेष 
िरेर लक्ष्य ५ लैष्टिक 
िमानिा प्राप्त िने 
ष्टवषयलाई स्थानीयकरि 
िरी  िो अनिुारको िजटे 
ष्टवसनयोजन हनुे िरे । 
निरेको 

०-१ ० स्थानीय िरकारले दीिो 
ष्टवकािका लक्ष्यहरूमध्ये 
लक्ष्य ५ लैष्टिक िमानिा प्राप्त 
िने  ष्टवषयलाई स्थानीयकरि 
िरी   िो अनिुारको िजेट 
ष्टवसनयोजन िने िरेको। 

स्थानीय िरकारले दीिो 
ष्टवकािका  लक्ष्यहरूमध्ये 
लक्ष्य ५ लैष्टिक िमानिा  
प्राप्त िने  ष्टवषयलाई 
स्थानीयकरि िरी िो अनिुार 
केही काययक्रमहरूमा िजटे 
ष्टवसनयोजन िने िरेको 

स्थानीय िरकारले दीिो 
ष्टवकािका  लक्ष्यहरूमध्ये 
लक्ष्य ५ लैष्टिक िमानिा  
प्राप्त िने ष्टवषयलाई 
स्थानीयकरि निरेको िजेट 
ष्टवसनयोजन पसन िने 
निरेको। √ 

स्थानीय िरकारले दीिो ष्टवकािका 
लक्ष्यहरू स्थानीयकरि िरेको दस्िावेज 
र िोलाई  प्राप्त िने काययक्रमहरू िजेट 
ष्टवसनयोजन दस्िािेज 

 १५ 
  

 

१.
२.

७ 

स्थानीय िहका योजना 
मष्टहला, िालिासलका िथा 
ष्टपछसिएको विय, क्षेत्र र 
िमदुायलाई प्र्यक्ष लाभ 

पगु्नेिरी  िन े। निनेको 

०-१ १ स्थानीय िहका योजनाले 
मष्टहला, िालिासलका िथा 
ष्टपछसिएको विय, क्षेत्र र 
िमदुायलाई प्र्यक्ष लाभ 

पगु्नेिरी  िनकेो ।√ 

स्थानीय िहका योजनाले 
मष्टहला, िालिासलका िथा 
ष्टपछसिएको विय, क्षेत्र र 
िमदुायलाई सिसमि रुपमा 
प्र्यक्ष लाभ र केही अप्र्यक्ष 
लाभ पगु्नेिरी िनेको 

स्थानीय िहका योजनाले 
मष्टहला, िालिासलका िथा 
ष्टपछसिएको विय, क्षेत्र र 
िमदुायलाई प्र्यक्ष लाभ 

पगु्नेिरी  निनेको । 

स्थानीय िहका योजना दस्िावेज  

 १६ 
  

 

१.
२.

८ 

स्थानीय िरकारका 
उपभोक्ता िसमसिहरुमा 
लणक्षि िमहुका प्रसिसनसध 
िष्टहि कणम्िमा ४०% 
मष्टहलाहरूको िहभासििा 
भए। नभएको र मखु्य 
काययकारी पदमध्ये कुन ै
एकमा णजम्मेवारी ददए । 
नददएको 

०-१ १ स्थानीय िरकारका उपभोक्ता 
िसमसिहरुमा लणक्षि िमहुका 
प्रसिसनसध िष्टहि कणम्िमा 
४०% मष्टहलाहरूको 
िहभासििा भएको, मखु्य 
काययकारी पदमध्ये कुन ै
एकमा णजम्मेवारी ददएको  । 

√ 

स्थानीय िरकारका उपभोक्ता 
िसमसिहरुमा लणक्षि िमहुका 
प्रसिसनसध िष्टहि कणम्िमा 
४०% मष्टहलाहरूको 
िहभासििा िने र मखु्य 
काययकारी पदमध्ये कुन ै
एकमा णजम्मेवारी ददन े नीसि 
सलएको । 

स्थानीय िरकारका उपभोक्ता 
िसमसिहरुमा लणक्षि िमहुका 
प्रसिसनसध िष्टहि कणम्िमा 
४०% मष्टहलाहरूको 
िहभासििा नभएको, मखु्य 
काययकारी पदमध्ये कुनै एकमा 
णजम्मेवारी पसन नददएको । 

स्थानीय िरकारका उपभोक्ता िसमसि 
व्यवस्थापन िम्वन्धी कानूनका 
प्रावधानहरू र केही योजनाको नमूना 
अवलोकन  
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४ १.
३.

१ 

िजेट िथा काययक्रम िजुयमा 
िनुय भन्दा अणघ िमदुायका 
मष्टहला, िालिासलका अपाि 
जनजासि, मधेिी, मणुश्लम, 

ष्टपछिाविय र दसलि 
लिायिका ििै जािजासि र 
ष्टवपन्न वियका िमूहहरूिँि 
ििेर िमस्या केलाउन े
(ष्टवश्लषेि) िने 
िररए।निररएको 

 १ िजेट िथा काययक्रम िजुयमा 
िनुय भन्दा अणघ िमदुायका 
मष्टहला, िालिासलका अपाि 
जनजासि, मधेिी, मणुश्लम, 

ष्टपछिाविय र दसलि 
लिायिका ििै जािजासि र 
ष्टवपन्न वियका िमूहहरूिँि 
ििेर िमस्या केलाउन े
(ष्टवश्लषेि) िने िररएको 
√ 

िजेट िथा काययक्रम िजुयमा 
िनुय भन्दा अणघ िमदुायका 
मष्टहला, िालिासलका अपाि 
जनजासि, मधेिी, मणुश्लम, 

ष्टपछिाविय र दसलि 
लिायिका ििै जािजासि र 
ष्टवपन्न वियका िमूहहरूिँि 
ििेर िमस्या केलाउन े
(ष्टवश्लषेि) िने िररएको  

िजेट िथा काययक्रम िजुयमा 
िनुय भन्दा अणघ िमदुायका 
मष्टहला, िालिासलका अपाि 
जनजासि, मधेिी, मणुश्लम, 

ष्टपछिाविय र दसलि 
लिायिका ििै जािजासि र 
ष्टवपन्न वियका िमूहहरूिँि 
ििेर िमस्या केलाउन े
(ष्टवश्लषेि) िने निररएको । 

िजेट िथा काययक्रम िजुयमा अणघ 
िमदुायका िरोकारवालाहरू िँिको 
छलफल र परामिय िथा ष्टवपन्निा 
स्िरीकरि िम्वन्धी आवसधक दस्िावेज 

 १८ 
  

 

१.
३.

२ 

स्थानीय िरकारका क्षमिा 
ष्टवकाि योजनामा लैष्टिक 
उत्तरदायी िथा िामाणजक 
िमावेिी िजेट सनमायि  एवं 
परीक्षि  सनयसमिरुपमा िनय 
िजेटको व्यवस्था िररए। 
निररएको 

०-१ ०.५ स्थानीय िरकारका क्षमिा 
ष्टवकाि योजनामा लैष्टिक 
उत्तरदायी िथा िामाणजक 
िमावेिी िजेट सनमायि  एवं 
परीक्षि  सनयसमिरुपमा िनय 
िजेटको व्यवस्था िने 
िररएको। 

स्थानीय िरकारका क्षमिा 
ष्टवकाि योजनामा लैष्टिक 
उत्तरदायी िथा िामाणजक 
िमावेिी िजेट सनमायि  एवं 
परीक्षि िनय कष्टहले काहीीँ 
िजेटको व्यवस्था हनु ेिरेको 
। 

√  

स्थानीय िरकारका क्षमिा 
ष्टवकाि योजनामा लैष्टिक 
उत्तरदायी िथा िामाणजक 
िमावेिी िजेट सनमायि  एवं 
परीक्षि िनय िजटेको 
व्यवस्था हनु ेनिरेको । 

स्थानीय िरकारको िजटे ष्टवसनयोजन र 
लैििाि परीक्षि दस्िावेजहरु 

 १९ 
  

 

१.
३.

३ 

पररक्षि पिाि  लैष्टिक िथा 
िमावेिी ष्टवषयमा िधुार 
िनय क्षमिा ष्टवकाि 
कायययोजना कायायन्वयनका 
लासि पयायप्त िजेट िथा 
काययक्रम िाष्टषयक योजनामा 
िमावेि िररए।निररएको 

०-१ ० पररक्षि पिाि लैष्टिक िथा 
िमावेिी ष्टवषयमा िधुार िनय 
क्षमिा ष्टवकाि कायययोजना 
कायायन्वयनका लासि पयायप्त  
िजेट िथा काययक्रम िाष्टषयक 
योजनामा िमावेि िरेको । 

पररक्षि पिाि  लैष्टिक िथा 
िमावेिी ष्टवषयमा िधुार िनय 
क्षमिा ष्टवकाि कायययोजना 
कायायन्वयनका लासि िजटे 
िथा काययक्रम िाष्टषयक 
योजनामा िमावेि भएपसन 
पयायप्त नभएको। 

पररक्षि पिाि  लैष्टिक िथा 
िमावेिी ष्टवषयमा िधुार िनय 
क्षमिा ष्टवकाि कायययोजना 
कायायन्वयनका लासि िजेट 

ब्यवस्था हनुे निरेको । 

√ 

स्थानीय िरकारको िजटे ष्टवसनयोजन र 
लैििाि परीक्षि दस्िावेजहरु 

 २० 
  

 

१.
३.

४ 

स्थानीय िरकारको िजटे 
िथा काययक्रममा लणक्षि 
िमूहहरूको लासि सनणिि 

प्रसििि िजेट ष्टवसनयोजन 

०-१ ०.५ स्थानीय िरकारको िजेट िथा 
काययक्रममा लणक्षि 
िमूहहरूको लासि सनणिि 

प्रसििि िजेट ष्टवसनयोजन िरी 

स्थानीय िरकारको िजेट िथा 
काययक्रममा लणक्षि 
िमूहहरूको लासि कष्टहले 
कहीीँ िजेट ष्टवसनयोजन िरी 

स्थानीय िरकारको िजेट 
िथा काययक्रममा लणक्षि 
िमूहहरूको लासि िजेट 
ष्टवसनयोजन िथा उनीहरूको 

िजेट िथा काययकमिीच सभिान नसिजा 
सनकाल्ने, िजेट िथा काययक्रम दस्िावेज 
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िरी उनीहरूको ष्टहिका 
काययक्रममा िमयैमा खचय 
िररए।निररएको  -िजेट 
िथा काययकमिीच सभिान) 

उनीहरूको ष्टहिका 
काययक्रममा िमयैमा खचय िने 
िररएको । 

उनीहरूको ष्टहिका 
काययक्रममा खचय िने िररएको 
। √ 

ष्टहिका काययक्रममा खचय िने 
निररएको ।  

२१ 
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४ २.
१.

१ 

स्थानीय िरकारको 
सनिाययक िहमा 
(कमयचारी।पदासधकारी) 
मष्टहलाहरूको िमानरुपमा 
( ५०।५० प्रसििि) 
प्रसिसनसध्व रहेको  छ।छैन  

०-१ ०.५ स्थानीय िरकारको सनिाययक 
िहमा 
(कमयचारी।पदासधकारी) 
मष्टहलाहरूको िमानरुपमा ( 
५०।५० प्रसििि) 
प्रसिसनसध्व रहेको अवस्था । 

स्थानीय िरकारको सनिाययक 
िहमा 
(कमयचारी।पदासधकारी) 
मष्टहलाहरूको िमानरुपमा ( 
५०।५० प्रसििि) 
प्रसिसनसध्व नभए पसन 
कणम्िमा ३३ प्रसििि 
प्रसिसनसध्व रहेको अवस्था 
√ 

स्थानीय िरकारको सनिाययक 
िहमा 
(कमयचारी।पदासधकारी) 
मष्टहलाहरूको िमानरुपमा ( 
५०।५० प्रसििि) 
प्रसिसनसध्व नभए पसन 
कणम्िमा ३३ प्रसििि पसन 
प्रसिसनसध्व नरहेको अवस्था 

स्थानीय िरकारको सनिाययक िहमा 
रहेका (कमयचारी।पदासधकारी) को 
नामावली  

 २२ 
    

 

२.
१.

२ 

स्थानीय िरकारका 
कमयचारीहरूको पदपूसियको 
सनियय िदाय ििै जािजासि, 

विय, सलि र िमदुायका 
िीच िमावेिीकरि हनु े
िरी कमयचारीहरूको 
िमावेिी िमानपुासिक 
प्रसिसनसध्व हनुिक्न े

रिनीसि सलइएको छ।छैन  

०-१ ० स्थानीय िरकारका 
कमयचारीहरूको पदपूसियको 
सनियय िदाय ििै जािजासि, विय, 
सलि र िमदुायका िीच 

िमावेिीकरि हनुे िरी 
कमयचारीहरूको िमावेिी 
िमानपुासिक प्रसिसनसध्व 
हनुिक्ने रिनीसि सलइएको 
अवस्था। 

स्थानीय िरकारका 
कमयचारीहरूको पदपूसियको 
सनियय िदाय ििै जािजासि, विय, 
सलि र िमदुायमध्येिाट केही 
िमावेिीकरि हनुे िरी 
कमयचारीहरूको सिसमि 
िमावेिी प्रसिसनसध्व हनुिक्न े

रिनीसि सलइएको अवस्था। 

स्थानीय िरकारका 
कमयचारीहरूको पदपूसियको 
सनियय िदाय ििै जािजासि, 

विय, सलि र िमदुायका िीच 

िमावेिीकरि हनु े िरी 
कमयचारीहरूको िमावेिी 
िमानपुासिक प्रसिसनसध्व 
हनुिक्न े रिनीसि सलइएको 
छैन। √ 

स्थानीय िरकारका कमयचारीहरूको 
पदपूसियको िम्वन्धी नीसि, कानून र 
अभ्याि िम्वन्धी दस्िावेज  

 २३ 
    

 

२.
१.

३ 

स्थानीय िरकारले मष्टहला 
िथा सििेष िमदुायलाई 
सििेष िेवा प्रदान िदाय 
िम्वणन्धि िमदुायको भाषा, 
िंस्कृसि र रहन िहन 
िझुेको कमयचारी वा 
जनप्रसिसनसध िमेि िमावेि 

०-१ ० स्थानीय िरकारले मष्टहला 
िथा सििेष िमदुायलाई 
सििेष िेवा प्रदान िदाय 
िम्वणन्धि िमदुायको भाषा, 
िंस्कृसि र रहन िहन िझुकेो 
कमयचारी वा जनप्रसिसनसध 
िमेि िमावेि िरेको 

स्थानीय िरकारले मष्टहला 
िथा सििेष िमदुायलाई 
सििेष िेवा प्रदान िदाय 
िम्वणन्धि िमदुायको भाषा, 
िंस्कृसि र रहन िहन िझुकेो 
जनप्रसिसनसध िमावेि िरेको 

स्थानीय िरकारले मष्टहला 
िथा सििेष िमदुायलाई 
सििेष िेवा प्रदान िदाय 
िम्वणन्धि िमदुायको भाषा, 
िंस्कृसि र रहन िहन 
िझुेको कमयचारी वा 

स्थानीय िरकारले मष्टहला िथा सििेष 
िमदुायलाई सििेष िेवा प्रदान िने 
रिनीसि िथा काययनीसि र िेवा प्रवाह 
दस्िावेज 
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िरेको काययटोली वा िाखा 
माफय ि ददन े
िरेको।निरेको ?  

काययटोली वा िाखा माफय ि 
िेवा ददने िरेको।  

काययटोली माफय ि ददन े
िरेको।  

जनप्रसिसनसध िमेि िमावेि 
िरेर िेवा ददने निरेको।√ 

 २४ 
    

 

२.
१.

४ 

जनप्रसिसनसधहरू िथा 
कमयचारीहरूलाई कुन ै
क्षमिा असभिषृ्टिको अविर 
प्रदान िदाय ििैलाई िमान 
अविर हनुे िरी र मष्टहला 
िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई अग्रभाि प्राप्त 
हनुेिरी िकारा्मक 
ष्टवभेदको नीसि 
सलएको।नसलएको 

०-१ ० जनप्रसिसनसधहरू िथा 
कमयचारीहरूलाई कुनै क्षमिा 
असभिषृ्टिको अविर प्रदान 
िदाय ििैलाई िमान अविर 
हनुे िरी र मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई अग्रभाि प्राप्त 
हनुेिरी िकारा्मक ष्टवभेदको 
नीसि सलएको ।  

जनप्रसिसनसधहरू िथा 
कमयचारीहरूलाई कुनै  क्षमिा 
असभिषृ्टिको अविर प्रदान 
िदाय ििैलाई िमान अविर 
हनुेिरी र मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई िमेि िेवा प्राप्त 
हनुेिरी िकारा्मक ष्टवभेदको 
नीसि सलएको ।  

जनप्रसिसनसधहरू िथा 
कमयचारीहरूलाई कुन ै 
क्षमिा असभिषृ्टिको  अविर 
प्रदान िदाय ििैलाई िमान 
अविर पाइने िरी र मष्टहला 
िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई अग्रभाि प्राप्त 
हनुेिरी िकारा्मक 
ष्टवभेदको नीसि नरहेको । √ 

जनप्रसिसनसधहरू िथा कमयचारीहरूलाई  
क्षमिा असभिषृ्टिको  अविर प्रदान िने 
िकारा्मक ष्टवभेदको नीसि िथा रिनीसि 
दस्िावेज  
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४ २.
२.

१ 

मष्टहला र परुुषिीचको 
अिमानिा हटाउन िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि 
िढाउनको लासि स्थानीय 
िहको सनणिि काययनीसि 
छ।छैन  

०-१ ० मष्टहला र परुुषिीचको 
अिमानिा हटाउन िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि 
िढाउनको लासि स्थानीय 
िहको सनणिि काययनीसि 
रहेको। 

मष्टहला र परुुषिीचको 
अिमानिा हटाउन िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि 
िढाउनको लासि स्थानीय 
िहको सनणिि काययनीसि 
भएपसन कायायन्वयनमा नरहेको 
। 

मष्टहला र परुुषिीचको 
अिमानिा हटाउन िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि 
िढाउनको लासि स्थानीय 
िहको सनणिि काययनीसि 
नरहेको। √ 

मष्टहला र परुुषिीचको अिमानिा हटाउन 
िथा िामाणजक िमावेिीकरि 
िढाउनको काययनीसि दस्िावेज 

 २६ 
    

 

२.
२.

२ 

स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
ष्टवकाि हेने इकाईको 
व्यवस्था छ।छैन ? 

(लैष्टिक ष्टवकाि िेस्क वा 
लैष्टिक िमानिा िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि 
कायायन्वयन िसमसि वा यस्िै 
कुनै िंरचनाको व्यवस्था 
काययििय र णजम्मेवारी 

०-१ १ स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
ष्टवकाि हेने इकाईको 
व्यवस्था रहेको (लैष्टिक 
ष्टवकाि िेस्क वा लैष्टिक 

िमानिा िथा िामाणजक 
िमावेिीकरि कायायन्वयन 
िसमसि वा यस्िै कुन ै
िंरचनाको व्यवस्था  काययििय 

स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
ष्टवकाि हेने इकाईको 
व्यवस्था रहेको (लैष्टिक 
ष्टवकाि िेस्क वा लैष्टिक 

िमानिा िथा िामाणजक 
िमावेिीकरि कायायन्वयन 
िसमसि वा यस्िै कुन ै
िंरचनाको व्यवस्था  काययििय 
र णजम्मेवारी ष्टकटान िष्टहि 

स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
ष्टवकाि हेने इकाईको 
व्यवस्था रहेको (लैष्टिक 
ष्टवकाि िेस्क वा लैष्टिक 

िमानिा िथा िामाणजक 
िमावेिीकरि कायायन्वयन 
िसमसि वा यस्िै कुनै 
िंरचनाको व्यवस्था 
निररएको । 

स्थानीय िरकारको िंिठन िंरचना र 
लैष्टिक ष्टवकाि हेने इकाईको कायय 
सनदेि ििय  र णजम्मेवारी ष्टकटान 
दस्िावेज 
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ष्टकटान िष्टहि 
िररए।निररएको) 

र णजम्मेवारी ष्टकटान िष्टहि 
रहेको) √ 

रहेको) िर कायायन्वयनमा 
नरहेको  

 २७ 
    

 

२.
२.

३ 

स्थानीय िरकारिाट  
कायायलयमा हनु िक्ने कुन ै
पसन प्रकारको दवु्ययवहार, 
भेदभाि मष्टहला ष्टहंिा 
सनयन्त्रिको लासि आचार 
िंष्टहिा िनाएर लाि ु
िररएको छ।छैन  

०-१ ० स्थानीय िरकारिाट  
कायायलयमा हनु िक्न े ििै 
प्रकारको दवु्ययवहार, भेदभाि 
मष्टहला ष्टहंिा सनयन्त्रिको 
लासि आचार िंष्टहिा िनाएर 
लाि ुिररएको। 

स्थानीय िरकारिाट  
कायायलयमा हनु िक्न े
दवु्ययवहार, भेदभाि र मष्टहला 
ष्टहंिा सनयन्त्रि िम्वन्धी 
आचार िंष्टहिा रहेको िर 
कायायन्वयन नभएको। 

स्थानीय िरकारिाट  
कायायलयमा हनु िक्न े
दवु्ययवहार, भेदभाि र मष्टहला 
ष्टहंिा सनयन्त्रि िम्वन्धी 
आचार िंष्टहिा केही पसन 
नरहेको। √ 

स्थानीय िरकारिाट  कायायलयमा हनु 
िक्ने ििै प्रकारको दवु्ययवहार, भेदभाि 
मष्टहला ष्टहंिा सनयन्त्रि िम्वन्धी आचार 
िंष्टहिा दस्िावेज।सनियय पणुस्िका 

 २८ 
    

 

२.
२.

४ 

योजना िजुयमा िसमसिलाई 
िझुाव ददने दस्िावेज ियार 
िदाय लैष्टिक िमानिा िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि 
कायायन्वयन िसमसिमा 
मष्टहला, िालिासलका िथा 
अन्य ििै लणक्षि 
िमदुायको िष्टक्रय 
िहभासििा भए नभएको र 
यि िसमसिले विा िहमा 
योजाना िम्वन्धी छलफल 
िमावेिी भए नभएको 
अनिुमन िरे।निरेको  

०-१ ०.५ योजना िजुयमा िसमसिलाई 
िझुाव ददने दस्िावेज ियार 
िदाय लैष्टिक िमानिा िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि 
कायायन्वयन िसमसिमा मष्टहला, 
िालिासलका िथा अन्य ििै 
लणक्षि िमदुायको िष्टक्रय 
िहभासििा रहेको र यि 
िसमसिले विा िहमा योजाना 
िम्वन्धी छलफल िमावेिी 
भए नभएको अनिुमन िमेि 
िरेको । 

योजना िजुयमा िसमसिलाई 
िझुाव ददने दस्िावेज ियार 
िदाय लैष्टिक िमानिा िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि 
कायायन्वयन िसमसिमा मष्टहला, 
िालिासलका िथा अन्य ििै 
लणक्षि िमदुायको िष्टक्रय 
िहभासििा रहेिापसन यि 
िसमसिले विा िहमा योजाना 
िम्वन्धी छलफल िमावेिी 
भए नभएको अनिुमन निरेको 
। √ 

योजना िजुयमा िसमसिलाई 
िझुाव ददने दस्िावेज ियार 
िदाय लैष्टिक िमानिा िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि 
कायायन्वयन िसमसिमा 
मष्टहला, िालिासलका िथा 
अन्य ििै लणक्षि िमदुायको 
िष्टक्रय िहभासििा नरहेको र 
यि िसमसिले विा िहमा 
योजाना िम्वन्धी छलफल 
िमावेिी भए नभएको 
अनिुमन िमेि निरेको । 

योजना िजुयमा िसमसिलाई  र लैष्टिक 

िमानिा िथा िामाणजक िमावेिीकरि 
कायायन्वयन िसमसिले िझुाव ददएको 
दस्िावेज, िैठकको  उपणस्थसि िथा 
सनियय पणुस्िका र विास्िरमा िरेको 
अनिुमन प्रसिवेदन 

२९ 
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४ २.
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१ 

स्थानीय िरकारले िठन 
िने िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायिाट मष्टहला र 
परुुषको िमावेिी 

०-१ १ स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायिाट मष्टहला र परुुषको 
िमावेिी र िमानपुासिक 

स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायिाट िमानपुासिक 
प्रसिसनसध्व हनुे व्यवस्था 
रहेपसन व्यवहारमा 

स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायिाट िमावेिी र 
िमानपुासिक प्रसिसनसध्व हनुे 
व्यवस्था नरहेको। 

स्थानीय िरकारले िठन िने िसमसि, 

उपिसमसि र काययदलहरूमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुायिाट 
िमावेिी प्रसिसनसध्व भएको उपणस्थसि 
िथा सनियय पणुस्िका  
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प्रसिसनसध्व हनुे व्यवस्था 
रहे। नरहेको   

प्रसिसनसध्व हनुे व्यवस्था 
रहेको।  √ 

केहीकोमात्र प्रसिसनसध्व हनु े
िरेको। 

 ३० 
    

 
२.

३.
२ 

स्थानीय िरकारले िठन 
िने िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायका प्रसिसनसधहरूले 
छलफल िथा सनियय 
सनमायिमा स्वस्थ ढंिले 
भािसलन पाए।नपाएको   

०-१ ०.५ स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायका प्रसिसनसधहरूले 
छलफल िथा सनियय 
सनमायिमा स्वस्थ ढंिले 
भािसलन पाएको । 

स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायका प्रसिसनसधहरूले 
छलफलमा भािसलन पाए पसन  
सनियय सनमायिमा भसूमका खेल्न 
निकेको ।  √ 

स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायका प्रसिसनसधहरूले 
छलफल िथा सनियय 
सनमायिमा स्वस्थ ढंिले 
भािसलन नपाएको ।  

स्थानीय िरकारले िठन िने िसमसि, 

उपिसमसि र काययदलहरूको छलफल 
िहभासििाको उपणस्थसि र सनियय 
पणुस्िकाको प्रसि  

 ३१ 
    

 

२.
३.

३ 

स्थानीय िहमा ििासलि 
काययक्रमहरूको अनिुमन र 
िमीक्षा िम्वन्धी काययमा 
स्थानीय िरकारले िठन 
िने िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूले मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको ष्टहिहनुे िरी 
ष्टवश्लषेि िष्टहि नीसििि र 
काययिि िझुाव ददन े
िरे।निरेको 

०-१ ०.५ स्थानीय िहमा ििासलि 
काययक्रमहरूको अनिुमन र 
िमीक्षा िम्वन्धी काययमा 
स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूले मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको ष्टहिहनुे िरी 
ष्टवश्लषेि िष्टहि नीसििि र 
काययिि िझुाव ददन ेिरेको ।  

स्थानीय िहमा ििासलि 
काययक्रमहरूको अनिुमन र 
िमीक्षा िम्वन्धी काययमा 
स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूले मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको ष्टहिहनुे िरी 
ष्टवश्लषेि निरी नीसििि र 
काययिि िझुाव ददन ेिरेको । 
√ 

स्थानीय िहमा ििासलि 
काययक्रमहरूको अनिुमन र 
िमीक्षा िम्वन्धी काययमा 
स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूले मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको ष्टहिहनु े िरी 
ष्टवश्लषेि र िझुाव केहीपसन  
ददने निरेको ।  

स्थानीय िहमा ििासलि काययक्रमहरूको 
अनिुमन र िमीक्षा िम्वन्धी काययमा 
स्थानीय िरकारले िठन िने िसमसि, 

उपिसमसि र काययदलहरूले ददएका 
िझुावहरु  

 ३२ 
   

 

२.
३.

४ 

स्थानीय िरकारले िठन 
िने िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूले मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको ष्टहिहनुे िरी 
ददइएका नीसििि र 
काययिि िझुावहरुको 

०-१ ०.५ स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूले मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको ष्टहिहनुे िरी 
ददइएका नीसििि र काययिि 
िझुावहरुको प्रायः 
कायायन्वयन हनुे िरेको ।  

स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूले मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको ष्टहिहनुे िरी 
ददइएका नीसििि र काययिि 
िझुावहरुको कायायन्वयन 

स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूले मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको ष्टहिहनु े िरी 
ददइएका नीसििि र काययिि 
िझुावहरुको कायायन्वयन हनु े
निरेको ।  

स्थानीय िरकारले िठन िने िसमसि, 

उपिसमसि र काययदलहरूले मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुायको ष्टहिहनुे 
िरी ददइएका नीसििि र काययिि 
िझुावहरु र कायायन्वयन िमीक्षा 
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कायायन्वयन हनु े
िरे।निरेको   

कष्टहले काहीीँमात्र हनु े िरेको 
।  √ 

३३ 
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४ २.
४.

१ 

स्थानीय िहमा मष्टहला 
ष्टवकाि, लैष्टिक ष्टहँिा 
सिरूि, मष्टहला िीप 
ष्टवकाि, नेिृ् व ष्टवकाि िथा 
क्षमिा असभिषृ्टि जस्िा 
सिषयमा स्रोि 
व्यवस्थापनका लासि लासि 
िाष्टषयक आसथयक ऐनमा 
उल्लेखिरी छुटै्ट कोष 
स्थापना िररएको। 
निररएको  

०-१ १ स्थानीय िहमा मष्टहला ष्टवकाि, 
लैष्टिक ष्टहँिा सिरूि, मष्टहला 
िीप ष्टवकाि, नेिृ् व ष्टवकाि 
िथा क्षमिा असभिषृ्टि जस्िा 
सिषयमा स्रोि व्यवस्थापनका 
लासि लासि  िाष्टषयक आसथयक 
ऐनमा उल्लेखिरी छुटै्ट कोष 
स्थापना भएको । √ 

स्थानीय िहमा मष्टहला ष्टवकाि, 
लैष्टिक ष्टहँिा सिरूि, मष्टहला 
िीप ष्टवकाि, नेिृ् व ष्टवकाि 
िथा क्षमिा असभिषृ्टि जस्िा 
सिषयमा स्रोि व्यवस्थापनका 
लासि लासि  िाष्टषयक आसथयक 
ऐनमा उल्लेखिरी छुटै्ट कोष 
स्थापना िने सनियय भएको िर 
कायायन्वयन नभएको ।  

स्थानीय िहमा मष्टहला 
ष्टवकाि, लैष्टिक ष्टहँिा 
सिरूि, मष्टहला िीप ष्टवकाि, 

नेिृ् व ष्टवकाि िथा क्षमिा 
असभिषृ्टि जस्िा सिषयमा 
स्रोि व्यवस्थापनका लासि 
लासि छुटै्ट कोष स्थापना 
नभएको ।  

स्थानीय िहमा मष्टहला ष्टवकाि, लैष्टिक 
ष्टहँिा सिरूि, मष्टहला िीप ष्टवकाि, नेिृ् व 
ष्टवकाि िथा क्षमिा असभिषृ्टि जस्िा 
सिषयमा स्रोि व्यवस्थापनका लासि लासि 
छुटै्ट कोष स्थापना िम्वन्धी दस्िावेज   

 ३४ 
    

 

२.
४.

२ 

के आददवािी जनजासि, 

दसलि अन्य लणक्षि 
िमहुका मष्टहलाहरूको 
ष्टवकाि र ििणक्तकरिको 
लासि वजेटको व्यवस्था 
भएको छ,उनीहरूको 
आवश्यकिा अनिुार 
काययक्रम िजुयमा िररएको 
छ  

०-१ १ आददवािी जनजासि, दसलि 
अन्य लणक्षि िमहुका 
मष्टहलाहरूको ष्टवकाि र 
ििणक्तकरिको लासि 
वजेटको व्यवस्था भएको िथा 
उनीहरूको आवश्यकिा 
अनिुार काययक्रम िजुयमा 
िररएको । 

√ 

आददवािी जनजासि, दसलि 
अन्य लणक्षि िमहुका 
मष्टहलाहरूको ष्टवकाि र 
ििणक्तकरिको लासि 
वजेटको व्यवस्था भएको िर 
उनीहरूको आवश्यकिा 
अनिुार काययक्रम िजुयमा भन े
नभएको । 

आददवािी जनजासि, दसलि 
अन्य लणक्षि िमहुका 
मष्टहलाहरूको ष्टवकािर 
ििणक्तकरिको लासि 
वजेटको व्यवस्था िथा 
उनीहरूको आवश्यकिा 
अनिुार काययक्रम िजुयमा 
नभएको । 

आददवािी जनजासि, दसलि अन्य लणक्षि 
िमहुका मष्टहलाहरूको ष्टवकाि र 
ििणक्तकरिको लासि वजेट िथा 
काययक्रम दस्िावेजहरु  

 ३५ 
    

 

२.
४.

३ 

के स्थानीय िरकारमा 
लैष्टिक िेस्कको ष्टवकािको 
र आवश्यक मानवीय 
श्रोिहरु लासि वजेटको 
व्यवस्था  भएको छ,िो 
अनिुार काययक्रम पष्टहचान 

िररएको  छ  

०-१ १ स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
िेस्कको ष्टवकािको र 
आवश्यक मानवीय श्रोिहरु 
लासि वजेटको व्यवस्था भएको 
िथा िो अनिुार काययक्रम 
पष्टहचान िररएको । 

स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
िेस्कको ष्टवकािको र 
आवश्यक मानवीय श्रोिहरु 
लासि वजेटको व्यवस्था भएको 
िर िो अनिुार काययक्रम 
पष्टहचान निररएको । 

स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
िेस्कको ष्टवकािको र 
आवश्यक मानवीय श्रोिहरु 
लासि वजेट िथा काययक्रम 
प्रवन्ध न ैनभएको । 

स्थानीय िरकारमा लैष्टिक िेस्कको 
व्यवस्था िथा िोको लासि आवश्यक 
जनिणक्त, वजेट िथा काययक्रमको 
व्यवस्था भएको दस्िावेज  
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√ 

 ३६ 
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४ 

स्थानीय िरकारले िमावेिी 
िूचना प्रिाली व्यवस्थापन 
िनय िजेटको व्यवस्था 
िरे।निरेको र 
कम्यटुरकृि लेखा प्रिालीले 
िमावेिी क्षेत्रमा भएको 
िजेट िथा खचय िम्वन्धी 
िूचना ददने वा नददने िरेको 
। 

०-१ ०.५ स्थानीय िरकारले िमावेिी 
िूचना  प्रिाली व्यवस्थापन 
िनय िजेटको व्यवस्था िने 
िरेको र कम्यटुरकृि लेखा 
प्रिालीले िमावेिी क्षेत्रमा 
भएको िजेट िथा खचय 
िम्वन्धी िूचना ददने िरेको । 

स्थानीय िरकारले िमावेिी 
िूचना  प्रिाली व्यवस्थापन 
िनय िजेटको व्यवस्था िरे 
पसन कम्यटुरकृि लेखा 
प्रिालीले िमावेिी क्षेत्रमा 
भएको िजेट िथा खचय 
िम्वन्धी िूचना ददने निरेको 
। 

√ 

स्थानीय िरकारले िमावेिी 
िूचना  प्रिाली व्यवस्थापन 
िनय िजेटको व्यवस्था 
निरेको र कम्यटुरकृि लेखा 
प्रिालीले िमावेिी क्षेत्रमा 
भएको िजटे िथा खचय 
िम्वन्धी िूचना पसन नददन े
िरेको । 

स्थानीय िरकारले िमावेिी िूचना  
प्रिाली व्यवस्थापन िजे ष्टवसनयोजन 
िरेको दस्िावेज र िूचना प्रिाली र 
यििाट प्रवाष्टहि िूचनाहरू  
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४ २.
५.

१ 

के स्थानीय िरकारले 
आफ्नो क्षेत्रका 
िमदुायस्िरका आधारभिू 
खणडिकृि िूचना।िथ्याँक 
िंकलन िथा अध्यावसधक 

िने िरेको छ  -सलि, उमेर, 
जाि, र आसथयक णस्थसि 
आदद)  -िाऊं।निर 
प्रोफाईल ) 

०-१ १ स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िमदुायस्िरका (सलि, 
उमेर, जाि, र आसथयक णस्थसि 
आदद)  िमावेि भएको 
आधारभिू खणडिकृि िूचना। 
िथ्यांङ्क िंकलन िने िरेको र 
खडिीकृि िथ्यांङ्कको िमय 
िमयमा अध्यावसधक िने 
िरेको छ । √ 

स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िमदुायस्िरका (सलि, 
उमेर, जाि, र आसथयक णस्थसि 
आदद) िमावेि भएको 
आधारभिू खणडिकृि िूचना 
। िथ्याँक िंकलन िरेको िर 
खडिीकृि िथ्यांङ्कको 
अध्यावसधक निरेको । 

स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िमदुायस्िरका 
(सलि, उमेर, जाि, र 
आसथयक णस्थसि आदद) 
िमावेि भएको आधारभिू 
खणडिकृि िूचना।िथ्याँक 
िंकलन पसन निरेको । 

मष्टहला, परुुष, िालिासलका, ििै 
जािजासिका (सलि, उमेर, जाि, र 
आसथयक णस्थसि आदद) खणडिकृि िथ्याङ्क 
िष्टहिको िाऊं।निर प्रोफाईल । 
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२.
५.

२ 

स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िमदुायस्िरका 
आधारभिू िूचना।िथ्याँक 
िंकलन िदाय िेरोजिार 
िथा िररिको पष्टहचान िरी 
छुट्टाछुटै्ट नक्िाङ्कन िने 
िर्ेको ।निरेको 
(िाऊं।निर प्रोफाईल) 

०-१ १ स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िमदुायस्िरका 
आधारभिू िूचना।िथ्याँक 
िंकलन िदाय िेरोजिार िथा 
िररिको पष्टहचान िरी 
छुट्टाछुटै्ट नक्िाङ्कन िने िरेको 
। √ 

स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िमदुायस्िरका 
आधारभिू िूचना।िथ्याँक 
िंकलन िदाय िेरोजिार िथा 
िररिको पष्टहचान िर्ेको िर 
छुट्टाछुटै्ट नक्िाङ्कन निरेको । 

स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िमदुायस्िरका 
आधारभिू िूचना।िथ्याँक 
िंकलन िदाय िेरोजिार िथा 
िररिको पष्टहचान न ै
नभएकोले छुट्टाछुटै्ट नक्िाङ्कन 
िने निरेको । 

स्थानीय स्िरका िमदुायस्िरका 
आधारभिू िूचना।िथ्याँक र नक्िाङ्कन 
िष्टहिको िाऊं।निर प्रोफाईल । 
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२.
५.

३ 

के स्थानीय िरकारले 
आफ्नो पार्श्यणचत्रमा 
आधाररि खडिीकृि 
िथ्यांक र िूचनालाई 
आधार मासन स्थानीय 
ष्टवकाि योजना िजुयमा िने 
िरेको छ  

०-१ १ स्थानीय िरकारले आफ्नो 
पार्श्यणचत्रमा आधाररि 
खडिीकृि िथ्यांक र 
िूचनालाई आधार मासन 

स्थानीय ष्टवकाि योजना िजुयमा 
िने िरेको । √ 

स्थानीय िरकारले आफ्नो 
पार्श्यणचत्रमा आधाररि 
खडिीकृि िथ्यांक र 
िूचनालाई आधार मासन 

स्थानीय ष्टवकाि योजना िजुयमा 
िने नीसि िनाएको िर 
कायायन्वयन नभएको । 

स्थानीय िरकारले आफ्नो 
पार्श्यणचत्रमा आधाररि 
खडिीकृि िथ्यांक र 
िूचनालाई आधार मासन 

स्थानीय ष्टवकाि योजना 
िजुयमा िने निरेको । 

स्थानीय पार्श्यणचत्र र खडिीकृि िथ्यांक 
िथा िूचनाको ष्टववरि र स्थानीय ष्टवकाि 
योजना िजुयमा दस्िावेज । 
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स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िामाणजक िरुक्षा 
पाउनेहरू र पणिकरिको 
असभलेख व्यवस्थापन िथा 
िथ्याँक अध्यावसधक िने 
िरे ।निरेको  

०-१ १ स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िामाणजक िरुक्षा 
पाउनेहरू र पणिकरिको 
असभलेख व्यवस्थापन िथा 
िथ्याँक अध्यावसधक िने 
िरेको ।√ 

स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िामाणजक िरुक्षा 
पाउनेहरू र पणिकरिको 
असभलेख व्यवस्थापन िरेपसन 
िथ्याँक अध्यावसधक निरेको 
। 

स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िामाणजक िरुक्षा 
पाउनेहरू र पणिकरिको 
असभलेख व्यवस्थापन िथा 
िथ्याँक अध्यावसधक िने 
निरेको । 

स्थानीय िरकारले आफ्नो क्षते्रका 
िामाणजक िरुक्षा िथा पणिकरिको 
असभलेख । 
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१ 

लैष्टिक िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि क्षमिा 
ष्टवकाि कायययोजना ियार 
िरे निरेको र छुटै्ट 
णिषयकमा िजेट ष्टवसनयोजन 
भए । नभएको र यस्िो 
रकम खचय िने काययष्टवसध 
स्वीकृि भइ कायायन्वयनमा 
आए।नआएको ? 

०-१ १ लैष्टिक िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि क्षमिा 
ष्टवकाि कायययोजना ियार िरी 
छुटै्ट णिषयकमा िजटे 
ष्टवसनयोजन हनुे िरेको र यस्िो 
रकम खचय िने काययष्टवसध 
स्वीकृि भइ कायायन्वयनमा 
नआएको । √ 

लैष्टिक िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि क्षमिा 
ष्टवकाि कायययोजना ियार 
भएपसन छुटै्ट णिषयकमा िजटे 
ष्टवसनयोजन हनुे निरेको िथा 
यस्िा काययमा भए िरेको खचय 
िने काययष्टवसध स्वीकृि भइ 
कायायन्वयनमा नआएको  

लैष्टिक िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि क्षमिा 
ष्टवकाि कायययोजना ियार 
निरेको, छुटै्ट णिषयकमा िजेट 
ष्टवसनयोजन हनु े निरेको र 
यस्िो रकम खचय िने 
काययष्टवसध िमेि स्वीकृि भइ 
कायायन्वयनमा नआएको । 

लैष्टिक िथा िमावेिी ष्टवकािको लासि 
क्षमिा ष्टवकाि कायययोजना, िाष्टषयक िजेट 
ष्टकिाि र लैििािमा खचय िने काययष्टवसध  
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स्थानीय िरकारका 
पदासधकारी।कमचायरीहरूले 
लैष्टिक िथा िमावेिी 
ष्टवकाि, लैंसिक ष्टहंिा 
िम्िन्धी िासलम सलएका 
छन ् वा छैनन ् र िासलम 
काययकममा लणक्षि िमूह 

०-१ १ स्थानीय िरकारका 
पदासधकारी।कमचायरीहरूले 
लैष्टिक िथा िमावेिी ष्टवकाि, 

लैंसिक ष्टहंिा िम्िन्धी िासलम 
सलएको र िासलम काययकममा 
लणक्षि िमूह िथा अन्य ििै 
मष्टहला र परुुषको िमान 

स्थानीय िरकारका 
पदासधकारी।कमचायरीहरूले 
लैष्टिक िथा िमावेिी ष्टवकाि, 

लैंसिक ष्टहंिा िम्िन्धी िासलम 
सलए पसन िासलम काययकममा 
लणक्षि िमूह िथा अन्य ििै 
मष्टहला र परुुषको िमान 

स्थानीय िरकारका ििै 
पदासधकारी।कमचायरीहरूले 
लैष्टिक िथा िमावेिी 
ष्टवकाि, लैंसिक ष्टहंिा 
िम्िन्धी िासलम नसलएका र 
िासलम काययकममा लणक्षि 
िमूह िथा अन्य ििै मष्टहला 

स्थानीय िहका पदासधकारी िथा 
कमयचारीहरु र िमावेिी िदस्यहरूलाई 
िासलम प्रदान िदाय कुल िंख्याका 
आधारमा मष्टहला िथा परुुषको िहभािी 
िंख्याको अनपुाि ष्टवश्लषेि प्रसिवेदन 
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िथा अन्य ििै मष्टहला र 
परुुषको िमान िहभासििा 
र उपणस्थसि िसुनणिििा 
िररएको सथयो। सथएन  

िहभासििा र उपणस्थसि 
िसुनणिििा िररएको। √ 

िहभासििा र उपणस्थसि 
िसुनणिििा निररएको। 

र परुुषको िमान िहभासििा 
र उपणस्थसि िसुनणिििा 
निररएको। 
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िासलमका ष्टवषय वस्िकुो 
प्रस्ििुीकरिमा लैष्टिक 
िम्िेदनिील भाषाको 
प्रयोि र मष्टहलाका 
आवश्यकिा िमेष्टटएको र 
िासलमको ििुस्िर, िेवा 
िषु्टवधा िम्िन्धमा पषृ्ठपोषि 
सलने िररएको छ।छैन   

०-१ १ िासलमका ष्टवषय वस्िकुो 
प्रस्ििुीकरिमा लैष्टिक 
िम्िेदनिील भाषाको प्रयोि 
िथा मष्टहलाका आवश्यकिा 
िमेष्टटएको र िासलमको 
ििुस्िर, िेवा िषु्टवधा 
िम्िन्धमा पषृ्ठपोषि सलन े
िररएको। √ 

िासलमका ष्टवषय वस्िकुो 
प्रस्ििुीकरिमा लैष्टिक 
िम्िेदनिील भाषाको प्रयोि र 
मष्टहलाका आवश्यकिा 
िमेष्टटए पसन िासलमको 
ििुस्िर, िेवा िषु्टवधा 
िम्िन्धमा पषृ्ठपोषि सलन े
निररएको। 

िासलमका ष्टवषय वस्िकुो 
प्रस्ििुीकरिमा लैष्टिक 
िम्िेदनिील भाषाको प्रयोि 
हनुे निरेको, मष्टहलाका 
आवश्यकिा पसन 
निमेष्टटएको र िासलमको 
ििुस्िर, िेवा िषु्टवधा 
िम्िन्धमा पषृ्ठपोषि िमेि 
सलने निररएको । 

िासलममा िमेष्टटएको ष्टवषयवस्ि,ु भाषाको 
लेखन र प्रयोिको स्िर, आवश्यकिामा 
आधाररि भएको िासलमको ििुस्िर, िेवा 
िषु्टवधा िम्िन्धमा पषृ्ठपोषि प्रसिवेदन 
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मष्टहला िथा लणक्षि 
िमहुका पदासधकारीहरूको 
क्षमिा असभवृद्सधका लासि 
सनददयि काययक्रमहरू       -

प्रासिसधक िासलम, क्षमिा 
ष्टवकाि, नेिृ् व ष्टवकािको 
िासलम, भ्रमि) छन।छैनन ्
? िो अनिुारको वजेट 

ष्टवसनयोजन िररएको 
छ।छैन  

०-१ १ मष्टहला िथा लणक्षि िमहुका 
पदासधकारीहरूको क्षमिा 
असभवृद्सधका लासि सनददयि 
काययक्रमहरू रहेका र िो 
अनिुारको वजटे ष्टवसनयोजन 
हनुे िरेको। 

√ 

मष्टहला िथा लणक्षि िमहुका 
पदासधकारीहरूको क्षमिा 
असभवृद्सधका लासि सनददयि 
काययक्रमहरू भएपसन िो 
अनिुारको वजटे ष्टवसनयोजन 
हनुे निरेको। 

मष्टहला िथा लणक्षि िमहुका 
पदासधकारीहरूको क्षमिा 
असभवृष्टिका लासि सनददयि 
काययक्रमहरू र िो अनिुार 
वजेट ष्टवसनयोजन हनु ेनिरेको 
। 

मष्टहला िथा लणक्षि िमहुका 
पदासधकारीको क्षमिा ष्टवकाि िम्वन्धी 
प्रासिसधक िासलम, नेिृ् व ष्टवकािको 
िासलम, भ्रमि आददको प्रसिवेदन र 
पररमाि खलु्ने िजटे खचय ष्टववरि  

 ४५ 
    

 

३.
१.

५ 

के स्थानीय िरकारमा 
लैष्टिक िमानिा िथा 
िामाणजक िमावेिी 
िम्वन्धी िासलम ददन िथा 
काययक्रमलाई कायायन्वयन 
िनय िक्न े यथेि मानवीय 

०-१ १ स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
िमानिा िथा िामाणजक 
िमावेिी िम्वन्धी िासलम ददन 
िथा काययक्रमलाई कायायन्वयन 
िनय िक्ने यथेि मानवीय श्रोि 
रहेको।  

स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
िमानिा िथा िामाणजक 
िमावेिी िम्वन्धी िासलम ददन 
िथा काययक्रमलाई कायायन्वयन 
िनय िक्ने केही मानवीय श्रोि 
रहेको। 

स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
िमानिा िथा िामाणजक 
िमावेिी िम्वन्धी िासलम 
ददन े िथा काययक्रमलाई 
कायायन्वयन िनय िक्न े
मानवीय श्रोि नरहेको। 

स्थानीय िरकारमा लैष्टिक िमानिा िथा 
िामाणजक िमावेिी िम्वन्धी िासलम 
िथा काययक्रमलाई कायायन्वयन िनय िक्ने 
ष्टवषयिि िासलम प्राप्त जनिणक्त िंख्या 
ष्टववरि  
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श्रोि छन ्-ष्टवषयिि िासलम 

प्राप्त जनिणक्त िंख्या) 
√ 

 ४६ 
    

 

३.
१.

६ 

के स्थानीय िरकारमा 
मानव िंिाधन ष्टवकाि 
केन्र वा िाखा वा 
इकाइको व्यवस्था छ  

०-१ १ स्थानीय िरकारमा मानव 
िंिाधन ष्टवकाि केन्र वा 
िाखा वा इकाइको व्यवस्था 
रहेको । 

√ 

स्थानीय िरकारमा मानव 
िंिाधन ष्टवकाि केन्र वा 
िाखा वा इकाइको व्यवस्था 
भएपसन जनिणक्त नखटाइएको 
। 

स्थानीय िरकारमा मानव 
िंिाधन ष्टवकाि केन्र वा 
िाखा वा इकाइ र िो 
िम्वन्धी जनिणक्त नहेको । 

स्थानीय िरकारको िंिठन िंरचना र 
काययरि जनिणक्तको िाखािि ष्टववरि  

 ४७ 
    

 

३.
१.

७ 

मष्टहला र वणन्चसिकरिमा 
परेको िमदुाय लणक्षि लोक 
िेवा आयोि पूवय ियारी 
कक्षा ििालन काययक्रम 
रहे नरहेको र कायायन्वयन 
भए ।नभएको -िंचासलि 
िासलम काययकम िंख्या र 
उपणस्थसि) 

०-१ १ मष्टहला र वणन्चसिकरिमा 
परेको िमदुाय लणक्षि लोक 
िेवा आयोि पूवय ियारी कक्षा 
ििालन हनु ेिरेको । 

√ 

मष्टहला र वणन्चसिकरिमा 
परेको िमदुाय लणक्षि लोक 
िेवा आयोि पूवय ियारी 
कक्षाका हनुे िरेपसन ििैले 
अविर नपाएको। 

मष्टहला र वणन्चसिकरिमा 
परेको िमदुाय लणक्षि लोक 
िेवा आयोि पूवय ियारी 
कक्षाका हनुे निरेको र 
काययक्रम िमेि नरहेको । 

स्थानीय िहको िाष्टषयक काययक्रम र 
मष्टहला िथा वणन्चसिकरिमा परेको 
िमदुाय लणक्षि लोक िेवा आयोि पूवय 
ियारी िम्वन्धी काययक्रमहरूको 
उपणस्थसि ष्टववरि 

 ४८ 
    

 

३.
१.

८ 

मष्टहला ष्टवकािका लासि 
भएका िेइणजि घोषिा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रसिवद्दिाहरूका िारेमा 
स्थानीय िरकारका 
पदासधकारीहरू वा 
कमयचारीहरूलाई जानकारी 
छ ,िोको लासि 
असभमखुीकरि िररएकोछ -

काययकम िंख्या र 
उपणस्थसि) 

०-१ ०.५ मष्टहला ष्टवकािका लासि 
भएका िेइणजि घोषिा पत्रका 
वाह्रवटा प्रसिवद्दिाहरूका 
िारेमा स्थानीय िरकारका 
पदासधकारीहरू वा 
कमयचारीहरूलाई जानकारी 
ददन असभमखुीकरि िररएको। 

मष्टहला ष्टवकािका लासि 
भएका िेइणजि घोषिा पत्रका 
वाह्रवटा प्रसिवद्दिाहरूका 
िारेमा स्थानीय िरकारका 
पदासधकारीहरू वा 
कमयचारीहरूलाई जानकारी 
ददने काययक्रम रहेपसन ििालन 
नभएको। 

√ 

मष्टहला ष्टवकािका लासि 
भएका िेइणजि घोषिा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रसिवद्दिाहरूका िारेमा 
स्थानीय िरकारका 
पदासधकारीहरू वा 
कमयचारीहरूलाई जानकारी 
नभएको र यस्िो जानकारी 
ददने कुनै काययक्रम 
नरहेको। 

मष्टहला ष्टवकािका लासि भएका िइेणजि 
घोषिा पत्रका वाह्रवटा प्रसिवद्दिाहरूका 
िारेमा स्थानीय िरकारका 
पदासधकारीहरू वा कमयचारीहरूलाई 
जानकारी ददने असभमखुीकरि 

काययकमको िंख्या र उपणस्थसि ष्टववरि 

४९ 
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४ ३.
२.

१ मष्टहला ष्टवरुि िवै खाले 
ष्टहंिा सनमूयल िने 
काययक्रमहरू र िो 

०-१ १ मष्टहला ष्टवरुि िवै खाले ष्टहंिा 
सनमूयल िने काययक्रमहरू र िो 
अनिुारको िजेट ष्टवसनयोजन 

मष्टहला ष्टवरुि िवै खाले ष्टहंिा 
सनमूयल िने काययक्रमहरू 
रहेपसन िो अनिुारको िजटे 

मष्टहला ष्टवरुि िवै खाले 
ष्टहंिा सनमूयल िने 
काययक्रमहरू नरहेको र 

मष्टहला ष्टवरुि िवै खाले ष्टहंिा सनमूयल िने 
काययक्रमहरू र िजेट ष्टववरि िथा 
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अनिुारको िजेट 
ष्टवसनयोजन िरी काययक्रम 
िमयैमा िम्पन्न िरेको छ -
काययकम िंख्या र 
उपणस्थसि) 

िरी काययक्रम िमयैमा िम्पन्न 
हनुे िरेको। 

√ 

ष्टवसनयोजन िथा काययक्रम 
ििालन नभएको। 

यिकालासि िजेट िमेि 
ष्टवसनयोजन हनुे निरेको । 

ििासलि काययक्रम काययकम िंख्या, 
समसि र उपणस्थसि ष्टववरि  

 ५० 
  

 

३.
२.

२ 
लैष्टिक ष्टहँिारष्टहि 
िाऊ।निरपासलका घोषिा 
िरेको छ -घोषिा िरेको 
समसि) र मष्टहला ष्टहंिा 
ष्टवरुि िून्य िष्टहष्ििुा 
अपनाएको छ ? (घटेका 
घटना िंख्या र सलइएका 
सनियय) 

०-१ ० लैष्टिक ष्टहँिारष्टहि िाऊ। 

निरपासलका घोषिा भएको र 
मष्टहला ष्टहंिा ष्टवरुि िून्य 
िष्टहष्ििुा अपनाइएको। 

लैष्टिक ष्टहँिारष्टहि िाऊ। 
निरपासलका घोषिा भएपसन 
मष्टहला ष्टहंिाका घटना 
उल्लेख्य रुपमा नघटेको। 

लैष्टिक ष्टहँिारष्टहि िाऊ। 

निरपासलका घोषिा पसन 
नभएको र मष्टहला ष्टहंिाका 
घटना उल्लेख्य िंख्यमा 
रहेको। 

√ 

लैष्टिक ष्टहँिारष्टहि िाऊ।निरपासलका 
घोषिा िरेको समसि िथा सलइएका सनियय 
ष्टववरि र स्थानीय न्याष्टयक िसमसि वा 
प्रहरीमा मष्टहला ष्टहंिा िम्वन्धी उजरुी 
दिाय ष्टववरि 

 ५१ 
    

 

३.
२.

३ 

स्थानीय िरकारले मष्टहला 
ष्टवरुद्ध िवै खाले ष्टहंिा 
सनमूयल िने काययक्रमहरू 
िंचालन िने िरेको छ -

काययकम िंख्या र 
उपणस्थसि िथा सनियय 
पणुस्िका) 

०-१ १ स्थानीय िरकारले मष्टहला 
ष्टवरुद्ध िवै खाले ष्टहंिा सनमूयल 
िने काययक्रम ििालन िने 
िररएको। √ 

मष्टहला ष्टवरुद्ध िवै खाले 
ष्टहंिा सनमूयल िने काययक्रमहरू 
स्थानीय िरकारहरूले 
िंचालन िने िरे पसन 
प्रभावकारी नभएको। 

स्थानीय िरकारले मष्टहला 
ष्टवरुद्ध िवै खाले ष्टहंिा 
सनमूयल िने काययक्रमहरू 
िंचालन िने निरेको। 

स्थानीय िरकारले ििालन िरेका 
मष्टहला ष्टवरुद्ध िवै खाले ष्टहंिा सनमूयल 
िने काययक्रमको उपणस्थसि िथा सनियय 
पणुस्िका 

 ५२ 
    

 

३.
२.

४ 

के स्थानीय िरकारले 
िमाजमा रहेका ष्टवसभन्न 
कुिंस्कार जस्िै (जासििि 
छुवाछुि, छाउपिी, िाल 

ष्टववाह, िह ु ष्टववाह, दाइजो, 
आदद जस्िा िामाणजक 
कुरीसि हटाउन 
काययक्रमहरू िंचालन िने 

०-१ १ स्थानीय िरकारले िमाजमा 
रहेको ष्टवसभन्न कुिंस्कार जस्िै 
जासििि छुवाछुि, छाउपिी, 
िाल ष्टववाह, िह ु ष्टववाह, 

दाइजो, आदद जस्िा िामाणजक 
कुरीसि हटाउन काययक्रमहरू 
िंचालन िने िरेको। 

√ 

स्थानीय िरकारले िमाजमा 
रहेका ष्टवसभन्न कुिंस्कार जस्िै 
जासििि छुवाछुि, छाउपिी, 
िाल ष्टववाह, िह ु ष्टववाह, 

दाइजो, आदद मध्ये केहीमात्र 
िामाणजक कुरीसि हटाउन े
काययक्रम िंचालन िने 
िरेको। 

स्थानीय िरकारले िमाजमा 
रहेका ष्टवसभन्न कुिंस्कार 
जस्िै जासििि छुवाछुि, 

छाउपिी, िाल ष्टववाह, िह ु
ष्टववाह, दाइजो, आदद 
िामाणजक कुरीसि हटाउन े
काययक्रम िंचालन हालिम्म 
निरेको। 

स्थानीय िरकारले िमाजमा रहेका 
ष्टवसभन्न कुिंस्कार जस्िै जासििि 
छुवाछुि, छाउपिी, िाल ष्टववाह, िह ु
ष्टववाह, दाइजो, आदद िामाणजक कुरीसि 
हटाउन ििालन िरेका काययक्रमको 
िंख्या र उपणस्थसि 
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िरेको छ    -काययकम 
िंख्या र उपणस्थसि) 

५३ 
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४ ३.
३.

१ 

स्थानीय िहका मष्टहला िथा 
िमावेिी िमूहिाट 
सनवायणचि भएका िमेि 
जनप्रसिसनसधहरू र 
पासलकामा काययरि 
कमयचारीलाई नेपालको 
िंष्टवधान, स्थानीय िरकार 
ििालन ऐन, अन्िर 
िरकार ष्टवत्त व्यवस्थापन 
ऐन, कमयचारी िमायोजन 
ऐन, मलुकुी िंष्टहिाहरू, 
सिषयिि कानूनहरू, 
पासलकाले जारी िरेका 
कानूनहरू र अन्य प्रचसलि 
मह्वपूिय कानूनहरूको 
िारेमा असभमखुीकरि िने 
िरे । निरेको ? 

०-१ ०.५ स्थानीय िहका मष्टहला िथा 
िमावेिी िमूहिाट सनवायणचि 
भएका िमेि जनप्रसिसनसधहरू 
र पासलकामा काययरि 
कमयचारीलाई नेपालको 
िंष्टवधान, स्थानीय िरकार 
ििालन ऐन, अन्िर िरकार 
ष्टवत्त व्यवस्थापन ऐन, 
कमयचारी िमायोजन ऐन, 
मलुकुी िंष्टहिाहरू, सिषयिि 
कानूनहरू, पासलकाले जारी 
िरेका कानूनहरू र अन्य 
प्रचसलि मह्वपूिय कानूनको 
िारेमा असभमखुीकरि िने 
िररएको । 

  

स्थानीय िहका मष्टहला िथा 
िमावेिी िमूहिाट सनवायणचि 
भएका िमेि केही 
जनप्रसिसनसधहरू िथा  
पासलकामा काययरि 
कमयचारीहरुमध्ये केही 
सिसमिलाई मात्र नेपालको 
िंष्टवधान, स्थानीय िरकार 
ििालन ऐन, अन्िर िरकार 
ष्टवत्त व्यवस्थापन ऐन, 
कमयचारी िमायोजन ऐन, 
मलुकुी िंष्टहिाहरू, सिषयिि 
कानूनहरू, पासलकाले जारी 
िरेका कानूनहरू र अन्य 
प्रचसलि मह्वपूिय कानूनको 
िारेमा असभमखुीकरि 
िररएको । 

√ 

स्थानीय िहका मष्टहला िथा 
िमावेिी िमूहिाट सनवायणचि 
भएका िमेि केही 
जनप्रसिसनसधहरू िथा  
पासलकामा काययरि 
कमयचारीहरुमध्ये किैलाई 
पसन नेपालको िंष्टवधान, 
स्थानीय िरकार ििालन 
ऐन, अन्िर िरकार ष्टवत्त 
व्यवस्थापन ऐन, कमयचारी 
िमायोजन ऐन, मलुकुी 
िंष्टहिाहरू, सिषयिि 
कानूनहरू, पासलकाले जारी 
िरेका कानूनहरू र अन्य 
प्रचसलि मह्वपूिय कानूनको 
िारेमा असभमखुीकरि 
निररएको । 

स्थानीय िहका मष्टहला िथा िमावेिी 
िमूहिाट सनवायणचि भएका िमेि 
जनप्रसिसनसधहरू र पासलकामा काययरि 
कमयचारीलाई नेपालको िंष्टवधान र अन्य 
प्रचसलि कानूनको सिषयमा िररएको 
असभमखुीकरि काययक्रमको िंख्या र 
उपणस्थसि ष्टववरि  

 ५४ 
    

 

३.
३.

२ 

स्थानीय िहका 
काययपासलका िदस्यहरू, 
िभाका िदस्यहरू र 
पासलकाका प्रमखु 
प्रिािकीय असधकृि 
लिायि ििै िाखा 
प्रमखुहरूलाई कानूनको 
मस्यौदा िजुयमा िम्वन्धी 
प्रष्टक्रया र िमाधान िनुय पने 

०-१ ० स्थानीय िहका काययपासलका 
िदस्यहरू, िभाका िदस्यहरू 
र पासलकाका प्रमखु, 
प्रिािकीय असधकृि लिायि 
ििै िाखा प्रमखुहरूलाई 
कानूनको मस्यौदा िजुयमा 
िम्वन्धी प्रष्टक्रया र िमाधान 
िनुय पने मूल िमस्या िथा 
िवाल लिायि मखु्य 

स्थानीय िहका काययपासलका 
िदस्यहरू, िभाका िदस्यहरू 
र पासलकाका प्रमखु 
प्रिािकीय असधकृि लिायि 
ििै िाखा प्रमखुहरूमध्ये 
केहीलाईमात्र कानूनको 
मस्यौदा िजुयमा िम्वन्धी 
प्रष्टक्रया र िमाधान िनुय पने 
मूल िमस्या िथा िवाल 

स्थानीय िहका काययपासलका 
िदस्यहरू, िभाका 
िदस्यहरू र पासलकाका 
प्रमखु प्रिािकीय असधकृि 
लिायि ििै िाखा 
प्रमखुहरूलाई कानूनको 
मस्यौदा िजुयमा िम्वन्धी 
प्रष्टक्रया र िमाधान िनुय पने 
मूल िमस्या िथा िवाल 

स्थानीय िहका काययपासलका िदस्यहरू, 
िभाका िदस्यहरू र पासलकाका प्रमखु 
प्रिािकीय असधकृि लिायि ििै िाखा 
प्रमखुहरूलाई कानूनको मस्यौदा िजुयमा 
िम्वन्धी प्रष्टक्रया र िमाधान िनुय पने 
मूल िमस्या िथा िवाल लिायि मखु्य 
सिषयवस्ि ु िमेटी  िररएको 
असभमखुीकरि काययक्रमको िंख्या र 
उपणस्थसि ष्टववरि  
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मूल िमस्या िथा िवाल 
लिायि मखु्य सिषयवस्िकुा 
िम्वन्धमा िमय िमयमा 
असभमखुीकरि िने 
िरे।निरेको ?  

सिषयवस्िकुा िम्वन्धमा िमय 
िमयमा असभमखुीकरि िने 
िरेको । 

लिायि मखु्य सिषयवस्िकुा 
िम्वन्धमा असभमखुीकरि 
िररएको ।  

लिायि मखु्य सिषयवस्िकुा 
िम्वन्धमा कुनैपसन 
असभमखुीकरि नभएको । 

√  

 ५५ 
    

 

३.
३.

३ 
के मष्टहलाहरूको लासि 
कानूनी णिक्षा िम्िन्धी 
काययक्रमहरू िंचासलि 
भएका छन ? (जस्िैः 
कानूनी हक असधकार, 
एकल मष्टहला, र चेसलिेटी 
िेचष्टवखन ष्टवरुि काययक्रम, 

छाउपिी प्रथा ष्टवरुि 
काययक्रम, यौनष्टहँिा 
सिरूिका काययक्रम 
आददिारे अनणुिक्षि)  

०-१ ०.५ मष्टहलाहरूको लासि कानूनी 
णिक्षा िम्िन्धी - कानूनी हक 

असधकार, एकल मष्टहला, र 
चेसलिेटी िेचष्टवखन ष्टवरुि 
काययक्रम, छाउपिी प्रथा 
ष्टवरुि काययक्रम, यौनष्टहँिा 
सिरूिका काययक्रम आददिारे 
सनयसमि रुपमा  अनणुिक्षि 
हनुे िरेको। 

मष्टहलाहरूको लासि कानूनी 
णिक्षा िम्िन्धी - कानूनी हक 

असधकार, एकल मष्टहला, र 
चेसलिेटी िेचष्टवखन ष्टवरुि 
काययक्रम, छाउपिी प्रथा 
ष्टवरुि काययक्रम, यौनष्टहँिा 
सिरूिका केही सिषयमा 
असभमणुखकरि हनुे  िरेको। 
√ 

मष्टहलाहरूको लासि कानूनी 
णिक्षा िम्िन्धी - कानूनी 
हक असधकार, एकल मष्टहला,  
र चेसलिेटी िेचष्टवखन ष्टवरुि 
काययक्रम, छाउपिी प्रथा 
ष्टवरुि काययक्रम, यौनष्टहँिा 
सिरूिका काययक्रम आददिारे 
अनणुिक्षि नभएको । 

मष्टहलाहरूको लासि कानूनी णिक्षा 
िम्िन्धी - कानूनी हक असधकार, एकल 
मष्टहला, चेसलिेटी िेचष्टवखन ष्टवरुि 
काययक्रम, छाउपिी प्रथा ष्टवरुि काययक्रम, 

यौनष्टहँिा सिरूिका काययक्रम आददिारे 
अनणुिक्षि काययकम िंख्या र पटक िथा 
िहभािी िंख्या 

 ५६ 
    

 

३.
३.

४ 

मष्टहलाहरूको लासि 

िंचासलि कानूनी णिक्षा 
िम्िन्धी काययक्रमहरू 
िंचालनिाट के उनीहरु 
लाभाणन्वि भएका छन ् ? 

(जस्िैः कानूनी हक 
असधकार, एकल मष्टहला, 
चेसलिेटी िेचष्टवखन ष्टवरुि 
काययक्रम, छाउपिी प्रथा 
ष्टवरुि काययक्रम, यौनष्टहँिा 
सिरूिका काययक्रम 
आददिारे अनणुिक्षि र 
यिको अिर )  

०-१ ०.५ मष्टहलाहरूको लासि िंचासलि 
कानूनी णिक्षा िम्िन्धी 
काययक्रमहरू िंचालनिाट 
कानूनी हक असधकार, एकल 
मष्टहला, चेसलिटेी िेचष्टवखन 
ष्टवरुि काययक्रम, छाउपिी 
प्रथा ष्टवरुि काययक्रम, 

यौनष्टहँिा सिरूि मष्टहलाहरू 
ििणक्तकरि भएको।  

मष्टहलाहरूको लासि िंचासलि 
कानूनी णिक्षा िम्िन्धी 
काययक्रमहरू िंचालनिाट 
कानूनी हक असधकार, एकल 
मष्टहला, चेसलिटेी िेचष्टवखन 
ष्टवरुि काययक्रम छाउपिी 
प्रथा ष्टवरुि काययक्रम, 

यौनष्टहँिा सिरूिका सिषयहरु 
मध्ये केहीमा मष्टहलाहरूको 
ििणक्तकरि भएको।  √ 

मष्टहलाहरूको लासि िंचासलि 
कानूनी णिक्षा िम्िन्धी 
काययक्रमहरू िंचालन 
नभएको र यिले मष्टहलाको 
कानूनी हक असधकार, एकल 
मष्टहला, चेसलिटेी िेचष्टवखन 
ष्टवरुि काययक्रम, छाउपिी 
प्रथा ष्टवरुि काययक्रम, 

यौनष्टहँिा सिरूिका 
काययक्रमहरूमा मष्टहलाहरु 
ििक्त नभएको ।  

मष्टहलाहरूको लासि िंचासलि कानूनी 
णिक्षा िम्िन्धी काययक्रमहरू जस्िैः 
कानूनी हक असधकार, एकल मष्टहला, 
चेसलिेटी िेचष्टवखन ष्टवरुि काययक्रम 
छाउपिी प्रथा ष्टवरुि काययक्रम, यौनष्टहँिा 
सिरूिका काययक्रम आददिारे अनणुिक्षि 
काययकम िंख्या र पटक िथा िहभािी 
िंख्या 
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५७ 
  

ष्टवप
द 

व्य
वस्

था
पन

मा
 ि

मा
वेणि

िा
 ४ ३.
४.

१ 

स्थानीय िरकारले ष्टवपद 
व्यवस्थापन िम्वन्धी 
मापदडि, रिनीसि, काययनीसि 
िष्टहिको काययष्टवसध स्वीकृि 

िदाय मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायिँि परामिय िरे। 
निरेको र यस्िा 
दस्िािेजमा सिमान्िीकृि 
विय र िमदुायलाई लणक्षि 
िरी ष्टविेष राहि र मष्टहला 
परुुषलाई अलि अलि 
िंरक्षिको प्रावधान 
रहे।नरहेको  

०-१ ०.५ स्थानीय िरकारले ष्टवपद 
व्यवस्थापन िम्वन्धी 
मापदडि, रिनीसि, काययनीसि 
िष्टहिको काययष्टवसध स्वीकृि 

िदाय मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायिँि परामिय हनु ेिरेको 
र यस्िा दस्िािेजमा 
सिमान्िीकृि विय र 
िमदुायलाई लणक्षि िरी 
ष्टविेष राहि र मष्टहला 
परुुषलाई अलि अलि 
िंरक्षिको प्रावधान िमेि 
रहेको। 

स्थानीय िरकारले ष्टवपद 
व्यवस्थापन िम्वन्धी 
मापदडि, रिनीसि, काययनीसि 
िष्टहिको काययष्टवसध स्वीकृि 

िदाय मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायका सिसमि व्यणक्तिँि 
मात्र परामिय सलन े िरेको र 
यस्िा दस्िािेजमा सिमान्िीकृि 
विय र िमदुायलाई लणक्षि 
िरी ष्टविेष राहि र मष्टहला 
परुुषलाई अलि अलि 
िंरक्षिको प्रावधान नरहेको। 
√ 

स्थानीय िरकारले ष्टवपद 
व्यवस्थापन िम्वन्धी 
मापदडि, रिनीसि, काययनीसि 
िष्टहिको काययष्टवसध स्वीकृि 

िदाय मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायिँि परामिय सलन े
निरेको र यस्िा दस्िािेजमा 
सिमान्िीकृि विय र 
िमदुायलाई लणक्षि िरीएको 
ष्टविेष राहिको प्रावधान 
िमेि नरहेको । 

स्थानीय िरकारले ष्टवपद व्यवस्थापन 
िम्वन्धी मापदडि, रिनीसि, काययनीसि 
िष्टहिको काययष्टवसधको प्रसि र सनमायिको 
क्रममा िररएको परामिय काययक्रमको 
उपणस्थसि र िहभासििा ष्टववरि 

 ५८ 
    

 

३.
४.

२ 

स्थानीयस्िरको ष्टवपद 
िम्वन्धी िथ्याङ्क िङ्कलन, 

नक्िाङ्कन िथा व्यवस्थापन 
िदाय लाभाणन्वि िमूहमा 
मष्टहला िथा वणिसिकरिमा 
परेको िमदुाय िमेिको 
खडिीकृि िथ्याङ्क राखी 
आपिकालीन कायय 
ििालन िथा राहि ष्टविरि 
िने िरे।निरेको  

०-१ १ स्थानीयस्िरको ष्टवपद 
िम्वन्धी िथ्याङ्क िङ्कलन, 

नक्िाङ्कन िथा व्यवस्थापन 
िदाय लाभाणन्वि िमूहमा 
मष्टहला र वणिसिकरिमा 
परेको िमदुाय िमेिको 
खडिीकृि िथ्याङ्क राखी 
आपिकालीन कायय ििालन 
िथा राहि ष्टविरि िने िरेको 
। √ 

स्थानीयस्िरको ष्टवपद 
िम्वन्धी िथ्याङ्क िङ्कलन, 

नक्िाङ्कन िथा व्यवस्थापन 
िदाय लाभाणन्वि िमूहका 
मष्टहला र केही वणिसिकरिमा 
परेको िमदुायको िथ्याङ्क 
राखी आपिकालीन कायय 
ििालन िथा राहि ष्टविरि 
िने िरेको। 

स्थानीयस्िरको ष्टवपद 
िम्वन्धी िथ्याङ्क िङ्कलन, 

नक्िाङ्कन िथा व्यवस्थापन 
िदाय लाभाणन्वि िमूहका 
मष्टहला र वणिसिकरिमा 
परेको िमदुायको िथ्याङ्क 
नराखी आपिकालीन कायय 
ििालन िथा राहि ष्टविरि 
िने िरेको। 

स्थानीयस्िरको ष्टवपद िम्वन्धी िथ्याङ्क 
िङ्कलन, नक्िाङ्कन िथा व्यवस्थापन िदाय 
सलइएको लाभाणन्वि िमूहका मष्टहला र 
वणिसिकरिमा परेको िमदुायको िथ्याङ्क 
िथा राखी आपिकालीन कायय ििालन 
िथा राहि ष्टविरिको िूची । 
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िमदुायमा आधाररि ष्टवपद 
व्यवस्थापन िम्वन्धी 
काययिदाय लाभाणन्वि 
िमूहमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुाय िमेिको 

०-१ १ िमदुायमा आधाररि ष्टवपद 
व्यवस्थापन िम्वन्धी काययिदाय 
लाभाणन्वि िमूहमा मष्टहला 
िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुाय िमेिको 
िहभासििामा उनीहरूलाई 

िमदुायमा आधाररि ष्टवपद 
व्यवस्थापन िम्वन्धी काययिदाय 
लाभाणन्वि िमूहमा मष्टहला 
िथा केही वणिसिकरिमा 
परेको िमदुायको 
िहभासििामा उनीहरूलाई 

िमदुायमा आधाररि ष्टवपद 
व्यवस्थापन िम्वन्धी 
काययिदाय लाभाणन्वि िमूहमा 
मष्टहला िथा वणिसिकरिमा 
परेको िमदुायको िहभासििा 
ष्टवना उनीहरूलाई सििेष 

िमदुायमा आधाररि ष्टवपद व्यवस्थापन 
िम्वन्धी काययका  लाभाणन्वि िमूह र 
उनीहरूको ददएको प्राथसमकिा िथा 
िहभासििा ष्टववरि  
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िहभासििामा उनीहरूलाई 
पष्टहलो प्राथसमकिामा राखी 
िने िरे।निरेको  

पष्टहलो प्राथसमकिामा राखी 
ििालन िने िरेको। √ 

प्राथसमकिामा राखी ििालन 
िने िरेको। 

प्राथसमकिा नददइ ििालन 
िने िरेको। 
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ष्टवपद व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना िथा ििालन र 
स्रोि पररचालन िदाय मष्टहला 
िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुाय िमेिको 
िहभासििामा सनियय िने 
िरे।निरेको  

०-१ ०.५ ष्टवपद व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना िथा ििालन र स्रोि 
पररचालन िदाय मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुाय 
िमेिको िहभासििामा सनियय 
िने िरेको। 

ष्टवपद व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना िथा ििालन र स्रोि 
पररचालन िदाय मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुाय 
मध्ये सिसमिको िहभासििामा 
सनियय िने िरेको। √ 

ष्टवपद व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना िथा ििालन र 
स्रोि पररचालन िदाय मष्टहला 
िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको िहभासििामा 
ष्टवना नै सनियय िने िरेको। 

ष्टवपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना िथा 
ििालन र स्रोि पररचालन िदाय मष्टहला 
िथा वणिसिकरिमा परेको िमदुाय 
िमेिको िहभासििामा भएको उपणस्थसि 
ष्टववरि  
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स्थानीय िहका भवन, 

भौसिक पूवायधार िथा अन्य 
िंरचना सनमायिको लासि 
ड्रइङ, सिजायन, लिि 
अनमुान ियार िदाय िंरचना 
सनमायि भएपसछ मष्टहला, 
िालिासलका, अपाििा 
भएका व्यणक्तले सनिायध 
प्रयोि िनय िष्टकने िरी 
लैष्टिक, िाल र अपाि मैत्री 
/ िंिेदनिील िंरंचनाको 
प्रावधान िष्टहि हनु े
िरे।निरेको  

०-१ ०.५ स्थानीय िहका भवन, भौसिक 
पूवायधार िथा अन्य िंरचना 
सनमायिको लासि ड्रइङ, 

सिजायन, लिि अनमुान ियार 
िदाय मष्टहला, िालिासलका, 
अपाििा भएका व्यणक्तले 

सनिायध प्रयोि िनय िष्टकने िरी 
लैष्टिक, िाल र अपाि मैत्री 
िथा िंिेदनिील िंरंचना 
सनमायि हनुेिरी स्वीकृि हनु े
िरेको। 

स्थानीय िहका भवन, भौसिक 
पूवायधार िथा अन्य िंरचना 
सनमायिको लासि ड्रइङ, 

सिजायन, लिि अनमुान ियार 
िदाय अपाििा भएका व्यणक्तले 

सनिायध प्रयोि िनय िष्टकने िरी 
भएपसन लैष्टिक र िालमैत्री 
िथा िंिेदनिील िंरंचना 
सनमायि हनुेिरी स्वीकृि नहनु े
िरेको । 

√ 

स्थानीय िहका भवन, भौसिक 
पूवायधार िथा अन्य िंरचना 
सनमायिको लासि ड्रइङ, 

सिजायन, लिि अनमुान 

ियार िदाय मष्टहला, 
िालिासलका र अपाििा 
भएका व्यणक्तले सनिायध प्रयोि 
िनय िष्टकन े िरी लैष्टिक 
िालमैत्री िथा िंिेदनिील 
िंरंचना सनमायि हनुेिरी 
स्वीकृि नहनु ेिरेको । 

स्थानीय िहका भवन, भौसिक पवूायधार 
िथा अन्य िंरचना सनमायिको लासि 
स्वीकृि ड्रइङ, सिजायन, लिि अनमुान 

िथा  िंरचना सनमायि भएपसछ मष्टहला, 
िालिासलका, अपाििा भएका व्यणक्तले 

सनिायध प्रयोि िनय िष्टकने िरी लैष्टिक, 

िाल र अपाि मैत्री / िंिेदनिील 
िंरंचनाको ड्रइङ, सिजायन भएको प्रमाि  
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स्थानीय िहका भवन, 

भौसिक पवुायधार िथा 
िंरचनाहरु, णिक्षा, स्वास्थ्य 
र अन्य िामाणजक पूवायधार 
िम्वन्धी भवन र अन्य 
िंरचनाहरू सनमायि िदाय 

०-१ ०.५ स्थानीय िहका भवन, भौसिक 
पवुायधार िथा िंरचनाहरु, 

णिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य 
िामाणजक पूवायधार िम्वन्धी 
भवन र अन्य िंरचनाहरू 
सनमायि िदाय मष्टहला, अपाििा 

स्थानीय िहका भवन, भौसिक 
पवुायधार िथा िंरचनाहरु, 

णिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य 
िामाणजक पूवायधार िम्वन्धी 
भवन र अन्य िंरचनाहरूमध्ये 
केहीको मात्र सनमायि िदाय 

स्थानीय िहका भवन, भौसिक 
पवुायधार िथा िंरचनाहरु, 

णिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य 
िामाणजक पूवायधार िम्वन्धी 
भवन र अन्य िंरचनाहरू 
सनमायि िदाय मष्टहला, अपाििा 

स्थानीय िहका भवन, भौसिक पवुायधार 
िथा िंरचनाहरु, णिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य 
िामाणजक पूवायधार िम्वन्धी भवन र 
अन्य िंरचनाहरूका ड्रइङ, सिजायन र 
सनसमयि िंरचनाको काययिम्पन्न 
प्रसिवेदनहरू  
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मष्टहला, अपाििा भएका 
व्यणक्त िथा िालमैत्रीयकु्त 
दृष्टिकोििाट िमेि 
उपयकु्त हनु े िरी सनमायि 
िररएको छ।छैन  

भएका व्यणक्त िथा 
िालमैत्रीयकु्त दृष्टिकोििाट 
िमेि उपयकु्त हनुे िरी 
सनमायि हनु ेिरेको। 

मष्टहला, अपाििा भएका व्यणक्त 
िथा िालमैत्रीयकु्त 
दृष्टिकोििाट िमेि उपयकु्त 
हनुे िरी सनमायि हनु ेिरेको। 

√ 

भएका व्यणक्त िथा 
िालमैत्रीयकु्त दृष्टिकोििाट 
िमेि उपयकु्त हनु े िरी 
सनमायि हनु ेनिरेको। 
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स्थानीय िहले १५०० 
वियष्टफटभन्दा िढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका सनजी िथा 
िावयजसनक भवन िथा 
िंरचना सनमायि िम्वन्धी 
नक्िा स्वीकृि िदाय मष्टहला, 
अपाििा भएका व्यणक्त 
िथा िालमैत्रीयकु्त 
दृष्टिकोििाट िमेि 
उपयकु्त हनुे िरी िंरचना 
ियार िनय सनदेिन ददन े
िररएको छ।छैन  

०-१ १ स्थानीय िहले १५०० 
वियष्टफटभन्दा िढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका सनजी िथा 
िावयजसनक भवन िथा िंरचना 
सनमायि िम्वन्धी नक्िा 
स्वीकृि िदाय मष्टहला, अपाििा 
भएका व्यणक्त िथा 
िालमैत्रीयकु्त दृष्टिकोििाट 
िमेि उपयकु्त हनुे िरी 
िंरचना ियार िनय सनदेिन 

ददने िरेको। √ 
 

स्थानीय िहले १५०० 
वियष्टफटभन्दा िढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका सनजी िथा 
िावयजसनक भवन िथा िंरचना 
सनमायि िम्वन्धी नक्िा 
स्वीकृि िदाय मष्टहला, अपाििा 
भएका व्यणक्त िथा 
िालमैत्रीयकु्त दृष्टिकोििाट 
िमेि उपयकु्त हनुे िरी 
िंरचना ियार िनुयपने नीसि 
िनाएको िर कायायन्वयन 
नभएको। 

स्थानीय िहले १५०० 
वियष्टफटभन्दा िढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका सनजी िथा 
िावयजसनक भवन िथा 
िंरचना सनमायि िम्वन्धी 
नक्िा स्वीकृि िदाय मष्टहला, 
अपाििा भएका व्यणक्त िथा 
िालमैत्रीयकु्त दृष्टिकोििाट 
िमेि उपयकु्त हनु े िरी 
िंरचना ियार िनय सनदेिन 

ददनकुेनै नीसि नै नभएको र 
हालिम्म यि सिषयमा 
निोणचएको। 

स्थानीय िहले १५०० वियष्टफटभन्दा 
िढी प्लीन्थ क्षेत्रफल भएका सनजी िथा 
िावयजसनक भवन िथा िंरचना सनमायि 
िम्वन्धी नक्िा स्वीकृि िदाय मष्टहला, 
अपाििा भएका व्यणक्त िथा 
िालमैत्रीयकु्त दृष्टिकोििाट िमेि 
उपयकु्त हनु े िरी िंरचना ियार िनय 
सनदेिन ददने नीसि र स्वीकृि नक्िाको 
प्रसि  
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स्थानीय िहले मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई लणक्षि िरी 
परंपरािि िथा आधसुनक 
उजाय (जन ष्टवद्यिु, ष्टवसभन्न 
िैकणल्पक उजाय स्रोििाट 
प्राप्त हनु े उजाय, िधुाररएको 
चलुो आदद) को प्रयोि िनय 
िकारा्मक वािावरि र 
प्रो्िाहन िने आयोजनाहरू 
रहे।नरहेको  

०-१ ०.५ स्थानीय िहले मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई लणक्षि िरी 
परंपरािि िथा आधसुनक उजाय 
(जन ष्टवद्यिु, ष्टवसभन्न िैकणल्पक 
उजाय स्रोििाट प्राप्त हनु ेउजाय, 
िधुाररएको चलुो आदद) को 
प्रयोि िनय िकारा्मक 
वािावरि र प्रो्िाहन िने 
आयोजनाहरू रहेका।  

स्थानीय िहले मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई लणक्षि िरी 
परंपरािि िथा आधसुनक उजाय 
(जन ष्टवद्यिु, ष्टवसभन्न िैकणल्पक 
उजाय स्रोििाट प्राप्त हनु ेउजाय, 
िधुाररएको चलुो आदद) को 
प्रयोि िने िोच िनाएको िर 
िकारा्मक वािावरि र 
प्रो्िाहन िने आयोजनाहरू 
नरहेको।  √ 

स्थानीय िहले मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई लणक्षि िरी 
परंपरािि िथा आधसुनक 
उजाय (जन ष्टवद्यिु, ष्टवसभन्न 
िैकणल्पक उजाय स्रोििाट 
प्राप्त हनु े उजाय, िधुाररएको 
चलुो आदद) को प्रयोि िनय 
नीसि िथा िकारा्मक 
वािावरि र प्रो्िाहन िने 

स्थानीय िहले मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेको िमदुायलाई 
लणक्षि िरी परंपरािि िथा आधसुनक 
उजाय (जन ष्टवद्यिु, ष्टवसभन्न िैकणल्पक उजाय 
स्रोििाट प्राप्त हनु ेउजाय, िधुाररएको चलुो 
आदद) को प्रयोि िनय िकारा्मक 
वािावरि र प्रो्िाहन िने नीसि िथा 
आयोजनाहरू 



31 n}lª\us ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f  k|ltj]bg,@)&* 

आयोजनाहरू िमेि 
नरहेको।  

६५ 
  

प्रज
नन

 ्स्
वा
स्थ्
य 

४ ४.
२.

१ 

िभयविी मष्टहलालाई 
जोणखमयकु्त, खिरायकु्त 
काममा नलिाउने िरी 
िाष्टषयक नीसि र काययक्रममा  
प्रजनन ् स्वास्थ्य िम्वन्धी 
नीसि र काययक्रम िमावेि 
भए।नभएको  

०-१ १ िभयविी मष्टहलालाई 
जोणखमयकु्त, खिरायकु्त 
काममा नलिा िरी िाष्टषयक 
नीसि र काययक्रममा  प्रजनन ्
स्वास्थ्य िम्वन्धी नीसि र 
काययक्रम िमावेि िरी िो 
नीसि कायायन्वयन िररएको। 
√ 

िभयविी मष्टहलालाई 
जोणखमयकु्त, खिरायकु्त 
काममा नलिाउन ेिरी िाष्टषयक 
नीसि र काययक्रममा  प्रजनन ्
स्वास्थ्य िम्वन्धी नीसि र 
काययक्रम िमावेि भएको िर 
कायायन्वयन नभएको। 

िभयविी मष्टहलालाई 
जोणखमयकु्त, खिरायकु्त 
काममा िलिाउन ेनीसि िथा 
यिको कायायन्वन केहीपसन 
नभएको।  

िभयविी मष्टहलालाई जोणखमयकु्त, 

खिरायकु्त काममा नलिाउन े नीसि र 
यिको अनिुमन प्रसिवेदन 

 ६६ 
    

 

४.
२.

२ 

स्थानीय िहको कायायलय, 
अस्पािाल वा स्वास्थ्य 
चौकी र िम्भव भएका 
िावयजसनकस्थलहरुमा 
िच्चालाई स्िनपानका 
सनसमत्त अलग्िै कक्ष र 
िमयको व्यवस्था र िो को 
व्यवस्थापन िररएको 
छ।छैन  

०-१ ०.५ स्थानीय िहको कायायलय, 
अस्पािाल वा स्वास्थ्य चौकी 
र िम्भव भएका 
िावयजसनकस्थलहरुमा 
िच्चालाई स्िनपानका सनसमत्त 
अलग्िै कक्ष र िमयको 
व्यवस्था र िो को 
व्यवस्थापन िररएको। 

स्थानीय िहको कायायलय, 
अस्पािाल वा स्वास्थ्य चौकी 
र िम्भव भएका 
िावयजसनकस्थलहरुमा 
िच्चालाई स्िनपानका सनसमत्त 
अलग्िै कक्ष र िमयको 
व्यवस्था िने नीसि रहेको िर 
कायायन्वयन नभएको । √ 

स्थानीय िहको कायायलय, 
अस्पािाल वा स्वास्थ्य चौकी 
र िम्भव भएका 
िावयजसनकस्थलहरुमा 
िच्चालाई स्िनपानका 
सनसमत्त अलग्िै कक्ष र 
िमयको व्यवस्था िम्वन्धी 
नीसि िथा यिको 
व्यवस्थापन केहीपसन 
नभएको। 

स्थानीय िहको कायायलय, अस्पािाल वा 
स्वास्थ्य चौकी र िम्भव भएका 
िावयजसनकस्थलहरुमा िच्चालाई 

स्िनपानका सनसमत्त अलग्िै कक्ष र 
िमयको व्यवस्था िने नीसि र यिको 
अनिुमन प्रसिवेदन 

 ६७ 
    

 

४.
२.

३ 

पररवार सनयोजन, माि ृणिि ु
कल्याि, ष्टवस्िाररि खोप, 

पोषि, जनिंख्या णिक्षा र 
जनस्वास्थ िम्िन्धी 
काययक्रम लिायि 
मष्टहलाहरूको स्वास्थ्य 
िधुार िम्िन्धी ष्टविेष 
काययक्रमहरू िंचालन 
िररएका छन ्  

०-१ १ पररवार सनयोजन, माि ृ णिि ु
कल्याि, ष्टवस्िाररि खोप, 

पोषि, जनिंख्या णिक्षा र 
जनस्वास्थ िम्िन्धी काययक्रम 
लिायि मष्टहलाहरूको 
स्वास्थ्य िधुार िम्िन्धी 
ष्टविेष काययक्रमहरू िंचालन 
िररएका। 

√ 

पररवार सनयोजन, माि ृ णिि ु
कल्याि, ष्टवस्िाररि खोप, 

पोषि, जनिंख्या णिक्षा र 
जनस्वास्थ िम्िन्धी काययक्रम 
लिायि मष्टहलाहरूको 
स्वास्थ्य िधुार िम्िन्धी केही 
ष्टविेष काययक्रमहरू  मात्र 
िंचालन भएका। 

पररवार सनयोजन, माि ृ णिि ु
कल्याि, ष्टवस्िाररि खोप, 

पोषि, जनिंख्या णिक्षा र 
जनस्वास्थ िम्िन्धी 
काययक्रम लिायि 
मष्टहलाहरूको स्वास्थ्य िधुार 
िम्िन्धी कुनैपसन ष्टविेष 
काययक्रमहरू िंचासलि 
नभएका । 

िु् केरी हुदँाको स्वास्थ्य अवस्था िधुार 
िनय, ष्टकिोरीहरूको लासि प्रजनन र यौन 
णिक्षा आदानप्रदान िनय, एचआईभी एड्ि, 

स्िन क्यान्िर, पाठेघरको क्यान्िर र 
आि खस्न ेअवस्था िधुार िने र स्वास्थ 

णिष्टवरहरू राख्न ेजस्िा मष्टहलाको स्वास्थ्य 
िधुार िम्वन्धी काययकम िंख्या र पटक 
िथा िहभािी िंख्या  



32 n}lª\us ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f  k|ltj]bg,@)&* 

 ६८ 
    

 

४.
२.

४ 

मष्टहला, िररि, सनमखुा र 
िणिसिकरिमा परेका 
व्यणक्तहरूको स्वास्थ्य सिमा 
िनय िहजीकरि र िहयोि 

िने काययक्रम र िजेट 
भए।नभएको  

०-१ १ मष्टहला, िररि, सनमखुा र 
िणिसिकरिमा परेका 
व्यणक्तहरूको स्वास्थ्य सिमा 
िनय िहजीकरि र िहयोि 

िने काययक्रम र िजटे 
कायायन्वयनमा रहेको। √ 

मष्टहला, िररि, सनमखुा र 
िणिसिकरिमा परेका 
व्यणक्तहरूको स्वास्थ्य सिमा 
िनय िहजीकरि र िहयोि 

िने काययक्रम भएपसन िजटे 
ष्टवसनयोजन नभएको। 

मष्टहला, िररि, सनमखुा र 
िणिसिकरिमा परेका 
व्यणक्तहरूको स्वास्थ्य सिमा 
िनय िहजीकरि र िहयोि 

िने काययक्रम र िजेट 
नभएको। 

मष्टहला, िररि, सनमखुा र िणिसिकरिमा 
परेका व्यणक्तहरूको स्वास्थ्य सिमा िनय 
िहजीकरि र िहयोि िने चाल ुिषयको 
काययक्रम र िजटे भएको प्रसि र 
िििषयको िमीक्षा प्रसिवेदन 

६९ 
  

णि
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१ 
स्थानीय िहले आफ्नो 
पासलका सभत्रका ष्टवद्यालय 
जाने उमेरका ििै 
िालिासलकालाई 
ष्टवद्यालयमा भनाय िराउन े
प्रवन्ध समलाए।नसमलाएको  

०-१ १ स्थानीय िहले आफ्नो पासलका 
सभत्रका ष्टवद्यालय जान े
उमेरका ििै िालिासलकालाई 
ष्टवद्यालयमा भनाय िराउन े
प्रवन्ध समलाएको। 

√ 

स्थानीय िहले आफ्नो पासलका 
सभत्रका ष्टवद्यालय जान े
उमेरका ििै िालिासलकालाई 
ष्टवद्यालयमा भनाय िराउन ेनीसि 
भएपसन पयायप्त प्रयाि 
नभएको। 

स्थानीय िहले आफ्नो 
पासलका सभत्रका ष्टवद्यालय 
जाने उमेरका ििै 
िालिासलकालाई ष्टवद्यालयमा 
भनाय िराउने प्रवन्ध 
नसमलाएको। 

स्थानीय िहले आफ्नो पासलका सभत्रका 
ष्टवद्यालय जान े उमेरका ििै 
िालिासलकालाई ष्टवद्यालयमा भनाय 
िराउने सनियय िथा यिको कायायन्वयन 
प्रसिवेदन 

 ७० 
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३.

२ 

स्थानीय िहले आफ्नो 
पासलका सभत्रका आसथयक 
अवस्था कमजोर भएका 
पररवारका िासलका िथा 
वणिसिकरिमा परेका 
िमूदायका ििै 
िालिासलकालाई ददवा 
खाजा, सनिलु्क पाठ्यपसु्िक 
र िैणक्षक िामाग्री िथा 
पोिाक उपलब्ध िराउन 
छात्रिणृत्तको व्यवस्था िरी 
सनश्पक्ष ष्टविरि हनु ेप्रवन्ध 
समलाए।नसमलाएको  

०-१ १ स्थानीय िहले आफ्नो पासलका 
सभत्रका आसथयक अवस्था 
कमजोर भएका पररवारका 
िासलका िथा वणिसिकरिमा 
परेका िमूदायका ििै 
िालिासलकालाई ददवा खाजा, 
सनिलु्क पाठ्यपसु्िक र 
िैणक्षक िामाग्री िथा पोिाक 
उपलब्ध िराउन छात्रिणृत्तको 
व्यवस्था िरी सनश्पक्ष ष्टविरि 
हनुे प्रवन्ध समलाएको। √ 

स्थानीय िहले आफ्नो पासलका 
सभत्रका आसथयक अवस्था 
कमजोर भएका केही 
पररवारका िासलका िथा 
वणिसिकरिमा परेका 
िमूदायका केही 
िालिासलकालाई ददवा खाजा, 
सनिलु्क पाठ्यपसु्िक र 
िैणक्षक िामाग्री िथा पोिाक 
उपलब्ध िराउन छात्रिणृत्तको 
व्यवस्था िरी सनश्पक्ष ष्टविरि 
हनुे प्रवन्ध समलाएको। 

स्थानीय िहले आफ्नो 
पासलका सभत्रका आसथयक 
अवस्था कमजोर भएका 
पररवारका िासलका िथा 
वणिसिकरिमा परेका 
िमूदायका कुन ै िाल 
िासलकालाई पसन ददवा 
खाजा, सनिलु्क पाठ्यपसु्िक 
र िैणक्षक िामाग्री िथा 
पोिाक उपलब्ध िराउन 
छात्रिणृत्तको व्यवस्था िरी 
सनश्पक्ष ष्टविरि हनु े प्रवन्ध 
नसमलाएको। 

स्थानीय िहले आफ्नो पासलका सभत्रका 
आसथयक अवस्था कमजोर भएका 
पररवारका िासलका िथा वणिसिकरिमा 
परेका िमूदायका ििै िालिासलकालाई 
ददवा खाजा, सनिलु्क पाठ्यपसु्िक र 
िैणक्षक िामाग्री िथा पोिाक उपलब्ध 
िराउन छात्रिणृत्तको व्यवस्था िरी 
सनश्पक्ष ष्टविरि हनुे प्रवन्ध समलाउने 
काययक्रम िथा कायायन्वयन प्रसिवेदन 

 ७१ 
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३ 

सनरक्षर मष्टहलाहरूको लासि 

णिक्षा िम्िन्धी ष्टविेष 
काययक्रमहरू िंचासलि 
भए। नभएका ? (जस्िैः 

०-१ ० सनरक्षर मष्टहलाहरूको लासि 

णिक्षा िम्िन्धी ष्टविेष 
काययक्रमहरू असभभावक 

णिक्षा, प्रौढ िथा ष्टकिोरी 

सनरक्षर  मष्टहलाहरूको लासि 

णिक्षा िम्िन्धी ष्टविेष 
काययक्रमहरू असभभावक 

णिक्षा, प्रौढ िथा ष्टकिोरी 

सनरक्षर  मष्टहलाहरूको लासि 

णिक्षा िम्िन्धी ष्टविेष 
काययक्रमहरू असभभावक 

णिक्षा, प्रौढ िथा ष्टकिोरी 

सनरक्षर  मष्टहलाहरूको लासि णिक्षा 
िम्िन्धी ष्टविेष काययक्रमहरू असभभावक 

णिक्षा, प्रौढ िथा ष्टकिोरी कक्षाहरू, िाथी 
णिक्षा, काययमूलक प्रौढ णिक्षा, िच्चा देणख 
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असभभावक णिक्षा, प्रौढ िथा 
ष्टकिोरी कक्षाहरू, िाथी 
णिक्षा, काययमूलक प्रौढ 
णिक्षा, िच्चा देणख िच्चा 
कक्षा, आदद ) (काययकम 
िंख्या र पटक िथा 
िहभािी िंख्या) 

कक्षाहरू, िाथी णिक्षा, 
काययमूलक प्रौढ णिक्षा, िच्चा 
देणख िच्चा कक्षा, आदद 
िंचालन भएका। 

कक्षाहरू, िाथी णिक्षा, 
काययमूलक प्रौढ णिक्षा, िच्चा 
देणख िच्चा कक्षा, आदद 
िंचालन िने नीसि भएपसन 
िजेट ष्टवसनयोजन नभएको। 

कक्षाहरू, िाथी णिक्षा, 
काययमूलक प्रौढ णिक्षा, िच्चा 
देणख िच्चा कक्षा आदद 
कुनैपसन िंचालन नभएको। 

√ 

िच्चा कक्षा आदद िंचालनको उपणस्थसि 
र चनिुमन प्रसिवेदन 

 ७२ 
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३.

४ 

ष्टवद्यालयमा छात्र र 
छात्राको लासि छुट्टा छुटै्ट 
िौचालय, ष्टकिोरी छात्राको 
लािी प्याि र यौन णिक्षा 
िथा िहजीकरि काययक्रम 
िंचालन हनुे िरे।निरेको  

०-१ १ ष्टवद्यालयमा छात्र र छात्राको 
लासि छुट्टा छुटै्ट िौचालय, 

ष्टकिोरी छात्राको लािी प्याि 
र यौन णिक्षा िथा िहजीकरि 
काययक्रम िंचालन हनु े
िरेको। 

√ 

केही ष्टवद्यालयमा छात्र र 
छात्राको लासि छुट्टा छुटै्ट 
िौचालय, ष्टकिोरी छात्राको 
लािी प्याि र यौन णिक्षा िथा 
िहजीकरि िम्वन्धी सिसमि 
काययक्रम िंचालन हनु े
िरेको। 

ष्टवद्यालयमा छात्र र छात्राको 
लासि छुट्टा छुटै्ट िौचालय, 

ष्टकिोरी छात्राको लािी प्याि 
र यौन णिक्षा िथा 
िहजीकरि जस्िा कुन ै
काययक्रम िंचालन हनु े
निरेको। 

ष्टवद्यालयमा छात्र र छात्राको लासि छुट्टा 
छुटै्ट िौचालय, ष्टकिोरी छात्राको लािी 
प्याि र यौन णिक्षा िथा िहजीकरि 
काययक्रम िंचालन िथा अनिुमनका  
प्रसिवेदनहरु  
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िाउँपासलका।निरपासलका
मा िफा ष्टपउने पानी, 
िफािँि हाि धनुे व्यवस्था, 
मष्टहला र परुुषका लासि 
अलग्िै िौचालयको 
व्यवस्था, र 
स्यानीटाइजरको उपयोि 
िने प्रवन्ध भए।नभएको  

०-१ ०.५ िाउँपासलका।निरपासलकामा 
िफा ष्टपउने पानी, िफािँि 
हाि धनुे व्यवस्था, मष्टहला र 
परुुषका लासि अलग्िै 
िौचालयको व्यवस्था, र 
स्यानीटाइजरको उपयोि िने 
प्रवन्ध भएको। 

िाउँपासलका।निरपासलकामा 
िफा ष्टपउने पानी, िफािँि 
हाि धनुे व्यवस्था, मष्टहला र 
परुुषका लासि एउटै 
िौचालयको व्यवस्था भएको। 

√ 

िाउँपासलका।निरपासलकामा 
िफा ष्टपउने पानी, िफािँि 
हाि धनुे व्यवस्था, मष्टहला र 
परुुषका लासि अलग्िै 
िौचालयको व्यवस्था, र 
स्यानीटाइजरको उपयोि िने 
प्रवन्ध नभएको। 

िाउँपासलका।निरपासलकामा िफा 
ष्टपउने पानी, िफािँि हाि धनुे व्यवस्था, 
मष्टहला र परुुषका लासि अलग्िै 
िौचालयको व्यवस्था, र स्यानीटाइजरको 
उपयोि िने प्रवन्ध भए।नभएको 
अनिुमन िने 
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स्थानीय िहको आयोजना 
िथा स्थानीय मष्टहलाहरुको 
िक्रीय िहभासििामा विा 
विामा खलुा ददिामखु्ि 
पासलका, घरघरमा 
िौचालय, िाँिा र िौंिामा 
पोखरी, टोल िफाइ 

०-१ १ स्थानीय िहको आयोजना  
िथा स्थानीय मष्टहलाहरुको 
िक्रीय िहभासििामा विा 
विामा खलुा ददिामखु्ि 
पासलका, घरघरमा िौचालय, 

िाँिा र िौंिामा पोखरी, टोल 
िफाइ असभयान जस्िा 

स्थानीय िहको आयोजना  
िथा स्थानीय मष्टहलाहरुको 
िक्रीय िहभासििामा केही 
विामा खलुा ददिामखु्ि 
पासलका, घरघरमा िौचालय, 

िाँिा र िौंिामा पोखरी, टोल 

स्थानीय िहको आयोजना  
िथा स्थानीय मष्टहलाहरुको 
िक्रीय िहभासििामा विा 
विामा खलुा ददिामखु्ि 
पासलका, घरघरमा िौचालय, 

िाँिा र िौंिामा पोखरी, टोल 
िफाइ असभयान जस्िा 

स्थानीय िहको आयोजना  िथा स्थानीय 
मष्टहलाहरुको िक्रीय िहभासििामा विा 
विामा खलुा ददिामखु्ि पासलका, 
घरघरमा िौचालय, िाँिा र िौंिामा 
पोखरी, टोल िफाइ असभयान जस्िा 
काययक्रम ििालन िने िजेट र िंचालन 
प्रसिवेदन 
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असभयान जस्िा काययक्रम 
ििालन हनु ेिरे।निरेको  

काययक्रम ििालन हनु े
िरेको। √ 

िफाइ असभयान जस्िा 
काययक्रम ििालन भएको। 

काययक्रम ििालन हनु े
निरेको। 
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कुष्टहन ेर नकुष्टहन ेघरायिी 
फोहोर छुट्याउने व्यवस्था, 
फोहोर िंकलन िथा 
ष्टविजयन, घरघरमा 
भान्छाको फोहोर र 
पानीिाट करेिा िाली िथा 
िमला र फुलिारी जस्िा 
काययक्रममा मष्टहला र 
परुूषको िमान िहभासििा 
हनुपुने जस्िा चेिना 
असभिषु्टि काययक्रम ििालन 
हनुे िरे।निरेको 

०-१ १ कुष्टहने र नकुष्टहन े घरायिी 
फोहोर छुट्याउन े व्यवस्था, 
फोहोर िंकलन िथा ष्टविजयन, 

घरघरमा भान्छाको फोहोर र 
पानीिाट करेिा िाली िथा 
िमला र फुलिारी जस्िा 
काययक्रममा मष्टहला र परुूषको 
िमान िहभासििा हनुपुने 
जस्िा चेिना असभिषु्टि 
काययक्रम ििालन हनु े
िरेको।  
√ 

कुष्टहने र नकुष्टहन े घरायिी 
फोहोर छुट्याउन े व्यवस्था, 
फोहोर िंकलन िथा ष्टविजयन, 

घरघरमा भान्छाको फोहोर र 
पानीिाट करेिा िाली िथा 
िमला र फुलिारी जस्िा 
काययक्रममा मष्टहला र परुूषको 
िमान िहभासििा हनुपुने 
जस्िा चेिना असभिषु्टि 
काययक्रम ििालन िने िजटे 
िथा काययक्रम रहेको िर 
कायायन्वयन नभएको।  

कुष्टहने र नकुष्टहने घरायिी 
फोहोर छुट्याउने व्यवस्था, 
फोहोर िंकलन िथा 
ष्टविजयन, घरघरमा भान्छाको 
फोहोर र पानीिाट करेिा 
िाली िथा िमला र 
फुलिारी जस्िा काययक्रममा 
मष्टहला र परुूषको िमान 
िहभासििा हनुपुने जस्िा 
चेिना असभिषु्टि काययक्रम 
ििालन हनु ेनिरेको। 

कुष्टहन े र नकुष्टहन े घरायिी फोहोर 
छुट्याउने व्यवस्था, फोहोर िंकलन िथा 
ष्टविजयन, घरघरमा भान्छाको फोहोर र 
पानीिाट करेिा िाली िथा िमला र 
फुलिारी जस्िा काययक्रममा मष्टहला र 
परुूषको िमान िहभासििा हनुपुने जस्िा 
चेिना असभिषु्टि काययक्रमको स्वीकृि 
िजेट र  ििालन प्रसिवेदन  

 ७६ 
    

 

४.
४.

४ 

मष्टहलाहरू िढीमात्रामा 
िंलग्न हनुे काययमा 
िफापानीको िहज 
व्यवस्थाका लासि स्थानीय 
मष्टहलाहरुको िक्रीय 
िहभासििामा आकािेपानी 
िंकलन र भडिारि, 

परंपरािि इनार र कुवाको 
पनुजीष्टवकरि र ररचाणजयङ 
काययक्रम ििालन हनु े
िरे।निरेको  

०-१ ० मष्टहलाहरू िढीमात्रामा िंलग्न 
हनुे काययमा िफापानीको 
िहज व्यवस्थाका लासि 
स्थानीय मष्टहलाहरुको िक्रीय 
िहभासििामा आकािेपानी 
िंकलन र भडिारि, परंपरािि 
इनार र कुवाको 
पनुजीष्टवकरि र ररचाणजयङ 
काययक्रम ििालन हनु े
निरेको। 

मष्टहलाहरू िढीमात्रामा िंलग्न 
हनुे काययमा िफापानीको 
िहज व्यवस्थाका लासि 
स्थानीय मष्टहलाहरुको िक्रीय 
िहभासििामा आकािेपानी 
िंकलन र भडिारि, परंपरािि 
इनार र कुवाको 
पनुजीष्टवकरि र ररचाणजयङ 
काययक्रम ििालन िने 
काययक्रम रहेको िर 
कायायन्वयन नभएको। 

मष्टहलाहरू िढीमात्रामा 
िंलग्न हनुे काययमा 
िफापानीको िहज 
व्यवस्थाका लासि स्थानीय 
मष्टहलाहरुको िक्रीय 
िहभासििामा आकािेपानी 
िंकलन र भडिारि, 

परंपरािि इनार र कुवाको 
पनुजीष्टवकरि र ररचाणजयङ 
काययक्रम ििालन हनु े
निरेको। √१ 

स्थानीय मष्टहलाहरुको िक्रीय 
िहभासििामा आकािेपानी िंकलन र 
भडिारि, परंपरािि इनार र कुवाको 
पनुजीष्टवकरि र ररचाणजयङ काययक्रम 
ििालन िजटे र प्रसिवेदन 
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स्थानीय िरकारकोयोजना 
िजुयमा िदाय िेरोजिार िथा 
िरीिीको नक्िाङ्कनको 
िमेि आधार सलईमष्टहला 

०-१ १ स्थानीय िरकारकोयोजना 
िजुयमा िदाय िेरोजिार िथा 
िरीिीको नक्िाङ्कनको िमेि 
आधार सलईमष्टहला िथा 

स्थानीय िरकारकोयोजना 
िजुयमा िदाय िेरोजिार िथा 
िरीिीको नक्िाङ्कनको िमेि 
आधार सलईमष्टहला िथा 

स्थानीय िरकारकोयोजना 
िजुयमा िदाय िेरोजिार िथा 
िरीिीको नक्िाङ्कनको िमेि 
आधार सलईमष्टहला िथा 

स्थानीय िरकारको योजना िजुयमा िनुय 
अिासि िेरोजिार िथा िरीिीको 
नक्िाङ्कनको िमेि आधार सलई मष्टहला 
िथा िणिसिकरिमा परेको िमदुायलाई 
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िथा िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई प्र्यक्ष लाभ 
हनुे स्वरोजिारमूलक, 

आयमूलक र िीपमूलक 
काययक्रमहरू राख्न े र 
िाष्टषयक िजेटमा िमावेि 
िरी कायायन्वयन िररएको 
छ।छैन   

िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई प्र्यक्ष लाभ हनु े
स्वरोजिारमूलक, आयमूलक 
र िीपमूलक काययक्रमहरू 
राख्न े िररएको र िाष्टषयक 
िजेटमा िमावेि िरी 
कायायन्वयन िररएको। √ 

िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई प्र्यक्ष लाभ हनु े
स्वरोजिारमूलक, आयमूलक 
र िीपमूलक केही 
काययक्रमहरू राख्न े िररएको 
िर  र िाष्टषयक िजेटमा 
िमावेि िरी कायायन्वयन 
नभएको। 

िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई प्र्यक्ष लाभ हनु े
स्वरोजिारमूलक, आयमूलक 
र िीपमूलक कुनै काययक्रम 
राख्न ेनिररएको।  

प्र्यक्ष लाभ हनु े स्वरोजिारमूलक, 

आयमूलक र िीपमूलक काययकमको 
ष्टवषयवस्ि,ु िजेट िथा िंख्या  
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स्थानीय िरकारले 

स्वरोजिार िथा िैदेणिक 
रोजिारीमा जाने मष्टहला 
िथा िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको क्षमिा 
ष्टवकािको लासि 
काययक्रमहरू िय िरी 
कायायन्वयवन िने 
िरे।निरेको -काययकम 
िंख्या र उपणस्थसि) 

०-१ ०.५ स्थानीय िरकारले स्वरोजिार 
िथा िैदेणिक रोजिारीमा जान े
मष्टहला िथा िणिसिकरिमा 
परेको िमदुायको क्षमिा 
ष्टवकािको लासि काययक्रमहरू 
िय िरी कायायन्वयवन िने 
िरेको। 

स्थानीय िरकारले स्वरोजिार 
िथा िैदेणिक रोजिारीमा जान े
मष्टहला िथा िणिसिकरिमा 
परेको िमदुायको क्षमिा 
ष्टवकािको लासि काययक्रमहरू 
िय िरेको िर कायायन्वयवन 
नभएको। 

√ 

स्थानीय िरकारले 

स्वरोजिार िथा िैदेणिक 
रोजिारीमा जाने मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको क्षमिा ष्टवकािको 
लासि काययक्रमहरू िय 
निरेको र कुन ै ्यस्िा 
काययक्रम कायायन्वयवन 
नभएको। 

स्थानीय िरकारले स्वरोजिार िथा 
िैदेणिक रोजिारीमा जान े मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेको िमदुायको क्षमिा 
ष्टवकािको लासि िररएका 
काययक्रमहरूको िंख्या र उपणस्थसि, िथा 
स्वीकृि काययक्रम 
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ग्रामीि मष्टहला 
प्राष्टवसधकहरू (पि ु िेवा, 
कृष्टष, स्वास्थ्य र पूवायधार 
िम्िन्धी प्राष्टवसधक) र 
िामाणजक पररचालक ियार 
िने िरे।निरेको -

मनोनयन, सनयणुक्त वा िठन 
र िासलम िम्िन्धी 
िचुकाँक) 

०-१ ० ग्रामीि मष्टहला प्राष्टवसधकहरू 
(पि ु िेवा, कृष्टष, स्वास्थ्य र 
पूवायधार िम्िन्धी प्राष्टवसधक) र 
िामाणजक पररचालक ियार 
िने िरेको। 

ग्रामीि मष्टहला प्राष्टवसधकहरू 
(पि ु िेवा, कृष्टष, स्वास्थ्य र 
पूवायधार िम्िन्धी प्राष्टवसधक) र 
िामाणजक पररचालक ियार 
िने नीसि रहेको िर 
कायायन्वयन नभएको। 

ग्रामीि मष्टहला प्राष्टवसधकहरू 
(पि ु िेवा, कृष्टष, स्वास्थ्य र 
पूवायधार िम्िन्धी प्राष्टवसधक) 
र िामाणजक पररचालक 
ियार िने निरेको। 

√ 

ग्रामीि मष्टहला प्राष्टवसधकहरू (पि ुिेवा, 
कृष्टष, स्वास्थ्य र पूवायधार िम्िन्धी 
प्राष्टवसधक) र िामाणजक पररचालक ियार 
िने िने सनियय र मनोनयन, सनयणुक्त वा 
िठन र िासलम िम्िन्धी ष्टववरि 

 ८० 
    

 

४.
५.

४ िररि िथा वणिसिकरिमा 
परेको िमदुायको पहुँच र 

०-१ ० िररि िथा वणिसिकरिमा 
परेको िमदुायको पहुँच र 

िररि िथा वणिसिकरिमा 
परेको िमदुायको पहुँच र 

िररि िथा वणिसिकरिमा 
परेको िमदुायको पहुँच र 

िररि िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको पहुँच र क्रयिणक्त अनरुूप 
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क्रयिणक्त अनरुूप 
िपुथमूल्य िहकारी 
पिलहरूको व्यवस्थापनमा 
पासलकाको काययक्रम 
कायायन्वयन भए।नभएको 
? 

क्रयिणक्त अनरुूप िपुथमूल्य 
िहकारी पिलहरूको 
व्यवस्थापनमा पासलकाको 
काययक्रम कायायन्वयन 
भएको। 

क्रयिणक्त अनरुूप िपुथमूल्य 
िहकारी पिलहरूको 
व्यवस्थापनमा पासलकाको 
काययक्रम भएको िर 
कायायन्वयन नभएको। 

क्रयिणक्त अनरुूप िपुथमूल्य 
िहकारी पिलहरूको 
व्यवस्थापनमा पासलकाको 
काययक्रम नभएको। √ 

िपुथमूल्य िहकारी पिलहरूको 
व्यवस्थापनमा पासलकाको काययक्रम र 
अनिुमन प्रसिवेदन 

८१ 
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४ ५.
१.

१ 
स्थानीय िहले स्थानीय 
िेवा प्रवाह, ष्टवकाि सनमायि 
र स्थानीय िािनका 
सिषयमा काययपासलका िथा 
िभािाट नीसि, कानून जारी 
िरी िोही कानून िमोणजम 
िम्िणन्धि असधकारीिाट 
सनियय िरी कामकाज िने 
िरेको वा िदथय सनियय िरी 
कामकाज हनुे िरेको ?  

०-१ १ स्थानीय िहले स्थानीय िेवा 
प्रवाह, ष्टवकाि सनमायि र 
स्थानीय िािनका सिषयमा 
काययपासलका िथा िभािाट 
नीसि, कानून जारी िरी िोही 
कानून िमोणजम िम्िणन्धि 
असधकारीिाट सनियय िरी 
कामकाज िने िरेको।  
√ 

स्थानीय िहले स्थानीय िेवा 
प्रवाह, ष्टवकाि सनमायि र 
स्थानीय िािनका सिषयमा 
काययपासलका िथा िभािाट 
नीसि, कानून जारी िरेपसन 
िम्िणन्धि असधकारीिाट िदथय 
सनियय िरी कामकाज हनु े
िरेको।  

स्थानीय िहले स्थानीय िेवा 
प्रवाह, ष्टवकाि सनमायि र 
स्थानीय िािनका सिषयमा 
िदथय सनियय िरी कामकाज 
हनुे िरेको।  

स्थानीय िहले स्थानीय िेवा प्रवाह, 
ष्टवकाि सनमायि र स्थानीय िािनका 
सिषयमा काययपासलका िथा िभािाट 
नीसि, कानून जारी र कानून िमोणजम 
िम्िणन्धि असधकारीिाट भएका सनियय 

 ८२ 
    

 

५.
१.

२ 

स्थानीय िहले ष्टवसधको 
िािन, व्यापक 
जनिहभासििा, भ्रिाचार 
सिरूि िून्य िहनिीलिा, 
िेवा प्रवाहमा सनश्पक्षिा र 
मष्टहला िथा वणिसिकरिमा 
परेको िमदुायलाई 
अग्रासधकार जस्िा नीसि 
कायायन्वयनमा 
ल्याए।नल्याएको ? 

०-१ ०.५ स्थानीय िहले ष्टवसधको िािन, 
व्यापक जनिहभासििा, 
भ्रिाचार सिरूि िून्य 
िहनिीलिा, िेवा प्रवाहमा 
सनश्पक्षिा र मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई अग्रासधकार जस्िा 
नीसि कायायन्वयनमा 
ल्याएको। 

स्थानीय िहले ष्टवसधको िािन, 
व्यापक जनिहभासििा, 
भ्रिाचार सिरूि िून्य 
िहनिीलिा, िेवा प्रवाहमा 
सनश्पक्षिा र मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई अग्रासधकार जस्िा 
केही नीसिमात्र कायायन्वयनमा 
ल्याएको। 

√ 

स्थानीय िहले ष्टवसधको 
िािन, व्यापक 
जनिहभासििा, भ्रिाचार 
सिरूि िून्य िहनिीलिा, 
िेवा प्रवाहमा सनश्पक्षिा र 
मष्टहला िथा वणिसिकरिमा 
परेको िमदुायलाई 
अग्रासधकार जस्िा कुनै नीसि 
कायायन्वयनमा नल्याएको। 

स्थानीय िहले ष्टवसधको िािन, व्यापक 
जनिहभासििा, भ्रिाचार सिरूि िून्य 
िहनिीलिा, िेवा प्रवाहमा सनश्पक्षिा र 
मष्टहला िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई अग्रासधकार जस्िा नीसि र 
कायायन्वयन प्रसिवेदन 

 ८३ 
    

 

५.
१.

३ मष्टहला ष्टवकािका लासि 
भएका िेइणजि घोषिा 
पत्रका वाह्रवटा 

०-१ ० मष्टहला ष्टवकािका लासि 
भएका िेइणजि घोषिा पत्रका 
वाह्रवटा प्रसिवद्धिाहरूका 

मष्टहला ष्टवकािका लासि 
भएका िेइणजि घोषिा पत्रका 
वाह्रवटा प्रसिवििाहरूका 

मष्टहला ष्टवकािका लासि 
भएका िेइणजि घोषिा 
पत्रका वाह्रवटा 

मष्टहला ष्टवकािका लासि भएका िइेणजि 
घोषिा पत्रका वाह्रवटा 
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प्रसिवद्धिाहरूका क्षेत्रमा 
काययक्रम िय िरी 
कायायन्वयन िने िरेको छ 
-काययकम िंख्या र 
उपणस्थसि) 

क्षेत्रमा काययक्रम िय िरी 
कायायन्वयन िने िरेको। 

क्षेत्रमा काययक्रम िय भएपसन  
कायायन्वयन नभएको। 

प्रसिवद्धिाका क्षेत्रमा कुन ै
काययक्रम िय नभएको िथा 
कुनै कायायन्वयन नभएको। 

√ 

प्रसिवद्धिाहरूका क्षेत्रमा  स्वीकृि  िथा 
ििासलि काययक्रम िंख्या र उपणस्थसि 

 ८४ 
    

 

५.
१.

४ 
िंयकु्त राष्ट्रिङ्घीय िाल 
असधकार महािन्धी, 
१९८९ मा िररएको 
प्रसििििा कायायन्वयन िनय 
काययक्रमहरूमा रकम 
ष्टवसनयोजन िरी 
काययक्रमहरू िमयैमा 
िम्पन्न िरेको छ  

०-१ १ िंयकु्त राष्ट्रिङ्घीय िाल 
असधकार महािन्धी, १९८९ 
मा िररएको प्रसििििा 
कायायन्वयन िनय 
काययक्रमहरूमा रकम 
ष्टवसनयोजन िरी काययक्रमहरू 
िमयैमा िम्पन्न िने िरेको। 

√ 

िंयकु्त राष्ट्रिङ्घीय िाल 
असधकार महािन्धी, १९८९ 
मा िररएको प्रसििििा 
कायायन्वयन िनय 
काययक्रमहरूमा रकम 
ष्टवसनयोजन भएपसन 
काययक्रमहरू कायायन्वयन 
नभएको। 

िंयकु्त राष्ट्रिङ्घीय िाल 
असधकार महािन्धी, १९८९ 
मा िररएको प्रसििििा 
कायायन्वयन िने कुन ै
काययक्रममा रकम 
ष्टवसनयोजन नभएको र 
हालिम्म कुनै काययक्रम 
नभएको। 

िंयकु्त राष्ट्रिङ्घीय िाल असधकार 
महािन्धी, १९८९ मा िररएको 
प्रसििििा कायायन्वयन िने काययक्रममा  
ष्टवसनयोणजि िजेट िथा काययकम िंख्या, 
काययकम िंचालन भएको िंख्या र 
उपणस्थसि 

८५ 
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४ ५.
२.

१ 

स्थानीय िरकारले सनयसमि 
रुपमा काययक्रमको 
िावयजसनक परीक्षि, 
िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, 
सनयसमि पत्रकार भेटघाट र 
िूचनाको िावयजसनकीकरि 
िने िरे।निरेको  

०-१ १ स्थानीय िरकारले सनयसमि 
रुपमा काययक्रमको िावयजसनक 
परीक्षि, िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, सनयसमि 
पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि िने िरेको। 

√ 

स्थानीय िरकारले आकल 
झकुल केही काययक्रमको 
िावयजसनक परीक्षि, 
िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, सनयसमि 
पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि िने िरेको। 

स्थानीय िरकारले कुन ै
काययक्रमको िावयजसनक 
परीक्षि, िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, सनयसमि 
पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि िने 
निरेको। 

स्थानीय िरकारले सनयसमि रुपमा 
काययक्रमको िावयजसनक परीक्षि, 
िामाणजक परीक्षि, िावयजसनक िनुवुाई, 
सनयसमि पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि िरेको प्रसि र 
काययक्रमको उपणस्थसि 

 ८६ 
    

 

५.
२.

२ 

स्थानीय िरकारले िने 
िावयजसनक परीक्षि, 
िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, 
सनयसमि पत्रकार भेटघाट र 
िूचनाको िावयजसनकीकरि 
काययक्रममा 
िणन्चसिकरिमा परेका 

०-१ १ स्थानीय िरकारले िने 
िावयजसनक परीक्षि, 
िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, सनयसमि 
पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि काययक्रममा 
िणन्चसिकरिमा परेका व्यणक्त 

स्थानीय िरकारले िने 
िावयजसनक परीक्षि, 
िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, सनयसमि 
पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि काययक्रममा 
िणन्चसिकरिमा परेका व्यणक्त 
िथा िमदुायको कष्टहले 

स्थानीय िरकारले िने 
िावयजसनक परीक्षि, 
िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, सनयसमि 
पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि 
काययक्रममा िणन्चसिकरिमा 
परेका व्यणक्त िथा 

स्थानीय िरकारले िने िावयजसनक 
परीक्षि, िामाणजक परीक्षि, िावयजसनक 
िनुवुाई, सनयसमि पत्रकार भेटघाट र 
िूचनाको िावयजसनकीकरि काययक्रमको 
उपणस्थसि रणजिर  र िणन्चसिकरिमा 
परेका व्यणक्तको उपणस्थसि 
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व्यणक्त िथा िमदुायका 
िदस्यको उपणस्थसि रहन े

िरे।निरेको  

िथा िमदुायको उपणस्थसि 
रहने िरेको।  
√ 

काहीीँमात्र उपणस्थसि रहन े

िरेको।  
िमदुायको उपणस्थसि रहन े

निरेको। 

 ८७ 
    

 

५.
२.

३ 

स्थानीय िरकारले िने 
िावयजसनक परीक्षि, 
िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, 
सनयसमि पत्रकार भेटघाट र 
िूचनाको िावयजसनकीकरि 
काययक्रममा 
िणन्चसिकरिमा परेका 
व्यणक्त िथा िमदुायको 
िफय िाट स्थानीय िरकारले 
सलएको नीसि िथा काययकम 
र िो को कायायन्वयका 
ष्टवषयमा आवाज उठ्ने िरे 
। निरेको र यिरी उठेका 
प्रश्न उपर स्थानीय 
िरकारिाट िम्िोधन हनु े
िरे।निरेको  

०-१ १ स्थानीय िरकारले िने 
िावयजसनक परीक्षि, 
िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, सनयसमि 
पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि काययक्रममा 
िणन्चसिकरिमा परेका व्यणक्त 
िथा िमदुायको िफय िाट 
स्थानीय िरकारले सलएको 
नीसि िथा काययकम र िो को 
कायायन्वयका ष्टवषयमा उठेका 
प्रश्न उपर स्थानीय िरकारिाट 
िम्िोधन हनुे िरेको। √ 

स्थानीय िरकारले िने 
िावयजसनक परीक्षि, 
िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, सनयसमि 
पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि काययक्रममा 
िणन्चसिकरिमा परेका व्यणक्त 
िथा िमदुायको िफय िाट 
स्थानीय िरकारले सलएको 
नीसि िथा काययकम र िो को 
कायायन्वयका ष्टवषयमा उठेका 
प्रश्नमध्ये केहीकोमात्र स्थानीय 
िरकारिाट िम्िोधन हनु े
िरेको। 

स्थानीय िरकारले िने 
िावयजसनक परीक्षि, 
िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, सनयसमि 
पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि 
काययक्रममा िणन्चसिकरिमा 
परेका व्यणक्त िथा 
िमदुायको िफय िाट स्थानीय 
िरकारले सलएको नीसि िथा 
काययकम र िो को 
कायायन्वयका ष्टवषयमा 
आवाज उठ्ने िरे पसन यिमा  
स्थानीय िरकारिाट 
िम्िोधन हनुे निरेको। 

स्थानीय िरकारले िने िावयजसनक 
परीक्षि, िामाणजक परीक्षि, िावयजसनक 
िनुवुाई, सनयसमि पत्रकार भेटघाट र 
िूचनाको िावयजसनकीकरि काययक्रममा 
िणन्चसिकरिमा परेका व्यणक्त िथा 
िमदुायको िफय िाट स्थानीय िरकारले 
सलएको नीसि िथा काययकम र िो को 
कायायन्वयका ष्टवषयमा आवाज उठेका 
प्रश्न र ्यिमा  स्थानीय िरकारिाट 
िम्िोधनको असभलेख 

 ८८ 
    

 

५.
२.

४ 

स्थानीय िरकारका 
जनप्रसिसनसध र कमयचारीको 
आचार िंष्टहिा स्वीकृि िरी 
कायायन्वयनमा 
ल्याए।नल्याएको ? 

०-१ ० स्थानीय िरकारका 
जनप्रसिसनसध र कमयचारीको 
आचार िंष्टहिा स्वीकृि िरी 
कायायन्वयनमा ल्याएको। 

स्थानीय िरकारका 
जनप्रसिसनसध र कमयचारीको 
आचार िंष्टहिा स्वीकृि िरे 
पसन कायायन्वयनमा 
आइनिकेको। 

स्थानीय िरकारका 
जनप्रसिसनसध र कमयचारीको 
आचार िंष्टहिा स्वीकृि िरी 
कायायन्वयनमा नल्याएको। √ 

स्थानीय िरकारका जनप्रसिसनसध र 
कमयचारीको स्वीकृि आचार िंष्टहिा 

८९ 
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४ ५.
३.

१ 

स्थानीय िरकारले 
सनयसमिरुपमा िमग्र 
वाष्टषयक योजना िथा 
काययक्रमको िावयजसनक 

०-१ १ स्थानीय िरकारले 
सनयसमिरुपमा िमग्र वाष्टषयक 
योजना िथा काययक्रमको 
िावयजसनक िने िरेको र 

स्थानीय िरकारले 
सनयसमिरुपमा िमग्र वाष्टषयक 
योजना िथा काययक्रमको 
िावयजसनक िने िरे पसन 

स्थानीय िरकारले 
सनयसमिरुपमा िमग्र वाष्टषयक 
योजना िथा काययक्रमको 
िावयजसनक िने निरेको र 

स्थानीय िरकारले सनयसमिरुपमा िमग्र 
िरेको वाष्टषयक योजना िथा काययक्रमको 
िावयजसनकीकरि  र मष्टहला, िालिासलका 
र आददवािी जनजासि, मधेिी, मणुश्लम, 
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िने िरे ।निरेको र 
मष्टहला, िालिासलका र 
आददवािी जनजासि, मधेिी, 
मणुश्लम, ष्टपछिाविय, दसलि, 

अपाििा भएका व्यणक्तहरू, 

जेष्ठनािररकलाई लणक्षि 
िरेर राखेको काययक्रम िथा 
िजेट िरोकारवालाले थाहा 
पाउनेिरी िावयजसनक 

िरे।निरेको  

मष्टहला, िालिासलका र 
आददवािी जनजासि, मधेिी, 
मणुश्लम, ष्टपछिाविय, दसलि, 

अपाििा भएका व्यणक्तहरू, 

जेष्ठनािररकलाई लणक्षि िरेर 
राखेको काययक्रम िथा िजटे 
िरोकारवालाले थाहा 
पाउनेिरी िावयजसनक िरेको। 

√ 

मष्टहला, िालिासलका र 
आददवािी जनजासि, मधेिी, 
मणुश्लम, ष्टपछिाविय, दसलि, 

अपाििा भएका व्यणक्तहरू, 

जेष्ठनािररकलाई लणक्षि िरेर 
राखेको काययक्रम िथा िजटे 
िरोकारवालाले थाहा 
पाउनेिरी िावयजसनक 

निरेको। 

मष्टहला, िालिासलका र 
आददवािी जनजासि, मधेिी, 
मणुश्लम, ष्टपछिाविय, दसलि, 

अपाििा भएका व्यणक्तहरू, 

जेष्ठनािररकलाई लणक्षि िरेर 
राखेको काययक्रम िथा िजेट 
िरोकारवालाले थाहा 
पाउनेिरी िावयजसनक 

निरेको। 

ष्टपछिाविय, दसलि, अपाििा भएका 
व्यणक्तहरू, जेष्ठ नािररक लणक्षि 
काययक्रम िथा िजेट िावयजसनक िरेको 
असभलेख 

 ९० 
   

 

५.
३.

२ 

स्थानीय िरकारले स्थानीय 
िूचना स्थानीय भाषामा 
प्रवाह िथा प्रिारि िने 
िरे। निरेको  

०-१ १ स्थानीय िरकारले स्थानीय 
िूचना स्थानीय भाषामा प्रवाह 
िथा प्रिारि िने िरेको। 

√ 

स्थानीय िरकारले स्थानीय 
िूचना स्थानीय भाषामा प्रवाह 
िथा प्रिारि िने नीसि रहेको 
िर कायायन्वयन नभएको। 

स्थानीय िरकारले स्थानीय 
िूचना स्थानीय भाषामा प्रवाह 
िथा प्रिारि िने निरेको।  

स्थानीय िरकारले स्थानीय िूचनाहरू 
स्थानीय भाषामा प्रवाह िथा प्रिारि 
िरेको ष्टववरि 

 ९१ 
    

 

५.
३.

३ 

के स्थानीय िरकारले 
स्थानीय रेसियो, एफ.एम. र 
छापा माध्यमद्वारा 
िमावेिीकरि िथा लैंसिक 

िमानिा िम्िन्धी िूचना 
प्रवाह िरी जनिालाई 
ििुणुचि िने िरेको छ  

०-१ १ स्थानीय िरकारले स्थानीय 
रेसियो, एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्वारा िमावेिीकरि 
िथा लैंसिक िमानिा िम्िन्धी 
िूचना प्रवाह िरी जनिालाई 
ििुणुचि िने िरेको। √ 

स्थानीय िरकारले स्थानीय 
रेसियो, एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्िाट केहीमात्र  
िमावेिी िथा लैंसिक िमानिा 
िम्िन्धी िूचना प्रवाह िरी 
जनिालाई ििुणुचि िने 
िरेको। 

स्थानीय िरकारले स्थानीय 
रेसियो, एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्िाट िमावेिीकरि 
िथा लैंसिक िमानिा 
िम्िन्धी िूचना प्रवाह िरी 
जनिालाई ििुणुचि िने 
निरेको। 

स्थानीय िरकारले स्थानीय रेसियो, 
एफ.एम. र छापा माध्यमद्वारा 
िमावेिीकरि िथा लैंसिक िमानिा 
िम्िन्धी प्रवाष्टहि िूचनाको प्रसि 

 ९२ 
    

 

५.
३.

४ 

के स्थानीय स्िरमा मष्टहला, 
िालिासलका ििै 
जािजासिका ष्टवपन्न ििय 
(आददवािी जनजासि, दसलि 

मधेिी, मणुश्लम, ष्टपछिाविय) 
अपाििा भएको व्यणक्तहरू, 

जेष्ठ नािररक लिायि अन्य 

लणक्षि िमहुहरूको िूचना, 

०-१ ०.५ स्थानीय स्िरमा मष्टहला, 
िालिासलका ििै जािजासिका 
ष्टवपन्न ििय (आददवािी 
जनजासि, दसलि मधेिी, मणुश्लम, 

ष्टपछिाविय) अपाििा भएको 
व्यणक्तहरू, जेष्ठ नािररक 
लिायि अन्य लणक्षि 
िमहुहरूको िूचना, णिक्षा िथा 

स्थानीय स्िरमा मष्टहला, 
िालिासलका ििै जािजासिका 
ष्टवपन्न ििय (आददवािी 
जनजासि, दसलि मधेिी, मणुश्लम, 

ष्टपछिाविय) अपाििा भएको 
व्यणक्तहरू, जेष्ठ नािररक 
लिायि अन्य लणक्षि 
िमहुहरूको िूचना, णिक्षा िथा 

स्थानीय स्िरमा मष्टहला, 
िालिासलका ििै 
जािजासिका ष्टवपन्न ििय 
(आददवािी जनजासि, दसलि 

मधेिी, मणुश्लम, ष्टपछिाविय) 
अपाििा भएको व्यणक्तहरू, 

जेष्ठ नािररक लिायि अन्य 

लणक्षि िमहुहरूको िूचना, 

के स्थानीय स्िरमा मष्टहला, िालिासलका 
ििै जािजासिका ष्टवपन्न ििय (आददवािी 
जनजासि, दसलि मधेिी, मणुश्लम, 

ष्टपछिाविय) अपाििा भएको व्यणक्तहरू, 

जेष्ठनािररक लिायि अन्य लणक्षि 
िमहुहरूको िूचना, णिक्षा िथा 
िंचारिम्िन्धी काययक्रमको प्रवाहिाट यी 
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णिक्षा िथा िंचारिम्िन्धी 
काययक्रमको प्रवाहिाट यी 
वियहरूको जनचेिनामा 
वृष्टि भएको छ -आधार 
िथ्याँकिँि िमेि िलुना 
िनय िष्टकने) 

िंचारिम्िन्धी काययक्रमको 
प्रवाहिाट यी वियहरूको 
जनचेिनामा वृष्टि भएको। 

िंचारिम्िन्धी काययक्रमको 
प्रवाह भएपसन यििाट यी 
वियहरूको जनचेिनामा वृष्टि 
भएको आधार नभएको। 

√ 

णिक्षा िथा िंचारिम्िन्धी 
काययक्रमको प्रवाह नभएको 
र स्थानीय िहका 
काययक्रमिाट यी वियहरूको 
जनचेिनामा वृष्टि नभएको। 

वियहरूको जनचेिनामा वृष्टि भएको 
िथ्याँक वा अध्ययन प्रसिवेदन 
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 ४ ५.
४.

१ 
के काययक्रम िथा 
पररयोजना कायायन्वयनिाट 
िम्वणन्धि िमदुायले पूरा 
लाभ सलन िकेको छ 

०-१ 0.५ काययक्रम िथा पररयोजना 
कायायन्वयनिाट िम्वणन्धि 
िमदुायले पूरा लाभ सलन 
िकेको। 

काययक्रम िथा पररयोजना 
कायायन्वयनिाट िम्वणन्धि 
िमदुायले केहीमात्र लाभ सलन 
िकेको। √ 

काययक्रम िथा पररयोजना 
कायायन्वयनिाट िम्वणन्धि 
िमदुायले लाभ सलन 
निकेको। 

काययक्रम िथा पररयोजना कायायन्वयनिाट 
िम्वणन्धि िमदुायले पूरा लाभ सलएको 
प्रभाव अध्ययन प्रसिवेदन 

 ९४ 
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४.

२ 

के स्थानीय िरकारले 
िंचालन िरेका काययकमको 
अनिुमन, मूल्याङ्कन िदाय 
लैष्टिक िमानिा िथा 
िामाणजक िमावेिी ष्टवकाि 
िम्वन्धी काययक्रमको 
िंचालनिाट 
िरोकारवालालाई पिेुको 
लाभ, अिर र प्रभाव ष्टवश्लषेि 
िने िररन्छ  

०-१ 0.५ स्थानीय िरकारले िंचालन 
िरेका काययकमको अनिुमन, 

मूल्याङ्कन िदाय लैष्टिक 
िमानिा िथा िामाणजक 
िमावेिी ष्टवकाि िम्वन्धी  
काययक्रमको िंचालनिाट 
िरोकारवालालाई पिेुको लाभ, 

अिर र प्रभाव ष्टवश्लषेि िने 
िररएको। 

स्थानीय िरकारले िंचालन 
िरेका काययकमको अनिुमन, 

मूल्याङ्कन िदाय लैष्टिक 
िमानिा िथा िामाणजक 
िमावेिी ष्टवकाि िम्वन्धी  
काययक्रमको िंचालनिाट 
िरोकारवालालाई पिेुको लाभ, 

अिर र प्रभाव ष्टवश्लषेि िने 
काययक्रम रहेको िर 
कायायन्वयन नभएको। √ 

स्थानीय िरकारले िंचालन 
िरेका काययकमको अनिुमन, 

मूल्याङ्कन िदाय लैष्टिक 
िमानिा िथा िामाणजक 
िमावेिी ष्टवकािका  
काययक्रमको िंचालनिाट  
िरोकारवालालाई पिेुको 
लाभ, अिर र प्रभाव ष्टवश्लषेि 
िने काययक्रम नभएको। 

स्थानीय िरकारले िंचालन िरेका 
काययकमको अनिुमन, मूल्याङ्कन िदाय 
लैष्टिक िमानिा िथा िामाणजक िमावेिी 
ष्टवकािका  काययक्रमको िंचालनिाट  
िरोकारवालालाई पिेुको लाभ, अिर र 
प्रभाव ष्टवश्लषेि भएको प्रसिवेदन 

 ९५ 
    

 

५.
४.

३ 

के स्थानीय िरकारको 
िमीक्षा िैठकमा मष्टहला, 
िालिासलका, ििै 
जािजासिका ष्टवपन्न ििय 
(आददवािी जनजासि, दसलि 
मधेिी, मणुश्लम, ष्टपछिाविय) 
अपाििा भएका व्यणक्तहरू, 

जेष्ठनािररक लिायिलाई 

०-१ १ स्थानीय िरकारको िमीक्षा 
िैठकमा मष्टहला, िालिासलका, 
ििै जािजासिका ष्टवपन्न विय 
(आददवािी जनजासि, दसलि 
मधेिी, मणुश्लम, ष्टपछिाविय) 
अपाििा भएका व्यणक्तहरू, 

जेष्ठनािररक लिायिलाई 
लणक्षि काययक्रम मासथ 

छलफल हनुे िरेको।  √ 

स्थानीय िरकारको िमीक्षा 
िैठकमा मष्टहला, िालिासलका, 
ििै जािजासिका ष्टवपन्न विय 
(आददवािी जनजासि, दसलि 
मधेिी, मणुश्लम, ष्टपछिाविय) 
अपाििा भएका व्यणक्तहरू, 

जेष्ठनािररक लिायिलाई 
लणक्षि काययक्रम मासथ 

स्थानीय िरकारको िमीक्षा 
िैठकमा मष्टहला, 
िालिासलका, ििै 
जािजासिका ष्टवपन्न विय 
(आददवािी जनजासि, दसलि 
मधेिी, मणुश्लम, ष्टपछिाविय) 
अपाििा भएका व्यणक्तहरू, 

जेष्ठनािररक लिायिलाई 

स्थानीय िरकारको िमीक्षा िैठकमा 
मष्टहला, िालिासलका, ििै जािजासिका 
ष्टवपन्न विय (आददवािी जनजासि, दसलि 
मधेिी, मणुश्लम, ष्टपछिाविय) अपाििा 
भएका व्यणक्तहरू, जेष्ठनािररक 

लिायिलाई लणक्षि िरी भएको छलफल 
प्रसिवेदन 
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लणक्षि काययक्रम मासथ 

छलफल िने िरेका छ  
यदाकदा छलफल हनु े
िरेको। 

लणक्षि काययक्रम मासथ 

छलफल हनुे निरेको। 

 ९६ 
    

 

५.
४.

४ 

के अनिुमन िथा 
मूल्याङ्कनिाट सिकेका 
पाठहरू काययक्रम वा 
योजना ियार िदाय िमावेि 
िने िररन्छ  

०-१ १ अनिुमन िथा मूल्याङ्कनिाट 
सिकेका पाठहरू काययक्रम वा 
योजना ियार िदाय िमावेि 
िने िररएको छ। √ 

अनिुमन िथा मूल्याङ्कनिाट 
सिकेका केही पाठहरू 
काययक्रम वा योजना ियार 
िदाय िमावेि िने िररएको 
छ। 

अनिुमन िथा मूल्याङ्कनिाट 
सिकेका पाठहरू काययक्रम 
वा योजना ियार िदाय 
िमावेि िने िररएको छैन। 

अनिुमन िथा मूल्याङ्कनिाट सिकेका 
पाठहरू काययक्रम वा योजना ियार िदाय 
िमावेि िरेको प्रमाि 

९७ 
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१ 

स्थानीय िहले िंघ र प्रदेि 
िरकारहरूले िय िरेका 
नीसि, कानून िथा 
काययक्रमहरूको 
कायायन्वयनमा िहकायय, 
िमन्वय र िहजीकरि िने 
िरे।निरेको ?  

०-१ १ स्थानीय िहले िंघ र प्रदेि 
िरकारहरूले िय िरेका 
नीसि, कानून िथा 
काययक्रमहरूको कायायन्वयनमा 
िहकायय, िमन्वय र 
िहजीकरि िने िरेको।  
√ 

स्थानीय िहले िंघ र प्रदेि 
िरकारहरूले िय िरेका केही 
नीसि, कानून िथा 
काययक्रमको कायायन्वयनमा 
मात्र िहकायय, िमन्वय र 
िहजीकरि िने िरेको।  

स्थानीय िहले िंघ र प्रदेि 
िरकारहरूले िय िरेका 
नीसि, कानून िथा 
काययक्रमहरूको 
कायायन्वयनमा िहकायय, 
िमन्वय र िहजीकरि िने 
निरेको। 

स्थानीय िहले िंघ र प्रदेि िरकारहरूले 
िय िरेका नीसि, कानून िथा 
काययक्रमहरूको कायायन्वयनमा िहकायय, 
िमन्वय र िहजीकरि िरेको प्रमाि 

 ९८ 
    

 

५.
५.

२ 

लैष्टिक िमानिा िथा 
िमावेिी ष्टवकािको लासि 
ष्टवसभन्न िरोकारवाला 
सनकायहरूिीच ििाल िनी 
काययिि छलफल िथा यि 
क्षेत्रको ष्टवकािको लासि 
सनयसमिरुपमा कायय हनु े
िरे।निरेको 

०-१ ०.5 लैष्टिक िमानिा िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि ष्टवसभन्न 
िरोकारवाला सनकायहरूिीच 
िनेको ििालमा काययिि 

छलफल िथा यि क्षेत्रको 
ष्टवकािको लासि 
सनयसमिरुपमा कायय हनु े
िरेको। 

लैष्टिक िमानिा िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि ष्टवसभन्न 
िरोकारवाला सनकायहरूिीच 
िनेको ििालमा 
आकलझकुल काययिि 

छलफल िथा यि क्षेत्रको 
ष्टवकािको लासि िेलािेलामा 
कायय हनु ेिरेको।  √ 

लैष्टिक िमानिा िथा 
िमावेिी ष्टवकािको लासि 
ष्टवसभन्न िरोकारवाला 
सनकायहरूिीच िनेको 
ििालमा काययिि छलफल 
िथा यि क्षेत्रको ष्टवकािको 
लासि कायय हनुे निरेको। 

लैष्टिक िमानिा िथा िमावेिी ष्टवकािको 
लासि ष्टवसभन्न िरोकारवाला 
सनकायहरूिीच िनकेो ििाल मा 
काययिि छलफल िथा यि क्षेत्रको 
ष्टवकािको लासि कायय िरेको प्रमाणिि 
हनु ेिैठकका सनियय पणुस्िका िथा सनियय 

 ९९ 
    

 

५.
५.

३ 

लैष्टिक िमानिा िथा 
िमावेिी ष्टवकािको लासि 
ष्टवसभन्न िरोकारवाला 
सनकायहरूिीच काययिि 
िंयन्त्र -िंजाल) का 
प्रसिसनसधहरूलाई लैष्टिक 
िथा िमावेिी ष्टवकाि 

०-१ 0 लैष्टिक िमानिा िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि ष्टवसभन्न 
िरोकारवाला सनकायहरूिीच 
काययिि िंयन्त्र (िंजाल) का 
प्रसिसनसधहरूलाई लैष्टिक िथा 
िमावेिी ष्टवकाि िम्वन्धी 

लैष्टिक िमानिा िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि ष्टवसभन्न 
िरोकारवाला सनकायहरूिीच 
काययिि िंयन्त्र (िंजाल) का 
केही प्रसिसनसधलाई मात्र लैष्टिक 
िथा िमावेिी ष्टवकाि 

लैष्टिक िमानिा िथा 
िमावेिी ष्टवकािको लासि 
ष्टवसभन्न िरोकारवाला 
सनकायहरूिीच काययिि 
िंयन्त्र (िंजाल) का 
प्रसिसनसधलाई लैष्टिक िथा 
िमावेिी ष्टवकाि िम्वन्धी 

लैष्टिक िमानिा िथा िमावेिी ष्टवकािको 
लासि ष्टवसभन्न िरोकारवाला 
सनकायहरूिीच काययिि िंयन्त्र (िंजाल) 
का प्रसिसनसधहरूलाई लैष्टिक िथा 
िमावेिी ष्टवकाि िम्वन्धी क्षमिा ष्टवकाि 
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िम्वन्धी क्षमिा ष्टवकाि 

िासलमहरू प्रदान िने िरे 
।निरेको  

क्षमिा ष्टवकाि िासलमहरू 
प्रदान िने िरेको।  

िम्वन्धी क्षमिा ष्टवकाि 

िासलम ददन ेकाययक्रम रहेको। 

क्षमिा ष्टवकाि िासलमहरू 
प्रदान िने निरे।  √ 

िासलम प्रदान िरेको काययकम िंख्या र 
उपणस्थसि 

 १०
० 

    

 

५.
५.

४ 

मष्टहला ष्टवरुि हनुे ििै 
प्रकारका भेदभाव उन्मूलन 
िने महािणन्ध 
कायायन्वयनका लासि ियार 
िररएको राष्टष्ट्रय कायययोजना 
र िंयकु्त राष्ट्रिङ्घीय िरुक्षा 
पररषद्बाट पाररि प्रस्िाव 
नम्िर १३२५ र १८२० 
को कायायन्वयन राष्टष्ट्रय 
कायययोजना, मानव 
असधकार कायययोजना िथा 
छुवाछुि सिरूिको 
कायययोजनामा स्थानीय 
िरकारको णजम्मेवारी भसन 

उल्लेख िररएका 
काययक्रमहरूमा रकम 
ष्टवसनयोजन िथा 
कायायन्वयन िने 
िरे।निरेको  

०-१ 0 मष्टहला ष्टवरुि हनु े ििै 
प्रकारका भेदभाव उन्मूलन 
िने महािणन्ध कायायन्वयनका 
लासि ियार िररएको राष्टष्ट्रय 
कायययोजना र िंयकु्त 
राष्ट्रिङ्घीय िरुक्षा पररषद्बाट 
पाररि प्रस्िाव नम्िर १३२५ 
र १८२० को कायायन्वयन 
राष्टष्ट्रय कायययोजना, मानव 
असधकार कायययोजना िथा 
छुवाछुि सिरूिको 
कायययोजनामा स्थानीय 
िरकारको णजम्मेवारी भसन 

उल्लेख िररएका 
काययक्रमहरूमा रकम 
ष्टवसनयोजन िथा कायायन्वयन 
िने िरेको। 

मष्टहला ष्टवरुि हनु े ििै 
प्रकारका भेदभाव उन्मूलन 
िने महािणन्ध कायायन्वयनका 
लासि ियार िररएको राष्टष्ट्रय 
कायययोजना र िंयकु्त 
राष्ट्रिङ्घीय िरुक्षा पररषद्बाट 
पाररि प्रस्िाव नम्िर १३२५ 
र १८२० को कायायन्वयन 
राष्टष्ट्रय कायययोजना, मानव 
असधकार कायययोजना िथा 
छुवाछुि सिरूिको 
कायययोजनामा स्थानीय 
िरकारको णजम्मेवारी भसन 

उल्लेख िररएका 
काययक्रमहरूमा रकम 
ष्टवसनयोजन िरेपसन  
कायायन्वयन निरेको। 

मष्टहला ष्टवरुि हनुे ििै 
प्रकारका भेदभाव उन्मूलन 
िने महािणन्ध कायायन्वयनका 
लासि ियार िररएको राष्टष्ट्रय 
कायययोजना र िंयकु्त 
राष्ट्रिङ्घीय िरुक्षा पररषद्बाट 
पाररि प्रस्िाव नम्िर १३२५ 
र १८२० को कायायन्वयन 
राष्टष्ट्रय कायययोजना, मानव 
असधकार कायययोजना िथा 
छुवाछुि सिरूिको 
कायययोजनामा स्थानीय 
िरकारको णजम्मेवारी भसन 

उल्लेख िररएका 
काययक्रमहरूमा रकम 
ष्टवसनयोजन िथा कायायन्वयन 
िने निरेको। √ 

मष्टहला ष्टवरुि हनु ेििै प्रकारका भेदभाव 
उन्मूलन िने महािणन्ध कायायन्वयनका 
लासि ियार िररएको राष्टष्ट्रय कायययोजना 
र िंयकु्त राष्ट्रिङ्घीय िरुक्षा पररषद्बाट 
पाररि प्रस्िाव नम्िर १३२५ र १८२० 
को कायायन्वयन राष्टष्ट्रय कायययोजना, 
मानव असधकार कायययोजना िथा 
छुवाछुि सिरूिको कायययोजनामा 
स्थानीय िरकारको णजम्मेवारी भसन 

उल्लेख िररएका काययक्रमहरूमा 
ष्टवसनयोजन भएको स्वीकृि वाष्टषयक 
काययकम र िजटे 
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!)=;jn kIf  / ;'wf/ ug'{ kg]{ kIfx?  

!)=! gLlt, sfg"g, of]hgf   

;jn kIfx?  ;'wf/ ug'{ kg]{ kIfx?  

▪ ufpFkflnsfaf6 :jLs[t ePsf sfg'g / 

gLltx? j]j;fO6df /flvg' 

▪ ;a} sfg'g / gLltx? k|sfzg u/L ;j}sf] 

kx'Frdf x'g] u/L ufpFkflnsfsf ;DjlGwt 

zfvfx? / j8f sfof{nodf /fVg' 

▪ dlxnf tyf ;fdflhs?kdf al~rltdf 

k/]sf] ;d'bfo;+usf] 5nkmnaf6 k|fKt 

;'emfjsf cfwf/df n};;f; gLlt th'{df 

ul/g' 

▪ ckf+utf d}qL, jfnd}qL, n}lËs d}qL, blnt 

jf hf]lvddf k/]sf] / cGo ;d'bfosf] 

;fdflhs tyf cfly{s ?kfGt/0fsf nflu 

sfo{qmdx? ;+rfng x'g' / cfjZos gLlt 

tyf sfo{ljlwx? th'{df ug]{ ;f]rdf x'g'  

▪ ufpFkflnsfn] th'{df ug]{ sfg'g,gLlt / /0fgLlt tof/ ubf{ 

n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] b[li6n] 

;xeflutf x'g] gu/]sf] 

▪ ;+:yfsf] gLlt lgod, ljlgod / lgb]{lzsfx?df n};;f; 

;+j]bglzntfsf] sdL 

▪ sfg'g,gLlt / /0fgLlt tof/ ubf{ nfeu|fxLsf] ;'emfj lng 

cfjZos 

▪ lgdf{0f ePsf sfg'g,gLlt / /0fgLltsf] af/]df kbflwsf/L 

tyf sd{rf/LnfO{ cled'vLs/0fsf] Aoa:yf x'g'kg]{  

▪ gLlt lgdf{0fsf] txdf dlxnf hgk|ltlglw / sd{rf/Lx? Go"g x'g'  

▪ ckf+utf d}qL, jfnd}qL, n}lËs d}qL, blntd}qL gLlt agfO 

nfu' ug'{ kg]{ . 

 

!)=@  ;+:yfut Joj:yf  

;jn kIf ;'wf/ ug{' kg]{ kIfx? 

▪ cfjlws of]hgfdf n}lus tyf 

;fdflhs?kdf jlx:s/0fdf k/]sf JolQm 

/ ;d'xsf] cfly{s tyf ;fdflhs 

x}l;otdf kl/jt{g Pjd\ ?kfGt/0f Nofpg] 

u/L :ki6?kdf pNn]v ul/Psf] 

▪ ufpF a:t'ut ljj/0f tof/ eO k|fKt 

tYofª\ssf cfwf/df ljZn]if0f u/L 

cfjZostf klxrfg ug]{ ul/Psf] 

▪ cfjlws of]hgf / If]qut of]hgfsf] 

cfwf/df aflif{s gLlt tyf sfo{qmd th'{df 

ePsf]   

▪ j8f ;b:osf] g]t[Tjdf a:tL:t/sf] of]hgf 

th'{df x'g] u/]sf] 

▪ ufpFkflnsfdf laifout ;ldltsf] u7g 

Pj+ aflif{s of]hgf th'{df k|lqmofdf 

dxTjk"0f{ e"ldsf /xg] u/]sf]  

▪ ufpFkflnsf / j8f txaf6 al~rlts/0f / 

hf]lvddf k/]sf JolQm / ;d'bfosf] Ifdtf 

ljsf;sf nflu ljleGg tflnd tyf 

cg'lzIf0fsf nflu jh]6sf] Aoa:yf 

ul/Psf] 

▪ cfjlws of]hgfsf] p2]Zo, /0fgLlt tyf glthfdf n}lus 

tyf ;fdflhs?kdf jlx:s/0fdf k/]sf JolQm / ;d'xsf] 

cfly{s tyf ;fdflhs x}l;otdf kl/jt{g Pjd\ ?kfGt/0f 

Nofpg] u/L :ki6?kdf pNn]v ug{'kg]{ 

▪ v08Ls[t tYofª\s ;lxtsf] ufpF a:t'ut ljj/0f tof/ u/L 

aflif{s ?kdf cBfjlws ub}{ hfg'kg]{ 

▪ a:t'ut ljj/0faf6 k|fKt ;"rgfsf] ljZn]if0f kl5 of]hgf 

th'{df tyf sfof{Gjog ug'{kg]{ 

▪ n}lËs pQ/bfoL ah]6 th'{df k|lqmofnfO{ cjnDag u/L 

sfo{of]hgf tof/ ug'{kg]{  

▪ laifout ;ldltx?sf] lgoldt a}7s tyf Ifdtf ljsf;sf 

lqmofsnfkx?nfO{ :yfg lbOg'kg]{ . 

▪ laifout sfo{qmdx?df n};;f;nfO{ ;Daf]wg x'g] u/L 

cGt/ If]qut laifosf] ?kdf ;d]6\g' kg]{  

▪ n}lus tyf ;fdflhs?kdf jlx:s/0fdf k/]sf JolQm / 

;d'xsf]  

pTyfgsf nflu laz]if Kofs]h sfo{qmd to ug'{kg]{  

 

 

 

!)=# dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;  

;jn kIfx?  ;'wf/ ug'{ kg]{ kIfx?  

▪ ufpFkflnsfsf] ;+:yfut :jd'Nofª\sg eO 

sfo{ of]hgf ;d]t th'{df ePsf]  

▪ Ifdtf ljsf; of]hgf tof/L ug]{ qmddf 

/x]sf]  

▪ ;dfg'kflts ;dfj]zLs/0fsf] l;4fGtnfO{ Jojxf/df ptf{g 

cfjZos / gLlt tyf ah]6 lgdf{tfx?df 1fgsf] sdL 

▪ ufpFkflnsfn] :j/f]huf/ j[l4 ug]{ tyf a}b]lzs Pj+ 

/f]huf/Ldf hfg] ;d'xsf] Ifdtf ljsf;sf] nflu sfo{qmdx¿ 
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▪ n}lËs tyf ;fdflhs ?kdf jlx:s/0fdf 

k/]sf JolQmnfO{ Ifdtf ljsf; tflnd 

;+rfng ul/Psf]  

▪ dlxnf, hghflt tyf blnt dlxnfnfO{ 

nlIft u/]/ ljlgof]hg u/]sf]] sfo{qmd tyf 

ah]6 ;fj{hlgs x'g] u/]sf] .] 

Tfo u/L sfof{Gjojg dlxnf ljsf;sf] nflu 5'§} sf]ifsf] 

Joj:yf x'g g;Sg' 

▪ cfbLaf;L,hghftL / blnt ju{sf dlxnfx?sf] ljsf;sf] 

nflu ah]6sf] sdL 

▪ dlxnf tyf k'?if vlG8s[t tYof+sx? ;+sng / cWofjlws 

gePsf] /  ;"rgf tyf clen]v s]Gb|sf] :yfkgf gePsf]  

▪ n};;f; 8]:s :yfkgf ug{ cfjZos 

▪ ufpFkflnsfsf kbflwsf/L tyf sd{rf/Lx? Nf};;f; ;DalGw 

Ifdtf ljsf; tflnd ;+rfng gePsf]  

 

!)=$ ;]jf k|jfx  

;jn kIfx? ;'wf/ ug'{ kg]{ kIfx? 

▪ ;]jf ;'ljwfdf kx'Fr gePsf ;d'bfox?sf 

nflu ;]jf k|jfxdf kx'Fr k'¥ofpg 3'lDt 

lzlj/ ;+rfng x'g' 

▪ ufpFkflnsfdf ;]jfu|fxLnfO{ la>fd 

:yn,zf}rfno / vfg]kfgLsf] k|jGw x'g' 

▪ dlxnf sd{rf/L / dlxnf ;]jfu|fxLdf 

dlxnf lx+;f lj?2sf] ;'Go ;xglzntfsf] 

af/]df ;r]tgf clea[l4 ePsf]  

▪ ufpFkflnsfn]] dlxnf lx+;f la?4sf] !^ lbg] 

cleofg k|efjsf/L ?kn] ;+rfng ug]{ 

u/]sf] 

▪ ufpFkflnsfdf clws[t :t/ b]lv j8f 

;lrj / ;xfos kbdf dlxnf sd{rf/Lsf] 

afx'Notf  

▪ x/]s j8fdf gful/s a8fkqsf] Joj:yf / 

sfof{Gjog  

▪ lgdf{0fflwg ef}lts ;+/rgfx? ckfË,afn 

/ dlxnfd}qL aGb} u/]sf 

▪ dfgj ;+:ffwg tyf ljsf; OsfO{sf] :yfkgf / ;lqmo ?kdf 

cufl8 a9g cfjZos 

▪ n}+lËs ;dfgtf tyf ;dflhs ;dfj]zLs/0f sfo{qmdnfO{ 

sfof{Gjog ug{ oy]i6 >f]tdf sdL 

▪ ufpFkflnsfn] lgoldt ?kdf n}+;;f; ljifodf ;f´f rf;f] 

ePsf /fli6«o tyf cGt//fli6«o ;+:yfx?;+u ;dGjo 

lj:tf/ u/L  j}7s tyf ljrf/sf] cfbfg k|bfg ug{ 

cfjZos 

▪ :yfgLo txdf dlxnf4f/f ;+rflnt u}=;=;= tyf 

;fd'bflos ;+:yfx?;+u n}+lËs kIfsf] ;DjGwdf lgoldt 

?kdf sfo{ut ;DjGw x'g cfjZos 

▪ Dlxnfx?sf] ;zlQms/0fsf] nflu Ifdtf ljsf; / r]tgf 

j[l4df hf]8 lbg cfjZos  

▪ n}+;;f; d"nk|jflxs/0fsf nflu ufpFkflnsfsf cNksflng 

/ bL3{sflng of]hgfx?sf] k|efjsf/L sfof{Gjog ug{ 

cfjZos 

▪ ufpFkflnsfsf] ;+u7g ljsf; cWoog u/L sd{rf/Lx?sf] sfo{ 

ljj/0f agfO{ sfof{Gjog ug''{kg]{  

 

!)=% ;'zf;g tyf pQ/bfloTj 

;jn kIfx? ;'wf/ ug{'kg]{ kIfx? 

▪ ef}lts k"jf{wf/ lgdf{0fsf of]hgfx?df 

;fj{hlgs n]vf k/LIf0fnfO{ clgjfo{ ug'{ 

▪ ufpFkflnsfsf] Website dfkm{t ljleGg 

dxTjk"0f{ ;"rgfx? aflif{s gLlt, sfo{qmd 

tyf ah]6, cfo–Joo, ufpFkflnsfsf] 

kfZj{lrq, hf]lvd gS;fs+g, cfjlws tyf 

/0fgLlts of]hgfx?, k~hLs/0fsf] tYof+s, 

;fdflhs ;'/Iff eQfsf] ljj/0f tyf cGo 

lgoldt ;"rgfx? ;fj{hlglss/0f x'g' 

▪ ufpFkflnsf nufot & j6} j8fdf gful/s 

j8fkqsf] Joj:yf x'g'  

▪ ufpFkflnsfdf Digital Notice Board 
af6 ;"rgf k|jfx x'g' 

 

▪ ;fj{hlgs ;'g'jfO{,;fj{hlgs n]vf k/LIf0f  / ;fdflhs 

n]vf k/LIf0f nfO{ lgoldt / k|efjsf/L ?kdf  ;+rfng 

ug{ sfo{ljlwsf] lgdf{0f u/L sfof{Gjog gul/Psf] 

▪ ;fj{hlgs ;'g'jfO{df Aflxu{dg cledt ;a]{If0f -Exit Poll 
Survey_  / gful/s k|ltj]bg kq -Citizen Report 

Card_ sf] k|of]u x'g'kg]{ 

▪ n}lËs tyf ;fdflhs?kdf jlx:s/0fdf k/]sf JolQm / 

;d'xx¿sf] kxF'rsf nflu ;"rgf, lzIff / ;+rf/sf] (IEC 
materials) ;dfu|Lsf] k|jfx x'g'kg]{ 

▪ n};;f;sf /fd|f cEof;x?, 36gf cWoogsf] k|sfzg u/L 

ufpFkflnsfsf ;ldltx?df 5nkmn ug]{, cGo :yfgLo tx, 

gful/s ;dfh tyf k|b]z / ;+3 ;DjlGwt lgsfox?;+u 

cfbfg k|bfg ug'{ kg]{ 
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!!= Nf}lËs tyf ;fdflhs ;dfj]zL ljsf; sfo{ of]hgf 

  k"0f{fÍ k|fKtfÍ cj:yfdf ;'wf/sf nflu cfjZos s[ofsnfk 
 

d'Vo lhDd]jf/L ;dofjwL yk cfly{s bfloTj Joxf]g{ 

kxnstf{ lg0f{ostf{ sfof{Gjogstf{ 
 

kg]{                        

-cg'dflgt nfut ?= 

xhf/df_ vr{ Joxf]g]{ 

>f]t k|i6 v'nfpg] _ 

gkg]{ 

!=gLlt, sfg"g, of]hgf               

@)  !! 

!=!=n};;f; cjwf/0ffsf] cfwf/df ufpFkflnsfsf] 

ljlzi6s[t n};;f; gLlt jgfpg]   

n};;f; 

;Dks{ 

AolQm ufpFsfo{kflnsf  ufpFkflnsf 

@)&* 

r}q 

d;fGt  

 !))  

5kfO{sf] nflu dfq   

  

!=@=sfg"g,gLlt th{'df / ;+zf]wgdf n};;f; ;d"xx?sf] 

k|ltlglwTjsf] ;'lglZrttf ug]{ / pgLx?sf] ;'emfjnfO{ 

sfg"g,gLlt th{'dfdf ;dfj]z ug]{  k|=k|=c= ufpFsfo{kflnsf ljw]os ;ldlt lg/Gt/  gkg]{ 

  

!=# xfn;Dd :jLs[t ePsf sfg"g,gLltsf] af/]df 

hgk|ltlglw / sd{rf/Lx?nfO{ cled'vLs/0f ug]{  k|=k|=c= ufpFsfo{kflnsf 

Dlxnf,afnafln

sf tyf h]i7 

gful/s zfvf 

@)&( 

cfiff9 

;Dd !%))  

  

!=$ :jLs[t ePsf sfg"g,gLlt j]e;fO6 / ;a}sf] zfvf Pj+ 

j8fdf /fVg]  k|=k|=c= ufpFsfo{kflnsf 

;"rgf tyf 

k|ljlw zfvf tTsfn  gkg]{ 

  

!=% ;dfg sfdsf] nflu ;dfg Hofnf ;DaGwL gLlt th'{df 

ug]{  k|=k|=c= ufpFsfo{kflnsf ljwfog ;ldlt  

@)&( 

cfiff9 

;Dd 

!))  

5kfO{sf] nflu dfq  

@=;+:yfut Joj:yf  
              

@)  !)=^ 

 @=!=cfjlws / jflif{s of]hgfdf n};;f;sf ;jfnx? 

;Daf]wg x'g] u/L sfo{qmd th'{df ug]{  
k|=k|=c= ufpFsfo{kflnsf 

;"rgf tyf 

k|ljlw zfvf 

 @)&( 

h]7 ;Dd  !))   

    

 @=@= dlxnf,afnaflnsf tyf al~rlts/0fdf k/]sf] au{sf 

nflu slDtdf #% k|ltzt ah]6 ljlgof]hg ug]{  

n};;f; 

;Dks{ 

AolQm ufpFsfo{kflnsf  ufpFkflnsf 

 @)&( 

c;f/ 

d;fGt 

;Dd    
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  k"0f{fÍ k|fKtfÍ cj:yfdf ;'wf/sf nflu cfjZos s[ofsnfk 
 

d'Vo lhDd]jf/L ;dofjwL yk cfly{s bfloTj Joxf]g{ 

kxnstf{ lg0f{ostf{ sfof{Gjogstf{ 
 

kg]{                        

-cg'dflgt nfut ?= 

xhf/df_ vr{ Joxf]g]{ 

>f]t k|i6 v'nfpg] _ 

gkg]{ 

        @=# lbuf] ljsf;sf nIox?sf] :yfgLos/0f ug]{    k|=k|=c= UffpFsfo{kflnsf  ufpFkflnsf 

 @)&* 

r}q !%  %)  

  

@=$ pkef]Qmf ;ldltx?df nlIft ;d'xsf] slDtdf $) 

k|ltzt k|ltlglwTj / d'Vo sfo{sf/L kbdf lhDd]jf/L 

lbg lgb]{zg ug]{  

 k|=k|=c= UffpFsfo{kflnsf  ufpFkflnsf 

@)&* 

kf}if   gkg]{ 

#=dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf 

ljsf;   
              

@)  !% 
#=! n}lËs pQ/bfoL tyf ;fdflhs ;dfj]zL ah]6 (GRB) 

th'{df k|lqmof cjnDag u/L sfo{of]hgf tof/ ug]{ 

 c=;'=;= UffpFsfo{kflnsf  k|=k|=c= @)&& h]7  %)   

    

#=@= ufpFkflnsfsf kbflwsf/L tyf sd{rf/Lx?nfO{ Nf};;f; 

;DjGwL Ifdtf ljsf; tflnd   k|=k|=c= UffpFsfo{kflnsf  c=;'=;= 

 @)&& 

c;f/     gkg]{ 

    

 #=# dlxnfx?sf nflu nf]s ;]jf cfof]u tof/L sIff,  

 Nf};;f; 

;Dks{ 

AolQm 
ufpFsfo{kflnsf 

d=af=h]=gf=zf

vf 
 @)&* 

kmfu'g   @%)   

  

 $=$ kz' ;]jf, s[lif, :jf:Yo / k"jf{wf/ ;DaGwL u|fdL0f 

dlxnf k|fljlwsx? Tfof/Lsf nflu 5fqa[lt ;DaGwL 

Joj:yf  

 Nf};;f; 

;Dks{ 

AolQm 
UffpFsfo{kflnsf 

d=af=h]=gf= 

zfvf 
 @)&(  

c;f/  $))   

  

#=%  a}b]lzs+ /f]huf/Ldf hfg] ;d'xsf] ljj/0f ;+sng Pj+ 

Ifdtf ljsf;sf] nflu sfo{qmdx¿ 

;"rgf 

k|ljlw 

zfvf 
k|=k|=c= ufpFkflnsf 

 @)&*  

df3 !))  

    

#=^  n};;f; ljsf;sf] nflu ;ª\3Lo ;/sf/ cGtu{tsf 

;+j}wflgs cfof]ux?, k|b]z ;/sf/ tyf lhNnf:t/sf 

sfof{nox?;+u ;dGjo k|=k|=c= 
UffpFsfo{kflnsf 

d=af=h]=gf= 

zfvf 
@)&* 

r}q 
 

gkg]{ 
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  k"0f{fÍ k|fKtfÍ cj:yfdf ;'wf/sf nflu cfjZos s[ofsnfk 
 

d'Vo lhDd]jf/L ;dofjwL yk cfly{s bfloTj Joxf]g{ 

kxnstf{ lg0f{ostf{ sfof{Gjogstf{ 
 

kg]{                        

-cg'dflgt nfut ?= 

xhf/df_ vr{ Joxf]g]{ 

>f]t k|i6 v'nfpg] _ 

gkg]{ 

  #=& n}lËs lx+;f /lxt ufpFkflnsf 3f]if0ff k|=k|=c= 
UffpFsfo{kflnsf 

d=af=h]=gf= 

zfvf 

@)&( 

c;f/ 

;Dd !))  

$ ;]jf k|jfx  

              

 @)  !# 

 $=!= n}lËs tyf ;fdflhs?kdf jlx:s/0f / hf]lvddf 

k/]sf JolQm / ;d'bfosf] gS;f+sg 

sfg"gL 

;xhstf{ 
UffpFsfo{kflnsf 

 Goflos ;ldlt 

 @)&* 

r}q   @))   

    

 $=@= Affnaflnsf, h]i7 gful/s, dlxnf / ckf+ud}qL 

ef}lts ;+/rgf -;fj{hlgs :yn_ lgdf{0fsf nflu sfo{ljlw 

lgdf{0f Pj+ sfof{Gjog  

 sfg"gL 

;xhstf{ ufpFsfo{kflnsf   Goflos ;ldlt 

 @)&* 

r}q    gkg]{ 

    

 $=# dlxnf lx+;f lj?2sf] z'Go ;xglzntf ;DalGw cfrf/ 

;+lxtf lgdf{0f / sfof{Gjog   k|=k|=c= ufpFsfo{kflnsf   ufpFkflnsf 

 @)&* 

df3  @))   

     $=$ n};;f;d}qL cfr/0f, efiff, Jojxf/sf] k|of]u  

 ;"rgf 

k|ljlw 

zfvf  k|=k|=c= 

 ;"rgf k|ljlw 

zfvf 

 @)&* 

r}qaf6 

z'?    gkg]{ 

=% ;'zf;g tyf pQ/bfloTj 

              

 @)  !#=% 

 %=!=;fj{hlgs ;'g'jfO{, ;fj{hlgs kl/If0f, ;fdflhs 

kl/If0f, n};;f; kl/If0f, u'gf;f] ;'g'jfO{, ;fd'bflos ;'rgf 

kf6L, gful/s j8fkq h:tf ;fdflhs hjfkmb]lxtfsf 

cf}hf/x?sf] sfof{Gjog  k|=k|=c= 
ufpFsfo{kflnsf 

 ufpFkflnsf 
@)&( 

a}zfv 
 %))  gkg]{ 

    

 %=@=;fj{hlgs dxTjsf ;"rgfx? :yfgLo ;+rf/ dfWod 

tyf ;"rgf kf6L jf ;j}sf] kx'Frdf x'g] :yfgdf 

;j{hlglss/0f  

 ;"rgf 

k|ljlw 

zfvf  k|=k|=c= 
 ;"rgf k|ljlw 

zfvf 

@)&( 

a}zfv 
   gkg]{ 
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  k"0f{fÍ k|fKtfÍ cj:yfdf ;'wf/sf nflu cfjZos s[ofsnfk 
 

d'Vo lhDd]jf/L ;dofjwL yk cfly{s bfloTj Joxf]g{ 

kxnstf{ lg0f{ostf{ sfof{Gjogstf{ 
 

kg]{                        

-cg'dflgt nfut ?= 

xhf/df_ vr{ Joxf]g]{ 

>f]t k|i6 v'nfpg] _ 

gkg]{ 

    

 %=# n};;f;sf /fd|f cEof;x?, 36gf cWoog cflbsf] 

k|sfzg ug]{  k|=k|=c= ufpFsfo{kflnsf 

 ;"rgf k|ljlw 

zfvf 

@)&* 

r}q    gkg]{ 

    

 %=$ n}lËs tyf ;fdflhs?kdf jlx:s/0fdf k/]sf JolQm 

/ ;d'xx¿sf] kxF'rsf nflu  ;"rgf, lzIff / ;+rf/sf] 

(IEC materials) ljsf; / k|jfx 

n};;f; 

;Dks{ 

AolQm  k|=k|=c= 

d=af=h]=gf= 

zfvf 

 @)&( 

;fpg  !))   

s'n ah]6       #,&%)  
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!@= lgisif{ tyf ;'emfj   

ufpFkflnsfdf klg n}+ËLs ;+j]bglzntfsf] ljsf; ePsf] kfO{Psf] 5 t/ o; ljifodf k|ofKt dfqfdf 1fgsf] 

sdLn] ubf{ ufpFkflnsfdf n}+;;f; ;jfnx? klxrfg ug{ cK7\of/f] ePsf] / n}+;;f; ;+j]bglzn of]hgf,ah]6sf] 

th'{df, sfof{Gjog / cg'udg n}+;;f;sf] b[li6sf]0faf6 sdL ePsf] kfO{of] . ufpFkflnsdf sfo{/t sd{rf/Lx?df 

dlxnf ljsf; ;DjGwL ;sf/fTds efjgfsf] ljsf; ePtf klg dlxnf ljsf;sf] sfo{qmddf k|ofKt ah]6sf] sdL 

kfO{of] . ufpFkflnsfdf n}+;;f;d}qL ;sf/fTds s]lx Aoaxf/x? eP klg ufpFkflnsfsf] cfjlws,aflif{s / If]qut 

of]hgfsf] nIo, pb]Zo, gLltx?df n};;f;sf] b[li6sf]0faf6 s]nfP/ x]bf{ n};;f; ;+j]bglzntfsf] sdL kfO{of] .  

 

ufpFkflnsfdf n};;f; Focal Person sf] Joj:yf eP klg n};;f; d"nk|jfxLs/0f ;DjGjo ;ldlt u7g gePsf] 

/ o; ;ldltsf] u7g Pj+ ;lqmotfsf] cfjZos b]lvPsf] 5 . ufpFkflnsfn] k"j{ nf]s;]jf tof/L sIff ;+rfngsf] 

Joj:yf u/]sf] / n}+lËs / dlxnf ljsf;df ;+nUg ;+:yfx?;+u ;xsfo{df sfd ub}{ cfO/x]sf] ePklg ah]6 

ljlgof]hg ubf{ n};;f; d"nk|jfxLs/0fsf nflu k|ofKt ah]6 ljlgof]hg ug{ cfjZos b]lvPsf] 5 . ufpFkflnsfn] 

th'{df u/]sf P]g, lgod / cf=uf=lj=of] df n};;f; ljifodf sd dxTj lbPsf] / sfof{Gjogdf ;'wf/ Nofpg 

cfjZos b]lvG5 . ;Dk"0f{ pkef]Qmf ;ldltdf ## k|ltzt dlxnf x'g}kg]{ gLlt lgdf{0f ePsf] t/ pkef]Qmf 

;ldltx?df dlxnfx?sf] ;lqmo ;xeflutfdf j[l4 u/fpg cfjZos b]lvG5 . 

 

ufpFkflnsfn] dlxnf z;lQms/0fsf] sfo{qmddf s]xL ah]6 ljlgof]lht u/L sfof{Gjog u/] klg k|ofKt ah]6sf] 

Joj:yf  x'g cfjZos b]lvG5 . ufpFkflnsfsf] gLlt, lgb]{lzsf tyf ah]6 lgdf{tfx?df n};;f; ;DalGw 1fgsf] 

j[l4 ug{ cfjZos 5 . of]hgf, ah]6 th'{df  ubf{ dlxnf ;xeflutfx?sf] ;+Vofdf j[l4 ug{ cfjZos 5 . ;fdflhs 

ljsf;df ljlgof]lht ah]6n] n};;f; sfo{qmdx?nfO{ nlIft ug{ cfjZos b]lvG5 . 

 

 ufpFkflnsf cGtu{t ;+rflnt cGt/fli6«o ;+3 ;+:yfx?sf] ljsf; sfo{qmddf afnaflnsf,lkl5l8Psf ju{ / 

dlxnfx?sf] ;jfnnfO{ al9 ;d]l6Psf]n] o;n] dlxnf ;zlQms/0fdf ljz]if hf]8 lbPsf] kfO{of] / o:tf sfo{qmdnfO{ 

kof{Kt dfqfdf ah]6 ufpFkflnsfn] ljlgof]lht ug{ cfjZos b]lvG5 .  ufpFkflnsfdf n};;f; ljifonfO{ alnof] 

kfg{ cfjlws tyf aflif{s of]hgfsf] nIo, p4]Zo, sfo{qmd, gLlt, lgb]{lzsfdf n};;f; ;+j]bglzn agfpg 

cfjZos 5 . ufpFkflnsfdf sfo{/t ;Dk'0f{ sd{rf/Ldf o; ljifosf] af/]df Ifdtf j[l4 ug{ cfjZos 5 . n};;f; 

8]:s :yfkgf nufot dlxnfx?sf] gLlt lgdf{0f txdf ;xeflutfdf j[l4 ug{ cfjZos 5 / ufpFkflnsfdf n};;f; 

k/LIf0f k4ltnfO{ ;+:yfut u/L lgoldt ?kdf k/LIf0f ug{ cfjZos b]lvG5 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 n}lª\us ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f  k|ltj]bg,@)&* 

cg';'rL 

n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0fsf ;"rsx? 

नोट: मलु्याङ्कन िदाय राम्रो अवस्थालाई १ अंक, मध्यम अवस्थालाई ०.५ अंक र असि कमजोर अवस्थालाई ० अंक ददन ुपनेछ।िल ददएको िासलकामा प्र्येक िूचकमा '१', 
'०.५', र '०' अंक पाउन ेअवस्था र िो को प्रमािीकरिको आधार राणखएको छ।यी िूचकमा िररने मूल्याङ्कन िामषु्टहक मूल्याङ्कन हो।िमूहमा पष्टहला िूचकमा छलफल िरी 
िोको अवस्थािारे िहमसिमा अंक प्रदान िनुय पनेछ।  

सिनं मूल 
सिषय 

िहायक 
सिषय 

अङ्क िूचक 
नं 

िूचक िूचकको 
अङ्क 

प्राप्ता
ङ्क 

१ अंक आउने अवस्था ०.५ अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमाणिकरिको आधार 

१ 

नीस
ि,
 क

ानून
, य

ोज
ना 

२०
 

नीस
ि 

र 
का

नून
मा
 ि

मा
वेणि

िा\
 ि

हभ
ासि

िा
 

              

८ 

१.
१.

१ 

स्थानीय िहको नीसि िथा 
कानूनको मस्यौदा ियार िने 
काययददिामा लैििािको दृष्टिले 
िम्पादन िने िरी काययटोली 
सनमायि, पूवय दस्िावेजको िमीक्षा 
िदाय लैििाि दृष्टिकोिले भएको, 
मस्यौदाको सिषयवस्ि ुर िब्द 
चयन िमावेिी र िहभासििामूलक 
हनुे िरे \निरेको । 

०-१   स्थानीय िहको नीसि िथा 
कानूनको मस्यौदा ियार िने  
काययददिामा  लैििािको दृष्टिले 
िम्पादन िने िरी काययटोली 
सनमायि, पूवय दस्िावेजको िमीक्षा 
िदाय लैििाि दृष्टिकोिले भएको, 
मस्यौदाको सिषयवस्ि ुर िब्द 
चयन िमावेिी र 
िहभासििामूलक हनुे िरेको । 

स्थानीय िहको नीसि िथा 
कानूनको मस्यौदा ियार िने  
काययददिामा   लैििािको 
दृष्टिले िम्पादन िने िरी 
काययटोली सनमायि, पूवय 
दस्िावेजको िमीक्षा, मस्यौदाको 
सिषयवस्ि ुर िब्द चयन 
आसँिक रुपमामात्र िमावेिी र 
िहभासििामूलक हनुे िरेको । 

स्थानीय िहको नीसि िथा 
कानूनको मस्यौदा ियार िने  
काययददिामा  लैििािको 
दृष्टिले िम्पादन िने िरी 
काययटोली सनमायि, पूवय 
दस्िावेजको िमीक्षा िदाय 
लैििाि दृष्टिकोिले भएको, 
मस्यौदाको सिषयवस्ि ुर  
िमावेिी िब्द चयन र 
िहभासििामूलक हनुे  
निरेको। 

स्थानीय िहले स्वीकृि 
िरेका नीसि िथा कानूनी 
दस्िावेजहरु र स्वीकृसिको 
लासि प्रस्ििु िरेका मस्यौदा 
नीसि िथा कानूनी 
दस्िावेजहरु । यि िम्िन्धी 
सनियय फाइलहरु । 

 २   

१.
१.

२ 

स्थानीय िरकारले आफ्ना नीसि, 
कानून, योजना जारी िनुय भन्दा 
अिासि लैििािको दृष्टिले उपयकु्त 
भए नभएको िारे लेखाजोखा िने 
िरे।निरेको । 

०-१   स्थानीय िरकारले आफ्ना नीसि, 
कानून, योजना जारी िनुय भन्दा 
अिासि लैििािको दृष्टिले 
उपयकु्त भए नभएको िारे 
लेखाजोखा िने िरेको । 

स्थानीय िरकारले आफ्ना नीसि, 
कानून, योजना जारी िनुय भन्दा 
अिासि लैििािको दृष्टिले 
उपयकु्त भए नभएको िारे 
आसँिक रुपमा मात्र लेखाजोखा 
िने िरेको 

स्थानीय िरकारले आफ्ना 
नीसि, कानून, योजना जारी 
िनुय भन्दा अिासि लैििािको 
दृष्टिले उपयकु्त भए नभएको 
िारे लेखाजोखा िने निरेको 

स्थानीय िरकारले आफ्ना 
नीसि, कानून, योजना का 
दस्िािेजहरू र लेखाजोखा 
िम्पन्न भएको प्रमाणिि िने 
कािजािहरु िथा सनियय 
फाइलहरु। 

 ३   

१.
१.

३ 

स्थानीय िरकारको नीसि र 
योजनामा लैष्टिक िमानिा िथा 
िामाणजक िमावेिी ष्टवकाि 
(स्थानीय काननु, नीसि, आवसधक 

०-१   स्थानीय िरकारको नीसि र 
योजनामा लैष्टिक िमानिा िथा 
िामाणजक िमावेिी ष्टवकाि 
(स्थानीय काननु, नीसि, 

स्थानीय िरकारको नीसि र 
योजनामा लैष्टिक िमानिा िथा 
िामाणजक िमावेिी ष्टवकाि 
(स्थानीय काननु, नीसि, 

स्थानीय िरकारको नीसि र 
योजनामा लैष्टिक िमानिा 
िथा िामाणजक िमावेिी 
ष्टवकाि (स्थानीय काननु, 

स्थानीय िरकारका स्थानीय 
काननु, नीसि, आवसधक र 
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र िाष्टषयक योजनामा भएका 
नीसिहरू) िम्वन्धी ष्टवषयहरु 
िमावेि भए।नभएको । 

आवसधक र िाष्टषयक योजनामा 
भएका नीसिहरू) िम्वन्धी  
ष्टवषयहरु  िमावेि भएको । 

आवसधक र िाष्टषयक योजनामा 
भएका नीसिहरू) िम्वन्धी  
ष्टवषयहरु आसँिक रुपमामात्र 
िमावेि भएको । 

नीसि, आवसधक र िाष्टषयक 
योजनामा भएका नीसिहरू) 
िम्वन्धी  ष्टवषयहरु  िमावेि 
नभएको । 

िाष्टषयक योजना िम्वन्धी 
दस्िावेजहरू। 

 ४   

१.
१.

४ 

स्थानीय िरकारको मष्टहला र 
परुुषको िमष्टवकाि िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि र 
लैष्टिक परीक्षि िथा िामाणजक 
ष्टवभेद अन््य िने िम्िन्धी अलग्िै 
नीसिहरु छन ्। छैनन ्? 
(स्थानीय ऐन, काननु, काययष्टवसध, 
सनदेणिकामा खाि व्यवस्था 
िररएको वा निररएको)। 

०-१   स्थानीय िरकारको मष्टहला र 
परुुषको िमष्टवकाि िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि  र 
लैष्टिक परीक्षि िथा िामाणजक 
ष्टवभेद अन््य िने िम्िन्धी 
अलग्िै नीसि भएको र यस्िो 
नीसि स्थानीय ऐन, काननु, 
काययष्टवसध, सनदेणिकामा िमावेि 
िररएको। 

स्थानीय िरकारको मष्टहला र 
परुुषको िमष्टवकाि िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि  र 
लैष्टिक परीक्षि िथा िामाणजक 
ष्टवभेद अन््य िने िम्िन्धी 
अलग्िै नीसि भएको िर स्थानीय 
ऐन, काननु, काययष्टवसध, 
सनदेणिकामा िमावेि 
निररएको। 

स्थानीय िरकारको मष्टहला र 
परुुषको िमष्टवकाि िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि  र 
लैष्टिक परीक्षि िथा 
िामाणजक ष्टवभेद अन््य िने 
िम्िन्धी अलग्िै नीसि 
नभएको र स्थानीय ऐन, 
काननु, काययष्टवसध, 
सनदेणिकामा िमेि कुनै खाि 
व्यवस्था निररएको । 

स्थानीय िरकारको मष्टहला 
र परुुषको िमष्टवकाि िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि  र 
लैष्टिक परीक्षि िथा 
िामाणजक ष्टवभेद अन््य िने 
नीसि दस्िावेज र स्थानीय 
ऐन, काननु, काययष्टवसध, 
सनदेणिकाहरू।  

 ५   

१.
१.

५ 

स्थानीय िहले कायायन्वयनमा 
ल्याएका ऐन, सनयम, िथा 
काययष्टवसधमा मष्टहला िथा िणिसिमा 
परेको िमदुाय अथायि्् लणक्षि 
वियमा हनुे ििै प्रकारका 
ष्टवभेदजन्य काययहरु रोक्न पयायप्त 
प्रावधान व्यवस्था िररएको छ । 
छैन ? 

०-१   स्थानीय िहले कायायन्वयनमा 
ल्याएका ऐन, सनयम, िथा 
काययष्टवसधमा मष्टहला िथा 
िणिसिमा परेको िमदुाय अथायि 
लणक्षि वियमा हनुे ििै प्रकारका 
ष्टवभेदजन्य काययहरु रोक्न पयायप्त 
प्रावधान राणखएको। 

स्थानीय िहले कायायन्वयनमा 
ल्याएका ऐन, सनयम, िथा 
काययष्टवसधमा मष्टहला िथा 
िणिसिमा परेको िमदुाय अथायि 
लणक्षि वियमा हनुे ििै प्रकारका 
ष्टवभेदजन्य काययहरु रोक्ने 
खालका केही प्रावधानमात्र  
िमावेि िररएको । 

स्थानीय िहले कायायन्वयनमा 
ल्याएका ऐन, सनयम, िथा 
काययष्टवसधमा मष्टहला िथा 
िणिसिमा परेको िमदुाय 
अथायि लणक्षि वियमा हनुे ििै 
प्रकारका ष्टवभेदजन्य काययहरु 
रोक्न कुनै प्रावधान 
नराणखएको । 

स्थानीय िहले कायायन्वयनमा 
ल्याएका ऐन, सनयम, िथा 
काययष्टवसधहरू र सिनको 
लैििाि दृष्टिले ष्टवश्लषेि 
िररएको दस्िावेज । 

 ६   

१.
१.

६ 

िंघीय कानूनले व्यवस्था िरे 
िमोणजम स्थानीयस्िरमा मष्टहला 
िथा वणििीमा परेको िमदुाय 
मासथ हनुे ष्टहँिा र ष्टवभेद उपर 
िनुवुाई हनुे प्रवन्ध समलाए। 
नसमलाएको ? 

०-१   िंघीय कानूनले व्यवस्था िरे 
िमोणजम स्थानीयस्िरमा मष्टहला 
िथा वणििीमा परेको िमदुाय 
मासथ हनुे ष्टहंिा र ष्टवभेद उपर 
िनुवुाई हनुे प्रवन्ध समलाएको र 
िोष्टह अनरुूप काययन्वयन हनुे 
िरेको । 

िंघीय कानूनले व्यवस्था िरे 
िमोणजम स्थानीयस्िरमा मष्टहला 
िथा वणििीमा परेको िमदुाय 
मासथ हनुे ष्टहंिा र ष्टवभेद उपर 
िनुवुाई हनुे  प्रवन्ध समलाएको 
िर कायायन्वयन नभएको । 

िंघीय कानूनले व्यवस्था िरे 
िमोणजम स्थानीय स्िरमा 
मष्टहला िथा वणििीमा परेको 
िमदुाय मासथ हनुेष्टहंिा र 
ष्टवभेद उपर िनुवुाई हनुे  
प्रवन्ध नसमलाएको । 

मष्टहला िथा वणििीमा परेको 
िमदुाय मासथ हनुे ष्टवभेद 
उपर िनुवुाई भएका 
प्रमाणिि कािजािहरू र 
माष्टहला िथा वणििीमा 
परेका िमदुायहरुको स्वयम 
भनाइहरुको दस्िावेज  
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 ७   

१.
१.

७ 

मष्टहला र परुूषमा श्रमको 
ज्यालामा ष्टवभेद रोक्ने प्रावधान 
रहे । नरहेको 

(िमदुायको प्रचलन ष्टवभेदकारी 
भए नभएको) ? 

०-१   मष्टहला र परुूषमा श्रमको 
ज्यालामा ष्टवभेद रोक्ने प्रावधान 
रहेको। 

मष्टहला र परुूषमा श्रमको 
ज्यालामा ष्टवभेद रोक्ने केही 
प्रावधानमात्र रहेको। 

मष्टहला र परुूषमा श्रमको 
ज्यालामा ष्टवभेद रोक्ने कुनै 
प्रावधान नरहेको। 

मष्टहला र परुूषमा श्रमको 
ज्याला भकु्तानी दस्िावेज 

(िमदुायको प्रचलन 
ष्टवभेदकारी भए नभएको) 

 ८   

१.
१.

८ 

स्थानीय िहको नीसिमा रैथाने र 
आप्रवािी कामदार िथा श्रमजीवी 
उपर हनुे ष्टवभेद रोक्ने प्रावधान 
रहे । नरहेको ? 

०-१   स्थानीय िहको नीसिमा रैथाने र 
आप्रवािी कामदार िथा 
श्रमजीवी उपर हनुे ष्टवभेद रोक्ने 
प्रावधानहरु रहेको । 

स्थानीय िहको नीसिमा रैथाने र 
आप्रवािी कामदार िथा 
श्रमजीवी उपर हनुे ष्टवभेद रोक्ने 
केही प्रावधान रहेको । 

स्थानीय िहको नीसिमा रैथाने 
र आप्रवािी कामदार िथा 
श्रमजीवी उपर हनुे ष्टवभेद 
रोक्ने कुनै प्रावधान 
नरहेको। 

स्थानीय िहको श्रम नीसि 
दस्िावेज र यिको िमीक्षा 
प्रसिवेदन। 

९ 
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१.
२.

१ 
आवसधक योजना र वाष्टषयक योजना 
िथा काययकममा लैष्टिक िथा 
िमावेिी ष्टवकािको लासि नीसि, 
रिनीसि, काययक्रम र मापनयोग्य 
उपलब्धी लक्ष्य िमावेि िररएको 
छ । छैन ? 

०-१   आवसधक योजना र वाष्टषयक 
योजना िथा काययकममा लैष्टिक 
िथा िमावेिी ष्टवकािको लासि 
नीसि, रिनीसि,  काययक्रम र 
मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य 
िमावेि  
िररएको । 

आवसधक योजना र वाष्टषयक 
योजना िथा काययकममा लैष्टिक 
िथा िमावेिी ष्टवकािको लासि 
आसँिक रुपमामात्र नीसि, 
रिनीसि,  काययक्रम र 
मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य 
िमावेि िररएको । 

आवसधक योजना र वाष्टषयक 
योजना िथा काययकममा 
लैष्टिक िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि नीसि, 
रिनीसि,   काययक्रम र 
मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य 
िमावेि निररएको  

आवसधक योजना र वाष्टषयक 
योजना िथा काययकममा 
लैष्टिक िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि नीसि, 
रिनीसि,  काययक्रम र 
मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य 
ष्टवश्लषेि दस्िावेज 

 १०     

१.
२.

२ 

िाउँपासलका ।निरपासलकाको 
स्रोि अनमुान िथा िजेट िीमा 
सनधायरि िसमसिले िजेट िीमा 
सनधायरि िदाय मष्टहला, 
िालिासलका, िथा िणििीकरिमा 
परेको िमूहको अवस्था 
ष्टवश्लषेिको आधारमा िो िमूहको 
लासि वा प्र्यक्ष्य फाइदा पगु्ने 
िरी कूल पँूजीिि िजेटको सनणिि 
प्रसििि छुट्याउने िरे । 
निरेको? 

०-१   िाउँपासलका । निरपासलकाको 
स्रोि अनमुान िथा िजेट िीमा 
सनधायरि िसमसिले िजेट िीमा 
सनधायरि िदाय मष्टहला, 
िालिासलका, िथा 
िणििीकरिमा परेको िमूहको  
अवस्था ष्टवश्लषेिको आधारमा िो 
िमूहको लासि वा प्र्यक्ष्य 
फाइदा पगु्ने िरी कूल पँूजीिि 
िजेटको सनणिि प्रसििि 
छुट्याउने  
िरेको । 

िाउँपासलका । निरपासलकाको 
स्रोि अनमुान िथा िजेट िीमा 
सनधायरि िसमसिले िजेट िीमा 
सनधायरि िदाय मष्टहला, 
िालिासलका, िथा 
िणििीकरिमा परेको   िमूहको 
अवस्था ष्टवश्लषेिको आधारमा िो 
िमूहमध्ये केहीको लासिमात्र  
प्र्यक्ष्य फाइदा पगु्ने िरी कूल 
पँूजीिि िजेटको सनणिि प्रसििि 
छुट्याउने  िरेको । 

िाउँपासलका ।  
निरपासलकाको स्रोि अनमुान 
िथा िजेट िीमा सनधायरि 
िसमसिले िजेट िीमा 
सनधायरि िदाय मष्टहला, 
िालिासलका, िथा 
िणििीकरिमा परेको 
िमूहको लासि वा प्र्यक्ष्य 
फाइदा पगु्ने िरी कूल 
पँूजीिि िजेटको सनणिि 
प्रसििि छुट्याउने  
निरेको। 

िाउँपासलका । 
निरपासलकाको   मष्टहला, 
िालिासलका, िथा 
िणििीकरिमा परेको 
िमूहको अवस्था ष्टवश्लेषिको 
आधारमा िो िमूहको स्रोि 
अनमुान िथा िजेट िीमा 
सनधायरि िसमसिले सनधायरि 
िरेको िजेट िीमा । 
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 ११     

१.
२.

३ 

स्थानीय िरकारको योजना िूची 
लणक्षि िमूहहरूको िक्रीय 
िहभासििामा ियार हनुे र 
उनीहरुले छनौट िरेका योजना 
प्राथसमकीकरिमा पने िरे ।  
निरेको (योजना िजुयमा िदाय िाउँ, 
वस्िीस्िरिाट आएका योजना 
काययकमहरुलाई िमेटे निमेटेको 
परीक्षि) ? 

०-१   स्थानीय िरकारले िाउँ, 
वस्िीस्िरिाट योजना िूची 
िंकलन िदाय लणक्षि िमूहहरूको 
िक्रीय िहभासििामा ियार हनुे 
र उनीहरुले छनौट िरेका 
योजना प्राथसमकीकरिमा पने 
िरेको । 

स्थानीय िरकारले िाउँ, 
वस्िीस्िरिाट योजना िूची 
िंकलन िदाय केही मात्र लणक्षि 
िमूहको िक्रीय िहभासििामा 
ियार हनुे र उनीहरुले छनौट 
िरेका केही योजनामात्र 
प्राथसमकीकरिमा पने िरेको । 

स्थानीय िरकारले िाउँ, 
वस्िीस्िरिाट योजना िूची 
िंकलन िदाय लणक्षि िमूहको 
िक्रीय िहभासििामा ियार 
हनुे निरेको र उनीहरुले 
माि िरेका योजनाले 
िामान्यिया प्राथसमकिा 
नपाउने िरेको । 

स्थानीय िरकारको योजना 
िजुयमा िदाय भएका 
िहभािीहरूको िूची, फोटो 
र विास्िरिाट छनौट 
भएका योजनाको िूची र 
लणक्षि िमहुले छनौट िरेका 
काययक्रमको  
िूची ।  

 १२     

१.
२.

४ 

योजना िजुयमा िदाय मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेका िमूहहरूको 
व्यावहाररक र रिनीसिक 
आवश्यकिा पष्टहचान र पररपूसिय 
िने ष्टवषयमा छलफल भए । 
नभएको ? 

०-१   योजना िजुयमा िदाय मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेका 
िमूहहरूको व्यावहाररक र 
रिनीसिक आवश्यकिा पष्टहचान 
र पररपूसिय िने ष्टवषयमा छलफल 
भएको । 

योजना िजुयमा िदाय मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेका 
िमूहहरूको व्यावहाररक र 
रिनीसिक आवश्यकिा पष्टहचान 
र पररपूसिय िने ष्टवषयमा िामान्य 
छलफल भएको । 

योजना िजुयमा िदाय मष्टहला 
िथा िणिसिकरिमा परेका 
िमूहहरूको व्यावहाररक र 
रिनीसिक आवश्यकिा 
पष्टहचान र पररपूसिय िने 
ष्टवषयमा छलफल नभएको । 

िजेट िजुयमा माियदियनको 
प्रसि र यिमा योजना िजुयमा 
िदाय मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेका 
िमूहहरूको व्यावहाररक र 
रिनीसिक आवश्यकिा 
पष्टहचान र पररपूसिय िने 
ष्टवषय िमावेि भएको 
प्रमाि।  

 १३     

१.
२.

५ 

योजना िजुयमा िदाय मष्टहला र 
परुुष एवं लणक्षि िमहुहरू को 
छुट्टा छुटै्ट अवस्था ष्टवश्लषेिको 
आधारमा आवश्यकिा पष्टहचान 
िरी िो अनिुारको काययक्रम िय 
िने िररए।निररएको  (ियारी 
प्रसिवेदन) ? 

०-१   योजना िजुयमा िदाय मष्टहला र 
परुुष एवं लणक्षि िमहुहरू को 
छुट्टा छुटै्ट अवस्था ष्टवश्लषेिको 
आधारमा आवश्यकिा पष्टहचान 
िरी िो अनिुारको काययक्रम 
िय िने िररएको । 

योजना िजुयमा िदाय मष्टहला र 
परुुष एवं लणक्षि िमहुहरू को 
छुट्टा छुटै्ट अवस्था  ष्टवश्लषेिको 
आधारमा आवश्यकिा पष्टहचान 
िरी िो अनिुार केही काययक्रम 
िय हनुे िरेको। 

योजना िजुयमा िदाय मष्टहला र 
परुुष एवं लणक्षि िमहुहरू 
को छुट्टा छुटै्ट अवस्था  
ष्टवश्लषेिको आधारमा 
आवश्यकिा पष्टहचान िरी िो 
अनिुारको काययक्रम िय िने 
निररएको। 

योजना िजुयमा िदाय मष्टहला 
र परुुष एवं लणक्षि 
िमहुहरूको छुट्टा छुटै्ट 
अवस्था  ष्टवश्लषेिको 
आधारमा आवश्यकिा 
पष्टहचान िरी िो अनिुारको 
काययक्रम ियारी प्रसिवेदन  

 १४     

१.
२.

६ 

स्थानीय िरकारले दीिो 
ष्टवकािका लक्ष्यहरू ष्टविेष िरेर 
लक्ष्य ५ लैष्टिक िमानिा प्राप्त 
िने ष्टवषयलाई स्थानीयकरि िरी  
िो अनिुारको िजेट ष्टवसनयोजन 
हनुे िरे । निरेको ? 

०-१   स्थानीय िरकारले दीिो 
ष्टवकािका लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य 
५ लैष्टिक िमानिा प्राप्त िने  
ष्टवषयलाई स्थानीयकरि िरी   
िो अनिुारको िजेट ष्टवसनयोजन 
िने िरेको। 

स्थानीय िरकारले दीिो 
ष्टवकािका  लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य 
५ लैष्टिक िमानिा  प्राप्त िने  
ष्टवषयलाई स्थानीयकरि िरी िो 
अनिुार केही काययक्रमहरूमा 
िजेट ष्टवसनयोजन िने िरेको 

स्थानीय िरकारले दीिो 
ष्टवकािका  लक्ष्यहरूमध्ये 
लक्ष्य ५ लैष्टिक िमानिा  
प्राप्त िने ष्टवषयलाई 
स्थानीयकरि निरेको िजेट 
ष्टवसनयोजन पसन िने 
निरेको। 

स्थानीय िरकारले दीिो 
ष्टवकािका लक्ष्यहरू 
स्थानीयकरि िरेको 
दस्िावेज र िोलाई  प्राप्त 
िने काययक्रमहरू िजेट 
ष्टवसनयोजन दस्िािेज 
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 १५     

१.
२.
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स्थानीय िहका योजना मष्टहला, 
िालिासलका िथा ष्टपछसिएको विय, 
क्षेत्र र िमदुायलाई प्र्यक्ष लाभ 
पगु्नेिरी  िने । निनेको 

०-१   स्थानीय िहका योजनाले मष्टहला, 
िालिासलका िथा ष्टपछसिएको 
विय, क्षेत्र र िमदुायलाई प्र्यक्ष 
लाभ पगु्नेिरी  िनेको । 

स्थानीय िहका योजनाले मष्टहला, 
िालिासलका िथा ष्टपछसिएको 
विय, क्षेत्र र िमदुायलाई सिसमि 
रुपमा प्र्यक्ष लाभ र केही 
अप्र्यक्ष लाभ पगु्नेिरी िनेको 

स्थानीय िहका योजनाले 
मष्टहला, िालिासलका िथा 
ष्टपछसिएको विय, क्षेत्र र 
िमदुायलाई प्र्यक्ष लाभ 
पगु्नेिरी  निनेको । 

स्थानीय िहका योजना 
दस्िावेज  

 १६     

१.
२.
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स्थानीय िरकारका उपभोक्ता 
िसमसिहरुमा लणक्षि िमहुका 
प्रसिसनसध िष्टहि कणम्िमा ४०% 
मष्टहलाहरूको िहभासििा भए। 
नभएको र मखु्य काययकारी 
पदमध्ये कुनै एकमा णजम्मेवारी 
ददए । नददएको ? 

०-१   स्थानीय िरकारका उपभोक्ता 
िसमसिहरुमा लणक्षि िमहुका 
प्रसिसनसध िष्टहि कणम्िमा ४०% 
मष्टहलाहरूको िहभासििा भएको, 
मखु्य काययकारी पदमध्ये कुनै 
एकमा णजम्मेवारी ददएको  । 

स्थानीय िरकारका उपभोक्ता 
िसमसिहरुमा लणक्षि िमहुका 
प्रसिसनसध िष्टहि कणम्िमा ४०% 
मष्टहलाहरूको िहभासििा िने र 
मखु्य काययकारी पदमध्ये कुनै 
एकमा णजम्मेवारी ददने नीसि 
सलएको । 

स्थानीय िरकारका उपभोक्ता 
िसमसिहरुमा लणक्षि िमहुका 
प्रसिसनसध िष्टहि कणम्िमा 
४०% मष्टहलाहरूको 
िहभासििा नभएको, मखु्य 
काययकारी पदमध्ये कुनै 
एकमा णजम्मेवारी पसन 
नददएको । 

स्थानीय िरकारका 
उपभोक्ता िसमसि व्यवस्थापन 
िम्वन्धी कानूनका 
प्रावधानहरू र केही 
योजनाको नमूना अवलोकन  
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िजेट िथा काययक्रम िजुयमा िनुय 
भन्दा अणघ िमदुायका मष्टहला, 
िालिासलका अपाि जनजासि, 
मधेिी, मणुश्लम, ष्टपछिाविय र 
दसलि लिायिका ििै जािजासि र 
ष्टवपन्न वियका िमूहहरूिँि ििेर 
िमस्या केलाउने (ष्टवश्लेषि) िने 
िररए।निररएको ?  

  िजेट िथा काययक्रम िजुयमा िनुय 
भन्दा अणघ िमदुायका मष्टहला, 
िालिासलका अपाि जनजासि, 
मधेिी, मणुश्लम, ष्टपछिाविय र 
दसलि लिायिका ििै जािजासि 
र ष्टवपन्न वियका िमूहहरूिँि 
ििेर िमस्या केलाउने 
(ष्टवश्लषेि) िने िररएको  

िजेट िथा काययक्रम िजुयमा िनुय 
भन्दा अणघ िमदुायका मष्टहला, 
िालिासलका अपाि जनजासि, 
मधेिी, मणुश्लम, ष्टपछिाविय र 
दसलि लिायिका ििै जािजासि 
र ष्टवपन्न वियका िमूहहरूिँि 
ििेर िमस्या केलाउने 
(ष्टवश्लषेि) िने िररएको  

िजेट िथा काययक्रम िजुयमा 
िनुय भन्दा अणघ िमदुायका 
मष्टहला, िालिासलका अपाि 
जनजासि, मधेिी, मणुश्लम, 
ष्टपछिाविय र दसलि 
लिायिका ििै जािजासि र 
ष्टवपन्न वियका िमूहहरूिँि 
ििेर िमस्या केलाउने 
(ष्टवश्लषेि) िने निररएको । 

िजेट िथा काययक्रम िजुयमा 
अणघ िमदुायका 
िरोकारवालाहरू िँिको 
छलफल र परामिय िथा 
ष्टवपन्निा स्िरीकरि िम्वन्धी 
आवसधक दस्िावेज 
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३.
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स्थानीय िरकारका क्षमिा ष्टवकाि 
योजनामा लैष्टिक उत्तरदायी िथा 
िामाणजक िमावेिी िजेट सनमायि  
एवं परीक्षि  सनयसमिरुपमा िनय 
िजेटको व्यवस्था िररए। 
निररएको ? 

०-१   स्थानीय िरकारका क्षमिा 
ष्टवकाि योजनामा लैष्टिक 
उत्तरदायी िथा िामाणजक 
िमावेिी िजेट सनमायि  एवं 
परीक्षि  सनयसमिरुपमा िनय 
िजेटको व्यवस्था िने 
िररएको।  

स्थानीय िरकारका क्षमिा 
ष्टवकाि योजनामा लैष्टिक 
उत्तरदायी िथा िामाणजक 
िमावेिी िजेट सनमायि  एवं 
परीक्षि िनय कष्टहले काही ीँ 
िजेटको व्यवस्था हनुे िरेको ।  

स्थानीय िरकारका क्षमिा 
ष्टवकाि योजनामा लैष्टिक 
उत्तरदायी िथा िामाणजक 
िमावेिी िजेट सनमायि  एवं 
परीक्षि िनय िजेटको 
व्यवस्था हनुे निरेको । 

स्थानीय िरकारको िजेट 
ष्टवसनयोजन र लैििाि 
परीक्षि दस्िावेजहरु 
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पररक्षि पिाि  लैष्टिक िथा 
िमावेिी ष्टवषयमा िधुार िनय 
क्षमिा ष्टवकाि कायययोजना 
कायायन्वयनका लासि पयायप्त िजेट 
िथा काययक्रम िाष्टषयक योजनामा 
िमावेि िररए।निररएको ? 

०-१   पररक्षि पिाि लैष्टिक िथा 
िमावेिी ष्टवषयमा िधुार िनय 
क्षमिा ष्टवकाि कायययोजना 
कायायन्वयनका लासि पयायप्त  
िजेट िथा काययक्रम िाष्टषयक 
योजनामा िमावेि िरेको । 

पररक्षि पिाि  लैष्टिक िथा 
िमावेिी ष्टवषयमा िधुार िनय 
क्षमिा ष्टवकाि कायययोजना 
कायायन्वयनका लासि िजेट िथा 
काययक्रम िाष्टषयक योजनामा 
िमावेि भएपसन पयायप्त 
नभएको। 

पररक्षि पिाि  लैष्टिक िथा 
िमावेिी ष्टवषयमा िधुार िनय 
क्षमिा ष्टवकाि कायययोजना 
कायायन्वयनका लासि िजेट 
ब्यवस्था हनुे निरेको । 

स्थानीय िरकारको िजेट 
ष्टवसनयोजन र लैििाि 
परीक्षि दस्िावेजहरु 
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स्थानीय िरकारको िजेट िथा 
काययक्रममा लणक्षि िमूहहरूको 
लासि सनणिि प्रसििि िजेट 
ष्टवसनयोजन िरी उनीहरूको ष्टहिका 
काययक्रममा िमयैमा खचय 
िररए।निररएको ? (िजेट िथा 
काययकमिीच सभिान) 

०-१   स्थानीय िरकारको िजेट िथा 
काययक्रममा लणक्षि िमूहहरूको 
लासि सनणिि प्रसििि िजेट 
ष्टवसनयोजन िरी उनीहरूको 
ष्टहिका काययक्रममा िमयैमा 
खचय िने िररएको ।  

स्थानीय िरकारको िजेट िथा 
काययक्रममा लणक्षि िमूहहरूको 
लासि कष्टहले कहीीँ िजेट 
ष्टवसनयोजन िरी उनीहरूको 
ष्टहिका काययक्रममा खचय िने 
िररएको । 

स्थानीय िरकारको िजेट 
िथा काययक्रममा लणक्षि 
िमूहहरूको लासि िजेट 
ष्टवसनयोजन िथा उनीहरूको 
ष्टहिका काययक्रममा खचय िने 
निररएको ।  

िजेट िथा काययकमिीच 
सभिान नसिजा सनकाल्ने, 
िजेट िथा काययक्रम 
दस्िावेज 
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स्थानीय िरकारको सनिाययक 
िहमा (कमयचारी।पदासधकारी) 
मष्टहलाहरूको िमानरुपमा ( 
५०।५० प्रसििि) प्रसिसनसध्व 
रहेको  छ।छैन ? 

०-१   स्थानीय िरकारको सनिाययक 
िहमा (कमयचारी।पदासधकारी) 
मष्टहलाहरूको िमानरुपमा ( 
५०।५० प्रसििि) प्रसिसनसध्व 
रहेको अवस्था । 

स्थानीय िरकारको सनिाययक 
िहमा (कमयचारी।पदासधकारी) 
मष्टहलाहरूको िमानरुपमा ( 
५०।५० प्रसििि) प्रसिसनसध्व 
नभए पसन कणम्िमा ३३ प्रसििि 
प्रसिसनसध्व रहेको अवस्था 

स्थानीय िरकारको सनिाययक 
िहमा 
(कमयचारी।पदासधकारी) 
मष्टहलाहरूको िमानरुपमा ( 
५०।५० प्रसििि) 
प्रसिसनसध्व नभए पसन 
कणम्िमा ३३ प्रसििि पसन 
प्रसिसनसध्व नरहेको अवस्था 

स्थानीय िरकारको सनिाययक 
िहमा रहेका 
(कमयचारी।पदासधकारी) को 
नामावली  

 २२       
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स्थानीय िरकारका 
कमयचारीहरूको पदपूसियको सनियय 
िदाय ििै जािजासि, विय, सलि र 
िमदुायका िीच िमावेिीकरि 
हनुे िरी कमयचारीहरूको िमावेिी 
िमानपुासिक प्रसिसनसध्व हनुिक्ने 
रिनीसि सलइएको छ।छैन ? 

०-१   स्थानीय िरकारका 
कमयचारीहरूको पदपूसियको सनियय 
िदाय ििै जािजासि, विय, सलि र 
िमदुायका िीच िमावेिीकरि 
हनुे िरी कमयचारीहरूको 
िमावेिी िमानपुासिक 
प्रसिसनसध्व हनुिक्ने रिनीसि 
सलइएको अवस्था। 

स्थानीय िरकारका 
कमयचारीहरूको पदपूसियको सनियय 
िदाय ििै जािजासि, विय, सलि र 
िमदुायमध्येिाट केही 
िमावेिीकरि हनुे िरी 
कमयचारीहरूको सिसमि िमावेिी 
प्रसिसनसध्व हनुिक्न ेरिनीसि 
सलइएको अवस्था। 

स्थानीय िरकारका 
कमयचारीहरूको पदपूसियको 
सनियय िदाय ििै जािजासि, 
विय, सलि र िमदुायका िीच 
िमावेिीकरि हनुे िरी 
कमयचारीहरूको िमावेिी 
िमानपुासिक प्रसिसनसध्व 
हनुिक्न ेरिनीसि सलइएको 
छैन। 

स्थानीय िरकारका 
कमयचारीहरूको पदपूसियको 
िम्वन्धी नीसि, कानून र 
अभ्याि िम्वन्धी दस्िावेज  
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स्थानीय िरकारले मष्टहला िथा 
सििेष िमदुायलाई सििेष िेवा 
प्रदान िदाय िम्वणन्धि िमदुायको 
भाषा, िंस्कृसि र रहन िहन 
िझुेको कमयचारी वा जनप्रसिसनसध 
िमेि िमावेि िरेको काययटोली 
वा िाखा माफय ि ददने 
िरेको।निरेको ?  

०-१   स्थानीय िरकारले मष्टहला िथा 
सििेष िमदुायलाई सििेष िेवा 
प्रदान िदाय िम्वणन्धि िमदुायको 
भाषा, िंस्कृसि र रहन िहन 
िझुेको कमयचारी वा जनप्रसिसनसध 
िमेि िमावेि िरेको काययटोली 
वा िाखा माफय ि िेवा ददने 
िरेको।  

स्थानीय िरकारले मष्टहला िथा 
सििेष िमदुायलाई सििेष िेवा 
प्रदान िदाय िम्वणन्धि िमदुायको 
भाषा, िंस्कृसि र रहन िहन 
िझुेको जनप्रसिसनसध िमावेि 
िरेको काययटोली माफय ि ददने 
िरेको।  

स्थानीय िरकारले मष्टहला 
िथा सििेष िमदुायलाई 
सििेष िेवा प्रदान िदाय 
िम्वणन्धि िमदुायको भाषा, 
िंस्कृसि र रहन िहन 
िझुेको कमयचारी वा 
जनप्रसिसनसध िमेि िमावेि 
िरेर िेवा ददने निरेको। 

स्थानीय िरकारले मष्टहला 
िथा सििेष िमदुायलाई 
सििेष िेवा प्रदान िने 
रिनीसि िथा काययनीसि र 
िेवा प्रवाह दस्िावेज 

 २४       

२.
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जनप्रसिसनसधहरू िथा 
कमयचारीहरूलाई कुनै क्षमिा 
असभिृष्टिको अविर प्रदान िदाय 
ििैलाई िमान अविर हनुे िरी र 
मष्टहला िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई अग्रभाि प्राप्त हनुेिरी 
िकारा्मक ष्टवभेदको नीसि 
सलएको।नसलएको 

०-१   जनप्रसिसनसधहरू िथा 
कमयचारीहरूलाई कुनै क्षमिा 
असभिृष्टिको अविर प्रदान िदाय 
ििैलाई िमान अविर हनुे िरी 
र मष्टहला िथा वणिसिकरिमा 
परेको िमदुायलाई अग्रभाि प्राप्त 
हनुेिरी िकारा्मक ष्टवभेदको 
नीसि सलएको ।  

जनप्रसिसनसधहरू िथा 
कमयचारीहरूलाई कुनै  क्षमिा 
असभिृष्टिको अविर प्रदान िदाय 
ििैलाई िमान अविर हनुेिरी र 
मष्टहला िथा वणिसिकरिमा 
परेको िमदुायलाई िमेि िेवा 
प्राप्त हनुेिरी िकारा्मक 
ष्टवभेदको नीसि सलएको ।  

जनप्रसिसनसधहरू िथा 
कमयचारीहरूलाई कुनै  
क्षमिा असभिृष्टिको  अविर 
प्रदान िदाय ििैलाई िमान 
अविर पाइने िरी र मष्टहला 
िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई अग्रभाि प्राप्त 
हनुेिरी िकारा्मक ष्टवभेदको 
नीसि नरहेको । 

जनप्रसिसनसधहरू िथा 
कमयचारीहरूलाई  क्षमिा 
असभिृष्टिको  अविर प्रदान 
िने िकारा्मक ष्टवभेदको 
नीसि िथा रिनीसि दस्िावेज  
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मष्टहला र परुुषिीचको अिमानिा 
हटाउन िथा िामाणजक 
िमावेिीकरि िढाउनको लासि 
स्थानीय िहको सनणिि काययनीसि 
छ।छैन ? 

०-१   मष्टहला र परुुषिीचको 
अिमानिा हटाउन िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि 
िढाउनको लासि स्थानीय िहको 
सनणिि काययनीसि रहेको। 

मष्टहला र परुुषिीचको 
अिमानिा हटाउन िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि 
िढाउनको लासि स्थानीय िहको 
सनणिि काययनीसि भएपसन 
कायायन्वयनमा नरहेको । 

मष्टहला र परुुषिीचको 
अिमानिा हटाउन िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि 
िढाउनको लासि स्थानीय 
िहको सनणिि काययनीसि 
नरहेको। 

मष्टहला र परुुषिीचको 
अिमानिा हटाउन िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि 
िढाउनको काययनीसि 
दस्िावेज 

 २६       

२.
२.
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स्थानीय िरकारमा लैष्टिक ष्टवकाि 
हेने इकाईको व्यवस्था छ।छैन ? 
(लैष्टिक ष्टवकाि िेस्क वा लैष्टिक 
िमानिा िथा िामाणजक 
िमावेिीकरि कायायन्वयन िसमसि 
वा यस्िै कुनै िंरचनाको व्यवस्था 
काययििय र णजम्मेवारी ष्टकटान 
िष्टहि िररए।निररएको) 

०-१   
स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
ष्टवकाि हेने इकाईको व्यवस्था 
रहेको (लैष्टिक ष्टवकाि िेस्क वा 
लैष्टिक िमानिा िथा िामाणजक 
िमावेिीकरि कायायन्वयन 
िसमसि वा यस्िै कुनै िंरचनाको 
व्यवस्था  काययििय र णजम्मेवारी 
ष्टकटान िष्टहि रहेको)  

स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
ष्टवकाि हेने इकाईको व्यवस्था 
रहेको (लैष्टिक ष्टवकाि िेस्क वा 
लैष्टिक िमानिा िथा िामाणजक 
िमावेिीकरि कायायन्वयन 
िसमसि वा यस्िै कुनै िंरचनाको 
व्यवस्था  काययििय र णजम्मेवारी 
ष्टकटान िष्टहि रहेको) िर 
कायायन्वयनमा नरहेको  

स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
ष्टवकाि हेने इकाईको 
व्यवस्था रहेको (लैष्टिक 
ष्टवकाि िेस्क वा लैष्टिक 
िमानिा िथा िामाणजक 
िमावेिीकरि कायायन्वयन 
िसमसि वा यस्िै कुनै 
िंरचनाको व्यवस्था 
निररएको । 

स्थानीय िरकारको िंिठन 
िंरचना र लैष्टिक ष्टवकाि 
हेने इकाईको कायय सनदेि 
ििय  र णजम्मेवारी ष्टकटान 
दस्िावेज 
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 २७       
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स्थानीय िरकारिाट  कायायलयमा 
हनु िक्ने कुनै पसन प्रकारको 
दवु्ययवहार, भेदभाि मष्टहला ष्टहंिा 
सनयन्त्रिको लासि आचार िंष्टहिा 
िनाएर लाि ुिररएको छ।छैन ? 

०-१   स्थानीय िरकारिाट  
कायायलयमा हनु िक्ने ििै 
प्रकारको दवु्ययवहार, भेदभाि 
मष्टहला ष्टहंिा सनयन्त्रिको लासि 
आचार िंष्टहिा िनाएर लाि ु
िररएको। 

स्थानीय िरकारिाट  
कायायलयमा हनु िक्ने 
दवु्ययवहार, भेदभाि र मष्टहला 
ष्टहंिा सनयन्त्रि िम्वन्धी आचार 
िंष्टहिा रहेको िर कायायन्वयन 
नभएको। 

स्थानीय िरकारिाट  
कायायलयमा हनु िक्ने 
दवु्ययवहार, भेदभाि र मष्टहला 
ष्टहंिा सनयन्त्रि िम्वन्धी 
आचार िंष्टहिा केही पसन 
नरहेको। 

स्थानीय िरकारिाट  
कायायलयमा हनु िक्ने ििै 
प्रकारको दवु्ययवहार, भेदभाि 
मष्टहला ष्टहंिा सनयन्त्रि 
िम्वन्धी आचार िंष्टहिा 
दस्िावेज।सनियय पणुस्िका 

 २८       
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योजना िजुयमा िसमसिलाई िझुाव 
ददने दस्िावेज ियार िदाय लैष्टिक 
िमानिा िथा िामाणजक 
िमावेिीकरि कायायन्वयन 
िसमसिमा मष्टहला, िालिासलका 
िथा अन्य ििै लणक्षि िमदुायको 
िष्टक्रय िहभासििा भए नभएको र 
यि िसमसिले विा िहमा योजाना 
िम्वन्धी छलफल िमावेिी भए 
नभएको अनिुमन िरे।निरेको ? 

०-१   योजना िजुयमा िसमसिलाई िझुाव 
ददने दस्िावेज ियार िदाय लैष्टिक 
िमानिा िथा िामाणजक 
िमाविेीकरि कायायन्वयन 
िसमसिमा मष्टहला, िालिासलका 
िथा अन्य ििै लणक्षि 
िमदुायको िष्टक्रय िहभासििा 
रहेको र यि िसमसिले विा 
िहमा योजाना िम्वन्धी छलफल 
िमावेिी भए नभएको अनिुमन 
िमेि िरेको । 

योजना िजुयमा िसमसिलाई िझुाव 
ददने दस्िावेज ियार िदाय लैष्टिक 
िमानिा िथा िामाणजक 
िमाविेीकरि कायायन्वयन 
िसमसिमा मष्टहला, िालिासलका 
िथा अन्य ििै लणक्षि 
िमदुायको िष्टक्रय िहभासििा 
रहेिापसन यि िसमसिले विा 
िहमा योजाना िम्वन्धी छलफल 
िमावेिी भए नभएको अनिुमन 
निरेको । 

योजना िजुयमा िसमसिलाई 
िझुाव ददने दस्िावेज ियार 
िदाय लैष्टिक िमानिा िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि 
कायायन्वयन िसमसिमा मष्टहला, 
िालिासलका िथा अन्य ििै 
लणक्षि िमदुायको िष्टक्रय 
िहभासििा नरहेको र यि 
िसमसिले विा िहमा योजाना 
िम्वन्धी छलफल िमावेिी 
भए नभएको अनिुमन िमेि 
निरेको । 

योजना िजुयमा िसमसिलाई  
र लैष्टिक िमानिा िथा 
िामाणजक िमावेिीकरि 
कायायन्वयन िसमसिले िझुाव 
ददएको दस्िावेज, िैठकको  
उपणस्थसि िथा सनियय 
पणुस्िका र विास्िरमा 
िरेको अनिुमन प्रसिवेदन 
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स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुायिाट 
मष्टहला र परुुषको िमावेिी 
प्रसिसनसध्व हनुे व्यवस्था रहे। 
नरहेको ?  

०-१   स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायिाट मष्टहला र परुुषको 
िमावेिी र िमानपुासिक 
प्रसिसनसध्व हनुे व्यवस्था 
रहेको।  

स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायिाट िमानपुासिक 
प्रसिसनसध्व हनुे व्यवस्था रहेपसन 
व्यवहारमा केहीकोमात्र 
प्रसिसनसध्व हनुे िरेको। 

स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायिाट िमावेिी र 
िमानपुासिक प्रसिसनसध्व हनुे 
व्यवस्था नरहेको। 

स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायिाट िमावेिी 
प्रसिसनसध्व भएको उपणस्थसि 
िथा सनियय पणुस्िका  

 ३०       
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स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुायका 
प्रसिसनसधहरूले छलफल िथा 

०-१   स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुायका 
प्रसिसनसधहरूले छलफल िथा 

स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुायका 
प्रसिसनसधहरूले छलफलमा 
भािसलन पाए पसन  सनियय 

स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायका प्रसिसनसधहरूले 
छलफल िथा सनियय 

स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूको छलफल 
िहभासििाको उपणस्थसि र 
सनियय पणुस्िकाको प्रसि  
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सनियय सनमायिमा स्वस्थ ढंिले 
भािसलन पाए।नपाएको ?  

सनियय सनमायिमा स्वस्थ ढंिले 
भािसलन पाएको । 

सनमायिमा भूसमका खेल्न 
निकेको ।  

सनमायिमा स्वस्थ ढंिले 
भािसलन नपाएको ।  

 ३१       

२.
३.
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स्थानीय िहमा ििासलि 
काययक्रमहरूको अनिुमन र 
िमीक्षा िम्वन्धी काययमा स्थानीय 
िरकारले िठन िने िसमसि, 
उपिसमसि र काययदलहरूले मष्टहला 
िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको ष्टहिहनुे िरी ष्टवश्लषेि 
िष्टहि नीसििि र काययिि िझुाव 
ददने िरे।निरेको ?  

०-१   स्थानीय िहमा ििासलि 
काययक्रमहरूको अनिुमन र 
िमीक्षा िम्वन्धी काययमा 
स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूले मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुायको 
ष्टहिहनुे िरी ष्टवश्लेषि िष्टहि 
नीसििि र काययिि िझुाव ददने 
िरेको ।  

स्थानीय िहमा ििासलि 
काययक्रमहरूको अनिुमन र 
िमीक्षा िम्वन्धी काययमा 
स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूले मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुायको 
ष्टहिहनुे िरी ष्टवश्लेषि निरी 
नीसििि र काययिि िझुाव ददने 
िरेको । 

स्थानीय िहमा ििासलि 
काययक्रमहरूको अनिुमन र 
िमीक्षा िम्वन्धी काययमा 
स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूले मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको ष्टहिहनुे िरी 
ष्टवश्लषेि र िझुाव केहीपसन  
ददने निरेको ।  

स्थानीय िहमा ििासलि 
काययक्रमहरूको अनिुमन र 
िमीक्षा िम्वन्धी काययमा 
स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूले ददएका 
िझुावहरु  
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स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूले मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुायको 
ष्टहिहनुे िरी ददइएका नीसििि र 
काययिि िझुावहरुको कायायन्वयन 
हनुे िरे।निरेको ?  

०-१   स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूले मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुायको 
ष्टहिहनुे िरी ददइएका नीसििि र 
काययिि िझुावहरुको प्रायः 
कायायन्वयन हनुे िरेको ।  

स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूले मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुायको 
ष्टहिहनुे िरी ददइएका नीसििि र 
काययिि िझुावहरुको 
कायायन्वयन कष्टहले काही ीँमात्र 
हनुे िरेको ।  

स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूले मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको ष्टहिहनुे िरी 
ददइएका नीसििि र काययिि 
िझुावहरुको कायायन्वयन हनुे 
निरेको ।  

स्थानीय िरकारले िठन िने 
िसमसि, उपिसमसि र 
काययदलहरूले मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको ष्टहिहनुे िरी 
ददइएका नीसििि र काययिि 
िझुावहरु र कायायन्वयन 
िमीक्षा 
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स्थानीय िहमा मष्टहला ष्टवकाि, 
लैष्टिक ष्टहँिा सिरूि, मष्टहला िीप 
ष्टवकाि, नेिृ् व ष्टवकाि िथा 
क्षमिा असभिृष्टि जस्िा सिषयमा 
स्रोि व्यवस्थापनका लासि लासि 
िाष्टषयक आसथयक ऐनमा उल्लेखिरी 
छुटै्ट कोष स्थापना िररएको। 
निररएको ? 

०-१   स्थानीय िहमा मष्टहला ष्टवकाि, 
लैष्टिक ष्टहँिा सिरूि, मष्टहला 
िीप ष्टवकाि, नेिृ् व ष्टवकाि 
िथा क्षमिा असभिृष्टि जस्िा 
सिषयमा स्रोि व्यवस्थापनका 
लासि लासि  िाष्टषयक आसथयक 
ऐनमा उल्लेखिरी छुटै्ट कोष 
स्थापना भएको ।  

स्थानीय िहमा मष्टहला ष्टवकाि, 
लैष्टिक ष्टहँिा सिरूि, मष्टहला 
िीप ष्टवकाि, नेिृ् व ष्टवकाि 
िथा क्षमिा असभिृष्टि जस्िा 
सिषयमा स्रोि व्यवस्थापनका 
लासि लासि  िाष्टषयक आसथयक 
ऐनमा उल्लेखिरी छुटै्ट कोष 
स्थापना िने सनियय भएको िर 
कायायन्वयन नभएको ।  

स्थानीय िहमा मष्टहला 
ष्टवकाि, लैष्टिक ष्टहँिा सिरूि, 
मष्टहला िीप ष्टवकाि, नेिृ् व 
ष्टवकाि िथा क्षमिा असभिृष्टि 
जस्िा सिषयमा स्रोि 
व्यवस्थापनका लासि लासि 
छुटै्ट कोष स्थापना नभएको 
।  

स्थानीय िहमा मष्टहला 
ष्टवकाि, लैष्टिक ष्टहँिा 
सिरूि, मष्टहला िीप ष्टवकाि, 
नेिृ् व ष्टवकाि िथा क्षमिा 
असभिृष्टि जस्िा सिषयमा 
स्रोि व्यवस्थापनका लासि 
लासि छुटै्ट कोष स्थापना 
िम्वन्धी दस्िावेज   
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के आददवािी जनजासि, दसलि 
अन्य लणक्षि िमहुका 
मष्टहलाहरूको ष्टवकाि र 
ििणक्तकरिको लासि वजेटको 
व्यवस्था भएको छ ? उनीहरूको 
आवश्यकिा अनिुार काययक्रम 
िजुयमा िररएको छ ? 

०-१   आददवािी जनजासि, दसलि अन्य 
लणक्षि िमहुका मष्टहलाहरूको 
ष्टवकाि र ििणक्तकरिको लासि 
वजेटको व्यवस्था भएको िथा 
उनीहरूको आवश्यकिा अनिुार 
काययक्रम िजुयमा िररएको । 

आददवािी जनजासि, दसलि अन्य 
लणक्षि िमहुका मष्टहलाहरूको 
ष्टवकाि र ििणक्तकरिको लासि 
वजेटको व्यवस्था भएको िर 
उनीहरूको आवश्यकिा अनिुार 
काययक्रम िजुयमा भने नभएको । 

आददवािी जनजासि, दसलि 
अन्य लणक्षि िमहुका 
मष्टहलाहरूको ष्टवकािर 
ििणक्तकरिको लासि 
वजेटको व्यवस्था िथा 
उनीहरूको आवश्यकिा 
अनिुार काययक्रम िजुयमा 
नभएको । 

आददवािी जनजासि, दसलि 
अन्य लणक्षि िमहुका 
मष्टहलाहरूको ष्टवकाि र 
ििणक्तकरिको लासि वजेट 
िथा काययक्रम दस्िावेजहरु  
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के स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
िेस्कको ष्टवकािको र आवश्यक 
मानवीय श्रोिहरु लासि वजेटको 
व्यवस्था  भएको छ ? िो 
अनिुार काययक्रम पष्टहचान 
िररएको  छ ? 

०-१   स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
िेस्कको ष्टवकािको र आवश्यक 
मानवीय श्रोिहरु लासि वजेटको 
व्यवस्था भएको िथा िो अनिुार 
काययक्रम पष्टहचान िररएको । 

स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
िेस्कको ष्टवकािको र आवश्यक 
मानवीय श्रोिहरु लासि वजेटको 
व्यवस्था भएको िर िो अनिुार 
काययक्रम पष्टहचान निररएको । 

स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
िेस्कको ष्टवकािको र 
आवश्यक मानवीय श्रोिहरु 
लासि वजेट िथा काययक्रम 
प्रवन्ध नै नभएको । 

स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
िेस्कको व्यवस्था िथा 
िोको लासि आवश्यक 
जनिणक्त, वजेट िथा 
काययक्रमको व्यवस्था भएको 
दस्िावेज  
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स्थानीय िरकारले िमावेिी 
िूचना प्रिाली व्यवस्थापन िनय 
िजेटको व्यवस्था िरे।निरेको र 
कम्यटुरकृि लेखा प्रिालीले 
िमावेिी क्षेत्रमा भएको िजेट 
िथा खचय िम्वन्धी िूचना ददने वा 
नददने िरेको । 

०-१   स्थानीय िरकारले िमावेिी 
िूचना  प्रिाली व्यवस्थापन िनय 
िजेटको व्यवस्था िने िरेको र 
कम्यटुरकृि लेखा प्रिालीले 
िमावेिी क्षेत्रमा भएको िजेट 
िथा खचय िम्वन्धी िूचना ददने 
िरेको । 

स्थानीय िरकारले िमावेिी 
िूचना  प्रिाली व्यवस्थापन िनय 
िजेटको व्यवस्था िरे पसन 
कम्यटुरकृि लेखा प्रिालीले 
िमावेिी क्षेत्रमा भएको िजेट 
िथा खचय िम्वन्धी िूचना ददने 
निरेको । 

स्थानीय िरकारले िमावेिी 
िूचना  प्रिाली व्यवस्थापन 
िनय िजेटको व्यवस्था 
निरेको र कम्यटुरकृि लेखा 
प्रिालीले िमावेिी क्षेत्रमा 
भएको िजेट िथा खचय 
िम्वन्धी िूचना पसन नददने 
िरेको । 

स्थानीय िरकारले िमावेिी 
िूचना  प्रिाली व्यवस्थापन 
िजे ष्टवसनयोजन िरेको 
दस्िावेज र िूचना प्रिाली र 
यििाट प्रवाष्टहि िूचनाहरू  
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के स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िमदुायस्िरका आधारभिू 
खणडिकृि िूचना।िथ्याँक िंकलन 
िथा अध्यावसधक िने िरेको छ 
? (सलि, उमेर, जाि, र आसथयक 
णस्थसि आदद)  (िाऊं।निर 
प्रोफाईल ) 

०-१   स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िमदुायस्िरका (सलि, 
उमेर, जाि, र आसथयक णस्थसि 
आदद)  िमावेि भएको 
आधारभिू खणडिकृि िूचना। 
िथ्यांङ्क िंकलन िने िरेको र 
खडिीकृि िथ्यांङ्कको िमय 
िमयमा अध्यावसधक िने िरेको 
छ । 

स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िमदुायस्िरका (सलि, 
उमेर, जाि, र आसथयक णस्थसि 
आदद) िमावेि भएको 
आधारभिू खणडिकृि िूचना । 
िथ्याँक िंकलन िरेको िर 
खडिीकृि िथ्यांङ्कको 
अध्यावसधक निरेको । 

स्थानीय िरकारले आफ्नो 
के्षत्रका िमदुायस्िरका (सलि, 
उमेर, जाि, र आसथयक 
णस्थसि आदद) िमावेि भएको 
आधारभिू खणडिकृि 
िूचना।िथ्याँक िंकलन पसन 
निरेको । 

मष्टहला, परुुष, िालिासलका, 
ििै जािजासिका (सलि, 
उमेर, जाि, र आसथयक 
णस्थसि आदद) खणडिकृि 
िथ्याङ्क िष्टहिको 
िाऊं।निर प्रोफाईल । 
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स्थानीय िरकारले आफ्नो क्षेत्रका 
िमदुायस्िरका आधारभूि 
िूचना।िथ्याँक िंकलन िदाय 
िेरोजिार िथा िररिको पष्टहचान 
िरी छुट्टाछुटै्ट नक्िाङ्कन िने 
िर्ेको ।निरेको (िाऊं।निर 
प्रोफाईल) 

०-१   स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िमदुायस्िरका 
आधारभिू िूचना।िथ्याँक 
िंकलन िदाय िेरोजिार िथा 
िररिको पष्टहचान िरी छुट्टाछुटै्ट 
नक्िाङ्कन िने िरेको । 

स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िमदुायस्िरका 
आधारभिू िूचना।िथ्याँक 
िंकलन िदाय िेरोजिार िथा 
िररिको पष्टहचान िर्ेको िर 
छुट्टाछुटै्ट नक्िाङ्कन निरेको । 

स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िमदुायस्िरका 
आधारभिू िूचना।िथ्याँक 
िंकलन िदाय िेरोजिार िथा 
िररिको पष्टहचान नै 
नभएकोले छुट्टाछुटै्ट नक्िाङ्कन 
िने निरेको । 

स्थानीय स्िरका 
िमदुायस्िरका आधारभूि 
िूचना।िथ्याँक र नक्िाङ्कन 
िष्टहिको िाऊं।निर 
प्रोफाईल । 
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के स्थानीय िरकारले आफ्नो 
पार्श्यणचत्रमा आधाररि खडिीकृि 
िथ्यांक र िूचनालाई आधार मासन 
स्थानीय ष्टवकाि योजना िजुयमा 
िने िरेको छ ? 

०-१   स्थानीय िरकारले आफ्नो 
पार्श्यणचत्रमा आधाररि खडिीकृि 
िथ्यांक र िूचनालाई आधार 
मासन स्थानीय ष्टवकाि योजना 
िजुयमा िने िरेको । 

स्थानीय िरकारले आफ्नो 
पार्श्यणचत्रमा आधाररि खडिीकृि 
िथ्यांक र िूचनालाई आधार 
मासन स्थानीय ष्टवकाि योजना 
िजुयमा िने नीसि िनाएको िर 
कायायन्वयन नभएको । 

स्थानीय िरकारले आफ्नो 
पार्श्यणचत्रमा आधाररि 
खडिीकृि िथ्यांक र 
िूचनालाई आधार मासन 
स्थानीय ष्टवकाि योजना 
िजुयमा िने निरेको । 

स्थानीय पार्श्यणचत्र र 
खडिीकृि िथ्यांक िथा 
िूचनाको ष्टववरि र स्थानीय 
ष्टवकाि योजना िजुयमा 
दस्िावेज । 
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स्थानीय िरकारले आफ्नो क्षेत्रका 
िामाणजक िरुक्षा पाउनेहरू र 
पणिकरिको असभलेख व्यवस्थापन 
िथा िथ्याँक अध्यावसधक िने िरे 
।निरेको ? 

०-१   स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िामाणजक िरुक्षा 
पाउनेहरू र पणिकरिको 
असभलेख व्यवस्थापन िथा 
िथ्याँक अध्यावसधक िने िरेको 
। 

स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िामाणजक िरुक्षा 
पाउनेहरू र पणिकरिको 
असभलेख व्यवस्थापन िरेपसन 
िथ्याँक अध्यावसधक निरेको । 

स्थानीय िरकारले आफ्नो 
के्षत्रका िामाणजक िरुक्षा 
पाउनेहरू र पणिकरिको 
असभलेख व्यवस्थापन िथा 
िथ्याँक अध्यावसधक िने 
निरेको । 

स्थानीय िरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका िामाणजक िरुक्षा 
िथा पणिकरिको असभलेख 
। 
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३.
१.
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लैष्टिक िथा िमावेिी ष्टवकािको 
लासि क्षमिा ष्टवकाि कायययोजना 
ियार िरे निरेको र छुटै्ट 
णिषयकमा िजेट ष्टवसनयोजन भए । 
नभएको र यस्िो रकम खचय िने 
काययष्टवसध स्वीकृि भइ 
कायायन्वयनमा आए।नआएको ? 

०-१   लैष्टिक िथा िमावेिी ष्टवकािको 
लासि क्षमिा ष्टवकाि कायययोजना 
ियार िरी छुटै्ट णिषयकमा िजेट 
ष्टवसनयोजन हनुे िरेको र यस्िो 
रकम खचय िने काययष्टवसध 
स्वीकृि भइ कायायन्वयनमा 
नआएको । 

लैष्टिक िथा िमावेिी ष्टवकािको 
लासि क्षमिा ष्टवकाि कायययोजना 
ियार भएपसन छुटै्ट णिषयकमा 
िजेट ष्टवसनयोजन हनुे निरेको 
िथा यस्िा काययमा भए िरेको 
खचय िने काययष्टवसध स्वीकृि भइ 
कायायन्वयनमा नआएको  

लैष्टिक िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि क्षमिा 
ष्टवकाि कायययोजना ियार 
निरेको, छुटै्ट णिषयकमा िजेट 
ष्टवसनयोजन हनुे निरेको र 
यस्िो रकम खचय िने 
काययष्टवसध िमेि स्वीकृि भइ 
कायायन्वयनमा नआएको । 

लैष्टिक िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि क्षमिा 
ष्टवकाि कायययोजना, िाष्टषयक 
िजेट ष्टकिाि र लैििािमा 
खचय िने काययष्टवसध  
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स्थानीय िरकारका 
पदासधकारी।कमचायरीहरूले लैष्टिक 
िथा िमावेिी ष्टवकाि, लैंसिक 
ष्टहंिा िम्िन्धी िासलम सलएका 
छन ्वा छैनन ्र िासलम 

०-१   स्थानीय िरकारका 
पदासधकारी।कमचायरीहरूले 
लैष्टिक िथा िमावेिी ष्टवकाि, 
लैंसिक ष्टहंिा िम्िन्धी िासलम 
सलएको र िासलम काययकममा 

स्थानीय िरकारका 
पदासधकारी।कमचायरीहरूले 
लैष्टिक िथा िमावेिी ष्टवकाि, 
लैंसिक ष्टहंिा िम्िन्धी िासलम 
सलए पसन िासलम काययकममा 

स्थानीय िरकारका ििै 
पदासधकारी।कमचायरीहरूले 
लैष्टिक िथा िमावेिी 
ष्टवकाि, लैंसिक ष्टहंिा 
िम्िन्धी िासलम नसलएका र 

स्थानीय िहका पदासधकारी 
िथा कमयचारीहरु र 
िमावेिी िदस्यहरूलाई 
िासलम प्रदान िदाय कुल 
िंख्याका आधारमा मष्टहला 
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काययकममा लणक्षि िमूह िथा 
अन्य ििै मष्टहला र परुुषको 
िमान िहभासििा र उपणस्थसि 
िसुनणिििा िररएको सथयो। सथएन 
?  

लणक्षि िमूह िथा अन्य ििै 
मष्टहला र परुुषको िमान 
िहभासििा र उपणस्थसि 
िसुनणिििा िररएको। 

लणक्षि िमूह िथा अन्य ििै 
मष्टहला र परुुषको िमान 
िहभासििा र उपणस्थसि 
िसुनणिििा निररएको। 

िासलम काययकममा लणक्षि 
िमूह िथा अन्य ििै मष्टहला 
र परुुषको िमान िहभासििा 
र उपणस्थसि िसुनणिििा 
निररएको। 

िथा परुुषको िहभािी 
िंख्याको अनपुाि ष्टवश्लषेि 
प्रसिवेदन 
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िासलमका ष्टवषय वस्िकुो 
प्रस्ििुीकरिमा लैष्टिक 
िम्िेदनिील भाषाको प्रयोि र 
मष्टहलाका आवश्यकिा िमेष्टटएको 
र िासलमको ििुस्िर, िेवा िषु्टवधा 
िम्िन्धमा पषृ्ठपोषि सलने िररएको 
छ।छैन ?  

०-१   िासलमका ष्टवषय वस्िकुो 
प्रस्ििुीकरिमा लैष्टिक 
िम्िेदनिील भाषाको प्रयोि िथा 
मष्टहलाका आवश्यकिा 
िमेष्टटएको र िासलमको 
ििुस्िर, िेवा िषु्टवधा िम्िन्धमा 
पषृ्ठपोषि सलने िररएको। 

िासलमका ष्टवषय वस्िकुो 
प्रस्ििुीकरिमा लैष्टिक 
िम्िेदनिील भाषाको प्रयोि र 
मष्टहलाका आवश्यकिा िमेष्टटए 
पसन िासलमको ििुस्िर, िेवा 
िषु्टवधा िम्िन्धमा पषृ्ठपोषि सलने 
निररएको। 

िासलमका ष्टवषय वस्िकुो 
प्रस्ििुीकरिमा लैष्टिक 
िम्िेदनिील भाषाको प्रयोि 
हनुे निरेको, मष्टहलाका 
आवश्यकिा पसन निमेष्टटएको 
र िासलमको ििुस्िर, िेवा 
िषु्टवधा िम्िन्धमा पषृ्ठपोषि 
िमेि सलने निररएको । 

िासलममा िमेष्टटएको 
ष्टवषयवस्ि,ु भाषाको लेखन र 
प्रयोिको स्िर, 
आवश्यकिामा आधाररि 
भएको िासलमको ििुस्िर, 
िेवा िषु्टवधा िम्िन्धमा 
पषृ्ठपोषि प्रसिवेदन 
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मष्टहला िथा लणक्षि िमहुका 
पदासधकारीहरूको क्षमिा 
असभवृद्सधका लासि सनददयि 
काययक्रमहरू (प्रासिसधक िासलम, 
क्षमिा ष्टवकाि, नेिृ् व ष्टवकािको 
िासलम, भ्रमि) छन।छैनन ्? िो 
अनिुारको वजेट ष्टवसनयोजन 
िररएको छ।छैन ?  

०-१   मष्टहला िथा लणक्षि िमहुका 
पदासधकारीहरूको क्षमिा 
असभवृद्सधका लासि सनददयि 
काययक्रमहरू रहेका र िो 
अनिुारको वजेट ष्टवसनयोजन हनुे 
िरेको। 

मष्टहला िथा लणक्षि िमहुका 
पदासधकारीहरूको क्षमिा 
असभवृद्सधका लासि सनददयि 
काययक्रमहरू भएपसन िो 
अनिुारको वजेट ष्टवसनयोजन हनुे 
निरेको। 

मष्टहला िथा लणक्षि िमहुका 
पदासधकारीहरूको क्षमिा 
असभवृष्टिका लासि सनददयि 
काययक्रमहरू र िो अनिुार 
वजेट ष्टवसनयोजन हनुे निरेको 
। 

मष्टहला िथा लणक्षि िमहुका 
पदासधकारीको क्षमिा 
ष्टवकाि िम्वन्धी प्रासिसधक 
िासलम, नेिृ् व ष्टवकािको 
िासलम, भ्रमि आददको 
प्रसिवेदन र पररमाि खुल्ने 
िजेट खचय ष्टववरि  
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के स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
िमानिा िथा िामाणजक िमावेिी 
िम्वन्धी िासलम ददन िथा 
काययक्रमलाई कायायन्वयन िनय 
िक्ने यथेि मानवीय श्रोि छन ्? 
(ष्टवषयिि िासलम प्राप्त जनिणक्त 
िंख्या) 

०-१   स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
िमानिा िथा िामाणजक 
िमावेिी िम्वन्धी िासलम ददन 
िथा काययक्रमलाई कायायन्वयन 
िनय िक्ने यथेि मानवीय श्रोि 
रहेको। 

स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
िमानिा िथा िामाणजक 
िमावेिी िम्वन्धी िासलम ददन 
िथा काययक्रमलाई कायायन्वयन 
िनय िक्ने केही मानवीय श्रोि 
रहेको। 

स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
िमानिा िथा िामाणजक 
िमावेिी िम्वन्धी िासलम 
ददने िथा काययक्रमलाई 
कायायन्वयन िनय िक्ने 
मानवीय श्रोि नरहेको। 

स्थानीय िरकारमा लैष्टिक 
िमानिा िथा िामाणजक 
िमावेिी िम्वन्धी िासलम 
िथा काययक्रमलाई 
कायायन्वयन िनय िक्ने 
ष्टवषयिि िासलम प्राप्त 
जनिणक्त िंख्या ष्टववरि  
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के स्थानीय िरकारमा मानव 
िंिाधन ष्टवकाि केन्र वा िाखा 
वा इकाइको व्यवस्था छ ? 

०-१   स्थानीय िरकारमा मानव 
िंिाधन ष्टवकाि केन्र वा िाखा 
वा इकाइको व्यवस्था रहेको । 

स्थानीय िरकारमा मानव 
िंिाधन ष्टवकाि केन्र वा िाखा 
वा इकाइको व्यवस्था भएपसन 
जनिणक्त नखटाइएको । 

स्थानीय िरकारमा मानव 
िंिाधन ष्टवकाि केन्र वा 
िाखा वा इकाइ र िो 
िम्वन्धी जनिणक्त नहेको । 

स्थानीय िरकारको िंिठन 
िंरचना र काययरि 
जनिणक्तको िाखािि 
ष्टववरि  
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मष्टहला र वणन्चसिकरिमा परेको 
िमदुाय लणक्षि लोक िेवा आयोि 
पूवय ियारी कक्षा ििालन 
काययक्रम रहे नरहेको र 
कायायन्वयन भए ।नभएको 
(िंचासलि िासलम काययकम िंख्या 
र उपणस्थसि) 

०-१   मष्टहला र वणन्चसिकरिमा परेको 
िमदुाय लणक्षि लोक िेवा 
आयोि पूवय ियारी कक्षा 
ििालन हनुे िरेको । 

मष्टहला र वणन्चसिकरिमा परेको 
िमदुाय लणक्षि लोक िेवा 
आयोि पूवय ियारी कक्षाका हनुे 
िरेपसन ििैले अविर नपाएको। 

मष्टहला र वणन्चसिकरिमा 
परेको िमदुाय लणक्षि लोक 
िेवा आयोि पूवय ियारी 
कक्षाका हनुे निरेको र 
काययक्रम िमेि नरहेको । 

स्थानीय िहको िाष्टषयक 
काययक्रम र मष्टहला िथा 
वणन्चसिकरिमा परेको 
िमदुाय लणक्षि लोक िेवा 
आयोि पूवय ियारी िम्वन्धी 
काययक्रमहरूको उपणस्थसि 
ष्टववरि 
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मष्टहला ष्टवकािका लासि भएका 
िेइणजि घोषिा पत्रका वाह्रवटा 
प्रसिवद्दिाहरूका िारेमा स्थानीय 
िरकारका पदासधकारीहरू वा 
कमयचारीहरूलाई जानकारी छ ? 
िोको लासि असभमखुीकरि 
िररएकोछ ? (काययकम िंख्या र 
उपणस्थसि) 

०-१   मष्टहला ष्टवकािका लासि भएका 
िेइणजि घोषिा पत्रका वाह्रवटा 
प्रसिवद्दिाहरूका िारेमा स्थानीय 
िरकारका पदासधकारीहरू वा 
कमयचारीहरूलाई जानकारी ददन 
असभमखुीकरि िररएको। 

मष्टहला ष्टवकािका लासि भएका 
िेइणजि घोषिा पत्रका वाह्रवटा 
प्रसिवद्दिाहरूका िारेमा स्थानीय 
िरकारका पदासधकारीहरू वा 
कमयचारीहरूलाई जानकारी ददने 
काययक्रम रहेपसन ििालन 
नभएको। 

मष्टहला ष्टवकािका लासि 
भएका िेइणजि घोषिा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रसिवद्दिाहरूका िारेमा 
स्थानीय िरकारका 
पदासधकारीहरू वा 
कमयचारीहरूलाई जानकारी 
नभएको र यस्िो जानकारी 
ददने कुनै काययक्रम नरहेको। 

मष्टहला ष्टवकािका लासि 
भएका िेइणजि घोषिा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रसिवद्दिाहरूका िारेमा 
स्थानीय िरकारका 
पदासधकारीहरू वा 
कमयचारीहरूलाई जानकारी 
ददने असभमखुीकरि 
काययकमको िंख्या र 
उपणस्थसि ष्टववरि 
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मष्टहला ष्टवरुि िवै खाले ष्टहंिा 
सनमूयल िने काययक्रमहरू र िो 
अनिुारको िजेट ष्टवसनयोजन िरी 
काययक्रम िमयैमा िम्पन्न िरेको 
छ ? (काययकम िंख्या र 
उपणस्थसि) 

०-१   मष्टहला ष्टवरुि िवै खाले ष्टहंिा 
सनमूयल िने काययक्रमहरू र िो 
अनिुारको िजेट ष्टवसनयोजन िरी 
काययक्रम िमयैमा िम्पन्न हनुे 
िरेको। 

मष्टहला ष्टवरुि िवै खाले ष्टहंिा 
सनमूयल िने काययक्रमहरू रहेपसन 
िो अनिुारको िजेट ष्टवसनयोजन 
िथा काययक्रम ििालन 
नभएको। 

मष्टहला ष्टवरुि िवै खाले 
ष्टहंिा सनमूयल िने 
काययक्रमहरू नरहेको र 
यिकालासि िजेट िमेि 
ष्टवसनयोजन हनुे निरेको । 

मष्टहला ष्टवरुि िवै खाले 
ष्टहंिा सनमूयल िने 
काययक्रमहरू र िजेट 
ष्टववरि िथा ििासलि 
काययक्रम काययकम िंख्या, 
समसि र उपणस्थसि ष्टववरि  

 ५०     

३.
२.

२ 

लैष्टिक ष्टहँिारष्टहि 
िाऊ।निरपासलका घोषिा िरेको 
छ ? (घोषिा िरेको समसि) र 
मष्टहला ष्टहंिा ष्टवरुि िून्य 
िष्टहष्ििुा अपनाएको छ ? 
(घटेका घटना िंख्या र सलइएका 
सनियय) 

०-१   लैष्टिक ष्टहँिारष्टहि िाऊ। 
निरपासलका घोषिा भएको र 
मष्टहला ष्टहंिा ष्टवरुि िून्य 
िष्टहष्ििुा अपनाइएको। 

लैष्टिक ष्टहँिारष्टहि िाऊ। 
निरपासलका घोषिा भएपसन 
मष्टहला ष्टहंिाका घटना उल्लेख्य 
रुपमा नघटेको। 

लैष्टिक ष्टहँिारष्टहि िाऊ। 
निरपासलका घोषिा पसन 
नभएको र मष्टहला ष्टहंिाका 
घटना उल्लेख्य िंख्यमा 
रहेको। 

लैष्टिक ष्टहँिारष्टहि 
िाऊ।निरपासलका घोषिा 
िरेको समसि िथा सलइएका 
सनियय ष्टववरि र स्थानीय 
न्याष्टयक िसमसि वा प्रहरीमा 
मष्टहला ष्टहंिा िम्वन्धी उजरुी 
दिाय ष्टववरि 
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 ५१       

३.
२.

३ 

स्थानीय िरकारले मष्टहला ष्टवरुद्ध 
िवै खाले ष्टहंिा सनमूयल िने 
काययक्रमहरू िंचालन िने िरेको 
छ ? (काययकम िंख्या र 
उपणस्थसि िथा सनियय पणुस्िका) 

०-१   स्थानीय िरकारले मष्टहला 
ष्टवरुद्ध िवै खाले ष्टहंिा सनमूयल 
िने काययक्रम ििालन िने 
िररएको। 

मष्टहला ष्टवरुद्ध िवै खाले ष्टहंिा 
सनमूयल िने काययक्रमहरू स्थानीय 
िरकारहरूले िंचालन िने िरे 
पसन प्रभावकारी नभएको। 

स्थानीय िरकारले मष्टहला 
ष्टवरुद्ध िवै खाले ष्टहंिा 
सनमूयल िने काययक्रमहरू 
िंचालन िने निरेको। 

स्थानीय िरकारले ििालन 
िरेका मष्टहला ष्टवरुद्ध िवै 
खाले ष्टहंिा सनमूयल िने 
काययक्रमको उपणस्थसि िथा 
सनियय पणुस्िका 

 ५२       

३.
२.

४ 

के स्थानीय िरकारले िमाजमा 
रहेका ष्टवसभन्न कुिंस्कार जस्िै 
(जासििि छुवाछुि, छाउपिी, 
िाल ष्टववाह, िह ुष्टववाह, दाइजो, 
आदद जस्िा िामाणजक कुरीसि 
हटाउन काययक्रमहरू िंचालन िने 
िरेको छ ? (काययकम िंख्या र 
उपणस्थसि) 

०-१   स्थानीय िरकारले िमाजमा 
रहेको ष्टवसभन्न कुिंस्कार जस्िै 
जासििि छुवाछुि, छाउपिी, 
िाल ष्टववाह, िह ुष्टववाह, दाइजो, 
आदद जस्िा िामाणजक कुरीसि 
हटाउन काययक्रमहरू िंचालन 
िने िरेको। 

स्थानीय िरकारले िमाजमा 
रहेका ष्टवसभन्न कुिंस्कार जस्िै 
जासििि छुवाछुि, छाउपिी, 
िाल ष्टववाह, िह ुष्टववाह, दाइजो, 
आदद मध्ये केहीमात्र िामाणजक 
कुरीसि हटाउने काययक्रम 
िंचालन िने िरेको। 

स्थानीय िरकारले िमाजमा 
रहेका ष्टवसभन्न कुिंस्कार 
जस्िै जासििि छुवाछुि, 
छाउपिी, िाल ष्टववाह, िह ु
ष्टववाह, दाइजो, आदद 
िामाणजक कुरीसि हटाउने 
काययक्रम िंचालन हालिम्म 
निरेको। 

स्थानीय िरकारले िमाजमा 
रहेका ष्टवसभन्न कुिंस्कार 
जस्िै जासििि छुवाछुि, 
छाउपिी, िाल ष्टववाह, िह ु
ष्टववाह, दाइजो, आदद 
िामाणजक कुरीसि हटाउन 
ििालन िरेका काययक्रमको 
िंख्या र उपणस्थसि 
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स्थानीय िहका मष्टहला िथा 
िमावेिी िमूहिाट सनवायणचि 
भएका िमेि जनप्रसिसनसधहरू र 
पासलकामा काययरि कमयचारीलाई 
नेपालको िंष्टवधान, स्थानीय 
िरकार ििालन ऐन, अन्िर 
िरकार ष्टवत्त व्यवस्थापन ऐन, 
कमयचारी िमायोजन ऐन, मलुकुी 
िंष्टहिाहरू, सिषयिि कानूनहरू, 
पासलकाले जारी िरेका कानूनहरू 
र अन्य प्रचसलि मह्वपूिय 
कानूनहरूको िारेमा 
असभमखुीकरि िने िरे । 
निरेको ? 

०-१   स्थानीय िहका मष्टहला िथा 
िमावेिी िमूहिाट सनवायणचि 
भएका िमेि जनप्रसिसनसधहरू र 
पासलकामा काययरि कमयचारीलाई 
नेपालको िंष्टवधान, स्थानीय 
िरकार ििालन ऐन, अन्िर 
िरकार ष्टवत्त व्यवस्थापन ऐन, 
कमयचारी िमायोजन ऐन, मलुकुी 
िंष्टहिाहरू, सिषयिि कानूनहरू, 
पासलकाले जारी िरेका 
कानूनहरू र अन्य प्रचसलि 
मह्वपूिय कानूनको िारेमा 
असभमखुीकरि िने िररएको ।  

स्थानीय िहका मष्टहला िथा 
िमावेिी िमूहिाट सनवायणचि 
भएका िमेि केही 
जनप्रसिसनसधहरू िथा  पासलकामा 
काययरि कमयचारीहरुमध्ये केही 
सिसमिलाई मात्र नेपालको 
िंष्टवधान, स्थानीय िरकार 
ििालन ऐन, अन्िर िरकार 
ष्टवत्त व्यवस्थापन ऐन, कमयचारी 
िमायोजन ऐन, मलुकुी 
िंष्टहिाहरू, सिषयिि कानूनहरू, 
पासलकाले जारी िरेका 
कानूनहरू र अन्य प्रचसलि 
मह्वपूिय कानूनको िारेमा 
असभमखुीकरि िररएको । 

स्थानीय िहका मष्टहला िथा 
िमावेिी िमूहिाट सनवायणचि 
भएका िमेि केही 
जनप्रसिसनसधहरू िथा  
पासलकामा काययरि 
कमयचारीहरुमध्ये किैलाई 
पसन नेपालको िंष्टवधान, 
स्थानीय िरकार ििालन 
ऐन, अन्िर िरकार ष्टवत्त 
व्यवस्थापन ऐन, कमयचारी 
िमायोजन ऐन, मलुकुी 
िंष्टहिाहरू, सिषयिि 
कानूनहरू, पासलकाले जारी 
िरेका कानूनहरू र अन्य 
प्रचसलि मह्वपूिय कानूनको 
िारेमा असभमखुीकरि 
निररएको । 

स्थानीय िहका मष्टहला िथा 
िमावेिी िमूहिाट सनवायणचि 
भएका िमेि जनप्रसिसनसधहरू 
र पासलकामा काययरि 
कमयचारीलाई नेपालको 
िंष्टवधान र अन्य प्रचसलि 
कानूनको सिषयमा िररएको 
असभमखुीकरि काययक्रमको 
िंख्या र उपणस्थसि ष्टववरि  

 ५४       

३.
३.

२ स्थानीय िहका काययपासलका 
िदस्यहरू, िभाका िदस्यहरू र 
पासलकाका प्रमखु प्रिािकीय 

०-१   स्थानीय िहका काययपासलका 
िदस्यहरू, िभाका िदस्यहरू र 
पासलकाका प्रमखु, प्रिािकीय 

स्थानीय िहका काययपासलका 
िदस्यहरू, िभाका िदस्यहरू र 
पासलकाका प्रमखु प्रिािकीय 

स्थानीय िहका काययपासलका 
िदस्यहरू, िभाका 
िदस्यहरू र पासलकाका 

स्थानीय िहका काययपासलका 
िदस्यहरू, िभाका 
िदस्यहरू र पासलकाका 
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असधकृि लिायि ििै िाखा 
प्रमखुहरूलाई कानूनको मस्यौदा 
िजुयमा िम्वन्धी प्रष्टक्रया र 
िमाधान िनुय पने मूल िमस्या 
िथा िवाल लिायि मखु्य 
सिषयवस्िकुा िम्वन्धमा िमय 
िमयमा असभमखुीकरि िने 
िरे।निरेको ?  

असधकृि लिायि ििै िाखा 
प्रमखुहरूलाई कानूनको मस्यौदा 
िजुयमा िम्वन्धी प्रष्टक्रया र 
िमाधान िनुय पने मूल िमस्या 
िथा िवाल लिायि मखु्य 
सिषयवस्िकुा िम्वन्धमा िमय 
िमयमा असभमखुीकरि िने 
िरेको । 

असधकृि लिायि ििै िाखा 
प्रमखुहरूमध्ये केहीलाईमात्र 
कानूनको मस्यौदा िजुयमा 
िम्वन्धी प्रष्टक्रया र िमाधान िनुय 
पने मूल िमस्या िथा िवाल 
लिायि मखु्य सिषयवस्िकुा 
िम्वन्धमा असभमखुीकरि 
िररएको ।  

प्रमखु प्रिािकीय असधकृि 
लिायि ििै िाखा 
प्रमखुहरूलाई कानूनको 
मस्यौदा िजुयमा िम्वन्धी 
प्रष्टक्रया र िमाधान िनुय पने 
मूल िमस्या िथा िवाल 
लिायि मखु्य सिषयवस्िकुा 
िम्वन्धमा कुनैपसन 
असभमखुीकरि नभएको ।  

प्रमखु प्रिािकीय असधकृि 
लिायि ििै िाखा 
प्रमखुहरूलाई कानूनको 
मस्यौदा िजुयमा िम्वन्धी 
प्रष्टक्रया र िमाधान िनुय पने 
मूल िमस्या िथा िवाल 
लिायि मखु्य सिषयवस्ि ु
िमेटी  िररएको 
असभमखुीकरि काययक्रमको 
िंख्या र उपणस्थसि ष्टववरि  

 ५५       
३.

३.
३ 

के मष्टहलाहरूको लासि कानूनी 
णिक्षा िम्िन्धी काययक्रमहरू 
िंचासलि भएका छन ? (जस्िैः 
कानूनी हक असधकार, एकल 
मष्टहला, र चेसलिेटी िेचष्टवखन 
ष्टवरुि काययक्रम, छाउपिी प्रथा 
ष्टवरुि काययक्रम, यौनष्टहँिा 
सिरूिका काययक्रम आददिारे 
अनणुिक्षि)  

०-१   मष्टहलाहरूको लासि कानूनी 
णिक्षा िम्िन्धी - कानूनी हक 
असधकार, एकल मष्टहला, र 
चेसलिेटी िेचष्टवखन ष्टवरुि 
काययक्रम, छाउपिी प्रथा ष्टवरुि 
काययक्रम, यौनष्टहँिा सिरूिका 
काययक्रम आददिारे सनयसमि 
रुपमा  अनणुिक्षि हनुे िरेको। 

मष्टहलाहरूको लासि कानूनी 
णिक्षा िम्िन्धी - कानूनी हक 
असधकार, एकल मष्टहला, र 
चेसलिेटी िेचष्टवखन ष्टवरुि 
काययक्रम, छाउपिी प्रथा ष्टवरुि 
काययक्रम, यौनष्टहँिा सिरूिका 
केही सिषयमा असभमणुखकरि हनुे  
िरेको। 

मष्टहलाहरूको लासि कानूनी 
णिक्षा िम्िन्धी - कानूनी 
हक असधकार, एकल मष्टहला,  
र चेसलिेटी िेचष्टवखन ष्टवरुि 
काययक्रम, छाउपिी प्रथा 
ष्टवरुि काययक्रम, यौनष्टहँिा 
सिरूिका काययक्रम आददिारे 
अनणुिक्षि नभएको । 

मष्टहलाहरूको लासि कानूनी 
णिक्षा िम्िन्धी - कानूनी 
हक असधकार, एकल 
मष्टहला, चेसलिेटी िेचष्टवखन 
ष्टवरुि काययक्रम, छाउपिी 
प्रथा ष्टवरुि काययक्रम, 
यौनष्टहँिा सिरूिका काययक्रम 
आददिारे अनणुिक्षि 
काययकम िंख्या र पटक 
िथा िहभािी िंख्या 
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मष्टहलाहरूको लासि िंचासलि 
कानूनी णिक्षा िम्िन्धी 
काययक्रमहरू िंचालनिाट के 
उनीहरु लाभाणन्वि भएका छन ्? 
(जस्िैः कानूनी हक असधकार, 
एकल मष्टहला, चेसलिेटी िेचष्टवखन 
ष्टवरुि काययक्रम, छाउपिी प्रथा 
ष्टवरुि काययक्रम, यौनष्टहँिा 
सिरूिका काययक्रम आददिारे 
अनणुिक्षि र यिको अिर )  

०-१   मष्टहलाहरूको लासि िंचासलि 
कानूनी णिक्षा िम्िन्धी 
काययक्रमहरू िंचालनिाट 
कानूनी हक असधकार, एकल 
मष्टहला, चेसलिेटी िेचष्टवखन 
ष्टवरुि काययक्रम, छाउपिी प्रथा 
ष्टवरुि काययक्रम, यौनष्टहँिा 
सिरूि मष्टहलाहरू ििणक्तकरि 
भएको।  

मष्टहलाहरूको लासि िंचासलि 
कानूनी णिक्षा िम्िन्धी 
काययक्रमहरू िंचालनिाट 
कानूनी हक असधकार, एकल 
मष्टहला, चेसलिेटी िेचष्टवखन 
ष्टवरुि काययक्रम छाउपिी प्रथा 
ष्टवरुि काययक्रम, यौनष्टहँिा 
सिरूिका सिषयहरु मध्ये केहीमा 
मष्टहलाहरूको ििणक्तकरि 
भएको।  

मष्टहलाहरूको लासि िंचासलि 
कानूनी णिक्षा िम्िन्धी 
काययक्रमहरू िंचालन 
नभएको र यिले मष्टहलाको 
कानूनी हक असधकार, एकल 
मष्टहला, चेसलिेटी िेचष्टवखन 
ष्टवरुि काययक्रम, छाउपिी 
प्रथा ष्टवरुि काययक्रम, 
यौनष्टहँिा सिरूिका 
काययक्रमहरूमा मष्टहलाहरु 
ििक्त नभएको ।  

मष्टहलाहरूको लासि िंचासलि 
कानूनी णिक्षा िम्िन्धी 
काययक्रमहरू जस्िैः कानूनी 
हक असधकार, एकल 
मष्टहला, चेसलिेटी िेचष्टवखन 
ष्टवरुि काययक्रम छाउपिी 
प्रथा ष्टवरुि काययक्रम, 
यौनष्टहँिा सिरूिका काययक्रम 
आददिारे अनणुिक्षि 
काययकम िंख्या र पटक 
िथा िहभािी िंख्या 
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स्थानीय िरकारले ष्टवपद 
व्यवस्थापन िम्वन्धी मापदडि, 
रिनीसि, काययनीसि िष्टहिको 
काययष्टवसध स्वीकृि िदाय मष्टहला 
िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायिँि परामिय िरे। निरेको 
र यस्िा दस्िािेजमा सिमान्िीकृि 
विय र िमदुायलाई लणक्षि िरी 
ष्टविेष राहि र मष्टहला परुुषलाई 
अलि अलि िंरक्षिको प्रावधान 
रहे।नरहेको ? 

०-१   स्थानीय िरकारले ष्टवपद 
व्यवस्थापन िम्वन्धी मापदडि, 
रिनीसि, काययनीसि िष्टहिको 
काययष्टवसध स्वीकृि िदाय मष्टहला 
िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायिँि परामिय हनुे िरेको 
र यस्िा दस्िािेजमा 
सिमान्िीकृि विय र िमदुायलाई 
लणक्षि िरी ष्टविेष राहि र 
मष्टहला परुुषलाई अलि अलि 
िंरक्षिको प्रावधान िमेि 
रहेको। 

स्थानीय िरकारले ष्टवपद 
व्यवस्थापन िम्वन्धी मापदडि, 
रिनीसि, काययनीसि िष्टहिको 
काययष्टवसध स्वीकृि िदाय मष्टहला 
िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायका सिसमि व्यणक्तिँि 
मात्र परामिय सलने िरेको र 
यस्िा दस्िािेजमा सिमान्िीकृि 
विय र िमदुायलाई लणक्षि िरी 
ष्टविेष राहि र मष्टहला परुुषलाई 
अलि अलि िंरक्षिको प्रावधान 
नरहेको। 

स्थानीय िरकारले ष्टवपद 
व्यवस्थापन िम्वन्धी 
मापदडि, रिनीसि, काययनीसि 
िष्टहिको काययष्टवसध स्वीकृि 
िदाय मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायिँि परामिय सलने 
निरेको र यस्िा दस्िािेजमा 
सिमान्िीकृि विय र 
िमदुायलाई लणक्षि िरीएको 
ष्टविेष राहिको प्रावधान 
िमेि नरहेको । 

स्थानीय िरकारले ष्टवपद 
व्यवस्थापन िम्वन्धी 
मापदडि, रिनीसि, काययनीसि 
िष्टहिको काययष्टवसधको प्रसि 
र सनमायिको क्रममा 
िररएको परामिय 
काययक्रमको उपणस्थसि र 
िहभासििा ष्टववरि 
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स्थानीयस्िरको ष्टवपद िम्वन्धी 
िथ्याङ्क िङ्कलन, नक्िाङ्कन िथा 
व्यवस्थापन िदाय लाभाणन्वि 
िमूहमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुाय 
िमेिको खडिीकृि िथ्याङ्क राखी 
आपिकालीन कायय ििालन िथा 
राहि ष्टविरि िने िरे।निरेको ? 

०-१   स्थानीयस्िरको ष्टवपद िम्वन्धी 
िथ्याङ्क िङ्कलन, नक्िाङ्कन िथा 
व्यवस्थापन िदाय लाभाणन्वि 
िमूहमा मष्टहला र वणिसिकरिमा 
परेको िमदुाय िमेिको 
खडिीकृि िथ्याङ्क राखी 
आपिकालीन कायय ििालन 
िथा राहि ष्टविरि िने िरेको 
। 

स्थानीयस्िरको ष्टवपद िम्वन्धी 
िथ्याङ्क िङ्कलन, नक्िाङ्कन िथा 
व्यवस्थापन िदाय लाभाणन्वि 
िमूहका मष्टहला र केही 
वणिसिकरिमा परेको िमदुायको 
िथ्याङ्क राखी आपिकालीन कायय 
ििालन िथा राहि ष्टविरि िने 
िरेको। 

स्थानीयस्िरको ष्टवपद 
िम्वन्धी िथ्याङ्क िङ्कलन, 
नक्िाङ्कन िथा व्यवस्थापन 
िदाय लाभाणन्वि िमूहका 
मष्टहला र वणिसिकरिमा 
परेको िमदुायको िथ्याङ्क 
नराखी आपिकालीन कायय 
ििालन िथा राहि ष्टविरि 
िने िरेको। 

स्थानीयस्िरको ष्टवपद 
िम्वन्धी िथ्याङ्क िङ्कलन, 
नक्िाङ्कन िथा व्यवस्थापन 
िदाय सलइएको लाभाणन्वि 
िमूहका मष्टहला र 
वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको िथ्याङ्क िथा 
राखी आपिकालीन कायय 
ििालन िथा राहि 
ष्टविरिको िूची । 
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िमदुायमा आधाररि ष्टवपद 
व्यवस्थापन िम्वन्धी काययिदाय 
लाभाणन्वि िमूहमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुाय 
िमेिको िहभासििामा 
उनीहरूलाई पष्टहलो प्राथसमकिामा 
राखी िने िरे।निरेको ? 

०-१   िमदुायमा आधाररि ष्टवपद 
व्यवस्थापन िम्वन्धी काययिदाय 
लाभाणन्वि िमूहमा मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुाय 
िमेिको िहभासििामा 
उनीहरूलाई पष्टहलो 
प्राथसमकिामा राखी ििालन िने 
िरेको। 

िमदुायमा आधाररि ष्टवपद 
व्यवस्थापन िम्वन्धी काययिदाय 
लाभाणन्वि िमूहमा मष्टहला िथा 
केही वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको िहभासििामा 
उनीहरूलाई प्राथसमकिामा राखी 
ििालन िने िरेको। 

िमदुायमा आधाररि ष्टवपद 
व्यवस्थापन िम्वन्धी 
काययिदाय लाभाणन्वि िमूहमा 
मष्टहला िथा वणिसिकरिमा 
परेको िमदुायको िहभासििा 
ष्टवना उनीहरूलाई सििेष 
प्राथसमकिा नददइ ििालन 
िने िरेको। 

िमदुायमा आधाररि ष्टवपद 
व्यवस्थापन िम्वन्धी 
काययका  लाभाणन्वि िमूह र 
उनीहरूको ददएको 
प्राथसमकिा िथा िहभासििा 
ष्टववरि  
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ष्टवपद व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना िथा ििालन र स्रोि 
पररचालन िदाय मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुाय 
िमेिको िहभासििामा सनियय िने 
िरे।निरेको ? 

०-१   ष्टवपद व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना िथा ििालन र स्रोि 
पररचालन िदाय मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुाय 
िमेिको िहभासििामा सनियय 
िने िरेको। 

ष्टवपद व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना िथा ििालन र स्रोि 
पररचालन िदाय मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुाय 
मध्ये सिसमिको िहभासििामा 
सनियय िने िरेको। 

ष्टवपद व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना िथा ििालन र 
स्रोि पररचालन िदाय मष्टहला 
िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको िहभासििामा 
ष्टवना नै सनियय िने िरेको। 

ष्टवपद व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना िथा ििालन र 
स्रोि पररचालन िदाय मष्टहला 
िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुाय िमेिको 
िहभासििामा भएको 
उपणस्थसि ष्टववरि  
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स्थानीय िहका भवन, भौसिक 
पूवायधार िथा अन्य िंरचना 
सनमायिको लासि ड्रइङ, सिजायन, 
लिि अनमुान ियार िदाय िंरचना 
सनमायि भएपसछ मष्टहला, 
िालिासलका, अपाििा भएका 
व्यणक्तले सनिायध प्रयोि िनय िष्टकने 
िरी लैष्टिक, िाल र अपाि मैत्री 
/ िंिेदनिील िंरंचनाको प्रावधान 
िष्टहि हनुे िरे।निरेको ? 

०-१   स्थानीय िहका भवन, भौसिक 
पूवायधार िथा अन्य िंरचना 
सनमायिको लासि ड्रइङ, सिजायन, 
लिि अनमुान ियार िदाय 
मष्टहला, िालिासलका, अपाििा 
भएका व्यणक्तले सनिायध प्रयोि 
िनय िष्टकने िरी लैष्टिक, िाल र 
अपाि मैत्री िथा िंिेदनिील 
िंरंचना सनमायि हनुेिरी स्वीकृि 
हनुे िरेको। 

स्थानीय िहका भवन, भौसिक 
पूवायधार िथा अन्य िंरचना 
सनमायिको लासि ड्रइङ, सिजायन, 
लिि अनमुान ियार िदाय 
अपाििा भएका व्यणक्तले सनिायध 
प्रयोि िनय िष्टकने िरी भएपसन 
लैष्टिक र िालमैत्री िथा 
िंिेदनिील िंरंचना सनमायि 
हनुेिरी स्वीकृि नहनुे िरेको । 

स्थानीय िहका भवन, 
भौसिक पूवायधार िथा अन्य 
िंरचना सनमायिको लासि 
ड्रइङ, सिजायन, लिि 
अनमुान ियार िदाय मष्टहला, 
िालिासलका र अपाििा 
भएका व्यणक्तले सनिायध प्रयोि 
िनय िष्टकने िरी लैष्टिक 
िालमैत्री िथा िंिेदनिील 
िंरंचना सनमायि हनुेिरी 
स्वीकृि नहनुे िरेको । 

स्थानीय िहका भवन, 
भौसिक पूवायधार िथा अन्य 
िंरचना सनमायिको लासि 
स्वीकृि ड्रइङ, सिजायन, 
लिि अनमुान िथा  िंरचना 
सनमायि भएपसछ मष्टहला, 
िालिासलका, अपाििा 
भएका व्यणक्तले सनिायध 
प्रयोि िनय िष्टकने िरी 
लैष्टिक, िाल र अपाि मैत्री 
/ िंिेदनिील िंरंचनाको 
ड्रइङ, सिजायन भएको 
प्रमाि  
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स्थानीय िहका भवन, भौसिक 
पवुायधार िथा िंरचनाहरु, णिक्षा, 
स्वास्थ्य र अन्य िामाणजक 
पूवायधार िम्वन्धी भवन र अन्य 
िंरचनाहरू सनमायि िदाय मष्टहला, 
अपाििा भएका व्यणक्त िथा 
िालमैत्रीयकु्त दृष्टिकोििाट िमेि 
उपयकु्त हनुे िरी सनमायि िररएको 
छ।छैन ? 

०-१   स्थानीय िहका भवन, भौसिक 
पवुायधार िथा िंरचनाहरु, णिक्षा, 
स्वास्थ्य र अन्य िामाणजक 
पूवायधार िम्वन्धी भवन र अन्य 
िंरचनाहरू सनमायि िदाय मष्टहला, 
अपाििा भएका व्यणक्त िथा 
िालमैत्रीयकु्त दृष्टिकोििाट िमेि 
उपयकु्त हनुे िरी सनमायि हनुे 
िरेको। 

स्थानीय िहका भवन, भौसिक 
पवुायधार िथा िंरचनाहरु, णिक्षा, 
स्वास्थ्य र अन्य िामाणजक 
पूवायधार िम्वन्धी भवन र अन्य 
िंरचनाहरूमध्ये केहीको मात्र 
सनमायि िदाय मष्टहला, अपाििा 
भएका व्यणक्त िथा िालमैत्रीयकु्त 
दृष्टिकोििाट िमेि उपयकु्त हनुे 
िरी सनमायि हनुे िरेको। 

स्थानीय िहका भवन, 
भौसिक पवुायधार िथा 
िंरचनाहरु, णिक्षा, स्वास्थ्य 
र अन्य िामाणजक पूवायधार 
िम्वन्धी भवन र अन्य 
िंरचनाहरू सनमायि िदाय 
मष्टहला, अपाििा भएका 
व्यणक्त िथा िालमैत्रीयकु्त 
दृष्टिकोििाट िमेि उपयकु्त 
हनुे िरी सनमायि हनुे 
निरेको। 

स्थानीय िहका भवन, 
भौसिक पवुायधार िथा 
िंरचनाहरु, णिक्षा, स्वास्थ्य 
र अन्य िामाणजक पूवायधार 
िम्वन्धी भवन र अन्य 
िंरचनाहरूका ड्रइङ, 
सिजायन र सनसमयि 
िंरचनाको काययिम्पन्न 
प्रसिवेदनहरू  
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स्थानीय िहले १५०० 
वियष्टफटभन्दा िढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका सनजी िथा 
िावयजसनक भवन िथा िंरचना 
सनमायि िम्वन्धी नक्िा स्वीकृि 
िदाय मष्टहला, अपाििा भएका 
व्यणक्त िथा िालमैत्रीयकु्त 
दृष्टिकोििाट िमेि उपयकु्त हनुे 
िरी िंरचना ियार िनय सनदेिन 
ददने िररएको छ।छैन ? 

०-१   स्थानीय िहले १५०० 
वियष्टफटभन्दा िढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका सनजी िथा 
िावयजसनक भवन िथा िंरचना 
सनमायि िम्वन्धी नक्िा स्वीकृि 
िदाय मष्टहला, अपाििा भएका 
व्यणक्त िथा िालमैत्रीयकु्त 
दृष्टिकोििाट िमेि उपयकु्त हनुे 
िरी िंरचना ियार िनय सनदेिन 
ददने िरेको। 

स्थानीय िहले १५०० 
वियष्टफटभन्दा िढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका सनजी िथा 
िावयजसनक भवन िथा िंरचना 
सनमायि िम्वन्धी नक्िा स्वीकृि 
िदाय मष्टहला, अपाििा भएका 
व्यणक्त िथा िालमैत्रीयकु्त 
दृष्टिकोििाट िमेि उपयकु्त हनुे 
िरी िंरचना ियार िनुयपने नीसि 
िनाएको िर कायायन्वयन 
नभएको। 

स्थानीय िहले १५०० 
वियष्टफटभन्दा िढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका सनजी िथा 
िावयजसनक भवन िथा 
िंरचना सनमायि िम्वन्धी 
नक्िा स्वीकृि िदाय मष्टहला, 
अपाििा भएका व्यणक्त िथा 
िालमैत्रीयकु्त दृष्टिकोििाट 
िमेि उपयकु्त हनुे िरी 
िंरचना ियार िनय सनदेिन 
ददनेकुनै नीसि नै नभएको र 
हालिम्म यि सिषयमा 
निोणचएको। 

स्थानीय िहले १५०० 
वियष्टफटभन्दा िढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका सनजी िथा 
िावयजसनक भवन िथा 
िंरचना सनमायि िम्वन्धी 
नक्िा स्वीकृि िदाय मष्टहला, 
अपाििा भएका व्यणक्त िथा 
िालमैत्रीयकु्त दृष्टिकोििाट 
िमेि उपयकु्त हनुे िरी 
िंरचना ियार िनय सनदेिन 
ददने नीसि र स्वीकृि 
नक्िाको प्रसि  
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स्थानीय िहले मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेको िमदुायलाई 
लणक्षि िरी परंपरािि िथा 
आधसुनक उजाय (जन ष्टवद्यिु, 
ष्टवसभन्न िैकणल्पक उजाय स्रोििाट 
प्राप्त हनुे उजाय, िधुाररएको चलुो 
आदद) को प्रयोि िनय िकारा्मक 
वािावरि र प्रो्िाहन िने 
आयोजनाहरू रहे।नरहेको ?  

०-१   स्थानीय िहले मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई लणक्षि िरी 
परंपरािि िथा आधसुनक उजाय 
(जन ष्टवद्यिु, ष्टवसभन्न िैकणल्पक 
उजाय स्रोििाट प्राप्त हनुे उजाय, 
िधुाररएको चलुो आदद) को 
प्रयोि िनय िकारा्मक 
वािावरि र प्रो्िाहन िने 
आयोजनाहरू रहेका।  

स्थानीय िहले मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई लणक्षि िरी 
परंपरािि िथा आधसुनक उजाय 
(जन ष्टवद्यिु, ष्टवसभन्न िैकणल्पक 
उजाय स्रोििाट प्राप्त हनुे उजाय, 
िधुाररएको चलुो आदद) को 
प्रयोि िने िोच िनाएको िर 
िकारा्मक वािावरि र 
प्रो्िाहन िने आयोजनाहरू 
नरहेको।  

स्थानीय िहले मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई लणक्षि िरी 
परंपरािि िथा आधसुनक 
उजाय (जन ष्टवद्यिु, ष्टवसभन्न 
िैकणल्पक उजाय स्रोििाट 
प्राप्त हनुे उजाय, िधुाररएको 
चलुो आदद) को प्रयोि िनय 
नीसि िथा िकारा्मक 
वािावरि र प्रो्िाहन िने 
आयोजनाहरू िमेि नरहेको।  

स्थानीय िहले मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई लणक्षि िरी 
परंपरािि िथा आधसुनक 
उजाय (जन ष्टवद्यिु, ष्टवसभन्न 
िैकणल्पक उजाय स्रोििाट 
प्राप्त हनुे उजाय, िधुाररएको 
चलुो आदद) को प्रयोि िनय 
िकारा्मक वािावरि र 
प्रो्िाहन िने नीसि िथा 
आयोजनाहरू 
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िभयविी मष्टहलालाई जोणखमयकु्त, 
खिरायकु्त काममा नलिाउने िरी 
िाष्टषयक नीसि र काययक्रममा  
प्रजनन ्स्वास्थ्य िम्वन्धी नीसि र 
काययक्रम िमावेि भए।नभएको ? 

०-१   िभयविी मष्टहलालाई जोणखमयकु्त, 
खिरायकु्त काममा नलिा िरी 
िाष्टषयक नीसि र काययक्रममा  
प्रजनन ्स्वास्थ्य िम्वन्धी नीसि 
र काययक्रम िमावेि िरी िो 
नीसि कायायन्वयन िररएको। 

िभयविी मष्टहलालाई जोणखमयकु्त, 
खिरायकु्त काममा नलिाउने 
िरी िाष्टषयक नीसि र काययक्रममा  
प्रजनन ्स्वास्थ्य िम्वन्धी नीसि र 
काययक्रम िमावेि भएको िर 
कायायन्वयन नभएको। 

िभयविी मष्टहलालाई 
जोणखमयकु्त, खिरायकु्त 
काममा िलिाउने नीसि िथा 
यिको कायायन्वन केहीपसन 
नभएको।  

िभयविी मष्टहलालाई 
जोणखमयकु्त, खिरायकु्त 
काममा नलिाउने नीसि र 
यिको अनिुमन प्रसिवेदन 
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स्थानीय िहको कायायलय, 
अस्पािाल वा स्वास्थ्य चौकी र 
िम्भव भएका 
िावयजसनकस्थलहरुमा िच्चालाई 
स्िनपानका सनसमत्त अलग्िै कक्ष 
र िमयको व्यवस्था र िो को 
व्यवस्थापन िररएको छ।छैन ? 

०-१   स्थानीय िहको कायायलय, 
अस्पािाल वा स्वास्थ्य चौकी र 
िम्भव भएका 
िावयजसनकस्थलहरुमा िच्चालाई 
स्िनपानका सनसमत्त अलग्िै कक्ष 
र िमयको व्यवस्था र िो को 
व्यवस्थापन िररएको। 

स्थानीय िहको कायायलय, 
अस्पािाल वा स्वास्थ्य चौकी र 
िम्भव भएका 
िावयजसनकस्थलहरुमा िच्चालाई 
स्िनपानका सनसमत्त अलग्िै कक्ष 
र िमयको व्यवस्था िने नीसि 
रहेको िर कायायन्वयन नभएको 
। 

स्थानीय िहको कायायलय, 
अस्पािाल वा स्वास्थ्य चौकी 
र िम्भव भएका 
िावयजसनकस्थलहरुमा 
िच्चालाई स्िनपानका सनसमत्त 
अलग्िै कक्ष र िमयको 
व्यवस्था िम्वन्धी नीसि िथा 
यिको व्यवस्थापन केहीपसन 
नभएको। 

स्थानीय िहको कायायलय, 
अस्पािाल वा स्वास्थ्य चौकी 
र िम्भव भएका 
िावयजसनकस्थलहरुमा 
िच्चालाई स्िनपानका 
सनसमत्त अलग्िै कक्ष र 
िमयको व्यवस्था िने नीसि 
र यिको अनिुमन प्रसिवेदन 
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पररवार सनयोजन, माि ृणिि ु
कल्याि, ष्टवस्िाररि खोप, पोषि, 
जनिंख्या णिक्षा र जनस्वास्थ 
िम्िन्धी काययक्रम लिायि 
मष्टहलाहरूको स्वास्थ्य िधुार 
िम्िन्धी ष्टविेष काययक्रमहरू 
िंचालन िररएका छन ्?  

०-१   पररवार सनयोजन, माि ृणिि ु
कल्याि, ष्टवस्िाररि खोप, पोषि, 
जनिंख्या णिक्षा र जनस्वास्थ 
िम्िन्धी काययक्रम लिायि 
मष्टहलाहरूको स्वास्थ्य िधुार 
िम्िन्धी ष्टविेष काययक्रमहरू 
िंचालन िररएका। 

पररवार सनयोजन, माि ृणिि ु
कल्याि, ष्टवस्िाररि खोप, पोषि, 
जनिंख्या णिक्षा र जनस्वास्थ 
िम्िन्धी काययक्रम लिायि 
मष्टहलाहरूको स्वास्थ्य िधुार 
िम्िन्धी केही ष्टविेष 
काययक्रमहरू  मात्र िंचालन 
भएका। 

पररवार सनयोजन, माि ृणिि ु
कल्याि, ष्टवस्िाररि खोप, 
पोषि, जनिंख्या णिक्षा र 
जनस्वास्थ िम्िन्धी काययक्रम 
लिायि मष्टहलाहरूको 
स्वास्थ्य िधुार िम्िन्धी 
कुनैपसन ष्टविेष काययक्रमहरू 
िंचासलि नभएका । 

िु् केरी हुँदाको स्वास्थ्य 
अवस्था िधुार िनय, 
ष्टकिोरीहरूको लासि प्रजनन 
र यौन णिक्षा आदानप्रदान 
िनय, एचआईभी एड्ि, स्िन 
क्यान्िर, पाठेघरको 
क्यान्िर र आि खस्ने 
अवस्था िधुार िने र स्वास्थ 
णिष्टवरहरू राख्ने जस्िा 
मष्टहलाको स्वास्थ्य िधुार 
िम्वन्धी काययकम िंख्या र 
पटक िथा िहभािी िंख्या  
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मष्टहला, िररि, सनमखुा र 
िणिसिकरिमा परेका 
व्यणक्तहरूको स्वास्थ्य सिमा िनय 
िहजीकरि र िहयोि िने 
काययक्रम र िजेट भए।नभएको ? 

०-१   मष्टहला, िररि, सनमखुा र 
िणिसिकरिमा परेका 
व्यणक्तहरूको स्वास्थ्य सिमा िनय 
िहजीकरि र िहयोि िने 
काययक्रम र िजेट कायायन्वयनमा 
रहेको। 

मष्टहला, िररि, सनमखुा र 
िणिसिकरिमा परेका 
व्यणक्तहरूको स्वास्थ्य सिमा िनय 
िहजीकरि र िहयोि िने 
काययक्रम भएपसन िजेट 
ष्टवसनयोजन नभएको। 

मष्टहला, िररि, सनमखुा र 
िणिसिकरिमा परेका 
व्यणक्तहरूको स्वास्थ्य सिमा 
िनय िहजीकरि र िहयोि 
िने काययक्रम र िजेट 
नभएको। 

मष्टहला, िररि, सनमखुा र 
िणिसिकरिमा परेका 
व्यणक्तहरूको स्वास्थ्य सिमा 
िनय िहजीकरि र िहयोि 
िने चाल ुिषयको काययक्रम र 
िजेट भएको प्रसि र 
िििषयको िमीक्षा प्रसिवेदन 
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स्थानीय िहले आफ्नो पासलका 
सभत्रका ष्टवद्यालय जाने उमेरका 
ििै िालिासलकालाई ष्टवद्यालयमा 

०-१   स्थानीय िहले आफ्नो पासलका 
सभत्रका ष्टवद्यालय जाने उमेरका 
ििै िालिासलकालाई ष्टवद्यालयमा 
भनाय िराउने प्रवन्ध समलाएको। 

स्थानीय िहले आफ्नो पासलका 
सभत्रका ष्टवद्यालय जाने उमेरका 
ििै िालिासलकालाई ष्टवद्यालयमा 

स्थानीय िहले आफ्नो 
पासलका सभत्रका ष्टवद्यालय 
जाने उमेरका ििै 
िालिासलकालाई ष्टवद्यालयमा 

स्थानीय िहले आफ्नो 
पासलका सभत्रका ष्टवद्यालय 
जाने उमेरका ििै 
िालिासलकालाई ष्टवद्यालयमा 
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भनाय िराउने प्रवन्ध 
समलाए।नसमलाएको ? 

भनाय िराउने नीसि भएपसन पयायप्त 
प्रयाि नभएको। 

भनाय िराउने प्रवन्ध 
नसमलाएको। 

भनाय िराउने सनियय िथा 
यिको कायायन्वयन प्रसिवेदन 
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स्थानीय िहले आफ्नो पासलका 
सभत्रका आसथयक अवस्था कमजोर 
भएका पररवारका िासलका िथा 
वणिसिकरिमा परेका िमूदायका 
ििै िालिासलकालाई ददवा खाजा, 
सनिलु्क पाठ्यपसु्िक र िैणक्षक 
िामाग्री िथा पोिाक उपलब्ध 
िराउन छात्रिृणत्तको व्यवस्था िरी 
सनश्पक्ष ष्टविरि हनुे प्रवन्ध 
समलाए।नसमलाएको ? 

०-१   स्थानीय िहले आफ्नो पासलका 
सभत्रका आसथयक अवस्था 
कमजोर भएका पररवारका 
िासलका िथा वणिसिकरिमा 
परेका िमूदायका ििै 
िालिासलकालाई ददवा खाजा, 
सनिलु्क पाठ्यपसु्िक र िैणक्षक 
िामाग्री िथा पोिाक उपलब्ध 
िराउन छात्रिृणत्तको व्यवस्था 
िरी सनश्पक्ष ष्टविरि हनुे प्रवन्ध 
समलाएको। 

स्थानीय िहले आफ्नो पासलका 
सभत्रका आसथयक अवस्था कमजोर 
भएका केही पररवारका िासलका 
िथा वणिसिकरिमा परेका 
िमूदायका केही 
िालिासलकालाई ददवा खाजा, 
सनिलु्क पाठ्यपसु्िक र िैणक्षक 
िामाग्री िथा पोिाक उपलब्ध 
िराउन छात्रिृणत्तको व्यवस्था 
िरी सनश्पक्ष ष्टविरि हनुे प्रवन्ध 
समलाएको। 

स्थानीय िहले आफ्नो 
पासलका सभत्रका आसथयक 
अवस्था कमजोर भएका 
पररवारका िासलका िथा 
वणिसिकरिमा परेका 
िमूदायका कुनै िाल 
िासलकालाई पसन ददवा 
खाजा, सनिलु्क पाठ्यपसु्िक 
र िैणक्षक िामाग्री िथा 
पोिाक उपलब्ध िराउन 
छात्रिृणत्तको व्यवस्था िरी 
सनश्पक्ष ष्टविरि हनुे प्रवन्ध 
नसमलाएको। 

स्थानीय िहले आफ्नो 
पासलका सभत्रका आसथयक 
अवस्था कमजोर भएका 
पररवारका िासलका िथा 
वणिसिकरिमा परेका 
िमूदायका ििै 
िालिासलकालाई ददवा 
खाजा, सनिलु्क पाठ्यपसु्िक 
र िैणक्षक िामाग्री िथा 
पोिाक उपलब्ध िराउन 
छात्रिृणत्तको व्यवस्था िरी 
सनश्पक्ष ष्टविरि हनुे प्रवन्ध 
समलाउने काययक्रम िथा 
कायायन्वयन प्रसिवेदन 
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सनरक्षर मष्टहलाहरूको लासि णिक्षा 
िम्िन्धी ष्टविेष काययक्रमहरू 
िंचासलि भए। नभएका ? (जस्िैः 
असभभावक णिक्षा, प्रौढ िथा 
ष्टकिोरी कक्षाहरू, िाथी णिक्षा, 
काययमूलक प्रौढ णिक्षा, िच्चा 
देणख िच्चा कक्षा, आदद ) 
(काययकम िंख्या र पटक िथा 
िहभािी िंख्या) 

०-१   सनरक्षर मष्टहलाहरूको लासि 
णिक्षा िम्िन्धी ष्टविेष 
काययक्रमहरू असभभावक णिक्षा, 
प्रौढ िथा ष्टकिोरी कक्षाहरू, 
िाथी णिक्षा, काययमूलक प्रौढ 
णिक्षा, िच्चा देणख िच्चा कक्षा, 
आदद िंचालन भएका। 

सनरक्षर  मष्टहलाहरूको लासि 
णिक्षा िम्िन्धी ष्टविेष 
काययक्रमहरू असभभावक णिक्षा, 
प्रौढ िथा ष्टकिोरी कक्षाहरू, 
िाथी णिक्षा, काययमूलक प्रौढ 
णिक्षा, िच्चा देणख िच्चा कक्षा, 
आदद िंचालन िने नीसि भएपसन 
िजेट ष्टवसनयोजन नभएको। 

सनरक्षर  मष्टहलाहरूको लासि 
णिक्षा िम्िन्धी ष्टविेष 
काययक्रमहरू असभभावक 
णिक्षा, प्रौढ िथा ष्टकिोरी 
कक्षाहरू, िाथी णिक्षा, 
काययमूलक प्रौढ णिक्षा, िच्चा 
देणख िच्चा कक्षा आदद 
कुनैपसन िंचालन नभएको। 

सनरक्षर  मष्टहलाहरूको लासि 
णिक्षा िम्िन्धी ष्टविेष 
काययक्रमहरू असभभावक 
णिक्षा, प्रौढ िथा ष्टकिोरी 
कक्षाहरू, िाथी णिक्षा, 
काययमूलक प्रौढ णिक्षा, 
िच्चा देणख िच्चा कक्षा 
आदद िंचालनको उपणस्थसि 
र चनिुमन प्रसिवेदन 

 ७२       

४.
३.

४ 

ष्टवद्यालयमा छात्र र छात्राको 
लासि छुट्टा छुटै्ट िौचालय, ष्टकिोरी 
छात्राको लािी प्याि र यौन 
णिक्षा िथा िहजीकरि काययक्रम 
िंचालन हनुे िरे।निरेको ? 

०-१   ष्टवद्यालयमा छात्र र छात्राको 
लासि छुट्टा छुटै्ट िौचालय, 
ष्टकिोरी छात्राको लािी प्याि र 
यौन णिक्षा िथा िहजीकरि 
काययक्रम िंचालन हनुे िरेको। 

केही ष्टवद्यालयमा छात्र र 
छात्राको लासि छुट्टा छुटै्ट 
िौचालय, ष्टकिोरी छात्राको 
लािी प्याि र यौन णिक्षा िथा 

ष्टवद्यालयमा छात्र र छात्राको 
लासि छुट्टा छुटै्ट िौचालय, 
ष्टकिोरी छात्राको लािी प्याि 
र यौन णिक्षा िथा 
िहजीकरि जस्िा कुनै 

ष्टवद्यालयमा छात्र र छात्राको 
लासि छुट्टा छुटै्ट िौचालय, 
ष्टकिोरी छात्राको लािी 
प्याि र यौन णिक्षा िथा 
िहजीकरि काययक्रम 



72 n}lª\us ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f  k|ltj]bg,@)&* 

िहजीकरि िम्वन्धी सिसमि 
काययक्रम िंचालन हनुे िरेको। 

काययक्रम िंचालन हनुे 
निरेको। 

िंचालन िथा अनिुमनका  
प्रसिवेदनहरु  
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िाउँपासलका।निरपासलकामा िफा 
ष्टपउने पानी, िफािँि हाि धनुे 
व्यवस्था, मष्टहला र परुुषका लासि 
अलग्िै िौचालयको व्यवस्था, र 
स्यानीटाइजरको उपयोि िने 
प्रवन्ध भए।नभएको ? 

०-१   िाउँपासलका।निरपासलकामा 
िफा ष्टपउने पानी, िफािँि हाि 
धनुे व्यवस्था, मष्टहला र परुुषका 
लासि अलग्िै िौचालयको 
व्यवस्था, र स्यानीटाइजरको 
उपयोि िने प्रवन्ध भएको। 

िाउँपासलका।निरपासलकामा 
िफा ष्टपउने पानी, िफािँि हाि 
धनुे व्यवस्था, मष्टहला र परुुषका 
लासि एउटै िौचालयको 
व्यवस्था भएको। 

िाउँपासलका।निरपासलकामा 
िफा ष्टपउने पानी, िफािँि 
हाि धनुे व्यवस्था, मष्टहला र 
परुुषका लासि अलग्िै 
िौचालयको व्यवस्था, र 
स्यानीटाइजरको उपयोि िने 
प्रवन्ध नभएको। 

िाउँपासलका।निरपासलकामा 
िफा ष्टपउने पानी, िफािँि 
हाि धनुे व्यवस्था, मष्टहला र 
परुुषका लासि अलग्िै 
िौचालयको व्यवस्था, र 
स्यानीटाइजरको उपयोि िने 
प्रवन्ध भए।नभएको 
अनिुमन िने 
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स्थानीय िहको आयोजना िथा 
स्थानीय मष्टहलाहरुको िक्रीय 
िहभासििामा विा विामा खुला 
ददिामखु्ि पासलका, घरघरमा 
िौचालय, िाँिा र िौंिामा पोखरी, 
टोल िफाइ असभयान जस्िा 
काययक्रम ििालन हनुे 
िरे।निरेको ? 

०-१   स्थानीय िहको आयोजना  िथा 
स्थानीय मष्टहलाहरुको िक्रीय 
िहभासििामा विा विामा खुला 
ददिामखु्ि पासलका, घरघरमा 
िौचालय, िाँिा र िौंिामा 
पोखरी, टोल िफाइ असभयान 
जस्िा काययक्रम ििालन हनुे 
िरेको।  

स्थानीय िहको आयोजना  िथा 
स्थानीय मष्टहलाहरुको िक्रीय 
िहभासििामा केही विामा खुला 
ददिामखु्ि पासलका, घरघरमा 
िौचालय, िाँिा र िौंिामा 
पोखरी, टोल िफाइ असभयान 
जस्िा काययक्रम ििालन 
भएको। 

स्थानीय िहको आयोजना  
िथा स्थानीय मष्टहलाहरुको 
िक्रीय िहभासििामा विा 
विामा खुला ददिामखु्ि 
पासलका, घरघरमा िौचालय, 
िाँिा र िौंिामा पोखरी, टोल 
िफाइ असभयान जस्िा 
काययक्रम ििालन हनुे 
निरेको। 

स्थानीय िहको आयोजना  
िथा स्थानीय मष्टहलाहरुको 
िक्रीय िहभासििामा विा 
विामा खुला ददिामखु्ि 
पासलका, घरघरमा िौचालय, 
िाँिा र िौंिामा पोखरी, 
टोल िफाइ असभयान जस्िा 
काययक्रम ििालन िने िजेट 
र िंचालन प्रसिवेदन 
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कुष्टहने र नकुष्टहने घरायिी फोहोर 
छुट्याउने व्यवस्था, फोहोर 
िंकलन िथा ष्टविजयन, घरघरमा 
भान्छाको फोहोर र पानीिाट 
करेिा िाली िथा िमला र 
फुलिारी जस्िा काययक्रममा 
मष्टहला र परुूषको िमान 
िहभासििा हनुपुने जस्िा चेिना 
असभिषु्टि काययक्रम ििालन हनुे 
िरे।निरेको ?  

०-१   कुष्टहने र नकुष्टहने घरायिी 
फोहोर छुट्याउने व्यवस्था, 
फोहोर िंकलन िथा ष्टविजयन, 
घरघरमा भान्छाको फोहोर र 
पानीिाट करेिा िाली िथा 
िमला र फुलिारी जस्िा 
काययक्रममा मष्टहला र परुूषको 
िमान िहभासििा हनुपुने जस्िा 
चेिना असभिषु्टि काययक्रम 
ििालन हनुे िरेको।  

कुष्टहने र नकुष्टहने घरायिी 
फोहोर छुट्याउने व्यवस्था, 
फोहोर िंकलन िथा ष्टविजयन, 
घरघरमा भान्छाको फोहोर र 
पानीिाट करेिा िाली िथा 
िमला र फुलिारी जस्िा 
काययक्रममा मष्टहला र परुूषको 
िमान िहभासििा हनुपुने जस्िा 
चेिना असभिषु्टि काययक्रम 
ििालन िने िजेट िथा 

कुष्टहने र नकुष्टहने घरायिी 
फोहोर छुट्याउने व्यवस्था, 
फोहोर िंकलन िथा 
ष्टविजयन, घरघरमा भान्छाको 
फोहोर र पानीिाट करेिा 
िाली िथा िमला र 
फुलिारी जस्िा काययक्रममा 
मष्टहला र परुूषको िमान 
िहभासििा हनुपुने जस्िा 
चेिना असभिषु्टि काययक्रम 
ििालन हनुे निरेको। 

कुष्टहने र नकुष्टहने घरायिी 
फोहोर छुट्याउने व्यवस्था, 
फोहोर िंकलन िथा 
ष्टविजयन, घरघरमा भान्छाको 
फोहोर र पानीिाट करेिा 
िाली िथा िमला र 
फुलिारी जस्िा काययक्रममा 
मष्टहला र परुूषको िमान 
िहभासििा हनुपुने जस्िा 
चेिना असभिषु्टि काययक्रमको 
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काययक्रम रहेको िर कायायन्वयन 
नभएको।  

स्वीकृि िजेट र  ििालन 
प्रसिवेदन  

 ७६       

४.
४.

४ 

मष्टहलाहरू िढीमात्रामा िंलग्न हनुे 
काययमा िफापानीको िहज 
व्यवस्थाका लासि स्थानीय 
मष्टहलाहरुको िक्रीय िहभासििामा 
आकािेपानी िंकलन र भडिारि, 
परंपरािि इनार र कुवाको 
पनुजीष्टवकरि र ररचाणजयङ 
काययक्रम ििालन हनुे 
िरे।निरेको ? 

०-१   मष्टहलाहरू िढीमात्रामा िंलग्न 
हनुे काययमा िफापानीको िहज 
व्यवस्थाका लासि स्थानीय 
मष्टहलाहरुको िक्रीय 
िहभासििामा आकािेपानी 
िंकलन र भडिारि, परंपरािि 
इनार र कुवाको पनुजीष्टवकरि 
र ररचाणजयङ काययक्रम ििालन 
हनुे निरेको। 

मष्टहलाहरू िढीमात्रामा िंलग्न 
हनुे काययमा िफापानीको िहज 
व्यवस्थाका लासि स्थानीय 
मष्टहलाहरुको िक्रीय 
िहभासििामा आकािेपानी 
िंकलन र भडिारि, परंपरािि 
इनार र कुवाको पनुजीष्टवकरि 
र ररचाणजयङ काययक्रम ििालन 
िने काययक्रम रहेको िर 
कायायन्वयन नभएको। 

मष्टहलाहरू िढीमात्रामा 
िंलग्न हनुे काययमा 
िफापानीको िहज 
व्यवस्थाका लासि स्थानीय 
मष्टहलाहरुको िक्रीय 
िहभासििामा आकािेपानी 
िंकलन र भडिारि, 
परंपरािि इनार र कुवाको 
पनुजीष्टवकरि र ररचाणजयङ 
काययक्रम ििालन हनुे 
निरेको। 

स्थानीय मष्टहलाहरुको 
िक्रीय िहभासििामा 
आकािेपानी िंकलन र 
भडिारि, परंपरािि इनार र 
कुवाको पनुजीष्टवकरि र 
ररचाणजयङ काययक्रम ििालन 
िजेट र प्रसिवेदन 
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स्थानीय िरकारकोयोजना िजुयमा 
िदाय िेरोजिार िथा िरीिीको 
नक्िाङ्कनको िमेि आधार 
सलईमष्टहला िथा िणिसिकरिमा 
परेको िमदुायलाई प्र्यक्ष लाभ 
हनुे स्वरोजिारमूलक, आयमूलक 
र िीपमूलक काययक्रमहरू राख्न ेर 
िाष्टषयक िजेटमा िमावेि िरी 
कायायन्वयन िररएको छ।छैन ?  

०-१   स्थानीय िरकारकोयोजना िजुयमा 
िदाय िेरोजिार िथा िरीिीको 
नक्िाङ्कनको िमेि आधार 
सलईमष्टहला िथा िणिसिकरिमा 
परेको िमदुायलाई प्र्यक्ष लाभ 
हनुे स्वरोजिारमूलक, आयमूलक 
र िीपमूलक काययक्रमहरू राख्न े
िररएको र िाष्टषयक िजेटमा 
िमावेि िरी कायायन्वयन 
िररएको। 

स्थानीय िरकारकोयोजना िजुयमा 
िदाय िेरोजिार िथा िरीिीको 
नक्िाङ्कनको िमेि आधार 
सलईमष्टहला िथा िणिसिकरिमा 
परेको िमदुायलाई प्र्यक्ष लाभ 
हनुे स्वरोजिारमूलक, आयमूलक 
र िीपमूलक केही काययक्रमहरू 
राख्न ेिररएको िर  र िाष्टषयक 
िजेटमा िमावेि िरी 
कायायन्वयन नभएको। 

स्थानीय िरकारकोयोजना 
िजुयमा िदाय िेरोजिार िथा 
िरीिीको नक्िाङ्कनको िमेि 
आधार सलईमष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई प्र्यक्ष लाभ हनुे 
स्वरोजिारमूलक, आयमूलक 
र िीपमूलक कुनै काययक्रम 
राख्न ेनिररएको।  

स्थानीय िरकारको योजना 
िजुयमा िनुय अिासि िेरोजिार 
िथा िरीिीको नक्िाङ्कनको 
िमेि आधार सलई मष्टहला 
िथा िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई प्र्यक्ष लाभ हनुे 
स्वरोजिारमूलक, आयमूलक 
र िीपमूलक काययकमको 
ष्टवषयवस्ि,ु िजेट िथा िंख्या  
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स्थानीय िरकारले स्वरोजिार 
िथा िैदेणिक रोजिारीमा जाने 
मष्टहला िथा िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको क्षमिा ष्टवकािको 
लासि काययक्रमहरू िय िरी 
कायायन्वयवन िने िरे।निरेको ? 
(काययकम िंख्या र उपणस्थसि) 

०-१   स्थानीय िरकारले स्वरोजिार 
िथा िैदेणिक रोजिारीमा जाने 
मष्टहला िथा िणिसिकरिमा 
परेको िमदुायको क्षमिा 
ष्टवकािको लासि काययक्रमहरू 
िय िरी कायायन्वयवन िने 
िरेको। 

स्थानीय िरकारले स्वरोजिार 
िथा िैदेणिक रोजिारीमा जाने 
मष्टहला िथा िणिसिकरिमा 
परेको िमदुायको क्षमिा 
ष्टवकािको लासि काययक्रमहरू 
िय िरेको िर कायायन्वयवन 
नभएको। 

स्थानीय िरकारले स्वरोजिार 
िथा िैदेणिक रोजिारीमा 
जाने मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको क्षमिा ष्टवकािको 
लासि काययक्रमहरू िय 
निरेको र कुनै ्यस्िा 
काययक्रम कायायन्वयवन 
नभएको। 

स्थानीय िरकारले 
स्वरोजिार िथा िैदेणिक 
रोजिारीमा जाने मष्टहला िथा 
िणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको क्षमिा ष्टवकािको 
लासि िररएका 
काययक्रमहरूको िंख्या र 
उपणस्थसि, िथा स्वीकृि 
काययक्रम 
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 ७९       

४.
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ग्रामीि मष्टहला प्राष्टवसधकहरू (पि ु
िेवा, कृष्टष, स्वास्थ्य र पूवायधार 
िम्िन्धी प्राष्टवसधक) र िामाणजक 
पररचालक ियार िने िरे।निरेको 
? (मनोनयन, सनयणुक्त वा िठन र 
िासलम िम्िन्धी िचुकाँक) 

०-१   ग्रामीि मष्टहला प्राष्टवसधकहरू 
(पि ुिेवा, कृष्टष, स्वास्थ्य र 
पूवायधार िम्िन्धी प्राष्टवसधक) र 
िामाणजक पररचालक ियार िने 
िरेको। 

ग्रामीि मष्टहला प्राष्टवसधकहरू 
(पि ुिेवा, कृष्टष, स्वास्थ्य र 
पूवायधार िम्िन्धी प्राष्टवसधक) र 
िामाणजक पररचालक ियार िने 
नीसि रहेको िर कायायन्वयन 
नभएको। 

ग्रामीि मष्टहला प्राष्टवसधकहरू 
(पि ुिेवा, कृष्टष, स्वास्थ्य र 
पूवायधार िम्िन्धी प्राष्टवसधक) 
र िामाणजक पररचालक 
ियार िने निरेको। 

ग्रामीि मष्टहला प्राष्टवसधकहरू 
(पि ुिेवा, कृष्टष, स्वास्थ्य र 
पूवायधार िम्िन्धी प्राष्टवसधक) 
र िामाणजक पररचालक 
ियार िने िने सनियय र 
मनोनयन, सनयणुक्त वा िठन 
र िासलम िम्िन्धी ष्टववरि 
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िररि िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको पहुँच र क्रयिणक्त 
अनरुूप िपुथमूल्य िहकारी 
पिलहरूको व्यवस्थापनमा 
पासलकाको काययक्रम कायायन्वयन 
भए।नभएको ? 

०-१   िररि िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको पहुँच र क्रयिणक्त 
अनरुूप िपुथमूल्य िहकारी 
पिलहरूको व्यवस्थापनमा 
पासलकाको काययक्रम कायायन्वयन 
भएको। 

िररि िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायको पहुँच र क्रयिणक्त 
अनरुूप िपुथमूल्य िहकारी 
पिलहरूको व्यवस्थापनमा 
पासलकाको काययक्रम भएको िर 
कायायन्वयन नभएको। 

िररि िथा वणिसिकरिमा 
परेको िमदुायको पहुँच र 
क्रयिणक्त अनरुूप िपुथमूल्य 
िहकारी पिलहरूको 
व्यवस्थापनमा पासलकाको 
काययक्रम नभएको। 

िररि िथा वणिसिकरिमा 
परेको िमदुायको पहुँच र 
क्रयिणक्त अनरुूप िपुथमूल्य 
िहकारी पिलहरूको 
व्यवस्थापनमा पासलकाको 
काययक्रम र अनिुमन 
प्रसिवेदन 
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स्थानीय िहले स्थानीय िेवा 
प्रवाह, ष्टवकाि सनमायि र स्थानीय 
िािनका सिषयमा काययपासलका 
िथा िभािाट नीसि, कानून जारी 
िरी िोही कानून िमोणजम 
िम्िणन्धि असधकारीिाट सनियय 
िरी कामकाज िने िरेको वा 
िदथय सनियय िरी कामकाज हनुे 
िरेको ?  

०-१   स्थानीय िहले स्थानीय िेवा 
प्रवाह, ष्टवकाि सनमायि र 
स्थानीय िािनका सिषयमा 
काययपासलका िथा िभािाट 
नीसि, कानून जारी िरी िोही 
कानून िमोणजम िम्िणन्धि 
असधकारीिाट सनियय िरी 
कामकाज िने िरेको।  

स्थानीय िहले स्थानीय िेवा 
प्रवाह, ष्टवकाि सनमायि र 
स्थानीय िािनका सिषयमा 
काययपासलका िथा िभािाट 
नीसि, कानून जारी िरेपसन 
िम्िणन्धि असधकारीिाट िदथय 
सनियय िरी कामकाज हनुे 
िरेको।  

स्थानीय िहले स्थानीय िेवा 
प्रवाह, ष्टवकाि सनमायि र 
स्थानीय िािनका सिषयमा 
िदथय सनियय िरी कामकाज 
हनुे िरेको।  

स्थानीय िहले स्थानीय िेवा 
प्रवाह, ष्टवकाि सनमायि र 
स्थानीय िािनका सिषयमा 
काययपासलका िथा िभािाट 
नीसि, कानून जारी र कानून 
िमोणजम िम्िणन्धि 
असधकारीिाट भएका सनियय 
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स्थानीय िहले ष्टवसधको िािन, 
व्यापक जनिहभासििा, भ्रिाचार 
सिरूि िून्य िहनिीलिा, िेवा 
प्रवाहमा सनश्पक्षिा र मष्टहला िथा 
वणिसिकरिमा परेको िमदुायलाई 
अग्रासधकार जस्िा नीसि 
कायायन्वयनमा ल्याए।नल्याएको ? 

०-१   स्थानीय िहले ष्टवसधको िािन, 
व्यापक जनिहभासििा, भ्रिाचार 
सिरूि िून्य िहनिीलिा, िेवा 
प्रवाहमा सनश्पक्षिा र मष्टहला 
िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई अग्रासधकार जस्िा 
नीसि कायायन्वयनमा ल्याएको। 

स्थानीय िहले ष्टवसधको िािन, 
व्यापक जनिहभासििा, भ्रिाचार 
सिरूि िून्य िहनिीलिा, िेवा 
प्रवाहमा सनश्पक्षिा र मष्टहला 
िथा वणिसिकरिमा परेको 
िमदुायलाई अग्रासधकार जस्िा 
केही नीसिमात्र कायायन्वयनमा 
ल्याएको। 

स्थानीय िहले ष्टवसधको 
िािन, व्यापक 
जनिहभासििा, भ्रिाचार 
सिरूि िून्य िहनिीलिा, 
िेवा प्रवाहमा सनश्पक्षिा र 
मष्टहला िथा वणिसिकरिमा 
परेको िमदुायलाई 
अग्रासधकार जस्िा कुनै नीसि 
कायायन्वयनमा नल्याएको। 

स्थानीय िहले ष्टवसधको 
िािन, व्यापक 
जनिहभासििा, भ्रिाचार 
सिरूि िून्य िहनिीलिा, 
िेवा प्रवाहमा सनश्पक्षिा र 
मष्टहला िथा वणिसिकरिमा 
परेको िमदुायलाई 
अग्रासधकार जस्िा नीसि र 
कायायन्वयन प्रसिवेदन 
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मष्टहला ष्टवकािका लासि भएका 
िेइणजि घोषिा पत्रका वाह्रवटा 
प्रसिवद्धिाहरूका क्षेत्रमा 
काययक्रम िय िरी कायायन्वयन 
िने िरेको छ ? (काययकम िंख्या 
र उपणस्थसि) 

०-१   मष्टहला ष्टवकािका लासि भएका 
िेइणजि घोषिा पत्रका वाह्रवटा 
प्रसिवद्धिाहरूका क्षेत्रमा 
काययक्रम िय िरी कायायन्वयन 
िने िरेको। 

मष्टहला ष्टवकािका लासि भएका 
िेइणजि घोषिा पत्रका वाह्रवटा 
प्रसिवििाहरूका क्षेत्रमा 
काययक्रम िय भएपसन  
कायायन्वयन नभएको। 

मष्टहला ष्टवकािका लासि 
भएका िेइणजि घोषिा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रसिवद्धिाका क्षेत्रमा कुनै 
काययक्रम िय नभएको िथा 
कुनै कायायन्वयन नभएको। 

मष्टहला ष्टवकािका लासि 
भएका िेइणजि घोषिा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रसिवद्धिाहरूका क्षेत्रमा  
स्वीकृि  िथा ििासलि 
काययक्रम िंख्या र उपणस्थसि 
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िंयकु्त राष्ट्रिङ्घीय िाल असधकार 
महािन्धी, १९८९ मा िररएको 
प्रसििििा कायायन्वयन िनय 
काययक्रमहरूमा रकम ष्टवसनयोजन 
िरी काययक्रमहरू िमयैमा िम्पन्न 
िरेको छ ?  

०-१   िंयकु्त राष्ट्रिङ्घीय िाल असधकार 
महािन्धी, १९८९ मा िररएको 
प्रसििििा कायायन्वयन िनय 
काययक्रमहरूमा रकम ष्टवसनयोजन 
िरी काययक्रमहरू िमयैमा 
िम्पन्न िने िरेको। 

िंयकु्त राष्ट्रिङ्घीय िाल असधकार 
महािन्धी, १९८९ मा िररएको 
प्रसििििा कायायन्वयन िनय 
काययक्रमहरूमा रकम ष्टवसनयोजन 
भएपसन काययक्रमहरू कायायन्वयन 
नभएको। 

िंयकु्त राष्ट्रिङ्घीय िाल 
असधकार महािन्धी, १९८९ 
मा िररएको प्रसििििा 
कायायन्वयन िने कुनै 
काययक्रममा रकम ष्टवसनयोजन 
नभएको र हालिम्म कुनै 
काययक्रम नभएको। 

िंयकु्त राष्ट्रिङ्घीय िाल 
असधकार महािन्धी, १९८९ 
मा िररएको प्रसििििा 
कायायन्वयन िने काययक्रममा  
ष्टवसनयोणजि िजेट िथा 
काययकम िंख्या, काययकम 
िंचालन भएको िंख्या र 
उपणस्थसि 
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स्थानीय िरकारले सनयसमि रुपमा 
काययक्रमको िावयजसनक परीक्षि, 
िामाणजक परीक्षि, िावयजसनक 
िनुवुाई, सनयसमि पत्रकार भेटघाट 
र िूचनाको िावयजसनकीकरि िने 
िरे।निरेको ? 

०-१   स्थानीय िरकारले सनयसमि 
रुपमा काययक्रमको िावयजसनक 
परीक्षि, िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, सनयसमि 
पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि िने िरेको। 

स्थानीय िरकारले आकल 
झकुल केही काययक्रमको 
िावयजसनक परीक्षि, िामाणजक 
परीक्षि, िावयजसनक िनुवुाई, 
सनयसमि पत्रकार भेटघाट र 
िूचनाको िावयजसनकीकरि िने 
िरेको। 

स्थानीय िरकारले कुनै 
काययक्रमको िावयजसनक 
परीक्षि, िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, सनयसमि 
पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि िने 
निरेको। 

स्थानीय िरकारले सनयसमि 
रुपमा काययक्रमको 
िावयजसनक परीक्षि, 
िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, सनयसमि 
पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि िरेको प्रसि 
र काययक्रमको उपणस्थसि 
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स्थानीय िरकारले िने िावयजसनक 
परीक्षि, िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, सनयसमि 
पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि काययक्रममा 
िणन्चसिकरिमा परेका व्यणक्त िथा 
िमदुायका िदस्यको उपणस्थसि 
रहने िरे।निरेको ? 

०-१   स्थानीय िरकारले िने 
िावयजसनक परीक्षि, िामाणजक 
परीक्षि, िावयजसनक िनुवुाई, 
सनयसमि पत्रकार भेटघाट र 
िूचनाको िावयजसनकीकरि 
काययक्रममा िणन्चसिकरिमा 
परेका व्यणक्त िथा िमदुायको 
उपणस्थसि रहने िरेको।  

स्थानीय िरकारले िने 
िावयजसनक परीक्षि, िामाणजक 
परीक्षि, िावयजसनक िनुवुाई, 
सनयसमि पत्रकार भेटघाट र 
िूचनाको िावयजसनकीकरि 
काययक्रममा िणन्चसिकरिमा 
परेका व्यणक्त िथा िमदुायको 
कष्टहले काही ीँमात्र उपणस्थसि रहने 
िरेको।  

स्थानीय िरकारले िने 
िावयजसनक परीक्षि, 
िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, सनयसमि 
पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि काययक्रममा 
िणन्चसिकरिमा परेका व्यणक्त 
िथा िमदुायको उपणस्थसि 
रहने निरेको। 

स्थानीय िरकारले िने 
िावयजसनक परीक्षि, 
िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, सनयसमि 
पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि 
काययक्रमको उपणस्थसि 
रणजिर  र िणन्चसिकरिमा 
परेका व्यणक्तको उपणस्थसि 
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स्थानीय िरकारले िने िावयजसनक 
परीक्षि, िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, सनयसमि 
पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि काययक्रममा 
िणन्चसिकरिमा परेका व्यणक्त िथा 
िमदुायको िफय िाट स्थानीय 
िरकारले सलएको नीसि िथा 
काययकम र िो को कायायन्वयका 
ष्टवषयमा आवाज उठ्ने िरे । 
निरेको र यिरी उठेका प्रश्न 
उपर स्थानीय िरकारिाट 
िम्िोधन हनुे िरे।निरेको ? 

०-१   स्थानीय िरकारले िने 
िावयजसनक परीक्षि, िामाणजक 
परीक्षि, िावयजसनक िनुवुाई, 
सनयसमि पत्रकार भेटघाट र 
िूचनाको िावयजसनकीकरि 
काययक्रममा िणन्चसिकरिमा 
परेका व्यणक्त िथा िमदुायको 
िफय िाट स्थानीय िरकारले 
सलएको नीसि िथा काययकम र 
िो को कायायन्वयका ष्टवषयमा 
उठेका प्रश्न उपर स्थानीय 
िरकारिाट िम्िोधन हनुे 
िरेको।  

स्थानीय िरकारले िने 
िावयजसनक परीक्षि, िामाणजक 
परीक्षि, िावयजसनक िनुवुाई, 
सनयसमि पत्रकार भेटघाट र 
िूचनाको िावयजसनकीकरि 
काययक्रममा िणन्चसिकरिमा 
परेका व्यणक्त िथा िमदुायको 
िफय िाट स्थानीय िरकारले 
सलएको नीसि िथा काययकम र 
िो को कायायन्वयका ष्टवषयमा 
उठेका प्रश्नमध्ये केहीकोमात्र 
स्थानीय िरकारिाट िम्िोधन 
हनुे िरेको। 

स्थानीय िरकारले िने 
िावयजसनक परीक्षि, 
िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, सनयसमि 
पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि काययक्रममा 
िणन्चसिकरिमा परेका व्यणक्त 
िथा िमदुायको िफय िाट 
स्थानीय िरकारले सलएको 
नीसि िथा काययकम र िो 
को कायायन्वयका ष्टवषयमा 
आवाज उठ्ने िरे पसन यिमा  
स्थानीय िरकारिाट 
िम्िोधन हनुे निरेको। 

स्थानीय िरकारले िने 
िावयजसनक परीक्षि, 
िामाणजक परीक्षि, 
िावयजसनक िनुवुाई, सनयसमि 
पत्रकार भेटघाट र िूचनाको 
िावयजसनकीकरि काययक्रममा 
िणन्चसिकरिमा परेका 
व्यणक्त िथा िमदुायको 
िफय िाट स्थानीय िरकारले 
सलएको नीसि िथा काययकम 
र िो को कायायन्वयका 
ष्टवषयमा आवाज उठेका प्रश्न 
र ्यिमा  स्थानीय 
िरकारिाट िम्िोधनको 
असभलेख 
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स्थानीय िरकारका जनप्रसिसनसध र 
कमयचारीको आचार िंष्टहिा 
स्वीकृि िरी कायायन्वयनमा 
ल्याए।नल्याएको ? 

०-१   स्थानीय िरकारका जनप्रसिसनसध 
र कमयचारीको आचार िंष्टहिा 
स्वीकृि िरी कायायन्वयनमा 
ल्याएको। 

स्थानीय िरकारका जनप्रसिसनसध 
र कमयचारीको आचार िंष्टहिा 
स्वीकृि िरे पसन कायायन्वयनमा 
आइनिकेको। 

स्थानीय िरकारका 
जनप्रसिसनसध र कमयचारीको 
आचार िंष्टहिा स्वीकृि िरी 
कायायन्वयनमा नल्याएको। 

स्थानीय िरकारका 
जनप्रसिसनसध र कमयचारीको 
स्वीकृि आचार िंष्टहिा 
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स्थानीय िरकारले सनयसमिरुपमा 
िमग्र वाष्टषयक योजना िथा 
काययक्रमको िावयजसनक िने िरे 
।निरेको र मष्टहला, िालिासलका 
र आददवािी जनजासि, मधेिी, 
मणुश्लम, ष्टपछिाविय, दसलि, 
अपाििा भएका व्यणक्तहरू, 
जेष्ठनािररकलाई लणक्षि िरेर 
राखेको काययक्रम िथा िजेट 
िरोकारवालाले थाहा पाउनेिरी 
िावयजसनक िरे।निरेको ? 

०-१   स्थानीय िरकारले सनयसमिरुपमा 
िमग्र वाष्टषयक योजना िथा 
काययक्रमको िावयजसनक िने 
िरेको र मष्टहला, िालिासलका र 
आददवािी जनजासि, मधेिी, 
मणुश्लम, ष्टपछिाविय, दसलि, 
अपाििा भएका व्यणक्तहरू, 
जेष्ठनािररकलाई लणक्षि िरेर 
राखेको काययक्रम िथा िजेट 
िरोकारवालाले थाहा पाउनेिरी 
िावयजसनक िरेको। 

स्थानीय िरकारले सनयसमिरुपमा 
िमग्र वाष्टषयक योजना िथा 
काययक्रमको िावयजसनक िने िरे 
पसन मष्टहला, िालिासलका र 
आददवािी जनजासि, मधेिी, 
मणुश्लम, ष्टपछिाविय, दसलि, 
अपाििा भएका व्यणक्तहरू, 
जेष्ठनािररकलाई लणक्षि िरेर 
राखेको काययक्रम िथा िजेट 
िरोकारवालाले थाहा पाउनेिरी 
िावयजसनक निरेको। 

स्थानीय िरकारले 
सनयसमिरुपमा िमग्र वाष्टषयक 
योजना िथा काययक्रमको 
िावयजसनक िने निरेको र 
मष्टहला, िालिासलका र 
आददवािी जनजासि, मधेिी, 
मणुश्लम, ष्टपछिाविय, दसलि, 
अपाििा भएका व्यणक्तहरू, 
जेष्ठनािररकलाई लणक्षि िरेर 
राखेको काययक्रम िथा िजेट 
िरोकारवालाले थाहा 
पाउनेिरी िावयजसनक 
निरेको। 

स्थानीय िरकारले 
सनयसमिरुपमा िमग्र िरेको 
वाष्टषयक योजना िथा 
काययक्रमको 
िावयजसनकीकरि  र मष्टहला, 
िालिासलका र आददवािी 
जनजासि, मधेिी, मणुश्लम, 
ष्टपछिाविय, दसलि, अपाििा 
भएका व्यणक्तहरू, जेष्ठ 
नािररक लणक्षि काययक्रम 
िथा िजेट िावयजसनक 
िरेको असभलेख 
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 ९०      

५.
३.

२ 

स्थानीय िरकारले स्थानीय िूचना 
स्थानीय भाषामा प्रवाह िथा 
प्रिारि िने िरे। निरेको ? 

०-१   स्थानीय िरकारले स्थानीय 
िूचना स्थानीय भाषामा प्रवाह 
िथा प्रिारि िने िरेको। 

स्थानीय िरकारले स्थानीय 
िूचना स्थानीय भाषामा प्रवाह 
िथा प्रिारि िने नीसि रहेको 
िर कायायन्वयन नभएको। 

स्थानीय िरकारले स्थानीय 
िूचना स्थानीय भाषामा प्रवाह 
िथा प्रिारि िने निरेको।  

स्थानीय िरकारले स्थानीय 
िूचनाहरू स्थानीय भाषामा 
प्रवाह िथा प्रिारि िरेको 
ष्टववरि 

 ९१       

५.
३.

३ 

के स्थानीय िरकारले स्थानीय 
रेसियो, एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्वारा िमावेिीकरि िथा 
लैंसिक िमानिा िम्िन्धी िूचना 
प्रवाह िरी जनिालाई ििुणुचि िने 
िरेको छ ? 

०-१   स्थानीय िरकारले स्थानीय 
रेसियो, एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्वारा िमावेिीकरि िथा 
लैंसिक िमानिा िम्िन्धी िूचना 
प्रवाह िरी जनिालाई ििुणुचि 
िने िरेको। 

स्थानीय िरकारले स्थानीय 
रेसियो, एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्िाट केहीमात्र  
िमावेिी िथा लैंसिक िमानिा 
िम्िन्धी िूचना प्रवाह िरी 
जनिालाई ििुणुचि िने िरेको। 

स्थानीय िरकारले स्थानीय 
रेसियो, एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्िाट िमावेिीकरि 
िथा लैंसिक िमानिा 
िम्िन्धी िूचना प्रवाह िरी 
जनिालाई ििुणुचि िने 
निरेको। 

स्थानीय िरकारले स्थानीय 
रेसियो, एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्वारा िमावेिीकरि 
िथा लैंसिक िमानिा 
िम्िन्धी प्रवाष्टहि िूचनाको 
प्रसि 

 ९२       

५.
३.

४ 

के स्थानीय स्िरमा मष्टहला, 
िालिासलका ििै जािजासिका 
ष्टवपन्न ििय (आददवािी जनजासि, 
दसलि मधेिी, मणुश्लम, ष्टपछिाविय) 
अपाििा भएको व्यणक्तहरू, जेष्ठ 
नािररक लिायि अन्य लणक्षि 
िमहुहरूको िूचना, णिक्षा िथा 
िंचारिम्िन्धी काययक्रमको 
प्रवाहिाट यी वियहरूको 
जनचेिनामा वृष्टि भएको छ ? 
(आधार िथ्याँकिँि िमेि िलुना 
िनय िष्टकने) 

०-१   स्थानीय स्िरमा मष्टहला, 
िालिासलका ििै जािजासिका 
ष्टवपन्न ििय (आददवािी जनजासि, 
दसलि मधेिी, मणुश्लम, 
ष्टपछिाविय) अपाििा भएको 
व्यणक्तहरू, जेष्ठ नािररक 
लिायि अन्य लणक्षि 
िमहुहरूको िूचना, णिक्षा िथा 
िंचारिम्िन्धी काययक्रमको 
प्रवाहिाट यी वियहरूको 
जनचेिनामा वृष्टि भएको। 

स्थानीय स्िरमा मष्टहला, 
िालिासलका ििै जािजासिका 
ष्टवपन्न ििय (आददवािी जनजासि, 
दसलि मधेिी, मणुश्लम, 
ष्टपछिाविय) अपाििा भएको 
व्यणक्तहरू, जेष्ठ नािररक 
लिायि अन्य लणक्षि 
िमहुहरूको िूचना, णिक्षा िथा 
िंचारिम्िन्धी काययक्रमको प्रवाह 
भएपसन यििाट यी वियहरूको 
जनचेिनामा वृष्टि भएको आधार 
नभएको। 

स्थानीय स्िरमा मष्टहला, 
िालिासलका ििै 
जािजासिका ष्टवपन्न ििय 
(आददवािी जनजासि, दसलि 
मधेिी, मणुश्लम, ष्टपछिाविय) 
अपाििा भएको व्यणक्तहरू, 
जेष्ठ नािररक लिायि अन्य 
लणक्षि िमहुहरूको िूचना, 
णिक्षा िथा िंचारिम्िन्धी 
काययक्रमको प्रवाह नभएको र 
स्थानीय िहका काययक्रमिाट 
यी वियहरूको जनचेिनामा 
वृष्टि नभएको। 

के स्थानीय स्िरमा मष्टहला, 
िालिासलका ििै 
जािजासिका ष्टवपन्न ििय 
(आददवािी जनजासि, दसलि 
मधेिी, मणुश्लम, ष्टपछिाविय) 
अपाििा भएको व्यणक्तहरू, 
जेष्ठनािररक लिायि अन्य 
लणक्षि िमहुहरूको िूचना, 
णिक्षा िथा िंचारिम्िन्धी 
काययक्रमको प्रवाहिाट यी 
वियहरूको जनचेिनामा वृष्टि 
भएको िथ्याँक वा अध्ययन 
प्रसिवेदन 

९३   
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४ 

५.
४.

१ 

के काययक्रम िथा पररयोजना 
कायायन्वयनिाट िम्वणन्धि 
िमदुायले पूरा लाभ सलन िकेको 
छ? 

०-१   काययक्रम िथा पररयोजना 
कायायन्वयनिाट िम्वणन्धि 
िमदुायले पूरा लाभ सलन 
िकेको। 

काययक्रम िथा पररयोजना 
कायायन्वयनिाट िम्वणन्धि 
िमदुायले केहीमात्र लाभ सलन 
िकेको। 

काययक्रम िथा पररयोजना 
कायायन्वयनिाट िम्वणन्धि 
िमदुायले लाभ सलन 
निकेको। 

काययक्रम िथा पररयोजना 
कायायन्वयनिाट िम्वणन्धि 
िमदुायले पूरा लाभ सलएको 
प्रभाव अध्ययन प्रसिवेदन 

 ९४       

५.
४.

२ 

के स्थानीय िरकारले िंचालन 
िरेका काययकमको अनिुमन, 
मूल्याङ्कन िदाय लैष्टिक िमानिा 
िथा िामाणजक िमावेिी ष्टवकाि 

०-१   स्थानीय िरकारले िंचालन 
िरेका काययकमको अनिुमन, 
मूल्याङ्कन िदाय लैष्टिक िमानिा 
िथा िामाणजक िमावेिी ष्टवकाि 

स्थानीय िरकारले िंचालन 
िरेका काययकमको अनिुमन, 
मूल्याङ्कन िदाय लैष्टिक िमानिा 
िथा िामाणजक िमावेिी ष्टवकाि 

स्थानीय िरकारले िंचालन 
िरेका काययकमको अनिुमन, 
मूल्याङ्कन िदाय लैष्टिक 
िमानिा िथा िामाणजक 

स्थानीय िरकारले िंचालन 
िरेका काययकमको 
अनिुमन, मूल्याङ्कन िदाय 
लैष्टिक िमानिा िथा 
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िम्वन्धी काययक्रमको िंचालनिाट 
िरोकारवालालाई पिेुको लाभ, 
अिर र प्रभाव ष्टवश्लषेि िने 
िररन्छ ? 

िम्वन्धी  काययक्रमको 
िंचालनिाट िरोकारवालालाई 
पिेुको लाभ, अिर र प्रभाव 
ष्टवश्लषेि िने िररएको। 

िम्वन्धी  काययक्रमको 
िंचालनिाट िरोकारवालालाई 
पिेुको लाभ, अिर र प्रभाव 
ष्टवश्लषेि िने काययक्रम रहेको 
िर कायायन्वयन नभएको। 

िमावेिी ष्टवकािका  
काययक्रमको िंचालनिाट  
िरोकारवालालाई पिेुको 
लाभ, अिर र प्रभाव ष्टवश्लषेि 
िने काययक्रम नभएको। 

िामाणजक िमावेिी 
ष्टवकािका  काययक्रमको 
िंचालनिाट  
िरोकारवालालाई पिेुको 
लाभ, अिर र प्रभाव 
ष्टवश्लषेि भएको प्रसिवेदन 

 ९५       

५.
४.

३ 

के स्थानीय िरकारको िमीक्षा 
िैठकमा मष्टहला, िालिासलका, 
ििै जािजासिका ष्टवपन्न ििय 
(आददवािी जनजासि, दसलि 
मधेिी, मणुश्लम, ष्टपछिाविय) 
अपाििा भएका व्यणक्तहरू, 
जेष्ठनािररक लिायिलाई लणक्षि 
काययक्रम मासथ छलफल िने 
िरेका छ ? 

०-१   स्थानीय िरकारको िमीक्षा 
िैठकमा मष्टहला, िालिासलका, 
ििै जािजासिका ष्टवपन्न विय 
(आददवािी जनजासि, दसलि 
मधेिी, मणुश्लम, ष्टपछिाविय) 
अपाििा भएका व्यणक्तहरू, 
जेष्ठनािररक लिायिलाई लणक्षि 
काययक्रम मासथ छलफल हनुे 
िरेको।  

स्थानीय िरकारको िमीक्षा 
िैठकमा मष्टहला, िालिासलका, 
ििै जािजासिका ष्टवपन्न विय 
(आददवािी जनजासि, दसलि 
मधेिी, मणुश्लम, ष्टपछिाविय) 
अपाििा भएका व्यणक्तहरू, 
जेष्ठनािररक लिायिलाई लणक्षि 
काययक्रम मासथ यदाकदा 
छलफल हनुे िरेको। 

स्थानीय िरकारको िमीक्षा 
िैठकमा मष्टहला, 
िालिासलका, ििै 
जािजासिका ष्टवपन्न विय 
(आददवािी जनजासि, दसलि 
मधेिी, मणुश्लम, ष्टपछिाविय) 
अपाििा भएका व्यणक्तहरू, 
जेष्ठनािररक लिायिलाई 
लणक्षि काययक्रम मासथ 
छलफल हनुे निरेको। 

स्थानीय िरकारको िमीक्षा 
िैठकमा मष्टहला, 
िालिासलका, ििै 
जािजासिका ष्टवपन्न विय 
(आददवािी जनजासि, दसलि 
मधेिी, मणुश्लम, ष्टपछिाविय) 
अपाििा भएका व्यणक्तहरू, 
जेष्ठनािररक लिायिलाई 
लणक्षि िरी भएको छलफल 
प्रसिवेदन 

 ९६       

५.
४.

४ 

के अनिुमन िथा मूल्याङ्कनिाट 
सिकेका पाठहरू काययक्रम वा 
योजना ियार िदाय िमावेि िने 
िररन्छ ? 

०-१   अनिुमन िथा मूल्याङ्कनिाट 
सिकेका पाठहरू काययक्रम वा 
योजना ियार िदाय िमावेि िने 
िररएको छ। 

अनिुमन िथा मूल्याङ्कनिाट 
सिकेका केही पाठहरू काययक्रम 
वा योजना ियार िदाय िमावेि 
िने िररएको छ। 

अनिुमन िथा मूल्याङ्कनिाट 
सिकेका पाठहरू काययक्रम 
वा योजना ियार िदाय 
िमावेि िने िररएको छैन। 

अनिुमन िथा मूल्याङ्कनिाट 
सिकेका पाठहरू काययक्रम 
वा योजना ियार िदाय 
िमावेि िरेको प्रमाि 

९७   
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५.
५.

१ 

स्थानीय िहले िंघ र प्रदेि 
िरकारहरूले िय िरेका नीसि, 
कानून िथा काययक्रमहरूको 
कायायन्वयनमा िहकायय, िमन्वय 
र िहजीकरि िने िरे।निरेको 
?  

०-१   स्थानीय िहले िंघ र प्रदेि 
िरकारहरूले िय िरेका नीसि, 
कानून िथा काययक्रमहरूको 
कायायन्वयनमा िहकायय, िमन्वय 
र िहजीकरि िने िरेको।  

स्थानीय िहले िंघ र प्रदेि 
िरकारहरूले िय िरेका केही 
नीसि, कानून िथा काययक्रमको 
कायायन्वयनमा मात्र िहकायय, 
िमन्वय र िहजीकरि िने 
िरेको।  

स्थानीय िहले िंघ र प्रदेि 
िरकारहरूले िय िरेका 
नीसि, कानून िथा 
काययक्रमहरूको 
कायायन्वयनमा िहकायय, 
िमन्वय र िहजीकरि िने 
निरेको। 

स्थानीय िहले िंघ र प्रदेि 
िरकारहरूले िय िरेका 
नीसि, कानून िथा 
काययक्रमहरूको 
कायायन्वयनमा िहकायय, 
िमन्वय र िहजीकरि 
िरेको प्रमाि 

 ९८       

५.
५.

२ 

लैष्टिक िमानिा िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि ष्टवसभन्न 
िरोकारवाला सनकायहरूिीच 
ििाल िनी काययिि छलफल 
िथा यि क्षेत्रको ष्टवकािको लासि 

०-१   लैष्टिक िमानिा िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि ष्टवसभन्न 
िरोकारवाला सनकायहरूिीच 
िनेको ििालमा काययिि 
छलफल िथा यि क्षेत्रको 

लैष्टिक िमानिा िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि ष्टवसभन्न 
िरोकारवाला सनकायहरूिीच 
िनेको ििालमा आकलझकुल 
काययिि छलफल िथा यि 

लैष्टिक िमानिा िथा 
िमावेिी ष्टवकािको लासि 
ष्टवसभन्न िरोकारवाला 
सनकायहरूिीच िनेको 
ििालमा काययिि छलफल 

लैष्टिक िमानिा िथा 
िमावेिी ष्टवकािको लासि 
ष्टवसभन्न िरोकारवाला 
सनकायहरूिीच िनेको 
ििाल मा काययिि छलफल 
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सनयसमिरुपमा कायय हनुे 
िरे।निरेको ?  

ष्टवकािको लासि सनयसमिरुपमा 
कायय हनुे िरेको। 

के्षत्रको ष्टवकािको लासि 
िेलािेलामा कायय हनुे िरेको।  

िथा यि क्षेत्रको ष्टवकािको 
लासि कायय हनुे निरेको। 

िथा यि क्षेत्रको ष्टवकािको 
लासि कायय िरेको प्रमाणिि 
हनुे िैठकका सनियय पणुस्िका 
िथा सनियय 

 ९९       

५.
५.

३ 

लैष्टिक िमानिा िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि ष्टवसभन्न 
िरोकारवाला सनकायहरूिीच 
काययिि िंयन्त्र (िंजाल) का 
प्रसिसनसधहरूलाई लैष्टिक िथा 
िमावेिी ष्टवकाि िम्वन्धी क्षमिा 
ष्टवकाि िासलमहरू प्रदान िने िरे 
।निरेको ?  

०-१   लैष्टिक िमानिा िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि ष्टवसभन्न 
िरोकारवाला सनकायहरूिीच 
काययिि िंयन्त्र (िंजाल) का 
प्रसिसनसधहरूलाई लैष्टिक िथा 
िमावेिी ष्टवकाि िम्वन्धी 
क्षमिा ष्टवकाि िासलमहरू प्रदान 
िने िरेको।  

लैष्टिक िमानिा िथा िमावेिी 
ष्टवकािको लासि ष्टवसभन्न 
िरोकारवाला सनकायहरूिीच 
काययिि िंयन्त्र (िंजाल) का 
केही प्रसिसनसधलाई मात्र लैष्टिक 
िथा िमावेिी ष्टवकाि िम्वन्धी 
क्षमिा ष्टवकाि िासलम ददने 
काययक्रम रहेको। 

लैष्टिक िमानिा िथा 
िमावेिी ष्टवकािको लासि 
ष्टवसभन्न िरोकारवाला 
सनकायहरूिीच काययिि 
िंयन्त्र (िंजाल) का 
प्रसिसनसधलाई लैष्टिक िथा 
िमावेिी ष्टवकाि िम्वन्धी 
क्षमिा ष्टवकाि िासलमहरू 
प्रदान िने निरे।  

लैष्टिक िमानिा िथा 
िमावेिी ष्टवकािको लासि 
ष्टवसभन्न िरोकारवाला 
सनकायहरूिीच काययिि 
िंयन्त्र (िंजाल) का 
प्रसिसनसधहरूलाई लैष्टिक िथा 
िमावेिी ष्टवकाि िम्वन्धी 
क्षमिा ष्टवकाि िासलम प्रदान 
िरेको काययकम िंख्या र 
उपणस्थसि 

 १०
० 

      

५.
५.

४ 

मष्टहला ष्टवरुि हनुे ििै प्रकारका 
भेदभाव उन्मूलन िने महािणन्ध 
कायायन्वयनका लासि ियार 
िररएको राष्टष्ट्रय कायययोजना र 
िंयकु्त राष्ट्रिङ्घीय िरुक्षा पररषद्बाट 
पाररि प्रस्िाव नम्िर १३२५ र 
१८२० को कायायन्वयन राष्टष्ट्रय 
कायययोजना, मानव असधकार 
कायययोजना िथा छुवाछुि 
सिरूिको कायययोजनामा स्थानीय 
िरकारको णजम्मेवारी भसन उल्लेख 
िररएका काययक्रमहरूमा रकम 
ष्टवसनयोजन िथा कायायन्वयन िने 
िरे।निरेको ?  

०-१   मष्टहला ष्टवरुि हनुे ििै प्रकारका 
भेदभाव उन्मूलन िने महािणन्ध 
कायायन्वयनका लासि ियार 
िररएको राष्टष्ट्रय कायययोजना र 
िंयकु्त राष्ट्रिङ्घीय िरुक्षा 
पररषद्बाट पाररि प्रस्िाव नम्िर 
१३२५ र १८२० को 
कायायन्वयन राष्टष्ट्रय कायययोजना, 
मानव असधकार कायययोजना िथा 
छुवाछुि सिरूिको 
कायययोजनामा स्थानीय 
िरकारको णजम्मेवारी भसन 
उल्लेख िररएका काययक्रमहरूमा 
रकम ष्टवसनयोजन िथा 
कायायन्वयन िने िरेको। 

मष्टहला ष्टवरुि हनुे ििै प्रकारका 
भेदभाव उन्मूलन िने महािणन्ध 
कायायन्वयनका लासि ियार 
िररएको राष्टष्ट्रय कायययोजना र 
िंयकु्त राष्ट्रिङ्घीय िरुक्षा 
पररषद्बाट पाररि प्रस्िाव नम्िर 
१३२५ र १८२० को 
कायायन्वयन राष्टष्ट्रय कायययोजना, 
मानव असधकार कायययोजना िथा 
छुवाछुि सिरूिको कायययोजनामा 
स्थानीय िरकारको णजम्मेवारी 
भसन उल्लेख िररएका 
काययक्रमहरूमा रकम ष्टवसनयोजन 
िरेपसन  कायायन्वयन निरेको। 

मष्टहला ष्टवरुि हनुे ििै 
प्रकारका भेदभाव उन्मूलन 
िने महािणन्ध कायायन्वयनका 
लासि ियार िररएको राष्टष्ट्रय 
कायययोजना र िंयकु्त 
राष्ट्रिङ्घीय िरुक्षा पररषद्बाट 
पाररि प्रस्िाव नम्िर १३२५ 
र १८२० को कायायन्वयन 
राष्टष्ट्रय कायययोजना, मानव 
असधकार कायययोजना िथा 
छुवाछुि सिरूिको 
कायययोजनामा स्थानीय 
िरकारको णजम्मेवारी भसन 
उल्लेख िररएका 
काययक्रमहरूमा रकम 
ष्टवसनयोजन िथा कायायन्वयन 
िने निरेको। 

मष्टहला ष्टवरुि हनुे ििै 
प्रकारका भेदभाव उन्मूलन 
िने महािणन्ध कायायन्वयनका 
लासि ियार िररएको राष्टष्ट्रय 
कायययोजना र िंयकु्त 
राष्ट्रिङ्घीय िरुक्षा पररषद्बाट 
पाररि प्रस्िाव नम्िर 
१३२५ र १८२० को 
कायायन्वयन राष्टष्ट्रय 
कायययोजना, मानव असधकार 
कायययोजना िथा छुवाछुि 
सिरूिको कायययोजनामा 
स्थानीय िरकारको 
णजम्मेवारी भसन उल्लेख 
िररएका काययक्रमहरूमा 
ष्टवसनयोजन भएको स्वीकृि 
वाष्टषयक काययकम र िजेट 



80 n}lª\us ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f  k|ltj]bg,@)&* 

• n};;f; k/LIf0f sfo{qmdsf s]xL emnsx? 
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